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รายงานสืบเน่ืองการประชุมวิชาการระดับชาติคร้ังที่ 2 
“การเรียนรูสูอนาคต : ทางเลือกทีห่ลากหลาย” 

ศูนยบริการวิจัย และศนูยนวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิตย 
รวมกับ เครือขายวิจัยประชาช่ืน 

 
 

วันศุกรที่ 26 มิถุนายน 2558 
น.  ณ  หองประชุมสัจจา เกตุทัต 1 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย 
 
 
 

รวบรวมโดย 
ศูนยบริการวิจัยมหาวิทยาลัยธุรกิจบณัฑิตย 

Email: conference.dpu@gmail.com 
http://www.dpu.ac.th/educonference 

 
 
 

- บทความทุกเร่ืองไดรับการตรวจสอบทางวชิาการโดยผูทรงคุณวุฒิแตขอความและเนือ้หาของ
บทความท่ีตีพมิพเปนความรับผิดชอบของผูเขียนแตเพียงผูเดียว มิใชความคิดเห็นและความ
รับผิดชอบของ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

- การคัดลอก อางอิง ตองดําเนินการปฏิบัตใินหมูนักวิชาการท่ัวไป และสอดคลองกับกฎหมายที่
เกี่ยวของ 

- การเผยแพรผลงานวิชาการในรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการฯ จะสมบูรณเม่ือตองมีเอกสาร
การนําเสนอผลงานประกอบ 
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สารจากอธิการบด ี
 
  ในนามของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ผมรูสึกยินดีและเปนเกียรติท่ีไดมีโอกาสตอนรับ     ทุก
ทานสู การประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังที่ 2 (วันที่ 26 มิถุนายน 2558) “การเรียนรูสูอนาคต : ทางเลือกที่
หลากหลาย” 
 การประชุมวิชาการเปนกิจกรรมท่ีมหาวิทยาลัยจัดข้ึนติดตอกันมาทุกป ถือเปนสัญลักษณแหงความมุงม่ัน
ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยท่ีจะเปดโอกาสใหผูเช่ียวชาญ ท้ังในวงการวิชาการ ผูท่ีอยูในภาคปฏิบัติ และผูท่ี
สนใจ ไดมีโอกาสมารับฟง แลกเปลี่ยนความเห็น และเปนเวทีในการเรียนรูรวมกัน 
 การเรียนการสอนถือเปนองคประกอบหนึ่งของการศึกษาท่ีมีความสําคัญยิ่ง โดยเฉพาะการเรียนการสอน
ในระดับอุดมศึกษา ท่ีมุงเนนการสรางกําลังคนท่ีมีทักษะและความรูในระดับสูง เพื่อเปนกําลังสําคัญในการผลักดัน
ใหประเทศมีความกาวหนาท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง แนวคิดดานการเรียนการสอนแบบกาวหนา หรือ
อีกนัยหน่ึงคือ การเรียนรูสูอนาคตนั้น มิไดใหความสําคัญกับการทองจํา หรือการเรียนจากตําราเพียงอยางเดียว แต
มุงใหความสําคัญกับการเรียนรูจากหลายแหลง มีทางเลือกท่ีหลากหลาย เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง โดยผูสอนเปลี่ยน
บทบาทจากผูให เปนผูสงเสริมกระบวนการในการเรียนรูของผูเรียน เพื่อกระตุนใหผูเรียนสามารถพัฒนา
กระบวนการคิดอยางเปนระบบ สงเสริมการเรียนรูดวยตนเอง ตลอดจนการชวยเหลือใหผูเรียนสามารถเขาถึง และ
เลือกรับขอมูลไดอยางเหมาะสม 
เพื่อใหการพัฒนาการเรียนการสอนแบบกาวหนามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผูสอนจึงตองมีการทําวิจัยเกี่ยวกับ
การเรียนการสอนควบคูกันไปดวย เพ่ือนําเอาองคความรูท่ีได มาปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับ
ลักษณะของผูเรียน  

ดวยความสําคัญดังกลาว  มหาวิทยาลัยฯ  ไดเชิญวิทยากรผูทรงคุณวุฒิดานการเรียนการสอน มาถายทอด
ประสบการณและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในประเด็น การเรียนรูสูอนาคต : ทางเลือกท่ีหลากหลาย   

ผมขอขอบคุณวิทยากรผูทรงคุณวุฒิสี่ทาน  คือ  
1. รองศาสตราจารย ดร.อนุวัฒน จางวนิชเลิศ 
2. รองศาสตราจารย ดร.สุกรี เจริญสุข 
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นเรฏฐ พันธราธร 
4. รองศาสตราจารย ศศินันท เศรษฐวัฒนบดี 
ท่ีใหเกียรติมารวมการเสวนา 
ผมหวังเปนอยางยิ่งวา การประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังที่ 2 การเรียนรูสูอนาคต : ทางเลือกที่หลากหลาย 

ครั้งน้ี จะเปนประโยชนสําหรับผู เขารวมประชุมทุกทานและขออวยพรใหการประชุมบรรลุเปาหมายและ
ความสําเร็จตามวัตถุประสงคท่ีต้ังไวทุกประการ  

 

       
     (รองศาสตราจารย ดร.วรากรณ สามโกเศศ) 
          อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
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กําหนดการ 
การประชุมวชิาการระดับชาติ ครั้งท่ี 2 

 “การเรียนรูสูอนาคต : ทางเลือกท่ีหลากหลาย”   
วันศุกรที่ 26 มิถุนายน  2558 

ณ  หองประชุม สัจจา เกตุทัต1ชั้น 1 อาคารสํานักอธิการบดี 2   
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย     

 
เวลา กิจกรรม 

08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 – 09.15 น. กลาวตอนรับ 

โดย  รองศาสตราจารย ดร.วรากรณ  สามโกเศศ 
อธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย   

09.15 – 10.15น. สัมมนา เรื่อง การเรียนรูสูอนาคต : ทางเลือกที่หลากหลาย 
โดยรองศาสตราจารย ดร.อนุวัฒนจางวนิชเลิศ 
                รองอธิการบดีฝายวิชาการ  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง 
รองศาสตราจารย ดร.สุกรี  เจริญสุข 
คณบดี  วิทยาลัยดุริยางคศิลป  มหาวิทยาลัยมหิดล  ศาลายา 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.นเรฏฐ  พันธราธร 
รองอธิการบดีฝายวิชาการ  มหาวิทยาลัยรังสิต   
รองศาสตราจารยศศินันทเศรษฐวัฒนบดี 
รองอธิการบดีฝายวิชาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 
ผูดําเนินรายการ 
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โดย  ศาสตราจารย ดร.ไพฑูรย  สินลารัตน 
รองอธิการบดีฝายวิจัย  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

10.15 – 10.30 น. พักรับประทานอาหารวาง 
10.30 – 12.00 น. สัมมนา (ตอ)    
12.00 – 13.20 น. พัก  รับประทานอาหารกลางวัน 
13.20 – 15.00 น. แยกหองเพ่ือนําเสนอผลงานวิจัยดานการศึกษา 
15.00 – 15.15 น. พักรับประทานอาหารวาง 
15.15 – 16.00 น. นําเสนอผลงานวิจัยดานการศึกษา (ตอ) 

 
หมายเหตุ : หองประชุม อาจเปลี่ยนแปลงได 
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1. การจดัการคุณภาพยางพาราแผ่นดิบดว้ยวงจรPDCA

2. การบริหารจดัการฐานขอ้มูลลูกหน้ีเพ่ือแกปั้ญหาตามลกัษณะการเป็นหน้ีนอก
ระบบ

3. การบูรณาการรูปแบบการประสัมพนัธ์การท่องเท่ียวเชิงนิเวศอยา่งย ัง่ยนื 
กรณีศึกษา ตลาดน ้าอมัพวา

4. การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัในเขตภาคกลาง

5. การประยกุตใ์ช ้FMEA เพ่ือปรับปรุงกระบวนการลดความเส่ียงของส่วนการ
เบิกสินคา้กรณีศึกษา ศูนยก์ระจายสินคา้ประเภทธุรกิจคา้ปลีก

6. การปรับปรุงประสิทธิภาพการใหบ้ริการงานซ่อมรถยนต์

7. การพฒันาการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม และการผลิตซ ้าอตัลกัษณ์ทอ้งถ่ินเพ่ือ
ส่งเสริมการบริโภคการท่องเท่ียวแบบวิถีไทย

8. การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ืองโครงสร้างขอ้มูลแบบอาร์เรย ์
รายวิชาโครงสร้างขอ้มูลและขั้นตอนวิธี ส าหรับนกัศึกษาปริญญาตรี

9. การพฒันาระบบการประเมินผลการเรียนการสอนออนไลน์ใหก้บั
มหาวิทยาลยันานาชาติแสตมฟอร์ด

10. การพฒันาระบบการใหบ้ริการจ่ายยาผูป่้วยนอกโรงพยาบาลสมเด็จพระพทุธ
เลิศหลา้

11. การพฒันาและหาประสิทธภาพ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  วิชาการ
พฒันาโปรแกรมเวบ็   บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  หลกัสูตรปริญญาตรี

12. การพฒันาส่ือการเรียนส าหรับการเขียนโปรแกรม

13. การพฒันาส่ือมลัติมีเดียเพ่ือการเรียนการสอน เร่ือง การแจกแจงความน่าจะเป็น

14. การรับรู้นวตักรรมการศึกษาดว้ย E-learning

15. การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพร้อมของบุคลากรเพ่ือรองรับการประกนั
คุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลยัแม่โจ้

16. การศึกษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุนปลูกไมล้อ้ม
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17. การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการพฒันาการบญัชีส่ิงแวดลอ้มกบัความ
รับผิดชอบต่อสังคมและภาพลกัษณ์องคก์รในทศันคติของผูบ้ริหารบริษทัใน
อุตสาหกรรมพลงังานและสาธารณูปโภคท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย

18. การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วนทางการเงินกบัผลการประเมินการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย19. การศึกษาเพ่ือพฒันาวิสาหกิจฟาร์มเห็ดตามแนวทางเศรษฐกิจสีฟ้า

20. ขอ้จ ำกดัในกำรเปิดร้ำนฮำร์ดแวร์ประเภทวสัดุก่อสร้ำง ณ นครเวียงจนัทน์ใน 
สปป.ลำว

21. ความคิดเห็นของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี คณะการท่องเท่ียวและการ
โรงแรมท่ีมีต่อลกัษณะวิชาและรูปแบบการสอนในวิชาวิจยัดา้นการท่องเท่ียว
และการโรงแรม

22. ความเป็นไปไดใ้นการลงทุนโครงการทาวน์โฮมในเขต อ าเภอปลวกแดง 
จงัหวดัระยอง

23. ความสัมพนัธ์ของโครงสร้างเงินทุนและขนาดกิจการท่ีมีผลต่อคุณภาพก าไร
ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกลุ่ม
อสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง

24. ความสัมพนัธ์ระหวา่งกระแสเงินสดอิสระ ความสามารถในการท าก าไรและ
การวดัสภาพหน้ีสินกบัราคาตลาดหลกัทรัพยใ์นหมวดพฒันาอสังหาริมทรัพย์
ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

25. ความสัมพนัธ์ระหวา่งคะแนนการประเมินการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีกบั
ประสิทธิภาพในการท าก าไรของบริษทัในตลาดหลกัทรัพย ์MAI

26. ควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งบรรยำกำศองคก์ร กบัแนวโนม้กำรลำออกจำกงำน โดย
มีควำมผูกพนัต่อองคก์รเป็นตวัแปรส่งผ่ำน: กรณีศึกษำของพนกังำนกลุ่ม
อุตสำหกรรมเมด็พลำสติกสีในนิคมอุตสำหกรรมแห่งหน่ึง

27. ความสัมพนัธ์ระหวา่งบรรษทัภิบาล และการบญัชีส่ิงแวดลอ้ม : หลงัฐานเชิง
ประจกัษบ์ริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

DP
U



สารบัญ หน้า

28. ความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราการส่วนการวดัความสามารถในการท าก าไรกบั
ผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กรณีศึกษาหมวดบริการรับเหมาก่อสร้าง

29. ความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วนกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานกบั
ความสามารถในการท าก าไร บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย หมวดเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

30. ความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียนกบัความสามารถในการท า
ก าไรของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ

31. ความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วนทางการเงินกบัอตัราผลตอบแทนการจ่ายเงิน
ปันผลของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยศึกษากรณี
 หมวดธุรกิจส่ือและส่ิงพิมพ์

32. ความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วนทางการเงินกบัอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้นใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กรณีศึกษา บริษทัท่ีถูกประเมินในระดบัดี
เยีย่มและระดบัดี จากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย

33. จรรยาบรรณวิชาชีพต่อการจดัท าบญัชีและน าเสนองบการเงินของบริษทัท่ี
ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยของผูท้  าบญัชีท่ี
ปฏิบติังานในส านกังานบญัชีในเขตกรุงเทพมหานคร

34. ตวัวดัผลการด าเนินงานท่ีมีอิทธิพลต่อมูลค่าเพ่ิมเชิงเศรษฐกิจ และมูลค่าเพ่ิม
ทางการตลาดของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ

35. ถอดบทเรียนการบญัชีภาคปฏิบติัสู่ธุรกิจชุมชน
36. ทศันคติของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีมีต่อโรงเรียนกวดวิชา

37. แนวทางในการธ ารงรักษาพนกังาน: กรณีศึกษา บริษทั เอบีซี จ  ากดั

38. แนวทางในการประกอบธุรกิจน าเท่ียวไปยงัประเทศสิงคโปร์

39. แนวโนม้การเปิดธุรกิจร้านกาแฟท่ีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

40. ประสิทธิภาพของระบบการขนส่งทางรางของท่าเรือแหลมฉบงั จงัหวดัชลบุรี

41. ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกเปิดรับสารจากส่ือใหม่ของ
ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีอ าเภอเมืองปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี

42. ปัจจยัท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้มือสองของประชาชนในเขต
ดอนเมือง
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43. ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกผูอ้อกแบบ บา้นพกัอาศยั  (ระหวา่งวิศวกร
และสถาปนิก) ในเขตเทศบาลต าบลหนองไมแ้ดง จงัหวดัชลบุรี กรณีศึกษา: 
งบประมาณการก่อสร้างบา้นพกัอาศยัไม่เกิน 5 ลา้นบาท

44. ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกคุณสมบติัชุดผา้ไหมไทยท่ีผูบ้ริโภคชาวจีนตอ้งการ

45. ปัจจยัท่ีมีผลต่อความเป็นอิสระในการปฏิบติังานของผูต้รวจสอบภายใน
กรณีศึกษา : ส านกังานตรวจสอบภายในทหารบก

46. ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิผลในกำรปฏิบติังำนตรวจสอบภำยในของพนกังำน
ตรวจสอบธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร

47. ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพงานตรวจสอบภายในของผูต้รวจสอบภายใน
ทหารบก

48. ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกท างานของพนกังานบริษทัเอกชนท่ีเป็นบริษทั
ร่วมทุนญ่ีปุ่ นในเขต จงัหวดัชลบุรี

49. ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อคุณภาพการสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตใน
ประเทศไทย

50. ปัจจยัส่วนบุคคลของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตกบัความรู้ทางวิชาชีพ ทกัษะทาง
วิชาชีพ และคุณค่าทางวิชาชีพของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีมีต่อผลการ
ด าเนินงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต:กรณีศึกษากลุ่มสินคา้อุตสาหกรรม
และกลุ่มเทคโนโลยใีนตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

51. ปัญหาการค านวณก าไรสุทธิเพ่ือเสียภาษีอากร ตามมาตรา 65 ตรี เร่ืองรายจ่าย
ตอ้งหา้มของผูป้ระกอบการในจงัหวดัระยอง

52. พฤติกรรมของการใชน้ ้ามนัมะพร้าวในสปป.ลาว

53. มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดยอ่ม
ของประเทศไทย

54. ระดบัการใชเ้ทคนิคการบญัชีบริหารแบบร่วมสมยักบัเทคนิคการบญัชีบริหาร
แบบเดิมในการบริหารธุรกิจ ของนิติบุคคลในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตา
พดุคอมเพล็กซ์ จงัหวดัระยอง

55. รูปแบบการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ เพ่ือรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC): กรณีศึกษา ธุรกิจบรรจุภณัฑใ์นนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

56. ศึกษาการจดัตั้งบริษทัหลกัทรัพยใ์นสปป. ลาว

57. สภาพและปัญหาการจดัการเรียนการสอนรายวิชา สต 301 หลกัสถิติ
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58. A Proposed Intellectual Framework for the Study of Thai Taxi Drivers’ 
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การจัดการคุณภาพยางพาราแผ่นดิบด้วยวงจรPDCA 
Quality Managements of Rum Rubber by PDCA cycle 

 
ภาวณิ ี มิ่งสอน 

ดร.นพดล  เดชประเสริฐ 
ยุพดี  มณรัีตนากรณ์ 

 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคด์งัน้ี 1. เพื่อศึกษาวิธีการกรีดยางพาราท่ีมีต่อคุณภาพดว้ย
ผลผลิตรวม (น ้ายาง,จ านวนแผน่ยาง) 2. เพื่อศึกษาสูตรการผลิตยางพาราแผน่ดิบท่ีมีคุณภาพเกรด ตน้ทุน
การผลิต และผลตอบแทนเป็นวิจยัเชิงปฏิบติัการ (Action research method) โดยท าการศึกษาการกรีด  5 
วธีิ เพื่อหาวธีิใดท่ีจะท าใหน้ ้ายางดิบไดผ้ลผลิตมากท่ีสุด และน าสู่การกระบวนการผลิตยางแผน่ดิบ โดย
การผสมสูตรในกระบวนการท ายางแผน่ดิบ 5 สูตร  โดยจะศึกษาท่ีละ วิธี และ ทีละสูตร เพื่อหา วิธีและ
สูตรท่ีดีท่ีสุด โดยการศึกษาแต่ละคร้ังจะน าแผน่ยางดิบไปตรวจสอบคุณภาพ ท่ี สหกรณ์กองทุนสวนยาง
อ าเภอบ่อทอง เพื่อศึกษาคุณภาพแผ่นยางดิบให้ได้แผ่นยางดิบท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐานท่ีตรงกบั
ความตอ้งการของตลาด   เคร่ืองมือท่ีใช้ในด าเนินการวิจยัเชิงปฏิบติัการ(Action research) คือวงจร
คุณภาพ (PDCA) ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน คือ 1. การวางแผนปฏิบติัการ (Plan) 2.การปฏิบติัตามแผน 
(Do) 3. การติดตามผล (Check) 4. การสรุปแกไ้ขหรือการน าไปปฏิบติั (Action) 

 ผลการวิจยัพบวา่ ดา้นผลผลิตรวม ผูว้ิจยัไดเ้ลือก ในระบบกรีดวิธีท่ี 2  คือ  เป็นระบบ  
กรีด 2 วนั หยุด 1 วนั  ได ้ผลผลิตน ้ ายาง  7 ลิตร (น ้ ายาง 3 ลิตร ไดย้างแผน่ดิบ  1  แผน่) ก็เท่ากบั  1 ไร่ 
ต่อ  1 วนั  เราไดน้ ้ายางท าแผน่ยาง 2 แผน่ต่อวนั   ท าการศึกษาตามวงจร PDCA จ  านวน 40 ไร่ ไดน้ ้ ายาง 
280 ลิตร ต่อวนั เราจะไดน้ ้ ายางท ายางแผน่ยาง 93 แผน่ต่อวนั  ต่อวนั  558 แผน่ต่อสัปดาห์ และ1,860 
แผ่นต่อเดือน และ 14,880 แผ่นต่อปี    ท าให้ผลผลิตรวมมากกว่าเม่ือเปรียบกบัวิธีกรีดแบบเดิมและ
ผลผลิตท่ีมากข้ึนจะส่งผลให้มีรายได้เพิ่มข้ึนและด้านด้านคุณภาพยางแผ่น ผูว้ิจยัได้เลือก สูตรท่ี 1 
เพราะวา่ สูตรท่ี 1 นั้น ไดใ้ชผ้สมท่ีพอเหมาะซ่ึงใชน้ ้ ายาง นอ้ยกวา่ สูตรท่ี 3  แต่ไดคุ้ณภาพเกรด เท่ากนั 
ท าใหต้น้ทุนลดลงและไดผ้ลผลิตจ านวนแผน่ท่ีเพิ่มข้ึนและจะเห็นไดว้า่จากเหลือง 5 มาเป็น เหลือง 1 ท า
ให้ไดมู้ลค่าเพิ่มจากเดิม 5 .01 บาทต่อกิโลกรัม  เหลือง 5 มาเป็นเหลือง 3ไดมู้ลค่าจากเดิม 4.01บาทต่อ
กิโลกรัม และจากเหลือง 3 มาเป็น เหลือง 1 ไดมู้ลค่าเพิ่มเท่ากบั 1 บาทต่อกิโลกรัม และตน้ทุนไม่ไดเ้พิ่ม
จากเดิม ( จ านวน 40 ไร่ รวมตน้ทุนทั้งหมด 49.38 บาทต่อกิโลกรัม) 
ค าส าคญั : ประสิทธิภาพ/คุณภาพการผลิต/การเพิ่มมูลค่ายางพาราแผน่ดิบ 
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Abstract 
 The purposes of this research were to 1) study the methods of rubber tapping affecting the 
quality by the total products (latex, a number of rubber sheets), 2) study the formulas of qualitative 
raw rubber production, production cost, and compensates. The study was a kind of action research 
method by studying 5 methods to find which method would give raw latex the most. Then, it was 
brought to the process of raw rubber sheet production according  by mixing the 5 formulas in the 
process of raw rubber production. The study was done by each method each formula to find the best 
formula. Each time of the study, the raw rubber was investigated its quality at the Rubber Fund 
Cooperative, Botong District, to find the quality of raw rubber to meet the qualities and standards as 
the market needs. The instrument used for this action research was a qualitative cycle (PDCA) 
including 4 stages; 1) Planning, 2) Doing, 3) Checking, and 4) Taking action. 

  
The research results revealed as follows:  
For the total product, the researcher selected the 2nd method by 2 days tapping and 1 day 

resting, the latex product got was 7 liters (latex 3 liters got 1 raw rubber sheet) equal to 1 Rai per 1 
day, we got the latex for producing 2 rubber sheets per day.  studies based on the PDCA cycle of 40 
Rais and the latex got was 280 liters per day. The latex for producing the rubber sheet got was 93 
sheets per day, 558 sheets per week, 1,860 sheets per month, and 14,880 sheets per year. The total 
product was more when compared with the traditional method. The more we got the product, the more 
we got the incomes. For the quality of rubber sheet, the researcher selected the 1st formula because it 
used the appropriate mixtures which wasted the latex less than the 3rd formula with the equal grade. 
This helped reduce the cost and increase a number of rubber sheets. Moreover, it could be seen that 
from Yellow 5 to be Yellow 1, it got more values from 5 .01 baht per kilogram, from Yellow 5 to be 
Yellow 3, it got the values from 4.01 baht per kilogram, and from Yellow 3 to be Yellow 1, it got 
more values from 1 baht per kilogram, and the cost did not increase from the traditional method (40 
Rais and the total cost was 49.38 baht per kilogram). 

 
 
 
 

DP
U



 
บทน า 

 ยางพาราเป็นพืชยืนตน้และเป็นพืชอุตสาหกรรมท่ีส าคญัของประเทศไทยและมีความส าคญั
ทางเศรษฐกิจของประเทศไทยอีกชนิดหน่ึง นบัวนัจะทวีความส าคญัมากข้ึน ภาคใตมี้พื้นท่ีปลูกยางมาก
ท่ีสุด รองลงมาคือภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคตะวนัออก และภาคเหนือ ตามล าดบั ก่อให้เกิดกิจกรรม
ต่อเน่ืองทั้งภาคการผลิตทางการเกษตร ภาคอุตสาหกรรมและภาคการตลาดมีผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีเป็นเกษตรกร 
ผูป้ระกอบการ แรงงาน บุคลากรภาครัฐและผูบ้ริหารภาค  ต่าง ๆ ไม่นอ้ยกวา่ 6 ลา้นคนกระจายอยูท่ ัว่
ประเทศ ผลผลิตยางดิบประมาณ 3.09 ลา้นตนั ก่อให้เกิดรายได ้จ  านวน 402,563 ลา้นบาท  จากการ
ส่งออกยางดิบ 2.68 ลา้นตน้และผลิตภณัฑ์ยาง 0.40 ลา้นตนั มูลค่า 223,623 และ 149,908 ลา้นบาท รวม
อุตสาหกรรมผลิตภณัฑไ์มย้างพาราอีก 29,027 ลา้นบาท (วารสารยางพารา สถาบนัวิจยัยาง กรมวิชาการ
เกษตร,2556) ราคายางพาราเคยข้ึนสูงสุด ในปี 2554 ในราคา 174.44 บาทต่อกิโลกรัม จากนั้นเป็นตน้มา
ราคากลบัมีแนวโนม้ลดลงอยา่งต่อเน่ืองจนกระทัง่ในปี 2557 ราคายางพาราด่ิงลงเหลือ 53.69 บาทต่อ
กิโลกรัม โดยราคายางพาราท่ีปรับตวัลดลงอย่างต่อเน่ือง ส่งผลกระทบต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกภาคส่วน 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเกษตรกรชาวสวนยางจ านวนกวา่ 1 ลา้นครอบครัวหรือมากกวา่ ทั้งน้ีเกิดจากหลาย
สาเหตุ คือ (1)เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจจีนชะลอตวั ในช่วง 2-3 ปี เศรษฐกิจโลกขยายตวัในอตัรา
ชะลอตวัอยา่งต่อเน่ือง (2)สต็อกยางจีน ณ เมืองชิงเต่าและสต็อกยางไทยอยูใ่นระดบัสูง (3)ราคาช้ีน าใน
ตลาดล่วงหนา้ของโลกลดลง ราคายางในตลาดล่วงหนา้โตเกียว (TOCOM) และตลาดล่วงหนา้สิงคโปร์ 
(SICOM) อยูใ่นช่วงขาลง (ภาวนิศร์และกฤษณี,2557) ราคายางพารา ท่ีตกต ่า เกษตรกรชาวสวนยางก็
ผลิตยางแผน่ดิบในคุณภาพเกรดท่ีต ่า เพราะมีจ านวนหลายคร้ังท่ีผลิตภณัฑ์แผน่ยางโดนตีกลบัเน่ืองจาก
คุณภาพของแผ่นยางดิบไม่ตรงตามตลาดตอ้งการ  แผ่นยางดิบส่วนใหญ่เของเกษตรกร อยู่ในระดบั
คุณภาพยางแผน่ดิบเกรดต ่า คือ เหลือง 5 ซ่ึง เกรดยางแผน่เหลือง 5 ไดร้าคาต ่าสุด และท าให้คุณภาพท่ี
น าไปผลิตแผน่ยางรมควนัก็นอ้ยลงไปดว้ย  ซ่ึงทาง  ส านกังานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยางแนะน า
เกษตรกรชาวสวนยางพาราใหผ้ลิตยางแผน่ดิบคุณภาพ ถา้หากเกษตรกรเจา้ของสวนยางสามารถผลิตยาง
แผน่คุณภาพดีออกจ าหน่าย ก็จะไดร้าคาสูงกวา่ยางแผ่นท่ีมีคุณภาพต ่า ซ่ึงนอกจากจะไดม้าตรฐานของ
ตลาดกลาง ยงัส่งผลต่อราคาให้กบัเกษตร (ส านกังานประชาสัมพนัธ์จงัหวดัตรัง) ผูว้ิจยัจึงไดส้นใจใน
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพยางแผ่นดิบ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแผนยุทธศาสตร์การวิจยัและ
การพฒันายางพารา พ.ศ. 2552 – 2556  ในขอ้ท่ี 1 คือ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพยางท่ี
เป็นวตัถุดิบ โดยการพฒันายางแผน่ดิบใหมี้คุณภาพโดยศึกษาการกรีด ซ่ึงมี 5 วิธี ตลอดจนกระบวนการ
การผลิตยางแผน่ดิบวธีิการการผลิต เพื่อจะให้ไดแ้ผน่ยางดิบชั้นดีได ้คือ ความสะอาดในการท ายางแผน่ 
ต่อมา คือ รีดยางใหแ้ผน่บาง ท าใหสี้ของยางสม ่าเสมอ และใชน้ ้ าและกรดฟอร์มิคให้ถูกอนัตราส่วน(ใน
ส่วนน้ีเล็กจะอธิบายวา่  คุณภาพแผน่ยางดิบท่ีดี คือความสะอาดในการท ายางแผน่ ต่อมา คือ รีดยางให้
แผน่บาง ท าใหสี้ของยางสม ่าเสมอ และใชน้ ้ าและกรดฟอร์มิคให้ถูกอนัตราส่วน) เม่ือไดแ้ผน่ยางดิบท่ีมี
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คุณภาพมีมาตรฐานก็จะท าให้ไดแ้ผ่นยางชั้นดี ซ่ึงราคาก็จะสูงกว่าแผ่นยางดิบกรดเหลือง 5 ก็จะท าให้
เกษตรกรมีรายได้มากข้ึน และแผ่นยางดิบชั้ นดีนั้ นตลาดมีความต้องการสูงท่ีเพราะจะน าไปสู่
อุตสาหกรรมรมยางพาราท่ีมีคุณภาพ 

 
วตัถุประสงค์การวจัิย 
    1.  เพื่อศึกษาวธีิการกรีดยางพาราท่ีมีต่อคุณภาพดว้ยผลผลิตรวม (น ้ายาง,จ านวนแผน่ยาง) 
      2.   เพื่อศึกษาสูตรการผลิตยางพาราแผน่ดิบท่ีมีคุณภาพเกรด ตน้ทุนการผลิต และ 
ผลตอบแทน 
    3.   เพื่อน าเสนอรูปแบบการเพิ่มและการจดัการคุณภาพยางพาราแผน่ดิบ 

 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากการวจัิย 

1. ไดผ้ลิตภณัฑย์างแผน่ดิบท่ีมีคุณภาพไดม้าตรฐานตรงกบัความตอ้งการของตลาด 
2. พฒันาใหเ้พิ่มมูลค่าผลผลิต โดยการแปรรูปผลผลิตจากยางพาราในช่วงท่ีราคายางตกต ่าให ้

มีรายไดใ้หก้บัเกษตรกรชาวสวนยางเพิ่มข้ึน 
3. สามารถน าองคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากการท าวจิยัคร้ังน้ีไปพฒันาวธีิการ หรือกระบวนการ เพื่อเพิ่ม 

คุณภาพผลผลิตยางพาราแผน่ดิบใหก้บัเกษตรกรชาวสวนยาง 
 
ขอบเขตการวจัิย  

การศึกษาการวิจยัคร้ังน้ี เพื่อพฒันาการเพิ่มประสิทธิภาพให้ไดน้ ้ ายางท่ีมีผลผลิตมากข้ึนและ
แผ่นยางพาราดิบคุณภาพเกรดท่ีสูงข้ึน แผ่นยางให้สะอาด  รีดยางแผ่นให้บาง  สีของแผ่นยาง
สม ่าเสมอ  มีขนาดมาตรฐาน 

ขอบเขตด้านเนือ้หา : การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงปฏิบติัการโดยมีรายละเอียดดงัน้ี               
 การวจัิยเชิงปฏิบัติการ เป็นการศึกษาและพฒันาแผน่ยางดิบใหมี้คุณภาพสูง การกรีดยาง5 
คร้ัง คือ  1.) กรีดวนัเวน้วนั   2.) กรีด2วนัเวน้1วนั  3.) กรีด3เวน้1วนั  4.) กรีด 1วนัเวน้3วนั  5.) กรีด 1วนั
เวน้ 2วนั  กระบวนการผลิต ผสม 5 สูตร คือ สูตรท่ี 1   สูตรท่ี 2   สูตรท่ี 3   สูตรท่ี 4   สูตรท่ี 5 โดย
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นด าเนินการวิจยัช้ินน้ีคือการวจิยัเชิงปฏิบติัการ(Action research) คือวงจรคุณภาพ 
(PDCA) ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน คือ 1. การวางแผนปฏิบติัการ (Plan) 2.การปฏิบติัตามแผน (Do) 3. 
การติดตามผล (Check) 4. การสรุปแกไ้ขหรือการน าไปปฏิบติั (Action) 
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ขอบเขตด้านระยะเวลา : ท าการศึกษาตั้งแต่ เดือน พฤศจิกายน 2557 – มีนาคม 2558   
ขอบเขตด้านพืน้ที่  : คือ  ต าบลพลวงทอง  อ าเภอบ่อทอง จงัหวดัชลบุรี จ  านวน 40 ไร่ พนัธ์ุ

ยางพาราRRIM600 อายยุาง 11 ปี 

กรอบแนวคดิในการวจิัย  
 

กรอบแนวความคดิในการวจิยัเชิงปฏิบัตกิาร
ศึกษาวิธีการกรีด

ศึกษากระบวนการท ายางแผน่ดิบ

ท าการเก็บศึกษาวิจยัเชิงปฏิบติั ระยะเวลา  85 วนั
เร่ิมการกรีด จนกระทัง่ไดผ้ลผลิตท่ีเป็นแผน่ยางดิบ
วิธีการปฏิบติั –ระยะเวลา –การกรีด -สดัส่วน

INPUT

กระบวนการกรีดยางพารา

วิธีท่ี1              วิธีท่ี 2                 วิธีท่ี 3               วิธีท่ี 4              วิธีท่ี 5
1วนัหยดุ1วนั  2วนัหยดุ1วนั  3วนัหยดุ1วนั 1วนัหยดุ3วนั 1วนัหยดุ2วนั

กระบวนการท ายางแผน่ดิบ
สูตร1      สูตร2      สูตร 3      สูตร4      สูตร 5
น ้า                น ้า              น ้า              น ้า              น ้ า
น ้ายาง        น ้ ายาง        น ้ ายาง        น ้ายาง         น ้ายาง
กรด            กรด            กรด           กรด            กรด 
ฟอร์มิค      ฟอร์มิค     ฟอร์มิค      ฟอร์มิค     ฟอร์มิค
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ผลิตภณัฑย์างพาราแผน่ดิบท่ีมีคุณภาพสูงOUTPUT

OUTCOME รูปแบบการเพ่ิมและการจดัการคุณภาพยางพาราแผน่ดิบ

                                                       PDCA

 
 
 
วธีิด าเนินการวจัิย  
 ในการวจิยัเร่ือง “การเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่ายางแผน่ดิบ 
” เป็นการวิจยัเชิงปฏิบติัการ (Action research) เคร่ืองมือท่ีใช้ในด าเนินการวิจยัเชิงปฏิบติัการ(Action 
research) คือวงจรคุณภาพ หรือ วงจรเดมม่ิง (Deming cycle Plan Do Check and Action) หรือ (PDCA) 
ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน คือ  1.การวางแผนปฏิบติัการ (Plan) 2.การปฏิบติัตามแผน (Do) 3.การติดตาม
ผล (Check) 4.การสรุปแกไ้ขหรือการน าไปปฏิบติั (Action) การศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาการกรีด 5 วิธี 
และการผสมสูตรในกระบวนการท ายางแผน่ดิบ 5 สูตร โดยจะท าการศึกษาท่ีละ วิธี และ ทีละสูตร เพื่อ
หา วธีิและสูตรท่ีดีท่ีสุด โดยการศึกษาแต่ละคร้ังจะน าแผน่ยางดิบไปตรวจสอบคุณภาพการท าการศึกษา
วธีิกรีดตามวงจร PDCA และกระบวนการผลิตยางแผน่ดิบตามวงจรPDCA  
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สรุปผลการวจัิย 

1.วิธีกรีดยางดา้นผลผลิตรวมท่ีมากข้ึน คือ ระบบกรีดวิธีท่ี 2  เป็นระบบ  กรีด 2 วนั หยุด 1 วนั  
ไดผ้ลผลิตน ้ ายาง 280 ลิตร ต่อวนั เราจะไดน้ ้ ายางท ายางแผน่ยาง 93 แผน่ต่อวนั  ต่อสัปดาห์ไดน้ ้ ายาง 
1,674  ลิตร ไดแ้ผน่ยาง  558 แผน่  ต่อเดือนไดน้ ้ายาง 5,580 ลิตร ไดแ้ผน่ยาง 1,860 แผน่  และต่อปีไดน้ ้ า
ยาง  44,640 ลิตร ไดแ้ผน่ยาง14,880 แผน่ ท าให้ผลผลิตรวมมากกวา่เม่ือเปรียบกบัวิธีกรีดแบบเดิมและ
ผลผลิตท่ีมากข้ึนจะส่งผลให้มีรายไดเ้พิ่มข้ึนจากเดิม น ้ ายางเพิ่ม 4 ลิตรต่อวนัรายไดเ้พิ่ม 620 บาทต่อวนั 
น ้ายางเพิ่ม 294 ลิตรต่อสัปดาห์ รายไดเ้พิ่ม 9,234 บาทต่อสัปดาห์ น ้ ายางเพิ่ม 1,440 ลิตรต่อเดือน รายได้
เพิ่ม 39,977 บาทต่อเดือน น ้ายางเพิ่ม 11,520 ต่อปี รายไดเ้พิ่ม 323,311 บาทต่อปี 
             2.กระบวนการผลิตยางแผน่ดิบ จากผลการทดลองพบวา่ สูตรท่ี 1 สูตรท่ี 3  ไดคุ้ณภาพเกรดยาง
เหลือง  1 เท่ากนัทั้ง 2 สูตร แต่ผูว้จิยัไดเ้ลือก สูตรท่ี 1 เพราะวา่ สูตรท่ี 1 นั้น ไดใ้ชผ้สมท่ีพอเหมาะซ่ึงใช้
น ้ ายาง น้อยกว่า สูตรท่ี 3  แต่ไดคุ้ณภาพเกรด เท่ากนัไดผ้ลผลิตจ านวนแผน่ท่ีเพิ่มข้ึนจ านวนวนักรีดท่ี
เพิ่มข้ึน 5 วนั ไดผ้ลผลิตน ้ ายางมากข้ึน4 ลิตรไดแ้ผน่ยางเพิ่มข้ึน 1 แผน่ ต่อวนั     ต่อเดือน480 แผน่และ
ต่อปี 3,840 แผน่ และคุณภาพเกรดยางแผ่นสูงข้ึน จากเกรดเหลือง 5 มาเป็น เกรดเหลือง 1 ท าให้ได้
มูลค่าเพิ่มจากเดิม 5 .01 บาทต่อกิโลกรัม  จากเกรดเหลือง 5 มาเป็นเกรดเหลือง 3ไดมู้ลค่าจากเดิม 4.01
บาทต่อกิโลกรัม และจากเกรดเหลือง 3 มาเป็น เกรดเหลือง 1 ไดมู้ลค่าเพิ่มเท่ากบั 1 บาทต่อกิโลกรัม  ซ่ึง
ตน้ทุนต่อแผ่นกิโลกรัม  49.38บาทต่อกิโลกรัม ซ่ึงเม่ือเราไดเ้กรดแผน่ยางดิบเกรดเหลือง  1 ราคา 55 
บาทก็จะไดก้ าไร 5.62 บาทต่อกิโลกรัม 

3.ตน้ทุนการผลิต จ านวนพื้นท่ี 40 ไร่ ตน้ทุนต่อแผ่น 49.38 บาทต่อกิโลกรัม ซ่ึงมีค่าใช้จ่าย 
ค่าแรงงาน 40 บาท ต่อ 40 ไร่/แผน่ ค่าวสัดุส้ินเปลือง (น ้ ากรด) 0.391 บาท ต่อ 40 ไร่/แผน่  ค่าปุ๋ย 4.06 
บาท ต่อ 40 ไร่/แผน่ ค่าขนส่ง0.45 บาท ต่อ 40 ไร่/แผน่ ค่าเสียโอกาสท่ีดิน 3.22 บาท ต่อ 40 ไร่/แผน่ ค่า
เส่ือมโรงเรือน 1.26 บาท ต่อ 40 ไร่/แผน่ 

 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษา การเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการผลิตเพื่อมูลค่ายางแผ่นดิบ จากการ
ทดลองสามารถน ามาอภิปรายผล ผูว้ิจยัไดศึ้กษาวิธีการกรีด และ กระบวนการท ายางแผน่ดิบ โดยศึกษา
ตามทฤษฎี PDCA ของ Deming,(2000) มาเป็นทฤษฎีหลกัในการพฒันาและปรับปรุง  คุณภาพของแผน่
ยางดิบ ให้มีคุณภาพและเพิ่มมูลค่า ผลการวิจยัพบว่า ผูว้ิจยัมีการ จดัท า  Gantt chart เพื่อก าหนด
กระบวนการ PDCAในแต่ละวิธีการกรีดยางทั้ง 5 วิธี และสูตรการท าแผน่ยางดิบทั้ง 5 สูตร โดยน าไป
ตรวจสอบคุณภาพท่ีสหกรณ์กองทุนสวนยางอ าเภอบ่อทอง ผูว้ิจยัเลือกวิธีกรีดท่ี 2 และกระบวนการท า
ยางแผน่ดิบ เลือก สูตรท่ี 1 สอดคลอ้งกบัแนวคิด ดวลัย ์ มาศจริส(2545) กล่าววา่ แนวคิดเก่ียวกบัวงจร  
PDCA เกิดจากนกัสถิติชาวอเมริกาท่านหน่ึงคือ Dr. William Edwards Deming (1930) วงจรการ
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บริหารงานคุณภาพ ยอ่มาจาก 4 ค า ไดแ้ก่ Plan (วางแผน), Do (ปฏิบติั), Check (ตรวจสอบ) และ Act 
(การด าเนินการให้เหมาะสม)และสอดคลอ้งกบั วีรวิชญ์ เลิศไทยตระกูล(2552) PDCA หรือท่ีเรียกว่า
วงจรเดมิง (องักฤษ: Deming Cycle) หรือวงจรชูฮาร์ต (Shewhart Cycle) คือวงจรการควบคุมคุณภาพ  
PDCA  คือ  วงจรท่ีพฒันามาจากวงจรท่ีคิดคน้โดยวอล์ทเตอร์  ซิวฮาร์ท(Walter Shewhart )PDCA ) 
ประกอบไปดว้ย PDCA เป็นอกัษรน าของศพัท์ภาษาองักฤษ   4  ค  าคือ  P : Plan  = วางแผน   D : Do  =   
ปฏิบติัตามแผน  C : Check  =   ตรวจสอบ / ประเมินผลและน าผลประเมินมาวิเคราะห์   A : Action   =     
ปรับปรุงแกไ้ขด าเนินการใหเ้หมาะสมตามผลการประเมิน 

ดา้นวิธีกรีด  ผลการวิจยัพบวา่  ผูว้ิจยัท าการศึกษาถึงวิธีระบบการกรีด ทั้ง 5 วิธี  เพื่อหาวิธีท่ี
ใหผ้ลผลิตมากท่ีสุด   คือ วธีิท่ี 2 ซ่ึงผลผลิตรวมท่ีมากท่ีสุด  คือ ระบบ กรีด 2 วนั หยุด 1 วนั  ได ้ผลผลิต
น ้ ายาง  280 ลิตร ต่อวนั เราจะไดน้ ้ ายางท ายางแผ่นยาง 93 แผน่ ต่อวนั และ1,860 แผน่ต่อเดือน และ 
14,880 แผน่ต่อปี ท าใหผ้ลผลิตรวมมากกวา่เม่ือเปรียบกบัวิธีกรีดแบบเดิมและผลผลิตท่ีมากข้ึนจะส่งผล
ใหมี้รายไดเ้พิ่มข้ึน  ซ่ึงเพิ่มมูลค่าได ้จ  านวนวนักรีดท่ีเพิ่มข้ึน 5 วนั ไดผ้ลผลิตน ้ ายางมากข้ึน  4 ลิตร  ได้
แผ่นยางเพิ่มข้ึน 1 แผ่น ต่อวนั  98แผ่นต่อสัปดาห์ 480 แผ่นต่อเดือน และ 3,840 แผ่นต่อปี แลว้เม่ือ
ผลผลิตมากข้ึนก็จะน าไปสู่กระบวนการผลิตยางแผน่ ความสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ กลมรัตน์  คง
เหล่า (2551) ท่ีไดท้  าการวิจยัพบวา่ การปรับปรุงระบบกรีดเพื่อเพิ่มผลผลิตน ้ ายางของยางพารา  โดยใช้
พนัธ์ุยางพารา BPM 24 จากการศึกษาพบวา่ กรีดคร่ึงล าตน้ สองวนัเวน้วนั ร่วมกบัการใชส้ารเคมีเร่งน ้ า
ยาง 2.5% ให้ผลผลิตต่อคร้ังกรีดสูงสุด 81.46 กรัมต่อตน้ต่อคร้ังกรัม และระบบกรีดหน่ึงในสามของล า
ตน้สามวนัเวน้วนั ให้ผลผลิตต่อคร้ังกรีดต ่าสุด 40.04 กรัมต่อตน้การต่อคร้ังกรีด และสอดคล้องกับ
ผลการวิจยัของพิชิต สพโชค และคณะ(2554) ได้ศึกษาเร่ือง การกรีดสลบัหน้าต่างระดบัในพนัธ์ุยาง 
สถาบนัวิจยั 251จากการทดลอง พบวา่ ผลผลิตของการกรีดคร่ึงตน้สองวนัเวน้วนัร่วมกบัใชส้ารเคมีเร่ง
น ้ ายาง2.5% 4 คร้ังต่อเดือน ให้ผลผลิตเฉล่ียสูง 51.32 กรัมต่อตน้ต่อคร้ังกรีด มากกว่า ร้อยละ 48 โดย
ไดรั้บผลผลิตเฉล่ียในปีท่ี 1,2 และ 3 คือ 35.65,63.25 และ69.29 กรัมตอ้ตน้ต่อคร้ังกรีด ซ่ึงมากกวา่ ร้อย
ละ 27,62และ55 ตามล าดบั และไม่สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของทวี แจ่มจนัทร์(2555) ไดท้  าการศึกษา
เร่ือง การกรีดยางสายกบัพนัธ์ุ BPM 24 เพื่อแก้ไขปัญหาจ านวนวนักรีดน้อยจากความไม่สงบใน 3 
จงัหวดัภาคใต ้จากผลการทดลองพบว่า กรีดคร่ึงล าตน้สามวนัเวน้ส่ีวนั(S/2 d1 3d/4)กบัการกรีดสาย
ร่วมกบัการใชน้ ้ ายาสารเคมีเร่งน ้ ายางสูงสุด ร้อยละ 21.46 รองลงมา กรีดคร่ึงล าตน้หน่ึงวนัเวน้สองวนั
(S/2 d1 2d)  ร้อยละ 20.61 และกรีดคร่ึงล าตน้วนัเวน้วนั (S/2 d2) ร้อยละ 17.60 ตามล าดบั                            

