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คำนำ
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ครบรอบ 60 ปี ร่วมกับสมาคมสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนแห่ ง ประเทศไทยในพระราชูป ถั ม ป์ ส มเด็ จพระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี (สสอท.)
ในวั น ศุ ก ร์ ที่ 24 มิ ถุ น ายน 2565 ภายใต้ หั ว ข้ อ “ความท้ า ทายในการพั ฒ นานวัต กรรมเพื่ อ ความยั่งยืน ”
หรื อ Challenges in Innovation Development for Sustainability โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ เป็ น เวที
ในการเผยแพร่ผลงานวิจัยของ อาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัย จากภายในและภายนอกสถาบัน และเป็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์ด้านวิชาการของคณาจารย์ นักศึกษา
และนักวิจัย นอกจากนี้ยังเป็นการพั ฒนาความร่วมมือระหว่างนักวิชาการในสาขาวิชาการเดียวกันระหว่าง
สถาบัน
คณะผู้จัดการประชุมฯ ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในงานประชุมวิช าการครั้งนี้ และหวังเป็ น
อย่างยิ่งว่าการจัดประชุมวิชาการในครั้ งนี้จะเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่เป็นประโยชน์กับ
สังคมและประเทศชาติต่อไป

คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการฯ

สารจากอุปนายกสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพ
และที่ปรึกษาสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมป์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สสอท.)
ดิ ฉั น รู้ สึ ก ยิ น ดี แ ละเป็ น เกี ย รติ อ ย่ า งยิ่ ง ที่ ไ ด้ ม าในพิ ธี เ ปิ ด การประชุ ม วิ ช าการ ครบรอบ 60 ปี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพในวันนี้ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนเก่าแก่อย่างเช่นมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ซึ่งได้เจริญรุ่งเรือง
มาจนครบ 60 ปีในปีนี้นั้น ย่อมเป็นสถาบันที่ให้ความสาคัญกับงานด้านวิชาการโดยการสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ
และมุ่งพัฒนางานด้านวิจัยอย่างต่อเนื่ อง ดังนั้น การเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบที่มีความหมายยิ่งในครั้งนี้
ย่อมต้องมีเวทีด้านวิชาการและงานวิจัยที่ทันสมัยถูกจัดขึ้นเพื่อได้แสดงออกถึงศักยภาพของคณาจารย์ และ
นักศึกษาตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้นาเสนอผลงานจากนานาองค์กรได้มีส่วนร่วมในครั้งนี้ด้วย
ในปัจจุบัน พวกเราทุกคนล้วนทางานและสัมผัสอยู่กับโลกของข้อมูลข่าวสารตลอดเวลา ยิ่งงานใน
สถาบันอุดมศึกษาด้วยแล้วย่อมสัมพันธ์ใกล้ชิดกับข้อมูลข่าวสารและระบบของการหลั่งไหลของข้อมูลที่รวดเร็ว
และมากมายจนยากจะคาดเดา ทั้งนี้ ด้วยความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาให้ก้าวหน้าอย่ าง
รวดเร็ ว การจั ดการประชุมวิช าการผ่ านทางออนไลน์ ในหั ว ข้ อ ความท้าทายในการพัฒ นานวัตกรรมเพื่ อ
ความยั่ ง ยื น หรื อ Challenges in Innovation Development for Sustainability นั้ น ย่ อ มเหมาะสมกั บ
กาลสมัย และย่อมเปิดโอกาสให้ท่านที่สนใจและผู้มีประสบการณ์ในเรื่องดังกล่าวนี้ได้เสนอผลการ ค้นคว้า
และแง่คิดต่างๆ ซึ่งย่อมจะต่อยอดเป็นนวัตกรรมที่ยั่งยืนได้ต่อไปในอนาคต
ดิ ฉั น รู้ สึ ก ชื่ น ชมและขอขอบคุ ณ คณะกรรมการด าเนิ น งานการประชุ ม วิ ช าการ ครบรอบ 60 ปี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ได้ร่วมมือจัดงานประชุมในวันนี้ขึ้นด้วยความตั้งใจและเสียสละเวลา
ทั้งทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อการจัดดาเนินงานให้เกิดความส าเร็จตามที่มุ่งหวัง จนทาให้มีจานวนบทความ
ที่นาเสนอเข้ามาเป็นจานวนมากและยังได้รับความสนใจจากผู้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม ทางออนไลน์
ในวันนี้อย่างคับคั่ง
ในโอกาสนี้ ดิฉันใคร่ขอเปิดการประชุมวิชาการ ครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และขอให้
การประชุมดาเนินไปด้วยความราบรื่น เป็นประโยชน์สมดั่งวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยและคณะผู้ดาเนินการ
ขออานวยพรให้ผู้ มีเกียรติและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านจงมีความสุข และปลอดภัยจากโรคภัยทั้งปวง พร้อมทั้ง
ขอแสดงความยินดีแก่มหาวิทยาลัยกรุงเทพในวาระครบรอบ 60 ปี ในปีนี้ด้วย
ดร.มัทนา สานติวัตร
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพ
และที่ปรึกษาสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมป์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สารจากรองอธิการบดีอาวุโสด้านวิชาการ
คงปฏิเสธไม่ได้ว่าในปัจจุบัน การพัฒนานวัตกรรมเป็นสิ่งที่จาเป็นมากในทุกองค์กร นวัตกรรมช่วยเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขัน และยังเป็นเครื่องมือที่สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร นวัตกรรมที่ยั่งยืน
นั้นเป็นกระบวนการในการพัฒนาความคิด พฤติกรรม และกระบวนการใหม่ๆ โดยการบูรณาการให้เข้ากับ
ระบบขององค์กร และคานึงถึงความรับผิดชอบในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
จากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจ การพัฒนานวัตกรรมถือเป็นตัวสาคัญ
ในการสร้ างความได้ เปรี ย บเชิ งปั ญ ญาส าหรับ การแข่ ง ขันสู่ โ ลกอนาคต เนื่องจากสั ง คมกาลั ง จะก้ า วข้ า ม
ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลไปสู่ยุคเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล นอกจากองค์กรจะให้ความสาคัญกับ การพัฒ นา
นวัตกรรมเพียงอย่างเดียว ยังจะต้องคานึงถึงความคิดสร้างสรรค์ ควบคู่ไปกับการผสมผสานเทคโนโลยี เพื่อ
ให้เกิดเป็นการพัฒนานวัตกรรมที่ยั่งยืนต่อไป
มหาวิทยาลัยกรุงเทพได้เล็งเห็นถึงทิศทางและความสาคัญของการพัฒนานวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
จึงได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ครบรอบ 60 ปี ร่วมกับสมาคมสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนแห่ งประเทศไทย ในพระราชูป ถั ม ภ์ส มเด็จ พระเทพรัต นราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็ น
ศูนย์กลาง และเป็น Hub ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การวิจัย และข้อมูลข่าวสารระหว่างคณาจารย์ นักวิจัย
นั ก ศึ ก ษา ผู้ น าเสนอผลงาน และผู้ ส นใจ อั น จะเป็ น กลไกและอาวุ ธ ส าคั ญ ในการขั บ เคลื่ อ นองค์ ค วามรู้
ในขณะเดียวกัน ยังจะได้ นาองค์ความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ทั้งในมุ มมองของนักวิชาการและนักวิช าชีพ
ข้อมูลทีป่ รากฏในการจัดประชุมวิชาการครั้งนี้ ยังมีมูลค่าที่สาคัญยิ่งในการร่วมผลักดัน พัฒนานวัตกรรมที่ตอบ
โจทย์ความท้าทายที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบันได้อย่างดีอีกด้วย
การจัดประชุมวิชาการครั้งนี้ มี บทความวิจัยของ คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา ผ่านการพิจารณา
จานวน 58 บทความ แบ่งเป็น สาขาบริหารธุรกิจ จานวน 25 บทความ สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
จานวน 17 บทความ สาขานวัตกรรมการศึกษา จานวน 9 บทความ และสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จานวน 7 บทความ
ในนามของคณะกรรมการจั ดงาน ขอขอบคุณ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่ งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมป์ฯ ที่ได้ให้เกียรติร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้ ขอขอบคุณคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา
ผู้ น าเสนอผลงาน และแขกผู้ มี เ กี ย รติ ทุ ก ท่ า น ที่ ไ ด้ ส่ ง ผลงานและเข้ า ร่ ว มการประชุ ม วิ ช าการ ตลอดจน
คณะกรรมการและผู้จัดงานทุกท่านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจเพื่อพัฒนาศักยภาพและพัฒนาคุณภาพทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพให้ยั่งยืน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรรเสริญ มิลินทสูต
รองอธิการบดีอาวุโสด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

กำหนดกำร
วันศุกร์ที่ 24 มิถุนำยน 2565
9.00 – 9.30 น.

ลงทะเบียน

9.30 – 10.00 น.

พิธีเปิด ผู้ดำเนินรำยกำร อ.สืบศักดิ์ สืบภักดี
– กล่ำวรำยงำน โดย ผศ.สรรเสริญ มิลินทสูต รองอธิกำรบดีอำวุโสด้ำนวิชำกำร
มหำวิทยำลัย
– กล่ำวต้อนรับและเปิดงำน โดย ดร.มัทนำ สำนติวัตร ที่ปรึกษำสมำคม
สถำบันอุดมศึกษำเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระรำชูปถัมภ์ฯ

10.00 – 11.30 น.

บรรยำยพิเศษ หัวข้อ “คำดกำรณ์อนำคตนวัตกรรมกำรสื่อสำรเพื่อกลยุทธ์
กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน”
โดย คุณกล้ำ ตั้งสุวรรณ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร บริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จำกัด
บรรยำยพิเศษ หัวข้อ “Net Zero” The Big Challenge to Achieve
โดย คุณสมบูรณ์ มำตรคำจันทร์ หัวหน้ำแผนกงำนผสำนพันธมิตรทำงธุรกิจ
ดิจิทัลและนวัตกรรม หน่วยงำนขับเคลื่อนนวัตกรรม
บมจ.แอดวำนซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (AIS)

11.30 – 13.00 น.

พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน

13.00 – 16.00 น.

กำรนำเสนอผลงำนแบบบรรยำยแยกตำมสำขำ (แบบออนไลน์)

สารบัญ
คำนำ
สำรจำกอุปนำยกสภำมหำวิทยำลัยกรุงเทพ
และที่ปรึกษำสมำคมสถำบันอุดมศึกษำเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระรำชูปถัมป์ฯ
สำรจำกรองอธิกำรบดีอำวุโสด้ำนวิชำกำร
กำหนดกำร
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บทคัดย่อ
งานวิจัยฉบั บ นี้ มี วัตถุ ประสงค์ เพื่ อ ศึ กษาการสื่อ สารการตลาดออนไลน์ และออฟไลน์ ที่ ส่งผลต่อ การรับ รู้
ภาพลักษณ์ตรา ทัศนคติและความเชื่อถือไว้วางใจในตราชุดชั้นในของสตรีในกรุงเทพมหานคร ใช้ระเบียบวิจัยเชิง
ปริมาณโดยใช้แบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงแล้วเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประชากร
ในการวิจัยเป็นผู้บริโภคที่เป็นสตรีในกรุงเทพมหานครที่กลุ่มตัวอย่างจํานวน 200 คน ได้จากการเลือกแบบสะดวก ใช้
สถิ ติ เชิ งพรรณนาและการวิเคราะห์ ถ ดถอยพหุ คู ณ ในการวิเคราะห์ ข้ อ มู ล และทดสอบสมมติ ฐาน ผลการศึ ก ษา
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามรับรู้การสื่อสารการตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์ในระดับมาก รับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้า
เชิงบวกระดับมากที่สุด มีทัศนคติต่อตราสินค้าในระดับมาก และความเชื่อถือไว้วางใจตราสินค้าในระดับมากที่สุด ผล
การทดสอบสมมติฐาน พบว่า การสื่อสารการตลาดออนไลน์และออฟไลน์ส่งผลทางบวกต่อการรับรู้ภาพลักษณ์ตรา
สินค้า ทัศนคติต่อตราสินค้า ส่วนการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าและทัศนคติต่อตราสินค้าส่งผลต่อความเชื่อถือไว้วางใจ
ในตราสินค้า
คําสําคัญ: การสื่อสารการตลาดออนไลน์ การสื่อสารการตลาดออฟไลน์ การรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้า ทัศนคติต่อ
ตราสินค้า ความเชื่อถือไว้วางใจในตราสินค้า ชุดชั้นใน
Abstract
The study applied quantitative research approach. A questionnaire having passed both
validity and reliability tests was used as the tool in collecting data. The research population was
female consumers in Bangkok. The sample consisted of 200 women selected by convenience
sampling. Descriptive statistics and multiple regression analysis were used to analyze data and test
3
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hypotheses. The results indicate that the sample perceived both online and offline marketing
communications at a high level, perceived positive brand image at the highest level, positive brand
attitude at a high level and brand trust at the highest level. The results of hypothesis testing
revealed that online and offline marketing communications positively affect perceived brand
image and brand attitude. As for perceived brand image and brand attitude positively affect brand
trust.
Keywords: Online Marketing Communications, Offline Marketing Communications, Perceived Brand
Image, Brand Attitude, Brand Trust, Lingerie
บทนํา
ตลาดชุดชั้นในของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2563 มีมูลค่ารวมกันกว่า 30,000 ล้านบาท มีแบรนด์ไม่ต่ํากว่า 5
แบรนด์ เช่น วาโก้ ซาบีน่า ไทรอัมพ์ มอร์แกน หรือเพลย์บอย เป็นต้น ซึ่งแบรนด์ที่สามารถครองใจผู้บริโภคมาตลอดมี
อยู่ 2 แบรนด์ โดยแบรนด์ที่มีส่วนแบ่งตลาดมากที่สุด คือ วาโก้ และอันดับ 2 คือ ซาบีน่า โดยภาพลักษณ์ของวาโก้
กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นวัยผู้ใหญ่ ขณะที่ซาบีน่านั้นจะเป็นกลุ่มวัยรุ่นหรือคนรุ่นใหม่ (นลิสา, 2563) ตลาดชุดชั้นใน
สตรีในประเทศยังคงเป็นตลาดที่มีการแข่งขันกันสูงอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านคุณภาพของสินค้าและบริการ รูปแบบ
ดี ไซน์ ราคา ช่ อ งทางการจั ด จํ าหน่ าย และกิ จ กรรมส่ งเสริม การขายรวมทั้ งมี ก ารนํ าเข้ าสิ น ค้ าชุ ด ชั้ น ในสตรีจ าก
ต่างประเทศมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภค และสร้างความพึงพอใจอย่างสูงสุด
ให้แก่ลูกค้า ในขณะเดียวกันด้วยสถานการณ์โรคโควิด-19 ที่แพร่ระบาดไปทั่วโลกได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อยอดขาย
เพราะผู้บริโภคลดกิจกรรมนอกบ้านลงและอยู่แต่ในบ้าน ดังนั้นการเลือกซื้อสินค้าในช่องทาง Online จึงมีส่วนสําคัญ
มากกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค เนื่องจากสามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างสะดวก และ
รวดเร็ว ทําให้ผู้บริโภคสามารถตัดสินใจเลือกบริโภคสินค้าและบริการได้หลากหลายและตรงกับความต้องการได้มาก
ขึ้น (บริษัท ไทยวาโก้ จํากัด (มหาชน), 2563)
การสื่อสารการตลาดออนไลน์ เป็นการจัดทํากิจกรรมต่างๆ ทางการตลาดบนสื่ออินเทอร์เน็ต โดยอาศัย
ระบบการเชื่อมโยงของเว็บไซต์ในการดําเนินกิจกรรม เช่น การเปิดร้านค้า การแสดงรายละเอียดต่างๆ ของผลิตภัณฑ์
การชําระค่าสินค้า การสร้างกลยุทธ์ขาย การนําเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ (อิทธิวัฒน์ รัตนพองบู่, 2555) ส่วนการสื่อสาร
การตลาดออฟไลน์ เป็นรูปแบบการตลาดที่ไม่ต้องพึ่งพาอินเทอร์เน็ต โดยอาศัยสื่อแบบเก่า เช่น ป้ายโฆษณาบิลบอร์ด
ใบปลิว แผ่นพับ สื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ เป็นต้น การตลาดแบบออฟไลน์เหมาะสมกับธุรกิจบางประเภทและยังมี
ประสิทธิภาพที่ผู้ทําธุรกิจไม่ควรละเลย (กรีนเวิลด์, 2564) โดยในปัจจุบันจากสถานการณ์โควิด-19 ทําให้การสื่อสาร
การตลาดมีความสําคัญมากขึ้นเนื่องจากผู้บริโภคมีความต้องการในสินค้าลดลง จึงต้องมีการสื่อสารทางการตลาดเพื่อ
ดึงดูดให้ผู้โภคมาซื้อสินค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสื่อสารการตลาดออนไลน์ที่เข้ามามีบทบาทมากขึ้นและสามารถ
ตอบสนองกับสถานการณ์ในปัจจุบันได้
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ภาพลักษณ์ตราสินค้า เป็นข้อมูลที่ผู้บริโภครับรู้เกี่ยวกับตราสินค้านั้นๆ จากประสบการณ์ของผู้บริโภคเอง
จากข้อมูลของตราสินค้าที่ถูกสื่อสารออกมา จากการบอกต่อ จากการโฆษณา จากการบริการของตราสินค้าเอง
(ธัญรัตน์ รัตนกุล, 2559) ทัศนคติต่อตราสินค้า เป็นการประเมินภาพรวมของตราสินค้าที่เป็นผลมาจากความคิดของ
แต่ละบุคคล หมายความว่า โดยหลักแล้วทัศนคติที่มีต่อตราสินค้าขึ้นอยู่กับการรับรู้ของผู้บริโภคแต่ละคน และยังเป็น
สิ่งที่น่าไว้วางใจที่บอกได้ถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อตราสินค้า (Shimp, 2010) และความเชื่อถือไว้วางใจ (Trust)
คือ ความเชื่อมั่นที่ผู้ใช้บริการมีต่อผู้ให้บริการว่าจะได้รับการบริการอย่างซื่อสัตย์สุจริต รวมถึงการไม่เอารัดเอาเปรียบ
เพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ของผู้ให้บริการ (ศิริภาภรณ์ บุญมา, 2562) จากที่กล่าวมาข้างต้น การตัดสินใจเลือกชุด
ชั้นในของสตรีเป็นการตัดสินใจที่สลับซับซ้อนสูง ตัดสินใจไม่ง่าย เนื่องจากมีสิ่งที่ต้องพิจารณาหลายเรื่องทั้งความ
เหมาะสมกับด้านกายภาพของผู้สวมใส่ สไตล์และการออกแบบ คุณภาพวัสดุ ดังนั้น การตัดสินใจของผู้บริโภคจึงอาศัย
การรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้า ทัศนคติต่อตราสินค้า และความเชื่อถือไว้วางใจต่อตรา ที่ได้มีการรับรู้มาจากการสื่อสาร
การตลาดออนไลน์และออฟไลน์ โดยผู้วิจัยได้ทําการศึกษาเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนื่องจากยอดขายส่วนใหญ่
อาศัยอยู่ในพื้นที่นี้ จึงเป็นเหตุผลของการศึกษาวิจัยในครั้งนี้
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาการสื่อสารการตลาดออนไลน์และออฟไลน์ที่ส่งผลต่อการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าชุดชั้นใน
ของสตรีในกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาการสื่อสารการตลาดออนไลน์และออฟไลน์ที่ส่งผลต่อทัศนคติต่อตราสินค้าชุดชั้นในของสตรีใน
กรุงเทพมหานคร
3. เพื่อศึก ษาการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าและทัศนคติต่อตราสินค้าที่ส่งผลต่อความเชื่อถือไว้วางใจใน
ตราสินค้าชุดชั้นในของสตรีในกรุงเทพมหานคร
กรอบแนวคิด
ตัวแปรอิสระ
การสื่อสารการตลาดออนไลน์
(Online Marketing
Communications)
การสื่อสารการตลาดออฟไลน์
(Offline Marketing
Communications)

ตัวแปรคั่นกลาง

H3(+)

H2(+)

การรับรู้ภาพลักษณ์
ตราสินค้า (Perceived
Brand Image)

ตัวแปรตาม

ความเชื่อถือไว้วางใจในตราสินค้า
(Brand Trust)

ทัศนคติต่อตราสินค้า
(Brand Attitude)

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัยเรื่อง การสื่อสารการตลาดออนไลน์และออฟไลน์ที่ส่งผลต่อการรับรู้ภาพลักษณ์ตรา
ทัศนคติและความเชื่อถือไว้วางใจในตราชุดชั้นในของสตรีในกรุงเทพมหานคร
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วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง/การทบทวนวรรณกรรม
การสื่อสารการตลาดออนไลน์
การสื่อสารการตลาดออนไลน์ (Online Marketing Communication) เป็นการทําการตลาดผ่านช่องทาง
ออนไลน์ที่ถือเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสาร สามารถสื่อสารไปยังผู้บริโภคเป้าหมายที่มีจํานวนมากได้ในระยะเวลาอัน
สั้น ในปัจจุบันการทําการตลาดออนไลน์มีหลายรูปแบบ ทั้งการทําการตลาดออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊ก การตลาดออนไลน์ที่
ทําผ่านอีเมล หรือการโฆษณาทางเว็บไซต์ เป็นต้น โดยแต่ละรูปแบบมีทั้งข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกัน แต่ละองค์กรจึง
ควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสินค้าหรือบริการของตน เพื่อให้สามารถสื่อสารไปยังกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายได้อย่างตรงจุด
(วิไลภรณ์ สําเภาทอง, 2561) และเป็นวิธีการสื่อสารการตลาดที่ถูกใช้โดยบริษัทออนไลน์เพื่อสื่อสารไปยังผู้บริโภค มี
วัตถุประสงค์สองประการ ประการแรกใช้เพื่อเสริมความแข็งแกร่งตราสินค้าของบริษัท โดยแจ้งให้ผู้บริโภคทราบถึง
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ ประการที่สองทําการขายโดยการส่งเสริมผลิตภัณฑ์โดยตรงในการซื้อสินค้า วัตถุประสงค์
หลักของการโฆษณาออนไลน์คือการเพิ่มยอดขายและสร้างการรับรู้ถึงแบรนด์ การโฆษณาออนไลน์เกี่ยวข้องกับการใช้
อินเทอร์เน็ต เพื่อแสดงข้อความส่งเสริมการขายบนสื่อออนไลน์ ในการแสดงข้อความทางการตลาดทางออนไลน์
จําเป็นต้องอาศัยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาวิธีการใหม่ในการโฆษณาออนไลน์ นอกจากรูปภาพ โลโก้
แล้ว วิธีการอื่นๆ ที่ใช้ในนี้ ได้แก่ แบนเนอร์คั่นระหว่างหน้า ป๊อปอัปและ ป๊อปอันเดอร์ โฆษณาแผนที่ โฆษณาแบบ
ลอย โฆษณาแบนเนอร์ (Kaur & Sambual, 2017) โดยมีการนําไปใช้ในการสื่อสารทางการตลาดในปัจจุบัน
ดังสมมติฐานที่ 1 และสมมติฐานที่ 3 ดังนี้
H1: การสื่อสารการตลาดออนไลน์ส่งผลทางบวกต่อทัศนคติต่อตราสินค้า
H3: การสื่อสารการตลาดออนไลน์ส่งผลทางบวกต่อการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้า
การสื่อสารการตลาดออฟไลน์
การสื่อสารการตลาดออฟไลน์ (Offline Marketing Communication) เป็นช่องทางในการทําการตลาด
แบบเก่า เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ป้ายประกาศ ซึ่งอาจจะเน้นการทําการตลาดแบบเจาะจงพื้นที่ และเน้นไปที่
การสื่อสารทางเดียว ช่องทางออฟไลน์เองแม้จะเป็นช่องทางที่ใช้ในการสื่อสารแบบเก่า แต่เคยเป็นช่องทางที่แข็งแกร่ง
โดยกลุ่มลูกค้าที่เสพสื่อออฟไลน์เป็นหลักมักชอบเลือกดูและสัมผัสสินค้าจริงผ่านหน้าร้านก่อนที่จะมีการตัดสินใจซื้อ
(จีเอเบิล, 2564) การตลาดแบบออฟไลน์มีหลายแง่มุม และตัวอย่างอาจรวมถึงสิ่งที่จับต้องได้ เช่น นามบัตร โฆษณา
สิ่งพิมพ์ในหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร นอกจากนี้ยังอาจรวมถึงโปสเตอร์ โฆษณาทางทีวีและวิทยุ ป้ายโฆษณา และ
โบรชัวร์ การตลาดแบบดั้งเดิมเป็นอะไรก็ได้ที่ยกเว้นวิธีการทางดิจิทัลในการสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์หรือโลโก้ ซึ่งถือ
เป็น "การตลาดขาออก" และหมายถึงการซื้อ การเรียกร้องความสนใจ การโทรหาลูกค้าที่คาดว่าจะซื้อสินค้าโดยไม่มี
คอนเน็กชั่น จดหมายทางกระดาษโดยตรง วิทยุ โฆษณาทางทีวี ใบปลิวขาย สแปม การตลาดทางโทรศัพท์ และ
การโฆษณาแบบดั้งเดิม (Todor, 2016) โดยมีการนําไปใช้ในการสื่อสารทางการตลาดในปัจจุบัน ดังสมมติฐานที่ 2
และสมมติฐานที่ 4 ดังนี้
H2: การสื่อสารการตลาดออฟไลน์ส่งผลทางบวกต่อทัศนคติต่อตราสินค้า
H4: การสื่อสารการตลาดออฟไลน์ส่งผลทางบวกต่อการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้า
6
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การรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้า
ภาพลั ก ษณ์ ข องตราสิ น ค้ า (Perceived Brand Image) ได้ รับ การยอมรับ ว่าเป็ น แนวคิ ด ที่ สํ าคั ญ ในด้ าน
การตลาดมาช้านานตราสินค้าเป็นการตระหนักถึงการเป็นขั้นตอนที่จําเป็นแต่ไม่เพียงพอเสมอไปในการสร้างคุณค่า
ของตราสินค้า ข้อควรพิจารณาอื่นๆ เช่น ภาพลักษณ์ของตราสินค้ามักเข้ามามีบทบาท และแสดงให้เห็นว่าคุณค่าของ
ตราสินค้านั้นขับเคลื่อนโดยภาพลักษณ์ของตราสินค้า (Alhaddad, 2015)
ภาพลักษณ์ตรา คือ การวัดภาพลักษณ์ตราหนึ่งๆ ทําได้โดยวัดจากสิ่งที่อยู่ภายในจิตใจของผู้บริโภคที่ทําให้
เกิดการรับรู้เกี่ยวกับตราสินค้านั้นๆ โดยมาจากประสบการณ์ตรง การบอกปากต่อปาก การโฆษณา ประชาสัมพันธ์
และบรรจุภัณฑ์ ที่ได้รับการสื่อสารมาจนทําให้ผู้โภคเกิดการรับรู้และเกิดเป็นความเชื่อในตราสินค้านั้นๆ ขึ้น และ
สามารถแยกความแตกต่างจากตราสินค้าอื่นๆ ได้ โดยภาพลักษณ์ตราสินค้าต้องนําเสนอควบคู่ไปกับภาพลักษณ์การ
บริการ เพื่อทําให้เกิดเอกลักษณ์เฉพาะเจาะจงที่ผู้บริโภคจะสามารถจดจําได้ ดังสมมติฐานที่ 6 ดังนี้
H6: การรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าส่งผลทางบวกต่อความเชื่อถือไว้วางใจในตราสินค้า
ทัศนคติต่อตราสินค้า
ทัศนคติต่อตราสินค้า (Brand Attitude) เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ ของบุคคล เป็นการจัด
ระเบียบทางด้านความคิด อารมณ์ และความเชื่อ ซึ่งเป็นผลที่เกิดจากความรู้สึกที่จะไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง เช่น
ดี/ไม่ดี ชอบ/ไม่ชอบ รัก/เกลียด เป็นต้น โดยปกติแล้วมนุษย์จะมีการจัดระเบียบทางความคิดที่เป็นไปทิศทางเดียว
เนื่องจากไม่สามารถให้คุณค่ากับทุกอย่างเท่ากันได้ (ภารดี ผิวขาว, 2559) ซึ่งสามารถอธิบายคุณลักษณะของทัศนคติ
ได้ ดังนี้
1. ทัศนคติเป็นสิ่งที่มีอยู่ในตัวบุคคล เกิดขึ้นจากประสบการณ์ของตัวบุคคลหรือรับรู้เรื่องราวในอดีต เป็นผล
ให้มนุษย์มีการจัดระเบียบทางความคิดขึ้น
2. ทัศนคติไม่ใช่สิ่งที่ติดตัวมาแต่กําเนิด แต่เกิดขึ้นจากการรับรู้เรื่องราว โดยทัศนคติที่เกิดขึ้นจะมาจากการ
ประเมินกระบวนการรับรู้ของปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทัศนคติ อาจมาจากแหล่งข้อมูล เช่น ได้รับข้อมูลข่าวสารจาก
กลุ่มทางสังคมที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
3. ทัศนคติจะมีลักษณะที่มั่นคงและถาวร หลังจากที่ทัศนคติได้เกิดขึ้นแล้วจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงในทันที
หากมีบางอย่างมากระตุ้น เป็นเพราะทัศนคติที่เกิดขึน้ นั้นจะเป็นผลที่เกิดจากการกระบวนการคิดวิเคราะห์ ประเมินผล
และมีการจัดระเบียบความเชื่อไปแล้ว
4. ทัศนคติสามารถอ้างอิงได้ถึงตัวบุคคลและสิ่งของเสมอ ทัศนคติเป็นสิ่งที่เกิดจากการรับรู้หรือเรียนรู้จากสิ่ง
ที่มีตัวตนและสามารถอ้างอิงถึงได้
ทัศนคติต่อตราสินค้า คือ สิ่งที่ไม่ได้มีอยู่ในตัวบุคคลตั้งแต่แรกแต่เป็นผลที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ที่ได้จาก
การเข้าไปใช้บริการจากตราสินค้านั้น ๆ จนทําให้แสดงผลออกมาจากการประเมินในสิ่งที่ได้รับรู้ที่ผ่านการจัดระเบียบ
ทางความคิดที่ทําให้เกิดแนวโน้มไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งว่าชอบหรือไม่ชอบในตราสินค้านั้น โดยแต่ละบุคคลจะมี
มุ ม มองที่ ส่ ง ผลต่ อ ทั ศ นคติ ต่ อ ตราสิ น ค้ า ที่ แ ตกต่ า งกั น ไป ซึ่ ง ความรู้ สึ ก ที่ เกิ ด ขึ้ น อาจเปลี่ ย นแปลงได้ ต ลอดเวลา
ดังสมมติฐานที่ 5 ดังนี้
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H5: ทัศนคติตอ่ ตราส่งผลทางบวกต่อความเชื่อถือไว้วางใจในตราสินค้า
ความเชื่อถือไว้วางใจในตราสินค้า
ความเชื่อถือไว้วางใจในตราสินค้า หมายถึง ความเชื่อมั่นที่เป็นความรู้สึกเชิงบวกที่ผู้บริโภคมีต่อตราสินค้าใด
สิ น ค้ าว่าจะได้ รับ การบริก ารที่ ซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริต ไม่ ถู ก เอารัด เอาเปรีย บ และมี ก ารทํ า ตามคํ ามั่ น สั ญ ญาที่ ให้ ไว้ อ ย่ าง
สม่ําเสมอ ความเชื่อถือไว้วางใจในตราสินค้านับเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งในการบ่งบอกถึงความสัมพันธ์ที่ผู้บริโภคมีต่อตรา
สินค้า และมีพื้นฐานมาจากความรู้สึกและอารมณ์ โดยระดับของความเชื่อถือไว้วางใจในตราสินค้าจะแตกต่างกันไป
และมีลักษณะที่คงที่แต่สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ซึ่งความเชื่อถือไว้วางใจในตราสินค้า
เพิ่มขึ้นเมื่อได้รับการตอบสนองที่ตรงตามความรู้สึกที่ได้คาดหวังและจะกลายเป็นความเชื่อมั่นในแง่บวก แต่ความ
เชื่อถือไว้วางใจในตราสินค้าจะลดลงทั นที ห ากไม่ได้รับการตอบสนองความเชื่อในแง่บ วกนั้น ดังนั้ นความเชื่อถือ
ไว้วางใจในตราสินค้าจึงมีความสัมพันธ์กับจุดอ่อนที่เกิดจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีความไม่แน่นอนที่สามารถ
เกิดขึ้นได้ในอนาคต
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณที่มีแบบสอบถามเป็นเครื่องมือสําหรับเก็บรวบรวมข้อมูล ประชากรที่
ใช้จะเป็นสตรีในกรุงเทพมหานครที่ได้มีก ารซื้อชุดชั้นในสตรีอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา และ
การกําหนดกลุ่มตัวอย่างใช้หลักการกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 เท่าของตัวแปรอิสระและ
ต้องมีจํานวนไม่น้อยกว่า 100 ตัวอย่าง (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2553) งานวิจัยนี้มีจํานวนตัวแปรอิสระทั้งสิ้น 4 ตัว ขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างจากการคํานวณได้เท่ากับ 4 x 20 = 80 ได้เป็นจํานวนขั้น ต่ําคือ 100 ตัวอย่าง แต่เพื่ อลดความ
คลาดเคลื่อนจึงได้มีการกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 200 ตัวอย่าง และใช้การเลือกตัวอย่างแบบไม่เป็นไปตาม
ความน่าจะเป็น โดยจะใช้สถิติได้เพียงสถิติเชิงพรรณนา
ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากตัวอย่าง ซึ่งแบบสอบถามมีลักษณะเป็ น
คําถามปลายปิดและประกอบไปด้วย 6 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน 4 ข้อ ส่วนที่
2 การสื่อสารการตลาดออนไลน์ จํานวน 11 ข้อ ส่วนที่ 3 การสื่อสารการตลาดออฟไลน์ จํานวน 8 ข้อ ส่วนที่ 4
การรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้า จํานวน 5 ข้อ ส่วนที่ 5 ทัศนคติต่อตราสินค้า จํานวน 6 ข้อ และส่วนที่ 6 ความเชื่อถือ
ไว้วางใจในตราสินค้า จํานวน 6 ข้อ โดยมีการใช้มาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ที่แบ่งออกเป็น 5 ระดับ และ
กําหนดคะแนนในแต่ละระดับ ซึ่งคะแนนน้อยที่สุด คือ 1 ถึงค่าคะแนนมากที่สุด คือ 5 โดยแบบสอบถามเป็นการทํา
แบบสอบถามรูปแบบออนไลน์ผ่านทาง Google Form เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 ทําให้ไม่
สามารถเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างได้ด้วยตัวเอง ดังนั้นจึงได้มีการนําแบบสอบถามไปโพสต์ตามช่องทางออนไลน์อย่าง
เฟซบุ๊ก อินสตาแกรมและทวิตเตอร์ โดยการสร้างแบบสอบถามได้ทําการทบทวนตัวแปรที่ได้ทําการศึกษาและจะยึด
ตามวัตถุประสงค์เป็นหลักในการตั้งคําถาม จากนั้นได้ทําการตรวจสอบเนื้อหาและปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนําจาก
ผู้เชี่ยวชาญแล้วจึงนําแบบสอบถามไปทดสอบ (Try out) เพื่อตรวจสอบความเที่ยงโดยนําไปทดสอบเก็บข้อมูลจาก
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กลุ่มตัวอย่างจํานวน 30 ตัวอย่าง และใช้การพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบาด (Cronbach’s Alpha
Coefficient)
ตารางที่ 1 ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
ส่วนของคําถาม
1. การสื่อสารการตลาดออนไลน์ (ONL)
2. การสื่อสารการตลาดออฟไลน์ (OFF)
3. การรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้า (IMG)
4. ทัศนคติต่อตราสินค้า (ATT)
5. ความเชื่อถือไว้วางใจในตราสินค้า (TRS)
ค่าความเชื่อมั่นรวม

ค่าอัลฟ่าแสดงความเชื่อมั่น
กลุ่มทดลอง (n = 30)
0.85
0.87
0.85
0.78
0.94
0.94

ผลการตรวจสอบค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบาค แบบสอบถามจากกลุ่มทดลองจํานวน 30 ตัวอย่าง ได้
ค่าอยู่ที่ 0.94 โดยค่าความเชื่อมั่นรวมของทุกด้านมีค่าอยู่ระหว่างค่า 0.78 - 0.94 ซึ่งทุกค่าไม่น้อยกว่า 0.70 ดังนั้นจึง
ถือได้ว่าแบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือสามารถนําไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างได้
ผลการวิจัย
ผลสรุปการวิจัยสรุปได้ว่า การสื่อสารการตลาดออนไลน์และออฟไลน์ที่ส่งผลต่อการรับรู้ภาพลักษณ์ตรา
ทัศนคติและความเชื่อถือไว้วางใจในตราชุดชั้นในของสตรีในกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลได้ดังนี้
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 200 ตัวอย่าง ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 21–30 ปี
จํานวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 78.5 มีระดับการศึกษาอยู่ที่ระดับปริญญาตรี จํานวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 64
ประกอบอาชีพเป็นนักเรียน/นักศึกษา จํานวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 54.5 และมีรายได้ส่วนตัวเฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่
10,001–20,000 บาท จํานวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 32.5
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ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นต่อข้อมูลเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาด
ออนไลน์ การสื่อสารการตลาดออฟไลน์ การรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้า ทัศนคติต่อตราสินค้า และความ
เชื่อถือไว้วางใจในตราสินค้า
ตัวแปร

ค่าเฉลี่ย

การสื่อสารการตลาดออนไลน์ (ONL)
การสื่อสารการตลาดออฟไลน์ (OFF)
การรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้า (IMG)
ทัศนคติต่อตราสินค้า (ATT)
ความเชื่อถือไว้วางใจในตราสินค้า (TRS)

3.98
3.73
4.25
4.17
4.30

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.57
0.70
0.56
0.53
0.55

การแปลผล
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด

ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูล สรุปได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
ความคิดเห็นต่อความเชื่อถือไว้วางใจในตราสินค้า (TRS) ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ
4.30 รองลงมา การรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้า (IMG) ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ
4.25 ต่อมา ทัศนคติต่อตราสินค้า (ATT) ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.17 ต่อมา การ
สื่อสารการตลาดออนไลน์ (ONL) ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.98 และการสื่อสาร
การตลาดออฟไลน์ (OFF) ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.73
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของการสื่อสารการตลาดออนไลน์และออฟไลน์ส่งผลต่อการรับรู้
ภาพลักษณ์ตราสินค้าชุดชั้นในของสตรีในกรุงเทพมหานคร
การรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้า
ตัวแปร

Std.
Beta
t
Error
การสื่อสารการตลาดออนไลน์
0.311
0.069
0.315
4.500
การสื่อสารการตลาดออฟไลน์
0.231
0.057
0.285
4.072
*
R Square = 0.268 , Adjusted R Square = 0.260 , F = 35.992 , Sig = 0.000
B

Sig

VIF

0.000
0.000

1.315
1.315

ผลการทดสอบโดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ พบว่า การสื่อสารการตลาดออนไลน์และออฟไลน์ส่งผล
ต่อ การรับ รู้ภ าพลัก ษณ์ ต ราสิ น ค้ าชุ ด ชั้ น ในของสตรีในกรุงเทพมหานคร อย่ างมี นั ยสํ าคั ญ ที่ ระดั บ 0.05 โดยมี ค่ า
สัมประสิทธิ์ R2 อยู่ที่ร้อยละ 26.8 (R2 = 0.268) มีค่า Adj R2 อยู่ที่ 0.260 มีค่า F อยู่ที่ 35.992 และยอมรับสมมติฐาน
ที่ได้ตั้งไว้ ได้แก่ สมมติฐานที่ 3 การสื่อสารการตลาดออนไลน์ส่งผลทางบวกต่อการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้า และ
สมมติฐานที่ 4 การสื่อสารการตลาดออฟไลน์ส่งผลทางบวกต่อการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้า
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ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของการสื่อสารการตลาดออนไลน์และออฟไลน์ส่งผลต่อทัศนคติต่อ
ตราสินค้าชุดชั้นในของสตรีในกรุงเทพมหานคร
ทัศนคติต่อตราตราสินค้า
ตัวแปร

Std.
Beta
t
Error
การสื่อสารการตลาดออนไลน์
0.379
0.061
0.408
6.189
การสื่อสารการตลาดออฟไลน์
0.207
0.050
0.272
4.125
R Square = 0.349 , Adjusted R Square = 0.342 , F = 52.782 , Sig = 0.000*
B

Sig

VIF

0.000
0.000

1.315
1.315

ผลการทดสอบโดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ พบว่า การสื่อสารการตลาดออนไลน์และออฟไลน์ส่งผล
ต่อทัศนคติต่อตราสินค้าชุดชั้นในของสตรีในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ R2
อยู่ที่ ร้อยละ 34.9 (R2 = 0. 349) มีค่า Adj R2 อยู่ที่ 0.342 มีค่า F อยู่ที่ 52.782 และยอมรับสมมติฐ านที่ ได้ ตั้งไว้
ได้แก่ สมมติฐานที่ 1 การสื่อสารการตลาดออนไลน์ส่งผลทางบวกต่อทัศนคติต่อตราสินค้า และสมมติฐานที่ 2 การ
สื่อสารการตลาดออฟไลน์ส่งผลทางบวกต่อทัศนคติต่อตราสินค้า
ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าและทัศนคติต่อตราสินค้าที่ส่งผลต่อ
ความเชื่อถือไว้วางใจในตราสินค้าชุดชั้นในของสตรีในกรุงเทพมหานคร
ความเชื่อถือไว้วางใจในตรา
ตัวแปร

Std.
Beta
t
Error
การรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้า
0.283
0.072
0.292
3.944
ทัศนคติต่อตราสินค้า
0.457
0.076
0.442
5.982
R Square = 0.464 , Adjusted R Square = 0.458 , F = 85.137 , Sig = 0.000*
B

Sig

VIF

0.000
0.000

2.008
2.008

ผลการทดสอบโดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ พบว่า การรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าและทัศนคติต่อตรา
สินค้าที่ส่งผลต่อความเชื่อถือไว้วางใจในตราสินค้าชุดชั้นในของสตรีในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ R2 อยู่ที่ร้อยละ 46.4 (R2 = 0. 464) มีค่า Adj R2 อยู่ที่ 0.458 มีค่า F อยู่ที่ 85.137 และยอมรับ
สมมติฐานที่ได้ตั้งไว้ ได้แก่ สมมติฐานที่ 5 ทัศนคติต่อตราสินค้าส่งผลทางบวกต่อความเชื่อถือไว้วางใจในตราสินค้า
และสมมติฐานที่ 6 การรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าส่งผลทางบวกต่อความเชื่อถือไว้วางใจในตราสินค้า
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สรุปและอภิปรายผล
การวิจัยในครั้งนี้ได้ศึกษา การสื่อสารการตลาดออนไลน์และออฟไลน์ที่ส่งผลต่อการรับรู้ภาพลักษณ์ ตรา
ทัศนคติและความเชื่อถือไว้วางใจในตราชุดชั้นในของสตรีในกรุงเทพมหานคร โดยประชากรในการวิจัยคือสตรีใน
กรุงเทพมหานคร กลุ่ ม ตั ว อย่ างได้ จ ากการสุ่ ม แบบสะดวกจํ านวน 200 ตั ว อย่ าง โดยใช้ แ บบสอบถามที่ ผ่ านการ
ตรวจสอบความเที่ยงหรือเชื่อมั่นเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 21–30 ปี มีระดับการศึกษาอยู่ที่ระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพเป็นนักเรียน/นักศึกษา และมี
รายได้ส่วนตัวเฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 10,001–20,000 บาท ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ข้อมูล สรุปได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อความเชื่อถือไว้วางใจในตราสินค้า (TRS) ระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.30 รองลงมา การรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้า (IMG) ระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.25 ต่อมา ทัศนคติต่อตราสินค้า (ATT) ระดับความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.17 ต่อมา การสื่อสารการตลาดออนไลน์ (ONL) ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.98 และการสื่อสารการตลาดออฟไลน์ (OFF) ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
รวมเท่ากับ 3.73
สมมติฐานที่ 1 การสื่อสารการตลาดออนไลน์ส่งผลทางบวกต่อทัศนคติต่อตราสินค้า อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ
0.05 โดยมีค่า B อยู่ที่ 0.379 มีค่า Beta อยู่ที่ 0.408 และมีค่า t อยู่ที่ 6.189 กล่าวคือ หากผู้บริโภคได้รับการสื่อสาร
การตลาดออนไลน์ของชุดชั้นในสตรีจะส่งผลให้เกิดทัศนคติต่อตราสินค้าไปในทางบวกขึ้น จากการได้รับการสื่อสาร
ทางออนไลน์ที่ให้ข้อมูลที่เชื่อถือได้และจะทําให้ผู้บริโภคเกิดความรู้สึกเป็นความเชื่อที่มีกับตราสินค้านั้นในเชิงบวกว่า
สินค้าของตรามีคุณภาพสูง มีมาตรฐานที่ดี สอดคล้องกับงานวิจัยของ Duffett (2017) ที่พบว่า การสื่อสารการตลาด
ผ่านโซเชียลมีเดียมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อองค์ประกอบทัศนคติของผู้บริโภค
สมมติฐานที่ 2 การสื่อสารการตลาดออฟไลน์ส่งผลทางบวกต่อทัศนคติต่อตราสินค้า อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ
0.05 โดยมีค่า B อยู่ที่ 0.207 มีค่า Beta อยู่ที่ 0.272 และมีค่า t อยู่ที่ 4.125 กล่าวคือ หากผู้บริโภคได้ได้รับการ
สื่อสารการตลาดออฟไลน์ของชุดชั้นในสตรีจะส่งผลให้เกิดทัศนคติต่อตราสินค้าไปในทางบวกขึ้น จากการได้รับการ
สื่อสารทางออฟไลน์ที่ให้ข้อมูลที่สั้นกระชับ เข้าใจง่าย ซึ่งจะทําให้ผู้บริโภคเกิดความรู้สึกเชิงบวกต่อตราสินค้าว่าสินค้า
นั้ น ใช้ ง านได้ ง่าย มี คุ ณ ภาพสู ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จัย ของ Abzari, Ghassemi, and Vosta (2014) ที่ พ บว่า การ
สื่อสารทางการตลาดมีผลเชิงบวกและมีนัยสําคัญต่อทัศนคติต่อตราสินค้า โดยเมื่อมีการสื่อสารกับผู้บริโภคเกิดขึ้นและ
ผู้บริโภคเกิดความรู้สึกว่าการสื่อสารสามารถตอบสนองได้จะทําให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อตราสินค้าขึ้น
สมมติ ฐ านที่ 3 การสื่ อ สารการตลาดออนไลน์ ส่ งผลทางบวกต่ อ การรั บ รู้ ภ าพลั ก ษณ์ ต ราสิ น ค้ า อย่ างมี
นั ย สํ า คั ญ ที่ ร ะดั บ 0.05 โดยมี ค่ า B อยู่ ที่ 0.311 มี ค่ า Beta อยู่ ที่ 0.315 และมี ค่ า t อยู่ ที่ 4.500 กล่ า วคื อ หาก
ผู้บริโภคได้รับรู้การสื่อสารการตลาดออนไลน์ของชุดชั้นในสตรีมากขึ้นจะส่งผลให้เกิดการรับรู้ภาพลักษณ์ของตราชุด
ชั้นในสตรีไปในทางบวกมากขึ้น จากการได้รับการสื่อสารทางออนไลน์ถี่บ่อย มีข้อมูลที่น่าสนใจ ข้อมูลตรงกับความ
สนใจของผู้บริโภค รวมทั้งการได้รับรู้การสื่อสารจากสื่อสังคมต่างๆ ย่อมส่งผลต่อการประเมินว่าตราได้รับความนิยม
และยังทําให้ผู้บริโภคเกิดความรู้สึกใกล้ชิดเชื่อมโยงกับตรา จดจําได้ และรับรู้ว่าสินค้าของตรามีคุณภาพสูง มาตรฐาน
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สู ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ มานิ ต ย์ แก้ ว มา (2555) ที่ พ บว่ า การรั บ รู้ ก ารสื่ อ สารการตลาดมี ผ ลต่ อ การรั บ รู้
ภาพลักษณ์ตราสินค้า
สมมติ ฐ านที่ 4 การสื่ อ สารการตลาดออฟไลน์ ส่ งผลทางบวกต่ อ การรับ รู้ภ าพลั ก ษณ์ ต ราสิ น ค้ า อย่ างมี
นั ย สํ า คั ญ ที่ ร ะดั บ 0.05 โดยมี ค่ า B อยู่ ที่ 0.231 มี ค่ า Beta อยู่ ที่ 0.285 และมี ค่ า t อยู่ ที่ 4.072 กล่ า วคื อ หาก
ผู้บริโภคได้รับการสื่อสารการตลาดออฟไลน์ของชุดชั้นในสตรีจะส่งผลให้เกิดทัศนคติต่อตราสินค้าไปในทางบวกขึ้น
จากการสื่อสารทางออฟไลน์ที่ให้ข้อมูลที่ความกระชับ เข้าใจง่าย ซึ่งจะทําให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้ในเชิงบวกต่อตรา
สินค้านั้นผ่านการสื่อสารแบบทางเดียวเพราะเป็นการสื่อสารที่ไม่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตและไม่มีการใช้เทคโนโลยี
ต่าง ๆ ส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการในการใช้สินค้าจากจากการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้า สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ กรรวี พีรมธุกร (2558) ที่พบว่า การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการส่งผลต่อระดับการรับรู้ต่อตราสินค้า
สมมติฐานที่ 5 ทัศนคติต่อตราสินค้าส่งผลทางบวกต่อความเชื่อถือไว้วางใจในตราสินค้า อย่างมีนัยสําคัญที่
ระดับ 0.05 โดยมีค่า B อยู่ที่ 0.283 มีค่า Beta อยู่ที่ 0.292 และมีค่า t อยู่ที่ 3.944 กล่าวคือ หากผู้บริโภคมีทัศนคติ
และการรับรู้ภาพลักษณ์ทางบวกจะส่งให้เกิดความเชื่อถือไว้วางใจในตราสินค้า เนื่องจากผู้บริโภคมีความรู้สึกเชิงบวกที่
ทําให้เกิดความประทับใจที่ได้ใช้บริการในตราสินค้านั้น จนทําให้เกิดเป็นความเชื่อและมีความมั่นใจที่ผู้บริโภคมีต่อตรา
สินค้านั้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ Jung, Kim, and Kim (2014) ที่พบว่า ทัศนคติต่อตราสินค้าออนไลน์ส่งผลต่อ
ความไว้วางใจในตราสินค้าอย่างมีนัยสําคัญ
สมมติฐานที่ 6 การรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าส่งผลทางบวกต่อความเชื่อถือไว้วางใจในตราสินค้า อย่างมี
นั ย สํ า คั ญ ที่ ร ะดั บ 0.05 โดยมี ค่ า B อยู่ ที่ 0.457 มี ค่ า Beta อยู่ ที่ 0.442 และมี ค่ า t อยู่ ที่ 5.982 กล่ า วคื อ หาก
ผู้บริโภคมีการรับรู้ภาพลักษณ์ทางบวกจะส่งให้เกิดความเชื่อถือไว้วางใจในตราสินค้า เนื่องจากผู้บริโภคมีความรู้สึกเชิง
บวกที่ทําให้เกิดความประทับใจที่ได้ใช้บริการในตราสินค้านั้น จนทําให้เกิดเป็นความเชื่อและมีความมั่นใจที่ผู้บริโภคมี
ต่อตราสินค้านั้นสอดคล้องกับงานวิจัยของ Kim and Chao (2019) ที่พ บว่า ภาพลักษณ์ ตราสิน ค้ามีผลต่อความ
เชื่อถือไว้วางใจในตราสินค้า และมีอิทธิพลมากที่สุดในกระบวนการสร้างตราสินค้า
ข้อเสนอแนะ
งานวิจัยนี้ตัวแปรอิสระทั้งสอง ได้แก่ ทัศนคติต่อตราสินค้าและการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้า ร่วมกันอธิบาย
ความเชื่อถือไว้วางใจของผู้บริโภคต่อตราสินค้าได้น้อยกว่าครึ่ง กล่าวคือมีตัวแปรอื่นที่ส่งผลต่อตัวแปรตาม จึงเสนอ
การศึกษาตัวแปรอื่นที่อาจจะส่งผลต่อความเชื่อถือไว้วางใจต่อตรา เช่น ความพึงพอใจ เข้ามาในกรอบความคิดเพื่อให้
อธิบายการเกิดความเชื่อถือไว้วางใจของผู้บริโภคต่อตราสินค้าชุดชั้นในมากขึ้น นอกจากนี้ยังอาจจะขยายขอบเขตของ
กรอบความคิดโดยเพิ่มตัวแปรความตั้งใจซื้อหรือการตัดสินใจซื้อเป็นตัวแปรผลของความเชื่อถือไว้วางใจต่อตราสินค้า
งานวิจัยนี้มีข้อจํากัดด้านเวลาในการวิเคราะห์จึงทําให้ ผลอาจมีความคลาดเคลื่อนเนื่ องจากไม่ได้ใช้การ
วิเคราะห์สมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling) แต่ใช้การวิเคราะห์การถดถอยแยกส่วน จึงเสนอให้
การทํางานวิจัยครั้งต่อไปใช้การวิเคราะห์สมการโครงสร้างที่มีตัวแปรคั่นกลาง เพื่อให้ได้ผลการวิเคราะห์ที่ถูกต้อง
แม่นยํามากยิ่งขึ้น
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บทคัดย่อ
งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) เพื่อสำรวจความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อกลยุทธ์ตราสินค้าร่วม
ของแบรนด์หลุยส์ วิตตอง 2) เพื่อศึกษาถึงกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าแบรนด์ หลุยส์ วิตตอง ของผู้บริโภค 3) เพื่อ
วิเคราะห์ความมีอิทธิพลของกลยุทธ์ตราสินค้าร่วมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าแบรนด์หลุยส์ วิตตอง ของผู้บริโภค
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งแบบสอบถามมีระดับความเชื่อมั่น เฉลี่ยที่
0.745 ใช้โปรแกรม G*Power ในการกำหนดขนาดตัวอย่างและใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงจากกลุ่มประชากรที่
เป็นลูกค้าของแบรนด์หลุยส์ วิตตอง ในประเทศไทย จำนวน 129 คน สถิติที่ใช้ในการวิจัยนี้ ประกอบด้วย สถิติเชิง
พรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอ้างอิง ได้แก่ การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย
และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ
ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นนักเรียน/นักศึกษา เพศหญิง อายุระหว่าง 21-30 ปี สถานภาพโสด
มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีรายได้ต่อเดื อน 15,001-25,000 บาท และมีภูมิล ำเนาอยู ่ในเขตกรุง เทพฯ และ
ปริมณฑล ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลยุทธ์ตราสินค้าร่วมมีผลทางบวกต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าแบรนด์ หลุยส์
วิตตอง ของผู้บริโภคในประเทศไทย เมื่อพิจารณาปัจจัยรายด้าน พบว่า ทางด้านภาพลักษณ์ของตราสินค้าเหมาะสมกัน
คุณค่าของตราสินค้าเหมาะสมกัน สินค้าเหมาะสมกัน และประเทศต้นกำเนิดเหมาะสมกันส่งต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า
แบรนด์หลุยส์ วิตตอง ของผู้บริโภคในประเทศไทย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผู้บริหารแบรนด์
ผลิตภัณฑ์ระดับหรูหราและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องของไทยสามารถนำข้อค้นพบจากการวิจัยไป
ประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงกลยุทธ์การพัฒนาตราสินค้าและกิจกรรมทางการตลาดให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คำสำคัญ: กลยุทธ์ตราสินค้าร่วม ผลิตภัณฑ์ระดับหรูหรา การตัดสินใจซื้อ ผู้บริโภคในประเทศไทย
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Abstract
The objectives of this research were 1) to explore customer opinions on the Louis Vuitton’s
co-branding strategy, 2) to study the customer’s buying decision process of Louis Vuitton, and 3) to
analyze the impact of the co-branding strategy on the customer buying decision of Louis Vuitton in
Thailand.
The questionnaire were used as a data collection tool with the Cronbach’ s Alpha value at
0.745. The data were collected from 129 Louis Vuitton's buyers in Thailand by using G*power model
and purposive sampling method was applied in this research. The descriptive statistics used in data
analysis included percentage, mean, standard deviation. As for the inferential statistics these were
a simple regression and multiple regression analysis.
The results indicated that the majority of the participants were females, aged between 21
and 30 years of age. They were single, completed bachelor’ s degree, earned average monthly
incomes between 15,001-25,000 Baht, and lived in Bangkok metropolitan and surrounding areas. The
results of the hypothesis tests revealed that the co- branding strategy affected the buying decision
among the Thai Louis Vuitton customers. After analyzing the particular factors, it was found that
Brand Image Fit, Brand Equity Fit, Product Fit, and The Country of Origin Fit affected the purchase
decision among the Louis Vuitton customers in Thailand at a significant level of 0.05. The high-end
brand executives and entrepreneurs in the related industries can utilize these research findings to
improve the effectiveness of their branding strategies and marketing activities in responding the
needs of their customers.
Keywords: Co-branding Strategy, Luxury Product, Decision to Buy, Consumers in THAILAND
บทนำ
จากรูปแบบและมุมมองที่มีต่อการดำเนินชีวิตของคนในสังคมไทยที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งในแง่ วัตถุและวิธีคิด
ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่มีความทันสมัย จึงทำให้ผู้คนสามารถเชื่อมโยงและเรียนรู้ค่านิยมต่ างๆ
จากทุกมุมโลกได้อย่างง่ายดาย การบริโภคสินค้า ผลิตภัณฑ์ระดับหรูหรา (Luxury Products) จึงกลายมาเป็นหนึ่งใน
ค่านิยมของคนไทยที่มีความเชื่อว่าการใช้ผลิตภัณฑ์ระดับหรูหราจะสามารถส่งเสริมภาพลักษณ์ และฐานะทางสังคม
ของผู้ใช้ได้เป็นอย่างดี ในช่วงปี พ.ศ. 2560 อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ระดับหรูหรามีมูลค่าสูงถึง 2.5 พันล้านดอลลาร์
สหรัฐ ถือได้ว่าใหญ่ที่สุดในประเทศทางตะวันออกเฉียงใต้ ที่ยังคงเติบโต มีเงินหมุนเวียนในระดับสูง และมีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมามีแบรนด์สินค้าหรูหราเข้ามาทำตลาดในประเทศไทย
มากกว่า 100 แบรนด์ อันเป็นผลมาจากคนชั้นกลางในประเทศไทยมีอัตราการเติบโต มีกำลังซื้อและชื่นชอบสินค้าแบรนด์หรู
มากขึ้น (Manageronline, 2560) แต่อย่างไรก็ดี จากสถานการณ์ COVID-19 ในปี ค.ศ. 2019 ทำให้สินค้าแบรนด์หรู
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ทั่ ว โลกได้ รั บ ผลกระทบอย่ า งหลี ก เลี่ ย งไม่ ไ ด้ จนมาถึ ง ปั จ จุ บั น ความนิ ย มในการใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ร ะดั บ หรู ห ราจาก
ต่างประเทศของคนไทยยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้จะมีการปรับเพิ่มราคาขึ้นของแบรนด์ต่างๆ แต่หลังจาก
หมดมาตรการล็อกดาวน์อันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ผู้คนก็เริ่มกลับมาจับจ่าย
อีกครั้ง จนเรียกแนวโน้มนี้ว่า “Revenge Spending” หรือการโหมจับจ่ายอีกครั้ง หลังจากอัดอั้นมานานในช่วงกักตัว
(Brandinside, 2563) ดังจะเห็นได้จากสถานการณ์ทางธุรกิจของตลาดผลิตภัณฑ์ระดับหรูหราทั่วโลกมีการเติบโตขึ้น
4-6% ในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี ค.ศ. 2020 คิดเป็นมูลค่า 281,000 ล้านยูโร หรือ 9.7 ล้านล้านบาท (The Luxury
Projects, 2562)
สาหรับตลาดผลิตภัณฑ์ ระดับหรูหราในประเทศไทยจากการเจาะลึกข้อมูลผู้บริโภคยุคใหม่ พบว่า สินค้า
แบรนด์ผลิตภัณฑ์ระดับหรูหราที่คนไทยนิยมซื้อ 3 อันดับแรก คือ 1. หลุยส์ วิตตอง (Louis Vuitton) เป็นสินค้าแบรนด์
ผลิตภัณฑ์ระดับหรูหราที่คนไทยนิยมใช้มากที่สุดเป็นแบรนด์เก่าแก่และมีมูลค่าแบรนด์มากที่สุดในโลก อีกทั้งยังมีกลยุทธ์
ทางการตลาดที่แข็งแกร่ง และหนึ่งในกลยุทธ์ที่แบรนด์หลุยส์ วิตตอง มุ่งเน้นและให้ความสาคัญ คือ กลยุทธ์ตราสินค้า
ร่วม (Co-branding Strategy) กับแบรนด์อื่นๆ ซึ่งเป็นการยกระดับภาพลักษณ์และเป็นการขยายฐานตลาด ดังเห็นได้จาก
ตัวอย่างของแบรนด์หลุยส์ วิตตอง (Louis Vuitton) x สุพรีม (Supreme) ที่เป็นการผสมผสานความหรูหราและความเป็น
สตรีทแวร์แฟชั่น เหมาะสาหรับผู้ที่ชื่นชอบความเป็นไฮเอนด์แต่ยังคงความเป็นวัยรุ่น ทาให้แบรนด์หลุยส์ วิตตอง
(Louis Vuitton) เองได้ลดอายุแบรนด์ตัวเองลงเพื่อให้เข้ากับคนรุ่นใหม่มองหาความหรูหราในแบบฉบับใหม่ ในขณะที่
สุพรีม (Supreme) ก็ได้ขยายฐานกลุ่มลูกค้าของตัวเองให้พรีเมียมยิ่งขึ้น และถึงแม้จะเกิดสถานการณ์ COVID-19
แต่สินค้าหรูอย่างแบรนด์หลุยส์ วิตตอง (Louis Vuitton) ก็ยังคงมุ่งเน้นในการใช้กลยุทธ์ตราสินค้าร่วม (Co-branding
Strategy) อย่ า งต่ อเนื่ อง ผ่ า นความร่ว มมื อระหว่ า งแบรนด์หลุ ย ส์ วิ ต ตอง (Louis Vuitton) x ลี กออฟเลเจ็ น ดส์
(League of Legends) ซึ่งการร่วมมือกันในครั้งนี้ สามารถนาจุดแข็งของแต่ละฝ่ายมาแลกเปลี่ยนกันได้อย่างลงตัว
2. Chanel เป็นแบรนด์โด่งดังจากประเทศฝรั่งเศสที่มีอายุกว่า 100 ปี มีเอกลักษณ์โดดเด่น ด้วยอักษรตัว CC ไขว้
เน้นความคลาสสิกและความหรูหรา อีกทั้งทางแบรนด์ต้องการคิดนอกกรอบเพื่อสร้างประสบการณ์ให้กับผู้คนในทุก
รูปแบบ 3. Gucci เป็นแบรนด์คุณ ภาพที่ม าพร้อมกับสัญลั กษณ์ตั ว อั กษรที่ โดดเด่น GG ที่ถูกเรีย งแบบสี่ เหลี่ ย ม
ข้าวหลามตัดและสัญลักษณ์รูปห่วงรัดปากม้าเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ อีกทั้งยังมีดีไซน์ที่เรียบหรู Gucci ผลิตสินค้า
หลากหลายประเภท อาทิกระเป๋า นาฬิกา เครื่องสาอาง น้าหอม เครื่องประดับ และ เสื้อผ้า เป็นต้น ดังจะเห็นได้ว่าแบรนด์
ผลิตภัณฑ์ระดับหรูหราเหล่านี้ต่างมีจุดเด่นที่แตกต่างกันออกไป (ณัฐพล เมืองธรรม, 2563; Brandinside, 2562)
นอกจากนั้น คณะผู้วิจัยยังได้ทาการศึกษางานวิจัยในอดีตที่เกี่ยวข้องกับสินค้าแบรนด์หรู (Luxury Brand)
พบว่า ส่วนใหญ่ทาการศึกษาในประเด็นทางด้านพฤติกรรม ทัศนคติ (พัชชรินทร์ อดออม, 2558; ภูษณิศา เหล่าดารงกูล,
2558) ค่านิยมในการซื้อสินค้า Luxury Product คุณค่าของตราสินค้า (ชญานนท์ ใช้สง่า, 2559; ฐิติมา ศรีเจริญ ,
2557; นรรัตน์ สงวนวงศ์วาน, 2557; ศศินภา เลาหสินณรงค์, 2557) คุณค่าส่วนบุคคลและอิทธิพลของการใช้บุคคลที่มี
ชื่อเสียงที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ระดับหรูหราของคนไทยเท่านั้น (ทัศนีย์ ศรีสวัสดิ์, 2557) จึงทาให้
คณะผู้วิจัยเกิดความสนใจที่จะทาการศึกษาถึงกลยุทธ์ตราสินค้าร่วม (Co-branding Strategy) ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
สินค้า (Decision Making) ผลิตภัณฑ์ระดับหรูหรา กรณีศึกษา แบรนด์หลุยส์ วิตตอง ของผู้บริโภคในประเทศไทย อันจะทาให้
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เป็นการเติมเต็มช่องว่างของงานวิจัย อีกทั้ง เพื่อให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องสามารถนำข้อค้นพบจากการวิจัยไปใช้ในการวางแผน
กลยุทธ์การตลาดและการพัฒนาตราสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคได้ต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้คือ
1. เพื่อสำรวจถึงความคิดเห็นของผู้บริโภคในประเทศไทยที่มีต่อกลยุทธ์ตราสินค้าร่วม (Co-branding Strategy)
ของแบรนด์หลุยส์ วิตตอง (Louis Vuitton)
2. เพื่อศึกษาถึงการตัดสินใจซื้อสินค้า (Buying Decision) สินค้าแบรนด์ หลุยส์ วิตตอง (Louis Vuitton)
ของผู้บริโภคในประเทศไทย
3. เพื่อศึกษาอิทธิพลของกลยุทธ์ตราสินค้าร่วม (Co-branding Strategy) ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า
(Buying Decision) กรณีศึกษาแบรนด์หลุยส์ วิตตอง (Louis Vuitton) ของผู้บริโภคในประเทศไทย
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง/การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับตัวแปรต้นเรื่องกลยุทธ์ตราสินค้าร่วม (Co-branding Strategy)
Rao and Ruekert (1994) ได้กล่าวถึง กลยุทธ์ตราสินค้าร่วม (Co-branding Strategy) ว่า เป็นการร่วมมือกัน
ระหว่ า งสองแบรนด์ ที่ เ ป็ น พั น ธมิ ต รมาร่ ว มมื อ กั น สร้ า งสรรค์ สิ น ค้ า ไร้ ขี ด จำกั ด และสร้ า งความพิ เ ศษให้ เ ป็ น
สิ น ค้ า ลิมิเต็ดอิดิชั่น เพื่อดึงดูดกลุ่มเป้าหมายของแบรนด์ตนเองและแบรนด์ร่วม โดยสามารถใช้กิจกรรมภายใต้ความ
ร่วมมือมาเป็นเครื่องมือสำคัญในการทำการตลาดที่สามารถเพิ่มความชื่นชอบในตราสินค้าจากผู้บริโภคผ่านทางสินค้า
และสามารถสร้างการรับรู้แบรนด์ที่ดีขึ้น ซึ่งการเป็นพันธมิตรตราสินค้าร่วมกันนั้นมักจะใช้ในการแลกเปลี่ยนกับ
เงื่อนไขต่างๆ เช่น พันธมิตรตราสินค้า การตลาดที่พึ่งพาอาศัยกันและการส่งเสริมการขายร่วมกัน และการที่ทั้งสองแบรนด์
สร้างพันธมิตรร่วมกันนั้นเป็นผลทำให้เกิดเม็ดเงินมหาศาล ทั้งนี้ กลยุทธ์ตราสินค้าร่วม (Co-branding Strategy)
สามารถเปลี่ยนแปลงทัศนคติต่อแบรนด์หลักและแบรนด์ที่เข้าร่วม เนื่องจากผู้บริโภคอาจรู้สึกได้ถึงคุณภาพที่สูงกว่าเดิม
แต่ ในขณะเดี ยวกั นก็ อาจก่ อให้ เกิ ด ความสั บสนต่ อผู้ บริ โภคได้ ซึ่ ง สิ่ ง สำคั ญที่ สุด ในการทำกลยุ ทธ์ ตราสิ นค้าร่วม
(Co-branding Strategy) ระหว่างแบรนด์ คือ การพิจารณาว่าแบรนด์ที่จะมาเข้าร่วมนั้นเหมาะสมกับแบรนด์หลัก
หรือไม่ ดังนั้น ความเหมาะสมเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะต้องคำนึงถึงก่อนการทำกลยุทธ์ตราสินค้าร่วม (Co-branding
Strategy) และปัจจัยที่จะทำให้ทั้งสองแบรนด์นั้นจับคู่กันได้อย่างสมบูรณ์แบบ โดยแบ่งออกเป็น 4 ประเด็นหลัก
ได้แก่ 1) ภาพลักษณ์ตราสินค้าที่เหมาะสมกัน 2) คุณค่าของสินค้าที่เหมาะสมกัน 3) สินค้าที่เหมาะสมกัน 4) ประเทศ
ต้นกำเนิดที่เหมาะสมกัน (Helmig, Huber, & Leeflang, 2007)
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับตัวแปรตามเรื่องการตัดสินใจซื้อสินค้า
กระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าแต่ละประเภทที่แตกต่างกัน ผู้บริโภคอาจจะต้องใช้เวลาในการตัดสินใจนาน
และต้องการข้อมูลเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น ในการศึกษาครั้งนี้คณะผู้วิจัยจึงได้กำหนดตัวแปรตามในการตัดสินใจซื้อสินค้า
ของแบรนด์หลุยส์ วิตตอง (Louis Vuitton) ในประเทศไทย ตามขั้นตอนในการตัดสินใจ 5 ขั้นตอน คือ 1) การรับรู้ถึงปัญหา
2) การค้นหาข้อมูล 3) การประเมินผลทางเลือก 4) การตัดสินใจซื้อ 5) การประเมินผลภายหลังการซื้อ (Kotler & Keller, 2016)
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและสมมติฐานการวิจัย
คณะผู้วิจัยได้ศึกษาข้อค้นพบจากงานวิจัยของ ชญานนท์ ใช้สง่า (2559) และ ธันวาพล จันทร์จีน (2560) ที่
แสดงให้เห็นว่า ภาพลักษณ์ตราสินค้า จัดเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญสำหรับผู้บริโภคที่จะนำมาใช้ประกอบการพิจารณา
ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อสินค้า โดยผู้บริโภคจะเลือกซื้อสินค้าที่มีภาพลักษณ์ตราสินค้าที่ดีมีคุณค่าตราสินค้า สูงและ
สามารถสร้างความไว้วางใจได้ จึงนำมาซึ่งสมมติฐานที่ 1 ที่ว่า
กลยุ ทธ์ตราสินค้าร่วม (Co-branding Strategy) ทางด้านภาพลักษณ์ตราสินค้าเหมาะสมกันมีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าแบรนด์หลุยส์ วิตตอง (Louis Vuitton) ของผู้บริโภคในประเทศไทย
จากงานวิจัยของ ฐิติมา ศรีเจริญ (2557), ทัศนีย์ ศรีสวัสดิ์ (2557), นรรัตน์ สงวนวงศ์วาน (2557), และ
ศศินภา เลาหสินณรงค์ (2557) ที่ได้ค้นพบว่า การใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงอ้างอิงและชื่อเสียงของตราสินค้าสามารถส่งผล
ต่อการรับรู้ตราสินค้า ความน่าเชื่อถือของตราสินค้าและคุณค่าของตราสินค้ากระเป๋าแบรนด์หรูหรา ตลอดจนทำให้
ผู้บริโภคเกิดความคุ้นเคย การจดจำหรือระลึกถึงผลิตภัณฑ์ได้เป็นอย่างดีนั้น นำมาซึ่งการระบุสมมติฐานที่ 2 ที่ว่า
กลยุ ท ธ์ ต ราสิ น ค้ า ร่ ว ม (Co-branding Strategy) ทางด้ า นคุ ณ ค่ า ตราสิ น ค้ าเหมาะสมกั น มี อิ ท ธิ พ ลต่อ
การตัดสินใจซื้อสินค้าแบรนด์หลุยส์ วิตตอง (Louis Vuitton) ของผู้บริโภคในประเทศไทย
ข้อค้นพบจากงานวิจัยของ พัชชรินทร์ อดออม (2558) สามารถสะท้อนให้เห็นแนวโน้มการเปลี่ยนตราสินค้า
ของลูกค้า เมื่อตราสินค้านั้นๆ เกิดการเปลี่ยนแปลงและความภักดีในตราสินค้าจะเกิดขึ้นได้เมื่อผู้บริโภคได้ซื้อและใช้
สินค้านั้นๆ แล้วเกิดประสบการณ์ ที่ดีต่อสินค้าก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นความภักดีในตราสินค้าต่อไป จึงนำมาซึ่งการระบุ
สมมติฐานที่ 3 ที่ว่า
กลยุทธ์ตราสินค้าร่วม (Co-branding Strategy) ทางด้านสินค้าเหมาะสมกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ
สินค้าแบรนด์หลุยส์ วิตตอง (Louis Vuitton) ของผู้บริโภคในประเทศไทย
นอกจากนั้น คณะผู้วิจัยยังได้ศึกษางานวิจัยของ ฐิติมา ศรีเจริญ (2557) ที่ได้ค้นพบเกี่ยวกับปัจจัยความ
ต้องการความเป็นเอกลักษณ์ การรับรู้คุณค่าตราสินค้าและการตระหนักรู้ในแฟชั่นที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้า
แฟชั่นแบรนด์เนมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และงานวิจัยของ ภูษณิศา เหล่าดํารงกูล (2558) ที่ได้ค้นพบว่า
อิทธิพลของประเทศต้นกําเนิดสินค้า ความตระหนักรู้ในตราสินค้า อรรถประโยชน์หรือการใช้งาน การใช้งานเพื่อการปรับตัว
ทางสังคม และทัศนคติต่อตราสินค้ามีผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าแฟชั่นหรูหราของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร จึงนำมาซึง่
การระบุสมมติฐานที่ 4 ที่ว่า
กลยุ ทธ์ตราสินค้าร่วม (Co-branding Strategy) ทางด้านประเทศต้นกำเนิดเหมาะสมกันมีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจซื้อสินค้าแบรนด์หลุยส์ วิตตอง (Louis Vuitton) ของผู้บริโภคในประเทศไทย
กรอบแนวคิดของงานวิจัย
การศึกษากลยุทธ์ตราสินค้าร่วม (Co-branding Strategy) ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า (Buying Decision)
แบรนด์หลุยส์ วิตตอง (Louis Vuitton) ของผู้บริโภคในประเทศไทย มีกรอบแนวคิดการวิจัยดังแสดงในภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของงานวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์ตราสินค้าร่วม (Co-branding Strategy) ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
สินค้าแบรนด์หลุยส์ วิตตอง (Louis Vuitton) ของผูบ้ ริโภคในประเทศไทย”
วิธีดำเนินการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยเลือกใช้วิธีการสำรวจด้วยแบบสอบถามที่สร้างขึ้นและได้กำหนด
ขอบเขตของการวิจัยไว้ดังนี้
1. ประชากรที่ใช้ศึกษาเป็นผู้บริโภคที่ซื้อและใช้สินค้าแบรนด์หลุยส์ วิตตอง (Louis Vuitton) ในประเทศไทย
ซึ่งไม่ทราบจำนวนที่แน่นอนทั้งเพศชายและเพศหญิง เป็นกลุ่มลูกค้ามั่งคั่ ง (High Net-worth Individuals) ที่มองหา
ดีไซน์เหนือระดับ มีความเป็นศิลปะและความสมบูรณ์แบบ (ปรีดีนุกุลสม ปรารถนา, 2563) ซึ่งการเลือกกลุ่มประชากร
ดังกล่าว เนื่องจากเป็นผู้บริโภคที่มีประสบการณ์โดยตรง จึงมีความคาดหวังว่าสามารถตอบคำถามของงานวิจัยในครั้งนี้
ได้ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุด
2. ตัวอย่างที่ใช้ศึกษามาจากการสุ่มเลือกประชากรที่เป็นผู้บริโภคชาวไทยที่ซื้อและใช้สินค้าภายใต้การดำเนิน
กลยุทธ์ตราสินค้าร่วม (Co-branding Strategy) ของแบรนด์หลุยส์ วิตตอง (Louis Vuitton) ซึ่งไม่ทราบจำนวนที่
แน่นอน ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ลักษณะของกลุ่มที่เลือกเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของการวิจัย จำนวน 129 คน โดยใช้โปรแกรม G*Power เวอร์ชัน 3.1.9.6 Cohen (1997) โดยใช้พารามิเตอร์ที่
กำหนดสำหรับการใช้ G*Power ประกอบด้วย Effect size f ระดับกลาง 0.15, α = 0.05, power = 0.95, Number
of predictors = 4
3. แบบสอบถาม ประกอบด้วยคำถาม 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 คำถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปเป็นคำถามปลายปิด
แบบให้เลือกตอบ โดยใช้มาตราวัดแบบนามบัญญัติ ส่วนที่ 2 เป็นคำถามเกี่ยวกับข้อมูลพฤติกรรมการซื้อและการใช้
สินค้าแบรนด์หลุยส์ วิตตอง (Louis Vuitton) ลักษณะคำถามเป็นคำถามปลายปิดแบบให้เลือกตอบ โดยใช้มาตรวัด
โดยใช้มาตราวัดแบบนามบัญญัติ ส่วนที่ 3 เป็นคำถามเกี่ยวข้องกับความคิดเห็นของผู้บริโภคในประเทศไทยที่มีต่อกลยุทธ์
ตราสินค้าร่วม (Co-branding Strategy) ลักษณะเป็นคำถามปลายปิดโดยคำถามแบ่งเป็น 5 ระดับ ตั้งแต่น้อยที่สุดถึง
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มากที่สุด โดยใช้มาตรวัดประเภทอันตรภาคหรือแบบช่วง ส่วนที่ 4 เป็นคำถามเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจซื้อสินค้าแบรนด์
หลุยส์ วิตตอง (Louis Vuitton) ของผู้บริโภคในประเทศไทย ลักษณะเป็นคำถามปลายปิดโดยคำถามแบ่งเป็น 5 ระดับ
ตั้งแต่น้อยที่สุดถึงมากที่สุด โดยใช้มาตรวัดประเภทอันตรภาคหรือแบบช่วง
4. ผลการตรวจสอบความเชื่อมั่น จากการประเมินความเที่ยงสัมประสิทธิ์แอลฟาของเครื่องมือมีค่ามากกว่า
0.7 โดยค่าความเชื่อมั่นของคำถามในแต่ละประเด็นและค่าความเชื่อมั่น จากกลุ่มทดลอง (40 ชุด) อยู่ระหว่างค่า
0.712-0.833 และผลการตรวจสอบความเชื่อมั่นแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 129 ชุด ได้ค่าความเชื่อมั่น
ของคำถามแต่ละประเด็นและค่าความเชื่อมั่นอยู่ ระหว่างค่า 0.713-0.823
5. สถานที่ศึกษาที่คณะผู้วิจัยใช้เก็บรวบรวมข้อมูลคือกลุ่ม Facebook “ซื้อขาย LV ของแท้เท่านั้น (งดแชร์
ไลฟ์สด)” มีจำนวนสมาชิกทั้งหมด 124,943 คน ซึ่งในกลุ่มเป็นสมาชิกที่เป็นผู้ซื้อและผูใ้ ช้แบรนด์หลุยส์ วิตตอง (Louis
Vuitton) โดยตรง และเป็นกลุ่มซื้อขายแบรนด์หลุยส์ วิตตอง (Louis Vuitton) ที่มีจำนวนผู้ติดตามมากที่สุดใน
ประเทศไทย ดังนั้น ทำให้คณะผู้วิจัยเลือกที่จะเก็บข้อมูลจากกลุ่ม Facebook นี้ โดยใช้ Google form ในการทำ
แบบสอบถามผ่านออนไลน์ (“ซื้อขาย LV ของแท้เท่านั้น (งดแชร์ไลฟ์สด)”, ม.ป.ป.)
6. ค่าสถิติสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย 1) สถิติเชิงพรรณนา ซึ่งได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน สำหรับการใช้บรรยายเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ข้อมูลพฤติกรรมการซื้อและการใช้
สินค้าของผู้บริโภค และความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อกลยุทธ์ตราสินค้าร่วม (Co-branding Strategy) การตัดสินใจ
ซื้อสินค้า และข้อเสนอเสนอแนะอื่นๆ 2) สถิติเชิงอ้างอิงสำหรับการวิเคราะห์เพื่อทดสอบความสัมพันธ์หรือการส่งผล
ต่อกันระหว่างตัวแปรอิสระทางด้านกลยุทธ์ตราสินค้าร่วม (Co-branding Strategy) รวมถึงปัจจัยรายด้าน ได้แก่
ภาพลักษณ์ของตราสินค้าเหมาะสมกัน ด้านคุณค่าของตราสินค้าเหมาะสมกัน ด้านสินค้าเหมาะสมกัน ด้านประเทศ
ต้นกำเนิดเหมาะสมกัน และตัวแปรตามทางด้านการตัดสินใจซื้อสินค้า โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ
ผลการวิจัย
ผลจากการศึกษากลยุทธ์ตราสินค้าร่วม (Co-branding Strategy) ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าแบรนด์
หลุยส์ วิตตอง (Louis Vuitton) ของผู้บริโภคในประเทศไทย สรุปได้ดังนี้
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างจำนวน 129 ตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่เป็นนักเรียน/นักศึกษา เพศหญิง อายุ
ระหว่าง 21-30 ปี สถานภาพโสด มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีรายได้ต่อเดือน 15,001-25,000 บาท
และมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
ข้อมูลทางด้านพฤติกรรมการซื้อสินค้าแบรนด์หลุยส์ วิตตอง (Louis Vuitton) ของผู้บริโภคในประเทศไทย
จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 129 ตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่ซื้อสินค้าเฉลี่ย 1 ชิ้นต่อปี โดยราคาเฉลี่ยของสินค้าที่ซื้อในแต่ละครั้ง
อยู่ที่ 15,001-25,000 บาท สินค้าที่ซื้อเป็นสินค้าประเภทกระเป๋า โดยเหตุผลหลักที่ ทำให้เลือกซื้อ คือ ตราสินค้ามี
ชื่อเสียงและส่วนใหญ่เลือกซื้อสินค้ามือ 1 เพื่อเป็นของขวัญในโอกาสพิเศษสำหรับตนเอง และจะซื้อสินค้าผ่านหน้า
ร้านเป็นหลัก นอกจากนั้น ยังมีการติดตามข้อมูลข่าวสารแบรนด์หลุยส์ วิตตอง (Louis Vuitton) จากอินเทอร์เน็ตและ
สื่อสังคมออนไลน์ โดยใช้เวลาในการตัดสินใจซื้อน้อยกว่า 1 เดือน และในช่วง 1 ปีที่ผ่านมานอกจากแบรนด์หลุยส์ วิตตอง
(Louis Vuitton) แล้วยังมีการซื้อสินค้าแบรนด์กุชชี่ (Gucci) อีกด้วย
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นด้านกลยุทธ์ตราสินค้าร่วม (Co-branding Strategy) โดยพิจารณาจาก
ปัจจัยย่อย ทั้ง 4 ด้าน สรุปได้ว่า
1) กลยุทธ์ตราสินค้าร่วม (Co-branding Strategy) ด้านภาพลักษณ์ของตราสินค้าเหมาะสมกัน (Brand
Image Fit) ผลการวิจัยพบว่า โดยรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วย เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยว่า ในการที่แบรนด์หลุยส์ วิตตอง (Louis Vuitton) ไปร่วมมือ
กับแบรนด์ที่มีความหรูหราและมีความทันสมัย ทำให้รู้สึกว่าสามารถลดอายุแบรนด์ลงเพื่อให้เข้ากับกลุ่มคนรุ่นใหม่ได้
ง่ายมากขึ้น รองลงมา คือ การไปร่วมมือกับแบรนด์อื่นที่มีความทันสมัยทำให้รู้สึกว่าแบรนด์ไม่หยุดนิ่งและมีการพัฒนา
สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ ลำดับต่อมา คือ การไปร่วมมือกับแบรนด์อื่นๆ ที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานเช่นเดียวกัน ทำให้เกิด
รู้สึกเชื่อมั่นในแบรนด์มากขึ้น และลำดับสุดท้าย คือ การไปร่วมมือกับแบรนด์ที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวหรือมี
จุดเด่นที่แตกต่าง ทำให้คุณรู้สึกว่าแบรนด์เข้าถึงผู้คนได้หลากหลายกลุ่มยิ่งขึ้น
2) กลยุทธ์ตราสินค้าร่วม (Co-branding Strategy) ด้านคุณค่าของตราสินค้าเหมาะสมกัน (Brand Equity
Fit) ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วย เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยว่าการที่แบรนด์หลุยส์ วิตตอง (Louis Vuitton) ไปร่วมมือกับแบรนด์อื่นที่มี
ชื่อเสียงทางด้านการเป็นสินค้าพรีเมียมยิ่งเป็นการสะท้อนสถานะทางสังคมของผู้ใช้ รวมถึงการร่วมมือกับแบรนด์อื่นที่
มีความชำนาญด้านแฟชั่นยิ่งทำให้ผู้ใช้ตระหนักว่าแบรนด์หลุยส์ วิตตอง (Louis Vuitton) มีความหรูหรา มีระดับ และ
การร่วมมือกับแบรนด์อื่นที่มีความโดดเด่นทางด้านการออกแบบยิ่งตอกย้ ำให้ผู้ใช้รู้สึกว่าผลิตภัณฑ์มีความพิเศษด้าน
รูปลักษณ์และรูปทรง ตลอดจนการไปร่วมมือกับแบรนด์ที่มีชื่อเสียงยิ่งทำให้ผู้บริโภคเกิดการจดจำแบรนด์ได้ดียิ่งขึ้น
3) กลยุทธ์ตราสินค้าร่วม (Co-branding Strategy) ด้านสินค้าเหมาะสมกัน (Product Fit) ผลการวิจัยพบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยกับการร่วมมือกันระหว่างแบรนด์หลุยส์ วิตตอง (Louis
Vuitton) และเห็นด้วยว่านักออกแบบที่มีชื่อเสียงมาร่วมผสมผสานงานศิลปะอันเป็นเอกลักษณ์ลงบนสินค้ายิ่งทำให้
รู ้ ส ึ กได้ ถึ งความพิเศษที ่ แตกต่ างไปจากเดิ ม นอกจากนั ้ น การที่ แบรนด์หลุ ยส์ วิ ตตอง (Louis Vuitton) ไปร่ วมมือกับ
แบรนด์อื่นที่มีการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่แปลกใหม่ยิ่งทำให้ รู้สึกถึงความหลากหลายทางด้านรูปแบบของสินค้า และการ
ร่วมมือกันสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบคุณภาพสูงร่วมกับแบรนด์อื่นทำให้ ยิ่งเกิดความรู้สึกเชื่อมั่นในคุณภาพของ
สินค้ามากขึ้น ตลอดจนเห็นด้วยมากว่าการที่แบรนด์หลุยส์ วิตตอง (Louis Vuitton) ไปร่วมมือสร้างสรรค์สินค้า
Limited Edition (มีจำนวนจำกัด) ทำให้รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นเจ้าของสินค้า
4) กลยุ ท ธ์ ต ราสิน ค้ าร่ วม (Co-branding Strategy) ด้ า นประเทศต้ นกำเนิด เหมาะสมกัน (Country of
Origin Fit) ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยว่าการที่แบรนด์หลุยส์
วิ ต ตอง (Louis Vuitton) ไปร่ ว มมื อกั บแบรนด์ อื ่น ที ่ม าจากประเทศต้ นกำเนิด ที ่ มี ทั กษะด้ านการผลิ ตทำให้ เกิด
ความรู้สึกว่าสินค้ามีคุณภาพสูงและมีเอกลักษณ์ เฉพาะถิ่น และการที่แบรนด์หลุยส์ วิตตอง (Louis Vuitton) มีต้น
กำเนิดมาจากประเทศฝรั่งเศสที่เป็นต้นกำเนิดของแฟชั่นไปร่วมมือกับแบรนด์ที่มาจากประเทศอื่นๆ ที่มีความโดดเด่น
ในด้านต่างๆ ยิ่งทำให้ผู้บริโภคเปิดรับสินค้าใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น รวมถึงเห็นด้วยอย่างมากว่าการที่ แบรนด์หลุยส์ วิตตอง
(Louis Vuitton) ไปร่วมมือกับแบรนด์ประเทศอื่นๆ ที่มีเทคโนโลยีขั้นสูง ยิ่งทำให้รู้สึกว่าสินค้ามีความทัน ต่อยุคสมัย
ยิ่งขึ้น
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการตัดสินใจซื้อสินค้าแบรนด์หลุยส์ วิตตอง (Louis Vuitton) ของผู้บริโภคในประเทศ
ไทย พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 129 ตัวอย่าง มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก และเมื่อพิจารณา
รายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่าในการซื้อสินค้าที่เป็นเครื่องหนังและมีลวดลายเอกลักษณ์เฉพาะตัว
และในการพิจารณาเลือกผลิตภัณฑ์ระดับหรูหราเพื่อใช้ในการเข้าสังคม แบรนด์ที่นึกถึงจะมี แบรนด์หลุยส์ วิตตอง
(Louis Vuitton) เป็นหนึ่งในทางเลือกเสมอ ผู้บริโภคจะมีการค้นหาข้อมูลหรือสอบถามข้อมูลจากคนใกล้ชิด เช่น
เพื่อนหรือบุคคลในครอบครัว และมีการติดตามสืบหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของแบรนด์จากสื่อทั้ง
ออนไลน์และออฟไลน์ มีการเปรียบเทียบความคุ้มค่าของราคากับประโยชน์ใช้สอยก่อนเสมอและมีการประเมิน
ทางเลือกเรื่องประเภทสินค้าการออกแบบราคาก่อนการตัดสินใจซื้อสินค้า และมีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยอย่าง
ยิ่งในเรื่องความพึงพอใจในการซื้อสินค้าแบรนด์หลุยส์ วิตตอง (Louis Vuitton) และจะยอมจ่ายเงินเพิ่มขึ้นเพื่อซื้อ
สินค้าแบรนด์หลุยส์ วิตตอง (Louis Vuitton) รวมถึง ผู้บริโภคจะมีการแนะนำข้อดีของสินค้าให้กับผู้อื่น เพื่อให้ผู้อื่น
หันมาสนใจสินค้าแบรนด์หลุยส์ วิตตอง (Louis Vuitton) เช่นเดียวกันกับตนเอง
ผลการทดสอบสมมติฐาน
การวิเคราะห์ ความมีอิทธิพลของกลยุทธ์ตราสินค้าร่วม (Co-branding Strategy) รายปัจจัย ที่ส่งผลต่อ
การตัดสินใจซื้อสินค้า แบรนด์ หลุยส์ วิตตอง (Louis Vuitton) ของผู้บริโภคในประเทศไทย โดยใช้การวิเคราะห์การ
ถดถอยเชิงพหุ
ตารางที่ 1 ความมีอิทธิพลของกลยุทธ์ตราสินค้าร่วม (Co-branding Strategy) รายปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
สินค้าแบรนด์หลุยส์ วิตตอง (Louis Vuitton) ของผู้บริโภคในประเทศไทย
กลยุทธ์ตราสินค้าร่วม
(Co-branding Strategy)

B

Beta

t

Sig

ค่าคงที่

1.060

-

4.077

0.000

ด้านภาพลักษณ์ตราสินค้าเหมาะสมกัน

0.193

0.256

3.593

0.000

ด้านคุณค่าตราสินค้าเหมาะสมกัน

0.174

0.205

2.651

0.009

ด้านสินค้าเหมาะสมกัน

0.167

0.197

2.271

0.025

ด้านประเทศต้นกำเนิดเหมาะสมกัน

0.213

0.272

3.274

0.001

หมายเหตุ: R2 = 0.541, Adjusted R2 = 0.526, F = 36.572, P < 0.05

จากตารางที่ 1 ค่า Adjust R2 = 0.534 แสดงให้เห็นว่า การตัดสินใจซื้อสินค้าแบรนด์หลุยส์ วิตตอง (Louis Vuitton)
ของผู้บริโภคในประเทศไทยเป็นผลมาจากกลยุทธ์ตราสินค้าร่วม (Co-branding Strategy) ซึ่งได้แก่ ด้านภาพลักษณ์
ของตราสิ น ค้ า เหมาะสมกั น (Brand Image Fit) ด้ า นคุ ณ ค่ า ของตราสิ น ค้ า เหมาะสมกั น (Brand Equity Fit)
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ด้านสินค้าเหมาะสมกัน (Product Fit) และด้านประเทศต้นกำเนิดเหมาะสมกัน (Country of Origin Fit) เป็นร้อยละ
52.6 ที่เหลืออีกร้อยละ 47.4 เป็นผลจากปัจจัยอื่นที่ไม่ได้นำมาพิจารณา
สมมติฐานที่ 1 กลยุทธ์ตราสินค้าร่วม (Co-branding Strategy) ด้านภาพลักษณ์ของตราสินค้าที่เหมาะสมกัน (Brand
Image Fit) มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า แบรนด์หลุยส์ วิตตอง (Louis Vuitton) ของผู้บริโภคในประเทศไทย
เมื่อพิจารณาค่า สัมประสิ ทธิ์ ถดถอยบ่ งบอกถึง อิท ธิ พลของตั ว แปรทำนายกลยุทธ์ต ราสิน ค้าร่ วม (Co-branding
Strategy) ด้ า นภาพลั ก ษณ์ ข องตราสิ น ค้ า ที่ เ หมาะสมกั น (Brand Image Fit) ที่ มี ต่ อ ตั ว แปรการตัดสินใจซื้อ
สินค้าแบรนด์หลุยส์ วิตตอง (Louis Vuitton) ของผู้บริโภคในประเทศไทย พบว่า อิทธิพลของตัวแปรกลยุทธ์ตรา
สินค้าร่วม (Co-branding Strategy) ด้านภาพลักษณ์ของตราสินค้าที่เหมาะสมกัน (Brand Image Fit) เท่ากับ 0.193
และมีนัยสำคัญทางสถิติ (t = 3.593; p = 0.000) หมายความว่า แบรนด์หลุยส์ วิตตอง (Louis Vuitton) มีการใช้กลยุทธ์
ตราสินค้าร่วม (Co-branding Strategy) ด้านภาพลักษณ์ของตราสินค้าที่เหมาะสมกัน (Brand Image Fit) มากขึ้น 1
หน่วย ผู้บริโภคในประเทศไทยจะเกิดการตัดสินใจซื้อสินค้า แบรนด์หลุยส์ วิตตอง (Louis Vuitton) มากขึ้น 0.193
หน่วย
สมมติฐานที่ 2 กลยุทธ์ตราสินค้าร่วม (Co-branding Strategy) ด้านคุณค่าของตราสินค้าที่ เหมาะสมกัน
(Brand Equity Fit) มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าแบรนด์หลุยส์ วิตตอง (Louis Vuitton) ของผู้บริโภคในประเทศ
ไทย เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยบ่งบอกถึงอิทธิพลของตัวแปรทำนายกลยุทธ์ตราสินค้าร่วม (Co-branding Strategy)
ด้านคุณค่าของตราสินค้าที่เหมาะสมกัน (Brand Equity Fit) ที่มีต่อตัวแปรการตัดสินใจซื้อสินค้าแบรนด์หลุ ย ส์ วิ ต ต
อง (Louis Vuitton) ของผู้ บ ริ โ ภคในประเทศไทย พบว่ า อิ ท ธิ พ ลของตั ว แปรกลยุ ท ธ์ ต ราสิ น ค้ า ร่ ว ม (Cobranding Strategy) ด้านคุณค่าของตราสินค้าที่เหมาะสมกัน (Brand Equity Fit) เท่ากับ 0.174 และมีนัยสำคัญทาง
สถิติ (t = 2.651; p = 0.009) หมายความว่า แบรนด์หลุยส์ วิตตอง (Louis Vuitton) มีการใช้กลยุทธ์ตราสินค้าร่วม
(Co-branding Strategy) ด้านคุณค่าของตราสินค้ าที่ เหมาะสมกัน (Brand Equity Fit) มากขึ้น 1 หน่วย ผู ้ บ ริโภคใน
ประเทศไทยจะเกิดการตัดสินใจซื้อสินค้าแบรนด์หลุยส์ วิตตอง (Louis Vuitton) มากขึ้น 0.174 หน่วย
สมมติฐานที่ 3 กลยุทธ์ตราสินค้าร่วม (Co-branding Strategy) ด้านสินค้าที่เหมาะสมกัน (Product Fit) มี
อิทธิพลต่อต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าแบรนด์หลุยส์ วิตตอง (Louis Vuitton) ของผู้บริโภคในประเทศไทย เมื่อพิจารณา
ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยบ่งบอกถึงอิทธิพลของตัวแปรทำนายกลยุทธ์ตราสินค้าร่วม (Co-branding Strategy) ด้าน
สินค้าที่เหมาะสมกัน (Product Fit) ที่มีต่อตัวแปรการตัดสินใจซื้อสินค้าแบรนด์หลุยส์ วิตตอง (Louis Vuitton) ของ
ผู้บริโภคในประเทศไทย พบว่า อิทธิพลของตัวแปรกลยุทธ์ตราสินค้าร่วม (Co-branding Strategy) ด้านสินค้าที่
เหมาะสมกัน (Product Fit) เท่ากับ 0.167 และมีนัยสำคัญทางสถิติ (t = 2.271; p = 0.025) หมายความว่า แบรนด์
หลุยส์ วิตตอง (Louis Vuitton) มีการใช้กลยุทธ์ตราสินค้าร่วม (Co-branding Strategy) ด้านสินค้าที่เหมาะสมกัน
(Product Fit) มากขึ้น 1 หน่วย ผู้บริโภคในประเทศไทยจะเกิดการตัดสินใจซื้อสินค้า แบรนด์หลุยส์ วิตตอง (Louis
Vuitton) มากขึ้น 0.167 หน่วย
สมมติฐานที่ 4 กลยุทธ์ตราสินค้า ร่ วม (Co-branding Strategy) ด้านประเทศต้นกำเนิ ดที่ เหมาะสมกัน
(Country of Origin Fit) มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า แบรนด์หลุยส์ วิตตอง (Louis Vuitton) ของผู้บริโภคใน
ประเทศไทย เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยบ่งบอกถึงอิทธิพลของตัวแปรทำนายกลยุทธ์ตราสินค้าร่วม (Co-branding
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Strategy) ด้านประเทศต้นกำเนิดที่เหมาะสมกัน (Country of Origin Fit) ที่มีต่อตัวแปรการตัดสินใจซื้อสินค้าแบรนด์
หลุยส์ วิตตอง (Louis Vuitton) ของผู้บริโภคในประเทศไทย พบว่า อิทธิพลของตัวแปรกลยุทธ์ตราสินค้าร่วม (Co-branding
Strategy) ด้านประเทศต้นกำเนิดที่เหมาะสมกัน (Country of Origin Fit) เท่ากับ 0.213 และมีนัยสำคัญทางสถิติ
(t = 3.274; p = 0.001) หมายความว่า แบรนด์หลุยส์ วิตตอง (Louis Vuitton) มีการใช้กลยุทธ์ตราสินค้าร่วม (Co-branding
Strategy) ด้านประเทศต้นกำเนิดที่เหมาะสมกัน (Country of Origin Fit) มากขึ้น 1 หน่วย ผู้บริโภคในประเทศไทย
จะเกิดการตัดสินใจซื้อสินค้าแบรนด์หลุยส์ วิตตอง (Louis Vuitton) มากขึ้น 0.213 หน่วย
สรุปและอภิปรายผล
จากผลการศึกษากลยุทธ์ตราสินค้าร่วม (Co-branding Strategy) ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า แบรนด์
หลุยส์ วิตตอง (Louis Vuitton) ของผู้บริโภคในประเทศไทย ผู้วิจัยได้นำผลสรุปการวิ เคราะห์มาเชื่อมโยงกับแนวคิด
และทฤษฎีรวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยอภิปรายผลได้ดังนี้
ทางด้านภาพลักษณ์ตราสินค้าเหมาะสมกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า แบรนด์หลุยส์ วิตตอง (Louis
Vuitton) ของผู้บริโภคในประเทศไทย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
เนื่องจากในปัจจุบันกลุ่ม ผู้บริโภคในประเทศไทยมีความพยายามที่จะเก็บออมเงินเพื่อซื้อ ผลิตภัณฑ์ระดับหรู หรา
(Luxury Product) มากขึ้น ผู้บริโภคกลุ่มนี้จึงมองหาสินค้าที่มีภาพลักษณ์ที่หรูหราและทันสมัยเพื่อให้เหมาะสมกับ
ตนเอง ดังนั้น การร่วมมือกับแบรนด์อื่นที่มีภาพลักษณ์เหมาะสมกันเป็นการกระตุ้นให้เกิดความเชื่อมั่น และสามารถ
สร้างภาพลักษณ์ในการเป็นแบรนด์ที่ทันสมัยให้กับผู้บริโภคได้เป็นอย่างดีและเข้าถึงคนได้หลากหลายกลุ่ม อีกทั้ง ยังดึงดูด
กลุ่มผู้บริโภคให้เกิดความชื่นชอบและนำไปสู่การตัดสินใจซื้อสินค้าได้ในที่สุด และยิ่งตราสินค้าที่ร่วมมือกัน ต่างมี
ภาพลักษณ์ที่ดีในใจของผู้บริโภคแล้วนั้น จะทําให้ผู้บริโภคมีทัศนคติที่ดีต่อตราสินค้าเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย โดยข้อค้นพบ
จากงานวิจัยในครั้งนี้ไปสอดคล้องกับผลการวิจัยดังกล่าวยังมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชญานนท์ ใช้สง่า (2559)
และ ธันวาพล จันทร์จีน (2560) ที่พบว่าภาพลักษณ์ตราสินค้าเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับผู้บริโภคในการนำมาพิจารณา
ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อสินค้า โดยผู้บริโภคจะเลือกซื้อสินค้าที่มีภาพลักษณ์ตราสินค้าที่ดีมีคุณค่าตราสินค้าสูง และ
สามารถสร้างความไว้วางใจได้
ทางด้านคุณค่าตราสินค้าเหมาะสมกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า แบรนด์หลุยส์ วิตตอง (Louis
Vuitton) ของผู้บริโภคในประเทศไทย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้
เป็นเพราะในปัจจุบันผู้บริโภคมีความต้องการในการเข้าสังคมมากขึ้นจึงมองหาสินค้าที่มีคุณค่าของตราสินค้าที่ดีสินค้า
เป็นที่ยอมรับ มีความน่าเชื่อถือและบ่งบอกสถานะทางสังคม ดังนั้น การร่วมมือกับแบรนด์อื่นที่มีความชำนาญด้าน
แฟชั่น มีความโดดเด่นทางด้านการออกแบบและมีชื่อเสียงทางด้านการเป็นสินค้าพรีเมียม ทำให้ผู้บริโภครู้สึกถึงความเป็น
แบรนด์ที่หรูหรามีระดับ สะท้อนสถานะทางสังคมและยังทำให้ผู้บริโภคจดจำแบรนด์ได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ฐิติมา ศรีเจริญ (2557), ทัศนีย์ ศรีสวัสดิ์ (2557), นรรัตน์ สงวนวงศ์วาน (2557) และ ศศินภา เลาหสินณรงค์
(2557) ที่ได้พบว่า การใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงอ้างอิงและชื่อเสียงของตราสินค้ าสามารถส่งผลต่อการรับรู้ ตราสินค้า
ความน่ า เชื ่ อถื อของตราสิ น ค้ า และคุ ณ ค่ า ของตราสิ น ค้ า กระเป๋ า แบรนด์ ห รู ห รา ตลอดจนทำให้ ผ ู ้ บ ริ โ ภคเกิ ด
ความคุ้นเคยการจดจำหรือระลึกถึงผลิตภัณฑ์ได้เป็นอย่างดี
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ทางด้านสินค้าเหมาะสมกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า แบรนด์หลุยส์ วิตตอง (Louis Vuitton) ของ
ผู้บริโภคในประเทศไทย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจากสินค้า
แบรนด์หลุยส์ วิตตอง (Louis Vuitton) เป็นสินค้าที่มีมูลค่าค่อนข้างสูง จึงทำให้ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีการพิจารณา
รายละเอียดก่อนการซื้อ อีกทั้งปัจจุบันผู้บริโภคสามารถหาข้อมูลสินค้าผ่านสื่อโซเชียลมีเดียได้อย่างง่ ายดาย จึงทำให้
เกิดการเปรียบเทียบความคุ้มค่าของราคากับประโยชน์ใช้สอยก่อนเสมอ ดังนั้น การร่วมมือกับแบรนด์อื่ น เพื่ อ
สร้างสรรค์สินค้าที่โดดเด่นโดยการผสมผสานศิลปะอันเป็นเอกลักษณ์และใช้วัตถุดิบคุณภาพสูง ทำให้ผู้บริโภค เกิด
ความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าและรู้สึกถึงความพิเศษที่แตกต่าง จนสามารถกระตุ้นให้ผู้ซื้อเกิดความภาคภูมิใจที่ได้เป็น
เจ้าของ สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ พัชชรินทร์ อดออม (2558) กล่าวว่า สิ่งสะท้อนให้เห็นแนวโน้มการเปลี่ยน
ตราสินค้าของลูกค้า เมื่อตราสินค้านั้นๆ เกิดการเปลี่ยนแปลงและความภักดีในตราสินค้าจะเกิดขึ้นได้เมื่อผู้บริโภคได้ซื้อและ
ใช้สินค้านั้นๆ แล้วเกิดประสบการณ์ที่ดีต่อสินค้าก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นความภักดีในตราสินค้าต่อไป ทั้งนี้ ความภักดีต่อ
ตราสิ นค้ าจะทำให้ องค์ กรสามารถลดต้ นทุนให้ กั บกั บ ธุ รกิ จและยัง ช่ วยสร้ างอำนาจการต่อรองทางการค้าให้กับ
ตราสินค้าได้ รวมถึงความภักดีต่อตราสินค้ายังช่วยดึงดูดลูกค้าใหม่ เนื่องจากลูกค้าเก่าที่มีความจงรักภักดีจะมีการบอกต่อ
หรือแนะนำไปยังลูกค้าใหม่
ทางด้านประเทศต้นกำเนิดเหมาะสมกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า แบรนด์หลุยส์ วิตตอง (Louis
Vuitton) ของผู้บริโภคในประเทศไทย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้ งไว้
เนื่องจากในปัจจุบันมีสินค้ามากมายที่ไม่ได้มาตรฐานและมาจากประเทศต้นกำเนิดที่ไม่น่าเชื่อถือประกอบกับการมี
สินค้าลอกเลียนแบบ ดังนั้น ผู้บริโภคจึงให้ความสนใจในประเทศต้นกำเนิดของสินค้าโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ระดับหรูหรา
(Luxury Products) ที่มีมูลค่าค่อนข้างสูง จึงทำให้ผู้บริโภคคำนึงถึงประเทศต้นกำเนิดที่มีทักษะด้านการผลิต มี
เทคโนโลยีขั้นสูงและมีความโดดเด่นด้านแฟชั่น เมื่อ แบรนด์หลุยส์ วิตตอง (Louis Vuitton) มีการทำความร่วมมือกับ
แบรนด์อื่นที่มีทักษะเหล่านี้ทำให้ผู้บริโภครับรู้ได้ถึงความมี คุณภาพสูงและความทันสมัยของสินค้า นอกจากนั้น ยัง
ส่งผลให้ผู้บริโภคเปิดรับสินค้าใหม่ๆ ของแบรนด์หลุยส์ วิตตอง (Louis Vuitton) ได้ง่ายขึ้น จนนำไปสู่การตัดสินใจซื้อ
อย่างรวดเร็ว ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฐิติมา ศรีเจริญ (2557) ที่ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยความต้องการความเป็น
เอกลักษณ์ การรับรู้คุณค่าตราสินค้า และการตระหนักรู้ในแฟชั่นที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าแฟชั่นแบรนด์เนมของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภูษณิศา เหล่าดํารงกูล (2558) ที่ค้นพบว่าอิทธิพลของ
ประเทศต้นกําเนิดสินค้า ความตระหนักรู้ในตราสินค้า ภาพลักษณ์ของตราสินค้า อรรถประโยชน์หรือการใช้งาน การใช้งาน
เพื ่ อการปรั บตั วทางสั งคมและทั ศนคติต ่ อตราสิ นค้า มี ผ ลต่อความตั ้ งใจซื ้ อสิ นค้ าแฟชั่ นหรู หราของผู ้บ ริโ ภคใน
กรุงเทพมหานคร
ข้อเสนอแนะเพื่อการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
ผู้ ป ระกอบการธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ระดับ หรูหราควรที่จะคํานึงถึง ความเหมาะสมของประเทศต้นกําเนิด ที่มี
ความเหมาะสมกัน (Country of Origin Fit) มากที่สุดเป็นอันดับแรก สำหรับการพิจารณาและตัดสินใจที่จะดำเนิน
กิจกรรมภายใต้กลยุทธ์ตราสินค้าร่วม (Co-branding Strategy) ทั้งในด้านทักษะการผลิต เทคโนโลยี และความโดดเด่น
ด้านแฟชั่นของแต่ละประเทศ เพื่อ เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคว่าสินค้ามีคุณภาพสูง อีกทั้ง ควรให้
27

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ครบรอบ 60 ปี
ความท้าทายในการพัฒนานวัตกรรมเพือ่ ความยั่งยืน : 24 มิถุนายน 2565

ความสำคัญกับการสร้างสรรค์ความเป็นตัวตนของตราสินค้าที่สร้างเอกลักษณ์เฉพาะของสินค้า ในแต่ละคอลเลกชันที่
ร่วมมือกับแบรนด์อื่น อันจะทําให้ผู้บริโภคเกิดรับรู้ได้ถึงความมีคุณค่าของสินค้าที่คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไป ได้รับประโยชน์
จากการใช้สินค้า รู้สึกพึงพอใจและรู้สึกว่าตราสินค้า ของผลิตภัณฑ์ระดับหรูหรา (Luxury Products) ที่ร่วมมือกับ
แบรนด์ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ในระดับเดียวกันจะเป็นสินค้าที่ดี มีคุณภาพ และน่าเชื่อถือเป็นอย่างมาก
ประเด็นต่อมาที่ผู้ประกอบการควรให้ความสำคัญ คือ ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของตราสินค้าเหมาะสมกัน
(Brand Image Fit) โดยธุรกิจควรให้ ความสำคัญ กับการคั ด เลื อกพันธมิต รทางธุรกิ จที่ มี ภาพลักษณ์ ท ี่ เหมาะสม
ใกล้เคียงกัน เพื่อประโยชน์ในการสร้างสรรค์ การสื่อสารทางการตลาดผ่านการโฆษณาและหรือการประชาสัมพันธ์ใน
รูปแบบต่างๆ เพื่อที่จะทำให้ผู้บริโภคมีความรู้สึกที่ดีและเข้าใจถึงภาพลักษณ์ของตราสินค้า ได้มากขึ้น รวมถึง ควรให้
ความสำคัญกับปัจจัยด้านคุณค่าของตราสินค้าเหมาะสมกัน (Brand Equity Fit) โดยการสร้างชื่อเสียงของตราสินค้าที่
มีการร่วมมือกับแบรนด์อื่นให้เป็นที่รู้จักผ่านสื่อและกิจกรรมทางการตลาดในลักษณะต่างๆ เช่น การทำกิจกรรมมุ่งเน้น
ความรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้คอลเลกชันที่มีการร่วมมือกับแบรนด์อื่น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างที่เหนือกว่า
ตราสินค้าอื่น อันจะนำไปสู่การสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภคและสามารถขยายฐานลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น หรือมีการจัด
แฟชั่นโชว์ด้วยการนำบุคคลที่มีชื่อเสียงมาเป็น ส่วนหนึ่งของกิจกรรม เพื่อให้สินค้าในแต่ละคอลเลกชันที่มีการร่วมมือ
กับแบรนด์อื่นเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้น ในการสร้างความแตกต่างด้วยการร่วมมือกับแบรนด์อื่นที่มี ความ
เหมาะสมกันถือเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่จะทำให้ผู้บริโภคเห็นคุณค่าของตราสินค้าเพิ่มมากขึ้นและรู้สึกถึงคุณภาพ
ในตราสินค้าได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่าย นอกจากนั้น ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์
ระดับหรูหราควรให้ความสำคัญกับปัจจัยด้านสินค้าเหมาะสมกัน (Product Fit) ซึ่งเป็นการสร้างกระแสความนิยม
การยอมรับ และสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าในสายตาของผู้บริโภคแต่ละแบรนด์ได้เป็นอย่างดี
ข้อจำกัดของการวิจัยและข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในอนาคต
จากลักษณะประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาในงานวิจัยครั้งนี้ เป็นผู้บริโภคที่ต้องมีประสบการณ์โดยตรง
และต้องเคยซื้อหรือใช้สินค้าภายใต้การดำเนิน กลยุทธ์ตราสินค้าร่วม (Co-branding Strategy) ของแบรนด์หลุยส์
วิตตอง (Louis Vuitton) มาก่อน จึงทำให้การเก็บข้อมูลและการเข้าถึงกลุ่มตัวอย่างดั งกล่าวค่อนข้างมีข้อจำกัด
รวมถึงมีการจำกัดขอบเขตของการศึกษาเพียงแค่แบรนด์หลุยส์ วิตตอง (Louis Vuitton) เท่านั้น ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึง
เสนอแนะให้การศึกษาในอนาคตขยายขอบเขตการศึกษาไปยังกลุ่มเป้าหมายที่กว้างขึ้น เช่น การศึกษาแบรนด์
ผลิตภัณฑ์ระดับหรูหราอื่นๆ ตลอดจนศึกษาในมิติของความตั้งใจซื้อ อันมาจากอิทธิพ ลของกลยุทธ์ตราสินค้าร่วม
(Co-branding Strategy) เป็นต้น
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บทคัดย่อ
การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของกิจการที่ส่งผลต่อความสามารถใน
การทำกำไร ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจพาณิชย์
จำนวนทั้งหมด 14 บริษัท ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลรายไตรมาส ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1
ปี พ.ศ. 2554 จนถึงไตรมาสที่ 2 พ.ศ. 2564 ระยะเวลา 10 ปี รวมทั้งสิ้น 42 ไตรมาส มีตัวแปรต้นที่ใช้วิเคราะห์
ทั้งหมด 5 ตัว คือ การเติบโตของยอดขาย (SG) ขนาดของกิจการ (ln(FS)) อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (DE)
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (CR) และ ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย (APP) และตัวแปรตามคือ อัตราผลตอบแทนต่อ
สินทรัพย์รวม (ROA) นำไปวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ
ผลการศึกษา พบว่า ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมมากที่สุด คือ ขนาดของ
กิ จ การ โดยมี 10 บริ ษ ั ท ที ่ ม ี ความสั ม พั นธ์ ระหว่ า งกั น กั บอั ต ราผลตอบแทนต่ อสิ นทรั พย์ รวม แสดงให้ เห็ น ถึง
ความสำคัญในการลงทุนขยายกิจการ หรือการเพิ่มขนาดกิจการ ทำให้ผลตอบแทนสินทรัพย์รวมหรือความสามารถ
ในการทำกำไรลดลง ดังนั้น ขนาดของกิจการเป็นปัจจัยสำคัญต่อการตัดสินใจลงทุนในอุตสาหกรรมบริการหมวดธุรกิจ
พาณิชย์ ลำดับที่สอง พบความสัมพันธ์ของตัวแปรอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (CR) กับอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์
(ROA) จำนวน 7 บริษัท ซึ่งวิเคราะห์ได้ว่า หากอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (CR) เพิ่มขึ้น จะทำให้อัตราผลตอบแทนต่อ
สินทรัพย์ (ROA) เพิ่มขึ้นด้วย ลำดับที่สาม พบความสัมพันธ์ของตัวแปรอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (DE) กับ
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) จำนวน 5 บริษัท โดยความสัมพันธ์ที่พบนั้นคือความสัมพันธ์ในเชิงลบ ซึ่งตรงกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ วิเคราะห์ได้ว่า หากอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (DE) ลดลง จะทำให้ อัตราผลตอบแทนต่อ
สินทรัพย์ (ROA) เพิ่มขึ้น ลำดับที่สี่ พบความสัมพันธ์ของตัวแปรระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย (APP) กับอัตราผลตอบแทน
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ต่อสินทรัพย์ (ROA) จำนวน 3 บริษัท โดยไม่พบความสัมพันธ์ในเชิงบวก วิเคราะห์ได้ว่า หากระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย
(APP) เพิ่มขึ้น จะทำให้อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) ลดลง ซึ่งไม่ตรงกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ว่า ลำดับสุดท้าย
ตัวแปรที่พบความสัมพันธ์กับอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) น้อยที่สุด คือตัวแปร การเติบโตของยอดขาย (SG)
ซึ่งพบความสัมพันธ์เพียง 2 บริษัทเท่านั้น จึงวิเคราะห์ได้ว่า ถ้ายอดขาย (SG) เพิ่มขึ้นจะทำให้อัตราผลตอบแทนต่อ
สินทรัพย์ (ROA) เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน
คำสำคัญ: การบริหารเงินทุนหมุนเวียน ความสามารถในการทำกำไร ขนาดของกิจการ อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์รวม
Abstract
The purpose of this study was to examine the relationship between the size of the enterprise
and its effect on profitability of 14 companies listed on the Stock Exchange of Thailand in the service
industry, commercial sector using quarterly data from the first quarter of 2011 to the second quarter
of 2021 for a period of 10 years, a total of 42 quarters. Five independent variables were used for
the analysis: sales growth (SG), size of the business (ln(FS)), Debt to Equity Ratio (DE), Working Capital
Ratio ( CR) , and Average Repayment Period ( APP) , and the dependent variable is Return on Assets
(ROA). Multiple regression equations were used in the analysis.
The first result of the study found that the size of the enterprise related the most to the
return on total assets as shown in the results of the 10 companies which demonstrates that business
expansion investment led to a decrease in total asset returns or profitability. Therefore, the size of
the business is an important factor in the decision to invest in the service industry commercial sector.
Second the results of 7 companies show that an increase in working capital ( CR) will increase the
return on assets (ROA). Third, the negative relationship between debt to equity (DE) and return on
assets ( ROA) variables for 5 companies was found, which corresponds to the hypothesis that a
decrease in the debt to equity ( DE) ratio increases the return on assets ( ROA) ratio. Fourth, the
negative relationship between the mean repayment period (APP) variable and return on asset (ROA)
was found.), indicates that an increase in the around repayment period (APP) will decrease the rate
of return asset (ROA) which did not match the assumption. Lastly, the result suggested that the sales
growth (SG) was related the least to the return on assets (ROA) for 2 companies, where an increase
in sales (SG) will lead to an increase in the return on assets (ROA).
Keywords: Working Capital Management, Profitability, Firm Size, Return on Asset
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บทนำ
หมวดธุรกิจการพาณิชย์ (Commercial) จัดอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมการบริการ ซึ่งเป็นธุรกิจที่ทำหน้าที่
กระจายสินค้าที่ผลิตจากอุตสาหกรรมต่างๆ ไปสู่ผู้บริโภค ทำให้ผู้บริโภคได้อุปโภคบริโภคสินค้าตามความต้องการ
ได้แก่ ธุรกิจพ่อค้าคนกลาง ผู้ค้าส่ง ผู้ค้าปลีก ตัวแทนจำหน่ายสินค้าต่างๆ ธุรกิจประเภทนี้ไม่ได้ผลิตสินค้าเองแต่จะซื้อสินค้า
สำเร็จรูปจากผู้ผลิตหรือโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อจัดจำหน่าย โดยทั่วไปเรียกว่า ธุรกิจซื้อมาขายไป ได้แก่ ร้านขายของชำ
ร้านขายเสื้อผ้าสำเร็จรูป ห้างสรรพสินค้า ร้านขายเฟอร์นิเจอร์ ร้านขายหนังสือ
อุตสาหกรรมการบริการ มีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบัน รวมถึงเศรษฐกิจโลก
จากสภาวการณ์การแข่งขันที่เพิ่มขึ้น ธุรกิจหลายๆ ธุรกิจมีการเสนอการบริการควบคู่มาเพิ่ม ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการ
บริการติดตั้ง ซ่อมบำรุง โรงแรม อาหาร ที่พัก ซึ่งนอกจากจะขายสินค้าเพื่อการบริโภคแล้ว ยังสามารถเพิ่มการขาย
การบริการได้อีก เนื่องจากการบริการนั้ นเป็นกิจกรรมที่ ทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ต้องการใช้บริการ
ซึ่งมูลค่าของค่าบริการจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของผู้รับบริการนั้นด้วย
ความต้องการให้บริการของผู้บริโภคมีเพิ่มมากขึ้นทั้งในระดับส่วนบุคคล ระดับองค์กร ระดับประเทศ หรือ
ระหว่างประเทศ และนับวันยิ่งทวีความต้องการการบริการที่หลากหลายเพิ่มขึ้น เมื่อผู้บริโภคส่วนใหญ่ ต้องการสินค้า
และบริ การควบคู ่กั น กลุ ่ ม ธุ รกิ จ ทั ้ ง รายใหญ่ และรายย่ อยจึ งต้ องหั นมาปรั บโครงสร้า งธุ รกิ จ ภายในของตนเอง
จากสาเหตุดังกล่าว ทางผู้วิจัยได้เล็งเห็นว่า ความสำคัญของการบริก ารสามารถนำมาใช้ควบคู่ไปกับกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่นๆ ได้ทุกอุตสาหกรรม แต่อย่างไรก็ตาม ธุ รกิจที่เกี่ยวกับการบริโภคอุปโภคก็ยังถือเป็นธุรกิจที่สำคัญเป็นอันดับหนึ่ง
ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาว่า มีปัจจัยใดที่สามารถเพิ่มการทำกำไรให้กับธุรกิจในกลุ่มบริการ ซึ่งในส่วนการศึ กษานี้ ผู้วิจัย
จึงเลือกศึกษาข้อมูลกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจพาณิชย์ โดยมีสมาชิกบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมจำนวน
28 บริษัท โดยหลักเกณฑ์การเลือกกลุ่มตัวอย่าง คือ บริษัทที่มีผลการดำเนินงานเป็นระยะเวลา 10 ปีขึ้นไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างการบริหารเงินทุนหมุนเวียนกับความสามารถในการทำกำไรของบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจพาณิชย์ โดยตัวแปรที่ใช้
วิเคราะห์ทั้งหมด มี 5 ตัว คือ การเติบโตของยอดขาย (SG) ขนาดของกิจการ (ln(FS)) อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของ
ผู้ถือหุ้น (DE) อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (CR) และระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย (APP) และตัวแปรตามคือ อัตรา
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)
เพื่อให้ทราบถึงความสามารถในการทำกำไรของกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ จึงได้ศึกษาข้อมูลแต่ละบริษัทที่เป็น
สมาชิกในกลุ่มอุตสาหกรรมนี้ ซึ่งประกอบไปด้วยบริษัทจดทะเบียนทั้งหมด 28 บริษัท และเมื่อผ่านการคัดกรอง
มีจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่เหลือทั้งสิ้น 14 บริษัท ที่มีผลการดำเนินงานเป็นระยะเวลา 10 ปีที่ใช้ศึกษา ได้แก่ บริษัท บี-52
แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) B52, บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) BJC, บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
CPALL, บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) GLOBAL, บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
HMPRO, บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน) IT, บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) KAMART, บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด
(มหาชน) LOXLEY, บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) MAKRO, บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) MIDA,
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บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) RS, บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) SINGER, บริษัท สหพัฒนพิบูล
จำกัด (มหาชน) SPC และ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน) SPI
ทบทวนวรรณกรรม
ตารางที่ 1 ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
ผู้วิจัย
Dogan (2013)
Khadafi, Heikal, and Ummah (2014)
Özgülbaş et al. (2006)
Gul et al. (2013)
Sitienei and Memba (2016)
Lusy, Hermanto, Panjaitan, and
Widyastuti (2018)
Hantono (2018)

SG

+

ความสามารถในการทำกำไร
lnFS
D/E
CR
+
+
+
+

+

+

-

APP

+

Dogan (2013) ศึกษาผลกระทบของขนาดบริษัทต่อความสามารถในการทำกำไร ในการศึกษานี้ ข้อมูล
บริษัท 200 แห่งซึ่งมีการใช้งานอยู่ในตลาดหลักทรัพย์อิสตันบูล (ISE) ระหว่างปี ค.ศ. 2008-2011 (ROA) ถูกใช้เป็น
ตัวชี้วัดความสามารถในการทำกำไรของบริษัทและสินทรัพย์รวม ยอดขายรวม และมีการใช้จำนวนพนักงานเป็นตัววัด
ขนาด มีการใช้วิธีการถดถอยและสหสัมพันธ์หลายวิธีในการวิเคราะห์เชิงประจักษ์ ผลการวิเคราะห์บ่งชี้ความสัมพันธ์
เชิงบวกระหว่างตัวชี้วัดขนาดและความสามารถในการทำกำไรของบริษัท
Khadafi, Heikal, and Ummah (2014) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตามคือ
การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณและการทดสอบสมมติฐานแบบคลาสสิก ผลการวิจัยครั้งนี้ระบุว่าตัวแปรอิสระ Return On
Asset, Return On Equity, Net Profit Margin, Debt To Equity Ratio และ Current Ratio with F test พร้ อมกั น ส่ ง ผล
ต่อการเติบโตของรายได้อย่างมีนัยสำคัญ 0.000 ในขณะที่ผลลัพธ์บางส่วนจากการทดสอบ T, Return On Asset,
Return On Equity และ Net Profit Margin ทำให้รายได้เติบโตอย่างมีนัยสำคัญและเป็นบวกของแต่ละรายการคือ
0.029, 0,041 และ 0.008 ในขณะที่อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นและอัตราส่วนปัจจุบันต่อการเติบโตของ
รายได้ที่มีนัยสำคัญและติดลบ 0.008 และ 0.001 บริษัทต้องสามารถแสดงผลงานที่ดี มีศักยภาพในการเติบโตสูง และ
ส่งข้อมูลบริษัทให้เพียงพอต่อผู้ลงทุนเกี่ยวกับบริษัท
Ozgulbas, Koyuncugil, and Yilmaz (2006) ได้ศึกษาผลกระทบของขนาดบริษัทที่มีต่อผลการดำเนินงาน
ของบริ ษ ั ท ที ่ ด ำเนิ น งานในอิ ส ตั น บู ล ตลาดหลั กทรั พ ย์ ระหว่ า งปี 2000-2005 พวกเขาพบว่ า บริ ษ ั ท ขนาดใหญ่
มีผลตอบแทนสูงกว่าผลงานจากการศึกษาของพวกเขา ในทำนองเดียวกัน Jonsson (2007) ได้ศึกษาความสัมพันธ์
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ระหว่างความสามารถในการทำกำไรและขนาดของบริษัทที่ดำเนินงานในไอซ์แลนด์ ผลการวิเคราะห์พบว่า บริษัท
ขนาดใหญ่มีความสามารถในการทำกำไรที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับบริษัทขนาดเล็ก
Gul et al. (2013) สำรวจอิทธิพลของเงินทุนหมุนเวียน การจัดการ (WCM) เกี่ยวกับประสิทธิภาพของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในปากีสถาน ระยะเวลาของการศึกษาเป็นเวลาเจ็ดปีตั้งแต่ปี 2549 ถึง
พ.ศ. 2555 ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษานี้นำมาจาก SMEDA ตลาดหลักทรัพย์การาจี สำนักงานภาษี ข้อมูลของทางบริษัท
และหนังสือธุรกิจบลูมเบิร์ก ประจำสัปดาห์ ตัวแปรของการศึกษาคือผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ซึ่งใช้เป็น
ตัวแทนในการทำกำไร ผลลัพธ์แนะนำว่า APP, GROWTH และ SIZE มีผลบวกเชื่อมโยงกับความสามารถในการทำ
กำไร
Sitienei and Memba (2016) ใช้ตัวแปรการหมุนเวียนสินค้าคงคลัง, อัตราหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ ระดับ
สินค้าคงคลัง ต้นทุนการจัดเก็บ ขนาดของบริษัท อัตรากำไรขั้นต้น ผลตอบแทนสินทรัพย์และการเติบโตของบริษัท
ในช่วงปี 2542-2557 ใช้กำลังสองน้อยที่สุดในรูปแบบของตัวแบบการถดถอยพหุคูณ ผลปรากฏว่าความสัมพันธ์เชิง
ลบมีอยู่จริงระหว่างการหมุนเวียนสินค้าคงคลัง ระยะเวลาการแปลงสินค้าคงคลัง และต้นทุ นการจัดเก็บที่มีการทำ
กำไรของบริษัท นอกจากนี้ สรุปได้ว่าระดับสินค้าคงคลังเกี่ยวข้องโดยตรงกับขนาดและต้นทุนการจัดเก็บของบริษัท
Lusy, Hermanto, Thyophoida, Panjaitan, and Widyastuti (2018) วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้
คือ เพื่อตรวจสอบผลกระทบของอัตราส่วนสภาพคล่องและอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนต่อผลตอบแทนต่อสินทรัพย์และ
ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทร้านอาหารรายย่อยและก๋วยเตี๋ยว รวม 10 บริษัทที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์อินโดนีเซีย (ISX) สุ่มตัวอย่างตั้งแต่ปี 2014 ถึง 2017 ข้อมูลถูกประมวลผลโดยใช้การวิเคราะห์การถดถอย
เชิงเส้นแบบพหุคูณด้วย SPSS 24. ผลการวิจัยพบว่า อัตราส่วนสภาพคล่องทางการเงินและอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
มี ผ ลต่ อ ผลตอบแทนอย่ า งมี ส าระสำคั ญ ส่ ว นของผู ้ ถ ื อ หุ ้ น และผลตอบแทนจากสิ น ทรั พ ย์ ผลการวิ เ คราะห์
ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยพบว่า อัตราส่วนกระแสและอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนคิดเป็น 14.9% ของ ROA ในขณะที่
ส่วนที่เหลืออีก 85.1% อธิบายโดยผู้อื่น ตัวแปรตามที่ระบุโดยตัวกำหนดสัมประสิทธิ์ การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์
การถดถอยสำหรับ ROE พบว่า 61.4% ถูกอธิบายโดยตัวแปรอื่นที่ ไม่ได้ศึกษาในงานวิจัยนี้ ผลการทดสอบ F พบว่า
a ค่านัยสำคัญ 0.019 < 0.05 สำหรับ ROA และ 0.000 < 0.05 สำหรับ ROE หมายความว่า ทั้งอัตราส่วนปัจจุบัน
และอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนมีผลกระทบต่อ ROA และ ROE ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มอย่างมีสาระสำคัญ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อินโดนีเซีย
Hantono (2018) อัตราส่วนปัจจุบันต่อผลตอบแทนจากสินทรัพย์ จากผลการทดสอบ t ที่ดำเนินการสำหรับ
อัตราส่วนปัจจุบัน สถิติ t < ตาราง t ซึ่งเท่ากับ 1.735 < 2.073 และ p 0,086 ที่มีนัยสำคัญนั้นสูงกว่า alpha 0,05
ดังนั้น สมมติฐานการวิจัยจึงถูกปฏิเสธ ซึ่งหมายความว่า อัตราส่วนปัจจุบันแต่ละรายการไม่มีผลกระทบอย่างมี
นัยสำคัญต่อผลตอบแทนจากสินทรัพย์ในบริษัทสินค้าอุปโภคบริโภคที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อินโดนีเซียซึ่ง
ตีพิมพ์งบการเงินที่ตรวจสอบแล้วสำหรับปีงบประมาณ 2557-2560 ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับการศึกษาก่อนหน้านี้
ดำเนินการโดย Supardi et al. (2020) แสดงให้เห็นว่าอัตราส่วนปัจจุบันไม่มี ผลกระทบต่อผลตอบแทนต่อสินทรัพย์,
หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นต่อผลตอบแทนจากสินทรัพย์ จากผลการทดสอบ t สำหรับอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
สถิติ t > ตาราง t ซึ่งเท่ากับ 2.937 > 2.073 และ p 0,004 ที่มีนัยสำคัญคือ alpha 0,05 ที่ต่ำกว่า ดังนั้น สมมติฐาน
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การวิจัยจึงเป็นที่ยอมรับ ซึ่ ง หมายความว่า อั ต ราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายการมีผลกระทบอย่า ง
มีนัยสำคัญต่อผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ในบริษัทสินค้าอุปโภคบริโภคที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อินโดนีเซีย ซึ่ง
ตีพิมพ์งบการเงินที่ตรวจสอบแล้วสำหรับปีงบประมาณ 2557–2560 ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับ Qurays et al.
(2018) โดยอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนมีผลกระทบต่อความสามารถในการทำกำไร โดยได้รับมอบฉันทะจากผลตอบแทน
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น Utami (2016) แสดงให้เห็นว่า อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนมีผลในเชิงบวกอย่างมีนัยสำคัญต่อ
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น แสดงสัดส่วนของหนี้สินเมื่อเปรียบเทียบกับส่วนของผู้
ถือหุ้น โดยทั่วไปแล้ว หากเปอร์เซ็นต์ของอัตราส่วนสูงเกินไป บริษัทจะมีความเสี่ยงสูงในการล้มละลายในแง่ของการ
ปฏิบัติตามหนี้สินทั้งหมด ดังนั้น นักวิจัยจึงตั้งสมมติฐานว่า DER อาจมีผลกระทบต่อผลตอบแทนของสินทรัพย์
กรอบแนวความคิด
ตัวแปรอิสระ

Sales Growth (SG)
(ln(FS))
De Ratio (DE)
Current Ratio (CR)
Average Payment Period Days (APP)

ตัวแปรตาม

Return on Assets
(ROA)

ภาพที่ 1 กรอบแนวความคิดในการศึกษา
วิธีดำเนินการวิจัย
งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ โดยอาศัยข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data) หรือข้อมูลที่เป็นตัวเลข
ซึ่งเป็นข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ. 2554 จนถึงไตรมาสที่ 2 พ.ศ. 2564
และใช้การหาค่าสถิติในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามดังกล่าวว่ามีความสัมพันธ์กัน
หรือไม่ และหากมีจะมีทิศทางความสัมพันธ์ไปในทิศทางใด
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ
(Services) หมวดธุรกิจพาณิชย์ (Commerce) ซึ่งประกอบด้วยบริษัทจดทะเบียนทั้งหมด 28 บริษัท เมื่อผ่านการคัดกรอง
มีจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่เหลือทั้งสิ้น 14 บริษัท มีผลการดำเนินงานในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ใช้ศึกษา และ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างการบริหารเงินทุนหมุนเวี ยนกับความสามารถ
ในการทำกำไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจ
พาณิชย์ ขนาดของกิจการ จากข้อมูลสินทรัพย์รวม (Total Assets) ไตรมาสที่ 2 ปี พ.ศ. 2564 ผู้วิจัยได้เรียงลำดับ
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จากบริษัทที่มีสินทรัพย์รวมมากที่สุด จนถึงน้อยที่สุด โดยผู้วิจัยขอแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ ขนาด
กลาง และขนาดเล็ก โดยกำหนดคุณสมบัติ ดังนี้
- กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ คือ กลุ่มบริษัทที่มีมูลค่าสินทรัพย์รวม (Total Assets) มากกว่า 100 ล้าน (ล้านบาท)
- กลุ่มธุรกิจขนาดกลาง คือ กลุ่มบริษัทที่มีมูลค่าสินทรัพย์รวม (Total Assets) มากกว่า 10 ล้าน (ล้านบาท)
แต่ไม่เกิน 100 ล้าน (ล้านบาท)
- กลุ่มธุรกิจขนาดเล็ก คือ กลุ่มบริษัทที่มีมูลค่าสินทรัพย์รวม (Total Assets) ไม่เกิน 10 ล้าน (ล้านบาท)
ตารางที่ 2 ตารางแสดงข้อมูลสินทรัพย์รวม (Total Assets) กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจพาณิชย์
ชื่อบริษัท
ชื่อหลักทรัพย์ Total Assets (ลบ.)
ขนาดธุรกิจ
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
CPALL
513,087,227
กลุ่มธุรกิจ
ขนาดใหญ่
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
BJC
324,274,438
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
MAKRO
70,130,977
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
HMPRO
56,580,880
บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
SPI
55,024,938
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
GLOBAL
35,608,482
กลุ่มธุรกิจ
ขนาดกลาง
บริษัท สหพัฒนพิบลู จำกัด (มหาชน)
SPC
33,816,328
บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)
LOXLEY
14,691,030
บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
SINGER
11,216,969
บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)
MIDA
10,841,918
บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
RS
6,073,587
บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน)
IT
4,001,612
กลุ่มธุรกิจ
ขนาดเล็ก
บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)
KAMART
1,503,262
บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
B52
190,003
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
ในการศึกษาครั้งนี้ ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Description Statistics) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าสถิติ
เพื่ออธิบายค่าตัวแปรอิสระ ประกอบด้วยค่าเฉลี่ยทั้งหมดของข้อมูล (Mean) ค่ามัธยฐานของข้อมูล (Median) ค่าสูงสุด
ของข้อมูล (Maximum) ค่าต่ำสุดของข้อมูล (Minimum ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูล (Std. Dev) โดยทำการ
วิเคราะห์แบบภาพรวมของกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจพาณิชย์ จำนวน 14 บริษัท
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ตารางที่ 3 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
ลำดับ
ชื่อตัวแปร
1.
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)
2.
การเติบโตของยอดขาย (SG)
3.
ขนาดของกิจการ (ln(FS))
4.
อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (DE Ratio)
5.
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio)
6.
ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย (APP)

หน่วย
ร้อยละ
ร้อยละ
เท่า
เท่า
วัน

สมมติฐานที่ใช้ในการวิจัย
1. การเติบโตของยอดขาย (SG) มีทิศทางความสัมพันธ์กับอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) ใน
ทิศทางเดียวกัน
2. ขนาดของกิจการ (ln(FS)) ทิศทางความสัมพันธ์กับอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) ในทิศทาง
เดียวกัน
3. อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (DE) ทิศทางความสัมพันธ์กับอัตราผลตอบแทนต่อ สินทรัพย์รวม
(ROA) ในทิศทางตรงกันข้าม
4. อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (CR) ทิศทางความสัมพันธ์กับอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) ใน
ทิศทางเดียวกัน
5. ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย (APP) ทิศทางความสัมพันธ์กับอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) ใน
ทิศทางเดียวกัน
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สรุปและอภิปรายผล
ตารางที่ 4 สรุปผลการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน
บริษัท
สมมติฐาน
B52
BJC
CPALL
GLOBAL
HMPRO
IT
KAMART
LOXLEY
MAKRO
MIDA
RS
SINGER
SPC
SPI

SG
+

lnFS
+
-

ผลการทดสอบ
DE
-

CR
+

APP
+

+

-

-

+
+

+
+
-

-

-

+
-

-

-

หมายเหตุ: - มีความสัมพันธ์ทางสถิติในทิศทางตรงกันข้าม, + มีความสัมพันธ์ทางสถิติในทิศทางเดียวกัน

จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ จึงสรุปผลการวิจยั
ได้ว่า การเติบโตของยอดขาย (SG) มีความสัมพันธ์กับอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) ในทิศทางเดียวกัน แบบมี
นัยสำคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นที่ 90% สรุปคือ หากยอดขายเติบ โตขึ้นจะส่งผลให้อัตราผลตอบแทนต่อ
สินทรัพย์ (ROA) หรือความสามารถในการทำกำไรเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ว่า การเติบโต
ของยอดขาย (SG) มี ความสั ม พั นธ์ ในทิ ศทางบวกกั บ อั ตราผลตอบแทนต่ อสิ นทรั พ ย์ (ROA) และสอดคล้ องกับ
ผลการวิจัยของ Gul et al. (2013)
ขนาดของกิจการ (ln(FS)) มีความสัมพันธ์กับอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) ในทิศทางตรงกันข้าม
แบบมีนัยสำคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นที่ 99% สรุปคือ หากมีการขยายขนาดของกิจการ (ln(FS)) จะส่งผลให้
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) หรือความสามารถในการทำกำไรลดลง ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐ านที่ต้งั ไว้ว่า
หากมีการขยายขนาดของกิจการ (ln(FS)) จะส่งผลให้อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) หรือความสามารถในการทำ
กำไรเพิ่มขึ้นตามที่มีการเพิ่มขนาดกิจการ โดยงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้คือ งานวิจัยของ
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Dogan (2013), และดารณี ยมนา (2557) แต่ ก็ ย ั ง มี ง านวิ จ ั ย ที ่ ส อดคล้ องกั บ ผลการวิ เคราะห์ คื อ งานวิ จ ั ย ของ
Estifanos (2017) และ Sitienei and Memba (2016) เนื ่ องจากทั้ ง 2 เล่ ม นี ้ พบกว่า ขนาดของกิ จการ (ln(FS))
มีความสัมพันธ์กับอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) ในทิศทางตรงกันข้าม
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (DE) มีความสัมพันธ์กับอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) ในทิศทาง
เดียวกัน แบบมีนัยสำคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นที่ 99% สรุปคือ หากอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถื อหุ้ น
(DE) เพิ่มขึ้น จะส่งผลให้อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) หรือความสามารถในการทำกำไรลดลง ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่สอดคล้องกับสมมติฐานคือ งานวิจัยของ Khadafi et al. (2014) อย่างไรก็ตาม
ยังพบงานวิจัยที่ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานคือ งานวิจัยของ Lusy et al. (2018), และ Hantono (2018) เนื่องจาก
พบความสัมพันธ์ในเชิงบวกระหว่างอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (DE) กับอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA)
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (CR) มีความสัมพันธ์กับอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) ในทิศทางเดียวกัน
แบบมีนัยสำคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นที่ 90% สรุปคือ หากอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (CR) เพิ่มขึ้น จะส่งผล
ให้อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) หรือความสามารถในการทำกำไรเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ โดยงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่สอดคล้องกับสมมติฐานคือ งานวิจัยของ Lusy et al. (2018) และพบงานวิจัยที่ไม่สอดคล้อง
กับสมมติฐานคือ งานวิจัย Khadafi et al. (2014); Hantono (2018) เนื่องจากพบความสัมพันธ์ในเชิงลบระหว่าง
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (CR) กับอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA)
ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย (APP) มีความสัมพันธ์กับอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) ในทิศทางตรงกันข้าม
แบบมีนัยสำคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% สรุปคือ หากระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย (APP) เพิ่มขึ้น จะส่งผล
ให้อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) หรือความสามารถในการทำกำไรลดลง ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้ งไว้
โดยงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่สอดคล้องกับสมมติฐานคือ งานวิจัยของ Gul et al. (2013) และพบงานวิจัยที่ไม่สอดคล้อง
กับสมมติฐานคือ งานวิจัย Estifanos (2017) เนื่องจากพบความสัมพันธ์ในเชิงลบระหว่า งระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย
(APP) กับอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA)
ผลการศึกษา
พบว่า ตัวแปรที่มีความสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมมากที่สุด คือ ขนาด
ของกิจการ โดยมี 10 บริษัท ที่มีความสัมพันธ์ระหว่างกันกับอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม แสดงให้เห็นถึง
ความสำคัญในการลงทุนขยายกิจการ หรือการเพิ่มขนาดกิจการ ทำให้ผลตอบแทนสินทรั พย์รวมหรือความสามารถ
ในการทำกำไรลดลง ดังนั้น ขนาดของกิจการเป็นปัจจัยสำคัญต่อการตัดสินใจลงทุนในอุตสาหกรรมบริการหมวดธุรกิจ
พาณิชย์
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ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาพบว่า ขนาดของกิจการ อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (CR) อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
(DE) ระยะเวลาชำระหนี ้ เฉลี ่ ย (APP) และการเติ บ โตของยอดขาย (SG) มี ความสั ม พั น ธ์ ระหว่ า งกั น กั บ อั ต รา
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม เรียงลำดับจากมากมาน้อย แสดงให้เห็นถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจก่อนที่จะลงทุน
ในในอุตสาหกรรมบริการหมวดธุรกิจพาณิชย์ โดย
1. นั กลงทุ น สามารถนำผลการศึกษาไปเป็ นแนวทางในการตั ดสิ นใจลงทุ นในหลั กทรัพ ย์ท ี ่อยู ่ ในกลุ่ม
อุตสาหกรรมนี้ได้
2. ผู้บริหารธุรกิจ สามารถนำผลการศึกษาไปปรับใช้หรือวางแผนการบริหารทั้งในเรื่องของการเติบโตของ
ยอดขาย (SG) ขนาดของกิจการ (ln(FS)) ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย (APP) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำกำไรให้
บริษัทได้
3. ผู้ทำการวิจัยในครั้งต่อไป สามารถเลือกกลุ่มตัวอย่างที่เป็นธุรกิจใหม่โดยอาจใช้ตัวแปรอื่น ๆ ที่สามารถ
แสดงถึงความสามารถในการทำกำไรของบริษัทได้เช่นเดียวกับชุดตัวแปรที่ผู้วิจัยใช้ เพราะกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
ครั้งนี้เป็นกลุ่มธุรกิจที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี ซึ่งไม่มีธุรกิจใหม่
ที่เข้ามาในตลาด อาจทำให้ผู้ที่สนใจในธุรกิจดังกล่าว ไม่ได้รับทราบข้อมูลความสามารถในการทำกำไรของบริษัท
เหล่านั้น
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาว
(Super Saving Funds) ของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและ
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บทคัดย่อ
การวิจัยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาว (Super Saving
Funds) ของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดปราจีนบุรี วัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
เปรียบเทียบระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับการตัดสินใจลงทุนในกองทุนเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาว และศึกษาปัจจัย
ส่วนผสมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาวของพนักงานธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดปราจีนบุรี
วิธีการศึกษาครั้งนี้จะใช้ตัวแปรอิสระคือ ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ย
และ ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจำหน่าย ด้านการส่งเสริมการขาย
ตัวแปรตามคือ การตัดสินใจลงทุนในกองทุนเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาว (Super Saving Funds) ของพนักงาน
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดปราจีนบุรี โดยจะรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่ม
ประชากรตัวอย่าง จำนวน 117 ราย และจะนำข้อมูลมาวิเคราะห์เชิงสถิติด้วยวิธี การหาค่าร้อยละ ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การวิเคราะห์ t-Test, F-Test (ANOVA) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษามีระดับการตัดสินใจลงทุนไม่แตกต่างกัน
ส่วนปัจจัยส่วนบุคคลด้านสถานที่ทำงานและรายได้ต่อเดือน มีระดับการตัดสินใจลงทุนแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีผลต่อการตัดสินใจลงทุน ส่วนปัจจัย
ด้านราคา การจัดจำหน่าย และการส่งเสริมการขายไม่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออม
ระยะยาว
คำสำคัญ: ปัจจัยส่วนบุคคล ส่วนผสมทางการตลาด การตัดสินใจลงทุน
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Abstract
This research aimed 1) to compare personal factors and investment decisions to promote long-term
savings and 2) to study the influences of the marketing mix on the investment decisions of the Bank for
Agriculture and Agricultural Cooperatives employees in Prachinburi province for a long- term savings
promotion fund.
In this study, the independent variables were personal factors, including gender, age, education
level, average income, and the marketing mix factors, including product, price, place, and promotion. The
dependent variable was the decision to invest in 'Super Saving Funds' of employees who worked for the
Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives in Prachinburi province. The data were collected from
117 people using a questionnaire and were analyzed statistically using percentage, standard deviation,
t-Test analysis, F-Test (ANOVA), and multiple regression analysis.
Regarding personal factors, the results showed that employees of different gender, age, and
educational level had no difference in investment decision-making levels. On the contrary, employees who
were different in terms of workplace and the amount of monthly income had different investment decision
levels at a significant level of 0.05. Regarding the marketing mix, the findings revealed that product was the
only factor affecting investment decisions, while price, place, and promotion did not affect the investment
decisions.

Keywords: Personal Factors, Marketing Mix, Investment Decision
บทนำ
การออมเงินเป็นส่วนสำคัญในการใช้ชีวิตของคนเรา โดยการออมเงินคือการสร้างรากฐานและคุณภาพของชีวิต
ทั้งด้านความมั่นคงในการใช้ชีวิตในปัจจุบันหรืออนาคต เช่น เงินใช้ฉุกเฉินยามป่วยไข้ เงินค่าเล่าเรียนบุตรหลาน หรือ
เงินไว้ใช้ในยามแก่ชรา ตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาคนไทยนั้นนิยมออมเงินในรูปแบบเงินฝาก ไม่ว่าจะเป็นฝากออมทรัพย์พิเศษ
ฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา หรือออมในรูปแบบสลากออมทรัพย์ของธนาคาร และรับผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยเงินฝาก
ในอดีตดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารของประเทศไทยอยู่ในอัตราที่สูงเมื่อเทียบกับปัจจุบัน แนวโน้มดอกเบี้ยเงินฝากลดลง
อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรแบบทวิภาคี 1 วันอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 1.50% ปรับลดลงมา 0.25% จาก
1.75% จากการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (ข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย) ทำให้ผู้ที่ออมเงิน
จำเป็นต้องหาการออมในรูปแบบอื่นๆ ที่ได้ผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝาก เช่นการออมในการเล่นหุ้นในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นกู้ หรือพันธบัตรรัฐบาล แต่การออมในรูปแบบเหล่านี้ผู้ออมจำเป็นต้องมีความรู้ความชำนาญ มาก ทำให้ผู้ลงทุน
ส่วนใหญ่ไม่สามารถลงทุนได้ด้วยตนเอง ปัญหาดังกล่าวจึงมีการจัดตั้งบริษัทจัดการหลักทรัพย์ ที่ทำหน้าที่ระดมเงิน
ลงทุนจากผู้ลงทุนไปจัดการบริการและลงทุนตามนโยบายการลงทุนที่เสนอแกผู้ลงทุนไว้ ผู้ลงทุนจะเป็นผู้เลือกตัดสินใจ
ลงทุนในกองทุนที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนตั้งขึ้นมา กองทุนนั้นมีความหลากหลายตามนโยบายลงทุน และ
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บริษัทจัดการหลักทรัพย์จะเป็นผู้ดูแลการลงทุนให้ตามนโยบายที่เสนอแก่นักลงทุน ซึ่งกองทุนมีหลายประเภทตาม
นโยบายลงทุนในการศึกษานี้จะมุ่งเน้นศึกษาเฉพาะกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาว ซึ่งเป็นกองทุนใหม่ที่มา
ทดแทนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาวนี้รัฐบาล
สนับสนุนให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีมีความเหมือนและแตกต่างกับกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ในการซื้อกองทุนของนักลงทุน
ส่วนมากจะซื้อผ่านธนาคาร ซึ่งพนักงานธนาคารที่เป็นผู้มีความรู้และความชำนาญในการลงทุน เป็นตัวกลางในการ
แนะนำกองทุนแก่นักลงทุนเหล่านี้ แต่กับตัวพนักงานธนาคารเอง มีปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลให้เลือกลงทุนในกองทุนรวม
ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษานี้โ ดยมุ่งเน้นศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ
ส่งเสริมการออมระยะยาว (Super Saving Funds) ของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใน
จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อจะได้ทราบถึงปัจจัยมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมระยะย าว
ที่ออกมาจำหน่ายหน่วยลงทุนใหม่ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อบริษัทจัดการหลักทรัพย์เพื่อจะกำหนดกลยุทธ์ด้านการตลาด
ให้สอดคล้องเพื่อสร้างแรงจูงใจในการลงทุนแก่พนักงานธนาคารมากขึ้น
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบ ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
จังหวัดปราจีนบุรี กับการตัดสินใจลงทุนในกองทุนเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาว
2. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนผสมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนเพื่อส่งเสริมการออมระยะ
ยาวของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดปราจีนบุรี
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง/การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดและความหมายของการออม (รัฐกร เลิศไกร, 2540) การแก้ปัญหาความยากจนจากประสบการณ์
ของประเทศที่พัฒนาแล้วนั้นมีอยู่สองปัจจัยที่จะสามารถแก้ปัญญาความยากจนได้ คือ การส่งเสริมการออมให้แก่
ประชาชนในประเทศ อีกปัจจัยหนึ่งคือรัฐบาลจําเป็นต้องลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของประเทศ เช่น
ลงทุนด้านไฟฟ้า น้ำประปา ถนน เป็นต้น เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศสร้างงานและรายได้ให้แก่ประชาชน เมื่อ
ประชาชนมีรายได้เพิ่มสูงขึ้น เงินออมในประเทศก็จะเพิ่มขึ้นเกิดเป็นวัฏจักรของเศรษฐกิจ แหล่งเงินทุนหลักในการใช้
ในการลงทุนของภารรัฐมาจาก 2 แหล่งคือมาจากภายในประเทศ และภายนอกประเทศ การลงทุนภาครัฐในประเทศที่
มีแหล่งเงินทุนในประเทศน้อยจําเป็นต้องหาแหล่งเงินทุนจากต่างประเทศ เมื่อประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น มีเงินออมเข้าสู่
ระบบมากขึ้นเงินออมเหล่านี้ จะเป็นส่วนช่วยในการกระตุ้นการขยายตัวของเศรษฐกิจของประเทศ
การออมในประเทศ สามารถแบ่งออกได้ 2 ส่วน คือ การออมของภาคเอกชนประกอบด้วยการออมของภาค
ครัวเรือนและการออมของธุรกิจเอกชน ส่วนที่สองคือการออมของภาครัฐประกอบด้วยการออมของรัฐบาลและ
รัฐวิสาหกิจ ซึ่งแหล่งเงินออมขนาดใหญ่ของประเทศมาจากเงินออมภาคเอกชน โดยเฉพาะการออมภาคครัวเรือน ซึ่งมีผล
ต่อการกําหนดปริมาณเงินออมในประเทศ
รูปแบบการออม สามารถจําแนกได้หลากหลายรูปแบบ (นเรศ หนองใหญ่, 2560) ดังนี้
1) การออมในทรัพย์สินถาวร (Real Asset) เช่น ที่ดิน อาคารสิ่งปลูกสร้าง โลหะมีค่า หรืออัญมณี เป็นต้น
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2) การออมในทรัพย์สินทางการเงิน (Financial Assets) สามารถแบ่งได้ 2 รูปแบบ
- การออมในสถาบันการเงิน หมายถึง การออมในทรัพย์สินทางการเงินภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายรองรับและ
คุ้มครอง
- เงินสด การออมในเงินสดอาจอยู่ในรูปของธนบัตรหรือเหรียญกษาปณ์ก็ได้
- เงินฝากกับสถาบันการเงิน คือ การฝากเงินกับสถาบันการเงินทีถ่ ูกต้องตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการออมใน
เงินฝากปกติ เงินฝากแบบพิเศษหรือออมในเงินฝากที่มีระยะเวลา
- การออมในหลักทรัพย์ทางการเงิน ทั้งภาครัฐและเอกชน คือ การออมในรูปแบบหุ้น หุ้นกู้ พันธบัตรรัฐบาล
ตั๋วเงินคลัง สัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นต้น
- การให้กู้ยืม ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวที่มีสัญญาตามกฎหมายโดยผลตอบแทนจะเป็นดอกเบี้ยเงินกู้
- ออมในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิต กองทุนรวม และกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
- อื่นๆ เช่นการออมกับสหกรณ์ออมทรัพย์ต่างๆ
3) การออมนอกสถาบันการเงิน
- การเล่นแชร์
- การให้กู้ยืมนอกระบบสถาบันการเงิน
ปัจจัยที่กําหนดพฤติกรรมการออมภาคครัวเรือนของไทย (ศุภชัย ธํารงสกุลศิริ, 2536) จากการสํารวจ พบว่า
ปัจจัยที่กําหนดพฤติกรรมการออมมีด้วยกัน 3 ปัจจัย
1) ปัจจัยด้านรายได้ และความมั่นคั่งของบุคคล เมื่อบุคคลมีรายได้ที่มั่นคง อาชีพที่มนั่ คงจะส่งผลให้มีการออม
ที่เพิ่มขึ้น ทั้งการออมในทรัพย์สนิ ถาวรหรือทรัพย์สินทางการเงิน
2) ปัจจัยด้านสิ่งจูงใจ เช่น อัตราดอกเบี้ยเงินออมที่สูง จะมีผลต่อการออมเงินที่สูงขึ้นนอกจากนั้นการที่มี
อัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นก็เป็นปัจจัยที่ทําให้ภาคครัวเรือนไทยมีแนวโน้มที่จะออมเพิ่มขึ้น เพื่อรักษาความมั่งคั่งที่มี
3) ปัจจัยด้านอื่นๆ ได้แก่
- ระดับการศึกษา จากการศึกษาพบว่า กลุ่มที่มีระดับการศึกษาที่สูงจะมีการออมที่สูง และยังมีการวางแผน
การเงินที่ครอบคลุมกว่ากลุ่มที่มีระดับการศึกษาที่ต่ำลงมา
- อัตราการพึ่งพิง ด้วยสังคมไทยเป็นสังคมที่มีการเกื้อกูลกัน ซึ่งในภาคครัวเรือนที่มีอัตราการพึ่งพิงสูงจะส่งผล
ให้มีการออมที่ต่ำลง การพึ่งพิงในที่นี้อาจหมายถึงการที่บุตรหลานที่เป็นวัยแรงงานมีรายได้ไม่เพียงพอจึงยังจําเป็นต้อง
ได้รับความช่วยเหลือจากบิดามารดาอยู่เนืองๆ
- สวัสดิการทางสังคม การที่ประชาชนมีสวัสดิการที่ดี จะส่งผลให้ประชาชนรู้สึกมั่นคงจึงจะทําให้การออม
น้อยลง เพราะมีความจําเป็นต้องใช้เงินในกรณีฉุกเฉินลดลง และกรณีการเกษียณอายุ ถ้ามีสวัสดิการที่ดีประชาชนจะ
ไม่รู้สึกวิตกกังวลเรื่องรายได้หลังเกษียณส่งผลให้การออมเพื่อการเกษียณลดลงตาม
การศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล พฤติกรรมการลงทุน และแรงจูงใจในการลงทุน ที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: กนกวรรณ ศรีนวล (2558) เป็นการศึกษาโดยการตั้งตัวแปรอิสระ 3 ตัวแปรคือ
ปัจจัยส่วนบุคคล ตัวแปรด้านพฤติกรรมการลงทุน และตัวแปรด้าน แรงจูงใจ นั้นมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน โดยผู้วิจัย
ได้มีสมมติฐานว่า ปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเขต
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กรุงเทพมหานครที่แตกต่างกัน ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านเพศ อายุ สถานภาพสมรส และรายได้ต่อเดือนมีผลต่อ
การตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ไม่แตกต่างกัน ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย ส่วนปัจจัยด้านระดับการศึกษา อาชีพ
และประสบการณ์การลงทุนนั้น มีผลต่อการตัดสินใจลงทุน ยอมรับสมมติฐานการวิจัย สมมติฐานที่ 2 พฤติกรรมการลงทุน
มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิเคราะห์ได้ว่า
พฤติกรรมการลงทุนนั้นมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ สมมติฐานที่ 3 แรงจูงใจในการลงทุน มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิเคราะห์พบว่าโอกาสเพิ่มรายได้ การรู้จักบริษัท
อื่นๆ เพิ่มมากขึ้น มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุน ส่วนการเพิ่มชื่อเสียง รับรู้ข่าวสาร และการเข้าสังคม ไม่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจลงทุน
ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม LTF และ RMF กับ บลจ.บัวหลวง กรณีนักลงทุน
ลงทุนผ่านธนาคาร: ทรรศวรรณ จันทร์ฉาย (2557) ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ด้านอายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา รายได้เฉลี่ย มีผลต่อการตัดสินใจลงทุน และ ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจลงทุนนั้น
พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลทุกด้านมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน ส่วนปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ มีผลต่อ
การตัดสินใจลงทุนมาก รองลงมาเป็นด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการขาย ด้านบุคลากร
และด้านการบริการ
ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมประเภทกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของนักลงทุนใน
เขตกรุงเทพมหานคร: สุนทรี จึงประเสริฐกุล (2552) โดยทําการศึกษาปัจจัยทั้งหมด 4 ด้านคือ ด้านผลตอบแทน ด้าน
ภาษีและความเสี่ยงการลงทุน ด้านความน่าสนใจในการลงทุนและตัวแทนการจัดจําหน่าย และด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า
ปัจจัยด้านผลตอบแทนมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน Sig = 0.000 ปัจจัยด้านภาษีและความเสี่ยง Sig = 0.000 ปัจจัย
ด้านความน่าสนใจในการลงทุนและตัวแทนการจัดจําหน่าย Sig = 0.000 และปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ Sig = 0.032
แสดงว่าปัจจัยทั้ง 4 ด้านที่กล่าวมามีผลต่อการตัดสินใจลงทุนทั้งสิ้น
สมมติฐานในการวิจัย
1. ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ เพศ และรายได้ ของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
จังหวัดปราจีนบุรี มีระดับการตัดสินใจลงทุนในกองทุนเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาวแตกต่างกัน
2. ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาว ของ
พนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดปราจีนบุรี
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
1.
2.
3.
4.
5.

ปัจจัยส่วนบุคคล
เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
อายุการทำงาน

ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด
1. ด้านผลิตภัณฑ์
(Product)
2. ด้านราคา (Price)
3. ด้านการจัดจำหน่าย
(Place)
4. ด้านการส่งเสริมการขาย
(Promotion)

ตัดสินใจลงทุนในกองทุนเพื่อส่งเสริมการออม
ระยะยาว (Super Saving Funds) ของพนักงาน
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ในจังหวัดปราจีนบุรี
1. การรับรู้ปัญหา (Problem Recognition)
2. การค้นหาข้อมูล (Information Search)
3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of
Alternative)
4. การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision)
5. พฤติกรรมหลังการซื้อ (Post Purchase
Feeling)

ระเบียบวิธีวิจัย
งานวิจัยนี้ทำการศึกษา “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาว
(Super Saving Funds) ของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดปราจีนบุรี” โดยศึกษา
ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อายุการทำงาน และปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด
ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจำหน่าย ด้านการส่งเสริมการขาย เป้าหมายของการศึกษาคือพนักงาน
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดปราจีนบุรี ที่เคยลงทุนกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาว
ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการศึกษาวิจัยตั่งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2564
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ผู้วิจัยดำเนินการดังต่อไปนี้
1. นำแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมข้อมูลจำนวน 117 ตัวอย่าง คือ พนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร ในจังหวัดปราจีนบุรี
2. เมื่อผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลได้นำข้อมูลไปวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
รายการ
ปัจจัยส่วนบุคคล
ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอทิ ธิพลต่อตัดสินใจลงทุนในกองทุน
เพื่อส่งเสริมการออมระยะยาว (Super Saving Funds)
การตัดสินใจ ลงทุนในกองทุนเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาว
รายการ
สมมติฐานที่ 1
ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ เพศ และรายได้ ของพนักงานธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดปราจีนบุรี มีระดับการ
ตัดสินใจลงทุนในกองทุนเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาวแตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2
ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนใน
กองทุนเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาว ของพนักงานธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดปราจีนบุรี

สถิติ Descriptive Statistics
ค่าร้อยละ %
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สถิติ Inference Statistics
T-Test, F-Test (ANOVA)

Multiple Regression

สรุปและอภิปรายผล
การสรุปผลการวิจัยจะนำเสนอผลสรุปใน 2 ส่วน คือ
1. การสรุปผลวิจัยด้วยสถิติเชิงพรรณนา
1.1 ปัจจัยส่วนบุคคลจะใช้ผลวิเคราะห์ทางสถิติ ค่าร้อยละ และ การแจกแจงความถี่ ในการสรุปผลได้ดังนี้
• ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 56.4 ส่วนเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 43.6
• ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากอยู่ในช่วงอายุ 25-40 ปี จำนวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 53.0 รองลงมา
อยู่ในช่วงอายุ 41-55 ปี จำนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 35.9 สุดท้ายเป็นช่วงอายุมากกว่า 55 ปี
จำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 11.1
• ผลการวิเคราะห์พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากระดับการศึกษา ปริญญาตรี จำนวน 89 คน
คิดเป็นร้อยละ 76.1 ส่วนระดับการศึกษา ปริญญาโทหรือสูงกว่ามีจำนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ
23.9
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• ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากทำงานอยู่คือ สาขาศรีมหาโพธิ และ สาขากบินทร์บุรี จำนวนสาขาละ
19 คน คิดเป็นร้อยละ 16.2 รองลงมาคือ สาขาปราจีนบุรี ร้อยละ 12.8 สาขาบ้านสร้าง ร้อยละ
12.0 สาขาประจันตคาม ร้อยละ 12.0 สำนักงานจังหวัด ร้อยละ 11.1 สาขาวังท่าช้าง ร้อยละ 10.3
สาขานาดี ร้อยละ 9.4 ตามลำดับ
• ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีรายได้ต่อเดือน 35,001–50,000 บาท จำนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ
40.2 รองลงมาคือรายได้ 15,001-35,000 บาท จำนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 34.2 และรายได้
มากกว่า 50,000 บาท จำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 25.6
• ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากอายุงานอยู่ที่ 5-15 ปี จำนวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 58.1 รองลงมา
คืออายุงาน 16-25 ปี จำนวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 28.2 สุดท้ายคืออายุงานมากกว่า 25 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 13.7 ตามลำดับ
• ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 117 คน ทุกคนมีการออมเงินฝากกับธนาคารและออมในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
คิดเป็นร้อยละ 100 จากทั้งหมด การออมในทองคำและที่ดินมีจำนวน 42 ราย คิดเป็นร้อยละ 35.9
การออมในสหกรณ์ออมทรัพย์ ธ.ก.ส. จำนวน 95 รายคิดเป็นร้อยละ 81.2 การออมในประกันชีวิต
รูปแบบต่างๆ จำนวน 101 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.4 การออมหุ้นในตลาดหลักทรัพย์จำนวน 77 ราย
คิดเป็น 65.8
1.2 ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดใช้ผลวิเคราะห์ทางสถิติ ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการ
สรุปผลได้ดังนี้
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดทั้ง 4 ด้านในภาพรวมนั้นพบว่า ปัจจัยด้านราคา มีระดับ
ความคิดเห็นมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการจัดจำหน่าย ด้านผลิตภัณฑ์ และ ด้านส่งเสริมการขาย ตามลำดับ ซึ่งปัจจัย
ด้านราคา มีผลการวิเคราะห์ดังนี้มีค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) เท่ากับ 4.85 อยู่ในระดับความเห็น มากที่สุด และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(SD) เท่ากับ 0.19, ด้านการจัดจำหน่ายมีผลการวิเคราะห์ดังนี้มีค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) เท่ากับ 4.83 อยู่ในระดับความเห็น มากที่สุด
และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ 0.21, ด้านผลิตภัณฑ์มีผลการวิเคราะห์ดังนี้มีค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) เท่ากับ 4.82
อยู่ในระดับความเห็น มากที่สุด และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ 0.18, และ ด้านส่งเสริมการขายมีผลการ
วิเคราะห์ดังนี้มีค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) เท่ากับ 4.72 อยู่ในระดับความเห็น มากที่สุด และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ
0.39 ตามลำดับ
1.3 การตัดสินใจลงทุนกองทุนเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาว (Super Saving Funds) ใช้ผลวิเคราะห์ทางสถิติ
ค่าเฉลี่ย และ ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการสรุปผลได้ดังนี้
จากผลการวิเคราะห์การตัดสินใจลงทุนในกองทุนเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาว ในภาพรวมพบว่ามีค่าเฉลี่ย (𝑥̅ )
เท่ากับ 4.83 อยู่ในระดับความเห็น มากที่สุด และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ 0.23 ซึ่งสามารถเรียงลำดับ
การตัดสินใจได้ดังนี้ การตัดสินใจ และ ประเมินผลการตัดสินใจพบว่ามีค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) เท่ากับ 4.85 และมีส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) เท่ากับ 0.21 และ 0.36 ตามลำดับ รองมาคือการรวบรวมข้อมูลมีค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) เท่ากับ 4.83 และมี
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ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ 0.18, การรับรู้ปัญหา และการประเมินทางเลือกมีค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) เท่ากันคือ 4.81
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ 0.20 และ 0.21 ตามลำดับ
2. การสรุปผลวิจัยด้วยสถิติเชิงอนุมาน
2.1 สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ เพศ และรายได้ ของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร จังหวัดปราจีนบุรี มีระดับการตัดสินใจลงทุนในกองทุนเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาวแตกต่างกัน
ตารางที่ 1 สรุปผลการทดลองตามสมมติฐานความแตกต่างของปัจจัยบุคคลในการตัดสินใจลงทุนในกองทุน เพื่อ
ส่งเสริมการออมระยะยาว
ปัจจัยส่วนบุคคล
เพศ

อายุ

ระดับการศึกษา

สถานที่ทำงาน

รายได้ต่อเดือน

อายุงาน

การตัดสินใจลงทุนในกองทุนเพื่อส่งเสริมการออม
ระยะยาว
t-Test = 1.186
Sig = 0.238
ไม่แตกต่าง
F-Test = 0.374
Sig = 0.689
ไม่แตกต่าง
t-Test = -0.583
Sig = 0.561
ไม่แตกต่าง
F-Test = 5.403
Sig = 0.000*
แตกต่าง
F-Test = 4.998
Sig = 0.008*
แตกต่าง
F-Test = 0.276
Sig = 0.760
ไม่แตกต่าง

หมายเหตุ: *ระดับนัยสำคัญ 0.05

ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีระดับการตัดสินใจลงทุนไม่แตกต่างกัน ในกลุ่มพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร จังหวัดปราจีนบุรี คือ ปัจจัยด้านเพศมีค่า t-Test = 1.186, Sig = 0.238 ปัจจัยด้านอายุมีค่า F-Test = 0.374,
Sig = 0.689, ด้านระดับการศึกษามีค่า t-Test = -0.583, Sig = 0.561 และปัจจัยด้านอายุงานมีค่า F-Test = 0.276,

50

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ครบรอบ 60 ปี
ความท้าทายในการพัฒนานวัตกรรมเพือ่ ความยั่งยืน : 24 มิถุนายน 2565

Sig = 0.76 ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีระดับการตัดสินใจที่ต่างกัน คือ ปัจจัยด้านสถานที่ทำงานมีค่า F-Test = 5.403,
Sig = 0.561 และปัจจัยด้านรายได้ต่อเดือน มีค่า F-Test = 4.998, Sig = 0.008
2.2 สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนเพื่อส่งเสริมการออม
ระยะยาว ของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดปราจีนบุรี
ตารางที่ 2 แสดงผลการทดลองสมมติฐาน ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุน เพื่อ
ส่งเสริมการออมระยะยาว ของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดปราจีนบุรี
ตัวแปร
ค่าคงที่
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์
ปัจจัยด้านราคา
ปัจจัยด้านการจัดจำหน่าย
ปัจจัยด้านการส่งเสริมการขาย

B
3.684
0.156
-0.330
0.086
0.029

SE
0.372
0.088
0.086
0.077
0.039

Beta
0.212
-0.047
0.130
0.081

t
9.898
1.766
-0.391
1.118
0.725

Sig
0.000
0.080*
0.697
0.266
0.470

หมายเหตุ: R2 = 0.107, F = 3.366, Sig of F = 0.012, Sig ≤ 0.1

จากตารางแสดงผลการทดสอบสมมติฐาน ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนใน
กองทุนเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาว ของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดปราจีนบุรี
สามารถสรุปได้ดังนี้
R2 = 0.107 ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดทั้ง 4 ด้านคือด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจำหน่าย และ
ด้านการส่งเสริมการขาย มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาว อยู่ที่ร้อยละ 10.7
ค่า F = 3.366, Sig of F = 0.012 ค่าสถิติ F ค่า P-Value มีค่าน้อยกว่า 0.10 แต่มากกว่า 0.01 แสดงว่า
โมเดลสมการมีนัยสำคัญ ต้องมีตัวแปรอย่างน้อย 1 ตัวที่มีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม สามารถสร้างสมการเส้นตรงได้
ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีผลต่อ การตัดสินใจสามารถแบ่งได้ตามนี้ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจร้อยละ 21.2, ปัจจัยด้านราคาส่งผลต่อการตัดสินใจร้อยละ 4.7, ปัจจัยด้านการจัดจำหน่ายส่งผลต่อการตัดสินใจ
ร้อยละ 13.0, ปัจจัยด้านการส่งเสริมการขายส่งผลต่อการตัดสินใจร้อยละ 8.1
จากการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถเขียนสมการเส้นตรงได้ดังนี้
Y = a + b1x1 + b2x2 + b3x3 + b4x4
Y (การตัดสินใจลงทุนในกองทุนเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาว) = 3.684 + 0.156 (ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์) - 0.33
(ปัจจัยด้านราคา) + 0.086 (ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจำหน่าย) + 0.029 (ปัจจัยด้านการส่งเสริมการขาย)
ผลการศึกษาปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนเพื่อส่งเสริมการออม
ระยะยาว ของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดปราจีนบุรี พบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจลงทุนคือ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ส่วนปัจจัยด้านราคา ด้านการจัดจำหน่าย และด้านการส่งเสริมการขาย
ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุน ยอมรับสมมติฐานการวิจัย
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บทคัดย่อ
การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนแบรนด์จีนของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ จากกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริโภคที่ซื้อสมาร์ทโฟน
แบรนด์จีนที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพื่อให้ได้
กลุ่มตัวอย่างที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย จํานวน 400 คน ซึ่งใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล
และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์สถิติ
เชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุระหว่าง 18-25 ปี การศึกษาอยู่ใน
ระดับปริญญาตรี สถานภาพโสด ประกอบอาชีพนักเรียน/ นักศึกษาและพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้ต่ํากว่า
15,000 บาท ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการเลือกซื้อสมาร์ทโฟนแบรนด์ Huawei มีอายุการใช้งานเฉลี่ย 1-2 ปี เหตุผลใน
การซื้อคือราคาถูก ผู้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อคือตัวเอง สถานที่ซื้อคือศูนย์บริการ เช่น Huawei และ Oppo ชําระเงิน
ด้ ว ยเงิ น สด นอกจากใช้ เ พื่ อ การสื่ อ สารคื อ ใช้ เ ล่ น Social Network เช่ น Facebook มี ก ารรั บ ข้ อ มู ล ผ่ า นสื่ อ ทาง
อินเทอร์เน็ต และมีงบประมาณซื้อในอนาคตต่ํากว่า 10,000 บาท
สรุปผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า (1) ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน ในด้านระดับการศึกษาและด้านรายได้ มี
ระดับการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนแบรนด์จีนที่แตกต่างกัน (2) พฤติกรรมการเลือกซื้อของผู้บริโภคด้านการใช้ประโยชน์
และด้านงบประมาณแตกต่างกันมีระดับการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนแบรนด์จีนที่แตกต่างกัน และ (3) ปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการส่งเสริมการตลาดและด้านราคา มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟน
แบรนด์จีนของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งสามารถอธิบายอิทธิพล ได้ร้อยละ 44.3 อย่างมีนัยสําคัญที่
ระดับ 0.05
คําสําคัญ: ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด การตัดสินใจซื้อ สมาร์ทโฟนแบรนด์จีน
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Abstract
The purpose of this study was to study the factors influencing the purchase decision of Chinese
smartphone brands among consumers in Bangkok and its vicinity. This was the quantitative study. The
samples were the consumers who bought Chinese smartphone brands and lived in Bangkok and its
surrounding provinces. The purposive sampling was employed to reach the expected number of 400
respondents. The data were collected by using the questionnaires and statistically analyzed by employing
percentage, mean, and standard deviation. As for the inferential statistics, one-way ANOVA and multiple
regressions were taken for granted.
The results showed that the majority of the respondents were female, aged between 18 and 25
years old, held bachelor’s degree, were single, worked as students and private enterprise employees, and
earned less than 15,000 Baht. Most of them preferred to buy Huawei smart phone brand. An average
lifespan of the smartphones used was of 1-2 years. The major reason for buying these smartphone brands
was their inexpensive prices. The influential persons encouraging the respondents’ purchases were the
buyers themselves. The place of purchasing these smartphones was a service center, such as Huawei and
Oppo. The preferred payment method was by cash. Besides being used for the communication purpose,
such smartphones were used to get connected in social networks including Facebook. The Internet was
a source of information for the sampled consumers. Also, an expected budget to be spent for future
smartphone purchases was less than 10,000 baht.
The results of the hypothesis testing revealed that (1) the samples whose personal factors were
different, in terms of education and income, they had the different levels of purchasing decisions in Chinese
smartphone brands, (2) the consumers' buying behavior in terms of utilization and budget was different,
the different levels of purchase decisions of Chinese smartphone brands were diverse, and (3) the marketing
mix factors, especially product, promotion, and price provided positively affected on their buying decisions
in Chinese smartphone brands at 44.3 per cent and at 0.05 level of statistical significance.
Keywords: Marketing Mix Factors, Decision to Buy, Chinese Smartphones
บทนํา
ปัจจุบันการสื่อสารมีความก้าวหน้าไปอย่างมาก โดยโทรศัพท์มือถือถือได้ว่าเป็นปัจจัยที่ 5 ที่เพิ่มขึ้นมาในชีวิต
ของมนุษย์ ซึ่งนอกจากมนุษย์ใช้เพือ่ โทรศัพท์ หรือส่งข้อความแล้ว ยังสามารถใช้ในการฟังเพลง ดูหนัง ดูทีวี และค้นหา
ข้อมูล โดยปัจจุบันมีจํานวนของผู้ที่ใช้งานโทรศัพท์มือถือทั่วโลกจํานวนมาก สอดคล้องจากผลการเก็บข้อมูลของ
Hootsuite กล่าวได้ว่าในปี พ.ศ. 2564 ประชากรทั่วโลก จํานวน 7,830 ล้านคน มีผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือประมาณ
5,220 ล้านคน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 66.6 ของประชากรทั่วโลก ขณะที่ประเทศไทย มีประชากรจํานวน 63.9 ล้านคน
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พบว่า มีโทรศัพท์มือถือ 60.5 ล้านคน เป็นร้อยละ 94.8 ของคนไทยทั้งหมด (Simon, 2021) เป็นผลให้ผู้ประกอบการ
และผู้ผลิตอุปกรณ์สื่อสารจึงได้พยายามวิวัฒนาการรูปแบบของการสื่อสารใหม่ๆ ขึ้นมา เพื่อให้ตอบสนองต่อผู้บริโภค
จากข้ อ มู ล การแบ่ ง ส่ ว นทางการตลาดของสมาร์ ท โฟนแบรนด์ ต่ า งๆ ที่ มี ผู้ ใ ช้ ม ากที่ สุ ด พบว่ า แบรนด์
5 ลําดับแรกที่มีผู้ใช้มากที่สุดนั้น มีสัดส่วนรวมกันกว่าร้อยละ 70 ของตลาดสมาร์ทโฟนทั่วโลกทั้งหมด โดยแบรนด์ที่
ติดลําดับ TOP 5 มีส่วนแบ่งทางการตลาด ในสัดส่วนสูงที่สุดในโลกนั้น มีสมาร์ทโฟนแบรนด์จีนอยู่ด้วยถึง 3 แบรนด์
นั่นคือ Xiaomi Oppo และ Vivo แสดงให้เห็นว่าประเทศจีนเป็นตลาดโทรศัพท์มือถืออัจฉริยะหรือสมาร์ทโฟน
(Smartphone) ที่สําคัญของโลก ซึ่งรูปแบบของสมาร์ทโฟนแบรนด์จีนได้พัฒนาตามนวัตกรรมที่เจริญขึ้นเพื่อที่จะ
สนองต่อความต้องการของผู้บริโภคเป็นหลัก มีการผลิตสมาร์ทโฟนจําหน่ายในช่วงราคาที่หลากหลาย โดยเริ่มจําหน่าย
ภายในประเทศจีนลําดับแรก หลังจากนั้นจึงได้ขยายตลาดออกไปสู่ต่างประเทศมากขึ้น ส่วนการใช้งานสมาร์ทโฟน
ภายในประเทศไทย ข้อมูลจาก IDC (Internet Data Center) พบว่า ประเทศไทยมียอดขายสมาร์ทโฟนถึง 6.35 ล้าน
เครื่อง โดยไตรมาสที่ 1 ปี 2021 เติบโตถึงร้อยละ 70.9 เมื่อเทียบกับในช่วงไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยการแบ่ง
ส่วนตลาดสมาร์ทโฟนในประเทศไทย พบว่า อันดับหนึ่ง คือ Samsung ขณะที่รองลงมาคือ Xiaomi และ OPPO ซึ่ง
เห็ น ได้ ว่ า สมาร์ ท โฟนแบรนด์ จี น ยั ง คงเผชิ ญ ภาวะแข่ ง ขั น ที่ รุ น แรงในตลาดสมาร์ ท โฟน (International Data
Corporation, 2021)
จากข้อมูลข้างต้น แสดงให้เห็นถึงความต้องการใช้สมาร์ทโฟนที่สูงมากขึ้น ประกอบกับการเติบโตอย่างไม่
หยุดยั้งของตลาดสมาร์ทโฟนมีอิทธิพลให้เกิดการแข่งขันด้านการตลาดของผู้ประกอบการสมาร์ทโฟนสูงขึ้น ทั้งด้าน
การพัฒนาฟังก์ชันต่างๆ ของอุปกรณ์สมาร์ทโฟน เช่น กล้องถ่ายรูป หรือรวมถึงรูปแบบดีไซน์รูปลักษณ์ที่ดูสวยงาม
ทันสมัยดึงดูดใจผู้บริโภคมากขึ้น รวมถึงการจูงใจด้านของราคา โดยส่งเสริมโปรโมชั่นหรือรูปแบบการขายที่น่าสนใจ
รวมไปถึงการขยายแหล่งการจําหน่ายเพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ซื้อ
นอกจากนั้น ผู้วิจัยยังได้ทําการศึกษาที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนแบรนด์จีน อาทิ รัฐพล
วงษ์ทน และ พัชร์หทัย จารุทวีผลนุกูล (2560) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือยี่ห้อซัมซุง
ของผู้บริโภค ในเขตจังหวัดปทุมธานี พบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ ได้แก่ ด้านราคา
รองลงมาด้ า นผลิ ต ภั ณฑ์ และด้ า นการส่ ง เสริ ม การตลาด โดยมี อํ า นาจการพยากรณ์ ร้อ ยละ 62.4 นอกจากนี้ยัง
สอดคล้องกับ อรรคเดช จันทรมานะ (2562) ที่ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนผ่านตลาด
ออนไลน์ใ นประเทศไทย พบว่า ปัจ จัย ด้า นผลิต ภัณ ฑ์ ด้า นราคา ด้า นช่อ งทางการจัด จํา หน่า ยและด้า นส่ง เสริม
ทางการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนผ่านตลาดออนไลน์ในประเทศไทย โดยจากการศึกษาผู้วิจัยนํามา
ประยุกต์กับการศึกษาครั้งนี้
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงทําการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ ซื้อสมาร์ทโฟนแบรนด์จีนของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ถึงประเด็นที่มีอิทธิพลให้ผู้ซื้อตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนแบรนด์จีน เพื่อเป็นแนวทางใน
การตัดสินใจของผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายโทรศัพท์มือถือ นําข้อมูลไปเพื่อปรับปรุงและวางแผนการตลาด และ
ตอบสนองผู้บริโภคอย่างเหมาะสมต่อไป
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ สมาร์ ท โฟนแบรนด์ จี น ของผู้ บ ริ โ ภคใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อสมาร์ทโฟนแบรนด์จีนของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
3. เพื่อศึกษาส่วนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนแบรนด์จีนของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ขอบเขตของงานวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งกําหนดขอบเขตวิจัย ไว้ดังนี้
1) ประชากรของการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริโภคที่ซื้อสมาร์ทโฟนแบรนด์จีนที่อยู่ในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล
2) ขอบเขตด้านเนื้อหา เป็นการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนแบรนด์จีนของผู้บริโภค
ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยครอบคลุมเนื้อหา ปัจจัยส่วนบุคคล พฤติกรรมการเลือกซื้อ ปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาด และการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนแบรนด์จีน
3) ขอบเขตด้านระยะเวลาในการทําการวิจัย คือ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2564 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2565
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ผู้วิจัยได้วางกรอบแนวคิดของงานวิจัยในครั้งนี้ โดยแสดงลําดับขั้นตอนวิธีการวิจัย ดังภาพ

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริโภคหรือประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑล เนื่องจากเป็นกลุ่มประชากรมีขนาดใหญ่ และไม่ทราบจํานวนประชากรที่แน่นอน ในการศึกษาในครั้งนี้จึงได้
คํานวณจากสูตรไม่ทราบขนาดตัวอย่างของ Cochran (1963, อ้างถึงใน กัลยา วานิชย์บัญชา, 2549) โดยผู้วิจัยได้
กําหนด ระดับความเชื่อมั่นที่ Z มีค่าเท่ากับ 1.96 ที่ระดับความเชื่อมั่น ร้อยละ 95
จากการคํานวณได้ขนาดตัวอย่างเท่ากับ 384 ตัวอย่าง เพื่อให้งานวิจัยครั้งนี้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์มากขึ้น ดังนั้น
ใช้ตัวอย่างทั้งสิ้น จํานวน 400 ตัวอย่าง
ผู้วิจัยได้กําหนดวิธีสําหรับเลือกกลุ่มตัวอย่าง โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างไม่อาศัยหลัก
ความน่าจะเป็น (Non-Probability Sampling) คือ การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพื่อให้ได้
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กลุ่มตัวอย่างที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย ด้วยแบบสอบถามที่ได้จัดเตรียมเพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่างที่มีความยินดีและสะดวกในการตอบแบบสอบถามในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
งานวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนแบรนด์จีนของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น
5 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 คือ คําถามคัดกรองเบื้องต้น ได้แก่ เคยซื้อหรือใช้งานสมาร์ทโฟนแบรนด์จีนหรือไม่ และอาศัยอยู่ใน
จังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑลหรือไม่ จํานวน 2 ข้อ
ส่วนที่ 2 คือ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ
และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยแบบสอบถามเป็นลักษณะคําถามปลายปิดแบบเลือกตอบ
ส่วนที่ 3 คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อ หมายถึง พฤติกรรมการเลือกซื้อสมาร์ทโฟนแบ
รนด์จีนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้แก่ ยี่ห้อสมาร์ทโฟนแบรนด์จีนที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน อายุการใช้งานของ
สมาร์ทโฟนแบรนด์จีน เหตุผลในการเลือกซื้อสมาร์ทโฟนแบรนด์จีน ผู้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนแบรนด์
จีน สถานที่ซื้อสมาร์ทโฟนแบรนด์จีน รูปแบบการชําระเงินในการซื้อสมาร์ทโฟนแบรนด์จีน การใช้ประโยชน์อื่นๆ ใน
การใช้ของโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนแบรนด์จีนทํากิจกรรมใดมากที่สุดนอกจากใช้เพื่อการสื่อสาร การรับรูข้ ้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับสมาร์ทโฟนแบรนด์จีนผ่านทางสื่อประเภทใด และงบประมาณที่ตั้งไว้สําหรับการซื้อสมาร์ทโฟนแบ
รนด์จีนในอนาคต
ส่วนที่ 4 คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟน
แบรนด์จีนของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ส่วนที่ 5 คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนแบรนด์จีนของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล โดยมีเกณฑ์ในการให้คะแนนแต่ละระดับ โดยส่วนที่ 4-5 ใช้มาตรวัดแบบ Likert’s Scale 5 ระดับ
ตามมาตรวัดแบบลิเคิร์ท (Likert’s Scale) คือ มากที่สุด (5) มาก (4) ปานกลาง (3) น้อย (2) และน้อยที่สุด (1) และ
การแปลความของค่าเฉลี่ยเป็นแบบแบ่งช่วงการแปลความตามหลักการแบ่งอันตรภาคชั้น (Class Interval) ดังนี้
4.21–5.00 (ระดับมากที่สุด) 3.41–4.20 (ระดับมาก) 2.61–3.40 (ระดับปานกลาง) 1.81–2.60 (ระดับน้อย) และ
1.00–1.80 (ระดับน้อยที่สุด) (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2559)
การเก็บรวบรวมข้อมูลและดําเนินการวิจัย
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยการใช้แบบสอบถามจากการแจกแบบสอบถามแก่ผู้บริโภคที่อาศัยใน
พื้นที่ของกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จํานวนแบบสอบถาม 400 ชุด
2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากการศึกษาค้นคว้าแนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และผล
การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อนํามากําหนดกรอบแนวคิดและทฤษฎีเพื่อสร้างเป็นเครื่องมือในการศึกษา
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การวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ใช้ วิ ธี วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ทางสถิ ติ ด้ ว ยโปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป โดยนํ า ข้ อ มู ล จากการเก็ บ
แบบสอบถามที่รวบรวมมาตรวจสอบ และทําการนําไปลงรหัสตัวเลข (Code) เพื่อดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
ดังต่อไปนี้
ส่ ว นที่ 1 สถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้ ใ นการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของผู้ ต อบ
แบบสอบถาม ในส่วนที่ 1 และ พฤติกรรมการเลือกซื้อ ส่วนที่ 2 โดยใช้วิธีการหาค่าความถี่ (Frequency) และค่า
ร้อยละ (Percentage)
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และ
การตัดสินใจซื้อ โดยใช้สถิติ คือ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ส่วนที่ 3 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) เป็นสถิติที่ใช้สําหรับทดสอบสมมติฐาน โดยจะใช้สถิติ
ทดสอบด้ ว ยการทดสอบค่ า ที (t-test Independent) และการวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวนทางเดี ย ว (One-Way
ANOVA) ในการหาความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล กับการตัดสินใจซื้อ พฤติกรรมการเลือกซื้อกับการตัดสินใจ
ซื้อ และใช้วิธีการวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ในการทดสอบปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนแบรนด์จีนของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 18-25 ปี มี
ระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี มีสถานภาพโสด ประกอบอาชีพนักเรียน/นักศึกษาและพนักงานบริษัทเอกชน
และมีรายได้ ต่ํากว่า 15,000 บาท
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อสมาร์ทโฟนแบรนด์จีน พบว่า ส่วนใหญ่มีพฤติกรรม
ก า ร เ ลื อ ก ซื้ อ ยี่ ห้ อ ส ม า ร์ ท โ ฟ น แ บ ร น ด์ Huawei มี อ า ยุ ก า ร ใ ช้ ง า น ข อ ง ส ม า ร์ ท โ ฟ น แ บ ร น ด์ จีน อ ยู่ ที่
1-2 ปี เหตุผลในการเลือกซื้อสมาร์ทโฟนแบรนด์จีนลําดับแรกคือราคาถูก บุคคลผู้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสมาร์ท
โฟนแบรนด์จีนคือ ตัวเอง สถานที่ซื้อสมาร์ทโฟนแบรนด์จีนลําดับแรก คือศูนย์บริการ เช่น Huawei และ Oppo
รูปแบบการชําระเงินในการซื้อด้วยเงินสด มีการใช้ประโยชน์อื่นๆ นอกจากใช้เพื่อการสื่อสารคือเล่น Social Network
เช่น Facebook และ Instagram การรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสมาร์ทโฟนแบรนด์จีนผ่านสื่อทางอินเทอร์เน็ต และมี
งบประมาณสําหรับการซื้อสมาร์ทโฟนแบรนด์จีนในอนาคตอยู่ที่ต่ํากว่า 10,000 บาท
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ตารางที่ 1

ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟน
แบรนด์จีนของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา
ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย
ด้านการส่งเสริมการตลาด
รวม

ค่าเฉลี่ย
3.91
3.73
3.80
3.62
3.77

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)
0.657
0.604
0.685
0.663
0.652

ระดับการรับรู้
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตาราง พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้เกี่ยวกับการซื้อสมาร์ทโฟนแบรนด์
จีนของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยรวม อยู่ในระดับมาก (ܺത = 3.77) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า
มีระดับความคิดเห็นต่อด้านผลิตภัณฑ์มากที่สุด (ܺത = 3.77) รองลงมาคือด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (ܺത = 3.80)
ด้านราคา (ܺത = 3.73) และด้านการส่งเสริมการตลาด (ܺത = 3.62) ตามลําดับ
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับระดับความคิดเห็นในด้านการตัดสินใจซื้อ
ด้านการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์

ค่าเฉลี่ย (ܺത)

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.)

ระดับการ
ตัดสินใจ

1. หากให้ตัดสินใจใหม่อีกครั้ง ก็จะเลือกซือ้
สมาร์ทโฟนแบรนด์จีน
2. ตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนแบรนด์จีนเมื่อเกิด
ความจําเป็นในการใช้ผลิตภัณฑ์
3. จะแนะนําให้บุคคลที่รู้จักซื้อสมาร์ทโฟนแบ
รนด์จีน
รวม

3.73

0.87

มาก

3.73

0.83

มาก

3.58

0.87

มาก

3.68

0.74

มาก

ผลการวิเคราะห์ พบว่า การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ܺത = 3.68) เมื่อพิจารณาแยก
เป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูง ที่สุดคือหากให้ตัดสินใจใหม่อีกครั้ง ก็จะเลือกซื้อสมาร์ทโฟนแบรนด์จีน และ
ตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนแบรนด์จีนเมื่อเกิดความจําเป็นในการใช้ผลิตภัณฑ์ เท่ากันโดยมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
(ܺത = 3.73) และจะแนะนําให้บุคคลที่รู้จักซื้อสมาร์ทโฟนแบรนด์จีน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (ܺത = 3.58)
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ตารางที่ 3

สรุปการทดสอบสมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภค มีระดับการตัดสินใจซื้อสมาร์ท โฟน
แบรนด์จีน ที่แตกต่างกัน

ปัจจัยส่วนบุคคล
ระดับการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนแบรนด์จีน
เพศ
T-Test = -1.009
Sig = 0.314 ไม่แตกต่าง
อายุ
F-Test (ANOVA) = 1.810
Sig = 0.126 ไม่แตกต่าง
ระดับการศึกษา
F-Test (ANOVA) = 2.832
Sig = 0.038* แตกต่าง
สถานภาพ
F-Test (ANOVA) = 0.977
Sig = 0.377 ไม่แตกต่าง
อาชีพ
F-Test (ANOVA) = 2.277
Sig = 0.060 ไม่แตกต่าง
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
F-Test (ANOVA) = 6.093
Sig = 0.000* แตกต่าง
*ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
จากตารางสรุปผลการศึกษาจากการทดสอบสมมติฐานที่ 1 การทดสอบความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลที่
แตกต่างกันมีระดับการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนแบรนด์จีนที่แตกต่างกัน ด้วยการใช้สถิติการวิเคราะห์แปรปรวนทาง
เดียว (One Way ANOVA) ผลการวิเคราะห์เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลในด้านระดับการศึกษา
และด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนแบรนด์จีนของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อทําการทดสอบรายคู่ โดยวิธี LSD เพิ่มเติม
พบว่า
โดยเมื่อทดสอบความแตกต่างของปัจจัยด้านกลุ่มระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
สมาร์ทโฟนแบรนด์จีนแตกต่างกันเป็นรายคู่ พบว่า คู่ที่ 1 กลุ่มผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ํากว่า มี
การตัดสินใจซื้อน้อยกว่าผู้บริโภคกลุ่มปริญญาตรี และ คู่ที่ 2 กลุ่มผู้บริโภคที่มีการศึกษาในระดับมัธยมต้น/ มัธยม
ปลาย มีการตัดสินใจซื้อน้อยกว่าผู้บริโภคกลุ่มปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี
และเมื่อทดสอบความแตกต่างของปัจจัยด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
สมาร์ทโฟนแบรนด์จีนแตกต่างกันเป็นรายคู่ พบว่า คู่ที่ 1 กลุ่มผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ํากว่า 15,000 บาท มี
การตัดสินใจซื้อน้อยกว่ากลุ่มผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001–25,000 บาท รายได้ 25,001–35,000 บาท
และ คู่ที่ 2 กลุ่มที่มีรายได้มากกว่า 35,001 บาท ขึ้นไป และกลุ่มผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001–25,000
บาท มีการตัดสินใจซื้อน้อยกว่ากลุ่มผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 35,001 บาทขึ้นไป
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ตารางที่ 4

สรุปการทดสอบสมมติฐานที่ 2 พฤติกรรมการเลือกซื้อของผู้บริโภคกับระดับการตัดสินใจ ซื้อสมาร์ท
โฟนแบรนด์จีน ที่แตกต่างกัน

พฤติกรรมการเลือกซื้อ
ยี่ห้อสมาร์ทโฟนแบรนด์จีนทีใ่ ช้อยู่ใน
ปัจจุบัน
อายุการใช้งานของสมาร์ทโฟน
แบรนด์จีน
เหตุผลในการเลือกซื้อสมาร์ทโฟน
แบรนด์จีน
ผู้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
สถานที่ซื้อสมาร์ทโฟนแบรนด์จีน
รูปแบบการชําระเงินในการซื้อ
สมาร์ทโฟนแบรนด์จีน
การใช้ประโยชน์อื่นๆ
การรับข้อมูลข่าวสาร
งบประมาณ
*ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05

ระดับการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนแบรนด์จีน
F-Test (ANOVA) = 1.085
Sig = 0.355 ไม่แตกต่าง
F-Test (ANOVA) = 1.601

Sig = 0.159 ไม่แตกต่าง

F-Test (ANOVA) = 1.291

Sig = 0.253 ไม่แตกต่าง

F-Test (ANOVA) = 1.585
F-Test (ANOVA) = 0.920
F-Test (ANOVA) = 1.745

Sig = 0.178 ไม่แตกต่าง
Sig = 0.452 ไม่แตกต่าง
Sig = 0.157 ไม่แตกต่าง

F-Test (ANOVA) = 2.235
F-Test (ANOVA) = 0.386
F-Test (ANOVA) = 3.680

Sig = 0.050* แตกต่าง
Sig = 0.858 ไม่แตกต่าง
Sig = 0.012* แตกต่าง

จากตารางสรุปผลการศึกษาจากการทดสอบสมมติฐานที่ 2 พบว่า การทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรม
การเลือกซื้อของผู้บริโภคที่แตกต่างกันมีระดับการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนแบรนด์จีนที่แตกต่างกัน ด้วยการใช้สถิติการ
วิเคราะห์แปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ผลการวิเคราะห์เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า พฤติกรรมในด้าน
การเลือกซื้อของผู้บริโภคที่มีการใช้ประโยชน์ และด้านการเลือกซื้อที่มีงบประมาณที่แตกต่างกัน มีระดับการตัดสินใจ
ซื้อสมาร์ทโฟนแบรนด์จีนที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อทําการทดสอบรายคู่ โดยวิธี
LSD เพิ่มเติม พบว่า
โดยเมื่อทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมในด้านการใช้ประโยชน์ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
สมาร์ทโฟนแบรนด์จีนแตกต่างกันเป็นรายคู่ พบว่า คู่ที่ 1 กลุ่มผู้บริโภคที่การใช้ประโยชน์ในด้านเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
มีการตัดสินใจซื้อมากกว่ากลุ่มผู้บริโภคที่การใช้ประโยชน์ในด้าน Shopping Online คู่ที่ 2 กลุ่มผู้บริโภคที่การใช้
ประโยชน์ในด้านเล่น Social Network มี ก ารตัดสิ นใจซื้ อมากกว่า กลุ่มผู้บริโภคที่การใช้ประโยชน์ในด้าน Shopping
Online และ คู่ที่ 3 กลุ่มผู้บริโภคที่การใช้ประโยชน์ในด้านถ่ายรูป มี ก ารตั ด สิ น ใจซื้อ มากกว่ ากลุ่มผู้บริโภคที่การใช้
ประโยชน์ในด้าน Shopping Online
และเมื่อทดสอบความแตกต่างของปัจจัยด้านงบประมาณที่ซื้อที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสมาร์ท
โฟนแบรนด์จีนแตกต่างกันเป็นรายคู่ พบว่า กลุ่มผู้บริโภคที่ตั้งงบประมาณต่ํากว่า 10,000 บาท มีการตัดสินใจซื้อน้อย
กว่ากลุ่มผู้บริโภคที่ตั้งงบประมาณ 10,000-20,000 บาท และกลุ่มผู้บริโภคที่ตั้งงบประมาณ 20,001-30,000 บาท
63

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ครบรอบ 60 ป
ความทาทายในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน : 24 มิถุนายน 2565

ตารางที่ 5 สรุปการทดสอบสมมติฐานที่ 3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟน
แบรนด์จีนของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ตัวแปร

Beta

ค่าคงที่
ด้านผลิตภัณฑ์
0.318
ด้านราคา
0.130
ด้านสถานที่จําหน่าย
0.046
ด้านการส่งเสริมการตลาด
0.278
R2 = 0.443, F = 78.663, Sig of F = 0.000, P < 0.05

t
1.876
5.663
2.210
0.746
5.101

Sig
0.061
0.000**
0.028*
0.456
0.000**

จากตารางสรุปผลการศึกษาจากการทดสอบสมมติฐานที่ 3 พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนแบรนด์จีนของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลปัจจัย โดยเรียงลําดับ
จากค่าสัมประสิทธิ์ของสมการถดถอย (Beta Coefficient) จากมากไปหาน้อย พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์ (Beta = 0.318) ด้านการส่งเสริมการตลาด (Beta = 0.278) และด้านราคา (Beta = 0.130) มีอิทธิพล
เชิงบวกต่อการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนแบรนด์จีนของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อย่างมีนัยสําคัญที่
ระดับ 0.05 และจากค่า R2 = 0.443 อธิบายได้ว่า การตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนแบรนด์จีน เป็นผลมาจากอิทธิพลของ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ทั้ง 4 ปัจจัย ซึ่งได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่จําหน่าย และด้านการ
ส่งเสริมการตลาด คิดเป็นร้อยละ 44.3 ที่เหลืออีกร้อยละ 55.7 เป็นผลมาจากปัจจัยอื่น ที่ไม่ได้นํามาพิจารณา
สรุปและอภิปรายผล
การศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ สมาร์ ท โฟนแบรนด์ จี น ของผู้ บ ริ โ ภคใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผู้วิจัยได้สรุปและอภิปรายผลข้อมูลจากการวิจัยได้ดังนี้
ผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 สรุปได้ว่า ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน ในด้านระดับการศึกษาและด้าน
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีความคิดเห็นต่อการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนแบรนด์จีนของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลที่แตกต่างกัน สอดคล้องกับผลการรวบรวมข้อมูลพบว่า กฤษณ์ โอฬารเลิศกุล (2560) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่
มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ สมาร์ ท โฟนที่ ใ ช้ ร ะบบปฏิ บั ติ ก ารแอนดรอยด์ ยี่ ห้ อ ซั ม ซุ ง ของผู้ บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานครฝั่งธนบุรี ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล จําแนกตามด้านระดับการศึกษา และรายได้ ของกลุ่ม
ตัวอย่างแตกต่างกันมีการตัดสินใจเลือกซื้อสมาร์ทโฟนที่ใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ยี่ห้อซัมซุงที่แตกต่างกัน รวมถึง
ผลการศึกษาของ อรรคเดช จันทรมานะ (2562) ที่ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนผ่านตลาด
ออนไลน์ในประเทศไทย ผลการรวบรวมข้อมูลพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างที่แตกต่างกันนั้นจะมีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนผ่านตลาดออนไลน์ในประเทศไทยที่ต่างกัน
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ผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2 สรุปได้ว่า พฤติกรรมการเลือกซื้อของผู้บริโภคที่มีการใช้ประโยชน์ และด้าน
การเลือกซื้อที่มีงบประมาณที่แตกต่างกันมีระดับการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนแบรนด์จีนที่แตกต่างกัน สอดคล้องกับผล
การศึกษาของ ธัญธัช วิภัติภูมิประเทศ (2559) ได้ทําการวิจัยเรือ่ งพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนในชั้นเรียนของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการใช้สมารท์โฟนในชั้นเรียนเพื่อ
ค้นคว้าข้อมูล ซึ่งรูปแบบของการใช้ประโยชน์ที่แตกต่างกันนั้นย่อมมีอิทธิพลทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจซื้อทีต่ ่างกัน ซึ่งเห็น
ได้ว่ามีความสอดคล้องกับการศึกษาของ เสาวนีย์ ขจรเทวาวงศ์ (2558) ที่ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้
สมาร์ทโฟนของนักศึกษา โดยผลการศึกษาพบว่าปัจจัยด้านพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนที่สําคัญคือมี
ราคาที่เหมาะสม ผู้บริโภคจะพิจารณาเรื่องของราคา ความคุ้มค่าของราคาที่จ่ายออกไปกับสมาร์ทโฟน
ผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 3 สรุปได้ว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา
และด้านการส่งเสริมการตลาดนั้น ผลการศึกษาอธิบายว่ามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนแบรนด์จีนของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สอดคล้องกับผลการศึกษาของ เสาวนีย์ ขจรเทวาวงศ์ (2558) ศึกษาเรื่อง
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนตราสินค้าจีนของผู้บริโภคคนไทย ผลการวิจัยเรื่องนี้พบว่า ปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดใน 2 ด้านส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสมาร์ทโฟนตราสินค้าจีนที่ผู้บริโภคให้ความสําคัญสูงทีส่ ดุ
คือ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคาที่มีความเหมาะสม และยังเห็นได้ว่ามีความสอดคล้องกับผลการวิจัยของ รัฐพล
วงษ์ทน และ พัชร์หทัย จารุทวีผลนุกูล (2560) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือของผู้บริโภคใน
เขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านการ
ส่ ง เสริ ม การตลาดนั้ น มี ผ ลต่ อ การตั ดสิ น ใจซื้ อ โทรศั พ ท์ มือ ถือ ของผู้ บ ริ โ ภคในเขตพื้น ที่ จัง หวั ด ปทุ ม ธานี โดยด้ า น
ผลิตภัณฑ์ผู้บริโภคให้ความสําคัญกับการพัฒนาเรื่องการใช้งานสะดวกมากที่สุด การพัฒนาเรื่องการใช้งานที่ง่าย เพื่อ
ส่งผลให้ผู้บริโภคซื้อ
ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึ กษาวิ จัย เรื่อง ปั จ จั ย ที่ มี อิทธิพ ลต่อ การตั ดสิ นใจซื้ อสมาร์ท โฟนแบรนด์ จีน ของผู้ บ ริโภคใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้
ข้อเสนอจากการวิจัย พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในด้านผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภคจะให้ความสําคัญกับ
คุณสมบัติของเครื่อง เช่น หน่วยความจํา รวมถึงการเน้นวัสดุที่นํามาใช้ที่มีความคงทน และสามารถรองรับแอปพลิเคชัน
ได้หลากหลาย ส่วนด้านราคา ควรกําหนดราคาที่มีความเหมาะสมกับคุณภาพของสมาร์ทโฟน รวมถึงการตั้งราคาที่อยู่
ในเกณฑ์ที่ผู้บริโภคสามารถจ่ายได้ โดยงบประมาณที่ผู้บริโภคตั้งไว้สําหรับการซื้อในอนาคตคือต่ํากว่า 10,000 บาท
ส่วนด้านช่องทางการจัดจําหน่าย โดยร้านจําหน่ายมีความน่าเชื่อถือ สามารถหาซื้อได้ง่ายและสะดวก และด้านการ
ส่งเสริมการตลาด เน้นการที่มีการรับประกันเครื่องหลังจากซื้อ นอกจากนี้การแถมอุปกรณ์เพิ่มเติม เช่น ฟิล์มกันรอย
เคสโทรศัพท์ เป็นต้น ซึ่งจะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนแบรนด์จีนของผู้บริโภค
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไป ควรมีการศึกษาปัจจัยด้านอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากที่ปรากฎในงานวิจัยครั้งนี้
ว่ามีปัจจัยใดอีกบ้างที่สามารถส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนแบรนด์จีน เช่น ด้านความคาดหวังของลูกค้า ด้าน
การรับรู้คุณภาพ และด้านการบอกต่อแบบปากต่อปาก เป็นต้น
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ปัจจัยส่วนบุคคลและส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ
เครื่องปรับอากาศชนิดระบายความร้อนด้วยน้้าผสมอากาศ
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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ อเครื่องปรับอากาศ
ชนิดระบายความร้อนด้วยน้้าผสมอากาศ และเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดระบายความร้อนด้วยน้้าผสมอากาศ โดยมีกลุ่มตัวอย่างจ้านวน 385 คน ใช้วิธีแจก
แบบสอบถามออนไลน์ในการเก็บข้อมูล สถิติที่ใช้ ได้แก่ ร้อยละ ความถี่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว การวิเคราะห์ถดถอย และการวิเคราะห์ถดถอยอย่างง่ายเพื่อทดสอบสมมติฐาน ผลการวิจัยพบว่า
กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมค้นหาข้อมูลของผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันจากหลายยี่ห้อ จากผู้จัดจ้าหน่ายหลายแห่งก่อน
การตัดสินใจซื้อ ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ ได้แก่ อายุ, ระดับการศึกษา, รายได้เฉลี่ยต่อเดือนและที่อยู่
ปัจจุบัน ระดับนัยส้า คัญทางสถิติที่ 0.05 จากการวิเคราะห์สมการถดถอยอย่างง่ายสามารถเขียนสมการได้ ดั ง นี้
Y(ระดับการตัดสินใจที่ซื้อ)=2.875+0.289(Product)
ค้าส้าคัญ: ส่วนประสมทางการตลาด การตัดสินใจซื้อ เครื่องปรับอากาศชนิดระบายความร้อนด้วยน้้าผสมอากาศ
Abstract
The purposes of this study were to analyze personal factors affecting air conditioners with
evaporative condensing unit purchase decisions and analyze marketing mix factors (7P's) affecting air
conditioners with evaporative condensing unit purchase decisions. The samples were 385
respondents. The instrument used in this study was the online questionnaire. The statistics
employed in the data analysis were percentage, mean, standard deviation, One- Way ANOVA,
Multiple Linear Regression and Simple Linear Regression. The results of this revealed that the
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samples searched for the information about the products from many different brands and various
distributors before making a decision. The personal factors including age, educational level, average
monthly income level, and current region of residence were statistically significant at 0.05, from the
analysis of Simple Linear Regression. This could be written as Y ( Level of purchase decision)
=2.693+0.287(Product).
Keywords: Marketing Mix, Purchase Decision, Air Conditioners with Evaporative Condensing Unit
บทนํา
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ทําให้ผู้คนต้องปรับเปลี่ยน
การใช้ชีวิตใหม่ (New Normal) เช่น การทํางานที่บ้าน (Work From Home) การเรียนออนไลน์ (Online Learning)
เป็นต้น การอยู่ในบ้านพร้อมทํางาน ทํากิจกรรมต่างๆ จึงทําให้ผู้คนใช้เวลาอยู่ภายในที่อยู่อาศัย และมีแนวโน้มในการ
เปิดใช้เครื่องปรับอากาศเป็นระยะเวลานานขึ้นกว่าช่วงก่อนการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทําให้ผู้บริโภคเริ่ม
มองหาเครื่องปรับอากาศที่ดีต่อสุขภาพ และขณะเดียวกันก็ยังให้ความสําคัญเรื่องการประหยัดพลังงาน (ฐานเศรษฐกิจ
ดิ จิ ทั ล , 2565) ยิ่ ง ในช่ ว งฤดู ร้ อ นอุ ณ หภู มิ สู ง สุ ด ของประเทศไทยสามารถวั ด ได้ ถึ ง 43.5 องศาเซลเซี ย ส
(กรมอุตุนิยมวิทยา, ม.ป.ป.) ส่งผลให้เครื่องปรับอากาศเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคและมียอดขายเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเกือบทุกปี
โดยเฉพาะระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type) เป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายตามที่พักอาศัยในปัจจุบัน
เนื่องด้วยระบบดังกล่าว ต้องอาศัยการระบายความร้อนด้วยอากาศเป็นหลัก ทําให้ประสิทธิภาพในการทํางาน
ของเครื่องปรับอากาศจะแปรผกผันกับอุณหภูมิภายนอก ประกอบกับประเทศไทยมีอุณหภูมิและความชื้นค่อนข้างสูง
ตลอดปี จึงทําให้เครื่องปรับอากาศต้องใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมาก ในการระบายความร้อนออกจากสารทําความเย็น
(Refrigerant) ส่งผลให้เครื่องปรับอากาศต้องทํางานหนัก และค่าไฟฟ้าที่ผู้บริโภคต้องจ่ายเพิ่มสูงขึ้นจากภาพรวมตลาด
เครื่องปรับอากาศในปี 2565 กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศจะมีการแข่งขันทางด้านราคาลดน้อยลง หรือทํา
โปรโมชัน ลด แลก แจก แถม กันน้อยลง เพราะต้นทุนที่พุ่งสูงขึ้นอย่างมาก (ผู้จัดการออนไลน์, 2565) ไม่ว่าจะเป็น
ทางด้านของห่วงโซ่อุปทาน วัตถุดิบ โดยเฉพาะค่าขนส่งที่ปรับตัวสูงขึ้น การแข่งขันของแต่ละแบรนด์จึงมุ่งไปในเรื่อง
ของการเพิ่ ม มู ล ค่ า ให้ กั บ สิ น ค้ า ยกระดั บ ราคาสิ น ค้ า ให้ สู ง ขึ้ น เป็ น หลั ก และแนวโน้ ม การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์
เครื่องปรับอากาศในตลาด ยังคงเน้นด้านสุขภาพ ความทนทาน พร้อมทั้งการประหยัดพลังงานผสานการทํางาน
ร่วมกับระบบ AI (Artificial Intelligence) และระบบ IoT (Internet of Things) ในการปรับอุณหภูมิอัตโนมัติผ่าน
สมาร์ตโฟน (“มิตซูบิชิ อีเล็คทริค เปิดแผนเสริมแกร่งโครงสร้างธุรกิจ พร้อมรุกตลาดปี 2565”, 2565)
นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศชนิดระบายความร้อนด้วยน้ําผสมอากาศ เป็นสินค้านวัตกรรมที่
น่าสนใจมีประสิทธิภาพการทํางานสูงกว่าและช่วยประหยัดไฟ ได้มากกว่าเมื่อเทียบกับระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน
(Split Type) ที่มีขนาดการทําความเย็นเท่ากัน แต่เนื่องจากยังไม่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายเท่ากับระบบปรับ
อากาศแบบแยกส่วน (Split Type) จึงเป็นที่มาที่ทําให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาเรื่อง “ปัจจัยส่วนบุคคลและส่วนประสมทาง
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การตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดระบายความร้อนด้วยน้ําผสมอากาศของผู้บริโภคใน
ประเทศไทย”
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดระบายความร้อนด้วยน้ํา
ผสมอากาศ
2. เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องปรับอากาศชนิด
ระบายความร้อนด้วยน้ําผสมอากาศ
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง/การทบทวนวรรณกรรม
1. ความรู้พื้นฐานระบบปรับอากาศ
จากการสืบค้นพจนานุกรมศัพท์ปรับอากาศ อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2541) การปรับอากาศ
(Air Conditioning) หมายถึง กระบวนการปรับสภาวะของอากาศ เพื่อควบคุมอุณหภูมิ (Temperature) ความชื้น
(Humidity) ระดับความสะอาด (Cleanliness Class) และการกระจายลม (Motion) ให้เหมาะสมกับความต้องการ
ขนาดของเครื่องปรับอากาศสามารถจะบอกหน่วยได้หลายรูปแบบแต่ที่นิยม คือ Btu/h หรือบอกขนาดเป็นตันความเย็น
(1 ตันความเย็นจะเท่ากับ 12,000 Btu/h) (สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน, 2553ก)
ระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type) หมายถึง เครื่องปรับอากาศที่มีการแยกส่วนของคอยล์เย็นและ
คอยล์ร้อนออกจากกัน โดยคอยล์เย็น (Fan Coil Unit) จะติดตั้งในพื้นที่ปรับอากาศ ส่วนชุดคอยล์ร้อน (Condensing
Unit) ที่มีเครื่องอัดไอ (Compressor) รวมอยู่ด้วยนั้น จะติดตั้งอยู่ภายนอกอาคาร ระหว่างชุดคอยล์ร้อนและคอยล์
เย็นจะมีท่อสารทําความเย็นเชื่อมต่อกัน (นพรัตน์ เกตุขาว, 2558) สามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ตามลักษณะ
ของเครื่อง ได้ดังตารางที่ 1

69

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ครบรอบ 60 ป
ความทาทายในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน : 24 มิถุนายน 2565

ตารางที่ 1 สรุประบบปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type)
ชนิด
แบบติดผนัง
(Wall Type)
แบบตั้งแขวน
(Ceiling Suspended Type)
แบบติดเพดาน
(Cassette Type)
แบบตู้ตั้งพื้นเป่าตรง
(Floor Mounted Free Blow)
แบบต่อท่อลม
(Duct Type)

รายละเอียดลักษณะของเครื่อง
เครื่องแบบนี้จะมีข้อดี คือ มีเสียงค่อนข้างเงียบเหมาะกับห้องที่ต้องการควบคุมเสียง
แต่มีราคาค่อนข้างแพง และมีขนาดทําความเย็นไม่สูงมาก
สามารถนําไปตั้งกับพื้น หรือแขวนไว้ใต้ฝ้าเพดานก็ได้มีให้เลือกหลายขนาด ตั้งแต่
12,000 – 60,000 Btu/h และราคาจะถูกกว่าแบบติดผนัง
เครื่องแบบนี้จะมีหน้าตาที่สวยงาม สามารถเอาไปติดบริเวณกลางห้องโดยไม่ต้องเดิน
ท่อลม ซึ่งเครื่องแบบนี้จะมีเครื่องสูบน้ําทิ้งของเครื่องปรับอากาศ (Condense Water)
ติดตั้งมาด้วย เครื่องแบบนี้ค่อนข้างมีราคาแพง
เครื่องแบบนี้จะมีขนาดทําความเย็นขนาดใหญ่ นิยมนําไปใช้ติดตั้งในบริเวณที่ผู้คนเดิน
ไปมาไม่อยู่นิ่งๆ ข้อดีคือราคาค่อนข้างถูกเมื่อเทียบกับแบบท่อลมข้อเสีย คือ จะมีเสียง
ดัง และกระจายลมได้ไม่ดีเท่ากับการเดินท่อลมเย็น
เครื่องแบบนี้จะมีให้เลือกแตกต่างกันออกไปตามขนาดการทําความเย็น ในส่วนของ
คอยล์ร้อนมักจะใช้การระบายความร้อนด้วยอากาศ แต่ก็มีชุดคอยล์ร้อนบางผู้ผลิตที่
ระบายความร้ อ นด้ ว ยน้ํ า ด้ ว ย ซึ่ ง คอยล์ ร้ อ นที่ ร ะบายความร้ อ นด้ ว ยน้ํ า จะมี ค่ า
สัมประสิทธิ์สมรรถนะของเครื่องสูงกว่าแบบที่ระบายความร้อนด้วยอากาศ

2. หลักการทํางานของเครื่องปรับอากาศชนิดระบายความร้อนด้วยน้ําผสมอากาศ
การระบายความร้อนด้วยน้ําผสมอากาศ (Evaporative Condensing Unit) ของคอนเดนเซอร์ชนิดนี้เป็น
การทํางานร่วมกันทั้งน้ําและอากาศในการช่วยระบายความเย็นออกจากสารทําความเย็น โดยการฉีดพ่นน้ําให้เป็นฝอย
ผ่านลงบนคอนเดนเซอร์ ในขณะเดียวกันก็ใช้พัดลมช่วยเป่าระบายความร้อน ละอองน้ําที่กระทบกับคอนเดนเซอร์
บางส่วนจะระเหยดูดความร้อนออกจากสารทําความเย็น ช่วยให้การระบายความร้อนออกจากคอนเดนเซอร์ดีขึ้น
(สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน, 2553ข) ในขณะที่สเปรย์น้ําฉีดไปยังคอนเดนเซอร์อยู่นั้น มอเตอร์พัดลม
จะดูดอากาศจากภายนอกเข้ามาภายในของคอนเดนเซอร์และเป่าผ่านตัวกันละอองไอน้ําเพื่อไม่ให้กระเด็นติดออกไป
กับอากาศ ซึ่งละอองน้ําบางส่วนเมื่อถูกความร้อนจะระเหยออกไปทําให้ระดับน้ําลดลง จึงต้องมีการให้น้ําจากแหล่งอื่น
เข้ามาเพิ่ม เพื่อให้ระดับน้ําคงที่อยู่เสมอ ระบบนี้จะต้องใช้ทั้งน้ําและไฟฟ้าเป็นตัวขับเคลื่อน จึงจําเป็นต้องคํานวณ
ค่าใช้จ่ายเรื่องค่าน้ําและค่าไฟเพื่อการเลือกให้เหมาะสมกับขนาดคอนเดนเซอร์ของเครื่องปรับอากาศด้วย
3. งานวิจัยเกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศชนิดระบายความร้อนด้วยน้ําผสมอากาศ
ในรายงานของ Reichmuth, Turner, and Higgins (2006) ในการเก็บข้อมูลได้แบ่งอาคารออกเป็น 3 กลุ่ม
ประกอบไปด้วยกลุ่มที่พักอาศัยสําหรับครอบครัวเดี่ยว, กลุ่มอาคารพาณิชย์ และกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม ผลการ
ติดตามพบว่าในช่วงที่มีการใช้พลังงานภายในอาคารสูงสุด เทคโนโลยีเครื่องปรับอากาศชนิดระบายความร้อนด้วยน้ํา
ผสมอากาศ สามารถช่วยลดพลังงานถึง 40% โดยให้ความสนใจกับกลุ่มที่พักอาศัยและกลุ่มที่ใช้งานเชิงพาณิชย์ขนาด
เล็กซึ่งมีแนวโน้มการประหยัดพลังงานใกล้เคียงกัน แต่ประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนความร้อนจะลดลงเมื่อน้ําที่ใช้

70

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ครบรอบ 60 ป
ความทาทายในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน : 24 มิถุนายน 2565

ระบายความร้ อ น และเครื่ อ งปรั บ อากาศชนิ ด ระบายความร้ อ นด้ ว ยน้ํ า ผสมอากาศ ไม่ ไ ด้ รั บ การใส่ ใ จดู แ ลซ่ อ ม
บํารุงรักษาตามเวลาที่กําหนด ซึ่งต่างจากโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการดูแลสม่ําเสมอ
มงคล มงคลวงศ์โรจน์ และ ครรชิต เกื้อหนุน (2551) ได้ศึกษาประสิทธิภาพการทํางานสูงสุดของชุดคอยล์
ร้อน (Condensing Unit) เครื่องปรับอากาศชนิดระบายความร้อนด้วยน้ําผสมอากาศ พบว่าการระบายความร้อนของ
ชุดคอยล์ร้อนประเภทนี้จะทําให้ประสิทธิภาพการทํางานของเครื่อง (Coefficient of Performance: C.O.P) สูงกว่า
การระบายความร้ อ นด้ ว ยอากาศอย่ า งเดี ย ว เมื่ อ อุ ณ หภู มิ ข องน้ํ า มี ค่ า สู ง ขึ้ น จากผลของการทํ า ความเย็ น ทํ า ให้
ประสิทธิภาพการทําความเย็นและอัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงานลดลง เนื่องจากการระบายความร้อนให้กับอากาศ
ทํ า ได้ น้ อ ยลงทํ า ให้ ใ ช้ พ ลั ง งานเพิ่ ม ขึ้ น ความยาวของท่ อ น้ํ า ยาภายในชุ ด คอยล์ ร้ อ นที่ เ หมาะสมมี ผ ลต่ อ การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการทําความเย็นของระบบแต่การลดอุณหภูมิของสารทําความเย็นที่คอยล์ร้อนมากเกินไปจะทําให้อัตรา
การไหลของสารทําความเย็นมีค่าลดลง เนื่องจากความดันที่ลดต่ําลง ถ้าใช้ท่อน้ํายาภายในคอยล์ร้อนมีความยาวมาก
เกินไปหรือถ้าสั้นจนเกินไปจะส่งผลให้การระบายความร้อนได้ไม่ดีพอ ทําให้ประสิทธิภาพของการทําความเย็นลดลง
ถ้าความชื้นของอากาศมีค่าเพิ่มมากขึ้น ประสิทธิภาพการทําความเย็นลดลงและประหยัดพลังงานได้น้อยลง แต่
ภาพรวมระบบเครื่องปรับอากาศชนิดระบายความร้อนด้วยน้ําผสมอากาศก็ยังคงมีประสิทธิภาพการทําความเย็นและ
ช่วยประหยัดพลังงานสูงกว่าระบบเครื่องปรับอากาศแบบปกติ
ธนะสิทธิ์ องค์ธนะสุข (2546) ได้ศึกษาสมรรถนะของเครื่องปรับอากาศชนิดระบายความร้อนด้วยน้ําผสม
อากาศ ซึ่งปรับปรุงมาจากเครื่องปรับอากาศแบบระบายความร้อนด้วยอากาศ ที่สภาวะอากาศภายนอกต่างๆ และได้
เปรียบเทียบสมรรถนะเครื่องปรับอากาศที่ปรับปรุงกับการระบายความร้อนด้วยอากาศแบบปกติ พบว่าสมรรถนะของ
เครื่องปรับอากาศชนิดระบายความร้อนด้วยน้ําผสมอากาศจะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิกระเปาะเปียกของอากาศภายนอก
ซึ่งดีกว่าสมรรถนะของเครื่องปรับอากาศแบบระบายความร้อนด้วยอากาศ ที่ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิกระเปาะแห้งของ
อากาศภายนอก เพราะในสภาวะอากาศทั่วไปอุณหภูมิกระเปาะเปียกต่ํากว่าอุณหภูมิกระเปาะแห้งเสมอ ดังนั้น
คอนเดนเซอร์แบบระบายความร้อนด้วยน้ําผสมอากาศจึงสามารถถ่ายเทความร้อนได้มากขึ้น อุณหภูมิควบแน่นของ
สารทําความเย็นในระบบปรับอากาศจึงต่ําลง ส่งผลให้ความดันทางด้านส่งของคอมเพรสเซอร์ลดลงซึ่งจะช่วยยืดอายุ
การทํางานของคอมเพรสเซอร์ให้นานขึ้น และพลังงานที่ป้อนให้คอมเพรสเซอร์ก็น้อยลง โดยผลการวิจัยพบว่าค่า
สัมประสิทธิ์ของสมรรถนะโดยรวม (C.O.P) หรืออัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน (EER) เพิ่มขึ้น 19.63% ในขณะที่ค่า
การลงทุนที่เพิ่มขึ้นสามารถคืนทุนได้ภายใน 4 ปี 4 เดือน
4. เครื่องปรับอากาศชนิดระบายความร้อนด้วยน้ําผสมอากาศที่จําหน่ายในท้องตลาดปัจจุบัน
จากการสืบค้นสินค้าภายในท้องตลาดเครื่องปรับอากาศชนิดระบายความร้อนด้วยน้ําผสมอากาศ ผู้วิจัยขอ
ยกตัวอย่าง เครื่องปรับอากาศขนาด 25,000 Btu/h ที่มีหลักการทํางานคล้ายคลึงกันดังตารางที่ 2 จากการสืบค้น
พบว่า โดยทั่วไปผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ทําการตลาดผ่านเว็บไซต์ที่รับติดตั้งและจัดจําหน่ายเครื่องเครื่องปรับอากาศ ทํา
การออกอากาศโฆษณาผ่านทางโทรทัศน์ และผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, YouTube เป็นต้น
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ตารางที่ 2 เครือ่ งปรับอากาศทีจ่ ําหน่ายในท้องตลาด โดยเปรียบเทียบยีห่ ้อ/ หลักการทํางาน/ ข้อดีข้อเสีย
ยี่ห้อ
Saijo Denki
รุ่น GRAND HYBRID

Central Air
รุ่น NEO-TECH
CFW-CW

Fogman
รุ่น M30

หลักการทํางาน
สิ่งที่ต้องเพิ่มเติม
ใช้Cooling Pad
เดินท่อน้ําเพิ่ม
ในการสร้างม่านน้ํา ใช้น้ําประปาในการ
เพื่อระบายความ
ระบายความร้อน
ร้อนอากาศก่อนเข้า
สู่คอยล์ร้อน
ใช้ผ้าที่ออกแบบ
เดินท่อน้ําเพิ่ม
พิเศษหุ้มท่อน้ํายา
ใช้น้ําประปาในการ
และหยดน้ําลงบนผ้า
ระบายความร้อน
เพื่อระบายความ
ร้อน
ใช้วิธีสเปย์น้ําด้วย ต้องเดินท่อน้ําเพิ่ม ใช้
หัวฉีดเข้าสู่คอยล์
น้ําประปาในการ
ร้อน
ระบายความร้อนและ
สลับสายไฟเพื่อกลับ
ทิศทางมอเตอร์

ข้อดี
ประหยัดไฟกว่า
เครื่องปรับอากาศ
เบอร์ 5 ถึง 40 %

ข้อเสีย
โครงคอยล์ร้อนผุ
เกิดสนิมเขียวบริเวณ
ท่อทองแดง
อายุการใช้งานสั้น

ประหยัดไฟกว่า
เครื่องปรับอากาศ
เบอร์ 5 ถึง 40 %

เกิดสนิมสีเขียวจับกับ
แผงท่อทองแดง
ระบายความร้อน

ประหยัดค่าไฟได้
20-50%
ขึ้นอยู่กับการใช้งาน
และสภาพ
เครื่องปรับอากาศ
ของลูกค้า

ต้องซื้อประกันเพิ่มเติม
สัญญาจุกจิก อายุการ
ใช้งานประมาณ3ปี

5. แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค (Consumer Buying Decision Process)
ในขั้นตอนของกระบวนการตัดสินใจซื้อ (The Stages of the Buying Decision Process) นั้นสามารถแบ่ง
ได้ 5 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การเล็งเห็นปัญหาหรือตระหนักถึงความต้องการ (Problem/Need Recognition)
การเห็นปัญหาหรือรับรู้ถึงความต้องการ เป็นขั้นตอนเริ่มต้นของกระบวนการตัดสินใจ ผู้บริโภคจะไม่สามารถ
แก้ปัญหาได้เลยถ้าไม่มีการกําหนดปัญหาให้ชัดแจ้ง (อดุลย์ จาตุรงคกุล และ ดลยา จาตุรงคกุล, 2550) สิ่งเร้าที่เข้ามา
กระตุ้นจะทําให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการจากภายใน (Internal Stimuli) ยกตัวอย่างเช่น ความรู้สึกอยากอาหาร
ความรู้สึกเจ็บป่วย เป็นต้น สิ่งเร้าที่เข้ามากระตุ้นจากภายนอก (External Stimuli) ยกตัวอย่างเช่น การที่ได้ยินได้เห็น
ดาราหรือผู้มีชื่อเสียงใช้สินค้าและบริการบนสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) จึงเกิดความรู้สึกอยากซื้อ หรืออยากได้
สินค้าหรือบริการนั้นบ้าง เป็นต้น
ขั้นตอนที่ 2 การสืบค้นข้อมูล (Information Search)
เมื่อผู้บริโภคเล็งเห็นปัญหาหรือความต้องการในสินค้าหรือบริการแล้ว ก็จะเริ่มสืบค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องใน
การแก้ปัญหาให้กับความต้องการ เช่น การสอบถามพูดคุยกับผู้ที่เคยมีประสบการณ์ในการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการ
นั้นๆ การหาข้อมูลจากโฆษณาที่มีอยู่ในสื่อต่างๆ ข้อมูลจากพนักงานขาย ข้อมูลจากร้านค้า และรายละเอียดบนบรรจุ
ภัณฑ์ เป็นต้น
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ขั้นตอนที่ 3 การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of Alternatives)
ขั้นตอนนี้กับขั้นตอนที่ 2 มีความเกี่ยวเนื่องและผูกพันซึ่งกันและกันในระหว่างที่มีการตัดสินใจ เมื่อผู้บริโภค
ได้ข้อมูลที่สืบค้นมาก็จะทําการประเมินทางเลือก โดยวิธีที่ใช้นั้นอาจจะเลือกจากเกณฑ์หรือคุณสมบัติที่แตกต่างกัน
ออกไป ตัวอย่างเช่น ราคา สถานที่จัดจําหน่าย ยี่ห้อ การตกแต่งภายใน-ภายนอก วิธีซ่อมบํารุง เป็นต้น
ขั้นตอนที่ 4 การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision)
หลังจากที่ได้ทําขั้นตอนที่ 3 แล้ว การจะกําหนดความพอใจระหว่างสินค้าหรือบริการต่างๆ ที่เป็นทางเลือก
โดยทั่ ว ไปผู้ บ ริ โ ภคจะตั ด สิ น ใจซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ช อบมากที่ สุ ด ซึ่ ง ในขั้ น ตอนของการตั ด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์
(Purchase Decision) ผู้บริโภคจะทําการพิจารณาตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การตัดสินใจจากแบรนด์ การตัดสินใจ
จากร้านค้าที่จะซื้อ การตัดสินใจจากปริมาณ การตัดสินใจเลือกช่วงเวลาในการซื้อ หรือ การตัดสินใจจากช่องทางชําระ
ค่าสินค้าหรือบริการ เป็นต้น
ขั้นตอนที่ 5 พฤติกรรมภายหลังการซื้อ (Post Purchase Behavior)
ภายหลังจากการซื้อควรให้ความสนใจและติดตามพฤติกรรมผู้บริโภค เช่น แจกแบบสํารวจสอบถามความพึง
พอใจของผู้ บ ริ โ ภคภายหลั ง การซื้ อ (Post Purchase Satisfaction) ซึ่ ง ความพึ ง พอใจที่ เ กิ ด ขึ้ น นั้ น มาจากการที่
ผู้บริโภคมีความคาดหวัง ซึ่งอาจจะได้รับความพอใจหรือไม่พอใจก็ได้ ถ้าได้รับทราบถึงข้อดีต่างๆ ของผลิตภัณฑ์หรือ
บริการ จะทําให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจ ทําการซื้อซ้ําได้หรืออาจมีการแนะนําบอกต่อ ทําให้เกิดลูกค้ารายใหม่
แต่ถ้าหากผู้บริโภคเกิดความไม่พอใจ ผู้บริโภคก็อาจเลิกซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ ในครั้งถัดไป ซึ่งอาจส่งผลเสีย
ต่อเนื่องจากการบอกต่อของผู้บริโภค ทําให้ผู้บริโภครายใหม่ซื้อสินค้าน้อยลงตามไปด้วย
6. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด
ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) เป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่สําคัญในการวางแผนการตลาดและ
การสร้างความพึงพอใจให้แก่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างเหมาะสม กลยุทธ์ทางการตลาดสามารถใช้ปัจจัยจากองค์ประกอบ
ของส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ด้าน ดังนี้
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) คือสิ่งที่สามารถช่วยตอบสนองต่อความจําเป็น (Need) หรือความต้องการ
(Want) โดยสร้างหรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่สามารถช่วยเหลือหรือตอบโจทย์ความต้องการให้กับผู้บริโภคได้
ผลิตภัณฑ์มี 2 ลักษณะ คือ ผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้ (สินค้าที่มีตัวตน,บริการ) และผลิตภัณฑ์ที่จับต้องไม่ได้ เช่น ความคิด
(Idea)
ปั จ จั ย ด้ า นราคา (Price) การตั้ ง ราคาสิ น ค้ า บริ ษั ท สามารถใช้ ห ลั ก การอุ ป สงค์ (Demand) อุ ป ทาน
(Supply) เป็นตัวแปรที่ช่วยกําหนดราคาขายที่เหมาะสม ซึ่งราคาที่ตั้งขึ้นต้องสามารถทําให้ผลิตสินค้าได้โดยไม่ขาดทุน
และทํากําไรให้กับบริษัท (บุริม โอทกานนท์, 2556) ราคาจะมีอิทธิพลกับผู้บริโภคก็ต่อเมื่อ ผู้บริโภคทําการประเมิน
ทางเลือกและทําการตัดสินใจ โดยปกติแล้วผู้บริโภคชอบสินค้าราคาต่ําที่สุด เมื่อผู้บริโภคต้องพิจารณาและทําการ
ตัดสินใจซื้อ มักพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างราคาของผลิตภัณฑ์ (Price) กับคุณค่าของผลิตภัณฑ์ (Value) บริษัท
สามารถตั้งราคาสูงได้หากลูกค้าเชื่อว่าสิ่งที่จะได้รับจากตัวผลิตภัณฑ์ (Perceived Value) นั้นคุ้มค่าที่จะจ่าย
ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (Place) กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบรรยากาศสิ่งแวดล้อมในการนําเสนอ
บริการให้แก่ลูกค้า ซึ่งการสร้างช่องทางที่หลากหลายเพื่อกระจายผลิตภัณฑ์ไปสู่กลุ่มเป้าหมายให้ได้มากที่สุดเมื่อ
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ผลิตภัณฑ์มีจําหน่ายแพร่หลายและง่ายที่จะซื้อ สร้างโอกาสในการจําหน่ายและยังสร้างอิทธิพลต่อการรับรู้ภาพพจน์ใน
ผลิตภัณฑ์ของผู้บริ โภคอีก ด้วย ต้องพิจารณาใน ด้านทําเลที่ตั้ง (Location) และช่องทางในการนํ า เสนอบริ ก าร
(Channels)
ปัจจัยด้านการส่งเสริมการขาย (Promotion) Philip Kotler (2013, as cited in Murniati & Bawono,
2020) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การส่งเสริมการขาย คือ กิจกรรมที่บริษัทดําเนินการเพื่อสื่อสารและส่งเสริมผลิตภัณฑ์
ไปสู่ตลาดเป้าหมาย เพราะการส่งเสริมการขายเป็นเครื่องมือหนึ่งของการส่งเสริมการตลาด เพื่อสร้างความพอใจและ
สร้างผลดีต่อตราสินค้า บริการ หรือความคิดต่อของผู้รับรู้ ผ่านการโฆษณา การลด แลก แจก แถม การแบ่งผ่อนชําระ
เป็นงวด โดยใช้วิธีเหล่านี้เพื่อจูงใจ (Persuade) ให้เกิดความทรงจํา (Remind) ในผลิตภัณฑ์โดยคาดว่าจะมีอิทธิพล
กระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดการตัดสินใจซื้อ มีผลต่อความรู้สึก ความเชื่อและพฤติกรรมการซื้อ (ศุภกร เจียรนันทพิสุทธิ์,
สุกฤฏิ์ ชัยวงศ์วุฒิกุล, สุทธิดา เอกสินิทธ์กุล, ศุภชัย เหมือนโพธิ์, และ รุ่งทิพย์ ไทยสม, 2562)
ปัจจัยด้านบุคคล (People) บุคลากรที่ดีต้องอาศัยการคัดเลือก ฝึกอบรม การชักจูงโน้มน้าวใจ เพื่อสร้าง
ความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้และมีแตกต่างเหนือคู่แข่ง เป็นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์กรทั้งเจ้าของกิจการ
ผู้บริหารระดับสูง เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการต่างๆ ขององค์กร เจ้าหน้าที่ต้องมีความสามารถตอบสนองต่อผู้
ที่มาใช้สินค้าหรือบริการ มีความคิดริเริ่ม มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้
ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) เป็นปัจจัยที่ทําให้กับผู้บริโภคได้รับรู้หรือสัมผัส
ในรูปแบบการให้บริการและสภาพแวดล้อมโดยรวม เพื่อสร้างภาพจําและประสบการณ์ความประทับใจให้กับผู้บริโภค
เช่น ในด้า นการแต่ง กายควรสะอาดเรีย บร้อ ย การพูด จาต้อ งสุภ าพไพเราะอ่อ นโยน การอํา นวยความสะดวก
การให้บริการอย่างรวดเร็ว สุดท้ายการแนะนําผลประโยชน์สิทธิพิเศษอื่นๆ ที่ลูกค้าควรได้รับ
ปัจจัยด้านกระบวนการ (Process) เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานวิธีการทํางานของผู้ที่ปฏิบัติการ
กับผู้ที่มารับบริการ เพื่อมอบการให้บริการอย่างถูกต้องรวดเร็ว และทําให้ผู้ใช้บริการเกิดความประทับใจสูงสุด
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากร
ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ ผู้ บ ริ โ ภคที่ มี ค วามตั้ ง ใจซื้ อ และมี ค วามสนใจในผลิ ต ภั ณ ฑ์
เครื่องปรับอากาศชนิดระบายความร้อนด้วยน้ําผสมอากาศ
2. กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ กลุ่มผู้บริโภคที่มีความตั้งใจซื้อและมีความสนใจในผลิตภัณฑ์
เครื่ อ งปรั บ อากาศชนิ ด ระบายความร้ อ นด้ ว ยน้ํ า ผสมอากาศที่ อ าศั ย อยู่ ใ นประเทศไทย เนื่ อ งจากไม่ ท ราบขนาด
ประชากรที่ชัดเจน จึงใช้วิธีการคํานวณหาขนาดกลุ่มประชากรจากสูตรของคอแครน (Cochran) โดยกําหนดระดับ
ความเชื่อมั่นที่ 95% และระดับความคลาดเคลื่อนของการสุ่มที่ยอมให้เกิดขึ้นได้ 5% (Cochran, 1977 อ้างถึงใน
มารยาท โยทองยศ, และ ปราณี สวัสดิสรรพ์, 2557) จะได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมจํานวน 385 คน
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้สามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปด้านลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะข้อคําถามเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Checklist) [เป็นข้อมูลประเภท Nominal และ Ordinal]
ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดระบายความร้อนด้วยน้ําผสมอากาศ
มีลักษณะข้อคําถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) จํานวน 7 ข้อ เช่น ขั้นตอนการประเมินทางเลือกในการ
ซื้อสินค้า เป็นต้น และข้อคําถามเกี่ยวกับระดับความสนใจซื้อผลิตภัณฑ์จํานวน 1 ข้อ เป็นคําถามลักษณะแบบให้
น้ําหนัก (Rating Scale Questions) 5 ระดับ ตามแนวคิดของลิเคิร์ท (Likert, 1967) 1 คะแนน หมายถึง สนใจน้อย
ที่สุด 2 คะแนน หมายถึง สนใจน้อย 3 คะแนน หมายถึง สนใจปานกลาง 4 คะแนน หมายถึง สนใจมาก 5 คะแนน
หมายถึง สนใจมากที่สุด (เป็นข้อมูลประเภท Nominal, Ordinal, และ Scale)
ส่ ว นที่ 3 ข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ปั จ จั ย ส่ ว นประสมทางการตลาดทั้ ง 7 ด้ า น ส่ ง ผลต่ อการตั ด สิ น ใจซื้ อ
เครื่องปรับอากาศชนิดระบายความร้อนด้วยน้ําผสมอากาศ โดยมีคําถามปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 4 ข้อ,
ปัจจัยด้านบุคคล 4 ข้อ, ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ 5 ข้อ, ปัจจัยด้านกระบวนการ 5 ข้อ, ปัจจัยด้านช่องทางการ
จัดจําหน่าย 3 ข้อ, ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 14 ข้อ และปัจจัยด้านราคา 3 ข้อ มีลักษณะเป็นคําถามแบบให้น้ําหนัก
(Rating Scale Questions) 5 ระดับ ตามแนวคิดของ ลิเคิร์ท (Likert, 1967) 1 คะแนน หมายถึง สําคัญน้อยที่สุด 2
คะแนน หมายถึง สําคัญน้อย 3 คะแนน หมายถึง สําคัญปานกลาง 4 คะแนน หมายถึง สําคัญมาก 5 คะแนน หมายถึง
สําคัญมากที่สุด [เป็นข้อมูลประเภท Scale]
3. การทดสอบเครื่องมือวิจัย
ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามที่ได้รับการปรับปรุงเรียบร้อยแล้วจํานวน 30 ชุด นําไปใช้เพื่อทดสอบความเชื่อถือ
(Reliability) โดยหาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟา (Cronbach's alpha coefficient) ใช้ เ กณฑ์ ก ารพิ จ ารณาค่ าความ
เที่ยงตรงมากกว่า 0.70 พบว่าค่าที่ได้เท่ากับ 0.951 (Cronbach, 1990)
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลและจัดกระทําข้อมูลตามลําดับขั้นตอน ดังนี้
1. ใช้แบบสอบถามออนไลน์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามใน
Google Form และได้กระจายฝากลิงก์แบบสอบถามออนไลน์ตามกลุ่มใน Facebook ที่มีการแชร์ความรู้เกี่ยวกับ
สินค้านวัตกรรม, กลุ่มที่แชร์ความรู้ความสนใจเกี่ยวกับระบบเครื่องปรับอากาศ และกลุ่มซื้อขายเครื่องปรับอากาศ
นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ฝากลิงก์แบบสอบถามตามกระทู้รีวิวเครื่องปรับอากาศต่างๆ โดยทั่วไปผู้ที่เข้ามาพูดคุยในกลุ่ม
ออนไลน์ส่วนมากจะแบ่งปันประสบการณ์การใช้ผลิตภัณฑ์ สมาชิกภายในกลุ่มส่วนมากที่เข้าจะหาข้อมูลเกี่ยวกับ
เครื่องปรับอากาศ วิธีการซ่อมบํารุงรักษา และอุปกรณ์ช่วยประหยัดพลังงาน ซึ่งกลุ่มตัวอย่างเหล่านี้เข้ามาตอบ
แบบสอบถามโดยสมัครใจ มีผู้เข้ามาตอบแบบสอบถามให้ทั้งหมด 385 คน ระยะเวลาดําเนินการเก็บข้อมูลระหว่าง
ช่วงเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง มกราคม พ.ศ. 2565
2. นําแบบสอบถามที่สมบูรณ์มาลงรหัส ให้คะแนนตามน้ําหนักในแต่ละข้อ บันทึกข้อมูลลงโปรแกรม
3. นําผลการคํานวณมาทําการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์
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ผลการวิจัย
จากผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 44.4 รองลงมาเป็นเพศหญิง
ร้อยละ 42.1 และไม่ประสงค์ระบุเพศ ร้อยละ 13.5 โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ
37.9 รองลงมา คือ ช่วงอายุ 26-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.8 ช่วงอายุ 41-50 ปีคิดเป็นร้อยละ 13.5 ช่วงอายุ 18-25 ปี
คิดเป็นร้อยละ 10.6 และช่วงอายุ 51 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 4.2 ตามลําดับ ในด้านการศึกษาร้อยละ 60.5 ของกลุ่ม
ตัวอย่างจบการศึกษาระดับการปริญญาตรี รองลงมา คือ ระดับสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 32.5 และต่ํากว่า
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 7.0 ตามลําดับ ในด้านอาชีพหลักของผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 34.3 ประกอบอาชีพ
เป็นพนักงานบริษัทเอกชน รองลงมา คือ อาชีพเจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 24.9 อาชีพอิสระ
(freelance) คิดเป็นร้อยละ 15.8 อาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 11.9 เป็นนักเรียน/นิสิต/
นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 8.3 และอาชีพพ่อบ้าน/แม่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 4.7 ตามลําดับ ในด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
(บาท) ส่วนมากจะอยู่ในช่วง 15,001-30,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 44.4 รองลงมา คือ รายได้ช่วง 30,001-50,000
บาท คิดเป็นร้อยละ 32.2 รายได้ช่วง 8,000-15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.2 รายได้ช่วงที่มากกว่า 50,000 บาท
คิดเป็นร้อยละ 6.5 และรายได้ช่วงที่ต่ํากว่า 8,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.6 ตามลําดับ ภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถาม
โดยส่วนมากอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร คิดเป็นร้อยละ 22.6 รองลงมา คือ ภาคตะวันตก คิดเป็นร้อยละ 16.6
ภาคกลาง คิดเป็นร้อยละ 14.5 ภาคเหนือ คิดเป็นร้อยละ 13.0 ภาคตะวันออกคิดเป็นร้อยละ 12.2 เขตปริมณฑล
คิดเป็นร้อยละ 10.9 และภาคใต้ คิดเป็นร้อยละ 10.1 ตามลําดับ
จากข้อมูลการสํารวจพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีเครื่องปรับอากาศในที่พักอาศัย จํานวน 2 เครื่อง
คิดเป็นร้อยละ 39.2 โดยส่วนมากครอบครองเครื่องปรับอากาศประเภทอินเวอร์เตอร์ (Inverter) คิดเป็นร้อยละ 65.2
ในด้านพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดระบายความร้อนด้วยน้ําผสมอากาศ ร้อยละ 79.2 ของกลุ่ม
ตัวอย่างสนใจอย่างมากถึงมากที่สุด ในการเปลี่ยนมาใช้เครื่องปรับอากาศชนิดระบายความร้อนด้วยน้ําผสมอากาศ
ร้อยละ 68.6 มีพฤติกรรมสืบค้นหาข้อมูลของผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันจากหลายยี่ห้อและจากผู้จัดจําหน่ายหลาย
แห่งก่อนการตัดสินใจซื้อ รองลงมาร้อยละ 31.4 จะเลือกซื้อทันทีเมื่อได้รับข้อมูลและคําแนะนําจากพนักงานขาย
ในด้านสถานที่จัดจําหน่ายที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่จะเลือกซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดระบายความร้อนด้วยน้ําผสมอากาศ
ผ่านร้านค้าขายปลีกแบบสมัยใหม่ (Modern Trade) มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 84.8 รองลงมาร้อยละ 63 เลือกซื้อ
ผ่านช่องทางการซื้อออนไลน์ ในด้านการวิธีการชําระสินค้า ร้อยละ 50.1 ของผู้ตอบแบบสอบถามเลือกวิธีการชําระเงิน
ด้วยการผ่อนชําระเป็นงวดผ่านบัตรเครดิต รองลงมาร้อยละ 36.1 เลือกชําระสินค้าด้วยเงินสดหรือโอนชําระ ผู้ที่มี
อิทธิพลมากที่สุดในการซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดระบายความร้อนด้วยน้ําผสมอากาศ 3 อันดับแรก คือ ตัดสินใจด้วย
ตนเอง, คนรัก/ แฟน และสามี/ ภรรยา คิดเป็นร้อยละ 73.3, ร้อยละ 15.3 และร้อยละ 5.8 ตามลําดับ ในส่วนของ
ช่วงราคาที่เหมาะสมผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ ความเห็นในด้านความเหมาะสมของราคาเครื่องปรับอากาศชนิด
ระบายความร้อนด้วยน้ําผสมอากาศรุ่น Fix speed 25,000 Btu/h อยู่ที่ช่วงราคา 20,001 - 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ
61.8 และความเหมาะสมของราคาเครื่องปรับอากาศชนิดระบายความร้อนด้วยน้ําผสมอากาศรุ่น Fix speed 36,000
Btu/h อยู่ที่ช่วงราคา 40,001 - 50,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 62.4
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จากการสอบถามเรื่องปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเครื่องปรับอากาศชนิดระบาย
ความร้อนด้วยน้ําผสมอากาศ พบว่ามีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นสามารถเรียงตามลําดับจากมากไปน้อย ได้ดังนี้
ปัจจัยด้านบุคคล (People) มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.968 (S.D. = 0.547) โดยมิติที่ได้รับความสําคัญมาก
ที่สุด คือ พนักงานอธิบายสินค้าได้เป็นอย่างดี 4.07 (S.D. = 0.718) รองลงมา คือ พนักงานสามารถแก้ไขปัญหาให้
ลูกค้าได้เป็นอย่างดี 3.99 (S.D. = 0.752)
ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.890 (S.D. = 0.672) โดยมิติที่ได้รับ
ความสํ า คั ญ มากที่ สุ ด คื อ บุ ค คลที่ โ ฆษณาให้ กั บ สิ น ค้ า มี ชื่ อ เสี ย ง 3.93 (S.D. = 0.846) และมี ก ารโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ อย่างสม่ําเสมอ 3.93 (S.D. = 0.828) รองลงมา คือ การบริการหลังการขายของผู้ผลิต/
ผู้จําหน่าย 3.89 (S.D. = 0.853)
ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.883 (S.D. = 0.564) โดยมิติ
ที่ได้รับความสําคัญมากที่สุด คือ มีการตกแต่งร้านค้าสวยงามทันสมัย 3.96 (S.D. = 0.791) และมีการติดป้ายราคา
บอกไว้อย่างชัดเจน 3.96 (S.D. = 0.773) รองลงมา คือ แสงสว่างภายในร้านหรือบริเวณจัดแสดงสินค้ามีความ
เหมาะสม 3.87 (S.D. = 0.789)
ปัจจัยด้านกระบวนการ (Process) มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.863 (S.D. = 0.521) โดยมิติที่ได้รับความสําคัญ
มากที่สุด คือ มีศูนย์บริการลูกค้าที่ติดต่อใช้บริการได้สะดวก 3.99 (S.D. = 0.767) รองลงมา คือ ร้านค้ามีบริการหลัง
การขายตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ 3.98 (S.D. = 0.750)
ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (Place) มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.862 (S.D. = 0.722) โดยมิติที่ได้รับ
ความสําคัญมากที่สุด คือ มีสาขาและตัวแทนจําหน่ายครอบคลุมทั่วประเทศ 3.95 (S.D. = 0.848) รองลงมา คือ มี
ช่องทางการจําหน่ายทางออนไลน์ 3.83 (S.D. = 0.848)
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.853 (S.D. = 0.406) โดยมิติที่ได้รับความสําคัญ
มากที่สุด คือ ผลิตภัณฑ์ช่วยประหยัดการใช้ไฟมากยิ่งขึ้นเมื่อเทียบจากการใช้งานแบบเครื่องปรับอากาศปกติ 4.09
(S.D. = 0.786) รองลงมา คือ ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพดีและความทนทาน 4.04 (S.D. = 0.786)
ปัจจัยด้านราคา (Price) มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.760 (S.D. = 0.636) โดยมิติที่ได้รับความสําคัญมากที่สุด
คือ ราคามีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับตราสินค้าอื่น 3.86 (S.D. = 0.783) รองลงมาคือ ราคาอะไหล่ไม่แพงและหาซื้อ
ง่าย 3.82 (S.D. = 0.872)
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ตารางที่ 3 ผลการทดสอบความแตกต่างของการตัดสินใจซื้อจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
ปัจจัย
เพศ

อายุ

ระดับการศึกษา

อาชีพ

ระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
(บาท)

ที่อยู่ปัจจุบัน

หญิง
ชาย
ไม่ประสงค์ระบุเพศ
อายุ 18 - 25 ปี
อายุ 26 - 30 ปี
อายุ 31 - 40 ปี
อายุ 41 - 50 ปี
อายุ 51 ปีขึ้นไป
ต่ํากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว
นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา
พนักงานบริษัทเอกชน
พ่อบ้าน/แม่บ้าน
อาชีพอิสระ (freelance)
ต่ํากว่า 8,000
8,000-15,000
15,001-30,000
30,001-50,000
มากกว่า 50,000
กรุงเทพมหานคร
ปริมณฑล
ภาคกลาง
ภาคตะวันตก
ภาคตะวันออก
ภาคใต้
ภาคเหนือ

Mean

F

3.97
3.99
4.06
3.68
3.90
4.18
3.94
3.94
3.44
3.94
4.20
3.87
3.99
3.72
4.17
4.00
3.84
3.43
3.57
4.03
4.09
4.40
4.25
3.60
3.96
4.06
3.79
4.18
3.84

0.175

pvalue
0.840

2.970

0.019*

8.336

0.000*

1.977

0.081

5.704

0.000*

3.417

0.003*

จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความแตกต่างของการตัดสินใจซื้อ จําแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way of Variance: One Way ANOVA)
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พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอายุระดับการศึกษา ระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน และที่อยู่ปัจจุบัน ที่แตกต่างกันมี
การตัดสินใจซื้อที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 4 การทดสอบสถิติถดถอยแบบพหุคูณ และการทดสอบการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย สําหรับปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาด (7P’s) ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดระบายความร้อนด้วยน้ําผสมอากาศ

Model
(Constant)
Product
Price
Place
Promotion
People
Physical Evidence
Process

Model
(Constant)
Product

Coefficients (Multiple Linear Regression)
Unstandardized
Coefficients
Standardized
B
Std. Error
Coefficients Beta
2.671
0.535
0.289
0.145
0.125
-0.035
0.093
-0.024
-0.061
0.081
-0.047
0.044
0.081
0.031
-0.031
0.104
-0.018
0.101
0.101
0.061
0.034
0.110
0.019
Coefficients (Simple Linear Regression)
Unstandardized
Coefficients
Standardized
B
Std. Error
Coefficients Beta
2.875
0.454
0.289
0.117
0.125

t
4.990
1.987
-0.376
-0.749
0.544
-0.296
1.003
.309

p-value
(Sig.)
0.000*
0.048*
0.707
0.455
0.587
0.768
0.317
0.758

t
6.329
2.466

p-value
(Sig.)
0.000*
0.014*

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 4 เมื่ อ ทํ า การทดสอบปั จ จั ย ส่ ว นประสมทางการตลาด (7P’s) ที่ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ
เครื่องปรับอากาศชนิดระบายความร้อนด้วยน้ําผสมอากาศ ด้วยวิธีการทดสอบสถิติถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple
Linear Regression) พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดระบายความร้อนด้วย
น้ําผสมอากาศ ผู้วิจัยจึงทําการทดสอบการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย (Simple Linear Regression) โดยกําหนดระดับ
การตัดสินใจที่ซื้อเป็นตัวแปรตามและปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์เป็นตัวแปรอิสระสามารถเขียนสมการสมการถดถอยได้
ดังต่อไปนี้ Y(ระดับการตัดสินใจที่ซื้อ)=2.875+0.289(Product) มีค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจเท่ากับ 0.16 กล่าวคือ
ตัวแปรอิสระสามารถอธิบายความผันแปรของตัวแปรตามได้ ร้อยละ 16
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ตารางที่ 5 การทดสอบสถิติถดถอยแบบพหุคูณ ในรายละเอียดย่อยของปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีอิทธิพลต่อระดับการ
ตัดสินใจซื้อ

Model
(Constant)
- แสดงข้อมูลสเปกของ
ผลิตภัณฑ์
- ผลิตภัณฑ์มีความ
สวยงามและทันสมัย

Coefficients (Multiple Linear Regression)
Unstandardized
Coefficients
Standardized
B
Std. Error
Coefficients Beta
3.039
0.290
0.138
0.058
0.122
0.109

0.055

0.101

t
10.478
2.397

P-value
(Sig.)
0.000*
0.017*

1.989

0.047*

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 5 เมื่อวิเคราะห์ในรายละเอียดย่อยในปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีอิทธิพลต่อระดับการตัดสินใจซื้อ
นํ า มาเขี ย นสมการถดถอยได้ ดั ง นี้ Y (ระดั บ การตั ด สิ น ใจที่ ซื้ อ )=3.039+0.138(แสดงข้ อ มู ล สเปกของผลิ ต ภั ณ ฑ์)
+0.109(ผลิตภัณฑ์มีความสวยงามและทันสมัย) มีค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจเท่ากับ 0.28 กล่าวคือตัวแปรอิสระ
สามารถอธิบายความผันแปรของตัวแปรตามได้ ร้อยละ 28
สรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดระบายความร้อนด้วยน้ําผสม
อากาศ สามารถสรุปและอภิปรายผลในประเด็นที่เป็นข้อค้นพบหลักของการศึกษา ได้ดังต่อไปนี้
1. ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างทัง้ หมดจํานวน 385 ตัวอย่างสามารถสรุปได้ดังนี้ ส่วนมากเป็น
เพศชายคิดเป็นร้อยละ 44.4 โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 31-40 ปี ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 37.9 ในด้านระดับ
การศึกษาร้อยละ 60.5 ของกลุ่มตัวอย่างจบการศึกษาระดับการปริญญาตรี ส่วนใหญ่ร้อยละ 34.3 ประกอบอาชีพเป็น
พนักงานบริษัทเอกชน ในด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากจะอยู่ในช่วง 15,001-30,000
บาท คิดเป็นร้อยละ 44.4 ภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนมากอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร คิดเป็นร้อยละ
22.6
2. ข้อมูลพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องปรับอากาศ
จากข้ า งต้ น ผู้ ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ มี เ ครื่ อ งปรั บ อากาศในที่ พั ก อาศั ย จํ า นวน 2 เครื่ อ ง นิ ย มใช้
เครื่องปรับอากาศประเภทอินเวอร์เตอร์ (Inverter) และมีความสนใจอย่างมากถึงมากที่สุด ในการเปลี่ยนมาใช้
เครื่องปรับอากาศชนิดระบายความร้อนด้วยน้ําผสมอากาศ มากถึงร้อยละ 68.6 จึงทําให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมสืบค้นหา
ข้อมูลของผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันจากหลายยี่ห้อและจากผู้จัดจําหน่ายหลายแห่งก่อนการตัดสินใจซื้อสินค้า
จากผลการวิจัยข้างต้นพบว่าผู้บริโภคยังคงให้ความสําคัญกับการใช้เลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าที่จัดจําหน่ายเพราะ
สามารถที่จะได้เห็นสินค้าของจริง ทดลองใช้ หรือได้รับคําแนะนําจากพนักงาน ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อได้ อีกทั้งเมื่อ
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ตัดสินใจซื้อแล้วสามารถที่จะได้รับสินค้าได้ทันที ไม่จําเป็นต้องรอการจัดส่งเหมือนกับการซื้อออนไลน์ จึงมีผู้ที่ตระหนัก
ถึงการบริการหน้าร้านค้ามากถึงร้อยละ 84.8 จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ส่วนวิธีการชําระผลิตภัณฑ์ผู้บริโภคเลือกที่จะ
ผ่อนชําระเป็นงวดผ่านบัตรเครดิต ผู้วิจัยคาดว่าอาจจะเป็นเพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
ทําให้ผู้บริโภคระมัดระวังในการใช้จ่ายมากยิ่งขึ้น การใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตอาจจะเป็นทางเลือกที่เหมาะสมเพราะ
เพราะความสะดวกสบายในการจัดการค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน และสามารถเลือกผ่อน 0% กับร้านค้าที่ร่วมรายการ
หรือเลือกจ่ายขั้นต่ําได้ตามข้อกําหนดของแต่ละธนาคาร
3. ผลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ผู้บริโภคให้ความสําคัญ
ภาพรวมปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดพบว่ามีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่
ในระดับให้ความสําคัญอย่างมาก สามารถเรียงตามลําดับจากมากไปน้อยในแต่ละด้านได้ดังนี้ ปัจจัยด้านบุคคล
(People) ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence)
ปัจจัยด้านกระบวนการ (Process) ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (Place) ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) และ
ปัจจัยด้านราคา (Price)
4. การทดสอบสมมุติฐานทั้งสองข้อ
1) ปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดระบายความร้อนด้วยน้ําผสมอากาศ ได้
แบ่งตามหัวข้อ คือ เพศ, อายุ, ระดับการศึกษา, อาชีพ, รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และที่อยู่อาศัยปัจจุบัน จากวิธีการ
ทดสอบสถิติ One-Way ANOVA ผลปรากฏว่า อายุ ระดับการศึกษา ระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน และที่อยู่ปัจจุบัน
ที่ แ ตกต่ า งกัน มี ก ารตั ดสิ นใจซื้ อที่ แตกต่า งกัน อย่ า งมี นัย สํ าคั ญ ที่ร ะดับ 0.05 ดั ง นั้ น อาจจะพอสรุป ได้ว่า ในการ
ดําเนินการต่อไป อาจจะต้องคํานึงถึงกลุ่มเป้าหมายทําการศึกษาเพิ่มเติมถึงพฤติกรรมการบริโภคที่เฉพาะเจาะจงในแต่
ละด้านดังกล่าว ที่อาจจะส่งผลต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดด้านอื่นๆ ตามลักษณะของ
ผู้บริโภคต่อไปด้วย
2) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดระบายความ
ร้อนด้วยน้ําผสมอากาศ ผลการวิเคราะห์พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีอิทธิพลต่อระดับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์
อย่างมีนัยสําคัญโดยมีสมการดังนี้ Y(ระดับการตัดสินใจที่ซื้อ) = 2.875+0.289(Product) เมื่อวิเคราะห์ในรายละเอียด
ย่อยในปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีอิทธิพลต่อระดับการตัดสินใจซื้อจะได้สมการถดถอยดังนี้ Y(ระดับการตัดสินใจที่ซื้อ) =
3.039+0.138(แสดงข้อมูลสเปกของผลิตภัณฑ์)+0.109(ผลิตภัณฑ์มีความสวยงามและทันสมัย) โดยสมการเหล่านี้มี
ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 กล่าวคือ ถ้าเครื่องปรับอากาศชนิดระบายความร้อนด้วยน้ําผสมอากาศ มีการแสดง
ข้อมูลสเปกของผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจนประกอบกับมีรูปลักษณ์ภายนอกมีความสวยงามและทันสมัย สิ่งเหล่านี้จะเป็น
องค์ประกอบช่วยให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อเลือกผลิตภัณฑ์ได้ง่ายขึ้นไปด้วย
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ข้อเสนอแนะ
1. จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดระบายความร้อน
ด้วยน้ําผสมอากาศ ผู้วิจัยขอแนะนําให้ผู้ที่มีความสนใจทําการศึกษาเพิ่มเติมเชิงลึกในกลุ่มประชากรมีที่แหล่งที่พัก
อาศัยปัจจุบันอยู่ที่ในเขตกรุงเทพมหานคร ภาคกลาง ภาคตะวันตก หรือภาคใต้ เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีระดับการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สูงกว่ากลุ่มอื่นๆ อย่างมีนัยสําคัญ จึงเหมาะสําหรับการทําวิจัยเชิงลึกทางตลาดในอนาคต
2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์และปัจจัยด้านบุคคล มีผลต่อระดับการตัดสินใจเลือกซือ้
และช่ ว งราคาที่ ผู้ บ ริ โ ภคยอมจ่ า ยให้ กั บ เครื่ อ งปรั บ อากาศชนิ ด ระบายความร้ อ นด้ ว ยน้ํ า ผสมอากาศ ดั ง นั้ น
ผู้ประกอบการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สามารถที่จะนําข้อมูลในการวิจัยนี้ไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์ในอนาคตได้
เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศชนิดระบายความร้อนด้วยน้ําผสมอากาศให้มีความสวยงามและความ
ทันสมัย สร้างการรับรู้ในตรายี่ห้อสินค้าและสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผู้บริโภครับรู้และตัดสินใจซื้อ
สินค้าได้ง่ายยิ่งขึ้น พนักงานขายควรทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประเภทนี้เนื่องจากเป็นสินค้านวัตกรรม การ
ที่พนักงานขายมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จึงเป็นสิ่งสําคัญในการนําเสนอขาย ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับสินค้า
ให้แก่ผู้บริโภคได้ทันที นอกจากผู้บริโภคยังคาดหวังการให้พนักงานบริการมีมารยาทมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ซึ่งสอดคล้อง
กับผลการสํารวจพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ ร้อยละ 31.4 จะเลือกซื้อทันทีเมื่อได้รับข้อมูลและคําแนะนําจากพนักงาน
ขาย จะเห็นได้ว่าการที่พนักงานมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าจะช่วยเพิ่มโอกาสในการขายผลิภัณฑ์ได้ ดังนั้นปัจจัยเหล่านี้จึง
เป็นสิ่งที่ผู้วิจัยแนะนําให้ใช้ประกอบการพิจารณาในพัฒนาทั้งด้านผลิตภัณฑ์และการบริการในอนาคต
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างเงินทุนและความสามารถในการทำกำไรของบริษัทใน
อุตสาหกรรมสื่อและสิ่งพิมพ์ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยศึกษาบริษัทที่มีรายงานทางการเงินครบถ้วน 42
ไตรมาส ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ. 2554 ถึงไตรมาสที่ 2 ปี พ.ศ. 2564 จำนวน 19 บริษัท
โดยการศึกษาครั้งนี้ใช้อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวมเป็นตัวแปรตามและปัจจัยที่นำมาศึกษาเป็น
ตัวแปรต้นในครั้งนี้ ได้แก่ วงจรเงินสด ขนาดของบริษัท อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน และอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน
โดยใช้วิธีการศึกษาการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนาและการวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยการถดถอยพหุคูณ เพื่อศึกษา
ปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทำกำไร
ผลการวิจัยพบว่า บริษัทในอุตสาหกรรมสื่อและสิ่งพิมพ์ที่ได้นำมาศึกษานั้นมีตัวแปรต้นที่ส่งผลต่อตัวแปรตาม
ทั้งหมด 4 ตัวแปร ได้แก่ วงจรเงินสด ขนาดบริษัท อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน และอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน โดยมีขนาด
ของบริษัท และอัตราหนี้สินต่อทุน ที่ส่งผลกับอุตสาหกรรมนี้มากที่สุด โดยมี 14 บริษัท ที่ตัวแปรมีความสัมพันธ์
ในจำนวนที่เท่ากัน ตามด้วยอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน มี 9 บริษัท ที่ตัวแปรมีความสัมพันธ์ และวงจรเงินสด มี 6 บริษัท
ที่ตัวแปรมีความสัมพันธ์
คำสำคัญ: โครงสร้างเงินทุน ความสามารถในการทำกำไร อุตสาหกรรมสื่อและสิ่งพิมพ์
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Abstract

This research examines the relationship between capital structure on 19 companies’
Profitability of media & publishing industry listed in Stock Exchange of Thailand, which have
complete financial statements of 42 quarters from the first quarter of 2011 to the second
quarter of 2021.
In this study, the return on assets was used as a dependent variable, cash conversion
cycle, firm size, debt to equity ratio and current ratio were used as independent variable.
Descriptive statistic analysis and multiple regression analysis were employed to study the
impact of the independent variables on the return on assets.
The results of the companies in the media and publishing industry in the study showed
that the independent variables were affected by all 4 dependent variables: cash conversion
cycle, firm size, debt to equity ratio and current ratio. Firm size and debt to Equity Ratio
affected the industry the most, with 14 companies having the same number of variables
correlated, followed by current ratio, with are 9 companies that the variables are related to.
Finally, there are 6 companies what the cash conversion cycle related to the return on assets.
Keywords: Capital Structure, Profitability, Media & Publishing Industry
บทนำ
อุตสาหกรรมสื่อและสิ่งพิมพ์นั้น เป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญอีกอุตสาหกรรมหนึ่งเลยก็ว่าได้ เนื่องจากประชากร
ที่เป็นผู้บริโภคส่วนใหญ่นั้นมักพึ่งพาสื่อและสิ่งพิมพ์ในชีวิตประจำวัน เช่น ด้านการศึกษา ด้านรายการความบันเทิง
และด้านข้อมูลข่าวสารอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตประจำวัน เนื่องจากการมาของยุคที่อินเทอร์เน็ตทำให้สื่อทุกสิ่ง
สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้นพร้อมกับอุปกรณ์ที่ใช้รับส่งข้อมูลข่าวสารก็มีประสิทธิภาพเป็นอย่างมาก
ในปัจจุบัน แต่ก็อาจทำให้สื่อสิ่งพิมพ์ที่จับต้องได้นั้นต้องปรับตัวมากขึ้น โดยใช้เทคโนโลยีเพื่อเข้าสู่สื่อดิจิทัลในโลกออนไลน์
ทำให้อุตสาหกรรมสื่อและสิ่งพิมพ์ที่กำลังปรับตัวเพื่อเข้าสู่ยุคสมัยใหม่นั้นมีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก โดยผู้บริโภคใน
ปัจจุบันนั้นใช้เวลาไปกับสื่อมากขึ้น โดยดู โทรทัศน์เฉลี่ย 4.10 ชั่วโมงต่อวัน ใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ย 3.45 ชั่วโมงต่อวัน
และฟังวิทยุ 1.37 ชั่วโมงต่อวัน โดยรวมแล้วผู้บริโภคใช้เวลาในชีวิตประจำวันในการใช้สื่อมากถึง 9.32 ชั่วโมงต่อวัน
ทำให้แพลตฟอร์มในการรับชมสื่อวิดีโอออนไลน์นั้นเติบโตเพิ่มมากขึ้นถึง 5 เท่า (กรุงเทพธุรกิจ, 2564)
แม้สื่อไทยจะได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค แต่สื่อบันเทิงของ
ไทยในภาพรวมก็ยังมีแนวโน้มของการเติบโตและผลประกอบการจากการดำเนินงานที่ดีอยู่ เนื่องจากมีการปรับปรุง
ในเรื่องของคอนเทนต์ของรายการข่าว รายการบันเทิงต่างๆ แม้จะมีแพลตฟอร์มวิดีโอออนไลน์เพิ่มเข้ามาเป็นตัวเลือก
เพิ่มเติมให้แก่ผู้บริโภค แต่อัตราการเข้าถึง โทรทัศน์ในประเทศไทยนั้นยังมีมากถึง 99% ของจำนวนครัวเรือนของ
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ประชากรในประเทศไทย รวมถึงมีการขยายตัวจากการปรับตัวของผู้ซื้อโฆษณาอีกด้วย โดยที่ทางด้านสือ่ โฆษณาภายใน
11 เดือน ตั้งแต่มกราคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564 นั้นมีเม็ดเงินจากการโฆษณาในประเทศไทยนั้น 97,212 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน
33 ล้านบาท โดยสื่อที่เป็นโฆษณารูปแบบดิจิ ทัลนั้นเติบโต 12% รูปแบบโทรทัศน์เติบโต 1% และรูปแบบสื่อในห้าง
เติบโต 2% นอกจากนี้ อุตสาหกรรมอื่นยังมีการใช้จ่ายเพื่อซื้อโฆษณาเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย เช่น อุตสาหกรรมอาหารและ
เครื่องดื่มเพิ่มขึ้น 12% กลุ่มสื่อและการตลาดธุรกิจการขายตรงเพิ่มขึ้น 12% กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า 33% และค้าปลีกกับ
ร้านอาหารเพิ่มขึ้น 25% (กรุงเทพธุรกิจ, 2564) โดยธุรกิจโฆษณานั้นมีผลตอบแทนจากสินทรัพย์ในปี 2562 ที่ 6.38%
ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2560 และปี 2561 อย่างต่อเนื่อง ด้านความสามารถในการทำกำไรของธุรกิจในภาพรวม มีอัตรากำไร
สุทธิที่ 4.01% ในปี 2562 โดยนิติบุคคลขนาดใหญ่ที่มีอัตรากำไรสิทธิถึง 6.06% ซึ่งในอนาคตธุรกิจสามารถมีอัตรา
การทำกำไรได้เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากผู้ประกอบการส่วนใหญ่นั้นหันมาใช้ช่องทางการโฆษณาผ่านทางช่องทางออนไลน์
เพิ่มมากยิ่งขึ้น และในส่วนของอัตราหนี้สินต่อทุนในการดำเนินงานของธุรกิจในภาพรวมในปี 2562 นั้น มีค่าอยู่ที่
0.69 เท่า ทำให้ภาพรวมของอัตราหนี้สินต่อทุนนั้นอยู่ในระดับที่ต่ำ โดยสอดคล้องไปกับรายการหนี้สินรวมที่ได้ลดลง
เนื่องจากสัดส่วนหนี้สินของธุรกิจที่ลดลง ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ธุรกิจมีภาระหนี้ที่ลดลงและมีแนวโน้มที่ธุรกิจจะเติบโตไป
ในทางที่ดีในอนาคต (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 2564)
การศึกษาในครั้งนี้ จึงศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างเงินทุน และความสามารถในการทำกำไรของ
บริษัทในอุตสาหกรรมสื่อและสิ่งพิมพ์ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีตัวแปรต้นที่ได้ทำการศึกษาดังนี้
วงจรเงินสด ขนาดบริษัท อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน และอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน เพื่อหาความสัมพันธ์กับตัวแปรตาม
คือ อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ เพื่อทราบถึงผลการศึกษาที่เ ป็นข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ประกอบในการตัดสินใจ
ลงทุนทั้งต่อตนเองและผู้อื่น หรือสนใจที่จะทำงานที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมสื่อและสิ่งพิมพ์ในอนาคต เพื่อให้เข้าใจถึง
ตั ว แปรที ่ เป็ น ปั จ จั ย ที ่ ส ่ ง ผลต่ อความสามารถในการทำกำไรของบริ ษ ั ท ในอุ ต สาหกรรมนี ้ ม ากยิ ่ ง ขึ ้ น เนื ่ องจาก
อุตสาหกรรมสื่อและสิ่งพิมพ์เป็นอุตสาหกรรมที่โดนผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้สื่อเพื่อข้อมูล
ข่าวสารจากผู้บริโภคอยู่ตลอดเวลา จึงเป็นอุตสาหกรรมที่มีการปรับตัว ตลอดเวลาและสามารถเติบโตขึ้นได้นั้นทำให้
อุตสาหกรรมนี้เป็นที่น่าสนใจ จึงได้ทำการศึกษาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจลงทุนในอุตสาหกรรมนี้ และเป็น
ประโยชน์ต่อกิจการที่อาจนำข้อมูลจากการศึกษาในครั้งนี้ เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อไปในการดำเนินงานใน
อนาคต
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลของความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างเงินทุนและความสามารถในการทำกำไรของแต่ละ
บริษัทในอุตสาหกรรมสื่อและสิ่งพิมพ์ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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Kasozi (2017) ได้ศึกษาผลของการจัดการเงินทุนหมุนเวียนในการทำกำไร กรณีของบริษัทการผลิตที่จดทะเบียน
ในแอฟริกาใต้ พบว่า โดยธรรมชาติของอุตสาหกรรมนี้เงินสดจำนวนมากถูกนำไปลงทุนในเงินทุนหมุนเวียน ดังนั้น จึงสามารถ
คาดหวังได้ว่ามีผลอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถในการทำกำไรของบริษัทเหล่านี้ การศึกษาในปัจจุบันจึงพบว่า
ความสัมพันธ์ที่มีนัยสำคัญเชิงลบระหว่างระยะเวลาการเก็บหนี้โดยเฉลี่ยและความสามารถในการทำกำไร หมายความว่า
กิจการที่จัดการลูกหนี้ในเชิงรุกช่วยเพิ่มความสามารถในการทำกำไร ในทำนองเดียวกันบริษัทที่จ่ายเงินให้เจ้าหนี้ตรง
เวลาทำงานได้ดีกว่าบริษัทที่ชำระเงินล่าช้า
นอกจากนี้ บริษัทผู้ผลิตที่จัดการกับระดับสินค้าคงคลังได้ดีจะไม่ประสบปัญหาในการจัดการ สต๊อกสินค้าหรือ
เผชิ ญ กั บ ความท้ า ทายในการรั ก ษาความปลอดภั ย ทางการเงิ น เพื่ อ ลงทุ น ในสิ น ค้ า คงคลั ง ดั ง กล่ า ว ซึ ่ ง จะเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการดำเนินงานและเพิ่มผลกำไรของบริษัทในระยะยาว สุดท้ายนี้ ไม่สามารถยืนยันได้ว่าบริษัทผู้ผลิต
ต้องการวงจรการแปลงเงินสดที่สั้นลงหรือยาวนานขึ้นหรือไม่ เนื่องจากผลดังกล่าวอ่อนแอต่อการสนับสนุนการอนุมาน
อย่างไรก็ตาม องค์ประกอบของหนี้ในโครงสร้างเงินทุนของบริษัทผู้ผลิตนั้นสูงจนน่าตกใจและต้องให้ความสนใจ
ผู้จัดการด้านการเงินและผู้กำหนดนโยบายจำเป็นต้องจัดการกับประเด็นดังกล่าวของการจัดการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อ
เพิม่ ประสิทธิภาพทางการเงิน
Jana (2018) ได้ศึกษาผลกระทบของการจัดการเงินทุนหมุนเวียนในการทำกำไรในกลุ่มของบริษัทธุรกิจ
สินค้าอุปโภคและบริโภคที่จดทะเบียนในประเทศอินเดีย พบว่า จากการศึกษาปัจจัยสำคัญของการจัดการเงินทุน
หมุนเวียน ผลการทดลองนั้นแสดงให้เห็นว่าความสัม พันธ์ระหว่างบริษัทชั้นนำของโลกในอัตราส่วนกำไรสุทธิมีผล
ในเชิงบวกอย่างมีนัยสำคัญต่อผลตอบแทนจากการลงทุน ผลตอบแทนจากสินทรัพย์และผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
ในการทำกำไร ผลลัพธ์นี้มั่นคงขึ้นจากการถดถอยของชุดข้อมูลซึ่งยืนยันผลกระทบทางสถิติต่อผลกำไรของบริษัท
ในกลุ่มธุรกิจสินค้าอุปโภคและบริโภค ตัวแปรอิสระจากสิบสามตัวแปรได้แนะนำอัตราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล วงจรการแปลงเงินสด ขนาดบริษัท อัตราส่ วนกำไรขั้นต้น อัตราส่วนหมุนเวียน และ
อั ต ราส่ว นหมุ นเวี ยนของเงิ นทุนหมุนเวีย นมี ความสำคั ญ แสดงว่ ากรอบสมการถดถอยมี ความเหมาะสม ดังนั้น
การจั ด การเงิ น ทุ น หมุ น เวี ยนอย่ างมี ประสิ ท ธิภาพสำหรั บบริ ษ ัท ในกลุ ่ ม สิน ค้ าอุ ป โภคและบริ โ ภคไม่ เพี ย งแต่มี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับความสามารถในการทำกำไร แต่ยังส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผลกำไรของ
บริษัทดังกล่าว
Muamilah, Asdar, and Sobarsyah (2019) ได้ ศ ึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลของผลการดำเนิ น งานทางการเงิ น และ
โครงสร้างเงินทุนที่มีต่อการเติบโตของบริษัทและมูลค่าบริษัทของการโฆษณา การพิมพ์ และบริษั ทสื่อในตลาด
หลักทรัพย์อินโดนีเซีย พบว่า บริษัทโฆษณา การพิมพ์และสื่อในอินโดนีเซียต้องให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพย์สินของ
บริษัทมากขึ้น เพื่อให้สามารถจัดหาอัตราการเติบโตที่เพิ่มขึ้นอย่างเหมาะสมจากกิจกรรมการดำเนินงานที่ดำเนินการ
และเพื่อให้สามารถสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ ในการเพิ่มการเติบโตของบริษัทและมูลค่าของ
บริษัทจะต้องสามารถปรับสมดุลการใช้เงินทุนระหว่างหนี้สินและสินทรัพย์ บริษัทโฆษณา สิ่งพิมพ์และสื่อต้องมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นในการบริหารทรัพย์สินในการสนับสนุนและสร้างผลกำไรซึ่งจะส่งผลต่อการเติบโตที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะ
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ได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนเพราะเป็นสัญญาณบวกเพื่อให้ราคาหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้น ซึ่งในที่สุดจะสามารถเพิ่ม
มูลค่าของบริษัทได้
โชษิตา เปสตันยี และสรียา วิจิตรเสถียร (2562) ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยของการจัดการเงินทุน
หมุนเวียนที่มีผลต่อความสามารถในการทำกำไรของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารที่เป็น
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จากการศึกษาพบว่า การศึกษาผลกระทบการบริหารเงินทุน
หมุนเวียนต่อความสามารถในการทำกำไรของกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร บริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แสดงให้เห็นว่ากิจการจะสามารถเพิ่มความสามารถในการทำกำไรด้วยการบริหาร
เงินทุนหมุนเวียนโดยการบริหารควบคู่กันในสองรูปแบบ ในประการแรกควรบริหารวงจรเงินสดให้ สั้น โดยพยายาม
เรียกเก็บหนี้จากลูกหนี้การค้าให้เร็วขึ้น และบริหารการจำหน่ายสินค้าคงคลังให้เร็วขึ้นหรือจัดเก็บสินค้าคงคลัง
ในระดับที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้บริโภค รวมทั้งพยายามขยายระยะเวลาในการจ่ายชำระหนี้แก่เจ้าหนี้การค้า
สำหรับการบริ หารประการที่สอง ควรบริหารสัดส่วนการลงทุนในเงินทุนหมุนเวียนให้มีสภาพคล่องสูง
ซึ่งผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าสภาพคล่องที่สูงจะทำให้กิจการมีความสามารถในการทำกำไรสูงขึ้น และเพื่อให้
สอดคล้องกับการบริหารรอบระยะเวลาของเงินทุนหมุนเวียนที่ได้กล่าวไปข้างต้น กิจกา รไม่ควรเพิ่มสัดส่วนของ
สินทรัพย์หมุนเวียนในรายการบัญชีที่มีสภาพคล่องต่ำ เช่น ลูกหนี้การค้า และสินค้าคงคลัง เพราะอาจซ่อนรายการ
ของลูกหนี้การค้าที่ไม่สามารถเก็บหนี้ได้ หรือสินค้าคงคลังที่ล้าสมัยและไม่อาจจำหน่ายได้ตามมูลค่าที่ตั้งไว้ ดังนั้น
เพื่อเป็นผลดีต่อฐานะการเงินของกิจการจึงควรเพิ่มสัดส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียนไว้ในรายการบัญชีที่มีสภาพคล่องสูง
เช่น การเพิ่มการลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้น เป็นต้น

ภาพที่ 1 ภาพกรอบแนวคิดในการวิจัย
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วิธีดำเนินการวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาในเรื่องของผลกระทบของการจัดการเงินทุนหมุนเวียนที่ส่งผลต่อ
การทำกำไรของบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมสื่อและสิ่งพิมพ์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีบริษัทที่
จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมวดอุตสาหกรรมสื่อและสิ่งพิมพ์ทั้งหมด 27 บริษัท โดยมีบริษัท
ที่มีรายงานทางการเงินครบถ้วนในช่วงเวลา 10 ปี 42 ไตรมาส ทั้งหมด 19 บริษัท ซึ่งข้อมูลที่นำมาใช้ในการศึกษานั้น
เป็นข้อมูลในรูปแบบของทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยใช้มูลที่ได้รวบรวมจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 ถึงปี พ.ศ. 2564 โดยมีวิธีดำเนินการวิจัยดังนี้
กลุ่มตัวอย่างที่นำมาใช้ในการศึกษา
กลุ่มตัวอย่างที่นำมาใช้ในการศึกษา ได้แก่ บริษัทที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมสื่อและสิ่งพิมพ์ ที่จดทะเบียนในตลาด
หลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย จำนวน 19 บริ ษั ท โดยศึ ก ษาจากรายงานทางการเงิ น ประจำปี ใ นช่ ว งของปี
พ.ศ. 2554 ถึ ง ปี พ.ศ. 2564 เป็นจำนวน 10 ปี 42 ไตรมาส
ตารางที่ 1 รายชื่อของบริษัททีอ่ ยู่ในอุตสาหกรรมสื่อและสิ่งพิมพ์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รายชื่อบริษัท
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
บริษัท เมเจอร์ ซีนเี พล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)
บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)
บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท เนชั่น มัลติมเี ดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน)
บริษัท ตงฮั้ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อบริษัท
AMARIN
AQUA
AS
BEC
FE
GRAMMY
MAJOR
MATCH
MATI
MCOT
MPIC
NMG
POST
SE-ED
TBSP
TH
TKS
WAVE
WORK
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ข้อมูลและแหล่งที่มา
การศึกษาในครั้งนี้ได้นำข้อมูลรายงานของอัตราส่วนทางการเงินของแต่ละบริษัทมาจากการเก็บข้อมูลโดยใช้
เครื่องมือ SETSMART (SET Market Analysis and Reporting Tool) เป็นระบบฐานข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยบนอินเทอร์เน็ต ซึ่งแสดงผลข้อมูลของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยข้อมูล
ที่นำมาใช้ในการศึกษามีรายละเอียดแสดงดังนี้
ตารางที่ 2 ข้อมูลที่นำมาใช้ในการศึกษา
ลำดับ
1.
2.
3.
4.
5.