ดา้นกระบวนผลิตยางแผน่ ผูว้ิจยัท าการศึกษาสูตร ทั้งหมด 5 สูตร เพื่อหาสูตรท่ีให้คุณภาพมาก
ท่ีสุด แล้วน าไปสู่กระบวนการตรวจสอบคุณภาพ ท่ี สหกรณ์สวนยาง บ่อทอง จากผลการตรวจสอบ
คุณภาพ ทั้ง 5 สูตรพบวา่ สูตรท่ี 1 สูตรท่ี 3 และสูตรท่ี 5 ไดคุ้ณภาพเกรดยางเหลือง  1 เท่ากนัทั้ง 3 สูตร 
ซ่ึงจากเหลือง 5 มาเป็น เหลือง 1 ท  าใหไ้ดมู้ลค่าเพิ่มจากเดิม 5 .01 บาทต่อกิโลกรัม  แต่ผูว้ิจยัเลือก สูตรท่ี 
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1 เพราะ ได้ใช้ผสมท่ีพอเหมาะซ่ึงใช้น ้ ายาง น้อยกว่า สูตรท่ี 3  แต่ไดคุ้ณภาพเกรด เท่ากนั ได้ผลผลิต
จ านวนแผน่ท่ีเพิ่มข้ึน ท าให้ไดร้ายไดเ้พิ่ม ต่อ วนั 620บาท ต่อ สัปดาห์ 9,234 บาท ต่อเดือน33,977 บาท 
323,331 บาทต่อปีตน้ทุนต่อแผน่กิโลกรัม  49.38 บาทต่อกิโลกรัม ซ่ึงเม่ือเราไดเ้กรดแผน่ยางดิบเหลือง 
ราคา 55 บาทก็จะไดก้ าไร 5.62 บาทต่อกิโลกรัม สอดคลอ้งแนวคิดของนุชนารถ กงัพิสดาร และคณะ
(2556) แผน่ยางดิบ คือ ยางแผน่ท่ีเกษตรกรผลิตข้ึนท่ียงัไม่ผา่นการรมควนั หรือกระบวนการอ่ืนใด การ
ท ายางแผน่ดิบ คุณภาพของยางดิบข้ึนอยูก่บันั้น วธีิการผลิต การท ายางแผน่ชั้นดี นั้นท ายางใหส้ะอาด รีด
แผน่ยางใหบ้าง และสีของแผน่ยางสม ่าเสมอ ใชน้ ้า และน ้ากรดฟอร์มิก  

 ดา้นตน้ทุน ในการผลิตยางแผน่ จ านวนพื้นท่ี 40 ไร่ ตน้ทุนต่อแผน่ 49.38 บาทต่อกิโลกรัม ซ่ึง
มีค่าใชจ่้าย ค่าแรงงาน 40 บาทต่อแผน่ ค่าวสัดุส้ีนเปลือง (น ้ ากรด) 0.391 บาท ต่อแผน่ ค่าปุ๋ย 4.06 บาท 
ต่อแผ่น ค่าขนส่ง0.45 บาท ต่อแผ่น ค่าเสียโอกาสท่ีดิน 3.22 บาท บาทต่อแผ่น ค่าเส่ือมโรงเรือน 1.26 
บาท ต่อแผน่ และเม่ือเปรียบเทียบตน้ทุนการผลิตต่อแผน่และคุณภาพเกรด พบวา่ คุณภาพเกรดเหลือง 1 
ราคา 55 บาทต่อกิโลกรัม ตน้ทุน 50.43 บาทต่อกิโลกรัม ไดก้ าไรส่วนต่าง 5.62 บาท     ต่อกิโลกรัม  
และ เหลือง 5 ราคา 49.99 บาทต่อกิโลกรัม ไดก้ าไรส่วนต่าง 0.62 บาทต่อกิโลกรัม ไดก้ าไรส่วนต่าง 5  
บาทต่อกิโลกรัม  

 
ข้อเสนอแนะในงานวจัิยคร้ังนี ้และการข้อเสนอแนะในการประยุกต์ใช้ 

1.เพื่อให้เกษตรกรชาวสวนยางพาราน าความรู้ไปปรับใช้ วิธีการระบบการกรีดให้น ้ ายาง
คุณภาพเพื่อไดผ้ลผลิตท่ีมากข้ึนและเม่ือผลผลิตมากก็ส่งผลไปสู่การพฒันากระบวนการผลิตแผน่ยางดิบ 
ให้มีคุณภาพท่ีดีข้ึน โดยพฒันาจากเหลือง 5 ให้ เป็นเหลือง 1 ซ่ึงจะท าให้เกิดมูลค่าท่ีเพิ่มข้ึนจากเดิมท า
ใหเ้กษตรกรชาวสวนยางมีรายไดเ้พิ่มข้ึน ในช่วงท่ีราคายางตกต ่าใหมี้รายไดใ้หก้บัเกษตรกรชาวสวนยาง
เพิ่มข้ึน 

2.เพื่อการเพิ่มรายไดใ้ห้เกษตรกรชาวสวนยางนั้นนอกจากการลดตน้ทุนการเพิ่มผลผลิตของน ้ า
ยางใหสู้งข้ึนก็ส าคญั ไม่วา่จะเป็นการเลือกใชพ้นัธ์ุยางพาราท่ีให้ผลผลิตสูงและดูแลรักษาสวนยางพารา
อย่างถูกตอ้งดว้ยตนเอง ตลอดจนการใชปุ๋้ยอินทรียร่์วมกบัปุ๋ยเคมีในสัดส่วนท่ีเหมาะสมและกรรีดยาง
ใหถู้กตอ้ง ส่ิงเหล่าน้ีมีส่วนท าใหเ้กษตรกรชาวยางมีรายไดเ้พิ่มข้ึน 

 3.เพื่อเป็นแนวทางการพฒันาแผน่ยางดิบให้ไดม้าตรฐานท่ีตรงกบัความตอ้งการของตลาดและ 
เพื่อให้เกษตรกรชาวสวนยางไดย้างแผน่ดิบท่ีมีคุณภาพดี ตรงตามาตรฐาน และไดร้าคาเพิ่มและมูลค่า
ใหก้บัเกษตรกรชาวสวนยาง  

4.การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยมุ่งเนน้การเพิ่มผลผลิตต่อหน่วยพื้นท่ี เร่งรัดให้มีการปลูก
ยางพนัธ์ุดี พนัธ์ุท่ีให้ผลผลิตสูง พนัธ์ุท่ีสถาบนัวิจยัยางแนะน า RRIT 251 ซ่ึงเป็นพนัธ์ุท่ีให้ผลผลิตสูง 
เจริญเติบโตในช่วงก่อนเปิดกรีดไดดี้มาก จ านวนวงท่อยางมาก จึงไดน้ ้ ายางมากและส่งให้ผลผลิตท่ีมาก
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ข้ึนหรือไมย้ืนตน้ท่ีมีความส าคญัทางเศรษฐกิจ ทดแทนสวนยางเก่าท่ีให้ผลผลิตไม่คุม้ค่า ส่งเสริมปลูก
สร้างสวนยางเพิ่มในพื้นท่ีท่ีเหมาะสม เก็บเก่ียวผลผลิตจากสวนยางพาราอยา่งมีประสิทธิภาพและตรง
ตามความตอ้งการของตลาด เกษตรกรน าเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมไปใชอ้ยา่งจริงจงัและทัว่ถึง เป็นการลด
ตน้ทุนการผลิต สามารถเพิ่มรายไดใ้หก้บัเกษตรกร รวมถึงส่งเสริมให้เกษตรกรและสถาบนัเกษตรกร มี
ส่วนร่วมในการบริหารจดัการสวนยางในแนวทางท่ีเก้ือกลูกบัระบบนิเวศและส่ิงแวดลอ้ม 

5.การสร้างความมัน่คงให้กบัเกษตรกร โดยสนบัสนุนให้เกิดการรวมตวัของเกษตรกรชาวสวน
ยางขนาดเล็ก เพื่อเป็นสถาบนัเกษตรกรและมีการด าเนินการท่ีมีมาตรฐานต่อเน่ือง เช่ือมโยงเป็น
เครือข่ายสถาบันเกษตรกรเพื่อให้สามารถพึ่ งพาซ่ึงกันและกัน ในด้านการผลิต การแปรรูป และ
การตลาด รวมทั้งสร้างอ านาจในการเจรจาต่อรองต่างๆ สนบัสนุนให้เกษตรกรและสถาบนัเกษตรกร มี
ส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางและด าเนินการส่งเสริมและพฒันา สร้างแรงจูงใจให้คนรุ่นใหม่เขา้สู่
อาชีพการท าสวนยาง และท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาชีพยางพาราเพิ่มข้ึน 

6.แนะน าให้ท าสวนยางแบบผสมผสานตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง ไม่เพียงท าให้
เกษตรกรชาวสวนยางอยู่รอดได้เท่านั้น แต่จะสร้างความมัน่คงในอาชีพสวนยางอย่างย ัง่ยืนอีกดว้ย 
ค านึงถึง ความพอประมาณ ,ความมีเหตุผล,การสร้างภูมิคุ้มกันท่ีดีในตวัตลอดจนใช้ความรู้ความ
รอบคอบ คุณธรรม ประกอบการวางแผน และการตดัสินใจ โดยเกษตรกรท าเสริมในสวนยางได ้เช่น 
มีท่ีดินท าสวนยาง 10 ไร่ แต่ภายใน 10 ไร่ ก็มีสวนมะพร้าว 10 ไร่ มีสวนมงัคุด 10 ไร่ มีแปลงพืชผกั10 
ไร่ และยงัมีพื้นท่ีเล้ียงปศุสัตวอี์ก 10 ไร่ เป็นตน้ สวนยางแบบผสมผสานตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง” 
จะลด ความเส่ียงลง รายจ่ายน้อยลงดงันั้น การท าสวนยางของเกษตรกรจะตอ้งไม่ปลูกเชิงเด่ียว คือ 
“ยาง” เพียงอยา่งเดียว  

 7.แนะน าให้เกษตรกรชาวสวนยาง ยึดการด ารงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยเกษตรกร
ตอ้งเขา้ใจและประเมินตนเองท่ีผา่นมายางพาราราคาสูงท าให้มีรายไดม้ากและค่าใชจ่้ายท่ีมากข้ึนตาม
ไปดว้ย แต่ปัจจุบนัราคายางพาราตกต ่ามาก ดงันั้น เกษตรกรควรสร้างภูมิคุม้กนั โดยจดัท าบญัชี รายรับ
และค่าใช้จ่าย ลดค่าใช้จ่ายท่ีไม่จ  าเป็น การสร้างภูมิคุม้กนัเป็นการวางแผนการด ารงชีวิต จะท าให้
เกษตรชาวสวนยางสามารถอยูภ่ายใตภ้าวะราคายางท่ีไม่แน่นอน 

ข้อเสนอแนะส าหรับงานวจัิยคร้ังต่อไป 
1.ควรเพิ่มระยะเวลาในการทดลอง อยา่งนอ้ย 3 – 6 เดือน เพื่อใหไ้ดผ้ลผลิตท่ีคงท่ีและสร้าง

มูลค่าไดช้ดัเจนยิง่ข้ึน 
2.ควรศึกษาพนัธ์ุยางสายพนัธ์ุอ่ืน เพื่อศึกษาความแตกต่างของสายพนัธ์ุวา่มีผลกบัการทดลอง

เก่ียวกบัระบบกรีดและกระบวนการท ายางแผน่อยา่งไร ซ่ึงสถาบนัวิจยัยาง กรมวิชาการเกษตร ไดจ้ดัท า
ค าแนะน าพนัธ์ุยาง คือ สถาบนัวิจยัยาง 251,สถาบนัวิจยัยาง 226,BPM 24และRRIM 600  กลุ่ม2 พนัธ์ุ
ยางผลผลิตน ้ายางและเน้ือไมสู้ง พนัธ์ุยางชั้น 1 คือ PB 235,PB 255,PB 260และPRIC 110    
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 3.ควรศึกษาการใชปุ๋้ยเคมีร่วมกบัปุ๋ยอินทรียแ์ละปุ๋ยชีวภาพ ในการใส่ในสวนยางวา่มีผลกระทบ
หรือมีความแตกต่างกนัอยา่งไร 
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บทคัดย่อ 
                 กำรศึกษำวิจยัคร้ังน้ีเป็นกำรวิจยัเชิงผสมมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษำและวิเครำะห์ขอ้มูลเร่ือง
ร้องเรียนจำกประชำชน  ให้ช่วยเหลือในเร่ืองหน้ีสินของศูนยช่์วยเหลือลูกหน้ีและประชำชนท่ีไม่ไดรั้บ
ควำมเป็นธรรม  กระทรวงยุติธรรม     เสนอรูปแบบและแนวทำงในกำรจดักำรควำมรู้ในกำรแกปั้ญหำ
หน้ีนอกระบบ ตำมลักษณะรูปแบบกำรเป็นหน้ีนอกระบบ  โดยท ำกำรคน้ควำ้จำกเอกสำรและกำร
สัมภำษณ์เชิงลึก โดยใช้วิธีกำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำงแบบเฉพำะเจำะจง  โดยกลุ่มผู ้ให้ข้อมูลหลัก
ประกอบดว้ย  ลูกหน้ี จ ำนวน 11 คน  เจำ้หน้ี  จ  ำนวน 2 คน  นกัวชิำกำร  และเจำ้หนำ้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน้ี
นอกระบบ จ ำนวน 2 คน  รวมทั้งส้ิน 15 คน   
                 ผลกำรวจิยัปัจจยัส่วนบุคคล พบวำ่กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกัท่ีเป็นลูกหน้ี แบ่งเป็น 2 กลุ่ม  
กลุ่มท่ี 1 กลุ่มยมืเงินเน่ืองจำกควำมจ ำเป็นเฉพำะหนำ้บำงอยำ่ง  ไดแ้ก่  ลงทุนท ำสวน ท ำไร่ คำ้ขำย   คิด
เป็นร้อยละ 36.36   กลุ่มท่ี 2 กลุ่มยืมเงินเน่ืองจำกมีภำระหนกัทำงบำ้น  ไดแ้ก่  ใชจ่้ำยภำยในครอบครัว  
หน้ีสินของคนในครอบครัว  คิดเป็นร้อยละ 63.64   กำรจดักำรควำมรู้ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัหน้ีนอกระบบ 
ตำมลกัษณะรูปแบบกำรเป็นหน้ีนอกระบบ ทั้ง 2 กลุ่ม  ศูนยช่์วยเหลือลูกหน้ีและประชำชนท่ีไม่ไดรั้บ
ควำมเป็นธรรม  กระทรวงยติุธรรม  ควรพฒันำปรับปรุงโครงกำรหรือจดัท ำโครงกำรเพิ่มข้ึนมำใหม่ ใน
กำรให้ควำมรู้กบัประชำชนตำมลกัษณะกำรเป็นหน้ีนอกระบบ ดว้ยกำรสร้ำงเป็นหลกัสูตรหรือจดัท ำ
รูปแบบกำรฝึกอบรมมำตรฐำน มีเน้ือหำองคค์วำมรู้ ในเร่ือง กฎหมำยเก่ียวกบักำรท ำสัญญำเงินกู ้   กำร
ค ้ำประกนั กำรจดจ ำนอง   กฎหมำยอตัรำดอกเบ้ีย  กำรประนอมหน้ี  กฎหมำยเก่ียวกบัสิทธิเสรีภำพของ
ประชำชน  ช่องทำงกำรเขำ้ถึงแหล่งเงินกูด้อกเบ้ียต ่ำ  กำรวิเครำะห์หน้ีสิน กำรวำงแผนกำรใชห้น้ี   กำร
วำงแผนกำรใชเ้งิน   กำรจดัท ำบญัชีรำยรับรำยจ่ำย   กำรปรับปรุงนิสัยกำรใชเ้งิน   ควำมพอเพียง  กำร
ออม   รวมถึงกำรลงทุนในกำรประกอบอำชีพ  กำรตลำด  ส ำหรับกลุ่มลูกหน้ีท่ียืมเงินไปใช้ในกำร
ประกอบอำชีพ   ท ำกำรรวบรวมองคค์วำมรู้และสรรหำผูท่ี้มีควำมรู้ ควำมผูเ้ช่ียวชำญ  เขำ้มำเป็นวิทยำกร
หรือมำถ่ำยทอดควำมรู้ใหก้บัเจำ้หนำ้ท่ี และผูเ้ก่ียวขอ้งเพื่อน ำองคค์วำมรู้ไปถ่ำยทอดต่อให้กบัประชำชน   
ผูน้ ำชุมชน คณะกรรมกำรชุมชน หรือเจำ้หนำ้ท่ีองคก์ำรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เพื่อน ำไปเผยแพร่ต่อไป 
และจดัเก็บองค์ควำมรู้ไวใ้นส่วนกลำง  ในชุมชน ในทอ้งถ่ิน เพื่อให้ประชำชนหรือผูท่ี้มีควำมสนใจ 
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สำมำรถเขำ้ไปศึกษำหำควำมรู้ หรือเขำ้ไปขอค ำแนะน ำ ขอค ำปรึกษำจำกเจำ้หนำ้ท่ีภำยในหน่วยงำนได้
ง่ำยและไดรั้บควำมสะดวก   
ค าส าคัญ : กำรบริหำรจดักำรฐำนขอ้มูลลูกหน้ี/ กำรแกปั้ญหำตำมลกัษณะกำรเป็นหน้ีนอกระบบ/ 
  หน้ีนอกระบบ 
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Abstract 
                    This independent  study  was designed  to examine  and  analyze   the  problem of  
informal debt  of the people and  present  the knowledge management for  sampling subjects. The    
study  data  were collected from  the document  and in-depth interviews held with 15 sampling 
subjects  in order to analyze , consist of  11 debtors , 2 creditors and 2 specialists 
                    Results of the study are  as follow.  11 debtors were divided  into  2 groups, first group  
borrowed  money   to invest  in farm employment such as  rice farming  , cropping , trading 36.36 
percent.  Second  group  borrowed  money   for household  spending  and paying debts  to other loans  
sources 63.64 percent. The knowledge management for  both  groups , the legal and center for debtors 
and victims of injustice   ministry of justice    develop  the project or  set  the new  project  for  
training  the staff and  the people  in this  topics , law about  contract of  borrow money  ,  guarantee ,   
mortgage ,   interest rate  ,  composition  ,   liberty and rights  ,   low interest  rate  ,   finances   ,  
analysis of debt  ,  plan for paying a debt  ,   plan for using money  ,   accounting   ,   sufficiency  ,  
saving   and   investment  &  marketing . The knowledge  was  collect  from   many sources  and  
finding   experts. The  attendees were  the officers  and  people  who concern  for transfer the 
knowledge to the people  , the community leader  ,  the committees  and  local  officers.  In the center  
and  every  local offices were the  knowledge  assets  for people and  anyone who interested  were 
convenient and  easy to  learning and  consulting  with the officers. 
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 บทน า 
                ปัญหำหน้ีนอกระบบของสังคมไทยมีกำรขยำยตวัอย่ำงต่อเน่ืองและทวีควำมรุนแรงเพิ่มมำก
ข้ึน  จะเห็นไดจ้ำกข่ำวในหน้ำหนงัสือพิมพร์ำยวนั  ภำพข่ำวทำงโทรทศัน์ท่ีแสดงให้เห็นควำมรุนแรง
จำกกำรทวงหน้ีนอกระบบ กำรข่มขู่ กำรท ำร้ำยร่ำงกำย  กำรฆ่ำตวัตำยเน่ืองจำกไม่สำมำรถช ำระหน้ีนอก
ระบบ     จำกผลกำรส ำรวจสภำพหน้ีครัวเรือนของศูนย์พยำกรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหำวิทยำลัย
หอกำรค้ำไทย ระหว่ำงวนัท่ี 14-20 กรกฎำคม 2557 ทั่วประเทศ จ ำนวน 1,200 ตัวอย่ำง พบว่ำ 
สถำนกำรณ์หน้ีครัวเรือนมีปัญหำหนกัท่ีสุดในรอบ 9 ปี โดยภำระหน้ีของครัวเรือนในปี 2557 คิดเป็น
ร้อยละ 74.8 เพิ่มข้ึนจำกปี 2556 ท่ีมีร้อยละ 64.6  และจ ำนวนหน้ีสินเฉล่ียต่อครัวเรือนอยูท่ี่ 219,158.20 
บำท เพิ่มข้ึนจำกปี 2556 คิดเป็นร้อยละ 16.1  เป็นหน้ีในระบบคิดเป็นร้อยละ 40.0  หน้ีนอกระบบคิด
เป็นร้อยละ 37.2  มีทั้งหน้ีในระบบและนอกระบบ คิดเป็นร้อยละ 22.8  (หนงัสือพิมพค์มชดัลึก,2557)    
                รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม ได้จดัตั้ง ศูนยช่์วยเหลือลูกหน้ีและประชำชนท่ีไม่ไดรั้บ
ควำมเป็นธรรม กระทรวงยุติธรรม  (รำยงำนประจ ำปีงบประมำณ 2555 ศูนยช่์วยเหลือลูกหน้ีและ
ประชำชนท่ีไม่ไดรั้บควำมเป็นธรรม, 2556) เพื่อรับเร่ืองร้องเรียนจำกประชำชนให้ช่วยเหลือในเร่ือง
หน้ีสิน และมีกำรจดัเจ้ำหน้ำท่ีลงพื้นท่ีตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อรวบรวมพยำนหลักฐำนพิจำรณำ
แนวทำงในกำรให้ควำมช่วยเหลือทั้งทำงแพ่ง อำญำ  กำรอ ำนวยควำมยุติธรรม  มีกำรจัดท ำคู่มือ
ประชำชนเพื่อช่วยเหลือลูกหน้ีนอกระบบ พร้อมแผน่พบั ในกำรเผยแพร่ควำมรู้แก่ประชำชนทัว่ไปและ
เป็นคู่มือส ำหรับเจำ้หน้ำท่ีเพื่อใช้ในกำรถ่ำยทอดควำมรู้ให้แก่ประชำชน มีกำรจดัโครงกำรประชุมเชิง
คุณภำพเผยแพร่ควำมรู้ด้ำนกฎหมำยและส่งเสริมกำรเขำ้ถึงควำมเป็นธรรม    และได้ร่วมกบัคณะ
รัฐศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั วจิยัตำมโครงกำรศึกษำพฒันำนโยบำยกำรยุติธรรมเพื่อแกไ้ขปัญหำ
หน้ีนอกระบบ  ระหว่ำงเดือนกนัยำยน 2555 ถึงเดือนมิถุนำยน 2556  จำกผลกำรวิจยัไดใ้ห้ขอ้เสนอ
แนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำหน้ีนอกระบบ และขอ้เสนอยุทธศำสตร์ในกำรแก้ปัญหำหน้ีนอกระบบ   
เช่น  เร่งรัดให้หน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งด ำเนินกำรในกำรแกไ้ขปัญหำหน้ีนอกระบบอย่ำงจริงจงั  กำรให้
ควำมรู้กบัประชำชนในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัหน้ีนอกระบบ  กำรจดัให้มีกำรเก็บขอ้มูลลูกหน้ีอย่ำงเป็นระบบ   
กำรจดัใหมี้แหล่งเงินทุนส ำหรับกำรแกไ้ขปัญหำหน้ีสินภำคประชำชน   จดัให้มีหน่วยงำนในพื้นท่ีต่ำงๆ
เพื่อรับขอ้ร้องเรียนหรือร้องทุกขจ์ำกประชำชน  กำรเนน้กำรควบคุมให้กำรปฏิบติัตำมกฎหมำยในกำร
บงัคบัคดีให้เกิดผลในทำงปฏิบติัอยำ่งจริงจงั และ รัฐควรจดัให้มีกำรจดัระบบกำรเขำ้ถึงแหล่งเงินทุน
ของประชำชนให้มีควำมเหมำะสม   ในกำรแกไ้ขปัญหำระยะยำว  แกไ้ขกฎหมำยท่ีเก่ียวกบัหน้ีนอก
ระบบ   จดัให้มีหน่วยงำนท ำหน้ำท่ีเฉพำะ   กำรจดัให้มีแหล่งเงินทุนเพื่อให้ประชำชนสำมำรถเขำ้ถึง
แหล่งเงินทุนหรือมีแหล่งเงินทุนท่ีพอเพียงในกำรตอบสนองควำมต้องกำรท่ีแตกต่ำงกัน   กำรมี
มำตรกำรปรับพฤติกรรมลูกหน้ี   กำรให้ควำมรู้แก่ประชำชนซ่ึงควำมรู้ในกำรแกไ้ขปัญหำระยะยำวจะ
เป็นควำมรู้ท่ีมุ่งสร้ำงควำมเขม้แข็งให้แก่ประชำชนเพื่อให้ประชำชนสำมำรถดูแลตนเองและร่วมกนั
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ดูแลชุมชนท่ีตนเองอยูอ่ำศยัได ้   ผูว้จิยัจึงมีควำมสนใจในกำรศึกษำเก่ียวกบักำรแกปั้ญหำหน้ีนอกระบบ
เพื่อต่อยอดกำรวิจยัตำมโครงกำรดังกล่ำว  โดยกำรวิเครำะห์ข้อมูลเร่ืองร้องเรียนจำกประชำชนให้
ช่วยเหลือในเร่ืองหน้ีสิน และเก็บรวบรวมขอ้มูลส ำหรับใชใ้นกำรก ำหนดเน้ือหำและรูปแบบกำรจดักำร
ควำมรู้ในกำรแกปั้ญหำหน้ีนอกระบบตำมลกัษณะกำรเป็นหน้ีนอกระบบ  ซ่ึงศูนยช่์วยเหลือลูกหน้ีและ
ประชำชนท่ีไม่ไดรั้บควำมเป็นธรรม  กระทรวงยุติธรรม  สำมำรถน ำผลงำนวิจยัไปใชเ้ป็นส่วนหน่ึงใน
กำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ของกระทรวงยุติธรรมในกำรแกปั้ญหำหน้ีนอกระบบให้มีประสิทธิภำพ
ต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษำและวเิครำะห์ขอ้มูลเร่ืองร้องเรียนจำกประชำชนใหช่้วยเหลือในเร่ือง 
หน้ีสินของศูนยช่์วยเหลือลูกหน้ีและประชำชนท่ีไม่ไดรั้บควำมเป็นธรรม  กระทรวงยติุธรรม 
 2. เพื่อเสนอรูปแบบและแนวทำงในกำรใหค้วำมรู้กบัประชำชนในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัหน้ีนอก
ระบบตำมลกัษณะกำรเป็นหน้ีนอกระบบ 
 
ขอบเขตการวจัิย 
                  1. ขอบเขตดำ้นเน้ือหำ   เป็นกำรศึกษำและวิเครำะห์ขอ้มูลเร่ืองร้องเรียนจำกประชำชนให้
ช่วยเหลือในเร่ืองหน้ีสิน ในปี พ.ศ.2556-2557  จ  ำนวน 49 รำย ของศูนยช่์วยเหลือลูกหน้ีและประชำชน
ท่ีไม่ไดรั้บควำมเป็นธรรม  กระทรวงยติุธรรม  
                 2. ขอบเขตดำ้นประชำกร  เป็นกำรศึกษำเชิงคุณภำพ โดยวิเครำะห์ขอ้มูลจำกเร่ืองร้องเรียนให้
ช่วยเหลือเร่ืองหน้ีสิน  ของศูนยช่์วยเหลือลูกหน้ีและประชำชนท่ีไม่ไดรั้บควำม 
เป็นธรรม  กระทรวงยติุธรรม  ท ำกำรจดักลุ่มลูกหน้ีและสัมภำษณ์เชิงลึกกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกั 
                 3. ขอบเขตดำ้นระยะเวลำ   กำรวจิยัน้ี ใชเ้วลำท ำกำรวจิยัตั้งแต่  เดือน พฤศจิกำยน 2557 ถึง
เดือน  มีนำคม 2558   
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กรอบแนวคิดในการวจัิย 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ค าถามงานวจัิย 
                  แนวทำงในกำรใหค้วำมรู้กบัประชำชนในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัหน้ีนอกระบบตำมลกัษณะกำร 

เป็นหน้ีนอกระบบ ควรเป็นอยำ่งไร 
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากการวจัิย 

1. ท ำใหไ้ดฐ้ำนขอ้มูลลูกหน้ีโดยคดัแยกออกเป็นกลุ่มตำมลกัษณะของลูกหน้ีแต่ละแบบ  
และน ำฐำนขอ้มูลลูกหน้ีท่ีมีอยูม่ำใชใ้นกำรก ำหนดนโยบำยและวธีิกำรแกไ้ขปัญหำตำมลกัษณะกำรเป็น
หน้ีนอกระบบไดต้รงจุด ตำมยทุธศำสตร์กำรแกไ้ขปัญหำหน้ีนอกระบบของกระทรวงยติุธรรม   
                2. ขอ้เสนอแนวทำงในกำรใหค้วำมรู้กบัประชำชนในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัหน้ีนอกระบบตำม 

ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data)  
 ขอ้มูลเร่ืองร้องเรียนจำกขอ้มูลของ 

ศูนยช่์วยเหลือลูกหน้ีและประชำชนท่ี
ไม่ไดรั้บควำมเป็นธรรม   
กระทรวงยติุธรรม 

 

แนวทำงกำรแกปั้ญหำหน้ีนอกระบบ 
และกำรจดักำรควำมรู้ในกำรแกปั้ญหำหน้ีนอกระบบ 

 
        

วเิครำะห์และกำรจดักลุ่มลูกหน้ี                     สัมภำษณ์เชิงลึกกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกั 
   -ประเภทหน้ี สภำพปัญหำ/ขอ้มูลหน้ี            - สำเหตุและปัญหำหน้ีนอกระบบ  
   ขอ้มูลผูร้้อง  ขอ้มูลเจำ้หน้ี                             - ควำมรู้   ควำมตอ้งกำร 
   -ควำมประสงคข์องผูร้้อง                              - ควำมคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ                                                     
  

-                        - 
 

 
แนวทำงในกำรใหค้วำมรู้กบัประชำชนตำมลกัษณะกำรเป็นหน้ีนอกระบบ 

ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data)  
 แนวทำงในกำรแกไ้ขปัญหำหน้ีนอกระบบ  
 ขอ้เสนอยทุธศำสตร์ในกำรแกปั้ญหำหน้ี

นอกระบบ  
ท่ีมำ รำยงำนกำรวิจยัโครงกำรศึกษำพฒันำ
นโยบำยกำรยติุธรรมเพื่อแกปั้ญหำหน้ีนอก
ระบบ 
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ลกัษณะกำรเป็นหน้ีนอกระบบ จะท ำให้ประชำชนไดรั้บควำมรู้ท่ีสำมำรถช่วยให้ประชำชนเกิดควำม
เขม้แขง็สำมำรถดูแลช่วยเหลือตวัเองไดแ้ละไม่เขำ้สู่วงจรกำรเป็นหน้ีนอกระบบ 
 
ทฤษฎีและแนวคิดในการวจัิย 
 

แนวคิดเก่ียวกบัหน้ี   
                วนิศำ โชคปลอด (2554)  แบ่งหน้ีออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 
                1. หน้ีในระบบ จะมีกฎหมำยควบคุม เจำ้หน้ี ลูกหน้ี ผูค้  ้ำประกนั ฯลฯ และไดรั้บควำม
คุม้ครองจำกกฎหมำยอยำ่งยติุธรรม  ไม่มีกำรเอำรัดเอำเปรียบซ่ึงกนัและกนั 
                2. หน้ีนอกระบบ  เจำ้หน้ีนอกระบบจะก ำหนดกฎเกณฑ ์กติกำ เง่ือนไขต่ำง ๆ ตำมควำมพอใจ 
กำรเอำรัดเอำเปรียบจำกเจำ้หน้ีนอกระบบ ดอกเบ้ียท่ีคิดจำกลูกหน้ีจะแพงกวำ่อตัรำดอกเบ้ียของหน้ีใน
ระบบ  

แนวคิดเก่ียวกบักำรแบ่งกลุ่มลูกหน้ีนอกระบบ 
                ลูกหน้ีนอกระบบในปัจจุบนั อำจแบ่งออกไดเ้ป็นอยำ่งนอ้ย  3 กลุ่ม ไดแ้ก่ ลูกหน้ีกลุ่มแรกเป็น
กลุ่มท่ีมีรำยได้พอเล้ียงตัวและครอบครัวและมีวินัยทำงกำรเงินท่ีดีระดับหน่ึง แต่ได้ก่อหน้ีข้ึนมำ
เน่ืองจำกควำมจ ำเป็นเฉพำะหนำ้บำงอยำ่ง       ลูกหน้ีกลุ่มท่ีสอง  เป็นกลุ่มท่ีมีรำยไดใ้นระดบัพอเล้ียงตวั
แต่ไม่มีวินยัทำงกำรเงิน มีพฤติกรรมกำรใช้จ่ำยฟุ่มเฟือย อำจไม่มีควำมรู้ทำงดำ้นกำรเงินอย่ำงเพียงพอ     
ส ำหรับกลุ่มท่ีสำม   เป็นกลุ่มท่ีมี รำยไดไ้ม่เพียงพอต่อกำรด ำรงชีวิตประจ ำวนั และมีภำระหนกัทำงบำ้น 
(ภำวนิ ศิริประภำนุกลู, 2553) 
แนวคิดเก่ียวกบักำรบริหำรจดักำรขอ้มูล 
                ขอ้มูล คือข้อเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนจำกกำรท ำกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึง โดยกำรสังเกต กำรจด
บนัทึก กำรสัมภำษณ์และกำรออกแบบสอบถำม ขอ้มูลท่ีไดน้ั้นเป็นขอ้มูลดิบ ไม่สำมำรถท่ีจะน ำมำใช้
ในกำรตดัสินใจ ใช้ในเชิงกำรจดักำรได้ ไม่มีกำรจดัระเบียบ อำจมีกำรซ ้ ำซ้อนของขอ้มูลหรือขอ้มูล
อำจจะขดัแยง้กนัก็ได ้ดงันั้นจึงตอ้งมีกำรวำงแผนในกำรจดักำรบริหำรฐำนขอ้มูลท่ีดี จึงจะไดป้ระโยชน์
จำกขอ้มูลท่ีเรียบเรียงจดัเก็บไว ้      
                ฐำนขอ้มูล  หมำยถึงกำรเก็บรวบรวมขอ้มูลและสำมำรถท่ีจะน ำขอ้มูลออกมำใชโ้ดยไม่มีกำร
ซ ้ ำซ้อนของขอ้มูลหรือควำมขดัแยง้ของขอ้มูล โดยทัว่ไปขอ้มูลมกัจะประกอบดว้ยขอ้มูลย่อยหลำยๆ
ส่วน ถำ้เอำหลำยส่วนมำรวมกนัจะเกิดเป็นรำยกำร (Record)  เอำหลำยๆรำยกำรมำรวมกนัจะเกิดเป็น
แฟ้มขอ้มูล (File) เอำหลำยแฟ้มขอ้มูลมำรวมกนัจะเกิดเป็นฐำนขอ้มูล (Database)  
                ประเด็นหลกัในกำรบริหำรจดักำรขอ้มูล ประกอบดว้ย 1. ควำมสำมำรถในกำรเขำ้ถึงขอ้มูลได้
ง่ำย รวดเร็วและถูกตอ้ง 2. ตอ้งมีระบบรักษำควำมปลอดภยัของขอ้มูล (Security) เพื่อป้องกนักำรจำร
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กรรมขอ้มูล  3. สำมำรถเปล่ียนแปลงแกไ้ขได ้ไปตำมสถำนกำรณ์  จึงท ำให้ตอ้งมีกำรจดัระเบียบขอ้มูล 
แกไ้ขขอ้มูล พร้อมทั้งจดัหำขอ้มูลมำเพิ่มเติม 4. ตอ้งมีกำรจดัแบ่งเป็นส่วน เพื่อง่ำยแก่กำรปรับปรุงขอ้มูล 
(http://irrigation.rid.go.th/rid15/ppn/Knowledge/Database/ 
database1.htm) 
แนวคิดเก่ียวกบักำรจดักำรควำมรู้ 
                กำรจดักำรควำมรู้ (Knowledge Management) เป็นกระบวนกำรท่ีจะช่วยให้เกิดพฒันำกำรของ
ควำมรู้ มี 7 ขั้นตอน  ไดแ้ก่  1. กำรบ่งช้ีควำมรู้ (Knowledge Identification)  2. กำรสร้ำงและแสวงหำ
ควำมรู้ (Knowledge Creation and Acquisition) 3. กำรจดัควำมรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge 
Organization)  4. กำรประมวลและกลัน่กรองควำมรู้ (Knowledge Codification and Refinement)  
5. กำรเขำ้ถึงควำมรู้ (Knowledge Access)  6. กำรแบ่งปันแลกเปล่ียนควำมรู้ (Knowledge Sharing)  
และ 7. กำรเรียนรู้ (Learning)  (http://www.thaiall.com/km/indexo.html) 
 
วธีิด าเนินการวจัิย                  
                กำรวิจยัเร่ือง กำรบริหำรจดักำรฐำนขอ้มูลลูกหน้ีเพื่อแกปั้ญหำตำมลกัษณะกำรเป็นหน้ีนอก
ระบบ  เป็นกำรวิจยัเชิงผสม  ผูว้ิจยัไดด้ ำเนินกำรวิจยัโดยเร่ิมจำกกำรศึกษำเอกสำร รำยงำนกำรวิจยัและ
ขอ้มูลลูกหน้ีนอกระบบเร่ืองร้องเรียนจำกประชำชนให้ช่วยเหลือในเร่ืองหน้ีสินของศูนยช่์วยเหลือ
ลูกหน้ีและประชำชนท่ีไม่ไดรั้บควำมเป็นธรรม   กระทรวงยติุธรรม   แลว้สร้ำงเคร่ืองมือส ำหรับกำรเก็บ
รวบรวมขอ้มูล โดยกำรสัมภำษณ์เชิงลึกกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั  จ ำนวน 15 คน  ไดแ้ก่   ลูกหน้ี  จ  ำนวน 11 
คน  เจำ้หน้ี  จ  ำนวน 2 คน และ นกัวิชำกำร  เจำ้หน้ำท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน้ีนอกระบบ  จ ำนวน 2 คน 
หลงัจำกท่ีไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลแลว้ ไดน้ ำขอ้มูลมำตรวจสอบควำมน่ำเช่ือถือของขอ้มูล  แลว้น ำขอ้มูลท่ี
ไดม้ำสังเครำะห์ วิเครำะห์ เสนอแนวทำงในกำรให้ควำมรู้กบัประชำชนตำมลกัษณะกำรเป็นหน้ีนอก
ระบบ 
 
สรุปผลการวจัิย 
                 1. ผลกำรวิเครำะห์ขอ้มูลจำกเร่ืองร้องเรียนของประชำชนท่ีร้องเรียนให้ช่วยเหลือในเร่ืองหน้ี
นอกระบบกบัศูนยช่์วยเหลือลูกหน้ีและประชำชนท่ีไม่ได้รับควำมเป็นธรรม  กระทรวงยุติธรรม 
ระหวำ่งปี พ.ศ. 2556-2557  จ  ำนวนทั้งส้ิน 49 รำย  สำมำรถจดักลุ่มลูกหน้ีนอกระบบ ไดเ้ป็น 2 กลุ่ม คือ 
กลุ่มท่ี 1 คือ กลุ่มยืมเงินเน่ืองจำกควำมจ ำเป็นเฉพำะหน้ำบำงอย่ำง เช่น ตอ้งจ่ำยค่ำเล่ำเรียน ลงทุนใน
กำรคำ้ขำย  ท ำสวน  จ ำนวน 19 รำย  คิดเป็นร้อยละ 38.78    และกลุ่มท่ี 2  คือกลุ่มยืมเงินเน่ืองจำกมี
ภำระหนกัทำงบำ้น เช่น ใชจ่้ำยภำยในครอบครัว  ผอ่นบำ้น ผอ่นรถ รับผิดชอบดูแลพ่อ แม่  ญำติพี่นอ้ง
ซ่ึงสร้ำงภำระค่ำใชจ่้ำยจ ำนวนมำก  จ ำนวน  30 รำย  คิดเป็นร้อยละ 61.22     

DP
U



 
                 2. ผลกำรสัมภำษณ์เชิงลึก  

     2.1  ขอ้มูลพื้นฐำนทัว่ไปของกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกัท่ีเป็นลูกหน้ี ทั้งหมดจ ำนวน 11 คน  
เป็นลูกหน้ี กลุ่มท่ี 1  จ  ำนวน  4 รำย  คิดเป็นร้อยละ 36.36  และกลุ่มท่ี 2  จ  ำนวน  7 รำย  คิดเป็นร้อยละ 
63.64  ประกอบดว้ย  เพศชำย 2 คน คิดเป็นร้อยละ 18  เพศหญิง 9 คน คิดเป็นร้อยละ 82   มีอำยุ 55 ปีข้ึน
ไป มำกท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ 28   ระดบักำรศึกษำ ป.4  มำกท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ 46   ส่วนใหญ่มีระดบั
รำยไดต่้อเดือนต ่ำกวำ่ 10,000 บำท  คิดเป็นร้อยละ 46   มีอำชีพคำ้ขำยและท ำนำ ท ำสวน มำกท่ีสุด  คิด
เป็นร้อยละ 28   
                            ขอ้มูลพื้นฐำนทัว่ไปของกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกัท่ีเป็นเจำ้หน้ี  จ  ำนวน 2 คน ประกอบดว้ย  
เพศหญิง  2 คน คิดเป็นร้อยละ 100     
                            ขอ้มูลพื้นฐำนทัว่ไปของกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัท่ีเป็นนกัวิชำกำร  และเจำ้หนำ้ท่ี จ  ำนวน 
2 คน ประกอบดว้ย  อำชีพรับรำชกำร ต ำแหน่งกรรมกำรและผูช่้วยเลขำนุกำร(ดำ้นปัญหำหน้ีสินภำค
ประชำชน) ศูนยช่์วยเหลือลูกหน้ีและประชำชนท่ีไม่ได้รับควำมเป็นธรรม กระทรวงยุติธรรม  และ 
อำสำสมคัรศูนยป์ระสำนงำนลูกหน้ีแห่งชำติ  องคก์รสำธำรณประโยชน์    

2.2  ปัญหำหรือควำมเดือดร้อนท่ีท ำใหต้อ้งไปกูเ้งินนอกระบบ ผลกำรวจิยัพบวำ่ มี 
ควำมจ ำเป็นตอ้งกูเ้งินนอกระบบมำใชจ่้ำยภำยในบำ้น ในกำรใชด้ ำรงชีวิตประจ ำวนั ใช้เป็นค่ำเล่ำเรียน 
ร้อยละ 53.85   ลงทุนท ำสวน ลงทุนคำ้ขำย  ร้อยละ 30.77  ใชเ้ดินทำงไปท ำงำนต่ำงประเทศ ร้อยละ 
15.38   ใชห้น้ีใหก้องทุน   กูเ้งินใหเ้พื่อน  ค ้ำประกนัให้ญำติ และน ำไป เล่นกำรพนนั  เท่ำกนั คือร้อยละ  
7.69  ซ่ึงลูกหน้ีบำงคนน ำมำใชจ่้ำยมำกกวำ่ 1 อยำ่ง    รูปแบบหรือลกัษณะของกำรกูเ้งินนอกระบบ ไม่มี
สัญญำเงินกู้ มีคนค ้ำประกนับำ้งไม่มีบำ้ง  ร้อยละ 53.33    มีสัญญำเงินกู ้ โดยมีคนค ้ำประกนัหรือเอำ
โฉนดท่ีดินมำค ้ำประกนั บำงรำยไม่ตอ้งมีอะไรค ้ำประกนั  ร้อยละ 46.67  และ เจำ้หน้ีจะให้เซ็นช่ือใน
กระดำษเปล่ำ    ร้อยละ 18.18      ปัญหำหรือผลกระทบท่ีไดรั้บมำจำกมีกำรศึกษำนอ้ยรู้ไม่เท่ำไม่ถึง
กำรณ์    ขำดควำมรู้ในกำรท ำมำหำกิน  ร้อยละ 63.64 และไม่มีควำมรู้ดำ้นกฎหมำย  ไม่รู้วำ่ดอกเบ้ียตำม
กฎหมำยเท่ำไร  ร้อยละ 30.77  ตอ้งกำรควำมช่วยเหลือเร่ืองกำรจดักำรควำมรู้ในกำรแกปั้ญหำหน้ีนอก
ระบบควรให้ขอ้มูลถึงแหล่งเงินกูด้อกเบ้ียต ่ำ  ร้อยละ 38.46     ตอ้งกำรควำมรู้ในเร่ืองกฎหมำย  กำรท ำ
สัญญำเงินกู ้  กฎหมำยเร่ืองอตัรำดอกเบ้ีย และกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรคุม้ครองสิทธิเสรีภำพของ
ประชำชน ร้อยละ 30.77   และตอ้งกำรควำมรู้ในเร่ืองกำรประนอมหน้ี   ควำมรู้เก่ียวกบักำรประกอบ
อำชีพ  กำรเงิน กำรลงทุน แนะน ำอำชีพเสริม และควำมรู้เร่ือง กำรวำงแผนกำรใชเ้งิน กำรใชห้น้ี  กำรท ำ
บญัชีรำยรับรำยจ่ำย  ร้อยละ 15.39   
                ผูว้จิยัเสนอรูปแบบและแนวทำงในกำรใหค้วำมรู้กบัประชำชนในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัหน้ีนอก
ระบบตำมลกัษณะกำรเป็นหน้ีนอกระบบ ดงัน้ี 
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  ลูกหน้ีกลุ่มท่ี 1  กลุ่มยมืเงินเน่ืองจำกควำม  
                           จ  ำเป็นเฉพำะหนำ้บำงอยำ่ง 

     ลูกหน้ีกลุ่มท่ี 2  กลุ่มยมืเงินเน่ืองจำกมี 
                              ภำระหนกัทำงบำ้น 

 1. กฎหมำยเก่ียวกบักำรท ำสัญญำเงินกู ้  
 2. กำรค ้ำประกนั กำรจดจ ำนอง   
 3. กฎหมำยอตัรำดอกเบ้ีย  กำรประนอมหน้ี 
 4. กฎหมำยเก่ียวกบัสิทธิเสรีภำพของประชำชน 
 5. ช่องทำงกำรเขำ้ถึงแหล่งเงินกูด้อกเบ้ียต ่ำ   
 6. ควำมรู้เร่ืองกำรวเิครำะห์หน้ีสิน หน้ีสินท่ีดี  
     และหน้ีสินท่ีไม่ดีส ำหรับใชใ้นกำรวำง 
     แผนกำรใชห้น้ี    
 7. กำรจดัท ำบญัชีรำยรับรำยจ่ำย กำรวำงแผน 
     กำรใชเ้งิน 
 8. กำรปรับปรุงนิสัยกำรใชเ้งิน    
     เร่ืองควำมพอเพียง  และกำรออม 
 9. กำรลงทุนในกำรประกอบอำชีพ  กำรตลำด   