ข้อมูล
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (Return on Asset)
วงจรเงินสด (Cash Conversion Cycle)
ขนาดบริษัท (Firm Size)
อัตราส่วนหนีส้ ินต่อทุน (Debt to Equity Ratio)
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio)

สัญลักษณ์
ROA
CCC
Ln(FS)
DER
CR

หน่วย
ร้อยละ
วัน
เท่า
เท่า

ประเภทตัวแปร
ตัวแปรตาม
ตัวแปรต้น
ตัวแปรต้น
ตัวแปรต้น
ตัวแปรต้น

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ผลของการจัดการเงินทุนหมุนเวียนที่ส่งผลในการทำกำไรของบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมสื่อและ
สิ่งพิมพ์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ มีเครื่องมือที่
ใช้ในการทดสอบ ดังนี้
1. การวิเคราะห์สถิติพรรณนา (Descriptive Statistic) เป็นการวิเคราะห์เพื่อใช้สรุปลักษณะและอธิบาย
ข้อมูลที่ได้รวบรวมมา โดยประกอบไปด้วยค่าเฉลี่ย (Mean) ค่ามัธยฐาน (Median) ค่าสูงสุด (Maximum) ค่าต่ำสุด
(Minimum) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และจำนวนข้อมูล (Observation)
2. การวิ เ คราะห์ ส ถิ ต ิ ถ ดถอยพหุ คู ณ (Multiple Regression Analysis) เป็ น การวิ เคราะห์ ท ี ่ น ำมาใช้
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการหาความสัมพันธ์กันระหว่าง ตัวแปรตาม (Y) และตัวแปรต้น (X)
การทดสอบสมมติฐานและการแปลความหมาย
ทดสอบสมมติฐานและแปลความหมายโดยใช้ตัวแปรอิสระที่ศึกษาจากสมมติฐานที่ได้ตั้งเอาไว้ โดยใช้สมการ
การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ดังสมการนี้
𝑌 = 𝛼0 + 𝛼1 𝑥1 + 𝛼2 𝑥2 + ……… + 𝛼𝑛 𝑥𝑛 + 𝜀
สัญลักษณ์มีความหมายดังนี้
𝑌 คือ ค่าของตัวแปรตาม
𝑥𝑖 คือ ค่าของตัวแปรต้นแต่ละตัว
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𝛼0 คือ ค่าคงที่ของสมการถดถอย (Constant)
𝛼1 คือ ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย (Regression Coefficient)
𝑛 คือ จำนวนตัวแปรอิสระในสมการถดถอย
𝜀 คือ ค่าความคลาดเคลื่อน (Error or Residual)
1. ตัวแปรตาม (Dependent Variable)
กำหนดให้อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ หรือReturn on Asset (ROA) เป็นตัวแปรตามที่นำมาใช้ในการศึกษา
2. ตัวแปรต้น (Independent Variable)
กำหนดให้ วงจรเงิ น สด (Cash Conversion Cycle) ขนาดบริ ษ ั ท (Firm Size) อั ต ราส่ ว นหนี ้ สิ นต่อทุน
(Debt to Equity Ratio) อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) เป็นตัวแปรต้นที่ใช้ในการศึกษา โดยนำไป
คำนวณค่าความสัมพันธ์ของตัวแปรต้นต่างๆ ทางสถิติของสมการถดถอย เพื่อทดสอบหาความสัมพันธ์ของตัวแปร โดย
มีเกณฑ์ที่ใช้ในการแปลความหมายคือ Sig (Significant) ทั้ง 3 ระดับ ดังนี้
ถ้า Probability Value น้อยกว่า 0.01 หมายถึง Sig ที่ระดับ 99% หรือ ***
ถ้า Probability Value น้อยกว่า 0.05 หมายถึง Sig ที่ระดับ 95% หรือ **
ถ้า Probability Value น้อยกว่า 0.10 หมายถึง Sig ที่ระดับ 90% หรือ *
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยมี
สมมติฐานในการวิจัย ดังนี้
สมมติฐานที่ 1 : H0 วงจรเงินสด (CCC) ไม่มีความสัมพันธ์กับอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์
H1วงจรเงินสด (CCC) มีความสัมพันธ์กับอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์
สมมติฐานที่ 2 : H0 ขนาดของบริษัท (FS) ไม่มีความสัมพันธ์กับอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์
H1 ขนาดของบริษัท (FS) มีความสัมพันธ์กับอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์
สมมติฐานที่ 3 : H0 อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อทุน (DER) ไม่มีความสัมพันธ์กับอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์
H1 อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อทุน (DER) มีความสัมพันธ์กบั อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์
สมมติฐานที่ 4 : H0 อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (CR) ไม่มีความสัมพันธ์กับอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์
H1 อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (CR) มีความสัมพันธ์กบั อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์
ผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ได้ทำการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างเงินทุน และความสามารถในการทำกำไรของ
บริษัทในอุตสาหกรรมสื่อและสิ่งพิมพ์ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 19 บริษัท โดยใช้ข้อมูลไตรมาสที่ 1
ของปี พ.ศ. 2554 จนถึงไตรมาสที่ 2 ของปี พ.ศ. 2564 ทั้งหมด 10 ปี 42 ไตรมาส
จากผลการวิจัยสามารถสรุปผลตามสมมติฐานได้ดังนี้
1. จากผลการวิจัยพบความสัมพันธ์ระหว่างวงจรเงินสดกับความสามารถในการทำกำไรทั้งสิ้น 6 บริษัท จาก
ทั้งหมด 19 บริษัท ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ได้ตั้งเอาไว้ในสมมติฐานข้อที่ 1
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2. จากผลการวิจัยพบความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของบริษัทกับความสามารถในการทำกำไรทั้งสิ้น 14 บริษัท
จากทั้งหมด 19 บริษัท ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ได้ตั้งเอาไว้ในสมมติฐานข้อที่ 2
3. จากผลการวิจัยพบความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน กับความสามารถในการทำกำไรทั้งสิ้น 14
บริษัท จากทั้งหมด 19 บริษัท ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ได้ตั้งเอาไว้ในสมมติฐานข้อที่ 3
4. จากผลการวิจัยพบความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนกับความสามารถในการทำกำไรทั้งสิ้น
9 บริษัท จากทั้งหมด 19 บริษัท ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ได้ตั้งเอาไว้ในสมมติฐานข้อที่ 4
1. การวิเคราะห์สถิติพรรณนา (Descriptive Statistic)
สรุปผลกลุ่มตัวอย่างที่นำมาใช้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา โดยจะประกอบไปด้วย ค่าเฉลี่ย (Mean)
ค่ า มั ธ ยฐาน (Median) ค่ า สู ง ที่ ส ุ ด (Maximum) ค่ า ต่ ำ ที ่ ส ุ ด (Minimum) ค่ า เบี ่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) และจำนวนข้อมูล (Observation) เพื่ออธิบายและสรุปลักษณะของข้อมูลที่ทำการรวบรวมมา เนื่องจาก
บริษัทที่ทำการวิจัยนั้นมีจำนวนค่อนข้างมาก ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงขอนำเสนอตัวอย่างการวิเคราะห์สถิติพรรณนาเพียง
1 บริษัท โดยมีข้อมูลตามตาราง ดังนี้
ตารางที่ 3 ตัวอย่างผลของการวิเคราะห์สถิติพรรณนาของหลักทรัพย์ AMARIN
Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Observations

ROA
5.017228
3.482240
19.63205
-7.112053
8.673468
42

CCC
79.85753
92.14293
127.1960
0.578527
33.90307
42

Ln(FS)
15.26672
15.48507
15.67046
14.57254
0.383323
42

DER
1.123061
0.411642
5.157330
0.227692
1.272251
42

CR
2.066199
2.039326
4.061513
0.558163
1.080821
42

ผลจากตารางวิเคราะห์ที่ 3 แสดงผลของการวิเคราะห์สถิติพรรณนาของหลักทรัพย์ ดังนี้
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) มีค่าเฉลี่ย (Mean) ที่ร้อยละ 5.01 มีค่ามัธยฐาน (Median) ที่ร้อยละ
3.48 มี ค ่ า สูง ที่ สุ ด (Maximum) ที ่ ร้ อยละ 19.63 มี ค่ า ต่ ำที ่สุ ด (Minimum) ที ่ ร้ อยละ -7.11 และมี ค่า เบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) ที่ร้อยละ 8.673
วงจรเงินสด (Cash Conversion Cycle) มีค่าเฉลี่ย (Mean) ที่ 79.85 มีค่ามัธยฐาน (Median) ที่ 92.14
มีค่าสูงที่สุด (Maximum) ที่ 127.19 มีค่าต่ำที่สุด (Minimum) ที่ 0.57 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) ที่ 33.90
ขนาดของบริษัท (Firm Size) มีค่าเฉลี่ย (Mean) ที่ 15.26 มีค่ามัธยฐาน (Median) ที่ 15.48 มีค่าสูงที่สุด
(Maximum) ที่ 15.67 มีค่าต่ำที่สุด (Minimum) ที่ 14.57 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ที่ 0.38
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อั ต ราส่ วนหนี ้ส ิ นต่อทุ น (Debt to Equity Ratio) มีค่าเฉลี่ย (Mean) ที่ 1.12 มีค่ามัธยฐาน (Median)
ที่ 0.41 มีค่าสูงที่สุด (Maximum) ที่ 5.15 มีค่าต่ำที่สุด (Minimum) ที่ 0.22 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) ที่ 1.27
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) มีค่าเฉลี่ย (Mean) ที่ 2.06 มีค่ามัธยฐาน (Median) ที่ 2.03
มี ค ่ า สู ง ที ่ ส ุ ด (Maximum) ที่ 4.06 มี ค่ า ต่ ำ ที ่ ส ุ ด (Minimum) ที่ 0.55 และมี ค่ า เบี ่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) ที่ 1.08
2. การวิเคราะห์สถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
สรุ ป ผลจากการวิ เ คราะห์ ส ถิ ติ ถ ดถอยพหุ คู ณ จากข้ อ มู ล เพื่ อ หาความสั ม พั น ธ์ กั น ระหว่ า ง ตั ว แปรตาม
(Y) และตัวแปรต้น (X) จากข้อมูลที่ได้รวบรวมมา เนื่องจากบริษัทที่ทำการวิจัยนั้นมีจำนวนค่อนข้างมาก ดังนั้น
งานวิจัยนี้จึงขอนำเสนอตัวอย่างการวิเคราะห์สถิติถดถอยพหุคูณเพียง 1 บริษัท โดยมีข้อมูลตามตาราง ดังนี้
ตารางที่ 4 ตัวอย่างผลของการวิเคราะห์สถิติถดถอยพหุคูณ ของหลักทรัพย์ AMARIN
Variable
CCC
Ln(FS)
DER
CR
C
R-Squared

Coefficient
-0.033547
-13.56870
-1.658486
2.624423
211.2857
0.921689

Std. Error
0.019996
1.762089
0.663174
0.889289
28.32134

t-Statistic
-1.677723
-7.700349
-2.500831
2.951148
7.460301

Prob.
0.1018
0.0000***
0.0169**
0.0055***
0.0000

หมายเหตุ: ***,**,* หมายถึง Sig ที่ระดับ 99%, 95% และ 90% ตามลำดับ

ผลจากตารางวิเคราะห์ที่ 4 สามารถนำมาเขียนในรูปแบบสมการของการถดถอยพหุคูณ ดังนี้
ROA = 211.2857 – 0.033547 CCC – 13.56870 Ln(FS)*** – 1.658486 DER** + 2.624423 CR*** + ε
ผลของระดับความสัมพันธ์ของตัวแปร โดยที่ค่า R-squared เท่ากับ 0.92 หรือ 92% และจากการวิเคราะห์
สถิติถดถอยพหุคูณ พบว่า
ค่าสัมประสิทธิ์ (Coefficient) ของ วงจรเงินสด (CCC) มีค่าเท่ากับ -0.033547 ขนาดของบริษัท (FS) มีค่า
เท่ากับ -13.56870 อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (DER) มีค่าเท่ากับ -1.658486 อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (CR) มีค่า
เท่ากับ 2.624423 สรุปได้ว่า อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน มีความสัมพันธ์ในทิศทางบวก วงจรเงินสด ขนาดของบริษัท
และอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน มีความสัมพันธ์ในทิศทางลบ
ค่าการกระจายตัวของค่าเฉลี่ย (Standard Error) จากการทดสอบสมมติฐานของ วงจรเงินสด (CCC) มีค่า
เท่ากับ 0.019996 ขนาดของบริษัท (FS) มีค่าเท่ากับ 1.762089 อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (DER) มีค่าเท่ากับ 0.663174
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (CR) มีค่าเท่ากับ 0.889289
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ค่าสถิติทดสอบ (Test Statistic) จากการทดสอบความน่าจะเป็นของ วงจรเงินสด (CCC) มีค่าเท่ากับ -1.677723
ขนาดของบริษัท (FS) มีค่าเท่ากับ -7.700349 อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (DER) มีค่าเท่ากับ -2.500831 อัตราส่วน
เงินทุนหมุนเวียน (CR) มีค่าเท่ากับ 2.951148
ค่าความเชื่อมั่น (Probability) ของ วงจรเงินสด (CCC) มีค่าเท่ากับ 0.1018 ขนาดของบริษัท (FS) มีค่า
เท่ากับ 0.0000 อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (DER) มีค่าเท่ากับ 0.0169 อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (CR) มีค่าเท่ากับ
0.0055
จากผลการวิจัยพบว่า ขนาดของบริษัท (FS) มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในระดับความเชื่อมั่นที่ 99% หรือ
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 หากขนาดของบริษัทลดลง1หน่วย อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์จะเปลี่ยนแปลง
ที่ 13.56870 เปอร์เซ็นต์ อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (DER) มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในระดับความเชื่อมั่นที่ 95% หรือ
มี น ั ย สำคั ญทางสถิ ต ิ ที ่ ระดั บ 0.05 เมื ่ ออั ต ราส่ ว นหนี ้ สิ นต่ อทุ น ลดลง 1 เท่ า อั ต ราผลตอบแทนต่อสิ นทรัพ ย์จะ
เปลี่ยนแปลงที่ 1.658486 เปอร์เซ็นต์ อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (CR) มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในระดับความเชื่อมั่นที่
99% หรือมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่ออัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเพิ่ม ขึ้น 1 เท่า อัตราผลตอบแทนต่อ
สินทรัพย์จะเปลี่ยนแปลงที่ 2.624423 เปอร์เซ็นต์
สรุปและอภิปรายผล
ผลจากการศึกษาโดยใช้ว ิธ ีการวิเคราะห์สถิ ติ ถดถอยพหุ คู ณ (Multiple Regression Analysis) เพื ่ อหา
ความสัมพันธ์ของตัวแปรต้นและตัวแปรตาม กับชุดข้อมูลจากการที่ได้ทำการรวบรวมจากบริษัทหมวดอุตสาหกรรมสื่อ
และสิ่งพิมพ์จำนวน 19 บริษัท สามารถสรุปผลได้ดังนี้
บริษัทในหมวดอุตสาหกรรมสื่อและสิ่งพิมพ์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทุกบริษัทมี
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับอัตราผลตอบต่อสินทรัพย์ (ROA) ยกเว้น บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน) (TBSP) และ
บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (TKS) เพราะไม่มีตัวแปรใดที่ส่งผลต่ออัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์
ส่วนตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ต่ออัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ใ นบริษัทอื่น ๆ มากที่สุด ได้แก่ ขนาดของบริษัท (FS)
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (DER) โดยมีความสัมพันธ์ต่อบริษัทอื่น ๆ ในจำนวนที่เท่ากัน และอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน
(CR) วงจรเงินสด (CCC) ตามลำดับ
จากการศึ กษาความสั มพันธ์ระหว่า งโครงสร้ างเงิ นทุ น และความสามารถในการทำกำไร ของบริ ษัทใน
อุตสาหกรรมสื่อและสิ่งพิมพ์ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 19 บริษัท โดยมีปัจจัยที่นำมาวิเคราะห์
ได้แก่ วงจรเงินสด ขนาดบริษัท อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน และอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน โดยได้ผ ลลัพธ์สรุปได้ดังตาราง
ต่อไปนี้
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ตารางที่ 5 สรุปปัจจัยที่มีความสัมพันธ์และระดับนัยสำคัญกับอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์
หลักทรัพย์
AMARIN

FS
−

DER
−

AQUA

+

−

−

−

AS

CCC

−

−

BEC

+

−

GRAMMY

+

MAJOR
−

MATI
MCOT

−

MPIC

−

−

−

+

+

−

+

+

−

+

−

NMG

−

POST

−

SE-ED

+

+
+

FE

MATCH

CR
+

+

−

−

+

+

−

+

+

TBSP
TH
TKS
+

WAVE
WORK

−

−

−

หมายเหตุ: + หมายถึง มีความสัมพันธ์กันในทิศทางเดียวกัน, - หมายถึง มีความสัมพันธ์กันในทิศทางตรงกันข้าม
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จากตารางที่ 5 แสดงปัจจัยที่มผี ลกับอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ มีความสัมพันธ์ทั้งหมดต่อบริษัท ดังนี้
5.1 วงจรเงินสด (CCC) ส่งผลต่ออัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) ที่ระดับความเชื่อมั่น 99% ในทิศทาง
ตรงกันข้าม คือ AS, MATCH และ SE-ED ส่งผลต่ออัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
ในทิศทางเดียวกัน คือ TH ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ในทิศทางตรงกันข้าม คือ MCOT และ MPIC
5.2 ขนาดบริษัท (FS) ส่งผลต่ออัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) ที่ระดับความเชื่อมั่น 99% ในทิศทาง
เดี ย วกั น คื อ AQUA และMATI ที ่ ระดั บความเชื่ อมั่ น 99% ในทิ ศทางตรงกันข้ าม คื อ AMARIN, AS, GRAMMY,
MATCH, SE-ED, TH และ WORK ส่งผลต่ออัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ใน
ทิศทางเดียวกัน คือ MCOT ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ในทิศทางตรงกันข้าม คือ BEC, NMG และ POST ส่งผลต่อ
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) ที่ระดับความเชื่อมั่น 90% ในทิศทางเดียวกัน คือ MAJOR
5.3 อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (DER) ส่งผลต่ออัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) ที่ระดับความเชื่อมั่น 99%
ในทิ ศ ทางเดีย วกั น คื อ BEC, FE, SE-ED และ WAVE ที ่ ระดั บความเชื่ อมั ่น 99% ในทิ ศทางตรงกั นข้าม คื อ AS,
GRAMMY, MAJOR, MATI, MCOT, MPIC และ WORK ส่ ง ผลต่ ออั ต ราผลตอบแทนต่ อสิ น ทรั พ ย์ (ROA) ที ่ ระดับ
ความเชื่อมั่น 95% ในทิศทางตรงกันข้าม คือ AMARIN และAQUA ส่งผลต่ออัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA)
ที่ระดับความเชื่อมั่น 90% ในทิศทางเดียวกัน คือ TH
5.4 อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (CR) ส่งผลต่ออัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) ที่ระดับความเชื่อมั่น
99% ในทิศทางเดียวกัน คือ AMARIN, AS, FE, MATCH, MCOT, POST และ SE-ED ที่ระดับความเชื่อมั่น 99%
ในทิ ศ ทางตรงกั น ข้ า ม คื อ WORK ส่ ง ผลต่ ออั ต ราผลตอบแทนต่ อสิ น ทรั พ ย์ (ROA) ที ่ ระดั บ ความเชื ่ อมั ่ น 95%
ในทิศทางเดียวกัน คือ MATI
จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลกับอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ของบริษัทในอุตสาหกรรมสื่อและ
สิ่งพิมพ์จำนวน 19 บริษัท ในการศึกษาครั้งนี้คือ ขนาดของบริษัท (FS) และอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (DER)
ขนาดของบริษัท (FS) โดยขนาดของบริษัทนั้นมีนัยสำคัญทางสถิติกับ 14 บริษัท โดยส่วนใหญ่นั้ นจะมี
ความสัมพันธ์กันในทิศทางตรงกันข้ามเป็นจำนวน 10 บริษัท เมื่อขนาดของบริษัทเล็กลงนั้นก็จะทำให้อัตราการทำ
กำไรของบริษัทนั้นมีเพิ่มมากขึ้น
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (DER) โดยอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนนั้นมีนัยสำคัญทางสถิติกับ 14 บริษัท โดยส่วนใหญ่
นั้นจะมีความสัมพันธ์กันในทิศทางตรงกันข้ามเป็นจำนวน 9 บริษัท เมื่อธุรกิจนั้นมีหนี้สินที่น้อยลงก็จะสามารถเพิ่ม
อัตราการทำกำไรได้ ซึ่งสอดคล้องกับผลประกอบการธุรกิจในปี 2562 ซึ่งภาพรวมของธุรกิจนั้นมีอัตราส่วนหนี้สินต่อ
ทุนนั้นอยู่ในระดับที่ต่ำ โดยผลการศึกษาที่สอดคล้องกับข้อมูล นี้แสดงให้เห็นว่าหากบริษัทในอุตสาหกรรมสื่อและ
สิ่งพิมพ์นั้นมีภาระหนี้ที่ลดลงได้ ธุรกิจก็จะสามารถมีอัตราการทำกำไรที่เพิ่มมากขึ้น และทำให้ธุรกิจนั้นสามารถที่จะ
มีแนวโน้มในการเติบโตไปในทิศทางที่ดีได้ในอนาคต อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (DER) จึงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากใน
การดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมสื่อและสิ่งพิมพ์
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ข้อเสนอแนะ
1. ศึกษาตัวแปรอื่นๆ เพิ่มเติมที่น่าจะเกี่ยวข้องกับอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) มากขึ้น เนื่องจาก
มีบางบริษัทในอุตสาหกรรมสื่อและสิ่งพิมพ์ที่ไม่พบความสัมพันธ์กับตัวแปรใดๆ ที่ได้เลือกมาทำการศึกษา อาจศึกษา
โดยเพิ่มตัวแปรเพิ่มเติมเข้ามาในอนาคต
2. บริษัทในอุตสาหกรรมสื่อและสิ่งพิมพ์อาจใช้ข้อมูลจากการศึกษานี้ให้เกิดประโยชน์ศึกษาเพิ่มเติ มได้
เนื่องจากผลในการศึกษาพบว่ามีปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทในอุตสาหกรรมนี้เป็นอย่างมากคือ ขนาดของบริษัท
(FS) และอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (DER) จึงสามารถนำไปใช้เพื่อเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์เพิ่มเติมในการดำเนินกิจการ
ในอนาคต
3. จากผลการศึกษานั้นพบว่าขนาดของบริษัทและอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนนั้นมีความสัมพันธ์ต่ออัตราการทำ
กำไรในอุ ต สาหกรรมนี ้ม ากที่ สุ ดในตั วแปรที่ ได้ท ำการศึ กษา นั กลงทุน หรือผู้ ที ่ สนใจในธุ รกิ จในอุ ต สาหกรรมนี้
อาจพิจารณาข้อมูลโดยใช้ตัวแปรขนาดของบริษัทและอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนมาวิเคราะห์เพื่อประกอบการตัดสินใจ
ในการลงทุนหรือการดำเนินงานของบริษัท
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บทคัดย่อ
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ อันได้แก่ 1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อกลยุทธ์พันธมิตรเชิงธุรกิจของผู้ใช้บริการ
แอปพลิเคชันของ Telemed A ในประเทศไทย 2) เพื่อวิเคราะห์ความมีอิทธิพลของกลยุทธ์พันธมิตรเชิงธุรกิจที่ส่งผล
ต่อการตัดสินใจดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Telemed A ของผู้ใช้บริการในประเทศไทย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ
ผู้ที่เคยตัดสินใจใช้บริการแพทย์ทางไกลผ่านแอปพลิเคชัน Telemed A จานวน 395 คน โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) และทาการส่ง
แบบสอบถามออนไลน์ผ่าน SMS ไปทางเบอร์โทรศัพท์ ที่ได้มีการลงทะเบียนไว้ และทาการวิเคราะห์ ข้อมูลโดยใช้
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติการวิเคราะห์ถดถอยอย่างง่าย และการวิเคราะห์ การถดถอย
เชิ ง พหุ ผลการวิ จั ย พบว่ า ผู้ ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ เ ป็ น เพศหญิ ง ส่ ว นใหญ่ มี อ ายุ ร ะหว่ า ง 31–40 ปี
มีสถานภาพสมรส (มีบุตร) ระดับการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจ้าง รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนมากกว่า 40,001 บาทขึ้นไป ไม่มีโรคประจาตัว มีภูมิลาเนาจากภาคใต้และจานวนสมาชิกในครอบครัวมี 4 คน
รู้จักแอปพลิเคชันจากช่องทางอินเตอร์เน็ต ใช้บริการเฉลี่ยเดือนละ 1 ครั้ง โดยค่าใช้จ่ายเฉลี่ยอยู่ที่ 501–1,000 บาท
ในแต่ละครัง้ ฟังค์ชันที่นิยมใช้บริการในแอปพลิเคชันคือฟังค์ชันนัดหมายปรึกษาแพทย์ ซึ่งวัตถุประสงค์ในการใช้บริการ
คือใช้เพื่อค้นหาแพทย์สาหรับการรักษา ช่วงเวลาที่มักจะใช้บริการคือช่วง 18.01–24.00 น. อีกทั้ง ระยะเวลาในการดาวน์โหลด
แอปพลิเคชันมาใช้อยู่ที่ไม่เกิน 2–3 เดือน และมักพบเจอปัญหาจากความไม่เสถียรของโปรแกรม รวมไปถึงสถิติการวิเคราะห์
ถดถอย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อกลยุทธ์พันธมิตรเชิงธุรกิจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด อีกทั้งส่งผล
ต่อการตัดสินใจดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Telemed A ในประเทศไทยอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มี 3 ด้านที่ส่งผลต่อการตัดสินใจดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Telemed A ในประเทศ
ไทย ได้แก่ ด้านความร่วมมือในการจัดหาการบริการต่างๆ ในแอปพลิเคชัน ด้านความร่วมมือทรัพยากรเชิงกลยุทธ์ และ
ด้านความร่วมมือทางการตลาด อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ: กลยุทธ์พันธมิตรเชิงธุรกิจ การตัดสินใจดาวน์โหลด ปรึกษาแพทย์ออนไลน์ แอปพลิเคชัน Telemed A
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Abstract
The purposes of this research were 1) to study consumers' opinions on the business alliance
strategy of Telemed A application in Thailand and 2) to analyze the influence of business alliance
strategies affecting consumers' decision to download Telemed A application in Thailand. The
researchers selected 395 participants who previously used telemedicine services via Telemed A
application as the research samples using a purposive sampling method. The research instrument
was a questionnaire sent online via SMS to a registered phone number. The data were analyzed
using frequency, percentage, mean, standard deviation, simple regression analysis, and multiple
regression analysis. The majority of respondents are female, aged between 31- 40 years old, and
married ( with children) . Graduating with a bachelor's degree, they work as a private company
employee, have an average monthly income of more than 40,001 baht, and have no underlying
disease. Having a domicile in southern Thailand, most respondents have four family members. These
users have known the application from the Internet. On average, the respondents use the service
once a month and pay 501 – 1,000 baht each time. The function commonly used in the application
is the appointment. The purpose of using the service is to find a doctor for treatment. The
respondents mostly used the application during 18:00-00:00 hrs. They downloaded and have been
using the application for 2- 3 months and often encounter problems from the instability of the
application. According to the regression analysis statistics, the findings show that the respondents
have the highest opinion of the overall business alliance strategy. Their opinions significantly affect
the decision to download the Telemed A application in Thailand at 0. 05 level. When considering
whether each aspect affects the consumers' decision to download the application, three of them
statistically affect the consumers' decision to download the application at a significant level of 0.05.
These aspects are procurement cooperation, strategic resource cooperation, and marketing cooperation.
Keywords: Business Alliance Strategy, Decision to Download, Telemedicine, Telemed A Application
บทนา
กลยุทธ์พันธมิตรเชิงธุรกิจ เป็นกลยุทธ์ที่มีความสาคัญในการดาเนินธุรกิจในยุคปัจจุบัน เนื่องจากมีการนา
เทคโนโลยีมาปรับใช้มากขึ้น และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงไป รวมไปถึงทรัพยากรที่มีอย่างจากัด
ซึ่งการสร้างพันธมิตรเชิงธุรกิจจะมีการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน ไม่ว่าจะในส่วนของทรัพยากร ข้อมูลหรือความสามารถ
ระหว่างองค์กรเพื่อที่จะพัฒนาสินค้าหรือบริการร่วมกัน และก่อให้เกิดการมีศักยภาพในการแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้น
(รัตนา สีดี, 2559) อีกทั้ง การวิจัยและการวางแผนการตลาดในปัจจุบันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการบริการหรือการตลาด
เพียงอย่างเดียว แต่เป็นการสร้างความสามารถและความแข็งแกร่งเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีอยู่ โดยการ
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เตรียมการเชิงรุกและความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรมีบทบาทสาคัญในการให้บริการเสริม ทางด้านสุขภาพแก่ผู้ป่วย
ซึ่งสามารถช่วยระดมผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์จากองค์กรภายนอก เพื่อการรักษา วินิจฉัย และติดตามผลได้อย่าง
รวดเร็ว รวมไปถึงยังสามารถรองรับผู้ป่วยจานวนมาก และมีการให้บริการที่หลากหลาย (Kumar, Bera, Dutta, &
Chakraborty, 2018)
การดูแลสุขภาพเป็นสิ่งที่ทั่วโลกต่างให้ ความสาคัญเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์ที่มีการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั่วโลกขณะนี้ การดารงชีวิตของผู้คนในปัจจุบันจึงจาเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนไปจาก
เดิมหรือเรียกว่าการใช้ชีวิตแบบ New Normal ซึ่งจะให้ความสาคัญกับการใช้เทคโนโลยีโดยเฉพาะแบบออนไลน์
ในการขับเคลื่อนเป็นหลัก ด้วยเหตุนี้ช่องทางการหาข้อมูลและการใช้บริการทางสุขภาพ จึงนิยมหันมาใช้บริการผ่าน
ระบบดิจิทัลและเครือข่ายอินเตอร์เน็ต หรือTelehealth มากขึ้น โดยเฉพาะด้านการรักษาพยาบาลทางไกลหรือ
เรี ย กว่ า “Telemedicine” (ไพศิ ษ ฐ์ ตระกู ล ก้ อ งสมุ ท , 2563) ซึ่ ง ธุ ร กิ จ สตาร์ ท อั พ ด้ า นสุ ข ภาพ (Health Tech)
ในประเทศไทย มีแนวโน้มตลาดที่จะเติบโตค่อนข้างดี เนื่องจากมีอัตราผู้สูงอายุที่มากขึ้นและหลายครอบครัวยินยอม
การมีค่าใช้จ่ายเพื่อตนเองและครอบครัว กลุ่มสตาร์ทอัพด้าน Health Teach ถูกสร้างขึ้นมา เพื่อแก้ปัญหาในเรื่องของ
ความต้องการดูแลด้านสุขภาพ ซึ่งไม่ได้ให้เป็นผลดีสาหรับคนไข้หรือคนที่ต้องการรับการดูแลเพียงเท่านั้น แต่ยังแบ่งเบา
ภาระของคนในครอบครั ว หรื อคนรอบข้า งที่ ต้ องมาดู แลผู้ ป่ ว ยด้ ว ยตนเองอี กด้ ว ย (พลอย พิ ริย า, 2560) อี กทั้ ง
สถานการณ์โรคระบาดในปัจจุบัน ที่เป็นตัวช่วยชั้นดี ในการส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพด้าน Health Tech เนื่องจาก
สามารถช่วยในการลดความเสี่ยงและยกระดับการบริการ โดยการแพทย์ทางไกลหรือTelemedicine มีบทบาทสาคัญ
ในการลดการแพร่ก ระจายของไวรัส และใช้ เวลาของบุ คลากรทางการแพทย์ อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ นอกจากนี้
ยังสามารถบรรเทาปัญหาสุขภาพจิตได้อีกด้วย (Kadir, 2020)
แอปพลิเคชันที่ให้บริการทางด้านสุขภาพทางไกลหนึ่งในของประเทศไทยที่มีความแตกต่าง โดยไม่ได้มีแค่
การให้คาปรึกษาแพทย์ทางไกลผ่านวิดีโอคอลแบบเรียลไทม์เท่านั้น แต่ยังมีการบริการนัดหมายหรือจองคิว เพื่อรักษา
ต่อเนื่องในโรงพยาบาลและคลินิกที่อยู่ในเครือข่าย เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถวางแผนการรักษาได้เป็นอย่างดี อีกทั้ง
ยังมีการเชื่อมต่อการบริการด้านสุขภาพแบบครบวงจร อาทิ ร้านขายยาที่อยู่ใกล้กับผู้รับบริการ ศูนย์ห้องปฏิบัติการ
ตรวจเลือด แพ็คเกจสุขภาพในระบบ Marketplace และมีการรองรับระบบเคลมสินไหมกับบริษัทประกัน ซึ่งคือ
แอปพลิ เ คชั น Telemed A จากการศึ ก ษาข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของบริ ษั ท ที่ มี ก ารพั ฒ นาระบบโดยการออกแบบระบบ
การให้บริการ ด้วยการรวบรวมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมากกว่า 1,000 คน จาก 22 สาขา เพื่อแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับ
สุขภาพ ตลอดจนการมุ่งเน้นเป็น Democratized Telemedicine เพื่อการยกระดับคุณภาพในธุรกิจด้านสุขภาพ ด้วย
การพัฒนาระบบ Telemedicine และ Health Solution แบบครบวงจร เป็นการลดเวลาในการทางาน ลดโอกาสใน
การเกิดข้อผิดพลาด รวมถึงการช่วยพัฒนารูปแบบการทางานให้มีประสิทธิภาพ และการสรรหาพันธมิตรที่ส่งเสริมการ
ให้บริการด้านสุขภาพร่วมให้บริการ อาทิ
- พันธมิตรกลุ่มโรงพยาบาลและคลินิกแพทย์ ทั้งภาครัฐ และเอกชนมากกว่า 50 แห่ง ทั่วประเทศ
- พันธมิตรกลุ่มร้านขายยามากกว่า 350 แห่งทั่วประเทศไทย
- พันธมิตรกลุ่มประกันชีวิตและสุขภาพไทย กว่า 20 บริษัท ร่วมสนับสนุนด้านค่าใช้จ่ายในการรักษา
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- พันธมิตรกลุ่มธุรกิจด้าน Telecom เช่น AIS True DTAC 3BB เพื่อส่งเสริมการใช้ระบบ Internet ราคา
ประหยัด
- พันธมิตรกลุ่มขนส่ง Logistic เพื่อรองรับการส่งยา และเวชภัณฑ์ ให้กับผู้ป่วยถึงบ้าน
จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่าธุรกิจของ Telemed A มีการวางวิสัยทัศน์ เพื่อเป็นผู้นาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ด้านแพลตฟอร์มเทคโนโลยีบริการด้านสุขภาพออนไลน์ และเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลด้านสุขภาพ เพื่อนาไปต่อยอดและ
พัฒนาธุรกิจด้านสุขภาพให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด้วยการดาเนินธุรกิจโดยการให้ความร่วมมือกันระหว่างธุรกิจ
ประเภทอื่น หรือได้นากลยุทธ์พันธมิตรเชิงธุรกิจมาใช้พัฒนาระบบการให้บริการ เพื่อให้บริษัทมีการเติบโตได้อย่าง
ต่อเนื่อง
จากข้อมูลดังกล่าว ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาถึงการใช้กลยุทธ์พันธมิตรเชิงธุรกิจในด้านต่างๆ มาร่วมให้บริการ
และส่งเสริมธุรกิจบริการด้านสุขภาพบนแพลตฟอร์มของ Telemed A สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ
แอปพลิเคชันในด้านใด อาทิ เป็นศูนย์รวมให้บริการที่รวดเร็ว ในการรับบริการทั้งด้านการรักษา และการจัดส่งยาและ
เวชภัณฑ์ในแอปพลิเคชันเดียว ความสะดวกและประหยัดค่าใช้จ่ายโดยสถาบันการเงิน หรือกลุ่มประกันชีวิต ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายในการใช้อินเตอร์เน็ต ที่สนับสนุนการบริการอย่างครบวงจร จะมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ใช้บริการ ที่จะดาวน์โหลด
แอปพลิเคชัน Telemed A หรือไม่ โดยการศึกษาข้อมูลงานวิจัยในอดีตกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพและการ
ตัดสินใจใช้แอปพลิเคชัน พบว่าจะมุ่งเน้นในการศึกษาเรื่องการยอมรับเทคโนโลยี คุณภาพของระบบสารสนเทศ
คุณภาพของการบริการ และการตลาดแบบปากต่อปาก เช่น งานวิจัยของธัญลักษณ์ รัตน์ปัญญาพร (2559) ได้ศึกษาวิจัย
ในเรื่องการตระหนักถึงข้อมูลสารสนเทศในการใช้เว็บไซต์สุขภาพในบริบทของประเทศไทย งานวิจัยของอรพรรณ คงมาลัย
และวสันต์ ใจวงศ์ (2560) ได้ทาการวิจัยหัวข้อ “การยอมรับและการนาระบบโทรเวชกรรมเข้าไปใช้กับกระบวนการ
สาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกล กรณีศึกษา : โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ จังหวัดเชียงราย” และงานวิจัยของ
พัทธนันท์ มารียาห์ แสงกุหลาบ (2561) ทาการศึกษาในหัวข้อ การยอมรับเทคโนโลยีสุขภาพ กรณีศึกษา ระบบ Health
Service Search ส่วนงานวิจัยของ เริงฤทธิ์ พลเหลือ (2563) ได้ศึกษาคุณภาพของระบบ คุณภาพของการบริการ
การตลาดแบบปากต่อปาก ต่อการตัดสินใจใช้แอปพลิเคชันปรึกษาแพทย์ (Telemedicine Application) และสุดท้าย
งานวิจัยของ คนอง อินทร์โชติ (2564) ได้ศึกษาวิจัยในหัวข้อคุณภาพของระบบสารสนเทศ การยอมรับเทคโนโลยี และ
นวัตกรรมทางการแพทย์ ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการแอปพลิเคชันปรึกษาแพทย์ออนไลน์ของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยยังไม่มีงานวิจัยใดที่ศึกษาด้านการใช้กลยุทธ์เชิงพัน ธมิตร จะส่งผลต่อการตัดสินใจดาวน์โหลด
แอปพลิเคชัน โดยเฉพาะแอปพลิเคชันของระบบบริการการแพทย์ทางไกลหรือ Telemedicine
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อกลยุทธ์พันธมิตรเชิงธุรกิจของผู้ใช้บริการแอปพลิเคชันของ Telemed A
ในประเทศไทย
2. เพื่อวิเคราะห์ความมีอิทธิพลของกลยุทธ์พันธมิตรเชิงธุรกิจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
Telemed A ของผู้ใช้บริการในประเทศไทย
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วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง/การทบทวนวรรณกรรม
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกลยุทธ์พันธมิตรเชิงธุรกิจ
ความหมายของกลยุทธ์พนั ธมิตรเชิงธุรกิจ
นิศาชล รัตนมณี, เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน, และ นลินณัฐ ดีสวัสดิ์ (2561) ได้ให้ความหมายไว้ว่า กิจการธุรกิจ
หรือองค์กรใดๆ ตั้งแต่ 2 องค์การขึ้นไป มีความคิดเห็นที่ตรงกันในการร่วมมือกระทากิจกรรมทางการค้า มีการแบ่งปัน
และแลกเปลี่ยนในส่วนของทรัพยากร รวมไปถึงข้อมูลต่างๆ เพื่อให้สาเร็จในเป้าหมายและแนวปฏิบัติที่ตกลงร่วมกัน
ทั้ง 2 ฝ่าย โดยได้รับผลประโยชน์ที่เท่าเทียมร่วมกัน
ประกายดาว ดีปาละ (2561) อธิบายว่า เป็นการร่วมมือกันตั้งแต่ 2 องค์กรขึ้นไป โดยอาจมีการทาเป็นข้อตกลง
หรือสัญญาที่ทางการ เพื่อรวมกาลัง แบ่งปัน และส่งเสริมในส่วนที่ขาดหรือไม่มี ระหว่างองค์กรที่ทาข้อตกลงร่วมกัน
ซึ่งมีเป้าหมายในการได้รับผลประโยชน์ทางธุรกิจที่ตกลงซึ่งกันและกัน
สรุปได้ว่า กลยุทธ์พันมิตรเชิงธุรกิจ เป็นการตกลงที่อาจจะทาสัญญาในรูปแบบทางการ โดยที่เป็นการตกลง
ร่วมกันมากกว่า 2 องค์กรขึ้นไป ซึ่งทั้งสองฝ่ายมีการร่วมตัดสินใจ แบ่งปัน และสนับสนุนซึ่งกันและกัน ไม่ว่าจะเป็น
ทรัพยากรหรือข้อมูลธุรกิจต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการดาเนินงานที่ได้ร่วมกันกาหนดหรือตกลงกัน โดยผลประโยชน์
ที่ได้รับเท่าเทียมกันทั้งสองฝ่าย
ลักษณะของกลยุทธ์พันธมิตรเชิงธุรกิจ
ซึ่งมีการจาแนกลักษณะของกลยุทธ์พันธมิตรเชิงธุรกิจออกเป็นด้านต่างๆ ดังนี้ (ธีรยุส วัฒนาศุภโช, 2547
อ้างถึงใน นิศาชล รัตนมณี, เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน, และ นลินณัฐ ดีสวัสดิ์, 2561)
1.1 กลยุทธ์พันธมิตรเชิงธุรกิจด้านความร่วมมือทรัพยากรเชิงกลยุทธ์ (Strategic Resource Co-operation)
เป็นกลยุทธ์ที่องค์การสมัยใหม่ต้องให้ความสาคัญ เพื่อที่สามารถมีอานาจการต่อรองในตลาดการแข่งขัน อีกทั้งนาไป
สู่ความสาเร็จและมีการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยการแสดงถึงความช่วยเหลือ แบ่งปันในทักษะที่สาคัญต่างๆ อาทิ การบริหารงาน
การลงทุน เงินทุน และรวมไปถึงทรัพยากรบุคคล เนื่องจากในบางสายงานอาจมีทรัพยากรที่จากัด ซึ่งกลยุทธ์พันธมิตร
เชิงธุรกิจเป็นหนึ่งในการสร้างโอกาส ในการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างสององค์กรหรือมากกว่านั้น ที่ได้ทาการตกลง
ร่วมกัน จะเห็นได้ชัดจากตัวอย่างของธุรกิจสายการบิน ที่นากลยุทธ์พันธมิตรเชิงธุรกิจ ด้านความร่วมมือทรัพยากร
เชิงกลยุทธ์มาใช้ โดยการรวมกลุ่มพันธมิตรสายการบินที่มีชื่อเสียงจากหลายๆ สายการบิน เพื่อสร้างความได้เปรียบ
ในการแข่งขันด้านต้นทุน เส้นทางบิน และการใช้ทรัพยากรต่างๆ ร่วมกัน
1.2 กลยุทธ์พันธมิตรเชิงธุรกิจด้านความร่วมมือในการผลิตและการดาเนินงาน (Production and Operation
Co-operation) เป็นกลยุทธ์ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้พันธมิตรหรือองค์การที่มีการตกลงร่วมกัน สามารถลดค่าใช้จ่าย
ให้ได้มากที่สุด ซึ่งในบางครั้งอาจไม่มีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใหม่เลยก็เป็นได้ โดยเน้นการถ่ายทอดความรู้ความสามารถ
ทักษะด้านเทคโนโลยี (Technology Transfer) เป็นการส่งเสริมงานด้านการดาเนินงาน ด้วยเทคโนโลยีที่มีความใหม่
และทันสมัย รวมไปถึงข้อมูลลับเฉพาะเกี่ยวกับงานนั้นๆ ให้กับพันธมิตร ซึ่งนอกจากจะช่วยลดต้นทุนได้มากแล้ว ยังสามารถ
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตและการดาเนินงาน อีกทั้งมีการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
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1.3 กลยุทธ์พันธมิตรเชิงธุรกิจด้านความร่วมมือทางการตลาด (Marketing Co-operation) เป็นการแบ่งปัน
หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลและฐานลูกค้า โดยการร่วมมืออาจจะเริ่มต้นมาจากการพ่อค้ากับลูกค้า หรือพ่อค้ากับผู้ขายวัตถุดิบ
ให้กับธุรกิจ ซึ่งในการร่วมมือแบบนี้จะส่งเสริมให้ธุรกิจสามารถซื้อสินค้าหรือวัตถุดิบได้ในราคาที่ถูกลง นอกจากนี้ยังมี
การใช้ช่องทางในการทาการตลาดร่วมกัน มีการจัดตั้งโปรโมชั่น รวมไปถึงการส่งเสริมการขายและการจัดทาตราสินค้า
ร่วมกัน โดยการใช้ชื่อเสียงทั้งด้านตราสินค้า และเครื่องหมายการค้าขององค์การที่ได้ร่วมตกลงกัน มาสร้างการบรรลุ
เป้าหมายทางการตลาด ซึ่งอาจจะทาให้สินค้าหรือบริการสามารถเข้าถึงฐานลูกค้าใหม่ๆ หรือสามารถนาเข้าตลาดได้ง่าย
1.4 กลยุทธ์พันธมิตรเชิงธุรกิจด้านการร่วมมือในการจัดหา (Procurement Co-operation) เป็นกลยุทธ์ที่
สามารถควบคุม หรือลดต้นทุนในการจัดหาซื้อสินค้าหรือวัตถุดิบ จากปริมาณที่แตกต่างกันในแต่ละครั้งเป็นผลให้มีอานาจ
ในการต่อรองกับผู้จาหน่าย (Supplier) ที่แตกต่างกันด้วย
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
รูปแบบกระบวนการตัดสินใจที่จะซื้อหรือรับบริการสิ่งใดสิ่งหนึ่งของผู้บริโภค ซึ่งส่วนใหญ่มักจะผ่านกระบวนการ
ที่แบ่งออกได้เป็น 5 ขั้นตอน โดยที่ผู้บริโภคอาจไม่จาเป็นต้องทาตามขั้นตอนตามลาดับ หรืออาจจะเป็นข้อใดข้อหนึ่งก็ได้
ซึ่งกระบวนการการตัดสินใจ 5 ขั้นตอน (Kotler & Keller, 2016) อันได้แก่
2.1 การตระหนักถึงปัญ หา (Problem Recognition) เป็ น ขั้น ตอนเริ่มแรก ที่ ผู้ บ ริโภคจะมี กระบวนการ
ตัดสินใจเกิดขึ้น คือเมื่อผู้บริโภครับรู้หรือตระหนักถึงปัญหา หรือมีความต้องการที่ถูกสิ่งเร้ามากระตุ้นทั้งมาจากภายใน
และภายนอก
2.2 การค้นหาข้อมูล (Information Search) จากการที่ผู้บริโภคตระหนักถึงปัญหาความจาเป็นหรือความ
ต้องการได้แล้ว จากนั้นผู้บริโภคจะก้าวเข้าสู่กระบวกการในการเริ่มค้นหาข้อมูล ทั้งในเรื่องของสินค้าหรือบริการที่มี
ความสนใจและในเรื่องของสถานที่ในการจาหน่าย
2.3 การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) เมื่อผู้บริโภคได้มีการค้นหาและมีข้อมูลเพียงพอแล้ว
ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปคือ การนาข้อมูลที่ได้มาทาการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และประเมินถึงข้อดีและข้อเสีย ซึ่งการ
ประเมินทางเลือกของแต่ละคน จะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่ไม่เหมือนกัน โดยอาจประเมินจากลักษณะหรือคุณสมบัติ
ของสินค้าหรือบริการ ที่จะสามารถตอบโจทย์หรือให้ประโยชน์แก่ผู้บริโภคได้มากที่สุด ซึ่งจากประสบการณ์ของผู้บริโภค
ทาให้เกิดทัศนคติที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อหรือใช้บริการ
2.4 การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) เมื่อผู้บริโภคเกิดความตั้งใจซื้อหรือใช้สินค้าและบริ การ โดยได้
ทางเลื อกที่ พึ ง พอใจมากที่ สุ ด จากขั้น ตอนการประเมิ น ทางเลื อกก่อนหน้ า แล้ ว ขั้น ตอนต่ อไปที่ ผู้ บ ริโ ภคจะต้ อง
คิดพิจารณาคือ รายละเอียดในการซื้อหรือใช้บริการ เช่น จานวน วิธีการชาระเงิน ช่องทางการขาย แบรนด์ เป็นต้น โดยที่
ระหว่างช่วงที่ผู้บริโภคมีความตั้งใจซื้อหรือใช้บริการ อาจมีปัจจัยในเรื่องของทัศนคติของผู้อื่น และสถานการณ์ที่ไม่ได้
คาดการณ์ไว้ มาเกี่ยวข้องก่อนที่จะเกิดการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือใช้บริการ
2.5 พฤติกรรมหลังการซื้อ (Post purchase Behavior) เมื่อผู้บริโภคได้ทาการตัดสินใจซื้อสินค้าหรื อใช้
บริการไปแล้ว ผู้บริโภคจะมีประสบการณ์ต่อสินค้าหรือบริการนั้นๆ ได้ทั้งสองทางคือ มีความพึงพอใจเมื่อสิ่งที่ผู้บริโภค
ได้ตัดสินใจซื้อหรือใช้ เกิดผลลัพธ์ที่มากกว่าสิ่งที่ตนได้คาดหวังไว้ หรืออีกทางหนึ่งคือ ไม่พึงพอใจเมื่อสิ่งที่ได้รับมานั้น
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น้อยกว่าความคาดหวังของตัวเอง ซึ่งประสบการณ์ของผู้บริโภค จะแสดงออกผ่านในการกระทาต่างๆ เช่น มีการบอกต่อ
หรือมีการกลับมาซื้อหรือใช้บริการครั้งต่อไป ในกรณีที่ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจต่อสินค้าหรือบริการนั้นๆ แต่ในกรณี
ที่ผู้บริโภคเกิดความไม่พอใจ ก็อาจต่อว่าหรือมีการพูดถึงสินค้าหรือบริการในทางไม่ดีต่อบุคคลอื่นได้
ในการศึกษา ผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้กรอบแนวคิดการตัดสินใจซื้อหรือใช้บริการของ Kotler and Keller (2016)
เป็นแนวทางในการพัฒนาเครื่องมือ และประยุกต์ให้มีความเหมาะสมของบริบทของการวิจัย เพื่อให้มีความสอดคล้อง
ในด้านเนื้อหา การตัดสินใจดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Telemed A ของผู้ใช้บริการในประเทศไทย การศึกษากลยุทธ์
พันธมิตรเชิงธุรกิจ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจดาวน์โหลดแอปพลิเคชันในการทางานครั้งนี้ นากรอบแนวคิดของ ธีรยุส
วัฒนาศุภโช (2547, อ้างถึงใน นิศาชล รัตนมณี, เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน, และ นลินณัฐ ดีสวัสดิ์, 2561) มาใช้ในงานวิจัย
โดยมีการแบ่งลักษณะออกเป็น 4 ด้าน คือ ด้านความร่วมมือทรัพยากรเชิงกลยุทธ์ ด้านความร่วมมือในการผลิตและ
การดาเนินงาน ด้านความร่วมมือทางการและด้านความร่วมมือในการจัดหา
กลยุทธ์พันธมิตรเชิงธุรกิจ
1. ด้านความร่วมมือทรัพยากรเชิงกลยุทธ์
2. ด้านความร่วมมือในการผลิตและการดาเนินงาน
3. ด้านความร่วมมือทางการตลาด
4. ด้านความร่วมมือในการจัดหา

การตัดสินใจดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
Telemed A
- การตระหนักถึงปัญหา
- การค้นหาข้อมูล
- การประเมินทางเลือก
- การตัดสินใจซื้อ
- พฤติกรรมหลังการซื้อ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
กลยุทธ์พันธมิตรเชิงธุรกิจ
เป็นกลยุทธ์ที่อาศัยจุดแข็งร่วมกันระหว่างองค์กร ที่จะทาให้องค์กรมีการขับเคลื่อนและเติบโตได้อย่างยั่งยืน
โดยองค์กรที่จะสามารถดาเนินธุรกิจไปได้ด้วยดีนั้น จะต้องอาศัยความร่วมมือในทุกฝ่าย ไม่เพียงแต่ความร่วมมือภายใน
องค์กรเท่านั้น แต่การร่วมมือหรือแบ่งปันความรู้ เทคนิค กลยุทธ์ วิธีการต่างๆ ระหว่างองค์กร จะเป็นสิ่งที่นาไปสู่การ
ได้เปรียบทางการแข่งขัน และยังเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา ให้องค์กรมีความสอดคล้องกับความต้องการของ
ลูกค้าเพิ่มขึ้น (นิศาชล รัตนมณี, เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน, และนลินณัฐ ดีสวัสดิ์, 2561)
สมมติฐานที่ 1 กลยุทธ์พันธมิตรเชิงธุรกิจโดยรวม ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Telemed
A ของผู้ใช้บริการในประเทศไทย
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กลยุทธ์พันธมิตรเชิงธุรกิจด้านความร่วมมือทรัพยากรเชิงกลยุทธ์
การร่วมมือด้านทรัพยากรเชิงกลยุทธ์ เป็นการสร้างความไว้วางใจให้กับลู กค้าและองค์กรอื่นๆ ที่ไม่เพียงแต่
ได้รับประโยชน์ต่อการลงทุน ทรัพย์สินทางปัญญา และทรัพยากรบุคคลร่วมกัน ซึ่งเมื่อสร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้า
ก็จะทาให้ลูกค้ารู้สึกถึงความมั่นใจในการที่จะซื้อสินค้าหรือรับบริการ (นิศาชล รัตนมณี, เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน, และ
นลินณัฐ ดีสวัสดิ์, 2561)
สมมติฐานที่ 1.1 กลยุทธ์พันธมิตรเชิงธุรกิจด้านความร่วมมือทรัพยากรเชิงกลยุทธ์ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Telemed A ของผู้ใช้บริการในประเทศไทย
กลยุทธ์พันธมิตรเชิงธุรกิจด้านความร่วมมือในการผลิตและการดาเนินงาน
ความร่วมมือด้านการผลิตและการดาเนินงาน เป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือเป็นการแบ่งปันความรู้ อีกทั้ง
เป็นการร่วมกันออกแบบ และส่งเสริมในด้านการดาเนินงาน ด้วยเทคโนโลยีที่มีความใหม่และทันสมัย รวมไปถึงข้อมูล
ลับเฉพาะเกี่ยวกับงานนั้นๆ ให้กับพันธมิตร ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานให้ดีขึ้น และตอบสนองต่อความ
สะดวกสบายของลูกค้า (นิศาชล รัตนมณี, เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน, และ นลินณัฐ ดีสวัสดิ์, 2561)
สมมติฐานที่ 1.2 กลยุทธ์พันธมิตรเชิงธุรกิจด้านความร่วมมือในการผลิตและการดาเนินงาน ที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Telemed Aผู้ใช้บริการในประเทศไทย
กลยุทธ์พันธมิตรเชิงธุรกิจด้านความร่วมมือทางการตลาด
เป็นการแบ่งปัน และสามารถเพิ่มจานวนลูกค้าให้มากขึ้น จากการร่วมมือกันระหว่างองค์กร นอกจากนี้ยัง
สามารถเลือกซื้อบริการหรือร่วมจัดทาการบริการ ที่มีราคาถูกลงได้จากการทาการตลาด ซึ่งก็จะได้ประโยชน์ทั้งองค์กร
และลูกค้าด้วยเช่นกัน (นิศาชล รัตนมณี , เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน, และ นลินณัฐ ดีสวัสดิ์, 2561)
สมมติฐานที่ 1.3 กลยุทธ์พันธมิตรเชิงธุรกิจด้านความร่วมมือทางการตลาด ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจดาวน์โหลด
แอปพลิเคชัน Telemed A ผู้ใช้บริการในประเทศไทย
กลยุทธ์พันธมิตรเชิงธุรกิจด้านการร่วมมือในการจัดหา
เป็นกลยุทธ์ที่ร่วมกันจัดหาวัตถุดิบหรือการบริการต่างๆ ที่สามารถช่วยลดต้นทุนบางอย่างลงได้ ซึ่งการลด
ค่าใช้จ่ายลง จะสามารถเพิ่มกาไรให้กับองค์กร และยังสามารถให้ประโยชน์ต่อลูกค้าในการได้รับวัตถุดิบ หรือการ
บริการที่ตรงกับความต้องการ (นิศาชล รัตนมณี, เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน, และ นลินณัฐ ดีสวัสดิ์, 2561)
สมมติฐานที่ 1.4 กลยุทธ์พันธมิตรเชิงธุรกิจด้านการร่วมมือในการจัดหาบริการต่างๆ ในแอปพลิเคชันที่ส่งผล
ต่อการตัดสินใจดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Telemed A ผู้ใช้บริการในประเทศไทย
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากร : เป็นผู้ที่เคยตัดสินใจใช้บริการแพทย์ทางไกล ผ่านแอพพลิเคชั่น Telemed A ในประเทศไทย
โดยจานวนล่าสุดในการดาวน์โหลดทั้งหมดอยู่ที่ 26,578 ราย ในเดือนมิถุนายน
ตัวอย่าง : เลือกจากประชากร ซึ่งใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เลือกจาก
กลุ่มตัวอย่างผู้บริโภค ที่เคยมีประสบการณ์ใช้แอปพลิเคชัน Telemed A ในประเทศไทย จากการส่ง SMS ไปในทางเบอร์
โทรศั พ ท์ ที่ไ ด้มี การลงทะเบียนไว้ โดยใช้ ตารางการคานวณหาขนาดกลุ่ม ตัว อย่างของ Yamane (1967) ที่ ระดับ
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ความเชื่อมั่น 95% และระดับค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 โดยผลที่ได้คือ การใช้กลุ่ม
ตัวอย่างจานวน 395 ชุด
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา : แบบสอบถาม ซึ่งประกอบไปด้วย 5 ส่วน
วิธีการสร้างแบบสอบถาม :
1. ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามจากเอกสาร งานวิจัย และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2. สร้างแบบสอบถามเพื่อถามความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ โดยนาแนวคิดของ ธีรยุส วัฒนาศุภโช (2547
อ้างถึงใน นิศาชล รัตนมณี, เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน , และ นลินณัฐ ดีสวัสดิ์, 2561) มาเป็นกรอบในการสร้างคาถาม
ซึง่ แบ่งออกเป็น 5 ส่วน มีรายละเอียดดังนี้
ส่วนที่ 1 คาถามข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพในปัจจุบัน
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน โรคประจาตัว ภูมิลาเนา จานวนสมาชิกในครอบครัว ใช้มาตรวัดนามบัญญัติ (Nominal Scale)
โดยมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) จานวน 9 ข้อ
ส่วนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการแอปพลิเคชันปรึกษาแพทย์ออนไลน์ ของ Telemed A
มีจานวน 9 ข้อ ใช้มาตรวัดนามบัญญัติ (Nominal Scale) โดยลักษณะคาถามเป็นคาถามปลายปิดแบบให้เลือกตอบ
ตามความเป็นจริง ซึ่งได้แก่ การรู้จักแอปพลิเคชันปรึกษาแพทย์ออนไลน์อื่นๆ ช่องทางการรู้จักแอปพลิเคชัน Telemed A
ที่นิยม ความถี่ในการใช้บริการ ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้งในการใช้บริการ วัตถุประสงค์ในการใช้บริการ ระยะเวลาในการ
ดาวน์ โ หลดแอปพลิ เ คชั น Telemed A มาใช้ ช่ ว งเวลาที่ นิ ย มใช้ บ ริ ก าร ฟั ง ค์ ชั น ที่ นิ ย มใช้ บ ริ ก า ร และปั ญ หา
ที่พบบ่อยในการบริการแอปพลิเคชัน Telemed A
แบบสอบถามส่วนที่ 3 และส่วนที่ 4 ใช้มาตรวัดแบบประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ระดับความคิดเห็น
น้อยที่สุด (1) ไปจนถึงระดับความคิดเห็นมากที่สุด (5) โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale)
แบบ Likert Scale (สุพิณญา โมสิกานนท์, 2559)
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์พันธมิตรเชิงธุรกิจที่ Telemed A นามาใช้ ซึ่งลักษณะ
คาถาม จะใช้มาตรวัดแบบอันตรภาค (Interval Scale) ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความร่วมมือทรัพยากรเชิงกลยุทธ์
ด้านความร่วมมือในการผลิตและการดาเนินงาน ด้านความร่วมมือทางการตลาด ด้านความร่วมมือในด้านการจัดหา
จานวน 12 ข้อ
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามการตัดสินใจดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Telemed A ลักษณะคาถามจะใช้มาตรวัด
แบบอันตรภาค (Interval Scale) จานวน 9 ข้อ
ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะอื่นๆ มีลักษณะเป็นคาถามปลายเปิดให้แสดงความคิดเห็น
3. นาแบบสอบถามที่ได้สร้างขึ้น เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อปรับปรุงแก้ไข
4. ทาการปรับปรุงแก้ไขและนาเสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษา
อนุมัติก่อนแจกแบบสอบถาม
5. น าแบบสอบถามไปทดลองกับ ตั ว อย่ า งจ านวน 40 ชุ ด เพื่ อหาค่า ความเชื่ อ มั่ น ผู้ วิ จั ย พิ จ ารณาจาก
ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป สาหรับการวิจัย
ทางสังคมศาสตร์ พบว่า มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามกลยุทธ์พันธมิตรเชิงธุรกิจโดยรวมเท่ากับ 0.923 และกลุ่ม
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ตัวอย่างจานวน 395 ชุด มีค่าความเชื่อมั่นของกลยุทธ์พันธมิตรเชิงธุรกิจโดยรวมเท่ากับ 0.930 และคาถามในแต่ละตัวแปร
มีระดับความเชื่อมั่น ระหว่าง 0.790–0.947 ซึ่งแบบสอบถามนี้มีค่าความเที่ยงตรงหรือความน่าเชื่อถือมากกว่า 0.7
ถือว่าทั้งสองกลุ่มตัวอย่างมีค่าที่เป็นไปตามเกณฑ์
6. ทาการแก้ไขในส่วนที่บกพร่องและเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
การเก็บรวบรวมข้อมูล : ผู้วิจัยมีการเก็บข้อมูลจาก 2 แหล่ง คือ แหล่งข้อมูลประเภทปฐมภูมิ (Primary Sources)
คือ ผู้วิจัยทาการส่งลิงค์แบบสอบถาม พร้อมกับการชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ของการทาวิจัย รวมทั้งหลั กเกณฑ์ในการ
ตอบแบบสอบถาม ไปยังกลุ่มตัวอย่างผ่านลิงค์กูเกิลฟอร์ม ส่งไปยัง SMS ทางเบอร์โทรศัพท์มือถือ ที่มีการลงทะเบียนไว้
ในระบบแอปพลิ เคชัน Telemed A เนื่ องจากเป็ นกลุ่ มที่ เคยมี ประสบการณ์ ในการใช้ แอปพลิเคชั น Telemed A
มาก่อน และแหล่งข้อมูลประเภททุติยภูมิ (Secondary Sources) คือ การหาข้อมูลด้วยการค้นคว้าจากตารา วิทยานิพนธ์
วารสาร หนังสือ และข่าวสารต่างๆ ทั้งที่ใช้ระบบเอกสารและระบบออนไลน์ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการศึกษาในส่วน
ที่เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และกาหนดกรอบแนวคิด
สถิติที่ใช้ในการวิจัย
1. การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics Analysis)
ข้อมู ล ส่ ว นที่ 1 เป็ น แบบสอบถาม เกี่ย วกับ ข้อมู ล ทั่ ว ไปของผู้ต อบแบบสอบถาม ได้ แก่ เพศ อายุ ระดั บ
การศึกษา สถานภาพ อาชีพในปัจจุบัน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน โรคประจาตัว ภูมิลาเนา จานวนสมาชิกในครอบครัว
วิเคราะห์โดยแจกแจงความถี่และร้อยละ
ข้ อ มู ล ส่ ว นที่ 2 เป็ น แบบสอบถาม เกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมการใช้ แ อปพลิ เ คชั น ปรึ ก ษาแพทย์ อ อนไลน์ ของ
Telemed A วิเคราะห์โดยแจกแจงความถี่และร้อยละ
ข้อมูลส่วนที่3 แบบสอบถามความคิดเห็น เกี่ยวกับกลยุทธ์พันธมิตรเชิงธุรกิจที่ Telemed A นามาใช้ทั้ง 4 ด้าน
ได้แก่ ด้านความร่วมมือทรัพยากรเชิง กลยุทธ์ ด้านความร่วมมือในการผลิตและการดาเนินงาน ด้านความร่วมมือ
ทางการตลาด และด้านความร่วมมือในด้านการจัดหา วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ข้อมูลส่วนที่4 แบบสอบถามการตัดสินใจดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Telemed A วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. การวิเคราะห์สถิติเชิงอ้างอิง (Inferential Statistics)
เป็นการวิเคราะห์การเปรียบเทียบ และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ศึกษา คือ
กลยุทธ์พันธมิตรเชิงธุรกิจ (ตัวแปรอิสระ) ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Telemed A (ตัวแปรตาม)
ในประเทศไทย โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression Analysis) และใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ
(Multiple Regression Analysis) เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยย่อยของตัวแปรอิสระ ได้แก่ ด้านความร่วมมือทรัพยากรเชิงกลยุทธ์
ด้านความร่วมมือในการผลิตและการดาเนินงาน ด้านความร่วมมือทางการตลาด และด้านความร่วมมือในด้านการจัดหา
ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Telemed A ในประเทศไทย
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ผลการวิจัย
1. จากข้อมูลทั่วไปในด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นผู้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Telemed A
มาใช้ ง านทั้ ง หมด มี ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า ง 395 ตั ว อย่ า ง พบว่ า ส่ ว นใหญ่ ผู้ ต อบแบบสอบถามเป็ น เพศหญิ ง ส่ ว นใหญ่
อายุระหว่าง 31 – 40 ปี มีสถานภาพสมรส (มีบุตร) ระดับการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจ้าง
รายได้ เฉลี่ ย ต่ อเดื อนมากกว่ า 40,001 บาทขึ้น ไป ไม่ มี โ รคประจ าตั ว มี ภูมิ ล าเนาจากภาคใต้ และจ านวนสมาชิก
ในครอบครัวมี 4 คน
2. จากข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการแอปพลิเคชัน Telemed A ในประเทศไทย กลุ่มตัวอย่าง 395 ตัวอย่าง
พบว่า ส่วนใหญ่แอปพลิเคชันปรึกษาแพทย์ออนไลน์ Telemed A เป็นที่รู้จักของผู้ตอบแบบสอบถาม จากช่องทาง
อินเตอร์เน็ต มีการใช้บริการเดือนละ 1 ครั้ง โดยค่าใช้จ่ายเฉลี่ยอยู่ที่ 501 – 1,000 บาทในแต่ละครั้ง ฟังค์ชันที่นิยม
ใช้บริการคือฟังก์ชันนัดหมายปรึกษาแพทย์ ซึ่งวัตถุประสงค์ในการใช้บริการคือใช้เพื่อค้นหาแพทย์สาหรับการรักษา
ช่วงเวลาที่มักจะใช้บริการคือช่วง 18.01 – 24.00 น. อีกทั้งระยะเวลาในการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาใช้อยู่ที่ไม่เกิน
2 – 3 เดือน และมักพบเจอปัญหาจากความไม่เสถียรของโปรแกรม
3. ผลวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็น ที่มีต่อกลยุทธ์พันธมิตรเชิงธุรกิจโดยรวม จากกลุ่มตัวอย่าง 395
กลุ่มตัวอย่าง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามโดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อย่อยทั้ง 4 ด้าน
สรุปได้ว่า
3.1 กลยุทธ์พันธมิตรเชิงธุรกิจด้านความร่วมมือทรัพยากรเชิงกลยุทธ์ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นด้วย
โดยรวมกับด้านนี้อยู่ในระดับที่มาก โดยเฉพาะการร่วมลงทุนของบริษัทดิจิทัลรายใหญ่อย่าง บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์
สามารถทาให้เชื่อว่าแอปพลิเคชันมีการพัฒนาและสะดวกต่อการใช้บริการ มีความเห็นด้วยอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา
คือ การร่วมมือกับกลุ่มบริษัทประกันชีวิต ทาให้มีความเชื่อว่าช่วยอานวยความสะดวกด้านการชาระค่าใช้จ่ายในการ
รักษาผ่านระบบสินไหมอัตโนมัติ (E-claim) มีความเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก และการร่วมมือกับกลุ่มบริษัทชั้นนาต่างๆ
เช่น โรงพยาบาลร่วมจัดทาโปรแกรมให้บริการสุขภาพกับธนาคารในด้านการชาระเงิน หรือบริษัทประกันในส่วนของ
การเบิกจ่ายค่ารักษาผ่านระบบออนไลน์ ทาให้เชื่อมั่นในแอปพลิเคชัน มีความเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก ตามลาดับ
3.2 กลยุทธ์พันธมิตรเชิงธุรกิจด้านความร่วมมือในการผลิตและการดาเนินงาน ผู้ตอบแบบสอบถาม
มีความเห็นด้วยในภาพรวมต่อด้านความร่วมมือในการผลิตและการดาเนินงาน อยู่ในระดับมาก โดยส่วนใหญ่ พบว่า
การร่วมกันออกแบบระบบการให้บริการของพันธมิตรในแอปพลิเคชัน ทาให้มีความน่าสนใจ เช่น ร่วมกันออกแบบ
ในการจัดทาคูปองรูปแบบออนไลน์ มีความเห็นด้วยอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ การร่วมมือกับบริษัทประกัน
และธนาคารด้าน E-Payment ช่วยเพิ่มทางเลือกในการชาระเงินของโปรแกรม ทาให้ตอบโจทย์ต่อยุคปัจจุบันในการ
ลดการถือเงินสดและลดเวลาการเข้าชาระ ณ จุดจาหน่าย โดยมีความเห็นด้วยในระดับมากที่สุด และการร่วมกันออกแบบ
ระบบการให้บริการออนไลน์ของกลุ่มพันธมิตร ทาให้มีการบริการที่หลากหลายและตรงกับความต้องการ มีความเห็นด้วย
อยู่ในระดับมาก
3.3 กลยุ ท ธ์ พั น ธมิ ต รเชิ ง ธุ รกิจ ด้ า นความร่ว มมื อทางการตลาด ผู้ ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่
มีความเห็นด้วยในภาพรวมต่อกลยุทธ์พันธมิตรเชิงธุรกิจด้านความร่วมมือทางการตลาด อยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อ
พิจารณารายข้อ มีความเห็นด้วยอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ โดยพบว่า แอปพลิเคชันมีทางเลือกในการใช้บริการที่มี
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ส่วนลดหรือโปรโมชั่นที่น่าดึงดูดใจจากกลุ่มพันธมิตร เช่น ลูกค้าที่ใช้เครือข่าย AIS จะได้รับส่วนลดค่าปรึกษาแพทย์
20% หรือส่วนลดค่ารักษาจากการใช้สิทธิ์ประกันชีวิต หรือแพ็คเกจตรวจสุขภาพในราคาพิเศษ เมื่อซื้อผ่านแอปพลิเคชัน
รองลงมาคือการร่วมมือกับพันธมิตรที่มีส่วนในการให้บริการด้านสุขภาพ เช่น บริษัทประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครอง
ค่ารักษาผ่านระบบในแอปพลิเคชัน ทาให้ลดความเสี่ยงต่อการเบิกค่ารักษาไม่ได้ และการร่วมมือกับพันธมิตรในระบบ
ปรึกษาแพทย์ออนไลน์ทาให้การประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชันนี้ มีความน่าสนใจผ่านการรับรู้ในช่องทางต่างๆ
3.4 กลยุทธ์พันธมิตรเชิงธุรกิจด้านความร่วมมือในการจัดหาการบริการต่างๆ ในแอปพลิเคชัน
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในภาพรวม ต่อกลยุทธ์พันธมิตรเชิงธุรกิจด้านความร่วมมือในการจัดหา
การบริการต่างๆ ในแอปพลิเคชัน โดยมีความเห็นด้วยอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งความเห็นด้วยในรายข้อของผู้ตอบ
แบบสอบถามอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ การจัดระบบการให้บริการในแอปพลิเคชันมีการส่งเสริมซึ่งกันและกันในการ
รับ บริการด้ านสุขภาพ เช่ น ปรึกษาแพทย์ที่ หลากหลาย ค่า ใช้ จ่ ายที่ล ดลง การน าส่ง ยา และเวชภัณฑ์ ที่ร วดเร็ว
รองลงมาคือสามารถหาข้อมูลได้ครอบคลุมรอบด้านเกี่ยวกับการให้บริการที่แอปพลิเคชันจัดหาไว้ในระบบ เช่น ราคา
คาแนะนาเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ต่างๆ และความคิดเห็นที่มีความเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก คือ แอปพลิเคชันปรึกษา
แพทย์ออนไลน์เป็นโปรแกรมที่ดี ที่มีการจัดหาสินค้าและระบบการให้บริการ ที่ครอบคลุมได้มาก
4. ผลวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีต่อการตัดสินใจดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Telemed A พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นด้วยในภาพรวมต่อการตัดสินใจดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Telemed A อยู่ในระดับมากที่สุด
และเมื่อพิจารณารายข้อย่อย พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน มีความเห็นด้วยในระดับมากที่สุด
อั น ได้ แ ก่ การจะแนะน าให้ ผู้อื่น มาดาวน์โ หลดแอปพลิ เคชัน Telemed A รองลงมาคือการศึกษาข้อมู ลเกี่ยวกับ
แอปพลิเคชันที่สนใจจากสื่อต่างๆ ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ก่อนการตัดสินใจเลือ กใช้ และการเปรียบเทียบระบบ
ให้ บ ริการ ที่ ครบถ้ว นกับ ความสะดวกสบายและความประหยั ด แล้ วจึ ง ตัด สิน ใจเลือกใช้ Telemed A อี กทั้ ง การ
ให้บริการของบุคลากรของ Telemed A ให้บริการด้วยความสุภาพเสมอ จะส่งผลให้มีแนวโน้มที่จะกลับมาใช้บริการ
อย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงบุคลากรของ Telemed A มีความใส่ใจ คานึงถึงความสะดวกและผลประโยชน์ของผู้บริโภค
เป็นสาคัญที่สุด ทาให้เชื่อมั่นในการกลับมาใช้ซ้า และมีความเชื่อมั่นทุกครั้งที่มีปัญหาด้านสุขภาพหรือต้องการซื้อยา
และเวชภั ณ ฑ์ ผ่ า นออนไลน์ จะนึ กถึง Telemed A นอกจากนี้ ความเห็ น ด้ ว ยต่ อปั จ จัย ที่ ส่ง ผลในการดาวน์ โหลด
แอปพลิเคชันในระดับมาก ได้แก่ การที่จะกลับมาใช้บริการแอปพลิเคชัน Telemed A ซ้าเสมอ เมื่อมีความต้องการ
ปรึกษาด้ า นสุ ขภาพผ่ า นระบบออนไลน์ รองลงมาเป็ น ปั จ จั ย ด้ า นการมี เกณฑ์ ในการประเมิ นทางเลื อก โดยการ
เปรีย บเที ย บระหว่ า งแอปพลิ เคชั น Telemed A กับ แอปพลิ เคชั น อื่ น ๆ ก่อนการตั ด สิ น ใจใช้ บ ริการ สุ ด ท้ า ยคื อ
ความรู้สึกมั่นใจในการปรึกษาและการให้คาแนะนาจากการใช้งานแอปพลิเคชันปรึกษาแพทย์ออนไลน์ของ Telemed A
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5. ผลการทดสอบสมมติฐาน
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ของกลยุทธ์พันธมิตรเชิงธุรกิจที่ ส่งผลต่อการตัดสินใจดาวน์โหลด
แอปพลิเคชัน Telemed A ในประเทศไทย
ตัวแปรอิสระ
ค่าคงที่ (Constant)
กลยุทธ์พันธมิตรเชิงธุรกิจ
R2

B
0.254
0.940

Beta
0.754

t
1.430
22.766

Sig
0.153
0.000

= 0.569 , Adjust R2 = 0.568 , F = 518.269 , p < 0.05

จากการแสดงค่ า Adjust R2 = 0.568 โดยสามารถอธิ บ ายได้ ว่ าการตั ด สิน ใจดาวน์โ หลดแอปพลิเคชัน
Telemed A ในประเทศไทย เป็นผลมาจากกลยุทธ์พันธมิตรเชิงธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 56.8 และจากปัจจัยร่วมด้วยตัว
อื่นๆ ที่ไม่ได้นามาพิจารณาอีกร้อยละ 43.2
ตามตาราง 1 ได้แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression Analysis) ที่ค่า Sig = 0.000
ซึ่งต่ากว่าระดับนัยสาคัญ 0.05 จึงสามารถสรุปได้ว่า กลยุทธ์พันธมิตรเชิงธุรกิจมีผลต่อการตัดสินใจดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
Telemed A ในประเทศไทย
อีกทั้งค่าสัมประสิทธิ์ในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน (Beta) แสดงผลเท่ากับ 0.754 ดังนั้น จึงจัดว่ากลยุทธ์
พันธมิตรเชิงธุรกิจมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการตัดสินใจดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Telemed A ในประเทศไทยอยู่ที่ 0.754
หน่วย
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ของกลยุทธ์พันธมิตรเชิงธุรกิจในแต่ละด้านที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Telemed A ในประเทศไทย
กลยุทธ์พันธมิตรเชิงธุรกิจ
ค่าคงที่ (Constant)
ด้านความร่วมมือทรัพยากรเชิงกลยุทธ์
ด้านความร่วมมือในการผลิตและการดาเนินงาน
ด้านความร่วมมือทางการตลาด
ด้านความร่วมมือในการจัดหาการบริการต่างๆ ในแอปพลิเคชัน
R2

การตัดสินใจดาวน์โหลด
แอปพลิเคชัน Telemed A ในประเทศไทย
B
Beta
t
Sig
0.135
0.767
0.443
0.222
0.208
5.118
0.000
0.093
0.083
1.595
0.111
0.108
0.112
2.069
0.039
0.554
0.502
11.390
0.000

= 0.616 , Adjust R2 = 0.612 , F = 156.280 , p < 0.05

สมการถดถอยพหุคูณ
Y = 0.135 + 0.554(X4) + 0.222(X1) + 0.108(X3)
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เมื่อพิจารณาจากสมการจะมีความหมายได้ว่า กลยุทธ์พันธมิตรเชิงธุรกิจด้านความร่วมมือในการจัดหาการ
บริการต่างๆ ในแอปพลิเคชัน (X4) หากมีผลมากขึ้น 1 หน่วย จะส่งผลต่อการตัดสินใจดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
Telemed A (Y) เพิ่มขึ้น 0.554 หน่วย และกลยุทธ์พันธมิตรเชิงธุรกิจด้านความร่วมมือทรัพยากรเชิงกลยุทธ์ (X1)
หากมีผลมากขึ้น 1 หน่วย จะส่งผลต่อการตัดสินใจดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Telemed A (Y) เพิ่มขึ้น 0.222 หน่วย
รวมไปถึงกลยุทธ์พันธมิตรเชิงธุรกิจด้านความร่วมมือทางการตลาด (X3) หากมีผลมากขึ้น 1 หน่วย จะส่งผลต่อการตัดสินใจ
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Telemed A (Y) เพิ่มขึ้น 0.108 หน่วย
จากการแสดงค่า Adjust R2 เท่ากับ 0.612 มีความหมายว่าการตัดสินใจดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Telemed A
ในประเทศไทย เป็นผลมาจากกลยุทธ์พันธมิตรเชิงธุรกิจ ซึ่งได้แก่ ด้านความร่วมมือทรัพยากรเชิงกลยุทธ์ ด้านความร่วมมือ
ในการผลิตและการดาเนินงาน ด้านความร่วมมือทางการตลาด และด้านความร่วมมือในการจัดหาการบริการต่างๆ ใน
แอปพลิเคชัน คิดเป็นร้อยละ 61.2 และจากปัจจัยร่วมด้วยตัวอื่นๆ ที่ไม่ได้นามาพิจารณาอีกร้อยละ 38.8
สมมติฐานที่ 1.4. กลยุทธ์พันธมิตรเชิงธุรกิจด้านความร่วมมือในการจัดหาการบริการต่างๆ ในแอปพลิเคชัน
ส่งผลต่อการตัดสินใจดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Telemed A ในประเทศไทย
ตามตารางที่ 2 ได้แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ที่ค่า Sig = 0.000
ซึ่งต่ากว่าระดับนัยสาคัญ 0.05 จึงสามารถสรุปได้ว่า กลยุทธ์พันธมิตรเชิงธุรกิจด้านความร่วมมือในการจัดหาการ
บริการต่างๆ ในแอปพลิเคชันมีผลต่อการตัดสินใจดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Telemed A ในประเทศไทย
อีกทั้งค่าสัมประสิทธิ์ในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน (Beta) แสดงผลเท่ากับ 0.502 ดังนั้น จึงจัดว่ากลยุทธ์
พันธมิตรเชิงธุรกิจด้านความร่วมมือในการจัดหาการบริการต่างๆ ในแอปพลิเคชันมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการตัดสินใจ
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Telemed A ในประเทศไทยอยู่ที่ 0.502 หน่วย
สมมติฐานที่ 1.1. กลยุทธ์พันธมิตรเชิงธุรกิจด้านความร่วมมือทรัพยากรเชิงกลยุทธ์ส่งผลต่อการตัดสิน ใจ
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Telemed A ในประเทศไทย
ตามตารางที่ 2 ได้แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ที่ค่า Sig = 0.000
ซึ่งต่ากว่าระดับนัยสาคัญ 0.05 จึงสามารถสรุปได้ว่า กลยุทธ์พันธมิตรเชิงธุรกิจด้านความร่วมมื อทรัพยากรเชิงกลยุทธ์
มีผลต่อการตัดสินใจดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Telemed A ในประเทศไทย
อีกทั้งค่าสัมประสิทธิ์ในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน (Beta) แสดงผลเท่ากับ 0.208 ดังนั้น จึงจัดว่ากลยุทธ์
พันธมิตรเชิงธุรกิจด้านความร่วมมือทรัพยากรเชิงกลยุทธ์ มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการตัดสิ นใจดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
Telemed A ในประเทศไทยอยู่ที่ 0.203 หน่วย
สมมติฐานที่ 1.3. กลยุทธ์พันธมิตรเชิงธุรกิจด้านความร่วมมือทางการตลาดส่งผลต่อการตัดสินใจดาวน์โหลด
แอปพลิเคชัน Telemed A ในประเทศไทย
ตามตารางที่ 2 ได้แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ที่ค่า Sig = 0.039
ซึ่งต่ากว่าระดับนัยสาคัญ 0.05 จึงสามารถสรุปได้ว่า กลยุทธ์พันธมิตรเชิงธุรกิจด้านความร่วมมือทางการตลาดมีผลต่อ
การตัดสินใจดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Telemed A ในประเทศไทย
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อีกทั้งค่าสัมประสิทธิ์ในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน (Beta) แสดงผลเท่ากับ 0.112 ดังนั้น จึงจัดว่ากลยุทธ์
พั น ธมิ ต รเชิ ง ธุ ร กิ จ ด้ า นความร่ ว มมื อ ทางการตลาดมี อิ ท ธิ พ ลเชิ ง บวกต่ อ การตั ด สิ น ใจดาวน์ โ หลดแอปพลิ เคชั น
Telemed A ในประเทศไทยอยู่ที่ 0.112 หน่วย
สมมติฐานที่ 1.2. กลยุทธ์พันธมิตรเชิงธุรกิจด้านความร่วมมือในการผลิตและการดาเนินงานส่ งผลต่อการ
ตัดสินใจดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Telemed A ในประเทศไทย
ตามตารางที่ 2 ได้แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ที่ค่า Sig = 0.111
ซึ่งสูงกว่าระดับนัยสาคัญ 0.05 จึงสามารถสรุปได้ว่า กลยุทธ์พันธมิตรเชิงธุรกิจด้านความร่วมมือในการผลิตและการดาเนินงาน
ไม่มีผลต่อการตัดสินใจดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Telemed A ในประเทศไทย
สรุปและอภิปรายผล
จากผลการศึกษาการใช้กลยุทธ์พันธมิตรเชิงธุรกิจมีผลต่อการตัดสินใจดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Telemed A
ในประเทศไทย ผู้วิจัยได้นาผลสรุปการวิเคราะห์มาเชื่อมโยงกับแนวคิดและทฤษฎี รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถ
นามาอภิปรายข้อมูลได้ดังนี้
สมมติฐานที่ 1 ผลของการศึกษาวิจัยสอดคล้องกับสมมติฐานคือ กลยุทธ์พันธมิตรเชิงธุรกิจโดยรวม มีผลต่อ
การตัดสินใจดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Telemed A ในประเทศไทย อย่างมีนัยสาคัญที่ร ะดับ 0.05 เนื่องจากผู้ใช้แอป
พลิเคชันส่วนใหญ่ มีความต้องการใช้บริการด้านสุขภาพออนไลน์ ซึ่งระบบโครงสร้างของแอปพลิเคชัน จะจัดหาระบบ
การให้ บริการพื้ นฐาน เช่ น ด้ านการเงิ น ด้ านประกันชี วิ ต ด้ านการรักษา ตลอดจนด้ านการน าส่ งยาและเวชภัณฑ์
ซึ่งมีความเชื่อมโยงกันในทุก ๆ ด้าน และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ ที่กลุ่มพันธมิตรต่างๆ ได้ร่วมกัน
ออกแบบระบบให้บริการ ที่มีความเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจน ผู้ใช้บริการจึงสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเดียว
แต่สามารถตอบสนองความต้องการได้ครอบคลุมมากกว่าการเข้ารับบริการด้านสุขภาพโดยตรง ดัง นั้น จึงยอมรับ
สมมติฐานที่ 1 แสดงให้เห็นว่า กลยุทธ์พันธมิตรเชิงธุรกิจทั้ง 4 ด้านที่ Telemed A นามาใช้ โดยได้มีการร่วมมือ
กับพันธมิตรหลากหลายกลุ่ม เช่น กลุ่มโรงพยาบาล กลุ่มร้านขายยา กลุ่มประกันชีวิต กลุ่มธนาคาร กลุ่มการขนส่ง
และกลุ่มธุรกิจด้าน Telecom ซึ่งจัดได้ว่าเป็นลักษณะกลยุทธ์ที่มีความเหมาะสม และเป็นส่วนที่ช่วยให้แอปพลิเคชัน
Telemed A สามารถตอบโจทย์พฤติกรรมและการใช้ชีวิตของผู้บริโภค ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในด้านการเข้าถึง
บริการทางการแพทย์ที่รวดเร็วทันความต้องการ จึงทาให้ผู้ต้องการรับบริการ เห็นถึงความสะดวกที่ตนจะได้รับอย่าง
ครอบคลุม และนาไปสู่ความรู้สึกถึงความคุ้มค่าต่อการตัดสินใจดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน โดยพันธมิตรแต่ละกลุ่มจะใช้
จุดแข็งของตนมาทางานร่วมกัน เพื่อที่จะเกิดการได้ประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย (อนุชา พาน้อย, 2564) ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบ
ในการแข่งขัน เนื่องจากสามารถร่วมกันแบ่งปันด้านทรัพยากรทั้งในด้านข้อมูลหรือด้านทรัพยากรบุคคล แบ่งปันความรู้
และความคิด รวมไปถึงให้การปรึกษาในด้านต่างๆ ที่จะสามารถผลักดันและพัฒนาธุรกิจต่อไป สอดคล้องกับงานวิจัยของ
นิศาชล รัตนมณี, เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน , และ นลินณัฐ ดีสวัสดิ์ ( 2561 ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาองค์การ
โดยใช้พันธมิตรเชิงกลยุทธ์ พบว่า การที่องค์กรจะสามารถบรรลุเป้าหมายไปได้รวดเร็ว มิใช่เพียงความร่วมมือภายใน
องค์กรเท่านั้น แต่ยังต้องอาศัยการร่วมมือระหว่างองค์กรด้วย ไม่ว่าจะเป็นในด้านทางเทคนิค กลยุทธ์ หรือวิธีการต่างๆ
ซึ่งจะนาไปสู่การพัฒนาองค์กรให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้ามากขึ้น และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ
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สิริกันต์ สิทธิไทย (2564) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องกลยุทธ์การบริหารจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพชุมชนในรูปแบบการพานัก
ระยะยาว (Long Stay Wellness Tourism) เพื่อความยั่งยืนและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งผลวิจัยพบว่า ในหัวข้อ
ของกลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate Level Strategy) นั้น ธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพขององค์กรขนาดใหญ่ได้มี
การหาพันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Alliance) เช่น โรงพยาบาลตกลงเป็นพันธมิตรกับธุรกิจโรงแรม เพื่อสร้างความแข็งแกร่ง
และการได้เปรียบจากการแข่งขันในตลาด
สมมติฐานย่อยที่ 1 ผลการศึกษาวิจัยสอดคล้องกับสมมติฐานคือ กลยุทธ์พันธมิตรเชิงธุรกิจด้านความร่วมมือ
ทรัพยากรเชิงกลยุทธ์ มีผลต่อการตัดสินใจดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Telemed A ในประเทศไทย อย่างมีนัยสาคัญที่
ระดับ 0.05 เนื่องจากกลุ่มพันธมิตรมีความต้องการเพิ่มฐานลูกค้าของแต่ละองค์กร หากต้องดาเนินการเองจะส่งผลให้
มีการลงทุนด้านทรัพยากรที่เกี่ยวข้องสูง เช่น ทรัพยากรด้านบุคคล ด้านเทคโนโลยี ด้านการสื่อสารการตลาด ฯลฯ
ดังนั้น องค์กรจึงกาหนดกลยุทธด้วยการใช้ ทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับความต้องของกลุ่มลูกค้า มาร่วมออกแบบในการ
ให้บริการเพื่อเป็นการลดต้นทุนด้านต่างๆ และเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยกลยุทธ์ ของ
แอปพลิ เคชั น Telemed A จะพิ จ ารณาเลื อกกลุ่ ม พั น ธมิ ต รที่ ส ามารถเชื่ อโยงการบริการด้ า นสุ ขภาพให้ ม าร่ ว ม
ดาเนินการ จึงส่งผลให้มีระบบการให้บริการที่หลากหลาย และผู้ที่มีความต้องการใช้บริการด้านสุขภาพออนไลน์
ได้เห็นประโยชน์จากการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพื่อใช้บริการ จึงแสดงให้เห็นว่าการที่ Telemed A ได้มีการนากล
ยุทธ์ด้านความร่วมมือทรัพยากรเชิงกลยุทธ์ มาดาเนินธุรกิจ โดยมีการแบ่งปันทรัพยากรบุคคลร่วมกัน จากการรวบรวม
แพทย์เฉพาะทางมาอยู่ในแอปพลิเคชันเดียว เพื่อสามารถให้บริการผู้ที่ต้องการรับบริการได้ทั่วประเทศ เนื่องจาก
มีความต้องการกระจายบุคลากรทางการแพทย์เฉพาะทาง ที่ส่วนใหญ่มักมีการให้บริการในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นหลัก
(อนุชา พาน้อย, 2564) นอกจากนั้นยังมีการร่วมลงทุนกับบริษัทธุรกิจสายโทรคมนาคม สื่อ เทคโนโลยี และดิจิทัลรายใหญ่
อย่างบริษัทอินทัช โฮลดิ้งส์ เพื่อที่จะเพิ่มโอกาสในการพัฒนาเทคโนโลยี และงานวิจัยในมิติใหม่ของแพลตฟอร์มออนไลน์
ทางการแพทย์ ที่ เ หนื อกว่ า (TechsauceTeam, 2562) รวมไปถึ ง ความน่ า เชื่ อ ถื อ จากการที่ Telemed A มี ก ลุ่ ม
พันธมิตรที่เป็นบริษัทชั้นนาต่างๆ เช่น โรงพยาบาลจุฬารัตน์ บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย และบริษัท แอดวานซ์
อินโฟร์ เซอร์วิส (เอไอเอส) ซึ่งกลยุทธ์ความร่วมมือด้านทรัพยากรเชิงกลยุท ธ์ทั้งหมดเหล่านี้ จะช่วยให้ธุรกิจมีการ
แข่งขันในตลาดที่ได้เปรียบและมีการพัฒนาที่ยั่งยืน ส่งผลให้ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นต่อสินค้าและบริการของบริษัท
และมีความเต็มใจในการที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาใช้ ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ นิศาชล รัตนมณี,
เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน, และ นลินณัฐ ดีสวัสดิ์ (2561 ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาองค์การโดยใช้พันธมิตรเชิงกลยุทธ์
พบว่าการร่วมมือด้านทรัพยากรเชิงกลยุทธ์เป็นการสร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้าและองค์กรอื่น ๆ ที่อยากมีส่วนร่วม
ในการเป็นพันธมิตร โดยไม่ใช่เพียงแต่ได้รับประโยชน์ต่อการลงทุน ทรัพย์สินทางปัญญาและทรัพยากรบุคคลร่วมกัน
เท่านั้น อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ เสาวนีย์ หะยีอุมา (2561) ทาวิจัยเรื่องบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการขับเคลื่อนระบบสุขภาพระดับอาเภอ กรณีศึกษา 3 อาเภอนาร่อง จังหวัดสงขลา ที่พบว่าบทบาทในประเด็นที่ 4
การให้ความสาคัญกับการแบ่งปันทรัพยากรไม่ว่าจะเป็น บุคลากร เงิน เครื่องมือ ความรู้ในด้านเทคโนโลยี และฐานข้อมูล
ภายใต้การจัดการที่มีคุณภาพ โดยแบ่งการระดมทรัพยากร อันได้แก่ การใช้ทรัพยากรร่วมกัน การพัฒนาบุคลากร
และกองทุนสุขภาพระดับตาบล ส่งผลให้การจัดการกิจกรรมทางสุขภาพและสิ่งแวดล้อมมีความเป็นรูปธรรมมากขึ้น
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สมมติฐานย่อยที่ 2 กลยุทธ์พันธมิตรเชิงธุรกิจด้านความร่วมมือในการผลิตและการดาเนินงาน ผลจากการ
ศึกษาวิจัย พบว่า ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานคือ ไม่มีผลต่อการตัดสินใจดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Telemed A ใน
ประเทศไทย อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05 เนื่องจากการออกแบบระบบในแอปพลิเคชัน แยกเป็นส่วนของเทคโนโลยี
ด้านการเขียนโปรแกรม และส่วนการให้บริการของแต่ละกลุ่มพันธมิตร แล้วนามาร่วมมือในการผลิตสินค้าและบริการ
เพื่อดาเนินงานให้บริการด้านสุขภาพออนไลน์ร่วมกัน จากสินค้าและบริการที่หลากหลายของกลุ่มพันธมิตร ทาให้ผู้ใช้
สนใจและเห็นประโยชน์ในสินค้าและบริการที่มีในระบบมาก จึงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพื่อใช้บริการ แต่ในการใช้
บริการของโปรแกรมแล้ว ผู้ตอบแบบสอบถามยังพบปัญหาในการใช้หลายด้าน เช่น ความไม่เสถียรของโปรแกรม
จานวนผู้ประกอบวิชาชีพยังมีน้อย และสินค้าหรือโปรแกรมยังมีจานวนน้อย ฯลฯ เป็นผลให้ผู้ที่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
ใช้แล้ว มีความเห็นในการดาวน์โหลดลดน้อยลง แสดงให้เห็นว่ากลยุทธ์พันธมิตรเชิงธุรกิจด้านความร่วมมือในการผลิต
และการดาเนินงานยังไม่สามารถปรากฏผลงานได้อย่างชัดเจน ณ ช่วงเวลาที่ผู้วิจัยได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
ผู้ใช้บริการ เหตุจากที่การดาเนินงานร่วมกันของธุรกิจเทคโนโลยีทางการแพทย์และสุขภาพ (HealthTech) ในส่วน
ของโทรเวชกรรมหรือระบบปรึกษาแพทย์ออนไลน์ (Telemedicine) เช่น Telemed A นั้นอาจมีข้อจากัดบางประการ
อ้างอิงจากราชกิจจานุเบกษาฉบับล่าสุด ถึงมาตรการให้บริการของสถานพยาบาลโดยใช้ระบบการบริการการแพทย์
ทางไกล (Telemedicine) จากกระทรวงสาธารณสุข เช่ น ประเด็ น ความไม่ เสถีย รของเทคโนโลยีและ ข้อจ ากัด
ในเทคโนโลยีรูปแบบ AI ที่ยังต้องมีการพัฒนา เพื่อที่สนับสนุนและควบคุมการบริการในบางเรื่อง เนื่องจากการบริการ
ทางการแพทย์ นั้ น สามารถส่ ง ผลกระทบโดยตรงต่ อ ชี วิ ต และความเป็ น อยู่ ข องประชากร (Jutamard, 2564)
นอกจากนั้นยังพบปัญหาจากส่วนอื่น ๆ ในการใช้แอปพลิเคชันของผู้ตอบแบบสอบถาม อาทิ บุคลากรทางการแพทย์
ผลิตภัณฑ์แพ็กเกจและเวชภัณฑ์ กระบวนการนัดหมาย และระบบชาระเงินที่รวมไปถึงการใช้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ยังมี
ไม่เพียงพอ อีกทั้งข้อจากัดอีกประการนั่นก็คือ อุปสรรคความกลัวของโรงพยาบาลและสถานพยาบาลในช่วงแรก
ต่อการถูกทาลาย (Disrupt) หรือการเข้ามาแทนที่โรงพยาบาลโดยสมบูรณ์จากเทคโนโลยี (อนุชา พาน้อย, 2564)
จึงทาให้การดาเนินการของกลุ่มโรงพยาบาล กลุ่มเทคโนโลยี และกลุ่มอื่นๆ อาจยังไม่ทั่วถึงมากพอ และส่งผลให้
ประชากรต้องใช้เวลา ในการเปิดรับการบริการการแพทย์ทางไกล ที่ต่างจากการรับบริการปกติพอสมควร จึงทาให้
ความสาคัญของด้านการร่วมมือนี้ ยังไม่เกิดผลในความคิดของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ
นิศาชล รัตนมณี , เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน, และ นลินณัฐ ดีสวัสดิ์ (2561) ได้ศึกษาวิจัยในเรื่องการพัฒนาองค์การโดย
ใช้พันธมิตรเชิงกลยุทธ์ ที่ผลงานวิจัยพบว่าความร่วมมือด้านการผลิตและการดาเนินงาน เป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยี
หรือเป็นการแบ่งปันความรู้ ซึ่งเป็นลักษณะการร่วมมือแบบ MOU (Memorandum of Understanding) เช่น มีการ
ร่วมมือกันระหว่างองค์กรภาครัฐและเอกชน
สมมติฐานย่อยที่ 3 ผลการศึกษาวิจัยสอดคล้องกับสมมติฐานคือ กลยุทธ์พันธมิตรเชิงธุรกิจด้านความร่วมมือ
ทางการตลาด มีผลต่อการตัดสินใจดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Telemed A ในประเทศไทย อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ
0.05 เนื่องจากกลุ่มพันธมิตรมีการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการร่วมกัน เพื่อให้บริการในระบบแอปพลิเคชัน เป็นการ
ส่งเสริมด้านการตลาดของธุรกิจให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเข้าถึงได้อีกช่องทางหนึ่ง จึงส่งผลให้การบริการในแอปพลิเคชัน
มีความครอบคลุมกับความต้องการของผู้ใช้บริการที่หลากหลาย ทาให้เป็นปัจจัยสนับสนุนการตัดสินใจดาวน์โหลด
แอปพลิเคชันของผู้ใช้มากขึ้น แสดงให้เห็นว่าการที่ Telemed A ได้นากลยุทธ์การทาการตลาดร่วมกันมาใช้ โดยมี
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คู่พันธมิตรที่เป็นบริษัทชั้นนา มาช่วยประชาสัมพันธ์และส่งมอบบริการไปสู่ผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นการได้รับสิทธิประโยชน์
จาการทาประกัน ยกตัวอย่างเช่น ธนาคารทิสโก้ เพิ่มสิทธิประโยชน์ให้บุคคลที่ทาประกันภัยกับธนาคาร ในการที่สามารถ
เข้าถึงบริการทางการแพทย์ของ Telemed A ได้อย่างรวดเร็ว และไม่มีค่าใช้จ่ายได้ตลอด 24 ชั่วโมง (“ทิสโก้จับมือ
Telemed A ส่งบริการพบหมอออนไลน์ถึงมือลูกค้า”, 2564) การทาเช่นนี้จึงเป็นส่วนช่วยลดความเสี่ยงของผู้รับบริการใน
การที่จะขอปรึกษาแพทย์ออนไลน์แต่มีความกังวลว่าจะไม่สามารถใช้สิทธิประโยชน์ของตนได้จากการทาประกัน
ที่ตนถือครองสิทธิ์อยู่ หรือในส่วนของการเสนอโปรโมชั่นส่วนลด เช่น บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (เอไอเอส)
ร่วมทาการตลาดโดยให้ส่วนลด 20% กับผู้ใช้บริการเอไอเอส อีกทั้งลูกค้าที่เป็นกลุ่มเซเรเนดยังสามารถรับบริการ
ปรึกษาแพทย์ทางไกล (Telemedicine) ได้แบบไม่มีค่าใช้จ่ายถึง 2 ครั้งต่อปี และครั้งต่อๆ ไปก็ยังลดอีก 20 เปอร์เซ็นต์
เช่นกัน (“AIS 5G ผนึกกาลังพาร์เนอร์ด้านสุขภาพ ร่วมสร้างสุขภาพวิถีใหม่ด้วย “Well-bing Telemedicine”, 2564)
ซึ่งกลยุทธ์เหล่านี้ จะเป็นตัวช่วยในการส่งเสริมให้มีการเข้าถึงสินค้าและบริการ ในด้านความสะดวกรวดเร็วและ
การประหยัดที่ตรงกับความต้องการ ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้ผู้บริโภคที่มีความสนใจในการดูแลรักษาสุขภาพของตน เกิดการ
รับรู้ผ่านช่องทางต่างๆ และนาไปสู่การตัดสินใจดาวน์โหลดแอปพลิเคชันในที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ประกายดาว
ดีปาละ (2561) ในหัวข้อเรื่องกลยุทธ์พันธมิตรธุรกิจ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้ Grab Application ที่พบว่า กลยุทธ์
พันธมิตรด้านการตลาดที่ Grab ได้นามาปฏิบัติ สามารถเพิ่มฐานลูกค้าได้มากขึ้น เนื่องจากมีการร่วมมือกับพาร์ทเนอร์
ที่เป็นร้านค้าชั้นนา โดยใช้การมีชื่อเสียงของแบรนด์คู่พันธมิตร ในการจัดกิจกรรมส่วนลดต่างๆ เพื่อที่จะดึงดูดกับ
ความสนใจของผู้บริโภคให้ได้มากที่สุด และยังสามารถเพิ่มช่องทางการตลาด ในการจะนาสินค้าเข้าสู่ตลาดที่มีความ
ต้องการง่ายมากขึ้น
สมมติฐานย่อยที่ 4 ผลการศึกษาวิจัยสอดคล้องกับสมมติฐาน คือ กลยุทธ์พันธมิตรเชิงธุรกิจด้านความ
ร่วมมือในการจัดหาการบริการต่างๆ ในแอปพลิเคชัน มีผลต่อการตัดสินใจดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Telemed A
ในประเทศไทย อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05 เนื่องจากแอปพลิเคชัน Telemed A มีการจัดหากลุ่มพันธมิตรที่ร่วม
ให้บริการแต่ละบริษัท โดยเลือกผลิตภัณฑ์หรือบริการขององค์กรที่สามารถเชื่อมโยง และตอบสนองตรงกับความ
ต้องการพื้นฐานของผู้ใช้บริการด้านสุขภาพออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชันที่หลากหลายและครอบคลุม ผู้ใช้บริการจึงมั่นใจ
ในการดาวน์แอปพลิเคชัน เพื่อใช้เป็นช่องทางในการรับบริการ แสดงให้เห็นว่าการที่ Telemed A นากลยุทธ์ด้านการ
ร่วมมือในการจัดหาการบริการต่างๆ สามารถเป็นส่วนที่ช่วยให้มีการบริการด้านสุขภาพที่ครบถ้วน ในรูปแบบออนไลน์
ที่จากเดิมอาจมีเพียงแค่การให้บริการทางออฟไลน์เพียงเท่านั้น ดังเช่น มีการเติมเต็มการบริการทางด้านออนไลน์
ให้กับกลุ่มพันธมิตรที่เป็นโรงพยาบาลมากขึ้น ในขณะที่โรงพยาบาลไม่ต้องเสียงบการลงทุนที่มากเกินจาเป็น แต่
สามารถบริ ห ารการจั ด การให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพได้ ทั้ ง รู ป แบบออฟไลน์ แ ละออนไลน์ รวมถึ ง ยั ง ได้ ผ ลลั พ ธ์ กลั บ มา
ที่มากกว่าด้วย (“‘ด็อกเตอร์เอทูแซด’‘ซีรีย์เอ’คือสถานีต่อไป”, 2562) อีกทั้งแอสเซทไวส์ บริษัทพัฒนาอสังหาฯ ที่ มี
การร่วมมือกับ Telemed A เพื่อต้องการที่จะยกระดับในการดูแลสุขภาพให้กับผู้บริโภคในโครงการ โดยแอสเซทไวส์ มี
เป้าหมายที่จะเป็นผู้นาเจ้าแรกในด้าน Health Facility ของวงการอสังหาฯ ซึ่งเดิมทีได้มีการให้บริการของโรงพยาบาล
อยู่แล้ว แต่ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของ Telemed A ที่มีแพลตฟอร์มการให้บริการสุขภาพทางแอปพลิเคชัน ส่งผลให้
ผู้บริโภคมีทางเลือกในด้านการดูแลสุขภาพเพิ่มขึ้น เมื่อเข้าเป็นสมาชิกของโครงการที่พักอาศัย ช่วยลดระยะเวลาและ
ค่าใช้จ่ายของผู้บริโภค ในการดูแลรักษาสุขภาพต่อการเข้ารับบริการในสถานพยาบาล โดยใช้ แอปพลิเคชันปรึกษา
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แพทย์ออนไลน์ของโครงการที่สมาชิกสามารถดาวน์โหลดได้ (“แอสเซทไวส์ผนึก Telemed A ดึงแพลตฟอร์มดิจิทัล
ดูแลสุขภาพลูกบ้าน นาร่องโครงการ Kave TU”, 2565) ตลอดจนผู้บริโภคอื่น ๆ ที่อยู่ในที่พักอาศัยจากแหล่งต่างๆ
ก็สามารถใช้บริการปรึกษาแพทย์ออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชันได้เช่นเดียวกัน จากการจัดหาการบริการในกลุ่มพันธมิตร
อื่นๆ เช่น กลุ่มประกัน กลุ่มธนาคาร อีกทั้งตัวอย่างของกลุ่มโรงพยาบาลและกลุ่มธุรกิจอสังหาฯ ที่มีเป้าหมายในการ
ให้บริการด้านสุขภาพเช่นเดียวกันนั้น ไม่จาเป็นต้องเสียเวลาและเสียเงินลงทุนที่จะจัดตั้งแอปพลิเคชันหรือการให้บริการ
ทางออนไลน์ด้วยตัวเอง ซึ่งส่วนนี้ก็เป็นตัวอย่างของการร่วมมือกันระหว่างองค์กร ที่จะสามารถช่วยลดค่าใช้จ่าย
บางส่วนลง และเมื่อลดค่าใช้จ่ายบางส่วนได้ ก็สามารถเพิ่มประโยชน์ให้ผู้บริโภคมากขึ้น ส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้
ถึงประโยชน์ที่ตนจะได้รับ และนาไปสู่การตัดสินใจที่จะดาวน์โหลดในที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ นิศาชล รัตนมณี,
เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน, และ นลินณัฐ ดีสวัสดิ์ (2561) ได้ศึกษาวิจัยในเรื่องการพัฒนาองค์การโดยใช้พันธมิตรเชิงกลยุทธ์
ผลการวิจัย พบว่า ในส่วนของความร่วมมือด้านการจัดหาโดยการร่วมมือกันระหว่างสององค์กร อาจได้รับการยกเว้น
บางประการซึ่งการยกเว้นเหล่านั้นจะสามารถช่วยลดต้นทุน เงินทุน และค่าใช้จ่ายได้
ข้อเสนอแนะจากการวิจัยและนาผลไปใช้
จากผลการศึกษากลยุทธ์พันธมิตรเชิงธุรกิจ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Telemed A
ของผู้ใช้บริการในประเทศไทย เพื่อนาไปพัฒนาเนื้อหาเพิ่มเติม ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการในการรับบริการ
ของผู้บริโภค โดยสามารถนาผลการศึกษาไปใช้ในแต่ละด้าน ดังนี้
1. จากผลวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีต่อกลยุทธ์พันธมิตรเชิงธุรกิจโดยรวม ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Telemed A ในประเทศไทย พบว่า ผู้ใช้บริการมีความเห็นด้วยกับกลยุทธ์พันธมิตรเชิงธุรกิจ ใน
ด้ า นการร่ว มมื อในการจั ด หาบริการต่ างๆ ในแอปพลิ เคชั น สามารถช่ ว ยให้ มี การบริการด้ า นสุ ขภาพที่ ครบครัน
ในรูปแบบออนไลน์ ที่จากเดิมมีเพียงแค่การให้บริการ ณ สถานพยาบาลเพียงเท่านั้น ดังเช่น มีการเติมเต็มการบริการ
ทางด้านออนไลน์ ให้กับกลุ่มพันธมิตรที่เป็นโรงพยาบาลมากขึ้น ในขณะที่โรงพยาบาลไม่ต้องเสียงบการลงทุนที่มาก
เกินจาเป็น แต่สามารถบริหารการจัดการให้มีประสิทธิภาพได้ทั้งรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ รวมถึงยังได้ผลลัพธ์
กลับมาที่มากกว่า หรือแม้กระทั้งการจัดหารบริการในกลุ่มธนาคาร สามารถช่วยต่อกระบวนการชาระเงินที่สะดวก
และกลุ่มบริษัทประกัน ที่สามารถตอบโจทย์ผู้ที่มีสิทธิ์คุ้มครองอยู่แล้วได้ครบในแอปพลิเคชันเดียว อีกทั้งในส่วนด้าน
ความร่วมมือทรัพยากรเชิงกลยุท ธ์ พบว่าการนากลุ่มพันธมิตรที่เป็นบริษัทชั้นนาต่างๆ เช่น โรงพยาบาลจุฬารัตน์
บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย และบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (เอไอเอส) มาเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับ
แอปพลิเคชัน ส่งผลให้ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นต่อสินค้าและบริการของบริษัท และมีความเต็มใจในการที่จะดาวน์โหลด
แอปพลิเคชันมาใช้ และในส่วนของด้านความร่วมมือทางการตลาด พบว่า พันธมิตรบริษัทชั้นนาสามารถช่วยประชาสัมพันธ์
และส่งมอบบริการไปสู่ผู้บริโภค ทาให้เป็นตัวกระตุ้นต่อการตัดสินใจที่จะดาวน์โหลดในที่สุด เช่น การได้รับสิทธิ์ส่วนลด
20% จากการเป็นสมาชิกของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (เอไอเอส) ในการใช้แอปพลิเคชัน Telemed A
ดังนั้น บริษัท Telemed A รวมทั้งผู้ประกอบการธุรกิจบริการทางด้านสุขภาพและทางการแพทย์สามารถนา
ผลส่วนนี้ไปใช้ในการแผนวางกลยุทธ์ ในการค้นหาพันธมิตรในแต่ละด้านให้ มีความเหมาะสม และอาจมีการให้ทา
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แบบสอบถาม หรือให้แสดงความคิดเห็นของผู้บริโภคหลังจากใช้บริการแอปพลิเคชัน เพื่อที่จะสามารถตอบโจทย์กับ
ความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. จากผลวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล แสดงให้ เ ห็ น ว่ า บริ ษั ท Telemed A ควรให้ ค วามสํ า คั ญ ในกลยุ ท ธ์ พั น ธมิ ต ร
เชิงธุรกิจทั้งสามด้าน
2.1 ด้านความร่วมมือในการจัดหาการบริการต่างๆ ในแอปพลิเคชัน
กลยุทธ์พันธมิตรเชิงธุรกิจด้านความร่วมมือในการจัดหาการบริการต่างๆ ในแอปพลิเคชัน
โดยบริ ษั ท Telemed A สามารถนํ า ผลส่ ว นนี้ ไ ปใช้ ต รวจสอบ และให้ ค วามสํ า คั ญ ในการนํ า เสนอข้ อ มู ล ภายใน
แอปพลิเคชันที่จําเป็น เช่น ราคา คําแนะนําเกี่ยวกับการใช้สิทธิประโยชน์ต่างๆ รวมถึงค้นหากลุ่มพันธมิตรอื่นๆ ที่มี
ความต้องการอยากจะมีส่วนร่วมในการให้บริการด้านสุขภาพ เพื่อนําไปวางแผนถึงช่องว่างของการบริการในแอปพลิเคชัน
ว่าควรจะเพิ่มพันธมิตรในส่วนใด ที่จะสามารถทําให้ผู้รับบริการได้รับการบริการที่ครบวงจร ตรงกับความต้องการได้
มากที่สุด
2.2 ด้านความร่วมมือทรัพยากรเชิงกลยุทธ์
กลยุทธ์พันธมิตรเชิงธุรกิจด้านความร่วมมือทรัพยากรเชิงกลยุทธ์ บริษัท Telemed A
สามารถนําผลส่วนนี้ไปใช้ ในการให้ความสําคัญกับการคัดเลือกกลุ่มพันธมิตรชั้นนําที่มีส่วนช่วยให้บริษัท Telemed A
มีความน่าไว้วางใจในการที่จะใช้บริการทางการแพทย์ในรูปแบบออนไลน์ เช่น โรงพยาบาลจุฬารัตน์ บริษัท อลิอันซ์
อยุธยา ประกันภัย และบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (เอไอเอส) รวมถึงการคัดเลือกกลุ่มพันธมิตร ที่มีส่วนช่วยใน
การพัฒนาเทคโนโลยี และงานวิจัยของแพลตฟอร์มออนไลน์ทางการแพทย์ในมิติใหม่ๆ เช่น บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ ที่ได้
ร่วมลงทุนกับบริษัท Telemed A เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีด้านทางการแพทย์ที่เหนือกว่าคู่แข่ง
2.3 ด้านความร่วมมือทางการตลาด
กลยุทธ์พันธมิตรเชิงธุรกิจด้านความร่วมมือทางการตลาด บริษัท Telemed A สามารถ
นําผลส่วนนี้ไปใช้ในการมุ่งเน้นร่วมกันจัดทําการตลาดอย่างต่อเนื่อง เช่น มีการทําโปรโมชันในการลดราคา หรือได้รับ
ราคาพิเศษให้กับผู้ที่เป็นสมาชิกของพันธมิตร เช่น บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (เอไอเอส) ร่วมทําการตลาด
โดยให้ส่วนลด 20% และควรร่วมมือกับบริษัทใหญ่ที่มีชื่อเสียงในด้านของการดูแลรักษาสุขภาพ เช่น บริษัทประกัน
เพื่อช่วยลดความกลัวของผู้บริโภคต่อการเบิกค่ารักษาไม่ได้ อีกทั้งยังจะส่งผลให้ช่องทางการประชาสัมพันธ์เพื่อการรับรู้
ของผู้บริโภค มีมากขึ้นและนําไปสู่การตัดสินใจที่จะใช้บริการ
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ ต่อไป
เพื่อให้การศึกษาวิจัยในครั้งถัดไป ได้ผลการศึกษาในแง่มุมและประโยชน์มากขึ้น จึงขอเสนอแนะในการศึกษาวิจยั
ครั้งต่อไป ดังนี้
1. ควรเก็ บ ข้ อ มู ล ในลั ก ษณะเชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative Research) เช่ น สั ม ภาษณ์ ก ลุ่ ม ผู้ ที่ ไ ด้ ใ ช้ บ ริ ก าร
แอปพลิ เ คชั น ปรึ ก ษาแพทย์ ท างไกล (Telemedicine) ของ Telemed A เพื่ อ การได้ ข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ในเชิ ง ลึ ก
และความละเอียด โดยเฉพาะกลยุทธ์พันธมิตรที่มีการการปฏิเสธสมมติฐานนั่นก็คือ ด้านความร่วมมือการผลิตและการ
ดําเนินงาน เพื่อสามารถนํามาพัฒนา ปรับปรุงให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคได้มากที่สุด
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2. ควรศึกษากลยุทธ์พันธมิตรจากปัจจัยอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น ปัจจัยในเรื่องความเข้ากันได้ในเรื่องวิสัยทัศน์
(Compatible Vision) เพื่อสามารถนามาเป็นตัวช่วยในการวางแผนกลยุทธ์ร่วมกัน และมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งจะทาให้
ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่น และนาไปสู่การตัดสินใจใช้บริการ เนื่องจากผลวิจัยในด้านความร่วมมือการผลิตและการ
ดาเนินงานที่ปฏิเสธสมมติฐาน อาจเป็นเพราะบางองค์กรอาจมีวิสัยทัศน์ที่แตกต่างกันในบางเรื่อง จึงทาให้ผู้บริโภครับรู้
ถึงประเด็นดังกล่าวได้ไม่ชัดเจนและทั่วถึงมากพอ
3. ควรศึกษาเรื่อง อิทธิพลที่ส่งผลต่อการตัดสินใจดาวน์โหลดแอปพลิเคชันปรึกษาแพทย์ออนไลน์ (Telemedicine)
เพื่อที่สามารถรับรู้ความคิดเห็นและมุมมองอื่นๆ ของผู้บริโภค เนื่องจากผลวิจัยที่ได้มาพบว่า นอกจากกลยุทธ์พันธมิตร
เชิงธุรกิจ ที่เป็นผลช่วยให้มีก ารตัดสินใจดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Telemed A ยังมีปัจจัยร่วมด้วยตัวอื่น ๆ ที่ไม่ได้
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออัตราการจ่ายเงินปันผลของหลักทรัพย์ในกลุ่มอุตสาหกรรม
การแพทย์ ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ทำการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออัตราการจ่ายเงินปันผลของหลักทรัพย์ในกลุ่มอุตสาหกรรมทาง
การแพทย์ ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจำนวน 11 บริษัท ซึ่งการศึกษาครั้งนี้
ครอบคลุมช่วงปี พ.ศ. 2554-2564 โดยอัตราส่วนทางการเงินที่ใช้ในการศึกษานี้ประกอบด้วย อัตราการหมุนเวียนของ
สินทรัพย์รวม (AT) อัตราการเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือ (D/E) อัตราส่วนมูลค่าหุ้นต่อมูลค่าทาง
บั ญ ชี (P/BV) อั ต ราการเปลี่ ยนแปลงอัต ราผลตอบแทนจากส่ วนของผู ้ถื อหุ้ น (ROE) และขนาดของกิ จการของ
กลุ่มอุตสาหกรรมทางการแพทย์ ในขณะที่ ตัวแปรตามของการศึกษานี้คือ อัตราการจ่ายเงินปันผล โดยใช้การวิเคราะห์
สมการถดถอยเชิงพหุคูณ เพื่อหาความสัมพันธ์ของอัตราส่วนทางการเงินกับราคาหลักทรัพย์ ผลการศึกษาพบว่า
อัตราส่วนทางการเงินที่มีความสัมพันธ์กับอัตราการจ่ายเงินปันผล คือ อัตราส่วนมูลค่าหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชี ( P/BV)
ประกอบด้วย อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (AT) อัตราการเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือ หุ้น
(D/E) อัตราการเปลี่ยนแปลงอัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) และขนาดของกิจการ
คำสำคัญ: อัตราส่วนทางการเงิน ขนาดของกิจการ บริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Abstract
This study examines factors Influencing dividend payout of 11 companies in the health case
serine industry, listed in the stock exchange of Thailand. The study covers the period from 2011 to
2021. The financial ratios employed as independently variables consist of total assets turnover,
return on equity, debt to equity ratio, price to book value, and size of firm, while dividend payout
is used as a dependent variable. The results of multiple regression show that the financial ratios
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which influence dividend payout price to book value, total asset turnover, debt to equity ratio,
return on equity and size of firm.
Keywords: Financial Ratios, Size of Firm, Listed Companies, The Stock Exchange of Thailand
บทนำ
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
ปัจจุบันมนุษย์มีความสนใจในเรื่องของการลงทุนเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากการลงทุนเป็นการเพิ่มค่าของเงิน
ในอนาคต โดยผู้ลงทุนคาดหวังจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของดอกเบี้ย เงินปันผล หรือ
กําไรจากส่วนต่างของราคา โดยแลกกับความเสี่ยงจากการลงทุนที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ การถือเงินสดไว้โดยไม่ลงทุนใดๆ
แม้ไม่เกิดความเสี่ยงจากการลงทุน แต่ก็ไม่ช่วยให้เกิดผลกําไรหรือผลตอบแทนใดๆ เพื่มมากขึ้น และยิ่งไปกว่านั้นใน
อนาคตนักลงทุนยังต้องเผชิญกับความเสี่ยงจากอัตราเงินเฟ้ออีกด้วย ทั้งนี้ในปัจจุบันมนุษย์เริ่มสนใจในเรื่องของการออม
และการลงทุนเพิ่มวัยเกษียณเป็นจำนวนมากขึ้น เนื่องจากคนทั่วไปมีแนวโน้มต้องเผชิญกับการขาดรายได้ประจํ าหลัง
การเกษียณอายุการทํางาน ดังนั้น คนทุกคนจึงควรเริ่มต้นการออมและการลงทุนตั้งแต่อายุยังน้อยเพื่อให้สามารถ
สะสมความมั่งคั่งไดัมากพอที่จะใช้เลี้ยงชีพในยามเกษียณได้ในอนาคต การลงทุนในประเทศไทยมีทางเลือกมากมาย
และมีเส้นทางในการลงทุนที่หลากหลายมากกว่าในอดีต ไม่ว่ าจะเป็นการเงินฝากในธนาคาร การลงทุนในตลาด
หลั ก ทรั พ ย์ ก ารลงทุ น ในตลาดพั น ธบั ต ร ตั ๋ ว เงิ น คลั ง หุ ้ น กู ้ ก องทุ น รวม ตราสารอนุ พ ั น ธ์ ก ารลงทุ น ในทองคํ า
อสังหาริมทรัพย์ตราสารหนี้และตราสารทุน เป็นต้น ในบรรดาทางเลือกในการลงทุนที่กล่าวมานั้น การลงทุนใน
ตราสารทุน ซึ่งก็คือการลงทุนในหุ้นสามัญเป็นหนึ่งทางเลือกของการลงทุนที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในปัจจุบัน
ทั้งนี้ ในการลงทุนในหุ้นสามัญ ผู้ลงทุนจะมีสถานะเป็นเจ้าของกิจการซึ่งจะมีส่วนได้เสีย ที่ศึกษาตลาดนั้นเนื่องจาก
ประเทศไทยยังมีคนที่ศึกษาเรื่องนี้ จะให้ศึกษาจึงเป็นสาเหตุให้ทางผู้วิจัยต้องการศึกษาว่าปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลกระทบ
ต่อการจ่ายเงินปันผลของหลักทรัพย์โดยในการศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษากลุ่มหลักทรัพย์อุตสาหกรรมทางการแพทย์
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่ออัตราการจ่ายเงินปันผลของหุ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมการแพทย์
2. เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาการลงทุนสำหรับนักลงทุนหุ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมทางการแพทย์ที่ต้องการ
ผลตอบแทนในรูปแบบของเงินปันผล
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง/การทบทวนวรรณกรรม
นิกข์นิภา บุญช่วย และสุพรรณิกา สันป่าแก้ว (2563) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้นของ
กลุ่มหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกรณีศึกษา กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารและกลุ่มบริการ
กรณีศึกษา กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารและกลุ่มบริการ โดยกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ข้อมูลในงบการเงินของบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารและกลุ่มบริการ ภายในรอบระยะเวลาบัญชี
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สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ถึง ปี พ.ศ. 2560 โดยไม่รวมบริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน
อยู่ระหว่างการล้มละลายหรือต้องจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการและกองทุนรวม รวมทั้งสิ้น จำนวน 144 บริษัท ซึ่งทำการ
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ จากการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ในการประมวลผล เพื่อทดสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ ได้แก่ อัตรากำไรสุทธิ อัตราการหมุนของสินทรัพย์ และตัวทวีของ ส่วนผู้ถือหุ้น
กับตัวแปรตาม ได้แก่ อัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น โดยระดับนัยสำคัญทางการวิเคราะห์ สถิติถดถอยพหุคูณ
ผลการวิ จ ั ย พบว่ า อั ต รากำไรสุ ท ธิ อั ต ราการหมุ น เวี ย นของสิ น ทรั พ ย์ และตั ว คู ณ ทวี ส ่ ว นของผู ้ ถื อหุ ้ น มี ผ ลต่ อ
ผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น โดยจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งหมายความว่าเมื่ออัตราส่วนนี้สูงขึ้นจะ
ส่งผลต่อผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้นในภาพรวมของอุตสาหกรรมกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารและกลุ่มบริการ
นั่นคือ ผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นผลมาจากประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (PM) ประสิทธิภาพจากการใช้
สินทรัพย์ (AT) หรือเกิดจากโครงสร้างทางการเงิน (EM) ได้ดียิ่งขึ้น
ปราญชลี สมภพโภคาเศรษฐ์ (2559) ได้ทำการศึกษาเรื่องโครงสร้างผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท กับ
นโยบายการจ่ายเงินปันผล ข้อมูลที่นำมาศึกษาอยู่ในในช่วงเวลาระหว่าง พ.ศ. 2554-2558 โดยที่ตัวแปรตาม ได้แก่
เงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield) และตัวแปรอิสระคือ สัดส่วนผู้ถือหุ้นราย จากผลลัพธ์ของการศึกษาพบว่า ตัวแปร
ทุกตัวที่นำมาศึกษานั้นมีส่งผลต่อเงินปันผลตอบแทนซึ่งตัวแปรอิสระส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์กับตัวแปรตามในทิศทาง
เดียวกัน ยกเว้นขนาดของคณะกรรมการบริษัท อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์ และโอกาสการเติบโตของ กิจการที่มี
ความสัมพันธ์กับเงินปันผลตอบแทนในทิศทางตรงกันข้าม โดยการค้นคว้าอิสระฉบับนี้ได้สรุปผลการศึกษาไว้ว่าหาก
บริษัทมีโครงสร้างของผู้ถือหุ้นที่มีลักษณะการกระจุกตัวของนักลงทุนรายย่อยที่วัดได้จากการกระจายการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้น
รายย่อยและการกระจุกตัวของอำนาจการบริหารบริษัทที่วัดได้จากสัดส่วนผู้ถือหุ้ นรายใหญ่ จะทำให้บริษัทมีค่าของ
เงินปันผลตอบแทนในระดับที่สูง เพราะเป็นการตอบสนองต่อความต้องการของผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อยไปพร้อม
กันนั้นเอง
ภาณุพันธุ์ อุดมผล (2560) ศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออัตราการจ่ายเงินปันผลของบริษัทจดทะเบี ยนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: กรณีศึกษาบริษัทในกลุ่มหุ้นสามัญขนาดใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ศึกษาบริษัทในกลุ่มหุ้นสามัญขนาดใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีทั้งหมดทั้งสิน 47 บริษัท โดยที่ข้อมูล
จากรายงานประจำปีของแต่ละหลักทรัพย์ ช่วงที่ศึกษาจะครอบคลุมในช่วงปี พ.ศ. 2550-2559 ตัวแปรอิสระที่ใช้ใน
การศึกษานี้ประกอบด้วย ผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ อัตราส่วนสภาพคล่อง อัตราส่วน
หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น สินทรัพย์รวม กระแสเงินสดจากการดำเนินงานต่อสินทรัพย์รวม อัตราการเติบโตของ
ยอดขาย และการกระจายการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย และตัวแปรตามคือ อัตราการจ่ายเงินปันผล ผลการศึกษา
จากแบบจำลอง Pooled OLS ซึ่งเป็นแบบจำลองที่เหมาะสมที่สุดแสดงให้เห็นว่า ผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้ น
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ และ อัตราการเติบโตของยอดขายเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการอัตราการจ่ายเงินปันผลอย่าง
มีนัยสำคัญทางสถิติ
สินี ภาคย์อุฬาร (2558) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับราคาหลักทรัพย์ของบริษัทที่มี
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงสุดของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยใช้ข้อมูลอัตราส่วนทางการเงิน ได้แก่ อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) อัตราผลตอบแทนจาก
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สินทรัพย์ (ROA) อัตราส่วนมูลค่าหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชี (P/BV) อัตรากำไรสุทธิ (NP) อัตราเงินปันผลตอบแทน (DIY)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) โดยอาศัยข้อมูลรายไตรมาสของหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคา
ตลาดสูงสุดของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 8 อุตสาหกรรม คือ
กลุ ่ ม เกษตรและอุ ต สาหกรรมอาหาร กลุ ่ ม อุ ต สาหกรรมสิ น ค้ า อุ ป โภคบริ โ ภค กลุ ่ ม อุ ต สาหกรรมธุ รกิ จ การเงิ น
กลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุตสาหกรรม ผลการศึกษาพบว่า อัตราส่วนทางการเงินที่มีความสัมพันธ์กับราคาหลักทรัพย์
คือ อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) อัตราส่วนมูลค่าหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชี (P/BV) อัตรากำไรสุทธิ (NP) อัตราเงินปันผล
ตอบแทน (DIY) อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) และอัตราส่วนทางการเงินที่ไม่มีความสัมพันธ์กับราคา
หลักทรัพย์ คือ อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA)
Uwuigbe, Jafaru, and Ajayi (2555) เป็นผู้จัดทำการศึกษาเรื่อง นโยบายเงินปันผลและประสิทธิภาพ
การดำเนินงานของกิจการ กรณีศึกษาธุรกิจที่ดำเนินการในประเทศไนจีเรีย ข้อมู ลที่นำมาศึกษานั้นเป็นข้อมูลรายปี
ในช่วงเวลาระหว่าง พ.ศ. 2549-2553 โดยที่กำหนดให้ตัวแปรตามคืออัตราการจ่ายเงินปันผลและตัวแปรอิสระ คือ
ผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้คือ ปัจจัยของประสิทธิภาพการดำเนินงานของกิจการ โดยที่อธิบายไว้ว่า
การทำการทำกำไรของหน่วยธุรกิจยิ่งมากขึ้น การการเงินปันผลนั้นก็จะเพิ่มขึ้นตาม และโครงสร้างส่วนของเจ้าของกับ
ขนาดของบริษัทที่ถูกประเมินด้วยจำนวนของคณะกรรมการบริหารนั้นมีผลโดยตรง โดยที่มีความสัมพันธ์ในเชิงบวก
เช่นกัน เพราะปัจจัยทั้ง 2 นี้ เป็นผู้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยตรง
วิธีดำเนินการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยโดยใช้ข้อมูลงบการเงินของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ของกลุ่มอุตสาหกรรมทางการแพทย์ รายไตรมาศ พ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ. 2564 รวม 10 ปี เพื่อศึกษาอัตราส่วนเงินปันผลกับ
ผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ของกลุ่มอุตสาหกรรมทางการแพทย์
บริษัทที่ทำการศึกษา
กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งของงานวิ จั ย นี ้ คื อ บริ ษ ั ท ที ่ อยู ่ หมวดอุ ต สาหกรรม ทางการแพทย์ ท ี ่ จ ดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 11 บริษัท เกณฑ์ในการเลือกใช้บริษัทที่อยู่ในหมวดอุตสาหกรรมทางการแพทย์
ข้อมูลวันที่ 24 ตุลาคม 2564 มีรายละเอียดรายชื่อบริษัทที่ทำการศึกษา 1) บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)
2) บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) 3) บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) 4) บริษัท โรงพยาบาล
บำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) 5) บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน) 6) บริษัท วัฒนาการแพทย์ จำกัด
(มหาชน) 7) บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน) 8) บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) 9) บริษัท
ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) 10) บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) และ 11) บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)
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ข้อมูลและแหล่งที่มาของข้อมูล
งานวิจัยเรื่องนี้อาศัยข้ อมูลอัตราส่วนทางการเงินของหมวดอุตสาหกรรมทางการแพทย์ ในรูปแบบข้อมูล
อนุกรมไตรมาส ซึ่งได้มากจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ ( Secondary Source ) นั่นคือ อัตราส่วนทางการเงินของแต่ละ
บริ ษ ั ท ได้ แ ก่ อั ต ราส่ ว นเงิ นปั นผลตอบแทน (Dividend Yield) อั ต ราผลตอบแทนจากส่ ว นของผู ้ถื อหุ ้ น (ROE)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) อัตราส่วนมูลค่าหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชี (P/BV) อัตราการหมุนเวียนของ
สิ น ทรั พ ย์ รวม (Total Assets Turnover) ขนาดของบริ ษ ั ท (Firm size) ของหมวดอุ ต สาหกรรมทางการแพทย์
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 23 บริษัท และมีข้อมูลที่ต้องใช้ในการวิจัยอย่ างครบถ้วน
ทั้งนี้ ข้อมูลที่นำมาวิเคราะห์เป็นข้อมูลรายไตรมาสอยู่ในช่วงเวลาระหว่างปีพ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ. 2564 โดยสืบค้นจาก
ฐานข้อมูล SETSMART (SET Market Analysis and Reporting Tool) ทั้งนี้ ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยเรื่องนี้มีรายละเอียด
ดังปรากฏในตารางต่อไปนี้
ลำดับ
1
2
3
4
5
6

ข้อมูล
อัตราเงินปันผลตอบแทน (DIY)
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม(AT)
อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E)
อัตราส่วนมูลค่าหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชี (P/BV)
อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE)
ขนาดของบริษัท (Firm size)

หน่วย
ร้อยละ
ร้อยละ
เท่า
เท่า
ร้อยละ
ร้อยละ

แหล่งที่มา
ข้อมูล Highlight
ของบริษัท
หลักทรัพย์
ฐานข้อมูล
SETSMART

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2564)

การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
ในการศึกษาค้นคว้าวิจัยครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ เป็นการทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปร
ที่มีผลต่อราคาปันผล หมวดธุรกิจการแพทย์ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อีกทั้งศึกษาความสัมพันธ์ ของ
ผลกระทบและทิศทางความสัมพันธ์ โดยนำข้อมูลที่รวบรวมได้มาทำการประมาณค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระ
แต่ละตัว แล้วจึงนำผลที่ได้มาสรุปและอธิบายถึงความสัมพันธ์ของตัวแปรต้นกับปันผลราคาหลักทรัพย์ (กุลนิษฐ์ ศักดิ์จิรพาพงษ์,
2560)
ผลการวิจัย
1. บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) (AHC) จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปร โดยใช้
การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณพบว่า ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับอัตราการจ่ายเงินปันผล พบว่าไม่มีความสัมพัน ธ์
กับการเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนมูลค่าหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชี
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2. บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) (BCH) จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปร โดยใช้
การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณพบว่า ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับอัตราการจ่ายเงินปันผล อัตราการเปลี่ยนแปลง
อัตราส่วนมูลค่าหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชี มีความสัมพันธ์ที่พบว่าถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนมูลค่าหุ้นต่อมูลค่าทาง
บัญชีเพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะทำให้อัตราการจ่ายเงินปันผลลดลง 0.2267 หน่วย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นที่
99% และอัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้นความสัมพันธ์ที่พบว่า ถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงอัตราผลตอบแทนจาก
ส่วนของผู้ถือหุ้น เพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะทำให้อัตราการจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้น 0.0517 หน่วย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ณ ระดับความเชื่อมั่นที่ 95%
3. บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (BDMS) จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปร โดยใช้
การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณพบว่า ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับอัตราการจ่ายเงินปันผล อัตราส่วนมูลค่าหุ้นต่อ
มูลค่าทางบัญชีความสัมพัน ธ์ที่พบว่า ถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนมูลค่าหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชี เพิ่มขึ้น 1 หน่วย
จะทำให้อัตราการจ่ายเงินปัน ผลลดลง 0.2509 หน่วยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นที่ 99% และ
อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้นความสัมพันธ์ที่พบว่าถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงอัตราผลตอบแทนจากส่วนของ
ผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะทำให้อัตราการจ่ายเงินปันผลลดลง 0.0605 หน่วย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ณ ระดับ
ความเชื่อมั่นที่ 95%
4. บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) (BH) จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปร โดยใช้
การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณพบว่า ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับอัตราการจ่ายเงินปันผล อัตราส่วนมูลค่าหุ้นต่อ
มูลค่าทางบัญชี ความสัมพันธ์ที่พบว่าถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนมูลค่าหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชี เพิ่มขึ้น 1 หน่วย
จะทำให้อัตราการจ่ายเงินปันผลลดลง 0.1763 หน่วยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นที่ 99%
5. บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน) (M-CHAI) จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปร โดยใช้
การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณพบว่า ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับอัตราการจ่ายเงินปันผล อัตราส่วนมูลค่าหุ้นต่อ
มูลค่าทางบัญชีความสัมพันธ์ทพี่ บว่าถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนมูลค่าหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชี เพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะ
ทำให้อัตราการจ่ายเงินปันผลลดลง 0.8563 หน่วยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นที่ 99% และขนาด
ของกิจการความสัมพันธ์พบว่าถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงอัตราการจ่ายเงินปันผลลดลง 2.1356 หน่วย อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นที่ 95%
6. บริษัท วัฒนาการแพทย์ จำกัด (มหาชน) (NEW) จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปร โดยใช้
การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณพบว่า ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับอัตราการจ่ายเงินปันผล อัตราส่วนมูลค่าหุ้นต่อ
มูลค่าทางบัญชีความสัมพันธ์ทพี่ บว่าถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนมูลค่าหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชี เพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะ
ทำให้อัตราการจ่ายเงินปันผลลดลง 0.6073 หน่วย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นที่ 99% อัตราการ
หมุนเวียนของสินทรัพย์รวมพบว่าถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงอัตราการหมุน เวียนของสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะ
ทำให้อัตราการจ่ายเงินปันผลลดลง 2.8037 หน่วย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% อัตราการ
เปลี่ยนแปลงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นพบว่า ถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงอัตราการเปลี่ยนแปลงอัตราส่วน
หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะทำให้อัตราการจ่ายเงินปันผลลดลง 2.9229 หน่วย อย่างมีนัยสำคัญ
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ทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% อัตราการเปลี่ยนแปลงอัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้นพบว่าถ้าเกิ ด
การเปลี่ยนแปลงอัตราการเปลี่ยนแปลงอัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะทำให้อัตรา
การจ่ายเงินปันผลลดลง 0.0296 หน่วยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นที่ 95%
7. บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน) (NTV) จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปร โดยใช้
การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณพบว่า ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับอัตราการจ่ายเงินปันผล อัตราส่วนมูลค่าหุ้นต่อ
มูลค่าทางบัญชีความสัมพันธ์ที่พบว่าถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนมูลค่าหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชีเพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะทำให้
อัตราการจ่ายเงินปันผลลดลง 0.8037 หน่วยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นที่ 99%
8. บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) (RAM) จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปร โดยใช้
การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณพบว่า ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับอัตราการจ่ายเงินปันผ ล ขนาดของธุรกิจมี
ความสัมพันธ์ที่พบว่าถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงของขนาดธุรกิจ ลดลง 1 หน่วย จะทำให้อัตราการจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้น
2.3274 หน่วย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นที่ 99% อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวมพบว่า
ถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงของอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวมลดลง 1 หน่วย จะทำให้อัตราการจ่ายเงินปันผล
เพิ่มขึ้น 10.2378 หน่วย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% และขนาดของกิจการ พบว่า ถ้าเกิด
การเปลี่ยนแปลงของขนาดของกิจการลดลง 1 หน่วย จะทำให้อัตราการจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้น 2.3274 หน่วย อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นที่ 99%
9. บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) (SKR) จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปร โดยใช้การวิเคราะห์
การถดถอยเชิงพหุคูณพบว่า ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับอัตราการจ่ายเงินปันผล อัตราส่วนมูลค่าหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชี
ความสัมพันธ์ที่พบว่าถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนมูลค่าหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชีเพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะทำให้อัตรา
การจ่ายเงินปันผลลดลง 0.3675 หน่วย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นที่ 99%
10. บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) (SVH) จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปร โดยใช้การวิเคราะห์
การถดถอยเชิงพหุคูณพบว่า ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับอัตราการจ่ายเงินปันผล อัตราส่วนมูลค่าหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชี
ความสัมพันธ์ที่พบว่าถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนมูลค่าหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชีเพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะทำให้อัตรา
การจ่ายเงินปันผลลดลง 0.8730 หน่วย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นที่ 99% อัตราการหมุนเวียน
ของสินทรัพย์รวมถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้ น 1 หน่วย จะทำให้อัตรา
การจ่ายเงินปันผลลดลง 9.1925 หน่วย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% อัตราการเปลี่ยนแปลง
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงอัตราการเปลี่ยนแปลงอัตราการเปลี่ยนแปลงอัตราส่วน
หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะทำให้อัตราการจ่ายเงินปันผลลดลง 3.5286 หน่วยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ณ ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% อัตราการเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงของ
อัตราการเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะทำให้อัตราการจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้น
0.277 หน่วยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นที่ 99%
11. บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) (VIBHA) จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปร โดยใช้
การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณพบว่า ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับอัตราการจ่ายเงินปันผล ราคาต่อมูลค่าทางบัญชี
และขนาดของธุรกิจความสัมพันธ์ที่พบว่าถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงราคาต่อมูลค่าทางบัญชีและขนาดของธุรกิจ เพิ่มขึ้น
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1 หน่วย จะทำให้อัตราการจ่ายเงินปันผลลดลง 0.3595 หน่วย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นที่ 99%
อัตราการเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นความสัมพัน ธ์ที่พบว่าถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงอัตราส่วน
หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง 1.441 หน่วยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นที่ 95%
สรุปผลการศึกษา
Sector
สมมติฐาน
AHC
BCH
BDMS
BH
M-CHAI
NEW
NTV
RAM
SKR
SVH
VIHBA

AT
+

DE
-

ผลการทดสอบ
PBV
+

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
+
N/A
+
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
+

N/A
+
-

ROE
+

FS
+

N/A
+
N/A
N/A
+
N/A
N/A
N/A
+
N/A

N/A
N/A
+
N/A
N/A
N/A
+
N/A
N/A
-

หมายเหตุ: N/A ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ
+ มีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่น 95%
- มีความสัมพันธ์เชิงลบอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่น 95%

อภิปรายผลการศึกษา
ผู้ศึกษาได้ทำการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ด้วยการวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณ โดยเบื้องต้นค่าสัมประสิทธิ์ที่ได้จากวิธีการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณนี้ข้อมูลที่ได้จึงเป็นการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนทางการเงินที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ ผลที่ได้จากการศึกษา
สามารถสรุปได้ดังนี้
การเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนมูลค่าหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชี (Price to Book Value: P/BV) มีอิทธิพลอย่างมี
นัยสำคัญต่ออัตราการจ่ายเงินปันผลในเชิงบวกอัตราส่วนเปรียบเทียบระหว่างราคาตลาดของหุ้นสามัญต่อมูลค่าทาง
บัญชีของหุ้นสามัญ 1 หุ้น ตามรายงานงบการเงินล่าสุดของบริษัทผู้ออกหุ้นสามัญ ซึ่งมี 10 บริษัทที่นักลงทุนให้
ความสำคัญกับอัตราส่วนนี้ คือ 1) บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) 2) บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ
จำกัด (มหาชน) 3) บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) 4) บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน)
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5) บริษัท วัฒนาการแพทย์ จำกัด (มหาชน) 6) บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน) 7) บริษัท โรงพยาบาล
รามคำแหง จำกัด (มหาชน) 8) บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) 9) บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) และ 10) บริษัท
โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักลงทุนให้คุณค่ากับหุ้นสามัญของบริษัทมากน้อยเพียงใด
เมื่อเทียบกับมูลค่าทางบัญชีของบริษัท โดยที่ถ้าค่าของอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชีสูง หลักทรัพย์นั้นก็มีความน่าสนใจ
ในการลงทุนมากตามไปด้วย ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ในกลุ่ม
อุตสาหกรรมของหลักทรัพย์ในดัชนี SET 50 ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี อัตราส่วนมูลค่าหุ้นต่อ
มูลค่าทางบัญชีมีความสัมพันธ์ต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์
ขนาดของกิจการ (Size of Firm) มีส่งผลในทิศทางเดียวกันกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในเชิงบวก ซึ่งการวิเคราะห์
ขนาดของแต่ละบริษัทที่อยู่ในอุ ตสาหกรรม ซึ่งธุรกิจที่มีขนาดใหญ่ย่อมจะมีความได้เปรียบมากกว่าธุรกิจขนาดเล็ก
ทั้งด้านเงินทุนการจ้างผู้บริหารที่มีความสามารถสูง อีกทั้งได้เปรียบทางด้านการแข่งขันในตลาด ซึ่งมีผลทั้ง 4 บริษัท คือ
1) บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) 2) บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน) 3) บริษัท โรงพยาบาล
รามคำแหง จำกัด (มหาชน) และ 4) บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)
การเปลี่ ย นแปลงอั ต ราผลตอบแทนจากส่ ว นของผู้ ถื อหุ้ น (ROE) ไม่ ส่ ง ผลและมี ทิ ศทางตรงกั นข้ า มต่อ
อั ต ราการจ่ า ยเงินปันผล (DIY) เนื่องจากอัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) นั้นมีความสัมพันธ์กันสูงมาก
กับอัตราการจ่ายเงินปันผล (DIY) มีทั้งหมด 3 บริษัท คือ 1) บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) 2) บริษัท
โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน) และ 3) บริษัท วัฒนาการแพทย์ จำกัด (มหาชน)
การเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) ไม่ส่งผลและมีทิศทางตรงกันข้ามต่อ อัตรา
การจ่ายเงินปันผล (DIY) เนื่องจากอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) นั้นมีความสัมพันธ์กันสูงมากกับอัตรา
การจ่ายเงินปันผล (DIY) โดยอัตราส่วนนี้วิเคราะห์สัดส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ที่สะท้อนถึงความเสี่ยงได้ดี
จึงมีผลกระทบต่อผลตอบแทนและราคาหุ้น ถ้ามีอัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสูงซึ่งซึ่งควรจะมีความสัมพันธ์กับ
ราคาหลักทรัพย์ไปในเชิงลบ แสดงว่านักลงทุนมีความเชื่อมั่นว่าการก่อหนี้นั้นจะเป็นผลดีกับกิจการ เป็นหนี้ที่ก่อให้เกิด
รายได้ ประกอบด้วย 3 บริษัท คือ 1) บริษัท วัฒนาการแพทย์ จำกัด (มหาชน) 2) บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) และ
3) บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (Total Assets Turnover: AT) ไม่ส่งผลและมีทิศทางตรงกันข้ามต่อ
ต่ออัตราการจ่ายเงินปันผล (DIY) อัตราส่วนนี้บอกว่าบริษัทสามารถใช้สินทรัพย์ที่มีอยู่ทั้งหมดสร้างยอดขายได้กี่เท่า
ถ้าสูงถือว่าสร้างได้มาก แต่ถ้าต่ำแสดงว่าบริษัทไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ หรืออาจจะแปลได้ว่าบริษัทมีสินทรัพย์ที่ไม่สร้าง
รายได้อยู่ก็ได้ เป็นอัตราส่วนที่แสดงถึงประสิทธิภาพในการใช้ สินทรัพย์รวมของกิจการว่าก่อให้เกิดยอดขายมากน้อย
เพียงใด หากอัตราส่วนนี้มีค่าสูง แสดงว่าการลงทุนในสินทรัพย์รวมก่อให้เกิดยอดขายได้ดี ประกอบด้วย 3 บริษัท คือ
1) บริษัท วัฒนาการแพทย์ จำกัด (มหาชน) 2) บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) และ 3) บริษัท สมิติเวช จำกัด
(มหาชน)
จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้พบว่า ตัวแปรที่ศึกษาพบว่าตัวแปรที่มีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับ
งานวิจัยของ กฤตยชญ์ ศรีสุข (2556) ที่ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับการเปลี่ยนแปลงของ
ราคาหลักทรัพย์ในดัชนี SET50 จำนวนทั้งหมด 30 บริษัท ได้แก่ อัตราส่วนมูลค่าหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชี อัตรา
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ผลตอบแทนของสินทรัพย์ อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น อัตราผลตอบแทนของส่วนของผู้ถือหุ้น อัตราการจ่ายเงิน
ปันผล อัตรากำไรสุทธิ แล้วทำการวิเคราะห์แยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทาง
การเงินที่มีความสัมพันธ์กับการเปลีย่ นแปลงราคาหลักทรัพย์ ผลการศึกษาพบว่า อัตราผลตอบแทนของส่วนของผู้ถือหุ้น เป็น
อั ต ราส่ ว นที ่ ม ี ความสั ม พั น ธ์ ม ากที ่ ส ุ ด ของทางการแพทย์ ร อั ต ราผลตอบแทนของสิ น ทรั พ ย์ เป็ น อั ต ราส่ ว นที ่ มี
ความสัมพันธ์มากที่สุด จำนวน 3 กลุ่ม คือ กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และ
ก่อสร้าง และกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร อัตราส่วนราคาหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชี เป็นอัตราส่วนที่มีความสัมพันธ์มากที่สุด
ของกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ส่วนอุตสาหกรรมบริการนั้นไม่มีอัตราส่วนทางการเงินใดนั้นมีความสัมพันธ์ กับ
การเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
สำหรับผู้ที่ต้องการนำงานค้นคว้าอิส ระนี้ไปศึกษาและค้นคว้าต่อ ควรขยายขอบเขตการศึกษาโดยการเพิ่ม
หลั กทรั พ ย์ น ำมาศึ กษาให้ ม ากยิ ่ ง ขึ ้ น และควรแบ่ ง หลั กทรั พ ย์ ท ี ่ ศึ กษาออกเป็ น ตามประเภทของอุ ต สาหกรรม
เพื่อที่จะให้ทราบแน่ชัดถึงปัจจัยที่ส่งผลต่ออัตราการจ่ายเงินปันผลในแต่ละอุตสาหกรรมเพราะอาจจะมีความแตกต่าง
กันไปในแต่ละอุตสาหกรรม มิได้ร่วมถึงปัจจัยเชิงเศรษฐกิจมหภาค รวมทั้งอิทธิพลของตลาดทุนสำคัญในประเทศอื่นๆ
ซึ่งล้วนแต่เป็นปัจจัยที่สำคัญ อาทิเช่น พฤติกรรมการจัดการกำไร และโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้นๆ เป็นต้น
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ปัจจัยการตลาดแบบไร้รอยต่อที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า
ของผู้บริโภคร้านวัตสันในประเทศไทย
OMNI CHANNEL MARKETING FACTORS EFFECTING CONSUMER
PURCHASING DECISIONS OF WATSONS IN THAILAND
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บทคัดย่อ
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ได้แก่ 1) เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยการตลาดแบบไร้รอยต่อ (Omni Channel Marketing)
ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสิ นค้าของผู้บริโภคร้าน Watsons ในประเทศไทย 2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัย
การตลาดแบบไร้รอยต่อ (Omni Channel Marketing) ของผู้บริโภคร้าน Watsons ในประเทศไทย และ 3) เพื่อวิเคราะห์
รูปแบบการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคร้าน Watsons ในประเทศไทย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ กลุ่มผู้บริโภค
ที่เคยซื้อสินค้าร้าน Watsons ในประเทศไทยผ่าน 2 ช่องทาง ทั้งช่องทางหน้าร้านและช่องทางออนไลน์ จาก Facebook:
Watsons จานวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) ทาการตอบแบบสอบถามผ่าน Google Forms เครื่องมือวิจัยคือ แบบสอบถาม และ
การวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ สถิติการวิเคราะห์การถดถอยเชิ ง พหุ
(Multiple Regression Analysis) ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21-30 ปี
สถานภาพโสด มีระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพนักเรียนและนักศึกษา มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 10,00120,000 บาท มีจานวนสมาชิกในครอบครัวระหว่าง 3-4 คน ภูมิลาเนาอยู่ภาคกลาง รวมไปถึงสถิติการวิเคราะห์ถดถอย
พบว่า ปัจจัยการตลาดแบบไร้รอยต่อส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคร้าน Watsons ในประเทศไทย อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และปัจจัยการตลาดแบบไร้รอยต่อทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการเชื่อมโยงช่องทางเข้าหา
ผู้บริโภคหรือลูกค้า ด้านการเข้าใจพฤติกรรมและความคาดหวังของผู้บริโภค ด้านการส่งมอบประสบการณ์ที่ตรงต่อ
ความต้องการของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง ด้านการสร้างความผูกพันกับผู้บริโภคหรือลูกค้า มีผลเชิงบวกการตัดสินใจซื้อ
สินค้าของผู้บริโภคร้าน Watsons ในประเทศไทย อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และงานวิจัยนี้เพื่อให้ บริษัท
เซ็นทรัล วัตสัน จากัด และผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมค้าปลีกสุขภาพและความงามสามารถนาผลการวิจัยไปใช้
ในการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดและช่องทางการขายให้ดีขึ้น
คาสาคัญ: การตลาดแบบไร้รอยต่อ การตัดสินใจซื้อ วัตสัน สุขภาพและความงาม
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Abstract
The objectives of this research are 1) to analyze omni channel marketing factors effecting
consumer purchasing decisions of Watsons in Thailand. 2) To study the opinions on the Omni
Channel Marketing of Watsons consumers in Thailand. 3) To analyze the purchasing decision patterns
of Watsons consumers in Thailand. The sample group used in the research was a group of 400
consumers who had bought products at Watsons in Thailand through both channels, storefront and
online channels from Facebook: Watsons. The research tool used was a purposive sampling
questionnaire responded via Google Forms. The research tool was a questionnaire and the data
were analyzed with percentage, mean, standard deviation and multiple regression analysis statistic.
The results showed that most of the respondents were single female, students aged between 2130 years with bachelor’ s degree, who had average monthly income between 10,001- 20,000 baht,
and had family members between 3-4 people domiciled in the central region. The regression analysis
results showed that Omni channel marketing factors affected consumer decisions at Watsons Stores
in Thailand whit 0. 05 significant level, and the four Omni channel marketing factors had positive
effects on purchasing decision making by consumers of Watsons in Thailand with 0. 05 significant
level. The results of the study will statistically significant at the 0. 05 level. And this research is to
enable Central Watsons Company Limited and entrepreneurs in the health and beauty retail industry
to apply the research results to improve and develop marketing strategies and better sales channels.
Keywords: Omni Channel Marketing, Purchasing Decisions, Watsons, Health and Beauty
บทนา
ปี 2020 การแพร่ระบาด COVID-19 ทาให้อีคอมเมิร์ซทั่วโลกขยายตัวอย่างรวดเร็ว จนกลายเป็น New Normal
ของวิถีชีวิตผู้บริโภคในยุคดิจิทัลไปแล้ว และถึงวันนี้ก้าวเข้าสู่ปี 2021 บทบาทของช่องทางออนไลน์ในแพลตฟอร์ม
รูปแบบต่างๆ จะทวีความสาคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์ม Brand.com/Brand Application, e-Marketplace,
Retailer Website/App, Social Commerce รวมไปถึง Conversational Commerce ซึ่งเป็นการซื้อขายผ่านรูปแบบ
แชทระหว่างคนขายกับคนซื้อ การซื้อขายออนไลน์ยังคงมีบทบาทสาคัญทั้งต่อแบรนด์และผู้บริโภค (แบรนบัฟเฟ่ต์, 2564)
Omni-Channel มาจากคาว่า Omnis ในภาษาละตินแปลว่า All หรือ Universal ซึ่งแปลเป็นไทยได้ว่า ทั้งหมด
หรือทุกหนทุกแห่ง ซึ่งความหมายของ Omni-Channel Marketing หมายถึง การเชื่อมโยงทุกช่องทางการตลาดให้
เป็นหนึ่งเดียวกันเพื่ออานวยความสะดวกให้ผู้บริโภคมีทางเลือกในการตัดสินใจซื้อได้ทุกที่ ทุกเวลา (อรรัมภา หัวใจ
และคณะ, 2557)
พฤติกรรมการจับจ่ายบนโลกดิจิทัลของผู้บริโภคนับจากนี้ จะยิ่งสอดรับแพลตฟอร์มแบบ Omni-Channel
เป็นการมอบประสบการณ์การช้อปปิ้งในหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์หรือออฟไลน์ให้กับลูกค้าอย่างไม่มี
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สะดุด เมื่อการชอปปิงออนไลน์ได้เปรียบในเรื่องเวลา และความสะดวกสบายในการชอปปิงที่น้อยลงแต่ได้ของครบ ไม่ต้อง
เสียเวลาเดินหา ไม่ต้องเสียเวลาหาที่จอดรถ หรือเดินทางออกจากบ้าน Omni-Channel ธุรกิจค้าปลีกและแบรนด์ต่างๆ
ในไทยจะกลายเป็นโมเดลที่ทุกแบรนด์ต้องให้ความสาคัญอย่างจริงจัง บนโลกที่ไร้รอยต่อ การซื้อขายสินค้าก็จะถูก
ทลายเส้นแบ่งระหว่างออนไลน์กับออฟไลน์เช่นกัน ทุกแบรนด์ต้องเดินหน้าพัฒนาเครื่องมือใหม่ๆ เพื่อมอบประสบการณ์
การชอปปิงที่สะดวกสบาย และตอบโจทย์ลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น (ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์, 2564)
อุตสาหกรรมสุขภาพและความงามในแต่ละปีที่ผ่านมามีการเติบโตอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ 6-9 ยังมีแนวโน้ม
ขยายตัว แต่การแพร่ระบาดของ COVID 19 มีการล็อคดาวน์ประเทศจึงทาให้ชะลอตัวในด้านเศรษฐกิจ (มาร์เก็ตเธียร์,
2563) ปัจจุบันผู้บริโภคหันมาใส่ใจในเรื่องของการดูแลตัวเองมากขึ้น ทั้งการกิน การดูแลร่างกาย ผิวพรรณต่างๆ ทาให้
อุตสาหกรรมนี้มีการเติบโตขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะในโลกออนไลน์ที่มีการออกแคมเปญ หรือเกิดอินฟลูเอนเซอร์ ด้านสุขภาพ
ความงามมากขึ้น กระแสโลกโซเชียลมีเดีย จึงทาให้ผู้บริโภคยิ่งติดตามเทรนด์ (เอ็ซเธท-อิค ซี-คเร็ท, 2563) ทาให้
อุตสาหกรรมสุขภาพและความงามมีการเติบโตอย่างชัดเจนทาให้เกิดแบรนด์ใหม่มากมายในตลาดยิ่งกระตุ้ นให้ตลาด
เติบโตมากขึ้น อุตสาหกรรมมีการแข่งขันกันรุนแรงมากขึ้น ทั้งการขยายสาขา การเพิ่มช่องทางออนไลน์ แข่งนาเสนอ
สินค้าใหม่ (ปรับทัพรับศึกสกินแคร์ออนไลน์, 2562)
วัตสัน (Watsons) เป็นผู้นาร้านเพื่อสุขภาพและความงาม ยอดขายอันดับหนึ่งในประเทศไทยได้เปิดดาเนินการ
ในไทยครั้งแรกในปี พ.ศ. 2539 วัตสัน เป็นผู้นาในการสร้างมาตรฐานใหม่ให้แก่วงการร้านเพื่อสุขภาพและความงาม
อย่างต่อเนื่อง ด้วยการนาเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย และมีผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพและความงามคอยให้
คาปรึกษาเพื่อช่วยดูแลลูกค้าตั้งแต่ภายนสู่ภายนอก ด้วยพันธะสั ญญาที่ให้ผู้บริโภคได้ใช้ชีวิตให้รู้สึกดี (LOOK GOOD,
DO GOOD, FEEL GREAT) ในทุกๆ วันด้วยการสร้างรอยยิ้มนาเสนอสินค้าและการบริการที่เป็นเลิศให้แก่ลูกค้า ทั้งที่
ร้านวัตสันและวัตสันออนไลน์ (Watsons, 2564) วัตสัน (Watsons) พร้อมมอบประสบการณ์ชอปปิงอย่างไร้รอยต่อ
(Omni Chanel) ตอบโจทย์ให้แก่ผู้บริโภค โดยมีความโดดเด่นด้านการผสานประสบการณ์ชอปปิงแบบอย่างไร้รอยต่อ
(Omni Chanel) วัตสันเดินหน้าผสมผสานประสบการณ์การชอปปิ งระหว่างการซื้อสินค้าทางหน้าร้านและช่องทาง
ออนไลน์ เพื่อเติมเต็มไลฟ์สไตล์ให้กับลูกค้า ที่มุ่งเน้นให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างผู้บริโภคกับผลิตภัณฑ์ การอัพเดทเทรนด์
และประสบการณ์ด้านสุขภาพความงามต่างๆ และนาเสนอโปรโมชั่นที่ดีที่สุดผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งผู้บริโภคสามารถ
เข้าถึงได้ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังอานวยความสะดวกด้านการชาระเงินให้มีตัวเลือกที่หลากหลาย รวมไปถึงการ
ซื้อสินค้าออนไลน์สามารถรับสินค้าที่หน้าร้านหรือเลือกรับที่บ้านตามความสะดวกของลูกค้า (ผู้จัดการออนไลน์, 2564)
งานวิจัยที่ผ่านมาในอดีตที่ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้า ซึ่งพบว่ามีงานวิจัยเกี่ยวกับร้านค้า Watsons และการตลาด
แบบไร้รอยต่อ (Omni Channel) เช่น (ชุติมา ปรีชาธรรมรัช, 2562) ศึกษาเรื่องคุณค่าตราสินค้าและปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคสินค้าตราวัตสันในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า คุณค่าตราสินค้า
ด้านคุณภาพตราสินค้า และด้านเชื่อมโยงตราสินค้าและส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านราคา
ด้านกายภาพ ด้านกระบวนการ และด้านส่งเสริมการตลาดส่งผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อสินค้า (วรวรรณ วาณิชย์เสริมกุล,
2562) ศึกษารูปแบบการนาเสนอเนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ Watsons ที่ทาให้เกิด Engagement พบว่า เนื้อหาบน
เฟซบุ๊กแฟนเพจ รูปแบบการให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ เป็นกลยุทธ์ในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในการ
รับรู้ จดจา (ฐิตา อภิชาตะจุฑาพันธุ์, 2560) ศึกษาเรื่องการศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อยาและ
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รับบริการสุขภาพที่ผู้บริโภคมีต่อร้านบู๊ทส์ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้า และ
บริการจากร้านบู๊ทส์ คือ รูปแบบการจัดร้าน ตราสินค้า บัตรสมาชิก สถานที่ตั้ง การบริการ และราคาสินค้า (นพวรรณ
เปมานุกรรักษ์, 2560) ศึกษาเรื่องปัจจัยส่วนประสมการตลาดค้าปลีกที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าร้านเซโฟร่า
(Sephora) พบว่า กลุ่มตัวอย่างชื่นชอบและประทับใจในการซื้อสินค้า ทาให้ยังไปซื้อสินค้าและสนใจสินค้ารุ่นใหม่
จากทางร้านเนื่องจากสินค้ามีการพัฒนาปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา (อรอุมา จันทรนคร, 2561) ศึกษาเรื่องคุณ ภาพ
การบริการ การสื่อสารแบบปากต่อปาก การรับรู้ถึงคุณภาพของสินค้า ความไว้วางใจในสื่อสังคม และคุณลักษณะของ
ร้านค้าที่ส่งผลต่อความภักดีของผู้ใช้บริการร้านอีฟแอนด์บอยในกรุงเทพมหานคร พบว่า คุณภาพการบริการ การรับรู้
ความไว้วางใจ ไม่ส่งผลต่อความภักดี และการสื่อสารแบบปากต่อปาก คุณลักษณะของร้านส่งผลต่อความภักดี (ชนม์พิสิฐ
พญามงคล, 2562) ศึกษาเรื่องปัจจัยด้านการให้บริการและบุคลิกภาพของแบรนด์ที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการร้าน
เครื่องสาอางมัลติแบรนด์ พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ความสาคัญกับคุณภาพและความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์มากกว่า
การบริการหรือมารยาทของพนักงาน
ดังนั้นผู้ทาวิจัยจึงทาการศึกษาเรื่อง ปัจจัยการตลาดแบบไร้รอยต่อ (Omni Channel Marketing) ที่ส่งผลต่อ
การตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคร้านวัตสันในประเทศไทย เนื่องจากงานวิจัยต่างๆ ที่เคยศึกษามาในอดีตนั้นยังไม่พบ
งานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการตลาดแบบไร้รอยต่อของร้านวัตสันซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ วัตสันใช้ในปัจจุบัน จึงทาให้ผู้วิจัย
มีความสนใจศึกษาหัวข้อนี้ และเพื่อเป็นแนวทางต่อการดาเนินงานของกลุ่มอุตสาหกรรมค้าปลีกสุขภาพและความงาม
โดยสามารถนาผลวิจัยที่ได้จากการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาช่องทางการขายและปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภค
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยการตลาดแบบไร้รอยต่อ (Omni Channel Marketing) ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
สินค้าของผู้บริโภคร้าน Watsons ในประเทศไทย
2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยการตลาดแบบไร้รอยต่อ (Omni Channel Marketing) ของผู้บริโภค
ร้าน Watsons ในประเทศไทย
3. เพื่อวิเคราะห์รูปแบบการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคร้าน Watsons ในประเทศไทย
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง/การทบทวนวรรณกรรม
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตลาดแบบไร้รอยต่อ (Omni Channel Marketing)
Verhoef, Kannan, and Inman (2015) กล่าวว่า ช่องทางการตลาดแบบไร้รอยต่อ (Omni Channel Marketing)
หมายถึง การเชื่อมโยงเครือข่ายทุกช่องทางการตลาดให้เป็นหนึ่งเดียวกันเพื่ออานวยความสะดวกให้ผู้บริโภคมีทางเลือก
ในการตัดสินใจซื้อสินค้าได้ทุกที่ หรือการบริหารการทางานร่วมกันของหลายๆ ช่องทาง และองค์กรมีปฏิสัมพันธ์กับ
ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งจะทาให้ลูกค้าประทับใจและได้รับประสบการณ์ที่ดี
อรรัมภา หัวใจ และคณะ (2557) กล่าวว่าองค์ประกอบของ Omni Channel Marketing ซึ่งประกอบด้วย
Integrating Maximizing Delivering และ Engaging
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1. การเชื่อมโยงช่องทางเข้าหาผู้บริโภคหรือลูกค้า Integrating (Strategically Build in integrated channel)
โดยแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบดังนี้
1.1 การเชื่อมโยงช่องทางการขายสินค้าหรือบริการแบบไร้รอยต่อ เป็นการเชื่อมโยงการซื้อสินค้า
ตั้งแต่ก่อนการซื้อสินค้าจนกระทั้งผู้บริโภคได้รับสินค้าถึงมือ โดยการนาทุกช่องทางการซื้อขายทั้งช่องทางออนไลน์และ
ออฟไลน์ มาเชื่อมต่อเพื่ออานวยความสะดวกให้ผู้บริโภคสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ทุกเวลา และทุกช่องทางตามที่ลูกค้า
ต้องการ
กรณีของวัตสัน (Watsons) ทุกวันนี้ผู้บริโภคส่วนใหญ่สามารถหยิบโทรศัพท์สมาร์ทโฟนขึ้นมาเลือก
ดูสินค้าจาก Website หรือ Application เพื่อเปรียบเทียบราคากับคุณภาพต่างๆ ทาให้วัตสันมีการเชื่อมต่อข้อมูลการ
ติดต่อจาก Website หรือ Applicationหรือ Call Center หรือ Line Chat & Shop เมื่อผู้บริโภคต้องการสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามโดยการโทรหาคอลเซ็นเตอร์หรือแชทกับวัตสันได้เลย หรือถ้าถูกใจสินค้านั้นแล้ว
ก็สามารถสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ (Watsons.co.th) หรือ Application (Watsons TH) ได้เช่นกัน จากนั้นระบบจะคานวณ
ราคาให้ทันทีและเมื่อสั่งซื้อไปแล้วผู้บริโภคสามารถเลือกที่จะให้ทางวัตสันส่งสินค้ามาให้ถึงที่โดยเพิ่มอัตราค่าบริการ
ตามกาหนดของวัตสันหรือเลือกที่จะไปรับสินค้าเองได้ที่วัตสันสโตร์ นอกจากนั้น วัตสันยังอานวยความสะดวกให้กับ
ผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้นสาหรับผู้บริโภคที่เลือ กจะมารับสินค้าเองด้วยการปรับเว็บ ไซต์และแอปพลิเคชันให้รองรับกับ
โทรศัพท์สมาร์ทโฟน โดยการเชื่อมต่อกับแผนที่ Google ที่จะคอยช่วยบอกเส้นทางไปยังวัตสันสโตร์อย่างละเอียด
1.2 กลยุทธ์การเชื่อมโยงการตลาดและการสื่อสารในแต่ละช่องทางให้มีเนื้อหาไปในทิศทางเดียวกัน
การทาการสื่อสารทั้งการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขายและอื่นๆ ผ่านหลากหลายช่องทางทั้งทาง
ออฟไลน์ ออนไลน์ โซเชียลมีเดีย รวมถึงพนักงาน จะถูกนาเสนอข้อมูลรายละเอียดในการสื่อสารที่สอดคล้องไปใน
ทิศทางเดียวกัน
กรณีของวัตสัน (Watsons) ที่จะใช้ช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เว็บไซต์ (Website) E-Mail แอปพลิเคชัน
Facebook Instagram Youtube Line และพนักงาน ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้กับผู้บริโภค ได้รับรู้ข่าวสาร
สินค้ารายการใหม่ๆ และโปรโมชันต่างๆ ของวัตสันเพื่อสร้างการรับรู้ที่เหมือนกันผ่านช่องทางที่หลากหลายและโดยเฉพาะ
Facebook Watsons ที่มีไว้โปรโมทสินค้าและมีไว้ทาให้ผู้คนรู้จักวัตสันมากขึ้นเพราะในปัจจุบันผู้ใช้ Facebook มี
จานวนมากช่องทางนี้จึงเป็นช่องทางที่ดีที่สุดทางการตลาดเพื่อช่วยให้ธุรกิจเติบโต เป็นการรองรับและอานวยความสะดวก
ให้กับผู้บริโภค และการผสานช่องทางเข้าด้วยกันจะทาให้การติดต่อกับผู้บริโภคสะดวกและสามารถสร้างความประทับใจ
ให้กับผู้บริโภคได้
2. การเข้าใจพฤติกรรมและความคาดหวังของผู้บริโภค Maximizing (Maximize Big Data to Enhance
Customer’s expectation) การนาฐานข้อมูลมาทาการวิเคราะห์และพัฒนารูปแบบในการนาเสนอสินค้าและบริการ
ให้ ต รงกับ ความต้ องการ ความคาดหวั ง และพร้อมกับ การตอบสนองความต้ องการของลู กค้า เฉพาะรายบุ คคล
(Personalized Promotion) Big Data เกิดจากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหลากหลายรูบแบบจากหลากหลายช่องทาง
และน ามาประมวลผลเพื่ อ ท าความเข้ า ใจข้ อ มู ล อย่ า งลึ ก ซึ้ ง การน า Big Data มาใช้ ใ นการท า Omni Channel
Marketing คือ การนาข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นมาวิเคราะห์เพื่อให้กิจกรรมทางการตลาดสร้างประสบการณ์เหนือความ
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คาดหวังให้กับลูกค้า ซึ่งประกอบไปด้วย 4 ส่วน คือ ปริมาณ (Volume) ความเร็ว (Velocity) ความหลากหลาย
(Variety) ความถูกต้อง (Accuracy)
กรณีของวัตสัน (Watsons) ผู้บริโภคที่สมัครบัตรสมาชิกของร้านวัตสัน 100 บาท เป็นสมาชิกวัตสันตลอดชีพ
บัตรสมาชิกสามารถสะสมคะแนนได้ทุกยอดการสั่งซื้อ 25 บาท รับ 1 คะแนน เมื่อซื้อสินค้าที่ร้านวัตสันหรือร้านค้า
ออนไลน์วัตสัน และรับคะแนน 10X จากการใช้จ่ายในช่วงวันเกิด ในทุกๆ 250 คะแนน สามารถแลกเป็นเงิน 25 บาท
เพื่อใช้แทนเงินสดในการซื้อผลิตภัณฑ์ โดยคะแนนจะมีวันหมดอายุ 2 ปี นับจากวันที่ทาการซื้อสินค้า นอกจากนี้วัตสัน
ยังใช้ฐานข้อมูลจากบัตรสมาชิกวัตสัน เสนอสินค้าและบริการที่ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคเมื่อผู้บริโภคกลับมา
ซื้ออีกครั้งเพื่อเพิ่มโอกาสในการขายสินค้าให้มากขึ้น
3. การส่งมอบประสบการณ์ที่ตรงต่อความต้อ งการของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง Delivering (Consistently
Delivering Consumer-Oriented Experience) การน าเทคโนโลยีเข้ามาเสริมสร้างประสบการณ์ที่ ตรงต่ อความ
ต้องการของลูกค้าได้ทุกที่ ทุกเวลา จะทาให้ลูกค้าประทับใจในเรื่องการสั่งซื้อ สอบถาม เช็คข้อมูล และการบริการ
กรณีของวัตสัน (Watsons) จะมีช่องทางการชาระเงินให้กับผู้บริโภคทั้งแบบจ่ายเงินสดและจ่ายผ่านบัตรเดบิต
บัตรเครดิต เพื่อรองรับการชาระเงินในรูปแบบออนไลน์ ทางวัตสันจะจัดช่องทางการชาระเงินให้ได้มากที่สุด เพราะ
ลูกค้าสะดวกเท่าไรก็จะยิ่งประทับใจ และผู้บริโภคสั่งซื้อแบบออนไลน์ทางวัตสันก็มีบริการจัดส่งถึงที่ นอกจากนี้วัตสัน
ยังมีบริการสั่งซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์ และเลือกรับเองที่สาขาที่สะดวกหรือส่งถึงที่ก็ได้ ซึ่งการรับส่งสินค้าในรูปแบบ
Omni Channel มีหลากหลายและผสมผสานได้จากหลายๆช่องทาง
4. การสร้างความผูกพันกับผู้บริโภคหรือลูกค้า Engaging (Engaging Employee to Create a Customer
Centric Organization) เป็นกระบวนการสร้างความสัมพันธ์ภายในองค์กร โดยเริ่มต้นจากพนักงานไปสู่ผู้บริโภค
โดยให้ความสาคัญแก่ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีและการบริการให้ไปในทิศทางเดียวกั น เป็นการ
เสริมสร้างความร่วมมือที่เกิดจากภายในองค์กรและผลักดันออกสู่ภายนอก
กรณีของวัตสัน (Watsons) จะคอยสอนอบรมพนักงานให้ดูแลผู้บริโภค และให้ข้อมูลกับผู้บริโภค ทั้งในและ
นอกร้านไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการต้อนรับลูกค้า แคชเชียร์ Call Center และ Line Chat&Shop แต่ไม่ใช่เพียง
ผู้บริโภคเท่านั้นที่เป็นหัวใจหลัก แต่ยังรวมถึงซัพพลายเออร์ ชุมชนที่อยู่รอบๆ และพนักงาน ซึ่งจะดูแลเรื่องการรับ
พนักงานเข้ามาทางาน การฝึกอบรมและการให้ผลตอบแทนต่างๆ
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อ
Kotler and Keller (2016) กล่าวว่า กระบวนการตัดสินใจทั้งหมดในการซื้อสินค้าของผู้บริโภคสามารถแบ่งออก
ได้ 5 ขั้นตอน โดยเริ่มตั้งแต่ก่อนการซื้อไปจนถึงพฤติกรรมหลังการซื้อสินค้า โดยไม่จาเป็นต้องทาตามทุกขั้นตอนหรือ
อาจจะข้ามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งไป หรือแม้กระทั่งอาจจะย้อนกลับไปยังขั้นตอนเดิมซ้าก็ได้ โดยทั้ งหมดขึ้นอยู่กับ
พฤติกรรมของผู้บริโภคแต่ละราย ทฤษฎีนี้เป็นการอธิบายพฤติกรรมพื้นฐานของผู้บริโภคว่า มีกระบวนการตัดสินใจซื้อ
อย่างไร
1. การรับรู้ปัญหา (Problem Recognition) การที่ผู้บริโภครู้จักปัญหา ซึ่งหมายถึง ผู้บริโภคทราบความ
จาเป็นและความต้องการภายในของตนเอง ซึ่งเกิดจากสิ่งกระตุ้นงานของนักการตลาดในขั้นนี้คือ จัดสิ่งกระตุ้นความ
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ต้องการด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจาหน่ายหรือการส่งเสริมการตลาด เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการใน
สินค้า
2. การค้นหาข้อมูล (Information Search) เมื่อผู้บริโภครับรู้ปัญหานั่นคือ เกิดความต้องการในขั้นที่ 1 และ
ก็จะค้นหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ 1) แหล่งข้อมูล ได้แก่ เพื่อน ครอบครัว คนรู้จัก 2) แหล่งการค้า ได้แก่ สื่อการ
โฆษณา ตัวแทนการค้า การจัดแสดงสินค้า งานของนักการตลาดที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการในขั้นนี้ คือ พยายามจัด
ข้อมูลข่าวสารให้ผ่านแหล่งการค้า และแหล่งบุคคลให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
3. การประเมินผลทางการเลือก (Evaluation of Alterative) การพิจารณาเลือกผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากข้อมูล
ที่รวบรวมไว้จัดเป็นหมวดหมู่และวิเคราะห์ หลักเกณฑ์ที่พิจารณา คือ
1) คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ต่างๆ ผู้บริโภคจะพิจารณาว่ามีคุณสมบัติอะไรบ้าง เช่น รูปทรง รูปร่าง
2) การให้น้าหนักความสาคัญสาหรับคุณสมบัติผลิตภัณฑ์และลาดับความสาคัญคุณสมบัติต่างๆ
เช่น ราคาเหมาะสม คุณภาพสูง
3) ความเชื่อถือเกี่ยวกับตราสินค้าหรือภาพลักษณ์ ซึ่งความเชื่อถือนี้จะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
และเปลี่ยนแปลงได้เสมอ
4) เปรียบเทียบระหว่างแบรนด์ต่างๆ โดยผ่านกระบวนการประเมินเริ่มจากการกาหนดคุณสมบัติ
ต่างๆ และเปรียบเทียบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ตราต่างๆ
4. การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ยี่ห้อใดเนื่องจากมีการประเมินผลทางเลือก
จะช่วยให้ผู้บริโภคสามารถตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ชอบมากที่สุดและปฏิเสธที่จะซื้อสินค้าที่ตนเองไม่ชอบ
5. พฤติกรรมภายหลังการซื้อ (Post Purchase Behavior) เป็นความรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจหลังจากมีการ
ซื้อผลิตภัณฑ์ไปใช้แล้ว จะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์และความคาดหวัง ของผู้บริโภคว่าผลิตภัณฑ์ที่ซื้อไปนั้น
สามารถตอบสนองความต้องการได้หรือไม่และ ถ้ามีคุณสมบัติตรงตามที่คาดหวังก็จะเกิดผลในทางบวก ก็จะทาให้
ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจและมีแนวโน้มที่จะซื้อซ้าและบอกต่อ แต่ถ้ามีคุณสมบัติไม่ตรงตามความต้องการหรือต่ากว่า
ที่คาดหวังย่อมเกิดผลในทางลบ นั้นคือ ไม่พอใจและมีแนวโน้มที่จะไม่ซื้อซ้าค่อนข้างสูง
วิธีดาเนินการวิจัย
ในการศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยการตลาดแบบไร้รอยต่อ (Omni Channel Marketing) ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อสินค้าของผู้บริโภคร้านวัตสันในประเทศไทย ผู้วิจัยนาเสนอวิธีการดาเนินการวิจัยดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ กลุ่ ม ผู้ บ ริโ ภคที่ เคยซื้ อสิ น ค้า ร้า น Watsons ในประเทศไทย จาก Facebook: Watsons
(https://www.facebook.com/watsonsthailand) ปี 2564 มีผู้ติดตามอยู่ 12,876,810 คน
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริโภคที่เคยซื้อสินค้าร้าน Watsons ในประเทศไทย โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) โดยกาหนดกลุ่มตัวอย่างเฉพาะผู้บริโภคที่เคยซื้อสินค้าร้าน Watsons ผ่าน 2 ช่องทางทั้ง
ช่องทางหน้าร้านและช่องทางออนไลน์ ทั้งเพศชายและเพศหญิง จานวน 400 คน ผู้วิจัยได้กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
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จานวนดังกล่าวโดยใช้ตารางของ Yamane (1967) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และค่าความคลาดเคลื่อนที่ระดับ
ร้อยละ ±5 ระดับนัยสาคัญ 0.05
2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามประกอบด้วย 5 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยเป็นคาถามแบบให้
เลือกตอบคาตอบเดียวจานวน 8 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จานวน
สมาชิกในครอบครัว ภูมิลาเนาที่อยู่อาศัย
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อสินค้าที่ร้าน Watsons โดยเป็นคาถามแบบให้เลือกตอบ
ตามแนวคิด 6Ws 1H มีจานวน 14 ข้อ ใช้ทางสถิติหาค่าความถี่ร้อยละ ได้แก่ ท่านเป็นลูกค้าร้าน Watsons มานาน
เท่าใด ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมาเฉลี่ยแล้วท่านซื้อสินค้าร้าน Watsons ผ่านทุกช่องทางบ่อยแค่ไหน ท่านซื้อสินค้าร้าน
Watsons ช่องทางใดบ่อยที่สุด โดยส่วนใหญ่ท่านซื้อสินค้าร้าน Watsons ประเภทใด (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) ท่านใช้
จ่ายในการซื้อสินค้าร้าน Watsons โดยเฉลี่ยครั้งละเท่าใด ส่วนใหญ่ท่านชาระเงินรูปแบบใด ช่ว งเวลาใดที่ท่านซื้อ
สินค้าร้าน Watsons บ่อย สาเหตุที่ทาให้ท่านซื้อสินค้าร้าน Watsons (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) ใครเป็นผู้มีอิทธิพลใน
การตัดสินใจซื้อสินค้าร้าน Watsons ช่องทางที่ท่านใช้ในการรับข่าวสารร้าน Watsons มากที่สุด ท่านเคยใช้บริการ
ร้านใดบ้างนอกจากร้าน Watsons (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) ท่านเป็นสมาชิก Watsons หรือไม่ ท่านเป็นสมาชิก
Watsons มานานเท่าใดและ สาเหตุที่ท่านสมัครเป็นสมาชิก Watsons
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการตลาดแบบไร้รอยต่อ (Omni Chanel Marketing) มีลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยวัดค่า 5 ระดับ คือ เห็นด้วยมากที่สุด เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยปานกลาง เห็นด้วยน้อย เห็นด้วยน้อยที่สุด ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการเชื่อมโยงช่องทางเข้าหา
ผู้บริโภคหรือลูกค้า ด้านการเข้าใจพฤติกรรมและความคาดหวังของผู้บริโภค ด้านการส่งมอบประสบการณ์ที่ตรงต่อ
ความต้องการของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง ด้านการสร้างความผูกพันกับผู้บริโภคหรือลูกค้า จานวน 16 ข้อ
ส่ ว นที่ 4 แบบสอบถามการตั ด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้ า ของผู้ บ ริ โ ภคร้ า น Watsons ในประเทศไทย มี ลั ก ษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยวัดค่า 5 ระดับ คือ เห็นด้วยมากที่สุด เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยปานกลาง เห็นด้วยน้อย เห็นด้วยน้อยที่สุด จานวน 9 ข้อ
ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะอื่นๆ มีลักษณะเป็นคาถามปลายเปิดให้แสดงความคิดเห็น
3. การตรวจสอบเครื่องมือ
การตรวจสอบความเชื่อมั่น ผู้วิจัยพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์ แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha
Coefficient) โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS พบว่า ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเมื่อนาไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างทดลอง
(Pre-Test) จานวน 40 ชุด มีค่าความเชื่อมั่นการตลาดแบบไร้รอยต่อโดยรวมเท่ากับ 0.820 โดยคาถามในแต่ละด้าน
มีระดับความเชื่อมั่นอยู่ระหว่าง 0.850 ถึง 0.915 ซึ่งเมื่อนาไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาจานวน 400 ชุด มีค่า
ความเชื่อมั่นการตลาดแบบไร้รอยต่อโดยรวมเท่ากับ 0.714 โดยคาถามในแต่ละด้านมีระดับความเชื่อมั่นอยู่ระหว่าง
0.721 ถึง 0.829 ค่าความเชื่อมั่นลดลงเนื่องจากมีผู้ตอบแบบสอบถามจานวนมากขึ้น และมีเพศ ช่วงอายุ สถานที่
ที่หลากหลายทาให้มีความคิดเห็นและความต้องการที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งผลของค่าสัมประสิทธิ์ครอน บาร์คแอลฟา
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ของกลุ่มตัวอย่างเป็นไปตามเกณฑ์ คือ ค่าความเชื่อมั่นมากกว่า 0.7 (Nunnally, 1978) จึงสรุปได้ว่าแบบสอบถาม
ที่ได้สามารถนาไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลได้ และสามารถนาไปใช้ในงานวิจัยได้
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. แหล่งข้อมูลประเภทปฐมภูมิ (Primary Sources) เป็นข้อมูลประเภทบุคคล โดยใช้แบบสอบถามในรูปแบบ
ออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์กูเกิลฟอร์ม Google Forms ผ่าน URL: https://forms.gle/cVPHSLFtWmQwz6w66 หรือ
QR Code โพสต์ ต ามเครื อ ข่ า ยสั ง คมออนไลน์ ที่ ก าหนดไว้ ได้ แ ก่ บน Facebook Page Watsons (https://
www.facebook.com/watsonsthailand) เนื่องจากเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่เคยซื้อสินค้าจากร้าน และส่งมอบให้แ ก่
ผู้ตอบแบบสอบถามตามการชี้แจ้งวัตถุประสงค์กลุ่มตัวอย่าง และวิธีเก็บแบบสอบถาม โดยจะเลือกผู้ตอบแบบสอบถาม
เฉพาะกลุ่มผู้บริโภคที่เคยซื้อสินค้าร้าน Watsons ในประเทศไทยผ่าน 2 ช่องทาง ทั้งช่องทางหน้าร้านและช่องทาง
ออนไลน์ โดยทาการเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2564 ถึง ธันวาคม 2564
2. แหล่งข้อมูลประเภททุติยภูมิ (Secondary Sources) โดยการหาข้อมูลด้วยการค้นคว้าจากเอกสารวิทยานิพนธ์
วารสาร หนังสือ ข่าวสารต่างๆ ที่สามารถนามาอ้างอิงได้ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการศึกษาในส่วนที่เกี่ยวกับแนวคิด
ทฤษฎีและกาหนดกรอบแนวคิด
5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
1. การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics Analysis)
ข้อมูลส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จานวนสมาชิกในครอบครัว ภูมิลาเนาที่อยู่อาศัย วิเคราะห์
โดยแจกแจงความถี่และร้อยละ
ข้อมูลส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อสินค้าที่ร้าน Watsons วิเคราะห์โดยแจกแจงความถี่
และร้อยละ
ข้อมูลส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับการตลาดแบบไร้รอยต่อ (Omni Channel
Marketing) วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ข้อมูลส่วนที่ 4 แบบสอบถามการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคร้าน Watsons ในประเทศไทย วิเคราะห์โดย
การหาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. การวิเคราะห์สถิติเชิงอ้างอิง (Inferential Statistics)
การวิ เคราะห์ การถดถอยเชิง พหุ (Multiple Regression Analysis) ในด้ า นการเชื่อมโยงช่ องทางเข้าหา
ผู้บริโภคหรือลูกค้า ด้านการเข้าใจพฤติกรรมและความคาดหวังของผู้บริโภค ด้านการส่งมอบประสบการณ์ที่ตรงต่อ
ความต้องการของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง และด้านการสร้างความผูกพันกับผู้บริโภคหรือลูกค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อสินค้าของผู้บริโภคร้าน Watsons ในประเทศไทย
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ผลการวิจัย
1. จากการศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง มีอายุระหว่าง 21-30 ปี สถานภาพโสด มีระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพนักเรียนและนักศึกษา มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 10,001-20,000 บาท มีจานวนสมาชิกในครอบครัวระหว่าง 3-4 คน ภูมิลาเนาอยู่ภาคกลาง
2. จากการศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้าที่ร้าน Watsons ในประเทศไทย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็ นลู กค้ าร้าน Watsons 1-2 ปี ส่ วนใหญ่ ซื้ อสิ นค้าผ่ านทุ กช่องทาง จ านวน 1-2 ครั้งต่ อเดื อน ส่ วนใหญ่ ซื้ อสิ นค้าร้าน
Watsons จากช่องทางร้าน เลือกซื้อสินค้าประเภทเครื่องสาอาง ใช้จ่ายในการซื้อสินค้าเฉลี่ยครั้งละ 1,001-2,000 บาท
ช าระเงิ น รูปแบบเงิน สด ส่ ว นใหญ่ ซื้ อสิ น ค้าช่ว งเวลา 12.01-18.00 น. ส่ ว นใหญ่ ซื้ อสิ น ค้าเพราะสินค้า มีคุณภาพ
ตัดสินใจซื้อด้วยตนเอง ส่วนใหญ่รับข่า วสารช่องทาง Facebook Watsons Thailand ส่วนใหญ่เคยใช้บริการร้าน
Boots ส่วนใหญ่เป็นสมาชิก Watsons เป็นระยะเวลา 1-3 ปี เพราะส่วนลดสินค้า
3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการตลาดแบบไร้รอยต่อ (Omni Channel Marketing)
ตารางที่ 1 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการตลาดแบบไร้รอยต่อ (Omni Channel Marketing) โดยรวม
การตลาดแบบไร้รอยต่อ (Omni Channel Marketing)

𝑥̅

S.D

การแปลผล

1. ด้านการเชื่อมโยงช่องทางเข้าหาผู้บริโภคหรือลูกค้า

4.20

0.69

มาก

2. ด้านการเข้าใจพฤติกรรมและความคาดหวังของผู้บริโภค

4.12

0.75

มาก

3. ด้านการส่งมอบประสบการณ์ทตี่ รงต่อความต้องการของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง

4.19

0.76

มาก

4. ด้านการสร้างความผูกพันกับผูบ้ ริโภคหรือลูกค้า

4.17

0.72

มาก

4.17

0.73

มาก

รวม

จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นต่อการการตลาดแบบไร้รอยต่อโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยเห็นด้วยมากที่สุด คือ ด้านการเชื่อมโยงช่องทางเข้าหา
ผู้บริโภคหรือลูกค้า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ด้านการส่งมอบประสบการณ์ที่ตรงต่อความต้องการ
ของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง อยู่ในระดับมาก ด้านการสร้างความผูกพันกับผู้บริโภคหรือลูกค้า อยู่ในระดับมาก และด้าน
การเข้าใจพฤติกรรมและความคาดหวังของผู้บริโภค อยู่ในระดับมาก ตามลาดับ
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ตารางที่ 2 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการตลาดแบบไร้รอยต่อด้านการเชื่อมโยงช่องทางเข้าหาผู้บริโภคหรือลูกค้า
ด้านการเชื่อมโยงช่องทางเข้าหาผูบ้ ริโภคหรือลูกค้า (Integrating)
1. Watsons มีช่องทางการติดต่อที่หลากหลายทั้ง Online และ Offline
ทาให้ท่านเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว
2. ท่านได้รับข้อมูลประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับตัวสินค้า โปรโมชั่น และสิทธิพิเศษ
ต่างๆ ของ Watsons ทั้ง Online และ Offline อย่างต่อเนื่อง
3. ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าจากช่องทาง Online และ Offline
ของ Watsons เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทาให้ไม่เกิดความสับสนในข้อมูล
4. ท่านสามารถสั่งซื้อสินค้าได้หลากหลายช่องทางทั้ง Online และ Offline
ทาให้ท่านสะดวกสบาย
รวม

𝑥̅

S.D

การแปลผล

4.34

0.59

มากที่สุด

4.17

0.66

มาก

4.21

0.69

มากที่สุด

4.07

0.77

มาก

4.20

0.69

มาก

จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นต่อการตลาดแบบไร้รอยต่อด้านการเชื่อมโยง
ช่องทางเข้าหาผู้บริโภคหรือลูกค้าโดยรวมอยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยเห็นด้วยมาก
ที่สุด คือ Watsons มีช่องทางการติดต่อที่หลากหลายทั้ง Online และ Offline ทาให้ผู้บริโภคเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย
สะดวก และรวดเร็ว อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ผู้บริโภคได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ นค้าจากช่องทาง
Online และ Offline ของ Watsons เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทาให้ไม่เกิดความสับสนในข้อมูล ในระดับมากที่สุด
ผู้บริโภคได้รับข้อมูลประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับตัวสินค้า โปรโมชั่น และสิทธิพิเศษต่างๆ ของ Watsons ทั้ง Online และ
Offline อย่างต่อเนื่อง อยู่ในระดับมาก และผู้บริโภคสามารถสั่งซื้อสินค้าได้หลากหลายช่องทางทั้ง Online และ
Offline ทาให้ผู้บริโภคสะดวกสบาย อยู่ในระดับมาก ตามลาดับ
ตารางที่ 3 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการตลาดแบบไร้รอยต่อด้านการเข้าใจพฤติกรรมและความคาดหวังของผู้บริโภค
ด้านการเข้าใจพฤติกรรมและความคาดหวังของผู้บริโภค (Maximizing)

𝑥̅

S.D.

การแปลผล

1. Watsons มีช่องทางออนไลน์ทั้งเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และ Line Chat &
Shop ทาให้ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าได้ทุกที่ ทุกเวลา
2. Watsons มีการนาเสนอสินค้าและโปรโมชั่นในช่องทางออนไลน์ที่น่าสนใจ
ทาให้ท่านเกิดความสนใจในการซือ้ สินค้า
3. ในทุกช่องทางการจัดจาหน่ายของ Watsons มีการแบ่งหมวดหมู่ เป็นสัดส่วน
อย่างชัดเจน ทาให้สะดวกในการเลือกซื้อสินค้า
4. บัตรสมาชิก Watsons สามารถใช้ได้ในทุกช่องทาง และเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อ
การสะสมคะแนน รับสิทธิพิเศษต่างๆ
รวม

4.06

0.68

มาก

4.31

0.74

มากที่สุด

4.00

0.77

มาก

4.11

0.77

มาก

4.12

0.75

มาก
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จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นต่อการตลาดแบบไร้รอยต่อด้านการเข้าใจ
พฤติกรรมและความคาดหวังของผู้บริโภคโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยเห็น
ด้วยมากที่สุด คือ Watsons มีการนาเสนอสินค้าและโปรโมชั่นในช่องทางออนไลน์ที่น่าสนใจ ทาให้ผู้บริโภคเกิดความ
สนใจในการซื้อสินค้า อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ บัตรสมาชิก Watsons สามารถใช้ได้ในทุกช่องทาง และ
เชื่อมโยงข้อมูลเพื่อการสะสมคะแนน รับสิทธิพิเศษต่างๆ อยู่ในระดับมาก Watsons มีช่องทางออนไลน์ทั้งเว็บไซต์
แอปพลิเคชัน และ Line Chat & Shop ทาให้ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อสินค้าได้ทุกที่ ทุกเวลา อยู่ในระดับมาก และ
ในทุกช่องทางการจัดจาหน่ายของ Watsons มีการแบ่งหมวดหมู่ เป็นสัดส่วนอย่างชัดเจน ทาให้สะดวกในการเลือกซื้อ
สินค้า อยู่ในระดับมาก ตามลาดับ
ตารางที่ 4 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ การตลาดแบบไร้รอยต่อด้านการส่งมอบประสบการณ์ท่ีตรงต่อความต้องการ
ของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง
ด้านการส่งมอบประสบการณ์ที่ตรงต่อความต้องการของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง
(Delivering)
1. ท่านสามารถสอบถาม เช็กข้อมูล และเลือกซื้อสินค้าได้ทั้ง Line Chat &
Shop และ Call Center เพื่อช่วยให้ท่านได้รบั ข้อมูลที่ต้องการทันที
2. การสั่งซื้อสินค้าช่องทางออนไลน์ Watsons มีบริการส่งสินค้าถึงที่บ้านหรือ
เลือกที่จะไปรับเองสาขาใกล้บ้าน เพื่อเพิ่มความสะดวก
3. บริการสั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์และจองสินค้าเพื่อช่วยให้ท่านไม่พลาด
โปรโมชั่นในช่วงเวลานั้น
4. ในการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ ท่านสามารถเลือกชาระเงินผ่านบัตรเครดิต/บัตร
เดบิต ผ่านบัญชีธนาคาร หรือชาระเงินปลายทาง เพื่อความสะดวกในการสั่งซื้อ
สินค้า
รวม

𝑥̅

S.D

การแปลผล

4.09

0.76

มาก

4.19

0.74

มาก

4.25

0.78

มากที่สุด

4.23

0.75

มากที่สุด

4.19

0.76

มาก

จากตารางที่ 4 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นต่อการตลาดแบบไร้รอยต่อด้านการส่งมอบ
ประสบการณ์ที่ตรงต่อความต้องการของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยเห็นด้วยมากที่สุด คือ บริการสั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์และจองสินค้าเพื่อช่วยให้ผู้บริโภคไม่พลาด
โปรโมชั่นในช่วงเวลานั้น อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ในการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ ผู้บริโภคสามารถเลือกชาระ
เงินผ่านบัตรเครดิต/บัตรเดบิต ผ่านบัญชีธนาคาร หรือชาระเงินปลายทาง เพื่อความสะดวกในการสั่งซื้อ อยู่ในระดับ
มากที่สุด การสั่งซื้อสินค้าช่องทางออนไลน์ Watsons มีบริการส่งสินค้าถึงที่บ้านหรือเลือกที่จะไปรับเองสาขาใกล้บ้าน
เพื่อเพิ่มความสะดวก อยู่ในระดับมาก และผู้บริโภคสามารถสอบถาม เช็คข้อมูล และเลือกซื้อสินค้าได้ทั้ง Line Chat
& Shop และ Call Center เพื่อช่วยให้ท่านได้รับข้อมูลที่ต้องการ อยู่ในระดับมาก ตามลาดับ
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ตารางที่ 5 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการตลาดแบบไร้รอยต่อด้านการสร้างความผูกพันกับผู้บริโภคหรือลูกค้า
ด้านการสร้างความผูกพันกับผู้บริโภคหรือลูกค้า (Engaging)

𝑥̅

S.D

การแปลผล

1. การให้บริการดูแลลูกค้าแบบส่วนตัวผ่าน Line Chat & Shop และ Call
Center โดยพนักงานจะให้ข้อมูลได้ตรงความต้องการ
2. Watsons มีกิจกรรมสาหรับบัตรสมาชิก ท่านจะได้รับสินค้าราคาพิเศษ
รับส่วนลด 5% สาหรับสินค้าตราวัตสัน และเมื่อท่านซื้อสินค้าในเดือนเกิดของ
ท่านจะได้รับคะแนนสะสมเพิม่ เป็น 10 เท่า เพื่อให้ท่านได้รับสิทธิพเิ ศษที่มากขึ้น
3. การมีระบบ E-ordering เป็นการเข้าถึงข้อมูลสินค้าในคลังผ่านอุปกรณ์มือถือ
เพื่อติดตามคาสั่งซื้อและตรวจสอบสต๊อกสินค้า ทาให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการของท่านได้อย่างรวดเร็ว
4. พนักงานมีใจรักในการบริการสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้
อย่างตรงจุด พร้อมดูแลเอาใจใส่ และอานวยความสะดวกตลอดระยะเวลาการซื้อ
สินค้า
รวม

4.15

0.66

มาก

4.13

0.77

มาก

4.21

0.78

มากที่สุด

4.18

0.67

มาก

4.17

0.72

มาก

จากตารางที่ 5 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นต่อการตลาดแบบไร้รอยต่อด้านการสร้างความผูกพัน

กับผู้บริโภคหรือลูกค้าโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยเห็นด้วยมากที่สุ ด คือ
การมีระบบ E-ordering เป็นการเข้าถึงข้อมูลสินค้าในคลังผ่านอุปกรณ์มือถือเพื่อติดตามคาสั่งซื้อและตรวจสอบสต๊อก
สินค้า ทาให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ พนักงาน
มีใจรักในการบริการสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุด พร้อมดูแลเอาใจใส่ และอานวยความ
สะดวกตลอดระยะเวลาการซื้อสินค้า อยู่ในระดับมาก การให้บริการดูแลลูกค้าแบบส่วนตัวผ่าน Line Chat & Shop
และ Call Center โดยพนักงานจะให้ข้อมูลได้ตรงความต้องการ อยู่ในระดับมาก และ Watsons มีกิจกรรมสาหรับ
บัตรสมาชิก ท่านจะได้รับสินค้าราคาพิเศษ รับส่วนลด 5% สาหรับสินค้าตราวัตสัน และเมื่อผู้บริโภคซื้อสินค้าในเดือน
เกิดของผู้บริโภคจะได้รับคะแนนสะสมเพิ่มเป็น 10 เท่า เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสิทธิพิเศษทีม่ ากขึ้น อยู่ใน ระดับมาก ตามลาดับ
4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคร้าน Watsons
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ตารางที่ 6 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคร้าน Watsons
การตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคร้าน Watsons

𝑥̅

S.D.

การแปลผล

1. Watsons เป็นที่แรกที่นึกถึงเมือ่ ท่านต้องการสินค้าสุขภาพและความงาม

3.99

1.03

มาก

2. ท่านค้นหาข้อมูลของสินค้าสุขภาพและความงาม จากอินเทอร์เน็ตและ
โซเชียลมีเดีย เช่น Facebook Youtube Influencer Beauty Blogger เป็นต้น
3. ท่านศึกษาข้อมูลของสินค้าที่สนใจจากช่องทางออนไลน์และออฟไลน์แล้ว
ท่านมักจะนาข้อมูลมาเปรียบเทียบ เพื่อหาตัวเลือกที่ดีทสี่ ุด
4. ท่านมักจะพิจารณาการการันตีคุณภาพ ความน่าเชื่อถือ เครื่องหมายรับรอง
มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ก่อนตัดสินใจซื้อ
5. ท่านจะเปรียบเทียบข้อมูล คุณภาพและราคากับแบรนด์รา้ นอื่นอยู่เสมอ

4.00

0.76

มาก

4.06

0.76

มาก

4.00

0.84

มาก

4.05

0.77

มาก

6. เมื่อท่านเปรียบเทียบข้อมูลรอบด้านแล้ว ท่านจะตัดสินใจซื้อทันทีแบบไม่ลังเล

4.14

0.72

มาก

7. ท่านรู้สึกมีความพึงพอใจในการสั่งซื้อสินค้าจากร้าน Watsons

4.02

0.75

มาก

8. ท่านมักจะกลับมาซื้อสินค้าร้าน Watsons ซ้าอีกครั้ง

4.27

0.69

มากที่สุด

9. ท่านมักจะนาประสบการณ์ทไี่ ด้จากการซื้อสินค้าร้าน Watsons ไปแนะนาทาง
ช่องทางต่างๆ
รวม

3.75

1.34

มาก

4.03

0.88

มาก

จากตารางที่ 6 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับ ความคิด เห็น การตัดสิน ใจซื้ อสิน ค้า ของผู้บริโ ภคร้า น
Watsons โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยเห็นด้วยมากที่สุด คือ
ผู้บริโภคมักจะกลับมาซื้อสินค้าร้าน Watsons ซ้าอีกครั้ง อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ เมื่อท่านเปรียบเทียบ
ข้อมูลรอบด้านแล้ว ผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อทันทีแบบไม่ลังเล อยู่ในระดับมาก ผู้บริโภคศึกษาข้อ มูลของสินค้าที่สนใจ
จากช่องทางออนไลน์และออฟไลน์แล้ว ผู้บริโภคมักจะนาข้อมูลมาเปรียบเทียบ เพื่อหาตัวเลือกที่ดีที่สุด อยู่ในระดับมาก
ผู้บริโภคจะเปรียบเทียบข้อมูล คุณภาพและราคากับแบรนด์ร้านอื่นอยู่เสมอ อยู่ในระดับมาก ผู้บริโภครู้สึกมีความพึงพอใจ
ในการสั่งซื้อสินค้าจากร้าน Watsons อยู่ในระดับมาก ผู้บริโภคค้นหาข้อมูลของสินค้าสุขภาพและความงาม จาก
อินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook Youtube Influencer Beauty Blogger เป็นต้น อยู่ในระดับมาก
ผู้บริโภคมักจะพิจารณาการการันตีคุณภาพ ความน่าเชื่อถือ เครื่องหมายรับรองมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ก่อนตัดสินใจซื้อ
อยู่ในระดับมาก Watsons เป็นที่แรกที่นึกถึงเมื่อผู้บริโภคต้องการสินค้าสุขภาพและความงาม อยู่ในระดับมาก และ
ผู้บริโภคมักจะนาประสบการณ์ที่ได้จากการซื้อสินค้าร้าน Watsons ไปแนะนาทางช่องทางต่างๆ อยู่ในระดับมาก
ตามลาดับ
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5. ผลการทดสอบสมมติฐาน
ตารางที่ 7 แสดงผลการวิเคราะห์ปัจจัยการตลาดแบบไร้รอยต่อโดยภาพรวมทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของ
ผู้บริโภคร้าน Watsons ในประเทศไทย
ตัวแปรอิสระ

B

Beta

t

Sig.

(Constant)

0.773

-

2.481

0.014

การตลาดแบบไร้รอยต่อ

0.781

0.465

10.483

0.000

R Square = 0.216, Adjusted R Square = 0.214, F = 109.901, p < 0.05

จากตารางที่ 7 พบว่า ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ ค่า Adjusted R Square = 0.214 อธิบายได้
ว่า การตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคร้าน Watsons ในประเทศไทย เป็นผลมาจากการตลาดแบบไร้รอยต่อร้อยละ
21.4 ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 78.6 มาจากปัจจัยอื่นที่ไม่ได้นามาพิจารณา
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยการตลาดแบบไร้รอยต่อที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคร้าน Watsons
ในประเทศไทย
เมื่อพิจารณาสัมประสิทธิ์ถดถอยค่า B พบว่า มีค่าเท่ากับ 0.781 หมายความว่าการตลาดแบบไร้รอยต่อส่งผล
เชิงบวกต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคร้าน Watsons ในประเทศไทย กล่าวคือ หากการตลาดแบบไร้รอยต่อ
มีเพิ่มขึ้น 1 หน่วย ในขณะที่ปัจจัยอื่นๆ คงที่ การตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคร้าน Watsons ในประเทศไทยเปลี่ยนไป
0.781 หน่วย
ตารางที่ 8 แสดงผลการวิเคราะห์ปัจจัยการตลาดแบบไร้รอยต่อแต่ละด้านที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค
ร้าน Watsons ในประเทศไทย
ปัจจัยการตลาดแบบไร้รอยต่อ

B

Beta

t

Sig

(Constant)

0.672

-

2.258

0.025

ด้านการเชื่อมโยงช่องทางเข้าหาผู้บริโภคหรือลูกค้า

0.124

0.124

2.748

0.006

ด้านการเข้าใจพฤติกรรมและความคาดหวังของผู้บริโภค

.161

.172

3.899

.000

ด้านการส่งมอบประสบการณ์ที่ตรงต่อความต้ องการของ
ผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง
ด้านการสร้างความผูกพันกับผู้บริโภคหรือลูกค้า

0.076

0.088

2.077

0.038

0.446

0.449

10.387

0.000

R Square = 0.298, Adjusted R Square = 0.291, F = 41.993, p < 0.05

ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ ค่า Adjusted R Square = 0.291 อธิบายได้ว่า การตัดสินใจซื้อสินค้า
ของผู้บริโภคร้าน Watsons ในประเทศไทย เป็นผลมาจากการตลาดแบบไร้รอยต่อทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการเชื่อมโยง
ช่องทางเข้าหาผู้บริโภคหรือลูกค้า ด้านการเข้าใจพฤติกรรมและความคาดหวังของผู้บริโภค ด้านการส่งมอบประสบการณ์
145

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ครบรอบ 60 ปี
ความท้าทายในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน : 24 มิถุนายน 2565

ที่ตรงต่อความต้องการของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง ด้านการสร้างความผูกพันกับผู้บริโภคหรือลูกค้าร้อยละ 29.1 ส่วนที่เหลือ
อีกร้อยละ 70.9 มาจากปัจจัยอื่นที่ไม่ได้นามาพิจารณา
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ปัจจัยการตลาดแบบไรร้อยต่อที่มี อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของ
ผู้บริโภคร้าน Watsons ในประเทศไทยมากที่สุดคือ ด้านการสร้างความผูกพันกับผู้บริโภคหรือลูกค้า มีค่าสัมประสิทธิ์
ในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน (Beta) เท่ากับ 0.449 รองลงมาคือ ด้านการเข้าใจพฤติกรรมและความคาดหวังของ
ผู้บริโภคมีค่าสัมประสิทธิ์ในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน (Beta) เท่ากับ 0.172 ด้านการเชื่อมโยงช่องทางเข้าหาผู้บริโภค
หรือลูกค้ามีค่าสัมประสิทธิ์ในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน (Beta) เท่ากับ 0.124 และมีอิทธิพลต่าที่สุดคือ ด้านการส่งมอบ
ประสบการณ์ที่ตรงต่อความต้องการของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง มีค่าสัมประสิทธิ์ในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน (Beta)
เท่ากับ 0.088
สมมติฐานย่อยที่ 1.1 ปัจจัยการตลาดแบบไร้รอยต่อด้านการเชื่อมโยงช่องทางเข้าหาผู้บริโภคหรือลูกค้าที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคร้าน Watsons ในประเทศไทย
เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์ ถดถอยค่า B พบว่า มีค่าเท่ากับ 0.124 หมายความว่า ด้านการเชื่อมโยงช่อง
ทางเข้าหาผู้บริโภคหรือลูกค้าส่งผลเชิงบวกต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคร้าน Watsons ในประเทศไทย
กล่าวคือ หากด้านการเชื่อมโยงช่องทางเข้าหาผู้บริโภคหรือลูกค้าเพิ่ม ขึ้น 1 หน่วย ในขณะที่ปัจจัยอื่นๆ คงที่ การ
ตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคร้าน Watsons ในประเทศไทยเปลี่ยนไป 0.124 หน่วย
สมมติฐานย่อยที่ 1.2 ปัจจัยการตลาดแบบไร้รอยต่อด้านการเข้าใจพฤติกรรมและความคาดหวังของผู้บริโภค
ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคร้าน Watsons ในประเทศไทย
เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยค่า B พบว่า มีค่าเท่ากับ 0.161 หมายความว่า ด้านการเข้าใจพฤติกรรม
และความคาดหวังของผู้บริโภคส่งผลเชิงบวกต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคร้าน Watsons ในประเทศไทย กล่าวคือ
หากด้านการเข้าใจพฤติกรรมและความคาดหวังของผู้บริโภคเพิ่มขึ้น 1 หน่วย ในขณะที่ปัจจัยอื่นๆ คงที่ การตัดสินใจ
ซื้อสินค้าของผู้บริโภคร้าน Watsons ในประเทศไทยเปลี่ยนไป 0.161 หน่วย
สมมติฐานย่อยที่ 1.3 ปัจจัยการตลาดแบบไร้รอยต่อด้านการส่งมอบประสบการณ์ที่ตรงต่อความต้องการ
ของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคร้าน Watsons ในประเทศไทย
เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยค่า B พบว่า มีค่าเท่ากับ 0.076 หมายความว่า ด้านการส่งมอบประสบการณ์
ที่ตรงต่อความต้องการของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องส่งผลเชิงบวกต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคร้าน Watsons ใน
ประเทศไทย กล่าวคือ หากด้านการส่งมอบประสบการณ์ที่ตรงต่อความต้องการของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องเพิ่มขึ้น 1 หน่วย
ในขณะที่ปัจจัยอื่นๆ คงที่ การตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคร้าน Watsons ในประเทศไทยเปลี่ยนไป 0.076 หน่วย
สมมติฐานย่อยที่ 1.4 ปัจจัยการตลาดแบบไร้รอยต่อด้านการสร้างความผูกพันกับผู้บริโภคหรือลูกค้าที่ส่งผล
ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคร้าน Watsons ในประเทศไทย
เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยค่า B พบว่า มีค่าเท่ากับ 0.446 หมายความว่า ด้านการสร้างความผูกพัน
กับผู้บริโภคหรือลูกค้าส่งผลเชิงบวกต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคร้าน Watsons ในประเทศไทย กล่าวคือ
หากด้านการสร้างความผูกพันกับผู้บริโภคหรือลูกค้าเพิ่มขึ้น 1 หน่วย ในขณะที่ปัจจัยอื่นๆ คงที่ การตัดสินใจซื้อสินค้า
ของผู้บริโภคร้าน Watsons ในประเทศไทยเปลี่ยนไป 0.446 หน่วย
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สรุปและอภิปรายผล
การศึกษาถึงปัจจัยการตลาดแบบไร้รอยต่อ (Omni Channel Marketing) ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า
ของผู้บริโภคร้าน Watsons ในประเทศไทย ผู้วิจัยได้นาผลสรุปการวิเคราะห์มาเชื่อมโยงกับแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั
ที่เกี่ยวข้องโดยสามารถนามาอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยการตลาดแบบไร้รอยต่อในภาพรวมส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคร้าน
Watsons ในประเทศไทย สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากปัจจัย
การตลาดแบบไร้รอยต่อโดยรวมมีความสัมพันธ์และตอบสนองกับการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคร้าน Watsons ใน
ประเทศไทย ประกอบด้วยด้านการเชื่อมโยงช่องทางเข้าหาผู้บริโภคหรือลูกค้า ด้านการเข้าใจพฤติกรรมและความคาดหวัง
ของผู้บริโภค ด้านการส่งมอบประสบการณ์ที่ตรงต่อความต้องการของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง ด้านการสร้างความผูกพัน
กับผู้บริโภคหรือลูกค้า เช่น Watsons มีช่องทางการจัดจาหน่ายและช่องทางการสื่อสารโฆษณาที่หลากหลาย ทาให้
ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการได้ทั่วทุกที่ทุกเวลา ทั้งรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ Watsons ได้ผสาน
ทุกช่องทางการจัดจาหน่ายให้เชื่อมโยงข้อมูลที่เป็นระบบเข้าด้วยกัน ทาให้อานวยความสะดวกแก่ผู้บริโภค และในการ
สั่งซื้อสินค้าออนไลน์ Watsons มีทางเลือกในการชาระเงินที่หลากหลายและสามารถเลือกส่งของถึงที่บ้านหรือมารับของ
ที่สาขาใกล้บ้าน ทาให้ตรงความต้องการของผู้บริโภค และทาให้ผู้บริโภคกลับมาซื้อสินค้าซ้า ดังนั้น การตลาดแบบ
ไร้รอยต่อจึงเป็นปัจจัยที่สาคัญที่ทาให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าร้าน Watsons ได้ง่าย และสะดวกมากขึ้น สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ เกสรา กิจศุภสิน (2564) ศึกษาเรื่องปัจจัยการตลาดแบบไร้รอยต่อ (Omni Channel Marketing) ที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจากเซ็นทรัลดีพาร์ทเม้นต์สโตร์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย พบว่า
ปัจจัยการตลาดแบบไร้รอยต่อ ประกอบด้วย การเชื่อมโยงช่องทางเข้าหาลูกค้า การเข้าใจพฤติกรรม การส่งมอบ
ประสบการณ์ และ การสร้างความผูกพัน ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
สมมติฐานย่อยที่ 1.1 ด้านการเชื่อมโยงช่องทางเข้าหาผูบ้ ริโภคหรือลูกค้า ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของ
ผู้บริโภคร้าน Watsons ในประเทศไทย อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจาก ร้าน Watsons มีช่องทาง
การติดต่อสื่อสาร การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ในสื่อที่หลากหลายทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์และมีเนื้อหา
ที่มีทิศทางเดียวกันอย่างทั่วถึง และร้าน Watsons ได้ผสานทุกช่องทางการเชื่อมต่อกับผู้บริโภค ทาให้ผู้บริโภคเข้าถึง
ข้อมูลของสินค้าละบริการได้ง่าย ครอบคลุม และยังสามารถซื้อสินค้าได้หลากหลายช่องทาง ทาให้ผู้บริโภคสามารถ
สามารถสอบถามและสั่งซื้อสินค้าได้ทุกช่วงเวลาตามที่ผู้บริโภคต้องการ สอดคล้องกับงานวิจัยของ กิตติพงศ์ คงธนา
ทรัพย์ และ อิสราภรณ์ ลาดละคร (2560) พบว่า ปัจจัยการรวบรวมช่องทางที่หลากหลายซึ่งเชื่อมโยงกันอย่างไร้
รอยต่อ ประกอบด้วย ด้านการเชื่อมโยง กลยุทธ์การสื่อสาร การส่งมอบสินค้า การชาระเงิน มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมผู้บริโภคธุรกิจค้าปลีก
สมมติฐานย่อยที่ 1.2 ด้านการเข้าใจพฤติกรรมและความคาดหวังของผู้บริโภค ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า
ของผู้บริโภคร้าน Watsons ในประเทศไทยอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากร้าน Watsons มีช่องทาง
การจัดจาหน่ายออนไลน์ที่หลากหลายทั้ง เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และ Line Chat & Shop ทาให้ตอบสนองกับพฤติกรรม
ผู้บริโภคในปัจจุบันที่ชอบความสะดวกสบายในการสั่งซื้อสินค้า ร้าน Watsons ได้จัดสินค้าเป็นสัดส่วนอย่างชัดเจน
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ทาให้ผู้บริโภคสะดวกในการเลือกซื้อสินค้า และร้าน Watsons มีการนาเสนอสินค้าที่น่าสนใจ และโปรโมชั่น สิทธิพิเศษ
ต่างๆ เช่น สินค้าลดราคา ชิ้นที่สอง 1 บาท และ ซือ้ 1 แถม 1 ทาให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคซึ่งทาให้ผู้บริโภค
เกิดความสนใจในสินค้านั้นๆ สอดคล้องกับงานวิจัยของ เกสรา กิจศุภสิน (2564) ศึกษาเรื่องปัจจัยการตลาดแบบไร้รอยต่อ
(Omni Channel Marketing) ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจากเซ็นทรัลดีพาร์ทเม้นต์สโตร์ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยการตลาดแบบไร้รอยต่อ ประกอบด้วย การเชื่อมโยงช่องทางเข้าหาลูกค้า
การเข้าใจพฤติกรรม การส่งมอบประสบการณ์ และ การสร้างความผูกพัน ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ของผู้บริโภค
สมมติฐานย่อยที่ 1.3 ด้านการส่งมอบประสบการณ์ที่ตรงต่อความต้องการของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง ส่งผล
ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคร้าน Watsons ในประเทศไทย อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจาก
ร้าน Watsons มีบริการดูแลแบบส่วนตัวผ่าน Call Center และ Line Chat & Shop เป็นการช้อปผ่านแชทแบบ
เรียลไทม์กับพนักงานประจาร้านกว่า 250 สาขา ทาให้ผู้บริโภคสะดวกในการติดต่อสอบถามและได้รับข้อมูลที่ต้องการ
เพื่อส่งมอบประสบการณ์การช้อปปิ้งหลากหลายแพลตฟอร์ม ทาให้ให้ผู้บริโภคได้รับการบริการที่ดีที่สุดและร้าน
Watsons มีการชาระเงินได้ที่หน้าร้านหรือหลากหลายช่องทางออนไลน์ ให้ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบคุณภาพสินค้า
ได้ก่อนชาระเงิน ทาให้ผู้บริโภคเกิดความประทับใจร้านและสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้บริโภค เพื่อให้ผู้บริโภค
กลับมาซื้อสินค้าซ้าได้ในครั้งต่อไป สอดคล้องกับงานวิจัยของ อสมาภรณ์ เขียวมีส่วน (2563) ศึกษาถึงความมีอิทธิพล
ของการตลาดแบบไร้รอยต่ อ (Omni Channel Marketing) ที่ส่งผลต่อความภักดีของลู กค้า อิ เกียในประเทศไทย
พบว่า การตลาดแบบไร้รอยต่อด้านการส่งมอบประสบการณ์ที่ตรงต่อความต้องการของผู้บริโภคหรือลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
มีความสัมพันธ์กับความภักดีของลูกค้า
สมมติฐานย่อยที่ 1.4 ด้านการสร้างความผูกพันกับผู้บริโภคหรือลูกค้า ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของ
ผู้บริโภคร้าน Watsons ในประเทศไทย อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากร้าน Watsons มีระบบ E-ordering
เป็นการเข้าถึงข้อมูลสินค้าในคลังผ่านอุปกรณ์มือถือเพื่อติดตามคาสั่งซื้อและตรวจสอบสต๊อกสินค้า ทาให้ผู้บริโภค
สามารถสั่งซื้อสินค้าที่ต้องการได้ทันทีและเลือกการจัดส่งได้ตามที่ต้องการ และ Watsons ให้ความสาคัญกับการสร้าง
ความผูกพันกับผู้บริโภค เช่น การให้สาคัญกับพนักงานในด้านความสามารถในการให้บริการการดูแล มีการฝึกอบรม
ความรู้ให้แก่พนักงานหน้าร้านและหลังร้านอย่างสม่าเสมอเป็นประจา สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ตามความ
ต้องการของผู้บริโภค เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีและพร้อมที่จะดูแลบริการอานวยความสะดวกให้กับผู้บริโภค เพื่อ
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและส่งผลทาให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้น รวดเร็ว นาไปแนะนาบอกต่อกับผู้อื่น และ
กลับมาซือ้ สินค้าซ้าอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับงานวิจัย เกสรา กิจศุภสิน (2564) ศึกษาเรื่องปัจจัยการตลาดแบบไร้รอยต่อ
(Omni Channel Marketing) ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจากเซ็นทรัลดีพาร์ทเม้นต์สโตร์ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยการตลาดแบบไร้รอยต่อ ประกอบด้วย การเชื่อมโยงช่องทางเข้าหาลูกค้า
การเข้าใจพฤติกรรม การส่งมอบประสบการณ์ และ การสร้างความผูกพัน ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ของผู้บริโภค
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลไปใช้
ผลการวิจัยเรื่องปัจจัยการตลาดแบบไร้รอยต่อ (Omni Channel Marketing)ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
สินค้าของผู้บริโภคร้าน Watsons ในประเทศไทย ผู้วิจัยขอเสนอแนะประเด็นสาหรับการนาผลงานวิจัยดังนี้
1. ปัจจัยการตลาดแบบไร้รอยต่อในภาพรวม คือ ร้าน Watsons ควรให้ความสาคัญกับการตลาดแบบไร้
รอยต่อทั้ง 4 ด้าน แก่ 1) ด้านการเชื่อมโยงช่องทางเข้าหาผู้บริโภคหรือลูกค้า มีช่องทางกระจายข่าวสารที่ทั่วถึง ได้รับ
ข้อมูลที่ครบถ้วน ครอบคลุมและมีช่องทางติดต่อสื่อสารที่หลากหลาย 2) ด้านการเข้าใจพฤติกรรมและความคาดหวัง
ของผู้บริโภค มีสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ เช่น มีช่องทางการซื้อสินค้า รูปแบบหน้ าร้านและออนไลน์ การส่งสินค้า
ถึงหน้าบ้านหรือรับสินค้าได้ที่สาขาใกล้บ้าน 3) ด้านการส่งมอบประสบการณ์ที่ตรงต่อความต้องการของผู้บริโภคอย่าง
ต่อเนื่อง สามารถตรวจสอบเช็คข้อมูลที่ต้องการได้ทันที และมีช่องทางการชาระเงินที่หลากหลาย 4) ด้านการสร้าง
ความผูกพันกับผู้บริโภคหรือลูกค้า พนักงานดูแลเอาใจใส่ในการบริการสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
และมีกิจกรรมสมาชิก Watsons ให้สิทธิพิเศษต่างๆ กับผู้บริโภค ปัจจัยที่กล่าวมานั้นส่งผลต่อการกลับมาซื้อสินค้าซ้า
และสร้างยอดขายเพิ่มขึ้น
2. ด้านการสร้างความผูกพันกับผู้บริโภคหรือลูกค้า คือ ร้าน Watsons ควรพัฒนาความสามารถของพนักงาน
ในองค์กรในด้านบริการมากขึ้น มีการอบรมความรู้ ความสามารถของพนักงาน เพื่อให้พนักงานให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า
ได้เป็นอย่างดี และบริการกับผู้บริโภคอย่างเหมาะสม เน้นการบริการเป็นหลักไม่เน้นการขายสินค้ามากจนเกินไปอาจทาให้
ผู้บริโภคลาบากใจในการซื้อสินค้า สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ และพนักงานสามารถตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคได้ตรงความต้องการพร้อมทั้งดูแลอานวยความสะดวกให้กับผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อ
สร้างความสัมพันธ์ในระยะยาว
3. ด้ า นการเข้าใจพฤติก รรมและความคาดหวั งของผู้บ ริโ ภค คือ ร้า น Watsons ควรให้ ความส าคัญกับ
ช่องทางออนไลน์มากขึ้นควรปรับปรุงและพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งเว็บไซต์ แอปพลิเคชั น และ Line
Chat & Shop เพื่อที่จะสามารถนาเสนอสินค้า และโปรโมชั่นที่น่าสนใจให้ตรงกับความต้องการของผู้ บริโภคให้มาก
ที่สุด และควรจัดสินค้าให้หาง่าย มีการแบ่งหมวดหมู่ เป็นสัดส่วนอย่างชัดเจน ทาให้สะดวกในการเลือกซื้อสินค้า และ
มีการมอบสิทธิพิเศษต่างๆ สาหรับผู้บริโภคที่เป็นสมาชิก Watsons เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความประทับใจ และกลับมาใช้บริการซ้า
4. ด้านการเชื่อมโยงช่องทางเข้าหาผู้บริโภคหรือลูกค้า คือ ร้าน Watsons ควรพัฒนาปรับปรุงช่องทางการ
เชื่อมโยงตลาดออนไลน์และออฟไลน์เข้าด้วยกันไม่ว่าจะทางหน้าร้าน เว็บไซต์ แอปพลิเคชั น หรืออื่นๆ เพื่อให้ตรง
กับไลฟ์สไตล์หรือความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น รวมไปถึง ช่องทางการซื้อสินค้าออนไลน์ ที่ผู้บริโภคสามารถเลือก
ดูสินค้าหรือสั่งซื้อสินค้าได้ทุกที่ทุกเวลาเพื่อ อานวยความสะดวกให้กับผู้บริโภคและที่สาคัญข้อมูลเกี่ยวกับตัวสินค้า
รายละเอียดโปรโมชัน รวมถึงสิทธิพิเศษต่างๆ ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ให้มีเนื้อหาที่ชัดเจน ครอบคลุมเข้าใจง่าย ทาให้
ผู้บริโภคไม่เกิดความสับสนในข้อมูล และให้เกิดความดึงดูดน่าสนใจ เพื่อให้ผู้บริโภครู้สึกอยากซื้อสินค้ามากยิ่งขึ้น
5. ด้านการส่งมอบประสบการณ์ที่ตรงต่อความต้องการของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง คือ ร้าน Watsons ควรพัฒนา
ระบบแชท หรือ Call Center สาหรับการติดต่อสื่อสาร หรือตอบคาถามเกี่ยวกับข้อมูล ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
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เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับข้อมูลที่ต้องการทันที และพัฒนาระบบชาระเงินให้มีทางเลือกที่หลากหลายเพื่อรองรับผู้บริโภค
ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิต บัตรเดบิต ผ่านบัญชีธนาคาร หรือชาระเงินปลายทาง เป็นต้น เพื่อ
ความสะดวกในการสั่งซื้อสินค้า
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
1. แนะนาให้ศึกษาเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น ด้านการเข้าใจพฤติกรรมและความคาดหวังผู้บริโภค พบว่าใน
งานวิจัยนี้มีค่าเฉลี่ยเห็นด้วยต่าที่สุดเมื่อเทียบกั บข้ออื่นๆ เพื่อเจาะลึกและทราบถึงเหตุผล ว่ามีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
สินค้าหรือไม่ และใช้ผลจากการศึกษามาปรับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. แนะนาให้ทาการศึกษากับกลุ่มตัวอย่างอื่นๆ เช่น เจาะกลุ่มผู้บริโภคที่อายุไม่เกิน 30 ปี ซึ่งเป็นช่วงอายุที่
ใช้บริการร้าน Watsons เป็นจานวนมาก ให้ทราบถึงพฤติกรรมการซื้อสินค้า ความคิดเห็นผู้บริโภค เพื่อนามาพัฒนา
แก้ไขและเข้าใจความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น
3. แนะนาให้ศึกษาในรูปแบบวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์ สังเกต กับผู้บริโภคที่ใช้บริการในเรื่องของ
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าร้าน Watsons ซึ่งจะได้ข้อมูลที่มีความละเอียด ทาให้เก็บของมูลได้ครอบคลุมและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดลำดับความสำคัญของปัจจัย และคัดเลือกซัพพลายเออร์อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์
ที่เหมาะสม โดยใช้เทคนิค AHP กับ Microsoft Excel ผลแบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญ 7 ท่าน ที่มีประสบการณ์
การทำงานมากกว่า 10 ปี ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อและผู้บริหารที่เกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกซัพพลายเออร์ของ
กรณีศึกษา โดยเกณฑ์การตัดสินใจ 5 ปัจจัย คือ ปัจจัยด้านการบริการ ปัจจัยด้านคุณภาพ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้าน
การส่งมอบ และปัจจัยด้านความน่าเชื่อถือ ส่วนทางเลือก 3 ทางเลือก คือ ซัพพลายเออร์ A ซัพพลายเออร์ B และ
ซัพพลายเออร์ C หลังจากการวิเคราะห์และตรวจสอบความสอดคล้องกันของข้อมูล (Consistency Ratio: C.R.)
พบว่า ค่า C.R. เท่ากับ 0.050 ซึ่งน้อยกว่า 0.1 เป็นตัวบ่งชี้ว่าข้อมูลจากแบบสอบถามมีความสอดคล้องกัน จึงสรุปผล
ค่าน้ำหนักแต่ละปัจจัยได้ว่า ปัจจัยด้านคุณภาพ 49.5% ปัจจัยด้านราคา 24.8% ปัจจัยด้านความน่าเชื่อถือ 14.0%
ปัจจัยด้านบริการ 7.0% และปัจจัยด้านการส่งมอบ 4.7% ในส่วนผลการศึกษาทางเลือก ตามการวัดค่าน้ำหนักปัจจัย
รวมและทำการตรวจสอบความสอดคล้องกันของข้อมูลพบว่า ค่า C.R. น้อยกว่า 0.05 แปลว่า ข้อมูลจากแบบสอบถาม
มีความสอดคล้องกัน ส่วนผลค่าน้ำหนักเป็นดังนี้ ซัพพลายเออร์ C 42.7% ซัพพลายเออร์ A 37.2% และซัพพลายเออร์ B
20.1% ซึ่งซัพพลายเออร์ C เป็นซัพพลายเออร์ที่เหมาะสมที่สุดและได้รับการคัดเลือก
คำสำคัญ: กระบวนการลำดับชัน้ เชิงวิเคราะห์ การคัดเลือกซัพพลายเออร์ อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์
Abstract
The objective of this study is to prioritize factors and select suppliers of hardware that meet
requirements using the Analytic Hierarchy Process ( AHP) technique and Microsoft Excel as an
analyzing tools. Questionnaire results obtained from 7 participants, who have more than 10 years of
work experience as purchasing officers and executives involved in selecting the company's suppliers.
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Five factors were used as the decision-making criteria: service, quality, price, delivery, and reliability.
In addition, 3 alternatives for supplier selection were also considered: Supplier A, B, and C. During
the process of criteria comparison, a Consistency Ratio (C.R.) of 0.050 was determined. This value
indicates that the data acquired from the experts is consistent since it is less than 0.1. Consequently,
the weights of the importance of the 5 factors were calculated. Their values are as follows: quality
is 49.5%, price is 24.8%, reliability is 14.0%, service is 7.0% and delivery is 4.7%. Then, during the
process of supplier comparison, the C.R. of less than 0.05 was determined. This again indicates again
that the information from the experts is consistent. Consequently, the weights of supplier selection
were found as follows: Supplier C is 42.7%, Supplier A is 37.2%, and Supplier B is 20.1%. Therefore,
it can be concluded that Supplier C is the most suitable supplier based on the 5 factors.
Keywords: Analytic Hierarchy Process (AHP), Supplier Selection, Hardware Parts
บทนำ
ในศตวรรษที่ 21 เศรษฐกิจโลกได้พัฒนาอย่างรวดเร็ว การแลกเปลี่ยนทางการค้าระหว่างประเทศใกล้ชิดกัน
มากขึ้น แต่ละประเทศต้องค้น หาโอกาสแห่งยุคสมัย เพื่อแสวงหาวิธีต่างๆ ในการพัฒนาเศรษฐกิจ ให้ไปพร้อมกับ
เศรษฐกิจโลก จากรายงาน Trade20 ของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด พบว่า ประเทศไทยติดอันดับที่ 8 ใน 20
ประเทศที่มีศักยภาพในการเติบโตด้านการค้ามากที่สุด ซึ่งจะมีปัจจัยหนุนจากความพร้อมทั้งในด้านการค้า และด้าน
การเติบโตอย่างแข็งแกร่ง เช่น อีคอมเมิร์ซ (ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด มหาชน, 2562) และจาก
ข้อมูลสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพบว่า ในช่วงเวลาที่ผ่านมา 5 ปี มีหลายประเทศมาลงทุนที่ประเทศ
ไทย (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, 2564) จากข้อมูลยังพบว่า การลงทุนโครงการประเภทอุตสาหกรรม
มีจำนวนมากกว่าโครงการที่เป็นประเภทเกษตร บริการ และการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
วรพจน์ ศิ ริ รั กษ์ และคณะ (2564) กล่ า วไว้ ว ่า การผลิ ต และการแปรรูป ผลิ ต ภัณ ฑ์ เป็น หัว ใจหลั กของ
การประกอบธุรกิจแต่ละองค์กร และการเลือกซัพพลายเออร์มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านต้นทุนการผลิตและถูกนำมา
กำหนดให้เป็นหนึ่งในองค์กรประกอบเชิงกลยุทธ์ด้านการจัดซื้อ การจัดการการผลิตและการส่งมอบ ซึ่งการคัดเลือก
ซัพพลายเออร์ที่ดีสามารถแสดงถึงความสามารถขององค์กร เพื่อการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า รวมถึงผลกำไร
ขององค์กร และความน่าเชื่อถือขององค์กรผู้ผลิต ไม่ว่าจะเป็นบริษัท ผลิตในประเทศหรือต่างประเทศ แน่นอนว่า
ในโรงงานแต่ ละแห่ง มีเครื ่ องจั กรหลากหลายทั ้ง ในด้านการผลิต สิ นค้ า หรื อการบำรุ งและซ่อมแซมเครื ่ องจัก ร
ทุกโรงงานล้วนต้องซื้ออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์จำนวนมาก วิไลภรณ์ สิงหาทอ (2556) เคยกล่าวว่า การคัดเลือกซัพพลายเออร์
เป็นกระบวนการแรกและกระบวนการเริ่มต้นที่มีความสำคัญ หากเรามีวิธีการคัดเลือกซัพพลายเออร์ที่เหมาะสมจะทำให้
เราสามารถบริหารจัด การเลือกซัพ พลายเออร์ได้ อย่ า งเหมาะสม เพิ่มประสิทธิภาพการจั ดซื ้ อ และคุ ณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ มีประโยชน์เชิงบวกในการพัฒนาอุตสาหกรรมในอนาคต แต่ในปัจจุบันเมื่อบริษัทสั่งซื้อสินค้ามักจะเจอ
ปัญหาในการจัดซื้อบ่อยครั้ง เช่น ราคาสินค้าสูง คุณภาพไม่ได้มาตรฐาน การจัดส่งล่าช้า เป็นต้น แถมรูปแบบการซื้อขาย
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ก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ซัพพลายเออร์ มีหลากหลายรายให้เลือก และปัจจุบันด้วยการแพร่ระบาดของ
สถานการณ์โควิด-19 ทำให้การคัดเลือกซัพพลายเออร์ยากขึ้นกว่าเดิม
จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาการคัดเลือกซัพพลายเออร์อย่างเป็นระบบ และให้ได้ผลลัพธ์
ที่มีความน่าเชื่อถือ และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของฝ่ายจัดซื้อ ลดต้นทุนรวมของบริษัท และเพิ่มคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ที่จะผลิตออกไปด้วย ทั้งนี้ ผู้วิจัยยังเชื่อว่า ผู้ที่สนใจศึกษาการคัดเลือกซัพพลายเออร์ในเชิงวิชาการสามารถ
นำผลที่ได้จากการศึกษาเป็นแนวทางการศึกษาต่อไปได้
การศึกษาครั้งนี้จะศึกษาการคัดเลือกซัพพลายเออร์อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ของบริษัทผลิตเยื่อกระดาษที่ตั้งอยู่ใน
จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย เนื่องจากบริษัทยังไม่มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการคัดเลือกซัพพลายเออร์ และต้องการ
แสวงหาซัพพลายเออร์ที่ตอบสนองความต้องการได้ โดยการคัดเลือกซัพพลายเออร์มีเทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์
สมรรถนะของซัพพลายเออร์อยู่ หลายวิธีการ เช่น MCA AHP SAW และ TOPSIS ในงานวิจัยนี้จะเลือก AHP เป็น
วิธีการวิเคราะห์ เนื่องจากมีคุณสมบัติเป็นนามธรรม (สุภลักษณ์ สีสุกอง, 2559) สามารถตรวจสอบความสอดคล้อง
ของข้อมูล และใช้กับองค์ประกอบที่มีส่วนเชื่อมโยงและทบทวนซ้ำแล้วซ้ำอีกได้ (ประจักษ์ กาญจนสุวรรณ, 2560)
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อเลือกซัพพลายเออร์อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ได้อย่างมีประสิทธิผลโดยใช้กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์
2. เพื่อวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยต่างๆ ที่ใช้ในการเลือกซัพพลายเออร์อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การจัดซื้อ
กระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง (2560) ได้กล่าวว่า “การจัดซื้อจัดจ้าง” หมายถึง การดำเนินการเพื่อให้
ได้มาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ จ้าง เช่า แลกเปลี่ยน โดยการการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องสอดคล้องกับหลักการ โดยการจัดซื้อ
ต้องมีความคุ้มค่า คือมี คุณภาพหรือคุณลักษณะที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ในการใช้งาน และมีราคาที่เหมาะสมทั้ง
กระบวนการจัดซื้อจะต้องดำเนินการอย่างโปร่งใส คือมีการพิจารณาผู้ประกอบการหรือ ซัพพลายเออร์ทุกรายอย่าง
ด้วยเกณฑ์เดียวกัน นอกจากนั้น การจัดซื้อต้องมีการบริหารจัดการวางแผนล่วงหน้าเพื่อให้การจัดซื้อมี ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล คือมีการบริหารพัสดุเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีกำหนดเวลาที่เหมาะสมโดยมีการประเมินและเปิดเผย
ผลสัมฤทธิ์ของการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ และสุดท้ายการจัดซื้อจัดจ้างต้องสามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้การ
จัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดย อรุณี ตันติมังกร และศุภกร เอกชัยไพบูลย์ (2561) ได้กล่าวว่า การ
จัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน คือ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่พิจารณาปัจจัยด้านราคา การส่งมอบ และคุณสมบัติที่
ครอบคลุมประเด็นด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
การตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์
รพิกร ฉลองสัพพัญญู (2557) และได้กล่าวว่า TOPSIS SAW และ AHP เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการตัดสินใจ
และมีความแตกต่างของวิธีการตัดสินใจ ดังนี้
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ตารางที่ 1 ความแตกต่างของวิธีการตัดสินใจ
วิธีการ

หลักการ
จัดอันดับความเหมาะสมของ
ทางเลือก โดยการพิจารณา
TOPSIS ทางเลือกที่มีค่าเข้าใกล้ค่าที่ดี
ที่สุดในทางบวกและออกห่าง
ค่าทีแ่ ย่ที่สุดในทางลบ
ผู ้ ต ั ด สิ น ใจเป็ น ผู ้ ก ำหนด
ค่าน้ำหนักของแต่ ละเกณฑ์
SAW
ที่ใช้ในการตัดสินคะแนนรวม
ของแต่ละทางเลือก
ค่ า น้ ำ หนั ก ของเกณฑ์ แ ละ
ค่ า คะแนนความเหมาะสม
ได้ จ ากการใช้ ห ลั ก เกณฑ์
เปรี ย บเที ย บที ล ะคู ่ ต าม
ลำดับชัน้ การตัดสินใจ
AHP

ข้อดี
ข้อเสีย
1. เหมาะสำหรับการตัดสินใจบนเกณฑ์ 1. หากมีทางเลือกจำนวนมากอาจ
เชิงปริมาณ
เกิดความผิดพลาดในการพิจารณา
2. เหมาะสำหรับการตัดสินใจที่อยู่บนทั้ง ทางเลือกที่มีค่าดีที่สุดหรือแย่ที่สุด
เกณฑ์เชิงบวกและเชิงลบ
1. เป็นกระบวนการที่ง่าย ไม่ยุ่งยาก มีการ 1. มีสมมติฐานว่าไม่มีปฏิสัมพันธ์
นำไปใช้อย่างกว้างขวาง
ระหว่างปัจจัยที่ใช้ช่วยตัดสินใจ
2. ความน่ า เชื ่ อ ถื อ น้ อ ยเพราะ
ผู้ตัดสินใจเป็นผู้กำหนดเกณฑ์
1. ให้ผลสำรวจที่น่าเชื่อถือ
1. การเก็บข้อมูลซับซ้อน
2. มีโครงสร้างที่เป็นแผนภูมิลำดับชั้น
2. ใช้เวลาค่อนข้างมากในการเก็บ
3. ผลลัพธ์ที่ได้เป็นตัวเลข เปรียบเทียบ ข้อมูล เนื่องจากต้องอธิบายระดับ
และจัดลำดับความสำคัญได้ง่าย
ความสำคั ญ อย่ า งละเอี ย ดและ
4. สามารถจัดการตัดสินใจแบบมีอคติหรือ ชั ด เจนให้ เ ข้ า ใจตรงกั น สำหรั บ
ลำเอียงออกไปได้
กลุ่มผู้ให้ข้อมูล
5. ใช้ได้ทั้งการตัดสินใจแบบคนเดียวและ 3. ใช้ เ วลาในการวิ เ คราะห์ ม าก
แบบที่เป็นกลุ่มหรือหมู่
หากมีปัจจัยหลายปัจจัยจากเกิด
6. ก่ อ ให้ เ กิ ด การประนี ป ระนอมและ ความยุ่งยากและซับซ้อน
การสร้างประชามติ
7. ไม่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญพิเศษคอยควบคุม

ที่มา: รพิกร ฉลองสัพพัญญู (2557)

Shahab Jan (2020) ได้กล่าวว่า Multiple Criteria Analysis (MCA) หรือ Multiple Criteria Decision
Analysis (MCDA) ใช้ในการประเมินความยั่งยืนของการตัดสินใจ เมื่อมีหลายเกณฑ์ในการตัดสินใจ มีสามเทคนิคที่ใช้
MCA ได้ แ ก่ Multi Attribute Utility Technique (MAUT) Outranking Technique และ Analytical Hierarchy
Process (AHP) เครื่องมือที่สำคัญ ทรงพลัง และแม่นยำที่สุดคือ AHP ซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการแก้ปัญหา
ที่ซับซ้อนที่แตกต่างกัน ทำให้การตัดสินใจง่ายขึ้น ดังนั้น งานวิจัยนี้จะใช้ AHP เป็นวิธีการในการสังเคราะห์ข้อมูล
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กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ (Analytic Hierarchy Process: AHP)
AHP เป็นกระบวนการช่วยในการตัดสินใจ โดยมีการพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาทางเลื อก
การตัดสินใจที่เหมาะสม และสามารถจัดเรียงระดับความสำคัญปัจจัยได้ดีในการคัดเลือก ซึ่ง AHP มีการนำเสนอครั้งแรก
โดย Saaty (1980) แผนภูมิการตัดสินใจของ AHP เป็นดังภาพที่ 1
เป้าหมายการตัดสินใจ

ชั้นที่ 1: เป้าหมาย

เกณฑ์หลักที่ 1

เกณฑ์หลักที่ 2

เกณฑ์หลักที่ n

เกณฑ์รองที่ 1

เกณฑ์รองที่ 2

เกณฑ์รองที่ n

...

...

...

เกณฑ์รองที่ n

เกณฑ์รองที่ n

เกณฑ์รองที่ xn

ทางเลือกที่ 1

ทางเลือกที่ 2

ทางเลือกที่ n

ชั้นที่ 2: เกณฑ์หลัก
ชั้นที่ 3: เกณฑ์รอง

ชั้นที่ 4: ทางเลือก

ภาพที่ 1 โครงสร้างแผนภูมิลำดับชั้นของการตัดสินใจ (Saaty,1980)
ที่มา: Saaty (1980)

นอกจากนี้ ในการเลือกเกณฑ์การตัดสินใจทีจ่ ะนำมาใช้เปรียบเทียบให้ความสำคัญเชิงคู่ โดยใช้เกณฑ์
มาตรฐานที่แสดงในตารางที่ 2 ของ Saaty
ตารางที่ 2 เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในการเปรียบเทียบให้ความสำคัญเชิงคู่
ค่าระดับ
1
3
4
7
9
2,4,6,8

ความหมาย
มีระดับความสำคัญเท่ากัน
มีระดับความสำคัญกว่าปานกลาง
มีระดับความสำคัญกว่ามาก
มีระดับความสำคัญกว่ามากที่สดุ
มีระดับความสำคัญกว่าสูงสุด
มีระดับความสำคัญอยูร่ ะหว่างแต่ละระดับ

ที่มา: Saaty (1980)
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คำอธิบาย
ทั้งสองปัจจัยมีความสำคัญเท่าเทียมกัน
ปัจจัยที่พิจารณามีความสำคัญกว่าปานกลาง
ปัจจัยที่พิจารณามีความสำคัญกว่าปานกลาง
ปัจจัยที่พิจารณามีความสำคัญกว่ามากที่สุด
ปัจจัยที่พิจารณามีความสำคัญสูงสุด
ปัจจัยที่พิจารณามีความสำคัญอยูร่ ะหว่างแต่ละระดับ
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สุดท้ายหลังจากที่ได้ทำขั้นตอนการเปรียบเทียบให้ความสำคัญเชิงคู่แล้ว จะทำการคำนวณค่าน้ำหนักโดยใช้
สมการทางด้านคณิตศาสตร์ เพื่อทดสอบผลที่ได้ มีความสอดคล้องกับเหตุผลหรือไม่ ซึ่ง จะมีการคำนวณอัตราส่วน
ความสอดคล้อง (Consistency Ratio: C.R.) ด้วย
จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า หลักการ AHP ถูกนำไปใช้ในการคัดเลือกซัพพลายเออร์อย่าง
แพร่หลาย โดยมีการประยุกต์ AHP ร่วมกับโปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ ในการวิเคราะห์ผล ทั้งการประยุกต์ AHP ร่วมกับ
Microsoft Excel ในการคัดเลือกซัพพลายเออร์ (พัทชา มากสมบูรณ์, 2559) และการใช้ AHP กับ Expert Choice
ในการคัดเลือกซัพพลายเออร์ (ธีรารัตน์ เกลี้ยงกล่อม, 2557; จุฬาลักษณ์ กองเพชร, 2559; รุ่งรุจีกรณ์ อินทร์พักทัน,
2563) นอกจากนั้น วัชรีภรณ์ เสถียรนพเก้า และกิตติวัฒน์ สิริเกษมสุข (2563) ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับการกำหนด
ค่าน้ำหนักเกณฑ์สำหรับการคัดเลือกซัพพลายเออร์โดยใช้ AHP เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาขั้นตอนใน AHP
โดยในการใช้ AHP ในการคัดเลือกซัพพลายเออร์นั้นมีการประยุกต์ใช้กับหลายธุรกิจ เช่น ปรีชา วรารัตน์ไชย (2555)
ได้ทำการศึกษาเรื่อง AHP กับการตัดสินใจเลือกซัพพลายเออร์ของบริษัท กรณีศึกษาอุตสาหกรรมรถยนต์ของประเทศไทย
รวมทั้ง ทองสุข ภูตาเศษ (2559) ได้ทำการศึกษาเรื่องการศึกษาปัจจัยที่ใช้ในการเลือกซื้อวัตถุดิบของร้านอาหารโดยใช้
วิธี AHP และ ธนะรัตน์ รัตนกูล, กันต์ธมน สุขกระจ่าง, นิอัสรา หัดเลาะ และ อัญชลี ศรีรัตนา (2561) ได้ทำการศึกษา
เรื่องการตัดสินใจคัดเลือกซัพพลายเออร์ในการจัดส่งวัตถุดิบอาหารทะเลโดยใช้ AHP วันนิมิต คำปัญญา และตรีทศ
เหล่าศิริหงษ์ทอง (2557) ก็ได้ทำการศึกษาเรื่องการคัดเลือกซัพพลายเออร์บนพื้นฐานแนวคิดแห่งความยั่งยืนด้วยวิธี
กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ฟัซซี่ (FAHP) ส่วน ปรียากมล เอื้องอ้าย (2560) ได้ศึกษาปัจจัยในการคัดเลือกผู้จัดหา
วัตถุดิบของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดนครราชสีมา
หลังจากได้ทำการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 10 เล่มนี้ ผู้วิจัยได้ทำการสังเคราะห์และสรุปปัจจัยที่ใช้เป็น
เกณฑ์ในการคัดเลือกซัพพลายเออร์ ของแต่ละเล่ม รวมทั้งได้มีการนำไปปรึกษากับทางบริษัทกรณีศึกษาในระดับ
ผู้บริหารซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญด้านนี้ จึงได้มีการสรุปเกณฑ์ตัดสินใจที่จะนำไปใช้ในงานวิจัยนี้ได้ 5 ปัจจัย ซึ่งจะใช้
เป็นตัวแปรต้นของงานวิจัยนี้ โดยที่ 5 ปัจจัยนี้ ได้แก่ ปัจจัยด้านการบริการ คือ มีบริการคืนและเปลี่ยนสินค้าอย่างง่าย
การสื่อสารงานมีประสิทธิภาพ และพนักงานพูดจาสุภาพมีมารยาท ปัจจัยด้านคุณภาพ คือ สินค้ามีความทนทาน อายุ
การใช้งานยาวนาน คุณภาพสินค้าตรงตามมาตรฐานการใช้ง าน ปัจจัยด้านราคา คือ ราคาสินค้าเหมาะสม สามารถ
เจรจาต่อรองราคาได้ มีเงื่อนไขการชำระเงินที่เหมาะสม ปัจจัยด้านการส่งมอบ คือ การจัดส่งสินค้าตามเวลาที่กำหนด
ส่งฟรี และในกรณีที่บริษัทต้องการสินค้าเร่งด่วน ซัพพลายเออร์สามารถส่งมอบสินค้าได้ทันเวลา และปัจจัยด้าน
ความน่าเชื่อถือ คือสามารถตรวจเช็คข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล จากโปรแกรม DBD e-Service ของกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า การก่อตั้งบริษัทและดำเนินธุรกิจมาอย่างยาวนาน มีชื่อเสียงในทางที่ดีในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง และ
เคยมีประวัติดีในการซื้อขายกับบริษัทกรณีศึกษา ในส่วนตัวแปรตามคือ การคัดเลือกซัพพลายเออร์อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์
นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อและผู้บริหารที่มีสิทธิ์ในตัดสินใจคัดเลือกซัพพลายเออร์
ทั้งหมดของบริษัทกรณีศึกษาจำนวนทั้งหมด 7 ท่าน (ตารางที่ 3) โดยเครื่องมือการเก็บข้อมูลคือ แบบสอบถาม และ
มีการประยุกต์ใช้ AHP ร่วมกับ Microsoft Excel ในการวิเคราะห์ข้อมูล
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ตารางที่ 3 ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างของงานวิจัย
ลำดับ
ท่านที่ 1
ท่านที่ 2
ท่านที่ 3
ท่านที่ 4
ท่านที่ 5
ท่านที่ 6
ท่านที่ 7

เพศ
ชาย
ชาย
ชาย
ชาย
ชาย
ชาย
หญิง

ตำแหน่ง
ผู้จัดการทั่วไป (General Manager)
รองผู้จัดการทั่วไป (Deputy General Manager)
ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (Purchasing Manager)
หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ (Purchasing Supervisor)
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (Purchasing Staff)
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (Purchasing Staff)
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (Purchasing Staff)

อายุการทำงาน
มากกว่า 25 ปี
20-25 ปี
มากกว่า 25 ปี
20-25 ปี
10-15 ปี
10-15 ปี
10-15 ปี

วิธีดำเนินการวิจัย
บริษัทกรณีศึกษาเป็นสาขาหนึ่งของบริษัทจากประเทศจีน สำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองเซี่ยงไฮ้ ดำเนินธุรกิจที่
เกี่ยวกับกระดาษ และมีสาขาทั่วโลก เช่น สหรัฐอเมริกา นอร์เวย์ ญี่ปุ่น และประเทศอื่นๆ ในปี พ.ศ. 2562 สำนักงานใหญ่
ได้ขยายฐานการผลิตมายังประเทศไทย ซึง่ เป็นโรงงานแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบธุรกิ จผลิต
เยื่อกระดาษ เพื่อนำส่งออกไปยังประเทศจีน
สำหรับขั้นตอนจัดซื้อของกรณีศึกษานั้นเริ่มจากแผนกที่ต้องการนำส่งใบขอซื้อที่ถูกต้องและได้รับอนุมัติจาก
หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อและผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อตามลำดับก่อน แล้วทางจัดซื้อค้นหาและติดต่อซัพพลายเออร์ เพื่อขอใบเสนอ
ราคาที่ไม่น้อยกว่า 3 ราย จากนั้นคัดเลือกซัพพลายเออร์ แต่เนื่องจากบริษัทไม่มีหลักเกณฑ์เลือกที่ชัดเจน ส่งผลให้
ตัดสินใจยาก ส่วนใหญ่จะเลือกตามราคา และมักจะใช้เวลาเลือกอย่างน้อย 2-3 วัน เนื่องจากไม่ทราบว่าเจ้าไหนเป็น
เจ้าที่เหมาะสมที่สุด และการที่เลือกราคาต่ำสุดก็ได้เจอปัญหาหลากหลาย เช่น คุณภาพไม่ได้มาตรฐาน เป็นต้น ทั้งนี้
เมื่อเลือกซัพพลายเออร์เบื้องต้นแล้ว จะยื่นเอกสารใบขอซื้อ ใบเสนอราคา ตารางเทียบราคาทั้ง 3 ราย และเอกสาร
อื่นๆ ให้หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อกับผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อเซ็นอนุมัติตามลำดับ หากมูลค่าสินค้าเกิน 100,000 บาท จะต้องส่งให้
รองผู้จัดการทั่วไปเซ็นอนุมัติขั้นแรก และผู้จัดการทั่วไปเซ็นอนุมัติขั้นที่สอง หลังจากได้รับอนุมัติแล้ว เจ้าหน้าที่ฝ่าย
จัดซื้อออกใบสั่งซื้อและทำสัญญากับซัพพลายเออร์ จากนั้นเจ้าหน้าที่จัดซื้อเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมมีเซ็นอนุมัติ
เข้าระบบ Office Automation เพื่อให้ผู้บริหารและแผนกการเงินอนุมัติและชำระเงินล่วงหน้า 30% เมื่อสินค้ามาส่ง
แผนกคลังสินค้าจะตรวจสอบรับของ จากนั้นจัดซื้อจะขอชำระเงินอีกรอบ เพื่อชำระเงินยอดคงเหลือ 70% พอเสร็จ
ขั้นตอนดังกล่าวเจ้าหน้าที่จัดซื้อจะรวบรวมและจัดเก็บเอกสารเข้าตู้เอกสาร เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานการจัดซือ้
จากทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เริ่มจากทำแผนภูมิลำดับชั้นของการตัดสินใจของกรณีศึกษาดังภาพที่ 1
โดยชั้นที่ 1 คือการคัดเลือกซัพพลายเออร์อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่เหมาะสมที่สุด ชั้นที่ 2 คือปัจจัยด้านการบริการ คุณภาพ
ราคา การส่งมอบ และความน่าเชื่อถือ ซึ่งเป็น ปัจจัยที่มาจากการสังเคราะห์และสรุ ปจากการทบทวนงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง ส่วนชั้นสุดท้ายคือ ซัพพลายเออร์ A ซึง่ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2554 ตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรี จำหน่ายอุปกรณ์ วัสดุ
ก่อสร้าง เครื่องใช้อุปกรณ์ตกแต่งบ้านและไฟฟ้า ซัพพลายเออร์ B ซึง่ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2560 ตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯ ขายส่ง
เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ และซัพพลายเออร์ C ซึง่ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2563 ตั้งอยู่ที่จังหวัดระยอง ขายวัสดุก่อสร้าง
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หลายชนิดรวมถึงอุปกรณ์และเครื่องมือ หลากหลาย ซึ่ง 3 บริษัทนี้จะเป็นซัพพลายเออร์ที่ต้องคัดเลือก โดยโครงสร้าง
ลำดับชั้นแสดงตามภาพที่ 2

การคัดเลือกซัพพลายเออร์อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่เหมาะสมทีส่ ุด
บริการ

คุณภาพ

ราคา

การส่งมอบ

ซัพพลายเออร์ B

ซัพพลายเออร์ A

ความน่าเชื่อถือ

ซัพพลายเออร์ C

ภาพที่ 2 แผนภูมิการจัดลำดับชั้นในการวิเคราะห์ของบริษัทกรณีศึกษา
การวิเคราะห์ค่าน้ำหนักความสำคัญของแต่ละปัจจัย
การศึกษาครั้งนี้ หลังจากได้รับข้อมูลครบถ้วน รวมทั้งมีขั้นตอนระดมความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม
ทุกคนทั้งเจ้าหน้าที่และผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับจัดซื้อ เพื่อให้ทุกคนมีโอกาสร่วมแสดงความคิดและถกกันในข้อที่อาจจะ
เห็นต่าง เพื่อได้ข้อมูลที่เหมาะสมที่สุด และได้นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ตามกระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 นำค่าที่ได้มาจัดลงในตารางเมตริกซ์เปรียบเทียบความสำคัญของแต่ละปัจจัย ตามตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ตารางเมตริกซ์เปรียบเทียบความสำคัญของแต่ละปัจจัย
ปัจจัย
คุณภาพ
บริการ
ราคา
การส่งมอบ
ความน่าเชื่อถือ

คุณภาพ
1
1/6
1/3
1/7
1/5

บริการ
6
1
4
1/2
3

ราคา
3
1/4
1
1/5
1/3

การส่งมอบ
7
2
5
1
4

ความน่าเชื่อถือ
5
1/3
3
1/4
1

จากตารางที่ 4 พื้นที่สีเขียวเป็นค่าที่ได้จากเก็บข้อมูล ช่องสีขาวเป็นผู้วิจัยใส่ค่าเอง โดยค่าจะเป็นการใส่ส่วนกลับ
ของเกณฑ์ที่จับคู่กัน โดยแนวเส้นทแยงมุมเป็น 1 เท่านั้น เนื่องจากเป็นจุดที่แต่ละปัจจัยเปรียบเทียบกับตัวเอง
จากนั้นคำนวณหาค่าน้ำหนักปัจจัย โดยการรวมค่าตัวเลขการเปรียบเทียบทุกตัวในแนวตั้ง ตามตารางที่ 5
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ตารางที่ 5 ผลรวมแต่ละคอลัมน์ของตารางเมตริกซ์ของแต่ละปัจจัย
ปัจจัย
คุณภาพ
บริการ
ราคา
การส่งมอบ
ความน่าเชื่อถือ
ผลรวมแนวตั้ง

คุณภาพ
1
1/6
1/3
1/7
1/5
1.8429

บริการ
6
1
4
1/2
3
14.5000

ราคา
3
1/4
1
1/5
1/3
4.7833

การส่งมอบ
7
2
5
1
4
19.0000

ความน่าเชื่อถือ
5
1/3
3
1/4
1
9.5833

ขั้นตอนที่ 2 ทำการคำนวณค่าเวกเตอร์ลักษณะเฉพาะ (Eigenvector) เริ่มจากการนำค่าผลรวมที่ได้ในแต่ละแถว
ในแนวตั้ง ไปหารค่าในแต่ละตัวในแนวตั้ง จากนั้นหาผลรวมในแนวนอน และหาค่าเฉลี่ยในแนวนอน โดยการหารด้วย
จำนวนของปัจจัยที่พิจารณา ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ใช้ทั้งหมด 5 ปัจจัย ค่าที่ได้จะคือค่า Eigenvector ซึ่งจะได้ค่าตาม
ตารางที่ 6 และการสรุปค่าน้ำหนักและความสำคัญของแต่ละปัจจัยแสดงตามตารางที่ 7
ตารางที่ 6 การคำนวณค่า Eigenvector ของแต่ละปัจจัย
ปัจจัย
คุณภาพ
บริการ
ราคา
การส่งมอบ
ความน่าเชื่อถือ
ผลรวมแนวตั้ง

คุณภาพ
0.543
0.090
0.181
0.078
0.109
1

บริการ
0.414
0.069
0.276
0.034
0.207
1

ราคา
0.627
0.052
0.209
0.042
0.070
1

การส่งมอบ
0.368
0.105
0.263
0.053
0.211
1

ความน่าเชื่อถือ
0.522
0.035
0.313
0.026
0.104
1

ผลรวมแนวนอน
2.474
0.352
1.242
0.233
0.700
5

ตารางที่ 7 การสรุปค่าน้ำหนักความสำคัญของแต่ละปัจจัย
ปัจจัย
คุณภาพ
บริการ
ราคา
การส่งมอบ
ความน่าเชื่อถือ
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ค่าน้ำหนัก
0.495
0.070
0.248
0.047
0.140

ลำดับความสำคัญ
1
4
2
5
3

ค่าเฉลี่ย
0.495
0.070
0.248
0.047
0.140
1
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ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบความสอดคล้องกันของปัจจัย (Consistency Ratio: C.R.) เพื่อจะดูค่า Eigenvector
ที่จะนำไปใช้ในขั้นตอนต่อไป มีความสมเหตุสมผลหรือไม่ โดยถ้าค่า C.R. ≤ 0.1 แสดงว่าค่าปัจจัยมีความสอดคล้องกัน
สามารถนำค่า Eigenvector ไปใช้เป็นค่าน้ำหนักได้ ถ้าค่า C.R. > 0.1 แสดงว่าค่าปัจจัยไม่มี ความสอดคล้องกัน
จำเป็นต้องมีการตรวจสอบ หรือทำการเก็บข้อมูลใหม่ โดยการหาค่า C.R. มีขั้นตอนดังนี้
1) นำค่าจากตารางที่ 4 มาจัดในรูปเมตริกซ์ ด้วยลำดับเวกเตอร์ตามตาราง จะได้เป็นเมตริกซ์ [A] แล้วคูณ
ด้วยค่า Eigenvector เป็น เวกเตอร์ [B] ที่ได้จากค่าในตารางที่ 6 จะได้เป็นเวกเตอร์ผลลัพธ์ เวกเตอร์ [C] ดังนี้
[A]
1
1/6
1/3
1/7
[1/5

3
1/4
1
1/5
1/3

6
1
4
1/2
3

[B]
7
2
5
1
4

[C]

5
0.495
1/3
0.070
× 0.248
3
0.047
1/4
[0.140]
1 ]

2.688
0.355
1.347
0.237
[0.719]

=

2) ขั้นตอนต่อมานำตัวเลขในเวกเตอร์ผลลัพธ์ [C] หารด้วยค่า Eigenvector [B] จะได้คา่ เวกเตอร์ [D] ดังนี้
2.688

[𝐷] = [
0.495

0.355

1.347

0.237

0.719

0.070

0.248

0.047

0.140

] = [5.432

5.041

5.424

5.097

5.134]

3) หาค่า 𝜆𝑚𝑎𝑥 ซึ่งจะได้จากการหาค่าเฉลี่ยตัวเลขทั้งหมดในเวกเตอร์ [D] ตามขั้นตอนที่ 2 ได้ดังนี้
5.432+5.041+5.424+5.097+5.134

𝜆𝑚𝑎𝑥 =

5

= 5.226

4) ลำดับต่อมาคำนวณหาค่า Consistency Index (C.I.) เมื่อ n = 5 จะได้
𝐶. 𝐼. =

𝜆𝑚𝑎𝑥 −𝑛
𝑛−1

=

5.226−5

= 0.056

5−1

5) ทำการหาค่า R.I. จากตารางที่ 8 เมื่อ n = 5 ดังนั้น จะได้ R.I. = 1.12
ตารางที่ 8 ค่าดัชนีการสุ่มตัวอย่าง n = 5
ขนาดตารางเมทริกซ์
ค่า RI

1
0.00

2
0.00

3
0.58

4
0.90

5
1.12

6
1.24

7
1.32

8
1.41

9
1.45

10
1.49

ที่มา: Saaty (1980)

6) เมื่อได้ค่าต่างๆ ครบแล้วก็สามารถหาค่า Consistency Ratio (C.R.) จากสูตร
C. R. =

C. I.
0.056
=
= 0.050
R. I.
1.12

7) สรุปได้วา่ C.R. = 0.050 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.1 ข้อมูลที่วิเคราะห์มีความสอดคล้องกัน อยู่ในค่าที่ยอมรับได้
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กล่าวโดยสรุป จากผลวิเคราะห์ค่าน้ำหนักของแต่ละปัจจัย (ตารางที่ 7) สามารถจัดอันดับความสำคัญปัจจัยได้
ดังนี้ อันดับที่ 1 ด้านคุณภาพ ค่าน้ำหนัก 0.495 อันดับที่ 2 ด้านราคา ค่าน้ำหนัก 0.248 อันดับที่ 3 ด้านความน่าเชื่อถือ
ค่าน้ำหนัก 0.140 อันดับที่ 4 ด้านบริการ ค่าน้ำหนัก 0.070 และอันดับที่ 5 ด้านการส่งมอบ ค่าน้ำหนัก 0.047
การวิเคราะห์ค่าน้ำหนักความสำคัญของแต่ละทางเลือกตามแต่ละปัจจัย
นอกจากเปรียบเทียบความสำคัญของแต่ละปัจจัยเชิงคู่แล้ว ผู้วิจัยยัง ได้เก็บข้อมูลจากแบบสอบถามเพื่อเทียบ
แต่ละซัพพลายเออร์ในแต่ละปัจจัย ด้วย โดยใช้ขั้นตอนระดมความคิดเห็น ของผู้ตอบแบบสอบถามทุกคน ทั้งเจ้ าหน้าที่
และผู้บริหารที่เกี่ยวกับจัดซื้อเช่นกัน หลังจากได้เก็บข้อมูลที่เหมาะสมแล้วนำมาวิเคราะห์ตามขั้นตอน AHP ดังนี้
1) ปัจจัยด้านการบริการ
สำหรับปัจจัยด้านการบริการ กระบวนการคำนวณแบบคณิตศาสตร์โดยละเอียดแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 นำค่าทีไ่ ด้มาจัดลงในตารางเมตริกซ์เปรียบเทียบความสำคัญของแต่ละปัจจัย ตามตารางที่ 9
ตารางที่ 9 ตารางเมตริกซ์เปรียบเทียบความสำคัญของแต่ละทางเลือกตามปัจจัยด้านการบริการ
ซัพพลายเออร์
ซัพพลายเออร์ A
ซัพพลายเออร์ B
ซัพพลายเออร์ C

ซัพพลายเออร์ A
1
3
2

ซัพพลายเออร์ B
1/3
1
1/3

ซัพพลายเออร์ C
1/2
3
1

จากตารางที่ 9 พื้นที่สีเขียวเป็นค่าที่ได้ จากเก็บข้อมูล ช่องสีขาวผู้วิจัยจะใส่ค่าเอง โดยค่าเป็นการใส่ ส่วนกลับ
ของเกณฑ์ที่จับคู่กัน ในแนวเส้นทแยงมุมเป็น 1 เท่านั้น เนื่องจากเป็นจุดที่แต่ละซัพพลายเออร์เปรียบเทียบกับตัวเอง
จากนั้นคำนวณค่าน้ำหนักซัพพลายเออร์ โดยรวมค่าตัวเลขการเปรียบเทียบทุกตัวในแนวตั้ง ตามตารางที่ 10
ตารางที่ 10 ผลรวมแต่ละคอลัมน์ของตารางเมตริกซ์ของแต่ละซัพพลายเออร์ตามปัจจัยด้านการบริการ
ซัพพลายเออร์
ซัพพลายเออร์ A
ซัพพลายเออร์ B
ซัพพลายเออร์ C
ผลรวมแนวตั้ง

ซัพพลายเออร์ A
1
3
2
6.0000

ซัพพลายเออร์ B
1/3
1
1/3
1.6667

ซัพพลายเออร์ C
1/2
3
1
4.5000

ขั้นตอนที่ 2 คำนวณค่า เวกเตอร์ลักษณะเฉพาะ (Eigenvector) เริ่มจากนำค่ าผลรวมที่ได้ในแต่ละแถวใน
แนวตั้งไปหารค่าในแต่ละตัวในแนวตั้ง จากนั้นหาผลรวมในแนวนอน และหาค่าเฉลี่ยในแนวนอน โดยการหารด้วย
จำนวนของปัจจัยที่พิจารณา ซึ่งมีทั้งหมด 3 ซัพพลายเออร์ ค่าที่ได้คือค่า Eigenvector ซึ่งจะได้ค่าตามตารางที่ 11 และ
การสรุปค่าน้ำหนักและความสำคัญของแต่ละซัพพลายเออร์ตามตารางที่ 12
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ตารางที่ 11 การคำนวณค่า Eigenvector ของแต่ละซัพพลายเออร์ตามปัจจัยด้านการบริการ
ซัพพลายเออร์
ซัพพลายเออร์ A
ซัพพลายเออร์ B
ซัพพลายเออร์ C
ผลรวมแนวตั้ง

ซัพพลายเออร์ A
0.167
0.500
0.333
1

ซัพพลายเออร์ B
0.200
0.600
0.200
1

ซัพพลายเออร์ C
0.111
0.667
0.222
1

ผลรวมแนวนอน
0.478
1.767
0.756
3

ค่าเฉลี่ย
0.159
0.589
0.252
1

ตารางที่ 12 การสรุปค่าน้ำหนักและความสำคัญของแต่ละซัพพลายเออร์ตามปัจจัยด้านการบริการ
ซัพพลายเออร์
ซัพพลายเออร์ A
ซัพพลายเออร์ B
ซัพพลายเออร์ C

ค่าน้ำหนัก
0.159
0.589
0.252

ลำดับความสำคัญ
3
1
2

ขั ้ น ตอนที่ 3 ตรวจสอบความสอดคล้ อ งกั น ของซั พ พลายเออร์ (Consistency Ratio: C.R.) เพื ่ อ จะดู ค่ า
Eigenvector ที่จะนำไปใช้ในขั้นตอนต่อไป มีความสมเหตุสมผลหรือไม่ โดยถ้าค่า C.R. ≤ 0.1 แสดงว่าค่าซัพพลายเออร์
มีความสอดคล้องกัน สามารถนำค่า Eigenvector ไปใช้เป็นค่าน้ำหนักได้ ถ้าค่า C.R. > 0.1 แสดงว่าค่าซัพพลายเออร์
ไม่มีความสอดคล้องกัน จำเป็นต้องมีการตรวจสอบ หรือทำการเก็บข้อมูลใหม่ โดยการหาค่า C.R. จะทำได้ดังนี้
1) นำค่าจากตารางที่ 9 มาจัดในรูปเมตริกซ์ ด้วยลำดับเวกเตอร์ตามตาราง จะได้เป็นเมตริกซ์ [A] แล้วคูณด้วย
ค่า Eigenvector เป็น เวกเตอร์ [B] ที่ได้จากค่าในตารางที่ 11 จะได้เป็นเป็นเวกเตอร์ผลลัพธ์ เวคเตอร์ [C] ดังนี้
[A]
[B]
[C]
1
[3
2

1/3
1
1/3

1/2
0.159
3 ] × [0.589]
0.252
1

=

0.481
[0.822]
0.767

2) นำตัวเลขในเวกเตอร์ผลลัพธ์ [C] หารด้วยค่า Eigenvector [B] จะได้ค่าเวกเตอร์ [D] ดังนี้
0.481
[𝐷] = [
0.159

0.822
0.589

0.767
] = [3.023
0.252

3.094

3.044]

3) จากนั้นจะทำการหาค่า ซึ่งจะได้จากการหาค่าเฉลี่ยตัวเลขทัง้ หมดในเวกเตอร์ [D] ตามขั้นตอนที่ 2 ได้ดังนี้
𝜆𝑚𝑎𝑥 =

3.023+3.094+3.044
3

= 3.054

4) ลำดับต่อมาคำนวณหาค่า Consistency Index (C.I.) เมื่อ n=3 จะได้
𝐶. 𝐼. =

𝜆𝑚𝑎𝑥−𝑛
𝑛−1

=

3.054−3
3−1

= 0.027
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5) ทำการหาค่า R.I. จากตารางที่ 8 เมื่อ n = 3 ดังนั้น จะได้ R.I. = 0.580
6) เมื่อได้ค่าต่างๆ ครบแล้ว ก็สามารถหาค่า Consistency Ratio (C.R.) จะได้
C. R. =

C. I.
0.027
=
= 0.046
R. I.
0.580

7) สรุปคือ C.R. = 0.046 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 ข้อมูลที่วิเคราะห์มีความสอดคล้องกัน อยู่ในค่าที่ยอมรับได้
กล่าวโดยสรุป จากผลวิเคราะห์ค่าน้ำหนักของแต่ละทางเลือกตามปัจจัยด้านการบริการ ดังแสดงในตารางที่ 12
สามารถจัดอันดับความสำคัญแต่ละทางเลือกจากมากไปน้อยได้ดังนี้ อันดับที่ 1 ซัพพลายเออร์ B ค่าน้ำหนัก 0.589
อันดับที่ 2 ซัพพลายเออร์ C ค่าน้ำหนัก 0.252 และอันดับที่ 3 ซัพพลายเออร์ A ค่าน้ำหนัก 0.159
ซึ่งในการวิเคราะห์ค่าน้ำหนักของแต่ละทางเลือกตามแต่ละปัจจัย จะใช้วิธีการตามขั้นตอนวิเคราะห์ค่าน้ำหนัก
ของแต่ละทางเลือกตามปัจจัยด้านการบริการจนครบทุกปัจจัย หลังจากได้วิเคราะห์ผลค่าน้ำหนัก ของแต่ละปัจจัยและ
วิเคราะห์ค่าน้ำหนักของแต่ละทางเลือกตามแต่ละปัจจัยแล้ว ได้สรุปผลรวม เพื่อแสดงผลวิเคราะห์ให้ชัดเจน โดยวิธีสรุป
คือนำค่าน้ำหนักปัจจัยคูณด้วยค่าน้ำหนักทางเลือกตามแต่ละปัจจัย แล้วเอาผลที่ได้ทั้ง 5 ปัจจัยบวกกัน ตามตารางที่ 13
ตารางที่ 13 การสรุปค่าน้ำหนักความสำคัญของแต่ละทางเลือกตามแต่ละปัจจัย
ปัจจัย/ ทางเลือก
การบริการ
คุณภาพ
ราคา
การส่งมอบ
ความน่าเชื่อถือ
ค่าน้ำหนักทางเลือก

ค่าน้ำหนักปัจจัย
0.070
0.495
0.248
0.047
0.140
-

ซัพพลายเออร์ A
0.159
0.272
0.557
0.272
0.539
0.372

ซัพพลายเออร์ B
0.589
0.120
0.123
0.608
0.297
0.201

ซัพพลายเออร์ C
0.252
0.608
0.320
0.120
0.164
0.427

กล่าวโดยสรุป จากผลรวมการวิเคราะห์ค่าน้ำหนักของแต่ละทางเลือกตามแต่ละปัจจัย (ตารางที่ 13) สามารถ
จัดอันดับความสำคัญแต่ละทางเลือกจากมากไปน้อยได้ดังนี้ อันดับที่ 1 ซัพพลายเออร์ C ค่าน้ำหนัก 0.427 อันดับที่ 2
ซัพพลายเออร์ A ค่าน้ำหนัก 0.372 และอันดับที่ 3 ซัพพลายเออร์ B ค่าน้ำหนัก 0.201
ผลการวิจัย
หลังจากวิเคราะห์และตรวจสอบความสอดคล้องของข้อมูลด้วย AHP และ Microsoft Excel ผลวิเคราะห์ได้
ตอบวัตถุประสงค์อย่างสมบูรณ์ ได้แก่ จัดลำดับความสำคัญปัจจัยเลือกซัพพลายเออร์ได้ชัดเจน อันดับที่ 1 คือปัจจัยด้าน
คุณภาพมีค่าน้ำหนัก 0.495 อันดับที่ 2 คือปัจจัยด้านราคามีค่าน้ำหนัก 0.248 อันดับที่ 3 คือปัจจัยด้านความน่าเชื่อถือมีค่า
น้ำหนัก 0.140 อันดับที่ 4 คือปัจจัยด้านบริการมีค่าน้ำหนัก 0.070 และอันดับที่ 5 คือปัจจัยด้านการส่งมอบมีค่า
น้ำหนัก 0.047 และยังได้เลือกซัพพลายเออร์ที่เหมาะสมของกรณีศึกษา เป็นซัพพลายเออร์ C ซึ่งได้ค่าน้ำหนักสูงสุดคือ
0.427 รองมาอันดับที่ 2 คือซัพพลายเออร์ A ค่าน้ำหนัก 0.372 และอันดับที่ 3 คือซัพพลายเออร์ B ค่าน้ำหนัก 0.201
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สรุปและอภิปรายผล
จากผลการศึกษา ปัจจัยที่ สำคัญที่สุดคือคุณภาพมีค่าน้ำหนัก 0.495 ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจั ย ของ
ปรียากมล เอื้องอ้าย (2560) ที่ศึกษาปัจจัยเลือกผู้จัดหาวัตถุดิบของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งได้ผลลัพธ์
ว่าปัจจัยด้านคุณภาพที่มีค่าน้ำหนักคือ 0.613 มีความสำคัญมากที่สุด จึงสรุปว่าคุณภาพเป็นปัจจัยที่ควรพิจารณาเป็น
สิ ่ ง แรก ดั ง นั ้ น ในการซื ้ อของควรมุ ่ ง เน้ น ไปที ่ คุ ณ ภาพมากกว่ า อย่ า งอื ่ น การที่ บ ริ ษ ั ท ได้ ส ิ น ค้ า ที ่ ม ี คุ ณ ภาพจะมี
ความทนทานและอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า ปัจจัยอันดับที่ 2 คือราคาที่มีค่าน้ำหนัก 0.248 ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของทองสุข ภูตาเศษ (2559) ที่ศึกษาปัจจัยที่ใช้ในการเลือกซื้อวัตถุดิบของร้านอาหารโดยใช้ AHP และ
ผลค่าน้ำหนักด้านราคาคือ 0.25 เป็นปัจจัยที่เป็นอันดับ 2 จึงสรุปว่าราคาเป็นเกณฑ์ตัดสินใจที่ควรพิจารณาเป็นอันดับ
2 ซึ่งการที่ได้ราคาสินค้าเหมาะสมจะช่วยลดต้นทุนรวมของบริษัทได้ ปัจจัยอันดับที่ 3 คือความน่าเชื่อถือ ค่าน้ำหนัก
0.140 สอดคล้องกับผลงานวิจัย ของ ธีรารัตน์ เกลี้ยงกล่อม (2557) ซึ่งเกี่ยวกับเลือกผู้จำหน่ายเครื่องปรับอากาศ
ผลงานวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านความน่าเชื่อถือมีค่าน้ำหนัก 0.147 อยู่อันดับที่ 3 เช่นกัน ซึ่งสำหรับซัพพลายเออร์นั้น
ความน่าเชื่อถือเป็นคุณสมบัติที่สำคัญ ซัพพลายเออร์ที่ไว้วางใจได้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพทำงานของฝ่ายจัดซื้อ
ประหยัดเวลาในการแสวงหาซัพพลายเออร์รายอื่น และสร้างความสัมพันธ์ร่วมมือที่เป็นมิตรได้ ปัจจัยอันดับที่ 4 คือ
บริการ ค่าน้ำหนัก 0.070 สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ พัทชา มากสมบูรณ์ (2559) ที่เกี่ยวกับตัดสินใจเลือกซัพพลายเออร์
ด้วย AHP กรณีศึกษาร้านรักษณีย์นวดไทยและสปา ผลงานวิจัยพบว่าปัจจัยด้านการบริการมีค่าน้ำหนัก 0.06 อยู่ใน
อันดับที่ 4 จะเห็นได้ว่า ซัพพลายเออร์ที่มีบริการที่ดี ถือว่าเป็นผู้สนับสนุนที่สำคัญในการผลิตของบริษัท ปัจจัยที่มี
ความสำคัญน้อยสุดคือการส่งมอบที่ได้ค่าน้ำหนัก 0.047 ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ พัทชา มากสมบูรณ์ (2559)
เช่นกัน ผลงานวิจัยพบว่าปัจจัยด้านการส่งมอบมีความสำคัญเป็นอันดับ 5 ค่าน้ำหนักคือ 0.04 ซึ่งจะเห็นได้ว่าการส่งมอบ
เป็นปัจจัยที่ไม่ค่อยได้รับความสำคัญเมื่อมีการเทียบกับปัจจัยอื่นๆ เพราะว่าปัจจัยนี้เป็นปัจจัยที่สามารถควบคุมได้โดย
ใช้วิธีเป็นการแจ้งเตือน การติดตามซัพพลายเออร์ และหากในกรณีเร่งด่วนก็สามารถส่งรถจากบริษัทไปรับสินค้าเองได้
หลังจากได้วิเคราะห์ผลค่าน้ำหนักของแต่ละทางเลือกตามแต่ละปัจจัยพบว่า ซัพพลายเออร์ C ที่มีค่าน้ำหนัก
0.427 ได้รับการคัดเลือก ซึ่งซัพพลายเออร์ C ได้ตั้งราคาฮาร์ดแวร์ในระดับปานกลาง แต่บริษัทสามารถชำระเงินหลัง
ส่งของ 30 วันได้ และที่สำคัญคือได้คุณภาพสินค้าทีด่ ี ส่งผลที่ดีต่อการควบคุมประสิทธิภาพการผลิต ต้นทุนในการผลิต
และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่จะผลิตออกไปด้วย แต่เนื่องจากซัพพลายเออร์ C เป็นบริษัทที่เปิดมา 2 ปี ทำให้อาจจะ
ยังไม่ค่อยมีความน่าเชื่อถือเท่ากับซัพพลายเออร์ A กับ B ดังนั้น เวลาที่สั่งซื้อกับซัพพลายเออร์ C ควรจะต้องมีสัญญา
ซื้อขายทุกครั้ง พร้อมมีการติดตามความคืบหน้า การสั่งซื้อตลอดเวลา และควรให้แผนกที่ต้องการสั่ง ซื้อฮาร์ดแวร์
ทำแผนการสั่งซื้อล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน เนื่องจากซัพพลายเออร์ C ไม่มีบริการส่งในกรณีที่ต้องใช้ฮาร์ดแวร์ด่วน
จากการศึกษาครั้งนี้ จากแต่ก่อนที่ทางบริษัท กรณีศึกษาเลือกซัพพลายเออร์ตามราคาเป็นหลัก นั้น ตอนนี้มี
หลักเกณฑ์ ในการเลือกซัพพลายเออร์ที่ชัดเจน จากแต่ก่อนที่ไม่ ทราบว่าต้องเลือกซัพพลายเออร์ เจ้าไหน ตอนนี้
สามารถเลือกซัพพลายเออร์ที่เหมาะสมและน่าเชื่อถือได้ นอกจากนี้ ประสิทธิภาพการทำงานของฝ่ายจัดซื้อได้เพิ่มขึ้น
เพราะสามารถประหยัดเวลาในการตัดสินใจ รวมทั้งต้นทุนรวมของบริษัทยังลดลง
ในส่วนทางผู้วิจัยนั้น ได้เรียนรู้ว่า จำเป็นต้องใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ มาตัดสินใจปัญหาที่มี หลายเกณฑ์
หลักการ อีกทั้งสามารถนำผลลัพธ์นี้ไปเพิ่มลงในระเบียบการจัดซื้อที่เกี่ยวข้องของบริษัท เพื่อสร้างการจัดซื้ออย่าง
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ยั่งยืนสำหรับบริษัทและเป็นตัวอย่างให้กับบริษัทอื่ นๆ โดยมีวิธีการจัดซื้อที่พิจารณาจากปัจจัยที่ครอบคลุมประเด็น
ด้านการคัดเลือกซัพพลายเออร์
ข้อเสนอแนะ
1. การศึกษานี้ใช้ข้อมูลเฉพาะบริษัทเดียว ถ้านำผลไปใช้อาจต้องมีการปรับปรุงปัจจัยให้เหมาะสมกับธุรกิจนั้น
2. การศึกษานี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ ควรใช้ทั้งข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณประกอบกัน
3. การศึกษานี้ศึกษาการเลือกซัพพลายเออร์ฮาร์ดแวร์เท่านั้น แต่ก็สามารถนำการวิจัยครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้กับ
ธุรกิจหรือการตัดสินใจในด้านอื่น เช่น การตัดสินใจจ้างหน่วยงานภายนอก การเลือกซื้ออุปกรณ์ชนิดอื่นๆ เป็นต้น
4. ควรประเมินซัพพลายเออร์เป็นช่วงระยะเวลา เช่น การประเมินซัพพลายเออร์ทุกๆ หกเดือนหรือหนึ่งปี
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บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารเงินทุนหมุนเวียนกับความสามารถ
ในการทากาไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี หมวดธุรกิจ
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ข้อมูลอัตราส่วนทางการเงิน ได้ แก่ อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ อัตราส่วนเงินทุน
หมุนเวียน อัตราส่วนหนี้สิน การเติบโตของยอดขายบริษัท ขนาดบริษัท และวงจรเงินสด โดยอาศัยข้อมูลรายไตรมาส
ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ของปี พ.ศ. 2554 ถึงไตรมาสที่ 2 ของปี พ.ศ. 2564 ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี หมวดธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ จานวน 9 บริษัท โดยใช้ การ
วิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ พบความสัมพันธ์อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์กับ
วงจรเงินสด อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวี ยน ขนาดของบริษัท อัตราส่วนหนี้สิน และอัตราการเติบโตของยอดขาย โดย
วงจรเงินสดและขนาดของบริษัทมีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยสาคัญ ในขณะที่อัตราส่วนหนี้สินมีความสัมพันธ์
เชิงลบกับอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ สะท้อนให้เห็นว่าบริษัทควรบริหารการจัดการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อให้มี
สภาพคล่องที่ดีจะนาไปสู่การเพิ่มความสามารถในการทากาไร
ค าส าคั ญ : การบริ ห ารเงิ น ทุ น หมุ น เวี ย น ความสามารถในการท าก าไร ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย
กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี หมวดธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
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Abstract
This study investigates the relationships between working capital management and
profitability of listed companies in the stock exchange Thailand in the technology industry,
electronic components business category. This study analyzed financial ratio data namely return on
assets ( ROA) , current ratio, debt ratio, sales growth, firm size, and cash cycle ( CCC) of a
companies, which was quarterly retrieved from the first quarter of 2011 to the second quarter of
2021. Descriptive statistics and multiple regression analysis was used as methodologies. The
evidence shows that there were relationships between the return on assets ( ROA) and the cash
cycle, firm size, current ratio, debt ratio, and sales growth. The cash cycle and company size were
significantly positively correlated with the return on assets ( ROA) ratio while the debt ratio has a
negative correlation with the return on assets (ROA) ratio reflecting that the company should manage
working capital management to have good liquidity leading to increased profitability.
Keywords: Working Capital Management, Profitability, Stock Exchange of Thailand, Technology
Industry, Electronic Components Business Category
บทนา
เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 3 ของปี พ.ศ. 2564 ปรับตัวลงร้อยละ 0.3 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2 ของปี พ.ศ.
2564 เนื่องจากการลงทุนของภาคเอกชนรวมทั้งภาครัฐมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางลบ กลุ่มธุรกิจส่งออก การ
ลงทุน ภาคเอกชน และการใช้จ่ายในภาครัฐเพิ่มขึ้น สาขาการผลิตอุตสาหกรรม สาขาที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
สาขาการก่อสร้าง และสาขาการขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าปรับตัวลดลง ขณะที่สาขาการขายส่ง การขายปลีกรวมถึงการ
ซ่อมแซมฯ และสาขาเกษตรกรรมมีการขยายตัวเพิม่ ขึ้น (สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2564)
ตลาดทุนในประเทศไทยเริ่มจากการดาเนินการแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504 - 2509)
ในการส่งเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ต่อมาเริ่มดาเนินการแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉ บั บ ที่ 2 (พ.ศ. 2510 - 2514) ให้ เ ริ่ ม ตั้ ง ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ใ นไทยโดยเน้ น ระดมเงิ น ทุ น เพื่ อ
อุตสาหกรรมในประเทศ แบ่งออกได้เป็น 2 ยุค เริ่มจาก “ตลาดหุ้นกรุงเทพ” (Bangkok Stock Exchange) เป็น
องค์กรเอกชน ต่อมาเปลี่ยนเป็น “ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” ภายใต้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “The Securities
Exchange of Thailand” เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2518 (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2565)
สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2564) รายงานดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ หรือ SET
Index มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบไตรมาสก่อนหน้า ในไตรมาสที่ 3 ของปี พ.ศ. 2564 ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์มี
ความเคลื่อนไหวที่ผันผวน โดยในช่วงต้นไตรมาสดัชนีราคาหลักทรัพย์ มีการปรับตัวลดลงต่ อเนื่อง ถัดมาช่วงกลาง
ไตรมาส ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ทยอยปรับตัวเพิ่มขึ้น จากข้อมูลสถิติ ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2564 ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีบัญชีที่เปิดเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของไทยมากถึง 5,144,707 บัญชี เพิ่มขึ้นกว่า
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1,630,710 บัญชีเมื่อเทียบจากสิ้นปี 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งคิดเป็น 146% และมีแนวโน้มที่จะมีนักลงทุนรายใหม่สูงขึ้น
เรื่อยๆ จากตัวเลข ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2564 ที่มี 2,129,035 ราย เพิ่มขึ้นกว่า 622,967 รายเมื่อเทียบจากสิ้นปี
2563 ที่ผ่านมา ซึ่งคิดเป็น 141% (ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย, 2565) โดยมีแรงจูงใจในรูปแบบผลตอบแทน
หลากหลายและสูงกว่าการออมเงินฝากในธนาคารแต่นักลงทุนต้องรับภาระความเสี่ยงที่สูงขึ้นจนอาจทาให้ประสบกับ
ภาวะขาดทุนหากมีการลงทุนในบริษัทหลักทรัพย์ที่นักลงทุนศึกษาไม่ครอบคลุมเพียงพอ
พฤติกรรมของผู้คนที่เปลี่ยนแปลงไปเพราะสถานการณ์โรคระบาดจนเข้าสู่ยุคชีวิตวิถีใหม่ (New normal)
ด้วยการเว้นระยะห่าง (Social Distancing) นามาสู่การทางานที่บ้าน (Work From Home) การเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์ (Online Learning) หรือการทาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Online Business) (ทนงศักดิ์ แสงสว่างวัฒนะ,
ณิชนันทน์ ศิริไสยาสน์, และ โชติ บดีรัฐ, 2563) ทาให้ผู้คนเริ่มมองหาสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่รองรับความต้องการเพื่อ
ใช้ในทางานต่างๆ เพิ่มขึ้น การลงทุนในหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีจึงเป็นเรื่องน่าสนใจเนื่องจากสามารถเติบโตได้
ภายใต้สถานการณ์ผันผวนของเศรษฐกิจ ยิ่ งเทคโนโลยีพัฒนาอย่างรวดเร็วและมีประโยชน์ต่อชีวิตประจาวันมากขึ้น
เท่าใดยิ่งเป็นแรงขับเคลื่อนการเติบโตของกลุ่มนี้ได้ดีมากยิ่งขึ้นในอนาคต การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีจึงแบ่งได้ดังนี้ กลุ่มที่ 1 ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Components) ได้แก่
ผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในเครื่องใช้ไฟฟ้ าหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และกลุ่มที่ 2 เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (Information and Communication Technology) (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2565) ด้วย
ความผันผวนของเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจที่มีสภาพคล่องทางการเงินมากยิ่งมีความ
ได้เปรียบในการทากาไรที่สูงขึ้นเพราะมีความยืดหยุ่นทางการเงิน มีอานาจการต่อรองทางการค้าและความสามารถใน
การกู้ยืมสินเชื่อเพิ่มขึ้น ส่งผลต่อความเชื่อมั่นต่อสถาบั นทางการเงิน (Feng, Lu, & Wang, 2016) โดยวิธีการบริหาร
ความเสี่ยงสภาพคล่องทางการเงินมีหลายวิธี ได้แก่ การจัดทาประมาณการกระแสเงินสด การบริหารเงินทุนหมุนเวียน
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การจัดวงเงินสาหรับเงินทุนหมุนเวียนให้เพียงพอเมื่อยอดขายเติบโต การเตรียมความพร้ อม
ในการจัดหาแหล่งเงินทุน และการเตรียมเงิน สารองด้านสภาพคล่องทางการเงิน (จิรพร สุเมธีประสิทธิ์ , มัทธนา
พิ พิ ธ เนาวรั ต น์ , และ กิ ต ติ พั น ธ์ คงสวั สดิ์ เ กี ย รติ , 2556) ผลจากการศึก ษางานวิ จั ย ค้น พบว่ า การบริ ห ารเงิ น ทุ น
หมุนเวียนสัมพันธ์กับความสามารถในการทากาไรของบริษัท และเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือ หุ้น (Rahman & Ahmed,
2021; Nguyen & Mohanlingam, 2018) ซึ่งมีองค์ความรู้ของการบริหารเงินทุนหมุนเวียนและเป็นแนวทางการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทากาไรของบริษัท
ดังที่กล่าวมาข้างต้น หากบริษัทมีการบริหารเงินทุนหมุนเวียนแบบมีประสิทธิภาพมาปรับใช้และอยู่ในระดับที่
เหมาะสมกับธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมนั้นๆ จะทาให้บริษัทเพิ่มประสิทธิภาพในการทากาไรที่สอดคล้องกับสภาพ
คล่องกับความเสี่ยงที่คาดการณ์ได้และเมื่อบริษัทมีผลการดาเนินงานเติบโตสูงขึ้นจะส่งผลแก่ความเชื่อมั่นให้แก่นัก
ลงทุนในการตัดสินใจลงทุน
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วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารเงินทุนหมุนเวียนกับความสามารถในการทากาไรของบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี หมวดธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และ
นาข้อมูลไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนลงทุน
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง/การทบทวนวรรณกรรม
Braimah, Mu, Quaye, and Abubakar (2021) ได้ศึกษาการบริหารเงินทุนหมุนเวียนต่อการทากาไรของ
บริษัทขนาดเล็กและกลาง (SMEs) ในบริบทของเศรษฐกิจกาลังพัฒนา ประเทศกานา พบว่า วงจรเงินสด แสดง
ความสัมพันธ์เชิงลบกับความสามารถในการทากาไร ผลการศึกษาชี้ให้เห็นถึงความจาเป็นที่บริษัทต้องบริหารเงินทุน
หมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มผลกาไรสูงสุด Wichitsathian and Pestonji (2019) ศึกษาผลกระทบของการ
จัดการเงินทุนหมุนเวียนที่มีต่อผลการดาเนินงาน ความสามารถในการทากาไร และมูลค่าตลาดของบริษัท การศึกษานี้
แบ่งการจัดการเงินทุนหมุนเวียนออกเป็น 2 มิติ คือ การจัดการเงินทุนหมุนเวียนคงที่ และการจัดการเงินทุนหมุนเวียน
แบบไดนามิก โดยใช้บริษัทจดทะเบียน 381 บริ ษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผลวิจัยพบว่า ความสามารถ
ในการทากาไรและมูลค่าตลาดของบริษัทเพิ่มขึ้นเมื่อมีอัตราส่วนทุนหมุนเวียนที่สูงและมีวงจรการแปลงเงินสดใน
ระยะสั้น
ขนาดของบริษัท (Firm size) ที่ใช้การเทียบจากสินทรัพย์รวมเป็นการแสดงถึงฐานของบริษัท ซึ่งสามารถ
เติบโตสอดคล้องกับขนาดของบริษัทที่เพิ่มมากขึ้นและบริษัทยังได้รับประโยชน์ในการลงทุนจากสินทรัพย์เพื่อก่อให้เกิด
กระแสเงินสด บริษัทที่มีสินทรัพย์รวมสูง แปลว่าบริษัทมีขนาดใหญ่ ในทางตรงกันข้าม หากบริษัทมีสินทรัพย์รวมน้อย
แสดงว่าเป็นบริษัทขนาดเล็ก เนื่องจากมูลค่าของสินทรัพย์แต่ละบริษัทแตกต่างกันจึงใช้การวัดแบบค่า Natural
Logarithm ของยอดสินทรัพย์รวม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี เพื่อเป็นการปรับค่าให้ตัวเลขอยูใ่ นฐานทีใ่ กล้เคียงกัน
มากขึ้น (สุภาวลัย วงศ์ใหญ่, เนตรดาว ชัยเขต, และ ดวงกมล นีรพัฒนกุล, 2560) จึงตั้งสมมติฐานที่ 3 ได้ดังนี้
อัตราส่วนหนี้สิน (Debt Ratio) เป็นอัตราส่วนทางการเงินที่จะวัดความสามารถของบริษัทในการชาระหนี้
วัดจากมูลค่าหนี้สินรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัท วัดว่าการลงทุนของบริษัทเมื่อเทียบกับสินทรัพย์รวมเป็น
เงินกู้ยืมจากภายนอกเป็นสัดส่วนเท่าใด แสดงถึงความสามารถในการชาระหนี้ของบริษัทที่จะกระทบต่อการสร้างกาไร
ให้กับบริษัทเนื่องจากต้องมีการชาระหนี้สินหรือการชาระดอกเบี้ยและสะท้อนให้เห็นสภาพคล่องของบริษัท (กังสดาล
วงษ์สกุล, 2564) หากบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินเป็นจานวนมากจะสะท้อนต่อการตัดสินใจของนัก ลงทุนและมูลค่าของ
บริษัทในการทาธุรกิจ (ยิ่งเจริญ บุญยัง, 2558) จึงตั้งสมมติฐานที่ 4 ได้ดังนี้
Bui and Nguyen (2021) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ ที่ส่งผลต่อความสามารถในการทากาไร
ของบริษัทในภาคน้ามันและก๊าซในเวียดนาม กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 203 ตัวอย่าง รวบรวมจากบริษัท 29 แห่งที่จด
ทะเบียนในตลาดหุ้นเวียดนาม พบว่า อัตราส่วนหนี้สินและอัตราแลกเปลี่ยนมีอิทธิพลในทางลบต่ออัตราผลตอบแทน
จากสินทรัพย์ การเป็นเจ้าของของรัฐบาลและการจ่ายเงินปันผลมีผลในเชิงบวก ชี้ให้เห็นว่าอัตราส่วนหนี้ที่สูงใน
โครงสร้ า งเงิ น ทุ น และผลกระทบจากอั ต ราแลกเปลี่ ย นที่ มี ต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพของบริ ษั ท ในเชิ ง ลบ Khairina and
Yusbardini (2020) ศึกษาผลกระทบของโครงสร้างเงินทุนและขนาดของบริษัทต่อมูลค่าของบริษัทกับความสามารถ
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ในการทากาไรของภาคอุตสาหกรรมในตลาดหลักทรัพย์อินโดนีเซีย (IDX) พบว่า ขนาดบริษัทและโครงสร้างเงินทุนมี
ผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อความสามารถในการทากาไร
Banchuenvijit (2017) ศึกษาการจัดการเงินทุนหมุนเวียนที่มีต่อความสามารถในการทากาไรของ SMEs ใน
ประเทศไทย โดยใช้ตัวอย่างบริษัทจดทะเบียน 15 แห่งบนตลาดการลงทุนทางเลือก (mai) ในกลุ่มอุตสาหกรรม พบว่า
การผ่อนผันการชาระหนี้ และการเติบโตของยอดขาย (SG) ส่งผลดีต่อการทากาไรของ SMEs
Desai (2021) ศึกษาการจัดการเงินทุนหมุนเวียนเป็นตัวกาหนดประสิทธิภาพทางการเงิน: การบัญชีเทียบกับ
แนวทางการตลาด จากตัวอย่างบริษัทจดทะเบียน 211 บริษัท พบว่ายอดขายที่สูงขึ้นสามารถเพิ่มความสามารถในการ
ทากาไรและให้สัญญาณเชิงบวกต่อการทากาไร จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้นจึงสรุปสมมติฐานได้ ดังนี้
สมมติฐานที่ 1 H1: วงจรเงินสด (Cash Conversion Cycle) มีผลกระทบเชิงลบกับความสามารถในการทากาไร
สมมติฐานที่ 2 H2: อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) มีผลกระทบเชิงบวกกับความสามารถในการทากาไร
สมมติฐานที่ 3 H3: ขนาดของบริษัท (Firm size) มีผลกระทบเชิงบวกกับความสามารถในการทากาไร
สมมติฐานที่ 4 H4: อัตราส่วนหนี้สิน (Debt Ratio) มีผลกระทบเชิงลบกับความสามารถในการทากาไร
สมมติฐานที่ 5 H5: อัตราการเติบโตของยอดขาย (Sale Growth) มีผลกระทบเชิงบวกกับความสามารถในการทากาไร
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเลือกใช้วิธีแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) คือ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี หมวดธุรกิจชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ จานวน 9 บริษัท ดังนี้ 1. บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) หรือ CCET
2. บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) หรือ DELTA 3. บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส์
จากัด (มหาชน) หรือ HANA 4. บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จากัด (มหาชน) หรือ KCE 5. บริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน
(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) หรือ METCO 6. บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จากัด (มหาชน) หรือ NEX 7. บริษัท สตาร์ส
ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) หรือ SMT 8. บริษัท เอสวีไอ จากัด (มหาชน) หรือ SVI 9. บริษัท
ทีมพรีซิชั่น จากัด (มหาชน) หรือ TEAM โดยตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีระหว่างไตรมาส 1 ปี 2554 ถึงไตรมาส 2 ปี
2564 รวมทั้งสิ้น 42 ไตรมาส ศึกษาโดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) รวบรวมจากฐานข้อมูล SETSMART
(SET Market Analysis and Reporting Tool) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศึกษาโดยใช้โปรแกรมทาง
เศรษฐมิติในการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วยวิธีการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และ
การวิเคราะห์สมการถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
(Independent Variable)
1. วงจรเงินสด (Cash Conversion Cycle)
2. อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio)
3. ขนาดของบริษัท (Firm size)
4. อัตราส่วนหนี้สิน (Debt Ratio)
5. การเติบโตของยอดขายบริษัท (Sale Growth)

ตัวแปรตาม
(Dependent Variable)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA)

ersion Cycle)
สมการในการดาเนินการวิจัย (Model)
สมการในการวิจัย
ROAit = β0 + β1 CRit β2 DEit +β3 SGit +β4 FSit +β5 CCCit + εit
โดยที่ ROAit = อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ( Return on Assets )
CRit = อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน ( Current Ratio )
DEit = อัตราส่วนหนีส้ ิน ( Debt Ratio )
SGit = การเติบโตของยอดขายบริษทั ( Sale Growth )
FSit = ขนาดของบริษัท ( Firm size )
CCCit = วงจรเงินสด ( Cash Cycle )
β = สัมประสิทธิ์ความถดถอยมาตรฐาน
 = ค่าคงที่
ผลการวิจัย
โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ คูณ (Multiple Linear Regression) เพื่อวิเคราะห์ความสัม พั น ธ์
ระหว่างตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระ ตามสมมติฐานการศึกษาที่ตั้งไว้ ซึ่งสามารถสรุปผลการศึกษาวิจัยได้ ดังตาราง
ต่อไปนี้
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ตารางที่ 1 สรุปผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับสมมติฐาน

สมมติฐาน
CCET
DELTA
HANA
KCE
METCO
NEX
SMT
SVI
TEAM

CCC
+

CR
+

DE
-

SG
+
+

+

-

+

-

+
+

-

+
-

ผลการทดสอบ
FS
+

-

+
+

-

-

หมายเหตุ: + มีความสัมพันธ์ทางสถิติในทิศทางเดียวกัน
- มีความสัมพันธ์ทางสถิติในทิศทางตรงกันข้าม

จากการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณพบว่า ตัวแปรที่ส่งผลกับความสามารถในการทากาไรมากทีส่ ุด คือ
วงจรเงินสด (Cash Conversion Cycle) พบความสัมพันธ์ส่วนใหญ่สอดคล้องในทิศทางตรงกันข้าม และตัวแปรที่สอง
คือ ขนาดของบริษัท (Firm size) พบความสัมพันธ์ส่วนใหญ่สอดคล้องในทิศทางเดียวกัน และตัวแปรที่พบความสัมพันธ์
กับความสามารถการทากาไรน้อยที่สุด คือ อัตราการเติบโตของยอดขาย (Sale Growth)
อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารเงินทุนหมุนเวียนกับความสามารถในการทากาไรของบริษัท
จดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี หมวดธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์พบ
ความสัมพันธ์ทั้งหมด 8 บริษัทจาก 9 บริษัท โดย บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จากัด (มหาชน) (NEX) ไม่พบความสัมพันธ์กับ
ตัวแปรทั้งหมด 5 ตัวแปร ซึ่งประกอบด้วยอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน อัตราส่วนหนี้สิน การเติบโตของยอดขายบริษั ท
ขนาดของบริษัท และวงจรเงินสด และสามารถอภิปรายผล และแยกตามสมมติฐานได้ดังนี้
สมมติฐานที่ 1 วงจรเงินสด (Cash Conversion Cycle) มีผลกระทบเชิงลบกับความสามารถในการทากาไร
ผลการศึกษาพบความสัมพันธ์ทั้งหมด 7 บริษัทจาก 9 บริษัท โดยพบว่า 5 บริษัทจาก 9 บริษัทมีความสัมพันธ์
เชิงลบกับความสามารถการทากาไรอย่างมีนัยสาคัญ สอดคล้องกับผลการศึกษาจาก Braimah et al. (2021) ได้ศึกษา
การบริหารเงินทุนหมุนเวียนต่อการทากาไรของบริษัทขนาดเล็กและกลาง (SMEs) ในบริบทของเศรษฐกิจกาลังพัฒนา
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ประเทศกานา พบว่า วงจรเงินสดแสดงความสัมพันธ์เชิงลบกับความสามารถในการทากาไร ชี้ให้เห็นถึงความจาเป็นที่
บริษัทต้องบริหารเงินทุนหมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มผลกาไรสูงสุด ในขณะที่การศึกษาของ Riaz, Iqbal,
and Khan (2019) กับ Wichitsathian and Pestonji (2019) พบว่า ความสามารถในการทากาไรและมูลค่าตลาด
ของบริษัทเพิ่มขึ้นเมื่อมีวงจรการแปลงเงินสดในระยะสั้น รวมถึงมีการรักษาวงจรเงินสดไว้ที่ระดับต่าสุดหรือสอดคล้อง
กับบรรทัดฐานของอุตสาหกรรมเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาสภาพคล่องควบคู่ไปกับการลดความต้องการเงินสดที่ขาดหายไป
ซึ่งจาเป็นต้องดาเนินการอย่างราบรื่ น โดยวงจรเงินสดจะประกอบไปด้วย ระยะเวลาเก็บเงินลูกหนี้ วันคงค้างสินค้า
คงคลังและระยะเวลาจ่ายเงินเจ้าหนี้ แสดงให้เห็นว่าหากต้องการเพิ่มความสามารถในการทากาไร บริษัทควรลดวงจร
เงินสดหรือระยะเวลาในการหมุนเวียนของเงินสดซึ่งสามารถทาได้จากลดระยะเวลาการเก็บหนี้ การติดตามหนี้เพื่อ
หมุนเวียนแปลงสภาพให้เป็นเงินสดและช่วยเพิ่มสภาพคล่องกับบริษัท การเพิ่มหรือขยายระยะเวลาการชาระหนี้เพื่อ
คงเงินสดให้มีการหมุนเวียนภายในบริษัทนานขึ้นโดยไม่มีภาระต้นทุนทางการเงินเพิ่ม การลดระยะเวลาการขายสินค้า
หรือการหมุนเวียนสินค้าให้เป็นเงินสดในระยะเวลาสั้นแสดงให้เห็นถึงการบริหารสินค้าคงคลังที่ดี ป้องกันปัญหาที่
อาจจะเกิด เช่น สินค้าเสียหาย ชารุด หรือค้างสต๊อก
สมมติฐานที่ 2 อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) มีผลกระทบเชิงบวกกับความสามารถในการทากาไร
ผลการศึ ก ษาพบความสั ม พั น ธ์ ทั้ ง หมด 3 บริ ษั ท จาก 9 บริ ษั ท โดยพบว่ า 2 บริ ษั ท จาก 3 บริ ษั ท มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับความสามารถในการทากาไร สอดคล้องกับผลการศึกษาจาก Eya (2016) ศึกษาผลกระทบ
ของการจัดการเงินทุนหมุนเวียนต่อผลการดาเนินงานของบริษัทอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มประเทศไนจีเรีย
พบว่า มีความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวีย นและผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) เช่นเดียวกับ
การศึกษาของ Hantono (2020) ที่ศึกษาผลกระทบของอัตราส่วนปัจจุบัน อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
ยอดขายต่ออัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (กรณีศึกษาบริษัทสินค้าอุปโภคบริโภค) พบความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมี
นัยสาคัญกับอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ และในการศึกษา Madushanka and Jathurika (2019) ที่มีการศึกษา
ผลกระทบของอัตราส่วนสภาพคล่องต่อการทากาไร (โดยอ้างอิงเป็นพิเศษกับบริษัทผู้ผลิตจดทะเบียนในศรีลังกา) ซึ่ง
ให้ความสาคัญกับอัตราส่วนสภาพคล่องของบริษัท หากอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนแข็งแกร่งขึ้นหมายความว่าบริษัทมี
โอกาสสร้างกาไรได้ดียิ่งขึ้น แสดงให้เห็นว่าการเพิ่มอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทากาไร
เพราะสะท้อนให้เห็นว่าบริษัทมีสภาพคล่องที่ดีโดยไม่ก่อให้เกิดการกู้ เงินเพื่อเสียดอกเบี้ยในการชาระหนี้ที่มากเกิน
ความจาเป็นแก่เจ้าหนี้หรือการลงทุนเพื่อเสี่ยงต่อการก่อหนี้สินระยะยาวเพิ่มมากขึ้น
สมมติฐานที่ 3 ขนาดของบริษัท (Firm size) มีผลกระทบเชิงบวกกับความสามารถในการทากาไร
ผลการศึกษาพบความสัมพันธ์ทั้งหมด 5 บริษัทจาก 9 บริษัท โดยพบว่า 3 บริษัทจาก 9 บริษัทมีความสัมพันธ์
เชิงบวกกับความสามารถการทากาไรอย่างมีนัยสาคัญ สอดคล้องกับผลการศึกษาจาก Ofuan and Izien (2016)
สารวจความสัมพันธ์ระหว่างอายุบริษัท ขนาดบริษัท และความสามารถในการทากาไรในตลาดหลักทรัพย์ไนจีเรีย
การศึ กษาพบความสัมพั นธ์เ ชิงบวกที่สาคัญระหว่างอายุ บริษัท ความสัม พัน ธ์อ ย่างมี นัย สาคัญระหว่ างขนาดกับ
ความสามารถในการทากาไร และการศึกษาของ Babalola (2013) ศึกษาผลกระทบของขนาดบริษัทต่อความสามารถ
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ในการทากาไรของบริษัทผู้ผลิตที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไนจีเรีย พบว่า ขนาดบริษัทเมื่อวัดจากสินทรัพย์รวม
และยอดขายรวม ส่งผลดีต่อการทากาไรของบริษัทผู้ผลิตในไนจีเรีย แสดงให้เห็นว่าบริษัทขนาดใหญ่มีความได้เปรียบ
และสร้างโอกาสการทากาไรมากกว่าบริษัทขนาดเล็กโดยอยู่ภายใต้การเผชิญกับความเสี่ยงที่ต่ากว่า นอกจากนี้ บริษัท
ขนาดใหญ่ยังมีการใช้ต้นทุนในกรณีล้มละลายต่า แสดงให้เห็นว่าการมีขนาดของบริษัทที่ใหญ่ขึ้นจะเป็นการเพิ่ม
ความสามารถในการทากาไรเนื่องจากอาจจะมีกาลังการผลิตหรือแรงงานมากกว่าส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทากาไร
และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการลงทุนหรือกู้เงินในระยะยาวซึ่งจะเพิ่มโอกาสในการทากาไร
สมมติฐานที่ 4 อัตราส่วนหนี้สิน (Debt Ratio) มีผลกระทบเชิงลบกับความสามารถในการทากาไร
ผลการศึกษาพบความสัมพันธ์ทั้งหมด 4 บริษัทจาก 9 บริษัท โดยพบว่า 3 บริษัทจาก 9 บริษัทมีความสัมพันธ์
เชิงลบกับความสามารถการทากาไรอย่างมีนัยสาคัญ สอดคล้องกับผลการศึกษาจาก Bui and Nguyen (2021) ที่
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ ที่ส่งผลต่อความสามารถในการทากาไรของบริษัทในภาคน้ามันและก๊าซใน
เวียดนาม พบว่า อัตราส่วนหนี้สินมีอิทธิพลในทางลบต่ออัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ชี้ให้เห็นว่าอัตราส่วนหนี้ที่สูง
ในโครงสร้างเงินทุนทาให้ประสิทธิภาพของการทากาไรของบริษัทลดลง เช่นเดียวกับ Huma and Shah (2015)
ศึกษาในบริษัทปิโตรเลียมของประเทศปากีสถาน พบว่า อัตราส่วนหนี้สิน มีความสัมพันธ์เชิงลบกับผลตอบแทนจาก
สินทรัพย์ ซึ่งควรดาเนินการลดอัตราส่วนหนี้สินและดารงไว้ซึ่งอัตราส่ วนหนี้สินต่อสินทรัพย์หมุนเวียนให้อยู่ในระดับที่
เหมาะสม เช่นเดียวกับการศึกษาของ Mou and Banchuenvijit (2014) ศึกษาผลกระทบของปัจจัยต่างๆ ได้แก่
สภาพคล่อง การใช้สินทรัพย์ เลเวอเรจและขนาดของบริษัทต่อประสิทธิภาพทางการเงินของบริษัทที่จดทะเบียนใน
Shanghai Stock Exchange 50 (SSE 50) (ไม่รวมบริษัททางการเงิน) พบว่า อัตราส่วนหนี้สินเป็นปัจจัยที่มีผลกระทบ
ต่อการเงินผลการดาเนินงานของบริษัทในเชิงลบ แสดงให้เห็นว่าการลดอัตราส่วนหนี้สินมีส่วนในการเพิ่มความสามารถ
ในการทากาไรของบริษัทเพราะหากอัตราส่วนหนี้สินเพิ่ มขึ้นหมายถึงบริษัทต้องรับความเสี่ยงในการก่อหนี้สูงขึ้น
หรื อ ภาระดอกเบี้ ย เพิ่ ม ขึ้ น น าไปสู่ความเสี่ย งในสภาพคล่อ งทางการเงิ น ของบริ ษั ท รวมถึ ง ข้ อ จ ากั ด ในการลงทุ น
จนนาไปสู่การล้มละลาย
สมมติฐานที่ 5 อัตราการเติบโตของยอดขาย (Sale Growth) มีผลกระทบเชิงบวกกับความสามารถในการทากาไร
ผลการศึกษาพบความสัมพันธ์ทั้งหมด 2 บริษัทจาก 9 บริษัท โดยพบว่า มีความสัมพันธ์เชิงบวกและลบกับ
ความสามารถการทากาไร สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Hantono (2020) ที่ศึกษาผลกระทบของอัตราส่วนปัจจุบัน
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ยอดขายต่ออัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (กรณีศึกษาบริษัทสินค้าอุปโภคบริโภค)
ในช่วงปี 2555-2559 พบว่า การพัฒนารายได้หรือการเติบโตของยอดขายมีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อการทากาไร
ในเชิงบวก เช่นเดียวกับ ÖNer (2016) ที่มีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารเงินทุนหมุนเวียนกับความสามารถ
ในการทากาไรของบริษัทผู้ผลิต 110 แห่งที่จดทะเบียนใน Borsa Istanbul พบว่า การเติบโตของยอดขายมีผลบวก
กระทบต่อผลกาไรของบริษัทและสะท้อนถึงสภาพคล่องที่ดี แสดงให้เห็นว่าการเพิ่มการเติบโตของยอดขายบริษัท
ทาให้เพิ่มความสามารถในการทากาไรไปในทิศทางเดียวกันเพราะบริษัทมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ในขณะที่ Iskandar
(2021) ศึกษาผลของการทากาไรและการเติบโตของยอดขายต่อมูลค่าบริษัท พบว่า การเติบโตของยอดขายและ
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ยอดขายไม่มีผลกระทบเชิงบวกที่มีนัยสาคัญต่อโครงสร้างเงินทุน
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ความสัมพันธ์ระหว่างเงินทุนหมุนเวียนกับความสามารถในการทำกำไร
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บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเงินทุนหมุนเวียนกับความสามารถในการทำกำไร
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยใช้ข้อมูล
อัตราส่วนทางการเงิน ได้แก่ อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม ระยะเวลาในการเก็บสินค้าคงเหลือระยะเวลาในการ
เก็บเงินจากลูกหนี้เฉลี่ย ระยะเวลาในการชำระเงินของกิจการ อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อสินทรัพย์รวม อัตราส่วน
หนี้สินหมุนเวียนต่อสินทรัพย์รวม โดยอาศัยข้อมูลรายไตรมาส ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ของปี ค.ศ. 2011 ถึงไตรมาสที่ 2
ของปี ค.ศ. 2021 รวมทั้งสิ้น 42 ไตรมาส ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมย่อย
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 22 บริษัท โดยใช้ก ารวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลโดยบรรยาย
ค่าต่ำสุด ค่ามัธยฐาน ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ เป็นการวัด
ระดับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ได้แก่ ระยะเวลาในการเก็บสินค้าคงเหลือ
ระยะเวลาในการเก็บเงินจากลูกหนี้เฉลี่ย ระยะเวลาในการชำระเงินของกิจการ อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อ
สินทรัพย์รวม อัตราส่วนหนี้สินหมุนเวียนต่อสินทรัพย์รวม
คำสำคัญ: การจัดการเงินทุนหมุนเวียน ความสามารถในการทำกำไร กลุ่มอุตสาหกรรมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
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Abstract
The purpose of this study was to investigate the relationship between working capital
management and profitability of companies listed on the Stock Exchange of Thailand in the property
development sub-industry. This study based on the following financial ratios: return on assets,
average inventory period, average collection period, average payment period, current assets to total
assets, and current liabilities to total assets. The data used in this study consisted of quarterly data
from the first quarter of 2011 to the second quarter of 2021 for a total of 42 quarters of 22 companies
listed on the Stock Exchange of Thailand in the property development sub-industry. The statistics
used to analyze data were descriptive statistics: minimum, median, maximum, mean, standard
deviation, and inferential statistics: multiple regression analysis. The study results revealed that
working capital management comprised average inventory period, average collection period, average
payment period, current assets to total assets, and current liabilities to total assets all related to the
profitability of companies listed on the Stock Exchange of Thailand in the property development
sub-industry.
Keywords: Working Capital Management, Profitability, Real Estate Development Industry
บทนำ
การจัดการเงินทุนหมุนเวียนเป็นส่วนสำคัญของการจัดการการเงินของบริษัท และยังมีผลกระทบอย่างมาก
ต่อความสามารถในการทำกำไรของบริษัท รวมถึงการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเงินทุนหมุนเวียนที่จะแทรกซึม
เข้าไปในทุกกระบวนของการดำเนินงานของบริษัทอีกด้วย ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญมากที่จะต้องศึกษาเพื่อควบคุม ปรับปรุง
และยกระดับการจัดการซึ่งจะส่งผลให้บริษัทสามารถทำกำไรได้สูงขึ้น
อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ไม่เพียงแต่เป็นกำลังสำคัญที่ขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจ แต่ยังรวมถึง
การพัฒนาที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับความมั่นคงทางสังคม เพราะบ้าน และสถานที่อยู่อาศัยเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่มนุษย์
ต้องการเพื่อการดำรงชีวิต อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ถือเป็นสิ่งที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
โดยในปี 2020 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีสัดส่วนถึง 8% ของ GDP ประเทศไทย (พัชรา กลิน่ ชวนชื่น, 2564) แม้ว่าการ
แพร่ระบาดของ Covid-19 จะส่งผลกระทบในด้านลบต่อเศรษฐกิจไทย และทำให้กำลังซื้อของผู้บริโภคลดลง แต่ปัจจัย
สำคัญอย่างเช่นนโยบายการกระตุ้นตลาดอสังหาริมทรัพย์ของภาครัฐ โดยมาตรการลดค่าโอนกรรมสิทธิ์-ค่าจดจำนอง
ใน 3 ล้านบาทแรกเป็นการกระตุ้นการตัดสินใจของผู้ซื้อ รวมถึงมาตรการการลดหย่อยภาษีโรงเรือน และสิ่งปลูกสร้าง
(“อสังหา 65 ปีแห่งการฟื้นตัว ราคาขยับ-ลงทุนรอบนอกบูม”, 2564) อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์เป็นอุตสาหกรรม
ที่ใช้เงินทุนสูง เงินทุนเป็นองค์ประกอบหลักของผู้ประกอบการด้านอสังหาริมทรัพย์ และเป็นแรงผลักดันอย่างต่อเนื่อง
ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ความปลอดภัยของเงินทุนมีความสำคัญต่อทิศทางการพัฒนา ความมั่นคง และสภาพคล่อง
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ของบริษทั เพราะฉะนัน้ การจัดการเงินทุนหมุนเวียนเป็นสิง่ สำคัญยิง่ และเป็นสิง่ ที่องค์กรควรจัดการโดยเร่งด่วน เมื่อเทียบกับ
อุตสาหกรรมอื่นๆ นั้น อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์มีลักษณะทีโ่ ดดเด่นคือ เป็นอุตสาหกรรมที่ใช้เงินทุนหมุนเวียน
จำนวนมหาศาล และวงจรเงินสดที่ยาวนาน ลักษณะเหล่านี้สร้างความท้าทายอย่างมากต่อการจัดการห่วงโซ่เงินทุน
ของผู้ประกอบการ ดังนัน้ ผลกระทบของเงินทุนหมุนเวียนที่มีตอ่ ผลการดำเนินธุรกิจ และความสามารถในการทำกำไร
จึงเป็นหัวใจสำคัญในภาคธุรกิจนี้
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
การศึกษาในครั้งนี้เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการเงินทุนหมุนเวียนกับความสามารถในการทำกำไร
ของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Property Development) ในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
Khan, Shagor, Kalam, and Ahmed (2020) ได้ทำการวิจัยในประเทศบัง กลาเทศ และพบว่าวงจรเงินสด
ยอดขายในแต่ละวัน และระยะเวลาการแปลงสินค้าคงคลังสามารถเพิ่มผลกำไรของบริษัทได้
Pestonji and Wichitsathian (2019) พบว่านโยบายการลงทุนในเงินทุนหมุนเวียนมีความสัมพันธ์เชิงบวก
กับความสามารถในการทำกำไรของบริษัท ในขณะที่นโยบายการจัดหาเงินทุนหมุนเวียนมีความสัมพันธ์เชิงลบกับ
ความสามารถในการทำกำไร
Chowdhury, Islam, Sultana, and Hamid (2018) เพื่อประเมินผลกระทบของการจัดการเงินทุนหมุนเวียน
ต่อการทำกำไร ได้ทำการศึกษาบริษัทยา 9 แห่งที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ธากาของบังกลาเทศ (Dhaka Stock
Exchange Limited) ในช่วงปี 2011 ถึง 2015 โดยสรุปว่ามีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยสำคัญระหว่างระยะเวลา
การชำระเงินเฉลี่ยกับผลตอบแทนจากสินทรัพย์ มีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยสำคัญระหว่างวงจรเงิ นสดกับอัตรา
ผลตอบแทนจากส่วนของเจ้าของ ในขณะที่มีความสัมพันธ์เชิงลบอย่างมีนัยสำคัญระหว่างผลตอบแทนจากสินทรัพย์
กับระยะเวลาในการเก็บเงินจากลูกหนี้เฉลี่ย และระยะเวลาการแปลงสินค้าคงคลัง และวงจรเงินสด มีความสัมพันธ์
เชิงลบอย่างมีนัยสำคัญระหว่างผลตอบแทนจากส่วนของเจ้าของกับระยะเวลาในการชำระเงินของกิจการ มีความสัมพันธ์
เชิงลบอย่างมีนัยสำคัญระหว่างกำไรต่อหุ้นกับระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย และระยะเวลาในการชำระเงินของกิจการ
Prasad, Sivasankaran, Paul, and Kannadhasan (2018) ระบุว่าความสามารถในการทำกำไรเป็นส่วน
หนึ่งในการวัดผลการดำเนินงานของบริษัทซึ่งประเมินจากประสิทธิภาพในการแปลงอุปกรณ์ โรงงาน และสินทรัพย์
หมุนเวียนสุทธิไปสู่ผลกำไร นอกจากนี้ ยังมีการพิจารณาตัวชี้วัดมากมายที่แสดงถึงความสามารถในการทำกำไรของ
บริษัท รวมถึงผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ผลตอบแทนจากเงินทุนที่ใช้ (ROCE) ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
(ROE) และรายได้สุทธิจากการดำเนินงาน (NOI)
Jakpar et al. (2017) วิเคราะห์ผลกระทบของการจัดการเงินทุนหมุนเวียนต่อความสามารถในการทำกำไร
ของบริษัท โดยพิจารณาจากตัวอย่างบริษัทผู้ผลิต 164 แห่งที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เบอร์ซาของประเทศ
มาเลเซีย ระหว่างปี 2007 ถึง 2011 โดยใช้การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการถดถอย ผลคือพบว่ามีความสัมพันธ์เชิงบวก
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อย่างมีนัยสำคัญระหว่างตัวแปรอิสระ ระยะเวลาในการเก็บเงินจากลูกหนี้เฉลี่ย ระยะเวลาในการเก็บสินค้าคงเหลือ
และขนาดของบริษัท กับตัวแปรตาม ซึ่งเป็นความสามารถในการทำกำไรของบริษัท
Tuffour and Boateng (2017) ในการศึกษาของพวกเขาได้วิ เคราะห์ผลกระทบของการจัด การเงิ น ทุ น
หมุนเวียนต่อประสิทธิภาพของบริษัทผู้ผลิต 6 แห่งในประเทศกานาที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์กานาระหว่างปี
2008 ถึง 2014 ผลการศึกษาพบว่าอัตราส่วนทุนหมุนเวียน เครื่องทุ่นแรงทางการเงิน ขนาดของบริษัท การเติบโตของ
ยอดขาย สินทรัพย์ทางการเงินต่อสินทรัพย์รวมมีความสัมพันธ์เชิงลบอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถในการทำกำไร
ของบริษัท ทั้งระยะเวลาขายสินค้า และวงจรเงินสดมีความสัมพันธ์เชิงลบอย่างมีนัยสำคัญต่อประสิทธิภาพการทำกำไร
ของบริษัท
Sagner (2014) เงินทุนหมุนเวียนเชื่อมต่อโดยตรงกับสภาพคล่อง และความสามารถในการทำกำไรของบริษัท
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสถานะทางการเงินของบริษัทนั้นแข็งแกร่งเพียงใด เป็นที่ทราบกันดีว่ายิ่งมีความเสี่ยงมากเท่าใด ผลกำไร
ของบริษัทก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น
Koh, Ang, Brigham, and Ehrhardt (2014) การจัดการเงินทุนหมุนเวียนคือการบริหารสินทรัพย์หมุนเวียน
และหนี้สินหมุนเวียน มีวัตถุประสงค์หลักสองประการ: (1) เพื่อเพิ่มความสามารถในการทำกำไรของบริษัท และ (2)
เพื่อให้แน่ใจว่ามีสภาพคล่องเพียงพอที่จะปฏิบัติตามภาระผูกพันระยะสั้นเมื่อครบกำหนด การกำหนดนโยบายเงิ นทุน
หมุนเวียนเป็นส่วนสำคัญของการจัดการเงินทุนหมุนเวียน มีข้อสังเกตสองข้อที่ควรพิจารณาคือ (1) ต้องใช้เงินทุน
หมุนเวียนเท่าไรจึงจะเพียงพอสำหรับการดำเนินงาน และ (2) แหล่งเงินทุนใดที่จะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ดังนั้น
นโยบายเงินทุนหมุนเวียนจึงแบ่งออกเป็นสองนโยบายหลัก ได้แก่ นโยบายการลงทุนในเงินทุนหมุนเวียน (Working
Capital Investment Policy) และนโยบายการจัดหาเงินทุนหมุนเวียน (Working Capital Financing Policy)
กรอบแนวคิดในการศึกษา
ตัวแปรอิสระ
(Independent Variable)
1. ระยะเวลาในการเก็บสินค้าคงเหลือ (ASP)
2. ระยะเวลาในการเก็บเงินจากลูกหนี้เฉลี่ย (ACP)
3. ระยะเวลาในการชำระเงินของกิจการ (APP)
4. อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อสินทรัพย์รวม (CATA)
5. อัตราส่วนหนี้สินหมุนเวียนต่อสินทรัพย์รวม (CLTA)

ตัวแปรตาม
(Dependent Variable)

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)
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วิธีดำเนินการวิจัย
การศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารเงินทุนหมุนเวียนกับความสามารถในการสร้างกำไร
ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (Property &
Construction) โดยวิเคราะห์เฉพาะเจาะจงในกลุ่มอุตสาหกรรมย่อย พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Property Development)
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยข้อมูลต้องครบถ้วนเป็นเวลาสิบปี และนำข้อมูลเป็นรายไตรมาส
มาวิเคราะห์ กล่าวคือตั้งแต่ปี 2011 Q1 ถึงปี 2021 Q2 รวมทั้งสิ้น 42 ไตรมาส โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างจำนวนทั้งสิ้น
22 บริษัทที่สามารถนำข้อมูลมาใช้วิเคราะห์ได้ ในจำนวนทั้งหมด 56 บริษัท เนื่องจากในจำนวนบริษัททั้งหมด มี 5 บริษัท
ที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย SP (Trading Suspension) NC (Non-Compliance) และ NP (Notice Pending) นอกจากนี้
ยังมีทั้งหมด 29 บริษัทที่ข้อมูลไม่ครบสิบปี โดยผู้ทำวิจัยได้ทำการดึงข้อมูลวันที่ 13 พฤศจิกายน 2021 งานวิจัยชิ้นนี้
เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) โดยใช้การจัดเก็บข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)
มาทำการทดสอบข้อสมมติฐานด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive
Analysis) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ในการทดสอบความสัมพันธ์ขอตัวแปร
สมมติฐาน
H1: ระยะเวลาในการเก็บสินค้าคงเหลือ (ASP) มีความสัมพันธ์เชิงลบกับความสามารถในการทำกำไร (ROA)
H2: ระยะเวลาในการเก็บเงินจากลูกหนี้เฉลี่ย (ACP) มีความสัมพันธ์เชิงลบกับความสามารถในการทำกำไร
(ROA)
H3: ระยะเวลาในการชำระเงินของกิจการ (APP) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความสามารถในการทำกำไร
(ROA)
H4: อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อสินทรัพย์รวม (CATA) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความสามารถในการ
ทำกำไร (ROA)
H5: อัตราส่วนหนี้สินหมุนเวียนต่อสินทรัพย์รวม (CLTA) มีความสัมพันธ์เชิงลบกับความสามารถในการ
ทำกำไร (ROA)
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ผลการวิจัย
การแสดงผลการศึกษาจะแสดงโดยสรุปเป็นตารางซึ่งมาจากการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple
Linear Regression) เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระ ตามสมมติฐาน การศึกษาที่ตั้งไว้
ซึ่งสามารถสรุปผลการศึกษาวิจัยได้ตามตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 1 สรุปสมการแสดงผลการวิจัย
ชื่อย่อบริษัท
A
AP
AQ
BLAND
CI
ESTAR
GLAND
J
JCK
LH
LPN
MJD
NOBLE
PF
PRECHA
PRIN
QH
ROJNA
SC
SENA
SIRI
SPALI

สมการ
ROA = 5.39** - 0.0026 ASP*** - 0.0722 ACP** + 0.0034 APP + 2.1015 CATA - 0.2887 CLTA + ε
ROA = 16.63*** - 0.0077 ASP*** - 0.25 ACP* - 0.03 APP - 1.82 CATA + 9.12 CLTA + ε
ROA = -101.21*** + 0.0092 ASP* - 0.21 ACP + 0.14 APP + 54.68 CATA* + 41.78 CLTA*** + ε
ROA = 4.69*** + 0.0008 ASP - 0.0020 ACP - 0.0012 APP + 0.61 CATA - 9.46 CLTA + ε
ROA = 4.69*** + 0.0008 ASP - 0.0020 ACP - 0.0012 APP + 0.61 CATA - 9.46 CLTA + ε
ROA = -2.28** - 0.0046 ASP*** - 0.30 ACP + 0.02 APP** + 15.51 CATA** + 12.18 CLTA** + ε
ROA = 12.54*** + 0.0005 ASP*** - 0.01 ACP** - 0.0052 APP*** - 15.79 CATA*** + 0.25 CLTA + ε
ROA = 4.69*** + 0.0008 ASP – 0.0020 ACP – 0.0012 APP + 0.61 CATA – 9.46 CLTA + ε
ROA = 12.72*** - 0.0020 ASP*** + 0.069 ACP*** + 0.022 APP*** - 10.99 CATA* - 2.83 CLTA + ε
ROA = 7.40 – 0.01 ASP** - 0.58 ACP + 0.07 APP + 22.63 CATA** - 11.56 CLTA + ε
ROA = 80.05*** - 0.03 ASP*** + 0.48 ACP*** - 0.03 APP – 55.24 CATA*** + 13.79 CLTA* + ε
ROA = 9.70*** - 0.0083 ASP*** - 0.0095 ACP + 0.04 APP*** - 4.76 CATA + 7.07 CLTA + ε
ROA = 45.45** - 0.0024 ASP** - 0.06 ACP* + 0.07 APP*** - 45.33 CATA** + 16.51 CLTA** + ε
ROA = 1.05 – 0.009 ASP*** - 0.03 ACP – 0.003 APP + 19.83 CATA*** - 5.90 CLTA** + ε
ROA = -22.64** - 0.0086 ASP*** + 0.09 ACP + 0.01 APP + 41.19 CATA*** + 39.09 CLTA*** + ε
ROA = 9.18*** - 0.002 ASP – 0.09 ACP*** - 0.02 APP +3.69 CATA – 8.06 CLTA* + ε
ROA = 2.85 – 0.0036 ASP** + 0.23 ACP + 0.02 APP + 16.62 CATA*** - 11.44 CLTA + ε
ROA = 10.19*** - 0.01 ASP – 0.02 ACP – 0.025 APP + 8.59 CATA** - 15.03 CLTA** + ε
ROA = 20.73*** - 0.01 ASP*** - 0.76 ACP*** + 0.02 APP** + 1.35 CATA – 7.87 CLTA** + ε
ROA = 24.44*** - 0.01 ASP*** - 0.12 ACP** + 0.03 APP + 4.76 CATA – 20.53 CLTA*** + ε
ROA = -3.23* - 0.0039 ASP*** + 0.02 ACP – 0.04 APP** + 14.57 CATA*** + 6.20 CLTA** + ε
ROA = 143.45*** - 0.02 ASP*** + 2.78 ACP** + 0.02 APP – 117.28 CATA*** + 1.63 CLTA + ε

185

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ครบรอบ 60 ปี
ความท้าทายในการพัฒนานวัตกรรมเพือ่ ความยั่งยืน : 24 มิถุนายน 2565

ตารางที่ 2 สรุปปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ และระดับนัยสำคัญกับอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)
ชื่อย่อบริษัท
A
AP
AQ
BLAND
CI
ESTAR
GLAND
J
JCK
LH
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หมายเหตุ: “+” หมายถึงมีความสัมพันธ์ทางสถิติ ในทิศทางเดียวกัน
“-” หมายถึงมีความสัมพันธ์ทางสถิติ ในทิศทางตรงกันข้าม

สรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารเงินทุนหมุนเวียนกับความสามารถในการสร้างกำไรของบริษัท
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มธุรกิจกลุ่มอุตสาหกรรมย่อยพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Property
Development) ในช่วงปี 2011 Q1 ถึงปี 2021 Q2 สามารถสรุปผลการศึกษา และแยกตามตัวแปรได้ดังนี้
1. ระยะเวลาในการเก็บสินค้าคงเหลือ (ASP)
ระยะเวลาในการเก็บสินค้าคงเหลือ (ASP) มีความสัมพันธ์กับอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (Return
On Assets: ROA) ซึ่งจากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่ามีความสัมพันธ์ทั้งหมด 17 บริษัทจาก 22 บริษัท อย่างไรก็ตาม
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ในบรรดาบริษัทที่ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กัน มีทั้งหมด 15 บริษัทที่มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม และ
มีทั้งหมด 2 บริษัทที่มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ซึ่งตรงกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
2. ระยะเวลาในการเก็บเงินจากลูกหนี้เฉลี่ย (ACP)
ระยะเวลาในการเก็บเงินจากลูกหนี้เฉลี่ย (ACP) มีความสัมพันธ์กับอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม
(Return On Assets: ROA) ซึ่งจากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่ามีความสัมพันธ์ทั้งหมด 10 บริษัทจาก 22 บริษัท
อย่างไรก็ตามในบรรดาบริษัทที่ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กัน มีทั้งหมด 7 บริษัทที่มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม
และมีทั้งหมด 3 บริษัทที่มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ซึ่งตรงกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
3. ระยะเวลาในการชำระเงินของกิจการ (APP)
ระยะเวลาในการชำระเงินของกิจการ (APP) มีความสัมพันธ์กบั อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (Return
On Assets: ROA) ซึ่งจากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่ามีความสัมพันธ์ทั้งหมด 7 บริษทั จาก 22 บริษัท อย่างไรก็ตาม
ในบรรดาบริษทั ที่ตัวแปรทัง้ สองมีความสัมพันธ์กัน มีทั้งหมด 5 บริษัทที่มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน และมีทั้งหมด
2 บริษัทที่มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม ซึ่งตรงกับสมมติฐานทีต่ ั้งไว้
4. อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อสินทรัพย์รวม (CATA)
อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อสินทรัพย์รวม (CATA) มีความสัมพันธ์กับอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม
(Return On Assets: ROA) ซึ่งจากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่ามีความสัมพันธ์ทั้งหมด 13 บริษัทจาก 22 บริษัท
อย่างไรก็ตามในบรรดาบริษัทที่ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กัน มีทั้งหมด 8 บริษัทที่มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน
และมีทั้งหมด 5 บริษัทที่มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม ซึ่งตรงกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
5. อัตราส่วนหนี้สินหมุนเวียนต่อสินทรัพย์รวม (CLTA)
อัตราส่วนหนี้สินหมุนเวียนต่อสินทรัพย์รวม (CLTA) มีความสัมพันธ์กับอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม
(Return On Assets: ROA) ซึ่งจากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่ามีความสัมพันธ์ทั้งหมด 11 บริษัทจาก 22 บริษัท
อย่างไรก็ตามในบรรดาบริษัทที่ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กัน มีทั้งหมด 6 บริษัทที่มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน
และมีทั้งหมด 5 บริษัทที่มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม ซึ่งไม่ตรงกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
อภิปรายผลเชิงเปรียบเทียบกับงานวิจัยอื่นๆ
งานวิจัยของ Basman Al Dalayeen ที่จัดทำขึ้นเมื่อปี 2017 ได้มีการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการ
จัดการเงินทุนหมุนเวียนกับความสามารถในการทำกำไรของบริษัทในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ในประเทศจอร์แดน
ระหว่างปี 2000 ถึง 2015 พบว่าอัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้ และอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนซึ่งบ่งบอกถึงสภาพคล่อง
ของกิจการในการที่จะชำระหนี้ระยะสั้นมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการทำกำไร และมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ
อย่างไรก็ตาม ยังพบว่าอัตราการหมุนเวียนสินค้าคงคลังต่ำมากในทุกบริษัท ซึ่งตรงกับผลการศึกษาในงานวิจัยชิ้นนี้
(Dalayeen, 2017)
งานวิจัยของ Anupam Mehta ที่จัดทำขึ้นเมื่อปี 2014 ได้วิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้านการบริหารเงินทุน
หมุ น เวี ย น และความสามารถในการทำกำไรในบริษ ัท อสัง หาริม ทรั พย์ และการก่ อสร้ างที ่ จดทะเบี ยนในตลาด
หลักทรัพย์อาบูดาบีระหว่างปี 2007 ถึง 2010 สรุปว่ามีความสัมพันธ์เชิงลบอย่างมีนัยยะสำคัญระหว่างความสามารถ
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ในการทำกำไรกับวงจรเงินสดของบริษัท ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่าบริษัทอสังหาริมทรัพย์ และการก่อสร้างของสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์สามารถเพิ่มผลกำไรได้อย่างมากโดยให้ความสำคัญกับการจัดการเงินทุนหมุนเวียน และลดระยะเวลา
ของวงจรเงินสดด้วยการจัดการส่วนประกอบเงินทุ นหมุนเวียนโดยเฉพาะระยะเวลาในการชำระเงินของกิจการ (APP)
และระยะเวลาในการเก็บสินค้าคงเหลือ (ASP) อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งตรงกับผลการศึกษาในงานวิจัยชิ้นนี้ (Mehta,
2014)
ข้อเสนอแนะ
จากการวิจัยเชิงทฤษฎีพบว่าการจัดการเงินทุนหมุนเวียนในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ไม่ได้เป็นเพียงประเด็น
ทางการเงินที่บริษัทต้องพิจารณาเท่านั้นแต่ยังรวมถึงประเด็นทางการดำเนินธุรกิจอีกด้วย ฉะนั้นบริษัทควรจะเพิ่มการ
จัดการที่ดีในการบริหารเงินทุนหมุนเวียนของการดำเนินงานในทุกๆ ด้าน
สามารถสรุปลักษณะเงินทุนหมุนเวียนของอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ได้เนื่องจากความเสี่ยงด้านหนี้สิน
ของอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์นั้นสูงมาก และบริษัทควรใช้มาตรการเชิงรุกเพื่อ นำนโยบายการเงินที่มีเสถียรภาพ
มากขึ้นเพื่อจัดการกับความเสี่ยงทางการเงินต่างๆ เช่น สัดส่วนของสินค้าคงคลังที่มีขนาดใหญ่ วงจรเงินสดรอบที่
ยาวนาน ห่วงโซ่เงินทุนที่เปราะบาง และความเสี่ยงทางการเงินอื่น ๆ ที่มาจากสภาพแวดล้อมภายนอกบริษัท ซึ่งหาก
บริษัทไม่มีนโยบายการเงินที่มีเสถียรภาพมากพอ ก็จะต้องเผชิญกับความเสี่ยงด้านเงินทุนสูง และความสามารถที่ต่ำ
ในการรับมือกับความเสี่ยง
จากการศึกษาทฤษฎีด้านการจัดการเงินทุนหมุนเวียนในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ และการทำวิจัยเชิงประจักษ์
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเงินทุนหมุนเวียนกับความสามารถในการทำกำไรชิ้นนี้ จึงมีข้อเสนอแนะต่อไปนี้สำหรับ
บริษัทอสังหาริมทรัพย์ในการปรับปรุงการจัดการเงินทุนหมุนเวียน
1. เสริมสร้างการบริหารสินค้าคงคลังที่เหมาะสม
ในแง่ของการจัดการสินค้าคงคลัง การจัดการสินค้าคงคลังในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์เป็นสิ่งสำคัญใน
การปรับปรุงการทำกำไร สินค้าคงคลังในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์มีปริมาณมาก เงินทุนมหาศาล
ณ ปัจจุบัน มีปัญหาที่ชัดเจนในการจัดการสินค้าคงคลัง อย่างเช่น ระยะเวลาก่อสร้างไม่แล้วเสร็จทันเวลาซึ่ง
จะทำให้ระยะเวลาในการเก็บสินค้าคงคลังยาวนานขึ้น ส่งผลให้ไม่สามารถการันตีรายรับได้ตรงเวลา หรืออีกตัวอย่างหนึ่ง
คือ เกิดปัญหาในการจัดการ และจัดเก็บสินค้าคงคลังเนื่องจากอาจเกิดปัญหาในระหว่างขั้นตอนการก่อสร้าง เมื่อสร้าง
เสร็จแล้ว และสินค้ายังไม่ทันได้ขาย แต่เกิดความเสียหาย หรือการสึกหรอของสินค้าเสียก่อน ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาใหญ่หลวง
ตามมาในหลายๆ ด้าน ฉะนั้นแล้ว การจัดการสินค้าคงคลังที่มีประสิทธิภาพควรมีคุณสมบัติดังนี้
ความปลอดภัย ในที่นี้หมายถึงการรับรองความปลอดภัยของทรัพย์สินของบริษัท และลดการสูญเสียทรัพย์สิน
ของบริษัทที่เกิดจากการจัดการสินค้าคงคลังที่ไม่มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพ ในที่นี้หมายความว่าการจัดการสินค้าคงคลังควรสอดคล้องกับหลักการของความคุ้มค่า และ
ประหยัดต้นทุน และทรัพยากรของบริษัท

188

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ครบรอบ 60 ปี
ความท้าทายในการพัฒนานวัตกรรมเพือ่ ความยั่งยืน : 24 มิถุนายน 2565

2. ปรับปรุงการจัดระยะเวลาในการเก็บหนี้จากลูกหนี้ และระยะเวลาในการชำระเงินของกิจการ
สำหรับบริษัทอสังหาริมทรัพย์ การจัดการบัญชีลูกหนี้ก็มีความสำคัญเช่นกัน จากการศึกษาพบว่ามีความสัมพันธ์
เชิงลบระหว่างระยะเวลาในการเก็บหนี้จากลูกหนี้กับความสามารถในการทำกำไรของบริษั ทอสังหาริมทรัพย์ ดังนั้น
การเร่งเก็บหนี้ที่ต้องชำระจากลูกหนี้จะช่วยลดการสูญเสียหนี้สูญ และปรับปรุงความสามารถในการทำกำไรของบริษัท
ซึ่งระบบการจัดการลูกหนี้ที่ดีนั้น อาจมาจากการ จัดตั้งแผนกควบคุมความเสี่ยงภายในองค์กร เสริมสร้างการควบคุม
ความเสี่ยง และการตรวจจับ และประเมินผลอย่างทันท่วงที สร้างสรรค์แนวคิดการจัดการบัญชีลูกหนี้ และดำเนินการ
การโอนความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง เช่น การแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ของลูกหนี้ การปรับโครงสร้างหนี้ของลูกหนี้
เป็นต้น เพื่อกระจายความเสี่ยงและโอนความเสี่ยง และในขณะเดียวกันก็ปรับปรุงอัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้
การค้า และความรวดเร็วในการคืนทุน
ในการจัดการบัญชีเจ้าหนี้ ระยะเวลาในการชำระเงินของกิจการมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการทำกำไรของ
บริษัท ดังนั้น บริษัทต่างๆ ควรพยายามใช้นโยบายสินเชื่อที่ผ่อนคลายมากขึ้นเพื่อให้ได้เงินทุนในระยะยาว อย่างไรก็ตาม
บริษัทต่างๆ ควรให้ความสำคัญกับการสร้างเครดิตที่ดี สร้างภาพลักษณ์และชื่อเสียงที่ดีเพื่อให้ได้มาซึ่งความสามารถใน
การเติบโตที่ยั่งยืนของธุรกิจ
3. วางระบบบริหารความเสี่ยงเงินทุนหมุนเวียน
บริษัทควรมีการกำหนดระบบบริหารความเสี่ยงด้านเงินทุนหมุนเวียน ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ต้องเผชิญ
กับปัจจัยความไม่แน่นอนหลายประการในกระบวนการผลิตและการดำเนินงาน อีกทั้งยังต้องเผชิญกับความเสี่ยงสูง
ท่ามกลางสิ่งต่าง ๆ ที่ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์เผชิญ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านเงินทุนหมุนเวียนซึ่งเป็นสิ่งที่เรา
จะต้องให้ความสำคัญมากที่สุด ดังนั้น ในกระบวนการดำเนินงานและการจัดการ ผู้ประกอบการด้านอสังหาริมทรัพย์
จำเป็นต้องสร้างระบบการจัดการความเสี่ยงด้านปฏิบัติการที่ดี
นอกจากนี้ บริษัทควรจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงด้านเงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารเงินทุนหมุนเวียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยระบุความเสี่ยงที่ส่งผลต่อความมั่นคงทางการเงิน ประสิทธิภาพการดำเนินงานของบริษัท การหมุนเวียน
เงินทุน และความสามารถในการทำกำไรของบริษัท ยิ่งไปกว่านั้นแล้ว บริษัทควรกำหนดระยะเวลาในการเก็บหนี้จาก
ลูกหนี้ ระยะเวลาในการชำระเงินของกิจการ ระยะเวลาในการเก็บสินค้าคงคลัง อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียน รวมถึง
อัตราส่วนหนี้สินหมุนเวียน แล้วบริษัทยังต้องควบคุมความเสี่ยงของตัวบ่งชี้เหล่านี้ เมื่อตัวบ่งชี้เหล่านี้เกินค่าที่ควรจะเป็น
บริษัทจำเป็นต้องวิเคราะห์ เหตุผล และมาตรการการรับมือ
4. สร้างช่องทางการจัดหาเงินทุนที่หลากหลาย
ผู้ประกอบการด้านอสังหาริมทรัพย์ควรสร้างช่องทางการจัดหาเงินทุนที่หลากหลาย เนื่องจากอุตสาหกรรม
อสังหาริมทรัพย์ต้องใช้เงินทุนจำนวนมาก การสร้างช่องทางการจัดหาเงินทุนที่หลากหลายไม่เพียงแต่ช่วยให้ผู้ประกอบการ
ด้านอสังหาริมทรัพย์ได้รับการสนับสนุนทางการเงินที่มากขึ้น แต่ยังช่วยให้ผู้ประกอบการด้านอสังหาริมทรัพย์สามารถ
กระจายความเสี่ยงได้อย่างสมเหตุสมผล
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บทคัดย่อ
ด้วยการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีการออกอากาศทางโทรทัศน์ ธุรกิจทีวีโฮมชอปปิงกําลังเติบโต
อย่างก้าวกระโดด ปรากฏการณ์ นี้ บ่งบอกว่า ผู้บริโภคในปั จจุบั นสามารถเข้าถึงสื่อที วีโฮมชอปปิ งได้กว้างขวางและ
หลากหลายมากกว่าที่เคยเป็นมา การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์เกณฑ์การซื้อสินค้าผ่านรายการทีวีโฮมชอปปิง
กลุ่มตัวอย่างคือคนวัยทํางาน อายุระหว่าง 15–59 ปี จํานวน 395 คน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์
สถิติที่ใช้ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ผล
การศึ กษาพบว่า ผู้ ให้ ข้ อมู ลส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง (ร้อยละ 74.7) อายุ 30–44 ปี (ร้อยละ 62.8) ผลการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงสํารวจพบว่า มี 4 องค์ประกอบที่เป็นเกณฑ์การซื้อสินค้าผ่านรายการทีวีโฮมชอปปิง ประกอบด้วย
แนวโน้มการซื้อโดยฉับพลันและประสบการณ์ ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม ปัจจัยด้านสถานการณ์ และแรงดึงดูดของ
พิธีกรรายการขายสินค้าและบุคคลที่มีชื่อเสียง โดยมีค่าน้ําหนักองค์ประกอบ 0.58 ถึง 0.75 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยันบ่งชี้ว่า โมเดลการวัดมีความสอดคล้องกับ ข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่าไคสแควร์ = 3.09 ค่า p = 0.07
ค่าไคสแควร์สัมพัทธ์ = 3.09 ดัชนีวัดความกลมกลืน = 1.00 ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้ = 0.96 ดัชนีวัดระดับ
ความเหมาะสมพอดีอิงเกณฑ์ = 1.00 ดัชนีวัดระดับความเหมาะสมพอดีไม่อิงเกณฑ์ = 0.99 ดัชนีวัดระดับความเหมาะสม
พอดีเชิงเปรียบเทียบ = 1.00 ดัชนีรากที่สองของความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่า = 0.07 ดัชนีรากของกําลังสอง
เฉลี่ ยของส่ วนที่ เหลื อ = 0.005 และดั ชนี รากของกํ าลั งสองเฉลี่ ยของส่ วนที่ เหลื อในรู ปคะแนนมาตรฐาน = 0.008
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ธุรกิจทีวีโฮมชอปปิงต้องวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อทําความเข้าใจในตัวลูกค้าทุกกลุ่มมาก
ขึ้น ควรสร้างประสบการณ์ในการซื้อสินค้าผ่านการส่งมอบสินค้าที่ดีและมีคุณภาพ และสร้างกระบวนการธุรกิจเพื่อให้
ลูกค้าเข้าถึงได้ง่ายและมั่นใจในความปลอดภัย
คําสําคัญ: การซื้อ รายการทีวีโฮมชอปปิง การวิเคราะห์องค์ประกอบ
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Abstract
With the rapid change in TV broadcasting technology, TV home shopping business is
growing by leaps. This phenomenon implies that today's consumers have access to a wider and
more diverse ranges of in TV home shopping media than ever before. This research aimed to
analyze the key buying criteria on TV home shopping. The sample consisted of 395 workable-aged
people (15-59 years). The e-questionnaires were used to collect data. The statistical techniques
used in data analysis: descriptive statistics, exploratory factor analysis, and confirmatory factor
analysis.
The result of the study showed that the majority of working people were female (74.7%).
Aged between 30 and 44 years old (62.8%). Results from exploratory factor analysis revealed that
the four main factors in buying criteria on TV home purchase program included Impulse buying
tendency and experience, Sociocultural forces, Situational factors, and Attraction of show host and
celebrity. Factor loading values of each item were 0.58 to 0.75. The confirmatory factor analysis
indicated that the measurement model fit the empirical data by the goodness of fit indices of was
consistent with the empirical data by the goodness of fit indices of Chi-Square = 3.09, P-value =
0.07, Relative Chi-square = 3.09, Goodness of Fit = 1.00, Adjust Goodness of Fit Index = 0.96,
Normal Fit Index = 1.00, Non-Normed Fit Index = 0.99, Comparative Fit Index = 1.00, Root Mean
Square Error of Approximation = 0.07, Root Mean Square Residual = 0.005, Standardized Root
Mean Square Residual = 0.008. The policy recommendations, TV home shopping business needs
big data analysis to better understand all customer insights. The experience in purchasing products
should be established through good and quality delivery and creating business processes to make
it easy for customers to access and security.
Keywords: Purchasing, TV Home Shopping Program, Factor Analysis
บทนํา
การบริหารการตลาดแบบดั้งเดิมมักให้ความสนใจกับคุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้บริโภค อันได้แก่
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ สถานภาพ จํานวนสมาชิกในครอบครัว แต่ในความเป็นจริงแล้ว ลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์เหล่านี้ไม่อาจบ่งบอกถึงพฤติกรรมการใช้ซื้อสินค้าของผู้บริโภคได้อย่างแม่นยํา เพราะในปัจจุบัน
ลูกค้ามีความซับซ้อนมากขึ้น (สมชนก ภาสกรจรัส, 2563) การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค ภายใต้การพัฒนา
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและสื่อสารสนเทศด้านต่างๆ ส่งผลให้ผู้บริโภคมีการใช้ชีวิตที่เน้นความสะดวกสบายและ
ความรวดเร็ว รูปแบบการเสนอขายสินค้าและบริการผ่านรายการโทรทัศน์หรือสปอตโฆษณาผ่านช่องรายการต่างๆ จึง
เป็นที่สนใจมากขึ้น การขายสินค้าทางไกลผ่านทางโทรทัศน์ อาจใช้ชื่อเรียกว่า การขายสินค้าทางบ้านผ่านโทรทัศน์
ผู้บริโภคชาวไทยที่ชื่นชอบการชมซีรีย์เกาหลีคงจะคุ้นเคยกับรูปแบบการนําเสนอสินค้าผ่านทางรายการโทรทัศน์ทเี่ รียก
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กันติดปากว่า ทีวีโฮมชอปปิง ซึ่งประเทศเกาหลีใต้ได้รับการยกย่องว่าเป็นต้นแบบในตลาดอุตสาหกรรมโฮมชอปปิง ซึ่ง
ในระยะต่อมาผู้ประกอบการต่างชาติต่างหันมาให้ความสนใจกับการร่วมลงทุนในประเทศที่มีศักยภาพอย่างประเทศไทย
นิยามของการประกอบกิจการโทรทัศน์ประเภทการขายสินค้าทางไกลนั้นมีความแตกต่างกันไปตามบริบทของแต่ละ
ประเทศ สําหรับประเทศไทย เมื่อพิจารณากฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของประเทศแล้ว พบว่าการขายสินค้า
ทางไกลผ่านโทรทัศน์ (Teleshopping) การขายสินค้าทางบ้านผ่านทางโทรทัศน์ (TV Home Shopping) หรือการ
ขายสินค้าทางบ้าน (Home Shopping) มีขอบเขตอยู่ภายใต้ลักษณะใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง และ
กิ จ การวิ ท ยุ โทรทั ศ น์ ซึ่ ง กํ า หนดเป็ น ระดั บ ชาติ ระดั บ ภู มิ ภ าคและระดั บ ท้ อ งถิ่ น รวมถึ งช่ อ งทางการส่ งสั ญ ญาณ
ภาคพื้นดิน การส่งสัญญาณดาวเทียม และการส่งสัญญาณด้วยสายเคเบิ้ล (สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, ม.ป.ป.)
โอกาสทางธุรกิจสําหรับผู้ประกอบการทีวีโฮมชอปปิงในประเทศไทยนั้นมีเพิ่มมากขึ้นด้วยปัจจัยสนับสนุน
หลายประการ เช่น การให้อนุญาตจากหน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการกํากับกิจการกระจายเสียง และกิจการ
โทรทัศน์ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภค รวมถึงการเติบโตของทีวีดิจิทัล หลังจากที่ประเทศไทยมีการเปลี่ยน
ผ่านสู่ยุคทีวีดิจิทัลนํามาซึ่งการเพิ่มขึ้นของจํานวนช่องธุรกิจ จากรายงานของ สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (2563) การรับชมโทรทัศน์รายวันจากทุกโครงข่ายมีแนวโน้มที่ใช้
ระยะเวลาในการรับชมรายการโทรทัศน์เพิ่มขึ้น โดยสูงขึ้นกว่าปี พ.ศ. 2562 ถึงร้อยละ 5.37 สอดคล้องกับผลสํารวจที่
ระบุว่า ในช่วง พ.ศ. 2562-2563 สถิติผู้ชมโทรทัศน์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งตรงกับช่วงเวลาของการแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโควิด-19 อีก ทั้งยังเป็นช่วงเวลาที่ หน่วยงานต่างๆ ใช้มาตรการให้ พนักงานทํ างานที่บ้าน เพื่อตอบสนอง
แนวทางและนโยบายของรัฐในการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส (ทีวีดิจิทัลวอช, 2563) ประกอบกับทีวีโฮม
ชอปปิงในไทยขยายตัวสูงมากโดย ใน 3 ไตรมาสแรกของปี พ.ศ. 2563 มีมูลค่า 14,000 ล้านบาท ซึ่งขยายตัวมากกว่า
ช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีผู้ประกอบการในส่วนแบ่งตลาดหลายราย อาทิ TV Direct ของบริษัท ทีวีไดเร็ค จํากัด
(มหาชน) Shop 1781 ของบริษัท ไลฟ์สตาร์ จํากัด 1577 Home Shopping ของบริษัท 1577 โฮมชอปปิ้ง จํากัด
29Shopping ของบริษัท โมโนทราเวล จํากัด เป็นต้น (อุกฤษฎ์ดอทอีอี, 2562) จากที่กล่าวมา จะเห็นได้อย่างชัดเจน
ว่า การมีผู้ชมเพิ่มขึ้นย่อมส่งผลดีต่อการโฆษณาเพื่อให้สามารถเข้าถึงตลาดผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึง เมื่อลูกค้าสามารถ
ซื้อของออนไลน์และทีวีชอปปิงมากขึ้น การแข่งขันในตลาดจึงทวีความรุนแรงมากขึ้น ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมุ่งศึกษาเพื่อ
พัฒนาสิ่งชี้วัดและยืนยันข้อสรุปที่แน่ชัดอันจะนําไปสู่การเพิ่มเติมข้อมูลทางวิชาการว่า มีปัจจัยใดบ้างที่ผู้บริโภคจะใช้
เป็ น เกณฑ์ ในการตั ด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้ าผ่ านรายการที วีโฮมชอปปิ ง ซึ่ งจะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ ผู้ ป ระกอบการในการนํ า
ผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนการตลาดให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า และเพื่อเป็นข้อมูลสําหรับ
ผู้ที่สนใจทําธุรกิจทีวีโฮมชอปปิงจะได้ทราบว่ามีปัจจัยใดบ้างที่กระตุ้นให้ผู้บริโภคยอมรับ และตัดสินใจซื้อผ่านรายการ
ทีวีโฮมชอปปิง
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันเกณฑ์การซื้อสินค้าผ่านรายการทีวีโฮมชอปปิง
2. เพื่อทวนสอบความสอดคล้องของโมเดลการวัดองค์ประกอบเชิงยืนยันเกณฑ์การซื้อสินค้าผ่านรายการทีวี
โฮมชอปปิงกับข้อมูลเชิงประจักษ์
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง/การทบทวนวรรณกรรม
เป็ น เวลากว่า 50 ปี ที่ ผ่ านมา ประเด็ น พฤติ ก รรมผู้ บ ริโภคอยู่ ในความสนใจเสมอมาสํ าหรับ นั ก วิจั ย ด้ าน
สังคมศาสตร์ ดังจะเห็นได้จากวรรณกรรมจํานวนมากที่ศึกษาเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในบริบทความ
หลากหลายตามการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคได้รับอิทธิพลจาก
ปัจจัยทางวัฒนธรรมสังคม ได้แก่ วัฒนธรรมย่อย ชนชั้นทางสังคม กลุ่มอ้างอิง และครอบครัว ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่
แรงจูงใจ บุคลิกภาพ ภาพลักษณ์ การรับรู้ การเรียนรู้ ความเชื่อและทัศนคติ และปัจจัยด้านจิตวิทยา ซึ่งหนึ่งในงานที่
ศึกษาถึงไลฟ์สไตล์และจิตวิทยาได้ระบุว่า พฤติกรรมผู้บริโภคเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางจิตวิทยาที่ผู้บริโภคต้อง
เผชิญในการรับรู้ถึงความต้องการของพวกเขา การหาวิธีแก้ไขความต้องการและการตัดสินใจซื้อ การตีความข้อมูล
การวางแผนและดําเนินการตามแผน สําหรับพฤติกรรมการซื้อ ถูกนิยามว่าเป็นกระบวนการตัดสินใจ และการกระทํา
ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อและการใช้ผลิตภัณฑ์ เมื่อลักษณะของผู้บริโภคมีความหลากหลายทั้งอายุ ระดับรายได้
การศึกษา วัฒนธรรม รสนิยมและอื่นๆ ย่อมส่งผลไปยังพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้า แม้จะเป็นชนิดเดียวกันแต่ก็
อาจต้องการรูปแบบที่ต่างกัน พฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคถูกกําหนดโดยระดับการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ
ความสําคัญ และความเข้ม ข้นของความสนใจในผลิ ตภั ณ ฑ์ ในสถานการณ์ เฉพาะ สอดคล้องกั บ Madhavan and
Kaliyaperumal (2015) ที่กล่าวว่าปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ส่วนใหญ่ควบคุมไม่ได้และอยู่นอกเหนือการรับมือของนักการตลาด
จึงต้องพิจารณาและพยายามทําความเข้าใจพฤติกรรมที่ซับซ้อนของผู้บริโภค ในขณะเดียวก็ต้องค้นหาว่าใครคือลูกค้า
ของตน เพื่อระบุความต้องการของพวกเขา พฤติกรรมของพวกเขา สิ่งที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ และกระบวนการ
ที่พวกเขาทําเมื่อเลือกสินค้าและบริการ นักวิชาการได้ดําเนินการศึกษาเพื่อระบุและวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค ผู้วิจัยขอเสนอตัวแปรสําคัญที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในมิติที่หลากหลาย
ดังนี้
1. ปัจจัยด้านสถานการณ์ (Situational factors)
Philip Kotler นักวิชาการด้านการตลาดได้เสนอว่า บรรยากาศ เป็นปัจจัยด้านสถานการณ์ที่มีอิทธิพลต่อ
สภาวะทางอารมณ์ ของลูกค้าซึ่งเพิ่ มโอกาสในการซื้อสินค้า Hoyer, Macinnis, and Pieters (2012) สนับสนุนว่า
ปัจจัยด้านสถานการณ์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค อาจหมายรวมถึงบรรยากาศ สถานที่ สภาพแวดล้อม เวลา
หรือแม้กระทั่งสภาพอากาศ เพื่อให้ได้ประโยชน์จากปัจจัยด้านสถานการณ์ ผู้ค้าส่วนใหญ่พยายามสร้างสภาพแวดล้อม
และสถานการณ์ ที่มีส่วนกระตุ้นให้ ลูก ค้ามีทัศนคติที่ ดีในการตัดสิน ใจซื้อ เครื่องมือต่างๆ ที่มีอยู่เพื่อให้ได้ผลลัพ ธ์
ดังกล่าว ได้แก่ การเปิดเพลงผ่อนคลายภายในร้านค้า การผลิตกลิ่นหอมสดชื่นในร้านค้า เป็นต้น สิ่งเร้าภายนอก
เกี่ยวข้องกับการซื้อและสภาพแวดล้อมทางการตลาด รวมถึงขนาดร้าน บรรยากาศ การสาธิต การออกแบบรูปแบบ
กิจกรรมการขาย และการโฆษณาต่างๆ แรงกระตุ้นในการซื้อสามารถเกิดขึ้นได้เมื่อผู้บริโภคพบกับสิ่งเร้าทางสายตา
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สอดคล้องกับ Schiffman and Kanuk (2007) ที่เสนอว่า แรงกระตุ้นให้เกิดการซื้อยังเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการ
ขายที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ข้อความที่สร้างสรรค์ และการนําเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม Harmancioglu, Finney,
and Joseph (2009) แนะนําว่าเพื่อส่งเสริมแรงกระตุ้นในการซื้อ อาจเน้นถึงความตื่นเต้น สนุกสนาน และความ
หลากหลายในกิจกรรมส่งเสริมการขาย
การสร้างบรรยากาศแบบฝูงชน (Crowding) ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งของสถานการณ์ ด้วยเพราะในเชิงจิตวิทยา
มนุษย์ต้องการการยอมรับ มีความอยากรู้อยากเห็น และเชื่อว่าการคล้อยตามคนหมู่มากทําให้รู้สึกดีและปลอดภัย
การศึกษาของ Gaumer and William (2005) ทําให้เชื่อได้ว่า พฤติกรรมแห่ตามฝูงชนหรือการเลียนแบบผู้อื่นใน
การตัดสินใจ มีอิทธิพลทางบวกต่อประสบการณ์การซื้อของผู้บริโภค ด้วยเพราะพวกเขาจะอนุมานข้อมูลการซื้อผ่าน
พฤติกรรมของผู้อื่น ซึ่งเรียกว่าพฤติกรรมฝูงชน (Herding Behavior) แม้ว่าการทบทวนวรรณกรรมในเรื่องพฤติกรรม
ฝูงชนนี้จะมีพื้นฐานมาจากศาสตร์ด้านการเงินการลงทุน และเศรษฐศาสตร์ แต่ในทางการตลาดประเด็นนี้ยังการ
กล่าวถึงไม่มากนัก (Ali, Amir, & Shamsi, 2021) นอกจากนี้ยังพบว่า วิธีการนําเสนอในรายการทีวีโฮมชอปปิงมีผล
ต่อการสร้างความน่าเชื่อถือ โดยในการศึกษาของ พรทิพย์ ฉัตรศิริสุข และ พนม คลี่ฉายา (2562) พบข้อสรุปว่ากลุ่ม
ผู้บริโภคมีความน่าเชื่อถือในระดับมาก ด้วยเพราะพวกเขารับรู้ถึงการสร้างบรรยากาศการสาธิตการใช้สินค้า ซึ่งมีส่วน
ทําให้พวกเขาเข้าใจคุณสมบัติของสินค้า อีกทั้งยังให้ความสําคัญกับการใช้ภาพสื่อที่สอดคล้องกับเนื้อหา การใช้ภาษา
ในการอธิบายสรรพคุณสินค้าช่วยเพิ่มความเข้าใจในคุณภาพสินค้าและสร้างความมั่นใจได้ ดังนั้นในการออกแบบ
ตัวชี้วัดปัจจัยด้านสถานการณ์ในการศึกษานี้จะครอบคลุมประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการสร้างบรรยากาศเพื่อส่งเสริมแรง
กระตุ้นในการซื้อ ความหลากหลายในกิจกรรมส่งเสริมการขาย และพฤติกรรมแห่ตามฝูงชนหรือการเลียนแบบผู้อื่นใน
การตัดสินใจ
2. ปัจจัยส่วนบุคคล (Personal factors)
การตัดสินใจของผู้ซื้อมีส่วนได้รับอิทธิพลจากลักษณะส่วนบุคคลด้านต่างๆ เช่น อายุ ขั้นตอนวัฏจักรชีวิต
ครอบครัว อาชีพ สถานภาพทางเศรษฐกิจ การศึกษา รูปแบบการดํารงชีวิต และบุคลิกภาพ มีงานวิจัยที่สนับสนุนว่า
คนที่อายุต่างกันจะมีความต้องการสินค้าและบริการที่ต่างกัน กลุ่มสูงอายุมักไม่ชอบสิ่งของที่สว่างและมีสีสันมาก
จนเกินไป เขาต้องการสิ่งที่ไม่มีความซับซ้อนและเรียบง่ายมากกว่า ในทางกลับกันกลุ่มวัยรุ่นจะชอบสิ่งที่มีสีสันสดใส
นักชอปที่อายุน้อยกว่ามักแสดงออกถึงพฤติกรรมการตัดสินใจแบบไม่ยั้งคิด (Bhuvaneswari & Krishnan, 2015)
เช่นเดียวกับขั้นตอนวัฏจักรชีวิตครอบครัว รูปแบบการซื้อของบุคคลจะเปลี่ยนไปในแต่ละช่วงชีวิต หากคุณเป็นโสด
และเพิ่ งทํ างานหลั งจากสํ าเร็จ การศึ ก ษา คุ ณ อาจใช้ จ่ ายเงิน ต่ างจากคู่ แ ต่ งงานใหม่ ในขณะเดี ย วกั น ตั วแปรทาง
ประชากรศาสตร์ เช่น เพศ รายได้ การศึกษา และสถานภาพการสมรส ตัวแปรเหล่านี้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ
เช่นกัน แบบแผนทางความคิดของเพศชายและหญิงต้องการและซื้อผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันกล่าวคือ เพศชายมองเห็น
สิ่งที่พวกเขาต้องการก่อนจะซื้อ ส่วนเพศหญิงมีโอกาสซื้อทุกอย่างเมื่อได้สัมผัสสินค้า สอดคล้องกับการศึกษาบางชิ้นที่
ระบุ ว่า เพศหญิ งจะซื้อแบบหุน หัน พลัน แล่นมากกว่าเพศชาย (Priyanka & Rooble, 2012) การตัดสินใจซื้อยังมี
ความสัมพันธ์กับระดับของรายได้ กล่าวคือ คนที่อยู่ในกลุ่มรายได้สูงมีแนวโน้มซื้อสินค้าที่ใช้แล้วทิ้งสูงเมื่อเทียบกับผู้ที่
มีรายได้น้อย จึงสามารถสันนิษฐานได้ว่ากลุ่มคนที่มีฐานะรายได้มากขึ้นมักจะตัดสินใจซื้อง่ายกว่า (Ghani, Imran, &
Jan, 2011)
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สําหรับบุคลิกลักษณะหรือบุคลิกภาพ จะอธิบายนิสัยของบุคคลว่า ทําไมแต่ละคนมีพื้นฐานความคิด อารมณ์
การปรับตัวต่อสังคมและพฤติกรรมที่แตกต่างกัน Ratnawat and Borgave (2019) พบว่า พฤติกรรมการซื้อของผู้ที่มี
บุคลิกภาพเป็นมิตร เป็นคนที่นึกถึงใจผู้อื่น และคนที่มีลักษณะความหวั่นไหวทางอารมณ์สูงมีความสัมพันธ์อย่างมี
นัยสําคัญกับการซื้อแบบหุนหันพลันแล่น ในเชิงจิตวิทยาพฤติกรรมหุนหันพลันแล่นถูกเชื่อมโยงกับความคิดแบบไร้
เหตุผล เอาแต่ใจตนเองและพฤติกรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ นอกจากนี้ยังอธิบายพฤติกรรมหุนหันพลันแล่น ว่าเป็น
กระบวนการขั้นต้นที่สร้างแรงกระตุ้นจากความต้องการ ความพึงพอใจ สําหรับพฤติกรรมการซื้อโดยฉับพลันของ
ผู้บริโภค (Impulse Buying Behavior) ถูกระบุว่าเป็นการซื้อโดยไม่มีการวางแผนไว้ล่วงหน้า การตัดสินใจทันทีโดยไม่
ไตร่ตรอง สอดคล้องกับ Qayyum and Do (2007) ที่พบข้อสรุปว่า เพศหญิ งให้ความสนใจกับรายการสินค้าทาง
โทรทัศน์และมีรูปแบบการซื้อฉับพลัน มากกว่าเพศชาย แต่มีเพียงบางประเภทสินค้าที่กลุ่มเพศชายให้ความสนใจ
มากกว่า ในขณะที่คนมีความคิดสร้างสรรค์มักจะชอบทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ใหม่ คนที่ละเอียดถี่ถ้วนจะพอใจสินค้าที่รู้จัก
ดีอยู่แล้วว่ามีคุณภาพดีและราคาเหมาะสม อัตมโนทัศน์ (Self Concept) เป็นความนึกคิดต่อตัวตนของบุคคลเป็น
การรับรู้ถึงตัวเอง แต่ละบุคคลจะรักษาแนวคิดของตนเองผ่านการเลือกบริโภคสินค้าหรือผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยกําหนด
ตัวตนและสร้างเอกลัก ษณ์ นัก การตลาดเชื่อว่า แนวคิดในตัวเองเชื่อมโยงกับพฤติกรรมการซื้อกล่าวคือ ผู้คนซื้อ
ผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับความรู้สึกที่มีต่อตนเองเพื่อให้ตนเองมีตัวตนในอุดมคติมากขึ้น
Ling and Yazdanifard (2015) สนับสนุนว่า พฤติกรรมการซื้อที่หุนหันพลันแล่นมักได้รับอิทธิพลจากสิ่งเร้า
ภายในและภายนอก สิ่งเร้าภายในมักหมายถึงปัจจัยทางจิตวิทยา ปัจจัยด้านสถานการณ์ ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัย
ทางเศรษฐกิจและสังคม ส่วนสิ่งเร้าภายนอกอาจหมายถึงคุณ ลักษณะของผลิตภัณ ฑ์ ลักษณะทางสภาพแวดล้อม
กิจกรรมส่งเสริมการตลาดซึ่งทําให้เกิดความรู้สึกอยากซื้ออยากได้ บุคคลที่มีอุปนิสัยตื่นตัวตระหนักถึงปัญหาหรือถูก
กระตุ้นให้เกิดความต้องการได้จากสิ่งกระตุ้นทางการตลาด และผู้มีคุณลักษณะเชิงวัตถุนิยม มักมีแนวโน้มการซื้อแบบ
หุนหันพลันแล่น สอดคล้องกับข้อสรุปของ Chen (2011) ที่ว่า ผู้บริโภคที่มีอุปนิสัยตื่นตัวมักจะถูกกระตุ้นโดยสิ่งเร้า
ภายนอกและนําไปสู่การซื้อแบบหุนหันพลันแล่นได้ในที่สุด ดังนั้นในการออกแบบตัวชี้วัดปัจจัยส่วนบุคคลในการศึกษา
นี้จะครอบคลุมประเด็นที่เกี่ยวข้องกับแบบแผนทางความคิดของผู้บริโภค บุคลิกลักษณะ และพฤติกรรมการซื้อโดย
ฉับพลัน
3. ปัจจัยด้านสังคม (Social Factors)
มนุษย์เป็นสัตว์สังคม เราต้องการคนรอบตัวเพื่อพูดคุยและหารือในประเด็นต่างๆ เพื่อเข้าถึงแนวทางแก้ไข
และแนวคิ ด ที่ ดี ขึ้ น อิ ท ธิ พ ลทางสั ง คมได้ รับ การระบุ ว่าเป็ น ปั จ จั ย กํ าหนดรูป แบบการบริโภคที่ เด่ น ชั ด อิ ท ธิ พ ลนี้
ประกอบด้วย กลุ่มอ้างอิง การประเมินโดยผู้อื่น สมาชิกในครอบครัวหรือญาติ บทบาทในสังคม และสถานภาพใน
สังคม แต่ละคนมีคนรอบข้างที่ มีอิท ธิพ ลต่ อพวกเขาไม่ท างใดก็ท างหนึ่ ง จากการศึก ษาพบว่า กลุ่มอ้างอิ งจะมี 2
ประเภทคือ กลุ่มอ้างอิงหลัก เป็นกลุ่มบุคคลที่มีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบด้วยกันเป็นประจํา เช่น เพื่อน สมาชิกในครอบครัว
ญาติ เพื่อนร่วมงาน และกลุ่มอ้างอิงรอง เป็นกลุ่มบุคคลมีความสัมพันธ์ทางอ้อมกับผู้บริโภค กลุ่มเหล่านี้มีความเป็น
ทางการมากกว่า และบุคคลไม่ได้โต้ตอบกับพวกเขาเป็นประจํา เช่น สมาคมทางศาสนา พรรคการเมือง สโมสร
กลุ่มอ้างอิงจะมีอิทธิพลต่อการซื้อสินค้าเมื่อพวกเขาเคยใช้ผลิตภัณฑ์หรือแบรนด์นั้นมาก่อน และพวกเขามีข้อมูลหรือมี
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ประสบการณ์อะไรเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นั้นๆ และเมื่อแต่ละคนแต่งงานและเริ่มมีครอบครัว การตัดสินใจซื้อส่วนใหญ่จะ
เป็นของทุกคนในครอบครัว (Juneja, 2015)
กลุ่มอ้างอิงมีอิทธิพลสําคัญต่อความเชื่อ เจตคติ และการตัดสินใจของแต่ละบุคคล อิทธิพลเหล่านี้ส่วนใหญ่
ขึ้น อยู่กับ ความจริงที่ ว่าบุ คคลจะยึดกลุ่มเป็ น ข้อมูลอ้างอิง และวัตถุเปรีย บเที ยบในการประเมิน ตนเองเพื่ อให้ ผล
พฤติกรรมสอดคล้องกับการอ้างอิงกลุ่ม อิทธิพลจากกลุ่มอ้างอิง แบ่งได้เป็น อิทธิพลจากการให้ข้อมูล ข่าวสาร อิทธิพล
จากบรรทัดฐานและอิทธิพลจากค่านิยม Zahid and Dastane (2016) ชี้ให้เห็นว่าอิทธิพลของข้อมูลของกลุ่มอ้างอิง
ช่วยเพิ่ มความตั้งใจของผู้บ ริโภคในการซื้ อสิ น ค้ าฟุ่ ม เฟื อ ย สอดคล้ องกั บ Arif, Aslam, and Ali (2016) ยืน ยั น ว่า
บรรทัดฐานของกลุ่มจากกลุ่มอ้างอิงมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการซื้อของผู้บริโภคได้ง่าย และเกิดการรับรู้ความเสี่ยงสูงขึ้น
อย่างเห็นได้ชัด การสื่อสารแบบไม่เห็นหน้ากันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ทําให้ผู้บริโภคไม่สามารถตรวจสอบคุณภาพของ
สินค้าได้โดยตรงและความไม่แน่นอนนี้จะกระตุ้นให้ผู้บริโภคประเมินความเสี่ยงในการซื้ออย่างรอบคอบ การอ้างถึง
ข้อมูลหรือพฤติกรรมของผู้อื่น จะมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงที่พวกเขารับรู้ลงได้ เช่นเดียวกันบุคคลมักจะลดความเสี่ยง
ด้านพฤติก รรมที่ อาจเกิด ขึ้น โดยปฏิ บั ติ ตามบรรทั ด ฐานของกลุ่ม จากผลการศึ ก ษาของ Zhang, Hu, and Zhao
(2014) พบข้อสรุปว่า ปฏิสัมพันธ์บนพื้นฐานความคิดเห็นของคนในสังคม และการได้รับข้อมูลสินค้าจากแหล่งข้อมูลที่
มีความน่าเชื่อถือเช่นจากครอบครัว เพื่อน หรือบุคคลที่ผู้บริโภคให้ความไว้วางใจ ส่งผลทําให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่น
ในข้อมูลที่ได้รับมากกว่าข้อความที่ส่งมาผ่านสื่อโฆษณา ดังนั้นในการออกแบบตัวชี้วัดปัจจัยด้านสังคมในการศึกษานี้
จะครอบคลุมประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอ้างอิง บรรทัดฐานของกลุ่ม และค่านิยมกลุ่ม
4. ปัจจัยทางวัฒนธรรม (Cultural Factors)
ปัจจัยทางวัฒนธรรมประกอบด้วยชุดค่านิยม และอุดมการณ์ของชุมชนหรือกลุ่มบุคคล วัฒนธรรมของบุคคล
ที่กําหนดวิธีประพฤติตน นอกจากค่านิยมของปัจเจกบุคคล สิ่งที่แต่ละคนเรียนรู้จากพ่อแม่และญาติเมื่อตอนเป็นเด็ก
จะกลายเป็นวัฒนธรรมของตัวเขานั้นเอง ปัจจัยทางวัฒนธรรมมีผลอย่างมากต่อการตัดสินใจซื้อของแต่ละบุคคลด้วย
เพราะแต่ละคนมีชุดนิ สัย ความเชื่อ และหลักการที่ แตกต่างกัน ซึ่งความคิ ดของพวกเขาได้รับ การพั ฒ นามาจาก
สถานภาพทางครอบครัวและภูมิหลัง เช่น ค่านิยมทางวัฒนธรรมของคนอินเดีย ผู้คนยังคงให้ความสําคัญกับระบบ
ครอบครัว และสายสัมพันธ์ในครอบครัว (Juneja, 2015) ความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างวัฒนธรรมและวัฒนธรรมย่อย
กล่าวคือ วัฒนธรรมหมายถึงเครื่องกําหนดรูปแบบของพฤติกรรมที่เป็นที่ยอมรับในสังคมหนึ่งๆ ซึ่งถูกส่งต่อกันไปจาก
รุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง สําหรับวัฒนธรรมย่อยจะหมายถึงวิถีชีวิตที่มีอยู่ภายในวัฒนธรรมหลัก ซึ่งอาจมีหลายวัฒนธรรม
ย่อยภายในสังคมเดียว วัฒนธรรมที่แตกต่างส่งผลให้ค่านิยมในด้านสีสันก็มีความแตกต่างไปด้วย ดังนั้นในการทําตลาด
ไม่อาจมองแต่เพียงกลุ่มสังคมใหญ่อย่างเดียว จําเป็นต้องให้ความสําคัญกับกลุ่มย่อยที่มีความสนใจ ความชื่นชอบใน
ลักษณะเฉพาะ (ณัฐพัชญ์ดอทคอม, 2560)
รูปแบบของชนชั้นทางสังคม ชนชั้นทางสังคมไม่ได้ถูกกําหนดโดยรายได้เท่านั้น แต่ยังรวมถึงปัจจัยอื่นๆ เช่น
อาชีพ ภูมิหลังของครอบครัว การศึกษา กล่าวคือชนชั้นสูงเป็นคนที่มั่งคั่ง มีบารมีและอํานาจมากกว่า ส่วนคนที่มียศต่ํา
อํานาจ และความมั่งคั่งต่ําจัดอยู่ในกลุ่มชนชั้นล่างในสังคม ชนชั้นทางสังคมเป็นสิ่งสําคัญในการทํานายพฤติกรรม
ผู้บ ริโภค ชนชั้น ทางสังคมอธิบ ายพฤติก รรมของคนตามการรับ รู้ทั ศ นคติ แรงจูงใจ และความเชื่อ สอดคล้อ งกั บ
การศึกษาของ Han, Nunes, and Dreze (2010) ที่สรุปว่า คนชั้นสูงมักใช้จ่ายกับสินค้าฟุ่มเฟือย แบรนด์ที่มีชื่อเสียง
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ชอบไลฟ์สไตล์ที่หรูหรา และชอบซื้อของหายากที่ไม่ซ้ําใคร เพราะมีทรัพยากรให้ใช้จ่ายมากกว่า ผู้คนจากชนชั้นกลาง
จะใช้การคิดพิจารณาและใช้จ่ายในผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามความสามารถของตน ส่วนคนชั้นล่างจะใช้ทรัพยากรของ
พวกเขาในการซื้อสิ่งจําเป็นของชีวิต และยอมรับผลิตภัณฑ์คุณภาพต่ํา พฤติกรรมการซื้อก็เปลี่ยนไปเช่นกันเมื่อผู้คนมี
การเปลี่ยนแปลงขึ้นหรือลงในฐานะชนชั้นทางสังคม Johnson, Brett, and Deary (2010) ยืนยันว่า การศึกษาและ
อาชีพ เป็นปัจจัยหลักประการหนึ่งที่สามารถปรับฐานะทางสังคมในสังคมขึ้นหรือลงได้ ผู้คนสามารถบรรลุความมั่นคง
ทางชนชั้นทางสังคมได้โดยผ่านการศึกษา อาชีพที่ดีขึ้นมีโอกาสก้าวขึ้นสูงในสังคม และสะท้อนสถานะของผู้คน การ
ประยุก ต์ ใช้ ป ระเด็ น ชนชั้ น ทางสั งคมในการช่ ว ยตี ความและทํ านายพฤติ ก รรมผู้ บ ริโภค พบว่าชนชั้ นทางสั งคมมี
ประโยชน์อย่างยิ่งในการทํานายความชอบ รูปแบบการซื้อของผู้บริโภค รวมถึงประเภทสินค้า เสื้อผ้า ของตกแต่งบ้าน
กิจกรรมยามว่าง รถยนต์ สินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าที่มีอายุการใช้งานนาน และการใช้บัตรเครดิต กิจกรรมทาง
การตลาดจึงควรปรับแต่งให้สอดคล้องตามชนชั้นทางสังคมต่างๆ โดยนักการตลาดควรพิจารณาว่า ช่องทางการสื่อสาร
และรูปแบบการสื่อสารแบบใดจึงจะสามารถดึงดูดใจคนในแต่ละชนชั้นทางสังคมได้ (Durmaz, 2014) ดังนั้นในการ
ออกแบบตัวชี้วัดปัจจัยทางวัฒนธรรมในการศึกษานี้จะครอบคลุมประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบของชนชั้นทางสังคม
ค่านิยมทางวัฒนธรรม การปรับฐานะชนชั้นทางสังคม
5. ปัจจัยทางจิตวิทยา (Psychological Factors)
พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าได้รับอิทธิพลจากกระบวนการทางจิตวิทยา ได้แก่ แรงจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้
และทัศนคติหรือระบบความเชื่อ กล่าวคือ แรงจูงใจเป็นเรื่องของความต้องการภายในของผู้บริโภค การทําความเข้าใจ
วิธีจูงใจลูกค้าเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่ทรงพลัง วิธีที่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายจะรับรู้หรือเรียนรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ไม่
ว่าจะทางออนไลน์หรือด้วยตนเอง ก็สามารถมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมได้เช่นกัน ระบบความเชื่อก็มีอิทธิพลต่อสิ่งที่กล่าว
มาทั้งหมด เช่น บางคนเต็มใจจ่ายเงินเพื่อซื้อสินค้าที่สะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของตน และส่งเสริมภาพลักษณ์ให้กับ
ตัวเอง (Rani, 2014) แต่ละคนมีความต้องการที่ แตกต่างกันเช่น ความต้องการทางสรีรวิท ยา ความต้องการทาง
ชีวภาพ ความต้องการทางสังคม ลักษณะของความต้องการก็คือ บางอย่างเร่งด่วนที่สุด ในขณะที่ความต้องการอื่นๆ มี
แรงกดดันน้อยที่สุด ความต้องการจึงกลายเป็นแรงจูงใจเมื่อมันกดดันมากขึ้นที่จะชี้นําบุคคลที่แสวงหาความพึงพอใจ
สําหรับการรับรู้นั้นหมายถึง สิ่งที่บุคคลคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ การรับรู้คือความคิดเฉพาะของคนที่มีต่อสิ่ง
เดียวกัน ตัวอย่างเช่น สําหรับบางคนคอมพิวเตอร์วางตักของ Dell อาจเป็นแบรนด์ที่ดีที่สุด ในขณะที่สําหรับคนอื่นๆ
อาจเป็นเพียงแบรนด์ที่ดีแบรนด์หนึ่ง อีกทั้งบุคคลที่มีความต้องการเหมือนกัน อาจไม่ซื้อผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกัน
เนื่องจากการรับรูท้ ี่แตกต่างกัน แม้ว่าแต่ละคนจะรับรู้สถานการณ์เดียวกัน แต่มีวิธีการตีความข้อมูลแตกต่างกันออกไป
ด้วย (Juneja, 2015) ความแตกต่างในการรับรู้ของบุคคลมาจาก การเลือกให้ความสนใจเฉพาะสิ่งที่เป็นประโยชน์กับ
ตนเอง (Selective Attention) ผู้บริโภคมักจะรับรู้ข้อมูลในลักษณะที่สอดคล้องกับความคิดและความเชื่อที่ มีอยู่
(Selective Distortion) และการเลือกจดจําเฉพาะข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์กับพวกเขาส่วนที่เหลือพวกเขาลืมมันเมื่อ
เวลาผ่านไป (Selective Retention) Oh and Jeong (2015) กล่าวว่า ประสบการณ์จากการโฆษณาอาจเป็นเรื่องที่
อยู่ในความทรงจําของผู้บริโภค ความบันเทิงเป็นปัจจัยสําคัญที่ส่งผลต่อทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อการโฆษณา หาก
โฆษณาทํ าให้เกิดความบัน เทิง มีความน่าสนใจและให้ความสุขทางประสาทสัมผัส และตอบสนองความรู้สึกของ
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ผู้บริโภค ย่อมสร้างแรงดึงดูดใจสูง ความรู้สึกสนุกสนานของภาพในโฆษณา มีบทบาทสําคัญต่อทัศนคติโดยรวมที่มีต่อ
ผู้บริโภค
สําหรับ การเรีย นรู้ของบุ คคลนั้ น เกิ ดจากการลงมือ ทํ าหรือ มาจากประสบการณ์ ที่ บุ คคลเรีย นรู้เกี่ ยวกั บ
ผลิตภัณ ฑ์และบริก ารหลังจากที่ได้ใช้สิ่งเดียวกันแล้ว ในทฤษฎีการเรีย นรู้ก ารวางเงื่อนไขแบบคลาสสิก อธิบาย
การเรีย นรู้ข องผู้ บ ริโภคเกี่ ย วข้ อ งสั ม พั น ธ์กั บ สิ่ งเร้า หรือ สิ่ งกระตุ้ น และการตอบสนอง การเรีย นรู้ก่ อ ให้ เกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม หากบุคคลที่พึงพอใจกับผลิตภัณฑ์ย่อมมีแนวโน้มสูงที่จะซื้อสินค้าซ้ําอีกครั้ง ในทางกลับกัน
หากบุคคลมีประสบการณ์ ด้านลบกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ย่อมไม่ทําแบบเดิมซ้ําอีก นักการตลาดเชื่อว่า การเรียนรู้ของ
ผู้บริโภคเป็นกระบวนการที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและได้รับความรู้ใหม่ ซึ่งความรู้เหล่านี้ผู้บริโภคสามารถหาได้
จากการอ่าน การสนทนา การสังเกต การคิด ฯลฯ
ทัศนคติของผู้บริโภค อาจนิยามได้ว่าเป็นความรู้สึกชอบ หรือเสียเปรียบที่บุคคลมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เมื่อบุคคล
มีทั ศ นคติ เชิ งบวกมั กจะซื้ อผลิตภั ณ ฑ์ และส่งผลให้ มีโอกาสชอบหรือ ไม่ช อบผลิต ภั ณ ฑ์ นั้ น ทั ศ นคติข องผู้บ ริโภค
โดยทั่วไปประกอบด้วยความเชื่อที่มีต่อผลิตภัณฑ์ ความรู้สึกที่มีต่อผลิตภัณฑ์ และความตั้งใจเชิงพฤติกรรมที่มีต่อ
ผลิตภัณฑ์ สอดคล้องกับ Chiang and Dholakia (2003) ที่พบข้อสรุปว่า การรับรู้ความสะดวกในช่องทางการชอปปิง
มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภค เมื่อผู้บริโภคมองว่าการชอปปิงแบบออฟไลน์ไม่สะดวก ความ
ตั้งใจของพวกเขาในการซื้อสินค้าออนไลน์ก็มีมากขึ้น ดังนั้น ในการออกแบบตัวชี้วัดปัจจัยทางจิตวิทยา ในการศึกษานี้
จะครอบคลุมประเด็นที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจ การรับรู้ ความเชื่อ ประสบการณ์ และทัศนคติของผู้บริโภค
จากการทบทวนวรรณกรรมนําไปสู่องค์ประกอบสําคัญ ที่ ใช้เป็น เกณฑ์ การซื้อสินค้าผ่านรายการทีวีโฮม
ชอปปิงโมเดลสมมติฐานการวิจัย ดังภาพที่ 1

การซื้อผ่านรายการ
ทีวีโฮมชอปปิง

ปัจจัยด้านสถานการณ์

รายการปัจจัยด้านสถานการณ์
จํานวน 6 รายการ

ปัจจัยทางจิตวิทยา

รายการปัจจัยทางจิตวิทยา
จํานวน 3 รายการ

ปัจจัยส่วนบุคคล

รายการปัจจัยส่วนบุคคล
จํานวน 5 รายการ

ปัจจัยทางวัฒนธรรม

รายการปัจจัยทางวัฒนธรรม
จํานวน 2 รายการ

ปัจจัยด้านสังคม

รายการปัจจัยด้านสังคม
จํานวน 3 รายการ

ภาพที่ 1 โมเดลสมมติฐานการวิจัย
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วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรของการวิจัยนี้เป็นคนวัยทํางานอายุระหว่าง 15–59 ปี ซึ่งเป็นผู้ที่มีรายได้และมีอิสระทางความคิด
ในการซื้อสินค้า กรณี ไม่ทราบจํานวนประชากรกลุ่มคนวัยทํางานที่สนใจซื้อผ่านรายการทีวีโฮมชอปปิง ผู้วิจัยสุ่ม
ตัว อย่างแบบบั งเอิญ โดยกํา หนดขนาดกลุ่ ม ตั วอย่างสอดคล้อ งตามหลั ก การวิเคราะห์ ข้ อมู ล โดยอาศั ย โปรแกรม
G*power เลือกการทดสอบแบบ Linear multiple regression: Fixed model, single regression coefficient ที่
ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% และระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ที่ 5% และค่า effect size f2 เท่ากับ 0.02 ตาม
คําแนะนําของ Faul, Erdfelder, Lang, and Buchner (2007) ในกรณีที่กลุ่มตัวอย่างมีขนาดใหญ่ (N>10,000) และ
ไม่ทราบค่าประมาณพารามิเตอร์มาก่อน โปรแกรมคํานวณได้ขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมขั้นต่ําเท่ากับ 543 คน
2. เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีวิเคราะห์ การแปลผล
ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีข้อได้เปรียบในเรื่องการกระจายข้อมูล มีความสะดวกและรวดเร็ว
โดยปรับปรุงจากงานวิจัยของ Santoki, Patel, and Nalwaya (2021) และเพิ่มเติมเนื้อหาให้มีขอบเขตครอบคลุม
ตามการทบทวนวรรณกรรม แบบสอบถามประกอบด้วย ตอนที่ 1 คําถามเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรของผู้ให้
ข้อมูล ตอนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับปัจจัยมีผลต่อการซื้อผ่านรายการทีวีโฮมชอปปิง จํานวน 21 ข้อ โดยแต่ละคําถามจะมี
5 ระดับ ทําการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือดังนี้ 1) การตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา ข้อคําถามที่มีค่าสอดคล้อง
ระหว่างข้อคําถามกับวัตถุประสงค์ ต่ํากว่า 0.5 จะถูกตัดออกตามแนวทางของ García-Machado and MartínezÁvila (2019) คงเหลื อ ข้ อ คํ า ถามในตอนที่ 2 จํ า นวน 19 ข้ อ และ 2) การตรวจสอบความเชื่ อ มั่ น พบว่ า มี ค่ า
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคเท่ากับ 0.953 แสดงว่า เครื่องมือนี้มีค่าความเชื่อมั่นอยู่ในเกณฑ์ดี (Fraenkel &
Wallen, 2006)
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดําเนินส่ง link แบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ (https://forms.gle/PnvhNVCaq
byqnAB4A) ให้กับกลุ่มเป้าหมายผ่านแพลตฟอร์มโซเซียลมีเดียทั้งแบบกลุ่มและเฉพาะบุคคล และด้วยระยะที่ใช้เวลา
ในการเก็บข้อมูลค่อนข้างจํากัด เมื่อนําแบบสอบถามที่ได้รับกลับ คืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์แล้ว พบว่าสามารถ
นําไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูลจํานวน 395 ชุด หรือคิดอัตราการตอบกลับอยู่ที่ร้อยละ 72.74 ซึ่งตามคําแนะนําของ
Cobanoglu, Moreo, and Warde (2001) กล่าวว่า อัตราการตอบกลับแบบสอบถามทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเว็บไซต์
ขั้ น ต่ํ าร้อ ยละ 50 ถื อ ว่ ายอมรับ ได้ สอดคล้ อ งกั บ Hair, Black, Babin, and Anderson (2010) ที่ เสนอว่ า ขนาด
ตัวอย่างตั้งแต่ 200 ตัวอย่างขึ้นไป เหมาะสมกับการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยดําเนินการดังนี้
1. การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มผู้ให้ข้อมูล อาศัยค่าความถี่ และร้อยละ
2. การตรวจสอบความเหมาะสมก่อนนําไปวิเคราะห์องค์ประกอบ โดยตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
สังเกตได้ และตรวจสอบเมทริกซ์สหสัมพันธ์ของข้อมูล
3. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ งานวิจัยนี้ใช้วิธี Principal Component Factor Analysis หมุนแกน
องค์ประกอบด้วยวิธีแวริแมกซ์
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4. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน เพื่อตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลการวัดที่สร้างขึ้นกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ และนําค่าดัชนีความสอดคล้องไปเทียบกับเกณฑ์ที่กําหนด ค่าสถิติที่ใช้วัดความกลมกลืนในการวิจัยครั้งนี้
ได้แก่ ค่าไคสแควร์สัมพัทธ์ (2/df) ควรมีค่าน้อยกว่า 5.00 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) ค่าดัชนีวัดระดับ
ความกลม กลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) ค่าดัชนีวัดระดับความเหมาะสมพอดีอิงเกณฑ์ (NFI) ค่าดัชนีวัดระดับความ
เหมาะสมพอดีไม่อิงเกณฑ์ (NNFI) ค่าดัชนีวัดระดับความเหมาะสมพอดีเชิงเปรียบเทียบ (CFI) ควรมีค่ามากกว่า 0.90
หรือไม่ควรต่ํากว่า 0.85 ค่าดัชนีรากที่สองของความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่า (RMSEA) ค่าดัชนีรากของกําลัง
สองเฉลี่ยของส่วนที่เหลือ (RMR) และค่าดัชนีรากของกําลังสองเฉลี่ยของส่วนที่เหลือในรูปคะแนนมาตรฐาน (SRMR)
ไม่ ค วรเกิ น 0.05 หรื อ มากที่ สุ ด ไม่ ค วรเกิ น กว่ า 0.08 (Bentler & Bonett, 1980; Byrne, 1998; Hu & Bentler,
1999; Diamantopoulos & Siguaw, 2000; Kline, 2011)
ผลการวิจัย
1) ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานลักษณะทางประชากรของผู้ให้ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้ประกอบด้วย เพศ และอายุ จากกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 395 คน ที่ใช้เป็นข้อมูล
สําหรับวิเคราะห์องค์ประกอบ ผลการศึกษาพบว่า ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 74.7 มีช่วงอายุ
ระหว่าง 30-44 ปี คิดเป็นร้อยละ 62.8
2) ผลการตรวจสอบความเหมาะสมก่อนการวิเคราะห์องค์ประกอบ
ตัวแปรที่เหมาะสมจะนําไปวิเคราะห์องค์ประกอบจะต้องมีความสัมพันธ์ไม่น้อยกว่า 0.30 และค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ไม่ควรเท่ากันทั้งเมทริกซ์ (ศุภมาส อังศุโชติ, สมถวิล วิจิตรวรรณา, และ รัชนี ภิญญโญภานุวัฒน์, 2554)
ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิท ธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกต มีค่า
ระหว่าง 0.34 ถึง 0.85 โดยมีตัวแปรสังเกตเพียงคู่เดียวที่มีความสัมพันธ์กันมากกว่า 0.8 จึงทําให้เชื่อได้ว่า ไม่เกิด
ปัญหา Multicolinearity ผู้วิจัยสามารถนําข้อมูลนี้ไปวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันได้ ในการตรวจสอบเมทริกซ์
สหสัมพันธ์ของข้อมูล พบว่า มีค่า Bartlett’s Test of Sphericity เท่ากับ 6684.152 (p<.000) มีนัยสําคัญทางสถิติ
แสดงว่าเมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแตกต่างจากเมทริกซ์เอกลักษณ์ ค่า Kaiser-Meyer-Olkin Measure of
Sampling Adequacy เท่ากับ 0.904 และเมื่อพิจารณาค่าพิสัยของค่าความพอเพียงของการเลือกตัวอย่าง (MSA)
ของตัวแปรทั้ง 19 ตัว มีค่ามากกว่า 0.5 ทุกตัว ซึ่งแปลได้ว่า มีความเหมาะสมที่จะนําไปวิเคราะห์องค์ประกอบดีมาก
3) ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ
จากการสกัดองค์ประกอบขั้นต้น การหมุนแกนองค์ประกอบแบบออโธกอนอลด้วยวิธีแวริแมกซ์ เพื่อให้ได้
องค์ประกอบร่วมที่ชัดเจน ผลการวิเคราะห์ค่าความร่วมกัน พบว่า ค่าความร่วมกันเริ่มแรกก่อนสกัดองค์ประกอบที่ได้
จากวิธี Principal Component Analysis ของตัวแปรทุกมีค่าเท่ากับ 1.00 และค่าความร่วมกันภายหลังจากการสกัด
ทุกตัวมีค่ามากกว่า 0.50 แสดงว่า ข้อคําถามมีความเหมาะสมในการวิเคราะห์องค์ประกอบต่อไป เมื่อวิเคราะห์ค่า
ความแปรปรวน พบว่า องค์ประกอบที่มีค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigen value) มากกว่า 1 มีอยู่ 4 ค่า แสดง
ว่า สามารถจําแนกองค์ประกอบได้จํานวน 4 องค์ประกอบ และองค์ประกอบทั้งหมดสามารถร่วมอธิบายปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผ่านรายการทีวีโฮมชอปปิงได้ถึง 74.87%
201

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ครบรอบ 60 ป
ความทาทายในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน : 24 มิถุนายน 2565

จากตารางที่ 1 พบว่า ค่านํ้าหนักองค์ประกอบ ใน Component ที่ 1 มีการรวมตัวกันของตัวแปรจํานวน 5 ตัว
ผู้วิจัยจึงตั้งชื่อองค์ประกอบนี้ว่า แนวโน้มการซื้อโดยฉับพลันและประสบการณ์ (IMP) ซึ่งจะใช้การระบุตัวแปรใน
องค์ ป ระกอบนี้ ด้ ว ย IMP1–IMP5 Component ที่ 2 มี ก ารรวมตั ว กั น ของตั ว แปรจํ า นวน 5 ตั ว ผู้ วิ จั ย จึ ง ตั้ ง ชื่ อ
องค์ประกอบนี้ว่า ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม (SOC) ซึ่งจะใช้การระบุตัวแปรในองค์ประกอบนี้ด้วย SOC1–SOC5
Component ที่ 3 มีการรวมตัวกันของตัวแปรจํานวน 6 ตัว ผู้วิจัยจึงตั้งชื่อองค์ประกอบนี้ว่า ปัจจัยด้านสถานการณ์
(SIT) ซึ่งจะใช้การระบุตัวแปรในองค์ประกอบนี้ด้วย SIT1–SIT6 และ Component ที่ 4 มีการรวมตัวกันของตัวแปร
จํานวน 3 ตัว ผู้วิจัยจึงตั้งชื่อองค์ประกอบนี้ว่า แรงดึงดูดของพิธีกรรายการขายสินค้าและบุคคลที่มีชื่อเสียง (ATT) ซึ่ง
จะใช้การระบุตัวแปรในองค์ประกอบนี้ด้วย ATT1–ATT3
ตารางที่ 1 แสดงค่านํ้าหนักองค์ประกอบ (Factor loading) แต่ละ Component หลังหมุนแกนแล้ว
รายการตัวบ่งชี้
v1. การจําลองสถานการณ์เพื่อสร้างบรรยากาศประกอบการสาธิตในรายการทีวีโฮมชอปปิง
ทําให้ฉันเห็นข้อดีของสินค้า (SIT1)
v2. การซื้อสินค้าในรายการทีวีโฮมชอปปิง มีวิธีการชําระเงินที่หลากหลาย ไม่ยุ่งยาก (SIT2)
v3. แรงกดดันด้านเวลา เช่น การนับถอยหลังในรายการทีวีโฮมชอปปิงมีส่วนกระตุ้นให้ฉัน
ซื้อสินค้า(SIT3)
v4. จํานวนลูกค้าที่โทรเข้ามาระหว่างรายการออกอากาศ มีส่วนเร่งให้ฉันซื้อสินค้า (SIT4)
v5. การจํากัดจํานวนเซตสินค้าในรายการทีวีโฮมชอปปิงมีผลให้ฉันสั่งซื้อสินค้า (SIT5)
v6. การจํากัดจํานวนของแถมในรายการทีวีโฮมชอปปิง มีส่วนกระตุ้นให้ฉันซื้อสินค้า (SIT6)
v7. พิธีกรรายการขายสินค้า (Showhost) และบุคคลที่มีชื่อเสียง (Celebrity) ให้ข้อมูล
สินค้าได้เป็นอย่างดี (ATT1)
v8. การสื่อสารด้วยความจริงใจจากผู้ใช้จริง มีผลให้ฉันสั่งซื้อสินค้า (ATT2)
v9. การเชิญคนดังหรือแขกรับเชิญมาร่วมพูดคุยในรายการทีวีโฮมชอปปิง ทําให้ฉันรู้สึก
ไว้ใจ (ATT3)
v10. ฉันเป็นคนที่ไม่คิดมากเวลาจับจ่ายใช้สอย (IMP1)
v11. ฉันพร้อมจ่ายเงินซื้อสินค้าในรายการทีวีโฮมชอปปิง เพราะมั่นใจว่ามีการรับประกัน
คุณภาพ (IMP2)
v12. บุคลิกภาพของฉันมีส่วนกระตุ้นให้ฉันซื้อสินค้าผ่านรายการทีวีโฮมชอปปิง (IMP3)
v13. ฉันชื่นชอบส่วนลดราคาสินค้าที่เสนอขายผ่านรายการทีวีโฮมชอปปิง (IMP4)
v14. ประสบการณ์จากผู้ใช้จริง สร้างความมั่นใจให้กับฉันในการซื้อสินค้า (IMP5)
v15. วัฒนธรรมแบบกลุ่มนิยม (Collectivism) มีอิทธิพลต่อการซื้อสินค้า (SOC1)
v16. การซื้อสินค้าผ่านรายการทีวีโฮมชอปปิง แสดงถึงระดับรายได้และระดับชนชั้นทาง
สังคม (SOC2)
v17. การซื้อสินค้าผ่านรายการทีวีโฮมชอปปิงตรงกับไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของฉันที่ต้องการ
ความสะดวกสบาย (SOC3)
v18. ฉันเปิดรับข้อมูลความคิดเห็นจากบุคคลรอบตัวเพื่อใช้สนับสนุนการซื้อสินค้า (SOC4)
v19. เพื่อน หรือครอบครัว มีอิทธิพลต่อการซื้อสินค้าของฉัน (SOC5)
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ค่านํ้าหนักองค์ประกอบ
1
2
3
4
.162

.351

.734

.140

.322

.234

.616

.135

.443

.161

.751

.134

.243
.032
.172

.278
.303
.175

.768
.606
.562

.128
.546
.532

.271

.177

.186

.782

.457

.338

.175

.618

.401

.294

.040

.684

.706

.164

.132

.383

.694

.147

.310

.407

.811
.813
.642
.085

.143
.161
.395
.702

.174
.322
.308
.327

.268
.035
.216
.480

.157

.726

.353

.328

.118

.851

.256

.177

.468
.459

.713
.681

.243
.268

.244
.079
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4) ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
การวิเคราะห์ในส่วนนี้ ผู้วิจัยได้ดําเนินการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง โดยได้ใช้วิธีการรวมข้อคําถาม
(ตัวแปรสังเกตได้) และใช้ค่าเฉลี่ยของข้อคําถาม (Composite Score) ที่มากกว่า 1 ข้อ ให้เป็นกลุ่มของตัวแปร (Item
Parceling) เทคนิคนี้มีส่วนช่วยลดจํานวนตัวชี้วัดในตัวแบบและเพิ่มโอกาสให้เกิดความสอดคล้อง ได้รับการยอมรับ
สําหรับการวิจัยโดยใช้เทคนิค SEM ซึ่งถูกเสนอโดย Cattell (1956) กลุ่มของตัวแปรสําหรับตัวแบบการวัดเกณฑ์การ
ซื้อสินค้าผ่านรายการทีวีโฮมชอปปิง แสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงกลุ่มของตัวแปรสําหรับตัวแบบการวัดเกณฑ์การซื้อสินค้าผ่านรายการทีวีโฮมชอปปิง
ข้อคําถาม (Original indicator)
ค่าเฉลี่ย
แนวโน้มการซื้อโดยฉับพลันและประสบการณ์
(v10+v11+v12+v13+v14)/5
ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม
(v15+v16+v17+v18+v19)/5
ปัจจัยด้านสถานการณ์
(v1+v2+v3+v4+v5+v6)/6
แรงดึงดูดของพิธีกรรายการขายสินค้าและบุคคลที่มี
(v7+v8+v9)/3
ชื่อเสียง

ตัวชี้วัด (Composite indicator)
IMP
SOC
SIT
ATT

จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันเกณฑ์ การซื้อสินค้าผ่านรายการทีวีโฮมชอปปิง แสดงดังภาพที่ 2
พบว่า ค่าน้ําหนักองค์ประกอบทุกตัวมีค่าเป็นบวก และแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมี
ค่าน้ําหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.58 ถึง 0.75 แสดงว่าตัวชี้วัดที่สร้างขึ้นทั้ง 4 ตัวนี้ มีความตรงเชิงโครงสร้าง
องค์ประกอบปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม (SOC) มีค่าน้ําหนักสูงที่สุดคือ 0.75 จึงมีความสําคัญต่อการซื้อสินค้าผ่าน
รายการที วีโฮมชอปปิงมากที่สุด โดยมีค่าความแปรผันร่วม (R2) คิดเป็นร้อยละ 73 องค์ประกอบที่มีความสําคัญ
รองลงมา ได้แก่ องค์ประกอบปัจจัยด้านสถานการณ์ (SIT) และแรงดึงดูดของพิธีกรรายการขายสินค้าและบุคคลที่มี
ชื่อเสียง (ATT) มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบเท่ากันคือ 0.63 โดยมีค่าความแปรผันร่วม (R2) คิดเป็นร้อยละ 71 และร้อยละ
55 ตามลําดับ
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Chi-Square=3.09, df=1, P-value=0.07902, 2/df=3.09, GFI=1.00, AGFI=0.96
NFI= 1.00, NNFI= 0.99, CFI= 1.00, RMSEA=0.073, RMR=0.0058, SRMR=0.0087
ภาพที่ 2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
ผู้วิจัยนําค่าน้ําหนักองค์ประกอบมาตรฐานและค่าความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนมาตรฐานมาหาค่า
ความเที่ยงของตัวแปร (c) ผลการวิเคราะห์พบว่า ค่าความเที่ยง เท่ากับ 0.88 และผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยความ
แปรปรวนที่สกัดได้ (v) เท่ากับ 0.65 ซึ่งสอดคล้องตามเกณฑ์พิจารณาของ Hair, Black, Babin, Anderson, and
Tatham (2006) ทําให้เชื่อได้ว่า โมเดลการวัดที่พัฒนาขึ้นนี้มีความเชื่อถือได้และมีความเที่ยงตรงเชิงจําแนกสูง แสดง
ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงค่าน้ําหนักองค์ประกอบ ค่าน้ําหนักองค์ประกอบมาตรฐาน ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน ค่าสถิติ t
และค่าสัมประสิทธิ์พยากรณ์จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแบบการวัดเกณฑ์
การซื้อสินค้าผ่านรายการทีวีโฮมชอปปิง
แนวโน้มการซื้อโดยฉับพลันและประสบการณ์
ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม
ปัจจัยด้านสถานการณ์
แรงดึงดูดของพิธีกรรายการขายสินค้าและบุคคลที่
มีชื่อเสียง

b

SE

t-value

R2

0.58
0.75
0.63
0.63

0.03
0.04
0.03
0.04

16.70**
19.94**
19.60**
16.12**

0.58
0.73
0.71
0.55

ค่าความเที่ยง (c) และค่าเฉลี่ย
ความแปรปรวนที่สกัดได้ (v)
c = 0.88
v = 0.65

** ค่า t-value ≥ 2.58 แสดงว่ามีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ผลการตรวจสอบความเหมาะสมพอดีของโมเดลการวัดกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ตามเกณฑ์พิจารณา ค่าดัชนี
ทดสอบ ได้แก่ ค่าไคสแควร์สัมพัทธ์ ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้วค่า
ดัชนีวัดระดับความเหมาะสมพอดีอิงเกณฑ์ ค่าดัชนีวัดระดับความเหมาะสมพอดีไม่อิงเกณฑ์ และค่าดัชนีวัดระดับ
204

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ครบรอบ 60 ป
ความทาทายในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน : 24 มิถุนายน 2565

ความเหมาะสมพอดีเชิงเปรียบเทียบ พบว่า ผ่านเกณฑ์ทุกตัว และค่าความคลาดเคลื่อน ทั้งค่าดัชนีรากที่สองของความ
คลาดเคลื่อนในการประมาณค่า ค่าดัชนีรากของกําลังสองเฉลี่ยของส่วนที่เหลือ และค่าดัชนีรากของกําลังสองเฉลี่ย
ของส่วนที่เหลือในรูปคะแนนมาตรฐาน อยู่ในระดับต่ําตามเกณฑ์ที่ยอมรับได้ ดังนั้นจึงทําให้เชื่อได้ว่าโมเดลการ
วัดองค์ประกอบที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ แสดงดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 แสดงค่าดัชนีการวิเคราะห์โมเดลการวัดเพื่อตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลที่สร้างขึ้นกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์
ดัชนีตรวจสอบความกลมกลืน

เกณฑ์การพิจารณา

น้อยกว่า 5.00
ค่าไคสแควร์สัมพัทธ์ (2/df)
ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI)
> 0.90 (ไม่ควรต่ํากว่า 0.85)
ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI)
> 0.90 (ไม่ควรต่ํากว่า 0.85)
ค่าดัชนีวัดระดับความเหมาะสมพอดีอิงเกณฑ์ (NFI)
> 0.90 (ไม่ควรต่ํากว่า 0.85)
ค่าดัชนีวัดระดับความเหมาะสมพอดีไม่อิงเกณฑ์ (NNFI)
> 0.90 (ไม่ควรต่ํากว่า 0.85)
ค่าดัชนีวัดระดับความเหมาะสมพอดีเชิงเปรียบเทียบ (CFI) > 0.90 (ไม่ควรต่ํากว่า 0.85)
ค่าดัชนีรากที่สองของความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่า < 0.05 (ไม่ควรเกินกว่า 0.08)
(RMSEA)
ค่าดัชนีรากของกําลังสองเฉลี่ยของส่วนที่เหลือ (RMR)
< 0.05 (ไม่ควรเกินกว่า 0.08)
ค่าดัชนีรากของกําลังสองเฉลี่ยของส่วนที่เหลือในรูปคะแนน < 0.05 (ไม่ควรเกินกว่า 0.08)
มาตรฐาน (SRMR)

องค์ประกอบเชิงยืนยัน
ค่าดัชนี
ผลบ่งชี้
3.09
ผ่าน
1.00
ผ่าน
0.96
ผ่าน
1.00
ผ่าน
0.99
ผ่าน
1.00
ผ่าน
0.073
ผ่าน
0.0058
0.0087

ผ่าน
ผ่าน

สรุปและอภิปรายผล
จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ ผ่านตัวชี้วัดที่สร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมจํานวน 19 ตัว
สามารถจัดกลุ่มตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันได้ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) แนวโน้มการซื้อโดยฉับพลันและประสบการณ์
มีค่าน้ํา หนัก ของตัว แปร เท่า กับ 0.58 2) ปัจ จัย ด้านสัง คมและวัฒ นธรรม มีค่าน้ํา หนัก ของตัว แปรเท่ากับ 0.75
3) ปัจจัยด้านสถานการณ์ และ 4) แรงดึงดูดของพิธีกรรายการขายสินค้าและบุคคลที่มีชื่อเสียง มีค่าน้ําหนักของ
ตัวแปร เท่ากัน 0.63 และจากผลทวนสอบความสอดคล้องระหว่างโมเดลการวัดองค์ประกอบเชิงยืนยันกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ ผ่านเกณฑ์ ทุก ดัชนี จึงทํ าให้เชื่อได้ว่า โมเดลการวัดองค์ป ระกอบเชิงยืนยันเกณฑ์ การซื้อสินค้าผ่าน
รายการทีวีโฮมชอปปิงที่พัฒนาขึ้นนี้มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
และจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน นํามาซึ่งเกณฑ์การซื้อสินค้าผ่านรายการทีวีโฮมชอปปิงใน
ประเทศไทย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการตลาดให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า โดยเรียงลําดับ
ความสําคัญของปัจจัยจากมากไปน้อย ดังนี้
1) ปัจจัยด้านสังคมและวัฒ นธรรม เป็นองค์ประกอบที่มีความสําคัญ มากที่สุด เนื่องจากในกระบวนการ
ตัดสินใจของผู้บริโภค พวกเขาจําเป็นต้องมีขอ้ มูลที่มากพอ ซึ่งข้อมูลอาจได้มาจากการค้นหาด้วยตนเองและการเปิดรับ
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ฟังความคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่อยู่รอบตัว สอดคล้องกับงานศึกษาในอดีตที่ระบุว่า ผู้บริโภคในประเทศที่มีวัฒนธรรม
แบบกลุ่มนิยม (Collectivism) พวกเขามักจะให้ความสําคัญ กับกลุ่ม การอยู่ร่วมกัน และต้องการการยอมรับจาก
สังคมรอบข้าง ดังนั้นในกลยุทธ์การสื่อสารที่นักการตลาดจะเลือกใช้ควรเน้นการอธิบายคุณลักษณะและผลประโยชน์
อย่างครบถ้วนกับผู้บริโภค เพื่อน และคนในครอบครัว สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Nayeem (2012) สรุปว่า ใน
วัฒนธรรมกลุ่มนิยม เพื่อนและครอบครัวมีส่วนอย่างมากในการตัดสินใจของผู้บริโภค แม้ว่าหลังผ่านสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโควิด-19 จะส่งผลให้ผู้บริโภคเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตจากการรวมกันเป็นกลุ่มไปอยู่ในรูปแบบความ
เป็นปัจเจกนิยมมากขึ้น แต่พวกเขายังคงได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมหลักในสังคมที่พวกเขาอยู่
2) ปัจจัยด้านสถานการณ์ เป็นองค์ประกอบที่มีความสําคัญรองลงมา โดยในการนําเสนอสินค้าผ่านรายการ
ทีวีโฮมชอปปิง ควรเน้นการสร้างสถานการณ์เพื่อกระตุ้นให้ผู้ชมรู้สึกตื่นเต้น สนุกสนาน อาจมีการจําลองบรรยากาศ
เพื่อให้ผู้ชมเห็นภาพที่ชัดเจน รวมถึงการสร้างบรรยากาศแบบฝูงชน เช่น การให้ข้อมูลจํานวนลูกค้าที่โทรเข้ามาสั่งซื้อ
สิ น ค้ า ระหว่ างรายการออกอากาศ สอดคล้ อ งกั บ งานวิจั ย Sunder, Kim, and Yorkston (2019) ในการชอปปิ ง
ออนไลน์ ผู้ บ ริโภคจะประเมิ น และตั ด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้ า โดยดู จ ากยอดจํ าหน่ า ยสิ น ค้ า และการให้ ค ะแนน (Online
Ratings) สนับสนุนพฤติกรรมแห่ตามกัน (Herd Behavior)
3) ปัจจัยแรงดึงดูดของพิธีกรรายการขายสินค้า และบุคคลที่มีชื่อเสียง การใช้ตัวบุคคลเพื่อความดึงดูดใจใน
การนําเสนอสินค้าจะช่วยเพิ่มระดับความโน้มน้าวใจและทําให้ผู้บริโภคเกิดทัศนคติที่ดีต่อตัวสินค้า การสื่อสารด้วย
ความจริงใจมีผลต่อการสั่งซื้อสินค้า ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ฉัตรชมพู ช่อผกา (2560) ที่ระบุว่า ในการซื้อ
สินค้าผ่านทีวีโฮมชอปปิง ผู้บริโภคมีแนวโน้มเชื่อข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงที่เคยซื้อสินค้า สะท้อนให้
เห็นว่า ผู้ดําเนินรายการนําเสนอสินค้าหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงในรายการขายสินค้า มีส่วนสําคัญในฐานะผู้ให้ข้อมูลแก่
ผู้บริโภค พวกเขาจําเป็นต้องฝึกฝนให้มีทักษะในการสื่อสารอย่างดี มีความรอบรู้ในตัวสินค้า รวมถึงมีประสบการณ์ใน
การใช้สินค้า เพื่อบอกต่อข้อมูลกับผู้ชมเสมือนเพื่อนบอกต่อเพื่อนด้วยความจริงใจ
4) แนวโน้มการซื้อโดยฉับพลันและประสบการณ์ แม้ว่าผลการวิจัยในอดีตจะมีข้อโต้แย้งอย่างชัดเจนว่า การ
ตัดสินใจซื้อได้ง่ายชนิดที่ไม่ต้องยั้งคิดนั้น จะเป็นจากแรงกระตุ้นผ่านการสัมผัส การได้ยิน การดมกลิ่น หรือการชิม เช่น
ที่ผู้บริโภคได้รับจากการชอปปิงแบบออฟไลน์ แต่ในการชอปปิงผ่านรายการทีวีโฮมชอปปิงรวมถึงการชอปปิงออนไลน์
กลุ่ ม ผู้ บ ริ โภคจะไม่ ไ ด้ แ รงกระตุ้ น พฤติ ก รรมการตั ด สิ น ใจรวดเร็ ว ผ่ า นประสาทสั ม ผั ส ทั้ ง ห้ า เท่ า กั บ ร้ า นค้ า จริ ง
(Underhill, 2009) การกระตุ้นการซื้อโดยฉับพลันผ่านรายการทีวีโฮมชอปปิง สามารถทําได้ในรูปแบบอื่นๆ เช่น
การให้ข้อเสนอพิเศษการจัดส่งฟรีเพื่อแลกกับปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ํา การสร้างความมั่นใจในการรับประกันสินค้าเพื่อ
ลดความกังวลใจว่าสินค้าที่ซื้อมีคุณภาพไม่คุ้มค่ากับเงินที่จ่าย การเพิ่มช่องทางการชําระเงินที่ง่ายและหลากหลาย
รวมถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายที่จูงใจ เช่น การเสนอส่วนลดราคา การสาธิตวิธีการใช้ การใช้บุคคลที่มีชื่อเสียง
มาบอกเล่าประสบการณ์สะท้อนความเหมือนกับกลุ่มเป้าหมาย ทําให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นซึ่งมีความสัมพันธ์กับ
การตัดสินใจซื้อสินค้าอย่างมีนัยสําคัญ (ณัฏฐ์หทัย เจิมแป้น, 2560; Urquia, Gruyal, Miranda, & Cubio, 2019)
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ข้อเสนอแนะ
1.ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
องค์ประกอบเชิงยืนยันเกณฑ์ การซื้อสินค้าผ่านรายการทีวีโฮมชอปปิง ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ซึ่ง
สามารถประยุกต์ใช้ในการวางแผนการตลาดให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า โดยปัจจัยด้านสถานการณ์เป็น
องค์ประกอบที่ควรสนับสนุนมากที่สุด เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ในการตัดสินใจซื้อ ส่วนปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม
ผู้ประกอบการควรเน้นกลยุทธ์การสื่อสารข้อมูลทางการตลาดอย่างครบถ้วนให้กับผู้บริโภค กลุ่มเพื่อน และคนใน
ครอบครัวของพวกเขา เพื่อให้เข้าใจคุณลักษณะและประโยชน์ที่จะได้รับจากตัวสินค้า ในด้านแรงดึงดูดของพิธีกร
รายการขายสินค้าและบุคคลที่มีชื่อเสียง ผู้ประกอบการต้องคัดเลือกผู้มีทักษะการพูดเพื่อสื่อสารและมนุษย์สัมพันธ์
ทักษะในการนําเสนอเพื่อแนะนําสินค้า และสามารถให้ข้อมูลกับผู้ชมเสมือนเพื่อนบอกต่อเพื่อนด้วยความจริงใจ และ
ควรจัดโปรแกรมเสริมเพื่อการกระตุ้นการซื้อโดยฉับพลันผ่านรายการทีวีโฮมชอปปิง อีกทั้งยังควรส่งเสริมการตลาดเชิง
ความสัมพันธ์เพื่อสร้างความภักดีและขยายฐานลูกค้าใหม่
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ ต่อไป
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ในการวิจัยครั้งต่อไปควรเพิ่มการศึกษาเชิงคุณภาพเพื่อให้ได้ข้อมูล
เชิงลึกมาประกอบการอธิบายที่ครอบคลุมและลึกซึ้งยิ่งขึ้น อีกทั้งควรขยายผลในการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง
กับกลุ่มตัวอย่างอื่น เพื่อให้เกิดความชัดเจนมากขึน้ อาจศึกษาเปรียบเทียบการตัดสินใจในกลุ่มวัยทีต่ ่างกัน หรือในกลุ่ม
ตัวอย่างที่อยู่ในภูมิภาคที่ต่างกัน
3. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ธุรกิจทีวีโฮมชอปปิงควรให้ความสําคัญกับการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อทําความเข้าใจในตัวลูกค้าทุก
กลุ่มมากขึ้น ควรสร้างประสบการณ์ในการซื้อสินค้าผ่านการส่งมอบสินค้าที่ดีและมีคุณภาพ และสร้างกระบวนการธุรกิจ
เพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงได้ง่ายและมั่นใจในความปลอดภัย
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บทคัดย่อ
การเติบโตแบบก้าวกระโดด (Exponential Growth) ในตลาดคริปโทเคอร์เรนซีทั้งในด้านขนาดของตลาด
และราคาของสกุลเงินดิจิทั ล ส่งผลให้มีจำนวนนักลงทุนให้ความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆ โดยบิตคอยน์ซึ่งเป็นสกุลเงิน
ดิจิทัลสกุลแรกที่มีสัดส่วนของมูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization) สูงที่สุดในตลาดคริปโทเคอร์เรนซี การหา
เครื่องมือที่สามารถใช้อธิบายการเปลี่ยนแปลงของราคาบิตคอยน์และใช้เป็นแนวทางในการหาจังหวะในการซื้อขายให้
ได้รับผลตอบแทนที่เป็นบวกจึงเป็นเรื่องที่นักลงทุนให้ความสำคัญอย่างมาก โดยทั่วไปเมื่อนักลงทุนมีความกลัว (Fear)
เกี่ยวกับการถือครองบิตคอยน์เมื่อเกิดวิกฤต จะทำให้เกิดแรงกดดันด้านการขายต่อตลาดและกดดันราคาของบิตคอยน์
ในทางตรงข้ามเมื่อนักลงทุนมีความโลภ (Greed) เกี่ยวกับการลงทุนในบิตคอยน์ จะทำให้เกิดแรงสนับสนุนฝั่งซื้อ ใน
ตลาดและสนับสนุนราคาบิตคอยน์ให้ปรับตัวสูงขึ้น งานวิจัยนี้จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างราคาของบิตคอยน์และ
ดัชนีชี้วัดความกลัวและความโลภ (Bitcoin Fear and Greed Index: BFGI) ซึ่งถูกใช้เป็นเครื่องมือในการวัดอารมณ์
(Sentiments) ของนักลงทุนในตลาด ดัชนีวัดความกลัวและความโลภจะถูกวัดเป็นตัวเลข โดยเลข 0 แสดงอารมณ์
ของนักลงทุนว่ามีความกลัวสุดขีด (Extremely Fear) และเลข 100 แสดงอารมณ์ของนักลงทุนว่ามีความโลภสุดขีด
(Extremely Greed)
งานวิ จัยนี้ ศึกษาผลกระทบของดัชนีชี้วัดความกลัว และความโลภที่มีต่อราคาของบิ ตคอยน์ โดยใช้ดัชนี
เอสแอนด์พี 500 (S&P500) และราคาทองคำ (GOLD) เป็นตัวแปรควบคุม ข้อมูลที่ใช้ในงานวิจัยเป็นข้อมูลแบบรายวัน
ตั้งแต่วันที่ 1 กุ ม ภาพั น ธ์ 2561 ถึ ง 8 มี น าคม 2565 ผ่ า นการวิ เ คราะห์ ส ถิ ติ เ ชิ ง พรรณนาและการวิ เ คราะห์
สมการถดถอยพหุ คู ณ ผลการศึ ก ษาโดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ พบว่าราคาบิตคอยน์มีความสัมพันธ์ ใน
เชิงบวกกั บ ดั ช นี ชี้ วั ด ความกลั ว และความโลภ กล่ า วคื อ อารมณ์ ข องนั ก ลงทุ น ส่ ง ผลกระทบต่ อ ราคาของบิ ต
คอยน์ จากผลการศึ ก ษายั ง พบว่ า ราคาบิ ต คอยน์ ม ี ค วามสั ม พั น ธ์ ในเชิ ง บวกกั บ ดั ช นี เ อสแอนด์ พ ี 500 แต่ มี
ความสัมพันธ์ในเชิงลบกับราคาทองคำ หรือ กล่าวได้ว่า ในมุมมองของนักลงทุนจะคิดว่าบิตคอยน์เป็นสินทรัพย์เสี่ยง
(Risky Assets) และไม่ใช่สินทรัพย์ที่มีความปลอดภัย (Safe Haven) เหมือนทองคำ
คำสำคัญ: บิตคอยน์ ดัชนีชีวัดความกลัวและความโลภ ทองคำ ดัชนีเอสแอนด์พี 500
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Abstract
The exponential growth in cryptocurrency market in term of market size and price leads to
an increase in the number of investors. Bitcoin, which is the first digital currency, has highest market
capitalization in cryptocurrency market. Finding a tool that can explain the Bitcoin price dynamics
and serve as a guide to generate positive return trading is a huge concern for investors. Generally,
when investors are panic ( Fear) about their Bitcoin holdings during a crisis. This will put a pressure
on the market as well as on the price of Bitcoin. On the other hand, when investors are greedy
(Greed) in investing in Bitcoin, this will create support on the buy side in the market and support the
Bitcoin price to rise. This study examines the relationship between the price of Bitcoin and the
Bitcoin Fear and Greed Index ( BFGI) , which is used as a tool to measure sentiment from market
participants. The Fear and Greed Index is measured in range from 0 to 100. To elaborate, number 0
indicates that an investor is extreme fear whereas number 100 indicates investor is extreme greed.
This research examines the impact of Fear and Greed Index on the Bitcoin price. The S&P 500 index
(S&P500) and the gold price (GOLD) are used as the control variables. The data used in the research
is daily data from Feb 1, 2018 to March 8, 2022.The empirical results from multiple regression analysis
show that Bitcoin prices were positively correlated with the Fear and Greed Index. In other words,
investor sentiment affects the price of Bitcoin. Also, it is found that Bitcoin prices were positively
correlated with the S&P 500 index, but negatively correlated with gold prices. From an investor perspective,
Bitcoin is considered as a risky asset, not a safe haven asset like gold.
Keywords: Bitcoin, Fear and Greed Index, Gold, S&P500
บทนำ
ตลอดหลายๆ ปี ที่ ผ่ า นมา ตลาดคริ ป โทเคอร์ เ รนซี ส ามารถเติ บ โตได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ข้ อ มู ล มู ล ค่ า
ตลาดคริปโทเคอร์เรนซีในปี 2564 ที่ผ่านมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 มีมูลค่าตลาด เท่ากับ 760,813,374,590
ดอลลาร์ ส หรั ฐ อเมริ ก า และ ณ วั น ที ่ 31 ธั น วาคม 2564 มี ม ู ล ค่ า ตลาดเท่ า กั บ 2,233,586,799,113 ดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา เติบโตขึ้นมากถึง 193.58% (CoinMarketCap, 2022) โดยมีบิตคอยน์ซึ่งเป็นสกุลเงินดิจทิ ัลสกุลแรกทีม่ ี
สัดส่วนของมูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization) สูงที่สุดในตลาด (ภาพที่ 1 แสดงสัดส่วนของแต่ละเหรียญ
ในตลาดคริปโทเคอร์เรนซี)
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ภาพที่ 1 สัดส่วนของแต่ละเหรียญในตลาดคริปโทเคอร์เรนซี
ที่มา: วรัญญู สุขนันที (2564)

ราคาของบิตคอยน์ ได้มีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดด ในปี 2564 ที่ผ่านมา ราคาของบิตคอยน์ได้
ปรับตัวสูงขึ้นจากวันที่ 1 มกราคม 2564 ที่ราคา 964,111.20 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา มาเป็น 1,533,443.02 ดอลลาร์
สหรัฐอเมริกาในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 คิดเป็นการเติบโตถึง 59.05% (ภาพที่ 2 แสดงราคาบิตคอยน์ย้อนหลัง)

ภาพที่ 2 ราคาบิตคอยน์ย้อนหลังในสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา
ที่มา: CoinMarketCap (2022)
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วัตถุประสงค์การวิจัย
จากการเพิ่มขึ้นของราคาบิตคอยน์ทำให้มีนักลงทุนที่ให้ความสนใจในการลงทุนมีจำนวนมากขึ้นอย่างมาก แต่อย่างไรก็ตาม
การลงทุนในบิตคอยน์มีความเสี่ยงเนื่องจากราคาบิตคอยน์มีการแกว่งตัวอย่างมาก (รูปที่ 3 แสดงการแกว่งตัวของราคา
บิตคอยน์) จากภาพจะเห็นว่า ราคาของบิตคอยน์ต่ำสุดในปีที่ผ่านมามีราคาต่ำสุดอยู่ที่ 28,808 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
และราคาสูงสุดอยู่ที่ 69,020 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นราคาที่มีลักษณะของความผันผวนอย่างรุนแรง ดังนั้นการลงทุน
ในบิตคอยน์จะต้องมีการวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวของราคาเพื่อหลีกเลี่ยงการขาดทุนจากการลงทุน

ภาพที่ 3 การแกว่งตัวของราคาบิตคอยน์
ที่มา: Binance (2022)

งานวิจัยนี้จึงมีจุดประสงค์ 1) เพื่อหาตัวแปรที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านราคาของบิตคอยน์ เพื่อให้
นักลงทุนใช้เป็นเครื่องมือในการอธิบายการเปลี่ยนแปลงของราคาบิตคอยน์ และ 2) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการหา
จังหวะในการซื้อขายเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่เป็นบวก หนึ่งในปัจจัยที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อราคาของบิตคอยน์
คืออารมณ์ (Sentiment) ของนักลงทุน
โดยทั่วไปเมื่อนักลงทุนมีความกลัว (Fear) เกี่ยวกับการถือครองบิตคอยน์เมื่อเกิดวิกฤต จะทำให้เกิดแรงกดดันด้าน
การขายต่อตลาดและกดดันราคาของบิตคอยน์ ในทางตรงข้ามเมื่อนักลงทุนมีความโลภ (Greed) เกี่ยวกับการลงทุนในบิต
คอยน์ จะทำให้เกิดแรงสนับสนุนฝั่งซื้อในตลาดและสนับสนุนราคาบิตคอยน์ให้ปรับตัวสูงขึ้น งานวิจัยนี้จะศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างราคาของบิตคอยน์และดัชนีชี้วัดความกลัวและความโลภ (Bitcoin Fear And Greed Index:
BFGI) ซึ่งถูกใช้เป็นเครื่องมือ อย่างง่ายในการวัดอารมณ์ (Sentiments) ของนักลงทุนในตลาด ดัชนีวัดความกลัวและ
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ความโลภจะถูกวัดเป็นตัวเลข โดยเลข 0 แสดงอารมณ์ของนักลงทุนว่ามีความกลัวสุดขีด (Extremely Fear) และเลข 100
แสดงอารมณ์ของนักลงทุนว่ามีความโลภสุดขีด (Extremely Greed) (Alternative, 2022)
ปัจจัยที่ใช้คำนวณดัชนีชี้วัดความกลัวและความโลภ (Crypto Fear and Greed Index)
การสร้างดัชนีชี้วัดความกลัวและความโลภมีจุดประสงค์เพื่อเป็นเครื่องมือที่ใช้หาจังหวะที่เหมาะสมในการซื้อ
และขายบิตคอยน์ ค่าของดัชนีชี้วัดความกลัวและความโลภจะเป็นตัวเลขตั้งแต่ 0 ถึง 100 โดยค่า 0 จะหมายถึง ความกลัว
สุดขีด (Extremely Fear) และค่า 100 จะหมายถึง ความโลภสุดขีด (Extremely Greed)

ภาพที่ 4 ตัวอย่างการแสดงค่าของดัชนีชี้วัดความกลัวและความโลภ
ที่มา: Alternative (2022)

การตีความค่าของดัชนีชี้วัดความกลัวและความโลภจะอยู่ภายใต้สมมติฐานสองข้อ คือ 1) ในระดับความกลัว
ที่รุนแรง (ตัวเลขใกล้ 0) เป็นสัญญาณว่านักลงทุนกังวลมากเกินไป และส่งสัญญาณว่าเป็นโอกาสในการซื้อ และ 2) ในระดับ
ความโลภที่รุนแรง (ตัวเลขใกล้ 100) เป็นสัญญาณว่านักลงทุนโลภมากเกินไป และส่งสัญญาณว่าตลาดกำลังจะเข้าสู่
การปรับฐาน (ภาพที่ 5 แสดงแนวคิดของนักลงทุนในตลาด)
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ภาพที่ 5 แนวคิดของนักลงทุนในตลาดเมื่อเกิดสภาวะวิกฤต
ที่มา: Zipmex (2022)

การคำนวณดัชนีชี้วัดความกลัวและความโลภ ใช้หลักเกณฑ์และสัดส่วนในการคำนวณจากตัวแปรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับบิตคอยน์ (Alternative, 2022) ดังนี้
1) ความผันผวนของราคาบิตคอยน์ (Volatility) สัดส่วน 25%
ใช้การวัดความผันผวน (Volatility) และผลตอบแทนที่ขาดทุนสูงสุ ด (Maximum Drawdowns) ของราคา
บิตคอยน์ในปัจจุบันเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของความผันผวนและผลตอบแทนที่ขาดทุนสูงสุด ย้อนหลัง 30 วัน และ
90 วัน โดยมีสมมติฐานว่า เมื่อความผันผวนเพิ่มขึ้นจะแสดงให้เห็นถึงสัญญาณของความหวาดกลัวของตลาด
2) อัตราเร่งของตลาด (Market Momentum) และปริมาณการซื้อขาย (Volume) สัดส่วน 25%
ใช้การวัดอัตราเร่งของตลาดและปริมาณการซื้อขายของบิตคอยน์ในปัจจุบันเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยย้อนหลัง
30 วันและ 90 วัน โดยมีสมมติฐานว่า เมื่อมีปริมาณการซื้อขาย ในฝั่งซื้อเข้ามาอย่างมากในวันที่ตลาดเป็นบวก ย่อม
หมายความถึง ความโลภของนักลงทุนในตลาด
3) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Social Media) สัดส่วน 15%
ใช้การรวบรวมและนับเพสต์บน Hashtag (#) ที่เกี่ยวข้องกับบิตคอยน์จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น ทวิตเตอร์
มาวิเคราะห์แล้วคำนวณจากอัตราความรวดเร็วและจำนวนในการโต้ตอบ โดยมีสมมติฐานว่า อัตราการโต้ตอบที่สูง
ผิดปกติ ส่งสัญญาณว่าเกิดความสนใจของสาธารณชน และสอดคล้องกับพฤติกรรมความโลภของนักลงทุนในตลาด
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4) แบบสำรวจ (Surveys) สัดส่วน 15%
เป็นแพลตฟอร์มการสำรวจความคิดเห็นสาธารณะที่ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นทุกสัปดาห์และถามว่านักลงทุน
มองตลาดอย่างไร โดยปกติจำนวนผู้แสดงความคิดเห็นต่อแบบสอบถามจะมีประมาณ 2,000 ถึง 3,000 คน ในแต่ละโพล
ผลของแบบสอบถามจะแสดงถึงความรู้สึกของกลุ่มนักลงทุนบิตคอยน์
5) อัตราส่วนของส่วนแบ่งตลาดของบิตคอยน์ (Dominance) สัดส่วน 10%
สัดส่วนของมูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization) ของบิตคอยน์ต่อสกุลเงินดิจิทัลทางเลือกอื่น ๆ
(Altcoin) โดยมองบิตคอยน์เป็นที่พักเงินเมื่อเกิดความกลัวขึ้นในตลาด และมอง Altcoin เป็นทางเลือกเพื่อการเก็งกำไร
เท่านั้น ดังนั้น การดูสัดส่วนของ Market Capitalization จึงส่งสัญญาณเกี่ยวกับมุมมองของนักลงทุนที่มีต่อตลาดได้
6) แนวโน้ม (Trends) สัดส่วน 10%
ใช้การวัดการนำคำค้นหาที่เกี่ยวข้องกับบิตคอยน์มาวิเคราะห์ หากจำนวนคำค้นหามีมาก จะส่งสัญญาณให้
เห็นว่านักลงทุนให้ความสนใจกับตลาดนี้มากขึ้น
ในแต่ละวัน ดัชนีชี้วัดความกลัวและความโลภจะถูกคำนวณตามหลักเกณฑ์ข้างต้น เพื่อจะระบุสภาพอารมณ์
ของนักลงทุนในตลาดว่าอยู่ในโหมดใด โดย 0 คะแนนแสดงถึง นักลงทุนมีความกลัวสุดขีด และคะแนน 100 แสดงถึง
นักลงทุนมีความโลภสุดขีด (ภาพที่ 6 แสดงคะแนนรายวันย้อนหลังของดัชนีชี้วัดความกลัวและความโลภ)

ภาพที่ 6 คะแนนรายวันย้อนหลังของดัชนีชี้วัดความกลัวและความโลภ
ที่มา: Alternative (2022)
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วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง/การทบทวนวรรณกรรม
การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ ที่มีต่อราคาบิตคอยน์มีความแตกต่างกันในตัวแปร เครื่องมือ
ทางเศรษฐมิติ และรูปแบบของสมการที่ใช้ในการดำเนินการวิจัย แต่อย่างไรก็ตามงานวิจัยที่สำคัญมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การใช้ตัวแปรที่เกี่ยวกับการวัดอารมณ์ของนักลงทุนในตลาด มีดังนี้
Kapar and Olmo (2021) ศึกษาเกี่ยวกับการเกิดขึ้นของราคาบิตคอยน์ ผ่านแบบจำลอง Vector Error
Correction Model ใช้ข้อมูลตั้งแต่กรกฎาคม 2553 ถึงมกราคม 2561 โดยใช้ตัวแปร คือ ดัชนี S&P500 ราคาทองคำ
การค้นหาออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับ Bitcoin ใน Google และดัชนีความกลัวของ The Federal Reserve (FED) ผลจาก
การวิจัยพบว่า ดัชนีความกลัว และดัชนี S&P 500 ส่งผลดีต่อราคาบิตคอยน์ และราคาทองคำและดัชนีความกลัวมี ผ ลใน
ทางตรงข้ามกัน การค้นพบนี้ชี้ให้เห็นว่า ราคาของบิตคอยน์เคลื่อนไหวในรูปแบบของการเป็นวัฏจักร
Gozcek and Skliarov (2019) ศึ กษาตั ว ขั บเคลื ่ อนราคาของบิ ต คอยน์ ผ่ า นแบบจำลอง Vector Error
Correction Model โดยใช้ปัจจัยที่แสดงถึงแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจที่ จากการศึกษาพบว่าปัจจัยหลักที่ผลักดัน
ราคาบิตคอยน์ คือ ค่าความนิยม แต่จะไม่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยอุปสงค์และอุปทานในลักษณะที่เป็นธรรมชาติ
สำหรับสกุลเงินทั่วไป
Kjaerland, Khazal, Krogstad, Nordstrom, and Oust (2018) ศึกษาว่าปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการเกิดขึ้น
ของราคาบิตคอยน์ เพื่อให้นักลงทุนตัดสินใจลงทุนได้อย่างเหมาะสม ผ่าน Autoregressive Distributed Lag และ
Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity จากการศึกษาพบว่า Hash rate ไม่เกี่ยวข้องกับ
การเปลี่ยนแปลงของราคาบิตคอยน์ นอกจากนี้ ผลการวิจัยแสดงว่าราคาของบิตคอยน์ได้รับผลกระทบจากการค้นหา
ใน Google และอัตราผลตอบแทนของดัชนี S&P 500 ในทางตรงกันข้าม ผลการวิจัยพบว่าดัชนีความผันผวนของ
CBOE (VIX) น้ำมัน ทองคำ และปริมาณธุรกรรมของบิตคอยน์ ไม่ส่งผลกระทบต่อราคาบิตคอยน์
Zhu, Dickinson, and Li (2017) ใช้ ข้ อมู ล รายเดื อนตั้ ง แต่ ปี 2011 ถึ ง 2016 เพื่ อสร้ า งแบบจำลอง
เพื่ อ ศึ ก ษาปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาของบิตคอยน์ โดยใช้ตัวแปรทางเศรษฐกิจ เช่น ดัชนีราคา อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ ดัชนีค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม Dow Jones อัตราเงินกองทุนของรัฐบาลกลาง และราคาทองคำ ผลลัพธ์
จากการวิเคราะห์เชิงประจักษ์พบว่า ตัวแปรทั้งหมดเหล่านี้มีอิทธิพลในระยะยาวต่อราคาของบิตคอยน์ และอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์สหรัฐมีอิทธิพลมากที่สุดต่อราคาบิตคอยน์ ในขณะที่ราคาทองคำมีอิทธิพลน้อยที่สุด
วิธีดำเนินการวิจัย
งานวิจัยนี้ใช้การวิเคราะห์สถิติเชิง พรรณนาและการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ ข้อมูลของตัวแปรที่
ใช้ ใ นการวิ จ ั ยจะเป็ นข้ อมู ล อนุ กรมเวลาแบบรายวั น ช่ วงเวลาที ่ ศึ กษา คื อ ตั ้ งแต่ ว ั นที ่ 1 กุ มภาพั นธ์ 2561 ถึง
8 มีนาคม 2565 สำหรับข้อมูลราคาบิตคอยน์ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) ซึง่ ข้อมูลราคาที่ใช้เป็นราคาปิด
(Close Price) ในแต่ละวัน ส่วนข้อมูลดัชนีชี้วัดความกลัวและความโลภได้มาจากเว็บไซต์ Alternative (2022) ซึ่งเป็น
ผู้พัฒนาดัชนีดังกล่าว
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Dyhrberg (2016) พบว่า บิตคอยน์มีคุณสมบัติคล้ายกับทองคำ ในแง่ของการใช้เพื่อเป็นสินทรัพย์ในการบริหาร
ความเสี่ยง และ Corbet, Lucey, Urquhart, and Yarovaya (2019) พบว่า มีตัวแปรที่สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของ
ราคาบิตคอยน์ ได้แก่ 1) ดัชนีเอสแอนด์พี 500 (SP500) ที่เป็นตัวแทนของสินทรัพย์เสี่ยง (Risky Asset) และ 2) ทองคำ
ซึ ่ งเป็ นตั วแทนของสิ นทรั พย์ ท ี ่ ม ี ความมั ่ นคงสู ง (Safe Haven) ดั งนั ้ น งานวิ จ ั ยนี ้ จะใช้ ต ั วแปรทั ้ งหมด 4 ตั วแปร
ประกอบด้วย ตัวแปรตาม 1 ตัว คือ ราคาบิตคอยน์ (BTC) และตัวแปรอิสระ 3 ตัว ได้แก่ ดัชนีชี้วัดความกลัวและ
ความโลภ (BFGI) ดัชนีเอสแอนด์พี 500 (S&P500) และราคาทองคำ (GOLD)
กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
ดัชนีชี้วัดความกลัวและความโลภ (BFGI)
ดัชนีเอสแอนด์พี 500 (SP500)
ราคาทองคำ (GOLD)

ตัวแปรตาม
ราคาบิตคอยน์ (BTC)

ภาพที่ 7 กรอบแนวคิดการวิจัย
ตารางที่ 1 สถิติเชิงพรรณนาของตัวแปรต่างๆ
Variable
BTC
BFGI
SP500
GOLD

Unit
USD
Point
Point
USD

N
1,020
1,020
1,020
1,020

Mean
19,655.10
45.54
3,355.71
1,578.42

Minimum
3,242.48
5.00
2,237.40
1,176.70

Maximum
67,566.83
95.00
4,796.56
2,058.40

Std. Dev.
18,214.35
22.62
673.25
252.04

จากตารางที่ 1 พบว่า จำนวนข้อมูลอนุกรมเวลาของแต่ละตัวแปรในช่วงเวลาที่ใช้ในการศึกษา คือ 1,020 ตัว
ราคาบิตคอยน์เฉลี่ยในช่วงเวลาที่ใช้ในการศึกษา เท่ากับ 19,655.10 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ราคาบิตคอยน์ต่ำสุดเท่ากับ
3,242.48 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ราคาบิตคอยน์สูงสุดเท่ากับ 67,566.83 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ราคาบิตคอยน์มีค่าค่อนข้างสูงเท่ากับ 18,214.35 เนื่องจากราคาของบิตคอยน์มีช่วงของการเปลี่ยนแปลงที่กว้างมาก
และบิตคอยน์เป็นตัวแปรที่มีระดับความผันผวนสูงสุดเมื่อเทียบกับตัวแปรอื่นๆ
ดัชนีชี้วัดความกลัวและความโลภมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 45.54 คะแนน ดัชนีชี้วัดความกลัวและความโลภมีค่าต่ำสุด
เท่ากับ 5 คะแนน ดัชนีชี้วัดความกลัวและความโลภมีค่าสูงสุดเท่ากับ 95 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของดัชนีชี้วัด
ความกลัวและความโลภมีค่าเท่ากับ 22.62
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ดัชนีเอสแอนด์พี 500 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3,355.71 จุด ดัชนีเอสแอนด์พี 500 มีค่าต่ำสุดเท่ากับ 2,237.40 จุด
ดัชนีเอสแอนด์พี 500 มีค่าสูงสุดเท่ากับ 4,796.56 จุด ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของดัชนีเอสแอนด์พี 500 เท่ากับ
673.25
ราคาทองคำมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1,578.42 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อหนึ่งทรอยออนซ์ ราคาทองคำมีค่าต่ำสุด
เท่ากับ 1,176.70 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อหนึ่งทรอยออนซ์ ราคาทองคำมีค่าสูงสุดเท่ากับ 2,058.40 ดอลลาร์
สหรัฐอเมริกาต่อหนึ่งทรอยออนซ์ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของราคาทองคำเท่ากับ 252.04
ผลการวิจัย
สมการที่ใช้ในการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณตามกรอบแนวคิดการวิจัย สามารถแสดงได้ดังนี้

โดย

BTC
BFGI
SP500
GOLD
β0
β1, β2, β3


t

=
=
=
=
=
=
=
=

ราคาบิตคอยน์ (ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อ 1 เหรียญ)
ดัชนีชี้วัดความกลัวและความโลภ (คะแนน)
ดัชนีเอสแอนด์พี 500 (จุด)
ราคาทองคำ (ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อ 1 ทรอยออนซ์)
ค่าคงที่
ค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอยมาตรฐาน
ค่าความคลาดเคลื่อน
ข้อมูลรายวันจำนวน 1,020 ข้อมูล

จากการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการวิเคราะห์สามารถแสดงได้ตามตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ค่าสถิติจากผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
Variable
Coefficient
Std. Error
BFGI
89.34
10.33
SP500
27.73
0.49
GOLD
-13.37
1.36
C
-56,358.64
1,385.04
R-square
0.8543

t-Statistic
8.65
56.38
-9.81
-40.69

Prob.
0.0000***
0.0000***
0.0000***
0.0000***

*** หมายถึง มีนยั สำคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 99%
** หมายถึง มีนยั สำคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
* หมายถึง มีนยั สำคัญที่ระดับความเชือ่ มั่น 90%
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ตารางที่ 2 แสดงความความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระที่มีต่อตัวแปรตาม จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
พบว่า ตัวแปรอิสระทั้ง 3 ตัวแปรมีความสัมพันธ์กับราคาของบิตคอยน์ โดยสามารถแสดงได้ตามสมการ ดังนี้

จากการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ พบว่า ราคาบิตคอยน์มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับดัชนีชี้วัดความกลัว
และความโลภ หรืออารมณ์ (Sentiment) ของนักลงทุนส่งผลกระทบต่อราคาของบิตคอยน์ กล่าวคือ ถ้าคะแนนของ
ดั ช นี ช ี ้ ว ั ด ความกลั ว และความโลภเพิ ่ ม ขึ ้ น 1 คะแนน จะส่ ง ผลให้ ราคาของบิ ต คอยน์ เพิ ่ ม ขึ ้ น 89.34 ดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา
ความสัมพันธ์ในเชิงบวกดังกล่าวยังถูกพบในตัวแปรระหว่างราคาของบิตคอยน์และดัชนีแอสแอนด์พี 500
หรือราคาของบิตคอยน์ปรับตัวขึ้นเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับดัชนีตลาดหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา
กล่าวคือ ถ้า ดัชนีแอสแอนด์พี 500 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1 จุด จะส่งผลให้ราคาของบิตคอยน์เพิ่มขึ้น 27.73 ดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลทางสถิติแสดงให้เห็นว่าราคาบิตคอยน์มีความสัมพันธ์ในเชิงลบกับราคาทองคำ กล่าวคือ
ถ้ า ราคาของทองคำเพิ ่ ม ขึ ้ น 1 ดอลลาร์ ส หรั ฐ อเมริ ก า จะส่ ง ผลให้ ร าคาของบิ ต คอยน์ ล ดลง 13.37 ดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา
สรุปและอภิปรายผล
จากความสั ม พั น ธ์ ท างสถิติ ที่ พ บในงานวิ จั ย นี้ ระหว่ า งราคาของบิ ต คอยน์ และดั ช นี ชี้ วั ด ความกลั ว และ
ความโลภ แสดงให้เห็นว่านักลงทุนสามารถใช้คะแนนของดัชนีชี้วัดความกลัวและความโลภเป็นเครื่องมือในการหา
จังหวะในการลงทุนซื้อและขายบิตคอยน์ โดยอาจใช้กลยุทธ์ในการลงทุนของวอร์เรน บัฟเฟตต์ ซึ่งเป็นหนึ่งในนักลงทุน
ระดั บ โลกที่ ป ระสบความสำเร็ จ ที่ ว่ า “ให้ รู้สึ ก กลั ว เวลาคนอื่ น เกิ ด ความโลภ และให้ โ ลภเวลาคนอื่ น รู้ สึ ก กลั ว ”
(Be Fearful When Others Are Greedy, And Be Greedy When Others Are Fearful) โดยอาจใช้การกำหนด
ช่วงคะแนนของดัชนีชี้วัดความกลัวและความโลภในการหาจังหวะซื้อขาย ยกตัวอย่างเช่น นักลงทุนจะซื้อเมื่อค่ าของ
ดัชนีชี้วัดความกลัวและความโลภมีค่าต่ำกว่า 20 คะแนน เพราะในเวลานั้นตลาดกำลังอยู่ในช่วงกำลังตกใจกลัว และ
แนะนำให้นักลงทุนขายเมื่อค่าของดัชนีชี้วัดความกลัวและความโลภมีค่าสูงกว่า 80 คะแนน เพราะตลาดกำลังอยู่
ในช่วงของความโลภ
นอกเหนื อ เครื่ อ งมื อ และกลยุ ท ธ์ ที่ นั ก ลงทุ น สามารถนำไปใช้ ใ นการลงทุ น การศึ ก ษายั ง พบว่ า ราคา
บิตคอยน์มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับดัชนีเอสแอนด์พี 500 แต่มีความสัมพันธ์ในเชิงลบกับราคาทองคำ หรือกล่าวได้ว่า
ในมุมมองของนักลงทุนจะคิดว่าบิตคอยน์เป็นสินทรัพย์เสี่ยง (Risky Assets) และไม่ใช่สินทรัพย์ที่มีความปลอดภัย
(Safe Haven) เหมือนทองคำ
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ข้อเสนอแนะ
ในการวิจัยนี้ยังไม่ได้มีการทดสอบกลยุทธ์ในการลงทุนโดยการใช้ดัชนีชี้วัดความกลัวและความโลภกับข้อมูล
ราคาบิตคอยน์ ซึ่งหากมีการทำการวิจัยเพิ่มเต็มจะสามารถระบุได้ว่ากลยุทธ์ที่กล่าวมาสร้างผลตอบแทนในการลงทุน
ได้จริงหรือไม่ และหากสามารถทำได้จริงจะสามารถได้ผลตอบแทนประมาณกี่เปอร์เซนต์
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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยเรื่อง อิทธิพลของบุคคลผู้มีชื่อเสียง (Influencer) ต่อการตัดสินใจซื้อน้ำหอมของผู้บริโภควัยทำงาน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ ผู้บริโภควัยทำงาน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์จำนวน 400 ตัวอย่าง
สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ
(Multiple Regression Analysis) ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์น้ำหอมจาก
เคาน์เตอร์แบรนด์ตามห้างมากที่สุด และส่วนใหญ่มีการซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ของ Shopee/Lazada และรู้จัก
ผลิตภัณฑ์น้ำหอมผ่านทางสื่อออนไลน์มากที่สุด โดยตนเองมีผลในการตัดสินใจซื้อผลิตภั ณฑ์น้ำหอม รองลงมาคือ
blogger/นักรีวิว ราคาที่ซื้อผลิตภัณฑ์น้ำหอมต่อครั้งอยู่ที่ 2,001–3,000 บาท และซื้อผลิตภัณฑ์น้ำหอมเพราะต้องการ
ใช้เองมากที่สุด ส่วนระดับปัจจัยด้านอิทธิพลของบุคคลที่มีชื่อเสียง (Influencer) และด้านการตัดสินใจซื้อน้ำหอม
โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยอิทธิพลของบุคคลที่มีชื่อเสียง (Influencer)
ในด้านความเหมือนกับกลุ่มเป้าหมาย ด้านความชำนาญเชี่ยวชาญ และด้านความดึงดูดใจมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
น้ำหอมของผู้บริโภควัยทำงาน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสามารถสร้างเป็นสมการในรูปคะแนนดิบ
และคะแนนมาตรฐานได้ดังนี้
สมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนดิบ ได้แก่
ŷ = 1.248 + 0.255 (ด้านความเหมือนกับกลุ่มเป้าหมาย) + 0.225 (ด้านความชำนาญเชี่ยวชาญ) + 0.223
(ด้านความดึงดูดใจ)
คำสำคัญ: อิทธิพลของบุคคลผู้มีชื่อเสียง การตัดสินใจซื้อ น้ำหอม
Abstract
This study investigates the influonce of famous influencers on perfume purchasling decision
of working-aged consumers. The survey was conducted from a sample of 400 working-aged consumers
using online questionnaires. The statistical techniques used including frequency, percentate, mean,
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standard devation, and multiple regression analysis. From the consumer purchasing behavior aspect,
the results showed that most of consumers decided to purchase perfume from department stores
while a majority decided to purchase through online channels of shopee/Lazada. The evidence also
showed that the consumers leceired the perfume product information from online media the most,
and the purchase decision was mosty made by them sicres and by the information from
bloggers/reviewers, lespectirely. The results also suggested that consumer spent around 2,001-3,000
baht per a purchase with the suspose of their own use. From the aspect of the impact of influencer
on perfume purchasing decision, the result illustrated high average value. The hypothesis testing
results revealed that the influencing factors of well-known personalities in terms of similarity, expertise
and attractiveness with the target group influenced the purchasing decision of working-aged consumers
statistically significant at the 0.05 level.
The Predictive Equation in Unstandardized score:
ŷ = 1.248 + 0.255 (X5) + 0.225 (X3) + 0.223 (X1)
Keywords: Famous Influencer, Purchasing Decision, Perfume
บทนำ
กลิ่น คือ สิ่งที่มนุษย์มีการให้คุณค่าในลักษณะของการเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ เป็นสัมผัสแรกของการเริ่มต้น
รับรู้กลิ่น และกลิ่นยังเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอัตลักษณ์ให้กับตัวบุคคล สามารถสื่อสารลึกซึ้งมากกว่าการแต่งกาย
ภายนอกและพฤติกรรม การรับรู้กลิ่นสัมผัสมีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับสมองที่จะสามารถช่วยเสริมสร้างจินตนาการ
ต่างๆ หรือแม้กระทั่งเติมเต็ม ในส่วนของความรู้สึกได้ และกลิ่นยังเป็นสิ่งที่กระตุ้นอารมณ์ได้ดีที่สุด ทำให้ผลิตภัณฑ์
ประเภทน้ำหอมได้รับความสำคัญจากผู้คนในสังคมมากขึ้น (สุชิน แก้วอุดร, 2560) ความสำคัญของน้ำหอมเป็นเรื่องของ
ความชอบส่วนบุคคล และบ่งบอกถึงลักษณะตัวตนเฉพาะของเจ้าของกลิ่น น้ำหอมเหมาะสำหรับทั้งเพศชายและหญิง
เป็นสิ่งแรกที่ทำให้คนหันมองและหลงใหลนอกจากการแต่งตัวและการพูดคุยของบุคคลเหล่านั้น ทั้งนี้น้ำหอมยังเป็น
เครื่องมือที่สามารถบ่งบอกได้ถึงไลฟ์สไตล์และรสนิยม นอกจากนั้นน้ำหอมยังแสดงถึงบุคลิกและภาพลักษณ์ของแต่ละ
บุคคลที่เปลี่ยนแปลงไปตามกลิ่นของน้ำหอมที่ใช้ กลิ่นเหงื่อ และอุณหภูมิของร่างกาย น้ำหอมช่วยส่งเสริมความมั่นใจ
ให้กับผู้ใช้เป็นอย่างดี โดยที่ผู้ใช้จะต้องเลือกกลิ่นให้เหมาะสมกับบุคลิกภาพ ความชอบ โอกาส และฤดูกาล (ยุทธการ
อินทะนาม, 2561)
ในปี พ.ศ. 2560 จะเห็นตลาดเครื่องสำอางของไทยมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีมูลค่าตลาดเครื่องสำอาง
2.51 แสนล้านบาท แยกเป็นตลาดเครื่องสำอางในประเทศ มีมูลค่า 1.68 แสนล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.8 ประกอบด้วย
ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว (Skincare) ซึ่งครองส่วนแบ่งตลาดเครื่องสำอางมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 46.8 และเป็นตลาดส่งออก
เครื่องสำอางของไทยไปยังตลาดโลก มีมูลค่า 0.83 แสนล้านบาท โดยตลาดส่งออกหลักที่สำคัญในประเทศกลุ่มอาเซียน
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ได้แก่ ญี่ปุ่น และจีน ทำให้ตลาดเครื่องสำอางของไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปี (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2561)
ในขณะเดียวกับสภาพการแข่งขันตลาดธุรกิจน้ำหอมโดยรวมมีการแข่งขันสูงและทวีความรุนแรงขึ้น โดยเฉพาะการใช้
กลยุทธ์การโฆษณา การส่งเสริมการขายทุกรูปแบบ และการมุ่งขยายฐานกลุ่มลูกค้าใหม่ให้ได้ตามเป้าหมาย ขณะเดียวกัน
สามารถเพิ่มยอดขายให้มีอัตราโตตามที่ตั้งไว้ รวมทั้งการใช้นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำหอมให้สามารถ
ตอบสนองได้ตรงตามความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ประกอบกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป มีความ
จงรักภักดีต่อตราสินค้า ลดน้อยลงและมีแนวโน้มไม่ยึดติดกับแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่ง โดยจะเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม
กับตัวเองเป็นหลัก (ธรรมรัตน์ โชควัฒนา, 2562) ตลาดธุรกิจน้ำหอมมีส่วนแบ่งการตลาดประมาณร้อยละ 5 ทำให้
ผู้ประกอบการธุรกิจน้ำหอมต้องปรับตัวเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน โดยธุรกิจน้ ำหอมมีอัตราการเติบโตขึ้น
ร้อยละ 7 แบ่งเป็น น้ำหอมทั่วไป มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 79 ส่วนผลิตภัณฑ์น้ำหอมเฉพาะกลุ่ม อัตราการเติบโต
เฉลี่ยร้อยละ 11 แสดงให้เห็นว่า น้ำหอมเป็นตลาดที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ในสภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน แต่ผู้บริโภค
ยุคใหม่นั้นหันมาให้ความสำคัญกับบุคลิกภาพและความงามเป็นจำนวนมาก ทำให้ในปี พ.ศ. 2561 ยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์
น้ำหอมมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง ส่งผลให้ตลาดความงามมีอัตราเติบโตในระดับที่ดี ผู้ประกอบการทั้งหลายหันมา
ให้ความสนใจผลิตภัณฑ์น้ำหอมกันมากยิ่งขึ้น (วิโนช ดัลลานิ , 2561) และคาดว่าปี 2562-2566 จะเติบโตประมาณ
ร้อยละ 7.14 จากปี 2560 ที่ร้อยละ 7.8 มีมูลค่ารวมสู งถึง 1.68 แสนล้านบาท แบ่งเป็นกลุ่ม สกินแคร์สูงสุด สัดส่วน
ร้อยละ 47 รองลงมาคือ ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมร้อยละ 18 เครื่องสำอางร้อยละ 14 ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทำความสะอาด
ร่างกายร้อยละ 16 และน้ำผลิตภัณฑ์หอม ร้อยละ 5 โดยอัตราเฉลี่ยการซื้อสินค้าเครื่องสำอางและสกินแคร์ของคนไทย
อยู่ที่ 1,500 บาทต่อครั้ง (มานิดา ภู่ไพฑูรย์, 2563)
ดังที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าหนึ่งในกลยุทธ์ที่ได้รับความนิยมก็คือ การโฆษณาโดยใช้บุคคลที่มีชื่อเสียง
มาเป็นสื่อกลางในการนำเสนอสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทไปยังกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย ถือได้ว่าเป็นเครื่องมือสื่อสาร
ทางการตลาดที่มีบทบาทสำคัญอย่างมากในการนำเสนอสินค้าไปยังผู้บริโภคโดยทั่วไป เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจ
ให้กับผู้บริโภคถึงประโยชน์ และคุณลักษณะของสินค้า ตลอดจนโน้มน้าวให้มีการตัดสินใจเลือกซื้อได้ง่ายขึ้น หรืออาจกล่าว
ในอีกแง่หนึ่งว่า การนำเสนอสินค้าโดยใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อทำให้ผู้บริโภคจดจำสินค้าได้ รวมถึง
กระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความรู้สึกดี ในภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ จนนำไปสู่พฤติกรรมการซื้อในท้ายที่สุด (ชนิดา
จุลรัตนมณี และ ดนุพล หุ่นโสภณ, 2558) ซึ่งจะเห็นได้ว่าหลายธุรกิจจะมีการใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงเข้ามามีบทบาท
ในการนำเสนอสินค้า เพื่อสื่อสารไปสู่กลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายที่เพิ่มขึ้น เป็นสิ่งดึงดูดใจที่ได้ผลตรงตามความต้องการ
ของผู้บริโภค ส่งผลให้มีการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้นๆ อย่างไม่ลั งเล ทำให้ที่ผ่านมามีหลายธุรกิจที่ประสบ
ความสำเร็จอย่างมาก
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาอิทธิพลของบุคคลผู้มีชื่อเสียงต่อการตัดสินใจซื้อน้ำหอมของผู้บริโภค
วัยทำงาน เพื่อนำผลการศึกษาที่ได้มาใช้ในการพัฒนาและวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจผลิตภัณฑ์น้ำหอม
หรือผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางอื่นๆ เพื่อทำให้เกิดการตัดสินใจใช้เครื่องมือได้ถูกต้องและแม่นยำมากที่สุด
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาอิทธิพลของบุคคลผู้มีชื่อเสียงที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้ำหอมของผู้บริโภควัยทำงาน
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สมมติฐานของการวิจัย
ปัจจัยอิทธิพลของบุคคลผู้มีชื่อเสียง อย่างน้อย 1 ด้านส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อน้ำหอมของผู้บริโภควัยทำงาน
ทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค
พฤติกรรมผู้บริโภค เป็นลักษณะเฉพาะของบุคคล มีการเลือกใช้เกี่ยวกับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันไป
หรือบางกลุ่มบุคคลอาจจะมีความเหมือนกันได้เช่นกัน โดยอาศัยประสบการณ์ สภาพแวดล้อม และสิ่งที่เคยเจอมาจากการ
ใช้ชีวิต โดยมีการแสดงออกมาของแต่ละคนผ่านการใช้สินค้านั้ นๆ อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งการตัดสินใจซึ่งมีผลในการ
แสดงออกมาเป็นกระบวนการการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ โดยมีผลต่อนักธุรกิจที่ต้องมีการศึกษาถึงพฤติกรรม
ของผู้บริโภคเพื่อวางแผนธุรกิจของตนเองฉัตรยาพร เสมอใจ (2550 อ้างถึงใน นวลพรรฒ เป๋อรุณ, 2562)
ชูชัย สมิทธิไกล (2554 อ้างถึงใน นวลพรรฒ เป๋อรุณ, 2562) ให้ความหมายว่า คือการกระทำที่บุคคลจะตัดสินใจ
เลือกซื้อสินค้า ในการตอบสนองความต้องการของตนเอง และอาจมีปัจจัยแทรกแซงอื่นๆ ที่อยู่ในการตัดสินใจของเราด้วย
เช่นกัน ทั้งนี้พฤติกรรมเป็นกระบวนการต่างๆ ที่ผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อ เลือกสรรในสินค้านั้นๆ โดยนำประสบการณ์หรือ
การหาข้อมูลมาช่วยตัดสินใจให้ตนเองเกิดความพอใจ (สุจรรยา น้ำทองคำ, 2560)
สรุปว่า พฤติกรรมผู้บริโภค คือขั้นตอนหรือการตัดสินใจในการซื้อสินค้านั้นๆ ของผู้บริโภค เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของตนเอง รวมทั้งนำประสบการณ์จากการใช้หรือการรีวิวนำเสนอสินค้าต่างๆ ตามสื่อออนไลน์ร่วมพิจารณา
ด้วยจนเกิดความพอใจสูงสุด
แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับอิทธิพลของบุคคลผู้มีชื่อเสียง หรือ Influencer
ความหมายของบุคคลผู้มีชื่อเสียง
บุคคลผู้มีชื่อเสียง คือ เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปและตามสื่อออนไลน์ มีหน้าที่ในการนำเสนอสินค้าหรือผลิตภัณฑ์
ต่างๆ ให้ผู้บริโภครับรู้ และสนใจเลือกซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้นๆ ที่สำคัญเป็นบุคคลที่มีความรู้ ทักษะต่างๆ ในการเล่า
เรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งที่กำลังนำเสนอต่อผู้บริโภคได้ชัดเจน น่าเชื่อถือ และมีความชำนาญเฉพาะในเรื่องนั้นๆ โดยบุคคล
ผู้มีชื่อเสียงจะต้องวางตัวดี ภาพลักษณ์ดี เพราะส่งผลต่อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้นด้วย รวมถึงการเป็นที่ยอมรับและอยู่ใน
กระแสของสังคม ซึ่งทั้งหมดจะนำไปสู่การโน้มน้าวใจที่ผู้บริโภคจะซื้อสินค้าในที่สุด ส่งผลต่อยอดขายของธุรกิจในปัจจุบัน
ที่หันมาใช้บุคคลผู้มีชื่อเสียงในการบอกเล่านำเสนอสินค้าหรือผลิตภัณฑ์มากขึ้น
รูปแบบของบุคคลผู้มีชื่อเสียง
รูปแบบของบุคคลผู้มีชื่อเสียง สามารถแบ่งออกได้หลายรูปแบบ ได้แก่ 1) เซเลบริตี้หรือกลุ่มคนผู้มีชื่อเสียง
ในสังคม 2) บล็อกเกอร์ 3) กลุ่มบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องเฉพาะด้าน และ 4) บุคคลทั่วไปที่ชอบนำเสนอสินค้า
มีบล็อกของตัวเอง ใช้สินค้าจริง และเป็นกลุ่มในการสื่อสารที่ส่งไปถึงกลุ่มผู้บริโภคได้จริงๆ (อนุพงศ์ จันทร, 2561)
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องค์ประกอบสำคัญของการใช้บุคคลผู้มีชื่อเสียง
มีคุณลักษณะ 5 องค์ประกอบ ดังนี้ 1. ความดึงดูดใจ (Attractive) 2. ความไว้วางใจ (Trustworthiness)
3. ความชำนาญเชี่ยวชาญ (Expertise) 4. ความเคารพ (Respect) 5. ความเหมือนกับกลุ่มเป้าหมาย (Similarity)
(ภัสสรนันท์ อเนกธรรมกุล, 2553 อ้างใน โชติกา วิบูลย์ศิริวงศ์, 2561)
แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจ (Decision)
กระบวนการการตัดสินใจซื้อ
คอทเลอร์ (2003 อ้างใน โชติกา วิบูลย์ศิริวงศ์, 2561) เป็นการผ่านกระบวนการคิดหรือขั้นตอนการตัดสินใจ
ของบุคคลนั้นมาเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าจะเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ ทุกเรื่องต้องผ่านกระบวนการมาแล้วเสมอ แต่กระบวนการคิด
นั้นจะดีหรือไม่ เชิงลบหรือเชิงบวก ก็ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมรอบข้างเช่นกัน ดังนั้น การตัดสินใจอะไรต้องมีขั้นตอนการคิด
ที่ดี ถี่ถ้วน และรอบคอบ สรุปกระบวนการและขั้นตอนในตัดสินใจซื้อ ดังนี้ 1. ขั้นการรับรู้ความต้องการ 2. ขั้นการค้นหา
ข้อมูล 3. การประเมินผลทางเลือก 4. ขั้นการตัดสินใจซื้อ 5. พฤติกรรมหลังการซื้อสินค้า
กรอบแนวคิดในการวิจัย
อิทธิพลของบุคคลผู้มีชื่อเสียง ได้แก่
- ความดึงดูดใจ
- ความไว้วางใจ
- ความชำนาญเชี่ยวชาญ
- ความเคารพ
- ความเหมือนกับกลุ่มเป้าหมาย

การตัดสินใจซื้อน้ำหอม
ของผู้บริโภควัยทำงาน ได้แก่
- การรับรู้ถึงความต้องการ
- การค้นหาข้อมูล
- การประเมินผลทางเลือก
- การตัดสินใจซื้อ

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั
1) ผู้ประกอบการธุรกิจทางด้านผลิตภัณฑ์น้ำหอม สามารถนำผลที่ได้จากการวิจัยไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทาง
ในการปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจให้ตอบสนองกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจได้
2) เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับงานวิจัยนี้ สามารถนำข้อมูลผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้หรือประกอบ
การวิจัยต่อไปในอนาคตได้
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วิธีการดำเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ กลุ่มวัยทำงาน อายุ 18-59 ปี ที่เคยซื้อผลิตภัณฑ์น้ำหอม
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ กลุ่มวัยทำงาน อายุ 18-59 ปี ที่เคยซื้อผลิตภัณฑ์น้ำหอม การกำหนดกลุ่ม
ตัวอย่าง ผู้วิจัยกำหนดกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบประชากรของ W.G. Cochran (1977 อ้างใน ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2563)
ขนาดตัวอย่างอย่างน้อย 384 ตัวอย่าง เป็นการสุ่มแบบไม่ใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็น (Non-probability Sampling)
ใช้การสุ่มด้วยวิธีสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) ที่เคยซื้อผลิตภัณฑ์น้ำหอม และมีการซื้อน้ำหอมจากการดูรีวิว
หรือการนำเสนอสินค้าของบุคคลผู้มีชื่อเสียง (Influencer) อย่างน้อย 1 ครั้ง ซึ่งผู้วิจัยจะสอบถามในแบบสอบถาม
ว่าเคยมีประสบการณ์ในการซื้อผลิตภัณฑ์น้ำหอมจากบุคคลผู้มีชื่อเสียงหรือไม่ หากมีประสบการณ์ในการซื้อ ผู้วิจัย
จะคัดเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่างต่อไป
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) สำหรับเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน
ได้แก่
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ รายได้ต่อเดือน และอาชีพ
จำนวน 6 ข้อ ลักษณะคำถามเป็นแบบปลายปิด
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์น้ำหอมของผู้บริโภค จำนวน 7 ข้อ ลักษณะคำถามเป็นแบบปลายปิด
และคำตอบหลายตัวเลือก
ส่วนที่ 3 อิทธิพลของบุคคลที่มีชื่อเสียง หรือ Influencer ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้ำหอม ได้แก่ ความดึงดูดใจ
ความไว้วางใจ ความชำนาญเชี่ยวชาญ ความเคารพ และความเหมือนกับกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 25 ข้อ ลักษณะคำถาม
เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ประยุกต์ตามมาตรวัดของลิเคิร์ท (Likert, 1967) แบ่งระดับ
อิทธิพลออกเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด(5) มาก(4) ปานกลาง(3) น้อย(2) และน้อยที่สุด(1)
ส่วนที่ 4 การตัดสินใจซื้อ ได้แก่ การรับรู้ถึงความต้องการ การค้นหาข้อมูล การประเมินผลทางเลือก
การตัดสินใจซื้อ จำนวน 5 ข้อ ลักษณะคำถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ประยุกต์ตาม
มาตรวัดของลิเคิร์ท (Likert, 1967) แบ่งระดับการตัดสินใจออกเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด (5) มาก (4) ปานกลาง
(3) น้อย (2) และน้อยที่สุด (1)
ในการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและการแปลผลความหมายคะแนนเฉลี่ยเพื่อจัดลำดับสำคัญของปัจจัย โดยใช้เกณฑ์
ของเบสท์ (Best, 1977) ใช้เกณฑ์ความกว้างของแต่ละอันตรภาคชั้นที่ 0.8 คือ มากที่สุด (4.21-5.00) มาก (3.41-4.20)
ปานกลาง (2.61-3.40) น้อย (1.81-2.60) และน้อยที่สุด (1.00- 1.80)
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การตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือ (Validity)
การหาคุณภาพของแบบสอบถาม ผู้วิจัยใช้วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha) ผลการ
ทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Try out) จำนวน 30 ชุด พบว่า ปัจจัยด้านความดึงดูดใจ ด้านความไว้วางใจ
ด้านความชำนาญเชี่ยวชาญ ด้านความเคารพ ด้านความเหมือนกับกลุ่มเป้าหมาย มีค่าสัมประสิทธิแอลฟ่าของครอนบาค
เท่ากับ .896 .880 .945 .929 .904 ตามลำดับ
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดำเนินการรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาจะใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 2 ลักษณะคือ
1. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการค้นคว้าข้อมูลที่มี นักวิชาการและ
ผู้เชี่ยวชาญรวบรวมไว้
2. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ผู้วิจัยดำเนินการแจกแบบสอบถามออนไลน์ให้แก่กลุ่มตัวอย่าง เก็บรวบรวม
ได้จำนวน 400 ชุด
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย
เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ รายได้ต่อเดือน และอาชีพ วิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์น้ำหอม
ของผู้บริโภค โดยวิธีการแจกแจงความถี่ (Frequency Distribution) หาจำนวนและร้อยละ (Percentage) วิเคราะห์
ระดับอิทธิพลของบุคคลผู้มีชื่อเสียง (Influencer) และการตัดสินใจซื้อน้ำหอมของผู้บริโภควัยทำงาน โดยวิธีหาค่าเฉลี่ย
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) วิเคราะห์ปัจจัย
ที่มีอิทธิพลของบุคคลผู้มีชื่อเสียง (Influencer) ต่อการตัดสินใจซื้อน้ำหอมของผู้บริโภควัยทำงาน โดยใช้การวิเคราะห์
การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis)
ผลการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง อิทธิพลของบุคคลผู้มีชื่อเสียง (Influencer) ต่อการตัดสินใจซื้อน้ำหอมของผู้บริโภควัยทำงาน
สามารถสรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 61.8 อายุ
อยู่ในช่วง 31-40 ปี ร้อยละ 51.5 การศึกษาจบปริญญาตรี ร้อยละ 71.3 มีสถานภาพโสด ร้อยละ 73.3 รายได้ต่อ
เดือนอยู่ที่ 15,000-25,000 บาท ร้อยละ 26.5 ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน/พนักงานของรัฐ ร้อยละ 60.3
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์น้ำหอมของผู้บริโภค พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
เลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากเคาน์เตอร์แบรนด์ตามห้างมากที่สุด ร้อยละ 44.8 โดยซื้อผลิตภัณฑ์น้ำหอมผ่านช่องทางออนไลน์
ผ่านทาง Shopee/Lazada ร้อยละ 21.6 รู้จักผลิตภัณฑ์น้ำหอมผ่านทางสื่อออนไลน์ ร้อยละ 29.5 ตนเองมีผลต่อการ
ตัดสินใจในการซื้อผลิตภัณฑ์น้ำหอมมากที่สุด ร้อยละ 59.8 ความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ์น้ำหอมมีความไม่แน่นอน ร้อยละ
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35.0 ซื้อผลิตภัณฑ์น้ำหอมราคาต่อครั้งอยู่ที่ 2,001 – 3,000 บาท ร้อยละ 28.5 และซื้อผลิตภัณฑ์น้ำหอมเพราะใช้เอง
มากที่สุด ร้อยละ 56.0
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับอิทธิพลของบุคคลที่มีชื่อเสียง หรือ Influencer ของผู้บริโภควัยทำงาน โดยรวม
อยู่ในระดับมาก (x̅=3.55, S.D.=0.830) เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า ด้านที่ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านความไว้วางใจ
(x̅=3.58, S.D.=0.832) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ด้านความชำนาญเชี่ยวชาญ (x̅=3.52, S.D.=0.882)
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับการตัดสินใจซื้อน้ำหอมของผู้บริโภควัยทำงาน โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก (x̅ =3.75, S.D.=0.730) เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ กลุ่มตัวอย่างซื้อน้ำหอมเพราะ
ท่านมีความต้องการใช้น้ำหอม (x̅ =4.30, S.D.=0.887) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ตัดสินซื้อน้ำหอมตามบุคคลที่
มีชื่อเสียงที่ท่านกำลังติดตามอยู่ (x̅ =3.14, S.D.=1.151)
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการทดสอบสมมติฐานอิทธิพลของบุคคลที่มีชื่อเสียง หรือ Influencer ที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อน้ำหอม
ตารางที่ 1 แสดงค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิทธิพลของบุคคลที่มีชื่อเสียงกับการตัดสินใจซื้อน้ำหอม
อิทธิพลของบุคคลที่ ความดึงดูดใจ
มีชื่อเสียง
(X1)

ความ
ไว้วางใจ
(X2)

ความชำนาญ
เชี่ยวชาญ (X3)

ความ
เคารพ (X4)

ความดึงดูดใจ (X1)

.748**

.652**

1

ความไว้วางใจ (X2)
ความชำนาญ
เชี่ยวชาญ (X3)
ความเคารพ (X4)
ความเหมือนกับ
กลุ่มเป้าหมาย (X5)
การตัดสินใจ
ซื้อน้ำหอม (Y1)

1

การตัดสินใจ
ซื้อน้ำหอม
(Y1)

.732**

ความ
เหมือนกับ
กลุ่มเป้าหมาย
(X5)
.739**

.718**

.772**

.739**

.577**

1

.788**

.793**

.651**

1

.847**

.661**

1

.675**

.624**

1

จากตารางที่ 1 พบว่า อิทธิพลของบุคคลที่มีชื่อเสียง (Influencer) ทั้ง 5 ด้าน มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ
ซื้อน้ำหอม โดยความดึงดูดใจ มีความสัมพันธ์กัน .624 ความไว้วางใจ มีความสัมพันธ์กัน .577 ความชำนาญเชี่ยวชาญ
มีความสัมพันธ์กัน .651 ความเคารพ มีความสัมพันธ์กัน .661 และความเหมือ นกับกลุ่มเป้าหมาย มีความสัมพันธ์กัน
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.675 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่าอิทธิพลของบุคคลที่มีชื่อเสียง (Influencer) ทั้ง 5 ด้าน ถ้ามีอิทธิพล
ของบุคคลที่มีชื่อเสียงที่สูง การตัดสินใจซื้อน้ำหอมก็จะสูงขึ้นด้วย แสดงให้เห็นว่าตัวแปรอิสระมีอิทธิพลต่อกั นสูง หรือ
เกิดปัญหาตัวแปรอิสระกันเองสูง (Multicolinearity)
ตารางที่ 2 แสดงการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) อิทธิพลของบุคคลที่มีชื่อเสียง
หรือ Influencer ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้ำหอม (ด้วยวิธี Stepwise)
ตัวแปรพยากรณ์

การตัดสินใจซื้อน้ำหอม
t

p-value

9.841

.000

.285

4.360

.000

.048

.271

4.675

.000

.050

.236

4.486

.000

B

Std. Error

ค่าคงที่

1.248

.127

ด้านความเหมือนกับกลุ่มเป้าหมาย

.255

.059

ด้านความชำนาญเชี่ยวชาญ

.225

ด้านความดึงดูดใจ

.223

Beta

R = 0.719, R2 = 0.516, Adjusted R2 = 0.513, F = 140.865, P-value = .000d
*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 2 พบว่า เมื่อวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณของตัวแปรพยากรณ์อิทธิพลของบุคคลที่มีชื่อเสียง
(Influencer) ด้านความเหมือนกับกลุ่มเป้าหมาย ด้านความชำนาญเชี่ยวชาญ และด้านความดึงดูดใจ สามารถร่วมกัน
พยากรณ์การตัดสินใจซื้อน้ำหอมของผู้บริโภควัยทำงาน ได้ร้อยละ 51.6 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดง
ให้เห็นว่าปัจจัยอิทธิพลของบุคคลที่มีชื่อเสียง (Influencer) ทั้ง 3 ด้านมีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้ำหอมของผู้บริโภค
วัยทำงาน และมีความสัมพันธ์กันในทิศทางเดียวกัน และเมื่อนำตัวแปรทั้งหมดที่ร่วมกันพยากรณ์ มาเขียนเป็นสมการ
ถดถอยพหุคูณในรูปแบบคะแนนดิบ ได้ดังนี้
ŷ = 1.248 + 0.255 (ด้านความเหมือนกับกลุ่มเป้าหมาย) + 0.225 (ด้านความชำนาญเชี่ยวชาญ) + 0.223
(ด้านความดึงดูดใจ)
สรุปผล และอภิปรายผล
จากการศึกษาข้อมูลการตัดสินใจซื้อน้ำหอม จากกลุ่มตัวอย่าง 400 คน สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
1) การตัดสินใจซื้อน้ำหอม โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยกลุ่มตัวอย่างจะซื้อน้ำหอมเพราะมีความต้องการที่จะใช้
น้ำหอมในชีวิตประจำวันเป็นปกติ โดยจะมีการเลือกจากการดมกลิ่นที่ถูกใจ รวมถึงการค้นหาข้อมูลน้ำหอมจากสื่อและ
การรีวิวต่างๆ มาเปรียบเทียบกัน ที่สำคัญบุคคลที่มีชื่อเสียงก็มีผลต่อการดึงดูดให้ผู้บริโภคหันมาสนใจมากขึ้น และเกิด
การตัดสินใจที่ง่ายขึ้นในการเลือกซื้อ ดังนั้นบุคคลผู้มีชื่อเสียงถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งในการเป็นตัวช่วยดึงดูดผู้บริโภค
ให้ซื้อสินค้า
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2) จากการทดสอบสมมติฐานอิทธิพลของบุคคลที่มีชื่อเสียง (Influencer) อย่างน้อย 1 ด้านที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อน้ำหอมของผู้บริโภควัยทำงาน พบว่า อิทธิพลของบุคคลผู้มีชื่อเสียงมี 3 ด้านมีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้ำหอม
ของผู้บริโภควัยทำงาน ได้แก่ ด้านความเหมือนกับกลุ่มเป้าหมาย ด้านความชำนาญเชี่ยวชาญและด้านความดึงดูดใจ
มีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้ำหอมของผู้บริโภคอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
1. ด้านความเหมือนกับกลุ่มเป้าหมายได้แก่ กลุ่มตัวอย่างมีความชื่นชอบบุคคลที่มีชื่อเสียง รูปร่าง หน้าตาดี
และบุคลิกดี มียอดผู้ติดตามทางโซเชียลเยอะๆ กำลังอยู่ในกระแสนิยมของสังคม และรู้สึกสนใจหรือชื่นชอบอยู่แล้ว
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ โชติกา วิบูลย์ศิริวงศ์ (2561) ศึกษาการโฆษณาโดยใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านช่องทางออนไลน์ (อินสตาแกรม) ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยด้านความดึงดูดใจ
มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สก๊อตของผู้บริโภค เนื่องจากการใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงน่าดึงดูดใจ มีบุคลิกที่ดี รูปร่าง
หน้าตาดี ได้รับความนิยมในการรีวิวสินค้า และเป็นบุคคลที่เราติดตาม รวมถึงมียอดผู้ติดตามทางโซเชียลเยอะอยู่แล้ว
ทำให้สามารถโน้มน้าวใจแก่ผู้บริโภคได้ดีในการตัดสินใจซื้อน้ำหอม และยังช่วยส่งเสริมให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของสินค้า
อีกด้วย และการใช้ บุคคลที่มีชื่อเสียงที่กำลังได้รับความนิยมกำลังอยู่ในกระแส ทำให้สินค้าดูมีความน่าสนใจและ
ทันสมัยมากขึ้น ทั้งยังถ้าเป็นบุคคลที่ผู้บริโภคติดตามหรือชื่นชอบอยู่แล้ว ก็จะคอยรักษาฐานของผู้บริโภคที่เป็นลูกค้า
ได้อีกด้วย ซึ่งความดึงดูดใจและน่าสนใจของบุคคลผู้มีชื่อเสียงนี้ จะนำไปสู่การตัดสินใจซื้อน้ำหอมของผู้บริโภคในที่สุด
2. ด้านความชำนาญเชี่ยวชาญ ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างจะติดตามบุคคลผู้มีชื่อเสียงที่มีความรู้เฉพาะด้านเครื่องสำอาง
และน้ำหอม และชอบรีวิวเกี่ยวกับสินค้าเครื่องสำอางและน้ำหอม รู้สึกเชื่อมั่นในผู้นำเสนอที่ใช้ทักษะความรู้เฉพาะด้าน
รวมทั้งติดตามบุคคลผู้มีชื่อเสียงที่ประสบความสำเร็จเป็นที่ยอมรับของสังคม และมีประสบการณ์สอดคล้องเกี่ยวกับ
สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ กอบบุญ ทองไสว (2564) ศึกษาอิทธิพลของ Influencer ที่มีผลต่อ
การตัดสินใจซื้อเวชสำอางของกลุ่มผู้บริโภคในหน่วยงาน eXta health & wellness ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด
(มหาชน) พบว่า ปัจจัยด้านความชำนาญเชี่ยวชาญของ Influencer มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเวชสำอางของกลุ่ม
ผู้บริโภค เนื่องจากบุคคลผู้มีชื่อเสียงที่มีความเชี่ยวชาญในการนำเสนอสินค้า จะเป็นแรงจูงใจต่อทัศนคติของผู้บริโภค
ค่อนข้างมาก และทำให้เป็นที่น่าเชื่อถือ ผู้บริโภคเกิดความเชื่อใจ มั่นใจในสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้นๆ มากขึ้น มีพฤติกรรม
คล้อยตามในการตัดสินใจซื้อที่ง่าย อย่างเช่น การใช้นักกีฬามานำเสนอหรือรีวิวสินค้าเกี่ยวกับอุปกรณ์กีฬาหรือเสื้อผ้า
ต่างๆ ที่นักกีฬาใส่ ก็จะทำให้มีความดึงดูดต่อผู้บริโภคที่ชื่นชอบหรือติดตามนักกีฬาคนนั้นมากขึ้น หรือการใช้ดารา
ที่เชี่ยวชาญในด้านเครื่องสำอางอย่าง คุณโมเม นภัสสร บูรณศิริ หรือที่เรียกกันติดปากว่า โมเมพาเพลิน ที่ได้มาสาธิต
ขั้นตอนเกี่ยวกับการแต่งหน้า และให้ความรู้ในด้านความสวยงามต่างๆ ทั้งยังมีการรีวิวสินค้าอีกมากมาย ทำให้มีการ
ติดตามเป็นจำนวนมาก ซึ่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอิทธิพลของบุคคลที่มีชื่อเสียงที่จะทำให้ผู้บริโภคเกิดการตัดสินใจซื้อสิ นค้า
หรือผลิตภัณฑ์ได้ง่ายมากขึ้น และถือเป็นการตลาดออนไลน์ในปัจจุบันอีกรูปแบบหนึ่ง
3. ด้านความดึงดูดใจได้แก่ กลุ่มตัวอย่างจะชื่นชอบบุคคลที่มีชื่อเสียงที่มีไลฟ์สไตล์คล้ายกัน ทำให้เกิดความสนใจ
ดึงดูดใจกันอาจเกิดจากมีช่วงอายุวัยเดียวกัน เป็นผู้นำด้านความงามเครื่องสำอางและน้ำหอม และกำลังเป็นที่นิยม
ในปัจจุบัน ทำให้กลุ่มตัวอย่างมีความอยากใช้สินค้าแบบเดียวกับบุคคลผู้มีอิทธิพลที่มีระดับทางสังคมคล้ายคลึ งกัน
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ โชติกา วิบูลย์ศิริวงศ์ (2561) ศึกษาการโฆษณาโดยใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านช่องทางออนไลน์ (อินสตาแกรม) ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยด้านความเหมือนกับ
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กลุ่มเป้าหมายของบุคคลที่มีชื่อเสียงมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านช่องทางออนไลน์ (อินสตาแกรม)
เนื่องจากผู้บริโภคมักจะมีความสนใจในผู้นำเสนอหรือรีวิวสินค้าที่มีการใช้ชีวิตที่คล้ายๆ กัน อายุใกล้เคียงกัน มีสภาพ
หรือระดับทางสังคมที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งทำให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจและดึงดูดใจของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้นๆ มากขึ้น
เกิดการเปิดใจรับสินค้าได้ง่าย ทำให้รู้สึกคุ้นเคยกับสินค้า เพราะการจะตัดสินใจซื้อสินค้าต่างๆ ถ้าการใช้ชีวิตหรืออายุ
ของผู้นำเสนอหรือรีวิวสินค้าไม่ใกล้เคียงกัน อาจทำให้การรีวิวขายสินค้าไม่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายเท่าที่ควร เกิดความ
ไม่น่าสนใจในสินค้านั้น ดังนั้นความเหมือนกับกลุ่มเป้าหมายจึงมีความสำคัญกับผู้บริโภคในการ ที่จะตัดสิน ใจซื้ อ
ผลิตภัณฑ์
ŷ = 1.248 + 0.255 (ด้านความเหมือนกับกลุ่มเป้าหมาย) + 0.225 (ด้านความชำนาญเชี่ยวชาญ)
+ 0.223 (ด้านความดึงดูดใจ) R2 = 0.516
Multiple Regression Analysis
ด้านความดึงดูดใจ (X1)

by Stepwise

ด้านความวางใจ (X2)
ด้านความชำนาญเชี่ยวชาญ

การตัดสินใจซื้อ

(X3)

น้ำหอม

ด้านความเคารพ (X4)
ด้านความเหมือนกับ
กลุ่มเป้าหมาย (X5)

Effect
Not Effect

ภาพที่ 2 แสดงอิทธิพลของบุคคลผู้มีชื่อเสียง (Influencer) ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้ำหอมของผู้บริโภควัยทำงาน
ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้
1. ควรให้ความสำคัญในการเลือกบุคคลผู้มีชื่อเสียง หรือ Influencer อย่างเช่น การมีบุคลิกภาพดี รูปร่าง
หน้าตาดี มีความน่าเชื่อถือ และกำลังเป็นที่นิยมอยู่ในปัจจุบัน เพื่อสร้างความดึงดูดและโน้มน้าวใจให้ผู้บริโภคสนใจ
ในสินค้าหรือผลิตภัณฑ์มากขึ้น ที่สำคัญผู้นำเสนอหรือรีวิวสินค้าถือเป็นภาพลักษณ์หนึ่งของผลิตภัณฑ์ ซึ่งถ้าภาพลักษณ์ดี
ก็จะส่งเสริมผลิตภัณฑ์ไปในทางที่ดีเช่นกัน
2. ผลการศึกษางานวิจัย สามารถนำไปต่อยอด และวางแผนกลยุทธ์เกี่ยวกับธุรกิจน้ำหอมหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ
ต่อไปได้ เพื่อโน้มน้าวใจให้ผู้บริโภคหันมาสนใจผลิตภัณฑ์ได้ง่ายขึ้น
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ข้อเสนอแนะสำหรับการทำวิจัยครั้งต่อไป
1. ศึกษาปัจจัยหรือตัวแปรอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกับการศึกษาครั้งนี้มาใช้ในการศึกษาครั้งต่อไป เพื่อเป็นแนวโน้ม
ที่อาจจะส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ และได้ข้อสรุปที่หลากหลายมากขึ้น
2. แนะนำศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายผลิตภัณฑ์น้ำหอมผ่านทางออนไลน์โดยเฉพาะ เนื่องจากสถานการณ์
Covid-19 ในปัจจุบัน ทำให้ผู้บริโภคไม่สะดวกในการออกไปซื้อของนอกบ้าน และหันมาใช้บริการต่างๆ ผ่านช่องทาง
ออนไลน์มากยิ่งขึ้น
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจ่ายเงินปันผลของบริษัทจดทะเบียนกลุ่มอุตสาหกรรมขนส่ง
และโลจิสติกส์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการจ่ายเงินปันผลของบริษัทจดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย: กรณี ศึ กษา บริ ษ ั ท ในกลุ ่ ม อุ ต สาหกรรมขนส่ ง และโลจิ ส ติ กส์ โดยใช้ ว ิ ธ ี การทางสถิ ต ิ เชิ ง พรรณนา
(Descriptive Statistics) และการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ซึ่งได้กำหนดตัวแปร
ดังนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผล (DY) อัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (AT)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) อัตราส่วนมูลค่าหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชี (P/BV) ขนาดของกิจการ (SIZ) โดย
อาศัยข้อมูลรายไตรมาสตั้ง แต่ไตรมาสที ่ 1 ของปี ค.ศ. 2011 ถึง ไตรมาสที่ 2 ปี ค.ศ. 2012 ผลการศึกษาพบว่ า
อัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้นมีความสัมพันธ์ต่ออัตราการจ่ายเงินปันผลมากที่สุดถึง 5 บริษัท อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วน
ของผู้ถือหุ้นมีความสัมพันธ์ต่อการจ่ายเงินปันผลรองลงมาที่ 3 บริษัท ขนาดของกิจการมีความสัมพันธ์ต่อการจ่ายเงินปันผล
2 บริษัท อย่างมีนัยสำคัญ และอัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม อัตราส่วนมูลค่าหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชี มีความสัมพันธ์
ต่ออัตราการจ่ายเงินปันผลน้อยที่สุด
คำสำคัญ: เงินปันผล บริษัทจดทะเบียนในกลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Abstract
The objective of this research was to investigate The determinants of dividend payout of the
companies in transportation and logistics industry listed in the stock exchange of Thailand. Descriptive
statistics and multiple regression analysis were employed. The variables were defined as follows:
Dividend Payout Ratio (DY) Return on Equity Ratio (ROE) Total Asset Turnover (AT) Debt to Equity Ratio
( D/ E) Ratio of share value to book value ( P/ BV) size of business ( SIZ) . The data used in this study
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consist of quarterly data from the first quarter of 2011 to the second quarter of 2012 The results of
the study found that Return on equity ratio is most closely correlated to dividend payout ratio of the
five companies, debt to equity ratio has the second highest correlation to dividend payout of the
three companies. The size of the enterprise is related to dividend payout of the two companies
significantly. However, turnover of total assets share value to book value ratio has the least relationship
to the dividend payout ratio.
Keywords: Dividend Yield, Company Registered in the Transport and Logistics Group, Stock Exchange
of Thailand
บทนำ
ในปัจจุบันเศรษฐกิจทั้งในและนอกประเทศมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง การขนส่งและโลจิสติกส์ได้เข้ามามีส่วนร่วม
เป็ น บทบาทที่ ส ำคั ญ และจำเป็ น อย่ า งมากในการช่ ว ยดำเนิ น ความสะดวกในด้ า นการขนส่ ง สิ น ค้ า ที่ ใ นตอนนี้
เป็นอุตสาหกรรมที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ในช่วงปลายปี 2563 ถึงกลางปี 2564 เศรษฐกิจภายในประเทศมีแนวโน้มที่ จะ
ปรั บ ตั ว ดี ขึ้ น จากการสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคระบาด COVID-19 ได้ ท ำให้ ค วามต้ อ งการในประเทศ
มีการขยายตัว ประกอบกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกและแรงขับเคลื่อนมาตรการเศรษฐกิจของภาครัฐส่งผลให้การบริโภค
และการลงทุนภาคเอกชนและการส่งออกไปยังประเทศคู่ค้าที่สำคัญกลับมาปรับตัวสูงขึ้น
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของธุรกิจบริการด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ในประเทศไทยในปัจจุบันนี้มีแนวโน้มทีจ่ ะ
เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งส่งผลต่อการเลือกพิจารณาของนักลงทุนที่จะเข้ามาลงทุนในด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านโลจิสติกส์และนักวิชาการส่วนใหญ่มีความคิดเห็นตรงกันว่าการขนส่งเป็นหน้าที่ที่สำคัญในธุรกิจ นอกจากนี้ ในช่วง
ไม่กี่ปีที่ผ่านมามีแนวโน้มว่าการขนส่งเป็นกระบวนการที่สร้างมูลค่า แม้ว่าเงื่อนไขมูลค่าและมูลค่าเพิ่มมีประสบการณ์การ
ใช้งานที่เป็นที่นิยม แต่ก็ไม่ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนหรือวัดได้อย่างแม่นยำ จากข้อมูลมูลค่าการส่งออกและราคาดัชนี
ผลตอบแทนรวมของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์แสดงให้เห็นแล้วว่าบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมขนส่ง
และโลจิสติกส์มีแนวโน้มดีขึ้นเรื่อยๆ และเป็นกลุ่มที่นัก ลงทุนให้ความสนใจเนื่องจากเชื่อว่าจะสามารถสร้างผลตอบแทน
ในระยะยาวแก่นักลงทุนได้ เนื่องจากอุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่รัฐให้การสนับสนุน และมี
แนวโน้ ม ที ่ ด ี ท ั ้ ง ในด้ า นการส่ ง ออกและการลงทุ นในตลาดหลั กทรั พ ย์ จึ ง เป็ น ที ่ ม าของการศึ กษาปั จ จั ย ที ่ ม ี ผ ลต่อ
ผลตอบแทนในรูปของเงินปันผลของกลุ่มอุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ เนื่องจากเป็นเรื่องใหม่ที่ยังไม่เคยมีคนศึกษา
อย่ า งจริ งจัง จึ ง ทำให้ เป็นเรื ่องที่ น่าสนใจเรื ่องหนึ่ ง โดยผลของการศึกษานี้ จะเป็ นประโยชน์ ต่ อนักลงทุ นที่สนใจ
ผลตอบแทนในรูปของเงินปันผลของกลุ่มอุตสาหกรรม เพื่อใช้ในการพิจารณาแนวทางการลงทุนเพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับ
ผลตอบแทนตามที่คาดการณ์ไว้
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วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์
ขอบเขตการศึกษา
1. งานวิจัยนี้ใช้ ข้อมูลในไตรมาสที่ 1 ปี 2011 ถึง ไตรมาสที่ 2 ปี 2021 โดยใช้ข้อมูลของบริษัทในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในอุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ ดังนั้น จำนวนที่ใช้ในการวิจัยมี 42 ไตรมาส
2. งานวิจัยนี้ทำการศึกษารายละเอียดของบริษัทในอุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ ที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. งานวิจัยนี้ทำการศึกษานโยบายการจ่ายเงินปันผล (Dividend Yield) โดยให้การจ่ายเงินปันผลเป็นตัวแปรตาม
และอัตราส่วนทางการเงินเป็นตัวแปรอิสระ
4. งานวิจัยนี้ข้อมูลที่นำมาวิจัยเป็นรายละเอียดของบริษัทสรุปรายไตรมาสของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย 10 บริษัท
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
เงินปันผล (Dividend) เงินปันผลตอบแทนที่บริษัทจ่ายบริษัทจะนำเงินส่วนนี้มาทำกำไร บริษัทอาจจะเก็บเงิน
สดเพิ่ม ในส่วนด้านเงินปันผลจะจ่ายเป็นเงินสด บริษัทอาจจะนำกำไรส่วนหนึ่งไปขยายกิจการหรือลงทุนต่อไปอนาคต
และจะนำเงินอีกส่วนมาจ่ายปันผล จ่ายเงินปันผลในรูปแบบการชื้อคืนหลักทรัพย์ในราคาที่กำหนด
นโยบายการจ่ายเงินปันผล ปัจจัยกำหนด และผลกระทบต่อมูลค่าของบริษัทเป็นผลประโยชน์ทางวิชาการที่มี
นัยสำคัญ และมีการอธิบายทฤษฎีในหัวข้อนี้ตลอดหลายปีที่ผ่านมา แต่ยังไม่มีข้อตกลงที่เป็นสากล วิทยานิพนธ์ฉบับนี้
ตรวจสอบความเชื่อมโยงระหว่างนโยบายการจ่ายเงินปันผล สภาพคล่องของหุ้นในด้านต่าง ๆ และข้อมูลราคา ศึกษาตัวอย่าง
บริษัทในช่วงปี พ.ศ. 2539-2556 แสดงให้เห็นว่าโดยเฉลี่ยแล้ว หุ้นของผู้จ่ายเงินปันผลมีส่วนต่างราคาเสนอ-ถามที่ต่ำกว่า
อย่างมีนัยสำคัญและมีอัตราส่วนสภาพคล่องที่ต่ำ กว่า เมื่ อเทียบกับผู้ไม่จ่ายเงินปันผล นอกจากนี้ ยังพบว่าหุ้นของ
ผู้จ่ายเงินปันผลสูงมีสภาพคล่องมากกว่าหุ้นของบริษัทที่จ่ายเงินปันผลต่ำหรือไม่มีเลย การค้นพบนี้สอดคล้องกับการคาดการณ์
ของข้อมูลที่ไม่สมมาตรซึ่งระบุว่าการจ่ายเงินปันผลเปิดเผยข้อมูลภายในสู่ตลาด และทำให้ระดับของข้อมูลไม่สมมาตร
ลดลง ส่งผลให้สภาพคล่องของหุ้นสูงขึ้นในการวิเคราะห์ครั้งต่อ ๆ ไป
Verdickt, Annaert, and Deloof (2019) ทำการศึกษาเกี่ยวกับการเติบโตและผลตอบแทนที่คาดการณ์ ได้
โดยใช้ข้อมูล 165 ปี ทำการตรวจสอบการเติบโตเงินปันผล อัตราผลตอบแทนแบบภูมิปัญญาดั้งเดิมจากเงินปันผลที่
แตกต่างกันไปตามเวลานั้น การเปลี่ยนแปลงของผลตอบแทนที่คาดหวังเงินปันผลที่แข็งแกร่งทุกเวลา การไม่จ่ายเงินปันผล
เป็นเหตุผลที่สำคัญที่สุดเป็นการตัดการเชื่อมกับหลักฐานในก่อนหน้า และยังมีความสามารถคาดการณ์ผลตอบแทน
ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อปรับอัตราผลตอบแทนเงินปันผล สำหรับการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของดัชนี
การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ นี่คือคำอธิบายโดยการปรับเพิ่มสูงขึ้น
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นโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่มีรูปแบบที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลในการอธิบายพฤติกรรมการจ่ายเงินปันผล
วรรณกรรมนโยบายการจ่ายเงินปันผลเชิงทฤษฎีประกอบด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์แบบไดนามิกที่มีแนวโน้มตาม
ทฤษฎีการควบคุมที่เหมาะสมที่สุด จุดประสงค์หลักของการศึกษาวิจัยนี้เพื่อตรวจสอบรูปแบบพฤติกรรมการจ่ายเงินปันผล
ของธนาคารที่จดทะเบียนใน NYSE ภายในกรอบทฤษฎีการควบคุม ที่เหมาะสมนี้ งานนี้แบ่งออกเป็น สามขั้นตอนดังนี้
ผลกระทบของขอบเขตการวางแผนควบคุมที่แตกต่างกันในการกำหนดรูปแบบการจ่ายเงินปันผลจะถูกตรวจสอบ มีการกำหนด
ปัจจัยที่ควบคุมรูปแบบการจ่ายเงินปันผลตามทฤษฎีการควบคุม ระบุปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่ทำได้ดีกว่ากรอบทฤษฎีการควบคุม
ข้ อมู ล ที ่ เหมาะสม และเกี ่ ย วข้ องจากบริ ษ ั ท ด้ า นการธนาคารของ NYSE ได้ รั บ มาเพื ่ อทดสอบประสิ ท ธิ ภาพและ
ประสิทธิภาพของกรอบทฤษฎีการควบคุม การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์และการถดถอยแบบ
ขั้นตอนโลจิสติกส์กำหนดปัจจัยที่ควบคุมรูปแบบการจ่ายเงินปันผลตามทฤษฎีการควบคุม การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์
การถดถอยพหุคูณและการวิ เคราะห์ ก ารถดถอยแบบขั้นตอนช่วยให้ การศึ กษานี้สามารถระบุปัจจั ยที่ เกี่ยวข้องกั บ
ผู้ ที่ ทำได้ดีกว่ากรอบทฤษฎีการควบคุม ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่าแบบจำลองขอบฟ้าการวางแผนระยะยาวมีแนวโน้มที่จะ
เป็นตัวอธิบายที่ดีของการจ่ายเงินปันผลที่สังเกตได้ ซึ่งบ่งชี้ว่าการตัดสินใจจ่ายเงินปันผ ลไม่ได้ถูกจำกัดด้วยระดับ
สินทรัพย์สภาพคล่องที่คาดการณ์ในระยะสั้นหรือระยะกลาง ธนาคารของ NYSE ที่มีรูปแบบการจ่ายเงินปันผลตาม
ทฤษฎีการควบคุมมีความเกี่ยวข้องกับธนาคารขนาดเล็ก อัตราเงินปันผลตอบแทนที่แข็งแกร่ง ผลตอบแทนจากการลงทุน
ที่มากขึ้น และพนักงานจำนวนน้อยที่มีการจ่ายเงินปันผลที่สังเกตได้ซึ่งทำได้ดีกว่ากรอบทฤษฎีการควบคุมนั้นสัมพันธ์กับ
ธนาคารที่มีผลกำไรสูงกว่าตามการระบุโดยผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้นที่สูงขึ้นและฐานลูกค้าที่ขยายโดยนัยตามที่
แนะนำโดยอัตราการเติบโตของรายได้ที่สูงขึ้น ธนาคารที่ทำกำไรได้ดีกว่ายังมีอัต ราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่สูงขึ้น
โดยถูกจำกัดโดยนโยบายการเก็บรักษาแบบอนุรักษ์นิยมที่กำหนดโดยนัยภายใน ซึ่งระบุโดยอัตราส่วนการจ่ายที่ต่ำกว่า
และมีแนวโน้มว่าจะมีขนาดที่เล็กกว่า มีการวิจัยเพิ่มเพื่อตรวจสอบพฤติกรรมการจ่ายเงินปันผลขององค์กรที่ดำเนินงาน
ในตลาดหุ้นอื่นๆ ทั่วโลก และควรช่วยปลดล็อกศักยภาพอย่างเต็มที่ที่นำเสนอโดยกรอบทฤษฎีการควบคุม (Abdou,
Pointon, & El-Masry, 2008)
การวิเคราะห์หลักทรัพย์โดยใช้ปัจจัยพื้นฐาน หรือการวิเคราะห์ปัจจั ยพื้นฐาน เป็นปัจจัยที่เป็นกำหนดอัตรา
ผลตอบแทนความเสี่ยงจากการลงทุนและมูลค่าของหลักทรัพย์ หรือเรียกว่า การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน จะเป็นการวิเคราะห์
ภาวะเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม ภาพรวมบริษัท เพื่อกำหนดมูลค่าหลักทรัพย์ (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2564)
1. การวิ เคราะห์ เศรษฐกิ จ (Economic Analysis) การวิ เคราะห์ เศรษฐกิ จ เป็ น การพิ จ ารณาหลายอย่ า ง
ประกอบกัน เช่น วัฏจักรเศรษฐกิจ นโยบาย การเงิน นโยบายการคลัง อัตราเงินเฟ้อ การใช้จ่ายของผู้บริโภค และของ
ธุรกิจ นักลงทุนจะต้องวิเคราะห์องค์ประกอบต่างๆ เพื่อสรุปภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศว่า ปัจจุบันอยู่ในช่วงขาขึ้น
หรือขาลง รวมถึงคาดการณ์ว่าในอนาคต ภาวะเศรษฐกิจอยู่ในช่วงใด (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2564)
2. การวิเคราะห์อุตสาหกรรม เป็นการพิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องภายใน รวมถึงการสืบเนื่องเชื่อมโยงผลกระทบ
ในอุ ต สาหกรรมอื่นและจากภาวะเศรษฐกิ จหรื อปัจจั ยทางด้านมหาภาคอื่ นๆ ซึ่ ง จะช่ว ยให้เข้ าลั กษณะเฉพาะและ
การเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้น (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2564)
3. การวิเคราะห์บริษัท การวิเคราะห์ปัจจัยภายในของกิจการที่มีผลต่อการดำเนินงานของธุรกิจ เพื่อดูผลการดำเนินงาน
ของบริษัท และนำข้อมูลเหล่านั้นทำการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ที่แท้จริงจากการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน ซึ่งจะ
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เป็นเครื่องมือหนึ่งที่นักลงทุนใช้ในการวิเคราะห์ประมาณการฐานะทางการเงิน โดยนักลงทุนอาจจะวิเคราะห์จากการนำ
อัตราส่วนทางการเงินของบริษัทเทียบกับอัตราส่วนในอดีตที่ผ่านมาเทียบกับค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม
วิธีการดำเนินการวิจัย
การวิจัยนี้ใช้ตัวแปรในการวิจัย ดังนี้ ตัว แปรตาม คือ อัตราการจ่ายเงินปันผล ตัวแปรอิสระ คือ อัตราส่วน
ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น อัตราส่วนมูลค่าหุ้นต่อมูลค่า
ทางบัญชี และขนาดกิจการ ดังตาราง
ตารางที่ 1 ข้อมูลที่นำมาใช้ในการศึกษาและหน่วยที่ใช้ในการศึกษา
ลำดับ
1
2
3
4
5
6

ข้อมูลที่นำมาใช้ในการศึกษา
อัตราการจ่ายเงินปันผล
อัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม
อัตราส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของผู้ถือหุน้
อัตราส่วนมูลค่าหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชี
ขนาดของกิจการ

หน่วย
ร้อยละ
ร้อยละ
เท่า
เท่า
เท่า
ร้อยละ

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
จากการศึกษาข้อมูลบริษัทกลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พบว่า มีจำนวนบริษัท
ที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมทั้งหมด 27 บริษัท อย่างไรก็ตาม หลังจากที่ได้ค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลและตัวแปร
อิสระอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง พบว่า มีจำนวนบริษัทที่มีข้อมูลย้อนหลังครบ 42 ไตรมาส จำนวน 10 บริษัท ดังนั้น บริษัทที่จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ในกลุ่มอุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ที่ใช้ในการศึกษาในการวิจัย มีดังนี้
1. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
AOT
2. บริษัท เอเซียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน)
ASIMAR
3. บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
BTS
4. บริษัท เกียรติธนา ขนส่ง จำกัด (มหาชน)
KIAT
5. บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)
KWC
6. บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)
NYT
7. บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน)
TSTE
8. บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
TTA
9. บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)
PSL
10. บริษัท อาร์ ซีแอล จำกัด (มหาชน)
RCL
แหล่งที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2564)
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งานวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยอาศัยข้อมูลของบริษัทในกลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ ตั้งแต่ปี 2011-2021 ของบริษัทที่ซื้อขาย
หลั กทรั พ ย์ ในตลาดหลั กทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย สื บ ค้ น จาก www.set.or.th และ SETSMART ข้ อมู ล ดั ง กล่ า วมี
รายละเอียดดังนี้
ข้อมูลอัตราส่วนทางการเงินที่ใช้ในการศึ กษา ได้แก่ อัตราการจ่ายเงินปันผล (DY) อัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
(ROE) อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (AT) อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) อัตราส่วนมูลค่าหุ้นต่อมูลค่า
ทางบัญชี (P/PE) และขนาดของกิจการ (SIZ) นำข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ คือ
โปรแกรม Eviews ซึ่งมีการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติดังนี้
1. วิเคราะห์ทางสถิติเชิงพรรณนา
ในการศึกษาผู้วิจัยเลือกวิเคราะห์ทางสถิติเชิงพรรณนาในรูปของค่าเฉลี่ย (Mean) ค่ามัธยฐาน (Median)
ค่าสูงสุด (Maximum) ค่าต่ำสุด (Minimum) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อเป็นการสรุป
ลักษณะของข้อมูล
จากการวิจัยได้ใช้ข้อมูลในการวิจัยมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาได้ดังตารางต่อไปนี้ โดยงานวิจัยนี้
จะแสดงเฉพาะบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ( AOT) เป็นตัวอย่าง
ตารางที่ 2 ตารางแสดงค่าสถิติของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT)
DY

ROE

AT

D/E

P/BV

SIZ

Mean

1.49

11.89

0.27

0.58

4.41

5.46

Median

1.44

15.16

0.27

0.48

4.52

5.59

Maximum

2.90

18.40

0.36

1.06

7.71

5.14

Minimum

0.28

-8.08

0.04

0.21

0.68

1.07

Std.Dev

0.50

6.32

0.07

0.26

2.20

3.45

Observations

42

42

42

42

42

42

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล จำนวน 42 ไตรมาส สรุปได้ดังนี้
ผลการทดสอบสถิติ (DY) ของบริษัท AOT พบว่า มีค่าเฉลี่ยที่ร้อยละ 1.49 ค่ามัธยฐานที่ร้อยละ 1.44
ค่าสูงสุดที่ร้อยละ 2.90 ค่าต่ำสุดที่ร้อยละ 0.28 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ร้อยละ 0.50
ผลการทดสอบสถิติ (ROE) ของบริษัท AOT พบว่า มีค่าเฉลี่ยที่ร้อยละ 11.89 ค่ามัธยฐานที่ร้อยละ 15.16
ค่าสูงสุดที่ร้อยละ 18.40 ค่าต่ำสุดร้อยละ 8.08 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ร้อยละ 6.32
ผลการทดสอบสถิติ (AT) ของบริษัท AOT พบว่า มีค่าเฉลี่ยที่ร้อยละ 0.27 ค่ามัธยฐานที่ร้อยละ 0.27
ค่าสูงสุดที่ร้อยละ 0.36 ค่าต่ำสุดที่ร้อยละ 0.04 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ร้อยละ 0.07
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ผลการทดสอบสถิติ (D/E) ของบริษัท AOT พบว่า มีค่าเฉลี่ย 0.58 เท่า ค่ามัธยฐาน 0.48 เท่า ค่าสูงสุด 1.06
เท่า ค่าต่ำสุด 0.21 เท่า ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.26 เท่า
ผลการทดสอบสถิติ (P/BV) ของบริษัท AOT พบว่า มีค่าเฉลี่ย 4.41 เท่า ค่ามัธยฐาน 4.52 เท่า ค่าสูงสุด 7.71
เท่า ค่าต่ำสุด 0.68 เท่า ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.20 เท่า
ผลการทดสอบสถิติ (Firm Size) ของบริษัท AOT พบว่า มีค่าเฉลี่ย ที่ร้อยละ 5.46 ค่ามัธยฐานที่ร้อยละ 5.59
ค่าสูงสุดที่ร้อยละ 5.14 ค่าต่ำสุดที่ร้อยละ 1.07 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ร้อยละ 42.99
2. การวิเคราะห์ถดถอยความสัมพันธ์โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
ในการศึ กษาเป็ น การวิ เคราะห์ ข้ อมู ล โดยใช้ การวิ เ คราะห์ ถ ดถอยเชิ ง เส้ น เชิ ง พหุ ค ู ณ (Multiple Linear
Regression Analysis) เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปร
รายละเอียดการคำนวณตัวแปรต่างๆ ที่ใช้ในการวิจัยนี้สามารถแสดงเป็นสมการได้ดงั นี้
ตัวแปรตาม
- อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield)
อัตราส่วนระหว่างเงินปันผลตอบแทน =

เงินปันผลต่อหุน้
ราคาตลาดหุน้

x 100

ตัวแปรอิสระ
- อัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) =
- อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (AT) =

กำไรสุทธิ

x 100

ส่วนของผู้ถือหุน้
ยอดขายหรือรายได้รวม

- อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) =

สินทรัพย์รวม
รวมหนี้สิน
ส่วนของผูถ้ ือหุ้น
ราคาต่อหุ้น

- อัตราส่วนมูลค่าหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชี (P/BV) =

มูลค่าหุน้ ทางบัญชีต่อหุน้

- ขนาดของกิจการ (SIZ) = มูลค่าสินทรัพย์รวมของกิจการ (วิเคราะห์ขนาดแต่ละบริษทั ที่อยู่ใน
อุตสาหกรรม ซึ่งธุรกิจที่มีขนาดใหญ่จะได้เปรียบมากกว่าธุรกิจขนาดเล็ก)
จากการวิจัยได้ใช้ข้อมูลในการวิจัยมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณได้ดังตารางต่อไปนี้
โดยงานวิจัยนี้จะแสดงเฉพาะบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ( AOT) เป็นตัวอย่าง
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ตารางที่ 3 ตารางแสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ( AOT)
Variable

Coeffocient

Std.Error

t-Statistic

Prob.

ROE

0.189395

0.0404171

4.679781

0.0000

AT

-12.66925

3.609484

-3.509990

0.0012***

D/E

-0.092936

0.534071

-0.174014

0.8628

P/BV

-0.522157

0.12175

-4.2916

0.0001***

SIZ

2.7212

2.8813

3.056718

0.0042***

C

3.479591

0.746227

4.662914

0.0000

R-squared

0.690250

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1
** มีนยั สำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5
*** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

DY = 3.48 – 0.19ROE*** -12.67AT*** - 0.093D/E – 0.52P/BV*** +2.72SIZ*** + 𝜀
ค่าสัมประสิทธิ์ (Coefficient) ของอัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) เท่ากับ 0.189 อัตราหมุนเวียนของ
สินทรัพย์รวม (AT) เท่ากับ -12.67 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) เท่ากับ -0.093 อัตราส่วนมูลค่าหุ้นต่อ
มูลค่าทางบัญชี (P/BV) เท่ากับ -0.52 และขนาดของกิจการ (SIZ) เท่ากับ 2.72
ค่าการกระจายตัวของค่าเฉลี่ย (Standard Error) ของอัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) เท่ากับ 0.040
อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (AT) เท่ากับ 3.61 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) เท่ากับ 0.53 อัตราส่วน
มูลค่าหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชี (P/BV) เท่ากับ 0.12 และขนาดของกิจการ (SIZ) เท่ากับ 2.88
ค่าสถิติทดสอบ (Test Statistic) ของอัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) เท่ากับ 4.68 อัตราหมุนเวียนของ
สินทรัพย์รวม (AT) เท่ากับ -3.51 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) เท่ากับ -0.17 อัตราส่วนมูลค่าหุ้นต่อมูลค่า
ทางบัญชี (P/BV) เท่ากับ -4.29 และขนาดของกิจการ (SIZ) เท่ากับ 3.06
ค่าความเชื่อมั่น (Probability) ของอัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) เท่ากับ 0.0000 อัตราหมุนเวียน
ของสินทรัพย์รวม (AT) เท่ากับ 0.0012 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) เท่ากับ 0.8628 อัตราส่วนมูลค่าหุ้น
ต่อมูลค่าทางบัญชี (P/BV) เท่ากับ 0.0001 และขนาดของกิจการ (SIZ) เท่ากับ 0.0042
ค่า R-squared ที่คำนวณได้มีค่าเท่ากับ 0.6902 คือ การเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทนของ
บริษัท สามารถอธิบายได้ด้วยสมการถดถอย ที่คำนวณได้ร้อยละ 69.02
ผลวิเคราะห์ พบว่า ตัวแปรอิสระที่สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของ DY ได้อย่างมีนัยสำคัญของบริษัท
AOT คือ อัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (AT) อัตราส่วนมูลค่าหุ้นต่อมูลค่าทาง
บัญชี (P/BV) และขนาดของกิจการ (SIZ)
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หาก (ROE) เปลี่ยนแปลงขึน้ 1% จะส่งผลให้ (DY) เพิ่มขึ้น 0.189395%
หาก (AT) เปลี่ยนแปลงขึ้น 1% จะส่งผลให้ (DY) ลดลง 12.66925%
หาก (P/BV) เปลี่ยนแปลงขึน้ 1% จะส่งผลให้ (DY) ลดลง 0.522157%
หาก (SIZ) เปลี่ยนแปลงขึ้น 1% จะส่งผลให้ (DY) เพิ่มขึ้น 2.7212%
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า อัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) หมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (AT)
อัตราส่วนมูลค่าหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชี (P/BV) และขนาดของกิจการ (SIZ) มีความสัมพันธ์ต่ออัตราการจ่ายเงินปันผลของ
บริษัท AOT อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) ไม่มีความสัมพันธ์ต่ออัตราการจ่ายเงินปันผลของบริษัท AOT
ผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณสามารถแสดงผลการวิจัยได้ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 4 สรุปผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear Regression)
หลักทรัพย์
AOT
ASIMAR
BTS
KIAT
KWC
NYT
TSTE
TTA
PSL
RCL

สมการ
DY = 3.48 – 0.19ROE*** -13AT*** - 0.10D/E – 0.52P/BV*** +2.72SIZ*** + ε
DY = 1.56 – 0.096ROE + 2.657AT + 4.55D/E** – 4.85P/BV + 1.11SIZ + ε
DY = 2.23 + 0.013ROE + 0.02AT -1.60***D/E – 0.24P/BV +2.31SIZ*** + ε
DY = 3.48 – 0.19ROE*** -12.67AT*** - 0.09D/E – 0.52P/BV*** +2.72SIZ*** + ε
DY = 5.07 + 0.22ROE** - 5.65AT- 1.45D/E – 2.189P/BV*+2.40SIZ + ε
DY = -2.32 – 1.120ROE** + 71.96AT** + 10.42D/E*** – 2.10P/BV – 1.09SIZ + ε
DY = 3.95 + 0.039ROE – 0.21AT - 0.024D/E – 0.63P/BV – 6.10SIZ* + ε
DY = 0.06 + 0.06ROE*** - 7.59AT – 15.57D/E*** – 2.27P/BV + 2.27SIZ + ε
DY = 10.09 + 0.167ROE*** – 50.76AT*** + 0.93D/E + 0.25P/BV – 5.21SIZ + ε
DY = 1.89 + 0.01ROE – 1.06AT + 0.12D/E + 1.00P/BV – 8.23SIZ + ε

จากการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณในบริษัททั้งหมด 10 บริษัท สามารถสรุปความสัมพันธ์ระหว่างอัตรา
การจ่ายเงินปันผลและตัวแปรอิสระต่างๆ ได้ดังตารางต่อไปนี้ ซึ่งใช้การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple
Linear Regression) โดยทดสอบที่ระดับนัยสำคัญของความสัมพันธ์ 3 ระดับ คือ 0.01 หรือที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 99%
0.05 หรือที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% 0.1 หรือที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 90%
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ตารางที่ 5 ตารางแสดงเครื่องหมาย + หมายถึง ความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกัน , เครื่องหมาย - หมายถึง ความสัมพันธ์
ทิศทางตรงกันข้าม
หลักทรัพย์
AOT
ASIMAR
BTS
KIAT
KWC
NYT
TSTE
TTA
PSL
RCL

ROE
+

AT
-

ผลการทดสอบ
D/E

P/BV
-

SIZ
+

+
+
+
-

+
+

+
+

+
+

+
-

สรุปและอภิปรายผล
อั ต ราส่ ว นผลตอบแทนผู ้ ถื อหุ ้ น (Return on Equity: ROE) จากการศึ กษาที ่ กล่ าวไว้ ว ่ า บริ ษ ั ท ที ่ ม ี ทิ ศทาง
ความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกัน โดยมีระดับความเชื่อมั่นที่ 99% คือ 1) บริษัท AOT มีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ 0.189395
2) บริษัท KIAT มีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ 0.161558 3) บริษัท TTA มีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ 0.063985 4) บริษัท
PSL มีค่าสัมประสิทธิ์ เท่า กับ 0.166845 มี ระดับความเชื่ อมั ่นที ่ 95% มีค่าสัมประสิทธิ์ เท่ากับ บริษัท KWC คือ
0.222559
Total Asset Turnover: AT ซึ่งตรงตามสมมติฐานที่ได้ตั้งเอาไว้ เช่นเดียวกับผลจากการศึกษาที่กล่าวไว้ว่า
บริษัทที่มีทิศทางความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกัน โดยมีระดับความเชื่อมั่นที่ 95 % คือ บริษัท NYT มีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ
71.96449
Debt to Equity Ratio: D/E จากการศึกษาที่กล่าวไว้ว่าความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางตรงกันข้าม โดยมีระดับ
ความเชื่อมั่นที่ 99% คือ บริษัท BTS มีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ -1.959648
Price to Book Value Ratio: P/BV ซึ่งตรงตามสมมติฐานที่ได้ตั้งเอาไว้ เช่นเดียวกับผลจากการศึกษาที่กล่าวไว้ว่า
บริษัทที่มีทิศทางความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกัน โดยมีระดับความเชื่อมั่นที่ 90% คือ บริษัท KWC มีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ
2.188304
Firm Size ควรเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับอัตราการจ่ายเงินปันผลของบริษัท จากการศึกษาที่กล่าวไว้ว่า บริษัท
ที่มีทิศทางความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกัน โดยมีระดับความเชื่อมั่นที่ 99% คือ บริษัท AOT มีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ
2.7212 และมีระดับความเชื่อมั่นที่ 90% คือ บริษัท TSTE มีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ 6.1010
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จากการวิจัยพบว่า ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับอัตราการจ่ายเงินปันผลมากที่สุด คือ ROE ซึ่งพบว่า มีความสัมพันธ์
ทั้งสิ้น 6 บริษัท จากทั้งหมด 10 บริษัท มีความสัมพันธ์ในทิศทางบวกทั้งหมด 5 บริษัท ยกเว้นบริษัท NYT มีความสัมพันธ์
ในทิศทางเชิงลบ รองลงมาคือ D/E ที่มีความสัมพันธ์เป็นอันดับที่ 2 จะมี 3 บริษัทที่มีความสัมพันธ์ในทิศทางบวก
ยกเว้น บริษัท BTS ที่มีความสัมพันธ์ในทิศทางลบ ต่อมาจะเป็น Firm Size ที่มีความสัมพันธ์เป็นอันดับที่ 3 มี 2 บริษัท
ที่มีความสัมพันธ์ในทิศทางบวก ยกเว้นบริษัท KIAT ที่มีความสัมพันธ์ในทิศทางลบ และอันดับสุดท้ายคือ AT, P/BV ที่มี
บริษัท AOT เป็นไปในทิศทางลบ
ข้อเสนอแนะ
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊กของผู้บริโภค
ระหว่างสถานการณ์โควิด-19 ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊กของผู้บริโภค
ระหว่างสถานการณ์โควิด-19 ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ ตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษาคือ ผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊ก จานวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลคือแบบสอบถามที่
ผ่านการตรวจสอบความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงของเนื้อหาแล้ว สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ผลการศึกษาพบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 20–29 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001–30,000 บาท ผู้บริโภคทุกคนเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊ก มีความถี่ใน
การซื้อเดือนละ 1–3 ครั้ง และมีราคาแต่ละครั้งต่ากว่า 1,000 บาท
ผลการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ พบว่า ความไว้วางใจ การรับรู้ราคา การรับรู้
ประโยชน์ และคุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารส่ ง ผลต่ อ ความตั้ ง ใจซื้ อ สิ น ค้ า ออนไลน์ ผ่ า นเฟซบุ๊ ก ของผู้ บ ริ โ ภคระหว่ า ง
สถานการณ์โควิด-19 ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
คาสาคัญ: ความไว้วางใจ การรับรู้ราคา การรับรู้ประโยชน์ คุณภาพการให้บริการ การตั้งใจซื้อ
Abstract
This research aimed to investigate the factors affecting consumers' intention to shop online
via Facebook during the Covid- 19 situation in Bangkok Metropolitan Region by using a quantitative
research method. The samples used in the study were 400 respondents who had bought products
via Facebook. The instrument used to collect data was the questionnaires that were approved for
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the content reliability and validity. The statistics used for the data analyses were frequency,
percentage, mean, standard deviation, and multiple regression analysis at the 0. 05 level of
significance. The results showed that most of the respondents were females, aged between 20 and
29 years old, held a bachelor’s degree, and worked for private companies with an average monthly
income between 10,001–30,000 baht. They also shopped 1–3 times per month and spent less than
1,000 baht each time.
The results of hypothesis testing revealed that the trust, perceived value of price,
perceived usefulness, and service quality Influenced on the consumers’ intention to shop online via
Facebook during the COVID-19 situation in Bangkok Metropolitan Region with a statistical significance
of 0.05.
Keywords: Trust, Perceived Value of Price, Perceived Usefulness, Service Quality, Purchase Intention
บทนา
โรคระบาดโควิด-19 เป็นเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบมากต่อชีวิต และสินทรัพย์ของบุคคล และการประกอบ
ธุรกิจ ธุรกิจอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบมากมาย ซึ่ง ผู้บริโภคจาเป็นต้องเปลี่ ยนแปลงการเป็น อยู่ และรูปแบบ
พฤติกรรมและการใช้จ่ายหลายด้าน โดยผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้าที่มีราคาถูก มองหาสินค้าที่มีความคุ้มค่า คุ้มราคา และ
ในขณะเดียวกัน ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี เป็นเหตุที่ทาให้ในปัจจุบันรูปแบบการค้ามีความแตกต่างไปจากอดีต มีการนา
เทคโนโลยีเข้ามาทาธุรกิจการค้ามากขึ้น และมีการพัฒนาปรับปรุงให้เหมาะสมทันสมัยกับการใช้งาน มีการปรับตัวให้
เข้ากับชีวิตของประชาชน ไม่ว่าจะเป็นระบบการส่งสินค้าและพร้อมเก็บชาระปลายทางหรือ Online Payment
อานวยความสะดวกให้แก่ผู้บริโภคมากขึ้น (โพซิชั่นนิ่ง, 2563)
เนื่องจากปัจจุบันมียอดการใช้อินเทอร์เน็ตสูงขึ้น ตัวช่วยหนึ่งที่สาคัญคือโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน และ
เฟซบุ๊กยังเป็นอันดับหนึ่งที่มีผู้เล่นมากที่สุด (สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ , 2564) ทาให้ปัจจุบันการซื้อขาย
ทางออนไลน์มีเพิ่มขึ้นและมีความไว้วางใจ ความเชื่อถือในการซื้อสินค้า โดยไม่จาเป็นต้องเห็นสินค้าจริงมากขึ้น ทาให้
ร้านค้าออนไลน์ในปัจจุบนั มีการแข่งขันกัน ส่งผลให้ผู้บริโภคสามารถเปรียบเทียบราคาสินค้า คุณภาพสินค้าและบริการ
ของผู้ขาย ซึ่งผู้ให้บริการควรต้องสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าเพื่อให้เกิดความประทับใจการซื้อซ้าและบอกต่อ และ
ผู้บริโภคต้องการความรวดเร็วและสะดวกสบายในการเลือกซื้อมากขึ้น เพียงแค่สั่งซื้อผ่านแอปพลิเคชันก็สามารถรอรับ
สินค้าถึงหน้าบ้านได้เลย เหตุนี้จึงทาให้ต้องเลือกซื้ อสินค้าจากเว็บไซต์ที่มี คุณภาพดี (Website Quality) ที่ทาให้
ผู้บริโภครับรู้ถึงข้อมูลการสินค้า รับรู้ประโยชน์ รับรู้ราคาและคุณค่าของสินค้าที่จาหน่ายผ่านเว็บไซต์ ธุรกิจจาเป็นต้อง
สร้างความน่าเชื่อถือ ประหยัดเวลาและรวดเร็ว ส่งมอบตรงเวลา (หทัยกานต์ อินทสมบัติ, 2558) ความตั้งใจซื้อสินค้าของ
ผู้บริโภครับรู้ผ่านจากประสบการณ์ของแต่ละบุคคลที่มีต่อการใช้งานเว็ บไซต์ โดยพัฒนาจากประสบการณ์กลายเป็น
ความเชื่อและทัศนคติที่ ดีต่ อการใช้บ ริการทาให้ เกิด ความมั่ น ใจและตั้ งใจซื้ อสิน ค้าในครั้ง ต่ อๆ ไป (Salam, Iyer,
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Palvia, & Singh, 2005) ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้ทาวิจัยจึงได้ทาการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมความ
ตั้งใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊กของผู้บริโภคระหว่างสถานการณ์โควิด-19 ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊ กของ
ผู้บริโภคระหว่างสถานการณ์โควิด-19 ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความไว้วางใจ
Guiltinan (1989) ให้ความหมายไว้ว่า การสร้างความเชื่อใจจะก่อให้เกิดความไว้วางใจ ในการซื้อขายสินค้า
ต้องประกอบไปด้วยความซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภค ความเข้าใจ และดูแลเอาใจใส่ความต้องการของผู้บริโภค เพราะความไว้วางใจ
จะนาไปสู่ความจงรักภักดีของผู้บริโภคที่มีความเสี่ยงสูงในการซื้อสินค้าหรือบริการที่ไม่สามารถจับต้องได้ และทัศนคติ
ที่จะส่งผลต่อความตั้งใจซื้อ Morgan and Hunt (1994) ให้ความหมายว่า ความไว้วางใจเป็นความเชื่อมั่นที่ฝ่ายหนึ่งมีต่อ
อีกฝ่ายหนึ่งเนื่องจากความซื่อสัตย์และความน่าเชื่อถือของอีกฝ่ายหนึ่ง
ทฤษฎีของความไว้วางใจ
Dick and Basu (1994) กล่าวว่าเป็นการยากสาหรับลูกค้าที่จะไว้วางใจองค์กร เมื่อลูกค้าไว้วางใจองค์กรนัน้
พวกเขาไม่ต้องการเป็นลูกค้าหรือใช้บริการขององค์กรอื่น
แนวคิดและทฤษฎีเรื่องการรับรู้ด้านราคา
Nagle and Holden (2002) ให้ความหมายว่า ผู้บริโภคเปรียบเทียบสินค้าประเภทเดียวกันตามราคาเพื่อให้
เกิดความพึงพอใจ Anderson and Wynstra (2010) ให้ความหมายไว้ว่า การรับรู้ด้านราคา คือ สิ่งที่ผู้บริโภครับรู้ว่า
เป็นมูลค่าของราคาที่จ่ายไป จากคาจากัดความของการรับรู้ราคาข้างต้น โดยสรุ ป มูลค่าที่รับรู้ของราคามีผลโดยตรง
ต่อการตัดสินใจซื้อ
ทฤษฎีของการรับรู้ด้านราคา
Sweeney and Soutar (2001) กล่าวว่า ความพึงพอใจมีผลทาให้การรับรู้ด้านราคาแตกต่างกันออกไป เมื่อลูกค้า
รับรู้ราคาก่อนการตัดสินใจ ส่วนความพึงพอใจจะเกิดจากหลังที่ซื้อสินค้าหรือบริการไปแล้ว
Zeithaml (1988) กล่าวว่า คุณค่าที่ลูกค้ารับรู้โดยทั่วไปหมายถึงการประเมินโดยรวมของผู้บริโภคเกี่ยวกับ
ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ ขึ้นอยู่กับการรับรู้ถึงสิ่งที่ได้รับ และได้ให้คาจากัดความของการรับรู้ราคา มูลค่าที่แตกต่างกัน
ได้ 4 แบบ
1. มูลค่าเป็นราคาต่า
2. มูลค่าเป็นสิง่ ที่ผู้บริโภคต้องการในผลิตภัณฑ์
3. มูลค่าตามคุณภาพที่ได้รบั สาหรับราคาที่จา่ ย
4. ให้คุณค่ากับสิ่งทีผ่ ู้บริโภคได้รับ
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แนวคิดและทฤษฎีเรื่องการรับรู้ประโยชน์
Venkatesh, Morris, Davis, and Davis (2003) ได้ให้ความหมาย การรับรู้ประโยชน์ด้านสังคม หมายถึง
ผลที่เกิดในสังคมขึ้นอยู่กับคนที่ให้ความสนใจเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ว่ามีอิทธิพลและบทบาทมากเพียงใด และอิทธิพลทาง
สังคมคือการที่พฤติ กรรมของบุคคลหนึ่ง ๆ มีผลต่อพฤติกรรมและทั ศนคติ ของบุคคลอื่น ในลั กษณะทางเดี ย วกัน
Alderfer (1969) ความหมายของการรับรู้ประโยชน์ด้านจิตใจอารมณ์ว่า ความต้องการด้านความสัมพันธ์ ที่ต้องการได้
การยอมรับจากผู้อื่น การผูกพันกับผู้อื่นในการทางาน หรือการเป็นพวกและการยอมรับ รู้และแบ่งปันความรู้สึ ก
ระหว่างกัน
การรับรู้ประโยชน์ในการใช้งาน (TAM: Perceived Usefulness)
Davis (1989) อธิบายถึงประโยชน์ที่ได้รับ เป็นระดับความเชื่อส่วนบุคคลในการใช้เทคโนโลยีที่คาดว่าจะช่วย
เสริมการทางานของเทคโนโลยีให้เป็นมิตรกับผู้ใช้มากขึ้น มักต้องรวมถึงความรวดเร็ว และความแม่นยาด้วย
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับความคุณภาพการให้บริการ
ณัฐพัชร์ ล้อประเสริฐ (2549) ให้ความหมายของคุณภาพไว้ว่า คุณภาพเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคพึงพอใจเสมอและ
พูดถึงเมื่อได้ใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นแล้ว โดยไม่คานึงถึงความสามารถในการใช้งาน ซึ่งรวมถึงความรู้สึก ของ
ผู้บริโภค ความพึงพอใจ ความประทับใจ และความภักดีของลู กค้า วันวิสาข์ พิมลวิทยา (2557) ได้ศึกษาพบว่ า
คุณภาพบริการเกิดจากการที่ผู้บริโภคจะสะสมความคาดหวังที่จะได้รับจากการบริการโดยจะมีความพึงพอใจกับการบริการ
เมื่อการตอบสนองอยู่ในระดับที่รับได้
ทฤษฎีคุณภาพการให้บริการ
Parasuraman, Zeithaml, and Berry (1988) ได้กาหนดการวัดคุณภาพของการบริการไว้ 5 ข้อ ได้แก่
1. สิ่งที่สัมผัสได้ หมายถึง บุคลิกภาพของพนักงานที่ให้บริการ อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการให้บริการ
แก่ลูกค้า และสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
2. ความเชื่อถือและไว้วางใจ หมายถึง ปัจจัยที่แสดงให้ลูกค้าทราบว่าพนักงานสามารถที่จะตอบสนอง
ความต้องการโดยที่มีความน่าเชื่อถือและวางใจได้
3. ความรวดเร็วในการตอบสนอง คือ ความกระตือรือร้นและความรวดเร็วในการทางานของพนักงาน
ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างถูกต้องครบทุกความต้องการ
4. การรับประกัน หมายความว่าสินค้าหรือบริก ารต้องมีหลักประกัน เนื่องมาจากเกิดความบกพร่อง
ของสินค้าหรือบริการ อีกทั้งต้องให้ลูกค้ามั่นใจว่าส่งมอบสินค้าได้ตรงเวลา มีมาตรฐาน และบริการได้อย่างดีเยี่ยม
5. การเอาใจใส่ลูกค้าเป็นรายบุคคล เป็นการที่ทาให้ลูกค้ารู้สึกถึงความสาคัญเพิ่มขึ้นถ้ าพนักงานใส่ใจ
ดูแลลูกค้าอย่างดีเยี่ยมและตั้งใจเป็นรายบุคคล
แนวคิดและทฤษฎีเรื่องความตั้งใจซื้อ
Kim and Pysarchik (2000) ได้ให้ความหมายว่า ช่วงเวลาที่ผู้บริโภคต้องการเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตนเอง
ไม่ได้ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์เพียงอย่างเดียวต้องประกอบด้วยปัจจัยด้านอื่นๆ เช่นการดูแลของผู้ประกอบการ และเป็น
การซื้อผลประโยชน์ให้ตรงกับความต้องการ ความตั้งใจซื้อจึงเป็นโอกาสที่นาไปสู่การตัดสินใจที่ซื้อจริง มีความน่าจะเป็น
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เท่ากับ 0.95 Howard (1994) ได้ให้ความหมายความตั้งใจซื้อว่า เป็นกระบวนการทางจิตที่แสดงถึงการวางแผนของ
ผู้บริโภคในการซื้อแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง
ทฤษฎีของความตั้งใจซื้อ
Parasuraman, Berry, and Zeithami (1991) กล่าวว่า ความตั้งใจจะแสดงให้เห็นถึงความจงรักภักดี 4 ด้าน
คือ
1. ความตั้งใจซื้อ (Purchase Intention) คือ การแสดงออกถึงความต้องการที่ผู้บริโภคเลือกซื้อหรือใช้บริการ
นั้นเป็นสิ่งแรก จะสามารถสะท้อนให้เห็นพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคได้
2. การพูดแบบปากต่อปาก (Word of Mouth Communications) คือ พฤติกรรมการพูดแบบปากต่อปากคือ
การที่พนักงานให้บริการที่มีประสิทธิภาพซึ่งส่งผลให้ผู้บริโภคพึงพอใจ ทาให้ผู้บริโภคพูดถึงแต่สิ่งดีๆ เกี่ยวกับผู้ให้ บริการ
และบริการ รวมถึงการแนะนาและให้กาลังใจผู้อื่นให้สนใจและมาใช้บริการนั้น สามารถใช้วิเคราะห์ความภักดีของ
ผู้บริโภคที่มีต่อผู้ให้บริการได้
3. ความอ่อนไหวต่อปัจจัยด้านราคา (Price Sensitivity) คือ ผู้บริโภคยินดีจ่ายในราคาที่สูงกว่าคนอื่น
และผู้บริโภคไม่มีปัญหาเมื่อผู้ให้บริการขึ้นราคา หากการบริการสามารถตอบสนองความพอใจได้
4. พฤติกรรมการร้องเรียน (Complaining Behavior) คือ การที่เกิดปัญหาแล้วพบว่ากิจการไม่ชี้แจง
หรือแก้ปัญหา จะเกิดการบอกต่อคนอื่น การร้องเรียนกับผู้ให้บริการ ส่งหนังสือพิมพ์ หรือชี้แจงปัญหาผ่านทางเว็บไซต์
อินเตอร์เน็ต ตัวนี้เป็นตัววัดถึงความตอบสนองเชิงลบของผู้บริโภค
วิธีดาเนินงานวิจัย
การวิจัยสาหรับการศึกษาในครั้งนี้ ซึ่งใช้การวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้วิธีเลือกกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) กาหนดขนาดตัวอย่างจากการคานวณหาขนาดตัวอย่าง กรณีไม่ทราบจานวนประชากร โดย
ใช้สูตรของ Taro Yamane โดยกาหนดค่าความเชื่อมั่น ร้อยละ 95 และระดับค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ ±5 (กัลยา
วานิ ช ย์ บั ญ ชา, 2552) ซึ่ ง สู ต รในการคานวณที่ ใช้ ในการศึกษาครั้ง นี้ จ ะได้ ขนาดกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง (n) = 384.16 คน
หมายถึง ต้องใช้ขนาดตัวอย่างอย่างน้อย 384 คน ซึ่งผู้วิจัยได้ทาการเพิ่มขนาดตัวอย่างเป็นจานวนทั้งสิ้น 400 คน
ประกอบด้วย กลุ่มตัวอย่าง ผู้บริโภคที่เคยซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊กในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีอายุ
ตั้งแต่ 18-70 ปี โดยแบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลแบ่งออกเป็น 7 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบคาถาม โดยเป็นคาถามแบบให้เลือกตอบเพียงคาตอบเดียว จานวน 7 ข้อ
ส่วนที่ 2 เป็นคาถามเกี่ยวข้องด้านความไว้วางใจ โดยเป็นคาถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
Scale Method) ในรูปแบบของลิเคิร์ท (Likert’s Scale) โดยมีคาตอบให้เลือก 5 ระดับ จานวน 7 ข้อ
ส่วนที่ 3 เป็นคาถามเกี่ยวข้องด้านการรับรู้ด้านราคา โดยเป็นคาถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
Scale Method) ในรูปแบบของลิเคิร์ท (Likert’s Scale) โดยมีคาตอบให้เลือก 5 ระดับ จานวน 5 ข้อ
ส่วนที่ 4 เป็นคาถามเกี่ยวข้องด้านการรับรู้ประโยชน์ โดยเป็นคาถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
Scale Method) ในรูปแบบของลิเคิร์ท (Likert’s Scale) โดยมีคาตอบให้เลือก 5 ระดับ จานวน 5 ข้อ
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ส่วนที่ 5 เป็นคาถามเกี่ยวข้องด้านคุณภาพการให้บริการ โดยเป็นคาถามแบบมาตราส่วนประมาณค่ า
(Rating Scale Method) ในรูปแบบของลิเคิร์ท (Likert’s Scale) โดยมีคาตอบให้เลือก 5 ระดับ จานวน 8 ข้อ
ส่วนที่ 6 เป็นคาถามเกี่ยวข้องกับความตั้งใจซื้อ โดยเป็นคาถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale
Method) ในรูปแบบของลิเคิร์ท (Likert’s Scale) โดยมีคาตอบให้เลือก 5 ระดับ จานวน 4 ข้อ ซึง่ ระดับความเห็นทั้ง
5 ระดับ คือระดับความพึงพอใจที่จะมีตั้งแต่พอใจหรือเห็นด้วยที่สุด ไปจนถึงไม่พอใจหรือไม่เห็นด้วยที่สุด ได้แก่ 5 หมายถึง
เห็นด้วยอย่างยิ่ง 4 หมายถึง เห็นด้วย 3 หมายถึง ปานกลาง 2 หมายถึง ไม่พึงพอใจ 1 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
ส่วนที่ 7 เป็นคาถามที่เกี่ยวกับข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อความตั้งใจซื้อสินค้าเป็นคาถาม
แบบปลายเปิด (Open-ended Response Question)
การตรวจสอบความเชื่อมั่น ผู้วิจัยพิ จารณาจากค่าสัมประสิทธิ์ครอนบาคอัลฟ่า (Cronbach’s Alpha
Coefficient) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
ตารางที่ 1: ค่าสัมประสิทธิ์ครอนบาค อัลฟ่า ของแบบสอบถาม
ส่วนของคาถาม
ด้านความไว้วางใจ
ด้านการรับรู้ราคา
ด้านการรับรู้ประโยชน์
ด้านคุณภาพการให้บริการ
การตัดสินใจซื้อ
รวม

ค่าอัลฟ่าแสดงความเชื่อมั่น (n = 40)
0.899
0.898
0.851
0.900
0.949
0.961

ผลค่า สัมประสิทธิ์ครอนบาคอัลฟ่า (Cronbach’s Alpha Coefficient) ที่ได้จากการวิจัยได้ทดลองแจก
แบบสอบถามนั้น พบว่า กลุ่มตัวอย่าง จานวน 40 คน มีค่าสัมประสิทธิ์ครอนบาคอัลฟ่า ของแต่ละตัวแปรมากกว่า 0.7
(Cronbach, 1984) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแบบสอบถามเหล่านี้พร้อมที่จะนาไปใช้งานในขั้นตอนต่อไป โดยค่าความเชื่อมัน่
ผลรวมอยู่ที่ 0.961
โดยการแปลผลข้อมูลกาหนดค่าอันตรภาคชั้น สาหรับการแปลผลข้อมูลโดยคานวณค่าอันตรภาคชั้น เพื่อ
กาหนดช่วงชั้น ด้วยการใช้สูตรคานวณและคาอธิบายสาหรับแต่ละช่วงชั้น ดังนี้ (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2552)
อันตรภาคชั้น
=
ค่าสูงสุด – ค่าต่าสุด
จานวนชัน้
=
5–1
5
=
0.80
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ซึ่งได้เกณฑ์ประเมินผล ดังนี้
ช่วงชัน้
คาอธิบายสาหรับการแปลผล
1.00–1.80
ความเห็นเชิงบวกระดับน้อยทีส่ ดุ
1.81–2.60
ความเห็นเชิงบวกระดับน้อย
2.61–3.40
ความเห็นเชิงบวกระดับปานกลาง
3.41–4.20
ความเห็นเชิงบวกระดับมาก
4.21–5.00
ความเห็นเชิงบวกระดับมากทีส่ ดุ
โดยสถิติที่ใ ช้ใ นการวิเ คราะห์เ ป็น การใช้ส ถิต ิเ ชิง พรรณนา ( Descriptive Statistics) ซึ่ง ได้แ ก่
ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้บรรยายเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปและคุณสมบัติของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ เป็นต้น และสถิติเชิงอ้างอิง (Inferential Statistics) เป็นการวิเคราะห์อิทธิพลตัวแปรที่
ศึกษา คือ ความไว้วางใจ การรับรู้ราคา การรับรู้ประโยชน์ และคุณภาพการใช้บริการมีผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้า
ออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊ก ของผู้บริโภคระหว่างสถานการณ์โควิด-19 ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยใช้การวิเคราะห์
การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) เป็นการวิเคราะห์เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตาม (Dependent
Variable) จานวนหนึ่งตัวแปรกับตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป เป็นสถิติที่ใช้ในการทดสอบ
สมมติฐาน โดยเมื่อทราบค่าตัวแปรหนึ่งก็จะสามารถทาอีกตัวแปรหนึ่งได้
ผลการวิจัย
ผลสรุปการวิจัยสรุปได้ว่า ความไว้วางใจ การรับรู้ราคา การรับรู้ประโยชน์ และคุณภาพการให้บริการส่งผล
ต่อความตั้งใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊กของผู้บริโภค ระหว่างสถานการณ์โควิด -19 ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ผลการศึกษาด้านคุณสมบัติของผู้ตอบแบบสอบถาม และผลสรุปตามวัตถุประสงค์มีดังนี้
1. ผลสรุปข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลสรุปได้ว่า จากการสารวจกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 20–29 ปี
มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001–30,000 บาท ส่วนใหญ่
เลือกซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊ก มีความถี่ในการซื้อเดือนละ 1–3 ครั้ง และมีราคาสินค้าที่ซื้อต่ากว่า 1,000 บาท
2. ผลสรุปข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยด้านความไว้วางใจ การรับรู้ราคา การรับรู้ประโยชน์ คุณภาพการให้บริการ
และความตั้งใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊กของผู้บริโภค ระหว่างสถานการณ์โควิด-19 ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นต่อข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยด้านความไว้วางใจ การรับรู้
ราคา การรับรู้ประโยชน์ คุณภาพการให้บริการ และความตั้งใจซื้อสินค้าออนไลน์ผา่ นเฟซบุ๊กของผู้บริโภค
ระหว่างสถานการณ์โควิด-19 ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ข้อมูลของแต่ละตัวแปร
ปัจจัยด้านความไว้วางใจ
ปัจจัยด้านการรับรู้ราคา
ปัจจัยด้านการรับรู้ประโยชน์
ปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการ
ความตั้งใจซื้อ

S.D.
.6333
.6733
.6953
.6727
.8675

x̄
3.41
3.45
3.65
3.38
3.41

การแปลผล
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก

ผลการศึกษาตามตารางที่ 2 สรุปได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวมต่อปัจจัยด้านการรับรู้
ประโยชน์ ในระดับความสาคัญมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.65 รองลงมา ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิด เห็น
โดยรวมต่ อ ปั จ จั ย ด้ า นการรั บ รู้ ร าคา ในระดั บ ความส าคั ญ มาก โดยมี ค่ า เฉลี่ ย รวมเท่ า กั บ 3.45 ต่ อ มา ผู้ ต อบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวมต่อปัจจัยด้านความไว้วางใจ ในระดับสาคัญมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.41
และผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวมต่อความตั้งใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊กในระดับความสาคัญมาก
โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.41 และลาดับสุดท้าย ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวมต่อปัจจัยด้านคุณภาพ
การให้บริการ ในระดับความสาคัญปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.38
3. การสรุป ผลการทดสอบสมมติ ฐานของปัจ จัย ที่มี ผลต่ อความตั้ งใจซื้อสิ นค้าออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊ก ของ
ผู้บริโภคระหว่างสถานการณ์โควิด-19 ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊กของผู้บริโภค ระหว่างสถานการณ์
โควิด-19 ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ตัวแปรอิสระ
ความไว้วางใจ
การรับรูร้ าคา
การรับรูป้ ระโยชน์
คุณภาพการให้บริการ

B
.306
.179
.292
.261

Beta
.228
.142
.238
.206

t
3.916
2.121
4.190
3.800

P-value
.000*
.035*
.000*
.000*

Tolerance
.361
.275
.378
.418

VIF
2.768
3.640
2.643
2.395

หมายเหตุ: R Square = .519, Adjusted R Square = .514, F = 105.992, มีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05

ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้า ปัจจัยทั้ง 4 ด้านมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อที่ระดับนัยสาคัญ
0.05 เมื่ อ พิ จ ารณาอิ ท ธิ พ ลของปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ ความตั้ ง ใจซื้ อ สิ น ค้ า ออนไลน์ ผ่ า นเฟซบุ๊ ก ของผู้ บ ริ โ ภคระหว่ า ง
สถานการณ์โควิด-19 ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า ปัจจัยด้านการรับรู้ประโยชน์มีอิทธิพลมากที่สุด
มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐาน (β) เท่ากับ 0.238 รองลงมาคือ ปัจจัยด้านความไว้วางใจ มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย
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มาตรฐาน (β) เท่ากับ 0.228 ปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการ มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐาน ( β) เท่ากับ
0.206 และปัจจัยด้านการรับรู้ราคา มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐาน (β) เท่ากับ 0.142 ตามลาดับ
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การกาหนด ( 𝑅2 = 0.519) แสดงว่าปัจจัยด้านความไว้วางใจ ปัจจัยด้านการรับรู้ราคา
ปัจจัยด้านการรับรู้ประโยชน์ และปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการ ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่า นเฟซบุ๊ก
ร้อยละ 51.9 ส่วนอีกร้อยละ 48.1 เกิดจากปัจจัยอื่น
การอภิปรายผล
การอภิปรายผลของข้อค้นพบต่างๆ ที่ได้จากงานวิจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊ก
ของผู้บริโภค ระหว่างสถานการณ์โควิด-19 ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผู้วิจัยนาเสนอและประเมินข้อค้นพบที่ได้
จากการวิจัยที่สามารถยืนยันความสอดคล้องระหว่างข้อค้นพบและสมมติฐานการวิจัย ซึ่งมีความสอดคล้องกับทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องสามารถอธิบายได้ดังนี้
ความไว้วางใจมีส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊กของผู้บริโภคระหว่างสถานการณ์โควิด-19
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทั้งนี้เนื่องจากผู้บริโภคต้องการความจริงใจจากร้านขายสินค้าออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊ก
ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพของสินค้าที่เป็นไปที่ได้ลงประกาศ หรือข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าครบถ้วน ถูกต้อง ตามคาบรรยาย
สินค้าที่แจ้งให้ผู้บริโภคทราบ รวมทั้งเงื่อนไขการรับประกันในการสั่งซื้อสินค้าอย่างชัดเจน ด้วยเหตุนี้จึงทาให้ความ
ไว้ ว างใจส่ ง ผลต่ อ ความตั้ ง ใจซื้ อ สิ น ค้ า ออนไลน์ ผ่ า นเฟซบุ๊ ก ของผู้ บ ริ โ ภคระหว่ า งสถานการณ์ โ ควิ ด -19 ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล สอดคล้องกับแนวคิดของ (Dick & Basu, 1994) กล่าวว่า ความไว้วางใจที่ลูกค้ามี
ให้กับองค์กรนั้นเกิดขึ้นได้ยาก แต่ถ้าความไว้วางใจเกิดขึ้นแล้วลูกค้าจะไม่ใช้บริการเป็นลูกค้าขององค์กรอื่น และมักจะ
จงรักภักดีต่อองค์กรนั้นๆ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ช่วยลดความเสี่ยงในการซื้อบริการต่างๆ
การรับรู้ราคาส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊กของผู้บริโภคระหว่างสถานการณ์โควิด-19
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทั้งนี้ เนื่องจากผู้บริโภคต้องการรู้สึ กถึงความคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปสามารถ
เปรียบเทียบราคาสินค้าในแต่ละร้านได้ และราคาสินค้าที่ขายผ่านเฟซบุ๊กมีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับร้านค้าปลีก
ทั่วไปที่พบว่าในสินค้าที่ขายต้องเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้จึงทาให้การรับรู้ราคาส่งผลต่อ
ความตั้งใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊กของผู้บริโภคระหว่างสถานการณ์โควิด -19 ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล สอดคล้องกับแนวคิดของ Sweeney and Soutar (2001) กล่าวว่า ความพึงพอใจมีผลทาให้การรับรู้ด้าน
ราคาแตกต่างกันออกไป เมื่อลูกค้ารับรู้ราคาก่อนการตัดสินใจ ส่วนความพึงพอใจจะเกิดจากหลังที่ซื้อสินค้าหรือ
บริการไปแล้ว
การรับรู้ประโยชน์ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊กของผู้บริโภคระหว่างสถานการณ์โควิด-19
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทั้งนี้ เนื่องจากผู้บริโภคใช้แอปพลิเคชั นช่วยให้เลือกซื้อสินค้าได้เร็วขึ้น และยัง
เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการหาสิ น ค้ า ที่ ต้ อ งการง่ า ยขึ้ น อี ก ทั้ ง ยั ง รู้ สึ ก เพลิ ด เพลิ น จากการซื้ อ สิ น ค้ า ออนไลน์ ผ่ า น
เฟซบุ๊ ก ด้วยเหตุนี้จึงทาให้การรับรู้ประโยชน์ ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊กของผู้บริโภคระหว่ าง
สถานการณ์โควิด-19 ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สอดคล้องกับแนวคิดของ Amaro and Duarte (2015)
ได้ศึกษาและพัฒนาการรับรู้ถึงประโยชน์ซึ่งพัฒนามาจากแบบจาลองการยอมรับ เทคโนโลยี (The Technology
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Acceptance Model-TAM) เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภคสินค้า หรือบริการออนไลน์ ซึ่งประกอบด้วย ความหลากหลาย
ของผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์ในด้านความสะดวกสบาย ความเพลิดเพลิน และความประหยัดเวลา Davis (1989) ได้
อธิบายถึงการรับรู้ประโยชน์ที่ได้รับนั้น เป็นระดับความเชื่อส่วนบุคคลที่มีต่อการใช้เทคโนโลยีนั้น ๆ ซึ่งคาดว่าจะช่วย
เพิ่มศักยภาพในการทางานทางด้านเทคโนโลยีที่มีการใช้งานที่ ไม่ยากเกินไป อีกทั้งยังต้องรวมไปถึงความรวดเร็ว และ
ความถูกต้องด้วย
คุณภาพการให้บริการส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าออนไลน์ผา่ นเฟซบุ๊กของผูบ้ ริโภคระหว่างสถานการณ์ โควิด-19
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทั้งนี้ เนื่องจากผู้บริโภคให้ความใส่ใจกับคุณภาพการให้บริการของร้านค้าในแต่ละร้าน
ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการอย่างมืออาชีพ สามารถส่งมอบสินค้าได้ตรงตามกกาหนดสัญญา หรือการตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคได้ตลอดเวลา และรับรู้ความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าได้ดี ด้วยเหตุนี้จึงทาให้คุณภาพการให้บริการ
ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊กของผู้บริโภคระหว่างสถานการณ์โควิด-19 ในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล สอดคล้องกับแนวคิดของ ณัฐพัชร์ ล้อประเสริฐ (2549) ที่กล่าวถึงคุณภาพไว้ว่า สิ่งใดก็ตามที่ลูกค้ารู้สึก
พึงพอใจและพูดถึงอยู่เสมอเมื่อได้ใช้สินค้าและบริการ ซึ่งไม่ได้คานึงถึงแต่ประโยชน์การใช้สอย แต่รวมถึงความรู้สึกนึกคิดของ
ผู้บริโภค ความประทับใจ ความพึงพอใจ ไปจนถึงความภักดีของลูกค้า และ ศราวุทธ แจ้ งใจดี (2552) กล่าวว่า
คุณภาพ คือ คุณลักษณะที่เป็นไปตามมาตรฐานปราศจากข้อผิดพลาด ทาให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีและตอบสนองความต้องการของ
ผู้ใช้บริการเป็นที่พึงพอใจ
ข้อเสนอแนะ
ผลจากการวิจัยครั้งนี้ ทาให้ทราบได้ว่า ความไว้วางใจ การรับรู้ราคา การรับรู้ประโยชน์ และคุณภาพการให้บริการ
ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊กของผู้บริโภคระหว่างสถานการณ์โควิด -19 ในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะสาหรับการนาไปใช้งานดังต่อไปนี้
1. เป็นแนวทางให้กับผู้ประกอบธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ที่เกี่ยวข้องสามารถนาผลการวิจัยไปใช้เพื่อให้
ผู้ บ ริ โ ภคเกิ ด ความไว้ ว างใจ ควรรั ก ษาถึ ง มาตรฐานเหมื อ นเช่ น ที่ ผ่ า นมา จากข้ อ ที่ มี เ ฉลี่ ย รวมมากที่ สุ ด ได้ แ ก่
แอปพลิเคชันของเฟซบุ๊กมีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยตลอดเวลา และควรแก้ปัญหาและเพิ่มเรื่องข้อตกลง เงื่อนไข
การรับประกันในการสั่งซื้อสินค้าอย่างชัดเจน เนื่องจากเป็นข้อที่ผู้บริโภคให้ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
2. เป็นแนวทางให้กับผู้ประกอบธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ที่เกี่ยวข้องสามารถนาผลการวิจัยไปใช้เพื่อให้
ผู้บริโภคเกิดการรับรู้ราคา และข้อที่ควรปรับและแก้ไขเป็นเรื่องเกี่ยวกับการซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์จากเฟซบุ๊กมี
ความเหมาะสมต่อสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นข้อที่ผู้บริโภคให้ค่าเฉลี่ยน้อยที่ สุด ผู้ประกอบการควรจัด
โปรโมชันให้ผู้บริโภครับรู้ถึงความคุ้มค่าคุ้มราคามากที่สุด
3. เป็นแนวทางให้กับผู้ประกอบธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ที่เกี่ยวข้องสามารถนาผลการวิจัยไปใช้เพื่อให้
ผู้บริโภคเกิดการรับรู้ประโยชน์ และควรทาการแก้ไขเรื่องเกี่ยวกับแอปพลิเคชันเฟซบุ๊ก สามารถติดตามผลการชาระ
เงินและการส่งสินค้าได้สะดวกและปลอดภัย และแอปพลิเคชันทาให้ท่านได้รับสินค้าอย่างรวดเร็วและถูกต้อง เนื่องจาก
เป็นข้อที่ผู้บริโภคให้ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ควรเพิ่มช่องทางให้ลูกค้าทราบถึงการคุณภาพสินค้า และให้ลูกค้าทาการเช็คสินค้า
ก่อนทาการขนส่ง และจัดทาช่องทางตรวจสอบการชาระเงิน เพื่อแก้ไขปัญหาในจุดนี้
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4. เป็นแนวทางให้กับผู้ประกอบธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ที่เกี่ยวข้องสามารถนาผลการวิจัยไปใช้เพื่อให้
ผู้บริโภคเกิดคุณภาพการให้บริการ และควรทาการแก้ไข เรื่องเกี่ยวกับ ร้านสินค้าออนไลน์จากเฟซบุ๊กที่ท่านเลือก
สามารถตอบสนองความต้องการของท่านได้ตลอดเวลาโดยเปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง เนื่องจากเป็นข้อที่ผู้บริโภคให้
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ควรเพิ่มเวลาในการติดต่อสื่อสารกับผู้บริโภคให้ครอบคลุม 24 ชั่วโมง เพื่อให้ธุรกิจตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคตลอดเวลา ช่องทางนี้จะช่วยให้ผู้บริโภคเกิดความประทับใจ และสร้างภาพจาที่ดีต่อร้านค้า และ
สามารถนาผลจากการศึกษาที่ได้ไปพัฒนาการให้บริการ ใส่ใจต่อความต้องการของผู้บริโภค เพื่อให้ผู้บริโภครับรู้ถึง
คุณภาพการให้บริการมากยิ่งขึ้น
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจใชงานแอปพลิเคชันหาคูของทินเดอร
รู ป แบบเสี ย ค า บริ ก าร กลุ ม ตั ว อย า งที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย คื อ เพศหญิ ง ที่ มี อ ายุ ตั้ ง แต 22 ป ขึ้ น ไปอาศั ย อยู ใ น
กรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน โดยใชแบบสอบถามออนไลนเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลวิเคราะห
ขอมูลดวย สถิติเชิงพรรณนา คาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานดวย
สถิติเชิงอนุมาน วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และการวิเคราะหสมการถดถอยพหุคูณ
(Multiple Regression Analysis) ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับปจจัยดานผลิตภัณ ฑ
รองลงมาดานการรักษาความเปนสวนตัว ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานราคา ดานการใชบริการสวนบุคคล และ
ดานการสงเสริมการตลาด ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจใชงานแอปพลิเคชันหาคูของ
ทินเดอรรูปแบบเสียคาบริการ ไดแก ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ปจจัย
ดานการรักษาความเปนสวนตัว โดยผลการวิจัยครั้งนี้สามารถชวยใหผูประกอบการแอปพลิเคชันทินเดอรทราบถึง
ป จ จั ย ในด า นต างๆ ที่ ส งผลต อ การตั ด สิ น ใจใช งานแอปพลิ เคชั น ทิ น เดอรรู ป แบบเสี ย ค า บริ การ และสามารถนํ า
ผลการวิจัยในครั้งนี้ไปประยุกตใชในการพัฒนาแอปพลิเคชันหาคูอยางมีประสิทธิภาพ สามารถตอบโจทยและดึงดูดให
ผูบริโภคตัดสินใจใชงานแอปพลิเคชันในรูปแบบเสียคาบริการมากขึ้น
คําสําคัญ: สวนประสมทางการตลาดออนไลน การตัดสินใจซื้อ ทินเดอร
Abstract
The objective of this study was to examine factors affecting the decision to use paid Tinder
application. The sample size for the research was 400 females, aged at least 22 years old, living in
the Bangkok Metropolitan area. Data were gathered through online questionnaires and analyzed by
descriptive statistics; frequency, percentage, mean, and standard deviation. Also, the researcher
used inferential statistics, including one-way ANOVA and multiple regressions to test the
hypothesis. The findings revealed that the respondents paid attention to the product the most,
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followed by the application’ s privacy policy, place, price, personalization, and promotion. The
hypothesis test of this study also showed that factors affecting the decision to use paid Tinder
application included product, price, place, and privacy policy. These results can help Tinder
application operators identify factors affecting users’ decisions to use the paid Tinder application.
The application operators can apply these results to develop worthwhile dating applications that
could serve consumers’ needs and attract them to use more paid applications.
Keywords: Online Marketing Mix, Decision to Purchase, Tinder
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ในปจจุบันมีบริษัทธุรกิจจัดหาคูในเมืองไทยอยู ประมาณ 20 ราย เดิมทีการหาคูออนไลนถูกมองเปนเรื่อง
แปลก แตในยุคที่อินเทอรเน็ตเปนทุกอยางและคนโสดครองเมืองมากขึ้น การหาคูออนไลน จึงไมใชเรื่องใหม ยิ่งในชวง
สถานการณแพรระบาดของโควิด-19 ผูคนตองกักตัวทํางานอยูบานมากขึ้น แตการเจอกันนอยลง กลับสงผลใหบริการ
จัดหาคูออนไลนมาแรงเพิ่มขึ้น การใหบริการจัดหาคูสําหรับคนโสดที่มีภูมิหลังดี โดยมีการเก็บขอมูลคนโสดที่ติดตอเขา
มาใชบริการหาคูในไตรมาสแรกของป 2563 ซึ่งเปนชวงที่ผูคนทั่วไปวิตกกังวลจากสถานการณระบาดของโควิด-19
โดยมีการกักตัวทํางานจากบานกันเปนสวนใหญ รวมถึงเลิกกิจการ เลิกจางพนักงาน ทําใหธุรกิจตองหยุดประกอบการ
กันเปนจํานวนมาก ทั้งนี้แอปพลิเคชันหาคูบนสมารทโฟน หรือแอปพลิเคชันที่ทําใหคนในสังคมสามารถทําความรูจัก
พูดคุยกับคนที่ถูกใจ ซึ่งเปนที่นิยมอยางแพรหลายทั่วโลกในปพ.ศ. 2560 มีจํานวนผูใชงาน 240 ลานคน ปพ.ศ. 2561 มี
จํานวนผูใชงาน 250 ลานคน ปพ.ศ. 2562 มีจํานวนผูใชงาน 283 ลานคน ปพ.ศ. 2563 มีจํานวนผูใชงาน 293 ลานคน
และป พ.ศ. 2564 มีจํานวนผูใชงานเพิ่มขึ้น 323 ลานคน (Curry, 2022) จากสถิติดังกลาวบงบอกถึงจํานวนผูใชงาน
แอปพลิเคชันหาคูที่มีเพิ่มขึ้นทุกป นอกจากนี้ ผศ.ดร.มนสิการ กาญจนะจิตรา นักวิจัยประจําสถาบันวิจัยประชากร
และสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เผยถึงสัดสวนประชากรคนโสดในประเทศไทยเพศหญิงมีจํานวนที่สูงขึ้น ผูคนแตงงาน
ชาลง เนื่องจากผูหญิงในปจจุบันมีการศึกษา และการงานที่ดี ทําใหความคิดในการหาคูเปลี่ยนไปจากอดีต (ไทยรัฐ
ออนไลน, 2564) นอกจากนี้การทําความรูจักผูคนใหมๆ ที่มีความเหมาะสม มีความชอบ และทัศนคติที่คลายกันนั้น
เปนไปไดยาก การมีสถานะโสดนั้นจึงถือเปนทางเลือกที่ดีกวา ดังนั้น การเขามาของแอปพลิเคชันหาคู จึงเปนการเพิ่ม
โอกาสใหคนในปจจุบันมีโอกาสหาคู และสละโสดไดงายมากขึ้น เนื่องจากแอปพลิเคชันหาคูนั้นสามารถชวยทําใหผูคน
ไดเจอกับคนที่มีความเหมาะสม มีความคิด และทัศนคติที่คลายคลึงกันไดสะดวกยิ่งขึ้น
ทินเดอร คือ แอปพลิเคชันหาคูสัญชาติอเมริกาที่เปดตัวขึ้นในป พ.ศ. 2555 ใหบริการกวา 190 ประเทศทั่วโลก
มียอดดาวนโหลดมากกวา 430 ลานครั้ง เปนแอปพลิเคชันสําหรับการพบปะผูคนใหมๆ เชื่อมตอผูคนที่ไมนาจะรูจัก
กันใหมาพูดคุย และทําความรูจักกันได โดยสามารถดาวนโหลดมาใชไดฟรี และภายในตัวของแอปพลิเคชันเองยัง
สามารถใชงานไดฟรี และเสียคาบริการ ซึ่งทินเดอรแบงการใชงานตามฟเจอรไดดังตอไปนี้ แบบการใชงานฟรีสามารถ
ใชงานได คือ จับคู แชท นัดเจอ และ 1 Super Likes ตอวัน สวนรูปแบบการใชงานเสียคาบริการจะมีใหเลือกทั้งหมด
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3 แพคเกจ ไดแก 1) ทินเดอรพลัส คิดคาบริการดังนี้ คือ รายเดือนราคาเดือนละ 147.10 บาท แบบเสียคาบริการครั้ง
เดียว 6 เดือน ราคา 589.38 บาท และแบบเสียคาบริการครั้งเดียว 12 เดือน ราคา 884.16 บาท (ทินเดอร, 2564)
2) ทินเดอรโกลด คิดคาบริการดังนี้ คือ รายเดือนราคาเดือนละ 229 บาท แบบเสียคาบริการครั้งเดียว 6 เดือน ราคา
884.22 บาท และแบบเสียคาบริการครั้งเดียว 12 เดือน ราคา 1,326.48 บาท 3) ทินเดอรแพลตตินัม คิดคาบริการ
ดังนี้ คือ รายเดือนราคาเดือนละ 343.65 บาท แบบจายคาบริการครั้งเดียว 6 เดือน ราคา 1,326.48 บาท และแบบ
จายคาบริการครั้งเดียว 12 เดือน ราคา 2,063.52 บาท
ปญหาหลักของคนโสดที่ใชบริการ สังคมคนทํางานที่เชาไปทํางานเย็นกลับบาน ก็ยากที่จะเจอคนที่ถูกใจ
หรือกลาวไดวา ปญหาหลักของคนโสด คือ ความกลา หรือบางทีความไมไดอยากมีแฟน จึงไมไดกระตือรือรนที่จะเขา
ไปจีบใคร การหาแฟนในปจจุบันเปนเรื่องยาก ดวยรูปแบบการใชชีวิต ที่เพศตรงขามในที่ทํางานมีนอย การใชบริการ
จัดหาคูจึงเปนสิ่งที่นาสนใจ เพราะเปนเหมือนบริการที่ชวยคัดหาคนที่เราชอบตามความตองการ แมยังไมเคยเจอหนา
กันเลยก็ตาม แมจะมีคาบริการที่สูง แตก็นับวาเปนการลงทุนที่คุมคาสําหรับใครหลายๆ คน ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา
ถึงปจจัยมีผลตอการตัดสินใจใชงานแอปพลิเคชันหาคูของทินเดอรรูปแบบเสียคาบริการ
วัตถุประสงคของการศึกษา
เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจใชงานแอปพลิเคชันทินเดอรรูปแบบเสียคาบริการ
สมมติฐานในการวิจัย
1. ปจจัยดานประชากรศาสตร ดานอายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายไดที่แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจ
ใชงานแอปพลิเคชันหาคูของทินเดอรรูปแบบเสียคาบริการที่แตกตางกัน
2. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีผลตอการตัดสินใจใชงานแอปพลิเคชันหาคูของทินเดอรรูปแบบเสีย
คาบริการ
ทบทวนวรรณกรรม
ลักษณะทางประชากรศาสตร เพศ อายุ ระดับการศึกษา หรือรายไดเปนปจจัยหนึ่งที่สําคัญในการตัดสินใจ
ซื้อสินคาและบริการของผูบริโภค (บดินทรภัทร สิงโต และ ศรัณ ยพงศ เที่ยงธรรม, 2559) เนื่องจากลักษณะทาง
ประชากรศาสตร สามารถช วยแบ งสัด สวนของตลาด ชวยบอกถึ งการเพิ่ มหรือลดของผูบ ริโภคในกลุม เป าหมาย
นอกจากนี้ยังสามารถแบงแยกลักษณะแตละบุคคลที่สงผลใหมีพฤติกรรมที่แตกตางกัน จึงเปนสิ่งที่สามารถกําหนดการ
ตัดสินใจซื้อที่แตกตางกันได ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้จึงนําแนวคิดดานประชากรศาสตรมาใช เพื่อใหทราบถึงปจจัย
ดานประชากรศาสตรที่มีผลตอการตัดสินใจใชงานแอปพลิเคชันทินเดอรรูปแบบเสียคาบริการ
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ปจจัยสวนประสมทางการตลาดออนไลน
สวนประสมทางการตลาดออนไลน (Online Marketing Mix) ประกอบดวย 6 ปจจัยดังนี้ คือ ผลิตภัณ ฑ
ราคา ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด การใชบริการสวนบุคคล การรักษาความเปนสวนตัว (วริศรา
สูสกุลสิงห และ วราวุธ ฤกษวรารักษ, 2563) กลาวไดวาองคประกอบของสวนประสมทางการตลาดออนไลนนั้นมีผล
ตอการตัดสินใจซื้อหรือใชสินคาและบริการทั้งสิ้น เนื่องจากผูคนตางตองการที่จะไดสิ่งที่ดีและใหมูลคากับตนเองมาก
ที่สุด ไมวาจะเปนตัวของสินคาและบริการเองที่จะตองแตกตาง มีเอกลักษณ นาสนใจ และคุมคากับราคาที่ตองจายไป
ในสวนของชองทางการจําหนาย การสงเสริมการขาย ที่จะตองทําใหผูบริโภคสามารถรับรูและเขาถึงไดงาย และการ
รักษาความเปนสวนตัวที่ชวยสรางความเชื่อมั่นใหกับผูบริโภค หรือการใหบริการสวนบุคคลที่ทําใหผูบริโภครูสึกสะดวก
และประทับใจ ดังนั้น ในการศึกษาครั้งนี้จึงนําแนวคิดดานสวนประสมทางการตลาดออนไลนมาใช เพื่อใหทราบถึง
ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดออนไลนที่มีผลตอการตัดสินใจใชงานแอปพลิเคชันทินเดอรรูปแบบเสียคาบริการ
การตัดสินใจซื้อ
การตัดสินใจ คือ การตัดสินใจจากตัวเลือกที่มีหลายตัวของผูตัดสินใจ และเกิดการเปรียบเทียบขอดี ขอเสีย
กอนที่จะเกิดในขั้นของการตัดสินใจ เพื่อเลือกในสิ่งที่ตรงตอวัตถุประสงค และความตองการ ซึ่งกระบวนการในการ
ตัดสินใจของผูซื้อ หรือผูบริโภค คือ การเลือกสินคาที่มีทางเลือกตั้งแตสองทางเลือกขึ้นไป โดยจะเปนการพิจารณา
ตั ด สิ น ใจจาก ความคิ ด ทั ศ นคติ จิ ต ใจ และพฤติ ก รรม (Markin, 1979 อ า งถึ ง ใน ชลิ ต า สั ง กํ า เนิ ด , 2563) โดย
กระบวนการในการตัดสินใจซื้อ คือ ลักษณะ เหตุผล ความชอบของผูซื้อ ที่ถึงแมจะมีความตองการที่แตกตางกัน แต
กระบวนการในการตัดสินใจซื้อสินคาหรือบริการของผูบริโภคจะมีขั้นตอนที่เหมือนกันสามารถแบงได 5 ขั้นตอน คือ
การตระหนักถึงปญหาและความตองการ การแสวงหาขอมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และทัศนคติหลัง
การซื้อ-การใช
วิธีการดําเนินการวิจัย
ประชากรในการวิจัย คือ ผูใชงานเพศหญิงที่เคยใชงานแอปพลิเคชันทินเดอร
กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูใชงานเพศหญิงที่เคยใชงานแอปพลิเคชันทินเดอร ผูวิจัยกําหนดกลุมตัวอยางแบบ
ไมทราบประชากรตามสูตรของ W.G. Cochran (ธานินทร ศิลปจารุ, 2563) กําหนดขนาดกลุมตัวอยาง 384 คน เปน
การสุมแบบไมใชทฤษฎีความนาจะเปน (Non-probability Sampling) ใชการสุมดวยวิธีสุมแบบบังเอิญ (Accidental
Sampling) ที่เคยใชงานแอปพลิเคชันทินเดอร
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
ผูวิจัยใชแบบสอบถามออนไลน (Questionnaires) สําหรับเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง โดยคําถาม
แบงออกเปน 5 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 คําถามคัดกรองผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศหญิง เพศชาย เพศทางเลือก
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สวนที่ 2 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได จํานวน 6 ขอ
ลักษณะคําถามเปนแบบปลายปด
สวนที่ 3 ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจใชงานแอปพลิเคชันหาคูของทินเดอรรูปแบบเสียคาบริการ จํานวน
6 ขอ ลักษณะคําถามเปนแบบปลายปดหลายตัวเลือก
สวนที่ 4 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดออนไลนที่มีผลตอการตัดสินใจใชงานแอปพลิเคชันหาคูของทิน
เดอรรูปแบบเสียคาบริการ ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย การสงเริมการตลาด การใชบริการสวน
บุคคล และการรักษาความเปนสวนตัว จํานวน 36 ขอ ลักษณะคําถามเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating
Scale) ประยุกตตามมาตรวัดของลิเคิรท (Likert’s Scale) แบงความสําคัญออกเปน 5 ระดับ คือ มากที่สุด (5) มาก
(4) ปานกลาง (3) นอย (2) และนอยที่สุด (1)
สวนที่ 5 การตัดสินใจใชงานแอปพลิเคชันหาคูของทินเดอรรูปแบบเสียคาบริการ ไดแก วิถีชีวิต ความ
สะดวก รูปแบบการทํางาน ขอมูลดานราคา ความคิดเห็น และความเพลิดเพลิน จํานวน 5 ขอ ลักษณะคําถามเปนมา
ตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) ประยุกตตามมาตรวัดของลิเคิรท (Likert’s Scale) แบงความสําคัญ
ออกเปน 5 ระดับ คือ มากที่สุด (5) มาก (4) ปานกลาง (3) นอย (2) และนอยที่สุด (1)
การทดสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือ
การหาคุณภาพของแบบสอบถาม ผูวิจัยใชวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha) ผล
การทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามจากการ (Try Out) จํานวน 30 ชุด พบวา ปจจัยดานผลิตภัณฑดานราคา
ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานการใชบริการสวนบุคคล ดานการรักษาความเปนสวนตัว
การตัดสินใจใชงานทินเดอรรูปแบบเสียคาบริการ มีคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคอยูระหวาง 0.703 – 0.893
วิธีการเก็บขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการรวบรวมขอมูลที่ใชในการศึกษาจะใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 2 ลักษณะ คือ
1. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) การเก็บรวบรวมขอมูลจากการคนควาขอมูลที่มีผูรวบรวมไว
2. ข อมู ล ปฐมภู มิ (Primary Data) ผู วิจั ย ดํ า เนิ น การแจกแบบสอบถามออนไลน ให แ ก กลุ ม ตั ว อย า งเก็ บ
รวบรวมได จํานวน 400 ชุด
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก สถิติเชิงพรรณนา วิเคราะหขอมูลทางประชากรศาสตร ไดแก อายุ อาชีพ ระดับ
การศึกษา รายได ขอมูลที่เกี่ยวกับลักษณะและจุดประสงคในการใชงาน นําเสนอในรูปแบบของคาเฉลี่ย (Mean) คา
รอยละ (Percentage) และวิเคราะหระดับปจจัยสวนประสมทางการตลาดออนไลนที่มีผลตอการใชทินเดอรรูปแบบ
เสียคาบริการ โดยวิธีหาคาเฉลี่ย (Mean) คารอยละ (Percentage) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สถิติเชิงอนุมาน
วิเคราะห ขอมูลทางประชากรศาสตร โดยการใชความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) มาทดสอบ และ
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วิเคราะหปจจัยสวนประสมทางการตลาดออนไลนที่มีผลตอการตัดสินใจใชงานแอปพลิเคชันทินเดอรรูปแบบเสีย
คาบริการ โดยใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะหขอมูลลักษณะทางดานประชากรศาสตร พบวา อายุที่มากที่สุดอยูระหวาง 24 – 30 ป รอยละ
52.0 อาชีพที่มากที่สุดของกลุมตัวอยาง คือ อาชีพนักเรียน/นักศึกษา รอยละ 47.3 ระดับการศึกษาปริญญาตรีมาก
ที่สุด รอยละ 75.0 รายไดเฉลี่ยตอเดือนมากที่สุดอยูที่ 10,001 – 20,000 บาท รอยละ 44.0
ผลการวิเคราะหขอมูลลักษณะและพฤติกรรมในการใชงานทินเดอร พบวาใชงานทินเดอรต่ํากวา 6 เดือนสูง
ที่สุด รอยละ 61.3 รูปแบบการทํางานที่กลุมตัวอยางชอบมากที่สุด คือ สามารถกําหนดความชอบและความสนใจรอยละ
75.0 จุดประสงคในการใชงาน คือ การหาเพื่อนใหมรอยละ 33.5 ระยะเวลาในการใชงานเฉลี่ยตอวันของนอยกวา 30
นาที รอยละ 48.5 ชวงเวลาในการใชงานอยูที่ 18.01 – 22.00 น. รอยละ 54.8
ผลการวิเคราะหขอมูลเบื้องตนของแตละปจจัยพบวาดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ปจจัยดานผลิตภัณ ฑ
(Product) และดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด (Promotion)
ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจใชงานทินเดอรรูปแบบเสียคาบริการ พบวาการตัดสินใจใชงาน
แอปพลิเคชันทินเดอรรูปแบบเสียคาบริการของผูใชงานเพศหญิงในประเทศไทยมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดยขอที่มี
คาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ทานรูสึกเพลิดเพลินกับการใชบริการ และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ทานไดศึกษาขอมูลดาน
ราคาของแอปพลิเคชันทินเดอร
ผลการวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจใชงานแอปพลิเคชันหาคูของทินเดอรรูปแบบเสียคาบริการ
ทดสอบปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจดวย One-Way ANOVA คาสถิติ F-test และคา P-value ที่ระดับนัยสําคัญทาง
สถิติที่ 0.05 ไดแก ดานอายุ มีคา P-value เทากับ .000 และรายได มีคา P-value เทากับ .042 จึงสรุปไดวา ปจจัยที่
สงผลตอการตัดสินใจใชงานแอปพลิเคชันหาคูของทินเดอรรูปแบบเสียคาบริการ จําแนกตามประชากรศาสตรดานอายุ
และรายไดที่แตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจใชงานทินเดอรรูปแบบเสียคาบริการที่แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ 0.05 ในขณะที่ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจใชงานแอปพลิเคชันหาคูของทินเดอรรูปแบบเสียคาบริการ จําแนก
ตามประชากรศาสตรดานระดับการศึกษาและอาชีพ มีคา P-value เทากับ 0.332 และ 0.72 ตามลําดับ จึงสรุปไดวา
ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจใชงานแอปพลิเคชันหาคูของทินเดอรรูปแบบเสียคาบริการ จําแนกตามประชากรศาสตร
ดานที่แตกตางกัน มีผลตอการการตัดสินใจใชงานทินเดอรรูปแบบเสียคาบริการที่ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ 0.05 ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 พฤติกรรมการตัดสินใจใชงานแอปพลิเคชันหาคูของทินเดอรรูปแบบเสียคาบริการจําแนกตามลักษณะทาง
ประชากรศาสตร
สวน
การทดสอบ
ตัวแปร
คาเฉลี่ย เบี่ยงเบน
p-value
F
สมมติฐาน
มาตรฐาน
อายุ
18-23 ป
3.79
0.76
.000
6.435
ยอมรับ
24-30 ป
3.47
0.87
31-35 ป
3.91
0.64
36-40 ป
3.19
0.18
ระดับ
.332
1.105
ปฏิเสธ
ต่ํากวาปริญญาตรี
3.44
0.67
การศึกษา
ปริญญาตรี
3.61
0.85
อาชีพ

รายได

สูงกวา ปริญญาตรี

3.72

0.76

นักเรียน/นักศึกษา
ขาราชการ/พนักงานรัฐ
พนักงานบริษัทเอกชน
คาขาย/ธุรกิจสวนตัว
อาชีพอิสระ
ต่ํากวาหรือเทากับ
10,000 บาท
10,001-20,000 บาท
20,001-30,000 บาท
30,001-40,000 บาท
มากกวา 40,000 บาท

3.63
3.13
3.68
3.78
3.48
3.58

0.83
0.67
0.80
0.35
1.03
0.91

3.57
3.59
4.07
3.82

0.82
0.83
0.46
0.61

.070

2.182

ปฏิเสธ

.042

2.500

ยอมรับ

พบวา ผูใชงานเพศหญิงที่มีขอมูลพื้นฐานสวนบุคคล ประกอบดวย อายุ และรายไดแตกตางกันมีการตัดสินใจ
ใชงานทินเดอรรูปแบบเสียคาบริการแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 2 แสดงความสัมพันธระหวางตัวแปรสวนประสมทางการตลาดออนไลน กับการตัดสินใจใชงานแอปพลิเคชัน
หาคูของทินเดอรรูปแบบเสียคาบริการ
สวนประสมทางการตลาด
X1
X2
X3
X4
X5
X6
BUY
ออนไลน
x�

S.D.

3.62

4.04

3.96

4.03

3.84

3.87

4.04

0.83

0.55

0.57

0.53

0.58

0.72

0.55

.738**

.672**

.552**

.531**

.556**

.445**

.643**

.658**

.599**

.657**

.283**

.685**

.728**

.706**

.316**

.790**

.675**

.331**

.711**

.346**

Decision (BUY)
Product (X1)
Price (X2)
Place (X3)
Promotion (X4)
Personalization (X5)
Privacy (X6)

.350**

** นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 2 พบวาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Pearson Correlation Coefficient, r) ระหวางตัวแปร
อิสระรายคู ของตัวแปรดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาดดานการ
ใหบริการสวนบุคคล และดานการรักษาความเปนสวนตัว มีความสัมพันธกับการตัดสินใจใชงานแอปพลิเคชันหาคูของ
ทินเดอรรูปแบบเสียคาบริการ คาความสัมพันธเรียงลําดับดังนี้ คือ อยูระหวาง 0.283 – 0.445
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ตารางที่ 3 แสดงผลวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ปจจัยสวนประสมทางการตลาดออนไลน
ที่มีตอการตัดสินใจใชงานแอปพลิเคชันหาคูของทินเดอรรูปแบบเสียคาบริการ
การตัดสินใจใชงานทินเดอร
Collinearity statistics
รู
ป
แบบเสี
ย
ค
า
บริ
ก
าร
ตัวแปร
t
p-value
b

Std. Error

คาคงที่

.714

.319

1.ปจจัยดานผลิตภัณฑ

.782

.106

2.ปจจัยดานราคา

-.382

3.ปจจัยดานชองทางการ
จัดจําหนาย
4.ปจจัยดานการสงเสริม
การตลาด
5.ปจจัยดานการใชบริการ
สวนบุคคล
6.ปจจัยดานการรักษา
ความเปนสวนตัว

Beta

Tolerance

VIF

2.238

.026

.519

7.380

.001*

.387

2.587

.109

.264

3.516

.001*

.339

2.950

-.246

.119

.159

2.067

.039*

.322

3.105

.128

.110

.091

1.160

.247

.313

3.192

.162

.093

.141

1.738

.083

.290

3.453

.280

.107

.186

2.610

.009*

.375

2.665

a. Dependent Variable: การตัดสินใจใชงานแอปพลิเคชันหาคูของทินเดอรรูปแบบเสียคาบริการ
R Square (X2) = 0.250, Adjusted (X2) = 0.239, Std. Error of the Estimate (S.E.) = 0.720
F = 21.845, p-value = .000
จากตารางที่ 3 พบว า เมื่ อ พิ จ ารณาค า ทางสถิ ติ ที่ ใ ช อ ธิ บ ายภาวะร ว มของตั ว แปรในตั ว แบบเส น ตรง
(Multicollinearity) ได แ ก Tolerance และ Variance Inflation Factor (VIF) พบว า ตั ว แปรอิ ส ระทุ ก ตั ว มี ค า
Tolerance สู งกวา 0.2 ซึ่ งหมายความวา ไม เกิดภาวะรวมกัน ของตัวแปรในตัวแบบเส นตรง (Multicollinearity)
เกิดขึ้นในตัวแบบนี้ (ธานินทร ศิลปจารุ, 2563)
เมื่อพิจารณาคา p-value สามารถอธิบายไดวา ตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลตอปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจใช
งานแอปพลิเคชันหาคูของทินเดอรรูปแบบเสียคาบริการมีจํานวน 4 ปจจัย โดยผลที่ไดดังกลาวสามารถตอบสมมติฐาน
การวิจัยไดดังตอไปนี้ ปจจัยดานผลิตภัณฑ (X1), ปจจัยดานราคา (X2), ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย (X3), และ
ปจจัยดานการรักษาความเปนสวนตัว (X6) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังสมการพยากรณดังนี้
ŷ = 0.714 + 0.782 (ดานผลิตภัณฑ) - 0.382 (ดานราคา) – 0.246 (ดานชองทางการจัดจําหนาย) + 0.280 (ดาน
การรักษาความเปนสวนตัว) ; X2= .250
z� = 0.519 (Z 1 ) + 0.264 (Z 2 ) + 0.159 (Z 3 ) + 0.186 (Z 6 )
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สรุปผลและอภิปรายผล
1. จากการทดสอบสมมติฐานปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจใชงานทินเดอรรูปแบบเสียคาบริการของผูใชงาน
เพศหญิง จําแนกตามปจจัยดานประชากรศาสตร ไดแก อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได พบวา อาชีพ และ
รายไดที่แตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจใชงานทินเดอรรูปแบบเสียคาบริการที่แตกตางกัน สวนอาชีพและระดับ
การศึกษาที่แตกตางกันไมมีผลตอการตัดสินใจใชงานทินเดอรรูปแบบเสียคาบริการที่แตกตางกัน
1) อายุเปนสิ่งที่สามารถบงบอกไดถึงประสบการณในดานตางๆ โดยในชวงอายุที่แตกตางกันก็จะทําให
การตัดสินใจแตกตางกัน สอดคลองกับ (ณัฐกฤษ เชาวชาญกิจ, 2564) ที่กลาววา อายุเปนสิ่งที่บงชี้ถึงความสามารถใน
การรับรู และการทํ าความเข าใจในเนื้ อหาขาวสาร และบ งบอกถึงความสนใจในประเด็นต างๆ นอกจากนี้ ช วงอายุ ที่
แตกตางกันยังสงผลใหความคิด ความเชื่อ ประสบการณ และทัศนคติแตกตางกันอีกดวย
2) รายไดท่ีแตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจใชงานทินเดอรรูปแบบเสียคาบริการที่แตกตางกัน เนื่องจาก
รายได เปนสิ่งที่บงบอกถึงฐานะทางเศรษฐกิจของตัวบุคคลแตละบุคคล วามีความสามารถในการซื้อสินคาหรือบริการ
อยางไร เปนสิ่งที่มีผลกระทบตอพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภคเปนอยางมาก โดยผูบริโภคที่มีรายไดสูงก็จะมีความสามารถ
ในการซื้อมาก สวนผูบริโภคที่มีรายไดนอยความสามารถการซื้อก็จะนอยลงเชนกัน ดังนั้น รายไดที่มีความแตกตางกัน
จึงสงผลใหการตัดสินใจซื้อสินคาหรือบริการจึงแตกตางกันดวย สอดคลองกับ ณัฐกฤษ เชาวชาญกิจ (2564) ที่กลาววา
รายไดเปนการแสดงถึงฐานะทางเศรษฐกิจของบุคคลแตละบุคคล บงบอกถึงความสามารถในการใชจายและการบริโภค
ขาวสารโดยบุคคลที่มีฐานะสูงจะมีโอกาสไดรับสิ่งที่ดี และเปนประโยชนใหกับตนเองมากกวาบุคคลที่มีฐานะทางเศรษฐกิจต่ํา
2. จากการทดสอบสมมติฐานปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจใชงานทินเดอรรูปแบบเสียคาบริการของผูใชงาน
เพศหญิง พบวา ปจจัยดานผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย การรักษาความเปนสวนตัว มีผลตอการตัดสินใจ
ใชงานทินเดอรรูปแบบเสียคาบริการของผูใชงานเพศหญิงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 สวนปจจัยดานสงเสริม
การตลาด และปจจัยดานการใชบริการสวนบุคคล ไมมีอิทธิพลเชิงบวกตอการตัดสินใจใชงานทินเดอรรูปแบบเสีย
คาบริการของผูใชงานเพศหญิงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
1) ดานผลิตภัณฑมีผลตอการตัดสินใจใชงานทินเดอรรูปแบบเสียคาบริการ ทั้งนี้เนื่องจากผลิตภัณฑเปน
สิ่งที่นํามาเสนอขายใหกับผูบริโภค ถือเปนสิ่งสําคัญที่ควรใหความสําคัญเปนอันดับแรกๆ เพราะหากผลิตภัณ ฑคือ
ผลิตภัณฑที่ดีจะสงผลใหผูบริโภคตัดสินใจซื้อสินคาในที่สุด สอดคลองกับ จิตรลดา วิวัฒนเจริญวงศ (2553, อางถึงใน
อรุโณทัย ปญญา, 2562) กลาวคือ คุณภาพของผลิตภัณฑ และตรายี่หอจะชวยเพิ่มความมั่นใจใหกับผูบริโภค ทําให
เกิดความเชื่อมั่น และมั่นใจในสินคาและบริการ และเกิดการตัดสินใจซื้อสินคาหรือบริการในที่สุด
2) ดานราคามีผลตอการตัดสินใจใชงานทินเดอรรูปแบบเสียคาบริการ ทั้งนี้ เนื่องจากราคาเปนมูลคา
สินคาหรือบริการที่ผูบริโภคใหความสําคัญในการตัดสินใจซื้อหรือใชผลิตภัณฑนั้น โดยจะดูจากความเหมาะสม และ
ความ คุมคาที่จะไดรับ ดังนั้น หากราคาสินคาหรือบริการเหมาะสมก็จะสงผลใหผูบริโภคตัดสินใจซื้อสินคาหรือบริการ
นั้น สอดคลองกับ จิตรลดา วิวัฒนเจริญวงศ (2553, อางถึงใน อรุโณทัย ปญญา, 2562) ที่กลาววา ราคา คือ มูลคาของ
ผลิตภัณฑนั้นๆ ที่ถูกกําหนดขึ้นมาในรูปแบบของจํานวนเงิน โดยการตั้งมูลคาในรูปแบบของราคาขายในชองทาง
ออนไลนนั้น ควรคํานึงถึงความเหมาะสม และคํานึงถึงตลาดเปนหลักดวย ทั้งในตลาดของคูแขงและตลาดของผูบริโภค
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3) ดานช องทางการจัด จําหน ายมีผ ลตอการตั ดสิน ใจใช งานทิ น เดอรรูปแบบเสียค าบริการ เนื่ องจาก
ชองทางการจัดจําหนาย เปนเครื่องมือที่ทําใหผูบริโภครับรูถึงความงาย ความนาเชื่อถือ และความสะดวกในการใชงาน
สินคาหรือบริการ สอดคลองกับ (Wongnitchakul, 2012 อางถึงใน วริศรา สูสกุลสิงห และ วราวุธ ฤกษวรารักษ,
2563) ที่กลาววา ชองทางในการทําการขายสินคาหรือบริการจะตองเขาถึงกลุมเปาหมายไดงาย สะดวก รวดเร็ว และ
นาเชื่อถือ
4) ด า นการรั ก ษาความเป น ส วนตั ว มี ผ ลต อ การตั ด สิ น ใจใช ง านทิ น เดอร รูป แบบเสี ย ค า บริ การ ทั้ ง นี้
เนื่องจาก การรักษาความเปนสวนตัว เปนบริการที่ทําใหผูบริโภคเกิดความเชื่อมั่น และมั่นใจที่จะใชงานสินคาหรือ
บริการขององคกรนั้นๆ เปนการรักษาขอมูลสวนตัวในดานตางๆ ของผูบริโภคไวเปนความลับ ไมสามารถที่จะนํามา
เผยแพรกอนที่จะไดรับอนุญาต เปนสวนที่ชวยสรางความนาเชื่อถือใหกับองคกรดวย (จิตรลดา วิวัฒนเจริญวงศ, 2553
อางถึงใน อรุโณทัย ปญญา, 2562) การรักษาความเปนสวนตัว เปนนโยบายที่ชวยสรางความนาเชื่อถือใหกับองคกร
ตางๆ เปนนโยบายคุมครอง และรักษาขอมูลสวนตัวของผูบริโภคไวเปนความลับ โดยที่จะไมนําขอมูลของผูบริโภค
ออกไปเผยแพรกอนที่จะไดรับอนุญาต
ขอเสนอแนะในการนําไปใช
การศึกษาครั้งนี้ เป นการศึ กษาเฉพาะผู ใช งานเพศหญิ ง ดังนั้น ในการศึกษาครั้งตอไปควรจะมีการศึกษา
เพิ่มเติมในสวนของผูใชงานเพศชาย และเพศทางเลือกดวย เพื่อทําการเปรียบเทียบระหวางผูใชเพศหญิง เพศชาย
และเพศทางเลือกวาปจจัยดานอายุ รายได และสวนประสมทางการตลาดออนไลน ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา ชองทาง
การจัดจําหนาย การรักษาความเปนสวนตัว มีผลตอการตัดสินใจใชงานแอปพลิเคชันทินเดอรรูปแบบเสียคาบริการ
อยางไร และนอกจากนี้จากผลของการวิจัยจะเห็นวาปจจัยดานผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย และการ
รักษาความเปนสวนตัวมีผลตอการตัดสินใจใชงานในแอปพลิเคชันทินเดอรรูปแบบเสียคาบริการ ผูบริหารที่เกี่ยวของ
อาจจะใหความสนใจในการพัฒนา และปรับปรุงในสวนของปจจัยทั้ง 4 ดานนี้ เพื่อรักษาความภักดีตอการใชบริการ
แอปพลิเคชันทินเดอรในอนาคตได
ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งตอไป
ผลการศึกษาครั้งนี้ทําใหทราบวา ปจจัยดานลักษณะทางประชากรศาสตร ประกอบดวย อายุ อาชีพ ระดับ
การศึกษา รายได และปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดออนไลน ผูศึกษามีขอเสนอแนะเพื่อการศึกษาครั้งตอไป
ดังนี้
1. การศึกษาครั้งนี้ผูศึกษามุงเนนทําการศึกษากลุมตัวอยางผูใชงานเพศหญิงในประเทศไทยเทานั้น ดังนั้น
เพื่อใหเกิดการสะทอนการตัดสินใจหรือความตองการในการใชงานแอปพลิเคชันทินเดอรรูปแบบเสียคาบริการใน
มุมมองอื่นๆ จึงควรศึกษากลุมตัวอยางในเพศอื่นๆ ดวย เชน เพศชาย และเพศทางเลือก
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2. การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเฉพาะเจาะจงที่แอปพลิเคชันทินเดอร ซึ่งนอกจากทินเดอรที่เปนแอปพลิเคชัน
หาคูแลวก็ยังมีแอปพลิเคชันหาคูอื่นๆ ดวย เชน Bubble Badoo เปนตน ดังนั้น ในการศึกษาครั้งตอไปควรจะศึกษา
ถึงแอปพลิเคชันหาคูอื่นๆ เพื่อนํามาทําการเปรียบเทียบระหวางแอปพลิเคชัน ที่มีผลตอการตัดสินใจใชงานแอปพลิเคชัน
หาคูรูปแบบเสียคาบริการ
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทหลักทรัพย์ที่
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงาน ศึกษาจากอัตราส่วนทางการเงิน ได้แก่
อัตราผลตอบแทนจากส่วนผู้ถือหุ้น (ROE) อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน
(CR) อัตราหมุนเวียนทรัพย์สินถาวร (Fixed Asset Turnover) ขนาดธุรกิจ (Firm Size) โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างจาก
บริษั ท ในกลุ่ ม อุ ต สาหกรรมพลั ง งานที่จ ดทะเบี ย นในตลาดหลั กทรัพ ย์ แห่ ง ประเทศไทยจ านวน 15 บริษั ท เพื่ อหา
ความสัมพันธ์อัตราส่วนทางการเงินที่ส่งผลต่อนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทในอุตสาหกรรมพลังงาน โดยอาศัย
การเก็บข้อมูลจากข้อมูลทุติยภูมิ รายไตรมาสในระยะเวลา 10 ปีย้อนหลัง ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2554 ถึง ไตรมาสที่ 2
พ.ศ. 2564 มาใช้ในการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ จากการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีนัยสาคัญทางสถิติซึ่งมีผลต่อ
การจ่ายเงินปันผลจานวน 12 บริษัท และพบว่าปัจจัยที่ไม่มีนัยสาคัญทางสถิติต่อการจ่ายเงินปันผลจานวน 3 บริษัท
โดยตัวแปรที่มีความสาคัญต่อการเปลี่ยนแปลงอัตราการจ่ายเงินปันผลสูงที่สุด คือ ตัวแปรขนาดธุรกิจ (Firm Size)
คาสาคัญ: การจ่ายเงินปันผล บริษัทตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ธุรกิจพลังงาน
Abstract
The objectives of this research was to study factors affecting the dividend payment policy of
listed companies in the energy business on the Stock Exchange of Thailand based on financial ratios
including return on equity (ROE), debt to equity ratio (D/E Ratio), working capital ratio (CR), fixed asset
turnover, firm size. 15 companies in the energy business listed on the Stock Exchange of Thailand
were used as the sample group to examine the relationship between the financial ratios and dividend
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payment policy. The secondary data was collected quarterly for the past 10 years, from the first
quarter of 2011 to the second quarter of 2021. The statistical method used to analyze the data was
multiple regression analysis. The study results indicated that there were 12 companies whose financial
ratios have a statistically significant effect on dividend payments whereas there were 3 companies
whose financial ratio does not have a statistically significant effect on dividend payment. The variable
that affected dividend payment policy the most is firm size.
Keywords: Dividend Payment, Financial Ratios, Energy Business Category
บทนา
เนื่องจากในปัจจุบันพลังงานถือเป็นปัจจัยที่มีบทบาทสาคัญอย่างมากต่อการดารงชีวิตของประชากรโลก
ในกิจกรรมต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นพลังงานไฟฟ้า พลังงานน้า พลังงานปิโตรเลียม พลังงานถ่านหิน และพลังงาน
ทางเลือกอื่น ๆ รวมถึงมีบทบาทสาคัญต่อการขับเคลื่อนการดาเนินการทางเศรษฐกิจทั้งด้านการค้า การลงทุนและ
การเงินในระดับประเทศ ระดับองค์กร และระดับปัจเจกบุคคล ที่มีผลต่อการตัดสินใจในด้านต่างๆ โดยเฉพาะในมุมมอง
ทางด้ า นการลงทุ น และการเงิ น เนื่ องจากในช่ ว งปี ตั้ ง แต่ 2559 ที่ ผ่ า นมา ทั่ ว โลกและประเทศไทยต้ องเผชิ ญ กั บ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งทาให้ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยเกิดภาวะถดถอย โดยเห็นได้ชัด
จากการลดลงอย่างภาคของบริโภคภาคครัวเรือน การลงทุนภาคเอกชน การจ้างงาน การส่งออกและนาเข้า ต่างก็ได้รับ
ผลกระทบเป็นวงกว้าง
ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นถึงความสาคัญในการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และประโยชน์จากการวิเคราะห์ทางการเงินจากแหล่งข้อมูลอ้างอิงที่สาคัญต่อการตัดสินใจลงทุน ซึ่งงานวิจัยนี้สนใจที่จะ
ศึกษาในกลุ่มอุตสาหกรรมโดยเฉพาะในด้านพลังงาน ซึ่ง ถือเป็น 1 ใน 8 ด้านของกลุ่มอุตสาหกรรมทั้งหมดที่เป็นบริษัท
จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปัจจุบันพลังงานเป็นสิ่งทีส่ าคัญต่อการใช้ชีวิตและสามารถนาไปใช้ได้
ทุกภาคส่วน จึงทาให้บริษัทต่างๆ มีการลงทุนหรือขยายการลงทุนเกี่ยวกับพลังงานและเชื้อเพลิงเป็นอย่างมาก จึงเห็นได้ว่า
บริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมทางด้านพลังงานมีบทบาทสาคัญอย่างมากต่อการจู งใจเงินลงทุนของบรรดาเหล่านักลงทุ น
ที่มาซื้อขายหุ้นสามัญกันในตลาดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ฉะนั้น นักลงทุนที่มีความต้องการรูปแบบการลงทุนที่สามารถให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า การลงทุนในรูปแบบ
หลักทรัพย์ หรือหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจึงเป็นอีกรูปแบบการลงทุนหนึ่งที่ให้ผลตอบแทนที่
หลากหลายเพื่อให้นักลงทุนใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน โดยอาจพิจารณาผลตอบแทนที่เป็นกาไรจากส่วนต่างของ
ราคาซื้อและราคาขายหลักทรัพย์ (Capital Gain) หรือ เงินปันผล (Dividend) แต่ทั้งนี้ การลงทุนที่นักลงทุนคาดหวัง
โอกาสในการที่จะได้รับผลตอบแทนสูงย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงที่สูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญด้วยเช่นกัน ดังนั้นในมุมมอง
ของนักลงทุนส่วนมากนั้น การวิเคราะห์งบการเงินจึงเป็นอีกการวิเคราะห์หนึ่งที่ช่วยให้นักลงทุนทราบถึงความสามารถของ
บริษัทในการสร้างผลกาไร (Profitability Analysis) และขนาดของบริษัท (Firm Size) ด้วยการประเมินจากการดาเนินงาน
ของบริษัทตั้งแต่ในอดีต ปัจจุบัน และนามาสู่การคาดการณ์การทาผลกาไรของบริษัทในอนาคต รวมถึงปัจจัยความเสี่ยง
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ทั้งภายนอกและภายในบริษั ท (Risk Analysis) โดยทั่วไปนักลงทุนจะนิยมใช้เครื่องมือการวิเคราะห์อัตราส่วนทาง
การเงิน (Financial Ratio) ในการประเมินความเสี่ยง และความสามารถของบริษัทต่อการดาเนินกิจการอย่างต่อเนื่อง
ในระยะยาว (Long Run)
จึงเห็นได้ว่า นักลงทุนควรให้ความสาคัญกับข้อมูลทางการเงิน (Financial Information) อย่างมาก เนื่องจาก
มีผลต่อการประกอบการตัดสินใจก่อนเข้าลงทุน โดยนาทั้งงบการเงินของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบ
บั ญ ชี ที่ มีใบรับรองวิชาชีพเฉพาะทางด้านบัญ ชีเพื่อเป็นการตรวจสอบความถูกต้องและยืนยั นความน่าเชื่อถือของ
แหล่งข้อมูล รวมถึงการนาแหล่งข้อมูลทางการเงินที่จาเป็นอื่นๆ มาช่วยวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุน
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่ อ ศึ ก ษาอั ต ราส่ ว นทางการเงิ น ที่ ส่ ง ผลต่ อ การเปลี่ ย นแปลงการจ่ า ยเงิ น ปั น ผลของบริ ษั ท จดทะเบีย น
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมหมวดพลังงาน
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง/การทบทวนวรรณกรรม
ผลการศึกษาสอดคล้องกับวิจัยของ Zhang and Wiersema (2009) ว่าการประกาศขายหุ้นของบริษัททั่วไป
เป็นสัญญาณว่าฝ่ายบริหารมองว่าการดาเนินการของบริษัทเริ่มติดขัดส่งผลให้การเงินมีแนวโน้มไปในทิศทางลบ หากบริษัท
เสนอให้ขายหุ้นใหม่บ่อยกว่าปกติ ราคาหุ้นก็จะลดลง เนื่องจากการออกหุ้นใหม่ คือ การส่งสัญญาณเชิงลบที่สามารถ
กดราคาหุ้นและโอกาสที่บริษัทจะดาเนินต่อไปได้ดีขึ้น ทฤษฎีการส่งสัญญาณเงินปันผลเน้นถึงความสาคัญของข้อมูลที่
เปิดเผยโดยบริษัทซึ่งเป็นส่วนช่วยเกี่ยวกับการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนภายนอก ข้อมูลถือเป็นองค์ประกอบสาคัญ
สาหรับนักลงทุนและนักธุรกิจ เนื่องจากนักลงทุนและนักธุรกิจส่วนใหญ่ในตลาดทุนต้องการข้อมูลที่ครบถ้วน ตรงประเด็น
ถูกต้อง และทันเวลา เพื่อเป็นเครื่องมือวิเคราะห์สาหรับการตัดสินใจลงทุนบริษัทจาเป็นที่จะต้องนาเสนอข้อมูลให้
ครบถ้วนทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต เพื่อให้นักลงทุนและนักธุรกิจ ในตลาดสนใจลงทุนเพื่อให้บริษัทสามารถ
ก้าวหน้าและเติบโตต่อได้ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับผลการศึกษาของ Lintner (1956) บริษัทส่วนใหญ่มีเป้าหมายที่
จะกาหนดและรักษานโยบายการจ่ายเงินปันผลในเชิงบวก และในแง่ของของฝ่ายบริหารภายในบริษัทและนักลงทุน
ภายนอก นโยบายการจ่ายเงินปันผลที่สม่าเสมอมักถูกมองว่าเป็นสิ่งที่ดีสอดคล้องกับทฤษฎีการส่งสัญญาณของการจ่ายเงินปันผล
และเป็นไปในทิศทางเดียวกับผลการศึกษาของ Leary and Michaely (2011) ทั้งการศึกษาเชิงทฤษฎีและเชิงทดลอง
ยืนยันว่าหากการจ่ายเงินปันผลมีราคาสูงขึ้นไปทิศทางบวกสามารถใช้เป็นสัญญาณในการแก้ปัญหานโยบายการเงินของ
บริษัทได้ ต้นทุนจึงมีความสาคัญมากในทฤษฎีการส่ งสัญญาณ เนื่องจากต้นทุนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินปันผล
บริษัทที่มีศักยภาพในการสร้างรายได้ต่าจะไม่สามารถรักษาการจ่ายเงินปันผลที่สม่าเสมอได้ เช่น หากกาไรที่คาดว่าจะ
ได้รับต่ากว่าเงินปันผลที่กาหนดไว้ บริษัทอาจไม่สามารถรักษาระดับของการจ่ายเงินปันผลได้ และเนื่องจากตลาด
กาหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผล หากมีการละเว้นการจ่ายเงินปันผลอย่างกะทันหันจะทาให้การตอบสนองทางตลาด
ถู ก มองเป็ น ลบ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษางานวิ จั ย ของ Fama และ French (2001), Grullon, Michaely, and
Swaminathan (2002) และ DeAngelo, DeAngelo, and Stulz (2006) ที่สังเกตว่าบริษัทที่จ่ายเงินปันผลมีลักษณะ
บางอย่างที่เหมือนกัน ซึ่งแต่ละบริษัทที่ใช้ทฤษฎีส่งสัญญาณมาประยุกต์เข้ากับทฤษฎีการจ่ายเงินปันผลเมื่อนาทั้งสอง
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ทฤษฎีมาวิเคราะห์เข้าด้วยกันและเห็นถึงผลลัพธ์ทาให้ประเมินแนวโน้มของบริษัทได้ โดยส่งผลให้บริษัทมีแนวโน้มทีจ่ ะมี
ขนาดใหญ่โตเต็มที่และทากาไรได้ ซึ่งเป็นข้อสังเกตที่แสดงให้เห็นว่าเป็นจริงในหลายประเทศ
นอกจากนี้ ทฤษฎีการจ่ายเงินปันผลยังเปลี่ยนไปตามความก้าวหน้าที่มั่นคงของบริษัท ในบริษัทที่เปิดในระยะ
ที่ไม่นานและมีโอกาสในการลงทุนที่มากขึ้น ผู้ถือหุ้นจะมีโอกาสน้อยที่จะคัดค้านการตัดสินใจของฝ่ายบริหารเพื่ อ
นากระแสเงินสดไปลงทุนใหม่ในโครงการใหม่ อย่างไรก็ตาม เมื่อบริษัทมีความก้าวหน้าเกินกว่าระยะการเติบโตและเข้า
สู่ภาวะครบกาหนด ซึ่งโดยทั่วไปจะมีโอกาสในการลงทุนน้อยลง ผู้ถือหุ้นจะเรียกร้องให้จ่ายเงินปันผลที่มากขึ้นและ
สม่าเสมอมากขึ้นจากกระแสเงินสด ซึ่งบริษัทที่ประสบความสาเร็จในขั้นตอนนี้ในมักจะสังเกตที่รายได้เป็นหลักซึ่งมี
ความขัดแย้งกับงานวิจัยของ Coulton and Ruddock (2011) ที่อธิบายว่าการศึกษาที่มีอยู่สนับสนุนทฤษฎีการจ่ายเงิน
ปันผลที่จะสังเกตจากกาไรเป็นหลักโดยสัดส่วนของบริษัทอุตสาหกรรมที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งจ่ายเงินปันผลจะ
สูงเมื่อมีกาไรสะสมสูงในส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมดและสินทรัพย์ทั้งหมด จะลดลงจนเกือบเป็นศูนย์ก็ต่อเมื่ อส่วนได้เสีย
ส่วนใหญ่มีส่วนร่วมมากกว่าส่วนที่ได้รับ โดยสามารถสังเกตความสัมพันธ์ที่มีนัยสาคัญอย่างมากของการตัดสินใจที่จะ
จ่ายเงินปันผล มีตัวแปรที่มีนัยสาคัญต่อการจ่ายเงินปันผล ได้แก่ การควบคุมความสามารถในการทากาไร ขนาดการ
เติบโตของบริษัท ทุนทั้งหมด ยอดเงินสด และประวัติการจ่ายเงินปันผล ความสัมพันธ์ของแต่ละตัวแปรถือเป็นการเริ่ม
วิเคราะห์การจ่ายเงินปันผลและการละเว้นการจ่ายเงินปันผล การผสมผสานของทุนที่ได้รับและทุนที่มีส่วนร่ว มมี
ผลกระทบในเชิงปริมาณมากกว่าการวัดความสามารถในการทากาไรและโอกาสในการเติบโตของบริษัท สอดคล้อ งกับ
งานวิจัยของ Baker and Kapoor (2015) ยังระบุว่าทฤษฎีนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทไม่มีผลกระทบต่อมูลค่า
ของบริษัทหรือราคาหุ้น ของบริษัท เนื่องจากตลาดการเงิน มี ความสมบู รณ์ แบบและผู้ถื อหุ้นสามารถสร้าง นโยบาย
การจ่ า ยเงิ น ปั น ผลของตนเองได้ อ ย่ า งง่ า ย โดยการซื้ อ หรื อ ข ายหุ้ น ในตลาดตามที่ ต้ อ งการ หากนั ก ลงทุ น
หรื อ ผู้ ถื อ หุ้ น ต้ อ งการเงินสด พวกเขาสามารถขายหุ้นได้โดยไม่มีค่านายหน้า ถ้าทาไม่ได้ก็สามารถถือหุ้นไว้ได้ เมื่อไม่มี
ค่ า ธรรมเนี ย มนายหน้ า หรื อ ภาษี กาไรจากการขายหลั ก ทรั พ ย์ ทาให้ เ หล่ า นั ก ลงทุ น และผู้ ถื อ หุ้ น ละทิ้ ง การตั้ ง ค่า
การควบคุ ม การลงคะแนนเสียงและสัญญาณ ที่เป็นผลมาจากการจ่ายเงินปันผล ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าทฤษฎี
สัญ ญาณมีผลต่อแนวทางการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยการเริ่ม ต้นการจ่ายเงินปันผลและเพิ่มสัญญาณรายได้
ในอนาคตที่สูงขึ้น อาจเกี่ยวข้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัท ซึ่งขัดแย้งกับผลการวิจัยของ Liu and Espahbodi
(2014) ในที่จะมุ่งเน้นไปที่ขอบเขตรายได้ที่สมควรจะได้รับตามการจัดการเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับ
เงิ น ปั น ผลมากกว่ า วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ เ กี่ ย วกั บ ความสามารถในการทากาไรของบริ ษั ท แสดงให้ เ ห็ น ว่ า ทฤษฎี
นโยบายการจ่ายเงินปันผลมีความสาคัญต่อบริษัท ปัจจัยที่สาคัญอย่างปัจจัยหนึ่งคือมูลค่าของบริษัทที่ถูกกาหนดโดย
อานาจการสร้างรายได้ขั้นพื้นฐานและความเสี่ยงทางธุรกิจเท่านั้น นั่นคือ ความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดที่ปรับ
ความเสี่ยงในอนาคต ดังนั้น มูลค่าของบริษัทจึงขึ้นอยู่กับความสามารถในการผลิตของสินทรัพย์ของบริษัทเท่านั้น ไม่ใช่
เพียงแค่กระแสเงินสดจากสินทรัพย์แต่ยังถูกแบ่งระหว่างเงินปันผลและกาไรสะสมอย่างไร สอดคล้องกับการศึกษาของ
DeAngelo and DeAngelo (2007) ที่อธิบายเพิ่มเติมว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่เป็นไปได้ทบี่ ริษัทได้จ่ายนั้นมีอัตรา
ที่เท่ากันและยืนยันว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลสามารถส่งผลกระทบต่อมูลค่าของบริษัทและส่งอิทธิพลอย่างมากต่อ
ทฤษฎีการเงิน สอดคล้องกับ Sujoko dan Soebiantoro (2007) และ Amidu (2007) ที่พบว่านโยบายการจ่ายเงินปันผล
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มีผลกระทบเชิงบวกและมีนัยสาคัญต่อมูล ค่าของบริษัท การจ่ายเงินปันผลที่เพิ่มขึ้นเป็นไปในทิศทางบวกซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นหรือเจ้าของบริษัท ดังนั้นนโยบายการจ่ายเงินปันผลมีผลดีต่อมูลค่าของบริษัท
วิธีดาเนินการวิจัย
งานวิจัยนี้อาศัยข้อมูลทางด้านการเงินของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ โดยเป็นข้อมูล
ในรูปแบบข้อมูลอนุกรมเวลารายไตรมาส (Quarterly) ซึ่งนาข้อมูลมาจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ งบทางการเงินของ
บริษัท โดยข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์มีดังนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผล อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ขนาดของบริษัท และอัตราหมุนเวียนสินทรัพย์ถาวร ซึ่งข้อมูลที่นามาใช้ในการวิเคราะห์
เป็นข้อมูลช่วงไตรมาสระยะเวลาระหว่างไตรมาสที่ 1 ปี 2554 ถึง ไตรมาสที่ 2 ปี 2564 โดยนาฐานข้อมูลจากการสืบค้น
ผ่าน SETSMART ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างจากบริษัทที่อยู่ในหมวดพลังงาน จานวน
15 บริษัท ซึ่งรายละเอียดแสดงในภาพที่ 1
ตารางที่ 1 รายชื่อบริษัทในหมวดธุรกิจพลังงาน (ENERG)
ชื่อหลักทรัพย์
BANPU
BCP
EASTW
EGCO
EP
GUNKUL
IRPC
PTT
PTTEP
RATCH
SCG
SGP
SUSCO
TOP
TTW

ชื่อบริษัท

บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน)
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้าภาคตะวันออก จากัด
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จากัด (มหาชน)
บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จากัด (มหาชน)
บริษัท ไออาร์พีซี จากัด (มหาชน)
บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
บริษัท ปตท. สารวจและผลิตปิโตรเลียม จากัด (มหาชน)
บริษัท ราช กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จากัด (มหาชน)
บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จากัด (มหาชน)
บริษัท ซัสโก้ จากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยออยล์ จากัด (มหาชน)
บริษัท ทีทีดบั บลิว จากัด (มหาชน)

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ม.ป.ป.)
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ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)

หมายเหตุ: * หมายถึง มีนัยสาคัญทางสถิตที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 90, ** หมายถึง มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับความ เชื่อมั่นร้อยละ 95, *** หมายถึง
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99
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จากตารางที่ 2 พบว่า
1. ปัจจัยที่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 90 ซึ่งมีผลต่อการจ่ายเงินปันผล มีจานวน 6 บริษทั
ดังนี้
1.1 บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน) โดยออกจาหน่ายหุ้น BANPU ซึ่งวิจัยนี้พบว่า การเปลี่ยนแปลง
อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น ต่อการจ่ายเงินปันผลของบริษัทบริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน) เท่ากับ 0.06 ในทิศทาง
เชิงลบ
1.2 บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) โดยออกจาหน่ายหุ้น EP ซึ่งวิจัยนี้พบว่า การเปลี่ยนแปลง
ขนาดธุรกิจ ส่งผลต่อการจ่ายเงินปันผลของบริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) เท่ากับ 1.68 ในทิศทาง
เชิงบวก และการเปลี่ยนแปลงอัตราหมุนเวี ยนสินทรัพย์ถาวร ส่งผลต่อการจ่ายเงินปันผลของบริษัท เท่ากับ 6.32
ในทิศทางเชิงบวก
1.3 บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จากัด (มหาชน) โดยออกจาหน่ายหุ้น GUNKUL พบว่า การเปลี่ยนแปลง
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ส่งผลต่อการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จากัด (มหาชน) เท่ากับ
0.7 ในทิศทางเชิงบวก และ การเปลี่ยนแปลงขนาดของบริษัท ส่งผลต่อการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง
จากัด (มหาชน) เท่ากับ 1.07 ในทิศทางเชิงบวก
1.4 บริษัท ปตท. สารวจและผลิตปิโตรเลียม จากัด (มหาชน) โดยออกจาหน่ายหุ้น PTTEP ซึ่งวิจัยนี้
พบว่า การเปลี่ยนแปลงอัตราหมุนเวียนสินทรัพย์ถาวร ส่งผลต่อการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ปตท. สารวจและผลิต
ปิโตรเลียม จากัด (มหาชน) เท่ากับ 7.43 ในทิศทางเชิงบวก
1.5 บริษัท ซัสโก้ จากัด (มหาชน) โดยออกจาหน่ายหุ้น SUSCO ซึ่งวิจัยนี้พบว่า การเปลี่ยนแปลง
อัตราหมุนเวียนสินทรัพย์ถาวร ส่งผลต่อการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ซัสโก้ จากัด (มหาชน) เท่ากับ 0.15 ในทิศทางเชิงลบ
1.6 บริษัท ไทยออยล์ จากัด (มหาชน) โดยออกจาหน่ายหุ้น TOP พบว่า การเปลี่ยนแปลงอัตราหมุนเวียน
สินทรัพย์ถาวร ส่งผลต่อการจ่ายเงินปันผลของ บริษัท ไทยออยล์ จากัด (มหาชน) เท่ากับ 0.41 ในทิศทางเชิงบวก
2. ปัจจัยที่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ซึ่งมีผลต่อการจ่ายเงินปันผล มีจานวน 7 บริษทั
ดังนี้
2.1 บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน) โดยออกจาหน่ายหุ้น BANPU ซึ่งวิจัยนี้พบว่า การเปลี่ยนแปลง
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ต่อการจ่ายเงินปันผลของบริษัทบริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน) เท่ากับ 4.46 ในทิศทาง
เชิงบวก
2.2 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้าภาคตะวันออก จากัด โดยออกจาหน่ายหุ้น EASTW ซึ่งวิจัยนี้
พบว่า การเปลี่ยนแปลงอัตราหมุนเวียนสินทรัพย์ถาวร ส่งผลต่อการจ่ายเงินปันผลของบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้า
ภาคตะวันออก จากัด เท่ากับ 5.72 ในทิศทางเชิงลบ และการเปลี่ยนแปลงขนาดของบริษัทส่งผลต่อการจ่ายเงินปันผลของ
บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้าภาคตะวันออก จากัด เท่ากับ 3.05 ในทิศทางเชิงลบ
2.3 บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จากัด (มหาชน) โดยออกจาหน่ายหุ้น GUNKUL พบว่า การเปลี่ยนแปลง
อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้นส่งผลต่อการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จากัด (มหาชน) เท่ากับ
0.04 ในทิศทางเชิงบวก
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2.4 บริษัท ไออาร์พีซี จากัด (มหาชน) โดยออกจาหน่ายหุ้น IRPC ซึ่งวิจัยนี้พบว่า การเปลี่ยนแปลง
อัตราหมุนเวียนถาวร ส่งผลต่อการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ไออาร์พีซี จากัด (มหาชน) เท่ากับ 0.68 ในทิศทางเชิงลบ
2.5 บริษัท ปตท. สารวจและผลิตปิโตรเลียม จากัด (มหาชน) โดยออกจาหน่ายหุ้น PTTEP ซึ่งวิจัยนี้
พบว่า การเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ส่งผลต่อการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ปตท. สารวจและ
ผลิตปิโตรเลียม จากัด (มหาชน) เท่ากับ 3.55 ในทิศทางเชิงบวก
2.6 บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จากัด (มหาชน) โดยออกจาหน่ายหุ้น SGP ซึ่งวิจัยนี้พบว่า การเปลี่ยนแปลง
ขนาดของบริษัทส่งผลต่อการจ่ายเงินปันผลของบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จากัด (มหาชน) เท่ากับ 2.99 ในทิศทางเชิงบวก
2.7 บริษัท ทีทีดับบลิว จากัด (มหาชน) โดยออกจาหน่ายหุ้น TTW ซึ่งวิจัยนี้พบว่า การเปลี่ยนแปลง
อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น ส่งผลต่อการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ทีทีดับบลิว จากัด (มหาชน) เท่ากับ 0.01
ในทิศทางเชิงลบ และการเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นส่งผลต่อการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ทีทีดับบลิว
จากัด (มหาชน) เท่ากับ 1.42 ในทิศทางเชิงบวก และการเปลี่ยนแปลงขนาดของบริษัทส่งผลต่อการจ่ายเงินปันผลของ
บริษัท ทีทีดับบลิว จากัด (มหาชน) เท่ากับ 0.08 ในทิศทางเชิงลบ
3. ปัจจัยที่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99 ซึ่งมีผลต่อการจ่ายเงินปันผล มีจานวน 5 บริษทั
ดังนี้
3.1 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้าภาคตะวันออก จากัด โดยออกจาหน่ายหุ้น EASTW
พบว่า การเปลี่ยนแปลงอัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น ส่งผลต่อการจ่ายเงินปันผลของบริษัท จัดการและพัฒนา
ทรัพยากรน้าภาคตะวันออก จากัด เท่ากับ 0.27 ในทิศทางเชิงลบ
3.2 บริษัท ผลิตไฟฟ้า จากัด (มหาชน) โดยออกจาหน่ายหุ้น EGCO ซึ่งวิจัยนี้พบว่า การเปลี่ยนแปลง
อั ต ราผลตอบแทนจากส่ ว นของผู้ ถื อ หุ้ น ส่ ง ผลต่ อ การจ่ า ยเงิ น ปั น ผลของบริ ษั ท จั ด การและพั ฒ นาทรั พ ยากรน้า
ภาคตะวันออก จากัด เท่ากับ 0.04 ในทิศทางเชิงลบ การเปลี่ยนแปลงอัตราหมุนเวียนสินทรัพย์ถาวรส่งผลต่อการจ่ายเงิน
ปันผลของบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้าภาคตะวันออก จากัดเท่ากับ 2.63 ในทิศทางเชิงลบ และการเปลี่ยนแปลง
อั ต ราส่ ว นหนี้ สิ น ต่ อ ส่ ว นของผู้ ถื อ หุ้ น ส่ ง ผลต่ อ การจ่ า ยเงิ น ปั น ผลของบริ ษั ท จั ด การและพั ฒ นาทรั พ ยากรน้า
ภาคตะวันออก จากัด เท่ากับ 2.29 ในทิศทางเชิงลบ
3.3 บริษัท ไออาร์พีซี จากัด (มหาชน) โดยออกจาหน่ายหุ้น IRPC ซึ่งวิจัยนี้พบว่า การเปลี่ยนแปลง
ขนาดของบริษัท ส่งผลต่อการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ไออาร์พีซี จากัด (มหาชน) เท่ากับ 0.15 ในทิศทางเชิงบวก
3.4 บริษัท ปตท. สารวจและผลิตปิโตรเลียม จากัด (มหาชน) โดยออกจาหน่ายหุ้น PTTEP ซึ่งวิจัยนี้
พบว่า การเปลี่ยนแปลงอัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้นส่งผลต่อการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ปตท. สารวจและ
ผลิตปิโตรเลียม จากัด (มหาชน) เท่ากับ 0.12 ในทิศทางเชิงลบ
3.5 บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จากัด (มหาชน) โดยออกจาหน่ายหุ้น SCG ซึ่งวิจัยนี้
พบว่า การเปลี่ยนแปลงอั ต ราผลตอบแทนจากส่ วนของผู้ถื อหุ้น ส่ง ผลต่ อการจ่ ายเงินปันผลของบริษัท สยามแก๊ ส
แอนด์ ปิโ ตรเคมีคัล ส์ จากัด (มหาชน) เท่า กับ 0.12 ในทิศ ทางเชิง บวก และการเปลี่ย นแปลง ขนาดของบริษัท
ส่งผลต่อการจ่ายเงินปันผลของบริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จากัด (มหาชน) เท่ากับ 4.74 ในทิศทางเชิงลบ
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นอกจากนี้ จากการศึกษาของงานวิจัยนี้ยังพบว่า ปัจจัยที่ไม่มีนัยสาคัญทางสถิติต่อการจ่ายเงินปันผล ณ ระดับ
ความเชื่ อมั่ น ร้ อ ยละ 90 ระดั บ ความเชื่ อ มั่ น ร้ อยละ 95 และระดั บ ความเชื่ อ มั่ น ร้ อยละ 99 มี จานวน 3 บริษั ท
ได้แก่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) โดยออกจาหน่ายหุ้น BCP , บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) โดย
ออกจาหน่ายหุ้น PTT, บริษัท ราช กรุ๊ป จากัด (มหาชน) โดยออกจาหน่ายหุ้น RATCH
สรุปผลการศึกษา
จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคุณ (Multiple Regression Analysis) ที่ระดับ
ความเชื่ อ มั่ น ร้ อ ยละ 90 ระดั บ ความเชื่ อ มั่ น ร้ อ ยละ 95 และระดั บ ความเชื่ อ มั่ น ร้ อ ยละ 99 เพื่ อ ทดสอบ
สมมติฐ านกับ ตัว แปรอิส ระโดยที่เ ป็น ตัว แปรเกี่ย วกับ อัต ราส่ว นทางการเงิน ซึ่ง สามารถสรุป ผลการศึก ษาใน
งานวิจัย ได้ดังภาพที่ 2
ตารางที่ 2 สรุปผลการศึกษา
ชื่อหลักทรัพย์
อัตราส่วนทางการเงิน
Current Ratio
Hypothesis
BANPU
BCP
EASTW
EGCO
EP
GUNKUL
IRPC
PTT
PTTEP
RATCH
SCG
SGP
SUSCO
TOP
TTW

+

ผลการศึกษาในงานวิจัย
Return on Equity Fixed Asset
Turnover
+
+
-

+
+

+

D/E
Ratio
+

+

+

+

-

-

Firm Size

+
+
+

+

+

+
+

-

+

-

หมายเหตุ: + หมายถึง ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
- หมายถึง ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์เชิงลบอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
1. การเปลี่ยนแปลงอัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity) มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
อัตราการจ่ายเงินปันผลในเชิงบวกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่ใช้วัดขนาดความสามารถในการสร้าง
ผลตอบแทนจากส่วนของเจ้าของหรือส่วนของผู้ถือหุ้น ซึ่งมีจานวน 2 บริษัทที่นักลงทุนให้ความสนใจกับอัตราส่วน
นี้ ซึ่งได้แก่ หุ้น GUNKUL บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จากัด (มหาชน) และ หุ้น SCG บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมี
คัลส์ จากัด (มหาชน)
2. การเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอัตราการจ่ายเงินปันผล
ในเชิงลบอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่ใช้วัดการสร้างหนี้สินของบริษัท ซึ่งมีจานวน 1 บริษัทที่นักลงทุน
ต้องคานึงถึงอัตราส่วนนี้ ซึ่งได้แก่ หุ้น EGCO บริษัท ผลิตไฟฟ้า จากัด (มหาชน)
3. การเปลี่ ย นแปลงอั ต ราส่ ว นเงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นหรือ อั ต ราส่ ว นสภาพคล่ อง (Current Ratio) ไม่ มี ผ ล
ต่ อ การเปลี่ยนแปลงอัตราการจ่ายเงินปันผล อัตราส่วนนี้ใช้วัดสภาพคล่องของบริษัทด้วยความสามารถในการชาระหนีใ้ น
ระยะสั้น
4. การเปลี่ยนแปลงอัตราหมุนเวียนสินทรัพย์ถาวร (Fixed Asset Turnover) มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอัตรา
การจ่ายเงินปันผลในเชิงบวกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่ใช้วัดขนาดของความสามารถบริษัทในการใช้
สินทรัพย์เพื่อสร้างรายได้ ซึ่งมีจานวน 4 บริษัท ที่นักลงทุนควรให้ความสนใจกับอัตราส่วนนี้ ซึ่งได้แก่ หุ้น EASTW
บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้าภาคตะวันออก จากัด หุ้น EP บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
หุ้น PTTEP บริษัท ปตท. สารวจและผลิตปิโตรเลียม จากัด (มหาชน) และ หุ้น TOP บริษัท ไทยออยล์ จากัด (มหาชน)
5. การเปลี่ยนแปลงขนาดธุรกิจ (Firm Size) มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอัตราการจ่ายเงินปันผลในเชิงบวกอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติ และมีความสัมพันธ์มากกว่าปัจจัยที่เป็นอัตราส่วนทางการเงิน ซึ่งใช้วัดฐานะการเงินของบริษัท โดย
บริษัทจะได้ผลประโยชน์จากสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดกระแสเงินสด ซึ่งมีจานวน 3 บริษัทที่นักลงทุน ควรให้ความสนใจกับ
ปัจจัยนี้ ได้แก่ หุ้น EP บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) หุ้น GUNKUL บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จากัด
(มหาชน), หุ้น IRPC บริษัท ไออาร์พีซี จากัด (มหาชน) และ หุ้น SGP บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จากัด (มหาชน) หรือ
อาจกล่าวได้ว่า หากขนาดของบริษัทยิ่งมีค่าสูง หุ้นสามัญของบริษัทนั้นๆ ก็จะดึงดูดให้นักลงทุนสนใจเข้ามาลงทุนมาก
ขึ้นด้วย
จากผลการศึกษาในงานวิจัยนี้ จะเห็นได้ว่า การประเมินและวิ เคราะห์อัตราส่วนทางการเงินต่างๆ และขนาด
ของธุรกิจมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการอธิบายความสัมพันธ์ที่กระทบต่ อการเปลี่ยนแปลงของอัตราการจ่ายเงินปันผล
ของหุ้นสามัญในแต่ละบริษัท ในหมวดธุรกิจพลังงาน โดยเฉพาะข้อค้นพบของงานวิจัยนี้ก็คือ ตัวแปรที่มีนัยสาคัญทาง
สถิติและเป็นตัวแปรที่มีความสาคัญต่อการเปลี่ยนแปลงอัตราการจ่ายเงินปันผลสูง ที่สุด ซึ่งได้แก่ ตัวแปรขนาดธุรกิจ
(Firm Size) โดยมีขนาดที่ทาให้อัตราการจ่ายเงินปันผลเกิดการเปลี่ยนแปลงในสัดส่วนที่มากที่สุดในบรรดาหลักทรัพย์
ของบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมหมวดธุรกิจพลังงาน แต่อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัตินักลงทุนทั้งนักลงทุนรายย่อย รวมทั้ง
นักลงทุนสถาบันการเงิน สถาบันหลักทรัพย์ต่างๆ มักจะให้ความสาคัญไปกับการพิจารณาและวิเคราะห์การลงทุนจาก
ข้ อ มู ล ในอดี ต ที่ ผ่ า นมาของแต่ ล ะหลั ก ทรั พ ย์ โดยมี 2 ปั จ จั ย ที่ นั ก ลงทุ น ค านึ ง ถึ ง ควบคู่ กั น ไปทั้ ง ปั จ จั ย พื้ น ฐาน
(Fundamental Analysis) ที่เป็นการศึกษาข้อมูลพื้นฐานที่สาคัญผ่านบทวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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เผยแพร่ต่อสาธารณชน เนื่องจากข้อ มูลต่างๆ ทั้งข้อมูลการดาเนินงานในอดีตและข้อมูลข่าวสารใหม่ที่เกิดขึ้นเหล่านี้จะ
สะท้อนให้เห็นราคาหลักทรัพย์ที่ ปรากฏอยู่ในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งที่พิจารณา มาประกอบกับปัจจัยทางเทคนิค
(Technical Analysis) เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนได้อย่างเหมาะสม
ข้อเสนอแนะ
1. เนื่องจากการศึกษานี้ทาการศึกษาตัวแปรอิสระเกี่ยวกับอัตราส่วนทางการเงินที่ยังขาดความครอบคลุม และ
น้อยจนเกินไป ผู้วิจัยจึงเห็นว่าสาหรับการศึกษาครั้งถัดไปควรอาจมีการกาหนดตัวแปรอิสระอื่น ๆ เพิ่มเติม เพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามกับตัวแปรต้นในมุมมองที่กว้างขึ้น
2. งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาที่เน้นไปที่อัตราส่วนทางการเงินโดยเฉพาะ จึงอาจทาให้การศึกษาขาดบางตัวแปรที่
อาจมีผลต่อตัวแปรตามที่สาคัญ ดังนั้นงานวิจัยครั้งถัดไปผู้วิจัยเห็ นว่าควรจะศึกษาตัวแปรในมิติอื่นๆ นอกจากมิติทาง
การเงินเพียงอย่างเดียว ซึ่งอาจมีความสัมพันธ์ต่ออัตราการจ่ายเงินปันผลของแต่ละบริษัท อาทิเช่น ปัจจัยการเมือง
ปัจจัยเศรษฐกิจ ปัจจัยทางสังคม ปัจจัยเทคโนโลยี ปัจจัยกฎหมาย และโครงสร้างพื้นฐานของแต่ละบริษัท เป็นต้น
3. งานวิจัยนี้ศึกษากลุ่มบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยเน้นบริษัทในหมวดธุรกิจ
พลังงาน จานวน 15 บริษัท จึงอาจทาให้มีขนาดของข้อมูลกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เพียงพอต่อการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่าง
น่าเชื่อถือมากนัก เนื่องด้วยข้อจากัดทางด้านเวลา ผู้วิจัยจึงเห็นว่าควรศึกษาข้อมูลที่มีตัวอย่างขนาดมากขึ้นเพื่อความเชื่อมั่น
ของผลการศึกษา
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บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับการจ่ายเงินปันผล
ของบริ ษ ั ท ในกลุ ่ ม อุ ต สาหกรรมเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื ่ อ สารที ่ จ ดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์
แห่งประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลอัตราส่วนทางการเงิน ได้แก่ อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน อัตราส่วนเงินหมุนเวียน
ขนาดของกิจการ อัตราส่ วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น อัตราส่วนผลตอบแทนต่ อสินทรัพย์ และอัตราหมุนเวียน
สินทรัพย์รวม โดยใช้ข้อมูลรายไตรมาสตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ของปี พ.ศ. 2554 ถึงไตรมาสที่ 2 ของปี พ.ศ. 2564 ของ
บริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จำนวน 12 บริษัท โดยใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณเพื่อหาความสัมพันธ์ของอัตราส่วนทางการเงินกับ
การจ่ายเงินปันผลพบว่า อัตราส่วนที่มีความสัมพันธ์กับการจ่ายเงินปันผลคือ อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน อัตราส่วน
เงินหมุนเวียน ขนาดของกิจการ อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ อัตราหมุนเวียน
สินทรัพย์รวม
คำสำคัญ: อัตราส่วนทางการเงิน การจ่ายเงินปันผล อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Abstract
The purpose of this study was to study the relationship between financial ratios and dividend
payment of companies in the Information and Communication Technology industry sector listed on
the Stock Exchange of Thailand. The financial ratios used in this study consisted of dividend yield,
current ratio, firm size, debt to equity ratio, return on assets, and total asset turnover. The data used
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in this study are quarterly data from the first quarter of 2011 to the second quarter of 2021 of 12
companies in the Information and Communication Technology industries listed on the Stock
Exchange of Thailand. Multiple regression analysis was used to analyze the relationship between
financial ratios and dividend payment. It was found that dividend payment as measured by dividend
yield were related to current ratio, firm size, debt to equity ratio and total asset turnover.
Keywords: Financial Ratio, Dividend Payment, Dividend Yield, Information and Communication
Technology
บทนำ
กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีผลต่อการดำรงชีวิตของ
มนุษย์ มีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้งจุลภาคและมหภาค สภาวะเศรษฐกิจ สถานการณ์ทางการเมือง
และสถานการณ์การแพร่กระจายของโรคระบาดทำให้มีผลสำคัญในการจ่ายเงินปันผลที่ ได้จาก การดำเนินงานทั้งส่วนได้
และส่วนเสียในผลกำไร (ขาดทุน) ในปี พ.ศ. 2562 ทั่วโลกได้เผชิญสถานการณ์การแพร่กระจายโรคระบาด ทำให้
เศรษฐกิจถดถอยอย่างเห็นได้ชัด การลงทุนของนักลงทุนจะต้องมีการศึกษาข้อมูลประกอบการลงทุนการศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับเงินปันผลหลักฐาน จากกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การลงทุนซื้อหุ้นในบริษัทแล้วสิ่งที่ได้รับคือสิทธิ์เป็น เจ้าของหรือผู้ถือหุ้น
ของบริษัทนั้นที่จะมีส่วนได้เสียในผลกำไร หรือขาดทุนจากการดำเนินธุรกิจต่างๆ เมื่อธุรกิจทำรายได้อย่างต่อเนื่องก็จะ
มีกำไรสะสมหากไม่ได้มีความจำเป็นในการใช้เงินทุนจำนวนมาก ย่อมมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลเพื่อแบ่งกำไร
กลับคืนสู่ผู้ถือหุ้น ซึ่งประโยชน์ที่จะได้รับจากการเป็นผู้ถือหุ้นก็คือผลตอบแทนในรูปแบบของเงินปันผล ผู้ลงทุนควรที่
จะศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ การจ่ายเงินปันผลและสถิติการดำเนินงานธุรกิจมูลค่าเศรษฐกิจของธุ รกิ จ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในประเทศไทยมีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้นตามทิศทางของที่เน้ นการใช้กลยุทธ์ Digital
Transformation ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ (New normal) ที่พึ่งพาการทำธุรกรรม
ต่างๆ ทางออนไลน์ และมีการแข่งขันจากผู้เล่นรายใหม่ที่เข้ามาพัฒนาแพลตฟอร์ม รูปแบบต่างๆ ในอุตสาหกรรมดิจิทัล
การดำรงชีวิตในปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาปรับใช้มากมาย อาทิเช่ น บริการดิจิทัลจะมีรายได้จาก
การพั ฒ นาแพลตฟอร์ ม รูป แบบใหม่ เพื่ อรองรั บธุ รกรรมออนไลน์ ท ี่ จ ะขยายตัว มากขึ ้ นภายใต้ โ ครงข่ าย 5G ที ่มี
การครอบคลุมพื้นที่ในวงกว้างโดยเฉพาะธุรกิจ E-transaction, E-retail, E-content ที่เติบโตในทุกหมวดหมู่สินค้า
และบริการชีวิตประจำวันเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการเงินขยายตัวอย่าง ต่อเนื่องตามความนิยมของ E-Wallet ที่ใช้แทน
เงินสดมากขึ้น
ซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์มีแนวโน้มทิศทางของรายได้เติบโตขึ้นเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างของ
ภาคธุ รกิ จ โดยเฉพาะธุ รกิ จ ซอฟต์ แวร์ ต ามความประสงค์ ของผู ้ ใช้ (Customized Software) และธุ รกิ จ บริ การ
ซอฟต์แวร์บนระบบ Cloud ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการพัฒนาองค์กรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลโดยควบคุมการพัฒนา
แพลตฟอร์มดิจิทัลให้บริการข้อมูลเนื้อหาและธุรกรรมผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล การผลิตซอฟต์แวร์และให้บริการด้าน
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ซอฟต์แวร์เป็นองค์ประกอบสำคัญในการสร้างมูลค่า นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์เป็นเศรษฐกิจดิจิทัล บริการ
ด้านดิจิทัลมีแนวโน้มเร่งตัวชัดเจนมากขึ้นจากผลของไวรัสโควิด-19 ที่มีการระบาดทั่วโลกผลการปรับตัวทางธุรกิจของ
ผู้ประกอบการ 900 รายทั่วโลกของ McKinsey พบว่า ผู้ประกอบการทั่วโลกมีการปรับตัวธุรกิจเพิ่มขึ้นจากสัดส่วน 35%
ณ สิ้นปี 2562 เป็น 55% ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 เพื่อรองรับพฤติกรรมการใช้ชี วิตและการทำงานตามวิถ ี ใหม่
(New Normal) ที่เน้นการเว้นระยะห่างทางสังคมโดยติดต่อผ่านโลกออนไลน์และการบริการดิจิทัลมากขึ้น จึงเป็นปัจจัย
ที่น่าสนใจในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับเงิ นปันผลหลักฐานจากกลุ่มอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื ่ อศึ กษาความสัม พั นธ์ระหว่ างอั ต ราส่ วนทางการเงิ นที ่ มี ผ ลต่ อการจ่ ายเงิ น ปั นผลของบริ ษัท ในกลุ่ม
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
อัตราส่วนทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินปันผล ฐาปนา ฉิ่นไพศาล (2545) และ ดุษฎี ศิริวัฒนพงษ์
(2546) ได้ให้ความหมายและสูตรในการคำนวณหาอัตราส่วนหนี้สิน อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของ และอัตรา
การจ่ายเงินปันผล ดังนี้ อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของ (Debt to Equity Ratio) เป็นอัตราส่วนที่บอกถึงกิจการ
มีแหล่งเงินทุนที่หนี้สินเป็นจำนวนกี่เท่าของส่วนของเจ้าของอัตราส่วนหนี้สิน (Debt Ratio) เป็นอัตราส่วนที่บ อกให้
ทราบว่า ในขณะนั้นกิจการมีหนี้สินมากหรือน้อย การเปรียบเทียบระหว่างหนี้สินกับการจ่ายเงินปันผล ( Dividend
Payout Ratio) เป็ น อั ต ราส่ว นที ่แสดงถึงนโยบายการจ่ายเงิน ปันผล (Shim & Siegel, 2000) วิ ธ ี การจ่ายปันผล
สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ
1. การจ่ายปันผลเป็นเงินสด (Cash Dividend) โดยกำหนดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลจากกำไรต่อหุ้น ทำให้
กำไรสะสมและเงินสดของบริษัทลดลง
2. การจ่ายปันผลเป็นหุ้น (Stock Dividend) เป็นการจ่ายที่เหมาะสำหรับกิจการที่มีผลประกอบการดีแต่มี
ความจำเป็นต้องรักษาสภาพคล่องเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน หรือกิจการมีความต้องการที่จะใช้เงินสำหรับการลงทุน
ในอนาคตซึ่งนำมาสู่กำไรที่เพิ่มขึ้นในอนาคตได้ กิจการอาจเลือกจ่ายปันผลในรูปหุ้นปันผลแทนการกู้เงินจากธนาคาร
และเสียดอกเบี้ย (ศิริยศ จุฑานนท์ , 2556) (นพดล สังข์ลาย, 2559) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจกับการจ่ายเงิน
ปันผลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยพบว่า อัตราส่วนกำไรสะสมต่อสินทรัพย์รวม
และกระแสเงินสดอิสระมีความสัมพันธ์กับการจ่ายเงินปันผลเป็นทิศทางเดียวกันแต่อัตราส่วนผลตอบแทนจาก
สินทรัพย์รวมศึกษาการส่งสั ญญาณ และการลดต้นทุนตัวแทนจากนโยบายการจ่ายเงินปันผลของกิจการ เพื่อศึกษา
แนวโน้มของการจ่ายเงินปันผลและปริมาณการจ่ายเงินปันผลจากกระแสเงินสดอิสระของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พบว่ า กิจการที่มีมูลค่าสูงจะมีความสามารถในการทำกำไรสูง จะมีความสัมพันธ์เชิงบวก
อัตราการจ่ายเงินปันผล ในขณะที่กิจการที่มีภาระหนี้สินกลับมีความสัมพันธ์เชิงลบกับอัตราการจ่ายเงินปันผล
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วิธีดำเนินการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยนี้ คือ บริษัทหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกลุ่ม
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นการวิจัยเชิงปริมาณวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสมการถดถอยเชิง
พหุคูณ โดยมีจำนวน 12 บริษัทที่มีฐานข้อมูล 10 ปีย้อนหลัง ตามรายละเอียดดังตารางที่ 1 ดังนี้
ตารางที่ 1 รายชื่อบริษัทที่ทำการศึกษา

ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

รายชื่อบริษัท
บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)
บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อ
ALT
ADVANC
DTAC
FORTH
ILINK
INTUCH
JAS
MSC
MFEC
PT
SVOA
SYNEX

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2564)

แบบจำลองที่ใช้ในการศึกษา (Model)
Dividend(i,t) = 𝛼 + β1 CR(i,t) + β2 D/E(i,t) + β3 FS(i,t) + β4 ROA(i,t) + β5 TAT(i,t) + 𝜀(i,t)
โดยที่:
Dividend(i,t)
CR(i,t)
D/E(i,t)
FS(i,t)
ROA(i,t)
TAT(i,t)
𝜀(i,t)
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: อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield)
: อัตราส่วนเงินหมุนเวียน (Current Ratio)
: อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ ือหุ้น (Debt to Equity Ratio)
: ขนาดของกิจการ (Firm Size)
: อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (Return on Asset)
: อัตราหมุนเวียนสินทรัพย์รวม (Total Asset Turnover)
: ค่าความคลาดเคลื่อน
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ความท้าทายในการพัฒนานวัตกรรมเพือ่ ความยั่งยืน : 24 มิถุนายน 2565

β
𝛼

: สัมประสิทธิ์ความถดถอยมาตรฐาน
: ค่าคงที่

วิธีดำเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณนำข้อมูลนั้นมาทดสอบด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ เพื่อวัด
ความสัมพันธ์อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทนกับผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยของกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
รวบรวมข้อมูลจากฐานข้อมูลจาก SETSMART (SET Market Analysis and Reporting Tool) ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย รวมทั้งเว็บไซต์ของแต่ละบริษัท เป็นระยะเวลา 10 ปี เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ. 2564 ได้ข้อมูล
ทั้งสิ้น 12 บริษัท ตัวแปรที่ใช้ในการวิเคราะห์ 2 ตัวแปร คือ ตัวแปรตาม ได้แก่ อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน
(Dividend Yield) และตัวแปรอิสระ ได้แก่ อัตราส่วนเงินหมุนเวียน (Current Ratio) ขนาดของกิจการ (Firm Size)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (Return on
Asset) และอัตราหมุนเวียนสินทรัพย์รวม (Total Asset Turnover) จากนั้นนำข้อมูลมาหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของข้อมูลนำไปวิเคราะห์ความสัมพันธ์ จากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทนกับผลดำเนินงานของบริษัท ซึ่งการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เป็นการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร X และ Y ว่ามีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันหรือทิศทางตรงกันข้าม ถ้าหากตัวแปร
อิสระและตัวแปรตามมีความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกันจะมีค่า สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ จะมีค่าเป็นบวก แต่เมื่อตัวแปร
อิสระและตัวแปรตามมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์จะมีค่าเป็นลบ
สมมติฐานการวิจัย
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทนกับการดำเนินงานที่วัดด้วยอั ตราส่วนเงิน
หมุนเวียน ขนาดของกิจการ อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ อัตราหมุนเวียน
สินทรัพย์รวมของบริษัท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารมีสมมติฐาน 5 ข้อ ดังนี้
สมมติฐานที่ 1: อัตราส่วนเงินหมุนเวียน (Current Ratio) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับอัตราเงินปันผลตอบแทน
(Dividend Yield) ของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สมมติ ฐ านที่ 2: ขนาดของกิ จ การ (Firm Size) มี ความสั ม พั น ธ์ เชิ ง บวกกั บ อั ต ราเงิ น ปั น ผลตอบแทน
(Dividend Yield) ของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สมมติฐานที่ 3: อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) มีความสัมพันธ์เชิงลบกับ
อัตราเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield) ของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สมมติฐานที่ 4: อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (Return on Asset) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับอัตรา
เงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield) ของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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สมมติฐานที่ 5: อัตราหมุนเวียนสินทรัพย์รวม (Total Asset Turnover) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับอัตรา
เงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield) ของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผลการวิจัย
การศึ ก ษาวิ จ ั ย นี ้ เ ป็ น การศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ข องตั ว แปรที ่ ม ี ผ ลต่ อ อั ต ราการจ่ า ยเงิ น ปั น ผลในกลุ่ ม
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ ซึ่งส่งผลให้ความสัมพันธ์
ของตัวแปรที่มีผลต่ออัตราการจ่ายเงินปันผลในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งผลการวิจัย
ฉบับนี้จะนำผลที่ได้จากการทดสอบสมมติฐานที่วิจัยตั้งไว้ตามตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณเพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินที่มผี ลต่อ
การจ่ายเงินปันผล
บริษัท
ALT
ADVANC
DTAC
FORTH
INTUCH
ILINK
JAS
MFEC
MSC
PT
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ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ
Dividend = 93.63272 + 1.293335CR + 2.062221D/E - 5.829349FS** - 0.401047ROA** +
2.990075TAT + 𝜀
Dividend = 228.9195 + 0.519105CR + 0.790930D/E** - 11.24913FS*** + 0.182545ROA* 18.26246TAT + 𝜀
Dividend = 622.0228 - 1.967445CR + 3.903990D/E* - 33.87521FS** + 0.574080ROA** 1.809906TAT + 𝜀
Dividend = 37.32448 - 7.737226CR** + 1.100069D/E - 1.576782FS - 0.123273ROA +
0.186817TAT +𝜀
Dividend = 101.0756 - 0.909891CR - 3.949695D/E - 5.507339FS*** - 0.105814ROA* 9.664977TAT*** + 𝜀
Dividend = 15.05838 + 1.915441CR*** + 2.793510D/E*** - 1.221329FS + 0.059765ROA 1.928402TAT + 𝜀
Dividend = -2.511409 + 2.812934CR + 0.191668D/E + 2.381375FS - 0.229612ROA 66.35486TAT + 𝜀
Dividend = 71.96751 + 11.39978CR + 11.94799D/E - 3.508662FS + 0.790463ROA 90.19622TAT + 𝜀
Dividend = 20.06024 - 3.036081CR - 3.398824D/E + 0.022773FS - 0.107924ROA 1.763296TAT + 𝜀
Dividend = - 97.30891 + 8.492126CR - 1.455412D/E + 6.656203FS - 0.995694ROA**+
7.259851TAT + 𝜀
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณเพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระกว่างอัตราส่วนทางการเงินที่มผี ลต่อ
การจ่ายเงินปันผล (ต่อ)
บริษัท
SVOA
SYNEX

ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ
Dividend = 38.68382 - 5.134512CR + 0.919392D/E - 2.149128FS - 0.237936ROA +
2.089913TAT + 𝜀
Dividend = 64.23060 - 4.296123CR - 0.086207D/E - 2.957691FS** - 0.070896ROA 1.1658995TAT + 𝜀

*มีนัยสำคัญทางสถิติ ระดับ 0.1 ** มีนยั สำคัญทางสถิติ ระดับ 0.05 *** มีนยั สำคัญทางสถิติ ระดับ 0.01

สรุปผลและอภิปรายผล
จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินที่มีผลต่อการจ่ายเงินปันผลที่วัดด้วยอัตรา
เงิ น ปั น ผลตอบแทนของบริ ษั ทจดทะเบีย นในตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทยในกลุ่ ม อุ ตสาหกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน 12 บริษัท โดยศึกษาจากข้อมูลรายไตรมาส ระยะเวลา 10 ปี คือ พ.ศ. 2554 ถึง
พ.ศ. 2564 และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ ซึ่งสามารถสรุปผลการศึกษาในงานวิจัยได้
ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 สรุปผลการศึกษาเทียบกับสมมติฐานในงานวิจัย
อัตราส่วนทางการเงิน

Current Ratio

Firm Size

D/E Ratio

Return on Asset

Total Asset
Turnover

Hypothesis
ALT
ADVANC
DTAC
FORTH
INTUCH
ILINK
JAS
MFEC
MSC
PT
SVOA
SYNEX

+

+
-

-

+
+
+

+

-

-

+
+

-

+

+

-

+ มีความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกัน, - มีความสัมพันธ์ทิศทางตรงกันข้ามอย่างมีนัยสำคัญ
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จาการศึกษาวิจัยนี้พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการจ่ายเงินปันผลของหุ้นสามัญในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร คือ ตัวแปรอิสระ ได้แก่ อัตราส่วนเงินหมุนเวียน มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับอัตราเงินปันผล
ตอบแทน ขนาดของกิจการมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับอัตราเงินปันผลตอบแทน อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
มีความสัมพันธ์เชิงลบกับอัตราเงินปันผลตอบแทน อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับอัตรา
เงิ น ปั น ผลตอบแทน และอั ต ราหมุ น เวี ย นสิ น ทรั พ ย์ ร วมมี ค วามสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง บวกกั บ อั ต ราเงิ น ปั น ผลตอบแทน
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนหรืออัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) มีผลต่ออัตราการจ่ายเงินปันผล ซึ่งอัตราส่วนนี้
ใช้วัดสภาพคล่องของบริษัทซึ่ งมีจำนวน 2 บริษัท คือ หุ้น FORTH บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
มีความสามารถในการชำระหนี้ในระยะสั้น มีระดับความเชื่อมั่นที่ 95% หุ้น ILINK บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น
จำกัด (มหาชน) มีความสามารถในการชำระหนี้ในระยะสั้น มีระดับความเชื่อมั่นที่ 99%
ขนาดธุ รกิ จ (Firm Size) มี ผ ลต่ ออั ต ราการจ่ า ยเงิ น ปั น ผลในเชิ ง บวก อย่ า งมี น ั ย สำคั ญ ทางสถิ ต ิและมี
ความสัมพันธ์มากกว่าปัจจัยที่เป็นอัตราส่วนทางการเงิน ซึ่งใช้วัดฐานะการเงินของบริษัท โดยบริษัทจะได้ผลประโยชน์
จากสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดกระแสเงินสด ซึ่งมีจ ำนวน 5 บริษัท ได้แก่ หุ้น ALT บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด
(มหาชน) มีระดับความเชื่อมั่นที่ 95% หุ้น ADVANC บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) มีระดับ
ความเชื่อมั่นที่ 99% หุ้น DTAC บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) มีระดับความ เชื่อมั่นที่ 95%
หุ้น INTUCH บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) มีระดั บความเชื่อมั่นที่ 99% หุ้น SYNEX บริษัท ซินเน็ค
(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีระดับความเชื่อมั่นที่ 95%
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) มีผลต่ออัตราการจ่ายเงินปันผลในเชิงลบ อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติ ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่ใช้วัดการสร้างหนี้สินของบริษัท ซึ่งมีจำนวน 3 บริษัท ได้แก่ หุ้น ADVANC บริษัท แอดวานซ์
อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) มีระดับความเชื่อมั่นที่ 95% หุ้น DTAC บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด
(มหาชน) มีระดับความเชื่อมั่นที่ 90% หุ้น ILINK บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ
ความเชื่อมั่นที่ 99%
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (Return on Asset) มีผลต่ออัตราการจ่ายเงินปันผลในเชิงบวกอย่ า งมี
นัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่ใช้วัดขนาดความสามารถในการสร้างผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ซึ่งมีจำนวน 5 บริษัท
ได้แก่ หุ้น ALT บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) มีระดับความเชื่อมั่นที่ 95% หุ้น ADVANC บริษัท แอดวานซ์
อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) มีระดับความเชื่อมั่นที่ 90% หุ้น DTAC บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด
(มหาชน) มีระดับความเชื่อมั่นที่ 95% หุ้น INTUCH บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) มีระดับความเชื่อมั่นที่
90% หุ้น PT บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) มีระดับความเชื่อมั่นที่ 95%
อัตราหมุนเวียนสินทรัพย์รวม (Total Asset Turnover) มีผลต่ออัตราการจ่ายเงินปันผลในเชิงบวก อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ อัตราส่วนนี้ใช้วัดสภาพคล่องของบริษัทด้วย ความสามารถในการชำระหนี้ในระยะสั้น ซึ่งมีจำนวน
2 บริษัท ได้แก่ หุ้น ADVANC บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) มีระดับความเชื่อมั่นที่ 99%
หุ้น INTUCH บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) มีระดับความเชื่อมั่นที่ 99%
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ข้อเสนอแนะ
1. การทำวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวข้องในอัตราส่วนทางการเงินที่ไม่ได้ครอบคลุมทั้งหมด ซึ่งหาก
มีการนำวิจัยนี้ไปศึกษาต่อควรนำตัวแปรอิสระอื่นๆ เพิ่มเติมในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามและตัวแปร
อิสระอื่นๆ เพิ่มเติม
2. งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีข้อมูลย้อนหลัง
10 ปี จำนวน 12 บริษัท จึงมีขนาดของกลุ่มตัวอย่างน้อยในการวิเคราะห์ข้อมูลให้น่าเชื่อถือจึงควรมีจำนวนขนาด
ตัวอย่างเพิ่มขึ้นเพื่อความเชื่อมั่นของการศึกษา
เอกสารอ้างอิง
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BUSINESS PLAN FOR BUILDING A NEW BUSINESS
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บทคัดย่อ
แผนธุรกิจฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดตั้งธุรกิจร้านกาแฟและเบเกอรี่ในจังหวัด
ชลบุรี และเพื่อให้มีแผนธุรกิจในการทำและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยทำการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจ การวิเคราะห์
การแข่งขัน และการสำรวจที่ใช้แบบสอบถามกับตัวอย่างซึ่งเป็นบุคคล จำนวน 400 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น คือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละและค่าเฉลี่ย ผลการวิเคราะห์จากปัจจัย
แวดล้อมภายใน พบว่า ทางร้านกาแฟบ้านกำนัน De café เป็นธุรกิจที่เพิ่งเปิดใหม่และมีเพียงสาขาเดียว และมีขนาด
ไม่ใหญ่นัก ในด้านโครงสร้างภายในองค์กรก็ไม่ซับซ้อน ทั้งยังมีการจัดหมวดหมู่งาน การแบ่งงานตามลักษณะหน้าที่
ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน ทำให้คล่องตัวในการบริหารงาน ทำให้มีต้นทุนที่จำกัด จึงมีการจ้างพนักงานในจำนวนที่
พอดีกับตำแหน่งและหน้าที่ ซึ่งหากเกิดการขาดงาน ลากิจ หรือลาป่วย อาจจะส่งผลกระทบกับงานได้ เนื่องจากทาง
ร้านเป็นองค์กรขนาดเล็ก ไม่มีความซับซ้อนในการบริหารและการจัดการองค์กร ส่งผลให้ระบบการบริหารและการจัดการ
งานประจำวันในตำแหน่งและหน้าที่ต่างๆ มีการสื่อสาร สั่งงาน รับงาน และปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ได้รวดเร็วและเข้าถึง
ทุกคนในองค์กรได้ การเข้าถึงในทุกตำแหน่งหน้าที่ และทุกองค์กรสามารถทำได้ง่าย มีความเป็นกันเองสูง ส่งผลให้
ระบบการบริหารและจัดการมีการสื่อสารโดยไม่มีลายลักษณ์อักษร ซึ่งทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการทำงานได้ ผู้บริหาร
มีทักษะ ความรู้และความสามารถ รวมทั้งประสบการณ์ ในการชงเครื่องดื่ม และคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพมานาน
พอสมควร ซึ่งสามารถแนะนำให้คำปรึกษาและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างรวดเร็ว ทั้งยังมีการคัดเลือกบาริสต้า
ที่มีประสบการณ์อยู่แล้วเข้ามา
คำสำคัญ: แผนธุรกิจ ร้านกาแฟ
Abstract
This business plan aimed to be a guideline for establishing a coffee and bakery business in
Chon Buri and be an operational plan for making and achieving the specified goals. The researchers
analyzed business environmental factors and marketing competition. Also, the researchers
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administered questionnaires to collect data from 400 people selected by a simple sampling method.
The data were analyzed using descriptive statistics, including percentages and means. Regarding the
internal environment factor, the results revealed that Baan Kamnan De café coffee shop was a newly
opened business with a small- sized shop in only one branch. Its organizational structure was not
complicated. All the work has been categorized and allocated. These led to flexibility in work
management and effective cost control. Its hiring policy is one employee for one job. When there
was a personal or sick leave, it affected the workflow. Being a small organization with simple
administrational and organizational management enabled a non-complicated administrative system and
work management. Communication for daily work allocation can happen swiftly and be accessible
to everyone on duty. However, it is often informal, not in written form. That could lead to
mistakes during the service operation. The executives of Baan Kamnan De Café have skills,
knowledge, ability, and experience to some extent in making coffee. They are capable of selecting
high- quality raw materials. Therefore, they could advise and solve the problems at hand quickly.
Moreover, they hired experienced baristas to work at the café.
Keywords: Business Plan, Coffee Shop
บทนำ
ร้านกาแฟในปัจจุบันได้รับความนิยมจากผู้บริโภคส่วนใหญ่ เนื่องจากการดื่มกาแฟทำให้เกิดความสดชื่นความหอม
และรสชาติของกาแฟส่งผลให้การตลอดขยายตัวมากขึ้น สังเกตได้จากผลิตภัณฑ์กาแฟในท้องตลาด ไม่ว่าจะเป็นกาแฟ
ซอง กาแฟกระป๋อง หรือกาแฟคั่วสดหลายยี่ห้อ และผู้บริโภคได้หันมาสนใจในการดื่มกาแฟกันมากขึ้น จึงทำให้ธุรกิจนี้
เป็นธุรกิจตามกระแสหรือเป็นที่นิยม ในขณะนี้ธุรกิจร้านกาแฟสดได้เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว และยังมีให้บริการตาม
สถานที่ต่างๆ ด้วย เช่น ร้านสะดวกซื้อ ร้านรถเข็น ร้านริมทาง สถานที่ท่องเที่ยว หรือปั๊มน้ำมัน เป็นต้น สามารถหาซื้อ
ได้สะดวก ธุรกิจร้านกาแฟที่ประสบผลสำเร็จมากที่สุด ได้แก่ สตาร์บัค อเมซอน แบล็คแคนยอน ชาวดอย ดอยช้าง ฯลฯ
กิจการร้านกาแฟบ้านกำนัน De Café หรือรู้จักกันในนามสั้นๆ ว่า กาแฟบ้านกำนัน เกิดขึ้นจากแรงบันดาลใจ
ของเจ้าของกิจการ ด้วยความชื่นชอบดื่มกาแฟในรสชาติกลมกล่อม กลิ่นหอมกรุ่น สดใหม่ เสมือนได้ดื่มกาแฟสดใน
ไร่อราบิกา ซึ่งเป็นพันธ์ที่นิยมปลูกในภาคเหนือของประเทศไทย เช่น เชียงราย เชียงใหม่ ลำปาง เพชรบูรณ์ เลย เป็นต้น
ซึ่งเป็นเมล็ดพันธ์อราบิกามีปริมาณคาเฟอีนน้อยกว่าโรบัสต้าของพันธุ์กาแฟทางภาคใต้ประมาณ 1 เท่าตัว และ
บรรยากาศในร้านเป็นมุมพักผ่อนหรือพบปะพูดคุยติดต่อธุรกิจ เป็นต้น
ร้านกาแฟบ้านกำนัน De Café จำหน่ายเครื่องดื่ม ประเภทกาแฟสดและเครื่องดื่มอื่น ๆ เช่น น้ำผลไม้ตาม
ฤดูกาล ชารสชาติเข้มข้น โกโก้คุณภาพดี และมีเบเกอรี่ควบคู่ไปด้วย โดยมีรสชาติที่ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค
ใช้วัตถุดิบคุณภาพดี รสชาติเข้ม หอมกรุ่น ที่เป็นเอกลักษณ์ อร่อย ราคาย่อมเยา ร้านกาแฟบ้านกำนัน De Café จึง
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ดำเนินกิจการมาระยะเวลา 2 ปี ซึ่งที่น่าพึงพอใจ เจ้าของร้านจึงตั้งเป้าหมายไว้ว่า จะขยายสาขาในเขตพื้นที่จังหวัด
ชลบุรี ในอุตสาหกรรมทุกแห่ง และในเขตชุมชนอีกมากมาย และในอนาคตจะขยายสาขาไปยังต่างจังหวัดที่เป็น
สถานที่ท่องเที่ยว เช่น จันทบุรี ตราด ระยอง โคราช นครพนม ประจวบคีรีขันธ์ ภูเก็ต เป็นต้น และสร้างแบรนด์กาแฟ
ของคนไทยให้เป็นที่นิยม เพิ่มมูลค่าตามความต้องการของตลาด กลุ่มตลาดเป้าหมายของร้านกาแฟบ้านกำนัน De Café
ได้แก่ พนักงานบริษัท นักธุรกิจ นักท่องเที่ยว นักเรียน และบุคคลในชุมชนทั้งชายและหญิง โดยมีการคาดคะเนการขาย
และกำไรที่คาดว่าจะได้รับ 50% ของยอดขาย
วัตถุประสงค์ของแผนธุรกิจ
1. เพื่อให้ร้านบ้านกำนัน De Café เป็นที่รู้จักในกลุ่มผู้บริโภคในจังหวัดชลบุรีและจังหวัดใกล้เคียง 50%
2. เพื่อสร้างรายได้จากการจำหน่ายสินค้า และบริการเพิ่มขึ้น 30% ทุกปี
ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับแนวโน้มของอุตสาหกรรมธุรกิจร้านกาแฟและแนวโน้ม
ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แนวคิดหลักการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมที่มีผลต่อการทำธุรกิจ แนวคิดและทฤษฎีปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค แนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์ตลาด แนวคิดการจัดทำประมาณการทางการเงิน และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2. ขอบเขตด้านประชากร (กลุ่มเป้าหมาย)
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ที่รับประทานกาแฟ จำนวน 400 คน ทำการจัดเก็บข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถาม และทำการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
3. ขอบเขตด้านตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ
ข้อมูลที่ศึกษาเพื่อนำมาประกอบการกำหนดแผนการตลาด ได้แก่ ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของ
กลุ่มเป้าหมาย พฤติกรรมการบริโภคกาแฟ ปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการเลือกใช้บริการร้านกาแฟของผู้บริโภค
วิธีการวิจัย
แผนธุรกิจเพื่อสร้างธุรกิจใหม่ กาแฟบ้านกำนัน De Café ครั้งนี้ มีวิธีการวิจัยที่ประกอบด้วย
1. การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผู้ วิจัยได้ทำการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ที่ เกี่ยวข้องกับ
การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจ สภาพแวดล้อมและปัจจัยภายใน-ภายนอก การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง การวิเคราะห์
Business Model Canvas (BMC) และการวิเคราะห์การแข่งขัน จากเอกสาร ตำรา เพื่อนำมาวิเคราะห์กับแผนธุรกิจ
ร้านกาแฟบ้านกำนัน De Café
2. การวิจัย เชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีการเก็บข้ อมูล แบบเชิงสำรวจ (Survey Research
Method) และทำการเก็บ รวบรวมข้ อมูลโดยใช้ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งเป็นแบบสอบถามที ่ม ีข ้ อมู ล
เกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคกาแฟ โดยทำการแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย
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ส่วนที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มเป้าหมาย
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการบริโภคกาแฟ
ส่วนที่ 3 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการเลือกใช้บริการร้านกาแฟของผู้บริโภค
หลังจากเก็บข้อมูลครบถ้วน ผู้วิจัยได้ทำการตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องของแบบสอบถาม
จากนั้นจึงนำแบบสอบถามมาลงรหัส (Coding) ตามวิธีการวิจัยทางสถิติ และดำเนินการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์
โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และ
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ผลการวิจัย
1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
1.1 โครงสร้างองค์กร (Structure)
จุดแข็ง (Strength) เป็นธุรกิจที่เพิ่งเปิดใหม่และมีเพียงสาขาเดียวและมีขนาดไม่ใหญ่นัก ในด้านโครงสร้าง
ภายในองค์กรก็ไม่ซับซ้อน ทั้งยังมีการจัดหมวดหมู่งาน การแบ่งงานตามลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน
ทำให้คล่องตัวในการบริหารงาน และทางร้านมีการจัดตกแต่งร้านให้เหมาะสมกับการใช้งานของพนักงาน และมอบ
ความสะดวกสบายให้ แก่ ลูกค้าผู้ รั บบริการ นอกจากนี้ การจัด แต่ง ร้ านยังเน้ นให้ออกมาในแบบสบายๆ สะอาด
บรรยากาศร่มรื่น มีความเป็นกันเอง เสมือนอยู่ในบ้านของตนเอง ในด้านทำเลที่ตั้ง สถานที่ตั้งอยู่ในบริเวณทางเข้า
อมตะนครเฟส 9 ซึ่งเป็นแหล่งที่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่ใหญ่และผู้คนมากมาย
จุดอ่อน (Weakness) เป็นธุรกิจที่เปิดใหม่ ทำให้มีต้นทุนที่จำกัด จึงมีการจ้างพนักงานในจำนวนที่พอดี
กับตำแหน่งและหน้าที่ ซึ่งหากเกิดการขาดงาน ลากิจ หรือลาป่วย อาจจะส่งผลกระทบกับงานได้ และยังตั้งอยู่ใน
บริเวณอมตะนครเฟส 9 ที่เป็นสถานที่ตั้งโรงงานที่เพิ่งเปิดใหม่เช่นกัน อาจจะส่งผลให้ร้านนั้นยังไม่เป็นที่รู้จัก และยาก
ในการประชาสัมพันธ์ได้
1.2 ระบบการปฏิบัตงิ าน (System)
จุดแข็ง (Strength) เนื่องจากทางร้านเป็นองค์กรขนาดเล็ก ไม่มีความซับซ้อนในการบริหาร และการจัดการ
องค์กร ส่งผลให้ระบบการบริหาร และการจัดการงานประจำวันในตำแหน่ง และหน้าที่ต่างๆ มีการสื่อสาร สั่งงาน รับงาน
และปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ได้รวดเร็วและเข้าถึงทุกคนในองค์กรได้
จุดอ่อน (Weakness) เป็นธุรกิจที่เปิดใหม่ ทำให้มีต้นทุนที่จำกัด จึงมีการจ้างพนักงานในจำนวนที่พอดี
กับตำแหน่งและหน้าที่ ซึ่งหากเกิดการขาดงาน ลากิจ หรือลาป่วย อาจจะส่งผลกระทบกับงานได้ และยังตั้งอยู่ใน
บริเวณอมตะนครเฟส 9 ที่เป็นสถานที่ตั้งโรงงานที่เพิ่งเปิดใหม่เช่นกัน อาจจะส่งผลให้ร้านนั้นยังไม่เป็นที่รู้จัก และยาก
ในการประชาสัมพันธ์ได้
1.3 บุคลากร (Staff)
จุดแข็ง (Strength) ลักษณะงานของร้าน มีหลากหลายตำแหน่ง จึงมีการคัดเลือกพนักงานที่มีคุณสมบัติ
ที่แตกต่างกันตามความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ จึงส่งผลให้ค่าจ้างแรงงานอยู่ในระดับที่เหมาะสม
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จุดอ่อน (Weakness) เป็นธุรกิจที่ไม่ใหญ่นัก และเป็นธุรกิจที่เปิดใหม่ ส่งผลให้บุคลากรในองค์กร ยังไม่มี
ความจงรักภัคดีต่อองค์กร อาจส่งผลให้เกิดปัญหาและความขัดแย้ง จนทำให้ต้องออกจากงานได้
1.4 ทักษะ ความรู้และความสามารถ (Skill)
จุดแข็ง (Strength) ผู้บริหารมีทักษะ ความรู้และความสามารถ รวมทั้งประสบการณ์ ในการชงเครื่องดื่ม
และคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพ มานานพอสมควร ซึ่งสามารถแนะนำให้คำปรึกษา และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
ได้อย่างรวดเร็ว ทั้งยังมีการคัดเลือกบาริสต้าที่มีประสบการณ์อยู่แล้วเข้ามาทำงาน ทำให้สามารถสร้างความเชื่อมั่นใน
ด้านคุณภาพที่ดีให้แก่ลูกค้าได้
จุดอ่อน (Weakness) เป็นธุรกิจเปิดใหม่ ผู้บริหารจึงมีความรู้ความสามารถ รวมทั้งประสบการณ์ในด้าน
การบริหารและการจัดการมาไม่มากนัก อาจส่งผลให้การดำเนินงานบางระบบอาจเกิดปัญหาผิดพลาดได้
1.5 รูปแบบการบริหารจัดการ (Style)
จุดแข็ง (Strength) เป็นธุรกิจไม่ใหญ่มากนัก ผู้บริหาร และพนักงานจึงมีลักษณะการทำงานที่ใกล้ชดิ กัน
ทุกวัน มีความเป็นกันเองในองค์กร ทำให้ผู้บริหารสามารถดูแลและควบคุมงานได้อย่างทั่วถึง และยังสามารถเป็นที่
ปรึกษาให้กับพนักงาน และช่วยเหลือพนักงานแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
จุดอ่อน (Weakness) เนื่องจากพนักงานทุกคนเป็นพนักงานใหม่ ที่มีการผ่ านการคัดเลือกในด้านทักษะ
ความรู้และความสามารถมาแล้ว แต่ในด้านพฤติกรรมของพนักงาน ทางผู้บริหารไม่สามารถชี้วัดได้จึงอาจมีพนักงาน
บางคนที่ยังขาดจรรยาบรรณในการทำงานได้
1.6 ค่านิยมและการมีส่วนร่วม (Shared Values)
จุดแข็ง (Strength) เป็นธุรกิจขนาดไม่ใหญ่นัก ผู้บริหารจึงจัดให้มีการประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงาน
ทุกคนได้แสดงความคิดเห็น หรือเสนอแนะสิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับการบริการ การทำงานในองค์กร พร้อมทั้งยังมีการจัดให้
พนักงานมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน เพื่อก่อให้เกิดความสามัคคีและใส่ใจในการทำงานมากขึ้น
จุดอ่อน (Weakness) จากที่มีการจัดประชุมเพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็นกันนั้น
อาจจะส่งผลให้เกิดความกดดัน หรือไม่กล้าแสดงออกได้
2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
2.1 การเมือง (Political)
โอกาส (Opportunity) ปัจจุบันสถานการณ์ทางการเมืองในจังหวัดชลบุรีไม่มีความขัดแย้งหรือการชุมนุม
ตามท้องถนน อย่างเช่น เมืองใหญ่อย่างกรุงเทพมหานคร จึงทำให้เป็นพื้นที่ที่สามารถดำเนินธุรกิจไปได้อย่างราบรื่น
อุปสรรค (Threat)
ไม่พบอุปสรรคทางด้านนี้
2.2 เศรษฐกิจ (Economic)
โอกาส (Opportunity) ปัจจุบันเศรษฐกิจไทยได้มีการเปลี่ยนแปลง ดังเช่น การใช้โครงการของรัฐเพื่อ
ความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจ เพิ่มกำลัง ซื้อให้กับผู้บริโภคและผู้ให้บริการ นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ โดย
กรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีการส่งเสริมพัฒนาและยกระดับมาตรฐานธุรกิจบริการไทย จึงมีการส่ง เสริมการลงทุนสำหรับ
ผู้ประกอบการรายย่อย เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยรวมทำให้ส่งผลดีต่อผู้ประกอบธุรกิจที่เพิ่งเปิดกิจการใหม่
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อุปสรรค (Threat) ในทางกลับกัน จากการที่รัฐได้จัดตั้งโครงการเพื่อความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจ
แล้วนั้น ทำให้ราคาน้ำมันเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาจส่งผลให้ผู้บริโภคกังวลในเรื่องการเดินทางมาใช้บริการ ทั้งยังมี
การส่งเสริมการลงทุนสำหรับผู้ประกอบการรายย่อยเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ อาจส่งผลให้คู่แข่งทางการตลาดเพิ่มมากขึ้นอีก
ด้วย
2.3 สังคม วัฒนธรรม และค่านิยม (Sociological)
โอกาส (Opportunity) ปัจจุบันสังคม วัฒนธรรม และค่านิยมได้เปลี่ยนแปลงไป กระแสการดื่มกาแฟ
ท่ องเที่ ย วตามคาเฟ่ต่ างๆ กำลั ง เป็ นที่นิ ยมในหมู่ วัย รุ่ นและวัย ทำงานมากขึ้ น อย่า งต่ อเนื่ อง ทำให้ การท่ องเที่ยว
และการดื่มกาแฟนั้นเป็นที่สนใจและนิยมเป็นอย่างมาก
อุปสรรค (Threat) ค่านิยมการท่องเที่ยวร้านกาแฟที่เป็นสไตล์คาเฟ่นั้นทำให้ร้านใหม่ๆ หันมาเปิดกิจการ
ในละแวกอมตะนครเป็นจำนวนมาก เพื่อการตอบสนองความต้องการของลูกค้า จึงทำให้ลูกค้ามีการตัดสินใจเลือกใช้
บริการตามความสะดวกอีกด้วย
2.4 เทคโนโลยี (Technical)
โอกาส (Opportunity) มีการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการบริหารจัดการระบบภายในร้าน นอกจากนี้ ยังมี
การใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กในการโปรโมท โฆษณา ประชาสัมพันธ์ รวมถึงการจัดกิจกรรมของทางร้าน ซึ่งจะทำให้ลูกค้า
รู้จักมากยิ่งขึ้น
อุปสรรค (Threat) ในการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการจัดการระบบภายในร้าน ทำให้มีต้นทุนเพิ่มขึ้น หากระบบ
ขัดข้องหรือข้อมูลสูญหายอาจเกิดการชะงักในการจัดการระบบในส่วนของการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ร้าน อาจจะเข้าไม่ถึงลูกค้าบางรายที่ยังไม่ยึดติดกับเทคโนโลยี
2.5 กฎหมาย (Legal)
โอกาส (Opportunity) ปัจจุบันกฎหมายประเทศไทยได้มีข้อจำกัดการนำชาวต่างชาติหรือต่างด้าวเข้ามา
ทำงาน เพียงแต่เอกสารจะต้องครบถ้วนถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น และค่าจ้างแรงงานอาจไม่สูงมากนักจึงเป็นผลดี
ต่อผู้ประกอบการได้
อุปสรรค (Threat) การนำแรงงานเข้ามาทำงานในร้านจะต้องมีเอกสารสำคัญและใบอนุญาตเสียก่อน ซึ่ง
ชาวต่างชาติหรือต่างด้าวนั้นบางคนอาจยังไม่มีเอกสารที่ครบถ้วนก็เป็นได้
2.6 สภาพแวดล้อม (Environmental)
โอกาส (Opportunity) สภาพแวดล้อมในประเทศไทยนั้นมีอากาศที่ร้อนมากขึ้น ทำให้คนส่วนใหญ่นยิ ม
หลีกหนีอากาศร้อนมาผ่อนคลายหรือทำกิจกรรมตามร้านกาแฟสไตล์คาเฟ่ต่างๆ ที่มีความสะดวกสบาย บรรยากาศดี
ส่งผลให้มีแนวโน้มของลูกค้ามาใช้บริการ
อุปสรรค (Threat) สภาพการจราจรอันคับคั่งในพื้นที่อมตะนครอาจส่งผลให้ลูกค้าเกิดความเบื่อหน่ายใน
การเดินทางฝ่าจราจรที่ติดขัด
3. การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยแวดล้อมภายในและภายนอก
ปัจจัยด้านองค์กรและการบริหารงาน ปัจจัยด้านที่ตั้ง และปัจจัยการผลิต มีระดับความเสี่ยงต่ำ
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4. การวิเคราะห์ Business Model Canvas
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ Business Model Canvas
Key Partners
- โครงการหลวง