 1. กฎหมำยเก่ียวกบักำรท ำสัญญำเงินกู ้  
 2. กำรค ้ำประกนั กำรจดจ ำนอง   
 3. กฎหมำยอตัรำดอกเบ้ีย  กำรประนอมหน้ี 
 4. กฎหมำยเก่ียวกบัสิทธิเสรีภำพของประชำชน 
 5. ช่องทำงกำรเขำ้ถึงแหล่งเงินกูด้อกเบ้ียต ่ำ   
 6. ควำมรู้เร่ืองกำรวเิครำะห์หน้ีสิน หน้ีสินท่ีดี  
     และหน้ีสินท่ีไม่ดีส ำหรับใชใ้นกำรวำง 
     แผนกำรใชห้น้ี    
 7. กำรจดัท ำบญัชีรำยรับรำยจ่ำย กำรวำงแผน 
     กำรใชเ้งิน 
 8. กำรปรับปรุงนิสัยกำรใชเ้งิน    
     เร่ืองควำมพอเพียง  และกำรออม 

              

                กระทรวงยุติธรรมจึงควรให้หน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง และหน่วยงำนท่ีรับขอ้ร้องเรียนหรือร้อง
ทุกขจ์ำกประชำชน  ซ่ึงไดแ้ก่ศูนยช่์วยเหลือลูกหน้ีและประชำชนท่ีไม่ไดรั้บควำมเป็นธรรม  กระทรวง
ยุติธรรม  เร่งรัดด ำเนินกำรในกำรแกไ้ขปัญหำหน้ีนอกระบบอย่ำงจริงจงั  ในกำรให้ควำมรู้กบั
ประชำชนในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัหน้ีนอกระบบตำมลกัษณะกำรเป็นหน้ีนอกระบบ  และเป็นควำมรู้ในกำร
แกไ้ขปัญหำระยะยำวจะเป็นควำมรู้ท่ีมุ่งสร้ำงควำมเขม้แข็งให้แก่ประชำชนเพื่อให้ประชำชนสำมำรถ
ดูแลตนเองและร่วมกนัดูแลชุมชนท่ีตนเองอยูอ่ำศยัได ้ ดว้ยกำรปรับปรุงโครงกำรหรือจดัท ำโครงกำร
เพิ่มข้ึนมำใหม่ซ่ึงเป็นกำรให้ควำมรู้แก่ประชำชนโดยเฉพำะ ด้วยกำรสร้ำงเป็นหลกัสูตรหรือจดัท ำ
รูปแบบกำรฝึกอบรมมำตรฐำน  ท่ีบรรจุเน้ือหำองค์ควำมรู้ตำมตำรำงขำ้งตน้  โดยรวบรวมองคค์วำมรู้
และสรรหำผูท่ี้มีควำมรู้ ควำมผูเ้ช่ียวชำญในองคค์วำมรู้ต่ำงๆเหล่ำน้ี  เขำ้มำเป็นวิทยำกรหรือมำถ่ำยทอด
ควำมรู้ให้กบัเจำ้หน้ำท่ีของศูนยช่์วยเหลือลูกหน้ีและประชำชนท่ีไม่ได้รับควำมเป็นธรรม  และ
ผูเ้ก่ียวข้องเพื่อน ำองค์ควำมรู้ไปถ่ำยทอดต่อให้กับประชำชน  รวมทั้งจดัเก็บองค์ควำมรู้ไวใ้นศูนย์
ช่วยเหลือลูกหน้ีและประชำชนท่ีไม่ไดรั้บควำมเป็นธรรม  รวมทั้งมีกำรน ำองคค์วำมรู้ต่ำงๆเหล่ำน้ีไป
ถ่ำยทอดใหก้บัผูน้ ำชุมชน คณะกรรมกำรชุมชน หรือเจำ้หนำ้ท่ีองคก์ำรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เพื่อน ำไป
เผยแพร่ต่อให้กบัประชำชนในพื้นท่ี ในชุมชน ในทอ้งถ่ินของตน และจดัเก็บองค์ควำมรู้ไวใ้นชุมชน 
ในส ำนกังำนองค์กำรปกครองส่วนทอ้งถ่ินและหน่วยงำนต่ำงๆ   ท่ีประชำชนหรือผูท่ี้มีควำมสนใจ 
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สำมำรถเขำ้ไปศึกษำหำควำมรู้ หรือเขำ้ไปขอค ำแนะน ำ ขอค ำปรึกษำจำกเจำ้หนำ้ท่ีภำยในหน่วยงำนได้
อยำ่งสะดวก   
 

การอภิปรายผล 
               1. ปัญหำหรือควำมเดือดร้อนท่ีท ำให้ตอ้งไปกูเ้งินนอกระบบ  พบวำ่ มีควำมจ ำเป็นตอ้งกูเ้งิน
นอกระบบเพื่อมำใช้จ่ำยภำยในบ้ำน ในกำรใช้ด ำรงชีวิตประจ ำวนั ใช้เป็นค่ำเล่ำเรียน มำกท่ีสุด  
รองลงมำคือน ำไปใชล้งทุนท ำสวน ลงทุนคำ้ขำย  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังำนวิจยัของ ฐิติพร ทรัพยส์ถิต พชัร
พงค ์โพธิตะนงั  สันติ สำยเพชร  สิทธิศกัด์ิ ค  ำฟู  เอกพงษ ์พฒัชนะ (2553) ไดศึ้กษำวจิยัเร่ือง กำรก่อหน้ี
นอกระบบของประชำชนในเขตมีนบุรี กรุงเทพฯ  พบว่ำ ระดบัควำมจ ำเป็นของปัจจยัท่ีมีผลต่อกำร
ตดัสินใจในกำรกูเ้งินนอกระบบ ไดแ้ก่ ส่ือประชำสัมพนัธ์ของแหล่งเงินกูจ้ำก ญำติ/ เพื่อน แนะน ำ และ
น ำไปใช้เป็นค่ำใชจ่้ำยภำยในครอบครัว ค่ำเล่ำเรียนบุตร   และสอดคลอ้งกบังำนวิจยัของ วนิศำ  โชค
ปลอด (2554) ได้ศึกษำวิจัยเ ร่ือง กำรเป็นหน้ีนอกระบบของพนักงำน : กรณีศึกษำนิคมสวน
อุตสำหกรรมเครือสหพฒัน์ศรีรำชำ จงัหวดัชลบุรี  พบว่ำหน้ีนอกระบบของพนักงำนในโรงงำน
อุตสำหกรรมนั้นมำจำกปัจจยัดำ้นพฤติกรรมในกำรไม่มีวนิยัใชเ้งิน  กำรใชจ่้ำยอยำ่งฟุ่มเฟือยและใชจ่้ำย
ไปกบักำรเท่ียว ด่ืมกิน รวมถึงกำรเส่ียงโชคลุน้รำงวลัต่ำงๆ อีกทั้งปัจจยัดำ้นพฤติกรรมจำกเหตุสุดวิสัย 
ควำมจ ำเป็นท่ีไม่ไดค้ำดกำรณ์ล่วงหนำ้ ไม่วำ่จะเป็นภำระค่ำใชจ่้ำยทำงครอบครัว ค่ำรักษำพยำบำล หรือ
ควำมจ ำเป็นต่ำงๆของครอบครัว และปัจจยัดำ้นพฤติกรรมจำกกำรประกอบอำชีพ       
                2. จำกผลกำรวิจยัพบว่ำยงัมีประชำชนบำงส่วนไม่ทรำบขอ้มูลแหล่งเงินกูด้อกเบ้ียต ่ำว่ำจะ
สำมำรถเข้ำถึงได้ท่ีไหนบ้ำง อย่ำงไร  หน่วยงำนต่ำงๆท่ีเก่ียวข้องกับกำรแก้ไขปัญหำหน้ีสินของ
ประชำชน จึงควรให้ค  ำแนะน ำ บอกกล่ำว หรือท ำกำรประชำสัมพนัธ์ ให้ประชำชนไดท้รำบถึงขอ้มูล
แหล่งเงินกูด้อกเบ้ียต ่ำ วำ่จะสำมำรถไปติดต่อไดท่ี้ใดบำ้งในแต่ละจงัหวดั และตอ้งเตรียมเอกสำรอะไร
ไปบำ้ง มีขั้นตอนกำรด ำเนินกำรอย่ำงไร ใช้เวลำประมำณเท่ำไร  รวมทั้งควรให้ขอ้มูลในกรณีท่ี
ประชำชนมีปัญหำหรือติดขดัในขอ้กฎหมำย ในกำรถูกฟ้องคดี และปัญหำควำมเดือนร้อนในเร่ืองหน้ี
นอกระบบ ว่ำจะสำมำรถไปขอควำมช่วยเหลือ ขอค ำแนะน ำปรึกษำไดท่ี้ใดบำ้ง  อย่ำงไร  นอกจำกน้ี
ขอให้หน่วยงำนต่ำงๆท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรแกไ้ขปัญหำหน้ีสินของประชำชน กระตุน้หรือสะทอ้นไปถึง
รัฐบำลใหแ้หล่งเงินทุนดอกเบ้ียต ่ำนั้น มีกำรด ำเนินกำรท่ีสะดวก รวดเร็วข้ึน มีขอ้ก ำหนดท่ีนอ้ยลง และ
ท ำให้ประชำชนท่ีจะไปขอกูไ้ดรั้บเงินกูท่ี้รวดเร็วทนักบัควำมตอ้งกำร อย่ำงไรก็ตำมกำรให้ประชำชน
เขำ้ถึงแหล่งเงินกูด้อกเบ้ียต ่ำ ก็ไม่น่ำจะแกไ้ขปัญหำหน้ีนอกระบบได ้กำรให้ควำมรู้เร่ืองกำรวิเครำะห์
หน้ีสิน  กำรวำงแผนกำรใชห้น้ี ไม่เพิ่มหน้ี   กำรจดัท ำบญัชีรำยรับรำยจ่ำย  กำรวำงแผนกำรใชเ้งิน    กำร
ปรับปรุงนิสัยกำรใชเ้งิน   ควำมพอเพียง  และกำรออม   แก่ประชำชนให้ตระหนกัไดด้ว้ยตนเองน่ำจะ
ช่วยแกไ้ขปัญหำหน้ีนอกระบบไดดี้กวำ่    
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                3.ควำมช่วยเหลือและแนวควำมคิดเร่ืองกำรให้ควำมรู้กบัประชำชนตำมลกัษณะกำรเป็นหน้ี
นอกระบบ  ในเร่ืองกำรให้ขอ้มูลถึงแหล่งเงินกูด้อกเบ้ียต ่ำ   ตอ้งกำรควำมรู้ในเร่ืองกฎหมำย  กำรท ำ
สัญญำเงินกู ้  กฎหมำยเร่ืองอตัรำดอกเบ้ีย  กฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรคุม้ครองสิทธิเสรีภำพของ
ประชำชน ควำมรู้ในเร่ืองกำรประนอมหน้ี   ควำมรู้เก่ียวกบักำรประกอบอำชีพ  กำรเงิน กำรลงทุน 
แนะน ำอำชีพเสริม  กำรวำงแผนกำรใช้เงิน กำรใช้หน้ี  กำรท ำบญัชีรำยรับรำยจ่ำย  ซ่ึงสอดคล้องกบั
งำนวิจยัของ อรรถพล อรรถวรเดช (2554) ไดศึ้กษำวิจยัเร่ืองกำรศึกษำแนวทำงกำรใช้มำตรกำรทำง
กฎหมำย ในกำรก ำกบัดูแลและแกไ้ขปัญหำเจำ้หน้ีนอกระบบ  ไดส้รุปวำ่ โครงกำรอำสำสมคัรท่ีปรึกษำ
ทำงกำรเงินครัวเรือนเป็นโครงกำรท่ีมีวตัถุประสงค์ในกำรให้ควำมรู้แก่ประชำชนเก่ียวกบักำรบริหำร
จดักำรกำรเงินภำยใน ครัวเรือน เช่น กำรจดัท ำบญัชีครัวเรือน กำรด ำเนินชีวิตภำยใตเ้ศรษฐกิจพอเพียง 
เม่ือประชำชนมีควำมสำมำรถกำรบริหำรจดักำรกำรเงินท่ีดี ก็จะเป็นกำรลดกำรก่อหน้ีจำกเจำ้หน้ีนอก
ระบบไดท้ำงหน่ึง    โครงกำรกองทุนหมู่บำ้นและชุมชนเมือง เป็นกำรแกไ้ขหน้ีสินนอกระบบทำงออ้ม 
โดยกำรสร้ำงหรือพฒันำชุมชนในเร่ืองท่ีอยูอ่ำศยั ส่ิงแวดลอ้ม พฒันำอำชีพ และท่ีท ำกิน เป็นกำรสร้ำง
รำยได้เพิ่มข้ึนหรือรำยได้ให้ย ัง่ยืนเพื่อลดกำรเป็นหน้ี กำรกู้ยืมเงินจำกกองทุนหมู่บ้ำนนั้ นจะมี
วตัถุประสงค์เฉพำะ โดยมีกำรรวมกลุ่มในชุมชนเพื่อกู้เ งินและมีกำรจัดท ำเป็นโครงกำร โดย
วตัถุประสงคข์องกำรกูย้มืเงินจะกูเ้พื่อกำรสร้ำงอำชีพ หรือกำรพฒันำท่ีท ำกิน หรือพฒันำท่ีอยูอ่ำศยั กำร
จดัตั้งกองทุนหมู่บำ้นเป็นกำรสร้ำงโอกำสให้เขำ้ถึงแหล่งเงินทุนของประชำชนได้มำกข้ึน และเป็น
โครงกำรท่ีสำมำรถลดกำรพึ่ งพิงเงินกู้นอกระบบได้   และสอดคล้องกับงำนวิจยัของ กิติศกัด์ิ  ป้ัน
ประดิษฐ์ (2550) ไดศึ้กษำวิจยัเร่ือง กำรจดักำรหน้ีนอกระบบโดยกระบวนกำรเจรจำ พบว่ำกำรจดักำร
หน้ีนอกระบบโดยกระบวนกำรเจรจำดงักล่ำวไม่ประสบควำมส ำเร็จ และไม่สำมำรถท่ีจะแกไ้ขปัญหำ
ควำมยำกจนใหห้มดส้ินไปจำกประเทศไทยและมีขอ้เสนอแนะวำ่ ควรเนน้ส่งเสริมกำรศึกษำดำ้นอำชีพ
เพื่อใหป้ระชำชนสำมำรถน ำไปประกอบอำชีพไดต่้อไป ตลอดจนกำรน ำแนวควำมคิดเศรษฐกิจพอเพียง
มำใชอ้ยำ่งจริงจงั และสอดคลอ้งกบังำนวิจยัของ นฤมล  ลือชำ (2553) ไดศึ้กษำวิจยัเร่ือง ปัญหำหน้ีสิน
เชิงซ้อนกบัศกัยภำพและขอ้จ ำกดัของกำรแกปั้ญหำโดยชุมชน :กำรเป็นหน้ีนอกระบบของพนกังำน : 
กรณีศึกษำหมู่บำ้นวงัหมุน้ ต ำบลสันโป่ง อ ำเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่   พบวำ่ ปัญหำหน้ีเป็นผลมำจำก
กำรขำดอ ำนำจต่อรองในกำรจ ำหน่ำยผลผลิต ขำดทุน ส ำรองเพื่อกำรผลิตและบริโภคในครัวเรือน 
ปัญหำรำคำผลผลิตตกต ่ำ  รำคำปัจจยักำรผลิตและรำคำสินคำ้อุปโภคบริโภคสูงข้ึนทั้งหมดเป็นเร่ืองเชิง
โครงสร้ำง  หน่วยงำนภำครัฐควรส่งเสริมโดยกำรให้ควำมรู้ ตำ้นกำรผลิต กำรตลำด และกำรใชจ่้ำยเพื่อ
อุปโภค บริโภคอยำ่งจริงจงัและต่อเน่ือง 
                 ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะแนวทำงในกำรแกปั้ญหำกำรเป็นหน้ีนอกระบบ ส ำหรับให้หน่วยงำน
ต่ำงๆท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรแกไ้ขปัญหำหน้ีสินของประชำชนน ำไปพิจำรณำ ดงัต่อไปน้ี  
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 1. จำกผลกำรวิจยัพบว่ำตอ้งให้ควำมรู้แก่ประชำชน ในเร่ือง กฎหมำยเก่ียวกบักำรท ำสัญญำ
เงินกู ้   กำรค ้ำประกนั กำรจดจ ำนอง   กฎหมำยอตัรำดอกเบ้ีย  กำรประนอมหน้ี  กฎหมำยเก่ียวกบัสิทธิ
เสรีภำพของประชำชน  ช่องทำงกำรเขำ้ถึงแหล่งเงินกูด้อกเบ้ียต ่ำ  กำรวิเครำะห์หน้ีสิน กำรวำงแผนกำร
ใชห้น้ี   กำรวำงแผนกำรใชเ้งิน   กำรจดัท ำบญัชีรำยรับรำยจ่ำย   กำรปรับปรุงนิสัยกำรใชเ้งิน   ควำม
พอเพียง  กำรออม  รวมถึงกำรลงทุนในกำรประกอบอำชีพ  กำรตลำด  และผล 
กำรวิจยัของศูนยช่์วยเหลือลูกหน้ีและประชำชนท่ีไม่ไดรั้บควำมเป็นธรรม กระทรวงยุติธรรม  ร่วมกบั
คณะรัฐศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั โครงกำรศึกษำพฒันำนโยบำยกำรยุติธรรมเพื่อแกไ้ขปัญหำหน้ี
นอกระบบ  ระหวำ่งเดือนกนัยำยน 2555 ถึงเดือนมิถุนำยน 2556  ไดใ้ห้ขอ้เสนอแนวทำงในกำรแกไ้ข
ปัญหำหน้ีนอกระบบ และขอ้เสนอยุทธศำสตร์ในกำรแก้ปัญหำหน้ีนอกระบบ   โดยกำรเร่งรัดให้
หน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งด ำเนินกำรในกำรแก้ไขปัญหำหน้ีนอกระบบอย่ำงจริงจงั  กำรให้ควำมรู้กบั
ประชำชนในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัหน้ีนอกระบบ  ซ่ึงเป็นควำมรู้ในกำรแกไ้ขปัญหำระยะยำวท่ีมุ่งสร้ำงควำม
เขม้แขง็ใหแ้ก่ประชำชนเพื่อใหป้ระชำชนสำมำรถดูแลตนเองและร่วมกนัดูแลชุมชนท่ีตนเองอยูอ่ำศยัได ้  
ศูนยช่์วยเหลือลูกหน้ีและประชำชนท่ีไม่ไดรั้บควำมเป็นธรรม กระทรวงยติุธรรม   จึงควรเป็นหน่วยงำน
หลกัในกำรสร้ำงหลกัสูตรหรือจดัท ำรูปแบบกำรฝึกอบรมมำตรฐำน  ท่ีบรรจุเน้ือหำองคค์วำมรู้ ตำมท่ี
กล่ำวมำขำ้งตน้ และด ำเนินกำรรวบรวมองค์ควำมรู้และสรรหำผูท่ี้มีควำมรู้ ควำมผูเ้ช่ียวชำญในองค์
ควำมรู้ต่ำงๆเหล่ำนั้น  เขำ้มำช่วยเป็นวิทยำกรหรือเขำ้มำมำถ่ำยทอดควำมรู้ให้กบัเจำ้หน้ำท่ีของศูนย์
ช่วยเหลือลูกหน้ีและประชำชนท่ีไม่ไดรั้บควำมเป็นธรรม  และผูเ้ก่ียวขอ้ง ให้มีควำมรู้ในระดบัพื้นฐำน 
และต่อยอดจนเป็นผูมี้ควำมรู้ ท่ีสำมำรถน ำองค์ควำมรู้ไปถ่ำยทอดต่อไดอ้ย่ำงถูกตอ้ง   ในกำรน ำองค์
ควำมรู้ต่ำงๆเหล่ำน้ีไปถ่ำยทอด อำจแบ่งเป็นกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ให้กบักลุ่มเป้ำหมำยท่ีเป็นผูน้ ำ
ชุมชน คณะกรรมกำรชุมชน หรือเจำ้หนำ้ท่ีองคก์ำรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อำสำมสมคัรในพื้นท่ี   เพื่อน ำ
องคค์วำมรู้ไปเผยแพร่ต่อให้กบัประชำชนในพื้นท่ี ในชุมชน ในทอ้งถ่ินของตน   และกลุ่มเป้ำหมำยท่ี
เป็นประชำชนท่ีเป็นหน้ีนอกระบบโดยตรง       รวมทั้งมีกำรจดัเก็บองค์ควำมรู้ไวใ้นศูนยช่์วยเหลือ
ลูกหน้ีและประชำชนท่ีไม่ได้รับควำมเป็นธรรม  และหน่วยงำนอ่ืนๆ กระจำยให้ครอบคลุมในพื้นท่ี
กรุงเทพมหำนครหรือส่วนกลำง และจดัเก็บองคค์วำมรู้ในต่ำงจงัหวดัตำมชุมชน  ในส ำนกังำนองคก์ำร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน   ท่ีประชำชนหรือผูท่ี้มีควำมสนใจ สำมำรถเขำ้ไปศึกษำหำควำมรู้ หรือเขำ้ไปขอ
ขอ้มูล ขอค ำแนะน ำ ขอค ำปรึกษำจำกเจำ้หนำ้ท่ีภำยในหน่วยงำนไดอ้ยำ่งสะดวก     ในกำรด ำเนินกำร
ของศูนยช่์วยเหลือลูกหน้ีและประชำชนท่ีไม่ไดรั้บควำมเป็นธรรม กระทรวงยุติธรรม  ในเร่ืองกำรสร้ำง
หลกัสูตรหรือจดัท ำรูปแบบกำรฝึกอบรมมำตรฐำนเพื่อให้ควำมรู้แก่ประชำชนนั้น สำมำรถด ำเนินกำร
ในลกัษณะของกำรบูรณำกำรร่วมกบัหน่วยงำนอ่ืนๆท่ีมีส่วนร่วมในกำรแกปั้ญหำหน้ีนอกระบบ ไม่ว่ำ
จะเป็นองคก์รของรัฐ  มูลนิธิ องคก์รสำธำรณะประโยชน์ โดยร่วมกนัด ำเนินกำรสร้ำงองคค์วำมรู้ให้กบั
ขำ้รำชกำร เจำ้หนำ้ท่ี อำสำสมคัร ภำยในองคก์ร เพื่อน ำไปถ่ำยทอดต่อให้กบัประชำชน  ซ่ึงอำจจะมีกำร
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จดัท ำโครงกำรผลิตวิทยำกรหรือผูท่ี้สำมำรถให้ค  ำแนะน ำปรึกษำในเร่ืองควำมรู้ต่ำงๆเหล่ำนั้นเพื่อไป
ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ให้กบัประชำชน และช่วยเหลือในกำรสร้ำงคลงัควำมรู้ในพื้นท่ีต่ำงๆทัว่ประเทศ    
หรือน ำผูท่ี้มีองค์ควำมรู้และมีควำมเช่ียวชำญจำกองค์กรต่ำงๆลงพื้นท่ีไปช่วยในกำรให้ควำมรู้แก่
ประชำชน 
               2. จำกผลกำรวิจยัพบว่ำกำรแกปั้ญหำหน้ีนอกระบบนอกจำกให้ควำมรู้แก่ประชำชนในเร่ือง
ต่ำงๆท่ีกล่ำวมำแล้ว  รัฐบำลควรด ำเนินกำรในกำรแกปั้ญหำติดแบลกลิสต์ ให้เป็นรูปธรรม  เพรำะ
ประชำชนท่ีไปกูห้น้ีนอกระบบไม่สำมำรถไปกูเ้งินในระบบได ้  ซ่ึงหำกประชำชนยงัมีปัญหำติดแบลก
ลิสต์อยู่ ก็ไม่สำมำรถแกไ้ขปัญหำหน้ีนอกระบบไดอ้ยำ่งจริงจงั  หรือรัฐบำลควรเร่งรัดใช้นโยบำยดำ้น
อ่ืนๆ เพื่อบรรเทำควำมเดือดร้อนของลูกหน้ีนอกระบบในระดับหน่ึงก่อน จดัให้มีกำรจดัระบบกำร
เขำ้ถึงแหล่งเงินทุนของประชำชนให้มีควำมเหมำะสมหรือมีแหล่งเงินทุนท่ีพอเพียงในกำรตอบสนอง
ควำมตอ้งกำรท่ีแตกต่ำงกนั   แลว้ต่อเน่ืองด้วยนโยบำยในกำรสร้ำงรำยได ้มำตรกำรปรับพฤติกรรม
ลูกหน้ี  ในลดกำรเป็นหน้ี และในท่ีสุดประชำชนไม่คิดจะไปสร้ำงหน้ีสินอีก ไม่ว่ำจะเป็นหน้ีสินนอก
ระบบหรือในระบบ 
               3. จำกผลกำรวิจยัพบวำ่ ให้รัฐบำลหรือหน่วยงำนบงัคบัใชก้ฎหมำยด ำเนินกำรปรำบปรำมผูมี้
อิทธิพลอย่ำงจริงจงั   ดงันั้นรัฐบำลและหน่วยงำนบงัคบัใช้กฎหมำยตอ้งด ำเนินกำรปรำบปรำมผูมี้
อิทธิพลให้เกิดผลในทำงปฏิบติัเป็นรูปธรรมอย่ำงจริงจงั  รวมทั้งน ำกฎหมำยในเร่ืองกำรฟอกเงิน  กำร
กระท ำควำมผิดเร่ืองฉ้อฉล  กำรหลีกเล่ียงภำษี  ซ่องโจรในกรณีเจำ้หน้ีปล่อยกูใ้ห้ลูกหน้ีตั้งแต่ 5 คนข้ึน
ไป  ถือว่ำเจำ้หน้ีเป็นผูมี้อิทธิพล  มำบงัคบัใชใ้นกำรปรำบปรำมเจำ้หน้ีนอกระบบท่ีกระท ำผิดกฎหมำย  
ตลอดจนป้องกนัปรำบปรำมอบำยมุขและส่ิงผิดกฎหมำย เช่น กำรพนนั  ยำเสพติด  ท่ีเป็นตน้เหตุหน่ึง
ในกำรท ำใหป้ระชำชนไปก่อหน้ีนอกระบบ  
 
ข้อเสนอแนะส าหรับงานวจัิยคร้ังต่อไป 
 จำกกำรวจิยัคร้ังน้ีมีขอ้เสนอแนะเพื่อท ำกำรวจิยัคร้ังต่อไป ดงัน้ี 

1. กำรวเิครำะห์ขอ้มูลเร่ืองร้องเรียนจำกประชำชนใหช่้วยเหลือในเร่ืองหน้ีสิน และเก็บ 
ขอ้มูลจำกกำรสัมภำษณ์เชิงลึกลูกหน้ี เลือกใช้เฉพำะขอ้มูลของศูนยช่์วยเหลือลูกหน้ีและประชำชนท่ี
ไม่ไดรั้บควำมเป็นธรรม  กระทรวงยติุธรรม   จึงควรใชข้อ้มูลเร่ืองร้องเรียนจำกประชำชนให้ช่วยเหลือ
ในเร่ืองหน้ีสิน จำกหน่วยงำนต่ำงๆมำใช้ในกำรวิเครำะห์ดว้ย เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีมำกข้ึนและมีควำม
ใกลเ้คียงหรือตรงกบัขอ้เทจ็จริงมำกยิง่ข้ึน 
 2. ควรท ำกำรศึกษำวิจัยต่อยอดจำกผลกำรวิจัยกำรบริหำรจัดกำรฐำนข้อมูลลูกหน้ีเพื่อ
แกปั้ญหำตำมลกัษณะกำรเป็นหน้ีนอกระบบ  ท่ีผูว้ิจยัไดเ้สนอแนวทำงในกำรให้ควำมรู้กบัประชำชน
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ตำมลกัษณะกำรเป็นหน้ีนอกระบบ สำมำรถน ำไปใช้ช่วยแกไ้ขหน้ีนอกระบบไดม้ำกนอ้ยเพียงใด ตอ้ง
ปรับปรุงเปล่ียนแปลงอยำ่งไร 
 3. ควรมีกำรศึกษำปัจจยัอ่ืนๆนอกเหนือจำกกำรให้ควำมรู้กบัประชำชน  ท่ีจะช่วยแกปั้ญหำ
หน้ีนอกระบบ  เช่น  ปัญหำตน้ทุนและรำคำผลผลิตกำรเกษตร   ตลำดผลผลิตกำรเกษตร     เศรษฐกิจ
และสังคม   กำรสนบัสนุนและส่งเสริมภูมิปัญญำชำวบำ้น   กำรเพิ่มมูลค่ำ  เป็นตน้                 
                 4. จำกกำรวิจยัพบว่ำแหล่งเงินกูน้อกระบบจะอยู่ในพื้นท่ีเดียวกนักบัท่ีผูกู้พ้กัอำศยั บำงรำย
เป็นคนรู้จกักนัอำศยัอยูใ่นหมู่บำ้นเดียวกนั ในพื้นท่ีใกล้ๆ กนั  จึงควรมีกำรศึกษำวิจยัในกำรน ำยุติธรรม
ทำงเลือก ยติุธรรมชุมชน มำใชใ้นกำรตกลงเจรจำเพื่อช่วยแกไ้ขปัญหำหน้ีนอกระบบภำยในชุมชน 
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การบูรณาการรูปแบบการประสัมพนัธ์การท่องเทีย่วเชิงนิเวศอย่างยัง่ยนื  
กรณศึีกษา ตลาดน า้อมัพวา 

 
นุชนภางค์  เดชวชัรนนท์ 

นพดล  เดชประเสิรฐ 
เอกกมล วฒันกุล 

 

บทคัดย่อ 
 การวิจยัเร่ือง การบูรณาการรูปแบบการประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวเชิงนิเวศแบบยัง่ยืน 
กรณีศึกษา ตลาดน ้าอมัพวา เป็นวิจยัเชิงพรรณา โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึงปัญหาการท่องเท่ียวเชิง
นิเวศ ท่ีมีผลกระทบต่อธรรมชาติ และวถีิชีวติชาวบา้นท่ีอาศยัริมน ้า อ าเภออมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม 
และเพื่อศึกษาแนวทางการบูรณาการรูปแบบการประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวเชิงนิเวศของตลาดน ้ าอมัพ
วา จงัหวดัสมุทรสงคราม กลุ่มตวัอย่างในการวิจยัคร้ังน้ีเลือกศึกษาประชากรท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีต าบลอมัพวา จ านวน 14 คน ประกอบดว้ย กลุ่มผูป้ระกอบการ นกัท่องเท่ียวท่ีมา
เท่ียวคา้งแรมท่ีอ าเภออมัพวา ชาวบา้นท่ีไดรั้บผลกระทบจากการท่องเท่ียวท่ีอยู่ชุมชนริมน ้ า และผูน้ า
ชุมชน 
 ผลการศึกษาพบวา่ การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ท่ีมีผลกระทบต่อธรรมชาติ ไดส่้งผลกระทบต่อวิถี
ชีวิตของชาวบา้นท่ีเปล่ียนไป และเกิดปัญหาส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติเส่ือมโทรมและถูกท าลาย จาก
การท่ีมีนกัท่องเท่ียวเขา้มาท่องเท่ียวสู่ชุมชนอมัพวาอยา่งรวดเร็ว ท าให้คนในชุมชนปรับสภาพและวิถี
ชีวติความเป็นอยูไ่ม่ทนักบัการท่องเท่ียวโดยเฉพาะการล่องเรือชมห่ิงห้อยในช่วงวนัหยุดท่ีมีเรือนบัร้อย
ล าให้บริการนกัท่องเท่ียวไปชมห่ิงห้อยบริเวณท่ีมีตน้ล าพู ท าให้สร้างความร าคาญต่อชาวบา้นท่ีอาศยั
ริมน ้ า ประกอบกบัผูป้ระกอบการทั้งคนในชุมชนและผูป้ระกอบการจากต่างถ่ินท่ีมาหารายไดใ้นตลาด
น ้ าอมัพวาเพิ่มมากข้ึน ภาชนะท่ีใส่อาหารส่วนใหญ่จะเป็นภาชนะท่ีย่อยสลายไดย้าก ส่งผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อม ซ่ึงแนวทางการบูรณาการรูปแบบการประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ คือ การ
ประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือส่ิงพิมพ ์เช่น การท าแผน่พบั หรือ การให้ขอ้มูลผา่นทางนิตยสารการท่องเท่ียว 
ส่ืออิเล็กทรอนิก ส์ เช่น ทางเวบ็ไซตข์องเทศบาลอมัพวา และทางส านกังานการท่องเท่ียว ส่ือบุคคล เช่น 
มีผูเ้ช่ียวชาญในการรักษาดูแลระบบส่ิงแวดล้อมได้เข้าไปให้ความรู้ต่อชาวบ้านในชุมชน และ ส่ือ
กิจกรรม ควรจดักิจกรรมอยา่งนอ้ยเดือนละ 1 คร้ัง  
Keyword: การประชาสัมพนัธ์/ การบูรณาการ/ การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
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Abtract 
 This study entitled 'The integration of public relation form for sustainable ecotourism, a 
case study of Amphawa Floating Market' was descriptive research study. It attempted 1) to study 
problems in ecotourism affecting nature and folk's way of life residing near the river in Amphawa 
District, Samut Songkram Province and, 2) to study integration criteria for public relation form for 
sustainable ecotourism, a case study of Amphawa Floating Market, Samut Songkram Province. The 
subjects in this study were 14 people related to ecotourism in Amphawa District, Samut Songkram 
Province. They were entrepreneurs, tourists staying overnight in Amphawa District, residents having 
an impact from tourism and living in riverside community in Amphawa District and, community 
leaders. The related offices in Amphawa District, Samut Songkram Province can be divided into four 
groups. 
 The findings revealed that ecotourism had an influence on nature, folk's way of life and 
environment. The folk's way of life was changed and the environment were deteriorated from rapid 
flow of tourists into Amphawa community. This made local people cannot adjust way of life to the 
tourism, especially a boat trip for firefly. In addition, the number of entrepreneurs both from the 
community and from other areas, who came to work in Amphawa Floating Market, was increased. 
Most of the food container were hard to decompose such as foam, plastic bags, etc. These containers 
had an impact on environment. From the study, the integration criteria for public relation form for 
sustainable ecotourism were established whilst the conscious mind of the tourists visiting Amphawa 
Floating Market were created. The research results were analyzed and applied in public relation plan 
for Amphawa Floating Market according to three-year development plan of Amphawa Sub-district 
Municipality, Samut Songkram Province. The suggestion for develop public relation for Amphawa 
should focus on printing advertisment such as brochures and travel magazines, publication 
information on government organization websites, and personal advertisement by using specialists to 
teach local people about how to reserve national environment for ecotourism.  
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บทน า 
 อุตสาหกรรมท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีการขยายตวัสูง มีบทบาทความส าคญัต่อระบบ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยเป็นอยา่งมาก แนวคิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนไดถู้กเปล่ียนถ่ายเขา้สู่
อุตสาหกรรมท่องเท่ียว โดยรวมอยา่งเป็นล าดบัและก าลงัปรับเปล่ียนสภาพไปสู่การจดัการท่ีค านึงถึงขีด
ความสามารถการรองรับของธรรมชาติ ชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณีวฒันธรรม และวิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ของชุมชน มุ่งเน้นส่ิงแวดล้อมและฐานทรัพยากรของพื้นท่ีท่องเท่ียวเป็นส าคญั (ส านักงาน
คณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554) 
 การท่องเท่ียวเป็นเง่ือนไขและสร้างโอกาสให้องค์กร ชุมชน เขา้มามีบทบาทส าคญัในการ
วางแผนทิศทางการพฒันาชุมชนของตนในชุมชน ชุมชนท้องถ่ินเป็นกลไกท่ีมีความสามารถในการ
บริหารจดัการ มีส่วนร่วมในการพฒันาคุณภาพชีวิตและเช่ือมโยงกนัในทุกมิติ เป็นพลงัหลกัในการพฒันา
ฐานรากของประเทศใหม้ัน่คง ชุมชนพึ่งตนเอง จดัการโดยตนเองสามารถบรรเทาปัญหาเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในระดบัทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งมีประสิ ทธิภาพ (ส านกังานคณะกรรมการ
พฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554)  
 แหล่งท่องเท่ียวท่ีเหมาะสมกบัการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษข์องประเทศไทย มีอยูท่ ัว่ไปตามภาค
ต่าง ๆ ทุกภาคท่ีนกัท่องเท่ียวสามารถเดินทางไปท าการท่องเท่ียวไดต้ามความตอ้งการ ในภาคกลางจงัหวงั
ท่ีมีความงดงามตามธรรมชาติ ซ่ึงมีนกัท่องเท่ียวไทยและต่างประเทศพากนัเดินทางเขา้ไปท่องเท่ียวกนั
มากแห่งหน่ึง คือ ตลาดน ้ าอัมพวา จังหวดัสมุทรสงคราม ซ่ึงอยู่ในเขตของอ าเภออัมพวา จังหวดั
สมุทรสงคราม การท่องเท่ียวในชุมชนอมัพวามีการพฒันาอย่างรวดเร็วนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 โดย
ในช่วงวนัหยุดมีนกัท่องเท่ียวประมาณ 3,000-5,000 คน และในช่วงเทศกาลต่าง ๆ เพิ่มสูงข้ึนถึง 5,000-
8,000 คน (วไิลลกัษณ์  รัตนเพียรธมัมะ, 2549)  
 จากอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวท่ีมีความเจริญเติบโตอยา่งรวดเร็วท าให้แหล่งท่องเท่ียวอยา่ง
ตลาดน ้ าอมัพวาไดรั้บผลกระทบหลายดา้น โดยเฉพาะดา้นทรัพยากรทางธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มใน
พื้นท่ีเกิดความเส่ือมโทรมลงอยา่งรวดเร็วและไม่ไดรั้บการบริหารจดัการอยา่งต่อเน่ือง จากการเพิ่มข้ึน
จ านวนมากของนกัท่องเท่ียว ท าให้ผูป้ระกอบการมองหาช่องทางในการประกอบธุรกิจเพื่อสร้างรายได้
ใหก้บัตนเองโดยไม่ค  านึงถึงผลกระทบดา้นลบท่ีตามมาจึงท าใหท้รัพยากรทางธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
ของตลาดน ้ าอมัพวาได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก เน่ืองจากผูป้ระกอบการมุ่งเห็นแต่ความสะดวก
รวดเร็วต่อการขาย จึงท าใหส่ิ้งปฏิกลูเพิ่มมากข้ึน  
 ผูว้ิจยัจึงเล็งเห็นว่าปัญหาท่ีเกิดข้ึนนั้นล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาท่ีต้องได้รับการแก้ไขอย่าง
เร่งด่วน และตอ้งมีแนวทางการประชาสัมพนัธ์ การบริหารงานอย่างเป็นระบบ แก่ผูป้ระกอบการ 
นกัท่องเท่ียว ชาวบา้นท่ีไดรั้บผลกระทบ รวมไปถึงผูน้ าชุมชน และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้แหล่ง
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ท่องเท่ียวอย่างตลาดน ้ าอมัพวาเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนและเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนืต่อไป  
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1.  เพื่อศึกษาถึงปัญหาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ท่ีมีผลกระทบต่อธรรมชาติ และวิถีชีวิตชาวบา้น
ท่ีอาศยัริมน ้า อ าเภออมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม 
 2.  เพื่อศึกษาแนวทางการบูรณาการรูปแบบการประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวเชิงนิเวศของ
ตลาดน ้าอมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม 
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจาการวจัิย 
 เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษา แก้ปัญหา เก่ียวกับการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในปัจจุบันท่ีมี
ผลกระทบต่อธรรมชาติ และวถีิชิวติชาวบา้นท่ีอาศยัริมน ้า อ าเภออมัวา จงัหวดัสมุทรสงคราม บูรณาการ
รูปแบบการประสัมพนัธ์การท่องเท่ียวเชิงนิเวศของตลาดน ้าอมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม 
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กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

การประชาสัมพนัธ์การพฒันารูปแบบการท่องเทีย่วเชิงนิเวศ 

ผู้ประกอบการ 
1.  โฮมสเตย ์
2.  ร้านคา้ของชุมชน (พอ่คา้, 
แม่คา้) 
3.  เรือน าเท่ียว 
แรงจูงใจนักท่องเทีย่ว 
1.  การตอ้นรับอยา่งอบอุ่นและ
เป็นมิตร 
2.  ส่ิงอ านวยความสะดวก
ใหก้บันกัท่องเท่ียว 
3.  การเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว 
4.  กิจกรรมการท่องเท่ียวท่ี
รองรับนกัท่องเท่ียว 
5.  การประชาสมัพนัธ์แหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
6.  การไดรั้บความสนบัสนุน
จากหน่วยงานภาครัฐ 

นักท่องเทีย่ว 
นกัท่องเท่ียวพกัคา้งคืน 

ท่ีอมัพวา 
พฤตกิรรมนักท่องเทีย่ว 
1.  รูปแบบการเดินทาง 
2.  รูปแบบการพกั/ คา้งแรม 
3.  กิจกรรมท่ีกระท าระหวา่ง
การท่องเท่ียว 
4.  สินคา้และบริการท่ีใชใ้น
ระหวา่งการท่องเท่ียว 
5.  การรับส่ือประชาสมัพนัธ์
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
จติส านึกในการท่องเทีย่ว 
เชิงนิเวศ 
1.  ความสมคัรใจปฏิบติัตามกฎ 
ขอ้บงัคบัในแหล่งท่องเท่ียว 
เชิงนิเวศ 
2.  ความสมคัรใจและสนใจ 
การเรียนรู้ธรรมชาติ วฒันธรรม
ในแหล่งท่องเท่ียว 

ชาวบ้าน 
1.  ชาวบา้นในชุมชนริมน ้ า 
อมัพวาท่ีไดรั้บผลกระทบ 
2.  ผูน้ าชุมชน หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง (ก านนั, ผูใ้หญ่บา้น, 
องคก์ารบริหารส่วนต าบล,  
กรมประชาสมัพนัธ์จงัหวดั
สมุทรสงคราม 
การมส่ีวนร่วมของชาวบ้าน 
1.  ผลกระทบท่ีไดรั้บ 
2.  ความช่วยเหลือของหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวขอ้ง 
3.  วถีิชีวติของชาวบา้น 
4.  ความร่วมมือในการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม 
การมส่ีวนร่วมของผู้น าชุมชน 
1.  แนวทางการแกไ้ขและการ
ประชาสมัพนัธ์ของหน่วยงาน 
ภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.  ความร่วมมือของ
ผูป้ระกอบการนกัท่องเท่ียวและ
ชาวบา้นในพ้ืนท่ี 

การบูรณาการและพฒันารูปแบบการประชาสัมพนัธ์การท่องเทีย่วเชิงนิเวศอย่างยัง่ยนื 
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ทบทวนวรรณกรรม 
กระบวนการตัดสินใจทีจ่ะท่องเทีย่ว 
 จากทฤษฎีหลกัต่าง ๆ นกัทฤษฎีทุกคนมีความเช่ือกนัวา่ พฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นพฤติกรรมท่ี
มีเป้าหมาย ผูบ้ริโภคทุกคนมีอิสระในการเลือกและมีอิสระในการตดัสินใจว่าจะเลือกท่องเท่ียวท่ีไหน 
Ajzen amd Fishbein (n.d. eited in Pizam & Mansfeld, 2000)  
 พฤติกรรมของผูบ้ริโภคมีลกัษณะเป็นกระบวนการท่ีประกอบไปดว้ยขั้นตอนต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 
 1.  เกิดการกระตุน้ใหมี้ความตอ้งการ 
 2.  การรับรู้ความตอ้งการท่ีเกิดข้ึน 
 3.  ระดบัของการใชเ้วลาในการหาขอ้มูลเก่ียวกบัแหล่งท่องเท่ียว 
 4.  ขั้นการประเมินตวัเลือกต่าง ๆ ในขั้นน้ีผูซ้ื้อจะมีการพิจาณาเปรียบเทียบลกัษณะเด่นของ
แหล่งท่องเท่ียวต่าง ๆ ตามเกณฑท่ี์แต่ละคนก าหนดไว ้
 5.  ขั้นในการตดัสินใจเลือกแหล่งท่องเท่ียว 
 6.  ขั้นการซ้ือการท่องเท่ียว เป็นขั้นท่ีบุคคลท าการเดินทางและท่องเท่ียว 
 7.  พฤติกรรมหลงัการซ้ือ หรือพฤติกรรมหลงัจากการท่องเท่ียว  
จิตส านึกด้านสังคม 
 จิตส านึกด้านสังคม สังคมไทยในปัจจุบนัค่อนขา้งอ่อนแอ เน่ืองจากโครงสร้างของสังคม
หลาย ๆ ด้านมีปัญหา เช่น ปัญหาการเมือง เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม จริยธรรม เป็นต้น ปัญหาเชิง
โครงสร้างดงักล่าวอาจแกไ้ขไดห้ากมุ่งเนน้การแกปั้ญหาไปท่ีตน้ตอของปัญหานัน่คือคน คนท่ีมีลกัษณะ
ท่ีจะช่วยพฒันาแกไ้ขปัญหาสังคมไดค้วรเป็นคนท่ีมีจิตส านึกอาสา จิตส านึกสาธารณะ เพื่อเป้าหมายการ
ปลดปล่อยสังคมออกจากปัญหาต่าง ๆ คนท่ีมีจิตส านึกอาสา คือคนท่ีกระท าดว้ยความเต็มใจหรือสมคัร
ใจ เป็นการเสนอตวัเข้าท าภารกิจใด ๆ รวมถึงการเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ความเมตตา กรุณา จิตอาสา การ
ช่วยเหลือเก้ือกูลกนั การให้ เป็นตน้ (ส านกับณัฑิตอาสาสมคัร, 2552, หน้า 119) ส่วนคนท่ีมี จิตส านึก
สาธารณะ คือคนท่ีตระหนกัรู้ตนท่ีจะท าส่ิงใดเพื่อเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เป็นจิตท่ีคิดสร้างสรรค ์คือ
คิดในทางท่ีดี ไม่ท าลายบุคคล สังคม วฒันธรรม ประเทศชาติและส่ิงแวดลอ้ม เป็นกุศลและมุ่งท ากรรมดี
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม (อริสา  สุขสม, 2552, หนา้ 5)  
 
จิตส านึกด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 จิตส านึกด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม แนวทางการพัฒนาจิตส านึกด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ควรมุ่งเน้นไปท่ีการพฒันาเพื่อให้ทรัพยากรมนุษย์เกิดความ
ตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม โดยยึดแนวทางและวิธีการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงไดแ้ก่ การถนอมรักษา การฟ้ืนฟู การลดปริมาณของเสีย การเพิ่ม
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ประสิทธิภาพการใชง้าน การสงวนและน าส่ิงอ่ืนมาใช้ทดแทน การส ารวจทรัพยากร และการประดิษฐ์
ของเทียมข้ึนใช ้(ศศินา  ภารา, 2550, หนา้ 284-285)  
 