Key Activities
- ขายกาแฟ
- การให้บริการส่วนอื่น
Key Resource
- สถานที่ตั้ง
- บุคลากรมีความ
เชี่ยวชาญในการ
ให้บริการด้านต่างๆ
- เงินลงทุน

Cost Structure
- ค่าแรงพนักงาน
- ค่าน้ำ/ค่าไฟ/ค่าโทรศัพท์
- แก้วพลาสติก

Value
Propositions
- รสชาติกาแฟ
- รสชาติเบเกอรี่
- ใช้กาแฟ
โครงการหลวง

- กาแฟ
- ผลไม้
- วัตถุดิบทำเบเกอรี่

Customer
Customer Segments
Relationships
กลุ่มลูกค้าหลัก
- มาตรฐานการบริการ
- ผู้ที่อยู่อาศัยและทำงาน
- Promotion
ในอุตสาหกรรมอมตะนคร
กลุ่มลูกค้ารอง
Channels
- นักท่องเที่ยวหรือ
- เคาน์เตอร์หน้าร้าน
บุคคลภายนอกที่เข้ามาใน
- Online เช่น เว็บไซต์
Facebook, Instagram, บริเวณอุตสาหกรรมอมตะ
นคร
Line
- Offline ทางโทรศัพท์
Revenue Streams
รายได้หลัก
- การขายกาแฟ
รายได้รอง
- การขายเบเกอรี่ และของเบ็ดเตล็ดต่างๆ

5. การวิเคราะห์ Industry Analysis
การแข่งขันภายในอุตสาหกรรมเดียวกัน (Rivalry Among Current Competitors) และอำนาจการต่อรอง
ของผู้ซื้อ (Bargaining Power of Buyers) มีความเสี่ยงสูง เนื่องจากผู้บริโภคมีทางเลือกที่หลากหลาย
ความเสี่ยงจากสินค้าทดแทน (Threat of Substitutes Products of Service) มีความเสี่ยงปานกลาง
เนื่องจากเครื่องดื่มอื่นๆ อาจเป็นทางเลือกใหม่ให้กับผู้บริโภค
อำนาจการต่อรองของผู้ขาย (Bargaining Power of Supplier) และข้อจำกัดในการเข้าสู่อุตสาหกรรมของ
คู่แข่งขันใหม่ (Threat of New Entrants) มีความเสี่ยงต่ำ เนื่อ งจากธุรกิจมีการเติบโตที่รวดเร็ว และมีตัวเลือกที่
ค่อนข้างมาก
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6. การวิเคราะห์ตำแหน่งของตลาด
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ตำแหน่งของตลาด
ปัจจัยที่นำมาวิเคราะห์
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
ราคาของผลิตภัณฑ์
สถานที่ ทำเลที่ตั้ง

ธุรกิจ
คุณภาพของสินค้ามีคณ
ุ ภาพ กาแฟรสชาติ
กลมกล่อม กลิ่นหอมกรุ่นสดใหม่
ราคาไม่แพงจน เกินไป แต่เน้นคนที่มีรายได้
ต่อเดือน พนักงานบริษัท นักท่องเที่ยว
แหล่งชุมชน นิคมอุตสาหกรรม สถานศึกษา
และแหล่งท่องเที่ยว

คู่แข่งขัน
มี ส ิ น ค้ า ที ่ มี คุ ณภาพ มี บ ริ ก ารทั กษะที่มี
ประสบการณ์ รวมถึงเงินทุน
ราคาใกล้เคียงกัน ไม่แตกต่างกันมากนัก
มีการขายทั้งในออนไลน์และหน้าร้าน

7. การวิเคราะห์ผู้บริโภค
ผู้บริโภคกาแฟส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 69.75 มีอายุระหว่าง 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 38.50
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 57.25 ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็น ร้อยละ 43.00 มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 20,001-30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.75
ผู้บริโภคกาแฟส่วนใหญ่นิยมดื่มกาแฟตามร้านริมทางทุกวัน คิดเป็นร้อยละ 38.00 มีลักษณะการใช้บริการ
รับประทานคนเดียว คิดเป็นร้อยละ 35.00 มีราคากาแฟต่อแก้วระหว่าง 51-60 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.50 ดื่มกาแฟดำ/
อเมริกาโน่ คิดเป็นร้อยละ 49.75 และมีปัจจัยที่มีผลใช้บริการร้านกาแฟเพราะรสชาติของเครื่องดื่ม คิดเป็นร้อยละ
35.25
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใช้บริการ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านบริการ และด้านช่องทาง
การตลาด ผู้บริโภคมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด
8. กลยุทธ์และการปฏิบัติการ
8.1 ด้านผลิตภัณฑ์ ร้านกาแฟมีสูตรเฉพาะของทางร้านที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่เรียกว่า บ้านกำนัน
Signature Coffee ซึ่งจะมีรสชาติเข้มข้น หอมนุ่มนวล กลมกล่อมของกาแฟ เหมาะกับผู้ที่ชื่นชอบกาแฟที่หอมเข้ม
และยังมีน้ำผลไม้ตามฤดูกาล ชารสชาติต่างๆ และเบเกอรี่
8.2 ด้านราคา กิจการใช้กลยุทธ์ด้านราคาในการกำหนดราคาจำหน่ายที่ถูกกว่าคู่แข่งขัน จึงส่งผลให้
กิจการสามารถเพิ่มปริมาณการขายที่มากกว่าคู่แข่ง
8.3 ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย มีบริการรับ Order Delivery ลูกค้าสามารถสั่งสินค้าทางเบอร์โทรศั พท์,
Facebook, Line กับทางร้าน โดยทางร้านจะมีบริการส่งถึงที่ โดยมีเงื่อนไขการส่ง คือ ลูกค้าจะต้องสั่ง 8 แก้วขึ้นไป
ส่งให้ฟรีทั่วพื้นที่อุตสาหกรรมอมตะนคร
8.4 ด้านการส่งเสริมการตลาด มีคูปองสะสมแต้มและเครื่องดื่มฟรี มีจุดถ่ายภาพที่ระลึก และบริการ
สัญญาณอินเทอร์เน็ตฟรี
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9. แผนงานด้านการเงินและงบประมาณ
เงินลงทุนเริ่มแรกประมาณ 1,000,000 ถึง 2,000,000 บาท ธุรกิจร้านบ้านกำนัน De Café จะได้รับกำไร
สุทธิ 871,570 บาท/ปี เมื่อบวกกลับด้วยค่าเสื่อมอาคาร ค่าเสื่อมอุปกรณ์ และค่าวางระบบตัดจ่ายแล้ว ผลตอบแทนที่
ได้สุทธิเป็นเงิน 1,016,570 บาท/ปี ในกรณีที่ผลตอบแทนที่ได้เท่ากันทุกปี ธุรกิจตัวอย่างนี้จะสามารถคืนทุนได้ใน
ระยะเวลา 2 ปี และได้รับกำไรสุทธิในปีที่ 2 เป็นเงิน 533,140 บาท
10. แผนฉุกเฉินของธุรกิจ
10.1 สถานการณ์ที่ 1: ผลประกอบการที่ได้รับอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าเป้าหมายที่วางไว้ หรือไม่สามารถคืนทุน
• ทำการวิเคราะห์ค้นหาสาเหตุของการที่ผลประกอบการลดต่ำลง รวมทั้งค้นหาจุดบกพร่องของ
องค์กร หรือปัญหาที่ส่งผลกระทบที่ส่งผลต่อผลประกอบการไม่เป็นไปตามแผนการที่กำหนดไว้ อาทิเช่น ต้นทุนของ
ธุรกิจสูงขึ้น, คู่แข่งขัน และคุณภาพของสินค้าและการบริการ เป็นต้น
• ปรั บ เปลี ่ ย นหรื อ ตั ้ ง เป้ า หมายขององค์ ก รใหม่ โดยปรั บ เปลี ่ ย นให้ เ ป้ า หมายเป็ น ไปตาม
สภาพแวดล้อม และสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับความต้องการและพฤติกรรมการซื้อ
ของลูกค้า
• จัดทำแผนการดำเนินการส่งเสริมการขาย ด้วยการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์สินค้าเพื่อกระตุ้น
ให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้และความต้องการในสินค้า ซึ่งจะส่งผลต่อรายได้ที่เพิ่มขึ้นขององค์กรได้
• เตรียมจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการขาดสภาพ
คล่องทางการเงินของธุรกิจ
10.2 สถานการณ์ที่ 2: การเกิดคู่แข่งขันรายใหม่ หรือเกิดการขยายธุรกิจของคู่แข่งขันรายเก่า
• ทำการรักษามาตรฐานของสินค้าและการให้บริการที่ดีและเหนือกว่าคู่แข่งให้แก่ลูกค้า เพื่อสร้าง
ความมั่นใจในการใช้บริการ และเพื่อความพึงพอใจ และความภักดีต่อองค์กร ซึ่งจะช่วยให้องค์กรสามารถรักษาลูกค้า
เดิมไว้ได้ อีกทั้งยังสามารถสร้างลูกค้าใหม่ได้อีกด้วย
• สร้างกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรกับลูกค้าผู้ที่มาใช้
บริการ เช่น สร้างกิจกรรมในสื่อโฆษณาทางโซเชียลเน็ตเวิร์ ก ประเภท Facebook หรือ Line Official ของทางร้าน
เป็นต้น เพื่อให้ลูกค้าเกิดความจดจำและตระหนักถึงแบรนด์ ร้านกาแฟบ้านกำนัน De Café มากยิ่งขึ้น
• จัดทำแผนการส่งเสริมการขายสินค้าและบริการขององค์กรด้วยการการประชาสัมพันธ์ เพื่อดึงดูด
และกระตุ้นให้ลูกค้าเกิดความสนใจในตัวสินค้าและบริการขององค์กรมากขึ้น
10.3 สถานการณ์ที่ 3: บุคลากรขององค์กรหรือพนักงานมีการลาหยุดงานบ่อยครั้ง หรือเกิดการลาออก
บ่อยครั้ง
• สร้างแนวทางในการปฏิบัติให้มีมาตรฐาน ในประเด็นของการลาออก หรือการลากิจในกรณี
ต่างๆ โดยมีการจัดทำเป็นรายละเอียดไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อแจ้งให้พนักงานทราบและรับรู้ก่อนที่จะเริ่ม
ทำงาน และหากมีการฝ่าฝืนกฎระเบียบข้อบังคับที่กำหนดไว้ พนักงานสามารถถูกหักเงินเดือนหรือไม่ได้รับเงินเดือนใน
เดือนสุดท้ายของการทำงาน
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• ปลู กฝั ง ค่ า นิ ย มหรื อวั ฒ นธรรมองค์ กรให้ พ นั กงานมีความผู กพั น และจงรั กภั กดี ต ่ อองค์กร
(Employee Loyalty) ภายใต้แนวคิดที่ว่า “ปฏิบัติต่อทุกคนเหมือนสมาชิกในครอบครัว” โดยมีการสร้างสวัสดิการทีด่ ี
มีคุณภาพ หรือมอบเบี้ ย เลี้ ยงที่ เหมาะสมให้ แก่ พนั กงาน เพื่อให้บุ คลากรหรื อพนั กงานเกิด ความผู กพัน และเกิ ด
ความจงรักภักดีต่อองค์กร
• มีการฝึกอบรมบุคลากรหรือพนักงานภายในร้านให้มีความสามารถที่หลากหลาย และสามารถ
ทำหน้าที่อื่นๆ นอกเหนือจากหน้าที่ ที่ตนได้รับแทนคนอื่นได้ โดยที่ผู้จัดการร้านก็ต้องมีความสามารถในการปฏิบัติ
หน้าที่แทนพนักงานในทุกตำแหน่งได้ เพราะหากเกิดการลาหยุ ด หรือลาออกกะทันหัน องค์กรก็จะไม่เสียกำลังคนใน
ตำแหน่งต่างๆ ไป
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจรับชมคอนเสิร์ตรูปแบบออนไลน์
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระหว่างลักษณะประชากรศาสตร์กับการตัดสินใจรับชม
คอนเสิร์ตรูปแบบออนไลน์ (2) เพื่อศึกษาปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจรับชมคอนเสิร์ตรูปแบบ
ออนไลน์และ (3) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจรับชมคอนเสิร์ตรูปแบบ
ออนไลน์ ซึ่งการวิจัยฉบับนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามที่ผ่านการทดสอบค่าความเชื่อมั่นอยู่ในช่วง
0.860-0.880 ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ บุคคลทั่วไปที่เคยรับชมคอนเสิร์ตรูปแบบออนไลน์ จานวน 400 คน โดย
วิธีการสุ่มตัวอย่างตามสะดวก สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่ าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสถิติเชิงอนุมาน คือ One-way analysis of variance (ANOVA) และการวิเคราะห์สมการ
ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression)
ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุ 20-30 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี
เป็นนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่า 15,000 บาท เคยรับชมคอนเสิร์ตรูปแบบออนไลน์
จานวน 2-3 ครั้ง เป็นศิลปินสาธารณรัฐเกาหลีใต้ และรับชมผ่านช่องทาง VILVE ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี ปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) และการตัดสินใจรับชมคอนเสิร์ตรูปแบบออนไลน์ โดยมีค่าเฉลี่ย ความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ลักษณะประชากรศาสตร์ด้านเพศ มีระดับการตัดสินใจรับชมคอนเสิร์ต
รูปแบบออนไลน์แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ มีระดับ
การตัดสินใจรับชมคอนเสิร์ตรูปแบบออนไลน์ไม่แตกต่ างกัน ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี และปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด (4P’s) ส่งผลต่อการตัดสินใจรับชมคอนเสิร์ตรูปแบบออนไลน์อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ: คอนเสิร์ตรูปแบบออนไลน์ ลักษณะประชากรศาสตร์ การยอมรับเทคโนโลยี ส่วนประสมทางการตลาด
(4P’s) การตัดสินใจ
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Abstract
The purposes of this research were ( 1) to study and compare between demographic
characteristics and the decision making to watch a virtual concert, ( 2) to study the technology
acceptance factors influencing on the decision making to watch a virtual concert, and (3) to study
the marketing mix (4P’s) factors impacting on the decision making to watch a virtual concert. This
research was a quantitative study by employing the questionnaire and its Cronbach Alpha reliability
was valued as 0.860-0.880. The 400 samples who had used to watch a virtual concert were selected
as the samples for this research and the convenience sampling was utilized. The statistics used for
data analysis was descriptive statistics including percentage, frequency, mean and standard
deviation. The inferential statistics used to test the assumptions defined were also One-way analysis
of variance (ANOVA) and Multiple Regression.
The result found that most participants were females, aged between 20 and 30 years old,
obtained a bachelor’ s degree, were students, and earned less than 15,000 Baht per month on
average. They were used to watching the virtual concerts at 2- 3 times and such virtual concerts
were performed by the South Korean artists and were exposed via VLIVE. The technology acceptance
factors, the marketing mix ( 4P’ s) factors, and the overall decision making for watching such virtual
concerts were of high acceptance. According to the hypothesis testing, it was found that the samples
whose genders were different had the dissimilarities in the decision making in watching the virtual
concerts at a statistically significant level of 0. 05. However, there were no statistical differences
found in age, education, occupation, and income. The technology acceptance and the marketing
mix (4P’s) determinants influenced on the samples’ decision making to watch the virtual concerts
at a statistically significant level of 0.05.
Keywords: Virtual Concert, Demographic Characteristics, Accept Technology, Marketing Mix (4P’s),
Decision
บทนา
ในปัจจุบันทั่วโลกกาลังเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาหรือโควิด -19 ที่มีการแพร่
ระบาด โดยประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งที่ยังคงต้องเผชิญกับสถานการณ์นี้ ทาให้ต้องมีการปรับรูปแบบการดาเนิน
ชีวิตเป็นแบบ New Normal รวมถึงการจัดการวัคซีนของรัฐบาลไทยทาให้การแพร่ระบาดในประเทศไทยมีแนวโน้มที่
จะหนักขึ้นกว่าปี 2563 รวมถึงการระบาดระลอกใหม่ที่เกิดขึ้น (บีบีซี นิวส์ ไทย, 2564) ทาให้หลากหลายอุตสาหกรรม
ต้องปรับตัวกันตามมาตรการที่ออกมาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
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อุตสาหกรรมดนตรีที่มีการสูญเสียรายได้ครั้งใหญ่ประจาปีไปอย่างการแสดงดนตรีสด (Concert), เทศกาล
ดนตรี และการทัวร์คอนเสิร์ต เพราะไม่เพียงส่งผลให้ศิลปิน, นักดนตรี หรือผู้ทางานสายสนับสนุน เช่น ฝ่ายจัดการ
ศิลปิน, ผู้จัดงาน, ค่ายเพลง, ทีมงานเบื้องหลัง แต่ยังรวมไปถึงการโปรโมตเพลงต่างๆ ก็ต้องยุติลงหรือเลื่อนออกไป
อย่างไม่มีกาหนด (ศันสนีย์ เล้าอรุณ, 2563) จึงทาให้อุตสาหกรรมดนตรีเริ่มมี การปรับตัว และเร่งตัวโดยการน า
เทคโนโลยีมาปรับเปลี่ยนในการดาเนินธุรกิจให้เดินหน้าต่อไปเพื่อเปลี่ยนเป็นธุรกิจดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบเพื่อให้
สามารถฟื้นฟูและรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดที่เกิดขึ้นนี้ได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและ
การประกาศมาตรการของรัฐบาลนั้นที่ทาให้ต้องลดหรือรักษาระยะห่างกันทาให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วม
จานวนมากอย่างการแสดงดนตรีสด (Concert) ได้ ทาให้ต้องปรับกิจกรรมมาในรูปแบบของออนไลน์ที่เชื่อมระหว่าง
ศิลปินหรือนักดนตรีเข้ากับผู้ชมหรือแฟนเพลงให้สามารถติดตามกันได้อย่างต่อเนื่อง และทากิจกรรมร่วมกันผ่าน
แพลตฟอร์มต่างๆ ด้วยการใช้สื่อออนไลน์ ที่มีการจัดคอนเสิร์ตรูปแบบออนไลน์ หรือเรียกกันว่า “คอนเสิร์ตออนไลน์”
โดยมีแบบที่ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีค่าใช้จ่าย ขึ้นอยู่กับทางค่ายเพลงเป็นผู้กาหนด เพื่อรักษาธุรกิจให้ดาเนินต่อไปและทา
ให้ศิลปินหรือนักดนตรีกับผู้ชมหรือแฟนเพลงได้พบกันรวมถึงลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อได้
(อารียา โตสุข และจารุวรรณ สุริยวรรณ์, 2564) เนื่องจากในปัจจุบันคอนเสิร์ตรูปแบบออนไลน์ยังสามารถพบเห็นกัน
ได้ จากการที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ยังไม่มีแนวโน้มจะไปในทิศทางที่ดีขึ้นทาให้ต้องมีการน า
เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาให้สามารถดาเนินธุรกิจต่างๆ ต่อไป ซึ่งคอนเสิร์ตรูปแบบออนไลน์
นั้นยังไม่สามารถตอบสนองหรือทดแทนบรรยากาศคอนเสิร์ตแบบปกติได้ ทั้งหมด แต่ผู้บริโภคนั้นได้มีการตัดสินใจ
รับชมคอนเสิร์ตรูปแบบออนไลน์กันอย่างแพร่หลาย ซึ่งจากการพิจารณาข้างต้น ทาให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจรับชมคอนเสิร์ตรูปแบบออนไลน์”
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระหว่างลักษณะประชากรศาสตร์กับการตัดสินใจรับชมคอนเสิร์ตรูปแบบออนไลน์
2. เพื่อศึกษาถึงปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการตัดสินใจรับชมคอนเสิร์ตรูปแบบออนไลน์
3. เพื่อศึกษาถึงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจรับชมคอนเสิร์ตรูปแบบ
ออนไลน์
การทบทวนวรรณกรรม
คอนเสิร์ตรูปแบบออนไลน์ (Virtual Concert) คือ การแสดงดนตรีสดต่อสาธารณชนโดยที่มีการทาข้อตกลง
ไว้ทั้งด้านเวลาและสถานที่ และผู้แสดงหรือนักดนตรีนั้นอาจทาการแสดงเป็นเดี่ยวหรือกลุ่มก็ได้ โดยที่มีการเก็บ
ค่าใช้จ่ายหรือไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งจะทาการแสดงโดยปราศจากผู้ชม ณ สถานที่จัดงาน จะมีเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้นไม่
ว่าจะเป็นผู้จัดคอนเสิร์ต ศิลปิน ฝ่ายผลิต และนาเทคโนโลยีการสตรีมมิ่งในรูปแบบ Live Broadcasting มาช่วยในการ
นาเสนอคอนเสิร์ตให้กับผู้ชมสามารถรับชมได้แบบ Realtime ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต รวมทั้งบางคอนเสิร์ตได้มีการ
อาศัยเทคนิคทางเทคโนโลยีพิเศษต่างๆ นั้นคือ AR (Augmented Reality) (อภัสรา แววสมณะ, 2560; พีระพล พิภวากร,
2552; จุติพันธ์ จูถนอม, 2562)
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ลักษณะประชากรศาสตร์ คือ ปัจจัยสาคัญที่สามารถช่วยในการกาหนดกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดและเป็น
เกณฑ์ที่สามารถใช้ในการแบ่งส่วนการตลาด ประกอบด้วย เพศ อายุ ขนาดครอบครัว สถานภาพ ระดับการศึกษา
อาชีพ และรายได้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2538)
การยอมรับเทคโนโลยี คือ การที่ผู้บริโภคนั้นมีการเข้าใจและแสดงออกพฤติกรรมในการยอมรับจนนาไปสู่
การใช้ ง านเทคโนโลยี โ ดยมี ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การยอมรั บ เทคโนโลยี ได้ แ ก่ การรั บ รู้ ถึ ง ประโยชน์ จ ากการใช้ ง าน
(Perceived Usefulness) คือ การรับรู้ประโยชน์จากการนาเทคโนโลยีมาใช้งานของผู้บริโภคในการรับชมคอนเสิร์ต
รูปแบบออนไลน์ ซึ่งทาให้ผู้บริโภคได้ฝึกฝนและเรียนรู้การใช้งานเพิ่มมากขึ้น รวมถึงได้รับความบันเทิงจากการรับชม
และการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease of Use) คือ การรับรู้ความง่ายจากการนาเทคโนโลยีมาใช้
งานของผู้บริโภค ที่มีความสะดวกสบายและไม่ต้องเรียนรู้การใช้งานมากจนเกินไปในการรับชมคอนเสิร์ตรูปแบบ
ออนไลน์ (Mathieson, Peacock, & Chin, 2001)
ส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) คือ เครื่องมือที่ใช้เป็นกลยุทธ์ให้สามารถดาเนินการได้ตามวัตถุประสงค์
ทางการตลาดของธุ ร กิ จ และตอบสนองความต้ อ งการ หรื อ ความพึ ง พอใจของผู้ บ ริ โ ภคได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ
ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจัดจาหน่าย (Distribution) และการส่งเสริมทาง
การตลาด (Promotion) (Kotler & Keller, 2012)
การตัดสินใจ (Decision) คือ สิ่งที่มีกระบวนการที่สาคัญที่ใช้ในการตัดสินใจของผู้บริโภค เพื่อพิจารณาและ
ใช้ในการเลือกสิ่งๆ หนึ่งจากหลายทางเลือก โดยมีกระบวนการ 5 ขั้นตอน ได้แก่ การรับรู้ถึงความต้องการ การค้นหา
ข้อมูล การประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมภายหลังการซื้อ (Schiffman & Kanuk, 1994)
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กรอบแนวคิดการวิจัย

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัย คือ บุคคลทั่วไปที่เคยรับชมคอนเสิร์ตในรูปแบบออนไลน์ ไม่ทราบจานวน
ประชากรที่แน่นอน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัย คือ บุคคลทั่วไปที่เคยรับชมคอนเสิร์ตรูปแบบออนไลน์ โดยผู้วิจัยได้
กาหนดขนาดของตัวอย่างโดยการใช้สูตรการคานวณของ Yamane (1967) โดยใช้การคานวณกรณีไม่ทราบประชากร
ที่แน่นอน กาหนดระดับความเชื่อมั่นที่ 95% ค่าความคลาดเคลื่อนที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 โดยคานวณขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างจากสูตรเท่ากับ 385 คน เก็บเพิ่มเติมเพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนทาให้ผู้วิจัยเก็บขนาดตัวอย่างที่ 400 คน
ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างตามสะดวก (Convenience Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจยั
แบบสอบถามชุดนี้ใช้คาถามแบบปลายปิด (Close-ended question) ซึ่งแบบสอบถามเหล่านี้ถูกสร้างขึ้น
จากการทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยแบ่งออกเป็น 5 ส่วน คือ
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ส่วนที่ 1 คำถำมเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม
ส่วนที่ 2 คำถำมเกี่ยวกับควำมคิดเห็น ปัจจัยกำรยอมรับเทคโนโลยี ที่มีผลต่อกำรตัดสินใจรับชมคอนเสิร์ต
รูปแบบออนไลน์
ส่วนที่ 3 คำถำมเกี่ยวกับควำมคิดเห็น ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำด (4P’s) ที่มีผลต่อกำรตัดสินใจรับชม
คอนเสิร์ตรูปแบบออนไลน์
ส่วนที่ 4 คำถำมเกี่ยวกับควำมคิดเห็น กำรตัดสินใจรับชมคอนเสิร์ตรูปแบบออนไลน์ โดยข้อที่ 1-3-4-5-6-9
พัฒนำมำจำกแบบสอบถำมของงำนวิจัย ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจเลือกชมภำพยนตร์ออนไลน์ผ่ำน Netflix
(รงรอง สำมสำหร่ำย, 2563) ข้อที่ 2 และ 10 พัฒนำมำจำกแบบสอบถำมของงำนวิจัย กำรยอมรับเทคโนโลยีและพฤติกรรม
ผู้บริโภคออนไลน์ที่มีผลต่ อกำรตัดสินใจซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ของผู้ บริโภคในเขตกรุงเทพมหำนคร
(เกวรินทร์ ละเอียดดีนันท์, 2559) ข้อที่ 7 และ 8 พัฒนำมำจำกแบบสอบถำมของงำนวิจัย ปัจจัยกำรตัดสินใจเข้ำชม
คอนเสิร์ตซ้ำของผู้ชมในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (ปิยะธิดำ ยอดที่รัก, กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ์, และ ไกรชิต สุตะเมือง,
2557)
ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะ มีลักษณะคำถำมปลำยเปิด (Open-ended question) ที่เกี่ยวกับกำรแสดงควำม
คิดเห็นเพิ่มเติมกับปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรตัดสินใจรับชมคอนเสิร์ตรูปแบบออนไลน์
การทดสอบเครื่องมือ
ศึกษำจำกเอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดและทฤษฎีลักษณะประชำกรศำสตร์ ปัจจัยกำรยอมรับ
เทคโนโลยี ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำด (4P’s) และกำรตัดสินใจเพื่อเป็นแนวทำงในกำรสร้ำงแบบสอบถำมและ
ขอคำปรึกษำจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำ และนำแบบสอบถำมที่ผ่ำนกำรตรวจสอบจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำมำทำกำรแก้ไขให้
ถูกต้อง ก่อนนำไปทดลองใช้เก็บกับ กลุ่ม ตัว อย่ำง 40 ชุด และนำผลวิเครำะห์หำควำมเชื่อมั่น ( Reliability) ของ
แบบสอบถำม ในแต่ละตัวแปรด้วยวิธีกำรหำค่ำสัมประสิทธิ์แอลฟำของครอนบำค (Cronbach's Alpha Coefficient)
เพื่อทดสอบค่ำควำมเชื่อมั่นและควำมสอดคล้องของแบบสอบถำม ซึ่งมีค่ำอยู่ในช่วง 0.860-0.880
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. สถิติเชิงพรรณนำ (Descriptive Statistics) โดยวิเครำะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำมด้วยสถิติ
ค่ำแจกแจงควำมถี่ (Frequency) ค่ำร้อยละ (Percentage) และวิเครำะห์ข้อมูลตัวแปรกำรยอมรับเทคโนโลยี ส่วน
ประสมทำงกำรตลำด (4P’s) และกำรตัดสินใจ ด้วยสถิติ ค่ำเฉลี่ย (Mean) และค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard
Deviation)
2. สถิ ติ เ ชิ ง อนุ ม ำน (Inference Statistics) โดยวิ เ ครำะห์ ข้ อ มู ล เพื่ อ ทดสอบสมมติ ฐ ำน ซึ่ ง ลั ก ษณะ
ประชำกรศำสตร์ที่ต่ำงกัน มีระดับกำรตัดสินใจรับชมคอนเสิร์ตรูปแบบออนไลน์แตกต่ำงกัน ใช้สถิติ คือ One-way
analysis of variance (ANOVA) สำหรับตัวแปรอิสระมำกกว่ำ 2 กลุ่ม และทำกำรเปรียบเทียบรำยคู่ด้วยวิธี LSD
(Least Significant Difference) ส่วนปัจจัยกำรยอมรับเทคโนโลยี กับปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำด (4P’s) ส่งผล
ต่อกำรตัดสินใจรับชมคอนเสิร์ตรูปแบบออนไลน์ใช้สถิติ คือ สมกำรถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression)
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ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ผลการศึกษาข้อมูลพบว่า เป็นเพศหญิง (ร้อยละ
60.3) อายุ 20-30 ปี (ร้อยละ 77.0) ระดับการศึกษาปริญญาตรี (ร้อยละ 55.0) มีอาชีพ นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา (ร้อยละ
34.3) และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่ากว่า 15,000 บาท (ร้อยละ 53.0) จานวนที่เคยรับชมคอนเสิร์ตรูปแบบออนไลน์
มากที่สุด คือ จานวน 2 – 3 ครั้ง (ร้อยละ 55.0) ประเทศของศิลปินที่เคยรับชมคอนเสิร์ตรูปแบบออนไลน์มากที่สุด
คือ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ (ร้อยละ 53.8) และช่องทางที่เคยรับชมคอนเสิรต์รูปแบบออนไลน์มากที่สุด คือ VLIVE (ร้อยละ
39.0)
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีโดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean: ̅X) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)
ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี
การรับรู้ประโยชน์จากการใช้งาน
การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน
รวม

X
3.86
4.15
4.00

S.D.
0.651
0.547
0.509

ระดับความคิดเห็น
มาก
มาก
มาก

ผลการศึกษาข้อมูลพบว่า ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี โดยรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.00) เมื่อพิจารณารายด้านสามารถเรียงตามลาดับจากมากไปน้อย พบว่ามีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
ได้แก่ ด้านการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15) และด้านการรับรู้ประโยชน์จากการใช้งาน (ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.86) ตามลาดับ
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean: X̅) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4P’s)
ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
ด้านการส่งเสริมทางการตลาด
รวม

X
3.91
3.81
4.04
3.76

S.D.
0.638
0.630
0.655
0.728

ระดับความคิดเห็น
มาก
มาก
มาก
มาก

3.88

0.490

มาก

ผลการศึกษาข้อมูลพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) โดยรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88) เมื่อพิจารณารายด้านสามารถเรียงตามลาดับจากมากไปน้อย พบว่ามีระดับความคิดเห็น
อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04) ด้านผลิตภัณฑ์ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91) ด้าน
ราคา (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81) และด้านการส่งเสริมทางการตลาด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76) ตามลาดับ
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจรับชมคอนเสิร์ตรูปแบบออนไลน์โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean: ̅X)
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
การตัดสินใจรับชมคอนเสิร์ตรูปแบบออนไลน์
1. คอนเสิร์ตรูปแบบออนไลน์เป็นที่กล่าวถึงในกลุ่มสังคมทาให้
ตัดสินใจรับชม
2. คอนเสิร์ตรูปแบบออนไลน์สามารถตอบสนองความต้องการได้ทา
ให้ตัดสินใจรับชม
3. มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นก่อนที่จะตัดสินใจรับชม
คอนเสิร์ตรูปแบบออนไลน์
4. มีการนาข้อมูลจากการค้นหามาประเมินทางเลือกก่อนที่จะ
ตัดสินใจรับชมคอนเสิร์ตรูปแบบออนไลน์
5. มีประสบการณ์ในการรับชมมาก่อนทาให้ตัดสินใจรับชม
คอนเสิร์ตรูปแบบออนไลน์
6. ตัดสินใจรับชมคอนเสิร์ตรูปแบบออนไลน์โดยพิจารณาจาก
รูปแบบของการแสดง
7. ความชื่นชอบในตัวศิลปินเป็นพิเศษที่ทาให้ตัดสินใจรับชม
คอนเสิร์ตรูปแบบออนไลน์
8. ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของคอนเสิร์ตทาให้ตัดสินใจรับชม
คอนเสิร์ตรูปแบบออนไลน์
9. มีความมั่นใจในรูปแบบการแสดงว่ามีความคุ้มค่ากับราคาบัตรทา
ให้ตัดสินใจรับชมคอนเสิร์ตรูปแบบออนไลน์
10.มีความประสงค์ที่จะรับชมคอนเสิร์ตรูปแบบออนไลน์ในอนาคต
อันใกล้นี้
รวม

𝐱̅
4.05

(S.D.)
0.869

ระดับความคิดเห็น
มาก

4.08

0.770

มาก

3.90

0.931

มาก

4.05

0.848

มาก

4.08

0.940

มาก

3.91

0.857

มาก

4.37

0.721

มากที่สุด

4.00

0.953

มาก

3.91

0.865

มาก

3.91

0.946

มาก

4.02

0.595

มาก

ผลการศึกษาข้อมูลพบว่า การตัดสินใจรับชมคอนเสิร์ตรูปแบบออนไลน์ โดยรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02) เมื่อพิจารณารายข้อ สามารถเรียงตามลาดับจากมากไปน้อย พบว่ามีระดับความ
คิดเห็นในระดับมากที่สุด คือ ความชื่นชอบในตัวศิลปินเป็นพิเศษที่ทาให้ตัดสินใจรับชมคอนเสิร์ตรูปแบบออนไลน์
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37) และมีความคิดเห็นในระดับมาก ได้แก่ เคยมีประสบการณ์ในการรับชมมาก่อนทาให้ตัดสินใจ
รับชมคอนเสิร์ตรูปแบบออนไลน์ และคอนเสิร์ตรูปแบบออนไลน์สามารถตอบสนองความต้องการได้ ทาให้ตัดสินใจ
รับชม ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08) ส่วนคอนเสิร์ตรูปแบบออนไลน์เป็นที่กล่าวถึงในกลุ่มสังคมทาให้
ตัดสินใจรับชม และมีการนาข้อมูลจากการค้นหามาประเมินทางเลือกก่อนที่จะตัดสินใจรับชมคอนเสิร์ตรูปแบบ
ออนไลน์ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05) ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของคอนเสิร์ตทาให้ตัดสินใจรับชมคอนเสิร์ต
รูปแบบออนไลน์ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00) ส่วนมีความประสงค์ที่จะรับชมคอนเสิร์ตรูปแบบออนไลน์ในอนาคตอันใกล้นี้

312

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ครบรอบ 60 ปี
ความท้าทายในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน : 24 มิถุนายน 2565

มีความมั่นใจในรูปแบบการแสดงว่ามีความคุ้มค่ากับราคาบัตรทาให้ตัดสินใจรับชมคอนเสิร์ตรูปแบบออนไลน์ และ
ตัดสินใจรับชมคอนเสิร์ตรูปแบบออนไลน์โดยพิจารณาจากรูปแบบของการแสดง ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากันทั้ง 3 ปัจจัย
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91) และได้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นก่อนที่จะตัดสินใจรับชมคอนเสิร์ตรูปแบบออนไลน์
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90) ตามลาดับ
ตารางที่ 4 สรุปการทดสอบสมมติฐานที่ 1 ลักษณะประชากรศาสตร์ที่ต่างกัน มีระดับการตัดสินใจรับชมคอนเสิร์ต
รูปแบบออนไลน์แตกต่างกัน
ลักษณะประชากรศาสตร์
เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
อาชีพ
รายได้

การตัดสินใจรับชมคอนเสิร์ตรูปแบบออนไลน์
F-Test (ANOVA) = 3.665*
Sig = 0.026*
(p < 0.05)
F-Test (ANOVA) = 2.355
Sig = 0.071
(p > 0.05)
F-Test (ANOVA) = 0.869
Sig = 0.457
(p > 0.05)
F-Test (ANOVA) = 1.587
Sig = 0.163
(p > 0.05)
F-Test (ANOVA) = 1.553
Sig = 0.186
(p > 0.05)

แตกต่างกัน
ไม่แตกต่างกัน
ไม่แตกต่างกัน
ไม่แตกต่างกัน
ไม่แตกต่างกัน

*ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
จากตาราง ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 พบว่า ลักษณะประชากรศาสตร์ทางด้านเพศมีระดับการตัดสินใจ
รับชมคอนเสิร์ตรูปแบบออนไลน์ที่แตกต่างกัน โดยคู่ที่แตกต่างกัน คือ เพศหญิง กับ LGBTQ+ (Mean Difference =
0.26*, p <0.05 ) จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย ส่วนลักษณะประชากรศาสตร์ทางด้านอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
รายได้ มีระดับการตัดสินใจรับชมคอนเสิร์ตรูปแบบออนไลน์ที่ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย
ตารางที่ 5 สรุปการทดสอบสมมติฐานที่ 2 ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี ส่งผลต่อการตัดสินใจรับชมคอนเสิร์ตรูปแบบ
ออนไลน์
ปัจจัย
การยอมรับเทคโนโลยี
ค่าคงที่

B
1.470

ด้านการรับรู้ประโยชน์จากการใช้งาน
ด้านการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน

0.304
0.333

การตัดสินใจรับชมคอนเสิร์ตรูปแบบออนไลน์
S.E.
t
β
0.205
7.171
0.043
0.051

0.332
0.306

7.065
6.517

Sig.
0.000**
0.000**
0.000**

R2 = 0.294, F = 82.781, Sig. of F = .000, P < 0.05
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R2 = .294 ตัวแปรอิสระทั้ง 2 ตัวแปร (ด้านการรับรู้ประโยชน์จากการใช้งาน และด้านการรับรู้ความง่ายใน
การใช้งาน) ส่งผลต่อตัวแปรตาม (การตัดสินใจรับชมคอนเสิร์ตรูปแบบออนไลน์) คิดเป็นร้อยละ 29.40 ส่วนที่เหลืออีก
ร้อยละ 70.60 เป็นผลมาจากปัจจัยอื่นที่ไม่ได้นามาพิจารณา
จากตารางที่ 5 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 พบว่า ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี ด้านการรับรู้ประโยชน์จาก
การใช้งาน และด้านการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน ส่งผลต่อการตัดสินใจรับชมคอนเสิร์ตรูปแบบออนไลน์ จึงยอมรับ
สมมติฐานการวิจัย
ตารางที่ 6 สรุปการทดสอบสมมติฐานที่ 3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) ส่งผลต่อการตัดสินใจรับชม
คอนเสิร์ตรูปแบบออนไลน์
ปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาด (4P’s)
ค่าคงที่
ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
ด้านการส่งเสริมทางการตลาด

การตัดสินใจรับชมคอนเสิร์ตรูปแบบออนไลน์
B

S.E.

1.089
0.265
0.162
0.193
0.134

0.190
0.042
0.044
0.043
0.037

β

t

Sig.

0.284
0.171
0.212
0.164

5.720
6.297
3.721
4.446
3.597

0.000**
0.000**
0.000**
0.000**
0.000**

R2 = 0.382, F = 60.916, Sig. of F = 0.000, P < 0.05
R2 = .382 ตัวแปรอิสระทั้ง 4 ตัวแปร (ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด จาหน่ายและด้านการ
ส่งเสริมทางการตลาด) ส่งผลต่อตัวแปรตาม (การตัดสินใจรับชมคอนเสิร์ตรูปแบบออนไลน์) คิดเป็นร้อยละ 38.20
ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 61.80 เป็นผลมาจากปัจจัยอื่นที่ไม่ได้นามาพิจารณา
จากตารางที่ 6 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3 พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย และด้านการส่งเสริมทางการตลาด ส่งผลต่อการตัดสินใจรับชมคอนเสิร์ต
รูปแบบออนไลน์ จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย
อภิปรายผลการวิจัย
การศึ ก ษาในครั้ ง นี้ ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจรั บ ชมคอนเสิ ร์ ต รู ป แบบออนไลน์ ได้ แ ก่ ลั ก ษณะ
ประชากรศาสตร์ ด้านเพศ ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) ดังนี้
1. ลักษณะประชากรศาสตร์ที่ต่างกัน ด้านเพศมีระดับการตัดสินใจรับชมคอนเสิร์ตรูปแบบออนไลน์แตกต่าง
กั น พบว่ า สอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด เรื่ อ ง ลั ก ษณะประชากรศาสตร์ ข อง Kotler (2000) ที่ อ ธิ บ ายว่ า ลั ก ษณะทาง
ประชากรศาสตร์ด้านเพศ (Gender) ส่งผลต่อการแสดงออกของพฤติกรรมของแต่ละบุค คลต่างกันทั้งทัศนคติในการ
รับรู้การตัดสินใจในเรื่องการเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน ซึ่งมีสาเหตุมาจากการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรม
ที่ แ ตกต่ างกัน จากการศึกษากลุ่ม LGBT นั บ เป็ น กลุ่ม ที่มี ศักยภาพในการจั บจ่ ายสูง และเป็น ผู้บริ โภคแบบ DINK
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(Double Incomes, No Kid) ซึ่งส่วนใหญ่นั้นไม่มีภาระค่าใช้จ่ายที่ต้องเก็บออมเพื่อเลี้ยงดูบุตร รวมถึงข้อมูลทาง
เทอร์ร่า บีเคเค เมื่อเทียบรายได้สัดส่วนของ LGBT นั้นมีสัดส่วนที่สูงเมื่อเทียบสถานะกับชายและหญิง จึงแสดงให้เห็น
ว่ามีอานาจในการจับจ่ายใช้สอยสูงกว่าผู้บริโภคอื่นๆ (รัตติยา อังกุลานนท์, 2561; บุษกร ภู่แส, 2564)
2. ลักษณะประชากรศาสตร์ที่ต่างกัน ด้านอายุ ด้านระดับการศึกษา ด้านอาชีพ และด้านรายได้ มีระดับการ
ตัดสินใจรับชมคอนเสิร์ตรูปแบบออนไลน์ที่ไม่แตกต่างกัน เนื่องด้วยในยุคปัจจุบันการเข้าถึงสื่ออุตสาหกรรมทางดนตรี
สามารถเข้าถึงได้ง่ายและแพลตฟอร์มของสื่อออนไลน์ที่มีการใช้ง่ายมากขึ้น รวมถึงจากการเติบโตเทคโนโลยีทาให้
เข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกันมากขึ้นจนกลายมาเป็นความคุ้นเคยและนาไปสู่การเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของผู้บริโภค ทาให้
ด้านอายุมีระดับการตัดสินใจที่ไม่แตกต่างกัน (ภัทรดนัย พิริยะธนภัทร, 2559; ปิยมาภรณ์ ช่วยชูหนู, 2559) ส่วนด้าน
ระดับการศึกษา ในปัจจุบันก็มีผู้คนที่คอยมาให้คาแนะนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อ งกับอุตสาหกรรมดนตรี
เพิ่มมากขึ้นผ่านทางสื่อออนไลน์ ทาให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงและทาความเข้าใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้น (กรรณิการ์ ชัย
อานาจ และ กฤษฎา มูฮัมหมัด, 2563; ปิยมาภรณ์ ช่วยชูหนู, 2559) ในด้านของอาชีพหากเทียบกับคอนเสิร์ตรูปแบบ
ปกติที่อาจจะมีคอนเสิร์ตตรงกับวันที่ต้องทางานทาให้โอกาสในการเข้าถึงคอนเสิร์ตของผู้บริโภคนั้นน้อยลงหรือต้อง
เสียเวลาในการรอเข้าคอนเสิร์ต ซึ่งแตกต่างกับคอนเสิร์ตรู ปแบบออนไลน์ที่มีความสะดวกสบายและสามารถเข้าถึงได้
ทุกที่สามารถซื้อได้ตลอดจนถึงวันรับชม (ปิยมาภรณ์ ช่วยชูหนู , 2559) และด้านรายได้ คอนเสิร์ตรูปแบบออนไลน์
สามารถซื้อได้ตลอดจนถึงวันรับชมหากเทียบคอนเสิร์ตรูปแบบปกติที่ส่วนใหญ่จะมีบัตรเข้าชมจานวนจากัดในแต่ละ
ราคา รวมถึงต้องเดินทางไปสถานที่จัดงานที่เพิ่มภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้บริโภค (ปิยมาภรณ์ ช่วยชูหนู, 2559)
3. ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี ด้านการรั บรู้ประโยชน์จากการใช้งาน และด้านการรับรู้ความง่ายในการใช้
งาน ส่งผลต่อการตัดสินใจรับชมคอนเสิร์ตรูปแบบออนไลน์ พบว่าสอดคล้องกับแนวคิดเรื่องการยอมรับเทคโนโลยีของ
Davis (1989) ที่อธิบายว่า ทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยีนั้นใช้ในการอธิบายและคาดการณ์ โดยไม่มีการนาปัจจัย
ทางด้านพฤติกรรมมาเป็นบรรทัดฐาน และปัจจัยหลักที่ส่งผลโดยตรงถึงผู้บริโภคได้รับการพิสูจน์ว่า การรับรู้ถึง
ประโยชน์จากการใช้งาน (Perceived Usefulness) และการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease of Use)
ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีของแต่ละบุคคล และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สิทธิชัย ภูษาแก้ว (2561) ที่ทาการ
ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีที่มีผลต่อการตัดสิน ใช้บริการ Grab ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร โดย
มีการศึกษา ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี ด้านการรับรู้ประโยชน์ ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี
ด้านการรับรู้ประโยชน์ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ Grab ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ รงรอง สามสาหร่าย (2563) ที่ทาการศึกษาวิจัย เรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร์
ออนไลน์ผ่าน Netflix โดยมีการศึกษาปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี ด้านการรับรู้ความง่ายต่อการใช้งาน ผลการ
ศึกษาวิจัยพบว่า ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี ด้านการรับรู้ความง่ายต่อการใช้งาน มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกชม
ภาพยนตร์ออนไลน์ผ่าน Netflix
4. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย และด้าน
การส่งเสริมทางการตลาด ส่งผลต่อการตัดสินใจรับชมคอนเสิร์ตรูปแบบออนไลน์ พบว่าสอดคล้องกับแนวคิดเรื่อง ส่วน
ประสมทางการตลาด (4P’s) ของ Kotler and Keller (2012) ที่อธิบายว่าส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)
เป็นเครื่องมือที่ให้นักการตลาดสามารถนามาใช้วิเคราะห์ วางแผนหรือกลยุทธ์ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทางการ
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ตลาดของธุ ร กิ จ โดยประกอบไปด้ ว ย 4 ด้ า น คือ ผลิต ภัณ ฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่ อ งทางการจั ด จ าหน่ า ย
(Distribution) และการส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) โดยด้านผลิตภัณฑ์ สอดคล้องกับงานวิจัยของ จิรภัทร
ทองบุญเรือง (2560) โดยมีการศึกษา ปัจจัยด้านส่วนผสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ที่มีผลต่อการรับชมการแสดง
ดนตรีสดของผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านส่วนผสมทางการตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์ มีผลต่อการรับชมการแสดงดนตรีสดของผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยด้านราคา
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ลลิตา พุทธชาติ (2562) โดยมีการศึกษา ปัจจัยส่วนประสมการตลาด (4P) ด้านราคา ผล
การศึกษาวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนประสมการตลาด (4P) ด้านราคา มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิ ตภัณฑ์เสริมอาหาร
ของผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงในเขตบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ปิยะธิดา ยอดที่รัก และคณะ (2557) โดยมีการศึกษา ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านสถานที่จัด
จาหน่ายบัตรและแสดงคอนเสิร์ต ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านสถานที่จัดจาหน่าย
บัตรและแสดงคอนเสิร์ตมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจรับชมคอนเสิร์ตซ้าของผู้ชมในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
และด้านการส่งเสริมทางการตลาด สอดคล้องกับงานวิจัยของ พิมพ์อัปสร กุหลาบซ้อน (ม.ป.ป.) โดยมีการศึกษา
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) ด้านการส่งเสริมทางการตลาด ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด (4P’s) ด้านการส่งเสริมทางการตลาด มีผลต่อการตัดสินใจเลือกการใช้บริการเพื่อรับชมภาพยนตร์ผ่าน
Netflix ของข้าราชการสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ข้อเสนอแนะเพื่อการนาไปใช้
จากการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจรับชมคอนเสิร์ตรูปแบบออนไลน์ ผลการวิจัยในครั้งนี้ ธุรกิจ
หรือผู้ประกอบการสามารถนาผลการศึกษาไปใช้ได้ดังนี้
1. ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีด้านการรับรู้ประโยชน์จากการใช้งาน และด้านการรับรู้ความง่ายในการใช้
งาน ส่งผลต่อการตัดสินใจรับชมคอนเสิร์ตรูปแบบออนไลน์ ดังนั้น ธุรกิจหรือองค์กรที่ดาเนินการเกี่ยวกับธุรกิจในการ
จัดคอนเสิร์ต ควรพัฒนาช่องทางหรือแนวทางในการใช้งานให้ง่ายและมีความสะดวก รวมถึงสามารถรองรับได้ในทุก
รูปแบบการใช้งานเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงของผู้บริโภค
2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย และด้านการ
ส่งเสริมทางการตลาด ส่งผลต่อการตัดสินใจรับชมคอนเสิ ร์ตรูปแบบออนไลน์ ดังนั้น ธุรกิจหรือองค์กรที่ดาเนินการ
เกี่ยวกับธุรกิจในการจัดคอนเสิร์ตควรมีการพัฒนาถึงรู ปแบบของผลิตภัณฑ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายที่หลากหลาย
เพื่ อ ดึ ง ดู ด ความสนใจของผู้ บ ริ โ ภค รวมถึ ง ขยายช่ อ งทางการสื่ อ สารทางการตลาดให้ ห ลากหลายในการเข้ า ถึ ง
กลุ่มเป้าหมายได้ในจานวนมาก
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
สาหรับการวิจัยในครั้งนี้สามารถนาไปเป็นแนวทางในการนาไปศึกษาครั้งต่อไป ผู้วิจัยจึงขอเสนอข้อเสนอแนะ
สาหรับการทาวิจัย แนะนาให้มีการศึกษาตัวแปรอื่นที่ส่งผลต่อการตัดสินใจรับชมคอนเสิร์ตรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้
ธุรกิจ หรือองค์กร สามารถนาผลลัพธ์ที่ได้จากการศึกษาตัวแปรอื่ น เพื่อเป็นช่องทางในการพัฒนา ปรับปรุง และการ
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ให้บริการ เพื่อเป็นประโยชน์ทางด้านธุรกิจในการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น
ด้านพฤติกรรมของผู้บริโภค เป็นต้น เพื่อให้เข้าใจถึงผู้บริโภคในเชิงลึกและช่วยให้ธุรกิจสามารถหาแนวทางในการทา
รายได้เพิ่มมากขึ้น
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ABSTRACT
The purpose of this study aims to analyze the response of relationship and interaction of
variable impact on stock market return in developed countries using daily data from January, 2016
to December, 2 0 2 0 . There are 2 sections analysis in this study. The first section analyzed the
relationship between percentage change of foreign stock index, Fed Fund rate and U.S. Dollar index
using Multiple regression analysis. The results showed various relationships between foreign stock
index, Fed Fund rate and U.S. dollar index at 95% of significant level, where 4 variables were related
to stock market returns and 2 variables were not related to stock market return. The second section
is the analysis the interaction of each percentage change foreign stock index by Vector Autoregressive
analysis. The result suggested that each foreign stock index has its own direction of stock.
Keywords: Stock Index Shocks, Stock Market Return, Vector Autoregressive Model
บทคัดย่อ
งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ และปฏิสัมพันธ์ของตัวแปรที่ส่งผลกระทบ
ต่อผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์ในประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยการใช้ข้อมูลแบบรายวันระหว่าง เดือนมกราคม ปี พ.ศ. 2559
ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 สาหรับการวิเคราะห์บทความนี้ ดังนั้น ในการศึกษาครั้งนี้ได้แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น
2 ส่วนด้วยกัน ส่วนแรกทาการวิเคราะห์ความสัมพัน ธ์ของอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีหลักทรัพย์ต่างชาติ , Fed
Fund rate และ U.S. Dollar Index ด้วยวิธีการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณผลของแบบจาลองนี้พบความสัมพันธ์
แบบหลากหลายที่ระดับนัยสาคัญ 95 พบว่าตัวแปรมีความสัมพันธ์กันเพียง 4 ตัวแปร และไม่มีความสัมพันธ์กัน 2 ตัวแปร
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ส่วนที่สองเป็นการวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ของอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีหลักทรัพย์ต่างชาติด้วยวิธี Vector Autoregressive
ผลที่ได้ขึ้นอยู่กับทิศทางของแต่ละดัชนีหลักทรัพย์
คาสาคัญ: การเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันของดัชนีหลักทรัพย์ ผลตอบแทนตลาดหลักทรัพย์ เวกเตอร์การถดถอยอัตโนมัติ
Introduction
Nowadays, many investors have decided to invest in the stock exchange market and expanded
their financial assets based on their own information within the level of risk and stock market return
including price of stock indexes. Therefore, the financial crisis is one of the economic factors that
has influence on macroeconomic and microeconomic variables. The information of the World Bank
shows the information about financial crisis in 2 0 1 6 has financial crisis on China and Europe Dutt
( 2016) . In 2 0 1 9 through 2 0 2 0 there will be a financial crisis with the largest crisis beginning from
China to other foreign countries while it has affected investment, investment portfolio, interest rate,
stock exchange, etc.
However, the gap between the percentage change of the stock index has improved on the
investor portfolio while the gap has made risk on investment and stock market return. The risk of
investment and financial assets depend on the percentage change stock index of each stock index.
In previous literature, Tussupov (2016) investigated the oil price shocks and the activities about the
global nature of oil which had influence on stock market return. Therefore, in this present study is
cutting off variables of oil price shocks and the activities about the global crude oil because it is
sensitively in oil. This present study is studying only variables of percentage change foreign stock
index in historical data for a large data set to analyze foreign stock index shocks impact on stock
market return in developed countries.
Research objectives
At first, to analyze the relationship between the foreign stock indexes, fed fund rate and U.S.
Dollar Index on stock market returns in developed countries. The second to analyze interaction among
the foreign stock indexes shock impact on stock market return in developed countries.
Literature review
In previous literature and related theory was investigated the impact of macroeconomic
variables on stock market return in developed countries. It is more important on stock market returns
because macroeconomic variables focus on financial activities and economic activities
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To investigate three main factors, influence on macroeconomics within three sections on
Agriculture section, Industry section and Jakarta Composite Index from Indonesia as Multiple Regression
by Yogaswari, Nugroho, and Astuti (2012).
Cogoljević, Gavrilović, Roganović, Matić, and Piljan ( 2 0 1 8 ) has been studied on Multiple
Regression model to investigate the variable of consumer price index on stock market when it has
influenced on inflation of European. The result was shown on sensibility of real data.
Akhtar ( 2 0 2 0 ) investigated emerging and developed financial markets from stock market
returns. His focus is on multiple markets in the Europe market and ASEAN market including before
the financial crisis and after Europe debt crisis.
Kilian (2009) applied and developed the SVAR model and investigated the crude oil market in
previous literature of “The impact of oil price shocks the U.S. stock market”. As the result is substantially
different on oil price shocks of real stock returns in the U.S.
Tussupov (2016) applied a model from Kilian and Park (2009). He studied the response of
stock market returns with the oil price shocks. Therefore, he modifies the model and adding 2
variables with interest and exchange rates. While Kilian and Park ( 2 0 0 9 ) have 4 - variables in their
model after the representation model of adding in the 6-variables in the SVAR model. As the result,
they have positive way of the impact in real stock market most of all country without Germany
which it has negative way of the impact on higher level of oil price.
Meriç, Kamisli, and Temizel (2017) analyzed the interaction among stock price and financial
ratio for the period of 2008 – 2017 in monthly data by the relationship between the price earnings
ratio and dividend yield under the list companies of the BIST Banking sub sector within the Vector
Autoregressive (VAR) model methodology.
Research methods
The analysis of this study has used large data set on daily data for five years to analyze the
percentage change of foreign stock index, Fed Fund rate and U.S. dollar Index in daily period of data
since 4 January 2016 until 23 December 2020. The collection data and analyzing data in this study
uses the secondary data in Descriptive Statistic, Multiple Linear Regression model and Vector
Autoregressive model ( VAR) . While the analysis of Vector Autoregressive model ( VAR) is use only
percentage changing foreign stock indexes in historical data.
1. Multiple Linear Regression Model
The first section of analysis in Multiple Linear Regression model. In this present study is
applied the multiple regression model to analyze the relationship of percentage change between
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NYSE Composite Index ( NYSE) , Deutsche Boerse AG German Stock Index ( DAX) , Straits Times Index
(STI), Hang Seng Index (HSI), Nikkei 225 Index (NI225), Fed Fund rate (DFF) and U.S. Dollar Index
(DXY). The basically form of multiple linear regression process is defined as following:
𝑛

𝑌𝑖 = 𝛽0 + ∑ 𝛽𝑖 𝑥𝑖 + 𝜀𝑖
𝑖=1

Hence, in Multiple Linear Regression for this study is define as hypothesis test as follows:
H0: Foreign stock indexes, Fed Fund rate and U.S. Dollar index have no relationship.
H1: At least one of variables have relationship on stock market return in develop country.
2. Vector Autoregressive model (VAR)
The second section of this study is analyzing in Vector Autoregressive model (VAR). For this
section is only analysis in 5 variables NYSE Composite Index ( NYSE) , Deutsche Boerse AG German
Stock Index (DAX), Straits Times Index (STI), Hang Seng Index (HSI) and Nikkei 225 Index (NI225) of
percentage change of foreign stock indexes. As refer to the first section, in this section is cut- off
2 variables Fed Fund rate (DFF) and U.S. Dollar Index (DXY) from the first model of Multiple Linear
Regression model because in this section need to analysis and study only interaction among percentage
change of foreign stock index shocks impact on stock market return in developed country.
The basic form of Vector Autoregressive model (VAR) was proposed by Sims (1980) and applied
by Lütkepohl (2011). However, VAR is necessary to use for large-scales data in equation models to
analyze time series data in a macroeconomic approach. The basic form of VAR process is defined
as following:
𝑦𝑡 = 𝐴1 𝑦𝑡−1 + 𝐴2 𝑦𝑡−2 + ⋯ + 𝐴𝑝 𝑦𝑡−𝑝 + 𝑢𝑡

The applied Vector Autoregressive model ( VAR) form for this present study for 5 variables
with percentage change of foreign stock index is defined as following:
𝑝

𝑦𝑖 = ∑ 𝐴1 𝑦𝑡−𝑖 + 𝑢𝑡
𝑖=1

In term of distribution has white noise in error term is 0 and described in term of lagged
value. In the simplest case of VAR. The bivariate will show only two variables of vector autoregressive
model (VAR) with y1t and y2t .
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Investigated the vector autoregressive model with 3 steps of analysis. The first step of investigation is
analyzing the unit root test. The second is testing the lag length of this criteria. The last step of this
investigation on 3 main points in this vector autoregressive model are analyzing granger causality,
impulse response function and variance decomposition.
Hence, in Vector Autoregressive (VAR) for this study is define as hypothesis test as follows:
H0: There is no interaction among percentage change of foreign stock index.
H1: There is interaction among percentage change of foreign stock index.
Results
As refer to Table 1 shows the result of descriptive data analysis in mean, median, maximum,
minimum, and standard deviation of NYSE, DAX, STI, HSI, NI2 2 5 , DFF and DXY to analyze the large
data set information of descriptive data to explain and imply the group of variables in this study as
well.
Table 1 Analysis result of Descriptive Statistic data
NYSE
Mean
0.000491
Median
0.0007
Maximum 0.1004
Minimum -0.1184
Std. Dev.
0.012257
Skewness -1.12848
Kurtosis
25.52853
Jarque-Bera 23345.96

DAX
0.00047
0.0008
0.1098
-0.1224
0.012859
-0.70445
18.54922
11101.39

STI
0.0000146
-0.0001
0.0607
-0.0735
0.009433
-0.50928
12.95535
4560.832

HSI
0.000314
0.001
0.0446
-0.0556
0.011294
-0.40123
5.181173
245.9918

NI225
0.000435
0.0006
0.0804
-0.0792
0.012855
-0.05494
9.173178
1736.058

DFF
0.496331
0.0191
2.44
0.0025
0.876324
1.414001
3.182627
365.7426

DXY
-0.0000863
-0.0001
0.0205
-0.0168
0.00404
0.115831
4.79148
148.6056

In order to use the unit root test for investigation only foreign stock index for support in
analysis of vector autoregressive model. Therefore, the result of stationary on three main stage tests
of Augmented Dickey-Fuller (ADF), Phillips Perron (PP) and Kwiatkowski Phillips Schmidt Shin (KPSS).
The number of result bandwidths tested is shown in table in result of T- test. The result of data is
stationary with trend and intercept on level I(0) and without trend on level I(0) is significant at 1%,
5% and 10% on confident level as follows on sequentially as shown on Picture 1. The analysis of
optimal lag length is illustrated in appendix picture base on the Lag Selection Criteria on this study
with the result of Akaike’s Information criterion (AIC) and Final Prediction Error (FPE) so the lag order
on this study is 7.
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1. The result of Multiple Linear Regression model
The first section studies as 7 variables of percentage change in NYSE, DAX, STI, HSI, NI2 2 5 ,
DFF and DXY. Moreover, this section is showing the summary model for this study based on multiple
linear regression model as follows.
𝑁𝑌𝑆𝐸𝑖 = 0.000189 + 0.638729(𝐷𝐴𝑋𝑖 ) + 0.174506(𝑆𝑇𝐼𝑖 ) − 0.025304(𝐻𝑆𝐼𝑖 )
− 0.055199(𝑁𝐼225𝑖 ) + 0.0000248(𝐷𝐹𝐹𝑖 ) − 0.218929(𝐷𝑋𝑌𝑖 ) + 𝜀𝑖

The result of multiple linear regression is shown on table 2 the response of relationship
between dependent and independent variables on R-square is equal 0.50012 or 50.012 percentage
which this result can be imply as the stock index have a relationship within stock market returns.
Therefore, the stock market return has potential to conduct under stock market exchange. Moreover,
the stock indexes have positive relationship and positive impact on stock market return in developed
country including DAX, STI which are showing on positive coefficient and showing the confidence
level and significance level on Probability test as followed. Nevertheless, the stock indexes have
negative relationship and negative impact on stock market return in developed countries including
NI225 and DXY which is showing negative coefficient also. Moreover, HSI and DFF have not relationship
on stock market return and impact on stock return in developed countries.

Picture 1 The result of Unit Root test
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Table 2 The result of Multiple Linear Regression model
Variable
DAX
STI
HSI
NI225
DFF
DXY
C
R-squared
Adjusted R-squared

Coefficient
0.638729
0.174506
-0.025304
-0.055199

Standard Error
0.024011
0.041282
0.034982
0.025828
0.0000248 0.0003
-0.218929 0.065769
0.000189 0.000303
0.50012
0.497358

T-Statistic
26.60096
4.227212
-0.723334
-2.137148
0.082574
-3.328758
0.624996

Probability
0
0
0.4696
0.0328
0.9342
0.0009
0.5321

2. The result of Vector Autoregressive model (VAR)
Investigated in 3 steps of Granger Causality, Impulse Response function ( IRF) and Variance
Decomposition within 5 variables of foreign stock index NYSE, DAX, STI, HSI, and NI225 of percentage
change in foreign stock indexes in developed country.
2.1 The response of Granger Causality
The granger causality result of DAX, HSI, and NI225 have a cause of interaction causality on
NYSE. STI has a cause of interaction causality on the NYSE while NYSE is the interaction cause of
causality of all foreign stock indexes in 5 – variables in this study. On the other hand, STI has not a
cause of interaction causality on HSI, and NI225. Moreover, HSI while HSI is not a cause of interaction
causality on STI and NI225. At last, NI225 is not a cause of interaction causality on HSI. The response
of result is showing on picture 2.

Picture 2 The result of response in Granger Causality
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2.2 The response of Impulse Response Function (IRF)
In this part is applied to study the impulse response function (IRF) with Vector autoregressive
model (VAR) by using Monte-Carlo repetition technical to be using number of runs are 100 runs to
control the data set when the standard deviation (S.D.) has a positive shock variable to impact other
variables at 1 standard deviation (S.D.) and ± 2 stand error (S.E.) shocks different from 0.
According to picture 2 is illustrated in this study show the response of shocks impact on
stock market return in developed country with 5 – variables percentage change of foreign stock
index NYSE, DAX, STI, HSI, and NI225. The response before foreign stock index shock is more sensitively
in foreign stock index shock. Therefore, around 2 – 4 month period have shocks in forign stock index
the result of impact after foreign stock index shocks have a postivitive signigicant impact on stock
market return in developed country.
2.3 The response of Variance Decomposition
Variance Decomposition is analyzing the main cause of the percentage change in foreign
stock indexes, it depends on each developed country for short term through long term.
According to picture 3, In short- term analyzing for test in 1 month period the general term
of percentage change is approximately for 100% of NYSE in America, 52% of DAX in German, 71% of
STI in Singapore, 53% of HSI in Hong Kong and 67% of NI225 in Japanese while it is higher variance
decomposition analyzing for tests in 1 month. The foreign stock index shocks are approximately less
than 0% . Do not explain or cannot be imply in foreign stock shocks on stock market returns in
developed countries including American, German, Singapore, Hong Kong and Japan.
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Picture 3 The result of response in Impulse Response Function (IRF)

Picture 4 Variance decomposition 1 month period of stock market return in developed countries for
short-term analysis.
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According to picture 4, the results show the highest impact on stock market return after stock
index shocks in the 12 – months period through the long- term analysis of variance decomposition
of the foreign stock index shock have more impact on stock market return in developed countries
as followed. Hence, NYSE has an impact on stock market return in developed countries approximately
96%, 49%, 53% and 47% in America, Germany, Singapore and Japan. Especially, HSI has an impact
on stock market return in developed country approximately 44% in Hong Kong while the second
order as following on NYSE is impact on stock market return approximately 36% in Hong Kong.
Moreover, some of foreign stock index shocks in the result of variance decomposition is
approximately lower than 0% which is meaning some of foreign stock index shocks have less impact
or cannot be implied in foreign stock index shocks impact on stock market return in developed
countries in 12 – months period or investigate in long-term.

Picture 5 Variance decomposition 12 months period of stock market return in developed countries
for long-term analysis.
Conclusion and discussion
In this paper aims to analyze the response of relationship and interaction of percentage
change foreign stock index have shock in developed country. The analysis result of NYSE Composite
Index (NYSE) stock market return by multiple regression has relationship within 4 variables between
DAX, STI, NI225 and DXY. On the other hand, the NYSE has not relationship within 2 variables between
HSI and Fed Fund Rate DFF at 95% of confidence level. For the positive impact on NYSE the percentage
change of stock index has more impact in part of investment, investment portfolio and financial
assets including profit. It is necessary to increase the growth rate on stock market returns in developed
countries and increase buy and sell on stock index while negative impact is affected on stock market
return when it is decreasing on stock market return and lower potential on investment portfolio.
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However, the negative impact on stock market return has seriously deposited after the stock index
shocks on stock market return. The finding of this present study in part of analysis in multiple regression
models can fully investigate forecasting in terms of the future trend. To be leading to a plan for
investing in their business or investment portfolio.
Based on Tussupov (2016) is showing the result of vector autoregressive only part of impact
on oil price, oil activities and the product of oil is separate in 2 directions are importing countries
and exporting countries but on this study is study cover view of the developed countries so the result
of this study is shown into only one direction for developed country. However, Meriç et al. (2017)
studied only interaction on baking sector they need to find out of the interaction and relationship
in financial ratio. For the result of this study is expanding to find the interaction of foreign stock
market shocks impact on stock market return in developed countries. Hence, The summarized result
of granger causality can be implied in NYSE Composite Index (NYSE) is the cause of interaction among
5 variables of percentage change foreign stock index shocks. Therefore, the major cause of response
stock index shocks impact on stock market return when NYSE Composite index price has changed
in price of stock index for buy and sell stock index other stock price have change in price of stock
index also. This present study is interesting in impacts on stock market return after foreign stock
index shocks. In the short term the result is showing a sensitive response of stock index shock for each
country while in long-term after stock index shocks the result of response is quite stationary in the
foreign stock index shocks impact on stock market return in developed countries. Therefore, after
stock index shocks on stock market return, the result of response after stock index shocks is still
positive interaction on stock market return.
The summarized result of response on variance decompositions is shown on short-term period
and long- term period. The result of response in the short- term NYSE Composite index ( NYSE) has
more impact than other foreign stock index because the result of response NYSE Composite index
(NYSE) is higher percentage change stock index shocks of variance decompositions. For a long-term
period, other foreign is becoming the influence of stock index shocks impact on stock market return
in the United State. However, Deutsche Boerse AG German Stock Exchange in German ( DAX) , and
FTSE Straits Times Index in Singapore (STI), Hang Seng Index in Hong Kong (HSI) and The Nikkei 225
in Japanese stock market index (NI225) are less impact on stock market return in United State while
there are more stock index shocks impact on stock market return in German, Singapore, Hong Kong
and Japan also.
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Suggestions
From these result in this study can suggest a foreign stock index shocks impact on stock
market return in developed country. The shocks of each index have more diversify of direction on
stock market return. Hence, the risk of investment is depended on the number of invest in stock
index so the risk after foreign stock index shocks cannot full fill of invest in portfolio but can intend to
try move on your portfolio. However, NYSE Composite index (NYSE) is one of the better choices to
invest in portfolio because it has more diversification factor, stability in finance, liquidity and each
other. Especially, this study can support in stakeholder, financial instructor and new investment who
need to invest on financial asset and portfolio also.
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บทคัดย่อ
การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของกลุ่มลูกค้าในประเทศไทยต่อการทาการตลาด
เชิงเนื้อหา 2) เพื่อเปรียบเทียบการตัดสินใจใช้บริการแพลตฟอร์ม OnlyFans ของกลุ่มลูกค้าในประเทศไทย จาแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคล และ 3) เพื่อศึกษาอิทธิพลของการทาการตลาดเชิงเนื้อหาที่มีต่อการตัดสินใจใช้บริการแพลตฟอร์ม
OnlyFans ของกลุ่มลูกค้าในประเทศไทย ซึ่งกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัย คือ กลุ่มลูกค้าที่เคยใช้บริการ OnlyFans
จานวน 128 คน จากกลุ่ม OnlyFans ไทยแลนด์ ใน Facebook และผ่านแฮ็ชแท็ก OnyFansThailand ใน Twitter
ได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการศึกษา การเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทาการศึกษาโดยใช้สถิติทดสอบหาความแตกต่าง
ค่าเอฟ (F-test) และการวิเคราะห์ การถดถอยเชิงพหุ คูณ (Multiple Regression Analysis) ผลการวิจัยพบว่า
ความคิดเห็นของกลุ่มลูกค้าในประเทศไทยต่อการทาการตลาดเชิงเนื้อหาโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า ความคิดเห็นต่อปัจจัยในด้านวิดีโอ มีระดับความคิดเห็นสูงที่สุด รองลงมาคือ รูปภาพ บทความ
และข้อมูลของเนื้อหา ตามลาดับ และเมื่อเปรียบเทียบการตัดสินใจใช้บริการแพลตฟอร์ม OnlyFans ของกลุ่มลูกค้า
ในประเทศไทย จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า กลุ่มลูกค้าที่มีเพศ ระดับการศึกษา และอาชีพที่ต่างกัน มีระดับ
การตัดสินใจใช้บริการแพลตฟอร์ม OnlyFans ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัย
การทาการตลาดเชิงเนื้อหาสามารถทานายพฤติกรรมการตัดสินใจใช้บริการ OnlyFans ของลูกค้าได้ร้อยละ 34.70
เมื่อพิจารณาปัจจัยย่อยพบว่าปัจจัยด้านบทความ และด้านวิดีโอส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการแพลตฟอร์ม OnlyFans
ของกลุ่มลูกค้าในประเทศไทย
คาสาคัญ: การทาการตลาดเชิงเนื้อหา ข้อมูลของเนื้อหา บทความ รูปภาพ วิดีโอ การตัดสินใจใช้บริการ
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Abstract
The purposes of this research were 1) to study the Thai OnlyFans customers' opinions on
content marketing, 2) to compare the customers' decision to use OnlyFans between different personal
factors, and 3) to explore the influence of content marketing on Thai OnlyFans’ customer purchase
decision. 128 OnlyFans users were purposively selected from the OnlyFans Thailand group on
Facebook and the hashtag " OnyFansThailand" on Twitter to be the samples for this research. The
data were collected using questionnaires as an instrument. The statistical metrics used in the study
were percentage, mean, standard deviation, F-test, and multiple regression analysis. The study showed
that the customers' opinions toward content marketing were at a high level. Videos contents were
rated the highest, followed by infographics, articles, and information, respectively. Comparing the
differences between personal factors and customer purchase decision in Thailand, the results found
that customers of different gender, educational levels, and occupations had different levels of
purchase decision at a significant level of 0.05. The finding also revealed that the content marketing
factor could predict 34. 70 % of the variance of OnlyFans’ customer purchase decision. Also, the
finding showed that articles and videos affected OnlyFans’ customer purchase decision in Thailand.
Keywords: Content Marketing, Information, Articles, Infographic, Video, Purchase Decision
บทนำ
เนื่องจากโซเชียลมีเดียเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตเรามากขึ้น และการแพร่ระบาดของโควิด -19 ทาให้กิจกรรม
ทางออฟไลน์มีข้อจากัด ประกอบกับการใช้ชีวิตที่ผู้คนต้องอยู่บ้านมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการกักตัวอยู่บ้านหรือการทางาน
ที่บ้าน ส่งผลให้ผู้คนต้องการความบันเทิงทางช่องทางออนไลน์มากยิ่งขึ้น ถือเป็นการกระตุ้นการขยายตัวของรูปแบบ
ความบันเทิงบนแพลตฟอร์ม (Platform) ได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็น การดูหนัง ฟังเพลง ดูคอนเสิร์ต เป็นต้น ซึ่งแพลตฟอร์ม
เหล่านี้ไม่เพียงแค่ตอบโจทย์ผู้บริโภคเท่านั้น แต่ยังสามารถตอบโจทย์ นักแสดง นักดนตรี นักร้อง นางแบบ บรรดาอินฟลู
เอนเซอร์ (Influencer) และคอนเทนต์ครีเอเตอร์ (Content Creator) ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ได้เช่นกัน
เนื่องจากช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่ทาให้การถ่ายทาภาพหรือวิดีโอ ต้องถูกระงับไป OnlyFans
จึงเริ่มได้รับความนิยมและกลายเป็นทางเลือกใหม่สาหรับผู้สร้างและผู้เสพคอนเทนต์ ซึ่ง OnlyFans คือ แพลตฟอร์ม
โชเชียลมีเดียรูปแบบหนึ่ง ที่คนส่วนใหญ่รู้จักกันในรูปแบบของแพลตฟอร์มที่มีเนื้อหาสาหรับผู้ใหญ่ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป
และเป็นแพลตฟอร์มที่เปิดให้คนดังและคอนเทนต์ครีเอเตอร์สามาถสร้างคอนเทนต์เพื่อให้คนติดตาม โดยผู้ติดตาม
จะต้องเสียค่าบริการตามที่ครีเอเตอร์กาหนด ทั้งในรูปแบบรายเดือน หรือตามแต่ครีเอเตอร์จะตั้งไว้ สิ่งที่ OnlyFans
แตกต่างจากแพลตฟอร์มอื่นคือ OnlyFans เป็นแพลตฟอร์มที่เน้นการสร้างรายได้จากฐานแฟนคลับโดยตรง ถือว่า
ทาลายข้อจากัดที่หลายแพลตฟอร์มยังไม่รองรับ และยังสร้างคอนเทนต์อะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับตัวเองโดยไม่มีขีดจากัด ไม่มี
การเซนเซอร์ สามารถเผยแพร่บางเนื้อหาที่ถูกแบนจากหลาย ๆ แพลตฟอร์ม รวมถึงผู้รับชมสามารถเลือกคอนเทนต์
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ที่ตรงกับความชอบของตัวเอง ผลงานมีคุณภาพ ผู้สร้างคอนเทนต์สามารถเก็บเงินเพิ่มได้ หากแฟนคลับต้องการเพิ่ม
ความพิเศษ โดยการส่งข้อความหาครีเอเตอร์ได้โดยตรง หรือสามารถขอให้ครีเอเตอร์ที่ตัวเองติดตามทาคอนเทนต์
ที่ตัวเองชื่นชอบก็ได้ ซึ่ง OnlyFans ต่างจากแพลตฟอร์มอื่น ๆ ที่เป็นการสื่อสารทางเดียว เพราะ OnlyFans เป็น
แพลตฟอร์มที่ทาให้ทั้งผู้ติดตามและแฟนคลับมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น ซึ่งตอบโจทย์ความต้องการ
ของผู้รับชมได้ดีกว่า แม้จะต้องเสียค่าสมัครในราคาที่สูงในการเป็นสมาชิกรายเดือนก็ตาม และแม้ว่า OnlyFans จะเป็น
ที่รู้จักกันในฐานะแพลตฟอร์มสาหรับผู้ใหญ่ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป แต่ในความจริงแล้วแพลตฟอร์มนี้ก็ไม่ได้ทาเนื้อหาทาง
เพศทั้งหมด ยังมีเนื้อที่หลากหลายออกไปไม่ว่าจะเป็น การออกกาลังกาย ทาอาหาร เล่นดนตรี สอนแต่งหน้า สอนศิลปะ
รวมถึงการนาเสนอคอนเทนต์ของบุคคลที่มีความชอบหรือพฤติกรรมแปลกๆ เป็นต้น
และจากข้อมูลของสถิติในเดือนมกราคม 2021 OnlyFans มีจานวนผู้ใช้งานมากถึง 100 ล้านคน จากจานวนนี้
เป็นผู้สร้างคอนเทนต์ ประมาณ 1 ล้านคน เพิ่มขึ้นจาก 1.2 แสนคน ในปี 2019 และด้วยจานวนตัวเลขผู้ใช้งานในระดับ
100 ล้านคน และได้สร้างรายได้ให้กับผู้สร้างคอนเทนต์ไปกว่า 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ทาให้ OnlyFans กลายเป็น
ช่องทางในการรับชมความบันเทิงที่มีมูลค่ารวมกว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 2.9 หมื่นล้านบาท (ปราณ
สุวรรณทัต, 2564)
ในปัจจุบันนี้การใช้อินเทอร์เน็ตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง คนเข้าถึงสมาร์ทโฟนและใช้โซเชียลมีเดียมากขึ้น
รวมไปถึงการจ่ายเงินออนไลน์มีหลายรูปแบบ ผู้คนหันมาสนใจที่จะเป็นผู้เสพและผู้สร้างความบันเทิงผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ
มากขึ้น เพราะไม่จาเป็นต้องเป็นนักร้อง หรือนักแสดง ก็สามารถกลายเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงได้ คอนเทนต์ครีเอเตอร์
จึงกลายเป็นอาชีพในฝันสาหรับคนรุ่นใหม่หลายๆ คน การทาการตลาดเชิงเนื้อหาจึงเข้ามามีบทบาทสาหรับช่องทาง
ออนไลน์ เพื่อทาให้คอนเทนต์ครีเอเตอร์สามารถสร้างคอนเทนต์ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย หรือเพื่อเพิ่มฐานแฟนคลับ
โดยเรียนรู้และทาความเข้าใจว่ากลุ่มลูกค้าชอบอะไร อยากเห็นอะไรจากผู้สร้างคอนเทนต์ ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นปัญหาและ
ความสาคัญของการทาธุรกิจในรูปแบบที่ให้ความบันเทิงผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ OnlyFans มาเป็นกรณีศึกษาในครั้งนี้
และมีความสนใจศึกษาในด้านการทาการตลาดเชิงเนื้อหา (Content Marketing) ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ
แพลตฟอร์ม OnlyFans ของกลุ่มลูกค้าในประเทศไทย เพื่อเป็นแนวทางสาหรับผู้วิจัยหรือผู้ที่ทาธุรกิจในรูปแบบของ
แพลตฟอร์มออนไลน์ที่ให้ความบันเทิงต่างๆ หรือผู้ที่สนใจหรือกาลังทาอาชีพคอนเทนต์ครีเอเตอร์ โดยสามารถนา
ผลการศึกษาไปปรับใช้ หรือวางแผนสร้างกลยุทธ์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า และหันมาใช้บริการได้มากยิ่งขึ้น
หรือปรับปรุงให้มีความเหมาะสมเพื่อให้ประโยชน์สูงสุด
วัตถุประสงค์ของงำนวิจัย
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของกลุ่มลูกค้าในประเทศไทย ต่อการทาการตลาดเชิงเนื้อหา
2. เพื่อเปรียบเทียบการตัดสินใจใช้บริการแพลตฟอร์ม OnlyFans ของกลุ่มลูกค้าในประเทศไทย จาแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล
3. เพื่อศึกษาอิทธิพลของการทาการตลาดเชิงเนื้อหาที่มีต่อการตัดสินใจใช้บริการแพลตฟอร์ม OnlyFans
ของกลุ่มลูกค้าในประเทศไทย
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วรรณกรรมและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การตลาดเชิงเนื้อหา คือ การทาการตลาดด้วยการสร้างคอนเทนต์ ไม่ว่าจะเป็น การให้ข้อมูลของเนื้อหา
บทความ รูปภาพ เสียง วิดีโอ เพลง ซีรีส์ ภาพยนตร์ เป็นการกระตุ้นสร้างการรับรู้ (Awareness) จนเกิดความสนใจ
(Interest) และติดตาม แบรนด์ จนเกิดสิ่งที่เรียกว่า Community คนที่สนใจเรื่องราวที่คล้ายกัน เป็นเทคนิคด้านการตลาด
เพื่อรวบรวมกลุ่มเป้าหมายที่มีโอกาสเป็นลูกค้า (สถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะด้านดิจิทัล, 2562)
ณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง (2557) ได้กล่าวถึง วัตถุประสงค์ที่กลุ่มธุรกิจที่ทาการตลาดเชิงเนื้อหา ไว้ว่า การที่
ผู้ใช้งานกดไลก์เพจใดนั้น ก็เปรียบเหมือนกับการกด Subscribe เพื่อติดตามข่าวสารอัปเดตจากเพจไปในตัว ทุกครั้งที่
เพจมีการโพสต์ข้อความ รูปภาพ วีดีโอ เพจก็จะแสดงผลบนหน้า New Feed ของผู้ใช้งานแต่ละคน จึงกลายเป็นเหตุผล
ที่แบรนด์ทุ่มเทอย่างมากในการสร้างจานวนไลก์ให้เยอะมากที่สุด เพราะยิ่งมีจานวนแฟนมากเท่าไหร่ ก็ย่อมหมายถึง
โอกาสในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เพิ่มขึ้นตามไปด้วย ดังนั้น คอนเทนต์ครีเอเตอร์ รวมถึงเจ้าของแบรนด์ต่างๆ จึงต้องการ
รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับแฟนคลับหรือผู้ที่กาลังติดตาม เพื่อให้กลุ่มผู้ติดตามยังคงนึกถึงอยู่ตลอด ให้เกิดการจดจา
เสมือนอยู่ในชีวิตประจาวัน ไม่ให้ถูกเบี่ยงเบนความสนใจจากธุรกิจอื่น หรือโดนแย่งกลุ่มลูกค้าไป
ผู้บริโภคมีรูปแบบและขั้นตอนกระบวนการในการตัดสินใจที่แตกต่างกันสาหรับสินค้าหรือหรือบริการในแต่ละ
ประเภท ซึ่ง ฉัตยาพร เสมอใจ (2556) ได้แบ่งขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อออกเป็น 5 ขั้น คือ 1) การรับรู้ตระหนักถึง
ปัญหาหรือความต้องการ การเกิดปัญหาของผู้บริโภคทาให้เกิดการตระหนักรู้อะไรบางอย่างเป็นจุดเริ่มต้นของการ
ตัดสินใจตระหนักหรือรับรู้ถึงปัญหาและการแสวงหาข้อมูล 2) การแสวงหาข้อมูล หลังจากการเกิดปัญหา 3) การประเมิน
ทางเลือก หลังจากที่ผู้บริโภคได้รับข้อมูลมาแล้ว ผู้บริโภคจะเก็บข้อมูลเหล่า นั้น มาใช้สาหรับการตัดสินใจในขั้นนี้
4) การตัดสินใจซื้อ โดยปกติแล้วผู้บริโภคจะใช้เวลาในการตัดสินใจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้า และ
5) พฤติกรรมหลังการซื้อ เมื่อผู้บริโภคใช้สินค้าแล้ว ผู้บริโภคจะสามารถบอกความรู้สึกได้ว่ารู้สึกอย่างไรต่อสิ นค้า
มีความพึงพอใจหรือไม่
ศุภเชษฐ์ เศรษฐโชติ (2560) ได้ศึกษาเรื่อง การนาเสนอการตลาดเชิงเนื้อหาบนสื่อดิจิทัลและความตั้งใจ
รับประทานอาหารคลีน ผลการศึกษาพบว่า สาระสาคัญเกี่ยวกับแคลอรี่ สัดส่วนอาหารและการแบ่งมื้ออาหาร กลวิธี
นาเสนอโดยใช้ข้อมูลสาระความรู้หรือข้อเท็จ จริง และรูปแบบสื่อประเภทรูปภาพหรืออินโฟกราฟิก เป็นรูปแบบที่
สามารถจูงใจให้รับประทานอาหารคลีนมากที่สุด
ณัฐนิช ประเสริฐคงแก้ว (2561) ได้ศึกษาเรื่อง ส่วนประสมการบริการและเนื้อหาเชิงการตลาด (Content
Marketing) ที่มีอิทธิพลต่อความ จงรักภักดีต่อร้านมานีมีหม้อ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยการตลาดเชิงเนื้อหา ด้านการ
ให้ไอเดีย การบอกแนวทางการแก้ไขปัญหา และการสร้างภาพการสื่อสารหรืออารมณ์ มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดี
ร้านมานีมีหม้อ
พริมา ภิญโญลาภะ (2561) ได้ศึกษาเรื่อง อิทธิพลของการทาการตลาดแบบเนื้อหา (Content Marketing)
ที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ Netflix ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า การทาการตลาด
แบบเนื้อหาในด้านบทความและวิดีโอมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ ในขณะที่สื่อประเภทรูปภาพ ไม่มีผลต่อการตัดสินใจ
ใช้บริการ
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ธนัยนันท์ พรสินศิริรักษ์ (2562) ได้ศึกษาเรื่อง การทาการตลาดเชิงเนื้อหา (Content Marketing) ที่มีผลต่อ
การตัดสินใจซื้อชุดออกกาลังกายของกลุ่มลูกค้าผู้หญิงแบรนด์ Dharma Bums ในประเทศไทย ผลการศึกษาวิจัยพบว่า
การตลาดเชิงเนื้อหา ในด้านปัจจัยสื่อวิดีโอ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อชุดออกกาลังกาย ส่วนรูปแบบการนาเสนอ
เนื้อหาประเภทบทความ และรูปภาพ ไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อชุดออกกาลังกายของกลุ่มลูกค้าผู้หญิงแบรนด์ Dharma
Bums ในประเทศไทย
กรอบแนวคิดในกำรวิจัย
ผู้วิจัยได้วางกรอบแนวคิดของงานวิจัยฉบับนี้ โดยแสดงลาดับขั้นตอนวิธีการวิจัย ดังภาพ
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตำม

ปัจจัยส่วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4 .อาชีพ
5. รายได้ต่อเดือน
กำรทำกำรตลำดเชิงเนื้อหำ
1. ข้อมูลของเนือ้ หา
2. บทความ
3. รูปภาพ
4. วิดีโอ

กำรตัดสินใจใช้บริกำร
1. การรับรูถ้ ึงปัญหาหรือความต้องการ
2. การหาข้อมูล
3. การประเมินทางเลือก
4. การตัดสินใจซื้อ/ใช้บริการ

สมมติฐำนกำรวิจัย
1. ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการตัดสินใจใช้บริการแพลตฟอร์ม OnlyFans ของกลุ่ม
ลูกค้าในประเทศไทยที่แตกต่างกัน
2. อิทธิพลของการทาการตลาดเชิงเนื้อหา ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการแพลตฟอร์ม OnlyFans ของกลุ่ม
ลูกค้าในประเทศไทย
วิธีดำเนินกำรวิจัย
ประชำกรกลุ่มตัวอย่ำง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ สมาชิกในกลุ่ม Facebook และ Twitter ที่ใช้หรือเคยใช้บริการ
OnlyFans และเนื่องจากงานวิจัยครั้งนี้ไม่สามารถทราบจานวนประชากรที่แน่นอน ผู้วิจัยจึงได้หาขนาดกลุ่มตัวอย่าง
จากการคานวณด้วยสูตรหาขนาดตัวอย่างแบบไม่ทราบจานวนประชากรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane, 1973)
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เนื่องจากสถานการณ์และข้อจำกัดในการเก็บตัวอย่าง ในการวิจัยครัง้ นี้ ผู้วิจัยได้กำหนดระดับความเชื่อมั่น 95%
ทำให้ Z มีค่าเท่ากับ 1.96 และกำหนดให้ความคลาดเคลื่อนหรือค่า e เท่ากับ 0.10 ซึ่งการสุ่มตัวอย่าง 100 ครั้ง มีโอกาส
ผิดพลาด 10 ครั้ง ซึ่งสามารถแทนค่าสูตรได้ดังนี้
2
n = 0.5 (1-0.5) (1.96) = 96
(0.10)2

จากการคำนวณได้ขนาดตัวอย่างเท่ากับ 96 ตัวอย่าง สำหรับงานวิจัยครั้งนี้ใช้ตัวอย่างจำนวนทั้งสิ้น 128 ตัวอย่าง
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์มากขึ้น
การเลือกกลุ่มตัวอย่างทำการสุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยทำการ
เลือกกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ที่กำลังใช้บริการหรือเคยใช้บริการ OnlyFans โดยมีการจัดเตรียมแบบสอบถามให้กับกลุ่ม
ตัวอย่าง ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ทำการส่งแบบสอบถามออนไลน์โดยส่งใน Facebook, กลุ่ม OnlyFans ไทยแลนด์ ใน Facebook
และ แฮชแท็ก OnlyFansThailand ใน Twitter
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
งานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือที่ใช้ในการทำวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยมีการแบ่งออก
เป็น 5 ส่วน ดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 ข้อมูลพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการ
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำการตลาดเชิงเนื้อหาที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ใช้บริการ OnlyFans
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับเกี่ยวกับการตัดสินใจใช้บริการ OnlyFans
ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะ ส่วนของแบบสอบถามในด้านความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ
การทดสอบเครื่องมือ
ผู้วิจัยได้ทำการนำแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่ม ตัวอย่างจำนวน 41 คน
จากนั้นทำการทดสอบค่าความเชื่อมั่น (Reliability Test) ก่อนถึงกระบวนการที่จะนำแบบสอบถามไปใช้ในการเก็บ
ข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างจริง โดยได้ใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของ ครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient)
พบว่าได้ค่าเท่ากับ 0.71 ซึ่งผ่านเกณฑ์ในระดับดีอยู่ที่ 0.7 ขึ้นไป (Cronbach, 1990) จึงถือว่าแบบสอบถามมีความ
น่าเชื่อถือและนำไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างจริงได้
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
หลังจากผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างด้วยแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว ทางผู้วิจัยได้ดำเนินการ
ประมวลผลด้วยวิธีการทางสถิติ โดยแบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 2 ส่วนดังนี้
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1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
1.1 การวิเคราะห์เกี่ยวกับปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ ใช้การคำนวนทางสถิติโดยการแจกแจง
ความถี่และค่าร้อยละ
1.2 วิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้การคำนวนทางสถิติโดยการแจกแจงความถี่และ
ค่าร้อยละ
1.3 วิเคราะห์ระดับความเห็นของการทำการตลาดเชิงเนื้อหาใช้การคำนวณทางสถิติด้วยค่าเฉลี่ ยและ
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
1.4 วิเคราะห์ระดับความเห็นของการตัดสินใจใช้บริการแพลตฟอร์ม OnlyFans ใช้การคำนวณทาง
สถิติด้วยค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inference Statistics)
2.1 ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือน ที่
แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการตัดสินใจใช้บริการแพลตฟอร์ม OnlyFans ของกลุ่มลูกค้าในประเทศไทยที่แตกต่างกัน
ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติดว้ ยการทดสอบ F-Test (ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใช้วธิ ี
Least Significant Difference (LSD)
2.2 การทดสอบสมมติฐานปัจจัยด้านการทำการตลาดเชิงเนื้อหา ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ
แพลตฟอร์ม OnlyFans ของกลุ่มลูกค้าในประเทศไทย ในการวิเคราะห์โดยใช้สถิติแบบการวิเคราะห์ สมการถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ โดยใช้การแจกแจงความถี่และค่าร้อยละ
จากการศึกษาพบว่า ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จำนวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 33.6 อายุ 23-30 ปี จำนวน 44 คน
คิดเป็นร้อยละ 34.4 มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี จำนวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 62.5 ประกอบอาชีพ
ลูกจ้างเอกชนหรือพนักงานบริษัท จำนวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 38.3 และมีรายได้ 20,001-30,000 บาท จำนวน 49
คน คิดเป็นร้อยละ 38.3
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยทางด้านพฤติกรรมการใช้บริการแพลตฟอร์ม OnlyFans ของกลุ่ม
ลูกค้าโดยใช้การแจกแจงความถี่และค่าร้อยละ จากการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่เคยใช้บริการ จำนวน 76 คน คิดเป็น
ร้อยละ 59.4 ค่าใช้จ่ายที่ ใช้สมัครหรือติดตามครีเอเตอร์อยู่ที่ 100-299 บาท จำนวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 50.8
ความยาวนานของการใช้บริการหรือเคยใช้บริการ อยู่ที่ 2-6 เดือน จำนวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 49.2 และส่วนใหญ่แล้ว
รู้จักแพลตฟอร์ม OnlyFans จาก Social media จำนวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 62.5 มีความถี่ในการรับชม OnlyFans
1-3 วันต่อสัปดาห์ จำนวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 51.6 ช่วงเวลาในการรับชมคือ ช่วงเวลา 18.00 - 22.00 น. จำนวน
57 คน คิดเป็นร้อยละ 44.5 โดยเป็นการรับชมคนเดียว 80 คน คิดเป็นร้อยละ 62.5 และประเภทความบันเทิงที่รับชม
จากครีเอเตอร์ใน OnlyFans ส่วนใหญ่จะเป็นประเภทเนื้อหา 18+ จำนวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 72.7
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยการทำการตลาดเชิงเนื้อหา โดยใช้ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) มีผลการวิเคราะห์ดังตารางนี้
ปัจจัยด้านการทำการตลาดเชิงเนือ้ หา
สรุปรวม
1. ข้อมูลของเนื้อหา
2. บทความ
3. รูปภาพ
4. วิดีโอ
รวม

ค่าเฉลี่ย xˉ

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)

ระดับความคิดเห็น

3.83
4.03
4.14
4.15
4.04

0.490
0.464
0.379
0.311
0.276

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางพบว่า อิทธิพลของการทำการตลาดเชิงเนื้อหาต่อการตัดสินใจใช้บริการแพลตฟอร์ม OnlyFans
ทั้ง 4 ปัจจัย โดยรวมอยู่ในระดับมาก (xˉ = 4.04) เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ วิดีโอ มี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (xˉ = 4.15) รองลงมาคือ รูปภาพ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (xˉ = 4.14) ลำดับ
ต่อมาคือ บทความ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (xˉ = 4.03) ลำดับสุดท้ายคือ ข้อมูลของเนื้อหา มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก (xˉ = 3.83)
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยการตัดสินใจใช้บริการ OnlyFans โดยใช้ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) มีผลการวิเคราะห์ดังตารางนี้
ปัจจัยด้านการตัดสินใจใช้บริการ OnlyFans
1. การรับรู้ถึงปัญหาหรือความต้องการ
2. การหาข้อมูล
3. การประเมินทางเลือก
4. การตัดสินใจใช้บริการ
รวม

ค่าเฉลี่ย xˉ
4.16
4.04
4.09
3.87
4.04

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD)
0.368
0.455
0.449
0.416
0.295

ระดับความ
คิดเห็น
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางพบว่า การตัดสินใจใช้บริการทั้ง 4 ปัจจัย โดยรวมอยู่ในระดับมาก (xˉ = 4.04) เมื่อพิจารณาแยกเป็น
รายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ การรับรู้ถึงปัญหาหรือความต้องการ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (xˉ = 4.16)
รองลงมาคือ การประเมินทางเลือก มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (xˉ = 4.09) ลำดับต่อมาคือ การหาข้อมูล มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก (xˉ = 4.04) ลำดับสุดท้ายคือ การตัดสินใจใช้บริการ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (xˉ = 3.87)
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ตารางที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดับ
การศึกษา รายได้ต่อเดือน มีระดับความคิดเห็นต่อการตัดสินใจสมัครใช้บริการ OnlyFans แตกต่างกัน
ใช้การวิเคราะห์ทดสอบ F-Test (ANOVA) และทำการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใช้วิธี Least
Significant Difference (LSD) โดยวิเคราะห์ออกมาได้ดังตารางนี้
ปัจจัยส่วนบุคคล

ระดับการตัดสินใจใช้บริการแพลตฟอร์ม OnlyFans

เพศ

F-Test (ANOVA) = 4.101

Sig = 0.008*

แตกต่าง

อายุ

F-Test (ANOVA) = 0.921

Sig = 0.433

ไม่แตกต่าง

ระดับการศึกษา

F-Test (ANOVA) = 11.336

Sig = 0.000**

แตกต่าง

อาชีพ

F-Test (ANOVA) = 4.023

Sig = 0.004*

แตกต่าง

รายได้ต่อเดือน

F-Test (ANOVA) = 1.086

Sig = 0.358

ไม่แตกต่าง

*ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 **ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.01

ผลการศึกษาตามตาราง สามารถสรุปได้ว่า ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา และ
อาชีพที่แตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการตัดสินใจสมัครใช้บริการ OnlyFans ที่แตกต่างกัน ดังนั้น จึงยอมรับ
สมมติฐานการวิจัย
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่พฤติกรรมในการตัดสินใจใช้บริการแพลตฟอร์ม OnlyFans จำแนกตามเพศ
เพศ

xˉ

ชาย
หญิง
เพศทางเลือก
ไม่ต้องการระบุเพศ

3.97
4.31
4.03
4.05

ชาย
3.97

หญิง
4.31

เพศทางเลือก
4.03

ไม่ต้องการระบุเพศ
4.05

-0.34*

-0.06
0.28*

-0.07
0.26*
-0.01

*ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05

จากตารางที่ 4 เปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่พฤติกรรมในการตัดสินใจใช้บริการแพลตฟอร์ม OnlyFans
จำแนกตามเพศ พบว่า ระดับความคิดเห็นที่แตกต่างกันได้แก่ คู่ที่ 1 กลุ่มลูกค้าเพศชาย กับ กลุ่มลูกค้าเพศหญิง คู่ที่ 2
กลุ่มลูกค้าเพศหญิง กับ กลุ่มลูกค้าเพศทางเลือก และคู่ที่ 3 กลุ่มลูกค้าเพศหญิง กับ กลุ่มลูกค้าที่ไม่ต้องการระบุเพศ

340

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ครบรอบ 60 ปี
ความท้าทายในการพัฒนานวัตกรรมเพือ่ ความยั่งยืน : 24 มิถุนายน 2565

ตารางที่ 5 เปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่พฤติกรรมในการตัดสินใจใช้บริการแพลตฟอร์ม OnlyFans จำแนกตาม
ระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา

xˉ

ต่ำกว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี

3.76
4.02
4.18

ต่ำกว่าปริญญาตรี
3.76

ปริญญาตรี
4.02
-0.26*

สูงกว่าปริญญาตรี
4.18
-0.42*
-0.16*

*ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05

จากตารางที่ 5 เปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่พฤติกรรมในการตัดสินใจใช้บริการแพลตฟอร์ม OnlyFans
จำแนกตามระดับการศึกษาพบว่า ระดับความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ได้แก่ คู่ที่ 1 กลุ่มลูกค้าระดับต่ำกว่าปริญญาตรี กับ
กลุ่มที่ลูกค้าระดับปริญญาตรี คู่ที่ 2 กลุ่มลูกค้าระดับต่ำกว่าปริญญาตรี กับ กลุ่มลูกค้าสูงกว่าปริญญาตรี และคู่ที่ 3 กลุ่ม
ลูกค้าปริญญาตรี กับ กลุ่มลูกค้าสูงกว่าปริญญาตรี
ตารางที่ 6 เปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่พฤติกรรมในการตัดสินใจใช้บริการแพลตฟอร์ม OnlyFans จำแนกตามอาชีพ
อาชีพ

นักเรียน/นักศึกษา
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
ลูกจ้างเอกชน/พนักงาน
บริษัท

xˉ
3.95
4.06
4.05

นักเรียน/
นักศึกษา
3.95

ค้าขาย/ธุรกิจ
ส่วนตัว
4.06

ลูกจ้างเอกชน/
พนักงานบริษัท
4.05

ข้าราชการ/
รัฐวิสาหกิจ
4.36

อื่นๆ
3.97

-0.11

-0.10
0.02

-0.41*
-0.30*

-0.02
0.09

-0.31*

0.08

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4.36
อื่น ๆ

0.39*

3.97

*ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05

จากตารางที่ 6 เปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่พฤติกรรมในการตัดสินใจใช้บริการแพลตฟอร์ม OnlyFans
จำแนกตามอาชีพพบว่า ระดับความคิดเห็นแตกต่างกัน ได้แก่ คู่ที่ 1 กลุ่มลูกค้าที่ทำอาชีพ นักเรียน/นักศึกษา กับ กลุ่ม
ลูกค้าที่ทำอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ คู่ที่ 2 กลุ่มลู กค้าที่ทำอาชีพ ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว กับ กลุ่มลูกค้าที่ทำอาชีพ
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ คู่ที่ 3 กลุ่มลูกค้าที่ทำอาชีพ ลูกจ้างเอกชน/พนักงานบริษัท กับ กลุ่มลูกค้าที่ทำอาชีพข้าราชการ/
รัฐวิสาหกิจ และคู่ที่ 4 กลุ่มลูกค้าที่ทำอาชีพ อื่น ๆ กับ กลุ่มลูกค้าที่ทำอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
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ตารางที่ 7 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 อิทธิพลของการทำการตลาดเชิงเนื้อหา ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ
แพลตฟอร์ม OnlyFans โดยใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
ตัวแปร
ค่าคงที่
ข้อมูลของเนื้อหา
บทความ
รูปภาพ
วิดีโอ

B
1.574
0.044
0.230
0.124
0.206

SE
0.345
0.047
0.052
0.065
0.079

Beta
0.073
0.362
0.160
0.217

t
4.566
0.941
4.440
1.910
2.595

Sig
0.000**
0.349
0.000**
0.058
0.011*

R2 = 0.347, F = 16.307, Sig of F = 0.000, P < 0.05

จากค่า R2 = 0.347 อธิบายได้ว่า การตัดสินใจใช้บริการ OnlyFans เป็นผลมาจากอิทธิพลของการทำการตลาด
เชิงเนื้อหาทั้ง 4 ปัจจัย ซึ่งได้แก่ ด้านข้อมูลของเนื้อหา บทความ รูปภาพ และ วิดีโอ คิดเป็นร้อยละ 34.7 ที่เหลืออีก
ร้อยละ 65.3 เป็นผลมาจากปัจจัยอื่น ที่ไม่ได้นำมาพิจารณา
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจัยด้านการทำการตลาดเชิงเนื้อหาทั้ง 2 ด้าน ได้แก่ ด้านบทความ และวิดีโอ
ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการแพลตฟอร์ม OnlyFans จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย โดยปัจจัยด้านบทความ มีค่า
Beta = 0.362 ซึ่งพบว่า เป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลสูงที่สุด ส่วนปัจจัยด้านวิดีโอ มีค่า Beta = 0.217 เป็นตัวแปรที่มีอิทธิพล
รองลงมา
สรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษาเรื่อง อิทธิพลของการทำการตลาดเชิงเนื้อหา (Content Marketing) ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ใช้บริการแพลตฟอร์ม OnlyFans ของกลุ่มลูกค้าในประเทศไทย ผู้วิจัยมีประเด็นอธิบายดังต่อไปนี้
1. ผลการศึกษาความคิดเห็นของกลุ่มลูกค้าในประเทศไทยต่อการทำการตลาดเชิงเนื้อหาพบว่า โดยรวมมี
ความคิดเห็นต่อปัจจัยทั้ง 4 ได้แก่ ด้านข้อมูลของเนื้อหา บทความ รูปภาพ และวิดีโอ อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะข้อมูลของเนื้อหาในแพลตฟอร์มไม่ซับซ้อนว่าต้องการจะสื่ออะไร ลูกค้าสามารถเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้
ครีเอเตอร์ผู้ให้บริการยังมีการนำเสนอเนื้อหาที่มีความเป็นกระแส และทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ จึงเป็นปัจจัยที่ทำให้
ลูกค้ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก อีกทั้งบทความที่ลูกค้าให้ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เพราะบทความที่ครีเอเตอร์
สร้างมีการนำเสนอเนื้อหาที่ไม่ซ้ำใคร สามารถสร้างความตื่นเต้นและสร้างความรู้สึกที่ดีให้ผู้รับสารเพียงแค่อ่านผ่าน
ข้อความ และเนื่องจากแพลตฟอร์ม OnlyFans เป็นแพลตฟอร์มที่เปิดให้ครีเอเตอร์สามารถนำเสนอเนื้อหาได้ทุกรูปแบบ
โดยไม่ปิดกั้น และไม่เซ็นเซอร์ รูปภาพของครีเอเตอร์ จึงสามารถดึงดูดความสนใจให้และยังกระตุ้นให้ลูกค้ารู้สึกดีอยาก
รับชม จึงทำให้ลูกค้ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก นอกจากนี้ ปัจจัยด้านวิดีโอก็มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากเช่นกัน
เพราะวิดีโอเป็นเนื้อหาที่ไม่ทำให้เกิดความเบื่อหน่าย สามารถดึงดูดความสนใจให้อยากรับชมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นจนจบ
2. ผลการศึกษาเปรียบเทียบการตัดสินใจใช้บริการแพลตฟอร์ม OnlyFans ของกลุ่มลูกค้าในประเทศไทย
จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลพบว่า
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กลุ่มลูกค้าที่มีเพศ ระดับการศึกษา และอาชีพที่ต่างกัน มีระดับการตัดสินใจใช้บริการแพลตฟอร์ม OnlyFans
ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศรัณยนันฑ์ ศรีจงใจ (2561) ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่น ผ่านช่องทางการถ่ายทอดสดเฟซบุ๊กไลฟ์ (Facebook Live) ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า เพศ, สถานภาพ, อายุ, ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มี
การตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านช่องทางการถ่ายทอดสดเฟซบุ๊กไลฟ์แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05
กลุ่มลูกค้าที่มี อายุและรายได้ต่อเดือนที่ต่างกัน มีระดับการตัดสินใจใช้บริการแพลตฟอร์ม OnlyFans ไม่
แตกต่างกัน จากการศึกษาพบว่า ประเภทความบันเทิงจากแพลตฟอร์ม OnlyFns ที่ลูกค้ารับชมมากที่สุดคือ เนื้อหา
18+ ดังนั้น ลูกค้าแต่ละช่วงอายุที่เข้ามาใช้บริการมีความชืน่ ชอบความบันเทิงในเนื้อหาลักษณะเดียวกัน จึงทำให้ระดับ
การตัดสินใจไม่แตกต่างกัน และด้วยความที่แพลตฟอร์ม OnlyFans มีการให้บริการในหลายช่วงราคา จึงทำให้ลูกค้า
สามารถเลือกใช้บริการได้ตามค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมกับความต้องการของตน
3. ผลการศึกษาอิทธิพลของการทำการตลาดเชิงเนื้อหาที่มีต่อการตัดสินใจใช้บริการแพลตฟอร์ม OnlyFans
ของกลุ่มลูกค้าในประเทศไทย พบว่า
ปัจจัยด้านบทความ และวิดีโอ ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการแพลตฟอร์ม OnlyFans ของกลุ่ม ลูกค้ า
ในประเทศไทย ซึ่งบทความเป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลสูงที่สุด จากการศึกษาพบว่า บทความที่ครีเอเตอร์ใน OnlyFans ใช้ใน
การสร้างคอนเทนต์ส่วนใหญ่จะเป็นสิ่งแรกที่ผู้ใช้บริการเห็น เพราะบางครั้ง สำหรับในบางคอนเทนต์ ลูกค้า ยังไม่
สามารถรับชมรูปภาพหรือวิดีโอได้ เนื่องจากจะต้องเสียค่าบริการก่อนจึงจะรับชมได้ บทความจึงเป็นสิ่งที่ทำให้ลูกค้า
ติดสินใจว่าจะเสียค่าบริการในการรับชมหรือไม่ นอกจากนี้สื่อประเภทบทความยังสามารถสร้างการมีส่วนร่วมระหว่าง
ครีเอเตอร์กับกลุ่มผู้ใช้บริการได้อีกด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐนิช ประเสริฐคงแก้ว (2561) ผลการวิจัยพบว่า
ปัจจัยการตลาดเชิงเนื้อหา ในเรื่องบทความ ส่งผลต่อความจงรักภักดีร้านมานีมีหม้อ รวมไปถึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ
พริมา ภิญโญลาภะ (2561) ซึ่งผลการวิจัยว่า สื่อประเภทบทความ และวิดีโอมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ Netflix
ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร และปัจจัยด้านวิดีโอส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการแพลตฟอร์ม OnlyFans ของกลุ่ม
ลูกค้าในประเทศไทย อาจเป็นเพราะสื่อประเภทวิดีโอนั้นสามารถนำเสนอสินค้าได้ดีกว่าสื่อประเภทอื่นๆ สามารถทำให้
ลูกค้าเกิดความสนใจได้มากกว่า ไม่เกิดความรู้สึกเบื่อหน่าย อยากรับชมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นจนจบ และไม่ต้องอ่าน
ข้อมูลที่เป็นตัวหนังสือ
ปัจจัยด้านข้อมูลของเนื้อหา และรูปภาพ ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการแพลตฟอร์ม OnlyFans ของกลุ่ม
ลูกค้าในประเทศไทย โดยปกติแล้วสิ่งที่ครีเอเตอร์ใน OnlyFans นิยมนำเสนอเป็นหลักคือรูปภาพหรือวิดีโอ และการ
นำเสนอข้อมูลของเนื้อหาของครีเอเตอร์ไม่สามารถมีความชัดเจนในบางครั้งเพราะเนื่องจากมีการนำเสนอด้วยข้อความ
หรือรูปภาพที่เชิญชวนให้ผู้ ใช้บริ การเกิดการใช้จินตนาการ หรือเป็นวิดีโอตัวอย่างเพี ยงเล็กน้ อย และโดยส่วนใหญ่
แล้วสำหรับครีเอเตอร์ที่มีชื่อเสียงบางคนจะไม่ยอมให้เห็นเนื้อหาที่ชัดเจน เพราะจะมีการเซ็นเซอร์เนื้อหาก่อน เพื่อให้
ลูกค้าเกิดการอยากติดตามหรือเสียค่าบริการเพิ่มมากยิ่งขึ้นหากต้องการรับชมเต็ม ๆ ซึ่งการนำเสนอข้อมูลของเนื้อหา
ของครีเอเตอร์ใน OnlyFans อาจจะยังสร้างการรับรู้ได้ไม่มากพอ และไม่เกิดความสนใจ จึงทำให้อิทธิพลของการทำ
การตลาดเชิงเนื้อหา ด้านข้อมูลของเนื้อหาไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการแพลตฟอร์ม OnlyFans ของกลุ่มลูกค้า
ในประเทศไทย นอกจากนี้ยังพบว่าครีเอเตอร์บางคนใช้รูปภาพที่เหมือนกับช่องทางอื่นที่ตัวเองได้ลงไว้ในโซเชียลมีเดีย
343

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ครบรอบ 60 ปี
ความท้าทายในการพัฒนานวัตกรรมเพือ่ ความยั่งยืน : 24 มิถุนายน 2565

ทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าไม่มีความพิเศษ ไม่คุ้มค่า จึงไม่ส่งผลให้ลูกค้าสนใจที่จะสมัครใช้บริการเพื่อรับชม สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ พริมา ภิญโญลาภะ (2561) โดยพบผลการศึกษาจากงานวิจัยว่า สื่อประเภทรูปภาพ ไม่มีผลต่อการตัดสินใจ
ใช้บริการ Netflix ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนัยนันท์ พรสินศิริรักษ์ (2562)
ที่ผลการวิจัยพบว่า การตลาดเชิงเนื้อหาประเภทรูปภาพ ไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อชุดออกกำลังกายของกลุ่มลูกค้า
ผู้หญิงแบรนด์ Dharma Bums ในประเทศไทย และผลการศึกษานี้ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศุภเชษฐ์ เศรษฐโชติ
(2560) ที่พบว่า การให้ข้อมูลของเนื้อหาสาระสำคัญเกี่ยวกับแคลอรี่ สัดส่วนอาหารและการแบ่งมื้ออาหาร และรูปแบบสื่อ
ประเภทรูปภาพ เป็นรูปแบบที่สามารถจูงใจให้รับประทานอาหารคลีน
ข้อจำกัดของงานวิจัย
เนื่องจากกระแสข่าวในช่วงระยะเวลาหนึ่งของครีเอเตอร์ผู้ให้บริการในแพลตฟอร์ม และกระแสข่าวที่จะมี
การยกเลิกการให้บริการแพลตฟอร์มนี้ ในประเทศไทย ทำให้ส่งผลกระทบต่อกลุ่มเฟสบุ๊กที่ใช้ในการเก็บตัวอย่างได้มี
การปิดกลุ่ม ทำให้ผู้วิจัยไม่สามารถทำการเก็บตัวอย่างจากกลุ่มตัวอย่างได้ต่อ ตามที่คาดการณ์ว่าจะเก็บในตอนแรก คือ
400 ตัวอย่าง จากค่าความคลาดเคลื่อนหรือค่า e ที่ใช้ในครั้งแรกคือเท่ากับ 0.50 ต้องมีปรับเปลี่ยนค่าความคาดเคลื่อน
เป็น 0.10 สำหรับการเก็บตัวอย่างที่ลดลง และจากการคำนวณได้ขนาดตัวอย่างเท่ากับ 96 ตัวอย่าง แต่เพื่อให้ได้
ข้อมูลที่สมบูรณ์มากขึ้นสำหรับงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเก็บตัวอย่างได้จำนวนทั้งสิ้น 128 ตัวอย่าง
ข้อเสนอแนะสำหรับการนําผลการวิจัยไปใช้
1. จากการศึกษาข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมของผู้บริโภค ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม OnlyFans
หรือครีเอเตอร์ สามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการวางแผน ช่วงเวลาในการนำเสนอคอนเทนต์ กำหนดกลยุทธ์
รวมถึงเนื้อหาที่จะสร้างคอนเทนต์ให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าให้ได้มากยิ่งขึ้น
2. จากการศึกษาพบว่าลูกค้าส่วนใหญ่เคยใช้บริการมีจำนวนมากกว่าลูกค้าที่กำลังใช้บริการอยู่ ทำให้ต้อง
พิจารณาว่าควรหากลยุทธ์ใดที่จะทำให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการอีก หรือทำให้ลูกค้าที่ใช้บริการอยู่ยังคงใช้บริการต่อไป
3. จากการศึกษาวิจัยในภาพรวมพบว่า ทางครีเอเตอร์ควรให้ค วามสำคัญกับการนำเสนอสื่อประเภทวิดีโอ
เนื่องจากพบว่าเป็นสื่อที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการมากที่สุด และต้องมีการสร้างเนื้อหาที่มีความแปลกใหม่ของ
วิดีโอ ทันกระแสให้มากยิ่งขึ้น ให้อยากบอกต่อและแบ่งปัน เพื่อเพิ่มความนิยม และความมีชื่อเสียง เพื่อให้ลูกค้ายังใช้
บริการอย่างต่อเนื่องและเพิ่มกลุ่มเป้าหมายใหม่ที่มากขึ้น
4. ควรมีเพิ่มแฮชแท็กในโพสต์ให้มากขึ้น ในหลายๆ ช่องทางโซเชียล เนื่องจากบทความเป็นตัวแปรที่ มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ จึงควรเพิ่มการมองเห็นของบทความผ่านทุกช่องทาง ซึ่งจะช่วยสร้างโอกาสให้แก่
ครีเอเตอร์ที่ให้บริการในแพลตฟอร์ม OnlyFans เป็นที่รู้จักได้มากยิ่งขึ้น
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ข้อเสนอแนะสำหรับกำรวิจัยครั้งต่อไป
1. เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษากลุ่มลูกค้าที่เคยใช้บริการหรือกาลังใช้บริการแพลตฟอร์ม OnlyFans
เท่านั้น ในการทาการวิจัยครั้งต่อไป ผู้วิจัยควรขยายกลุ่มตัวอย่างที่มีความสนใจ แต่ยังไม่เคยใช้บริการ เพื่อให้ทราบถึง
พฤติกรรม ความคิด และปัจจัยที่ทาให้คนกลุ่มนี้ยังไม่ตัดสินใจใช้บริการแพลตฟอร์ม OnlyFans เพื่อนาข้อมูลมาวิเคราะห์
ต่อยอด พัฒนาให้มีประสิทธิภาพรวมถึงทาให้คนกลุ่มนี้ให้หันมาสนใจใช้บริการในที่สุด
2. ควรทาการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการในตัวแปรอื่น เช่น ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด
การสื่อสารการตลาด กิจกรรมส่งเสริมการขาย หรือผู้ที่มีอิทธิพลทางโซเชียล เป็นต้น เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยที่แท้จริง
ของกลุ่มลูกค้า และควรศึกษาการทาการตลาดดิจิทัลเพิ่มเติม เพื่อช่วยให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่มีแนวโน้มที่จะ
สนใจในบริการได้ตรงมากยิ่งขึ้น
3. ในการวิจัยครั้งต่อไปผู้วิจัยควรเพิ่มจานวนของกลุ่มตัวอย่างให้มากขึ้น เพื่อลดความคลาดเคลื่อนของงานวิจัย
และเพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม
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บทคัดย่อ
งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวัดประสิทธิภาพการดาเนินงานของธนาคารพาณิชย์ จานวน 11 แห่ง
ในประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2563 โดยอาศัยการวิเคราะห์ Slack-Based DEA กาหนดให้ธนาคารพาณิชย์
มีผลผลิต 2 ชนิด ได้แก่ รายได้ดอกเบี้ย และรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย และมีปัจจัยการผลิต 3 ชนิด ได้แก่ รายจ่ายดอกเบี้ย
รายจ่ายพนักงาน และรายจ่ายอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์ จากการศึกษาพบว่า ธนาคารกสิกรไทยและบริ ษั ท
แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จากัด (มหาชน) มีประสิทธิภาพการดาเนินงานสูงที่สุด โดยมีระดับประสิทธิภาพทาง
เทคนิ คโดยเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 100.00 ตลอดช่วงเวลาที่ ทาการศึ กษา เมื่อพิ จารณาประสิทธิภาพทางเทคนิคในแต่ละปี
พบว่า ประสิทธิภาพทางเทคนิคของธนาคารพาณิชย์ในภาพรวมมีค่าค่อนข้างคงที่ โดยมีระดับประสิทธิภาพเทคนิคอยู่
ระหว่างร้อยละ 95.56 และ 97.35 และหากพิจารณาเฉพาะธนาคารที่ไม่มีประสิทธิภาพทางเทคนิค ในปีล่าสุด คือ
ปี พ.ศ. 2563 พบว่า ธนาคารกรุงเทพและธนาคารไทยพาณิชย์ต้องลดรายจ่ายทั้ง 3 ชนิดลงเพื่อให้มีประสิทธิภาพ
การดาเนินเทียบเท่าธนาคารที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี ในขณะที่ธนาคารกรุงไทย และบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด
(มหาชน) ต้องลดเฉพาะรายจ่ายดอกเบี้ยและรายจ่ายพนักงานเท่านั้น
คาสาคัญ: ประสิทธิภาพการดาเนินงาน ธนาคารพาณิชย์ วิธีวิเคราะห์ Slack Based DEA

Abstract
This study aims to measure the operating efficiency of 11 commercial banks in Thailand
during 2007-2020 by employing Slack-Based DEA. Commercial banks have two outputs, including
interest income and non-interest income and three inputs, including interest expenses, personnel
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expenses and premise and equipment expenses. The findings reveal that Kasikorn Bank and LH
Financial Group had the greatest operating efficiency with the average technical efficiency of 100
percent during the study period. As considering technical efficiency in each year, technical efficiency
of overall commercial banks was found to be stable with the average technical efficiency ranging
from 95.56 and 97.35 percent. As considering the inefficient banks in 2020, the findings suggest that
Bangkok Bank and Siam Commercial Bank had to decrease all three types of expenses to be
considered as efficient as the best practice, while Krungthai Bank and Tisco Financial Group had to
decrease only interest expenses and personnel expenses.
Keywords: Operating Efficiency, Commercial Banks, Slack Based DEA
บทนา
วิกฤตการณ์ทางการเงินที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและหลายประเทศในภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกในปี พ.ศ.
2540 (Carson & Clark, 2013) รวมทั้งวิกฤตการณ์ Sub-Prime Mortgage Crisis ที่เกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา
ในช่วงปี ค.ศ. 2007–2010 (Duca, 2013) เป็นบทเรียนที่ชัดเจนเกี่ยวกับการดาเนินงานที่ไร้ประสิทธิภาพของภาค
ธนาคารพาณิชย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้สินเชื่อที่ไม่เหมาะสม ที่นาไปสู่วิกฤตเศรษฐกิจและส่งผลกระทบอย่าง
ร้ายแรงต่อมาตรฐานการครองชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศ ซึ่งต้องใช้เวลาหลายปีในการแก้ไขและ
ฟื้นฟูให้กลับสู่สภาวะปกติ ดังนั้น การติดตามตรวจสอบและกากับดูแลธนาคารพาณิชย์ในประเทศให้มีการดาเนินงาน
อย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งที่สาคัญเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าการดาเนิ นงานของ
ธนาคารพาณิชย์จะไม่ก่อให้ความเสี่ยง และกาลังเป็นไปในรูปแบบและทิศทางที่เหมาะสมต่อการสร้างการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน
ในกรณีของประเทศไทย ธนาคารพาณิชย์ (Commercial Banks) ถือเป็นหนึ่งในภาคธุรกิจที่สาคัญที่สุด
สาหรับเศรษฐกิจมหภาคของประเทศไทย โดยทาหน้าที่เป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงระหว่างผู้มีเงินออมและผู้ ที่
ต้องการเงินทุน ทาให้เกิดการกระจายความมั่งคั่งและการหมุนเวียนของเงินในระบบเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นส่วนสาคัญที่
ทาให้เกิดการบริโภค การจ้างงาน การผลิต และการลงทุน ช่วยให้ประเทศสามารถสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ได้อย่างมีเสถียรภาพ จากสถิติของธนาคารแห่งประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2563 ธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบมีเงินฝาก
รวมเท่ากับ 15,721,729 ล้านบาท และมีการให้สินเชื่อรวมเท่ากับ 16,810,959 บาท (Bank of Thailand, 2021a)
คิ ด เป็ น ร้อยละ 107.09 และ 100.15 ของมู ล ค่ า GDP ในปี พ.ศ. 2563 มี การจ้ า งงานรวมมากกว่ า 142,000
ตาแหน่งงาน (Bank of Thailand, 2021b) สถิติดังกล่าวสะท้อนให้เห็นความสาคัญของธนาคารพาณิชย์ที่มีต่อทั้งภาค
ครัวเรือนและภาคธุรกิจได้เป็นอย่างดี
จากความส าคัญ ของธนาคารพาณิ ชย์ ที่ มี ต่ อเศรษฐกิจ มหภาคของประเทศไทยดั งกล่ าวข้า งต้ น ท าให้ มี
ความจาเป็นที่จะต้องทาการศึกษาและตรวจสอบสถานการณ์เกี่ยวกับประสิทธิภาพการดาเนินงานของธนาคารพาณิชย์
ในประเทศอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการกากับดูแลของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
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ธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อให้ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพอย่างสม่าเสมอและ
เป็นฟันเฟืองในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืนต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวัดประสิทธิภาพการดาเนินงานของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย จานวน
11 แห่ง ระหว่างปี พ.ศ. 2554-2563
ขอบเขตของการวิจัย
งานวิจัยเรื่องนี้ครอบคลุมเฉพาะธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทยซึ่งอยู่ภายใต้การกากับดูแลของ
ธนาคารแห่งประเทศไทยและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี พ.ศ. 2563 เท่านั้น โดยไม่รวม
ธนาคารเพื่อรายย่อย สถาบันการเงินเฉพาะกิจ และสาขาธนาคารต่างประเทศ
ทั้ ง นี้ ธนาคารพาณิ ช ย์ ใ นประเทศไทยแบ่ ง ออกเป็ น 2 กลุ่ ม ใหญ่ ได้ แ ก่ ธนาคารพาณิ ช ย์ ที่ จ ดทะเบี ย น
ในประเทศและสาขาธนาคารต่างประเทศ โดยธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศคือสถาบันหลักที่ทาหน้าที่รับ
เงินฝากและให้สินเชื่อแก่ภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจในประเทศ ทาให้ มีเงินฝากรวมและสินเชื่อรวมคิดเป็นร้อยละ
94.95 และ 94.88 ของเงินฝากและสินเชื่อรวมของธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบ (Bank of Thailand, 2021a) และมี
การจ้างงานคิดเป็นร้อยละ 97.67 ของธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบ (Bank of Thailand, 2021b) สถิติดังกล่าวสะท้อน
ความสาคัญของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศได้เป็นอย่างดี
การทบทวนวรรณกรรม
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า การวัดประสิทธิภาพการดาเนินงานของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ มักถูก
วัดอยู่ในรูปของประสิทธิภาพทางเทคนิค (Technical Efficiency) ตามแนวคิดของ Farrell (1957 อ้างถึงใน Cooper,
Seiford, & Zhu, 2011) ซึ่งวัดความสามารถของหน่วยผลิตในการสร้างผลผลิตให้ได้มากที่สุดจากปัจจัยการผลิต
ที่มีอยู่ และจากแนวคิดดังกล่าว ทาให้มีการพัฒนาแนวคิดในการวัดประสิทธิภาพทางเทคนิคขึ้นมาหลายวิธี โดยหนึ่ง
ในวิธีที่สาคัญและได้รับการยอมรับมากที่สุด ได้แก่ วิธี Data Envelopment Analysis
วิธี Data Envelopment Analysis หรือ DEA เป็นวิธีวิเคราะห์แบบไม่ใช้พารามิเตอร์ (Non-Parametric
Analytic Technique) พั ฒ นาขึ้น เป็ น ครั้ง แรกโดย Charnes, Cooper, and Rhodes (1978) ซึ่ ง ได้ พั ฒ นา
แบบจาลอง DEA เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพทางเทคนิคของหน่วยผลิตที่มีผลผลิตและปัจจัยการผลิตเหมือนกัน ซึ่ง
ภายใต้แบบจาลองจะเรียกว่าหน่วยผลิตว่า “หน่วยตัดสินใจ (Decision Making Unit) หรือ DMU” โดยมีสมมติฐานว่า
หน่วยตัดสินใจมีการดาเนินงานแบบผลได้ต่อขนาดคงที่ (Constant Return to Scale: CRS) หรืออีกนัยหนึ่ง คือ
หน่วยการผลิตมีการดาเนินงานในระดับที่เหมาะสมที่สุด (Optimal Scale) ทั้งนี้ จะเรียกแบบจาลอง DEA ของ
Charnes et al. (1978) ว่า แบบจาลอง CCR DEA (CCR DEA Model) ต่อมา Banker, Charnes, and Cooper (1984)
ได้พัฒนาแบบจาลอง CCR DEA ให้ใกล้เคียงความจริงมากยิ่งขึ้น โดยการนาเสนอแบบจาลอง DEA ภายใต้สมมติฐานว่า
หน่วยผลิตอาจไม่ได้มีการดาเนินงานในระดับที่เหมาะสมที่สุดและมีการดาเนินงานแบบผลได้ต่อขนาดผันแปร (Variable
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Return to Scale: VRS) ทั้งนี้ เรียกแบบจาลอง DEA ของ Banker et al. (1984) ว่า แบบจาลอง BCC DEA (BCC
DEA Model)
วิธี DEA จะทาการเปรียบเทียบการดาเนินงานของหน่วยตัดสินใจ (DMU) แต่ละหน่วยในกลุ่มตัวอย่างกับ
หน่วยตัดสินใจที่กาหนดให้เป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) โดยหน่วยตัดสินใจที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีจะถูกกาหนดให้
มีคะแนนประสิทธิภาพเท่ากับ 1 ซึ่งหมายถึง มีประสิทธิภาพการดาเนินงานคิดเป็นร้อยละ 100 (Cooper, Seiford, &
Zhu, 2011) ในทางตรงกั น ข้ า ม หน่ ว ยตั ด สิ น ใจที่ มี ค ะแนนประสิ ท ธิ ภ าพต่ ากว่ า 1 จะถื อ ว่ า ไม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพ
(Inefficient) และจะต้องปรับปรุงการดาเนินงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพการดาเนินงานเท่าเทียมกับแนวปฏิบัติที่ดี
การวัดประสิทธิภาพการดาเนินงานของหน่วยตัดสินใจโดยใช้วิธี DEA สามารถทาได้จาก 2 มุมมอง โดยมุมมอง
ที่หนึ่ง ได้แก่ ประสิทธิภาพการดาเนินงานจากมุมมองทางด้านผลผลิต (Output Orientation) ซึ่งวัดความสามารถ
ของหน่วยตัดสินใจในการสร้างผลผลิตให้ได้ปริมาณมากที่สุดจากปัจจัยการผลิตในปริมาณที่กาหนด โดยหน่วยตัดสินใจ
ที่มีคะแนนประสิทธิภาพเท่ากับ 1 ภายใต้มุมมองนี้ หมายถึง สามารถสร้างผลผลิตได้ในปริมาณที่มากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบ
กับหน่วยตัดสินใจอื่นๆ ในกลุ่มตัวอย่าง และจะถือเป็นแนวปฏิบัติที่ดีสาหรับการเปรียบเทียบ สาหรับหน่วยตัดสินใจที่
ไม่มีประสิทธิภาพและมีคะแนนประสิทธิภาพต่ากว่า 1 หมายถึง สามารถสร้างผลผลิตได้น้อยเกินไปจากการใช้ปัจจัย
การผลิตในปริมาณที่ เท่ากันเมื่อเปรียบเทียบกับหน่วยตัดสินใจที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี โดยต้องเพิ่มปริมาณผลผลิตให้
มากขึ้นโดยใช้ปัจจัยการผลิตในปริมาณเท่าเดิมจึงจะถือว่ามีประสิทธิภาพ
ในทางตรงกันข้าม มุมมองที่สอง ได้แก่ ประสิทธิภาพการดาเนินงานจากมุมมองทางด้านปัจจัยการผลิต
(Input Orientation) ซึ่งวัดความสามารถของหน่วยตัดสินใจในการสร้างผลผลิตในปริมาณที่กาหนดโดยใช้ปัจจัยการ
ผลิตในปริมาณที่น้อยที่สุด โดยหน่วยตัดสินใจที่มีคะแนนประสิทธิภาพเท่ากับ 1 ภายใต้มุมมองนี้ หมายถึง สามารถ
สร้างผลผลิตในปริมาณที่กาหนดได้โดยใช้ปัจจัยการผลิตในปริมาณที่น้อยที่สุ ดเมื่อเปรียบเทียบกับหน่วยตัดสินใจอื่นๆ
ในกลุ่มตัวอย่าง และจะถือเป็นแนวปฏิบัติที่ดีสาหรับการเปรียบเทียบ สาหรับหน่วยตัดสินใจที่ไม่มีประสิทธิภาพและ
มีคะแนนประสิทธิภาพต่ากว่า 1 หมายถึง มีการใช้ปัจจัยการผลิตในปริมาณที่มากเกินไปในการสร้างผลผลิตในปริมาณ
เท่ากันเมื่อเปรียบเทียบกับหน่วยตัดสินใจที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี โดยต้องลดปริมาณปัจจัยการผลิตลงโดยยังคงรักษา
ปริมาณผลผลิตเท่าเดิมจึงจะถือว่ามีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า วิธี DEA ถูกนาไปใช้วิเคราะห์ประสิทธิภาพทางเทคนิคของธนาคาร
พาณิชย์อย่างกว้างขวาง ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ตัวอย่างเช่น ประเทศอินเดีย โดย Singh, Goyal, and
Sharma (2013) ประเทศโอมาน โดย Singh and Fida (2015) ประเทศมาเลเซีย โดย Hamid, Ramil, and Hussin
(2017) และ Sharif et al. (2019) ประเทศอินโดนีเซีย โดย Defung (2018) ประเทศลาว โดย Senesombath and
Sukcharoensin (2020) นอกจากนี้ ยังพบงานวิจัยที่อาศัยวิธี DEA ในการวัดประสิทธิภาพทางเทคนิคของธนาคาร
พาณิชย์ระหว่างประเทศ ตัวอย่างเช่น Kocisova (2013) วัดประสิทธิภาพของธนาคารพาณิชย์ชั้นนาของโลก จานวน
50 แห่ง Horvatova (2018) วัดประสิทธิภาพของธนาคารพาณิชย์ในประเทศยุโรปตอนกลางและยุโรปตะวันออก และ
Anto et al. (2021) วัดประสิทธิภาพของธนาคารใน 5 ประเทศอาเซียน ได้แก่ ประเทศไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย
สิงคโปร์ และฟิลิปปินส์
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ในกรณีของประเทศไทย พบว่า มีงานวิจัยของ Sahunan and Witthawassamrankul (2018) ซึ่งได้อาศัย
วิธี DEA ในการวัดประสิทธิภาพการดาเนินงานของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 6 แห่งในประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ.
2555-2559 ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้า ธนาคารอิสลาม และบรรษัทตลาดรองสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย โดยได้พบว่า มีเพียง
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพื่อการส่ง ออกและน าเข้า และบรรษั ท ตลาดรองสินเชื่ อเพื่ อที่อยู่ อาศัย ที่ มี
ประสิทธิภาพการดาเนินงานในช่วงเวลาที่ทาการศึกษา นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยของ Suebpongsakorn et al. (2019)
ซึ่งได้อาศัยแบบจาลอง DEA ในการวัดประสิทธิภาพทางเทคนิคของธนาคารพาณิชย์และธนาคารเพื่อรายย่อยใน
ประเทศระหว่างปี พ.ศ. 2554-2556 โดยพบว่า ธนาคารที่ทาการศึกษามีประสิทธิภาพทางเทคนิคไม่แตกต่างกัน
จากการทบทวนวรรณกรรม จะเห็นได้ว่า งานวิจัยในอดีตเกี่ยวกับประสิทธิภาพทางเทคนิคของธนาคาร
พาณิ ช ย์ ใ นประเทศไทยมี ร ะยะเวลาผ่ า นมาค่ อ นข้ า งนาน ท าให้ ผ ลลั พ ธ์ ไ ม่ ส ะท้ อ นสถานการณ์ ปั จ จุ บั น อี ก ทั้ ง
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการดาเนินงานของธนาคารเพื่อรายย่อยซึ่งมีคุณลักษณะแตกต่างจากธนาคารพาณิชย์
เป็นอย่างมากร่วมกับธนาคารพาณิชย์อาจทาให้ผลลัพธ์เกี่ยวกับประสิทธิภาพของธนาคารพาณิชย์มีความคลาดเคลื่อน
ไปจากความเป็นจริง ดังนั้น การศึกษาประสิทธิภาพการดาเนินงานของธนาคารพาณิชย์ในประเทศจึงมีความจาเป็น
งานวิจัยเรื่องนี้เลือกใช้วิธี DEA เพื่อวัดประสิทธิภาพการดาเนินงานของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย
เนื่องจากสามารถวิเคราะห์ประสิทธิภาพโดยใช้ปัจจัยการผลิตและผลผลิตหลายชนิดได้พร้อมกัน โดยไม่มีข้อกาหนด
เกี่ย วกับ หน่ ว ยวั ด ของปั จ จั ย การผลิต และผลผลิ ต และไม่ จ าเป็ นต้ องกาหนดฟัง ค์ชั น การผลิต นอกจากนี้ ยั ง มี ข้อ
ได้ เ ปรี ย บจากการที่ ส ามารถวิ เ คราะห์ ส ถานะผลได้ ต่ อ ขนาด (Return to Scale) และวั ด สาเหตุ ข องความไม่ มี
ประสิทธิภาพในเชิงปริมาณได้อีกด้วย (Cooper, Seiford, & Zhu, 2011) นอกจากนี้ งานวิจัยเรื่องนี้ได้เลือกวิเคราะห์
ประสิทธิภาพการดาเนินงานจากมุมมองทางด้านปัจจัยการผลิต เนื่ องจากพิจารณาเห็นว่าการลดปริมาณปัจจัยการ
ผลิตในขณะที่ยังคงรักษาระดับปริมาณผลผลิตเท่าเดิม มีความเป็นไปได้มากกว่าการเพิ่ม ปริมาณผลผลิตโดยใช้ปัจจัย
การผลิตเท่าเดิม กล่าวคือ การลดปริมาณปัจจัยการผลิตสามารถทาได้โดยการปรับปรุงกระบวนการดาเนินงานภายใน
องค์กรซึ่งธนาคารพาณิชย์สามารถควบคุมได้และตัดสินใจได้เอง ในขณะที่การเพิ่มปริมาณผลผลิตขึ้นอยู่กับปัจจัย
ภายนอกหลายประการซึ่งธนาคารพาณิชย์ไม่สามารถควบคุมได้
ระเบียบวิธีวิจัย
ข้อมูลและแหล่งข้อมูล
งานวิจัยเรื่องนี้ครอบคลุมธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย จานวน 11 แห่ง ซึ่งดาเนินกิจการ
ในปี พ.ศ. 2563 ได้แก่ (1) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) (2) ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) (3) ธนาคาร
ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) (4) ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) (5) ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จากัด (มหาชน)
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(6) ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) (7) บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชี ยล กรุ๊ป จากัด (มหาชน) (8) ธนาคารไทย
พาณิชย์ จากัด (มหาชน) (9) ธนาคารธนชาต จากั ด (มหาชน)1 (10) บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
และ (11) ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)2
ธนาคารพาณิชย์ทั้ง 11 แห่งข้างต้น สามารถจาแนกตามขนาดได้เป็น 3 กลุ่ม ตามเกณฑ์ของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ได้ดังนี้
ธนาคารขนาดใหญ่ ประกอบด้วย ธนาคารที่มีทรัพย์สินรวมตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของทรัพย์สินรวมของ
ทั้งระบบ ได้แก่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
ธนาคารขนาดกลาง ประกอบด้วย ธนาคารที่มีทรัพย์สินรวมตั้งแต่ร้อยละ 2.5 แต่ไม่ถึงร้อยละ 10 ของทรัพย์สิน
รวมของทั้งระบบ ได้แก่ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ธนาคารธนชาต และธนาคารทหารไทย
ธนาคารขนาดเล็ก ประกอบด้วย ธนาคารที่มีทรัพย์สินรวมต่ากว่าร้อยละ 2.5 ของทรัพย์สินรวมของทั้งระบบ
ได้แก่ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป และบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป
ในการวัดประสิทธิภาพการดาเนินงานและวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการดาเนินงานของ
ธนาคารพาณิชย์ งานวิจัยเรื่องนี้อาศัยข้อมูลทางการเงิน รายปีของธนาคารพาณิชย์ทั้ง 11 แห่ง ระหว่างปี พ.ศ. 25592563 ซึ่งได้มาจากงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไขขาดทุนเบ็ดเสร็จของธนาคารพาณิชย์แต่ละแห่ง ข้อมูลที่ใช้
ในการวิจัย ได้แก่ สินเชื่อ สินทรัพย์รวม เงินฝาก และส่วนของผู้ถือหุ้น ซึ่งได้มาจากงบแสดงฐานะการเงิน และรายได้
ดอกเบี้ย รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย รายจ่ายดอกเบี้ย รายจ่ายพนักงาน รายจ่ายอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์ และกาไรสุทธิ
ซึง่ ได้มาจากงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการดาเนินงานของธนาคารพาณิชย์
งานวิจัยเรื่องนี้ได้อาศัยวิธี DEA ดังกล่าวข้างต้น ในการวัดประสิทธิภาพการดาเนินงานของธนาคารพาณิชย์
แต่ละแห่งในการสร้างผลผลิตจากปัจจัยการผลิตที่มีอยู่ โดยจะพิจารณาจากมุมมองทางด้านปัจจัยการผลิต (InputOrientation) นั่นคือ วัดประสิทธิภาพของธนาคารพาณิชย์แต่ละแห่งในการสร้างผลผลิตในปริมาณที่กาหนดโดยใช้
ปัจจัยการผลิตในปริมาณที่น้อยที่สุด นอกจากนี้ งานวิจัยเรื่องนี้ได้เลือกใช้แบบจาลอง Slack Based DEA (Slack
Based DEA Model) ซึ่งพัฒนาขึ้นโดย Tone (2001) ในการวัดประสิทธิภาพการดาเนินงานของธนาคารพาณิชย์ทั้ง
11 แห่ ง โดยแบบจ าลองดั ง กล่ า วจะท าการวั ด ประสิ ท ธิ ภาพการด าเนิ น งานของธนาคารพาณิ ชย์ แต่ ล ะแห่ ง เมื่อ
เปรียบเทียบกับธนาคารพาณิชย์ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ซึ่งสามารถสร้างผลผลิตได้ในปริมาณที่กาหนด
โดยใช้ปัจจัยการผลิตในปริมาณที่น้อยที่สุด
ทั้งนี้ ระดับประสิทธิภาพการดาเนินงานของธนาคารพาณิชย์จากแบบจาลอง Slack Based DEA จะแสดงอยู่
ในรูปของคะแนนประสิทธิภาพซึ่งมีค่าอยู่ระหว่าง 0–1 โดยธนาคารพาณิชย์ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีจะถูกกาหนดให้มี

1

ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน) ควบรวมกิจการกับธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) โดยเสร็จสมบูรณ์และเปลี่ยนเป็น
ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน) หรือ TTB ในวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
2 ปัจจุบัน คือ ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน)
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คะแนนประสิทธิภาพเท่ากับ 1 ในขณะที่ ธนาคารพาณิชย์ ที่ไม่มีประสิทธิภาพจะมีคะแนนประสิทธิภาพต่ากว่า 1
นอกจากนี้ แบบจาลอง Slack-Based DEA ยังจะให้ค่า Slack ของปัจจัยการผลิต ซึ่งธนาคารพาณิชย์ที่ไม่มีประสิทธิภาพ
แต่ละแห่งต้องทาการลดลงเพื่อให้มีประสิทธิภาพเท่าเทียมกับธนาคารพาณิชย์ที่เป็นแนวปฏิบัติอีกด้วย
แบบจาลองที่ทาการวิเคราะห์มีลักษณะดังต่อไปนี้
1
−
1 − m ∑m
i=1 si /xi0
Minρ =
1
1 − s ∑sr=1 sr+ /yr0

Subject to

∑nj=1 λj xij + si− = xi0
∑nj=1 λj xrj

+

si+

= yr0

λj ≥ 0, si− ≥ 0, sr+ ≥ 0

; i = 1, ….. , m
; r = 1, ….. , s
; j = 1, ….. , n

กาหนดให้ ρ = คะแนนประสิทธิภาพการดาเนินงาน ซึ่งจะมีค่าเท่ากับ 1 หากค่า Slack ของทุกปัจจัยการผลิตเท่ากับ 0,
xij = ปริมาณปัจจัยการผลิตที่ i ของธนาคารพาณิชย์ที่ j, xij = ปริมาณปัจจัยการผลิตที่ i ของธนาคารพาณิชย์ที่ j,
s– = ปริมาณ Slack ของปัจจัยการผลิต และ s+ = ปริมาณ Slack ของผลผลิต
จากการทบทวนวรรณกรรม กาหนดให้ ธ นาคารพาณิ ช ย์ มี ผ ลผลิ ต 2 ชนิ ด และปั จ จั ย การผลิ ต 3 ชนิด
รายละเอียดมีดังนี้
- ผลผลิต 2 ชนิด ได้แก่ รายได้ดอกเบี้ย และรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
- ปัจจัยการผลิต 3 ชนิด ได้แก่ รายจ่ายดอกเบี้ย รายจ่ายพนักงาน และรายจ่ายอาคาร สถานที่ และ
อุปกรณ์
ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของธนาคารพาณิชย์
จากการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของธนาคารพาณิชย์ที่ได้มาจากงบแสดงฐานะทางการเงิน พบว่า ระหว่าง
ปี พ.ศ. 2559-2563 ธนาคารที่มีเงินฝากโดยเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ โดยมีมูลค่าเงินฝากเฉลี่ยเท่ากับ
2.53 ล้านล้านบาท อย่างไรก็ตาม ธนาคารที่มีการให้สินเชื่อมากที่สุดกลับเป็นธนาคารไทยพาณิชย์ ซึ่งมีมูลค่าสินเชื่อ
เฉลี่ยเท่ากับ 2 ล้านล้านบาท และเมื่อพิจารณาจากสินทรัพย์รวมและหนี้สินรวม พบว่า ธนาคารกรุงเทพมีสินทรัพย์
รวมโดยเฉลี่ยและหนี้สินรวมโดยเฉลี่ยมากที่สุด เท่ากับ 3.24 และ 2.82 ล้านล้านบาท นอกจากนี้ยังพบว่า ธนาคาร
กรุงศรีอยุธยาและธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย มีสัดส่วนสินเชื่อต่อเงินฝากโดยเฉลี่ยสูงกว่า 1.00 สะท้อนว่าธนาคารมี
การให้สินเชื่อมากกว่าเงินฝาก ถือเป็นประเด็นความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยควรติดตามอย่าง
ใกล้ชิดและกากับดูแลให้สัดส่วนสินเชื่อต่อเงินฝากมีค่าต่ากว่า 1.00
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ตารางที่ 1 สถิติจากงบแสดงฐานะทางการเงินของธนาคารกลุ่มตัวอย่าง ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2563
ธนาคาร
BAY
BBL
CIMBT
KBANK
KKP
KTB
LHFG
SCB
TCAP
TISCO
TMB
เฉลี่ย

เงินฝาก
1,607,176.56
2,527,843.84
209,781.37
2,094,857.40
218,734.69
2,242,379.74
180,198.91
2,237,905.22
478,288.80
236,668.87
979,548.44
1,183,034.89

สินเชื่อ
1,607,542.61
1,942,237.09
213,172.10
1,823,636.28
210,730.33
1,934,528.71
150,544.21
1,997,456.02
434,642.65
228,572.51
907,958.30
1,041,001.89

สินทรัพย์รวม
2,222,909.61
3,235,398.64
350,615.72
3,170,897.18
294,908.43
2,924,571.05
236,246.95
3,073,304.92
671,000.66
290,190.55
1,244,621.45
1,610,424.11

หนี้สินรวม
1,974,955.98
2,820,843.79
315,267.00
2,749,985.87
251,899.80
2,606,391.65
200,572.27
2,694,960.97
564,067.29
253,681.56
1,110,212.76
1,412,985.36

สินเชื่อ/เงินฝาก
1.0002
0.7683
1.0162
0.8705
0.9634
0.8627
0.8354
0.8926
0.9087
0.9658
0.9269
0.8799

หมายเหตุ: (1) สถิติในตารางเป็นค่าเฉลี่ยระหว่างปี พ.ศ. 2559-2563 หน่วยเป็นล้านบาท และ (2) กาหนดให้ BAY = ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
BBL = ธนาคารกรุงเทพ CIMBT = ธนาคารซีไอเอ็ มบี ไทย KBANK = ธนาคารกสิกรไทย KKP = ธนาคารเกียรตินาคินภัทร
KTB = ธนาคารกรุงไทย LHFG = บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป SCB = ธนาคารไทยพาณิชย์ TCAP = ธนาคารธนชาต
TISCO = บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป และ TMB = ธนาคารทหารไทย
ที่มา: จากการคานวณของผู้วิจัย

ตารางที่ 2 นาเสนอค่าเฉลี่ยของข้อมูลที่ได้จากงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของธนาคารพาณิชย์กลุ่มตัวอย่าง
ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2563 โดยพบว่า ธนาคารที่สามารถสร้างรายได้ดอกเบี้ยโดยเฉลี่ยได้มากที่สุด ได้แก่ ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ โดยมีค่าเท่ากับ 126,015.86 ล้านบาท ในขณะที่ธนาคารกสิกรไทยสามารถสร้างรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
โดยเฉลี่ยได้มากที่สุด โดยมีค่าเท่ากับ 57,303.91 ล้านบาท เมื่อพิจารณาทางด้านรายจ่าย พบว่า ธนาคารกสิกรไทย
มีรายจ่ายพนักงานและรายจ่ายอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์โดยเฉลี่ยมากที่สุด เท่ากับ 31,744.74 และ 12,614.90
ล้านบาท ตามลาดับ ในขณะที่ธนาคารกรุงเทพมีรายจ่ายดอกเบี้ยโดยเฉลี่ยมากที่สุด เท่ากับ 38,734.55 ล้านบาท และ
ธนาคารที่มีกาไรสุทธิมากที่สุด ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย ซึ่งมีกาไรสุทธิโดยเฉลี่ยเท่ากับ 41,265.17 บาท สถิติรายได้
และรายจ่ายดังตารางที่ 2 สะท้อนให้เห็นว่า รายได้ รายจ่าย และกาไรสุทธิแปรผันตามขนาดของธนาคารพาณิชย์
อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาอัตรากาไรสุทธิกลับพบว่า กลุ่มธนาคารขนาดเล็กมีอัตรากาไรสุทธิในภาพรวมสูงกว่า
ธนาคารขนาดใหญ่และขนาดกลาง บอกเป็นนัยธนาคารพาณิชย์ขนาดเล็กมีประสิทธิภาพการดาเนินงานในระดับสูง
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ตารางที่ 2 สถิติจากงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของธนาคารกลุ่มตัวอย่าง ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2563
ธนาคาร

รายได้
ดอกเบี้ย

รายได้ที่มิใช่
ดอกเบี้ย

รายจ่าย
ดอกเบี้ย

รายจ่าย
พนักงาน

BAY
BBL
CIMBT
KBANK
KKP
KTB
LHFG
SCB
TCAP
TISCO
TMB
เฉลี่ย

101,314.39
108,757.81
15,194.34
123,380.32
16,725.66
121,538.41
8,490.96
126,015.86
29,000.15
16,961.85
43,526.05
64,627.80

33,448.69
41,435.33
3,005.14
57,303.91
5,461.88
33,800.68
1,854.53
42,067.82
10,066.38
6,808.60
13,724.88
22,634.35

28,600.97
38,734.55
4,662.00
24,563.13
4,861.95
34,844.88
3,723.92
31,330.11
10,252.53
4,745.83
12,593.64
18,083.05

25,058.68
27,605.58
4,368.61
31,744.74
5,355.05
29,034.56
1,511.71
29,315.10
7,940.56
5,399.36
10,247.40
16,143.76

รายจ่าย
อาคาร
สถานที่ และ
อุปกรณ์
7,899.13
11,316.40
1,108.72
12,614.90
1,112.13
8,803.90
731.29
12,456.91
1,807.09
1,182.24
3,946.65
5,725.40

กาไรสุทธิ
25,381.43
30,972.08
510.89
41,265.17
5,710.86
28,064.05
2,735.91
39,642.74
13,473.49
6,304.34
9,182.12
18,476.64

อัตรา
กาไรสุทธิ
18.83
20.62
2.81
22.84
25.74
18.07
26.45
23.59
34.49
26.52
16.04
21.17

หมายเหตุ: สถิติในตารางเป็นค่าเฉลี่ยระหว่างปี พ.ศ.2559-2563 หน่วยเป็นล้านบาท ยกเว้นอัตรากาไรสุทธิมีหน่วยเป็นร้อยละ
ที่มา: จากการคานวณของผู้วิจัย

ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการดาเนินงานของธนาคารพาณิชย์
จากการวิเคราะห์ประสิทธิภาพทางเทคนิคโดยวิธี Slack Based DEA พบว่า ในช่วงปี พ.ศ. 2559-2563
ธนาคารที่มีประสิทธิภาพคิดเป็นร้อยละ 100 ตลอดช่วงเวลา 5 ปี (นั่นคือ มีคะแนนประสิทธิภาพเท่ากับ 1) มีเพียง
2 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทยและบริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป ทาให้ธนาคารพาณิชย์ทั้ง 2 แห่งถือเป็น
แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) สาหรับการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดาเนินงานของธนาคารพาณิชย์ตลอด
ช่วงเวลาที่ทาการศึกษา สาหรับธนาคารพาณิชย์ที่มีประสิทธิภาพเทคนิคสูงในลาดับรองลงมา ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารทิสโก้ และธนาคารธนชาต ซึ่งมีคะแนนประสิทธิภาพโดยเฉลี่ยเท่ากับ 0.9947 0.9878 และ 0.9819 นั่นคือ
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพการด าเนิ น งานคิด เป็ นร้อยละ 99.47 98.78 และ 98.19 ตามล าดั บ ส าหรับ ธนาคารพาณิ ช ย์ที่มี
ประสิทธิภาพทางเทคนิคต่าที่สุดสองแห่งในช่วงปี พ.ศ. 2559-2564 ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพและธนาคารซีไอเอ็มบีไทย
ซึ่งมีคะแนนประสิทธิภาพโดยเฉลี่ยเท่ากับ 0.8548 และ 0.9197 สะท้อนว่ามีประสิทธิภาพการดาเนินงานคิดเป็น
ร้อยละ 85.48 และ 91.97 ตามลาดับ
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เมื่ อพิ จ ารณาประสิทธิ ภาพทางเทคนิคในแต่ล ะปี พบว่ า ประสิ ท ธิภาพทางเทคนิคของธนาคารพาณิชย์
ในภาพรวมมีค่าค่อนข้างคงที่ โดยคะแนนประสิทธิภาพมีค่าอยู่ระหว่าง 0.9556 และ 0.9735 โดยปี พ.ศ. 2562 เป็น
ปีที่ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยมีประสิทธิภาพการดาเนินสูงที่สุด เท่ากับร้อยละ 97.35 และปี พ.ศ. 2559 เป็นปีที่
ธนาคารพาณิ ชย์ ในประเทศไทยมีป ระสิ ทธิ ภาพการด าเนิน ต่ าที่ สุด เท่ า กับ ร้อยละ 95.56 ทั้ ง นี้ ในปี พ.ศ. 2559
มีธนาคารพาณิชย์ที่มีประสิทธิภาพร้อยละ 100 จานวน 6 แห่ง โดยส่วนใหญ่มีธนาคารไทยพาณิชย์เป็น Benchmark
ก่อนที่ในปี พ.ศ. 2560 ประสิทธิภาพการดาเนินงานของธนาคารพาณิชย์ไทยจะมีระดับสูงขึ้น โดยมีระดับประสิทธิภาพ
ทางเทคนิคโดยเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 97.01 และมีธนาคารที่มีประสิทธิภาพร้อยละ 100 เพิ่มเป็น 7 แห่ง และทั้งหมด
มีธนาคารกสิกรไทยและธนาคารกรุงไทยเป็น Benchmark
ตารางที่ 3 คะแนนประสิทธิภาพการดาเนินงานจากวิธี Slack Based DEA
ธนาคาร รหัส
BAY
a
BBL
CIMBT
KBANK
KKP
KTB

b
c
d
e
f

LHFG
g
SCB
h
TCAP
i
TISCO
j
TMB
k
เฉลี่ย
จานวนธนาคาร
ที่มีประสิทธิภาพ
ร้อยละ 100

2559
(d,h,j)
0.9634
(d,h) 0.8403
(f) 0.8682
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
(f,j) 0.9093
1.0000
(h) 0.9302
0.9556
6
(54.55%)

2560
(d,f) 0.9435
(d,f) 0.8692
(d,f) 0.9220
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
(d,f) 0.9359
0.9701
7
(63.64%)

2561
2562
2563
(d,h,i)
1.0000
1.0000
0.9782
(d,i) 0.8533
1.0000
(d) 0.7112
(d,i) 0.9244
(f) 0.8841
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
(d,i) 0.8854
(a,f,i) 0.9174
1.0000
(d,h,i)
1.0000 (a,d) 0.9773
0.9964
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
(d,g) 0.9639 (d,i) 0.8939
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000 (d,e,i) 0.9391
(d,g,i) 0.9514 (a,d,f,g) 0.9428
1.0000
0.9626
0.9735
0.9565
5
7
7
(45.45%)
(63.64%)
(63.64%)

เฉลี่ย 5 ปี
0.9770
0.8548
0.9197
1.0000
0.9606
0.9947
1.0000
0.9716
0.9819
0.9878
0.9521
0.9637
2
(18.18%)

หมายเหตุ: ตัวอักษรในวงเล็บ หมายถึง ธนาคารที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีในแต่ละปีและถูกกาหนดให้เป็น Benchmark ในการเปรียบเทียบของธนาคาร
ที่ไม่มีประสิทธิภาพ
ที่มา: จากการคานวณของผู้วิจัย

ในปี พ.ศ. 2561 ประสิทธิภาพดาเนินงานของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยมีระดับต่าลงเล็กน้อย โดยมี
ระดับประสิทธิภาพทางเทคนิคโดยเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 96.26 และมีธนาคารที่มีประสิทธิภาพร้อยละ 100 เหลือเพียง
5 แห่ง ซึ่งส่วนใหญ่มีธนาคารกสิกรไทยเป็น Benchmark ก่อนที่ในปี พ.ศ. 2562 ประสิทธิภาพการดาเนินงานของ
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ธนาคารพาณิชย์โดยเฉลี่ยจะมีระดับสูงสุด และมีธนาคารที่มีประสิทธิภาพร้อยละ 100 เพิ่มเป็น 7 แห่ง ซึ่งธนาคาร
ที่เป็น Benchmark โดยส่วนใหญ่คือธนาคารกรุงไทย และในปี พ.ศ. 2563 แม้ธนาคารที่มีประสิทธิภาพร้อยละ 100
จะยังคงมีจานวน 7 แห่ง แต่ระดับประสิทธิภาพทางเทคนิคโดยเฉลี่ยกลับลดลงเหลือร้อยละ 95.65 อันเป็นผลมาจาก
การที่ ธ นาคารที่ ไม่ มีป ระสิท ธิ ภาพมี คะแนนประสิ ทธิ ภาพทางเทคนิ คต่ าลง ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ มี ธ นาคารกสิ กรไทยเป็น
Benchmark
ตารางที่ 4 นาเสนอประสิทธิภาพการดาเนินงานของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยจาแนกตามขนาด ทั้งนี้
หากพิจารณาจากคะแนนประสิทธิภาพดาเนินงานเฉลี่ยตลอดระยะเวลาที่ทาการศึกษา จะเห็นได้ว่าธนาคารขนาดเล็ก
มีประสิทธิภาพการดาเนินงานสูงที่สุด โดยมีคะแนนประสิทธิภาพเฉลี่ยสูงถึง 0.9828 ในขณะที่ธนาคารขนาดใหญ่และ
ขนาดกลางมีประสิทธิภาพการดาเนินงานใกล้เคียงกัน และเมื่อพิจารณารายปี พบว่าธนาคารขนาดเล็กทั้ง 3 แห่ง
มี ป ระสิ ท ธิภ าพการดาเนิน งานร้อยละ 100 ทั้ ง ในระหว่างปี พ.ศ. 2559-2560 ท าให้ ธ นาคารขนาดเล็กมีคะแนน
ประสิทธิภาพเฉลี่ยเท่ากับ 1.0000 ในช่วงเวลาดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ในปี พ.ศ. 2561 ธนาคารพาณิชย์ทั้ง 3 กลุ่ม
มี ประสิ ทธิ ภาพการด าเนิ นงานใกล้ เคี ยงกั น โดยมี คะแนนประสิ ทธิ ภาพเฉลี่ ยอยู่ระหว่ าง 0.9586 และ 0.9656 ในขณะที่
ธนาคารขนาดใหญ่และขนาดกลางมีประสิทธิภาพการดาเนินงานสูงที่สุดในปี พ.ศ. 2562 และ 2563 ตามลาดับ
ตารางที่ 4 คะแนนประสิทธิภาพการดาเนินงานจาแนกตามขนาดของธนาคาร
ธนาคาร
ขนาดใหญ่
ขนาดกลาง
ขนาดเล็ก

2559
0.9607
0.9026
1.0000

2560
0.9625
0.9526
1.0000

2561
0.9656
0.9586
0.9618

2562
0.9928
0.9423
0.9725

2563
0.9165
1.0000
0.9797

เฉลี่ย 5 ปี
0.9596
0.9512
0.9828

ตารางที่ 5 นาเสนอรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ ประสิ ท ธิ ภ าพการดาเนิ น งานของธนาคารพาณิ ช ย์
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งในปี พ.ศ. 2563 โดยเน้ น ปริม าณ Slack ของปั จ จั ย การผลิ ต ที่ ธ นาคารพาณิ ชย์ ที่ ไม่ มี ป ระสิ ทธิ ภาพ
แต่ละแห่งต้องลดลงในขณะที่ยังคงรักษาปริมาณผลผลิต คงที่ เพื่อให้มีประสิทธิภาพการดาเนินงานเท่าเที ย มกับ
ธนาคารที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี ทั้งนี้ ธนาคารที่มีประสิทธิภาพการดาเนินงานใกล้เคียงแนวปฏิบัติที่ดีในปี พ.ศ. 2563
และมีความจาเป็นต้องลดปริมาณปัจจัยการผลิตลงเพียงเล็กน้อย ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ซึ่งต้องลดรายจ่ายดอกเบี้ย
และรายจ่ายพนักงานลดอีก 409.67 และ 1,479.06 ล้านบาท ตามลาดับ และธนาคารทิสโก้ ซึ่งต้องลดรายจ่าย
ดอกเบี้ยและรายจ่ายพนักงานลดอีก 229.04 และ 636.80 ล้านบาท ในขณะที่ธนาคารไทยพาณิชย์ต้องลดรายจ่าย
ดอกเบี้ย รายจ่ายพนักงาน และรายจ่ายอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์ ลงอีก 3,580.52 897.09 และ 1,566.73 ล้านบาท
ตามลาดับ จึงจะถือว่ามีประสิทธิภาพการดาเนินงานเท่าเทียมธนาคารที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี สาหรับธนาคารที่ต้องลด
ปริมาณปัจจัยการผลิตมากที่สุดเพื่อให้มีประสิทธิภาพการดาเนินงานเท่าเทียมแนวปฏิบัติที่ดี ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ
ซึ่ ง ต้ องลดรายจ่ า ยดอกเบี้ ย รายจ่ า ยพนั กงาน และรายจ่ า ยอาคาร สถานที่ และอุ ป กรณ์ ลงอี กถึง 19,100.15
2,657.84 และ 3,436.84 ล้านบาท ตามลาดับ
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ตารางที่ 5 ประสิทธิภาพการดาเนินงาน และ Slack ของปัจจัยการผลิต ปี พ.ศ. 2563
ธนาคาร
BAY
BBL
CIMBT
KBANK
KKP
KTB
LHFG
SCB
TCAP
TISCO
TMB

คะแนน
ประสิทธิภาพ

ธนาคารที่เป็น
Benchmark

1.0000
0.7112
KBANK
1.0000
1.0000
1.0000
0.9773
BAY, KBANK
1.0000
0.8939
KBANK, TCAP
1.0000
0.9391 KBANK, KKP, TCAP
1.0000
-

รายจ่ายดอกเบี้ย
0.00
-19,100.15
0.00
0.00
0.00
-409.67
0.00
-3,580.52
0.00
-229.04
0.00

รายจ่ายพนักงาน
0.00
-2,657.84
0.00
0.00
0.00
-1,479.06
0.00
-897.09
0.00
-636.80
0.00

รายจ่ายอาคาร
สถานที่ และ
อุปกรณ์
0.00
-3,436.84
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-1,566.73
0.00
0.00
0.00

หมายเหตุ: Slack ของปัจจัยการผลิตมีหน่วยเป็นล้านบาท
ที่มา: จากการคานวณของผู้วิจัย

อธิปรายผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการดาเนินงานของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย เฉพาะธนาคารพาณิชย์
เต็มรูปแบบที่จดทะเบียนในประเทศไทยและอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2563
พบว่า ธนาคารส่วนใหญ่มีประสิทธิภาพการดาเนินงานค่อนข้างสูง โดยมีประสิทธิภาพทางเทคนิคเท่ากับร้อยละ 100
ในอย่างน้อย 1 ปี ตลอดช่วงเวลาที่ทาการศึกษา โดยสาเหตุหลักที่ทาให้ธนาคารส่วนใหญ่ไม่มีประสิทธิภาพการดาเนินงาน
มาจากการที่มีรายจ่ายดอกเบี้ยและรายจ่ายพนักงานมากเกินไป เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้ดอกเบี้ยและรายได้ที่มิใช่
ดอกเบี้ย
ทั้งนี้ พบว่า ธนาคารกสิกรไทยและบริษัท แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป เป็นธนาคารที่มีประสิทธิภาพการ
ดาเนินงานสูงที่สุดในช่วงเวลาที่ทาการศึกษา นั่นคือ มีประสิทธิภาพทางเทคนิคเท่ากับร้อยละ 100 ซึ่งเมื่อพิจารณา
เปรีย บเที ย บกับงานวิจั ยของ Suebpongsakorn et al. (2019) ซึ่ ง ได้ ท าการศึกษาประสิท ธิภาพทางเทคนิคของ
ธนาคารพาณิชย์ในปี พ.ศ. 2556 พบว่า ธนาคารกสิกรไทยและบริษัท แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป ล้วนเป็นธนาคาร
ที่มีประสิทธิภาพทางเทคนิคเท่ากับร้อยละ 100 ในปีดังกล่าวเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ในงานวิจัยดังกล่าวพบว่า
ธนาคารกรุงเทพเป็นอีกหนึ่งธนาคารที่มีประสิทธิภาพทางเทคนิคเท่ากับร้อยละ 100 ในปี พ.ศ. 2556 แต่งานวิจัยเรื่องนี้
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พบว่า ธนาคารกรุงเทพกลับมีประสิทธิภาพทางเทคนิคร้อยละ 100 เพียงในปี พ.ศ. 2562 เท่านั้น และมีประสิทธิภาพ
ทางเทคนิคต่ากว่าร้อยละ 90 ในอีก 4 ปีที่เหลือ สาหรับธนาคารกรุงไทย พบว่า มีประสิทธิภาพทางเทคนิคเท่ากับ
ร้อยละ 100 ในปี พ.ศ. 2556 และยังคงรักษาระดับประสิทธิภาพทางเทคนิคระดับสูงได้ต่อไปในช่วงปี พ.ศ. 25592563 ซึ่งมีระดับประสิทธิภาพโดยเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 99.47
อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาเปรียบเทียบผลลัพธ์ของงานวิจัยเรื่องนี้กับงานวิจัยของ Suebpongsakorn
et al. (2019) จะเห็นว่า งานวิจัยเรื่องนี้ฉายภาพของประสิทธิภาพการดาเนินงานของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย
ได้อย่างชัดเจนมากกว่า เนื่องจากงานของ Suebpongsakorn et al. (2019) ทาการวิเคราะห์ป ระสิท ธิภาพของ
ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยทั้งระบบ ซึ่งมีทั้งธนาคารเต็มรูปแบบ ธนาคารเพื่อรายย่อย และสาขาธนาคารต่างประเทศ
ซึ่งธนาคารทั้ง 3 กลุ่ม มีลักษณะที่แตกต่างกันเป็นอย่างมาก ทั้งขนาดของกิจการ จานวนการจ้างงาน รูปแบบของ
บริการทางการเงิน กลุ่มลูกค้าหลักของธนาคาร ทาให้ยากที่จะนาเอาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้ในทางปฏิบัติ
เนื่องจากธนาคารเพื่อรายย่อยหรือสาขาธนาคารต่างประเทศไม่อาจเป็นแนวปฏิบัติที่ดีให้แก่ธนาคารพาณิชย์เต็ม
รูปแบบได้ และธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบก็ไม่สามารถเป็นแนวปฏิบัติที่ดีให้แก่ธนาคารเพื่อรายย่อยหรือสาขา
ธนาคารต่างประเทศได้เช่นเดียวกัน
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
งานวิจัยเรื่องนี้ทาการวัดประสิทธิภาพการดาเนินงานของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย จานวน 11 แห่ง
ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2563 โดยอยู่ในรูปของประสิทธิภาพทางเทคนิคตามแนวคิดของ Farrell (1957) ซึ่งสะท้อน
ความสามารถของธนาคารพาณิชย์ในการสร้างผลผลิตให้ได้มากที่สุดโดยใช้ปัจจัยการผลิตในปริมาณที่กาหนด จาก
การวิเคราะห์โดยวิธี Slack Based DEA พบว่า ธนาคารพาณิชย์ในภาพรวมมีประสิทธิภาพการดาเนินงานในระดับสูง
และมีระดับค่อนข้างคงที่ระหว่างปีที่ทาการศึกษา โดยมีประสิทธิภาพทางเทคนิคโดยเฉลี่ยอยู่ระหว่างร้อยละ 95.56
และ 97.35 อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาธนาคารพาณิชย์แต่ละแห่ง พบว่ามีธนาคารพาณิชย์เพียง 2 แห่งที่มีประสิทธิภาพ
ทางเทคนิคร้อยละ 100 ในทุกปีที่ทาการศึกษา ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทยและบริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชีย กรุ๊ป และ
มีธนาคารเพียง 1 แห่งที่มีประสิทธิภาพทางเทคนิคโดยเฉลี่ยต่ากว่าร้อยละ 90 ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ นอกจากนี้
ยังพบว่า ธนาคารกสิกรไทยถือเป็นแนวปฏิบัติที่ดีและเป็น Benchmark สาหรับการเปรียบเทียบมากที่สุด
จากการศึกษาพบว่า สาเหตุสาคัญที่ทาให้ธนาคารพาณิชย์หลายแห่งไม่มีประสิทธิภาพการดาเนินงานมาจาก
การที่มีรายจ่ายดอกเบี้ยและรายจ่ายพนักงานมากเกินไป เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้ดอกเบี้ยและรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
ซึ่งธนาคารดังกล่าวจานวนเป็นต้องลดรายจ่ ายดังกล่าวลงเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการดาเนินงาน อย่างไรก็ตาม
เนื่องจากปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยเงินฝากอยู่ในระดับที่ต่ามาก การลดรายจ่ายดอกเบี้ยซึ่งส่วนใหญ่มาจากเงินรับฝาก
จึงเป็นสิ่งที่ทาได้ยาก ในขณะที่การขยายการให้สินเชื่อก็เป็นไปได้ยากในช่วงเวลาที่ภาวะเศรษฐกิจมีความผันผวนเป็น
อย่างมาก ดังนั้น หนทางที่เหมาะสมคือการกระตุ้นให้ลูกค้าของธนาคารย้ายเงินฝากมาลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
อื่นๆ ที่ทางธนาคารให้บริการหรือเป็นตัวแทนจาหน่ายให้มากขึ้น โดยเน้นที่ประโยชน์ในการวางแผนการเงินและ
การลงทุนเป็นหลัก การดาเนินงานดังกล่าวไม่เพียงจะช่วยลดรายจ่ายดอกเบี้ยได้แล้ว ยังจะช่วยแก้ปัญหาการมีรายจ่าย
พนั กงานมากเกิน ไปได้ อีกด้ ว ย เนื่ องจากในเชิ ง มนุ ษ ยธรรม หากลดรายจ่ า ยพนั กงานโดยการลดพนั กงานหรื อ
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ลดเงินเดือนอาจเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสม ดังนั้น ก็เสริมศักยภาพให้พนักงานสามารถให้บริการที่ปรึกษาทางการเงินและ
สามารถสร้างการลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นๆ ได้ ก็จะช่วยสร้างรายได้ให้มากขึ้นได้จากพนักงานจานวนเท่าเดิม
ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) จาเป็นต้องมีมาตรการที่เหมาะสมในการส่งเสริมและกากับดูแลให้ธนาคารพาณิชย์ยกระ
ดั บ การด าเนิ น งานไปสู่การเป็ น ที่ ปรึกษาทางการเงิ น และการวางแผนความมั่ ง คั่ง ให้ ม ากขึ้น โดยคานึ ง ถึง สภาพ
การทาการงานของพนักงาน ที่ควรได้รับการเสริมศักยภาพและเพิ่มค่าตอบแทนให้เหมาะสมสาหรับการให้บ ริการ
ดังกล่าว ในขณะเดียวกัน ควรเน้นมาตรการสะกิด (Nudge) ที่มิใช่การกระตุ้น (Boost) เช่น การให้ความรู้เกี่ยวกับ
การวางแผนเพื่ อการเกษี ย ณผ่ า นการลงทุ น ทางการเงิ น ให้ แก่ป ระชาชนในเชิ ง รุก ผ่ า นสื่ อออนไลน์ และสื่ อใหม่ ๆ
ที่ ส อดคล้ องกับไลฟ์ส ไตล์ของประชาชน เพื่ อให้ ผู้ ที่ มี ศักยภาพทางการเงิ นและยัง คงเน้น การฝากเงินกับธนาคาร
เป็นหลัก หันมาลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นๆ เช่น กองทุนรวม มากยิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์ในการสร้างรายได้ที่มิใช่
ดอกเบี้ย รวมทั้งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงานได้
อย่างไรก็ตาม งานวิจัยเรื่องนี้ยังมีข้อจากัดซึ่งควรมีการศึกษาต่อยอดหลายประการ ประการแรก คือ งานวิจัย
เรื่ อ งนี้ ค รอบคลุ ม เฉพาะธนาคารพาณิ ช ย์ แต่ ไ ม่ ค รอบคลุ ม สถาบั น การเงิ น เฉพาะกิ จ ที่ มี บ ทบาทคล้ า ยคลึ ง กั บ
ธนาคารพาณิชย์ ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
การศึกษาประสิทธิภาพการดาเนินงานของธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจกลุ่มนี้ร่วมกันอาจให้ผลลัพธ์
ที่แตกต่างออกไปและสร้างองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับประสิทธิภาพการดาเนินงานของธนาคารในประเทศไทยได้ชัดเจน
มากยิ่งขึ้น และประการที่สองคืองานวิจัยเรื่องนี้กาหนดให้ผลผลิตของธนาคารพาณิชย์ ได้แก่ ได้แก่ รายได้ดอกเบี้ย
และรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย และปัจจัยการผลิต ได้แก่ รายจ่ายดอกเบี้ย รายจ่ายพนักงาน และรายจ่ายอาคาร สถานที่
และอุ ป กรณ์ และท าการวิ เคราะห์ ป ระสิ ท ธิ ภาพการด าเนิ นงานจากแบบจ าลอง Slack Based DEA ซึ่ ง งานวิ จัย
ในอนาคตอาจทดลองปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดผลผลิตและปัจจัยการผลิตและปรับเปลี่ยนแบบจาลอง เพื่อตรวจสอบว่า
ประสิ ท ธิ ภ าพการด าเนิ นงานจะเปลี่ ยนแปลงไปหรือไม่และอย่ า งไร เพื่ อสร้า งองค์ความรู้เกี่ย วกับ ประสิท ธิภาพ
การดาเนินงานของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป
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บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลตอบแทนวันแรกของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
เป็นครั้งแรกในทั้งตลาด โดยใช้ข้อมูลหลักทรัพย์ที่เสนอขายเป็นครั้งแรกระหว่างปี ค.ศ. 2018 ถึง เดือนเมษายน ค.ศ. 2021
จานวน 78 หลักทรัพย์ งานวิจัยนี้ใช้การวิเคราะห์แบบจาลองสมการถดถอยในการศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลตอบแทน
วันแรกของหลักทรัพย์ที่เสนอขายเป็นครั้งแรก ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ผลกระทบต่อผลตอบแทนวันแรกของหลักทรัพย์
ที่เสนอขายเป็นครั้งแรกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติประกอบด้วย อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ตัวแปรหุ่น
ความเชื่อมั่นของนักลงทุนในช่วงสภาวะตลาดหุ้นขาลง ตัวแปรหุ่นของการที่เดือนมกราคมเป็นเดือนที่ซื้อขายหุ้น IPO
ในวันแรก ในขณะที่ราคาเสนอขายครั้งแรก จานวนหุ้นที่เสนอขาย ตัวแปรหุ่นวันจันทร์ และสัดส่วนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้น
รายย่อยนั้นไม่มีนัยสาคัญทางสถิติต่อผลตอบแทนวันแรกของหลักทรัพย์
คาสาคัญ: หลักทรัพย์ที่เสนอขายเป็นครั้งแรก ผลตอบแทนวันแรกของหลักทรัพย์ ผลกระทบของวันจันทร์ ผลกระทบ
ของเดือนมกราคม ความเชื่อมั่นของนักลงทุน
Abstract
This study aims to study factors that affect the first day return of Initial Public Offering (IPO).
The study uses IPO data during the period of 2018 to April 2022 with a total of 78 IPOs. Regression
analysis was used to examine factors that affect the first day return of IPO. The results showed that
Return on Earning ( ROE) , the dummy variable of January Effect, the dummy variable of investment
sentiment during downturn in stock market were statistically significant on the first day return of IPO.
Meanwhile, initial price, offer size, the dummy variable of Monday and free float had no significant
impact on the first day return of IPO.

365

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ครบรอบ 60 ปี
ความท้าทายในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน : 24 มิถุนายน 2565

Keywords: Initial Public Offering, The First Day Return of Initial Public Offering, Monday Effect,
January Effect, Investment Sentiment
บทนำ
IPO ย่อมาจาก Initial Public Offering หมายถึง กิจการที่เข้าจดทะเบียนเพื่อซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
เป็นครั้งแรก ด้วยการเสนอขายหุ้น IPO แก่ประชาชนทั่วไปด้วยวิธีการกระจายหุ้นในรูปแบบต่างๆ ดังนั้น กิจการที่เคยอยู่
นอกตลาดหลักทรัพย์ก็จะแปลงสภาพเป็นกิจการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Listed Company) ทั้งนี้ ในมุมของ
กิจการ การเสนอขายหุ้น IPO จะเป็นการระดมทุนเพื่อพัฒนา เสริมสร้างความเข้มแข็ง ตลอดจนขยายกิจการ โดยจะ
ดำเนินภายใต้กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ IPO ในประเทศไทยสามารถแบ่งออกเป็น 2
ตลาดหลัก คือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) ซึ่งทั้งสองตลาด
มีความแตกต่างกัน ดังนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เน้นการระดมทุนจากบริษัทขนาดใหญ่ที่มูลค่าทุน
ที่ชำระแล้ว ตั้งแต่ 300 ล้านขึ้นไป โดยบริษัทที่ระดมทุนนั้นจะต้องมีกำไรสุทธิในระยะ 2-3 ปี รวมกันมากกว่า 50 ล้านบาท
โดยต้องสามารถกระจายการถือหุ้นรายย่อย โดยมีจำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อยมากกว่า 1,000 ราย (หลังเสนอขายหุ้นแก่
ประชาชน) และมีมูลค่ารวมทั้งตลาดมากกว่า 7,500 ล้านบาท ในขณะที่ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) นั้นเป็น
ตลาดหลักทรัพย์แห่งที่สองของประเทศไทยที่เน้นการระดุมของกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก ซึ่งมีทุนชำระแล้ว
หลัง IPO ตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป โดยไม่มีการจำกัดทุนจดทะเบียนชำระแล้ว และไม่มีกำหนดราคาขั้นสูง ทั้งนี้ ธุรกิจ
ที่จะสามารถระดมทุนในตลาด MAI จะต้องมีกำไรสุทธิปีล่าสุดก่ อนยื่นคำขอเข้าสู่ตลาดมากกว่า 10 ล้านบาท และ
จะต้องสามารถกระจายการถือหุ้นรายย่อยมากกว่า 300 ราย (หลังเสนอขายหุ้นแก่ประชาชน) รวมถึงมีมูลค่ารวมทั้ง
ตลาดมากกว่า 1,000 ล้านบาท
ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา การระดมทุนผ่านการเสนอขาย IPO นั้นมีการขยายตัวต่อเนื่องอย่างมีนัยสำคัญ ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จำนวนและมูลค่าของ IPO ที่จดทะเบียนระหว่างปี พ.ศ. 2554-2564
จำนวนบริษัท/หลักทรัพย์จดทะเบียน (บริษัท)
ปี พ.ศ.

SET
Stock
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MAI รวม
IFF PFUND/REIT รวม Stock

มูลค่าหลักทรัพย์
(ล้านบาท)

2564

20

-

3

23

18

41

454,015.71

2563

14

1

1

16

12

28

555,299.10

2562

11

1

3

15

17

32

383,749.07

2561

7

1

3

11

11

22

183,140.68

2560

21

1

3

25

17

42

426,349.09

2559

10

-

4

14

13

27

157,766.41

2558

20

2

6

28

13

41

289,321.64
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ตารางที่ 1 จำนวนและมูลค่าของ IPO ที่จดทะเบียนระหว่างปี พ.ศ. 2554-2564 (ต่อ)
จำนวนบริษัท/หลักทรัพย์จดทะเบียน (บริษัท)
ปี พ.ศ.

SET
Stock

MAI รวม
IFF PFUND/REIT รวม Stock

มูลค่าหลักทรัพย์
(ล้านบาท)

2557

16

-

9

25

20

45

304,796.99

2556

13

3

7

23

15

38

346,505.65

2555

8

-

6

14

10

24

101,007.58

2554

3

-

6

9

7

16

40,211.65

หมายเหตุ IFF คือ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund)
PFUND คือ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Proper Fund)
REIT คือ กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Investment Trust)
ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในมุมของนักลงทุน หุ้น IPO เป็นหุ้นที่นักลงทุนให้ความสนใจ และเป็นที่ต้องการของนักลงทุนรายย่อยและ
รายใหญ่จำนวนมาก ดังจะเห็นได้จากความสนใจเข้าจองซื้อหุ้น IPO และจำนวนหุ้น IPO ที่เปิดจองมักจะหมดอย่าง
รวดเร็ว เนื่องจากผลตอบแทนที่นักลงทุนจะได้รับจากส่วนต่างระหว่างราคา IPO และราคาหุ้นที่เข้ามาเทรดในวันแรก
หรืออาจกล่าวได้ว่าหุ้น IPO โดยมากนั้นมีลักษณะ Underpricing ซึ่งจะสอดคล้องกับงานศึกษาในอดีต
ทั้งนี้ การศึกษาเรื่องผลตอบแทนวันแรกของ IPO นัน้ มีการศึกษาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน Stoll and Curley
(1970), Logue (1973), Ibbotson (1975) เป็นงานศึกษาแรกๆ ที่เกี่ยวกับผลตอบแทนวันแรกของ IPO และพบว่า
ราคาหุ้น IPO โดยมากนั้นจะมีลักษณะ Underpricing ซึ่งหมายถึงราคา IPO ที่เสนอขายมีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง
ของกิจการ งานศึกษาในระยะต่อมาได้พบผลการศึกษาที่สอดคล้องกันโดย Ritter (2003) แสดงให้เห็นว่าราคาหุ้น
IPO มีลักษณะ Underpricing ในหลายประเทศทั่วโลก ตั้งแต่ร้อยละ 6 ในแคนาดา ร้อยละ 18 ในสหราชอาณาจักร
ร้อยละ 31 ในไต้หวัน ร้อยละ 33 ในเม็กซิโก และ ร้อยละ 79 ในบราซิล ซึ่งงานศึกษาในระยะต่อมาของ Gunturkun,
Gurarda, and Erdogan (2012) ได้พบผลการศึกษาที่สอดคล้องกัน คือ อัตราผลตอบแทนในวันแรกของ IPO ของ
ประเทศตุรกีมีมูลค่า ร้อยละ 7.7 ในขณะเดียวกันผลการศึกษาของ Abu Bakar and Uzaki (2013) พบว่า อัตรา
ผลตอบแทนในวันแรกของ IPO ของประเทศญี่ปุ่นมีมูลค่า ร้อยละ 37.31 ทั้งนี้ งานศึกษาของประเทศจีนจำนวนมาก
มีผลการศึกษาที่สอดคล้องกัน คือ IPO ส่วนใหญ่มีลักษณะ Underpricing (Chan, Wang, & Wei, 2004; Chen et al.,
2015; Bao, Johan, & Kutsuna, 2016)
นอกเหนือจากประเด็นเรื่อง Underpricing IPO งานศึกษาโดยมากจะครอบคลุมถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อ
ผลตอบแทนวันแรกของ IPO เช่น ปัจจัยทางด้านลักษณะของกิจการ อันประกอบด้วยอัตราส่วนทางการเงินของกิจการ
(Leal, 2008; Hasan, Hadad, & Gorener, 2013; Lin & Tian, 2012) ขนาดของกิจการ (Titman & Wessels, 1988;
Schultz, 1993; Ibbotson, Sindelar, & Ritter, 1994; Kiymaz , 2000; Bhabra & Pettway, 2003) ราคา IPO ที่เสนอขาย
(Kiymaz , 2000; Bhabra & Pettway 2003) มู ลค่ า IPO ที ่ เสนอขาย (Boonchuaymetta & Chuanrommanee, 2013;
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Heerden & Alagidede, 2012; Mumtaz, Smith, & Maqsood, 2016) ขนาดของสั ด ส่ ว นผู ้ ถ ื อ หุ ้ น ที ่ เ ป็ น รายย่ อ ย
(Sohail & Nasr, 2007) ปัจจัยทางด้านช่วงเวลาของการลงทุน อันประกอบด้วย วันในสัปดาห์ที่ IPO ได้เสนอขายใน
วันแรก หรือเดือนที่ IPO เสนอขายในวันแรก โดยในเรื่องของวันในสัปดาห์ที่มีผลต่อราคาหุ้นที่เป็นที่นิยมนั้น คือ ผลของ
Monday Effect หรือ Weekend Effect ซึ่งมีข้อสมมติฐานว่าผลตอบแทนของหุ้นในวันจันทร์มักจะต่ำกว่าวันศุกร์
ก่อนหน้าอย่างมีนัยสำคัญ (French, 1980; Huang, 1985; Lakonishok & Maberly, 1990; Ziemba, 1993; Chan,
Leung, & Wang, 2004; Joshi, 2006; Lean, Smyth, & Wong, 2007; Kenourgios & Samitas, 2008) สำหรั บ
ผลของเดือนต่อราคาหุ้นนั้นที่เป็นที่นิยม คือ ผลของ January Effect ซึ่งมีข้อสมมติฐานว่า ผลตอบแทนของหุ้นใน
เดือนมกราคมจะปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากนักลงทุนจะขายทำกำไรจากการลงทุนช่วงสิ้นปีก่อนหยุดยาว และช่วงเดือน
มกราคมจะกลับเข้ามาลงทุนใหม่อีกครั้ง (Haug & Hirschey, 2006; Wong, Agarwal, & Wong, 2006; Ariss, Rezvanian, &
Mehdian, 2011) นอกจากนี้ งานศึกษาในอดีตยังพบว่า ความเชื่อมั่นของนักลงทุนยังมีผลทางบวกต่อผลตอบแทนวันแรก
ของ IPO (Boulton, Smart, & Zutter, 2011; Mumtaz et al., 2016; Samarakoon, 2010; Wong & Ting, 2017)
อย่างไรก็ดี งานศึกษาเกี่ยวกับ Monday Effect และ January Effect ต่อผลตอบแทนวันแรกของ IPO นั้น
ยังมีจำกัด การศึกษานี้จึงศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลตอบแทนในวันแรกของ IPO ซึ่งจะครอบคลุมทั้งคุณลักษณะ
ของกิจการ และผลของ Monday Effect และ January Effect รวมถึงศึกษาด้วยว่าผลของความเชื่อมั่นของนักลงทุน
หรือสภาวะตลาดหุ้นในช่วงเวลาที่ IPO ซื้อขายวันแรกนั้นจะส่งผลต่อผลตอบแทนวันแรกของ IPO อย่างมีนัยสำคัญ
หรือไม่
วัตถุประสงค์การวิจัย
การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลตอบแทน IPO ในวันแรกมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อศึกษาปัจจัยทางคุณลักษณะของกิจการที่ส่งผลกระทบต่อผลตอบแทน IPO ในวันแรก
2. เพื่อศึกษาช่วงเวลาของการออก IPO ที่ส่งผลกระทบต่อผลตอบแทน IPO ในวันแรก
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง/การทบทวนวรรณกรรม
งานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนในวันแรกของ IPO นั้นมีมาตั้งแต่ในอดีต ซึ่ง
โดยมากจะศึกษาว่า IPO นั้นมีลักษณะที่เป็น Underpricing หรือต่ำกว่ามูลค่าที่ควรจะเป็น จอร์แดน ซาอุดีอาระเบีย
จีน อินเดีย และมาเลเซียมีผลตอบแทนในวันแรกที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 149 ร้อยละ 239 ร้อยละ 118.40 ร้อยละ 88.5 และ
ร้อยละ 56.20 ตามลำดับ (Loughran, Ritter, & Rydqvist, 1994) ซึ่งงานศึกษาที่เกี่ยวข้องในระยะต่อมาได้รับผลที่
สอดคล้องกัน คือ IPO มีมูลค่าต่ำกว่าที่ควรจะเป็น (Hamao, Packer, & Ritter, 2000; Johnston & Madura , 2002;
Engelen & Van Essen, 2010; Moshirian, Ng, & Wu, 2010; Nagata, 2013; Rupawaththa & Gunasekara, 2016;
Lowry et al., 2017) ทั้งนี้ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนวันแรกของ IPO นั้นส่วนหนึ่งมาจากอัตราส่วนทางการเงิน
เช่น อัตราผลตอบแทนต่อทุน (ROE) อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) หนี้สินระยะยาวต่อทุน (Debt to Equity)
หนี้สินต่อสินทรัพย์รวม (Debt to Total Assets) (Leal, 2008; Hasan et al., 2013; Lin & Tian, 2012) นอกจากนี้
งานศึกษาที่เกี่ยวข้องยังพบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางด้านคุณลักษณะของกิจการและผลตอบแทนวันแรกของ IPO
368

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ครบรอบ 60 ปี
ความท้าทายในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน : 24 มิถุนายน 2565

เช่น ขนาดของกิจการ (Titman & Wessels, 1988; Schultz, 1993; Ibbotson et al., 1994) โดยพบว่า ขนาดของ
กิจการเพิ่มขึ้นกลับพบความผันผวนของผลตอบแทนวันแรกของ IPO ที่ลดลง (Kiymaz , 2000; Bhabra & Pettway
2003) งานศึกษาในอดีตยังพบความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกันระหว่างมูลค่า IPO ที่เสนอขายกับผลตอบแทนวัน
แรกของ IPO (Chalk & Peavy, 1990; Clarkson & Merkley, 1994) ทั้งนี้ปัจจัยที่สำคัญอีกประการคือสัดส่วนของ
หุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย ซึ่งงานศึกษาในอดีตพบความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามระหว่างสัดส่วนผู้ถือหุ้นราย
ย่อยและผลตอบแทนวันแรกของ IPO (Sohail & Nasr, 2007)
นอกเหนือจากปัจจัยทางด้านคุณลักษณะของกิจการ งานศึกษาในอดีตพบความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทน
ของการลงทุนกับช่วงเวลาของการลงทุน ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบของวันในสัปดาห์ เช่น Monday Effect ซึ่งพบว่า
ผลตอบแทนของหุ้นในวันจันทร์มักจะต่ำกว่าวันศุกร์ก่อนหน้าอย่างมีนัยสำคัญ (French, 1980; Huang, 1985;
Lakonishok & Maberly, 1990; Ziemba, 1993; Chan, Leung, & Wang, 2004; Joshi, 2006; Lean et al., 2017;
Kenourgios & Samitas, 2008) อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาล่าสุดกลับพบว่าผลตอบแทนของหุ้นในวันจันทร์มีแนวโน้ม
ที่จะสูงกว่าผลตอบแทนของหุ้นในวันศุกร์ (Steely, 2001; Sullivan, Timmerman, & White, 2001; Chen & Singal,
2003; Aly, Mehdian, & Perry, 2004; Kenourgios & Samitas, 2008) สำหรับผลกระทบของเดือนต่อผลตอบแทน
ของหุ้นนั้น โดยมากจะพูดถึงในรูปของ January Effect ภายใต้สมมติฐานที่ว่าผลตอบแทนของหุ้นในช่วงต้นปีมีแนวโน้ม
ที่จะสูงกว่าผลตอบแทนของเดือนอื่นๆ (Haug & Hirschey, 2006; Wong et al., 2006; Ariss et al., 2011) ทั้งนี้
ผลกระทบของวันและเดือนต่อผลตอบแทนของหุ้นนั้น โดยมากจะศึกษาอยู่กับผลตอบแทนของหุ้นทั่วไป แต่การศึกษานี้
จะใช้ตัวแปรทางด้านของเวลา ทั้งวัน และเดือนในการศึกษาผลตอบแทนวันแรกของหุ้น IPO สำหรับความสัมพันธ์
ระหว่างความเชื่อมั่นของนักลงทุน และผลตอบแทนวันแรกของ IPO นั้น งานศึกษาในอดีตพบว่าความเชื่อมั่นของนักลงทุน
หรือสภาวะตลาดทุนนั้นความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับผลตอบแทนวันแรกของ IPO (Boulton et al., 2011;
Mumtaz et al., 2016; Samarakoon, 2010; Wong & Ting, 2017)
วิธีดำเนินการวิจัย
จากวัตถุประสงค์ของการศึกษาและการทบทวนงานศึกษาในอดีตที่เกี่ยวข้องสามารถกำหนดกรอบแนวคิดใน
การศึกษา ดังนี้
- ราคา IPO ที่นำเสนอขายครั้งแรก (IPO PRICE)
- อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE)
- ช่วงตลาดหุ้นขาลง (BEAR)
- เดือนมกราคม (JAN)
- วันจันทร์ (MONDAY)
- มูลค่า IPO ที่เสนอขาย (OFFER)
- จำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย (FREEFLOAT)

ผลตอบแทน IPO
วันแรก (RETURN)

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา
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แบบจำลองที่ใช้ในการศึกษา
จากกรอบแนวคิดการศึกษาข้างต้นสามารถสร้างแบบจำลองที่ใช้ในการศึกษา ดังนี้
RETURN =
𝛼 + 𝛽1 (I𝑃𝑂 𝑃𝑅𝐼𝐶𝐸𝑖 ) + 𝛽2 (𝑅𝑂𝐸𝑖 ) + 𝛽3 (𝐵𝐸𝐴𝑅𝑖 ) + 𝛽4 (𝐽𝐴𝑁𝑖 ) + 𝛽5 (𝑀𝑂𝑁𝐷𝐴𝑌𝑖 ) + 𝛽6 (𝐿𝑁 𝑂𝐹𝐹𝐸𝑅𝑖 )
+ 𝛽7 (𝐹𝑅𝐸𝐸𝐹𝐿𝑂𝐴𝑇𝑖 ) + 𝜀𝑖

โดย

RETURN
α
IPO PRICE
ROE
BEAR

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

JAN

คือ

MONDAY

คือ

LN OFFER
FREEFLOAT
I

คือ
คือ
คือ

อัตราผลตอบแทนวันแรกของ IPO
Intercept
ราคาเสนอขายครั้งแรกของ IPO
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
ตัวแปรหุ่นด้านสภาวะตลาดหุ้นที่มีค่าเท่ากับ 1 เมื่อตลาดหุ้นอยู่ขาลง และ 0
เมื่อตลาดหุ้นอยู่ขาขึ้น
ตัวแปรหุ่นเดือนมกราคม ที่มีค่าเท่ากับ 1 เมื่อ IPO เสนอขายวันแรกในเดือน
มกราคม และ 0 หากเป็นเดือนอื่นๆ ที่ไม่ใช่เดือนมกราคม
ตัวแปรหุ่นวันจันทร์ ที่มีค่าเท่ากับ 1 เมื่อ IPO เสนอขายวันแรกในวันจันทร์
และ 0 หากเป็นวันอื่นๆ ที่ไม่ใช่วันจันทร์
Ln ของจำนวนหุ้น IPO ที่เสนอขาย
จำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย
ค่าความคลาดเคลื่อน (Error Term)

ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา
ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษานี้ประกอบด้วยข้อมูลหุ้น IPO ที่เสนอขายทั้งในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
ตลาด MAI ในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 2018 – เดือนเมษายน ค.ศ. 2021 จำนวน 78 บริษัท หรือหลักทรัพย์ โดยสืบค้น
จากหนังสือชี้ชวนและฐานข้อมูลตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยจะคำนวณผลตอบแทน IPO ในวันแรกจากการนำราคา
ที่เสนอขายหลักทรัพย์ (Initial Price) และราคาปิดของหลักทรัพย์ IPO ที่ทำการซื้อขายวันแรกมาคำนวณหา
Return =

(CLOSE PRICE - IPO PRICE)
× 100
IPO PRICE

สำหรับข้อมูลปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อผลตอบแทน IPO ในวันแรก สามารถแบ่งออกเป็น 2 ด้านหลัก
คือ ด้านคุณลักษณะของกิจการที่เสนอ IPO ใช้ข้อมูลจากฐานข้อ มูลตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ด้าน
ผลกระทบของ Monday Effect และ January Effect ใช้ข้อมูลจากหนังสือชี้ชวนของบริษัทที่เสนอ IPO และนำมา
หาตัวแปรหุ่นของวัน และเดือนตามที่การศึกษานี้สนใจ นอกจากนี้การศึกษานี้ยังศึกษาปัจจัยทางด้ านสภาวะตลาดหุ้น
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โดยจะตัดสินสภาวการณ์เป็นตลาดขาลง หรือตลาดหมี จากจำนวนการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในช่วงที่มีการซื้อขายหุ้น IPO ในวันแรก
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลของการศึกษานี้ประกอบด้วยทั้งการใช้สถิติเชิงพรรณนาเพื่อหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการใช้สถิติอ้างอิงในรูปของสมการถดถอยเพื่อหาผลกระทบของคุณลักษณะของกิจการ วันในสัปดาห์
เดือนในปี สภาวการณ์ตลาดต่อผลตอบแทนวันแรกของ IPO ตามแบบจำลองที่ใช้ในการศึกษาข้างต้น โดยก่อนที่ทำ
การประมาณค่าโดยวิธีสมการถดถอย การศึกษานี้จะทดสอบความสัมพันธ์ของตั วแปรอิสระโดยการคำนวณค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพัทธ์ (Correlation) ของตัวแปรอิสระที่ใช้ในแบบจำลองเพื่อลดปัญหา Multicollinearity ที่เกิด
จากความสัมพันธ์กันเองของตัวแปรอิสระของแบบจำลอง
ผลการวิจัย
ตารางที่ 2 แสดงถึงค่าสถิติเชิงพรรณนาของตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา โดยผลตอบแทนวันแรกของ IPO มีค่าเฉลี่ย
ประมาณร้อยละ 28.59 โดยมีค่าสูงสุดของผลตอบแทนวันแรกของ IPO สูงสุดถึงร้อยละ 200 ค่าต่ำสุดอยู่ที่ร้อยละ -30.07
โดยมีค่าเฉลี่ยอัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 9.57 เท่า ราคาเฉลี่ยของ หุ้น IPO ที่เสนอขายคือ
6.91 บาท จำนวนหุ้น IPO ที่เสนอขาย 403.68 ล้านบาท หรือ 0.40 พันล้านบาท และมีค่าเฉลี่ยของจำนวนหุ้นที่ถือ
โดยผู้ถือหุ้นรายย่อยร้อยละ 27.20
ตารางที่ 2 ค่าสถิติเชิงพรรณนา
ตัวแปร

ค่าเฉลี่ย

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ต่ำสุด

สูงสุด

RETURN (ร้อยละ)

28.59

53.95

-30.07

200.00

ROE (เท่า)

9.57

11.74

-1.86

89.16

IPOPRICE (บาท)

6.91

9.07

0.60

42.00

OFFER (ล้านบาท)

403.68

973.92

25.00

8000.00

FREEFLOAT (ร้อยละ)

27.20

5.97

10.00

54.40

ที่มา: จากการคำนวณของผู้วิจัย

ตารางที่ 3 แสดงให้เห็นถึงความถี่ของตัวแปรหุ่นที่ ใช้ในการศึกษา จากข้อมูลในช่วงที่ทำการศึกษานั้นพบว่า
IPO มีการซื้อขายวันแรกในช่วงที่มีสภาวะตลาดหุ้นขาลงถึงร้อยละ 62.82 และวันจันทร์เป็นวันที่ซื้อขายหุ้น IPO ในวันแรก
ร้อยละ 16.67 นอกจากนี้เดือนมกราคมเป็นเดือนที่มีการซื้อขายหุ้น IPO ในวันแรกเพียงร้อยละ 5.13
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ตารางที่ 3 ค่าสถิติเชิงพรรณนาประเภทความถี่สำหรับตัวแปรหุ่น
ตัวแปร

ร้อยละ

ตัวแปรหุ่นความเชื่อมั่นของนักลงทุนในช่วงสภาวะตลาดหุ้นขาลง

62.82

ตัวแปรหุ่นของการที่วันจันทร์เป็นวันที่ซื้อขายหุ้น IPO ในวันแรก

16.67

ตัวแปรหุ่นของการที่เดือนมกราคมเป็นเดือนที่ซื้อขายหุ้น IPO ในวันแรก

5.13

ที่มา: จากการคำนวณของผู้วิจัย

การทดสอบปัญหา Multicollinearity
ตารางที่ 4 แสดงถึงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ ซึ่งผลการศึกษาไม่พบปัญหา Multicollinearity
ระหว่างตัวแปรอิสระที่ใช้ในแบบจำลอง เนื่องจากไม่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพัทธ์คู่ใดเกิน 0.80
ตารางที่ 4 ค่าสถิติทดสอบสัมประสิทธิ์สหสัมพัทธ์
ROE
BEAR
JAN
MONDAY
IPO PRICE
OFFER
FREEFLOAT

ROE
1.00
0.11
0.03
0.05
0.08
-0.09
0.10

BEAR
1.00
-0.18
-0.15
0.05
0.10
0.04

JAN

1.00
0.21
-0.10
-0.08
-0.03

MONDAY

1.00
-0.11
-0.06
0.10

IPO PRICE

1.00
0.22
0.03

OFFER

1.00
0.20

FREEFLOAT

1.00

ที่มา: จากการคำนวณของผู้วิจัย

ตารางที่ 5 แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลตอบแทน IPO ในวันแรก ซึ่งสามารถแบ่ง
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องออกเป็น 2 ส่วนหลัก ส่วนแรกคือ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะของกิจการที่ส่งผลกระทบต่อ
ผลตอบแทน IPO ในวันแรก เช่น อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) จำนวนหุ้น IPO ที่เสนอขาย (OFFER)
จำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย (FREEFLOAT) และส่วนที่สอง คือ ช่วงเวลาของการออก IPO ที่ส่งผลกระทบต่อ
ผลตอบแทน IPO ในวันแรก เช่น สภาวะตลาดหุ้นในช่วงวันที่ออก IPO (BEAR) เดือนที่เสนอขายหุ้น IPO (JAN) และ
วันที่เสนอขายหุ้น IPO (MONDAY) ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลตอบแทน IPO ในวันแรกอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติประกอบด้วยอัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ตัวแปรหุ่นความเชื่อมั่นของนักลงทุน
ในช่วงสภาวะตลาดหุ้นขาลง (BEAR) ตัวแปรหุ่นของการที่เดือนมกราคมเป็นเดือนที่ซื้อขายหุ้น IPO ในวันแรก ในขณะ
ที่ปัจจัยอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นตัวแปรหุ่นของการที่วันจันทร์เป็นวันที่มีการขายหุ้น IPO ในวันแรก ราคา IPO ที่เสนอขาย
ครั้งแรก จำนวนหุ้น IPO ที่เสนอขาย และจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นรายย่อยนั้น ไม่มีผลกระทบต่อผลตอบแทน IPO
วันแรก
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ทั้งนี้ อัตราส่วนผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น หรือ ROE ที่สูงขึ้น 1 เท่า จะส่งผลให้ผลตอบแทน IPO ในวันแรกสูงขึ้น
ร้อยละ 1.06 ซึ่งแสดงถึงลักษณะการเป็น Underpricing ของ IPO นอกจากนี้ หาก IPO เสนอขายวันแรกในช่วงนักลงทุน
ไม่มีความเชื่อมั่นหรือสภาวะตลาดหุ้นขาลง จะส่งผลให้ผลตอบแทน IPO ในวันแรกลดลงร้อยละ 27.30 และ หาก IPO
เสนอขายวันแรกในเดือนมกราคม จะส่งผลให้ผลตอบแทน IPO ในวันแรกลดลงร้อยละ 46.47 อย่างไรก็ดี แบบจำลอง
ที่ทำการวิเคราะห์ในการศึกษานี้มีค่า R-Squared ที่ 0.1845 ซึ่งเป็นระดับค่อนข้างต่ำ อันแสดงว่ายังคงมีตัวแปรอิสระ
หรือปัจจัยอื่นๆ ที่จะมีผลกระทบต่อผลตอบแทน IPO ในวันแรก แต่ยังไม่ได้รวมในการศึกษานี้
ตารางที่ 5 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลตอบแทน IPO ในวันแรก
ผลตอบแทน IPO ในวันแรก
ROE (เท่า)
BEAR (ตัวแปรหุ่นสภาวะตลาดหุ้นขาลง)
JAN (ตัวแปรหุ่นเดือนมกราคม)
MONDAY (ตัวแปรหุ่นวันจันทร์)
IPO PRICE (บาท)
Ln OFFER
FREEFLOAT (ร้อยละ)
ค่าคงที่
F( 7, 70)
R-squared
Adjusted R-squared

ค่าสัมประสิทธิ์
1.06
-27.30
-46.47
22.41
0.14
-8.03
-0.78
96.58

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.52
12.39
27.76
16.19
0.72
7.00
1.03
39.32
2.26 (0.04)
0.1845
0.1103

T-value
2.03**
-2.20**
-1.67*
1.38
0.20
-1.15
0.76
2.46**

หมายเหตุ ***, **,* หมายถึง มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 1%, 5%, 10% ตามลำดับ
ที่มา: จากการคำนวณของผู้วิจัย

นอกจากนี้ งานศึกษานี้ได้ทำการทดสอบปัญหาความแปรปรวนของค่าคลาดเคลือ่ นไม่คงที่ (Heteroskedasticity)
โดยการทดสอบ White Test ภายใต้สมมติฐาน
Ho: Homoskedasticity ความแปรปรวนของค่าคลาดเคลื่อนคงที่
Ha: Non-Homoskedasticity ความแปรปรวนของค่าคลาดเคลื่อนไม่คงที่
ตารางที่ 6 ค่าสถิติทดสอบปัญหาความแปรปรวนของค่าคลาดเคลื่อนไม่คงที่
Source
Heteroskedasticity
Skewness
Kurtosis
Total

𝑥2
26.41
21.41
6.02
53.84

df
29
7
1
37

prob
0.6035
0.0032
0.0141
0.0363

373

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ครบรอบ 60 ปี
ความท้าทายในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน : 24 มิถุนายน 2565

จากตารางที่ 6 แสดงผลการทดสอบ White Test ซึ่งผลการศึกษานั้นยอมรับ Ho และปฏิเสธ Ha หมายถึง
แบบจำลองสมการถดถอยในตารางที่ 5 ไม่มีปัญหาความแปรปรวนของค่าคลาดเคลื่อนไม่คงที่ จึงสามารถใช้ผลการศึกษาจาก
แบบจำลองของสมการถดถอยในการอธิบายได้ดี
สรุปและอภิปรายผล
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลตอบแทนวันแรกของ IPO โดยใช้ข้อมูลหุ้น IPO
จำนวน 78 หลักทรัพย์จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) โดยรวบรวม
ข้อมูล IPO ระหว่างปี ค.ศ. 2018 - เดือนเมษายน ค.ศ. 2021 ทั้งนี้แบบจำลองของการศึกษานี้ ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างอัตราผลตอบแทนวันแรกของ IPO กับปัจจัยที่คุณลักษณะของกิจการ เช่น ราคาเสนอขายครั้งแรกของ IPO
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น IPO ที่เสนอขาย และจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย และ
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับจังหวะของเวลา เช่น ความเชื่อมั่นของนักลงทุนในสภาวะตลาดหุ้นขาลง วันในสัปดาห์ที่มกี ารซื้อขาย
IPO วันแรก เน้นการทดสอบผลของ Monday Effect เดือนที่มีการซื้อขาย IPO วันแรก เน้นการทดสอบผลของ January
Effect โดยผลการศึกษาแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันของอัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
และผลตอบแทนวันแรกของ IPO ซึ่งสอดคล้องกับเหตุผลว่า กิจการที่ดีซึ่งแสดงผลจากอัตราส่วนของผลตอบแทน
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสูงจะส่งผลให้มีผลตอบแทนวันแรกของ IPO ที่สูงขึ้น หรืออาจกล่าวได้ว่า IPO มีลักษณะ Underpricing
นอกจากนี้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนในช่วงสภาวะตลาดหุ้นขาลงส่งผลต่อผลตอบแทนวันแรกของ IPO อย่างมีนัยสำคัญ
ซึ่งสอดคล้องกับผลของงานศึกษาในอดีตของ Mumtaz et al. (2016) และ Wong and Ting (2017) โดยสภาวะ
ตลาดหุ้นขาลง หรือที่รู้จักกันในชื่อของ ตลาดสภาวะหมี นั้นส่งผลต่อผลตอบแทนการลงทุนที่ติดลบ ไม่เพียงแต่ในหุ้น
ที่อยู่ในตลาด แต่รวมถึงหุ้นที่พึ่ง ถูกเสนอขาย IPO ที่จะมีผลตอบแทนที่ลดลงกว่าที่ควรจะเป็น ทั้งนี้หากเดือนมกราคม
เป็นเดือนที่มีการซื้อขาย IPO วันแรก จะได้รับผลตอบแทนวันแรกของ IPO ที่ลดลง เช่นเดียวกัน
อย่างไรก็ดี การศึกษานี้ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างราคาเสนอขายของ IPO และผลตอบแทนวันแรกของ IPO
ซึ่งในส่วนนี้จะไม่สอดคล้องกับงานศึกษาในอดีตของ Alanazi and Al-Zoubi (2015) และ Pradhan and Shrestha
(2016) สาเหตุที่ผลการศึกษามีความไม่สอดคล้องกับงานศึกษาในอดีตอาจจะเป็นเพราะมีการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
ในประเทศไทยมีสภาพที่มีความแตกต่างจากตลาดหลักทรัพย์ประเภทอื่นๆ และส่วนใหญ่สภาวะ Underpricing หรือ
Overpricing ของ IPO นั้นอาจจะไม่ได้มีความสัมพันธ์กับราคาที่เสนอขาย ว่าราคาสูง หรือราคาต่ำ แต่จะเกี่ยวข้องกับ
ผลประกอบการ หรือประสิทธิภาพของบริษัทที่ออก IPO นอกจากนี้ เช่นเดียวกับราคาที่เสนอขาย จำนวนหุ้น IPO ที่
เสนอขายและจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นรายย่อยนั้น ไม่ได้มีความสัมพันธ์กับผลตอบแทนของ IPO ซึ่งเหตุผลดังกล่าว
เป็นผลจากการจากที่ ลักษณะของการเป็นหุ้น IPO ที่ Underpricing หรือ Overpricing ในประเทศไทยนั้นไม่เกี่ยวข้อง
กับราคาที่เสนอขาย จำนวนหุ้นที่เสนอขาย และจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย แต่จะเกี่ยวข้องกั บประสิทธิภาพ
ของการดำเนินงานของบริษัทหรือกิจการที่เสนอขายหุ้น IPO รวมถึงจังหวะของช่วงเวลาที่เสนอหุ้น IPO มากกว่า
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ข้อเสนอแนะ
การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลตอบแทนวันแรกของ IPO เป็นนีม้ ีประโยชน์ต่อนักลงทุน และมีประโยชน์
ต่อการศึกษาในอนาคต โดยในส่วนของการศึกษาในอนาคตนั้นสามารถเพิ่มตัวแปรปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลตอบแทน
ของ IPO เนื่องด้วยค่า R-Squared ของแบบจำลองของการศึกษานี้ยังมีค่าค่อนข้างต่ำ อย่างไรก็ดีในการเพิ่มตัวแปร
ที่เกี่ยวข้องกับผลตอบแทนของ IPO นั้นจะต้องคำนึงช่วงเวลาการจัดเก็บข้อมูลด้วยเช่นกันเนื่องด้วยข้อมูล IPO จะเป็น
ข้อมูลรายบริษัท และมีช่วงการออก IPO เป็นรายวัน ดังนั้นตัวแปรที่จะส่งผลต่อผลตอบแทน IPO นั้นจะต้องเป็นตัวแปร
ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่ออก IPO หรือสร้างความแตกต่างของ IPO แต่ละตัว หรือจะเป็นตัวแปรที่เกี่ยวข้องที่มีการจัดเก็บ
ในรายวัน เนื่องด้วยหากมีการจัดเก็บข้อมูลเป็นรายปี หรือรายไตรมาส อาจจะทำให้ตัวแปรดังกล่าวมีค่าซ้ำในหลาย
IPO ซึ่งอาจจะส่งผลต่อค่านัยสำคัญของแบบจำลอง
สำหรับผลประโยชน์ต่อนักลงทุนจะเห็นได้ว่า ผลการศึกษานั้นมีประโยชน์ต่อการวางแผนนโยบายการลงทุน
ของนักลงทุน โดยปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลตอบแทนวันแรกของ IPO ที่สูงขึ้น หรือ Underpricing IPO ประกอบด้วย
อัตราส่วนของผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น โดยอัตราส่วนของผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่สูงจะส่งผลให้มี
ผลตอบแทนวันแรกของ IPO ที่สูงขึ้น ซึ่งเป็นลักษณะของกิจการที่นักลงทุนที่มุ่งเน้นการทำกำไรจาก Underpricing IPO
ควรจะเลือกลงทุนใน IPO กิจการที่มีอัตราส่วนของผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสูง ทั้งนี้ในช่วงที่สภาวะตลาดหุ้น
ขาลง จะทำให้โอกาสในการทำกำไรจากการลงทุนใน IPO ลดลง นอกจากนี้หากช่วงเดือนที่มีการซื้อของ IPO วันแรก
เป็นเดือนมกราคม จะทำให้โอกาสในการทำกำไรของ IPO ลดลง นักลงทุนจึงควรระมัดระวัง ทั้งนี้การพบหลักฐานเชิง
ประจักษ์ของผลของเดือนมกราคมต่อผลตอบแทนวันแรกของ IPO นั้น แสดงให้เห็นถึงความไม่มีประสิทธิภาพของ
ตลาดหุ้นไทย ซึ่งอาจจะเกิดจากพฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุนที่คล้ายกัน สำหรับข้อเสนอแนะในการทำวิจัยในอนาคต
นั้น อาจจะเพิ่มเติมปัจจัยที่อาจจะส่งผลต่อผลตอบแทนวันแรกของ IPO อื่นๆ เช่น ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ผลกระทบจาก
การกล่าวถึงใน Social Media หรือข่าวลือ
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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้ เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาการวางแผนการ
สื่อสารภายนอกองคการ (2) ศึกษากลยุทธการสื่อสารภายนอกองคการ (3) ศึกษาปญหาและอุปสรรคในการสื่อสาร
ภายนอกองคการ (4) ศึกษาการวิเคราะหและประเมินผลการสื่อสารภายนอกองคการของชอง 7HD เก็บขอมูลดวย
วิธี การสั ม ภาษณ เชิ ง ลึ ก (In-depth Interviews) บุ ค ลากรที่ มี ส ว นเกี่ ย วข องในกระบวนการการสื่ อสารภายนอก
องคการของชอง 7HD แบงเปน 3 กลุม ไดแก กลุมผูบริหาร มีเกณฑการคัดเลือกผูใหขอมูล คือตองทํางานดานการ
สื่อสารอยางนอย 10 ป และมีความเชี่ยวชาญดานการวางแผนการสื่อสารภายนอกองคการและงานดาน CSR พบผูมี
คุณ สมบัติตรงตามหลักเกณฑ 2 คน กลุมที่ 2 กลุมพนักงานระดับหัวหนางาน เกณฑ การคัดเลือก คือตองทํ างาน
วางแผนและควบคุมงานการสื่อสารอยางนอย 10 ป และตองมีความเชี่ยวชาญดานการวางแผนการสื่อสารภายนอก
องคการ พบผูมีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ 1 คน และกลุมที่ 3 กลุมพนักงานระดับปฏิบัติการ จะตองทํางานดาน
การสื่อสารอยางนอย 10 ป และมีความเชี่ยวชาญดานการสื่อสารภายนอกองคการ พบผูมีคุณสมบัติเขาหลักเกณฑ
2 คน รวมผูใหสัมภาษณเชิงลึกทั้งสิ้น 5 คน นอกจากนี้ ผลการศึกษา พบวา ชอง 7HD มีการกําหนดนโยบายการ
สื่อสารภายนอกองคการเพื่อสรางภาพลักษณโดยผูบริหารระดับสูง ทําใหผูบริหาร พนักงานระดับหัวหนางาน และ
พนักงานระดับปฏิบัติการที่มีสวนเกี่ยวของสามารถวางแผนการสื่อสารภายนอกองคการไดอยางเปนขั้นตอน โดย
กลยุทธการสื่อสารที่ใช ไดแก การใชสื่อที่หลากหลาย ทั้งสื่อเกา สื่อใหมและสื่อบุคคล ทําใหสาร (Message) ถูกสง
ออกไปหลายชองทาง มีความนาสนใจ เกิดการจดจําในกลุมเปาหมายไดดี กลยุทธ CSR หรือการดําเนินกิจการอยางมี
ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม ผานกิจกรรมและโครงการตางๆ ซึ่งจัดขึ้นเปนประจําทุกป และกลยุทธการ
สื่อสารภายนอกองคการรวมกับหนวยงานภายนอกเพื่อความนาเชื่อถือ
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ขณะที่ ป ญ หาและอุป สรรคในการสื่ อสารภายนอกองคการ ไดแ ก สภาพแวดล อมภายนอกที่ ไม สามารถ
ควบคุ ม ได เช น การแพร ระบาดของโรคโควิ ด -19 และการเปลี่ ย นผู บ ริ ห ารระดั บ สู ง สํ า หรั บ การวิ เคราะห แ ละ
ประเมินผลการสื่อสารภายนอกองคการจะใชแบบสอบถาม การสังเกตพฤติกรรมของผูเขารวมกิจกรรม การมีสวนรวม
จากผู ช มทางบ า น การมี ส ว นร ว มผ า นสื่ อ ออนไลน ข อ มู ล สถิ ติ เชิ ง ลึ ก ความคิ ด เห็ น ของผู ช มผ า นทางช อ งทาง
ตางๆ มุมมองของสื่อภายนอกองคการ รวมถึงรางวัลที่ไดรับจากหนวยงานภายนอก พบวาผลการดําเนินงานอยูใน
ระดับดี
คําสําคัญ: การสื่อสารภายนอกองคการ ชอง 7HD ภาพลักษณองคการ การวางแผนการสื่อสาร
Abstract:
This questionnaire research aimed at (1) Studying the planning of external communication
of 7HD channel (2) Studying the external communication strategy of 7HD channel (3) Studying the
problems and obstacles of the external communication of 7HD channel (4) Studying the analysis
and evaluation of external communication of 7HD channel. The data used in this study were
collected using in-depth interviews, there are 3 types of personnel involved in the process of external
communication of 7HD channel. Firstly, 2 executives (10 years of experience in communication and
being an expert in planning external communication and CSR). Secondly, a supervisor (10 years
working experience in planning and oversee the organization’ s communication, and being and
expert in planning the external communication) . Lastly, 2 operation staff members ( 10 years
working experience in communication, and being an expert in external communication) , which
make 5 interviewers for the in-depth interview. The results revealed that the 7HD channel
executive set the policy of external communication to create a good image which enabled the
managers, supervisors, and staff who are relevant to the organization communication to plan the
external communication step by step. The communication multiple channels used by the 7HD
channel are traditional media, new media, and personal media, were interesting and being
memorize for the target sample. These tools had sent the messages to multiple ways, which that
urged for the target attention, and built the nicely memory for target audiences. In addition, the
7HD channel also used CSR strategy – running the business and taking responsibility on society and
environment to organize CSR events and projects continuous every year to build the trust.
However, there were problems and obstacles of the external communication that cannot be
controlled such as the pandemic of Covid 19, and the change of executive. Moreover, the
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assessment of effectiveness of external communication of organization were conducted using
questionnaire, participant observation, participating of the offline and online audiences, in-depth
statistics, and the comments of the audience through multiple ways, including the perspective of
other medias and the awards they received from the other organization. The results showed which
is that performance of 7HD external communication is at good level.
Keywords: External Communication, 7HD Channel, Organization Image, Communication Planning
บทนํา
สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ หรือ กสทช.
(สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ [กสทช.], 2559)
กําหนดใหประเทศไทยเริ่มรับสงสัญญาณโทรทัศนดวยระบบดิจิทัล โดยการเปดใหผูประกอบการธุรกิจสื่อโทรทัศน
ประมูลชองสัญญาณออกอากาศดวยระบบดิจิทัลในป พ.ศ. 2557 ทําใหประเทศไทยมีชองทีวีดิจิทัลมากถึง 28 ชอง
(เจนภาษิ ต , 2562) ส ง ผลให อุ ต สาหกรรมโทรทั ศ น ไทยมี ก ารแข งขั น ที่ สู ง ขึ้ น กระทั่ ง มี ที วี ดิ จิ ทั ล หลายช องขอคื น
ใบอนุญาตออกอากาศและปดตัวลงในที่สุด ปจจุบันการแขงขันในอุตสาหกรรมโทรทัศนยังสูงเพื่อแยงชิงเรตติ้ง เพราะ
เรตติ้ง คือ ตัวเลขชี้วัดความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจสื่อโทรทัศน หากมีเรตติ้งสูงแสดงวาชองทีวีนั้นไดรับความนิยม
จากผูชม สิ่งที่จะตามมา คือ รายไดจากการซื้อเวลาออกอากาศโฆษณาสินคาและบริการ (สมาคมนักขาววิทยุและ
โทรทัศนไทย, 2562)
บริษั ท กรุงเทพโทรทั ศ น แ ละวิ ท ยุ จํ ากั ด หรือช อง 7HD ดํ าเนิ น กิ จการตั้ งแต ป พ.ศ. 2510 - 2563 เป น
เวลา 53 ป ผลิตและออกอากาศทั้งรายการที่มีเนื้อหาทั้งสาระและความบันเทิง (บริษัท กรุงเทพโทรทัศนและวิทยุ
จํากัด, ม.ป.ป.) มีเรตติ้งเฉลี่ยสูงเปนอันดับ 1 ของประเทศ (ทีวีดิจิทัลวอช, 2563)
ซึ่งการดําเนินธุรกิจใหประสบความสําเร็จและไดรับการสนับสนุนจากกลุมเปาหมายอยางตอเนื่องยาวนาน
ตองมีองคประกอบดานอื่นๆ ที่มากกวาคุณภาพของสินคาหรือบริการ หนึ่งในนั้นคือ “การสรางภาพลักษณที่ดีใหกับ
องคการ” ดวยการสื่อสารขอมูลขาวสารตางๆ ขององคการไปยังสังคมภายนอก ทําใหเกิดการจดจําและประทับใจใน
กลุมเปาหมาย นําไปสูความเชื่อมั่น การสนับสนุน และความภักดีตอองคการในระยะยาว
ช อ ง 7HD มี ก ารสื่ อ สารภายนอกองค ก ารด ว ยกลยุ ท ธ ก ารสื่ อ สารที่ ห ลากหลายไม ต่ํ า กว า 10 ป ทํ า ให
กลุมเปาหมายหรือผูชม ติดตามรับชมรายการตางๆ ที่นําเสนอผานชอง 7HD สงผลใหมีเรตติ้งเฉลี่ยสูงเปนอันดับ 1
ของประเทศ และมีรายไดจากการซื้อเวลาออกอากาศโฆษณาของหนวยงานตางๆ ดังนั้น จึงเปนที่นาสนใจศึกษาวา
ชอง 7HD ใชกลยุทธการสื่อสารภายนอกองคการและมีวิธีการประเมินผลอยางไร เพื่อนํามาพัฒนาการสื่อสารภายนอก
องคการในอนาคตใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการวางแผนการสื่อสารภายนอกองคการของชอง 7HD
2. เพื่อศึกษากลยุทธการสื่อสารภายนอกองคการของชอง 7HD
3. เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคในการสื่อสารภายนอกองคการของชอง 7HD
4. เพื่อศึกษาการวิเคราะหและประเมินผลการสื่อสารภายนอกองคการของชอง 7HD
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ/การทบทวนวรรณกรรม
ทฤษฎีการวางแผนการสื่อสาร (Planning Theory of Communication)
Berger (2005, อางถึงใน สุรพงษ โสธนะเสถียร, 2559) กลาววา การวางแผนการสื่อสาร คือ กระบวนการที่
บุคคลใชเปนแนวทางในการดําเนินการภายใตแผนพฤติกรรมการสื่อสารเปนการจัดลําดับเพื่อนําไปสูเปาหมาย แต
อาจจะเปนหรือไมเปนไปตามที่ตงั้ ใจไวก็ได (สุรพงษ โสธนะเสถียร, 2559) ขณะที่งานวิจัยของ Friedman (2008, อาง
ถึ ง ใน สุ ร พงษ โสธนะเสถี ย ร, 2559) พบว า ทฤษฎี ก ารวางแผนเน น ปรั ช ญาแห ง ความเป น มนุ ษ ย (Humanist
Philosophy) ถู กนํ าไปใชวางแผนและนํ าไปประยุกตในทางปฏิบั ติ และเน น ความยืด หยุน ในการปฏิ บัติ (สุรพงษ
โสธนะเสถียร, 2559)
สรุป การวางแผนเปนกิจกรรมหนึ่งที่บุคคลหรือองคการทําการตัดสินใจลวงหนาเกี่ยวกับการดําเนินงานใน
อนาคต โดยอาศัยขอมูลจากอดีตถึงปจจุบัน นํามาวิเคราะหกําหนดวัตถุประสงค เปาหมาย และกําหนดแนวทางการ
ปฏิบัติ วิธีการแกไขปญหา ตลอดจนบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยูใหคุมคา สงผลใหการทํางานมีประสิทธิภาพและ
บรรลุผลตามเปาหมายในที่สุด
ประโยชนของการวางแผนการสื่อสาร
ชวยกําหนดทิศทางการสื่อสารใหประสบผลสําเร็จ ทําใหการดําเนินงานมีแนวทางชัดเจน เห็นวัตถุประสงคที่
เปนรูปธรรม และลดความเสี่ยงที่จะเกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน (กิติมา สุรสนธิ, 2548)
หลักในการวางแผนการสื่อสาร (Communication Planning) ประกอบดวยขั้นตอนสําคัญ คือ ระบุ
ป ญ หาในการสื่อสาร (Problem Identification) จําแนกวั ตถุ ป ระสงค ท างการสื่ อสาร (Goal Classification and
Objective Setting) กํ า หนดกลยุ ท ธ ก ารสื่ อ สาร (Strategic Planning) วางแผนการปฏิ บั ติ การทางการสื่ อสาร
(Operational Planning) และประเมินผลทางการสื่อสาร (Evaluation) ที่ จะเกิ ดขึ้น โดยผูที่ มีบ ทบาทในการวาง
แผนการสื่อสารองคการ สวนใหญเปนผูบริหารระดับสูงของหนวยงาน
การวางแผนการสื่อสารเชิงกลยุทธ (กิติมา สุรสนธิ, 2548)
1. พิ จ ารณาสถานการณ (Situation) ที่ องค ก ารกํ า ลั ง เผชิ ญ อยู ห รือ มี ค วามเป น ไปได ที่ จ ะต อ งเผชิ ญ ใน
อนาคต
2. วัต ถุ ป ระสงค (Objectives) ของการสื่ อ สารเพื่ อให ผู รั บ สารมี พ ฤติ กรรมไปในทิ ศ ทางตามที่ ผู ส งสาร
ตองการ
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3. ขอมูล (Facts) คือ สิ่งที่นํามาใชประกอบการวางแผน ทั้งขอมูลเกี่ยวกับกิจการ (Category Facts) สินคา
และบริ ก าร (Product/Service Issue) ข อ มู ล คู แ ข ง (Competitive Facts) และข อ มู ล ลู ก ค า หรื อ ผู รั บ บริ ก าร
(Customer facts)
4. เปาหมาย (Goals) คือ ผลลัพธที่องคการคาดหวังวาจะเกิดขึ้นเมื่อปฏิบัติงานตามแผนการสื่อสารเสร็จสิ้นลง
5. ผูรับสาร (Audience) คือ กลุมบุคคลที่องคการตองการใหรับทราบขอมูลขาวสารขององคการ
6. ใจความสําคัญ (Key Message) ที่ตองการสื่อสารกับกลุมเปาหมายเพื่อใหเกิดการรับรู เขาใจ และเปลี่ยน
พฤติกรรม
7. กลยุทธ (Strategies) ไดแก กลยุทธเชิงรุก (Proactive Strategies) เปนการคาดการณปญหาที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคต วางแผนแก ป ญ หาล ว งหน า และกลยุ ท ธ เชิ ง รั บ (Reactive Strategies) เป น การทํ า งานตอบสนอง
สถานการณหรือปญหาที่องคการกําลังเผชิญอยู
8. กลวิธีหรือกิจกรรม (Tactics or Communication Activities) เปนกิจกรรมรูปแบบตางๆ ที่ถูกสรางขึ้น
เพื่อทําใหกลยุทธที่วางไวเกิดผลสําเร็จ (Johnson & Johnson, 1989) ซึ่งกิจกรรมการสื่อสารที่มักเลือกใช คือ การ
ประชาสัมพันธและการโฆษณา
9. ตารางการปฏิบัติงานการสื่อสาร (Calendar-time Tables) เปนตัวกําหนดลําดับขั้นตอนที่เหมาะสมของ
กิจกรรม ระบุวัน เวลา และสิ่งที่จะตองทําลวงหนา
10. การประเมินผลของการวางแผนกลยุทธ เชน วัตถุประสงคที่วางไวบรรลุเปาหมายหรือไม กิจกรรมที่ทํา
ไปเพียงพอหรือไม ผูรับสารเขาใจในความสําคัญ ที่สื่อสารออกไปหรือไม การดําเนินงานอยูในงบประมาณที่วางไว
หรือไม เครื่องมือที่ใชในการประเมินผล คือตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicators หรือ KPI)
แนวคิดเกี่ยวกับภาพลักษณ (Image)
“ภาพลักษณ” คือ ภาพที่เกิดขึ้นในใจของคน อาจเปนภาพที่มีตอสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งไมมีชีวิตก็ได ไมวาจะเปน
ภาพที่มีตอตัวบุคคล องคการ หรือสถาบัน และภาพดังกลาวอาจเปนภาพที่ถูกสรางขึ้นในจิตใจหรืออาจเปนภาพที่เรา
นึกสรางขึ้น เองก็ได (ภูติณั ฐ สุภาพร, 2558) และยังเปนสิ่งที่สะท อนความรูสึกนึ กคิดของบุ คคลที่มี ตอบุคคลหรือ
สถาบัน นําไปสูการเกิดพฤติกรรมตางๆ
การเกิดของภาพลักษณ
ดวงพร คํานูณ วัฒ น และ วาสนา จันทรสวาง (2536) ระบุวา ภาพลักษณ องคการสามารถเกิดขึ้นไดตาม
สภาพแวดลอมที่องคการดําเนินการไว ขณะเดียวกันก็เกิดขึ้นไดจากการสรางสรรคตามที่องคการปรารถนาที่จะใหเปน
หากมีการสื่อสารที่ดีภาพที่เกิดขึ้นกับผูบริโภคก็จะชัดเจนขึ้นจนเกิดความมั่นใจ
ภาพลักษณเมื่อเกิดขึ้นแลวเปลี่ยนแปลงไดยาก หากภาพลักษณใดอยูบนพื้นฐานของความจริงและเกิดขึ้น
ตามธรรมชาติ นักประชาสัมพันธมีหนาที่เพียงทําใหภาพลักษณนั้นเดนชัดขึ้นและเผยแพรใหสังคมเกิดการรับทราบ แต
หากการสรางภาพลักษณขององคการอยูบนพื้นฐานของขอมูลเท็จ เมื่อถูกคนพบจะกอใหเกิดความไมไววางใจ ไมพอใจ
อาจถึงขั้นเปนปฏิปกษกับองคการได สงผลใหนักประชาสัมพันธตองแกไขภาพลักษณดานลบที่เกิดขึ้น (วีระวัฒ อุทัย
รัตน, 2545)
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ดังนั้น ภาพลักษณ ที่ดีจึงเปนพื้นฐานของการสรางความเชื่อมั่นและความเขาใจของสังคมภายนอกที่มีตอ
องคการ สินคา บริการ หรือธุรกิจ ทั้งยังมีสวนชวยในการแกไขปญหายามเกิดภาวะวิกฤติ ซึ่งภาพลักษณจะดีหรือไม
ขึ้นอยูกับสิ่งที่องคการสื่อสารออกไปใหสังคมภายนอกรับรู และการสื่อสารที่สม่ําเสมอ (อรอุมา ไชยเศรษฐ, 2551)
โดยภาพลักษณ องคการที่สังคมตองการมีดังนี้ (พรทิพ ย พิมลสิน ธุ, 2540) เป นองคการที่เจริญ กาวหนาทันโลก มี
บริการและความสัมพันธอันดีกับลูกคา ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพสูง ทําคุณประโยชนทางเศรษฐกิจใหแก
สวนรวม และมีความรับผิดชอบตอสังคมสูง
การสรางภาพลักษณองคการ
การสรางภาพลักษณองคการมี 6 ขั้นตอน (Gregory & Wiechmann, 1991) ดังนี้
1. การรับรู (Perception) คือเขาใจในความตองการของกลุมเปาหมายเพื่อนํามากําหนดเปนภาพลักษณของ
องคการ
2. ทิศทาง (Direction) คือกําหนดเปาหมายในการสรางภาพลักษณองคการใหชัดเจน
3. เขาใจตนเอง (Know Thyself) องคการตองเขาใจภาพลักษณที่เปนอยูในปจจุบัน เพื่อศึกษาวาองคการมี
ความจําเปนที่จะตองเปลี่ยนแปลงภาพลักษณหรือไม และกําหนดภาพลักษณที่อยากจะเปน
4. กลุมเปาหมาย (Focus) คือการคนหากลุมเปาหมายที่องคการตองการสื่อสารภาพลักษณนั้นๆ
5. การใชความคิดสรางสรรค (Creativity) ตอบสนองตอกลุมเปาหมายใหมากที่สุด
6. ความสม่ําเสมอ (Consistency) ในการสื่อสาร
การประเมินภาพลักษณ
สิ่งที่ ตองพิ จารณาเป น พิ เศษในการประเมิ น ภาพลักษณ คือความรูค วามเข าใจคํ าวา “ภาพลั กษณ ” ผู ที่
ประเมินจะตองรูวาองคการนี้มีอะไรบาง อาจจะเปนไปในทางบวกหรือลบก็ได ซึ่งโดยปกติแลวมักจะเปนคุณ ภาพ
ราคา บรรจุ ภั ณ ฑ ข องสิ น ค า หรื อ บริ ก ารรวมทั้ ง ความทั น สมั ย ความมั่ น คง ความเป น ที่ รู จั ก ขององค ก ารด ว ย
(พรทิพย พิมลสินธุ, 2540)
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จากการทบทวนวรรณกรรมขางตนนํามาสูกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย ดังนี้
ชอง 7HD
- ทฤษฎีการวางแผน (Planning Theory)
- แนวคิดเกี่ยวกับภาพลักษณ (Image)
- การวางแผนการสื่อสารภายนอกองคการ
- กลยุทธที่ใชในการสื่อสารภายนอกองคการ
- ปญหาและอุปสรรคในการสื่อสารภายนอกองคการ
- การวิเคราะหและประเมินผลการสื่อสารภายนอกองคการ
กลยุทธที่การสื่อสารภายนอกองคการ
เพื่อสรางภาพลักษณของชอง 7HD
วิธีดําเนินการวิจัย
งานวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เก็บขอมูลดวยการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth
Interview) จากบุคลากรที่ เกี่ยวของกับการสื่อสารภายนอกองคการของชอง 7HD เพื่ อนําขอมูลมาวิเคราะห และ
อธิ บายตามวั ตถุ ป ระสงค ที่ ต องการศึ กษา ผู วิ จั ยใช การคั ดเลื อกกลุ มตั วอย างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
แบงเปน 3 กลุมดังนี้
กลุมที่ 1 กลุมผูบริหาร มีหลักเกณฑ ดังนี้
1. ตองทํางานดานการบริหารการสื่อสารของชอง 7HD อยางนอย 10 ป
2. ตองมีความเชี่ยวชาญดานการวางแผนการสื่อสารภายนอกองคการและงานดาน CSR
จากคุณสมบัติดังกลาว พบวา มีผูที่จะใหสัมภาษณในกลุมนี้ 2 คน ไดแก
1) ผูจัดการฝายประชาสัมพันธองคกรและบริหารนักแสดง มีประสบการณดานการสื่อสารองคการของ
ชอง 7HD อายุงานมากกวา 15 ป
2) ผูจัดการฝายขาว มีประสบการณดานการทําคอลัมนขาว CSR ของชอง 7HD อายุงานมากกวา 20 ป
กลุมที่ 2 กลุมพนักงานระดับหัวหนางาน มีหลักเกณฑ ดังนี้
1. ตองทํางานวางแผนและควบคุมงานการสื่อสารของชอง 7HD อยางนอย 10 ป
2. ตองมีความเชี่ยวชาญดานการวางแผนการสื่อสารภายนอกองคการ
จากคุณสมบัติดังกลาว พบวา มีผูที่จะใหสัมภาษณในกลุมนี้ 1 คน ไดแก
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1) หั ว หน า กองบรรณาธิ ก าร 4 ฝ า ยข าว มี ป ระสบการณ ทํ างานด านการสื่ อสารภายนอกองค การ อายุ
งาน 20 ป
กลุมที่ 3 กลุมพนักงานระดับปฏิบัติการ มีหลักเกณฑ ดังนี้
1. ตองทํางานดานการสื่อสารของชอง 7HD อยางนอย 10 ป
2. ตองมีความเชี่ยวชาญดานการสื่อสารภายนอกองคการ
จากคุณสมบัติดังกลาว พบวา มีผูที่จะใหสัมภาษณในกลุมนี้ 2 คน ไดแก
1) ผูประกาศขาว ประสบการณทํางานดานการสื่อสารภายนอกองคการ 12 ป
2) ผูสื่อขาวกองกิจกรรมพิเศษ มีประสบการณทํางานดานการสื่อสารภายนอกองคการ 11 ป
เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล คือ แนวคําถามหลักในการสัมภาษณ (Interview Guide) ดังนี้
แนวคําถามหลักขั้นตอน 1 : การวางแผนการสื่อสารภายนอกองคการของชอง 7HD
แนวคําถามหลักขั้นตอน 2 : กลยุทธที่ใชในการสื่อสารภายนอกองคการของชอง 7HD
แนวคําถามหลักขั้นตอน 3 : ปญหาและอุปสรรคในการสื่อสารภายนอกองคการของชอง 7HD
แนวคําถามหลักขั้นตอน 4 : การวิเคราะหและประเมินผลการสื่อสารภายนอกองคการของชอง 7HD
ผลการวิจัย
การวางแผนการสื่อสารภายนอกองคการของชอง 7HD
1. การกําหนดภาพลักษณองคการ
ภาพลั ก ษณ อ งค ก ารสามารถเกิ ด ขึ้ น ได เองตามธรรมชาติ หรื อ เกิ ด ขึ้ น จากการสร า งสรรค ไ ด เช น กั น
(ดวงพร คํ า นู ณ วั ฒ น และ วาสนา จั น ทร ส ว า ง, 2536) กรณี ข องช อ ง 7HD ให ค วามสํ า คั ญ ในเรื่ อ งภาพลั ก ษณ
องคการ (Corporate Image) เปนอยางมาก ผูบริหารระดับสูงไดกําหนดนโยบายดานภาพลักษณองคการไวอยาง
ชัดเจนวาชอง 7HD จะตองเปนสื่อโทรทัศนที่มีความนาเชื่อถือ เปนทางการ เปนประโยชนตอสังคมและคนไทยทุกกลุม
สามารถเขาถึงได การกําหนดภาพลักษณองคการในลักษณะดังกลาว เปนภาพลักษณท่ีพึงประสงคดานองคการยึด
แนวคิดการเปน “องคการที่ดีของสังคม” (Good Corporate Citizen) (Boulding, 1975) เปนภาพลักษณองคการที่
สังคมต องการในดานการมี ความรับ ผิ ดชอบต อสังคมสู ง (พรทิ พ ย พิ ม ลสิน ธุ, 2540) สาเหตุ ที่ กําหนดภาพลั กษณ
ดังกลาว เพราะภาพลักษณมีผลตอพฤติกรรมของผูบริโภคกลุมเปาหมาย ผานการรับรู (Perception) เกิดเปนความรู
(Knowledge) และความรูสึก (Affection) ที่ดีตอองคการ นําไปสูการเกิดพฤติกรรมสนับสนุนองคการในที่สุด
ไมใชแคการดําเนินงาน แตบุคลากรของชอง 7HD โดยเฉพาะบุคลากรนักแสดงและผูประกาศขาวจะตองมี
ภาพลั กษณ น าเชื่ อถื อ เป น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั บ ภาพลั กษณ ข ององค การ เพราะมี ผ ลต อการรั บ รูนํ าไปสู การเกิ ด
ภาพลักษณขององคการในทัศนคติของผูบริโภค (Anderson & Rubin, 1986)
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กลาวโดยสรุป ชอง 7HD กําหนดภาพลักษณเปนองคการที่สรางประโยชนตอสังคมก็เพื่อสรางความเชื่อมั่น
ตอสังคมภายนอก ใหเกิดการสนับสนุนองคการ ทั้งยังเปนเกราะปองกันและลดผลกระทบในยามที่องคการประสบ
ปญหา (อรอุมา ไชยเศรษฐ, 2551) กลาวอีกนัยหนึ่ง คือ ภาพลักษณที่ดีเปนรากฐานแหงความมั่นคงขององคการ
(ใจทิพย ศรีประกายเพ็ชร, 2538)
2. การสํารวจภาพลักษณตนเอง
ชอง 7HD มีกลุมเปาหมายเปนคนไทยทั่วไป ซึ่งความตองการขั้นพื้นฐานหรือความคาดหวังที่คนทั่วไปมีตอ
องคการสื่อสารมวลชน คือการนําเสนอขอมูลขาวสารที่ถูกตองเที่ยงตรง คํานึงถึงผลประโยชนที่จะเกิดขึ้นตอประชาชน
และสังคมสวนรวม เปนกลาง และมีความรับผิดชอบตอสังคม (จิรวัฒน นนทิการ และ สินี กิตติชนมวรกุล, 2563 ชอง
7HD นํ าหลักการดังกล าวมาเป นขอกําหนดภาพลักษณ องคการ ขณะเดียวกันไดสํ ารวจภาพลักษณ ของตนเองใน
ปจจุบัน โดยใชแบบสอบถามสํารวจความคิดเห็นของกลุมเปาหมาย และสํารวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วไป
จาก Social Media ประเภทตางๆ ที่มีอยู นํามาวิเคราะหภาพลักษณ ขององคการ ผลการสํารวจพบวาชอง 7HD
มีภาพลักษณเปนทางการ เปนไปตามนโยบายทีก่ ําหนด
3. การกําหนดเปาหมาย
นโยบายและเปาหมายของการสรางภาพลักษณองคการของชอง 7HD ถูกกําหนดโดยประธานบริษัทเปนไป
ตามขั้นตอนการสรางภาพลักษณของ Gregory and Wiechmann (1991) ที่ระบุวา การสรางภาพลักษณองคการ
จะตองมีการกําหนดทิศทาง (Direction) หรือเปาหมายที่ชัดเจนจากผูบริหารระดับสูง เพราะบุคคลกลุมนี้ รูวาองคการ
ตองการใหเกิดภาพลักษณอยางไร กรณีผูบริหารระดับสูงของชอง 7HD กําหนดเปาหมายของการสื่อสารภายนอก
องคการเพื่อสรางภาพลักษณไววา ทุกภาคสวนของสังคมจะตองเกิดความผูกพันกับชอง 7HD เมื่อเกิดความผูกพันจะ
นําไปสูการสนับสนุนธุรกิจขององคการ สุดทายเกิดเปนความจงรักภักดีตอองคการ สงผลใหชอง 7HD บรรลุเปาหมาย
ที่วางไว คือการเปนสถานีโทรทัศนอันดับ 1 ของประเทศ
4. กลุมเปาหมาย (Target)
กลุมเปาหมายของชอง 7HD คือประชาชนไทยทั่วไปที่อาศัยในตางจังหวัด จากการสํารวจเรตติ้งการรับชม
รายการต า งๆ ผ านช อง 7HD พบวา ภาพรวมทั่ วประเทศ ช อง 7HD มี เรตติ้ งเป น อั น ดั บ 1 แต เมื่ อจํา แนกข อมู ล
ออกเป น รายพื้ น ที่ พบว า กลุ ม คนเมื อ ง อย า งกรุ งเทพมหานคร ช อง 7HD ยั งเข าไม ถึง ประชาชนกลุ ม นี้ ดั งนั้ น
กลุมเปาหมายหลักของชอง 7HD คือคนไทยที่อาศัยในตางจังหวัด ขณะเดียวกันชอง 7HD มีความพยายามที่จะเขาถึง
ประชาชนกลุมคนเมืองดวย
5. การวางแผนการสื่อสารภายนอกองคการ
การวางแผนการสื่อสารภายนอกองคการ เปนเครื่องมือชวยกําหนดทิ ศทางการสื่อสาร ทําใหการสื่อสาร
ประสบผลสํ าเร็จ ทั้ งยังลดความเสี่ ย งหรื อความผิ ด พลาดระหวางการดํ าเนิ น งาน (กิติ ม า สุ รสนธิ , 2548) ซึ่งช อง
7HD วางแผนการสื่อสารภายนอกองคการไวเปนรายปโดยผูบริหารและทีมพนักงานปฏิบัติการฝายประชาสัมพันธ
องค ก าร จากการศึ ก ษาพบว า ช อ ง 7HD วางแผนการสื่ อ สารแบบ MBO (Management by Ojective) ให
ความสําคัญกับวัตถุประสงคและเปาหมายเปนหลัก เพื่อไมใหการดําเนินงานหลุดจากกรอบหรือขอบเขตที่ตองการ
(กิติมา สุรสนธิ, 2548) สวนการวางแผนกลยุทธการสื่อสารภายนอกองคการ เปนลักษณะการวางแผนแบบองคการที่มี
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ชื่อเสียง เปนที่รูจักโดยทั่วไปอยูแลว จึงตองการรักษาชื่อเสียงที่มีและตองการแรงสนับสนุนจากสังคมเพื่อความยั่งยืน
ขององคการ (ยุบล เบ็ญจรงคกิจ, 2554)
การวางแผนกลวิธีหรือกิจกรรมการสื่อสาร (Tactics or Communication Activities) ที่ชอง 7HD นํามาใช
คื อ การประชาสั ม พั น ธ แ ละการโฆษณา เป น กลวิ ธี ที่ นั ก วางแผนประชาสั ม พั น ธ ส ว นใหญ เลื อ กใช (Johnson &
Johnson, 1989) เหมาะแก ก ารสื่ อ สารไปยั ง กลุ ม เป า หมายที่ เป น กลุ ม ใหญ ๆ (Muniz & O’Guinn, 2001) ส ว น
ชองทางการสื่อสาร ชอง 7HD มีขอไดเปรียบ เนื่องจากเปนองคการสื่อสารมวลชน มีสื่อหลักเปนของตัวเอง คือสื่อ
โทรทัศน และสื่อบุคคล อยางดารา นักแสดง ผูประกาศขาวที่มีชื่อเสียง และปจจุบันเริ่มหันมาใชการประชาสัมพันธ
และโฆษณาผานสื่อใหม อยางเชน อินเทอรเน็ต และเครือขายสังคมตางๆ
6. การวางแผนสํารอง
การวางแผนการสื่อสารจะชวยลดความผิดพลาดในการดําเนินงาน แตการมีแผนการสื่อสารสํารองจะชวยให
การปฏิบัติงานรัดกุมและราบรื่นยิ่งกวา เพราะในการดําเนินงานสื่อสารอาจพบอุปสรรคปญหาที่ไมสามารถควบคุมได
(ยุบล เบ็ญจรงคกิจ, 2554) ซึ่งทุกกิจกรรมการสื่อสารภายนอกองคการของชอง 7HD จะมีการวางแผนสํารองไวเสมอ
เพราะเมื่อการดําเนินงานเกิดอุปสรรคปญ หา ธรรมชาติของมนุษยจะใชอารมณ มากกวาเหตุผล ขาดการไตรตรอง
(สุรพงษ โสธนะเสถียร, 2559) ดังนั้น การมีแผนสํารองจึงเปนสิ่งจําเปน เพราะผานการไตรตรองอยางมีเหตุผลมาแลว
ทั้งสิ้น นอกจากนี้ ชอง 7HD จะมีการซักซอมแผนการดําเนินงานกอนเริ่มงานทุกครั้ง เพื่อใหการดําเนินกิจกรรมการ
สื่อสารภายนอกองคการมีความรัดกุมที่สุด
กลยุทธที่ใชในการสื่อสารภายนอกองคการของชอง 7HD
1. กลยุทธการใชสื่อ
ชอง 7HD ใชสื่อโทรทัศนเปนสื่อหลักสําหรับการสื่อสารไปยังภายนอกองคการ ผานรายการประเภทตางๆ ทั้ง
ในรูปแบบการโฆษณาและการประชาสัมพันธ แตดวยความนิยมและวิถีชีวิตของคนในสังคมที่เปลี่ยนไป ประกอบกับ
วิวัฒนาการดานการสื่อสารที่มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น ทําใหชอง 7HD นําสื่อใหม หรือ Social Media ประเภทตางๆ
ไดแก Facebook Instagram Twitter และ TikTok มาใชเปนชองทางในการสื่อสารควบคูไปดวย แตยังคงเนนการ
สื่อสารผานบุคคลที่มีชื่อเสียง ซึ่งเปนบุคลากรขององคการ เชน ดารานักแสดงและผูประกาศขาว เพื่อใหการสื่อสารมี
ความโดดเดน กระตุนการรับรูและสรางการจดจําในกลุมเปาหมายมากยิ่งขึ้น สะทอนใหเห็นวาชอง 7HD มีการนํา
จุดแข็ง (Strengths) และโอกาส (Opportunities) ที่มีมาใชเปนแนวทางในการสรางกลยุทธการสื่อสาร นําไปสูการ
จัดสรรใชทรัพยากร (Resource Allocation) ที่มีอยูใหเกิดประสิทธิภาพ (ยุบล เบ็ญจรงคกิจ, 2554)
2. กลยุทธ CSR (Corporate Social Responsibility)
Corporate Social Responsibility หรือ CSR คือ ความรับผิดชอบขององคการตอสังคม ถูกผลักดันโดย
องคการสหประชาชาติ เมื่อ พ.ศ. 2542 โดยแนวคิด CSR ถูกนํามาใชกําหนดมาตรฐานในการดําเนินงานของภาค
ธุรกิจที่จะตองคํานึงถึงผลกระทบตอสังคมในดานตางๆ ไดแก ลูกคา คูคา ครอบครัว พนักงาน ประชาชน การมีสวน
รวมในการพัฒนาทองถิ่นที่องคการตั้งอยูและการอนุรักษสิ่งแวดลอม นอกจากนี้ CSR ยังเปนเครื่องมือชวยสงเสริม
ภาพลั ก ษณ ที่ ดี ให กั บ องค ก ารด ว ย (วิ ภ าดา วี ร ะสั ม ฤทธิ์ , 2553) ไม มี ในเอกสารอ า งอิ ง สํ า หรั บ ช อ ง 7HD นํ า
แนวคิด CSR มาใชเปนกลยุทธในการสื่อสารภายนอกองคการในลักษณะโครงการ ดําเนินการตอเนื่องยาวนานนับ 10 ป
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ไดแก โครงการ 7 สีปนรักใหโลก เปนกิจกรรมดานสิ่งแวดลอม โครงการ 7 สีชวยชาวบาน กิจกรรมดานการชวยเหลือ
สังคม ทั้งผูดอยโอกาส สงเสริมการศึกษา ทํานุบํารุงศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม ขณะเดียวกันไดนําแนวคิด CSR
มาปรับใช ในรูปแบบ “คอลั มน ขาว” ควบคูไปกับ โครงการดั งกลาว ได แก คอลั มน กรีน รีพ อรต นํ าเสนอขาวด าน
สิ่งแวดลอม คอลัมน 7 สีชวยชาวบาน นําเสนอขาวชวยเหลือสังคม และคอลัมนหมายเลข 7 ดานตอตานการคอรัปชั่น
ซึ่งกลยุทธการสื่อสารในลักษณะดังกลาว สอดคลองกับที่ Boorstin (1962) ระบุไววา การพัฒนาธุรกิจสามารถทําได
ดวยการจัด “อีเวนท” (Event) โดยใชบุคคลที่มีชื่อเสียง มีอิทธิพลทางความคิดของคนในสังคมมารวมงาน เพื่อให
สื่อมวลชนนําอีเวนทที่จัดขึ้นไปเผยแพรยังสังคมภายนอกองคการ
การใชแนวคิด CSR เปนกลยุทธเชิงรุก (Proactive Strategies) ประเภท “กลยุทธการจัดการภาพลักษณ
และชื่อเสียงขององคการ” (Corporate Image and Reputation Management) และเปน “กลยุทธการแสดงความ
รับ ผิ ด ชอบต อสั งคม” (Corporate Social Responsibility) เพราะเป น การสื่ อสารข อมู ล ขององค การไปยั งสั งคม
ภายนอกเพื่ อทํ าความเข าใจและสร างการรับ รูถึงบทบาทการทํ างานขององคการ (Smith, 2002 อางถึ งใน ยุบ ล
เบ็ญจรงกิจ, 2554)
3. กลยุทธการสื่อสารภายนอกองคการรวมกับหนวยงานภายนอก
ชอง 7HD ทํากิจกรรมรวมกับหนวยงานราชการที่มีหนาที่รับผิดชอบในดานนั้นๆ โดยตรง เพื่อใหการสื่อสาร
เขาถึงกลุมเปาหมายอยางตรงจุด เปนลักษณะกลยุทธ “การรวมมือเพื่อพัฒนา” (Joint Development) หาความ
รวมมือจากภายนอกเพื่อนําไปสูการไดประโยชนรวมกัน (Taylor, 1990 อางถึงใน ยุบล เบ็ญจรงกิจ, 2554) กลาวคือ
ชอง 7HD และหนวยงานภายนอกที่มารวมเปนพันธมิตรในกิจกรรมการสื่อสารไดสรางภาพลักษณตามวัตถุประสงค
เชนเดียวกัน
4. ความสม่ําเสมอในการสื่อสาร (Consistency)
ในระยะเวลา 1 ป ชอง 7HD จัดกิจกรรมสื่อสารภายนอกองคการอยางสม่ําเสมอ (Consistency) เพื่อสราง
การรับรู กระตุนใหเกิดการจดจํา และกอใหเกิดความผูกพันระหวางองคการกับกลุมเปาหมาย โดยแตละกิจกรรมมี
ระยะเวลาดําเนินการตอเนื่องเปนเดือน และใชผูประกาศขาว ซึ่งเปนบุคลากรที่มีชื่อเสียงคนเดิมๆ มาประชาสัมพันธ
รวมกิจกรรมเพื่อเปนจุดเดนสรางการจดจํา
ปญหาและอุปสรรคในการสื่อสารภายนอกองคการของชอง 7HD
ปญหาและอุปสรรคของการสื่อสารภายนอกองคการของชอง 7HD คือ สภาพแวดลอมภายนอกเชน สภาพ
อากาศ เทคโนโลยีการสื่อสาร และการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ทําใหการจัดกิจกรรมการสื่อสารภายนอกองคการ
ไมเปนไปตามแผนที่กําหนด สิ่งที่นักวางแผนการสื่อสารเตรียมการปองกัน คือ การวางแผนใหมีความยืดหยุนสามารถ
ปรับแผนไดและมีแผนสํารอง (กิติมา สุรสนธิ, 2548)
นอกจากนี้ การเปลี่ ย นผูบ ริหารระดับ สู งมี ผลตอการดําเนิ น งานสื่ อสารภายนอกองค การเช น กัน เพราะ
ผูบริหารแตละคนยอมมีคานิยมหรือวิสัยทัศนเกี่ยวกับการสื่อสารแตกตางกัน (กิติมา สุรสนธิ, 2548) อยางไรก็ตาม
ชอง 7HD มีปญหานี้ในระดับเล็กนอย เนื่องจากประธานบริหารชอง 7HD ซึ่งเปนผูบริหารสูงสุดใหความสําคัญกับ
ภาพลักษณองคการและไดกําหนดเปนนโยบายที่ชัดเจน
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การวิเคราะหและประเมินผลการสื่อสารภายนอกองคการของชอง 7HD
1. เครื่องมือและหลักเกณฑที่ใชประเมินผล
เครื่องมื อที่ ชอง 7HD ใชในการเก็บ ข อมู ลเพื่ อนํ ามาประเมิ น ผลภายหลั งการดําเนิ น กิจ กรรมการสื่ อสาร
ภายนอกองคการ ไดแก แบบสอบถาม การสังเกตพฤติกรรมผูเขารวมกิจกรรม การมีสวนรวมจากผูชมทางบาน และ
การมีสวนรวมผานสื่อออนไลน โดยเครื่องมือเหลานี้ชวยใหการเก็บขอมูลเปนทางการและเปนระบบสามารถนํามาเปน
ตัวชี้วัดผลงานได (Key Performance Indicators หรือ KPI)
2. ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงานการสื่อสารภายนอกองคการของชอง 7HD ภาพรวมอยูในเกณฑดีเปนไปตามเปาหมายที่
องคการกําหนด ทั้งดานของจํานวนผูเขารวมกิจกรรมและดานความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม กลุมเปาหมายเกิด
การรับรูขอมูลขาวสารจากกิจกรรมของชอง 7HD ทําใหเกิดเปนความรู สงผลตอความรูสึกนึกคิด กลายเปนการรับรู
ภาพลักษณขององคการ (สุภาณี ปสสา, 2558)
สรุปและอภิปรายผล
จากการวิจัยสามารถสรุปผลการศึกษาออกเปน 4 สวน ดังนี้
1. การวางแผนการสื่อสารภายนอกองคการของชอง 7HD
ผลการศึ กษาการวางแผนการสื่ อสารภายนอกองคการที่ ป ระสบความสําเร็จ พบวาชอง 7HD มี การวาง
แผนการสือ่ สารภายนอกองคการ 6 ขั้นตอน สรุปรายละเอียดได ดังนี้
1) การกําหนดภาพลักษณองคการ
จากการวิ จั ย พบว า ช อง 7HD การกํ าหนดภาพลั ก ษณ อ งค ก ารจะต อ งเป น สื่ อ สารมวลชนที่ มี ค วาม
นาเชื่อถือ สรางประโยชนและเปนที่พึ่งใหกับประชาชน บุคลากรของชอง 7HD จะตองมีภาพลักษณเปนไปในทิศทาง
เดียวกับภาพลักษณองคการ
2) การสํารวจภาพลักษณตนเอง
จากการวิ จั ย พบว า ช อ ง 7HD สํ า รวจภาพลั ก ษณ ข องตนเองด ว ยการประเมิ น ความคิ ด เห็ น ของ
กลุมเปาหมาย โดยการตอบแบบสอบถาม และนําขอมูลมาวิเคราะหและประเมินรวมกับขอมูลการสํารวจความคิดเห็น
ของประชาชนทั่ วไปจาก Social Media ทุ ก ประเภทที่ มี ผลการสํ ารวจภาพลั กษณ องค การ พบว า ช อง 7HD มี
ภาพลักษณ เปนองคการอนุรักษนิยม (Conservative) มีความเปนทางการสูง ซึ่งชอง 7HD พึงพอใจใหภาพลักษณ
องคการเปนไปในทิศทางดังกลาว เห็นไดจากนโยบายภาพลักษณยังคงนโยบายเดิม
3) การกําหนดเปาหมาย
จากการวิจั ย พบวา ช อง 7HD กํ าหนดเป าหมายของการสื่ อสารภายนอกองคการไวว าจะต องสรา ง
ประโยชนใหกับสังคมเพื่อใหเกิดความเชื่อมั่นและเกิดการสนับสนุน สงผลใหชอง 7HD เปนสถานีโทรทัศนอันดับ 1
ของประเทศไทย
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4) กลุมเปาหมาย (Target)
จากการวิจัยพบวา เรตติ้งการรับชมชอง 7HD ในกลุมคนตางจังหวัด สูงกวากลุมคนเมือง แตปจจุบัน
ผูบริหารระดับสูงมีนโยบายเพิ่มฐานผูชม โดยเฉพาะคนกรุงเทพมหานคร จึงสรุปไดวาชอง 7HD มีกลุมคนตางจังหวัด
เปนกลุมเปาหมายหลัก และมีกลุมคนเมืองเปนกลุมเปาหมายรอง
5) การวางแผนการสื่อสารภายนอกองคการ
จากการวิจัยพบวา กรอบในการวางแผนการสื่อสารภายนอกองคการ คือเทศกาลหรือประเพณีที่สําคัญ
ของไทยที่ มี ต ลอดทั้ งป เชน เทศกาลสงกรานต เทศกาลป ใหม และฤดู กาลที่ มี ผ ลกระทบต อการดํ าเนิ น ชีวิ ตของ
ประชาชน เชน น้ําทวม ภัยหนาว เปนตน ในขั้นตอนเตรียมการวางแผนจะกําหนดสาร กําหนดกลุมเปาหมาย กําหนด
ผลลัพธดานการรับรู จากนั้นจะพิจารณาเลือกวิธีการและชองทางในการสื่อสาร หากเปนกิจกรรมการสื่อสารที่สําคัญ
จะใชการโฆษณา การประชาสัมพันธ และการใช Brand Ambassador
6) การวางแผนสํารอง
จากการวิจัยพบวา ชอง 7HD มีแผนสํารองเพื่ อรองรับสถานการณ ฉุกเฉิน และมีการซั กซอมแผนการ
ดําเนินงานเพื่อใหการดําเนินกิจกรรมสื่อสารภายนอกองคการมีความรัดกุม มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค
2.กลยุทธที่ใชในการสื่อสารภายนอกองคการของชอง 7HD
กลยุทธการใชสื่อ
จากการวิจัยพบวา ชอง 7HD ใชสื่อหลากหลายประเภทในการกระจายขาวสารไปยังบุคคลและหนวยงาน
ภายนอกองคการทุกชองทาง เพื่อตอกย้ํา กระตุน และสรางการจดจําอยางสม่ําเสมอ ทั้งในรูปแบบขาว โฆษณา และ
ประชาสัมพันธ ไดแก สื่อโทรทัศน และสื่อวิทยุ Goodtime Radio ผลิตโดยบริษัท มีเดีย สตูดิโอ บริษัทในเครือของ
องคการ รวมถึงสื่อใหมอยาง Social Media ไดแก Twitter Facebook Instagram และ TikTok หากตองการสราง
กระแสให เกิ ดการรับ รูเป น วงกวาง ชอง 7HD จะขอความรวมมือใช Social Media ส วนตัวของดารา นักแสดง ผู
ประกาศ และบุคลากรภายในองคการ เปนชองทางในการกระจายขาวไปยังสังคมภายนอกองคการ ทั้งนี้ยังพบวาชอง
7HD ใหค วามสําคั ญ กับ การใช สื่อบุ คคลมาก เพราะสามารถเป น Brand Spokesperson ชวยสรางความโดดเด น
นาสนใจทําใหเกิดการรับรูมากยิ่งขึ้น
กลยุทธ CSR (Corporate Social Responsibility Communication)
จากการวิ จั ย พบว า ช อ ง 7HD ใช ก ลยุ ท ธ CSR (Corporate Social Responsibility Communication)
ดําเนินกิจการอยางมีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม โครงการ CSR ที่ดําเนินการเปนประจําทุกป ไดแก
โครงการ 7สีปนรักใหโลก และโครงการ 7สีชวยชาวบาน ควบคูไปกับคอลัมนขาว CSR ไดแก คอลัมนกรีนรีพอรต
คอลัมน 7สีชวยชาวบาน และคอลัมนหมายเลข 7 รณรงคตอตานการทุจริตคอรัปชั่นในภาครัฐ
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กลยุทธการสื่อสารภายนอกองคการรวมกับหนวยงานภายนอก
จากการวิจัยพบวา ชอง 7HD จัดกิจกรรมสื่อสารภายนอกองคการรวมกับหนวยงานราชการ เพื่อใหการ
สื่อสารเขาถึงกลุมเปาหมายอยางตรงจุดและมีความนาเชื่อถือ โดยยึดหลักการสื่อสารเพื่อสรางภาพลักษณองคการ
จะตองเปนที่พอใจทั้ง 2 ฝาย
ความสม่ําเสมอในการสื่อสาร (Consistency)
จากการวิจัยพบวา ชอง 7HD สื่อสารไปยังภายนอกองคการอยางสม่ําเสมอตลอดทั้งป โดยใน 1 โครงการจะ
จัดขึ้นปละ 1 ครั้ง ใชระยะเวลาดําเนินงานหลายเดือน เพื่อสรางการรับรู กระตุนใหเกิดการจดจํา และกอใหเกิดความ
ผูกพันระหวางองคการและกลุมเปาหมายไดเปนอยางดี
การใชความคิดสรางสรรค (Creativity)
จากการวิจัยพบวา ชอง 7HD จะมอบของที่ ระลึกให กับผู เข ารวมกิจกรรมหรือโครงการสื่อสารภายนอก
องคการ ซึ่งของที่ระลึกจะถูกออกแบบใหเขากับสถานการณในสังคม ณ ขณะนั้น เพื่อดึงดูดใจใหกลุมเปาหมายเขารวม
กิจกรรม ในกรณีที่เปนคอลัมนขาว CSR ซึ่งนําเสนอผานสื่อโทรทัศนจะใชกราฟก และ Sound effects เขามาชวย
เพิ่มความนาสนใจของเนื้อหาที่ตองการสงไปยังกลุมเปาหมาย
3. ปญหาและอุปสรรคในการสื่อสารภายนอกองคการของชอง 7HD
จากการวิจัย พบวา ป ญ หาและอุป สรรคในการสื่ อสารภายนอกองค การมี 2 ด าน ไดแก สภาพแวดลอม
ภายนอกที่ไมสามารถควบคุมได โดยเฉพาะการระบาดของโรคโควิด-19 ทําใหการจัดกิจกรรมการสื่อสารขาดความ
ตอเนื่องและขาดความใกลชิดระหวางชอง 7HD กับกลุมเปาหมาย อยางไรก็ตาม มีการใชแผนสํารองที่เตรียมไวมา
แกไขปญหาดวยการจัดกิจกรรมแบบออนไลนและลดขนาดกิจกรรมใหเล็กลง
ปญหาและอุปสรรคอีกดาน คือการเปลี่ยนผูบริหารระดับสูง แตมีผลเล็กนอย เนื่องจากการสรางภาพลักษณ
องคการเปนนโยบายสําคัญขององคการที่บุคลากรทุกระดับตองใหความสําคัญ
4. การวิเคราะหและประเมินผลการสื่อสารภายนอกองคการของชอง 7HD
เครื่องมือและหลักเกณฑที่ใชประเมินผล
จากการวิจัยพบวา ชอง 7HD ใชแบบสอบถาม การสังเกตพฤติกรรมของผูเขารวมกิจกรรม การมีสวนรวม
จากผูชมทางบาน การมีสวนรวมผานสื่อออนไลน และขอมูลสถิติเชิงลึก เก็บขอมูลนํามาวิเคราะหและประเมินผลการ
สื่อสารภายนอกองคการ ซึ่งเครื่องมือเหลานี้ยังสามารถระบุลักษณะของกลุมเปาหมายไดอีกดวย เชน เพศและชวง
อายุ
มุ ม มองของสื่ อ ภายนอกองค ก าร เป น อี ก เครื่ อ งมื อ ที่ ใช ในการประเมิ น ผลการตอบรั บ ต อ กิ จ กรรมเชิ ง
ภาพลักษณ ของชอง 7HD โดยหลักการประเมิน คือ การนับจํานวนสื่อที่ นําเสนอขาวเกี่ยวกับกิจกรรมการสื่อสาร
ภายนอกองคการแลวนํามาตีเปนมูลคา
สวนคอลัมนขาว CSR การวิจัยพบวา ชอง 7HD ใชผลสําเร็จของการดําเนินงานเปนเครื่องมือวัดภาพลักษณ
องคการ เนนผลงานที่จับตองไดเปนรูปธรรม ไดแก การชวยเหลือสังคมที่บรรลุตามเปาหมาย เพราะกลุมเปาหมายที่
ไดรับการชวยเหลือจะเกิดความประทับใจ นําไปสูการบอกตอแบบปากตอปาก นอกจากนี้ ยังใชรางวัลที่ไดรับจาก

392

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ครบรอบ 60 ป
ความทาทายในการพัฒนานวัตกรรมเพือ่ ความยั่งยืน : 24 มิถุนายน 2565

หนวยงานตางๆ เปนเกณฑในการวัดภาพลักษณองคการ เนื่องจากรางวัลจะเปนตัวสะทอนวามีหนวยงานภายนอกรูจ ัก
และจดจําภาพลักษณของชอง 7HD ไดมากขึ้น
ผลการดําเนินงาน
จากการวิจัยพบวา ชอง 7HD มีความพึงพอใจในผลการดําเนินงานสื่อสารภายนอกองคการ การวิเคราะห
และประเมินผลภาพรวมอยูในเกณฑดี เปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว ทั้งในดานของการรับรูและเขาใจในขอมูล
ขาวสาร จํานวนผูเขารวมกิจกรรม และความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม ขณะที่ดานคอลัมนขาว CSR ผลการ
ดําเนินงานคอนขางเปนไปตามเปาหมาย ไดรับรางวัลตามที่ตั้งเปาไว มีหนวยงานภายนอกรูจักภาพลักษณของชอง
7HD มากยิ่งขึ้น
อภิปรายผลการศึกษา
การสื่ อ สารภายนอกองค ก ารของช อ ง 7HD ประกอบไปด ว ย 4 ขั้ น ตอนใหญ ต ามทฤษฎี ก ารวางแผน
(Communication Theory) และตามแนวคิ ด ภาพลั กษณ (Image) จึ งจะทํ าให ก ารสื่ อสารเพื่ อสรา งภาพลั ก ษณ
องคการประสบผลสําเร็จตามเปาหมาย สามารถอภิปรายผลการศึกษาได ดังนี้
1. การวางแผนการสื่อสารภายนอกองคการของชอง 7HD
ผลการวิจัยพบวา สิ่งสําคัญอันดับแรกของการวางแผนการสื่อสารภายนอกองคการ ผูบริหารระดับสูงของ
องค การต องกํ าหนดนโยบายภาพลั ก ษณ องค ก าร (Corporate Image) ให ชั ด เจน เช น กรณี ช อง 7HD ที่ กํา หนด
ภาพลั กษณ อ งค ก ารต องมี ค วามน า เชื่ อถื อ สรา งประโยชน แ ละเป น ที่ พึ่ ง ให กั บ สั ง คม เพื่ อให เกิ ด ความเชื่ อมั่ น ใน
กลุมเปาหมาย สงผลใหเกิดแรงสนับสนุนองคการ สอดคลองกับงานวิจัยของภูติณัฐ สุภาพร (2558) ที่ระบุวาการที่
กลุมเปาหมายรับรูภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมขององคการในระดับมาก จะสงผลใหกลุมเปาหมายเกิด
ความพอใจตอองคการ ยอมสงผลตอความจงรักภักดีของกลุมเปาหมายที่มีตอองคการ
เมื่อทิศทางของภาพลักษณ มีความชัดเจน นักสื่อสารองคการจะวางแผนการสื่อสารภายนอกองคการ ใน
ขั้นตอนนี้จะมีการกําหนดสาร กําหนดกลุมเปาหมาย กําหนดผลลัพธ กําหนดวิธีการและชองทางในการสื่อสาร หาก
เปนกิจกรรมการสื่อสารที่สําคัญขององคการจะใชการสื่อสารการตลาดเขามาชวย ทั้งการโฆษณา การประชาสัมพันธ
และการใช Brand Ambassador เพื่อกระตุนความสนใจของกลุมเปาหมาย สอดคลองกับ จิรทีปต ทองสุข (2549) ที่
กลาววา ในกระบวนการสื่อสารเพือ่ สรางภาพลักษณจะตองมีการกําหนดวัตถุประสงคเพื่อใหกลุมเปาหมายไดรับขอมูล
ขาวสาร ไดรับความรู มีการสรางทัศนคติที่ดีตอองคการและมีการกระตุนพฤติกรรมที่คาดหวัง
2. กลยุทธที่ใชในการสื่อสารภายนอกองคการของชอง 7HD
ผลการวิจัยพบวา กลยุทธสําคัญที่ถูกนํามาใชในการสื่อสาร คือ กลยุทธการใชส่ือที่หลากหลายเพื่อกระจาย
ขอมูลขาวสารสําคัญไปยังกลุมเปาหมายไดอยางทั่วถึง สําคัญที่สุด คือ การใชสื่อบุคคลที่มีชื่อเสียงเปนผูสื่อสาร สราง
การรับรู การจดจํา และดึงดูดใจใหกลุมเปาหมายเขามามีสวนรวมในกิจกรรมการสื่อสาร สอดคลองกับงานวิจัยของ
ดวงพร คํานูณวัฒน และ วาสนา จันทรสวาง (2536) ที่กลาววา ภาพลักษณจะเกิดขึ้นตอเมื่อผูบริโภคไดรับขอมูลที่
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องคการสื่อสารจากหลากหลายชองทางอยางตอเนื่องและมากพอ จนทําใหผูบริโภคเกิดความเขาใจ ความคิด และ
ความรูสึกไดวาองคการนั้นเปนอยางไร หากมีการสื่อสารที่ดี ภาพที่เกิดขึ้นกับผูบริโภคก็จะชัดเจนขึ้นจนเกิดความมั่นใจ
ถั ด มา คื อ กลยุ ท ธ CSR (Corporate Social Responsibility) หรื อ การมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คม
ประกอบดวย โครงการ 7 สีปนรักใหโลก โครงการ 7 สีชวยชาวบาน คอลัมนขาวกรีนรีพอรต คอลัมน 7สีชวยชาวบาน
และคอลัมนหมายเลข 7 ซึ่งสอดคลองกับอํานวย วีรวรรณ ที่กลาววาหนึ่งในภาพลักษณขององคการที่สังคมตองการ
คือ การมีความรับผิดชอบตอสังคมสูง (พรทิพย พิมลสินธุ, 2540) รวมถึงกลยุทธการสื่อสารภายนอกองคการรวมกับ
หนวยงานราชการ เพื่อใหการสื่อสารเขาถึงกลุมเปาหมายอยางตรงจุด นาเชื่อถือ ยึดหลักไดประโยชนรวมกันทั้ง 2
ฝาย
การสื่ อสารภายนอกองค การอย างสม่ํ าเสมอ (Consistency) เป น อี กกลยุ ท ธ สํ าคั ญ พบวา ตลอด 1 ป มี
กิจกรรมการสื่อสารทุกไตรมาส และหนึ่งกิจกรรมใชระยะเวลาดําเนินงานหลายเดือน ซึ่งความสม่ําเสมอชวยสรางการ
รับรูและกระตุนการมีสวนรวมในกลุมเปาหมาย สอดคลองกับงานวิจัยของ ปวรรัตน สันติเจริญเลิศ (2562) ที่กลาว
ว า การเป ด รั บ ข า วสารขององค ก ารมี ค วามสั ม พั น ธ ท างบวกกั บ การรั บ รู ภ าพลั ก ษณ ข ององค ก าร และการรั บ รู
ภาพลักษณมีความสัมพันธทางบวกกับการมีสวนรวมกับองคการในระดับปานกลาง
3. ปญหาและอุปสรรคในการสื่อสารภายนอกองคการของชอง 7HD
ผลการวิจัยพบวา มีปญหาและอุปสรรค 2 ดาน ไดแก สภาพแวดลอมภายนอกองคการที่ไมสามารถควบคุม
ได ไดแก อุปกรณหรือระบบเทคโนโลยีที่อาจเกิดปญหาขัดของไดทุกเมื่อ สภาพอากาศตามธรรมชาติ และสถานการณ
โรคระบาด เชน โควิด-19 สงผลใหการจัดกิจกรรมสื่อสารภายนอกองคการไมเปนไปตามแผน แตนักการสื่อสารไดปรับ
มาใชแผนสํารองทําใหการสื่อสารยังดําเนินตอไปได สวนปญหาและอุปสรรคอีกดาน คือ การเปลี่ยนผูบริหารระดับสูง
แตสงผลกระทบตอการสื่อสารภายนอกองคการเพียงเล็กนอย เนื่องจากภาพลักษณองคการเปนนโยบายที่ทุกสวนงาน
ตองใหความสําคัญ
4. การวิเคราะหและประเมินผลการสื่อสารภายนอกองคการของชอง 7HD
ผลการวิจั ย พบวา ช อง 7HD ประเมิ น ผลการสื่ อ สารภายนอกองค การเพื่ อสร า งภาพลั กษณ ด ว ยการใช
แบบสอบถามเปนหลัก ประกอบกับการสังเกตพฤติกรรมผูเขารวมกิจกรรม การมีสวนรวมจากผูชมทางบานและสื่อ
ออนไลนดวย ซึ่งรูปแบบดังกลาวเปนการใชการวิจัยทางสังคมศาสตร มาเปนเครื่องมือในการประเมินผล ปรับปรุง
วิธีการกําหนดนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนา (ยุบล เบ็ญจรงคกิจ, 2554) สอดคลองกับงานวิจัยของ
ศุกลิน วนาเกษมสันต (2552) ที่ระบุวาแบบสอบถามที่ ใชวัดภาพลักษณ องคการสวนใหญ ใชมาตรวัดแบบ Likert
Scale โดยใชขอความเชิงบวกใหผูตอบพิจารณาวาเห็นดวยกับขอความมากนอยเพียงใด ซึ่งมิติของภาพลักษณที่พบใน
แบบสอบถามมากที่สุด คือ ภาพลักษณดานการบริหารจัดการ รองลงมาคือดานความรับผิดชอบตอสังคม
ซึ่งผลการประเมินการดําเนินงานสื่อสารภายนอกองคการของชอง 7HD อยูในเกณฑที่ดี องคการมีความ
พึ งพอใจเป น ตั ว ชี้ วั ด ผลงาน (Key Performance Indicators หรือ KPI) (กิ ติ ม า สุ รสนธิ , 2548) ว าในมุ ม มองของ
กลุมเปาหมาย ชอง 7HD มีภาพลักษณที่นาเชื่อถือ สรางประโยชนและมีความรับผิดชอบตอสังคมตามเปาหมายที่
กําหนดไว
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ขอเสนอแนะจากการวิจัย
1. หากต องการใหองค การมีภ าพลักษณ ที่ ดีแ ละได รับ การสนับ สนุ น ทั้ งจากบุค คลและองค การภายนอก
ผูบ ริหารระดับ สูงจะตองกําหนดภาพลักษณ องคการใหเปนองคการที่ “มีความรับ ผิดชอบตอสังคมสูง” ตามหลัก
องคการที่สังคมตองการของอํานวย วีรวรรณ (พรทิพย พิมลสินธุ, 2540)
2. วางแผนการสื่อสารภายนอกองคการใหสอดคลองกับภาพลักษณองคการที่ผูบริหารกําหนดไว ตั้งแตการ
กําหนดวัตถุประสงค กําหนดสาร กําหนดกลวิธี และกําหนดชองทางที่จะใชในการสื่อสารภายนอกองคการ ตามที่
วิลเลียม นอรแมน กลาววา แผนการสื่อสารเปนสิ่งที่บอกแนวทาง หรือควบคุมกลุมคนใหทํางานการสื่อสารใหสําเร็จ
ตามวัตถุประสงค (กิตติมา สุรสนธิ, 2548)
นอกจากนี้ การวางแผนการสื่อสารภายนอกองคการจะตองมีความสม่ําเสมอ (Consistency) (Gregory &
Wiechmann, 1991) โดยนั ก วางแผนการสื่ อสารภายนอกองคการ สามารถวางแผนกําหนดกิ จ กรรมการสื่ อสาร
ลวงหนาได โดยยึดตามหลักเทศกาลและประเพณีตางๆ ของสังคม
3. กลยุทธที่ใชในการสื่อสารภายนอกองคการจะตองมีความสอดคลองกับภาพลักษณขององคการที่ผูบริหาร
กํ า หนดเช น กั น กรณี กํ า หนดภาพลั ก ษณ อ งค ก ารที่ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คมสู ง จะต อ งใช “กลยุ ท ธ CSR”
(Corporate Social Responsibility Communication) หรือการดําเนินกิจการอยางมีความรับผิดชอบตอสังคมและ
สิ่ งแวดล อ ม และใช “กลยุ ท ธ ก ารใช สื่ อ หลากหลายประเภท” ทั้ ง สื่ อ เก า และสื่ อ ใหม เป น ช อ งทางกระจายสาร
(Message) เพื่อใหเขาถึงคนหมูมากหรือกลุมสาธารณะ (Public) รวมถึงการใช “สื่อบุคคลที่มีชื่อเสียง” เปนแบรนด
แอมบาสเดอรของโครงการหรือกิจกรรมการสื่อสาร ซึ่งไมจําเปนจะตองเปนนักแสดงหรือผูประกาศขาวเทานั้น อาจ
เป น ผู บ ริ ห ารหรื อ บุ ค ลากรที่ มี ชื่ อ เสี ย งขององค ก ารก็ ไ ด จะยิ่ ง ช ว ยดึ ง ดู ด ความสนใจและสร า งการจดจํ า ให กั บ
กลุมเปาหมายไดดี
อยางไรก็ตาม จากกรณีของชอง 7HD มีการใชกลยุทธในลักษณะเดิมเปนเวลาหลายป เห็นไดจากโครงการ
ตางๆ ที่ดําเนินงานตอเนื่องนับ 10 ป จึงไมมีอะไรแปลกใหม ดังนั้น จึงตองเพิ่มความคิดสรางสรรคในการนําเสนอและ
ประเด็นการสื่อสารใหทันสมัย ลอไปกับกระแสสังคมจะยิ่งชวยเพิ่มความสนใจ และการมีสวนรวมจากกลุมเปาหมาย
มากยิ่งขึ้น
4. การสื่อสารภายนอกองคการใหสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดอยางตรงจุดและมีความนาเชื่อถือ สวน
หนึ่งจะตองทําการสื่อสารภายนอกองคการรวมกับหนวยงานภาครัฐที่รับผิดชอบในดานตางๆ เนื่องจากหนวยงาน
ภาครัฐมีขอมูลเชิงลึก ยกตัวอยางเชน กรณีของชอง 7HD ดําเนินการสื่อสารภายนอกองคการดวยโครงการ 7สีชวย
ชาวบาน ดวยการมอบทุนการศึกษาใหกับนักเรียน จึงรวมกับกระทรวงศึกษาธิการสํารวจนักเรียนที่มีผลการเรียนดี แต
ฐานะยากจนเพื่อมารับทุน เปนตน
5. ในขั้นตอนการวิเคราะหและประเมินผลการสื่อสารภายนอกองคการ ในกลุมเปาหมายหรือกลุมที่เขารวม
กิจกรรมการสื่ อสาร เป นสิ่งจําเป น ที่ต องดํ าเนิน การอยูแลว เพื่ อประเมิน ผลลัพ ธของกิจกรรม แตผู วิจัยมองวาไม
เพียงพอจะตองประเมินผลและวัดภาพลักษณองคการในกลุมเปาหมายรอง หรือกลุมประชาชนทั่วไปดวย เพื่อจะไดมี
ขอมูลหลากหลายดาน สามารถนํามาวางแผนการสื่อสารขยายวงกวางไดมากกวาเดิม
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กลาวโดยสรุป การสื่อสารภายนอกองคการใหประสบความสําเร็จ คือ องคการมีภาพลักษณที่ดีในทัศนคติ
มุมมองของสังคมภายนอก จะตองเริ่มจากการกําหนดภาพลักษณเปนองคการที่มีความรับผิดชอบตอสังคม จากนั้นจึง
วางแผนการสื่อสาร กําหนดกลยุทธและกลวิธีที่จะใชใหสอดคลองเปนไปในทิศทางเดียวกับนโยบายภาพลักษณ ที่
กําหนด เพื่อใหการสื่อสารภายนอกองคการเปนไปอยางมีระเบียบแบบแผน ลดความเสี่ยงที่จะเกิดขอผิดพลาด เพื่อ
นําไปสูผลลัพธตามวัตถุประสงคที่วางไว
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บทคัดยอ
งานวิ จัย ครั้งนี้ เป น การวิจัย เชิ งคุ ณ ภาพ มี วัต ถุป ระสงค เพื่ อศึ กษาวิเคราะห โครงสรางการเล าเรื่องลี้ ลั บ
รายการเดอะโกสตเรดิโอ รวมถึงเพื่อวิเคราะหองคประกอบในการเลาเรื่องลี้ลับ ไดแก ศิลปะการดําเนินรายการ และ
รูปแบบความเชื่อในเรื่องเลา โดยคัดเลือกเรื่องเลาลี้ลับ 10 เรื่อง ที่มีขอมูลยอดผูรับชมมากที่สุดในป พ.ศ. 2563 เรื่อง
เลากลุมตัวอยาง 10 เรื่อง ไดแก บานเชาหลังมหาลัย แรงกวาที่คิด 7 วันอันตราย คืนที่โชคราย เรื่องเลาจากพระ บาน
เช าชั่ วคราว เรื่องสยองของเชาตรู ข างบ าน กลางดงดิ บ และคุณ ไสย 2020 มาใช การวิเคราะห ตัวบท (Textual
Analysis)
ผลการศึ ก ษาพบว า จากโครงสร า งการเล า เรื่ อ งมี อ งค ป ระกอบทั้ ง 7 องค ป ระกอบ ได แ ก จุ ด เริ่ ม ต น
ภาวะแทรกซอน จุดสําคัญ เริ่มคลี่คลาย การยุติเรื่องและเหตุการณตอเนื่อง รวมถึงมุมมองในการเลาเรื่อง โดยเรื่องเลา
กลุมตัวอยางทั้ง 10 เรื่อง มีวิธีการนําเสนอเรื่องราวและวางลําดับเหตุการณที่มีความแตกตางขึ้นอยูกับบริบทของเนื้อ
เรื่องความขัดแยงระหวางคนกับสิ่งลี้ลับ ผูเลาใชวิธีการเรียบเรียงลําดับเรื่องราวภายใตการลําดับเหตุการณเวลาตาม
ปฏิทิน รวมถึงการหยิบยกประเด็นเพื่อสรางความนาเชื่อถือของขอมูลใหมีความสมจริง นอกจากนี้พบวาศิลปะการ
ดําเนิ นรายการเป นองค ป ระกอบรวมที่ มี ค วามสํ าคั ญ ในการนํ าเสนอเรื่องเลาลี้ ลับ เป น จุดดึ งดูด ทั้ งผู เลาและผูฟ ง
ผูดําเนินรายการตองใชศิลปะในการดําเนินรายการหลายประการดวยกัน เพื่อประคองใหผูเลานําเรื่องไปสูจุดหมาย
อยางลงตัว และมีสวนรวมในการเพิ่มเติมเรื่องราวดวยการนําประสบการณของผูดําเนินรายการมารวมอธิบายประเด็น
ตางๆ เพื่ อใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอสงสัยในเรื่องเลา ทุกองคประกอบลวนเปนจุดสําคัญ ที่ทําใหผูฟงรายการเกิด
อารมณ ความรูสึกรวมในเหตุการณ แมวาเรื่องเลาทั้ง 10 เรื่องจะมีประเภทที่แตกตาง แตมีจุดรวมเดียวกัน คือสะทอน
ใหเห็นเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อที่ประกอบสรางความเปนจริงในสังคม ในเรื่องของอํานาจลึกลับเหนือธรรมชาติ สิ่ง
ศักดิ์ สิท ธิ์ หลั กธรรมทางพระพุ ท ธศาสนา รวมถึงกฎเกณฑ ต างๆ ไปในทิ ศทางเดี ยวกัน รายการเดอะโกสตเรดิโอ
เปรียบเสมือนเปนตัวกลางในการประกอบสรางความหมายเกี่ยวกับความเชื่อในเรื่องเลาออกมาในรูปแบบ การใส
ความหมาย และแนวคิดความเชื่อตางๆ มีทั้งดานบวกและดานลบ ที่สอดแทรกอยูในเรื่องเลาลี้ลับ
คําสําคัญ: กลยุทธการสื่อสาร การเลาเรื่อง เรื่องลี้ลับ
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Abstract
This research was a qualitative study. The objectives of this study were to analyze the
structure of the mystical storytelling by employing The Ghost Radio as a case study and to
scrutinize the elements of the mystical storytelling, including the arts of conducting the program
and the belief patterns of this narrative. By selecting the 10 mystical stories with the most-viewed
data in 2020, these were, Scarier than you think, 7 Dangerous days, Unlucky nights, Stories from
monks, Temporary rental house, Horror stories in the morning, Next to the house, In the middle of
the forest, and Superstition 2020. Textual analysis was taken into consideration.
The results of this study found that, following to the Freytag’ s storytelling pyramid,
starting from exposition, inciting incident, rising incident, crisis, climax, falling action, to denouement.
The narrative structure, there were 7 elements: Exposition, Complication, Climax, Resolution,
Ending, and Final Suspense. Including the perspective of storytelling. The 1 0 sampled narratives
had the different ways of presenting the stories and the sequences of the events, depending on
the contexts of the conflicts between the humans and the mysterious. The narrators utilized a
method of arranging the stories under a calendar chronology and raising the issues to make the
narratives realistic for the purpose of the credibility of the information provided. In addition, the
arts of conducting the programs was found to be an important integral part of in the presentation
of the mystical narratives. This could draw attention for both of the storytellers and the listeners.
The storytellers had to differently use the arts of telling the stories for the several reasons. The
stories could be carried out from the beginning to the end perfectly. Likewise, the storytellers
were able to engage in and share their experiences for the listeners’ better understanding. Every
single element was an important point that could enhance the listeners’ emotional involvement
and engagement. Although the 10 sampled stories were presented in the different genres, they
similarly shared their social construction of reality, especially the power of the supernatural and
mysterious, sacred items, Buddhist core values, and various rules and regulations defined
consistently. The Ghost Radio played a central role in constructing the meanings about the beliefs
delivered in the narratives through the uses of the patterns, meaning construction, and positive
and negative beliefs.
Keywords: Communication Strategy, Storytelling, Mystery
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บทนํา
ความเชื่อจัดเปนอีกหนึ่งปรากฏการณธรรมชาติของมนุษยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน และมีบทบาทอยางมาก
ในการดําเนินชีวิตประจําวัน กลายเปนเหมือนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ โดยศาสนาที่คนไทยในสังคมสวนใหญนับถือ คือ
ศาสนาพุทธ พุทธศาสนาเขามาในสังคมไทยตั้งแตกอนสมัยสุโขทัย ประวัติศาสตรไดพูดถึงความเชื่อพิธีกรรม รวมถึง
แนวปฏิบัติ ประเพณี ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมตางๆ ที่สืบทอดกันมา ผสมผสานระหวางความเชื่อแบบพราหมณ
และความเชื่อเรื่องผี อาทิเชน พิธีเกี่ยวกับการเรียกขวัญ หรือบายศรีสูขวัญเพื่อความสบายใจ รวมถึงความเชื่อเรื่อง
วิญญาณของคนที่ตายไปแลวหรือผี จะแบงเปนความเชื่อหลายลักษณะ เชน วิญญาณที่เปนในรูปแบบจําพวกเทวดา
เจาที่ เจาปาเจาเขา ฯลฯ มนุษยจะกราบไหวขอความชวยเหลือใหประสบความโชคดี และวิญญาณในรูปแบบของคนที่
ตายไปแลวก็มีทั้งดีและราย เชน ผีบานผีเรือน ผีปูยา ผีบรรพบุรุษ ผีตายโหง ฯลฯ (มูลนิธิโครงการสารานุกรมไทย
สําหรับเยาวชน, ม.ป.ป)
ระบบของความเชื่อเปนความรูประเภทหนึ่งสามารถถายทอดไดและเคลื่อนที่ได เกิดขึ้นจากประสบการณ
การเรียนรู ความคุนเคย ความตระหนักหรือความเขาใจเกี่ยวกับบุคคลและสิ่งอื่นๆ ที่สั่งสมมากจากการฟง การคิด
และการปฏิบัติ โดยระบบความเชื่อ หรือรวมไปถึงความไมเชื่อนั้นอาจจําแนกออกไดหลายประเภท การถายทอดความ
เชื่อจากผูสงสารถึงผูรับสาร ปลายทางไมไดสิ้นสุดลงแคความเชื่อเสมอไป แตประการที่สําคัญอยูที่ผลกระทบตอความ
เชื่อที่ไดรับการถายทอดออกไป โดยเฉพาะในกระบวนการสรางความรู ดังนั้น จึงตองเขาใจถึงการประยุกตใชเพื่อการ
ถายทอดความเชื่อดังกลาว ซึ่งนําแบบจําลองของการประยุกตใชทั่วไป โดย Gerbner (1956) ที่นํามาอธิบายควบคูกับ
กระบวนการไดอยางใกลเคียง ในการถายทอดความเชื่อของผูสงสารในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เกิดจากการที่ผูสงสารรับรู
เรื่องราว เหตุการณนั้นๆ แลวประมวลเหตุการณ และถายทอดเปนการเลาเรื่องราว หรือถายทอดเปนสารสนเทศใน
รูปแบบตางๆ ไปยังผูรับสาร หรือถาไมเชื่อ สารเหลานั้นก็จะถูกลืมไป (สุรพงษ โสธนะเสถียร, 2552)
สื่ อ มวลชนไทยในป จ จุ บั น มี ก ารนํ า เสนอเรื่ อ งราวเกี่ ย วกั บ ผี แ ละความเชื่ อ ผ า นวิ ธี ก ารเล า เรื่ อ งใน
ชีวิตประจําวันที่พบมากที่สุด เชน การเลาขาวผานสื่อโทรทัศน สื่อออนไลน และหนังสือพิมพเกี่ยวกับเรื่องผี สิ่งเรนลับ
เหนือธรรมชาติที่เกี่ยวกับดานความเชื่อ อาทิเชน สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทพยดา การบนบาน การทรงเจาเขาผี และการพบเห็น
วิญญาณ และขาวเกี่ยวกับวิญญาณในคดีฆาตกรรม การนําเสนอขาวไมไดเปนเพียงการเสนอถึงขอเท็จจริง แตเปนการ
นําเสนอขาวเกี่ยวกับผีและความเชื่อที่ยังคงเปนวัฒนธรรมความเชื่อในสังคมวาผีมีอยูจริง (เอกพล เธียรถาวร, 2552)
ความเชื่อเรื่องผีมีความสัมพันธกับความรูสึกและฝงรากลึกภายในความคิดของคนในสังคมไทย จนไดมีการดัดแปลงมา
สูดานธุรกิจบันเทิง ถายทอดผานสื่อโทรทัศน สื่อภาพยนตร ทั้งรายการที่เกี่ยวกับความเชื่อเรื่องผี เปนการสรางภาพ
ตามจินตนาการของผูสรางที่จะทําใหผูที่รับชมเกิดความกลัวและติดตามเรื่องราว ทําใหผูรับชมเห็นภาพชัดยิ่งขึ้น โดย
อาศัยองคประกอบของความกลัวและความคิดสรางสรรคของผูสรางถึงลักษณะของ “ผี” วามีลักษณะหนาตาอยางไร
ทําอันตรายอะไรกับมนุษยไดบาง สามารถสรางภาพและบรรยากาศใหผูรับชมรูสึกไดถึงความนากลัว
นอกจากนี้ เรื่องผีและสิ่งลี้ลับยังไดปรากฏในสื่ออินเทอรเน็ตออนไลนเปนจํานวนมาก คือ ชองทางยูทูบ
(Youtube) ซึ่งเปนการอัปโหลดสื่อวีดิทัศนผานเว็บไซตที่สามารถแบงปนกันได เปนสื่อที่เขาถึงไดงาย เขาชมไดแบบไม
จํากัดเวลา หลายรายการที่มีการนําเสนอเรื่องผีผานทางสถานีวิทยุกระจายเสียงไดเปลี่ยนมานําเสนอรายการผาน
ชองทางยูทูบไลฟ (Youtube Live) แทนการนําเสนอในรูปแบบเดิม หรือบางรายการจัดควบคูกันไปทั้ง 2 รูปแบบ
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และมีการอัปโหลดวีดิทัศนลงในเว็บไซตใหสามารถรับชมยอนหลังไดอีกดวย ซึ่งรายการที่ไดรับความนิยมสูงสุด คือ
รายการ “เดอะโกสตเรดิโอ” ที่นําเสนอเรื่องผีและสิ่งลี้ลับผานการเลาเรื่องจากการรับสายผูเลาจากทางบานที่โทรศัพท
มาเลาประสบการณลี้ลับ สะทอนใหเห็นวาความเชื่อเกี่ยวกับวัฒนธรรมเรื่องผียังคงอยูคูกับสังคมไทย
แมวารายการเดอะโกสตเรดิโอ จะมีการนําเสนอผานรูปแบบการสื่อสารผานการใชเสียงเทานั้น แตกลับ
ไดรับความนิยมและมีผูติดตามรับชมเปนจํานวนมาก ตลอดจนการดําเนินรายการที่เปนเอกลักษณเฉพาะของผูดําเนิน
รายการ และประกอบกับเรื่องราวเนื้อหาที่นาสนใจของผูเลา รวมถึงเทคนิคการเลาเรื่องที่มีการเรียบเรียงในสวนของ
วิธีการนําเสนอเรื่องราว น้ําเสียงประกอบการเลา การอธิบายเหตุการณแบบเรียงลําดับความเปนมา และการยืนยัน
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องราวที่ผูเลาประสบมา เปนตน ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดนําแนวคิดทฤษฎีมาเปนกรอบใน
การวิเคราะหการเลาเรื่องและศิลปะการดําเนินรายการ รวมถึงวิเคราะหเนื้อหาเรื่องราวความเชื่อในเรื่องเลา เพื่อ
ศึกษากลยุทธการสื่อสารในการเลาเรื่องลี้ลับ และสามารถนําความรูที่ไดจากการศึกษานํามาปรับใชในการเลาเรื่อง
รูปแบบตางๆ และตอยอดพัฒนาการสื่อสารในรูปแบบการเลาเรื่องใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษากลวิธีการลําดับเหตุการณและโครงสรางการเลาเรื่องลี้ลับรายการเดอะโกสตเรดิโอ
2. เพื่อศึกษาศิลปะการดําเนินรายการและรูปแบบความเชื่อในเรื่องเลาลี้ลับรายการเดอะโกสตเรดิโอ
การทบทวนวรรณกรรม/วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
แนวคิดเกี่ยวกับความเชื่อ (Beliefs)
ความเชื่อเปนเรื่องของความศรัทธาและยึดมั่นตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งของปจเจกบุคคลไปจนถึงสังคมชุมชน ที่เชื่อวา
สิ่งนั้นๆ สามารถบันดาลใหตนมีความสุขในการดํารงชีวิต และสามารถบันดาลใหพบเจอสิ่งที่ไมดีได นําไปสูการกําหนด
เป น สิ่งที่ ตองเคารพนั บ ถือ และปฏิ บัติ ตอความเชื่ อในรูป แบบของการประกอบพิ ธีกรรม กราบไหว เพื่ อขอความ
ชวยเหลือ ตอสิ่งที่เหนือธรรมชาติ รูปแบบของการปฏิบัติแตกตางกันออกไปตามวิถีชีวิตของบุคคล สังคม และดาน
ความเปนอยูในแตละทองถิ่น
ธวัช ปุณโณทก (2530) กลาววา ความหมายของความเชื่อ หมายถึง การยอมรับอันเกิดอยูในจิตใตสํานึกที่
แสดงออกถึงความศรัทธา การเคารพนับถือและยอมรับอํานาจเหนือธรรมชาติที่เปนทั้งผลดีและผลราย โดยไมตองมี
เหตุผลวาอํานาจเหนือธรรมชาตินั้นพิสูจนไดวาเปนความจริง และมีหลักฐานหรือไมมีหลักฐาน มนุษยที่ยอมรับ เกรง
กลัว ใหความเคารพสิ่งเหลานี้เรียกวา ความเชื่อ
จิราภรณ ภัทราภานุภัทร (2528) กลาวถึงความเชื่อไววา ความเชื่อเกิดจากความไมรูของมนุษย และความไม
รูทําใหตองแสวงหาคําตอบ และเมื่อมีความเชื่ออยางใดอยางหนึ่งเกิดขึ้นแลว พฤติกรรมเหลานั้นจะสะทอนในรูปแบบ
ของขอปฏิบัติรวมกันในสังคมสิ่งที่เปนขอหาม และสิ่งที่ควรกระทํา การที่สังคมตัดสินใจรวมกันเกี่ยวกับสิ่งใดหรือเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่ง การตัดสินใจนั้นอาจไมไดไปในทิศทางเดียวกันเสมอไป และไมตองใชเหตุผลในการตัดสินใจ เชน เรื่องผีมี
อยูจริงหรือไมมีอยูจริง
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แนวคิดเกี่ยวกับเรื่องเลาและการเลาเรื่อง (Narrative and Narration)
การเล า เรื่ อ งเป น ช องทางการสื่ อสารที่ ม นุ ษ ย ใช ถ า ยทอดเรื่ อ งราวประสบการณ ต า งๆ ความรู อารมณ
ความรูสึก และจินตนาการ ของผูสงสาร (ผูเลา) ถึงผูรับสาร เพื่อติดตอสื่อสารระหวางกัน กระบวนทัศนการเลาเรื่อง
(Narrative Paradigm) เปนศาสตรแหงการเลาที่มีความเปนเหตุเปนผล การเลาเรื่องแตเดิมมีเปาหมายเพื่อสะทอน
ภาพของความเปนจริง (Reflection of Reality) ที่ใชภาษาในการเขียนเพื่อสรางความสุนทรี ไดมีการพัฒนามาเปน
การเล า เรื่อ งประกอบสรา งความเป น จริ ง (Construction of Reality) ที่ ส ะท อนสิ่ งเหล า นั้ น ออกมาและยั งสร า ง
ความหมายในเรื่องนั้นเพื่อสามารถทําความเขาใจสิ่งตางๆ ในเรื่องเลา ที่เกิดขึ้นจากทั้งเรื่องจริงและเรื่องแตง ทั้งนี้การ
เลาเรื่องไมใชเป นเพีย งแคภ าษาทางการเขียนแต ยังสามารถใชชองทางการสื่อสารอื่นๆ ในการเลาเรื่องไดเชนกั น
(กาญจนา แกวเทพ, 2553)
Walter (1989) ไดกลาวถึงกระบวนทัศนการเลาเรื่องไววา การสื่อสารระหวางมนุษยเปนกระบวนทัศนการ
บรรยายที่ มี ค วามหมายการสื่ อสารเกิ ด ขึ้ น ผ านการเล าเรื่ อง มี ศิ ล ปะการพู ด การโน ม น าวใจ รู ป แบบวิธี การ การ
ตีความหมาย มีจุดมุงหมายในการเลาเรื่อง โดยสิ่งที่มนุษยมองหาในเรื่องเลาไมใชเหตุผล แตเปนความสมเหตุสมผลใน
เรื่องเลาที่เพี ยงพอจะทําใหตนคลอยตามเรื่องเลานั้น ทํ าใหเห็นไดชัดวาเรื่องเลาเปนการปฏิสัมพันธแบบหนึ่ง ที่ มี
โครงสรางรูปแบบ สามารถตีความและจัดเรียงอยางมีเหตุผล รวมถึงการแสดงปฏิกิริยาอื่นๆ ทางกายภาพในการ
สื่อสารรวมดวย
วรัญู วิจารณ (2561) กลาววา การเลาเรื่อง คือ การรอยเรียงเหตุการณตางๆ เขาไวดวยกัน โดยมีความ
สัมพันธกันของเหตุและผลในการดําเนินเรื่องราวในชวงเวลานั้นๆ ไลเรียงเปนลําดับอันนําไปสูเหตุการณถัดไปจนถึง
จบเรื่อง การเล าเรื่องไม ไดจํ ากัด อยู แค เรื่องที่ แต งขึ้น มาแต ยังรวมถึงเรื่องจริงที่ เกิด ขึ้น ในชี วิตประจําวัน ด วย เช น
ขาวสาร สารคดี การสนทนาระหวางกันก็อาศัยหลักในการเลาเรื่องดวยเชนกัน Walter (1987) ไดกลาวไววา การเลา
เรื่อง คือการกระทําเชิงสัญลักษณที่มีลําดับขั้นตอน จะตองมีความหมายกับผูที่มีความเกี่ยวของกับเรื่องเลานั้นๆ ไมวา
จะเปนผูที่อยูในเรื่องเลา ผูฟง ผูตีความ หรือแมแตผูสรางเรื่องเลานั้นก็ตาม ซึ่งหนาที่ของเรื่องเลาจะเปนตัวกําหนด
แนวทางในการเลาเรื่อง หากการเลาเรื่องมีความนาเชื่อถือ จะสามารถดึงดูดผูรับสารเขากับเรื่องเลา เชน ตัวละคร
สถานการณในเรื่องราวที่เปนตัวแทนบางอยางที่เขาอยากจะเปนไดเชนกัน
แนวคิดการประกอบสรางความจริงในสังคม (Social Construction of Reality)
สื่อมวลชนถือไดวาเปนเหมือนสิ่งที่สะทอนความเปนจริงทางสังคมที่มีบทบาทคอยตอกย้ําความคิด คานิยม
ความเชื่อ ในแงมุมตางๆ ที่เปนผูผลิตเรื่องราวใหแกสังคม แนวคิดในกรอบวัฒนธรรมศึกษา (Cultural Studies) มี
ความเชื่อวา สิ่งที่เรียกวา “ความเปนจริง” (Reality) ไมไดเปนสิ่งที่มีอยูแลว เพื่อรอนักวิชาการเขาไปทําการคนพบ
แตความเปนจริง คือ เปนสิ่งที่ประกอบสรางขึ้นมา (Construct) โดยกระบวนการสรางความเปนจริงสื่อมวลชนจะเปน
สถาบันที่มีบทบาทสําคัญในการสรางความจริง รวมถึงเปนชองทางการเผยแพรและถายทอดวัฒนธรรม ความเชื่อ และ
เปน “แหลงกําเนิดในการสรางสรรค” Stuart Hall ไดกลาวไววา สื่อไมไดทําหนาที่แคเพียงครอบงําหรือสะทอนสังคม
ในเชิงอุดมการณ แตสื่อยังทําหนาที่เปนตัวประกอบ สรางความเปนจริงทางสังคมอีกดวย (หฤทัยรัตน ศรีจันทรขํา,
2558)
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Berger and Luckman (1967) กลาวถึง การรับรูความจริงไววา มนุษยไมสามารถรับรูความจริงของโลก
ภายนอกไดดวยตนเองโดยตรง ตองกระทําผาน “ตัวกลาง” ซึ่งประสาทสัมผัสและกระบวนการการรับรูทางจิตของ
มนุษยถูกหลอหลอมจากกระบวนการทางสังคม สื่อมวลชนจึงทําหนาที่เชื่อมตอมนุษยกับความเปนจริงภายนอกชวยให
ทําความรูจักและเขาใจโลกมากยิ่งขึ้น
แนวคิดเกี่ยวกับวาทวิทยา (Rhetorical Theory)
ทฤษฎีที่มุงเนนแนวคิดเกี่ยวกับวาทศาสตร อริสโตเติล (Aristotle) เปนวิธีการโนมนาวใจ คือผูพูดที่มีความ
สนใจในการโนมนาวใจผูฟง พิจารณาการพิสูจนเชิงโวหาร 3 ประการ ไดแก พลังกระตุนใหเกิดความรูสึกเศราใจหรือ
สงสาร ถอยคํา และจริยธรรม ความนาเชื่อถือของผูพูดเปนกุญแจสําคัญในการโนมนาวใจที่มีประสิทธิภาพ ทักษะการ
สื่อสารตามหลั กอริส โตเติล มี 3 ประการ ดั งนี้ 1) Logos (Logical Appeal) เป น การเล าเรื่องที่ ผูเล าใช เหตุผ ลมา
ประกอบใหมีความดึงดูดนาสนใจ เนื้อความ เนื้อหาสมเหตุสมผล 2) Patho (Emotional Appeal) คุณสมบัติผูฟง
3) Ethos (Personal Appeal) คุณสมบัติของผูพูดมีผลตอการสื่อสาร
เมตตา วิวัฒนานุกูล และ ปภัสสรา ชัยวงศ (2561) กลาวถึง วาทวิทยากับการเปลี่ยนแปลงของมนุษยไววา
การดําเนินชีวิตตามสภาพแวดลอมภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไป พฤติกรรมและความคิดของมนุษยมีการปรับเปลี่ยนตาม
รวมถึงการสื่อสารของมนุษยก็วิวัฒนาการไปตามสภาพการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง ความกาวหนาทาง
เทคโนโลยี ดังนั้นศาสตรดานวาทวิทยา ซึ่งเนนการถายทอดผานสิ่งตางๆ เพื่อการสื่อสารของมนุษย จึงจําเปนตองทํา
ความเขาใจ เทาทันและปรับใหเขากับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงดวยเชนกัน

403

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ครบรอบ 60 ป
ความทาทายในการพัฒนานวัตกรรมเพือ่ ความยั่งยืน : 24 มิถุนายน 2565

ศิลปะการดําเนิน
รายการ

วิเคราะหเรื่องเลา
ลี้ลับ จํานวน 10 เรื่อง
กรณีศึกษารายการ
เดอะโกสตเรดิโอ

โครงสรางและองคประกอบ
การเลาเรื่อง
1. กลวิธีการลําดับเหตุการณ
2. โครงเรื่อง
- จุดเริม่ ตน
- ภาวะแทรกซอน
- จุดสําคัญ
- เริ่มคลี่คลาย
- การยุติเรื่อง
- เหตุการณตอเนื่อง
3. มุมมองการเลาเรื่อง