วธีิด าเนินการวจัิย 
 การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Quantitative research) ในการศึกษาการบูรณาการ
รูปแบบการประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวเชิงนิเวศอยา่งย ัง่ยืน กรณีศึกษา ตลาดน ้ าอมัพวา เพื่อให้ไดแ้นว
ทางการพฒันารูปแบบการประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวเชิงนิเวศอยา่งย ัง่ยืน ใชว้ิธีการศึกษาจากเอกสาร 
การสังเกต และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษามีจ านวน
ทั้งหมด 14 คน โดยเลือกศึกษาประชากรท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ กรณีศึกษา อมัพวา 
ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบการบา้นพกัโฮมสเตย ์นกัท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวคา้งแรมท่ีอ าเภออมัพวา ชาวบา้นท่ีไดรั้บ
ผลกระทบจากการท่องเท่ียว และผูน้ าชุมชน  
 
สรุปผลการวจัิย 
 1.  ด้านผูป้ระกอบการ ในส่วนของผูป้ระกอบการ ผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิดแรงจูงใจของ
ผูป้ระกอบการในชุมชนอมัพวา ไดแ้ก่ ธุรกิจโฮมสเตย,์ ธุรกิจท่าเรือน าเท่ียว และร้านคา้ในตลาดน ้ าอมัพ
วา โดยส่วนใหญ่ผูป้ระกอบการมีความคิดเห็นต่อแรงจูงใจของนกัท่องเท่ียวว่า ปัจจยัท่ีสามารถดึงดูด
นักท่องเท่ียว ดังน้ี การต้อนรับอย่างเป็นมิตรกับนักท่องเท่ียว ส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีรองรับ
นกัท่องเท่ียว เช่น ท่ีจอดรถ, ท่ีนัง่พกัผอ่น, สินคา้ และบริการ  การเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว โดยใชเ้รือน า
เท่ียวพานกัท่องเท่ียวเท่ียวชมธรรมชาติ กิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีมีรองรับนกัท่องเท่ียว เช่น ล่องเรือชม
ห่ิงห้อย, ไหวพ้ระ 9 วดั,ตลาดน ้ าอมัพวา, ตกับาตรพระตอนเชา้ท่ีท่าน ้ า และการปลูกป่าชายเลน เป็นตน้ 
ส่ือประชาสัมพนัธ์แหล่งท่องเท่ียว ไดแ้ก่ ส่ืออินเตอร์เนต และการบอกต่อกนัปากต่อปากการสนบัสนุน
และพฒันาจากหน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น การพฒันาปรับปรุงตลาดน ้ าอมัพวาให้
กวา้งขวางมากข้ึน, การจดักิจกรรมเทศกาลอยา่งต่อเน่ือง 
 2.  ด้านนักท่องเท่ียว ในส่วนของนักท่องเท่ียวนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ทราบข่าว
ประชาสัมพนัธ์ หาข้อมูลจากส่ืออินเตอร์เนต และการบอกต่อกันปากต่อปากของเพื่อนท่ีชวนมา
ท่องเท่ียวท่ีตลาดน ้ าอมัพวา ดา้นจิตส านึกของนกัท่องเท่ียว นกัท่องเท่ียวส่วยใหญ่มีความตระหนกัใน
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ โดยสามารถปฏิบตัตามกฎระเบียบของสถานท่ีท่องเท่ียวได ้เช่น การไม่ทิ้งขยะ 
หรือของเสียลงน ้ า เพื่อไม่เป็นการท าลายส่ิงแวดลอ้ม และนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีความสนใจ ตั้งใจมา
ชมธรรมชาติ และมาสัมผสัวิถีชีวิตในอดีต และมีความสนใจในการมาท าบุญ ไหวพ้ระ ซ่ึงเป็นการสืบ
สานวฒันธรรมต่อไป 
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 3.  ดา้นชาวบา้น ในส่วนของชาวบา้นริมน ้ า ส่วนใหญ่ไดรั้บผลกระทบจากเรือน าเท่ียวตอน
กลางคืนท่ีพานักท่องเท่ียวไปชมห่ิงห้อย ก่อให้เกิดเสียงดงัรบกวน ท าให้ชาวบา้นนอนไม่หลบั และ
ปัจจุบนัยงัไม่มีหน่วยงานใดเขา้มาใหค้วามช่วยเหลือ  
 4.  ดา้นผูน้ าชุมชน ในส่วนของผูน้ าชุมชน ไดใ้ห้ความคิดเห็นวา่ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนเป็นเร่ือง
ปกติ ยงัไม่สามารถแกไ้ขได ้เน่ืองจากการท าธุรกิจเม่ือมีคนไดป้ระโยชน์ยอ่มมีคนเสียประโยชน์ อีกทั้ง
ถา้จะลงไปแกไ้ขปัญหานั้น ๆ ตอ้งมีงบประมาณ ซ่ึงเทศบาลมีงบประมาณนอ้ย และตอ้งน าไปพฒันาอีก
หลายส่วน ทางดา้นการประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียว ไดจ้ดัท าโครงการการประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียว
อมัพวา เช่น งานผลไม ้และงาน รัชกาลท่ี 2 ซ่ึงทางท่องเท่ียวและหลายภาคส่วนก็เขา้มามีส่วนร่วม
สนบัสนุน และมีการขอความร่วมมือของชาวบา้นในชุมชน เกษตรกร ร้านคา้แผงลอย หรือธุรกิจโฮมส
เตย ์ในการน าสินคา้ในชุมชนมาร่วมในงาน  
 
อภิปรายผลการวจัิย 
 1.  จากวตัถุประสงค์การวิจยัเพื่อศึกษาปัญหาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ท่ีมีผลกระทบต่อ
ธรรมชาติ ไดส่้งผลกระทบต่อวถีิชีวติของชาวบา้นท่ีเปล่ียนไป และเกิดปัญหาส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติ
เส่ือมโทรมและถูกท าลาย จากการท่ีมีนกัท่องเท่ียวเขา้มาท่องเท่ียวสู่ชุมชนอมัพวาอยา่งรวดเร็ว ท าให้คน
ในชุมชนปรับสภาพและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ไม่ทนักบัการท่องเท่ียวโดยเฉพาะการล่องเรือชมห่ิงห้อย
ในช่วงวนัหยุดท่ีมีเรือนบัร้อยล าให้บริการนกัท่องเท่ียวไปชมห่ิงห้อยบริเวณท่ีมีตน้ล าพู ท าให้สร้างความ
ล าคานต่อชาวบา้นท่ีอาศยัริมน ้า ซ่ึงเป็นบริเวณท่ีมีห่ิงห้อยจ านวนมาก ประกอบกบัผูป้ระกอบการทั้งคน
ในชุมชนและผูป้ระกอบการจากต่างถ่ิน ท่ีมาหารายไดใ้นตลาดน ้าอมัพวาเพิ่มมากข้ึน ภาชนะท่ีใส่อาหาร
ส่วนใหญ่จะเป็นภาชนะท่ียอ่ยสลายไดย้าก เช่น โฟม ถุงพลาสติกต่าง ๆ เป็นตน้ ภาชนะเหล่าน้ีส่งผล
กระทบต่อสภาพแวดลอ้มเป็นอย่างมาก ดงัท่ีแนวคิดและทฤษฏีเก่ียวการมีส่วนร่วม ของสบสุข  ลีละ
บุตร (2543) ท่ีว่าการมีส่วนร่วมคือ การกระท าอย่างใดอยา่งหน่ึงโดยท่ีประชาชนไดเ้ขา้ไปเก่ียวในการ
ด าเนินกิจกรรมนั้น ไม่วา่จะเป็นบุคคลหรือกลุ่ม เพื่อร่วมเสนอความคิดเห็น การร่วมปฏิบติักิจกรรม การ
ร่วมลงทุน การติดตามประเมินผล ซ่ึงก่อให้เกิดการพฒันา และเกิดการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ี
ตอ้งการเกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐ และประชาชนส่งผลท าให้เกิดการด าเนินกิจกรรม
ต่าง ๆ บรรลุวตัถุประสงค์ หรือเป็นไปตามแผนงานท่ีก าหนดไว ้นอกจากน้ียงัสอดคล้องกบัแนวคิด
เก่ียวกับจิตส านึก ของศศินา  ภารา (2550) ท่ีกล่าวไว้ว่า จิตส านึกด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม แนวทางการพฒันาจิตส านึกดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ควรมุ่งเนน้ไปท่ีการ
พฒันาเพื่อใหท้รัพยากรมนุษยเ์กิดความตระหนกัในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม โดย
ยดึแนวทางและวิธีการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงไดแ้ก่ การถนอมรักษา การฟ้ืนฟู 
การลดปริมาณของเสีย การเพิ่มประสิทธิภาพการใชง้าน การสงวนและน าส่ิงอ่ืนมาใชท้ดแทน 
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 2.  จากวตัถุประสงคก์ารวจิยัเพื่อศึกษาแนวทางการบูรณาการรูปแบบการประชาสัมพนัธ์การ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศของตลาดน ้ าอมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม ปัจจุบนัส่ือประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียว
ของตลาดน ้ าอมัพวามีไม่ก่ีส่ือ แต่เป็นส่ือท่ีเขา้ถึงง่ายและสะดวกรวดเร็ว เช่น ส่ืออินเตอร์เน็ต ซ่ึงเป็น
เว็บไซต์เทศบาลต าบลอมัพวา สมุทรสงคราม และเวปไซต์ของส านักงานประชาสัมพนัธ์ จงัหวดั
สมุทรสงคราม ซ่ึงมีข้อมูลการประชาสัมพนัธ์ งานเทศกาลต่าง ๆ ท่ีจัดข้ึนตลอดทั้ งปีในอัมพวา
สอดคลอ้งกบัแนวคิดทางการตลาดท่องเท่ียวจากงานวิจยัของมชัฌิมา  อุดมศิลป์ (2556) ไดท้  าการศึกษา
เก่ียวกบัแนวทางการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืนของชุมชนคลองโคน จงัหวดั
สมุทรสงคราม ท่ีเสนอแนะว่า แนวทางการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืนของ
ชุมชนคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม พบวา่ ควรมีการส่งเสริมประชาสัมพนัธ์ให้มากกวา่น้ีเพื่อให้เกิด
การกระจายตวัของนกัท่องเท่ียวอยา่งสม ่าเสมอ ดงันั้นหน่วยงานและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งระดบัจงัหวดั
ควรเร่งรัดและสนบัสนุน ส่งเสริมประชาสัมพนัธ์อยา่งจริงจงั และควรประชาสัมพนัธ์อยา่งสม ่าเสมอ 
ควรมีการฝึกอบรม หรือมีโครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวโดยชุมชนเน่ืองจากว่าการท่องเท่ียวเป็นการ
ท่องเท่ียวท่ีอาศยัทรัพยากรทางธรรมชาติท่ีผนวกเขา้กบัวิถีชีวิต วฒันธรรมของชุมชน ดั้งนั้นหน่วยงาน
และภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง ควรใหก้ารสนบัสนุนช้ีแนะแนวทางให้สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์การท่องเท่ียว
ของจงัหวดัและเช่ือมโยงกบัแผนการพฒันาการท่องเท่ียวแห่งชาติ 
 
 ข้อเสนอแนะ 
 1.  บทบาทขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (เทศบาลต าบลอมัพวา) 
 เทศบาลต าบลอัมพวาควรมีบทบาทในการเป็นแกนกลางหลักในการด าเนินการและ
ประสานงานกบัหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งร่วมไปกบัชุมชน ภาคเอกชน เพราะใกลชิ้ดกบัชุมชนมาก
ท่ีสุด ซ่ึงหน้าท่ีหลักคือ การประสานงานกับภาคีต่าง ๆ นอกจากนั้น ยงัควรมีการก าหนดมาตรการ 
ขอ้บงัคบั ระเบียบหรือขอ้ก าหนดเป็นเทศบญัญติัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อให้การจดัการการท่องเท่ียว
สามารถด าเนินไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ลดความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึน โดยการรับฟังความคิดเห็น ร่วมกบัผู ้
มีส่วนไดเ้สียกบัการท่องเท่ียว เพื่อใหเ้กิดการมีส่วนร่วมอนัจะน าไปสู่การท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนืได ้
 นอกจากนั้นเทศบาลต าบลอมัพวา ควรมีการก าหนดพื้นท่ีท่องเท่ียวให้มีความชดัเจน คน้หา
แหล่งท่องเท่ียวทั้งทางธรรมชาติและทางวฒันธรรม รวมทั้งร่วมกบัภาคีอ่ืนในการฟ้ืนฟู บ ารุงรักษา
แหล่งท่องเท่ียว เพื่อคงความเป็นเอกลกัษณ์ของชุมชน ส่งเสริมให้มีการจดัตั้ งกลุ่มต่าง ๆ ด้านการ
ท่องเท่ียว เช่น กลุ่มเรือ กลุ่มพ่อคา้แม่คา้ทางเรือ กลุ่มผลิตภณัฑ์ กลุ่มโฮมสเตย ์รวมทั้งจดัตั้งกองทุน
ส่ิงแวดลอ้ม เพื่อน าผลท่ีไดม้าช่วยในการอรุรักษส่ิ์งแวดลอ้มใหดี้และย ัง่ยนืตลอดไป 
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 2.  บทบาทของภาครัฐในระดบัอ าเภอและจงัหวดั 
 ภาครัฐในระดับอ าเภอและจงัหวดั ควรก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การท่องเท่ียวให้
ชัดเจน บนฐานของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นจากชุมชน เปิด
โอกาสให้ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการการท่องเท่ียวให้มากท่ีสุด ทั้งน้ีภาครัฐควรมีบทบาทใน
ภาพรวมดา้นการประชาสัมพนัธ์ดา้นการส่งเสริมการตลาด โดยใช้ส่ือต่าง ๆ ท่ีหลากหลาย รวมทั้งการ
ดูแลรักษาความปลอดภยั การก าหนดกฎหมาย กฎระเบียบ เกณฑ์มาตรฐานต่าง ๆ ท่ีเกียวขอ้ง ทั้งน้ีควร
สนบัสนุนในส่วนของงบประมาณเพื่อให้ทอ้งถ่ินสามารถน ามาพฒันาระบบสาธารณูปโภคในระยะยาว 
เพื่อรองรับการขยายตวัของการท่องเท่ียวท่ีเช่ือมโยงเป็นเครือข่ายอยา่งครบวงจรมากข้ึน 
 3.  บทบาทภาคเอกชน 
 ผูป้ระกอบการกลุ่มต่าง ๆ ควรใหค้วามส าคญักบัการจดัการการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืน ทั้งน้ีตอ้ง
เกิดความตระหนกัและมีจิตส านึกร่วมเพื่อลดปัญหาความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนและเกิดความร่วมมือกนัท่ีจะ
พฒันาการท่องเท่ียวในชุมชนให้ดีข้ึนจึงควรได้มีการประชุม ตกลงแลกเปล่ียนความคิดเห็น และ
ประสบการณ์ เพื่อสร้างขอ้ตกลงร่วมกนั 
 4.  บทบาทของชุมชน 
 ชุมชนทอ้งถ่ินเป็นกลุ่มท่ีมีความส าคญัมาก การให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมให้ความเห็นและมี
ความเขา้ใจในการอนุรักษท์รัพยากรการท่องเท่ียว จะเป็นกลไกส าคญัท่ีจะท าให้ชุมชนไดต้ระหนกัและ
เห็นคุณค่าต่อทรัพยากรการท่องเท่ียวในพื้นท่ีจึงตอ้งร่วมสร้างให้ประชาชนในชุมชนให้ความเห็นต่อ
การจดัการการท่องเท่ียว ร่วมกนัฟ้ืนฟูบ ารุงรักษาแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ ทางวฒันธรรม อาคาร
บา้นเรือน ท่ีปลูกสร้างต่าง ๆ รู้จกัตดัสินใจท่ีถูกตอ้ง รู้จกัรัก หวงแหน ดูแล และให้ความร่วมมือกนัใน
การไม่ทิ้งขยะในแหล่งน ้า เป็นตน้ 
 รูปแบบการสืบสานการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ สามารถอธิบายไดด้งัน้ี 
 1.  กิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในต าบลอมัวา ไดแ้ก่ ล่องเรือชมห่ิงหอ้ย, ล่องเรือ 
ไหวพ้ระ 9 วดั, ตลาดน ้ าอมัพวา, ปลูกป่าชายเลน, ชมสวนผลไม ้ซ่ึงกิจกรรมการท่องเท่ียวเหล่าน้ีเป็น
กิจกรรมท่ีนักท่องเท่ียวรู้จัก และนิยมมาท่องเท่ียวกันอย่างมาก แต่ขาดความรู้ความเข้าใจในการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ จึงอาจท าให้เป็นการท่องเท่ียวโดยท าลายส่ิงแวดล้อมได้ เ น่ืองจากปริมาณ
นกัท่องเท่ียวท่ีเพิ่มมากข้ึน 
 2.  การประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ส่ือประชาสัมพนัธ์จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะ
สามารถเขา้มาช่วยใหก้ารใหข้อ้มูลการท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีถูกตอ้งแก่นกัท่องเท่ียว ไดแ้ก่ 
  2.1  ส่ือส่ิงพิมพ์ เช่น การท าแผ่นพบั หรือ การให้ข้อมูลผ่านทางนิตยสารการ
ท่องเท่ียว เพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อนกัท่องเท่ียวท่ีหาขอ้มูลก่อนมาท่องเท่ียว 
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  2.2  ส่ืออิเล็กทรอนิก ส์ เช่น ทางเวบ็ไซต์ของเทศบาลอมัพวา และทางส านกังาน
การท่องเท่ียว จงัหวดัสมุทรสงคราม ซ่ึงทั้งสองหน่วยงานมีเวปไซต์อยู่แล้ว แต่ยงัขาดข้อมูลในการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศอยา่งถูกตอ้ง มีเพียงการประชาสัมพนัธ์โครงการ เทศกาลต่าง ๆ ท่ีจดัข้ึนเท่านั้น 
  2.3  ส่ือบุคคล เช่น มีผูเ้ช่ียวชาญในการรักษาดูแลระบบส่ิงแวดลอ้มไดเ้ขา้ไปให้
ความรู้ต่อชาวบา้นในชุมชน รวมไปถึงชาวบา้นริมน ้ า หรือผูป้ระกอบการต่าง ๆ ในการให้ความรู้ความ
เขา้ใจในการรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
  2.4  ส่ือกิจกรรม ควรจัดกิจกรรมอย่างน้อยเดือนละ 1 คร้ัง ในบริเวณท่ีมี
นกัท่องเท่ียวอยูม่าก เช่น ตลาดน ้ ายามเยน็อมัพวา เพื่อเป็นการกระตุน้จิตส านึกของนกัท่องเท่ียวในการ
มาเท่ียว และเป็นการใหค้วามรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัความเป็นมาของสถานท่ี ท าให้เป็นการสืบสาน และ
เผยแพร่ความรู้ไดอี้กดว้ย 
 3.  ความร่วมมือของคนในชุมชน คนในชุมชนนั้นถือเป็นส่ิงส าคญั การใหค้นในชุมชนมีส่วน
ร่วมนั้น จะเป็นกลไกส าคญัท่ีจะท าให้ชุมชนไดต้ระหนกัและเห็นคุณค่าต่อทรัพยากรการท่องเท่ียวใน
พื้นท่ีจึงตอ้งร่วมสร้างให้ประชาชนในชุมชนให้ความเห็นต่อการจดัการการท่องเท่ียว จึงจ าเป็นตอ้งขอ
ความร่วมมือทุกภาคส่วน เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน, ภาครัฐในระดับอ าเภอและจงัหวดั , 
ภาคเอกชน (ผูป้ระกอบการต่าง ๆ), ชาวบา้นในชุมชน 
 
 ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
 1.  ควรมีการท าการวิจยัเร่ืองกลุ่มตลาดเป้าหมายของนักท่องเท่ียวทั้ งชาวไทย และชาว
ต่างประเทศ โดยศึกษาความต้องการ รูปแบบกิจกรรม แรงจูงใจ ในระดับการวิเคราะห์กลุ่มตลาด
เป้าหมายและการก าหนดต าแหน่งตลาดในภาพรวมของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
 2.  ควรมีการวิจัยด้านการป้องกันผลกระทบจากส่ิงแวดล้อม ผลกระทบต่อสังคม และ
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจท่ีเกิดจากการท่องเท่ียวตลาดน ้าอมัพวา 
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การประเมนิประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการตรวจสอบภายใน 
ของมหาวทิยาลยัราชภัฏในเขตภาคกลาง 

The evaluation of efficiency and effectiveness in internal audit  
of Rajabhat University in the central region 

 

ประภาพรรณ ยะนา  

 
บทคัดย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมาย 2 ประการดังน้ี (1) เพื่อศึกษาการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลยัราชภฏัในเขตภาคกลาง  (2) เพื่อศึกษาความ
แตกต่างระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัในเขตภาคกลางแบ่งออกเป็น 3 ดา้น ดา้นสภาพแวดลอ้ม ดา้นความพึงพอใจ และ
ดา้นแรงจูงใจ ประชากรกลุ่มเป้าหมาย คือ พนกังานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลยัราชภฏัในเขต
ภาคกลาง ผูว้ิจยัใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัและเก็บตวัอยา่งไดจ้  านวน 101 คน อตัรา
การตอบกลบั (Response Rate) คิดเป็นร้อยละ 100  ผลการวิจยั พบวา่ เพศ  อายุ  ความรู้ความสามารถ
ทางดา้นคอมพิวเตอร์และประสบการณ์ในการท างานของพนกังานตรวจสอบภายในแตกต่างกนัมีความ
คิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการตรวจสอบภายใน ทั้ง 3 ดา้น โดยภาพรวมแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  ส่วนระดับการศึกษาสูงสุดและสาขาท่ีจบการศึกษาของพนักงาน
ตรวจสอบภายใน โดยภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
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Abstract 
 This research aims to: (1) study the evaluation of the efficiency and effectiveness of the 
internal audit of Rajabhat University in the central region, and (2) study the differences between the 
personal factors to the efficiency and effectiveness of the internal audit of Rajabhat University in the 
central region. The study was divided into 3 aspects consisting of environment, customer satisfaction, 
and motivation. The research population was internal audit staff of Rajabhat University in the central 
region, also questionnaire was used as research instruments and samples were 101 people, which 
yielded 100 percent of response rate. From the research results, it was found that gender, age, 
knowledge of computer proficiency and operational experience reflected in different opinions about 
the performance and effectiveness of the internal audit for all aspects the overall difference was 
statistically significant. However, highest education level and field of study of the internal audit staff 
were not overall significantly different. 
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บทน า 
งานตรวจสอบภายในภาคราชการ  เร่ิมมีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2505   โดยระเบียบการเบิกจ่ายเงินจาก

คลงั  พ.ศ. 2505  ไดก้  าหนดใหห้วัหนา้ส่วนราชการแต่งตั้งขา้ราชการ   ในหน่วยงาน 1 คนหรือหลายคน   
เป็นผู ้ตรวจสอบภายใน  รับผิดชอบในการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินรวมทั้ งการก่อหน้ีผูกพัน
งบประมาณรายจ่ายของเจา้ของงบประมาณนั้น ๆ  และตรวจสอบงานดา้นอ่ืนตามท่ีหวัหนา้ส่วนราชการ
มอบหมายเป็นการภายใน  และรายงาน   ผลการตรวจสอบโดยตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการอย่างน้อย
เดือนละคร้ัง  และต่อมาในปี พ.ศ. 2516  ขอ้ก าหนดเก่ียวกบังานตรวจสอบภายในไดถู้กน าไปก าหนดไว้
ในระเบียบ     การรับจ่าย   การเก็บรักษา  และการน าส่งเงินของส่วนราชการ  พ.ศ. 2516  แทน   โดย
ก าหนดใหห้วัหนา้ส่วนราชการหรือผูว้า่ราชการจงัหวดัแต่งตั้งขา้ราชการซ่ึงไม่ต ่ากวา่ชั้นตรีอยา่งนอ้ย 2 
คน เป็นกรรมการตรวจสอบการเงินประจ าเดือนทุกเดือน  และมีการแกไ้ข   ปรับปรุงในปี  พ.ศ. 2520  
โดยเปล่ียนแปลงหลกัเกณฑ์การแต่งตั้งผูต้รวจสอบภายในจากเดิมท่ีก าหนดให้ท างานในลกัษณะของ
คณะกรรมการการตรวจสอบการเงิน  เป็นแต่งตั้ง    ขา้ราชการอยา่งนอ้ย  1  คน  เป็นผูต้รวจสอบภายใน
ของส่วนราชการนั้น  หรือของส่วนราชการในส่วนภูมิภาคในจงัหวดันั้น  แลว้แต่กรณี 
 พ.ศ. 2519  คณะรัฐมนตรีได้มีมติก าหนดให้ส่วนราชการท่ีเป็นกระทรวง  ทบวง  กรม  และ
ส่วนราชการท่ีเทียบเท่า  รวมถึงจงัหวดัทุกจงัหวดัมีต าแหน่ง  อตัราก าลงัเพื่อท าหน้าท่ีเป็นผูต้รวจสอบ
ภายในของส่วนราชการหรือของจงัหวดัโดยเฉพาะ โดยให้ปฏิบติังานข้ึนตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการ
หรือผูว้า่ราชการจงัหวดัแลว้แต่กรณี และใหก้ระทรวงการคลงัเป็นผูรั้บผดิชอบในการฝึกอบรม 
 พ.ศ. 2531 – 2532  กระทรวงการคลงัไดพ้ิจารณาเห็นสมควรให้มีการ  ส่งเสริม สนบัสนุน และ
ผลกัดนัให้ส่วนราชการมีการตรวจสอบภายในท่ีเป็นระบบเพื่อสามารถเป็นเคร่ืองมือของผูบ้ริหารใน
การตรวจสอบ ติดตามการปฏิบติังานของส่วนราชการในความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ประกอบกบัขอ้ก าหนดเก่ียวกบังานตรวจสอบภายในในระเบียบการรับ  จ่าย  การเก็บรักษา  และการ
น าส่งเงินของส่วนราชการ  พ.ศ. 2520 ยงัไม่ครอบคลุมถึงขอบเขต หนา้ท่ีความรับผิดชอบท่ีแทจ้ริงของ
การตรวจสอบภายใน  จึงไดย้กเลิกขอ้ก าหนดเก่ียวกบังานตรวจสอบภายในในระเบียบดงักล่าว  และ
น ามาก าหนดเป็นระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2532 (ซ่ึง
ไดมี้การปรับปรุงแกไ้ขคร้ังสุดทา้ยในปี พ.ศ. 2542) 

ในปลายปี พ.ศ. 2541  ถึงตน้ปี  2542  คณะรัฐมนตรีไดมี้มติเห็นชอบใน หลกัการตามขอ้เสนอ
ของกระทรวงการคลงัให้จดัตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจ ากระทรวงเพื่อท าหนา้ท่ีก ากบัดูแลระบบ
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน   ในภาพรวมของกระทรวง  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ตรวจสอบภายในให้เป็นเคร่ืองมือท่ีส าคัญของผูบ้ริหารในการควบคุม  ติดตาม  การใช้จ่ายเงิน
งบประมาณใหเ้ป็นไปอยา่งมี   ประสิทธิภาพและเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องแผนงาน  งาน / โครงการ
ต่าง ๆ   และให้   จดัตั้งกลุ่มงานตรวจสอบภายในระดบักระทรวง  เพื่อท าหน้าท่ีเป็นฝ่ายเลขานุการและ    
ท าหนา้ท่ีผูต้รวจสอบภายในของกระทรวงโดยมุ่งเนน้การตรวจสอบงานโครงการท่ีมีความส าคญั  หรือ
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ท่ีมีความเส่ียงสูง  หรือท่ีมีสัญญาณบอกเหตุว่าอาจจะมีความเสียหายเกิดข้ึน  โดยประสานแผนการ
ตรวจสอบกบัหน่วยตรวจสอบภายในระดบักรม เพื่อให้การตรวจสอบมีขอบเขตงานท่ี  กวา้งขวางและ
ไม่ซ ้ าซอ้นกนั 
 การตรวจสอบภายในถือเป็นเคร่ืองมือส าคญัของฝ่ายบริหาร และส่งเสริมการปฏิบติังานใน
องค์กรให้บรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการให้บริการเป็น
หลกัประกนัความเช่ือจากการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความคุม้ค่าของกระบวนการ
ปฏิบติังาน การใหค้  าปรึกษาและน าเสนอรายงานเพื่อก่อใหเ้กิดการเพิ่มมูลค่าและความส าเร็จแก่องคก์ร 
 สภาวะเช่นน้ีท าให้จ  าเป็นต้องจัดตั้ งหน่วยงานตรวจสอบภายในให้ท าหน้าท่ีสอบทาน 
ติดตามผลการปฏิบติังานให้กบัฝ่ายบริหาร  โดยงานตรวจสอบภายในตอ้งมีความเป็นอิสระและความ
เป็นกลางท่ีจะประเมินผลงานของแต่ละหน่วยงานอยา่งเท่ียงธรรม  ในปัจจุบนังานตรวจสอบภายในถือ
เป็นงานทางวิชาชีพวิชาหน่ึงท่ีตอ้งปฏิบติัตามมาตรฐานและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ  เพื่อรายงานแสดง
ความเห็นอยา่งเป็นกลางและเป็นอิสระเก่ียวกบัผลการปฏิบติังานของฝ่ายต่าง ๆ ภายในองคก์าร (อุษณา  
ภทัรมนตรี, 2547, หนา้ 1-2) 
 จากอดีตมาจนถึงปัจจุบนั การตรวจสอบภายในภาคราชการไดรั้บการปรับปรุงและพฒันา
อย่างต่อเน่ือง   โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบนัรัฐบาลไดใ้ห้ความส าคญักบัระบบการตรวจสอบภายใน
อย่างมาก  เน่ืองจากการตรวจสอบภายในเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัของระบบการบริหารจดัการท่ีดี 
(good  governance) ซ่ึงเป็นยุทธศาสตร์หลกัของรัฐบาลท่ีน ามาใชใ้นการบริหารราชการแผน่ดิน จึงเป็น
เหตุผลสนบัสนุนท่ีส าคญัอีกประการหน่ึงท่ีหวัหนา้ส่วนราชการในส่วนกลางตอ้งมีกลไกหรือผูช่้วยท่ีจะ
ใหบ้ริการความเช่ือมัน่  เพื่อใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิของการบริหารจดัการต่อไป  (กรมบญัชีกลาง, 2547, หนา้ 
1)ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในนั้ น  เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายในต้องใช้ความรู้
ความสามารถและประสบการณ์สูง  เป็นงานท่ีตอ้งอาศยัความร่วมมือและไดรั้บการยอมรับจากบุคลากร
ทุกระดบัในองคก์าร  รวมทั้งเป็นงานท่ีตอ้งมีผลงานเสนอให้หวัหนา้ส่วนราชการใช้เป็นเคร่ืองมือหรือ
ขอ้มูลในการบริหารงานและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  การตรวจสอบภายในจึง
จ าเป็นตอ้งมีบุคลากรท่ีดี   มีมาตรฐาน  ปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย ์ สุจริต  เท่ียงธรรม  มีมนุษย์
สัมพนัธ์อนัดี  มีจริยธรรม  มีความขยนัหมัน่เพียรในการปฏิบติังานเต็มความสามารถ  และเป็นผูใ้ห้การ
ปรึกษาและสนับสนุนกับหน่วยงานเพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายตามมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน  มาตรฐานการรายงาน  มาตรฐานการตรวจสอบ   ติดตาม  และประเมินผลการ
ด าเนินงานเป็นผูต้ดัสินใจอยา่งมีเหตุผล  ปฏิบติัหน้าท่ีอย่างเท่ียงตรงปราศจากอคติส่วนตน  ตลอดจน
เป็นผูท่ี้ใฝ่หาความรู้ในวทิยาการสมยัใหม่อยูต่ลอดเวลา   
 มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคกลาง เป็นมหาวิทยาลัยท่ีอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยจะไดรั้บการประเมินผลงานจากกรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลงั  
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 ดว้ยเหตุผลขา้งตน้ผูศึ้กษาจึงไดเ้ล็งเห็นความส าคญัในการเตรียมความพร้อมในการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในของมหาวทิยาลยัราชภฏัในเขตภาคกลาง 
 
กรอบแนวคิดและทฤษฎ ี
1.การตรวจสอบภายใน 
 เจริญ เจษฎาวลัย ์(บุญยืน ค าหงษ ์, 2542 : 5) “การตรวจสอบภายใน ” หรือ ท่ีภาษาองักฤษนิยม
ใช้ค  าว่า “Internal auditing”คือการประเมินผลการปฏิบติังานดา้นต่าง ๆภายในองคก์รอย่างอิสระดว้ย
การสอบทานการปฏิบติังานเพื่อให้บริการแก่ฝ่ายบริหารโดยตวัเองเป็นส่วนหน่ึงของเคร่ืองมือควบคุม
ของฝ่ายบริหารท่ีท าหนา้ท่ีวดัและประเมินประสิทธิผลของเคร่ืองมือควบคุมอยา่งอ่ืน 
2.การประเมินประสิทธิภาพ 
 กันตยา  เพิ่มผล (2544)   กล่าวถึง ประสิทธิภาพในการท างาน คือ ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  หมายถึง ส่ิงท่ีป้อนเขา้ไปหลาย ๆ อยา่งนั้นประกอบกนัไดดี้เพียงใดหรืองานท่ีท าให้ส าเร็จ
ลุล่วงไปดว้ยดีเพียงใด ซ่ึงก็คือ ความสามารถในการท าให้เกิดผลผลิตมากข้ึน  จากส่ิงท่ีป้อนเขา้ไปขั้น
ต ่าสุด นัน่หมายถึง การรักษาระดบัการผลิตท่ีมีคุณภาพสูง โดยใชเ้วลานอ้ยลง หรือมีการสูญเสียเกิดข้ึน
นอ้ย ส่วนประสิทธิผลหมายถึง การบรรลุตามผลหรือผลผลิตหรือเป้าหมายท่ีตั้งไว  กล่าวโดยสรุป ไดว้า่ 
ประสิทธิภาพในการท างานก็คือ ความสามารถในการใชท้รัพยากรต่างๆ หรือวตัถุดิบเพื่อให้บรรลุวตัถุ
ประสิงคห์รือผลท่ีตั้งไว ้
3.ประสิทธิผล 
 พิทยา  บวรวฒันา  (2530 , หน้า 10)  กล่าวว่า ประสิทธิผลขององค์การ เป็นเร่ืองของการ
พิจารณาวา่องคก์ารประสบความส าเร็จเพียงใดในการด าเนินงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายหรือสภาพของ
องคก์ารท่ีตั้งไวห้รือปรารถนาใหบ้งัเกิดข้ึน        
 ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  หมายถึง  ผลการด าเนินงานเป็นไปตามกิจกรรมการวดั
ประสิทธิผลของพนกังานตรวจสอบภายใน มหาวทิยาลยัราชภฏัในเขตภาคกลาง ในดา้นสภาพแวดลอ้ม  
ดา้นความพึงพอใจ  ดา้นแรงจูงใจ 
 ดา้นสภาพแวดลอ้ม หมายถึง ปัจจยัต่าง ๆ ท่ีส่งผลต่อกระทบต่อการปฏิบติังานทั้งในทางบวก
และทางลบ  เช่น โครงสร้างองคก์าร  อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการท างาน  วฒันธรรมองคก์าร  ฯลฯ  
 ดา้นความพึงพอใจ หมายถึง  ความรู้สึกของบุคลากรซ่ึงมีความพอใจในการปฏิบติังานเพื่อให้
บรรลุวตัถุประสงค์ขององค์การ  ซ่ึงความรู้สึกน้ีเป็นผลให้การปฏิบติังานของบุคลากรในองค์การ
ปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิผล 
 ดา้นแรงจูงใจ  หมายถึง  ปัจจยัต่าง ๆ เช่น  เงินเดือน ความกา้วหนา้  การไดรั้บการยกยอ่ง ฯลฯ 
ท่ีส่งผลต่อแรงปรารถนาของผูป้ฏิบติังาน  หรือกระตุน้ใหค้นท างานใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์ององคก์าร   
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วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
1.  เพื่อศึกษาการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในของ

มหาวทิยาลยัราชภฏัในเขตภาคกลาง  
2.  เพื่อศึกษาความแตกต่างระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัประสิทธิภาพและประสิทธิพลของการ

ตรวจสอบภายในของมหาวทิยาลยัราชภฏัในเขตภาคกลาง 
 
วธีิการด าเนินการวจัิย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง    
 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยั คือ พนกังานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลยัราชภฏัในเขตภาค
กลาง จ านวน  101 คน    
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 การศึกษาการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลยั
ราชภฏัในเขตภาคกลาง เป็นการวิจยัเชิงส ารวจ ผูว้ิจยัจึงไดใ้ชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการศึกษา 
โดยแบ่งออกเป็นตอนได ้2 ตอน ซ่ึงเป็นแบบสอบถามประเภทปลายปิด (Close form) 
 ตอนท่ี 1 ลกัษณะปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สาขาท่ีจบการศึกษา 
ความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์และประสบการณ์ในการท างานของพนักงานตรวจสอบ
ภายในของมหาวิทยาลยัราชภฏัในเขตภาคกลาง ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Check-List) มีจ านวน 6 ขอ้ 
 ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการตรวจสอบภายใน ประกอบ
ไปด้วย ด้านสภาพแวดล้อม  ด้านความพึงพอใจ และด้านแรงจูงใจ  ลกัษณะเป็นแบบสอบถามแบบ
ประเมินค่า 5 ระดบั จ านวน  22 ขอ้ โดยสร้างตามแบบ Likert’s Scale (วรัญญา เปรมฤทยั, 2545 อา้งอิง
ใน พระเสถียร เกรงขาม, 2551, หนา้ 82 และ พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543 อา้งอิงใน ศิรินพร สันติเมทนีดล, 
2553, หนา้59)และมีระดบัการวดัขอ้มูลเป็นแบบมาตรวดัอนัตรภาค (Interval Scale) 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล    
 การศึกษาการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลยั
ราชภฏัในเขตภาคกลาง ผูว้จิยัไดใ้ชก้ารวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 
1.  สถิติเชิงพรรณนา 
 ท าการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนาเพื่อแจกแจง และอธิบายขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะทางปัจจยัส่วน
บุคคล ความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการตรวจสอบภายใน  โดยใช้การแจก
แจงความถ่ี (Frequencies) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD.) 
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2.  สถิติเชิงอนุมาน     
 การทดสอบสมมติฐาน ใชส้ถิติดงัต่อไปน้ี 
 2.1  ใช ้t-test for Inderpendent Samples เพื่อทดสอบสมมติฐานขอ้ 1   
 2.2  ใช ้F-test  One Way Analysis of Variance เพื่อทดสอบสมมติฐานขอ้ 2 ,3,4,5 และ 6  ถา้พบ
ความแตกต่างจะท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยวธีิเชฟเฟ่ 
 
สรุปผลการวจัิย 

ผลการวิจยัเร่ือง การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในของ
มหาวทิยาลยัราชภฏัในเขตภาคกลาง  สรุปไดด้งัน้ี 

1. พนกังานตรวจสอบภายในส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุระหว่าง 41-50 ปี  มีระดบัการศึกษา
ปริญญาตรี จบการศึกษาสาขาบญัชี มีความรู้ความสามารถทางดา้นคอมพิวเตอร์อยู่ในระดบัปานกลาง  
มีประสบการณ์ในการท างานมากกวา่ 4-6  ปี  

2. พนกังานตรวจสอบภายในมีความคิดเห็นประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการตรวจสอบ

ภายในของมหาวทิยาลยัราชภฏัเขตภาคกลาง ดา้นสภาพแวดลอ้ม โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( x  = 
3.89) โดยรายขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากสูงสุด มี 2 ขอ้ คือ การท างานมีลกัษณะช่วยกนัคิดช่วยกนัท าและร่วมกนั

รับผิดชอบ และการประกาศหรือช้ีแจงนโยบายต่างๆ มีความชดัเจน ( x = 4.50) รองลงมาคือ ความ
ร่วมมือของผูรั้บตรวจในการตรวจสอบ( = 4.49) ส่วนรายขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ อุปกรณ์เคร่ืองมือ 

เคร่ืองใชใ้นการท างาน มีเพียงพอ( x  = 3.00) 
3. พนกังานตรวจสอบภายในมีความคิดเห็นประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการตรวจสอบ

ภายในของมหาวิทยาลยัราชภฏัเขตภาคกลาง  ดา้นความพึงพอใจ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( x = 
3.58) โดยรายขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากสูงสุดมี 2 ขอ้ คือ ท่านไดรั้บความร่วมมือเป็นอยา่งดีในการปฏิบติังาน

จากบุคคล และท่านไดรั้บการยกย่อง การยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน ( x = 3.76) รองลงมามี 2 ขอ้ คือ 

ท่านมีโอกาสเจริญกา้วหนา้มากกวา่ต าแหน่งอ่ืนๆ  และ เพื่อนร่วมงานให้ความเป็นกนัเอง ( x = 3.75) 
ส่วนรายขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดมี 2 ขอ้ คือ ลกัษณะงานท่ีท่านท าอยูเ่หมาะสมกบัความรู้และความสามารถ

ของทา่น และท่านพึงพอใจ และภาคภูมิในงานท่ีไดรั้บมอบหมายในปัจจุบนั( x = 3.26) 
4. พนักงานตรวจสอบภายในมีความคิดเห็นของประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ

ตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลยัราชภฏัเขตภาคกลาง ดา้นแรงจูงใจ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (
x = 4.10) โดยรายขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากสูงสุด คือ การลาป่วย-ลากิจ ระหวา่งออกตรวจมีความเหมาะสม(
x  = 4.50) รองลงมามี 2 ขอ้ คือ หน่วยงานของท่านมีการสนบัสนุนให้ศึกษาต่อระดบัความรู้ท่ีสูงข้ึน

และกฏเกณฑ์ในการเล่ือนขั้น/เล่ือนต าแหน่งของหน่วยงานมีความเหมาะสมและชดัเจน ( x  = 4.25) 
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ส่วนรายขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ เงินเดือนและค่าตอบแทนท่ีท่านไดรั้บมีความเหมาะสมกบัภาระหนา้ท่ี

การงานของท่าน ( x = 3.51) 
ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 พนักงานตรวจสอบภายในเพศต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบั

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลยัราชภฏัเขตภาคกลาง  โดย
ภาพรวมแตกต่างกนั ซ่ึงสนบัสนุนสมมติฐานการศึกษาขอ้ 1 และเม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียโดยรวมและราย
ดา้นพบวา่ดา้นสภาพแวดลอ้มและดา้นแรงจูงใจแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ส่วนดา้นความพึง
พอใจแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 พนกังานตรวจสอบภายในอายุต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบั
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลยัราชภฏัเขตภาคกลาง  โดย
ภาพรวมแตกต่างกนั ซ่ึงสนบัสนุนสมมติฐานการศึกษาขอ้ 2 และเม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียโดยรวมและราย
ดา้นพบว่าดา้นสภาพแวดลอ้ม  ดา้นความพึงพอใจและดา้นแรงจูงใจ แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติ  

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 3 พนกังานตรวจสอบภายในท่ีมีระดบัการศึกษาสูงสุด ต่างกนัมี
ความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลยัราชภฏั
เขตภาคกลาง  โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่สนบัสนุนสมมติฐานการศึกษาขอ้ 3 และเม่ือพิจารณา
ค่าเฉล่ียโดยรวมและรายดา้นพบว่าดา้นสภาพแวดลอ้ม  ดา้นความพึงพอใจและดา้นแรงจูงใจ แตกต่าง
กนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 4  พนกังานตรวจสอบภายในท่ีมีสาขาท่ีจบการศึกษา ต่างกนัมี
ความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลยัราชภฏั
เขตภาคกลาง  โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่สนบัสนุนสมมติฐานการศึกษาขอ้ 4 และเม่ือพิจารณา
ค่าเฉล่ียโดยรวมและรายดา้นพบว่าดา้นสภาพแวดลอ้ม  ดา้นความพึงพอใจและดา้นแรงจูงใจ แตกต่าง
กนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 5 พนักงานตรวจสอบภายในมีความรู้ความสามารถทางด้าน
คอมพิวเตอร์ต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในของ
มหาวทิยาลยัราชภฏัเขตภาคกลาง โดยภาพรวมแตกต่างกนั ซ่ึงสนบัสนุนสมมติฐานการศึกษาขอ้ 5 และ
เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียโดยรวมและรายด้านพบว่าด้านสภาพแวดล้อม  ด้านความพึงพอใจและด้าน
แรงจูงใจ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 6 พนกังานตรวจสอบภายในมีประสบการณ์ในการท างาน ต่างกนัมี
ความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลยัราชภฏั
เขตภาคกลาง โดยภาพรวมแตกต่างกนั ซ่ึงสนบัสนุนสมมติฐานการศึกษาขอ้ 6 และเม่ือพิจารณาค่าเฉล่ีย
โดยรวมและรายดา้นพบวา่ดา้นสภาพแวดลอ้ม  ดา้นความพึงพอใจและดา้นแรงจูงใจ แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ 
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อภิปรายผล 
ในการอภิปราย เพื่อใหผ้ลงานวิจยัมีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมอยา่งแทจ้ริง ผูว้ิจยัได้

น าเสนอผลงานวิจยั เอกสาร และบทความ มาประกอบการอภิปรายผลสมมติฐานการวิจยัทั้ง 6 ขอ้ โดย
น าเสนอการอภิปรายผลตามล าดบั ดงัน้ี 
 สมมติฐานท่ี 1  พนกังานตรวจสอบภายในเพศต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในของมหาวทิยาลยัราชภฏัเขตภาคกลาง โดยภาพรวมแตกต่างกนั 
 ผลการทดสอบสมมติฐานการศึกษา พบวา่ พนกังานตรวจสอบภายในเพศต่างกนัมีความคิดเห็น
เก่ียวกบัประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลยัราชภฏัเขตภาคกลาง  
โดยภาพรวมแตกต่างกนั ซ่ึงสนบัสนุนสมมติฐานการศึกษาขอ้ 1 และเม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียโดยรวมและ
รายดา้นพบวา่ดา้นสภาพแวดลอ้มและดา้นแรงจูงใจแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ส่วนดา้นความ
พึงพอใจแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นนัทวนั วรรณดี(2545) ท่ีศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความมี
ประสิทธิผลในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบภายในกระทรวงศึกษาธิการ พบว่าลกัษณะส่วน
บุคคล เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อตัราเงินเดือน ความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ หน้าท่ีปัจจุบนั 
และระยะเวลาในการท างานในหน้าท่ีปัจจุบันแตกต่างกันมีผลต่อปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความมี
ประสิทธิผลในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบภายในกระทรวงศึกษาธิการ 
 สมมติฐานท่ี 2  พนกังานตรวจสอบภายในอายุต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในของมหาวทิยาลยัราชภฏัเขตภาคกลาง โดยภาพรวมแตกต่างกนั 
 ผลการทดสอบสมมติฐานการศึกษา พบวา่ พนกังานตรวจสอบภายในอายุต่างกนัมีความคิดเห็น
เก่ียวกบัประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลยัราชภฏัเขตภาคกลาง 
โดยภาพรวมแตกต่างกนั ซ่ึงสนบัสนุนสมมติฐานการศึกษาขอ้ 2 และเม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียโดยรวมและ
รายดา้นพบว่าดา้นสภาพแวดลอ้ม  ดา้นความพึงพอใจและดา้นแรงจูงใจ แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติ  
 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นนัทวนั วรรณดี(2545) ท่ีศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความมี
ประสิทธิผลในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบภายในกระทรวงศึกษาธิการ พบว่าลกัษณะส่วน
บุคคล เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อตัราเงินเดือน ความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ หน้าท่ี ปัจจุบนั 
และระยะเวลาในการท างานในหน้าท่ีปัจจุบันแตกต่างกันมีผลต่อปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความมี
ประสิทธิผลในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบภายในกระทรวงศึกษาธิการ 
 สมมติฐานท่ี 3  พนักงานตรวจสอบภายในมีระดับการศึกษาสูงสุด ต่างกันมีความคิดเห็น
เก่ียวกบัประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลยัราชภฏัเขตภาคกลาง 
โดยภาพรวมแตกต่างกนั 
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 ผลการทดสอบสมมติฐานการศึกษา พบวา่ พนกังานตรวจสอบภายในมีระดบัการศึกษาสูงสุด 
แตกต่างกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในของ
มหาวทิยาลยัราชภฏัเขตภาคกลาง โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่สนบัสนุนสมมติฐานการศึกษาขอ้ 3 
และเม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียโดยรวมและรายดา้นพบว่าดา้นสภาพแวดลอ้ม  ด้านความพึงพอใจและดา้น
แรงจูงใจ แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ  
 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นนัทวนั วรรณดี(2545) ท่ีศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความมี
ประสิทธิผลในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบภายในกระทรวงศึกษาธิการ พบว่าลกัษณะส่วน
บุคคล เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อตัราเงินเดือน ความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ หน้าท่ีปัจจุบนั 
และระยะเวลาในการท างานในหน้าท่ีปัจจุบันแตกต่างกันมีผลต่อปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความมี
ประสิทธิผลในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบภายในกระทรวงศึกษาธิการ 
 สมมติฐานท่ี 4  พนกังานตรวจสอบภายในมีสาขาท่ีจบการศึกษา ต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบั
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลยัราชภฏัเขตภาคกลาง โดย
ภาพรวมแตกต่างกนั 
 ผลการทดสอบสมมติฐานการศึกษา พบว่า พนกังานตรวจสอบภายในมีสาขาท่ีจบการศึกษา 
แตกต่างกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในของ
มหาวทิยาลยัราชภฏัเขตภาคกลาง โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่สนบัสนุนสมมติฐานการศึกษาขอ้ 4 
และเม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียโดยรวมและรายดา้นพบว่าดา้นสภาพแวดลอ้ม  ด้านความพึงพอใจและดา้น
แรงจูงใจ แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ  
 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นนัทวนั วรรณดี(2545) ท่ีศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความมี
ประสิทธิผลในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบภายในกระทรวงศึกษาธิการ พบว่าลกัษณะส่วน
บุคคล เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อตัราเงินเดือน ความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ หน้าท่ีปัจจุบนั 
และระยะเวลาในการท างานในหน้าท่ีปัจจุบันแตกต่างกันมีผลต่อปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความมี
ประสิทธิผลในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบภายในกระทรวงศึกษาธิการ 
 สมมติฐานท่ี 5  พนักงานตรวจสอบภายในมีความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ต่างกนัมี
ความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลยัราชภฏั
เขตภาคกลาง  โดยภาพรวมแตกต่างกนั 
 ผลการทดสอบสมมติฐานการศึกษา พบวา่ พนกังานตรวจสอบภายในความรู้ความสามารถทาง
คอมพิวเตอร์ต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในของ
มหาวทิยาลยัราชภฏัเขตภาคกลาง  โดยภาพรวมแตกต่างกนั ซ่ึงสนบัสนุนสมมติฐานการศึกษาขอ้ 5 และ
เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียโดยรวมและรายด้านพบว่าด้านสภาพแวดล้อม  ด้านความพึงพอใจและด้าน
แรงจูงใจ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  
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 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นนัทวนั วรรณดี(2545) ท่ีศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความมี
ประสิทธิผลในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบภายในกระทรวงศึกษาธิการ พบว่าลกัษณะส่วน
บุคคล เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อตัราเงินเดือน ความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ หน้าท่ีปัจจุบนั 
และระยะเวลาในการท างานในหน้าท่ีปัจจุบันแตกต่างกันมีผลต่อปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความมี
ประสิทธิผลในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบภายในกระทรวงศึกษาธิการ 
 สมมติฐานท่ี 6  พนกังานตรวจสอบภายในมีประสบการณ์ในการท างาน ต่างกนัมีความคิดเห็น
เก่ียวกบัประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลยัราชภฏัเขตภาคกลาง  
โดยภาพรวมแตกต่างกนั 
 ผลการทดสอบสมมติฐานการศึกษา พบว่า พนกังานตรวจสอบภายในมีประสบการณ์ในการ
ท างาน ต่างกันมีความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในของ
มหาวทิยาลยัราชภฏัเขตภาคกลาง  โดยภาพรวมแตกต่างกนั ซ่ึงสนบัสนุนสมมติฐานการศึกษาขอ้ 6 และ
เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียโดยรวมและรายด้านพบว่าด้านสภาพแวดล้อม  ด้านความพึงพอใจและด้าน
แรงจูงใจ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  
 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นนัทวนั วรรณดี(2545) ท่ีศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความมี
ประสิทธิผลในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบภายในกระทรวงศึกษาธิการ พบว่าลกัษณะส่วน
บุคคล เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อตัราเงินเดือน ความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ หน้าท่ีปัจจุบนั 
และระยะเวลาในการท างานในหน้าท่ีปัจจุบันแตกต่างกันมีผลต่อปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความมี
ประสิทธิผลในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบภายในกระทรวงศึกษาธิการ 
 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอส าหรับน าผลวจัิยไปใช้ 

1. ผูบ้ริหารควรประกาสนโยบายและควรเพิ่มแรงจูงใจในการท างานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
รวมทั้งควรก าหนดมาตรฐานในการท างานเพื่อสามารถวดัผลไดเ้ป็นรูปธรรม 

2. ผูบ้ริหารควรเปิดโอกาสให้ผูป้ฏิบติังานทุกระดบัมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมต่างๆท่ีจ า
น าไปสู่การปฏิบติั ใหค้วามเป็นอิสระกบัผูป้ฏิบติังานมากข้ึน  
ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

1. ควรท่ีเปรียบเทียบผลการศึกษาระหว่างองคก์รภาครัฐ กบัภาคเอกชน เพื่อเป็นประโยชน์ใน
การพฒันา และประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพในองคก์รท่ีมีความหลากหลาย  

2. ควรท่ีจะศึกษาเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์ผูใ้ชง้านเชิงลึกเพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์
ยิง่ข้ึน 
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บทคดัย่อ 
งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการศึกษาและจดัล าดบัความส าคญัของปัจจยัท่ีท าให้เกิด

ความเส่ียงและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในการะบวนการเบิกสินคา้  ซ่ึงถือเป็นกิจกรรมส าคญัของการ
บริหารจดัการคลงัสินคา้ รวมไปถึงการสร้างแผนจดัการความเส่ียง โดยการประยุกต์เทคนิคแบบ
แผนความลม้เหลวและการวิเคราะห์ผลกระทบ (Failure Mode and Effects Analysis) เพื่อปรับปรุง
แกไ้ขความผิดพลาดของกระบวนการรับสินคา้ ซ่ึงจะส่งผลให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย  
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สร้างสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร ผลจากการศึกษา
กระบวนการเบิกสินคา้ในศูนยก์ระจายสินคา้ของบริษทัตวัอยา่ง สรุปปัญหาแบ่งออกเป็น 4 ประเด็น
ไดด้งัน้ี วธีิการปฏิบติังาน สถานท่ี พนกังาน และ อุปกรณ์ 

การวิเคราะห์ แบ่งออกเป็น 2 มุมมอง คือ 1. มุมมองของกลุ่มตวัอยา่งจากผลกระทบท่ี
ไดท้างตรงและทางออ้ม ซ่ึงมีค่าตวัเลขความส าคญัความเส่ียงสูงสุดเท่ากบั 48 หรือปัญหาพื้นท่ีใน
การโหลดสินคา้เพื่อท าการเบิกแคบ ซ่ึงมีค่าและตวัเลขความส าคญัความเส่ียง ต ่าสุดเท่ากบั 12 หรือ
ปัญหาเคร่ืองจกัรไม่พร้อมใช้งานและพื้นท่ีปฏิบติังานมีน ้ า ซ่ึงเป็นล าดบัรองลงมา 2. มุมมองของ
ความเส่ียงโดยการเปรียบเทียบความรุนแรง (S) กบัโอกาสท่ีจะเกิด (O) และการตรวจจบั (D) พบวา่
พื้นท่ีระหว่างส่วนเบิกสินค้าเพื่อท าการเบิก เป็นปัญหาท่ีควรได้รับการแก้ไขเป็นอันดับแรก
เน่ืองจากเป็นปัญหาท่ีมีความรุนแรงมีโอกาสเกิดข้ึนไดบ้่อยคร้ัง และมีอตัราความเส่ียงสูงจากการ
เบิกสินค้าท่ีจะท าให้สินค้าเสียหาย แต่เป็นปัญหาท่ีบริษัทไม่สามารถตรวจจับหรือแก้ไขได ้ 
มีค่า S เท่ากบั 2.9  O เท่ากบั 2.9  และ D เท่ากบั 3.0 ในขณะเดียวกนัปัญหาท่ีบริษทัสามารถตรวจจบั
และป้องกนัไดดี้คือ ปัญหาความเร็วในการเบิกสินคา้ ซ่ึงมีค่า D เท่ากบั 2.0 
 
ค าส าคญั : เทคนิค FMEA , การบริหารความเส่ียง 
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Abstract 
  

The research aims to study and prioritize the risk factors affected to picking process 
which is important activity of warehouse management. And then, the risk management plan will 
be proposed for improving picking process failures. The advantage of this risk management plan 
expect to achieve the goal efficiently, effectively and more value added in organization. 
The methodology is applying Failure Mode and Effect Analysis (FMEA). The result of studying 
picking process in distribution centre of a studied company is identified problems in 4 factors :- 
working process, working place, staff and equipment. The analysis results can be divided in 2 
perspectives. The first perspective is the view point of sample population. The direct and indirect 
effects were found that the highest RPN (score =48) is the limited picking area and the lowest 
RPN (score = 12) is the not ready equipment to use and wet working place. 
The another perspective is view point of risk which analyzed by compared the intensity (S), the 
probability of occurrence (O) and the detectability (D). The results were found that the first 
priority of fixing needed is the limited picking area, it was due to this problem has high effect, 
more occurrence and high risk to affect making the damage goods. But this problem can't able to 
defective. The score of S = 2.9, O = 2.9 and D = 3.0. In the meantime, the most ability of 
defective and corrective problem is speed of picking process which scored D = 2.0. 

 
Key Word (s):  Technical FMEA, Risk Management. 
 

1. บทน า 
ปัจจุบนัการแข่งขนัทางดา้นผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ มีความรุนแรงมากข้ึนเร่ือย ๆ ท าให้เกิดการ

ไหลเวยีนส่ิงของท่ีใชใ้นปัจจุบนัมากข้ึน ท าให้ทางผูผ้ลิตหรือผูส่้งสินคา้มีความค านึงถึงการบริหาร
จดัการทั้งในส่วนของผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

การบริหารความเส่ียงเร่ิมได้รับความนิยมมากข้ึนในองค์กรภาครัฐและเอกชน เพราะ
เล็งเห็นถึงประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนจากการบริหารจดัการความเส่ียง ผูบ้ริหารตอ้งพยายามสร้างหรือเพิ่ม
มูลค่าให้กับองค์กรหรือผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย มูลค่าเพิ่มจะเกิดข้ึนมากน้อยเพียงใดข้ึนอยู่กับ
ความสามารถของผูบ้ริหารจดัการ และก าหนดกลยุทธ์ การด าเนินงานบริหารความเส่ียงจึงตอ้ง
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ด าเนินการให้สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์และการบริหารองคก์ร และเป็นไปไดข้องลกัษณะของการ
จดัการแบบบูรณาการ (Integration) เพื่อใหเ้พิ่มมูลค่าไดอ้ยา่งแทจ้ริง (นฤมล, 2550) 

จากการศึกษาการท างานของบริษทัตวัอยา่ง ส่วนงานเบิกสินคา้พบว่าปัญหาท่ีเกิดจากการ
เบิกสินคา้ผิดพลาดมีมาก เช่น สินคา้ตกแตก สินคา้โค่นล้ม หรือพื้นท่ีไม่เพียงพอส าหรับการลง
สินคา้ เป็นตน้ ซ่ึงปัญหาดงักล่าวเกิดข้ึนเป็นประจ าจึงถูกมองเป็นเร่ืองปกติ ท าให้พนกังานเกิดความ
เคยชินกบัปัญหาลกัษณะงานของการสั่งของจากบริษทักรณีศึกษา   

 

�                                   

       

 
ภาพที ่1 แสดงการไหลเวยีนของการสั่งสินคา้ 

 
 ผูจ้ดัไดด้ าเนินการศึกษาปัญหาจากการเบิกสินคา้ ซ่ึงมีการระบุความเส่ียง โอกาสท่ีจะเกิด
ผลกระทบ และระดบัความรุนแรง โดยใชว้ิธีอตัลกัษณ์ความเส่ียง (Risk Identification) และจดัท า
แผนด าเนินงานเพื่อป้องกนัความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน ผูจ้ดัท าคาดหวงัว่าการระบุความเส่ียง และการ
วางแผนการด าเนินการแกไ้ขหรือป้องกนั จะช่วยลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนในการเบิกสินคา้ อีกทั้ง
พนักงานไดต้ระหนักว่าปัญหาท่ีเกิดจากการท างานไม่ถูกละเลย และมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์
แก้ไขปัญหาซ่ึงส่วนของการเกิดปัญหาท่ีบ่อยคร้ังมากจะเกิดจากการออกแบบระบบการท างาน
ภายในคลงัสินคา้ดงัภาพท่ี 1-2 แสดงภาพการเบิกสินคา้และขอ้บกพร่องของปัญหาปัจจุบนัท่ีพบได้
บ่อยคร้ัง จึงท าใหเ้กิดแนวคิดในการป้องกนั  
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ภาพที ่2 การเบิกสินคา้และขอ้บกพร่อง 

 
 ขั้นตอนการการท างานของส่วนการเบิกสินคา้ จะท าให้เห็นว่าจุดปัญหาท่ีพบบ่อยคร้ัง  
จะเป็นในส่วนของการตดัสินใจยนืยนักระบวนการเบิก พบวา่พื้นท่ีระหวา่งส่วนการเบิกนั้นมีปัญหา
พื้นท่ีแคบจากภาพท่ี 2 การเบิกสินคา้และขอ้บกพร่อง 
 งานวิจยัน้ีจะน าเสนอในส่วนของฝ่ายปฏิบติัการเพื่อให้สอดคล้องกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึนจริง  
โดยอา้งอิงจากสถิติและผูเ้ช่ียวชาญในการวเิคราะห์หาสาเหตุและปัจจยัเส่ียงในเหตุการณ์นั้น ๆ  
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
2.1  เพื่อลดความเส่ียงการเกิดสินคา้เสียหายจากการเบิกสินคา้ 
2.2  เพื่อเป็นแนวทางลดความเส่ียงกบังานหรือขั้นตอนต่าง ๆ ของการปฏิบติังาน 

 

3.วธิีการวจิัย 
จากวธีิการด าเนินการวจิยัท่ีกล่าวมา ในส่วนน้ีจะสามารถแบ่งระเบียบการวิจยัออกเป็น

ส่วนๆ  ไดแ้ก่ 
3.1 ขั้นตอนการศึกษาวจิยัและการด าเนินงาน 

3.1.1 ศึกษาทฤษฎีการบริหารความเส่ียงของ (Supply Chain Risk Management) 
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3.1.2 คัดเลือกกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญตอบแบบสัมภาษณ์เพื่อให้สามารถตอบค าถามได้
ครอบคลุมทุกปัญหา 

3.1.3 ประเมินปัจจยัโดยใชก้ารสัมภาษณ์ 
3.1.4 น าปัจจยัท่ีไดม้าระบุความเส่ียง และจดัล าดบัผลกระทบ 
3.1.5 จดัท ากรอบแนวคิดในการบริหารความเส่ียงของ Supply Chain management 
3.1.6 สรุปผลการด าเนินงาน 
  

�                                  
                

                         

                                 

                              

                        

                

 
 

ภาพที ่3  แสดงแผนผงัขั้นตอนการด าเนินงาน 
3.2  ขั้นตอนการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 

การคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่ง ผูว้ิจยัไดศึ้กษาแผนผงัองคก์รของบริษทัตวัอยา่ง ดงัแสดงใน
ภาพ 4 และได้คดัเลือกพนกังานจาก 5 แผนก ท่ีท างานเก่ียวขอ้งหรือได้รับผลกระทบจากการ
ปฏิบติังานท่ีผดิพลาดของการเบิกสินคา้ กลุ่มตวัอยา่งตอ้งมีประสบการณ์ท างานตั้งแต่ 3 ปี ข้ึนไป มี
ความเช่ียวชาญและเป็นท่ียอมรับจากบริษทั โดยผูว้จิยัใชว้ธีิการเลือกแบบเจาะจง จ านวน 10 คน 

3.2.1 กลุ่มตวัอยา่งประกอบดว้ย 
 3.2.1.1  พนกังานแผนกสินคา้คงคลงัละหวัหนา้แผนกจ านวน 1 คน 
3.2.1.2  พนกังานแผนกรับสินคา้จ านวน 1 คน 
 3.2.1.3  พนกังานแผนกเบิกสินคา้จ านวน 4 คน 
 3.2.1.4  พนกังานแผนกจดัเก็บสินคา้จ านวน 1 คน 
3.2.1.5  พนกังานแผนกเติมสินคา้จ านวน 1 คน 
3.2.1.6  พนกังานส่งออกจ านวน 1 คน 
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3.3  การประเมินปัจจยัโดยการสัมภาษณ์ 
ในการสัมภาษณ์ผูว้ิจยัแบ่งเป็น 2 ส่วน คือการสัมภาษณ์โดยใช้ค  าถามปลายเปิด  

และสัมภาษณ์โดยใชค้  าถามปลายปิด  เพื่อวเิคราะห์และจดัล าดบัปัญหา 
3.3.1  การสัมภาษณ์โดยใชค้  าถามปลายเปิดเป็นการสัมภาษณ์แบบเปิดประเด็น โดยไม่

มีหวัขอ้เจาะจง เป็นค าถามท่ีใหผู้ต้อบ ตอบไดอ้ยา่งอิสระเปิดโอกาสใหผู้ถู้กสัมภาษณ์แสดงความคิด
ทศันะคติไดอ้ยา่งกวา้งขวาง ขอ้มูลท่ีไดจึ้งกระจดักระจายโดยมีประเด็นค าถามดงัน้ี 

3.3.1.1  คุณคิดอยา่งไรกบัระบบงานในแผนกการเบิกสินคา้ 
3.31.2  คุณคิดวา่อะไรคือปัญหาของแผนกการเบิกสินคา้ 
3.3.1.3  คุณคิดวา่ความผดิพลาดท่ีแผนกการเบิกสินคา้มีผลกระทบกบัแผนกคุณ 

หรือไม่ 
3.4.1.4   คุณคิดวา่อะไรคือสาเหตุแห่งความผดิพลาดท่ีเกิดข้ึน 
3.3.1.5  คุณคิดวา่ผลกระทบของปัญหามีมากนอ้ยแค่ไหน 
3.3.1.6   ปัญหาท่ีพบมีความถ่ีมากนอ้ยเพียงไร 
3.3.1.7  คุณคิดวา่ปัญหาท่ีเกิดข้ึนสามารถแกไ้ขหรือป้องกนัไดห้รือไม่อยา่งไร 

 จากนั้นทีมกลุ่มตวัอย่างไดร้ะดมความคิดในการหาสาเหตุของปัญหาการท างานของการ
เบิกสินคา้โดยพิจารณาประเด็นเส่ียง 4 ประเด็นหลกั 

ประเด็นท่ี 1 วธีิการท างาน 
ประเด็นท่ี 2 สถานท่ี 
ประเด็นท่ี 3 พนกังาน 
ประเด็นท่ี 4 อุปกรณ์ 

โดยประเด็นหลกัเหล่าน้ีจะมีปัญหาอยูภ่ายในของแต่ละประเด็น ดงัแสดงในภาพ 4 
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ภาพที ่4  ผงักา้งปลาแสดงปัญหาในการเบิกสินคา้ 
 

 3.3.2  การสัมภาษณ์โดยใชค้  าถามประหลาดปิด ใชใ้นการวิเคราะห์หาระดบัคะแนนความ
รุนแรง ความถ่ี หรือการตรวจจบัแกไ้ขปัญหา โดยสรุปประเด็นปัญหาจากการสัมภาษณ์รอบแรก
และออกแบบตารางการวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้เทคนิค แบบแผนความล้มเหลวปละวิเคราะห์
ผลกระทบ (Failure Mode and Effects Analysis) ดงัภาพท่ี 6  คือก าหนดรายการขอ้บกพร่องของ
กระบวนการเบิกสินคา้, ประเมินผลกระทบท่ีคาดวา่จะเกิดจากขอ้บกพร่องท่ีเกิดข้ึนพร้อมทั้งท าการ
ประเมินความรุนแรง (Severity) ของผลกระทบท่ีเกิดข้ึน ประเมินสาเหตุปรากฏ (Occurrence)  
ท่ีเป็นไปได้ทั้ งหมดของข้อบกพร่องพร้อมทั้งท าการประเมินโอกาสท่ีสาเหตุต่าง ๆ จะเกิดข้ึน  
ระบุสภาวะการควบคุมในปัจจุบนัแต่ละสาเหตุ พร้อมทั้งท าการประเมินความสารถในการตรวจจบั 
(Detection) ประเมินค่าความเส่ียงของแต่ละสาเหตุ เพื่อจดัอนัดบัความส าคญั ของตวัเลขล าดบัความ
เส่ียง (Risk Priority Number)  DP
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ภาพที ่7  ขั้นตอนการท า FMEA 
 

 เม่ือได้ข้อมูลต่างๆ เรียบร้อยแล้วน าตารางวิเคราะห์ข้อมูลไปใช้ในการสัมภาษณ์กลุ่ม
ตวัอย่าง ซ่ึงผูว้ิจยัได้ใส่ระดบัคะแนนตามความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่าง ดงัแสดงเป็นตวัอย่างใน
ตารางท่ี 1 
 
ตารางที ่ 1  แสดงตวัอยา่งตารางวเิคราะห์ปัญหา FMEA ท่ียงัไม่มีการกรอกขอ้มูล 

 

กระบวนการ ลักษณะข้อบกพร่อง
ผลกระทบของ

ข้อบกพร่อง
S
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3.4  การจดัล าดบัผลกระทบและประเมินความเส่ียง 

ผูว้จิยัไดก้  าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนของแต่ละปัจจยัเป็น  5 ระดบัดงัน้ี 
ระดบัท่ี 1. แสดงการให้คะแนนปัจจยัความรุนแรง (Severity) คือ การประเมินถึงระดบั

ความจริงจงั (Serious) ของผลกระทบอนัเกิดจากแนวโน้มท่ีจะเกิด ลกัษณะความล้มเหลวหรือ
ขอ้บกพร่อง ตอ้งน ามาก าหนดความรุนแรงท่ีอาจจะเกิดข้ึนได ้(Potential Seriousness) ดงัแสดงใน
ตารางท่ี 2  
 
ตารางที ่2 ระดบัความรุนแรงของความเส่ียง  (Severity : S ) 

 
ระดบัท่ี 2. แสดงการให้คะแนนปัจจยั  (Occurrence) ความถ่ีในการเกิด คือ การประเมินถึง

ระดบัการปรากฏแนวโนม้ท่ีจะเกิดความลม้เหลว หรือความถ่ีในการเกิดข้ึนของปัญหา ดงัแสดงใน
ตาราง 3 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดบั

ความรุนแรง
รายละเอียด ระดบัจดัล าดบั
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ตารางที ่3 ระดบัปรากฏในการเกิดปัญหา (Occurrence : O ) 

 
ระดับท่ี 3. ระดับการให้คะแนนปัจจัยในความสามารถในการตรวจจับ  (Detection)  

และแกปั้ญหา  ระบบท่ีเรามีอยูใ่นปัจจุบนันั้น สามารถตรวจจบัความลม้เหลวไดห้รือไม่ หมายความ
ว่า ถ้าความล้มเหลว เกิดข้ึนแลว้ เราจะตรวจพบก่อนถึงมือลูกคา้หรือไม่ ถ้าตรวจจบัไดแ้น่นอน  
จึงก าหนดใหเ้ท่ากบั 1 ในทางกลบักนั ถา้ตรวจจบัไม่ไดเ้ลย เท่ากบั 5 ดงัแสดงในตารางท่ี 4 
 
ตารางที ่4 ระดบัความสามารถในการตรวจจบั  (Detection : D) 

 
 

ระดบั

ความถ่ี
รายละเอียด ระดบัจัดล าดบั
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เม่ือทีมงานและผูเ้ช่ียวชาญไดรั้บทราบระดบัความรุนแรง ของผลกระทบจากความลม้เหลว
ความสามารถในการควบคุมการเบิกสินคา้และการตรวจจบัความล้มเหลวก่อนส่งกระจายให้กบั
สาขา ท่ีใชใ้นการประเมิน ผลการด าเนินการท่ีทางคลงัสินคา้มีการด าเนินการอยู ่ณ ปัจจุบนัการให้
คะแนนของทีมงานผู ้เ ช่ียวชาญเก่ียวกับการวิเคราะห์ความล้มเหลว และผลกระทบส าหรับ
กระบวนการเบิกสินค้าและสรุปการประเมินแต่ละข้อบกพร่อง ซ่ึงการค านวณค่าตัวเลขท่ี
ความส าคญัความเส่ียง (Risk Priority Number : RPN) ซ่ึงเขียนใหอ้ยูใ่นรูปสมการดงัน้ีต่อไปน้ี 

 RPN = S*O*D                                                                                                    (1) 
โดยท่ี  
 S = ความรุนแรงของผลกระทบจากขอ้บกพร่อง (Severity : S) 
 O = ความถ่ีการเกิดปัญหาและลกัษณะขอ้บกพร่อง (Occurrence : O) 
 D = ความสามารถในการควบคุมกระบวนการเบิกสินคา้และการตรวจจบั

ขอ้บกพร่องก่อนส่งใหก้บัสาขา (Detection : D)  
 การหาค่าพิสัยแสดงดงัสมการต่อไปน้ี  
  พิสัย = ค่าสูงสุด – ค่าต ่าสุด                                                                                  (2) 
การน าค่าสูงสุดคือ ของแต่ละปัจจยัคุณกนั และค่าต ่าสุดของแต่ละปัจจยัคูณกนั เช่น 
ค่าสูงสุด คือ S*O*D = (5)(5)(5) = 125 
ค่าต ่าสุด คือ S*O*D = (1)(1)(1) = 1 
และน าค่าสูงสุด – ค่าต ่าสุดจะไดพ้ิสัย 
พิสัย     = 125 – 1 
            = 124 

เม่ือไดค้่าพิสัยตาม จากนั้นก าหนดจ านวนชั้น (Range) ท่ีตอ้งการ จ านวนชั้นท่ีก าหนดไว้
ทั้งหมด 4  ชั้นคือ A-D 
 3.5.2 การหาความกวา้งอตัรภาคชั้น   
 ความกวา้งชองอตัราภาคชั้น = พิสัย/จ านวนชั้น                                                                (3)                                                                           

โดยการน าค่าพิสัยท่ีค  านวณไดจ้ากสมการท่ี (2) คือ 124 มาหารดว้ยจ านวนชั้นท่ีก าหนดไว้
คือ 4 ชั้นดงัน้ี 
 ความกวา้งอตัรภาคชั้น   = 124/4 
                                                     = 31 
ไดค้่าความกวา้งของอตัราภาคชั้นสามารถแบ่งเกณฑม์าตรอนัดบัเป็น 4 ระดบัดงัตารางท่ี 5 
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ตารางที ่5  ระดบัความเส่ียง 

  
3.5.3 การจดัท าตารางประเมินระดบัความเส่ียง เพื่อวดัระดบัของความเส่ียง (Level of Risk) 

การระบุความเส่ียงลงในตารางประเมินระดบัความเส่ียงท าไดโ้ดยการแยกปัจจยัเป็น 2 มิติ คือน าค่า 
RPN ท่ีค  านวณไดใ้นแต่ละประเด็นมาใส่ในช่องตามล าดบัคะแนน โดยท าการเปรียบเทียบจากค่า
ดงัต่อไปน้ี 

3.5.3.1 ความรุนแรงของปัญหาเปรียบเทียบความถ่ีในการการปรากฏของปัญหา 
3.5.3.2 ความรุนแรงของปัญหาเปรียบเทียบกบัการตรวจจบัและแกปั้ญหา 
3.5.3.3 การกรากฎของปัญหาเปรียบเทียบกบัการตรวจจบัและแกปั้ญหา 
และน ามาแสดงในตาราง ความเส่ียงเพื่อให้เห็นระดบัความเส่ียงชดัเจนยิ่งข้ึน ความรุนแรง

ของปัญหาหรือผลกระทบ (Impact Rating) เปรียบเทียบกบัแนวโนม้ (Likelihood) ในการเกิดปัญหา  
 

3.6  สร้างแผนจดัการความเส่ียง  
 กระบวนการการจดัการความเส่ียงท่ีก าหนดข้ึน เร่ิมตั้งแต่การจดัเตรียมแผนส าหรับ

บริหารความเส่ียง การระบุประเด็นความเส่ียงของโครงการ การให้ค่าระดับโอกาสเกิด และ
ผลกระทบประเด็นความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน เพื่อประเมินความเส่ียงแต่ละประเด็นจนกระทัง่สร้างแผนใน
การจัดการความเส่ียง และการเฝ้าสังเกตติดตามเพื่อด าเนินการควบคุมความเส่ียงตลอดการ
ด าเนินงานโครงการ  

ระดับ RPN ความหมาย
A 96-125 มีความเส่ียงมากท่ีสุดตอ้งแกไ้ขอยา่งเร่งด่วน
B 64-95 มีความเส่ียงมาก
C 32-63 มีความเส่ียงปานกลาง
D 1-31 มีความเส่ียงน้อยมากไมค่อ่ยมีผลกระทบ

DP
U



             

                      

                 

                        

                             

                         

        

RPN ≤ 31

RPN > 31

 
ภาพที ่8 การสร้างแผนการบริหารความเส่ียง 

 
 จัดท าแผนการจัดการความเส่ียงตามประเด็นต่าง ๆ ท่ีได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลทั้ ง  
4 ประเด็น และท าการประชุมกบัทุกแผนกเพื่อระดมสมอง เตรียมจดัการท าแผนจดัการความเส่ียง 
 

4.สรุปผลของการวจิัย 
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัโดยใช้กลุ่มตวัอย่างกลุ่มเดียว ซ่ึงมีวตัถุประสงค์เพื่อระบุความ
เส่ียงและจดัล าดบัความส าคญัของปัจจยัท่ีท าให้เกิด และผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากความเส่ียงโดย
ประยกุตใ์ชเ้ทคนิค FMEA ส าหรับกระบวนการวิเคราะห์ความเส่ียง โดยเร่ิมจากศึกษากระบวนการ
ท างานการรับสินคา้และก าหนดประเด็นปัญหาออกมา 4 ประเด็น เพื่อจดัท าแผนผงัแสดงการไหล
ของกระบวนการ, บ่งช้ีหนา้ท่ีและเป้าหมายของแต่ละกระบวนการ ระบุค่าวิกฤต ก าหนดรายการค่า
บกพร่อง ประเมินความรุนแรงของผลกระทบ ประเมินการปรากฏสาเหตุต่าง ๆ โดยอาศยัผงั
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กา้งปลาช่วยในการวิเคราะห์ ประเมินความสามารถในการตรวจจบั และค านวณค่า RPN หลงัจาก
ไดค้่าตวัเลข RPN ท าการเลือกสาเหตุท่ีท าใหค้่า RPN มากกวา่ 31 ท าการปรับปรุง 
 ในการวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดท้  าการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งท่ีคดัเลือกแบบเจาะจง ซ่ึงพนกังานท่ี
ไดรั้บคดัเลือกตอ้งมีอายุงานมากกว่า 3 ปีข้ึนไป เป็นผูไ้ดรั้บการยอมรับว่ามีความสามารถในการ
ท างานจ านวน 10 คน โดยแบ่งการสัมภาษณ์เป็น 2 รอบคือ รอบแรกท าการสัมภาษณ์แบบค าถาม
ปลายเปิด เพื่อระบุประเด็นของปัญหาในการรับสินคา้ ซ่ึงประเด็นท่ีไดจ้ะกระจดักระจายออกไป 
จากนั้นผูว้ิจยัไดจ้ดัรวบรวมประเด็นปัญหาให้เป็นกลุ่ม ๆ และท าการออกแบบตารางการวิเคราะห์
ความเส่ียง เม่ือได้ตารางเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ผูว้ิจยัไดก้  าหนดเกณฑ์การให้น ้ าหนกัคะแนนโดยมี
เกณฑ์ 1-4 เรียงล าดบันอ้ย ปานกลาง มาก และมากท่ีสุด ท าการแบ่งระดบัความส าคญัของปัญหา
ออกเป็น 4 ระดบัคือ A B C และ D 
 4.1 ผลการประเมินของกลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 10 คนมีความเส่ียง RPN ดงัน้ี 
 
ตารางที ่6  แสดงผลการประเมินของกลุ่มตวัอยา่ง

 
สรุปไดว้า่กลุ่มตวัอยา่งใหน้ ้าหนกัดงัน้ี 
 4.1.1 ความรุนแรงของปัญหาโดยเฉล่ียเท่ากบั 2.9 หมายถึงเกิดความสูญเสียทางการงาน
และเกิดปัญหากระทบกบัภาพรวมของบริษทั  
 4.1.2 ความถ่ีในการเกิดปัญหาโดยเฉล่ียอยูท่ี่ 2.9 หมายถึง เกิดข้ึน : ทุกสัปดาห์ 
 4.1.3 ความสามารถในการแกไ้ขหรือตรวจจบัโดยเฉล่ียอยู่ท่ี 3 สามารถแกไ้ขได ้สามารถ
ตรวจสอบดว้ยเคร่ืองมือวดัท่ีพนกังานสามารถตดัสินใจไดเ้อง 
 4.1.4 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลระบุวา่มีความเส่ียงอยูใ่นระดบัปานกลาง อนัเน่ืองมาจากการใช้
ค่า (Mean) เน่ืองจากกลุ่มตวัอย่างท่ีแตกต่างกนัอาจไม่มีความเก่ียวพนัธ์กบักิจกรรมท่ีตอ้งประเมิน

ลักษณะข้อบกพร่อง S O D RPN

      ็             3 3 2 18

                                 4 2 4 32

                                           4 4 3 48

                 3 3 3 27

                             3 1 4 12

             2 4 3 24

                 2 3 3 18

      ี                 4 3 2 24

      ี                        1 3 4 12
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ระดับการให้คะแนน จึงท าให้ให้เกิดค่าความเบ่ียงเบนเกณฑ์การให้คะแนนส่งผลให้เกิดความ
แตกต่างกนักบักลุ่มตวัอยา่งท่ีไดผ้ลกระทบทางตรง 
 

5. อภิปรายผลการวจิัย 
 จากการวิจยัพบว่ากลุ่มตวัอย่างให้คะแนนในแต่ละปัญหาแตกต่างกนัออกไป บางปัญหา
เกิดความรุนแรงมากกบับางแผนกและในขณะเดียวกนัปัญหาดงักล่าวก็ส่งผลความรุนแรงต ่ากบับาง
แผนกซ่ึงแตกต่างกนัออกไปในลกัษณะของเน้ืองาน หรือแมแ้ต่ค่า RPN ในกลุ่มปัญหาเดียวกนัมีค่า
ความส าคญัของปัญหาตั้งแต่ต ่าสุดจนกระทัง่สูงสุดและเม่ือน าคะแนนน ้ าหนกัทั้งหมดมาหาค่าเฉล่ีย
ของแต่ละประเด็นปัญหาพบวา่ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 จากการวิเคราะห์พบว่ากลุ่มตวัอย่าง ลักษณะงานหรือแมแ้ต่ความเบ่ียงเบนของการให้
น ้ าหนักเกิดจากผลกระทบท่ีแต่ละแผนกได้รับหรือเหตุการณ์ท่ีเพิ่งเกิดข้ึนในระยะเวลาท่ีท าการ
สัมภาษณ์ ซ่ึงส่งผลโดยตรงต่อการสัมภาษณ์และการใหน้ ้าหนกัคะแนน 
 

6. ข้อเสนอแนะ 
 6.1 เน่ืองจากงานวิจัยมีข้อจ ากัดในเร่ืองของเวลา เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในระหว่างการ
สัมภาษณ์และผลกระทบท่ีกลุ่มตวัอย่างไดรั้บมีความแตกต่างกนั จึงท าให้กลุ่มตวัอยา่งให้น ้ าหนกั
คะแนนกระจดักระจาย ไม่เป็นไปในทิศทางเด่ียวกนั เม่ือท าการรวมคะแนนทั้งหมดจึงท าให้ผลท่ี
ออกมา ไม่สอดคลอ้งกบัความรุนแรง และผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจริง 
 6.2 การประยุกต์ใช้เทคนิค FMEA มีขอ้จ ากดัในการประเมินค่า RPN เน่ืองจากการให้
คะแนนข้ึนกับผู ้ท  าการประเมินเป็นส าคัญและระดับในการประเมินท่ีใช้ 1 ถึง 4 ต้องอาศัย
ความสามารถของผูป้ระเมินสูง คือ ผูป้ระเมินตอ้งมีความรู้ ประสบการณ์ และเท่ียงตรง ดังนั้น
งานวจิยัในอนาคตควรพยายามลดขอ้จ ากดัของ FMEA แบบดั้งเดิมเพื่อแกไ้ขจุดอ่อนในการประเมิน
ค่า RPN 
 6.3 ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัท าการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งจากหลากหลายแผนก ปัญหาท่ีได้
จากการสัมภาษณ์บางประเด็นอาจไม่ได้เกิดข้ึนจากการท างานท่ีผิดพลาดจากการท างานการรับ
สินคา้แต่กลุ่มตวัอย่างมองว่าปัญหาท่ีเกิดข้ึนทั้งหมดเกิดจากการรับสินคา้ผิดพลาดเพียงอยา่งเดียว 
ดงันั้น งานวจิยัในอนาคตควรเลือกกลุ่มตวัอยา่งจากแผนกรับสินคา้เพียงอยา่งเดียว 
 6.4 การแกไ้ขสาเหตุท่ีท าให้ค่า RPN สูงนั้นควรมีการปรับปรุงอย่างสม ่าเสมอ แมว้่าค่า 
RPN จะมีค่านอ้ยกวา่ 31 เพื่อท าใหเ้กิดการปรับปรุงการท างานอยา่งต่อเน่ือง 
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 6.5 ในการวิจยัได้ให้ความส าคญักบัปัญหาท่ีเกิดจากการรับสินคา้ผิดพลาด โดยไม่ได้
ค  านึงถึงมูลค่าความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากปัญหาดงักล่าว ดงันั้นงานวจิยัในอนาคตควรวิเคราะห์มูลค่า
ความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนดว้ย 
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การปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการงานซ่อมรถยนต์ 
The efficiency improvement in auto repair service 

 

พสิิฐโชติ พรวจิิตตานนท์ 

 

บทคัดย่อ 
งานวิจยัน้ีเป็นการประยุกต์ใช้แผนผงัสายธารคุณค่าและทฤษฎีแถวคอยเพื่อวิเคราะห์และขจดั

ความสูญเปล่าในระบบโลจิสติกส์ของการให้บริการงานซ่อมรถยนต์ ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการ และตอบสนองต่อความต้องการของผูใ้ช้บริการให้ดีข้ึน ซ่ึงจากการเก็บข้อมูลจาก
ผูใ้ช้บริการ 20 ราย ไดผ้ลว่ามีกิจกรรม 16 กิจกรรม ใช้เวลาในการให้บริการรวม 265 นาที 74 วินาที 
สามารถแบ่งเป็นกิจกรรมท่ีมีคุณค่า (Value Added) ร้อยละ 92.04 กิจกรรมท่ีไม่มีคุณค่าแต่จ าเป็นต่อการ
ด าเนินงาน (Necessary but Non-Value Added) ร้อยละ 3.61 และกิจกรรมท่ีไม่มีคุณค่า (None Value 
Added) ร้อยละ 4.35 และเม่ือท าการปรับปรุงกระบวนการให้บริการดว้ยการก าจดัความสูญเปล่า ส่งผล
ท าให้กระบวนการต่างๆมีประสิทธิภาพมากข้ึนดูไดจ้ากกิจกรรมท่ีลดลงเหลือ 15 กิจกรรม และใชเ้วลา
ในการใหบ้ริการรวม 224 นาที 6 วนิาที สามารถก าจดักิจกรรมท่ีไม่มีคุณค่าออกไป และลดเวลาสูญเปล่า
ของกิจกรรมท่ีไม่มีคุณค่าแต่จ าเป็น (NNVA) ได ้3 นาที 45 วินาที คิดเป็นร้อยละ 35.94 ของกิจกรรมท่ี
ไม่มีคุณค่าแต่จ าเป็น ลดเวลาสูญเปล่าของกิจกรรมท่ีไม่มีคุณค่า (NVA) ได ้9 นาที 55 วินาที คิดเป็นร้อย
ละ 82.68 ของกิจกรรมท่ีไม่มีคุณค่า ลดเวลาสูญเปล่าของกิจกรรมท่ีมีคุณค่า (VA) ได ้28 นาที 68 วินาที 
คิดเป็นร้อยละ 11.73 และเวลาทั้งหมดท่ีลดลงของกิจกรรมการให้บริการงานซ่อมรถยนต์  Mercedes-
Benz รุ่น W212 ในประเภทการใชบ้ริการ SERVICE B (20,000 km) คิดเป็นร้อยละ 15.68  
คําสําคัญ: แผนผงัสายธารคุณค่า กิจกรรมท่ีมีคุณค่า กิจกรรมท่ีไม่มีคุณค่าแต่จ าเป็น กิจกรรมท่ีไม่มี
คุณค่า 
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Abstract 
  This research, based on Value Stream Mapping and Queuing Theory, aimed to analysis and 
eliminating the waste tine in logistics process of the auto repair services. Improve and enhance the 
service and responds customers better. According to data from users 20 customers results that have 16 
activities take time providing total of 265 minutes, 74 seconds can be a valuable activity (Value 
Added) of 92.04 percentages that are not valuable, but essential operations (Necessary but Non-Value 
Added) 3.61 percentages and no value (None Value Added) and 4.35 percentages on improving 
service processes by eliminating waste. As a result, the process is more efficient remaining 15 
activities take the time to serve a total of 224 minutes, 6 seconds to get rid of things that are not worth 
it. And reduce time wasted on useless activities, but necessary (NNVA) was 3 minutes 45 seconds, 
representing 35.94 percentages of the activities that have no value, but necessary. Reduce time wasted 
on useless activities (NVA) was 9 minutes 55 seconds, representing 82.68 percentages of the activities 
that have no value. Reduce time wasted valuable activity (VA), 28 minutes, 68 seconds and 11.73 
percentages decline in activity at auto repair services. Mercedes-Benz models W212 type of Service B 
(20,000 km) was 15.68 percentages.  
Keyword: Value Stream Mapping VA NNVA NVA 
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บทนํา 

   บริษทั Mercedes Benz Thailand ในปี 2557 นบัเป็นอีกหน่ึงปีแห่งความส าเร็จของ Mercedes 
Benz กบัการสร้างยอดขายโดยรวมตลอดทั้งปีอยู่ท่ี 11,328 คนัเพิ่มข้ึนจากปีก่อนหนา้คิดเป็น 12% ( 
2556 : 10,144 คนั) นบัไดว้า่เป็นยอดขายสูงสุดนบัตั้งแต่จดัตั้งบริษทัในประเทศไทยและยงัคงครอง
ความเป็นผูน้ าตลาดรถหรูเป็นปีท่ี 14 ติดต่อกนั ซ่ึงรถยนตใ์นกลุ่ม Contemporary Luxury เป็นกลุ่มท่ี
ไดรั้บความนิยมมากท่ีสุด ส่วนดา้นเครือข่ายการบริการหลงัการขายบริษทัฯ ยงัคงมีการพฒันาเครือข่าย
ระบบการบริหารจดัการในส่วนของศูนยบ์ริการและโชวรู์มใหมี้ประสิทธิภาพ และไดม้าตรฐานเดียวกนั
อยา่งต่อเน่ืองโดยภายในปี 2559 Mercedes Benz Thailand มีแผนท่ีจะร่วมมือกบัพนัธมิตรเปิดตวัโชวรู์ม
เพิ่มอีก 6 แห่งเพื่อเสริมความแขง็แกร่งดา้นบริการหลงัการขาย และเป็นการขยายเครือข่ายการให้บริการ
ครอบคลุมทัว่ประเทศมากยิ่งข้ึน เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณลูกค้าท่ีเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง โดยใน
ปัจจุบนั Mercedes Benz มีผูจ้  าหน่ายอยา่งเป็นทางการทั้งส้ิน 31 แห่งทัว่ประเทศ โดยแบ่งเป็น 16 แห่ง
ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล และ 15 แห่งในต่างจงัหวดั จากขอ้มูลดงักล่าวท าการบริการงานหลงัการ
ขายนั้นจ าเป็นจะตอ้งพฒันาระบบการบริการเพื่อท่ีจะรองรับปริมาณของรถยนต์ท่ีเพิ่มข้ึนดว้ย ฉะนั้น
การศึกษาขอ้มูลระบการบริการหลงัขายและน ามาวิเคราะห์โดยมีทฤษฎีประกอบการตดัสินใจปรับปรุง
กระบวนการบริการงานซ่อมรถยนต ์จะเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยในการพิจารณาการเพิ่มประสิทธิภาพ และ
แนวทางในการบริหารการจดัการไดดี้มากข้ึน ของผูแ้ทนจ าหน่ายหรือศูนยบ์ริการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจาก 
บริษทั เมอร์เซเดส-เบนซ์(ประเทศไทย) จ ากดั ในบริษทักรณีศึกษา มีปริมาณรถเขา้ใชบ้ริการงานซ่อม
เฉล่ียประมาณ 425 คนัต่อเดือน หรือประมาณ 16 คนัต่อวนั(ขอ้มูลปี 2557) ซ่ึงเป็นจ านวนรถท่ีเขา้มาใช้
บริการท่ีนอ้ยกวา่ผูแ้ทนจ าหน่ายแห่งอ่ืนท่ีอยู่ในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล ทั้งท่ีบริษทักรณีศึกษาเปิด
บริการตั้งแต่วนัจนัทร์ถึงวนัเสาร์ โดยเปิดให้บริการ 8 ชัว่โมงต่อวนั ดว้ยเหตุน้ีถา้น าการวิเคราะห์ปัญหา
ตามกรอบของการจดัการห่วงโซ่อุปทานและปรับปรุงกระบวนการตามแนวทางของวิศวกรรม  โดยได้
ท าการประยุกตเ์ทคนิคต่างๆ เขา้มาใช้เพื่อพฒันาประสิทธิภาพการบริการของห่วงโซ่อุปทานในบริษทั
กรณีศึกษา ซ่ึงเทคนิคท่ีวา่นั้นประกอบไดด้ว้ย แนวคิดแบบลีน (Lean Concept) แนวคิดการวิเคราะห์
ห่วงโซ่คุณค่า (Value Stream Analysis; VCA) และการเขียนภาพสายธารคุณค่า (Value Stream Mapping 
; VSM) แลว้สามารถลดการสูญเปล่าของกระบวนการให้บริการและเพิ่มโอกาสในการให้บริการหลงั
การขายได้มากข้ึน จะท าให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการหลังการขายของบริษัท
กรณีศึกษา เพื่อรองรับกบัปริมาณรถท่ีเพิ่มข้ึนในปัจจุบนัและคาดว่าจะเพิ่มข้ึนในทุกๆปี ในอนาคต ซ่ึง
ผูแ้ทนจ าหน่ายจะตอ้งพฒันาและปรับปรุงระบบงานบริการใหดี้ข้ึนในแต่ละปีเช่นกนั 
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วตัถุประสงค์ 
  งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษากิจกรรมและกระบวนการไหลของการให้บริการงานซ่อม