รูปแบบความเชื่อที่
ปรากฏในเรื่องเลา
การประกอบสราง
ความจริงในสังคม

กลยุทธการสื่อสาร

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยจะใชเครื่องมือการวิเคราะหตัว
บท (Textual Analysis) องคประกอบของการเลาเรื่อง (Component of Narrative ) จํานวน 10 เรื่อง ในป พ.ศ.
2563 รายการเดอะโกสตเรดิโอ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
แหลงขอมูลที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการสํารวจเพื่อคนหารายการเลาเรื่องลี้ลับที่ไดรับความนิยม
สูงสุดและมียอดผูติดตามมากที่สุด ซึ่งรายการ “เดอะโกสตเรดิโอ” เปนรายการที่มียอดผูติดตามในยูทูบ จํานวน 1.29
ลานคน จัดบนคลื่นวิทยุออนไลน ผานชองทางยูทูบไลฟ (Youtube Live) ชอง “The ghost radio official” โดย
เกณฑที่ใชในการคัดเลือกเรื่องเลาในรายการที่มียอดการรับชมมากที่สุดในป พ.ศ. 2563 จํานวน 10 เรื่อง เก็บขอมูล
ยอดการรับ ชม วั น ที่ 31 ธั น วาคม พ.ศ. 2563 มี ดั งนี้ (1) บ านเช า หลั งมหาลั ย เรื่ องโดย คุ ณ ริท ยอดการรั บ ชม
1,782,141 วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 (2) แรงกวาที่คิด เรื่องโดย คุณธิภา ยอดการรับชม 1,645,301 วันที่ 20
มิถุนายน พ.ศ. 2563 (3) 7 วันอันตราย เรื่องโดย คุณยาว ยอดการรับชม 1,346,623 วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2563
(4) คืนที่โชคราย เรื่องโดย คุณเตย ยอดการรับชม 1,191,332 วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2563 (5) เรื่องเลาจากพระ
เรื่องโดย คุณศร ยอดการรับชม 1,114,834 วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2563 (6) บานเชาชั่วคราว เรื่องโดย คุณติงลี่ ยอด
การรับ ชม 1,106,699 วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2563 (7) เรื่องสยองของเชาตรู เรื่องโดย คุ ณ ฟา ยอดการรับ ชม
1,042,198 วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 (8) ขางบาน เรื่องโดย คุณหนวด ยอดการรับชม 1,009,015 วันที่ 18
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ตุลาคม พ.ศ. 2563 (9) กลางดงดิบ เรื่องโดย คุณเบิรด ยอดการรับชม 1,001,143 วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2563 (10)
คุณไสย 2020 เรื่องโดย คุณเจมส ยอดการรับชม 915,277 วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2563
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล การศึกษาโครงเรื่อง และองคประกอบของเรื่องเลาลี้ลับ จํานวน 10 เรื่อง เลือก
แหลงขอมูลแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ผูวิจัยจะใชวิธีการวิเคราะหตัวบท (Textual Analysis) โดย
ใชกรอบแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องเลาและการเลาเรื่อง แนวคิดเรื่องความเชื่อ แนวคิดการประกอบสรางความจริงใน
สังคม และแนวคิดเกี่ยวกับวาทวิทยา รวมถึงการทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวของมาเปนเกณฑในการ
วิเคราะห
เกณฑการวิเคราะหขอมูล จากการศึกษากรอบแนวคิดและทฤษฎีนํามาประยุกตเพื่อเปนแนวทางการสราง
เกณฑการวิเคราะหโครงสรางเรื่องเลา ดังตอไปนี้ 1) กลวิธีการลําดับเหตุการณ 2) โครงเรื่อง 3) มุมมองการเลาเรื่อง
และการวิเคราะหศิลปะวิธีการดําเนินรายการ 1) การเปดเรื่องเขาสูการสนทนา 2) การสนทนากอนเขาสูเรื่องเลาลี้ลับ
3) การแทรกขอคิดเตือนใจ 4) การสรุปเหตุการณสงทาย 5) บทสนทนาสงทาย 6) การแทรกเรื่องราวความเชื่อ
การตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูล ผูวิจัยใชการตรวจสอบสามเสารูปแบบ Theory Triangulation
ดวยการใชมุมมองของทฤษฎีมาเปนกรอบในการวิเคราะหและการตรวจสอบขอมูล ดังนี้
1. ทฤษฎีการเลาเรื่อง (Narrative Theory) วิเคราะหโครงสรางและองคประกอบของการเลาเรื่อง ไดแก 1)
กลวิธีการลําดับเหตุการณ 2) โครงเรื่อง มี 6 องคประกอบดังนี้ (1) จุดเริ่มตน (2) ภาวะแทรกซอน (3) จุดสําคัญ (4)
เริ่มคลี่คลาย (5) การยุติเรื่อง (6) เหตุการณตอเนื่อง และ 3) มุมมองการเลาเรื่อง
2. ทฤษฎีวาทวิทยา (Rhetorical Theory) การวิเคราะหศิลปะวิธีการดําเนินรายการ และรูปแบบความเชื่อ
ในเรื่องเลาลี้ลับ ไดแก 1) การเปดเรื่องเขาสูการสนทนา 2) การสนทนากอนเขาสูเรื่องเลาลี้ลับ 3) การแทรกขอคิด
เตือนใจ 4) การสรุปเหตุการณสงทาย 5) บทสนทนาสงทาย 6) การแทรกเรื่องราวความเชื่อ
ผลการวิจัย
โครงสรางและองคประกอบในการเลาเรื่องลี้ลับ กรณีศึกษารายการเดอะโกสตเรดิโอ ผูวิจัยพบวา เรื่องเลาลี้
ลับจะใชการเรียงลําดับการเลาตามเวลาที่ประสบเหตุการณ เปนการเรียงลําดับเหตุการณตามเวลาปฏิทิน โดยสามารถ
แบงองคประกอบของโครงเรื่องลี้ลับได 7 ประการ คือ การนําเรื่อง ภาวะแทรกซอน จุดสําคัญ เริ่มคลี่คลาย เหตุการณ
ตอเนื่ อง และการยุ ติ เรื่อง ผู ศึ กษาพบวา องค ป ระกอบของโครงเรื่องเลาลี้ ลั บ กรณี ศึ กษาทั้ ง 10 เรื่อง จะปรากฏ
จุดสําคัญและเริ่มคลี่คลายเสมอ เปนองคประกอบที่จะขาดสวนใดสวนหนึ่งไมได และมุมมองการเลาเรื่อง โดยเรื่องเลา
ลี้ลับกรณีศึกษาทั้ง 10 เรื่อง สามารถจําแนกมุมมองการเลาเรื่องได 3 รูปแบบ ไดแก มุมมองการเลาเรื่องจากบุคคลที่
หนึ่ง (The First-Person Narration) จํานวน 4 เรื่อง มุมมองการเลาเรื่องที่เปนกลาง (The Objective) จํานวน 4
เรื่อง และอีก 1 เรื่อง เปนมุมมองการเลาเรื่องจากบุคคลที่หนึ่ง (The First-Person Narration) รวมกับมุมมองการ
เลาเรื่องที่เปนกลาง (The Objective) ซึ่งเรื่องเลาทั้ง 10 เรื่องนี้ มีการเลาเรื่องจากมุมมองของผูที่ไดประสบเหตุการณ
จริงและการเลาเรื่องจากบุคคลที่ 3
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การวิเคราะหเนื้อหาของเรื่องเลาลี้ลับทั้ง 10 เรื่อง สามารถแบงเนื้อเรื่องออกเปน 3 รูปแบบ คือ เนื้อเรื่อง
เกี่ยวกับสถานที่มี 5 เรื่อง จําแนกได 2 ประเภท ไดแก บานมือสอง บานเชา เนื้อเรื่องเกี่ยวกับอาชีพมี 2 เรื่อง จําแนก
ได 2 ประเภท ไดแก อาชีพเซลล และรานขายแบตเตอรี่ และสุดทายเนื้อเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อมี 3 เรื่อง จําแนกได 3
ประเภท ความเชื่อศาสนา ความเชื่ออาถรรพปา ความเชื่อคุณไสยมนตดํา
ศิลปะการดําเนินรายการและรูปแบบความเชื่อในเรื่องเลารายการเดอะโกสตเรดิโอที่ประกอบสรางความจริง
ทางสังคม มีองคประกอบทั้งสิ้น 5 สวน ดังนี้ 1) การเปดเรื่องเขาสูการสนทนา การเปดเรื่องหรือการปูพื้นเรื่องจะเปน
การนําเนื้อหาไปสูเนื้อเรื่องลี้ลับ การเปดเรื่องประกอบดวยองคประกอบยอย 2 สวน คือ (1) การแนะนําผูเลา การให
ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับผูเลาเรื่อง ไดแก ชื่อผูเลา การใหขอมูลเกี่ยวกับเนื้อเรื่อง การใหขอมูลเนื้อเรื่องจะปรากฏทุกครั้ง
ในการเลาเรื่องลี้ลับ โดยเปนการเกริ่นนําเนื้อหาบางสวนของเรื่องราวกอนการสนทนา (2) การแจงหัวเรื่อง การแจงหัว
เรื่องปรากฏทุกครั้งที่มีการเลาเรื่องลี้ลับ จะปรากฏรวมกับ การแนะนําผูเลาและการใหขอมูลเกี่ยวกับเนื้อเรื่อง 2) การ
สนทนากอนเขาสูเรื่องเลาลี้ลับ การสนทนากอนเขาสูเรื่องเลาจะเปนสวนที่ปรากฏทุกครั้งกอนเขาสูการเลาเรื่อง 3)
การแทรกขอคิดเตือนใจ การแทรกขอคิดเตือนใจไมไดปรากฏทุกครั้งในการเลาเรื่องลี้ลับ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับเนื้อเรื่องที่ผูเลา
นํามา 4) บทสนทนาสงทาย บทสนทนาสงทายเปนองคประกอบสวนสุดทายในการเลาเรื่องลี้ลับเพื่อจบการสนทนา
ประกอบด ว ย การตั ด บท คํ า ขอบคุ ณ และคํ า อํ า ลา 5) การแทรกเรื่ อ งราวความเชื่ อ เรื่ อ งราวความเชื่ อ เป น
องคป ระกอบที่ สําคัญ ที่สุดในการเลาเรื่องลี้ลับ เพราะจะอยูในทุกสวนของเรื่องเลา แตจะมีการหยิบยกเพื่อแทรก
เรื่องราวของความเชื่อที่เปนประเด็นในเนื้อเรื่องเพื่อขยายความ อธิบายใหรายละเอียด เกี่ยวกับขอมูลที่ตองการจะ
สื่อสาร การประกอบสรางความหมายของความเชื่อนั้นๆ ที่ปรากฏในเรื่องเลา
สรุปและอภิปรายผล
การลําดับเหตุการณ เรื่องเลาลี้ลับ กรณีศึกษาทั้ง 10 เรื่อง ทําใหสรุปไดวาผูเลาเรื่องลี้ลับมีรูปแบบการเลาที่
เปนไปในทิศทางเดียวกัน โดยการเลาเรื่องตามลําดับปฏิทิน (Chronological Order) โดยเปนการเลาไปตามลําดับ
เวลาของเหตุการณที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ยังทําใหผูฟงทําความเขาใจในเรื่องราวที่ผเู ลาตองการสื่อสารไดโดยไมทาํ ใหเกิดสับสน
ถึงแมการเลาเรื่องที่เรียงลําดับเหตุการณตามปฏิทินนั้นจะสามารถคาดเดาไดงายและเปนที่คุนชินของผูฟง แตก็ถือได
วาเปนการลําดับเหตุการณที่ถูกนํามาใชในการเลาเรื่องลี้ลับตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน โดยสอดคลองกับแนวคิดที่ วรัญู
วิจารณ (2561) กลาวถึงการเลาเรื่อง คือการรอยเรียงเหตุการณตางๆ โดยมีความสัมพันธกันของเหตุและผลในการ
ดําเนินเรื่องราวในชวงเวลานั้นๆ ไลเรียงเปนลําดับอันนําไปสูเหตุการณถัดไปจนถึงจบเรื่อง และมีผูเลาเรื่องลี้ลับที่ใชวิธี
เรียงลําดับโดยไมเรียงตามลําดับของเวลา โดยที่ผูเลาสามารถหยิบยกสวนใดในเนื้อเรื่องเพื่อมานําเสนอกอนและหลัง
หรือตัดทอนเหตุการณที่ไมจําเปนออกไปในบางสวนและเรียบเรียงเหตุการณใหมก็สามารถทําไดเชนกัน
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โครงสรางและองคประกอบในการเลาเรื่องลี้ลับ จากการวิเคราะหองคประกอบตางๆ ของเรื่องเลาลี้ลับทําให
เห็นถึงภาพรวมของการเลาเรื่องของผูเลา ที่มีวิธีการในการเลาที่หลากหลายรูปแบบ รวมไปถึงการนําเสนอเรื่องเลาที่
เปนเอกลักษณเฉพาะตัวบุคคล ทําใหรายการมีหลายแงมุมในการดึงดูดผูฟง ไมใหผูฟงเกิดความเบื่อหนาย เพราะเรื่อง
เลาลี้ลับในปจจุบันคอนขางเปดกวางสําหรับนักเลามือใหม หรือนักเลามืออาชีพ ในการนําเสนอเรื่องเลาในรูปแบบที่
เปนตัวเองใหแตกตางและนาสนใจ
วิธีที่ใชในการเลาเรื่องลี้ลับมีโครงสรางที่คอนขางชัดเจนและมีครบองคประกอบในลักษณะของการเกริ่นนํา
เรื่องที่จะนําเสนอ การแนะนําตัวละครที่เกี่ยวของกับเรื่องราวลี้ลับ ภูตผี และความเชื่อตางๆ จากเรื่องเลาทั้ง 10 เรื่อง
จะเห็นไดวา มีทั้งเรื่องราวที่เปนประสบการณตรง และเปนเรื่องราวของบุคคลอื่นโดยที่ผูเลาไมมีความเกี่ยวของอยูใน
เหตุการณ จะเห็นไดวาในการเลาเรื่องราวจะแตกตางกันเล็กนอย โดยในสวนของผูเลาที่มีประสบการณโดยตรงจะมี
การแนะนําตนเองที่เปนตัวละครในเรื่องเลาและรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ไดชัดเจนและลึกซึ้งกวา แตถาการเลาใน
มุมของของบุคคลอื่นโดยที่ผูเลาไมมีความเกี่ยวของอยูในเหตุการณ จะมีการเลาที่อธิบายรายละเอียดในมุมกวางและ
เปนกลางไมวาจะรายละเอียดของสถานที่หรือรายละเอียดของตัวละคร โดยทั้ง 2 รูปแบบ ตางก็มีความนาสนใจคนละ
แบบ เพราะมุมมองการเลาทั้ง 2 รูปแบบ ก็อาศัยองคประกอบเดียวกัน กลาวคือ มีจุดเริ่มตน แลวจึงเชื่อมโยงเขาสู
ภาวะแทรกซอน ซึ่งการดําเนินเรื่องในขั้นตอนนี้เปนการใหรายละเอียดจากเหตุ นําไปสูผลของเหตุ คือ จุดสําคัญและ
การคลี่คลาย ตลอดจนถึงการยุติเรื่องในที่สุด ถือเปนองคประกอบสําคัญจะขาดสวนใดไมได โดยภาพรวมแลวผูเลาจะ
แสดงอารมณและน้ําเสียงไปในทิศทางเดียวกับกับเนื้อเรื่อง แมไมใชเรื่องราวของตนเองก็ตาม จะมีการหยิบยกประเด็น
ตางๆ เพื่ออธิบายใหผูฟงเขาใจในเหตุการณที่เกิดขึ้นในเรื่องเลา และมีการสอดแทรกความคิดเห็น ทัศนคติของตนเอง
ที่มีตอเรื่องเลาอยางมีหลักการและมีเหตุมีผล
ในขั้นตอนของการดําเนินรายการ ผูดําเนินรายการตองใชศิลปะในการดําเนินรายการหลายประการดวยกัน
เพื่อประคองใหผูเลานําเรื่องไปสูจุดหมายอยางลงตัว และเปนสวนในการเพิ่มเติมเรื่องราวดวยการนําประสบการณที่ผู
ดําเนินรายการประสบกับตนเองมาอธิบายประเด็นตางๆ เพื่อใหรายละเอียดเกี่ยวกับประเด็นในเรื่องเลา เพื่อทําให
เรื่องเลาเกิดความสมจริง ผูเลาและผูดําเนินรายการลวนเปนจุดสําคัญที่ทําใหผูฟงรายการเกิดอารมณ ความรูสึกรวมใน
เหตุการณ แมในบางชวงที่ผูเลาเกิดอาการกังวล ผูดําเนินรายการก็จะพยายามชวนคุยและแนะนําวิธีการในการเลา
รวมถึงการสรางบรรยากาศที่เปนกันเองขณะการเลาเรื่อง ที่เริ่มตั้งแตการกลาวตอนรับผูเลาในตอนตน เพื่อลดความ
ประหมา อาการตื่นเตน ทําใหผูเลารูสึกผอนคลาย เนื่องจากรายการเดอะโกสตเรดิโอเปนรายการที่ออกอากาศสด
ดังนั้นผูดําเนินรายรายจึงตองมีความสามารถในการควบคุมสถานการณขณะออกอากาศ และแกไขปญหาเฉพาะหนา
ไดเหมาะสมและตรงจุด รวมถึงการแทรกเรื่องราวความเชื่อจากประสบการณของ ผูดําเนินรายการ และการแทรก
ขอคิดเตือนใจที่เปนสารประโยชน เปนสวนที่ชวยทําใหเรื่องเลาในแงมุมตางๆ มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้
ในขณะที่ผูเลากําลังดําเนินเรื่อง ผูดําเนินรายการทําหนาที่เปนผูฟงที่ดี และมีการตอบโตกันกับผูเลาเมื่อมีจุดไหนที่ผู
เลาอธิบายไมเขาใจ ผูดําเนินรายการจะเปนคนชวยถามและขยายความใหชัดเจนยิ่งขึ้น รวมถึงการทําใหผูเลารับรูวาผู
ดําเนินรายการฟงอยูตลอดเวลา การเลาเรื่องที่เกี่ยวของกับประสบการณลี้ลับในรายการเดอะโกสตเรดิโอนั้น ไมได
จํากัดบทบาทของผูดําเนินรายการทั้งหมด ผูดําเนินรายการสามารถที่จะถายทอดประสบการณรวมกับผูเลาเมื่อมี
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ประสบการณที่ใกลเคียงกัน โดยจะเปนการนําเสนอแคเพียงสั้นๆ เทานั้น เปนการแลกเปลี่ยนประสบการณที่ชวยเพิ่ม
บรรยากาศในการสนทนา
แมวาเรื่องเลาลี้ลับทั้ง 10 เรื่อง จะมีประเภทที่แตกตางกัน แตมีจุดรวมเดียวกันคือ เนื้อเรื่องลี้ลับทุกประเภท
ลวนสะทอนใหเห็นเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อในเรื่องของอํานาจลึกลับเหนือธรรมชาติ รวมถึงกฎเกณฑตางๆ ไปใน
ทิ ศ ทางเดี ย วกั น รายการเดอะโกสต เรดิ โอเปรีย บเสมื อนตั ว กลาง ที่ ป ระกอบสร างมุ ม มองความเชื่ อในรูป แบบที่
สอดแทรกในเรื่องเลาลี้ลับ ซึ่งการประกอบสรางความจริงทางสังคมของความเชื่อ อาจวิเคราะหไดวาเปนการสะทอน
ถึงรากฐานของระบบความเชื่อที่ฝงแนนกับสังคมไทยในปจจุบัน และยังยึดถือเกี่ยวกับความเชื่อนั้น การนําเสนอความ
เชื่อในรูปแบบตางๆผานการเลาเรื่องลี้ลับนั้น ผูดําเนินรายการและผูเลาก็ตางเปนผูกระทําไดเชนกัน โดยกระทําผาน
“ตัวกลาง” คือ รายการเดอะโกสตเรดิโอ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Berger and Luckman (1967) เกี่ยวกับการ
รับรูความจริงไววา มนุษยไมสามารถรับรูความจริงของโลกภายนอกไดดวยตนเองโดยตรง ซึ่งประสาทสัมผัสและ
กระบวนการการรับรูทางจิตของมนุษยถูกหลอหลอมจากกระบวนการทางสังคม โดยการประกอบสรางความหมาย
เกี่ยวกับความเชื่อในเรื่องเลาออกมาในรูปแบบ การใสความหมาย และแนวคิดความเชื่อตางๆ ที่มีทั้งดานบวก และ
ดานลบ ทวาในโลกของความจริงแลวอาจมีพื้นที่อื่นที่ไมไดใสความหมายเดียวกันเสมอไป
จากผลการวิเคราะหเรื่องเลาลี้ลับ พบวา การเลาเรื่องมีทั้งขอดีและขอเสีย ซึ่งสามารถนํามาปรับใชกับการ
เลาเรื่องในรูปแบบตางๆ ใหเขากับการสื่อสารการเลาเรื่องในยุคปจจุบันได โดยผูศึกษาไดเสนอถึงขอแนะนําเกี่ยวกับ
องคประกอบการเลาเรื่องอันเปนหลักสําคัญ ในการสื่อสาร ที่พึงมีในการสื่อสารทุกรูปแบบ เพื่อตอยอดพัฒนาการ
สื่อสารใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นประกอบดวย ดังตอไปนี้
1. การเรียบเรียง เตรียมเรื่องโดยวางเคาโครงการลําดับเหตุการณในการเลาเรื่อง การวางลําดับความสําคัญ
ของเนื้อหาที่ผูเลาตองการนําเสนอทั้งกอนเกิดเหตุ ระหวางเกิดเหตุการณ และหลังประสบเหตุการณ เพื่อหลีกเลี่ยง
การเลาที่ขาดจุดเชื่อมตอของประเด็นนั้นๆ เพราะการเลาที่เนนเฉพาะเนื้อหาที่เปนขอมูลสําคัญอาจทําใหผูรับขอมูล
เกิ ด ความสงสั ย ในประเด็ น ต างๆ ของเรื่องราว การเล าเรื่องโดยอาศั ย การเรีย บเรีย งเนื้ อหาตามลํ าดั บ ของเวลา
เหตุการณจริงหรือลําดับเหตุการณตามที่ผูเลาเห็นสมควรก็ไดเชนกัน แตสิ่งที่สําคัญคือการถายทอดออกมาใหผูรับ
ขอมูลทราบและเขาใจเรื่องราวไดงาย ไมซับซอน และเกิดจุดประทับใจ จากการไดรับรูเรื่องเลานั้น สามารถสื่อสารกับ
กลุมเปาหมายไดตรงจุดตรงประเด็น
2. เนื้อหาที่เกี่ยวของกับความเชื่อ การเลาเรื่องที่มีเนื้อหาประเภทนี้ควรคํานึงไวเสมอเกี่ยวกับมุมมองผูรับฟง
ที่มีความคิดแตกตาง การนําเสนอเรื่องเลาในรูปแบบนี้ ผูเลาควรเขาใจมุมมองของตนเองอยางถองแทเสียกอน รวมถึง
ศึกษาขอมูลเท็จจริงเกี่ยวกับเนื้อหา บางเรื่องก็ตองรูมากกวาขอเท็จจริง รวมถึงกําหนดขอบเขตในการเลา อาทิเชน
เรื่องเลาลี้ลับ โนมนาวใหผูฟงเห็นวาเมื่อคนตายแลวกลายเปนวิญญาณมีความนากลัว มากกวาการถกเถียงวาผีมีจริง
หรือไม พรอมกับ ยกตัวอยางชี้แจงเหตุผลและมีการรวบรวมหลักฐานมาสนับ สนุน ประเด็น ในเนื้อหานั้ นๆ อางอิ ง
เหตุการณที่เคยเกิดขึ้นจริงจากผูที่ไดรับการยอมรับและนาเชื่อถือ หรือความถี่ของการเกิดขึ้นจริงในสังคม ผูเลาตอง
สามารถใหรายละเอียดที่นาสนใจแกผูฟงได
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3. การใชเสียงและอารมณเพื่อเราความสนใจ สิ่งดึงดูดในการชวยเพิ่มความบันเทิง โดยผูเลาตองสอดแทรก
อารมณ ความรูสึกใหเขากับเนื้อเรื่อง เพราะนอกเหนือจากการชี้แจงเหตุผลและมีการรวบรวมหลักฐานมาสนับสนุน
ประเด็นในเนื้อหาจากขอที่ 2 แลว ตองอาศัยความรูสึกที่ผูเลาถายทอดแกผูฟง โดยใชถอยคําแสดงความหนักแนน
การใสอารมณประกอบใหผูฟงเกิดความรูสึกคลอยตาม เพื่อสรางจินตนาการและนึกภาพราวกับสัมผัสดวยตนเองในทุก
ลําลับของเนื้อหาในเรื่องเลา
4. การเปนผูฟงที่ดี การเลาเรื่องหรือการสนทนาใหราบรื่นและบรรลุวัตถุประสงคนั้น ผูฟงและผูพูดควร
ปฏิบัติหนาที่ของตนเองอยางเต็มที่และใหเกียรติคูสนทนาผานการแสดงออกทางพฤติกรรม คุณสมบัติของการเปนผูฟง
ที่ดี คือ ใหเกียรติผูพูดเสมอ ขณะฟงมีความกระตือรือรนจดจอ คิดตามอยูตลอดเวลา ไมพูดแทรกขัดจังหวะขณะที่อีก
ฝายยังพูดไมจบ หากมีขอสงสัยควรจดประเด็นหรือคําถามนั้นไวเพื่อรอจังหวะที่เหมาะสมในการถาม/ตอบ ขณะฟง
ควรมีการตอบสนองการฟงทุกครั้ง ดวยการแสดงทาทาง อารมณ น้ําเสียง และการตอบรับ ครับ/คะ อยูเสมอ เพื่อให
ผูฟงรูวาเรากําลังตั้งใจฟงอยูตลอด รวมถึงการสรุปและตีความเนื้อหาทุกครั้งที่มีการสื่อสาร เปนตน
หลักสําคัญในการสื่อสารจาก 4 ขอที่ผานมา พบวาการสื่อสารโดยใชการเลาเรื่องที่ตรงจุด ตรงประเด็น ผาน
กระบวนการเรียบเรียง ลําดับเหตุการณ รวมไปถึงองคประกอบทางดานอารมณ มารยาทในการสนทนาที่ดี สามารถ
นําไปใชประโยชนเพื่อถายทอดเรื่องราวในแงมุมตางๆ เพื่อสรางภาพลักษณของผูเลาในการสื่อสารใหผูรับสารเกิด
ความประทั บใจ สะทอนใหเห็ นถึงความสามารถของผูเลา อีกทั้ งยังนํ ามาปรับ ประยุกตใชใหตรงตามเปาหมายใน
บทบาทดานตางๆ เชน การเรียน การทํางาน นักการตลาด และการสรางคอนเทนตในโลกออนไลน เปนตน ซึ่งหลัก
สําคัญในการสื่อสารเหลานี้จะชวยเสริมใหทั้งผูเลาและผูฟงเขาใจกระบวนการและบทบาทของการเปนนักสื่อสารที่ดี
เพิ่มความมั่นใหตนเองและนํามาเปนแนวทางการพัฒนาการสื่อสารใหประสบผลสําเร็จและมีศักยภาพ
ขอเสนอแนะ
1. การศึกษานี้ เปนการศึกษาองคประกอบการเลาเรื่องและศิลปะการดําเนินรายการ ซึ่งไมครอบคลุมถึง
ผูรับสารทั้งหมด ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับมุมมองของผูรับสาร เพื่อศึกษาถึงความพึงพอใจและความ
ตองการของผูรับสาร ที่มีตอการเลาเรื่องในรายการเลาเรื่องลี้ลับและในรายการอื่นอยางไรบาง
2. ในงานวิจัยนี้ มุงเน นไปที่ก ารศึกษากลวิธีในการเลาเรื่องลี้ ลับ ทํ าให ไดรูถึงวิธีการที่ เป นทั้ งจุด แข็งและ
จุดออนของการเลาเรื่องลี้ลับ เพื่อนําขอมูลไปพัฒนาการสื่อสารในรูปแบบอื่นไดเชนกัน นอกจากนี้สามารถที่จะนํา
งานวิจัยชิ้นนี้ ไปเปนขอมูลในการศึกษาเพิ่มเติม เกี่ยวกับการเลาเรื่องในรูปแบบอื่น หรือในสื่อมวลชนชนิดอื่นๆ ตอไป
3. ผลจากการศึกษาในงานวิจัยนี้ มุงเนนไปที่กลยุทธการสื่อสารที่ใชในการเลาเรื่องที่ตรงจุด ตรงประเด็น
ผานกระบวนการเรียบเรียง ลําดับเหตุการณ รวมไปถึงองคประกอบทางดานอารมณในการสนทนา สามารถนําไปใช
ประโยชนในการถายทอดเรื่องราวผานการเลาเรื่องในแงมุมตางๆ เพื่อสะทอนใหเห็นถึงความสามารถของผูเลาและ
สรางความประทับ ใจใหแกผู ฟงที่มี สวนรวมในการสื่อสาร อี กทั้งยังนํ ามาปรับประยุ กตใชให ตรงตามเปาหมายใน
บทบาทดานตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
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บทคัดย่อ
การวิ จ ั ย ครั ้ ง นี ้ม ี ว ัต ถุ ประสงค์ 1) เพื ่ อศึ กษาพฤติ กรรมการซื ้ อ สลากกิ นแบ่ ง รั ฐ บาลของนิส ิ ตนั กศึกษา
มหาวิทยาลัย เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อหวยใต้ด ิน ของนิส ิตนักศึ กษา
มหาวิทยาลัย เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และ 3) เพื่อศึกษาความแตกต่างในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล
กับหวยใต้ดินของนิสิ ตนักศึ กษามหาวิทยาลัย เขตกรุงเทพมหานครและปริ มณฑล ผู้วิจัยใช้วิธีการเก็บข้ อมู ล ที่
หลากหลาย ได้แก่ การสัมภาษณ์เชิงลึกจากนักศึกษาที่ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลและหวยใต้ดินจำนวน 20 คน และผู้วิจัย
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหา และการวิเคราะห์ใจความสำคัญ
ผลการวิจัย จากกลุ่มผู้ที่ให้ข้อมูลพบว่า ในแต่ละงวดมีคนที่ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลมากกว่าหวยใต้ดิน สาเหตุ
มาจากความที่เป็นช่องทางการเสี่ยงโชคที่ถูกกฎหมาย และทำให้มีความเสี่ยงที่จะถูกโกงลดน้อยลง และกลุ่มตัวอย่างที่
ให้ข้อมูลที่คิดว่าหวยใต้ดินเป็นช่องทางที่พวกเขาจะเลือกลงทุนมากกว่าสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยที่เหตุผลหลักๆ ที่พวกเขา
เลือกเสี่ยงโชคลักษณะนี้ ได้แก่ ความสะดวกสบายในการซื้อทั้งในด้านของราคาที่ขึ้นอยู่กับผู้ซื้อว่าต้องการซื้อเท่าใดก็ได้
แต่หากเป็นสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างน้อยต้องใช้เงินจำนวน 80 บาท และความสะดวกในการซื้อตัวเลขโดยที่ผู้ซื้อ
ต้องการซื้อเลขใดก็สามารถซื้อได้ในทันทีไม่จำเป็นต้องไปตามหาเลขดังกล่าวจากพ่อค้าแม่ค้ารายใด และผลตอบแทน
ที่ได้รับจากการเสี่ยงโชคเป็นสิ่งที่ดึงดูดใจให้ผู้ที่ต้องการเสี่ยงโชคเกิดแรงจูงใจในการเสี่ยงโชคในช่องทางนี้มากยิ่งขึ้น
คำสำคัญ: สลากกินแบ่งรัฐบาล หวยใต้ดิน การพนัน
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Abstract
This research had three main objectives; 1) analyzing legal lottery purchasing behavior among
undergraduate students in Bangkok and vicinity, 2) analyzing an illegal lottery purchasing behavior
among undergraduate students in Bangkok and vicinity, and 3) analyzing the difference between a
legal lottery and illegal lottery purchasing behavior among undergraduate students in Bangkok and
vicinity. The researcher collected data through in-depth interviews with 20 students who purchased
a legal and an illegal lottery. Data were analyzed using the content analysis method.
According to the results, the researcher found that these students mostly prefer to purchase
legal lottery more than illegal lottery in every lottery draw. That is because since it is legal and
purchasing a legal lottery can prevent buyers from being cheated. On the contrary, some of them
prefer illegal lottery since this kind of lottery is easier to gamble in three aspects. Firstly, there is no
restriction on the price and quantity, while a legal lottery is costed at least 80 baht. Secondly, it is
more convenient for buyers to buy any number they want, while they need to find a wanted number
of legal lottery from sellers who have it. Lastly, the reward from an illegal lottery is quite tempting.
These are factors that attract buyers to purchase this kind of lottery.
Keywords: Government Lottery, Illegal Lottery, Gambling
บทนำ
ลอตเตอรี่เป็นส่วนหนึ่งของประวัติ ศาสตร์มนุษย์มาช้านาน ในสมัยอดีต รูปแบบลอตเตอรี่มีความแตกต่างกัน
ออกไปตามช่วงเวลา การเล่นการพนันลอตเตอรี่ถูกบันทึกไว้ในพันธสัญญาเดิม โดยจักรพรรดิชาวโรมันเสนอลอตเตอรี่
ให้กับกษัตริย์ชาวฝรั่งเศสใช้เพื่อเป็นการหาเงินทุนซึ่งเป็นส่วนสำคัญของงานสาธารณะของ พวกเขา (Willmann,
1999) ปัจจุบันลอตเตอรี่เป็นธุรกิจที่มีขนาดใหญ่ และมีการแพร่หลายอย่างน้อย 100 ประเทศและเขตอำนาจศาล
200 แห่งและทั่วโลก (Ariyabuddhiphongs, 2017) การเล่น “หวย” เป็นปรากฏการณ์ที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่าง
ยาวนาน มีการพบหลักฐานว่าชาวจีนอพยพได้นำการเล่นหวยเข้าสู่ประเทศไทยตั้งแต่ยุคต้นรัตนโกสินทร์ สำหรับการออก
ลอตเตอรี่ หรือสลากแบบยุโรป มีขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2417 ตรงกับสมัยรัชกาลที่ 5 เนื่องในงานพระราชพิธีเฉลิม
พระชนมพรรษาของพระองค์ โดยมีวัตถุประสงค์ช่วยเหลือพ่อค้าต่างชาติที่นำสินค้ามาร่วมแสดงในการจัดพิพิธภัณฑ์
ในพระบรมมหาราชวัง และได้มีการออกลอตเตอรี่ในวาระพิเศษอีกหลายครั้ง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อบำรุงสาธารณกุศล
อาทิ “ลอตเตอรี่เสือป่าล้านบาท” เพื่อหารายได้บำรุงกองเสือป่าอาสาสมัคร ภายหลั งการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
2475 ในปีถัดมารัฐบาลมีนโยบายลดเงินรัชชูปการทำให้รัฐขาดรายได้ จึงได้ดำริให้มีการออกลอตเตอรี่รัฐบาลเป็น
ประจำขึ้นโดยเรียกว่า “ลอตเตอรี่รัฐบาลสยาม” โดยพิมพ์ออกจำหน่ายจำนวน 1 ล้านฉบับ ฉบับละ 1 บาท ปีละ 4 งวด
กระทั่งปี พ.ศ. 2482 จึงมีการก่อตั้งสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และในปี พ.ศ. 2517 ได้มีการออกพระราชบัญญัติ
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สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลขึ้น กำหนดให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นนิติบุคคล และเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัด
กระทรวงการคลัง
เป็นที่ทราบกันทั่วไปว่า คนไทยนิยมเล่นการพนันมาโดยตลอดตั้งแต่อดี ตจนถึงปัจจุบัน และการพนันเป็น
กิจกรรมที่มีมาคู่กับทุกชนชั้น มีการสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน การพนันเป็นส่วนหนึ่งของความบันเทิง รวมถึงการนำ
การพนันมาผนวกกับการแข่งขันและการละเล่น เช่น การแข่งขันชกมวยต่อสู้ กระบี่กระบอง แข่งเรือ ก็จะมีการพนัน
ขันต่อกันตลอดเวลา อีกทั้ งยังมีการวิวัฒนาการไปเรื่อยๆ มีการพนันขันต่อในเรื่องการต่อสู้ของปลา หรือกัดปลากัด
การชนนก การชนไก่ตามบ่อนไก่ต่างๆ การแข่งขันวิ่งควาย การแข่งวิ่งม้า การชนโค เป็นต้น (เฉลิมพงษ์ พงษ์ประชา,
2558) การเสี่ยงโชคด้วยการเล่นหวยเป็นวิธีรวยทางลัดชนิดหนึ่ง ซึ่งปั จจุบันการเล่นหวยได้ระบาดไปยังประชาชน
เกือบทุกท้องที่ แม้กระทั่ง ชาวไร่ ชาวนา ชาวเขา เด็ก นักเรียน นักศึกษา เพราะอยากรวยเร็ว (ธีรโชติ เกิดแก้ว, 2550)
ประเทศไทยในปัจจุบันการพนันออนไลน์จัดอยู่ในประเภทการพนันที่ผิดกฎหมาย โดยรูปแบบการพนัน
ฟุตบอลออนไลน์ การพนันคาสิโนออนไลน์ การพนันหวยออนไลน์ และการค้าที่ใช้การชิงโชคเป็นเครื่องมือ โดยกลุ่มที่เล่น
การพนันออนไลน์มีหลากหลายรวมถึงนักเรียน นักศึกษา การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่ทำได้อย่างรวดเร็ว ง่าย และสะดวก
ผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ทำให้ยากต่อการติดตามกำกับและควบคุม (ชูชีพ ประทุมเวียง, ชญาดา ดานุวงศ์
และสุภัชญา ธานี, 2561) สลากกินแบ่งรัฐบาลและหวยใต้ดินจัดเป็นอบายมุขชนิดหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับสังคมไทยมาช้านาน
สืบเนื่องจากสถานการณ์การพนันในปัจจุบันได้ขยายออกไปในวงกว้างและมีการพัฒนารูปแบบและชนิดของการเล่น
การพนันออกไปอย่างหลากหลาย จึงทำให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย และทุกกลุ่ม สามารถเข้ าถึงการพนันได้อย่าง
ง่ายดาย (จารุวรรณ นิธิไพบูลย์, 2558) อาจจะกล่าวได้ว่า กลุ่มนักศึกษาเป็นกลุ่มผู้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือหวยใต้ดิน
กลุ่มหน้าใหม่ของสังคมไทย มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงอายุเริ่มแรกของผู้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือ
เล่นหวยใต้ดินเริ่มแรกมีแนวโน้มมีอายุน้อยลงหรือเป็นกลุ่มเยาวชนตามลำดับ (จิราพัชร สุทธิ, 2562)
นักศึกษาเป็นผู้ที่ไม่มีรายได้เป็นของตนเอง และยังต้องพึ่งพาเงินจากผู้ปกครองการดำ รงชีวิต ปัจจุบัน
นักศึกษาบางกลุ่มมีความต้องการเงินในชีวิตประจำวันมากขึ้น รวมถึงค่านิยมที่ได้รับมาอย่างผิดๆ บวกกับความต้องการ
นำเงินมาใช้จ่ายซื้อของเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง การเล่นหวยเถื่อนจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจและ
ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงจากเหล่านิสิตนักศึกษา เพราะเป็นการพนันที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย ไม่ซับซ้อน จึงส่งผลให้
มีกลุ่มคนเหล่านี้เข้ามาเล่นการพนันชนิดนี้เป็นจำนวนมาก (กาญจนวรรณ บุญอินทร์, ไวพจน์ กุลาชัย, และ ธีระ กุลสวัสดิ์,
2562) ดังนั้น ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาพฤติกรรมการซื้อ สลากกินแบ่งรัฐบาลในนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย และ
ความแตกต่างในการเลือกซื้อ สลากกินแบ่ง รัฐบาลกับหวยใต้ดินของนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย เขตกรุงเทพและ
ปริมณฑล จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างยิ่งกับการทำความเข้าใจ “หวยใต้ดิน” และ “สลากกินแบ่งรัฐบาล” ให้มากขึ้น
โดยการศึกษาจากชีวิตนิสิตนักศึกษาที่เล่นหวยจากมุมมองของพวกเขาเองผ่านการสัมภาษณ์ ซึ่งจะช่วยให้รู้จักโลกของ
นักเล่นหวยได้ดี
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลในนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย เขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อหวยใต้ดินในนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
3. เพื่อศึกษาความแตกต่างในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกับหวยใต้ดินของนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง/การทบทวนวรรณกรรม
ทฤษฎีการพนันแบบดั้งเดิม
เป็นผลงานวิจัยของนักสังคมวิทยา จิตวิทยา เศรษฐศาสตร์ และอาชญาวิทยา ในช่วงพ.ศ. 2513–2523 วิธี
การศึกษาการพนันแบบดั้งเดิมก่อให้เกิดความโน้มเอียงด้านวิธีการที่สำคัญและมีความเกี่ ยวเนื่องกัน 2 ประการคือ
หน้ า ที่ น ิ ย ม (Functionalism) และประจั ก ษ์ น ิ ย ม (Positivism) การศึ ก ษาส่ ว นใหญ่ ม ี ล ั ก ษณะหน้ า ที ่ น ิ ย ม
(Functionalist) โดยเน้นให้ความสนใจกับผลกระทบของการพนันที่มีต่อสังคม บทบาทของการพนันในการเสริมและ
ขยายค่านิยมของสังคมและทิศทางและการปรับตัวของการพนันให้เข้ากับสถาบันทางสังคมอื่น เช่น ครอบครัว งาน
และทัศนคติอื่นๆ ปัจจุบันทฤษฎีทางสังคมเกี่ยวกับการพนันได้พัฒนาเป็นสังคมวิทยาของพฤติกรรมการพนันและ
การบริหารสังคม ในขณะที่วิธีการบริหารสังคมให้ความสนใจกับการศึกษาปัญหาแนวโน้มและการกระจายตัวของผู้เล่น
เป็นหลัก สังคมวิทยาของการพนันมุ่งศึกษาในวงกว้างที่เกี่ยวกับหน้าที่ของการพนันซึ่งก็คือมีการยอมรับโครงสร้างและ
แง่มุมทางเศรษฐกิจและการเมืองของการพนันว่าเป็นจัดเริ่มต้นในการศึกษาเนื้อหาของพฤติกรรมการพนัน โดยสรุป
ทฤษฎีแบบดั้งเดิมเกี่ยวกับการพนันถูกจำกัดโดยตัวแบบที่ใช้ในการวิเคราะห์ซึ่งเน้นที่ตัวผู้เล่นมากกว่าการเล่น สังคม
วิทยาแบบดั้งเดิมภายใต้ กรอบหน้าที่นิยม (Functionalist) อธิบายปัญหาสังคมมากกว่าแง่มุมทางจิตวิทยาของ
การพนัน โดยไม่มีที่มาและภายในกรอบทฤษฎีมีการยอมรับสิ่งที่ดำรงอยู่แล้วว่าเป็นจริงไว้ก่อน ( Status Quo) และ
ไม่ชอบให้มีการวิจารณ์อย่างลึกซึ้ง ส่วนนักวิจัยเชิงประจักษ์ (Positivist) แม้จะมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับ
ความแตกต่างทางสังคมของผู้เล่นหรือสถานที่เล่น แต่เพราะความไร้ทฤษฎี (Atheoretical) และวิธีการที่คงที่ (Static)
ทำให้ พ วกเขาไม่ อาจให้ คำอธิ บายอย่า งเพี ยงพอต่ อการกำหนดหรือการดำรงอยู ่ ของความแตกต่ างเหล่านั้นได้
(สังศิต พิริยะรังสรรค์, นวลน้อย ตรีรัตน์, และ ยงยุทธ ไชยพงศ์, 2546)
ทฤษฎีการพนันแนวหน้าที่นิยม
คือการมองการพนันในมุมการพักผ่อน (Leisure) จากมุมมองนี้การพนันเป็นสิ่งที่ให้ความบันเทิงและได้รับ
ความนิยม ดังนั้นการศึกษาจำนวนมากมุ่งสนใจที่จิตวิทยาของการพนันโดยพยายามศึกษาแรงจูงใจและพฤติกรรมของ
คนที่เกี่ยวข้องในกระบวนการเล่น จากมุมมองนี้ การเล่นพนันถือว่าเป็นกิจกรรมยามว่างที่ได้รับการยอมรับว่าเป็น
สิ่งชดเชยมุมที่ล้มเหลวและไม่น่าพึงพอใจของสังคม ในปัจจุบันการพนันจึงถูกนิยามด้วยคำว่า “เล่น” ดังนั้น การพนัน
จึงถือว่าเป็นองค์ประกอบที่จำเป็นในการดำรงและรักษาดุลยภาพของโครงสร้างสังคมเอาไว้ การพนันกลายเป็นประเด็นสำคัญ
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ก็ เ พราะลั ก ษณะของการทำงานสมั ย ใหม่ ท ำให้ คนอ่ อ นล้ า และบั ่ น ทอนความคิ ด สร้ า งสรรค์ ข องคนโดยทั ่ ว ไป
(สังศิต พิริยะรังสรรค์ และคณะ, 2546)
ทฤษฎีการพนันแนวการบริหารสังคม
เป็นทฤษฎีที่เน้นความเหลื่อมล้ ำทางสังคมที่เกิดจากผลกระทบของการพนันที่ถูกกฎหมาย ซึ่งได้รับอิทธิพล
จากสังคม สิ่งแวดล้อม และโครงสร้างทางเศรษฐกิจ เป็นต้น โดยรัฐมักเป็นผู้ให้การสนับสนุนเพราะมีความห่วงใย
ปัญหาอาชญากรรมและผลกระทบที่อาจมีต่อนโยบายด้านสวัสดิ ภาพและสังคม หลังจากที่ปรากฏว่าการพนันที่ผิด
กฎหมายได้มีการขยายตัวออกไปเป็นอย่างมาก ซึ่งการพนันเชิงพาณิชย์และการพนันคาสิโนเกิดขึ้นในช่วงหลัง
สงครามโลกครั้งที่ 2
นักวิชาการเชิงประจักษ์ (Positivism) นิยมใช้วิธีการออกแบบสอบถาม (Survey Method) วิธีการนี ้ มี
ประโยชน์แต่มีข้อจำกัดหลายประการ เช่น การละเลยมิติทางการเมืองและประวัติศาสตร์ของการพนันทำให้สมมติฐาน
ที่ว่าการพนันเป็นสิ่งที่ไม่มีโครงสร้าง ไม่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมหรือไม่มีความขัดแย้งหรือแข่งขันกันในทางเป็น
จริง การพนันที่ว่าเป็นสันทนาการต้องเผชิญหน้ากับข้อกีด กันทางสังคม ซึ่งเป็นตัวกำหนดที่ขัดแย้งกับสมมติฐาน
ดังกล่าว เช่น การศึกษาการพนันของนักเล่นที่เป็นหญิงแสดงว่าผู้หญิงมีบทบาทเป็นรองในสังคมทุนนิยม และข้อจำกัด
ของผู้หญิงมีมากกว่าผู้ชาย นอกจากนี้ การพนันยังมีผลโดยตรงในเรื่องสิทธิและอำนาจในสังคมอีกด้วย ความสำคัญในเชิง
วิเคราะห์ควรจะดูว่าการพนันถูกกำหนดโดยรัฐและกฎหมายซึ่งกำหนดว่าอะไรที่จะได้รับอนุญาตหรือไม่ได้รับอนุญาต
แต่การศึกษาเชิงประจักษ์มีความเอนเอียงที่จะมองกฎหมายว่าเป็นสิทธิหรือเป็นพฤติกรรมที่ไม่น่ายอมรับ รวมถึงตัวแปร
ทางสังคมที่มีความละเอียดมากเกินไปทำให้ไม่สามารถให้ข้อสรุปเกี่ยวกับรูปแบบของการพนันได้ สมมติฐานที่ถือว่า
การพนันเป็นสันทนาการที่ทัดเทียมกับกิจกรรมอื่นทำให้การวิเคราะห์เป็นไปอย่างยากลำบาก หรือการตั้งสมมติฐานว่า
ผู้เล่นมีความสมัครใจและมีความตั้งใจที่จะเล่นอยู่แ ล้ว ทำให้ไม่มีการตั้งคำถามเกี่ยวกับการให้บริการและการควบคุม
ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญ นอกจากนี้มีการทดสอบทฤษฎีการพนันจำนวนมากแล้วพบว่า ไม่สอดคล้องกับความจริงและไม่เพียงพอที่จะ
อธิบายพฤติกรรมการเล่นพนันได้ สิ่งที่ค้นพบคือ ระบบสังคมกลับเป็นตัวกำหนดวิธีการพนันและเป็นผู้ให้บริการ เป็นต้น
(สังศิต พิริยะรังสรรค์ และคณะ, 2546)
ทฤษฎีการพนันแนวทางเลือกสาธารณะ
ทฤษฎีทางเลือกสาธารณะ (Public Choice Theory) มีอิทธิพลเป็นอย่างมากในการอธิบายการพนันคาสิโน
ในอเมริกาปัจจุบัน ทฤษฎีนี้สะท้อนให้เห็นแนวคิดทางการเมืองที่เป็นเสรีนิยมและการพัฒนาเศรษฐกิจซึ่งอยู่เบื้องหลัง
การกำเนิดของอุตสาหกรรมนี้ การศึกษาคาสิโนในยุคเริ่มแรกวิเคราะห์กำเนิดของคาสิโนด้วยตัวแบบความเบี่ยงเบน
และมองว่าการขยายตัวของคาสิโนในช่วงปี พ.ศ. 2513 เป็นการทำให้ความเบี่ยงเบนเป็นสิ่งถูกกฎหมาย ซึ่งสะท้อน
การตีความแบบดั้งเดิมที่ว่า สถานการณ์พนันคาสิโนที่ถูกควบคุมโดย “องค์กรอาชญากรรม” ( Organized Crime)
อย่างไรก็ตาม การลงทุนโดยบริษัทมหาชนที่ได้รับความเชื่อถือในช่ วงนั้นทำให้คาสิโนได้รับการยอมรับมากกว่าการพนันใน
รูปแบบอื่นๆ ผู้สังเกตพบทัศนคติที่เปลี่ยนไปนี้ ได้แก่ นักสังคมศาสตร์ที่ศึกษาการพนันคาสิโนในฐานะอุตสาหกรรมใหม่ที่มี
การขยายตัว แม้ว่าคาสิโนจะเป็นอุตสาหกรรมที่ต้องมีการควบคุมเป็นพิเศษโดยรัฐก็ตาม การศึกษาเรื่องการพนันที่
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เกิดขึ้นในระยะต่อมาคือช่วงปี พ.ศ. 2523 เต็มไปด้วยเรื่องการศึกษานโยบายการพนันเชิงพาณิชย์และการดำเนินการ
ปัญหาการเมืองของคนกลุ่มน้อย ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลและธุ รกิจเอกชน และปัญหาการตัดสินใจและ
การเปลี่ยนแปลง เป็นต้น การศึกษาวิธีนี้มีข้อเด่นคือเรื่องเกี่ยวกับนโยบายทั้งสิ้น และมีการใช้ทุกสาขาวิชาในการแก้ปัญหา
ทางเทคนิค โดยทั่วไปการวิจัยเป็นเรื่องที่ให้ความสำคัญกับรายละเอียดของสิ่งที่ค้นพบเกี่ยวกับ การจัดการกลยุทธ์ การกำหนด
นโยบาย และการจัดองค์กรของรัฐ มากกว่าวิธีการศึกษาแบบอื่น ๆ โดยอาศัยปรัชญาระบบตลาดเสรี วิธีการ และ
สมมติฐานทางเศรษฐศาสตร์ นักวิเคราะห์ธุรกิจได้ประยุกต์ทฤษฎีการตลาดและการจัดการใน การศึกษาและชี้นำ
อุตสาหกรรมการพนันที่มีการขยายตัวและมีการแข่งขันมากขึ้น (สังศิต พิริยะรังสรรค์ และคณะ, 2546)
ทฤษฎีการพนันแนวอาชญาวิทยาและประวัติศาสตร์กฎหมาย
เป็นทฤษฎีที่เน้นการสังเกตความสลับซับซ้อนในแง่มุมการเมืองและนิติศาสตร์ จุดที่เด่นก็คือคำอธิบาย
เกี่ยวกับนโยบายการพนันที่มีรากฐานจากการพัฒนาอาชญวิทยาและประวัติกฎหมาย การศึกษาเหล่านี้ของนักอาชญวิทยา
แสดงให้เห็นความสำคัญที่ว่า รัฐบาลมีข้อจำกัดและเป็นเสมือนศูนย์รวมของการแข่งขันทางความคิด ( Forum) ที่มี
ความสลับซับซ้อนมากกว่าที่จะเป็ นองค์กรที่มีอ ำนาจและสามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเอง (Autonomy) อย่างที่
นักเศรษฐศาสตร์หรือทฤษฎีทางเลือกสาธารณะเข้าใจกัน การวิเคราะห์ของนักอาชญวิทยาเน้นความสำคัญของปัจจัย
โครงสร้างวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งแสดงให้เห็นว่าอำนาจทางการเมืองในการพัฒนาคาสิโนมีบทบาทสำคัญอย่างไรภายใต้
กรอบของสังคมวัฒนธรรมและอำนาจอันจำกัด และทางเลือกทางด้านเศรษฐกิจของรัฐมีบทบาทกำหนดและจำกัด
ทางเลือกทางด้านนโยบายอย่างไร การเน้นให้เห็นว่ากรอบเชิงโครงสร้างมีส่วนกำหนดการแข่งขันท างความคิด
ผลประโยชน์ของฝ่ายต่างๆ และทรัพยากรได้อย่างไรช่วยเปิดเผยให้ เห็นความสลับซับซ้อนและความไม่แน่นอนที่
ไม่อาจทำนายได้ของกระบวนการกำหนดนโยบายการพนัน (สังศิต พิริยะรังสรรค์ และคณะ, 2546)
วิธีดำเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการทราบพฤติกรรมการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลและหวยใต้ดินในกลุ่มนิสิต
นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย และศึกษาความแตกต่างในการเลือกซื้อ สลากกินแบ่ง รัฐบาลกับหวยใต้ดินของนิสิต
นักศึกษามหาวิทยาลัย ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพแบบศึกษาเฉพาะกรณี
(Case Study Research Method) โดยอาศั ย วิ ธ ี ว ิ จั ย เชิ ง เอกสาร (Documentary Research) ทั ้ ง ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ดำเนินการวิจัยโดยการใช้ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล
ซึ่งผู้วิจัยจะมีขั้นตอน ดังนี้
1. ทำการศึกษาข้อมูลจากเอกสาร (Documentary Research) ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีต่างๆ ที่มี
ความเกี่ยวข้องกับการศึกษาครั้งนี้ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาและประกอบการอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น
โดยผู ้ ว ิจ ั ยได้ ศึ กษาจากบทความ วารสาร และงานวิจ ัย ที ่ เกี ่ย วข้ อง เพื ่ อสร้ า งแบบสั ม ภาษณ์เชิง ลึ ก (In-Depth
Interview) ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2. ทำการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์โดยสัมภาษณ์เชิงลึก โดยเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informants)
โดยใช้วิธีเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลงานวิจัย และคำตอบที่เป็นจริง ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัย
ที่ต้องการศึกษา ผู้วิจัยได้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิ งลึก
ซึ่งหัวข้อของการสัมภาษณ์แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้
1. ข้อมูลทางประชากรศาสตร์ของผู้ที่ซื้อหวยใต้ดินและสลากกินแบ่งรัฐบาล ประกอบไปด้วยข้อคำถาม ได้แก่
เพศ อายุ ระดับการศึกษา และจำนวนครั้งที่ถูกรางวัลใน 1 ปีย้อนหลัง
2. พฤติกรรมการซื้อหวยใต้ดินและสลากกินแบ่งรัฐบาลของนักศึกษาในกรุงเทพมหานคร
3. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการซื้อหวยใต้ดินและสลากกินแบ่งรัฐบาลของนักศึกษาในกรุงเทพมหานคร
4. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ใช้เวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล ตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564–มกราคม พ.ศ. 2565 ผู้วิจัย
ได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1. การศึกษาข้อมูลจากเอกสาร ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ทำการศึกษาจาก
บทความ วารสารวิ ชาการ สื บ ค้ น ข้อมู ลจากอิน เทอร์ เน็ ต (Internet) และงานวิ จ ัย ที ่ มี ผู ้ ศึ กษาไว้ ในแง่ ม ุมต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง
2. ผู้ให้ข้อมูลสำคัญที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นิสิตนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือก ดังนี้
2.1 เป็นนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาในมหาวิทยาลัย ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
2.2 และเป็นผู้เคยซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลและหวยใต้ดินไม่น้อยกว่า 5 ครั้งในระยะเวลา 1 ปี
2.3 ผู้ให้ข้อมูลสำคัญจำนวน 20 คน โดยผู้วิจัยทำการหยุดสัมภาษณ์เมื่อผู้ให้ข้อมูลสำคัญเริ่มมี
การให้ข้อมูลในการตอบคำถามซ้ำกับข้อมูลของผู้ให้สำคัญก่อนหน้า (งามพิศ สัตย์สงวน, 2558)
3. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ (Interview)
3.1 ผู้วิจัยได้กำหนดวัน เวลา และสถานที่สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ
3.2 ผู้วิจัยได้ดำเนินการสัมภาษณ์ โดยใช้วิธีการจดบันทึกการสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลสำคัญ
3.3 ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ แล้วนำมาวิเคราะห์ พร้อมทั้งแยกแยะจับประเด็น
ต่างๆ ที่เกีย่ วข้อง อีกทั้งการตัดคำพูดบางคำที่ไม่เหมาะสม และไม่เกี่ยวข้องกับการวิจัยออกไป เพื่อให้ข้อมูลนั้นเป็นไป
ตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ
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การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการศึกษาในงานวิจัยครั้งนี้ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลวิธีการเชิงคุณภาพ โดยเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลแบบ
บรรยายและพรรณนา (Descriptive Research) เมื่อผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งเอกสารและแบบสัมภาษณ์ได้เพียงพอ
ต่อการศึกษาตามวัตถุประสงค์การวิจัยแล้ว ผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นต้น โดยนำมาจัดหมวดหมู่ให้เป็น
ระเบียบตามเค้าโครงเรื่อง และทำการสรุปผลเพื่อเป็นแนวทางในการวิเคราะห์และหาข้อมูลเพิ่มเติมต่อไป
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก
1. การกำหนดประเด็นคำถามเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์
แบบไม่เป็นทางการโดยการเตรียมแนวคำถามการสัมภาษณ์ไว้ล่วงหน้า เพราะสามารถยืดหยุ่นและกระทำได้โดยง่าย
และมีความต่อเนื่องของคำถาม สามารถเจาะลึก การตั้งแนวคำถามหลักไว้ก่อนล่วงหน้าเป็นแบบกว้างๆ เพื่อให้มี
จุดยืนและประเด็นที่ต้องสัมภาษณ์ ใช้ลักษณะคำถามแบบปลายเปิด ไม่มีการกำหนดหรือเรียงลำดับหัวข้อคำถาม
แต่เป็นการสนทนาแบบธรรมชาติ และไม่สร้างความอึดอัดแก่ผู้ถูกซักถาม เช่น สำหรับการสัมภาษณ์สามารถสรุปได้
2 แบบ
1.1 การสัมภาษณ์แบบเปิดกว้างไม่จำกัดคำตอบ เพื่อให้ผู้สัมภาษณ์มีค วามเป็นอิสระที่จะเล่าเรื่อง
ต่างๆ ของตนเอง และครอบครัว ผู้วิจัยได้ใช้แนวคำถามนี้ สำหรับกลุ่มเป้าหมายนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่มีพฤติกรรมการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลและหวยใต้ดิน ซึ่งจะถามในเรื่องความเป็นอยู่
ชีวิตประจำวัน เป็นต้น รวมไปถึง ผู้วิจัยใช้การสังเกตพฤติกรรมของผู้ถูกสัมภาษณ์ควบคู่ไปด้วยทุกครั้ง
1.2 การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก หรือการสัมภาษณ์แบบมีจุดสนใจโดยเฉพาะ เป็นการสัมภาษณ์
เจาะจงในเรื่องที่เป็นจุดสนใจของผู้วิจัย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรื่องพฤติกรรมการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลและหวยใต้ดิน
2. ใช้การจดบันทึก และการบันทึกเสียงของผู้ให้ข้อมูลสำคัญ วิธีการจดบันทึกโดยละเอียดภายหลังจากที่
ได้จากการสนทนา การสัมภาษณ์ การบันทึกการสังเกต เพื่อป้องกันการลืม การตั้งสมมติฐานชั่วคราวจากการวิเคราะห์
ข้อมูลภาคสนาม ช่วยให้สามารถเรียบเรียงความคิดในการวางแผนงานต่อไป นอกจากนี้ยังช่วยให้สรุปข้อมูลได้เป็น
ระยะๆ อีกด้วย ส่วนใหญ่การสังเกตจะทำไปควบคู่ไปกับการสัมภาษณ์ การบันทึกเสียงของผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ผู้วิจยั จะ
ทำการขออนุญาตใช้เครื่องบันทึกเสียง เมื่อผู้ให้ข้อมูลสำคัญไม่ขัดข้อง ผู้วิจัยจะได้บันทึกเสียงไว้ ทำให้สามารถเก็บ
รายละเอียดของข้อมูลได้มากขึ้น โดยไม่ต้องพะวงกับการจดบันทึกภายหลัง ทำให้การสนทนาเป็นไปอย่างธรรมชาติ
และสามารถที่จะสังเกตดูอากัปกิริย าของผู้ให้ข้อมูล และสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์นั้นๆ ได้อย่ างเต็มที่ในกรณีที่ผู้ให้
ข้อมูลไม่เต็มใจ ผู้วิจัยก็จะไม่ใช้เทปบันทึกเสียง เพื่อให้ผู้ให้ข้อมูลสำคัญสบายใจในการให้ข้อมูลเพื่อให้ข้อมูลที่ได้
3. เพื ่ อ ให้ ข ้ อ มู ล มี ค วามแม่ น ยำ น่ า เชื ่ อ ถื อ และป้ อ งกั น ความผิ ด พลาด จะต้ อ งมี ก ารตรวจสอบ
ความสอดคล้องของข้อมูล ซึ่งผู้วิจัยเลือกใช้การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Methodological Triangulation) ของ
Denizen (1970) ทางด้านการตรวจสอบวิธีการรวบรวมข้อมูล ซึ่งเป็นการใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลที่ หลากหลายเพื่อ
รวบรวมข้อมูลชุดเดียวกัน ในกรณีที่ไม่แน่ใจในคุณภาพของข้อมูลควรกำหนดให้มีผู้วิจัยหลายคนทำการเก็บรวบรวม
ข้อมูล และใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่แตกต่างกัน แต่ต้องรวบรวมข้อมูลชุดเดียวกัน (สุภางค์ จันทวานิช, 2552)
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4. ขั้นตอนการดำเนินงาน มีขั้นตอนการดำเนินงาน 2 ขั้นตอน ได้แก่
ขั้นตอนที่ 1 สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ตามแนวทางและประเด็นซึ่งกำหนดไว้เพื่อให้ได้ข้อมูลตาม
วัตถุประสงค์
ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูล จากการสัมภาษณ์ และนำข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาจัดเป็น
Category ใช้การวิเคราะห์สรุปเนื้อหาและการจัดกลุ่มข้อมูล
ผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการซื้อ สลากกินแบ่ง รัฐบาลและหวยใต้ดินของ
นักศึกษาระดับอุดมศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อ
สลากกินแบ่งรัฐบาลในนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ศึกษาพฤติกรรมการซื้อหวยใต้ดิน
ในนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และศึกษาความแตกต่างในการเลือกซื้อสลากกินแบ่ง
รัฐบาลกับหวยใต้ดินของนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยงานวิจัยฉบับนี้ได้ใช้
ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Method) ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก
(In-depth Interview) กับกลุ่มนิสิตนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 20 คน
เป็นเพศชาย 10 คน เพศหญิง 10 คน โดยผู้วิจัยหยุดสัมภาษณ์เชิงลึกเมื่อผู้ให้ข้อมูลสำคัญเริ่มมีการให้ข้อมูลใน
การตอบคำถามซ้ำกับข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลสำคัญก่อนหน้า โดยแบ่งการนำเสนอผลการวิจัยออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
1. ข้อมูลทางประชากรศาสตร์ของผู้ที่ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลและหวยใต้ดิน
2. พฤติกรรมการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลและหวยใต้ดินของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
3. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการซื้อ สลากกินแบ่งรัฐบาลและหวยใต้ดินของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาใน
เขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
1. ข้อมูลทางประชากรศาสตร์ของผู้ที่ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลและหวยใต้ดิน
การเสี่ยงโชคเกี่ยวกับตัวเลขในประเทศไทยปัจจุบันมีอยู่ 2 ช่องทางที่นักเสี่ยงโชคนิยมคือ สลากกินแบ่ง
รัฐบาล และหวยใต้ดิน ซึ่งจำนวนนักเสี่ยงโชคมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่เนื่องจากข้อจำกัดทางด้านเวลาและความสามารถ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล จึงทำให้ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากกลุ่มนักศึกษาระดับอุดมศึกษาจำนวน 20 คน ในส่วนนี้จึงขอ
อธิบายข้อมูลทางประชากรศาสตร์ของผู้ที่ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลและหวยใต้ดิน พบว่า จากกลุ่มตัวอย่างที่ผู้วิจัยได้ทำการ
สัมภาษณ์ในครั้งนี้มีอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 19.3 ปี จากทั้งหมด 20 คน ประกอบไปด้วยนักศึกษามีการศึกษาระดับปริญญาตรี
ชั้นปีที่ 2 จำนวน 10 คน ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 คน จำนวน 5 คน ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 จำนวน 3 คน และ
ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 จำนวน 2 คน มีรายได้ต่อเดือนโดยเฉลี่ย 6,300 บาท ในระยะเวลาหนึ่งปีย้อนหลังที่ผ่านมา
เคยถูกรางวัลประมาณ 1 ครั้ง
ผู้วิจัยสามารถวิเคราะห์ได้ว่ากลุ่มนักศึกษาในระดับปริญญาตรีในยุคปัจจุบัน เริ่มเสี่ยงโชคด้วยวัยที่เพิ่งจะ
บรรลุนิติภาวะเพียงไม่นานนัก แม้ว่าเงินที่พวกเขานำมาใช้ในการเสี่ยงโชคไม่ใช่เงินที่พวกเขาหามาด้วยตนเอง แต่เป็น
เงินที่ได้รับจากบิดามารดาหรือผู้อุปการะ ซึ่งอาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้นักศึกษาตัดสินใจใช้จ่ายได้ง่ายขึ้น เนื่องจาก
พวกเขาไม่ได้หาเงินดังกล่าวมาด้วยตนเอง และที่สำคัญแม้ว่าพวกเขาจะมีประสบการณ์ในการถูกรางวัลหนึ่งปีย้อนหลัง
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เฉลี่ยเพียง 1 ครั้งเท่านั้น แต่พวกเขาก็ยังคงตัดสินใจที่จะเสี่ยงโชคทางตัวเลขทุกครั้งที่พวกเขามีโอกาส ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญ
ที่การวิจัยในครั้งนี้ต้องการศึกษาหาคำตอบ ซึ่งคณะผู้วิจัยจะอธิบายผลดังกล่าวในหัวข้อพฤติกรรมการ สลากกินแบ่ง
รัฐบาลและหวยใต้ดินของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
2. พฤติ ก รรมการซื ้ อ สลากกิ น แบ่ ง รั ฐ บาลและหวยใต้ ด ิ น ของนั ก ศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาในเขตพื ้ น ที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ผลการศึกษาพฤติกรรมการซื้อ สลากกินแบ่งรัฐบาลและหวยใต้ดินของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ส่วน คือ พฤติกรรมการซื้อ สลากกินแบ่งรัฐบาลของ
นักศึกษา และพฤติกรรมการซื้อหวยใต้ดินของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ผู้ให้ข้อมูลรายที่ 1 จะเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลประมาณงวดละ 200 บาท ซึ่งหลักการซื้อเลข
ของเขามักอ้างอิงจากความฝัน สิ่งนี้สามารถแสดงให้เห็นได้ว่าความเชื่อที่นักศึกษารุ่นใหม่ได้รับมาจากความเชื่อของ
คนรุ่นก่อน ซึ่งเป็นสิ่งที่ตกทอดกันมา และสามารถกลายเป็นวัฒนธรรมหนึ่งในหลักการเลือกซื้อตัวเลขของนักเสี่ยงโชค
ได้ และในแต่ละงวดผู้ให้ข้อมูลรายนี้มักจะไปค้นหาข้อมูลว่าเลขใดที่ถือว่าเป็นเลขมงคลในงวดนั้นๆ จากแหล่งข้อมูล
ต่างๆ ทางอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ในปัจจุบันที่พัฒนาขึ้นไปมากแล้วทำให้นักศึกษารุ่นใหม่สามารถเข้าถึง
แหล่งข้อมูลได้ง่าย ซึ่งอาจเป็นปัจจัยที่ทำให้นักศึกษานิยมเข้าสู่เส้นทางนักเสี่ยงโชคมากขึ้นได้ และแหล่งที่ผู้ให้ข้อมูล
รายนี้ไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลจะซื้อเมื่อมีโอกาสโดยไม่ได้ระบุว่าจะต้องซื้อจากพ่อค้าแม่ค้าคนใดอย่างเฉพาะเจาะจง
ผู้ให้ข้อมูลรายที่ 2 จำนวนเงินที่ใช้เพื่อซื้อสลากกินแบ่งรั ฐบาลในแต่ละงวดคือ 100 บาท ซึ่งถือว่า
เป็นจำนวนเงินที่ไม่มากนัก อาจจะเป็นพฤติกรรมเริ่มต้นของนักเสี่ยงโชค เนื่องจากผู้ให้ข้อมูลรายที่ 2 นี้เพิ่งจะบรรลุ
นิติภาวะ ซึ่งผู้ให้ข้อมูลรายที่ 2 นี้มีลักษณะการซื้อเลขที่น่าสนใจคือเลือกซื้อเลขจากความชอบ และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ในแต่ละงวด แสดงให้เห็นได้ว่าเป็นพฤติกรรมการซื้อเลขที่เกิดจากความชอบส่วนบุคคลไม่มีเหตุผลใดทั้งสิ้น ซึ่งผู้ให้
ข้อมูลรายที่ 2 นี้เคยมีประสบการณ์ในการถูกรางวัลจำนวน 1 ครั้งในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา และยึดมั่นว่าตนเองจะซื้อเลข
ตามเหตุการณ์สำคัญๆ ในแต่ละงวดนั้น ซึ่งอาจเป็นแนวทางที่นักเสี่ยงโชคหลายคนนิยมใช้ และมักซื้อกับพ่อค้าหรือ
แม่ค้ากลุ่มใดก็ได้ที่ตนเองพบและมีความสะดวกสบายเกิดขึ้น สามารถสรุปพฤติกรรมของผู้ให้ข้อมูลรายที่ 2 นี้ได้ว่า
เลือกซื้อตัวเลขจากเหตุการณ์สำคัญในแต่ละงวด และหากมีเลขที่ต้องการซื้อแล้วจะสามารถซื้อกับพ่อค้าแม่ค้ารายใด
ก็ได้ อีกทั้งหากไม่พบเลขที่ตนเองต้องการก็พร้อมที่จะไม่ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดนั้น
ผู้ให้ข้อมูลรายที่ 3 มีพฤติกรรมชอบซื้อหวยใต้ดินมากกว่าการซื้อ สลากกินแบ่งรัฐบาล เนื่องมาจาก
หลายเหตุผลด้วยกัน ดังนี้ ประเด็นแรกการมีประสบการณ์ตามหาเลขที่ต้องการตามแผงสลากกินแบ่งได้ยาก เพราะ
ตัวผู้ให้ข้อมูลเองชอบซื้อเลขเรียง เลขดัง หรือตามที่ตนเองฝัน ซึ่งส่วนใหญ่ทางแผงมักเก็บเลขเรียง เลขล็อค เลขดัง
เลขเด็ด เอาไว้จำหน่ายในราคาที่สูงกว่า 80 บาท และประเด็นที่สองคือ อยากซื้อเลขตัวไหนก็สามารถสั่งได้เลย หาซื้อ
ได้ง่าย ส่วนประเด็นสุดท้ายคือ ญาติเป็นคนรับซื้อหวยใต้ดิน จึงมั่นใจได้ว่าจะไม่ถูกโกงเงิน แม้ในระยะเวลาที่ผ่านมา 1 ปี
จะยังไม่เคยถูกหวยใต้ดินเลยสักงวดก็ตาม โดยแต่ละงวดจะใช้จำนวนเงินในการซื้อแต่ละครั้งประมาณ 200 บาท ซึ่ง
ตนเองมองว่าไม่ว่าจะเป็นการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือหวยใต้ดินอยู่ในระดับพอประมาณไม่มากเกินตัวเมื่อเทียบกับ
รายได้ต่อเดือนประมาณ 4,000 บาท
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ผู้ให้ข้อมูลรายที่ 4 มีพฤติกรรมชอบซื้อหวยใต้ดินมากกว่า เนื่องจากได้รับเงินรางวัลในมูล ค่าที่
มากกว่า และไม่จำกัดกำลังในการซื้อ แต่สาเหตุที่บางทีจะเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเพราะถูกกฎหมาย โดยเลือกเลข
ที่เป็นข่าวในช่วงนั้นๆ หรือเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นเพราะคิดว่าเป็นเลขล็อคที่น่าจะออกจริง ถ้าเป็นหวยใต้ดินจะซื้อตรง
จากเพื่อนบ้าน ต่อครั้งตกอยู่ประมาณ 1,000 บาท แม้ผู้วิจัยมองว่าเป็นจำนวนเงินที่ค่อนข้างสูงสำหรับอาชีพนักศึกษา
แต่ผู้ให้ข้อมูลรายนี้กลับมองว่าหากถูกรางวัลก็มีโอกาสได้ผลตอบแทนดี แม้ เจ้าตัวเองยังจะยังไม่มีโอกาสถูกรางวัลเลย
ในระยะเวลา 1 ปีย้อนหลัง และมีทางครอบครัวส่งเสียเลี้ยงดูอยู่เดือนละ 10,000 บาทจึงไม่ลำบากนัก
ผู้ให้ข้อมูลรายที่ 5 มีพฤติกรรมซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลพอๆ กับหวยใต้ดิน โดยเฉลี่ยจำนวนเงินที่ใช้
ต่องวดอยู่ที่ 500 บาทและ 200 บาท ตามลำดับ มีที่มาของเลขจากความฝันที่นำมาทำนายเป็นตัวเลขต่อมา เมื่อเล่าถึง
สาเหตุ ของการเริ ่ ม ต้ น เข้ า สู ่ ว งการเสี ่ ย งทาย ผู ้ ให้ ข้ อ มู ล รายนี ้ อธิ บ ายว่ า เพราะตนเองต้ องการถู ก หวย และมี
ประสบการณ์ถูกรางวัล 1 ครั้งในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา เมื่อเจาะจงถึงช่องทางการซื้อหวยใต้ดินผู้ ให้ข้อมูลแจ้งว่าสามารถ
ซื้อได้สะดวก รวดเร็ว เนื่องจากเพื่อนที่เรียนรุ่นเดียวกันเป็นคนดำเนินการให้ ซึ่งตรงกับการทบทวนวรรณกรรมที่ว่า
ในทุกยุคทุกสมัย การพนันถือเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยมาช้านาน
ผู้ให้ข้อมูลรายที่ 6 มีพฤติกรรมเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลมากกว่าจำนวนเงินเฉลี่ยการซื้อต่องวด
อยู่ที่ 500 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับการซื้อหวยใต้ดินที่เฉลี่ยการซื้อต่องวดอยู่แค่ 100 บาท เนื่องมาจากอยากช่วย
อุดหนุนรัฐบาล และมีการตามเลขจากข่าวของนายกรัฐมนตรี โดยเฉพาะเลขที่อยู่ในเนื้อหาข่าว อย่างเช่น ทะเบียนรถ
ที่นายกรัฐมนตรีนั่ง ซึ่งผู้ให้ข้อมูลรายนี้มีประสบการณ์ถูกรางวัล 1 ครั้งในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา หากตนเองมีการเลือกซื้อ
หวยใต้ดินนั้นจะมีเหตุผลมาจากราคาถูกกว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลและหาซื้อเลขที่ต้องการได้ง่าย เพราะซื้อกับคนข้างบ้าน
แสดงให้เห็นพฤติกรรมการเสี่ยงโชคและการพนันว่าอยู่รอบตัวเราทุกคนอย่างที่คาดไม่ถึง
ผู้ให้ข้อมูลรายที่ 7 มีพฤติกรรมการชอบเสี่ยงโชคผ่านสลากกินแบ่ง รัฐบาลมากกว่า เพราะถูก
กฎหมาย และมีความเสี่ยงน้อยกว่าที่จะโดนโกงเมื่อเทียบกับหวยใต้ดิน แม้จะยังไม่เคยถูกรางวัลเลยในรอบปีที่ผ่านมา
แต่ก็ยังคงลองเปิดโอกาสรับโชคหล่นทับอยู่ ประมาณงวดละ 200 บาท ซึ่งเป็นเลขที่ตนเองฝัน หรือคิดเอาเอง แต่หาก
จะเลือกซื้อหวยใต้ดินนั้น เพราะเลือกราคาเองได้ หาซื้อง่ายจากคนแถวบ้าน และจะมีการเลือกเลขมาจากเลขดัง
โดยเฉพาะเลขเด็ดขายดี
ผู้ให้ข้อมูลรายที่ 8 เป็นผู้ที่มีการถูกรางวัลมากที่สุดจากผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด โดยมีการถูกรางวัลมาแล้ว
ถึง 4 ครั้งในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา ซึ่งนำมาจากประสบการณ์ความเชื่ อเลขเบิ้ล เลขดังจากสำนักต่างๆ ที่ตนเองอาศัย
ทฤษฎีความเป็นไปได้ในการเลือกว่าเลขไหนที่จะถูก ผู้ให้ข้อมูลรายนี้บอกกับผู้วิจัยทันทีว่ามีความชอบซื้อหวยใต้ดิน
มาก โดยต่องวดจะเสียเงินประมาณ 500 บาทเนื่องจากได้เยอะกว่าและซื้อได้ในราคาถูกกว่า และยังเสนอให้รัฐบาล
ควรผลักดันให้หวยใต้ดินเป็นการพนันแบบถูกกฎหมาย ซึ่งพอผู้วิจัยซักถามเพิ่มเติมจึงได้รับข้อมูลว่าทางครอบครัวเป็น
เจ้ามือหวยใต้ดินนั่นเอง
ผู้ให้ข้อมูลรายที่ 9 แม้จะมีรายได้ต่อเดือนเพียงแค่ 3,000 บาท แต่ก็เสียเงินเพื่อซื้อ สลากกินแบ่ง
รัฐบาลและหวยใต้ดินอยู่งวดละ 450 บาท รวมต่อเดือนเท่ากับ 900 บาท ซึ่งถือเป็นรายจ่ายที่ค่อนข้างสูง แต่ตนเอง
มองว่าคุ้มค่ากับการเสี่ยงดวงของตัวเอง ตามเลขสวยตามใจที่ตัวเองชอบ แม้จะยังไม่เคยมีโอกาสในการถูกรางวัลใน
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รอบ 1 ปีที่ผ่านมา แต่ผู้ให้ข้อมูลรายนี้เริ่มมีความเชื่อว่าควรซื้อ สลากกินแบ่งมากกว่ารัฐบาลเพราะมีโอกาสที่จะถูก
เยอะกว่า
ผู้ให้ข้อมูลรายที่ 10 มีพฤติกรรมในการซื้อเฉพาะสลากกินแบ่งรัฐบาล เพราะราคาถูกและมีโอกาส
ได้รับเงินรางวัลที่แน่นอน มีการเลือกเลขที่จะแทงมาจากสถิติการถูกรางวัล และเลขเรียง โดยมีจำนวนเงินในการเสี่ยงโชค
ในแต่ละงวดอยู่ที่ 1 ใบหรือราคา 80 บาทเท่านั้น
3. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการซื้อ สลากกินแบ่งรัฐบาลและหวยใต้ดินของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ผู้ให้ข้อมูลรายที่ 11 ให้ข้อมูลถึงสาเหตุที่ซื้อ สลากกินแบ่งรัฐบาลมาจาก “ซื้อง่าย ไปตรงไหนก็เจอ
แผงลอตเตอรี่ในห้าง หน้าห้าง ป้ายรถเมล์ ร้านข้าว มีขายหมด” สาเหตุที่เลือกซื้อหวยใต้ดินมาจาก “ซื้อได้ตามใจทั้ง
ราคาและตัวเลข มี 10 บาทซื้อ 10 บาท มี 100 บาท ซื้อ 100 บาท มีเงินเท่าไหร่สามารถลงทุนได้” และในแต่ละงวด
เลือกเสี่ยงโชคจาก “สลากกินแบ่งรัฐบาล” เพราะ “หาซื้อได้ง่าย เสี่ยงต่อการโดนโกงต่ำ”
ผู้ให้ข้อมูลรายที่ 12 ให้ข้อมูลถึงสาเหตุที่ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลมาจาก “ลองเสี่ยงทายเล่นๆ ถูกก็ดี
ไม่ถูกก็ไม่เป็นไร” สาเหตุที่เลือกซื้อหวยใต้ดินมาจาก “ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่ทันหรือหาเลขที่ถู กใจไม่ได้หรือไม่มี
เลขที่จะซื้อก็จะเลือกซื้อหวยใต้ดินแทน” และในแต่ละงวดเลือกเสี่ยงโชคจาก “สลากกินแบ่งรัฐบาล” เพราะ “อย่างน้อย
ถ้าเราถูกตัวเลขในสลากก็ชัดเจนมากกว่า ถ้าถูกหวยเอาไปขึ้นเงินได้เลย โดนหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างเดียว” และ
มีข้อเสนอแนะ “ทุกคนสามารถเล่นได้แต่ควรเล่นให้พอดี อย่าโลภมากเกินไป อย่าซื้อเยอะเพราะถ้าไม่ถูกจะเสียดาย
เงิน”
ผู้ให้ข้อมูลรายที่ 13 ให้ข้อมูลถึงสาเหตุที่ซื้อ สลากกินแบ่งรัฐบาลมาจาก “ราคาถูกใบละ 80 บาท
แต่ถ้าเป็นลอตเตอรี่ชุดก็จะแพง” สาเหตุที่เลือกซื้อหวยใต้ดินมาจาก “ไม่ต้องตามหาอยากซื้อตัวไหนก็สามารถสั่งได้เลย
ง่าย สะดวก หากเรารู้แหล่งที่จะซื้อ แค่ยกหูได้ตัวเลขเลย” และในแต่ละงวดเลือกเสี่ยงโชคจาก “หวยใด้ดิน” เพราะ
“ซื้อง่าย ถูกแล้วได้เงินเลย ไม่ต้องลุ้นเยอะ มีแค่บนกับล่าง” และมีข้อเสนอแนะ “ไม่ว่าจะซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือ
หวยใต้ดินก็ขอให้อยู่ในพอประมาณไม่มากเกินตัว”
ผู้ให้ข้อมูลรายที่ 14 ให้ข้อมูลถึงสาเหตุที่ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลมาจาก “ถูกกฎหมาย ตำรวจไม่จับ”
สาเหตุที่เลือกซื้อหวยใต้ดินมาจาก “ได้ผลตอบแทนดีหากถูกหวย ถ้าถูกสามตัวตรงจะได้มาก แต่ถ้าสองตัวล่างได้
น้อยลงมา” และในแต่ละงวดเลือกเสี่ยงโชคจาก “หวยใต้ดิน” เพราะ “ได้รับเงินมากกว่า สามารถซื้อเท่าไรก็ได้
สามารถกำหนดว่าจะซื้อกี่บาทก็ได้ 20 50 บาทก็ซื้อได้ เวลาถูกก็จะรวยเลย”
ผู้ให้ข้อมูลรายที่ 15 ให้ข้อมูลถึงสาเหตุที่ซื้อ สลากกินแบ่งรัฐบาลมาจาก “อยากถูกหวย อยากรวย
ไม่อยากทำงานแล้ว ถ้าถูกรางวัลที่ 1 จะไปเที่ยวรอบโลก แต่ไม่เลิกเรียนหนังสือ” สาเหตุที่เลือกซื้อหวยใต้ดินมาจาก
“อยากถูกหวย อยากรวย หาเงินขนม หาเงินเที่ ยว” และในแต่ละงวดเลือกเสี่ยงโชคจาก “พอกันทั้งสองแบบเพราะ
เสี่ยงโชคจากทั้งสองแบบทุกงวด ”
ผู้ให้ข้อมูลรายที่ 16 ให้ข้อมูลถึงสาเหตุที่ซื้อ สลากกินแบ่ง รัฐบาลมาจาก “ช่วยรัฐบาลอยากให้
รัฐบาลมีรายได้ เอาเงินมาบริหารประเทศ” สาเหตุที่เลือกซื้อหวยใต้ดินมาจาก “ราคาถูกกว่ารัฐบาล เพราะหวยรัฐบาล
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ราคาสูง เลขชุดจะแพง แต่ละคนขายขายไม่เท่ากัน ราคาไม่แน่นอน” และในแต่ละงวดเลือกเสี่ยงโชคจาก “รัฐบาล”
เพราะ “อยากอุดหนุนรัฐ และชอบรัฐบาล”
ผู้ให้ข้อมูลรายที่ 17 ให้ข้อมูลถึงสาเหตุที่ซื้อ สลากกินแบ่งรัฐบาลมาจาก “ถูกกฎหมายไม่เสี่ยงถูก
ตำรวจจับ” สาเหตุที่เลือกซื้อหวยใต้ดินมาจาก “เลือกราคาได้ เลือกเจ้ามือได้ มีเงินมากก็ซื้อมาก มีเงินน้อยก็ซื้อน้อย”
และในแต่ละงวดเลือกเสี่ยงโชคจาก “สลากกินแบ่งรัฐบาล” เพราะ “ถูกกฎหมาย และมีความเสี่ยงน้อยกว่าที่จะโดนโกง
เพราะเคยโดนโกงเจ้าเจ้ามือหวยใต้ดิน ถูกแล้วไม่จ่ายเงินให้ บอกตำรวจก็ไม่ได้ เพราะจะถูกจับ”
ผู้ให้ข้อมูลรายที่ 18 ให้ข้อมูลถึงสาเหตุที่ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลมาจาก “ถูกกฎหมาย ไม่ต้องลุ้นว่า
ถูกแล้วจะโดนเบี้ยวหรือไม่” สาเหตุที่เลือกซื้อหวยใต้ดินมาจาก “ซื้อกี่บาทก็ได้ มีน้อยซื้อน้อย มีมากซื้อมาก” และ
ในแต่ละงวดเลือกเสี่ยงโชคจาก “หวยใต้ดิน” เพราะ “ใต้ดินได้เยอะกว่าและซื้อได้ในราคาถูกกว่า มีส่วนลดถ้าซื้อมาก
และถ้าถูกจะโอนเข้าบัญชีเลย ไม่ต้องเอาไปขึ้นเงิน” และมีข้อเสนอแนะ “ควรผลักดันให้หวยใต้ดินถูกกฎหมายครับ”
ผู้ให้ข้อมูลรายที่ 19 ให้ข้อมูลถึงสาเหตุที่ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลมาจาก “ถูกกฎหมายและช่วยสร้าง
รายได้ให้กับรัฐ” สาเหตุที่เลือกซื้อหวยใต้ดินมาจาก “เพื่อเสี่ยงดวงของตัวเองว่าตอนนี้ดวงของตัวเองดีหรือไม่ ถ้าดวงดี
ก็ถูกหวย ถ้าดวงไม่ดีก็จะไม่ถูกหวย ถ้าไม่ถูกหวยก็ไปทำบุญ งวดหน้าจะได้ถูก” และในแต่ละงวดเลือกเสี่ยงโชคจาก
“หวยใต้ดิน” เพราะ “ไม่ต้องลุ้นมาก หากถูกก็ได้เงินเลย” และมีข้อเสนอแนะ “ทางที่ดีควรซื้อหวยรัฐบาลเพราะ
มีโอกาสที่จะถูกเยอะกว่าถ้าซื้อหลายใบ”
ผู้ให้ข้อมูลรายที่ 20 ให้ข้อมูลถึงสาเหตุที่ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลมาจาก “เงินรางวัลเยอะ รางวัลที่ 1
ได้ตั้ง 6 ล้านบาท เลขท้าย 2 ตัว ก็ 4 พันบาท” สาเหตุที่เลือกซื้อหวยใต้ดินมาจาก “มีโอกาสการถูกรางวัลมากกว่า
หวยรัฐบาล เพราะมีแค่บนกับล่าง” และในแต่ละงวดเลือกเสี่ยงโชคจาก “สลากกินแบ่งรัฐบาล” เพราะ “ราคาถูก หาซื้อ
ได้ง่าย เดินไปตรงไหนก็เจอง่าย หาง่ายกว่า 7-11 ก็ลอตเตอรี่”
สรุปและอภิปรายผล
พฤติกรรมการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล
การวิจัยในครั้งนี้จากผู้ให้ข้อมูลจำนวน 20 ราย แบ่งเป็นเพศชาย 10 คน เพศหญิง 10 คน พบว่า เพศชาย
ใช้จ่ายเงินไปกับการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเฉลี่ยงวดละ 252 บาท เพศหญิงใช้จ่ายเงินไปกับการซื้อสลากกินแบ่ง
รัฐบาลงวดละ 224 บาท หลักการในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของนิสิ ตนักศึกษาเพศชาย 6 คน จาก 10 คน พบว่า
มีหลักการซื้อเลขจากความฝัน แต่หลักการในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของเพศหญิงพบว่า 6 จาก 10 คน มีหลักการ
ซื้อเลขจากเลขที่ได้รับความนิยมในงวดนั้นๆ ซึ่งเพศหญิงจะค้นหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ก่อนว่าในแต่ละงวดมีเลขตัวใด
ที่ได้รับความนิยม เนื่องจากมีความเชื่อว่าเลขที่ได้รับความนิยมจากผู้คนในงวดนั้นจะเป็นเลขที่มีโอกาสถูกรางวัล
มากกว่าเลขอื่น และลักษณะเลขที่นิสิตนักศึกษาที่เป็นผู้ให้ข้อมูลสำหรับการวิจัยในครั้งนี้ส่ วนใหญ่ชอบซื้อเลขที่มี
ลักษณะเป็นเลขเรียง หรือเลขซ้ำกัน (เลขเบิ้ล) เนื่องจากมีความเชื่อว่าจะมีโอกาสถูกรางวัลมากกว่าเลขลักษณะอื่น
สาเหตุมาจากการเก็บสถิติการออกรางวัลในอดีต และนักศึกษาบางส่วนจะชอบซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ไม่มีลักษณะ
อะไรเป็นพิเศษ หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นเลขที่นิสิตนักศึกษาเห็นแล้วเกิดความรู้สึกชื่นชอบแต่ไม่ได้มีเหตุผลใดเป็นพิเศษ
และสุดท้ายคือแหล่งเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของกลุ่มนิสิตนักศึกษาพบว่า นิสิตนักศึกษาทั้ง 20 คน ที่เป็นผู้ให้
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ข้อมูลสำหรับการวิจัยในครั้งนี้เลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลจากพ่อค้าแม่ค้าที่พวกเขาได้มีโอกาสไปพบด้วยความบังเอิญ
กล่าวคือ นิสิตนักศึกษาไม่ไ ด้มีความเชื่อ ความจำเป็น หรือความจงรักภักดีต่อพ่อค้าแม่ค้าผู้ขายสลากกินแบ่งรัฐบาล
รายใดรายหนึ่งเป็นพิเศษ นิสิตนักศึกษาบางคนกล่าวว่า “หากเขาอยากซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเขาก็จะซื้อในทันที”
แต่หากมีพ่อค้าแม่ค้าผู้ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลอยู่ในพื้นที่แห่งใดแห่งหนึ่งจำนวนมาก แต่พวกเขาไม่ได้มีความต้องการ
ที่จะซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลพวกเขาก็จะไม่ตัดสินใจซื้อตามคำเชิญชวนของพ่อค้าแม่ค้าผู้ขายสลากกินแบ่งรัฐบาล
พฤติกรรมการซื้อหวยใต้ดิน
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลจำนวน 20 คน เป็นกลุ่มที่เคยมีประสบการณ์ซื้อหวยใต้ดินร่วมกับสลากกินแบ่งรัฐบาล ซึ่ง
ผลการศึกษาพบว่า หากเป็นการเสี่ยงโชคกับหวยใต้ดินกลับพบว่าเพศหญิงจะใช้เงินในการซื้อหวยใต้ดินในแต่ละงวด
เฉลี่ยอยู่ที่ 322 บาทต่องวด และเพศชายจะซื้อหวยใต้ดินเฉลี่ยอยู่ที่ 300 บาทต่องวด ซึ่งหลักในการซื้อเลขหวยใต้ดิน
ของกลุ่มนักศึกษาดังกล่าวยังพบว่าเพศหญิงยังคงเป็นกลุ่มคนที่ใช้หลักเหตุและผลในการเลือกซื้อเลขมากกว่าเพศชาย
เนื่องจากเป็นกลุ่มคนที่ต้องหาข้อมูลสนับสนุนจากแหล่งต่างๆ ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ก่อนที่จะทำการตัดสินใจ
เลือกซื้อเลขใดเลขหนึ่งในแต่ละงวด แต่เพศชายยังคงเลือกซื้อเลขจากความฝัน และความเชื่อในสิ่งต่างๆ ในช่วงเวลา
นั้นๆ และเลขที่กลุ่มนักศึกษาเหล่านี้เลือกซื้อหวยใต้ดินจะเป็นลักษณะเลขเรียงและเลขซ้ำกัน (เลขเบิ้ล) เป็นส่วนใหญ่
และแหล่งที่นักศึกษาเหล่านี้เลือกซื้อหวยใต้ดินนั้นมีอยู่ 6 รายที่เลือกซื้อจากญาติผู้ใหญ่ และที่เลือกมักจะเลือกซื้อ
หวยใต้ดินกับคนรู้จัก
อภิปรายผลการวิจัย
ปัจจัยที่ทำให้กลุ่มนักศึกษาเลื อกซื้อสลากกินแบ่ง รัฐบาลส่วนใหญ่จากผลการศึกษามาจากนั กศึ กษามี
ความต้องการที่จะเสี่ยงโชคและสลากกินแบ่งรัฐบาลนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการพนัน
แนวการบริหารสังคม ซึ่งเป็นทฤษฎีที่เน้นความเหลื่อมล้ำทางสังคมที่เกิดจากผลกระทบของการพนันที่ถูกกฎหมาย
และเป็ น ช่ องทางหนึ ่ ง ในการช่ ว ยสนั บ สนุ น สร้ า งรายได้ ใ ห้ เกิ ด ขึ ้ น แก่ รั ฐ บาล ซึ ่ ง สอดคล้ องกั บ ทฤษฎี การพนั น
แนวทางเลือกสาธารณะ ซึ่งทฤษฎีทางเลือกสาธารณะสะท้อนให้เห็นแนวคิดทางการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐ โดยที่
กลุ่มตัวอย่าง 2 คนที่ให้คำตอบว่าซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลจากปัจจัยด้านเงินรางวัลที่จะได้รับ สอดคล้องกับ ชื่นสุมล
บุนนาค และ วสันต์ เจนร่วมจิต (2561) พบว่า ผู้ที่เคยซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลส่วนใหญ่มีพฤติกรรมเลือกซื้อสลาก
กิ น แบ่ ง รั ฐ บาลให้ ต นเอง ด้ ว ยเหตุ ผ ลหวั ง รวย อยากได้ เงิ น ก้ อนใหญ่ และสลาก กิ น แบ่ ง รั ฐ บาลเป็ นการพนัน ที่
ถูกกฎหมายอยู่ภายใต้การกำกับของรัฐ สอดคล้องกับ ธีรนุช พูศักดิ์ศรีกิจ และ ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ (2557) พบว่า
ความสนุกและความตื่นเต้นในการลุ้น เงินรางวัลเป็นสาเหตุหลักในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลและหวยใต้ดิน
กล่าวโดยสรุปได้ว่า กลุ่มนักศึกษาที่เป็นผู้ให้ข้อมูลในครั้งนี้เลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเนือ่ งมาจากปัจจัยด้านกฎหมาย
ปัจจัยสนับสนุนสร้างรายได้ให้แก่รัฐบาล และปัจจัยด้านเงินรางวัล
ปัจจัยที่ทำให้กลุ่มนักศึกษาเลือกซื้อหวยใต้ดิน จากผลการศึกษาในครั้งนี้พบว่า นัก ศึกษาเลือกซื้อหวยใต้ดิน
เพราะความสะดวกสบายของการซื้อ เช่น สามารถซื้อเลขอะไรก็ได้ที่ตนเองมีความต้องการ โดยที่นักศึกษาบางคน
ยกตัวอย่างว่าเขาต้องการซื้อเลข 45 แต่ไม่สามารถหาเลขดังกล่าวจากสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ ก็จะซื้อจากช่องทาง
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หวยใต้ดินแทนเพราะมีความสะดวกในการซื้อและหาซื้อได้ง่าย สอดคล้องกับ นันธิชา ขอแช่มกลาง, ฌานนพ สืบลีลา
และ สำราญ บุญเจริญ (2558) จากการศึกษาพฤติกรรมการซื้อหวยใต้ดินของประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา พบว่า
ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาชื่ นชอบการเล่นหวยใต้ดินและมักจะซื้อหวยใต้ดินกับคนรู้จัก เพราะสามารถ
หาซื้อได้ง่ายและมีความรวดเร็ว และปัจจัยด้านผลตอบแทนที่ได้จากการเสี่ยงโชคคือการซื้อในแต่ละครั้งใช้เงินจำนวน
ไม่มากนักหรือต้องการซื้อเท่าใดก็ได้ และผลตอบแทนที่ ได้ในแต่ละครั้งก็มากพอที่จะเป็นแรงจูงใจให้ซื้อหวยใต้ ดิน
มากกว่าสลากกินแบ่งรัฐบาล สอดคล้องกับ บุญฤทธิ์ แทนบุญ และ จิตตินันท์ เดชะคุปต์ (2561) พบว่า พฤติกรรม
การซื้อหวยใต้ดินเกิดขึ้นจากพฤติกรรมประเภทยึดเงินรางวัลเป็นที่ตั้งคือ การที่ผู้ขายหวยใต้ดินนำผลตอบแทนที่ได้รับ
เป็นเงินรางวัลมาล่อทำให้เกิดความคาดหวังที่ จะได้รางวัล โดยมีเป้าหมายสูงสุด คือ ความร่ำรวย กล่าวโดยสรุปได้ว่า
กลุ่มนักศึกษาที่เป็นผู้ให้ข้ อมูล ในครั้งนี้ เลือกซื้ อหวยใต้ดินเนื่ องมาจากปัจ จัยด้านความสะดวก และปัจจัยด้าน
ความคุ้มค่าของเงินลงทุนและผลตอบแทนที่ได้ลงทุนเสี่ยงโชคไป
ความแตกต่างในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกับหวยใต้ดินของนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย เขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล
จากกลุ่มตัวอย่างที่ให้ข้อมูลจำนวนทั้งสิ้น 20 ราย พบว่า ในแต่ละงวดมีคนที่ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลมากกว่า
หวยใต้ดินจำนวน 10 ราย สาเหตุมาจากความที่เป็นช่องทางการเสี่ยงโชคที่ถูกกฎหมาย และทำให้มีความเสี่ยงที่จะถูกโกง
น้อยลง และมีจำนวน 8 รายที่คิดว่าหวยใต้ดินเป็นช่องทางที่พวกเขาจะเลือกลงทุนมากกว่าสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยที่
เหตุผลหลักๆ ที่พวกเขาเลือกเสี่ยงโชคลักษณะนี้ ได้แก่ 1) ราคาที่ขึ้นอยู่กับผู้ซื้อว่าต้องการซื้อเท่าใดก็ได้ แต่หากเป็น
สลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างน้อยต้องใช้เงินจำนวน 80 บาท 2) ความสะดวกในการซื้อตัวเลข โดยที่ผู้ซื้อต้องการซื้อ
เลขใดก็สามารถซื้อได้ในทันทีไม่จำเป็นต้องไปตามหาเลขดังกล่าวจากพ่อค้าแม่ค้ารายใด 3) ผลตอบแทนที่ได้รับจาก
การเสี่ยงโชคเป็นสิ่งที่ดึงดูดใจให้ผู้ที่ต้องการเสี่ยงโชคเกิดแรงจูงใจในการเสี่ยงโชคในช่องทางนี้มากยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะ
การวิจัยในครั้งนี้เลือกศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนิสิตนักศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
เท่านั้น ในการศึกษาครั้งต่อไปควรเลือกกลุ่มศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนิสิตนักศึกษาในประเทศไทย เพื่อข้อมูลที่
ได้มาครอบคลุมกับนิสิตนักศึกษาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่แตกต่างกันไป
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เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทางานของเจ้าหน้าที่โมเดิร์นไนน์ทีวี และเพื่อศึกษาวิธีการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายของ
โมเดิร์นไนน์ทีวีโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) และ
เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลในลักษณะข้อความคาบรรยายเชิงพรรณนา โดยมีการค้นคว้าจากเอกสารปฐมภูมิและ
ทุติยภูมิและการศึกษาเชิงสารวจ อาทิเช่น รายงานประจาปี เอกสารต่างๆ และเว็บไซต์ เป็นต้น
ผลการศึกษาพบว่า
(1) ผลการศึกษาการพัฒนากิจการสื่อสารมวลชนภายใต้การกากับของรัฐในยุคดิจิทัลกรณีศึกษา โมเดิร์น
ไนน์ทีวีพบว่า การพัฒนาการอยู่ในระดับดีซึ่งปัจจัยการเมืองและเศรษฐกิจได้ส่งผลต่อการพัฒนาโมเดิร์นไนน์ทีวีและ
การให้บริการนาเสนอข่าวสารแก่ประชาชนอยู่เสมอมา และการเปลี่ยนแปลงในด้านเทคโนโลยี ใหม่ๆ ที่มีเพียงพอต่อ
ปริมาณงานที่ เพิ่ ม ขึ้น ตลอดจนมีการปรับ ปรุงเปลี่ยนแปลงกฏระเบี ยบขั้น ตอนในการท างานให้ สมั ยใหม่ มากขึ้ น
เพื่อที่จะอานวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ของโมเดิร์นไนน์ทีวีสามารถทางานได้อย่างรวดเร็วขึ้นมากอีก ทั้งมีนโยบาย
การทางานของโมเดิร์นไนน์ทีวีให้มีความเป็นกลางและให้การทางานมีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนเจ้าหน้าที่ส่วน
ใหญ่ให้ความร่วมมือกันและให้ความสนใจที่จะร่วมมือกันแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
(2) ผลการศึก ษาเกี่ ย วกั บ สภาพแวดล้อ มในการท างานพบว่า เจ้าหน้ าที่ ส่วนใหญ่ มี ความเห็ น เกี่ ยวกั บ
สภาพแวดล้อมในการทางานว่า อยู่ในระดับดี เนื่องจากโมเดิร์นไนน์ ทีวีมีการพัฒ นาการในรูปแบบองค์กรที่ทันสมัย
เหมือนอย่างประเทศที่พัฒนาแล้วไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมที่ทางาน อาคารใหม่ และมีแสงสว่างที่เหมาะสม บรรยากาศดี
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และจากการที่โมเดิร์นไนน์ทีวี มีการจัดสิ่งอานวยความสะดวก มีพื้นที่การปฏิบัติงานมีการทางานด้านข่าวสารในการ
ปฏิบัติงานมีความเหมาะสมในการปฏิบัติงานการนาเสนอข่าวสารรูปแบบใหม่ในยุคดิจิทัล
(3) ผลการศึกษาเกี่ยวกับ วิธีการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายของโมเดิร์นไนน์ทีวีโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใหม่
พบว่า โมเดิร์นไนน์ทีวีมีวิธีการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ๆ ไปยังกลุ่มเป้าหมายได้กว้างไกล
ขึ้นกว่าแต่ก่อนมากโดยเน้นใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่เพื่อให้เกิด นวัตกรรมการสื่อสารในด้านต่างๆ โดยปัจจุบัน
สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้นกว่าแต่ก่อนในภาพรวม ซึ่งส่งผลทาให้โมเดิร์นไนน์ทีวีสามารถสื่อสารข่าวสารได้
อย่างทั่วถึงครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศและครอบคลุมภูมิภาคเอเชีย

คาสาคัญ: โมเดิร์นไนน์ทีวี พัฒนาการ เทคโนโลยีดิจิทัล
Abstract
A study entitled “The development of mass communication under the state supervision in
the digital age: a case study of Modern Nine TV” aimed 1) to study the development of Modern
Nine TV and the provision of news services to the public, 2) to study the working environment of
Modern Nine TV staff, and 3) to study how to communicate with the target audience of Modern
Nine TV using new digital technology. This qualitative research collected data in the form of
descriptive text. Data were from primary and secondary documents such as annual reports,
documents, and websites.
The study indicated that
(1) regarding the development of mass communication under the supervision of the state
in the digital era, the Modern Nine TV has developed at a good level. Political and economic
factors have influenced the development of the Modern Nine TV and its news provision to the
public constantly. Changes in new technologies are sufficient to meet the increasing workload.
Also, there is some adjustment to the rules and procedures of work to be up-to-date to facilitate
the staff of the Modern Nine TV to work much faster. Moreover, there is also a policy of the
Modern Nine TV to be impartial and efficient. Most of the staff cooperate and pay attention to
working together to solve immediate problems.
(2) regarding the working environment, most of the staff have a good opinion of the
working environment as the Modern Nine TV possesses a modern organizational style as can be
seen in those of developed countries. The organization offers a proper working environment, new
buildings, proper lighting, good atmosphere. With the facilities that the Modern Nine TV provided,
it is suitable for presenting new styles of news in the digital era.
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(3) regarding how to communicate with the target audience, the Modern Nine TV uses
new digital technologies to reach a wider target audience than before. These new technologies
help in creating communication innovations in various fields. Overall, the Modern Nine TV is
able to communicate the news thoroughly, covering all regions of the country and covering the
Asian region

Keywords: Modern Nine TV, Development, Digital Technology
บทนา
ในยุคดิจิทัลสถานีโทรทัศน์ต่างๆ มีการแข่งขันกันสูงมากและได้มีการพัฒนากลยุทธ์การนาเสนอรูปแบบใหม่ๆ
โดยเฉพาะการบริการนาเสนอข่าวสารที่มีการนาเทคโนโลยีสมัยใหม่และใช้สื่อประสมใหม่ๆ หลากหลายช่องทางเข้ามา
ช่วยในการดาเนินธุรกิจและธุรกิจวิทยุโทรทัศน์ในองค์กร บมจ. อสมท. ก็คือ โมเดิร์นไนน์ทวี จะต้องมีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงให้มีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลา ทั้งในด้านรูปแบบ เนื้อหาและวิธีการ อาทิ เช่น การนาเสนอข่าว และ
ความบันเทิง ซึ่งในยุคดิจิทัลส่งผลให้เกิดคู่แข่งขัน จานวนมากในธุรกิจสื่อวิทยุโทรทัศน์ และนับตั้งแต่อดีต พ.ศ. 2520
จนถึง พ.ศ. 2564 โมเดิร์นไนน์ทีวีถูกจัดตั้งมายาวนานกว่า 40 ปี โมเดิร์นไนน์ทีวีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยมา อาทิ
เช่น ด้านโครงสร้างได้มีการพัฒนา โครงสร้างของคณะกรรมการบริหารหรือบอร์ดและตาแหน่งผู้อานวยการ และมี
การแก้ไขพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งหลายครั้งเพื่อให้ เป็นองค์การที่ปลอดจากการแทรกแซงทางการเมืองและเพื่อให้
โมเดิร์นไนน์ทีวีหารายได้เลี้ยงตัวเอง ในด้านเทคโนโลยีได้มีการนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ ในยุคดิจิทัลเข้ามาช่วยในกิจการ
หลายอย่างและการนาระบบคอมพิวเตอร์ สมัยใหม่มาใช้ในยุคดิจิทัล ในการให้บริการข่าวสารหลากหลายช่องทาง
มากขึ้นเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ในการให้บริการข่าวสารจากเดิมที่เสนอเพียงข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ให้กับ
รัฐบาลเปลี่ยนมาเป็นการเสนอข่าวที่เป็นกลาง แบบรู้ลึก รู้จริง ทุกสิ่งที่เป็นข่าว และว่าจ้างเอกชนเข้ามาร่วมผลิต
รายการ เป็นต้น
ที่ผ่านมาโมเดิร์นไนน์ทีวีสร้างผลกาไรต่อเนื่องกัน ทุกปี และในปี พ.ศ. 2564 สามารถทากาไร 1,790.15
ล้านบาท ซึ่ง โมเดิร์น ไนน์ที วี สามารถหารายได้ โดยไม่ต้องพึ่ งพางบประมาณจากรัฐบาล ปัจจุบันโมเดิร์นไนน์ ที วีมี
บุคลากรจานวนพันกว่าคน โดยสามารถดาเนินกิจการสื่อสารมวลชนที่มีความเป็นมืออาชีพได้อย่างต่อเนื่อง (หนังสือ
รายงานประจาปี, 2564)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาการพัฒนาการของโมเดิร์นไนน์ทีวีและการให้บริการข่าวสารแก่ประชาชน
2. เพื่อศึกษาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทางานของเจ้าหน้าที่โมเดิร์นไนน์ทีวี
3. เพื่อศึกษาวิธีการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายของโมเดิร์นไนน์ทีวีโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใหม่
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ขอบเขตการศึกษา
1. ศึกษาการพัฒนาโมเดิร์นไนน์ทีวีและการให้บริการนาเสนองานข่าวสารนับตั้งแต่อดีต พ.ศ. 2520 จนถึง
พ.ศ. 2564 โดยจะคัดเลือกศึกษาเฉพาะเหตุการณ์สาคัญและที่มีผลต่อโมเดิร์นไนน์ทีวีในด้านการบริหารจัดการ และ
การให้บริการนาเสนองานข่าวสารแก่กลุ่มเป้าหมาย
2. ศึกษาปัจจัยหรือสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการพัฒนาการของโมเดิร์นไนน์ทีวี
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัย
1. ได้ทราบถึงแนวทางในการพัฒนาขององค์กรโมเดิร์นไนน์ทีวีให้ทันสมัย
2. ได้ ท ราบถึ งบทบาทของโมเดิ ร์น ไนน์ ที วี ในการให้ บ ริ ก ารน าเสนอข้ อมู ลข่ าวสารแก่ กลุ่ม เป้ าหมายนั บ
ตั้งแต่อดีต พ.ศ. 2520 จนถึง พ.ศ. 2564 ตลอดจนแนวโน้มในอนาคตในยุคดิจิทัล
3. สามารถนาข้อมูลที่ได้ จากการศึกษามาใช้ในการพัฒ นาศักยภาพของโมเดิร์นไนน์ ทีวีในการให้บริการ
นาเสนอข้อมูลข่าวสารแก่กลุ่มเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้นต่อไป
แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง
ทฤษฎีระบบ สมบัติ ธารงธัญวงศ์ (2553) ได้อธิบายเกี่ยวกับทฤษฎีระบบไว้ว่า เป็นความคิดเชิงระบบมาเป็น
กรอบในการวิเคราะห์ที่ประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆ ทั้งองค์ประกอบภายใน อันได้แก่ สถาบันการเมืองต่างๆ และ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นองค์ประกอบภายนอกที่มีอิทธิพลต่อการทางานของระบบการเมือ ง อีสตัน พยายามอธิบายให้เห็น
ว่าปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ระหว่างกิจกรรมทางการเมือง (Political Activities) กับสภาพแวดล้อม (Environment)
มีลักษณะเป็นระบบพลวัตร (Dynamic System) มีการเคลื่อนไหวอยู่เสมอไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่
ทฤษฎีสื่อสารเพื่อการพัฒนา สมควร กวียะ (2548) ได้อธิบายเกี่ยวกับทฤษฎีสื่อสารเพื่อการพัฒนาไว้ว่า
สื่อมวลชนควรจะต้องเข้าไปสนับสนุนที่จุดใดของกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเพียงแต่ระบุอย่างกว้างๆ ว่า
สื่อมวลชนจะต้องเผยแพร่ข่าวสารอย่างสม่าเสมอถูกต้องครบถ้ว นจริงแท้ จริงจัง และจริงใจ เพื่อสะท้อนให้เห็นภาพ
ของสังคมและรักษาสภาพของสังคมให้ดารงอยู่ได้โดยสายใยของการสื่อสารการพัฒนาสังคมหรือช่วยพัฒนาสังคมด้วย
ข่าวสารชี้ชัดว่า สื่อมวลชนควรจะต้องเข้าไปที่จุดใดของกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมสื่อมวลชน มิได้รับผิดชอบ
เฉพาะการเป็นแหล่งเผยแพร่ข่าวสารเท่านั้น แต่จะต้องก้าวออกไปพิจารณาว่าข่าวสารที่รับเข้าและส่งออกไปสามารถ
จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในทางที่ดีได้มากน้อยเพียงไร
ระเบียบวิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาการพัฒนากิจการสื่อสารมวลชนภายใต้การกากับของรัฐในยุคดิจิทัล กรณีศึกษา
โมเดิร์นไนน์ทีวี นับตั้งแต่อดีต พ.ศ. 2520 จนถึง พ.ศ. 2564 ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
โดยได้ ศึ ก ษาในทางเนื้ อ หาและเก็ บ รวบรวมด้ ว ยวิ ธี ก ารสั ม ภาษณ์ โดยผู้ ให้ ข้ อ มู ล หลั ก (Key Informant) จะเป็ น
ผู้เชี่ยวชาญโดยทาการสัมภาษณ์บุคคล (Indepth Interview) ที่มีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงในการ
ดาเนินงานของโมเดิร์นไนน์ทีวีซึ่งการสัมภาษณ์จะมีทั้งแบบเป็นทางการ (Formal Interview) และแบบไม่เป็นทางการ
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(Informal Interview) ในโมเดิร์นไนน์ทีวีที่สามารถให้ข้อมูลที่ดีได้ จานวน 5 คน โดยคุณสมบัติผู้เชี่ยวชาญที่จะมาเป็น
ผู้ให้ข้อมูลหลักและสัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารที่มีการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญ ญาโทและมี
ประสบการณ์อยู่ในวงการ 10 ปีขึ้นไป และในฐานะที่ผู้วิจัยเคยร่วมทางานในหน่วยงานแห่งนี้ โดยใช้วิธีการสังเกตแบบ
มีส่วนร่วม (Participant as Observer) อีกทั้งผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลด้านเอกสารประกอบด้วย
ข้อมูลขั้นปฐมภูมิ (Primary Data) และข้อมูลขั้นทุติยภูมิ (Secondary data) และนามาวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการ
เก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไป จากเอกสารชั้นต้น และชั้นรอง ตลอดจนข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์ มาวินิจฉัย ตีความ
จัดลาดับและประมวลเข้าด้วยกันเพื่อหาความสัมพันธ์ของเหตุการณ์อันเป็นแนวทางในการพัฒนากิจการสื่อสารมวลชน
ภายใต้การกากับของรัฐในยุคดิจิทัลต่อไป
ผลการศึกษา
(1) ผลการศึกษาการพัฒนากิจการสื่อสารมวลชนภายใต้การกากับของรัฐในยุคดิจิทัลกรณีศึกษา โมเดิร์น
ไนน์ทีวีพบว่า การพัฒนาการอยู่ในระดับดีซึ่งปัจจัยการเมืองและเศรษฐกิจได้ส่งผลต่อการพัฒนาโมเดิร์นไนน์ทีวีและ
การให้บริการนาเสนอข่าวสารแก่ประชาชนอยู่เสมอมา และการเปลี่ยนแปลงในด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่มีเพียงพอต่อ
ปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นตลอดจนมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกฏระเบียบขั้นตอนในการทางานให้สมัยใหม่มากขึ้น เพื่อที่จะ
อานวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ของโมเดิร์นไนน์ทีวีสามารถทางานได้อย่างรวดเร็วขึ้นมาก อีกทั้งมีนโยบายการทางาน
ของโมเดิร์นไนน์ทีวีให้มีความเป็นกลางและให้การทางานมีศักยภาพเพิ่มมากขึ้นตลอดจนเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ให้ความ
ร่วมมือกันและให้ความสนใจที่จะร่วมมือกันแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
(2) ผลการศึกษาเกี่ย วกับสภาพแวดล้อมในการทางานพบว่า เจ้า หน้าที่ส่ว นใหญ่มีความเห็นเกี่ยวกับ
สภาพแวดล้อมในการทางานว่าอยู่ในระดับดีเนื่องจากโมเดิร์นไนน์ที วีมีการพัฒ นาการในรูปแบบองค์กรที่ทันสมัย
เหมือนอย่างประเทศที่พัฒนาแล้วไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมที่ทางาน อาคารใหม่ และมีแสงสว่างที่เหมาะสม บรรยากาศดี
และจากการที่โมเดิร์นไนน์ที วี มีการจัดสิ่งอานวยความสะดวก มีพื้นที่การปฏิบัติงานมีการทางานด้านข่าวสารในการ
ปฏิบัติงานมีความเหมาะสมในการปฏิบัติงานการนาเสนอข่าวสารรูปแบบใหม่ในยุคดิจิทัล
(3) ผลการศึกษาเกี่ยวกับวิธีการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายของโมเดิร์นไนน์ทีวีโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใหม่
พบว่า โมเดิร์นไนน์ทีวีมีวิธีการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ๆ ไปยัง กลุ่มเป้าหมายให้กว้างไกล
ขึ้นกว่าแต่ก่อนมากโดยเน้นใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่เพื่อให้เกิดนวัตกรรมการสื่อสารในด้านต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้นกว่า
แต่ก่อนในภาพรวมซึ่งส่งผลท าให้โมเดิร์นไนน์ที วีสามารถสื่อสารข่าวสารได้อย่างทั่วถึ งครอบคลุมทุ กภูมิภาคของ
ประเทศและครอบคลุมภูมิภาคเอเชีย
สรุปและการอภิปรายผล
(1) ผลการศึ ก ษาการพั ฒ นากิ จ การสื่ อ สารมวลชนภายใต้ ก ารก ากั บ ของรั ฐ ในยุ ค ดิ จิ ทั ล กรณี ศึ ก ษา
โมเดิร์นไนน์ทีวีพบว่า การพัฒนาการอยู่ในระดับดีซึ่งปัจจัยการเมืองและเศรษฐกิจได้ส่งผลต่อการพัฒนาโมเดิร์นไนน์ทีวี
และการให้บริการนาเสนอข่าวสารแก่ประชาชนอยู่เสมอมาและการเปลี่ยนแปลงในด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่มีเพียงพอ
ต่อปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นตลอดจนมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกฏระเบียบขั้นตอนในการทางานให้สมัยใหม่มากขึ้น
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เพื่อที่จะอานวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ของโมเดิร์นไนน์ทีวีสามารถทางานได้อย่างรวดเร็วขึ้ นมากอีกทั้งมีนโยบาย
การท างานของโมเดิร์น ไนน์ ที วีให้ มี ความเป็ น กลาง และให้ ก ารท างานมี ศัก ยภาพเพิ่ ม มากขึ้น ตลอดจนเจ้าหน้ าที่
ส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือกันและให้ความสนใจที่จะร่วมมือกันแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ ซึ่งสอดคล้องกับ ทฤษฎี
การสื่อสารเพื่อการพัฒนาของ สมควร กวียะ (2548) อธิบายไว้ว่าสื่อมวลชนต้องมีความรับผิด ชอบต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม และยังสอดคล้องกับทฤษฎีความรับผิดชอบทางสังคมมิได้มีการระบุให้เจาะจงว่า สื่อมวลชนควร
จะต้องเข้าไปสนับสนุนที่จุดใดของกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเพียงแต่ระบุอย่างกว้างๆ ว่าสื่อมวลชนจะต้อง
เผยแพร่ข่าวสารอย่างสม่าเสมอถูกต้องครบถ้วนจริงแท้ จริงจัง และจริงใจ เพื่อสะท้อนให้เห็นภาพของสังคมและรักษา
สภาพของสังคมให้ดารงอยู่ได้โดยสายใยของการสื่อสาร และในประเด็นดังกล่าวมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องคืองานวิจัยของ
สานักนายกรัฐมนตรี กรมประชาสัมพันธ์ (2560) ได้ศึกษาเรื่อง เจาะลึกสื่อเมืองเบียร์และออสเตรีย ผลการวิจัยพบว่า
สื่อมวลชนของเยอรมันและออสเตรียได้รับเสรีภาพอย่างมากจากรัฐบาล มีการกาหนดนโยบายและออกกฎหมาย
ควบคุมในภาพกว้างๆ มีความรับผิดชอบต่อสารธารณะชน อาทิเช่น นโยบาย วัตถุประสงค์ขององค์กร และระบบสังคม
วัฒนธรรม รวมถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเมื องและสังคมอีกด้วยเพื่อนามาใช้ในการบริหาร การวางแผน กาหนด
กลยุทธ์ กฎระเบียบและการกากับดูแล จะต้องมีองค์ประกอบหรือปัจจัยต่างๆ ที่ดาเนินไปในทิศทางที่สนับสนุนให้เกิด
ผลสาเร็จ และการผลิตรายการที่มีคุณภาพเพื่อสนองตอบความต้องการบริโภคข้อมูลข่าวสารของประชาชน รวมทั้ง
ผลิตรายการเสริมสร้างความรู้ประสบการณ์และความบันเทิงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
(2) ผลการศึก ษาเกี่ ย วกั บ สภาพแวดล้อ มในการท างานพบว่า เจ้าหน้ าที่ ส่วนใหญ่ มี ความเห็ น เกี่ ยวกั บ
สภาพแวดล้อมในการทางานว่าอยู่ในระดับดีเนื่องจากโมเดิร์นไนน์ที วีมีการพัฒ นาการในรูปแบบองค์กรที่ทันสมัย
เหมือนอย่างประเทศที่พัฒนาแล้วไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมที่ทางาน อาคารใหม่ และมีแสงสว่างที่เหมาะสม บรรยากาศดี
และจากการที่โมเดิร์นไนน์ที วี มีการจัดสิ่งอานวยความสะดวก มีพื้นที่การปฏิบัติงานมีการทางานด้านข่า วสารในการ
ปฏิบัติงาน มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงานการนาเสนอข่าวสารรูปแบบใหม่ในยุคดิจิทัล ซึ่งมีทฤษฎีอธิบายเรื่องนี้คือ
ทฤษฎีการบริหารของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2552) ซึ่งได้ศึกษาและชี้แจงไว้ว่ากระบวนการของการมุ่งสู่เป้าหมายองค์การ
จากการทางานร่วมกัน โดยใช้บุคคลและทรัพยากรอื่นๆ (Certo, 2000) หรือเป็นกระบวนการออกแบบและรักษา
สภาพแวดล้อมที่บุคคลทางานร่วมกันในกลุ่มเป้าหมายที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และในประเด็น ดังกล่าว
มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง คือ จิตรี คงวุธ (2549) ได้ศึกษาเรื่อง กลยุทธ์ในการพัฒนาเนื้อหาและรายการของสถานีวิทยุ
โทรทัศน์ ช่อง 9 อสมท. ตั้งแต่ช่วงที่ 1 จนถึงช่วงที่ 3 (Phases) ในยุคของ Modernine TV. พบว่า ปัจจัยที่มีผลกระทบ
ต่อการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง รูปแบบ และการจัดผังรายการของสถานีวิทยุโทรทัศน์ ช่อง 9 อสมท. มีทั้งปัจจัยภายใน
และภายนอก ความสาคัญในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของสถานีวิทยุโทรทัศน์ ช่อง 9 อสมท. เกี่ยวกับการดาเนินงาน
และลักษณะที่ปรับเปลี่ยนการจัดองค์กรรวมถึงการวิเคราะห์การดาเนินงานการปรับเปลี่ยนการจัดองค์กรของสถานี
วิทยุโทรทัศน์ ช่อง 9 อสมท.
(3) ผลการศึกษาเกี่ยวกับวิธีการสื่อสารกับกลุ่ มเป้าหมายของโมเดิร์นไนน์ทีวีโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใหม่
พบว่า โมเดิร์นไนน์ทีวีมีวิธีการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ๆ ไปยังกลุ่มเป้าหมายให้กว้างไกล
ขึ้นกว่าแต่ก่อนมากโดยเน้นใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่เพื่อให้เกิดนวัตกรรมการสื่อสารในด้านต่ างๆ ได้ดียิ่งขึ้นกว่า
แต่ก่อนในภาพรวมซึ่งส่งผลท าให้โมเดิร์นไนน์ที วีสามารถสื่อสารข่าวสารได้อย่างทั่วถึงครอบคลุม ทุ กภูมิภาคของ
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ประเทศและครอบคลุมภูมิภาคเอเชีย ซึ่งมี แนวคิดอธิบ ายเรื่องนี้ คือ แนวคิด ผลกระทบของเทคโนโลยีการสื่อสาร
กล่าวถึงผลการสื่อสารมวลชน ในด้านการขัดเกลาทางสังคม การเรียนรู้ทางสังคมของบุคคลที่ดาเนินชีวิตอยู่ในสังคมที่
ประกอบไปด้วย สื่อหลากหลาย และใช้เทคโนโลยีก ารสื่อสารเพื่อประโยชน์ของตนเอง ประกอบไปด้วย แนวคิดเรื่อง
การสื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์ แนวคิดผลกระทบจากการใช้สื่ ออินเทอร์เน็ต แนวคิดเทคโนโลยีสื่อสารเป็นตัวกาหนด
ซึ่งสามารถนามาอธิ บายพฤติกรรมการเปิดรับสื่อมวลชน พฤติกรรมของบุคคลขณะเปิดรับสื่อมวลชน และหลังจาก
เปิดรับสื่อมวลชน กล่าวถึงสังคมมนุษย์ที่ต้องพึ่งพาสื่อมวลชน เทคโนโลยีสื่อสาร เพื่อใช้เป็นเครื่องทุ่นแรงในการ
กระจายข่าวสาร ความรู้ ความคิด เพื่อนาไปสู่การสร้างอานาจในสังคม สื่อมวลชนเป็นเครื่องมือในการขยายประสบการณ์
เป็นตัวแทนการขัดเกลาทางสังคม และในประเด็นดังกล่าวมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง คือ งานวิจัยของ สานักนายกรัฐมนตรี
กรมประชาสัมพันธ์ (2560) ได้ศึกษาเรื่อง พัฒนาการการทางานของสื่อเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
ของสถานีโทรทัศน์ KBS ณ สาธารณรัฐเกาหลี พบว่า สถานีโทรทัศน์ KBS ของสาธารณรัฐเกาหลีใต้ได้วางเป้าหมาย
การพัฒนาเทคโนโลยีให้เป็นระบบดิจิทัลโดยนาเทคโนโลยีล่าสุด คือ DMB (Digital Mobile Broadcasting) ที่สามารถ
ออกอากาศแพร่ภาพบนโทรศัพท์มือถือ
ข้อเสนอแนะทั่วไป
1. การศึกษาการพัฒนากิจการสื่อสารมวลชนภายใต้การกากับของรัฐในยุคดิจิทัลกรณีศึกษาโมเดิร์นไนน์ทีวี
ในครั้งต่อไปควรศึกษาวิจัยในเชิงปริมาณเกี่ยวกับความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายในการนาเสนอข่าวและสาระบันเทิง
2. การศึกษาการพัฒนากิจการสื่อสารมวลชนภายใต้การกากับของรัฐในยุคดิจิทัลกรณีศึกษาโมเดิร์นไนน์ทีวี
ในครั้งต่อไปควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ แนวทางการจัดการปรับปรุงการผลิตรายการและการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
ประชาชนรวมถึงการขยายธุรกิจไปดาเนินกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องด้านอื่นๆ โดยการทาวิจัยลงในแนวลึกมากยิ่งๆ ขึ้น
ข้อเสนอแนะงานวิจัย
1. งานวิจัยชิ้นนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ที่มุ่งศึกษาการพัฒนากิจการสื่อสารมวลชน
ภายใต้การกากับของรัฐในยุคดิจิทัลกรณีศึกษาโมเดิร์นไนน์ทีวี ในฐานะผู้ส่งสาร (Sender) ดังนั้น หากมีผู้สนใจที่จะ
ศึกษาผู้รับ สาร (Receiver) ด้วยระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณย่อมเป็ นประโยชน์และสะท้อนภาพโมเดิร์นไนน์ ที วีได้
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
2. งานวิจัยชิ้นนี้มุ่งศึกษาโมเดิร์นไนน์ทีวีในกรอบแนวคิดการเปลี่ยนแปลงหรือที่เรียกว่า “Totally Change”
ที่ส่งผลต่อการพัฒนาการองค์กรเป็นหลัก หากมีการศึกษาโมเดิ ร์นไนน์ทีวี ในกรอบแนวคิดหรือองค์ประกอบอื่นๆ
ย่อมจะเสริมให้เห็นภาพโมเดิร์นไนน์ทีวีในมุมมองที่หลากหลายยิ่งขึ้น
3. การศึกษาโมเดิร์นไนน์ทีวีในเชิงเปรียบเทียบกับสื่อมวลชนอื่นในต่างประเทศในเชิงลึกจะช่วยเปรียบเทียบ
ให้เห็นภาพการพัฒนาที่เหมือนหรือแตกต่างอันนามาสู่ความสาเร็จหรือความล้มเหลวได้ดียิ่งขึ้นและจะเป็นประโยชน์
อย่างยิ่งต่อสังคมและประเทศชาติในอนาคตอีกด้วย
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4. การพัฒนาโมเดิร์นไนน์ทีวีประสบความสาเร็จจากการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ไปสู่การเป็นโทรทัศน์แห่ง
ความทันสมัยที่นาเสนอเป็นระยะๆ ภายใต้ Concept ที่เรียกว่า “สังคมอุดมปัญญา” ดังนั้น จึงน่าสนใจวิจัยต่อไปว่า
โมเดิร์นไนน์ทีวีจะประสบผลเช่นไรต่อไปในอนาคต
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บทคัดย่อ
บทความวิจัย นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยเชิงเศรษฐกิจสังคมที่เป็นตัวกาหนดความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษในระดับประเทศ ซึ่งวัดจากคะแนนสอบ Test of English as Foreign Language หรือ TOEFL ของ
ประเทศ จานวน 127 ประเทศทั่วโลก ในปี ค.ศ. 2019 โดยอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธี Forward Stepwise
Regression Analysis จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลในเชิงบวกอย่างมีนัยสาคัญต่อคะแนนสอบ TOEFL ได้แก่
มาตรฐานการครองชีพ ระดับการค้าระหว่างประเทศ ขนาดของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ระดับการศึกษาของ
ประชาชน ระดับการลงทุนทางด้านการศึ กษาของภาครัฐ การมีภาษาราชการที่ใช้ตัวอักษรภาษาลาติน และการมี
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ
คำสำคัญ: ความสามารถทางภาษาอังกฤษ การสอบ TOEFL ปัจจัยเชิงเศรษฐกิจสังคม
Abstract
This research article aims to examine the socio-economic determinants of English proficiency
level in the national level as measured by the Test of English as Foreign Language or TOEFL score
of 127 countries worldwide in 2019 by employing the Forward Stepwise Regression Analysis. The
findings reveal that the factors which have significant positive influences on TOEFL scores include
standard of living, international trade level, size of tourism industry, education attainment, public
investment on education, the official languages which use Latin alphabets and English as the official
language.
Keywords: English Proficiency, TOEFL Test, Socio-Economic Determinants
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บทนำ
ภาษาอังกฤษถือเป็นภาษาที่สาคัญที่สุดในโลก เนื่องจากเป็นภาษาที่พูดโดยประชากรมากกว่า 1,300 ล้านคน
ทั่วโลกในปี ค.ศ. 2021 (Statista, 2022) ซึ่งถือเป็นอันดับหนึ่งของโลก โดยเป็นภาษาประจาชาติหรือภาษาที่สองของ
ประเทศส่วนใหญ่ทั่วโลก ส่งผลทาให้ภาษาอังกฤษกลายเป็นภาษาที่เป็นสื่อกลางในการติดต่อระหว่างประเทศในทุกๆ
ด้าน โดยอาจกล่าวได้ว่า ประเทศที่ประชาชนมีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษในระดับสูงจะมีความได้เปรียบ
ในการใช้ประโยชน์จากกระแสโลกาภิวัตน์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม และการทา
ธุรกรรมทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กลายเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนา
อย่ า งยั่ ง ยื น ของประเทศต่ อ ไป ทั้ ง นี้ จากการทบทวนวรรณกรรมพบงานวิ จั ย ของ Lee (2009) ที่ ไ ด้ ค้ น พบว่ า
ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมีความสัมพันธ์กันในทิศทางเดียวกันอย่าง
มีนัยสาคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศในทวีปเอเชียและยุโรป
ความส าคัญ ของภาษาอั ง กฤษดัง กล่ าวทาให้ มี ง านวิจั ย จ านวนมากในหลายประเทศมุ่ งเน้ นศึกษาปัจจัย
ที่กาหนดระดับความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ โดยพบว่า งานวิจัยเกือบทั้งหมดเน้นศึกษาปัจจัยระดับบุ คคล
เป็นหลัก ทั้งปัจจัยด้านการเรียนรู้และปัจจัยเชิงเศรษฐกิจและสังคม อย่างไรก็ตาม ปัจจัยระดับมหภาคก็มีความสาคัญ
ไม่น้อยไปกว่าปัจจัยระดับบุคคล เนื่องจากปัจจัยระดับมหภาคจะเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศในภาพรวมและส่ ง ผลต่ อพฤติ กรรมของบุ คคล ดั ง นั้ น การศึกษาอิ ท ธิ พ ลของปั จ จั ย เชิ ง เศรษฐกิจ สั ง คม
ในระดั บ มหภาคที่ มี ต่ อระดั บ ความสามารถทางด้ านภาษาอั ง กฤษของประชาชนในประเทศจึ ง เป็ นเรื่องที่สาคัญ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สาหรับการกาหนดนโยบายภาครัฐในการส่งเสริมความสามารถด้านภาษาอังกฤษให้แก่ประชาชน
ในประเทศได้อย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไป
วัตถุประสงค์กำรวิจัย
งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยเชิงเศรษฐกิจสังคมที่เป็นตัวกาหนดความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษในระดับประเทศ ซึ่งวัดจากคะแนนสอบ Test of English as Foreign Language หรือ TOEFL โดย
แบ่งความสามารถทางภาษาอังกฤษออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ การอ่าน การฟัง การพูด และการเขียน
กำรทบทวนวรรณกรรม
กำรสอบ Test of English as Foreign Language
TOEFL หรือ Test of English as a Foreign Language จัดทาโดย Educational Testing Service (ETS)
ซึ่งผลคะแนน TOEFL นั้น ได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาวิทยาลัยมากกว่า 11,000 แห่ง และสถาบันทั่วโลกมากกว่า
150 ประเทศ เช่ น สหรั ฐ อเมริ ก า ออสเตรเลี ย แคนาดา นิ ว ซี แ ลนด์ รวมทั้ ง ประเทศในทวี ป ยุ โ รปและเอเชี ย
(Educational Testing Service, 2019a) โดย ETS ได้พัฒนาข้อสอบเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการวัดความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษของนักเรียนและนักศึกษาที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ (Educational Testing Service,
2020) ซึ่งปัจจุบันการสอบ TOEFL (TOEFL exam) แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ ได้แก่ TOEFL-iBT และ TOEFLITP
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TOEFL-iBT หรื อ TOEFL Internet-Based Testing เป็ น ข้ อ สอบที่ ท าผ่ า นคอมพิ ว เตอร์ Educational
Testing Service (2020) ชี้แจงว่า TOEFL-iBT มีจุดประสงค์เพื่อทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา
ต่างชาติที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ ก่อนรับเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอก โดย
ข้อสอบประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่ Listening Reading Writing และ Speaking คะแนนเต็ม 120 คะแนน ใช้เวลา
สอบ 3 ชั่วโมง และผลคะแนนสอบมีอายุ 2 ปี นอกจากนี้ ETS ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า TOEFL-iBT ได้บูรณาการการใช้
ภาษาเชิงวิชาการลงในข้อสอบทั้ง 4 ทักษะ อีกด้วย
TOEFL ITP หรือ TOEFL Institutional Testing Program เป็นข้อสอบ TOEFL ที่ทางมหาวิทยาลัย หรือ
หน่วยงานได้ซื้อลิขสิทธิ์ข้อสอบมาจาก Educational Testing Service (ETS) สาหรับใช้จัดสอบเพื่อจุดประสงค์
ที่ต่างกัน เช่น การสอบวัดระดับ การสอบชิงทุน หรือ การสอบเพื่อจบการศึกษา เป็นต้น โดย TOEFL ITP นั้น
เป็นการทาข้อสอบในกระดาษ ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ Listening comprehension Structure and Written
Expression และ Reading Comprehension คะแนนเต็ม 677 คะแนน ใช้เวลาสอบ 2 ชั่วโมง และผลคะแนนสอบ
มีอายุ 2 ปี เช่นเดียวกับ TOEFL-iBT นอกจากนี้ คะแนนสอบนั้น ไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย หรือ
หน่วยงานเท่านั้น ยังเป็นประโยชน์ต่อผู้สอบในการวัดระดับความสารมารถทางภาษาอังกฤษของตนเอง เพื่อนาไป
พัฒนาปรับปรุงทักษะของตนเองต่อไป (Educational Testing Service, 2019b)
งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า มีงานวิจัยในอดีต จานวนมากที่มุ่งเน้นศึกษาปัจจัย เชิงเศรษฐกิจสังคม
ที่กาหนดทักษะและความสามารถด้านภาษาอังกฤษของกลุ่มตัวอย่างในลักษณะต่างๆ ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นการศึกษา
ในระดับจุลภาค นั่นคือ วิเคราะห์ปัจจัยเชิงเศรษฐกิจสังคมที่มีต่อระดับความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษในระดับ
บุคคล ตัวอย่างเช่น Arratibel and Alastuey (2015) พบว่า ผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
อายุระหว่าง 15 ถึง 17 ปี ในประเทศสเปน ถูกกาหนดโดยอาชีพ สถานะการณมีงานทา และระดับการศึกษาของ
ผู้ปกครอง และ Ariani and Ghafournia (2016) ได้ทาการศึกษาปัจจัยที่กาหนดความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ
ซึ่งวัดจากคะแนนสอบ TOEFL ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศอิหร่าน และพบว่า สถานภาพทางเศรษฐกิจ
ของครอบครัวมีอิทธิพลต่อคะแนนสอบ TOEFL ของกลุ่มตัวอย่าง
นอกจากนี้ ยังมีงานของ Moreno and Callejas (2017) ซึ่งพบว่า ระดับการศึกษาของผู้ปกครองเป็นปัจจัย
สาคัญที่กาหนดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษนักเรียนระดับประถมและมัยยมศึกษาในประเทศสเปน และงาน
ของ Salameh and Sathakathulla (2018) ที่ศึกษาปัจจัยที่กาหนดผลการเรียนรู้ทางด้านภาษาอังกฤษของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาในเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยพบว่า ปัจจัยเชิงเศรษฐกิจสังคมที่เป็นตัวกาหนดผล
การเรียนรู้ทางด้านภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ระดับการศึกษา อาชีพ และสถานภาพทางการเงิน
ของผู้ปกครอง ในขณะเดียวกัน Triwittayayon and Sarobol (2018) ก็พบว่า การสนับสนุนจากครอบครัวถือเป็น
ปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย
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จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า Ling and Gu (2019) ได้ทาการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถ
ทางด้านภาษาอังกฤษของเด็กอายุระหว่าง 10-16 ปี ใน 9 ประเทศ ได้แก่ ประเทศจีน บราซิล อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น จอร์แดน
เกาหลีใต้ เม็กซิโก อียิปต์ และเวียดนาม ซึ่งวัดจากคะแนนสอบ TOEFL Junior@Comprehensive โดยพบว่า ปัจจัย
เชิงสังคมที่เป็นตัวกาหนดคะแนน TOEFL ได้แก่ จานวนปีที่ได้เรียนภาษาอังกฤษและการอาศัยอยู่ในประเทศที่พูด
ภาษาอังกฤษ ในขณะที่ Pradhan and Sreenivasan (2021) พบว่า ระดับการศึกษาและอาชีพของผู้ปกครองและ
รายได้ของครอบครัวเป็นปัจจัยสาคัญที่กาหนดผลลัพธ์ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา
ในประเทศอินเดีย และ Sespeñe, Oyangoren, Narnola, and Picardal (2021) พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อ
ผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านระบบทางไกลของผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาในประเทศฟิลิปปินส์ ได้แก่ สถานะการมี
งานทาของผู้ปกครองและการสนับสนุนจากครอบครัว
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า ปัจจัยที่กาหนดความสามารถด้านภาษาอังกฤษไม่ได้มีเพียงปัจจัยในระดับ
จุล ภาคเท่านั้น แต่ยัง มีปัจจัย ระดับมหภาคอีกด้วย ทั้ง นี้ ปัจ จัย ระดับมหภาคถือเป็นปัจจัยสาคัญที่กาหนดระดับ
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของประเทศ เนื่องจากส่งผลกระทบต่อการเข้าถึ งการเรียนรู้และแรงกระตุ้นในการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษของประชาชนในประเทศในภาพรวม ตัวอย่างเช่น Kim and Lee (2006) ได้ทาการวิเคราะห์
ปัจจัยที่เป็นตัวกาหนดคะแนนสอบ TOEFL ของประเทศต่างๆ ทั่วโลก จานวน 88 ประเทศ ใน 2 ช่วงเวลา ได้แก่
ปี ค.ศ. 1997-1998 และ 2004-2005 โดยปั จ จัย ที่ทาการวิเคราะห์ ได้ แก่ GDP ต่ อบุ คคล จ านวนปีเฉลี่ยที่ได้รับ
การศึกษา สัดส่วนการค้าระหว่างประเทศต่อ GDP จานวนประชากรที่สอบ TOEFL ประวัติการตกเป็นอาณานิคมของ
ประเทศที่พูดภาษาอังกฤษ ความคล้ายคลึงของภาษาราชการกับภาษาอังกฤษ และการมีภาษาอังกฤษเป็นภาษา
ราชการ จากการศึกษาพบว่า GDP ต่อบุคคล จานวนปีเฉลี่ยที่ได้รับการศึกษา ความคล้ายคลึงของภาษาราชการกับ
ภาษาอังกฤษ และการมีภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ มีอิทธิพลในเชิงบวกกับคะแนนสอบ TOEFL ในทั้ง 2 ช่วงเวลา
Kim and Lee (2010) ได้ขยายการศึกษาปัจจัยที่กาหนดความสามารถทางด้านภาษาอัง กฤษซึ่งวั ด จาก
คะแนนสอบ TOEFL ในของ Kim and Lee (2006) โดยการเพิ่มปัจจัยสัดส่วนนักท่องเที่ยวต่างชาติต่อประชากรและ
สัดส่วนผู้ใช้อินเตอร์เน็ตต่อประชากร 1,000 คน และเปลี่ยนแปลงปัจจัยสัดส่วนการค้าระหว่างประเทศต่ อ GDP เป็น
สัดส่วนการส่งออกต่อ GDP จากการศึกษาพบว่า GDP ต่อบุคคล จานวนปีเฉลี่ยที่ได้รับการศึกษา สัดส่วนนักท่องเที่ยว
ต่างชาติต่อประชากร ความคล้ายคลึงของภาษาราชการกับภาษาอังกฤษ และการมีภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ
มีอิทธิพลในเชิงบวกกับคะแนนสอบ TOEFL ในทั้ง 2 ช่วงเวลา ได้แก่ ปี ค.ศ. 1997-1998 และ ค.ศ. 2004-2005
อย่างไรก็ตาม สัดส่วนผู้ใช้อินเตอร์เน็ตต่อประชากรมีอิทธิพลต่อคะแนนสอบ TOEFL เฉพาะช่วงปี ค.ศ. 1997-1998
ซึ่งเป็นเพราะในการช่วงปี ค.ศ. 2004-2005 การเข้าถึงอินเตอร์เน็ตในประเทศต่างๆ มีความใกล้เคียงกันมากกว่า
ปี ค.ศ. 1997-1998 นั่นเอง นอกจากนี้ ยังพบงานของ Recine (2020) ที่ระบุว่า การที่ภาษาหลักของประเทศมี
ความคล้ายคลึงกับภาษาอังกฤษและการเข้าถึงการศึกษาในทุกระดับ ถือเป็นปัจจัยสาคัญที่กาหนดระดับความสามารถ
ด้านภาษาอังกฤษของประชาชนในประเทศ
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กรอบแนวคิดในกำรวิจัย
จากการทบทวนวรรณกรรม สามารถกาหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยแสดงดังรูปที่ 1 โดยสามารถสรุป
ตัวแปรตามและตัวแปรอิสระได้ดังนี้
ตั วแปรตำม ได้แก่ ระดับความสามารถด้านภาษาอั งกฤษ ซึ่งวัดจากคะแนนสอบ TOEFL โดยแบ่งเป็ น
ความสามารถในภาพรวม ซึ่งวัดจากคะแนนสอบ TOEFL โดยรวม และความสามารถในด้านการอ่าน ด้านการฟัง ด้าน
การพูด และด้านการเขียน ซึ่งวัดจากคะแนนสอบ TOELF ด้านการอ่าน ด้านการฟัง ด้านการพูด และด้านการเขียน
ตามลาดับ
ตัวแปรอิสระ ได้แก่
1. มาตรฐานการครองชีพของประชาชน วัดจาก GDP ต่อบุคคลแท้จริง (ดอลลาร์สหรัฐ)
2. ระดับการค้าระหว่างประเทศ วัดจากมูลค่าการส่งออกนาเข้าต่อ GDP (%)
3. ระดับการลงทุนจากต่างประเทศ วัดจากมูลค่าการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศต่อ GDP (%)
4. ขนาดของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว วัดจากสัดส่วนนักท่องเที่ยวต่างชาติต่อประชากร (%)
5. ระดับการศึกษาของประชาชน วัดจากจานวนปีเฉลี่ยทีไ่ ด้รับการศึกษา (ปี)
6. การลงทุนทางด้านการศึกษาของภาครัฐ วัดจากรายจ่ายภาครัฐทางด้านการศึกษาต่อ GDP (%)
7. การใช้ภาษาที่ใช้ตัวอักษรภาษาลาติน วัดจากการทีป่ ระเทศใช้ภาษาที่ใช้ตัวอักษรภาษาลาติน
8. การมีภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ วัดจากการทีป่ ระเทศมีภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ

ตัวแปรอิสระ
1. มาตรฐานการครองชีพของประชาชน
2. ระดับการค้าระหว่างประเทศ
3. ระดับการลงทุนจากต่างประเทศ
4. ขนาดของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
5. ระดับการศึกษาของประชาชน
6. การลงทุนทางด้านการศึกษาของภาครัฐ
7. การใช้ภาษาที่ใช้ตัวอักษรภาษาลาติน
8. การมีภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ

ภำพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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ตัวแปรตำม
ระดับความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษ แบ่งเป็น
1. ความสามารถในภาพรวม
2. ความสามารถด้านการอ่าน
3. ความสามารถด้านการฟัง
4. ความสามารถด้านการพูด
5. ความสามารถด้านการเขียน
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ระเบียบวิธีวิจัย
ประเทศที่ทำกำรศึกษำ
งานวิจัยเรื่องนี้ครอบคลุมประเทศกลุ่มตัวอย่าง จานวน 127 ประเทศทั่วโลก ในปี ค.ศ. 2019 ซึ่งมีข้อมูล
ที่จาเป็นสาหรับการวิเคราะห์อย่างครบถ้วน โดยได้แบ่งประเทศกลุ่มตัวอย่างตามภูมิภาคออกเป็น 8 กลุ่ม ตามการแบ่ง
ของ World Bank ซึ่งพิจารณาจากการมีวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกัน ดังนี้
ทวีปยุโรป จานวน 47 ประเทศ ได้แก่ ประเทศแอลเบเนีย อาร์เมเนีย ออสเตรีย อาเซอร์ไบจาน เบลารุส
เบลเยี่ยม บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา บัลแกเรีย โครเอเชีย ไซปรัส สาธารณรัฐเช็ค เดนมาร์ก เอสโตเนีย ฟินแลนด์
ฝรั่งเศส จอร์เจีย เยอรมนี กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ ไอร์แลนด์ อิตาลี คาซักสถาน คีร์กีซสถาน แลตเวีย ลิธัวเนีย
ลักเซมเบิร์ก มอลโดวา มอนเตเนรโกร เนเธอร์แลนด์ มาซิโดเนียเหนือ นอร์เวย์ โปแลนด์ โปรตุเกส โรมาเนีย รัสเซีย
เซอร์เบีย สโลวาเกีย สโลวีเนีย สเปน สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ ทาจิกิสถาน ตุรกี สหราชอาณาจักร และอุซเบกิสถาน
ภูมิภำคเอเชีย ตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จานวน 14 ประเทศ ได้แก่ ประเทศกัมพูชา จีน
ฮ่องกง อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มาเก๊า มาเลเซีย มองโกเลีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม
ภูมิภำคเอเชียใต้ จานวน 4 ประเทศ ได้แก่ บังคลาเทศ อินเดีย เนปาล และศรีลังกา
ภูมิภำคตะวันออกกลำงและแอฟริกำตอนเหนือ จานวน 14 ประเทศ ได้แก่ ประเทศแอลจีเรีย บาห์เรน
อียิปต์ อิหร่าน อิสราเอล จอร์แดน คูเวต เลบานอน โมร็อกโก โอมาน กาตาร์ ซาอุดิอาระเบีย ตูนิเซีย และสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์
ภูมิภำคอเมริกำเหนือ จานวน 2 ประเทศ ได้แก่ ประเทศแคนาดาและสหรัฐอเมริกา
ภูมิภำคลำตินอเมริกำและแคริบเบียน จานวน 20 ประเทศ ได้แก่ อาร์เจนตินา บาฮามาส โบลิเวีย บราซิล
ชิลี โคลอมเบีย คอสตาริกา สาธารณรัฐโดมินิกัน เอกวาดอร์ เอลซัลวาดอร์ กัวเตมาลา เฮติ ฮอนดูรัส จาไมกา เม็กซิโก
นิคารากัว ปานามา ปารากวัย เปรู และอุรุกวัย
ทวีปออสเตรเลีย จานวน 2 ประเทศ ได้แก่ ประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
ภูมิภำคแอฟริกำตอนใต้ซำฮำรำ จานวน 24 ประเทศ ได้แก่ ประเทศบอตสวานา บูร์กินาฟาโซ กาบูเวร์ดี
แคเมอรูน เอธิโอเปีย แกมเบีย เคนยา เลโซโท มาดากัสการ์ มาลี มอริเชียส โมซัมบิก นามิเบีย ไนเจอร์ รวันดา เซียร์
ราลีโอน แอฟริกาใต้ แทนซาเนีย โตโก อูกานดา แซมเบีย และซิมบับเว
ข้อมูลและแหล่งข้อมูล
งานวิจัยเรื่องนี้อาศัยข้อมูลภาคตัดขวาง (Cross-Sectional Data) ของประเทศกลุ่มตัวอย่างทั้ง 127 ประเทศ
ในปี ค.ศ. 2019 ซึ่งเป็นล่าสุดที่มีข้อมูลที่จาเป็นสาหรับการวิจัยอย่างครบถ้วน โดยสามารถสรุปข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย
และแหล่งข้อมูลได้ดังนี้
1. ข้อมูลที่ได้จากฐานข้อมูล World Development Indicator ของ World Bank ได้แก่ GDP ต่อบุคคล
แท้ จ ริง (ดอลลาร์ส หรัฐ ) มู ล ค่า การส่ ง ออกต่ อ GDP (%) มู ล ค่า การน าเข้า ต่ อ GDP (%) เงิ น ลงทุ น ทางตรงจาก
ต่างประเทศสุทธิ (%) รายจ่ายของภาครัฐทางด้านการศึกษาต่อ GDP (%) และจานวนประชากร (คน)
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2. ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากฐานข้ อ มู ล Human Development Report ของ United Nations Development
Programme (UNDP) ได้แก่ จานวนปีเฉลี่ยที่ได้รับการศึกษา (ปี) และจานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ (คน)
3. ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ าก Educational Testing Service (ETS) ได้ แ ก่ คะแนนสอบ TOEFL ซึ่ ง แบ่ ง ออกเป็ น
4 ส่วนย่อย ได้แก่ คะแนนการอ่าน การฟัง การพูด และการเขียน
แบบจำลองเศรษฐมิติ
งานวิจัยเรื่องนี้อาศัยการวิเคราะห์แบบ Forward Stepwise Regression Analysis ในการวิเคราะห์ปัจจัย
เชิงเศรษฐกิจสังคมที่เป็นตัวกาหนดความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ โดยกาหนดระดับนัยสาคัญในการเลือกตัวแปร
อิสระเข้าแบบจาลองที่ระดับ 0.10 (10%) ทั้งนี้ แบบจาลองที่ทาการวิเคราะห์เบื้องต้นมีรูปแบบดังนี้
TOEFL − X i = β0 + β1 GDPi + β2 EXIMi + β3 FDIi + β4 TOUR i + β5 SCLi
+β6 GOVi + β7 LATINi + β8 ENGi + δ1 EUi + δ2 ESEAi + δ3 SAi
+δ4 MENAi + δ5 NAi + δ6 LACi + δ7 AUSi + μi

ทั้งนี้ แบบจาลองที่จะทาการวิเคราะห์มีจานวนทั้งหมด 5 แบบจาลอง ทาให้มีตัวแปรตาม จานวน 5 ตัวแปร
ได้แก่ (1) TOEFL-R = คะแนนสอบ TOEFL ด้านการอ่าน ในรูป Natural Logarithm (2) TOEFL-L = คะแนนสอบ
TOEFL ด้านการฟัง ในรูป Natural Logarithm (3) TOEFL-S = คะแนนสอบ TOEFL ด้านการพูด ในรูป Natural
Logarithm (4) TOEFL-W = คะแนน TOEFL ด้า นการเขียน ในรูป Natural Logarithm และ (5) TOEFL-T =
คะแนน TOEFL โดยรวม ในรูป Natural Logarithm
สาหรับตัวแปรอิสระในแบบจาลองมีจานวน 8 ตัวแปร ได้แก่ (1) GDP = GDP ต่อบุคคลแท้จริงในรูปของ
Natural Logarithm (2) EXIM = มูลค่าการส่งออกนาเข้าต่อ GDP (%) (3) FDI = มูลค่าการลงทุนทางตรงจาก
ต่างประเทศต่อ GDP (%) (4) TOUR = สัดส่วนนักท่องเที่ยวต่างชาติต่อประชากร (%) (5) SCL = จานวนปีเฉลี่ย
ที่ได้รับการศึ กษาในรูป ของ Natural Logarithm (6) GOV = รายจ่ายภาครัฐทางด้านการศึกษาต่ อ GDP (%)
(7) LATIN = ตัว แปรหุ่นสาหรับประเทศที่ใช้ตัวอักษรภาษาลาติน โดยมีค่าเท่ากับ 1 กรณีป ระเทศที่ใช้ตัวอักษร
ภาษาลาติน และ (8) ENG = ตัวแปรหุ่นสาหรับประเทศที่มีภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ โดยมีค่าเท่ากับ 1 กรณี
ประเทศที่มีภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ
นอกจากนี้ ยังกาหนดให้มีตัวแปรหุ่นสาหรับทวีป/ภูมิภาค ได้แก่ (1) EU = ตัวแปรหุ่นสาหรับประเทศในทวีป
ยุโรป โดยมีค่าเท่ากับ 1 กรณีประเทศในทวีปยุโรป (2) ESEA = ตัวแปรหุ่นสาหรับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีค่าเท่ากับ 1 กรณีประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(3) SA = ตัวแปรหุ่นสาหรับประเทศในภูมิภาคเอเชียใต้ โดยมีค่าเท่ากับ 1 กรณีประเทศในภูมิภาคเอเชียใต้ (4) MENA =
ตั ว แปรหุ่ น ส าหรับ ประเทศในภูมิ ภาคตะวั น ออกกลางและแอฟริ กาตอนเหนื อ โดยมี ค่า เท่ า กับ 1 กรณี ป ระเทศ
ในภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกาตอนเหนือ (5) NA = ตัวแปรหุ่นสาหรับประเทศในภูมิภาคอเมริกาเหนือ โดย
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มีค่าเท่ากับ 1 กรณีประเทศในภูมิภาคอเมริกาเหนือ (6) LAC = ตัวแปรหุ่นสาหรับประเทศในภูมิภาคลาตินอเมริกา
และแคริบเบียน โดยมีค่าเท่ากับ 1 กรณีประเทศในภูมิภาคลาตินอเมริกาและแคริบเบียน และ (7) AUS = ตัวแปรหุ่น
สาหรับประเทศทวีปออสเตรเลีย โดยมีค่าเท่ากับ 1 กรณีประเทศทวีปออสเตรเลีย ทั้งนี้ กาหนดให้ ภูมิภาคแอฟริกา
ตอนใต้ซาฮารา เป็นกลุ่มฐาน (Base Group)
สมมติฐำนกำรวิจัย
1. GDP ต่อบุคคล (GDP) มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับคะแนนสอบ TOEFL เนื่องจาก GDP ต่อบุคคลที่
เพิ่มขึ้น สะท้อนรายได้และมาตรฐานการครองชีพที่สูงขึ้น ทาให้สามารถเข้าถึงการศึกษาและการฝึกอบรมทักษะ
ภาษาอังกฤษได้มากขึ้น
2. การส่งออกนาเข้าต่อ GDP (EXIM) มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับคะแนนสอบ TOEFL เนื่องจากการค้า
ระหว่างประเทศในระดับที่สูงขึ้น ทาให้มีการติดต่อกับต่างประเทศมากขึ้น มีความจาเป็นในการใช้ภาษาอังกฤษมากขึน้
เป็นแรงผลักดันที่ทาให้ประชาชนในประเทศต้องพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้มีระดับสูงขึ้น
3. การลงทุนทางตรงจากต่างประเทศต่อ GDP (FDI) มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับคะแนนสอบ TOEFL
เนื่ อ งจากการเข้ า มาลงทุ น ในประเทศมากขึ้ น ของนั ก ลงทุ น และธุ ร กิ จ ต่ า งชาติ ท าให้ มี ค วามจ าเป็ น ใน การใช้
ภาษาอังกฤษมากขึ้น เป็นแรงผลักดันที่ทาให้ประชาชนในประเทศต้องพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้มีระดับสูงขึ้น
4. สัดส่วนนักท่องเที่ยวต่างชาติต่อประชากร (TOUR) มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับคะแนนสอบ TOEFL
เนื่องจากการที่ประเทศเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติมากขึ้น ทาให้ มีความจาเป็นในการใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น เป็น
แรงผลักดันที่ทาให้ประชาชนในประเทศต้องพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้มีระดับสูงขึ้น
5. จานวนปีเฉลี่ยที่ได้รับการศึกษา (SCL) มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับคะแนนสอบ TOEFL เนื่องจาก
การที่ประชาชนในประเทศมีโอกาสได้รับการศึกษายาวนานขึ้น ย่อมทาให้ได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น มีโอกาส
ในการศึกษาและฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษมากขึ้น
6. รายจ่ายภาครัฐทางด้านการศึกษา (GOV) มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับคะแนนสอบ TOEFL เนื่องจาก
การที่ภาครัฐมีการลงทุนทางด้านการศึกษามากขึ้น จะทาให้ประชาชนในประเทศได้รับการศึกษามากขึ้น ทั้งด้าน
คุณภาพและปริมาณ ทาให้มีโอกาสพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้มีระดับสูงขึ้น
7. การใช้ ตั ว อั กษรภาษาลาติ น (LATIN) มี ความสั ม พั น ธ์ ในเชิ ง บวกกับ คะแนนสอบ TOEFL เนื่ องจาก
ประชาชนในประเทศจะมีความคุ้นเคยกับตัวอักษรภาษาอังกฤษมากกว่าประชาชนในประเทศที่ไม่ได้ใช้ตัวอักษร
ในรูปแบบอื่นๆ ทาให้สามารถเรียนรู้และฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษได้ดีกว่า
8. การมี ภ าษาอั ง กฤษเป็ น ภาษาราชการ (ENG) มี ค วามสั ม พั น ธ์ ใ นเชิ ง บวกกั บ คะแนนสอบ TOEFL
เนื่องจากประชาชนในประเทศจะมีความคุ้นเคยกับการใช้ภาษาอังกฤษมากกว่าประชาชนในประเทศที่มีภาษาราชการ
เป็นภาษาอื่นๆ ทาให้สามารถเรียนรู้และฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษได้ดีกว่า
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ผลกำรวิจัย
จากการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงเศรษฐกิจสังคมของประเทศกลุ่มตัวอย่างด้วยสถิติพรรณนา พบว่า ประเทศกลุ่ม
ตั ว อย่ า งที่ ท าการศึกษามี ระดับการพัฒ นาทางเศรษฐกิจและสั งคมแตกต่ างกันเป็น อย่ างมาก กล่ า วคือ ประเทศ
ลักเซมเบิร์กมี GDP ต่อบุคคลแท้จริงสูงที่สุด โดยมีค่ามากกว่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปี ในขณะที่ประเทศ
มาดากัสการ์มี GDP ต่อบุคคลแท้จริงเพียง 488.91 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีเท่านั้น นอกจากนี้ประเทศลักเซมเบิร์ก
ยังเป็นประเทศที่มีระดับการค้าระหว่างประเทศสูงที่สุด โดยมีมูลค่าการส่งออกนาเข้าต่อ GDP สูงถึงร้อยละ 380.10
ในขณะที่ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างมีค่าเพียงร้อยละ 90.72 เท่านั้น เมื่อพิจารณาการลงทุน ทางตรงจากต่างประเทศ
พบว่า ค่าเฉลี่ยของมูลค่าการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศต่อ GDP มีค่าเท่ากับร้อยละ 4.29 โดยประเทศไซปรัส
มีมูลค่าการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศต่อ GDP สูงถึงร้อยละ 100.67
ในด้านจานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ พบว่า ค่าเฉลี่ยของจานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติต่อจานวนประชากรมีค่า
เท่ากับร้อยละ 130.40 แต่มัธยฐานมีค่าเพียงร้อยละ 41.08 โดยเป็นผลมาจากค่าที่ผิดปกติของมาเก๊าซึ่งมีจานวน
นักท่องเที่ยวต่างชาติต่อจานวนประชากรสูงถึงร้อยละ 6,152.90 นอกจากนี้ยังพบว่า ประเทศกลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ย
ของจานวนปีเฉลี่ยที่ได้รับการศึกษาเท่ากับ 9.51 ปี เทียบเท่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยประเทศบูร์กินาฟาโซเป็น
ประเทศที่มีจานวนปีเฉลี่ยที่ได้รับการศึกษาต่าที่สุด โดยมีค่าเพียง 1.60 ปีเท่านั้น และในด้านรายจ่ายภาครัฐ พบว่า
ประเทศนามิ เ บี ย มี รายจ่ า ยภาครั ฐ ทางด้ า นการศึ ก ษาต่ อ GDP สู ง ที่ สุ ด เท่ า กั บ ร้ อ ยละ 9.48 ในขณะที่ ป ระเทศ
บังคลาเทศมีรายจ่ายต่าที่สุดเพียงร้อยละ 1.33 ของ GDP เท่านั้น
จากการศึกษาพบว่า ประเทศกลุ่มตัวอย่างมากกว่าร้อยละ 66 ใช้ภาษาที่ใช้ตัวอักษรภาษาลาตินซึ่งเป็น
ตัวอักษรเดียวกับภาษาอังกฤษ โดยทุกประเทศในภูมิภาคอเมริกาเหนือ ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน และทวีป
ออสเตรเลีย ล้วนใช้ภาษาที่ใช้ตัวอักษรภาษาลาติน ในขณะที่ มีประเทศในภูมิภาคแอฟริกาตอนใต้ซาฮาราและทวีป
ยุโรปร้อยละ 95.83 และ 70.21 ที่ใช้ตัวอักษรภาษาลาติน ตามลาดับ ในขณะที่มีประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพียงร้อยละ 35.71 ที่ใช้ภาษาที่ใช้ตัวอักษรภาษาลาติน และไม่มีประเทศใดในภูมิภาค
เอเชียใต้และตะวันออกกลางและแอฟริกาตอนเหนือ ที่ใช้ภาษาที่ใช้ตัวอักษรภาษาลาติน และเมื่ อพิจารณาภาษา
ราชการ พบว่ า มี ป ระเทศกลุ่ มตั วอย่ างเพี ยงร้อยละ 18.90 ที่ มี ภาษาอั งกฤษเป็นภาษาราชการ โดยทุ กประเทศ
ในภูมิภาคอเมริกาเหนือและทวีปออสเตรเลียมีภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ ในขณะที่ไม่มีประเทศใดในภูมิภาค
เอเชียใต้และตะวันออกกลางและแอฟริกาตอนเหนือ ที่มี ภาษาอั งกฤษเป็นภาษาราชการ โดยประเทศในภูมิภาค
แอฟริกาตอนใต้ซาฮารา ภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน และทวีป
ยุโรปที่มีภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการมีเพียงร้อยละ 54.17 21.43 10.00 และ 4.26 ตามลาดับ
ตำรำงที่ 1 สถิติเชิงพรรณนาของปัจจัยเชิงเศรษฐกิจสังคมที่ทาการศึกษา
ค่าสถิติ
ค่าเฉลี่ย
มัธยฐาน
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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GDPC
17,544.30
6,824.89
21,649.92

EXIM
90.72
77.88
57.43

FDI
4.29
2.53
11.24

TOUR
130.40
41.08
551.93

SCHOOL
9.51
10.20
2.96

GOV
4.50
4.37
1.47
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ตำรำงที่ 1 สถิติเชิงพรรณนาของปัจจัยเชิงเศรษฐกิจสังคมที่ทาการศึกษา (ต่อ)
ค่าสถิติ
ค่าสูงสุด
ประเทศ
ค่าต่าสุด
ประเทศ

GDPC
104,583.72
ลักเซมเบิร์ก
488.91
มาดากัสการ์

EXIM
380.10
ลักเซมเบิร์ก
26.29
สหรัฐอเมริกา

FDI
100.67
ไซปรัส
-18.60
เนเธอร์แลนด์

TOUR
6,152.90
มาเก๊า
0.07
มาลี

SCHOOL
14.20
เยอรมนี
1.60
บูร์กินาฟาโซ

GOV
9.48
นามิเบีย
1.33
บังคลาเทศ

หมำยเหตุ: GDPC = GDP ต่อบุคคล (ดอลลาร์สหรัฐ) EXIM = มูลค่าการส่งออกนาเข้าต่อ GDP (%) FDI = มูลค่าการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ
ต่อ GDP (%) TOUR = จานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติต่อประชากร (%) SCHOOL = จานวนปีเฉลี่ยที่ได้รับการศึกษา (ปี) และ GOV =
รายจ่ายภาครัฐทางด้านการศึกษาต่อ GDP (%)
ที่มำ: จากการคานวณของผู้วิจัย

ตำรำงที่ 2 สถิติประเทศที่ใช้อักษรภาษาลาตินและประเทศที่มีภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ
ทวีป/ภูมิภาค
ยุโรป
เอเชียตะวันออก/เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เอเชียใต้
ตะวันออกกลางและแอฟริกาตอนเหนือ
อเมริกาเหนือ
ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน
ออสเตรเลีย
แอฟริกาตอนใต้ซาฮารา
รวมทั้งหมด

จานวน
ประเทศ
47
14
4
14
2
20
2
24
127

ประเทศที่ใช้อักษรภาษาลาติน
จานวน
33
5
0
0
2
20
2
23
85

ร้อยละ
70.21
35.71
0.00
0.00
100.00
100.00
100.00
95.83
66.93

ประเทศที่มภี าษาอังกฤษ
เป็นภาษาราชการ
จานวน
ร้อยละ
2
4.26
3
21.43
0
0.00
0
0.00
2
100.00
2
10.00
2
100.00
13
54.17
24
18.90

ที่มำ: จากการคานวณของผู้วิจัย

จากการวิเคราะห์คะแนนสอบ TOEFL ของประเทศในปี ค.ศ. 2019 พบว่า ประเทศกลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ย
ของคะแนนสอบ TOEFL เท่ากับ 84.68 คะแนน โดยประเทศออสเตรียมีคะแนนสอบ TOEFL สูงสุด เท่ากับ 100
คะแนน ในขณะที่ประเทศโกตดิวัวร์มีคะแนนสอบต่าสุด เท่ากับ 61 คะแนน เมื่อพิจารณาคะแนนสอบทั้ง 4 ด้านของ
การสอบ TOEFL พบว่า ประเทศกลุ่มตัวอย่างมีความสามารถด้านการพูดสูงที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบ
TOEFL ด้านการพูดเท่ากับ 22.05 คะแนน ตามมาด้วยด้านการฟังและด้านการเขียน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบ
TOEFL ด้านการฟังและด้านการเขียนเท่ากับ 21.72 และ 20.93 คะแนน ตามลาดับ ในขณะที่มีความสามารถด้านการ
อ่านต่าที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบ TOEFL ด้านการอ่านเท่ากับ 20.05 คะแนน เมื่อพิจารณาประเทศที่มี
คะแนนสอบ TOEFL ในระดับสูง ทั้งในภาพรวมและในด้านต่างๆ พบว่า ประเทศส่วนใหญ่อยู่ในทวีปยุโรป โดยมี
ประเทศจากภูมิภาคอื่นๆ ได้แก่ ประเทศอินเดีย สิงคโปร์ และแอฟริกาใต้ สาหรับประเทศที่มีคะแนนสอบ TOEFL
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ในระดับต่า พบว่า เกือบทุกประเทศอยู่ในภูมิภาคแอฟริกาตอนใต้ซาฮารา ยกเว้นประเทศญี่ปุ่นซึ่งคะแนนสอบ TOEFL
ด้านการพูดต่าที่สุด
ตำรำงที่ 3 สถิติเชิงพรรณนาของคะแนนสอบ TOEFL ปี ค.ศ. 2019
ค่าสถิติ
ค่าเฉลี่ย
มัธยฐาน
ส่วนเบี่ยงเบนฯ
ค่าสูงสุด
ประเทศ

ค่าต่าสุด
ประเทศ

ด้านการอ่าน
20.05
20.00
2.76
25.00
ออสเตรีย
เบลเยีย่ ม
สวิตเซอร์แลนด์

ด้านการฟัง
21.72
22.00
2.63
26.00
ออสเตรีย
เบลเยีย่ ม
เยอรมนี
เนเธอร์แลนด์
สวิตเซอร์แลนด์

ด้านการพูด
22.05
22.00
1.81
26.00
เดนมาร์ก
แอฟริกาใต้

13.00
คองโก

15.00
คองโก โกตดิวัวร์
เฮติ โตโก

17.00
โกตดิวัวร์ ญี่ปุ่น
โตโก

ด้านการเขียน
20.93
21.00
1.97
24.00
ออสเตรีย เยอรมนี
อินเดีย
ลักเซมเบิร์ก
เนเธอร์แลนด์
สิงคโปร์
แอฟริกาใต้
สวิตเซอร์แลนด์
16.00
คองโก โกตดิวัวร์
มาลี ไนเจอร์
เซียร์ราลีโอน
โตโก

ภาพรวม
84.68
86.00
8.76
100.00
ออสเตรีย

61.00
โกตดิวัวร์

ที่มำ: จากการคานวณของผู้วิจัย

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างทวีป/ภูมิภาค พบว่าประเทศในทวีปออสเตรเลียมีค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบ
TOEFL สูงที่สุด เท่ากับ 94.50 คะแนน ตามมาด้วยภูมิภาคอเมริกาเหนือ ทวีปยุโรป และเอเชียใต้ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยของ
คะแนนสอบ TOEFL เท่ากับ 92.50 89.57 และ 88.25 คะแนน ตามลาดับ โดยประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกาตอนเหนือ และลาตินอเมริกาและแคริบเบียน มีค่าเฉลี่ยของ
คะแนนสอบ TOEFL อยู่ระหว่าง 83.21-84.05 คะแนน ในขณะที่ประเทศในภูมิภาคแอฟริกาตอนใต้ซาฮารามีค่าเฉลี่ย
ของคะแนนสอบ TOEFL ต่าที่สุด เท่ากับ 75.38 คะแนน
เมื่อแยกพิจารณาตามด้านต่างๆ พบว่า ประเทศในภูมิภาคเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกาตอนเหนือ
ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน และแอฟริกาตอนใต้ซาฮารา มีคะแนนสอบสูงสุดในด้านการพูด และประเทศในทวีป
ยุโรป ภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และทวีปออสเตรเลีย มีคะแนนสอบสูงสุดในด้านการฟัง
ในขณะที่ประเทศในภูมิภาคอเมริกาเหนือมีคะแนนสอบสูงสุดทั้งในด้านการฟังและการพูด สาหรับด้านที่มีความสามารถ
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ต่าที่สุด พบว่า ประเทศในทุกภูมิภาคมีคะแนนสอบต่าสุดในด้านการอ่าน ยกเว้นประเทศทวีปออสเตรเลียที่มีคะแนน
ต่าสุดในด้านการเขียน
ตำรำงที่ 4 ค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบ TOEFL ปี ค.ศ.2019 จาแนกตามทวีป/ภูมิภาค
ทวีป/ภูมิภาค
ยุโรป
เอเชียตะวันออก/เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เอเชียใต้
ตะวันออกกลางและแอฟริกาตอนเหนือ
อเมริกาเหนือ
ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน
ออสเตรเลีย
แอฟริกาตอนใต้ซาฮารา

การอ่าน
21.57
20.29
21.25
19.29
22.50
20.00
23.50
16.71

การฟัง
23.26
21.14
22.25
21.64
23.50
21.60
25.00
18.71

การพูด
22.96
20.86
22.50
22.00
23.50
22.05
23.50
20.67

การเขียน
21.83
20.86
22.25
20.29
22.50
20.65
23.00
19.29

ภาพรวม
89.57
83.21
88.25
83.00
92.50
84.05
94.50
75.38

ที่มำ: จากการคานวณของผู้วิจัย

ตารางที่ 5 นาเสนอค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระในแบบจาลอง โดยไม่รวมตัวแปรหุ่น
จะเห็นได้ว่า ไม่มีตัวแปรอิสระคู่ใดที่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สูงกว่า 0.8 หรือต่ากว่า -0.8 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
สะท้อนว่า ไม่มีปัญหา Multicollinearity เกิดขึ้น ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า แบบจาลองมีความเหมาะสม
ตำรำงที่ 5 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ
GDP
EXIM
FDI
TOUR
SCL
GOV

GDP
1.0000
0.3748***
0.0076
0.2533***
0.7038***
0.1781**

EXIM

FDI

TORU

SCL

GOV

1.0000
0.1305**
0.1795
0.3129***
-0.0332

1.0000
0.0945
0.0276
0.0376

1.0000
0.3545***
-0.0745

1.0000
0.1540

1.0000

หมำยเหตุ: *,**,*** หมายถึง มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.10, 0.05, 0.01 ตามลาดับ

จากการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ด้ ว ยวิ ธี Forward Stepwise Regression Analysis พบว่ า ทุ ก แบบจ าลองมี ค่ า
P-Value ของการทดสอบนัยสาคัญโดยรวมของสมการถดถอยเท่ากับ 0.00 สะท้อนว่า สมการถดถอยทุกสมการ
มีนัยสาคัญโดยรวมที่ระดับ 0.01 นอกจากนี้ยังพบว่า สัมประสิทธิ์การกาหนดที่ปรับค่าแล้ว (Adjusted R-Squared)
ของแบบจาลองคะแนน TOEFL ด้านการอ่าน ด้านการฟัง ด้านการพูด ด้านการเขียน และภาพรวม เท่ากับ 0.603
0.6214 0.5348 0.5489 และ 0.5931 สะท้อนว่า ตัวแปรอิสระในสมการสามารถอธิบายความแปรผันในคะแนนสอบ
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TOEFL ด้านการอ่าน ด้านการฟัง ด้านการพูด ด้านการเขียน และภาพรวม ได้ร้อยละ 60.35 62.14 53.48 54.89
และ 59.31 ตามลาดับ
สาหรับปัจจัยเชิงเศรษฐกิจสังคมที่เป็นตัวกาหนดคะแนน TOEFL ในแต่ละแบบจาลองสามารถสรุปได้ดังนี้
แบบจำลองคะแนน TOEFL ด้ำนกำรอ่ำน: ปัจจัยที่เป็นตัวกาหนดคะแนน TOEFL ด้านการอ่านอย่างมี
นัยสาคัญ มี 2 ปัจจัย ได้แก่ มาตรฐานการครองชีพและระดับการศึกษาของประชาชน โดยมีอิทธิพลในเชิงบวกต่อ
คะแนน TOEFL ด้านการอ่าน กล่าวคือ หาก GDP ต่อบุคคลแท้จริงและจานวนปีเฉลี่ยที่ได้รับการศึกษาเพิ่มขึ้นร้อยละ
1 (สะท้อนมาตรฐานการครองชีพและระดับการศึกษาที่สูงขึ้น) จะทาให้คะแนน TOEFL ด้านการอ่านเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย
ร้อยละ 0.0499 และ 0.1319 ตามลาดับ นอกจากนี้ยังพบว่า ประเทศที่ใช้ตัวอักษรภาษาลาติน จะมีค่าเฉลี่ยของ
คะแนน TOEFL ด้านการอ่านสูงกว่าประเทศที่ไม่ได้ใช้ตัวอักษรภาษาลาตินร้อยละ 3.52 ในขณะที่ประเทศในภูมิภาค
เอเชียใต้จะมีค่าเฉลี่ยของคะแนน TOEFL ด้านการอ่านสูงกว่าประเทศในภูมิภาคอื่นๆ ร้อยละ 19.96 หากกาหนดให้
ปัจจัยอื่นๆ เป็นค่าคงที่
ตำรำงที่ 6 ผลการวิเคราะห์ด้วยวิธี Forward Stepwise Regression Analysis
ปัจจัย
GDP
EXIM
TOUR
SCL
GOV
LATIN
ENG
ESEA
SA
F-Stat
P-Value
Adj. R2
Obs.

ด้านการอ่าน
Coeff. t-Stat
0.0499
5.14
0.1319
3.97
0.0352
1.85
0.1996
3.98
47.05
0.0000
0.6035
122

ตัวแปรตาม: คะแนน TOEFL
ด้านการฟัง
ด้านการพูด
ด้านการเขียน
Coeff. t-Stat Coeff. t-Stat Coeff. t-Stat
0.0408 4.88 0.0156 2.37 0.0181 2.52
0.0002 2.02
0.0001 2.28
0.1237 4.36 0.0789 3.80 0.1108 4.61
0.0108 2.10
0.0306 2.13
0.0571 4.23 0.0490 3.03
-0.0627 -3.63
0.1409 3.34 0.0816 2.66 0.1649 4.53
50.64
24.19
25.54
0.0000
0.0000
0.0000
0.6214
0.5348
0.5489
122
122
122

ภาพรวม
Coeff. t-Stat
0.0314 4.28
0.1158 4.61
0.0351 2.44
0.1480 3.91
45.09
0.0000
0.5931
122

หมำยเหตุ: ตัวแปรในตาราง คือ ปัจจัยที่ถูกคัดเลือกเข้าแบบจาลองโดยวิธี Forward Stepwise ที่ระดับนับสาคัญ 0.10 (10%) กาหนดให้ GDP =
GDP ต่อบุคคลในรูป Natural Log EXIM = มูลค่าการส่งออกนาเข้าต่อ GDP (%) TOUR = จานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติต่อประชากร
(%) SCL = จานวนปีเฉลี่ยที่ได้รับการศึกษาในรูป Natural Log GOV = รายจ่ายภาครัฐทางด้านการศึกษาต่อ GDP (%) LATIN = 1
กรณีประเทศที่ใช้ตัวอักษรภาษาลาติน ENG = 1 กรณีประเทศที่มีภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ ESEA = 1 กรณีประเทศในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ SA = 1 กรณีประเทศในภูมิภาคเอเชียใต้
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แบบจ ำลองคะแนน TOEFL ด้ ำ นกำรฟั ง : ปั จ จั ย ที่ เป็ น ตั ว กาหนดคะแนน TOEFL ด้ า นการฟั ง อย่ า งมี
นัยสาคัญ มี 3 ปัจจัย ได้แก่ มาตรฐานการครองชีพ ระดับการศึกษาของประชาชน และการลงทุนทางด้านการศึกษา
ของภาครัฐ โดยมีอิทธิพลในเชิงบวกต่อ คะแนน TOEFL ด้านการฟัง กล่าวคือ หาก GDP ต่อบุคคลแท้จริง จานวนปี
เฉลี่ยที่ได้รับการศึกษา และรายจ่ายภาครัฐทางด้านการศึกษาต่อ GDP เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 (สะท้อนมาตรฐานการครอง
ชีพ ระดับการศึกษา และการลงทุนทางด้านการศึกษาของภาครัฐที่สูงขึ้น) จะทาให้คะแนน TOEFL ด้านการฟังเพิ่มขึ้น
โดยเฉลี่ยร้อยละ 0.0408 0.1237 และ 1.08 ตามลาดับ นอกจากนี้ยังพบว่า ประเทศในภูมิภาคเอเชียใต้จะมีค่าเฉลี่ย
ของคะแนน TOEFL ด้านการฟังสูงกว่าประเทศในภูมิภาคอื่นๆ ร้อยละ 14.09 หากกาหนดให้ปัจจัยอื่นๆ เป็นค่าคงที่
แบบจ ำลองคะแนน TOEFL ด้ ำ นกำรพูด : ปั จ จั ย ที่ เป็ น ตั ว กาหนดคะแนน TOEFL ด้ า นการพู ด อย่ างมี
นัยสาคัญ มี 3 ปัจจัย ได้แก่ มาตรฐานการครองชีพ ขนาดของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และระดับการศึกษาของ
ประชาชน โดยมีอิทธิพลในเชิงบวกต่อ คะแนน TOEFL ด้านการพูด กล่าวคือ หาก GDP ต่อบุคคลแท้จริง จานวน
นักท่องเที่ยวต่างชาติต่อจานวนประชากร และจานวนปีเฉลี่ยที่ได้รับการศึกษาเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 (สะท้อนมาตรฐาน
การครองชีพและระดับการศึกษาที่สูงขึ้น และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ใหญ่ขึ้น) จะทาให้ คะแนน TOEFL ด้าน
การพูดเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยร้อยละ 0.0156 0.01 และ 0.0789 ตามลาดับ นอกจากนี้ยังพบว่า ประเทศที่มีภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาราชการจะมีค่าเฉลี่ยของคะแนน TOEFL ด้านการพูดสูงกว่าประเทศที่มีภาษาอื่นๆ เป็นภาษาราชการ
ร้อยละ 5.71 และประเทศในภูมิภาคเอเชียใต้จะมีค่าเฉลี่ยของคะแนน TOEFL ด้านการพูดสูงกว่าประเทศในภูมิภาค
อื่นๆ ร้อยละ 8.16 ในขณะที่ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีค่าเฉลี่ยของคะแนน
TOEFL ด้านการพูดต่ากว่าประเทศในภูมิภาคอื่นๆ ร้อยละ 6.27 หากกาหนดให้ปัจจัยอื่นๆ เป็นค่าคงที่
แบบจำลองคะแนน TOEFL ด้ำนกำรเขียน: ปัจจัยที่เป็นตัวกาหนดคะแนน TOEFL ด้านการเขียนอย่าง
มีนัยสาคัญ มี 3 ปัจจัย ได้แก่ มาตรฐานการครองชีพ ระดับการค้าระหว่างประเทศ และระดับการศึกษาของประชาชน
โดยมีอิทธิพลในเชิงบวกต่อ คะแนน TOEFL ด้านการเขียน กล่าวคือ หาก GDP ต่อบุคคลแท้จริง มูลค่าการส่งออก
นาเข้าต่อ GDP และจานวนปีเฉลี่ยที่ได้รับการศึกษาเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 (สะท้อนมาตรฐานการครองชีพ ระดับการค้า
ระหว่างประเทศ และระดับการศึกษาที่สูงขึ้น) จะทาให้คะแนน TOEFL ด้านการเขียนเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยร้อยละ 0.0181
0.02 และ 0.1108 ตามลาดับ นอกจากนี้ยังพบว่า ประเทศที่ใช้ตัวอักษรภาษาลาตินจะมีค่าเฉลี่ยของคะแนน TOEFL
ด้านการอ่านเขียนสูงกว่าประเทศที่ไม่ได้ใช้ตัวอักษรภาษาลาตินร้อยละ 3.06 และประเทศที่มีภาษาอังกฤษเป็นภาษา
ราชการจะมีค่าเฉลี่ยของคะแนน TOEFL ด้านการพูดสูงกว่าประเทศที่มีภาษาอื่นๆ เป็นภาษาราชการ ร้อยละ 4.90
ในขณะที่ประเทศในภูมิภาคเอเชียใต้จะมีค่าเฉลี่ยของคะแนน TOEFL ด้านการเขียนสูงกว่าประเทศในภูมิภาคอื่นๆ
ร้อยละ 16.49 หากกาหนดให้ปัจจัยอื่นๆ เป็นค่าคงที่
แบบจำลองคะแนน TOEFL ภำพรวม: ปัจจัยที่เป็นตัวกาหนดคะแนน TOEFL ภาพรวมอย่างมีนัยสาคัญ
มี 2 ปัจจัย ได้แก่ มาตรฐานการครองชีพและระดับการศึกษาของประชาชน โดยมีอิทธิพลในเชิงบวกต่อ คะแนน
TOEFL กล่าวคือ หาก GDP ต่อบุคคลแท้จริงและจานวนปีเฉลี่ยที่ได้รับการศึกษาเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 (สะท้อนมาตรฐาน
การครองชีพและระดับการศึกษาที่สูงขึ้น) จะทาให้ คะแนน TOEFL เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยร้อยละ 0.0314 และ 0.1158
ตามลาดับ นอกจากนี้ยังพบว่า ประเทศที่ใช้ตัวอักษรภาษาลาติน จะมีค่าเฉลี่ยของคะแนน TOEFL สูงกว่าประเทศ
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ที่ไม่ได้ใช้ตัวอักษรภาษาลาตินร้อยละ 3.51 ในขณะที่ประเทศในภูมิภาคเอเชียใต้จะมีค่าเฉลี่ยของคะแนน TOEFL
สูงกว่าประเทศในภูมิภาคอื่นๆ ร้อยละ 14.80 หากกาหนดให้ปัจจัยอื่นๆ เป็นค่าคงที่
อภิปรำยผลกำรวิจัย
จากการวิเคราะห์ปัจ จัย เชิง เศรษฐกิจ สัง คมที่เป็น ตัว กาหนดคะแนนสอบ TOEFL ซึ่ง เป็น ตัว ชี้วัด ระดับ
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ พบว่าผลลัพธ์สอดคล้องกับงานวิจัยในอดีตของ Kim and Lee (2006) และ (2010)
หลายประการ นั่นคือ GDP ต่อบุคคล จานวนปีเฉลี่ยที่ได้รับการศึกษา จานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติต่อจานวนประชากร
การใช้ภาษาที่ใช้ตัวอักษรภาษาลาติน และการมีภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ มีอิทธิพลในเชิงบวกกับคะแนนสอบ
TOEFL รวมทั้งยังค้นพบผลลัพธ์ใหม่ นั่นคือ มูลค่าการส่งออกนาเข้าต่อ GDP และรายจ่ายภาครัฐทางด้านการศึกษา
มีอิทธิพลในเชิงบวกต่อคะแนนสอบ TOEFL ด้วยเช่นกัน ซึ่งข้อค้นพบดังกล่าวเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้
ยกเว้นมูลค่าเงินทุนทางตรงจากต่างประเทศต่อ GDP ซึ่งไม่มีอิทธิพลใดๆ ต่อคะแนนสอบ TOEFL
GDP ต่อบุคคลและจานวนปีเฉลี่ยที่ได้รับการศึกษา มีอิทธิพลต่อคะแนนสอบ TOEFL ทั้งในภาพรวมและทุก
ด้านย่อย ได้แก่ ด้านการอ่าน การฟัง การพูด และการเขียน สะท้อนให้เห็นว่าประเทศที่มีมาตรฐานการครองชีพสูง
และประชาชนในประเทศได้รับการศึกษาในระดับสูงจะมีข้อได้เปรียบในการยกระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
ทั้งด้านฟัง พูด อ่าน เขียน ให้แก่คนในประเทศ สาหรับปัจจัยอื่นๆ ได้แก่ จานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติต่อจานวนประชากร
มูลค่าการส่งออกนาเข้าต่อ GDP รายจ่ายภาครัฐทางด้านการศึกษาต่อ GDP การใช้ภาษาที่ใช้ตัวอักษรภาษาลาติน
และการมีภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ พบว่า มีอิทธิพลต่อทักษะภาษาอังกฤษในบางด้าน อนุมานได้ว่า คุณภาพ
การศึ ก ษา การเข้ า ถึ ง การศึ ก ษา และโอกาสในการใช้ ภ าษาอั ง กฤษ ถื อ เป็ น ปั จ จั ย ส าคั ญ ในการพั ฒ นาทั ก ษะ
ภาษาอังกฤษเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม การลงทุนทางตรงจากต่างประเทศไม่มีอิทธิพลใดๆ ต่อ คะแนนสอบ TOEFL
หรืออีกนัยหนึ่ง คือ ไม่มีอิทธิพลต่อทักษะภาษาอังกฤษของประชาชนในประเทศ สาเหตุหลักมาจากการลงทุนทางตรง
จากต่างประเทศโดยส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของการลงทุนในกิจการ โดยมีบุคลากรจากประเทศผู้ลงทุนจานวนหนึ่งมา
ปฏิบัติหน้าที่ในระดับบริหาร ในขณะที่บุคลากรส่วนใหญ่ยังคงเป็นคนในประเทศผู้รับการลงทุน ทาการให้ใช้ภาษาอังกฤษ
กระจุกตัวอยู่ในวงแคบ และไม่สามารถผลักดันให้เกิดการใช้ภาษาอังกฤษในวงกว้างได้
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยเชิงเศรษฐกิจสังคมที่เป็นตัวกาหนดความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษในระดับประเทศ ซึ่งวัดจากคะแนนสอบ Test of English as Foreign Language หรือ TOEFL ของ
ประเทศ จานวน 127 ประเทศทั่วโลก ในปี ค.ศ. 2019 โดยอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธี Forward Stepwise
Regression Analysis จากการศึกษาพบว่า มาตรฐานการครองชีพและระดับการศึกษาของประชาชนมีอิทธิพลในเชิง
บวกต่อระดับความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษทั้งในภาพรวมและด้านย่อย ได้แก่ ด้านการอ่าน การฟัง การพูด และ
การเรียน ในขณะที่ระดับการลงทุนทางด้านการศึกษาของภาครัฐ ขนาดของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ระดับการค้า
ระหว่างประเทศ มีอิทธิพลในเชิงบวกต่อความระดับความสามารถทางด้านอังกฤษเฉพาะทางด้านการฟัง การพูด และ
การเขียน ตามลาดับ นอกจากนี้ยังพบว่า ประเทศที่มีภาษาราชการที่ใช้ตัวอักษรภาษาลาตินมี ระดับความสามารถ
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ทางด้านภาษาอังกฤษในภาพรวม ด้านการอ่าน และด้านการเขียน สูงกว่าประเทศที่ภาษาประจาชาติใช้ตัวอักษรอื่นๆ
ประเทศที่มีภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการมีระดับความสามารถทางด้านการอ่านและด้านการเขียนสูงกว่าประเทศทีม่ ี
ภาษาราชการเป็นภาษาอื่นๆ และประเทศในภูมิภาคเอเชียใต้มีระดับความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษสูงกว่า
ประเทศในภูมิภาคอื่นๆ หากกาหนดให้ปัจจัยอื่นๆ มีค่าคงที่
ผลลัพธ์จากงานวิจัยเรื่องนี้สนับสนุนนโยบายในการเร่งลงทุนทางด้านการศึกษาโดยภาครัฐ การส่งเสริม
การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ตลอดจนนโยบายการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
เนื่องจากเป็นปัจจัยสาคัญที่จะช่วยให้ประชาชนไทยเข้าถึงการศึกษาเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง รวมทั้ง
ช่วยเปิดโอกาสในการใช้งานภาษาอังกฤษให้มากขึ้น ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการยกระดับความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ
ได้ ทั้ ง นี้ นโยบายดั ง กล่ า วไม่ เพี ย งจะช่ ว ยในการยกระดั บ ความสามารถทางด้ า นภาษาอั ง กฤษ แต่ ยั ง ส่ ง ผ ลดี ต่ อ
การยกระดับมาตรฐานการครองชีพของประชาชนในประเทศ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการยกระดับความสามารถทางด้าน
ภาษาอังกฤษในอีกทางหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ประเด็นที่เป็นข้อจากัดของงานวิจัยซึ่งควรมีการศึกษาเพิ่มเติม คือ งานวิจัย
นี้เลือกใช้คะแนนสอบ TOEFL เป็นตัวชี้วัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ในขณะที่ตัวชี้วัดระดับความสามารถ
ด้านภาษาอังกฤษมีอยู่เป็นจานวนมาก ดังนั้น การขยายการศึกษาโดยใช้ตัวชี้วัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
อื่นๆ เพิ่มเติม จะช่วยสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับอิทธิพลของปัจจัยเชิงเศรษฐกิจสังคมที่มีต่อ ระดับความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษของประชาชนในประเทศให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
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THE EMPOWERING ROLE MODEL PRACTICES OF ELDERS IN SQUID GAME
แนวปฏิบัติต้นแบบอันทรงพลังของผู้สูงวัยในซีรีส์ SQUID GAME
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Abstract
This qualitative research undermines the empowering practices of the elders found in a
Korean series, Squid Game written and directed by Hwang Dong Hyuk. The article argues upon
mostly primary views towards elders that they are burdensome to the society. According to the
series, the squid game competitors normally agreed that the leading role elder namely O-Ill-Num is
physically weak, burdensome, and can hardly survive to win the prize. Also, the social practices
acted by the squid game rulers also suggest that being youth can be identified as strong and powerful
so they are expected as a new hope of the game. This article attempts to argue that this
aforementioned view is a false belief. The article conducted social practices and language as a
symbolic power proposed by Bourdieu (1977) together with the triadic modeling behavior (Bandura,
1977). The finding of this study showed that empowering practices of the elders were not found in
physical but in particular forms of having superior wisdom and being a role model in difficult
situations. The result of the study supported the idea that elders are strong, powerful, and dominant
as they can survive in terrible social situations including capitalism, class struggle, and exploitation.
Practices of the elders in the series reflect that there is an existence of age as a legitimate power.
The article contributes to help raising awareness of constructing future coming aged society that can
be a strong, powerful and dominant.
Keywords: Empower, Elders, Practices, Squid Game
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บทคัดย่อ
บทความเรื่องนี้มาจากงานวิจัยเชิงคุณภาพที่แสดงให้เห็นถึงพลังอานาจของผู้สูงอายุผ่านตัวละครเอกในซีรีส์
เกาหลีเรื่อง Squid Game ที่ประพันธ์และกากับโดย Hwang Dong Hyuk โดยใช้วิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง
ซึง่ ใช้การวิเคราะห์พฤติกรรมตามเนื้อเรื่องผ่านตัวละครนาสูงอายุฝ่ายชายชือ่ โออิลนัม ที่เข้ามาร่วมการแข่งขันในสังคม
จาลองโดยมีเดิมพันเป็นชีวิตของผู้เข้าแข่งทุกคน ซึ่งในระบบของการแข่งขันแต่ละประเภทของเกมนั้น สอดคล้องกับ
สังคมที่เชื่อว่า ผู้เข้าแข่งที่มีอายุน้อยและแข็งแกร่งจะได้รับการยอมรับและคาดหมายว่าจะชนะผู้เข้าแข่งขันที่เป็น
ผู้สูงอายุที่มักจะอ่อนแอ และถูกมองว่าเป็นภาระของกลุ่ม ไม่สามารถรอดชีวิตเพื่อชนะการแข่งขันชิงเงินรางวัลได้ จาก
การวิเคราะห์โดยใช้ทฤษฎีศาสตร์แห่งการปฏิบัติ ทางภาษาสู่ความมีอานาจ ของ Bourdieu และทฤษฎีต้นแบบของ
Bandura พบว่า ความเชื่อเกี่ยวกับผู้สูงอายุดังกล่าวเป็นความเชื่อที่ผิด ผู้สูงอายุนั้นแม้จะด้อยด้วยพละกาลังทางด้าน
กายภาพแต่กลับเป็นผู้ที่มีอานาจเหนือ กว่าทางด้านความคิด ควบคุมพลังทางปัญญา และเป็นต้นแบบในการดาเนิน
ชีวิตให้รอดพ้นจากสังคมที่ถูกครอบงาโดยระบบทุนนิยม การต่อสู้ทางชนชั้น และการแสวงประโยชน์จากผู้ที่อยู่
เหนือกว่า ผลการวิจัยสะท้อนความคิดเกี่ยวกับผู้สูงอายุว่าเป็นต้นแบบอันทรงพลังทางสังคม ซึ่งสามารถใช้เชื่อมโยง
ในการสร้างความตระหนักรู้ของสังคมไทยที่กาลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในอนาคตอีกด้วย
คำสำคัญ: มีอานาจ ผู้สูงอายุ แนวปฏิบัติ เกมปลาหมึก
Introduction
TV series can be considered as both text and tool in cultivating knowledge, mind fulfilling
and entertaining sense of human. Some literature can be academically compared with textbook i.e.,
it contains knowledge, generate thoughts, moral sense. It can also create entertaining sense
beautifully. Series are considered to be a modern and widespread source for readers and academia.
The purpose of novel is not only to generate entertaining sense but also to study history, useful
knowledge and how to reconstruct social phenomena of coming age society. A Series, thus, is an
entertaining literature written for both entertainment, arts and literacy. It reflects writer’s attitude,
value, and belief, occurred among a living society. Readers can learn ideology belief, including false
belief through behavior written in the novel in lieu of facing it through their life experience as stated
below.
“The moving finger writes; and having writ
Moves on; nor all your piety nor wit
Shall lure it back to cancel half a line,
Nor all your tears wash out a word of it.”
(Khayyám, 1859)
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Squid Game, written by Kwang Dong Hyuk, is a popular series novel. The story put emphasis
on reflection of social practice nowadays. It is obviously seen that in the existing society, it consists
of two classes: Bourgeoisie and Proletariat (Marx, 1859). The bourgeoisie is a ruling class having a
legitimate power to control and justify all rights of social actions. More or worse, the power is also
justified by the acts of belief that has long been controlled by the ruling class. The novel attempts
to reject the belief of being powerful should be led by the elders whom are oppressed by the false
justification created and governed by the rulers and the society of the game.
The story runs to find the winner who can survive six stage survival games. Each player life
was worth 100 million won and will be given to the winner. The winner who make it through the
game of 456 competitors will only get the prize of 456 billion Won (USD 38 million).
The elder casted in the series namely O-il-num, the player number 001, was selected to be
the elder’s role model of practices in this study. Figure 1 illustrates the elder player 001.

Figure 1 O-il-num, the player number 001
Source: Mutuc (2021)
Figure 1 shows that the elder player 001 leading other players happily during between lifeand-dead game which is elaborated in table 1, the Red Light Green Light game.
Literature Reviews
The justification of powerful is governed by ruling class through media. According to
Singhakowinta (2014), women and men have been overwhelmingly exposed to media images of
certain body types, socially classified as powerful. Given the pervasive reproduction of these strong
figures, the media reiterate individual benefits of good bodies and encourage individuals to take
control of their certain type in relation to capitalist ideologies. The Squid game used this belief in
being the most powerful governed by the rule of winning in the last “Squid game”. Similar to our
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society nowadays, people are convinced to believe that strength was defined and accepted through
images of being youth, having certain body types, and the colors of the artifacts e.g. colorful pink
suits through media. In contrast, the practices of the elders highlighted in the series represented
through the elder, O-Il-Num was different from the aforementioned image. The practices of the elder
are those who survive from capitalism, class struggle, and exploiting that has always been occurred
in the today’s society. Physically, wrinkles from face of elders are not as ugly as they are socially
defined. There is no necessity in the use of younger body types to win the game. The wrinkles
reflects strength of a survival model to influence behaviors of young generations.
Compared with Marxism’s concept of the 2 classes, Bourgeoisie and Proletariat, the novel
used pink soldiers as a symbolic system created by Bourgeoisie who has power to create a false
belief. Whereas the proletariat class, the competitors are oppressed to prolong the power defined
by the Bourgeoisie. The false belief, in this study, is a view that being practices is a certain body
images presented by the young ones. In contrast, Bourdieu (1977) introduces ‘field’ or distinct sectors
i.e., social world that is here means the elder and the actor Gi-hun. Additionally, Weber (1958),
power, charisma, and legitimacy are symbolic power which can be considered that the actions for
gaining benefits from politicians and civilians. Further to this idea, all the actions done by the game
controller and soldiers lead to the ways people define accepted practices, which is the practices of
power then after consider practice, you would see social actors (the soldiers and the competitors)
as a symbolic labor. All actions from subject or individual are defined by social power or social
origins i.e., youth, creating a false belief that being youth is a powerful role model.
There is an attempt of manifesting a misleading in a traditional belief ‘youth as a powerful
survival’ emphasized in the series. According to the story, the young ones are dominantly taught
and trained to represent a great survival in the game, so people who are still young are advantage.
They are promoted by the group of competitors who try to rule the law of the power that belongs
to the young ones.
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Practices
Symbolic
Power

Media

False
Belief
Figure 2 An exhibition of social symbolic capital
Source: Bourdieu (1977)
Figure 2, describes a social symbolic capital that can be compared with the attempt to
define power as a social reproduction. The social reproduction cannot be done without the
continuous practices created and accepted by dominants and the subordinates. This acceptance
creates a false belief that is occurred not only in the world of the novel but also in our living society.
Based on the Outline of a Theory of Practice, proposed by Bourdieu (1977), hermeneutic (relating to
the whole) understanding of the way people read, understand, interpret and live their everyday lives
is an objective analysis of the structures which frame, limit, control and influence social life in the
society. Therefore, acts of elders written in the series can be viewed as a simultaneously shape and
being shaped by the social world. The following acts can manifest critical social practices done by
elders in the living society called the Squid game island based on the series. Further to the series,
the male actor tries to change the view of role model practices that has been falsely accepted since
the youth has long been promoted as definition of being powerful and having a high quality body
figure to win the valuable prize. The male actor tried to have a very good connection with the elder
actor because he believes that elders can survive in previous tough situations, i.e., overloaded
capitalism, class struggle, and exploitation. They should be viewed as a strong and a powerful model
who can survive those darkest periods. Thus, being a survivor in a critical environment is viewed as
a role model practice and dominant in the society.
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Apart from the ideal view of the male actor, there have been several studies conclude that
being youth or having younger appearance can be viewed as weak and powerless. People with
babyish adult faces can be rated as weakers, more submissive, and more intellectually naive than
mature-looking faces (Barry & McArthur, 1986 as cited in Knapp & Hall, 2002). Hence, the wrinkles on
elders’ face and body show strength, disobedient, surviving experiences, and intellectual that should
be promoted as a good model in the society.
Behavior

Cognitive and other Personal

Environmental Events

Figure 3 An exhibition of social cognitive learning theory
Source: Bandura (1988)
Bandura (1977) asserted triadic reciprocality to present social learning theory as individual’s
behavior that can be learned from the environment through the process of observational learning.
that can be transferred as a “role model”. By following the model, the observers produce
designated levels of performance that exercise influence over events that affect their lives” (p. 2).
Further to Bandura, the most important factor that determines the strength of influence of an
observed success or failure on success is the degree of similarity between the observer and the
model. People with “high assurance in their capabilities” (p. 2) will survive in the living society,
according to the series. That means the impact of modeling on perceived success is strongly
influenced by perceived similarity to the models. The greater the assumed similarity the more
persuasive are the models’ successes and failures. (Bandura, 1994) Thus, the elders are viewed as a
great model of survival in a struggling capitalism society.
To compare squid game with the Social Cognitive Learning Theory, Bandura (1977) defined
social learning theory as individual’s behavior which can be learned from the environment through
the process of observational learning. The observational learning can be transferred as a “model”.
The article is intended to conduct learning through models in an optimistic way. Bandura believes
that men always interact with environment. Human behaviors can be classified into 2 experiences:
Direct Experience, and Cognitive Capacities. Firstly, direct experience learning thoughts from elders
can be manifested the crystalized experiences. The experiences will empower and act strongly.
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Secondly, cognitive capacities empowered by the elders can be followed by younger generations.
These behaviors are supported by social environment, being struggles to win the game in the series.
Methodology
According to Merriam (2009) the purposive sampling method can be done through
observation based on describing people acting in events. Further to Merriam (2009), in qualitative
research, a single case or small, nonrandom, purposeful sample is selected precisely because the
researcher wishes to understand the particular in depth, not to find out what is generally true of the
many. There were two reasons Squid Game was selected to be a single case of this study. Firstly,
Due to the popularity of the series Squid Game, it was selected to be the most popular and ranked
number one of the top TV shows on Netflix in September 2021 to March 2022 (Netflix 2021).
Secondly, the series put emphasis on a global crucial phenomenon, how the elders be the role
model in order to survive in capitalism.
Therefore, the researchers tend to use the series Squid Game to undermines the in-depth
practices of the society. Using Social Practices (Bourdieu, 1977) and Triadic Reciprocality (Bandura,
1988), as role model behaviors, there were two steps to elaborate empowering practices found in
the elder’s acts in the series. Researchers would like to pinpoint that there are some explicit
practices used in describing the elder’s behaviors. The practices of the elder that can be empowered
to the society.
Data Analysis
There are two steps in analyzing the data of the study. According to Glaser & Strauss (1967)
grounded theories should be summarized first, then, secondly, categorizing the observed data, and
finally, researchers report the categorized data into a result presentation.
Firstly, the researchers summed two grounded theories, social practices and language as a
symbolic power proposed by Bourdieu (1977) together with the triadic modeling behavior (Bandura,
1977). After emerging the two grounded theories, there were two keywords written in the Result
Table 1.: Role model practices; and empowering behaviors.
Secondly, the observed data from the series Squid game were categorized into column
namely role model practices whereas the details of the observed elder’s behaviors are described
into empowering behaviors column.
Finally, after gathering and categorizing data, the result Table 1 is presented in the Results
section.
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Results
Further to the data analysis, the list of role model practices is categorized in accordance
with the name of the title of each episode of the series together with the acts and clues of the
elder. There were eight items of role model practices shown in the left column of the result table
1. Then, the empowering behaviors elaborating the reasons behind each items of the practices were
described in the right column.
The below result illustrates role model practices and empowering behaviors used in the
series Squid Game.
Table 1 Practices and the empowering behaviors of elder
Role Model Practices

Empowering behaviors

Red Light Green Light

Represents bravery act of the elder as he was
the first person leading the other players to the
goal. (see Figure 1) His leading act created
positive energy to the other players in surviving
this stage.
Tricks can be learnt through this stage. Due to
direct experiences of the elder in winning this
game. His tricks helped the other players in the
team won the game.

Tug of War

Pairing Stage
Marble game
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Source: KBIZoom (2021)
Isolated act of the elder is the sharpest way to
find a good company
The older the age; the wiser the thoughts. There
were a lot of tricks e. g. stalling time and
distractions to win the competitor
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Table 1 Practices and the empowering behaviors of elder (Continue)
Role Model Practices

Empowering behaviors

Fake death

Pretending to lose the marble game and shot to
dead in order to win the actor’s heart
Translated into English as ‘ Number one’
representing that the elder is the most powerful
person of the game. He was the one who
stopped the game after losing many lives in the
first stage
The elder asked the leading actor a question “Do
you know what people who have no money
have in common with people who have it too
much?” “Living is no fun”; answered the elder.
The elder’s belief that death is not meant to be
sad, it can be joyful because they live too long
to be afraid of death. Death can also be a gift.
Younger generations should be happy to die
with fun and joy in the game of life instead of
dying by being a slave of money.

Namely O-il-num

Being the creator of Squid game

Colorful killing soldiers and coffin boxes

Source: Christina (2022)

Source: Mantixorra (2021)
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All of the eight role model practices in Table 1, the highlighted finding was that the elder
manifests his power by manipulating the actor and the series viewers to belief that capitalism cannot
win; joyful of life is worth than money. Nowadays, the poor and the rich have ‘no joy’ in living their
lives. The next generations should not live their live with this pitfall. In order to win the capitalism,
young people should learn to live lives with fun and joy in every moment no matter how poor you
are.
Moreover, the further guidance from the elder is that although you have no good health,
your body is physically weak, but your mind and thought are still strong and powerful. You should
forward your great wisdom and experience to the next generations. Someday you will become old,
you should not be afraid of death; death is a gift and it is better to die with full of joy not by being
a slave to money.
Contribution and discussion
Further to the concepts of the Social Practices (Bourdieu, 1977) and the Triadic Reciprocality
(Bandura, 1988), individual’s behavior can be learned from the social environment through the
process of observational learning then can be transferred as a role model practice. By following the
role model practices, the view of people living in the same world of capitalism thinking that young
people with high assurance in their capabilities will survive in the society, and elders are burdensome
should be eradicated. The result of this study creates the impact of changing in age view that the
role model practices from the elders can be powerful not by physical but in forms of superior
wisdom because their experiences can help people survive in a struggling capitalism society.
Towards the forthcoming to the aging society, it is time for Thai society to emerge the idea
that elder’s practices should be in brought up to create a happy aging society. There are four ways
that the empowering practices of the elders can be useful to the society.
Firstly, elders are old but their thoughts are not obsolete, family members should stop and
think that their practices can lead younger generations to survive in existing living society. Thus,
family members should take great care, listen and respect the elders in the family in order to prolong
their lives and bring their advices into good practices.
Secondly, series followers should see that elders are strong and powerful they have been
survived in poverty, capitalism, class struggle until they have found that money is not worth than
joy and meaningful life. Their experiences should be forwarded as a survival trick in order to
continue living happily in social difficulties.
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Thirdly, elders should be participated in developing fields such as future education, media
and public works. Their wise experiences should be used to guide the younger generations. The
longer they live their lives is the wiser they act to solve problems and difficulties. The practices of
the elders should be brought as role models, to find strategies in order to survive in social situations
leading to happy lives.
Finally, public and private sectors working in manpower policy makers should realize that
elders can work smart, not work hard. Therefore, social welfare, expanding retirement, possibility in
hiring should be brought to elders in order to create more well-being and to prolong their lifespan
with more secure.
Limitation and recommendation for further research
Due to the time limit and wavy trend in entertainment media, this research focuses a small
scale by utilizing a single media selection under the purposive sampling research methodology. This
result might neither able to apply in other non-capitalism countries nor with countries without the
Internet and some network access.
Due to the fact that Thailand and many countries are entering into aging society, it is highly
recommended that the future research should put more focus on raising awareness of constructing
the future coming society by studying deeper into elders’ thought and broaden their experiences to
guide the younger next generations in every fields, not only in education but also in politics and
health care, for example, in order for Thailand to be prepared for creating a more secure, powerful
and happy living.
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย
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บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย กรณีศึกษา เกาะ
สีชัง จังหวัดชลบุรี มีวัต ถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ องค์ประกอบการจัดการแหล่งท่องเที่ยวที่
ส่งผลต่อแรงจูงใจในการเดินทางท่องเที่ยว และศึกษาปัจจัยแรงจูงใจในการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ที่ เดิ น ทางท่ องเที่ ย วเกาะสีชัง จั ง หวั ด ชลบุรี กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใช้ในการวิ จั ย ได้ แก่ นั กท่ องเที่ ย วชาวไทยที่ เดินทาง
มาท่องเที่ยวเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี จานวน 350 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ สถิติที่ใช้ใ นการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, t–test, One–way ANOVA, และ Multiple Regression
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุอยู่ในช่วง 21-30 ปี มีระดับการศึกษาต่ากว่า
ปริญญาตรี ประกอบธุรกิจส่วนตัว และมีรายได้เ ฉลี่ยต่อเดือน ต่ากว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท ด้านความคิดเห็นต่อ
การจัดการแหล่งท่องเที่ยวพบว่า ด้านที่พักแรม มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ด้านปัจจัยผลักพบว่า นักท่องเที่ยวเดินทางเพราะ
ต้องการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจมากที่สุด ในขณะที่ด้านปัจจัยดึง พบว่า นักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวเพราะ
ความปลอดภั ย ในการเดิ น ทางมาท่ อ งเที่ ย วมากที่ สุ ด ทั้ ง นี้ จากสมมติ ฐ านพบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ มี ลั กษณะด้ า น
ประชากรศาสตร์ ด้านอายุ ระดับการศึกษาและรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีแ รงจูงใจในการเดินทางท่องเที่ยว
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05 และปัจจัยด้านสิ่งอานวยความสะดวก กิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยว และ
การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ส่งผลต่อแรงจูงใจในการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ: แรงจูงใจ นักท่องเทีย่ วชาวไทย ชลบุรี เกาะสีชงั
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Abstract
The objectives of this study were to study travel motivation of Thai tourists in terms of
demographic factors and the management of tourism elements motivating Thai tourists to travel to
Ko Si Chang. The study comprised 350 respondents who were Thais and travelled to Ko Si Chang.
The questionnaire was used to collect the data. The descriptive analysis including percentage, mean,
and standard deviation, and inferential analysis including t- test, One- way ANOVA, and Multiple
Regression were used to analyze the results of the study.
The results revealed that most of the respondents were males, age between 2 1 - 3 0 years
old with lower than bachelors’s degree level. According to their occupations and monthly income,
most of them had their own business with average salary equal or lower than 15 ,0 0 0 Baht per
month. The results, according to tourism management, found that accommodation rated the
highest. Referring to the push factors, it was showed that most tourists travelled because they
needed to relax while the result regarding the pull factors revealed that most of the respondents
travelled because of the safety issues. The research exposed that the samples with different
demographic characteristics; age, educational level, and average monthly income had different
motivations for traveling with significance level of 0.05. It was also revealed that amenities, activities
provided in tourist attractions, and accessibility to tourist attraction completely affected Thai tourist’s
motivation with significance level of 0.05.
Keywords: Travel Motivation, Thai Tourists, Chonburi, Ko Si Chang
บทนา
อุตสาหกรรมท่องเที่ย วถือเป็นอุตสาหกรรมหลั กที่ทารายได้ เป็นจานวนมหาศาลให้ กับหลายๆ ประเทศ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีความหลากหลายทาง
ด้านแหล่งท่องเที่ยวทั้งแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น และแหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ทาให้ได้รับ
ความนิยมในการเดินทางท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกในแต่ละปี จากสถิติการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศ
ไทยพบว่า ในปี พ.ศ. 2562 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจานวนถึง 39,797,406 คน ในขณะที่
การท่องเที่ยวภายในประเทศก็มีอัตราเพิ่มสูงขึ้น โดยพบว่า ในปี พ.ศ. 2562 มีจานวนนักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทาง
ท่องเที่ยวภายในประเทศ จานวน 28,608,302 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.87 เมื่อเทียบกับจานวนนักท่องเที่ยวในปี พ.ศ.
2561 (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2562)
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หากพิจารณาถึงสภาพทางภูมิ ศาสตร์ของประเทศไทยซึ่งมี ลักษณะเป็นแผ่น ดินโอบล้ อมด้ว ยมหาสมุ ท ร
ทั้งสองฝั่ง ทาให้ประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีลักษณะเป็นเกาะแก่งเป็นจานวนมาก และหลายแห่ง
มีความสวยงามติดอันดับโลก เช่น เกาะสมุยที่ได้ชื่อว่าเป็น 5 เกาะที่ดีที่สุดในเอเชีย ประจาปี ค.ศ. 2021 (ผู้จัดการ
ออนไลน์, 2564) ทั้งนี้จะพบว่า เกาะแก่งทางภาคตะวันออกของประเทศไทยค่อนข้างจะได้รับความนิยมในการ
เดินทางไปท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทย เนื่องจากตั้งอยู่ไม่ไกลกรุงเทพฯ การเดินทางสะดวก และมี
ความพร้ อ มในด้ า นสิ่ ง อ านวยความสะดวกทางการท่ อ งเที่ ย วทั้ ง ที่ พั ก ร้ า นอาหาร การคมนาคม และกิ จ กรรม
การท่องเที่ยว (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2558)
เกาะสีชัง เป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวประเภทหมู่เกาะตั้งอยู่ในพื้นที่อาเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี นักท่องเที่ยว
ชาวไทยนิยมเดินทางท่องเที่ยวเนื่องจากใช้ระยะเวลาในการเดินทางเพียงแค่ 2 ชั่วโมงจากกรุงเทพมหานคร และมี
สิ่งอานวยความสะดวกอย่างครบครัน จากสถิตินักท่องเที่ยวพบว่า มีนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี
โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทย โดยในปี พ.ศ. 2562 พบว่า มีจานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 11.95 เมื่อเทียบกับ
ปี พ.ศ. 2561 ซึ่งหมายถึง รายได้ที่เกิดจากการท่องเที่ยวก็เพิ่มขึ้นด้วย (เทศบาลตาบลเกาะสีชัง , 2563) อย่างไรก็ดี
ถึงแม้ว่านักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังเกาะสีชังมีจานวนที่เพิ่มมากขึ้น แต่เมื่อเปรียบเทียบกับแหล่งท่องเที่ยวประเภท
หมู่ เกาะอื่ น ๆ ในจั ง หวั ด ชลบุ รี เช่ น เกาะล้ า น พบว่ า นั กท่ องเที่ ย วให้ ความสนใจในการท่ องเที่ ย วเกาะสี ชั งยังมี
จานวนน้อย ทั้งนี้ อาจเกิดจากสาเหตุหลายประการ เช่น ความสนใจส่วนบุคคล แรงจูงใจในการท่องเที่ยว ความพร้อม
ในการเดินทางท่องเที่ยว และความดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยวของเกาะสีชังมีพื้นที่หาดถ้าเพียงถ้าเดียวจึงทาให้
เป็นข้อจากัดที่นักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวที่หมู่เกาะอื่นมากกว่าเกาะสีชัง (ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล, 2564)
จากสภาพปัญหาดังกล่าว คณะผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการเดินทางท่องเที่ยว
ยังเกาะสีชังของนักท่องเที่ยวชาวไทย โดยผลที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษาครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐ และเอกชน ได้แก่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผู้ประกอบการโรงแรม บริษัทนาเที่ยว ชุมชนที่เป็น
แหล่งท่องเที่ยว รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแหล่งท่องเที่ยวบนเกาะสีชัง ได้นาข้อมูลไปใช้ในการวางแผนพัฒนา
และปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงกิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยวให้ตรงกับความสนใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยซึ่งเป็น
กลุ่มนักท่องเที่ยวหลักที่เดินทางมาท่องเที่ยวเกาะสีชังมากขึ้นในอนาคต
วัตถุประสงค์การวิจัย
การศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย กรณีศึกษา
เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี คณะผู้วิจัยได้กาหนดวัตถุประสงค์ในการวิจัยดังนี้
1. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยว
เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
2. เพื่อศึกษาปัจจัยองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทาง
มาท่องเที่ยวเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
3. เพื่อศึกษาปัจจัยแรงจูงใจในการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวเกาะสีชัง
จังหวัดชลบุรี
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วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง/การทบทวนวรรณกรรม
ข้อมูลทั่วไปของเกาะสีชัง
เกาะสีชังตั้งอยู่ในอาเภอเกาะสีชัง ห่างจากตัวจังหวัดชลบุรี 36 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร
117 กิโลเมตร เกาะสีชังมีฐานะเป็นอาเภอขึ้นอยู่กับจังหวัดชลบุรี นอกจากเกาะสีชังจะเป็นเกาะที่มีความสวยงามตาม
ธรรมชาติแล้ว ยังมีความสาคัญทางประวัติศาสตร์ โดยเคยเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และยังเคยเป็นสถานที่
บริ ห ารพระราชกรณี ย กิ จ ส าคั ญ ในสมั ย รั ช กาลที่ 5 ทั้ ง ยั ง เป็ น สถานที่ ป ระสู ติ พ ระราชโอรสในพระบาทสมเด็ จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ นอกจากนี้ เกาะสีชังเป็นที่จอดพักเรือสินค้า
นานาชาติ เป็นท่าเรือสาหรับเรือขนาดใหญ่ที่ไม่สามารถเข้าไปยังท่าเรือกรุงเทพฯ ได้นาสินค้ามาระบายที่เกาะสีชังก่อน
โดยมักจะใช้ทะเลบริเวณด้านทิศตะวันออกของเกาะสีชังเป็นที่จอดทอดสมอเพื่อถ่ายลาเลียงสินค้าทางเรือใหญ่ลง
เรือเล็ก
เกาะสีชังมีสภาพภูมิประเทศเป็นเกาะกลางทะเลพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา บริเวณที่เป็นจุดสูงสุดคือบริเวณ
เขาใหญ่ ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของเกาะสีชัง โดยมีความสูงประมาณ 192 เมตร จากระดับน้าทะเล นอกจากนี้ ยังมี
แหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและเกิดจากการสร้างของมนุษย์ ที่แสดงถึงความรุ่งเรืองของ
สถาปัตยกรรม ได้แก่ พระจุฑาธุชราชฐาน สะพานอัษฎางค์ พระเจดีย์อุโบสถวัดอัษฎางค์นิมิตร ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่
ช่องเขาขาด และหาดถ้าพัง แหล่งท่องเที่ยวดังกล่าวได้รับความนิยมในการเดินทางมาเยี่ยมชมจากนักท่องเที่ยว
โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักท่องเที่ยวชาวไทยเป็นจานวนมากในแต่ละปี (เทศบาลตาบลเกาะสีชัง , 2563)
การจัดการแหล่งท่องเที่ยว
การจัดการแหล่งท่องเที่ยวเป็นแผนยุทธศาสตร์ของแหล่งท่องเที่ยวที่เน้นการจัดการและพัฒนาทรัพยากร
ในพื้ น ที่ ใ ห้ ต รงกั บ ความต้ อ งการของผู้ ม าเยื อ น โดยยั ง คงความเป็ น อั ต ลั ก ษณ์ ข องพื้ น ที่ และไม่ ส่ ง ผลกระทบ
ต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มและสั ง คมมากเกิ น ไป (อั ม ริ น ทร์ สุ ข เกษม, 2562) หากพิ จ ารณาถึ ง องค์ ป ระกอบในการจั ด การ
แหล่งท่องเที่ยว องค์ประกอบที่สาคัญ 5 องค์ประกอบ ที่ควรให้ความสาคัญและใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษาด้าน
การจั ด การการท่ อ งเที่ ย ว ได้ แ ก่ สิ่ ง ดึ ง ดู ด (Attraction) กิ จ กรรม (Activities) การเข้ า ถึ ง (Access) สิ่ ง อ านวย
ความสะดวก (Amenities) และที่พัก (Accommodation) (ตันติกร โคตรชารี, 2555) องค์ประกอบการท่องเที่ยว
ดังกล่าวมีความสาคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการท่องเที่ยวในแต่ละพื้นที่ต้องอาศัยการบริหารจัดการเพื่อกาหนด
ขอบเขตการทางานให้เหมาะสมและส่งผลกระทบทางบวกต่อแหล่งท่องเที่ยวในทุกมิติ
จากการศึกษาเรื่ องการจัดการด้านการท่องเที่ยว สามารถสรุปได้ว่า เป็นการบริ หารจัดการเพื่อกาหนด
ขอบเขตในด้านการบริการจัดการการท่องเที่ยว ให้เหมาะสมกับประโยชน์ ในการจั ดกิจกรรมด้านการท่องเที่ ย ว
และเพื่ อรักษาทรัพ ยากรธรรมชาติ ในแหล่ ง พื้ น ที่ ท่ องเที่ ย วนั้ น ๆ ไม่ ให้ ส่ ง ผลกระทบต่ อสภาพแวดล้ อมเดิ ม และ
รวมถึงการศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบการท่องเที่ยว (5A) ประกอบด้วย สิ่งดึงดูดใจ กิจกรรม การเข้าถึงสิ่งอานวย
ความสะดวก และที่พักแรม โดยงานวิจัยนี้จะทาการศึกษาการจัดการด้านการท่องเที่ยว ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก ด้านกิจกรรม ด้านที่พักแรม ด้านการเข้าถึง และด้านแหล่งท่องเที่ยว
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แรงจูงใจในการท่องเที่ยว
แรงจูงใจในการท่องเที่ยวถือเป็นองค์ประกอบที่สาคัญ ที่นักการตลาดท่องเที่ยวจะนามาเป็นองค์ประกอบ
หลักในการวางแผนเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว ทั้งนี้แรงจูงใจในการท่องเที่ ยวหมายรวมถึง ทัศนคติของนักท่องเที่ยว
ที่ส่งผลให้บุคคลนั้นต้องการทากิจกรรมทางการท่องเที่ยว โดยมีปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกเป็นพลังที่ขับให้
นักท่องเที่ยวตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว หรือทากิจกรรมทางการท่องเที่ยว และนามาซึ่งความพึงพอใจในที่สุด (รวีวรรณ
โปรยรุ่งโรจน์, 2558; แสงเดือน รตินธร, 2555)
จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า มีนักวิชาการหลายท่านให้ความสาคัญกับแรงจูงใจในการท่องเทีย่ ว
โดยแบ่งแรงจูงใจออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) ปัจจัยผลัก ซึ่งหมายถึง แรงผลักที่นาไปสู่การตัดสินใจออกไปท่องเที่ยว
ปัจจัยดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับความจาเป็นและความต้องการภายในตัวบุคคลของนักท่องเที่ยว เช่น ความต้องการ
ในการพั กผ่ อน ความต้ องการเดิ นทางเพื่ อการผจญภัย เป็ น ต้ น และ 2) ปั จ จั ย ดึ ง ซึ่ ง หมายถึง ลั กษณะเด่ น ของ
แหล่งท่องเที่ยวที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยว เช่น ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์
ในแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงวัฒนธรรมท้องถิ่น ความเชื่อและวิถีชีวิต นอกจากนี้ ปัจจัยดึงยังรวมถึงปัจจัยต่างๆ ที่อานวย
ให้เกิดความสนใจในการท่องเที่ยว อาทิ การเข้าถึงยังจุดหมายปลายทางได้ง่าย ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวที่ไม่สูง
จนเกินไป กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ความน่าสนใจของสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยว
ความสะดวกสบายในด้านอาหาร ที่พักและสิ่งอานวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว (วรพงศ์ ภูมิบ่อพลับ , 2561) ซึ่ง
สอดคล้องกับ ธรรญชนก เพชรานนท์ (2559) ได้ศึกษาถึงแรงจูงใจในการเดินทางท่องเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ในเขตพื้ น ที่ การค้าชายแดน จั ง หวั ด เชี ย งราย พบว่ า จากการส ารวจนั กท่องเที่ ยวส่ว นใหญ่เดิ นทางมาท่องเที่ยว
ที่เนื่องจากต้องการพักผ่อนหย่อนใจ การหลีกหนีความวุ่นวายจากภาระงานประจา และปัจจัยที่เป็นปัจจัยรองลงมา
คือ ความต้องการในการสารวจสิ่งแปลกใหม่ เป็นต้น
จึงอาจกล่าวได้ว่า แรงจูงใจในการท่องเที่ยวเป็นข้อมูลที่สาคัญสาหรับนักการตลาดเพื่อใช้ในการวางแผน
การตลาดท่องเที่ยว นักการตลาดจะนาข้อมูลที่เป็นแรงผลักและแรงดันของกลุ่มเป้าหมายมาทาการวิเคราะห์ เพื่อ
กาหนดทิศทางการพัฒนาโดยมีความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเป็นกรอบในการวางแผนการตลาดให้เหมาะสม
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย กรณีศึกษา เกาะ
สีชัง จังหวัดชลบุรี คณะผู้วิจัยทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างประชากร ที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยที่
เดินทางมายังเกาะสีชัง ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ถึง 31 มกราคม พ.ศ. 2564 จานวนทั้งสิ้น 350 คน
โดยใช้สูตรการกาหนดขนาดตัวอย่างแบบไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอนของ Cohen (1997) โดยใช้โปรแกรม
G*Power ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ โดยเลือกสถานที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักบนเกาะสีชัง ได้แก่ พระจุฑา
ธุชราชฐาน สะพานอัษฎางค์ วัดอัษฎางค์นิมิตร ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ ช่องเขาขาด และหาดถ้าพัง
คณะผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ 1) ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์
2) การจัดการแหล่งท่องเที่ยว 3) แรงจูงใจในการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย และ 4) ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะโดยผู้เชี่ยวชาญ โดยมีสมมติฐานดังนี้
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สมมติฐานที่ 1 นักท่องเที่ ยวชาวไทยที่มีลักษณะด้านประชากรศาสตร์ (เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
รายได้เฉลี่ย) แตกต่างกันมีแรงจูงใจในการเดินทางท่องเที่ยวเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรีแตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยองค์ประกอบด้านการจัดการแหล่งท่องเที่ยว (ด้านสิ่งอานวยความสะดวก กิจกรรม
ในแหล่งท่องเที่ยว ด้านที่พักแรม ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ด้านการจัดการแหล่งท่องเที่ยว) ส่งผลต่อแรงจูงใจ
ในการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมายังเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ 2) สถิติเชิงอนุมาน เพื่อทดสอบสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยสถิติที่ใช้ ได้แก่
t-test, One-way ANOVA, และ Multiple Regression
ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมายังเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
ผลการวิจัยนาเสนอในตารางที่ 1 ดังนี้
ตารางที่ 1 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์
ตัวแปร
เพศ

อายุ

ระดับการศึกษา

อาชีพ
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ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์
ชาย
หญิง
ต่ากว่าหรือเท่ากับ 20 ปี
21-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
51-60 ปี
มากกว่า 60 ปี
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
ประกอบธุรกิจส่วนตัว อาชีพอิสระค้าขาย
นักเรียน นิสติ นักศึกษา
รับจ้างทั่วไป
พนักงานบริษัทเอกชน
ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พ่อบ้าน แม่บ้าน
อื่นๆ

จานวน (คน)
195
155
46
115
13
62
12
2
189
115
46
93
64
64
62
38
11
18

ร้อยละ
55.71
44.29
13.14
32.86
32.29
17.71
3.43
0.57
54.00
32.86
13.14
26.57
18.29
18.29
17.71
10.86
3.14
5.14
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ตารางที่ 1 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ (ต่อ)
ตัวแปร

รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน

ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์
ต่ากว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท
15,001-25,000 บาท
25,001-35,000 บาท
35,001-45,000 บาท
45,001-55,000 บาท
55,001 บาทขึ้นไป

จานวน (คน)
156
105
38
22
11
18

ร้อยละ
44.57
30.00
10.86
6.29
3.14
5.14

จากตารางที่ 1 ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 55.71) มีอายุอยู่ในช่วง 21-30
ปี (ร้อยละ 32.86) มีระดับการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี (ร้อยละ 54.00) ประกอบธุรกิจส่วนตัว (ร้อยละ 26.57) และ
มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่ากว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท (ร้อยละ 44.57) ตามลาดับ
ตารางที่ 2 การจัดการแหล่งท่องเที่ยว
องค์ประกอบการท่องเที่ยว
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
1. จานวนห้องน้าสาธารณะเพียงพอต่อความต้องการของ
นักท่องเที่ยว
2. จานวนถังขยะในแหล่งท่องเที่ยวมีเพียงพอ
3. พื้นที่จอดเพียงพอสาหรับนักท่องเที่ยว
4. พื้นที่นั่งพักผ่อน หย่อนใจบริเวณแหล่งท่องเที่ยวมีเพียงพอ
สาหรับนักท่องเที่ยว
5. ร้านขายของที่ระลึกร้านอาหาร และร้านขายเครื่องดื่ม
มีเพียงพอสาหรับนักท่องเที่ยว
ด้านกิจกรรม
1. ความเหมาะสมของอัตราค่าบริการกิจกรรมท่องเที่ยว เช่น
การดาน้า ขี่จักรยาน
2. ความหลากหลายของกิจกรรมที่จดั ให้บริการ
3. จานวนกิจกรรมที่จัดขึ้นเพียงพอต่อความต้องการของ
นักท่องเที่ยว
4. กิจกรรมที่จดั ขึ้นทาให้ได้เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น
5. ได้รับความรูร้ ะหว่างดาเนินกิจกรรม เช่น การดาน้า

Mean

S.D.

แปลผล

3.27

0.99

ปานกลาง

3.32
3.41
3.65

0.84
0.84
0.95

ปานกลาง
มาก
มาก

3.58

0.86

มาก

3.46

0.84

มาก

3.47
3.42

0.80
0.87

มาก
มาก

3.31
3.31

0.88
0.88

ปานกลาง
ปานกลาง
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ตารางที่ 2 การจัดการแหล่งท่องเที่ยว (ต่อ)
องค์ประกอบการท่องเที่ยว
ด้านที่พักแรม
1. ที่พักมีเพียงพอสาหรับนักท่องเที่ยว
2. ราคาของที่พักมีความเหมาะสม
3. ห้องพักมีความสะอาด ถูกสุขอนามัย
4. ความสะดวกสบายในการเข้าถึงทีพ่ ัก
ด้านการเข้าถึง
1. ความสะดวกในการเดินทางมายังเกาะสีชัง เช่น ทางเรือ
2. เวลาที่ใช้ในการเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวไม่นานเกินไป
3. เรือบริการข้ามฟากมีความปลอดภัย
4. ป้ายบอกทางในการเดินทางมีความชัดเจน
5. ค่าบริการเรือข้ามฝาก รถโดยสาร และรถเช่า ภายในเกาะ
มีความเหมาะสม
ด้านแหล่งท่องเที่ยว
1. แหล่งท่องเที่ยวมีการจัดด้านการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติเป็นอย่างดี
2. แหล่งท่องเที่ยวมีการจัดการที่นาเสนอเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น
ได้เป็นอย่างดี
3. แหล่งท่องเที่ยวมีการจัดการด้านความสะอาดอย่าง
มีประสิทธิภาพ
4. แหล่งท่องเที่ยวมีการจัดการด้านความปลอดภัยอย่าง
มีประสิทธิภาพ
5. มีการให้บริการข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวอย่างครบถ้วน
การจัดการโดยรวมองค์ประกอบการท่องเที่ยวบนเกาะสีชัง
1. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
2. ด้านกิจกรรม
3. ด้านที่พักแรม
4. ด้านการเข้าถึง
5. ด้านแหล่งท่องเที่ยว
รวม

Mean

S.D.

แปลผล

3.62
3.54
3.62
3.59

0.82
0.79
0.90
0.78

มาก
มาก
มาก
มาก

3.59
3.38
3.57
3.47
3.67

0.83
0.84
0.90
0.94
0.84

มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก

3.57

0.91

มาก

3.59

0.84

มาก

3.46

0.96

มาก

3.56

0.83

มาก

3.54

0.89

มาก

3.45
3.39
3.59
3.54
3.54
3.50

0.90
0.85
0.82
0.87
0.89
0.87

มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
มาก

หมายเหตุ: การแปลความหมาย ระดับความคิดเห็น = 1.00-1.80 หมายถึง ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด = 1.81-2.60
ระดับความคิดเห็นน้อย = 2.61-3.40 ระดับความคิดเห็นปานกลาง = 3.41-4.20 ระดับความความคิดเห็นมาก = 4.21-5.00
ระดับความคิดเห็นมากที่สุด
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ผลการวิจัยด้านการจัดการแหล่งท่องเที่ยว ในประเด็นที่เกี่ยวกับสิ่งอานวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว
พบว่า พื้นที่นั่งพักผ่อนบริเวณแหล่งท่องเที่ยวมีเพียงพอ นักท่องเที่ยวมีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด (Mean = 3.65)
สาหรับด้านกิจกรรม พบว่า ความหลากหลายของกิจกรรมที่จัดให้บริการนักท่องเที่ยวมีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด
(Mean = 3.47) ด้านที่พักแรม พบว่า ที่พักมีเพีย งพอสาหรับนักท่องเที่ยว และห้องพักมีความสะอาด ถูกสุขอนามัย
นักท่องเที่ยวมีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด ทั้ง 2 ข้อ (Mean = 3.62) ด้านการเข้าถึง พบว่า ค่าบริการเรือข้ามฝาก
รถโดยสาร และรถเช่าภายในเกาะมีความเหมาะสม นักท่องเที่ยวมีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด (Mean = 3.67)
และด้านแหล่งท่องเที่ยว พบว่า แหล่งท่องเที่ยวมีการจัดการที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นนักท่องเที่ยวมีความคิดเห็น
ในระดับมากที่สุด (Mean = 3.59) ตามลาดับ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านแรงจูงใจในการเดินทางท่องเที่ยว
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านแรงจูงใจในการเดินทางท่องเที่ยวแสดงในตารางที่ 3 ดังนี้
ตารางที่ 3 แรงจูงใจในการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมายังเกาะสีชงั
แรงจูงใจในการเดินทางท่องเที่ยว
ปัจจัยผลัก
1. ต้องการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ คลายความเครียด
ความเหนื่อยล้าทางร่างกายและจิตใจ
2. ต้องการท่องเที่ยวเพื่อหลีกหนีความจาเจในชีวิตประจาวัน
3. ต้องการพาครอบครัวหรือญาติมติ รมาท่องเที่ยว
4. ต้องการท่องเที่ยวเพื่อสร้างความสามัคคีของครอบครัวหรือ
กลุ่มเพื่อน
5. ต้องการท่องเที่ยวเพื่อสัมผัสความเป็นธรรมชาติ
6. ต้องการท่องเที่ยวเพื่อพบปะและแลกเปลีย่ นความรู้ใหม่ๆ
กับบุคคลอื่นๆ
7. ต้องการท่องเที่ยวเพื่อท่องเที่ยวในสถานที่แปลกใหม่
8. ต้องการท่องเที่ยวเพื่อพบเจอวัฒนธรรมใหม่ๆ
9. ต้องการท่องเที่ยวเพื่อติดต่อธุรกิจ ประชุมงาน
10. ต้องการเพิ่มพูนความรู้ให้กับตนเอง
ปัจจัยดึง
11. ความมีชื่อเสียงของแหล่งท่องเที่ยว
12. ความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยว
13. ความสะอาดของแหล่งท่องเที่ยว
14. ความหลากหลายของกิจกรรมที่จดั ขึ้น
15. ความหลากหลายของสถานที่ท่องเที่ยว

Mean

S.D.

ระดับความคิดเห็น

3.99

0.88

มาก

3.80
3.65
3.63

0.88
1.02
0.94

มาก
มาก
มาก

3.80
3.40

0.97
0.98

มาก
ปานกลาง

3.59
3.53
3.01
3.44

0.95
0.94
1.06
0.89

มาก
มาก
ปานกลาง
มาก

3.57
3.69
3.41
3.65
3.57

0.89
0.90
0.93
0.93
0.87

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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ตารางที่ 3 แรงจูงใจในการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมายังเกาะสีชงั (ต่อ)
แรงจูงใจในการเดินทางท่องเที่ยว
16. สถานที่ท่องเที่ยวมีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน
17. ความปลอดภัยในการเดินทางมาท่องเที่ยว
18. ความเหมาะสมและคุ้มค่าของค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว
ปัจจัยดึง
19. มีเส้นทางคมนาคมเข้าถึงสถานที่ทอ่ งเที่ยวได้อย่างสะดวก
20. มีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ที่ดึงดูดและน่าสนใจ
แรงจูงใจในการเดินทางท่องเที่ยว
1. ปัจจัยผลัก
2. ปัจจัยดึง
รวม

Mean
3.65
3.71
3.66

S.D.
0.90
0.85
0.88

ระดับความคิดเห็น
มาก
มาก
มาก

3.53
3.27

0.97
0.94

มาก
ปานกลาง

3.58
3.57
3.58

0.95
0.91
0.93

มาก
มาก
มาก

หมายเหตุ: การแปลความหมาย ระดับความคิดเห็น = 1.00-1.80 หมายถึง ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด = 1.81-2.60
ระดับความคิดเห็นน้อย = 2.61-3.40 ระดับความคิดเห็นปานกลาง = 3.41-4.20 ระดับความความคิดเห็นมาก = 4.21-5.00
ระดับความคิดเห็นมากที่สุด

ผลการวิเคราะห์ด้านปัจจัยผลัก พบว่า กลุ่มตัวอย่างต้องการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ มากที่สุด (Mean =
3.99) รองลงมา ได้แก่ ต้องการท่องเที่ยวเพื่อหลีกหนีความจาเจในชีวิตประจาวัน (Mean = 3.80) และต้องการ
ท่องเที่ยวเพื่อสัมผัสความเป็นธรรมชาติ (Mean = 3.80) ตามลาดับ และผลการวิเคราะห์ด้านปัจจัยดึง พบว่า ความ
ปลอดภัยในการเดินทางมาท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวมีความคิดเห็นในระดับมากที่ สุด (Mean = 3.71) รองลงมา ได้แก่
ความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยว (Mean = 3.69) และความเหมาะสมและคุ้มค่าของค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว
(Mean = 3.66) ตามลาดับ
ผลการวิเคราะห์สมมติฐานการวิจัย
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบแรงจูงใจในการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่มีเพศต่างกัน
ตัวแปร
เพศ

ค่าตัวแปร
ชาย
หญิง

ค่าเฉลี่ย
3.58
3.58

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.589
0.612

ค่าสถิติ
t = -0.059
Levene’s test = 0.945

p
0.332

หมายเหตุ: P ≤ 0.05

ผลการวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวเพศชายและเพศหญิงมีค่าเฉลี่ยแรงจูงใจในการเดินทางท่องเที่ยวเกาะสีชัง
จัง หวัด ชลบุรีเท่า กับ 3.58 เมื่อ ทดสอบความแตกต่า งกับ พบว่า นัก ท่อ งเที่ย วเพศชายและเพศหญิง มีแรงจูง ใจ
ในการเดินทางท่องเที่ยวเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรีแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ (t = -0.059, p = 0.332)
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ตารางที่ 5 เปรียบเทียบแรงจูงใจในการเดินทางท่องเที่ยวที่มีข้อมูลเชิงประชากรที่แตกต่างกัน
ตัวแปร

แหล่งความแปรปรวน

อายุ

ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม
รวม
ระดับ
ระหว่างกลุม่
การศึกษา ภายในกลุ่ม
รวม
อาชีพ
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม
รวม
รายได้
ระหว่างกลุม่
เฉลี่ยต่อ ภายในกลุ่ม
เดือน
รวม

SS

df

MS

F

p

ผลการทดสอบ
สมมติฐาน

9.274
115.622
124.896
4.274
120.623
124.896
13.030
111.866
124.896
13.725
111.172
124.896

5
344
349
2
347
349
6
343
349
5
344
349

1.855
0.336

5.518

0.000

ยอมรับสมมติฐาน

2.137
0.348

6.147

0.002

ยอมรับสมมติฐาน

2.172
0.326

6.659

0.000

ยอมรับสมมติฐาน

2.745
0.323

8.494

0.000

ยอมรับสมมติฐาน

หมายเหตุ: P ≤ 0.05

จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า นักท่องเที่ย วที่มีลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีแรงจูงใจในการเดินทางท่องเที่ยวเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ P ≤ 0.05
ตารางที่ 6 องค์ประกอบด้านการจัดการแหล่งท่องเที่ยวที่สง่ ผลต่อแรงจูงใจในการเดินทางท่องเที่ยว
ปัจจัยองค์ประกอบด้านการจัดการ
แหล่งท่องเที่ยว
ค่าคงที่
สิ่งอานวยความสะดวก
กิจกรรม
ที่พักแรม
การเข้าถึง
แหล่งท่องเที่ยว

B

S.E.

0.610
0.109
0.099
0.101
0.139
0.395

0.139
0.046
0.045
0.052
0.051
0.043

Beta

t

P

0.110
0.102
0.106
0.147
0.451

4.398
2.381*
2.214*
1.932
2.745*
9.234*

0.000
0.018
0.027
0.054
0.006
0.000

หมายเหตุ: R = 0.779, Adj. R2 = 0.602, F = 106.431, p = 0.000 * p < 0.05
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จากตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ เพื่อหาองค์ประกอบด้านการจัดการแหล่งท่องเที่ยว
ที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการเดินทางท่องเที่ยว เมื่อพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐาน (Beta) พบว่า ด้าน
แหล่งท่องเที่ยว มีค่า/อิทธิพลมากที่สุด คือ 0.451 รองลงมา คือ ด้านการเข้าถึง มีค่า/อิทธิพลเท่ากับ 0.147 ด้าน
สิ่งอานวยความสะดวก มีค่า/อิทธิพลเท่ากับ 0.110 และด้านกิจกรรม มีค่า/อิทธิพลเท่ากับ 0.102 โดยมี อิทธิพล
ทางบวก มากกว่าอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งหมายถึง นักท่องเที่ยวที่มีคะแนนด้านแหล่งท่องเที่ยว ด้าน
การเข้าถึง ด้านสิ่งอานวยความสะดวก และด้านกิจกรรม สูงกว่าจะมีแรงจูงใจในการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยที่เดินทางมายังเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี โดยมีตัวแปรอิสระสามารถอธิบายความผันแปรของตัวแปรตามได้
ร้อยละ 60.2
สรุปและอภิปรายผล
จากผลการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย กรณีศึกษา
เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
1. ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวเกาะสีชัง
จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุอยู่ในช่วง 21-30 ปี มีระดับการศึกษาต่ากว่า
ปริญญาตรี ประกอบธุรกิจส่วนตัว และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่ากว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท ตามลาดับ
2. ปั จ จั ย องค์ ป ระกอบของแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ ส่ ง ผลต่ อ แรงจู ง ใจของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยที่ เดิ น ทางมา
ท่องเที่ยวเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบว่า ด้านการจัดการแหล่งท่องเที่ยว ในประเด็นที่เกี่ยวกับสิ่งอานวย
ความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว พบว่า พื้นที่นั่งพักผ่อนบริเวณแหล่ งท่องเที่ยวมีเพียงพอ นักท่องเที่ยวมีความคิดเห็น
ในระดับมากที่สุด สาหรับด้านกิจกรรม พบว่า ความหลากหลายของกิจกรรมที่จัดให้บริการนักท่องเที่ยวมีความคิดเห็น
ในระดับมากที่สุด ด้านที่พักแรม พบว่า ที่พักมีเพียงพอสาหรับนักท่องเที่ยว และห้องพักมีความสะอาด ถูกสุขอนามัย
นักท่องเที่ยวมีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด ด้านการเข้าถึง พบว่า ค่าบริการเรือข้ามฝาก รถโดยสาร และรถเช่าภายใน
เกาะมีความเหมาะสม นักท่องเที่ยวมีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด และด้านแหล่งท่องเที่ยว พบว่า แหล่งท่องเที่ยวมี
การจัดการที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นนักท่องเที่ยวมีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด ตามลาดับ
3. เพื่อศึกษาปัจจัยแรงจูงใจในการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวเกาะสีชัง
จั ง หวั ด ชลบุรี ผลการวิ เคราะห์ ด้ านปัจจั ย ผลัก พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งต้องการท่ องเที่ ยวพั กผ่อนหย่ อนใจมากที่สุด
รองลงมาได้แก่ ต้องการท่องเที่ยวเพื่อหลีกหนีความจาเจในชีวิตประจาวัน และต้องการท่องเที่ยวเพื่อสัมผัสความเป็น
ธรรมชาติ ตามลาดับ และผลการวิเคราะห์ด้านปัจจัยดึง พบว่า ความปลอดภัยในการเดินทางมาท่องเที่ยวนักท่องเทีย่ ว
มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยว และความเหมาะสมและคุ้มค่าของ
ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว ตามลาดับ
จากสรุปผลการวิจัยสามารถนามาอภิปรายผลได้ดงั นี้
ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมายังเกาะสีชัง พบว่า
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันมีแรงจูงใจในการเดินทางท่องเที่ยว
เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรีแตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ อรัญญา เกรียงไกรโชค (2562) ได้ศึกษาแรงจูงใจ
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ในการเดินทางท่องเที่ยวตามลาพังของผู้หญิงชาวไทย พบว่า ตัวแปรลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้านอายุ สถานภาพ
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ที่แตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการเดินทางท่องเที่ยวตามลาพังแตกต่างกันอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ส่วนนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีเพศต่างกันมีแรงจูงใจในการเดินทางท่องเที่ยวเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรีไม่แตกต่างกัน
จากผลการวิจัย ผู้วิจัยมีความเห็นว่านักท่องเที่ยวทั้งเพศชายและเพศหญิง ต่างก็มีแรงจูงใจในเดินทางมาท่องเที่ยว
เหมือนกัน อาจจะเกิดจากแรงจูงใจภายในบุคคล หรือแรงจูงใจจากปัจ จัยภายนอกที่กระตุ้นให้ต้องการเดินทาง
มาท่องเที่ยวที่เกาะสีชัง สอดคล้องกับงานวิจัยของ จุฑารัตน์ เพ็ชรประคอง (2561) ได้ศึกษาถึงแรงจูงใจของนักท่องเที่ยว
ที่ม าเที่ย วในอาเภอเมือง จัง หวัด สงขลา พบว่า นักท่องเที่ย วที่เดิน ทางมาเที่ย ว ที่อาเภอเมือง จัง หวัด สงขลา มี
ความแตกต่างกันทางด้านเพศมีแรงจูงใจในการเดินทางมาท่องเที่ยวไม่แตกต่างกัน
ปัจจัยองค์ประกอบการจัดการแหล่งท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมายัง
เกาะสีชัง พบว่า ความคิดเห็นต่อการจัดการแหล่งท่องเที่ยวภาพรวม ด้านที่พักแรม มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด จากผลการวิจัย
ผู้วิจัยมีความเห็นว่า ที่พักในเกาะสีชังส่วนใหญ่นั้นเป็นการให้บริก ารแบบต้องพักค้างคืน ซึ่งที่พักในเกาะสีชังนั้นมี
จานวนมากเพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว และยังอยู่ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยว สอดคล้องกับงานวิจัยของ
มาศศุภา นิ่มบุญจาช (2558) ได้ศึกษาถึงการศึกษาองค์ประกอบทางการท่องเที่ยวและการมีส่วนร่วมของชุมชนที่
มีผลต่อความยั่งยืนทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเขาสันหนอกวัว (อุทยานแห่งชาติเขาแหลม) ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบ
ทางการท่องเที่ยวประกอบด้วยด้านกิจกรรม ด้านสิ่งอานวยความสะดวก ด้านเส้นทางคมนาคม ด้านการบริการ
การท่องเที่ยว และด้านสิ่งดึงดูดใจ พบว่า ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
ปัจจัยแรงจูงใจในการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมายังเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
พบว่า ด้านปัจจัยผลัก นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ต้องการเดินทางมาเกาะสีชังเพราะต้องการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ
จากผลการวิจัย ผู้วิจัยมีความเห็นว่า การเดินทางมาท่องเที่ยวเกาะสีชังนั้นเป็นการท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อน สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ เบญจวรรณ ขวัญมา (2563) ได้ทาการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ในการเดินทางท่องเที่ยวตลาดโก้งโค้ง อาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า ปัจจัยผลัก โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ต้องการพักผ่อนหย่อนใจ ส่วนด้านปัจจัยดึง นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เดินทาง
มาเกาะสีชังเพราะว่าเกาะสีชังมีความปลอดภัยในการเดินทางมาท่องเที่ยว สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชนกกานต์
สิทธิรักษ์ (2561) ได้ศึกษาถึงแรงจูงใจและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวอาเภอขนอม จังหวัด
นครศรีธรรมราช พบว่า ปัจจัยด้านความปลอดภัยในการเดินทางเป็นปัจจัยที่ทาให้บุคคลเลือกที่จะไปยังสถานที่
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงกายภาพ
จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านที่พัก ไม่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยที่เดินทางมายังเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี ดังนั้น ผู้ประกอบการท่องเที่ยวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงควร
ให้ความสาคัญกับการพัฒนาที่พักในการจัดทัศนียภาพ มีการตกแต่งที่พักให้สวยงามสอดคล้องกับความต้องการของ
นักท่องเที่ยว เพื่อดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาพักผ่อนมากขึ้น ด้านกิจกรรม นักท่องเที่ยวเห็นด้วยน้อยที่สุด
ดังนั้น ผู้ประกอบการท่องเที่ยวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในชุมชน จึงควรปรับปรุงรูปแบบกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว
ให้มีความหลากหลายมากขึ้น เช่น การจัดกิจกรรมเล่นเรือใบ กิจกรรมการให้ความรู้เกี่ย วกับ วัฒนธรรมท้ อ งถิ่น
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กิจกรรมการศึกษาเส้นทางธรรมชาติรอบเกาะสีชัง เพื่อดึงดูดให้เกิดการท่องเที่ยวและเพิ่มรายได้ให้กับพื้นที่ท่องเที่ยว
ในอนาคต
ข้อเสนอแนะ
เนื่องจากคณะผู้วิจัยได้เลือกพื้นที่ศึกษาเฉพาะ เกาะสีชัง ซึ่ง ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเด่นในจังหวัดชลบุรี
สาหรับผู้ที่สนใจในการวิจัยครั้งต่อไปควรทาการศึกษาแรงจูงใจในการเดินทางมาท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ
ในจั ง หวั ด ชลบุ รี เช่ น เกาะล้ า น เกาะแสมสาร สั ต หี บ เนื่ องจากสถานที่ ท่ องเที่ ย วดั ง กล่ า วได้ รับ ความนิ ย มจาก
นักท่องเที่ยวสูง เพื่อจะได้นาข้อมูล ให้หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องได้มาทาการเพื่อการวางแผน
การจัดการการท่องเที่ยวในอนาคต
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การสำรวจการรับรู้สัญลักษณ์ตราฮาลาล และการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ฮาลาล
ของชาวมุสลิมในเขตกรุงเทพมหานคร
HALAL SEAL RECOGNITION SURVEY AND BUYING DECISION TO
HALAL PRODUCTS OF MUSLIMS IN BANGKOK
ธนาชิต ทองเลม็ด1*, องอาจ สิงห์ลำพอง2
1,2 คณะนิเทศศาสตร์,

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
*Corresponding author, E-mail: sxx.thicha@gmail.com
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อสำรวจการรับรู้สินค้าสัญลักษณ์ตราฮาลาล 2) เพื่อสำรวจความคิดเห็น
เกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ผู้บริโภคเห็นว่ามีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าสัญลักษณ์ฮาลาล 3) เพื่อศึกษา
ผลของความแตกต่างทางลักษณะประชากรต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าสัญลักษณ์ฮาลาล โดยงานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) เลือกศึกษาเฉพาะชาวมุสลิมที่อาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เก็บข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถามออนไลน์กับกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 400 คน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 328 คน คิดเป็น
ร้อยละ 82.0 ส่วนใหญ่มีอายุ 36-40 ปี จำนวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 33.5 รองลงมามีอายุ 41 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ
33.0 ในด้านการศึกษากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 267 คน คิดเป็นร้อยละ 66.75 ในด้าน
รายได้ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ 20,001 บาทขึ้นไป จำนวน 214 คน คิดเป็นร้อยละ 53.5
ในด้านการรู้จักตราสัญลักษณ์ฮาลาล พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รู้จักตราสัญลักษณ์ฮาลาล จำนวน 374 คน
คิดเป็นร้อยละ 93.5 ในส่วนของการนึกถึงผลิตภัณฑ์สัญลักษณ์ตราฮาลาล พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะนึกถึง
อาหารแห้ง/ขนม มากที่สุด จำนวน 267 คน คิดเป็นร้อยละ 93.5
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ที่แตกต่างกันมีผลต่อ
การตัดสินใจซื้อสินค้าสัญลักษณ์ฮาลาล แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนผลการทดสอบปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดซึ่งประกอบด้วย ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจำหน่าย
ปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาด ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ และปัจจัยด้านกระบวนการ
พบว่า ไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าสัญลักษณ์ฮาลาล
คำสำคัญ: ตราสัญลักษณ์ฮาลาล ส่วนประสมทางการตลาด
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Abstract
This research aimed 1) to survey the perception of halal branded products, 2) to explore
opinions about marketing mix factors influencing consumer decision- making in purchasing halal
branded products, and 3) to compare purchasing decision-making among consumers with different
demographic characteristics. This quantitative research focused on Muslim consumers living in the
Bangkok metropolitan area. The researchers collected data from 400 participants with
questionnaires. The majority of respondents are female ( n= 328, 82% ) , aged between 36- 40 years
old (n=134, 33.5%), followed by those aged at least 41 years old (33%). Additionally, the majority
of respondents have at least a bachelor's degree ( n= 267, 66. 75% ) , with at least 20,001 Baht of a
monthly income (n=214, 53.5%)
The results show that most participants know of halal branding (n=374, 93.5%). When asking
about halal branded products, most of the participants think of dried food and snacks the most
(n=267, 93.5%)
The hypothesis test results reveal that differences in age, marital status, educational
background, occupation, and income affect decision- making in purchasing halal branded products
differently at the statistically significant level of 0. 05. Moreover, marketing mix factors, including
product, price, place, promotion, people, physical evidence, and process do not affect the decisionmaking of purchasing halal branded products.
Keywords: Halal Logo, Marketing Mix
บทนำ
ในปัจจุบันมีมุสลิม 2.0 พันล้านคนบนโลก คิดเป็น 25% ของจำนวนประชากรทั้งโลก โดยการสำรวจเก็บตัวเลข
อย่างละเอียดใน 232 ภูมิภาค และประเทศที่มีมุสลิมมากที่สุดในโลกคือ อินโดนีเซีย ปากีสถาน อินเดีย บังกลาเทศ
อิหร่าน และตุรกี ชาวมุสลิมจำนวนมหาศาลนี้ทำให้ตลาดสินค้าฮาลาลทั้งที่เป็นอาหารและไม่ใช่อาหาร ตั้งแต่
เครื่องสำอาง เครื่องดื่ม ซอสปรุงรส น้ำผลไม้ เสื้อผ้า รวมจนถึงภาคบริการโดยชาวมุสลิมหรือชาวอิสลามจำเป็นต้อง
บริโภคอาหารฮาลาล ซึ่งอาหารฮาลาล (Halal Food) หมายถึง อาหารหรือผลิตภัณฑ์อาหารซึ่งอนุมัติตามบัญญัติ
ศาสนาอิสลามให้มุสลิมบริโภคหรือใช้ประโยชน์ได้ อาหารที่ไม่มีสิ่งต้องห้ามเจือปน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื้อสัตว์นั้น
จะต้องเป็นเนื้อฮาลาล และไม่เจือปนสิ่งฮะรอม (Haram) หรือสิ่งต้องห้ามบริโภค เช่น เหล้า หรือไขมันหมู เป็นต้น
เนื้อสัตว์ หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ฮาลาลจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อสัตว์นั้นผ่านการเชือดที่ถูกต้องตามแนวทางอิสลาม
(สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ, ออนไลน์, 2564)
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การผลิตอาหารฮาลาลในระยะแรกจึงเป็นเรื่องของผู้ประกอบการมุสลิมผลิตเพื่อจำหน่ายแก่ผู้บริโภคมุสลิม
ด้วยกันจึงไม่จำเป็นต้องมีการรับรองอาหารฮาลาล การซื้อผลิตภัณฑ์อาหารที่บรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่มีเครื่องหมาย ฮาลาล
ได้รับการรับรองและมีโลโก้ตราเครื่องหมายฮาลาล (Shafie & Othman, 2006) และการจดทะเบียนเครื่องหมาย
รับรองฮาลาลนั้นมีความซับซ้อน ซึ่งการที่จะได้การอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายตราฮาลาลนั้น ผู้ประกอบการจะต้องผ่าน
การตรวจสอบจากคณะกรรมการฝ่ า ยกิ จ การฮาลาลของคณะกรรมการกลางอิ ส ลามแห่ ง ประเทศไทย หรื อ
คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดต่างๆ เป็นผู้อนุญาตให้ผู้ประกอบการทำการประทับ หรือแสดงเครื่องหมายฮาลาล
ลงบนฉลาก หรือผลิตภัณฑ์ หรือกิจการใดๆ โดยใช้สัญลักษณ์ที่เรียกว่า ฮาลาล (ยูซุฟ อัลกอรดอวีย์, 2007)
อาหารฮาลาลเป็นที่นิยมของผู้บริโภคที่นับถือศาสนาอิสลาม เนื่องจากผู้บริโภคให้ความสำคัญกับเรื่องความสะอาด
ทั้งสถานที่ผลิตอาหาร อุปกรณ์การผลิตอาหาร รวมถึงการขนส่งอาหารที่จะต้องถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม เช่น
สถานที่ผลิตอาหารฮาลาลจะต้องมีระบบป้องกัน สุนัข สุกร ไม่ให้เข้ามาในพื้นที่ การล้างสถานที่ผลิตต้องใช้น้ำที่สะอาด
ผู้ผลิตอาหารฮาลาลจะต้องยึดมั่นในการผลิต และการใช้ วัตถุดิบที่ได้รับอนุมัติตามหลักการศาสนาอิสลามอย่าง
เคร่งครัด
จากบทนำดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาการสื่อสารสัญลักษณ์ตราฮาลาลที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของชาวมุสลิมในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้บริโภคและผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ
อาหาร เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์ที่มีและไม่มีตราฮาลาลบนบรรจุภัณฑ์ได้ตระหนักถึงความเข้าใจในการการ สื่อสาร
สัญลักษณ์ตราฮาลาล ทั้งขั้นตอนการผลิต รวมไปถึงขั้นตอนการจำหน่าย โดยมีคุณภาพอาหาร เครื่องดื่มที่ประทับตราสินค้า
ของชาวมุสลิม และส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ของชาวมุสลิม ผู้บริโภคและผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม
ผลิตภัณฑ์ สามารถนำผลการวิจัยที่ได้ไปปรับปรุงกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคที่เป็นชาวมุสลิม
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อสำรวจการรับรู้สินค้าสัญลักษณ์ตราฮาลาล
2. เพื่อสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ผู้บริโภคเห็นว่ามีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
สินค้าสัญลักษณ์ฮาลาล
3. เพื่อศึกษาผลของความแตกต่างทางลักษณะประชากรต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าสัญลักษณ์ฮาลาล
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง/การทบทวนวรรณกรรม
ทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบการสื่อสารตราสัญลักษณ์
สมาคมการตลาดอเมริกา (AMA: American Marketing Association) ได้ให้ความหมายของตราสินค้าว่า
ตราสิ น ค้ า (Brand) คื อ ชื่ อ (Name) คำที่ ใช้ เรี ย กชื่ อ (Term) เครื่ องหมาย (Symbol) รู ป แบบ (Design) หรื อ
เป็ น การรวมทุกสิ่ งที่กล่ าวมา เพื่ อแยกแยะถึ งความแตกต่ างของ สิ น ค้าหรือบริการจากผู้ขายรายอื่น ๆ (Kotler,
2006 อ้างถึงใน นวพร สุคัมภีรานนท์, 2550)
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Shimp (2000) กล่าวว่า “ตราสินค้า หมายถึง สิ่งที่แยกแยะ ชื่อ สัญลักษณ์ เครื่องหมาย การออกแบบ ที่บ่งบอก
ถึงความไว้ใจ ความเกี่ยวพัน ความโดดเด่น ที่มีความสัมพันธ์กับตัวสินค้า บริการ และองค์กร ซึ่งจะเป็นตัวสร้างให้เกิด
ความแตกต่างจากคู่แข่ง”
Kotler (1984 อ้างถึงใน นวพร สุคัมภีรานนท์, 2550) ได้ให้คำนิยามว่า “ตราสินค้า หมายถึง ตราสัญลักษณ์
หรือรูปแบบหรือสิ่งเหล่านั้ นรวมๆ กัน เพื่อที่จะแสดงว่าสินค้าหรือบริการนั้นเป็นของใคร และแตกต่างจากคู่แข่ง
อย่างไร”
Kotler (1991 อ้างถึงใน นวพร สุคัมภีรานนท์ , 2550) ได้ขยายความของคำว่าตราสินค้าอีกว่า “ตราสินค้า
นั้นจะให้ความหมายได้ถึง 4 ระดับ ด้วยกัน คือ รูปร่าง หน้าตาภายนอก (Attributes) คุณประโยชน์ (Benefit) คุณค่า
(Value) และบุคลิกภาพ (Personality) หากบริษัทใดยังให้ความสำคัญของตราสินค้าเพียงแค่ชื่อของมัน นั่นแสดงว่า
ไม่เข้าใจจุดหลักสำคัญในการสร้างตราสินค้าอย่างแท้จริง”
ตราสัญลักษณ์ (Logo) เป็นส่วนหนึ่งของชื่อตราสินค้าหรือเครื่องหมาย หรือทั้งสองรวมกัน ที่ใช้ในการโฆษณา
เช่น เครื่องหมายของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ คือ เพชร ซึ่งมีที่มาจากนามของผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยคือ สุรัตน์ ซึ่งแปลว่า
แก้วอันประเสริฐ ซึ่งก็หมายถึงเพชรนั่นเอง การนำรูปเพชรมาใช้เป็นตราประจำมหาวิทยาลัย จึงเป็นการให้เกียรติและ
รำลึกถึงผู้ก่อตั้ง นอกจากนั้ น เพชรยังสื่อความหมายถึงคุณค่า และความแข็งแกร่ง อุปมาดั่ งมหาวิทยาลัย เป็นเสมือน
สถานที่ “เจียระไน” ให้นักศึกษากลายเป็นเพชร ซึ่งทรงเกียรติทรงคุณค่า มีความมั่นคงแข็งแกร่ ง และเป็นที่ยอมรับ
ของสังคม โดยปัจจุบันได้มีการออกแบบเพิ่มสีสัน เพื่อให้สื่อความหมายชัดเจนขึ้น เพิ่มความทันสมัยมากขึ้น
Kotler (2003 อ้างถึงใน ธนวรรณ แสงสุวรรณ, ยงยุทธ ฟูพงศ์ศิริพันธ์, ยุทธนา ธรรมเจริญ, อุไรวรรณ แย้มนิยม,
และ อดิลล่า พงศ์ยี่หล้า, 2548) ได้อธิบายความหมายของตราสินค้าไว้ว่า การสร้างตราสินค้าเป็นเรื่องสำคัญในกลยุทธ์
ผลิตภัณฑ์ตราสินค้าที่รู้จักแพร่หลาย ทำให้กำหนดราคาสินค้าได้สูง และได้ขยายความของตราสินค้าเป็นสัญลักษณ์ที่มี
ความสลับซับซ้อน สามารถสื่อความหมายได้ 6 ด้าน ดังนี้
1) คุณสมบัติ (Attributes) ตราสินค้าทำให้นึกถึงคุณสมบัติหรือคุณลักษณะที่แน่ชัดของผลิตภัณฑ์ เช่น
Toyota มีความทนทานในการใช้งาน มีอุปกรณ์ตกแต่งให้เลือกมากมาย
2) คุณประโยชน์ (Benefits) คุณสมบัติต้องแปลออกมาเป็นคุณประโยชน์ ตามหน้าที่และคุณประโยชน์
ทางอารมณ์ เช่น ความทนทาน แสดงให้เห็ นคุณประโยชน์ตามหน้าที่การใช้งานหรือคุณสมบัติมีอุปกรณ์ตกแต่งให้
เลือกมากมาย แสดงให้เห็นคุณประโยชน์ทางอารมณ์
3) คุณค่า (Value) ตราสินค้าบ่งบอกบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับคุณค่าของผู้ผลิตเช่น Toyota บ่งบอกถึง
สมรรถนะในการขับขี่ การขายต่อได้ราคาดี และเกียรติภูมิ ศักดิ์ศรีสูง
4) วัฒนธรรม (Culture) ตราสินค้าอาจเป็นตัวแทนของวัฒนธรรม เช่น Toyota เป็นตัวแทนของ
วัฒนธรรมญี่ปุ่นที่มีระเบียบ ประสิทธิภาพ
5) บุคลิกภาพ (Personality) ตราสินค้าบ่งชี้ถึงบุคลิกภาพของสินค้า
6) ผู้ใช้ (User) ตราสินค้าชี้ให้เห็นถึงประเภทของผู้บริโภคที่ซื้อหรือใช้ผลิตภัณฑ์
กล่าวโดยสรุป ตราสินค้า คือ คำที่ใช้เรียกชื่อ เครื่องหมาย หรือตราสัญลักษณ์ รูปแบบ หรือเป็นการรวมทุกสิ่ง
ที่กล่าวมา รวมทั้งความรู้สึกอะไรบางอย่างที่ผู้บริโภคมีต่อสินค้าหรือตราสินค้านั้น และเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับบุคลิกภาพ
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(Personality) ความน่าเชื่อถือ (Trust/ Reliability) ความมั่นใจ (Confidence) สถานภาพ (Status) ประสบการณ์
(Experience) และความสั ม พั น ธ์ (Relationship) ที ่ บ ่ ง บอกถึ ง ความไว้ ใ จ ความเกี ่ ย วพั น ความโดดเด่ น ที ่ มี
ความสัมพันธ์กับตัวสินค้า บริการ และองค์กร เพื่อแสดงหรือแยกแยะหรือเป็นตัวสร้างว่าสินค้าหรือบริการนั้นเป็นของใคร
และมีความแตกต่างของสินค้าหรือบริการจากผู้ขายหรือคู่แข่งรายอื่นๆ ซึ่งตราสินค้าสามารถให้ความหมายได้ถึง
6 ระดับด้วยกัน คือ รูปร่าง หน้าตาภายนอกของตราสินค้าทำให้นึกถึงคุณสมบัติหรือคุณลักษณะที่แน่ชดั ของผลิตภัณฑ์
(Attributes) คุณประโยชน์ตามหน้าที่และคุณประโยชน์ท างอารมณ์ (Benefit) คุณค่าของผู้ผลิต (Value) วัฒนธรรม
(Culture) บุคลิกภาพ (Personality) และผู้ใช้ (User)
แนวคิดเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2546) ได้อ้างถึงแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดสำหรับธุรกิจบริการ (Service Mix)
ของ Kotler (2006) ไว้ว่าเป็นแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริการ ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) หรือ 7P’s
ในการกำหนดกลยุทธ์และกลไกทางการตลาดประกอบด้วย
1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งที่ผู้ขายมอบให้แก่ลูกค้าและลูกค้าก็จะได้รับผลประโยชน์และ
คุณค่าจากผลิตภัณฑ์นั้น แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ ผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้ (Tangible Products) และผลิตภัณฑ์ที่จับต้อง
ไม่ได้ (Intangible Products)
2. ด้านราคา (Price) ค่าของผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน โดยที่ลูกค้าจะทำการเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า (Value)
กับราคา (Price) ของผลิตภัณฑ์หรือการบริการนั้น
3. ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย (Place) จะต้องพิจารณาในเรื่องสถานที่ตั้ง (Location) และช่องทางในการนำเสนอ
และจำหน่ายสินค้าหรือบริการ (Channels)
4. ด้านการส่งเสริมทางการตลาด (Promotions) เป็นสิ่งที่มีความสำคัญ โดยการส่งเสริมทางการตลาด
มีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งข่าวสารหรือชักจูงให้ลูกค้าเกิดทัศนคติ ความคิดและพฤติกรรมการใช้บริการ
5. ด้ า นบุคคล (People) หรื อพนั กงาน (Employee) บุ คลากรหรื อพนักงานจะต้องได้ รับการคัด เลือก
การฝึ กอบรม การจู ง ใจ เพื ่ อที ่ จ ะสร้ า งความพึ ง พอใจให้ กั บ ลู ก ค้ า ได้ นอกจากนี้ บุ คลากรหรื อพนั กงานต้ อ งมี
ความสามารถ มีทัศนคติที่สามารถตอบสนองต่อผู้รับบริการ มีความคิดริเริ่ม มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา
6. ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) เป็นตัวบ่งชี้และแสดงให้เห็นถึงภาพลักษณ์ การนำเสนอ
ต่อลูกค้าได้รับรู้
7. ด้านกระบวนการ (Process) ขั้นตอนและกระบวนการในการให้บริการด้วยความถูกต้องและทำให้ลูกค้า
เกิดความประทับใจและความพึงพอใจมากที่สุด
กล่ า วโดยสรุ ป กลยุ ท ธ์ ส ่ ว นประสมทางการตลาด 7P’s ได้ แ ก่ Product, Price, Place, Promotion,
People, Physical Evidence และ Process เป็ น กลยุ ทธ์ที่ใช้ในการทำการตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการ
สร้างแรงจูงใจในการใช้บริการ รวมถึงสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าโดยเฉพาะธุรกิจด้านอาหารและบริการ ซึ่งเป็น
หนึ่งในธุรกิจที่ต้องให้ความสำคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก
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การรับรู้สินค้าสัญลักษณ์ตราฮาลาล
หมายถึง ตราสัญลักษณ์ฮาลาล หรือ “ฮาลาลโลโก้” (Halal Logo) หมายถึง ตราสัญลักษณ์ที่ประทับลงบน
ฉลากของผลิตภัณฑ์ อันทำให้ชาวมุสลิมเกิดความเชื่อมั่นว่าสินค้าเหล่านั้นเป็นที่อนุมัติให้บริโภคได้ สำหรับมุสลิม
แล้ ว “ฮาลาลโลโก้” คื อ ตราสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงคุณภาพของสินค้าที่ได้รับการรับรองตามหลักศาสนบัญญัติ
ด้วยเหตุนี้ การรั บรองฮาลาลและการติดตราฮาลาลจึงถือเป็นแนวทางสำคัญที่จะสื่อให้กลุ่มผู้บริโภคที่เป็นมุสลิม
ทราบว่า ผลิตภัณฑ์สินค้าดังกล่าวได้รับการประกันแล้วว่ามีความ “ฮาลาล” และถูกต้องตามหลักชารีอะฮ์ (Shafie
& Othman, 2006)
ดังนั้น ตราสัญลักษณ์ฮาลาลจึงเป็นที่เข้าใจในกลุ่มผู้บริโภคชาวมุสลิมทั่วไปว่ามีความสำคัญ โดยไม่ได้
คำนึ ง ถึ ง ว่ า สถาบั น ใดหรื อ ประเทศไหนจะเป็ น องค์ ก รที ่ ใ ห้ ก ารรั บ รองตราสั ญ ลั ก ษณ์ ฮ าลาลเหล่ า นั้ น เพราะ
ความสำคั ญของตราสัญลักษณ์ฮาลาล หมายถึง “ฉลาก” ที่ ส ร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคมุ สลิมว่าสินค้าดังกล่าว
“ฮาลาล” สามารถเลือกซื้อได้อย่างสบาย
แนวคิดด้านประชากรศาสตร์
ประชากรศาสตร์ หรือ Demography มีรากศัพท์มาจากภาษากรีก Deme = people คือ ประชาชนหรือ
ประชากร Graphy = writing up, description หรือ study คือ การศึกษาหรือศาสตร์ ประชากรศาสตร์ หมายถึง
การวิเคราะห์ทางประชากรในเรื่องขนาดโครงสร้าง การกระจายตัวและการเปลี่ยนแปลงประชากร ในเชิงที่สัมพันธ์กับ
ปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมอื่นๆ ปัจจัยทางประชากรอาจเป็นได้ทั้งสาเหตุและผลของปรากฏการณ์ทาง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
สมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ของชาวมุสลิมในเขต
กรุงเทพมหานคร
สมมติ ฐ านที ่ 2 ปั จ จั ย ประชากรศาสตร์ ท ี ่ ม ี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจซื ้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องชาวมุ ส ลิ ม ในเขต
กรุงเทพมหานคร
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กรอบแนวคิด
ส่วนประสมทางการตลาด
• ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ (Product)
• ด้านราคา (Price)
• ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย (Place)
• ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion)
• ด้านบุคลากรในการให้บริการ (People)
• ด้านกระบวนให้บริการ (Process)
• ด้านองค์ประกอบด้านกายภาพ (Physical
Evidence)

การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ของชาว
มุสลิมในเขตกรุงเทพมหานคร

ประชากรศาสตร์
• อายุ
• สถานภาพ
• ระดับการศึกษา
• อาชีพ
• รายได้
วิธีดำเนินการวิจัย
งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งมีรายละเอียดขั้นตอนต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. ประชากรกลุ่มตัวอย่าง เลือกศึกษาเฉพาะชาวมุสลิมที่อาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมีจำนวน
ประชากร 382,385 คน (สำนักงานสถิติแห่งชาติ หมวดสำมะโนประชากรและเคหะ, 2553) กลุ่มตัวอย่างผู้วิจัยเลือก
จากประชากรแบบสุ่มที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ในเขตพื้นที่มีนบุรี ลาดกระบัง และคลองสามวา ซึ่งทั้ง 3 เขต มีชาวมุสลิม
เป็นจำนวนมากในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จะสามารถคำนวณขนาดตัวอย่างได้ ดังนี้
n=

N
1+Ne2

กำหนดให้ n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่างทีต่ อ้ งการ
N = ขนาดของประชากรทั้งหมด
e = ความคลาดเคลื่อนของการเลือกตัวอย่างที่ยอมรับได้ 0.05
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การศึกษาครั้งนี้ประชากรที่ต้องการศึกษามีจำนวน 382,385 คน โดยผู้วิจัยกำหนดระดับความเชื่อมั่น
เท่ากับร้อยละ 95 และกำหนดค่าความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 หรือที่ระดับ
นัยสำคัญ 0.05 ดังนี้
แทนค่า

n=

382,385
1+382,385(0.05)2

= 399.58
ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงศึกษากำหนดกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 400 คน จากการคำนวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างโดย
ใช้สูตรการคำนวณ ของ Yamane (1970) จะได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างสำหรับการวิจัยครั้งนี้ จำนวน 400 คน
1. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา เป็นแบบสอบถามโดยแบ่งคำถามออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และพื้นที่พักอาศัย
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณค่าตราสัญลักษณ์ฮาลาล
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด
โดยแบบสอบถามส่วนที่ 2 และ 3 เป็นคำถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งกำหนด
คำตอบเป็น 5 ระดับ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด กำหนดคะแนนตามลำดับ คือ 5 4 3 2 และ 1 ซึ่งมี
หลักเกณฑ์ในการให้คะแนนแต่ละระดับ (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2553) ดังนี้
ระดับความคิดเห็น
การให้ความสำคัญ
ค่าคะแนนระหว่าง 4.21-5.00
มากที่สุด
ค่าคะแนนระหว่าง 3.41-4.20
มาก
ค่าคะแนนระหว่าง 2.61-3.40
ปานกลาง
ค่าคะแนนระหว่าง 1.81-2.60
น้อย
ค่าคะแนนระหว่าง 1.00-1.80
น้อยที่สุด
2. วิธีการเก็บข้อมูล ผู้วิจัยทำการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์กับกลุ่มตัวอย่างที่นับถือ
ศาสนาอิสลามในพื้นที่เขตมีนบุรี เขตลาดกระบัง และเขตคลองสามวา
ผลการวิจัย
ผู้วิจัยขอนำเสนอผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์แต่ละข้อ ดังนี้
วัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 1 เพือ่ สำรวจการรับรู้สินค้าสัญลักษณ์ตราฮาลาล
ผลการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 400 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รู้ จักตราสัญลักษณ์ฮาลาล จำนวน
374 คน คิดเป็นร้อยละ 93.5 กลุ่มตัวอย่างที่ไม่รู้จักตราสัญลักษณ์ฮาลาล มีเพียงส่วนน้อย จำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ
6.5
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ตารางที่ 1 แสดงการรู้จักตราสัญลักษณ์ฮาลาล
การรู้จักตราสัญลักษณ์ฮาลาล
รู้จัก
ไม่รู้จัก
รวม

จำนวน (คน)
374
26
400

ร้อยละ
93.5
6.5
100.0

วัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 2 เพื่อสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ผู้บริโภคเห็นว่ามีผล
ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าสัญลักษณ์ฮาลาล
ตารางที่ 2 แสดงระดับความคิดเห็นของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าสัญลักษณ์ฮาลาล
ข้อ
1
2
3
4
5
6
7

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ผลิตภัณฑ์
ลักษณะทางกายภาพ
ราคา
กระบวนการ
การจัดจำหน่าย
บุคคล
การส่งเสริมการตลาด
ภาพรวม

ค่าสถิติ
𝑥̅
4.14
3.92
3.92
3.85
3.80
3.67
3.61
3.84

S.D.
1.142
1.237
1.301
1.362
1.362
1.415
1.429
1.321

ระดับความคิดเห็น

อันดับ

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

1
2
3
4
5
6
7

จากตารางที่ 2 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินซื้อสินค้าสัญลักษณ์ตราฮาลาล โดยภาพรวม
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด มีค่าเฉลี่ยระดับมาก (𝑥̅ = 3.84, S.D. = 1.321) เมื่อพิจารณารายด้านเรียงลำดับจาก
มากไปน้อย ดังนี้ 1) ด้านผลิตภัณฑ์ มีเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( 𝑥̅ = 4.14, S.D. = 1.142) 2) ด้านลักษณะทางกายภาพ
มีเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 3.91, S.D. = 1.349) 3) ด้านราคา มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 3.92, S.D. = 1.237)
4) ด้านกระบวนการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( 𝑥̅ = 3.85, S.D. = 1.362) 5) ด้านการจัดจำหน่าย มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก ( 𝑥̅ = 3.80, S.D. = 1.362) 6) ด้านบุคคล มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 3.67, S.D. = 1.415) และ
7) ด้านการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 3.61, S.D. = 1.429)
วัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 3 เพื่อศึกษาผลของความแตกต่างทางลักษณะประชากรต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า
สัญลักษณ์ฮาลาล
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ตารางที่ 3 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างทางลักษณะประชากรต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าสัญลักษณ์ฮาลาล
ปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร์
อายุ

สถานภาพสมรส

ระดับการศึกษา

อาชีพ

รายได้

แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม
รวม

SS

df

MS

F

Sig

78.630
49.210
127.840
43.749
27.091
70.840
97.043
86.917
183.960
532.602
306.558
839.160
243.856
230.534
474.390

82
317
399
82
317
399
82
317
399
82
317
399
82
317
399

.959
.155

6.177

.000

.534
.085

6.243

.000

1.183
.274

4.316

.000

6.495
.967

6.716

.000

2.974
.727

4.089

.000

จากตารางที่ 3 ปัจจัยประชากรศาสตร์กับการตัดสินใจซื้อสินค้าสัญลักษณ์ฮาลาล พบว่า อายุ สถานภาพ
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซือ้ สินค้าสัญลักษณ์ฮาลาล แตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 4 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าสัญลักษณ์
ฮาลาล
ปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์

ด้านราคา
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แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม
รวม

SS

df

MS

F

Sig

.353
133.818
134.171
.275
117.865
118.140

2
382
384
2
382
384

.177
.350

.504

.605

.137
.309

.445

.541
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ตารางที่ 4 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าสัญลักษณ์
ฮาลาล (ต่อ)
ด้านช่องทางการจัด
จำหน่าย
ด้านการส่งเสริมทาง
การตลาด
ด้านบุคลากร

ด้านลักษณะทางกายภาพ

ด้านกระบวนการ

ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม
รวม

.367
216.610
216.977
.070
242.356
242.426
1.219
46.742
47.961
.706
159.720
160.426
.444
166.060
166.504

2
382
384
2
382
384
2
203
205
2
382
384
2
382
384

.183
.567

.323

.724

.035
.634

.055

.947

.609
.230

2.646

.073

.353
.418

.844

.431

.222
.435

.510

.601

จากตารางที่ 4 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดประกอบด้วย ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัย
ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาด ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ
และปัจจัยด้านกระบวนการ ไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าสัญลักษณ์ฮาลาล
สรุปและอภิปรายผล
ข้อมูลส่วนบุคคลจำแนกตามเพศ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 328 คน คิดเป็นร้อยละ
82.0 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุ 36-40 ปี จำนวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 33.5 รองลงมามีอายุ 41 ปี ขึ้นไป คิดเป็น
ร้อยละ 33.0 และท้ายสุดมีอายุ 20-25 ปี คิดเป็นร้อยละ 6.25 ในด้านการศึกษากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จบการศึกษา
ระดับปริญญาตรี จำนวน 267 คน คิดเป็นร้อยละ 66.75 รองลงมาระดับปริญญาโทขึ้นไป 79 คน คิดเป็นร้อยละ
19.75 และท้ า ยสุ ด จบการศึ ก ษาต่ ำ กว่ า อนุ ป ริ ญ ญา 26 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 6.5 ในด้ า นรายได้ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า ง
ส่ ว นใหญ่ มีรายได้ 20,001 บาทขึ้นไป จำนวน 214 คน คิดเป็นร้อยละ 53.5 รองลงมามีรายได้ 12,001-15,000 บาท
จำนวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0 และท้ายสุดมีรายได้ 9,000-12,000 บาท จำนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 6.8
ข้อมูลส่วนบุคคลจำแนกตามการรู้จักตราสัญลักษณ์ฮาลาล พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รู้จักตราสัญลักษณ์
ฮาลาล จำนวน 374 คน คิดเป็นร้อยละ 93.5 ในส่วนของการนึกถึงผลิตภัณฑ์สัญลักษณ์ตราฮาลาล พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่จะนึกถึงอาหารแห้ง/ขนมมากที่สุด จำนวน 267 คน คิดเป็นร้อยละ 93.5 รองลงมา ได้แก่ เครื่องดื่ม จำนวน
106 คน คิดเป็นร้อยละ 26.5 และอาหารสดเป็นอันดับสุดท้าย จำนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 6.8 สอดคล้องกับ
491

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ครบรอบ 60 ปี
ความท้าทายในการพัฒนานวัตกรรมเพือ่ ความยั่งยืน : 24 มิถุนายน 2565

วิริยา บุญมาเลิศ และ คมสัน โสมณวัตร (2559) ได้ทำการศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล
พบว่า ด้านพฤติกรรมในการเลือกซื้ออาหารฮาลาล กลุ่มตัวอย่างเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายฮาลาลมากที่สุด
ร้อยละ 87.25 รองลงมา ให้เกณฑ์เรื่องความถูกต้องตามหลักศาสนาคิดเป็นร้อยละ 82.25 และพบว่า กลุ่มตัวอย่าง
เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นแบรนด์ดังในประเทศไทย หาซื้อได้ทั่วไป ร้อยละ 88.75 และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นแบรนด์
ที่นำเข้าจากต่างประเทศ ร้อยละ 11.25 โดยครอบครัวมีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์มากที่สุดร้อยละ 62.50
รองลงมาได้แก่ การโฆษณา ร้อยละ 21.75 ในด้านแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล พบว่า ส่วนใหญ่ ได้รับ
ข้อมูลจากญาติ/เพื่อน มากที่สุดร้อยละ 75.25 โดยซื้อวัตถุดิบประกอบอาหาร เช่น ผัก เนื้อสัตว์มากที่สุด ร้อยละ
64.50 ด้านสถานที่ซื้อผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล พบว่า ซื้ออาหารจากตลาดสดมากที่สุดร้อยละ 54.75 ด้านรูปแบบ
การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล พบว่า ส่วนใหญ่ซื้อผลิตภัณฑ์ที่ความสะดวกของสถานที่ซื้อมากที่สุดร้อยละ
71.75 ด้านกิจกรรมส่งเสริมทางด้านการตลาดที่ต้องการให้ผู้ขายผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล พบว่า กลุ่มตัวอย่างต้องการ
กิจกรรมการส่งเสริมการตลาดที่มีส่วนลดในการซื้อสินค้ามากที่สุดร้อยละ 73.75
ปั จ จั ย ส่ ว นประสมทางการตลาดประกอบด้ ว ย ปั จ จั ย ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ปั จ จั ย ด้ า นราคา ปั จ จั ย ด้ า น
ช่ อ งทางการจัดจำหน่าย ปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาด ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภา พ
และปัจจัยด้านกระบวนการ ไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าสัญลักษณ์ฮาลาล
ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่มีผลต่อการตัดสินซื้อสินค้าสัญลักษณ์ตราฮาลาล อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้ ที่แตกต่างกันมีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์ของชาวมุสลิมในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่มีผลต่อการตัดสินซื้อสินค้าสัญลักษณ์ตราฮาลาล อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้ ที่แตกต่างกันมีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์ของชาวมุสลิมในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับ อำไพภรณ์ เปรมอำพล (2563) ได้ศึกษา ปัจ จัยที่ส่งผลต่อ
การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารที่มีตราฮาลาลของผู้บริโภคในเขตพื้นที่หนองจอก กรุงเทพมหานคร โดยเก็บข้อมูล
จำนวน 400 ตัวอย่าง โดยใช้แบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีตราฮาลาล ในเขตพื้นที่หนองจอก กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ด้านที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญสูงสุด คือ ด้านผลิตภัณฑ์ รองลงมา คือ ด้านราคา ผลการทดส อบ
สมมติฐาน พบว่า ผู้บริโภคที่มีอายุ อาชีพ และรายได้ต่างกันให้ความสำคัญกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์
อาหารที่มีตราฮาลาลแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารที่
มีตราฮาลาล ผู้บริโภคเลือกซื้อจากห้างสรรพสินค้า/ร้านสะดวกซื้อ และเลือกซื้ออาหารฮาลาล ประเภทอาหาร
สำเร็จรูป สาเหตุที่ผู้บริโภคเลือกซื้อเพราะราคาถูก ผู้บริโภคส่วนใหญ่เลือกซื้อเป็นประจำทุกวัน เพื่อไปบริโภคกับ
ครอบครัว โดยได้รับข้อมูลในเรื่องอาหารฮาลาลจากบทบัญญัติทางศาสนา
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บทคัดย่อ
การศึ ก ษานี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการใช้ บ ริ ก ารผ่ า นช่ อ งทางการสื่ อ สาร Line Official
Account ของลูกค้า บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด (มหาชน) และเพื่อศึกษาการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจผ่าน
ช่องทางการสื่อสาร Line Official Account เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง
ลูกค้า จํานวน 150 คน ด้วยวิธีเลือกสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เฉพาะกลุ่มลูกค้ าของ
บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด (มหาชน) ทั้งเพศชายและเพศหญิง ที่ได้ทําการลงทะเบียนและเคยใช้บริการผ่านช่อง
ทางการสื่อสาร Line Official Account แล้ว และใช้การวิเคราะห์ข้อมูลทั้งแบบสถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีพฤติกรรมการใช้งานผ่านช่องทางการสื่อสาร Line Official
Account ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา แบ่งเป็นด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านจุดประสงค์การใช้งาน ส่วนใหญ่ใช้งานหมวดการเช็ค
ข้อมูลกรมธรรม์/เช็คข้อมูลส่วนตัวมากที่สุด ด้านประสบการณ์มีมากกว่า 12 เดือน ผ่านอุปกรณ์ Smartphone และมี
การใช้ ง าน 1-2 ครั้ ง ต่ อ เดื อ น ครั้ ง ละ 1-15 นาที โดยมี ก ารใช้ ป ระโยชน์ ผ่ า นช่ อ งทางการสื่ อ สาร Line Official
Account อยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด และมี ค วามพึ ง พอใจจากการใช้ บ ริ ก ารผ่ า นช่ อ งทางการสื่ อ สาร Line Official
Account อยู่ในระดับมาก เนื่องจากสะดวกสบาย สามารถใช้บริการได้ทุกที่ทุกเวลา ส่วนผลการทดสอบสมมติฐาน
พบว่าลักษณะด้านประชากรที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจผ่านช่องทางการสื่อสาร
Line Official Account ไม่แตกต่างกัน โดยพฤติกรรมการใช้มีความสัมพันธ์กับการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ
จากการใช้บริการผ่านช่องทางการสื่อสาร Line Official Account ทั้งในด้านจุดประสงค์การใช้งาน หมวดการเช็ค
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ข้อมูลกรมธรรม์/เช็คข้อมูลส่วนตัว หมวดสิทธิพิเศษต่างๆ หมวดความช่วยเหลืออื่นๆ ด้านประสบการณ์การใช้งาน
ด้านความถี่ในการใช้งานต่อเดือน ด้านระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการใช้งานแต่ละครั้ง ในระดับความสัมพันธ์ทางบวก
คําสําคัญ: บริการออนไลน์ ความพึงพอใจ Line Official Account แอปพลิเคชันไลน์

Abstract
The objectives of this research were to study customers’ behavior in using the service
through the Line Official Account communication channel of Thanachart Insurance Public Company
Limited and to study utilization and satisfaction through the Line Official Account. The questionnaire
was used to collect data with a sample of 150 customers of Thanachart Insurance Public Company
Limited both male and female who have registered and used to have the service via its the
communication channel, Line Official Account, using random sampling method (Purposive sampling).
The results of descriptive and inferential statistical showed that most of the samples were female
and have used the Line Official Account for the past one year. According to the results of the
communication channel using behavior, the most utilized feature most of them use the was policy
or personal information checking. According to using experience aspect, the length of utilizing periods
were more than 12 months with the frequency of 1-2 times per month and 1-15 minutes each time,
with the utilization via Line Official Account at the highest level, and high level of satisfaction
because of the convenience that the service can be used anywhere, anytime. Hypothesis testing
results revealed that different demographic characteristics did not have different utilization behavior
and satisfaction through the Line Official Account where there was a positive correlation in terms of
usage behavior related to the utilization and satisfaction of using the Line Official Account, in terms
of usage purposes; policy information and personal information check; various privileges, and in
terms of other user help experiences; frequency of use per month; and average duration of each
use.
Keywords: Online Services, Gratifications, Line Official Account, Line application
บทนํา
สังคมปัจจุบันเป็นยุคแห่งข้อมูลข่าวสาร (Information Age) ที่ทําให้คนทั่วทุกมุมโลกสามารถติดต่อสื่อสาร
กันได้อย่างสะดวก เข้าถึงแหล่งข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว เนื่องจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมการ
สื่อสารได้พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถจาก “สื่อดั้งเดิม” เชื่อมโยงต่อเนื่องมาเป็นการสื่อสารในรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า
“สื่อใหม่” ซึ่งเป็นช่องทางการสื่อสารแบบสองทาง (Two-way Communication) บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น
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เฟซบุ๊ก (Facebook) แอปพลิเคชันไลน์ (Line) ทวิตเตอร์ (Twitter) อินสตาแกรม (Instagram) โดยผ่านอุปกรณ์สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์การสื่อสารพกพาส่วนบุคคลประเภทต่างๆ ที่สามารถนําติดตัวผู้ใช้ไปได้ทุกที่ ทุกเวลา
สะดวก รวดเร็ว ใช้งานง่าย และตอบสนองต่อการใช้งานของผู้ใช้ได้ทุกมิติ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์แบบสมาร์ท
โฟน หรือคอมพิวเตอร์แบบพกพา (แท็บเล็ต) เป็นต้น (เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ, 2554) จึงเป็นเหตุให้ความต้องการ
และพฤติกรรมการบริโภคข้อมูลข่าวสารของคนเปลี่ยนแปลงไปและแทรกซึมเข้าสู่สังคมจนเข้ามามีบทบาทต่อวิถีการ
ดําเนินชีวิตของคนในรูปแบบต่างๆ และได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจําวันของคนในยุคนี้
จากผลสํารวจของ We are social ได้รายงานสถิติด้าน Digital Thailand 2020 พบว่าแอปพลิเคชันบนมือ
ถื อ ที่ ป ระชากรไทยนิ ย มใช้ สู ง สุ ด คื อ LINE รองลงมื อ คื อ Facebook และ Facebook Messenger ตามลํ า ดั บ
(Simon, 2020) จึ ง แสดงให้ เ ห็น ว่ า แอปพลิ เ คชั น บนมือ ถือ ได้ ก ลายเป็ น ช่ อ งทางการสื่ อ สารและการทํา ตลาดที่มี
ประสิทธิภาพ สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้สะดวกในเวลาอันรวดเร็ว เนื่องจากสามารถสื่อสารได้ง่าย หลากหลาย
รูปแบบ แอปพลิเคชันไลน์ (Line Application) จึงเป็นแพลตฟอร์มที่ขาดไม่ได้ในการทํ าตลาดของยุ คปัจ จุ บั น นี้
เนื่องจากไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย สามารถส่ง ข้อความหากลุ่มคนที่ต้องการสื่อสารได้พร้อมกันเป็นจํานวนมาก เป็น
แพลตฟอร์มเดียวที่เข้าถึงทุกเพศทุกวัย ทุกอาชีพ ทั้งในเมืองและต่างจังหวัด ดังนั้น เมื่อพิจารณาคุณสมบัติของ
แอปพลิเคชันไลน์และความนิยมของผู้ใช้งาน จึงทําให้ภาคธุรกิจ ร้านค้าต่างๆ เลือกใช้แอปพลิเคชันไลน์แบบระบบ
บัญชีทางการไลน์ หรือ “LINE Official Account” (LINE OA) เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารกับกลุ่มลูกค้าและ
ผู้ใช้บริการ เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ นําเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงสร้างประสบการณ์ที่ดีร่วมกัน
LINE Official Account “ธนชาตประกันภัย” เป็นระบบบัญชีทางการไลน์ของ บริษัท ธนชาตประกันภัย
จํากัด (มหาชน) ซึ่งดําเนินการธุรกิจด้านการประกันวินาศภัย เลือกใช้แอปพลิเคชันไลน์เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสาร
กับลูกค้าเช่นกัน โดยจะเน้นให้บริการแบบ Full Service ด้านการเคลมประกันภัยผ่านไลน์ เพื่อให้ลูกค้าสามารถ
เข้าถึงบริการได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ได้แก่ การแจ้งเคลมประกันภัยผ่านไลน์ 24 ชั่วโมง การตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์
การดาวน์โหลดกรมธรรม์อิเล็กทรอนิกส์ การรับสิทธิพิเศษต่างๆ การต่ออายุประกันภัย การส่งเอกสารเบิกเคลมได้ด้วย
ตนเอง และมีเจ้าหน้าที่ให้คําแนะนําในเรื่องต่างๆ ที่ลูกค้าต้องการขอความช่วยเหลือ ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่
จะศึกษาการใช้และความพึงพอใจในการใช้บริการของลูกค้า บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด (มหาชน) ผ่านช่อง
ทางการสื่อสาร Line Official Account เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการของลูกค้า และนํามา
เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มประสบการณ์ด้านการให้บริการที่ดี
สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มลูก ค้ามากยิ่งขึ้น ตลอดจนพัฒนาเครื่องมือสื่อสารการตลาดอื่นๆ ให้มีความ
เหมาะสมกับภาคธุรกิจและเกิดประโยชน์สูงสุดกับกลุ่มผู้บริโภคต่อไป
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ภาพที่ 1 แสดงหน้าแชทบน LINE Official Account “ธนชาตประกันภัย”
ที่มา: บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด (มหาชน) (2564)

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาลักษณะด้านประชากรของลูกค้า บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด (มหาชน) ที่มีต่อการใช้บริการ
ผ่านช่องทางการสื่อสาร Line Official Account
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการใช้บริการผ่านช่องทางการสื่อสาร Line Official Account ของลูกค้า บริษัท
ธนชาตประกันภัย จํากัด (มหาชน)
3. เพื่อศึกษาการใช้ประโยชน์ผ่านช่องทางการสื่อสาร Line Official Account ของลูกค้า บริษัท ธนชาต
ประกันภัย จํากัด (มหาชน)
4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกค้า บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด (มหาชน) ที่มีต่อการใช้บริการผ่านช่อง
ทางการสื่อสาร Line Official Account
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง/การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะด้านประชากร (Demographic)
วชิรวัชร งามละม่อม (2558, อ้างถึงใน กฤษณี เสือใหญ่, 2558) กล่าวว่า ลักษณะด้านประชากรเป็นความ
หลากหลายและแตกต่างเกี่ยวกับบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ลักษณะโครงสร้างของร่างกาย ความอาวุโสในการ
ทํ า งาน เป็ น ต้ น สามารถแสดงความเป็ น มาของแต่ ล ะบุ ค คลได้ ตั้ ง แต่ อ ดี ต จนถึ งปั จ จุบั น โดยความแตกต่ า งและ
หลากหลายของบุคคลนี้จะบ่งชี้ลักษณะพฤติกรรมการแสดงออกที่แตกต่างกัน การตัดสินใจที่แตกต่างกัน ที่มีสาเหตุมา
จากความแตกต่างทางด้านประชากรศาสตร์หรือความเป็นมาของบุคคล

498

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ครบรอบ 60 ป
ความทาทายในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน : 24 มิถุนายน 2565

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550) กล่าวว่า ลักษณะด้านประชากร ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
รายได้ สถานภาพครอบครัว ขนาดครอบครัว เป็นตัวแปรที่มีความสําคัญและเป็นสถิติที่นํามาวัดได้กับประชากร เป็น
เกณฑ์ที่นิยมใช้ในการแบ่งส่วนตลาดเพื่อกําหนดกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งตัวชี้วัดด้านประชากรศาสตร์ที่มีความง่าย ชัดเจน
และสะดวกต่อการตัดกลุ่ม ดังนี้ 1. เพศ (Sex) เนื่องจากเพศชายและเพศหญิงจะมีความคิด ค่านิยม ทัศนคติ วิธีคิด
วิธีการตัดสินใจ และพฤติกรรมแตกต่างกัน 2. อายุ (Age) กลุ่มประชากรในแต่ละช่วงอายุของแต่ละคนจะมีความสนใจ
และความชื่นชอบแตกต่างกัน โดย ปนัดดา ศิริรัตนมงคล (2559) ที่ศึกษาและสรุปผลการวิจัยพบว่า 3. ลักษณะ
ประชากรด้ า นอายุ ข องคนวั ย ทํ า งานในเขตกรุ ง เทพมหานครที่ แ ตกต่ า งกั น จะมี ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ การใช้ ง าน
แอปพลิเคชันไลน์แตกต่างกัน 4. ระดับการศึกษา (Education) ทําให้คนมีความคิด ค่านิยม ทัศนคติและพฤติกรรม
แตกต่ า งกั น เนื่ อ งจากคนที่ ไ ด้ รั บ การศึ ก ษาที่ ต่า งกัน ในยุ ค สมั ย ที่ ต่ า งกั น ในระบบการศึ ก ษาที่แ ตกต่า งกัน จะมี
ความรู้สึกนึกคิด อุดมการณ์และความต้องการที่แตกต่างกัน 5. สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ (Social - Economic
Status) หมายถึง อาชีพ รายได้ เชื้อชาติ ตลอดจนภูมิหลังของครอบครัว จะทําให้คนมีประสบการณ์ ทัศนคติ ค่านิยม
เป้าหมายและพฤติกรรมที่แตกต่างกัน 6. อาชีพ (Occupation) ลักษณะอาชีพของแต่ละบุคคลจะบอกลักษณะเฉพาะ
ของบุคคลที่จะส่งผลให้ผู้บริโภคมีการรับรู้ ทัศนคติ พฤติกรรม แตกต่างกัน
ทฤษฎีเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model หรือ TAM)
การยอมรับเทคโนโลยี หมายถึง การตัดสินใจที่จะนําเทคโนโลยีนั้นไปใช้ได้อย่างเต็มที่ โดยเกิดจากการ
ยอมรับของบุคคลและเกิดขึ้นเป็นกระบวนการ ซึ่งเริ่มตั้งแต่บุคคลได้สัมผัสกับเทคโนโลยีนั้นๆ และถูกชักจูงให้ยอมรับ
ปฏิบัติตามการตัดสินใจ และยืนยันการปฏิบัติ โดยกระบวนการนี้จะใช้ระยะเวลาช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับปัจจัยที่สําคัญ
คือ ตัวบุคคลและลักษณะของเทคโนโลยี (Rogers, 2003)
แบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model : TAM) เป็นทฤษฎีที่คิดค้นโดย
Davis, Bagozzi, and Warshaw (1989) พั ฒ นามาจากแนวคิ ด ของ (The Theory of Reasoned Action: TRA)
(1989) ที่ เ น้ น ศึ ก ษาพฤติ ก รรมของแต่ ล ะบุ ค คลเกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย ต่ า งๆ ที่ ส่ ง ผลต่ อ การยอมรั บ หรื อ การตั ด สิ น ใจใช้
เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ จะมีลักษณะดังนี้ 1. การรับรู้ประโยชน์ที่ได้รับ (Perceived Usefulness) 2. ความง่าย
ในการใช้งาน (Ease of Use) 3. ความตั้งใจที่จะใช้งาน (Intention to Use) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สิงหะ
ฉวีสุข และ สุนันทา วงศ์จตุรภัทร (2555) กล่าวถึงหลักการยอมรับเทคโนโลยีเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจ
แสดงพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยี ประกอบด้วย ตัวแปรภายนอก (External Variables) การรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับ
จากเทคโนโลยีสารสนเทศ (Perceived Usefulness) การรับรู้ว่าเป็นระบบที่ง่ายต่อการใช้งาน (Perceived Ease of
Use) จะส่งผลกับทัศนคติที่มีต่อการใช้งาน (Attitude toward Using) และหากผู้ใช้รับรู้ว่าเทคโนโลยีนั้นมีประโยชน์
หรือใช้งานง่ายก็จะเกิดทัศนคติที่ดีและจะแสดงพฤติกรรมความตั้งใจในการใช้งานจริงของเทคโนโลยี ทั้งนี้ การรับรู้ถึง
ประโยชน์ในการใช้งาน ยังเป็นตัวผลักดันให้เกิดความตั้งใจในการใช้งานและการใช้งานจริงด้วย
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ทฤษฎีการใช้และความพึงพอใจในการใช้สื่อ (Uses and Gratifications Theory)
Katz et al. (1974) กล่าวว่า การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจในการสื่อสารของผู้รับสาร เป็นการศึกษา
เกี่ยวกับสภาวะของสังคมและจิตใจที่เกิดขึ้นจากความต้องการของบุคคลและความคาดหวังจากสื่อจนนําไปสู่การ
เปิดรับสื่อในรูปแบบที่แตกต่างกัน จนก่อเกิดผลเป็นการได้รับประโยชน์และความพึงพอใจตามที่ต้องการ ซึ่งอาจจะ
รวมถึงผลอื่นๆ ที่ไม่ใช่ผลที่มุ่งหวังไว้ตามมาก็ได้
นอกจากนี้ จิตตินันท์ เดชะคุปต์ (2543) ได้แบ่งระดับความพึงพอใจออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ 1. ความพึง
พอใจที่ตรงกับความคาดหวัง 2. ความพึงพอใจที่เกินความคาดหวัง จากทฤษฎีการใช้และความพึงพอใจในการใช้สื่อ
(Uses and Gratifications) ซึ่งเป็นทฤษฎีที่เน้นผู้รับสาร เพราะผู้รับสารจะเป็นตัวตัดสินใจเลือกใช้ประเภทของสื่อที่
สามารถตอบสนองความต้องการ ซึ่งผู้รับสารเล็งเห็นแล้วว่าให้ประโยชน์และเกิดความพึงพอใจ ซึ่งจากการทบทวน
วรรณกรรมนี้จะช่วยในการปรับปรุงพัฒนางานบริการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองตรงกับความต้องการของลูกค้า
ได้ดียิ่งขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้น นํามาสู่กรอบแนวคิดในการศึกษางานวิจัยได้ ดังภาพที่ 2
ตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระ
ลักษณะด้านประชากร :
1) เพศ
2) อายุ
3) ระดับการศึกษา
4) อาชีพ
5) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

การใช้ประโยชน์ผ่านช่องทางการสื่อสาร Line
Official Account :
- ความน่าเชื่อถือ
- ความประหยัด
- ความรวดเร็ว สะดวกสบาย
- ประโยชน์ในการใช้งาน

พฤติกรรมในการใช้ :
- จุดประสงค์ในการใช้งาน
- ประสบการณ์การใช้
- ความถี่ในการใช้
- อุปกรณ์ที่ใช้งาน
- ระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการใช้งานแต่
ละครั้ง

ความพึงพอใจที่ได้รับจากการใช้บริการผ่านช่อง
ทางการสื่อสาร Line Official Account :
- ความน่าเชื่อถือ
- ความประหยัด
- ความรวดเร็ว สะดวกสบาย
- ประโยชน์ในการใช้งาน
- ความปลอดภัย

ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ในรูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจ โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์กูเกิล
ฟอร์ม (Google Form) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลและเลือกวิธีการส่งแบบสอบถามบนช่องทางการ
สื่อสาร Line Official Account ของ บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด (มหาชน) แบบกําหนดกลุ่มเอง (Custom
Audience) เพื่อเข้าถึงลูกค้าที่ได้ทําการลงทะเบียนและเคยใช้บริการแล้วโดยตรง โดยมีระยะเวลาการเก็บข้อมูลตั้งแต่
วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2564 - 10 กันยายน พ.ศ. 2564
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ กลุ่มลูกค้าของ บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด (มหาชน)
ทั้งเพศชายและเพศหญิงที่ลงทะเบียนใช้บริการ Line Official Account จํานวน 170,000 คน ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
มาจากสูตรคํานวณ G*Power3 ของ Cohen (1997) โดยมีค่าอิทธิพลที่ 0.15 ค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 0.5 ค่า
ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และมีตัวแปรอิสระจํานวน 5 ตัวแปร ทําให้ได้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 138 ตัวอย่าง แต่
เพื่อให้ความคลาดเคลื่อนน้อยลง ผู้ศึกษาจึงเก็บตัวอย่างครั้งนี้ จํานวน 150 ตัวอย่าง
เครื่องมือในการวิจัย เป็นแบบคําถามปลายปิด แบ่งเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 คําถามเกี่ยวกับลักษณะด้าน
ประชากรของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน เป็นคําถามแบบ
เลือกตอบ (Check List) ส่วนที่ 2 คือ คําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมในการใช้บริการผ่านช่องทางการสื่อสาร Line Official
Account ได้แบ่งข้อคําถามเป็น 5 ส่วน ได้แก่ จุดประสงค์ในการใช้งาน ประสบการณ์การใช้งาน ความถี่ในการใช้งาน
ต่อเดือน อุปกรณ์ที่ใ ช้งาน และระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการใช้งานแต่ละครั้ง ส่วนที่ 3 คือ คําถามเกี่ยวกับการใช้
ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้บริการผ่านช่อ งทางการสื่อ สาร Line Official Account จํานวน 9 ข้อ ส่วนที่ 4 คือ
คําถามเกี่ยวกับความพึงพอใจที่ได้รับจากการใช้บริการผ่านช่องทางการสื่อสาร Line Official Account จํานวน 11
ข้อ โดยข้อคําถามส่วนที่ 3 และ 4 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert Scale)
ซึ่งแบ่งระดับการวัดเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด (5) มาก (4) ปานกลาง (3) น้อย (2) และ น้อยที่สุด (1)
การทดสอบคุณภาพและความน่าเชื่อถือของเครื่องมือ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 การทดสอบความ
เที่ยงตรง (Validity) ทั้งในเชิงโครงสร้างและเนื้อหา มีการนําเสนอกับผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 3 ท่าน และนําความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดมาวิเคราะห์ โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับวัตถุประสงค์การวิจัย (ItemObjective Congruence Index: IOC) (Rovinelli & Hambleton, 1977 อ้างถึงใน ปุญญภณ เทพประสิทธิ์, 2558)
พบว่าข้อคําถามทุกข้อมีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.90 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ส่วนที่ 2 การทดสอบความเชื่อมั่น
(Reliability) มีการทดสอบแบบสอบถามก่อนใช้จริง จํานวน 40 ชุด โดยใช้วิธีสัมประสิทธิ์แบบแอลฟา (AlphaCoefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ผลการทดสอบโดยรวมมีค่าแอลฟาเท่ากับ 0.961 จึงถือว่าเครื่องมือมีความ
น่าเชื่อถือและสามารถนําไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างได้จริง
การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วน
เบี่ ย งเบนมาตรฐาน สํ า หรั บ อธิ บ ายข้อ มูล ด้ านลั ก ษณะประชากรของผู้ ต อบแบบสอบถาม เช่ น เพศ อายุ ระดั บ
การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน และใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ในการทดสอบสมมติฐาน
โดยใช้สถิติการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของประชากร 2 กลุ่ม ที่เป็นอิสระต่อกัน (Independent
Samples T-test) การวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวน (Analysis of Variance: Anova) การวิ เ คราะห์ สั ม ประสิ ท ธิ์
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สหสัมพันธ์ (Spearman Rank Correlation Coefficient) และการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Point Biserial
Correlation Coefficient)
ผลการวิจัย
ลักษณะด้านประชากรของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 68 มีอายุระหว่าง 36 - 45 ปี จํานวน 77
คน คิดเป็นร้อยละ 51.30 มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี จํานวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 60.70 ประกอบอาชีพ
เป็นพนักงานบริษัทเอกชน/รับจ้าง จํานวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 72.70 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 50,001 บาทขึ้น
ไป จํานวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 47.30
พฤติกรรมการใช้งานผ่านช่องทางการสื่อสาร Line Official Account ของบริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด
(มหาชน) แบ่งออกเป็นด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านจุดประสงค์ในการใช้งาน ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา หมวดการเช็คข้อมูล
กรมธรรม์/เช็คข้อมูลส่วนตัว มีการใช้บ่อยที่สุด เคยมีการใช้งานมากกว่า 3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 49.30 ส่วนหมวดอื่นๆ
ยังไม่เคยใช้งานเลย ได้แก่ หมวดการแจ้งอุบัติเหตุผ่านไลน์ (แจ้งเคลม) คิดเป็นร้อยละ 66.00 หมวดการส่งเอกสารเบิก
ค่าสินไหม (เบิกเคลม) คิดเป็นร้อยละ 81.30 หมวดการต่อประกันผ่านไลน์ คิดเป็นร้อยละ 72.70 หมวดสิทธิพิเศษ
ต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 44.70 และหมวดความช่วยเหลืออื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 69.30 ด้านประสบการณ์ในการใช้งาน มี
มากกว่า 12 เดือน คิดเป็นร้อยละ 54.70 ด้านจํานวนครั้งของการใช้งานต่อเดือน มีการใช้งาน 1-2 ครั้งต่อเดือน คิด
เป็ น ร้ อ ยละ 78.70 ด้ า นอุ ป กรณ์ ที่ใ ช้ ง าน ผ่ า นอุ ป กรณ์ Smartphone มากที่ สุ ด คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 89.30 ส่ ว นด้ า น
ระยะเวลาในการใช้งานแต่ละครั้ง อยู่ที่ 1-15 นาที คิดเป็นร้อยละ 90.70
การใช้ประโยชน์ผ่านช่องทางการสื่อสาร Line Official Account ของ บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด
(มหาชน) พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.22 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.764 และเมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า ความสะดวกสบาย สามารถใช้บริการได้ทุกที่ ทุกเวลา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.41 (มากที่สุด) รองลงมา
สามารถทําธุรกรรมง่ายๆ ได้ด้วยตนเอง มีค่าเฉลี่ย 4.31 (มากที่สุด) ทําให้ทราบข่าวสารของ บริษัท ธนชาตประกันภัย
จํากัด (มหาชน) ที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ มีค่าเฉลี่ย 4.29 (มากที่สุด) ประหยัดเวลา ไม่ต้องรอสายเจ้าหน้าที่ เมื่อต้องการใช้
บริการจาก บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด (มหาชน) มีค่าเฉลี่ย 4.24 (มากที่สุด) ใช้งานได้ง่าย ไม่ซับซ้อน มีค่าเฉลี่ย
4.19 (มาก) ประหยัดค่าใช้จ่ายในการโทรศัพท์ มีค่าเฉลี่ย 4.18 (มาก) ทําให้ได้รับบริการที่รวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย 4.17
(มาก) ได้รับสิท ธิพิเศษที่ตรงตามความต้องการ มีค่าเฉลี่ย 4.10 (มาก) และได้รับการติดต่อจาก บริษัท ธนชาต
ประกันภัย จํากัด (มหาชน) ในฐานะลูกค้าคนสําคัญ มีค่าเฉลี่ย 4.09 (มาก) ตามลําดับ ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ผ่านช่องทางการสื่ อสาร Line Official
Account ของลูกค้า บริษัท ธนชาตประกันภัย จากัด (มหาชน)
การใช้ประโยชน์
ได้รับข่าวสารของบริษัทฯ ที่ถูกต้องน่าเชื่อถือตาราง
ประหยัดเวลา ไม่ต้องรอสายเจ้าหน้าที่ เมื่อต้องการใช้บริการ
ประหยัดค่าใช้จ่ายในการโทรศัพท์
ได้รับความสะดวกสบาย สามารถใช้บริการได้ทุกที่ทุกเวลา
ได้รับบริการทีร่ วดเร็ว
ทาธุรกรรมง่ายๆ ได้ด้วยตนเอง
ใช้งานได้ง่าย ไม่ซับซ้อน
ได้รับการติดต่อจากบริษัทในฐานะลูกค้าคนสาคัญ
ได้รับสิทธิพิเศษที่ตรงตามความต้องการ
ภาพรวม

𝑥̅
4.29
4.24
4.18
4.41
4.17
4.31
4.19
4.09
4.10
4.22

S.D.

แปลผล

0.782
0.917
0.977
0.796
0.918
0.883
0.878
1.003
0.918
0.764

มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด

ความพึ ง พอใจในการใช้ บ ริ ก ารผ่ า นช่ อ งทางการสื่ อ สาร Line Official Account ของ บริ ษั ท ธนชาต
ประกันภัย จากัด (มหาชน) ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.18 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.818 และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ความสะดวกสบาย สามารถใช้บริการได้ทุกที่ ทุกเวลา มีค่าเฉลี่ยสู งสุด 4.33 (มากที่สุด)
รองลงมา ความน่าเชื่อถือของข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ มีค่าเฉลี่ย 4.30 (มากที่สุด) การทาธุรกรรมง่ายๆ ได้ด้วยตนเอง มี
ค่าเฉลี่ย 4.26 (มากที่สุด) การประหยัดเวลาในการรอสายเจ้าหน้าที่ มีค่าเฉลี่ย 4.24 (มากที่สุด) การประหยัดค่าใช้จ่าย
ในการโทรศัพท์ มีค่าเฉลี่ย 4.19 (มาก) การได้รับการบริการที่รวดเร็ว และมาตรฐานระบบการรักษาความลับข้อมูล
ส่วนบุคคล มีค่าเฉลี่ย 4.17 (มาก) มาตรฐานความปลอดภัยของระบบบริการ มีค่าเฉลี่ย 4.15 (มาก) ขั้นตอนการใช้
งานที่ง่าย ไม่ยุ่งยาก มีค่าเฉลี่ย 4.13 (มาก) การได้รับการติดต่อจากบริษัทในฐานะลูกค้าคนสาคัญ มีค่าเฉลี่ย 4.07
(มาก) และการได้รับสิทธิพิเศษที่ตรงตามความต้องการ มีค่าเฉลี่ย 4.04 (มาก) ตามลาดับ ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใช้บริการผ่านช่องทางการสื่อสาร Line
Official Account ของลูกค้า บริษัท ธนชาตประกันภัย จากัด (มหาชน)
ความพึงพอใจในการใช้บริการ
ความน่าเชื่อถือของข้อมูลข่าวสาร
การประหยัด เวลาในการรอสายเจ้าหน้าที่
การประหยัดค่าใช้จ่ายในการโทรศัพท์
ความสะดวกสบาย สามารถใช้บริการได้ทุกที่ ทุกเวลา
การได้รับการบริการทีร่ วดเร็ว
การทาธุรกรรมง่ายๆ ได้ด้วยตนเอง
ขั้นตอนการใช้งานที่ง่าย ไม่ยุ่งยาก
การได้รับการติดต่อจากบริษัทในฐานะลูกค้าคนสาคัญ
การได้รับสิทธิพิเศษที่ตรงตามความต้องการ
มาตรฐานความปลอดภัยของระบบบริการ
มาตรฐานระบบการรักษาความลับข้อมูลส่วนบุคคล
ภาพรวม

𝑥̅
4.30
4.24
4.19
4.33
4.17
4.26
4.13
4.07
4.04
4.15
4.17
4.18

S.D.
0.809
0.917
1.013
0.879
0.937
0.915
0.929
0.981
0.947
0.865
0.849
0.818

แปลผล
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 ลักษณะด้านประชากรของลูกค้า บริษัท ธนชาตประกันภัย จากัด (มหาชน) ได้แก่ เพศ อายุ
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่ อเดื อนที่แตกต่างกัน มีการใช้ประโยชน์ผ่านช่องทางการสื่ อสาร Line
Official Account บริษัท ธนชาตประกันภัย จากัด (มหาชน) ไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 ลักษณะด้านประชากรของลูกค้า บริษัท ธนชาตประกันภัย จากัด (มหาชน) ได้แก่ เพศ อายุ
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจจากการใช้บริการผ่านช่องทางการ
สื่อสาร Line Official Account ไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 3 : พฤติกรรมในการใช้บริการผ่านช่องทางการสื่ อสาร Line Official Account ของลูกค้ า
บริษัท ธนชาตประกันภัย จากัด (มหาชน) มีความสัมพันธ์กับการใช้ประโยชน์ผ่านช่องทางการสื่อสาร Line Official
Account ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมในการใช้มีความสัมพันธ์กับการใช้ประโยชน์ผ่านช่องทางการสื่อสาร Line
Official Account ของ บริษัท ธนชาตประกันภัย จากัด (มหาชน) โดยพฤติกรรมในการใช้บริการที่มีความสัมพันธ์กัน
กับการใช้ประโยชน์ ได้แก่ ด้านจุดประสงค์การใช้งานใน หมวดการเช็คข้อมูลกรมธรรม์/เช็คข้อมูลส่วนตัว หมวดสิทธิ
พิเศษต่างๆ หมวดความช่วยเหลืออื่นๆ ด้านประสบการณ์การใช้งาน ด้านความถี่ในการใช้งานต่อเดือน ด้านระยะเวลา
โดยเฉลี่ยในการใช้งานแต่ละครั้ง ซึ่งมีทิศทางในเชิงบวก และมีระดับความสัมพันธ์ในระดับน้ อย ส่วนพฤติกรรมในการ
ใช้บริการที่ไม่มีความสัมพันธ์กันกับการใช้ประโยชน์ ได้แก่ ด้านจุดประสงค์ในการใช้งาน หมวดการแจ้งอุบัติเหตุผ่าน
ไลน์ (แจ้งเคลม) หมวดส่งเอกสารเบิกค่าสินไหม (เบิกเคลม) หมวดการต่อประกันผ่านไลน์ และด้านอุปกรณ์ที่ใช้งาน
ดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมในการใช้บริการผ่านช่องทางการสื่อสาร Line Official
Account ของลูกค้า บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด (มหาชน) กับการใช้ประโยชน์
พฤติกรรมการใช้บริการ
ด้านจุดประสงค์ในการใช้งาน
การเช็คข้อมูลกรมธรรม์ / เช็คข้อมูลส่วนตัว
การแจ้งอุบัติเหตุผ่านไลน์ (แจ้งเคลม)
ส่งเอกสารเบิกค่าสินไหม (เบิกเคลม)
ต่อประกันผ่านไลน์
สิทธิพิเศษต่างๆ
ความช่วยเหลืออื่นๆ
ด้านประสบการณ์การใช้งาน
ด้านความถี่ในการใช้งานต่อเดือน
ด้านอุปกรณ์ที่ใช้งาน
ด้านระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการใช้งานแต่ละครั้ง

r

การใช้ประโยชน์
P-Value
ผลการทดสอบ

0.274
0.012
-0.046
0.062
0.203
0.267
0.265
0.215
0.123
0.167

0.001**
0.882
0.573
0.449
0.013*
0.001**
0.001**
0.008**
0.133
0.041*

ยอมรับ
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ
ปฏิเสธ
ยอมรับ

หมายเหตุ: *มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P < 0.05) ** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (P < 0.01)

สมมติฐานที่ 4 : พฤติกรรมในการใช้บริการผ่านช่องทางการสื่อสาร Line Official Account ของลูกค้า
บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด (มหาชน) มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจจากการใช้บริการผ่านช่องทางการสื่อสาร
Line Official Account ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมในการใช้ที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจจากการใช้บริการ
ผ่านช่องทางการสื่อสาร Line Official Account ได้แก่ ด้านจุดประสงค์ในการใช้งาน หมวดการเช็คข้อมูลกรมธรรม์/
เช็คข้อมูลส่วนตัว หมวดการใช้งานสิทธิพิเศษต่างๆ หมวดการใช้งานความช่วยเหลืออื่นๆ และด้านประสบการณ์การใช้
งาน ด้านความถี่ในการใช้งานต่อเดือน ด้านอุปกรณ์ที่ใช้งาน ซึ่งมีระดับความสัมพันธ์ในทางบวก ส่วนพฤติกรรมในการ
ใช้บริการที่ไม่มีความสัมพันธ์กันกับการใช้ประโยชน์ ได้แก่ ด้านจุดประสงค์ในการใช้งาน หมวดการแจ้งอุบัติเหตุผ่าน
ไลน์ (แจ้งเคลม) หมวดส่งเอกสารเบิกค่าสินไหม (เบิกเคลม) หมวดการต่อประกันผ่านไลน์ และด้านระยะเวลาโดย
เฉลี่ยในการใช้งานแต่ละครั้ง ดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมในการใช้บริการผ่านช่องทางการสื่อสาร Line Official
Account ของลูกค้า บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด (มหาชน) กับความพึงพอใจในการใช้บริการ
พฤติกรรมการใช้บริการ
ด้านจุดประสงค์ในการใช้งาน
การเช็คข้อมูลกรมธรรม์ / เช็คข้อมูลส่วนตัว
การแจ้งอุบัติเหตุผ่านไลน์ (แจ้งเคลม)
ส่งเอกสารเบิกค่าสินไหม (เบิกเคลม)
ต่อประกันผ่านไลน์
สิทธิพิเศษต่างๆ
ความช่วยเหลืออื่นๆ
ด้านประสบการณ์การใช้งาน
ด้านความถี่ในการใช้งานต่อเดือน
ด้านอุปกรณ์ที่ใช้งาน
ด้านระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการใช้งานแต่ละครั้ง

r
0.253
0.037
-0.039
0.034
0.218
0.247
0.327
0.167
0.172
0.116

ความพึงพอใจในการใช้บริการ
P-Value
ผลการทดสอบ
0.002**
0.657
0.636
0.680
0.007**
0.002**
0.000**
0.041*
0.035*
0.156

ยอมรับ
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ
ปฏิเสธ

หมายเหตุ: *มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P < 0.05) ** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (P < 0.01)

สรุปและอภิปรายผล
1. ลักษณะด้านประชากรของลูกค้า บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด (มหาชน) ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ
ระหว่าง 36-45 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน/รับจ้าง มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนสูงกว่า
50,001 บาทขึ้ น ไป ซึ่ ง เป็ น ช่ ว งวั ย ทํ า งานที่ มี ร ายได้ จึ ง มี ค วามต้ อ งการในการรั บ ข้ อ มู ล สื่ อ สารทางออนไลน์ เ พื่ อ
ประโยชน์ต่อตนเอง สอดคล้องกับแนวคิดของวชิรวัชร งามละม่อม (2558, อ้างถึงใน กฤษณี เสือใหญ่, 2558) ลักษณะ
ด้านประชากรเป็นความหลากหลายและแตกต่างเกี่ยวกับบุคคล ไม่ว่าจะเป็น เพศ อายุ สถานภาพ ลักษณะโครงสร้าง
ของร่างกาย ความอาวุโสในการทํางาน จะบ่งชี้ลักษณะพฤติกรรมการแสดงออก การตัดสินใจ ที่แตกต่างกัน จึงทําให้
การเปิดใช้งานแอปพลิเคชันไลน์ของเพศหญิงไม่เท่ากับเพศชาย และสอดคล้องกับแนวคิดของยุบล เบ็ญจรงค์กิจ
(2534) ที่อธิบายว่าวัยทํางานมีความต้องการที่จะแสวงหาสิ่งใหม่ๆ และเปิดรับข้อมูลข่าวสารเพื่อประโยชน์ต่อหน้าที่
การงาน
2. พฤติกรรมการใช้บริการผ่านช่องทางการสื่อสาร Line Official Account ของ บริษัท ธนชาตประกันภัย
จํากัด (มหาชน) ส่วนใหญ่มีประสบการณ์การใช้งานมากกว่า 12 เดือน มีความถี่ในการใช้งาน 1-2 ครั้งต่อเดือน มีการ
ใช้งานแต่ละครั้ง 1-15 นาที และใช้ผ่านอุปกรณ์ Smartphone มากที่สุด โดยจุดประสงค์ที่ใช้งานมากที่สุด คือ หมวด
เช็คข้อมูลกรมธรรม์/เช็คข้อมูลส่วนตัว ส่วนหมวดอื่นๆ ไม่เคยใช้งาน เนื่องจากพฤติกรรมการใช้งานบริการประกันภัย
ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อย อีกทั้งช่องทางบริการเป็นสื่อดิจิทัลซึ่งเป็นสื่อใหม่ ให้ลูกค้าเลือกใช้บริการตามประสบการณ์ ความ
สะดวกและความต้องการ สอดคล้องกับงานวิจัยของเกศปรียา แก้วแสนเมือง (2558) ที่พบว่าแอปพลิเคชันไลน์เป็น
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หนึ่งในช่องทางที่ผู้ใช้งานนิยมใช้สําหรับการติดต่อสื่อสาร เนื่องจากเป็นแอปพลิเคชันที่มีการพัฒนาและปรับปรุง
ฟั ง ก์ ชั่ น การทํ า งานให้ ส อดคล้ อ งและตอบสนองความต้ อ งการกั บ ผู้ ใ ช้ ง านได้ ดี จึ ง ดึ ง ดู ด ผู้ ค นให้ ส นใจและใช้ ง าน
แอปพลิเคชันไลน์มากขึ้น
3. การใช้ประโยชน์ผ่านช่องทางการสื่อสาร Line Official Account ของ บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด
(มหาชน) มาจากการรับรู้ถึงความง่าย ประโยชน์ที่ได้รับต่างๆ จนเกิดความมั่นใจจากประสบการณ์จริง ซึ่งสอดคล้อง
กับทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model : TAM) ของ Davis, Bagozzi, and Warshaw
(1989) และงานวิจัยของ สิงหะ ฉวีสุข และ สุนันทา วงศ์จตุรภัทร (2012) ที่พบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจ
แสดงพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีจะประกอบด้วย ตัวแปรภายนอก การรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากเทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นระบบที่ง่ายต่อการใช้งาน ซึ่งจะส่งผลต่อไปยังทัศนคติที่มีต่อการใช้งาน เป็นทัศนคติที่ดี จนแสดง
พฤติกรรมความตั้งใจในการใช้งานจริง
4. ความพึ ง พอใจจากการใช้ บ ริ ก ารผ่ า นช่ อ งทางการสื่ อ สาร Line Official Account ของลู ก ค้ า บริ ษัท
ธนชาตประกันภัย จํากัด (มหาชน) โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยพบว่าความสะดวกสบาย สามารถใช้บริการได้ทุกที่
ทุกเวลาอยู่ในระดับมากที่สุด จากการเล็งเห็นประโยชน์จนเกิดการใช้บริการและเป็นความพึงพอใจที่จะใช้อย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดและทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของ Katz et al. (1974) ทัศนคติของ
ผู้รับสารจะเป็นผู้กําหนดว่าสารชนิดใดจะตอบสนองความพึงพอใจของตนได้ กล่าวคือ การใช้ประโยชน์และความพึง
พอใจในการสื่อสารของผู้รับสารเป็นการศึกษาเกี่ยวกับสภาวะของสังคมและจิตใจ ซึ่งเกิดจากความต้องการของบุคคล
และความคาดหวังจากสื่อจนนําไปสู่การเปิดรับสื่อในรูปแบบที่แตกต่างกัน จนก่อเกิดผลเป็นการได้รับประโยชน์และ
ความพึงพอใจตามที่ต้องการ
5. ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ลักษณะด้านประชากร พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่
แตกต่างกัน จะมีการใช้ประโยชน์ผ่านช่องทางการสื่อสาร Line Official Account บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด
(มหาชน) ไม่แตกต่างกัน เนื่องจากช่องทางบริการนี้จะอํานวยความสะดวกให้กับลูกค้าทุกคน ดังนั้น หากเป็นลูกค้า
ของบริษัทก็สามารถใช้ประโยชน์ได้เหมือนกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ กฤษณี เสือใหญ่ (2558) ที่ศึกษาเรื่อง
“พฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชั่นไลน์ความพึงพอใจและการนําไปใช้ประโยชน์ของคนในกรุงเทพมหานคร” พบว่า
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ทั้งในด้านของอายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ ทําให้พฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชันไลน์ใน
การสื่อสารไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 ลักษณะด้านประชากร พบว่า พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน ที่แตกต่างกัน จะได้รับความพึงพอใจจากการใช้บริการผ่านช่องทางการสื่อสาร Line Official Account บริษัท
ธนชาตประกันภัย จํากัด (มหาชน) ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จากการรับรู้ถึงประโยชน์ใน
การใช้บริการ จึงมีความตั้งใจที่จะใช้จนเกิดเป็นความพึงพอใจ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กฤษณี เสือใหญ่ (2558)
ที่พบว่ากลุ่มตัวอย่างพึงพอใจในการใช้แอปพลิเคชันไลน์ในระดับมาก เพราะสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ
ได้หลากหลายด้าน จึงกล่าวได้ว่าความพึงพอใจเป็นเรื่องของบุคคลที่ขึ้นอยู่กับสิ่งที่บุคคลได้มา โดยมีการเปรียบเทียบ
กับสิ่งที่บุคคลต้องการ ซึ่งหากบุคคลนั้นได้รับในสิ่งที่ต้องการ ความพึงพอใจก็จะเกิดขึ้น
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สมมติฐานที่ 3 พฤติกรรมการใช้มีความสัมพันธ์กับการใช้ประโยชน์ผ่านช่องทางการสื่อสาร Line Official
Account ของ บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด (มหาชน) ในด้านจุดประสงค์การใช้งานหมวดการเช็คข้อมูลกรมธรรม์/
เช็คข้อมูลส่วนตัว หมวดสิทธิพิเศษต่างๆ หมวดความช่วยเหลืออื่นๆ รวมถึงด้านประสบการณ์การใช้งาน ด้านความถี่
ในการใช้ ง านต่ อ เดื อ น ด้ า นระยะเวลาโดยเฉลี่ ย ในการใช้ ง านแต่ ล ะครั้ ง ซึ่ ง มี ทิ ศ ทางในเชิ ง บวก และมี ร ะดั บ
ความสัมพันธ์อยู่ในระดับน้อย เนื่องจากใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน ลดข้อจํากัดด้านเวลาและสถานที่ ทําได้ทันทีที่ต้องการ
ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้ลูกค้าใช้บริการเพิ่มมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สิงหะ ฉวีสุข และ สุนันทา วงศ์จตุรภัทร
(2555) ที่กล่าวถึงหลักการยอมรับเทคโนโลยีว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจแสดงพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีจะ
ประกอบไปด้วย ตัวแปรภายนอก การรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับ มีความง่ายต่อการใช้งาน ซึ่งจะส่งผลต่อทัศนคติที่มีต่อ
การใช้งาน ดังนั้นหากผู้ใช้รับรู้ว่าเทคโนโลยีนั้นมีประโยชน์หรือใช้งานง่ายก็จะเกิดทัศนคติที่ดีจนเกิดเป็นพฤติกรรม
ความตั้งใจในการใช้งาน
สมมติฐานที่ 4 พฤติกรรมการใช้มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจจากการใช้บริการผ่านช่องทางการสื่อสาร
Line Official Account ในด้านจุดประสงค์การใช้งานหมวดการเช็คข้อมูลกรมธรรม์/เช็คข้อมูลส่วนตัว หมวดสิทธิ
พิเศษต่างๆ หมวดความช่วยเหลืออื่นๆ และด้านประสบการณ์การใช้งาน ในระดับความสัมพันธ์ทางบวกที่ระดับ
นัยสําคัญ 0.01 ส่วนด้านความถี่ในการใช้งานต่อเดือนและด้านอุปกรณ์ที่ใช้งาน มีระดับความสัมพันธ์ในทางบวกที่
ระดับนัยสําคัญ 0.05 หมายความว่า หากลูกค้ามีพฤติกรรมการใช้สูงจะมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการสูงตามไปด้วย
สอดคล้องกับทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ (Uses and Gratification Theory) ที่ว่าคนมีความคาดหวัง
ว่าจะได้อะไรต่างๆ มากมายจากการใช้สื่อแต่ละประเภท ดังนั้นแอปพลิเคชันไลน์อาจเป็นเครื่องมือในการตอบสนอง
การใช้ประโยชน์กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลวิจัยไปใช้
1.1. จากการศึกษาพบว่า ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ของลูกค้า บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด
(มหาชน) มีพฤติกรรมการใช้ไม่แตกต่างกัน สามารถนําข้อมูลมาเป็นแนวทางในการกําหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ยัง
ไม่ ไ ด้ ใ ช้ บ ริ ก ารผ่ า นช่ อ งทางการสื่ อ สาร Line Official Account ได้ เช่ น กลุ่ ม เป้ า หมายเป็ น ช่ ว งวั ย ทํ า งาน ที่ มี
การศึกษาและรายได้ค่อนข้างสูง มีพฤติกรรมการใช้ในช่วงเวลาจํากัด เลือกใช้บริการในช่วงเวลาที่สะดวก เข้าถึง
บริการง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ดังนั้น หากต้องการให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายใช้บริการเพิ่มขึ้น ควรเน้นสื่อสารในเรื่อง
ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้บริการ ช่วยตอบโจทย์การใช้ชีวิตที่ที่เร่งรีบของลูกค้าได้มากที่สุด ด้วยรูปแบบการใช้งาน
ง่ายในไม่กี่ขั้นตอน สามารถทําธุรกรรมต่างๆ ได้ด้วยตนเอง ในช่วงเวลาที่สะดวกตลอด 24 ชั่วโมง เป็นต้น
1.2. การใช้ ป ระโยชน์ แ ละความพึ ง พอใจในการใช้ บ ริ ก ารผ่ า นช่ อ งทางการสื่ อ สาร Line Official
Account ของ บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด (มหาชน) มีความสัมพันธ์ในทางบวก แต่ในด้านจุดประสงค์การใช้งาน
จะมีความสัมพันธ์เพียงบางหมวดบริการเท่านั้น ได้แก่ หมวดการเช็คข้อมูลกรมธรรม์/เช็คข้อมูลส่วนตัว หมวดการใช้
งานสิทธิพิเศษต่างๆ และหมวดการใช้งานความช่วยเหลืออื่นๆ ส่วนในหมวดบริการที่ไม่สัมพันธ์กัน ได้แก่ แจ้งอุบัติเหตุ
ผ่านไลน์ (แจ้งเคลม) ส่งเอกสารเบิกค่าสินไหม (เบิกเคลม) และการต่อประกันผ่านไลน์ เนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่ยังไม่
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เคยมีประสบการณ์การใช้บริการและอาจยังไม่รับรู้ถึงประโยชน์จากการใช้บริการของหมวดนั้นๆ ดังนั้น จึงควรเน้น
สื่อสารในทุกจุด Touch Point ที่ลูกค้าใช้บริการ เพื่อสร้างความเข้าใจให้ลูกค้ารับรู้ถึงประโยชน์ พร้อมเปิดรับฟังความ
คิดเห็น มีการวัดผลจากการใช้บริการต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพช่องทางการสื่อสาร และเพิ่มประสบการณ์
ด้านการให้บริการที่ดีสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น
1.3. Line Official Account เป็นช่องทางการสื่อสารใหม่บนแอปพลิเคชันไลน์ที่ผู้บริโภคนิยมใช้สําหรับ
การติดต่อสื่อสาร ดังนั้น ผู้ประกอบการ ธุรกิจร้านค้าในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานบริการ สามารถนํามาใช้
เป็นช่องทางการสื่อสารไปยังกลุ่มลูกค้าได้ดี เนื่องจากเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายง่าย สร้างฐานติดตามได้ มีต้นทุนไม่สูง
มี ร ะบบการทํ า งานแบบเรี ย ลไทม์ 24 ชั่ ว โมง สามารถตั้ ง ข้ อ ความตอบกลั บ อั ต โนมั ติ ไ ด้ ช่ ว ยลดระยะเวลาใน
กระบวนการให้บริการได้เป็นอย่างดี สามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างทันท่วงที จึงเป็นอีกหนึ่งช่องทางการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพ ช่วยตอบโจทย์ในด้านการบริหารจัดการทั้งด้านงานขายและงานบริการได้ และสร้างประสบการณ์ที่ดี
ให้แก่ลูกค้าได้ง่ายมากยิ่งขึ้น
2. ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป
2.1 การศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงสํารวจเท่านั้น ดังนั้น การศึกษาครั้งต่อไปจึงควรศึกษางานวิจัยใน
แบบผสมผสานทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่มกับลูกค้าผู้ใช้บริการ จะทํา
ให้ได้ข้อมูลในเชิงลึก เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์และความพึงพอใจมากยิ่งขึ้น
2.2 การศึกษาครั้งนี้ เป็นการสํารวจการใช้และความพึงพอใจจากการใช้บริการผ่านช่องทางการสื่อสาร
Line Official Account ของลูกค้า บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด (มหาชน) เท่านั้น หากมีการศึกษาครั้งต่อไปเสนอ
ให้มีการสํารวจเกี่ยวกับการเปิดรับสื่อและทัศนคติที่มีต่อการใช้บริการช่องทางการสื่อสาร Line Official Account
เพิ่มเติม เพื่อนํามาพัฒนาการบริการให้มีประสิทธิภาพและลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด
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บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งในการศึกษาพัฒนาการแปรรูปวัสดุประกอบอาคารเรือนแพจากผักตบชวา เพื่อ
นำมาใช้ในการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนเรือนแพสะแกกรัง จังหวัดอุทัยธานี เนื่องจากปัจจุบันชุมชนเรือนแพสะแกกรัง
ประสบกับปัญหาผักตบชวาไหลมารวมกันลอยขวางทางน้ำจนแน่นแม่น้ำสะแกกรัง ส่งผลให้ชาวชุมชนเรือนแพได้รับ
ผลกระทบอย่างหนัก ใช้ชีวิตยากลำบาก น้ำไม่มีการไหลเวียนทำให้ผักตบชวาเน่าเสียและส่งผลกระทบต่อชาวชุมชน
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตวัสดุก่อสร้างจากผักตบชวา และเพื่อนำเสนอแนวทางการออกแบบ
วัสดุก่อสร้างและการทดลองผลิตชิ้นงานจากผักตบชวา โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยได้แก่ การสัมภาษณ์เชิงลึก การสำรวจ
ภาคสนาม การศึกษาเอกสาร ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการใช้แบบสอบถามกับชาวชุมชนในการรวบรวม
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาของผักตบชวาในปัจจุบัน
ผลการศึกษา ผู้วิจัยจึงได้ทำการวิเคราะห์และผลิตรูปแบบชิ้นงานจำนวน 2 แบบ ได้แก่ แผ่นฝ้าเพดานและ
อิ ฐ บล็อกมวลเบา โดยได้ ชาวชุมชนมาช่วยในการมี ส่วนร่ว มให้ คำแนะนำในการปรับแก้ชิ้นงาน จากการทดสอบ
การแปรรูปผักตบชวาจากไม้ อัด เปลี่ยนเป็น ฝ้าเพดานแทน โดยการนำผักตบชวาบดละเอียดมาผสมกับส่วนผสม
ของผงยิปซั่มและผงยาแนวตามสัดส่วนที่กำหนด และทำการขึ้นรูปในเบื้องต้นเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 50x50
เซนติเมตร พบว่า สามารถขึ้นรูปเป็นแผ่นฝ้าได้จริง ซึ่งแผ่นฝ้าที่ได้มีความแข็งแรงและมีน้ำหนักเบา และได้ ผลิต
คอนกรีตบล็อกมวลเบาโดยการเปลี่ยนแปลงปูนที่ใช้ในการผสมเป็นปูนมอร์ต้า ทำให้ไม่ต้องใช้ทรายและหินฝุ่นในการผสม
ซึง่ จะช่วยลดน้ำหนักของคอนกรีตบล็อกได้ และนำไปใช้ในการปูทางเดินได้
จากการศึกษาพบว่า แนวทางการแปรรูปผักตบชวาเป็นวัสดุก่อสร้างมีความเป็นไปได้ที่จะนำมาใช้ในการพัฒนา
เรือนแพ
คำสำคัญ: กระบวนการ ผักตบชวา ชุมชน
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Abstract
This paper discusses the development of ceiling processing from water hyacinth for the
development of the Sakae Krang community, Uthai Thani Province. The research objectives were to
study the feasibility of producing construction materials from water hyacinth and propose guidelines
for construction materials design. Research methodologies in this study included in-depth interviews with
the people of the Sakae Krang community, a field survey, and record keeping. Additionally, the
researcher used questionnaires to gather opinions from community residents on the current water
hyacinth problem.
The researcher analyzed and produced two types of workpieces: ceiling plates and
lightweight concrete, with advice from the community members on how to modify the workpieces.
To test water hyacinth as a ceiling plate, the researcher mixed groundwater hyacinth finely with a
mixture of gypsum powder and sealant in the specified proportions. A preliminary form is a square
shape, size 50x50 cm. The result revealed that it was able to be molded into a ceiling sheet that
was solid and lightweight. The researcher also produced aerated concrete blocks using the mortar
powder in the mixture. This mixture did not need sand and stone dust. The concrete block is lighter and
can be used to pave walkways. The study also found that the method of processing water hyacinths
as building materials can be applied practically in the development of the Sakae Krang community.
Keywords: Process, Hyacinth, Community
บทนำ
จากอดีตจนถึงปัจจุบัน คนไทยกับสายน้ำนั้นมีความสัมพันธ์กันมาตลอด ซึ่งต่างฝ่ายต่างต้องเกื้อกูลกันและกัน
และเป็นหนึ่งในสิ่งสำคัญที่เป็นบ่อเกิดวัฒนธรรมของไทย ซึ่งความสัมพันธ์กันนั้นเริ่มตั้งแต่การตั้งถิ่นฐานที่ตามลำน้ำ
การทำเกษตรกรรม รวมทั้งอาชีพที่เกี่ยวข้องกั บแม่น้ำ เช่น การประมง การขนถ่ายสินค้าต่างๆ จากแหล่งหนึ่ งไปยัง
แหล่งอื่นๆ ซึ่งแน่นอนว่า เมื่อเกิดพฤติกรรมการดำรงชีพเช่นนี้ หมู่บ้านหรือชุมชนริมน้ำจึงเกิดการก่อสร้างตัวขึ้นมา
ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยสนใจสถาปัตยกรรมอันเกี่ยวข้องกับน้ำ จึงได้มุ่งประเด็นไปที่การศึกษาชุมชนน้ำ คือ ชุมชนเรือนแพ
สะแกกรัง จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งลักษณะสถาปัตยกรรมของชุมชนเรือนแพที่ แม่น้ำสะแกกรัง จังหวัดอุทัยธานี นี้ถือเป็น
เอกลั ก ษณ์ ข องพื้ น ที่ เพราะความสวยงามของตั ว สถาปั ต ยกรรมของแพและมี วิ ถี วั ฒ นธรรมที่ เ ป็ น เอกลั กษณ์
เฉพาะถิ่น มีการสืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษ เรือนแพสะแกกรังนี้เป็นแพลูกบวบแบบชาวบ้าน ตัวเรือนเป็นเรือนไม้จริง
หลังคาสังกะสี ทรงจั่ว ปั้นหยา มนิลา และอื่นๆ อีกมากมาย ตามความต้องการของเจ้าของ เรือนแพทั้งหลายจอดเรียง
กันอยู่อย่างแออัดทั้งสองฟากแม่น้ำ
ในช่วงเดือนกันยายน พ.ศ. 2564 จนถึงปัจจุบัน พบว่า สถานการณ์ในแม่น้ำสะแกกรังที่ผ่านมาได้เกิดภาวะ
แห้งแล้งอย่างหนัก เนื่องจากแม่น้ำสะแกกรังมีปริมาณลดน้อยลงจนแม่น้ำสะแกกรังแห้ง ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบจาก
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ความแห้งแล้งจนเรือนแพที่ปลูกอาศัยอยู่ริมแม่น้ำสะแกกรังเกยตื้นค้างแห้งอยู่บนเนินดินมานานนับเดือน ลูกบวบแพที่
ใช้พยุงแพได้รับความเสียหาย นอกจากนี้ ยังเกิดปัญหาต่างๆ ติดตามมา เช่น การสัญจรทางเรือลำบาก การเลี้ยงปลา
ในกระชั ง ได้ รั บ ความเสี ย หาย การทำมาหากิ น ลำบาก ส่ ง ผลกระทบต่ อครอบครั ว ผู ้ ส ู ง อายุ ผู ้ พ ิ การ เด็ ก และ
ผู้ด้อยโอกาส อีกทั้งในช่วงหลายสิบปีมานี้ชาวแพส่วนหนึ่งได้โยกย้ายขึ้นไปอยู่บนบกเนื่องจากเรือนแพจะต้องซ่อมแซม
ลูกบวบ (ทำด้วยไม้ไผ่เพื่อใช้พยุงแพ) ทุก ๆ 3-5 ปี หรือบ่อยกว่านั้น ทำให้มีภาระค่าใช้จ่ายเพราะการซ่อมหรื อเปลี่ยน
ลูกบวบแต่ละครั้งจะต้องใช้เงินจำนวนมาก ประกอบกับช่างซ่อมแพมีน้อย อีกทั้งไม้ไผ่ในพื้นที่เริ่มหายากขึ้น และตัวหลังคา
ของแพทำมาจากสังกะสี ความร้อนจึงเข้าตัวเรือนแพ ทำให้สภาพแวดล้อมภายในเรือนแพมีอุณหภูมิสูง ส่งผลให้ใช้
พลังงานไฟฟ้าภายในตัวเรือนแพสูง คนที่พอจะมีเงินจึงย้ายขึ้นไปหาที่อยู่บนฝั่ง
ในปี พ.ศ. 2563-2564 ผู้วิจัยได้ลงพื้นที่เพื่อทำการสำรวจสภาพปัญหาของตัวเรือนแพรอบด้าน ตลอดจน
สิ่งแวดล้อม ทำให้ทราบว่านอกเหนือจากปัญหาสภาพของความแห้งแล้งปริมาณน้ำในแม่นำ้ สะแกกรังลดระดับลงอย่าง
ต่อเนื่อง ยังส่งผลให้เกิดผลกระทบกับชุมชนเรือนแพโดยตรง คือผักตบชวาไหลมารวมกันจนแน่นแม่น้ำสะแกกรัง เมื่อ
ผักตบชวาจำนวนมหาศาลไหลมารวมกันลอยขวางทางน้ำจนแน่นแม่น้ำสะแกรัง ส่งผลให้ชุมชนชาวเรือนแพสะแกกรัง
ได้รับผลกระทบอย่างหนัก โดยเฉพาะการสัญจรทางเรือ และจะส่งผลเสียหากผักตบมีปริมาณมากเต็มแม่น้ำสะแกกรัง
เป็นเวลานานและส่งผลให้น้ำไม่มีการไหลเวียน
ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงได้เห็นสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจากผักตบชวาที่ส่งผลกระทบกับชุมชนเรือนเรือนแพโดยตรง
ผู้วิจัยจึงทำการลงพื้นที่ศึกษาสภาพปัญหาผักตบชวาที่มีมากจนเกินไป ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของชุมชนเรือนแพ
สะแกกรัง จังหวัดอุทัยธานี ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะทำโครงการวิจัยศึกษาแนวทางการแปรรูปผักตบชวา เพื่อนำมาใช้
ในการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุมชนเรือนแพสะแกกรัง จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งงานวิจัยนี้เป็นการเสนอผลการศึกษาความเป็นไปได้
ในการนำผักตบชวามาใช้ประโยชน์เบื้องต้นในการสร้างที่อยู่อาศัย และนำเสนอแนวทางการออกแบบวัสดุก่อสร้างจาก
ผักตบชวาเพื่อแปรรูปเป็นอิฐบล็อกมวลเบาและฝ้าเพดาน ซึง่ เป็นส่วนหนึ่งที่ใช้กับที่อยู่อาศัยเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าและ
ลดปัญหาขยะจากธรรมชาติ โดยจะศึกษาถึงคุณสมบัติในการผลิตวัสดุจากผักตบชวา อีกทั้งยังเป็นแนวทางช่วยเพิ่ม
รายได้ให้กับเกษตรกรหรือในภาคอุตสาหกรรมอีกทางหนึ่ง ซึ่งถือได้ว่าเป็นการเพิ่มมูลค่าจากขยะธรรมชาติมา เป็น
วัตถุดิบสำหรับการผลิตวัสดุก่อสร้างจากธรรมชาติ
การทบทวนวรรณกรรม
ความหมายของคำจำกัดความที่ใช้ในงานวิจัย
กระบวนการ กรรมวิธี (Process) หมายถึง การกระทำเป็นขั้นตอนต่อเนื่องกันโดยมีการพิจารณากำหนดไว้
ล่วงหน้า
ชุมชน หมายถึง กลุ่มคนที่อยู่รวมกันเป็นสังคมขนาดเล็ก อาศัยอยู่บริเวณเดียวกันและมีผลประโยชน์ร่วมกัน
กลุ่มคนที่มีวิถีชีวิตเกี่ยวพันกัน และมีการติดต่อสื่อสารเกี่ยวข้องกันอย่างเป็นปกติต่อเนื่ อง อันเนื่องมาจากการการอยู่
ในพื้นที่ร่วมกันหรือมีอาชีพร่วมกันหรือประกอบกิจการซึ่งมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน หรือการมีวัฒนธรรมความชื่อถือ หรือ
ความสนใจกัน โดยความเป็นชุมชนอาจหมายถึงการที่คนจำนวนหนึ่งเท่าใดก็ได้มีวัตถุประสงค์ร่วมกัน มีการติดต่อสื่อสาร
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หรือรวมกลุ่มกัน มีความเอื้ออาทรต่อกัน มีการเรียนรู้ร่วมกัน ในการกระทำมีการจัดการเพื่อให้เกิดความสำเร็จตาม
วัตถุประสงค์ร่วมกัน (สุธี วรประดิษฐ์, 2553)
ต้นผักตบชวา (Water Hyacinth) จัดเป็นพรรณไม้น้ำที่มีถิ่นกำเนิดดั้งเดิมอยู่ในทวีปอเมริกาใต้ ได้มีการนำเข้ามา
ปลูกครั้งแรกไว้ที่วังสระปทุมในกรุงเทพมหานครเมื่อปี พ.ศ. 2444 จากการขยายพันธุ์อย่างรวดเร็วและเกิดน้ำท่ วมจึง
ทำให้ผักตบชวาหลุดรอดออกมาและเกิดการแพร่กระจายไปทั่ว จนกลายเป็นวัชพืชน้ำที่รุนแรง โดยผักตบชวานั้น
จัดเป็นพืชน้ำล้มลุกมีอายุหลายฤดู มีลำต้นสั้นแตกใบเป็นกอลอยไปตามน้ำ มีไหล ซึ่งเกิดตามซอกใบแล้วเจริญเป็นต้นอ่อน
ที่ปลายไหล ลำต้นมีลักษณะอวบน้ำ ผิวลำต้นเรียบเป็ นสีเขียวอ่อนและเข้ม ลำต้นจะมีขนาดสั้นหรือยาวจะขึ้นอยู่กับ
ความอุดมสมบูรณ์ของแม่น้ำ ก้านใบจะพองออกตรงช่องกลาง ภายในมีลักษณะเป็นรูพรุน จึงช่วยพยุงลำต้นให้ลอยน้ำได้
ลำต้นสั้น มีความสูงได้ประมาณ 3-90 เซนติเมตร รากจะแตกออกจากลำต้น บริเวณข้อ รากมักมีสีม่วงดำ ซึ่ งลำต้น
ลอยอยู่บนผิวน้ำบางต้นอาจจะขึ้นอยู่ตามโคลนในที่น้ำตื้น สามารถขึ้นบนบกก็ได้ มีความทนทานต่อความแห้งแล้งได้ดี
แต่จะไม่ทนน้ำเค็ม ผักตบชวาเป็นพืชที่ขยายพันธุ์ได้รวดเร็ว โดยการแยกกอหรือใช้ไหล พบได้ทั่วไปตามริมน้ำ (สุรชัย
มิจฉาชีพ, 2538)
นวัตกรรมจากผักตบชวา
ได้มีนักวิชาการและนวัตกรหลายท่านได้ทำการศึกษาและสร้างผลิตภัณฑ์จากจากผักตบชวา ได้แก่ นฤพน
ไพศาลตันติวงศ์ และ สัมภาษณ์ สุวรรณคีรี (2561) ได้ร่วมกันศึกษาพัฒนาวิจัยการผลิตเส้นใยจากผักตบชวา โดยการแยก
เยื่อแอลฟาเซลลูโลส (Alpha Cellulose) และนำมาปั่นเป็นเส้นใย จนสู่การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สิ่งทอและแฟชั่นที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ขณะที่ พีระ อารีศรีสม (2563) ได้เล็งเห็นความสำคัญของการใช้ประโยชน์จากผักตบชวาได้นำ
ผักตบชวามาใช้เป็นวัสดุรองสิ่งขับถ่ายในสัตว์ ซึ่งเส้นใยไฟเบอร์ของผักตบชวามีลักษณะเป็นรูพรุน ทำให้การซึมซับ
ของเหลวได้อย่างรวดเร็ว สามารถอุ้มน้ำได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ยังมีการออกแบบให้ง่ายต่อการทำความสะอาด
เพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซับของเสียจากสิ่งขับถ่ายของสัตว์
ณัฏฐิพร วณิชธนานนท์ (2558) ได้ศึกษาการแปรรูปผักตบชวาให้เป็นวัสดุทางการเกษตร หรือ SMART SOIL
ซึ่งเป็นสารปรับปรุงดินที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบหลัก โดยกระบวนการแปรรูปผักตบชวาที่ใช้สารนาโนเป็นตัวเร่ง
ปฏิกิริยา ได้ใช้กระบวนการไฮโดรเทอร์มอลคาร์บอไนเซชัน (Hydrothermal Carbonization) ซึ่งใช้เวลาเพียง 1-2 ชั่วโมง
ทำให้ได้สารปรับปรุงดินจากผักตบชวาที่มีธาตุอาหารเหมาะกับการเพาะปลูก นอกจากนี้ วัชร น้อยมาลา, พัชรพฤกษ์ ผาโพธิ์,
และ พุทธิพงษ์ วงษ์บัณฑิต (2561) ยังได้ศึกษาและสร้างแผ่นอะคูสติกจากผักตบชวา
ด้านการขึ้นรูปจากการศึกษาพบว่า การใช้ผักตบชวาร่วมกับสารเชื่อมประสาน มีความเป็นไปได้ในการผสม
ลงในปูนยิปซั่มแล้วขึ้นรูปเป็นแผ่นฝ้าเพดาน แล้วทำให้ฝ้าเพดานมีสมบัติทางกายภาพและทางกลที่ดีขึ้น รวมทั้ง
สามารถทดแทนเส้นใยสังเคราะห์ที่ใช้อยู่ทั่วไปได้ และจากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับการใช้วัสดุธรรมชาติเพื่อเป็น
ส่วนผสมของคอนกรีตบล็อกนั้นสามารถสรุปได้ดังนี้
1. วัสดุธรรมชาตินั้นสามารถนำมาเป็นส่วนผสมของคอนกรีตบล็อกได้โดยการใส่เข้า ไปในส่วนผสมในปริมาณ
ที่พอเหมาะ เพราะวัสดุทางธรรมชาติจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและทางกลของคอนกรีตบล็อก
2. ค่าน้ำหนักและความหนาแน่นมีค่าลดลงเมื่อเพิ่มปริมาณวัสดุธรรมชาติเข้าไปในส่วนผสม
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3. ค่าความต้านแรงอัดนั้นแปรผกผันกับปริมาณวัสดุธรรมชาติคือ เมื่อใส่วัสดุ ทางการเกษตรเข้าไปใน
ส่วนผสมจะทำให้ค่าความต้านแรงอัดมีค่าลดลง
4. ค่าปริมาณความชื้นโดยการดูดกลืนน้ำและการหดตัวทางยาวนั้นแปรผันตรงกับปริมาณวัสดุธรรมชาติคือ
เมื่อใส่วัสดุธรรมชาติเข้าไปในส่วนผสมจะทำให้ค่าการดูดกลืนน้ำและ การหดตัวทางยาวนั้นมีค่าสูงขึ้น
5. ค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อน พบว่าวัสดุธรรมชาติที่ใส่เข้าไปในส่วนผสมนั้นทำ ให้ค่าสัมประสิทธิ์การนำ
ความร้อนมีค่าลดลง และเมื่อเพิ่มปริมาณวัสดุทางการเกษตรเข้าไปในส่วนผสมก็ จะส่งผลให้ค่าสัมประสิทธิ์การนำ
ความร้ อนนั้ น ลดลงตามลำดั บ ซึ่ ง จากการศึ กษาวิ ธี การหาค่ า สั ม ประสิ ทธิ์ ก ารนำความร้ อนในงานวิ จั ย ที่ ผ่านมา
พบว่า มีวิธีการทดสอบที่แตกต่างกัน
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและลักษณะของชุมชนเรือนแพสะแกกรัง จังหวัดอุทัยธานี
ลักษณะทางกายภาพของสภาพภูมิประเทศของแม่น้ำสะแกกรัง จังหวัดอุทัยธานี โดยได้รวมสายน้ำจากคลองระแวง
กับแม่น้ำสะแกกรังกลายเป็นคุ้งน้ำขนาดใหญ่ทางตอนเหนือ แล้วทอดตัวคดโค้งลงทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ร ะยะสั้นๆ
กลายเป็นแม่น้ำสะแกกรัง โดยทอดยาวเรื่อยลงมา ลักษณะของภูมิประเทศดังกล่าวมีการสร้างเรือนแพเป็นแนวยาว
ตามสองฟากฝั่งของแม่น้ำตั้งแต่ส่วนเหนือจรดส่วนใต้ โดยมีการแบ่งกระจายกลุ่มเรือนแพเป็น 3 ส่วน คือกลุ่มบริเวณ
ตอนเหนือ การตั้งอยู่ของเรือนแพกระจายตัวอย่างหลวมๆ ทิ้งระยะห่างของแต่ละเรือนเรื่อยลงมาจนใกล้ถึงตอนกลางก็
จะมีการตั้งอยู่ของเรือนแพที่มีระยะประชิดมากขึ้น กลุ่มที่ 2 คือกลุ่มบริเวณตอนกลาง บริเวณนี้มีการตั้ งอยู่ของเรือน
แพค่อนข้างหนาแน่นในระยะประชิด สามารถเดินลงจากแพหนึ่งไปยังอี กเรือนแพหนึ่งได้ ต่อจากบริเวณดังกล่าวเป็น
กลุ่มเรือนแพที่ตั้งเชื่อมลงมายังตอนใต้ ซึ่งส่วนนี้จะอยู่กันอย่างกระจายตัว แต่ไม่ห่างกันมากนัก และห่างมากขึ้นไป
ตามลำดับ

ภาพที่ 1 แสดงขอบเขตพื้นที่ชุมชนชาวแพ แม่นำ้ สะแกกรัง จ.อุทัยธานี
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การสร้างรูปทรงของเรือนแพ สร้างโดยมีลักษณะทางกายภาพ ดังนี้ เป็นเรือนสำเร็จรูป สร้างด้วยไม้จริง การสร้าง
เรือนให้มีขนาดความกว้างเท่าใดขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้เป็นเจ้าของถ้าต้องการให้มีขนาดใหญ่กว้างขึ้น ก็จะมีการสร้าง
ลูกบวบวางเรียงจำนวนแต่ละช่วงขามากขึ้น ส่ วนมากจะเพิ่มความยาวในแนวหลังคาตามแนวจำนวนลูกบวบ ตัวเรือน
มักสร้างเป็นช่วงต่อกันมาตามแนวขนานกันของสันหลังคา เช่น เรือนแพหลังคาแฝดและเรือนแพหลังคาจั่ว 3 ช่วง
หลังคา เป็นต้น

ภาพที่ 2 แสดงเรือนแพหลังคาจั่ว 3 ช่วงหลังคา พื้นทีช่ ุมชนชาวแพ แม่น้ำสะแกกรัง จ.อุทัยธานี

ภาพที่ 3 แสดงเรือนแพหลังคาแฝด พื้นทีช่ ุมชนชาวแพ แม่นำ้ สะแกกรัง จ.อุทัยธานี
เรือนแพสามารถตั้งอยู่บนพื้นน้ำได้โดยการสร้างทุ่นรับรองตัวอาคาร คือแพลูกบวบโดยการนำเอาไม้ไผ่มามัด
รวมกันด้วยเชือกหรือลวด แพหนึ่งอาจจะใช้ลูกบวบประมาณ 3-5 ลูก ลูกหนึ่งจะใช้ไม้ไผ่ประมาณ 80-150 ลำ ขึ้นอยู่กับ
ขนาดและน้ำหนักของอาคาร
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แผนผังของเรือนแพไม่นิยมสร้างเรือนแนวยาวเพราะจะทำให้เป็นจุดอ่อนในการทรงตัว จึงมักสร้างกันเป็น
หลังๆ ไปตามแนวการวางลูกบวบ ตั้งขนานไปกับลำน้ำตามแนวการไหลของแม่น้ำโดยจะเห็นจั่วหลังคา และทุ่นบวบ
ขนานกันไปตามแนวยาว หน้าแพจะหันสู่ลำน้ำและท้ายแพจะหันสู่ริมตลิ่ง ผังพื้นเรือนแพเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าโดย
มักจะแบ่งตัวเรือนเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ ส่วนหน้าแพหรือชานติดส่วนเอนกประสงค์ของตัวเรือน กับส่วนท้ายแพหรือ
ส่วนนอน โดยการกั้นส่วนปิดล้อมเป็นประตูกั้น ห้องแบ่งแยกส่วนชัดเจน อาจมีการสร้างห้องครัวทำเป็นห้องเล็ก ๆ อยู่
ด้านหน้าแพด้านใดด้านหนึ่ง รอบตัวเรือนแพจะมีระเบียงเป็นทางเดินรอบอาคารและต่อบันไดเป็นทางเชื่อมสำหรับเข้าออก
จากฝั่งสู่เรือนแพ
รูปทรงของเรือนแพ เป็นอาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสามารถแบ่งได้เป็น 3 ลักษณะ คือ
1) เรือนแพเดี่ยว คือ เรือนแพที่มีหลังคาอันเดียว มีห้องๆ เดียว มีขนาดเล็กมีพื้นที่จำกัดมาก ผู้ที่อยู่อาศัยมักมี
ฐานะค่อนข้างยากจนหรือปานกลาง มีจำนวนสมาชิก 3-4 คน สามารถแบ่งเป็นแบบย่อยๆ ได้อีก คือ เรือนแพเดี่ยวจั่ว
ธรรมดา คือเรือนแพที่มีหลังคาจั่วเดียว มีห้องเดียว ทรงมนิลาและหน้าจั่วป้าน เป็นแพที่มีขนาดเล็ก พื้นที่ใช้สอยมี
ขีดจำกัด ในตัวเรือนแบ่งพื้นที่ในการใช้งานประโยชน์โดยรวมได้ 2 ส่วน จากการที่มีการสร้างฝากั้นส่วนท้ายแพเป็น
ส่วนที่ปิดล้อมชัดเจนสำหรับเป็นห้องนอน ห้องแต่งตัว กับห้องโถงมีขนาดกว้างใหญ่กว่าอยู่บริเวณหน้าเรือนแพสำหรับ
ทำกิจกรรมต่าง ๆ และเรือนแพเดียวมีห้องพะไล คือเรือนแพที่มีลักษณะเหมือนแบบแรก แต่มีห้องระเบียงเพิ่มขึ้นใน
ส่วนหน้าแพใช้เป็นส่วนอเนกประสงค์ อาจมีการกสร้างชายคายื่นยาวออกมาปิดเพื่อกันแดดกันฝน

ภาพที่ 4 แสดงเรือนลักษณะเดี่ยว พื้นทีช่ ุมชนชาวแพ แม่นำ้ สะแกกรัง จ.อุทัยธานี
2) เรือนแพหลังคาแฝด คือเรือนแพที่มีหลังคาจั่วหรือมนิลาต่อกัน 2 ช่วงหลังคา แพประเภทนี้นิยมสร้างเป็น
ที่อยู่อาศัยกันมาก เพราะมีขนาดและรูปร่างพอเหมาะ อาจมีการสร้างห้องพะไล เชื่อมต่อด้านหน้าแพ หรือไม่มีห้อง
พะไล พื้นที่ใช้สอยที่มีขนาดกว้างมากกว่าเรือนแพเดี่ยว แต่ลักษณะการแบ่งส่วนมีความคล้ายคลึงกัน แต่จะมีการสร้าง
ห้องครัวอยู่ด้านใดด้านหนึ่งของส่วนอเนกประสงค์ด้านหน้าแพสำหรับแพที่มีการสร้างห้องพะไลมักจะสร้างห้องครัวไว้
เช่นกัน หรือไม่ก็ใช้ร่วมกับส่วนอเนกประสงค์ด้านใดด้านหนึ่ง
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3) เรือนแพหลังคาจั่ว 3 ช่วงหลังคา คือเรือนแพที่มีหลังคาจั่ว 3 ช่วงหลังคา และเรือนแพที่มีหลังคาทรง
มนิลา 1 ช่วงกับหลังคาจั่ว 2 ช่วงหลังคา มีทั้งทรงจั่วสูงและจั่วป้านธรรมดา แพชนิดนี้มีขนาดห้องของเรื อนกว้างใหญ่
กว่าเรือนแพชนิดอื่นๆ ทำให้มีพื้นที่ใช้สอยทำกิจกรรมกว้างขึ้น มักเป็นเรือนของครอบครัวใหญ่ มีฐานะค่อนข้างดี การแบ่งส่วน
เป็นห้องอย่างชัดเจนมีเพียงส่วนห้องนอน และส่วนของห้องโถงใหญ่เป็นส่วนอเนกประสงค์ สำหรับส่วนครัวมักใช้
ร่วมกับส่วนอเนกประสงค์ด้านใดด้านหนึ่งของส่ วนหน้าแพ หรือสร้างห้องครัวโดยกั้นฝาในส่วนอเนกประสงค์ด้านใด
ด้านหนึ่งเช่นกัน ไม่พบว่ามีการต่อพะไลออกมา

ภาพที่ 5 แสดงเรือนลักษณะเรือนแพ 3 ช่วงหลังคา พืน้ ทีช่ ุมชนชาวแพ แม่น้ำสะแกกรัง จ.อุทัยธานี
การลดระดับมีเพียงในส่วนด้านหน้าเรือนแพ โดยการสร้างแพลูกบวบเป็นส่วนชานเชื่อมต่อโดยการลดระดับ
ลงจากหน้าแพในส่วนอเนกประสงค์ สำหรับเป็นส่วนซักล้าง อาบน้ำ ตากผ้า สร้างกระชังเลี้ยงปลา และจอดเทียบเรือพาย
หรือเรือยนต์ที่ใช้เป็นพาหนะ
ห้องสุขา ส่วนใหญ่จะสร้างเป็นส่วนแยกออกจากตัวเรือนแพ ตั้งอยู่บนระเบียงทางเดินรอบแพด้านท้าย ด้านหนึ่ง
แยกกับสะพานเชื่อมต่อ มีขนาดความกว้างเท่ากับความกว้างของทางเดินรอบแพ สูงประมาณพอคนยืนได้ การสร้าง
สร้างโดยใช้สังกะสีตะปูติดกับโครงสร้างไม้แบบง่ายๆ มีประตูทางเข้า หลังคาสังกะสี ภายในมีการเจาะช่องหรือใช้คอห่าน
สำหรับขับถ่ายลงสู่แม่น้ำ อีกลักษณะของห้องสุขาคือ ส่วนที่อยู่ภายในตัวเรือนแพโดยการกั้นฝาปิดล้อมมีขนาดกว้าง
มากกว่าแบบแรก ภายในมีการเจาะช่องสี่เหลี่ยมขนาดพอเหมาะสำหรับขับถ่ายลงแม่น้ำเช่นกัน การขับถ่ายโดยใช้ส้วม
ในลักษณะดังกล่าวไม่ถูกสุขลักษณะทำให้เกิดความสกปรกกับแม่น้ำ
โครงสร้างของเรือนแพใช้ไม้จริง เช่น ไม้สัก ไม้มะเดื่อ ทั้งหลังเป็นส่วนประกอบ โครงสร้างหลังคา ประตู
หน้าต่าง เพดาน เสา ฝา พื้น คาน อุปกรณ์ยึด โครงสร้างด้วยน็อตและตะปูหรือมีการเข้าเดือยบ้าง สำหรับแพลูกบวบ
ใช้ไม้ไผ่สีสุกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 7-9 เซนติเมตรในส่วนข้อไผ่ที่กว้างที่สุดประมาณ 7-10 เมตร
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แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
จากการศึกษาทฤษฎีการมีส่วนร่วมและทฤษฎีที่เกี่ยวตามรายละเอียดที่กล่าวมา ผู้วิจัยได้ ทำการสรุปเพื่อ
เปรียบเทียบทฤษฎีของนักวิชาการแต่ละคน ได้ดังนี้
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบแนวคิดและทฤษฎีการมีส่วนร่วม
นักวิชาการ
Cohen and Uphoff (1980)

Arnstein (1969)

Delbecq and Andrew (1971)

สุนีย์ มัลลิกะมาลย์ (2545)

แนวคิดและทฤษฎีการมีส่วนร่วม
การมีส่วนร่วมออกเป็น 4 ประการ คือ
1. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making)
2. การมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน (Implementation)
3. การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ (Benefits)
4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation)
การมี ส ่ ว นร่ ว มของประชาชนขั ้ น บั น ได (Participation
Leader) 8 ขั้น
1. ขั้นถูกจัดกระทำ (Manipulation)
2. ขั้นบำบัดรักษา (Therapy)
3. ขั้นรับฟังข่าวสาร (Information)
4. ขั้นปรึกษา (Consultation)
5. ขั้นปลอบใจ (Placation)
6. ขั้นเป็นหุ้นส่วน (Partnership)
7. ขั้นใช้อำนาจผ่านตัวแทน (Delegated Power)
8. ขั้นควบคุมโดยประชาชน (Citizen Control)
การมีส่วนร่วมของประชาชน 5 รูปแบบ คือ
1. การรวบรวมข้อมูลรายละเอียด
2. การวิเคราะห์หรือสรุปปัญหา
3. การจัดลำดับความสำคัญของปัญหา
4. ดำเนินการแก้ไขปัญหา
5. ติดตามและประเมินผลความสำเร็จ
ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน 6 ระดับ คือ
ระดับที่ 1 ร่วมรับรู้
ระดับที่ 2 ร่วมคิด ร่วมแสดงความคิดเห็น
ระดับที่ 3 ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ
ระดับที่ 4 ร่วมดำเนินการ
ระดับที่ 5 ร่วมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
ระดับที่ 6 ร่วมรับผล
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การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้กำหนดรูปแบบการมีส่วนร่วมออกเป็น 4 ด้าน ตามแนวคิดทฤษฎี ของ Cohen and
Uphoff (1980) ในการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนจากการแปรรูปผักตบชวาเป็นวั สดุ
ก่อสร้าง ชุมชนเรือนแพสะแกกรัง จังหวัดอุทัยธานี คือ การมีส่วนร่วมใน การตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ และ การมีส่วนร่วมในการประเมินผล
Cohen and Uphoff (1980) และ สุนีย์ มัลลิกะมาลย์ (2545) สามารถสรุปได้ว่าขั้นตอนการมีส่วนร่วมนั้น
เริ่ ม ตั้ งแต่การเข้ามาร่วมคิดค้นหาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นกับชุมชนของตนเอง วิ เคราะห์สภาพปัญหาร่วมกัน
หาวิธีการแก้ไขปัญหา เข้าร่วมแก้ไขปัญหาตามโครงการที่กำหนดไว้ และติดตามประเมินผลงานที่เกิดขึ้น แล้วนำมา
ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น แนวทางการจั ดการการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้น จะต้องเริ่มต้นด้วยการสร้างสำนึก เพื่อให้
ภาครัฐและประชาชนรับรู้ปัญหาประกอบกับการสร้างความเข้าใจและปรับทัศนคติให้มีทัศนคติที่ดีต่อการมีส่วนร่วม
ของประชาชน หลังจากนั้นสรรหาตัวแทนของแต่ละกลุ่มเพื่อจะได้ประสานประโยชน์ให้ลงตัว แล้วสร้างให้สมาชิกมี
ความเข้าใจและมีความจริงใจในการเข้าร่วม สามารถทำการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันได้ แล้วสร้างฉันทามติร่วมกัน
แต่ภายในองค์กรจะต้องสร้างให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันในองค์กร การทำกิจกรรมใดๆ จะต้องกำหนดความประสงค์
หรือความมุ่งหมายในการมีส่วนร่วมให้ชัดเจน และต้องมีระบบประเมินผลจากกระบวนการของการมีส่วนร่วมทั้งหมด
ปรับปรุงกลไกการทำงานให้เกิดความโปร่งใส มีความเป็นประชาธิปไตยยอมรับความคิดเห็นของกันและกันที่สำคัญ
ต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง และเมื่อทำงานภายในองค์กรประสบ
ผลสำเร็จแล้วก็จะต้องมองหาพันธมิตรสร้างเครือข่ายเพื่อผนึกกำลังร่วมกัน ทำงานร่วมกัน แลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกัน
วิธีดำเนินการวิจัย
จากการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆ เกี่ยวกับแนวทางการแปรรูปผักตบชวา เพื่อการพัฒนา
คุณภาพที่อยู่อาศัย โดยการนำผักตบชวามาสร้างเป็นวัสดุในการปรับปรุงเรือนแพสะแกกรัง งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิง
คุณภาพ โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลภาคสนามคือ ใช้การสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์ และทดลองทำวัสดุ
หรื อ ชิ ้ น งานจากผั ก ตบชวา ในส่ ว นของการสั ม ภาษณ์ แ บบเจาะลึ ก หรื อ การสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก ( In-depth
Interview) กับชาวแพสะแกกรัง เพื่อให้ทราบถึงสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสภาพปัญหาของผักตบชวาในชุมชน
เรือนแพสะแกกรัง ผู้วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นการวัดผลเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกจะใช้การจดบันทึก
และใช้สื่อประกอบในการสัมภาษณ์
ข้อมูลที่ได้จะถูกนำมาวางแผนเป็นแนวทางในการออกแบบวัสดุก่อสร้างจากผักตบชวา
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ภาพที่ 6 แผนภาพกระบวนการวิจัย
กระบวนการทำงานในการผลิตชิ้นงาน
1. ประชุมรับฟังความคิดเห็นของชาวบ้าน
2. ศึกษาสภาพแวดล้อมและเอกสาร
3. ศึกษาแนวทางการแปรรูป
4. ทดลองแปรรูปผักตบชวาเป็นวัสดุก่อสร้าง
5. ประชุมนำเสนอชิน้ งานต่อชาวบ้าน รับฟังคำแนะนำและข้อเสนอแนะ
6. ปรับปรุงชิน้ งานตามข้อเสนอ
7. ประชุมนำเสนอชิน้ งานต่อชาวบ้านอีกครั้ง
การทดลองขึ้นรูปการผลิตไม้อัดจากผักตบชวา
จากการศึกษาแนวทางในการแปรรูปและการมีส่วนร่วมในการให้คำแนะนำจากชาวชุมชนในการแปรรูป
ผักตบชวานั้นชาวชุมชนต้องการให้กำจัดผักตบชวาโดยให้สามารถนำผักตบชวามาใช้ประโยชน์เป็นวัสดุในการสร้าง
เรือนแพได้ ซึ่งชาวชุมชนมีความประสงค์ให้ทำเป็นไม้อัดเพื่อที่จะได้นำมาทำเป็นผนังของตัวเรือนแพ ผู้วิจัยจะทำการแปรรูป
ผักตบชวาเป็นแผ่นไม้อัดโดยทำการอัดขึ้นรูปโดยใช้แรงกดจากลูกกลิ้ง เพื่อนำชิ้นงานไปให้ชาวชุมชนมีส่วนร่วมในการให้
คำแนะนำในการแก้ไขปรับปรุงชิ้นงาน โดยมีวัสดุอุปกรณ์และขั้นตอนของการขึ้นรูป ได้แก่ กาว Hygienic Latex
Adhesive no. LA-22S กาว Latex Adhesive no.LA-35A แผ่นไม้ขนาด 20 x 150 เซนติเมตร ลูกกลิ้ง เครื่องปั่น
และถ้วยตวง

521

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ครบรอบ 60 ปี
ความท้าทายในการพัฒนานวัตกรรมเพือ่ ความยั่งยืน : 24 มิถุนายน 2565

ตารางที่ 2 แสดงขั้นตอนการผลิตไม้อัดแปรรูปจากผักตบชวา
ขั้นตอน
1. นำผักตบชวาตากแห้ง 7 วัน มาทำการตัดแล้วนำไปปั่นย่อย

รูปภาพ

2. นำผักตบชวาที่ปั่นย่อยมาผสมกาว คลุกให้เข้ากัน

3. โรยผักตบชวาลงในแผ่นไม้ขนาด ขนาด 20x20 เซนติเมตร และใช้
ลูกกลิ้ง กลิ้งทับผักตบชวาลงบนแผ่นไม้

4. นำไปตากแห้งเป็นระยะเวลา 3-4 สัปดาห์แล้วนำชิ้นงานไป
นำเสนอกับชาวบ้าน
5. นำไปเสนอชาวชุมชนเพื่อสอบถามความคิดเห็น
6. ทำการปรับปรุงแก้ไขชิ้นงานจากการมีส่วนร่วมให้คำแนะนำจาก
ชาวบ้าน

-

จากการนำไปเสนอชาวชุมชุนและสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับชิ้นงานที่ใช้ผกั ตบชวาในการแปรรูป โดยผ่าน
กระบวนมีส่วนร่วมของชุมชนจากการทดลองแปรรูปผักตบชวาเป็นไม้อัด เมื่อได้ชิ้นงานออกมาแล้ว ผู้วิจัยได้ทำการนำ
กระบวนการการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนมาใช้ในการพัฒนาการแปรรูป โดยการนำเสนอชิ้นงานที่ได้จากการแปรรูป
ผักตบชวา ให้ชาวชุมชนฟังในที่ประชุม เพื่อขอคำแนะนำในการปรับปรุงพัฒนาชิ้นงาน พบว่าชาวชุมชนให้คำแนะนำ
มุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงชิ้นงานจากไม้อัดเป็นอย่างอื่น เนื่องจากชิ้นงานไม้อัดที่ผู้วิจัยทดลองสร้างเองนั้น ถูกอัดโดย
ลูกกลิ้งประสิทธิภาพจะแตกต่างจากการใช้เครื่อง และแกะออกจากแบบได้ยาก เมื่อแกะชิ้นงานออกมาแล้วชิ้นงานไม้อัดจะ
ไม่สมบูรณ์เนื่องจากถูกเชื่อมต่อกันด้วยกาว อีกทั้งบริเวณพื้นผิวของชิ้นงานไม่มีความเรียบสม่ำเสมอ และตัวชิ้นงานถูกเชื่อม
ด้วยกาว หากจะนำมาใช้งานจริงๆ อาจจะต้องมีการพ่นสารเคลือบเพื่อป้องกันน้ำรั่วซึม แต่ทางชาวชุมชนไม่ต้องการเสี่ยงใช้
ชิ้นงานไม้อัดที่น้ำอาจรั่วซึมเข้าได้ ดังนั้น ชาวชุมชนจึงลงมติให้ผู้วิจัยทำการแก้ไขชิ้นงานอีกครั้ง โดยมีการเสนอให้ทำเป็น
ฝ้าเพดาน หรืออิฐบล็อก เพื่อนำมาใช้เป็นทางเดิน หรือนำมาทำเป็นพื้นห้องน้ำบนเรือนแพ
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ทดลองขึ้นรูปการผลิตฝ้าเพดานจากผักตบชวา
จากการมีส่วนร่วมให้คำแนะนำของชาวชุมชนเรือนแพสะแกกรัง ผู้วิจัยจึงได้ทำการวิเคราะห์และแก้ไขโดย
การเปลี่ยนรูปแบบชิ้นงานจากการทดสอบการแปรรูปผักตบชวาจากไม้อั ดเป็นฝ้าเพดานแทน โดยการนำผัก ตบชวา
บดละเอียดมาผสมกับส่วนผสมของผงยิปซั่มและผงยาแนวในสัดส่วนโดยกำหนดส่วนผสม คือ ผักตบชวาปั่น ผงยิปซั่ม
ผงยาแนว น้ำ 0.3 kg : 1.0 kg : 1.0 kg : 1.5 L แล้วนำไปเสนอชาวชุมชนให้มีส่วนร่วมในการให้คำแนะนำอีกครั้ง โดยมีวัสดุ
อุปกรณ์ ได้แก่ ผักตบชวาตากแห้ง 14 วันนำมาปั่น 300 กรัม ผงยิปซัม่ 1 กิโลกรัม ผงยาแนว 1 กิโลกรัม น้ำ 1.5 ลิตร
กรอบไม้หนาขนาด 1 นิ้ว กว้าง 1 นิ้ว ตัดให้ได้กว้าง 50 เซนติเมตร ยาว 50 เซนติเมตร จำนวน 4 ท่อน ลวดตาข่าย
ขนาด 50x50 เซนติเมตร จำนวน 1 แผ่น และกะละมัง
ตารางที่ 3 แสดงขั้นตอนการดำเนินสร้างฝ้าเพดานแปรรูปจากผักตบชวา
ขั้นตอน
1. นำไม้หนาขนาด 1 นิ้ว กว้าง 1 นิ้ว ยาว 50 เซนติเมตร จำนวน 4
ท่อน แล้วนำตะปูขนาด 2 นิ้ว จำนวน 8 ตัว มาทำการตอกยึดไม้ให้
ได้รูปสี่เหลี่ยมจัตรุ ัสจากนั้นนำลวดตาข่ายวางในบล็อกไม้วางบน
พื้นผิวเรียบ

รูปภาพ

2. นำผงยิปซั่ม จำนวน 1 กิโลกรัม และผงยาแนว จำนวน 1
กิโลกรัม ใส่ลงในกะละมังที่จัดเตรียมไว้

3. นำน้ำ จำนวน 500 มิลลิลิตร เทลงในกะละมังและคลุกเคล้าให้
เข้ากัน
4. นำผักตบชวาแห้ง จำนวน 300 กรัม ใส่ลงในกะละมัง
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ตารางที่ 3 แสดงขั้นตอนการดำเนินสร้างฝ้าเพดานแปรรูปจากผักตบชวา (ต่อ)
5. นำส่วนผสมที่อยู่ในกะละมังเทลงบล็อกที่มีลวดตาข่ายขนาด
50x50 เซนติเมตร
6. ทำการเกลี่ยส่วนผสมให้ทั่วบริเวณบล็อก และปาดให้เรียบเสมอ
กันกับบล็อก ทิ้งไว้เป็นเวลา 10 นาที

7. ทำการแกะฝ้าเพดานผักตบชวาออกจากบล็อก เพื่อนำไปตากแดด
ให้แห้ง โดยใช้เวลาประมาณ 5-8 ชั่วโมง สามารถแกะออกจาก
บล็อกได้ จากนั้นนำไปตากแดดอีกประมาณ 7 วัน ขึ้นอยู่กับสภาพ
ภูมิอากาศ
8. นำไปเสนอชาวชุมชนเพื่อสอบถามความคิดเห็น
9. ทำการปรับปรุงแก้ไขชิ้นงานจากการมีส่วนร่วมให้คำแนะนำจาก
ชาวชุมชน

-

จากการนำชิ้นงานไปนำเสนอและสอบถามความคิดเห็นกับชาวชุมชน โดยผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วม
จากการปรับปรุงแก้ไขไม้อัดที่ได้จากการแปรรูปจากผักตบชวาเป็นฝ้าเพดาน ผู้วิจัยได้ทำการนำกระบวนการการมีส่วนร่วม
ของคนในชุมชนมาใช้ในการพัฒนาการแปรรูป โดยการนำเสนอชิ้นงานที่ได้จากการแปรรูปผักตบชวาให้ชาวชุมชนฟัง
ในที่ประชุม เพื่อขอคำแนะนำในการปรับปรุงพัฒนาชิ้นงาน พบว่า ชาวชุมชนให้คำแนะนำเกี่ยวกับชิ้นงานมีน้ำหนัก
มากจนเกินไป ประมาณ 3 กิโลกรัมต่อ 1 แผ่น ซึ่งทางชาวชุมชนเรือนแพอยากให้ลดน้ำหนักลง อีกทั้ง สภาพชิ้นงานยัง
มีความไม่แข็งแรง ดังนั้น ทางชาวชุมชนจึงเกิดความกังวลว่าการที่ชิ้นงานมีน้ำหนักมากจะไม่สามารถนำมาใช้กับตัวเรือนแพได้
ดังนั้น ชาวชุมชนจึงได้เสนอแนวทางให้ผู้วิจัยทำการลดน้ำหนักของชิ้นงานและทำการปรั บความหนาของชิ้นงาน และ
นอกจากนี้ชาวชุมชนยังร่วมกันเสนอข้อคิดเห็นสามรถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้
(1) ต้องการนำไปทำเป็นพื้นห้องน้ำ ซึ่งชาวชุมชนร่วมกันเสนอให้ความคิดเห็นว่าให้ผู้วิจัยทำการปรับขนาด
ของชิ้นงาน ให้มีความหนาถึง 5 เซนติเมตร และใช้ปูนซีเมนต์เข้ามาเป็นส่วนประกอบเพื่อจะได้ใช้ทำเป็น
พื้นห้องน้ำในเรือนแพ และต้องไม่ให้น้ำซึมผ่านได้
(2) ต้องการนำไปทำเป็นฝ้าเพดาน โดยชาวชุมชนเสนอให้ทำการปรับความหนาของชิ้นงานให้มีความบาง
มากขึ้นและให้มีน้ำหนักที่เบาลงกว่านี้ โดยไม่จำเป็นต้องเป็นแผ่นใหญ่ แต่เน้นให้มีน้ำหนักเบา
(3) ต้องการนำไปทำเป็นผนังห้อง โดยเสนอให้ผู้วิจัยใช้ผักตบชวานำมาถักสานเป็นผืนขนาดใหญ่
(4) ชาวชุมชนทำการเสนอให้นำดินเหนียว ผสมกับกับผงผักตบชวาแล้วนำไปเผาไฟ เพื่อทำเป็นอิฐมอญ เพื่อ
นำมาใช้ในการขึ้นรูปเป็นกระถางต้นไม้ หรือเป็นที่ใส่อาหารของสัตว์
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(5) ชาวชุมชนเสนอให้ทำเป็นตัวหนอนในการปูทางเดินบริเวณริมทางเดิน
การทดลองขึ้นรูปการพัฒนาการผลิตฝ้าเพดานและอิฐบล็อกมวลเบาจากผักตบชวา
จากการมีส่วนร่วมให้คำแนะนำในการปรับปรุงชิ้นงานจากชาวชุมชนเรือนแพสะแกรัง ทางผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึง
ความต้องการของชาวชุมนที่ต้องการแปรรูปผักตบชวาเพื่อนำมาใช้เป็นส่วนประกอบกับเรือนแพ โดยชิ้นงานสามารถ
บางหรือหนาก็ได้ แต่ต้องมีน้ำหนักเบา อี กทั้งไม่จำเป็นต้องเป็นส่วนหนึ่งกับเรือนแพก็ได้แต่ให้สามารถขึ้นรูปเป็น
ชิ้นงานนำมาแปรรูปทำเป็นตัวหนอนหรือทางเดินให้ดีขึ้นได้ ดังนั้น จากคำแนะนำในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ทำการปรับปรุง
ส่วนผสมในการทำฝ้าเพดานและทำการทดลองการขึ้นรูปผักตบชวาเป็นอิฐบล็อกเพื่อให้สามารถนำไปใช้เป็นส่วนหนึ่ง
ในการสร้างทางเดินได้ โดยผู้วิจัยทำการแก้ไขปรับปรุงชิ้นงานดังนี้
การขึ้นรูปฝ้าเพดานจากผั กตบชวา ผู้วิจัยได้ทำการปรับปรุ งส่วนผสมให้ม ีความเบามากยิ่ง ขึ้น โดยใช้
ส่วนประกอบได้แก่ ผงยาแนว 500 กรัม ผงยิปซั่ม 500 กรัม ผักตบชวา 20 กรัม และน้ำ 700 กรัม ผลที่ได้คือชิ้นงานมีนำ้ หนัก
เบาเป็น 1 กิโลกรัมจาก 3 กิโลกรัม และมีความหนา 7 มิลลิเมตร จากชิ้นงานเก่า 15 มิลลิเมตร โดยขนาดไม่เปลี่ยนแปลง
โดยทำการขึ้นรูปดังนี้
ตารางที่ 4 แสดงขั้นตอนการขึ้นรูปฝ้าเพดานจากผักตบชวา
ขั้นตอน
1. วางแผ่นลวดตาข่ายลงบนแม่พิมพ์

รูปภาพ
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ตารางที่ 4 แสดงขั้นตอนการขึ้นรูปฝ้าเพดานจากผักตบชวา (ต่อ)
2. ผสมผงยิปซั่ม 500 กรัม ผงยาแนว 500 กรัม น้ำ 700 กรัม
และผงผักตบชวา 20 กรัม ทำการคลุกให้เข้ากัน

3. ทำการเทลงแม่พิมพ์และเกลีย่ ให้เสมอกัน แล้วนำไปตาก
แดด 1 วัน แล้วดึงออกจากแม่พมิ พ์

นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้ทำการทดลองต่อโดยการขึ้นรูปฝ้าเพดานจากผักตบชวา ใช้ส่วนผสม ปราศจากทรายเพื่อ
เป็นการลดน้ำหนักและต้องการให้ชิ้นงานมีความแข็งแรงมากขึ้นโดยไม่ใช้ทราย ผู้วิจัยจึงเลือกใช้ปูนมอร์ตาร์ซึ่งเป็น
ปูนซีเมนต์ชนิดใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อให้ผสมน้ำและสามารถใช้งานได้เลย แทนการใช้ปูนซีเมนต์ผสมทราย เพื่อให้ง่าย
ต่อการขึ้นรูป ซึ่งในการทดลองครั้งนี้ผู้วิจัยได้ทำการออกแบบแม่พิมพ์เป็น 2 แบบ คือ สี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดความกว้าง
10 เซนติเมตร ยาว 20 เซนติเมตร กว้าง 6 เซนติเมตร และ 6 เหลี่ยม เส้นผ่านศูนย์กลาง 20 เซนติเมตร กว้าง 6
เซนติเมตร โดยมีวัสดุอุปกรณ์และขั้นตอนการขึ้นรูปดังนี้
ตารางที่ 5 แสดงวัสดุอปุ กรณ์สำหรับใช้ผลิตอิฐบล็อกมวลเบาจากผักตบชวา
ขั้นตอน
1. ปูนมอร์ตาร์ 2000 กรัม
2. น้ำ 500 กรัม
3. ผักตบชวา 20 กรัม
4. กะละมัง
5. เกรียงและที่ปาดเรียบ
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ตารางที่ 5 แสดงวัสดุอปุ กรณ์สำหรับใช้ผลิตอิฐบล็อกมวลเบาจากผักตบชวา (ต่อ)
6. สร้างแม่พิมพ์โดยใช้แผ่นฟิวเจอร์บอร์ดตัดให้มีขนาดความกว้าง
10 เซนติเมตร ยาว 20 เซนติเมตร กว้าง 6 เซนติเมตร และใช้เทป
กาวแบบหนาในการจัดยึด เพื่อให้ง่ายต่อการแกะออกจากแม่พิมพ์

7. นำปูนมอร์ต้าร์ 2 กิโลกรัม ผักตบชวา 20 กรัม และน้ำ 500
กรัม ผสมและคนให้เข้ากัน

8. ทำการเทลงแม่พิมพ์และทิ้งไว้ให้เซตตัวเป็นเวลา 1 วันจากนั้น
แกะออกจากแม่พิมพ์แล้วนำไปจากแดด 7 วันสามารถนำไปใช้งาน
ได้

9. สร้างแม่พิมพ์ 6 เหลี่ยมโดยใช้แผ่นฟิวเจอร์บอร์ดตัดให้มีขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 20 เซนติเมตร สูง 2.5 นิว้ และใช้เทปกาวแบบ
หนาในการจัดยึดเพื่อให้ง่ายต่อการแกะออกจากแม่พิมพ์

10. นำปูนมอร์ต้าร์ 2.5 กิโลกรัม ผักตบชวา 30 กรัม และน้ำ 900
กรัม ผสมและคนให้เข้ากัน
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ตารางที่ 5 แสดงวัสดุอปุ กรณ์สำหรับใช้ผลิตอิฐบล็อกมวลเบาจากผักตบชวา (ต่อ)
11. ทำการเทลงแม่พิมพ์และทิ้งไว้ให้เซตตัวเป็นเวลา 1 วันจากนั้น
แกะออกจากแม่พิมพ์แล้วนำไปจากแดด 7 วัน สามารถนำไปใช้
งานได้

การพัฒนาปรับปรุงการแปรรูปผักตบชวาจากคำแนะนำและข้อเสนอแนะของชาวแพสะแกกรัง จังหวัด
อุทัยธานี โดยผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมในการให้คำแนะนำ ผู้วิจัยได้ทำการปรับปรุงพัฒนาการแปรรูปผักตบชวา
เป็นฝ้าเพดานและอิฐบล็อกสำหรับทำทางเดิน โดยในด้านการแปรรูปผักตบชวาเป็นฝ้าเพดานผู้วิจัยได้ทำการลด
ส่วนผสม เพื่อให้ฝ้าเพดานมีน้ำหนักเบา สามารถนำไปใช้งานได้จริง อีกทั้งในส่วนของการแปรรูปผักตบชวาเป็นอิฐบล็อก
มวลเบาสามารถทำได้จริง โดยผู้วิจัยได้ปรับปรุงการใช้ปูนมอร์ต้าร์มาเป็นส่วนหนึ่งในการขึ้นรูปกับผักตบชวา โดยไม่ใช้
ทรายและหินฝุ่นเป็นส่วนประกอบในการขึ้นรูป เพื่อทำการลดน้ำหนักและเพิ่มความแข็งแรงของชิ้นงาน พบว่า ชิ้นงาน
มีความแข็งแรง และจากการทดลองการแปรรูปนี้สามารถนำไปพัฒนาแปรรูปเป็นพื้นห้องน้ำได้
ผลการวิจัย
จากการศึกษาพัฒนาการแปรรูปผักตบชวาเป็นฝ้าเพดานและอิฐบล็อกมวลเบา เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนา
ชุมชนเรือนแพสะแกกรัง จังหวัดอุทัยธานี โดยการนำเสนอแนวทางการออกแบบวัสดุก่อสร้างจากผักตบชวา จากการมีส่วนร่วม
แสดงความคิดเห็นของชาวชุมชนที่มีต่อสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่เกี่ยวกับปัญหาผักตบชวาที่ส่งผลต่อการดำเนิน ชีวิต
สามารถสรุปผลวิเคราะห์ได้ดังนี้
ในด้านการมีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกับชาวแพเป็นช่วงที่ตรงกับสถานการณ์ COVID-19 แพร่ระบาด จึงทำให้
มี ข้ อจำกัด ในการลงพื้นที่ไปปฏิบัติร่วมกับ ชาวบ้านได้ ผู้ วิ จัยจึงได้นำชิ้นงานที่ได้จากการมีส่วนร่วมให้คำแนะนำ
จากชาวชุมชนมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาชิ้นงาน ซึ่งผลที่ได้ในการนำเสนอการออกแบบชิ้นงานเป็นฝ้าเพดานจาก
ผักตบชวา เพื่อใช้พัฒนาเรือนแพสะแกกรัง ซึ่งพบว่าชิ้นงานมีน้ำหนักมากเกินไป ประมาณ 3 กิโลกรัมต่อ 1 แผ่น ซึ่ง
ข้อแนะนำจากชาวชุมชนเรือนแพคืออยากให้ลดน้ำหนัก ของชิ้นงานลง รวมทั้งต้องการให้เพิ่มความแข็งแรงให้กับ
ชิ้นงานมากขึ้น ดังนั้น ทางชาวแพจึงเกิดความกังวลว่าการที่ชิ้นงานมีน้ำหนักมากจะไม่สามารถนำมาใช้กับตัวเรือนแพ
ได้ ชาวแพจึงได้เสนอแนวทางให้ผู้ วิจัยทำการลดน้ำหนักของชิ้นงานและทำการปรับความหนาของชิ้นงาน สามารถ
สรุปรายละเอียดได้ดังนี้
1. ชาวแพต้ องการให้ นำชิ้ น งานไปพั ฒนาและสามารถทำเป็ นพื้ นห้ องน้ ำ ได้ ซึ่ ง ชาวชุม ชนร่ วมกั นเสนอ
ให้ความคิดเห็นว่าให้ผู้วิจัยทำการปรับขนาดของชิ้นงาน ให้มีความหนาถึง 5 เซนติเมตร และใช้ปูนซีเมนต์เข้ามาเป็น
ส่วนประกอบเพื่อจะได้ใช้ทำเป็นพื้นห้องน้ำในเรือนแพ และต้องไม่ให้น้ำซึมผ่านได้
2. ชาวแพต้องการให้นำชิ้นงานไปพัฒนาและสามารถทำเป็น ฝ้าเพดาน โดยชาวชุมชนเสนอให้ทำการปรับ
ความหนาของชิ้นงานให้มีความบางและมีน้ำหนักที่เบา โดยไม่จำเป็นต้องเป็นแผ่นใหญ่
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3. ชาวแพต้องการให้นำชิ้นงานไปพัฒนาและสามารถทำเป็น ผนังห้อง โดยเสนอให้ผู้วิจัยใช้ผักตบชวานำมา
ถักสานเป็นผืนขนาดใหญ่
4. ชาวแพทำการเสนอให้นำดินเหนียว ผสมกับกับผงผักตบชวาแล้วนำไปเผาไฟ เพื่อทำเป็นอิ ฐ เพื่อนำมาใช้
ในการขึ้นรูปเป็นกระถางต้นไม้ หรือเป็นที่ใส่อาหารของสัตว์ รวมทั้งเสนอให้ทำเป็น อิฐตัวหนอนในการปูทางเดิน
บริเวณริมแม่น้ำ
จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น จากการมีส่วนร่วมให้คำแนะนำในการปรับปรุงชิ้นงานจากชาวชุมชนเรือนแพสะแกกรัง
ทางผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงความต้องการของของชาวบ้านที่ต้องการแปรรูปผักตบชวาเพื่อนำมาใช้เป็นส่วนประกอบกับ
เรือนแพ โดยชิ้นงานสามารถบางหรือหนาก็ได้ แต่ต้องมีน้ำหนักเบา อี กทั้งไม่จำเป็นต้องเป็นส่วนหนึ่งกับเรือนแพก็ได้
เช่น สามารถขึ้นรูปเป็นชิ้นงานนำมาแปรรูปทำเป็น อิฐปูทางเดินให้ดีขึ้นได้ ดังนั้น จากคำแนะนำนี้ผู้วิจัยได้ทำการ
ปรับปรุงส่วนผสมในการทำฝ้าเพดานและทำการทดลองการขึ้นรูปผักตบชวาเป็นอิฐบล็อกเพื่อให้สามารถนำไปใช้เป็น
ส่วนหนึ่งในการสร้างทางเดิน
สรุปผลการวิจัย
การศึกษาพัฒนาการแปรรูปฝ้าเพดานจากผักตบชวา เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนเรือนแพ
สะแกกรัง จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งงานวิจัยนี้เป็นการเสนอผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการนำผักตบชวา มาใช้ประโยชน์
เบื้องต้นในการพัฒนาที่อยู่อาศัย
จากกระบวนการมีส่วนร่วมให้คำแนะนำของชาวชุมชนเรือนแพสะแกกรัง ผู้วิจัยจึงได้ทำการวิเคราะห์และ
แก้ไขโดยการเปลี่ยนรูปแบบชิ้นงานจากการทดสอบการแปรรูปผักตบชวาจากไม้อัดเป็นฝ้าเพดานแทน แล้วนำไปเสนอ
ชาวชุมชนให้มีส่วนร่วมในการให้คำแนะนำอีกครั้ง และทำให้เข้าใจถึงความต้องการของชาวชุมนที่ต้องการแปรรูป
ผักตบชวาเพื่อนำมาใช้เป็นส่วนประกอบกับเรือนแพ โดยชิ้นงานสามารถบางหรือหนาก็ได้ แต่ต้องมีน้ำหนักเบา
ในการดำเนินงานการพัฒนาแปรรูปฝ้าเพดานจากผักตบชวา พบว่าระดับการมีส่วนร่วมโดยรวมของชาว
ชุมชนนั่นยังไม่สามารถสรุปผลได้เนื่องจากข้อจำกัดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ส่งผลให้ผู้วิจัย
และชาวชุมชนไม่สามารถลงพื้นที่เพื่อไปทำการนำเสนอและรับฟังการมีส่วนร่วมในการแสดงข้อคิดเห็นร่วมกับชาวแพ
ในขั้นตอนสุดท้ายได้
ในการศึกษาครั้งต่อไป ผู้วิจัยเห็นว่าควรศึกษารูปแบบของการขึ้นรูปฝ้าเพดานจากวัสดุธรรมชาติเพิ่มเติม โดย
ใช้เส้นใยและขุยมะพร้าว พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์แผ่นฝ้าเพดานจากเส้นใยและขุยมะพร้าวผสมน้ำยางธรรมชาติ
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บทคัดย่อ
การวางแผนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และขีดความสามารถของเกษตรกร ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจ
ชุมชน การศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อพัฒนาแผนการผลิตสู่ตลาดของเกษตรกรนาไปสู่การเพิ่มมูลค่าทาง
เศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรชุมชน มีเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์ และมีกระบวนการเก็บ
รวบรวมข้อมูลประกอบด้วย ขั้นเตรียมการและขั้นดาเนินการ ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เกษตรกร ผู้ประกอบการ
นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญการผลิตสินค้าเกษตรในชุมชนจังหวัดสงขลา รวมทั้งหมด 30 ราย ที่คัดเลือกมาแบบเจาะจง
ผลการศึกษาพบว่า การพัฒนาแผนการผลิตตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง นาไปสู่การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
บนฐานทรัพยากรชุมชน โดยเน้นการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชน รวมทั้งการปลูกพืช ทาปศุสัตว์ และ
ประมงที่เหมาะสมกับพื้นที่ พัฒนากระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต การนาเทคโนโลยีที่
ทันสมัยมาใช้ในการผลิต สร้างสรรค์ผลิ ตภัณฑ์จากสินค้าเกษตรให้มีความหลากหลายตามความต้องการของตลาด
พัฒนาช่องทางการตลาดของผลิตภัณฑ์จากสินค้าเกษตรตลอดเวลา การสร้างตราสินค้า และสร้างแบรนด์ให้กับ
ผลิตภัณฑ์จากสินค้าเกษตร อีกทั้งควรมีเครือข่ายความร่วมมือในรูปแบบวิสาหกิจชุมชนผลิตสินค้าเกษตรโดยร่วมมือ
กับภาคเอกชนและผู้ประกอบการท้องถิ่น
คาสาคัญ: การพัฒนาแผนการผลิต มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ จังหวัดสงขลา
Abstract
Planning to increase the productivity and capacity of farmers had affected the community
economic system. The purpose of this research was to develop a production plan for farmers'
markets leading to an increase in economic value based on community resources. The tool to
collect the data was an interview form. The process of collecting the data was composed of the
preparing and implementing stages. The target population included 30 farmers, entrepreneurs,
532

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ครบรอบ 60 ปี
ความท้าทายในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน : 24 มิถุนายน 2565

academic scholars, specialists in agricultural production in the community in Songkla. The results of
the study found that developing the production plans employing the input-process-output cycle
could lead to increasing economic value based on community resources. The agricultural products
that were the identity of the community should be highlighted. In addition to these, planting,
livestock feeding, and fisheries that were suitable for the specific areas were also of high importance.
Moreover, developing efficient and cost- effective production processes, introducing modern
manufacturing technologies, creating the diverse agricultural products for responding the diverse
market needs, always developing channels of distribution for selling the agricultural products,
branding and building brands for such agricultural products, and collaborating with the private
sectors and local entrepreneurs in the form of community enterprising for producing
agricultural products should be taken into consideration.
Keywords: Production Plan Development, Economic Added Value, Songkhla Province
บทนา
การพัฒนาแผนการผลิตของเกษตรกร เพื่อเพิ่มผลิตภาพของปัจจัยการผลิต กระบวนการผลิต และการตลาด
ของสินค้าเกษตรมีความสาคัญ เนื่องจากภาคเกษตรมีความเกี่ยวข้องกับประชากรประมาณ 24 ล้านคน และสัดส่วน
คิดเป็นร้อยละ 10 ของ GDP ยิ่งในยุคสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ทาให้
ภาคบริการซบเซา ภาคเกษตรมีบทบาทมากขึ้นในระบบเศรษฐกิจ อีกทั้งแผนยุทธศาสตร์ชาติการพัฒนาการเกษตรใน
ระยะ 20 ปี (ระหว่างปี พ.ศ. 2561-2580) ที่เน้นการพัฒนาภาคการเกษตรให้มีศักยภาพและขีดความสามารถทางการ
แข่งขัน โดยการยกระดับผลิตภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และสินค้าเกษตร การเน้นการเกษตรที่
ปลอดภัย อันเป็นผลจากกฎกติกาการค้าระหว่างประเทศและกระแสการบริโภคที่ให้ความสาคัญกับความปลอดภัย
อาหาร ทาให้การผลิตสินค้าเกษตรต้องมีการปรับตัวให้เข้าสู่ระบบคุณภาพ มาตรฐานความปลอดภัยของอาหาร เพื่อ
สร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีต่อสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องตลอดห่ วงโซ่ที่มีคุณภาพและความ
ปลอดภัย ดังนั้น แนวทางพัฒนาที่เน้นการจัดการฐานทรัพยากรเกษตรและระบบการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
และการสนับสนุนการทาเกษตรเพื่อสุขภาพ เพื่อต่อยอดสู่เกษตรเชิงพาณิชย์ควบคู่กับการขยายตลาดสินค้าเกษตรทั้ง
ในและต่างประเทศเป็นแนวทางศึกษาที่สาคัญ (สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2564)
ปัญหาของภาคการเกษตร คือ เกษตรกรยังขาดความรู้ในการผลิตและการตลาดเพื่อยกระดับรายได้ ทาให้
การวางแผนการผลิต ทางการเกษตรในภาพรวม ภายใต้เงื่อนไขข้อ จากั ดของทรัพ ยากรที่ไ ด้ม าจากการคานึงถึง
ประสิทธิภาพของปัจจัยการผลิต ได้แก่ ที่ดิน ทุน แรงงาน กระบวนการผลิต ล้วนส่งผลต่อผลผลิตการเกษตร และการ
เปลี่ยนแปลงปัจจัยการผลิต เกี่ยวกับปรับปรุงสภาพดินที่คานึงถึงสิ่งแวดล้อม การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ และการลงทุนใน
เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยที่อาศัยเงินทุนจากการสะสมเงินออมของผู้ประกอบการท้องถิ่นและบางส่วนมีการกู้ยืม จึง
ถูกตระหนักและให้ความสาคัญ ดังนั้น การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของเกษตรกรในชุมชน ควรมีการวางแผนการผลิต
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ทางการเกษตร การพัฒนาปรับปรุงผลิตภาพของปัจจัยการผลิตทางการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและบรรลุ
เป้าหมายการผลิตให้มีกาไรสูงสุด ควบคู่ไปกับการวางแผนสื่อสารการตลาดอย่างเหมาะสม เพื่อให้สามารถเพิ่ม
ศักยภาพทางการแข่งขัน สร้างความเชื่อมั่นและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสินค้าเกษตรได้ เป็นอีกแนวทางที่ช่วยเพิ่ม
ศักยภาพและขีดความสามารถประสิทธิภาพการดาเนินงานของผู้ประกอบการในท้องถิ่นที่นาไปสู่การยกระดับรายได้
และคุณภาพชีวิตที่ดีและผลิตภัณฑ์มวลรวมที่เพิ่มขึ้น นอกจากนั้น แนวคิดของสานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
(2564) กล่าวถึงการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ จากการนาภูมิปัญญาและทรัพยากรที่มี
อยู่แล้วในท้องถิ่น ซึ่งเป็นทุนชุมชนมาปรับปรุงต่อยอด เพิ่มความทันสมัย และผลิตที่ตรงกับความต้องการของตลาด
เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยยกระดับรายได้แก่เกษตรกร
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากลักษณะการผลิตทางการเกษตรส่วนใหญ่ของไทย เป็นการผลิตแบบใช้ที่ดินเป็นหลัก
การเปลี่ยนแปลงผลักดันทาให้เกิดการพัฒนาหรือยกระดับผลิตภาพ จะเป็นการยกระดับผลิตภาพของที่ดิน อีกทั้งการ
ยกระดับผลิตภาพของแรงงาน ก็เป็นอีกปัจจัยที่สาคัญ เป็นแรงขับเคลื่อนของภาคส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จะเห็นว่า
ประเทศไทยยังคงต้องการวางแผนการผลิตสู่ตลาดเพิ่มยกระดับการผลิตทางการเกษตร แนวโน้มในอนาคตยังคง
ต้องการเน้นการปรับปรุงผลิตภาพของปัจจัยการผลิตทางการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับ ชุมชน โดย
งานวิจัยนี้พิจารณาเฉพาะสินค้าเกษตรที่ปลูกหมุนเวียนสับเปลี่ยนได้ในรอบปี ในส่วนของจังหวัดสงขลา สินค้าเกษตร
คือข้าว เป็นผลิตผลหนึ่งทางการเกษตรที่ปลูกและนามาบริโภคเพื่อเป็นอาหารหลัก พบว่า เกษตรกรในพื้นที่ของ
จังหวัดสงขลา ยังคงนิยมปลูกข้าวเพื่อเก็บไว้บริโภคในครัวเรือน และส่วนใหญ่ปลูกข้าวพันธุ์พื้นเมือง ซึ่งเลือกพันธุ์ข้าว
ที่เหมาะกับสภาพอากาศและภูมิศาสตร์ของพื้นที่ นอกจากนั้น มีการปลูกผัก ทาปศุสัตว์ เลี้ยงวัว ไก่ แพะ และแปรรูป
สินค้าเกษตร ซึ่งผสมผสานกันเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ จึงนามาซึ่งงานวิจัยครั้งนี้ในการศึกษาแผนการผลิตสู่ตลาด
ของเกษตรกรเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ และหาแนวทางเพื่อพัฒนาแผนการผลิตสู่ตลาดของเกษตรกรนาไปสู่การ
เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรชุมชน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเห็นถึงปัญหาของเกษตรกรในการวางแผนด้านการผลิต
และการตลาดของผลผลิตชุมชน นักวิจัยจึงมีเป้าหมายเพื่อช่วยยกระดับรายได้แก่เกษตรกรในชุมชน ด้วยการศึกษา
แผนการผลิตสู่ตลาดของเกษตรกร และพัฒนาแผนการผลิตสู่ตลาดเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของเกษตรกรในชุมชนและ
สนับสนุนการทาเกษตรตามวิถีชาวบ้านบนฐานทรัพยากรชุมชน
วัตถุประสงค์การวิจัย
วัตถุประสงค์หลัก คือ เพื่อพัฒนาแผนการผลิตสู่ตลาดของเกษตรกรนาไปสู่การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจบนฐาน
ทรัพยากรชุมชน
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดทฤษฎีการผลิตกล่าวถึงการนาเอาปัจจัยการผลิต อันได้แก่ ที่ดิน ทุน แรงงาน และความสามารถใน
การประกอบการมาผ่านกระบวนการอย่างใดอย่างหนึ่งภายใต้เทคโนโลยีระดับหนึ่ง ผสมผสานกันเพื่อให้เกิดสินค้าและ
บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ การผลิ ตเป็นกระบวนการเพิ่มคุณค่าหรือ
อรรถประโยชน์ทางเศรษฐกิจ (Economic Utility) ให้กับปัจจัยการผลิตต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์
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ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด การผลิต จึงประกอบไปด้วยการทาให้เกิดสินค้าหรือบริการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นสิ่งที่มี
ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ ที่เรียกว่า อรรถประโยชน์ โดยอาศัยแรงงานของมนุษย์ ทั้งกาลังกายและกาลังความคิด
แรงงานของสัตว์ หรือเครื่องมือเครื่องจักรต่างๆ โดยฟังก์ชันการผลิตแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการผลิตกับ
ผลผลิต เพื่อวัดปริมาณการใช้ปัจจัยการผลิตให้ได้ผลผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงสุด จานวนผลผลิตรวมจะมากหรือน้อย
ขึ้ น อยู่ กั บ ปั จ จั ย ได้ แก่ จ านวนปั จ จั ย การผลิตที่ ใช้ ในการผลิต เทคโนโลยี ที่ ใ ช้ ใ นการผลิต ประสิท ธิ ภาพของการ
บริหารงาน และการขยายขนาดการผลิตในระยะยาว (วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน, 2562)
การผลิต ในทางเศรษฐศาสตร์แบ่ งช่วงที่ใช้ในการผลิตออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงระยะสั้น (Short Run)
หมายถึง ช่วงที่ผู้ผลิตไม่สามารถจะเพิ่มหรือลดปัจจัยการผลิตคงที่ได้ จะเปลี่ยนแปลงได้เฉพาะปัจจัย ผันแปรเท่านั้น
ผู้ผลิตจะต้องนาปัจจัยผันแปรมาใช้ให้พอเหมาะตามกาลังของปัจจัยคงที่ที่มีอยู่เพื่อให้ต้นทุนการผลิตต่าที่สุด เพื่อผู้ผลิต
จะได้รับกาไรสูงสุด และช่วงระยะยาว (Long Run) หมายถึง ช่วงที่ปัจจัยการผลิตทุกประเภทสามารถเปลี่ยนแปลงได้
ปัจจัยการผลิตซึ่งเป็นปัจจัยคงที่ในระยะสั้น เมื่อเข้าสู่ระยะยาวแล้วปัจจัยเหล่านี้ จะสามารถแปรเปลี่ยนไปได้ นั่นคือ
ในระยะยาวปัจจัยทุกประเภทจะเป็นปัจจัยผันแปรทั้งหมด จากที่กล่าวมาจึงไม่สามารถจะชี้ชัดลงไปได้ว่าระยะ
เวลานานเท่าใดจึงจะเป็นการผลิตในระยะสั้น หรือระยะเวลานานเท่าไรจึงจะเป็นการผลิตในระยะยาว หลักเกณฑ์ที่ใช้
แบ่งช่วงระยะเวลาในการผลิต คือ หากมีปัจจัยบางประเภทเป็นปัจจัยคงที่ การผลิตนั้นก็จะเป็นการผลิตในระยะสั้น
แต่ถ้าปัจจัยการผลิตนั้นเป็นปัจจัยผันแปรทั้งหมด การผลิตนั้นก็จะเป็นการผลิตในระยะยาว เนื่องจากในระยะสั้นมีทั้ง
ปัจจัยคงที่และปัจจัยผันแปร ดังนั้ น ต้นทุนการผลิตก็จะมีทั้งต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปร ส่วนในระยะยาวก็จะมีแต่
ต้นทุนผันแปร เนื่องจากมีแต่ปัจจัยผันแปรเท่านั้น
ปัจจัยการผลิต (Factors of Production) เป็นการที่ผู้ผลิตนาปัจจัยการผลิตต่างๆ มาผ่านกระบวนการผลิต
ขึ้นเป็นสินค้าหรือบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค สามารถแบ่งปัจจัยการผลิตออกเป็น 4 ชนิด ได้แก่
ที่ดิน แรงงาน ทุน และผู้ประกอบการ กล่าวคือ ที่ดิน (Land) ที่ดินมีลักษณะที่ต่างไปจากปัจจัยการผลิตอื่น คือ เป็น
สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เคลื่อนย้ายไม่ได้ มีปริมาณจากัด และแรงงาน (Labor) หรือทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง
ผู้ที่ทางานให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจในการผลิตสินค้าหรือบริการ โดยอาศัยทั้งกาลังแรงกายและกาลังความคิด
การใช้แรงงานจะต้องเป็นการใช้แรงงานที่ ได้รับค่าตอบแทนเป็นตัวเงิน หรือสิ่งของอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ส่วน
แรงงานที่ไม่ได้รับผลตอบแทนจะไม่ถือว่าเป็นแรงงานตามความหมายนี้ ส่วนทุน (Capital) คือ สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมา
เพื่อ ใช้อานวยความสะดวกในกระบวนการผลิต สิน ค้า และบริก าร หรือ เป็น การสะสมสิน ค้า ในรูป ของเครื่อ งมือ
เครื่องจักร อุปกรณ์การผลิตต่างๆ ทุน จึงหมายถึง สินค้าประเภททุน ซึ่งจัดเป็นทุนที่แท้จริง โดยไม่นับรวมเงินทุน
ซึ่งเป็นทุนที่เป็นตัวเงินเข้าไว้ในความหมายดังกล่าว อีกทั้งผู้ประกอบการ (Entrepreneur) หมายถึง ความสามารถใน
การดาเนินการวางแผน จัดการทางด้านธุรกิจ ทาการผลิตภายใต้ความเสี่ยง ผู้ประกอบการเป็นผู้ ที่รวบรวมปัจจัยการ
ผลิตต่างๆ เพื่อทาการผลิตขึ้นเป็นสินค้าหรือบริการ และเป็นผู้ตัดสินใจเกี่ยวกับปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจว่าจะ
ผลิตอะไร อย่างไร และเพื่อใคร
ส่วนการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน เป็นวิธีการที่ช่วยวิเคราะห์ประกอบการตัดสินใจเพื่อประเมินความ
คุ้มค่าของการลงทุนในผลผลิต กล่าวคือ ต้นทุน (Cost) คือ ค่าใช้จ่ายในการผลิต และหากแบ่งต้นทุนการผลิตเป็น
2 ประเภท ได้แก่ ต้นทุนคงที่ และต้นทุนผันแปร โดยต้นทุนคงที่ เป็นต้นทุนที่ไม่เปลี่ยนแปลงตามปริมาณผลผลิต
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เป็นต้นทุนที่ผู้ผลิตต้องจ่ายแม้ไม่มีการผลิต หรือว่าผลิตเป็นปริมาณมากน้อยเพียงไรก็ตาม ผู้ผลิตจาเป็นต้องจ่ายเป็น
จานวนเงินเท่าเดิม เช่น รายจ่ายค่าเช่ารายเดือน ค่าเสื่อมราคา และค่าเบี้ยประกันภัย เป็นต้น จะเห็นได้ว่าไม่ผันแปร
ตามปริมาณการผลิต แต่มีการจ่ายคงที่อยู่จานวนหนึ่ง ส่วนต้นทุนผันแปร เป็นต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงตามปริมาณ
ผลผลิต เป็นต้นทุนที่ผู้ผลิตต้องจ่ายเงินเป็นจานวนมากเมื่อมีการผลิตมาก และจ่ายเงินเป็นจานวนลดลงเมื่อมีการผลิต
ลดลง ถ้าไม่มีการผลิตก็ไม่ต้องจ่าย เช่น ค่าวัตถุดิบ ค่าแรงงานคนงาน ค่าน้า และค่าไฟฟ้า เป็นต้น จะเห็นได้ว่าเมื่อไม่มี
การผลิตผู้ผลิตจะไม่มีรายจ่ายในรายการผันแปร ดังนั้น ต้นทุนการผลิตรวมทั้งหมด ประกอบด้วย ต้นทุนคงที่และ
ต้นทุนผันแปร รวมเข้าด้วยกัน อีกทั้งควรรวมต้นทุนค่าเสียโอกาส (Opportunity Cost) ซึ่งเป็นราคาปัจจัยการผลิตที่
พิจารณาค่าเสียโอกาสของผู้ผลิตในการผลิตนัน้ ส่วนนี้จะนับรวมเป็นต้นทุนการผลิตด้วย
รายรับจากการผลิต (Revenue) มาจากมูลค่าที่ผลิตได้ ทั้งนี้ เป้าหมายของผู้ผลิต คือ กาไร และกาไรจะ
เกิดขึ้นได้เมื่อเปรียบเทียบรายรับและต้นทุนการผลิต ถ้ารายรับสูงกว่าต้นทุนการผลิตจะทาให้มีกาไร ตรงกันข้ามถ้า
รายรับต่ากว่าต้นทุนการผลิตจะขาดทุน สามารถคานวณรายรับรวม (Total Revenue: TR) ได้ จากการคูณราคาต่อ
หน่วยของสินค้า (P) ด้วยปริมาณสินค้าที่ขายได้ (Q) กาไรจากการผลิต (Profit) หมายถึง ผลต่างระหว่างต้นทุนการ
ผลิตทั้งหมด (Total Cost) และรายรับจากการขายผลผลิตทั้งหมด (Total Revenue) หากเปรียบเทียบต้นทุนกับ
ผลตอบแทน (Cost and Benefit) เป็นการช่วยผู้ผลิตตัดสินใจเลือกว่าควรจะผลิตหรือไม่ เป็นปริมาณเท่าไร จะเห็นว่า
ผู้ผลิตจาเป็นต้องตัดสินใจเลือก เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เหมาะสมหรือดีที่สุด ทั้งนี้ ผู้ผลิตสามารถเลือกจากจุดที่รายรับรวม
(TR) ห่างจากต้นทุนรวม (TC) มากจะทาให้มีกาไรมากที่สุด หรือเปรียบเทียบจากจุดที่ค่ารายรับเพิ่ม (MR) เท่ากับค่า
ต้นทุนเพิ่ม (MC) โดยตราบใดที่รายรับเพิ่มมากกว่าต้นทุนเพิ่มผู้ผลิตจะสามารถขยายการผลิตออกไปได้ จนถึงจุดที่มีคา่
เท่ากัน เพราะจะได้รับกาไรเพิ่มขึ้นจากการขยายการผลิตนั้น ดังนั้น จุดที่ MC = MR ทาให้ทราบปริมาณการผลิตที่
เหมาะสมที่สุด
แนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ให้ความสาคัญต่อการพัฒนาที่เริ่มจากฐานทรัพยากรในท้องถิน่ หรือทุนใน
ชุมชน ตลอดจนการมีส่วนร่วมของพหุภาคี เช่น ภาครัฐ ภาคธุรกิจ และนักวิชาการ เป็นต้น เพื่อนาไปสู่การพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่นอย่างบูรณาการ ซึ่งเป็นรากฐานที่สาคัญของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน เศรษฐกิจชุมชนประกอบด้วย
กิจกรรมเศรษฐกิจ ทั้งภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ ที่คนในชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมคิด ร่วมทา
ร่วมรับผลประโยชน์ และร่วมเป็นเจ้าของ โดยการพัฒนาจากฐานของศักยภาพของท้องถิ่น หรือทุนในชุมชน ซึ่งรวมถึง
เงินทุน แรงงาน วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น พิพิธภัณฑ์ วัด ที่ดิน แหล่งน้า ความหลากหลายทางชีวภาพ สภาพ ภูมิ
ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ โดยมีเป้าหมายสาคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน คือ เพื่อพัฒนาศักยภาพตั้งแต่ระดับ
บุคคล ครอบครัว และชุมชน โดยใช้กิจกรรมเศรษฐกิจสร้างกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งจะทาให้ชุมชนพึ่งตนเองได้ ใน
ขณะเดียวกันยังมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการอนุรักษ์วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้การพัฒนาตอบสนองความต้องการของคนในชุมชน และสอดคล้องกับศักยภาพของ
ท้องถิ่น สร้างภาคีและเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อประสานพลังสร้างสรรค์ ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน
โดยมีบุคคลในชุ มชนเป็นแกนกลาง อีกทั้งมี ภาคส่วนอื่น ทาหน้าที่ช่วยกระตุ้น อานวยความสะดวก ส่งเสริม และ
สนับสนุนการพัฒนา (สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน, 2564)
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แนวคิดการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ กล่าวถึง การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของสินค้าเกษตร แนวทางหนึ่ง
เกี่ยวข้องกับการนาผลิตผลทางการเกษตรมาแปรสภาพจากลักษณะเดิมไปเป็นกระบวนการผลิตที่ไม่ซับซ้อน ซึ่งอาจ
เกิดจากการแปรสภาพตามธรรมชาติให้ต่างไปจากเดิมเพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งมีทั้งสินค้าเกษตร
ด้านที่ไม่ใช่อาหารและด้านอาหาร ในส่วนด้านอาหารจะมีกระบวนการแปรรูปและถนอมอาหารเข้ามาเกี่ยวข้องทาให้
สินค้ามีราคาและมูลค่ามากกว่าที่เคยมี ลดปัญหาผลผลิตล้นตลาด ช่วยส่งเสริมให้เกิดอาชีพ ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง
สินค้าเกษตรลดลง เพราะสินค้าเกษตรมีลักษณะที่ใหญ่และกินเนื้อที่มาก จึงทาให้ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าเกษตร
เป็นรายการหนึ่งที่สาคัญของต้นทุนการตลาด การแปรรูปก่อให้เกิดธุรกิจต่อเนื่อง (สานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร,
2564) นอกจากนั้น การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในด้านอื่นๆ ได้แก่ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การโฆษณาประชาสัมพันธ์
การทาการตลาดยุคใหม่ ก็เป็นอีกแนวทางสร้างมูล ค่าเพิ่ม โดยทาให้ราคาถูกเพิ่มสูงขึ้นจากปกติ จากผลของปัจจัย
การผลิตต่างๆ ที่ผู้ประกอบการเพิ่มเข้าไป แล้วทาให้ผู้บริโภคพึงพอใจมากขึ้น เช่น การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้สวยงาม
ทันสมัย การสื่อสารประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ก็เป็นอีกหนทางที่ทาให้ตั้งราคาได้สูงขึ้น อิงกับความเชื่อของผู้บริโภคว่า
สินค้าที่จาหน่ายมีคุณค่าเหมาะสมกับราคาได้
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน (2564) ศึกษาการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรมีปัจจัยหลาย
อย่างที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การจัดการด้านกระบวนการผลิตทาให้มีต้นทุนต่า เพราะสามารถผลิต สินค้าได้คุณภาพอย่าง
สม่ าเสมอ การรณรงค์ ก ารผลิ ต สิ น ค้ า เกษตรที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม เช่ น การท าเกษตรอิ น ทรี ย์ โดยไม่ ใ ช้
สารเคมีการตลาดด้านการสร้างแบรนด์สินค้า และการพัฒนาการผลิตด้านการรับรองมาตรฐาน GAP เพื่อเพิ่มมูลค่า
ผลผลิต และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ อีกทั้งการสร้างมูลค่าโดยพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ ส่วน พฤทธ์สรรค์ สุทธิไชยเมธี
( 2562 ) ศึกษาการวางแผนการผลิตทางการเกษตร ด้านปัจจัยการผลิต เช่น ทุน แรงงาน เป็นต้น อีกทั้งการสะสม
เงินทุนผ่านการออม และติดตามผลการดาเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่วน ลักขณา ฤกษ์เกษม (2562)
ศึกษาการพยากรณ์ความต้องการสินค้าสาหรับการวางแผนการผลิต เป็นการศึกษาและเปรียบเทียบวิธี การพยากรณ์
สาหรับการพยากรณ์ความต้องการ เพื่อหาวิธีพยากรณ์ล่วงหน้าที่เหมาะสมที่สุด สามารถเลือกแผนการผลิตที่ทาให้มี
กาไรสูงสุด และต้นทุนต่าที่สุด ขณะที่ สุมาลี พารุรังกูล และ วัลลภ บัวชุม (2562) ศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไข
ปัญหาการใช้งานโมดูลการวางแผนการผลิต มีวัตถุประสงค์เพื่อระบุระดับปัญหาในการใช้งานโมดูลการวางแผน
การผลิตของระบบ SAP ภายใต้การวิเคราะห์ปัญหาที่คานึงถึงการเสียต้นทุนต่าที่สุด ขณะที่ อรนันท์ เชาว์พานิช และ
วทัญญู เชาว์พานิช (2562) ศึกษาการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ เพื่อการวางแผนการผลิตข้าวนาปี จังหวัด
มหาสารคาม ภายใต้ข้อจากัดและเงื่อนไขการผลิต ส่วน รัชฎา แต่งภูเขียว และ ณัฐนันท์ อิสสระพงศ์ (2562) ศึกษา
การวิเคราะห์เปรียบเทียบวิธีการพยากรณ์สาหรับการวางแผนการผลิต กรณีศึกษาบริษัทผลิตเนื้อโคขุน จังหวัดนครพนม
โดยมีทางเลือกในการผลิตหลากหลายรูปแบบ นอกจากนั้น กฤษดา พัวสกุล และคณะ (2562) ศึกษาการออกแบบ
กระบวนการวางแผนการผลิตสาหรับโรงงาน ที่ส่งผลต่อการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ผู้ประกอบการ จากการ
ทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สามารถนามาเป็นกรอบแนวคิด ในการวิจัยครั้งนี้ ดังรายละเอียด
ภาพที่ 1
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การวางแผนการผลิตสู่ตลาดใน
ด้านต่างๆ ได้แก่
1. ด้านผลิตภัณฑ์
2. ด้านกระบวนการผลิต
3. ด้านการตลาด
4. ด้านช่องทางการตลาด
5. ด้านต้นทุนการผลิต
6. ด้านการกาหนดราคา
และผลตอบแทน

การพัฒนาแผนการผลิตสู่ตลาดเพื่อ
เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
1. พัฒนาต้นทาง
2. พัฒนากลางทาง
3. พัฒนาปลายทาง

ภายใต้เงื่อนไข การใช้ทรัพยากรชุมชน
ที่คานึงถึงการลดต้นทุน และการเพิ่มรายได้

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย
การพัฒนาแผนการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรชุมชน มีประชากรกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่
เกษตรกรในชุมชนจังหวัดสงขลา ผู้ประกอบการ นักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญการผลิตสินค้าเกษตร รวมทั้งหมด 30 ราย
ได้ทาการเลือกหน่วยตัวอย่างแบบเจาะจง โดยเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายนี้พิจารณาจากอาชีพและประสบการณ์
ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรในท้องถิ่นจังหวัดสงขลา มาเป็นระยะเวลามากกว่า 5 ปี การเก็บรวบรวมข้อมูลมีทั้งข้อมูล
ปฐมภูมิ และข้อมูลทุติยภูมิ กล่าวคือ 1) ข้อมูลปฐมภูมิ ได้จากการสัมภาษณ์การวางแผนการผลิตของเกษตรกรเพื่อ
เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ในขณะเดียวกันก็มีคาถามปลายเปิดเพื่อให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ สามารถอธิบายประสบการณ์หรือ
แสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดกว้าง และ 2) ข้อมูลทุติยภูมิ ประกอบด้วย การทบทวนเอกสารและรวบรวมข้อมูลด้าน
การผลิต การตลาดสินค้าเกษตร งานวิจัย บทความและข่าวสาร ข้อมูลจากสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูลจาก ส่วน
ราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามาเป็นข้อมูลและแนวทางในการตั้งประเด็นคาถามเพื่อการสัมภาษณ์ และใช้วิธีการ
สังเกตร่วมด้วย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ ประกอบด้วยข้อคาถาม 3 ส่วน ได้แก่ 1) ส่วนที่หนึ่ง
คาถามข้อ มูล ทั่ว ไปของผู้ใ ห้สัม ภาษณ์ ประกอบด้ว ย เพศ อายุ ระดับ การศึก ษา และสถานะของผู้ ใ ห้สัม ภาษณ์
2) ส่วนที่สอง คาถามเกี่ยวกับการวางแผนการผลิตสู่ตลาด ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านกระบวนการผลิต ด้าน
การตลาดด้านช่องทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ ด้านต้นทุนการผลิต และด้านการกาหนดราคาและผลตอบแทน และ
3) ส่วนที่สาม คาถามเกี่ยวกับการพัฒนาแผนการผลิตสู่ตลาดที่นาไปสู่การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจบนฐานทรัพยากร
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ชุมชนในจังหวัดสงขลา ประกอบด้วย การพัฒนาในช่วงต้นน้า ช่วงกลางน้า และช่วงปลายน้า อีกทั้งมีแบบบันทึกจาก
การสังเกต สิ่งที่พบในขณะเก็บข้อมูลภาคสนามเพื่อนามาเป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ผลการวิจัยให้ชัดเจนมากขึ้น
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยทาการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (Indepth Interview) ประกอบกับการสังเกต
แบบไม่มีส่วนร่วม มีกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล กล่าวคือ 1) ขั้นเตรียมการ เนื่องจากผู้วิจัยได้ผ่านการอบรม
จริ ย ธรรมการวิจั ยในมนุ ษย์ จึ ง เก็ บ รวบรวมข้ อมู ลด้ วยตนเอง โดยผู้วิ จั ย ได้ เ ตรี ยมตั วทั้ง ด้า นความรู้ท างวิชาการ
ด้านระเบียบวิธีวิจัย เทคนิคการเก็บข้อมูล สถานที่ที่จะไปเก็บข้อมูล มีการศึกษานาร่องในพื้นที่ที่มีลักษณะเหมือนกับ
กลุ่มผู้ให้ข้อมูล จานวน 3 ราย เพื่อทดลองฝึกทักษะการเก็บและได้ปรับปรุงแนวคาถามก่อนใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจริง และ 2) ขั้นดาเนินการ ผู้วิจัยลงพื้นที่ในจังหวัดสงขลา เลือกชุมชนที่มีบุคคลที่รู้จักกันเป็นผู้ประสานงาน
และเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือในชุมชนแห่งนั้น เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างเกิดความไว้วางใจและยินดีให้ข้อมูลด้วยความเต็มใจ
โดยชี้แจงวัตถุประสงค์การศึกษา ขั้นตอนการวิจัย และขออนุญาตสัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูล ทั้งนี้ จะสอบถามเฉพาะ
กลุ่มตัวอย่างที่สมัครใจในการให้สัมภาษณ์ มีการแนะนาตัวผู้วิจัยแก่ผู้ให้สัมภาษณ์ก่อนจะเริ่มสอบถามทุกครั้ง บางครั้ง
มีการถามต่อเนื่องเพื่อความกระจ่างในประเด็นที่ตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ให้อิสระแก่ผู้ให้ข้อมูลได้แสดงความ
คิดเห็นเต็มที่ ใช้เวลาในการสัมภาษณ์ประมาณ 60 นาทีต่อคน
นอกจากนั้น ผู้วิจัยได้ทาการสังเกต กิจกรรมการผลิตสู่ตลาดของเกษตรกร และทาการบันทึกสรุปสิ่งต่างๆ ไว้
นามาเป็นข้อมูลในการประมวลผล เพื่อเป็นการแสดงความน่าเชื่อถือของข้อมูลให้มากขึ้น (Trustworthiness) ทั้งนี้
การศึกษาเชิงคุณภาพไม่ได้เน้นข้อมูลที่เป็นตัวเลขมายืนยันผลการศึกษามากนัก ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติการ
แจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) นาข้อมูลจากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์
จาแนก แยกแยะ และเรียบเรียงเชิงพรรณนา รวมระยะเวลาในการทาวิจัยทั้งหมด 12 เดือน
ผลการวิจัย
จากการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย 30 ราย เกี่ยวกับการพัฒนาแผนการผลิตสู่ตลาดของเกษตรกรนาไปสู่การ
เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรชุมชน พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 18 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 60.0 มีอายุอยู่ในช่วงระหว่าง 41-50 ปี จานวน 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 26.6 มีการศึกษาในระดับมัธยมศึก ษา
ตอนปลายหรือ ปวช. จานวน 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.3 ถัดมามีระดับการศึกษาปริญญาตรี จานวน 8 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 26.7 ขณะที่ผู้ให้สัมภาษณ์เป็นเกษตรกร จานวน 15 ราย คิดเป็นร้อยละ 50.0 ถัดมาเป็นผู้เชี่ยวชาญการผลิต
สินค้าเกษตร จานวน 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 26.7 และมีผู้ป ระกอบการ จานวน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 13.3 ถัดมาเป็น
นักวิชาการ จานวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.0 ส่วนผลการสัมภาษณ์กลุ่มเกษตรกร จานวน 15 ราย เกี่ยวกับการ วาง
แผนการผลิตสู่ตลาดเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ (ตารางที่ 1) เมื่อจาแนกความคิดเห็นพบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ ส่วน
ใหญ่เห็นด้วยว่าการผลิตสินค้าคานึงถึงอัตลักษณ์ของท้องถิ่น เช่น ปลูกข้าวพันธุ์พื้นเมืองต่างๆ พืชผัก ปศุสัตว์ และ
ประมง เป็นต้น ส่วนต้นทุนการผลิตค่อนข้างสูง มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรต่างๆ เช่น แปรรูปข้าวเปลือกเป็น
ข้ า วกล้ อง ข้ า วซ้ อ มมือ ขนมจี น และแป้ ง ข้ าวเจ้า เป็ น ต้ น มี ก ระบวนการผลิตที่ไม่ ซับ ซ้อ นมากนั ก ด้ า นช่ องทาง
การตลาดของผลิตภัณฑ์ ส่วนใหญ่มีการจาหน่ายเฉพาะในตลาดชุมชน ด้านการกาหนดราคาและผลตอบแทน มีการ
กาหนดราคาบวกเพิ่มจากต้นทุนทั้งหมด ทาให้ได้กาไรเสมอ
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ตารางที่ 1 ความคิดเห็นการวางแผนการผลิตสู่ตลาดเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดสงขลา
(15 ราย)
ประเด็น
การวางแผน
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
1. ด้านผลิตภัณฑ์
การผลิตสินค้ามีที่คานึงถึงอัตลักษณ์ของท้องถิ่น เช่น ปลูกข้าว
14
1
พันธุ์พื้นเมืองต่างๆ พืชผัก ปศุสัตว์ และประมง เป็นต้น
มี ก ารแปรรู ป ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สิ น ค้ า เกษตรต่ า งๆ เช่ น แปรรู ป
12
3
ข้ า วเปลื อ กเป็ น ข้ า วกล้ อ ง ข้ า วซ้ อ มมื อ ขนมจี น และแป้ ง
ข้าวเจ้า เป็นต้น
2. ด้านกระบวนการ มี ก ระบวนการผลิ ต เช่ น การปลู ก ข้ า ว ตั้ ง แต่ เ ตรี ย มดิ น
7
8
ผลิต
ปรับปรุงดิน แบบปลอดสารพิษ เน้นการปลูกที่เน้นคุณภาพ
และปลอดภัยต่อผู้บริโภค
มีกระบวนการผลิตที่ไม่ซับซ้อนมากนัก
12
3
3. ด้านการตลาด
มีการสร้างแบรนด์ โลโก้ ตราสินค้า
1
14
มีบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม ทันสมัย เพื่อเพิ่มมูลค่าแก่ผลผลิต
2
13
มีการพัฒนาตลาดออนไลน์ เพื่อเพิ่มรายได้จากยอดจาหน่าย
2
13
ที่เพิ่มขึ้น เช่น ผ่าน Facebook Instagram Line เป็นต้น
4. ด้านช่องทางการ
มีการจาหน่ายเฉพาะในตลาดชุมชน
12
3
ตลาดของผลิตภัณฑ์
มีการจาหน่ายทั้งตลาดในชุมชนและตลาดนอกชุมชน
4
11
มีการจาหน่ายในงาน OTOP ออกบู๊ทในงานต่างๆ ทั้งในและ
3
12
นอกจังหวัด
5. ด้านต้นทุนการผลิต ต้นทุนการผลิตมีค่อนข้างสูงมาก
13
2
มีการบันทึกต้นทุนการผลิตไว้อย่างละเอียด เช่น ต้นทุนทั้งหมด
1
14
ต้นทุนคงที่ และต้นทุนผันแปร เป็นต้น
6. ด้านการกาหนด
มีการกาหนดราคาบวกเพิ่มจากต้นทุนทั้งหมด ทาให้ได้กาไร
7
8
ราคาและผลตอบแทน เสมอ
มีการกาหนดราคาตามตลาดของสินค้านั้น ทาให้บางครั้งขาดทุน
1
14
รวมคะแนนทั้งหมด
91
119
การพัฒนาแผนการผลิตสู่ตลาดของเกษตรกรนาไปสู่การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรชุมชน เมื่อ
จาแนกความคิดเห็นพบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นตั้งแต่การพัฒนาต้นทาง การพัฒนากลางทาง
และการพัฒนาปลายทาง จะเห็นว่าการพัฒนาต้นทาง ได้แก่ เน้นการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชน รวม
การผลิตปลูกพืช เลี้ยงปศุสัตว์และประมงที่เหมาะสมกับพื้นที่ ทาการเกษตรแบบแม่นยาที่ตรงตามความต้องการของ
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ผู้บริโภคเป้าหมายและคานึงถึงต้นทุ นและผลตอบแทนเทียบเคียงการผลิตสินค้าเกษตรในชุมชนกับประสิทธิภาพ
มาตรฐานและคานึงถึงคุณภาพดีที่สุด การรวมกลุ่มเพื่อใช้เครื่องมือเกษตรของชุมชน การรวมกลุ่มเพื่อใช้ผู้รับเหมา
ภายในชุมชน การรวมกลุ่มเพื่อซื้อปัจจัยการผลิตของเกษตรกรในชุมชน เลือกผลิตสินค้าเกษตรที่มีมูล ค่าสูงและสร้าง
รายได้เร็ว และให้ยึดแนวทางของเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ส่วนการพัฒนากลางทาง ได้ แก่ เน้น
พัฒนากระบวนการผลิตให้ มีประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต ที่คานึงถึงสิ่งแวดล้อม การนาเทคโนโลยีที่ทันสมัย
มาใช้ในการผลิต สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากสินค้าเกษตรให้มีความหลากหลายตามความต้องการตลาด และพัฒนาคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์จากสินค้าเกษตรให้ได้ตามมาตรฐานสากล
นอกจากนั้น ผลของผู้ให้สัมภาษณ์ แสดงความคิดเห็นในส่วนการพัฒนาปลายทาง ได้ แก่ พัฒนาช่องทาง
การตลาดของผลิตภัณฑ์จากสินค้าเกษตรตลอดเวลา การสร้างตราสินค้าและสร้างแบรนด์ให้กับผลิตภัณฑ์จากสินค้า
เกษตร การพยายามขยายการผลิตสินค้าเกษตรไปยังแนวโน้มความต้องการของตลาดในอนาคต และจั ดตั้งรูปแบบ
กิจการแบบต่างๆ ได้แก่ การจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนผลิตสินค้าเพื่อสังคม การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการผลิต
ระหว่างภาคเอกชนและผู้ประกอบการในท้องถิ่น
สรุปและอภิปรายผล
ผลการพัฒนาแผนการผลิตสู่ตลาดของเกษตรกรนาไปสู่การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรชุมชน
พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เป็น เกษตรกร เพศหญิง อยู่ในช่วงอายุ 41-50 ปี ซึ่งตรงกับข้อเท็จจริงว่าบุคคลที่ยึด
อาชีพเกษตรในชุมชนจังหวัดสงขลา มักเป็นบุคคลที่อยู่ในช่วงวัยกลางคน ซึ่งส่วนใหญ่มีการวางแผนการผลิตที่ไม่
ซับซ้อน ยึดแนวคิดการผลิตแบบเดิมที่ยังคงปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ทาประมง ตามลักษณะของบรรพบุรุษสืบมา แม้จะมี
การแปรรูปสินค้าบ้างแต่ไม่มากนัก เนื่องจากยังขาดความรู้ ทักษะ ส่วนด้านการตลาดเลือกจาหน่ายเพียงภายในชุมชน
เพื่อความสะดวกในการขนส่ง การกาหนดราคาแม้จะทาให้มีกาไรแต่ไม่มากนักอยู่ในระดับที่เพียงยังชีพ ไม่เป็นเชิง
ธุรกิจมากนัก
ส่วนการพัฒนาต้นทางของแผนการผลิตสู่ตลาดของเกษตรกรนาไปสู่การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจบนฐาน
ทรัพยากรชุมชน คือ เน้นการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชน รวมทั้งการผลิตปลูกพืช เลี้ยงปศุสัตว์และ
ประมงที่เหมาะสมกับพื้นที่ ทาการเกษตรแบบแม่นยาที่ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคเป้าหมาย ทาการผลิตสินค้า
การเกษตรในชุมชนให้มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานและคานึงถึงคุณภาพที่ดีที่สุด ซึ่งงานวิจัยของ รัชฎา แต่งภูเขียว และ
ณัฐนันท์ อิสสระพงศ์ (2562) ก็ได้ศึกษาความต้องการของผู้บริโภคก่อน และเห็นว่าเป็นประเด็นที่สาคัญเพื่อนามา
พัฒนาสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาด เพราะปัจจุบันวิถี การดาเนินชีวิตของผู้บริโภคเปลี่ยนไปมาก ส่วนการ
รวมกลุ่มเพื่อใช้เครื่องมือทางการเกษตร การรวมกลุ่มเพื่อใช้ผู้รับเหมาภายในชุมชน และการรวมกลุ่มเพื่อซื้อปัจจัยการ
ผลิตทางการเกษตรร่วมกันนั้น ก็เป็นไปตามหลักปรัชญาทฤษฎีใหม่เศรษฐกิจพอเพียง มีว่าการให้เกษตรกรยึดหลักการ
รวมกลุ่ม จะเป็นการช่วยเหลือกันทั้งการจัดหาวัตถุดิบและการหาแรงงานในการผลิต ทั้งนี้ ให้คานึงถึงหลักสาคัญสาม
ประการ คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันที่ดี ควบคู่กับการมีความรู้และคุณธรรมจะทาให้
การประกอบกิจการชุมชนมั่นคงและยั่งยืนได้ (พฤทธ์สรรค์ สุทธิไชยเมธี, 2562)
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ขณะที่การพัฒนากลางทาง คือ เน้นพัฒนากระบวนการผลิตให้ มีประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต โดย
คานึงถึงสิ่งแวดล้อมนั้น งานวิจัยของ กฤษดา พัวสกุล และคณะ (2562) ก็ได้ให้ความสาคัญด้านกระบวนการผลิตที่
คานึงถึงสิ่งแวดล้อมเช่นกัน รวมถึงการเลือกใช้วัตถุดิบบางประเภท ควรป้องกันหรือหาแนวทางลดการเกิดปัญหา
มลภาวะสิ่งแวดล้อมที่ส่งกลิ่นเหม็นแก่ชุมชน เช่น การผลิตขนมที่ทาจากวัตถุดิบปลา กุ้ง เป็นต้น ส่วนการพัฒนาด้าน
การนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการผลิต สร้างสรรค์ผลิ ตภัณฑ์จากสินค้าเกษตรให้มีความหลากหลายตามความ
ต้องการตลาด และพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์จากสินค้าเกษตรให้ได้ตามมาตรฐานสากลนั้น จะเห็นว่าแนวคิดของ
สานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (2564) ก็ได้นาเสนอการผลิตการเกษตรยุคใหม่ ว่าควรนานวัตกรรมเทคโนโลยีที่
ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตต่อพื้นที่หนึ่งหน่วย อีกทั้งควรมีการคานึงถึง
กระบวนการผลิตที่สะอาด ปลอดภัยต่อผู้บริโภค สินค้าที่จาหน่ายหากได้รับการยืนยันตรวจสอบด้านคุณภาพตาม
หลักสากล จากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือจะได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น
นอกจากนั้น การพัฒนาปลายทาง คือ พัฒนาช่องทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ เกษตรตลอดเวลา ซึ่งมีแนวคิด
ของ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน (2564) นาเสนอว่าการปรับปรุงตลาดสินค้าเกษตรทุกระดับ
การสร้างกลไกเชื่อมโยงระหว่างการตลาดในชุมชนและนอกชุมชน ทาให้การกระจายผลผลิตสู่ผู้บริโภคในตลาด
กว้างขวางมากขึน้ ส่วนการสร้างตราสินค้าและสร้างแบรนด์ให้กับผลิตภัณฑ์จากสินค้าเกษตร การพยายามขยาย การ
ผลิตสินค้าเกษตรไปยังแนวโน้มความต้องการของตลาดในอนาคตนั้น พบว่า มีงานวิจัย เช่น ลักขณา ฤกษ์เกษม
(2562) และ Roest, Ferrari, and Knickel (2018) ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การสร้ า งแบรนด์ การพั ฒ นาบรรจุ ภั ณ ฑ์ และ
รูปแบบที่ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ ว่าเป็นสิ่งจาเป็น เช่น ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วย เดิมบรรจุภัณฑ์
เป็นถุงที่ชั่งขายเป็นกิโลกรัม ก็พัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์เป็นชิ้นเล็กๆ พัฒนาเป็นชิ้น บรรจุในกระดาษฟอยด์ 1 ห่อ ที่มี
ห่อสีสันสวยงาม และบรรจุรวมในห่อใหญ่ซึ่งสามารถซื้อเป็นของฝากได้ อีกทั้งบรรจุภัณฑ์หากมีคิวอาร์โค้ท (QR Code)
เพื่อโยงไปถึงเรื่องราว แหล่งที่มาของสินค้า ก็จะทาให้น่าสนใจมากขึ้น อีกทั้งแนวทางการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
จัดตั้งรูปแบบกิจการแบบต่างๆ ได้แก่ การจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนผลิตสินค้าเพื่อสังคม การสร้างความร่วมมือในการผลิต
ระหว่างภาคเอกชนและผู้ประกอบการในท้องถิ่น นั้น หากมีความร่วมมือการผลิตและการตลาดระหว่างท้องถิ่นและ
ภาคเอกชน จะทาให้เกษตรกรสามารถผลิตสินค้าสู่ตลาดได้เต็มศักยภาพก่อให้เกิดการประหยัดต่อขนาด ส่งผลให้
ต้นทุนต่อหน่วยลดลง และเป็นการใช้ทรัพยากรชุมชนอย่างคุ้มค่า
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาแผนการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรชุมชน
มีดังนี้
1. ด้านการจัดการแผนการผลิต ควรมีนโยบายของท้องถิ่นในประเด็นต่างๆ ได้แก่ การส่งเสริมอาชีพที่นา
วัตถุดิบในท้องถิ่นมาใช้ เพื่อแปรรูปเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ การปลูกพืชทดแทน และการทาเกษตรผสมผสานกันใน
ท้องถิ่น และการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าเกษตรด้าน
ที่ไม่ใช่อาหาร ได้แก่ ผ้าและสิ่งทอ หัตถกรรมและสิ่งประดิษฐ์จากวัตถุดิบทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม
เป็นต้น อีกทั้งการให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างรายได้ ขยายโอกาส โดยการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร การหาแนวทางที่จะ
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ช่วยให้เกษตรกรไทยสามารถขายผลผลิตให้ได้ราคาและตรงตามความต้องการของผู้บริโภค การให้ความรู้เกี่ยวกับการ
สร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าเกษตรด้านอาหาร เช่น อาหารแปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตร เป็นต้น เนื่องจากผลิตผล
ทางการเกษตรที่ใช้เป็นวัตถุดิบส่วนใหญ่มีอายุการเก็บสั้น จึงต้องมีการแปรรูป อีกทั้งควรมีการวิจัยเพื่อการพัฒนา
การผลิต เช่น พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ การแปรรูปการเก็บรักษาพยายามพัฒนาเทคโนโลยีในการแปรรูป เพื่อให้สินค้านั้น
มีศักยภาพในด้านการผลิต และนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ การเก็บเกี่ยว รวมถึงบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม
2. ด้านการจัดการแผนการตลาด ควรมีนโยบายของท้องถิ่นในประเด็นต่างๆ ได้แก่ การกาหนดราคาสินค้า
ที่ผลิตในชุมชนอย่างเหมาะสม การส่งเสริมสนับสนุนเพิ่มช่องทางการตลาด การสร้างเอกลักษณ์เฉพาะให้กับแบรนด์
ของผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร อาจจะมีการติดโลโก้ หรือตราสินค้าที่ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรเพื่อเป็นการโฆษณาสินค้า
อย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น การส่งเสริมการจัดตั้งตลาดจาหน่ายสินค้าในชุมชน เพื่อเป็นแหล่งกระจายสินค้าแก่ลูกค้า
และนักท่องเที่ยวทั่วไป อีกทั้งควรมีการวิจัยเพื่อการพัฒนาการตลาด กลยุทธ์การจาหน่ายทั้งในตลาดออนไลน์ และ
ตลาดออฟไลน์ การโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรชุมชน เพื่อกระตุ้นให้ตลาดเติบโตแบบก้าวกระโดดได้
ให้เป็นที่รู้จักแก่บุคคลทั่วไปมากขึ้นผ่านช่องทางหรือแพลตฟอร์มต่างๆ
3. ด้านการจัดการแผนทั่วไป ควรมีนโยบายในประเด็นต่างๆ ได้แก่ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการ
พัฒนาธุรกิจสินค้าเกษตรแก่ชุมชน ในรูปแบบเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และภาคี การ
พัฒนาต่างๆ เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ เนื่องจากการมีเครือข่ายทางธุรกิจอาจจะสามารถส่งสินค้าเกษตรไป
จาหน่ายยังตลาดภายนอกพื้นที่ หากมีการจัดทาระบบข้อมูลสินค้าชุมชน สนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาชุมชนที่เน้น
การนาวัตถุดิบในท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่ โดยให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการได้ตั้งแต่การ
ผลิตจนถึงการตลาด และควรมีการเชื่อมโยงการเกษตรกับการท่องเที่ยวชุมชน มีนโยบายอบรมเพิ่มทักษะและ องค์
ความรู้แก่เกษตรกรจากหน่วยงานต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมจังหวัด เกษตรอาเภอ เกษตรจังหวัด และพัฒนาชุมชน เป็น
ต้น อีกทั้งการสร้างทักษะกาลังคนโดยร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น และผู้ประกอบการ ปรับปรุงหลักสูตรให้
ตรงกับความต้องการของท้องถิ่น และควรช่วยเหลือเกษตรกรตามความเหมาะสม เช่น การประกันราคาขั้นต่าผลิตผล
เกษตรบางชนิ ด การให้ สิน เชื่ อ ดอกเบี้ ย ต่ า และนโยบายการจั ด ซื้ อ สิน ค้า โดยองค์ก รของรั ฐ และเอกชน เป็ น ต้ น
นอกจากนั้น ควรมีนโยบายท้องถิ่นในการสร้างความสมดุลระหว่างการเกษตรและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
กิตติกรรมประกาศ
ผู้วิจัยขอขอบคุณคณะกรรมการฝ่ายวิจัยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่สนับสนุนทุน
ในการทาวิจัยครั้งนี้
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บทคัดย่อ
การศึกษาฉบับนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยวชุมชน
ริมน้ำจันทบูร 2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวชุมชนริมน้ำจันทบูร และ
3) เพื่อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนริมน้ำจันทบูร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใ นการศึกษา ได้แก่
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวชุมชนริมน้ำจันทบูร ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี โดยใช้
วิธีการสุ่มแบบบังเอิญ จำนวน 430 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล และใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t–test และ One–Way ANOVA ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการศึกษาด้านประชากรศาสตร์พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 21–30 ปี
สถานภาพสมรส การศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน รายได้ส่วนใหญ่ 15,001–25,000
บาท มีภูมิลำเนาอยู่ที่ภาคกลาง ด้านพฤติกรรมการท่องเที่ยว พบว่า ส่วนใหญ่เดินทางมาครั้งแรก เดินทางมาเพื่อ
ท่ องเที่ยวแบบไปเช้า –เย็นกลับ มี ค่ าใช้ จ่ายในการท่ องเที่ยวอยู่ที่ 1,001–2,500 บาท เดิ น ทางมากับครอบครัว/
ญาติ มีจำนวนสมาชิกที่เดินทางด้วย 3 คน และสืบค้นข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวจากเฟซบุ๊ก (Facebook) ด้านระดับ
ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยความคิดเห็นในประเด็นเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งก่อสร้างที่
แสดงถึงประวัติศาสตร์ของชุมชนริมน้ำจันทบูร มีความสมบูรณ์ ไม่เสื่อมโทรม อีกทั้ง การสร้างกิจกรรมและการจัดการ
ด้านแหล่งท่องเที่ยว โดยเน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน มีระดับความคิดเห็นมากที่สดุ แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
จากการศึกษาพบว่า ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวไม่เพียงแต่ในด้านพื้นที่ การจัดการ กิจกรรมและกระบวนการ
ยังรวมถึงการมีส่วนร่วมของชุมชน เป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนเป็นอย่างมาก นอกจากนี้
เมื่อทำการทดสอบสมมติฐานพบว่า เพศ อายุ รายได้ อาชีพ และภูมิลำเนาที่แตกต่างของกลุ่มตัวอย่าง มีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คำสำคัญ: พฤติกรรมนักท่องเที่ยว ศักยภาพ การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน ชุมชนริมน้ำจันทบูร
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Abstract
This study aims to 1) study the behavior of Thai tourists toward the Rim Nam Chantaboon
community, 2) examine Thai tourists' viewpoints toward the potentiality of the Rim Nam Chantaboon
community, and 3) propose guidelines for the development of the Rim Nam Chantaboon
community. Research sampling comprised of 430 Thai tourists who visited the Rim Nam Chantaboon
Community responding to questionnaires. Descriptive statistical analyses such as percentage, mean,
and standard deviation, altogether with inferential analyses such as t- test and One- Way ANOVA,
were applied to this study.
Demographically, the results found that most of the sampling were male, aged between 21-30 years
old, married, held a bachelor’s degree, worked in a private company, earned between 15,001-25,000
THB monthly, and lived in the central region of Thailand. Regarding the behaviors of the tourists,
the results revealed that most of them traveled to the Rim Nam Chantaboon community for the
first time and spent a one-day trip with a total expense of between 1,001-2,500 THB per trip. Also,
most of them traveled with family members in a group of three. They searched for traveling
information on Facebook. According to the tourists' points of view toward the Rim Nam Chantaboon
community, the finding showed that the overall opinions were at a high level in all aspects. Ancient
buildings that reflected the community's historical background were well preserved. Community
activities and local tourism management that focused on the participation of local people in the
community were rated the highest as well. The local tourism development indicated the potential
of its attraction involved not only awareness, activities, management, and process, but also
community participation which was a significant factor that greatly affected the development of
community- based tourism. Also, the findings revealed the significant differences in gender, age,
income, occupation, and domicile of Thai tourists at a significant level of 0.05.
Keywords: Tourist Behavior, Potential, Community Based Tourism Development, Rim Nam
Chanthaboon Community
บทนำ
แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและแนวโน้มของการท่องเที่ยวที่มุ่งสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมีผลให้ทิศทาง
การพัฒนาและนโยบายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเปลี่ยนแปลงไป โดยมุ่งให้ความสำคัญกับทรัพยากรการท่องเที่ยว
ในท้องถิ่นที่แสดงถึงอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ประเพณี วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และวิถีชีวิตของชุมชน เพื่อพัฒนา
ชุมชนให้มีความพร้อมในการเป็นแหล่งท่องเที่ยว ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยว (สุดถนอม ตันเจริญ,
2560) การพัฒนาดังกล่าวจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงองค์กรชุมชนใน
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พื้นที่โดยรอบ อีกทั้ง Mason (2017) และ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (2558) ได้อธิบายว่า การท่องเที่ยวไม่เพียงแต่
สามารถสร้างรายได้สู่ชุมชนแต่ยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์วัฒนธรรมของท้องถิ่น ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมในชุมชน ซึ่งเปรียบเสมือนการสร้างศักยภาพ และอาศัยความร่วมมือของชุมชนท้องถิ่นและภาคส่วนอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในชุมชนควบคู่กับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน อีกทั้ง ทำให้พบว่า มีรูปแบบ
การท่องเที่ยวมีการเปลี่ยนแปลงไปและกำลังเข้าสู่สภาวะ “ท้องถิ่นภิวัฒน์” โดยเน้นการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างมี รากฐาน
ในการสร้างการตระหนักรู้ จิตสำนึก และความสามัคคี เพื่อการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีนิยมในอดีต วิถีชีวิตความเป็นอยู่
ของคนในชุมชนสู่การเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2018)
จันทบุรีเป็นจังหวัดที่อยู่ทางภาคตะวันออกของประเทศไทย และใหญ่เป็นอันดับ 33 ของประเทศ ซึ่งถือเป็น
หนึ่งในหลายๆ จังหวัดที่ได้รับความนิยมในการเดินทางท่องเที่ยวจากทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งมี
จำนวนมากในแต่ละปี จากสถิตินักท่องเที่ยวพบว่า ใน พ.ศ. 2560 มีจำนวน 2,270,094 คน โดยมีอัตราการเติบโตร้อยละ
21.85 จากจำนวนนั กท่ องเที่ ย วในปี พ.ศ. 2559 (สำนั กงานพั ฒ นาการท่ องเที ่ ย ว, 2560) ในทางกลั บ กั น จาก
สถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และการแพร่ระบาดของเชื้อโควิ ด-19 (Covid-19) ที่ผ่านมา ส่งผลให้
จำนวนนักท่องเที่ยวลดลงร้อยละ 60.29 จากเดือนมกราคม ถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เมื่อเปรียบเทียบกับ
เดือนมกราคม ถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 จากสถานการณ์ดังกล่าวการท่องเที่ยวไทยมีแนวโน้มการปรับตัวที่ดีขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องในปลายปี พ.ศ. 2564 จากมาตรการการผ่อนคลายการเดินทางภายในประเทศไทย และการรับวัคซีนของ
ประชากรทั่วโลกมีสูงขึ้น คิดเป็นร้อยละ 55.0 ของประชากร การฉีดวัคซีนโรคโควิด-19 ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นผล
แสดงว่าการท่องเที่ยวเริ่มมาการฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญ (กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา, 2564) นอกจากจุดเด่นด้าน
ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่มีพื้นที่ติดทะเลอ่าวไทย ทำให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามแล้ว แหล่งท่องเที่ยวประเภท
วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และวิถีชีวิตของชุมชนก็เป็นองค์ประกอบที่ดึงดูดให้เกิดการท่องเที่ยวในพื้นที่ด้วยเช่นกัน
ชุมชนริมน้ำจันทบูร เป็นชุมชนเก่าแก่อยู่ติดริมแม่น้ำจันทบุรีด้านตะวันตก มีการก่อตั้งมามากกว่า 300 ปี
ตั้งอยู่บนถนนสุขาภิบาล ถนนสายแรกของจังหวัดจันทบุรี ชุมชนริมน้ำจันทบูร เป็นชุมชนขนาดใหญ่ที่รวม 3 ชุมชน
ขนาดเล็กไว้ด้วยกัน คือ ชุมชนท่าหลวง ชุมชนตลาดกลาง และชุมชนตลาดล่าง เนื่องจากประวัติความเป็นมาที่
ยาวนาน สะท้อนวิถีชีวิตดั้งเดิมทำให้ชุมชนได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเพราะเป็นสถานที่ทรัพยากรด้านการ
ท่ องเที ่ ย วยั งมี ความเป็ นเอกลั กษณ์ เฉพาะตัว ได้ แก่ บ้ า นพั กหลวงราชไมตรี หรื อเป็ น ที ่ รู ้จ ั กกั นในชื่ อ บ้ า นพัก
ประวัติศาสตร์ ซึ่งคงโครงสร้างแบบเดิมมากว่า 150 ปีแล้ว และปัจจุบันเปิดเป็นที่พักให้กับนักท่องเที่ยว (ธนพล
จันทร์เรืองฤทธิ์, 2561) นอกจากนี้ ยังมีอาหารโบราณที่มีสูตรและกระบวนการปรุงที่ เป็นเอกลักษณ์ที่สืบทอดต่อกัน
มานาน อาทิ ข้าวตัง ก๋วยจั๊บโบราณ ผัดไทยเส้นจันท์ เป็นต้น
เนื่องจากอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นที่โดดเด่น ชุมชนริมน้ำจันทบูรจึงสามารถดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามา
ท่ องเที่ยวได้โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่ต้องการเรียนรู้วัฒนธรรม ซึ่ ง การศึกษาของ อภิ ช ญา สุ ขประเสริฐ (2563)
ได้ แ สดงถึ ง อั ต ลั ก ษณ์ เฉพาะถิ่ น ที่ โ ดดเด่ น ในการส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาการท่ องเที่ ย วอย่ า งยั่ ง ยื น ของชุ ม ชนริ ม น้ ำ
จันทบูรในหลากหลายมุมมอง อาทิเช่น ด้านสถาปัตยกรรม ศิลปกรรม วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชุมชนที่ผสมผสาน
ในความหลากหลายของเชื้อชาติ และการรวมตัวของผู้คนที่มีความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม เปรียบเสมือนการเล่า
เรื่องราว และสร้างความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของพื้นที่ชุมชนจากรุ่นสู่รุ่น อีกทั้ง เป็นการสร้างการรับรู้และส่งเสริม
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สถานที่ท่องเที่ยวริมน้ำจันทบูรให้มีชื่อเสียงมากยิ่งขึ้น โดยการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนและนักท่องเที่ยว ใน
การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ หากจำนวนนักท่องเที่ยวในชุมชนมีจำนวนลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจจะมี
สาเหตุมาจากการประชาสัมพันธ์ หรือการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวจะทำให้ชุมชนขาดรายได้ที่เกิดจากการท่องเที่ยว
ซึ่งอาจจะส่งผลทำให้คนชุมชนไม่ให้ความสนใจในการพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเนื่องจากผู้มาเยือน มีจำนวนน้อย
และอาจทำให้วิถีชีวิตท้องถิ่น รวมไปถึงวัฒนธรรมอันเก่าแก่ในชุมชนค่อยๆ เลือนหายไปในที่สุด
ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยมีความตั้งใจที่จะศึกษาองค์ประกอบการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนริมน้ำจันทบูร
จังหวัดจันทบุรี แนวทางการสร้างสรรค์ชุมชนท้องถิ่น การมีส่วนร่วมภายในท้องถิ่น เพื่อรักษาศิลปวัฒนธรรม ประเพณีนิยมที่
มีเอกลักษณ์ที่น่าสนใจ เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของคนรุ่นหลัง ทั้งนี้การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ไม่เพียงแต่เป็น
การส่งเสริมการท่องเที่ยวแต่ยังแสดงถึงการมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่น เพื่อสร้างการตระหนักรู้ การรับรู้ และการเผยแพร่
วั ฒ นธรรมท้ องถิ ่ น อั น ดี ของสถานที ่ ท ่ องเที ่ ย วให้ เป็ น ที่ รู ้ จ ั ก แก่ น ั กท่ องเที ่ ย วเพิ ่ ม มากขึ ้ น นอกจากนี้ การสร้ า ง
กระบวนการการพัฒนาแก่ชุมชนริมน้ำจันทบูร จะสามารถวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน โดยอาศัย
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และชุมชน ในการกระตุ้นและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชุมชนในอนาคตต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
ในการศึกษาแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนริมน้ำจันทบูร จังหวัดจันทบุรี มีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยเมื่อเดินทางท่องเที่ยวชุมชนริมน้ำจันทบูร จังหวัดจันทบุรี
2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวชุมชนริมน้ำจันทบูร จังหวัดจันทบุรี
3. เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาชุมชนริมน้ำจันทบูร จังหวัดจันทบุรี
การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว
หากกล่าวถึงการพัฒนาการท่องเที่ยว ในเบื้องต้นเจ้าของแหล่งท่องเที่ยวหรือชุมชนเจ้าของแหล่งท่องเที่ยว
จำเป็นต้องทราบถึงศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ เพื่อนำมาเป็นกรอบในการพัฒนาขีดความสามารถให้ตรงกับ
ทรัพยากรที่มี และความต้องการของเจ้าของชุมชน ศักยภาพการท่องเที่ยว หมายถึง ความพร้อมในด้านคุณลักษณะ
หรือคุณสมบัติของแหล่งท่องเที่ยวหรือทรัพยากรการท่องเที่ยวในการให้บริการด้านการท่องเที่ยวกับผู้ที่มาท่องเที่ยว
ซึ่งจะแตกต่างกันตามประเภทของทรัพยากรหรือแหล่งท่องเที่ยวนั้น ๆ ตามองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว ซึ่ง
ประกอบด้วย 1) ความน่าดึงดูดใจของสถานที่ 2) ความสะดวกในการเข้าถึง 3) ความประทับใจ และ 4) องค์ประกอบของการบริการ
(บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2548)
นอกจากองค์ ป ระกอบของแหล่ ง ท่ องเที ่ ย วแล้ ว เกณฑ์ การประเมิ น ศั กยภาพของแหล่ ง ท่ องเที ่ ย วซึ่ ง
ครอบคลุมองค์ประกอบการท่องเที่ยวควรพิจารณาควบคู่กันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและส่งผลให้เกิดความยั่งยืนใน
อนาคต ทั้งนี้ จำเป็นต้องแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ ชี้เฉพาะถึงทรัพยากรทางธรรมชาติ วัฒนธรรมประเพณีใน
ท้องถิ่น หรือชุมชน การดึงดูดนักท่องเที่ยวในปัจจุบันนั้น ความปลอดภัย สิ่งอำนวยความสะดวกในการท่องเที่ยว และ
ข้อจำกัดในการรับรองการท่องเที่ยวยังคงเป็นสิ่งซึ่งจำเป็น และสามารถทำให้สถานที่ท่องเที่ยวหรือชุมชมมีการจัดการ
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และควบคุมให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่คนในชุมชมและนักท่องเที่ยว อีกทั้ง กิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ยัง
สามารถสร้างความมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการดูแลรักษาแหล่งท่องเที่ยว พัฒนาการสร้างรายได้ และการสร้าง
การรั บ รู้ ให้ แ ก่ คนในชุ ม ชมและนั กท่ องเที่ ย วได้ มี ความตระหนั กรู้ ถึ ง ความสำคั ญ ของสิ่ ง แวดล้ อมทางธรรมชาติ
ท้องถิ่น ซึ่งเกณฑ์การประเมินประกอบด้วย 4 องค์ประกอบที่สำคัญ อันได้แก่ (1) ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวด้านพื้นที่
(2) ศักยภาพแหล่ งท่ องเที่ ยวด้ านการจั ด การ (3) ศักยภาพแหล่ งท่ องเที่ย วด้า นกิ จ กรรมและกระบวนการ และ
(4) ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวด้านการมีส่วนร่วม (จารุจน์ กลิ่นดีปลี, 2541)
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน
การท่องเที่ยวชุม ชนคือการท่องเที่ยวที่ตระหนักรู้ และผสมผสานความลงตัวของสิ่งแวดล้อม สังคม และ
วัฒนธรรม โดยมีชุมชนเป็นจุดศูนย์รวมซึ่งเป็นผู้มีสิทธิ์ ในกระบวนการการจัดการดูแลรักษาประเพณี วัฒนธรรม และ
ทรัพยากรด้านประวัติศาสตร์ให้คงไว้ซึ่งแก่บุคคลคนผู้สนใจ โดยที่สร้างองค์ความรู้อย่างสร้างสรรค์และมีมาตรฐานใน
การพั ฒ นา เพื่ อให้ บุ คคลผู้ ม าเยื อนได้ รั บ ประสบการณ์ ท้ องถิ่ น และสร้ า งการรั บ รู้ ระหว่ า คนภายในชุ ม ชนและ
แขกผู้ ม าเยื อน (สถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชุม , 2559) ซึ่งมาความสอดคล้องกับ วีระพล ทองมา (2561) ที่กล่าวว่า
การท่ อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชนเป็ น การท่ อ งเที่ ย วที่ ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ ร่ ว ม กั น ของคนในชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น กั บ ผู้ ม าเยื อน
รวมถึง การดูแลรักษาทรัพยากรด้านต่างๆ ของชุมชน โดยการท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนให้
เกิดความยั่งยืน การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในชุมชนเพื่อประโยชน์แก่ชุมชน การท่องเที่ยวชุมชนถือเป็นเครื่องมือ
เพื่อนำไปสู่ความยั่งยืน อย่างไรก็ตาม ทิศทางการพัฒนา รูปแบบการพัฒนา และความพร้อมในการพัฒนาควรมาจาก
ความต้องการของชุมชนเป็นหลัก เพราะคนในชุมชนเปรียบเสมือนเจ้าของทรัพยากรและเป็นผู้ที่รู้ข้อจำกัดของตนเอง
เป็นอย่างดี (สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว, 2560)
โฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ (2553) ได้อธิบายไว้ว่า การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเป็นการนำทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ให้
เกิ ด ประโยชน์ และแบ่ ง พื้ น ที่ ท างการท่ อ งเที่ ย วออกเป็ น 3 พื้ น ที่ เ พื่ อ ประโยชน์ ใ นการจั ด การ โดยแบ่ ง พื้ น ที่
สำหรับ การพัฒนาออกเป็น 3 พื้นที่หลัก ได้แก่
1) พื้นที่ท่องเที่ยวที่ติดตลาดแล้วจะมีการพัฒนาได้โดยอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
จัดการทำแผนการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ โดยไม่เกินความสามารถในการรับรองของพื้นที่และความร่วมมือในระดับ
ท้องถิ่น
2) พื้นที่ที่มีศักยภาพทางการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ เพื่อการกระจายประโยชน์ของการพัฒนาการท่องเที่ยว
ไปยังจังหวัดใกล้เคียงอย่างกว้างขวาง
3) พื้นที่สำหรับการท่องเที่ยวภายในจังหวัด เป็นพื้นที่ในจังหวัดหรือระหว่างจังหวัดใกล้กัน เป็นการบริหาร
และจัดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแต่ละแห่งให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเหมาะกับสภาพทรัพยากร
ดังนั้น การพัฒนาการท่องเที่ยว คือ การจัดการแหล่งท่องเที่ยวให้มีความยั่งยืนและคงเอกลักษณ์ดั้งเดิม
เพื่อให้ชุมชนและคนในชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา มีความรู้สึกหวงแหนทรัพยากร นำไปสู่การอนุรักษ์และคงความเป็น
เอกลักษณ์สู่รุ่นต่อๆ ไปที่สุด นอกจากการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนแล้วยังมีผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องซึ่งมี
บทบาทในการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนเช่นเดียวกัน หากมีการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพจะส่งผลให้มีนักท่องเที่ยว
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มาเยือนอย่างสม่ำเสมอ แม้จะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการให้บริการอยู่เสมอ ผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทาง
ธรรมชาติ สั ง คม และวั ฒ นธรรมท้ อ งถิ ่ น จะต้ อ งมี ผ ลกระทบน้ อ ยที ่ ส ุ ด ถึ ง จะสามารถคงความจี ร ั ง ยั ่ ง ยื น ของ
การท่องเที่ยวไว้ได้อย่างยาวนาน
วิธีดำเนินการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปท่องเที่ยวยังชุมชนริมน้ำจันทบูร
ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ใช้การสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ โดยเลือกนักท่องเที่ยวชาวไทยที่
เดินทางมาท่องเที่ยวชุมชนริมน้ำจันทบูร จังหวัดจันทบุรี ในช่วงวันที่ 1 พฤษภาคม–30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ผู้วิจัย
คำนวณจำนวนประชากรกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของ Yamane (1967) ที่มีค่าความคลาดเคลื่อนที่ระดับร้อยละ ±5
ซึ่งได้ตัวอย่างรวมทั้งสิ้นจำนวน 400 ตัวอย่าง ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้เพิ่มจำนวนตัวอย่างเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 430 ตัวอย่าง
เพื่อป้องกันความผิดพลาดหรือความไม่สมบูรณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทำแบบสอบถามของนักท่องเที่ยว
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามซึ่งสร้างขึ้นโดยอาศัยกรอบแนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยสร้างตามจุดมุ่งหมาย และขอบเขตของการศึกษาในการวิจัย ทั้งนี้ แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้าง
ตามกรอบแนวคิดในการวิจัย มีทั้งหมด 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 เป็นคำถามที่เกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง มีลักษณะเป็นคำถามแบบให้เลือกคำตอบ
ส่วนที่ 2 เป็นคำถามที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว มี จำนวนทั้งสิ้น 8 ข้อ เกี่ยวกับ ประสบการณ์ใน
การเดินทาง ระยะเวลาในการท่องเที่ยว ค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะใช้ในการท่องเที่ยว วัตถุประสงค์ในการเดินทาง โดยมี
ลักษณะคำถามแบบให้เลือกคำตอบ
ส่วนที่ 3 เป็นคำถามที่เกี่ยวกับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อศักยภาพของชุมชนริมน้ำจันทบูร ซึ่งเป็น
ข้อคำถามที่เกี่ยวกับศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวชุมชนใน 4 ประเด็นหลัก ได้แก่ ศักยภาพด้านพื้นที่ ศักยภาพด้าน
การจัดการ ศักยภาพด้านกิจกรรมและกระบวนการ และศักยภาพด้านการมีส่วนร่วม ซึ่งใช้การวัดแบบประเมินค่า 5 ระดับ
ส่วนที่ 4 เป็นคำถามปลายเปิดเกี่ยวกับประสบการณ์และข้อเสนอแนะ จำนวน 1 ข้อ
ผู้วิจัยได้มีการกำหนดค่าสถิติสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่ออธิบายตัวแปรของการค้นคว้าครั้งนี้ โดยใช้สถิติ
พรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้เลือกใช้สถิติ
เชิงอนุมาน ได้แก่ One–way ANOVA เพื่อใช้ทดสอบสมมติฐานที่ตั้งไว้
ผลการวิจัย
จากผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 54.8) มีอายุระหว่าง 21–30 ปี
(ร้อยละ 78.3) มีสถานภาพโสด (ร้อยละ 63.8) มีการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 43.8) มีรายได้ต่อเดือน
ประมาณ 15,001–25,000 บาท (ร้อยละ 65.5) และประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน (ร้อยละ 47.8) ทั้งนี้เมื่อ
วิเคราะห์ข้อมูลทางด้านภูมิลำเนาของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า ส่วนใหญ่มี ภูมิลำเนาอยู่ที่ภาคกลาง (ร้อยละ 66.8)
รองลงมาได้แก่ มีภูมิลำเนาอยู่ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ร้อยละ 12.8) และมีภูมิลำเนาอยู่ที่ภาคตะวันออก (ร้อยละ
11.8) ตามลำดับ
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ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เดินทางมาครั้งแรก (ร้อยละ 77.3) มีจุดประสงค์หลักเพื่อ
การท่องเที่ยว (ร้อยละ 69.8) ส่วนใหญ่เดินทางแบบไปเช้า–เย็นกลับ (ร้อยละ 50.5) มีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 1,001–2,500 บาท
(ร้อยละ 59.8) เดินทางมากับครอบครัว/ญาติ (ร้อยละ 52.0) โดยมีสมาชิกในการเดินทางมาด้วย 3 คน (ร้อยละ 42.5)
นอกจากนั้น ยังพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ค้นคว้าข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวจากเฟซบุ๊ก (Facebook) (ร้อยละ 69.8)
รองลงมาได้ แ ก่ ค้ น คว้ า ข้ อมู ล จากคำบอกเล่ า ของผู ้ อื ่ น (ร้ อยละ 21.3) และค้ น คว้ า ข้ อมู ล จากหนั ง สื อแนะนำ
การท่องเที่ยว (ร้อยละ 3.0) ตามลำดับ
การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อศักยภาพของชุมชนริมน้ำจันทบูร
ทั้งหมด 4 ด้าน ได้แก่ ด้านพื้นที่ ด้านการจัดการ ด้านกิจกรรมและกระบวนการ และด้านการมีส่วนร่วม ซึ่งแสดงใน
ตารางที่ 1 ดังนี้
ตารางที่ 1 ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวชุมชนด้านพืน้ ที่
ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ด้านพื้นที่
1. สิ่งก่อสร้างที่แสดงถึงประวัติศาสตร์ของชุมชนริมน้ำจันทบูร มีความสมบูรณ์
ไม่เสื่อมโทรม เช่น บ้านหลวงราชไมตรียังคงโครงสร้างแบบโบราณให้นักท่องเที่ยว
ได้ศึกษา
2. จิต รกรรมฝาผนังบนกำแพง ที่วาดลวดลายต่างๆ มีความสมบูรณ์ชัดเจนและสื่อถึง
ประเพณีท้องถิ่น
3. ชุมชนริมน้ำจันทบูรเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
4. ชุมชนริมน้ำจันทบูรมีความเป็นมาทางด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและประเพณี
ที่สามารถสืบค้นได้ เช่น ชุมชนริมน้ำจันทบูรเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการค้า
ในสมัย ร. 5
5. ชุมชนริมน้ำจันทบูรมีคุณค่าทางการศึกษาประวัติศาสตร์และแสดงถึงวิถีชีวิตในชุมชน
อย่างแท้จริง
6. แม่น้ำจันทบูรมีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติตลอดแนวชุมชน
7. มีความสะดวกสบายในการเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว เช่น สภาพเส้นทางเป็นถนน
คอนกรีต
8. ชุมชนริมน้ำจันทบูรตั้งอยู่ไม่ไกลจากจุดศูนย์กลางการท่องเที่ยว เช่น ตลาดน้ำพุ
9. ชุมชนริมน้ำจันทบูรมีความสามารถในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวได้ทุกฤดูกาล
10. ชุมชนริมน้ำจันทบูรมีวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่าง
ต่อเนื่อง
ค่าคะแนนความเห็นด้วยโดยรวม

S.D.
x̄
3.90 0.704

การแปลผล
มาก

3.83 0.730

มาก

3.79 0.798
3.72 0.833

มาก
มาก

3.67 0.900

มาก

3.72 0.854
3.66 0.867

มาก
มาก

3.68 0.862
3.68 0.904
3.67 0.830

มาก
มาก
มาก

3.73 0.658

มาก
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จากตารางที่ 1 นักท่องเที่ยวให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวชุมชนด้านพื้นที่ โดยรวม
อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.73 เมื่อพิจารณาศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวชุมชนด้านพื้นที่ พบว่า ความคิดเห็น
เกี่ยวกับศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวชุมชนด้านพื้นที่อยู่ในระดับมากทุกประเด็นโดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.67–3.90
ทั้งนี้พบว่าประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ สิ่งก่อสร้างที่แสดงถึงประวัติศาสตร์ของชุมชนริมน้ำจันทบูร มีความสมบูรณ์
ไม่เสื่อมโทรม มีค่าเฉลี่ย 3.90 รองลงมาได้แก่ จิตรกรรมฝาผนังบนกำแพง ที่วาดลวดลายต่างๆ มีความสมบูรณ์ชัดเจน
และสื่อถึงประเพณีท้องถิ่น มีค่าเฉลี่ย 3.83 ชุมชนริมน้ำจันทบูรเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีการอนุรักษ์ประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น มีค่าเฉลี่ย 3.79 ตามลำดับ
ตารางที่ 2 ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อศักยภาพของของแหล่งท่องเที่ยวชุมชนด้านการจัดการ
ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ด้านการจัดการ
1. จำนวนนักท่องเที่ยวมีความพอดี ไม่แออัดจนเกินไป
2. มีมัคคุเทศก์คอยแนะนำสถานที่ต่างๆ ให้แก่นักท่องเที่ยว
3. มีบริษัทนำเที่ยวที่ได้รับใบอนุญาตให้พานักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในชุมชน
ริมน้ำจันทบูร
4. มีสื่อหลากหลายประเภทในการให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว เช่น แผ่นพับ โปสเตอร์
นิทรรศการ และภาษาที่ใช้สื่อมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5. มีการจัดการด้านอาหารและโภชนาการที่พอเพียงและถูกสุขลักษณะ
6. มีสิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว เช่น ห้องน้ำ สาธารณะ ร้านอาหาร
ร้านขายของที่ระลึก เป็นต้น
7. มีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย ทั้งในเรื่องของชีวิตและทรัพย์สิน
8. มีอุปกรณ์และเครื่องบรรเทาสาธารณภัย หากเกิดกรณีฉุกเฉิน
9. มีจำนวนบุคลากรด้านการบริการเพียงพอต่อการให้บริการนักท่องเที่ยว
10. มีการจัดตั้งป้ายและสัญญาณเตือนต่างๆ อย่างเหมาะสม
รวม

x̄
3.59
3.58
3.56

S.D.
0.857
0.886
0.913

การแปลผล
มาก
มาก
มาก

3.58

0.920

มาก

3.66
3.60

0.921
0.906

มาก
มาก

3.60
3.55
3.59
3.61
3.59

0.904
0.916
0.930
0.888
0.712

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 2 ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ด้านการจัดการ
โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.59 และพบว่าประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ มีการจัดการด้านอาหารและ
โภชนาการที่พอเพียงและถูกสุขลักษณะ โดยมีค่าเฉลี่ย 3.66 รองลงมาได้แก่ การจัดตั้งป้ายและสัญญาณเตือนต่างๆ
อย่างเหมาะสม โดยมีค่าเฉลี่ย 3.61 และมีสิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว เช่น ห้องน้ำสาธารณะ ร้านอาหาร
ร้านขายของที่ระลึก และ มีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย ทั้งในเรื่องของชีวิต และทรัพย์สิน มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน โดยมี
ค่าเฉลี่ย 3.60 ตามลำดับ
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ตารางที่ 3 ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อศักยภาพของของแหล่งท่องเที่ยวชุมชนด้านกิจกรรมและกระบวนการ
ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวชุมชนด้านกิจกรรมและกระบวนการ
1. นั ก ท่ อ งเที ่ ย วที ่ เ ข้ า มาในชุ ม ชนมี โ อกาสร่ ว มกิ จ กรรมที ่ แ สดงถึ งการอนุ ร ักษ์
วัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น สอนภาษาถิ่นจันทบูรให้แก่นักท่องเที่ยว เป็นต้น
2. แหล่ ง ท่ อ งเที ่ ย วมี ก ิ จ กรรมท่ อ งเที ่ ย ว ที ่ ใ ห้ โ อกาสนั ก ท่ อ งเที ่ ย วได้ เ ข้ า ร่ ว ม
แลกเปลี ่ ย นเรี ย นรู ้ เ รื ่ อ งวั ฒ นธรรมวิ ถ ี ช ี ว ิ ต ของชาวบ้ า น และการอนุ ร ั ก ษ์
สิ่งแวดล้อม เช่น การทำขนมโบราณร่วมกับชาวบ้าน การพายเรือเก็บขยะตาม
ริมแม่น้ำ เป็นต้น
3. กิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย วไม่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ ชุ ม ชน ไม่ ท ำให้ แ หล่ ง วั ฒ นธรรม
แหล่งธรรมชาติ และสถานที่ทางประวัติศาสตร์เกิดความเสื่อมโทรม
4. แหล่งท่องเที่ย ว มีการกำหนดวันที่มีกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้นักท่องเที่ยวทราบ
ล่วงหน้า
5. มีการสร้างเครือข่ายกิจกรรมการท่องเที่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
วัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนกับแหล่งท่องเที่ยวที ่เกี่ยวข้องในบริ เ วณ
ใกล้เคียง
6. กิจกรรมการท่องเที่ยวไม่ส่งผลให้แหล่งท่องเที่ยวเกิดความเสียหาย เช่น ไม่ทำให้
เกิดปริมาณขยะและของเสีย
7. กิจกรรมการท่องเที่ยวเป็นที่ยอมรับของคนในท้องถิ่นไม่รบกวนความสงบสุขของ
คนส่วนใหญ่ในพื้นที่ และไม่ขัดต่อกฎหมาย ศีลธรรม หรือวัฒนธรรม
รวม

x̄
3.62

S.D.
0.704

การแปลผล
มาก

3.61

0.730

มาก

3.60

0.798

มาก

3.63

0.833

มาก

3.56

0.900

มาก

3.65

0.854

มาก

3.66

0.867

มาก

3.62

0.714

มาก

จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวชุมชนด้าน
กิจกรรมและกระบวนการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.62 ทั้งนี้ พบว่าประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่
กิจกรรมการท่องเที่ยวเป็นที่ยอมรับของคนในท้องถิ่น ไม่รบกวนความสงบสุขของคนส่วนในพื้นที่และไม่ขัดต่อ
กฎหมายศีลธรรมหรือวัฒนธรรม โดยมีค่าเฉลี่ย 3.66 รองลงมาได้แก่ กิจกรรมการท่องเที่ยวไม่ส่งผลให้แหล่งท่องเที่ยว
เกิดความเสียหาย เช่น ไม่ทำให้เกิดปริมาณขยะและของเสีย โดยมีค่าเฉลี่ย 3.65 และแหล่งท่องเที่ยว มีการกำหนด
วันที่มีกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้นักท่องเที่ยวทราบล่วงหน้า โดยมีค่าเฉลี่ย 3.63 ตามลำดับ
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ตารางที่ 4 ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อศักยภาพของของแหล่งท่องเที่ยวชุมชนด้านการมีส่วนร่วม
ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ด้านการมีส่วนร่วม
1. การจัดทำประชาพิจารณ์ระหว่างคนในชุมชนและองค์กรส่งเสริมการท่องเที่ยว
เพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
2. ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการวางแผนประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
3. ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวในชุมชน
4. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานจันทบุรี มีส่วนร่วมในการวาง
แผนการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชุมชนริมน้ำจันทบูร
5. มีการจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นภายในชุมชน
6. ชุมชนได้รับประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมในการเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ทางประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตชุมชน
รวม

x̄
3.59

S.D.
0.894

การแปลผล
มาก

3.70
3.60
3.60

0.865
0.904
0.873

มาก
มาก
มาก

3.70
3.63

0.823
0.848

มาก
มาก

3.64

0.703

มาก

หมายเหตุ: *เกณฑ์ในการแปลผล ตาราง 1-4: 1.00–1.80 = เห็นด้วยน้อยที่สุด/ 1.81–2.60 = เห็นด้วยน้อย/ 2.61–3.40 = เห็นด้วยปานกลาง/
3.41–4.20 = เห็นด้วยมาก/ 4.21–5.00 = เห็นด้วยมากที่สุด

จากตารางที่ 4 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวชุมชนด้านการมี
ส่วนร่วม โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.64 โดยพบว่าประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ มีการจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นภายในชุมชน และประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการวางแผนประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน โดยมีค่าเฉลี่ย 3.70 รองลงมาได้แก่ ชุมชนได้รับประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมในการเปิดเป็น
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตชุมชน โดยมีค่าเฉลี่ย 3.63 และประเด็นที่เกี่ยวกับ การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย (ททท.) สำนักงานจันทบุรี มีส่วนร่วมในการวางแผนการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชุมชน
ริมน้ำจันทบูร และประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวในชุมชน มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน
โดยมีค่าเฉลี่ย 3.60 ตามลำดับ
จากตารางที่ 5 ถึง ตารางที่ 9 เมื่อเปรียบเทียบปัจจัยเชิงประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อศักยภาพในการจัดการ
แหล่งท่องเที่ยวด้านต่างๆ ของชุมชนริมน้ำจันทบูร เพื่อทดสอบสมมติฐานที่ตั้งไว้ พบว่า เพศ อายุ รายได้ อาชีพ และ
ภูมิลำเนาที่แตกต่างกันของกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่ อศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 (p≤0.05) ความชัดเจนของวัฒนธรรม ประเพณี รวมถึงชุมชนท้องถิ่นที่มีความสมบูรณ์ทางสิ่งปลูกสร้างซึง่
ยังคงความเป็นมาทางด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและประเพณีที่สามารถสืบค้นได้ และการอนุรักษ์นิยมสืบต่อสู่คน
รุ่นหลัง อีกทั้งความสะดวกและปลอดภัยในการท่องเที่ยวในด้านชีวิตและทรัพย์สิน ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึง
ลักษณะกิจกรรมที่ส่งเสริมวัฒนธรรมอันดี โดยเป็นที่ยอมรับของคนในท้องถิ่นที่คำนึงถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ไม่รบกวน
ความสงบสุขของคนส่วนในพื้นที่ และไม่ขัดต่อกฎหมาย ศีลธรรม หรือวัฒนธรรมต่อชุมชน ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่
แสดงถึงความมีศักยภาพในการพัฒนาชุมชน เช่น ด้านพื้นที่ ด้านการจัดการ และด้านกิจกรรมและกระบวนการที่มีผล
ต่อเชิงประชากรศาสตร์เป็นอย่างมาก นอกจากนี้ ด้านสถานภาพทางการสมรสและระดับการศึกษาที่แตกต่างกันของ
กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวไม่แตกต่างกัน
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ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบปัจจัยเชิงประชากรศาสตร์ด้านเพศที่ส่งผลต่อศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว
ชาย
x̄
3.86
3.76
3.78
3.79

1. ศักยภาพด้านพื้นที่
2. ศักยภาพด้านการจัดการ
3. ศักยภาพด้านกิจกรรมและกระบวนการ
4. ศักยภาพด้านการมีส่วนร่วม

หญิง
S.D.
0.395
0.452
0.474
0.466

x̄
3.57
3.39
3.42
3.44

S.D.
3.850
0.894
0.887
0.875

T

P

4.529
5.423
5.185
5.073

0.000*
0.000*
0.000*
0.000*

หมายเหตุ: *p<0.05

3. ศักยภาพด้านกิจกรรมและ
กระบวนการ
4. ศักยภาพด้านการมีส่วนร่วม

x̄
S.D.
x̄
S.D.
x̄

4.03 3.70
0.602 0.663
3.69 3.56
0.744 0.700
3.83 3.60

3.69
0.638
3.58
0.746
3.53

4.26
0.346
4.35
0.363
4.36

S.D.
x̄
S.D.

0.770 0.698
3.81 3.62
0.655 0.693

0.744
3.57
0.773

0.606
4.21
0.386

มากกว่า 50 ปี
ขึ้นไป

2. ศักยภาพด้านการจัดการ

41–50 ปี

1. ศักยภาพด้านพื้นที่

31–40 ปี

อายุ/ปัจจัยทีม่ ีผลต่อ
การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน

21–30 ปี

20 ปีหรือต่ำกว่า

ตารางที่ 6 การเปรียบเทียบปัจจัยเชิงประชากรศาสตร์ด้านอายุที่ส่งผลต่อศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว

F

P

4.70

2.744

0.028*

4.70

3.161

0.014*

4.00

2.984

0.019*

4.50

2.222

0.066

หมายเหตุ: *p<0.05
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35,001 - 45,000 บาท

มากกว่า 45,001 บาท
ขึ้นไป

ไม่มีรายได้

x̄
S.D.
x̄
S.D.
x̄
S.D.

4.13
0.690
4.04
0.671
4.10
0.59

3.61
0.675
3.47
0.687
3.48
0.695

3.86
0.511
3.80
0.638
3.86
0.689

4.11
0.455
4.17
0.533
3.96
0.653

4.27
0.575
4.11
0.908
4.12
0.752

3.77 7.627
0.423
3.17 10.511
0.458
3.40 8.932
0.544

0.000*

x̄

4.02

3.49

3.86

4.14

4.29

3.44

0.000*

S.D.

0.566

0.686

0.671

0.626

0.558

0.545

ต่ำกว่าหรือเท่ากับ
15,000 บาท
บาท
15,001–25,000 บาท

25,001–35,000 บาท

ตารางที่ 7 การเปรียบเทียบปัจจัยเชิงประชากรศาสตร์ด้านรายได้ที่ส่งผลต่อศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว
รายได้/ปัจจัยที่มผี ลต่อ
การพัฒนาการท่องเที่ยว
ชุมชน
1. ศักยภาพด้าน
พื้นที่
2. ศักยภาพด้าน
การจัดการ
3. ศักยภาพด้าน
กิจกรรมและ
กระบวนการ
4. ศักยภาพด้าน
การมีส่วนร่วม

F

P

0.000*
0.000*

10.334

หมายเหตุ: *p<0.05

P

อื่น ๆ

ครู/ อาจารย์

ธุรกิจส่วนตัว

แม่บ้าน/ พ่อบ้าน

นักเรียน/ นักศึกษา

พนักงานบริษัทเอกชน

F

1. ศักยภาพด้าน x̄ 3.77 3.60 3.64 3.82 4.17 3.93 4.10 4.37 4.093
พื้นที่
S.D. 0.869 0.616 0.630 0.590 0.423 0.733 0.000 0.595
2. ศักยภาพด้าน x̄ 3.80 3.52 3.51 3.46 4.43 3.78 4.75 4.05 4.251
การจัดการ
S.D. 0.970 0.626 0.687 0.709 0.463 0.724 0.071 0.957
3. ศักยภาพด้าน x̄ 3.81 3.52 3.51 3.65 4.38 3.83 4.50 4.25 4.570
กิจกรรมและ S.D. 1.134 0.608 0.711 0.709 0.590 0.692 0.707 0.694
กระบวนการ

0.000*

4. ศักยภาพด้าน x̄ 3.97 3.53 3.53 3.66 4.33 3.83 4.58 4.26 4.671
การมีส่วนร่วม S.D. 1.040 0.632 0.700 0.663 0.527 0.689 0.118 0.584

0.000*

หมายเหตุ: *p<0.05
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พนักงานรัฐวิสาหกิจ

อาชีพ/ปัจจัยที่มีผลต่อ
การพัฒนาการท่องเที่ยว
ชุมชน

ข้าราชการ

ตารางที่ 8 การเปรียบเทียบปัจจัยเชิงประชากรศาสตร์ด้านอาชีพที่ส่งผลต่อศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว

0.000*
0.000*
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ภาคกลาง

ภาคตะวันออก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

x̄
S.D.
x̄
S.D.
x̄
S.D.

3.79
0.774
3.70
0.755
3.87
0.693

3.81
0.500
3.68
0.572
3.70
0.573

4.05
0.438
3.77
0.671
3.87
0.697

2.96
0.911
2.85
0.960
2.79
0.88

3.90
0.00
3.90
0.00
4.29
0.00

4.07
0.269
3.86
0.181
3.94
0.216

23.633

0.000*

15.392

0.000*

21.018

0.000*

x̄

3.88

3.71

3.88

2.85

4.00

4.048

19.267

0.000*

S.D.

0.696

0.575

0.623

0.892

0.00

0.209

1. ศักยภาพด้าน
พื้นที่
2. ศักยภาพด้าน
การจัดการ
3. ศักยภาพด้าน
กิจกรรมและ
กระบวนการ
4. ศักยภาพด้าน
การมีส่วนร่วม

F

P

ภาคใต้

ภูมิลำเนา/ปัจจัยที่มผี ลต่อ
การพัฒนาการท่องเที่ยว
ชุมชน

ภาคตะวันตก

ภาคเหนือ

ตารางที่ 9 การเปรียบเทียบปัจจัยเชิงประชากรศาสตร์ด้านภูมลิ ำเนาที่ส่งผลต่อศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว

หมายเหตุ: *p<0.05

การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนริมน้ำจันทบูรควรคำนึงถึงด้านเข้าถึงพื้นที่ ด้านการจัดการ ด้านกิจกรรม
และกระบวนการ อีกทั้งการมีส่วนร่ว มของคนในชุมชนท้ องถิ ่น โดยสร้างการเรียนรู้ทางด้านประวั ติศาสตร์ แ ก่
นักท่องเที่ยวที่สนใจมากยิ่งขึ้นในการส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม อาหารท้องถิ่น ประเพณีนิยม และเน้นจุดเด่นของชุมชน
ริมน้ำจันทบูรเป็นหลักในการส่งเสริมให้ชุมชนมีชื่อเสียงเพิ่มมากขึ้น และสามารถสร้างรายได้แก่ชุมชนในระยะยาว
นอกจากนี้ กลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นยังเป็นส่วนสำคัญในการวางแผนพัฒนาชุมชน เพื่อการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน โดยอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานในภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องในการสร้างมาตรฐานการกำกับดูแล
และสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยว เพื่อการขยายขอบเขตและสร้างการรับรู้ของกิจกรรมภายในชุมชมสู่สาธารณะ
สรุปและอภิปรายผล
แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวชุม ชนริมน้ำจันทบูร มีองค์ประกอบที่พึงพิจารณาในการกำหนดแนวทาง
พัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชนริมน้ำจันทบูร ด้วยปัจจัยทางด้านการรับรู้ของภาพลักษณ์ของชุมชนที่แสดงถึงศักยภาพของ
พื้นที่ท้องถิ่น และการสื่อสารคุณค่าทางวัฒนธรรมอันดีระหว่างคนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวสู่การเรียนรู้การท่องเที่ยวเชิง
ชุมชนและท้องถิ่น เพื่อการตระหนักรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม และประเพณีที่ควรสืบต่อสู่คนรุ่นหลัง (โกมล ดุมลักษณ์, 2558;
ณัฐนันท์ วงษ์ประเสริฐ, 2557) อีกทั้งการสร้างกิจกรรม กระบวนการการจัดการ การวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยวทาง
ชุมชนจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือในทุกภาคส่วน และยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นสำคัญ ซึ่งนำพาคนใน
ชุมชนให้เกิดการรับรู้ในการร่วมพัฒนาฟื้นฟูชุมชน โดยยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน และสามารถบอกเล่าถึง
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คุณค่าอันเป็นสำคัญ ผู้นำชุมชนถือเป็นบุคคลที่สามารถทำให้เกิดการตกลง เพื่อผลสำเร็จในการพัฒนาโดยก่ อให้ เกิ ด
การร่วมมือกัน (กรมพัฒนาชุมชน, 2560)
ลักษณะประชากรศาสตร์ต่างกันมีผลต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนริมน้ำจันทบูรแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลดังกล่าวมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ กิติยา มโนธรรมรักษา (2559) ศึกษาวิจัย
เรื ่ อ ง การศึ ก ษาแรงจู ง ใจและความพึ ง พอใจมี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมนั ก ท่ อ งเที ่ ย วชาวไทย กรณี ศ ึ ก ษา ตลาดน้ ำ
อโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันในด้าน
อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน มีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวแตกต่างกัน ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มี
อายุต่ำกว่า 20 ปี เป็นนักเรียน นักศึกษา มีแรงจูงใจในการเรียนรู้อารยธรรมไทย และสนใจกิจกรรมต่างๆ ผนวกกับ
ด้านทรัพยากรท่องเที่ยวที่แหล่งท่องเที่ยวนั้นมีความหลากหลายและน่าสนใจเป็นผลดีต่อนักท่องเที่ยววัยรุ่นเนื่องจากมี
ลักษณะนิสัยที่มีความเบื่ อง่ายและต้องการได้รับประสบการณ์ที ่แปลกใหม่ ซึ่งเป็นผลดีแก่ชุมชนริมน้ำจั น ทบู ร
เช่นเดียวกัน เพราะมีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ แหล่งเรียนรู้
วัฒนธรรมต่างๆ ส่งผลให้ชุมชนริมน้ำเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยววัยรุ่นสนใจมาก
ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวชุมชนโดยรวมอยู่ในระดับที่มาก โดยสอดคล้องกับแนวคิด ทฤษฎีของ จารุจน์
กลิ่นดีปลี (2541) กล่าวว่า ศักยภาพการท่องเที่ยวที่มีการบริหารจัดการดูแลอยู่บนพื้นฐานของธรรมชาติ มีการศึกษา
ด้านการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมที่เอื้อประโยชน์ต่อการอนุรักษ์และสร้างความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยวการจัดการทรัพยากร
การท่องเที่ยวเป็นกระบวนการปฏิบัติงานที่สำคัญซึ่งจำเป็นต้องมีการกำหนดหลักการไว้เพื่อป้องกันความเสียหายซึง่
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภัทร์ธนกัลย์ เตี่ยไพบูลย์ (2556) ทำการศึกษาเรื่องศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดย
ชุมชนริมน้ำจันทบูร และพบว่า ผลการประเมินศักยภาพจากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ด้านพื้นที่มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด
และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศว่าเป็นการท่องเที่ยวที่ไม่ทำลายสภาพแวดล้อมเป็นการท่องเที่ยวที่
ยั่งยืน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ กิตติศักดิ์ กลิ่นหมื่นไวย (2559) เรื่อง ศักยภาพและแนวทางการจัดการท่องเที่ยวชุมชน
ลำปางหลวง โดยพบว่า นักท่องเที่ยวมีความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวชุมชนลําปางหลวงโดยรวมอยู่ใน
ระดับมากทุกปัจจัย และชุมชนต้องการให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจหรือการกำหนดทิศทางการท่องเที่ยว
และเปิดโอกาสให้คนในชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการวางแผนและจัดกิจกรรมทางการท่องเที่ยว โดยเฉพาะกิจกรรม
ศึกษาวิถีชีวิตชุมชนยังคงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชุมชน ซึ่งเป็นผลดีแก่ชุมชนริมน้ำจันทบูร เนื่องจากช่วยให้มีการผลักดัน
และกำหนดแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาชุมชนริมน้ำจันทบูรในการรองรับการท่องเที่ยวในอนาคต
การวิจัยครั้งนี้ทำให้ทราบถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยศักยภาพของแหล่งชุมชนที่ส่งผลต่อแนวทางการพัฒนา
การท่องเที่ยวชุมชน ดังนี้
1. ศักยภาพด้านพื้นที่ จากการค้นคว้าพบว่า สิ่งก่อสร้างที่แสดงถึงประวัติศาสตร์ของชุมชนริมน้ำจันทบูร
มีความสมบูรณ์ ไม่เสื่อมโทรม เช่น บ้านหลวงราชไมตรียังคงโครงสร้างแบบโบราณให้นักท่องเที่ยวได้ศึกษา จึงควร
ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มีความน่าสนใจ และทําให้นักท่องเที่ยวมีความรู้สึกต้องการเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์เพิ่มขึ้น
จากที ่ เป็ น อยู ่ในปั จ จุ บ ัน ให้ รู ้ ส ึ กภู ม ิ ใจกั บ ประวั ต ิ ศาสตร์ ของไทย และจั ด สถานที ่ ท่ องเที่ ย วให้ ม ีความสวยงาม
เตรียมพร้ อมรับ การเดิน ทางมาท่ องเที่ ยวของนั กท่ องเที่ ย วอยู่ เสมอ รวมทั้งปลู กฝั งจิ ตสํานึ กในความรับ ผิ ด ชอบ
ด้านการดูแลรักษาความสะอาดของสถานที่ทอ่ งเที่ยวและบริเวณพื้นที่การท่องเที่ยวให้มีความสะอาดอยู่เสมอ เช่น ให้หน่วยงาน
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ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมมือกับชุมชนจัดทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่แสดงถึงความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานภายนอกและชุมชนเจ้าของแหล่งท่องเที่ยว
2. ศักยภาพด้านการจัด การ จากการศึกษาพบว่า มีการจัด การด้า นอาหารและโภชนาการที่พ อเพี ย ง
และถูกสุขลักษณะ ควรส่ งเสริม ให้มีการได้รับมาตรฐานรับรองที่ออกให้โดยแก่ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องและเชื่อถือ
ได้ การตรวจสอบความสะอาดเพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานของชุมชนให้ดี ยิ่งๆ ขึ้นไป จะส่งผลให้นักท่องเที่ยวมีความ
เชื่อมั่นและเกิดการบอกต่อเพื่อสร้างฐานลูกค้าให้เพิ่มขึ้นได้ในอนาคตอีกด้วย เช่น หน่วยงานมาตรฐานความปลอดภัย
ด้านสุขอนามัยที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (Amazing Thailand Safety & Health Administration: SHA)
ร่วมมือกับชุมชน สร้างมาตรฐานร้านอาหารและมอบตราสัญลักษณ์เพื่อสร้างความมั่นใจกับนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่มาใช้
บริการ
3. ศักยภาพด้านกิจกรรมและกระบวนการ จากการศึกษาพบว่า กิจกรรมการท่องเที่ยวเป็นที่ยอมรับของคน
ในท้องถิ่น ไม่รบกวนความสงบสุขของคนส่วนในพื้นที่และไม่ขัดต่อกฎหมายศีลธรรมหรือวัฒนธรรม ดังนั้น หน่วยงาน
ภายนอกและหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุนในชุมชนควรวางแผนการจัดกิจกรรมที่เน้นความยั่งยืน และให้ผู้มาเยือนมี
ส่วนร่วมกับความยั่งยืน เน้นจุดเด่นของชุมชน ได้แก่ วัฒนธรรม โดยมุ่งให้เกิดการเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่าง มีส่วนร่วมกับ
กิจกรรมต่างๆ และขยายขอบเขตกิจกรรมให้ออกสู่ภายนอกชุมชนผ่านทางสื่อสังคม (Social Media) ต่างๆ เพื่อสร้าง
การรับรู้
4. ศักยภาพด้านการมีส่วนร่วม จากการศึกษาพบว่า มีการจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นภายในชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผนการพัฒนาของชุมชน และเป็นศูนย์กลางในการให้ความรู้
และข้อมูลของชุมชนอย่างถูกต้อง ทั้งนี้การจัดตั้งศูนย์กลางการเรียนรู้ดังกล่าวจะสามารถดึงดูดใจให้เกิดการท่องเที่ย ว
และสามารถนำไปสู่การท่องเที่ยวซ้ำต่อไปในอนาคต ดังนั้น ผู้ที่เกี่ยวข้องควรใช้ความคิดสร้างสรรค์และปรับเปลี่ยน
การนำเสนอให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวอายุ 21-30 ปี ให้มากขึ้น โดยมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วย
ในการถ่ายทอดเรื่องราวของชุมชน
ข้อเสนอแนะ
1. การค้นคว้าครั้งต่อไปควรค้นคว้าเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชุมชน
ริมน้ำจันทบูร จังหวัดจันทบุรี เพื่อให้แหล่งท่องเที่ยวได้เป็นที่รู้จักมากขึ้นและเป็นแนวทางในการประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวชุมชนต่อไป
2. การค้นคว้าครั้งต่อไปควรศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนริมน้ำจันทบูร
จังหวัดจันทบุรี เพื่อเป็นการเพิ่มกิจกรรมการท่องเที่ยวทางเลือกใหม่ ให้กับนักท่องเที่ยว เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวชุมชนริมน้ำจันทบูรและเป็นการกระจายรายได้ให้แก่คนในชุมชนต่อไป
3. การค้นคว้าครั้งต่อไปควรสร้างกระบวนการวิจัยในเชิงปริมาณ เพื่อการได้มาซึ่งผู้ให้ข้อมูลหลัก และ
ส่งผลให้งานวิจัยมีข้อมูลเชิงลึกมากขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนริมน้ำจันทบูรต่อไป
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บัญญัติขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อปองกันการตั้งครรภแทนในเชิงพาณิชย รวมทั้งมุงคุมครองสิทธิและกําหนดสถานะ
ของเด็ กที่ เกิ ด โดยอาศั ย เทคโนโลยี ช ว ยการเจริ ญ พั น ธุ ท างการแพทย ในประเทศไทยให มี ส ถานะถู กต องตรงตาม
พั น ธุ กรรม อย า งไรก็ ดี การรัก ษาภาวะการมี บุ ต รยากด วยการตั้ งครรภ แ ทนยั ง มี บุ ค คลที่ เกี่ ย วข องอี กหลายฝ า ย
โดยเฉพาะหญิงที่รับตั้งครรภแทน ที่รับภาระในการตั้งครรภและคลอดบุตรเพื่อประโยชนของผูอื่น ตลอดจนตองรับ
ความเสี่ยงและภาวะแทรกซอนตางๆ ที่เกิดขึ้นจากการตั้งครรภแทน งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพที่มุงศึกษาใน
ประเด็น ดังตอไปนี้ 1. ป ญหาเกี่ยวกับคุณ สมบัติของหญิ งที่รับ ตั้งครรภแทน 2. ป ญ หาหญิงที่รับ ตั้งครรภแทนขาด
ความรูความเขาใจในกฎหมายและขอสัญญาตั้งครรภแทน 3. ปญหาหญิงที่รับตั้งครรภแทนขาดความรูความเขาใจ
ขอมูลทางการแพทยที่เกี่ยวของกับกระบวนการตั้งครรภแทน 4. ปญหาการคุมครองสุขภาพของหญิงที่รับตั้งครรภ
แทนระหวางการตั้งครรภแทน 5. ปญหาการกําหนดใหหญิงที่รับตั้งครรภแทนตองเปนผูปกครองเด็กในกรณีสามีภริยา
ที่ขอใหมีการตั้งครรภแทนตายกอนเด็กเกิด จากปญหาดังกลาว จึงเห็นสมควรใหมีการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
คุมครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุทางการแพทย พ.ศ. 2558 เพื่อใหเปนธรรมแกหญิงที่รับ
ตั้งครรภแทนและผูเกี่ยวของทุกฝาย
คําสําคัญ: กฎหมาย ตั้งครรภแทน หญิงที่รับตัง้ ครรภแทน เทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุ
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Abstract
The Protection of a Child Born by Medically Assisted Reproductive Technology Act, B.E.
2558 (2015) has been enacted to prohibit commercial surrogacy, in which an individual is paid to
carry a baby or surrender it to another person. Moreover, the principal purposes of the Act are to
provide the rights of a child born through altruistic surrogacy. Treatments for infertility by surrogacy
involve many people, including a surrogate mother who bears a child for a couple unable to
produce children in the usual way. She could be facing the risk of medical difficulties during
pregnancy. This qualitative research focuses on the following topics; firstly, the qualification of a
surrogate mother; secondly, the understanding of agreements and legal issues of a surrogate
mother; thirdly, insufficient information on surrogacy and complex medical procedures; fourthly,
the health conditions of a surrogate mother; and lastly, legal custody of the child and guardianship
or parental rights of a surrogate mother in case of a parent dies mid-surrogacy procedures. The
results suggest the Protection of a child born by medically assisted reproductive technology Act,
B.E. 2558 (2015) should be amended to ensure and enhance the legal protection of a surrogate
mother and related parties.
Keywords: Law, Surrogacy, Surrogate Mother, Assisted Reproductive Technology
บทนํา
ในปจจุบันภาวะการมีบุตรยาก (Infertility) เปนปญหาดานอนามัยการเจริญพันธุปญหาหนึ่งที่ทําใหอัตรา
การเกิดของประชากรลดต่ําลง สงผลใหสัดสวนประชากรวัยเด็กและวัยทํางานมีแนวโนมทีจ่ ะลดลงไดในอนาคต ในการ
แกปญหาดังกลาวจึงไดมีการนําเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุมาใชบําบัดรักษาภาวะการมีบุตรยาก โดยเฉพาะในกรณี
ของสตรีที่ไมอาจตั้งครรภไดดวยตนเอง ไดมีการชวยเหลือใหมีการรับตั้งครรภแทนหรือที่เรียกกันวา “อุมบุญ” แตการ
ตั้งครรภ แทนที่เกิด ขึ้น โดยอาศัยเทคโนโลยีช วยการเจริญ พั นธุนั้ น มีความแตกตางจากการตั้ งครรภ ตามธรรมชาติ
เนื่องจากมิใชการตั้งครรภเพื่อประโยชนของหญิงผูรับตั้งครรภแทนนั้นเอง หากแตเปนการตั้งครรภเพื่อประโยชนของ
ผูอื่นโดยอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาชวย จึงกอใหเกิดขอโตแยงทางจริยธรรมและปญหาทางกฎหมายตามมาหลาย
ประการ การใชเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุเพื่อบําบัดรักษาการมีบุตรยากโดยการตั้งครรภแทนจึงตองมีกฎหมาย
ออกมารองรับ เพื่อใหสามารถดําเนินการไดโดยชอบภายใตหลักเกณฑที่กฎหมายกําหนดไว ซึ่งกฎหมายที่ใชบังคับอยู
ในปจจุบัน ไดแก พระราชบัญญัติคุมครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีชวยการเจริญพันทางการแพทย พ.ศ. 2558
ซึ่งมุงปองกันการดําเนินการใหมีการตั้งครรภแทนในเชิงพาณิชย รวมทั้งมุงคุมครองสิทธิและกําหนดสถานะของเด็กที่
เกิดจากเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุทางการแพทยในประเทศไทยใหมีสถานะถูกตองตรงตามตนกําเนิดเซลลสืบพันธุ
ที่แทจริงเปนสําคัญ อยางไรก็ดี ในการตั้งครรภแทนตามกฎหมายฉบับดังกลาวนั้นยังมีบุคคลอื่นๆ ที่มีบทบาทสําคัญ
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และเกี่ยวของอีกหลายฝาย ไมวาจะเปนคูสมรสที่ประสงคใหมีการตั้งครรภแทน ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมซึ่งเปนผู
ใหบริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุทางการแพทย คณะกรรมการคุมครองเด็กที่เกิดจากเทคโนโลยีชวยการ
เจริญพันธุทางการแพทย (กคทพ.) ซึ่งเปนหนวยงานที่ทําหนาที่กํากับดูแลการตั้งครรภแทนตามกฎหมาย และบุคคล
สําคัญที่ขาดไมไดนั่นคือ หญิงที่รับตั้งครรภแทน ผูซึ่งมีบทบาทและหนาที่ตามกฎหมายหลายประการ เริ่มตั้งแตการ
ตั้งครรภแทน ดูแลทารกในครรภตั้งแตชวงระยะเวลาตั้งครรภไปจนกระทั่งคลอด ทําหนาที่ในการสงมอบเด็กที่เกิดจาก
เทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุใหเปนบุตรชอบดวยกฎหมายของสามีภริยาผูประสงคใหมีการตั้งครรภแทน หญิงที่รับ
ตั้งครรภแทนจึงมีบทบาทสําคัญในกระบวนการดังกลาวและยังตองเสียสละความสุขสวนตนหลายประการ เชน ถูก
ควบคุมพฤติกรรมระหวางการตั้งครรภในเรื่องของการบริโภคอาหารหรือยา ตองรับมือกับความเปลี่ยนแปลงทาง
รางกายและจิตใจ ความเครียดหรือภาวะทางอารมณ อื่นๆ อันเนื่องมาจากการตั้งครรภ เชน อาการแพทอง ระดับ
ฮอรโมนแปรปรวน การเจ็บปวยตางๆ หรือแมแตตองรับความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตจากการตั้งครรภที่ผิดปกติ ภาวะแทง
หรือภาวะแทรกซอนหลังคลอด นอกจากนี้ในสัญญารับตั้งครรภแทนบางกรณีหญิงที่รับตั้งครรภแทนอาจเปนผูที่มี
อํานาจตอรองในสัญญาที่ดอยกวา เนื่องมาจากสถานะทางเศรษฐกิจ ความรู หรือแรงกดดันจากครอบครัว ซึ่งสงผลให
หญิงที่รับตั้งครรภแทนจําตองตกอยูในภาวะเสียเปรียบหากไมไดรับความคุมครองจากกฎหมายอยางเพียงพอ ดังนั้น
กฎหมายควรมีมาตรการคุมครองสิทธิของหญิงผูรับตั้งครรภแทนที่ชัดเจน เหมาะสมและเปนธรรม ครอบคลุมทุก
ประเด็นปญหา เพื่อกอใหเกิดพัฒนาการทางดานกฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุตอไปในอนาคต
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่ อศึ ก ษาป ญ หาการบั งคั บ ใช ก ฎหมายเกี่ ย วกั บ การตั้ งครรภ แ ทน โดยเฉพาะในประเด็ น ป ญ หาทาง
กฎหมายที่ เกี่ ย วข องกั บ หญิ ง ที่ รับ ตั้ ง ครรภ แ ทนตามที่ บั ญ ญั ติ ไว ในพระราชบั ญ ญั ติ คุ ม ครองเด็ ก ที่ เกิ ด โดยอาศั ย
เทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุทางการแพทย พ.ศ. 2558 และที่บัญญัติไวในกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
2. เพื่อศึกษาวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบหลักการและปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิของหญิงที่รับตั้งครรภ
แทนตามกฎหมายไทยและกฎหมายตางประเทศที่ใชบังคับอยูในปจจุบัน
3. เพื่ อนํ าผลการศึกษาวิจัย ที่ไดม ากําหนดแนวทางพั ฒ นาและปรับ ปรุงกฎหมายเพื่ อคุม ครองหญิ งที่ รับ
ตั้งครรภแทนและผูอื่นที่เกี่ยวของในสัญญาตั้งครรภแทน ใหสามารถบังคับใชไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนธรรม และ
สอดคลองกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
0

ทบทวนวรรณกรรม
ความเปนมาของพระราชบัญญัติคุมครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุทางการแพทย
พ.ศ. 2558
เทคโนโลยี ช ว ยการเจริ ญ พั น ธุ ท างการแพทย ในป จ จุ บั น มี ค วามเจริญ ก า วหน า เป น อั น มาก แต ก็ ไม อ าจ
กอกําเนิดบุตรไดโดยปราศจากการตั้งครรภ ดังนั้น จึงมีการนําเทคโนโลยีชวยการเจริญพันทางการแพทยมาใชกับ
คูสมรสที่ฝายหญิงไมอาจตั้งครรภไดดวยตนเอง โดยการนําเอาเชื้ออสุจิของคูสมรสฝายชายไปใสที่โพรงมดลูกของหญิง
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อื่นซึ่งอาสารับตั้งครรภแทนให หรือดวยการนําตัวออนที่ไดจากการปฏิสนธิของเชื้ออสุจิและไขของคูสมรสเขาไปใน
มดลูกของหญิงที่รับตั้งครรภแทน
การตั้ ง ครรภ แ ทนในประเทศไทยแต เดิ ม เมื่ อ หญิ งที่ รับ ตั้ ง ครรภ แ ทนคลอดบุ ต ร ก็ จ ะยกเด็ ก ให เป น บุ ต ร
บุ ญ ธรรมของสามีภ ริย าซึ่งฝ ายสามี เป น เจ าของอสุ จิ โดยอาศั ยหลั กเกณฑ เรื่องบิ ดามารดากับ บุ ต ร ตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยบรรพ 5 วาดวยครอบครัว ซึ่งไมสอดคลองกับพันธุกรรมของเด็ก จนทําใหเกิดปญหาสิทธิใน
เรื่องความเปนบิดามารดาของเด็กที่เกิดมาดวยเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุ เมื่อเกิดปญหาเชนนี้ ประเทศไทยจึงมีการ
ตราพระราชบัญญัติคุมครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุทางการแพทย พ.ศ. 2558 ขึ้น โดยมี
เจตนารมณอยูสองประการหลัก คือ เพื่อกําหนดสถานะความเปนบิดามารดาที่ชอบดวยกฎหมายของเด็กที่เกิดจาก
เทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุใหเหมาะสม และเพื่อควบคุมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตรการแพทยเกี่ยวกับตัวออน
และเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุ มิใหมีการนําไปใชในทางที่ไมถูกตองหรือปองกันการคามนุษยโดยการใชเทคโนโลยี
ชวยการเจริญพันธุนั่นเอง
ความหมายและลักษณะของการตั้งครรภแทน การรับตั้งครรภแทน (Surrogacy) เปนกระบวนการในการ
ใหกําเนิดบุตร โดยการนําตัวออนที่ไดจากการปฏิสนธิของไขและตัวอสุจิของคูสมรสเขาไปในโพรงมดลูกของหญิงอื่น
เพื่อใหตั้งครรภแทน เนื่องจากฝายภริยามีปจจัยที่ไมเหมาะสมตอการตั้งครรภ โดยหญิงที่รับตั้งครรภแทนมีขอตกลง
เปนหนังสือไวกับสามีภริยาที่ชอบดวยกฎหมายผูขอใหมีการตั้งครรภแทนกอนตั้งครรภวา จะใหทารกในครรภเปนบุตร
ของสามีและภริยาที่ชอบดวยกฎหมายผูขอใหมีการตั้งครรภแทนนั้น สวนลักษณะของการตั้งครรภแทน หากพิจารณา
ตามวัตถุประสงคของหญิงที่รับตั้งครรภแทนสามารถแบงออกไดเปน 2 กรณี คือ (ยศศักดิ์ โกไศยกานนท, 2558)
(1) การตั้งครรภแทนเพื่อประโยชนในเชิงพาณิชย (Commercial Surrogacy) คือการที่หญิงคนหนึ่งตกลง
รับตั้งครรภแทนใหแกผูอื่น โดยตกลงวาจะสงมอบเด็กที่เกิดใหไปตอเมื่อมีการจายคาตอบแทนใหแกหญิงที่รับตั้งครรภ
(2) การตั้งครรภเพื่อประโยชนของบุคคลอื่น (Altruistic Surrogacy) คือการที่หญิงคนหนึ่งตกลงรับตั้งครรภ
แทนเพื่อชวยเหลือใหพี่นองหรือเพื่อนสนิทสามารถมีบุตรได โดยไมมีผลประโยชนอื่นใดอีก แมบางกรณี อาจมีการ
จายเงินใหหญิงที่รับตั้งครรภแทนบาง แตก็เปนคาใชจายที่จําเปนเกี่ยวกับการตั้งครรภเทานั้น หญิงที่รับตั้งครรภแทน
จะไมไดประโยชนทางพาณิชยใดๆ จากการรับตั้งครรภแทนเลย
การตั้งครรภแทนตามตามพระราชบัญ ญั ติคุมครองเด็กที่ เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีชวยการเจริญ พันธุทาง
การแพทย พ.ศ. 2558 ถือเปนการตั้งครรภแทนในลักษณะที่ 2 การตั้งครรภเพื่อประโยชนของบุคคลอื่น (Altruistic
Surrogacy)
สําหรับวิธีการใชตัวออนในการตั้งครรภแทนตามตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติคุมครองเด็กที่เกิดโดย
อาศัยเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุทางการแพทย พ.ศ. 2558 มี 2 วิธีกลาวคือ
วิธีที่หนึ่ง ใชตัวออนที่เกิดจากอสุจิของสามีและไขของภริยาที่ชอบดวยกฎหมายที่ประสงคจะใหมีการตั้งครรภ
แทน
วิธีที่สอง ใชตัวออนที่เกิดจากอสุจิของสามีหรือไขของภริยาที่ชอบดวยกฎหมายที่ประสงคจะใหมีการตั้งครรภ
แทนกับไขหรืออสุจิของผูอื่น
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ทั้งนี้ ทั้งสองวิธีขางตน กฎหมายหามมิใหมีการตั้งครรภแทนโดยการใชไขของหญิงที่รับตั้งครรภแทน จึงทําให
หญิงที่รับตั้งครรภแทน (Surrogate Mother) แมจะเปนผูใหกําเนิดเด็กและมีความสัมพันธทางชีวภาพกับเด็กก็ตาม
แต ก็จะไม มีค วามสัม พั น ธท างพั น ธุกรรมกับ เด็ กเลย ดั งนั้ น จึ งอาจเรียกหญิ งที่ รับ ตั้ งครรภ แทนนี้ วา “มารดาทาง
ชีวภาพ” (Biological Mother)
หลักการของการตั้งครรภแทนและแนวคิดในการควบคุมการตั้งครรภแทน สามารถสรุปไดดังนี้ (ศุภธัช
ศรีวิพัฒน, 2561)
(1) การตั้งครรภแทน จะตองเปนการใชเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุทางการแพทย ไมวาจะเปนการฉีดเชื้อ
หรือการนําตัวออนที่เกิดจากการปฏิสนธินอกรางกายโดยใชตัวอสุจิของสามีและไขของภริยามาผสมกัน แลวใสเขาไป
ในโพรงมดลูกของหญิงที่รับตั้งครรภแทน
(2) คูสมรสที่มีบุตรยากจะตองมีสวนไดเสียในบุตรดังกลาว โดยเปนเจาของเชื้ออสุจิหรือเปนเจาของไขที่ให
กําเนิดบุตร และตองมีเจตนาเลี้ยงดูเด็กที่เกิดมาในฐานะเปนบุตรของตนอยางแทจริง
(3) หญิงที่รับตั้งครรภแทนตองสงมอบเด็กที่เกิดมาใหแกคูสมรสที่มีบุตรยาก ภายใตเจตนาตั้งแตตนที่จะยก
ใหเปนบุตรชอบดวยกฎหมายของคูสมรสที่มีบุตรยากที่ขอใหมีการตั้งครรภแทน
เนื่องจากการใหบริการเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุโดยเฉพาะกรณีการตั้งครรภแทนมีความซับซอนกวาการ
ผสมเทียมแลวตั้งครรภเองในแบบธรรมดามาก โดยหลักการทั่วไปจึงควรมีการควบคุมตั้งครรภแทนภายใตปจจัยสําคัญ
3 ประการ คือ
(1) พิจารณากําหนดกระบวนการคัดกรองบุคคลที่ตองการมีบุตร เพื่อปองกันมิใหมีการรับตั้งครรภแทนโดย
ไมจําเปน หรือเพื่อคุมครองสวัสดิภาพและความผาสุกของเด็กที่จะเกิดมา
(2) พิจารณากําหนดมาตรการในการคัดกรองหญิงที่รับตั้งครรภแทนอยาเขมงวด โดยจําเปนตองพิจารณา
เงื่อนไขของหญิงที่จะเขารับตั้งครรภแทนวาตองมีคุณสมบัติอยางไรบาง
(3) พิจารณากําหนดมาตรการในการคุมครองสิทธิของหญิงที่รับตั้งครรภแทนและคูสมรสที่ตองการมีบุตร
ดวยการสรางกลไกที่จะสามารถทําใหทั้งสองฝายไดรับทราบถึงสถานะทางกฎหมายของการตั้งครรภแทน สิทธิหนาที่
และความรับผิดของทั้งสองฝายตามสัญญา และผลกระทบทั้งปวงที่จะเกิดขึ้นกับทั้งสองฝายทั้งกรณีที่มีการปฏิบัติหรือ
กรณีที่ไมมีการปฏิบัติตามสัญญา
แนวความคิดเกี่ยวกับการคุมครองหญิงที่รับตั้งครรภแทน การตั้งครรภตามปกติของหญิงทั่วไปเปนการ
ตั้งครรภเพื่อประโยชนของตนเอง แตกตางจากการตั้งครรภแทน ซึ่งเปนการตั้งครรภเพื่อประโยชนของผูอื่น อีกทั้ง
หญิ งที่ รับ ตั้งครรภ แทนนั บเปน บุคคลที่ มีความสําคัญ อยางมากในกระบวนการใหกําเนิ ดทารกด วยเทคโนโลยีทาง
การแพทยเพราะเปนผูทําหนาที่ตั้งครรภ ดูแลสุขภาพทารกในครรภ และใหกําเนิดบุตร ดังนั้น หญิงผูรับตั้งครรภแทน
จึงควรไดรับความคุมครองใหมีสิทธิตางๆ ตามกฎหมายอยางเพียงพอ รวมทั้งควรไดทราบถึงผลกระทบตางๆ ที่เกิด
จากการรับตั้งครรภแทน ไมวาจะเปนความเสี่ยงทางดานสุขภาพรางกายหรือจิตใจ รวมทั้งสถานะทางกฎหมายของเด็ก
ที่ตนตั้งครรภและใหกําเนิดโดยไมถือเปนบุตรชอบดวยกฎหมายของตน และควรไดรับคาตอบแทนหรือสิทธิประโยชน
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อื่นตามจําเปนและสมควร ในขณะเดียวกันตองไมมีลักษณะเพื่อประโยชนทางการคาหรือการคามนุษย หรือมีลักษณะ
สอไปทางใหเชามดลูกในเชิงพาณิชย ซึ่งขัดตอกฎหมายและศีลธรรมอันดีของประชาชน
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิ จั ย นี้ เป น การวิ จั ย ทางนิ ติ ศ าสตร ในเชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative Research) ซึ่ งผู เขี ย นใช วิธี วิ จั ย ทาง
เอกสาร (Documentary Research) เป น หลั ก โดยได ศึ ก ษาค น คว า ข อ มู ล ที่ เกี่ ย วข อ งทั้ ง ภาษาไทยและภาษา
ตางประเทศ ทั้งในแหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Resource) ซึ่งไดแก บทบัญญั ติของกฎหมายที่เกี่ยวของกับการ
ตั้งครรภ แทนโดยอาศั ย เทคโนโลยีช วยการเจริญ พั น ธุ ของประเทศไทย รวมทั้ งแหล งขอมู ล ทุ ติ ยภู มิ (Secondary
Resource) ซึ่งไดแก ตํารา วิทยานิพนธ บทความวิชาการ รายงานการวิจัย ขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส เพื่อนํามาศึกษา
วิเคราะหเปรียบเทียบกับ กฎหมายตางประเทศที่มีความเจริญ กาวหนาทางดานเทคโนโลยีชวยการเจริญ พันธุทาง
การแพทยและมีกฎหมายที่เอื้อประโยชนตอสิทธิและเสรีภาพในการสืบพันธุ หรือรับรองใหสัญญาตั้งครรภแทนเปน
สัญญาที่ชอบดวยกฎหมายและสามารถฟองรองบังคับคดีกันได ทั้งในระบบซีวิลลอว (Civil Law) และคอมมอนลอว
(Common Law) เพื่อหาขอสรุปเพื่อใหเกิดองคความรูและแนวทางพัฒนาปรับปรุงกฎหมายไทยตอไป
0

ผลการวิจัย
จากการศึกษาพบวา พระราชบัญ ญั ติคุมครองเด็กที่เกิดจากเทคโนโลยีชวยการเจริญ พัน ธุทางการแพทย
พ.ศ. 2558 บัญญัติขึ้นเพื่อมุงปองกันการดําเนินการใหมีการตั้งครรภแทนในเชิงพาณิชยและมุงกําหนดสถานะของเด็ก
ที่เกิ ดจากเทคโนโลยี ชวยการเจริญ พั น ธุให มี สถานะถูกตองตรงตามพั น ธุกรรมเป น หลัก หลักการและเหตุ ผลของ
บทบัญญัติสวนใหญจึงมุงที่ประเด็นการคุมครองสิทธิของเด็กที่เกิดมามากกวาบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวของในสัญญาตั้งครรภ
แทน กลาวคือ มุงคุมครองมิใหเกิดการซื้อขายแลกเปลี่ยนเด็ก หรือการคามนุษยในประเทศไทย โดยกําหนดมิใหมีการ
รับจางตั้งครรภในเชิงพาณิชย และมุงคุมครองสถานะทางกฎหมายของเด็กที่เกิดจากการรับตั้งครรภแทน ใหเปนบุตรที่
ชอบดวยกฎหมายของสามีภริยาผูขอใหมีการตั้งครรภแทน รวมทั้งกําหนดสิทธิ หนาที่ ของคูสัญญาตั้งครรภแทนทุก
ฝายเพื่อมิใหเกิดขอโตแยงเรื่องความเปนบิดามารดากับบุตร ซึ่งแตเดิมกอนที่พระราชบัญญัติฉบับนี้จะใชบังคับ เด็กที่
เกิดจากการตั้งครรภแทนจะมีสถานะเปนบุตรชอบดวยกฎหมายของหญิงที่รับตั้งครรภแทน สวนสามีภริยาผูขอใหมี
การตั้งครรภแทนจะมีอํานาจปกครองเด็กไดก็ตอเมื่อจดทะเบียนรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชยเทานั้น ซึ่งสงผลกระทบตอเด็กที่อาจไมไดรับความคุมครองสิทธิประโยชนและการอุปการะเลี้ยงดูจากบิดา
มารดาตามพั น ธุกรรมเหมื อนกับ เด็ก ที่ เกิดด วยวิธีต ามธรรมชาติ เมื่ อนํ าหลั กการและเหตุ ผลดั งกลาวมาพิ จารณา
ประกอบกับอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก ค.ศ. 1989 (The U.N. Convention on the Rights of the Child 1989) ซึ่ง
ประเทศไทยเปนภาคีสมาชิกและไดใหรับรองวา จะดําเนินการคุมครองเด็กในรัฐของตนใหเทาหรือสูงกวาที่กําหนดไว
ในอนุ สั ญ ญาดั ง กล า วปรากฏว า พระราชบั ญ ญั ติ คุ ม ครองเด็ กที่ เกิ ด โดยอาศั ย เทคโนโลยี ช ว ยการเจริญ พั น ธุ ท าง
การแพทย พ.ศ. 2558 นับวาไดใหความคุมครองแกเด็กครอบคลุมสิทธิเด็กสองประเภท ไดแก (พรนิภา วิเศษสุวรรณ
และ โกวิท วงศสุรวัฒน, 2563)
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ประเภทที่หนึ่ง สิทธิที่เด็กจะมีชีวิตรอด (Right to Survival) โดยกฎหมายสนับสนุนใหทารกในครรภไดรับ
การบํารุงและพัฒนาตั้งแตปฏิสนธิจนเปนตัวออน จนกระทั่งคลอดและมีชีวิตรอดปลอดภัย โดยการกําหนดใหมีการ
ตรวจประเมินความพรอมทางรางกาย จิตใจ และสภาพแวดลอมของคูสัญญาที่เกี่ยวของในกระบวนการตั้งครรภแทน
เพื่อหาความผิดปกติ ความพิการ และปองกันโรคที่สงผลตอการเกิดและการมีชีวิตอยูรอดอยางแข็งแรงปลอดภัยของ
เด็ก
ประเภทที่สอง สิทธิในการไดรับการปกปองคุมครอง (Right of Protection) กฎหมายใหความคุมครองสิทธิ
ของเด็กใหมีครอบครัวที่สมบูรณ เนื่องจากครอบครัวเปนสถาบันพื้นฐานของสังคมที่มีผลตอชีวิตความเปนอยู การ
เจริญเติบโต บุคลิกภาพ และพัฒนาการของเด็ก โดยกฎหมายกําหนดใหตัวออนที่ใชในการตั้งครรภแทนตองมาจาก
เซลลสืบพั น ธุของสามีและภริยาที่ ขอให ตั้งครรภแ ทน หรือใชตัวออนจากเซลลสืบ พัน ธุของสามีหรือภริยาที่ขอให
ตั้งครรภแทนกับเซลลสืบพันธุของผูบริจาค โดยหามใชไขของหญิงที่รับตั้งครรภแทน ทั้งนี้ เพื่อปองกันการแยงชิงหรือ
ทอดทิ้งเด็กและการแสวงหาประโยชนจากเด็กโดยมิชอบ นอกจากนี้ ยังกําหนดใหหญิงที่รับตั้งครรภแทนตองเปนญาติ
ทางสายโลหิตของสามีหรือภริยาที่ขอใหมีการตั้งครรภแทน เพื่อใหเด็กมีความสัมพันธทางครอบครัวโดยเปนญาติทาง
สายเลือดของคูสมรสฝายใดฝายหนึ่งดวย
จากหลั ก การและเหตุ ผ ลของพระราชบั ญ ญั ติ คุ ม ครองเด็ ก ที่ เกิ ด จากเทคโนโลยี ช ว ยการเจริ ญ พั น ธุ ท าง
การแพทย พ.ศ. 2558 ดังที่กลาวไปขางตนผูเขียนจึงมีความเห็นวา การจะใชบังคับกฎหมายฉบับนี้ใหสามารถคุมครอง
สิทธิของเด็กไดอยางสมบูรณและบรรลุผลตามเจตนารมณหลักของกฎหมาย ควรตองพิจารณาศึกษาถึงบทบัญญัติของ
กฎหมายในสวนที่บังคับใชกับบุคคลอื่นที่มีบทบาทสําคัญ เกี่ยวของกับสัญ ญาตั้งครรภ แทนรวมทั้งกระบวนการใช
เทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุทางการแพทย โดยเฉพาะกรณีของหญิงที่รับตั้งครรภแทน ผูซึ่งมีบทบาทสําคัญยิ่งตั้งแต
เริ่มกระบวนการใชเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุ กระบวนการตั้งครรภแทน การดูแลทารกในครรภ การคลอดบุตร ไป
จนกระทัง่ ปลายทางคือการสงมอบเด็กใหกับสามีภริยาผูขอใหตั้งครรภแทน ซึ่งทุกขั้นตอนลวนแลวแตสงผลกระทบตอ
สิทธิประโยชนของเด็กในระยะยาวทั้งสิ้น แตจากการศึกษาวิจัยพบวา บทบัญญัติของพระราชบัญญัติคุมครองเด็กที่
เกิดจากเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุทางการแพทย พ.ศ. 2558 ในสวนที่เกี่ยวของกับการกําหนดคุณ สมบัติ การ
คุ ม ครองสิ ท ธิ และการกํ า หนดหน า ที่ ของหญิ ง ที่ รั บ ตั้ ง ครรภ แ ทน ยั ง ไม ค รอบคลุ ม กั บ สภาพป ญ หาที่ เกิ ด ขึ้ น ใน
สภาวการณปจจุบัน ซึ่งนําไปสูป ระเด็นปญหาทางกฎหมายในการศึกษาวิจัย กลาวคือ
1. ปญหาเรื่องคุณสมบัติของหญิงที่รับตั้งครรภแทน เนื่องจากพระราชบัญญัติคุมครองเด็กที่เกิดโดยอาศัย
เทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุทางการแพทย พ.ศ. 2558 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการคุมครองเด็กที่เกิดโดย
อาศัยเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุทางการแพทย เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการขออนุญาตใหผูใหบริการ
เกี่ยวกับเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุทางการแพทยดําเนินการใหมีการตั้งครรภแทน พ.ศ. 2558 ไดวางหลักเกณฑ
สําหรับคัดกรองคูสัญญาฝายหญิงที่รับตั้งครรภแทน ดวยการกําหนดคุณสมบัติเบื้องตนของหญิงที่รับตั้งครรภไวอยาง
เขมงวด กลาวคือ
(1) หญิงที่รับตั้งครรภแทนตองไมใชบุพการีหรือผูสืบสันดานของสามีภริยาที่ใหมีการตั้งครรภแทน
(2) หญิงที่รับตั้งครรภแทนตองเปนญาติสืบสายโลหิตของสามีหรือภริยาที่ใหมีการตั้งครรภแทน
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(3) หญิงที่รับตั้งครรภแทนตองเคยมีบุตรมากอน และหากหญิงนั้นมีสามีที่ชอบดวยกฎหมายหรืออยูกิน
กับชายอื่นฉันสามีภริยา จะตองไดรับความยินยอมจากสามีหรือชายดังกลาว
(4) หญิงที่รับตั้งครรภแทนจะตองมีสัญชาติเดียวกันกับสามีหรือภริยาที่ใหมีการตั้งครรภแทน
(5) หญิงที่รับตั้งครรภแทนจะตองมีอายุไมต่ํากวา 20 ปบริบูรณและไมเกิน 40 ปบริบูรณ
(6) กรณีหญิงที่รับตั้งครรภแทนเคยมีบุตรมาแลวโดยการคลอดตามธรรมชาติจะตองไมเกิน 3 ครั้ง หรือ
ในกรณีผาคลอดตองไมเกิน 1 ครั้ง
(7) หญิงที่รับตั้งครรภแทนจะรับตั้งครรภแทนจนคลอดบุตรไดไมเกิน 2 ครั้ง
เหตุผลที่กฎหมายกําหนดใหหญิงที่จะรับตั้งครรภแทนตองเคยมีบุตรมาแลวก็เพื่อปองกันมิใหสังคมมีขอครหา
วาเปนโสดเหตุใดจึงตั้งครรภได และที่กําหนดใหเปนหญิงที่เคยคลอดบุตรก็เนื่องจากหญิงมีประสบการณในการคลอด
ยอมสามารถเผชิญ ความเจ็บปวดที่ เกิดขึ้น จากการคลอดบุ ตรไดมากกวา สวนการที่กฎหมายกําหนดใหหญิ งที่รับ
ตั้งครรภแทนตองเปนญาติสืบสายโลหิตของสามีหรือภริยาที่ใหมีการตั้งครรภแทน ก็เพราะตองการควบคุมและปองกัน
การรับจางตั้งครรภแทนเชิงพาณิชยหรือการคามนุษย เนื่องจากการรับตั้งครรภแทนในระหวางเครือญาติหรือคนรูจัก
มักจะไมมีผลประโยชนในเชิงการคาเขามาเกี่ยวของ ซึ่งคําวา “ญาติสืบสายโลหิต" ในที่นี้หมายถึงญาติสืบสายโลหิต
ตามความเปนจริง โดยถือเอาความสัมพันธทางสายเลือดเปนหลัก โดยจะตองไมใชบุพการี อันไดแก มารดา ยา ยาย
ทวด หรือผูสืบสันดาน อันไดแก บุตร หลาน เหลน ลื่อ ของสามีภริยาผูขอใหมีการตั้งครรภแทน ซึ่งก็จะสอดคลองกับ
หลักการของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1450 ในเรื่องเงื่อนไขการสมรส ที่บัญญัติหามมิใหชายหญิงซึ่ง
เปนญาติสืบสายโลหิตโดยตรงขึ้นไปหรือลงมาสมรสกัน ดวยเหตุผลทางการแพทยที่จะทําใหบุตรที่เกิดมาจากการ
สมรสดังกลาวเปนโรคปญญาออนหรือสุขภาพไมแข็งแรงเพราะบุคคลเหลานั้นมีจีนส (Genes) ที่เหมือนกันมากเกินไป
อีกทั้งยังกระทบกระเทือนความรูสึกของสังคมในทางศีลธรรม จึงเปนขอหามทางสังคม (Social Taboos) ที่เปนสากล
ซึ่งยอมรับกันทั่วโลก (ประสพสุข บุญเดช, 2564) ความที่หญิงผูรับตั้งครรภแทนตองเปนญาติสืบสายโลหิตนี้นํามาสู
ปญหาที่ตามมาวา หากสามีหรือภริยาที่ขอใหมีการตั้งครรภแทนไมมีญาติสืบสายโลหิตดังกลาวจะทําอยางไร กรณีนี้ได
มีประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการใหหญิงอื่นที่มิใชญาติสืบสายโลหิตของสามี
หรือภริยาที่ชอบดวยกฎหมายรับตั้งครรภแทน พ.ศ. 2558 ขอ 4 กําหนดวา กรณีที่ไมมีญาติสืบสายโลหิต ใหหญิงอื่นที่
มิใชญาติสืบสายโลหิตของสามีหรือภริยาที่ขอใหมีการตั้งครรภแทนสามารถรับตั้งครรภแทนได โดยตองเปนไปตาม
หลั กเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุ ขกํ าหนดโดยคํ าแนะนํ าของคณะกรรมการ
อยางไรก็ตาม ขอกฎหมายดังกลาวไมอาจนําไปใชในกรณีที่สามีและภริยาที่ขอใหมีการตั้งครรภแทนมีญาติสืบสาย
โลหิต แตญาติสืบสายโลหิตอยูในภาวะที่มีบุตรยากหรือไมสามารถตั้งครรภได หรือในกรณีที่ญาติสืบสายโลหิตดังกลาว
ไมยินยอมรับตั้งครรภแทนให กรณีตางๆ เหลานี้ จึงไมเขาเงื่อนไขการตั้งครรภแทนที่กฎหมายกําหนดไว สามีและ
ภริ ย าที่ ป ระสงค จ ะมี บุ ต รด ว ยวิ ธี ก ารให ห ญิ ง อื่ น ตั้ ง ครรภ แ ทน จึ ง ย อ มไม อ าจขอให มี ก ารตั้ ง ครรภ แ ทนตาม
พระราชบัญญัติคุมครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุทางการแพทย พ.ศ. 2558 ได บทบัญญัติของ
กฎหมายไทยดั ง กล า วมี ค วามคล า ยคลึ ง กั บ บทบั ญ ญั ติ ข องพระราชบั ญ ญั ติ ก ารตั้ ง ครรภ แ ทน ค.ศ. 2016 (The
Surrogacy Bill 2016) ของประเทศอินเดีย ซึ่งจัดวาเปนประเทศที่มีการตั้งครรภแทนอยางแพรหลายและมีกฎหมาย
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รองรับอยางชัดเจน โดยกฎหมายอินเดียไดกําหนดคุณสมบัติของหญิงที่รับตั้งครรภแทนในประเด็นความเปนญาติไววา
หญิงนั้นควรเปนญาติทางสายโลหิตของคูสมรสที่มีบุตรยากซึ่งมีอายุตั้งแต 25-35 ป และสามารถรับตั้งครรภแทนได
เพียงครั้งเดียว ไมวาการตั้งครรภนั้นจะสามารถใหกําเนิดทารกไดหรือไมก็ตาม
จากประเด็ น หญิ งที่ รับ ตั้ งครรภ แ ทนต องเป น ญาติ สื บ สายโลหิ ต ของสามี ภ ริย าที่ ขอให ตั้ งครรภ แ ทนตาม
กฎหมายไทยนั้นผูเขียนเห็นวา บทบัญญัติของกฎหมายเชนนี้มีผลเปนการจํากัดสิทธิของสามีภริยาที่ประสงคจะใหมี
การตั้งครรภแทน ทําใหไมสามารถเขาถึงสิทธิในการใชเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุทางการแพทยได จึงไมสอดคลอง
กับสภาวการณในปจจุบันและความมุงหมายของพระราชบัญญัติคุมครองเด็กที่เกิดจากเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุ
ทางการแพทยที่มุงคุมครองเด็กและใหสิทธิแกสามีภริยาที่ประสงคจะใหมีการตั้งครรภแทนดวย อีกทั้งยังเปนการจํากัด
สิทธิของหญิงที่มิใชญาติสืบสายโลหิตที่ถึงแมจะยินดีรับตั้งครรภแทนให แตก็ไมสามารถกระทําไดตามกฎหมาย ดังนั้น
บทบัญญัติ มาตรา 21 (3) แหงพระราชบัญญัติคุมครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุทางการแพทย
พ.ศ. 2558 จึงเปนบทบัญญัติที่มีลักษณะในการจํากัดสิทธิเสรีภาพของหญิงที่รับตั้งครรภแทนในฐานะที่เปนเจาของ
รางกายที่ควรมี อิสระที่จะใชรางกายของตนเอง ตราบเท าที่ ไมกระทบหรือละเมิดสิทธิเสรีภ าพของผูอื่น (สุกฤษฎิ์
ตั้งวรรณวิบูลย, 2561) ประกอบกับแนวคิดสตรีนิยมปจเจกบุคคล ที่มองวาผูหญิงมีอํานาจในการตัดสินใจเองได ไมใช
รัฐเปนผูตัดสินใจ หากรัฐเขาไปแทรกแซงในการตัดสินใจของผูหญิงในการตั้งครรภ ถือวารัฐละเมิดสิทธิอนามัยเจริญ
พันธุ (สุชาดา ทวีสิท ธิ์, 2557) ซึ่งเปนสิทธิที่ ถูกรับรองไวในปฏิญ ญาสากลวาดวยสิทธิมนุษ ยชน พ.ศ. 2491 (The
Universal Declaration of Human Rights-UDHR 1948) อันเปนสิทธิมนุษยชนหรือสิทธิพื้นฐานของบุคคลและของ
คูสมรส
2. ปญหาหญิงที่รับตั้งครรภแทนขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายและขอสัญญาตั้งครรภแทน
สัญญาตั้งครรภแทนมีขั้นตอนทางกฎหมายที่ซับซอน ทั้งยังมีขอตกลงกําหนดสิทธิ หนาที่ตางๆ ของหญิงที่รับตั้งครรภ
แทนที่มีผลผูกพันทางกฎหมายหลายประการ เชน ขอตกลงเกี่ยวกับความประพฤติของหญิ งที่รับตั้งครรภแทนใน
ระหวางการตั้งครรภ ขอตกลงใหหญิงที่รับตั้งครรภแทนดูแลทารกในครรภดังเชนวิญูชนพึงกระทํา ขอตกลงใหเด็กที่
เกิดมาเปนบุตรชอบดวยกฎหมายของสามีภริยาที่ขอใหมีการตั้งครรภแทน หากหญิงนั้นไมมีความเขาใจขอมูลทางดาน
กฎหมายที่เพียงพอเพื่อประกอบการตัดสินใจเขาทําสัญญาตั้งครรภแทน ก็อาจทําใหตกเปนฝายเสียเปรียบในการทํา
สัญญา หรืออาจนํามาซึ่งขอพิพาทระหวางคูสัญญาตั้งครรภแทนในภายหลังได คูสัญญาทุกฝายที่เกี่ยวของในสัญญา
ตั้งครรภแทนจึงควรไดรับคําแนะนําเกี่ยวกับขอมูลทางดานกฎหมายอยางถูกตองและเพียงพอจากผูประกอบวิชาชีพ
กฎหมายที่ไดรับอนุญาตกอนตกลงเขาทําสัญญาตั้งครรภแทน แตเมื่อศึกษาพระราชบัญญัติคุมครองเด็กที่เกิดโดย
อาศัยเทคโนโลยีชวยการเจริญ พั นธุทางการแพทย พ.ศ. 2558 ไมป รากฏวามี บทบัญ ญั ติ กําหนดให สิทธิหญิ งผูรับ
ตั้งครรภแทนในการเขาถึงขอมูลทางกฎหมายที่เกี่ยวของในการทําสัญญารับตั้งครรภแทนเอาไว จึงอาจทําใหหญิงที่รับ
ตั้งครรภแทนไมมีความเขาใจถึงสิทธิและหนาที่ของตนเองในเรื่องนี้อยางเพียงพอ ในกรณีเชนนี้เมื่อศึกษาเปรียบเทียบ
กับกฎหมายตางประเทศที่ อนุ ญ าตให มีการตั้งครรภ แทนโดยอาศัยเทคโนโลยี ทางการแพทยพ บวา มี การกํ าหนด
หลักเกณฑในเรื่องดังกลาวไวในกฎหมายระดับ มลรัฐ (State Law) ของมลรัฐแคลิฟอรเนีย สหรัฐอเมริกาใน The
California Family Code (Finkelstein, Mac Dougall, Kintominas, & Olsen, 2016) ว า ก อ นที่ จ ะมี ก ารทํ า
สัญญารับตั้งครรภแทนเปนลายลักษณอักษรนั้นคูสัญญาแตละฝายในสัญญาตั้งครรภแทนซึ่งรวมถึงหญิงที่รับตั้งครรภ
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แทน จะต องแต งตั้ งทนายความผูมี ใบอนุ ญ าตเพื่ อเปน ตั วแทนของแตล ะฝ าย และในการทํ าสั ญ ญาตั้งครรภ แ ทน
คูสัญญาทั้งสองฝายจะตองเปนผูทําสัญญาดวยตนเองพรอมกับการรับรองลายมือชื่อตามมาตรการที่กฎหมายกําหนด
เพื่อใหคูสัญญาทุกฝายไดรับความรูที่ถูกตองรวมทั้งดูแลผลประโยชนโดยชอบธรรมของคูสัญญาใหไดรับความคุมครอง
จากการทําสัญญาอยางแทจริง มลรัฐนิวแฮมปเชียรกําหนดไวในกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาตั้งครรภแทน ค.ศ. 2014
(New Hampshire Statutes Title XII – Public Safety and Welfare Chapter 168-B – Surrogacy) วา สัญญา
ตั้งครรภแทนจะสมบูรณและบังคับได คูสัญญาจะตองรองขอใหศาลมีคําสั่งยืนยันสถานะของสัญญาตั้งครรภแทน โดย
คูสัญญาตองทําสัญญาเปนลายลักษณอักษรกอนมีการดําเนินการทางการแพทยเพื่อใหตั้งครรภ และคูสัญญาทุกฝาย
จะตองมีที่ปรึกษากฎหมาย โดยหญิงที่ตั้งครรภแทนกับผูที่ประสงคใหมีการตั้งครรภแทนจะตองมีที่ปรึกษากฎหมาย
แยกตางหากจากกัน มลรัฐอิลินอยสกําหนดไวในกฎหมายการตั้งครรภแทน (Gestational Surrogacy Act 2004) ให
คูสัญญาแตละฝายมีตัวแทนเปนที่ปรึกษากฎหมายจากคนละที่แยกตางหากจากกันในการดําเนินการทุกขั้นตอนของ
การทําสัญญาและการตั้งครรภ ตลอดจนผลที่เกิดขึ้นจากการทําสัญญาดวย
3. ป ญ หาหญิ ง ที่ รั บ ตั้ ง ครรภ แ ทนขาดความรู ค วามเข า ใจด า นข อมู ล ทางการแพทย ที่ เกี่ ย วข องกั บ
กระบวนการตั้งครรภแทน เนื่องจากหญิงที่รับตั้งครรภแทนจะตองเสียสละรางกายของตนในการรับตั้งครรภแทน
ตองเผชิญกับความเสี่ยงตางๆ รวมถึงผลกระทบที่ตามมาหลายประการจากการตั้งครรภและการคลอดบุตร หญิงที่รับ
ตั้งครรภแทนจึงควรมีสิทธิไดรับรูขอมูลขาวสารดานการแพทยอยางรอบดานและครบถวนจากแพทยผูใหบริการ เชน
ขั้นตอนการเตรียมตัวกอนที่จะมีการใชเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุกระบวนการทางการแพทยตางๆ ที่กระทําตอเนื้อ
ตัวรางกายของหญิงที่รับตั้งครรภแทน ภาวะแทรกซอน ความเสี่ยงทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นจากการใชเทคโนโลยีชวยการ
เจริญพันธุ เปนตน แตจากการศึกษาพบวา พระราชบัญญัติคุมครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุ
ทางการแพทย พ.ศ. 2558 ไมมีบทบัญญัติที่กําหนดใหผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมมีหนาที่จะตองใหขอมูลรายละเอียด
ทางการแพทยแกหญิงที่รับตั้งครรภแทน มีแตเพียงประกาศแพทยสภาที่ 95 (3)/2558 เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขสําหรับการตรวจและประเมินความพรอมทางดานรางกายจิตใจ และสภาพแวดลอมของผูขอรับบริการ หญิงที่
รับตั้งครรภแทน และผูบริจาคอสุจิหรือไขที่จะนํามาใชดําเนินการใหบริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุทาง
การแพทย ที่กําหนดใหผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมซึ่งใหบริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุจะตองใหขอมูล
ขั้นตอนการดําเนินการภาวะแทรกซอนตางๆ ในการซักประวัติสุขภาพ การตรวจเลือดเพื่อคัดกรองภาวะที่มีผลตอ
สุขภาพ การตรวจประเมินสภาพรางกายและจิตใจ สภาพแวดลอมของหญิงที่รับตั้งครรภแทนเทานั้น จากนั้นจึงจัดทํา
ผลการประเมินแลวนํามายื่นตอคณะกรรมการคุมครองเด็กที่เกิด โดยอาศัยเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุ ทางการแพทย
(กคทพ.) เพื่อขออนุญาตดําเนินการใหมีการตั้งครรภแทนตอไป ดังนั้น จะเห็นไดวาประกาศแพทยสภาฉบับดังกลาวจึง
มีลักษณะของการกําหนดใหผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมซักประวัติและตรวจประเมินหญิงที่รับตั้งครรภแทนเทานั้น
ไมไดกําหนดใหผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมตองทําหนาที่ใหขอมูลทางการแพทย ทั้งยังไมไดกําหนดในเรื่องขอบเขต
เนื้อหา และความถูกตองของขอมูลวาตองมีอยูอยางไรบาง จนอาจทําใหหญิงที่รับตั้งครรภแทนไมเขาใจในขอมูลทาง
การแพทยอันเปนความรูเฉพาะทางอยางเพียงพอก็เปนได ซึ่งจากการศึกษาประเด็นดังกลาวเปรียบเทียบกับกฎหมาย
ต างประเทศพบว า มี ก ฎหมายของประเทศอิ น เดี ย ได กํ าหนดไว ในพระราชบั ญ ญั ติ ก ารตั้ งครรภ แ ทน ค.ศ. 2016
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(The Surrogacy Bill 2016) ไดกําหนดใหมีการใหขอมูลแกหญิงที่รับตั้งครรภแทนในดานการแพทยเปนลายลักษณ
อักษร โดยตองอธิบายถึงผลกระทบและผลที่จะเกิดตามมาภายหลังจากการตั้งครรภแทน สวนกฎหมายของประเทศ
อังกฤษมีความคลายคลึงกับกฎหมายไทย กลาวคือ ไมมีบทบัญญัติคุมครองหญิงที่รับตั้งครรภแทนดานการใหขอมูล
ขาวสารอยางเพียงพอในการตัดสินใจเขาถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพไวอยางชัดเจนในดานขอมูลทางการแพทย แต
แพทยสภาของอังกฤษ British Medical Association (MBA) เสนอใหแนะนําคูสัญญารับตั้งครรภแทนถึงความเสี่ยงที่
จะเกิดขึ้นโดยครอบคลุมประเด็นตอไปนี้ ขั้นตอนทั้งหมดของการใชเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุทางการแพทย ขอมูล
ความเปนไปไดในการตั้งครรภแฝด ความเปนไปไดในการไมไดรับความเห็นชอบจากครอบครัวและเพื่อน ความเสี่ยง
ทางการแพทยจากการตั้งครรภและการคลอดขอมูลความเปนไปไดที่ทารกจะเกิดมาพิการ รวมทั้งขอมูลดานจิตวิทยา
กรณีที่มีการยุติการตั้งครรภ และความรูสึกสูญเสียเมื่อหญิงที่รับตั้งครรภแทนตองสงมอบทารกใหผูขอใหมีการตั้งครรภ
แทน (ธัญญลักษณ พลชํานิ, 2561)
4. ปญหาการคุมครองสุขภาพของหญิงที่รับตั้งครรภแทนในระหวางการตั้งครรภแทน โดยอาศัยอํานาจ
ของพระราชบัญญัติคุมครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุทางการแพทย พ.ศ. 2558 ไดมีประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับขอตกลงการตั้งครรภแทนและคาใชจายในการ
บํารุงรักษาสุขภาพของหญิงที่รับตั้งครรภแทนในขณะตั้งครรภการยุติการตั้งครรภแทน การคลอด และหลังคลอด
รวมทั้งคาใชจายในการดูแลสุขภาพของเด็กที่เกิดจากการตั้งครรภแทนหลังคลอดเปนเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน พ.ศ.
2558 ลงวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2558 กําหนดใหสามีภริยาที่ประสงคใหมีการตั้งครรภแทน ตองรับผิดชอบคาใชจายใน
การบํารุงรักษาสุขภาพ คาใชจายในการตรวจ คารักษาพยาบาล คาตรวจวินิจฉัยสุขภาวะของทารกในครรภ และคา
วินิจฉัยทางพันธุกรรมของเด็กกอนตั้งครรภ ระหวางตั้งครรภและภายหลังคลอด รวมทั้งคาใชจายอันเนื่องมาจาก
ขอตกลงการตั้งครรภแทน และตองรับผิดชอบคาใชจา ยในกรณีหญิงที่รับตั้งครรภแทนไดรับความเจ็บปวยทางสุขภาพ
อันเนื่องมาจากการรับตั้งครรภแทนดวย อยางไรก็ตาม กฎหมายมิไดระบุถึงกรณีที่หญิงที่รับตั้งครรภแทนตองเจ็บปวย
จนทุพพลภาพหรือเสียชีวิตจากการตั้งครรภแทน วาสามีภริยาผูขอใหมีการตั้งครรภแทนจะตองรับผิดชดเชยความ
เสียหายที่เกิดขึ้นอยางไรหรือไม อีกทั้งยังไมมีบทบัญญัติบังคับใหสามีภริยาผูขอใหมีการตั้งครรภแทนตองรับผิดชอบใน
การทําประกันสุขภาพใหแกหญิงที่รับตั้งครรภแทน กฎหมายกําหนดแตเพียงใหการทําประกันสุขภาพเปนทางเลือกแก
คูสัญญาที่จะตกลงใหมีขึ้นหรือไมก็ได ทั้งๆ ที่กระบวนการใชเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุและการตั้งครรภกอใหเกิด
ความเสี่ยงตอสุขภาพของหญิงที่รับตั้งครรภแทนหลายประการ เชน การอักเสบติดเชื้อในโพรงมดลูกเนื่องจากการยาย
ตัวออน ภาวะการแทงบุตร การตั้งครรภนอกมดลูก ภาวะครรภเปนพิษ ภาวะครรภแฝด การคลอดกอนกําหนด และ
ภาวการณตกเลือดหลังคลอด เปนตน ความเสี่ยงตางๆ ที่เกิดขึ้นเหลานี้อาจสงผลตอสุขภาพอนามัยของหญิงที่รับ
ตั้งครรภ แทนให เกิ ดการเจ็บ ป วยเรื้อรัง ทุ พ พลภาพ หรือแมแตอันตรายถึงแกชีวิต ได นอกจากนี้ การเจ็บ ปวยอั น
เนื่องมาจากการตั้งครรภแทนนั้นบางกรณีอาจไมปรากฏอาการใหตรวจพบไดทันที แตอาจตรวจพบภายหลังคลอดหรือ
หลังจากสงมอบเด็กไปแลวและสัญญาตั้งครรภแทนไดสิ้นสุดลงไปแลว ทําใหหญิงที่รับตั้งครรภแทนอาจตองเปนฝาย
รับภาระคาใชจายในสวนนี้ ดวยเหตุนี้ การกําหนดให แนนอนถึงความรับผิดชอบของคู สัญ ญาอีกฝายหนึ่งในเรื่อง
ดังกลาวขางตนจึงเปนสิ่งที่จําเปน โดยอาจจําแนกออกไดเปนสองประเด็นดังนี้ ประเด็นแรก การทําประกันสุขภาพ
ใหแกหญิงที่รับตั้งครรภแทนไมควรเปนเพียงทางเลือกแกคูสัญญาวาจะกระทําหรือไมก็ไดขึ้นอยูกับคูสัญญาจะตกลงกัน
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แตควรกําหนดใหเป นหน าที่ ต ามกฎหมายของสามีภ ริยาที่ป ระสงคให ต้ังครรภ แทน ที่ จะต องดําเนิ น การและเป น
ผูรับผิดชอบออกคาใชจายในเรื่องดังกลาว โดยตองคํานึงถึงวา การรับตั้งครรภแทนเปนกรณีที่หญิงผูรับตั้งครรภแทน
ตองเสียสละและรับความเสี่ยงภัยเพื่อตั้งครรภแทนผูอื่นโดยไมไดรับคาตอบแทนใดๆ จึงเปนเหตุอันสมควรที่สามีภริยา
ผูขอใหตั้งครรภแทนจะตองดําเนินการใหมีหลักประกันที่สามารถคุมครองชีวิตและสุขภาพของหญิงที่รับตั้งครรภแทน
อยางเหมาะสมและเปนรูปธรรม ประเด็นที่สอง กรณีหญิงที่รับตั้งครรภเสียชีวิตอันเปนผลโดยตรงมาจากการตั้งครรภ
แทนหรือการคลอดบุตร ควรใหสามีภริยาผูขอใหตั้งครรภแทนเปนผูรับผิดชอบคาชดเชยใหแกหญิงที่รับตั้งครรภแทน
หรือทายาท โดยอาจพิจารณานําหลักการใชคาสินไหมทดแทนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ลักษณะละเมิด
มาตรา 443 - 446 มาปรับใชโดยอนุโลม กลาวคือ ในกรณีที่เสียชีวิตใหสามีภริยาผูขอใหตั้งครรภแทนเปนผูรับผิดชอบ
คาปลงศพตามฐานานุรูปและตามสมควร คารักษาพยาบาล คาขาดประโยชนทํามาหาไดกอนตาย ตลอดจนคาขาดไร
อุปการะและคาขาดแรงงาน เปนตน สวนในกรณีทุพพลภาพอันเปนผลโดยตรงมาจากการตั้งครรภแทน ใหสามีภริยาผู
ขอใหตั้งครรภแทนเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการรักษาพยาบาล คาเสียความสามารถประกอบการงานในปจจุบัน
คาเสียความสามารถประกอบการงานในอนาคต คาขาดแรงงานของบุคคลภายนอก คาเสียหายอยางอื่นอันมิใชตัวเงิน
เชน ความทนทุกขทรมานระหวางเจ็บปวย คาเสียสมรรถภาพทางรางกาย เปนตน สําหรับปญหาการคุมครองสุขภาพ
ของหญิงที่รับตั้งครรภแทนนี้เมื่อไดศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายตางประเทศ พบวา พระราชบัญญัติการตั้งครรภแทน
ของประเทศอินเดีย (The Surrogacy Bill 2016) ไดใหการคุมครองหญิงที่รับตั้งครรภแทน โดยการกําหนดใหคูสมรส
ที่ประสงคจะมีบุตรโดยอาศัยเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุทางการแพทยตองเปนผูทําประกันสุขภาพอยางเหมาะสม
แกหญิงที่รับ ตั้งครรภแทนจากบริษั ทประกันภัยหรือตัวแทนที่ รับการยอมรับจากหนวยงานกํากับดูแลและพัฒ นา
ประกันภัยที่จัดตั้งขึ้นภายใตพระราชบัญญัติระเบียบและอํานาจการกํากับดูแลการประกันภัย พ.ศ. 2542 (Insurance
Regulatory and Development Authority Act 1999) โดยบังคับใหคูสัญญาฝายที่ประสงคใหมีการตั้งครรภแทน
จะตองรับผิดชอบจัดทําประกันชีวิตกับบริษัทประกันภัยในมูลคาที่เหมาะสมแกหญิงผูรับตั้งครรภแทนดวย นอกจากนี้
ยังมีกฎหมายการตั้งครรภแทนของมลรัฐอิลลินอยส สหรัฐอเมริกา (Gestational Surrogacy Act 2004) กําหนดให
หญิงที่รับตั้งครรภแทนจะตองมีประกันสุขภาพที่ครอบคลุมคารักษาพยาบาลไปจนถึงระยะเวลา 8 สัปดาหหลังคลอด
โดยคูสัญญาฝายที่ประสงคจะมีบุตรเปนผูทําประกันสุขภาพดังกลาวใหในนามของหญิงที่รับตั้งครรภแทน
5. ปญหาการกําหนดหนาที่ใหหญิงที่รับตั้งครรภแทนตองเปนผูปกครองของเด็กที่เกิดจากการตั้งครรภ
แทน ในกรณี ที่สามีและภริยาที่ขอใหมีการตั้งครรภแทนถึงแกความตายกอนเด็กเกิด กลาวคือ พระราชบัญญั ติ
คุมครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุทางการแพทย พ.ศ. 2558 มาตรา 30 กําหนดวาในกรณีที่
สามีภริยาผูขอใหตั้งครรภแทนถึงแกความตายกอนเด็กเกิด ใหหญิงที่รับตั้งครรภแทนเปนผูปกครองเด็กไปจนกวาจะมี
การตั้งผูปกครองขึ้นใหม เหตุที่กฎหมายกําหนดไวเชนนี้ เพื่อคุมครองสวัสดิภาพบุตรผูเยาวที่จะตองมีผูปกครองดูแล
อันเปนการคํานึงถึงหลักประโยชนสูงสุดของเด็ก (The Principle of the Best Interests of The Child) เปนสําคัญ
ประกอบหญิ งที่ รับ ตั้งครรภ แทนสวนใหญ เป นญาติสืบสายโลหิตของสามีภริยาผูขอให รับ ตั้งครรภแทน จึงมีความ
เกี่ยวของกับสัมพันธเด็กในแงของความเปนญาติซึ่งมักจะไมมีผลประโยชนในเชิงพาณิชยมาเกี่ยวของ แตหากพิจารณา
ใหดีแลว เด็กที่เกิดจากการตั้งครรภแทนถือวาเปนบุตรโดยชอบดวยกฎหมายของสามีภริยาผูขอใหตั้งครรภแทน ผูซึ่งมี
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ความสัมพันธทางพันธุกรรมกับเด็กและมีความปรารถนาที่จะอุปการะเลี้ยงดูเด็กเปนบุตรชอบดวยกฎหมายของตนเอง
มาตั้งแตแรก ในขณะที่หญิงที่รับตั้งครรภแทนแมเปนญาติพี่นองกันก็อาจไมประสงคจะมีบุตรมาตั้งแตตน นอกจากนี้
แมหญิงที่รับตั้งครรภแทนจะเปนผูใหกําเนิดเด็ก แตไมมีความสัมพันธทางพันธุกรรมกับเด็ก จึงเปนเพียงมารดาทาง
ชีวภาพ (Biological Mother) ของเด็กเทานั้น หนาที่ของหญิงผูรับตั้งครรภจึงแทนควรจํากัดอยูเพียงชวงเวลาของการ
ตั้งครรภและการคลอดบุตรตามสัญญา แตทวากฎหมายกลับบัญญัติใหหญิงที่รับตั้งครรภแทนตองมาทําหนาที่เปน
ผูปกครองและอุปการะเลี้ยงดูเด็กในกรณีดังกลาว จึงเปนเรื่องที่อยูนอกขอบเขตของสัญญารับตั้งครรภแทน และเปน
การสรางภาระแกหญิงที่รับตั้งครรภแทนอยางยิ่ง ไมวาจะเปนการตองรับผิดชอบภาระคาใชจายตางๆ ในการอุปการะ
เลี้ยงดูเด็กที่ตนรับตั้งครรภแทนผูอื่น ตองทุมเทเวลาในการดูแลโดยเฉพาะเด็กออนอายุที่ตองไดรับการเอาใจใสอยาง
ใกล ชิดจนอาจไม สามารถประกอบสัมมาอาชีพ ไดตามปกติ โดยยังไมมีสวัสดิการใดๆ ตามกฎหมายแรงงานที่ เอื้ อ
ประโยชนใหแกหญิงที่รับตั้งครรภแทน (พนิตสุภา สุดสงวน, 2562) นอกจากนี้ ยังไมสามารถเบิกสวัสดิการของรัฐเพื่อ
เปนคาใชจายในการรักษาพยาบาลของเด็ก ไมสามารถนํามาหักคาลดหยอนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา และไมมีสิทธิรับ
มรดกของเด็กในฐานะทายาทโดยธรรมตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 1598/29 คงมีเพียงสิทธิลา
คลอดบุตรเปนเวลา 90 วันตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่งเงินที่พึงไดรับในระหวางลานั้นมีเพียง
45 วันเทานั้น ในขณะที่ระยะเวลาในการรอใหศาลมีคําสั่งตั้งผูปกครองนั้นก็ไมแนนอนวาจะใชระยะเวลาเทาใด กรณี
เชน นี้ จึงยอมไมเป นธรรมและก อให เกิ ดภาระหน าที่อันเกิน สมควรกับ หญิ งที่รับ ตั้งครรภ แทน ในประเด็น นี้เมื่อได
ทําการศึกษากฎหมายตางประเทศพบวา ประเทศอินเดียไดกําหนดไวในพระราชบัญญัติการตั้งครรภแทน ค.ศ. 2016
(The Surrogacy Bill 2016) วาในกรณีที่คูสมรสแยกทางกันในระหวางการตั้งครรภแทนหรือเสียชีวิตลงกอนเด็กเกิด
ใหมีการทําขอตกลงเพื่อกําหนดตัวบุคคลผูมีหนาที่รับตัวเด็กไปอุปการะแทนไว เพื่อมิใหหญิงที่รับตั้งครรภแทนตอง
รับภาระในการเลี้ยงดูเด็กตอไป ซึ่งผูเขียนเห็นวาหลักการของกฎหมายอินเดียนี้สามารถนํามาปรับใชในกฎหมายไทย
ได โดยการกําหนดใหในเวลาที่ ทํ าสั ญ ญาตั้ งครรภแ ทนกอนที่ จะเริ่ม กระบวนการตั้งครรภ แทน สามี ภริยาผูขอให
ตั้งครรภแ ทนตองมีขอตกลงกํ าหนดตัวบุค คลที่ จะเป น ผูปกครองและอุปการะเลี้ยงดู เด็ กจนกวาศาลจะมี คําสั่งตั้ ง
ผูปกครองขึ้นใหมในกรณีที่สามีและภริยาถึงแกความตายกอนเด็กเกิด และเมื่อศาลตั้งบุคคลดังกลาวขึ้นตามที่กําหนด
ไวก็จะเปนไปตามเจตนารมณของสามีภริยาที่ขอใหตั้งครรภแทนและไมกอใหเกิดภาระหนาที่อันไมเปนธรรมแกหญิงที่
รับตั้งครรภแทนอีกดวย อนึ่ง หลักการดังกลาวนี้ยังนับวาสอดคลองกับหลักการตั้งผูปกครองบุตรผูเยาวในประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัวมาตรา 1586 ที่กําหนดใหบิดาหรือมารดาที่ตายทีหลังระบุชื่อผูที่
จะเปนผูปกครองบุตรผูเยาวหลังจากที่ตนตายไปแลวไวในพินัยกรรม เพื่อใหศาลมีคําสั่งตั้งบุคคลตามขอกําหนดใน
พินัยกรรมเปนผูปกครองตามความประสงคของตน
สรุปและอภิปรายผล
จากการวิ เคราะห ผ ลการศึ ก ษาสรุ ป ได ว า หลั ก เกณฑ ของพระราชบั ญ ญั ติ คุ ม ครองเด็ ก ที่ เกิ ด โดยอาศั ย
เทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุทางการแพทย พ.ศ. 2558 และกฎหมายที่เกี่ยวของ ยังคงมีขอจํากัดที่ทําใหเปนอุปสรรค
ขัดขวางใหการตั้งครรภแทนกระทําไดยากมากขึ้นในทางปฏิบัติ กลาวคือ การที่กฎหมายกําหนดคุณสมบัติเบื้องตนของ
หญิงที่รับตั้งครรภไวอยางเขมงวด โดยตองเปนญาติสืบสายโลหิตของสามีหรือภริยาที่ใหมีการตั้งครรภแทน แตในกรณี
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ที่สามีหรือภริยาที่ขอใหตั้งครรภแทนไมมีญาติสืบสายโลหิตดังกลาว ใหหญิงอื่นที่มิใชญาติสืบสายโลหิตของสามีหรือ
ภริยาขอใหมีการตั้งครรภแทนสามารถรับตั้งครรภแทนได อยางไรก็ตาม ขอกฎหมายดังกลาวไมอาจนําไปใชในกรณีที่
สามีและภริยาที่ประสงคใหมีการตั้งครรภแทนมีญาติสืบสายโลหิต แตญาติสืบสายโลหิตอยูในภาวะที่มีบุตรยากหรือไม
สามารถตั้งครรภได หรือในกรณีที่ญาติสืบสายโลหิตดังกลาวไมยินยอมรับตั้งครรภแทนให สามีและภริยาที่ประสงคจะ
มีบุตรดวยวิธีการใหหญิงอื่นตั้งครรภแทน จึงยอมไมอาจขอใหมีการตั้งครรภแทนตามพระราชบัญญัติคุมครองเด็กที่
เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุทางการแพทย พ.ศ. 2558 ได บทบัญญัติในมาตรานี้จึงนับวามีสวนเปนการ
จํากัดสิทธิของสามีภริยาที่ประสงคจะใหมีการตั้งครรภแทน ทําใหไมสามารถเขาถึงสิทธิในการใชเทคโนโลยีชวยการ
เจริญพันธุทางการแพทยได เปนเหตุใหในที่สุดผูที่ตองการมีบุตรแตไมอาจตั้งครรภไดก็ไมไดรับการบําบัดรักษา ทั้งยัง
เปนการจํากัดสิทธิของหญิงที่ไมใชญาติสืบสายโลหิตของผูที่ขอใหมีการตั้งครรภแทน ซึ่งถึงแมจะยินดีรับตั้งครรภแทน
ใหแตก็ไมสามารถกระทําไดตามกฎหมาย จึงเปนบทบัญญัติที่มีลักษณะรัฐเขาไปแทรกแซงและจํากัดสิทธิเสรีภาพใน
การตัดสินใจเกี่ยวกับเนื้อตัวรางกายของหญิงที่รับตั้งครรภแทน อันเปนการละเมิดสิทธิอนามัยเจริญพันธุของบุคคล
ผูเขียนจึงเห็นสมควรปรับปรุงแกไขเนื้อหาของกฎหมายในเรื่องนี้ใหเอื้อประโยชนตอการบําบัดรักษาภาวะการมีบุตร
ยากมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ จากผลการศึกษายังปญหาบทบัญญัติของกฎหมายที่ใหความคุมครองสิทธิของหญิงที่รับตั้งครรภ
แทนไมเพียงพอในบางประเด็น กลาวคือ
ประเด็นแรก พระราชบัญญัติคุมครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุทางการแพทย พ.ศ.
2558 ไมปรากฏวามีบทบัญญัติกําหนดใหสิทธิหญิงผูรับตั้งครรภแทนในการเขาถึงขอมูลทางกฎหมายที่เกี่ยวของใน
การทําสัญญารับตั้งครรภแทนเอาไว ในขณะที่สัญญาตั้งครรภแทนมีขั้นตอนทางกฎหมายที่ซับซอน ทั้งยังมีขอตกลง
กําหนดสิท ธิ หน าที่ต างๆ ที่ มีผ ลผูกพั น หญิ งที่ รับตั้ งครรภ แทนหลายประการ หากหญิ งนั้ น ไมมีค วามเขาใจขอมู ล
ทางดานกฎหมายอยางเพียงพอ อาจทําใหตกเปนฝายเสียเปรียบในสัญญาหรืออาจนํามาซึ่งขอพิพาทระหวางคูสัญญา
ตั้งครรภแทนในภายหลัง ซึ่งเมื่อศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายตางประเทศที่อนุญาตใหมีการตั้งครรภแทนโดยอาศัย
เทคโนโลยีทางการแพทยพบวา กฎหมายระดับมลรัฐของมลรัฐแคลิฟอรเนีย มลรัฐนิวแฮมปเชียร และมลรัฐอิลินอยส
ของประเทศสหรัฐอเมริกา ตางก็กําหนดใหคูสัญ ญาแตละฝายในสัญ ญารับตั้งครรภ แทน จะตองมีตัวแทนที่เปน ที่
ปรึกษากฎหมายในการตกลงเขาทําสัญญา เพื่อใหทุกฝายไดรับความรูความเขาใจในขอกฎหมายและขอสัญญาอยาง
เพียงพอกอนที่จะตกลงเขาทําสัญญารับตั้งครรภแทน
ประเด็นที่สอง พระราชบัญญัติคุมครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุทางการแพทย พ.ศ.
2558 ไมมีบทบัญญัติที่กําหนดหนาที่ใหผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมจะตองใหขอมูลทางการแพทยเกี่ยวกับกระบวนการ
ใชเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุเพื่อใหมีการตั้งครรภแทนแกหญิงที่รับตั้งครรภแทน คงมีแตเพียงประกาศแพทยสภาที่
95 (3)/2558 กําหนดใหผูประกอบวิชาชีพ เวชกรรมซักประวัติและตรวจประเมินหญิงที่ รับตั้งครรภแทน แตไมได
กําหนดใหตองทําหนาที่ใหขอมูลรายละเอียดทางการแพทย ทั้งยังไมไดกําหนดในเรื่องขอบเขต เนื้อหา และความถูก
ตองของมูลวาตองมีอยูอยางไร จึงอาจทําใหหญิงที่รับตั้งครรภแทนตัดสินใจเขารับตั้งครรภแทน ทั้งๆ ที่ไมเขาใจขอมูล
ทางการแพทยอันเปนความรูเฉพาะทางอยางเพียงพอ สําหรับประเด็นปญหาดังกลาวนี้ กฎหมายของประเทศอินเดีย
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ซึ่งเปนประเทศที่มีการตั้งครรภแทนอยางแพรหลาย ไดกําหนดใหมีการใหขอมูลแกหญิ งที่รับตั้งครรภแทนในดาน
การแพทยเปนลายลักษณอักษร โดยตองอธิบายถึงผลกระทบและผลที่จะเกิดตามมาภายหลังจากการตั้งครรภแทน
ดวย ในขณะที่ประเทศอังกฤษไมมีบทบัญญัติคุมครองหญิงที่รับตั้งครรภแทนดานการใหขอมูลขาวสารดานการแพทย
เชนเดียวกันกับกฎหมายไทย แตแพทยสภาของอังกฤษ British Medical Association (MBA) เสนอใหแพทยเปนผู
แนะนําดานขอมูลทางการแพทยแกคูสัญญารับตั้งครรภแทน ไมวาจะเปนขั้นตอนการตั้งครรภแทน ความเสี่ยงตาง ๆ
ที่อาจเกิดขึ้นจากการตั้งครรภและการคลอด ตลอดจนขอมูลทางดานจิตวิทยาที่เกี่ยวของอีกดวย
ประเด็นที่สาม ในดานการคุมครองสุขภาพของหญิงที่รับตั้งครรภแทน แมจะมีประกาศกระทรวงสาธารณสุข
กําหนดใหสามีภริยาที่ประสงคใหมีการตั้งครรภแทนตองรับผิดชอบคาใชจายตางๆ เกี่ยวกับสุขภาพของหญิ งที่รับ
ตั้งครรภแทนในระหวางตั้งครรภและภายหลังคลอด แตกฎหมายมิไดระบุถึงกรณีที่หญิงที่รับตั้งครรภแทนตองเจ็บปวย
จนทุพพลภาพหรือเสียชีวิตจากการรับตั้งครรภแทน วาสามีภริยาผูขอใหมีการตั้งครรภแทนตองเปนผูชดเชยความ
เสียหายที่เกิดขึ้นหรือไมอยางไร ซึ่งผูเขียนมีความเห็นวา กรณีหญิงที่รับตั้งครรภเสียชีวิตหรือทุพพลภาพอันเปนผล
โดยตรงมาจากการตั้งครรภแทนหรือการคลอดบุตร ควรใหสามีภริยาผูขอใหตั้งครรภแทนเปนผูรับผิดชอบคาชดเชย
ใหแกหญิงที่รับตั้งครรภแทนหรือทายาท โดยอาจพิจารณานําหลักการใชคาสินไหมทดแทนตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิ ชย ลักษณะละเมิดมาปรับ ใช สวนในประเด็นที่กฎหมายไมมีบ ทบัญ ญัติบังคับใหสามีภริยาผูขอให มีการ
ตั้งครรภแทนตองทําประกันสุขภาพใหแกหญิงที่รับตั้งครรภแทน กฎหมายกําหนดแตเพียงใหการทําประกันสุขภาพ
เปนทางเลือกแกคูสัญญาที่จะกระทําหรือไมก็ได ในประเด็นนี้เมื่อศึกษากฎหมายตางประเทศพบวา ประเทศอินเดีย
กําหนดใหสามีภริยาที่ขอใหมีการตั้งครรภแทน ตองเปนผูทําประกันสุขภาพอยางเหมาะสมแกหญิงที่รับตั้งครรภแทน
จากบริษัทประกันภัยหรือตัวแทนที่รับการยอมรับจากหนวยงานกํากับดูแลและพัฒนาประกันภัยที่จัดตั้งขึ้นภายใต
บทบัญญัติของกฎหมายและกฎหมายระดับมลรัฐของสหรัฐอเมริกา ไดแก มลรัฐอิลลินอยสไดมีการกําหนดใหหญิงที่
รับตั้งครรภแทนจะตองมีประกันสุขภาพที่ครอบคลุมคารักษาพยาบาลไปจน 8 สัปดาหหลังคลอด โดยคูสัญญาฝายที่
ประสงคจะมีบุตรเปนผูทําประกันสุขภาพใหในนามของหญิงที่รับตั้งครรภแทน ซึ่งนับวากฎหมายตางประเทศเหลานี้มี
แนวทางในการคุมครองสุขภาพของหญิงที่รับตั้งครรภแทนมากกวาในกฎหมายไทย
ประเด็นที่สี่ ในกรณีที่สามีภริยาผูขอใหตั้งครรภแทนถึงแกความตายกอนเด็กเกิด กฎหมายกําหนดใหหญิงที่
รับตั้งครรภแทนเปนผูปกครองเด็กไปจนกวาจะมีการตั้งผูปกครองขึ้นใหม ซึ่งอาจเปนการสรางภาระใหแกหญิงที่รับ
ตั้งครรภแทนเกินกวาหนาที่ตามสัญ ญารับตั้งครรภแทน เพราะแมหญิงที่รับตั้งครรภแทนจะเปนผูตั้งครรภและให
กําเนิ ด เด็ก แตก็ เป น เพี ย งการตั้ งครรภ เพื่ อประโยชน ของผูอื่น โดยหญิ งที่ รับ ตั้งครรภ แ ทนไม มี ความสั ม พั น ธท าง
พันธุกรรมกับเด็ก ไมมีเจตนาจะอุปการะเลี้ยงดูเด็กเปนบุตรชอบดวยกฎหมายของตนเองมาตั้งแตตน แตกลับตองมา
อุปการะเลี้ยงดูเด็กที่ตนรับตั้งครรภแทนผูอื่น โดยไมสามารถเบิกสวัสดิการของรัฐในดานคารักษาพยาบาลเด็ก ไมมี
สิทธิหักคาลดหยอนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ตลอดจนไมมีสิทธิรับมรดกของเด็กในฐานะทายาทโดยธรรม เนื่องจาก
ตนมิไดมีสถานะเปนมารดาโดยชอบดวยกฎหมายของเด็กที่ตนรับตั้งครรภแทนผูอื่น ในขณะที่ระยะเวลาในการรอคอย
ใหศาลมีคําสั่งตั้งผูปกครองของเด็กขึ้นใหมก็ไมแนนอนวาจะใชระยะเวลาเนิ่นนานเพียงไร กรณีเชนนี้จึงไมเปนธรรม
และกอใหเกิดภาระหนาที่อันเกินสมควรกับหญิงที่รับตั้งครรภแทน กรณีน้ีจึงอาจนําแนวทางของกฎหมายประเทศ
อินเดียที่กําหนดใหสามีภริยาที่ขอใหมีการตั้งครรภแทนตองทําขอตกลงเพื่อกําหนดตัวบุคคลผูมีหนาที่รับตัวเด็กไป
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อุปการะแทนไวในกรณี ที่ตนถึงแกความตายกอนเด็กเกิดเพื่อมิใหตกเปนภาระของหญิงที่ รับตั้งครรภแทน และยัง
เปนไปตามเจตนาของสามีภริยาทีข่ อใหมีการตั้งครรภแทนอีกดวย ซึ่งหลักการของกฎหมายอินเดียเชนนี้ นับวามีความ
คลายคลึงกับหลักการในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 1586 ที่กําหนดใหบิดาหรือมารดาที่ตายทีหลัง
สามารถระบุชื่อบุคคลที่ตนประสงคจะใหศาลแตงตั้งเปนผูปกครองบุตรผูเยาวหลังจากที่ตนตายไปแลวไวในพินัยกรรม
ขอเสนอแนะ
เพื่อใหพระราชบัญญัติคุมครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุทางการแพทย พ.ศ. 2558
และกฎหมายที่เกี่ยวของในสวนที่ใชบังคับกับหญิงที่รับตั้งครรภแทนมีความเปนธรรมและสอดคลองกับสภาวการณ
ปจจุบันมากขึ้น ตลอดจนสามารถคุมครองสิทธิของเด็กอยางเต็มที่นับตั้งแตเริ่มตนกระบวนการใชเทคโนโลยีชวยการ
เจริญพันธุ กระบวนการตั้งครรภ การดูแลทารกในครรภ การคลอดบุตร การกําหนดสถานะความเปนบุตรชอบดวย
กฎหมายของเด็ก การกําหนดใหเด็กมีผูใชอํานาจปกครองและมีผูอุปการะเลี้ยงดูอยางเหมาะสมในแตละชวงวัย เพื่อให
เกิดผลประโยชนสูงสุดแกเด็กในระยะยาว ผูเขียนจึงเห็นควรเสนอใหมีการพิจารณาแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญ ญั ติ
คุมครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุทางการแพทย พ.ศ. 2558 ในประเด็นดังตอไปนี้
1. กรณีสามีหรือภริยาที่ขอใหมีการตั้งครรภแทนไมมีญาติสืบสายโลหิตที่จะรับตั้งครรภแทน หรือมีญาติ
สืบสายโลหิตแตญาติดังกลาวมีภาวะมีบุตรยาก หรือมีปญหาสุขภาพจนไมอาจตั้งครรภได หรือญาติสืบสายโลหิตไม
ยินยอมจะตั้งครรภแทน ควรมีกฎหมายอนุญาตใหหญิงอื่นรับตั้งครรภแทนได แตอาจมีกระบวนการคัดกรองคุณสมบัติ
หญิงที่รับตั้งครรภแทนที่มิใชญาติสืบสายโลหิตเพิ่มเติม เชน จะตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการคุมครองเด็กที่เกิด
จากเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุทางการแพทยเสียกอน (กคทพ.) โดยคณะกรรมการอาจกําหนดใหมีการพิจารณา
ขอมูลประวัติของหญิงที่รับตั้งครรภแทนประกอบ เชน ประวัติการรักษาพยาบาลดานสุขภาพกายและสุขภาพจิต
ประวัติการใชสารเสพติด ประวัติการกออาชญากรรม ประวัติการทารุณกรรมหรือลวงละเมิดทางเพศตอเด็ก ประวัติ
การศึกษา สถานภาพการสมรส มูลเหตุจูงใจในการรับตั้งครรภแทน เปนตน เพื่อใหมั่นใจไดวาหญิงที่รับตั้งครรภแทน
นั้นเปนผูที่มีความพรอมและเหมาะสมที่จะตั้งครรภและใหกําเนิดบุตร อันจะเปนผลดีทั้งตอการคุมครองสิทธิของเด็กที่
จะมีชีวิตรอด (Right to Survival) อยางปลอดภัย และมีสิทธิไดรับการปกปองคุมครอง (Right of Protection) เปน
สิทธิขั้นพื้นฐานของเด็กทุกคน ตลอดจนไมตัดโอกาสการเขาถึงเทคโนโลยีชวยการเจริญ พันธุของสามีภริยาผูขอให
ตั้งครรภแทนซึ่งไมมีญาติสืบสายโลหิตหรือญาติสืบสายโลหิตไมสามารถรับตั้งครรภแทนไดอีกดวย
2. ควรมีกฎหมายกําหนดใหเปนหนาที่ของแพทยผูใหบริการเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุ ในการใหขอมูล
ทางการแพทยเปนลายลักษณอักษรแกหญิงที่รับตั้งครรภแทน เพื่อใหหญิงนั้นมีขอมูลที่ถูกตองเพียงพอกอนการตกลง
ใจเขาทําสัญญารับตั้งครรภแทน รวมทั้งสามารถดูแลครรภไดอยางถูกตองปลอดภัยทั้งตอตัวหญิงที่รับตั้งครรภแทน
และทารกในครรภ โดยกฎหมายควรกําหนดขอบเขตเนื้อหาของขอมูลอันจําเปนที่ควรตองแจง เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติ
ที่เปนมาตรฐานเดียวกันในการใหขอมูลของแพทย เชน ขอมูลกระบวนการและขั้นตอนของการใชเทคโนโลยีชวยการ
เจริญพันธุเพื่อใหมีการตั้งครรภแทน ความเสี่ยงตอสุขภาพกาย และความรุนแรงของความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได เชน
การแทงบุตร การตั้งครรภแฝด ภาวะครรภเปนพิษ การคลอดกอนกําหนด ตลอดจนผลกระทบตอจิตใจ เชน ภาวะการ
0
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ซึมเศราหลังคลอดบุตร และแรงกดดันที่อาจไดรับจากครอบครัวหรือเพื่อนฝูง เปนตน อนึ่ง กฎหมายควรกําหนดให
แพทยผูใหขอมูลทําหนาทีใ่ นการรายงานการใหขอมูลดังกลาวตอคณะกรรมการคุมครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยี
ชวยการเจริญพันธุ (กคทพ.) เพื่อเปนการกํากับดูแลความถูกตองชัดเจนของขอมูลอีกทางหนึ่งดวย
3. ควรมีบทบัญญัติของกฎหมายในการสรางกลไกใหคูสัญญาตั้งครรภแทนไดทราบถึงกฎหมายเกี่ยวกับการ
ตั้งครรภแทนกอนที่จะตกลงทําสัญญาเพื่อกําหนดสิทธิ หนาที่ ความรับผิดตามสัญญารับตั้งครรภแทน โดยในสวนของ
หญิงที่รับตั้งครรภแทน กฎหมายควรกําหนดใหตองมีที่ปรึกษาทางกฎหมายหรือทนายความที่ไดรับอนุญาต เพื่อให
คําแนะนําถึงสิทธิ หนาที่ ความรับผิดที่อาจเกิดมีขึ้น ตลอดจนผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นไมวาในกรณีมีการปฏิบัติตาม
สัญญาหรือไมปฏิบัติตามสัญญาก็ตาม และอาจกําหนดใหสามีภริยาผูประสงคใหมีการตั้งครรภแทนเปนผูรับผิดชอบ
คาใชจายดังกลาว
4. ควรมีการกําหนดใหสามีภริยาที่ขอใหมีการตั้งครรภแทนเปนผูออกคาใชจายในการทําสัญญาประกัน
สุขภาพใหแกหญิงที่รับตั้งครรภแทน โดยใหครอบคลุมถึงคารักษาพยาบาลในกรณีหญิ งที่รับตั้งครรภแทนเจ็บปวย
ทุพพลภาพหรือเสียชีวิต อันเปนผลโดยตรงมาจากการรับตั้งครรภแทนหรือการคลอดบุตร แตหากมิไดมีการทําประกัน
สุขภาพดั งกลาว ใหส ามี ภริยาที่ ขอใหมี การตั้งครรภแทนเปน ผูใช คาทดแทนแกหญิ งที่ รับ ตั้ งครรภ แทนทั้ งในกรณี
เจ็บปวย ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต โดยอาจนําหลักการเกี่ยวกับการชดใชคาสินไหมทดแทนตามกฎหมายลักษณะ
ละเมิดมาพิจารณาปรับใชตามความเหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อเปนหลักประกันวาจะมีผูรับภาระคาใชจายที่ครอบคลุมใน
กรณีดังกลาวขางตน ตลอดจนทายาทตามกฎหมายของหญิงที่รับตั้งครรภแทนจะไดรับคาสินไหมทดแทนที่เหมาะสม
กรณีที่เกิดความเสียหายตอชีวิตของหญิงที่รับตั้งครรภแทน
5. ปญหากรณีกฎหมายกําหนดใหหญิงที่รับตั้งครรภแทนตองเปนผูปกครองของเด็ก ในกรณีสามีและภริยา
ที่ขอใหมีการตั้งครรภแทนตายกอนเด็กเกิดไปจนกวาศาลจะตั้งผูปกครองขึ้นใหมทั้งๆ ที่หญิงที่รับตั้งครรภแทนอาจไมมี
ความพรอมในทําหนาที่ดังกลาวนั้น ผูเขียนเห็นวา ปญหาเชนนี้อาจแกไขไดโดยการเพิ่มเงื่อนไขในการที่คณะกรรมการ
คุมครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุทางการแพทย (กคทพ.) จะพิจารณาอนุญาตใหแพทยผู
ใหบริการดําเนินการใหมีการตั้งครรภแทนกลาวคือ คณะกรรมการจะอนุญ าตใหมีการดําเนินการตั้งครรภแทนได
จะตองปรากฏขอเท็จจริงวา สามีภริยาผูขอใหมีการตั้งครรภแทนไดทําขอกําหนดเปนลายลักษณอักษรไวลวงหนากอน
เริ่มตนกระบวนการตั้งครรภแทน วาจะใหบุคคลใดเปนผูปกครองของเด็กชั่วคราวในกรณีที่สามีภริยาที่ขอใหมีการ
ตั้งครรภแทนถึงแกความตายกอนเด็กเกิดไปจนกวาศาลจะมีคําสั่งตั้งผูปกครองขึ้นใหม การกําหนดตัวบุคคลที่แนนอน
ไวเชนนี้ ยอมจะเปนประโยชนแกตัวเด็กเองที่จะมีบุคคลที่มีความพรอมอยางแทจริงในการอุปการะเลี้ยงดู ทั้งบุคคล
ดังกลาวก็ยังเปนไปตามเจตนารมณของสามีภริยาผูขอใหตั้งครรภแทน และยังเปนการคุมครองสิทธิของมารดาที่รับ
ตั้งครรภแทนมิใหตองรับภาระเกินสมควรนอกเหนือไปจากหนาที่ตามสัญญาอีกดวย
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กลยุทธ์การสื่อสารงานโฆษณาไทยให้สาเร็จในงานประกวด Cannes Lions
ค.ศ. 2020-2021 : กรณีศึกษา “6 TAKES OF DRAMA”
ผลงานของ GREYnJ UNITED
COMMUNICATION STRATEGY OF THAI ADVERTISEMENTS FOR AWARD
WINNING AT THE CANNES LIONS 2020-2021: A CASE STUDY OF THE
“6 TAKES OF DRAMA” BY GREYnJ UNITED
อัสรินดา อุดมอาริยะ1*, องอาจ สิงห์ลาพอง2
1, 2คณะนิเทศศาสตร์,

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
*Corresponding author, E-mail: ausrinda.udom@bumail.net
บทคัดย่อ
งานวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุป ระสงค์เพื่อศึกษา 1) กลยุทธ์การสื่อสารงานโฆษณาไทยให้สาเร็จในงานประกวด
Cannes Lions ค.ศ. 2020-2021 : กรณี ศึ ก ษา “6 TAKES OF DRAMA” และ 2) กระบวนการและขั้ น ตอนการ
สร้างสรรค์งานโฆษณาไทยให้ สาเร็จในงานประกวด Cannes Lions ค.ศ. 2020-2021: กรณี ศึกษา “6 Takes of
Drama” ซึ่งเป็นผลงานของ GREYnJ UNITED การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยทาการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
การสัมภาษณ์เชิงลึกบุคคลสาคัญที่อยู่เบื้องหลังของความสาเร็จรางวัล Bronze Lion กับผลงานชิ้นนี้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมโฆษณาในประเทศไทย ได้แก่ บุคลากรในบริษัท GREYnJ UNITED เอเจนซี่โฆษณาระดับโลก และทีม
แบรนด์และมาร์เกตติ้ง ในบริษัท KULOV VODKA บริษัทย่อยในเครือ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน) ธุรกิจ
เบียร์และสุราชั้นนาของไทย โดยการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง ประกอบกับการศึกษาค้นคว้าจากข้อมูลเอกสารที่
เกี่ยวข้องและวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งผลการวิจัยพบว่า 1) เนื้อหาที่เป็นสากล คือ กลยุทธ์ สาคัญที่สุดที่ทาให้งานโฆษณา
สามารถคว้ า รางวั ลระดั บ โลก 2) งานที่ จ ะชนะ คือ งานที่ มี ส่ ว นผสมระหว่ า งไอเดี ย และเทคโนโลยี ที่ เ หมาะสม
3) กระบวนการสร้างสรรค์งานโฆษณาของ GREYnJ UNITED มุ่งเน้นการพยายามหาปัญหาทีแ่ ท้จริงมากกว่าการคิดว่า
ไอเดียคืออะไร งานจึงเกิดประสิทธิภาพทั้งยอดขายและการสร้างการรับรู้ 4) ขั้นตอนการทางานของทีมแบรนด์และ
มาร์เกตติ้ง ในบริษัท KULOV VODKA ยึดหลัก “Stay Up to Date” ผนวกจุดเด่นของสินค้าและจุดพูดที่ส่งเสริม
สังคมในแต่ละยุค ส่งผลให้งานโฆษณาประเภท Storytelling มีคุณค่าเหนือกาลเวลา
คาสาคัญ: กลยุทธ์การสื่อสารงานโฆษณา การประกวดโฆษณา อุตสาหกรรมโฆษณา
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Abstract
The objectives of this research were 1) to investigate Thai advertising communication
strategy for success at the Cannes Lions 2020-2021 under a case study of “6 TAKES OF DRAMA”
and 2) to explore processes and procedures to create Thai advertising work for success at the
Cannes Lions 2020 -2021 case study: “ 6 TAKES OF DRAMA” by GREYnJ UNITED. The study was
conducted on the basis of qualitative research design. Data were collected using an in-depth
interview with important persons behind the success of Bronze Lion award given to this piece of
work who are related to Thailand advertising industry, i.e. personnel in GREYnJ UNITED, world-class
advertising agency, and Brand & Marketing team of KULOV VODKA, a subsidiary of Thai Beverage
Public Company Limited, one of the leading beer and liquor companies in Thailand. Purposive
sampling technique was used to select the key informants in conjunction with studying relevant
data and documents and content analysis. The major findings indicated that 1) international
content was the significant point making the advertising work able to win the world-class award.
An international issue obtained the same understanding was raised without cultural or language
barriers in combination with a trend used to judge pieces of work by the award committee in a
certain year, 2) winning award work is a piece of work combined with an idea and technology in an
appropriate way, 3) how GREYnJ United focuses more on an attempt to seek what the real
problem than thinking what an idea is. A piece of work must be famous, leading to sales and
perception efficiency, 4) the working of Brand & Marketing team of KULOV VODKA must “stay up to
date” , combining product strengths and talking points that promote society in each era. As a
result, storytelling ads are timeless.
Keywords: Advertising Communication Strategy, Advertising Contest, Advertising Industry
บทนา
เทศกาลโฆษณาระดั บ โลกอย่ า ง CANNES LIONS หรื อ ชื่ อ เต็ ม ว่ า The Cannes Lions International
Festival of Creativity จะจัดขึ้น ณ เมืองคานส์ ประเทศฝรั่งเศสของทุกปี เป็นงานที่รวบรวมความคิดสร้างสรรค์ไว้
เป็ น จานวนมากผ่านงานสัม มนาเวิร์คช็ อปหรือการจั ดแสดงผลงานโฆษณา เป็ น แหล่ง ที่ ให้ ไอเดี ย หลากหลายกั บ
คนทางานด้านโฆษณาและการตลาด ไฮไลท์ของงาน คือ การประกวดผลงานโฆษณา ซึ่งเป็นรางวัลที่เหล่าครีเอทีฟ
ทั่วทุกมุมโลกตั้งใจพยายามในการสร้างสรรค์ผลงานออกมาเพื่อ ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้สักครั้งในชีวิต การได้รับ
รางวัลใหญ่ จากงาน CANNES LIONS ถือเป็นความภาคภูมิ ใจอย่างสูงสุด ในอาชีพของนัก โฆษณา (ตุ๊กโกะ ณธิดา,
2558)
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“6 TAKES OF DRAMA” แบรนด์ KULOV ผลงานของ GREYnJ United Bangkok กากับโดย เต๋อ-นวพล
ธารงรัตนฤทธิ์ (2563) คว้ารางวัล Bronze Lion สาขา Entertainment/Branded Content ซึ่งถือว่าเป็นสาขาที่มี
ผลงานส่งประกวดมาเยอะที่สุด กับภาพยนตร์โฆษณา “6 TAKES OF DRAMA” KULOV VODKA ที่สนับสนุนให้
ทุ ก คนกลั่ น กรองความคิ ด ของตนเองก่ อ นที่ จ ะโพสต์ บ างสิ่ งทางออนไลน์ หนึ่ งในวิ ธี ที่ แยบยลเพื่ อ หลี ก เลี่ ย งการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นบนโซเชียลมีเดียในปัจจุบันที่ เกิดมาจากการโพสต์โดยหุนหั นพลันแล่น ที่จริงแล้วยิ่งคุณ
กลั่ น กรอง (ในภาพยนตร์ ก าหนดไว้ ที่ 6 ครั้งต่ อ ผลลั พ ธ์ ที่ ดี ที่ สุ ด ) มากเท่ าไหร่ คุ ณ ก็ จ ะได้ ผลลั พ ธ์ที่ ดี ขึ้ น เท่ า นั้ น
ภาพยนตร์เรื่องนี้ผสมผสานดนตรีร็อคที่มีชื่อเสียงและองค์ประกอบวัฒนธรรมป๊อปไทยในรูปแบบการเล่าเรื่องแบบ
ภาพยนตร์สั้นที่มีเสน่ห์ ช่วยให้ผู้ชมได้รับความบันเทิงและมีส่วนร่วมทีละเรื่อง เนื่อ งจากผสมผสานความเหนือกว่าของ
ผลิตภัณฑ์เข้าด้วยกันอย่างชาญฉลาด (การกลั่น 6 เท่า) ควบคู่ไปกับข้อความทางสังคมเชิงบวกที่ผ่านการกลั่นกรอง
6 ครั้ง หนังยาว 6 นาที

ภาพที่ 1 “6 TAKES OF DRAMA”
ที่มา: พิกกาไบต์ (2564)
กลยุทธ์การสร้างสรรค์งานโฆษณา (Creative Strategy) และการนาเสนอความคิดสร้างสรรค์ (Creative
Execution) จึงเป็นปัจจัยส่วนหนึ่งที่สาคัญอย่างยิ่ง ที่จะทาให้ข้อมูลหรือสารจากผู้โฆษณาส่งต่อไปยังผู้ชมหรือผู้รับสาร
โดยอาศัยตัวกลางซึ่งเรียกว่า “โฆษณา (Advertising)” ทาให้ผู้คิดและออกแบบงานโฆษณาจาเป็นต้องกาหนดกลยุทธ์
หรือ หาแนวทางที่มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางการตลาด และวัตถุประสงค์ในการโฆษณาตลอดจนปัจจัยหรือ
ตัวแปรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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จากเหตุ ผ ลที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น จึ ง ท าให้ ผู้ วิ จั ย มี ค วามสนใจที่ จ ะศึ ก ษากลยุ ท ธ์ ก ารสื่ อ สารงานโฆษณา
กระบวนการและขั้นตอนการสร้างสรรค์งานโฆษณาที่ใช้ในการสื่อสารงานโฆษณาจากกรณี ศึกษา “6 TAKES OF
DRAMA” เพื่ อเอาชนะรางวัล Cannes Lion รางวัลที่ การั น ตีถึ งความสาเร็จ และความคิดสร้างสรรค์ของผลงาน
โฆษณา ซึ่งเป็นที่ยอมรับมากที่สุดของโลกจาก บริษัท GREYnJ United Bangkok ภายใต้ฝีมือการกากับของ เต๋อ นวพล ธารงรัตนฤทธิ์ ผู้กากับภาพยนตร์แห่งยุค เพื่อสื่อสารกับคนรุ่นใหม่ต่อไป และขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในวงการโฆษณาไทยในอนาคต
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษากลยุทธ์การสื่อสารงานโฆษณาไทยให้สาเร็จในงานประกวด CANNES LIONS ค.ศ. 2020-2021
กรณีศึกษา: “6 TAKES OF DRAMA” ผลงานของ GREYnJ UNITED
2. เพื่อศึกษากระบวนการและขั้นตอนการสร้างสรรค์งานโฆษณาไทยให้สาเร็จในงานประกวด CANNES
LIONS ค.ศ. 2020-2021 กรณีศึกษา: “6 TAKES OF DRAMA” ผลงานของ GREYnJ UNITED
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง/การทบทวนวรรณกรรม
การวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การสื่อสารงานโฆษณาไทยให้สาเร็จในงานประกวด CANNES LIONS ค.ศ. 2020 2021: กรณีศึกษา 6 TAKES OF DRAMA ผลงานของ GREYnJ UNITED” ผู้วิจัยได้กาหนดขอบเขตของแนวคิดทฤษฎี
เป็นกรอบในการวิเคราะห์และเป็นแนวทางในการศึกษา ดังต่อไปนี้
1. กระบวนการสร้างสรรค์การโฆษณา (Creative Process in Advertising)
1.1 การสื่อ สารงานโฆษณาให้ สาเร็จ ต้อ งผ่านกระบวนการสร้างสรรค์งานโฆษณา ตามแนวคิด ของ
James Webb Young (“Creative strategy: Planning and development”, 2012) ซึ่งประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอน
ดังนี้ 1) การรวบรวมข้อมูล (Immersion) 2) การแยกแยะข้อมูล (Digestion) 3) การใช้ความคิด (Incubation)
4) การสร้างความคิดให้กระจ่าง (Illumination) 5) การสร้างให้เป็นจริง (Reality or Verification)
1.2 ลักษณะของแนวความคิดที่สร้างสรรค์ในโฆษณาตามแนวความคิดของเจมส์ แอล มาร์รา (Marra,
1990) จะต้องเข้าข่ายเกณฑ์มาตรฐานที่เรียกว่า “ADNORMS” หรือ “Big Idea” ประกอบด้วย 7 ลักษณะ ดังนี้
(1) สามารถปรับให้เข้ากับสื่อโฆษณาได้หลายๆ สื่อ (Adaptability: A) (2) มีความยืนยาวเหมาะกับทุกยุคทุกสมัย
(Durability: D) (3) เป็นแนวความคิดที่ใหม่ (Newness: N) (4) มีแนวความคิดเป็นหนึ่งเดียว (Oneness: O) หรือมี
เพี ยงแนวความคิดเดียว (Single Minded) และมีความต่อเนื่ อง (Continuous) (5) มีความกลมกลืนสัมพั น ธ์และ
สอดคล้ อ งกั บ ประโยชน์ ห รือ ปั ญ หาของผู้ บ ริ โภคเป้ าหมาย (Relevance: R) (6) สามารถสร้างความจดจ าให้ กั บ
ผู้บริโภคได้ (Memorability: M) และ (7) มีความง่าย มีเอกลักษณ์ (Simplicity: S)
2. บันได 6 ขั้น ในการสร้างสรรค์งานครีเอทีฟให้มีประสิทธิภาพ (Creative Effectiveness Ladder)
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ 6 ขั้ น บั น ไดการสร้ า งสรรค์ ง านครี เอที ฟ ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ (Creative Effectiveness
Ladders) โดย WARC กั บ Cannes Lions คื อ เครื่ อ งมื อ ที่ จ ะไม่ ท าให้ ค รี เอที ฟ -นั ก การตลาดหลงทางในการท า
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แคมเปญเกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานของ Effectiveness เพื่อเป็นแนวทางในการใช้ Creativity ให้เป็นเครื่องมือในการ
สร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจ หรือเรียกว่า “Creative Effective Ladders” โดยแบ่งออกเป็น 6 ระดับ ซึ่งมีเป้าหมาย และ
การชี้ วัดที่ แ ตกต่ างกั น สรุป ได้ ดังนี้ (1) Influential Idea คือ การท าสิ่งที่ ต รงกัน ข้ามกั บ ที่ แบรนด์ เคยท า เพื่ อ ดึ ง
ผู้บริโภคให้อยู่กับแบรนด์ เป้าหมายเพื่อดันยอด Engagement และ Share (2) Behavior Breakthrough คือ การ
ปรับไอเดียความคิดสร้างสรรค์ ให้สอดคล้องกับผลลัพ ธ์ที่ต้องการ เพื่อหาวิธีในการสร้างพฤติกรรมใหม่ที่น่าสนใจ
เป้าหมายเพื่อการเปลี่ยนพฤติกรรมการซื้อสินค้า หรือเป้าหมายอื่นๆ ที่แบรนด์ตั้งไว้ (3) Sales Spike คือ การเพิ่ม
กลยุทธ์ความคิดสร้างสรรค์ ทุกช่องทาง เพื่อให้ถึงเป้าหมายในระยะสั้นได้ เป้าหมายเพื่อสร้างยอดขาย เพิ่มส่วนแบ่ง
ตลาดในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง (4) Brand Builder คือ การใช้จุดแข็งของเเบรนด์ที่มีอยู่นามาทาให้เด่นชัดขึ้น เป้าหมาย
เพื่ อ พั ฒ นา Brand Health (5) Commercial Triumph สร้ า งความรู้ สึ ก ร่ ว มทางอารมณ์ กั บ ผู้ บ ริ โ ภคผ่ า น
Storytelling เพื่อดึงผู้บริโภคให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ Story Idea เป้าหมายเพื่อดันยอดขาย/ส่วนแบ่งตลาดใน
ระยะยาว (ทั้ ง ปี ) (6) Enduring Icon คื อ การหา Insight ที่ เกี่ ย วกั บ Consumer ในระยะยาว พร้ อ มก าหนด
Commitment เพื่อให้แบรนด์และผู้บริโภคเห็น Journey เดียวกัน เป้าหมายเพื่อดันยอดขาย/ส่วนแบ่งตลาดใน
ระยะยาว (3 ปี+)

ภาพที่ 2 Creative Effective Ladders
ที่มา: “The creative effective ladders” (2021)
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึก ษาวิจั ยเรื่อ ง “กลยุ ท ธ์ก ารสื่อสารงานโฆษณาไทยให้ สาเร็จในงานประกวด Cannes Lions ค.ศ.
2020-2021 กรณีศึกษา: 6 TAKES OF DRAMA ผลงานของ GREYnJ UNITED” ใช้รูปแบบการศึกษาด้วยระเบียบวิธี
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้แหล่งข้อมูล 2 แหล่ง คือ

585

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ครบรอบ 60 ปี
ความท้าทายในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน : 24 มิถุนายน 2565

1. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data Source)
ท าการสั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก (In-Depth Interview) โดยใช้ แ บบสั ม ภาษณ์ แ บบกึ่ ง โครงสร้ า ง (SemiStructured interviews) กับบุคคลที่อยู่เบื้องหลังของความสาเร็จรางวัล Bronze Lion กับผลงานชิ้นนี้ ซึ่งตอบโจทย์
วัตถุประสงค์การวิจัย ได้แก่ บุคลากรที่ทางานในบริษัทโฆษณา GREYnJ United ซึ่งเป็น หนึ่งในเอเยนซี่โฆษณา
ระดับโลก จานวน 2 คน ประกอบด้วย อัศวิน พานิชวัฒนา Deputy Chief Creative Director และ กนกศักดิ์
กาญจนจูฑะ Head of Production/Producer Director บุคลากรจาก KULOV VODKA ซึ่งเป็นบริษัทในเครือไทย
เบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน) “ไทยเบฟ” ธุรกิจเบียร์และสุราชั้นนาของไทย จานวน 2 คน ประกอบด้วย ธิปพงศ์
จิ ต สุ ข ส าราญ Brand & Marketing Manager/Assistant Marketing Director และ จุ ฑ ารั ต น์ สุ ข วารี Brand &
Marketing ที่ทาให้ “6 TAKES OF DRAMA” คว้ารางวัล Bronze Lion สาขา Entertainment/Branded Content
ในงาน Cannes Lions International Festival of Creativity 2020-2021 มาสาเร็จ
2. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data Source)
ท าการศึ ก ษา ค้ น คว้ า รวบรวมเอกสารจากแหล่ งข้ อ มู ล ที่ เกี่ ย วข้ อ งและวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล (Content
Analysis) เพื่อศึกษาการวางแผนและกลยุทธ์การสร้างสรรค์โฆษณา เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่เป็นจริงมากที่สุด ได้แก่
หนังสือ สืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต วิทยานิพนธ์หรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานบริษัทโฆษณา อุตสาหกรรมโฆษณา
ในประเทศไทย
ผลการวิจัย
ผลการวิจัยพบว่ากลยุทธ์การสื่ อสารงานโฆษณาที่ทาให้ประสบความสาเร็จในการประกวด Cannes Lions
ค.ศ. 2020-2021: กรณีศึกษา “6 TAKES OF DRAMA” ได้แก่
1. GREYnJ UNITED ใช้กลยุทธ์การโฆษณาใน Head and Heart Strategy เป็นการโฆษณาที่ออกแบบให้
เข้าถึงแก่นโดยวิธี Soft Sell ใช้คาพูดและภาพสร้างอารมณ์การตอบสนองที่ ขึ้นอยู่กับทัศนคติ อารมณ์
ความฝัน ความรู้สึก และจุดดึงดูดในด้านอารมณ์ ร่วมกับวิธี Drama สร้างเรื่องราวหรือการแสดงที่รอบๆ
ตัวละครในสถานการณ์หนึ่งที่ผู้แสดงแต่ละคนพูดกันเองเหมือนในภาพยนตร์ ผู้ชมจะรับรู้และประยุกต์
เรื่องราวมาใช้ในชีวิตประจาวัน
2. การใช้แนวทางการส่งเสริมสังคมในการนาเสนอและสามารถขายของไปพร้อมๆ กัน
3. การนาเสนอด้วยการเล่าเรื่องที่แฝงความสนุก สามารถขายของในแบบที่ไม่ใช่วิธีการโฆษณาในแบบเดิมๆ
4. เลือกใช้ผู้กากับภาพยนตร์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สามารถถ่ายทอดเรื่องราวให้ตรงกับ Concept ของ
งานโฆษณา
5. พยายามใช้องค์ประกอบต่างๆ เข้ามาช่วย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสีข องแบรนด์ (แดงและน้าเงิน) แสง และ
บรรยากาศ มาแก้ปัญหาโจทย์ที่มีเรื่องข้อห้ามมากมายเพราะจุดเด่นของสินค้าที่เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ซึ่งประเทศไทยใช้ พ.ร.บ. ควบคุมเรื่องการจาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
6. GREYnJ UNITED ใช้ไอเดียง่ายๆ ที่ไม่ต้องใหญ่เท่ากับการทาอีเวนท์ แต่สามารถส่งผลกระทบและสามารถ
สร้างผลลัพธ์อันยิ่งใหญ่ได้
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7. กลยุทธ์การสื่อสารสะท้อนตัวตนของแบรนด์ KULOV VODKA ภายใต้แนวคิด Bring out the Real You
เป็นการสื่อสารประเภท Thematic Campaign มุ่งให้ผู้ชมเกิดการรับรู้ปัญหาและแสดงตัวตนที่แท้จริง
ของตัวเองออกมา
ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการและขั้นตอนการสร้างสรรค์งานโฆษณาที่ทาให้ประสบความสาเร็จในการ
ประกวด Cannes Lions ค.ศ. 2020-2021: กรณีศึกษา “6 TAKES OF DRAMA ได้แก่
1. การทางานภายใต้ปรัชญา “Famously Effective” ในมุมของ GREYnJ UNITED คือ งานต้องดัง รู้จัก
ในวงกว้าง แต่มีประสิทธิภาพ
2. GREYnJ UNITED ให้ความสาคัญกับการแก้ปัญหาเป็นหลัก การทางานกับการทาความเข้าใจว่าปัญหา
ที่แท้จริงคืออะไรมากกว่าการคิดว่าไอเดียคืออะไร
3. GREYnJ UNITED ได้ กาหนดการท างานซึ่งเป็ นไปตามแนวความคิดที่ สร้างสรรค์ (Creative Concept)
หรือทางโฆษณาเรียกว่า “ความคิดที่ยิ่งใหญ่” หรือ “Big Idea” ที่เข้าข่ายเกณฑ์มาตรฐาน (ADNORMS)
4. Creativity ต้องหลากหลาย ตอบโจทย์ธุรกิจลูกค้า ปรับวิสัยทัศน์ความคิดสร้างสรรค์ให้เข้ากับเทคโนโลยี
ที่หลากหลาย
5. ปรับตัวให้เข้ากับ Culture ใหม่ของคน Generation Z
6. คุณสมบัติที่ดีและทักษะการทางานของตาแหน่ง แบรนด์และมาร์เกตติ้ง KULOV VODKA คือการ “stay
up to date” ตลอดเวลา ทันโลกทันสถานการณ์ แคมเปญ “กลั่นมาดี สังคมก็ดี” สะท้อนได้ว่าปัจจุบัน
มีโซเชี ย ลบู ลลี่ ที ม Brand and Marketing Communication จึงเอาเทรนด์ อั น นี้ ม าจับ เป็ น แก่ น ของ
เส้นเรื่อง
สรุปผลการวิจยั
จากที่กล่าวไปแล้วทั้งหมด สรุปผลที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่า กลยุทธ์และกระบวนการการ
สื่ อ สารงานโฆษณาที่ทาให้ป ระสบความสาเร็จ ในการประกวด Cannes Lions ค.ศ. 2020-2021: กรณีศึก ษา
“6 TAKES OF DRAMA” อาศัยองค์ประกอบสาคัญต่างๆ ในการสร้างสรรค์ ได้แก่ การรวบรวมข้อมูล การแยกแยะ
ข้อมูล การใช้ความคิด การสร้างความคิดให้กระจ่าง การสร้างให้เป็นจริง ซึ่งประกอบด้วยลักษณะของแนวความคิดที่
สร้างสรรค์ในงานโฆษณาตามเกณฑ์มาตรฐานที่ “ADNORMS” หรือ “Big Idea” 7 ลักษณะ ได้แก่ (1) สามารถปรับ
ให้เข้ากับสื่อโฆษณาได้หลายๆ สื่อ (Adaptability: A) (2) มีความยืนยาวเหมาะกับทุกยุคทุกสมัย (Durability: D)
(3) เป็นแนวความคิด ที่ใ หม่ (Newness: N) (4) มีแนวความคิด เป็น หนึ่งเดีย ว (Oneness: O) หรือ มีเพียงแนว
ความคิดเดียว (Single Minded) และมีความต่อเนื่อง (Continuous) (5) มีความกลมกลืนสัมพันธ์และสอดคล้องกับ
ประโยชน์ ห รื อ ปั ญ หาของผู้ บ ริ โ ภคเป้ า หมาย (Relevance: R) (6) สามารถสร้ า งความจดจาให้ กั บ ผู้ บ ริ โภคได้
(Memorability: M) และ (7) มี ความง่าย มี เอกลัก ษณ์ (Simplicity: S) ตลอดจนวิ ธีด าเนิ น การแก้ ไขปั ญ หาและ
อุปสรรค และองค์ประกอบอื่นๆ ที่ทาให้ งานโฆษณาสาเร็จ เป็นไปตามหลักการ 6 ขั้นบันไดของการสร้างสรรค์งาน
ครีเอทีฟให้มีประสิทธิภาพ (Creative Effectiveness Ladders) โดย WARC กับ Cannes Lions เครื่องมือที่จะไม่ทา
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ให้ครีเอทีฟ -นักการตลาดหลงทางในการทาแคมเปญทั้ง 6 ระดับ ซึ่งมีเป้าหมาย และการชี้วัดที่แตกต่างกัน คือ
(1 ) Influential Idea (2) Behavior Breakthrough (3) Sales Spike (4) Brand Builder (5) Commercial
Triumph (6) Enduring Icon
อภิปรายผล
ในการศึกษาเรื่อง “กลยุทธ์การสื่อสารงานโฆษณาไทยให้สาเร็จในงานประกวด Cannes Lions ค.ศ. 20202021 กรณีศึกษา: 6 TAKES OF DRAMA ผลงานของ GREYnJ UNITED” มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสื่อสารงานโฆษณา
โดยตรง ทั้งกระบวนการที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม การศึกษาเรื่องดังกล่าวสามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังต่อไปนี้
1. กลยุทธ์การสื่อสารงานโฆษณาของ GREYnJ UNITED กรณีศึกษา: 6 TAKES OF DRAMA ใช้กลยุทธ์การ
โฆษณา Head and Heart Strategy เป็นการโฆษณาที่ออกแบบให้เข้าถึงแก่นโดยวิธี Soft Sell ใช้คาพูดและภาพ
สร้างอารมณ์การตอบสนองที่ ขึ้นอยู่กับทัศนคติ อารมณ์ ความฝัน ความรู้สึก และจุดดึงดูดในด้านอารมณ์ ร่วมกับวิธี
Drama สร้างเรื่องราวหรือการแสดงที่ รอบๆ ตัวละครในสถานการณ์ ห นึ่ งที่ ผู้แสดงแต่ละคนพู ด กั น เองเหมือ นใน
ภาพยนตร์ ผู้ชมจะรับรู้และประยุกต์เรื่องราวมาใช้ในชีวิตประจาวัน ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของรักชริน
รายะเลข (2547) ที่กล่าวว่าแนวทางการโฆษณาของบริษัทไทยสมุทรประกันชีวิต กรณีศึกษา พัฒนาการแนวทางการ
โฆษณาทางโทรทัศน์ระหว่างปี พ.ศ. 2533 – 2546 ไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก โดยจะใช้กลยุทธ์การโฆษณาในลักษณะ
Brand Image Strategy รองลงมา คือ Resonance Approach และ Product Positioning Strategy ตามลาดั บ
ซึ่งกลยุทธ์ที่ใช้นี้ในบางครั้งอาจเป็นแบบผสมระหว่าง Brand Image Strategy และ Resonance Approach หรือ
Brand Image Strategy ร่วมกับ Product Positioning Strategy ส่วนโฆษณาชุดที่ไม่ได้ใช้กลยุทธ์แบบผสม จะใช้
กลยุทธ์ Brand Image Strategy เพียงกลยุทธ์เดียว
2. กระบวนการและขั้น ตอนการสร้างสรรค์งานโฆษณา “6 TAKES OF DRAMA” ผลงานของ GREYnJ
UNITED ที่ KULOV ถ่ า ยทอดผ่ า นแคมเปญ “กลั่ น มาดี สั ง คมก็ ดี ” (Better Distill Better Harmony) มี ค วาม
สอดคล้องกับกระบวนการสร้างสรรค์งานโฆษณา ตามแนวคิดของ James Webb Young รองประธานด้านครีเอทีฟ
ของ J. Walter Thomson แต่ GREYnJ UNITED พยายามกลั่นกรองเอาความคิดที่สร้างสรรค์ที่สุดออกมาให้ได้มาก
ที่สุดในขั้นกาหนดความคิด (Idea) จนกระทั่งแนวความคิดนั้นถูกเลือกใช้ในงานและถูกพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เป็น
งานโฆษณา จากนั้นนาเอา Idea มาเลือกใช้ยุทธวิธี (Tactics) เพื่อให้แนวความคิดหลักของงานโฆษณานั้นมีความ
สมเหตุสมผลและเป็นจริงของงานโฆษณามากที่สุดต่อไป โดยการหาแนวทางร่วมกันกับ KULOV ซึ่งเป็นลูกค้าที่เข้าใจ
และพร้อมจะช่วยๆ กันหาทางออกให้ดีที่สุดในทุกขั้นตอนของกระบวนการสร้างสรรค์ ซึ่งอาจจะไม่สอดคล้องกับ
งานวิจัยของจันทิมา แก้วมั่น (2558) ที่กล่าวว่า ความเข้าใจที่ไม่ตรงกันระหว่างลูกค้ากับฝ่ายสร้างสรรค์ คือ ลูกค้ามอง
เรื่องตัวเลขหรือยอดขาย ส่วนฝ่ายสร้างสรรค์มองในเรื่องของงานสร้างสรรค์ เนื่องจากในการทาธุรกิจ ผลกาไรเป็นสิ่งที่
สาคัญจากแนวทางการสื่อสารและขั้นตอนการทางานของฝ่ายวางแผนสื่อโฆษณาของบริษัทตัวแทนโฆษณาในเครือ
กรุ๊ปเอ็ม (Group M)
3. แนวคิดการสร้างสรรค์งานโฆษณา “6 TAKES OF DRAMA” ผลงานของ GREYnJ UNITED มีสอดคล้อง
กับ แนวความคิดของเจมส์ แอล มาร์รา ที่ ว่าด้วยลักษณะของแนวความคิดการสร้างสรรค์งานโฆษณาให้เข้าข่าย
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ความคิดที่ยิ่งใหญ่ “Big Idea” อย่างไรจึงจะเข้าข่ายเกณฑ์มาตรฐานที่เรียกว่า “ADNORMS” เนื่องจาก GREYnJ
UNITED มีการสร้างการรับรู้ให้ผู้บริโภคได้ “กลั่น” ก่อนจะทาการบางอย่างออกไปผ่านการเล่าเรื่องการกลั่น ผ่าน
มุมมองทางสังคม ถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของหนังโฆษณา “6 TAKES OF DRAMA” ซึ่งเป็นแนวความคิดที่ใหม่
(Newness: N) สามารถสร้างความแตกต่างระหว่างยี่ห้อได้ (Product Differentiation) มีลักษณะเด่นเป็นเอกลักษณ์
(Unique) ของตนเองไม่ซ้าใคร เรียกร้องความสนใจได้เป็นอย่างดี และมีแนวความคิดเป็นหนึ่งเดียว (Oneness: O)
หรือมีเพียงแนวความคิดเดียว (Single Minded) ที่สนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดเพียงแนวเดียวเท่านั้น เพื่อไม่ให้
ผู้บริโภคที่รับสารเกิดความสับสน ตามคอนเซ็ปต์ที่ว่า “กลั่นมาดี สังคมก็ดี” กับไอเดียชวนกระตุกความคิดการ Bully
ในสังคมโซเชียล ที่มีความง่าย มีเอกลักษณ์ (Simplicity: S) เพราะธรรมชาติของผู้บริโภคไม่ ชอบที่จะจดจาอะไรที่
ยุ่งยากซับซ้อน เป็นแนวความคิดทางการโฆษณาที่ดี มีความยืนยาวเหมาะกับทุกยุคทุกสมัย (Durability: D) รวมทั้งมี
บางสิ่งบางอย่างที่สาคัญ และเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้บริโภคเป็นจุดขาย ซึ่ง “6 TAKES OF DRAMA” สามารถปรับให้เข้า
กั บ สื่ อ โฆษณาได้ ห ลายๆ สื่ อ (Adaptability: A) ด้ ว ยเนื้ อ หาที่ เป็ น สากล คื อ จุ ด ส าคั ญ ที่ ท าให้ GREYnJ UNITED
สามารถคว้ารางวัลมาได้ เพราะมีการหยิบประเด็นที่สากลโลกเข้าใจตรงกันโดยไม่มีกาแพงวัฒนธรรมหรือภาษามา
กีดกั้น มานาเสนอในรูปแบบที่แปลกใหม่ น่าสนใจ และสร้างสรรค์สังคม ซึ่งมีความกลมกลืนสัมพันธ์และสอดคล้องกับ
ประโยชน์ห รือ ปัญ หาของผู้บ ริโ ภคเป้า หมาย (Relevance: R) และสามารถสร้า งความจดจาให้กับ ผู้บ ริโภคได้
(Memorability: M) ได้ดี
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการเข้าถึงกลยุทธ์การสื่อสาร และได้ประมวลแนวคิด กระบวนการและขั้นตอนการสร้างสรรค์
โฆษณาไทยให้สาเร็จในงานประกวด Cannes Lions คือ
1. การนาผลการวิจัยไปใช้ด้านกลยุทธ์ ควรให้ความสาคัญกับการแก้ปัญหาเป็นหลัก การทางานกับการทา
ความเข้าใจว่าปัญหาที่แท้จริงคืออะไรมากกว่าการคิดว่าไอเดียคืออะไร
2. ในกระบวนการสร้างสรรค์งานประกวด งานที่จะได้รางวัล คือ งานที่จะต้องชัดเจนในจุดพูด งานสื่อสารที่ดี
คือ งานที่ทุกคนต้องเข้าใจ งานที่หยิบประเด็นมาสื่อสารหลายอย่างจนผู้ชมไม่สามารถเข้าใจได้ จะไม่สามารถคว้ารางวัล
เพราะผู้ชมไม่สามารถรับรู้ได้ว่าแท้จริงแล้วผู้พูดต้องการจะสื่อสารอะไร
3. เนื้อหาต้องเป็นสากล คนทั่วโลกสามารถเข้าใจได้
4. งานที่จะชนะ คือ งานที่เป็นส่วนผสมระหว่างไอเดียและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ดังนั้น กุญแจที่ทาให้
นักโฆษณาไทยก้าวไปข้างหน้าได้นั้น วงการโฆษณาไทยจึงควรหาโอกาสในการพัฒนาฝี มือทางเทคโนโลยีให้มากขึ้น
กว่าเท่าที่เป็นอยู่
และข้ อ เสนอแนะทางการวิจั ยครั้งต่ อ ไป ผู้วิจั ย ขอเสนอให้ มี ก ารสัม ภาษณ์ เชิ งลึก ไปยังที ม งานที่ มี ความ
เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์การสร้างสรรค์โฆษณามากขึ้น อาทิเช่น ฝ่ายภายในบริษัทตัวแทนโฆษณา ฝ่ายการเงินและบัญชี
ฝ่ายบริหารงานด้านการตลาด ฝ่ายสร้างสรรค์ผลงานโฆษณา ฝ่ายวิจัยและพัฒนา รวมถึงฝ่ายบริหารงานลูกค้า เพื่อให้
ข้อมูลครบถ้วนรอบด้าน และเกิดประโยชน์ สูงสุด รวมไปถึงการเตรียมตัวเพื่ อติดต่อสัมภาษณ์ เชิงลึกแก่บุ คลากร
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ดังกล่าว ที่ต้องดาเนินการไว้ตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับการแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที ในกรณีที่ผู้ให้สัมภาษณ์
ไม่สะดวกให้ทาการสัมภาษณ์
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษารูปแบบ และวิธีการเสริมสร้างเครือข่ายหมู่บ้านมะไฟจีน ตามหลัก
เศรษฐกิจ พอเพีย ง โดยกระบวนการมีส่ว นร่ว มของชุม ชน จานวน 1 เครือ ข่า ยในจัง หวัดน่า น อัน ประกอบด้วย
ผู้ปลูก ผู้แปรรูป ผู้จัดจาหน่าย ผู้บริโภค ภาคประชาชน ภาควิชาการ ภาครัฐ ภาคธุรกิจ ตามมิติเศรษฐกิจ สังคม
วัฒ นธรรม อย่างมีบูรณาการ 2) ศึกษารูปแบบ วิธีการสร้างความยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของเครือข่าย
หมู่บ้านมะไฟจีน ผลการวิจัยพบว่า 1) รูปแบบ และวิธีการเสริมสร้างเครือข่ายหมู่บ้า นมะไฟจีน ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงพบว่า แนวโน้มการกาเนิดเครือ ข่ายหมู่บ้านมะไฟจีน จะเป็นไปได้ ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของชุมชนเป็น
สาคัญ ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงของสมาชิกในชุมชน เครือข่ายนอกชุมชน มีความรู้ความเข้าใจ ต่อการ
พั ฒ นาหมู่ บ้ า นมะไฟจี น ให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง โดยค้ น หาศั ก ยภาพของชุ ม ชน และพั ฒ นา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างควบคู่กันไปด้วย ความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ เข้า มามีส่วนร่วมใน
กระบวนการ ตามความถนัดและความสามารถ และมีลักษณะแบบกัลยาณมิตร จริงใจและแสดงความรับผิดชอบ
ร่วมกัน ขณะเดียวกันก็ควรมีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะไฟจีนตามความต้องการของผู้บริโภค และ
ควรส่งเสริมประชาสั มพันธ์ให้รู้จักหมู่บ้านมะไฟจีน มีการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการสร้างความเข้าใจ
ชุมชนถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับ และศึกษาดูงานแหล่งที่ประสบผลสาเร็จของชุมชน 2) รูปแบบ วิธีการสร้างความ
ยั่งยืนของ เครือข่ายหมู่บ้านมะไฟจีนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ต้องมีคุณลั กษณะที่มีความเข้ มแข็ง และยั่ ง ยื น
หมายถึง ชุมชนเรียนรู้ มีภูมิคุ้มกันที่ดี มีวัตถุประสงค์ร่วมกันที่จะพัฒนามะไฟจีน จะต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ออกมา
หลากหลาย มีมาตรฐาน ใช้ภาษาที่สามารถสื่อสารสู่สากล บรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัย ใช้ระบบการตลาดที่เหมาะสม มีแหล่ง
จาหน่ายมะไฟจีนของชุมชน มีช่องทางการตลาดกระจายสิ นค้าสู่ต่างจังหวัด และต่างประเทศ สามารถพึ่งตนเองได้
ขยายผล สืบสานต่อภูมิปัญญา สร้างจิตสานึกรักบ้านเกิด ให้แก่ประชาชน และให้มีการบันทึกภูมิปัญญาเพื่อส่งต่อแก่
คนรุ่นต่อไป
คาสาคัญ: การสร้างเครือข่าย หมู่บ้านมะไฟจีน เศรษฐกิจพอเพียง
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Abstract
The objectives of this research were 1) to study patterns and methods to promote a network
of the "wampee" village in Nan province based on the principle of sufficiency economy by one
community participation process. This network consisted of growers, processors, distributors,
consumers, the public sector, academic sector, the government sector, and the business sector
according to the integration of economic, social, and cultural dimensions and 2) to study patterns
and methods to create a sustainable process to a network building for the wampee village. The
results show that the possibility of the wampee village network is likely to depend on community
solidarity. It requires strong participation by community members and out-of-community networks.
The members should have the knowledge and understanding to develop the wampee village based
on the principle of sufficiency economy. They have to look for the potential of the community and
improve natural resources and the environment together. The cooperation from various sectors
takes part in the process according to their aptitude and ability, and they share responsibility. At the
same time, there is a variety of processed products from wampee to meet the needs of consumers.
As such, the wampee village should be promoted to the public. More research should be done for
continuous development. The community members should be aware of the benefits of this network
and have a chance to visit flourishing communities. The findings also show that the pattern of the
method to create sustainability of the wampee village network based on the principle of sufficiency
economy needs to have a strong and sustainable character. It means that the people in the
community have been learning, immune, and share the purpose of developing wampee products
together. The product should be various, meet standards, be communicated internationally, in a
modern package, and be managed by the appropriate marketing system. There should be places
that can distribute the wampee products to other provinces and abroad. Then the network can be
self-reliant, transfer knowledge to others, encourage the feeling of loving the homeland, and
document the wisdom for passing on to the next generation.
Keywords: Strengthening, The Wampee Village, Sufficiency Economy
บทนา
การทางานเป็นหมู่คณะ หรือการทางานร่วมกันเป็นคณะ คือ ลักษณะพื้นฐานในการดารงชีพของมนุษย์ใน
สังคม ดังอดีตในยุคสมัยที่มนุษย์เริ่มสร้างสังคม คือ เริ่มจากการรวมกลุ่มกันเพื่อเอาชีวิตรอดท่ามกลางธรรมชาติที่ไม่
เอื้ออานวยให้มนุษย์ดารงชีพได้ตามลาพัง เช่น การเข้าป่าหาอาหาร และเครื่องนุ่งห่ม ต่อมาวิวัฒนาการรวมกันเพื่อผลิต
พืชผล และป้องกันตัวจากภัยสัตว์อื่นและภัยธรรมชาติ จนพัฒนาเป็นรูปแบบความสัมพันธ์อันซับซ้อนที่เรียกว่า สังคม
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อาจกล่าวได้ว่า การรวมตัวกันทางาน คือ ลักษณะนิสัย หรือสัญชาตญาณการเอาตัวรอดของมนุษย์ทุกคน (ปาริชาติ
วลัยเสถียร และคณะ, 2546)
มนุษย์สั่งสมองค์ความรู้เพื่อการรวมกลุ่ม และพัฒนาศักยภาพของตนจากอดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อสนองตอบ
พื้นฐานของการดารงอยู่ ดังนั้น การเสริมพลังของหมู่คณะการสร้างเครือข่ายนี้ มีส่วนสาคัญในการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับ เกษตรกรและชุ มชนที่มีความต้ องการและมี ความพร้อมในการเรียนรู้ โดยคณะผู้วิจัยสามารถเป็ น
ตั ว กลางในการช่ว ยให้ เกิด เครือข่ายทั้ งภายในชุม ชนและระหว่า งชุม ชน โดยกิจ กรรม ดั ง กล่ า วข้างต้นต้ องอาศัย
กระบวนการทางานที่สาคัญ คือ การสร้างเครือข่าย โดยเครือข่ายเป็นเครื่องมือในการเชื่อมประสานกลุ่มคน องค์กร
ต่างๆ เข้าด้วยกันเป็นกระบวนการ ไม่จาเป็นต้องเป็นสถาบันที่มีกฎระเบียบชัดเจนนัก โดยที่กลุ่มของคน หรือองค์กรที่
สมาชิกมีความสัมพันธ์กันและกันจะเป็นไปด้วยความสมัครใจ มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน มีกิจกรรม
ร่วมกันในลักษณะความเท่าเทียมกันซึ่งสมาชิกยังคงมีความอิสระและความเป็นตัวตนของกลุ่มคนหรือองค์กรเดิม
เครือข่ายมีความหมาย 3 นัย ได้แก่ 1) เครือข่ายนัยคุณค่าแห่งความสัมพันธ์ เป็นการให้ความหมายโดย
อธิบายถึงมิติแห่งความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงของบุคคล กลุ่ ม องค์กรต่างๆ และข่ายของงาน ความสัมพันธ์และ
การเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มหรือชุมชน เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ช่วยเหลือพึ่งพา จนกระทั่งการสร้างพลังและอานาจ
ต่อรองและต่อมาก็มีการขยายความสัมพันธ์ไปสู่ระดับที่กว้างขึ้น 2) เครือข่ายนัยการประสานความร่วมมือ เป็นการให้
ความหมายโดยอธิบายถึงมิติของการประสานความร่วมมือเครือข่ายหมายถึงความร่วมมือและการเปิดรับของฝ่าย
ต่างๆ ที่จะมีข้อตกลงร่วมกันในการทากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ถ้าไม่มีความร่วมมือต่อกัน
แล้ว ความเป็นเครือข่ายหรือข่ายใยแห่งความสั มพันธ์คงไม่เกิดขึ้น 3) เครือข่ายนัยภารกิจและกระบวนการ ภารกิจ
และกระบวนการทางานของฝ่ายต่างๆ เป็นสิ่งที่จะช่วยให้ความเป็นเครือข่ายนั้นมีความต่อเนื่องจากการทาภารกิจ
ต่อกัน เครือข่ายโดยนัยของการทาภารกิจที่เป็นกระบวนการ โดยเป็นทั้งกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การมีส่วนร่วม
และกระบวนการกลุ่มที่เป็นการระดมทรัพยากรในการสร้างพลังและอานาจในการต่อรองให้สูงขึ้น กระบวนการต่างๆ
เหล่านี้จะนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของเครือข่าย (พระมหาสุทิตย์ อาภากโร, 2547)
ซึ่งเมื่ออาศัยความสัมพันธ์และการเชื่อมโยงระหว่างบุคคล กลุ่มและองค์กรที่มีกิจกรรมคล้ายคลึงกันและ
ประสานความร่วมมือในการทางานระหว่างกันพร้อมทั้งขยายผลไปสู่กลุ่ม องค์กรอื่นๆ เพื่อเสริมสร้างพลังในการแก้ไข
ปั ญ หาและการเปลี่ ย นแปลงสิ่ ง ต่ า งๆ โดยผ่ า นกระบวนการแลกเปลี่ ย นเรีย นรู้ระหว่ า งกัน การมี ส่ ว นร่ว ม และ
กระบวนการกลุ่มที่จะนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายร่วมกันของทุกฝ่าย ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึง
ได้มีแนวคิดในการนาเครื่องมือการทางานแบบการสร้างเครือข่ายเข้ามาช่วยในการจัดการใช้ทรัพยากรทางการเกษตร
และปกป้องไม่ให้เกิดการแก่งแย่งใช้ทรัพยากรและยังสามารถคงไว้ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งนี้ เครื่องมือที่
คาดว่าเหมาะสมกับสถานการณ์และบริบทชุมชนที่ควรนามาใช้ศึกษาวิจัย คือ การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
(PAR) หมายถึง วิธีการที่ให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมวิจัย เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ โดยอาศัยการมีส่วนร่วม
อย่างแข็งขันจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการวิจัย นับตั้งแต่การกาหนดปัญหา การดาเนินการ การวิเคราะห์
ข้อมูล ตลอดจนหาแนวทางในการแก้ปัญหาหรือส่งเสริมกิจกรรม (สุภางค์ จันทวานิช, 2547)
จากสภาพการณ์ของชุม ชนที่ โ ดดเด่น ด้า นจานวนต้น มะไฟจีน ที่ใ ห้ผ ล และมีลักษณะของการรวมกลุ่ ม
ขนาดเล็กเพื่อแปรรูปมะไฟจีนแห้ง และยังไม่เคยมีการรวมกลุ่มขนาดใหญ่และหลากหลายเพื่อจัดการประเด็นการพัฒนา
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ด้านมะไฟจีนของชุมชนมาก่อน การวิจัยนี้จึงมุ่งแสวงหาแนวทางที่เหมาะสมให้แก่กลุ่ม ผู้ปลูก ผู้แปรรูป ผู้จัดจาหน่าย
ผู้บริโภคมะไฟจีนและผลิตภัณฑ์จากมะไฟจีน อันประกอบด้วย ภาคประชาชน ภาควิชาการ ภาครัฐ ภาคธุรกิจ ตามมิติ
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เพื่อสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนารูปแบบชุมชนที่สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่าง
ยั่งยืนท่ามกลางกระแสโลก วัตถุนิยม ทุนนิยม โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการร่วมมือกันผนึกกาลังกัน
เป็นเครือข่ายที่ยึดโยงในลักษณะของกัลยาณมิตร
ทั้งนี้ การผนึกกาลังของเครือข่าย ทาให้เกิดผลของการมีศักยภาพที่สูงขึ้นในการผลิต สาหรับการรวมกลุ่มที่
ชัดเจน มีข้อปฏิบัติที่สมาชิกเครือข่ายตกลงร่วมกันและยอมรับ อาจมีความสามารถรองรับความต้องการของตลาด
ผลิตภัณฑ์แปรรูปมะไฟจีนเชื่อมแห้ง และเพิ่มอานาจในการจัดการและการต่อรอง เมื่อความมั่นคงด้านเศรษฐกิจของ
ครัวเรือนและชุมชน โดยยังคงอิงอาศัยบนฐานทรั พยากรทางธรรมชาติที่มีความเป็นพื้นถิ่นเฉพาะ ทาให้คนอยู่ร่วมกับ
ธรรมชาติและทรัพยากรของตนได้อย่างยั่งยืนมั่นคง จึงเป็นที่มาของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริม
การสร้างเครือข่ายหมู่บ้านมะไฟจีนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษารูปแบบ วิธีการสร้างเครือข่ายหมู่บ้านมะไฟจีนใน ตาบลท่าน้าว อาเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
2. เพื่อศึกษารูปแบบ วิธีการสร้างความยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของเครือข่ายหมู่บ้านมะไฟจีน
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง/การทบทวนวรรณกรรม
1. มะไฟจีน (Wampee)
มะไฟจีน หรือส้มมะไฟ เป็นพืชตระกูลส้มชนิดหนึ่ง ลักษณะคล้ายมะไฟ มะไฟจีนเป็นพืชที่ต้องการแสงแดด
ตลอดทั้ งปี และอากาศไม่ ร้อนหรือหนาวจนเกินไป มะไฟจีนนิย มปลูกกันมากทางภาคใต้ของจีน ภาคเหนื อของ
เวียดนาม และที่จังหวัดน่าน ชาวจีนกล่าวว่า ผลตากแห้งหรือเชื่อมแห้งสามารถใช้รับประทานแก้หวัด แก้ไอ หรือแก้
พิ ษ ร้อน ใบสามารถนาไปทายาขจั ดรังแค และรักษาสี ผมให้ ดาสนิทได้ มะไฟจี น เป็ น พื ช ที่อยู่ ในวงศ์เดียวกับส้ม
(Family Rutaceae) ไม่ได้อยู่ในวงศ์เดียวกับมะไฟ จัดเป็นผลไม้ที่มีอยู่เฉพาะท้องถิ่นโดยเฉพาะในจังหวัดน่าน คนจีน
เป็นผู้นาเข้ามาปลูกในประเทศไทยที่จังหวัดน่านเมื่อประมาณ 100 ปีที่ผ่านมา ทาให้จังหวัดน่านเป็นแหล่งปลูกมะไฟ
จีนแหล่งใหญ่แห่งเดียวในประเทศไทย มะไฟจีนจึงเป็นผลไม้ที่เป็นเอกลักษณ์ข องจังหวัดน่าน โดยมีการเพาะปลูกตาม
พื้น ที่ติดกับบริเวณริมแม่น้าน่านเป็นส่วนใหญ่ ทั้ง นี้ เนื่องจากมะไฟจีนชอบดินร่วนปนทราย มีการปลูกกันตั้งแต่
อาเภอปัว อาเภอท่าวังผา อาเภอเมืองน่าน อาเภอเวียงสาและปลูกมากที่อาเภอภูเพียง (สานักงานเกษตรจังหวัดน่าน,
2555)
มะไฟจีนจัดเป็นสมุนไพร มีคุณสมบัติในการรักษาโรคกระเพาะ แก้ท้องอืดท้องเฟ้อ แก้หลอดลมอักเสบ ช่วย
เจริญอาหาร ช่วยลดอาการไอ ละลายเสมหะ ทาให้ชุ่มคอ ใบนามาใช้ในการกาจัดรังแค มะไฟจีนมีคุณค่าในเชิงเภสัช
โภชนสาร คือ ประกอบด้วยทั้งสารอาหารประเภทน้าตาลโมเลกุลเดี่ยว กรดอิ นทรีย์และสารออกฤทธิ์ชีวภาพต้านการ
ออกซิเดชันหลายชนิด และสารต้านการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคหลายสายพันธุ์ (บัณฑิต บุญศิลป์ไทย,
2549)
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การแปรรู ป มะไฟจี น เป็ น มะไฟจี น เชื่ อ มแห้ ง ได้ รั บ การส่ ง เสริ ม เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ OTOP เอกลั ก ษณ์ ข อง
จังหวัดน่าน และทาให้เกิดรายได้ให้กับชุมชนมากกว่า 5 ล้านบาทต่อปี การแปรรูปทาให้เพิ่มมูลค่าของมะไฟจีน โดย
มะไฟจีนสดมีราคาจาหน่ายกิโลกรัมละ 20-25 บาท เมื่อผ่านการแปรรูปเป็นมะไฟจีนเชื่อมแห้งจะขายได้ในราคา
กิโ ลกรัมละ 180-250 บาท กลุ่ม แปรรูปมะไฟจีนที่มีความเข้มแข็ งที่สุด คือ กลุ่ม วิสาหกิจชุมชนแปรรูปมะไฟจีน
บ้านกอก หมู่ 1 ตาบลท่าน้าว อาเภอภูเพียง ซึ่งเป็นกลุ่มแรกในอาเภอที่เริ่มทามะไฟจีนเชื่อมแห้ง เริ่มดาเนินการตั้งแต่
ปี 2538 ปัจจุบันมีสมาชิกกลุ่ม 37 คน ประธานกลุ่มและเป็นผู้ก่อตั้งกลุ่ม คือ นางวัฒนา ยศอาจ จากศักยภาพของ
พื้นที่ตาบลท่าน้าว อาเภอภูเพียง จังหวัดน่านในการเป็นแหล่งปลูกมะไฟจีน ศักยภาพของมะไฟจีนในการเป็นผลิตภัณฑ์
ชุมชนที่เป็นที่ต้องการของนักท่องเที่ยว ทาให้เกิดรายได้กับเกษตรกรผู้ปลูกและกลุ่มแปรรูป
2. เครือข่ายและการสร้างเครือข่าย
แนวคิดเครือข่ายทางสังคม (Social Network Concept) มีพัฒนาการมาจากพื้นฐานของทฤษฎีการแลกเปลี่ยน
(Exchange Theory) โดยมีนักคิดคนสาคัญ คือ Richard Emerson ซึ่งต่อยอดความคิดมาจาก George C. Homans
โดยมีฐานคติ (Assumption) คือ ในเครือข่ายสังคม จะประกอบไปด้วยบุคคลหรือตัวแสดง (Actor) ที่มีความสัมพันธ์
(Relation) ซึ่งกันและกันตามบทบาทหรือหน้าที่ที่แต่ละคนหรือคู่ความสัมพันธ์มีอยู่ ซึ่งแต่ละคนนั้นมิได้มีเพียงบทบาท
เดียว หากแต่มีหลายบทบาทที่จะต้องสวมในชีวิตประจาวัน ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในเครือข่ายสังคม บางครั้ง
อาจเป็นไปตามทฤษฎีของการแลกเปลี่ยน เพราะบุคคลไม่เพียงแต่ทาตามบทบาทหน้าที่ที่คาดหวังในสังคม หรือตาม
บรรทัดฐานที่ได้รับการถ่ายทอดมาเท่านั้น แต่ความสัมพันธ์ระหว่างบุ คคลยัง ขึ้น อยู่บนพื้นฐานของการรับรู้ และ
การตัดสินใจในการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันระหว่างคู่ความสัมพันธ์ ทั้งในด้านวัตถุและทางด้ านจิตใจ ในปัจจุบัน
สถานภาพองค์ความรู้ของแนวคิด นี้ไ ด้ ถูกใช้ในการศึกษาวิ จัย เกี่ย วกับ การวิ เคราะห์ เครือข่า ยทางสัง คม ( Social
Network Analysis) การสร้างตัวตนของเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเชิงบูรณาการ (Integrated Exchange Forming)
รวมไปถึงการศึกษาอานาจและการพึ่งพา (Power and Dependence) ภายในเครือข่าย (พระมหาสุทิตย์ อาภากโร,
2547)
อะห์มัด ยี่สุ่นทรง และสมบูรณ์ สุวรรณราช (2553) กล่าวว่า การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม Network
Building and Participatory เป็นเครื่องมือที่ปัจจุบันหลายสถานศึกษามีความพยายามในการปรับเปลี่ยนรูป แบบ
การบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีสมรรถนะสูง เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารจัดการ เนื่องจาก
กระบวนการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมเป็นปัจจัยสาคัญที่สนับสนุน และส่งเสริมให้สถานศึกษามีพลังในการ
พัฒนาประเทศอย่างสร้างสรรค์ อันเป็นเป้าหมายหลักของการพัฒนาสถานศึกษายุคใหม่ ทั้งนี้ สถานศึกษาต้องสร้าง
ระบบการดาเนินงานทางการศึกษาร่วมกับภาคีที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างเครือข่ายการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบร่วมกัน
ดังนี้
1) ความสาคัญของการบริหารในรูปแบบการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม 2) แนวคิดการบริหารจัดการ
การศึกษาในรูปแบบการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่ว ม 3) ระดับการมีส่วนร่วม ระดับการมีส่วนร่วมได้แบ่งออกมา
เป็น 5 ระดับ ได้แก่ ระดับที่ 1 การมีส่วนร่วมในระดับให้ข้อมูลข่าวสาร (To Inform) โดยวิธีการให้ข้อมูลสามารถใช้
ช่องทางต่างๆ เช่น เอกสารตีพิมพ์ของสถานศึกษา การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่อต่างๆ เช่น วิทยุชุมชน การ
จัดนิทรรศการนอกสถานศึกษา จดหมายข่าว เว็บไซต์ของสถานศึกษา เป็นต้น ระดับที่ 2 การมีส่วนร่วมในระดับการ
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ปรึกษาหารือ (To Consult) เป็นกระบวนการที่เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลข้อเท็จจริง และความ
คิดเห็นเพื่อประกอบการตั ดสินใจของสถานศึกษาด้วยวิธีต่างๆ เช่น การรับฟังความคิดเห็น การสารวจความคิดเห็น
การจัดเวทีสาธารณะ การแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ เป็นต้น ระดับที่ 3 การมีส่วนร่วมในระดับให้เข้ามามีบทบาท
(To In vole) เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน หรือร่วมเสนอแนะทางที่นาไปสู่การตัดสินใจ
เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนว่าข้อมูลความคิดเห็นและความต้องการของ ประชาชนจะถูกนาไปพิจารณาเป็น
ทางเลือกในการบริหารงานของสถานศึกษา เช่น การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาประเด็นนโยบายสาธารณะ
ประชาพิจารณ์ การจัดตั้งคณะทางานเพื่อเสนอแนะประเด็นนโยบาย เป็นต้น ระดับที่ 4 การมีส่วนร่วมในระดับสร้าง
ความร่วมมือ (To Collaborate) เป็นการให้กลุ่มประชาชนผู้แทนภาคสาธารณะมีส่วนร่วม โดยหุ้นส่วนกับสถานศึกษา
ในทุกขั้นตอนของการตัดสินใจ และมีการดาเนินกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เช่น คณะกรรมการสถานศึกษาที่มีฝ่าย
ประชาชนร่วมเป็น กรรมการสถานศึกษา เป็นต้น ระดับที่ 5 การมีส่วนร่วมในระดับให้เสริมอานาจแก่ประชาชน
(Empower) เป็นขั้นที่ให้บทบาทประชาชนในระดับสูงที่สุด โดยให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจ เช่น การลงประชามติ ใน
ประเด็นกิจกรรมทางการศึกษาต่างๆ เป็นต้น
3. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับ
ครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและการบริหารประเทศให้ดาเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะ
การพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัฒน์
ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจาเป็นที่จะต้องมีระบบคุ้มกันในตัวที่
ดีพอสมควร ต่อการกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลง ทั้งภายในภายนอก ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความ
รอบคอบ และความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง ในการนาวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและดาเนินการทุกขั้นตอน
และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจใน
ทุกระดับ ให้มีสานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มี ความรอบรู้ที่เหมาะสม ดาเนินชีวิตด้วยความอดทน
ความเพียร มีสติปัญญาและความรอบคอบเพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และ
กว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี
องค์ประกอบด้านลักษณะ ความพอเพียง ต้ องประกอบด้วย 3 ลักษณะ ดังนี้ 1) ความพอประมาณ หมายถึง
ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภคที่อยู่ใน
ระดับพอประมาณ อาจกล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ การยึดตนอยู่บนทางสายกลางก็เป็นได้ 2) ความมีเหตุผล หมายถึง การ
ตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนคานึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทานั้นๆ อย่างรอบคอบ 3) การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การ
เตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยคานึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์
ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล คือ การเตรียมพร้อมรับมือกับการแก้ปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น
องค์ประกอบด้านเงื่อนไข ความพอเพียงต้องอาศัย 2 เงื่อนไขดังนี้ 1) เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับ
วิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ความรอบคอบที่จะนาความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้ เชื่ อมโยงกัน เพื่อ
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ประกอบการวางแผน และความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ 2) เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้างประกอบด้วย มีความ
ตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริตและมีความอดทน มีความเพียรใช้สติปัญญาในการดาเนินชีวิต (ปรียานุช
ธรรมปิยา, 2555)
4. เศรษฐกิจพอเพียงกับเกษตรทฤษฎีใหม่และประสานความมั่นคงเศรษฐกิจ
มูลนิธิชัยพัฒนา, (2550) สรุปไว้ว่า เศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางปฏิบัติของทฤษฎีใหม่ เป็นแนวทางในการ
พัฒนาที่นาไปสู่ความสามารถในการพึ่งตนเองในระดับต่างๆ อย่างเป็นขั้นตอน โดยลดความเสี่ยงเกี่ยวกับความผันแปร
ของธรรมชาติ หรือการเปลี่ ย นแปลงจากปัจ จัย ต่างๆ โดยอาศัย ความพอประมาณและความมี เหตุ ผล การสร้าง
ภูมิคุ้มกันที่ดี มีความรู้ ความเพียรและความอดทน สติและปัญญา การช่วยเหลือซึ่งกั นและกัน และความสามัคคี
เศรษฐกิจพอเพียงมีความหมายกว้างกว่าทฤษฎีใหม่ โดยที่เศรษฐกิจพอเพียงเป็นกรอบแนวคิดที่ชี้บอกหลักการและ
แนวทางปฏิบัติของทฤษฎีใหม่ ในขณะที่ แนวพระราชดาริเกี่ยวกับทฤษฎีใหม่หรือเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งเป็นแนว
ทางการพัฒนาภาคเกษตรอย่างเป็นขั้นตอนนั้น เป็นตัวอย่างการใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในทางปฏิบัติ ที่เป็นรูปธรรม
เฉพาะในพื้นที่ที่เหมาะสม ทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดาริ อาจเปรียบเทียบกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งมีอยู่ 2 แบบ
คือ แบบพื้นฐานกับแบบก้าวหน้าได้ดังนี้ 1) ทฤษฎีใหม่แบบพื้นฐาน ความพอเพียงในระดับบุคคลและครอบครัว
โดยเฉพาะเกษตรกร เป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐาน เทียบได้กับทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 1 ที่มุ่งแก้ปัญหาของเกษตรกรที่
อยู่ห่างไกลแหล่งน้า ต้องพึ่งน้าฝนและประสบความเสี่ยงจากการที่น้าไม่พอเพียง แม้กระทั่งสาหรับการปลูกข้าวเพื่อ
บริโภค และมีข้อสมมติว่า มีที่ดินพอเพียงในการขุดบ่อเพื่อแก้ปัญหาในเรื่องดังกล่าวจากการแก้ปัญหาความเสี่ยง
เรื่องน้า จะทาให้เกษตรกรสามารถมีข้าวเพื่อการบริโภคยังชีพในระดับหนึ่งได้ และใช้ที่ดินส่วนอื่นๆ สนองความต้องการ
พื้นฐานของครอบครัว รวมทั้งขายในส่วนที่เหลือเพื่อมีรายได้ที่จะใช้เป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่สามารถผลิตเองได้ ทั้งหมดนี้
เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันในตัวให้เกิดขึ้นในระดับครอบครัว อย่างไรก็ตาม แม้กระทั่งในทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 1 ก็จาเป็นที่
เกษตรกรจะต้องได้รับความช่วยเหลือจากชุมชน ราชการ มูลนิธิ และภาคเอกชน ตามความเหมาะสม 2) ทฤษฎีใหม่
แบบก้าวหน้า ความพอเพียงในระดับชุมชนและระดับองค์กรเป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้า ซึ่งครอบคลุมทฤษฎี
ใหม่ขั้นที่ 2 เป็นเรื่องของการสนับสนุนให้เกษตรกรรวมพลังกันในรูปกลุ่มหรือสหกรณ์ หรือการที่ธุรกิจต่างๆ รวมตัวกัน
ในลักษณะเครือข่ายวิสาหกิจ กล่าวคือ เมื่อสมาชิกในแต่ละครอบครัวหรือองค์กรต่างๆ มีความพอเพียงขั้นพื้นฐานเป็น
เบื้องต้นแล้วก็จะรวมกลุ่มกันเพื่อร่วมมือกันสร้างประโยชน์ให้แก่กลุ่ม และส่วนรวมบนพื้นฐานของการไม่เบียดเบียนกัน
การแบ่งปันช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามกาลัง และความสามารถของตนซึ่งจะสามารถทาให้ชุมชนโดยรวมหรือเครือข่าย
วิสาหกิจนั้นๆ เกิดความพอเพียงในวิถีปฏิบัติอย่างแท้จริง ความพอเพียงในระดับประเทศ เป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบ
ก้าวหน้า ซึ่งครอบคลุมทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 3 ซึ่งส่งเสริมให้ชุมชนหรือเครือข่ายวิสาหกิ จสร้างความร่วมมือกับองค์กรอื่นๆ
ในประเทศ เช่น บริษัทขนาดใหญ่ ธนาคาร สถาบันวิจัย เป็นต้น การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในลักษณะเช่นนี้จะ
เป็นประโยชน์ในการสืบทอดภูมิปัญญา แลกเปลี่ยนความรู้ เทคโนโลยี และบทเรียนจากการพัฒนา หรือร่วมมือกัน
พัฒนา ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงทาให้ประเทศอันเป็นสังคมใหญ่อันประกอบด้วย ชุมชน องค์กร และธุรกิจต่างๆ
ที่ดาเนินชีวิตอย่างพอเพียงกลายเป็นเครือข่ายชุมชนพอเพียงที่เชื่อมโยงกันด้วยหลักไม่เบียดเบียน แบ่งปัน และ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ในที่สุดจากการยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางปฏิบัตินั้น คาดว่าผลที่จะ
ได้รับจากการประยุกต์ใช้ คือ การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ
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สังคม สิ่งแวดล้อม ความรู้และเทคโนโลยีจะเห็นได้ว่าหากประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน
จนถึงระดับรัฐ ยึดถือปรัชญานี้เป็นแนวทางการดารงอยู่และปฏิบัติตน มีสานึกในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจ ริตและมี
ความรอบรู้ที่เหมาะสม ดาเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญาและความรอบคอบ ประเทศไทยจะ
สงบสุข ร่มเย็นยืนหยัดอยู่ได้ด้วยความสามารถความร่วมมือร่วมใจของคนไทยทุกคน
5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขปัญหาความ
ยากจนของประชากรในบริเวณพื้นที่โดยรอบวนอุทยานเขาหลวง จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดอุทัยธานี (จันทนา
อินทปัญญา, 2551) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาและสาเหตุด้านการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ
ของวนอุ ท ยานเขาหลวงและปั ญ หาชุ ม ชนในพื้ น ที่ โ ดยรอบวนอุ ท ยาน และพั ฒ นารูป แบบการแก้ ไ ขปั ญ หาด้ ว ย
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อเสนอแนวทางและมาตรการในการดาเนินงานสาหรับวนอุทยานเขาหลวง
และชุมชนในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้อง ขอบเขตพื้นที่การศึกษา คือ พื้นที่วนอุทยานเขาหลวงและพื้นที่ชุมชนโดยรอบ
วนอุทยานซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 35 หมู่บ้าน ใน 9 ตาบล 5 อาเภอ ของจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดอุทัยธานี มีระยะ
เวลาดาเนินงาน 2 ปี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551-2552
ประชากรเป้าหมาย ประกอบด้วย ราษฎรในพื้นที่โครงการทั้ง 35 หมู่บ้าน รวมทั้งผู้นาชุมชน ข้าราชการ และ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่โครงการ นักเรียนและครูในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่โครงการและที่อยู่ใกล้เคียง วิธีการที่
ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ การประเมินสภาพในชนบทอย่างเร็วและการวิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วม วิธีการ/
เทคนิคที่ใช้ ประกอบด้วย การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง การประชุมกลุ่ม การประชุมปรึกษาหารือ การสัมภาษณ์
เชิงลึก การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม และการสารวจภาคสนาม ส่วนวิธีการดาเนิ นการวิจัยเพื่อ
นาไปสู่การแก้ไขปัญหาของวนอุทยานและปัญหาความยากจนของราษฎร ได้ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
โดยการสร้างเครือข่ายและจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อนาไปสู่ความร่วมมือในการแก้ปัญหาของวนอุทยานและชุมชนต่อไป
การสร้างเครือข่ายและการจัดกิจกรรมต่างๆ ดังกล่าวประกอบด้วย 1) เครือข่ายอาสาสมัครป้องกันและดับไฟป่าใน
พื้นที่วนอุทยานเขาหลวง 2) เครือข่ายป่าชุมชน 3) เครือข่ายปราชญ์พื้นบ้านด้านสมุนไพร 4) เครือข่ายเยาวชนอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5) เครือข่ายราษฎรอาสาสมัครนาเที่ยวป่าศึกษาธรรมชาติวนอุทยานเขาหลวง
และ 6) การพัฒนาความเป็นอยู่และการแก้ไขปัญหาความยากจนชุมชนหุบไม้ไฮ
ผลการดาเนินกิจกรรมสาหรับเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันและดับไฟป่า พบว่า ทุกหมู่บ้านและทุกตาบลใน
พื้นที่เป้าหมายของโครงการสามารถจัดตั้งเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันและดับไฟป่าในพื้นที่วนอุทยานเขาหลวงได้
สาเร็จ มีการจัดตั้งองค์กรและกาหนดรูปแบบการบริหารงานทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตาบล มีการกาหนดพื้นที่
เป้าหมายที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน กาหนดวิธีการประสานความร่วมมือการปฏิบัติงานกรณีเกิดไฟป่า วิธีการ
ป้องกันไฟป่า เช่น การทาแนวกันไฟ การลาดตระเวน การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งปฏิบัติการ
มวลชนสั ม พั น ธ์ เชิ ง ลึ ก อย่ า งไรก็ดี มี เพี ย งบางเครื อ ข่ า ยที่ ไ ด้ รับ การสนั บ สนุ น งบประมาณจากองค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามแผนปฏิบัติที่เสนอ บางเครือข่ายได้รับการสนับสนุนบางส่วน และบางเครือข่ายไม่ได้รับการสนับสนุน
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ในการส่งเสริมให้ปลูกป่าชุมชน มีพื้นที่ที่ได้ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นป่าชุมชน จานวน 3 แปลง อยู่ในพื้นที่
ตาบลบางประมุง อาเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ จานวน 2 แปลง และในพื้นที่ตาบลหนองยาว อาเภอลาดยาว
จังหวัดนครสวรรค์ จานวน 1 แปลง ได้มีกิจกรรมการปลูกป่าในพื้นที่ป่าชุมชนหลายครั้ง ปัจจุบันยังไม่มีการใช้ประโยชน์
จากป่าชุมชน และยังไม่มีการจัดทากติกาการใช้ประโยชน์ที่เป็นรูปธรรม เนื่องมาจากป่ายังไม่มีความอุดมสมบูรณ์มาก
พอที่จะเข้าไปใช้ประโยชน์ อย่างไรก็ดี มีการปรับแนวคิดในการเพิ่มมูลค่าให้กั บป่าชุมชน เช่น การทาป่าชุมชนให้เป็น
ป่าสมุนไพร และแนวคิดที่จะให้ป่าชุมชนเป็นแหล่งอาหาร
สาหรับเครือข่ายปราชญ์พื้นบ้านด้านสมุนไพร มีสมาชิกที่มีอาชีพเกี่ยวข้องกับการใช้สมุนไพรเพื่อการรักษา
โรคและใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆ สมาชิกเครือข่ายได้ตระหนักถึงปัญหาการลดน้อยลงของสมุนไพร จึงประสงค์ที่จะ
อนุรักษ์สมุนไพรไว้ให้ดารงอยู่ในป่า และได้เสนอแนะให้สมาชิกหยุดใช้สมุนไพรในป่าไว้ก่อน โดยเสนอให้ใช้สมุนไพรที่
อาจมีสรรพคุณทดแทนกันได้และสามารถปลูกไว้ใช้เองได้ พร้อมทั้งช่วยกันดูแล อนุรักษ์สมุนไพรในป่า ซึ่งโครงการวิจัย
ได้ให้มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเพาะขยายพันธุ์สมุนไพรและไม้หายากอื่นๆ เพื่อนากลับคืนสู่ป่าด้วย การสร้าง
เครือข่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็เพื่อปลูกฝังจิตสานึกที่ดีและพร้อมที่จะเป็นแนวร่วมใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับวนอุท ยานเขาหลวงต่อไป ผลของการฝึกอบรมพบว่า นักเรียนที่
เข้าร่วมกิจกรรมและคณะครูผู้ควบคุม ต่างมีความตื่นตัวสูง มีความสนใจในกระบวนการค่ายศึกษาธรรมชาติซึ่งเป็น
ประสบการณ์ใหม่ที่ส่วนใหญ่ไม่เคยเรียนรู้มาก่อน และเห็นว่าสามารถนาไปปรับใช้ในโรงเรียนได้
การจัดฝึกอบรมราษฎรเพื่อส่งเสริ มความรู้และศักยภาพในการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้ดาเนินการใน
สองพื้นที่ ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยวน้าตกหินดาด ตาบลวังม้า อาเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ และแหล่งท่องเที่ยว
หุบเขาคีม ตาบลบางประมุง อาเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า แกนนาชาวบ้านส่วนใหญ่ในชุมชนบริเวณ
แหล่งท่องเที่ยวน้าตก หินดาด ตาบลวังม้า ยังไม่มีความพร้อมที่จะจัดตั้งกลุ่มแกนนาชุมชนเพื่อขับเคลื่อนงานด้าน
ท่องเที่ยวต่อไป ส่วนแกนนาชาวบ้านในชุมชนบริเวณแหล่งท่องเที่ยวหุบเขาคีม ตาบลบางประมุง มีความกระตือรือร้น
และได้ดาเนินงานสานต่อเกี่ยวกับกิจกรรมการท่ องเที่ยว รวมทั้งการก่อสร้างศูนย์ท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อใช้จัด
กิจกรรมของเครือข่ายต่อไปด้วย ผลของโครงการวิจัยในภาพรวม สะท้อนให้เห็นความสาเร็จในการดาเนินการแก้ไข
ปัญหาของวนอุทยานและของชุมชนได้ในระดับหนึ่ง ปัจจัยความสาเร็จที่สาคัญ คือ คุณสมบัติของผู้นาเครือข่า ย
คุณสมบัติของสมาชิกเครือข่าย ความเข้มแข็งของชุมชนและความพร้อมในการรวมกลุ่มเป็นเครือข่าย ความพร้อมด้าน
งบประมาณ และการสนับสนุนจากหน่วยงาน และระยะเวลาในการดาเนินโครงการวิจัยและขอบเขตพื้นที่ปฏิบัติการ
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) ความหมาย
ของ PAR เป็นการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหา โดยประชาชน ชุมชน ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการวิจัยทุกขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้น
วิเคราะห์ปัญหา วางแผน ลงมือปฏิบัติ และติดตามประเมินผล PAR จึงเป็นการวิจัยที่ช่วยให้ประชาชนสามารถควบคุม
ชีวิตของเขาเอง โดยสร้างความรู้ใหม่ของตนเองขึ้นมา เพื่อใช้ในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงสภาพสังคมที่ เป็นอยู่
ของตนเอง (อุทัยทิพย์ เจี่ยวิวรรธน์กุล, 2553) ระเบียบวิธีวิจัย ดาเนินการเป็น 3 วงรอบ ประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้
1) ศึกษาบริบทข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ต่อมาลงพื้นที่สารวจชุมชน การสัมภาษณ์โดยใช้แบบสอบถาม 2) ค้นหา
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้นา และภาคี ที่มีความสนใจร่วมกัน ร่วมการสัมภาษณ์เชิงลึก 3) ศึกษาสถานการณ์ ปัญหา ความ
ต้องการ ของชุมชนและสมาชิกชุมชน ด้วยการจัดประชุมแลกเปลี่ยนความคิด ระดมความเห็น การจัดการประชุม
กลุ่มย่อย ร่วมกับการสัมภาษณ์กลุ่ม 4) ศึกษาลักษณะกระบวนการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เสริมสร้างแนวความคิด เจตคติ ความรู้หรือเทคนิคต่างๆ ในการสร้างเครือข่าย ด้วยการประชุมเชิงปฏิบัติการ แบ่งกลุ่ม
ระดมสมอง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ 5) กิจกรรมส่งเสริมการสร้างเครือข่าย ได้แก่ การสารวจต้นทุนทางสังคม
ร่วมกันเพื่อรองรับการศึกษาดูงานหรือรองรับการท่องเที่ยว
ผู้เข้าร่วมการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย สมาชิกชุมชนใน 7 หมู่บ้านของตาบลท่าน้าว อาเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
ซึ่งประกอบด้วย ผู้ปลูก ผู้แปรรูป ผู้จัดจาหน่าย ผู้บริโภค และภาคประชาชน ภาควิชาการ ภาครัฐ ภาคธุรกิจ ทั้งใน
และนอกชุมชนโดยมิได้จากัด เพศ และวัย เพื่อให้เกิดความหลากมิติทางความคิดเห็น ผู้เข้าร่วมการวิจัย มาจาก
ผู้แสดงความสนใจเข้าร่วมโดยการเชิญชวนของผู้นากลุ่ม จากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามประเภทของสมาชิกในชุมชน
และภาคส่วนต่างๆ ทั้งในและนอกชุมชน พื้นที่ดาเนินการวิจัยและเก็บข้อมูล ได้แก่ พื้นที่หมู่ที่ 1 ถึง หมู่ที่ 7 ตาบล
ท่าน้าว อาเภอภูเพียง จังหวัดน่าน เก็บรวบรวมข้อมูล โดย 1) การรวบรวมข้อมูลภาคสนามโดยบูรณาการกับการเรียน
การสอน ให้นักศึกษาเข้าร่วมสารวจทาแผนที่ต้นมะไฟจีนและใช้แบบสอบถามข้อมูลเบื้องต้น 2) การประชุมชี้แจง
วัตถุประสงค์โครงการวิจัยแก่กลุ่มเป้าหมาย จานวน 7 หมู่บ้านในตาบลท่าน้าว 3) การจัดประชุมด้วยกระบวนการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของสมาชิก จานวน 7 หมู่บ้านในตาบลท่าน้าว เน้นกระบวนการมีส่วนร่วม และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การระดมสมอง การสรุปความเข้าใจร่วมกัน การจัดเสริมสร้างแนวความคิด เจตคติ ความรู้ ทักษะ
หรือเทคนิคต่างๆ ในการก่อเกิดระบบเครือข่าย และกิจกรรมส่งเสริมการสร้างเครือข่าย 4) การสารวจต้นทุนทางสังคม
เพื่อรองรับการศึกษาดูงานหรือรองรับการท่องเที่ยว การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การพรรณนาผลการวิจัย โดยการเปรียบเทียบ
ผลการวิจัยที่ได้กับวัตถุประสงค์ และสมมุติฐานของการวิจัย ระยะเวลาการวิจัย ใช้ระยะเวลาในการดาเนินงาน 1 ปี
ผลการวิจัย
ผลการวิจัยพบว่า ผลการสารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น จากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ เอกสารอ้างอิง
ข้อมูลเผยแพร่โดยบูรณาการกับการเรียนการสอน ให้นักศึกษาเข้าร่วมในกระบวนการสารวจและเก็บรวบรวมข้อมูล
เป็นไปตามแผนการวิจัยที่วางไว้ คือ เดินทางเข้าพื้นที่วิจัยทั้ง 7 หมู่บ้านของตาบลท่าน้าว เพื่อสารวจจานวนประชากร
ต้นมะไฟจีนที่คาดว่าจะให้ผลผลิตมะไฟจีนผลสดตามฤดูก าล โดยพบว่า ในจานวน 7 หมู่บ้านของตาบลท่าน้าว พบ
ต้นมะไฟจีนที่สามารถให้ผลสดจานวนมาก รวมพบต้นมะไฟจีนที่สามารถให้ผลสด จานวน 153 ต้น มีจานวนมากสุด
67 ต้น ที่บ้านกอก หมู่ 1 มีจานวนน้อยสุดบ้านละ 3 ต้น ที่บ้านนาข่อย หมู่ 5 และบ้านหัวนา หมู่ 3 และพบว่า เป็น
ต้นมะไฟจีนที่มีอายุระหว่าง 1 ปี ถึง 20 ปี มีทั้งต้นเก่าแก่ และต้นที่กาเนิดใหม่ปะปนกัน ต่อมา ผลการประชุมชี้แจง
วัตถุประสงค์โครงการวิจัยแก่กลุ่มเป้าหมายผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่ม และสมาชิกกุล่มแปรรูปมะไฟจีน
ที่ให้ความสนใจ ซึ่งการประชุมจัดขึ้นในพื้นที่ ชุมชน ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
ท่าน้าว เข้าร่วมและแสดงความคิดเห็น สมาชิกกลุ่มแปรรูปมะไฟจีนมีความกระตือรือร้นเป็นอย่างมาก โดยผู้เข้าร่วม
รับทราบวัตถุประสงค์ของงานวิจัยและจะช่วยนาไปขยายผลแก่สมาชิก พร้อมกันนี้มีการวางแผนเพื่อจัดการประชุม
เชิงปฏิบัติการระดมความเห็นจากสมาชิกผู้เกี่ยวข้องกับมะไฟจีนตลอดกระบวนการ จากนั้นได้ผลสรุ ปว่า ความเป็นไป
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ได้ที่จะเกิดเครือข่ายหมู่บ้านมะไฟจีน จะเป็นไปได้ก็ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของชุมชนเป็นสาคัญ ต้องอาศัยการมี
ส่วนร่วมอย่างแท้จริงของสมาชิกในชุมชน แต่ขณะเดียวกันก็ควรมีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะไฟจีน
ตามความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลาย และควรส่งเสริมประชาสัมพันธ์หมู่บ้านให้เป็นที่รู้จักในนามหมู่บ้านมะไฟจีน
มีการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการสร้างความเข้าใจชุมชนถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับ และศึกษาดูงานแหล่งที่
ประสบผลสาเร็จของชุมชน เช่น มะไฟจีน บ้านกอก และหากจะสร้างเครือข่ายหมู่บ้านมะไฟจีนให้สาเร็จได้จะต้องเกิด
ความร่วมมือจากสมาชิกชุมชน และให้สมาชิกชุมชนและเครือข่ายนอกชุมชน มีความรู้ความเข้าใจ ต่อการพัฒนาหมู่บ้าน
มะไฟจีนให้เป็นไปตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้ โดยค้นหาศักยภาพของชุมชน และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างควบคู่กันไปด้วย โดยอาศัยความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตาบลท่าน้าว
ที่จะทาหน้าที่ส่งเสริมพัฒนามะไฟจีนพันธุ์ดี และทาการประชาสัมพันธ์ให้หมู่บ้านมะไฟจีนเป็นที่รู้จัก ในส่วนของภาคี
การพัฒนา ได้แก่ สานักงานเกษตรจังหวัดน่านและอาเภอภูเพียง ส่งเสริมด้านเกษตรกรรม งบดาเนินการ การแปรรูป
วัสดุ อุปกรณ์ สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่านและอาเภอภูเพียง สนับสนุนผลักดันพัฒนาผลผลิต ให้เ ข้าสู่มาตรฐาน
สินค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (โอทอป) และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน สนับสนุนให้ได้รับ
ฉลากสิ นค้าปลอดภัย อย. รวมถึงสุขอนามัย การผลิต สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย หรือ กศน.ภูเพียง สนับสนุนเรื่องการแปรรูปอื่นๆ และสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน พัฒนาสู่มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ในส่วนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
รูปแบบของผลิตภัณฑ์
วิธีการเสริมสร้างเครือข่ายหมู่บ้านมะไฟจีน พบว่า ผู้เข้าร่วมกระบวนการวิจัยแสดงความคิดเห็นไว้ ดังนี้
องค์กรหรือเครือข่าย มะไฟจีนของตาบลท่าน้าว จะต้องประกอบไปด้วยภาคส่วนต่างๆ ได้แก่ (1) เกษตรอาเภอ หมายถึง
นักวิชาการส่งเสริมเกษตรประจา ตาบลท่าน้าว (2) องค์การบริหารส่วนตาบลท่าน้าว หมายถึง นายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล ผู้รับผิดชอบด้านการพัฒนา
ชุม ชน (3) ผู้บ ริหารท้องที่และท้องถิ่น หมายถึง กานัน ตาบลท่าน้าว ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 7 หมู่บ้า นของตาบลท่าน้าว
(4) พัฒนาการอาเภอ (5) กลุ่มแปรรูปมะไฟจีน หมายถึง คุณป้าวัฒนา ยศหาด คุณป้าลาดวน ผิวสวัสดิ์ และเครือข่าย
ผลิต รับซื้อวัตถุดิบ (6) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดน่าน บ้านผาตูบ (7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้า นนา น่า น หมายถึง อาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา (8) อุต สาหกรรมจังหวัดน่าน (9) ธุรกิจ บริการที่พักแบบ
โฮมสเตย์ ตาบลท่าน้าว (10) ร้านค้าและตัวแทนจาหน่ายผลผลิต รวมถึง (11) ผู้ปลูกมะไฟจีนผลสดด้วย ทั้งนี้ ด้วยการ
เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการต่างๆ ตามความถนัดและความสามารถ และมีลักษณะแบบกัลยาณมิตร จริงใจและ
แสดงความรับผิดชอบร่วมกัน
ผลการศึกษารูปแบบ วิธีการสร้างเครือข่ายหมู่บ้านมะไฟจีนใน ตาบลท่าน้าว อาเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
พบว่า มีความสอดประสานกันกับวิธีการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม คือ ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจะต้องมาจากความ
สมัครใจ บนพื้นฐานของความจริงใจ ที่จะพัฒนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีร่วมกัน และพบว่า นอกจากกลุ่มแปรรู ป
ผลิตภัณฑ์มะไฟจีนที่มีอยู่แล้ว ยังมีภาคีเครือข่ายที่เข้ามาเกี่ยวข้อง ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน คือ สานักงานเกษตร
อาเภอภูเพียง นักวิชาการส่งเสริมเกษตรประจาตาบลท่าน้าว องค์การบริหารส่วนตาบลท่าน้าว มอบเงินจัดตั้งกลุ่ม
10,000 บาท และกองทุนเศรษฐกิจชุมชน เงินทุนหมุนเวียนร้อยละ 6 อุตสาหกรรมจั งหวัดสนับสนุนฉลากและ
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บรรจุภัณฑ์ พัฒนาชุมชนสนับสนุนบรรจุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ สหกรณ์จังหวัดสนับสนุนเงินทุนหมุน เวียน พัฒนา
บรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน สนับสนุนความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ผลการศึกษารูปแบบ วิธีการสร้างความยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของเครือข่ายหมู่บ้านมะไฟจีน
พบว่า เครือข่ายหมู่บ้านมะไฟจีน จะมีความเข้มแข็งและยั่งยืน ซึ่งความเข้มแข็ง หมายถึง ชุมชนเรียนรู้มีภูมิคุ้มกันที่ดี
มีวัตถุประสงค์ร่วมกันที่จะพัฒนามะไฟจีน ว่าจะต้องพัฒนาขึ้น มีผลิตภัณฑ์ออกมาหลากหลาย เช่น มะไฟจีนผงชงดื่ม
มะไฟจีนเชื่อมแห้ง มะไฟจีนกวน ลูกอมมะไฟจีน มีมาตรฐานการผลิตเพื่อให้ผู้บริโภคมีความปลอดภัยและมั่นใจ มีการ
ประชาสัมพันธ์แบบเป็นสากล ใช้ภาษาที่สามารถสื่อสารสู่สากลให้เห็นคุณค่าของมะไฟจีน สรรพคุณ บรรจุภัณฑ์ที่
ทันสมัย ใช้ระบบการตลาดที่เหมาะสมภายในชุมชน มีสถานที่คล้ายตลาดที่ระบุ และโฆษณาประชาสัมพันธ์ว่าตลาดนี้
เป็นแหล่งจาหน่ายมะไฟจีนของชุมชน ภายนอกชุมชน มีช่องทางการตลาดกระจายสิน ค้าสู่ต่างจังหวัดและต่างประเทศ
ส่วนความยั่งยืน หมายถึง พึ่งตนเองได้ ขยายผล สืบสานต่อภูมิปัญญา สร้างจิตสานึกรักบ้านเกิด ให้แก่ประชาชน
รวมทั้งเยาวชน เขย สะใภ้พลัดถิ่นที่มาตั้งรกราก และให้มีการบันทึกภูมิปัญญาเพื่อส่งต่อแก่คนรุ่นถัดไป
สรุปและอภิปรายผล
1) รูปแบบ และวิธีการเสริมสร้างเครือข่ายหมู่บ้านมะไฟจีน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า แนวโน้มการ
กาเนิดเครือข่ายหมู่บ้านมะไฟจีนจะเป็นไปได้ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของชุมชนเป็นสาคัญ ต้องอาศัยการมีส่วนร่วม
อย่างแท้จริงของสมาชิกในชุมชน และให้สมาชิกชุมชนและเครือข่ายนอกชุมชน มีความรู้ความเข้าใจ ต่อการพัฒนา
หมู่บ้านมะไฟจีนให้เป็นไปตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้โดยค้นหาศักยภาพของชุมชน และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ ง แวดล้ อมอย่ า งควบคู่กัน ไปด้ ว ย โดยอาศัย ความร่ว มมื อจากภาคส่ ว นต่ า งๆ ด้ ว ยการเข้า มามี ส่ ว นร่ว มใน
กระบวนการต่างๆ ตามความถนัดและความสามารถ และมีลักษณะแบบกัลยาณมิตร จริงใจและแสดงความรับผิดชอบ
ร่วมกัน ขณะเดียวกันก็ควรมีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์แปรรูป จากมะไฟจีนตามความต้องการของผู้บริโภคที่
หลากหลาย และควรส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้เป็ นที่รู้จักในนามหมู่บ้านมะไฟจีน มีการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง มีการสร้างความเข้าใจชุมชนถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับ และศึกษาดูงานแหล่งที่ประสบผลสาเร็จของชุมชน
2) รูป แบบ วิ ธี การสร้า งความยั่ ง ยื น ของ เครือข่า ยหมู่ บ้ า นมะไฟจี น ตามหลั กเศรษฐกิจ พอเพี ย ง ต้ องมี
คุณลักษณะที่มีความเข้มแข็งและยั่งยืน ซึ่งความเข้มแข็ง หมายถึง ชุมชนเรียนรู้ มีภูมิคุ้มกันที่ดี มีวัตถุประสงค์ร่วมกัน
ที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์จากมะไฟจีนออกมาหลากหลาย มีมาตรฐาน เพื่อให้ผู้บริโภคมีความปลอดภัยและมั่นใจ มีการ
ประชาสัมพันธ์แบบเป็นสากล ใช้ภาษาที่สามารถสื่อสารสู่สากลให้เห็นคุณค่าของมะไฟจีน สรรพคุณ บรรจุภัณฑ์ที่
ทันสมัย ใช้ระบบการตลาดที่เหมาะสมภายในชุมชน มีแหล่งจาหน่ายมะไฟจีนของชุมชน มีช่องทางการตลาดกระจาย
สินค้าสู่ต่างจังหวัดและต่างประเทศ ส่วนความยั่งยืนหมายถึง พึ่งตนเองได้ ขยายผล สืบสานต่อภูมิปัญญา สร้าง
จิตสานึกรักบ้านเกิด ให้แก่ประชาชนรวมทั้งเยาวชน เขย-สะใภ้พลัดถิ่น ที่มาตั้งรกราก และให้มีการบันทึกภูมิปัญญา
เพื่อส่งต่อแก่คนรุ่นต่อไป 3) เป้าหมายของการกาเนิดเครือข่ายหมู่บ้านมะไฟจีน ตาบลท่าน้าว จังหวัดน่าน ที่ประกอบ
ไปด้วยสมาชิกชุมชนที่มีสถานภาพต่างๆ เช่น ผู้นาชุมชน กลุ่มแปรรูป มะไฟจีน กลุ่มผู้ส่งมะไฟจีนผลสด กลุ่มอาชีพ
กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผู้ประกอบการที่พักโฮมสเตย์ เจ้าหน้าที่ของรัฐจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับตาบล อาเภอ และ
จังหวัดน่าน มีโอกาสที่จะเกิดเป็นเครือข่ายหมู่บ้านมะไฟจีนได้บนฐานของการใช้เทคนิคและกระบวนการที่เหมาะสม
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อันได้แก่ กระบวนการมีส่วนร่วมของสมาชิกเครือข่ายหมู่บ้านมะไฟจีน มีกิจกรรมพบปะเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
สม่าเสมอ มีการติดตามและประเมินผลอย่างมีส่วนร่วม ใช้พลังความสามัคคีเป็นสิ่งขับเคลื่อนเครือข่าย ความรู้สึกเป็น
เจ้าของต้นทุนทางทรัพยากรที่หลากหลายของชุมชน และยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง เข้าใจหลักการพี่งพาตนเอง ความ
เข้มแข็งและยั่งยืน อันเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีของชุมชนตาบลท่าน้าว 4) ความพร้อมเบื้องต้นของการเป็นหมู่บ้านมะไฟจีน
สรุปได้ดังนี้ (1) มีตลาดกลางที่มีสินค้าหลากหลาย มีตลาดผักปลอดสารพิษ เป็นจุดขายตรงของเกษตรกร มีสินค้า
เกษตร ผักสวนครัว ผลไม้ มาวางจาหน่ายต่อเนื่อง (2) มีกลุ่มหลากหลาย เช่น กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาชีพ กลุ่มอาหาร
กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มแรงงาน (3) หน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตาบลท่าน้าว ด้านงบประมาณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ด้านการแปรรูป พัฒนาชุมชน สหกรณ์ อุตสาหกรรม ด้านงบประมาณ
บรรจุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ เกษตรอาเภอ ด้านกล้าพันธุ์ดี และการปลูก (4) มีจุดแปรรูป มะไฟจีน กระท้อน ทั้ งแบบ
โรงงานและตามบ้านเรือนของสมาชิก (5) มีข้อมูลบ้านพักโฮมสเตย์ 2 รายอยู่แล้ว และเห็นว่าการเป็นหมู่บ้านมะไฟจีน
ต้องมีคนมาพัก มีร้านค้าบริการ มีสถานที่ท่องเที่ยวรองรับ (6) บ้านแช่พลาง มีวัดที่สามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้
มีพระธาตุเชียงโคมเป็นที่เคารพสักการะของชุมชน
อภิปรายผล
1) จานวนต้นมะไฟจีนในพื้นที่ตาบลท่าน้าว โดยพบว่า มีจานวนมากถึง 153 ต้น กระจายอยู่ใน 7 หมู่บ้าน
ทาให้มองเห็นภาพปริมาณมะไฟจีนผลสดที่สามารถนาเข้าสู่กระบวนการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จากมะไฟจีนเป็นจานวน
มาก ทั้งยังเป็นสัญลักษณ์ทางกายภาพของชุมชน ที่ทาให้คิดภาพเชื่อมโยงระหว่างมะไฟจีนกับตาบลท่าน้าว เนื่องจาก
กลุ่มแปรรูปมะไฟจีนระบุแหล่งผลิตไว้อย่างชัดเจนบนบรรจุภัณฑ์ จนทาให้เกิดการรับรู้จดจาว่า ตาบลท่าน้าว คือแหล่ง
ผลิตมะไฟจีนตากแห้งแหล่งใหญ่ของจังหวัดน่าน และยิ่งมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้หลากหลาย ตามสนองความต้องการ
ของผู้บริโภค ยิ่งทาให้เกิดความเป็นอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ยิ่งขึ้น จากกระบวนการวิจัยที่ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ด้วยการประชุมเชิงปฏิบัติการ มีการแบ่งกลุ่มระดมความเห็นและได้รับความร่วมมือ จากภาคีเครือข่าย และภาคส่ วน
ต่างๆ ศักยภาพของกลุ่มแปรรูปมะไฟจีนซึ่งนับเป็นกลุ่มแกนหลัก และกลุ่มแนวร่วมอื่น ๆ อยากเห็นภาพของการเกิด
ความเป็นเครือข่ายหมู่บ้านมะไฟจีนที่เป็นรูปธรรม ซึ่ง ในที่นี้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชนตาบลท่าน้าว ไม่เพียงแต่
ทาตามบทบาทหน้าที่ที่คาดหวังในสังคม หรือตามบรรทัดฐานที่ได้รับการถ่ายทอดมาเท่านั้น แต่ยังใช้ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลบนพื้นฐานของการรับรู้และการตัดสินใจในการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน การวิเคราะห์ เครือข่ายทาง
สังคม การสร้างตัวตนของเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเชิงบูรณาการ (พระมหาสุทิตย์ อาภากโร, 2547) 2) จากการ
สารวจศักยภาพโดยรวมของตาบลท่าน้าว ที่น่าสนใจอีกประการหนึ่ง คือ แม้คณะผู้วิจัยจะปักหมุดไปที่ผลิตภัณฑ์
มะไฟจีนแปรรูป เป็นจุดเรียกความสนใจ แต่ในความเป็นจริงแล้ว ศักยภาพที่แท้จริงหรือที่เรียกว่าทุนทางสังคมของ
ตาบลท่าน้าวนั้น มีพลังหนุนเสริมมากพอให้กาเนิดเครือข่ายหมู่บ้านมะไฟจีนได้ คือ การวิเคราะห์ตนเองของผู้ร่วม
กระบวนการวิจัย ค้นหาจุดแข็ง-จุดอ่อนอย่างแหลมคมและเป็นกลางไม่เข้าข้างตนเอง แสดงให้เห็นถึงทัศนวิสัย ในการ
มองเห็นภาพอนาคตที่ดีร่วมกัน ยกตัวอย่างเช่น การมีความคิดเชื่อมโยงเรื่องการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ชมต้นมะไฟจีน
ชมพื้นที่เกษตรปลอดภัย การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ศิลปินพื้นบ้านช่างซอ ชมวัดวาอาราม เรียนรู้วิถีชีวิตดั้งเดิมผ่าน
สถาปัตยกรรมเก่าแก่ สัมผัสวิถีชีวิตเรียบง่ายแบบท้องถิ่น การเป็นแหล่งศึกษาดูงาน เรื่องการแปรรูปมะไฟจีน การ
ส่งเสริมสินค้าอื่นที่ผลิ ตภายในชุมชนให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น นั่นหมายถึง มองเห็นการเชื่อมโยงสมาชิกชุมชนทุกกลุ่ม
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เข้าด้ว ยกัน มิไ ด้จากัด เพีย งกลุ่ม ที่เกี่ย วข้องกับ มะไฟจีน เท่า นั้น แสดงให้เห็น ถึง การมององค์รวมของการพัฒ นา
ชุม ชน ท่าน้าวไปด้วยกัน โดยใช้เครือข่ายหมู่บ้านมะไฟจีนเป็นเครื่องมื อในการพัฒนาซึ่งการสนับสนุนให้เกษตรกร
รวมพลังกันในรูปกลุ่มหรือสหกรณ์ หรือการที่ธุรกิจต่างๆ รวมตัวกันในลักษณะเครือข่ายวิสาหกิจ กล่าวคือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตาบลท่าน้าว ต้องการรวมกลุ่มกันเพื่อร่วมมือกันสร้างประโยชน์ให้แก่กลุ่มและส่วนรวมบนพื้นฐานของการ
ไม่เบียดเบียนกัน การแบ่งปันช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามกาลังและความสามารถของตนซึ่งจะสามารถทาให้ชุมชน
โดยรวมหรือเครือข่ายวิสาหกิจนั้นๆ เกิดความพอเพียงในวิถีปฏิบัติอย่างแท้จริง 3) การกาเนิดขึ้นของเครือข่ายหมู่บ้าน
มะไฟจีน ตาบลท่าน้าว โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน จะต้องมีรูปแบบของการมีส่วนร่วมแบบเป็นไปเอง ซึ่ง
เป็นไปโดยการอาสาสมัครหรือการรวมตัวกันขึ้นเองเพื่อพัฒนาหรือแก้ไขปัญหากลุ่มของตนเอง โดยไม่เน้นการกระทา
ที่รับการช่วยเหลือจากภายนอกมากนัก ร่วมกับลักษณะของการมีส่วนร่วมแบบชักนาอันเป็นการเข้าร่วมโดยต้องการ
การสนับสนุนจากหน่วยงานราชการซึ่งเป็นรูปแบบที่พบได้โดยทัว่ ไป ผนวกกับมีลักษณะการมีส่วนร่วมแบบบังคับซึ่งได้
กลายเป็นผู้มีส่วนร่วมภายใต้การดาเนินนโยบายของรัฐบาล ภายใต้การจัดการโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งหากเราวิเคราะห์
จากการระดมความเห็นต่างๆ จะพบว่า กระบวนการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน จะมีทั้งสามลักษณะผสมผสานกัน
ได้แก่ กลุ่มผู้นามีการรับรู้และเข้าใจถึงประโยชน์จากการก่อกาเนิดเครือข่ายหมู่บ้านมะไฟจีน จึงสมัครใจที่จะเข้ามามี
ส่วนร่วม และได้ดาเนินการชักนาสมาชิกกลุ่มที่เหลือให้เข้าร่วมกระบวนการ และเป็นแรงกระตุ้นให้ภาคส่วนอื่น ๆ
อยากเข้ามามีบทบาท และหาความสอดประสานกับนโยบายของหน่วยงานของตน จนเกิดเป็นองคาพยพในลักษณะ
ของภาคีเครือข่ายที่จะรวมเอาภาคเกษตรกร ผู้แปรรูป ผู้ค้า หน่วยงานราชการ และร้านค้า เข้ามาเป็นเครือข่าย
หมู่บ้านมะไฟจีนและมีการแสดงความเห็นถึงภู มิคุ้มกันที่ดี โดยการตั้งรับกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นตลอดเวลา
โดยจะน้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้กากับเครือข่ายให้มีความเข้มแข็งและมีความยั่งยืนจากการพึ่งพาตนเอง
เป็นหลัก
ดังนั้น หากเป้าหมายของการกาเนิดเครือข่ายหมู่บ้านมะไฟจีน ตาบลท่าน้าว จังหวัดน่าน ที่ประกอบไปด้วย
สมาชิกชุมชนที่มีสถานภาพต่างๆ เช่น ผู้นาชุมชน กลุ่มแปรรูปมะไฟจีน กลุ่มผู้ส่งมะไฟจีนผลสด กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
แม่บ้าน กลุ่มผู้ประกอบการที่พักโฮมสเตย์ เจ้าหน้าที่ของรัฐจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับตาบล อาเภอ และ
จังหวัดน่าน มีโอกาสที่จะเกิดเป็นเครือข่ายหมู่บ้านมะไฟจีนได้ บนฐานของการใช้เทคนิคและกระบวนการที่เหมาะสม
อันได้แก่ กระบวนการมีส่วนร่วมของสมาชิกเครือข่ายหมู่บ้านมะไฟจีน ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการบ่อยๆ มีการ
วิเคราะห์ วางแผนร่วมกัน (Plan) มีกิจกรรมพบปะเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันด้วยการลงมือทา (Act) รู้จักสังเกตการณ์
(Observe) มีการติดตาม ประเมินผลอย่างมีส่วนร่วม หมั่นสะท้อนการปฏิบัติเป็นระยะ (Reflect) ใช้พลังความสามัคคี
เป็นสิ่งขับเคลื่อนเครือข่าย ความรู้สึกเป็นเจ้าของต้นทุนทางทรัพยากรที่หลากหลายของชุมชน และยึดหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง เข้าใจหลักการพี่งตนเอง ความเข้มแข็งและยั่งยืน อันเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีของชุมชนตาบลท่าน้าว จะมีความ
เป็นไปได้อย่างยิ่ง ในการก่อกาเนิดเครือข่ายหมู่บ้านมะไฟจีนตาบลท่าน้าว
ข้อเสนอแนะ
1) หน่วยงานระดับพื้นฐาน คือ ชุมชน ที่ประกอบด้วยภาคส่วนต่างๆ ตั้งแต่สมาชิกในชุมชนทั้ง 7 หมู่บ้านของ
ตาบลท่าน้าว กลุ่มทางสังคมต่างๆ ผู้นาชุมชน สามารถนาผลการวิจัยครั้งนี้ไปใช้เป็นแนวทางในการก่อประกอบความ
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เป็นหมู่บ้านมะไฟจีน เพื่อให้เกิดความเป็นอัตลักษณ์สาหรับใช้ในการพัฒนาชุมชน ให้ไปสู่ ความเข้มแข็งและยั่งยืน ทั้งนี้
ต้องใช้หลักของการมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการก่อกาเนิดอย่างจริงจัง 2) หน่วยงานภาคธุรกิจ และภาคการท่องเที่ยว
สามารถเข้ามาหนุนเสริมให้กิจกรรมส่งเสริมธุรกิจชุมชนและการท่องเที่ยวชุมชนมีความเป็นเป็นได้ยิ่งขึ้น เช่น การ
สนับสนุนให้ใช้รถรางนาเที่ยวของจังหวัดน่านนานักท่องเที่ยวไปยังหมู่บ้านมะไฟจีน โดยจัดเป็นรอบ หรือพักค้างตามแต่
ความประสงค์ของนักท่องเที่ยว 3) หน่วยงานที่ต้องการนาผลการวิจัยครั้งนี้ไปใช้ประโยชน์ ควรมีการทบทวนสถานการณ์
หรือปัญหาที่มีความเป็นพลวัตอยู่ตลอดเวลาของชุมชน
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บทคัดย่อ
หุ่นยนต์ลาเลียงสินค้าอัตโนมัติ เป็นหุ่นยนต์ที่เคลื่อนที่จากจุดเริ่มต้นไปยังจุดเป้าหมายด้วยตาแหน่ง โดยการ
อ้างอิงตาแหน่งทั้งแบบอัตโนมัติ และแบบอ้างอิงตาแหน่งแบบรับข้อมูลจากผู้ใช้งานผ่านทางระบบปฏิบัติการหุ่นยนต์
(ROS) การเคลื่อนที่เหล่านี้จาเป็นต้องได้รับข้อมูลการประมวลผลที่สาคัญต่างๆ เช่น การหาตาแหน่งที่อยู่ปัจจุบัน
ภายในอาคาร การเคลื่อนที่แบบเส้นทางระยะสั้น การเคลื่อนที่ผ่านสิ่งขีดขวางหรือพื้นที่ห้ามเข้า เป็นต้น ข้อมูลที่
สาคัญเหล่านี้เป็นส่วนสาคัญในการควบคุมสาหรับการเคลื่อนที่ ในหุ่นยนต์ลาเลียงสินค้าอัตโนมัติเป็นที่นิยมและสร้าง
ประสิทธิภาพในการขนส่ง ลดข้อผิดพลาดจากการใช้แรงงานคน และสามารถทางานได้ตลอดเวลา ซึ่งเป็นจุดเด่นของ
ระบบขนส่ง
การเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ประกอบไปด้วยองค์ประกอบสาคัญ คือ มอเตอร์เคลื่อนที่ การติดตามการหมุนของ
มอเตอร์ ล้อ ข้อมูลตาแหน่งที่อยู่ จากเซนเซอร์ ทั้งอุปกรณ์และข้อมูลเป็นส่วนสาคัญในการคานวณ การเคลื่อนที่ของ
หุ่นยนต์ รวมไปถึงการปรับการเคลื่อนที่ให้สอดคล้องกับหุ่นยนต์อีกด้วย ระบบควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์
จึงจาเป็นจะต้องใช้ข้อมูลที่สาคัญ 2 อย่าง คือ ข้อมูลจากเซนเซอร์การหมุนของล้อ และระบบควบคุมพีไอดี โดยข้อมูล
นี้จะสามารถควบคุมความเร็วของมอเตอร์ในการเคลื่อนที่ และสามารถใช้อ้างอิงและระบุตาแหน่งที่แน่นอนในการ
เคลื่อนที่ร่วมกับเซนเซอร์ชนิดอื่นๆ ได้ โดยกาหนดให้มีค่า PID จากการปรับให้เหมาะสมกับหุ่ นยนต์ คือ Kp = 0.3,
Ti = 0.0755, Td = 0.01887 เพื่อให้สามารถเคลื่อนที่ทีความเร็วที่ 0.5 เมตรต่อวินาที
คำสำคัญ: หุ่นยนต์ลาเลียงสินค้าอัตโนมัติ การเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ด้วยล้อ ระบบควบคุมพีไอดี
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Abstract
An automated guided vehicle (AGV) is a robot with locomotion from a start to finish position.
It can navigate using simultaneous localizing and mapping (SLAM) and robot operating system (ROS).
This locomotion requires several data such as local position, shortest path route, local avoidance,
and restricted area. These data enable the AGV to be efficient and robust, provide full-time service,
and avoid crashes.
The key components of robot locomotion are the motor and encoders in various areas, such
as local position from light detection and ranging or LIDAR. Altogether, these components find a
route and send feedback to the motor. Data from the motor encoder and the PID controller,
compiled with other sensors, are needed to local the robot's position and movement. The PID of
this case study is K p = 0.3, T i = 0.0755, T d =0.01887 for a speed of about 0.5 meters per second.
Keywords: Automated Guided Vehicle, Wheel-drive Locomotion, PID-Controller
บทนำ
การเคลื่อนที่ คือ การเปลี่ยนตาแหน่งจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดหมายปลายทาง ที่มีระยะทาง (Distance:เมตร)
ในระยะเวลาหนึ่ง (Time:วินาที) ในการเคลื่อนที่จะมีความเร็วเป็นส่วนประกอบ ความเร็วในการเคลื่อนที่จะส่งผล
สาคัญต่อระยะเวลา การเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์จากจุดเริ่มต้นไปยังจุดเป้าหมาย สามารถแบ่งออกเป็นหลายรูปแบบ เช่น
การเคลื่อนที่ด้วยล้อ การเคลื่อนที่ด้วยล้อสายพาน การเคลื่อนที่โดยใช้ขา และการเคลื่อนที่ด้วยการบิน เป็นต้น
(Calisti , Picardi, & Laschi , 2017)
การเคลื่อนที่ของแต่ละประเภทของหุ่นยนต์มีวัตถุประสงค์และการแก้ไขปัญหาตามสภาพแวดล้อมที่แตกต่าง
กัน เช่น การปีนป่ายจาเป็นต้องมีขาขับเคลื่อน แก้ไขสภาพแวดล้อมที่มีพื้ นผิวสูงต่าไม่เท่ากันอย่างต่อเนื่อง การ
เคลื่อนที่ด้วยล้อสายพาน แก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อมที่มีรับน้าหนักได้น้อย เป็นต้น อีกทั้งการเคลื่อนที่รูปแบบต่างๆ มี
ค่าใช้จ่ายในการสร้างและการบารุงรักษาที่แตกต่างกัน
การเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ด้วยล้อเหมาะสมสาหรับสภาพแวดล้อมปิด ที่มีพื้นที่เรียบและมีความแตกต่างของ
ระดับน้อย ซึ่งส่งผลต่อความเร็วในการเคลื่อนที่จะสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยา ความเร็วในการ
เคลื่อนที่และระยะทางในการเคลื่อนที่สามารถติดตามได้ ทั้งจากระยะทางของล้อที่หมุน และอุปกรณ์เซนเซอร์ 6 แกน
เป็นต้น การเคลื่อนที่ไม่เพียงเป็นการย้ายตาแหน่งเท่านั้น ในหุ่นยนต์ยังคงต้องคานวณถึงความปลอดภัย ความเร็ว
และความเหมาะสมของหุ่นยนต์อีกด้วย จึงจาเป็นต้องมีระบบควบคุมการเคลื่อนที่ ด้วยระบบควบคุมพีไอดี เพื่อลด
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับชุดขับเคลื่อน ทั้งการเริ่มขับเคลื่อนและการหยุดการขับเคลื่อน รวมไปถึงสามารถใช้ข้อมูล
ที่ได้จากเซนเซอร์ในการระบุตาแหน่งการเคลื่อนที่ได้อีกด้วย
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วัตถุประสงค์กำรวิจัย
เพื่อศึกษาแนวทางการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ลาเลียงสินค้าอัตโนมัติ ซึ่งมีส่วนประกอบที่สาคัญ คือ อุปกรณ์
ติดตามการหมุนของมอเตอร์ อุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ และระบบพลังงานให้กับระบบขับเคลื่อนและระบบควบคุม
มอเตอร์ เป็นต้น ซึ่งทดสอบการเคลื่อนที่ภายในสถานที่ปิดที่พื้นผิวเคลือบด้วยอีพ็อกซี่ โดยใช้การควบคุมการเคลื่อนที่
ด้วยระบบควบคุมพีไอดีให้มีความเร็วคงที่ที่ 0.5 เมตรต่อวินาที
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
Spitzer (1990) เสนอการควบคุมมอเตอร์ ด้วยวงจรขับมอเตอร์ (Motor Drive) เป็นวงจรที่ทาหน้าที่ในการ
จ่ายพลังงานให้กับมอเตอร์ผ่านอุปกรณ์ควบคุมเพื่อสามารถปรับแรงดันที่เหมาะสมตามระบบควบคุมอัตราเร่ง และ
ควบคุมพลังงานให้เหมาะสมกับความเร็ว ทั้งนี้ยังสามารถปรับเปลี่ยนความเร็วของมอเตอร์ด้วยวงจรควบคุม วงจรขับ
มอเตอร์ที่เหมาะสมจะต้องสามารถส่งต่อพลังงานได้ตามกาลังที่มอเตอร์ต้องการ
จากภาพที่ 1 จะพบว่าอุปกรณ์ขับแบบลูปเปิด จะรับพลังงานโดยตรงจากแหล่งกาเนิด ซึ่งอาศัยการควบคุม
การทางานของอุปกรณ์ควบคุม (Controller) และส่งพลังงานไปยังมอเตอร์ ไม่มีการติดตามความเร็วในการหมุนของ
มอเตอร์และระยะทางที่เคลื่อนที่ไปได้
Power Source

Controller

Drive

Motor

ภำพที่ 1 วงจรควบคุมการหมุนของมอเตอร์แบบลูปเปิด
RBR Staff (2019) เสนอแนะว่ า การติ ด ตามการหมุ น ของมอเตอร์ (Motor Encoder) เป็ น วงจร
อิเล็กทรอนิกส์ ใช้สังเกตการณ์การหมุนของมอเตอร์โดยอาศัยการเปลี่ยนแปลงของคลื่นพัลส์ (Pulse Wave) ซึ่งเป็น
การประยุกต์การส่องสว่างของแสงตัดผ่านแผ่นเจาะรู (Line, Windows) ที่มีระยะห่างและมุมที่เท่ากันตามแนวแกน
หมุนของมอเตอร์ เพื่อกาเนิดเป็นคลื่นพัลส์ และทราบจานวนการหมุนของมอเตอร์ดังภาพที่ 2

ภำพที่ 2 การใช้แผ่นเจาะรูเพื่อติดตามการหมุนของมอเตอร์
ที่มำ: RBR Staff (2019)
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ในการใช้งานแผ่นการติดตามการหมุนของมอเตอร์ จาเป็นจะต้องทราบจานวนรูเจาะของแต่ละแผ่น เพื่อ
สามารถคานวณหาความละเอียดของการหมุนต่อพัลส์ได้จากสมการที่ 1
𝑟𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 =

360°/𝑟𝑒𝑣
𝑛/𝑟𝑒𝑣

.............................

สมการที่ 1.

กาหนดให้ resolution คือ ความละเอียดต่อพัลส์ที่เกิดขึ้น (องศา/พัลส์)
n คือ จานวนรูของแผ่นเจาะ (รู)
จากข้อมูลที่เกิดขึ้นดังภาพที่ 2 จะทาให้สามารถหามุมของการเคลื่อนที่ได้จากสมการที่ 2.
𝐴𝑛𝑔𝑙𝑢𝑙𝑎𝑟 = 𝑟𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 × 𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡𝑒𝑟 𝑝𝑢𝑙𝑠𝑒𝑠

.............................

สมการที่ 2.

กาหนดให้ 𝐴𝑛𝑔𝑙𝑢𝑙𝑎𝑟 คือ มุมที่เกิดขึ้นจากการหมุนไปของล้อ (องศา)
𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡𝑒𝑟 𝑝𝑢𝑙𝑠𝑒𝑠 คือ จานวนพัลส์ที่นับได้จากการหมุน (พัลส์)
ทั้งนี้สามารถหาความเร็วในการหมุนได้จากสมการที่ 3.
𝑠𝑝𝑒𝑒𝑑 =

𝑟𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 × 𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡𝑒𝑟 𝑝𝑢𝑙𝑠𝑒𝑠
𝑡

.............................

สมการที่ 3.

กาหนดให้ speed คือ ความเร็วของการหมุน (องศา/วินาที)
t คือ ระยะเวลาที่หมุนไป (วินาที)
ทั้งนี้หากต้องการเปลี่ยนหน่วยของเร็วเชิงมุมให้เป็น เรเดียน/วินาที สามารถนาสมการที่ 3 คูณด้วยค่า

𝜋
180

ในการติดตามการหมุนของล้อหากต้องการติดตามทิศทางการหมุน จะต้องเพิ่มอุปกรณ์นาแสงเพิ่มโดยให้
ติดตั้งห่าง ¼ เฟสของจุดนับค่าพัลส์เดิมดังภาพที่ 3

ภำพที่ 3 การใช้แผ่นเจาะรูเพื่อติดตามทิศทางการหมุนของมอเตอร์
ที่มำ: RBR Staff (2019)
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ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจะพบลักษณะของสัญญาณที่แตกต่างกัน ของทิศทางหมุนตามเข็มนาฬิกาดังภาพที่ 4 และ
ทิศทางหมุนทวนเข็มนาฬิกาดังภาพที่ 5 โดยเส้นตรง เป็นสัญญาณพัลส์และเส้นประเป็นเส้นกริด
5V
0V

Channel A

5V
0V

Channel B

ภำพที่ 4 การติดตามการหมุนของมอเตอร์ตามเข็มนาฬิกา
5V
0V

Channel A

5V
0V

Channel B

ภำพที่ 5 การติดตามการหมุนของมอเตอร์ทวนเข็มนาฬิกา
จากภาพที่ 4 และ 5 ข้อมูลจากการติดตามการหมุนของมอเตอร์ (Motor Encoder) ทาให้สามารถสร้าง
อุปกรณ์ควบคุมติดตามทิศทางในการหมุนของมอเตอร์ได้ และยังคงสามารถคานวณความเร็วและระยะทางได้อีกด้วย
ดังนั้น เมื่อรวมความสามารถของวงจรขับมอเตอร์ (Motor Drive) และวงจรติดตามการหมุนของมอเตอร์
(Motor Encoder) ดังภาพที่ 6 จะสามารถติดตามกาหนดความเร็ว และทราบระยะทางการเคลื่อนที่ได้อย่างเหมาะสม
อีกทั้งยังอาศัยการติดตามเหล่านี้ในการทราบตาแหน่งที่ต้องการให้หุ่นยนต์เคลื่อนที่ และกาหนดการหมุนให้สอดคล้อง
กับคาสั่งที่เกิดจากกระบวนการในการควบคุมหุ่นยนต์ได้
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Power Source

Controller

Drive

Motor

Encoder
ภำพที่ 6 วงจรควบคุมการหมุนของมอเตอร์แบบลูปเปิด
ระบบควบคุมพีไอดี เป็นระบบควบคุมแบบป้อนกลับที่ใช้กันทั่วไปในงานด้านการควบคุม ซึ่งอาศัยการ
คานวณค่าความผิดพลาดที่เกิดจากความแตกต่างของตัวแปร ปรับและลดค่าผิดพลาดลงให้เหลือน้อยที่สุด โดย
แบ่งเป็น
P (Proportional) เป็ น การจั ด การสั ด ส่ ว นของข้ อ ผิ ด พลาด ณ ปั จ จุ บั น และคู ณ ด้ ว ยค่ า คงที่ Kp หรื อ
อัตราขยายสัดส่วน โดยหากผลของการจัดการสัดส่วนมีค่ามาก จะส่งผลให้ระบบไม่มีเสถียรภาพ ในทางตรงกันข้าม
หากผลของการจัดการสัดส่วนมีค่าน้อย ระบบจะตอบสนองต่อกระบวนการปรับน้อยตามไปด้วย
I (Integral) เป็นการจัดการความผิดพลาดภายในช่วงเวลา ซึ่งจะใช้ค่าความผิดพลาดก่อนหน้าในการคานวณ
ด้วย การใช้ค่า I น้อยจะทาให้เข้าสู่จุดเป้าหมายได้ช้า ในทางตรงกันข้ามหากใช้ค่า I มาก จะทาให้เกิดการข้ามจุด
ต้องการ (Over shooting) ได้
D (Derivative) เป็นการจัดการความผิดพลาดด้วยความชันของความผิดพลาดทุกช่วงเวลา ในค่า D นี้จะ
ควบคุมการเปลี่ยนแปลงให้ช้าลง เพื่อให้เกิดเสถียรภาพในการเข้าสู่จุดเป้าหมายของระบบควบคุมได้ดีขึ้น
Wayne Bequette (2003) และ Mo (2017) กล่าวว่า กระบวนการใช้งานระบบควบคุมพีไอดี จาเป็นต้องมี
การปรับแก้ไขค่าคงที่ เพื่อที่จะสามารถใช้งานระบบควบคุมพีไอดีได้อย่างเหมาะสม เช่น กระบวนการ ปรับของ
Ziegler-Nichols (Ziegler & Nichols ,1942)
Ziegler and Nichols (1942) พบว่า การปรับค่าของระบบพีไอดีจะใช้ในการปรับค่าคงที่และพารามิเตอร์ที่
ควบคุมระบบ คือ Kp, Ti, และ Td มีกระบวนการ 2 รูปแบบ คือ การปรับด้วยวิธีการพิจารณาความชัน สาหรับระบบ
เปิด ดังตารางที่ 1. โดยค่าการพิจารณาค่า K คือ ความชันของเส้นสัมผัสหรืออัตราขยายของสัญญาณ L คือ ระยะเวลา
ที่ยังไม่มีการตอบสนอง T คือ ระยะเวลาของความชันกราฟ S-Curve ของสัญญาณ 1 หน่วย และการพิจารณาการสั่น
สาหรับระบบปิด โดยค่าการพิจารณาคือ Pcr คือ คาบสัญญาณของการแกว่ง และ Kcr คือ ค่าอัตราขยายควบคุมแบบ
สัดส่วน คือ ดังตารางที่ 2
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ตำรำงที่ 1 ค่าตัวแปรควบคุมด้วยวิธกี ารพิจารณาความชัน (Open Loop: Step Response Method)
ระบบควบคุม
P
PI
PID

Kp
T/KL
0.9T/KL
1.2T/KL

Ti
3L
2L

Td
0.5L

ที่มำ: Mo (2017) และ Ziegler and Nichols (1942)

ตำรำงที่ 2 ค่าตัวแปรควบคุมด้วยวิธีการพิจารณาการสั่น (Close Loop : Oscillation Method)
ระบบควบคุม
P
PI
PID

Kp
0.5Kcr
0.45Kcr
0.6Kcr

Ti
Pcr /1.2
0.5Pcr

Td
0.125Pcr

ที่มำ: Mo (2017) และ Ziegler and Nichols (1942)

วิธีดำเนินกำรวิจัย
การท างานของระบบการควบคุ ม การเคลื่ อ นที่ ข องหุ่ น ยนต์ ข นส่ ง ภายในคลั ง สิ น ค้ า ประกอบไปด้ ว ย
องค์ประกอบสาคัญคือ 1. วงจรขับมอเตอร์ 2.วงจรติดตามการหมุนของมอเตอร์ 3. อุปกรณ์ควบคุมการหมุนของ
มอเตอร์ ซึ่งมีรายละเอียดดังภาพที่ 7. นอกจากนี้หุ่นยนต์ยังคงมีระบบช่วยในการตัดสินใจเรื่องอื่นๆ เช่น มีกล้องวัด
ความลึกของวัตถุ อุปกรณ์วัดระยะทาง ฯลฯ ที่จะส่งข้อมูลสภาพแวดล้อมให้กับหุ่นยนต์ และคอมพิวเตอร์จะเลือกแนว
ทางการเคลื่อนที่ให้กับหุ่นยนต์ ซึ่งระบบควบคุมการเคลื่อนที่เป็นส่วนที่สาคัญของหุ่นยนต์
การทางานของระบบควบคุมการหมุนของมอเตอร์ จะเริ่มจาก อุปกรณ์ควบคุมการหมุนของมอเตอร์ จะรับ
คาสั่งการการประมวลผลของคอมพิวเตอร์ประจาหุ่นยนต์ ผ่านทางมาตรฐานการสื่อ สารแบบ RS232 จากนั้นคาสั่งจะ
ถู ก ประมวลผลที่ ไ มโครคอนโทรลเลอร์ ARM Cortex-M4 (Teensy 3.6) และส่ง สัญ ญาณไปที่ ชุ ด ขั บ มอเตอร์ ใน
ระหว่างที่มอเตอร์หมุน จะมีการติดตามการหมุนของมอเตอร์ และส่งข้อมูลกับไปประมวลผลด้วยระบบควบคุมพีไอดี

615

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ครบรอบ 60 ปี
ความท้าทายในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน : 24 มิถุนายน 2565

ชุดขับเคลื่อนหุน่ ยนต์
ภำพที่ 7 ระบบควบคุมการเคลือ่ นที่ของหุ่นยนต์
การควบคุมการขับมอเตอร์งานไอซีเบอร์ BTS7960 แบบ Half Bridge รองรับการขับมอเตอร์กระแสสูงสุด
43A หากต้องการใช้งานแบบ Full Bridge จาเป็นจะต้องใช้ไอซีเบอร์ BTS7960 จานวน 2 ตัว ต่อ 1 ข้างมอเตอร์
ดังนั้น จึงใช้ BTS7960 จานวน 4 ตัว โดยมีไอซีบัฟเฟอร์ข้อมูล SN74AHC244 สาหรับใช้ป้องกันไฟฟ้าสถิต ซึ่งรับ
ข้อมูลรูปการควบคุมด้วยสัญญาณความกว้างของพัลส์ (PWM : Pulse Width Modulation) เพื่อควบคุมมอเตอร์
กระแสตรงขนาด แรงดัน 24 โวลต์ กาลังไฟ 48 วัตต์

ภำพที่ 8 ภาพวงจรควบคุมมอเตอร์ BTS7960
ที่มำ: Ardutronics (2016)
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การติดตามการหมุนของมอเตอร์ จะใช้งานอุปกรณ์ E40S6-500-3-T-24 โดยมีความละเอียดที่ 1,400 พัลส์
ต่อรอบและใช้มอเตอร์ TG-78 มีความเร็วรอบที่ 3600 รอบต่อนาที และมีแรงบิดสูงสุดที่ 0.49 N/m โดยใช้อัตราทดที่
1:5 ซึ่งติดตามการหมุนของล้อที่มีรัศมี 70 มิลลิเมตร และมีเส้นรอบวงล้อ 439.82 มิลลิเมตร โดยข้อมูลที่เกิดขึ้นจาก
อุปกรณ์จะมีแรงดัน 24VDC ตามการทางานของระบบ ซึ่งไม่สามารถใช้งานกับ ไมโครคอนโทรลเลอร์ ARM CortexM4 ได้ จ าเป็ น ต้ องสร้า งวงจรแยกแรงดัน (Voltage Isolator) เพื่ อ ให้ แรงดั นทั้ง 2 ฝั่ง แยกจากกัน ป้ อ งกัน ความ
เสียหายที่จะเกิดต่อ ไมโครคอนโทรลเลอร์ ARM Cortex-M4 ดังภาพที่ 9 โดยเป้าหมาย คือ มีความเร็วที่ 0.5 เมตรต่อ
วินาที

ภำพที่ 9 ภาพวงจรแยกแรงดันสาหรับการติดตามการหมุนของมอเตอร์
หุ่ น ยนต์ ข นส่ ง ภายในคลั ง สิ น ค้ า มี ข นาด 430 x 605 x 265 มิ ล ลิ เ มตร ดั ง แสดงในภาพที่ 10 (ก) เป็ น
แบบจาลองที่ใช้จาลองการทางานภายในโปรแกรม Gazebo สาหรับในการวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์จริง
ภายใต้เงื่อนไขสถานการณ์ต่างๆ และภาพที่ 10 (ข) เป็นหุ่นยนต์ต้นแบบเพื่อใช้ขนส่งภายในคลังสินค้า ทั้งนี้ภายใน
หุ่นยนต์ประกอบไปด้วยส่วนประกอบสาคัญ คือ คอมพิวเตอร์ ไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมการเคลื่อนที่ วงจรแยก
แรงดัน และแบตเตอร์รี่ขับเคลื่อน ดังภาพที่ 11

(ก)
ภำพที่ 10 หุ่นยนต์ขนส่งภายในคลังสินค้า

(ข)
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คอมพิวเตอร์หนุ่ ยนต์

วงจรแยกแรงดัน
ไมโครคอนโทรลเลอร์ และ
วงจรขับมอเตอร์ (ชั้นล่าง)

แบตเตอร์รี่ 24 VDC

ภำพที่ 11 จุดติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ของหุ่นยนต์
ขั้นตอนในการทดสอบการทางานของระบบควบคุม จะดาเนินการทดสอบการทางานของวงจรแต่ละส่วน
แยกจากกัน โดยมีเป้าหมายเพื่อป้องกันความเสีย หายที่อาจจะเกิดขึ้น จากนั้นเมื่อทดสอบการทางานของแต่ละส่วน
สาเร็จแล้ว จะมีขั้นตอนการทดสอบดาเนินงานวิจัยดังนี้
1. นาทุกวงจรมารวมกันและทดสอบควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อสั่งการหมุนของมอเตอร์ทั้ง 2
ข้าง
2. ทดสอบการรับคาสั่งจากคอมพิวเตอร์ของหุ่นยนต์ เพื่อควบคุม ไมโครคอนโทรลเลอร์ สาหรับสั่งการหมุน
ของมอเตอร์ทั้ง 2 ข้าง ผ่านทางระบบปฏิบัติการหุ่นยนต์ (ROS: Robotic Operating System)
3. ทาการปรับค่าระบบควบคุมพีไอดี เพื่อสร้างเสถียรภาพการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์
4. สรุปค่าพารามิเตอร์ของระบบควบคุมพีไอดี สาหรับการเคลื่อนที่และกาหนดค่าให้ ระบบปฏิบัติการ
หุ่นยนต์ (ROS: Robotic Operating System) สาหรับทุกการเคลื่อนที่
ในงานวิจัยนี้ เป็นการกาหนดค่า PID เพื่อใช้ทดสอบกับกรณีศึกษาของระบบการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ภายใน
สถานที่ปิด ให้สามารถเคลื่อนที่ไปในทิศทางด้านหน้า ถอยหลัง และการเลี้ยวในพื้นที่ปิดที่มีพื้นเคลือบผิวอีพ็อกซี่ และ
ล้อมียางหุ้มหนา 10 มิลลิเมตร มีน้าหนักของหุ่นยนต์รวมแบตเตอรี่ประมาน 45 กิโลกรัม โดยไม่มีการบรรทุกน้าหนัก
ในการขนย้ายเพิ่มเติม
ผลกำรวิจัย
การปรับค่าระบบควบคุมพีไอดี อ้างอิงตามแนวทางการปรับของ Mo (2017) และ Ziegler and Nichols
(1942) โดยอ้างอิงการคานวณจากตารางที่ 1 และ 2 เพื่อควบคุมมอเตอร์ซ้าย และขวา เพื่อเคลื่อนที่ไปด้านหน้า มี
ความเร็ว ที่ 0.5 เมตรต่อวินาที สาหรับในการเคลื่อนที่มีขั้นตอนในการปรับและพิจารณาผลลัพธ์ดังนี้
1. การปรับแบบลูปเปิด ค่าตัวแปรควบคุมด้วยวิธีการตอบสนองความชัน
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Time (s)

ภำพที่ 12 การกาหนดค่าเริ่มต้น Kp = 1
เพื่อพิจารณาหา ค่าความชันของกราฟ:K และระยะเวลา L และ T โดยมีค่าดังนี้
L มีค่าโดยประมาณ 0.02
T มีค่าโดยประมาณ 0.08
K มีค่าโดยประมาณ 3.375

ตำรำงที่ 3 ค่าตัวแปรควบคุมด้วยวิธกี ารตอบสนองความชัน
ระบบควบคุม
P
PI
PID

Kp
T/KL = 1.1851
0.9T/KL = 1.0666
1.2T/KL = 1.4222

Ti
3L = 0.060
2L = 0.040

Td
0.5L = 0.010

Speed (m/s)

ผลลัพธ์ที่ได้จากการปรับค่าระบบควบคุมพีไอดีระบบเปิดด้วยวิธีการตอบสนองความชัน จะมีผลลัพธ์ดังภาพ
ที่ 13 (ก) มีการใช้งานเพียงค่า P ภาพที่ 13(ข) มีการใช้งานค่า PI และ ภาพที่ 13(ค) มีการใช้งาน PID

Time (s)

(ก) กาหนดค่า Kp = 1.185
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Time (s)

Speed (m/s)

(ข) กาหนดค่า Kp =1.066 และ ค่า Ti = 0.060

Time (s)

(ค) กาหนดค่า Kp =1.422 , ค่า Ti = 0.040 และค่า Td = 0.010
ภำพที่ 13 ผลลัพธ์จากการปรับค่าระบบควบคุมพีไอดี แบบลูปเปิดด้วยวิธีการตอบสนองความชัน
จากผลการทดสอบการปรับตั้งค่าระบบควบคุมพีไอดีแบบลูปเปิด ภาพที่ 13 จะพบว่ายังมีการตอบสนองไม่
เป็นไปเป้าหมายของความเร็วที่ 0.5 เมตรต่อวินาที ทั้งนี้ยังเห็นการโอเวอร์ชูดในจุดเริ่มต้นของการควบคุม ซึ่งอาจจะ
ส่งผลเสียต่ออุปกรณ์ เช่น มอเตอร์และระบบขับเคลื่อนได้

Speed (m/s)

2. การปรับแบบลูปปิด ค่าตัวแปรควบคุมด้วยวิธีการพิจารณาการสั่น (Close Loop: Oscillation Method)

ภำพที่ 14 การกาหนดค่าเริ่มต้นปรับค่า Kp ให้น้อยที่สุดที่เกิดการสั่น
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เพื่อพิจารณาหาค่า แอมพลิจูด และคาบเวลา โดยมีค่าดังนี้
Kcr มีค่าโดยประมาณ 0.5
Pcr มีค่าโดยประมาณ 0.15
ตำรำงที่ 4 การปรับค่าตัวแปรควบคุมด้วยวิธีการพิจารณาการสั่น
ระบบควบคุม
P
PI
PID

Kp
0.5Kcr = 0.2500
0.45Kcr = 0.2250
0.6Kcr = 0.3000

Ti
Pcr /1.2 = 0.1258
0.5Pcr = 0.0755

Td
0.125Pcr = 0.0188

Speed (m/s)

ผลลัพธ์ที่ได้จากการปรับค่าระบบควบคุมพีไอดีระบบปิดด้วยวิธีการพิจารณาการสั่น จะมีผลลัพธ์ดังภาพที่ 14
(ก) มีการใช้งานเพียงค่า P ภาพที่ 14 (ข) มีการใช้งานค่า PI และ ภาพที่ 14 (ค) มีการใช้งาน PID

Speed (m/s)

(ก) กาหนดค่า Kp =0.250

Time (s)

Time (s)

621

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ครบรอบ 60 ปี
ความท้าทายในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน : 24 มิถุนายน 2565

Speed (m/s)

(ข) กาหนดค่า Kp = 0.225 และ ค่า Ti = 0.1258

Time (s)

(ค) กาหนดค่า Kp = 0.300, ค่า Ti = 0.0755 และค่า Td = 0.0188
ภำพที่ 14 ผลลัพธ์จากการปรับค่าระบบควบคุมพีไอดี แบบลูปปิดด้วยวิธีการพิจารณาการสัน่
จากภาพที่ 14 (ค) การกาหนดค่าระบบควบคุมพีไอดี แบบลูปปิด เพื่อควบคุมความเร็วมอเตอร์ให้สามารถ
เคลื่อนที่ ที่ความเร็วคงที่ 0.5 เมตรต่อวินาที โดยหุ่นยนต์สามารถตอบสนองต่อการควบคุมได้ตลอด โดยใช้ระยะเวลา
ทดสอบที่ 15 วินาทีในการเคลื่อนที่ต่อเนื่อง เพื่อทดสอบการควบคุม ซึ่งหุ่นยนต์สามารถตอบสนองต่อคาสั่ง และ
เคลื่อนที่ไปได้อย่างเหมาะสม
ทั้งนี้ การเคลื่อนที่จากผลการทดสอบนี้ ยังเป็นผลการทดสอบที่ไม่มีการบรรทุกน้าหนัก ซึ่งหากมีการบรรทุก
น้าหนักที่มากขึ้น หรือมีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ในการเคลื่อนที่ จะส่งต่อระบบควบคุมพีไอดีได้
สรุปและอภิปรำยผล
ระบบการควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ขนส่งภายในคลังสิน ค้า มีการใช้งานระบบควบคุมพีไอดี ในการ
ควบคุมการหมุนของล้อหุ่นยนต์ เพื่อสร้างเสถียรภาพการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ โดยมีวงจรขับเคลื่อนมอเตอร์ที่รับ
สัญญาณควบคุมแบบพัลส์ (PWM) ความละเอียดของสัญญาณที่ 8 บิต จากอุปกรณ์ ARM Cortex-M4 ซึ่งรับข้อมูล
การควบคุมจากอุปกรณ์ติดตามการหมุนของมอเตอร์ที่ความละเอียด 1,400 พัลส์ต่อรอบ โดยใช้งานมอเตอร์ TG-78 มี
ความเร็วรอบที่ 3600 รอบต่อนาที และมีแรงบิดสูงสุดที่ 0.49 N/m โดยใช้อัตราทดที่ 1:5 โดยกาหนดให้มีค่า PID
จากการปรับให้เหมาะสมกับหุ่นยนต์ คือ Kp = 0.3, Ti = 0.0755, Td = 0.01887 โดยมีการกาหนดความเร็วที่ 0.5
เมตรต่อวินาที โดยมีความละเอียดของข้อมูลที่ 20 Hz.
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Abstract
This project aims to redesign the feline orthopedic plate by using the topology optimization
technique to reduce its weight with the maximum stiffness to weight ratio. This study integrated a
measure of the weight, stress, strain, displacement, and factor of safety of the reference plate and
each design after reducing weight (50, 60, and 70 percent weight reduction). Each plate design will
receive a weight of 10 kilograms according to the obese cat from the cat sizing chart.
The methodology of this project was divided into two parts: 1. Finding reduced weight
designs 2. Measuring for static study. In the first part, we used the topology study in the SOLIDWORKS
simulation was used to find the reduced weight design. After the reference plate, was created a
topology study was selected according to the stiffness to weight ratio, which focused on obtaining
a weight-reducing plate (50%, 60%, and 70% mass removing). The reference plate was cut by
drawing the 2D plan over the reference one according to the rough surface design and extruded cut
the plate. Therefore, the surface design of the weight reducing plate was smooth and came with
the maximum strength for each case (23.71, 35.37, and 37.81 percent weight reduction). The designs
for the first case had changed from 50 to 23.71, the second case had changed from 60 to 35.37 and
the last case had changed from 70 to 37. 81 percent weight reduction. For the second part, we a
static study was used to determine stress, strain, displacement, and factor of safety and the result
showed that the 23.71 percentages weight reducing case had been the best design according to the
value of the static study that showed the plate had the least maximum stress and the safety factor
had met the safety factor value of the bone. Therefore, we can conclude that the 23. 71 percent
weight reduction is the most suitable design for feline orthopedic plate design.
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Keywords: Redesign, Weight Reducing, Feline Orthopedic Plate, Cat Sizing Chart, Weight, Stress,
Strain, Displacement, Factor of Safety, SOLIDWORKS Simulation, Static Study, Topology
Optimization.

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ได้มีเป้าหมายที่ต้องการนาเอาวิธีการทางโทโพโลยีมาปรับใช้กับการออกแบบเหล็กดามขาแมว โดย
คานึงถึงความแข็งแรง และน้าหนักของชิ้นงานเป็นหลัก ซึ่งจะถูกประเมิ นจากค่าของความเค้น ความเครียด ระยะทาง
ของการหักงอ และเซฟตี้แฟคเตอร์ ของชิ้นงานเริ่มต้น และชิ้นงานที่ ถูกลดน้าหนักลงไป (50, 60 และ70 เปอร์เซ็นต์
ของน้าหนักเดิม) ชิ้นงานแต่ละชิ้นจะถูกจาลองให้รับน้าหนักที่ 10 กิโลกรัม โดยอ้างอิงน้าหนักที่ได้รับจากตาราง
น้าหนักและสุขภาพแมวพันธุ์ขนาดกลาง โดยที่ขั้นตอนการเริ่มทาซิมูเลชั่นจะถูกแบ่งเป็นสองขั้นตอน 1. ใช้โปรแกรม
SOLIDWORKS คานวณหาแบบที่ถูกลดน้าหนักลง 2. หาค่าจากการคานวนใน static study ของชิ้นงานแต่ละชิ้น
ในขั้นตอนแรกเมื่อได้แบบที่น้าหนักลดลงแล้วจะได้ชิ้นงานที่มีพื้นผิวขรุขระ และยากต่อการผลิต ซึ่งสามารถแก้ได้
โดยการนารูปทรงเรขาคณิตมาช่วยในการตัดพื้นที่ที่ไม่จาเป็นออกจากชิ้นงานเริ่มต้น เพื่อให้มีรูปร่างใกล้เคียงกับแบบที่
โปรแกรมคานวนออกมาให้ได้มากที่สุด โดยจะได้แบบออกมาจากการลดน้าหนักได้ 50 เปอร์เซ็นต์ของน้าหนักเริ่มต้น
เป็น 23.71 เปอร์เซ็นต์ของน้าหนักเริ่มต้น, 60 เปอร์เซ็นต์ของน้าหนักเริ่มต้นเป็น 35.37 เปอร์เซ็นต์ของน้าหนักเริ่มต้น
และ 70 เปอร์เซ็นต์ของน้าหนักเริ่มต้นเป็น 37.81 เปอร์เซ็นต์ของน้าหนักเริ่มต้น และในขั้นตอนที่สองจะเป็นการนา
ชิ้นส่วนมาหาค่าความเค้น ความเครียด ระยะทางของการหักงอ และเซฟตี้แฟคเตอร์ของชิ้นงานแต่ละชิ้นเพื่อมา
เปรียบเทียบกัน หลังจากการเปรียบเทียบสรุปได้ว่าแบบที่ ลดน้าหนักลงไป 23.71 เปอร์เซ็นต์ของน้าหนักเริ่มต้น เป็น
แบบที่เหมาะสมที่สุดของงานวิจัยชิ้นนี้
คาสาคัญ: วิธีการทางโทโพโลยี ความเค้น ความเครียด ระยะทางการหักงอ เซฟตี้แฟคเตอร์ ตารางน้าหนักและ
สุขภาพ แมวพันธุ์ขนาดกลาง เหล็กดามขาแมว
Introduction
1. Background
Nowadays, a cat is one of the most popular pets. Generally, a cat’s character is adventurous
and curious so, sometimes they may have an accident from their behavior such as falling from high
places and breaking their bones.
When they have broken their bone from falling, it takes a long time to be fully healed. We
have many ways to cure their broken bone such as splinting or doing surgery and using an orthopedic
plate. An orthopedic plate is a piece of metal inserted for helping early weight bearing. It is made
of surgical titanium grade which is the same grade that we use with humans. However, when the
bone is fully healed, we do not exert the plate out of their body. Therefore, it will affect the cat's
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gestures when walking, standing, or sitting because the weight of their leg has increased, making
them feel uncomfortable.
This project aims for reducing the weight of the orthopedic plate for early weight bearing
and helping cats to feel more comfortable after surgery.
2. Scope of work
Plate
This study used the back thigh orthopedic plate to be the reference plate with the size:
width 5 millimeters, height 1.1 millimeters, depth 44 millimeters.
For the topology optimization plate, we divided into three cases which were 50% mass
decreased, 60% mass decreased, and 70% mass decreased.
The safety factor result of the three cases must not lower than safety factor of the bone
which was between 1. 4 to 4. 1 and should be equal to or higher than the maximum safety of the
bone to consider it to be usable design.
Types of fracture
This orthopedic plate could only use for oblique fracture, comminuted fracture, or transverse
fracture with the distance between bone fracture does not exceed 1.5 centimeters.
Simulations
The simulation of static study and topology study were conducted through SOLIDWORKS
simulation.
Weight bearing to the plate
According to the “ Kinetic and temporospatial parameters in male and female cats walking
over a pressure sensing walkway” research, the result showed that the right and left legs bear the
weight not exceed 60% of cat’s body weight. Therefore, for the safety of plate, we let the plate
bear the weight of 100% of cat’s body weight which was 10kg according to the obese cat from cat’s
weight chart.
Research Objectives
1. To study how orthopedic plates bear the weight of broken bone.
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2. To reduce the weight of orthopedic plate by having the safety factor of the plate be the
same or more than the safety factor of the bones.
3. To be the reference design of anatomical plate of cat bone because the size of cat’ s
bone is nearly the same for small and medium cat size.
Literature Review
1. Topology optimization
Topology optimization is a branch of mathematics that is concerned with the spatial
properties of geometric figures that do not change when the figure is twisted or stretched in certain
ways. This technique explores design iterations of component geometry to satisfy a given optimization
goal such as balancing weight to stiffness ratio, minimizing mass, or minimizing maximum displacement
based on specific loads and geometry constraints.
This process uses an automatically generated finite element analysis mesh of the design
space and inputs of loads, constraints, boundary conditions, and manufacturing controls . The
topology optimization seeks a new material layout by redistributing material to satisfy all structural,
mechanical, and manufacturing requirement. The process will determine how to distribute material
by removing the soft elements that do not contribute to the stiffness of the component for the
particular load scenario, boundary conditions, and manufacturing controls.

Figure 1 Step of topology optimization design
Source: Dassault Systèmes SolidWorks Corporation (n.d.)
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2. Kinetic and temporospatial parameters in male and female cats walking over a
pressure sensing walkway
The goal of this study is to measure the weight bearing between each leg of the male and
female cats in the walking gesture. Thirty clinically healthy cats recruited from client-owned or
shelter-owned were used. The cats were judged to be healthy from the complete physical and
orthopedic examination. Before the data collection, the cats were acclimatized to the room and
stimulated to walk across the walkway for 1 hour or more. Each cat was weighed on the same
electronic scale immediately before data collection. The kinetic and temporospatial parameters of
gait were measured with a 1951 mm x 447 mm pressure-sensitive walkway. The sensors of the
pressure sensing walkway were equilibrated and calibrated according to the manufacturer ’s
specifications. The cats were stimulated to walk in a straight line over the pressure-sensitive walkway
during each trial. The result of the weight distribution is classified into 2 parts:1. right and left sides
of the forelimbs of male and female cats 2. right and left sides of the hindlimbs of male and female
cats.
Table 1 Comparison table of the temporospatial parameters and the kinetic data between the right
and left sides of the forelimbs of male and female cats
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Table 2 Comparison table of the temporospatial parameters and the kinetic data between the right
and left sides of the hindlimbs of male and female cats

3. Optimizing weight of housing elements of two-stage reducer by using topology
management optimization capabilities integrated into SOLIDWORKS; A case study
This study conducted the simulation of topology management optimization study based on
finite element analysis on a two-stage spur gear reducer housing body using the SOLIDWORKS
simulation module. They aim to optimize the overall weight of the reducer by thinning specific areas
of the casted gearbox housing elements according to the calculated minimal strain energy . The
result gives an optimal structural shape of the housing elements of the reducer with the largest
stiffness, considering the given amount of mass that will be removed from the initial design.

Figure 2 Postprocessing steps to obtain the final optimized 3D design of the gear reducer housing
Elements
Source: Slavov and Konsulova-Bakalova (2019)
629

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ครบรอบ 60 ปี
ความท้าทายในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน : 24 มิถุนายน 2565

Research Methods
Reference Plate Creating process
First, we inserted the picture of the reference plate into SOLIDWORKS and measured the
length and width of the plate, so we could find the dimensionless ratio from the picture and size
from the product information.
Second, we created the 2D plate from the dimension calculated before, and then, we
extruded the 2D plate according to the depth of the plate from the product information. Topology
Optimization Plate Creating process.
After we created the reference plate, we selected a topology study. According to the
stiffness to weight ratio, the study focused on obtaining a weight reducing plate (50%, 60% and 70%
mass removing). Therefore, we can obtain the design that came with the maximum strength.
Next, we set the material of the plate to be Titanium alloys commercially pure grade 2
longitudinal.
Then, we determined fixtures on the plate. Therefore, we selected the holes at the bottom
part of the plat to be plate fixture.
After that, we created external force that acting to the plate which is 10 kg according to the
cat weight. The force act in the direction of the top to the bottom of the plate.
The last process before we run the study, we defied the preserved region of the plate which
were all the holes and the edge of the plate.
After we run the study, we obtained the weight reducing plate with rough surface. The plate
was cut according to the calculated minimal strain energy exerting to each mesh ( triangular mesh)
of the plate throughout many iterations. The result gives an optimal structural shape of the housing
elements of the reducer with largest stiffness, considering the given amount of mass that will be
removed from the initial design.
Last step, we cut the reference plate by drawing the 2D plan on over the reference one
according to the rough surface design and extruded cut the plate. Therefore, we obtained the
smooth surface design of the weight reducing plate.
Static Simulation Process
In the first step, we selected the study on command tab. Then, we selected static study.
Next, we created external force that acting to the plate which is 10 kg according to the cat
weight. The force act in the direction of the top to the bottom of the plate.
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After we created the external force, we created fixtures on the plate. Therefore, we selected
the holes at the bottom part of the plat to be plate fixture.
For the next step, we chose the material of the plate to be Titanium alloys commercially
pure grade 2 longitudinal.
Finally, we run the static study and obtained the result of stress, strain, displacement, and
safety factor of the plate. SOLIDWORKS calculated the safety factor of the plate from the strength
value of the plate divided by the stress occurring after the force exerting to the plate .
Result Comparison Process
After we obtained the result of stress, strain, displacement, and safety factor of the plate
from static study of each plate, we compared and discussed all the result to study how the force
effect the plate and to find the best design that had the safety factor of the plate be the same as
or more than the safety factor of the bone.
Result
1. The static result of original plate

Figure 3 The actual design dimension
Source: By researcher
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Figure 4 The actual design
Source: By researcher

Figure 5 Deformation of the actual design
Source: By researcher
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Table 3 Static result of original design
SIMULATION
STRESS
DISPLACEMENT
STRAIN
SAFETY FACTOR
MASS
VOLUME

VALUE
Max : 7.655 × 107 𝑁⁄𝑚2
Min : 1.025 × 102 𝑁⁄𝑚2
Max : 0.01134mm
Min : 0.001mm
Max : 5.787 × 10−4
Min : 1.269 × 10−9
4.5
0.82 grams
182.5𝑚𝑚2

For the figure 3 and 4, they demonstrated the actual design after measuring the dimension
and calculated for dimension less ratio. For the figure 5, it determined the deformation of the plate
after receiving the weight of the cat. Lastly, the table 3 showed the result from static test.
2. The static result of 50% weight reducing

Figure 6 50% mass decreased design
Source: By researcher
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Figure 7 Deformation of the 50% mass decreased design
Source: By researcher
Table 4 Static result of 50% mass decreased design
SIMULATION
VALUE
STRESS
Max : 6.017 × 107 𝑁⁄𝑚2
Min : 3.707 × 101 𝑁⁄𝑚2
DISPLACEMENT
Max : 0.01024mm
Min : 0.001mm
STRAIN
Max : 5.817 × 10−4
Min : 1.456 × 10−10
SAFETY FACTOR
5.7
MASS
0.61 grams or 74.39% of actual design
134.93 𝑚𝑚2
VOLUME
For the figure 6, it demonstrated the 50% mass decreased smooth surface design after we
cut the plate according to rough surface design. For the figure 7, it determined the deformation of
the 50% mass decreased plate after receiving the weight of the cat. Lastly, the table 4 showed the
result from static test.
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3. The static result of 60% weight reducing

Figure 8 60% mass decreased design
Source: By researcher

Figure 9 Deformation of the 60% mass decreased design
Source: By researcher
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Table 5 Static result of the 60% mass decreased design
SIMULATION
VALUE
STRESS
Max : 8.989 × 107 𝑁⁄𝑚2
Min : 1.677 × 10−2 𝑁⁄𝑚2
DISPLACEMENT
Max : 0.01638mm
Min : 0.001mm
STRAIN
Max : 6.819 × 10−4
Min : 1.203 × 10−13
SAFETY FACTOR
3.8
MASS
0.53 grams or 64.63% of actual design
117.47 𝑚𝑚2
VOLUME
For the figure 8, it demonstrated the 60% mass decreased smooth surface design after we
cut the plate according to rough surface design. For the figure 9, it determined the deformation of
the 60% mass decreased plate after receiving the weight of the cat. Lastly, the table 5 showed the
result from static test.
4. The static result of 70% weight reducing

Figure 10 70% mass decreased design
Source: By researcher
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Figure 11 Deformation of the 70% mass decreased design
Source: By researcher
Table 6 Static result of 70% mass decreased design
SIMULATION
VALUE
STRESS
Max : 8.996 × 107 𝑁⁄𝑚2
Min : 2.393 × 10−2 𝑁⁄𝑚2
DISPLACEMENT
Max : 0.01078mm
Min : 0.001mm
STRAIN
Max : 6.46 × 10−4
Min : 2.939 × 10−13
SAFETY FACTOR
3.8
MASS
0.5 grams or 60.98% of actual design
110.51 𝑚𝑚2
VOLUME
For the figure 10, it demonstrated the 70% mass decreased smooth surface design after we
cut the plate according to rough surface design. For the figure 11, it determined the deformation of
the 70% mass decreased plate after receiving the weight of the cat. Lastly, the table 6 showed the
result from static test.
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Discussion
The simulation results demonstrate that the plate’ s length of all case has been decreased
from the actual design. The 50% mass decreased design decreases to 41.54 mm and the 60% mass
decreased design decreases to 41. 61 mm and the 70% mass decreased design decreases to 41. 63
mm. For the stress distribution, the 50% case got the least maximum stress out of three cases which
is 6.017 × 107 𝑁⁄𝑚2 following by the 60% case and 70% case which are 8.989 × 107 𝑁⁄𝑚2 and
8.996 × 107 𝑁⁄𝑚2 .For the 50% case and 60% case, the maximum stress occurred at the side edges
of both middle holes which had no pin because this areas were the first breaking points of the plate.
Unlike the 70% case, the maximum stress occurred at the top of the first pin that installed in the
first hole of the bottom part of the plate. Moreover, the displacement of the 50% mass decreased
design still be the least value which is 0. 01024 mm. However, the maximum displacement of the
70% case value is less than the displacement of the 60% case value (0.01078 mm < 0.01638 mm).
Beside that, the maximum strain acting on the part of 50% case is the least value among the three
cases which is 5.817 × 10−4 following by 70% case and 60% case (6.46 × 10−4 and 6.819 × 10−4). For
safety factor, the 50% case result is 5.7 which is higher than the actual design (4.5) and others two
cases (3.8). Although, after using the geometry technique to cut the unnecessary part, the 50% case
can only obtain 74.39%, the 60% case can only obtain 64.63% and the 70% case can only obtain
60.98% of the actual.
Conclusion
As the result, we can conclude that the most appropriate design which has the maximum
stiffness to weight ratios is the 50% mass decreased case. We obtained that it can reduced the
overall mass to only 74.39% of its reference design. However, it got the least maximum stress acting
on the part and had the most safety factor value which exceeded the reference one and met the
bone safety factor range criteria. Moreover, it has the least value of displacement after receiving the
cat’ s weight and the simulation shows that it does not deform in an inappropriate way that can
harm the bone and the tissues nearby during the recovery period. In addition, the 50% case is the
most likely to be mass produced by nowadays machine due to its structure is not too complicate.
Suggestion
The limitations of this project need to be improved for further study and research by the
following suggestion:
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Firstly, using other techniques that could obtain more precise design of the smooth surface
design and can be manufactured.
Secondly, setting the surface around the top of first screw’s hole for two parts: 1. Cutting
part 2. Reserved part for the easier calculation of topology design.
Lastly, creating the product through the manufacturer. Then, testing the stiffness of the
product through some workshops. After that, conducting the test of cats using designed plate to get
recovery results and the side effect.
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เครื่องต้นแบบแปลงปลูกผักในร่มควบคุมด้วยระบบ IoT
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บทคัดย่อ
เนื่องด้วยสังคมเมืองมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และความต้องการปลูกผักรับประทานเองมีแนวโน้มสูงขึ้น
และด้วยเทคโนโลยีอุบัติใหม่ อาทิ IoT (Internet of Things) ร่วมกับพลังงานสะอาด เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ ทาให้
เกิดความคิดริเริ่มในการพัฒนาเครื่องต้นแบบแปลงปลูกผักในร่มควบคุมด้วยระบบ IoT ขึ้น เพื่อสนับสนุนการปลูกผัก
โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานสารองในกรณีไฟฟ้า ดับ และควบคุมดูแลการปลูกจากระยะไกล โดยสามารถ
ปลูกผักในพื้นที่ที่จากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การปลูก ผักบนคอนโดมิเนียม เป็นต้น โดยเครื่องต้นแบบนี้ มีการ
ทางานหลัก 2 ส่วน คือ ส่วนแรกเป็นการทางานผ่านเทคโนโลยี IoT ซึ่งจะเป็นระบบสั่งการทางานของปั๊มน้า ปั๊มปุ๋ย
พัดลม และไฟแอลอีดี และตรวจสอบค่าการปลูกต่างๆ แบบทันเวลา เช่น อุณหภูมิในอากาศ PH และค่าความชื้น
ในดิน และระดับแสงผ่าน Arduino และแอปพลิเคชัน Blynk ผลการทดลองพบว่า แปลงปลูกผักในร่มควบคุมด้วย
ระบบ IoT มีความถูกต้อง 100% แต่อัตราการเติบโตของผักจะช้ากว่าการปลูกภายนอกอาคาร ซึ่งสามารถพัฒนาต่อ
ในอนาคตได้โดยเพิ่มจานวน และ/หรือ เพิ่มกาลังไฟฟ้าของหลอดไฟส่องสว่างให้กับระบบมากขึ้น
คาสาคัญ: แปลงปลูกผักในร่ม ระบบ IoT พลังงานแสงอาทิตย์ Arduino แอปพลิเคชัน Blynk

Abstract
Due to the continuous expansion of urban society and the increasing demand for clean
vegetable, along with the emerging technologies, such as IoT (Internet of Things) and clean energy
sources, including solar energy, a prototype of indoor vegetable plantation controlled by IoT system
has been initiated. The key objectives of this indoor vegetable plantation controlled by IoT system
were to support growing vegetables by using solar energy as a backup power source in case of power
outages and to control the vegetable planting remotely through the IoT system. It also supported
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effectively growing vegetables in a limited area, for example, planting on condominiums, etc. The
prototype had the two main functions as follows. The first part was the IoT technology, which was
a system to control the operation of water and fertilizer pumps, fans, LEDs, and real-time plantation
parameters’ monitoring, such as air temperature, soil PH and moisture, and light levels, through
Arduino and Blynk application. Based on the experimental results, it was found that the indoor
vegetable plantation controlled by IoT system had 100% accuracy in performance. But, the
vegetable growth rate of such indoor vegetable plantation controlled by IoT system was a bit slower
than that of the outdoor plantation. This issue can be solved in the future by increasing the number
and/or increasing the power of the LEDs in the system.
Keywords: Indoor Vegetable Plot, IoT, Solar Energy, Arduino, Blynk
บทนา
สถานะการณ์ ปัจ จุบั น ผู้คนสนใจในการเพาะปลูก ผักเพื่อรั บประทานเองเพิ่ม ขึ้น แต่ มี ข้ อ จ ากัดทางด้าน
สภาพอากาศและด้านพื้นที่ในการเพาะปลูก เนื่องจากอาศัยในเขตเมือง ทั้งที่เป็นตึกแถว คอนโด หรืออาคารที่ไม่เอื้อ
ต่อการทาสวนผัก ไม่มเี วลาในการดูแลผัก และความยุ่งยากในการเพาะปลูก นอกจากนี้ การปลูกผักในร่มยังเกิดปัญหา
ในเรื่องของแสงสว่างที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผัก ในทางตรงข้ามการปลูกผักกลางแจ้งโดยทั่วไปจะประสบ
ปัญหาด้านแมลงศัตรูพืช และสภาพภูมิอากาศที่ไม่สามารถควบคุมได้ จึงทาให้ผลผลิตจากการปลูกผักทั้ง 2 รูปแบบ
มีคุณภาพต่า 5 โดยอุปกรณ์นี้ทางานผ่านเทคโนโลยี IoT ซึง่ ควบคุมการทางานของปั๊มน้า ปัม๊ ปุ๋ย พัดลม และไฟแอลอีดี
โดยระบบปั๊มจะทาการรดน้าและปุ๋ย พัดลมจะระบายอากาศและปรับสภาพอากาศภายในระบบ และหลอด LED
Grow Light (LED) ที่เป็นแบบ Strip จะให้แสงทดแทนแสงธรรมชาติ ที่พืชต้องการในการเจริญเติบโต โดยระบบ
สามารถเปิด ปิดไฟอัตโนมัติระหว่างช่วงเวลา 08.00-17.00 น. ของทุกวัน การทางานทั้งหมดจะถูกควบคุมผ่าน
Arduino โดยมีการรับส่งข้อมูลผ่าน ESP-01 และจะแสดงค่าการทางานผ่านเซ็นเซอร์ต่างๆ เช่น อุณหภูมิในอากาศ
ค่า PH และค่าความชื้นในดิน และระดับแสงในแอปพลิเคชัน Blynk บนโทรศัพท์มือถือ (ณัฐพล แสนคา, 2563) โดยมี
การทางานของแต่ละระบบตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ รวมไปถึงการนาพลังงานทดแทนจากโซล่าเซลล์มาใช้เป็นพลังงาน
สารองให้กับระบบในกรณีที่ไฟบ้านเกิดการขัดข้อง โดยเครื่องต้นแบบแปลงปลูกผักในร่มควบคุมด้วยระบบ IoT ที่
พัฒนาขึ้นจะสามารถ
 ควบคุมระบบการทางานอัตโนมัติทั้งหมดผ่านแอปพลิเคชัน Blynk
 ควบคุมอุณหภูมิภายในแปลงปลูกผักให้อยู่ในช่วง 20°C ถึง 25°C
 ควบคุมแสงทดแทนภายในตู้แปลงสวนผักไฮเทคให้เหมาะสมกับความต้องการของพืช ในช่วงความเข้ม
แสง 6,000 ถึง 11,000 Lux (Neonics, 2563)
 ควบคุมกรดด่างในดินของแปลงปลูกผักให้มีค่า PH อยู่ในช่วง 5 ถึง 7 เพื่อรองรับการปลูกผักหลากหลาย
ชนิด (Neonics, 2564)
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 โครงสร้างมีขนาดยาว 80 ซม. กว้าง 40 ซม. สูง 52 ซม. รองรับการปลูกผักกวางตุ้งฮ่องเต้ได้จานวน
8 ต้นต่อการปลูก 1 ครั้ง โดยการปลูกจะเว้นระยะห่างจากตู้ 10 ซม. และระยะห่างจากต้นพืช 20 ซม.
 ไฟฟ้าหลักที่ใช้ภายในโครงงานมาจากไฟฟ้าบ้าน 220V แปลงเป็นไฟฟ้า 12V เพื่อจ่ายให้ระบบต่างๆ
ภายในแปลงปลูกผัก
 มีแหล่งไฟฟ้าสารองมาจากโซล่าเซลล์ซึ่งเป็น ไฟฟ้า 12V เมื่อเกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าดับ ระบบจะสลับมาใช้
ไฟฟ้าสารองมาจากอุปกรณ์โซล่าเซลล์ และสลับกลับไปใช้งานไฟบ้านในกรณีที่ไฟฟ้า บ้านกลับใช้งานได้
อีกครั้งแบบอัตโนมัติ
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง/การทบทวนวรรณกรรม
- การปลูกผักกวางตุ้งฮ่องเต้
ผัก กวางตุ้ง ฮ่อ งเต้ ดัง ภาพที่ 1 มีถิ่น กาเนิด ที่ป ระเทศจีน ญี่ปุ่น และเอเชีย กลาง มีก้า นใบสีเ ขีย วอ่อ น
ลักษณะแบน ส่วนโคนก้านของใบจะขยายกว้างและหนา เป็นพืชที่มีวิตามินสูง เช่น วิตามินเอ วิตามินซี และมีธาตุ
อาหารจาพวกแคลเซียม และฟอสฟอรัส (Tom.Ji42.com, 2017)

ภาพที่ 1 ผักกวางตุ้งฮ่องเต้
ที่มา: Tom.Ji42.com (2017)
อุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตอยู่ระหว่าง 20°C ถึง 25°C สามารถทนต่อสภาพอุณหภูมิที่สูงได้ แต่
จะไม่ทนต่อความแห้งแล้งเนื่องจากเป็นพืชอายุสั้น ต้องการแสงแดดเต็มที่ตลอดทั้งวันเพื่อการสังเคราะห์อาหาร และ
สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี จะเจริญเติบโตได้ดีที่สุดในสภาพดินร่วนปนทรายที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีอินทรีย์วัตถุสูง
ค่าความเป็นกรด - ด่างอยู่ระหว่าง 5.5–6.8 และต้องการแสงสว่างที่มีค่าความเข้มแสงระหว่าง 6,000 - 11,000 Lux
- หลอดไฟปลูกต้นไม้ (LED Grow Light)
LED Grow Light คือ หลอดไฟที่ผลิตขึ้นมาเพื่อใช้สาหรับปลูกต้นไม้โดยเฉพาะ โดยความยาวของคลื่นแสง
ที่เรานามาใช้ประมาณ 430 - 460 nm (แสงสีน้าเงิน) และ 630 - 660 nm (แสงสีแดง) เพราะความยาวของคลื่นแสง
ในช่วงนี้เหมาะสาหรับการสังเคราะห์แสงของต้นไม้มากที่สุด และยังช่วยในการเจริญเติบโตของต้นไม้มากที่สุด (H2O
Hydro Garden, 2554)
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ประโยชน์ของแสงสีน้าเงิน (ความยาวคลื่นแสงประมาณ 430 - 460 nm)
1. เป็นช่วงความยาวคลื่นแสงที่ Chlorophyll a และ Chlorophyll b สามารถดูดซึมได้มาก
2. เร่งการเจริญเติบโตของลาต้น ช่วยให้ลาต้นแข็งแรง และลดปัญหาลาต้นยืดผิดรูป
3. กระตุ้นการผลิต Chlorophyll ทาให้ต้นไม้สามารถสังเคราะห์แสงได้มากยิ่งขึ้น
4. ช่วยให้ใบไม้แข็งแรงและมีสีเขียวสด สวยงาม
ประโยชน์ของแสงสีแดง (ความยาวคลื่นแสงประมาณ 630 - 660 nm)
1. เป็นช่วงความยาวคลื่นแสงที่ Chlorophyll a และ Chlorophyll b ดูดซึมได้ดี
2. เร่งดอก เร่งผล ช่วยบารุงดอกและผลให้สมบูรณ์ และช่วยขยายขนาดของผลผลิต
3. เร่งการเจริญเติบโตของราก และช่วยให้รากแข็งแรง
ประโยชน์ของ LED Grow Light
1. ให้แสงสว่างกับพืช ผัก และผลไม้ได้ตลอดเวลา
2. ช่วยให้พืช ผัก และผลไม้เติบโตได้ดี และมีสีที่น่ารับประทาน
3. ใช้งานได้นานถึง 50,000 ชั่วโมง
4. เร่งการเจริญเติบโตของพืช
5. ปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
6. เหมาะสาหรับการเพาะปลูกในโรงเรือน อาคาร คอนโด และบ้านเรือน
วิธีดาเนินการวิจัย
- การออกแบบโครงสร้างของโครงงาน
ภาพที่ 2 แสดงโครงสร้างของแปลงปลูกผักอัตโนมัติที่มีพื้นที่ใช้สอยแบบประหยัดเหมาะสาหรับพื้นที่ที่จากัด
โดยเน้นให้ความสะดวกสบายเคลื่อนย้ายง่าย ประกอบด้วย ถังกักเก็บน้าและถังปุ๋ย (ด้านซ้ายของภาพ) พื้นที่ใช้
เพาะปลูกผัก (ส่วนกลางของภาพ) และห้องคอนโทรล (ด้านขวาของภาพ)

ภาพที่ 2 แบบโครงสร้างของเครื่องต้นแบบแปลงปลูกผักในร่มควบคุมด้วยระบบ IoT
ถังกักเก็บน้าและถังกักเก็บปุ๋ย จะมีขนาดความกว้าง 18 ซม. ยาว 18 ซม. สูง 18 ซม. พื้นที่ใช้เพาะปลูก
เป็นส่วนโครงสร้างของแปลงปลูกผัก ซึ่งมีองค์ประกอบ 3 ส่วน ดังแสดงในภาพที่ 3 ส่วนที่ 1 เป็นพื้นที่ว่างสาหรับ
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การเจริญเติบโตของผัก ซึ่งมีขนาดความกว้าง 40 ซม. ยาว 80 ซม. สูง 57 ซม. ส่วนที่ 2 เป็นชั้นดินที่มีไว้เพื่อนาผัก
ลงปลูก ซึ่งมีขนาดความกว้าง 40 ซม. ยาว 80 ซม. สูง 7 ซม. และส่วนที่ 3 เป็นชั้นระบายน้าทิ้งที่มีถาดระบายมา
รองรับ และมีจุดต่อท่อเพื่อระบายน้าทิ้งออกจากตู้ ซึ่งมีขนาดความกว้าง 40 ซม. ยาว 80 ซม. สูง 10 ซม.

ภาพที่ 3 โครงสร้างของแปลงผัก
ห้องคอนโทรลมีส่วนประกอบหลัก 2 ชั้น คือ ชั้นที่ 1 พื้นที่วางชุดคอนโทรล และชั้นที่ 2 คือ พื้นที่วางแบตเตอรี่
โดยมีขนาดรวมกว้าง 40 ซม. ยาว 25 ซม. สูง 57 ซม. ภาพที่ 4 เป็นโครงสร้างของฐานแปลงปลูกผักที่จัดทาขึ้น เพื่อ
รองรับส่วนประกอบของ โดยฐานของโครงสร้างจะมีขนาดความยาว 130 ซม. กว้าง 40 ซม. สูง 3 ซม. โดยมีขาตั้ง
ยกสูงจากพื้น 10 ซม. จานวน 4 มุมของโครงสร้าง

ภาพที่ 4 ฐานรองของโครงสร้าง
- การออกแบบวงจรรวมของระบบควบคุม
ภาพที่ 5 แสดงวงจรของระบบควบคุมสมบูรณ์ ซึ่งประกอบด้วย บอร์ด Arduino Uno R3 ซึ่งใช้เป็นหน่วย
ประมวลผลกลางของระบบ NODEMCU มีหน้าที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและส่งค่าขึ้นระบบกลุ่มเมฆ (ลุงเมกเกอร์, 2563)
Power Supply หรื อ แหล่ง พลัง งานจากไฟบ้ า น แผงโซล่า เซลล์และแบตเตอรี่ (Masii Team, 2563) เพื่ อ ใช้ เ ป็ น
พลั ง งานส ารอง Relay Module เพื่ อ ใช้ ค วบคุ ม การเปิ ด ปิ ด การท างานของอุ ป กรณ์ ต่ า งๆ มอเตอร์ เ กี ย ร์ ที่ ใ ช้
ในการคนปุ๋ยน้าเพื่อกันการตกตะกอน ปั๊มกระแสตรง 2 ตัวใช้ในการรดน้าต้นไม้ และใส่ปุ๋ยน้า Float Switch ใช้ควบคุม
ระดับน้าในถังพัก โซลินอยวาล์วควบคุมเส้นทางการไหลของน้าและปุ๋ย LED Grow Light เพื่อใช้ทดแทนแสงธรรมชาติ
ที่พืชต้องการในการเจริญเติบโต เซนเซอร์วัดความเข้มแสงเพื่อวัดค่าแสงและสั่งการให้เปิดปิดไฟ LED ตามความ
ต้องการของพืช (Cybertice, 2563) เซนเซอร์วัดระยะทางเพื่อสังเกตความสูงของพืช (Cybertice, 2562) โมดูลนาฬิกา
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ใช้กาหนดเวลาการทางานของอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เวลาเปิดปิดไฟ LED เป็นต้น พัดลมระบายอากาศ อุปกรณ์ลด
แรงดันไฟฟ้า XL4015 Step down 5-36V to 1.25-35 VDC 5A และเซนเซอร์ต่างๆ ประกอบด้วย เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ
และความชื้นในอากาศ เซนเซอร์วัด PH ในดิน และเซนเซอร์วัดความชื้นในดิน

ภาพที่ 5 วงจรรวมของระบบควบคุม
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ภาพที่ 6 Flow Chart ของระบบระบายอากาศ
- การออกแบบระบบระบายอากาศ
โมดูลเซนเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิ (SHT20) นามาต่อร่วมกับ Arduino เพื่อตรวจสอบอุณหภูมิในอากาศ และ
ควบคุมการทางานของพัดลมระบายอากาศตามผังการทางานในภาพที่ 6
หลักการทางานของระบบระบายอากาศ คือ เมื่อเซนเซอร์มีการส่งค่าอุณหภูมิมาที่ Arduino เพื่อประมวลผล
ค่าอุณหภูมิที่รับมาจากโมดูลเซนเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิ (SHT20) ตามเงื่อนไขที่กาหนดในผังการดาเนินงาน ดังนี้
เงื่อนไขที่ 1 เมื่ออุณหภูมิในแปลงปลูกผักมีค่าน้อยกว่า 20°C พัดลมจะปิดการทางาน
เงื่อนไขที่ 2 เมื่ออุณหภูมิในแปลงปลูกผักมีค่ามากกว่า 25°C ระบบจะเปิดการทางานของพัดลมระบายอากาศ
เพื่อถ่ายเทอากาศและทาให้อุณหภูมิในแปลงปลูกลดลง
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ภาพที่ 7 Flow Chart ของระบบการรดน้า และรดปุ๋ย
- การออกแบบระบบรดนาและรดปุ๋ย
ระบบรดน้าและรดปุ๋ยจะมีการทางานโดยตรวจสอบค่าความชื้น และค่าความเป็นกรดด่าง (PH) ในดินจาก
โมดูลเซนเซอร์วัดความชื้นในดิน และโมดูลเซนเซอร์วัดปุ๋ยในดิน
การทางานของระบบรดน้าและรดปุ๋ยอัตโนมัติ มีหลักการทางานสาคัญ 2 ส่วน คือ เซนเซอร์วัดความชื้น
ในดินจะตรวจสอบค่าความชื้นในดิน และปรับความชื้นให้เหมาะสม ด้วยการปิด-เปิดการรดน้า ส่วนเซนเซอร์วัดปุ๋ยในดิน
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จะตรวจสอบและปรับค่าความเป็นกรดด่างในดินให้เหมาะสมต่อการปลูกพืช เช่น เติมน้าในกรณีที่ดินเป็นกรด และ
เติมปุ๋ยในกรณีที่ดินเป็นด่าง โดยเงื่อนไขการดาเนินการในภาพที่ 7 ดังนี้
เงื่อนไขที่ 1 เปิด - ปิดการรดน้าตามเวลาที่กาหนด โดยการกาหนดผ่านทางแอปพลิเคชัน Blynk จากตัวอย่าง
ผังการดาเนินงานในภาพที่ 7 กาหนดให้ระบบรดน้าอัตโนมัติวันละ 2 เวลา คือ 7.00 รดน้า 1 นาที และ 17.30 รดน้า
1 นาที โดยไม่คานึงถึงค่าที่รับจากเซนเซอร์
เงื่อนไขที่ 2 เมื่อค่าความชื้นในดินมีค่ามากกว่า 800 (ค่ามากแสดงถึงดินที่แห้ง) หรือ ค่าความเป็นกรดในดิน
น้อยกว่า 5 (ค่าน้อยแสดงถึงดินที่เป็นกรด) ระบบจะทาให้การรดน้าเป็นเวลา 1 นาที และหยุด 2 นาที
เงื่อนไขที่ 3 เมื่อค่าความความเป็นกรดในดินมีค่ามากกว่า 7 ระบบ จะทาให้การรดปุ๋ยเป็นเวลา 1 นาที และ
หยุด 2 นาที

ภาพที่ 8 Flow Chart ของระบบการให้แสง
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ภาพที่ 9 Flow Chart ของฟังก์ชั่นการให้แสง
- การออกแบบระบบให้แสงจาก LED ทดแทนแสงจากธรรมชาติ
ระบบให้แสงจาก LED ทดแทนแสงจากธรรมชาติจะทางานรวมกับโมดูลเซนเซอร์วัดความเข้มของแสง ระบบ
ให้แสงจาก LED ทดแทนแสงจากธรรมชาติจะตรวจค่าความเข้มแสงในแปลงปลูก และเปิด -ปิดไฟ LED เพื่อให้ค่าแสง
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ในแปลงปลูกมีความเหมาะสมต่อความต้องการและการเจริญเติบโตของผัก ตามเงื่อนไขการทางานแสดงใน ภาพที่ 8
และ 9 ดังนี้
เงื่อนไขที่ 1 ระบบให้แสงจาก LED ทดแทนแสงจากธรรมชาติจะเปิดการทางานในช่วงเวลา 08:00 น. –
17:00 น. ซึ่งสามารถแก้ไขเวลาผ่านแอปพลิเคชัน Blynk ได้ โดยพื้นที่เหนือแปลงปลูกจะมีหลอดไฟ LED 8 แถว
ซึ่งระบบกาหนดให้หลอดไฟแถวที่ 2 และ 7 ติดเมื่อระบบเริ่มทางาน
เงื่อนไขที่ 2 เมื่อค่าความเข้มของแสงมีค่า ต่ากว่า 6,000 Lux ระบบเปิดไฟเพิ่มขึ้นที ละคู่จนกระทั่งได้ ค่า
ความเข้มแสงตามที่ผักต้องการหรือจนกระทั่งเปิดไฟครบทุกดวง
เงื่อนไขที่ 3 เมื่อค่าความเข้มของแสงมีค่าสูงกว่า 11,000 Lux ระบบปิดไฟปิดไฟลงทีละคู่จนกระทั่งได้ค่า
ความเข้มแสงตามที่ผักต้องการ หรือเปิดไฟเฉพาะแถวที่ 2 และ 7 เท่านั้น

ภาพที่ 10 วงจรสวิตช์สลับการทางาน AC - DC อัตโนมัติ
- การออกระบบวงจรสวิตช์สลับการทางาน AC - DC อัตโนมัติ
ภาพที่ 10 แสดงวงจรสวิตช์สลับการทางานระหว่างระบบไฟ DC (Solar cell 12 VDC) กับระบบไฟ AC
(Switching Power Supply 220VAC/12VDC) เพื่อให้สามารถสลับการทางานของระบบได้ ในกรณีที่ ระบบไฟ AC
(Switching Power Supply 220VAC/12VDC) ไม่สามารถจ่ายไฟให้โหลดได้ วงจรจะสลับไปใช้ ระบบไฟ DC (Solar
cell 12 VDC) จาก Solar Cell แทน เพื่อให้ระบบทางานต่อ เนื่อง และเมื่อระบบไฟ AC กลับมาใช้งานได้ตามปกติ
วงจรจะตัดระบบไฟ DC อัตโนมัติ
ระบบ Power เป็นแหล่งจ่ายไฟทั้งหมด เพื่อนาไปใช้กับโหลดต่างๆ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็น
ระบบไฟ 12 VDC จาก Solar cell และส่ว นที่เ ป็น ไฟกระแสสลับ (AC) ซึ่ง ผ่า น (Switching Power Supply
220VAC/12VDC) ทั้ง 2 ส่วนนี้จะไม่สามารถทางานพร้อมกันได้ โดยระบบจะใช้งานในส่วนของระบบไฟที่เป็น AC

650

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ครบรอบ 60 ปี
ความท้าทายในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน : 24 มิถุนายน 2565

ซึ่งผ่าน (Switching Power Supply 220VAC/12VDC) เป็นหลัก และใช้ระบบไฟ Solar cell เป็นระบบสารอง จาก
วงจรการทางานจะเห็นได้ว่าแหล่งจ่ายไฟ ทั้ ง 2 ระบบจะไม่สามารถจ่ายไฟพร้อมกันได้เป็นการทางานที่แยกออกเป็น
2 ส่วน แต่มีจุดประสงค์เดียวกันคือสามารถจ่ายไฟไปให้โหลดได้ในแรงดันที่เท่ากันคือ 12 VDC
- ขันตอนการออกแบบหน้าแอปพลิเคชัน
แอปพลิเคชันของเครื่องต้นแบบแปลงปลูกผักในร่มควบคุมด้วยระบบ IoT พัฒนาบนแพลตฟอร์ม Blynk ซึ่ง
สามารถใช้งานได้ทั้งระบบ IOS และ Android ผ่านสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi) หรือแบบมีสาย เพื่อช่วยใน
เรื่องของความสะดวกสบาย โดยหน้าฟังก์ชันหลักของแอปพลิเคชัน ประกอบด้วย
1. SOIL คือ ระบบการควบคุมความชื้นในดิน
2. TEMP คือ ระบบการควบคุมอุณหภูมิในอากาศ
3. LIGHT คือ ระบบการควบคุมความเข้มแสง
4. PH คือ ระบบการควบคุมความเป็นกรดในดิน
5. WATER คือ ระบบของระดับน้าในถังน้า
โดยภาพที่ 11 แสดงตัวอย่างของแอปพลิเคชันในระบบการควบคุมความชื้นในดิน

ภาพที่ 11 ตัวอย่างของแอปพลิเคชันในระบบการควบคุมความชื้นในดิน
ผลการวิจัย
เครื่องต้นแบบแปลงปลูกผักในร่มควบคุมด้วยระบบ IoT ได้ถูกพัฒนาขึ้นแสดงในภาพที่ 12 และเพื่อประเมิน
ประสิทธิภาพของเครื่องต้นแบบแปลงปลูกผักในร่มควบคุมด้วยระบบ IoT ผู้วิจัยได้ทาการทดสอบการทางานของระบบ
ดังนี้
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ภาพที่ 12 เครื่องต้นแบบแปลงปลูกผักในร่มควบคุมด้วยระบบ IoT
- ระบบระบายอากาศ
จากการทดสอบการทางานของระบบระบายอากาศ พัดลมระบายอากาศมีการทางานตามเงื่อนไขที่กาหนด
โดยเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิจะสั่งให้พัดลมทางานก็ต่อเมื่ออากาศภายในแปลงปลูกผักมีอุณหภูมิมากกว่า 25°C และพัดลม
จะหยุดทางานก็ต่อเมื่ออากาศภายในแปลงปลูกผักมีอุณหภูมิน้อยกว่า 20°C
- ระบบแสงสว่างทดแทนแสงธรรมชาติ
จากการทดสอบการทางานของระบบแสงสว่างทดแทนแสงธรรมชาติ ระบบแสงสว่างทดแทนแสงธรรมชาติ
จะเปิดการทางานเวลา 08:00 น. และปิดการทางานเวลา 17:00 น. โดยมีการติดดับของหลอด LED ตามเงื่อนไข
ที่กาหนดดังแสดงในภาพที่ 13
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(ก) การทางานของหลอดไฟ Mode ==0

(ข) การทางานของหลอดไฟ Mode == 1

(ค) การทางานของหลอดไฟ Mode == 2

(ง) การทางานของหลอดไฟ Mode == 3

ภาพที่ 13 ผลการทดสอบระบบแสงสว่างทดแทนแสงธรรมชาติ
- ระบบการรดนาและรดปุ๋ย
จากการทดสอบการทางานของระบบการรดน้าและรดปุ๋ย ระบบจะเปิดการทางานเวลา 08:00 น. และปิดการ
ทางานเวลา 17:00 น. โดยเมื่อ PH < 5 หรือ D > 800 ระบบจะทาการรดน้าเป็นเวลา 1 นาที และหยุดการทางาน
เป็นเวลา 2 นาที และเมื่อ PH > 7 ระบบจะทาการรดปุ๋ยเป็นเวลา 1 นาที และหยุดการทางานเป็นเวลา 2 นาทีดังแสดง
ในภาพที่ 14

ภาพที่ 14 ผลการทดสอบระบบการรดน้าและรดปุ๋ย
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- ระบบแหล่งจ่ายพลังงาน
จากการทดสอบการทางานของระบบแหล่งจ่ายพลังงาน วงจรสวิตช์จะสลับการทางานไปเป็นระบบไฟ DC
(Solar cell 12 VDC) เมื่อระบบไฟ AC (Switching Power Supply 220VAC/12VDC) ไม่สามารถจ่ายไฟให้โหลดได้
และเมื่อระบบไฟ AC (Switching Power Supply 220VAC/12VDC) กลับมาใช้งานได้ตามปกติ วงจรจะตัดระบบไฟ
DC (Solar cell 12 VDC) อัตโนมัติ แสดงในภาพที่ 15

(ก) ไฟสถานะแสดงการใช้งานระบบไฟ AC

(ข) ไฟสถานะแสดงการใช้งานระบบโซล่าเซลล์

ภาพที่ 15 ผลการทดสอบระบบแหล่งจ่ายพลังงาน
- การเจริญเติบโตของผัก
จากการทดสอบและเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของผัก กวางตุ้งฮ่องเต้ ในการปลูก 3 รูปแบบ คือ ปลูก
ภายในอาคาร ปลูก ภายนอกอาคาร และปลูก ในเครื่ อ งต้ น แบบแปลงปลูก ผัก ในร่ ม ควบคุ ม ด้ ว ยระบบ IoT เป็ น
ระยะเวลาต่อเนื่อง 70 วัน ในการทดลองจะมีการเพาะต้นกล้าในสภาพแวดล้อมเดียวกันเป็นเวลา 20 วัน หลังจากนั้น
จะทาการแยกปลูกภายในอาคาร ภายนอกอาคาร และภายในแปลงปลูกผักในร่มควบคุมด้วยระบบ IoT โดยมีการ
รดน้าในเวลาเดียวกันทุกวัน คือ 8.00 น. และ 17.00 น. เป็นเวลา 1 นาที โดยสถานที่ปลูกภายในอาคารเป็นคอนโด
ที่มีแสงน้อยและไม่มีแสงจากธรรมชาติ ส่องถึง ในส่วนของภายนอกอาคารเป็นบ้านพักอาศัยที่มีทั้งพื้นที่และแสงจาก
ธรรมชาติที่เพียงพอต่อผักรวมถึงสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ในส่วนการปลูกผักโดยเครื่องต้นแบบแปลงปลูกผักในร่ม
ควบคุมด้วยระบบ IoT จะติดตั้งภายในคอนโดที่ไม่มีแสงจากธรรมชาติส่องถึงและควบคุมสภาพแวดล้อมโดยอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ ผลการเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของผักทั้ง 3 รูปแบบแสดงในภาพที่ 16-18
จากภาพที่ 16-18 จะสังเกตได้ว่าใบของการผักที่ปลูกภายนอกอาคารในช่วงแรกค่อนข้างที่จะเจริญเติบโต
ช้ากว่าภายในอาคารและแปลงปลูกผักในร่มควบคุมด้วยระบบ IoT ในช่วงระยะ 25 วันหลังจากนั้นจะค่อยเจริญ
เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากได้รับแสงแดดที่เพียงพอต่อความต้องการจนถึงในช่วงระยะวันที่ 55 ใบมีขนาดใหญ่
แต่ยังไม่พร้อมเก็บเกี่ยวได้เนื่องจากยังโตไม่เต็มที่ และในระยะวันที่ 60 ใบได้โดนพายุและแมลงกัดกินจนหมด ในส่วน
ของการปลูกภายในอาคารใบจะเจริญเติบโตจนถึงระยะวันที่ 35 และหลังจากนั้นจะค่อยๆ หยุดการเจริญเติบโต
เนื่องจากได้รับแสงที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ ผักจึงยืนต้นตาย ในส่วนของการปลูกภายในแปลงปลูกผักในร่ม
ควบคุมด้วยระบบ IoT ใบจะเจริญเติบโตช้ากว่าภายนอกอาคาร เนื่องจากแสงที่ ได้รับเป็นแสงทดแทนแสงธรรมชาติ
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จึงทาให้ใบเจริญเติบโตช้ากว่าแสงที่ได้รับจากธรรมชาติ แต่ผักยังสามารถเติบโตจนถึงกาหนดเก็บเกี่ยวในระยะ 70 วัน
ตามที่กาหนดได้

ภาพที่ 16 การเปรียบเทียบขนาดของใบผัก

ภาพที่ 17 การเปรียบเทียบความสูงของผัก
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ภาพที่ 18 การเปรียบเทียบจานวนของใบผัก

ภาพที่ 19 น้าหนักของผักที่ปลูกได้จากแปลงปลูกผักในร่มควบคุมด้วยระบบ IoT
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบน้าหนักของผัก
ประเภท
ภายในอาคาร
ภายนอกอาคาร
แปลงปลูกผักในร่มควบคุมด้วยระบบ IoT

น้าหนักของผักกวางตุ้ง
0g
0g
322.5 g

จากตารางเปรียบเทียบน้าหนักของผักระหว่างการปลูกภายในอาคาร ภายนอกอาคาร และภายในแปลง
ปลู ก ผั ก ในร่ม ควบคุมด้ว ยระบบ IoT พบว่ า การปลูกภายในและภายนอกอาคารไม่ สามารถเก็บ เกี่ย วผลผลิตได้
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เนื่องจากการล้มตายของผักของกลุ่มภายในอาคารที่มาสาเหตุจากการไม่ได้รับแสงในการเจริญเติบโต และกลุ่ม
ภายนอกอาคารที่ผักเติบโตได้ดี แต่ประสบปัญหาพายุฝนและแมลงกัดกินจนต้นผักล้ม ตายก่อนกาหนดการเก็บเกี่ยว
ตัวอย่างผลการทดลองเพียงกลุ่มที่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ คือ กลุ่มแปลงปลูกผักในร่มควบคุมด้วยระบบ IoT โดย
มีน้าหนักผักรวมทั้งหมด 8 ต้นที่ 322.5 กรัม และน้าหนักเฉลี่ยต่อต้นประมาณ 52.2 กรัมดังภาพที่ 19
สรุปและอภิปรายผล
จากการออกแบบเครื่องต้นแบบแปลงปลูกผักในร่มควบคุมด้วยระบบ IoT นั้น พบว่า ระบบการทางาน
โดยรวมทางานได้ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กาหนด 100% ในด้านผลผลิตการปลูกผักเครื่องต้นแบบแปลงปลูกผักในร่ม
ควบคุมด้วยระบบ IoT ให้ผลผลิตที่ดีกว่าการปลูกผักภายในอาคาร และการปลูกผักภายนอกอาคารที่ต้องการการดูแล
เป็นพิเศษ อย่างไรก็ตาม จากการทดลองจะสังเกตได้ว่าผักที่ปลูกในเครื่องต้นแบบแปลงปลูกผักในร่มควบคุมด้วย
ระบบ IoT มีการเจริญเติบโตช้ากว่าการปลูกภายนอกอาคาร ทั้งนี้ เนื่องจากความเข้มแสงของระบบแสงสว่างทดแทน
อาจจะยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของพืช ดังนั้น การเพิ่มความแสง LED ด้วยการเพิ่มจานวนหลอด และ/หรือ
เพิ่มกาลังของหลอด จึงมีความจาเป็นสาหรับการพัฒนาต่อไปในอนาคต
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การผลิตเชื้อเพลิง RDF-5 จากขยะพลาสติกโพลิเอทิลีนเทเรฟทาเลตและใบไม้แห้ง
THE PRODUCTION OF REFUSE-DERIVED FUEL-5 (RDF-5) FROM
POLYETHYLENE TEREPHTHALATE AND DRY LEAVES
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตและวิเคราะห์คุณสมบัติของเชื้อเพลิง RDF-5 จากส่วนผสมของขยะพลาสติก
โพลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต (PETE) และใบไม้แห้งโดยมีแป้งมันเป็นตัวประสาน นำขยะพลาสติกโพลิเอทิลีนเทเรฟทาเลตและ
ใบไม้แห้งมาบดให้มีขนาดเล็กลง นำมาผสมกับแป้งมันในอัตราส่วน 1 : 2 : 0.2, 2 : 1 : 0.2, และ 3 : 0 : 0.2 แล้วอัดเป็น
แท่งเชื้อเพลิง RDF-5 จากนั้นวิเคราะห์คุณสมบัติของเชื้อเพลิง RDF-5 ได้แก่ ความหนาแน่น ความชื้น ปริมาณเถ้า ปริมาณ
สารระเหย ค่าคาร์บอนคงตัว และค่าความร้อนสูง ผลการศึกษา พบว่า อัตราส่วนที่มีคุณสมบัติของเชื้อเพลิง RDF-5
ดีที่สุด คือ ขยะพลาสติกโพลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต : ใบไม้แห้ง : แป้งมัน เท่ากับ 2 : 1 : 0.2 โดยมีความหนาแน่น
ความชื้น ปริมาณเถ้า ปริมาณสารระเหย ค่าคาร์บอนคงตัว เท่ากับ 763.014±81.476 kg/m3, 4.818±1.589%,
5.171±0.904%, 90.694±1.860%, 90.013±2.455% ตามลำดั บ นอกจากนี ้ ย ั ง มี ค่ า ความร้ อนสู ง เท่ า กั บ
18.621±1.206 MJ/kg ซึ่งมีความเหมาะสมในการใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับผลิตกระแสไฟฟ้าได้
คำสำคัญ: RDF-5 พลาสติกโพลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต ใบไม้แห้ง
Abstract
The objective of this research was to produce and analyze the properties of RDF-5 fuel from
a mixture of polyethylene terephthalate (PETE) plastic waste and dry leaves with cassava starch as
a binder. PETE plastic waste and dry leaves were crushed to smaller sizes before being mixed with
cassava starch in the ratio of PETE plastic waste: dry leaves: cassava starch of 1: 2: 0.2, 2: 1: 0.2, and 3:
0: 0.2. The mixture, then, was compressed into fuel sticks. The properties of RDF-5 fuels, including
density, moisture content, ash content, volatile matter content, constant carbon, and calorific value,
were analyzed. The results show that the fuel stick with the best properties of RDF- 5 fuel is from
a mixture of PETE plastic waste: dry leaves: cassava starch at a ratio of 2: 1: 0.2, which has a density,
humidity, ash content, volatile content, and carbon stability of 763.014±81.476 kg/m3, 4.818±1.589% ,
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5.171±0.904%, 90.694±1.860%, and 90.013±2.455%, respectively. Moreover, it has a calorific value
of 18.621±1.206 MJ/kg, which is close to the standard 18.7 MJ/kg, making it suitable for use as a fuel
for power generation.
Keywords: RDF-5, Polyethylene Terephthalate Plastic, Dry Leaves
บทนำ
ปัจจุบันปัญหาขยะมูลฝอยโดยเฉพาะขยะประเภทพลาสติกมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส (โควิด 19) ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายให้ปฏิบัติงาน Work From Home
ทำให้มีการสั่งอาหารผ่านระบบบริการขนส่งอาหาร (Food Delivery) ส่งถึงที่บ้านหรือที่ทำงาน ส่งผลให้เกิดขยะมูลฝอย
ประเภทพลาสติกใช้ครั้งเดียว เช่น กล่องใส่อาหาร ถุงพลาสติก รวมถึงขวดพลาสติกชนิดโพลิเอทิลีนเทเรฟทาเลตหรือเพท
(Polyethylene Terephthalate: PETE) เพิ่มขึ้น ดังรายงานของกรุงเทพมหานคร มีปริมาณขยะพลาสติกทั้งหมด
3,440 ตัน/วัน (37 % ของปริมาณขยะทั้งหมด 9,370 ตันต่อวัน) ในเดือนเมษายน 2563 เพิ่มขึ้นจากปี 2562 (2,120 ตัน
ต่อวัน) โดยเพิ่มขึ้น 1,320 ตัน/วัน (เพิ่มขึ้นประมาณ 62%) (วิจารย์ สิมาฉายา, 2563) ซึ่งขยะพลาสติกหากมีการจัดการ
ที่ไม่เหมาะสมอาจก่อให้เกิดปัญหามลพิษในสิ่งแวดล้อมได้ หากมีการนำพลาสติกและขยะมูลฝอยอื่นๆ เช่น เศษกระดาษ
เศษไม้และใบไม้ เศษอาหาร เป็นต้น มาผ่านกระบวนการแปรรูปโดยผ่านกระบวนการจัดการต่างๆ เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติ
ทางกายภาพและคุณสมบัติทางเคมีเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel: RDF) ซึ่งเป็นกระบวนการที่กำลัง
เป็นที่สนใจทางหนึ่งในการลดปริมาณพลาสติกที่จะเข้าสู่กระบวนการกำจัดแบบฝัง กลบหรือเผา อีกทั้งยังเป็น อีก
ทางเลือกหนึ่งของการผลิตพลังงานเพื่อทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลซึ่งมีปริมาณลดน้อยลงและมีราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องใน
ปัจจุบัน
เชื้อเพลิงขยะ (RDF) แบ่งตามกระบวนการจัดการได้ 7 ชนิด ซึ่งในการผลิตเชื้อเพลิงขยะ RDF จะต้องพิจารณา
คุณสมบัติต่างๆ ได้แก่ มีค่าคาร์บอนคงตัวและปริมาณสารที่ระเหยได้สูง มีเถ้า ความชื้น และกำมะถันรวมต่ำ (กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม, 2555) ขยะมูลฝอยที่สามารถนำมาผลิตเชื้อเพลิง RDF ได้ เช่น เศษกระดาษ เศษไม้ เศษพลาสติก เป็นต้น
เชื้อเพลิง RDF นี้สามารถนำมาผลิตพลังงานไฟฟ้าได้โดยการป้อนสู่โรงผลิตไฟฟ้า ซึ่งโรงผลิตกระแสไฟฟ้าจะมีระบบ
บำบัดของเสียที่ได้จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงอยู่ เช่น เถ้า แก๊สพิษ การเชื้อเพลิงขยะ RDF จึงลดปัญหามลพิษจากขยะ
ได้มากขึ้น ดังนั้นในปัจจุบันจึงมีศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยโดยการแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงขยะกันมากขึ้น
จากข้อมูลสถานการณ์ขยะมูลฝอยของจังหวัดอุตรดิตถ์ปี พ.ศ. 2561 พบว่า ในเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์มีขยะ
มูลฝอยปริมาณมากถึง 13,928.40 ตัน (กรมควบคุมมลพิษ, 2561) ซึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์ได้ใช้หลักการ 3Rs (Reduce
Reuse and Recycle: 3Rs) โดยรณรงค์ให้ประชาชนและหน่วยงานภาครัฐได้คัดแยกขยะมูลฝอยออกเป็น 3 ประเภท
ได้แก่ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะทั่วไป เพื่อให้เทศบาลได้นำไปกำจัดวิธีการฝังกลบ หากมีการบริหารจัดการที่ไม่ดี
อาจส่งผลให้สภาพดิน น้ำ และอากาศ ถูกทำลายและเป็นแหล่งกำเนิดของเชื้อโรคได้ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาความ
เป็นไปได้ของการผลิตขยะเชื้อเพลิง RDF-5 ซึ่งเป็นการนำขยะมูลฝอยที่เผาไหม้ได้ คือ ขวดพลาสติกชนิดโพลิเอทิลีน
เทเรฟทาเลตผสมกับใบไม้แห้งมาผ่านกระบวนการอัดแท่ง โดยให้มีความหนาแน่นมากกว่า 600 kg/m3 และมีค่าความร้อนสูง
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เป็นไปตามมาตรฐาน ASTM E-75 เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างมูลค่าและใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อผลิตเชื้อเพลิง RDF-5 จากขยะพลาสติกโพลิเอทิลีนเทเรฟทาเลตและใบไม้แห้ง
2. เพื่อวิเคราะห์คุณสมบัติของเชื้อเพลิง RDF-5 จากขยะพลาสติกโพลิเอทิลีนเทเรฟทาเลตและใบไม้แห้ง
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง/การทบทวนวรรรณกรรม
1. ความรู้เกี่ยวกับเชื้อเพลิงขยะ RDF (Refuse Derived Fuel)
1.1 เชื้อเพลิงขยะ RDF (Refuse Derived Fuel) หมายถึง การนำขยะมูลฝอยที่ผ่านกระบวนการ
จัดการต่างๆ เช่น การคัดแยกวัสดุที่เผาไหม้ได้ออกมา การฉีกหรือตัดขยะมูลฝอยออกเป็นชิ้นเล็กๆ เพื่อปรับปรุง
คุณสมบัติในด้านความหนาแน่น ความชื้น ปริมาณเถ้า ปริมาณสารระเหย ค่าคาร์บอนคงตัว และ ค่าความร้อนสูง
ให้เหมาะสมในการใช้เป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า โดยเชื้อเพลิงขยะ RDF สามารถจำแนกได้เป็น 7 ชนิด ตามระบบ
การเผาไหม้ในเทคโนโลยีเตาเผาแบบต่างๆ เพื่อให้ได้ความร้อนในการผลิตกระแสไฟฟ้า ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 คุณลักษณะของเชื้อเพลิงขยะแต่ละชนิดและระบบการเผาไหม้
ชนิด
RDF-1 : MSW
RDF-2 : Coarse RDF
RDF-3 : Fluff RDF

RDF-4 : Dust RDF
RDF-5 : Densified RDF
RDF-6 : RDF Slurry
RDF-7 : RDF Syngas

กระบวนการจัดการ
ระบบการเผาไหม้
คัดแยกขยะมูลฝอยส่วนที่เผาไหม้ได้ออกมาด้วยมือ
Stoker
รวมทั้งขยะมีขนาดใหญ่
บดหรือตัดขยะมูลฝอยทำให้มีขนาดเล็กลงแบบหยาบๆ Fluidized Bed Combustor,
Multi fuel Combustor
คัดแยกขยะมูลฝอยที่เผาไหม้ได้เท่านั้น มีการบดหรือ Stoker
ตัดขยะมูลฝอยจนทำให้ 95% โดยน้ำหนัก สามารถ
ผ่านตะแกรงร่อนขนาด 2 นิ้วได้
เป็นขยะมูลฝอยจำพวกวัสดุที่เผาไหม้ได้ นำมาผ่าน
Fluidized Bed Combustor,
กระบวนการทำให้อยู่ในรูปของผงฝุ่น
Pulverized Fuel Combustor
ขยะมูลฝอยที่ผา่ นกระบวนการอัดแท่งหรือก้อน
Fluidized Bed Combustor,
3
โดยให้มีความหนาแน่นมากกว่า 600 kg/m
Multi fuel Combustor
ขยะมูลฝอยจำพวกวัสดุที่เผาไหม้ได้ มาผ่าน
Swirl Burner
กระบวนการทำให้อยู่ในลักษณะของ slurry
ขยะมูลฝอยจำพวกวัสดุที่เผาไหม้ได้มาผ่าน
Burner, Integrated
กระบวนการ gasification เพื่อผลิต syngas
Gasification-Combined Cycle
ที่สามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงประเภทแก๊ส
(IGCC)

ที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน (2559)
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1.2 ขยะมูลฝอย (Solid Waste) หมายถึง เศษต่างๆ ที่เหลือใช้หรือไม่ต้องการแล้ว รวมไปถึงเถ้ามูล
และซากสัตว์จากที่เลี้ยงสัตว์ หรือสิ่งที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ครัวเรือน และชุมชน ทั้งที่เป็นขยะมูลฝอยติดเชื้อ เป็นพิษ
และอันตราย แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1) ขยะอินทรีย์ เป็นขยะที่เน่าเสียและย่อยสลายได้เร็ว เช่น เศษผัก เปลือกผลไม้
เศษอาหาร ใบไม้ เศษเนื้อสัตว์ เป็นต้น 2) ขยะรีไซเคิล เป็นขยะที่สามารถนำไปแปรรูปเพื่อใช้ประโยชน์ใหม่ได้ เช่น
ขวดพลาสติก ขวดแก้ว กระดาษ กระป๋องเครื่องดื่มอะลู มิเนียม เศษพลาสติก เศษโลหะ กล่องเครื่องดื่มแบบยูเอชที
เป็นต้น 3) ขยะอันตราย เป็นขยะที่มีความเป็นอันตรายหรือมีส่วนประกอบเป็นสารที่อันตราย เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์
ถ่านไฟฉายหรือแบตเตอรี่โทรศัพท์เคลื่อนที่ กระป๋องสเปรย์บรรจุสารเคมี ตลับหมึก หลอดไฟ น้ำ ยาล้างห้องน้ำ เป็นต้น
และ 4) ขยะทั่วไป เป็นขยะนอกเหนือจากขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย ขยะประเภทนี้ย่อยสลายยาก
และไม่คุ้มค่าสำหรับการนำกลับมาใช้ใหม่ เช่น ถุงขนมขบเคี้ยว ซองบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป กล่องโฟม หลอดกาแฟ ซองกาแฟ
และซองน้ำตาล เป็นต้น (กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2559)
1.3 พลาสติก หมายถึง สารประกอบอินทรีย์ที่สังเคราะห์ขึ้นใช้แทนวัสดุธรรมชาติพลาสติก จัดเป็น
สารประกอบพวกไฮโดรคาร์บอนที่มีน้ำหนักโมเลกุลสูง ธาตุสำคัญ คือ คาร์บอน ไฮโดรเจน และออกซิเจน มีธาตุรอง
คือ ไนโตรเจน ฟลูออรีน คลอรีน และกำมะถัน เป็นต้น แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) เทอร์โมพลาสติก (Thermoplastic)
หรือเรซิน เมื่อได้รับความร้อนจะอ่อนตัว และเย็นแข็งตัว เปลี่ยนรูปได้ มีโครงสร้างโมเลกุลเป็นโซ่ตรงยาว 2) เทอร์โม
เซตติงพลาสติก (Thermosetting Plastic) ทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ และปฏิกิริยาเคมีได้ดี คงรูปหลังการ
ผ่านความร้อนหรือแรงดันเพียงครั้งเดียว เย็นลงจะแข็งมาก โดยสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกแห่งอเมริกา (The Society
of the Plastics Industry, Inc.) ได้กำหนดสัญลักษณ์มาตรฐานของพลาสติกที่นำกลับมารีไซเคิล (Recycle) ไว้ 7 ประเภท
ดังตารางที่ 2 (ชมพูนุท พรหมภักดิ์, 2563)
ตารางที่ 2 ตัวอย่างพลาสติกแต่ละประเภท
สัญลักษณ์

ชื่อ
ลักษณะ
ตัวอย่าง
โพลีเอทิลีน เทเรฟทาเลต ขวดพลาสติกใสๆ มองทะลุได้ ขวดน้ำเปล่า ขวดน้ำอัดลม ขวดน้ำมันพืช
โพลีเอทิลีน
ความหนาแน่นสูง

พลาสติกสีขาวและสีอื่น
ที่เป็นสีทึบ

ขวดนม ขวดแชมพู ขวดน้ำยาปรับผ้านุ่ม
ผลิตภัณฑ์ซกั ผ้า กระปุกยา

โพลีไวนิล คลอไรด์
หรือพีวีซี

วัสดุที่เป็นแบบแข็ง
หรือเป็นยาง

ท่อพีวีซีที่ใช้ในการก่อสร้าง ของเล่นเด็ก
แฟ้มใส่เอกสาร บัตร หลอด

โพลีเอทิลีน
ความหนาแน่นต่ำ

เป็นฟิล์มพลาสติกที่ยืดหยุ่นได้ ถุงพลาสติกมีหูหิ้ว หลอดพลาสติก
พลาสติกแรปห่ออาหาร

โพลีโพพีลีน (PP)
พลาสติกแข็ง

ใช้เป็นบรรจุภณ
ั ฑ์อาหาร

ถ้วยโยเกิร์ต ถ้วยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบบแข็ง
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ตารางที่ 2 ตัวอย่างพลาสติกแต่ละประเภท (ต่อ)
สัญลักษณ์

ชื่อ

ลักษณะ

ตัวอย่าง

โพลีสไตรีน (PS)

พลาสติก ลักษณะแข็ง
มันวาว เปราะแตกง่าย

ช้อน ส้อมพลาสติกตามร้านสะดวกซื้อ
ภาชนะโฟม ฝาแก้วกาแฟ

พลาสติกอื่นๆ

เป็นพลาสติกแข็งใช้ซ้ำได้

ขวดนมเด็ก ขวดน้ำดื่ม กล่องใส่อาหาร

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
รัตติกร เจริญพจน์ (2562) ได้ศึกษาศักยภาพการผลิตกระแสไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะ โดยการคัดแยกขยะ
ในชุมชน 5 ตัวอย่าง จากการใช้เครื่องคัดแยกขยะคัดแยกขยะเชื้อเพลิง RDF ได้ 32.24% จากตัวอย่างขยะ 6.20-6.67 ตัน
ค่าความร้อนสูงของเชื้อเพลิง RDF แต่ละตัวอย่างมีค่าแตกต่างกัน เนื่องจากแต่ละตัวอย่างมีขยะพลาสติกคละชนิด
จึงมีค่าความร้อนสูงเฉลี่ย 4,010.6 kcal/kg
ชนะยุทธ รัตนกาล (2560) ได้ศึกษารูปแบบที่เหมาะสมในการแปรรูปขยะเป็นเชื้อเพลิงขยะ (Refuse Derived
Fuel: RDF) ของหน่วยงานในพื้นที่กองทัพอากาศดอนเมือง โดยนำขยะมาคัดแยกด้วยเครื่องจักร เพื่อแยกวัสดุท่มี ี
ส่วนผสมของเหล็ก และวัสดุที่มีน้ำหนักเบาออก ซึ่งส่วนที่เหลือ คือ เชื้อเพลิงขยะ ประเภท RDF-3 โดยสามารถนำไป
อัดก้อนเพื่อสะดวกต่อการจัดเก็บและขนส่ง และสามารถนำไปทดแทนเชื้อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรมได้
วสันต์ ปินะเต และ ดวงกมล ดังโพนทอง (2559) ได้ศึกษาการผลิตเชื้อเพลิง RDF-5 จากขยะชุมชน: กรณีศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จากการนำขยะภายในมหาวิทยาลัยมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงขยะ RDF-5 ซึ่งขยะที่นำมาใช้
ในการผลิตประกอบไปด้วย พลาสติก ใบไม้ และกระดาษ โดยใช้แป้งมันและปูนขาวเป็นตัวประสาน โดยทำการศึกษา
ทั้งหมด 5 อัตราส่วน คือ 1 : 1 : 1 / 0.0 : 0.2, 1.5 : 1 : 1 / 0.1 : 0.1, 1 : 1.5 : 1 / 0.1 : 0.1, 1 : 1 : 1.5 / 0.1 : 0.1,
1 : 1 : 1 / 0.1 : 0.1 พบว่าเชื้อเพลิงขยะ RDF-5 ในอัตราส่วน 1 : 1 : 1 / 0.1 : 0.1 เป็นอัตราส่วนที่มีคา่ ความร้อนสูง
สูงสุด คือ 26.352 MJ/kg ซึ่งตามมาตรฐาน มก-ธกส. และมาตรฐาน ASTM ไม่ควรน้อยกว่า 19.00 MJ/kg และมีต้นทุน
การผลิตต่อหน่วยของเชื้อเพลิง RDF-5 อยู่ที่ 2.645 บาท/กิโลกรัม
ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงเป็นการทดลองนำขวดพลาสติกชนิดโพลิเอทิลีนเทเรฟทาเลตผสมกับใบไม้แห้งในอัตราส่วน
ต่างๆ โดยใช้แป้งมันเป็นตัวประสาน แล้วนำมาขึ้นรูปผ่านกระบวนการอัดแท่ง จากนั้นนำไปวิเคราะห์คุณสมบัติ
ของแท่งเชื้อเพลิง RDF-5 เทียบกับมาตรฐาน ASTM
วิธีดำเนินการวิจัย
การผลิตเชื้อเพลิง RDF-5 จากขยะพลาสติกโพลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต และใบไม้แห้ง โดยใช้แป้งมันเป็นตัวประสาน
พร้อมวิเคราะห์คุณสมบัติของเชื้อเพลิง RDF-5 ได้แก่ ค่าความหนาแน่น ความชื้น ปริมาณเถ้า ปริมาณสารระเหย
ค่าคาร์บอนคงตัว และค่าความร้อนสูง ตามวิธีมาตรฐานของ ASTM (American Society for Testing and Materials)
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1. การผลิตเชื้อเพลิง RDF-5
เตรียมส่วนผสมโดยการนำพลาสติกโพลิเอทิลีนเทเรฟทาเลตและใบไม้แห้ง บดด้วยเครื่องบดขนาด 5 และ 3 แรงม้า
ตามลำดับ ให้มีขนาดไม่เกิน 0.6 ตารางมิลลิเมตร นำมาผสมกับแป้งมันที่ทำหน้าที่เป็นตัวผสานตามอัตราส่วนที่ต้องการ
ด้วยเครื่องผสม เติมน้ำจนได้ส่วนผสมที่มีลักษณะจับตัวเป็นก้อนเมื่อใช้มือกำ โดยใช้พลาสติกโพลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต :
ใบไม้แห้ง : แป้งมัน ซึ่งแบ่งเป็น 3 ชุดการทดลอง ได้แก่ ชุดการทดลอง A; 1 : 2 : 0.2 ชุดการทดลอง B; 2 : 1 : 0.2 และ
ชุดการทดลอง C; 3 : 0 : 0.2 ชุดการทดลองละ 3 ซ้ำ จากนั้นมาอัดขึ้นรูปด้วยเครื่องอัดแท่งขนาด 3 แรงม้า จะได้แท่ง
เชื้อเพลิง RDF-5 ออกมา (ภาพที่ 1) ให้ตัดแท่งเชื้อเพลิง RDF-5 ที่มีลักษณะสมบูรณ์เป็นท่อน โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลาง
ประมาณ 4 เซนติเมตร และมีความยาวท่อนละประมาณ 20 เซนติเมตร นำไปตากแดดจนมีน้ำหนักคงที่ และนำแท่ง
เชื้อเพลิง RDF-5 ไปวิเคราะห์คุณสมบัติ ได้แก่ ค่าความหนาแน่น ค่าความชื้น ปริมาณเถ้า ปริมาณสารระเหย ค่าคาร์บอน
คงตัว และค่าความร้อนสูงต่อไป

(ก)
(ข)
ภาพที่ 1 (ก) การบดพลาสติก (ข) การบดใบไม้แห้ง (ค) การอัดแท่งเชื้อเพลิง RDE-5

(ค)

2. การวิเคราะห์คุณสมบัติของเชื้อเพลิง RDF-5
2.1 การหาค่าความหนาแน่น โดยการหาน้ำหนักและปริมาตรแท่งเชื้อเพลิง RDF-5 นำมาคำนวณหาค่า
ความหนาแน่น ซึ่งแท่งเชื้อเพลิง RDF-5 ต้องมีค่าความหนาแน่นไม่น้อยกว่า 600 kg/m3 ตามมาตรฐานของกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ดังสมการ (1)
D =
เมื่อ

D
M
V

m
v

…(1)

คือ ความหนาแน่นของแท่งเชื้อเพลิง (kg/m3)
คือ มวลของแท่งเชื้อเพลิง (kg)
คือ ปริมาตรของแท่งเชื้อเพลิง (m3)
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2.2 การหาค่าความชื้น โดยการตัดแท่งเชื้อเพลิง RDF-5 บริเวณปลายทั้ง 2 ข้าง และส่วนกลาง
บริเวณละ 1 ตัวอย่าง น้ำหนักตัวอย่างละ 1 กรัม นำถ้วยอะลูมิเนียมไปอบอุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส ชั่งน้ำหนัก
จนน้ำหนักถ้วยคงที่ นำตัวอย่างแท่งเชื้อเพลิง RDF-5 ใส่ถ้วยอลูมิเนียม ชั่งน้ำหนัก จากนั้นนำไปอบที่อุณหภูมิ 105
องศาเซลเซียส นำมาชั่งน้ำหนักทุก 30 นาที จนน้ำหนักคงที่ นำมาคำนวณหาค่าความชื้น ซึ่งแท่งเชื้อเพลิง RDF-5
ต้องมีค่าความชื้นไม่เกินร้อยละ 7-28 โดยน้ำหนัก ตามมาฐานของสหราชอาณาจักร ดังสมการ (2)
M=100× (
เมื่อ

M
W0
W1
W2

W1 -W2
)
W2 -W0

…(2)

คือ ร้อยละของความชื้น
คือ น้ำหนักของถ้วยอะลูมิเนียมที่ใช้ในการทดลอง (g)
คือ น้ำหนักของตัวอย่างเชื้อเพลิง RDF-5 พร้อมถ้วยอลูมิเนียมก่อนอบ (g)
คือ น้ำหนักของตัวอย่างเชื้อเพลิง RDF-5 พร้อมถ้วยอลูมิเนียมหลังอบ (g)

2.3 การหาค่าปริมาณเถ้า ปริมาณสารระเหย ค่าคาร์บอนคงตัว และค่าความร้อนสูง โดยการตัด
แท่งเชื้อเพลิง RDF-5 บริเวณปลายทั้ง 2 ข้าง และส่วนกลางของแท่งเชื้อเพลิง RDF-5 บริเวณละ 1 ตัวอย่าง น้ำหนัก
ตัวอย่างละ 1 กรัม แล้วบดให้ละเอียด นำถ้วยตัวอย่างเปล่าไปชั่งน้ำหนัก ใส่ตัวอย่างแท่งเชื้อเพลิง RDF-5 ที่บดละเอียด
ลงในถ้วย ชั่งน้ำหนัก จากนั้นนำไปเข้าเครื่อง Bomb Calorimeter เพื่อหาค่าต่างๆ ดังนี้
1) การหาปริมาณเถ้า แท่งเชื้อเพลิง RDF-5 ต้องมีปริมาณเถ้าไม่เกินร้อยละ 12 โดยน้ำหนัก
ตามมาตรฐานของสหราชอาณาจักร ดังสมการ (3)
W3 -W4
A=100× (
)
W
เมื่อ

A
W3
W4
W

…(3)

คือ ร้อยละของเถ้า
คือ น้ำหนักตัวอย่างเชื้อเพลิง RDF-5 พร้อมถ้วยหลังการเผา (g)
คือ น้ำหนักของถ้วยตัวอย่างหลังการเผา (g)
คือ น้ำหนักของตัวอย่างเชื้อเพลิง RDF-5 ก่อนการเผา (g)

2) การหาปริมาณสารระเหย แท่งเชื้อเพลิง RDF-5 ต้องมีปริมาณสารระเหยสูง ตามมาตรฐาน
ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม สามารถคำนวณได้ ดังสมการ (4)
W5 -W6
V=100× (
) -M
W
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เมื่อ

V
W5
W6
W
M

คือ ร้อยละของสารระเหย
คือ น้ำหนักตัวอย่างเชื้อเพลิง RDF-5 พร้อมถ้วยก่อนการเผา (g)
คือ น้ำหนักตัวอย่างเชื้อเพลิง RDF-5 พร้อมถ้วยหลังการเผา (g)
คือ น้ำหนักของตัวอย่างเชื้อเพลิง RDF-5 ก่อนการเผา (g)
คือ ร้อยละของความชื้น

3) การหาค่าคาร์บอนคงตัว แท่งเชื้อเพลิง RDF-5 ต้องมีค่าคาร์บอนคงตัวสูง ตามมาตรฐาน
ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมสามารถคำนวณได้ ดังสมการ (5)
ร้อยละของคาร์บอนคงตัว (C) = 100 – ร้อยละของความชื้น – ร้อยละของเถ้า

…(5)

4) การหาค่าความร้อนสูง แท่งเชื้อเพลิง RDF-5 ต้องมีค่าความร้อนสูงไม่น้อยกว่า 18.7 MJ/kg
ตามมาตรฐานของสหราชอาณาจักร สามารถคำนวณได้ ดังสมการ (6)
Hg =
เมื่อ

Hg
T
W
e1
e2
e3
m

tw - e1 - e2 - e3
m

…(6)

คือ ค่าความร้อนสูง (cal/g)
คือ อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นจากการทดลอง (°C)
คือ ค่าพลังงานของลูกบอมบ์ที่ได้จากการทำการ Standardization (cal/°C)
คือ ค่าความร้อนจากกรดไนตริก โดยทั่วไปจะกำหนดให้มีค่าเท่ากับ 0
คือ ค่าความร้อนจากกรดซัลฟูริก โดยทั่วไปจะกำหนดให้มีค่าเท่ากับ 0
คือ ค่าความร้อนจากฟิวส์ นำฟิวส์เริม่ ต้น (10 cm) ลบฟิวส์ที่เหลือ
มาคูณ 2.3 (cal/cm)
คือ น้ำหนักตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง (g)

ผลการวิจัย
1. การผลิตเชื้อเพลิง RDF-5 โดยการผสมพลาสติกโพลิเอทิลีนเทเรฟทาเลตต่อใบไม้แห้งต่อแป้งมันในอัตราส่วน
1 : 2 : 0.2 (ชุดการทดลอง A) 2 : 1 : 0.2 (ชุดการทดลอง B) และ 3 : 0 : 0.2 (ชุดการทดลอง C) แล้วขึ้นรูปด้วย
เครื่องอัดแท่งเป็นรูปทรงกระบอก พบว่า สามารถขึ้นรูปได้ 2 ชุดการทดลอง ได้แก่ ชุดการทดลอง A และ B แท่ง
เชื้อเพลิง RDF-5 มีลักษณะเป็นรูปทรงกระบอก มีสีดำ พื้นผิวขรุขระ เมื่อสังเกตด้วยตาเปล่าจะเห็นชิ้นพลาสติกอยู่ใน
แท่งเชื้อเพลิง RDF-5 และไม่สามารถขึ้นรูปได้ 1 ชุดการทดลอง ได้แก่ ชุดการทดลอง C เนื่องจากพลาสติกเกาะแน่น
อยู่ภายในจนไม่สามารถไหลออกมาได้ ดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ผลการผลิตเชื้อเพลิง RDF-5
ชุดการ
ทดลอง
A

อัตราส่วน (พลาสติกโพลิ
เอทิลีนเทเรฟทาเลต :
ใบไม้แห้ง : แป้งมัน)
1 : 2 : 0.2

ผลการอัดแท่ง

หมายเหตุ

สามารถขึ้นรูปได้

ไหลออกจากเครื่องอัด
แท่งได้ดี

B

2 : 1 : 0.2

สามารถขึ้นรูปได้

ไหลออกจากเครื่องอัด
แท่งได้ปานกลาง

C

3 : 0 : 0.2

ไม่สามารถขึ้นรูปได้ ไหลออกจากเครื่องอัด
แท่งไม่ได้

เชื้อเพลิง RDF-5

2. การวิเคราะห์คุณสมบัติของเชื้อเพลิง RDF-5 พลาสติกโพลิเอทิลีนเทเรฟทาเลตและใบไม้แห้ง มีการวิเคราะห์
ทั้งหมด 6 คุณสมบัติ ผลการวิจัยพบว่า ค่าความหนาแน่นเฉลี่ยของชุดการทดลอง A เท่ากับ 657.340 ±31.453 kg/m3
และชุดการทดลอง B เท่ากับ 763.014 ±81.476 kg/m3 มีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ค่าเปอร์เซ็นต์ความชื้นเฉลี่ย
ของชุดการทดลอง A เท่ากับ 7.048 ±0.614 % และชุดการทดลอง B เท่ากับ 4.818±1.589 % มีค่าไม่เกินเกณฑ์
มาตรฐานค่าเปอร์เซ็นต์ปริมาณเถ้าเฉลี่ย ของชุดการทดลอง A เท่ากับ 7.991 ±0.990 % และชุดการทดลอง B เท่ากับ
5.171 ±0.904 % มีค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน ค่าเปอร์เซ็ นต์ปริมาณสารระเหยเฉลี่ยของชุดการทดลอง A เท่ากับ
86.481 ±0.298 % และชุดการทดลอง B เท่ากับ 90.694 ±1.860 % มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ค่าเปอร์เซ็นต์
คาร์บอนคงตัวเฉลี่ยของชุดการทดลอง A เท่ากับ 84.963 ±0.640 % และชุดการทดลอง B เท่ากับ 90.013 ±2.455 %
มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และค่าความร้อนสูงเฉลี่ยของชุดการทดลอง A เท่ากับ 17.378 ±0.349 MJ/kg และ
ชุดการทดลอง B เท่ากับ 18.621 ±1.206 MJ/kg มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ส่วนชุดการทดลอง C ที่ขึ้นรูปไม่ได้
จึงไม่นำมาวิเคราะห์คุณสมบัติได้ ดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์คุณสมบัติของเชื้อเพลิง RDF-5
ชุดการ ความหนาแน่น
ความชื้น
3
ทดลอง
(kg/m )
(%)
A
657.340±31.453 7.048±0.614
B
763.014±81.476 4.818±1.589
C
เกณฑ์
> 600
< 7-28

ปริมาณเถ้า
ปริมาณสาร
ค่าคาร์บอน ค่าความร้อนสูง
(%)
ระเหย (%)
คงตัว (%)
(MJ/kg)
7.991±0.990 86.481±0.298 84.963±0.640 17.378±0.349
5.171±0.904 90.694±1.860 90.013±2.455 18.621±1.206
< 12
สูง
สูง
18.7

สรุปและอภิปรายผล
การวิจัยนี้ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ การผลิตเชื้อเพลิง RDF-5 และการวิเคราะห์คุณสมบัติของเชื้อเพลิง
RDF-5 สรุปและอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้
สรุปผล
1. การผลิตเชื้อเพลิง RDF-5 จากขยะพลาสติกโพลิเอทิลีนเทเรฟทาเลตและใบไม้แห้งสามารถขึ้นรูปได้ 2 ชุด
การทดลอง ได้แก่ ชุดการทดลอง A และชุดการทดลอง B ส่วนชุดการทดลอง C ไม่สามารถขึ้นรูปได้
2. การวิเคราะห์คุณสมบัติของเชื้อเพลิง RDF-5 มีการวิเคราะห์ทั้งหมด 6 คุณสมบัติ ได้แก่ ความหนาแน่น ความชืน้
ปริมาณเถ้า ปริมาณสารระเหย ค่าคาร์บอนคงตัว และค่าความร้อนสูง พบว่า ชุดการทดลอง A มีค่าความหนาแน่น
657.340±31.453 kg/m3 ความชื้นร้อยละ 7.048±0.614 ปริมาณเถ้าร้อยละ 7.991±0.990 ปริมาณสารระเหย
ร้อยละ 86.481±0.298 ค่าคาร์บอนคงตัวร้อยละ 84.963±0.640 และค่าความร้อนสูง 17.378±0.349 MJ/kg
ชุดการทดลอง B มีค่าความหนาแน่น 763.014±81.476 kg/m3 ความชื้นร้อยละ 4.818±1.589 ปริมาณเถ้าร้อยละ
5.171±0.904 ปริมาณสารระเหยร้อยละ 90.694±1.860 ค่าคาร์บอนคงตัวร้อยละ 90.013±2.455 และค่าความร้อนสูง
18.621±1.206 MJ/kg ส่วนชุดการทดลอง C ไม่สามารถขึ้นรูปเป็นแท่งเชื้อเพลิง RDF-5 ได้ จึงไม่มีการวิเคราะห์คุณสมบัติ
ของชุดการทดลองนี้
อภิปรายผล
1. จากผลการผลิตเชื้อเพลิง RDF-5 จากขยะพลาสติกโพลิเอทิลีนเทเรฟทาเลตและใบไม้แห้ง พบว่า สามารถ
ขึ้นรูปได้ 2 ชุดการทดลอง ได้แก่ ชุดการทดลอง A และชุดการทดลอง B ส่วนชุดการทดลอง C ไม่สามารถขึ้นรูปได้ ซึง่
ชุดการทดลอง A และ B มีส่วนประกอบของพลาสติกโพลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต ใบไม้แห้ง และแป้งมัน ในอัตราส่วน
1 : 2 : 0.2 และ 2 : 1 : 0.2 ตามลำดับ จึงส่งผลให้สามารถขึ้นรูปได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของวสันต์ ปินะเต และ ดวงกมล
ดังโพนทอง (2559) ที่ศึกษาการผลิตเชื้อเพลิง RDF-5 จากขยะชุมชน : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยการ
นำขยะภายในมหาวิทยาลัยมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงขยะ RDF-5 ในอัตราส่วนต่างๆ กัน ซึ่งพบว่า พลาสติก ใบไม้ และ
กระดาษสามารถนำมาผลิตเชื้อเพลิง RDF-5 ได้ โดยใช้แป้งมันหรือปูนขาวเป็นตัวประสาน ส่วนชุดการทดลอง C
ในงานวิจัยนี้ไม่มีส่วนประกอบของใบไม้แห้ง จึงทำให้ส่วนผสมซึ่งมีเฉพาะพลาสติกโพลิเอทิลีนเทเรฟทาเลตกับแป้งมัน
ติดแน่นอยู่ในกระบอกอัดแท่งจนไม่สามารถขึ้นรูปได้

667

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ครบรอบ 60 ปี
ความท้าทายในการพัฒนานวัตกรรมเพือ่ ความยั่งยืน : 24 มิถุนายน 2565

2. จากผลการวิเคราะห์คุณสมบัตขิ องเชื้อเพลิง RDF-5 ทัง้ 6 คุณสมบัติ ได้แก่ ความหนาแน่น ความชื้น ปริมาณเถ้า
ปริมาณสารระเหย ค่าคาร์บอนคงตัว และค่าความร้อนสูง นำมาอภิปรายผล ดังนี้
จากผลการวิเคราะห์ความหนาแน่นของเชื้อเพลิง RDF-5 พบว่า ชุดการทดลอง A และชุดการทดลอง B มีค่า
ความหนาแน่นเท่ากับ 657.340±31.453 และ 763.014±81.476 kg/m3 ตามลำดับ ซึ่งเป็นค่าที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ในการผลิตเชื้อเพลิง RDF-5 (> 600 kg/m3) โดยความหนาแน่นของชุดการทดลอง B มีค่ามากกว่าชุดการทดลอง A
ทั้งนี้เนื่องจากชุดการทดลอง B มีส่วนผสมของพลาสติกโพลิเอทิลีนเทเรฟทาเลตมากกว่าชุดการทดลอง A ซึ่งพลาสติก
มีส่วนช่วยในการอัดแน่น ดังนั้นชุดการทดลอง B จึงมีความเหมาะสมในการผลิตเชื้อเพลิง RDF-5
จากผลการวิเคราะห์ความชื้นของเชื้อเพลิง RDF-5 พบว่า ชุดการทดลอง A และชุดการทดลอง B มีค่าความชื้น
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของสหราชอาณาจักร ที่กำหนดค่าความชื้นของเชื้อเพลิง RDF-5 ว่าต้องมีค่าไม่เกินร้อยละ 7-28
โดยน้ำหนัก โดยแท่งเชื้อเพลิง ชุดการทดลอง B มีค่าความชื้นเท่ากับ 4.818±1.589% ซึ่งต่ำกว่าชุดการทดลอง A
(7.048±0.614%) ทั้งนี้เนื่องจากชุดการทดลอง A มีส่วนผสมของใบไม้แห้งมากกว่าชุดการทดลอง B โดยใบไม้มีส่วนใน
การดูดซับน้ำไว้ในแท่งเชื้อเพลิง RDF-5 เมื่อมีปริมาณใบไม้แห้งมาก จึงส่งผลให้มีความชื้นมากขึ้นด้วย ดังนั้นชุดการทดลอง B
จึงมีความเหมาะสมในการผลิตเชื้อเพลิง RDF-5
จากผลการวิเคราะห์ปริมาณเถ้าของเชื้อเพลิง RDF-5 พบว่า ชุดการทดลอง A และชุดการทดลอง B มีปริมาณเถ้า
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในการผลิตเชื้อเพลิง RDF-5 โดยปริมาณเถ้าของชุดการทดลอง B มีค่าเท่ากับ 5.171±0.904%
ซึ่งน้อยกว่าชุดการทดลอง A (7.991±0.990%) ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของสหราชอาณาจักร ที่กำหนดค่า
ปริมาณเถ้าของเชื้อเพลิง RDF-5 ว่าต้องมีค่าไม่เกินร้อยละ 12 โดยน้ำหนัก ดังนั้นชุดการทดลอง B จึงมีความเหมาะสม
ในการผลิตเชื้อเพลิง RDF-5
จากผลการวิเคราะห์ปริมาณสารระเหยของเชื้อเพลิง RDF-5 พบว่า ปริมาณสารระเหยของชุดการทดลอง B มีค่า
เท่ากับ 90.694±1.860% ซึ่งมากกว่าชุดการทดลอง A (86.481±0.298%) สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม ที่กำหนดค่าปริมาณสารระเหยของเชื้อเพลิง RDF-5 ว่าต้องมีค่าสูง ดังนั้นชุดการทดลอง B จึงมีความเหมาะสม
ในการผลิตเชื้อเพลิง RDF-5
จากผลการวิเคราะห์ค่าคาร์บอนคงตัวของเชื้อเพลิง RDF-5 พบว่า ค่าคาร์บอนคงตัวของชุดการทดลอง B
มีค่าเท่ากับ 90.013±2.455% ซึ่งมากกว่าชุดการทดลอง A (84.963±0.640%) ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ที่กำหนดค่าค่าคาร์บอนคงตัวของเชื้อเพลิง RDF-5 ว่าต้องมีค่าสูง ดังนั้น ชุดการทดลอง B
จึงมีความเหมาะสมในการผลิตเชื้อเพลิง RDF-5
จากผลการวิเคราะห์ค่าความร้อนสูงของเชื้อเพลิง RDF-5 พบว่า ชุดการทดลอง B มีค่าความร้อนสูงผ่านเกณฑ์
มาตรฐานในการผลิตเชื้อเพลิง RDF-5 ซึง่ ค่าความร้อนสูงของชุดการทดลอง B มีค่าเท่ากับ 18.621±1.206% มากกว่า
ชุดการทดลอง A (17.378±0.349%) ทั้งนี้เนื่องจากพลาสติกมีค่าความร้อนสูง เมื่อแท่งเชื้อเพลิง RDF-5 มีส่วนประกอบของ
พลาสติกในปริมาณมาก จึงส่งผลให้มีค่าความร้อนสูงที่มากขึ้นด้วย ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของสหราชอาณาจักรที่
กำหนดค่าความร้อนสูงของเชื้อเพลิง RDF-5 ว่าต้องมีค่ามากกว่า 18.7 MJ/kg ชุดการทดลอง B จึงมีความเหมาะสม
ในการผลิตเชื้อเพลิง RDF-5
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จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นจึงสรุปว่า การผลิตเชื้อเพลิง RDF-5 จากขยะพลาสติกโพลิเอทิลีน
เทเรฟทาเลตและใบไม้แห้ง โดยมีอัตราส่วนของพลาสติกโพลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต ใบไม้แห้ง และแป้งมันเท่ากับ 2 : 1 : 0.2
(ชุดการทดลอง B) สามารถขึ้นรูปได้ และมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์มาตรฐานในการนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงได้
ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการศึกษาการนำขยะมูลฝอยอื่นมาเป็นส่วนผสมในการผลิตเชื้อเพลิง RDF-5
2. ควรหาค่าความคุ้มทุนในการผลิตเชื้อเพลิงขยะ RDF-5 เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการนำไปประโยชน์ต่อไป
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
แผนกช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ และโรงเรียนท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่เอื้อเฟื้อสถานที่
เครื่องมือในการวิเคราะห์ และอำนวยความสะดวกในการทำงานวิจัย
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บทคัดย่อ
ในงานวิจัยนี้ได้นาเสนอวิธีการสาหรับการรู้จาท่าสะกดนิ้วแบบอเมริกันโดยใช้ชุดข้อมูลวิดีโอท่าสะกดนิ้วทีเ่ ก็บ
รวบรวมจากการใช้งานจริงที่เผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต ซึ่งมีความหลากหลายของล่ามภาษามือและสภาพแวดล้อมวิดีโอ
สูง โดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม งานวิจัยนี้นาเสนอโมดูลการรวบรวมเชิงเวลา (Temporal Aggregation Module:
TAGG) ในสถาปัตยกรรมโครงข่ายประสาทเทียม เพื่อช่วยให้แบบจาลองโครงข่ายประสาทเทียมสามารถเก็บรวบรวม
ความสัมพันธ์เชิงเวลาของเฟรมที่อยู่ใกล้กันจากช่วงความยาวเฟรมหลายค่า ทาให้แบบจาลองมีความทนทานต่อ
ความเร็วในการทาท่าสะกดนิ้วของล่ามภาษามือที่มีค่าไม่คงที่ และความยาวของท่ าสะกดนิ้วแต่ละท่าที่ไม่เท่ากัน
นอกจากนี้ งานวิจัยนี้ ยังได้นาเสนอการรู้จาท่าสะกดนิ้ว จากการเรียนรู้ แบบหลายงาน (Multitask learning) ซึ่ง
ประกอบด้วยการเรียนรู้จากการจาแนกการเชื่อมต่อชั่วคราว (Connectionist Temporal Classification: CTC) และ
การเรียนรู้จากตัวถอดรหัสความสนใจ (Attention-based Decoder) การแบ่งปันข้อมูลกันระหว่างการเรียนรู้หลาย
แบบช่วยให้แบบจาลองสามารถทางานได้ดียิ่งขึ้นกับข้อมูลที่มีความหลากหลายสูง จากผลการทดลองวิธีการที่นาเสนอ
สามารถให้ผลการประเมินประสิทธิภาพที่อัตราความผิดพลาดระดับตัวอักษรที่ต่ากว่าวิธีที่มีอยู่เดิม
คาสาคัญ: การเรียนรู้เชิงลึก การรู้จาท่าสะกดนิ้ว การรู้จาภาษามือ การเรียนรู้แบบหลายงาน
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Abstract
This paper presents a Neural Network model- based method for American sign language
fingerspelling recognition using a real- world fingerspelling video dataset with various signers and
highly dynamic environments collected from the internet. We propose a Temporal Aggregation
module (TAGG) in our neural network architecture. The TAGG allows the neural network model to
aggregate the temporal correlation between consecutive frames across multiple frame lengths. It
makes the model robust to variability in spelling speed across signers and the duration of each
fingerspelling gesture. We also introduce multitask learning for fingerspelling recognition that
combines learning from Connectionist Temporal Classification (CTC) and learning from an attentionbased decoder. As a result, the proposed model can improve performance in highly dynamic video
environments by sharing knowledge across many learning tasks. According to the experimental
results, our method outperforms the prior methods in the character error rate aspect.
Keywords: Deep Learning, Fingerspelling Recognition, Sign Language Recognition, Multitask Learning
บทนา
การรู้จาภาษามือ (Sign Language Recognition) เป็นปัญหาที่ท้าทายในการประมวลผลวิดีโอ เนื่องจาก
เนื้อหาวิดีโอภาษามือประกอบด้วยรายละเอียดย่อยของท่าทางและการเคลื่อนไหวของมือที่ซับซ้อน ดังนั้น จึงต้องใช้
ข้อมูลหลายมิติทั้งในเชิงพื้นที่และเชิงเวลาเพื่อรับรู้ความซับซ้อนของท่าทางมือ ท่าสะกดนิ้ว (Fingerspelling) ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่ง ของการใช้ภาษามือ ที่ใช้เพื่อแทนการสะกดตัวอักษรในระบบเขียนสาหรับการสะกดคานามเฉพาะ และ
คาศัพท์ใหม่ที่ยังไม่มีการระบุท่าภาษามือที่สอดคล้องกัน แม้ว่าการรู้จาท่าสะกดนิ้ว (Fingerspelling Recognition)
เป็นส่วนหนึ่งของการรู้จาภาษามือ แต่ต้องจัดการกับรายละเอียดปลีกย่อยที่ซับซ้อน เช่น ท่าทางนิ้วมือที่เคลื่อนไหว
อย่างรวดเร็วและมีความคล้ายคลึงกันสูงระหว่างท่าการสะกดนิ้ว
เนื่องจากการรู้จาท่าสะกดนิ้วที่แม่นยาสามารถทาได้ยากโดยคนปกติ จึงได้มีงานวิจัยจานวนหนึ่งนาเสนอ
วิธีการอัตโนมัติสาหรับการรู้จาท่าสะกดนิ้วในชุดข้อมูลท่าสะกดนิ้วที่ถูกควบคุมสภาพแวดล้อมในการเก็บข้อมูล ทาให้
มีคุณภาพและความละเอียดของวีดีโอที่สูง ชุดข้อมูล ท่าสะกดนิ้วชุดแรกๆ ที่มีขนาดใหญ่และถูกใช้อย่างแพร่หลาย
สาหรับการศึกษาการรู้จาท่าสะกดนิ้วแบบอัตโนมัติ คือ ชุดข้อมูลท่าสะกดนิ้วแบบอเมริกัน (American Sign Language
Fingerspelling: ASL Fingerspelling) ที่มีภาพท่าสะกดนิ้วมากกว่า 64,000 ภาพ และภาพเชิงลึก (Depth Image)
ที่สร้างโดย ไมโครซอฟท์คิเนค (Microsoft Kinect) ชุดข้อมูลนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิธีการรู้จาท่าสะกดนิ้วมือแบบอเมริกัน
ที่เสนอโดย Pugeault and Bowden (2011) วิธีการนี้ได้ประยุกต์ใช้ข้อมูลเชิงลึกที่ได้จากไมโครซอฟท์คิเนคสาหรับ
การรู้จาท่าสะกดนิ้ว ซึ่งให้ความแม่นยาโดยเฉลี่ย 75% อันเป็นผลมาจากปริมาณข้อมูล ที่มีจานวนมาก ชุดข้อมูลนี้จึง
กลายเป็ น ชุ ด ข้ อ มู ล ท่ า สะกดนิ้ ว ที่ ถู ก ใช้ อ ย่ า งแพร่ ห ลายในช่ ว งแรกส าหรั บ การประเมิ น และปรั บ ปรุ ง อั ลกอริ ทึ ม
(Algorithm) การรู้จาท่าสะกดนิ้ว แบบอัตโนมัติเพื่อ ผลลัพธ์ที่แม่นยายิ่งขึ้น (Aryanie & Heryadi, 2015; Estrela,
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Camála-Chávez, Campos, Schwartz, & Nascimento, 2013; Rioux-Maldague & Giguère, 2014; OtinianoRodríguez, & Camála-Chávez, 2013; Zhang, Yang, & Tian, 2013; Zhuang, Yang, Cui, & Zheng, 2017)
ต่อมามีการใช้โครงข่ายประสาทเทียมคอนโวลูชัน (Convolutional Neural Network: CNN) อย่างกว้างขวาง
ในการแก้ปัญหาทางด้านคอมพิวเตอร์วิทัศน์ (Computer Vision) และสามารถให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าวิธีการประมวลผล
ภาพ (Image Processing) แบบดั้งเดิม (Aryanie & Heryadi, 2015; Sermanet et al., 2014; Karpathy et al., 2014;
Farabet, Couprie, Najman, & LeCun, 2012) ทาให้มีงานวิจัยบางส่วนที่ได้ประยุกต์ใช้ CNN สาหรับการแก้ปัญหา
การรู้จาท่าสะกดนิ้วเช่นกัน เช่น Ameen and Vadera (2017) ได้ประยุกต์ใช้แบบจาลองโครงข่ายประสาทเทียมแบบ
คอนโวลูชันอย่างตื้น (Shallow CNN) ซึ่งมีอินพุตเป็นรูปภาพแบบวายยูวี (YUV) และข้อมูลเชิงลึก (Yann & Yoshua,
1995) เพื่ อ จ าแนกท่ า สะกดนิ้ ว แบบอเมริ กั น ในชุ ด ข้ อ มู ล ของ Pugeault and Bowden (2011) อย่ า งไรก็ ต าม
ประสิทธิภาพการรู้จาในวิธีการนี้เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเมื่อเทียบกับงานก่อนหน้า ด้วยเหตุนี้แทนที่จะใช้โครงข่าย
ประสาทเทียมคอนโวลูชันแบบทั่วไป โครงข่ายประสาทเทียมแบบไฮบริด และแบบลึกจึงจาเป็นต้องใช้เพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพของเครือข่าย ดังนั้น จึงมีการใช้โครงข่ายประสาทเทียมคอนโวลูชันที่มีความลึกมากขึ้นสาหรับการรู้จาท่า
สะกดนิ้ว เช่น Rakowski and Wandzik (2018) ได้ประยุกต์ใช้อินเซ็ปชัน-เรสเน็ต (Inception-Resnet) (Szegedy,
Ioffe, Vanhoucke, & Alemi, 2017) ซึ่งเป็นการผสมระหว่างโครงข่ายอินเซ็ปชัน (Inception network) (Szegedy,
Vanhoucke, Ioffe, Shlens, & Wojna, 2016) และเรสเน็ ต (Resnet) (He, Zhang, Ren, & Sun, 2016)
สถาปัต ยกรรมที่เกิด จากการผสมกันระหว่างโครงข่ายทั้งสองทาให้ ความแม่นยาในการรู้จาท่าสะกดนิ้ว เหนือกว่า
อัลกอริทึมก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม วิธีการเหล่านี้ยังคงจากัดอยู่เพียงภาพท่าสะกดนิ้วที่ใช้เฉพาะพื้นที่ตัดส่วนภาพ
บริเวณมือเท่านั้น
ในการข้ามขีดจากัดการรู้จาท่าสะกดนิ้วจาเป็นต้องจัดการกับรูปภาพของล่ามภาษามือที่เกิดขึ้นโดยทั่วไป
โดยไม่มีข้อมูลขอบเขตพื้นที่ ของมือบนรูปภาพ ระหว่างการทาท่าภาษามือมี เพียงเฉพาะบางพื้นที่บนเฟรมที่มีการ
เคลื่อนไหวสูงเท่านั้นที่จะถูกใช้เพื่อ ตีความท่าภาษามือ ด้วยการเลียนแบบพฤติกรรมนี้ กลไกความสนใจ (Attention
Mechanism) จึงถูกคิดค้นขึ้น และถูกนามาใช้ในการงานวิจัยด้านการติดตามและตรวจจับวัตถุ รวมถึงการรู้จาท่า
สะกดนิ้วด้วย ดีดาเน็ต (DDaNet) เสนอโมดูลความสนใจเชิงลึก (Depth-aware Attention Module: DAM) ซึ่งแบ่งปัน
ความสนใจเชิงลึก (Depth-aware) ระหว่างช่องสัญญาณอาร์จีบี (RGB Channel) และช่องสัญญาณความลึก (Depth
Channel) โมดูลความสนใจช่วยให้สามารถมุ่งเน้นความสนใจของแบบจาลองไปที่นิ้วหลักที่ใช้ในการทาท่า สะกดนิ้ว
และที่บริเวณมือ (Yang, Chen, Huang, & Chen, 2021) ด้วยความสนใจนี้ช่วยให้วิธีการนี้ให้ผลลัพธ์การรู้จาท่า
สะกดนิ้วได้ดีกว่าวิธีการก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม งานวิจัยที่อธิบายก่อนหน้านี้จากัดเฉพาะภาพนิ่ง ซึ่งอาจใช้ไม่ได้กับ
แอปพลิเคชัน (Application) แบบเรียลไทม์ที่ใช้งานได้จริง
เพื่อแก้ปัญหาการรู้จาท่าสะกดนิ้วในลาดับเฟรมที่ต่อเนื่อง มีการเสนอฮิสโตแกรมของทิศทางตามค่าเกรเดียนท์
(Histograms of Oriented Gradients: HOG) เพื่อให้ได้คุณลักษณะเด่น (Feature) ในแต่ละเฟรม (Kim et al. 2016)
อย่างไรก็ตาม วิธีการนี้ต้องใช้ป้ายกากับระดับเฟรมระหว่างช่วงการฝึก เพื่อ ยกเลิกการติดป้ายกากับระดับเฟรมที่ใช้
เวลาในการจัดทานาน และใช้แรงงานมนุษย์สูง ตัวเข้ารหัสอัตโนมัติแบบดั้งเดิม (Vanilla auto encoder) ถูกใช้เพื่อ
จดจาและติดป้ายกากับท่าสะกดนิ้วแบบอเมริกันโดยอัตโนมัติ (Shi & Livescu, 2017) ซึ่งวิธีการนี้สามารถทางานได้
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ดีกว่างานที่ใช้ HOG ต่อมา Papadimitriou and Potamianos (2019) เพิ่มความสามารถของโมดูลความสนใจโดย
การรวมตัวเข้ารหัสแบบคอนโวลูชัน (Convolutional Encoder) เข้ากับตัวเข้ารหัสอัตโนมัติแบบดั้งเดิม ทาให้ได้รับ
ความแม่นยาในการจดจาที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม วิธีการเหล่านี้ถูกจากัดให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีการควบคุม และไม่
เหมาะสาหรับข้อมูลที่มาจากการใช้งานจริงซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมวิดีโอที่ไม่มีการควบคุมด้านคุณภาพ ความละเอียด
ของเฟรม ตาแหน่งและขนาดของล่ามภาษามือ พื้นหลัง ทักษะการสะกดคาของล่ามภาษามือฯลฯ

ภาพที่ 1 ตัวอย่างของเฟรมวิดีโอในชุดข้อมูลชิคาโกเอฟเอสไวลด์
ที่มา: Shi et al. (2018)
การทางานกับการรู้จาท่าสะกดนิ้วในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีการควบคุมนั้นจาเป็นต้องมีชุดข้อมูลขนาดใหญ่
และสามารถใช้เพื่อเป็นตัววัดประสิทธิภาพระหว่างงานวิจัยได้ เมื่อเร็วๆ นี้ มีการสร้างชุดข้อมูลท่าสะกดนิ้วแบบอเมริกัน
ที่ไม่มีการควบคุม เรียกว่าชุดข้อมูล “ชิคาโกเอฟเอสไวลด์ (ChicagoFSWild)” ซึ่งรวบรวมจากวิดีโอภาษามือแบบ
อเมริกันบนสื่อสังคมออนไลน์ (Online Social Media) เพื่อสะท้อนสถานการณ์จริงของการใช้งานท่าสะกดนิ้ว (Shi
et al. 2018) ตัวอย่างของเฟรมวิดีโอในชุดข้อมูลนี้แสดงในภาพที่ 1 ในงานวิจัยนี้ยังได้เสนอสถาปัตยกรรมการเรียนรู้
เชิงลึก (Deep Learning Architecture) เพื่อรู้จาท่าสะกดนิ้วแบบอเมริกันในสภาพแวดล้อมที่มีความยากของชุดข้อมูล
ชิคาโกเอฟเอสไวลด์ และทาการรู้จาโดยใช้ ตัวเข้ารหัส -ตัวถอดรหัสแบบวนซ้าโดยใช้กลไกความสนใจ (Attentionbased Recurrent Encoder-Decoder) เพื่อตรวจจับบริเวณที่มีการทาท่าสะกดนิ้ว จากนั้นใช้อเล็กซ์เน็ต (AlexNet)
(Krizhevsky, Sutskever, & Hinton, 2012) เพื่อแยกคุณลักษณะเด่นเชิงพื้นที่จากเฟรมแต่ละเฟรม คุณลักษณะเด่น
เหล่านี้จะถูกป้อนเข้าสู่โครงข่ายหน่วยความจาระยะสั้นแบบยาว (Long Short-Term Memory: LSTM) (Hochreiter
& Schmidhuber, 1997) เพื่อให้ได้ลาดับตัวอักษรที่สอดคล้องกันโดยเรียนรู้จากการจาแนกการเชื่อมต่อชั่ว คราว
(Connectionist Temporal Classification: CTC) (Graves, Fernández, Gomez, & Schmidhuber, 2016) ต่อมา
รุ่นปรับปรุงของสถาปัตยกรรมนี้ใช้อัลกอริทึมการตัดส่วนภาพ (Cropping Algorithm) แบบใหม่และโมดูลความสนใจ
เชิงพื้นที่ (Spatial Attention Module) (Shi et al. 2019) อย่างไรก็ตาม ประสิทธิภาพในการจดจาท่าสะกดนิ้วของ
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ทั้งสองวิธีการนี้ ยังคงต่า ต่อมาได้มีการพยายามเพิ่มประสิทธิภาพของวิธี ของ Shi et al. (2019) โดยการใช้ข้อมูล
โครงกระดูกมือ (Hand-skeleton) ร่วมกับข้อมูลรูปภาพอาร์จีบี (Parelli, Papadimitriou, Potamianos, Pavlakos, &
Maragos, 2020) นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มประสิทธิภาพการรู้จาท่าสะกดนิ้วด้วยการใช้ตัวเข้ารหัสแบบทรานส์ฟอร์มเมอร์
(Transformer Encoder) (Vaswani et al., 2017) แทนการใช้ LSTM และเพิ่ ม ความหลากหลายของข้อ มูลด้วย
การเทคนิคการเพิ่มรูปภาพ (Image Augmentation) (Gajurel, Zhong, & Wang, 2021) ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม วิธีการ
เหล่านี้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพจากวิธีการก่อนหน้ าได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น ต่อมา Pannattee, Kumwilaisak,
Hansakunbuntheung, and Thatphithakkul (2021) ได้ประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเทียมคอนโวลูชันที่มีความลึก
มาก โดยใช้การเรียนรู้แบบคุณลักษณะเด่นฝังตัว (Feature Embedding) แทนการเรียนรู้แบบครบวงจร (End-toEnd Learning) และ Kruthiventi, Jose, Tandon, Biswal, and Kumar (2021) ได้เสนอการรู้จาท่าสะกดนิ้วด้วย
ความสนใจภาพตามคิวรีคงที่ (Fixed-Query-based Visual Attention) และยังได้ใช้สถาปัตยกรรมโครงข่ายประสาท
เทียมคอนโวลูชันที่มีความลึกมากขึ้นเช่นกัน ทั้งสองวิธีการนี้สามารถให้ความแม่นยาที่มากขึ้นจากวิธีการก่อนหน้า
อย่างมาก แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม สองวิธีการนี้นี้ยังคงให้ประสิทธิภาพการรู้จาท่าสะกดนิ้วที่ยังไม่สูงมากพอที่จะใช้งาน
ได้จริง และยังเหลือพื้นที่สาหรับการพัฒนา
ในงานวิจัยนี้ได้นาเสนอวิธีการสาหรับการรู้จาท่าสะกดนิ้วแบบอเมริกันในชุดข้อมูลที่เก็บรวบรวมวิดีโอท่า
สะกดนิ้วจากการใช้งานจริง ซึ่ งมีความหลากหลายของสภาพแวดล้อมวิ ดีโอสูง โดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมแบบ
โมดูลการรวบรวมเชิงเวลา (Temporal Aggregation Module: TAGG) ในสถาปัตยกรรมโครงข่ายประสาทเทียมของ
งานวิจัยนี้ ช่วยให้แบบจาลองโครงข่ายประสาทเทียมสามารถเก็บรวบรวมความสัมพันธ์เชิงเวลาของเฟรมที่อยู่ใกล้กัน
จากช่วงความยาวเฟรมหลายค่า ทาให้แบบจาลองมีความทนทานต่อความเร็วในการทาท่าสะกดนิ้วของล่ามภาษามือ
ที่มีค่าไม่คงที่ และความยาวของท่าสะกดนิ้วแต่ละท่าที่ไม่เท่ากัน นอกจากนี้ ยังได้นาเสนอการรู้จาท่าสะกดนิ้ว จาก
การเรียนรู้แบบหลายงาน (Multitask Learning) ซึ่งประกอบด้วยการเรียนรู้จากการจาแนกการเชื่อมต่อชั่วคราว
(Connectionist Temporal Classification: CTC) และการเรียนรู้จากตัวถอดรหัสความสนใจ (Attention-based
Decoder) การแบ่งปันข้อมูลกันระหว่างการเรียนรู้หลายแบบช่วยให้แบบจาลองสามารถทางานได้ดียิ่งขึ้นกับข้อมูลที่มี
ความหลากหลายสูง
วิธีดาเนินการวิจัย
ในงานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายที่สร้างระบบรู้จาท่าสะกดนิ้วในลาดับเฟรมอย่างอัตโนมัติ โดยใช้สถาปัตยกรรม
โครงข่ายประสาทเทียม (Neural Network Architecture) ที่นาเสนอ ดังแสดงในภาพที่ 2 โดยมีอินพุตเป็นลาดับของ
เฟรมการทาท่าสะกดนิ้ว X โดยที่ 𝑋 = {𝑥𝑡 }𝑇𝑡=1 ซึ่งประกอบด้วยเฟรมท่าสะกดนิ้วจากเฟรมที่หนึ่งถึงเฟรมที่ 𝑇 โดยที่
𝑥𝑡 คือ เฟรมที่ 𝑡 และ 𝑇 คือ ความยาวของเฟรมในลาดับ วิธีการที่นาเสนอเป็นการใช้วิธีการเรียนรู้เชิงลึก (Deep
Learning) ซึ่งให้แบบจาลอง (Model) เรียนรู้จากข้อมูลตัวอย่างซึ่งประกอบด้วย ลาดับเฟรมการทาท่าสะกดนิ้ว 𝑋
และป้ายกากับ 𝑄 โดยที่ป้ายกากับ 𝑄 เป็นการกากับลาดับของท่าสะกดนิ้วที่ปรากฎในลาดับเฟรมการทาท่าสะกดนิ้ว
โดยไม่มีการระบุขอบเขตของท่า ซึ่ง 𝑄 = {𝑞𝑙 }𝐿𝑙=1 โดยที่ 𝑞𝑙 คือ ท่าสะกดนิ้วลาดับที่ 𝑙 และ 𝐿 คือ จานวนของท่า
สะกดนิ้วในเฟรมการทาท่าสะกดนิ้ว 𝑋 ตามลาดับ ข้อมูลตัวอย่างทั้งสองจะถูกเรียนรู้ผ่านสถาปัตยกรรมโครงข่าย
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ประสาทเทียมที่นาเสนอ เพื่อสร้างแบบจาลองสาหรับการสร้างผลการรู้จาลาดับท่าสะกดนิ้ว 𝑈 โดยขั้นตอนการเรียนรู้
ของสถาปัตยกรรมโครงข่ายประสาทเทียมที่นาเสนอนี้ สามารถแบ่งออกได้ 4 องค์ประกอบหลัก คือ 1. การหา
คุณลักษณะเชิงพื้นที่ (Spatial Features Extraction) เพื่อหาคุณลักษณะเด่นเชิงพื้นที่ของเฟรมแต่ละเฟรมสาหรับ
ใช้ ในการรู้จาท่าสะกดนิ้ว 2. โมดูล การรวบรวมเชิงเวลา (Temporal Aggregation Module) เพื่อ รวบรวมข้อมูล
ความสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง เวลาของเฟรมที่อ ยู่ ใกล้กัน 3. การสร้ า งแบบจ าลองเชิ ง เวลา (Temporal Modelling) เพื่ อ หา
ความสัมพันธ์เชิงเวลาของลาดับเฟรม และ 4. การรู้จาท่าสะกดนิ้วด้วยการเรียนรู้แบบหลายงาน (Fingerspelling
Recognition using Multitask Learning) เพื่อกาหนดจุดมุ่งหมายของการเรียนรู้ของแบบจาลองโครงข่ายประสาท
เทียมด้วยการเรียนรู้จากหลายงาน

ภาพที่ 2 สถาปัตยกรรมโครงข่ายประสาทเทียมที่ทาเสนอ
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1) การหาคุณลักษณะเด่นเชิงพื้นที่
ในส่วนนี้เป็นการหาคุณลักษณะเด่นของเฟรมการทาท่าสะกดนิ้วแต่ละเฟรม เพื่อใช้สาหรับรู้จาท่าสะกดนิ้ว
สามารถทาได้โดยการป้อนลาดับของเฟรมการทาท่า สะกดนิ้ว 𝑋 เข้า สู่โครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน
(Convolutional Neural Network: CNN) ซึ่งในวิธีการของงานวิจัยนี้ใช้ชั้นรีซิดวลบล็อก (Residual Block Layers)
ของ โมไบล์เน็ตวีสาม (MobileNetV3) (Howard et al., 2019) สาหรับเป็นสถาปัตยกรรมแกนหลัก (Backbone
Architecture) ของโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน ให้ FCNN (∙) แทนฟังก์ชันสาหรับการหาคุณลักษณะเด่น
เชิงพื้นที่ด้วยโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน และให้ 𝑠𝑡 แทนคุณลักษณะเชิงพื้นที่ของแต่ละเฟรมที่ได้จาก
FCNN (∙) จะได้ว่า
𝑠𝑡 = FCNN (𝑥𝑡 )
(1)
จากนั้ น คุ ณ ลั ก ษณะเด่ น เชิ ง พื้ น ที่ st ซึ่ ง เป็ น ข้ อ มู ล สามมิ ติ ประกอบด้ ว ย 𝑊 × 𝐻 × 𝐶 เมื่ อ 𝑊, 𝐻 และ 𝐶 คื อ
ความกว้าง ความสูง และจานวนแชนแนล ตามลาดับ ข้อมูลสามมิติจะถูกนาไปเฉลี่ยผ่านการรวมแบบเฉลี่ย แบบ
ทั้งหมด (Global Average Pooling) (Lin et al., 2014) เพื่อลดจานวนข้อมูลลง ทาให้ประหยัดทรัพยากรในการ
คานวณ ให้ฟังก์ชัน GAP(∙) แทนการทางานของการรวมแบบเฉลี่ยแบบ คุณลักษณะเด่นเชิงพื้นที่ 𝒔𝒕 จะถูกลดขนาด
ข้อมูลจาก 7 × 7 × 576 เหลือ 1 × 1 × 576 เมื่อใช้ขนาดเฟรมเท่ากับ 224 × 224 × 3 หลังจากนั้นจะถูกแปลง
เป็นข้อมูลหนึ่งมิติโดยใช้ฟังก์ชัน Flatten(∙) ขนาดข้อมูลหนึ่งมิติที่ได้จะมีขนาดเท่ากับ 576 ข้อมูลหนึ่งมิติที่ได้นี้จะถูก
ฉายไปบนปริภูมิใหม่ด้วยฟังก์ชันฉาย (Projection Function) Proj(∙) โดยที่ Proj: 𝑅576 → 𝑅1024 เพื่อสร้างเป็น
เวกเตอร์คุณลักษณะ (Feature Vector) ของแต่ละเฟรม ให้ 𝑣𝑡 แทนเวกเตอร์คุณลักษณะของเฟรม 𝑥𝑡 สามารถหา
𝑣𝑡 ได้จาก
𝑣𝑡 = Proj( Flatten( GAP( 𝑠𝑡 )))
(2)
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2) โมดูลรวบรวมข้อมูลเชิงเวลา

ภาพที่ 3 สถาปัตยกรรมของโมดูลการรวบรวมเชิงเวลา
เนื่องจากความยาวของท่าสะกดนิ้วแต่ละท่า และความเร็วในการทาท่าสะกดนิ้วของล่ามภาษามือแต่ละคน
มีค่าไม่เท่ากัน ดังนั้น การพิจารณาหาความสัมพันธ์เชิงเวลาของเฟรมที่อยู่ติดกันด้วยการเรียนรู้จากช่วงความยาวเฟรม
ค่าเดียวกันอาจทาให้โมเดลเรียนรู้จากช่วงที่ผิดพลาดของท่าสะกดนิ้ว ด้วยเหตุนี้งานวิจัยนี้จึงได้นาเสนอโมดูลการ
รวบรวมเชิงเวลา (Temporal Aggregation Module :TAGG) เพื่อเก็บรวบรวมความสัมพันธ์เชิงเวลาของเฟรม 𝑥𝑡
กับเฟรมที่อยู่โดยรอบ โดยพิจารณาจากช่วงความยาวเฟรมหลายค่า ซึ่งทาโดยโครงข่ายประสาทเทียมคอนโวลูชันแบบ
1 มิติ (CNN 1D) โดยใช้ขนาดตัวกรองหลายขนาด ดังแสดงในภาพที่ 3 อินพุตของ TAGG คือ ลาดับของเวกเตอร์
คุณลักษณะเด่น V โดยที่ 𝑉 = {𝑣𝑡 }𝑇𝑡=1 ให้ TAGG(∙) แทนฟังก์ชันสาหรับการทางานของ TAGG ดังนั้น เอาต์พุต
ของ TAGG สามารถหาได้จาก
𝑉𝑇𝐴𝐺𝐺 = TAGG(𝑉)
(3)
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โดยที่ 𝑉𝑇𝐴𝐺𝐺 คือ เวกเตอร์คุณลักษณะที่เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงเวลาจากช่วงความยาวเฟรมหลายค่าที่ได้จากการทา
คอนโวลูชัน 1 มิติกับลาดับของเวกเตอร์คุณลักษณะ 𝑉 ด้วยขนาดตัวกรองหลายขนาด และนามาต่อกัน (Concatenate)
ในขั้นตอนสุดท้าย จากนั้น 𝑉𝑇𝐴𝐺𝐺 จะถูกนาไปรวมกับข้อมูลดั้งเดิม 𝑉 โดยใช้หน่วยประตูการเกิดซ้า (Gate Recurrent
Unit: GRU) (Chung, Gulcehre, Cho, & Bengio, 2014) โดยปกติ GRU ถูกใช้สาหรับการเรียนรู้ข้อมูลเชิงเวลา โดย
ใช้เพื่อตัดสินใจว่าข้อมูลใดบ้างจากข้อมูล ช่วงเวลาก่อนหน้าจะถูกนามารวมกับข้อมูลในช่วงเวลาปัจจุบัน และข้อมูล
ใดบ้างที่ควรส่งต่อไปยังช่วงเวลาต่อไป ในกรณีนี้การหาเอาต์พุตของ GRU ด้วยการมองว่า 𝑉 เป็นข้อมูลก่อนหน้า และ
มอง 𝑉𝑇𝐴𝐺𝐺 เป็นข้อมูลช่วงเวลาปัจจุบันที่จะนามารวมกัน ดังนั้น ลาดับของคุณลักษณะเด่นที่เกิดจากการรวมกับของ
𝑉𝑇𝐴𝐺𝐺 และ 𝑉 สามารถหาได้จาก
𝑉𝑔𝑎𝑡𝑒 = GRU( 𝑉 , 𝑉𝑇𝐴𝐺𝐺 )
(4)
โดยที่ 𝑉𝑔𝑎𝑡𝑒 คือ ลาดับของคุณลักษณะเด่นที่เกิดจากการรวมกับของ 𝑉𝑇𝐴𝐺𝐺 และ 𝑉 โดยที่ 𝑉𝑔𝑎𝑡𝑒 = {𝑣𝑔𝑎𝑡𝑒,𝑡 }𝑇𝑡=1
และ 𝑉𝑔𝑎𝑡𝑒 นั้นมีความยาวเท่ากับจานวนเฟรม 𝑇 ลาดับเวกเตอร์คุณลักษณะ 𝑉𝑔𝑎𝑡𝑒 จะถูกส่งต่อไปยัง LSTM เพื่อ
เรียนรู้ข้อมูลเชิงเวลา และสร้างแบบจาลองเชิงเวลาเพื่อรู้จาท่าสะกดนิ้ว
3) การสร้างแบบจาลองเชิงเวลา
เพื่อเรียนรู้ข้อมูลเชิงเวลาสาหรับการรู้จาท่าสะกดนิ้วในลาดั บเฟรมการทาท่าสะกดนิ้ว 𝑋 ลาดับของเวกเตอร์
คุณลักษณะ 𝑉𝑔𝑎𝑡𝑒 จะถูกใช้เป็นอินพุตของ LSTM เพื่อหาความสัมพันธ์เชิงเวลาระหว่างเวกเตอร์คุณลักษณะเด่น
𝑣𝑔𝑎𝑡𝑒,𝑡 และเวกเตอร์คุณลักษณะที่อยู่ลาดับใกล้ใกล้เคียง ให้ FLSTM (∙) เป็นฟังก์ชันการทางานของ LSTM จะได้ว่า
ℎ𝑡 , 𝑐𝑡 = FLSTM (ℎ𝑡−1 , 𝑐𝑡−1 , 𝑣𝑔𝑎𝑡𝑒,𝑡 )
(5)
เมื่อ ℎ𝑡 , 𝑐𝑡 คือ เซลล์หลบซ่อน (Hidden Cell) และ เซลล์สเตท (Cell State) ของ LSTM ตามลาดับ ซึ่งจะถูกใช้สาหรับ
การเรียนรู้ของตัวถอดรหัสต่อไป
4) การเรียนรูจ้ าท่าสะกดนิ้วด้วยการเรียนรู้แบบหลายงาน
งานวิจัยนี้ได้ประยุกต์ใช้การเรียนรู้จากแบบหลายงาน (Multitask Learning) เพื่อเรียนรู้การรู้จาท่าสะกดนิ้ว
และให้การเรียนรู้แต่ละงานแบ่งปัน ความรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อช่วยปรับปรุงให้แบบจาลองสามารถรู้จาท่าสะกดนิ้วได้
แม่นยายิ่งขึ้น โดยการเรียนรู้ที่ใช้เพื่อการรู้จาท่าสะกดนิ้วในแบ่ง ออกเป็น 3 อย่าง คือ 1. การเรียนรู้ด้วยการจาแนก
การเชื่อมต่อชั่วคราว (Connectionist Temporal Classification) 2. การเรียนรู้ด้วยตัวถอดรหัส (Attention-based
Decoder) และ 3. การเรียนรู้จากการแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing)
4.1) การเรียนรู้ด้วยการจาแนกการเชื่อมต่อชั่วคราว
การเรียนรู้จากการจาแนกการเชื่อมต่อชั่วคราว เป็นการเรียนรู้ด้วยการพยายามจัดเรียงป้ายกากับ Q ไปบน
ลาดับเฟรม 𝑋 ความน่าจะเป็นของผลการจัดเรียง 𝜋 สามารถคานวณได้จาก
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𝑦𝑡 = Softmax(𝑊 × ℎ𝑡 + 𝑏)
𝑃{𝜋|𝑋} = ∏𝑇𝑡=1 𝑃{𝜋𝑡 |𝑋} = ∏𝑇𝑡=1 𝑦𝑡,π𝑡 ; ∀𝜋𝑡 𝜖𝐺′

(6)
(7)

เมื่อ Softmax(∙) คือ ฟังก์ชันซอฟต์แมกซ์ 𝑊 และ 𝑏 คือ ค่าน้าหนัก (Weight) และไบแอส (Bias) ตามลาดับ โดยที่
𝑦𝑡 คื อ ค่ า ความน่ า จะเป็ น ของท่ า สะกดนิ้ ว ทุ ก ท่ า ณ ต าแหน่ ง เฟรม 𝑥𝑡 โดยที่ π จะมี ค วามยาวเท่ า กั บ 𝑇 และ
𝐺 ′ = 𝐺 ∪ blank เมื่อ 𝐺 คือ เซตของท่าสะกดนิ้วทั้งหมด ซึ่งแทนตัวอักษรตั้งแต่ A-Z และสัญลักษณ์ “(เว้นวรรค)”
“@” และ “.” 𝐺 ′ คือ เซตของท่าสะกดนิ้วทั้งหมดรวมด้วยท่า “blank” โดยที่ท่า “blank” คือ ช่วงเปลี่ยนท่าหรือ
ท่าอื่นๆ ที่ไม่สามารถระบุได้ เมื่อต้องแปลความ (Decode) ด้วย CTC จาเป็นต้องเพิ่มท่า “blank” เข้าไปในการ
ทานายเพื่อกากับท่าช่วงที่อยู่นอกขอบเขตการทานาย ในการแปลงผลการจัดเรียง 𝜋 เป็นป้ายกากับ 𝑄 สามารถใช้การ
แปลงแบบกลุ่มต่อหนึ่ง (Many-to-One Mapping) ℬ ซึ่งจะลบ “blank” และท่าที่ซ้ากันใน 𝜋 เช่น เมื่อแทนท่า
“blank” ด้ ว ยสั ญ ลั ก ษณ์ “_” หาก 𝜋 คื อ {′𝑐′, ′𝑐′, ′_′, ′𝑎′, ′𝑎′, ′_′, ′𝑡′} จะได้ ว่ า 𝐵(′𝑐′, ′𝑐′, ′_′, ′𝑎′, ′𝑎′, ′_′, ′𝑡′) =
′𝑐′, ′𝑎′, ′𝑡′ โดยที่ {′𝑐′, ′𝑎′, ′𝑡′} คื อ ล าดั บ ตั ว อั ก ษรที่ ส ะกดโดยท่ า สะกดนิ้ ว ดั ง นั้ น ความน่ า จะเป็ น ของป้ า ยก ากั บ
ท่าสะกดนิ้ว 𝑄 เมื่อเป็นลาดับเฟรมการสะกดนิ้ว X สามารถคานวณได้จากผลรวมของความน่าจะเป็นของการจัด
ตาแหน่งท่าสะกดนิ้วทั้งหมดที่ตรงกับป้ายกากับ 𝑄
𝑃{𝑄 | 𝑋}𝐶𝑇𝐶 = ∑𝜋 ∈ 𝐵−1 (𝑄) 𝑃{𝜋 | 𝑋}
(8)
โดยที่ 𝐵−1 (𝑄) = {𝜋|𝐵(𝜋) = 𝑄} ดังนั้น ค่าของฟังก์ชันอุปสงค์ของจากการเรียนรู้ด้วย CTC สามารถคานวณได้จาก
𝐿𝐶𝑇𝐶 = −𝑙𝑜𝑔(𝑃{𝑄 | 𝑋}𝐶𝑇𝐶 )
(9)
4.2) การเรียนรู้ด้วยตัวถอดรหัส
การเรียนรู้ด้วยตัวถอดรหัสความสนใจ (Attention-based Decoder) นั้น แตกต่างจากการเรียนรู้ด้วย CTC
เนื่องจากเป็นการเรียนรู้เพื่อทานายลาดับของท่าสะกดนิ้วในลาดับเฟรม 𝑋 โดยตรง โดยไม่ต้องอาศัยสมมติฐานอื่น
เพิ่มเติม การเรียนรู้ด้วยตัวถอดรหัสความสนใจเป็นการแปลงแบบหนึ่งต่อกลุ่ม (One-to-Many Mapping) ซึ่งได้ใช้
กลไกความสนใจ (Attention Mechanism) เพื่อมุ่งเน้นความสนใจไปยังลาดับอินพุตที่ส่งผลต่อการลาดับ ประกอบด้วย
สองส่วน คือ ส่วนตัวเข้ารหัส (Encoder) และส่วนตัวถอดรหัส (Decoder) การทางานของตัวเข้ารหัสและตัวถอดรหัส
แสดงในภาพที่ 4 ในส่วนของการเข้ารหัส ใช้เซลล์หลบซ่อน ณ สเตท (State) สุดท้ายของการเรียนรู้เชิงเวลาด้วย
LSTM ที่อธิบายในหัวข้อที่ 4 เป็นข้อมูลจากการเข้ารหัส ในส่วนตัวถอดรหัสใช้ตัวถอดรหัสความสนใจ (Attentionbased Decoder) ที่ถูกเสนอโดย Luong, Pham, and Manning (2015) สาหรับเป็นแปลข้อมูลจากการเข้ารหัสเพื่อ
ได้รับผลการทานายท่าสะกดนิ้วในลาดับเฟรม 𝑋 ให้ 𝑦𝑑,𝑙 เป็นความน่าจะเป็นของท่าสะกดนิ้วทุกท่า ณ ลาดับที่ 𝑙 ซึ่ง
สามารถคานวณได้จาก
ℎ𝑑,0 = ℎ 𝑇
ℎ𝑑 , 𝑐𝑑 = 𝐹𝐴𝑡𝑡𝑛 (ℎ1:𝑇 , ℎ𝑑,0 )
𝑦𝑑,𝑙 = Softmax(𝑊 × ℎ𝑑,𝑙 + 𝑏)

(10)
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เมื่อ ℎ𝑇 คือ เซลล์หลบซ่อน ณ สเตทสุดท้ายของการเรียนรู้เชิงเวลาด้วย LSTM ℎ𝑑,0 คือ ข้อมูลจากการเข้ารหัส หรือ
ค่าเริ่มต้นสาหรับตัวถอดรหัส FAttn (∙) คือ ฟังก์ชันการทางานของตัวถอดรหัส ℎ𝑑 และ 𝑐𝑑 คือ เซลล์หลบซ่อน และ
เซลล์สเตททุกสเตทที่ได้จากตัวถอดรหัส ตามลาดับ จาก 𝑦𝑑,𝑙 สามารถคานวณหาค่าของฟังก์ชันอุปสงค์ของการเรียนรู้
ด้วยตัวถอดรหัสได้จาก
𝐿𝐴𝑡𝑡𝑛 = −𝑙𝑜𝑔( 𝑃{𝑄 | 𝑋}𝑎𝑡𝑡𝑛 ) = − ∑𝐿𝑙=1 𝑙𝑜𝑔( 𝑃{𝑦𝑑,𝑙 | 𝑦𝑑,1: 𝑙−1 , ℎ𝑑,0 })
(11)
4.3) การเรียนรู้ด้วยการแบ่งปันความรู้

ภาพที่ 4 ส่วนประกอบของตัวถอดรหัส
การเรียนรู้ด้วยการแบ่งปันความรู้ เป็นการเรียนรู้โดยใช้ผลลัพธ์ของทั้ง CTC และตัวถอดรหัส เป็นข้อมูล
เข้ารหัส เพื่อเป็นตัวควบคุมให้เกิดการแบ่งปันความรู้ของวิธีการเรียนรู้ทั้งสอง การเรียนรู้ด้วยการแบ่งปันความรู้จะ
เรียนรู้ผ่านตัวถอดรหัสแบบกลุ่มต่อหนึ่ง (Many-to-One Decoder) โดยใช้ LSTM ข้อมูลเข้ารหัสที่มาจากผลลัพธ์ของ
CTC และตัวถอดรหัส สามารถหาได้การนาเอาต์พุตของ CTC 𝑦 และเอาต์พุตตัวถอดรหัส 𝑦𝑑 มาคานวณหาเวกเตอร์
บริบท (Context Vector) ด้วย LSTM หลังจากนั้นนามาต่อกัน (Concatenate) เพื่อใช้เป็นข้อมูลเข้ารหัส จากวิธีการ
ที่อธิบายไปข้างต้น เวกเตอร์บริบทสาหรับใช้เป็นข้อมูลเข้ารหัสสามารถคานวณได้จาก
𝑐𝑡𝑐
ℎ𝑐𝑡𝑐
= FCONTEXT−ctc (𝑦)
𝑐 , 𝑐𝑐

ℎ𝑎𝑡𝑡𝑛
, 𝑐𝑐𝑎𝑡𝑡𝑛 = FCONTEXT−attn (𝑦𝑑 )
𝑐
𝑎𝑡𝑡𝑛
𝐶 = CONCAT(ℎ𝑐𝑡𝑐
𝑐,𝐿 , ℎ𝑐,𝐿 )
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เมื่อ FCONTEXT−ctc (∙) และ FCONTEXT−attn (∙) คือ ฟังก์ชันการทางานของ LSTM เพื่อใช้หาเวกเตอร์บริบทจาก 𝑦
𝑎𝑡𝑡𝑛
และ 𝑦𝑑 ตามล าดั บ ℎ𝑐𝑡𝑐
𝑐,𝐿 และ ℎ𝑐,𝐿 คื อ เซลล์ ห ลบซ่ อ น (Hidden Cell) ณ สเตท (State) สุ ด ท้ า ยของ LSTM
CONCAT(∙) คือ ฟังก์ชันสาหรับการนาเวกเตอร์สองเวกเตอร์มาต่อกัน และ 𝐶 คือ ข้อมูลเข้ารหัสที่จะถูกนาไปแปล
โดยตัวถอดรหัส สามารถคานวณหาความน่าจะเป็นของท่าสะกดนิ้วทุกท่า ณ ลาดับที่ 𝑙 โดยใช้ข้อมูลเข้ารหัสที่ได้จาก
ผลลัพธ์ของ CTC และตัวถอดรหัส 𝑦𝑗,𝑙 ได้จาก
ℎ𝑗,0 = 𝐶
ℎ𝑗,𝑡 , 𝑐𝑗,𝑡 = FLSTM−decoder (ℎ𝑗,𝑡−1 , 𝑐𝑗,𝑡−1 )
𝑦𝑗,𝑙 = Softmax(𝑊 × ℎ𝑗,𝑙 + 𝑏)

(13)

เมื่อ FLSTM−decoder คือ ฟังก์ชันการทางานของตัวถอดรหัส LSTM ℎ𝑗,0 คือ ข้อมูลจากการเข้ารหัส หรือค่าเริ่มต้น
สาหรับตัวถอดรหัส LSTM ℎ𝑗,𝑡 และ 𝑐𝑗,𝑡 คือ เซลหลบซ่อน (Hidden Cell) และเซลสเตท (Cell State) ณ ตาแหน่ง 𝑙
จาก 𝑦𝑗,𝑙 สามารถคานวณหาค่าของฟังก์ชันอุปสงค์ของการเรียนรู้ด้วยการแบ่งปันความรู้ได้จาก
𝐿𝑆ℎ𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔 = −𝑙𝑜𝑔( 𝑃{𝑄 | 𝑋}𝑆ℎ𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔 )
= − ∑𝐿𝑙=1 𝑙𝑜𝑔( 𝑃{𝑦𝑗,𝑙 | 𝑦𝑗,𝑙−1 , ℎ𝑗,0 })

(14)

ดังนั้น ค่าของฟังก์ชันอุปสงค์ที่ใช้สาหรับการเรียนรู้แบบหลายงานสามารถคานวณได้จาก
𝐿𝑀𝑢𝑙𝑡𝑖𝑡𝑎𝑠𝑘 = (1 − 𝜆)𝐿𝐶𝑇𝐶 + 𝜆𝐿𝐴𝑡𝑡𝑛 + 𝛼𝐿𝑆ℎ𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔

(15)

โดยที่ 𝜆 และ α เป็นค่าคงที่ โดยที่มีค่าตั้งแต่ [0, 1] ที่ใช้ควบคุมความสมดุลของค่าฟังก์ชันอุปสงค์ทั้งสาม
ผลการทดลอง
1) วิธีการแปล (Decoding Method)
เนื่องจากวิธีการของงานวิจัยนี้เกิดจากการเรียนรู้หลายงาน เพื่อสร้างผลการรู้จาลาดับท่าสะกดนิ้ว 𝑈 งานวิจัยนี้
ได้เลือกการแปล (Decoding) จากการเรียนรู้ของ CTC เท่านั้น ข้อมูลเอาต์พุตของ CTC คือ ผลการจัดเรียง 𝜋 จาก 𝜋
ผลการรู้จาลาดับท่าสะกดนิ้ว 𝑈 สามารถแปลได้จาก
𝜋 ∗ = argmax 𝑃{𝜋 | 𝑋}
∀π

𝑈 = ℬ(𝜋 ∗ )

(16)

เมื่อ π* คือ การจัดเรียงที่ให้ผลรวมความน่าจะเป็นสูงที่สุด และ ℬ คือ การแปลงซึ่งจะลบท่า “blank” และท่าที่ซ้ากัน
ใน π*
2) ชุดข้อมูลและการเตรียมข้อมูล
ในการทดลองของงานวิจัยนี้ได้ใช้ชุดข้อมูลลาดับเฟรมท่าสะกดนิ้ว “ชิคาโกเอฟเอสไวลด์” ที่ถูกเสนอโดย
Shi et al. (2018) ซึ่งเป็นชุดข้อมูลที่รวบรวมลาดับท่าสะกดนิ้วจากหลากหลายแหล่งที่มา ทาให้ข้อมูลในชุดข้อมูลนี้
681

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ครบรอบ 60 ปี
ความท้าทายในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน : 24 มิถุนายน 2565

มีความหลากหลาย และมีความท้าทายอย่างมาก ในชุดข้อมูลชิคาโกเอฟเอสไวลด์ประกอบด้วยชุดข้อมูลย่อย 3 ชุด คือ
ชุดสาหรับการฝึกสอน (Training Set) ชุดสาหรับการพัฒนา (Development Set) และชุดสาหรับการทดสอบ (Test
Set) โดยแต่ละชุดมีจานวนลาดับเฟรมท่าสะกดนิ้ว 5,455 868 และ 981 ลาดับ จากล่ามภาษามือ 87 37 และ 36 คน
ตามลาดับ โดยที่แต่ละชุดข้อมูลย่อยไม่มีล่ามภาษามือที่ซ้ากัน

zoom factor = 0.72

zoom factor = 0.72

zoom factor = 0.81

ภาพที่ 5 ผลการซูมจากการซูมสามครั้งด้วยค่าการซูม 0.72, 0.72 และ 0.81 เท่าตามลาดับ 3
เฟรมการทาท่าสะกดนิ้วแต่ละเฟรมจะถูกเตรียมข้อมูลก่อนไปนาไปคานวณด้วยแบบจาลองที่นาเสนอ โดย
การตัดส่วนภาพบริเวณมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางานของแบบจาลองและเพื่อลดทรัพยากรในการคานวณ
วิธีการที่งานวิจัยนี้ใช้สาหรับการตัดส่วนภาพมือได้ประยุกต์ใช้วิธีสนใจแบบซ้ารอบ (Iterative Attention) ที่เสนอโดย
Shi et al. (2019) โดยวิธีการนี้จะทางานโดยการฝึกแบบจาลองโครงข่ายประสาทเทียม (Neural network model)
เพื่อรู้จาท่าสะกดนิ้วจากเฟรมการสะกดนิ้ว แล้วจึงค่อยๆ ซูมเข้าไปยังบริเวณที่ส่งผลต่อการจาแนกท่าสะกดนิ้วมากที่สุด
การฝึกแบบจาลองสนใจแบบซ้ารอบเพื่อใช้ในการตัดส่วนภาพมือ 30 รอบ (Epoch) สาหรับการซูมแต่ละครั้งงานวิจัยนี้
ใช้ค่าการซูม 0.72, 0.72 และ 0.81 เท่าตามลาดับ และการตั้งค่าอื่นๆ สาหรับการฝึกแบบจาลอง งานวิจัยนี้ตั้งค่าตาม
การตั้งค่าของ Shi et al. (2019) ทุกประการ ผลลัพธ์สุดท้ายที่ได้จากการตัดส่วนภาพมือโดยวิธีสนใจแบบซ้ารอบ คือ
รูปภาพบริเวณมือที่มีขนาด 224 × 224 × 3 ภาพที่ 5 แสดงผลการซูมจากการซูมสามครั้งด้วยค่า การซูมที่อธิบายไป
ข้างต้น
3) การประเมินประสิทธิภาพ
การประเมินประสิทธิภาพของวิธีการที่นาเสนอด้วยอัตราความผิดพลาดระดับตัวอักษร (Character Error
Rate: CER) ซึ่งสามารถคานวณได้จาก
𝑆+𝐷+𝐼
𝐶𝐸𝑅 =
(16)
𝑁
เมื่อ 𝑆 𝐷 และ 𝐼 คือ ความผิดพลาดพลาดที่เกิดจากการแทนที่ ความผิดพลาดที่เกิดจากการลบ และความผิดพลาดที่
เกิดจากการแทรก ตามลาดับ และ N คือ จานวนท่าสะกดนิ้วทั้งหมดในผลเฉลย ยกตัวอย่างเช่น หากมีผลเฉลย
(Ground Truth) ของลาดั บ การทาท่ า สะกดนิ้ ว คื อ {′𝐵′, ′𝐴′, ′𝑁′, ′𝐺′, ′𝐾′, ′𝑂′, ′𝐾′} และมี ผ ลการทานายเป็ น
{′𝐵′, ′𝑂′, ′𝑁′, ′𝐺′, ′𝑂′, ′𝐾′, ′𝐴′} จะได้ว่า O ในตาแหน่งที่ 2 ของผลการทานาย คือ ความผิดพลาดพลาดที่เกิดจากการ
แทนที่ A ในตาแหน่งที่ 7 ของผลการทานาย คือ และความผิดพลาดที่เกิดจากการแทรก และ K ในตาแหน่งที่ 5 ของ
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ผลเฉลย คือ ความผิดพลาดที่เกิดจากการลบเนื่องจากมีในผลเฉลย แต่ไม่มีในผลการทานาย ดังนั้น ในกรณีนี้ค่า 𝐶𝐸𝑅
จะมีค่าเท่ากับ 1+1+1
ซึ่ง 𝐶𝐸𝑅 สามารถมีค่ามากกว่า 1 ได้ และค่าความแม่นยาของการทานายสามารถหาได้จาก
7
1-𝐶𝐸𝑅
4) ผลการทดลอง

ภาพที่ 6 สถาปัตยกรรมต่างชนิดในโมดูลรวบรวมข้อมูลเชิงเวลา
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ตารางที่ 1 ตารางเปรียบเทียบประสิทธิภาพจการใช้สถาปัตยกรรม CNN ที่ต่างกันในการหาคุณลักษณะเด่นเชิงพื้นที่
ชนิดสถาปัตยกรรม CNN
1-𝐶𝐸𝑅
Resnet-18 (Krizhevsky et al., 2012)
52.1
MobileNet V3 (smalll) (Howard et al., 2019)
52.7
AlexNet with Attention module (Shi et al., 2019)
46.8
ตารางที่ 1 แสดงผลการเปรี ย บเที ย บการระหว่ า งการใช้ สถาปั ต ยกรรม CNN ที่ ต่ า งกั น ในส่ว นการหา
คุณลักษณะเด่นเชิงพื้นที่ โดยฝึกฝนด้วยชุดสาหรับการฝึกและทดสอบด้วยชุดสาหรับการพัฒนาของชุดข้อมูล ชิคาโก
เอฟเอสไวลด์ งานวิจัยนี้ทดลองโดยการฝึกฝนสถาปัตยกรรม CNN เหล่านี้ต่อกับ LSTM โดยไม่มีโมดูลการรวบรวม
เชิงเวลา (Temporal Aggregation Module) และฝึกฝนโดยใช้การเรียนรู้จาก CTC เพียงเท่านั้น ผลในตารางที่ 1
แสดงให้เห็นว่าการเลือกใช้ MobileNetV3 (Smalll) เป็นสถาปัตยกรรมหลักที่ใช้หาคุณลักษณะเด่นเชิงพื้นที่นั้นให้อัตรา
ความถูกต้องในการรู้จามากที่สุด อีกทั้ง MobileNetV3 (Smalll) ยังเป็นสถาปัตยกรรมที่ถูกออกแบบให้ใช้ทรัพยากร
ในการคานวณน้อย ด้วยเหตุผลเหล่านี้ งานวิจัยนี้จึงเลือกใช้ MobileNetV3 (Smalll) สาหรับเป็นสถาปัตยกรรมหลัก
ที่ใช้หาคุณลักษณะเด่นเชิงพื้น
ตารางที่ 2 ตารางเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้สถาปัตยกรรมต่างชนิดในโมดูลรวบรวมข้อมูลเชิงเวลา
สถาปัตยกรรม TAGG
1-𝐶𝐸𝑅
TAGG-A
58.1
TAGG-B
58.6
TAGG-C
59.2
TAGG-D
59.0
ในงานวิ จั ย นี้ ไ ด้ ท ดลองสถาปั ต ยกรรมต่ า งชนิ ด สาหรั บ ใช้ ใ นโมดู ลรวบรวมข้ อ มู ลเชิ ง เวลา (Temporal
Aggregation Module) ซึ่งแสดงในภาพที่ 6 งานวิจัยนี้ได้ ทดลองโดยการใช้สถาปัตยกรรม TAGG เหล่านี้ร่วมกับ
MobileNetV3 (Smalll) และ LSTM โดยให้แบบจาลองเรียนรู้จาก CTC เพียงเท่านั้น โดยฝึกฝนด้วยชุดสาหรับการ
ฝึกและทดสอบด้วยชุดสาหรับการพัฒนาของชุดข้อมูล ชิคาโกเอฟเอสไวลด์ จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่าการเลือกใช้
ขนาดตัวกรองหลายขนาดเพื่อหาความสัมพันธ์เชิงเวลานั้นสามารถช่วยให้แบบจาลองทนทานต่อ ความเร็วในการทาท่า
สะกดนิ้วของล่า มภาษามือแต่ละคน และความยาวของท่าสะกดนิ้วแต่ละท่าที่ไม่เท่ากันได้ และสามารถช่วยเพิ่ม
ประสิ ท ธิ ภ าพของการรู้ จาท่ า สะกดนิ้ ว ให้ ม ากขึ้ น ได้ งานวิ จั ย นี้ ไ ด้ เ ลื อ กใช้ ส ถาปั ต ยกรรม TAGG-C สาหรั บ เป็ น
สถาปัตยกรรมหลักในโมดูลรวบรวมข้อมูลเชิงเวลาเนื่องจากให้ประสิทธิภาพที่มากที่สุด
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ตารางที่ 3 ตารางเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการรู้จาท่าสะกดนิ้วเมื่อใช้ค่าคงที่ 𝜆 และ 𝛼 ต่างกัน
1-𝐶𝐸𝑅
𝜆
𝛼
ชุดสาหรับพัฒนา
ชุดสาหรับทดสอบ
0.1
0
60.2
60.0
0.2
0
58.5
60.2
0.1
0.1
60.2
61.3
0.1
0.2
60.1
62.4
0
0
59.2
60.1
ในการเรียนรู้จากหลายงานงานวิจัยนี้ได้ทดลองโดยการปรับสมดุลของฟังก์ชันอุปสงค์ด้วยการปรับค่าคงที่ 𝜆
และ 𝛼 ผลการทดลองแสดงในตารางที่ 3 จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าการเรียนรู้แบบหลายงานสามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพของโมเดลได้ สาหรับค่า 𝜆 และ 𝛼 ที่งานวิจัยนี้เลือกใช้สาหรับการทดลองต่อไป คือ 0.1 และ 0.2
ตามลาดับ
ตารางที่ 4 ตารางเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการรู้จาท่าสะกดนิ้วของวิธีการที่นาเสนอกับวิธีการก่อนหน้า โดย
ทดสอบบนชุดข้อมูลชิคาโกเอฟเอสไวลด์
1-𝐶𝐸𝑅
วิธีการ
ชุดสาหรับพัฒนา
ชุดสาหรับทดสอบ
Shi et al. (2019)
46.8
45.1
Parelli et al. (2020)
47.9
Gajurel et al. (2021)
46.9
48.3
Pannattee et al. (2021)
50.5
48.0
วิธีการที่นาเสนอ
60.1
62.4
ในตารางที่ 4 แสดงผลการเปรียบเทียบวิธีการที่นาเสนอกับวิธีการอื่นๆ ก่อนหน้า โดยฝึกฝนแบบจาลองด้วย
ชุดสาหรับการฝึกฝนและทดสอบด้วยชุดสาหรับการพัฒนา และชุดสาหรับการทดสอบของชุดข้อมูลชิคาโกเอฟเอสไวลด์
ตารางที่ 5 ตารางเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการรู้จาท่าสะกดนิ้วของวิธีการที่นาเสนอกับวิธีการก่อนหน้า โดย
ทดสอบบนชุดข้อมูลชิคาโกเอฟเอสไวลด์พลัส
วิธีการ
1-𝐶𝐸𝑅
Shi et al. (2019)
65.0
Kruthiventi et al. (2021)
66.2
วิธีการที่นาเสนอ
70.4
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นอกจากนี้ ยั ง ได้ เ ปรี ย บเที ย บวิ ธี ก ารที่ นาเสนอกั บ วิ ธี ก ารอื่ น ๆ บนชุ ด ข้ อ มู ล ชิ ค าโกเอฟเอสไวลด์ พ ลั ส
(ChicagoFSWild+) ด้วย ซึ่งเป็นชุดข้อมูลที่ถูกพัฒนาจากชิคาโกเอฟเอสไวลด์ ทาให้มีจานวนข้อมูลที่มากขึ้น โดยมี
จานวนข้อมูล 50,402 3,115 และ 1,715 ลาดับ จากล่ามภาษามือ 216 22 และ 22 คนในชุดข้อมูลสาหรับฝึกฝน
ชุดข้อมูลสาหรับพัฒนา และชุดข้อมูลสาหรับทดสอบ ตามลาดับ ในตารางที่ 5 แสดงผลการเปรียบเทียบบนชุดข้อมูล
ชิคาโกเอฟเอสไวลด์พลัส โดยฝึกฝนแบบจาลองด้วยชุดข้อมูลสาหรับฝึกฝนของ ชิคาโกเอฟเอสไวลด์ และ ชิคาโกเอฟ
เอสไวลด์พลัสรวมกัน และทดสอบด้วยชุดข้อมูลทดสอบของ คาโกเอฟเอสไวด์ และ ชิคาโกเอฟเอสไวลด์พลัสรวมกัน
ทุกการทดลองในงานวิจัยนี้ฝึกฝนแบบจาลองด้วยการตั้งค่าเดียวกัน คือ ฝึกฝนแบบจาลองด้วยออปติไมเซอร์
แบบอดัม (Adam Optimizer) จานวน 100 รอบ (Epoch) ด้วยอัตราการเรียนรู้ (Learning Rate) 0.0001 ใน
30 รอบแรก และลดลง 10 เท่าทุกๆ 30 รอบ โดยใช้ขนาดแบช (Batch Size) เท่ากับ 2
สรุปและอภิปรายผล
งานวิจัยนี้นาเสนอการรู้จาท่าสะกดนิ้วในเฟรมการสะกดนิ้วด้วยโมดูลรวบรวมข้อมูลเชิงเวลา ซึ่งจะทาหน้าที่
ในการหาความสัมพันธ์เชิงเวลาของเฟรมที่อยู่ใกล้กันด้วยการรวบรวมข้อมูลข้อมูลเชิงเวลาด้วยโครงข่ายประสาทเทียม
คอนโวลูชันแบบหนึ่งมิติ โดยใช้ขนาดตัวกรองหลายขนาด เพื่อให้แบบจาลองมีความทนทานต่อความเร็วในการทาท่า
สะกดนิ้ว และความยาวของท่าสะกดนิ้วที่แตกต่ างกัน จากผลการทดลองชี้ให้เห็นว่าการเพิ่มข้อมูลเชิงเวลาด้วยโมดูล
รวบรวมข้อมูลเชิงเวลาทาให้ประสิทธิภาพการรู้จาท่าสะกดนิ้วของแบบจาลองดีขึ้น นอกจากนี้ งานวิจัยนี้ยังได้นาเสนอ
การรู้จาท่าสะกดนิ้วด้วยการเรียนรู้แบบหลายงาน โดยเรียนรู้จากการจาแนกการเชื่อมต่อชั่วคราว และตัวถอดรหัสจาก
ผลการทดลองวิธีการของงานวิจัยนี้สามารถให้ประสิทธิภาพในการรู้จาท่าสะกดนิ้วได้ดีกว่าวิธีการก่อนหน้าโดยวัด
ประสิทธิภาพจากอัตราความผิดพลาดระดับตัวอักษร
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MINIMIZATION OF SENSOR NODES USING ILP
การลดสถานีเชื่อมโยงตัวรับรู้โดยใช้กาหนดการเชิงเส้นจานวนเต็ม
Nakrop Jinaporn
Faculty of Engineering, Ubon Ratchathani University
*Corresponding author, E-mail: nakrop.j@ubu.ac.th
Abstract
Network cost minimization seems to be the objective of network planning. The sensor nodes'
placement significantly impacts network costs in wireless sensor networks. In this article, the sensor
node placement is formulated as an integer linear programming problem to minimize the overall
network cost subject to the maximum sensing radius. The best locations of installed sensor nodes
and the optimal network cost could be presented. According to the results, the network costs (or
the number of installed sensor nodes) can be reduced significantly compared to the full installation
of sensor nodes in the same area.
Keywords: Wireless Sensor Network, Node Placement, Integer Linear Programming

บทคัดย่อ
การท่าให้ต้นทุนเครือข่ายต่่าที่สุดเสมือนเป็นวัตถุประสงค์ของการวางแผนเครือข่าย การวางต่าแหน่งของ
สถานีเชื่อมโยงตัวรับรู้มีผลกระทบอย่างมีนัยส่าคัญต่อต้นทุนเครือข่ายดังกล่าวในเครือข่ายตัวรับรู้ไร้สาย ในบทความนี้
การวางต่าแหน่งของสถานีเชื่อมโยงตัวรับรู้ถูกก่าหนดเป็นปั ญหาก่าหนดการเชิงเส้นจ่านวนเต็มเพื่อท่าให้ต้นทุน
เครือข่ายรวมต่่าที่สุดภายใต้เงื่อนไขบังคับรัศมีการรับรู้สูงสุด ต่าแหน่งดีที่สุดของสถานีเชื่อมโยงตัวรับรู้ซึ่งถูกติดตั้งและ
ต้นทุนเครือข่ายเหมาะที่สุดสามารถถูกน่าเสนอ อ้างอิงจากผลลัพธ์ต้นทุนเครือข่าย (หรือจ่านวนของสถานี เชื่อมโยง
ตัวรับรู้ซึ่งถูกติดตั้ง) สามารถถูกลดอย่างมีนัยส่าคัญเมื่อเปรียบเทียบกับการติดตั้งเต็มอัตราของสถานีเชื่อมโยงตัวรับรู้
บนพื้นที่เดียวกัน
คาสาคัญ: เครือข่ายตัวรับรู้ไร้สาย การวางต่าแหน่งสถานีเชือ่ มโยง ก่าหนดการเชิงเส้นจ่านวนเต็ม
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Introduction
According to ( Osseiran et al. , 2014; Shafi et al. , 2017) , 5G use cases are divided into three
classes: enhanced mobile broadband (eMBB), massive machine type communication (mMTC) and
ultra-reliable low latency communication (uRLLC). Due to low-cost and long-life devices, a million
sensor nodes within a square kilometer are expected to support the mMTC resulting in various
applications such as smart city and precision agriculture.
Typically, either a wireless sensor network (WSN) or an Internet of Things (IoT) network
consists of a master node ( or a gateway) and a number of sensor nodes. For example, a group of
sensor nodes is located in a plant to measure and collect the temperature and the soil moisture.
The data is then transmitted to the master node for processing.
In (Heinzelman, Chandrakasan, & Balakrishnan, 2002), the performance metrics of WSNs
include ease of deployment, system lifetime, latency and quality. For instance, the deployment of
a WSN is often on an ad hoc basis and data from such a network is normally time-sensitive. This
leads to the greatest challenge in 5G where a million of sensor nodes could be deployed. Although
a WSN appears to be the ad hoc network, the estimated number of sensor nodes and potential
node locations should be predetermined to cover the service area. The process of network planning
is still required for a large number of sensor nodes. The key question is on how these sensor nodes
can be optimally placed in connection with the above metrics. For example, the custom installation
of sensor nodes may not optimize system lifetime and latency.
In this article, the placement of sensor nodes is formulated as an integer linear programming
(ILP) problem to minimize the overall network cost (i.e. deployment cost) subject to the sensing
radius constraint. Then, the best locations of installed sensor nodes and the optimal network cost
will be obtained.
There are six remaining sections, including research objectives, literature review, research
methods, results, conclusion and suggestions.
Research Objectives
The research aim is to obtain the optimal placement of sensor nodes in a WSN by means of
optimization. The main contributions include.
Problem formulation: The sensor node placement is formulated as an ILP problem to
minimize the overall network cost in a WSN, taking into account the maximum sensing radius.

691

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ครบรอบ 60 ปี
ความท้าทายในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน : 24 มิถุนายน 2565

Performance evaluation: Such a node placement is performed by computer modeling to
evaluate the installed node positions and the network cost (or equivalent to the number of installed
sensor nodes). Therefore, this work can be used further as a network planning tool in WSNs.
Literature Review
A background and related work, including network planning, the definition of sensor node
ranges and the placement of nodes, are discussed in this section.
According to (Taufique, Jaber, Imran, Dawy, & Yacoub, 2017), the process of cellular network
planning is divided into three phases: pre-planning (or dimensioning), detailed planning and postplanning (or optimization). The pre-planning results in an approximate number of base stations (BSs)
covering a region of interest (ROI). Subsequently, the positions of these BSs are determined by the
detailed planning. After the full deployment, the network performance is evaluated and network
parameters are then adjusted to enhance the network operation in the post -planning. The
minimization of the overall network cost ( i. e. total cost of ownership) is one of network planning
objectives. Deployment costs and parameter optimization have an impact on such a network cost.
To cope with the objectives, the inputs, including traffic models, potential site locations, BS models
and propagation models, are required. For example, potential site locations are predetermined,
taking into account socioeconomic constraints. For the outputs, the optimal number of BSs, the best
locations of BSs, BS types, parameter configuration, frequency reuse pattern and capacity
dimensioning may be provided by the planning process. The process of network planning is essential
to establish not only the infrastructure network but also the ad hoc network. As mentioned before,
pre-planning and detailed planning should be considered for the deployment of a WSN as well.
To model a WSN, all sensor nodes within the communication range (or radius) can
communicate with each other. In addition to the communication radius, the WSN’ s coverage is
typically estimated by the sensing range of sensor nodes. Both ranges can be defined in connection
with the kind of sensor nodes and communication channels (Aljubori, Akram, & Challenger, 2022).
As mentioned above, the performance metrics of WSNs should be included in the optimal
node placement. For instance, the maximum lifetime routing ( MLR) problem in WSNs has been
widely considered to maximize the network lifetime. In ( Jinaporn & Saengudomlert, 2021) , such a
problem in an IoT network is formulated as a linear programming (LP) problem, taking into account
energy consumption constraints. The impact of the gateway placement on the network lifetime is
then examined. According to the results, the maximum network lifetime may not be obtained by
dropping the gateway on the geographical center of the network. Note that only gateway placement
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is considered in this work. To the best of my knowledge, there are still more research opportunities
to investigate the impact of sensor node placement on such a network lifetime and other metrics
in practice.

Research Methods
In this section, the system model and problem formulation are firstly discussed. Then, the
performance evaluation, including a modeling tool and parameters, will be described.
The deployment of a WSN within a ROI is the focus of attention. To consider the sensor
node placement, the information, including all possible node locations (i.e. checked sensing
locations) and node separation distances (i.e. the resolution of the sensing test points), is generated.
The maximum sensing radius of each sensor node is also specified. Note that all sensor nodes can
communicate with a master node and only sensing range is considered in our system model. The
given information, variables, constraints and the objective are defined as follows.
Given information
N: Number of potential node locations
Ci: Establishment cost of a sensor node at location i
Dij: Separation distance between node/location i to node/location j
Dmax: Maximum sensing radius excluding the communication range
Aij ∈ {0, 1}: Set to 1 if Dij ≤ Dmax. Otherwise, set to 0
Variables
xi ∈ {0, 1}: Set to 1 if selected location i is a sensor node. Otherwise, set to 0
Constraints
Maximum sensing radius: Each location is within distance Dmax from a sensor node
∀𝑖 ∈ {1, . . . , 𝑁}, ∑𝑁𝑗=1 𝐴𝑖𝑗 𝑥𝑗 ≥ 1
Integer constraints
∀𝑖 ∈ {1, . . . , 𝑁}, 𝑥𝑖 ∈ {0, 1}
Objective
Minimizing the overall network cost (deployment cost)
min ∑𝑁
𝐶𝑖 𝑥𝑖
𝑖=1
𝑁
Note that the constraint ∑𝑗=1 𝐴𝑖𝑗 𝑥𝑗 ≥ 𝐾 may be considered where 𝐾 > 1 for
backup scenarios. Additional (or different) cost of each sensor node in practice may be included in
Ci as well.
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For the performance evaluation, the above problem is modeled by Python and such a
model is then solved by the PuLP function library. The system parameters are shown in Table 1. A
length and a width of ROI ( i. e. a rectangle or a square) are required to compute its corresponding
area. Subsequently, an adjustable grid is placed over the area to determine potential node locations
as illustrated in Picture 1. These node locations, the maximum sensing radius and a constant
deployment cost become the input into the Python model. Let Ci = C for all i. Finally, the best
locations of installed sensor nodes and the optimal network cost could be obtained by means of
the PuLP package. Denote the optimal network cost by C*.
Table 1 System Parameters
Parameters
ROI length (in m)
ROI width (in m)
Grid resolution (in m)
Maximum sensing radius (in m)
Constant deployment cost

Symbol
L
W
R
Dmax
C

Values
100
100
10, 20
10-50
1

Picture 1 A grid over the area of a hectare: Potential node locations are presented as green dots (N = 36)
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Results
The effect of the maximum sensing radius and the number of potential node locations on
the locations of installed sensor nodes and the network cost is investigated in this section.
Pictures 2 and 3 show the impact of the maximum sensing radius of 10 m and 50 m on the
network cost, respectively. The installed sensor nodes are shown as red stars. There are 36 potential
node locations with a grid resolution of 20 m. Compared to the case of Dmax = 10, there is an
eightfold reduction in the network cost ( i. e. 4 installed sensor nodes per hectare) for Dmax = 50.
Table 2 summarizes the network cost and the runtime with different values of Dmax.

Picture 2 The best locations of installed sensor nodes (red stars) for Dmax = 10
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Picture 3 The best locations of installed sensor nodes (red stars) for Dmax = 50
Table 2 The network cost (N = 36)
Dmax
C*
Runtime (in sec)
(in m)
10
36
0.36
20
10
0.2
30
4
0.2
40
4
0.2
50
4
0.2
To investigate the impact of potential node locations on the network cost, a grid resolution
of 10 m is set to develop such a model resulting in 121 potential node locations. The best locations
of installed sensor nodes for Dmax = 10 and Dmax = 50 are illustrated in Pictures 4 and 5, respectively.
Similarly, there is a decrease in the network cost for Dmax = 50 compared with the case of Dmax = 10.
Table 3 shows the network cost and the runtime with different values of Dmax. Without the network
planning, the number of 121 sensor nodes may be installed to cover the ROI. However, only 4
installed sensor nodes per hectare are required in the case of Dmax = 40 or Dmax = 50. Comparing
Table 2 and Table 3, the grid resolution may result in different values of C* . Recall this is because
the number of potential node locations is determined by such a grid resolution. Using a higher grid
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resolution (i.e. 10 m), higher numbers of potential node locations and installed sensor nodes may
be obtained for specific values of Dmax compared with a grid resolution of 20 m.

Picture 4 The best locations of installed sensor nodes (red stars) for Dmax = 10

Picture 5 The best locations of installed sensor nodes (red stars) for Dmax = 50
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Table 3 The network cost (N = 121)
Dmax
C*
Runtime (in sec)
(in m)
10
29
1.25
20
12
0.59
30
7
0.55
40
4
0.51
50
4
0.54

Conclusion and discussion
The placement of sensor nodes was modeled as an ILP problem to minimize the network
cost, taking into account the maximum sensing radius constraint. Potential node locations were the
main input for modeling. According to the results, the best locations of installed sensor nodes and
the optimal network cost could be obtained for a given set of potential node locations and sensing
radii. There was a significant reduction in the number of installed sensor nodes using this planning
tool.
Suggestions
This work can be used as a WSN planner and the source code is available on GitHub
(https://github.com/nj-ubu/Sensor-node-placement.git) for reproducible research. For future work,
the node placement in a massive network and real-world constraints should be considered.
Although the optimal solution can be obtained by optimization, this approach leads to
computational complexity for solving a large-scale problem (e.g. huge runtime). Machine learning
appears to be an alternative approach for such a problem.
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การประยุกต์ใช้เจเนติกอัลกอริทึมเพื่อค้นหารูปแบบการจัดวางพัสดุภายใน
ตู้คอนเทนเนอร์ที่เหมาะสม
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บทคัดย่อ
การจัดวางพัสดุภายในพื้นที่ที่จากัดเป็นสิ่งที่หลายบริษัทด้านโลจิสติกส์ต้องเจอ จึงเกิดคาถามที่ว่าจะต้อง
จัดเรียงอย่างใดจึงจะใช้พื้นที่ภายในคอนเทนเนอร์ให้ ได้เหมาะสมมากที่สุด งานวิจัยนี้มี วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนา
อัลกอริทึม หรือแนวคิดในการจัดวางพัสดุสินค้าภายในตู้คอนเทนเนอร์ โดยมีการคานึงถึงเงื่อนไขหลัก เพื่อให้การ
จัดวางเป็นตามข้อจากัดที่กาหนด ได้แก่ พื้นที่ที่ใช้เพื่อการจัดวางพัสดุเพื่อให้ใช้พื้นที่ภายในตู้คอนเทนเนอร์มากที่สุด
โดยผลลัพธ์ที่ดีที่สุดจากการพัฒนาอัลกอริทึมนี้ มีผลการใช้ปริมาณพื้นที่ถึง 99.9 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นการใช้ปริมาณ
พื้นที่สูงสุดภายในตู้คอนเทนเนอร์ โดยผลลัพธ์ของรูปแบบดังกล่าวจะอยู่ในรูปแบบของมุมมองด้านบนแนวราบ แบบ
2D ซึ่งบอกตาแหน่งของแต่ละสแทคพัสดุ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถนาไปจัดวางพัสดุได้
คาสาคัญ: เจเนติกอัลกอริทึม โลจิสติกส์ การขนส่ง

Abstract
Parcel arrangement in limited space is a challenge many logistic companies face. It led to a
question about how to arrange parcels appropriately.
This study aimed to develop an algorithm or a guideline for parcel arrangement under
consideration of a major condition of space optimization. The best algorithm developed in this study
could take 99.9% of the container's space, which is the most occupied space. The outcome displays
in a 2D horizontal view with each parcel stack's location that is convenient to end-users.
Keywords: Genetic Algorithm, Logistic Business, Transportation
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บทนา
ในยุคที่อุตสาหกรรมทางการขนส่งมี ส่วนแบ่งการตลาดมากเป็นอันดับต้น ๆ ของตลาดโลก เนื่องจากสภาวะ
โรคระบาดที่เกิดขึ้นช่วงพุทธศักราช 2562 ส่งผลกระทบต่อหลายๆ ประเภทธุรกิจ เนื่องจากโรคระบาดนี้ทาให้ผู้คนที่
อยู่ในประเทศนั้นๆ จาเป็นต้องกักตัว รวมทั้งต้องทาการเว้นระยะห่างต่อเพื่อนมนุษย์ เพื่อมิให้เกิดการแพร่ระบาดของ
โรคได้ ธุรกิจโลจิสติกส์และการขนส่งจึงเป็นธุรกิจเพียงไม่กี่ธุรกิจที่สามารถจะประคองตัวเองได้ในสถานการณ์ การ
แพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตรายนี้ เนื่องจากการที่ประชาชนผู้ใช้บริการมีมุมมอง แนวคิดว่าการที่เราไม่สามารถพบปะ
กับเพื่อนมนุษย์แบบใกล้ชิดได้ จะมีวิธีการ ช่องทางอย่างไรที่จะสามารถจับจ่ายสิ่งของเพื่อใช้ในชีวิตประจาวันได้ ทาให้
ธุรกิจขนส่ง ซึ่งเป็นการขนส่ง สิ่งของจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง โดยผู้ซื้อและผู้ขายไม่ต้องพบกัน ไม่ต้องออกไปยังสถานที่
ซึ่งเสี่ยงต่อการแพร่โรคติดต่ออันตราย โดยเลือกใช้วิธีการซื้อสิ่งของแบบออนไลน์ (Online) เท่ากับเป็นการเลือกซื้อ
สินค้าในห้างสรรพสินค้า ผู้คนจึงเล็งเห็นว่า การสั่งซื้อสินค้าจากแพลตฟอร์มซื้อขายออนไลน์เป็นตัวเลือกอันดับต้นๆ ที่
จะทาให้ผู้คนเหล่านั้นลดความเสี่ยง และยังสามารถสั่งซื้อสินค้าได้อยู่
ธุรกิจโลจิสติกส์มักประสบปัญหาที่ว่า การขนส่งในแต่ละรอบ จะมีพัสดุได้รับความเสียหาย ทั้งจากการตรวจสอบ
พบเองหรือจากการร้องเรียนของผู้ใช้บริการ ซึ่งความเสียหายดังกล่าวมีสาเหตุ หลายอย่าง ไม่ว่าจะมาจากการจัดวางที่
ไม่เหมาะสม หรือจากความประมาทของบุคคลที่เป็นผู้นาส่งในแต่ละรอบ ซึ่งเป็นปัญหาคู่กับธุรกิจประเภทนี้มาอย่าง
ยาวนาน ผู้ประกอบการขนส่งต้องเสียงบประมาณเพื่อชดใช้ค่าความเสียหาย รวมทั้งการสูญเสียภาพลักษณ์ทางธุรกิจ
ซึ่งเป็นปัญหาสาคัญยิ่ง ทาให้หลายๆ บริษัทเล็งเห็นว่าหากต้องการที่จะสร้างกาไร และความน่าเชื่อถือให้แก่บริษัท
ธุรกิจเหล่านั้นจาเป็นที่ต้องพัฒนามาตรฐานใหม่ ซึ่งมีความปลอดภัย มีการใช้งานทรัพยากรอย่างคุ้มค่าในแต่ละรอบ
การขนส่ง เพื่อลดต้นทุน และเพิ่มความปลอดภัยให้แก่พัสดุ เพื่อให้สามารถสร้างความเชื่อมั่นต่อ ผู้รับบริการและ
ผลกาไรที่เพิ่มขึ้น ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาถึงแนวคิดริเริ่มที่จะทาการเขียนเจเนติกอัลกอริทึมมาใช้งานในปัญหา “การจัดวาง
พัสดุสินค้าภายในตู้คอนเทนเนอร์ ” ซึ่งได้มีแนวคิดจาก Chen, Widodo, Wisnujati, and Rahaman (2021) และ
Van Rijn, Reehuis, Emmerich, and Back (2015)
บทความนี้จะเป็นการนาเสนอวิธีการแก้ปัญหาในระดับของการจัดวางพัสดุภายในตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่งเป็นการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่ง อีกทั้งยังทาให้พัสดุมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ และลดต้นทุน
หรือรอบการขนส่งของธุรกิจโลจิสติกส์ได้
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อพัฒนาอัลกอริทึม หรือแนวคิดในการจัดวางพัสดุสินค้าภายในตูค้ อนเทนเนอร์ โดยมีการคานึงถึงเงื่อนไขหลัก
เพื่อให้การจัดวางเป็นตามข้อจากัดที่กาหนด ได้แก่ พื้นที่ที่ใช้เพื่อการจัดวางพัสดุเพื่อให้ใช้พื้นที่ภายในตู้คอนเทนเนอร์
มากที่สุด
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วิธีดาเนินการวิจัย
ผู้วิจัยได้ดาเนินการใช้เจเนติกอัลกอริทึม หรือ Genetic Algorithm (การเขียนโปรแกรมเชิงกรรมพันธุ์) มาใช้
ในการแก้ปัญหานี้ เนื่องจากความเป็นไปได้ที่มีหลากหลายแนวทาง และความซับซ้อนของการจัดวาง โดยผู้วิจัยขอแยก
การอธิบายของวิธีการนี้ออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
1. Stacking Methodology (การสร้างสแทคของพัสดุ)
วิธีการสร้างสแทคของพัสดุ เป็นวิธีการที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อนากล่องพัสดุขนาดต่างๆ มาทับซ้อนกัน
เพื่อเป็นการลดการใช้งานพื้นที่ภายในตู้คอนเทนเนอร์ โดยพัสดุที่สามารถใช้งานกับวิธีการนี้ ได้แสดงดังตารางที่ 1
ประเภทของกล่องพัสดุ และตารางที่ 2 และ 3 การจัดเรียงซ้อนของกล่องพัสดุ
ตารางที่ 1 ประเภทกล่องพัสดุที่สามารถใช้งานกับอัลกอริทึมได้
ลาดับ
รูปภาพ
ชื่อ
กว้าง (ม.)
1
HSSP
0.76
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ยาว (ม.)
1.12

สูง (ม.)
1.09

พื้นที่ (ตร.ม.)
0.8512

2

SSP

0.76

1.12

0.54

0.8512

3

SMP

0.76

1.12

0.73

0.8512

4

MP

1.1

1.1

1.09

1.98

5

MLP

1.1

1.8

0.73

1.98

6

LP

1.515

2.22

0.73

3.3633

7

LHP

1.515

2.22

0.85

3.3633

8

ETC

1.1

1.5

??
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ตารางที่ 2 ประเภท Same-type Stacking ที่รองรับ
ลาดับ
รูปภาพ
ชื่อ
กว้าง (ม.)
1
101
0.76

ยาว (ม.)
1.12

สูง (ม.)
2.18

พื้นที่ (ตร.ม.) กล่องภายใน
0.8512
HSSP x 2

2

102

0.76

1.12

2.19

0.8512

SMP x 3

3

103

0.76

1.12

2.16

0.8512

SSP x 4

4

104

1.1

1.1

2.18

1.98

MP x 2

5

105

1.1

1.8

2.19

1.98

MLP x 3

6

106

1.515

2.22

2.19

3.3633

LP x 3
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ตารางที่ 3 ประเภทพัสดุ Mix-type Stacking ที่รองรับ
ลาดับ
รูปภาพ
ชื่อ
กว้าง (ม.) ยาว (ม.)
1
201
0.76
1.12
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สูง (ม.)
2.18

พื้นที่ (ตร.ม.)
0.8512

กล่องภายใน
HSSP x 1
SMP x 2

2

202

0.76

2.24

2.19

1.7024

SMP x 2
ETC x 1

3

203

0.76

2.24

2.16

1.7024

SSP x 2
ETC x 1

4

204

2.2

1.5

0.85 or
0.73 + ??

3.3

LHP / LP x 1
ETC x 2

5

205

2.28

1.12

2.18

2.5536

MP x 1
HSSP x 3

6

206

2.28

1.12

2.19

2.5536

MLP x 1
SMP x 6

7

207

1.515

2.22

2.31

3.3633

LHP x 1
LP x 2

8

208

2.28

1.12

2.19

2.5536

MP x 1
SMP x 3
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2. การพัฒนาเจเนติกอัลกอริทึม (Genetic Algorithm)
เนื่องจากความซับซ้อนของการจัดวางพัสดุภายในตู้คอนเทนเนอร์ ทาให้ต้องพัฒนาเพื่อหาผลลัพธ์ที่
เหมาะสมที่ สุ ด ดั ง นั้ น เจเนติ ก อั ล กอริ ทึ ม จึ ง เป็ น ตั ว เลื อ กที่ เ หมาะสมที่ สุ ด เนื่ อ งจากเป็ น Algorithm ประเภท
Evolutionary Algorithm ซึ่งสามารถพัฒนาคาตอบในแต่ละรอบของการคานวณได้
2.1 การออกแบบโครโมโซม (Chromosome Encoding and Design)
โครโมโซม คือ หนึ่งส่วนสาคัญของเจเนติกอัลกอริทึม ที่จะทาหน้าที่เป็นเสมือนตัวแทนของวิธีการใด
วิธีการหนึ่ง ซึ่งจะถูกนามาใช้ในการคานวณในแต่ละรอบ เพื่อค้นหาคาตอบที่สมบูรณ์ที่สุด โดยส่วนประกอบย่อยของ
โครโมโซมจะประกอบด้วย ยีนส์
ผู้วิจัยได้มองเห็นว่า นี่คือการคานวณการใช้งานพื้นที่ของพัสดุภายในตู้คอนเทนเนอร์ และตาแหน่ง
การจัดวาง หากพัฒนาโครโมโซมให้เป็นเสมือนกับตู้คอนเทนเนอร์ จะเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผล ซึ่งในแต่ละโครโมโซม
จะต้องมีความยาวในตัวของมันเองเพื่อใช้เป็นส่วนของการคานวณทั้งหมด ผู้วิจัยได้ทาการเลือกความยาว 33 ยีนส์
(ส่วนประกอบย่อยในโครโมโซม) ซึ่งมาจากการคานวณพื้นที่ ของตู้คอนเทนเนอร์นามาหารกับพื้นที่ของสแทคที่เล็ก
ที่สุด โดยตู้คอนเทนเนอร์ที่นามาทดสอบมีความกว้าง 2.20 เมตร ยาว 12 เมตร และสูง 2.40 เมตร
วิธีการคานวณ คือ 28.44 (พื้นที่ของตู้คอนเทนเนอร์)/0.8512 (The Smallest Stacking) = 33.40
เนื่องจากผู้วิจัยเล็งเห็นว่าหากพัสดุที่รับเข้าระบบมาเป็นพัสดุประเภทเล็กทั้งหมด จะสามารถนาสแทค
มาวางภายในตู้คอนเทนเนอร์ ได้จานวน 33 กองเป็นจานวนที่สามารถใช้พื้นที่ได้ทั้งสิ้น 99.9%
กล่าวโดยสรุป คือ โครโมโซมที่ผู้วิจัยได้ออกแบบเป็นเสมือนกับตู้คอนเทนเนอร์ โดยโครโมโซม
ประกอบไปด้วย 33 ยีนส์ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ 33 สแทคพัสดุ โดยในแต่ละยีนส์จะเป็นข้อมูลประเภทจุดทศนิยม
(Floating Point) สื่อถึงพื้นที่ของแต่ละสแทคพัสดุ ซึ่งจะใช้ในการคานวณการใช้งานพื้นที่ของแต่ละโครโมโซม
1.98
0.8512
1.7024

0.8512
0
0.8512

1.7024
1.98
0.8512

3.3633
2.5536
0

1.98
3.3633
1.7024

1.7024
0.8512
2.5536

0
1.98
0

2.5536
0.8512
1.7024

0
3.3633
1.98

1.98
2.5536
0

1.7024
0
0.8512

ภาพที่ 1 รูปแบบโครโมโซมที่อยู่ในรูปแบบแถวข้อมูล
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1.98
3.3633
0
1.98
0
3.3633
0.8512
0
0.8512
2.5536
1.98

0.8512
1.98
2.5536
1.7024
1.98
0.8512
3.3633
1.7024
0
0
0

1.7024
1.7024
0
0.8512
2.5536
1.98
2.5536
0.8512
1.7024
1.7024
0.8512

ภาพที่ 2 รูปแบบโครโมโซมที่อยู่ในรูปแบบตู้คอนเทนเนอร์ (Bird-Eyes-View)
2.2 ฟังก์ชันวัดผลโครโมโซม (Fitness Function)
เพื่ อ ให้ ไ ด้ ผ ลลั พ ธ์ ซึ่ ง มี ก ารใช้ ป ริ ม าณพื้ น ที่ ที่ ม ากพอ ผู้ วิ จั ย จึ ง ก าหนดขั้ น ต่ าของปริ ม าณพื้ น ที่ ที่
โครโมโซม (ตู้คอนเทนเนอร์เสมือน) ไว้ที่ 80% ของปริมาณพื้นที่ของตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่งเป็นปริมาณที่ผู้วิจัยมองว่าเป็น
ปริมาณที่มากพอต่อจานวนขั้นต่าของกล่องพัสดุ (ในกรณีที่เหลือพัสดุน้อย) โดยจะมีวิธีการวัดผลดังนี้
2.2.1 สูตรการคานวณโดยการคานวณคะแนนเพื่อวัดผลโครโมโซมจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก
ดังนี้
1. คานวณพื้นที่ จะได้ปริมาณพื้นที่ที่โครโมโซมนั้นๆ ใช้ และเป็นค่า ทศนิยมที่อยู่ระหว่าง
0-1 ตามสูตรการคานวณที่ปรากฏด้านล่าง
สูตรการคานวณ ΣArea = Σgenej++ x 0.01
2. การให้คะแนนการจัดวาง
มีวิธีการคานวณดังนี้
ตรวจสอบเงื่อนไขว่า ในระยะห่างระหว่าง 3 ยีนส์ (0-2, 3-5, 6-8, … , 3133) เมื่อนาปริมาตรแนวกว้าง (Width) มาคานวณรวมกันแล้วมีค่ามากกว่า 2.2 หรือไม่ (ปริมาณความกว้างที่มากที่สุด
ที่คอนเทนเนอร์จะรับได้ใน 1 แถว (3 ยีนส์ = 1 แถว)) หากไม่เป็นเช่นนั้น คะแนนในส่วนนี้จะเท่ากับ 0 หากใช่ คะแนน
ส่วนนี้จะเท่ากับ -1 ต่อ 1 แถวที่มีการจัดวางอย่างไม่ถูกต้อง
3. คะแนนรวม เช่น โครโมโซม 0 ใช้ปริมาณพื้นที่ 99.8% และมีการจัดวางผิดพลาด 4 แถว
คะแนนที่ได้จะเท่ากับ 0.998 + -4 = -4.998 เป็นต้น ตามสูตรการคานวณที่ปรากฎด้านล่าง
สูตรการคานวณ คะแนนพื้นที่ + คะแนนการจัดวาง = คะแนนรวม
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2.3 การดาเนินการด้วยวิธีการทางเจเนติกอัลกอริทึม (Genetic Algorithm Operations)
เมื่อได้คะแนนจากการคานวณเพื่อวัดผลแต่ละโครโมโซมแล้ว วิธีการทางเจเนติกอัลกอริทึมจะถูก
นามาใช้ เพื่อคะแนนวัดผลที่ดียิ่งขึ้นและพัฒนาไปสู่ผลลัพธ์ให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยจะมีวิธีการทั้งสิ้น 3 วิธีที่จะ
เกิดขึ้นภายในหนึ่งรอบการคานวณ
การคัดสรรเพื่อเลือกพ่อและแม่พันธุ์ (Parents Selection)
อัลกอริทึมจะทาการคัดเลือกโครโมโซมเป็นจานวน 40% ของจานวนประชากรทั้งหมด (โครโมโซม
รวมกันทั้งหมด) ในกรณีนี้ เนื่องจากผู้วิจัยได้ทาการกาหนดประชากรตั้งต้นไว้ทั้งสิ้น 100 โครโมโซม ซึ่งผู้วิจัยมองว่า
เป็ น ตั ว เลขที่ ไ ม่ ม ากและไม่ น้ อ ยจนเกิ น ไปสาหรับ การกระจายวิธี การและผลลัพ ธ์ ที่จ ะถูก สุ่ม ขึ้น มาเพื่ อสร้ า งเป็น
โครโมโซม โดยในกรณีนี้ อัลกอริทึมจะทาการคัดเลือกโครโมโซมทั้งหมด 40 ((100 x 40) / 100) โครโมโซม โดย
คัดเลือกจากคะแนนวัดผลที่โครโมโซมนั้น ๆ ทาได้ โดยจะเลือกโครโมโซมที่ทาคะแนนได้สูงสุด 40 อันดับแรก เพื่อ
นามาใช้งานในขั้นตอนต่อไป
1. การครอสโอเวอร์ (Crossover)
เป็นวิธีการนาพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์มาทาการแลกเปลี่ยนยีนส์หรือผสมพันธุ์กัน เพื่อให้เกิดวิธีการ
หรือโครโมโซมใหม่ ซึ่งจะเป็นการผสมผสานกันของสองโครโมโซมที่ได้ถูกเลือกมาเพื่อเป็นพ่อและแม่พันธุ์
ในขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยได้เลือกใช้วิธีการครอสโอเวอร์แบบ One-Point Crossover หรือครอสโอเวอร์
จุดเดียว ซึ่งผู้วิจัยได้เลือกจุดกลางของโครโมโซม (ตาแหน่งที่ 17) เพื่อแบ่งครึ่งโครโมโซม โดยเมื่อสองพ่อและแม่พันธุ์
ทาการผสมพันธุ์กัน จะได้โครโมโซมใหม่ทั้งสิ้น 1 โครโมโซม โดยเป็นการผสมผสานกันของยีนส์ครึ่งแรก และครึ่งหลัง
ของสองโครโมโซมพ่อ พันธุ์และแม่พันธุ์ เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนนี้ โครโมโซมใหม่ที่ได้มาจากการทาครอสโอเวอร์ คือ
40 โครโมโซม
2. การมิวเทชัน (Mutation)
เป็นวิธีการนาโครโมโซมลูกที่ได้จากขั้นตอนที่ 2 (การข้ามและผสมยีนส์) มาทาการกลายพันธุ์
หรือเปลี่ยนแปลงค่าในบางยีนส์ เพื่อให้ได้คาตอบที่ ดียิ่งขึ้นหลังจากขั้นตอนนี้ ในขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยได้เลือกใช้วิธีการ
เปลี่ยนแปลงค่าของยีนส์แบบสุ่ม โดยการเปลี่ยนแปลงค่าของยีนส์นั้น อัลกอริทึมจะทาการสุ่ม ค่าพื้นที่ของสแทคพัสดุ
ซึ่งถูกนามาทาเป็น Array ก่อนการคานวณ ซึ่งเปรียบเสมือนการเปลี่ยนจากสแทคหนึ่งไปเป็นอีกกองหนึ่ง และใน
บางครั้ง อาจเปลี่ยนจากค่าพื้นที่ของสแทคเป็น 0 ได้ ซึ่งจะหมายความว่า ณ ตาแหน่งยีนส์นั้นๆ มิได้มีสแทคใดอยู่ ณ
ตาแหน่งนั้น หรืออีกความหมายหนึ่ง คือ การลดจานวนสแทคที่อยู่ในคอนเทนเนอร์ เมื่อสิ้นสุดขั้นตอนนี้โครโมโซมที่
ถูกเปลี่ยนแปลงยีนส์จะมีทั้งหมด 20 โครโมโซม
3. การทางาน
เมื่อเริ่มต้นเข้าลูปการคานวณ อัลกอริทึมจะทาการสร้างประชากรตั้งต้นซึ่งประกอบไปด้วย 100
โครโมโซม โดยเป็นการสร้างโครโมโซมแบบสุ่ม (สุ่มค่าของยีนส์) เมื่อสร้างเสร็จสิ้น อัลกอริทึมจะนาประชากรเหล่านั้น
ไปทาการวัดผล และคัดเลือก 40 อันดับแรกที่ได้คะแนนสูงสุด เพื่อนาไปเป็นพ่อและพันธุ์ต่อไป เมื่อได้พ่อพันธุ์และ
แม่พันธุ์แล้ว อัลกอริทึมจะทาการครอสโอเวอร์ระหว่างพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์เพื่อให้เกิดโครโมโซมใหม่ทั้งสิ้น 40 ตัว เพื่อ
นาไปทาการกลายพันธุ์เพื่อให้ได้โครโมโซมอีกทั้งหมด 20 ตัว
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กล่าวโดยสรุป เมื่อครบ 1 รอบของลูปคานวณ จากขั้นแรกที่ประชากรตั้งต้นอยู่ที่ 100 โครโมโซม
เมื่อทาการวัดผลและคัดสรรจะเหลือทั้งสิ้น 40 โครโมโซม ทาการครอสโอเวอร์เพื่อให้ลูกอีก 40 โครโมโซม และจาก
การกลายพันธุ์อีก 20 โครโมโซม ทาให้เมื่อจบลูปการคานวณ จานวนของโครโมโซมต่อ 1 ประชากรจะเท่าเดิม นั่นคือ
100 แต่ยีนส์ภายในแต่ละโครโมโซมจะเปลี่ยนไป
ผลการวิจัย
จากการพัฒนาและวิจัยเจเนติกอัลกอริทึม เพื่อการแก้ปัญหาการจัดวางและนาพัสดุเข้าตู้คอนเทนเนอร์
ผลสรุปจากการวิจัย สามารถสรุปได้ดังนี้
เนื่องจากการสร้างและออกแบบโครโมโซมเป็นแบบตู้คอนเทนเนอร์เสมือน และใช้ค่าพื้นที่ของสแทคพัสดุ
มาใช้ในการคานวณ ซึ่งการสร้างโครโมโซมขึ้นมาในแต่ละครั้งจะเป็นการสร้างแบบสุ่ม (สุ่มตาแหน่ง และค่าของแต่ละ
ยีนส์) ทาให้ความเป็นไปได้ของคาตอบกระจายไปอยู่ได้ในหลายๆ โครโมโซม

ภาพที่ 3 กราฟคะแนนต่อเจเนอเรชันการพัฒนา
หมายเหตุ: 1. แกน X คือ คะแนนที่ได้ต่อเจเนอเรชัน และแกน Y คือ เจเนอเรชันที่เจเนติกอัลกอริทึมได้ทาการหา
ผลลัพธ์ที่มีคะแนน Fitness สูงสุด
2. การคานวณและค่าที่ได้จากแผนภูมิเส้น เป็นการคานวณจากค่าเฉลี่ยจากการคานวณทั้งหมด ซึ่งตัวเลข
อาจมีคลาดเคลื่อนประมาณ 0.01 – 0.05 ในแต่ละรอบการคานวณ
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จากผลลัพธ์หลังจากการคานวณทั้งสิ้น 60 รอบนั้น จะเห็นได้ว่าอัลกอริทึมได้มีการประมวลผล และทาการ
พัฒนาโครโมโซมจากที่เข้าสู่ลูปการคานวณในช่วง 2 รอบแรก จะเห็นได้ว่า คะแนนยังเป็นการติดลบมากถึง -95 และมี
การเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แต่เมื่อผ่านการคานวณไปสู่ช่วงรอบที่ 10 คะแนนเริ่มที่จะเพิ่มขึ้น และเข้าใกล้ 0 มากขึ้น ซึ่งส่งผล
ให้ในรอบที่ 10 – 40 คะแนนจะอยู่ระหว่าง 0.2 – 0.6 โครโมโซมที่ได้คะแนนสูงสุดสามารถทะลุผ่านค่า 0 ได้ในที่สุด
ซึ่งหมายความว่า โครโมโซมได้ถูกพัฒนาไปในทิศทางบวก มีผลให้คาตอบของโครโมโซมนั้นๆ อาจจะสามารถใช้เป็น
คาตอบได้ และเมื่อทางานต่อไปในรอบที่ 40 คะแนนสูงสุด มีการพัฒนาเพิ่มขึ้นโดยมีค่าอยู่ระหว่าง 0.83 – 0.99 เป็น
การขึ้นลงกันระหว่างนี้ เนื่องจากเจเนติกอัลกอริทึมอาศัยวิธีการทางการสุ่ม ซึ่งหากสุ่มไปเจอกับจุดที่ถูกต้องอยู่แล้ว
อาจเป็นผลให้คะแนนน้อยลงได้ เมื่อถึงรอบที่ 60 ระบบได้เห็นแล้วว่าในการคานวณรอบก่อนหน้า คะแนนสูงสุดที่
โครโมโซมสามารถทาได้ คือ 0.99 ซึ่งเป็นค่าเดียวกับรอบคานวณ 60 หรือรอบคานวณปัจจุบัน ทาให้อัลกอริทึม
ตัดสินใจจบลูปการคานวณ เพื่อเป็นการลดการใช้ทรัพยากร อีกทั้งยังเป็นการย่นระยะเวลาการคานวณอีกด้วย
1. การเปรียบเทียบผลลัพธ์ระหว่างผลลัพธ์ที่ดีที่สุดต่อผลลัพธ์ที่แย่ที่สุด
1.1 ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
ตารางที่ 4 ผลลัพธ์เมื่อมองคอนเทนเนอร์ในแนวตั้ง (มุมสูง) ซึง่ บ่งบอกถึงตาแหน่งของสแทค และแถว
แถว
ตาแหน่งที่ 1
ตาแหน่งที่ 2
ตาแหน่งที่ 3
1
104
2
102
102
102
3
104
102
4
102
104
5
104
102
6
104
7
102
102
8
102
104
9
102
102
10
106
102
11
104
102
หมายเหตุ: ตัวเลขที่อยู่ในภาพเป็นชื่อของสแทคที่อยู่ ณ ตาแหน่งนั้นๆ โดยทางผู้วิจัยได้ทาการแปลงจากค่าพื้นที่เป็น
ชื่อสแทคเพื่อให้ง่ายต่อการดู
โดยรูปแบบคาตอบที่อัลกอริทึมได้ทาการคานวณออกมานั้น จะอยู่ในรูปแบบของมุม Bird's-eye View ซึ่ง
เป็นมุมมองจากด้านบน เพื่อบอกว่าตาแหน่งของสแทคพัสดุอยู่ตาแหน่งใดบ้างภายในตู้คอนเทนเนอร์ โดยสามารถ
ตีความภาพผลลัพธ์ได้ดังนี้
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1. รูปแบบการจัดวางพัสดุ (โครโมโซม) ภายในตู้คอนเทนเนอร์ใช้ปริมาณพื้นที่อยู่ที่ 99 เปอร์เซ็นต์ของ
ตู้คอนเทนเนอร์
2. การจัด วางตาแหน่ง ของแต่ละสแทคพัสดุสามารถเข้า ได้ กับ ตู้คอนเทนเนอร์ ไม่มี ก ารใช้พื้น ที่เ กินใน
แต่ละแถว เนื่องจากผลการคานวณคะแนนมิใช่คะแนนติดลบ
เมื่อได้รูปแบบการจัดวางดังกล่าวมาแล้ว เนื่องจากข้อจากัดที่ผู้วิจัยไม่สามารถทดสอบใช้งานจริงกับระบบจริง
ได้ ผู้วิจัยจึงเลือกวิธีการคานวณด้วยตัวเลข โดยใช้ระบบคานวณด้วยมือ เพื่อทดสอบว่าคาตอบที่ได้มานั้นถูกต้อง
หรือไม่ โดยทาการเปรียบเทียบกับผลลัพธ์ที่แย่ในที่สุด
การคานวณ
พื้นที่ของตู้คอนเทนเนอร์ : 28.44 ตารางเมตร กว้าง 2.37 ยาว 12 สูง 2.4 เมตร
ตารางที่ 5 พื้นที่แต่ละแถวภายในตู้คอนเทนเนอร์
แถว
แถวที่ 1 :
แถวที่ 2 :
แถวที่ 3 :
แถวที่ 4 :
แถวที่ 5 :
แถวที่ 6 :
แถวที่ 7 :
แถวที่ 8 :
แถวที่ 9 :
แถวที่ 10 :
แถวที่ 11 :
พื้นที่รวม

102
104
102
104
102
102
106
-

102
104
102
104

104
102
102
104
102
102
104
102
102
102

พื้นที่รวม
(ตร.ม)
1.98
2.5536
2.8312
2.8312
2.8312
1.98
1.7024
2.8312
1.7024
4.2145
2.8312
28.2889

แนวกว้าง
(ตร.ม)
1.1
2.28
1.86
1.86
1.86
1.1
1.52
1.86
1.52
2.275
1.86
2.275

ไม่เกิน (กว้าง)
ไม่
ไม่
ไม่
ไม่
ไม่
ไม่
ไม่
ไม่
ไม่
ไม่
ไม่
ไม่

โดยเมื่อแปลงจากแผนภาพแบบสองมิติ ตาแหน่งใดก็ตามที่มีค่าเป็น 0 จะเสมือนว่าตาแหน่งนั้นไม่มีอยู่จริง
ทาให้พื้นที่นั้นจะถูกดันเข้าไปจากตาแหน่งอื่นๆ ซึ่งจะมีการแทนที่ด้วยสแทคใดๆ ที่อยู่ตาแหน่งต่ากว่าหรือไม่ ขึ้นอยู่กับ
ขนาดสแทค
2. ผลลัพธ์ที่ได้ผลคะแนนน้อยที่สุด
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ตารางที่ 6 ผลลัพธ์เมื่อมองคอนเทนเนอร์ในแนวตั้ง (มุมสูง) ซึง่ บ่งบอกถึงตาแหน่งของสแทค และแถว
แถว
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ตาแหน่งที่ 1
104
204
104
204
104
104
204

ตาแหน่งที่ 2
104
204
204
104
104
104
104
104
104

ตาแหน่งที่ 3
204
104
204
104
204
-

จากการคานวณซึ่งได้ผลลัพธ์ดังตาราง โดยคะแนน Fitness ที่โครโซม หรือผลลัพธ์นี้ทาได้ คือ -4996.76 ซึ่ง
สามารถแปลความหมายจากภาพ และคะแนน Fitness ได้ดังนี้
1. โครโมโซมนี้มีการใช้งานพื้นที่ภายในตู้คอนเทนเนอร์มากกว่าที่คอนเทนเนอร์มี นั่นคือ การใช้พื้นที่ 176%
ของพื้นที่คอนเทนเนอร์ทั้งหมด
2. มีการเรียงตาแหน่งของสแทคที่ใช้พื้นที่ด้านกว้างเกินกว่าที่จะนาเข้าภายในตู้คอนเทนเนอร์ได้ 5 แถว ซึ่ง
จะให้คะแนนผลลัพธ์เป็น -999 ต่อแถว
ตารางที่ 7 พื้นที่แต่ละแถวภายในตู้คอนเทนเนอร์ (ผลลัพธ์ที่ได้ผลคะแนนน้อยที่สุด)
แถว
แถวที่ 1 :
แถวที่ 2 :
แถวที่ 3 :
แถวที่ 4 :
แถวที่ 5 :
แถวที่ 6 :
แถวที่ 7 :
แถวที่ 8 :
แถวที่ 9 :
แถวที่ 10 :
แถวที่ 11 :
พื้นที่รวม

104
204
104
204
104
104
204

104
204
204
104
104
104
104
104
104

204
104
104
104
204
-

พื้นที่รวม
(ตร.ม)
3.96
6.6
6.6
3.96
3.96
3.96
7.26
1.98
7.26
0
5.28
50.82

แนวกว้าง
(ตร.ม)
2.2
4.4
4.4
2.2
2.2
2.2
6.6
1.1
6.6
0
3.3
6.6

ไม่เกิน (กว้าง)
ไม่
ใช่
ใช่
ไม่
ไม่
ไม่
ใช่
ไม่
ใช่
ไม่
ใช่
ใช่
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สรุปและอภิปรายผล
ผู้วิจัยได้ทาการเสนอแนวคิดการแก้ปัญหาการจัดวาง และนาเข้าพัสดุเข้าตู้คอนเทนเนอร์ (Container Loading
Optimization Problem) ซึ่งเป็นการนาเจเนติกอัลกอริทึมมาใช้ในการแก้ปัญหา เพื่อค้นหารูปแบบการจัดวางพัสดุ
ที่เหมาะสม ปลอดภัย และใช้พื้นที่ได้คุ้มค่าที่สุด โดยผลลัพธ์ที่ดีที่สุดจากการพัฒนาอัลกอริทึมนี้ มีผลการใช้ปริมาณ
พื้นที่ถึง 99.9 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นการใช้ปริมาณพื้นที่สูงสุดภายในตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่งผลลัพธ์ของรูปแบบดังกล่าวจะอยู่
ในรูปแบบของมุมมองด้านบนแนวราบ แบบ 2D ซึ่งบอกตาแหน่งของแต่ละสแทคพัสดุ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถนาไป
จัดวางพัสดุได้
ข้อเสนอแนะ
เนื่องจากการพัฒนาอัลกอริทึมนี้เป็นการพัฒนาเพื่อให้ได้รูปแบบการจัดวางภายในตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่งอิงจาก
ปริมาณพื้นที่ที่ใช้เพียงเท่านั้น มิได้มีการคานวณจากปริมาณน้าหนักแต่อย่า งใด ทาให้การเปลี่ยนแปลงคอนเทนเนอร์
หรือน้าหนักที่คอนเทนเนอร์สามารถรับได้ อาจมีการผิดพลาดได้
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ผลิตภัณฑ์ขัดผิว และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้
โดยใช้เกมกงล้อของนิสิตสาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
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คณะเภสัชศาสตร, มหาวิทยาลัยนเรศวร
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*Corresponding author, E-mail: assadangp@gmail.com
บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ (1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องผลิตภัณฑ์ขัดผิว ของนิสิตสาขา
วิ ท ยาศาสตร์ เครื ่ องสำอางฯ มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร และ (2) ศึ กษาความพึ ง พอใจของนิ ส ิ ต สาขาวิ ท ยาศาสตร์
เครื่องสำอางฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร ต่อการศึกษาด้วยเกมกงล้อ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ นิสิตที่ลงทะเบียน
เรียนรายวิชาการตั้งตำรับเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 2 ปีการศึกษาที่ 2564 ภาคการศึกษาที่ 2 จำนวน 48 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ เกมกงล้อ Wheel of names, แบบทดสอบก่อน-หลังทำปฏิบัติการ และแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของนิสิต ต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยเกมกงล้อ การวิจัยครั้งนี้ใช้แบบแผนการวิจัยแบบ One Group
Pretest-Posttest Design และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ Dependent Sample t-test
ผลการศึกษาพบว่า ค่าคะแนนทดสอบหลังจากการทำปฏิบัติการด้วยเกมกงล้อมีค่าทดสอบเฉลี่ยเท่ากับ 76.88
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 9.28 สูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 70.73 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 9.57 อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ (p-value < .05) ความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นพื้นฐานอยู่ในระดับ
มากที่สุด คือ การส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ และการประยุกต์ใช้ ที่ระดับ 4.58 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.64
คำสำคัญ: ผลิตภัณฑ์ขัดผิว เกมกงล้อ การปฏิบัติการ
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Abstract
The purposes of this study were (1) to compare the academic achievement on the topic of
exfoliating products in the class of Cosmetic and Natural Product program of Naresuan University
and (2) to study students’ satisfaction with the wheel of names game. The research samplings were
48 students who registered in the Cosmetic and Natural Products Formulation 2 class in the second
semester of the academic year of 2021. The research instruments were the wheel of names game,
the pretest- posttest examination, and the assessment of the students' satisfaction. The students'
achievement data were analyzed using a dependent sample t-test.
The results of this study revealed as follows the mean score of the post-test mean of 76.88,
and the standard deviation (S.D.) of 9.28 was statistically significant (p-value <.05) higher than that
of the pretest mean of 70.73, S.D. of 9.57. The highest level of satisfaction of students toward learning
by the wheel of names game was to promote critical thinking and application at a level of 4.58, S.D.
of 0.64.
Keywords: Exfoliating Products, Wheel of Names, Laboratory
บทนำ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
(คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2560) เป็นหลักสูตรของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่มุ่งส่งเสริม
ให้เกิดองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากธรรมชาติ
โดยมุ่งใช้องค์ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา แก้ไขปัญหา และการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ รวมถึง
ความสามารถในการให้ข้อมูลและคำแนะนำในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้บริโภค โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของ
ผู้บริโภคเป็นสำคัญ หลักสูตรฯ ได้ระบุอาชีพที่สามารถประกอบได้ของผู้สำเร็จการศึกษาว่า
1. สามารถเป็นนักวิจัยและพัฒนาในบริษัทผู้ผลิตเครื่องสำอางและ/หรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารสกัด
จากธรรมชาติ รวมทั้งบริษัทที่จำหน่ายสารเคมีที่ใช้เครื่องสำอางและสารสกัดจากธรรมชาติ และหน่วยปฏิบัติการวิจัย
ของสถาบันต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ
2. ทำงานในบริษัทที่ผลิต หรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและผลิ ตภัณฑ์จากธรรมชาติ โดยทำหน้าที่
ได้หลากหลาย เช่น จดแจ้งหรือขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ให้คำแนะนำการเลือกและใช้ผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้องแก่ผู้บริโภค
และเป็นผู้แทนจำหน่าย เป็นต้น
3. เป็นผู้ประกอบการ เพื่อผลิตและ/หรือจำหน่ายเครื่องสำอางและ/หรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารสกัด
จากธรรมชาติ
รายวิชา 157301 การตั้งตำรับเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 2 จำนวนหน่วยกิต 3 (2-3-5) ได้ระบุ
คำอธิบายรายวิชาดังนี้ โครงสร้างทางเคมีและกายภาพของผิวหนัง การตั้งตำรับผลิตภัณฑ์สำหรับผิวหนัง ได้แก่
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ผลิตภัณฑ์อาบน้ำ ผลิตภัณฑ์ขัดผิว ผลิตภัณฑ์นวดตัว ผลิตภัณฑ์พอกตัว ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นเหงื่อและกลิ่นกาย
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้า ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว และผลิตภัณฑ์กันแดด รวมทั้งผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดช่องปาก
และน้ำหอม การฝึกปฏิบัติเทคนิคการเตรียม (คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2560)
รายวิชา 157301 ประกอบด้วย การบรรยาย 2 ชั่วโมง และการปฏิบัติการ 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ การทดลอง
ในส่วนการปฏิบัติการของรายวิชา จะเป็นการฝึกปฏิบัติเตรียมประเภทของผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอางชนิดต่างๆ อาจจะ
ผสมสารสำคัญหรือสารสกัดจากธรรมชาติ ตามสูตรตำรับแม่บท (Master formula) ที่ผู้สอนได้กำหนดไว้ ซึ่งจะมีสูตร
ตำรับรูปแบบชนิดต่างๆ ที่สามารถทำตามหน้าที่ของผลิตภัณฑ์นั้นๆ โดยนิสิตต้องคำนวณ แปลงปริมาณที่กำหนดให้
จากสูตรตำรับแม่บท เป็นสูตรตำรับที่จะทำ (Working formula) เมื่อทำเสร็จแล้ว จึงบรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่เตรียมได้ลง
ในบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมและจัดทำฉลากของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางให้ครบถ้วนตามกฎหมาย
ในหัวข้อเรื่อง ผลิตภัณฑ์ขัดผิว นิสิตสาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางเคยเขียนประเมินในระบบ reg.nu.ac.th
ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ในปีการศึกษา 2563 เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชานี้ ดังนี้ ควรจัดให้ นิสิต
สามารถเลือกทำสูตรแปลกๆ ได้, อยากทำที่แตกต่างจากหนังสือแลบบ้าง นอกจากนี้ ผลการเรียนในการฝึกปฏิบัติการ
ที่ผ่านมายังมีนิสิตที่ได้รับคะแนนต่ำกว่าร้อยละ 60 อยู่ประมาณร้อยละ 10 ของจำนวนนิสิตในชั้นปี ดังนั้น ผู้สอนจึงจัดให้
มีการเรียนการสอนโดยใช้เกมเป็นส่วนเพิ่มจากการเรียนการสอนปกติ เพื่อให้นิสิตได้ทำในสูตรที่นิสิตสามารถออกแบบ
เองได้ จึงเกิดการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบผลการจัดการศึกษาดังกล่าว
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ผลิตภัณฑ์ขัดผิว ของนิสิตสาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางฯ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนิสิต สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร ต่อการศึกษา
ด้วยเกมกงล้อ
การทบทวนวรรณกรรม
เกมเป็นวิธีการหนึ่งซึ่งสามารถนำมาใช้ประกอบการเรียนรู้ โดยที่ผู้สอนสร้างเกมการเล่นขึ้นและให้ผู้เรียนเล่น
ด้วยตนเองภายใต้กติกาที่ตกลงกัน เกิดกระบวนการที่ช่วยสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์
การสร้างหรือพัฒนาเกมจะประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ 3 ขั้นตอน (ทรงศรี สรณสถาพร, ธวัชชัย สุดใจ และ
รัชนิกร กุมรัมยะกุล, 2559)
1. ขั้นตอนการสร้างเกม ผู้สอนสร้างเกม วิธีและกติกาการเล่นเกม ซึ่งเกมการศึกษาอาจแบ่งออกเป็น 3 ประเภท
ได้แก่ (ก) เกมแบบไม่มีการแข่งขัน (ข) เกมแบบแข่งขัน (ค) เกมจำลองสถานการณ์ โดยผู้สอนอาจสร้างเกมขึ้น หรือ
อาจนำเกมที่มีผู้สร้างขึ้นแล้วมาดัดแปลงให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์
2. ขั้นตอนการเล่นเกม ให้ผู้เรียนเล่นตามกติกา และติดตามสังเกตพฤติกรรมการเล่นของผู้เรียนอย่างใกล้ชิด
และมีการบันทึกข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนของผู้เรียน

717

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ครบรอบ 60 ปี
ความท้าทายในการพัฒนานวัตกรรมเพือ่ ความยั่งยืน : 24 มิถุนายน 2565

3. ขั้นตอนการประเมินผลการเรียนรู้ผ่านการเล่นเกม โดยพิจารณาจากแบบวัดความพึงพอใจ และคะแนนผล
การเรียนก่อนและหลังการเล่นเกมการศึกษา
หัวข้อเรื่องผลิตภัณฑ์ขัดผิว เป็นหัวข้อที่กล่าวถึงผลิตภัณฑ์สำหรับขัดผิว ซึ่งมีลักษณะรูปแบบของผลิตภัณฑ์
ที่หลากหลายมากเมื่อแยกตาม Universal of Topical Formulation (Martin, 2006) ซึ่งอาจครอบคลุมได้เกือบทั้งหมด
ของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ภายนอก แตกต่างจากตำรับชนิดอื่น เช่น แป้งผัดหน้า แชมพู ครีมนวดผม ลิปสติก เป็นต้น ที่รูปแบบ
ของผลิตภัณฑ์จะมีเฉพาะบางอย่างเท่านั้น

ภาพที่ 1 รูปแผนภูมิ Universal Topical Formulation
ที่มา: Martin (2006)

เพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์การออกแบบและหัดเตรียมผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางขัดผิวรูปแบบต่างๆ
ในห้องปฏิบัติการ ผู้สอนจึงนำเอาเกมกงล้อ Wheel of names (Wheelofnames.com, n.d.) มาใช้ประกอบการ
เลือกสูตรที่จะให้นิสิตได้ฝึกปฏิบัติในการออกแบบและผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางขัดผิวต้นแบบ โดยกำหนดให้นิสิตใน
ชั้นเรียนปฏิบัติการแบ่งออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 6 คน แต่ละกลุ่มต้องหมุนกงล้อเลือกรูปแบบของผลิตภัณฑ์ และ
สารสำคัญหรือสารสกัดจากธรรมชาติ เมื่อได้ผลิตภัณฑ์ลักษณะใดแล้ว นิสิตต้องทำการออกแบบสูตรตำรับและเตรียม
ผลิตภัณฑ์ขัดผิวให้ได้ตามรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่กำหนด
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ภาพที่ 2 เกมกงล้อ Wheel of names
ที่มา: Wheelofnames.com (n.d.)

การนำเอาเกมมาใช้ประกอบการเรียนรู้ในการปฏิบัติการเป็นการนำจิตวิทยาแรงจูงใจและการมีส่วนร่วมของ
ผู้เรียนเป็นสื่อทางการศึกษา เกมสามารถกระตุ้นความสนใจให้กับผู้เรียนและสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับผู้เรียน
ทำให้ผู้เรียนรู้สึกสนุก แล้วจะส่งผลต่อผลลัพธ์ของการเรียนรู้ และเป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอนในหัวข้อดังกล่าว
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (อรรถวิทย์ สมศิริ และ อัษฎางค์ พลนอก, 2565) เนื่องจากยังไม่มีการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรี ยนโดยการใช้ เกมในการเรี ยนในห้องปฏิบั ติ การ ผู ้ ว ิ จ ัยจึ งสนใจนำเอาเกมมาเป็นส่วนหนึ ่งในการศึกษาใน
ห้องปฏิบัติการเพื่อเปรียบเทียบคะแนนสอบก่อนและหลังปฏิบัติการของหัวข้อผลิตภัณฑ์ขัดผิว ของนิสิตที่ลงทะเบียน
เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
วิธีดำเนินการวิจัย
การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยในชั้นเรียน โดยมีกลุ่มตัวอย่าง คือ นิสิตคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร สาขา
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 157301 การตั้งตำรับเครื่องสำอาง
และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 2 จำนวนหน่วยกิต 3 (2-3-5) โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ในปีการศึกษา 2564
ภาคการศึกษาที่ 2 โดยเป็นการทดลองแบบ One group pre-post study design
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แบบทดสอบในรายวิชา 157301 การตั้งตำรับเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 2 ในหัวข้อ ผลิตภัณฑ์
ขัดผิว โดยคัดเลือกมาจากคลังข้อสอบ ซึ่งสร้างขึ้นตามตารางการวิเคราะห์หลักสูตร (Test blueprint) จำนวน 20 ข้อ
มีค่าความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Index of Item-Objective Congruence, IOC) อยู่ระหว่าง 0.66-1.00 ค่าอำนาจ
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จำแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.25-0.75 ค่าความยาก (p) อยู่ระหว่าง 0.25-0.75 และค่าความยากทั้งฉบับ เท่ากับ 0.70
ค่าความเชื่อมั่น (KR-20) เท่ากับ 0.85
2. แบบสอบถามความพึงพอใจของนิสิต
แบบสอบถามความพึงพอใจของนิสิต ต่อเกมการศึกษาที่สร้างขึ้น ได้รับการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา ความชัดเจน และความเหมาะสม (IOC) จนไม่มีการแก้ไขแล้ว จึงนำไปใช้ในการวิจัยครั้งนี้
3. เกมกงล้อ Wheel of names
เกมกงล้อเป็นเกมที่เป็นกระบวนการสุ่ม (Random process) โดยแบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 6 คน
รวมทั้งสิ้น 8 กลุ่ม โดยกำหนดให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทน 1 คน มากดกงล้อเพื่อรับโจทย์ที่ระบุรูปแบบของผลิตภัณฑ์ ซึ่งมี
อยู่ทั้งหมด 10 ประเภท และสารสำคัญหรือสารสกัดจากธรรมชาติ แต่ละกลุ่มจะได้รับโจทย์ไม่ซ้ำกัน
เมื่อได้ประเภทของผลิตภัณฑ์ และสารสำคัญหรือสารสกัดจากธรรมชาติแล้ว สมาชิกของแต่ละกลุ่ม ต้อง
ร่วมกันคิดเพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ขัดผิวโดยตั้งตำรับให้มีลักษณะตามประเภทผลิตภัณฑ์ทไี่ ด้ และต้องเตรียมผลิตภัณฑ์
ต้นแบบจำนวน 50 กรัม ให้แล้วเสร็จภายใน 30 นาที โดยต้องบรรจุในภาชนะและมีฉลากที่ ครบถ้วนตามที่กฎหมาย
กำหนด ทุกกลุ่มต้องส่งผลิตภัณฑ์พร้อมบรรจุภัณฑ์และฉลากตามประเภทที่กำหนดจากการเล่นเกมกงล้อ และจัดให้
มีการสรุปบทเรียนจากการเล่นเกมกงล้อ เพิ่มเติมจากการสอนปกติ
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4.1 เก็บรวบรวมข้อมูลคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 157301
การตั้งตำรับเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 2 โดยการทดสอบย่อย ก่อน
และหลังการเล่นเกม
4.2 แบบสอบถามความพึงพอใจของนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 157301 การตั้งตำรับเครื่องสำอาง
และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 2 ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้เกมกงล้อ
ซึ่งเป็นแบบสอบถามความพึงพอใจชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ชนิด 5 ระดับ ตามแนวทางของ
ลิเคอร์ท (Likert) โดยกำหนดมาตราส่วนประมาณค่ามีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ (อรรถวิทย์ สมศิริ และอัษฎางค์ พลนอก,
2565)
เห็นด้วยระดับมากทีส่ ุด หมายถึง
ให้คะแนน 5 คะแนน
เห็นด้วยระดับมาก
หมายถึง
ให้คะแนน 4 คะแนน
เห็นด้วยระดับปานกลาง หมายถึง
ให้คะแนน 3 คะแนน
เห็นด้วยระดับน้อย
หมายถึง
ให้คะแนน 2 คะแนน
เห็นด้วยระดับน้อยทีส่ ุด หมายถึง
ให้คะแนน 1 คะแนน
เกณฑ์การแปลความหมายของข้อมูล ใช้เกณฑ์ ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00
หมายถึง มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50
หมายถึง มีความพึงพอใจระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50
หมายถึง มีความพึงพอใจระดับปานกลาง
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ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50

หมายถึง มีความพึงพอใจระดับน้อย
หมายถึง มีความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด

5. สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล
5.1 ใช้สถิติพื้นฐาน เพื่อหาค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ค่าน้อยที่สุด
(Min) และค่ามากที่สุด (Max) ของข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตฯ และใช้สถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน
เปรียบเทียบผลต่างของค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบก่อนและหลังการเล่นเกม ซึ่งแสดงถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียน โดยใช้สถิติ Dependent samples t-test ที่ระดับนัยสำคัญ .05 (p-value < .05)
5.2 วิเคราะห์ความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อกิจกรรมเกมกงล้อ โดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยง
มาตรฐาน (Standard deviation)
ผลการวิจัย
รายวิชา 157301 การตั้งตำรับเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 2 ในปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษา
ที่ 2 มีนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนรวมทั้งสิ้น 48 คน ในชั่วโมงปฏิบัติการในหัวข้อผลิตภัณฑ์ขัดผิว มีนิสิต เข้ามาเรียน และ
ทำแบบทดสอบก่อนและหลังการเล่นเกมกงล้อทั้งหมด 48 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนนิสิตที่ลงทะเบียน ใน
รายวิชาดังกล่าว คะแนนสามารถสรุปได้ ดังตาราง
ตารางที่ 1 จำนวนของนิสิตจำแนกตามระดับคะแนนก่อนและหลังการเล่นเกมกงล้อ
คะแนน (ร้อยละ)
ก่อนการเล่นเกม
50-54
1
55-59
4
60-54
5
65-69
8
70-74
9
75-79
8
80-84
7
85-89
5
90-94
1
95-100
0

หลังการเล่นเกม
0
0
3
6
7
8
10
9
3
2

คะแนนสอบก่อนการเล่นเกมกงล้อของนิสิตของนิสิตที่เรียนรายวิชา 157301 การตั้งตำรับเครื่องสำอางและ
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 2 ในปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 2 จำนวน 48 คน มีจำนวน 5 คนที่มีค่าคะแนนต่ำกว่า
ร้อยละ 60 คิดเป็นร้อยละ 10.4 ของนิสิตทั้งชั้นปี โดยมีระดับคะแนนตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไปจำนวน 1 คน คิดเป็นร้อย
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ละ 2.1 ของนิสิตทั้งชั้นปีซึ่งใกล้เคียงกับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของรุ่นที่ผ่านมา ในขณะที่ หลังจากการเล่นเกมกงล้อ
ไม่พบนิสิตที่มีค่าคะแนนต่ำกว่าร้อยละ 60 และพบว่ามีนิสิตที่มีคะแนนร้อยละ 90 ขึ้นไป จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ
10.4 ของนิสิตทั้งชั้นปี ในจำนวนนี้ มีผู้ได้รับคะแนนเต็ม 1 คน
ตารางที่ 2 ค่าคะแนนสอบในหัวข้อผลิตภัณฑ์ขัดผิวก่อนและหลังการเล่นเกมกงล้อ
ข้อมูล
ก่อนการเล่นเกม
จำนวน (คน)
48
คะแนนเฉลี่ย (ร้อยละ)
70.73
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
9.57
คะแนนต่ำสุด (ร้อยละ)
50
คะแนนสูงสุด (ร้อยละ)
90

หลังการเล่นเกม
48
76.88
9.28
60
100

จากผลการเก็บคะแนนจะเห็นได้ว่า คะแนนสอบก่อนการเล่นเกมกงล้อ ของนิสิตที่เรียนรายวิชา 157301
การตั้งตำรับเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 2 ในปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 2 จำนวน 48 คน มีค่า
คะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละที่ 70.73 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 9.57 โดยมีค่าคะแนนต่ำสุดที่ร้อยละ 50.0 และมีค่า
คะแนนสูงสุดที่ร้อยละ 90.0 ในขณะที่คะแนนสอบหลังการเล่นเกมกงล้อ มีค่าคะแนนเฉลี่ยที่ 76.88 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 9.28 โดยมีค่าคะแนนต่ำสุดและมีค่าคะแนนสูงสุดที่ร้อยละ 60.0 และ 100.0 ตามลำดับ
เมื่อนำคะแนนสอบก่อนและหลัง การเล่น เกมกงล้ อ ในหัวข้อผลิต ภั ณฑ์ ขัดผิว มาทดสอบทางสถิต ิ เพื่ อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในหัวข้อผลิตภัณฑ์ขัดผิว ปรากฏดังตาราง
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบค่าคะแนนสอบในหัวข้อผลิตภัณฑ์ขัดผิวก่อนและหลังการเล่นเกมกงล้อ
การทดสอบ
mean
S.D.
t
df
ก่อนเรียน
70.73
9.68
18.04
47
หลังเรียนโดยใช้เกมกงล้อเป็นสือ่
76.88
9.38

P
.00

คะแนนหลังการเล่นเกมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 76.88 ในขณะที่คะแนนก่อนการเรียนปฏิบัติการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
70.73 คะแนนหลังการเล่นเกมและทำปฏิบัติการเพิ่มขึ้นจากก่อนการเล่นเกมโดยเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 6.15 มีค่าสถิติ
t-test dependent เท่ากับ 18.04
เมื่อนำแบบทดสอบมาวัดค่าความพึงพอใจของนิสิตต่อเกมกงล้อ ภายหลังจากการเสร็จสิน้ ปฏิบตั ิการเตรียม
ผลิตภัณฑ์ขัดผิว ปรากฏผลดังตาราง
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ตารางที่ 4 ความพึงพอใจของนิสิตต่อการเล่นเกมกงล้อ
รายการ

ค่าเฉลี่ย

S.D.