รถยนต์และเสนอแนวทางในการพฒันาประสิทธิภาพและลดการสูญเปล่าในระบบการให้บริการงาน

ซ่อมรถยนตใ์นศูนยบ์ริการโดยใชห้ลกัการแผนผงัสายธารคุณค่า 

วธีิการวจัิย  
  จากปริมาณยอดขายรถยนต ์Mercedes-Benz ท่ีเพ่ิมข้ึนทุกปี ท าใหจ้ านวนรถท่ีจะตอ้งเขา้มาใชบ้ริการ

ในศูนยบ์ริการเพ่ิมข้ึนเช่นกนั โดยท่ีจ านวนศูนยป์ริการในปัจจุบนันั้น ไม่ไดเ้พ่ิมข้ึนตามปริมาณรถท่ีเพ่ิมข้ึน ท า

ให้ศูนยบ์ริการไม่สามารถรองรับความตอ้งการของลูกคา้ ณ ปัจจุบนัได ้เป็นเหตุตอ้งท าให้ศูนยบ์ริการตอ้ง

พฒันาระบบการใหบ้ริการท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนเพ่ือรองรับความตอ้งการท่ีเพ่ิมและตอบสนองความตอ้งการ

ของลกูคา้ไดเ้ตม็ความสามารถของศูนยบ์ริการท่ีมีอยู ่ 

   โดยมาตรฐานศูนย์บริการท่ีบริษัท Mercedes-Benz (ประเทศไทย) จ ากัด ก าหนดไวคื้อ ยอดขาย

ศูนยบ์ริการ 250 คนัต่อปี (14 ช่องซ่อม) และมาตรฐานการใหบ้ริการในประเทศไทยเท่ากบั 2 คนัต่อหน่ึงช่อง

ซ่อม ฉะนั้นความสามารถสูงสุดท่ีศูนยบ์ริการควรท าไดอ้ยู่ท่ี 2 x 14 = 28 คนัต่อวนั ซ่ึงในบริษทักรณีศึกษา

สามารถท่ีท าไดคิ้ดเป็น 57 % ของมาตรฐานศูนยบ์ริการ โดยใชท้ฤษฎีทางวิศวกรรมเพ่ือพฒันาระบบการบริการ

งานซ่อมรถยนต ์ ใชข้อ้มูลของรถยนต์ Mercedes-Benz รุ่น W212 ในประเภทการใชบ้ริการ SERVICE B 

(20,000 km) เป็นฐานขอ้มูลในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการในระบบการให้บริการศูนยบ์ริการ

กรณีศึกษาเพราะเป็นขอ้มลูท่ีมีการเขา้ใชบ้ริการมากท่ีสุดในฐานขอ้มลูในปี 2557 โดยสามารถแยกกิจกรรมการ

ใหบ้ริการได ้16 จุดบริการ การพิจารณาเวลาการท างานของกิจกรรมในกระบวนการการต่างๆ ขั้นตอนต่อไป

คือผูวิ้จยัไดท้ าการเกบ็ขอ้มลูเวลาของกิจกรรมต่างๆ จ านวน 20 คร้ังต่อหน่ึงกิจกรรม  

  สามารถก าจดังานท่ีไร้ประสิทธิภาพและงานท่ีไม่ก่อใหเ้กิดมลูค่าเพ่ิมออกไปได ้โดยอาศยัสัญลกัษณ์ท่ี
แทนการไหลในกระบวนการ จากนั้นส ารวจปัญหาในแต่ละกิจกรรมในกระบวนการท างานของห่วงโซ่อุปทาน 
และรวบรวมจากขอ้มูลเอกสารการบนัทึก ยอ้นหลงัเก่ียวกบัปัญหาต่างๆ โดยมุ่งไปท่ีปัญหาอนัเกิดจากส่ิงสูญ
เปล่า 7 ประการ การค านวณในระบบแถวคอย การค านวณระบบแถวคอยนั้นจะตอ้งมีปริมาณลูกคา้มากกว่า
การให้การบริการในระบบจึงจ าเป็นจะต้องมีการค านวณระบบแถวคอยข้ึน แต่เน่ืองจากระบบงานใน
ศูนยบ์ริการงานซ่อมรถยนต ์
   งานวิจยัน้ีมีรูปแบบแถวคอย 2 แบบ คือ ระบบแถวคอยแบบช่องทางเดียว-ขั้นตอนเดียว และระบบ
แถวคอยแบบช่องหลายช่องทาง-ขั้นตอนเดียว ซ่ึงท าใหเ้กิดระบบคิวมีคิวหลายขั้นตอนแบบอนุกรม ซ่ึงตวัแบบ
ท่ีใชใ้นการวิเคราะห์แถวคอยในงานวิจยัน้ีไดใ้ชต้วัแบบแถวคอยแบบโครงข่าย (queuing Network) ท่ีเป็นแบบ
อนุกรม ดงัภาพประกอบ 1 ตวัแบบแถวคอยท่ีเป็นโครงข่ายแบบอนุกรมในงานวิจยั มีจุดใหบ้ริการ 16 จุดงาน
บริการ 
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ภาพประกอบ 1  ตวัแบบแถวคอยท่ีเป็นโครงข่ายแบบอนุกรม 

  หาอตัราการเขา้มาใชบ้ริการและอตัราการให้บริการ ในแต่ละเดือนมีจ านวนรถยนตก์ารเขา้ใชบ้ริการเฉล่ีย 
425 คนัต่อเดือน จากรายงานประจ าปี 2557 โดยมีวนัท างานเฉล่ียต่อเดือน 26 วนั เวลาท างานบริการคือ 8.30 -12.00 
และ 13.00-17.30 (ไม่รวมวนัหยุดอาทิตยแ์ละนักขตัฤกษ์) ท างานวนัละ 8 ชั่วโมงต่อวนั คิดเป็นเวลาท างาน 26x8 
เท่ากบั 208 ชัว่โมงต่อเดือน มีจ านวนรถยนตใ์ชบ้ริการเฉล่ีย 16 คนัต่อวนั แสดงวา่มีอตัราการเขา้รับบริการ (โดยเฉล่ีย
ต่อช่วงเวลา) 16/8 เท่ากบั 2 คนัต่อชัว่โมง หรือ 0.033 คนัต่อนาที 
ตาราง 1  สรุปทฤษฎีแถวคอยของงานวจิยั 

ลกัษณะของแถวคอย  
ผูม้ารับบริการ 
- ประชากร 
- ลกัษณะการเขา้รับบริการ   

 
 

- ไม่จ ากดั(Infinite population) 
- การเขา้มารับบริการของผูรั้บบริการลกัษณะสุ่มในอตัราเฉล่ียซ่ึงมีการแจกแจง
ความน่าจะเป็นแบบพวัซอง 

แถวคอย 
- ความยาวของแถวคอย 
- รูปแบบการจัดระบบ
แถวคอย 

 
-ความยาวแถวคอยไม่จ ากดั(Infinite queue length) 
- รูปแบบคิวหลายขั้นตอนแบบอนุกรม (Single Queue, Multiple Servers in 
Series) 

หน่วยให้บริการ 
- ระเบียบการใหบ้ริการ 
- ลกัษณะการใหบ้ริการ 

 
- มาก่อนไดก่้อน (FCFS) 
- การเขา้มารับบริการของผูรั้บบริการลกัษณะสุ่มในอตัราเฉล่ียซ่ึงมีการแจกแจง
ความน่าจะเป็นแบบเอกซ์โพเนนเชียล(Exponential distribution) 

ตวัแบบแถวคอย - ตวัแบบแถวคอยชนิด M/M/s 
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ผลการวจัิย 
  น าค่า  และ µ ท่ีไดข้องแต่ละกิจกรรมนั้น มาค านวณตามรูปแบบของแถวคอยเพ่ือหาเวลารอคอยของ
ผูรั้บบริการในระบบโดยเฉล่ียและเวลารอคอยของผูม้ารับบริการในแถวคอยโดยเฉล่ีย สูตรท่ีใชใ้นการค านวณส าหรับ
แบบจ าลอง M/M/s ดงัน้ี 

 1. ความน่าจะเป็นท่ีระบบจะท างาน    U    = 




s
 

2. ความน่าจะเป็นท่ีระบบจะวา่ง      P0        = 
 

 
 
 

 3. จ านวนลูกคา้โดยเฉล่ียท่ีอยูใ่นแถวคอย      Lq   =     P0 2)1(! 
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 4. จ านวนลูกคา้โดยเฉล่ียท่ีอยูใ่นระบบ   Ls =      Lq + 


  

 5. เวลาเฉล่ียท่ีลูกคา้แต่ละรายใชใ้นแถวคอย  Wq = 
   

qL
                                               

 6. เวลาเฉล่ียท่ีลูกคา้แต่ละรายใชใ้นระบบ  Ws = Wq + 


1                                               

 7. ความน่าจะเป็นท่ีมีลูกคา้ n คนในระบบ Pn= P0 
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ตาราง 2  ค่าจากการวเิคราะห์ระบบแถวคอย 
  

กจิกรรม      จาํนวน ผู้ให้บริการโดยเฉลีย่ เวลารอคอย ความน่า 

     

ผู้
ให้บริการ

(คน) 

ในระบบ
(Ls) 

 (คนั/นาท)ี 

ในแถว 
(Lq) 

(คนั/นาท)ี 

ในระบบ 
(Ws) 

(นาท/ีคนั) 

ในแถว 
(Wq) 

 (นาท/ีคนั) 

จะเป็น 
ทีไ่ม่มผู้ีมา
รับบริการ 

จุดบริการ1 2 0.0020 2.05X10-9 0.061 6.22X10-8 0.0010 

จุดบริการ2 1 0.0051 2.63X10-5 0.155 0.0007 0.0051 

จุดบริการ3 7 0.0006 1.25X10-30 0.020 3.81X10-29 9.68X10-5 

จุดบริการ4 4 0.0028 1.98X10-15 0.086 6.00X10-14 0.0007 

จุดบริการ5 7 0.0129 2.20X10-20 0.039 6.69X10-19 0.0018 

จุดบริการ6 1 0.0145 0.0002 0.441 0.0063 0.0143 

จุดบริการ7 2 0.0066 7.18X10-8 0.200 2.17X10-6 0.0033 

จุดบริการ8 1 0.0123 0.0001 0.374 0.0045 0.0122 

จุดบริการ9 7 0.0037 1.05X10-24 0.112 3.20X10-23 0.0005 

จุดบริการ10 4 0.0031 3.18X10-15 0.095 9.66X10-14 0.0007 

จุดบริการ11 7 0.0003 5.52X10-33 0.010 1.67X10-31 4.91X10-5 

จุดบริการ12 1 0.0119 0.0001 0.361 0.0042 0.0117 

จุดบริการ13 4 0.0009 6.55X10-18 0.027 1.98X10-16 0.0002 

จุดบริการ14 1 0.0098 9.51X10-5 0.297 0.0028 0.0097 

จุดบริการ15 2 0.0070 8.93X10-8 0.215 2.70X10-6 0.0035 

จุดบริการ16 1 0.0065 4.29X10-5 0.199 0.0013 0.0065 

   คือ อตัราการเขา้มารับบริการ   µ คือ อตัราการใหบ้ริการ   C   คือ จ านวนผูใ้หบ้ริการ    
   Ls คือ จ านวนผูม้ารับบริการในระบบโดยเฉล่ีย    
  Lq คือ จ านวนผูม้ารับบริการในแถวคอยโดยเฉล่ีย   
  Ws คือ เวลารอคอยของผูรั้บบริการในระบบโดยเฉล่ีย     
  Wq คือ เวลารอคอยของผูม้ารับบริการในแถวคอยโดยเฉล่ีย 
  P0  คือ ความน่าจะเป็นท่ีไม่มีผูม้ารับบริการในระบบ 
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   คือ จ านวน ผูใ้หบ้ริการ 

    คือ แถวคอย 
ภาพประกอบ 2 แผนผงัสายธารคุณค่า VSM ในปัจจุบนั 

 กิจกรรมท่ีมีความจ าเป็นแต่ไม่มีคุณค่า(NNVA) และกิจกรรมท่ีไม่มีคุณค่า (NVA) มีจ านวน

รวมกนัเท่ากับ 5 กิจกรรม ใช้เวลาในการปฏิบติังานทั้งส้ิน 21.15 นาที คิดเป็นร้อยละ 7.96 เม่ือ

เปรียบเทียบกบักิจกรรมท่ีมีคุณค่า (VA) ท่ีมีจ  านวนกิจกรรม 11 กิจกรรมใชเ้วลาปฏิบติังาน 244.59 

นาที คิดเป็นร้อยละ 92.04 

 แนวทางในการปรับปรุง โดยเน้นไปท่ีกิจกรรม NVA และ NNVA ซ่ึงจะถือเป็นความสูญ

เปล่าอย่างไรก็ตามเม่ือพิจารณากิจกรรมทั้งหมดมีกิจกรรมท่ีเป็น NVA และ กิจกรรม NNVA ท่ีมี 

7.96 % ของกิจกรรมทั้งหมด และประเมินการใช้เวลาให้เป็นไปตามมาตรฐานของ บริษทั เมอร์เซ

เดส-เบนซ์(ประเทศไทย) จ ากดั การท่ีจะลดกิจกรรมต่างๆ ลงไดน้ั้น จ  าเป็นท่ีจะตอ้งศึกษาและเขา้ใจ

ถึงสาเหตุท่ีก่อให้เกิดกิจกรรมต่างๆ เหล่าน้ี โดยการรวบรวมขอ้มูลจากการระดมสมองและการ

สังเกตการท างาน 

 

 

 

1 
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ตาราง 3  แนวทางการปรับปรุงกิจกรรม  

กจิกรรม ปัญหาทีพ่บ ก่อนการปรับปรุง หลงัการปรับปรุง ผลทีค่าดว่าจะได้ 

น า อ ะ ไ ห ล่ ใ ห ม่
เปล่ียนใหร้ถลูกคา้ 
(จุดบริการ 11) 

รอคอยการดูด

น ้ ามนัเคร่ือง

เก่าออก 

รอเคร่ืองดูดน ้ ามนัเก่า

เสร็จก่อนถึงเปล่ียน

กรองอากาศ 

ขณะเคร่ืองดูด

น ้ ามนัเก่าออกท า

การเปล่ียนกรอง

อากาศ 

เวลาท่ีลดลงไป

ประมาณ 16 นาที 

ตรวจสอบความ

เรียบร้อยงานซ่อม 

(จุดบริการ 13) 

ใชเ้วลาเกิน

มาตรฐาน 

ตรวจสอบโดยการ

ทดลองขบัรถใน

บริเวณซอยขา้ง

ศูนยบ์ริการ 

ตรวจสอบโดยการ

ทดลองขบัรถใน

ช่องซ่อมรถ 

เวลาอยูใ่น

มาตรฐาน 

 
ภาพประกอบ 3  แสดงภาพเคร่ืองดูดน ้ ามนัเก่าออกจากเคร่ืองยนต ์ 

       (ท่ีมา : บริษทั สยาม ยไูนเตด็ อิควปิเมนท)์ 

ตาราง 3  แนวทางการปรับปรุงกิจกรรม(ต่อ) 

กจิกรรม ปัญหาทีพ่บ แนวทางการปรับปรุง 
ผลทีค่าดว่าจะได้หลงัการ

ปรับปรุง 

ตรวจสอบ
รายการและ
น าส่งเอกสาร 
(จุดบริการ 5) 

-ความละเอียดในการ
ตรวจสอบเอกสารข้ึนอยูก่บั
ความสามารถของช่างแต่ละ
คน 
-เอกสารเขียนดว้ยลายมือช่าง
ท าใหต้อ้งท าความเขา้ใจกบั
ความตอ้งการใหต้รงกนั 

กรอกรายการอะไหล่ลงใน
ร ะ บ บ ใ บ ง าน ซ่ อ ม แ ล ะ
ตรวจสอบโดยพนักงานรับ
รถท่ีตกลงรายละเอียดกับ
ลู ก ค้ า ไ ว้ แ ล้ ว  ว่ า ค ว า ม
ตอ้งการขอลูกคา้ เป็นอยา่งท่ี
เสนอราคาไปครบถูกตอ้ง 

ลดเวลาในการตรวจสอบท่ี
ซ ้ าซอ้นส่งผลท าใหเ้วลาท่ี
ท าลดลง 1-2นาที 
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กจิกรรม ปัญหาทีพ่บ แนวทางการปรับปรุง 
ผลทีค่าดว่าจะได้หลงัการ

ปรับปรุง 

ปิดเวลางาน
เสนอราคางาน
ซ่อมรถยนต ์
(จุดบริการ 6) 

การรอเอกสารเพื่อท่ีจะปิด
เวลางานเสนอราคา 

พนักงานรับรถแจ้งปิดงาน
เสนอผ่านโทรศัพท์ภายใน
ก่อนเอกสารไปถึงพนักงาน
ควบคุมเวลา 

ลดลงเวลาการปิดงานเสนอ
ราคาอยา่งนอ้ย 1-2 นาที 

การเขียนเบิก
อะไหล่ 
(จุดบริการ 9) 

ลายมือท่ีเขียนเบิกอะไหล่
อ่านยากตอ้งมีเอกสาร
ประกอบการเบิก 

พนักงานรับรถโทรแจ้งการ
เบิกอะไหล่ และพนักงาน
อะไหล่ตดั-จ่ายอะไหล่ผ่าน
ระบบใบงาน 

ยกเลิกการเขียนเบิกอะไหล่ 
ร่วมถึงลดการผิดพลาดใน
การเขียนเบิกอะไหล่ 

ปิดเวลางาน
ซ่อมและเปิด
เวลางาน
ตรวจสอบ 
(จุดบริการ 12) 

การรอเอกสารเพื่อท่ีจะปิด
เวลางานซ่อมและเปิดเวลา
งานตรวจสอบ 

พนกังานซ่อมรถแจง้
ล่วงหนา้การปิดงาน1-2นาที
เพ่ือปิดงานซ่อมและพร้อมท่ี
จะเปิดงานตรวจสอบ  

ลดเวลารอคอย1-2นาทีใน
การปิดงานซ่อมและการ
เปิดงานตรวจสอบ 

ปิดเวลางาน
ตรวจสอบ 
(จุดบริการ 14) 

การรอเอกสารเพื่อท่ีจะปิด
เวลางานตรวจสอบ 

พนักง านตรวจสอบแจ้ง
ล่วงหนา้ก่อนตรวจสอบเสร็จ
1-2น า ที แ ล ะ เ อ ก ส า ร ถึ ง
พนกังานควบคุมเวลา 

ลดล ง เ วล าก า ร ปิ ด ง าน
ตรวจสอบอย่างน้อย 1-2 
นาที 

ตาราง 4  การวเิคราะห์ระบบแถวคอยหลงัการปรับปรุง 

 

 จากตารางการวิเคราะห์ระบบแถวคอยของกิจกรรมท่ีปรับปรุง 6 กิจกรรม พบว่ากิจกรรม

จุดบริการ 5 นั้นมีเวลารอคอยของผูรั้บบริการในระบบโดยเฉล่ียเท่ากบั 1.00 และมีเวลารอคอยของผู ้

มารับบริการในแถวคอยโดยเฉล่ีย 1.17X10-15 จุดบริการ 6 และ14  มีเวลารอคอยของผูรั้บบริการใน

ระบบโดยเฉล่ียเท่ากบั 1.034 และมีเวลารอคอยของผูม้ารับบริการในแถวคอยโดยเฉล่ีย 0.034 และ

กจิกรรม จ ำนวน อตัรำกำร อตัรำกำร ควำมนำ่

ผูใ้หบ้รกิำร มำรบับรกิำร ใหบ้รกิำร ในระบบ(Ls) ในแถว(Lq) ในระบบ(Ws) ในแถว(Wq) จะเป็น

(คน) (คนั/นำที) (นำที/คนั) (คนั/นำที) (คนั/นำที) (นำที/คนั) (นำที/คนั)

จดุบรกิาร5 7 0.033 1.00 0.0330 3.89X10
-17 1.000 1.17X10

-15 0.0047

จดุบรกิาร6 1 0.033 1.00 0.0341 0.0011 1.034 0.034 0.0330

จดุบรกิาร9 7 0 0 0 0 0 0 0

จดุบรกิาร11 7 0.033 80 0.0004 2.38X10
-32 0.013 7.20X10

-31
5.89X10

-5

จดุบรกิาร12 1 0.033 1.30 0.0260 0.0006 0.789 0.020 0.0253

จดุบรกิาร13 4 0.033 23.50 0.0014 5.68X10
-17 0.043 1.72x10

-15 0.0004

จดุบรกิาร14 1 0.033 1.00 0.0341 0.0011 1.034 0.034 0.0330

เวลำรอคอยผูใ้หบ้รกิำรโดยเฉลีย่DP
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กิจกรรม จุดบริการ 9 สามารถยกเลิกกิจกรรมไดท้ั้งหมด จุดบริการ 12 มีเวลารอคอยของผูรั้บบริการ

ในระบบโดยเฉล่ียเท่ากบั 0.789 และมีเวลารอคอยของผูม้ารับบริการในแถวคอยโดยเฉล่ีย 0.020 จุด

บริการ 13 มีเวลารอคอยของผูรั้บบริการในระบบโดยเฉล่ียเท่ากบั 0.043 และมีเวลารอคอยของผูม้า

รับบริการในแถวคอยโดยเฉล่ีย 1.72X10-15 และจุดบริการ 11 มีเวลารอคอยของผูรั้บบริการในระบบ

โดยเฉล่ียเท่ากบั 0.013 และมีเวลารอคอยของผูม้ารับบริการในแถวคอยโดยเฉล่ีย 7.20X10-31 

 
ภาพประกอบ 4 แผนผงัสายธารคุณค่า VSM หลงัการปรับปรุง 6 กิจกรรม 

ตาราง 5  การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการบริการก่อนและหลงัการปรับปรุง 

ประเภทกจิกรรม 

จาํนวน
กจิกรรม
ก่อนการ
ปรับปรุง 

จาํนวน
กจิกรรมหลงั
การปรับปรุง 

เวลาทีใ่ช้ก่อน
การปรับปรุง

(นาท)ี 

เวลาทีใ่ช้
หลงัการ
ปรับปรุง

(นาท)ี 

เวลาที่
ลดลง
(นาท)ี 

ร้อยละ
ทีล่ดลง 

กจิกรรมทีม่คุีณค่า(VA) 11 11 244.59 215.91 28.68 11.73 
กจิกรรมทีไ่ม่มคุีณค่าแต่
จาํเป็น(NNVA) 3 3 9.60 6.15 3.45 35.94 

กจิกรรมทีไ่ม่มคุีณค่า(NVA) 2 1 11.55 2.00 9.55 82.68 

รวม 16 15 265.74 224.06 41.68 15.68 

  สามารถเปรียบเทียบเวลาของกิจกรรมท่ีท าการปรับปรุงก่อนและหลงัปรับปรุงไดด้งัแผนภาพประกอบ 5  
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ภาพประกอบ 5  แสดงการเปรียบเทียบเวลาของกิจกรรมท่ีท าการปรับปรุงก่อนและหลงัปรับปรุง 

สรุปผลวจัิย 

 แนวทางในการปรับปรุง โดยเนน้ไปท่ีกิจกรรม NVA และ NNVA ซ่ึงจะถือเป็นความสูญ
เปล่าอยา่งไรก็ตามเม่ือพิจารณากิจกรรมทั้งหมดมีกิจกรรมท่ีเป็น NVA และ กิจกรรม NNVA มีถึง 
7.96 % ของกิจกรรมทั้งหมด  แต่เน่ืองจากมีกิจกรรม VA ท่ีสามารถปรับปรุงได้อยู ่2 กิจกรรม จึง
ตอ้งมีการปรับปรุงเพิ่มเติมดว้ย เม่ือวเิคราะห์ความมีคุณค่าและไม่มีคุณค่าสามารถลดกิจกรรมจาก 5 
กิจกรรมเหลือเป็น 4 กิจกรรม โดยท่ี 4 กิจกรรมน้ีท่ีตอ้งปรับปรุงเพื่อลดเวลาของการท างานในการ
ปรับปรุงกิจกรรมทั้ง 4 กิจกรรมและกิจกรรม VA 2 กิจกรรม แลว้นั้น ในส่วนกิจกรรมท่ีไม่มีคุณค่า 
(NVA) จ านวน 1 กิจกรรมเม่ือสามารถตดักิจกรรมท่ีไม่มีคุณค่าทิ้งไปได ้1 กิจกรรม ท าให้เวลารวม
ของกิจกรรมท่ีไม่มีคุณค่า จากเดิมก่อนปรับปรุงมีเวลารวม 11 นาที 55 วินาที มีเวลาหลงัการ
ปรับปรุง 2 นาที ลดลงไป 9 นาที 55 วินาที คิดเป็นร้อยละของเวลาท่ีลดลงไปร้อยละ 82.68 และ
ส่วนกิจกรรมท่ีไม่มีคุณค่าแต่จ าเป็น (NNVA) จ านวน 3 กิจกรรม จากเดิมก่อนปรับปรุงมีเวลารวม 9 
นาที 60 วินาที มีเวลาหลงัการปรับปรุง 6 นาที 15 วินาที ลดลงไป 3 นาที 45 วินาที คิดเป็นร้อยละ
ของเวลาท่ีลดลงไปร้อยละ 35.94 และกิจกรรมท่ีมีคุณค่า(VA) จ านวน 2 กิจกรรม จากเดิมก่อน
ปรับปรุงมีเวลารวม 244 นาที 59 วินาที มีเวลาหลงัปรับปรุง 215 นาที 91 วินาที ลดลงไป 28 นาที 
68 วินาที คิดเป็นร้อยละของเวลาท่ีลดลงไปร้อยละ 11.73 ท าให้เวลารวมของทุกกิจกรรมจากเดิม
ก่อนปรับปรุงมีเวลารวม 265 นาที 74 วนิาที มีเวลาหลงัการปรับปรุง 224 นาที 6 วินาที ลดลงไป 41 
นาที 68 วนิาที คิดเป็นร้อยละของเวลาท่ีลดลงไปทั้งหมดในตลอดทั้งกิจกรรมร้อยละ 15.68 
 

5 6 9 11 12 13 14

ก่อนปรับปรุง 2.59 2.74 8.96 96.01 3.16 36.23 3.70

หลงัปรับปรุง 2.00 2.03 0.00 80.01 2.09 23.54 2.03
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ข้อเสนอแนะ 
 ดังนั้ นในการวิ เคราะห์สายธารคุณค่าและการก าจัดความสูญเปล่า  สามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริการงานซ่อมรถยนต์โดยดูไดจ้ากเวลาในการให้บริการลดลง โดยจะส่งผลให้
เกิดความพึงพอใจต่อผูใ้ช้บริการมากยิ่งข้ึน และยงัเป็นการลดภาระงานของผูใ้ห้บริการท่ีมีการ
ท างานในหลายหนา้ท่ีในเวลาเดียวกนั เน่ืองดว้ยงานวิจยัน้ีสามารถลดงานในส่วนท่ีสามารถปฏิบติั
ไดจ้ริงเท่านั้น โดยท่ียงัมีงานหลายส่วนท่ียงัพบกบัปัญหาการจดัการท่ีไม่ดี จึงท าให้เวลาในการเขา้
ใช้บริการยงัลดลงไม่เป็นท่ีพอใจมากเท่าท่ีควร หากมีการปรับปรุงในส่วนของระบบการจดัการ
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งให้มีประสิทธิภาพมากกวา่เดิม จะสามารถสร้างความพอใจให้กบัผูม้าใชบ้ริการได้
มากยิง่ข้ึน 
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การพฒันาการท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรม และการผลติซ ้าอตัลกัษณ์ท้องถิ่น 
เพือ่ส่งเสริมการบริโภคการท่องเทีย่วแบบวถิีไทย 

Development of cultural tourism and reproduction of local culture identity to 
encourage consumption thai way of life tourism 

 
นางสาวขนิษฐา รอบคอบ 
ดร.นพดล  เดชประเสริฐ 

นายศรายุทธ  โชคชัยวรรัตน์ 
 
บทคัดย่อ 
   การวจิยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการผลิตซ ้ าอตัลกัษณ์วฒันธรรมทอ้งถ่ินท่ีมีผลต่อการ
บริโภคการท่องเท่ียวแบบวิถีไทย และการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม เพื่อศึกษาศกัยภาพในการเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมท่ีมีผลต่อการการผลิตซ ้ าอตัลกัษณ์วฒันธรรมทอ้งถ่ิน และการท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรม และเพื่อศึกษาการบริโภคการท่องเท่ียวแบบวถีิไทยท่ีมีผลต่อการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม การ
วิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative research method) ดว้ยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-
depth interview) จ านวน 15 คน ไดแ้ก่ กลุ่มประชากรทอ้งถ่ิน กลุ่มผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งดา้นการท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรม และกลุ่มนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวยงัอ าเภอเชียงคาน จงัหวดัเลย และ
การศึกษาข้อมูลด้านเอกสาร เพื่อศึกษาข้อมูลเก่ียวกับงานวิจัย และน าเสนอผลงานวิจยัในลักษณะ
พรรณนา (Descriptive research)  
  พบวา่ อ าเภอเชียงคาน จงัหวดัเลย มีศกัยภาพในการเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมไดแ้ก่  
ด้านการดึงดูดใจนักท่องเท่ียว ด้านการรองรับการท่องเท่ียว ด้านการบริหารจดัการ เน่ืองจากมี
วฒันธรรม ประเพณี แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ สถาปัตยกรรม ส่ิงอ านวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน
พร้อม และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริการจดัการ การผลิตซ ้ าอตัลกัษณ์วฒันธรรมทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ 
การใส่บาตรขา้วเหนียว งานเทศกาลออกพรรษา ผา้ห่มนวมฝ้าย ขา้วปุ้นน ้ าแจ่ว ส่งผลต่อความนิยมการ
บริโภคการท่องเท่ียวแบบวถีิไทย การบริโภคการท่องเท่ียวแบบวิถีไทย มีความเหมาะสมไดแ้ก่ ดา้นการ
เรียนรู้วฒันธรรมในอดีต ดา้นการพกัอาศยั ดา้นการรับประทานอาหาร ดา้นการเท่ียวชม ดา้นการร่วม
กิจกรรมกับคนในชุมชน ด้านการบนัทึกภาพ แนวทางในการส่งเสริมและพฒันาการท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรม ตอ้งมีการสร้างความเขา้ใจและปลูกจิตส านึกให้ความรู้กบัคนในชุมชน ให้หน่วยงานหลกั 
คือ เทศบาล ส่วนราชการเขา้มาร่วมมือกบัประชาชน ให้มีการประชาสัมพนัธ์จากหน่วยงานต่างๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง ใหผู้น้  ามีความกระตือรือร้นในเร่ืองของการฟ้ืนฟู รักษาประเพณีและวฒันธรรม น าพาชาวบา้น
ปฏิบติั ใหก้ารตอ้นรับท่ีดี ยิม้แยม้ และสร้างเป็นพิพิธภณัฑใ์หช้าวบา้นดูแลกนัเอง 
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ค าส าคัญ :การพฒันาการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม/การผลิตซ ้ าอตัลกัษณ์ทอ้งถ่ิน/การบริโภคการท่องเท่ียว

แบบวถีิไทย 
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Abstract 
  The research had objectives to study reproduction of local culture identity affect  
consumption thai way of life tourism and cultural tourism,  the potential for cultural tourism affect 
reproduction of local culture identity and cultural tourism, consumption thai way of life tourism affect 
cultural tourism. The study was qualitative research method using in-depth interview were 15 collected 
Including the local population, the group is involved in cultural tourism and Group of Thailand tourists 
visit also Chiang Khan district in Loei.And study documents to learn about the research. And present 
the results in a descriptive research. 
  From the qualitative research method, it was found that the Chiangkhan,Loei citty had the 
potential for cultural tourism including the tourist attraction, the tour supports and management since it 
had cultural, tradition, natural attractions, architecture, basic amenities are available and all sectors 
involved in the management. The reproduction of local culture identity including the cultures of giving 
sticky rice as alms, end of Buddha lent festival, wooden houses along Mekong River, Cotton quilt and 
Khaopunnumjan affect  consumption thai way of life tourism popularity. consumption thai way of life 
tourism had suitable including the learning culture in the past, the residence, nutritional, the 
excursions, the activity with the community and the recording. Guidelines for  the promotion and 
development of cultural tourism including need to build understanding and awareness to educate the 
community, the main unit is the municipal government into partnerships with the public, the 
promotion of the various agencies involved, leaders are enthusiastic about the restoration keeping the 
tradition and culture locals take action, for good reception, smiling and build a museum for the 
villagers to take care of themselves 
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บทน า 
   อุตสาหกรรมท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีการขยายตวัสูง มีบทบาทความส าคญัต่อระบบ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยเป็นอยา่งมาก เป็นแหล่งรายไดท่ี้ส าคญัน ามาซ่ึงเงินตราต่างประเทศ 
การสร้างงาน และการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค นอกจากน้ีการท่องเท่ียวยงัมีส่วนส าคญัในการ
พฒันาระบบโครงสร้างพื้นฐานของการคมนาคมขนส่ง รวมไปถึงการคา้และการลงทุน เม่ือประเทศ
ประสบภาวะวกิฤตทางเศรษฐกิจ การท่องเท่ียวมีบทบาทส าคญัในการสร้างรายไดใ้ห้กบัประเทศสามารถ
ช่วยให้เศรษฐกิจฟ้ืนตวัไดใ้นเวลาท่ีรวดเร็วกว่าภาคผลิตและบริการอ่ืนๆ (คณะกรรมการนโยบายการ
ท่องเท่ียวแห่งชาติ กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา. (2554). แผนพัฒนาการท่องเท่ียวแห่งชาติ พ.ศ. 2555 
- 2559.) 

  อ าเภอเชียงคาน เป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีส าคญัอ าเภอหน่ึงในจงัหวดัเลย ตั้งอยูริ่มแม่น ้ าโขง เป็น
เมืองเล็กๆ คนในชุมชนมีวถีิชีวิตเรียบง่าย เงียบสงบ บรรยากาศดี ท่ีส าคญัคือมีประเพณีและวฒันธรรมดี
งาม และยงัคงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตวัมาได้ยาวนานกว่า 100 ปี ปัจจุบนัอ าเภอเชียงคานมี
นกัท่องเท่ียวเขา้มาท่องเท่ียวเพิ่มข้ึนทุกปี เห็นไดจ้ากสถิตินกัท่องเท่ียว ปี 2554 - 2556  โดยเฉล่ีย ขอ้มูล 
ณ วนัท่ี 9 มกราคม 2557 (เทศบาลต าบลเชียงคาน. วนัท่ีคน้ขอ้มูล 15 ธันวาคม 2557, เขา้ถึงไดจ้าก 
http://www.chiangkhan.info)  ผูว้ิจยัจึงเล็งเห็นว่าการศึกษาเร่ืองการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 
และการผลิตซ ้ าอตัลกัษณ์ทอ้งถ่ินเพื่อส่งเสริมการบริโภคการท่องเท่ียวแบบวิถีไทย โดยศึกษาเก่ียวกบั
บริบทชุมชน เง่ือนไงภายนอก บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ศกัยภาพในการเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม การ
ผลิตซ ้ าอัตลักษณ์วฒันธรรมท้องถ่ิน การบริโภคการท่องเท่ียวแบบวิถีไทย เป็นส่ิงส าคัญ เพื่อให้
นกัท่องเท่ียวเขา้มาท่องเท่ียวเพิ่มข้ึนต่อเน่ือง อีกทั้งวฒันธรรมท่ีดีงามยงัคงอยู่คู่ชุมชนทอ้งถ่ิน และการ
วจิยัคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์แก่ชุมชนอยา่งแทจ้ริง 

 
วตัถุประสงค์การวจัิย 
  1.  เพื่อศึกษาการผลิตซ ้ าอตัลกัษณ์วฒันธรรมทอ้งถ่ินท่ีมีผลต่อการบริโภคการท่องเท่ียวแบบ
วถีิไทย และการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 
  2.  เพื่อศึกษาศกัยภาพในการเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมท่ีมีผลต่อการการผลิตซ ้ าอตั
ลกัษณ์วฒันธรรมทอ้งถ่ิน และการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 
  3.  เพื่อศึกษาการบริโภคการท่องเท่ียวแบบวถีิไทยท่ีมีผลต่อการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 
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ขอบเขตการวจัิย 
  ขอบเขตด้านกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก : คือ กลุ่มประชากรทอ้งถ่ินในอ าเภอเชียงคาน จงัหวดัเลย, 
กลุ่มผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งด้านการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม และกลุ่มนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมา
ท่องเท่ียวยงัอ าเภอเชียงคาน จงัหวดัเลย 
  ขอบเขตด้านเนื้อหา : การวิจยั เร่ือง การพฒันาการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม และการผลิต
ซ ้ าอตัลักษณ์ทอ้งถ่ินเพื่อส่งเสริมการบริโภคการท่องเท่ียวแบบวิถีไทย ครอบคลุมเน้ือหา 5 ด้าน คือ 
บริบทชุมชน เง่ือนไขภายนอก การผลิตซ ้ าอตัลักษณ์วฒันธรรมท้องถ่ิน ศกัยภาพในการเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม และการบริโภคการท่องเท่ียวแบบวถีิไทย  
  ขอบเขตด้านระยะเวลา: เร่ิมด าเนินการตั้งแต่ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 – เดือนเมษายน 2558 
  ขอบเขตด้านพืน้ที ่: ต าบลเชียงคาน อ าเภอเชียงคาน จงัหวดัเลย 
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กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
วธีิด าเนินการวจัิย 
  การวิจยัเร่ือง “การพฒันาการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม และการผลิตซ ้ าอตัลกัษณ์ทอ้งถ่ินเพื่อ
ส่งเสริมการบริโภคการท่องเท่ียวแบบวิถีไทย” คร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative research 
method) การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth interview) และการศึกษาขอ้มูลด้านเอกสาร เพื่อศึกษา
ขอ้มูลเก่ียวกบังานวิจยั และน าเสนอผลงานวิจยัในลกัษณะพรรณนา (Descriptive research) ผูว้ิจยัได้
เลือกใชว้ธีิการเลือกกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกัเพื่อเป็นตวัแทนของประชากรแบบไม่ค  านึงถึงความน่าจะเป็นใน
การสุ่ม (non-probability sampling) แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ การสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 
Sampling) และ การสุ่มแบบลูกโซ่ (Snowball sampling) ซ่ึงผูว้ิจยัแบ่งเป็น 3 กลุ่ม จ  านวน 15 คน ไดแ้ก่ 

output 

(ท่ีมา: ดดัแปลงจาก นิคม  ชมภูหลง, 2556) 

 

Process 

output 

Input 

อตัลกัษณ์ 
1. การใส่บาตรขา้วเหนียว 
2. งานเทศกาลออกพรรษา 
3.  บา้นไมช้ายโขง 
4.  ผา้ห่มนวมฝ้าย 
5.  ขา้วปุ้นน ้ าแจ่ว 

การผลิตซ ้ า 
1. เชิงอนุรักษ ์
2. เชิงฟ้ืนฟู 
3. เชิงพฒันา 

outcome 

บริบทชุมชน 
- สภาพทัว่ไป 
- ประวติัศาสตร์ 
- ทรัพยากรธรรมชาติ 
- โครงสร้างเศรษฐกิจ 
- โครงสร้างสังคม 
- โครงสร้างวฒันธรรม 

 (ท่ีมา: ดดัแปลงจากรายงานฉบบัสุดทา้ย 
โครงการรักษาเอกลกัษณ์ของสถาปัตยกรรม
ทอ้งถ่ินและส่ิงแวดลอ้ม เพื่อดึงดูดนกัท่องเท่ียว 
จงัหวดัเลย, มหาวทิยาลยัศิลปกร, ม.ป.ป.) 

 

เง่ือนไขภายนอก 

- กระแสการท่องเท่ียว 

เชิงวฒันธรรม 

- การประชาสัมพนัธ์ 

- นโยบายดา้นการท่องเท่ียว 

 

(ท่ีมา: ณฐัพล  มีแกว้, 2555) 

 

 

บุคคลท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง 
- กลุ่มประชากรทอ้งถ่ินในอ าเภอ 

เชียงคาน จงัหวดัเลย 
- กลุ่มผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งดา้นการท่องเท่ียวเชิง

วฒันธรรม  เช่น ปราชญช์าวบา้น ครู 
ผูป้ระกอบการร้านคา้  

- กลุ่มนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวยงั
อ าเภอเชียงคาน จงัหวดัเลย 

(ท่ีมา: ดดัแปลงจากพมิพร์ะวี โรจนรุ่์งสตัย ์, 2553) 

 

ศกัยภาพในการเป็นท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรม 
        -         ศกัยภาพในการดึงดูด 
 ใจดา้นการท่องเท่ียว 

- ศกัยภาพในการรองรับดา้น
การท่องเท่ียว 

- การบริหารจดัการ 
(ท่ีมา: ดดัแปลงจากองคป์ระกอบพื้นฐาน
ส าหรับประเมินมาตรฐานแหล่งท่องเท่ียว
ทางวฒันธรรม, ส านกัพฒันาแหล่ง
ท่องเท่ียว กรมการท่องเท่ียว กระทรวง
การท่องเท่ียวและกีฬา,  2552) 

 
แนวทางการพฒันารูปแบบการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม และการผลิตซ ้าอตัลกัษณ์ทอ้งถ่ิน  

การบริโภคการท่องเท่ียวแบบวถีิไทย 
- การเรียนรู้วฒันธรรมใน

อดีต 
- การพกัอาศยั 
- การรับประทานอาหาร 
- การเท่ียวชม 
- การร่วมกิจกรรม 
- การมีส่วนร่วม 
- การบนัทึกภาพ 

(ท่ีมา: ดดัแปลงจาก นิคม   
ชมภูหลง, 2556 และ การท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทย, แผนส่งเสริมตลาดการท่องเท่ียว 
ประจ าปีงบประมาณ 2558) 
 

การผลิตซ ้ าอตัลกัษณ์ 
วฒันธรรมทอ้งถ่ิน 

การส่งเสริมการบริโภคการท่องเท่ียวแบบวิถีไทยท่ีมีความเหมาะสมกบัอ าเภอเชียงคาน จงัหวดัเลย  DP
U



 
กลุ่มประชากรทอ้งถ่ิน ผูมี้องคค์วามรู้ และสามารถใหข้อ้มูลทอ้งถ่ินไดเ้ป็นอยา่งดี ประกอบดว้ย ผูอ้าวุโส
ในชุมชน ผูใ้หญ่บา้น ชาวบา้นในชุมชน จ านวน 3 คน, กลุ่มผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งดา้นการท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรม ประกอบดว้ย ปราชญช์าวบา้น ครู ผูป้ระกอบการร้านคา้ พระสงฆ์ ประธานชุมชน นายอ าเภอ
เชียงคาน นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลเชียงคาน เจา้หน้าท่ีจากเทศบาลต าบลเชียงคาน จ านวน 9 คน, 
กลุ่มนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวยงัอ าเภอเชียงคาน จงัหวดัเลย จ านวน 3 คน 
 
สรุปผลการวจัิย 
  สามารถสรุปผลการศึกษาเป็นประเด็นส าคญั ดงัน้ี 
  ส่วนท่ี 1 การวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้ห้สัมภาษณ์ จ านวนทั้งส้ิน 15 คน ส่วนใหญ่
เป็นเพศชายจ านวน 13 คน และเพศหญิงจ านวน 2 คน ส่วนใหญ่มีอายุระหวา่ง 41-50 จ านวน 5 คน ส่วน
ใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 9 คน  
                  ส่วนท่ี 2  แนวค าถามเก่ียวกบัศกัยภาพในการเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม  
   2.1 อ าเภอเชียงคานจงัหวดัเลย มีศกัยภาพในการเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ดา้นการ
ดึงดูดใจนกัท่องเท่ียว หรือไม่ อยา่งไร ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความเห็นตรงกนัวา่ มีศกัยภาพในการ
เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ดา้นการดึงดูดใจนกัท่องเท่ียว เน่ืองจากมีส่ิงดึงดูดใจนักท่องเท่ียว 
ไดแ้ก่ วฒันธรรมและประเพณีเป็น จ านวน 10  คน  
 2.2 อ าเภอเชียงคานจงัหวดัเลย มีศกัยภาพในการเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ดา้นการ
รองรับการท่องเท่ียว หรือไม่ อยา่งไร ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความเห็นตรงกนัว่า มีศกัยภาพในการ
เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ดา้นการรองรับการท่องเท่ียว เน่ืองจากมีส่ิงอ านวยความสะดวกขั้น
พื้นฐานพร้อม จ านวน 10 คน  
 2.3 อ  าเภอเชียงคานจงัหวดัเลย มีศกัยภาพในการเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ดา้นการ
บริหารจดัการ หรือไม่ อย่างไร ซ่ึงกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นตรงกนัว่า มีศกัยภาพในการเป็น
แหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ดา้นการบริหารจดัการ เน่ืองจาก ชุมชนประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วน
ร่วม จ านวน 11 คน  DP
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   ส่วนท่ี 3  แนวค าถามเก่ียวกบัการผลิตซ ้ าอตัลกัษณ์ วฒันธรรมทอ้งถ่ิน  
   3.1 การผลิตซ ้ าอตัลกัษณ์วฒันธรรมทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ การใส่บาตรขา้วเหนียว ส่งผลต่อความ
นิยมการบริโภคการท่องเท่ียวแบบวิถีไทย มากนอ้ยเพียงใด ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ จ านวน 13 คน มี
ความเห็นว่า การใส่บาตรข้าวเหนียว ส่งผลต่อความนิยมการบริโภคการท่องเท่ียวแบบวิถีไทยมาก 
เน่ืองจากมีภาพท่ีชดัเจน และอยากมาสัมผสัวถีิชีวติดั้งเดิม  
  3.2 การผลิตซ ้ าอตัลกัษณ์วฒันธรรมทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ งานเทศกาลออกพรรษา ส่งผลต่อความ
นิยมการบริโภคการท่องเท่ียวแบบวถีิไทย มากนอ้ยเพียงใด ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ เห็นตรงกนัวา่ งาน
เทศกาลออกพรรษา ส่งผลต่อความนิยมการบริโภคการท่องเท่ียวแบบวิถีไทย จ านวน 10 คน และไม่
ส่งผลต่อความนิยมการบริโภคการท่องเท่ียวแบบวิถีไทยเน่ืองจากขาดการประชาสัมพนัธ์ จ  านวน 3 คน 
และส่งผลต่อความนิยมนอ้ยเน่ืองจากไม่ไดเ้กิดจากชุมชน จ านวน 2 คน  
  3.3 การผลิตซ ้ าอตัลกัษณ์วฒันธรรมทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ บา้นไมช้ายโขง ส่งผลต่อความนิยมการ
บริโภคการท่องเท่ียวแบบวิถีไทย มากน้อยเพียงใด ซ่ึงกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นตรงกนัว่า 
บา้นไมช้ายโขง ส่งผลต่อความนิยมการบริโภคการท่องเท่ียวแบบวิถีไทยมากเน่ืองจากอยากมาเห็น มา
สัมผสั จ านวน 14 คน และส่งผลต่อความนิยมนอ้ยเน่ืองจากไม่ใช่บา้นไมเ้ก่าจริงๆ จ านวน 1 คน  
   3.4 การผลิตซ ้ าอตัลกัษณ์วฒันธรรมทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ ผา้ห่มนวมฝ้าย ส่งผลต่อความนิยมการ
บริโภคการท่องเท่ียวแบบวถีิไทย มากนอ้ยเพียงใด ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความคิดเห็นตรงกนัวา่ ผา้
ห่มนวมฝ้าย ส่งผลต่อความนิยมการบริโภคการท่องเท่ียวแบบวิถีไทยมาก จ านวน 10 คน และส่งผลต่อ
ความนิยมนอ้ย เน่ืองจากราคาแพงและมีคนท านอ้ยลง จ านวน 4 คน  
 3.5 การผลิตซ ้ าอตัลกัษณ์วฒันธรรมทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ ขา้วปุ้นน ้ าแจ่ว ส่งผลต่อความนิยมการ
บริโภคการท่องเท่ียวแบบวถีิไทย มากนอ้ยเพียงใด ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 14  คน มีความคิดเห็นตรงกนั
วา่ ขา้วปุ้นน ้ าแจ่ว ส่งผลต่อความนิยมการบริโภคการท่องเท่ียวแบบวิถีไทยมากเน่ืองจากแปลกและไม่มี
ขายท่ีอ่ืน อยากมาลองชิม 
 ส่วนท่ี 4  แนวค าถามเก่ียวกบัการบริโภคการท่องเท่ียวแบบวถีิไทย  
 4.1 การบริโภคการท่องเท่ียวแบบวถีิไทย ดา้นการเรียนรู้วฒันธรรมในอดีต มีความเหมาะสม 
หรือไม่ อยา่งไร ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความเห็นตรงกนัวา่ มีความเหมาะสมเน่ืองจากวฒันธรรมแต่
ละพื้นท่ีแตกต่างกนั ไดม้ารู้ความเป็นมา และเป็นการรักษาวฒันธรรมเก่าไม่ใหจ้างหายไป จ านวน 11 คน 
และไม่เหมาะสม เพราะมนัอยูท่ี่ตวับุคคลแต่ละคนท่ีจะเขา้ถึงและตอ้งอาศยัระยะเวลา จ านวน 2 คน  
 4.2 การบริโภคการท่องเท่ียวแบบวิถีไทย ด้านการพกัอาศยั มีความเหมาะสม หรือไม่ 
อย่างไร บริโภค ซ่ึงกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เห็นว่า มีความเหมาะสมเน่ืองจากมีให้เลือกหลากหลาย 
จ านวน 7 คน และไม่เหมาะสมเน่ืองจากนักท่องเท่ียวเข้ากับวิถีชุมชนไม่ได้เพราะต้องการความ
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สะดวกสบายมาก จ านวน 1 คน มีมิจฉาชีพแฝงตวัมากบันกัท่องเท่ียว จ านวน 1 คน และราคาแพง จ านวน 
1 คน 
 4.3 การบริโภคการท่องเท่ียวแบบวิถีไทย ด้านการรับประทานอาหาร มีความเหมาะสม 
หรือไม่ อย่างไร ซ่ึงกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นตรงกนัว่า มีความเหมาะสมเน่ืองจากมีอาหาร
พื้นเมืองให้เลือกหลากหลายและราคาไม่แพง จ านวน 13 คน และไม่เหมาะสมเน่ืองจากถา้คนมาจ านวน
มากอาหารจะไม่เพียงพอ จ านวน 1 คน และราคาแพง จ านวน 1 คน  
 4.4 การบริโภคการท่องเท่ียวแบบวถีิไทย ดา้นการเท่ียวชม มีความเหมาะสมหรือไม่ อยา่งไร 
ซ่ึงกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นตรงกนัว่า มีความเหมาะสมเน่ืองจากนักท่องเท่ียวมีความสุข มี
ความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัคนในชุมชน จ านวน 11 คน และไม่เหมาะสมเน่ืองจากนกัท่องเท่ียวไม่ค่อยสนใจ
วฒันธรรม จ านวน 1 คน  
 4.5 การบริโภคการท่องเท่ียวแบบวิถีไทย ด้านการร่วมกิจกรรมกับคนในชุมชน มีความ
เหมาะสม หรือไม่ อย่างไร ซ่ึงกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นตรงกนัว่า มีความเหมาะสม เน่ืองจาก
นักท่องเท่ียวให้ความร่วมมือดีในการร่วมกิจกรรม จ านวน 11 คน และไม่เหมาะสมเน่ืองจาก
นกัท่องเท่ียวไม่เขา้ร่วมกิจกรรม จ านวน 2 คน 
 4.6 การบริโภคการท่องเท่ียวแบบวิถีไทย ด้านการบนัทึกภาพ มีความเหมาะสมหรือไม่ 
อยา่งไร ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความเห็นตรงกนัวา่ มีความเหมาะสม เน่ืองจากนกัท่องเท่ียวนิยมถ่าย
ทุกสถานท่ีและไม่ได้ท าความเดือนร้อนให้กบัชุมชน จ านวน 6 คน และไม่เหมาะสมเน่ืองจากมีจุด
ถ่ายภาพนอ้ย จ านวน 2 คน  
 4.7 เพื่อใหน้กัท่องเท่ียวเขา้มาท่องเท่ียวใน อ าเภอเชียงคาน จงัหวดัเลย เพิ่มมากข้ึนทุกปี และ 
อตัลกัษณ์ ประเพณี วฒันธรรม วิถีชีวิตแบบเรียบง่ายของคนในทอ้งถ่ินยงัคงอยูคู่่ชุมชน คิดวา่มีแนวทาง
ในการส่งเสริม และพฒันาการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม อยา่งไรบา้ง ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความเห็น
ตรงกนัวา่ ตอ้งมีการสร้างความเขา้ใจและปลูกจิตส านึก ในความรู้กบัคนในชุมชน จ านวน 7 คน  
 
อภิปรายผล 
  จากผลการวจิยั สามารถอภิปรายไดด้งัน้ี 
  การประเมินศกัยภาพในการเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม  
  1. อ าเภอเชียงคานจงัหวดัเลย มีศกัยภาพในการเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ดา้นการ
ดึงดูดใจนกัท่องเท่ียว เน่ืองจากมีวฒันธรรมและประเพณีเป็นส่ิงดึงดูดใจนกัท่องเท่ียว มีแหล่งท่องเท่ียว
ทางธรรมชาติเป็นส่ิงดึงดูดใจนกัท่องเท่ียว มีสถาปัตยกรรมเป็นส่ิงดึงดูดใจนกัท่องเท่ียว ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ ชุติมา สุรเชษฐพงษ์. (2554) ศึกษาเร่ือง โครงสร้างและองค์ประกอบของเอกลกัษณ์
ส่ิงแวดลอ้มทาง วฒันธรรมเมืองเชียงคาน ผลสรุปจากการวิจยัพบวา่ กลุ่มคน 3 กลุ่ม ทั้งคน ในทอ้งถ่ิน 
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คนนอกผูม้าท างาน และนกัท่องเท่ียวสามารถรับรู้และยอมรับความส าคญักบัโครงสร้าง ท่ีครอบคลุม
ภาพเชิงกวา้งของส่ิงแวดลอ้มวฒันธรรมในระดบัปานกลางถึงมาก คือ การท่ีเชียงคาน เป็นเมืองท่ีสะทอ้น
ความส าคญัทางพุทธศาสนา มีวดัเก่าแก่คู่เมือง และมีการด ารงชีวติตามกรอบ วฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ิน 
ส่วนการรับรู้องคป์ระกอบของส่ิงแวดลอ้มวฒันธรรมท่ีเป็นรูปธรรมได ้ ให้ความส าคญัระดบัปานกลาง
ถึงมากในดา้นส่ิงแวดลอ้มธรรมชาติ และดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีมนุษย ์สร้างข้ึน คือ แม่นา้โขง และทศันียภาพ
ความงามเมืองเชียงคานโดยรวม  
  2. อ าเภอเชียงคานจงัหวดัเลย มีศกัยภาพในการเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ดา้นการ
รองรับการท่องเท่ียว เน่ืองจากมีส่ิงอ านวยความสะดวกขั้นพื้นฐานพร้อม ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ
ประพทัธ์ชยั ไชยนอก. (2553). ศึกษาเร่ือง แนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม: กรณีศึกษา
บา้นด่านซา้ย อ าเภอด่านซา้ย จงัหวดัเลย พบวา่ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ิงบริการขั้นพื้นฐานทางการ
ท่องเท่ียว ดา้นท่ีพกั ร้านอาหารสถานเริงรมยต่์างๆ โรงพยาบาล ไปรษณีย ์สถานีต ารวจ สถานบริการ
ขอ้มูลทางการท่องเท่ียว ระบบไฟฟ้า ประปา โทรศพัท ์อินเตอร์เน็ท ระบบคมนาคมขนส่ง สวสัดิการดา้น
การรักษาความปลอดภยั ส่วนใหญ่มี เพียงพอแก่การรองรับนกัท่องเท่ียว  
  3. อ  าเภอเชียงคานจงัหวดัเลย มีศกัยภาพในการเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ดา้นการ
บริหารจดัการ เน่ืองจาก ชุมชนประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของของ
ประพทัธ์ชยั ไชยนอก. (2553). ศึกษาเร่ือง แนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม: กรณีศึกษา
บา้นด่านซ้าย อ าเภอด่านซ้าย จงัหวดัเลย พบวา่ หน่วยงานของภาครัฐท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว
ร่วมกบัประชาชนในพื้นท่ีท่องเท่ียว ร่วมกนัสนับสนุนวฒันธรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของชุมชน 
พร้อมทั้งปรับปรุงใหดี้ข้ึนกวา่ท่ีเป็นอยูเ่พื่อเป็นการดึงดูดใจนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ 
  การผลิตซ ้ าอตัลกัษณ์ วฒันธรรมทอ้งถ่ิน  

  1. การผลิตซ ้ าอตัลกัษณ์วฒันธรรมทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ การใส่บาตรขา้วเหนียว ส่งผลต่อความ
นิยมการบริโภคการท่องเท่ียวแบบวิถีไทยมาก เน่ืองจากเห็นภาพท่ีชดัเจน และอยากจะสัมผสัวิถีชีวิต
ดั้งเดิม การใส่บาตรขา้วเหนียวมีลกัษณะการผลิตซ ้ าเชิงอนุรักษ ์คือพยายามรณรงคใ์ห้มีการใส่บาตรดว้ย
ขา้วเหนียวอยา่งเดียว ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของณัฐพล มีแกว้. (2555). ศึกษาเร่ือง ถนนชายโขงเมือง
เชียงคาน: การท าวฒันธรรมใหเ้ป็นสินคา้เพื่อการท่องเท่ียวอ าเภอเชียงคาน จงัหวดัเลย. พบวา่เม่ือกระแส
การท่องเท่ียวอ าเภอเชียงคานไดรั้บความนิยมมากข้ึน ส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงข้ึนในชุมชนทอ้งถ่ิน 
ปรากฏการณ์การท าวฒันธรรมทอ้งถ่ินให้เป็นสินคา้เพื่อการท่องเท่ียว เป็นภาพสะทอ้นถึงการปรับตวั
ของคนในชุมชนท่ามกลางกระแสการท่องเท่ียวท่ีเขา้มาอยา่งรวดเร็ว โดยวฒันธรรมของทอ้งถ่ินท่ีไดถู้ก
เปล่ียนแปลงเพื่อรองรับการท่องเท่ียวท่ีเขา้มาซ่ึงอยา่งหน่ึงคือประเพณีตกับาตรขา้วเหนียว ซ่ึงสินคา้ทาง
วฒันธรรมแต่ละชนิดต่างได้รับการผลิตข้ึนใหม่ด้วยกระบวนการท่ีแตกต่างกัน ทั้ งในส่วนของ
กระบวนการผลิต วธีิการจดัจ าหน่าย รวมไปถึงรูปแบบการบริโภคของนกัท่องเท่ียว  
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  2. การผลิตซ ้ าอตัลกัษณ์วฒันธรรมทอ้งถ่ิน ได้แก่ งานเทศกาลออกพรรษา ส่งผลต่อความ
นิยมการบริโภคการท่องเท่ียวแบบวถีิไทย มีลกัษณะการผลิตซ ้ าเชิงอนุรักษ ์คือมีการอนุรักษกิ์จกรรมเดิม
ในงานเทศกาล เช่น การแข่งขนัเรือยาว ไหลเรือไฟ แห่ปราสาทผึ้งเป็นตน้ การผลิตซ ้ าเชิงฟ้ืนฟู คือมีการ
ฟ้ืนฟูประเพณีผาสาดลอยเคราะห์ข้ึนมาใหม่ และการผลิตซ ้ าเชิงพฒันา คือมีการเพิ่มกิจกรรมเช่นการ
แสดงสินคา้ของแต่ละต าบล การมีส่วนร่วมของต าบลต่างๆในอ าเภอจากเดิมเป็นการท ากิจกรรมของแต่
ละคุม้วดัในอ าเภอเชียงคานเท่านั้น ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของนิคม ชมภูหลง. (2556). ศึกษาเร่ือง
ชุมชนเชียงคาน : การผลิตซ ้ าอตัลกัษณ์วฒันธรรมทอ้งถ่ิน เพื่อบริโภคความเป็นอดีต ยุคโลกาภิวตัน์. 
พบว่าการผลิตซ ้ าอตัลกัษณ์ของวฒันธรรมทอ้งถ่ินชุมชนเชียงคานเพื่อบริโภคความเป็นอดีตยุคโลกาภิ
วตัน์ พบวา่ วฒันธรรมงานเทศกาลออกพรรษา มีการผลิตซ ้ า 3 ลกัษณะ คือการผลิตซ ้ าเชิงอนุรักษ ์การ
ผลิตซ ้ าเชิงฟ้ืนฟูและการผลิตซ ้ าเชิงพฒันา และยงัพบวา่ มีการผลิตซ ้ าเชิงพฒันามากท่ีสุด ส่วนกิจกรรม
การผลิตซ ้ าท่ีส าคญัคือ กิจกรรม การปฏิบติัในชีวติประจ าวนั การจดัตั้งชมรม การประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือ
ออนไลน ์ทุกประเภท การสร้างความหมายเชิงสัญญะ 
   3. การผลิตซ ้ าอตัลกัษณ์วฒันธรรมทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ บา้นไมช้ายโขง ส่งผลต่อความนิยมการ
บริโภคการท่องเท่ียวแบบวิถีไทยมากเน่ืองจากอยากมาเห็น มาสัมผสั เหมือนไดก้ลบัไปสัมผสัชีวิตใน
อดีต มีลกัษณะการผลิตซ ้ าเชิงอนุรักษ ์คือ พยายามอนุรักษบ์า้นไม่เก่าเดิมท่ีมีอยู ่โดยการออกเทศบญัญติั
ก าหนดวิธีการก่อสร้างริมถนนชายโขง ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัของเกรียงไกร วฒันาสวสัด์ิ. (2555). 
ศึกษาเร่ืองความจริงแทใ้นการจดัการการท่องเท่ียวเชิงโหยหาอดีต : กรณีศึกษาชุมชนตลาดสามชุกร้อยปี 
จงัหวดัสุพรรณบุรี ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการโหยหาอดีตเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้นักท่องเท่ียว
เดินทางมายงัตลาดสามชุก กล่าวคือ นักท่องเท่ียวท่ีมีภูมิล าเนาปัจจุบนัอยู่ในต่างจงัหวดัจะตดัสินใจ
เดินทางมาเท่ียวยงัตลาดสามชุก เน่ืองจากชุมชนตลาดสามชุกมีวิถีชีวิตและวฒันธรรมดั้งเดิม/เรียบง่าย 
เหตุท่ีเป็นเช่นน้ีน่าจะเป็นเพราะชุมชนแห่งน้ีมีลกัษณะทางกายภาพและวิถีชีวิตใกล้เคียงกบัวิถีชีวิตใน
ปัจจุบนัของตนเอง ในขณะท่ีนกัท่องเท่ียวท่ีมีภูมิล าเนาปัจจุบนัอยูใ่นจงัหวดักรุงเทพฯจะตดัสินใจเลือก
เดินทางมาท่องเท่ียวยงัตลาดสามชุก เน่ืองจากชุมชนแห่งน้ีมีความดั้งเดิม/ความเก่าแก่ของสถานท่ีหรือ
ส่ิงของซ่ึงตอบสนองความตอ้งการโหยหาอดีตของตน 

  4. การผลิตซ ้ าอตัลกัษณ์วฒันธรรมทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ ผา้ห่มนวมฝ้าย ส่งผลต่อความนิยมการ
บริโภคการท่องเท่ียวแบบวิถีไทยมาก มีลักษณะการผลิตซ ้ าเชิงพฒันา คือ มีการพฒันาบรรจุภณัฑ์
รูปแบบใหม่ มีการส่งเสริมให้มีการปลูกฝ้ายท่ีบา้นธาตุ เป็นตน้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของณัฐพล มี
แกว้. (2555). ศึกษาเร่ือง ถนนชายโขงเมืองเชียงคาน: การท าวฒันธรรมให้เป็นสินคา้เพื่อการท่องเท่ียว
อ าเภอเชียงคาน จงัหวดัเลย. พบวา่เม่ือกระแสการท่องเท่ียวอ าเภอเชียงคานไดรั้บความนิยมมากข้ึน ส่งผล
ใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงข้ึนในชุมชนทอ้งถ่ิน ปรากฏการณ์การท าวฒันธรรมทอ้งถ่ินให้เป็นสินคา้เพื่อการ
ท่องเท่ียว โดยวฒันธรรมของทอ้งถ่ินท่ีไดถู้กเปล่ียนแปลงเพื่อรองรับการท่องเท่ียวท่ีเขา้มาซ่ึงอยา่งหน่ึง
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คือการผลิตผา้นวม ซ่ึงสินคา้ทางวฒันธรรมแต่ละชนิดต่างไดรั้บการผลิตข้ึนใหม่ดว้ยกระบวนการท่ี
แตกต่างกนั ทั้งในส่วนของกระบวนการผลิต วิธีการจดัจ าหน่าย รวมไปถึงรูปแบบการบริโภคของ
นกัท่องเท่ียว  
  5. การผลิตซ ้ าอตัลกัษณ์วฒันธรรมทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ ขา้วปุ้นน ้ าแจ่ว ส่งผลต่อความนิยมการ
บริโภคการท่องเท่ียวแบบวิถีไทยมากเน่ืองจากแปลกและไม่มีขายท่ีอ่ืน อยากมาลองชิม มีลกัษณะการ
ผลิตซ ้ าเชิงพฒันา คือมีการพฒันารูปแบบการขายใหม่คือแต่ก่อนมีการขายเฉพาะช่วงเชา้เท่านั้นปัจจุบนัมี
การขายตลอดทั้งเพื่อเป็นการรองรับความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว และเป็นการผลิตซ ้ าเชิงอนุรักษคื์อ ยงั
คือการท าขา้วปุ้นน ้ าแจ่วในรูปแบบเดิม และวิธีการรับประทานอยา่งเดิม ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ
นิคม ชมภูหลง. (2556). ศึกษาเร่ืองชุมชนเชียงคาน : การผลิตซ ้ าอตัลกัษณ์วฒันธรรมทอ้งถ่ิน เพื่อบริโภค
ความเป็นอดีต ยุคโลกาภิวตัน์. พบว่าวิธีการบริโภคตามกระแสการท่องเท่ียวเชิงโหยหาอดีต มี
หลากหลายวิธี ซ่ึงพบวิธีท่ีส าคญัเช่น บริโภคความเป็นอดีต โดยการศึกษาขอ้มูลและเร่ืองราวของชุมชน
เชียงคาน ผา่นระบบอินเทอร์เน็ต(Internet)ในสังคมออนไลน์ (Social Media) บริโภคความเป็นอดีต โดย
การเดินทางมาจากต่างประเทศรวมทั้งในประเทศเพื่อไปชมบรรยากาศท่ีมีการผลิตซ ้ าให้เสมือนอดีตของ
เชียงคาน บริโภคความเป็นอดีต โดยการร่วมกิจกรรมกบัคนในชุมชนเชียงคานเช่นการรับประทาน
อาหารทอ้งถ่ิน 
  การบริโภคการท่องเท่ียวแบบวถีิไทย  
   1. ด้านการเรียนรู้วฒันธรรมในอดีต มีความเหมาะสมเน่ืองจากวฒันธรรมแต่ละพื้นท่ี
แตกต่างกนั ไดม้ารู้ความเป็นมา และเป็นการรักษาวฒันธรรมเก่าไม่ให้จางหายไป แต่ก็ข้ึนอยูท่ี่ตวับุคคล
แต่ละคนท่ีจะเขา้ถึงและตอ้งอาศยัระยะเวลา การบริโภคการท่องเท่ียวแบบวิถีไทย การเรียนรู้วฒันธรรม
ในอดีตเป็นการเรียนรู้กุศโลบายของคนสมยัก่อนซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีดีๆ ทั้งนั้น คนสมยัก่อนคิดเก่งและน ามา
ปรับใช้กบัวิถีชีวิตประจ าวนั แต่ส่วนใหญ่ท่ีมาเรียนรู้กนัอยา่งลึกซ้ืงก็จะเป็นนกัศึกษา และคณะศึกษาดู
งาน ส่วนมากแลว้นกัท่องเท่ียวก็มาไหวพ้ระตามโบสถ์แลว้ก็ไป ไม่ค่อยลึกซ้ึงเท่าไร ผา่นๆไปไม่ค่อยถือ
ปฏิบติัอย่างจริงจงัอย่างเช่น ขอ้ปฏิบติัเขา้วดั ห้ามใส่สั้ นใส่อะไรต่างๆ แต่ก็มีคนเฒ่าคนแก่คอยดูรักษา 
คอยบอกคอยกล่าว คอยเตือน ว่าห้ามนั้นห้ามน้ี ในแต่ละสถานท่ีควรมีผูท่ี้มีความรู้อยู่ประจ าเพื่อให้
ความรู้แก่ผูท่ี้ตอ้งการศึกษาเป็นการอ านวยความสะดวกและท าใหง่้ายต่อการท่ีจะศึกษาของนกัท่องเท่ียว 
   2. ดา้นการพกัอาศยั มีความเหมาะสมเน่ืองจากมีให้เลือกหลากหลาย ยงัคงใชไ้มส้ร้างท่ีพกั
อาศยัและนักท่องเท่ียวก็นิยมท่ีจะพกับา้นไมม้ากกว่าบา้นปูน ปัจจุบนัมีการปรับท่ีพกัอาศยัให้ตรงกบั
ความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวในเร่ืองส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ไม่วา่จะเป็น wifi ห้องน ้ าในตวั แอร์ 
เป็นตน้ ซ่ึงส่วนน้ีอาจจะท าให้วิถีชีวิตแบบเดิมๆของชุมชนตอ้งปรับเปล่ียนไป ท าให้สเน่ห์บางอยา่งขาด
หายไป ปัญหาท่ีอาจพบไดเ้ช่น การเขา้พกัอาศยัในรูปแบบของโฮมสเตยอ์าจจะมีมิจฉาชีพแฝงตวัมากบั
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นกัท่องเท่ียว จะมีวธีิการอยา่งไรในการท่ีจะท าให้ผูป้ระกอบการทราบในเร่ืองน้ีก่อน และท่ีพกัอาศยับาง
แห่งอาจจะมีราคาแพง  
   3. ด้านการรับประทานอาหาร มีความเหมาะสมเน่ืองจากมีอาหารพื้นเมืองให้เลือก
หลากหลายและราคาไม่แพง ในส ารับหน่ึงมีการจัดให้มีอาหารท่ีมีรสชาติกลางๆ ไวด้้วย เพื่อให้
นกัท่องเท่ียวบางท่านท่ีไม่สามารถรับประทานอาหารพื้นเมืองไดรั้บประทานเป็นแนวคิดท่ีดีมากท่ีจะท า
ใหน้กัท่องเท่ียวเกิดความประทบัใจและหากอยากรับประทานอาหารพื้นเมืองก็มีในส ารับให้ ปัญหาท่ีพบ
คือหากนกัท่องเท่ียวเขา้มาเป็นจ านวนมากจะไม่เพียงพอ แต่ปัจจุบนัเชียงคานมีร้านสะดวกซ้ือเกิดข้ึนใหม่
มากซ่ึงสามารถทดแทนในส่วนท่ีไม่เพียงพอในส่วนน้ีได ้และทางเทศบาลต าบลเชียงคานก็พยายามหา
แนวทางในการแกไ้ขปัญหาเร่ืองน้ีเช่น อาจจะมีการสร้างศูนยอ์าหาร เป็นตน้ 
   4. ดา้นการเท่ียวชม มีความเหมาะสมเน่ืองจากนกัท่องเท่ียวมีความสุข มีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบั
คนในชุมชน เพราะคนเชียงคานเป็นคนท่ีมีอธัยาศยัดี มีน ้าใจไมตรี เชียงคานมีจุดดึงดูดอีกส่ิงหน่ึงคือเร่ือง
การทศันียภาพท่ีสวยงาม มีแหล่งท่องเท่ียวท่ีหลากหลายไม่ว่าจะเป็นแม่น ้ า ภูเขา ท าให้เกิดความ
เพลิดเพลินในการเท่ียวชม อีกทั้งยงัมีความปลอดภยัในการเท่ียวชมสถานท่ีต่างๆ มีการรณรงค์ให้ป่ัน
จกัรยานเพื่อเท่ียวชมสถานท่ีต่างๆท าให้ชีวิตช้าลง เกิดความสบาย เรียบง่าย ผ่อนคลาย เป็นดา้นหน่ึงท่ี
ประสบความส าเร็จและสร้างความประทบัใจใหก้บันกัท่องเท่ียวไม่วา่จะเป็นกบัคนหรือสถานท่ี  
   5. ดา้นการร่วมกิจกรรมกบัคนในชุมชน มีความเหมาะสม เน่ืองจากนกัท่องเท่ียวให้ความ
ร่วมมือดีในการร่วมกิจกรรม ไม่วา่จะเป็นการเขา้ร่วมในประเพณีต่างๆ เช่น ผาสาดลอยเคราะห์ หรือการ
เขา้วดัเพื่อท าบุญ หรือแมแ้ต่การขอความร่วมมือในการใหทิ้้งขยะใหเ้ป็นท่ี การเขา้จอดรถท่ีสถานท่ีต่างๆ  
   6. ดา้นการบนัทึกภาพ มีความเหมาะสม เน่ืองจากนกัท่องเท่ียวนิยมถ่ายทุกสถานท่ีและไม่ได้
ท าความเดือนร้อนใหก้บัชุมชน และเคารพสถานท่ี แต่นกัท่องเท่ียวบางท่านก็ยงัเห็นวา่มีจุดถ่ายภาพนอ้ย 
ในดา้นน้ีควรมีการใหข้อ้มูลกบันกัท่องเท่ียววา่มีจุดท่ีบนัทึกภาพไดท่ี้ตรงไหนบา้งท่ีถ่ายภาพแลว้สวยบาง
สถานท่ีนกัท่องเท่ียวยงัไม่ทราบวา่ถ่ายภาพแลว้สวยเช่นถนนตน้สัก  
   จากท่ีกล่าวถึงเร่ืองการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม และการผลิตซ ้ าอตัลกัษณ์ทอ้งถ่ิน
เพื่อส่งเสริมการบริโภคการท่องเท่ียวแบบวถีิไทย เพื่อใหน้กัท่องเท่ียวเขา้มาท่องเท่ียวใน อ าเภอเชียงคาน 
จงัหวดัเลย เพิ่มมากข้ึนทุกปี และ อตัลกัษณ์ ประเพณี วฒันธรรม วิถีชีวิตแบบเรียบง่ายของคนในทอ้งถ่ิน
ยงัคงอยู่คู่ชุมชน พบว่าแนวทางในการส่งเสริม และพฒันาการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ตอ้งมีการสร้าง
ความเขา้ใจและปลูกจิตส านึก ในความรู้กบัคนในชุมชน ให้หน่วยงานหลกั คือ เทศบาล ส่วนราชการเขา้
มาร่วมมือกับประชาชน ให้มีการประชาสัมพนัธ์จากหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง ให้ผูน้  ามีความ
กระตือรือร้นในเร่ืองของการฟ้ืนฟู รักษาประเพณีและวฒันธรรม น าพาชาวบา้นปฏิบติั ให้การตอ้นรับท่ี
ดี ยิม้แยม้ และสร้างเป็นพิพิธภณัฑใ์หช้าวบา้นดูแลกนัเอง 
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ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
  1. ควรมีการเก็บแบบสอบถามเชิงปริมาณ จากกลุ่มนกัท่องเท่ียวในเร่ืองความตอ้งการ
เก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมท่ีครอบคลุมกลุ่ม
ตวัอยา่งและพื้นท่ีใหม้ากข้ึน 
  2. ควรมีการประเมินวา่ในการวจิยัแต่ละคร้ังชุมชนไดน้ าผลการวจิยัไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์
หรือไม่เพือ่จะไดต่้อยอดงานวจิยัเดิมได ้
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การพฒันาบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน เร่ืองโครงสร้างข้อมูลแบบอาร์เรย์ รายวชิา
โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวธีิ ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี  

The development of computer aided instruction On Array data structure in Data 

structures and algorithms course for bachelor's degree students. 

 

กญัณฏัฐ์ สุริยันต์  
 

บทคัดย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อ 1)  พฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเร่ืองโครงสร้าง

ข้อมูลแบบอาร์เรย์ รายวิชาโครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี   2)หาประสิทธิภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ืองโครงสร้างขอ้มูลแบบอาร์เรย ์   3)หาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน ท่ีใช้
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั คือ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง
โครงสร้างขอ้มูลแบบอาร์เรย ์  และแบบทดสอบก่อนเรียน และหลงัเรียน กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่นกัศึกษา
ระดบัปริญญาตรี สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาโครงสร้างขอ้มูล
และขั้นตอนวธีิ  ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2556 จ  านวน 30 คน  

ผลการวจิยั พบวา่ ประสิทธิภาพของบทเรียน มีค่าเท่ากบั 80.17/82.42 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑ์ท่ีก าหนด
ไวใ้นสมมติฐานการวิจยั และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา หลงัจากไดรั้บการเรียนการสอน 
ดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านอินเทอร์เน็ต เร่ือง โครงสร้างขอ้มูลแบบอาร์เรย ์สูงข้ึนอย่างมี
นยัส าคญัท่ีระดบั .05 แสดงวา่ บทเรียนดงักล่าวสามารถน าไปใชป้ระกอบการเรียนการสอน หรือใชใ้น
การสอนเสริมในรายวชิา โครงสร้างขอ้มูลและขั้นตอนวธีิต่อไป  
 
ค าส าคัญ: การสอนผา่นเวบ็, บทเรียนคอมพิวเตอร์, โครงสร้างขอ้มูลแบบอาร์เรย ์ 
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Abstract 
The purpose of this research were 1) to develop the computer assisted instruction of Data 

Structure and Algorithm on Array Data Structure 2) to find courseware’s efficiency validation 3)to 
find student’s achievement courseware. The tools for this research were to computer assisted 
instruction of Data Structure and Algorithm on Array Data Structure that consisted of contents, 
pretest, and posttest. The sample for this research were 30 respondents of   the Bachelor degree from 
the faculty of Business Administration in Business Computer of the to academic year 1/2013. The 
research procedure started with the sampling group used the courseware.  

The scores were analyzed by the statistics. The research result revealed that the developed the 
computer assisted instruction of Data Structure and Algorithm on Array Data Structure reached the 
effectiveness of 80.17/82.42 as comparing with  the pretest scores and posttest scores with t-test, it 
was found that the students’ achievement after using the developed courseware was higher than 
before studying at the statistical significant of .05 level, In conclusion, the Array Data Structure 
courseware can applied as a tool to instruct the students’ appropriately.  
 
Keyword: Courseware, Array Data Structure, Data Structure and Algorithm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DP
U



 

 

1. บทน า  
        ปัจจุบนัคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเขา้มามีบทบาทต่อการด าเนินชีวิตของทุกคน
ในสังคมไทย ในดา้นการเรียนการสอนปัจจุบนั ไดมี้การน าคอมพิวเตอร์มาใชเ้พื่อการเรียนการสอนใน
ลกัษณะการน าเสนอเน้ือหาการเรียน จดัส่ือการเรียนในรูปแบบส่ืออิเล็กทรอนิกส์ จากผลการวิจยัของ 
อนุชา ถาวรรัตน์ ( 2554) ได้ท าวิจยัเร่ือง การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอน วิชาการเขียน
โปรแกรมบนระบบปฏิบติัการ ส าหรับนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ปีท่ี3 วิทยาลยั
สารพดัช่างบุรีรัมย์ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดย ผลการวิจยัพบว่าบทเรียน
คอมพิวเตอร์การ สอน ท่ีสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพ E1/E2 = 81.57/85.10 สูงกวา่เกณฑ์ท่ีตั้งไวคื้อ 80/80 
เม่ือน าคะแนนสอบก่อนเรียน และคะแนนสอบหลงัเรียนมาวิเคราะห์เพื่อหาประสิทธิผลทางการเรียนรู้
พบวา่บทเรียนคอมพิวเตอร์การสอน ท่ีสร้างข้ึนน้ีท าให้ผูเ้รียนมีประสิทธิผลทางการเรียนรู้เพิ่มข้ึน 62.23 
ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด (เกณฑ์ท่ีก าหนด ไวคื้อ 60%)ความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อบทเรียน
คอมพิวเตอร์การสอน มีค่า เฉล่ีย 4.62 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด สรุปไดว้า่ บทเรียนคอมพิวเตอร์การสอน
วชิาการเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบติัการ ส าหรับนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปี
ท่ี 3 ท่ีพฒันาข้ึนน้ีสามารถน าไป ใชใ้นการเรียนรู้ดว้ยตนเองไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   

 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลยัเทคโนโลยีสยาม ไดมี้การก าหนดทิศทางการ
เรียนรู้ของ   นกัศึกษาใหส้ามารถคิดวเิคราะห์เป็น และสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเองไดโ้ดยใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีหลากหลาย การใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ถือวา่เป็นส่วนหน่ึงท่ีจะส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถ
ศึกษาหาความรู้ไดด้ว้ยตนเอง และยงัเป็นการจดัท าเน้ือหาให้อยูใ่นรูปแบบท่ีหลากหลาย ซ่ึงประกอบไป
ดว้ยภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว ตวัหนงัสือ เสียงบรรยาย รวมถึงการเช่ือมโยงไปยงัเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้ง  
         ดังนั้ นผู ้วิจ ัยจึงได้พัฒนาส่ือการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ ข้ึนมาเพื่อให้ทางสาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลยัเทคโนโลยีสยาม ใช้ส าหรับประกอบการเรียนการสอน 

นอกจากน้ียงัมีแบบทดสอบเพื่อทดสอบความเขา้ใจหลงับทเรียนทุกบทเรียน ซ่ึงการพฒันาส่ือการสอน

อิเล็กทรอนิกส์น้ีจะช่วยให้กระตุ้นให้ผูเ้รียนมีความสนใจ รู้สึกสนุกสนานกับบทเรียนต่างๆและยงั

ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีทศันคติท่ีดีต่อการเรียนไดอี้กดว้ย 

2. วตัถุประสงค์ของงานวจัิย 

2.1  เพื่อพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ืองโครงสร้างขอ้มูลแบบอาร์เรย ์รายวิชาโครงสร้าง
ขอ้มูลและขั้นตอนวธีิ 

2.2  เพื่อหาคุณภาพและประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเร่ืองโครงสร้างขอ้มูลแบบ
อาร์เรย ์รายวชิาโครงสร้างขอ้มูลและขั้นตอนวธีิ 

 2.3  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของผูเ้รียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเร่ืองโครงสร้างขอ้มูลแบบอาร์เรย ์รายวชิาโครงสร้างขอ้มูลและขั้นตอนวธีิ 
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3. สมมติฐานในการวจัิย  
 3.1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ืองโครงสร้างขอ้มูลแบบอาร์เรย์ รายวิชาโครงสร้างขอ้มูลและ

ขั้นตอนวธีิมีคุณภาพในระดบัดี ข้ึนไป 
 3.2 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ืองโครงสร้างขอ้มูลแบบอาร์เรย ์รายวิชาโครงสร้างขอ้มูลและ

ขั้นตอนวธีิ    มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 
 3.3 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ืองโครงสร้างขอ้มูลแบบอาร์เรย ์

รายวชิาโครงสร้างขอ้มูลและขั้นตอนวธีิ หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
4. กรอบแนวคิดทีใ่ช้ในการวจัิย  
 4.1  กรอบแนวคิดในการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเร่ืองโครงสร้างขอ้มูลแบบอาร์เรย์ใน
การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดส้ร้าง บทเรียนคอมพิวเตอร์ เร่ืองโครงสร้างขอ้มูลแบบอาร์เรย์ส าหรับนกัศึกษา
ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลยัเทคโนโลยีสยาม โดยยึดกรอบแนวคิดมาจากกระบวนการ
เรียนการสอนของ Gagne’(ภาคินี ชูอินแกว้ และเดือนเพญ็ กชกรจารุพงศ.์ 2553:12-13)[online]  จ านวน 
9 เหตุการณ์ โดยเลือกใช ้6 เหตุการณ์ ไดแ้ก่  การเร้าความสนใจ ( Attention)  การบอกวตัถุประสงค ์
(Specify Objective) การเสนอเน้ือหาใหม่ (Present New Information) การกระตุน้การตอบสนอง
บทเรียน (Elicit Response) การให้ขอ้มูลยอ้นกลบั(Provide Feedback) การทดสอบความรู้ (Assess 
Performance)  
 4.2 กรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
  ในการวิจัยคร้ังน้ีผูว้ิจยัได้จดัท าแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตวัเลือก ใช้เป็นเคร่ืองมือวดั
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทางดา้นพุทธพิสัย(Cognitive domain) ยดึกรอบแนวคิดของ Bloom  (ปิติพร ศรี
กาญจน์. 2551 : 3)ไดแ้บ่งวตัถุประสงคไ์วเ้ป็น 6 ระดบั โดยงานวิจยัคร้ังน้ีน ามาใช้ 3 ระดบั  ไดแ้ก่ 
ความรู้- ความจ า(Knowledge)  ความเข้าใจ (Comprehension) การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ 
(Application)  
 
5. วธีิการด าเนินการวจัิย  
     5.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  
    5.1.1 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ นักศึกษาชั้นปีท่ี 1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะ
บริหารธุรกิจ ท่ีลงทะเบียนเรียน วิชาโครงสร้างขอ้มูลและขั้นตอนวิธี ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2556 
จ านวนนกัศึกษา 60 คน  
    5.1.2 ในการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง ไดน้กัศึกษา จ านวน 30 คน ผูว้จิยัใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย  
    5.2 ตวัแปรท่ีศึกษาในงานวจิยัคร้ังน้ี คือ 

DP
U



 

 

    5.2.1 ตวัแปรตน้ คือ การเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ืองโครงสร้างขอ้มูลแบบ
อาร์เรย ์รายวชิาโครงสร้างขอ้มูลและขั้นตอนวธีิ 
   5.2.2 ตวัแปรตาม คือ  
       1) ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ืองโครงสร้างข้อมูลแบบอาร์เรย ์
รายวชิาโครงสร้างขอ้มูลและขั้นตอนวธีิ   
       2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนซ่ึงจ าแนกเป็นผลการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนสอน เร่ืองโครงสร้างขอ้มูลแบบอาร์เรย ์รายวชิาโครงสร้างขอ้มูลและขั้นตอนวธีิ 
 
6. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย  
    6.1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เร่ืองโครงสร้างขอ้มูลแบบอาร์เรย ์รายวิชาโครงสร้างขอ้มูลและ
ขั้นตอนวธีิ 
    6.2 แบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สอน เร่ืองโครงสร้างขอ้มูลแบบอาร์เรย ์
รายวชิาโครงสร้างขอ้มูลและขั้นตอนวธีิ 
   6.3 แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสอน เร่ืองโครงสร้างข้อมูลแบบอาร์เรย์ รายวิชา
โครงสร้างขอ้มูลและขั้นตอนวธีิ มีจ  านวนแบบทดสอบทั้งหมด 25 ขอ้ ก่อนเรียนและหลงัเรียนเป็นฉบบั
เดียวกนัโดยใชว้ธีิการแสดงผลแบบสุ่ม  
 
7. การด าเนินการวจัิย  

7.1 การวเิคราะห์ขอ้มูล ในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดท้  าการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัต่อไปน้ี  
    7.1.1 พฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ืองโครงสร้างขอ้มูลแบบอาร์เรย์ โดยวิเคราะห์จาก
ลกัษณะรายวิชาโครงสร้างขอ้มูลและขั้นตอนวิธี  โดยศึกษาจากหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วทิยาลยัเทคโนโลยสียาม หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ 2554 ก าหนดจุดประสงค ์วิเคราะห์
เน้ือหา ออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ืองโครงสร้างขอ้มูลแบบอาร์เรย ์
    7.1.2 การสร้างแบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ืองโครงสร้างขอ้มูลแบบ
อาร์เรย์โดยการก าหนดวตัถุประสงค์และหัวข้อการประเมิน สร้างแบบประเมินคุณภาพบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ืองโครงสร้างขอ้มูลแบบอาร์เรย์ส าหรับผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหา และดา้นเทคนิค
การผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยใชแ้บบมาตราส่วนประมาณค่า (Ratting Scale) โดยแบ่งเป็น 
5 ระดบั น าแบบประเมินคุณภาพบทเรียน เสนอผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหาและดา้นเทคนิคการสร้างส่ือการ
เรียนเพื่อประเมินความเหมาะสมของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจ านวน 3 ท่าน  
   7.1.3 การสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน ดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผา่นอินเทอร์เน็ต เร่ืองโครงสร้างขอ้มูลแลแบบอาร์เรย ์รายวิชา
โครงสร้างขอ้มูลและขั้นตอนวิธี ในคร้ังน้ี ไดศึ้กษาวิเคราะห์เน้ือหาเร่ืองโครงสร้างขอ้มูลแบบอาร์เรย ์ 
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จากนั้นก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ให้ครอบคลุมเน้ือหาตามหลักสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลยัเทคโนโลยีสยาม พ.ศ 2554 จากนั้น สร้างแบบทดสอบปรนยั 4 ตวัเลือก 
จ านวน 40 ขอ้ น าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเสนอผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบความเท่ียงของ
เน้ือหา โดยให้ประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ใช้สูตร IOC 
(Index of Item-Ojective Congruence ) (วรรณวมิล ดีอินทร์,2550 :46)ผลปรากฏวา่แบบทดสอบใชไ้ด ้37 
ขอ้ ไดค้ดัเลือกขอ้สอบท่ีมีค่า IOC เท่ากบั 1 จ านวน 30 ขอ้ จากนั้นน าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนท่ีตรวจสอบแก้ไขตามค าแนะน าจากผูเ้ช่ียวชาญ ไปทดลองใช้กับนักศึกษาชั้ นปี 2 สาขา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ วทิยาลยัเทคโนโลยสียาม ท่ีเคยเรียนเน้ือหาน้ีมาแลว้จ านวน 20 คน 
จากนั้น น ากระดาษค าตอบของแบบทดสอบมาตรวจให้คะแนนโดยตอบถูกได ้1 คะแนน ตอบผิดได ้0 
คะแนน  น าคะแนนท่ีได้มาวิเคราะห์รายขอ้ เพื่อหาความยาก (p) และค่าอ านาจจ าแนก( r )ของ
แบบสอบถามแต่ละขอ้ ท าการเลือกเอาขอ้สอบใหเ้หลือ 20 ขอ้ เพื่อใชใ้นการทดลองจริง โดยเลือกเอาขอ้
ท่ีมีค่าความยาก(P) ระหว่าง 0.2-0.8 และค่าอ านาจจ าแนก มีค่าตั้งแต่ 0.2 ข้ึนไป  น าแบบทดสอบท่ี
เขา้เกณฑ์ จ  านวน 20 ขอ้ มาหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทั้งฉบบัผล
การวเิคราะห์ไดข้อ้สอบมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.77 
 
8. การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลการวจิยัในคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดด้ าเนินภายในวิทยาลยัเทคโนโลยีสยาม  โดยแบ่ง
ขั้นตอนดงัน้ี 