ระดับความพึงพอใจ

ระดับความยากง่ายของเนื้อหา
การมีส่วนร่วมในกิจกรรม
การส่งเสริมการคิด วิเคราะห์ และการประยุกต์ใช้
สามารถอธิบายเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ได้
ความรู้สึกสนุกในการเรียนด้วยเกม

3.54
4.50
4.58
4.15
3.94

0.50
0.65
0.64
0.74
0.72

มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก

ความพึ ง พอใจของนิ ส ิ ต ต่ อเกมกงล้ อที ่ อยู ่ ในระดั บ มากที ่ สุ ด ได้ แก่ การส่ ง เสริ ม การคิ ด วิ เคราะห์ และ
การประยุกต์ใช้ ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.58 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.64 ในขณะที่ ความพึงพอใจของนิสิตต่อเกมกงล้อ
ที่อยู่ในระดับน้อยที่สุด คือ ระดับความยากง่ายของเนื้อหา ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.54 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50
สรุปและอภิปรายผล
คะแนนของนิสิตหลังการเล่นเกมเพิ่มขึ้นจากก่อนการเล่นเกมโดยเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 6.15 แสดงว่าคะแนน
หลังการเล่นเกมกงล้อ สูงกว่าคะแนนก่อนการเล่นเกมกงล้อฯ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการศึกษา
ดังกล่าว สอดคล้องกับการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ที่ใช้เกมเป็นสื่ อประกอบการสอนเปรียบเทียบ
กับการสอนแบบปกติ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์โดยใช้เกมเป็นสื่อประกอบการสอนมีผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนสูงกว่าการเรียนการสอนแบบปกติ (พิชญานิน วาสะศิริ และ อัมพร วัจนะ, 2563) ทั้งนี้นิสิตจะได้รับโจทย์
และการปฏิบัติการเพิ่มขึ้นจากการทำปฏิบัติการปกติ โดยมีประสบการณ์การออกแบบตำรับเองนอกเหนือจากที่มอี ยู่
ในคู่มือปฏิบัติการ ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้มากขึ้น
ความพึ ง พอใจของนิ ส ิ ต ต่ อเกมกงล้ อที ่ อยู ่ ในระดั บ มากที ่ สุ ด ได้ แก่ การส่ ง เสริ ม การคิ ด วิ เคราะห์ และ
การประยุกต์ใช้ และการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม ในขณะที่ ความพึงพอใจของนิสิตต่อเกมกงล้อที่อยู่ในระดับมาก
ได้แก่ ความรู้สึกสนุกในการเรียนด้วยเกม สามารถอธิบายเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และระดับความยากง่ายของ
เนื้อหา แสดงให้เห็นว่า นิสิตยังรู้สึกว่า การปฏิบัติการในหัวข้อ ผลิตภัณฑ์ขัดผิว ยังมีระดับความยากอยู่มาก ในการเล่น
เกมกงล้อฯ นิสิตจะได้รับโจทย์ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน ไปในแต่ละกลุ่ม และจะมีความเป็นอิสระใน
การนำเอาความรู้ที่เรียนมา มาประยุกต์และปรับใช้กับโจทย์ได้อย่างเต็มที่ แตกต่างจากการปฏิบัติการตามปกติที่ตอ้ ง
ทำตามสูตรตำรับที่กำหนดไว้ก่อนการปฏิบัติการเท่านั้น
เนื่องจากนิสิตแต่ละกลุ่มมีจำนวน 6 คน แต่ต้องทำกิจกรรมหลายอย่างในเวลาเดียวกันในระยะเวลา 30 นาที
เช่น การออกแบบตำรับที่ไม่มีในคู่มือปฏิบัติการ การประเมินสารตั้งต้นที่จัดเตรียมไว้ให้อย่างจำกัด เป็นต้น สูตรตำรับ
ที่ออกแบบต้องสอดคล้องกับรูปแบบตำรับที่เป็นโจทย์จากเกมกงล้อฯ การคำนวณ การจัดเตรียมส่วนประกอบต่างๆ
อาทิเช่น สารสมุนไพรที่กำหนด และการชั่งให้ได้ตามสัดส่วน การผสม การจัดเตรียมฉลากผลิตภัณฑ์ ซึ่งแตกต่ างจาก
การปฏิบัติการแบบเดิมที่ได้รับกำหนดสูตรตำรับมาตั้งแต่ต้น ทำให้ต้องประยุกต์ใช้ความรู้ ทำให้มีปฏิสัมพันธ์กับ
เพื่อนร่วมห้อง (ณัฐญา นาคะสันต์ และ ชวณัฐ นาคะสันต์ , 2559) การที่ต้องช่วยกันระดมสมอง คิดและวิเคราะห์
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โจทย์ จะทำให้ผู้เรียนเกิดการกระตือรือร้นในการเรียนรู้ ผ่านเกม (เอกสิทธิ์ ชนินทรภูมิ, 2559) ไม่รู้สึกเบื่อ ทำให้
บทเรียนน่าสนใจ สอดคล้องกับการศึกษาของ พิสมัย หาญมงคลพิพัฒน์ (2561) ที่มีการนำเกมคาฮูท มาใช้ในชั้นเรียน
โดยปกติ การนำเกมมาใช้ประกอบการเรียน มักจะเป็นการเรียนภาคบรรยาย (อรรถวิทย์ สมศิริ และ
อัษฎางค์ พลนอก, 2565) แต่ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการนำเอาเกมมาใช้ในการกำหนดหัวข้อและรูปแบบตำรับที่นิสิต
ต้องเตรียมในห้องปฏิบัติการเพิ่มขึ้นจากการเรียนปกติ โดยสามารถแทรกเพิ่มไปจากกำหนดการทำปฏิบัติการปกติ
โดยนิสิตยังสามารถทำตำรับเพิ่มขึ้นได้และมีความรู้สึกว่าสามารถคิด วิเคราะห์โจทย์ปฏิบัติการเพิ่มขึ้นได้โดยไม่เกิด
ความเบื่อหน่าย (อัษฎางค์ พลนอก และ อรรถวิทย์ สมศิริ, 2564)
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะที่ได้จากการทำวิจัย
การนำเอาเกมใช้ประกอบการเรียนการสอนในการปฏิบัติการ (Laboratory) สามารถกระทำได้ แต่ ต้องมี
การจัดเตรียมส่วนประกอบของตำรับที่จะให้นิสิตจัดทำผลิตภัณฑ์อย่างเพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปริมาณของ
สารสำคัญหรือสารสกัดจากธรรมชาติ เพื่อให้นิสิตมีไว้ในการทดลองผลิต
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
นอกจากการนำเอาเกมกงล้อไปใช้ในการสอนปฏิบัติการหัวข้อผลิตภัณฑ์ขัดผิวแล้ว อาจนำเอาเกมกงล้อ
ไปสอนหรือวิจัยในหัวข้ออื่นๆ หรือในรายวิชาอื่นๆ ที่มีการปฏิบัติการเตรียมตำรับผลิตภัณฑ์ที่มีรูปแบบหลากหลายได้
ตัวอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ผลิตภัณฑ์สปา เป็นต้น
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Abstract
The objective of this paper is to explore factors affecting student attitudes towards online
learning at the university level. This research employed quantitative method where discrete and
continuous probabilities were used for hypothesis testing. The proposed model consisted of 6
independent variables, namely personal experience (x1), culture (x2), other people (x3), media (x4),
educational institutions and religions (x5) and emotional factors in themselves (x6). The data for this
research came from 64 surveys of undergraduate students studying Marketing and Business English
at a private university in Thailand. A 95 percent confidence interval was utilized and each variable
was tested in simple regression and all were found statistically significant. However, when combined,
empirical testing shows that only personal experience, other people considered and educational
institutions and religion are statistically significant. Each variable shows R square of 0. 62, 0. 62 and
0.45, respectively. The interactions among the three variables shows statistical significance for all
pairs: x1x2, x1x3 and x2x3 with pValue < 0.05. The results also show that culture, media and
emotional factors do not impact student’ s attitudes towards online learning. Therefore, culture,
media and emotional factors are proposed as components that need to be addressed when
determining student’ s attitudes towards online learning. The paper also proposes key points and
policy guidelines that universities in Thailand, the government, Ministry of Education and
stakeholders can utilize and consider promote student’ s attitudes towards online learning at the
university level.
Keywords: Attitude, Culture, Education, Online Learning, Readiness
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อทัศนคติของนักศึกษาต่อการเรียนออนไลน์ ใน
ระดับมหาวิทยาลัยงานวิจัยนี้ใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณซึ่งมีการทดสอบสมมติฐานโดยใช้ความน่าจะเป็นแบบไม่ต่อเนื่องและ
แบบต่อเนื่อง แบบจาลองประกอบด้วยตัวแปรอิสระ 6 ตัวแปร ได้แก่ ประสบการณ์ส่วนบุคคล (x1) วัฒนธรรม (x2)
บุคคลอื่น (x3) สื่อ สถาบันการศึกษาและศาสนา (x4) และปัจจัยทางอารมณ์ (x5) โดยเก็บข้อมูลจากการสารวจ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน 64 คน ที่ศึกษาในสาขาวิชาการตลาด และสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจในมหาวิทยาลัย
เอกชนแห่งหนึ่งในประเทศไทย เพื่อพิจารณาเป็นรายตัวแปรพบว่า ทุกตัวแปรในสมการถดถอยมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับความเชื่อมั่น 95% แต่เมื่อพิจารณาตัวแปรร่วมกันพบว่า มีเพียงตัวแปรประสบการณ์ส่วนบุคคล บุคคลอื่น และ
สถาบันการศึกษาและศาสนา ที่มีนัยสาคัญทางสถิติ โดยมีค่า R2 เท่ากับ 0.62 0.62 และ 0.45 ตามลาดับ โดยทั้ง
3 ตัวแปรมีปฏิสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญในทุกคู่ตัวแปร ด้วยค่า p น้อยกว่า 0.05 ผลการวิจัยพบว่า วัฒนธรรม สื่อ และ
ปัจจัยทางอารมณ์ ไม่ส่งผลต่อทัศนคติของนักศึกษาต่อการเรียนออนไลน์ งานวิจัยนี้ยังได้เสนอประเด็นสาคัญๆ และ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อองค์กรระดับสถาบันอุดมศึกษา ระดับรัฐบาล ระดับกระทรวง ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมทัศนคติของนักศึกษาต่อการเรียนออนไลน์ในระดับมหาวิทยาลัย
คำสำคัญ: ทัศนคติ วัฒนธรรม การศึกษา การเรียนออนไลน์ ความพร้อม
Introduction

The impact of the COVID- 19 pandemic has forced schools, educational institutions and
universities everywhere to employ online learning. In Thailand, the move towards online learning
became mandatory when the government declared all universities must move classes to be online
in order to prevent the spread of the COVID 19 virus (Mala, 2020). Many studies have identified
problems and challenges of online learning ( Doucet, 2020) , ( Murgatrotd, 2020) , ( Sintema, 2020) ,
(Kuama & Intharaksa, 2016), (Ngampornchai & Adams, 2016), (Carr-Chellman, 2000), (Fincham, 2017),
(Goomas & Clayton, 2013), (Hoskins, 2013), (Newhouse, 2001), (Nufrio, 2007). The compulsory change
to online learning and has generated numerous problems for university students in Thailand. Some
of these problems include student’ s lack of motivation, adaptability and preparedness, one way
communication, and technical difficulties (unstable internet connection) among many others based
on the author’s own observations teaching university classes online. These ensuing problems
created from online learning have created a need for educational institutions, educators and
stakeholders to pay more attention to student’ s readiness, perceptions and attitudes about online
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learning. This paper examines the latter key point regarding student’s attitude. More specifically, this
research focuses on the factors that affect student’ s attitudes towards online learning at the
university level. The aim is to determine what factors of attitudes impact a student’s attitudes about
online learning. There are six main factors this paper examined personal experience, culture, other
people, media, educational institutions and religion and emotional factors.
Literature Review
The current literature has explored student’ s perceptions toward online learning in the US
and other countries at the university level. For example, Smart and Cappel ( 2006) looked at
student’ s perceptions of using online components in two business courses . The results
indicated students had concerns about online learning not compromising the “ new” content of
the courses well enough. Morris (2011) and Skordis-Worrall, Haghparst-Bidgoli, Batura, and Hughes
( 2015) , Peytcheva- Forsyth, Yovkova, and Aleksieva ( 2018) , Unger and Meiran ( 2020) examined
perceptions of students about online learning and all these studies resulted in both positive and
negative attitudes from participants on various aspects of online learning. In Thailand, several studies
have also been made about student’ s perceptions towards online learning. Ngampornchai and
Adams (2016), Kuama and Intharaksa (2016) and Pusey and Nanni (2022) in their studies examined
student’s views towards online learning and both studies found students have positive perceptions
towards online learning and online learning being beneficial to student’ s studies. Imsa- ard ( 2020)
conducted a study on Thai university students view towards ‘forced online learning and the results
indicated students did not see online learning enhancing the quality of learning and limited access
to education.’ While all these studies have focused on student’s general perceptions towards online
learning, there is little research on what are the motivations or factors that influence student’ s
perceptions towards online learning. This paper aims to find out which of these factors affect
student’s attitudes towards online learning and in turn can impact student’s perceptions. Attitude
is a state in which a person moves to act or do in social activities with certain feelings in response
to situation or condition of the objects in the surrounding environment. Attitude also provides
readiness posture to respond to the positive or negative nature of the object or situation.
There are 6 key factors that affect an individual’s attitude. The first factor is personal
experience as a person’s attitude is shaped by his/her personal experiences. The second is culture.
B. F. Skinner ( in, Azwar 2005) emphasized the influence of the environment ( including culture) in
shaping one’s personality. The third factor is other people. These other people include parents,
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teachers, other students (friends) and family. Media is the fourth factor shaping a person’s attitude
which includes technology and the social media such as Facebook and Instagram etc. The fifth factor
is educational institutions and religion such as university and Buddhism. The sixth factor are
emotional factors in themselves. This last factor refers to a person’s personality and general
psychology. These 6 factors influence an individual’ s attitude ( iEduNote, 2022) and provide the
impetus to explore further whether they influence a student’ s attitude when it comes to online
learning. This study is to explore these 6 factors to see which of them affect student’ s attitudes
towards online learning and also discuss their impact.
Data
The subjects in this study were undergraduate students studying Marketing and Business
English at a private university’s international program in Thailand. The purpose for selecting students
from two majors is to maintain objectivity and avoid potential sampling bias. By so doing we could
compare the data to see student’s attitudes towards online learning. The students were 1st, 2nd, 3rd
and 4th year students where 4% of the students were 4th year, 43% were 3rd year, 25% were 2nd
year, 18% were 1st year students. The sample size was n= 64, comprising of students from two
majors, Marketing and Business English. Of the 64 students surveyed, 39 were female and 25 were
male. The make- up of the surveyed subjects was 27 Thai students and 37 Non- Thai students as
shown in Table 1. The scale used was (0, 1, 2, 3).
Table 1 Demographic Information
Gender
Nationality

Male
25
Thai
27

Female
39
Non-Thai
37

The instrument used in this study was a scaled survey. The survey solicited quantitative,
ordinal and nominal data. The rationale for collecting this mixture of data is to allow us the benefit
of continuous and discrete probability analyse in hypothesis testing. The survey implemented in this
study was divided into 8 sections. Section 1 focused on demographic information on the population
survey, Section 2 focused on the student’ s attitudes towards online learning, Section 3 focused on
personal experience, Section 4 focused on media, Section 4 focused on media, Section 5 focused
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on educational institutions and religion, Section 6 focused on emotional factors, Section 7 focused
on culture and Section 8 focused on environment. The surveys were administered via e-mail to
students e-mail addresses to a total population of 114 students. These students were undergraduate
students from a Business English course and Marketing course. A total of 64 surveys were completed
and returned and used as the key sample size n=64 for this study.
Methodology
This research paper proposes a model to measure student’s attitudes towards online
learning by focusing on 6 factors:
 personal experience
 culture
 other people
 media
 educational institutions and religions
 emotional factors .
The model was tested to answer the question of what factors impact student’ s attitudes
towards online learning. The selection of the model for this paper was accomplished by examining
the data distribution and the skewness.
 Probability distribution was used for significance test
 Skewness was used to verify attitude trends towards online learning
 Distribution helps in hypo testing
 Skewness analysis allows us to see adoptions trend and attitude direction of online learning.
The model for this paper comprises the dependent variable Y is defined as attitude towards
online learning. The independent variables comprise x1 (Personal Experience), x2 (Culture), x3 (Other
people), x4 (Media), x5 (Educational Institutions and Religions) and x6 (Emotional factors). The full
model is shown in below in Table 2.
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Table 2 Proposed Model
Y = a +b1x1 + b2x2 + b3x3 + b4x4 + b5x5 + b6x6
Variable Definition
Y
= attitude towards online learning (Dependent Variable)
a
= natural tendency without the influence of x
x1 to x6 are the factors listed in the literature (Independent Variables)
x1
= Personal Experience
x2
= Culture
x3
= Other people
x4
= Media
x5
= Educational Institutions and Religions
x6
= Emotional factors in themselves

Findings and Discussion
For this research a 95 percent confidence interval was implemented as the standard for
decision rule. Each of the variables, x1, x2, x3, x4, x5 and x6 was tested alone in simple regression
and it turns out all are statistically significant producing error of less than 5 %. However, when
combined, only x1, x2 and x3 (renamed for personal experience x1, other people x3 and educational
institutions and religions x5, respectively from the proposed model) are statistically significant. These
three variables passed 95% confidence test when combined. The six variables may work for attitude
forming in other issues, but for online learning only these 3 (x1, x2 and x3) are relevant and significant.
Independently, each of the variables x1, x2 and x3 shows R square of 0.62, 0.62 and 0.45 respectively
meaning that x1 explains 62% of attitude for online learning, x2 explains 62% of attitude for online
learning and x3 explains 45% of attitude for online learning (see Table 3).
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Table 3 Simple Linear Regression Modeling for One Independent Variables
V
(Y: x1)
(Y: x2)
(Y: x3)
Y
A
0.88
0.88
1.10
B
0.62
0.53
0.47
T
9.94
9.94
6.98
R^2
0.61
0.61
0.44
Adj R^2
0.62
0.62
0.45
V = Variable
x1 = personal experience, x2 = other people, x3 = educational institutions and religions
In terms of interaction measure, the interaction of the three variables x1, x2, x3 ( x1 =
personal experience, x2 = other people, x3 =educational institutions and religions) shows statistical
significance for all pairs: x1x2, x1x3 and x2x3 with p-value < 0.05 as shown in Table 4.
Table 4 Interaction Effect among Independent Variables
V
(x1x2)
(x1x3)
(x2x3)
Y
1.93
1.93
1.93
x1
x2
x3
b0
0.54
0.54
0.61
b1
0.64
0.64
0.39
b2
0.38
0.38
0.44
b3
(1.20)
(1.20)
(1.98)
bHat
0.36
0.36
0/49
T value
(3.10)
3.10
15.53
p Value
0.00% 0.02% 0.00%
V= Variable
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n
64.00
64.00
64.00
64.00

SE
0.07
0.09
0.08
0.10

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ครบรอบ ปป 06
ความท้าทายในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน :24 มิถุนายน 5202

Under skewness testing the three variables x1, x2 and x3 produced negative skew of 0. 31,
0.71 and 0.71 respectively which results in negative skew according to Table 5. This signifies that
there is a minority of students that are still falling behind or who are slow to accept online learning
as the new normal.
Table 5 Distribution and Randomness Test (Skewness)
V
Skew
Kurtosis
Random*
Y
(0.19)
(0.34)
1.68
x1
(0.31)
(0.59)
1.57
x2
(0.71)
(0.01)
1.94
x3
(0.71)
(0.01)
1.94
V = Variable
*1.37 < L < 2.63

N
64.00
64.00
64.00
64.00

This study also compared descriptive and inferential values. The descriptive statistics is the
current observation and inferential is the expected or future values. In comparing the descriptive
and inferential values, the inferential is lower than the descriptive which indicates that we expect
to see a lower attitude towards online learning, refer to Table 6 and Table 7.
Table 6 Descriptive Statistics of Dependent and Independent Variables
V
Mean STD
N
Median
Max
Y
1.93 0.55 64
2.00
3.00
x1
1.08 0.69 64
1.67
3.00
x2
2.24 0.65 64
2.33
3.00
x3
2.24 0.65 64
2.33
3.00
V= Variable

Min
0.67
0.33
0.33
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Table 7 Inferential Statistics of Dependent and Independent Variables
V
µ
n
σ
Y
1.81
0.55
64.00
x1
1.54
0.69
64.00
x2
2.11
0.64
64.00
x3
1.61
0.78
64.00
V= Variable

SE
0.07
0.09
0.08
0.10

When the inferential value is read with skewness, this means that students will soon lose
motivation and come back to the mean. Some students are motivated now, but soon will lose this
motivation unless something is done by universities to promote and develop online learning that
will positively cultivate online learning culture among students.
For achievement on a scale of 0,1,2,3, online learning achieved 1. 57 in changing student’ s
attitude to accept online learning. This figure of 1.57 for online learning represents 75% of students
who accept online learning while the remaining 25% still hope to return to the traditional, classroombased teaching. Because there is negative skew with the research results, 25% of students are people
who are dragging behind. Achievement is 75% for online learning. The 25% of students presents a
challenge to policymakers that online learning has not been fully accepted by students as the new
normal.
Conclusion
According to our results, when the 6 factors are combined and work together, only personal
experience, other people and educational institutions and religions are relevant to determining
student’s attitudes towards online learning. This means that student’s attitudes influenced the
experiences that students have personally experienced, the people that students interact with
(friends, family etc.) as well the educational institutions and religion (the student’s university and
religion) that the student belongs. The result of personal experience being a significant factor that
affects student’s attitude towards online learning from this study is on par with Peytcheva-Forsyth,
Yovkova, and Aleksieva ( 2018) and Liaw and Huang ( 2011) in their studies of factors affecting the
attitude of students towards online learning. For educational institutions, universities and
stakeholders to ensure successful adoption of online learning as a learning tool, they all must focus
on these three aforementioned factors that influence student’ s attitudes towards online learning,
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personal experience, other people and educational institutions and religions. Attitude is a complex
issue, especially for online learning where students are still adjusting to the new normal under
COVID-19. This research has been conducted to help educators better understand how attitude
impacts student’s online learning in making the transition from traditional in-class learning to online
learning easier for students as well as minimizing the problems associated with online learning. The
Ministry of Education of Thailand should offer policy guidelines, recommendations, compulsory
training, seminars, etc. for institutions of higher learning on how understand the attitudes of students
towards online learning so that all students can completely embrace online learning as a learning
tool. This paper shows that a significant number of students are still slow to accept online learning
so there should be policy and guidelines on better student orientation on online learning to give
information on the fact that online learning is a new reality. Universities, teachers and other
stakeholders can also provide workshops, lectures seminars, orientations, etc. designed to help the
university and educators better understand student’ s attitudes with respect to online learning in
order to accept online learning. As soon as the government, university and stakeholders learn about
students and their attitudes, perceptions etc. then these stakeholders will be able to better manage
online learning and make necessary changes accordingly to the courses, teaching, curriculum, etc.
Moreover, an understanding of student’s attitude towards online learning can also help universities,
teachers and stakeholders tackle the contemporary problems students face with online learning
such as motivation, time management, adaptability, technical issues etc. Online learning is the new
normal and this continues to create an array of issues that have yet to be researched to make online
learning acceptable to the masses. Nevertheless, further research on student’s attitudes and
student’s relationship with online learning is welcome.
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THE USE OF THE FRAYER MODEL TO DEVELOP GRADE 8 STUDENTS’
VOCABULARY LEARNING AND READING COMPREHENSION
การจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบเฟรเยอร์โมเดล เพื่อพัฒนาการเรียนรู้คําศัพท์ และ
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Abstract
The objectives of this study were 1) to compare students' vocabulary learning scores before
and after the implementation of the Frayer Model, and 2) to compare students' reading
comprehension scores before and after the implementation of the Frayer Model, using a purposive
selection with sample group of 30 students. There were three research instruments which were
lesson plans, vocabulary learning and reading comprehension tests, and an open- ended
questionnaire. The data were collected before and after the implementation of the Frayer Model.
Paired sample test was used to analyze the output data. The results found that the mean score of
the post-test was higher than the pre-test which was 40.47 for the pre-test and 48.23 for the posttest. The mean score of the vocabulary learning test increased by 3. 467 and the reading
comprehension test increased by 4.3. Questionnaire results revealed that the students had a positive
attitude toward the development of English vocabulary learning and reading comprehension.
Therefore, it can be concluded that the Frayer Model was an effective tool to develop students'
English vocabulary learning and reading comprehension.
Keywords: The Frayer Model, Vocabulary Learning, Reading Comprehension
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อเปรียบเทียบผลของการเรียนรู้คําศัพท์ของนักเรียนก่อน - หลังการใช้
เฟรเยอร์โมเดลในชั้นเรียนภาษาอังกฤษ และ 2) เพื่อเปรียบเทียบผลของการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนก่อน หลังการใช้เฟรเยอร์โมเดล กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้จํานวน 30 รูป/คน โดยใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ 2) แบบทดสอบการเรียนรู้คําศัพท์
ภาษาอังกฤษ และการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษ และ 3) แบบสอบถามปลายเปิด ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลก่อน และ
หลังจากการใช้เฟรเยอร์โมเดลในชั้นเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การทดสอบตัวอย่างแบบจับคู่ ผล
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การศึกษาพบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนของนักเรียนในการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าการทดสอบก่อนเรียน ซึ่งค่าเฉลี่ยคะแนน
ก่อนเรียน คือ 40.47 และค่าเฉลี่ยคะแนนหลังเรียน คือ 48.23 โดยค่าเฉลี่ยคะแนนการเรียนรู้คําศัพท์ เพิ่มขึ้น 3.467
และการอ่านเพื่อความเข้าใจ เพิ่มขึ้น 4.3 ผลจากแบบสอบถาม ชี้ให้เห็นว่า นักเรียนมีความเห็นเชิงบวกในการ
พั ฒ นาการเรี ย นรู้ คํ า ศั พ ท์ และ การอ่ า นเพื่ อ ความเข้ า ใจภาษาอั ง กฤษ จึ ง สรุ ป ได้ ว่ า การใช้ เ ฟรเยอร์ โมเดล มี
ประสิทธิภาพในพัฒนาการเรียนรู้คําศัพท์ และการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษของนักเรียน
คําสําคัญ: เฟรเยอร์ โมเดล การเรียนรู้คําศัพท์ การอ่านเพื่อความเข้าใจ
Introduction
There are four language skills that should be mastered by language learners: listening,
speaking, reading, and writing. These skills link to each other and cannot be separated. In addition,
reading, a key requirement for learning English, is taught at all levels from elementary through
university and this skill is also very important in learning. However, it cannot be learned quickly and
effortlessly. The process of reading involves guessing meaning, understanding ideas, and interpreting
the message of the text. After reading, the reader should understand the writer’ s message or
important information stated in the text whether specific information or prevailing information.
Reading comprehension is the process of simultaneously extracting and constructing meaning
through interaction and involvement with written language (Lehr, 2013). Vocabulary is also important
in achieving reading goals. Vocabulary size is also predictive of morphological awareness ( i. e.
understanding of principles that guide the way morphemes are combined to form words) , which in
turn will contribute to the expansion of vocabulary. Moreover, the relationship between vocabulary
and morphological awareness is mutual that is similar to the relationship between vocabulary and
reading. Learners with large vocabulary repertoires tend to read more often, which contributes to
the expansion of their vocabulary.
As mentioned above, vocabulary plays a significant role in reading comprehension. However,
many students faced difficulties in learning English vocabulary. Rohmatillah ( 2014) indicated that
students may encounter difficulties in learning vocabulary such as pronouncing words, how to write
and spell, and the different grammatical forms of a word. Furthermore, students may find difficulties
in choosing the suitable meaning of the words in context. Finally, students may be confused when
they find words or expressions that are idiomatic. Teachers should develop various strategies and
choose a suitable strategy to improve the students’ learning of vocabulary.
One of the many strategies used to help students learn and use English vocabulary is the
Frayer Model (Estacio & Martinez, 2017). The biggest advantage of this strategy is that students are
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active learners and noticeably highly motivated. Students learn best through active involvement in
learning new words (Roe & Smith, 2012). Consequently, students exposed to the Frayer Model tend
to go far beyond learning mere definitions of words; instead, they develop a far deeper
understanding of concepts.
Nahampun and Sibarani (2014) investigated using the Frayer Model to help students develop
a conceptual understanding of new vocabulary or concepts. Using this particular graphic organizer
helps students to think about this term in a variety of ways. It allows them to visually demonstrate
what they understand and categorize their new knowledge. This can also serve as a great tool for
review or as a study aid. Additionally, by using the Frayer Model in learning vocabulary continuously,
the student’s memorization of a word will improve long-term memory. With the long-term memory
of words, the size of the student’s vocabulary will be increased. Therefore, it can be assumed that
using the Frayer Model method will improve students’ mastery of vocabulary.
Interestingly, Phrapariyattidhamma School is the school located in the temples. The aim of
the school is to develop the quality of education of monks and novices to gain knowledge and
experience in the modern era. The teaching focuses on applying the Buddhist Scripture to the 21st
century so that each learner will be a successor of Buddhism or a quality citizen of the society. The
learners learned both Buddhist doctrine and general subjects such as mathematics, science, English,
etc. However, they always face many problems in developing their English language skills, especially
reading. From the observation, the researcher believed that having limited vocabulary affected
students' reading skill. Therefore, the researcher would like to conduct a study about the use of the
Frayer Model to develop vocabulary learning and reading comprehension of 8th graders at
Phrapariyattidhamma School, Muang District, Chiang Mai Province.
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Research Objectives
1. To compare students' vocabulary learning before and after the implementation of the
Frayer Model.
2. To compare students' reading comprehension before and after the implementation of the
Frayer Model.
Literature Review
The Frayer Model
The Frayer Model is one type of graphic organizer used to help students learn and use
vocabulary efficiently. Dorothy Frayer together with her colleagues developed Frayer Model in 1969
at the University of Wisconsin USA. This strategy is placed on a graphic organizer that is separated
into four sections to give a visual representation for students. This strategy encourages students’
acquisition of new words and uses resource materials by giving students a structure to review words
for their definitions, characteristics, examples, and non- examples ( Yolanda, 2017) . The model
requires students to determine a target vocabulary word or concept, the definition should be one
the student develops. The characteristics of the term should be things that are crucial facts for the
word and apply this information by creating synonyms (examples) and antonyms (non-examples).
This strategy encourages learners to determine the meaning of vocabulary words
encountered while listening, reading, and viewing texts. It is used before reading to activate
background knowledge, during reading to monitor vocabulary, or after reading to assess vocabulary.
The Frayer Model is an ideal strategy for teaching critical content vocabulary when learners need to
comprehend the defining characteristics of a concept in-depth and compare it with similar concepts.
The Frayer Model helps learners deepen their understanding and comprehend the key
concept of words or text. This instructional strategy is created to promote students' concept mastery,
critical thinking, and to support students with recognizing and understanding unfamiliar vocabulary
in texts. This strategy provides an opportunity through the structure and thinking processes for
learners to establish a deep knowledge of the term ( Roe & Smith, 2012) . Therefore, the model is
very beneficial for students to develop their vocabulary knowledge.
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Graphic Organizers
The use of graphic organizers is the strength of the Frayer Model. Graphic organizers (GOs)
are visual representations, diagrams, or other pictorial devices that summarize, organize and illustrate
interrelationships among concepts in a text. The GOs always contain maps, web, graphs, charts,
frames, or clusters. The use of graphic organizers is beneficial for both teachers and students.
According to Stowe ( 2015) , the benefits of graphic organizations are that it aids the teachers in
revealing and describing the relationship of the concept and how they in turn relate to other concept
areas. The construction of a graphic organizer makes learning become interactive. Additionally,
students are in an active role during their learning through graphic organizers. Students also
comprehend the concept of the part to the whole and recognize and assimilate different points of
view.
Vocabulary
Vocabulary ( which is wordstock, lexicon, and lexis) refers to all the words in a language or
communication that are known by a particular person or group of people. Vocabulary is the number
of words or phrases in a language that has the meaning that is used in spoken or written language.
It is a part of the language component and list of words that have been used by people to
communicate. From the explanation above, vocabulary is composed of language ability and provides
much of the basis for how well students speak, listen, read, and write.
Vocabulary is the heart and plays an important role in learning the language. Learners must
master vocabulary to develop another aspect of language namely speaking, reading, listening, and
writing. In other words, vocabulary cannot be classified from other language skills. For this reason,
everyone who wants to be able to learn a certain language needs to master the vocabulary.
Vocabulary is the most significant aspect that must be considered in learning the language
(Rahmadani, 2018). Vocabulary (which is synonymous with ‘lexis’, or ‘lexicon’) also is a fundamental
part of a language. The more words the learners know the effect is to understand what they hear
or read and are more accurate in expressing their ideas in spoken or written form.
Reading Comprehension
Reading is the process of receiving interpreting information in language via the medium of
print. Reading is the method of using text to construct meaning that must develop, so the reader
can understand the meaning of the passage and also catch the meaning of the text.
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Reading comprehension is the act of connecting information in a passage by the reader with
prior knowledge to build meaning. Van den Broek and Espin ( 2012) mentioned that reading
comprehension is a complex association between automatic and strategic cognitive processes that
enables the reader to construct a mental representation of the text. Additionally, the result of
reading comprehension is the mental representation of a text meaning that is linked with the
readers’ previous knowledge. Reading comprehension can be assigned when readers become aware
of an idea of the author through a thinking process, understand it through their experiential
background, and interpret it about their own needs and objectives ( Khoiriyah, 2010) . Reading
comprehension can be explained as the ability to understand a text, analyze the information, and
interpret accurately what the writer is stating.
Schema Theory
Schema or schemata is a term used in psychology and cognitive science, which describes a
systematic pattern of thought and behavior. It plays a significant role in the efficiency and absorption
to receive new information. Schemata is used to organize prior knowledge to comprehend and learn
from text. In this sub- topic, the writer attempts to review parts of definitions of schema, types of
schema, and functions of schema in vocabulary and reading comprehension.
Cognitive Load Theory
Cognitive Load Theory ( CLT) is built upon two generally believed ideas. Firstly, there is a
limit to how much new information the human brain can process at one time. Secondly, there are
no known limits to how much- stored information can be processed at one time. It explains an
information processing system in learning structures style including long- term memory which is
effectively stores all of our knowledge and skills on a durable basis and the working memory, which
performs the intellectual tasks associated with consciousness. The CLT is based on a number of
widely accepted theories about how human brains process and store information. Furthermore, The
CLT supports the Frayer Models because such models tend to accord with how human brains learn
most effectively.
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Related Studies
Related studies are groups of research or studies that dealt with the topic which the
researcher studied. Estacio and Martinez (2017) studied the effect of the Modified Frayer Model in
enriching the science vocabulary of Senior High School students. The sample of this study was 60
Senior High School students divided into control and experimental groups, with 30 students for each
group. The result indicated that there was a significant improvement in the science vocabulary of
students on using the Modified Frayer Model in teaching science
Additionally, Rahmadani ( 2018) examined the effect of using the Frayer Model on the
students’ vocabulary mastery. The research methodology was quantitative research and separated
into the experimental and control class. The population of the research was 87 students of eighthgrade students at SMP IT Al Ihya Tanjung Gading. This research was collect the data from pretest
and post-test. The result showed that the mean of pre-test in the experimental class was 70.15 and
control class was 35. 85. The mean post- test in the experimental class was 87. 88 and the control
class was 64.46. It means that there was a significant effect of using the Frayer Model on the students’
vocabulary mastery.
The study of Yolanda ( 2017) , the impact of the Summarization/ Paraphrasing Strategy, the
Frayer Model, and student engagement on reading comprehension. This study used mixed methods
to analyze student achievement in students' reading comprehension as measured by the North
Carolina End- of- Grade Test for Reading Comprehension on the Frayer Model and
Summarization/ Paraphrasing strategy in Grades 6- 8 classrooms. This research indicated that there
were varying correlations between students' achievement and the reading strategies of the Frayer
Model and Summarization/ Paraphrasing strategy. In student achievement, reading scores were
significantly higher in students who were taught using the Frayer Model, whereas, in student
engagement, students taught with the summarization/Paraphrasing strategy were more engaged but
did not score as high on the North Carolina End-of-Grade Test for Reading Comprehension.
Research Methods
This study was a quasi-experimental method with one group pre-test and post-test design.
It aimed to find the results of using the Frayer Model to develop students' vocabulary learning and
reading comprehension. The treatment was conducted after the pre-test and before the post-test.
An open-ended questionnaire was conducted after the post-test.
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Population and Sample
The population of this research was the 8th grader of Phrapariyattidhamma School, Muang
Chiang Mai. The total number of the population was 245 students. There were 6 schools including
Samakkee Wittayatan School, Somdet Phraphutthachinnawong Wat Si Soda School, Chetuphon
Suksa School, Balee Sathit Suksa School, Aphai Ariya Sueksa School, and Dhamma Methee Suksa
School.
The purposive sampling technique was used to choose the sample group in this study. Thus,
the researcher selected Samakkee Witthayatan School as a sample group. The participants were 30
students in grade eight.
Research Instruments
For the quality of research instruments, the validity and the reliability were analyzed. The
Index of Item-Objective Congruence (IOC) was used to find the content validity. In the process, the
IOC was checked by three experts. The result found that all items that had scores higher than 0. 5
were reserved. Additionally, the reliability was determined so as to ensure that the instruments
collected through the research were reliable and consistent. The reliability value was calculated by
using the SPSS statistics program. The reliability result was 0.902 as highly reliable. There were four
instruments in this study including lesson plans, a vocabulary learning test, a reading comprehension
test, and an open-ended questionnaire
Ten lesson plans were designed by the researcher to align with the Basic Education Core
Curriculum B. E. 2551 ( A. D. 2008) and to apply the Frayer Model to teach in the classroom. In
addition, ten lesson plans were taught for a total of twenty- four hours over the two and a half
months of this research, and each lesson plan was two hours per week.
The researcher used the pre- test and the post- test. The pre- test was given before the
treatment to know the students’ prior knowledge of vocabulary learning and reading
comprehension. Then, the post-test was given after treatment to find out the students’ vocabulary
learning and reading comprehension. The tests were divided into two tests consisting of the
vocabulary learning test and the reading comprehension test. The total numbers of tests were 60
items/ scores, with 30 items/ scores for each test. Which were multiple- choice type tests with four
options: A, B, C, or D. Students had 1 hour to complete the tests.
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An open-ended questionnaire in Thai was conducted to collect the data on the participants’
opinions towards the Frayer Model and its usefulness. It was also used to find out whether they
have any difficulties or problems with vocabulary learning and reading comprehension. All the
participants in the sample group were required to take an open- ended questionnaire section after
the post-test had been done.
Data Collection
In the present study, the researcher used both quantitative and qualitative in collecting data.
In quantitative data, the researcher collected data on the output of the pre- test and the post- test
of the vocabulary learning test and the reading comprehension test to get information in the
experimental study. In collecting the data, there were 60 items/ scores of multiple- choice types,
which were classified into 30 items/scores for each test. When they answered the question correctly,
they received 1 point in 1 question.
In qualitative data, an open-ended questionnaire was used to explore their opinions on this
research and its usefulness. The questionnaire occurred after finishing the post- test ( conducted in
Thai). This questionnaire was conducted to gain a written response from the participants. It was also
used to find out whether they had any difficulties or problems in the lessons.
Data Analysis
The data from vocabulary learning and reading comprehension tests were analyzed
quantitatively. The data were analyzed after collecting data from the pre-test and post-test, and the
data analysis was calculated by the SPSS program (Statistical Package for the Social Sciences). Paired
sample test was used to analyze the output data to determine whether there was a significant
difference between the mean of the participants before and after the treatment or not.
Qualitative data had been used in the content analysis by using an open- ended
questionnaire. Firstly, the researcher collected the data from all participants with the questionnaire.
Second, the results of the questionnaire were analyzed and discussed. An open-ended questionnaire
used a set of questions that were developed to gain specific information. Groups of words or phrases
that appeared to be similar were arranged into the same theme. The researcher systematically
searched and arranged their data in order to enhance their understanding of the data and to enable
them to present the result to others. Data analysis was the process of managing the data, organizing
it into a good pattern, category, and basic unit.
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Conceptual Framework
Students' achievement
- vocabulary learning
- reading comprehension

The Frayer Model
- graphic organizer
- visual representation
Results

The aims of this research were to compare students' vocabulary learning and to compare
students' reading comprehension before and after the implementation of the Frayer Model. The
results were reported in four main sections. The first section demonstrated the results of the
implementation of the Frayer Model on the participants' vocabulary learning. The second section
presented the results of the participants' reading comprehension after the implementation of the
Frayer Model. The third section summarized the results of vocabulary learning and reading
comprehension tests. The last section focused on the participants' opinions on the use of the Frayer
Model to develop vocabulary learning and reading comprehension and its usefulness. The results
of this chapter were explained respectively as follows:
Results of Vocabulary Learning Test
Data analysis was done to identify the difference between the scores of pre- test and posttest. The researcher used the Paired Sample Test on IBM SPSS statistics 26 to ensure the
effectiveness of the Frayer Model on the students' vocabulary learning. The results were shown as
follows:
Table 1 Pair Samples Statistics for Vocabulary Learning Test

vocabulary learning pre-test
vocabulary learning post-test

n

Mean

30
30

21.50
24.97

Std.
Deviation
2.636
2.251

Table 1 shows that the Standard Deviation (S.D.) of the pre-test was 2.636 and the post-test
was 2.251. While n for each other was 30. In addition, there was a significant difference between the
means of the vocabulary learning pre- test and post- test. The comparison of the mean scores for
vocabulary learning found that the mean of the pre-test was 21.50. Interestingly, the mean score of
the participants after treatment was increased to 24.97.
747

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ครบรอบ 60 ป
ความทาทายในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน : 24 มิถุนายน 2565

Table 2 Paired Sample Vocabulary Learning Test

Mean
vocabulary learning
pre-test & post-test

3.467

Paired Differences
95% Confidence
Interval of the
Difference
Std.
Mean Lower Upper
1.776

4.130

2.804

t

df

Sig.
(2-tailed)

10.692

29

.000

Based on the table above, the results of paired sample vocabulary learning test found that
the T- count was 10. 692, and the df was 29. The lower confidence interval of the difference was
4. 130, while the upper was 2. 804. The result of the sig. ( 2- tailed) was 0. 000, and the Standard
Deviation ( S. D. ) was 1. 776. There was a significant difference between the mean of vocabulary
learning on pre-test and post-test, there was an increase of 3.467.
Results of Reading Comprehension Test
The data were collected before and after the treatment by using the reading comprehension
test. The purpose of the test was to know the difference between the students' mean scores on the
pre-test and the post-test. The results of the data analysis were shown as follows:
Table 3 Pair Samples Statistics for Reading Comprehension Test

reading comprehension pre-test
reading comprehension post-test

n

Mean

30
30

18.97
23.27

Std.
Deviation
3.113
2.959

From table 3 above, it could be seen that n signifies the number of the participants which
was 30 students (n=30). For the students' reading comprehension test, the mean score of the posttest was higher than the pre- test. The mean score of the pre- test was 18. 97 while the post- test
increased by 23.27. It means that the use of the Frayer Model caused the development of students'
reading comprehension. Besides, it can be stated that the Standard Deviation (S.D.) on the pre-test
was 3. 113, and the post- test dropped to 2. 959. So, the results of the reading comprehension test
were normally distributed.
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Table 4 Paired Sample Reading Comprehension Test

Mean
reading comprehension
pre-test & post-test

4.3

Paired Differences
95% Confidence
Interval of the
Difference
Std.
Mean Lower Upper
2.152

5.104

3.496

t

df

Sig.
(2tailed)

10.994

29

.000

The table above shows the mean score of students' achievement in reading comprehension.
The students' mean score on the post- test was higher than the pre- test. The development of the
students' reading comprehension between pre-test and post-test was 4.3. Meanwhile, the results of
the Standard Deviation (S.D.) was 2.152 as normally distributed. Besides, T-count was 10.994 and
the df was 29. The lower confidence interval of the difference was 5. 104, whereas the upper was
3.496. The result of the sig. (2-tailed) was 0.000. Based on the result of the analysis above, it can be
concluded that the development of the students' reading comprehension by using the Frayer Model
was successful.
Results of Vocabulary Learning and Reading Comprehension Tests
Table 5 Descriptive Statistic for Pre-Test and Post-Test

Pre-test
Post-test
Valid N (listwise)

n

Range

Sum

Mean

30
30
30

20
18

1214
1447

40.47
48.23

Std.
Deviation
4.995
4.659

From table 5 above, it could be seen that n signifies the number of the participants which
was 30 students (n=30). The range score of the sample group on the pre-test was 18, and the posttest was 20. The sum represented the total scores of the participant which was 1214 and the posttest was 1779 out of 1800 scores. Interestingly, the mean score of the post-test was higher than the
pre- test. The mean score of the pre- test was 40. 47, while the post- test was 48. 23. Likewise, the
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Standard Deviation (S.D.) of the pre-test was 4.995, and the post-test was 4.659. It confirmed that
the use of the Frayer Model developed students' vocabulary learning and reading comprehension.
Table 6 Paired Sample Tests

pre-test & post-test

Mean
7.767

Paired Differences
95% Confidence
Interval of the
Difference
Std.
Mean Lower Upper
3.159 8.946
6.587

t
13.467

df
29

Sig.
(2-tailed)
.000

The results of the post-test were conducted after doing the treatment. Based on the table
above, it can be seen that T-count was 13.467, and the df was 29. The confidence interval of the
difference lower was 8. 946 the upper was 6. 587 and the sig. ( 2- tailed) was 0. 000. There was a
significant difference between the mean of the pre- test and the post- test, which was 7. 767. The
Standard Deviation (S.D.) was 3.159.
The way to test whether the null hypothesis can be rejected or not was by comparing the
p-value with the standard level of significance, 0.05. Table 6 shows that the p-value was less than
0.05 (0.000<0.05). It means that the null hypothesis could be rejected and it could be concluded
that the use of the Frayer Model was effective in developing students’ vocabulary learning and
reading comprehension.
Content Analysis
An open-ended questionnaire was used to collect the qualitative data to explore students'
opinions towards the lessons and their usefulness. The questionnaire occurred after finishing the
post-test (conducted in Thai). This questionnaire was conducted to gain a written response from the
participants. It was used to find out whether they had any difficulties or problems. It can be seen
clearly as follows:
Firstly, the students were asked about what they thought of the lessons and practice
exercises. The responses revealed that the lessons and exercises were interesting and can develop
their vocabulary learning and reading comprehension. However, they did not elaborate because
they wrote only a short answer. To obtain more information about their opinion toward the lessons
and exercises, the researcher interviewed 3 participants who got the lowest, middle, and highest
scores on the post-test.
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In summary, from the interview, most interviewees thought that the lessons and exercises
encouraged them to be more active in their vocabulary learning and they had a better understanding
when reading. They liked the lessons and exercises because it was the graphic organizers that helped
them classify what they read, and determine the words they need to know. The following quotations
from the interviews represent these views:
( Novice. 3) : “ I thought it was good. At first, I didn't understand the passage/ text that the teacher
gave. Then, I learned how to find the main idea/supporting details and concentrated on it.
It helped to have a better understanding of the passage/ text. Lastly, I learned about the
words and found definitions, synonyms, and antonyms. It was kind of fun. I mean when I
presented my works. It helped me gain more knowledge.”
( Novice. 8) : “ In my opinion, the lessons and exercises were good. I like the activities in class. It
helped me improve my English reading skill and vocabulary well. I enjoy it.”
(Novice.12): “In the past, I did not like to learn English because it was very difficult for me. After I
had learned the lessons and activities, it changed my attitude towards English. It was fun.”
In the same way, most participants reported that they liked it and became more beneficiated in
English vocabulary and reading comprehension. They saw the good side of the lesson in
helping them to organize relevant ideas in the text they read and vocabulary. They still were
very good as the basis for further reading practice. Here were three example quotations that
typify the participants’ statements.
( Novice. 4) : " For me, I especially remembered how to notice words, paragraphs, keywords, and
various new vocabulary."
( Novice. 17) : " It was useful for my reading. I meant reading comprehension, how to get the main
idea. I can do it easier. The supporting sentence. I meant what was said in the sentence
makes it clearer to me."
( Novice. 29) : " I thought it was good because it helped me to put ideas together into the graphic
organizer which was how to organize the ideas in texts."
The Frayer Model was very useful for students' English vocabulary learning and reading
comprehension practice at a higher level. Meanwhile, they were able to use this strategy for
reading English texts and learned about the words better. The following quotations support
these views:
(Novice.11): “Well, its good part was it was easy to understand with a lot of reading materials which
encourage us to follow. I thought it was good for practicing and improving my English.”
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(Novice.23): “For me, the advantage of the Frayer Model was that it helped me to read better. I
knew how to read. Previously, I just read and read without using any strategy. I don't
understand all of them, only guessing the text. Now I knew how to look at headings, titles,
and look for some keywords or signal words.”
However, what made the lesson materials difficult for some participants were the vocabulary
(2 participants), reading (4 participants), and the number of practice exercises (1 participant).
The participants who expressed their opinions about vocabulary difficulty said that it would
be better if they had more background knowledge. Moreover, they also stated the passage
in some lessons especially in long text and practice exercises was difficult. However, all of
them agreed that they understood the lessons very well regarding what was being learned.
The students’ responses are represented below.
( Novice. 2) : " Vocabulary was difficult. I opened the dictionary and Thai translation when I read
about the lesson material. I understood what the text structure strategy was because of
the translation. There should be a lot of easier vocabulary if possible."
(Novice.22): "I thought some passages/texts were difficult and some topics were easy. There was a
long text that needed more time to read it. If possible, I expected more compact text which
was appropriate for the time than that."
Some participants pointed out in the questionnaire that they were not sure whether they
were difficult or easy in learning with the Frayer Model. As for difficulty, the contents were
the trouble for them which was the length of passages/texts and vocabulary. However, most
participants also indicated that the content was moderately difficult. The following quotation
reflects such a view.
( Novice. 25) : “ I thought it was not too difficult for those who were interested and ready to learn.
But for those whose was not interested in English, it was difficult and hard to understand.
However, I thought it was suitable for my English learning.”
(Novice.1): “I thought the content was difficult and easy depending on your knowledge. For me, I
thought it was medium because I understood most of the lessons and exercises.”
(Novice.13): “The content was at a high level but it was understandable because I can open the
dictionary when I needed help with unknown words.”
There was some suggestion from the teacher of this course. As revealed from an interview
response: "The researcher should explore students' background knowledge before selecting
content. Students should be motivated by simple passages/texts first in order from easy to
hard. Some tests should be adjusted to be simple and brief."
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Conclusion
There was a significant difference in the achievement of the students before and after the
implementation of the Frayer Model. The results of the vocabulary test found that the mean score
of the pre-test was 21.50 and the post-test was 24.97, which means the post-test score was higher
than the pre-test. The students’ mean scores increased by 3.467. For this reason, the Frayer Model
was able to develop the students’ vocabulary learning. Additionally, there was a significant effect
on students’ reading comprehension by using the Frayer Model. The mean score of the pre-test was
18.97, whereas the students' mean scores after treatment were 23.27.
Furthermore, the participant's responses to the open- ended questionnaire revealed that
most of them had positive opinions about using the Frayer Model to develop their vocabulary
learning and reading comprehension. However, there was some difficulty with the lesson materials
for participants including vocabulary, long text, and practice exercises. The way to test the null
hypothesis was less than 0. 05 ( 0. 000<0. 05) . It meant that the null hypothesis could be rejected.
From the results of the data analysis, it can be concluded that there was a significant difference in
the mean scores of the students before and after being taught vocabulary learning and reading
comprehension by using the Frayer Model. Moreover, the Frayer Model was effective and beneficial
in the students' vocabulary learning and reading comprehension.
Discussion
Discussion in Relation to Research Question 1
From the results of the research, the Frayer Model was effective and beneficial in the
students' vocabulary learning. It also supported the findings by Estacio and Martinez ( 2017) and
Rahmadani ( 2018) which indicated that the use of the Frayer Model in the classroom enhanced
students’ vocabulary learning achievement.
All students or 100% had increased their post- test scores in comparison to the pre- test
scores, including those struggling learners. For instance, a student with the lowest score of 17 on
the pre-test (Novice.28), had scored 25 on the post-test, an increase of 8 scores. As indicated by the
open- ended questionnaire and interview data, most of them had positive opinions about using the
Frayer Model to develop their vocabulary learning. This finding corresponded to the findings by
Hanley ( 2018) also mentioned that graphic organizers could be used by all students regardless of
their learning abilities.
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The Frayer Model is a type of graphic organizer, which is the visual representation of
knowledge that structures information by arranging important aspects of a concept or topic into a
pattern using labels. Rohmatillah (2014) pointed out one principle in the teaching vocabulary that
should be met to keep the teaching simple and clear without any complex explanations and
correlate teaching in the present to past knowledge by presenting a pattern or analogies. This is
because the human mind organizes and stores information in a series of networks. The Frayer Model
in form of graphic organizers is visual depictions that resemble networks and allow students to add
or modify their background knowledge by seeing the connections and contradictions between
existing knowledge and new information. Moreover, cognitive psychologists point out that graphic
organizers have their roots in schema theory. When people learn something new, the knowledge is
stored and structured in an organized way in the brain, enabling them to retain the information for
a longer period (Davoudi & Yousefi, 2016).
Promoting learners to practice repeating more often is one of the key teaching principles.
Learners will have more opportunities to remember the words and increase them to have long-term
memory. The Frayer Model encourages learners to develop long-term memory. In accordance with
the Cognitive Load Theory, the brain performs the complex process of dealing with the information
provided, assimilating information through sensory registers, and processing it through short- term
and then long-term memory to store the new information in networks of information (Van den Broek
& Espin, 2012).
From the discussion above, it can be concluded that the eighth- grade students of
Phrapariyattidhamma School in the academic year 2021 had developed in vocabulary learning
through the Frayer Model since the students became active and found out the meaning of the word
by using a framework in graphic organizers format. Ultimately, this strategy encouraged students to
use their background knowledge to guess and explain many aspects of the words in the graphic
organizer.
Discussion in Relation to Research Question 2
The findings of the study showed that the use of the Frayer Model increased students’
scores on the reading comprehension test. It also supported the findings by Yolanda (2017) which
indicated that the use of the Frayer Model in the classroom was significantly higher in students'
scores who were taught using the Frayer Model.
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There was a significant achievement in students' reading comprehension. The mean scores
of the post-test were higher than the pre-test. The mean score of the pre-test was 18.95 and 23.27
on the post-test, an increase of 4.3. The open-ended questionnaire revealed that most participants
said that the Frayer Model was very useful for their English reading comprehension practice at a
higher level. Meanwhile, they were able to use this strategy for reading English texts. Students who
construct graphic organizers are able to understand the main ideas and details of a text, the
connection between them, and the aspects that are not clear (Sullivan, 2014).
Lehr ( 2013) stated that reading comprehension is the method of establishing a connection
between what the readers know and what they don't know, or between the new and the old
knowledge. It is the act of connecting information in a passage by the reader with prior knowledge
to build meaning. Using graphic organizers on the Frayer Model helped the students to understand
and recall the reading text better. Graphic organizers provide an optional way of depicting knowledge
and understanding, it is particularly beneficial for students who have difficulty with expressing
relationships among parts of economic concepts in the written word (Davoudi & Yousefi, 2016). The
use of graphic organizers helps to relate the new information to the prior knowledge, helping
students process, organize and store the new information internally ( Gould, 2012) . This learning is
supported by cognitive theory where the cognitivist believes that a person’ s prior knowledge is
stored in the cognitive structure of the brain.
Additionally, Ahmadiand and Pourhoseiin ( 2012) , reading is a complex conscious and
unconscious mental process in which the reader uses a variety of strategies to reconstruct the
meaning that the author is assumed to have intended, based on data from the text and the reader's
prior knowledge. Comprehension of the text requires the ability to relate the textual material to
one's background knowledge. Background knowledge (schemata) and its relevancy to the text that
is being read, determines the ease or complexity of understanding that particular text. Schema
theory believes that comprehending a text is an interactive process between the reader's background
knowledge and the text. Graphic organizers serve as mental tools to support the students
understand and retain important information and relationships (Stowe, 2015). The use of the Frayer
Model in graphic organizers helped the students in comprehending the text easily by organizing and
structuring the information in a logical manner.
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From the explanation above, the researcher analyzed that using the Frayer Model could
improve the students' comprehension in literal reading comprehension level in terms of the
understanding of the main idea and sequence of details in narrative text. This method made the
students become enjoyable reading and it was easy to get specific information from the text during
learning. To sum up, using the Frayer Model could develop students' knowledge and skills
effectively.
Suggestions
This study focused on the use of the Frayer Model to develop vocabulary learning and
reading comprehension of grade 8 students. There are some suggestions for this research. The results
of the research showed that students had improved their vocabulary learning and reading
comprehension to a certain extent. The researcher believed that the Frayer Model is more suitable
for onsite than online classrooms because it requires discussion and interaction between the learners
and the instructor. In addition, the researcher should examine the participants' background
knowledge before the implementation. This is because it allows lessons to be designed to suit the
level of the learners.
Finally, other researchers who are interested in doing research related to this study should
try to apply the Frayer Model to another level of learners ( e. g. high school, higher education) or
other skills ( e. g. speaking, listening, and writing) . Besides, further study should add the research
instrument in collecting data (e.g. questionnaire, interviews) for more achieved insights. Finally, the
research considers that this study can be referenced by the next researcher that has a similar topic
to this study.
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บทคัดย่อ
ความเป็นผู้ประกอบการสามารถเรียนรู้ได้ สอนได้ และรับอิทธิพลจากปัจจัยต่างๆ มหาวิทยาลัยกรุงเทพได้
พัฒนาวิชาการสร้างจิตวิญญาณการเป็นผู้ประกอบการ (GE003) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการของ
ผู้เรียนซึ่งเป็นวิชาที่มุ่งเน้นการดาเนินธุรกิจจริงและการแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้ประกอบการจริง โดยดาเนินการสอน
ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2564 เป็นเวลา 15 สัปดาห์ แล้วประเมินผลจากนักศึกษาจากคณะต่างๆ
จานวน 331 คน โดยให้ตอบแบบสอบถามออนไลน์ที่กรอบความคิดการเป็นผู้ประกอบการและคุณลักษณะของการ
เป็นผู้ประกอบการที่ใช้มาตรไลเคิร์ตแบบ 5 ระดับ จานวน 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 ภายใน 2-3 สัปดาห์แรกของการสอน
และครั้งที่ 2 ระหว่างสัปดาห์ที่ 13-14 ของการสอน แบบสอบถามมี 13 คาถาม เพื่อวัดมิติหลัก ของความเป็ น
ผู้ประกอบการ 5 มิติ ได้แก่ ความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการ (3 คาถาม) ความคิดสร้างสรรค์ (4 คาถาม) ความ
กล้าเสี่ยง (3 คาถาม) และความกระตือรือร้น (3 คาถาม) รวมทั้งหมด 18 ตัว คุณสมบัติส่วนตัวของนักศึกษาที่มุ่งเน้นมี
3 ปัจจัย ได้แก่ เพศ การมีพื้นฐานทางธุรกิจของครอบครัว (FB) และความเกี่ยวข้องกับธุรกิจของคณะที่ผู้เรียนเลือก
เรียน (MB) จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนสาหรับการวัดซ้าแบบพหุปัจจัยพบว่า การเรียนการสอนของวิชานี้เพิ่ม
ความตั้งใจเป็นผู้ประกอบการ (มิติย่อย ความมุ่งมั่นที่จะเป็นเจ้าของกิจการของตนเอง) และคุณลักษณะของการเป็น
ผู้ประกอบการ (มิติย่อย การริเริ่มทาสิ่งต่างๆ) โดยอิทธิพลนี้ขึ้นกับเพศ และ FB นอกจากนี้ นักศึกษาที่มาจากคณะที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจมีคุณสมบัติความเป็นผู้ประกอบการสูงกว่านักศึกษาที่มาจากคณะที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจใน 8 มิติ
758

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ครบรอบ 60 ปี
ความท้าทายในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน : 24 มิถุนายน 2565

โดยอิทธิพลนี้เป็นอิสระจากปัจจัยอื่น และยังพบว่า อิทธิพลของเพศต่อคุณสมบัติความเป็นผู้ประกอบการอีก 2 มิตินั้น
ขึ้นอยู่กับอิทธิพลของ FB ด้วย ดังนั้น การจัดเนื้อหาหลักสูตรควรคานึงถึงเพศ FB และ MB และมุ่งเน้นการส่งเสริมมิติ
ย่อยของ EI และ EO ให้มากขึ้น
คำสำคัญ: ผู้ประกอบการ การศึกษาด้านผู้ประกอบการ ความตั้งใจเป็นผู้ประกอบการ คุณลักษณะของการเป็น
ผู้ประกอบการ

Abstract
Entrepreneurship is teachable, learnable, and influenced by many factors. Bangkok University
had developed the Cultivating Entrepreneurial Mindset (GE003) course that aimed to promote and
develop the student’s entrepreneurship and focused on practical and hands-on activities and
knowledge sharing with real entrepreneurs. This 15-week subject was taught to the Bangkok
university freshmen of year 2021. To evaluate the effectiveness of the course, the 331 students
from various faculties who registered to the course answered a questionnaire designed to gauge
their levels of entrepreneurial intention (EI) and entrepreneurial orientation (EO) twice, i.e. the first
time, within the first 2nd – 3rd weeks of the course and the second time within the 13th - 14th weeks
using the 5-point Likert scale. The questionnaire had 13 questions designed to gauge five major
dimensions of entrepreneurship. These were EI (3 questions), innovation (4 questions), risk taking
(3 questions) and proactiveness (3 questions). The 18 parameters were totally included. The
students’ personal characteristics included were gender, family business foundation (FB), and
business relating the majors the students had studied (BM). The results showed that, according to a
repeated measures multivariate analysis of variance, the subject increased EI’s sub-dimension
(determination to be an entrepreneur) and EO’s sub-dimension (proactive to initiate project) of the
students and the impact was dependent on gender and FB. Additionally, the students who majored
in the business- related faculties had the higher eight EO’ s sub- dimension scores than those who
majored in the non-business-related faculties. Also, this factor was independent from the other
factors. Gender and FB, together, impacted on the two additional EO’s sub-dimension scores.
Therefore, the GE0 0 3 subject had positive impact on EI and EO of the students after taking the
subject. Gender, FB, and MB influenced the level of student’s EOs. These results can guide future
development of the subject’s contents to encompass these factors.
Keywords: Entrepreneurship, Entrepreneurial Education, Entrepreneurial Intention, Entrepreneurial
Orientation
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บทนา
ผู้ประกอบการมีความสาคัญต่อระบบเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศเป็นอย่างยิ่ง เพราะผู้ประกอบการเป็น
องค์ประกอบสาคัญในการพัฒนาธุรกิจใหม่ และสร้างงานให้กับสังคม หน่วยงานภาครัฐในหลากหลายประเทศ
พยายามผลักดันหลักสูตร หรือนโยบายในการสร้างผู้ประกอบการใหม่ และมุ่งเน้นการพัฒนา “วิสาหกิจเริ่มต้น” หรือ
“Startup” ให้เป็นหัวหอกในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
การศึกษาด้านการเป็นผู้ประกอบการ จะมุ่งเน้นการสร้างทัศนคติและทักษะการเป็นผู้ประกอบการที่ดี โดย
นักเรียนที่เข้าเรียนในด้านการเป็นผู้ประกอบการ จะมีระดับความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial
Intent: EI) และคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation: EO) สูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบ
กับผู้เรียนที่เรียนในหลักสูตรอื่น และมีงานวิจัยจานวนมากรายงานว่า การเป็นผู้ประกอบการสามารถเรียนรู้ ได้ผ่าน
หลักสูตรที่ได้ออกแบบมาโดยเฉพาะเจาะจง (Mandel & Noyes, 2016)
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ในฐานะสถาบันการศึกษาที่เป็นผู้นาด้านวิชาการเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ ได้จัดให้
นักศึกษาที่เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยกรุงเทพทุกคนต้องผ่านการศึกษา วิชาการสร้างจิตวิญญาณการเป็ นผู้ประกอบการ
(GE003) เพื่อให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ใน 3 เรื่อง อันได้แก่ มีความคิดสร้างสรรค์ มีจิตวิญญาณ
ผู้ประกอบการ และมีความเป็นสากล ดังนั้น จึง มีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทราบว่า เนื้อหาวิชาการสร้างจิตวิญญาณ
การเป็นผู้ประกอบการ (GE003) ณ ปัจจุบันมีผลต่อการพัฒนาความตั้งใจในการเป็นผู้ประกอบการ และคุณลักษณะ
ความเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษามากน้อยเพียงใด
ดังนั้น งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลักในการศึกษาผลของการเรียนการสอนต่อการพัฒนาความตั้งใจและ
คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพชั้นปีที่ 1 ในกรณีศึกษาวิชาการสร้างจิต
วิญญาณการเป็นผู้ประกอบการ (GE003) และอิทธิพลของปัจจัยเกี่ยวกับผู้เรียนต่างๆ โดยศึกษาอิทธิพลของตัวแปร
ดังนี้ 1) การเรียนวิชา GE003 (เปรียบเทียบก่อนเรียนกับหลังเรียน) 2) คณะที่ผู้เรียนเข้าศึกษา (Academic Majors)
มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับธุรกิจ (เกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้อง) 3) ผู้เรียนมีพื้นฐานครอบครัวที่ประกอบธุรกิจ (มีธุรกิจหรือไม่มี
ธุรกิจ) และ 4) เพศ (ชายหรือหญิง) เพื่อจะบ่งชี้ปัจจัยและทิศทางของอิ ทธิพลของปัจจัยเหล่านี้ ต่อความตั้งใจเป็น
ผู้ประกอบการและคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการของผู้เรียน และเพื่อนามาเป็นข้อเสนอแนะในการพัฒนา
วิชาจิตวิญญาณของความเป็นผู้ประกอบการ (GE003) ต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาผลของการเรียนการสอนวิชาการสร้างจิตวิญญาณการเป็นผู้ประกอบการ (GE003) ต่อการสร้าง
กรอบความคิดการเป็นผู้ประกอบการและผลของปัจจัยภายนอกต่อการพัฒนาความตั้งใจ (EI) และคุณลักษณะของ
การเป็นผู้ประกอบการ (EO) ของนักศึกษา
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง/การทบทวนวรรณกรรม
ความเป็นผู้ประกอบการสามารถเรียนรู้และสอนได้ และหลักสูตรความเป็นผู้ประกอบการเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการจากการปฏิบัติโดยตรงซึ่งได้ประโยชน์มากกว่าการเรียนรู้เชิงทฤษฎีในห้องเรียน
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เพียงอย่างเดียว (Mandel & Noyes, 2016) โดยผู้เรียนต้องเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่เกี่ยวข้องต่างๆ เช่น การเรียนรู้จาก
ปัญหาจริง การเข้ารับคาปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ และการเข้ากลุ่มเครือข่ายสังคมร่วมกับผู้อื่น ซึ่งจะทาให้เกิดการ
พัฒนาความตั้งใจเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Intention, EI) และคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ
(Entrepreneurial Orientation, EO) ของผู้เรียน (Ting, Feng, & Qin, 2017)
Fishbein and Ajzen (1980) กล่าวถึงทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior) ที่
พยายามอธิบายการเชื่อมโยงระหว่างทัศนคติ พฤติกรรมและความสนใจส่วนตัว ที่มีอิทธิพลต่อเจตนาในการแสดง
พฤติกรรม ซึ่งความสนใจส่วนตัวรับอิทธิพลจากปัจจัยหลัก 3 ประการ ได้แก่ ทัศนคติที่มีต่อพฤติกรรม บรรทัดฐานของ
บุคคลเกี่ยวกับพฤติกรรม และการรับรู้ถึงการควบคุมพฤติกรรมของตนเอง (Ajzen, 2011) นอกจากนี้ ปัจจัยอื่นๆ ที่มี
อิทธิพลต่อความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการ ได้แก่ ลักษณะทางประชากรศาสตร์ (เช่น อายุ เพศ) บุคลิกภาพ และ
ลักษณะนิสัย (Rauch & Frese, 2007) นอกจากนี้ ในปี ค.ศ. 2011 Linan และพวกได้กล่าวว่า การศึกษาด้าน
ความเป็นผู้ประกอบการ คือ เครื่องมือสาคัญที่ทาให้ผู้เรียนมีทัศนคติในการเป็น ผู้ประกอบการเพิ่มมากขึ้น (Liñán,
Rodríguez-Cohard, & Rueda-Cantuche, 2011)
Kolveried (1996) ได้พัฒนาสมการทานายความตั้งใจในการเลือกการทางานจากมาตราระดับความตั้งใจ
ในการทางานอิสระ (Self-employed) และต่อมา Oluwafunmilayo และพวกพบว่า ผู้เรียนที่มีพื้นฐานครอบครัว
ประกอบธุ ร กิ จ จะมี โ อกาสเป็ น ผู้ ป ระกอบการมากกว่ า ผู้ เ รี ย นที่ มาจากครอบครั ว ที่ ไ ม่ ไ ด้ ป ระกอบธุ ร กิ จ
(Oluwafunmilayo, Moses, Olokundun, & Grace, 2018) การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับความตั้งใจที่จะ
เป็นผู้ประกอบการมีการศึกษาและอภิปรายกันอย่างกว้างขวางแต่ยังไม่มีข้อสรุปที่แน่ชัด โดย Gupta และพวกสรุปว่า
ผลของเพศต่อความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการไม่แตกต่างกันมากนัก (Gupta, Turban, Wasti, & Sikdar, 2009) แต่
Perez-Quintana, Hormiga, Martori, and Madariaga (2017) รายงานว่าระดับของ EI มีความสัมพันธ์ที่มีนัยสาคัญกับ
เพศชายและหญิง
การพัฒนา EI ต้องเกิดขึ้นจากความชอบส่วนตัว คุณค่า ความต้องการ คุณลักษณะนิสัย และความเชื่อ (Bird,
1988) โดยที่ Ajzen (2011) ได้ให้ข้อเสนอว่า แรงจูงใจเป็นสิ่งสาคัญอันดับแรกที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจของแต่ละคน
และปัจจัยภายนอก เช่น สถานการณ์ต่างๆ จะส่งผลต่อ ทัศนคติความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการ (Boyd & Vozikis,
1994) นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยภายนอกอื่นๆ อาทิ ข้อจากัดเรื่องระยะเวลา ความยากง่ายของภาระหน้ าที่ และความ
กดดันทางสังคม ที่จะส่งผลต่อทัศนคติความตั้งใจเป็นผู้ประกอบการ (Lee & Wong, 2004)
Liñán and Chen (2009) เปรียบเทียบอิทธิพลของแรงจูงใจที่สาคัญ 3 ประการ ได้แก่ ทัศนคติที่มีต่อพฤติกรรม
บรรทัดฐานของบุคคลเกี่ยวกับพฤติกรรม และการรับรู้ถึงการควบคุมพฤติ กรรมของตนเองต่อการพัฒนาความตั้งใจ
ที่จะเป็นผู้ประกอบการ และได้ข้อสรุปว่า อิทธิพลของแรงจูงใจทั้ง 3 ขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมในการดาเนินชีวิต
มีงานวิจัยระบุว่า EO ส่งผลต่อการเติบโตของผู้ประกอบการ ประสิทธิภาพของธุรกิจ ความสามารถในการทา
กาไรซึ่งรวมถึงการเติบโตของธุรกิจ และการคิดค้นนวั ตกรรมใหม่ๆ (Bolton & Lane, 2012) นอกจากนี้ Lumpkin
and Dess (1996) ได้บ่งชี้คุณลักษณะ 5 ประการของการเป็นผู้ประกอบการ ได้แก่ 1. มีนิสัยที่ต้องการอิสระในการ
กระทาบางสิ่งบางอย่าง 2. มีความคิดริเริ่มในการปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ๆ 3. การยอมรับความเสี่ยง
4. การคิดเชิงรุก และ 5. ความสามารถในการแข่งขัน ทั้งนี้ Bolton and Lane (2012) ได้พัฒนาเครื่องมือในการ
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ตรวจสอบคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการสาหรับปัจเจกบุคคล (Individual Entrepreneurial Orientation) ที่
ออกแบบมาเพื่อวัดคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการซึ่งมี 3 มิติ ได้แก่ 1. ความกล้าเสี่ยง 2. ความคิดสร้างสรรค์ และ
3. ความกระตือรือร้น โดยมีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเพศต่อคะแนนคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการทั้ง 3 มิตินี้
อย่างกว้างขวาง แต่ก็ยังไม่มีข้อสรุปที่แน่ชัด Zimmerman และพวกรายงานว่า ความแตกต่างของคะแนนคุณลักษณะฯ
ทั้ง 3 มิตินี้ระหว่างเพศชายและเพศหญิงนั้นไม่มี นัย (Zimmerman, Barsky, & Brouthers, 2009) แต่ Goktan และ
Gupta รายงานความแตกต่างของคะแนน EO อย่างมีนัยระหว่างผู้ชายและผู้หญิงในปี ค.ศ. 2015 (Goktan & Gupta,
2015)
ผู้เรียนที่มีพื้นฐานครอบครัวประกอบธุรกิจ (FB) จะมีคะแนน EO สูงกว่าผู้เรียนที่พื้นฐานครอบครัว ไม่ได้
ประกอบธุ ร กิ จ (Gurol & Atsan, 2006) และผู้เ รี ย นที่ ศึก ษาในคณะที่ สอนหลัก สู ต รการเป็ น ผู้ป ระกอบการหรื อ
หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้ประกอบการหรือธุรกิจ (Business relating major, BM) จะมีคะแนน EO สูงกว่า
ผู้เรียนที่ศึกษาคณะอื่นๆ (Taatila, & Down, 2012) ดังนั้น การพัฒนา EO สามารถสร้างได้จากองค์กรหรือหน่วยงาน
ที่มีองค์ความรู้และทรัพยากร ที่ทาให้ผู้เรียนได้ค้นพบโอกาสทางธุรกิจและเกิดความได้เปรียบในเชิงธุรกิจ (Lumpkin
& Dess, 1996)
องค์ความรู้ทางธุรกิจและทักษะในการประกอบธุรกิจจะช่วยส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีความมั่นใจในการ
ท านายผลลั พ ธ์ จ ากการตั ด สิน ใจในแต่ ละครั้ ง ซึ่ ง Surjanti, Nugrohoseno, and Muafi (2018) ได้ ก ล่า วว่ า การ
ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ นั้นสาคัญเนื่องจากกระบวนการนั้นมีผลต่อ EO ของแต่ละบุคคล และยังสรุปว่า การ
เรียนรู้โดยตรงจากปัญหาและอุปสรรคจะส่งผลต่อการพัฒนา EO ของแต่ละบุคคล โดยในแต่ละกิจกรรมที่เกิดใน
ห้องเรียนควรมุ่งเน้นที่การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนนาเสนอความคิดที่อาจจะขัดแย้งและการทาให้เกิดการแข่งขัน ซึง่ จะทา
ให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุด และนั่นเป็นเหตุผลสนับสนุนว่า ทาไมกระบวนการเรียนรู้อย่างกระตือรือร้นจะส่งผลให้เกิด
พฤติกรรมที่สาคัญที่จะพัฒนา EO ต่อไปในอนาคต
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษานี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้วิธีวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research
Method) โดยใช้แบบสอบถามซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 คุณสมบัติส่วนตัวของนักศึกษาและส่วนที่ 2
เกี่ยวข้องกับ EI และ EO โดยคาถามในส่วนที่ 2 ใช้มาตรไลเคิร์ตแบบ 5 ระดับ (Five-Point Likert Scale) ในการวัด
ความคิดเห็นรูปของนักศึกษา
ประชากร (Population) สาหรับการศึกษานี้ คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ ชั้นปีที่ 1 ของคณะต่างๆ ที่
กาลังเรียนในรายวิชา GE003 ในเทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เพราะได้เรียนรู้และเข้าใจบริบทในความเป็นผู้ประกอบการ
ด้านต่างๆ ส่วนกลุ่มตัวอย่าง (Sample) คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพใหม่ ชั้นปีที่ 1 ของคณะต่างๆ ที่กาลังเรียน
ในรายวิชา GE003 ในเทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และยกเว้นนักศึกษาคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหาร
กิจการ จานวนกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) ที่ใช้ในการศึกษานี้มีจานวน 331 คน ที่ตอบแบบสอบถามก่อนและหลัง
เรียนวิชา GE003
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ผู้ วิ จั ย ได้ ดาเนิ น การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล โดยเป็ น การแจกแบบสอบถามในรู ป แบบออนไลน์ ( Online
Questionnaire) และใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างตามความสมัครใจ (Volunteer Sampling) ระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม
2564 ถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2564 โดยแบบสอบถามจะถูกส่งให้นักศึกษาในช่วงต้นของการเรียนและช่วงท้ายของ
การเรียนวิชาดังกล่าว โดยผู้ทาวิจัยส่งแบบสอบถามสาหรับครั้งแรกในสัปดาห์ที่ 2 - 3 ในการสอนของรายวิชาฯ และ
ส่งแบบสอบถามครั้งที่สองในสัปดาห์ที่ 13 - 14 ในการสอนของรายวิชาฯ จากการเรียนการสอนทั้งหมด 15 สัปดาห์
เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่ตรงกับการศึกษามากที่สุด
ผลของการสอนทาโดยใช้วิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนสาหรับการวัดซ้าแบบพหุปัจจัย (Multivariate
Repeated measures ANOVA) โดยใช้ค่า EI EO และค่ามิติย่อยต่างๆ ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยมี คุณสมบัติ
ส่วนตัวของนักศึกษา ได้แก่ เพศ การมีธุรกิจครอบครัว (FB) คณะที่ผู้เรียนเข้าศึกษามีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับธุรกิจ (BM)
และปฎิสัมพันธ์ระหว่างคุณสมบัติส่วนตัว (ทั้งระดับ 2 และระดับ 3) เป็นตัวแปรอิสระ การวิเคราะห์ทางสถิติทาที่
ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 หรือค่า p-value < 0.05 (Sig.)
กรอบแนวคิดงานวิจัย
ผู้วิจัยตั้งสมมุติฐานหลักว่า EI และ EO ของนักศึกษาที่เรียนวิชาการสร้างจิตวิญญาณการเป็นผู้ประกอบการ
(GE003) ควรจะเพิ่มขึ้น (H1 และ H2) และการเรียนวิชานี้ควรจะมีผลกระทบทางบวกต่อมิติย่อยของ EI (EI1 (H1,1),
EI2 (H1,2) และ EI3 (H1,3)) และ EO (Innovation (H2,1) Proactiveness (H2,2) และ Risk taker (H2,3))
นอกจากนี้ ยังมีสมมุติฐานเพิ่มว่าคุณสมบัติส่วนตัวของนักศึกษา ได้แก่ เพศ การมีธุรกิจครอบครัว (FB) และคณะที่
ผู้เรียนเข้าศึกษามีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับธุรกิจ (BM) นั้น มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของค่า EI EO และค่าของมิติ
ย่อยต่างๆ อย่างเป็นอิสระและ/หรือขึ้นต่อกันและกันตามกรอบแนวคิดงานวิจัยด้านล่าง
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หมายเหตุ H แทน Hypothesis
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดงานวิจัย
ผลการวิจัย
การเรียนการสอนวิชา GE003 มีผลเชิงบวกอย่างมีนัยสาคัญต่อมิติย่อยที่ 3 (มักริเริ่มทำสิ่งต่ำงๆ เป็นคนแรก
ก่อนที่ผู้อื่นในทีมเสมอ (Proactiveness 3)) ของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Total EO) (สมมุติฐาน
H2,2) และมีผลเชิงบวกที่ขึ้นกับเพศ และ FB ของผู้เรียนในมิติย่อยที่ 1 (ท่ำนมีควำมมุ่งมั่นที่จะเป็นเจ้ำของกิจกำรของ
ตนเอง (EI1)) ของความตั้งใจเป็นผู้ประกอบการ (Total EI) (สมมุติฐาน H1,1) (ตารางที่ 1)
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ตารางที่ 1 ผลของคุณสมบัติส่วนตัวของนักศึกษา (เพศ FB และ BM) ต่อผลของการเรียนวิชา GE003 (ผลหลังเรียนผลก่อนเรียน) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (Sig.) ของค่าตัววัด (ได้แก่ EI EO และมิติย่อยต่างๆ ของค่า EI
และ EO)

* Source คือ คุณสมบัติส่วนตัวของนักศึกษา ได้แก่ เพศ FB BM และปฏิสัมพันธ์ของคุณสมบัติเหล่านี้ในระดับที่ 2 และระดับ
ที่ 3
ที่มา: ผู้เขียน

นอกจากนี้ยังพบว่า คุณสมบัติส่วนตัวของนักศึกษา (การเรียนในคณะต้นสังกัดของนักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจ (BM) เพศ และการมีพื้นฐานครอบครัวประกอบธุรกิจ (FB)) มีผลต่อระดับคะแนนของตัววัดต่างๆ โดยไม่ขึ้นกับ
การเรียนการสอน โดยมีผลต่อระดับคะแนนมิติย่อยต่างๆ ของ Total EI และ Total EO แตกต่างกัน เช่น ควำมคิด
สร้ำงสรรค์โดยรวม (Total Innovation) กำรคิดแก้ปัญหำด้วยวิธีกำรใหม่ ๆ เสมอ (Innovation 4) ซึ่งเป็นหัวข้อย่อย
ของความคิดสร้างสรรค์ กำรเตรียมพร้อมรับมือกับปัญหำที่อำจจะมีมำในอนำคต (Proactive 1) ซึ่งเป็นหัวข้อย่อยของ
ความกระตือรือร้น (Proactive) มักริเริ่มทำสิ่งต่ำงๆ เป็นคนแรกก่อนที่ผู้อื่นในทีมเสมอ (Proactive 3) ซึ่งเป็นหัวข้อ
ย่อยของความกระตือรือร้น ความกล้าเสี่ยงโดยรวม (Total Risk) และมิติย่อยที่ 2 และ 3 ของความกล้าเสี่ยง (Risk2
และ Risk3) และคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการโดยรวม (Total EO) (ตารางที่ 2) และผลของคุณสมบัติ
ส่วนตัวทั้งสองนี้ต่อระดับคะแนนตัววัดเป็นอิสระต่อกัน ส่วนเพศมีอิทธิพลอย่างมีนัยสาคัญต่อมิติย่อย ท่ำนอยำกเป็น
นำยจ้ำงของตนเอง ซึ่งเป็นมิติย่อยที่ 2 ของความตั้งใจเป็นผู้ประกอบการ (EI2) และอิทธิพลนี้ขึ้นอยู่กับอิทธิพลของ
การมี FB ด้วย ดังนั้น ความเกี่ยวข้องกับธุรกิจของคณะต้นสังกัดของนักศึกษาเป็นปัจจัยที่สาคัญต่อระดับการเป็น
ผู้ประกอบการของนักศึกษาในมิติต่างๆ เป็นอย่างมาก (ตารางที่ 2)
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ตารางที่ 2 ผลของคุ ณ สมบั ติ ส่ ว นตั ว ของนั ก ศึ ก ษาต่ อ ความอยากเป็ น ผู้ ป ระกอบการและคุ ณ ลั ก ษณะการเป็ น
ผู้ประกอบการที่ไม่ขึ้นกับการเรียนการสอน

หมายเหตุ: ** Source คือ คุณสมบัติส่วนตัวของนักศึกษา ได้แก่ เพศ FB BM และปฏิสัมพันธ์ของคุณสมบัติเหล่านี้ในระดับที่
2 และระดับที่ 3
ที่มา: ผู้เขียน

เนื่องจากคุณสมบัติส่วนตัวของนักศึกษามีผลต่อคุณสมบัติของการเป็นผู้ประกอบการดังที่แสดงในตารางที่ 2
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงจาแนกนักศึกษาออกเป็น 8 กลุ่มตามปฏิสัมพันธ์ระดับที่ 3 ของคุณสมบัติเหล่านั้นได้ 8 กลุ่มดังต่อไปนี้
1. นักศึกษาชายศึกษาใน BM แต่ไม่มี FB
31 คน
2. นักศึกษาชายศึกษาใน BM และมี FB
42 คน
3. นักศึกษาชายที่ไม่ได้ศึกษาใน BM และไม่มี FB
3 คน
4. นักศึกษาชายที่ไม่ได้ศึกษาใน BM แต่มี FB
4 คน
5. นักศึกษาหญิงศึกษาใน BM แต่ไม่มี FB
106 คน
6. นักศึกษาหญิงศึกษาใน BM และมี FB
119 คน
7. นักศึกษาหญิงที่ไม่ได้ศึกษาใน BM และไม่มี FB
4 คน
8. นักศึกษาหญิงที่ไม่ได้ศึกษาใน BM แต่มี FB
2 คน
โดยตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยของระดับคะแนน Total EI และ Total EO พร้อมมิติย่อยทั้ง 16 มิติของ EI และ EO
ของนักศึกษาทั้ง 8 กลุ่ม
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ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยของระดับคะแนน EI พร้อมมิติย่อยของ EI และ EO พร้อมมิติย่อยของ EO ของนักศึกษา
แต่ละกลุ่ม

หมายเหตุ: * เกี่ยว คือ คณะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ, ไม่เกี่ยว คือ คณะที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ, มี คือ มีพื้นฐานครอบครัวประกอบ
ธุรกิจ, ไม่มี คือ ไม่มีพื้นฐานครอบครัวที่ประกอบธุรกิจ
ที่มา: ผู้เขียน

ซึ่งการเปลี่ยนแปลงสาคัญในกลุ่มนักศึกษาก่อนและหลังเรียนวิชา GE003 (ตารางที่ 1, 2 และ 3) ที่มีนัยสาคัญและ
น่าสนใจคือ
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1. การเรียนการสอนมีผลอย่างมีนัยสาคัญต่อการเพิ่มขึ้นของ EI1 (ตารางที่ 1) และคุณสมบัติส่วนตัวของ
นักศึกษาก็มีอิทธิพลต่อความแตกต่างของคะแนน EI1 (ตารางที่ 2) ซึ่งเป็นมากจากกลุ่มนักศึกษาหญิงที่ ไม่ ไ ด้ เ รี ย นใน
BM แต่มี FB มีค่าเฉลี่ยของ EI1 ก่อนเข้าเรียน 2.50 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน) แต่เมื่อเรียนจบการเรียน
GE003 แล้วมีค่าเฉลี่ยมากขึ้น 1.50 คะแนนเป็น 4.00 คะแนน (ภาพที่ 2)

ภาพที่ 2 การเพิ่มขึ้นของคะแนน EI1 ของกลุม่ นักศึกษาหญิงที่ไม่ได้เรียนใน BM แต่มี FB เทียบกับนักศึกษากลุ่มอื่น
2. ความแตกต่างที่ระบุได้ของ EI2 มีสามาเหตุมาจากคุณสมบัติส่วนตัวของนักศึกษา โดยเฉพาะเพศและ
FB ซึ่งมาจากกลุ่มนักศึกษาชายที่ไม่ได้เรียนใน BM และไม่มี FB ค่าเฉลี่ยของ EI2 ก่อนเข้าเรียน 3.67 คะแนน แต่เมื่อ
เรียนจบวิชานี้แล้วมีค่าเฉลี่ยมากขึ้น 0.66 คะแนนเป็น 4.33 คะแนน (ภาพที่ 3)

ภาพที่ 3 การเพิ่มขึ้นของคะแนน EI2 ของกลุ่มนักศึกษาชายที่ไม่ได้เรียนใน BM และไม่มี FB เทียบกับนักศึกษากลุ่มอื่น
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3. คุณสมบัติส่วนตัวของผู้เรียนโดยเฉพาะ BM (ตารางที่ 2) มีอิทธิพลอย่างมีนัยสาคัญความคิดสร้างสรรค์
โดยรวม (Total Innovation) โดยเฉพาะกลุ่มนักศึกษาชายที่ไม่ได้เรียนใน BM แต่มี FB ก่อนเข้าเรียน มี ค่ า ความคิ ด
สร้างสรรค์รวม (Total Innovation) คือ 3.38 คะแนน แต่เมื่อเรียนจบ GE003 นี้แล้วมีค่าเฉลี่ยดังกล่าวมากขึ้น 0.33
คะแนนเป็น 4.06 คะแนน (ภาพที่ 4)

ภาพที่ 4 การเพิ่มขึ้นของคะแนนความคิดสร้างสรรค์โดยรวมของกลุ่มนักศึกษาชายที่ไม่ได้เรียนใน BM แต่มี FB เทียบ
กับนักศึกษากลุม่ อื่น
4. คุณสมบัติส่วนตัวของผู้เรียนโดยเฉพาะ BM (ตารางที่ 2) ซึ่งเห็นได้จากกลุ่มนักศึกษาชายที่ไม่ได้เรียน
ใน BM แต่มี FB มีค่าเฉลี่ยของความกระตือรือร้นย่อยที่ 1 (Proactive1) เพิ่มขึ้นจาก 3.25 คะแนน เป็น 4.50 คะแนน
(+0.75) และการเรียนการสอนมีผลเป็นบวกต่อ Proactive 3 (ตารางที่ 1) และ FB ยังมีผลต่อ Proactive 3 (โดยไม่
ขึ้ น กั บ การเรี ย นการสอนด้ ว ย) (ตารางที่ 2) ซึ่ ง จะเป็ น ได้ ว่ า กลุ่ม นั ก ศึก ษาชายที่ ไ ม่ ไ ด้ เ รี ย นใน BM แต่ มี FB มี ค่ า
Proactive 3 เพิ่มขึ้นจาก 3.25 คะแนน เป็น 4.50 คะแนน (+1.25) (ภาพที่ 5 และ 6)
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ภาพที่ 5 และภาพที่ 6 การเพิม่ ขึ้นของคะแนนความกระตือรือร้นย่อยที่ 1 และ 3 ของกลุ่มนักศึกษาชายที่ไม่ได้เรียน
ใน BM แต่มี FB เทียบกับนักศึกษากลุ่มอื่น
5. คุณ สมบัต ิค วามเป็น ผู้ป ระกอบการที ่น ่า สนใจ คือ ค่า การยอมรับ ความเสี ่ย ง (Risk) เพราะ
คุณสมบัติส่วนบุคคลมีผลอย่างมีนัยสาคัญต่อค่าการยอมรับความเสี่ยงย่อยสามตัว คือ ตัวแปรย่อยที่ 2 (Risk 2)
ตัวแปรย่อยที่ 3 (Risk 3) และค่าความเสี่ยงโดยรวม (Total Risk) (ตารางที่ 2) ซึ่งจะพบได้จากการเปรียบเทียบหลาย
กลุ่ม เช่น กลุ่มนักศึกษาหญิงที่ไม่ได้เรียนใน BM และไม่มี FB จะมีค่า Risk 3 เพิ่มขึ้นจาก 3.25 คะแนนเป็ น 4.00
คะแนน (+0.75) แต่กลุ่มนักศึกษาหญิงที่ไม่ได้เรียนใน BM แต่มี FB กลับมีค่าเฉลี่ยตกลงจาก 4.50 คะแนน เป็น 3.50
คะแนน (-1.0) (ภาพที่ 7)

ภาพที่ 7 การเพิ่มขึ้นของคะแนนการยอมรับความเสี่ยงย่อยตัวที่ 3 ของกลุ่มนักศึกษาหญิงที่ไม่ได้เรียนใน BM และ
ไม่มี FB เทียบกับนักศึกษากลุ่มอื่น
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6. คุณสมบัติส่วนตัวของผู้เรียน BM มีอิทธิพลอย่างมีนัยสาคัญต่อผลรวมของ EO (ตารางที่ 2) ซึ่งเกิดจาก
กลุ่มนักศึกษาชายที่ไม่ได้เรียนใน BM แต่มี FB มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 3.35 คะแนนเป็น 3.97 คะแนน (+0.62) (ภาพที่ 8)

ภาพที่ 8 การเพิ่มขึ้นของคะแนน EO ของกลุ่มนักศึกษาชายที่ไม่ได้เรียนใน BM แต่มี FB เทียบกับนักศึกษากลุ่มอื่น
สรุปและอภิปรายผล
การเรียนการสอนในวิชา GE003 มีผลทางบวกต่อ Proactive 3 โดยไม่ขึ้นกับคุณสมบัติส่วนตัวของผู้เรียน
และยังมีผลทางบวกที่ขึ้นกับเพศและ FB แต่การเรียนการสอนวิชา GE003 ไม่มีผลต่อคุณสมบัติกรอบความคิดการเป็น
ผู้ประกอบการตัวอื่น นอกจากนี้ งานวิจัย นี้ยังแสดงถึงอิทธิพลของคณะที่ นักศึกษาเข้าเรี ยน เพศ พื้นฐานธุรกิ จ
ครอบครัวต่อ EI และ EO ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และสามารถสรุปผลการวิจัยได้ตามประเด็น
ต่อไปนี้
สรุปผลการวิจัยประเด็นที่ 1
คุณสมบัติส่วนตัวของนักศึกษามีผลต่อ EI และ EO ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ในมิติย่อย
ด้านต่างๆ ดังนี้
1. คณะที่นักศึกษาเข้าเรียนที่เกี่ยวข้องกับการเรียนวิชาทางธุรกิจ (ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ คณะบัญชี และ
คณะเศรษฐศาสตร์) จะมีผลต่อคุณสมบัติการเป็นผู้ประกอบการ (ทั้ง EI และ EO) สูงกว่ากลุ่มอื่น โดยเฉพาะในมิติย่อย
ทั้ง 8 ด้านดังนี้
- ความอยากเป็นเจ้าของกิจการ (EI1)
- การคิดแก้ปัญหาด้วยวิธีการใหม่ๆ (Innovative 4)
- ความคิดสร้างสรรค์รวม (Total Innovation)
- ความเตรียมพร้อมรับมือกับปัญหาที่อาจจะมีมาในอนาคต (Proactive 1)
- ความกล้าลงทุนกับโครงการที่คิดว่าจะได้กาไร (Risk Taker 2)
- ความกล้าตัดสินใจรับความท้าทายใหม่ๆ (Risk Taker 3)
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- ความกล้าเสี่ยง (Total Risk Taker)
- คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Total EO)
ซึ่งผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Mandel and Noyes (2016) ที่ได้กล่าวไว้ว่า การศึกษาใน
หลักสูตรที่สอนความเป็นผู้ประกอบการอันออกแบบมาเป็นอย่างดี จะให้ผู้เรียนมีความเป็นผู้ประกอบการมากกว่าผู้ที่
ไม่ได้เรียนในหลักสูตรดังกล่าว
2. เพศมีผลต่อความต้องการเป็นนายจ้างของตนเอง (EI2) และอิทธิพลนี้ขึ้นอยู่กับอิทธิพลของการมี FB โดย
อิทธิพลของเพศและ FB นั้นขึ้นต่อกันและกัน โดยเพศชายที่มี FB จะมีแนวโน้มความต้องการเป็นนายจ้างของตนเองที่
สูงกว่ากลุ่มอื่น ซึง่ ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ Perez-Quintana et al. (2017) ที่ได้กล่าวไว้ว่าระดับ
ความต้องการเป็นผู้ประกอบการในชายและหญิงมีข้อแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
นอกจากนี้ เพศยังมีผลต่อการริเริ่มทาสิ่งต่างๆ (จากคาถาม เป็นคนแรกที่ริเริ่มทำสิ่งใหม่ๆ ก่อนผู้อื่นในทีม
เสมอ หรือ Proactive 3) โดยนักศึกษาที่มี FB จะมีแนวโน้มที่จะริเริ่มทาสิ่งต่างๆ เป็นคนแรก ก่ อ นผู้ อื่ น ในที ม สู ง กว่ า
กลุ่มอื่น ซึ่งผลวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ Oluwafunmilayo et al. (2018) ที่กล่าวว่า ผู้ที่มี FB จะมีความตั้งใจ
เป็นผู้ประกอบการมากกว่าผู้ที่ไม่มีธุรกิจครอบครัว
สรุปผลการวิจัยประเด็นที่ 2
การเรียนวิชา GE003 มีผลต่อผู้เรียนในประเด็นต่อไปนี้
- ความตั้งใจเป็นผู้ประกอบการ (EI) โดยเฉพาะหัวข้อย่อยความอยากเป็นเจ้าของกิจการ (EI1) ซึง่ ในภาพรวม
ผู้เรียนมีความอยากเป็นเจ้าของกิจการของตนเองสูงขึ้น หลังเรียน GE003
- คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (EO) โดยเฉพาะหัวข้อการริเริ่มทาสิ่งต่างๆ เป็นคนแรกก่อนผู้อื่นใน
ทีม (Proactive 3) ซึง่ ในภาพรวมผู้เรียนมีการริเริ่มทาสิ่งต่างๆ เป็นคนแรกก่อนผู้อื่นสูงขึ้น หลังเรียน GE003
ผลวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ Mandel and Noyes (2016) ที่ค้นพบว่า นักศึกษาที่ผ่านการปลูกฝักความ
เป็นผู้ประกอบการจะมี EI และ EO สูงกว่านักศึกษาที่ไม่ผ่านการบ่มเพาะดังกล่าว
สรุปผลการวิจัยประเด็นที่ 3
การเรียนวิชา GE003 ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง EI และ EO ในกลุ่มนักศึกษาต่างๆ โดยสรุปผลของการ
เปลี่ยนแปลงของนักศึกษากลุ่มต่างๆ ทั้ง 8 กลุ่มที่มีต่อ EI และ EO หลังเรียนวิชา GE003 ได้ดังต่อไปนี้
1. กลุ่มนักศึกษาหญิงที่ไม่ได้เรียนใน BM แต่มี FB มีแนวโน้มมีความอยากเป็นเจ้าของกิจการของตนเอง
สูงขึ้น หลังเรียนจบ GE003
2. กลุ่มนักศึกษาชายที่ไม่ได้เรียนใน BM และไม่มี FB มีแนวโน้มมีความต้องการเป็นนายจ้างของตนเอง
สูงขึ้น หลังเรียนจบวิชา GE003
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3. กลุ่มนักศึกษาชายที่ไม่ได้เรียน BM แต่มี FB หลังเรียน GE003 จบจะมีแนวโน้มที่จะ
- ชอบศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ ด้วยตนเองสูงขึ้น
- มีความคิดสร้างสรรค์สูงขึ้น
- เตรียมพร้อมรับมือกับปัญหาที่อาจจะมีมาในอนาคตสูงขึ้น
- วางแผนงานก่อนลงมือทาเสมอสูงขึ้น
- ริเริ่มทาสิ่งต่างๆ เป็นคนแรกก่อนผู้อื่นในทีมสูงขึ้น
- มีความกระตือรือร้นสูงขึ้น
ซึ่งผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Liñán et al. (2011) ที่ได้กล่าวไว้ว่า การศึกษาด้านความเป็น
ผู้ประกอบการ คือ เครื่องมือสาคัญที่ทาให้ผู้เรียนมีทัศนคติในการเป็นผู้ประกอบการเพิ่มมากขึ้น
ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการศึกษาผลของคณะที่นักศึกษาเข้าเรียน เพศ การมีพื้นฐานครอบครัวประกอบธุรกิจ และการ
เรียนวิชา GE003 ต่อความตั้งใจเป็นผู้ประกอบการ และคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1
อย่างต่อเนื่องทั้งปีการศึกษา (ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 และภาคการศึกษาฤดูร้อน) เพื่อให้ครอบคลุม
นักศึกษาทุกคณะในมหาวิทยาลัย
2. ผู้สอนควรปรับรายละเอียดการสอน เช่น การยกตัวอย่างกรณีศึกษาที่หลากหลายเพื่อให้ครอบคลุม
ความสนใจของนักศึกษาชายและหญิง (ธุรกิจผลิตชุดกีฬาอันเป็นสินค้าที่กลุ่มนักเรียนชายสนใจ หรือสินค้าเสื้อผ้า
แฟชั่นที่นักเรียนหญิงสนใจ) นากรณีศึกษาของผู้ประกอบการอายุน้อยที่ประสบความสาเร็จที่มีพื้นฐานครอบครัว
ประกอบธุรกิจและไม่ได้มาจากครอบครัวที่มีพื้นฐานทางธุรกิจเพื่อ ให้นักศึกษาเห็นถึงความเป็นไปได้ในการเป็น
ผู้ประกอบการ
3. หลักสูตรควรเชิญผู้ประกอบการที่ประสบความสาเร็จด้วยตนเองมาบรรยายเคล็ดลับสู่ความสาเร็จ หรือ
ประสบการณ์การรับมือกับปัญหาต่างๆ
4. หลักสูตรควรเชิญผู้ประกอบการที่ต่อยอดธุรกิจครอบครัวของตนเองเพื่อบรรยายเทคนิคการรักษาธุรกิจ
ดั้งเดิมของครอบครัว การสร้างธุรกิจใหม่ การสื่อสารระหว่างรุ่น และเทคนิคการบริหารธุรกิจครอบครัวให้มีประสิทธิภาพ
5. วิชา GE003 ควรได้รับการทบทวนและปรับปรุงในทันสมัยอยู่เสมอ โดยอาจารย์ผู้สอนควรร่วมกันพัฒนา
สื่อการสอนและกรณีศึกษา เพื่อให้นักศึกษาทุกกลุ่มสนใจและได้ประโยชน์สูงสุดจากการเรียนวิชานี้
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บทคัดย่อ
คนไทยในยุคดิจิทัลต้องมีทักษะความเป็นนานาชาติ อันเป็นความรู้ความสามารถในการดารงชีวิตในสังคมโลก
ที่เชื่อมโยงถึงกันได้ การศึกษาเรื่องการพัฒนาแอปพลิเคชัน 3 มิติ สาหรับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการฝึกปฏิบัติจริงนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชัน 3 มิติ สาหรับการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษแบบบูรณาการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการฝึกปฏิบัติจริง คณะผู้วิจัยได้ทาการศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร
ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับระบบแอปพลิเคชัน 3 มิติ ศึกษาความเป็นไปได้ของปัญหา และแนวทางในการออกแบบ
สร้างเครื่องมือสื่อการเรียนการสอน โดยได้ทาการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลหลัก จานวน 10 คน โดยวิธีบอกต่อ
(Snowballing Technique) ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ อาจารย์ และนักศึกษาสายสังคมศาสตร์
และพบว่าส่วนใหญ่ยังไม่มีการใช้ HMD VR ในการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติทักษะภาษาอังกฤษ และมักใช้การเรียนรู้ภาษา
ด้ ว ยวิ ธี แ บบดั้ ง เดิ ม มี การใช้ เทคโนโลยี ในเชิ ง ปฏิบั ติ จ ริง ไม่ ม าก แม้ ว่ า มี การใช้ เกมภาษาหรือใช้ แอปพลิ เคชั น ใน
การศึกษาเพื่อทาให้เกิดการเรียนรูอ้ ย่างมีส่วนร่วม แต่ยังไม่ได้มีการนา VR มาใช้ในการเรียนภาษาอังกฤษอย่างจริงจัง
ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงได้พั ฒนานวัตกรรมเครื่องมือในการเรียนภาษาอังกฤษจากการสื่ อสารในโลกเสมือนจริง โดยใช้
แอปพลิเคชัน 3 มิติ เพื่อการสอนภาษาอังกฤษด้วยการปฏิบัติจริง โดยใช้เครื่องมือการพัฒนานวัตกรรม Unity Oculus
Blender และภาษา C# ซึ่งทาให้ได้นวัตกรรมที่มีความเหมาะสมและเป็นทางเลือกให้เด็กไทยได้มีโอกาสทางการศึกษา
การสื่อสารภาษาอังกฤษในโลกเสมือนจริง และเข้าถึงการใช้เทคโนโลยีอย่างมีประโยชน์
คาสาคัญ: แอปพลิเคชัน 3 มิติ เทคโนโลยีดิจิทัล การสอนภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
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Abstract
It is a must for Thai citizens in this digital era to be able to absorb internationalization skills
to survive in the connected world. The study entitled " The development of a 3D application for
teaching English with integrated digital technology and practical training" aims to develop a 3D
application for integrated English teaching with digital technology and practical training. Academic
literature about 3D application systems, the achievability of problems, and instructional system
design frameworks were reviewed. Additionally, in- depth interviews were conducted with 10 key
informants using a snowballing technique. The informants were English- teaching experts, teachers,
and social science students. The main findings from the in- depth interviews revealed that most
participants did not use HMD VR to learn and practice English language skills, while traditional styled
teaching was used more often. There had not been much technology-integrated learning compared
to language- related games and applications were used. Moreover, VR was not applied much to
English learning. Accordingly, with the devices of Unity, Oculus, Blender, and C# language, the
development of 3D applications for teaching English with practical training has been developed as
an appropriate and optional tool for Thai students with an educational opportunity in English
communicative skill practice in the virtual world and accessibility to the useful technology.
Keywords: 3D Application, Digital literacy, Integrated Learning, English Communicative Skills
บทนา
ทศวรรษที่ผ่านมา ปัญหาในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบบรรยายเพียงอย่างเดียว ไม่ได้ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในการจัดการเรียนการสอนและการฝึกปฏิบัติเท่าที่ควร ก่อเกิดความล้มเหลวและขาด
ประสิทธิภาพ ในรายงานประจาปี 2564 ของสานักงานจัดอันดับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ที่มีสานักงานใหญ่ใน
สวิ ต เซอร์ แ ลนด์ ระบุ ว่ า ไทยอยู่ ใ นอั น ดั บ 100 จาก 112 ประเทศทั่ ว โลกที่ ไ ม่ ไ ด้ ใ ช้ ภ าษาอั ง กฤษเป็ น ภาษาหลั ก
(Education First, 2021) และตั้งแต่การจัดอันดับครั้งแรกเมื่อปี 2554 ตลอดระยะเวลา 11 ปีที่ผ่านมา ไทยได้รับการ
จั ด ให้ เป็ น ประเทศที่มีทั กษะความสามารถภาษาอั งกฤษต่ ามากถึง 9 ครั้ง คือ ปี 2554-2559 และปี 2562-2564
ขณะที่ในปี 2560-2561 มีคะแนนดัชนีอยู่ในกลุ่มที่มีทักษะความสามารถภาษาอังกฤษต่า
ในปัจจุบันการใช้แอปพลิเคชันในการสอนภาษาเป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมาก เพื่อให้ผู้เรียนมีบทบาทใน
การเรียนรู้ด้วยตนเองเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากในบทเรียนที่บรรจุอยู่ในสื่อชนิดนี้สามารถบรรจุทั้งภาพกราฟิก วิดีโอ
ภาพเคลื่อนไหว และเสียงเอาไว้ได้ (นิศากร แสงสว่าง, 2558) การใช้สื่อแอปพลิเคชันในปัจจุบันเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่
ผู้สอนนามาใช้เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผู้เรียนได้เรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น และเป็นสื่อในการเรียนรู้ที่สามารถกระตุ้นให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ที่ดี สามารถให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเองและมีส่วนร่วมในกิจกรรม ทาให้ผู้เรียนรู้สึก
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สนุกสนาน และแอปพลิเคชันสามารถนาพาให้สื่อต่างๆ ไปสู่ผู้เรียนได้ทั่วทุกมุมโลก โดยที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้จาก
ที่ต่างๆ และยังสะดวกทั้งการทบทวนบทเรียนได้ตามที่ต้องการ (รมณียา สุรธรรมจรรยา, 2558) ช่วยให้ผู้เรียนทราบ
และปรับปรุงผลการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และยังสามารถสะท้อนถึงความก้าวหน้าทางการเรียนรู้จากเนื้อหาที่เรียนได้
โดยการใช้แอปพลิเคชันเป็นสื่อที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ใช้ในทุกสถานการณ์ตามจุดประสงค์และเป้าหมาย รวมทั้งวิธีการที่
นาไปใช้ที่เป็นสื่อที่ตอบสนองต่อการเรียนรู้เป็นรายบุคคลได้ (บรรฑูรณ์ สิงห์ดี และ ศุภลักษณ์ สัตย์เพริศพราย, 2558)
เทคโนโลยีที่มีความสามารถในการแสดงภาพเสมือนจริง 3 มิติ เป็นระบบที่ตอบสนองคุณสมบัติพื้นฐาน
3 ประการ ได้แก่ การรวมกันของโลกเสมือนและโลกความจริง การมีปฏิสัมพันธ์แบบเรียลไทม์ และการแสดงผลใน
รูปแบบที่เป็น 3 มิติ อย่างถูกต้องของวัตถุเสมือนและวัตถุจริง (Gutierrez. & Fernandez, 2014) และการเรียนรู้ที่ใช้
การออกแบบส่งผลให้เกิดแรงจูงใจของผู้เรียนเพิ่มขึ้น (Bower, Howe, McCredie, Robinson, & Grover, 2014) ซึง่
มีหลักการทางานสาหรับ การประยุกต์งานของเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมื อน ได้แก่ 1) วัตถุสัญลักษณ์ คือ ส่วนที่
กาหนดมุมมองและตาแหน่งในการวางวัตถุเสมือนหรือกราฟิกให้กับส่วนประมวลผล 2) ส่วนรับภาพทาหน้าที่รับภาพ
จากวัตถุสัญลักษณ์เพื่อส่งไปยังส่วนประมวลผล อุปกรณ์ที่ใช้ ได้แก่ กล้องวิดีโอ กล้องสมาร์ทโฟน กล้องเว็บแคม ซึ่ง
สามารถเชื่อมต่อสัญญาณไปยังหน่วยประมวลผลได้ 3) ส่วนการประมวลผล ทาหน้าที่ในการวิเคราะห์วัตถุสัญลักษณ์
แล้วสืบค้นข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลวัตถุเสมือนจริงหรือกราฟิกที่เชื่อมโยงกัน เพื่อเตรียมการแสดงวัตถุเสมือนหรือ
กราฟิกนั้น โดยประมวลผลผ่านซอฟต์แวร์
กระบวนการเรียนทางด้านภาษาศาสตร์และทักษะการพูดนั้น มีการศึก ษาและแสดงถึงวิธีที่มีประสิทธิภาพ
ที่สุดที่ช่วยในการเรียนภาษาต่างประเทศ คือ การเรียนแบบซึมซาบ (Immersion) เป็นการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนเข้าไป
อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นภาษาต่างประเทศ เพื่อได้มีประสบการณ์ในการใช้งานภาษาที่จะพบในเหตุการณ์ต่าง ๆ ซึง่
กระบวนการเรียนรู้ภายในห้องเรียนแบบปกติ ถึงแม้จะวางแผนการเรียนการสอนให้สมบูรณ์เหมาะสม อย่างไรก็ตาม
ไม่สามารถทดแทนประสบการณ์ที่ผู้เรียนจะได้พบจริงได้ เห็นได้ว่าปัจจัยที่สาคัญที่ทาให้การเรียนภาษาต่างประเทศ
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด คือ สภาพแวดล้อมที่มีการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้สาหรับผู้เรียน ในการพัฒนาสภาพแวดล้อม
ด้านการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่มีตัวกระตุ้น จึงมีการนาเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน รวมถึงสภาพแวดล้อมแบบ
3 มิติ ที่มีการปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ในสถานการณ์ทมี่ ีการออกแบบและสร้างได้ถูกต้องตามหลักวัฒนธรรมของต่างประเทศ
มีหลักการทางภาษาที่ถูกต้องผ่านการออกแบบจากผู้เชี่ยวชาญได้อย่างเหมาะสมต่อกระบวนการเรียนรู้ที่ จะเกิดขึ้น ซึ่ง
การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนจะช่วยให้เกิดการสร้างนวัตกรรมที่ช่วยในกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์
การศึ กษาโดยผ่ า น VR จะช่ ว ยขยายขอบเขตด้ า นการเรีย นรู้ และซึ ม ซั บ ตอบสนองด้ า นภาษาต่ อสถานการณ์ ที่
หลากหลาย ซึ่งการใช้ VR ในด้านกระบวนการเรียนนั้นได้รับการยอมรับและมีการใช้งานอย่างแพร่หลายทั้งในประเทศ
สหรัฐอเมริกาและประเทศจีน จากที่ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาการใช้ VR อย่างกว้างขวาง
ดังนั้น การนาเทคโนโลยีดังกล่าวมาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ในวงการการศึกษาชาติจึงมีความสาคัญมาก
เนื่องจากนวัตกรรมเหล่านี้จะมีส่วนช่วยพัฒนาระบบการศึกษาให้กับประเทศให้ก้าวหน้าทัดเทียมกับ อารยประเทศ
จากเหตุผลข้างต้น ในงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสรรค์เครื่องมือการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ด้วยการพัฒนาแอปพลิเคชัน 3 มิติ สาหรับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบบูรณาการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและ
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การฝึ ก ปฏิ บั ติ จ ริ ง เพื่ อ ประยุ ก ต์ น วั ต กรรมทางเทคโนโลยี ก ารศึ ก ษามาพั ฒ นาบั ณ ฑิ ต ให้ พ ร้ อ มที่ จ ะแข่ ง ขั น ใน
ตลาดแรงงานดิจิทัล เนื่องด้วยภาคีเครือข่ายในฐานะสถาบันการศึกษาที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพ อีกทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน และองค์กรในการพัฒนาแรงงาน รวมถึงแรงงานและผู้ประกอบการไทยในยุค 4.0 วางแผนในการพัฒนา
ศักยภาพของแรงงานและผู้ประกอบการในด้านทักษะภาษาอังกฤษ ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
ในยุคดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในอนาคต
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชัน 3 มิติ สาหรับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบบูรณาการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
และการฝึกปฏิบัติจริง เพื่อการพัฒนาทักษะและศักยภาพของบัณทิตราชมงคลในยุคไทยแลนด์ 4.0
กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ที่มา: คณะผู้วิจัย และปรับปรุงจาก Favpng (2016) และ Masters (2019)

จากภาพที่ 1 ต้นแบบการพัฒนาแอปพลิเคชัน 3 มิติ ที่ได้รับการพัฒนาจากทฤษฎีการจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการ (Integrated Instruction) ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงความรู้ความคิดในภาพรวมหรือ
ทักษะต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้โดยองค์รวมทั้งด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย (Easley,
2016) สอดคล้องกับปิรามิดการเรียนรู้ (The Learning Pyramid) ของ Dale (1946) ที่ระบุว่าการเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติจะทาให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ถึงร้อยละ 75-90 (Masters, 2019) เพื่อนามาใช้สาหรับการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร (ฐนิดา หมายปทุม, 2561; ประสาท เนืองเฉลิม, 2560) โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการฝึกปฏิบัติจริงกับ
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แอปพลิเคชัน 3 มิติ (ร่วมกับสื่อการสอนดิจิทัลอื่น ๆ ได้แก่ อาจารย์หุ่นยนต์สอนภาษาอังกฤษ และห้องปฏิบัติการ
ปฏิสัมพันธ์ดิจิทัล ซึ่งเป็นนวัตกรรมทางด้านการศึกษาจากโครงการวิจัยเดียวกัน คือ “การพัฒนาศักยภาพด้านการ
สื่ อสารภาษาอั ง กฤษของนั กศึกษามหาวิ ทยาลัย เทคโนโลยี ราชมงคลผ่ านการเรีย นการสอนแบบบูรณาการด้วย
เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล และการฝึ ก ปฏิ บั ติ จ ริ ง ”) เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาเรี ย นรู้ อ ย่ า งมี ค วามสุ ข และสามารถพั ฒ นาทั ก ษะ
ภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นการเพิ่มศักยภาพของบัณทิตราชมงคลและทุนมนุษย์ของประเทศไทยในอนาคต
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง/การทบทวนวรรณกรรม
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrated Instruction) เป็นการจัดการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงความรู้
ความคิดในภาพรวมหรือทักษะต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้โดยองค์รวมทั้งด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย
และทักษะพิสัย (Easley, 2016) (ดูภาพที่ 1) ซึ่งสอดคล้องกับแนวการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่ ง ชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 23 ที่ เน้ น ความส าคัญ ทั้ง ความรู้ คุณ ธรรม กระบวนการเรีย นรู้และบู รณาการตาม
สถานการณ์จริง นอกจากนี้การเรียนรูปแบบบูรณาการยังเป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและ
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง (สิริพัชร์ เจษฎาวิโรจน์, 2562) ตามปิรามิดการเรียนรู้ของ Dale (1946) ซึ่งถูก
พัฒนามาจนถึงในปัจจุบันและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในแวดวงการศึกษาระดับนานาชาติ
การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
จุดมุ่งหมายของวิธีสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารมุ่งให้ผู้เรียนใช้ภาษาที่เรียนในการสื่อสารทาความเข้าใจ
ระหว่างกัน กระบวนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มีองค์ประกอบที่สาคัญ 10 ประการ คือ 1) ผู้สอน
พิจารณาหลักสูตรเพื่อวางเป้าหมายในการสอน 2) การวางแผนการสอนที่ดี 3) การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมระหว่าง
ผู้เรียนและผู้สอน และระหว่างผู้เรียนด้วยกันเอง 4) การสอนให้จาความรู้ 5) การสอนให้คิด 6) เทคนิคการสอน
การสะกดคาและการออกเสียง 7) เทคนิคการสอนไวยากรณ์ด้วยมโนทัศน์ 8) การเลือกใช้สื่อที่น่าสนใจ 9) การถ่าย
โอนภาษาอังกฤษสู่การสื่อสาร 10) ความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ช่วยส่งเสริมให้การสอนมี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ผู้สอนควรเลือกเนื้อหาที่มีความยากง่ายให้เหมาะสมกับระดับชั้น บรรยากาศในชั้นเรียนที่เอื้อต่อ
การร่วมกิจกรรม รวมถึงวิธีสอน หรือยุทธวิธีการสอนที่ทาให้ผู้เรียนสนใจการเรียนรู้ของผู้เรียนมีคุณภาพ และการเลือก
วิธีสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียนโดยส่วนรวม (ฐนิดา หมายปทุม, 2561; ประสาท เนืองเฉลิม, 2560)
การใช้แอปพลิเคชันในการสอนภาษา
การใช้แอปพลิเคชันในการสอนภาษาเป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมและบทบาทสาคัญทาให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้
ด้วยตนเองเพิ่มขึ้น เนื่องจากบทเรียนจะมีความน่าสนใจมากขึ้นด้วยภาพกราฟิก วิดีโอ และเสียงประกอบ ช่วยกระตุ้น
ให้ผู้เรียนสนุกเพลิดเพลิน โดยการออกแบบพัฒนาแสงเงาเป็นสิ่งสาคั ญที่ไม่สามารถมองข้ามไปได้ และควรจะนาสื่อ
ดิจิทัลมาใช้เชิงบูรณาการในรายวิชาที่เป็นพื้นฐานให้มากยิ่งขึ้นเพื่อเกิดการพัฒนาที่รวดเร็ว อีกทั้งยังสามารถทบทวน
บทเรียนได้ตามต้องการ (บุญชม สุดจิตต์, 2562; รมณียา สุรธรรมจรรยา, 2558) นอกจากนี้ ผู้สอนภาษาในยุคดิจิทัลมี
ส่ ว นส าคั ญ ช่ ว ยอ านวยความสะดวกให้ กั บ ผู้ เ รี ย นในการใช้ แ อปพลิ เ คชั น ต่ า งๆ ในการเรี ย นการสอนได้ อ ย่ า งมี
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ประสิทธิภาพด้วยการเป็นผู้สอนในหลายๆ บทบาท อาทิ เป็นนักสังเกต (Observer) เป็นนักออกแบบการเรีย น
การสอนภาษาด้วยคอมพิวเตอร์ (Call Designer) เป็นนักปฏิบัติการทางภาษาด้วยคอมพิวเตอร์ (Call Implementer)
เป็นนักประเมินผลการเรียนรู้ทางภาษาด้วยคอมพิวเตอร์ (Call Evaluator) เป็นเสมือนผู้จัดการด้านคอมพิวเตอร์ใน
การสอนภาษา (Call Manager) และที่ ส าคัญ ต้องมี ความเป็น นักวิ จัย ทางการเรียนภาษาด้ว ยคอมพิ วเตอร์ (Call
Researcher) ด้วยเช่นกัน (Son, 2018) ดังนั้น องค์ประกอบในการเรียนภาษาให้มีประสิทธิภาพจาเป็นต้องหลอม
รวมกันหมด ไม่ว่าจะเป็นผู้เรียนที่เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้สอนที่มีบทบาทสาคัญต่างๆ ในการช่วยเหลือผู้เรียนทาให้
สื่ อการเรีย นรู้ภาษาด้ วยคอมพิ วเตอร์เข้า ถึงผู้เรีย นได้ส นุกสนาน และการมี แอปพลิ เคชั นที่ดี และมี ประสิทธิภาพ
ที่ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ภาษาของผู้เรียน จะสามารถทาให้การเรียนรู้ภาษาเป็นการเรียนรู้ที่ยั่งยืน
การจัดการเรียนรู้ผ่านแอปพลิเคชัน 3 มิติ
การจัดการเรียนรู้ผ่านแอปพลิเคชัน 3 มิติ พบว่าเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ต่อผู้เรียนในเชิง
บวก และผู้เรียนมีความพึงพอใจในการเรียนรู้ (รัตนาพร เจียงคา และคณะ, 2557; ศุภมา แสนปากดี, 2557) จะเห็น
ได้ว่าการนาแอปพลิเคชันมาประยุกต์ใช้ส่งเสริมการเรียนรู้ทาให้ผู้เรียนเกิดความสนุก ตื่นเต้น และมีผ ลการเรียนรู้ที่ดี
ขึ้น นอกจากนี้ เทคโนโลยีดิจิทัลและแอปพลิเคชันทางการเรียนรู้ภาษาจะสามารถทาให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทางภาษาที่
ดีขึ้น ตรงกับความต้องการของผู้เรียน และเป็นเครื่องมือที่สนับสนุนต่อการเรียนรู้ได้เหมาะสมกับวัย (Dryden, 2017)
อีกทั้งยังสามารถทาให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์ เป็นเสมือนเครื่องมือในการแก้ปัญหา และสามารถ
เสริมสร้างพลังบวกในการสร้างความมั่นใจในการใช้เหตุผลในการตัดสินใจด้วย (Jernes, 2017)
วิธีดาเนินการวิจัย
ศึกษาความเป็นไปได้ของปัญหา และกาหนดเป้าหมาย
คณะผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ตามหลักการพัฒนาสื่อ
การเรียนการสอน ADDIE Model 5 ขั้นตอน (Gagne et al., 2005 อ้างใน Yu, Hsueh, Sun, & Liu, 2021) กล่าวคือ
1. ขั้นตอนการวิเคราะห์ (Analysis Phase) คณะผู้วิจัยได้ทาการวิเคราะห์จากข้อมูลจากเอกสาร และการ
สัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลหลักจานวน 10 คน โดยวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของผู้เชี่ยวชาญการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษ อาจารย์ และนักศึกษาสายสังคมศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์เนื้อหาที่จะนามาพัฒนาเครื่องมือ วิเคราะห์
ยุทธศาสตร์การสอนโดยนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาบูรณาการในการสอน
2. ขั้นตอนการออกแบบ (Design Phase) เป็นขั้นตอนที่นาข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ (ข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์และศึกษาเอกสาร) มาออกแบบ เช่น ผังงาน (Flowchart) และจะใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วย ต้องทาให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนเป็นต้น 3 การพัฒนา (Development) การพัฒนาแอปพลิเคชัน รวมถึงการออกแบบ
เนื้อหาการเรียนภาษาอังกฤษใน 3D แอปพลิเคชัน
3. ขั้นตอนการพัฒนาการสร้างโมเดล (Development Phase) การสร้างฉาก การเขียนโปรแกรม โดยใช้
Unity3D, IBM Watson, Setup Animate.css
4. ขั้น ตอนการน าไปใช้ (Implementation Phase) ได้ แก่ การน าแอปพลิ เคชั น ไปทดลองใช้ แล้ ว แก้ไ ข
ข้อบกพร่อง
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5. การประเมินผล (Evaluation Phase) ได้แก่ ผลการทดสอบ (ผลลัพธ์หน้าจอต่างๆ ในโปรแกรม) สรุปผล
วิเคราะห์และการจัดทาคู่มือการใช้งานระบบ
เครื่องมือการวิจัย
ประกอบด้วย (1) การสัมภาษณ์เชิงลึก โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เป็นการซักถามพูดคุยกัน
ระหว่างผู้สัมภาษณ์และผู้ให้สัมภาษณ์ เป็นการถามเจาะลึกคาตอบอย่างละเอียดถี่ถ้วน เพื่อให้ได้ข้อมูลมาพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบบูรณาการด้ วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการฝึกปฏิบัติจริง โดยสร้างการเรียนรู้ให้
สนุ ก ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาสายสั ง คมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล และ (2) เครื่ อ งมื อ สื่ อ การเรี ย นรู้
ภาษาอังกฤษที่พัฒนาขึ้นด้วยเทคโนโลยีแอปพลิเคชัน 3 มิติ โดยออกแบบระบบและบทเรียนให้สอดคล้องเพื่อช่วยเพิ่ม
ศักยภาพในการเรียนภาษาอังกฤษด้วยแอปพลิเคชัน 3 มิติ
การออกแบบและพัฒนาระบบ
คณะผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลบทเรียนภาษาอังกฤษ โดยเนื้อหาที่ใช้ในการศึกษานี้จะได้มาจากผู้เชี่ยวชาญวิชา
ภาษาอังกฤษ สร้างบทสนทนาภาษาอังกฤษที่สอดคล้องกับการดารงชีวิตประจาวันของผู้เรียน โดยจาลองสถานการณ์
ต่างๆ ที่น่าสนใจ จานวนทั้งหมด 45 บทเรียน แต่ละบทต้องมีการดาเนินการ คือ (1) เตรียมไฟล์ข้อความบทเรียน
สาหรับเนื้อหาในแต่ละบท (2) เตรียมไฟล์เสียงสาหรับแต่ละประโยคในแต่ละบท (3) เตรียมไฟล์วิดีโอสาหรับการสอน
เนื้ อ หาในแต่ ล ะบท และ (4) เตรี ย มข้ อ ทดสอบส าหรั บ ทดสอบ และได้ ท าการออกแบบและพั ฒ นาระบบตาม
รายละเอียดตามหัวข้อต่อไปนี้
1. การสร้างโมเดล
ในขั้น ตอนการสร้างโมเดลสาหรับใช้ในโปรแกรม ยกตั ว อย่ า งการสร้างโมเดลหุ่ นยนต์ AJARN โดยจะมี
ขั้น ตอนที่ เกี่ย วข้องประกอบด้ ว ย การขึ้น รูป โมเดล การใส่ พื้ น ผิ ว การใส่ กระดู ก การกาหนดค่า น้ าหนั ก การท า
แอนิเมชัน ผลลัพธ์เป็นไปตามภาพที่ 2

ภาพที่ 2 แสดงผลลัพธ์การสร้างหุ่นยนต์ AJARN
ที่มา: คณะผู้วิจัย
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2. การสร้างฉาก
คณะผู้วิจัยวิจัยได้ดาเนินการใช้โมเดลสาเร็จรูป 3 มิติ ชื่อ School Scene ของ Unity3D และได้นาโมเดล
ดังกล่าวมาปรับปรุงเพื่อใช้เป็นฉากที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในโปรแกรม ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 ตัวอย่างฉากที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์
ที่มา: คณะผู้วิจัย

3. การวางฉากและตัวละครใน Unity3D
เมื่อเตรียมฉากและตัวละครเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ การวางฉากและตัวละครมาจัดลงใน Scene
ของโปรแกรม Unity3D ตามสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องในบทสนทนานั้นๆ ดังภาพที่ 4

ภาพที่ 4 ตัวอย่างผลการวางฉากและตัวละครใน Unity3D
ที่มา: คณะผู้วิจัย

4. การเขียนโปรแกรมใน Unity3D
การท างานของโปรแกรมนั้ น เริ่ ม ท างานโดยเรี ย กค าสั่ ง ในไฟล์ GameControl.css เป็ น ไฟล์ ค วบคุ ม
การทางานเพื่อเชื่อมโยงไปส่วนอื่นของโปรแกรม การเชื่อ มโยงหลักเป็นไปตามเป้าหมายที่จะสร้างโปรแกรมช่วยใน
การเรียนรู้ โดยในโปรแกรมที่รองรับการฝึกการพูดบทสนทนาภาษาอังกฤษ ดังนั้น โค้ดโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการเสียงพูด คือ การใช้ IBM Watson ในส่วนของการเรียกใช้บริการ Speech to Text ดังภาพที่ 5
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ภาพที่ 5 โค้ดตัวอย่างในการเชือ่ มต่อกับ IBM Watson
ที่มา: คณะผู้วิจัย

สาหรับโค้ดที่เกี่ยวข้องอีกส่วน คือ การควบคุมการเคลื่อนไหวของโมเดล 3 มิติ ดังภาพที่ 6 ตัวอย่างโค้ดของ
SetupAnimation.css เมื่อส่วนใดในโปรแกรมมีโมเดล 3 มิติ ที่มีการขยับเข้ามาเกี่ยวข้องจะเรียกไฟล์นี้เพื่อเตรียม
การขยับไว้และเรียกใช้ไปยังส่วนแอนิเมชันโดยตรงเพื่อควบคุมท่าทางของตัวละคร

ภาพที่ 6 ตัวอย่างโค้ดของ SetupAnimation.css
ที่มา: คณะผู้วิจัย
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ผลการวิจัย
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลหลัก มีประเด็นกลุ่มคาถามแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่ ม 1 ผู้ เชี่ ย วชาญด้านการสอนภาษาอั งกฤษ : ประเด็ น คาถามเกี่ยวกับ หลักสูตรในการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษในปัจจุบัน ความเปลี่ยนแปลงในตัวหลักสูตร ตัวผู้เรียน และสถานการณ์โลกปัจจุบันที่มีผลกระทบต่อ
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
กลุ่ม 2 อาจารย์ : ประเด็นคาถามเกี่ยวกับการใช้สื่อการสอนด้วยเกม ด้วยเทคโนโลยีทันสมัยในการเรียน
การสอน และผลลัพธ์การสอน และการพัฒนาของผู้เรียน
กลุ่ม 3 นักศึกษามหาวิทยาลัย สายสังคมศาสตร์ - ประเด็นคาถามเกี่ยวกับปัญหาในการเรียนการสอนของ
ผู้เรียนภาษาอังกฤษ ผลกระทบจากสถานการณ์ปัจจุบันต่อการเรียนรู้ การเล่นเกมภาษา และการใช้สื่อเทคโนโลยีใน
การเรียนการสอนภาษา
ข้อมูลการสัมภาษณ์จากผู้ให้ข้อมูลหลักนามาถอดความ สรุปความ และลงรหัสโดยใช้นามสมมติ และลง
ระบบเพื่อทาการวิเคราะห์ เปรียบเทียบและจับประเด็นข้อมูลสาคัญเพื่อนามาสร้างและพัฒนาแอปพลิเคชัน 3 มิติใน
การสอนภาษาอังกฤษแบบปฏิบัติจริง
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลหลัก สรุปเป็นประเด็นสาคัญๆ 5 ประเด็น ดังนี้ คือ
ประเด็นที่ 1 ผู้เรียนภาษาอังกฤษในปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงไปจากสมัยก่อนๆ คือ มีปฏิสัมพันธ์กับผู้คน
รอบข้างน้อยลง พึ่งพาเทคโนโลยี และเลือกที่จะเรียนในสิ่งที่ตนชอบโดยไม่ชอบการดุด่าว่ากล่าว หรือบังคับให้เรียน
อาจารย์ A1 ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษ ได้ให้ความคิด เห็นว่า “ปัจจุบันมีเทคโนโลยี เข้ามามีบทบาท
มากขึ้น ผู้เรียนซึ่งเป็น Gen Z มักจะอยู่กับตัวเองทาให้ค่อนข้างชอบเรียนรู้ด้วยตนเองมากกว่า ” เช่นเดียวกับอาจารย์
A2 ได้กล่าวถึงหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปในปัจจุบันไว้ว่า “นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ตามความต้องการและ
ความจาเป็น อาทิเช่น รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ สนทนาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษเทคนิค การฟังภาษาอังกฤษ
การอ่านภาษาอังกฤษ เป็นต้น ” อย่างไรก็ดี ความเปลี่ยนแปลงทางด้า นเทคโนโลยีการศึกษายัง มีความเหลื่อมล้า ไม่
สามารถทาให้ผู้เรียนภาษาทุกคนมีความสามารถทางภาษาอังกฤษได้อย่างทั่วถึงทุกภูมิภาคในประเทศ ดังที่ อาจารย์
A3 กล่าวว่า “ความสามารถในการเข้าถึงสื่อดิจิทัลที่นามาใช้ในด้านการเรียนการสอนของผู้เรียนยังไม่มีความเท่าเทียม
และการเลือกใช้สื่อยังไม่สอดคล้องกับระดับความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียนที่เหมาะสม”
ประเด็นที่ 2 ปัจจัยที่ทาให้การเรียนภาษาอังกฤษของผู้เรียนได้ดีหรือไม่ดี มีความเกี่ยวข้องกับประสบการณ์ที่
ผู้เรียนเคยได้รับในการเรียนภาษาอังกฤษกับครูผู้สอนในวัยเด็ก และส่วนใหญ่ผู้เรียนพึงพอใจที่จะได้เรียนภาษาอังกฤษ
กับผู้สอนชาวต่างชาติมากกว่าผู้สอนชาวไทยในประเด็นดังกล่าว จากการสัมภาษณ์ผู้เรียนภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัย
แห่งหนึ่งทางภาคเหนือของประเทศไทย ให้ความเห็นพ้องตรงกันในประเด็นนี้ นักศึกษา B1 กล่าวถึงประสบการณ์
ฝังใจในอดีตในการเรียนภาษาไว้ว่า “เราท่องคาศัพท์ไม่ได้ โดนครูเอาสันหนังสือเคาะที่นิ้ว ให้จี บนิ้วเป็นแล้วเอาสัน
หนังสือแข็งๆ ตี” เช่นเดียวกับ B2 ที่พบว่าปัจจัยผู้สอนทาให้ตนต่อต้านการเรียนภาษา ดังนี้ “เราไม่ชอบให้ครูตาหนิ
จะรู้สึกต่อต้านวิชานั้น” แม้กระนั้นก็ตาม แม้นักศึกษาจะไม่ชอบการว่ากล่าวตักเตือน แต่ในบางครั้งการสอนสั่งเป็นสิ่ง
ที่ผู้เรียนได้นาไปพัฒนาตนในด้านความรู้ให้ดีขึ้น ดังนี้ B3 ให้ความเห็นว่า “ผมเข้าใจว่าอาจารย์หวังดี อาจจะมีบ้างที่
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เสียใจ แต่ไม่ได้ท้อ เพราะว่าผมอยากเก่งภาษา ผมได้พัฒนาตามคาแนะนา ผมไม่คิดมากเวลาผมมีปัญหา ผมพยายาม
ไม่ give up ผมไม่ท้อถอย”
ประเด็นที่ 3 การเรียนภาษาด้วยเกมหรือแอปพลิเคชัน เป็นสิ่งที่น่าสนใจเพราะเป็นการเปลี่ยนวิกฤติให้เป็น
โอกาส นั่นคือ การนาปัญหาการติดเกมของเยาวชนมาเปลี่ยนเป็นสื่อการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนรู้สึกสนุ กผ่อน
คลาย และสามารถมีส่วนร่วมในการเรียนภาษาอังกฤษในลักษณะใหม่ๆ ทาให้เกิดจุดเปลี่ยนในการเรียนภาษาอังกฤษ
ด้วยความสนุกสนานผ่านการเล่นเกม จากการสัมภาษณ์ อาจารย์ A2 และ อาจารย์ A4 ชี้ให้เห็นว่า การเน้นให้ผู้เรียน
ภาษาได้รับความสนุกสนานจากเทคโนโลยีใหม่ๆ เป็นสิ่งที่ครูควรทา ดังความตอนหนึ่งในการสัมภาษณ์ อาจารย์ A2 ที่
กล่าวว่า “ปัจจุบัน มีเกมจากแอปพลิเคชันผ่านสมาร์ทโฟนหรือเว็บไซต์ฟรีต่างๆ ซึ่งผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้
ตัวอย่างเช่น Powtoon ที่ผู้เรียนจะได้ใช้ทักษะอย่างหลากหลายในการทาวิดีโอแบบการ์ตูนแอนิเมชัน เพื่อสร้างความ
สนุกในการเรียน การฝึกทักษะการพูดผ่าน App Cake การให้ผู้เรียนเล่นเกมทบทวนเนื้อหาที่เรียนผ่าน App Quizizz
เป็นต้น ขึ้นอยู่กับครูผู้สอนจะศึกษาและพิจารณานา App ต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนให้หลากหลาย
ไม่ให้ผู้เรียนเกิดความเบื่ อหน่าย” และความเห็นของอาจารย์ A4 “นักศึกษาใช้ Electronic devices โดยเฉพาะ
Smart phone แทบจะตลอดเวลา ดั ง นั้ น Application การเรี ย นรู้ ค าศั พ ท์ ผ่ า นโทรศั พ ท์ มื อ ถื อ จึ ง เป็ น วิ ธี การที่
เหมาะสมที่สุดและใช้งานง่ายที่สุดด้วยเช่นกัน”
ประเด็นที่ 4 ปัจจัยสาคัญของการใช้เกมภาษาทาให้ผู้ เรียนมีส่วนร่ว มในการเรียน (engagement) และ
เข้าถึงเครือข่ายทางสังคมได้ (social network) เช่น การเรียนด้วยเกมผ่านมือถือ การใช้แอปพลิเคชันเกมภาษาต่างๆ
มีส่วนช่วยให้ผู้เรียนคุ้นเคยการใช้ภาษาอังกฤษในบริบทใหม่ อาจารย์ A5 ผู้เชี่ยวชาญในการสอนเกมและทาวิจัยด้าน
เกมได้ชี้ให้เห็นว่าการใช้เกม นอกจากผู้เรียนได้รางวัลในเกม รู้สึกสนุก ผ่อนคลายจากสถานการณ์ต่างๆ แล้ว ยังทาให้
ผู้เรียนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเรียน (Learning engagement) มากขึ้นด้วย ดังที่อาจารย์ได้กล่าวว่า “สิ่งที่สาคัญ
คือ engagement หรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในเกม เพราะการเล่นเกม ผู้เล่นจะเข้ามาใส่ใจมาก และต้องการช่วยเพิ่ม
level หรือระดับความชานาญในเกม การเก็บ level ดังนั้น ในการเล่นเกม ผู้เล่นจะมี engagement สูงมาก”
และประเด็นที่ 5 สิ่งสนับสนุนการเรียนภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัลเทคโนโลยี และในสถานการณ์โรคระบาด
โควิด-19 ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอย่างฉับพลัน ทาให้ผู้เรียนและผู้สอนต้องรีบ
ปรับตัวให้สามารถเรียนและสอนด้วยระบบออนไลน์อย่างรวดเร็ว ดังนั้น หากรัฐบาลหรือผู้มีส่วนสาคัญในการตัดสินใจ
และสามารถช่วยเหลือในเรื่องอุปกรณ์และการบริการทางการเรียนทางเทคโนโลยีได้ จะทาให้การเรียนภาษาอังกฤษมี
ประสิทธิภาพดีขึ้น อิทธิพลของสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงอย่างเฉียบพลันจากการเกิดโรคระบาดที่แพร่กระจายไป
ทั่วโลก นับตั้งแต่ปลายปี พ.ศ 2562 จวบจนปัจจุบัน การเรียนการสอนภาษาอังกฤษได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม ผู้เรียนและผู้สอนต้องปรับตัวในการเรียนในรูปแบบอิเล็ กทรอนิกส์ผ่านโปรแกรมออนไลน์ต่างๆ อาทิ Zoom
Google Meet หรือ Microsoft Teams ซึ่งปัญหาของความไม่เท่าเทียมกันในเรื่องอุปกรณ์การเรียนและความพร้อม
เป็นประเด็นสาคัญที่พบอย่างแพร่หลาย ดังนี้ ผู้เรียนภาษา B4 ได้แสดงทัศนะในเรื่องนี้ว่า “เรื่องเงิน เรื่องเน็ต และ
เรื่องสภาพแวดล้อม เนื่องจากการนั่งเรียนในออนไลน์บังคับคนให้เรียนได้ยาก ไม่มีจินตนาการ เหนื่อยล้ากว่าการเรียน
ในมหาวิทยาลัยได้เจอเพื่อน อีกอย่างหนึ่งจ้องจอบ่อยๆ ทาให้สายตาล้ามาก แสงหน้าจอแรง” B1 ยืนกรานถึงปัญหา
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เรื่องเน็ตเป็นสิ่งสาคัญมาก ดังนี้ “เรื่องสาคัญเลยคือ อินเทอร์เน็ต เพราะตอนนี้เน็ตของมหาวิทยาลัยไม่เสถียร ทาให้
ต้องใช้เน็ตของเราเอง อีกอย่างคือ ไม่ได้ไปมหาวิทยาลัยเลย ทาให้ มีใช้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น เรียนออนไลน์ทาให้เราทาน
เยอะขึ้นด้วย” สิ่งเหล่านี้ ตอกย้าความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจ ดังที่ผู้เรียน B3 ได้ให้ความเห็นว่า “ในสถานการณ์
ปัจจุบันที่ไม่สามารถเข้าไปเรียนในมหาวิ ทยาลัยได้ ทาให้การเรียนไม่สมบูรณ์บางครั้งการใช้อินเตอร์เน็ตมีปัญหามาก
เพื่อนๆ บางคนไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่บ้านทาให้ต้องเรียนผ่านมือถือ การสื่อสารไม่เต็มที่ บางครั้ง สมาร์ทโฟนมี
ปัญหากล้องหน้าจอเสีย เมื่อเปิดหน้าจอเรียนไม่ได้ บางครั้งถูกอาจารย์ตาหนิ”
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกนี้ คณะผู้วิจัยได้กลั่นกรองความคิดเห็นและนามาพัฒนาเครื่องมือช่วยให้การเรียน
ภาษาอังกฤษในยุคปัจจุบัน ได้ผลตอบสนองที่ดี และเพิ่มขีดความสามารถในการเรียน ไม่เพี ยงแต่ให้ความสนุกสนาน
คลายเครียดเท่านั้น แต่จะเป็นส่วนสาคัญที่ทาให้ผู้เรียนมีปฏิสั มพันธ์ในการเรียนกับผู้อื่น แม้ว่า การใช้แอปพลิเคชัน
3 มิติ จะเป็นกิจกรรมการสื่อสารที่เกิดขึ้นในโลกเสมือนจริงด้วยภาษาอังกฤษ อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้อาจจะกลายเป็นสิ่งที่
กาลังได้รับความนิยมและสามารถเข้าถึงผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มากขึ้น
การอธิบายผลการทางานของโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมานั้นจะอธิบายการทางานด้วยขั้นตอนการทางานใน
ลักษณะผังงาน ตามภาพที่ 7 โดยการทางานของโปรแกรมเริ่มเมื่อผู้ใช้งานใส่แว่นตา Oculus Quest 2 โดยจะแสดง
ทั้งภาพและเสียงที่ผู้ใช้สามารถรับรู้เหมือนอยู่ในสภาพแวดล้อมเสมือนจริง มีอุปกรณ์ควบคุมเพื่อการเคลื่อนที่และการ
ตอบสนองต่อวัตถุในความเป็นจริงเสมือน
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ภาพที่ 7 ผังแสดงขั้นตอนการทางาน
ที่มา: คณะผู้วิจัย

เมื่อโปรแกรมเริ่มทางานจะมีเมนูให้ผู้ใช้เลือกสองส่วนหลัก คือ ส่วนสถานการณ์ (Speech Event) และส่วน
ทดสอบ (Exercise) ตามภาพที่ 8
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ภาพที่ 8 หน้าจอหลัก
ที่มา: คณะผู้วิจัย

ส่วนสถานการณ์จะเป็นการให้ผู้ใช้มีส่วนร่ วมในสถานการณ์ต่างๆ มีการใช้การสนทนาตามจุดประสงค์ของ
แต่ละหน่วย เมื่อเริ่มสถานการณ์คู่สนทนาจะพูดบทสนทนาและให้ผู้ใช้ตอบกลับบทสนทนาตามที่ข้อความแนะนาแสดง
ให้ ผู้ ใช้ ดั ง ภาพที่ 9 หน้ า จอข้อความที่ แสดงจะบอกเป้ า หมาย OBJECTIVE คือ SAY YOUR LINE เพื่ อให้ ผู้ ใช้ พู ด
ประโยคตามข้อความสี ส้ม ในเครื่องหมายคาพูด คือ “What are you doing now” ข้อความแนะนาการพู ด คื อ
HOLD[B] TO SPEECH คือ ให้ทาการกดปุ่ม B ที่อุปกรณ์ควบคุมพร้อมพูด เมื่อผู้ใช้พูดเสร็จเรียบร้อยจะส่งข้อมูลเสียง
ไปยัง IBM Watson บริการ Speech to Text เพื่อส่งข้อความกลับมายังโปรแกรมเพื่ อนาไปตรวจสอบว่าถูกต้ อง
หรือไม่ ถ้าเปรียบเทียบแล้วไม่ถูกต้องจะแจ้งให้ผู้ใช้พูดใหม่จนกว่าจะถูกต้อง เมื่อพูดผ่านเกณฑ์แล้วโปรแกรมจะแสดง
ปุ่ ม NEXT เพื่ อ ให้ ผู้ ใ ช้ ส ามารถไปส่ ว นถั ด ไปของบทสนทนา แต่ ถ้ า ยั ง ไม่ ผ่ า นสามารถการกด LISTEN TO THE
EXAMPLE จะมีตัวอย่างการออกเสียงสาหรับช่วยให้ผู้ใช้งานได้รับฟัง

ภาพที่ 9 หน้าจอส่วนสถานการณ์
ที่มา: คณะผู้วิจัย
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ส่วนสุดท้าย คือ ส่วนทดสอบ จะเป็นการทดสอบความเข้าใจในภาษาอังกฤษที่ได้ผ่านการฝึกส่วนสถานการณ์
แล้ว เป็นการแสดงโจทย์และตัวเลือก ผู้ใช้จะเลือกคาตอบที่พิจารณาว่าถูกด้วยการพูดตามตัวเลือกนั้นๆ จากนั้นจะส่ง
ให้ IBM Watson แปลงเสียงเป็นข้อความกลับ มาให้โปรแกรมตรวจสอบว่าตรงกับตัว เลือกใด ถูกต้องหรือไม่ ถ้า
ตรวจสอบแล้วไม่ตรงตัวเลือกที่ถูกจะแจ้งให้ผู้ใช้พูดใหม่จนกว่าจะตรงกับตัวเลือกที่ถูก กรณีตรงกับตัวเลือกที่ถูกแล้วจะ
ทาการเตรียมข้อทดสอบถัดไปและตรวจว่าสิ้นสุดการทดสอบหรือไม่ ตัวอย่างหน้าจอส่วนทดสอบเป็นไปดังภาพที่ 10

ภาพที่ 10 ตัวอย่างส่วนทดสอบ
ที่มา: คณะผู้วิจัย

สรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษาเรื่อง “การพัฒนาแอปพลิเคชัน 3 มิติ สาหรับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการฝึกปฏิบัติจริง ” ผลการวิจัยสรุป ได้ว่า ขั้นตอนในการพัฒนาแอปพลิเคชัน 3 มิติ มี 4
ขั้นตอน ได้แก่ 1. การสร้างโมเดล 2. การสร้างฉาก 3. การวางฉากและตัวละครใน Unity3D และ 4. การเขีย น
โปรแกรมใน Unity3D ทั้งนี้ ผู้เรียนสามารถแอปพลิเคชัน 3 มิติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นส่วนสาคัญส่วนหนึ่งที่ทา
ให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีในการเรียน ลักษณะของการใช้งานจะมีเมนูที่ง่ายต่อการเข้าใจให้ผู้ใช้เลือก โดยจะรับรู้ใน
สภาพแวดล้อมเสมือนจริง มีอุปกรณ์ควบคุมเพื่อการเคลื่อนที่และตอบสนองต่อวัตถุในความเป็นจริงเสมือน ได้มี
ส่วนร่วมสนทนาตามจุดประสงค์ของบทเรียน และได้ทดสอบความเข้าใจในภาษาอังกฤษที่ได้ผ่านการฝึกปฏิบัติจริง
จากผลการวิจัย สามารถอภิป รายผลได้ว่า การพัฒนาแอปพลิเคชัน 3 มิติที่ใช้สาหรับการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษแบบบูรณาการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการฝึกปฏิบัติจริงควรมีคุณลักษณะสาคัญ คือ มีการปฏิสัมพันธ์
มีการปฏิบัติจริง จะสามารถให้ความรู้และพัฒนาทักษะของนักศึกษาได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ รมณี ย า สุ รธรรมจรรยา (2558) และ Dryden (2017) ว่ า เป็ น เครื่องมื อที่ ส นั บ สนุ น ต่ อการเรีย นรู้ สามารถ
เสริมสร้างพลังบวกให้กับผู้เรียน และการใช้แนวทางในการออกแบบสื่อการเรียนการสอนด้วย ADDIE model เป็นสิ่ง
สาคัญที่ทาให้การพัฒนาแอปพลิเคชัน 3 มิติในการเรียนภาษา มีลาดับขั้นตอนและสามารถเข้าถึงปัญหาในแต่ละ
ขั้นตอนเพื่อแก้ไขและพัฒนาเครื่องมือให้ดีขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ Yu, Hsueh, Sun, and Liu (2021) ที่พบว่า
การใช้กระบวนการ ADDIE model ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการพั ฒนาระบบโต้ตอบอัจฉริยะด้วย VR ในการเรียนรู้
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ขั้นตอนการสอนผู้เรียนในการชงกาแฟ ทาให้ได้เครื่องมือที่มีประโยชน์ ต่อผู้เรียนที่ไม่มีความรู้ด้าน VR มาก่อน แต่
สามารถเข้าใจการเรียนรู้ได้ และนาไปใช้งานได้จริง ทั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้คานึงถึงความสวยงามการออกแบบ จึงได้
ผสมผสานงานด้านกราฟิกเพื่อพัฒนาออกแบบในเรื่องการตัดต่อภาพ การปรับแสง สี ให้ภาพมีความคมชัด สนับสนุน
งานของ บุญชม สุดจิตต์ (2562) ด้วย
ข้อเสนอแนะ
1. แอปพลิเคชัน 3 มิติ สาหรับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบบูรณาการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและ
การฝึ ก ปฏิ บั ติ จ ริ ง ยั ง สามารถพั ฒ นาให้ ใ ช้ ง านได้ ใ นระบบปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ๆ ได้ ใ นอนาคต เพื่ อ เพิ่ ม มู ล ค่ า ให้ กั บ
แอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้น
2. การพัฒนาเครื่องมือในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแอปพลิเคชัน 3 มิติ ไม่เพียงทาให้ผู้เรียนได้รับ
ความรู้และความสนุกควบคู่กัน แต่ยังสามารถประยุกต์เป็นกิจกรรมการเรียนภาษาอังกฤษอย่างหนึ่งที่ช่วยพัฒนา การ
มีปฏิสัมพันธ์ในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในโลกเสมือนจริง เข้ากับความต้องการของผู้เรียนยุคศตวรรษที่ 21
3. ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรศึกษาความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อการใช้งานแอปพลิเคชัน 3 มิติ สาหรับ
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบบูรณาการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการฝึกปฏิบัติจริงด้วย
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บทคัดย่อ
ในปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2563 ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน ทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ ทําให้ รัฐบาลต่างๆ มีการใช้มาตรการล็อกดาวน์ เพื่อเป็นการยับยั้งและป้องกันการแพร่
ระบาดของไวรัส COVID-19 ด้วยเหตุนี้ทําให้ผู้คนไม่สามารถดําเนินชีวิตได้ตามปกติ งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
พัฒนาแอปพลิเคชันสร้างแรงจูงใจในการทํา จิตอาสา สร้างประโยชน์ต่อสังคม และส่งเสริมการออกไปทํากิจกรรม
ภายนอก โดยสามารถรับรางวัลจากการทํากิจกรรมเพื่อสังคมได้ กลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มบุคคลทั่วไปที่มีใจรักชอบทํา
กิจกรรมภายนอก และมีใจรักในการทํากิจกรรมรูปแบบต่างๆ แอปพลิเคชัน นี้ยังส่งผลเชิงบวกทางเศรษฐกิจของ
ประเทศอีกด้วย แอปพลิเคชันดังกล่าวได้พัฒนาขึ้นโดยใช้พื้นฐานส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (API) และใช้ระบบเก็บข้อมูลแบบ
ไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Database) เพื่อรวบรวมกิจกรรมหลากหลายรูปแบบสําหรับกลุ่มเป้าหมายที่ชื่นชอบ
การทํากิจกรรม และอยากเริ่มทํากิจกรรมจิตอาสา ในขณะเดียวกัน ผู้ใช้งานยังสามารถสร้างกิจกรรม เพื่อขอความ
ช่วยเหลือจากบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ ทั้งนี้ แอปพลิเคชันดังกล่าวมีระดับความพึงพอใจในการใช้งานอยู่ที่ ระดับ 3.94 ซึ่ง
ถือเป็นตัวอย่างที่ดีในอนาคต
คาสาคัญ: จิตอาสา แอปพลิเคชัน กิจกรรมนอกบ้าน

Abstract
Since its emergence in 2019, coronavirus disease 2019 (COVID-19) has impacted several
national and international stakeholders. Due to this situation, the governments applied the lockdown
measure to contain and prevent the spread of the COVID-19 virus. Therefore, people are unable to
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live normally. The purpose of this research was to develop an application motivating people for
participating in volunteer activities and social contributions and encouraging them for the outdoor
activities in which they could receive rewards for doing such good deeds. The target group of this
application was the general people loving doing the outdoor activities and other types of activities.
This application also helped promoting the country’s economic circumstances positively. The
innovation was developed, based on application programming interface (API) and unstructured
database by collecting a variety of the activities for the people who loved doing activities and
wanting to start volunteer activities. Likewise, the application users could create some activities for
asking helps from the other people concerning. The level of satisfaction for this application was 3.94.
This application, thus, will be a good example in the future.
Keywords: Public Consciousness, Application, Outdoor Activities
บทนา
เนื่องจากในปัจจุบันนี้มีสถานการณ์เเพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทําให้ พฤติกรรมของผู้บริโภค
เปลี่ยนแปลงไปภายในช่วงสถานการณ์ COVID-19 (มนัสชนก ไชยรัตน์, 2563) ในหลายด้าน เช่น ด้านการดูแลสุขภาพ
มีการหลีกเลี่ยงสถานที่แออัด ทําให้พฤติกรรมในการซื้อสินค้าเปลี่ยนไป (อาภาภัทร บุญรอด, 2563) ด้านการบริโภค
อาหาร มีความปกติใหม่ที่เกิดขึ้นคือการทานอาหารที่บ้าน และมีความสนใจอยากบริโภคสินค้าที่ผลิตในพื้นที่ใกล้แหล่ง
ที่อยู่อาศัย (ปรมา ทิพย์ธนทรัพย์, ณัฐพล อัสสะรัตน์ และ พลวัฒน์ ชูเจริญ, 2563) เป็นต้น
จากความเปลี่ยนแปลงข้างต้นจะพบว่า แหล่งที่เข้าถึงการเปลี่ยนแปลงปกติใหม่ คือ การใช้งานอุปกรณ์ทาง
ดิจิทัล เช่น โทรศัพท์มือถือ (Smart Phone) ที่มีประสิทธิภาพในการใช้งาน และสะดวกในการเข้าถึงการทํางานหลาย
อย่าง เข้าถึงข้อมูลและเอกสารได้อย่างรวดเร็ว ทุกที่และทุกเวลา เช่น การใช้งานแพลต์ฟอร์มออนไลน์ รูปแบบต่างๆ
เช่น โซเชียลมีเดีย ออนไลน์ช้อปปิ้ง หรือออนไลน์สตรีมมิ่ง (DMS Ditto Thailand, 2564)
จากสถานการณ์ปัจจุบัน และเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนามาอย่างมากมาย และเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือเป็น
ส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวัน ด้วยเหตุผลดังกล่าว ทางผู้วิจัยจึงพัฒนาแอปพลิเคชัน “เควส” สร้างแรงจูงใจในการทํา
จิตอาสา และสร้างประโยชน์ต่อสังคม เพื่อให้สอดคล้องกับสถาณการณ์ปัจจุบัน โดยเล็งเห็นว่าเมื่อสถานการณ์มีการ
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น การเชิญชวนให้บุคคลทั่วไปออกมาทํากิจกรรม จะส่งผลดีต่อผู้ใช้งานได้โดยตรง และส่งผลดี
ต่อเศรษฐกิจเป็นผลทางอ้อม
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อส่งเสริมการออกไปทํากิจกรรมหลากหลายรูปแบบเพื่อสังคม
2. เพื่อให้ผู้ใช้เเอปพลิเคชันได้รับผลตอบแทนเป็นรางวัลรูปแบบต่างๆ จากผลการทํากิจกรรม
3. เพื่อส่งเสริมการจับจ่ายในสังคมหลังจากเกิดสถานการณ์เเพร่ระบาดโรคโควิด-19
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วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
จิตอาสา หรือจิตสาธารณะ (Public consciousness หรือ Public mind) หมายถึง จิตสํานึกเพื่อส่วนรวม
เพราะคําว่า “สาธารณะ” คือ สิ่งที่มิได้เป็นของผู้หนึ่งผู้ใด จิตสาธารณะจึงเป็นความรู้สึกถึงการเป็นเจ้าของในสิ่งที่เป็น
สาธารณะ ในสิทธิและหน้าที่ที่จะดูแล และบํารุงรักษาร่วมกัน จิตอาสา หรือมีจิตสาธารณะ” เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
(2543) ได้ให้ความหมายของคําว่าจิตสาธารณะว่า หมายถึง ความคิดที่ไม่เห็นแก่ตัว มีความปรารถนาที่จะช่วยเหลือ
ช่วยแก้ปัญหาให้แก่ผู้อื่นหรือสังคม
ราชบัณฑิตยสถาน ได้ให้ความหมายของจิตสํานึกทางสังคม หรือจิตสํานึกสาธารณะว่า คือ การตระหนักรู้
และคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน หรือการคํานึงถึงผู้อื่นที่ร่วมสัมพันธ์เป็นกลุ่มเดียวกัน สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติได้ให้ความหมายว่า การรู้จักเอาใจใส่เป็นธุระและเข้าร่วมในเรื่องของส่วนรวมที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ
มีความสํานึกและยึดมั่นในระบบคุณธรรม และจริยธรรมที่ดีงาม ละอายต่อสิ่งผิด เน้นความเรียบร้อย ประหยัดและมี
ความสมดุลระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ
สรุปได้ว่า จิตอาสา หรือจิตสาธารณะ หรือจิตสํานึกสาธารณะ คือ จิตสํานึก (Conscious) เป็นการตระหนัก
รู้ตัว หรือเป็นจิตส่วนที่รู้ตัว รู้ว่าทําอะไร อยู่ที่ไหน เป็นอย่างไรขณะที่ตื่นอยู่นั่นเอง
ส่วนคําว่า สาธารณะ (Public) เป็นการแสดงออกเพื่อสังคมส่วนรวม เป็นการบริการชุมชน ทําประโยชน์เพื่อ
สังคม ถ้าเป็นสิ่งของก็ต้องใช้ประโยชน์ร่วมกัน เมื่ อนําสองคํามารวม หมายถึง การตระหนักรู้ตนที่จะทําสิ่งใดเพื่อเห็น
แก่ประโยชน์ส่วนรวม
DMS Ditto Thailand (2564) ได้กล่าวว่า การทํา Digitalization จะเป็นการนําเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ใน
องค์กรเพื่อเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทําธุรกิจ เพื่อขยายกระบวนการทํางานทางธุรกิจ ซึ่งสามารถเพิ่มโอกาสสร้าง
รายได้ผ่านช่องทางใหม่ๆ และสร้างคุณค่าให้ธุรกิจ เช่น การใช้ระบบ Document & Data Management เพื่อดูแล
การจัดเก็บเอกสารและควบคุม Workflow การทํางาน และ Chatbot เพื่อตอบโจทย์ความรวดเร็วการให้บริการลูกค้า
ซึ่งมีผลกระทบต่อการทํางานขององค์กรที่จะทําให้ร ะบบมีความอัตโนมัติและรวดเร็วยิ่งขึ้น เป็นการเปลี่ยนวิธีการ
ดําเนินธุรกิจ เพื่อเปลี่ยนให้องค์กรเข้าสู่การทํางานแบบ Digital อย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการทํางาน
ภายใน วัฒนธรรมองค์กร ไปจนถึงสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับลูกค้า ซึ่งหมายความว่าการทํา Digital Transformation
นั้นจะเป็นการเปลี่ยนแปลงองค์กรให้เป็น Digital ตั้งแต่รากฐานการทําธุรกิจ ไปจนถึงวิธีการดําเนินธุรกิจด้วยการใช้
Digital Technology
รูปแบบการใช้งาน Digital Technology ที่ง่ายที่สุด คือ การสร้างแอปพลิเคชันที่ตอบสนองต่อการใช้งาน
เช่น การสร้างแอปพลิเคชัน โซเชียลมีเดีย ออนไลน์ช้อปปิ้ง หรือออนไลน์สตรีมมิ่ง เป็นต้น
A FMIS (2560) ได้กล่าวว่า MongoDB เป็นระบบเก็บข้อมูลแบบไม่มีโครงสร้างประเภทหนึ่ง โดยเป็น
ฐานข้อมูล แบบ NoSQL จะไม่มีการใช้คําสั่ง SQL ไม่เน้นในการสร้างความสัมพันธ์ของข้อมูลแต่จะเป็นรูปแบบ
โครงสร้างที่เจ้าของสร้างขึน้ มาเองและจัดเก็บข้อมูลเป็นแบบ JSON (JavaScript Object Notation) ซึ่งจะเก็บค่าเป็น
คีย์ (Key) และเวลู่ (Value) โดยจุดเด่นอยู่ที่ความเร็วในการทํางานเป็นหลัก คิวรี่ (Query) ข้อมูลได้เร็วขึ้น การทํางาน
ในส่วนของฐานข้อมูลจะลดลง แต่จะไปเน้นการทํางานในส่วนของโปรแกรมทีพ่ ัฒนาขึ้นมาแทน โดยฐานข้อมูลประเภท
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นี้จะเหมาะกับข้อมูลขนาดใหญ่ที่ไม่ซับซ้อน การทํางานที่ไม่หนักมาก สามารถทํางานกับระบบที่เป็นการทํางานแบบ
เรียลไทม์ (Real Time) ได้ดี
วิธีดาเนินการวิจัย
ในการดําเนินงานวิจัยได้แบ่งออกเป็นส่วนของการพัฒนาแอปพลิเคชัน การทดสอบการทํางานของแอปพลิเคชัน
และการประเมินผลจากผู้ใช้งานในส่วนการใช้งาน
โดยแอปพลิเคชันแบ่งหมวดหมู่ของการทําความดีและจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือได้ด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. ผู้พิการ (Disabled People) กิจกรรมตัวอย่าง เช่น บริจาคอาหารและสิ่งของ พิมพ์หนังสืออักษรเบลล์
ทํากิจกรรมร่วมกับคนพิการ เช่น การร้องเพลง อ่านนิทานให้ฟัง เป็นต้น
2. การศึกษา (Education) กิจกรรมตัวอย่าง เช่น บริจาคหนังสือ บริจาคอุปกรณ์การเรียน ร่วมแบ่งปัน
อาหารกลางวัน และทําสมุดคําศัพท์ นิทาน เพื่อการเรียนรู้ เป็นต้น
3. สิ่งแวดล้อม (Environment) กิจกรรมตัวอย่าง เช่น การส่งเสริมการปลูกป่า ใช้สินค้าที่เป็น มิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น
4. สุขภาพ (Health) กิจกรรมตัวอย่าง เช่น การบริจาคเลือด การเชิญชวนให้ออกกําลังกาย กิจกรรมแบ่งปัน
ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ เป็นต้น
การออกแบบและพัฒนาระบบ
จากภาพที่ 1 ผู้ใ ช้ ง านหรื อ พนัก งานเมื่ อ เข้า ใช้แอปพลิเ คชั น แอปพลิเ คชั น จะทํ า การส่ง คําร้ องขอไปยัง
เซิร์ฟเวอร์ และเซิร์ฟเวอร์จะส่งคําร้องขอไปยัง API (Application Programming Interface) เพื่อตรวจสอบข้อมูล
หรือคําร้องขอที่ส่งเข้ามาถูกต้อง และเมื่อทําการตรวจสอบก็สามารถเข้าถึงและเรียกข้อมูลจากฐานข้อ มูลได้ และ API
จะส่งข้อมูล หรือสถานะการส่งคําร้องขอเพื่อนําไปแสดงบนแอปพลิเคชัน
ผู้ใช้งานจะสามารถสมัครเข้าใช้งานและเข้าสู่ระบบโดยในการเข้าสู่ระบบจะส่ งโทเคน (Token) ที่มีกําหนด
เวลาหมดอายุในการใช้งาน ถ้าหากโทเคนหมดอายุจะต้องเข้าสู่ระบบเพื่อเข้าใช้งานใหม่ ผู้ใช้งานจะสามารถดูกิจกรรม
รางวัลและคะแนนของตัวเองได้ ทําการเข้าร่วมกิจกรรม หรือ แลกรางวัลจากคะแนน และยังสามารถกดปุ่มสนใจเพื่อ
เพิ่มไปยังรายการที่สนใจได้

796

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ครบรอบ 60 ปี
ความท้าทายในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน : 24 มิถุนายน 2565

ภาพที่ 1 การทํางานของระบบของผูใ้ ช้
หัวหน้าพนักงานและพนักงานจะสามารถเข้าสู่ระบบ เข้าแอปพลิเคชันของพนักงานได้ และระบบในการ
ทํางานของแอปพลิเคชันเหมือนกันกับผู้ใช้งาน โดยหัวหน้าพนักงานจะถูกสร้างขึ้นมาจากผู้ ดูแล โดยมาจากการที่
บริษัท หรือตัวแทนเข้ามาติดต่อเพื่อจัดกิจกรรม หัวหน้าพนักงานจะใช้แอปพลิเคชันเดียวกัน แต่พนักงานจะถูกจํากัด
สิทธิในการเข้าถึงในส่วนของหัวหน้าพนักงาน
พนักงานจะสามารถเข้าถึงการสแกนเพื่อยืนยันในการเข้าร่วมกิจกรรม และสามารถดูกิจกรรมที่หัวหน้า
พนักงานเป็นเจ้าของอยู่ได้เท่านั้ น ส่วนหัวหน้าพนักงานจะสามารถสร้างกิจกรรมขึ้นมาได้ แต่ต้องถู กอนุมัติจากผู้ดูแล
เรื่องการให้คะแนนเพื่อเป็นการตอบแทน และหัวหน้าพนักงานสามารถสร้างพนักงานได้ โดยสามารถเข้าถึงได้เหมือน
พนักงาน และมีเพิ่มเติมจากที่กล่าวข้างต้น
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ภาพที่ 2 การทํางานของระบบผู้ดูแลระบบ
จากภาพที่ 2 ผู้ดูแลเมื่อเข้าใช้หน้าเว็บไซต์จัดการระบบแอปพลิเคชันจะทําการส่งคําร้องขอไปยังเซิร์ฟเวอร์
และเซิร์ฟเวอร์จะส่งคําร้องขอไปยัง API เพื่อตรวจสอบข้อมูลหรือร้องขอที่ส่งเข้ามาถูกต้อง และเมื่อทําการตรวจสอบก็
สามารถเข้าถึงและเรียกข้อมูลจากฐานข้อมูลได้ และ API จะส่งข้อมูลหรือสถานะการส่งคําร้องขอ เพื่อนําไปแสดงบน
เว็บไซต์
โดยผู้ดูแลจะสามารถเข้าสู่ระบบ โดยผู้ดูแลจะเป็นผู้ดําเนินการตรวจสอบกิจกรรม อนุมัติกิจกรรม สร้างรางวัล
หรือสร้างหัวหน้าพนักงานได้
การออกแบบฐานข้อมูลแบบไร้โครงสร้าง (Unstructured Database)
สําหรับการสร้างฐานข้อมูลประกอบไปด้วยข้อมูลของผู้ใช้งาน ข้อมูลของกิจกรรม ข้อมูลของการจัดส่งรางวัล
ข้อมูลของธุรกรรม ข้อมูลของรางวัล เป็นต้น ดังภาพที่ 3 ทั้งนี้ ยังมีข้อมูลต่างๆ เพื่อสามารถทั้งดึงความสัมพันธ์ และ
แยกความสัมพันธ์กันได้ ทั้งนี้ ระบบใช้เทคโนโลยีของ Mongo DB ซึ่งเป็นรูปแบบการเก็บข้อมูลแบบไม่มีโครงสร้าง ซึ่ง
สามารถจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบวัตถุ แบบ JSON ส่งผลต่อการขยายข้อมูลได้อย่างง่าย
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ภาพที่ 3 การเก็บข้อมูลต่างๆ ของแอปพลิเคชัน
การออกแบบขั้นตอนการใช้งาน
ในขั้นตอนการใช้งาน ผู้ใช้งานสามารถเลือกเข้าร่วมกิจกรรมตามต้องการได้ ทั้งนี้ ระบบจะมีการตรวจสอบ
ข้อมูลต่างๆ เช่น จํานวนผู้เข้าร่วม เป็นต้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ต้องการจะติดตามกิจกรรม ผู้ใช้งานยังคงสามารถติดตาม
กิจกรรมได้ ดังภาพที่ 4
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ภาพที่ 4 ขั้นตอนการเข้าร่วมกิจกรรมและการติดตามกิจกรรมที่สนใจ
ผลการดาเนินการวิจัย
หน้าต่างผู้ใช้งาน
หน้าต่างผู้ใช้งาน ใช้การออกแบบเพื่อให้ตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภค โดยออกแบบให้มีรูปแบบที่ผู้ใช้งาน
เคยใช้งานมาก่อน ทั้งรูปแบบโซเชียลมีเดีย ออนไลน์ช้อปปิ้ง หรือออนไลน์สตรีมมิ่ง เป็นต้น โดยการออกแบบจะแบ่ง
เป็น Header, Body และ Tab Menu ที่ทําให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกหน้าต่างการใช้งานได้อย่างเหมาะสม ดังภาพที่ 5
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ตารางที่ 1 ผลการทดสอบการร้องขอ (Request) และรอการตอบสนอง (Response) จาก API
เวลาตอบสนอง (มิลลิวินาที)
ชื่อ API
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5 ครั้งที่ 6
Home
74
75
43
41
73
42
Login
154
123
109
120
155
121
Event Detail
78
74
42
74
64
40
Reward All
69
63
38
37
39
40
Profile
69
61
35
35
40
47

เฉลี่ย
58.00
130.33
62.00
47.67
47.83

ตารางที่ 2 ตารางแสดงผลการประเมินข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
รายละเอียด

802

จํานวนประชากร

ร้อยละ

ช่วงอายุ
15 - 20 ปี
21 - 45 ปี

9
37

19.6
80.4

เปอร์เซ็นต์ในการใช้โทรศัพท์ตอ่ วัน
26 - 50 %
51 - 75 %
76 - 100 %

9
16
21

19.6
34.8
45.7

ระดับการทําจิตอาสา
น้อยที่สุด
น้อย
มาก
มากที่สุด

8
29
6
3

17.4
63.0
13.0
06.6

กิจกรรมจิตอาสาที่คนสนใจในแต่ละด้าน
ผู้พิการ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
สุขภาพ

29
34
31
22

63.0
73.9
67.4
47.8
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ภาพที่ 5 หน้าต่างแรก และหน้าต่างหน้าต่างๆ ของแอปพลิเคชัน
ทั้งนี้ ผู้ใช้งานหรือหัวหน้าพนักงาน สามารถที่จะสร้างกิจกรรมรูปแบบต่างๆ ขึ้นมาได้ หากต้องการความ
ช่วยเหลือ หรือสร้างกิจกรรมจิตอาสา ดังภาพที่ 6 จากนั้นกิจกรรมที่ถูกสร้างขึ้นจะถูกส่งให้กับผู้พัฒนาเพื่อพิจารณา
อนุมัติกิจกรรม

ภาพที่ 6 หน้าสร้างกิจกรรม โดยจะเป็นผู้ใช้ หรือหัวหน้าพนักงาน
ผลการทดสอบการทํางานโดยการร้องขอ (Request) และรอการตอบสนอง (Response) จาก API ผ่านทาง
โปรแกรม Postman เพื่อตรวจสอบการทํางานของระบบ โดยมีผลตอบสนองดังตารางที่ 1 จะสังเกตว่า API การ Login
จะมีการระยะเวลาในการตอบสนองที่นานกว่าปกติ เนื่องจากว่า Login จะมีการประมวลผลที่หลายส่วน เช่น การสร้าง
Token การระบุความถูกต้อง (Credential) เป็นต้น
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จากตารางที่ 2 ปัจจุบันบุคคลทั่วไปมีการใช้งานโทรศัพท์มือถือเป็นจํานวนมากในแต่ละวัน โดย 76-100% ใน
การใช้งานต่อวันมากถึงร้อยละ 45.7 ซึ่งความปกติใหม่เ ป็นเหตุผลที่ทําให้บุคคลทุกช่วงวัยใช้ ทั้งการทํางาน การเรียน
และการใช้งานสื่อสารอื่นๆ สอดคล้องกับ ทศพล ต้องหุ้ย, ธนพล กองพาลี, และ อณิยา ฉิมน้อย (2563) ที่พบว่า การ
แพร่ระบาดของโควิด-19 ทําให้ผู้บริโภคปรับตัวสู่โลกดิจิทัลมากขึ้น
ในช่วงความปกติใหม่นี้ การทําจิตอาสาของแต่ละบุคคลอยู่ในเกณฑ์น้อยมากถึง 63% เป็นเพราะการแพร่
ระบาดของ COVID-19 ทําให้ผู้ใช้งานไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา สอดคล้องกับ ปรมา ทิพย์ธนทรัพย์ และคณะ
(2563) พบว่า คนรู้สึกไม่สบายใจถ้าจะต้องอยู่ในพื้นทีส่ าธารณะทีม่ ีความเบียดเสียด และรู้สึกต้องเว้นระยะห่างในพื้นที่
สาธารณะเพิ่มมากขึ้น
เนื่องจากกลุ่มผู้ใช้งานที่เป็นเป้าหมายหลัก คือ กลุ่มคนทั่วไป จึงได้มีการทําแบบสํารวจกับกลุ่ม นักเรียน
นักศึกษา และผู้ใหญ่ ช่วงอายุระหว่าง 15-45 ปี เพื่อเข้าใจการใช้งาน โดยส่วนใหญ่มีความสนใจในการทํากิจกรรมด้าน
การศึกษามากที่สุด ทั้งนี้ แบบสํารวจเป็นปลายเปิดซึ่งสามารถเติมกิจกรรมที่ต้องการได้
การประเมินผลความพึงพอใจของแอปพลิเคชัน ใช้มาตรวัดในการประเมิน 5 ระดับ ตามมาตรวัดของลิเคิร์ท
(Likert, 1932) คือ 5) มากที่สุด 4) มาก 3) ปานกลาง 2) น้อย 1) น้อยที่สุด
แบบสอบถามความพึงพอใจของแอปพลิเคชัน
จากภาพที่ 7 จะพบว่า ระบบแอปพลิเคชันมีการประมวลผลที่รวดเร็วในการใช้งาน (4.21) กับระบบการทํางาน
มีการประมวลที่แม่นยําและถูกต้อง (4.00) จะมีแง่เชิงบวก อยู่ในเกณฑ์มาก ทั้งนี้ ผู้ใช้งานพอใจกับแบบตัวอักษร (4.23)
และขนาดตัวอักษรเหมาะสมกับหน้าจอ อยู่ในเกณฑ์มาก (4.19) ดังภาพที่ 8

ภาพที่ 7 ความพึงพอใจในการทํางานของแอปพลิชัน
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ภาพที่ 8 ความพึงพอใจต่อการออกแบบแอปพลิเคชัน

ภาพที่ 9 ทัศนคติต่อการออกแบบแอปพลิเคชัน
ทัศนคติต่อการใช้แอปพลิเคชัน ผู้ใช้ส่วนใหญ่ชื่นชอบมาก คือ ทํากิจกรรมและสามารถแลกของรางวัลได้
(4.04) เพราะมีรางวัลเป็นเป้าหมาย ดังภาพที่ 9
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สรุปและอภิปรายผล
แอปพลิเคชันสร้างแรงจูงใจในการทํา จิตอาสา และสร้างประโยชน์ต่อสังคม ส่งเสริมการออกไปทํากิจกรรม
ภายนอกร่วมกัน โดยสามารถรับรางวัลจากการทํากิจกรรมเพื่อสังคมได้ กลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่ม บุคคลทั่วไปที่มีใจรัก
ชอบทํากิจกรรมภายนอกและมีใจรักในการทํากิจกรรมรูปแบบต่างๆ มีความพึงพอใจในการใช้งานแอฟพลิเคชัน อยู่ที่
3.94 และผู้ใช้ส่วนใหญ่ต้องการทํากิจกรรมที่สามารถแลกของรางวัลได้ ทําให้มีเป้าหมายในการเข้าร่วมกิจกรรม อยู่ที่
4.04 ในระดับมาก
ข้อเสนอแนะ
1. พฤติกรรมของผู้ใช้งานมีความเปลี่ยนแปลงไป แต่การระบาดของโรคยังคงสูงอยู่อย่างต่อเนื่อง การจะให้
ผู้ใช้งานออกมาพบกันและทํากิจกรรมกันในช่วงเวลานี้ยังคงไม่เหมาะสม ซึ่งจะส่งผลต่อการใช้งานแอปพลิเคชันใน
ช่วงเวลาการระบาด ณ ปัจจุบัน
2. แอปพลิเคชันที่สร้างขึ้นสามารถพัฒนาต่อยอดให้การทํากิจกรรมเป็นการรับเงินดิจิทัลได้ (Join to earn.)
เพื่อก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล
3. แอปพลิเคชันจะสามารถเป็นตัวกลางระหว่างผู้ใช้งานและบริษัทที่เล็งเห็นความสํา คัญต่อการทํากิจกรรม
จิตอาสา หรือกิจกรรมที่จะสามารถใช้ประชาสัมพันธ์ในมุมบวกให้กับบริษัท ซึ่งจะเป็นส่วนสําคัญที่ ทําให้แอปพลิเคชัน
พัฒนาต่อยอดได้อย่างดีในอนาคต
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ตัวแบบสร้างประโยคความรวมภาษาไทยด้วยครอสโปรดักรีเลชัน
MODEL OF THAI COMPOUND SENTENCES GENERATION USING
CROSS-PRODUCT RELATION
เชาวลิต ขันคา1*, สุพรัตรา แดงเจริญ2, ขณิดา จรุงจิตต์3
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2, 3คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
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บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี้นาเสนอตัวแบบทางซอฟต์แวร์ใหม่สาหรับสร้างประโยคความรวมภาษาไทยโดยอาศัยกลไก
ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ใช้ฟังก์ชันทางพีชคณิตเชิงสัมพันธ์แบบครอสโปรดักรีเลชันเป็นกฎควบคุมการสร้างประโยคตาม
รูปแบบไวยากรณ์ภาษาไทย ทดลองเชิงทฤษฎีด้วยการนาเข้าประโยคเดี่ยว 14 รูปแบบ จานวนรวม 4.506x1016
ประโยค ผลการทดลองพบว่า ตัวแบบสามารถสร้างรูปแบบประโยคความรวมแบบไม่พึ่งบริบทได้ 4 ประเภท คือ
ประโยคที่เนื้อความคล้อยตามกัน ขัดแย้งกัน เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง และเป็นเหตุเป็นผลกันได้ กรณีตัวอย่างการ
ทดลองสามารถสร้างประโยคแบบไม่พึ่งบริบทได้มาก 5.840x1025 ประโยค
คาสาคัญ: การสร้างประโยคภาษาไทย คลังประโยคภาษาไทย ประโยคภาษาไทย ตัวแบบสร้างคาไทย ครอสโปรดักรีเลชัน

Abstract
This research paper presented a new software model for constructing Thai compound
sentences. The model used a relational database engine and employed cross-production relational
algebraic functions as rules governing sentence construction, according to the Thai grammatical
patterns. The theoretical experiment imported 14 patterns of single sentences with totaling
4.506x1016 sentences. The results showed that the model was able to form 4 types of noncontextual compound sentences: congruent, contradictory sentence, choose one or the other and
rational sentence. The example case of the experiment was able to produce a very non-contextual
5.840x1025 sentences.
Keywords: Thai Sentence Generation, Thai Sentence Corpus, Thai Sentence, Thai Word, Thai
Sentence Model, Cross-Product Relation
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บทนา
การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing: NLP) คือ หลักการทาให้คอมพิว เตอร์
เข้าใจตลอดจนตีความและใช้ภาษามนุษย์ในการสื่อสาร หนึ่งแขนงของในการประมวลผลภาษาธรรมชาติ คือ การทา
ให้คอมพิวเตอร์สามารถสร้างเท็กซ์ (Text Generation) เป็นเรื่องราวตามความต้องการของมนุษย์ได้โดยอัตโนมัติ ซึ่ง
คอมพิวเตอร์จะต้องสร้างประโยคทีละประโยคต่อเนื่องกันไป จนกระทั่งเป็นบทความวิชาการอัตโนมัติ บทความเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง การทาโฆษณา หรือแม้แต่เรื่องเล่าต่างๆ นิทาน นวนิยาย วรรณกรรม สารคดี และงานทางด้านภาษาศาสตร์
อื่นๆ เป็นต้น ดังนั้น เบื้องต้นการทาให้คอมพิวเตอร์สามารถสร้างประโยคได้ จึงมีความสาคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะ
หากมีตัวแบบการสร้างประโยคภาษาได้จะเป็นประโยชน์มากในการวิจัยแขนงของการสร้างเท็กซ์นี้
จากการศึกษางานวิจัยของ สุพรัตรา แดงเจริญ , ขณิดา จรุงจิต, และ เชาวลิต ขันคา (2563) ที่นาเสนอ
เครื่องจักรทางซอฟต์แวร์ใหม่สาหรับสร้างประโยคภาษาไทยอัตโนมัติเก็บไว้ในคลังประโยค (Sentence Corpus) เพื่อ
นาไปใช้สาหรับหลักการสร้างเท็กซ์ เครื่องจักรดังกล่าวนาคาภาษาไทยซึ่งแบ่งตามหน้าที่ของคา (Parts of Speech)
มาประกอบกันเป็นประโยคตามรูปแบบไวยากรณ์ภาษาไทย โดยอาศัยกลไกของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational
Database) ควบคุมการสร้างประโยคด้วยฟังก์ชันทางพีชคณิตเชิงสัมพันธ์ (Relational Algebra) เป็นกฎในการสร้าง
ประโยค ทดลองด้วยคาจากพจนานุกรม LEXiTRON ของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
(NECTEC) “LEXiTRON Data: ข้อมูลเล็กซิตรอนเป็นฐานข้อมูลที่เหมาะสาหรับผู้ที่จะนาไปพัฒนาหรือศึกษาต่ อ ”,
(2561) จานวน 3x104 คา กาหนดรูปแบบประโยคตามที่กล่าวในหนังสือปัญญาประดิษฐ์ ของ ศศลักษณ์ ทองขาว
(2550) 14 รูปแบบ ผลการทดลองได้ประโยคตามรูปแบบไวยากรณ์โดยไม่พึ่งบริบท (Context Free Sentence) มาก
ถึง 4.506x1016 ประโยค นอกจากนั้น หากพิจารณาประโยคเชิงความหมาย (Contextual Sentence) สามารถอ่าน
เข้าใจมากที่สุดถึงร้อยละ 5-60 อย่างไรก็ตาม งานวิจัยดังกล่าวนี้มีข้อด้อย คือ สามารถสร้างประโยคภาษาไทยได้เพียง
ประโยคเดี่ยวที่มีใจความเดียวเท่านั้น
ดังนั้น งานวิจัยใหม่ครั้งนี้จึง นาเสนอตัวแบบการสร้างประโยคที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นได้ โดยพัฒนาตัว
แบบต่อยอดจากผลการทางานเครื่องจักรของ สุพรัตรา แดงเจริญ และคณะ (2563) เพื่อให้สามารถสร้างประโยคความ
รวมภาษาไทยที่มีใจความคล้อยตามกัน ใจความขัดแย้งกัน ใจความเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง และใจความเป็นเหตุ
เป็นผลกัน โดยกลไกของตัวแบบใหม่นี้ ยังคงใช้กลไกของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database) ควบคุมการ
สร้างประโยคด้วยฟังก์ชันทางพีชคณิตเชิงสัมพันธ์ (Relational Algebra) แบบครอสโปรดัก (Cross Product) เป็นกฎ
ในการสร้างประโยค และใช้รูปแบบประโยคความรวม 4 ประเภทหลัก และแต่ละประเภทกาหนดไว้อย่างน้อย 2 รูปแบบ
นาเข้าประโยคเดี่ยวจานวน 14 รูปแบบจากผลการวิจัยในของ สุพรัตรา แดงเจริญ และคณะ (2563)

808

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ครบรอบ 60 ปี
ความท้าทายในการพัฒนานวัตกรรมเพือ่ ความยั่งยืน : 24 มิถุนายน 2565

วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อพัฒนาตัวแบบใหม่สาหรับสร้างประโยคความรวมภาษาไทย โดยอาศัยกลไกของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
(Relational Database) เป็นกฎควบคุมการสร้างประโยคด้วยฟังก์ชันทางพีชคณิตเชิงสัมพันธ์ (Relational Algebra)
แบบครอสโปรดัก
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได้ตัวแบบใหม่สาหรับสร้างประโยคความรวมภาษาไทยสาหรับเป็นแนวทางในสร้างคลังของประโยค
ภาษาไทยที่จะนาไปใช้สาหรับการเทรนและการเทส (Training and Testing) ในการเรียนรู้ของเครื่องจักร (Machine
Learning)
2. ได้รูปแบบการสร้างประโยคภาษาไทยที่ประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์สาหรับพัฒนาตัวแบบซอฟต์แวร์
สร้างประโยคความรวมภาษาไทยใช้ในงานวิจัยประมวลผลภาษาธรรมชาติ
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1. งานวิจัยการสร้างเท็กซ์ภาษาไทย
การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing: NLP) คือ หลักการที่ทาให้คอมพิวเตอร์
เข้าใจตลอดจนตีความและใช้ภาษามนุษย์ในการสื่อสาร ตามประเพณีของการวิจัยด้านนี้จะศึกษาจากการจัดการเรื่อง
โครงสร้างของคา (Structure of Words) การพิจารณาวากยสัมพันธ์ (Syntax) หรือไวยากรณ์ ความหมาย (Sematic)
และวจนปฏิบัติศาสตร์ (Pragmatics) ที่ว่าด้วยการตีความหมายของภาษาหรือความหมายในบริบท เป็นต้น ซึ่งใน
ปัจจุบันสามารถนาไปประยุกต์งานด้านต่างๆ ได้หลากหลาย โดยเฉพาะการสร้างเท็กซ์ซึ่งเป็นงานวิจัยแขนงหนึ่งของ
การประมวลผลภาษาธรรมชาติ
การวิจัยการสร้างเท็กซ์ภาษาไทยพบไม่มากนัก เช่น ในงานวิจัยของ Limpanadudadee, Punyabukkanna,
and Poobrasert (2014) ได้นาเสนอการออกแบบและทดลองเกี่ยวกับการสร้างคลังของเท็กซ์ภาษาไทยเพื่อใช้ในการ
สร้างเรื่องเล่า งานวิจัยของ Krukaset, Krukaset, and Khancome (2017) นาเสนอเครื่องจักรสาหรับการสร้างประโยค
ภาษาไทยด้วยการกาหนดรูปแบบตายตัว งานวิจัย ของ Bui, Abbbass, and Bender (2010) สร้างภาษาที่ใช้เก็บคา
ในรูปแบบพึ่งบริบทสาหรับนาไปสร้างเป็นวลีหรือกลุ่มคาโดยพึ่งบริบท แต่อย่างไรก็ตาม ยังมิได้ถูกนาไปทดสอบกับการ
สร้างประโยคหรือทดสอบการตอบสนองต่อการสร้างเท็กซ์แต่อย่างใด ในขณะที่ สุพรัตรา แดงเจริญ และคณะ (2563)
ออกแบบเครื่องจักรซอฟต์แวร์สาหรับสร้างประโยคได้เพียงประโยคเดี่ยวใจความเดียว (Single Sentence) โดยอาศัย
การครอสโปรดักรีเรชัน ทดลองกับรูปแบบ 14 รูปแบบ งานวิจัยนี้สามารถสร้างประโยคออกมาได้เป็นจานวนมาก ใน
งานวิจัยของ เชาวลิต ขันคา และ สุภัทรา สหพงศ์ (2563) สร้างโครงสร้างข้อมูลในรูปแบบภาษาที่ใช้จัดเก็บคาและวลี
เพื่อสร้างประโยคภาษาไทย โดยสืบทอดคุณสมบัติมาจากภาษาเอไอเอ็มแอล (AIML) มาสร้างเป็นภาษาดับเบิ้ลยูเอส
เอ็มแอล (WSML: Word Semantic Markup Language) ใช้สร้างประโยคและวลีแบบกาหนดบริบทของความหมาย
เป็นต้น
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2. ประโยคภาษาไทย
ประโยค คือ หน่วยสมบูรณ์ทางไวยากรณ์ โดยที่ เกียรติชัย เดชพิทักษ์ศิริกุล (2551) จาแนกตามสถานการณ์
การใช้งานและจาแนกตามโครงสร้างได้ 4 แบบ ได้แก่ ประโยคสามัญ ประโยคซับซ้อน ประโยคประสม และประโยค
เชื่อม แต่หากพิจารณาโครงสร้างประโยคตามแนวทางการใช้งานภาษาธรรมชาติระบุว่าสามารถแบ่งลักษณะของ
ไวยากรณ์ตามลักษณะของการจัดเรียงของคาในภาษาโดยเฉพาะภาษาไทยเป็นแบบ SVO โดยที่ S คือ ประธาน
(Subject) V คือ กริยา (Verb) และ O คือ กรรม (Object) นอกจากนั้น เมื่อนาโครงสร้างการใช้งานของประโยค
ภาษาไทยเทียบกับภาษาอังกฤษแล้วพบว่า ภาษาไทยมีการใช้งาน 4 รูปแบบ ได้แก่ 1) S->NP VP 2) NP->N(Adj)
(Class) (Det) 3) VP-> V (NP) (PP) และ 4) PP->Prep NP โดยที่ S คือ ประโยค (Sentence) NP คือ นามวลี (Noun
Phrase) VP คือ กริยาวลี (Verb Phrase) PP คือ บุพบทวลี (Preposition Phrase) N คือ คานาม V คือ คากริยา
(Verb) ADJ คือ คาคุณศัพท์ (Adjective) Det คือ คาประกอบคานามเพื่อกาหนดความหมายแบบเจาะจง (Determiner)
Class คือ ลักษณะนาม (Classifier) และ Prep คือ คาบุพบท (Preposition) จากการวิเคราะห์รูปแบบภาษาแสดง
ให้เห็นว่ามีรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่สอดคล้องกันอยู่อย่างน้อย 7 รูปแบบ (ที่ถูกนามาเสนอเพื่อทดลอง
ในงานวิจัยนี้ ดังนี้ 1) NP ADJ 2) NP BE ADV 3) NP BE NP 4) NP V 5) NP V PP 6) NP V NP และ 7) NP V NP
NP โดยที่ BE คือ คากริยาประเภท เป็น อยู่ คือ (Verb to be) ADV คือ คาวิเศษณ์ (Adverb)
ประโยคภาษาไทยหากแบ่งตามเจตนาการสื่อสารได้ 4 ชนิด คือ ประโยคบอกเล่า ประโยคคาถาม ประโยค
ปฏิเสธ ประโยคคาสั่งและขอร้อง หรือแบ่งตามชนิดของประโยคสามารถแบ่งได้เป็น ประโยคความเดียว ประโยค
ความรวม และประโยคความซ้อน พิจารณาที่ประโยคความรวมพบว่า สามารถแบ่งประโยคได้ 4 ประเภท คือ ประโยค
ที่มีเนื้อความคล้อยตามกัน ประโยคที่มีเนื้อความขัดแย้งกัน เนื้อความเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง และประโยคที่เป็น
เหตุเป็นผลกัน ส่วนประโยคความซ้อนที่ประกอบด้วยประโยคหลักและประโยคย่อยซึ่งเป็นวลีชนิดต่างๆ งานวิจัย ที่
ผ่านมายังไม่พบว่ามีเครื่องจักรหรือตัวแบบใดสร้างประโยคความรวมในลักษณะดังกล่าวนี้ได้ ดังนั้น งานวิจัยนี้มุ่งเน้น
สร้างส่วนการสร้างประโยคความรวมก่อนเป็นอันดับแรก
3. พีชคณิตเชิงสัมพันธ์
พีชคณิตฐานข้อมูล (Database Algebra) หรือพีชคณิตเชิงสัมพันธ์หรือฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational
Database) ซึ่ ง Grandi, Mandreoli, Martoglia, and Penzo (2007) ระบุ ว่ า เขีย นขึ้น เพื่ อให้ ส ามารถมองเห็ น ถึง
ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นของข้อมูลโดยใช้พีชคณิตอธิบายความสัมพันธ์ของตารางต่างๆ ในฐานข้อมูลสามารถประยุกต์
เข้ากับงานวิจัยทางด้านคอมพิวเตอร์ได้อย่างหลากหลาย ตัวดาเนินการพื้นฐาน (Basic Operations) ของพีชคณิต
เชิงสัมพันธ์มี 6 ประเภท ดังนี้
(1) ซีเล็กชัน (Select Operation---σ (ซิกมา)) ทาหน้าที่เป็นตัวเลื อกแถวข้อมูลจากเงื่ อนไขที่ กาหนด
รูปแบบ คือ σcondition(Table)
(2) โปรเจคชัน (Project Operation--- π (พาย)) ทาหน้าที่เป็นตัวเลือกคอลัมน์ข้อมูลจากเงื่อนไขที่กาหนด
รูปแบบ คือ πattribute1,attribute2,…,attrituben(Table)
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(3) ครอสโปรดัก (Cross – Product--- x) หรือคาร์ทีเซียนโปรดัก (Cartesian Product) ทาหน้าที่แสดง
ความสัมพันธ์ด้วยการคูณคาทีเชียน (Cartesian) ระหว่าง 2 รีเลชัน รูปแบบ คือ R x S
(4) เซตดิฟเฟอเรน (Set – Difference--- — ) ทาหน้าที่หาความแตกต่างระหว่าง 2 รีเลชัน เพื่อแสดงข้อมูล
ของแถวที่ต่างจากรีเลชันแรก รูปแบบ คือ R — S
(5) ยูเนียน (Union--- U) ทาหน้าที่นาข้อมูลจาก 2 รีเลชันมารวมกัน และหากมีข้อมูลซ้าจะแสดงเพี ยง
แถวเดียว รูปแบบ คือ R U S
(6) อินเตอร์เซกชัน (Intersection---∩) ทาหน้าที่นาข้อมูลจาก 2 รีเลชันมารวมกัน และแสดงเฉพาะข้อมูล
ที่เหมือนกันจากทั้ง 2 รีเลชันเท่านั้น รูปแบบ คือ R ∩ S
งานวิจัยนี้ใช้ตัวดาเนินการโปรเจคชันร่วมกับตัวดาเนินการคาทีเชียนโปรดักหรือครอสโปรดักมากาหนดเป็น
กฎในการสร้างประโยค เพื่อควบคุมการเลือกตาราง (Relation) และคาเพื่อสร้างประโยคตามรูปแบบไวยากรณ์
4. งานวิจัยเดิมที่ใช้เป็นฐานสาหรับงานวิจัยใหม่นี้
งานวิจัยของ สุพัตรา แดงเจริญ และคณะ (2563) มีนิยามอัลกอริทึมภายใน และโครงสร้างของเครื่องจักร
ดังนี้
นิยามที่ 1 กาหนดให้ 𝑃 แทน เซตความสัมพันธ์ (Relations) ของคาที่ใช้ในภาษาไทย (Part Of Speech)
หรือวลีที่มีใช้ในภาษาไทย (Phrases)
นิยามที่ 2 กาหนดให้ความสัมพันธ์ 𝑅1 , 𝑅2 , 𝑅3 , … , 𝑅𝑛 ∈ 𝑃 ที่แต่ละ 𝑅𝑖 มีจานวนแถว (Tuple) เท่ากับ 𝑛𝑖
แถว โดยที่ 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛
นิยามที่ 3 กาหนดให้ 𝑇𝑃 แทน เซตของรูปแบบประโยคภาษาไทย (Thai Sentence Pattern)
นิยามที่ 4 กาหนดให้ 𝑇1 , 𝑇2 , 𝑇3 , … , 𝑇𝑚 ∈ 𝑇𝑃 โดยที่ แต่ละ 𝑇𝑗 ประกอบด้วยลาดับของความสัมพันธ์ใน
นิยามที่ 2 ตั้งแต่หนึ่งความสัมพันธ์ขึ้นไป โดยที่ 1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑚
นิยามที่ 5 กาหนด 𝑅𝑆 คือ เซตของความสัมพันธ์ใดๆ ที่เกิดจากการสร้างประโยคภาษาไทยตามรูปแบบใดๆ
ตามนิยามที่ 4
นิ ยามที่ 6 กาหนดให้ 𝑟𝑠1 , 𝑟𝑠2 , 𝑟𝑠3 , … , 𝑟𝑠𝑚 ∈ 𝑅𝑆 เมื่ อ 𝑟𝑠𝑗 แทน ตารางผลของการสร้ า งประโยค
ภาษาไทย ตามรูปแบบ 𝑇𝑗 ใดๆ
กลุ่มแรกสามารถนารูปแบบที่ 1-7 แสดงรูปแบบและพีชคณิตเชิงสัมพันธ์ ดังนี้
(1) T1 π(N(noun) ADJ(adj) ) N x ADJ
(2) T2π(N(noun)BE (be)ADV (adv) ) N x BE x ADV
(3) T3 π(N(noun)BE(be)NP1(np1) ) N x BE x NP1
(4) T4π(N(noun)V(verb)) N x V
(5) T5π(N(noun)V(verb)PP(pp)) N x V x PP
(6) T6π(N(noun)V(verb)NP1(np1)) N x V x NP1
(7) T7π(N(noun)V (verb)NP1(np1)NP2(np2) ) N x V x NP1 x NP2
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การทดลองกลุ่มที่สองต้องใช้นามวลี และบุพบทวลี จึงจาเป็นต้องสร้างเครื่องจักรย่อยเพื่อสร้างวลีต่างๆ ก่อน
ซึ่งคณะผู้วิจัยได้ใช้กรอบแนวคิดจากภาพที่ 1 มาสร้างตารางวลีขึ้นใหม่โดยกาหนดรูปแบบวลี จากนั้นแบ่งข้อมูลเป็น
กลุ่มย่อยให้ได้ปริมาณที่เหมาะสม เพื่อทดลองตามรูปแบบและพีชคณิตเชิงสัมพันธ์ดังนี้
(1) T8π(NP1(np1)ADJ (adj)) NP1 x ADJ
(2) T9π (NP1(np1)BE(be)ADV(adv) ) NP1 x BE x ADV
(3) T10π (NP1(np1)BE(be)NP2(np2) ) NP1 x BE x NP2
(4) T11π (NP1(np1)V(verb) ) NP1 x V
(5) T12π (NP1(np1)V(verb)PP(pp) ) NP1 x V x PP
(6) T13π (NP1(np1)V(verb)NP2(np2)) NP1 x V x NP2
(7) T14π (NP1(np1)V(verb)NP2(np2)NP3(np3) ) NP1 x V x NP2 x NP3
แนวคิดหลักของการออกแบบเครื่องจักรจากงานวิจัยของ สุพรัตรา แดงเจริญ และคณะ (2563) สามารถเขียน
แทนในแนวทางของอัลกอริทึม (Algorithm) และแสดงเป็นภาพดังนี้

ภาพที่ 1 แสดงเครื่องจักรที่สร้างเพื่อทดลอง
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วิธีดาเนินการวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัยแสดงดังภาพที่ 2
1

• ศึกษางานวิจัยของสุพรัตรา แดงเจริญและคณะ
(2563)

2

• กาหนดนิยามสาหรับสร้างตัวแบบ
• และออกแบบอัลกอริทึม

3

• สร้างตัวแบบ
• กาหนดรูปแบบและการทดลอง

4
5

• ทดลองเชิงทฤษฎี/แปลผลการวิจัย
• อภิปรายผลการวิจัย
• สรุปผลการวิจัย

ภาพที่ 2 แสดงวิธีดาเนินการวิจยั
ภายหลังจากศึกษางานวิจัยของ สุพรัตรา แดงเจริญ และคณะ (2563) ได้ดาเนินการวิจัยดังนี้
1) นิยามสาหรับสร้างตัวแบบและอัลกอริทึม
นิยามที่ใช้งานดังที่กล่าวมาแล้ว 1-5 จากงานวิจัยของ สุพรัตรา แดงเจริญ และคณะ (2563) ได้ถูกนามาใช้
ต่อเนื่องในงานวิจัยนี้ด้วย สาหรับนิยามที่เพิ่มเติมดังนี้
นิยามที่ 6 กาหนดให้ 𝑇𝐶 แทน รูปแบบประโยคภาษาไทยความรวมใด
นิยามที่ 7 กาหนดให้ 𝑇𝑇1 , 𝑇𝑇2 , 𝑇𝑇3 , … , 𝑇𝑇𝑞 ∈ 𝑇𝐶 โดยที่แต่ละ 𝑇𝑇𝑗 คือ ชนิด (Type) ของประโยค
ความรวมที่กาหนดลาดับที่ j โดยที่ประกอบด้วยลาดับของความสัมพันธ์ในนิยามที่ 2 ตั้งแต่หนึ่งความสัมพันธ์ขึ้นไป
โดยที่ 1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑞
ตัวอย่างที่ 1 อธิบายตามนิยามที่ 7 เช่น ชนิดของประโยคความรวมแบบที่ 1 (TT1) คือ ประโยคที่มีใจความ
คล้อยตามกัน ชนิดของประโยคความรวมแบบที่ 2 (TT2) คือ ประโยคที่มีใจความขัดแย้งกัน เป็นต้น
นิยามที่ 8 กาหนดให้ความสัมพันธ์ 𝑅𝑐1 , 𝑅𝑐2 , 𝑅𝑐3 , … , 𝑅𝑐𝑛 ที่แต่ละ 𝑅𝑐𝑖 คือ รีเลชันที่ประกอบด้วยคาที่
สามารถนามาใช้สาหรับสร้างประโยคความรวมชนิดที่ 𝑇𝑇𝑗 ใดๆ โดยที่ 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛
ตัวอย่างที่ 2 อธิบายตามนิยามที่ 8 เช่น ชนิดของประโยคความรวมแบบที่ 1 (TT1) คือ ประโยคที่มีใจความ
คล้อยตามกัน Rc1 (word)----(บรรจุ 3 คาว่า และ, แล้วจึง, ครั้นจึง) Rc2(word1, word2)---(บรรจุคาชุด 3 คา คาว่า
แล้ว(word1)...จึง(word2), ทั้ง(word1)...และ(word2), เมื่อ(word1)...ก็(word2)) เป็นต้น
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นิยามที่ 9 กาหนดให้ 𝐶𝑃1 , 𝐶𝑃2 , 𝐶𝑃3 , … , 𝐶𝑃𝑓 คือ รูปแบบประโยคความรวมชนิด 𝑇𝑇𝑗 ใดๆ ที่ประกอบด้วย
rsi และ/หรือ rsk ร่วมกับ 𝑅𝑐𝑖 ใด
ตัวอย่างที่ 3 แสดงตัวอย่าง 𝐶𝑃1 ใช้ประโยคใดๆ มีรูปแบบตาม TT1 ดังนี้ rsi + Rc1 +rsk ซึ่งเป็นรูปแบบ
ประโยคความรวมแบบคล้อยตามกัน ซึ่ง rsi และ rsk เกิดจาก (6) T13π (NP1(np1)V(verb)NP2(np2)) NP1 x V x
NP2 ยกตัวอย่าง ประโยคที่ได้จาก rsi คือ เป็ดกินข้าว, rsk คือ ไก่กินข้าว เมื่อเลือกคาว่า และจาก Rc1 มาสร้างตาม
รูปแบบประโยคความรวมแบบคล้อยตามกัน (rsi + Rc1 +rsk) หนึ่งในประโยคที่เกิดจากการครอสโปรดัก rsiXRc1Xrsk
ที่ได้จะได้ประโยคความรวมแบบคล้อยตามกันว่า “เป็ดกินข้าวและไก่กินข้าว” เป็นต้น
นิยามที่ 10 กาหนดให้ Crsi คือ รีเลชัน/ตารางผลของการสร้างประโยคภาษาไทยความรวมภาษาไทยที่เกิด
จากการครอสโปรดักตามรูปแบบ 𝐶𝑃𝑥 ใดๆ ของ 𝑟𝑠𝑖 𝑟𝑠𝑘 และ 𝑅𝑐𝑖
(2) อัลกอริทึม
แสดงอัลกอริทึม (Algorithm) ที่ทาการสร้างประโยคความรวมแต่ละแบบ 𝑇𝑇𝑗 ได้ดังนี้
Algorithm: GenerateAlgorithm
Input: (𝑟𝑠𝑖 , 𝑟𝑠𝑘 ), 𝑇𝑇𝑗 , 𝐶𝑃1 , 𝐶𝑃2 , 𝐶𝑃3 , … , 𝐶𝑃𝑓 , 𝑅𝑐1 , 𝑅𝑐2 , 𝑅𝑐3 , … , 𝑅𝑐𝑛
Processing:
For a= 𝐶𝑃1 , 𝐶𝑃2 , 𝐶𝑃3 , … , 𝐶𝑃𝑓 Do :
For b= 𝑅𝑐1 , 𝑅𝑐2 , 𝑅𝑐3 , … , 𝑅𝑐𝑛 Do:
format (𝑟𝑠𝑖 , 𝑟𝑠𝑘 ) and 𝑅𝑐𝑏 followed by 𝐶𝑃𝑎
Crsab = 𝑟𝑠𝑖 X𝑅𝑐𝑏 X𝑟𝑠𝑘 ----where each Crsab depended on 𝐶𝑃𝑎 and each word in 𝑅𝑐𝑏
End of For
End of For
Return: 𝑐𝑟𝑠11 , 𝑐𝑟𝑠12 , 𝑐𝑟𝑠13 , … , 𝑐𝑟𝑠1𝑛 …𝑐𝑟𝑠𝑓1 , 𝑐𝑟𝑠𝑓2 , 𝑐𝑟𝑠𝑓3 , … , 𝑐𝑟𝑠𝑓𝑛

จากแนวคิดของเครื่องจักรดังกล่าว แสดงการสร้างประโยคภาษาไทยได้ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตั วอย่า งที่ 4 แสดงการนาเข้ า ครอสโปรดั ก เพื่ อสร้ า งประโยคความรวมแบบคล้ อ ยตามกั น rs i คื อ
(6) T6π(N(noun)V(verb)NP1(np1)) N x V x NP1 (ตัวอย่างประโยค เช่น นกกินหนอนใบไม้) มีจานวนประโยคที่ได้
จากการทดลองในของ สุพัตรา แดงเจริญ และคณะ (2563) จานวน 2,897,349,683,400 ประโยค และประโยค rsi
คือ (4) T4π(N(noun)V(verb)) N x V (ตัวอย่างประโยค เช่น นกอิ่ม) จานวน 274,760,520 ประโยค ในขณะที่รูปประโยค
𝐶𝑃1 คือ (rsi + Rc1 +rsk) มี Rc1 (word)----(บรรจุ 3 คาว่า และ, แล้วจึง, ครั้นจึง)
และรูปแบบที่ 𝐶𝑃2 คือ (rsi + Rc1 (word1)+rsk+ Rc1 (word2)) มี Rc1(word1, word2)---(บรรจุคาชุด 3 คา
คาว่า แล้ว(word1)...จึง(word2), ทั้ง(word1)...และ(word2), เมื่อ(word1)...ก็(word2))
ซึ่งมี 2 รูปแบบ รูปแบบละ 1 รีเลชันที่ที่ Rc1 บรรจุข้อมูลเพียง 3 เรคคอร์ด
ประโยคความรวมที่จะเกิดจากการทางานเมื่อผ่านค่าดังกล่าวเข้าสู่อัลกอริทึมตามแนวคิดดังนี้
ส่วนนาเข้า: rsi rsi 𝐶𝑃1 ----- (rsi + Rc1 +rsk) มี Rc1(และ, แล้วจึง, ครั้นจึง), 𝐶𝑃2 คือ (rsi + Rc1(word1)+rsk+
Rc1 (word2)) Rc1(แล้ว..จึง, ทั้ง...และ, เมื่อ...ก็)
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ส่วนการประมวลผล:
รอบแรก 𝐶𝑃1 คือ (rsi + Rc1 +rsk) มี Rc1 (word)----(บรรจุ 3 คาว่า และ, แล้วจึง, ครั้นจึง) จะได้
Crs11 = 𝑟𝑠𝑖 X𝑅𝑐1X𝑟𝑠𝑘
สร้างประโยค จานวน 2,897,349,683,400x3x274,760,520 = 2,388,231,916,898,460,000,000 ประโยค
หรือเท่ากับ 2.388x1021 ประโยค
รอบที่สอง 𝐶𝑃2 คือ (rsi + Rc1 (word1)+rsk+ Rc1 (word2)) Rc1(แล้ว..จึง, ทั้ง...และ, เมื่อ...ก็)
Crs21 = 𝑟𝑠𝑖 X𝑅𝑐1X𝑟𝑠𝑘
สร้างประโยค จานวน 2,897,349,683,400x3x274,760,520 = 2,388,231,916,898,460,000,000 ประโยค
หรือเท่ากับ 2.388x1021 ประโยคเช่นกันกับรอบแรก เนื่องจากจานวนที่บรรจุอยู่ใน Rc1 เท่ากัน
ส่วนนาผลออก: crs11 … crs21 ด้วยปริมาณเรคคอร์ดประโยคภาษาไทยความรวมแบบคล้อยตามกันจานวน
4,776,463,833,796,920,000,000 ประโยค หรือเท่ากับ 4.776x1021 ประโยค
ผลที่ได้ในจานวนประโยคทั้งหมดนั้น หนึ่งในประโยคความรวมแบบคล้อยตามกันที่ได้ออกมาในส่วนสร้างของ
ตัวแบบนี้จากตัวอย่างคาที่กาหนดขึ้นดังกล่าวนี้จะปรากฏประโยคส่วนหนึ่งดังนี้
Crs11
{...
นกกินหนอนใบไม้และนกอิ่ม
นกกินหนอนใบไม้ครั้นจึงนกอิ่ม ------ (หากมีการวิเคราะห์และออกแบบรูปแบบที่จะได้ ครั้นนกกินหนอนใบไม้
จึงนกอิ่ม
นกกินหนอนใบไม้แล้วจึงนกอิ่ม
…}
Crs21
{...
แล้วนกกินหนอนใบไม้จึงอิ่ม
ทั้งนกกินหนอนใบไม้และอิ่ม
เมื่อนกกินหนอนใบไม้ก็อิ่ม ------ (หากมีการวิเคราะห์และออกแบบรูปแบบที่จะได้ เมื่อนกกินหนอนใบไม้จึงอิ่ม
…}
3) สร้างตัวแบบสาหรับสร้างประโยค
ตัวแบบสร้างประโยคความรวมภาษาไทย จะนาเข้าข้อมูลจากเครื่องจักรเดิมที่สร้างประโยคภาษาไทยไว้ใน
คลังประโยคภาษาไทยของ สุพรัตรา แดงเจริญ และคณะ (2563) พร้อมกับรูปแบบประโยคความรวม ตารางหรือรีเลชัน
สาหรับนาไปครอสโปรดัก และผลที่ได้จะเป็นประโยคความรวมที่สามารถนาไปเก็บไว้ในคลังประโยคความรวมต่อไป
แสดงรูปภาพตัวแบบได้ดังภาพที่ 3

815

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ครบรอบ 60 ปี
ความท้าทายในการพัฒนานวัตกรรมเพือ่ ความยั่งยืน : 24 มิถุนายน 2565

ภาพที่ 3 แสดงตัวแบบสาหรับสร้างประโยคความรวมภาษาไทย
4) รูปแบบการทดลอง/กลุ่มเป้าหมาย
เนื่องจากรูปแบบประโยคภาษาไทยที่ได้จากงานวิจัยของ สุพรัตรา แดงเจริญ และคณะ (2563) แจงได้
14 รูปแบบ ดังแสดงในภาพที่ 1 เพื่อเป็นส่วนนาเข้าของ 𝑟𝑠1 , 𝑟𝑠2 , 𝑟𝑠3 , … , 𝑟𝑠𝑚 ดังนี้
ตารางที่ 1 ประโยคจากโครงสร้างประโยคแบบกลุ่มที่ 1 (T1-T14)
รูปแบบ
จานวนคา
ประโยคทีไ่ ด้
(T1) N x ADJ
21090 2879
60,718,110
(T2) N x BE x ADV
21090 4
2876
242,619,360
(T3) N x BE x NP1
21090 4
10545
889,576,200
(T4) N x V
21090 13028
274,760,520
(T5) N x V x PP
21090 13028 221
60,722,074,920
(T6) N x V x NP1
21090 13028 10545
2,897,349,683,400
(T7) N x V x NP1 x NP2 21090 13028 10545 10545 30,522,522,411,453,000
(T8) NP1 x ADJ
10545 2879
30,359,055
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ตารางที่ 1 ประโยคจากโครงสร้างประโยคแบบกลุ่มที่ 1 (T1-T14) (ต่อ)
รูปแบบ
จานวนคา
ประโยคทีไ่ ด้
(T9) NP1 x BE x ADV
10545 4
2876
121,309,680
(T10)NP1 x BE x NP2
10545 4
10545
444,788,100
(T11)NP1 x V
10545 13028
137,380,260
(T12) NP1 x V x PP
10545 13028 221
30,361,037,460
(T13)NP1 x V x NP2
10545 13028 10545
1,448,674,841,700
(T14)NP1 x V x NP2 x NP3 10545 13028 10545 10545 15,276,276,205,726,500
จากตารางที่ 1 นาเอาคาแต่ละชนิดจาก LEXiTRON มาใช้งานสร้างประโยคที่ถูกต้องตามหลักของไวยากรณ์
และการวิจัยนี้นาข้อมูลจากการสร้างประโยคดังกล่าวนามาต่อยอดเพื่อสร้างเป็นประโยคความรวมขึ้นใหม่ รูปแบบ
ประโยคความรวมที่นามาพิจารณาในงานวิจัยนี้ ได้แก่
1) ประโยคความรวมแบบคล้อยตามกัน
ประกอบด้วย รูปแบบประโยค 2 รูปแบบ คือ 𝐶𝑃1 คือ (rsi + Rc1 +rsk) มี Rc1 (word)----(บรรจุ 3 คาว่า
และ, แล้วจึง, ครั้นจึง) และ 𝐶𝑃2 คือ (rsi + Rc1 (word1)+rsk+ Rc1 (word2)) Rc1(บรรจุ 3 คาว่า แล้ว..จึง, ทั้ง...และ,
เมื่อ...ก็)
2) ประโยคความรวมแบบขัดแย้งกัน
ประกอบด้วย รูปแบบประโยค 2 รูปแบบ คือ 𝐶𝑃1 คือ (rsi + Rc1 +rsk) มี Rc1 (word)----(บรรจุ 2 คาว่า แต่,
แต่ทว่า) และ 𝐶𝑃2 คือ (rsi + Rc1 (word1)+rsk+ Rc1 (word2)) Rc1(บรรจุ 4 คาว่า กว่า..ก็, แม้ว่า...แต่, แต่...ก็, ถึง...ก็)
3) ประโยคความรวมแบบเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง
ประกอบด้วย รูปแบบประโยค 2 รูปแบบ คือ 𝐶𝑃1 คือ (rsi + Rc1 +rsk) มี Rc1 (word)----(บรรจุ 4 คาว่า
หรือ, หรือไม่ก็, มิฉะนั้น, ไม่เช่นนั้น) และ 𝐶𝑃2 คือ (rsi + Rc1 (word1)+rsk+ Rc1 (word2)) Rc1(บรรจุ 1 คาว่า ไม่..ก็)
4) ประโยคความรวมแบบเป็นเหตุเป็นผลกัน
ประกอบด้วย รูปแบบประโยค 2 รูปแบบ คือ 𝐶𝑃1 คือ (rsi + Rc1 +rsk) มี Rc1 (word)----(บรรจุ 1 คาว่า จึง)
และ 𝐶𝑃2 คือ (rsi + Rc1 (word1)+rsk+ Rc1 (word2)) Rc1(บรรจุ 3 คาว่า ดังนั้น...จึง, ฉะนั้น...จึง, เพราะฉะนั้น...จึง)
ผลการวิจัย
ผ ล ก า ร ท ด ล อง เ ชิ ง ท ฤ ษ ฎี ก า ร ส ร้ า ง ป ร ะ โ ย ค แ บ บ ไม่ พึ่ ง บ ริ บ ท ไ ด้ นา จา น ว น ป ร ะ โ ย ค จ า ก
𝑟𝑠1 , 𝑟𝑠2 , 𝑟𝑠3 , … , 𝑟𝑠14 ∈ 𝑅𝑆 เมื่ อ 𝑟𝑠𝑗 ตามรู ป แบบและข้ อ มู ล ที่ พิ จ ารณามาสู่ ก ารทดลองเชิ ง ทฤษฎี นี้ จะได้
ผลลัพธ์ของประโยคจานวนมาก ดังนั้นในการนาเสนอต่อไปนี้ จะเลือกนาเสนอเฉพาะการนาเข้าพอสังเขปเท่านั้น
1) พิจารณาการสร้างประโยคความรวมแบบคล้อยตามกัน ด้วยข้อมูล นาเข้าของประโยคจาก T1 นาไป
ครอสโปรดักจาก T1 ถึง T14 จะได้ผลของการสร้างประโยคดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 2 จานวนประโยคคล้อยตามกัน
รูปแบบ
rsi
rsk
Rc1 ของ Rc1 ของ
นาเข้า
𝐶𝑃1 𝐶𝑃2
T1, T1 60,718,110 60,718,110
3
3
T1, T2 60,718,110 242,619,360
3
3
T1, T3 60,718,110 889,576,200
3
3
T1, T4 60,718,110 274,760,520
3
3
T1, T5 60,718,110 60,722,074,920
3
3
T1, T6 60,718,110 2,897,349,683,400
3
3
T1, T7 60,718,110 30,522,522,411,453,000 3
3
T1, T8 60,718,110 30,359,055
3
3
T1, T9 60,718,110 121,309,680
3
3
T1, T10 60,718,110 444,788,100
3
3
T1, T11 60,718,110 137,380,260
3
3
T1, T12 60,718,110 30,361,037,460
3
3
T1, T13 60,718,110 1,448,674,841,700
3
3
T1, T14 60,718,110 15,276,276,205,726,500 3
3
รวม

ประโยคคล้อยตามกันทีไ่ ด้
𝐶𝑃1
𝐶𝑃2
1.106x1016
1.106 x1016
4.419 x1016
4.419 x1016
1.620 x1017
1.620 x1017
5.004 x1016
5.004 x1016
1.106 x1019
1.106 x1019
5.277 x1020
5.277 x1020
5.559 x1024
5.559 x1024
5.530 x1015
5.530 x1015
2.209 x1016
2.209 x1016
8.102 x1016
8.102 x1016
2.502 x1016
2.502 x1016
5.530 x1018
5.530 x1018
2.638 x1020
2.638 x1020
2.782 x1024
2.782 x1024
8.343x1024
8.343x1024

ผลการทดลองในตารางที่ 2 เกิดจากรูปแบบประโยคคล้อยตามกัน 2 รูปแบบ โดยที่ 𝐶𝑃1 คือ rsi + Rc1 +rsk
มี Rc1 3 คา ได้แก่ และ, แล้วจึง, ครั้นจึง และ 𝐶𝑃2 คือ rsi + Rc1 (word1)+rsk+ Rc1 (word2)) Rc1 3 คา ได้แก่ แล้ว..
จึง, ทั้ง...และ, เมื่อ...ก็ เมื่อคานวณตามรูปแบบจะเกิดเป็นผลคูณคาร์ทีเชียลของ rsi x Rc1 x rsk เช่น พิจารณา T1, T3
และ 𝐶𝑃1 จะใช้ จ านวนประโยคของ T1x 𝐶𝑃1x T3 จะได้ ป ระโยคที่ มี เนื้ อความคล้ อยตามกัน ด้ วยผลการคานวณ
60,718,110x3x889,576,200 = 1.620 x1017 การคานวณด้วยการครอสโปรดักในแต่ละแถวของการคานวณต่างใช้
การคานวณ ในลั ก ษณะเดี ย วกั น ด้ ว ยการทดลองนี้ จ ะได้ ผลรวมของประโยค คล้ อ ยตามกั น จานวน
8.343x1024+8.343x1024 = 1.668x1025 ประโยค
พิจารณาการสร้างประโยคความรวมแบบขัดแย้งกัน ด้วยข้อมูลนาเข้าของประโยคจาก T1 นาไปครอสโปรดัก
จาก T1 ถึง T14 จะได้ผลของการสร้างประโยคดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 3 จานวนประโยคขัดแย้งกัน
รูปแบบ
rsi
rsk
นาเข้า
T1, T1 60,718,110 60,718,110
T1, T2 60,718,110 242,619,360
T1, T3 60,718,110 889,576,200
T1, T4 60,718,110 274,760,520
T1, T5 60,718,110 60,722,074,920
T1, T6 60,718,110 2,897,349,683,400
T1, T7 60,718,110 30,522,522,411,453,000
T1, T8 60,718,110 30,359,055
T1, T9 60,718,110 121,309,680
T1, T10 60,718,110 444,788,100
T1, T11 60,718,110 137,380,260
T1, T12 60,718,110 30,361,037,460
T1, T13 60,718,110 1,448,674,841,700
T1, T14 60,718,110 15,276,276,205,726,500

Rc1 ของ
𝐶𝑃1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Rc1 ของ
𝐶𝑃2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
รวม

ประโยคขัดแย้งกันที่ได้
𝐶𝑃1
𝐶𝑃2
7.373 x1015
1.474 x1016
2.946 x1016
5.892 x1016
1.080 x1017
2.160 x1017
3.336 x1016
6.673 x1016
7.373 x1018
1.474 x1019
3.518 x1020
7.036 x1020
3.706 x1024
7.413 x1024
3.686 x1015
7.373 x1015
1.473 x1016
2.946 x1016
5.401 x1016
1.080 x1017
1.668 x1016
3.336 x1016
3.686 x1018
7.373 x1018
1.759 x1020
3.518 x1020
1.855 x1024
3.710 x1024
5.562x1024
1.112x1025

ผลการทดลองในตารางที่ 3 เกิดจากรูปแบบประโยค 2 รูปแบบ คือ 𝐶𝑃1 คือ (rsi + Rc1 +rsk) มี Rc1
(word)----(บรรจุ 2 คาว่า แต่, แต่ทว่า) และ 𝐶𝑃2 คือ (rsi + Rc1 (word1)+rsk+ Rc1 (word2)) Rc1(บรรจุ 4 คาว่า
กว่า..ก็, แม้ว่า...แต่, แต่...ก็, ถึง...ก็) คานวณตามรูปแบบผลคูณคาร์ทีเชียน rsi x Rc1 x rsk เช่น พิจารณา T1, T10 และ
𝐶𝑃1 จะใช้ T1x 𝐶𝑃1 x T10 จะได้ 60,718,110x2x444,788,100 = 5.401 x1016 เป็นต้น ผลรวมของประโยค
เนื้อความขัดแย้งกันจานวน 5.562x1024+1.112x1025 = 1.668x1025 ประโยค
2) พิจารณาการสร้างประโยคความรวมแบบเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ด้วยข้อมูลนาเข้าของประโยคจาก T1
นาไปครอสโปรดักจาก T1 ถึง T14 จะได้ผลของการสร้างประโยคดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 4 จานวนประโยคเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง
รูปแบบ
rsi
rsk
Rc1 ของ Rc1 ของ
นาเข้า
𝐶𝑃1 𝐶𝑃2
T1, T1 60,718,110 60,718,110
4
1
T1, T2 60,718,110 242,619,360
4
1
T1, T3 60,718,110 889,576,200
4
1
T1, T4 60,718,110 274,760,520
4
1
T1, T5 60,718,110 60,722,074,920
4
1
T1, T6 60,718,110 2,897,349,683,400
4
1
T1, T7 60,718,110 30,522,522,411,453,000 4
1
T1, T8 60,718,110 30,359,055
4
1
T1, T9 60,718,110 121,309,680
4
1
T1, T10 60,718,110 444,788,100
4
1
T1, T11 60,718,110 137,380,260
4
1
T1, T12 60,718,110 30,361,037,460
4
1
T1, T13 60,718,110 1,448,674,841,700
4
1
T1, T14 60,718,110 15,276,276,205,726,500 4
1
รวม

ประโยคเลือกอย่างใดอย่างหนึง่ ที่ได้
𝐶𝑃1
𝐶𝑃2
1.474 x1016
3.686 x1015
5.892 x1016
1.473 x1016
2.160 x1017
5.401 x1016
6.673 x1016
1.668 x1016
1.474 x1019
3.686 x1018
7.036 x1020
1.759 x1020
7.413 x1024
1.853 x1024
7.373 x1015
1.843 x1015
2.946 x1016
7.365 x1015
1.080 x1017
2.700 x1016
3.336 x1016
8.341 x1015
7.373 x1018
1.843 x1018
3.518 x1020
8.796 x1019
3.710 x1024
9.275 x1023
1.112x1025
2.781x1024

ผลการทดลองในตารางที่ 4 เกิดจากรูปแบบประโยค 2 รูปแบบ คือ 𝐶𝑃1 คือ (rsi + Rc1 +rsk) มี Rc1 (word)---(บรรจุ 4 คาว่า หรือ, หรือไม่ก็, มิฉะนั้น, ไม่เช่นนั้น) และ 𝐶𝑃2 คือ (rsi + Rc1 (word1)+rsk+ Rc1 (word2)) Rc1(บรรจุ
1 คาว่า ไม่..ก็) เมื่อคานวณตามรูปแบบจะเกิดเป็นผลคูณคาร์ทีเชียลของ rsi x Rc1 x rsk เช่น พิจารณา T1, T8 และ
𝐶𝑃2 จะใช้จานวนประโยคของ T1x 𝐶𝑃2 x T8 จะได้ประโยคที่มีเนื้อความเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ด้วยผลการคานวณ
60,718,110x1x30,359,055 = 1.843 x1015 การคานวณด้วยการครอสโปรดักในแต่ละแถวของการคานวณต่างใช้
การคานวณในลักษณะเดียวกัน ด้วยการทดลองนี้จะได้ผลรวมของประโยคเนื้อความเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งจานวน
1.112x1025+2.781x1024 = 1.390x1025 ประโยค
3) พิจารณาการสร้างประโยคความรวมแบบเป็นเหตุเป็นผลกัน ด้วยข้อมูลนาเข้าของประโยคจาก T1
นาไป ครอสโปรดักจาก T1 ถึง T14 ตามรูปแบบดังที่นาเสนอมาแล้ว จะได้ผลของการสร้างประโยคดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 5 จานวนประโยคเป็นเหตุเป็นผลกัน
รูปแบบ
rsi
rsk
Rc1 ของ Rc1 ของ
นาเข้า
𝐶𝑃1 𝐶𝑃2
T1, T1 60,718,110 60,718,110
1
3
T1, T2 60,718,110 242,619,360
1
3
T1, T3 60,718,110 889,576,200
1
3
T1, T4 60,718,110 274,760,520
1
3
T1, T5 60,718,110 60,722,074,920
1
3
T1, T6 60,718,110 2,897,349,683,400
1
3
T1, T7 60,718,110 30,522,522,411,453,000 1
3
T1, T8 60,718,110 30,359,055
1
3
T1, T9 60,718,110 121,309,680
1
3
T1, T10 60,718,110 444,788,100
1
3
T1, T11 60,718,110 137,380,260
1
3
T1, T12 60,718,110 30,361,037,460
1
3
T1, T13 60,718,110 1,448,674,841,700
1
3
T1, T14 60,718,110 15,276,276,205,726,500 1
3
รวม

ประโยคเป็นเหตุเป็นผลกันที่ได้
𝐶𝑃1
𝐶𝑃2
3.686 x1015
1.106 x1016
1.473 x1016
4.419 x1016
5.401 x1016
1.620 x1017
1.668 x1016
5.004 x1016
3.686 x1018
1.106 x1019
1.759 x1020
5.277 x1020
1.853 x1024
5.559 x1024
1.843 x1015
5.530 x1015
7.365 x1015
2.209 x1016
2.700 x1016
8.102 x1016
8.341 x1015
2.502 x1016
1.843 x1018
5.530 x1018
8.796 x1019
2.638 x1020
9.275 x1023
2.782 x1024
2.781x1024
8.343x1024

ผลการทดลองในตารางที่ 5 เกิดจากรูปแบบประโยค 2 รูปแบ คือ 𝐶𝑃1 คือ (rsi + Rc1 +rsk) มี Rc1 (word)---(บรรจุ 1 คาว่า จึง) และ 𝐶𝑃2 คือ (rsi + Rc1 (word1)+rsk+ Rc1 (word2)) Rc1(บรรจุ 3 คาว่า ดังนั้น...จึง, ฉะนั้น...จึง,
เพราะฉะนั้น...จึง) เมื่อคานวณตามรูปแบบจะเกิดเป็นผลคูณคาร์ทีเชียลของ rsi x Rc1 x rsk เช่น พิจารณา T1, T8 และ
𝐶𝑃2 จะใช้ จ านวนประโยคของ T1x 𝐶𝑃2 x T8 จะได้ ป ระโยคที่ มี เ นื้ อ ความเป็ น เหตุ เ ป็ น ผลกั น ด้ ว ยผลการค านวณ
60,718,110x3x30,359,055 = 5.530 x1018 การคานวณด้วยการครอสโปรดักในแต่ละแถวของการคานวณต่างใช้
การค านวณในลักษณะเดีย วกัน ด้ ว ยการทดลองนี้จ ะได้ผ ลรวมของประโยคเนื้อความเป็นเหตุ เป็นผลกันจานวน
2.781x1024+8.343x1024 = 1.112x1025 ประโยค
อภิปรายผลการทดลอง
จากผลการวิจัยดังกล่าวเกิดจากการทดลองเชิงทฤษฎีที่นาเสนอการนาเข้าเพียงแค่ rsi รูปแบบ T1 นาไป
ครอสโปรดักกับรูปแบบเพียงแค่ 14 รูปแบบ ร่วมกับ รูปแบบประโยคความรวมเพียง 2 รูปแบบในแต่ละชนิดของ
ประโยคความรวมเท่านั้น ซึ่งแต่ละรีเลชันมีจานวนเรคคอร์ดหรือคาที่บรรจุอยู่ภายในไม่เกิน 4 คา ทาให้สามารถสร้าง
ประโยคความรวมได้จานวนทั้งสิ้น 5.840x1025 ประโยค ในการดาเนินการทดลองด้วยข้อมูลจริง สามารถใช้ T2 ถึง
T14 มาตั้งต้นเป็น rsi และคานวณครอสโปรดักได้เช่นเดียวกับ T1 ซึ่งจะทาให้ให้ได้ผลการสร้างประโยคความรวมได้ อีก
821

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ครบรอบ 60 ปี
ความท้าทายในการพัฒนานวัตกรรมเพือ่ ความยั่งยืน : 24 มิถุนายน 2565

เป็นจานวนมาก นอกจากนั้น ยังสามารถเพิ่มรูปแบบตั้งต้นให้มากกว่า 14 รูปแบบดังที่นาเสนอมาได้อีก จึงยิ่งทาให้
ตัวแบบนี้สามารถสร้างประโยคความรวมภาษาไทยได้มากยิ่งขึ้นไปอีก
แต่อย่างไรก็ตาม ประโยคที่สร้างขึ้นมาจากตัวแบบนี้จาเป็นต้องนาไปวิเคราะห์ความหมายเชิงบริบทเพิ่มเติ ม
ก่อนนาไปใช้งานจริง เนื่องจากประโยคที่ได้จากงานวิจัยนี้จะถูกต้องตามหลักการสร้างประโยคตามไวยากรณ์เท่านั้น
ดังนั้นบางประโยคอาจไม่ได้มีความหมายเชิงบริบทก็เป็นได้
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์พัฒนาตัวแบบทางซอฟต์แวร์ใหม่โดยอาศัยฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์และใช้พีชคณิต
เชิงสัมพันธ์ ใช้ตัวดาเนินการครอสโปรดักรีเลชันเป็นกฎการสร้างประโยคตามรูปแบบไวยากรณ์ไทย เพื่อให้สามารถ
สร้างประโยคความรวมภาษาไทยที่มีเนื้อความคล้อยตามกัน เนื้อความขัดแย้งกัน เนื้อความเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง
และเนื้อความเป็นเหตุเป็นผลกัน ผลการวิจัยพบว่า ตัวแบบที่พัฒนาขึ้นสามารถสร้างจานวนประโยคได้แบบผลคูณ
คาร์ทีเชียนตามจานวนเรคคอร์ดของตารางในฐานข้อมูลคูณกัน ทดลองทางทฤษฎีด้วยตัวอย่างรูปแบบนาเข้า 14 รูปแบบ
ด้วยจานวนประโยค 4.506x1016 ประโยค ผลการทดลองพบว่า ตัวแบบนี้สามารถสร้างประโยคความรวมภาษาไทย
แบบไม่พึ่งบริบทได้ 5.840x1025 ประโยค ผลของงานวิจัยนี้เหมาะสาหรับนาไปต่อยอดเพื่อสกัดเอาประโยคที่ดีนาเข้าสู่
การเรียนรู้เครื่องจักร (Machine Learning) และใช้ในตัวแบบภาษา (Language Model) ได้ อีกทั้งยังสามารถนาไป
ต่อยอดสู่การพัฒนาเป็นโมเดลในการสร้างประโยคภาษาไทยแบบพึ่งบริบทได้หรือปรับใช้กับภาษาอังกฤษและภาษา
อื่นๆ สาหรับการวิจัยการประมวลผลภาษาธรรมชาติได้อีกด้วย
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THROUGH NEWS ARTICLES
ทัศนคติของผู้เรียนชาวไทยต่อการเรียนภาษาอังกฤษผ่านบทความข่าว
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Abstract
The study investigated L1 Thai EFL learners’ attitudes towards learning English through
news articles. To investigate this issue, 161 L1 Thai learners studying in a secondary school level
who studied in an English course using new articles as main teaching materials for teaching reading
and vocabulary took a questionnaire in Thai asking about their attitudes towards learning English
through news articles based on their experience from the course. The findings showed that, with
an average score of 4.45, the students demonstrated positive attitudes toward the teaching
materials. With the highest scores of 4.84, the results from the questionnaire suggested that the
learners believe that the language of news articles is different from the language in English
textbooks and they like the variety of genres and sections in the newspaper. The results also
demonstrate the most preferable news topic in the students’ opinions. The results of this study
offer pedagogical implications to classroom teaching in that using news articles in the classroom
can help students effectively improve their reading skills and vocabulary knowledge.
Keywords: English Language Teaching, EFL, News Articles, Authentic Materials

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติของผู้เรียนชาวไทยต่อการเรียนภาษาอังกฤษผ่านบทความข่าว ในการศึกษานี้
ผู้ เรี ย นชาวไทยในระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา จ านวน 161 คน ท าการตอบแบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ทั ศ นคติ ต่ อ การเรี ย น
ภาษาอังกฤษผ่านบทความข่าวจากประสบการณ์ในชั้นเรียน ผู้เรียนทั้งหมดเข้าเรียนในชั้นเรียนที่ใช้บทความข่าวเป็น
เอกสารหลักในการสอนและพัฒนาทักษะการอ่านและคาศัพท์ภาษาอังกฤษ ผลการศึกษาพบว่า ผู้เรียนมีทัศนคติใน
เชิงบวกต่อการเรียนภาษาอังกฤษผ่านบทความข่าว (จากคะแนนเฉลี่ย 4.45) อีกทั้งผลการศึกษาที่ได้คะแนนเฉลี่ย
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สูงสุดถึง 4.84 แสดงให้เห็นว่าผู้เรียนมีความเห็นว่าภาษาในบทความข่าวมีความแตกต่างจากภาษาในหนังสือเรียนปกติ
และผู้เรียนมีความพึงพอใจในความหลากหลายของประเภทและหมวดหมู่ของข่ าว งานวิจัยนี้ยังรายงานถึงประเภท
ของหัวข้อข่าวที่ผู้เรียนพึงพอใจมากที่สุด นอกจากนี้ ผลการศึกษานี้ยังเสนอแนะแนวทางการนาบทความข่าวมาใช้ใน
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในห้องเรียนเพื่อช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการอ่านและความรู้ด้านคาศัพท์ภาษาอังกฤษ
อีกด้วย
คาสาคัญ: การสอนภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ ข่าว สื่อการเรียนการสอนแบบ
เอกสารจริง
Introduction
We are now in the information era. It is undeniable that information is ubiquitous in various
forms. Information is rushing through to keep up with the pace of the world that is moving fast. As
the era changes, everything changes, and learners change as well. As a result, the teaching
methods used in language classrooms have to change.
For many years, English has been taught in classrooms. English learners study English skills
and practice those skills only in classrooms, rarely having chances to be exposed to other
situations beyond classrooms. Used in the classroom setting, textbooks have long been used for
many years and are considered a conventional method. Teachers have used language textbooks
as class materials from which the students have learned language skills.
In order to adapt to this new era, English learning and teaching, especially in the countries
where English is taught as a foreign language, needs authentic materials to connect classroom
instruction to the real world. Authentic materials can help students studying English as a foreign
language (EFL) to learn how English is actually used in real-life situations. Some scholars believe
that the easiest and best way to learn and teach the English language in a country of Kachru’s
(1992) expanding circle where English serves limited purposes and is used as another foreign
language is authentic materials.
To be authentic materials, Ahella (1990) defined that they are any materials created by
native speakers aiming to communicate among themselves by using real language for real-life
situations. In other words, this type of material is not designed for teaching and learning purposes
that could lead to the simplification or modification of the language to be appropriate for learning
and teaching.
For many EFL instructors, using a newspaper as an authentic material is the first thing
coming to their mind when they have to choose an authentic reading activity due to its several
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advantages ranging from its easy accessibility in every country and its variety of sections matching
every learner’s interest to its presentation of new vocabulary and grammatical structures (Umirova,
2020). As a result, newspapers have been widely used in English learning and teaching for many
years, and there are a great number of studies on the topic.
From the benefits of newspapers in learning and teaching English, this research aims to
investigate the effects of this learning and teaching method from the aspects of EFL learners who
studied English reading skills by using news articles.
Research Objectives
The objective of the research is to investigate the attitudes of Thai EFL students about the
benefits of using news articles in English learning and teaching in the classroom.
Literature Review
Benefits of using news articles in classrooms
Newspapers are considered “living textbooks”, having been used in classrooms for many
years. Farmer (2008), Tafida and Dalhatu (2014), and Vavla (2009) believed that news articles are
also interesting and motivating materials, making learning enjoyable and more interactive.
In addition to the enjoyable learning atmosphere that news articles have created, Brown
(1999) and Pan (2014) suggested that news articles help develop learners’ linguistic abilities and
improve their performance in English skills. Especially in reading skills, Rahmasari (2013) claimed
that students’ reading skills were improved from reading news articles and their reading scores
were higher than their counterparts’ scores who depended only on textbooks. Apart from the
reading skill, Muzdalifah and Van FC ( 2018) demonstrated that learners improve their speaking
ability after listening to news reports.
Learning English through news articles has an effect on vocabulary knowledge as well
(Manasrah & Al-Khawaldeh, 2014; Tafida & Dalhatu, 2014). Brown (1999) used online newspapers in
his study and explained the result that internet reading activity enlarged vocabulary knowledge
and forced them to make inferences about unfamiliar words from the context. This claim was
supported by the study of Manasrah and Al-Khawaldeh ( 2014) stating that learners who are
interested in English news articles unintentionally understand and effectively use a great deal of
vocabulary that they had not known before. The study of Shakibaei, Namaziandost, and Shahamat
(2019) also yielded another support as a group of participants who had learned English through
news articles gained higher scores in a vocabulary post-test test. However, Alina and Lavina (2018)
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stated that lexical resources in English news articles can be challenging and complicated for some
learners due to their headlines, abbreviations, and specific terms exclusively used in news. For this
reason, they suggested that English news articles provide both advantages and disadvantages in
using them in classrooms, so teachers should use them with careful consideration.
In addition to the benefits of developing learners’ linguistic and vocabulary knowledge,
news articles offer students an opportunity to update current events globally and regionally. News
contents also help students to be aware of the world and their communities. This also leads to an
engaging classroom discussion, which provides a great deal of knowledge and increases exposure
to the world to students (Pho-klang, 2020).
Moreover, bringing news articles to English classrooms can encourage students’ awareness
of cultures around the world (Abu-Al-Sha’r, 2009), especially cultures of English-speaking countries
reflected through the use of the English language in English news articles. This method can also
encourage students to look into issues in the world and controversial topics by practicing critical
thinking and discussion skills (Pho-Klang, 2020).
Another point worth considering is students’confidence.Tafida and Dalhatu (2014)
suggested that newspapers are an adult medium that students of all proficiency levels feel proud
of themselves when seen reading. This can lead to boosting students’ confidence in reading skills
and English overall. Likewise, news articles promote students’ autonomy in learning English
because Rahmasari ( 2013) stated that using news articles enhances reading beyond classroom
behavior and equips students with the tools, the confidence, and the motivation to continue
reading or studying from the news in the future.
In comparison to English textbooks, news articles offer a more current and wider range of
content. In addition to the variety in content, there is a variety in texts and language styles in
various genres, which cannot be found in conventional textbooks. As a result, students learn from
different grammatical structures, idioms, or several different constructions, which will advance
students’ reading and writing skills.
Lastly, news articles allow English teachers to choose them to match with students from
different backgrounds and proficiency levels. However, as there are ranges in the size of news
articles from short paragraphs to whole-page articles, teachers need to consider the language
complexity in the chosen articles, the quantity of information new t o students, and the
competency levels of students in order to choose the most appropriate news articles to be used
in the classroom (Pho-Klang, 2020).
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The use of news articles for English language teaching in Thailand
It is considered that English is taught as a foreign language in Thailand. In order to improve
students' English proficiency, the needs for authentic materials are crucial. As a result, English
teachers are more inclined to bring those authentic materials into classrooms to expose the
language use in real-life situations to their students.
There are two major English newspapers in Thailand: Bangkok Post and The Nation. They
are widely circulated in Thailand and also have their own web-based and mobile-based versions.
Both of them have been employed by English teachers in Thailand as they are easily accessible
and affordable. In the past, there was also an English magazine - Student Weekly – published by
the Bangkok Post offering content to students learning English through interviews, news stories,
and English exercises. English teachers encouraged students to read it and also tried to incorporate
it into their classrooms. However, the magazine was terminated in 2018 due to the effect of the
digital disruption and is now transforming to the Learning section on the Bangkok Post’s website
instead.
There have been several studies conducted to investigate aspects of the benefits of using
news articles in classrooms teaching English in Thailand. Most of them agreed that news articles
provide opportunities to see English in real contexts, develop English skills, especially reading
skills, and develop students’ vocabulary and vocabulary retention. These show that English
teachers and EFL students in Thailand have positive attitudes towards the use of news articles in
classrooms.
From all of the literature above, there are many benefits of the use of news articles in
classrooms. As a result, the research question for this study is established to investigate the
attitudes of Thai EFL students about the benefits of the use of news articles in English learning and
teaching in classroom settings.

Research Methods
I. Participants
161 Thai EFL students in grades 11 and 12 taking an English course using news articles
as the main materials in teaching reading and vocabulary. All participants in the study were
selected by the method of purposive sampling: students who studied in the course both in on-site
classrooms and on an online platform were then selected to provide the data to answer the
research question.

828

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ครบรอบ 60 ปี
ความท้าทายในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน : 24 มิถุนายน 2565

There are 86 students studying in the classroom and 75 students studying via an online
platform. Around 63 percent of participants live in Bangkok and surrounding areas and the rest live
in other provinces in Thailand.
II. Data collection and analysis method
A questionnaire in Thai in the form of Google Form consisting of newly formed 24
questions asking about the students’ attitudes toward learning English through news articles based
on their experiences from the course. The questionnaire items were designed to prove the
advantages of using English news articles in EFL classrooms from the previous studies, through the
aspects of learners. Each question is scored on a scale of 1-5.
Prior to the distribution of the questionnaire, the questionnaire items were tested and
evaluated for face validity by a small group of students who took the same course to ensure the
appropriateness of the questionnaire items to meet the research objective.
Before students answered the research items, they had been asked to complete an
online consent form first to ensure the ethics of the study.
The online Google Form was used because it is easy to distribute to students living in
different places online and it is simple for the participants to answer and for the researchers to
collect and analyze data. The language in the online questionnaire is Thai in order to facilitate the
participants to understand the statement quickly and accurately, and the statements were
translated into English later.
The data collected from the questionnaire were analyzed by using Microsoft Excel to
provide basic descriptive statistics.

Results
All 24 items in the questionnaire are demonstrated in the following tables.
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Table 1 Descriptive statistics of 22 rated research items (N = 161)
Items
Statements
1 News articles are interesting for learning English.
2 I like the topics in the news articles more than the
typical topics in English textbooks.
3 The stories in news articles are more interesting than
the stories in English textbooks.
4 The stories in news articles are more authentic than the
stories in English textbooks.
5 The language of news articles is different from the
language in English textbooks.
6 Reading news articles is easier than reading the passages
in English textbooks.
7 The vocabulary in news articles seems to be familiar.
8 I can understand the meaning of the unknown
vocabulary by using context clues in the news articles.
9 I like the variety of genres and sections in the
newspapers.
10 Learning English through news articles helps me be
aware of interesting and current events in the local and
world communities.
11 Learning English through news articles helps me
understand and learn more about other cultures.
12 Learning English through news articles is more beneficial
to me than learning through English textbooks.
13 I improve my reading skills when I learn English through
news articles.
14 I learn more vocabulary by learning English through
news articles.
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Mean
4.71
4.75

S.D.
0.52
0.56

4.60

0.63

4.69

0.61

4.84

0.68

3.62

1.08

3.57
4.27

0.95
0.76

4.84

0.41

4.70

0.56

4.61

0.65

4.63

0.60

4.65

0.56

4.74

0.53
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Table 1 Descriptive statistics of 22 rated research items (N = 161) (continue)
Items
Statements
Mean
15 I pay attention to text organization and writing style in
4.28
different news articles.
16 I pay attention to vocabulary and its use in different
4.52
news articles.
17 I am more confident when I am able to read and
4.52
understand English news articles.
18 I am more motivated when I learn English through news
4.52
articles.
19 I feel that I want to read English news articles by myself
4.47
after learning English through news articles.
20 I actually read English news articles by myself after
4.04
learning English through news articles.
22 I prefer learning English with news articles to learning
4.59
English from English textbooks.
23 I prefer learning English with news articles to learning
4.11
English from any other methods.
Total
4.45

S.D.
0.83
0.67
0.70
0.72
0.86
1.01
0.63
0.87
0.70

The statistics of the table demonstrate that the overall mean of students’ attitudes
towards the use of English news articles in teaching and learning in classroom settings is 4.45,
which is considered a high score. Item 5 (the language of news articles is different from the
language in English textbooks.) and item 9 (I like the variety of genres and sections in the
newspapers.) have the highest mean of 4.84. On the contrary, item 7 (The vocabulary in news
articles seems to be familiar.) has the lowest score of 3.57 followed by item 6 (Reading news
articles is easier than reading the passages in English textbooks.) which has a score of 3.62.
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Table 2 Item 21 – Percentage of the learners’ frequency in reading English news articles
Description
Percentage
Everyday
11.8%
Every 2-3 days
22.2%
Once per week
20%
Every 1-2 weeks
19.3%
Once per month
19.3%
Every 2-3 months
7.4%
100%
Item 21 investigates how often the students read news articles in English, and the result
demonstrates that around 22 percent of students read news articles in English once every 2 or 3
days and around 20 percent of students read once a week.
Table 3 Item 24 – Percentage of the learners’ preferences on news article topics
Description
Percentage
Crime
21.7%
Miscellaneous
15.5%
Politics
14.3%
Accidents
9.9%
Environments
9.3%
Research
7.5%
Technology
6.8%
Disasters
5%
Economy
5%
Medicine
5%
100%
Item 24 investigates the most preferable news topic for the students. The result shows
that around 22 percent of the students prefer crime news. Following crime news, the
miscellaneous topic was chosen to be the most preferable by approximately 16 percent . In
contrast, the news topics about medicine, disasters, and business possess the lowest entries of
around 5 percent for each topic.
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Discussion
The result shows that news article is considered interesting in the learners’ aspect; the
results are in line with those of previous studies by Farmer (2008), Tafida and Dalhatu (2014) and
Vavla (2009). It can also be assumed that students prefer learning English from news articles to
English textbooks and that the students recognized the differences in the language use between
them.
The results prove that news articles are viewed by the students as an authentic material
for learning English and are believed to have a wide range of topics that interest students.
The use of news articles seems to help students improve their reading skill and their
vocabulary knowledge. The finding is consistent with the findings from Brown (1999), Rahmasari
(2013), and Pan (2014), supporting that the use of news articles seems to help students improve
their reading skill and their vocabulary knowledge.
The finding also accords with our earlier observation, which showed that using news
articles in teaching can boost students’ confidence in learning English and motivate them to read
more beyond class time. Although the students demonstrated the habits of reading news articles
outside of the classroom, the reading frequency varies among students. The variation in the result
from the participants can be caused by several factors, such as their time management skills or
the amount of their homework and responsibilities from the school.
However, there were lower average scores in items 6 (3.62) and 7 (3.57). They suggest that
students found that reading news articles and the vocabulary in news articles are not familiar to
half of the participants. A possible explanation for this might be that news articles contain difficult
vocabulary and complicated linguistic features for some participants.
Pedagogical implications
As the results from this present study and the earlier ones have shown, using news articles
as teaching materials in today’s classroom can help students effectively improve their reading
skills and vocabulary knowledge.
Interestingly, the present study raises the possibility that it can provide the students with
an enjoyable and interactive learning experience. Instructors teaching English are recommended to
use this teaching method in their classrooms. The instructors can use news articles as teaching
materials in their classrooms or assign students to do extensive reading outside the classrooms.
This can implicitly encourage students to read more and can promote learner autonomy as well.

833

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ครบรอบ 60 ปี
ความท้าทายในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน : 24 มิถุนายน 2565

However, choosing the articles to be used in the classroom must be done carefully. As the
result of this study suggest that some learners found that learning English through news articles is
not easy for them, English teachers have to carefully consider the level of learners’ proficiency
when choosing news topics and content. Teaching materials that are difficult in the aspect of
learners, especially those with low English proficiency, can frustrate, demotivate, or even
discourage them from learning English.
Another suggestion is that teachers can incorporate students’ needs by making them
decide about the article selection to be used in the classroom. This can make students feel
inclusive and empower students’ decisions, motivating them to be eager to participate attentively
in the classroom.
Conclusion
The main goal of the current study was to investigate the attitudes of Thai EFL students
who learn English through the use of news articles in the classroom. The investigation has shown
that the use of English news articles in teaching and learning English is consistent with previous
studies in the way that it benefits students by developing their English skills and vocabulary
knowledge; their global, national, local, and cultural knowledge; and their confidence and learning
autonomy. The current data from this study suggest the importance of the use of news articles as
authentic materials in the classroom and provide the implication for the pedagogy as well.
Suggestions
These findings provide the insights for future research to look closely at the actual English
proficiency level claimed to be improved after using the news articles in the English classes in
order to prove its usefulness more insightfully.
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พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
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บทคัดยอ
ชวงสถานการณโควิด-19 สถาบันอุดมศึกษาไดเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนจากการเรียนในที่ตั้งเปนเรียน
ผานระบบออนไลน ดวยบริบทการเรียนการสอนที่เปลี่ยนไปจึงอาจสงผลตอพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา ดังนั้น
การวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงคใน 1) การศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เรียนแบบออนไลน
ในชวงสถานการณการแพรระบาดของโควิด-19 และ 2) ศึกษาความเกี่ยวของของลักษณะสวนบุคคลกับพฤติกรรมการ
เรียนดังกลาว ผูวิจัยใชการวิจัยเชิงปริมาณ เก็บขอมูลดวยแบบสอบถามกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 521 คน
เลือกตัวอยางแบบบังเอิญ และวิเคราะหขอมูลดวยคาเฉลี่ย แสะสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเพื่อตอบวัตถุประสงคขอที่ 1
และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะหสหสัมพันธแบบเพียรสันเพื่อตอบวัตถุประสงคขอที่ 2
ผลการวิจัยพบวา นักศึกษามีพฤติกรรมการเรียนมากที่สุด คือ พฤติกรรมการเรียนดานความตั้งใจเรียนอยูในระดับมาก
รองลงมา คือ ดานความเชื่อมั่นในความสามารถในการเรียนรูดวยตนเอง และดานความชอบในการทํางานกลุมอยูใน
ระดับมาก สวนดานการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นในหองเรียน และดานมีแรงจูงใจในการเรียนอยูในระดับ
ปานกลาง และที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ลักษณะสวนบุคคลที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการเรียน ไดแก เพศ ชั้นป
และเกรดเฉลี่ยสะสม โดยนักศึกษาหญิงมีพฤติกรรมการเรียนดานความตั้งใจเรียนสูงกวาเพศชาย นักศึกษาชั้นปที่ 1 มี
พฤติกรรมการเรียนดานมีแรงจูงใจในการเรียนมากกวานักศึกษาชั้นป 4 และนักศึกษาชั้นป 1 2 และ 3 มีพฤติกรรม
การเรียนดานความตั้งใจเรียนสูงกวาชั้นป 4 นอกจากนี้ ยังพบวาเกรดเฉลี่ยสะสมมีความสัมพันธทางบวกกับระดับ
พฤติกรรมการเรียนดานความตั้งใจเรียนและดานมีแรงจูงใจในการเรียน แตมีความสัมพันธทางลบกับระดับพฤติกรรม
ดานความชอบในการทํางานกลุม
คําสําคัญ: พฤติกรรมการเรียน การเรียบแบบออนไลน นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชวงสถานการณโควิด-19
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Abstract
During the Covid- 19 pandemic, higher education institutions have changed their learning
management from on-site to online learning. Changes in teaching and learning contexts may affect
student learning behavior. Therefore, this research aims 1) to study the learning behaviors of Bangkok
University undergraduate students in online teaching during the Covid-19 pandemic and 2) to explore
the relevance of personal characteristics to such learning behaviors. As it is quantitative research,
the researcher collected data from 521 undergraduate students with questionnaires. Statistical
analyses for answering the first objective are mean and standard deviation, while those for the
second objective are one-way analysis of variance and Pearson's correlation analysis.
The results showed that the most learning behaviors of students were those regarding the
willingness to study at a high level, followed by confidence in their ability to self- learning and
preference for working in groups. Both of the latter were rated at a high level as well. The students’
participation in expressing opinions in the classroom and motivation in learning were at a moderate
level. Moreover, at the level of statistical significance of 0. 05, personal characteristics, including
gender, student year, grade, and cumulative grade point average were related to learning behaviors.
The female students had higher learning behaviors regarding learning intention than the male
students. The 1st year students had more learning behaviors in terms of motivation than those in
the 4th year. The 1st, 2nd, and 3rd year students had higher learning behaviors on study intention
than those in the 4th year. In addition, the cumulative GPA was positively correlated with the level
of learning behavior in terms of learning intention and motivation in learning. But there was a
negative correlation with the level of preference in group work behavior.
Keywords: Learning Behavior, Online Learning, Undergraduate Student, Covid-19 Pandemic
บทนํา
สถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 มีแนวโนมรุนแรงในวงกวางและ
ยืดเยื้อยาวนาน เพื่อเตรียมพรอมรับสถานการณ และใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานและนิสิต นักศึกษาไดเรียนรูอยาง
ตอเนื่อง ทําใหสถาบันอุดมศึกษาตองเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนจากการเรียนในที่ตั้งเปนเรียนผานระบบออนไลน
และเปนไปตามที่กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เรื่อง มาตรการและการเฝาระวังการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษาอยาง
ตอเนื่องตามสถานการณดังตอไปนี้
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ในวันที่ 17 มีนาคม 2563 ออกประกาศ อว. เรื่อง มาตรการและการเฝาระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (ฉบับที่ 3) “ใหสถาบันอุดมศึกษาหยุดดําเนินการสอนทุกรูปแบบยกเวนการสอนแบบออนไลน ปรับการ
เรียนการสอนจากแบบปกติเปนแบบออนไลนภายในวันที่ 1 เมษายน 2563” (สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.), 2564ก) ตอมาเมื่อสถานการณการะบาดของโรคโควิค-19 ดีขึ้น อว. ไดมี
ประกาศ อว. (ฉบับที่ 6) วันที่ 14 มิถุนายน 2563 “ใหพิจารณาจัดการเรียนการสอนเปนแบบปกติและแบบออนไลน
ผสมผสาน” (สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.), 2564ข) และในวันที่ 12
สิ ง หาคม 2563 มี ก ารออกประกาศ อว. (ฉบั บ ที่ 7) “การจั ด การเรี ยนการสอนสามารถจั ดการเรีย นการสอนใน
ห องเรี ย นได และใช ก ารเรี ย นการสอนผสมผสานระหว างในที่ตั้ ง (onsite) ตามปกติ ร ว มกั บออนไลน (online)”
(สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.), 2564ค) แตเมื่อสถานการณแ พร
ระบาดแยลงเนื่องจากมีผู ติด เชื้อเพิ่ ม ขึ้น อว. ไดมีประกาศ อว. (ฉบับที่ 8) วันที่ 21 ธันวาคม 2563 “ใหสถาบั น
การศึกษาจัดเตรียมทรัพยากรและโครงสรางพื้นฐานที่จําเปน เชน ระบบการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน”
(สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.), 2563ง) ตอดวยประกาศ อว. (ฉบับที่
9) วันที่ 2 มกราคม 2564 “หามใชอาคารหรือสถานที่ของสถาบันการศึกษาทุกประเภทที่ตั้งอยูในเขตพื้นที่กําหนดเปน
พื้นที่ควบคุมสูงสุด เพื่อจัดการเรียนการสอน ลักษณะการศึกษาปรับรูปแบบการเรียนการสอนโดยเนนการเรียนการ
สอนในรูปแบบออนไลนหรือแบบผสมผสานและปรับวิธีการวัดประเมินผลใหสอดคลองกับสถานการณ” (สํานักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.), 2564ก) เมื่อสถานการณดีขึ้นอีกครั้ง อว. ไดมี
ประกาศ อว. (ฉบับที่ 10) วันที่ 29 มกราคม 2564 “ผอนคลายใหสถาบันการศึกษาในพื้นที่ควบคุมสูงสุดพิจารณา
จัดการเรียนการสอนในสถานที่ไดควรเนนการเรียนการสอนแบบผสมผสานทั้งแบบออนไลนและแบบสอนในชั้นเรียน”
(สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.), 2564ข) แตเมื่อจํานวนผูติดเชื้อเริ่ม
เพิ่มขึ้นอีกครั้ง ประกาศ อว. (ฉบับที่ 11) วันที่ 17 เมษายน 2564 ใหสถานศึกษา “งดการเรียนการสอนในสถานที่ให
จั ด การเรี ย นการสอนแบบออนไลน แ ละปรั บ วิ ธี ก ารวั ด ประเมิ น ผลให ส อดคล อ งกั บ สถานการณ ” (สํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.), 2564ค) และในชวงตอมาอว. ออกประกาศ อว.
(ฉบับที่ 12) วันที่ 30 เมษายน 2564 “ใหหามใชอาคารหรือสถานที่ของสถาบันการศึกษาในจัดการเรียนการสอนที่มี
ผูเขารวมกิจกรรมจํานวนมาก โดยใหจัดการเรียนการสอนเปนแบบออนไลน” (สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.), 2564ง) เมื่อสถานการณดีขึ้นอีกครั้ง แตอยางไรก็ตามสถานการณการแพร
ระบาดยังดําเนินตอไป
มหาวิทยาลัยกรุงเทพไดมีประกาศเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนการสอนในชวงสถานการณการแพร
ระบาดของโควิด-19 การปรับการเรียนการสอนเปนแบบออนไลนและการเรียนการสอนแบบผสมผสานตามประกาศ
ดังกลาวขางตนของ อว. (มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2564ก; 2564ข) ใหมีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน โดย
จัดการเรียนการสอนผานโปรแกรมประชุมทางไกลตามความสะดวกของผูสอนและผูเรียน เชน ซูม (Zoom) กูเกิ้ลมีท
(Google Meet) โมโครซอฟท ทีมส (Microsoft Teams) เปนตน รวมทั้งมีการใชแอปพลิเคชันเสริมสําหรับเรียนแบบ
ออนไลน เชน การสงสื่อการสอน และการรับสงงาน ผานกูเกิ้ลคลาสรูม (Google Classroom) และการติดตอสื่อสาร
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นักศึกษาผานไลน (LINE) เปนตน ซึ่งผูสอนสามารถเลือกใชเครื่องมือและรูปแบบการสอนตามความเหมาะสมกับ
สถานการณ ณ ขณะนั้น
การเรียนแบบออนไลนมีขอดีที่อํานวยความสะดวกในการเดินทาง ลดการแออัดของผูคนและพื้นที่ รวมทั้ง
การเผชิญภัยพิบัติดานสุขภาพและอุบัติเหตุ ยังชวยพัฒนาการเรียนรูจากการที่ผูสอน และผูเรียนรวมสรางองคความรู
ดวยกันทําใหเกิดบรรยากาศของการตื่นตัวการเรียนรูท้งั 2 ฝาย และสรางบรรยากาศการรวมมือและการมีสวนรวมทั้ง
ผูสอนและผูเรียน อีกทั้งลดความกดดันในเรื่องเวลาและระยะทางเนื่องจากผูเรียนสามารถเขาถึงเนื้อหาในการสอนได
งายและตลอดเวลา (กาญจนา เงารังษี, 2563) แตในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลนอาจเกิดอุปสรรคที่ทําให
การเรียนขาดประสิทธิภาพ อาทิ ทัศนคติของผูสอนยังชอบสอนแบบบรรยายอยางเดียว ผูสอนขาดความชํานาญใน
การใชเทคโนโลยีเกี่ยวกับการเรียนการสอนแบบออนไลน สื่อการสอนไมนาสนใจ ผูเรียนขาคความพรอมดานอุปกรณ
เปนตน (จักรกฤษณ โพดาพล, 2563)
รูปแบบการเรียนการสอนที่เปลี่ยนแปลงมาเปนรูปแบบออนไลนอาจสงผลตอพฤติกรรมการเรียนซึ่งเปน
คุณลักษณะทางจิตใจอยางหนึ่งที่มีผลโดยตรงตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามแนวคิดของ (Bloom, 1976) ที่กลาววา
ผูเรียนที่มีแรงจูงใจที่ทําใหผูเรียนเกิดความอยากเรียน อยากรูสิ่งใหม เชน ความสนใจในวิชาเรียน เจตคติตอเนื้อหาวิชา
ระบบการเรียนและสถาบัน การยอมรับความสามารถของตนเองจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีกวา (สุพิชญกฤตา
พักโพธิ์เย็น, 2560; Bloom, 1976)
ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพที่เรียน
ผานระบบออนไลนในชวงสถานการณโควิด-19 และปจจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมดังกลาว เพื่อใหไดขอมูลพฤติกรรม
การเรียนและปจจัยที่เกี่ยวของเปนสวนชวยในการกําหนดแนวทางและวางแผนพัฒนาการเรียนการสอนในแบบ
ออนไลนสําหรับผูเกี่ยวของ อาทิ ผูบริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย ตอไป
วัตถุประสงคการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคดังนี้
1) ศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ในการเรียนแบบออนไลน
ชวงสถานกาณโควิด-19
2) ศึกษาลักษณะสวนบุคคลที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ ในการเรียนแบบออนไลนชวงสถานการณการโควิด-19

วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
การเรียนแบบออนไลน
การเรียนแบบออนไลน (Online learning) เปนการเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตที่ใชเทคโนโลยีสมัยใหม
เชน โทรศัพทมือถือ แท็บแล็ต คอมพิวเตอร เปนตน รวมกับเครือขายอินเทอรเน็ตในการสรางรูปแบบการศึกษาที่
ผูเรียนสามารถเขาถึงไดรวดเร็ว ทุกสถานที่ ทุกเวลา ทําใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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การเรียนแบบออนไลนที่นักการศึกษาสวนใหญยึดเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนมีกระบวนการ 9
ขั้นตอนของกาเย (Gagne, 1965 อางถึงใน จักรกฤษณ โพดาพล, 2563) ดังรายละเอียดดังตอไปนี้
ขั้ น ตอนที่ 1 กระตุ น หรื อเร า ให ผู เรี ย นเกิ ด ความสนใจกั บ บทเรี ย นและเนื้อหาที่จ ะเรี ย น (Motivate the
Learner) ซึ่งอาจทําไดโดยการจัดสภาพแวดลอมใหดึงดูดความสนใจ เชน การใชภาพกราฟก ภาพเคลื่อนไหว เปนตน
ขั้ น ตอนที่ 2 บอกให ผู เ รี ย นทราบถึ ง จุ ด ประสงค ข องบทเรี ย น (Inform Leaners of the Learning
Objectives) การบอกใหผูเรียนทราบถึงจุดประสงคของบทเรียน เนื่องจากการเรียนออนไลนผูเรียนสามารถเลือก
ศึกษาเนื้อหาที่ตองการศึกษาไดเอง การทราบวัตถุประสงคของการเรียนทําใหผูเรียนสามารถเรียนรูเนื้อหาไดตรงจุด
มากขึ้นและศึกษาเพิ่มเติมในสวนที่ยังไมเขาใจได
ขั้นตอนที่ 3 ทบทวนความรูเดิมที่ เกี่ยวข องกับ เนื้ อหาบทเรี ยน (Recall Previous Knowledge) จะชวย
กระตุนใหผูเรียนสามารถเรียนรูเนื้อหาใหมไดรวดเร็วยิ่งขึ้น สามารถทําไดหลายวิธี เชน กิจกรรมการถาม-ตอบคําถาม
หรือการแบงกลุมใหผูเรียนอภิปรายหรือสรุปเนื้อหาที่เคยเรียนมาแลว เปนตน
ขั้นตอนที่ 4 นําเสนอบทเรียน (Present the Content) การนําเสนอบทเรียนออนไลนสามารถทําไดหลาย
รูปแบบ การนําเสนอดวยขอความ รูปภาพ เสียง หรือแมกระทั่งวีดิทัศน การเลือกรูปแบบการนําเสนอใหพิจารณาให
ความเหมาะสมกับผูเรียน
ขั้ น ตอนที่ 5 ชี้ แ นวทางการเรี ย นรู (Provide Learning Guidance) เป น การชี้ แ นะให ผู เรี ย นสามารถนํา
ความรูที่ไดเรียนใหมผสมผสานกับความรูเดิมที่เคยเรียนรูไปแลวเพื่อใหเกิดการเรียนรูไดรวดเร็วขึ้น
ขั้นตอนที่ 6 การมีสวนรวมของผูเรียน (Active Involvement) การใหผูเรียนมีสวนรวมในกระบวนการเรียน
การสอนจะทําใหเกิดการเรียนรูที่ดีกวา ดังนั้น ควรมีการเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมทั้งในรูปแบบเกิด
เวลาเดียวกัน (Synchronous) หรือ คนละเวลา (Asynchronous)
ขั้นตอนที่ 7 ใหผลยอนกลับ (Provide Feedback) ผูสอนจะเปลี่ยนบทบาทจากผูถายทอดความรูแตเพียง
ผูเดียวมาเปนผูใหคําแนะนําและชวยกํากับการเรียนของผูเรียนรายบุคคล การเรียนแบบออนไลนชวยใหผูเรียนและ
ผูสอนสามารถติดตอไดตลอดเวลา ทําใหสามารถติดตามความกาวหนาและสามารถใหผลยอนกลับแกผูเรียนแตละคน
ไดสะดวกขึ้น
ขั้นตอนที่ 8 ทดสอบความรู (Testing) การทดสอบความรูความสามารถผูเรียนจะทําใหทั้งผูเรียนและผูสอน
ไดทราบถึงระดับความรูความเขาใจในเนื้อหาของแตละบทเรียน ซึ่งการทดสอบความรูสามารถทําใหทั้งการสอบ การ
ทํากิจกรรมกลุม การอภิปรายกลุมใหญหรือกลุมยอย
ขั้ น ตอนที่ 9 สรุ ป เนื้ อ หาเพื่ อ สะดวกต อ การจํ า และการนํ า ไปใช ป ฏิ บั ติ (Providing Enrichment or
Remediation) ทําไดโดยการกําหนดตัวเชื่อมที่ใหผูเรียนเขาไปศึกษาเนื้อหาและนําความรูที่ไดไปประยุกใช
การเรียนออนไลนถูกนํามาใชในชวงสถานการณโควิด-19 (ณัฐปคัลภ แซเอี้ย, 2562; มาลีวัล เลิศสาครศิริ
และ รัตนา พึ่งเสนา, 2564) แตการเรียนการสอนแบบออนไลนนั้นมีขอดีขอเสียเชนกัน การเรียนแบบออนไลนมี
ประโยชนในการชวยเพิ่มประสิทธิพภาพในการเรียนการสอน ผูสอนสามารถจัดทําแผนการเรียนการสอนไดทันสมัย
ผูเรียนเขาถึงขอมูลไดมากขึ้น ลดเวลาการเดินทางทั้งผูเรียนและผูสอน มีโปรแกรมชวยบริหารจัดการ เชน การเช็คชื่อ
การสงงาน การทําแบบทดสอบ การประเมินผลการเรียนสะดวกรวดเร็วขึ้น มีชองทางสื่อสารระหวางครูผูสอนและ
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ผูเรียนหลายชองทาง และมีเครื่องมือออนไลนในการคนควาขอมูลเพิ่มเติมไดมากขึ้น แตขอเสียของการเรียนการสอน
ออนไลนเปนการสอนที่เปนการสือ่ สารทางเดียว มีโอกาสเกิดความผิดพลาดในการรับรู เพราะฉะนั้นตองมีแบบทดสอบ
ที่ประเมินการเรียนรูของผูเรียน การเขาถึงอุปกรณเรียนออนไลนบางคนมีขอจํากัดและมีประสิทธิภาพที่แตกตางกัน
ผูเรียนอาจไมมีสมาธิในการเรียน เปนตน (จักรกฤษณ โพดาพล, 2563)
พฤติกรรมการเรียนของผูเรียน
พฤติกรรมการเรียนไดมีการนิยามและแบงองคประกอบไวหลายแบบ อาทิ ผองพรรณ เกิดพิทักษ (2538)
กลาววา พฤติกรรมที่แสดงออกอยางสม่ําเสมอ เพื่อแสดงออกถึงความพึงพอใจและมุงมั่นที่จะศึกษาหาความรูให
บรรลุผลสําเร็จ ประกอบดวยความตั้งใจ และความเอาใจใสในการเรียน การวางแผนการเรียน และการจัดระบบการ
เรียน และมีความมุงหมายที่จะแสวงหาความรูและพัฒนาการใหดีขึ้นเรื่อยๆ โดยไมยอทอตออุปสรรค มีความคิดริเริ่ม
ขยัน อดทน รับผิดชอบ และมีความภูมิใจในผลการเรียนของตนเอง
สํ า หรั บ พฤติ ก รรมการเรี ย นตามแนวคิ ด กลยุ ท ธ ก ารเรี ย นรู แ ละการศึ ก ษา (The Learning and Study
Strategies Inventory: LASSI) ของ Claire, Weinstein, and David (2019, อ า งถึ ง ใน Flowers, 2003) ระบุ ว า
พฤติกรรมการเรียนออนไลนเปนการแสดงออกทางรางกาย ความคิด หรือความรูสึกที่ไดเรียนแบบออนไลน ไดแบง
ออกเปน 10 ดาน คือ 1) ดานทัศนคติในการเรียน 2) ดานแรงจูงใจในการเรียน 3) ดานการจัดเวลาในการเรียน 4) ดาน
ความวิตกกังวลในการเรียน 5) ดานการมีสมาธิและการเอาใจใสตอการเรียน 6) ดานกระบวนการสรางและใชความรู
7) ด า นการเลื อกใจความสํ าคั ญ และการจดจํ าเนื้ อหาบทเรี ย นที่ สําคั ญ 8) ด า นการใช เทคนิ ค ต างๆ และอุ ป กรณ
ชวยเหลือในการเรียน 9) ดานการทดสอบตนเองทบทวนและเตรียมตัวกอนเขาเรียน และ 10) ดานกลยุทธในการสอบ
และการเตรียมตัวสอบ ซึ่งองคประกอบของพฤติกรรมการเรียนตามแนวคิดนี้ มาลีวัล เลิศสาครศิริ และ รัตนา พึ่งเสนา
(2564) ไดนํามาใชในการศึกษาพฤติกรรมของนักศึกษาในการเรียนผานระบบออนไลนในชวงสถานการณโควิด-19
นอกจากนี้ ยังมีนักวิจัยไดนิยามพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาในชวงที่มีการเรียนออนไลนและสถานการ
โควิด-19 ไวสอดคลองกันวา พฤติกรรมการเรียนเปนการกระทําของนักศึกษาในลักษณะตางๆ ที่แสดงความเอาใจใส
จดจอกับการเรียน ปฏิบัติตามขอตกลงที่มีตอการเรียน และมีสวนรวมกับการเรียน ทั้งในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียน
โดยเรียนแบบออนไลนทางเครือขายอินเทอรเน็ตผานอุปกรณอิเล็กทรอนิกสในชวงสถานการณโควิด-19 (ณัฐปคัลภ
แซเอี้ย, 2562; จิตตรา สุขเลิศ, 2564)
ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการเรียน
การแสดงพฤติกรรมของบุคคลเกิดไดจากหลายปจจัย ตามทฤษฎีปญญาสังคมของ Bandura (1977) ระบุวา
ผูเรียนจะเรียนรูโดยการสังเกต (Observation learning) การกระทําของผูอื่นแลวพยายามเลียนแบบพฤติกรรมนั้น
ซึ่งเปนการเรียนรูที่เกิดขึ้นในสภาพแวดลอมทางสังคมที่พบไดในชีวิตประจําวัน การแสดงพฤติกรรมมีความสัมพันธกัน
ระหวางองคประกอบ 3 สวน ไดแก ตัวบุคคล สิ่งแวดลอมและพฤติกรรม ซึ่ง 3 สวนนี้มีอิทธิพลตอกันและกัน โดยการ
แสดงออกของพฤติกรรมจะแตกตางกันไปตามปจจัยของแตละบุคคล เมื่อกลาวในบริบทของการแสดงพฤติกรรมใน
การเรียน ผูเรียนตองมีความสนใจ ใชประสาทรับรูชวยในการเรียน มีสิ่งลอใจหรือสถานการณที่ทําใหเกิดแรงจูงใจใน
การทํากิจกรรมหรือแสดงพฤติกรรมในการเรียน (ทิพวรรณ สุวรรณาประเสริฐ, 2541 อางถึงใน พิษณุ ลิมพะสูตร,
2555)
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สอดคล องกั บ ทฤษฎี ก ารวางเงื่ อนไขด ว ยการกระทํ า (Operant Conditioning Theory) ของสกิ น เนอร
Skinner, 1938 อางถึงใน จิตตรา สุขเลิศ, 2564) อธิบายวา พฤติกรรมของบุคคลนี้เปนผลมาจากปฏิสัมพั น ธ กั บ
สภาพแวดลอม ผลของการกระทําที่เกิดขึ้นจะเปนตัวกําหนดพฤติกรรม ถาตองการใหพฤติกรรมใดยังคงอยูจําเปนตอง
ไดแรงเสริม (Reinforcement) ดวยการเสริมแรงบวก (Positive Reinforcement) หรือการเสริมแรงลบ (Negative
Reinforcement)
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยมุงเนนศึกษาปจจัยดานคุณลักษณะสวนบุคคลเพื่อเปนขอมูลเบื้องตนใหผูเกี่ยวของ
นําไปใชวางแผนการเรียนการสอนไดอยางสะดวก มีงานวิจัยที่การศึกษาปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการเรียนนั้น
ณัฐปคัลภ แซเอี้ย (2562) ไดศึกษาพฤติกรรมการตั้งใจเรียนออนไลนพบวาปจจัยสวนบุคคล ไดแก ชั้นป เกรดเฉลี่ย
สะสมของนักศึกษาแตกตางกันจะมีพฤติกรรมการตั้งใจเรียนออนไลนแตกตางกัน และ อรพิณ ศิริสัมพันธ (2550 อาง
ถึงใน จิตตรา สุขเลิศ, 2564) ไดศึกษาการศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร พบวา นักศึกษาหญิงมีพฤติกรรมการเรียนดานทัศนคติในการเรียน และดานเทคนิคและอุปกรณชวยเหลือใน
การเรียนมากกวานักศึกษาชาย
ดังนั้น จากผลของการทบทวนวรรณกรรมสามารถสรางเปนกรอบแนวคิดและสมมติฐานการวิจัยไดดังนี้
ลักษณะสวนบุคคล
- เพศ
- ชั้นป
- เกรดเฉลี่ยสะสม

พฤติกรรมการเรียน
ในการเรียนการสอนแบบออนไลน
ชวงสถานการณการแพรระบาดของ
โควิด-19
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

สมมติฐานการวิจัย มีดังนี้
1. นักศึกษาที่มีลักษณะสวนบุคคล ไดแก เพศ และชั้นปแตกตางกันมีพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ในการเรียนแบบออนไลนชวงสถานการณโควิด-19 แตกตางกัน
2. นั ก ศึ ก ษาที่ มีลัก ษณะสวนบุค คล ได แ ก เกรดเฉลี่ ย สะสม มี ค วามสัมพั นธกับพฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ในการเรียนแบบออนไลนชวงสถานการณการโควิด-19
วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ในการวิจัยครั้งนี้มีประชากร คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยกรุงเทพที่มีจัดการเรียน
การสอนแบบออนไลนในชวงสถานการณโควิด-19 จํานวนนักศึกษาปการศึกษา 2563 ทั้งหมด 29,547 คน (สํานักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.), 2563ข) และตัวอยาง คือ นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยกรุงเทพมีขนาดตัวอยางอยางนอย 395 คน ไดจากใชสูตรคํานวณขนาดตัวอยางของ
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Yamane (1976) โดยกําหนดความเชื่อมั่นทางสถิติรอยละ 95 และความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได 0.05 และเลือก
ตัวอยางแบบบังเอิญ
เครื่องมือในการวิจัย
เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดพัฒนาแบบสอบถามจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับการเรียน
การสอนโดยแบบสอบถาม แบงออกเปน 2 สวน ไดแก สวนที่ 1 ลักษณะสวนบุคคล ไดแก เพศ คณะวิชา ชั้นป เกรด
เฉลี่ยสะสม และภูมิลําเนา ซึ่งเปนขอคําถามแบบเลือกตอบ (Multiple Choice Question) และสวนที่ 2 พฤติกรรม
การเรียนรูของนักศึกษา จํานวน 23 ขอ แบงเปน 6 ดาน ไดแก 1) ความชอบในการทํางานกลุม มีขอคําถามจํานวน 4
ขอ 2) การมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นในหองเรียน มีขอคําถามจํานวน 4 ขอ 3) ความเชื่อมั่นในความสามารถ
ในการเรียนรูตนเอง มีขอคําถามจํานวน 4 ขอ 4) การมีแรงจูงใจในการเรียน มีขอคําถามจํานวน 5 ขอ (คําถามเชิงลบ)
5) ความเชื่อมั่นในแหลงขอมูลที่ไดในหองเรียน มีขอคําถามจํานวน 2 ขอ และ 6) ความตั้งใจเรียน มีขอคําถามจํานวน
4 ขอ มีลักษณะคําตอบเปนแบบประเมินคา 5 ระดับ คือ 1 = ตรงกับพฤติกรรมและความคิดเห็นของนักศึกษาระดับ
นอยที่สุด 2 = ตรงกับพฤติกรรมและความคิดเห็นของนักศึกษาระดับนอย 3 = ตรงกับพฤติกรรมและความคิดเห็นของ
นักศึกษาระดับปานกลาง 4 = ตรงกับพฤติกรรมและความคิดเห็นของนักศึกษาระดับมาก 5 = ตรงกับพฤติกรรมและ
ความคิดเห็นของนักศึกษาระดับมากที่สุด สําหรับคําถามเชิงลบจะมีการกลับคะแนนกอนรวมเปนคะแนนรายดาน
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย
ผูวิจัยทําการตรวจสอบคุณภาพดวยการหาคาความตรง (Validity) และความเที่ยง (Reliability) ผลการ
ตรวจสอบพบวา 1) แบบสอบถามที่สรางขึ้นมีความตรงเชิงเนื้อหา เนื่องจากผูวิจัยคัดเลือกขอคําถามที่มีคาดัชนีความ
สอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (Index of Item Objective Congruence: IOC) จากพิจารณาของ
ผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน ที่ไดคา IOC เทากับ 1.0 และเปนไปตามเกณฑที่ยอมรับได คือ มีคามากกวา 0.75 (Turner &
Carlson, 2003) และแบบสอบถามมีความเที่ยง เนื่องจากขอคําถามที่มีคาน้ําหนักองคประกอบอยูระหวาง 0.567 ถึง
0.878 และคาสัมประสิทธิ์ความสอดคลองแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) อยูระหวาง
0.636 ถึง 0.798 ผานเกณฑคาที่ยอมรับไดที่คาน้ําหนักองคประกอบมากกวา 0.4 และคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของ
ครอนบาค ควรมีคา 0.6 ขึ้นไป (Hair, Page, & Brunsveld, 2019) รายละเอียดดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 คาน้ําหนักองคประกอบ และคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค
ขอคําถาม
ความชอบในการทํางานกลุม (BL1)
1) ชอบการทํากิจกรรมที่มีปฏิสัมพันธระหวางเพื่อน
2) ชอบใหทุกคนมีสวนรวมในการทํากิจกรรมรวมกัน
3) สนใจทํางานที่อาศัยกระบวนการรวมแรงรวมใจ
4) ชอบการทํางานเปนกลุม

คาน้ําหนัก
องคประกอบ

คาสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาค
0.779

0.824
0.782
0.701
0.490
843
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ขอคําถาม
การมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นในหองเรียน (BL2)
5) ชอบแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรียนเพื่อสรางความเขาใจเนื้อหาที่เรียน
6) ชอบสนทนาซักถามและแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน
7) ชอบแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกับอาจารยและเพื่อน
8) อยากใหมีการอภิปรายเนื้อหารวมกันในชั้นเรียน
ความเชื่อมั่นในความสามารถในการเรียนรูตนเอง (BL3)
9) เชื่อวาตนเองมีความสามารถในการเรียนรู
10) รักที่จะเรียนรูในสิ่งที่สนใจดวยตนเอง
11) มีความเชื่อมั่นวาตนเองสามารถแขงขันกับคนอื่นๆ ได
12) เชื่อวาเพื่อนทุกคนยอมรับความสามารถในการเรียนของทาน
การมีแรงจูงใจในการเรียน (BL4)
13) นั่งเรียนโดยมีเปาหมายเพียงใหจบชั่วโมง (-)
14) คิดวาตองเรียนเพราะอยากไดปริญญามากกวาอยากไดความรู (-)
15) รูสึกเบื่อหนายในการเขาเรียน (-)
16) สนใจการเรียนบางในบางเวลา (-)
17) ไมชอบการเรียนแบบที่ตองมีกิจกรรมรวมกับอาจารยและเพื่อนๆ ในชั้นเรียน
(-)
ความเชื่อมั่นในแหลงขอมูลที่ไดในหองเรียน (BL5)
18) คิดวาเพื่อนและอาจารยเปนแหลงขอมูลความรูที่สําคัญกวาแหลงอื่นๆ
19) เนื้อหาในตําราและคําบรรยายของอาจารยในชั้นเรียนนาเชื่อถือมากกวา
ขอมูลจากแหลงอื่นๆ
ความตั้งใจเรียน (BL6)
20) เขาเรียนอยางสม่ําเสมอ
21) มุงมั่นกับการเรียนเพื่อใหไดผลการเรียนที่ดีกวาเพื่อนๆ
22) มีความกระตือรือรนที่จะหาความรูเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาที่เรียน
23) อยากไดรับคําชมเชยจากอาจารย
หมายเหตุ (-) ขอคําถามเชิงลบ

คาน้ําหนัก
องคประกอบ

คาสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาค
0.798

0.813
0.825
0.774
0.744
0.757
0.843
0.726
0.797
0.677
0.652
0.749
0.685
0.567
0.568
0.568
0.701
0.878
0..878
0.636
0.584
0.826
0.781
0.575

การวิเคราะหขอมูล
ในการวิจัยครั้งนี้มีการวิเคราะหขอมูล 2 สวน ไดแก
1. การบรรยายลักษณะของตัวแปรในการวิจัย ไดแก พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาระดับปริญ ญาตรี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพในการเรียนแบบออนไลนในชวงสถานการณของโควิด-19 เพื่อตอบวัตถุประสงคขอที่ 1 ดวยสถิติ
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เชิงพรรณนา คือ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใชเกณฑการแปลความหมายคาเฉลี่ยแบบความกวางของ
อันตภาคชั้น เทากับ 0.80 ซึ่งมีการแบงชวงชั้นของคะแนนคาเฉลี่ยของพฤติกรรมการเรียน ดังนี้
1.00 – 1.80 มีพฤติกรรมระดับนอยที่สุด
1.81 – 2.60 มีพฤติกรรมระดับนอย
2.61 – 3.40 มีพฤติกรรมระดับปานกลาง
3.41 – 4.20 มีพฤติกรรมระดับมาก
4.21 – 5.00 มีพฤติกรรมระดับมากที่สุด
2. เพื่อตอบวัตถุประสงคขอที่ 2 ผูวิจัยไดแบงการวิเคราะหขอมูลเปน 2 สวน ดังนี้
2.1 ศึกษาเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของพฤติกรรมการเรียนระหวางเพศและชั้นปการศึกษา ดวยการวิเคราะห
ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูดวยการทดสอบของทูกีย (Tukey’s
Post-Hoc Test) เนื่องจากผลการทดสอบความเปนเอกพันธของความแปรปรวน (Test of Homogeneity) พบวา
ทุกกลุมของตัวแปรเพศและชั้นปการศึกษามีความเปนเอกพันธของความแปรปรวนที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
2.2 ศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเรียนกับเกรดเฉลี่ยสะสม ดวยการวิเคราะหสหสัมพันธแบบ
เพียรสัน (Pearson’s Correlation)
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลกับนักศึกษาปริญญาตรีตัวอยาง ที่กําลังศึกษาอยูในภาคการศึกษาที่ 2/2563 เก็บ
รวบรวมในช ว งเดื อนพฤษภาคม 2564 โดยใช แ บบสอบถามแบบออนไลน ผ า นกู เ กิ้ ล ฟอร ม (Google Form) ได
นักศึกษาตัวอยางทั้งหมด 521 คน มีลักษณะขอมูลสวนบุคคลดังนี้ สวนใหญเปนนักศึกษาหญิง จํานวน 311 คน รอยละ
58.7 ที่เหลือเปนนักศึกษาชาย จํานวน 210 คน รอยละ 41.3 ศึกษาอยูคณะบริหารธุรกิจ จํานวน 455 คน รอยละ
87.3 ที่เหลือเปนคณะอื่นๆ ไดแก คณะการสรางเจาของธุรกิจและการบริหารกิจการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
นวัตกรรม คณะมนุษยศาสตรและการจัดการการทองเที่ยว จํานวน 66 คน รอยละ 12.7 ศึกษาอยูชั้นปที่ 3 มากที่สุด
จํานวน 239 คน รอยละ 45.9 รองลงมา คือ ชั้นปที่ 1 จํานวน 147 คน รอยละ 28.2 ชั้นปที่ 2 และชั้นปที่ 4 จํานวน
75 และ 60 รอยละ 14.4 และ 11.5 ตามลําดับ ภูมิลําเนาอยูกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวน 255 คน รอย
ละ 48.9 ที่เหลืออื่นๆ จํานวน 266 คน รอยละ 51.1 นักศึกษามีเกรดเฉลี่ยสะสมโดยเฉลี่ยอยูที่ 3.17 และคาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.518
ผลการวิจัย
ผลการวิจัยครั้งนี้แบงออกเปน 2 สวน ไดแก พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา และลักษณะสวนบุคคลที่
เกี่ยวของกับพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยกรุงเทพในการเรียนแบบออนไลนในชวง
สถานการณของโควิด-19 รายละเอียดดังนี้
ผลการศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยกรุงเทพในการเรียนแบบ
ออนไลนในชวงสถานการณของโควิด-19
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นักศึกษามีพฤติกรรมการเรียนดานความตั้งใจเรียนสูงที่สุด ระดับพฤติกรรมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากัน
เทากับ 3.74 คะแนน และสวนเบี่ยงมาตรฐานเทากับ 0.647 รองลงมา คือ ดานความเชื่อมั่นในความสามารถในการ
เรียนรูตนเอง และดานความชอบในการทํางานกลุม มีคาเฉลี่ยเทากัน เทากับ 3.67 คะแนน และสวนเบี่ยงมาตรฐาน
เทากับ 0.670 และ 0.825 คะแนน สวนดานการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นในหองเรียน และดานแรงจูงใจใน
การเรียน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.26 และ 3.11 คะแนน และสวนเบี่ยงมาตรฐานเทากับ 0.801 และ 0.692 คะแนน
เมื่อพิจารณาในแตละดานพบวา ดานความตั้งใจเรียน นักศึกษามีการเขาเรียนอยางสม่ําเสมอในระดับมาก
ที่สุด คาเฉลี่ยเทากับ 4.37 คะแนน ประเด็นอื่นๆ อยูในระดับมาก
ดานความเชื่อมั่นในความสามารถในการเรียนรูตนเอง นักศึกษารักที่จะเรียนรูในสิ่งที่สนใจดวยตนเองใน
ระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.05 คะแนน รองลงมา คือ เชื่อวาตนเองมีความสามารถในการเรียนรู คาเฉลี่ยเทากับ
3.85 คะแนน
ดานความชอบในการทํางานกลุม นักศึกษาชอบใหทุกคนมีสวนรวมในการทํากิจกรรมรวมกันมากที่สุด
รองลงมาคือ ชอบการทํากิจกรรมที่มีปฏิสัมพันธระหวางเพื่อน คาเฉลี่ยเทากับ 3.73 คะแนน
ดานความเชื่อ มั่ นในแหลงข อมู ลที่ไดใ นห องเรี ยน นักศึกษาเห็นวาเนื้อหาในตําราและคําบรรยายของ
อาจารยในชั้นเรียนนาเชื่อถือมากกวาขอมูลจากแหลงอื่นๆ คาเฉลี่ยเทากับ 3.48 คะแนน รองลงมา คือ คิดวาเพื่อน
และอาจารยเปนแหลงขอมูลความรูที่สําคัญกวาแหลงอื่นๆ คาเฉลี่ยเทากับ 3.40 คะแนน
ดานการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นในหองเรียน นักศึกษาชอบแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรียน
เพื่อสรางความเขาใจเนื้อหาที่เรียนมากที่สุด คาเฉลี่ยเทากับ 3.43 คะแนน สวนประเด็นที่นักศึกษาอยากปฏิบัตินอย
ที่สุด คือ อยากใหมีการอภิปรายเนื้อหารวมกันในชั้นเรียน คาเฉลี่ยเทากับ 3.21 คะแนน
ดานแรงจูงใจในการเรียน นักศึกษาสนใจการเรียนบางในบางเวลามากที่สุด คาเฉลี่ยเทากับ 3.51 คะแนน
รองลงมา คือ รูสึกเบื่อหนายในการเขาเรียน คาเฉลี่ยเทากับ 2.88 คะแนน ประเด็นที่นักศึกษาเห็นดวยนอยที่สุด คือ
คิดวาตองเรียนเพราะอยากไดปริญญามากกวาอยากไดความรู มีรายละเอียดดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา
พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา
ความตั้งใจเรียน
20) เขาเรียนอยางสม่ําเสมอ
21) มุงมั่นกับการเรียนเพื่อใหไดผลการเรียนที่ดีกวาเพื่อนๆ
22) มีความกระตือรือรนที่จะหาความรูเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาที่เรียน
23) อยากไดรับคําชมเชยจากอาจารย
ความเชื่อมั่นในความสามารถในการเรียนรูตนเอง
9) เชื่อวาตนเองมีความสามารถในการเรียนรู
10) รักที่จะเรียนรูในสิ่งที่สนใจดวยตนเอง
11) มีความเชื่อมั่นวาตนเองสามารถแขงขันกับคนอื่นๆ ได
12) เชื่อวาเพื่อนทุกคนยอมรับความสามารถในการเรียนของทาน
846

M
3.74
4.37
3.59
3.66
3.33
3.67
3.85
4.05
3.40
3.38

SD
0.647
0.796
0.965
0.870
1.086
0.670
0.847
0.809
0.953
0.908

แปลความหมาย
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
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พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา
ความชอบในการทํางานกลุม
1) ชอบการทํากิจกรรมที่มีปฏิสัมพันธระหวางเพื่อน
2) ชอบใหทุกคนมีสวนรวมในการทํากิจกรรมรวมกัน
3) สนใจทํางานที่อาศัยกระบวนการรวมแรงรวมใจ
4) ชอบการทํางานเปนกลุม
ความเชื่อมั่นในแหลงขอมูลที่ไดในหองเรียน
18) คิดวาเพื่อนและอาจารยเปนแหลงขอมูลความรูที่สําคัญกวาแหลงอื่นๆ
19) เนื้อหาในตําราและคําบรรยายของอาจารยในชั้นเรียนนาเชื่อถือมากกวา
ขอมูลจากแหลงอื่นๆ
การมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นในหองเรียน
5) ชอบแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรียนเพื่อสรางความเขาใจเนื้อหา
ที่เรียน
6) ชอบสนทนาซักถามและแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน
7) ชอบแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกับอาจารยและเพื่อน
8) อยากใหมีการอภิปรายเนื้อหารวมกันในชั้นเรียน
แรงจูงใจในการเรียน
13) นั่งเรียนโดยมีเปาหมายเพียงใหจบชั่วโมง (-)
14) คิดวาตองเรียนเพราะอยากไดปริญญามากกวาอยากไดความรู (-)
15) รูสึกเบื่อหนายในการเขาเรียน (-)
16) สนใจการเรียนบางในบางเวลา (-)
17) ไมชอบการเรียนแบบที่ตองมีกิจกรรมรวมกับอาจารยและเพื่อนๆ ในชั้นเรียน
(-)

M
3.67
3.73
3.82
3.62
3.48
3.51
3.40
3.48

SD
0.825
1.087
1.006
0.916
1.226
0.724
0.854
0.794

แปลความหมาย
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก

3.26
3.43

0.801
0.960

ปานกลาง
มาก

3.35
3.35
3.21
3.11
2.85
2.53
2.88
3.51
2.69

1.089
0.989
1.020
0.692
1.053
1.121
1.074
0.959
1.138

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
นอย
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง

ผลการศึ กษา ลั ก ษณะส วนบุ คคลที่ เ กี่ ยวข องกั บ พฤติ ก รรมการเรี ยนของนั ก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพในการเรียนแบบออนไลนในชวงสถานการณของโควิด-19
การศึกษาลักษณะสวนบุคคล ไดแก เพศ ชั้นปที่ศึกษา เกรดเฉลี่ย ที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยกรุงเทพในการเรียนแบบออนไลนในชวงสถานการณของโควิด-19 แบงเปน
2 สวน ไดแก 1) การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาระหวางเพศ และชั้นปที่ศึกษา 2)
ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษากับเกรดเฉลี่ยสะสม รายละเอียดดังนี้
การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาระหวางเพศ และชั้นปที่ศึกษา
ผลการศึกษาพบวานักศึกษาที่มีเพศและชั้นปที่ศึกษาแตกตางกันจะมีพฤติกรรมการเรียนผานระบบออนไลน
ในชวงสถานการณโควิด-19 แตกตางกัน รายละเอียดดังนี้
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พฤติกรรมการเรียนทีน่ ักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงมีความตั้งใจเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
0.05 โดยนักศึกษาหญิงมีความตั้งใจเรียนมากกวานักศึกษาชาย สวนพฤติกรรมดานอื่นฯ นักศึกษาชายและนักศึกษา
หญิงมีพฤติกรรมไมแตกตางกัน รายละเอียดดังตารางที่ 3
พฤติ ก รรมการเรี ย นของนั ก ศึ ก ษาที่ ศึ กษาชั้ น ป ที่ แ ตกต า งกั นมี พ ฤติ กรรมการเรี ย นที่ แ ตกต า งกั นอย างมี
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ไดแก พฤติกรรมดานความตั้งใจเรียนและดานขาดแรงจูงใจในการเรียน โดยนักศึกษาชั้นป 1
ป 2 และ ป 3 มีความตั้งใจเรียนมากกวา ชั้นป 4 และนักศึกษาชั้นป 1 มีแรงจูงใจในการเรียนมากกวานักศึกษาชั้นป 4
สวนพฤติกรรมดานอื่นฯ นักศึกษาทุกชั้นปมีพฤติกรรมไมแตกตางกันรายละเอียดที่ 4
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาระหวางเพศ
พฤติกรรมการเรียน

เพศ

ความชอบในการทํางานกลุม
การมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นในหองเรียน
ความเชื่อมั่นในความสามารถในการเรียนรูตนเอง
แรงจูงใจในการเรียน
ความเชื่อมั่นในแหลงขอมูลที่ไดในหองเรียน
ความตั้งใจเรียน

ชาย (210 คน)
M
(SD)
3.68 (0.876)
3.25 (0.777)
3.70 (0.666)
3.05 (0.743)
3.50 (0.703)
3.60 (0.613)

หญิง (311 คน)
M
(SD)
3.65 (0.791)
3.26 (0.818)
3.65 (0.673)
3.15 (0.654)
3.52 (0.739)
3.83 (0.652)

คาสถิติ
คาสถิติ F
0.133
0.024
0.595
2.793
0.132
17.683**

p-value
0.716
0.878
0.441
0.095
0.717
<0.001
หญิง > ชาย

หมายเหตุ: ** แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01

ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาระหวางชั้นปศึกษา
พฤติกรรมการเรียน
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ชั้นป
ป 1 (147 คน) ป 2 (75 คน) ป 3 (239 คน) ป 4 (60 คน)
M (SD)
M (SD) M
(SD) M
(SD)
ความชอบในการทํางานกลุม 3.69 (0.844) 3.44 (0.855) 3.71 (0.792) 3.71 (0.846)

คาสถิติ
(ชั้นปที่แตกตางกัน)
F
p-value
2.26
0.081

การมีสวนรวมในการแสดง 3.24 (0.746)
ความคิดเห็นในหองเรียน
ความเชื่อมั่นใน
3.59 (0.608)
ความสามารถในการ
เรียนรูต นเอง
แรงจูงใจในการเรียน
3.25 (0.652)

3.34 (0.924) 3.22 (0.791) 3.36 (0.811)

0.76

0.515

3.62 (0.667) 3.72 (0.673) 3.71 (0.789)

1.50

0.214

3.06 (0.726) 3.07 (0.687) 2.95 (0.722)

3.60*

0.014
ป 4 < 1
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พฤติกรรมการเรียน

ชั้นป
ป 1 (147 คน) ป 2 (75 คน) ป 3 (239 คน) ป 4 (60 คน)
M (SD)
M (SD) M
(SD) M
(SD)

ความเชื่อมั่นในแหลงขอมูล 3.47 (0.719)
ที่ไดในหองเรียน
ความตั้งใจเรียน
3.76 (0.622)

คาสถิติ
(ชั้นปที่แตกตางกัน)
F
p-value

3.41 (0.808) 3.55 (0.691) 3.59 (0.751)

1.11

3.87 (0.673) 3.74 (0.626) 3.50 (0.705)

4.04**

0.343
0.007
ป 1 2 3 > ป 4

หมายเหตุ: * แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และ ** แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01

ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษากับเกรดเฉลี่ยสะสม
ผลการศึกษาพบวา ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ระดับพฤติกรรมการเรียนดานความตั้งใจเรียน และ
แรงจูงใจในการเรียนมีความสัมพันธระดับต่ําทางบวกกับเกรดเฉลี่ยสะสม มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ
0.180 และ 1.131 ตามลําดับ กลาวคือ นักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมสูงจะมีพฤติกรรมการเรียนดานความตั้งใจเรียน
และแรงจูงใจในการเรียนสูงดวย ในทางตรงขามนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมต่ําจะมีพฤติกรรมการเรียนดานความ
ตั้งใจเรียนและแรงจูงใจในการเรียนต่ําดวย ในขณะที่ระดับพฤติกรรมดานความชอบในการทํางานกลุม มีความสัมพันธ
ระดับต่ําทางลบกับเกรดเฉลี่ยสะสม มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ -0.093 กลาวคือ นักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ย
สะสมสูงจะมีพฤติกรรมการเรียนดานความชอบในการทํางานกลุมต่ํา รายละเอียดดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 การหาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษากับเกรดเฉลี่ยสะสม
พฤติกรรมการเรียน
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r)
p-value
ความชอบในการทํางานกลุม
-0.093*
0.037
การมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นในหองเรียน
0.003
0.947
ความเชื่อมั่นในความสามารถในการเรียนรูตนเอง
0.052
0.245
แรงจูงใจในการเรียน
0.131**
0.003
ความเชื่อมั่นในแหลงขอมูลที่ไดในหองเรียน
-0.048
0.285
ความตั้งใจเรียน
0.180**
<0.001
หมายเหตุ: * มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และ ** มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัยครั้งนี้พบวา นักศึกษาที่เรียนผานระบบออนไลนในชวงสถานการณโควิด-19 มีพฤติกรรมการเรียน
ดานความตั้งใจเรียนอยูในระดับมาก รองลงมาคือ คือ ดานความเชื่อมั่นในความสามารถในการเรียนรูตนเอง และดาน
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ความชอบในการทํางานกลุมอยูในระดับมาก สวนดานการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นในหองเรียน และดาน
การมีแรงจูงใจในการเรียนอยูในระดับปานกลาง เนื่องจากการเรียนในหองเรียนที่มีสภาพแวดลอมการเรียนที่ผูเรียนได
เห็นเพื่อนๆ ที่ตั้งใจเรียน ไดพูดและแสดงความคิดเห็นระหวางผูเ รียนและผูสอน ผูสอนสามารถกระตุนใหผูเรียนแสดง
ความคิดเห็นในหองเรียนไดดีทําใหผูเรียนเกิดการตื่นตัวมีแรงจูงใจในการเรียนในทางตรงขามการเรียนออนไลนซึ่ง
มักจะเรียนที่บานซึ่งเปนสถานที่ใชพักผอนซึ่งเปนสภาพแวดลอมไมเหมาะสมตอการเรียนสงผลใหผูเรียนรูสึกไมตื่นตัวที่
จะเรียนและไมอยากแสดงความคิดเห็นในระหวางเรียน (ภัทรพรรณ พรหมคช, พูนพชร ทัศนะ, และ นราวดี หลิมศิร,
2564) ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ ณัฐปคัลภ แซเอี้ย (2562) ที่พบวานักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรมีพฤติกรรม
การตั้งใจเรียนออนไลนอยูในระดับมาก และสอดคลองกับ มาลีวัล เลิศสาครศิริ และ รัตนา พึ่งเสนา (2564) และ
มาลีวัล เลิศสาครศิริ, จุรีย นฤมิตเลิศ, และ รัตนา พึ่งเสนา (2564) ที่พบวา นักศึกษาพยาบาลและนักศึกษาวิทยาลัย
เซนตหลุยสมีแรงจูงใจในการเรียนอยูในระดับมาก ตามลําดับ
สําหรับลักษณะสวนบุคคลที่เกี่ยวกับของกับพฤติกรรมการเรียน ไดแก เพศ ชั้นป และเกรดเฉลี่ยสะสม
สามารถอธิบายไดดังนี้
เพศของนักศึกษา นักศึกษาหญิงมีพฤติกรรมการเรียนดานความตั้งใจเรียนสูงกวาเพศชาย เนื่องจากผูชายมี
อุปนิสัยที่ไมชอบอยูนิ่ง ชอบทํากิจกรรม และมีความตื่นตัวมากกวาผูหญิง ซึ่งการเรียนแบบออนไลนมักจะเปนการ
สื่อสารทางเดียวจากผูสอนสูผูเรียน และการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและทํากิจกรรมมีขอจํากัด สงผลให
ผูเรียนอาจไมมีสมาธิในการเรียนได (จักรกฤษณ โพดาพล, 2563) สอดคลองกับงานวิจัยของ อรพิณ ศิริสัมพันธ
(2550, อางถึงใน จิตตรา สุขเลิศ, 2564) ไดศึกษาการศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร พบวา นักศึกษาหญิงมีพฤติกรรมการเรียนดานทัศนคติในการเรียน และดานเทคนิคและ
อุปกรณชวยเหลือในการเรียนมากกวานักศึกษาชาย
ชั้นปของนักศึกษา นักศึกษาชั้นปที่ 1 มีพฤติกรรมการเรียนดานแรงจูงใจในการเรียนมากกวานักศึกษาชั้นป 4
แตนักศึกษาชั้นป 1 2 และ 3 มีพฤติกรรมการเรียนดานความตั้งใจเรียนสูงกวาชั้นป 4 เนื่องจาก นักศึกษาชั้นป 1 เพิ่ง
เริ่มเขามาเรียนในระดับมหาวิทยาลัยซึ่งมีสภาพแวดลอม ระบบการเรียน อาจารยและเพื่อนที่แตกตางจากการศึกษา
ในระดับมัธยมศึกษาหรือเทาเทียบ และไดเขามาเรียนในคณะวิชาที่ตัวเองตั้งใจทําใหรูสึกตื่นเตนและในขณะที่การ
เรียนการสอนของนักศึกษาชั้นป 4 เปนแบบในสถานที่ตั้งที่นักศึกษาไดมีโอกาสทํากิจกรรมและมีปฏิสัมพันธทางสังคม
กับอาจารย เพื่อนรวมเรียนและอื่นๆ เมื่อตองเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนเปนออนไลนที่ผูเรียนตองมีความพรอม
ทั้งดานความมีวินัย เครื่องมือ ความกลาแสดงออกและโตตอบในการถามตอบคําถาม และการเรียนออนไลนอาจไมได
เหมาะกับทุกคนบางคนที่ตองการเขาสังคม มีความสุขกับการพบเพื่อนและครูจะไดรับผลกระทบทางลบ (พิริยะ ผล
พิ รุ ฬ ห ม 2563, อ า ง ถึ ง ใ น จั ก ร ก ฤ ษ ณ โ พ ด า พ ล , 2563) ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า ส อ ด ค ล อ ง กั บ ณั ฐ ป คั ล ภ
แซเอี้ย (2562) พบวา นักศึกษาชั้นป 1 มีความตั้งใจเรียนสูงกวานักศึกษาชั้นปที่สงู กวา แตอาจไมสอดคลองกับ มาลีวลั
เลิศสาครศิริ และ รัตนา พึ่งเสนา (2564) พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาพยาบาลมีความแตกตางกันเมื่อนักศึกษา
เรียนอยูในชั้นปที่แตกตางกัน
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เกรดเฉลี่ยสะสมของนักศึกษา นักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมสูงมีระดับพฤติกรรมการเรียนดานความตั้งใจ
เรียนและดานการมีแรงจูงใจในการเรียน เนื่องจากเกรดเฉลี่ยสะสมเปนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยางหนึ่งที่เกิดจาก
การวัดผลลัพธการเรียนรูของรายวิชานั้นๆ มีความสัมพันธโดยตรงกับพฤติกรรมการตั้งใจเรียนนักศึกษาที่มีความตั้งใจ
เรียนจะสามารถ เชน ความจํา ความเขาใจ การวิเคราะห และการประยุกตใชความรู ตามแนวคิดของ Boom’s
(1967) ทําใหทําคะแนนไดดีกวานักศึกษาที่ขาดความตั้งใจเรียน ผลการศึกษาสอดคลองกับ ณัฐปคัลภ แซเอี้ย (2562)
ที่พบวา มีพฤติกรรมการตั้งใจเรียนออนไลนในสถานการณโควิค-19 แตกตางกัน โดยนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมสูง
จะมี ค วามตั้ ง ใจเรี ย นมากกว า นั ก ศึ ก ษาที่ มี เ กรดเฉลี่ ย สะสมต่ํ า ในขณะที่ นั กศึ กษาที่ มี เกรดเฉลี่ ย สะสมมากจะมี
ความชอบในการทํางานกลุมนอยกวา อาจเนื่องจากการทํางานกลุมในชวงการเรียนการสอนแบบออนไลนในชวง
สถานการณโควิด-19 คอนขางทําไดยากกวา และผูเรียนการปฏิสัมพันธระหวางกันนอยกวาการเรียนการสอนแบบใน
สถานที่ตั้ง และการติดตอสื่อสารกันคอนขางยาก (ภัทรพรรณ พรหมคช และคณะ, 2564)
ขอเสนอแนะ
1. ผลการวิจัยครั้งนี้สามารถนําผลการวิจัยไปใชไดดังนี้
1.1 ผลการวิ จั ย พบว า นั ก ศึ ก ษามี พ ฤติ ก รรมการเรี ย นด า นความตั้ ง ใจเรี ย น ด า นความเชื่ อ มั่ น ใน
ความสามารถในการเรียนรูตนเอง และดานความชอบในการทํางานกลุมอยูในระดับมาก แสดงใหเห็นวานักศึกษามี
ความพรอมในการเรียนรูและทํากิจกรรมในการเรียนแมในชวงสถานการณโควิด-19 จะมีการเรียนการสอนในรูปแบบ
ออนไลน ดังนั้นมหาวิทยาลัย ผูสอนสามารถจัดการเรียนการสอนแบบออนไลนเพื่อผูเรียนไดรับผลลัพธการเรียนตามที่
ตั้งเปาหมายไว มีการจัดทําสื่อการสอนที่ผูเรียนไดสามารถเขาถึงงายและสามารถศึกษาไดตนเอง และจัดกิจกรรมกลุม
เพื่อใหนักศึกษาไดทํางานและเรียนรูรวมกัน และนอกเหนือจากนี้ การจัดกิจกรรมควรสอดคลองกับคุณลักษณะสวน
บุคคลของผูเรียนตามเพศ ชั้นป และเกรดเฉลี่ยสะสมดวย
1.2 นักศึกษามีพฤติกรรมการเรียนดานการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นในหองเรียน และดานการ
มีแรงจูงใจในการเรียนอยูในระดับปานกลาง แสดงใหเห็นวาการเรียนแบบออนไลนนั้นผูเรียนมีโอกาสไดรวมแสดง
ความคิดเห็นในหองเรียนไมมากและทําใหมีแรงจูงใจในการเรียนนอย ดังนั้น ผูสอนควรมีออกแบบการเรียนการสอน
หรือจัดกิจกรรมการเรียนรูที่กระตุนใหผูเรียนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น และเสริมสรางแรงจูงใจในการเรียน
เพิ่มขึ้น ดวยการชื่นชม ใหรางวัลเมื่อผูเรียนสามารถเรียนรูตามเปาหมายที่กําหนดไว เปนตน
2. การวิจัยครั้งนี้มีขอจํากัดและขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไปดังนี้
2.1 การวิจัยครั้งนี้ศึกษาตัวแปรลักษณะสวนบุคคลเฉพาะ เพศ ชั้นป เกรดเฉลี่ยสะสม วามีความเกี่ยวของ
กับพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาในสถานการณวิด-19 หรือไม ควรศึกษาปจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เชน ลักษณะการ
จัดการเรียนการสอน ปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอน เปนตน
2.2 กลุมตัวอยางสวนใหญเปนนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ จึงควรเก็บตัวอยางเพิ่มตัวอยางจากคณะวิชา
อื่น หรือเก็บขอมูลกับประชากรอื่นเชน นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ
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สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.). (2563ง). ประกาศ มาตรการและการ
เฝาระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 8). สืบคนเมือ่ 1
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คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ประจาปีการศึกษา 2564
คณะกรรมการอานวยการ
1. อาจารย์เพชร
2. ดร.พรชัย
3. ดร.มัทนา
4. ศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ
5. ศาสตราจารย์ ดร. ศิริลักษณ์
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรรเสริญ
7. ผศ.ดร.พลเรือตรีหญิงสุภัทรา
8. ดร.สุนทรี
9. รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐภพ
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรยา
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมยศ
12. ดร.วิลาสินี

โอสถานุเคราะห์
มงคลวนิช
สานติวัตร
อัครเอกฒาลิน
โรจนกิจอานวย
มิลินทสูต
เอื้อวงศ์
รัตภาสกร
นิ่มปิติวัน
สิงห์สงบ
วัฒนากมลชัย
ตู้จินดา

คณะกรรมการดาเนินงาน
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐภพ
นิ่มปิติวัน
2. ดร.สุนทรี
รัตภาสกร
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรยา
สิงห์สงบ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมยศ
วัฒนากมลชัย
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนัญชี
ภังคานนท์
6. ดร.วิลาสินี
ตู้จินดา
7. อาจารย์พรจักรี
พิริยะกุล
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารยาท โยทองยศ
9. อาจารย์นวลรั ตน์
คุณศรีรักษ์ส กุล
10. อาจารย์พันธมิตร
คุณศรีรักษ์ส กุล
11. ดร.ปนั ดดา
อัญญโพธิ์
12. อาจารย์สืบ ศักดิ์
สืบภักดี
13. Asst. Prof. Dr. Ulrike
Guelich
14. Mr. Xavier francis etienne pierre Parisot

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Assoc. Prof. Dr. Vincent Michel
Prof. Dr. Susan Alexander
อาจารย์น พดล
อาจารย์ปวีณา
อาจารย์อารีรัตน์
อาจารย์เบ็ญจมาศ
อาจารย์ชีวิน
อาจารย์อุทัยวรรณ
อาจารย์รมณีย์

คณะกรรมการวิชาการ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรยา
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเรือตรีหญิงสุภัทรา
3. รองศาสตราจารย์ ดร.รสชงพร
4. รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธินันทน์
5. รองศาสตราจารย์ ดร.ไว
6. รองศาสตราจารย์ ดร.วรนารถ
7. รองศาสตราจารย์ ดร.สุดาพร
8. รองศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน
9. รองศาสตราจารย์ ดร.พรพรหม
10. รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์
11. รองศาสตราจารย์ ดร.ภูมิพัฒ
12. รองศาสตราจารย์มาณพ
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติ
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรณ
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารยาท
17. ดร.พิพัฒ พงศ์
18. อาจารย์ปวีณา
19. อาจารย์อารีรัตน์
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Ribiere
Bennet
ชาติรังสรรค์
กุลประสูตร
สุจิรปัญญา
อธิปัญญากุล
เผื่อนผ่อง
จตุพร
ยิ่งยง

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

สิงห์สงบ
เอื้อวงศ์
โกมลเสวิน
พรหมสุว รรณ
จามรมาน
แสงมณี
กุณฑลบุตร
แสงพิกุล
ชมงาม
ชัยพัฒน์
แสงอุดมเลิ ศ
ศิริภิญโญกิจ
วิทยาสรณะ
แสงสุว รรณ
มงคลเกี ยรติศรี
โยทองยศ
ฟักแฟ
กุลประสูตร
สุจิรปัญญา

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
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รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิผู้ประเมินบทความ
ดร.ปภาภรณ์ ไชยหาญชาญชัย
ผศ.ดร.ธนวรรณ แสงสุวรรณ
รศ.ดร.ชัยเชษฐ์ สายวิจิตร
ผศ.ดร.พงษ์ วิเศษสังข์
ดร.วรัญญา อรรถเสนา
ดร.ศศิธร ศรีสวัสดิ์
ดร.อุษณี ลลิตผสาน
ดร.สรียา โชติธรรม
ผศ.ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา
ผศ.ดร.กิตติพงษ์ เยาวาจา
ผศ.ดร.ทรงพร หาญสันติ
ผศ.ดร.ธนภณ พันธเสน
ผศ.ดร.พิมพรรณ สุจารินพงค์
ผศ.ดร.รุ่งทิพย์ ไทยสม
ผศ.ดร.นิภา นิรุตติกุล
ผศ.ดร.ธารทิพย์ พจน์สุภาพ
ดร.ปรวรรณ เสนาไชย
ดร.พงษ์สุทธิ พื้นแสน
ผศ.ดร.ดลฤทัย โกวรรธนะกุล
ผศ.ดร.เมษ์ธาวิน พลโยธี
รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช
รศ.ดร.สุรสิทธิ์ ปิยะศิลป์
ดร.รวิ รุ่งเรืองศรี
ดร.เรนัส เสริมบุญสร้าง
ผศ.ดร.กาพล วรดิษฐ์
รศ.ดร.อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา
ผศ.ดร.อาพล นววงศ์เสถียร
ผศ.ดร.อนุวัต สงสม
รศ.ดร.ธีรนุช จันทโสภีพันธ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นักวิชาการอิสระ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสบางกอก
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
859

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ครบรอบ 60 ปี
ความท้าทายในการพัฒนานวัตกรรมเพือ่ ความยั่งยืน : 24 มิถุนายน 2565

รศ.ดร.เบญจมาศ พนมรัตนรักษ์
ผศ.ดร.สุภา ทองคง
รศ.ดร.ปณิศา มีจินดา
ผศ.ดร.ศศพร มุ่งวิชา
ผศ.ดร.อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์
รศ.ดร.มาตาลักษณ์ เสรเมธากุล
ผศ.ดร.จรัญญา ปานเจริญ
รศ.ดร.อัศวิน แสงพิกุล
ดร.วรรณประภา สุขสวัสดิ์
รศ.ดร.กิตติมา ชาญวิชัย
ดร.ธันยพร วิเชียรเกื้อ
ผศ.ดร.จิราภา พึ่งบางกรวย
ผศ.ดร.อุทิศ บารุงชีพ
รศ.ดร.ดุสิต ขาวเหลือง
ศ.ดร.ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์
ผศ.ดร.ธีราลักษณ์ สัจจะวาที
ผศ.ดร.จรวย สาวิถี
ผศ.ดร.จิระพร ชะโน
ผศ.ดร.ธีรา เอราวัณ
ผศ.ดร.อารีรัตน์ ปานศุภวัชร
ผศ.ดร.ตรีทิพ บุญแย้ม
ผศ.ดร.ปิยภัสร ธาระวานิช
ผศ.ดร.รวิพรรณ สุภาวรรณ์
รศ.ดร.โยธิน แสวงดี
ผศ.ดร.โชติพงศ์ กาญจนประโชติ
ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี
ดร.วรรณพรรณ รักษ์ชน
ผศ.ดร.นงลักษณ์ อานี
ผศ.ดร.วสันต์ ปินะเต
ผศ.ดร.ณัฐพัชร์ อภิวัฒน์ไพศาล
ผศ.ดร.สุชีรา มะหิเมือง
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพายัพ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ครบรอบ 60 ปี
ความท้าทายในการพัฒนานวัตกรรมเพือ่ ความยั่งยืน : 24 มิถุนายน 2565

ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ โปณะทอง
ผศ.ดร.ประเสริฐ สิทธิจิรพัฒน์
รศ.ดร.สุบิน ยุระรัช
ผศ.ดร.ภาวิณี กาญจนาภา
ผศ.ดร.ศิระ ศรีโยธิน
รศ.ดร.เอกนฤน บางท่าไม้
ดร.จิระวัฒน์ ตันสกุล
ผศ.ดร.ณัฏฐพงศ์ กาญจนฉายา
ผศ.ดร.ปริศนา มัชฌิมา
รศ.ดร.กัลยานี ภาคอัต
รศ.ดร.บุษบา สุธีธร
รศ.ดร.สังวรณ์ งัดกระโทก
ผศ.ดร.มานา ปัจฉิมนันท์
รศ.ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช
ผศ.ดร.โชติวิทย์ พงษ์เสริมผล
ผศ.ดร.ประสันต์ ชุ่มใจหาญ
ผศ.ดร.เอกพจน์ ตันตราภิวัฒน์
รศ.ดร.ฐิยาพร กันตาธนวัฒน์
รศ.ดร.ธีรภัทร สงวนกชกร
ผศ.ดร.กาพล แสวงบุญสถิต
ดร.สุชา สุพิทยภรณ์พงศ์
ดร.ธัชไท กีรติพงค์ไพบูลย์
ดร.นิตนา ฐานิตธนกร
ผศ.ดร.ปฐมา สตะเวทิน
ผศ.ดร.ศศิประภา พันธนาเสวี
ผศ.ดร.อริชัย อรรคอุดม
รศ.ดร.สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC)
สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
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