8.1 นดัหมายกบันกัศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 30 คน  พร้อมทั้งตรวจสอบความเรียบร้อยของ
หอ้งเรียน อุปกรณ์ และบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผา่นอินเทอร์เน็ตท่ีใชใ้นการทดลอง  

8.2 ให้กลุ่มตวัอย่างท าการlogin เขา้สู่ระบบ โดยใช้ ช่ือนกัศึกษาและรหัสประจ าตวันกัศึกษา  โดย
เวลาท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล รวมระยะเวลาทั้งหมด 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 ชัว่โมง  

8.3 เม่ือนกัศึกษาlogin เขา้สู่ระบบเรียบร้อยแลว้ ผูส้อนแนะน าขั้นตอนการเรียนดว้ยบทเรียนดว้ย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ืองโครงสร้างขอ้มูลแบบอาร์เรย ์
   8.3.1 ใหน้กัศึกษา คลิกอ่านเมนูค าแนะน าก่อนเขา้สู่บทเรียน และท าความเขา้ใจกบัจุดประสงค์
การเรียน  
   8.3.2 ท าแบบทดสอบก่อนเรียน โดยกลุ่มตวัอยา่งสามารถทราบคะแนนไดท้นัที 
   8.3.3 เรียนตามเน้ือหาท่ีได้ จดัเตรียมไว ้ตามล าดบัหัวขอ้ เม่ือเรียนเสร็จในแต่ละหัวขอ้ จะมี

แบบทดสอบทา้ยหวัขอ้นั้นๆ โดยกลุ่มตวัอยา่งจะทราบผลคะแนนทนัที  
   8.3.4 เม่ือเรียนครบทุกหัวขอ้แลว้ จะมีแบบทดสอบหลงัเรียน โดยกลุ่มตวัอยา่งท าแบบทดสอบ

และทราบผลคะแนนทนัที    
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9.  ผลการวจัิย   
 ส าหรับผลการวจิยัในคร้ังน้ี แบ่งเป็นหวัขอ้ดงัน้ี  
 9.1 ผลของการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านอินเทอร์เน็ตเร่ืองโครงสร้างขอ้มูลแบบ
อาร์เรยโ์ดยผูว้ิจยัไดพ้ฒันาจากโปรแกรม Adobe Flash CS4 ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการพฒันาหนา้จอ
การท างานของบทเรียน ในรูปแบบของ เอนิเมชั่น ภาพเคล่ือนไหว ท่ีใช้ประกอบเป็นบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเร่ืองโครงสร้างข้อมูลแบบอาร์เรย์โดยภายในตวับทเรียนจะประกอบไปด้วย 
แบบฝึกหัดก่อนเรียน 20 ข้อ เน้ือหาบทเรียน 4 หน่วย และแบบฝึกหัดท้ายบทบทละ 5 ข้อ และ
แบบฝึกหดัหลงัเรียน 20 ขอ้  

 
 

ภาพประกอบ 1 หนา้แรกของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเร่ืองโครงสร้างขอ้มูลแบบอาร์เรย ์ 
 

 
ภาพประกอบ  2 หนา้เมนูบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเร่ืองโครงสร้างขอ้มูลแบบอาร์เรย ์ 

 
9.2 ผลวเิคราะห์คุณภาพและประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผา่นอินเทอร์เน็ตเร่ือง
โครงสร้างขอ้มูลแบบอาร์เรย ์ดงัแสดงในตารางท่ี 1 และตารางท่ี 2 
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9.2.1 ภายหลงัการพฒันาบทเรียนแลว้ให้ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหา จ านวน 3 ท่านท าการประเมิน
เน้ือหาบทเรียนทั้ง 5 บทดว้ยแบบประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แสดงใน
ตารางท่ี 1  

  
ตาราง 1 แสดงผลการวเิคราะห์คุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผา่นอินเทอร์เน็ต 

ข้อค าถามความคิดเห็น ค่าเฉลีย่( ) SD ความหมาย 

1.ความชดัเจนในการอธิบายเน้ือหา 4.38 0.75 ดี    

2.แบบฝึกหดัทา้ยบทสอดคลอ้งกบัเน้ือหา 4.52 0.65 ดีมาก 

3.ความเหมาะสมระหวา่งเน้ือหากบัระดบัของผูเ้รียน 4.11 0.50 ดี 

4.ความเหมาะสมของปริมาณเน้ือหาโดยภาพรวม 4.50 0.65 ดีมาก 

5.วธีิการน าเสนอเน้ือหาโดยภาพรวม 4.35 0.50 ดี  

6.ความสอดคลอ้งระหวา่งเน้ือหากบัวตัถุประสงค ์ 4.69 0.47 ดีมาก 

7.ปริมาณเน้ือหาในแต่ละบทเรียน 4.10 0.55 ดี 

8.ความถูกตอ้งของเน้ือหา 4.50 0.65 ดีมาก 

9.การแบ่งเน้ือหามีความเหมาะสม 4.73 0.45 ดีมาก 

10.ล าดบัความยาก-ง่ายในการน าเสนอเน้ือหา 4.52 0.57 ดีมาก 

ค่าเฉลีย่ด้านเนือ้หา 4.44 0.56 ดี 

 
 จากตารางที ่1 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนดา้นเน้ือหาโดยผูเ้ช่ียวชาญ  
3 ท่าน พบวา่  ภาพรวมมีคุณภาพอยูใ่นระดบัดี ค่าเฉล่ีย เท่ากบั 4.44 เม่ือพิจารณาแต่ละขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมี
คุณภาพอยูใ่นระดบัดีมากมี 6 ขอ้ ไดแ้ก่ 9. การแบ่งเน้ือหามีความเหมาะสม 6. ความสอดคลอ้งระหวา่ง
เน้ือหากบัวตัถุประสงค์ 2. แบบฝึกหัดทา้ยบทสอดคล้องกบัเน้ือหา 10.ล าดบัความยาก-ง่ายในการ
น าเสนอเน้ือหา 4.ความเหมาะสมของปริมาณเน้ือหาโดยภาพรวม 8.ความถูกตอ้งของเน้ือหา และมี ขอ้ท่ี
มีคุณภาพอยูใ่นระดบัดี มี  4 ขอ้ไดแ้ก่ 1.ความชดัเจนในการอธิบายเน้ือหา 5.วิธีการน าเสนอเน้ือหาโดย
ภาพรวม 3.ความเหมาะสมระหวา่งเน้ือหากบัระดบัของผูเ้รียน 7.ปริมาณเน้ือหาในแต่ละบทเรียน 
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ตาราง  2 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัคุณภาพดา้นเทคนิคการผลิตส่ือการสอน 

ข้อค าถามความคิดเห็น ค่าเฉลีย่( ) SD ความหมาย 

 1.การออกแบบส่วนประกอบหนา้จอ 4.12 0.50 ดี 

 2.ความเหมาะในการใชภ้าพประกอบและสีหนา้จอ 4.23 .577 ดี 

 3.ความเหมาะสมของขนาดตวัอกัษรและสีตวัอกัษร 4.67 0.76 ดีมาก 

 4.ความเหมาะสมของภาพกราฟิกโดยรวม 4.11 0.52 ดี 

 5.การlogin เขา้สู่ระบบ 4.12 .000 ดี 
 6.บทเรียนมีลกัษณะ จูงใจ น่าสนใจ กระตุน้ผูเ้รียน
ในการเรียน  

4.23 0.55 ดี 

 7.การปฏิสัมพนัธ์ และการใหผ้ลตอบกลบั  4.53 0.76 ดีมาก 

 8.ความเหมาะสมของภาพในการส่ือความหมาย 4.32 0.67 ดี 

 9.กระดานถามตอบ 4.22 0.55 ดี 

 10.ความสะดวกและง่ายต่อการใชง้าน  4.55 0.67 ดีมาก 

ค่าเฉลีย่ด้านเทคนิค 4.31 0.55 ดี 

  
จากตารางท่ี 2 พบวา่ ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนดา้นเทคนิคการผลิตส่ือการ
สอนโดยผูเ้ช่ียวชาญ  3 ท่าน พบวา่  ภาพรวมมีคุณภาพอยูใ่นระดบัดี ค่าเฉล่ีย เท่ากบั 4.31 เม่ือพิจารณา
แต่ละขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีคุณภาพอยูใ่นระดบัดีมากมี 3 ขอ้ ไดแ้ก่ 3.ความเหมาะสมของขนาดตวัอกัษรและ
สีตวัอกัษร 10.ความสะดวกและง่ายต่อการใชง้าน   7.การปฏิสัมพนัธ์ และการให้ผลตอบกลบั ขอ้ท่ีมี
คุณภาพอยู่ในระดบัดี มี 7 ขอ้ไดแ้ก่ 2.ความเหมาะในการใช้ภาพประกอบและสีหน้าจอ  6.บทเรียนมี
ลกัษณะจูงใจ น่าสนใจ กระตุน้ผูเ้รียนในการ 4.ความเหมาะสมของภาพกราฟิกโดยรวม   9.กระดานถาม
ตอบ 1.การออกแบบส่วนประกอบหน้าจอ 5.การลงทะเบียน 8.ความเหมาะสมของภาพในการส่ือ
ความหมาย 
 9.2.2  ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ืองโครงสร้างขอ้มูลแบบ
อาร์เรยโ์ดยผูเ้รียนไดท้  าการศึกษาจนครบทุกหน่วยการเรียน และไดก้ าหนดให้ผูเ้รียนท าแบบทดสอบ 
โดยผลการท าแบบทดสอบแสดงในตารางท่ี 3 พบวา่ บทเรียนท่ีพฒันาข้ึนมีค่าประสิทธิภาพ (E1/ E2) 
80.17/82.42 
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ตาราง  3 แสดงผลการวเิคราะห์หาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเร่ืองโครงสร้างขอ้มูล
แบบอาร์เรย ์
รายการ จ านวนผู้เรียน  

       ( N) 
คะแนนเต็ม คะแนนเฉลีย่ 

( ) 
ร้อยละ 

คะแนนสอบระหวา่งเรียน (E1) 30 20 16.03 80.17 
คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (E2) 30 40 32.97 82.42 
 

9.3  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนเรียนและหลงัเรียน ดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน พบวา่ นกัศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ก่อนเรียน
และหลงัเรียน โดยนกัศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน ดงัแสดงในตารางท่ี 4 
 

ตาราง  4 แสดงผลการวเิคราะห์เปรียบเทยีบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

รายการ จ านวน
ผู้เรียน

(N) 

คะแน
นเต็ม 

ค่าเฉลีย่ 
( ) 

S.D. t p 

ก่อนเรียน 30 25 7.13 1.81 
44.13* .000 

หลงัเรียน 30 25 21.60 1.95 
* p<.05 
 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาก่อนเรียนและหลงัเรียน
ดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยการทดสอบค่าที (t-test for Dependent) พบว่า นกัศึกษามี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านอินเทอร์เน็ตก่อนเรียนและหลงัเรียน 
แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติทีระดบั .05 โดยมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อน
เรียน 
 
10. ผลสรุปการวจัิย  

สรุปผลการวิจัย  การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่าน
อินเทอร์เน็ตเร่ืองโครงสร้างขอ้มูลแบบอาร์เรยมี์ดงัน้ี 
 10.1*ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ืองโครงสร้างขอ้มูลแบบอาร์เรย์โดยคิดจาก
คะแนนเฉล่ียของแบบทดสอบระหวา่งเรียนและแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 80.17/82.42 สูง
กวา่เกณฑ ์80/80 ท่ีก าหนดไว ้
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10.2  คุณภาพและประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผา่นอินเทอร์เน็ต เร่ืองโครงสร้าง
ขอ้มูลแบบอาร์เรย์ในด้านเน้ือหา โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี และ ด้านเทคนิคการผลิตส่ือการสอน 
ภาพรวมอยูใ่นระดบัดี  
 10.3 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา ดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านอินเทอร์เน็ต เร่ือง
โครงสร้างขอ้มูลแบบอาร์เรยค์ะแนนก่อนและหลงัเรียน โดยคะแนนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน  
 
11. อภิปรายผลการวจัิย 
การวจิยัในคร้ังน้ี สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี  

11.1 การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์เร่ืองโครงสร้างขอ้มูลแบบอาร์เรย์ไดคุ้ณภาพดา้นเน้ือหาอยูใ่น
ระดบัดีมี 

 ค่าเฉล่ีย 4.44 ทั้งน้ีเน่ืองจากในการพฒันาบทเรียนผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์หลกัสูตรและเน้ือหาบทเรียน โดย
การศึกษาเน้ือหาบทเรียนตลอดเร่ืองแลว้ท าการวิเคราะห์ออกเป็นหน่วยย่อย และก าหนดวตัถุประสงค์
การเรียนรู้ จึงท าให้เน้ือหามีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์ในเร่ืองของคุณภาพดา้นเทคนิคการผลิต
ส่ือการสอนอยูใ่นระดบั ดี มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.31 เน่ืองจากในการพฒันาบทเรียน ผูว้ิจยัไดศึ้กษาและท าการ
ออกแบบบทเรียนตามหลักการออกแบบส่ือการเรียนการสอน ท าให้การน าเสนอบทเรียนมีความ
เหมาะสม ไม่วา่จะมีดา้นการใชสี้ การใชต้วัอกัษร และการน าภาพกราฟิกมาประกอบไดอ้ยา่งเหมาะสม 
เป็นกระตุน้ผูเ้รียนใหส้นใจในการเรียนเพิ่มมากข้ึน  
11.2  ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ืองโครงสร้างขอ้มูลแบบ
อาร์เรยพ์บวา่ ร้อยละของคะแนนเฉล่ียของคะแนนการท าแบบทดสอบระหวา่งเรียนแต่ละบทเรียน (E1) 
และคะแนนการท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนเพื่อประเมินผลหลงัเรียน (E2) มีค่า  
80.17/82.42 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไวคื้อ  80/80 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการพฒันา
บทเรียนเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยา่งเป็นระบบ มีวิธีการออกแบบ ตามขั้นตอนและตามหลกัทฤษฎี 
ร่วมถึงมีการตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญด้านเน้ือหา และด้านเทคนิคการผลิตส่ือการสอน มีการน าไป
ทดลองใชแ้ละปรับปรุงจุดบกพร่องใหเ้หมาะสมก่อนน าไปใชจ้ริง  
เน้ือหาบทเรียนท่ีพฒันาข้ึน ไดจ้ดัแบ่งเน้ือหาออกเป็น 4 หน่วย และบทเรียนไดน้ าเสนอเน้ือหาหลาย
รูปแบบ เช่นการใช้ ภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหวประกอบการอธิบายในแต่ละบท ท าให้ผูเ้รียนมีความ
สนใจในการเรียนอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั ของ สารัลย ์ กระจง (2551 ) ไดท้  าวิจยัการ
พฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนการฝึกปฏิบติังานตรวจเช็คซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ส าหรับนกัศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภฏั
อุตรดิตถ์ ซ่ึงผลการวิจยัพบวา่ บทเรียนมีประสิทธิภาพ 87.39/88.02     และ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
วรรณวิมล ดีอินทร์ (2550) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง    การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเสริมการออก
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เสียงภาษาองักฤษท่ีเป็นปัญหาของนักเรียนสาขาวิชาภาษาองักฤษ เพื่อการส่ือสารสากล ผลการวิจยั
พบวา่ บทเรียนมีประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีประสิทธิภาพท่ี 97.6/88.0 
11.3 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนพบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน อยา่งมีระดบันยัส าคญัทางสถิติ ระดบั .05 เน่ืองจากก่อนท่ีผูเ้รียนจะท าแบบทดสอบ
วดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงับทเรียน ผูเ้รียนไดศึ้กษาบทเรียนในแต่ละหน่วยและท าแบบทดสอบทา้ย
หน่วยการเรียนเพื่อทบทวนส่งผลให้ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วารุณี คุม้บวั (2552 ) ไดท้  าวิจยัเร่ืองการใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบ
สถานการณ์จ าลอง เร่ืองการติดตั้งเคร่ืองเสียงในสถานการณ์ต่างๆ  ซ่ึงผลการวจิยั พบวา่ การเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน สูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05  
 
12. ข้อเสนอแนะ 

12.1  ควรศึกษารูปแบบการจดัท าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพื่อให้ทราบถึงเทคนิคและวิธีการท่ี
เหมาะสมส าหรับเน้ือหาวชิาและระดบัของผูเ้รียน 

12.2 ควรศึกษาวิจยัเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน ระหว่างการเรียนการสอน
แบบปกติและการเรียนการสอนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผา่นอินเทอร์เน็ต 

12.3 ควรมีการศึกษาวิจยัเก่ียวกบั การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนส าหรับนกัศึกษากลุ่มเก่ง 
กลุ่มปานกลาง กลุ่มอ่อน โดยใชก้ารเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ืองโครงสร้างขอ้มูลแบบ
อาร์เรย ์รายวิชาโครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี เพื่อดูความแตกต่างกันหรือไม่ และน าผลท่ีได้ไป
ปรับปรุงบทเรียนใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รียนในแต่ละกลุ่ม  
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อธิคม  ศรีวลัลภ 

 
บทคัดย่อ 
 

การพฒันาระบบการประเมินผลการเรียนการสอนออนไลน์น้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อท าศึกษา
ระบบการประเมินการเรียนการสอน โดยมุ่งในดา้นการพฒันาโปรแกรมระบบในลกัษณะโปรแกรม
แบบออนไลน์  ท าการทดสอบระบบ ตลอดถึงท าการส ารวจความพึงพอใจในการใชง้านของโปรแกรม 
ซ่ึงตวัอยา่งประชากรในการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี  คือ นกัศึกษาของมหาวิทยาลยันานาชาติแสตมฟอร์ดทั้ง  
3 คณะ คือคณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยในปัจจุบนัน้ี
ทางมหาวิทยาลยันานาชาติแสตมฟอร์ดยงัคงใชว้ิธีการประเมินผลโดยการแจกแบบประเมิน (กระดาษ)  
อีกทั้งการประมวลผลแบบปัจจุบนัน้ี เม่ือได้รวบรวมแบบประเมินแล้วเจา้หน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ ตอ้งน า
แบบประเมินมาบนัทึกลงไปในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพื่อค านวณหาค่าทางสถิติ ซ่ึงก่อให้เกิดความยุง่ยาก 
ล่าชา้ ซ ้ าซ้อน หรืออาจมีเอกสารท่ีสูญหายได ้ ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะพฒันาระบบการประเมินผลการเรียน
การสอนออนไลน์ เพื่อช่วยลดปัญหาดงักล่าวขา้งตน้ และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบติังานมากยิ่งข้ึน 
หลงัท าการศึกษา พฒันา และ ทดสอบระบบแล้วได้พบว่า ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการใช้
โปรแกรมน้ี มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก นักศึกษาทั้ง 3 คณะ มีความพึงพอใจต่อการใช้โปรแกรมไม่
แตกต่างกนั ผลการศึกษาและพฒันาระบบในคร้ังน้ีท าให้ไดโ้ปรแกรมการประเมินผลการเรียนการสอน
ออนไลน์ ท่ีจะสามารถน ามาใชจ้ริงในอนาคตอนัใกลน้ี้ 
ค าส าคัญ:   การพฒันาระบบ  การประเมินผลการเรียนการสอน   ออนไลน์ 
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Abstract 
The development of the Online Learning & Teaching Assessment Program is intended for 

studying a learning and teaching assessment system. It is concentrated on developing of online 
assessment programs, testing system, as well as conducting a survey on satisfaction level of the 
design and a usage of this online assessment system. The sample in this research are students from 
three different faculties: Business Administration, Liberal Arts, and Science and Technology. 
Currently, Stamford International University are still using hard copy assessment forms (paper)  
which are given to students in classrooms before the final exam week. After forms are completed and 
collected, a staff has to enter data into a computer manually. Calculation to achieve the statistical 
information can be cumbersome, repetitive, and document may get lost during this step. The purpose 
of this research is to study and developing an online teaching and learning assessment system to help 
reduce solve problems mentioned above and to optimize the performance even more. After the 
development and testing have been done, the result shows that the satisfaction level of students who 
use this program found out to be high for all three faculties and are almost the same at the level. The 
results will be used to improve the system and also to help facilitate and enhance this system 
furthermore in the near future. 
KEYWORDS:   System Development,   Learning and Teaching Evaluation (Assessment),   
Online  
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บทน า  
ประเทศชาติจะมีความเจริญกา้วหนา้ และพฒันาไดเ้พียงใดนั้นข้ึนอยูก่บัคุณภาพของคนในชาติ

เป็นส่วนส าคญั พลเมืองท่ีมีคุณภาพสูงส่งผลให้ประเทศมีโอกาสในการพฒันาให้เจริญกา้วหนา้ไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว และมีศกัยภาพในการแข่งขนักบัประเทศอ่ืนๆ ได ้ตามกระแสของการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน
ในปี 2558 ทุกองค์กรทั้งหน่วยงานรัฐ หรือเอกชนต่างต่ืนตวั และเตรียมความพร้อมในการพฒันา
คุณสมบติัดา้นต่างๆ สถาบนัการศึกษาถือวา่เป็นแหล่งส าคญัท่ีสุดในการผลิตบุคลากรของประเทศให้มี
คุณสมบติัโดดเด่น การประเมินการสอน การประเมินรายวิชา และส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้เป็นขั้นตอน
หน่ึงของการพฒันาคุณภาพการจดัการเรียนการสอนของคณะ เน่ืองจากการประเมินการสอนเป็นส่ิง
สะทอ้นในส่วนปัจจยัน าเขา้(Input) กระบวนการจดัการเรียนการสอน (Process) ให้อาจารยผ์ูส้อนและ
คณะไดท้ราบ และเพื่อพฒันากระบวนการเรียนรู้ใหแ้ก่นกัศึกษา  (มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ)  
ดงันั้น วิธีการหรือรูปแบบการประเมินผลอาจมีความแตกต่างกนั ได้แก่ วิธีการแจกแบบประเมินใน
ห้องเรียนโดยตรง  วิธีการสัมภาษณ์ หรือวิธีการประเมินผลแบบออนไลน์   จากการคน้หาขอ้มูลของกู
เก้ิลพบว่า สถาบนัการศึกษาในระดบัปริญาตรีส่วนมากใช้วิธีการประเมินผลการเรียนการสอนแบบ
ออนไ ล น์   ย ก ตั ว อ ย่ า ง เ ช่ น   ม ห า วิ ท ย า ลั ย บู ร พ า  ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภัฎ มห าส า รค า ม   
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  วทิยาเขตภูเก็ต มหาวทิยาลยัหาดใหญ่ และมหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระ
เกียรติ  เป็นตน้  ทั้งน้ีเพื่อความสะดวก ความเร็วรวด ลดค่าใชจ่้าย ลดขอ้ผิดพลาดในการประมวลผลค่า
ทางสถิติ และสามารถก าหนดกฎในการบริหารจดัการอ่ืนๆ ได ้  

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ปัจจุบันยงัคงใช้วิธีการประเมินผล โดยการแจกแบบ
ประเมินในหอ้งเรียนหรือในหอ้งประชุมในช่วงเวลาสอบปลายภาค  ซ่ึงบางคร้ัง ผูต้อบแบบประเมินอาจ
ไม่ใหค้วามร่วมมือ และไม่ใหค้วามส าคญัในการตอบแบบประเมิน ท าให้ไดแ้บบประเมินไม่ครบเท่ากบั
ผูเ้รียน หรือรายวชิาท่ีเปิดสอนในแต่ละเทอม  และอาจเป็นการรบกวนเวลาของอาจารยผ์ูส้อนในขณะท า
การสอนได ้ อีกทั้ง การประมวลผลแบบประเมิน  เจา้หนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบตอ้งน าแบบประเมินมาบนัทึก
ลงไปในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ทีละแผน่เพื่อค านวณหาค่าทางสถิติ ซ่ึงก่อให้เกิดความยุ่งยาก ล าบาก ล่าช้า 
ซ ้ าซอ้น หรือเอกสารสูญหายได ้  
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กรอบแนวคิดและทฤษฎ ี   

ทฤษฎีการวเิคราะห์และออกแบบระบบ 
การวิเคราะห์ระบบช่วยในการแก้ไขระบบสารสนเทศเดิมท่ีมีอยู่แล้วให้ดีข้ึนดว้ยก็ได ้ การ

วิเคราะห์ระบบคือ การหาความตอ้งการ(Requirements) ของระบบสารสนเทศวา่คืออะไร หรือตอ้งการ
เพิ่มเติมอะไรเขา้มาในระบบ และ 
การออกแบบก็คือ การน าเอาความตอ้งการของระบบมาเป็นแบบแผน หรือเรียกวา่พิมพเ์ขียวในการสร้าง
ระบบสารสนเทศนั้นให้ใชใ้นงานไดจ้ริง ผูท่ี้ท  าหนา้น้ีก็คือ นกัวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System 
Analysis: SA) ไดน้ าวงจรการพฒันาระบบงาน SDLC (System Development Life Cycle) มาใช ้
(โอภาส เอ่ียมศิริวงศ์,2545)  โดยขั้นตอนของวงจรการพฒันาระบบสารสนเทศ (System Development 
Life Cycle :SDLC) มีขั้นตอนยอ่ยคือ การก าหนดปัญหาและความตอ้งการ   การศึกษาความเป็นไปได้
ในการพฒันาระบบ  การวิเคราะห์ระบบงาน การออกแบบระบบงาน การพฒันาระบบงาน  การติดตั้ง
และทดสอบ และการประเมินคุณภาพระบบสารสนเทศ 
 
เทคโนโลย ีออนไลน์ (Online Technology / Web Base Technology) 

Web Base Technology อินเทอร์เน็ตไดรั้บการยอมรับและเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว และ
สามารถให้ผูใ้ชเ้ขา้ถึงระบบโดยใชอุ้ปกรณ์หลากหลายและสามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดอ้ยา่งสะดวกสะบาย
ข้ีน ตลอดจนช่วยประหยดัค่าใชจ่้าย องค์ประกอบพื้นฐานท่ีส าคญัในการสร้างและพฒันาเวบ็ไซต ์ คือ
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการพฒันาท่ีเป็นซอฟตแ์วร์ เช่น โปรแกรม Adobe Dreamweaver   Java Script  HTML   
PHP  MySQL เป็นตน้   ส่วน อุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ ประกอบไปดว้ย อุปกรณ์คอมพิวเตอร์   Web Server   
อุปกรณ์ Router  เป็นตน้ ทั้งน้ีจ  าเป็นตอ้งมีการติดต่อใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตจากผูใ้ห้บริการอินเทอร์เน็ต
ดว้ย  
 
กรอบแนวความคดิ  
                         ตวัแปรอิสระ          ตวัแปรตาม 
  
 

 

 

 

ความพงึพอใจของนกัศกึษาที่มตีอ่การใช้
โปรแกรมการประเมินผลการเรียนการสอน
ออนไลน์ 

การใช้โปรแกรมประเมินผลการเรียนการ
สอนออนไลน์ 
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วตัถุประสงค์ของการวจัิย   

เพื่อพฒันาโปรแกรมการประเมินผลการเรียนการสอนออนไลน์ใหม้หาวทิยาลยันานาชาติแส
ตมฟอร์ด 
 
ขอบเขตของการวจัิย 

การท าวิจยัในคร้ังน้ี มุ่งพฒันาโปรแกรมระบบการประเมินผลการเรียนการสอนออนไลน์กลุ่ม 
ตลอดจนการส ารวจความพึงพอใจในการใชง้านโปรแกรม ซ่ึงตวัอยา่งประชากรในการศึกษาวิจยัในคร้ัง
น้ี  คือ นกัศึกษาของมหาวิทยาลยันานาชาติแสตมฟอร์ดทั้ง  3 คณะ  รวม 50  คน  แบ่งเป็น  นกัศึกษา
คณะบริหารธุรกิจ กลุ่มตวัอย่าง   16 คน  นกัศึกษาคณะศิลปศาสตร์  กลุ่มตวัอย่าง   16  คน และ 
นกัศึกษาคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี   กลุ่มตวัอยา่ง 18 คน 
 
สมมติฐานส าหรับการวจัิย 

1.  ความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อการใชโ้ปรแกรมการประเมินผลการเรียนการสอนออนไลน์ โดย
มีค่าเฉล่ียอยู ่
     ในระดบัมาก 
2. นกัศึกษาทั้ง 3 คณะมีความพึงพอใจต่อการใชโ้ปรแกรมการประเมินผลการเรียนการสอนออนไลน์

ไม่แตกต่างกนั 
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
    1.  ไดโ้ปรแกรมการประเมินผลการเรียนการสอนออนไลน์ของมหาวทิยาลยันานาชาติแสตมฟอร์ด  
    2.  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานส าหรับการประเมินผลการเรียนการสอนมากยิง่ข้ึน  

วธีิการด าเนินการวจัิย 
 การวจิยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาระบบสารสนเทศการประเมินผลการเรียนการสอน
ออนไลน์  ตามขั้นตอนของ วงจรการพฒันาระบบสารสนเทศ (System Development Life Cycle 
:SDLC) ดงัน้ี 
1 การก าหนดปัญหาและความต้องการ 
 ในงานวจิยัเพื่อพฒันาโปรแกรมระบบการประเมินผลการเรียนการสอนออนไลน์ ผูว้ิจยัได้
ศึกษาขั้นตอนการท างานของระบบงานปัจจุบนั พอสรุปขั้นตอนขั้นตอนของระบบงานปัจจุบนัไดด้งัน้ี 
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1.1 ขั้นตอนการท างานของระบบเดิม 
 เจ้าหน้าท่ีโรเนียวแบบประเมินการเรียนการสอนจ านวนมาก  และแจกแบบประเมินแบบ
กระดาษให้นกัศึกษาท าการประเมินก่อนสอบปลายภาค 1 สัปดาห์ ในชัว่โมงสอนของอาจารยทุ์กวิชา
ของแต่ละเทอม ซ่ึงใชเ้วลาประมาณ 30 นาที จากนั้นเจา้หนา้ท่ีจะรวบรวมแบบประเมินของนกัศึกษาทุก
คนทุกวชิา และบนัทึกขอ้มูลแบบประเมินในโปรแกรม excel ซ่ึงมีจ  านวนมาก พร้อมทั้งประมวลผลผล
การประเมินผล   

1.2 ก าหนดปัญหาทีเ่กดิขึน้กับของระบบเดิม 
ผูว้จิยัไดน้ าขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการวเิคราะห์ระบบงานปัจจุบนั มาน าเสนอปัญหาและอุปสรรค

ต่าง ๆท่ีเกิดข้ึนได ้3 ประการ ดงัต่อไปน้ี 
1.2.1 การท างานมีความล่าชา้  
1.2.2 มีการใชท้รัพยากรส้ินเปลือง  
1.2.3 การจดัการขอ้มูลไม่ดีพอ ขอ้มูลมีโอกาสสูญหายได ้เน่ืองจากแบบประเมินเป็น

กระดาษ หรือเกิดการช ารุดได ้การรวบรวมคะแนนค าตอบอาจผดิพลาด เน่ืองจากการวบรวม
คะแนนค าตอบตอ้งใชบุ้คลากรอาจเกิดความผิดพลาดไดง่้าย 

2 การศึกษาความเป็นไปได้ในการพฒันาระบบ 
หลงัจากมีการรวบรวมและสรุปประเด็นปัญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึน การแกปั้ญหาก็คือ การพฒันา

ระบบงานใหม ่การศึกษาถึงความเป็นไปไดข้องระบบงานใหม่ สรุปไดด้งัน้ี  
เม่ือพิจารณาความเป็นไปไดใ้นดา้นเทคนิค มีเหตุผลท่ีสามารถพฒันาระบบงานใหม่ไดด้งัน้ี 

1) การพฒันาระบบงานใหม่ใชเ้ทคโนโลยบีนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตซ่ึงมีค่าใชจ่้ายไม่สูง
มาก  

2) การใชซ้อฟตแ์วร์ระบบการจดัการฐานขอ้มูล MySQL รวมทั้งเลือกใชซ้อฟตแ์วร์
ภาษา PHP, HTML, และ Java Script ซ่ึงสามารถดาวน์โหลดมาใชไ้ดโ้ดยไม่เสียค่าใชจ่้าย 
3 การวเิคราะห์และศึกษาระบบงาน 

เม่ือผูว้จิยัระบบไดศึ้กษาระบบงาน  ศึกษาขั้นตอนการท างานของระบบ  ตลอดจนสภาพปัญหา  
อุปสรรค เพื่อการวางแนวทางของลกัษณะชุดค าสั่ง ล าดบัขั้นตอนการด าเนินงาน ขอ้มูลน าเขา้ และ 
ผลลพัธ์ของระบบงานท่ีสร้างน้ี ซ่ึงประกอบดว้ย ขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

 3.1 การเกบ็รวบรวมข้อมูล (Information Gathering) 
การเก็บรวบรวมขอ้มูล เป็นการรวบรวมขอ้มูลทั้งหมดท่ีมีอยูใ่นระบบ ประกอบดว้ย

กระบวนการท างาน (Processes) ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง (Data) และกลุ่มคนท่ีมีอิทธิพลส่งผลกระทบโดยตรง
ต่อระบบ (Boundaries) ดงัน้ี 

 3.1.1 กระบวนการท างาน (Processes) เป็นการแสดงขั้นตอนการท างานต่างๆ ภายใน
ระบบ ประกอบดว้ย กระบวนกระบวนการท างานดงัน้ี  
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1)  ผูป้ระเมิน Login เขา้ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ กบัเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตท่ีใด ๆ ก็ไดทุ้กเวลา โดย ผูป้ระเมิน 
Login เขา้ระบบดว้ย UserName/Password ท่ีใชก้บัระบบงานทะเบียน
นกัศึกษา 

2) ผูป้ระเมินเลือกรายวชิาท่ีตอ้งการประเมิน 
3) ผูป้ระเมินกรอกแบบประเมินออนไลน์ จนครบทุกวชิาท่ีเรียน/สอนใน

ภาควชิานั้นๆ 
4) ผูป้ระเมินกรอกแบบส ารวจความพึงพอใจในการใชร้ะบบประเมินฯ 
5) ระบบประมวลผลการประเมินพร้อมรายงานทนัทีหลงัจากเรียกดูรายงาน

ประเมิน 
 3.1.2 ขอ้มูล (Data) เป็นการแสดงขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบโดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

1) ขอ้มูลแฟ้มผูใ้ช ้    
2) ขอ้มูลวชิา     
3) ขอ้มูลแบบประเมิน        
4) ขอ้มูลค าถาม 
5) ขอ้มูลค าตอบ แบบRating           
6) ขอ้มูลค าตอบ แบบปลายเปิด 

3.2 แบบจ าลองลอจิคอลของระบบ (Logical Modeling) 
เป็นขั้นตอนของการน าขอ้มูลท่ีรวบรวมไดม้าเป็นแนวทางในการสร้างแผนภาพการไหลขอ้มูล 

(Data Flow Diagram) เพื่อแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูลกบักระบวนการท างาน และค าอธิบาย 
กระบวนการท างาน (Process Description) ดงัน้ี 
 
 

 

 

 

 

 

               
 
                        ภาพท่ี 1 Context Diagram ระบบการประเมินการเรียนการสอนออนไลน์  
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จากภาพท่ี 1 แสดงแผนภาพ Context Diagram ของระบบการประเมินผลการเรียนการสอน
ออนไลน์ เป็นการออกแบบแผนภาพกระแสขอ้มูลในระดบัท่ี  0 ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัระบบในการให้ขอ้มูลและรับขอ้มูลขององค์ประกอบของระบบ จะมีกลุ่มท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ระบบ โดยสามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ ผูส้ร้างแบบสอบถาม ผูต้อบแบบสอบถามและผูต้รวจสอบ
แบบสอบถาม โดยมีรายละเอียดของการน าขอ้มูลเขา้และขอ้มูลออกดงัน้ี 

1) เจา้หนา้ท่ี หรือ Admin มีขอ้มูลเขา้สู่ระบบ ดงัน้ี ขอ้มูล Login เขา้สู่ระบบ ขอ้มูลการ
ปรับปรุงรายวิชาของแต่ละเทอม และขอ้มูลไหลออกจากระบบคือขอ้มูลการประเมินผลการเรียนการ
สอนของแต่ละรายวชิา 

2) นกัศึกษาหรือผูต้อบแบบประเมิน มีขอ้มูลเขา้สู่ระบบ ดงัน้ี ขอ้มูล Login และขอ้มูล
การประเมินการเรียนการสอนของแต่ละรายวชิาในแต่ละเทอม 

3) อาจารยป์ระจ ารายวชิา มีขอ้มูลเขา้สู่ระบบดงัน้ี ขอ้มูล Login และขอ้มูลไหลออกจาก
ระบบคือ สรุปรายงานการประเมินผลแต่ละรายวชิาของแต่ละเทอม 

 
 

3.4 การออกแบบหน้าจอส าหรับติดต่อกบัผู้ใช้ (Graphics User Interface)  
ในขั้นตอนการออกแบบระบบผูว้จิยัไดท้  าการออกแบบหนา้จอส าหรับติดต่อกบัผูใ้ชใ้นลกัษณะ

ท่ีเรียกวา่ Graphics User Interface เพื่อให้ง่ายต่อการใชง้านของผูใ้ช ้ โดยแบ่งการออกแบบออกเป็น 2 
ส่วน คือ การออกแบบขอ้มูลน าเขา้ (Input Design) และการออกแบบผลลพัธ์ (Output  Screen) 

 1 การออกแบบขอ้มูลน าเขา้ (Input Design) 
ในขั้นตอนการออกแบบขอ้มูลน าเขา้ผูว้ิจยัด าเนินการพฒันาโดยการสอบถามความ

ตอ้งการของผูใ้ช้ และได้ศึกษาการออกแบบขอ้มูลน าเขา้จากเวบ็ไซต์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบ โดยจะ
ยกตวัอย่างการออกแบบขอ้มูลน าเขา้ ณ ท่ีน้ีเพียงบางส่วนเท่านั้น เน่ืองจากรูปแบบของรายงาน
สารสนเทศมีความเป็นมาตรฐานเดียวกนั 

 
 
 
 
 
                                     ภาพท่ี 2 แสดงหนา้จอการ Login เขา้สู่ระบบ 

 ภาพท่ี 2 เม่ือนกัศึกษาตอ้งการประเมินการเรียนการสอนในแต่ละเทอม นกัศึกษา ตอ้งใช ้
Username และ Password  ของนกัศึกษา เพื่อ  Login เขา้มาระบบ นกัศึกษาจะจอหนา้ต่างรายวชิาท่ี
นกัศึกษาลงทะเบียนของเทอม นั้น  ดงัภาพท่ี 3   

เขา้ระบบ 
Username  
Password  
 เขา้สู่ระบบ 
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 ล าดบัที ่ รหัสวชิา ช่ือวชิา เทอมที ่ อาจารย์ผู้สอน 

  X XXXX XXXXXXX X XXXXX 
  X XXXX XXXXXXX X XXXX 

 
 

          ภาพท่ี 3  แสดงรายวชิาของเทอมนั้นๆ ท่ีนกัศึกษาลงทะเบียน  

ภาพท่ี 3  แสดงรายวชิาของเทอมนั้นๆ ท่ีนกัศึกษาลงทะเบียน โดยนั้นศึกษาสามารถต๊ิกเลือกใน
เคร่ืองหมายท่ีก าหนดให้เพื่อ เขา้ประเมินของแต่ละรายวชิา  ดงัภาพท่ี 4 
 
 
ส่วนที ่1  กรุณาระบบคะแนนตามความคดิเห็น (ด้านกระบวนการเรียนการสอน) 
                                                              ดมีาก    ด ี   ปานกลาง    พอใช้    ควรปรับปรุง   

 

ด้านกระบวนการเรียนการสอน 
1, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                                                                              
2.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                                                                              
 
 ด้านตวัอาจารย์ 
3, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                                                                               
4.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                                                                               

                                  ภาพท่ี 4 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลการประเมินอาจารยแ์บบเลือกตอบ  
ส่วนที ่2  โปรดให้ข้อเสนอแนะเพิม่เตมิในประเดน็ต่อไปนี ้  

 ด้านอาจารย์ผู้สอน 
 
 
 
ด้านเนือ้หารายวชิา/เอกสาร/ส่ือการสอน 
 
 
 
  

        ภาพท่ี 4  ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลการประเมินอาจารยแ์บบปลายเปิด  
 
 

ประเมนิ 

เลอืก 
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เม่ือนกัศึกษาท าการประเมินของแต่ละรายวชิาแลว้ ใหน้กัศึกษาคลิกปุ่มประเมิน ดงัภาพท่ี 4  ซ่ึง
เม่ือนกัศึกษาท าการประเมินของรายวชิานั้นจะไม่แสดงอีก ดงัภาพท่ี 5  

 
 ล าดบัที ่ รหัสวชิา ช่ือวชิา เทอมที ่ อาจารย์ผู้สอน 

  X XXXX XXXXXXX X XXXXX 
 
 
                      ภาพท่ี 5 ภาพแสดงรายวชิาท่ียงัไม่ท าการประเมิน 

 

2 การออกแบบส่วนแสดงผล (Output Design)   
ในการออกแบบหน้าจอผลลพัธ์ ผูว้ิจยัได้ด าเนินการพฒันาโดยการสอบถามความ

ตอ้งการของผูใ้ช้ และไดศึ้กษาการออกแบบผลลพัธ์จากเวบ็ไซตท่ี์เก่ียวขอ้งกบัระบบ โดยไดอ้อกแบบ
หนา้จอผลลพัธ์ออกเป็น 2 รูปแบบดว้ยกนั คือ หนา้จอผลลพัธ์แสดงขอ้มูลทัว่ไป และหนา้จอ ผลลพัธ์
แสดงสารสนเทศในรูปแบบของไฟล ์Excel  โดยจะแสดงผลลพัธ์ในส่วนหนา้จอ ดงัภาพท่ี 6 

สรุปผลการประเมนิการเรียนการสอนเทอม x/xxxx 

                                                    ค่าเฉลีย่((𝑿)       ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 

1. ด้าน XXXXXXX                               9.99                    9.99                       
2. ด้าน XXXXXXX    9.99                    9.99                       

                       รวม   9.99                    9.99                       
 

   ภาพท่ี 6  แสดงสรุปผลการประเมินการเรียนการสอนแต่ละรายวชิา 

3.5 การพฒันาระบบงาน 
จากขั้นตอนการวเิคราะห์และออกแบบระบบ ท าให้ทราบถึงกระบวนการท างานของโปรแกรม

มากยิ่งข้ึน ส าหรับขั้นตอนการพฒันาระบบน้ีเป็นขั้นตอนการเขียนโปรแกรม ในการพฒันาระบบ
ประเมินผลการเรียนการสอนออนไลน์ ผูว้จิยัไดใ้ชเ้คร่ืองมือและกระบวนการต่าง ๆ ดงัน้ี คือ  

3.5.1 การศึกษาเอกสารต่าง ๆ  
3.5.2 การออกแบบโปรแกรม 
3.5.3 การเขียนโปรแกรมประมวลผล  

3.6 การทดสอบและติดตั้ง 
การทดสอบระบบติดตามและประเมินผลระบบประเมินผลการเรียนการสอนออนไลน์  ผูว้ิจยั

ระบบใชว้ธีิการทดสอบ คือ 
3.6.1 การทดสอบจะแบ่งการทดสอบโปรแกรมออกเป็น 6 ส่วนหลกัๆ ดงัน้ี 

3.6.1.1 การทดสอบการเขา้ใชง้าน  

เลอืก 
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3.6.1.2 การทดสอบการสร้างแบบสอบถาม 
3.6.1.3 การทดสอบการลบ และแกไ้ขแบบสอบถาม 
3.6.1.4 การทดสอบการสร้างแบบสอบถามโดยใชข้อ้มูลเดิมและการโอนขอ้มูลผูต้อบ 
แบบสอบถาม  
3.6.1.5 การทดสอบการการรายงานผลขอ้มูล 
3.6.1.6 การทดสอบการเพิ่มขอ้มูลรายวชิา  

 
3.7 การประเมินคุณภาพระบบสารสนเทศ 

3.7.1 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อระบบประเมินผลการเรียนการสอนออนไลน์ เป็น
แบบสอบถามส าหรับกลุ่มตวัอยา่งของผูท่ี้ใชร้ะบบ โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน ดว้ยกนั 

ตอนที่ 1 ดา้นขอ้มูลเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2  วดัความพึงพอใจกบัโดยใชว้ธีิแปลความหมายตามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั  
โดยส่ีขอ้แรก (1-4) เป็นส่วนของผูดู้แลระบบ (Administrator)   และในขอ้ท่ี 5 ถึงขอ้ท่ี 21 เป็น
ส่วนท่ีทั้งนกัศึกษาและผูดู้แลระบบประเมินคุณลกัษณะอ่ืนได ้  
   ส่วนของผู้บริหารจัดการระบบ     (ขอ้1 ถึงขอ้ 4) 

1.เพิ่ม ลด แกไ้ขขอ้มูลได ้                  
2.มีระบบจดัการขอ้มูล   
3.มีระบบเพิ่ม ลด แกไ้ขขอ้มูลผูบ้ริหารจดัการระบบ (Admin)    

4.มีระบบการค านวณและสรุปผลค่าสถิติเบ้ืองตน้ (𝑋, SD)  
   ส่วนของนักศึกษา ผู้บริหารจัดการระบบ     (ขอ้ 5 ถึงขอ้ 21) 
5.ความเรียบง่ายของโปรแกรม (Simplicity)        
6.ความสม ่าเสมอ (Consistency) 
7.เน้ือหา (Content)                                          
8.ระบบเนวิเกชัน่ (User-Friendly Navigation) 
9.คุณภาพของส่ิงท่ีปรากฎ (Visual Appeal) 
10.ความสามารถในการใชง้านใหดี้ในสภาพแวดลอ้มท่ีหลากหลาย (Compatibility) 
11.ระบบท างานต่างๆในเวบ็ไซตท์  าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
12.การใชภ้าษาเขา้ใจง่ายไม่ซบัซอ้น                 
13.ค าถามตรงประเด็นและมีประโยชน์  
14.ตวัอกัษร ความสม ่าเสมอและรูปแบบเหมาะสม 
15.ค าถามมีทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษก ากบัถูกตอ้ง    
16.การเช่ือมโยงค าถามท าใหเ้หมาะสม 
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17.ความรวดเร็วและสะดวกสบายในการใชโ้ปรแกรม          
18.มีระบบตรวจสอบแจง้เตือนความผดิพลาด 
19.จ านวนค าถามมีปริมาณเหมาะสม (ไม่มากไม่นอ้ยเกินไป) 
20.มีระบบLogin และ Logout ป้องกนัแกไ้ขขอ้มูลเม่ือท าแบบสอบถามเสร็จแลว้ 
21.มีระบบการลงทะเบียนส าหรับผูใ้ชใ้หม่ 
ตอนที่ 3   ขอ้ 22 เป็นค าถามปลายเปิด ขอความคิดเห็น ขอ้แนะน า 

 
สรุปผลการวจัิย    

จากการวิเคราะห์ขอ้มูลนกัศึกษาท่ีตอบค าถามในแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัความพึง
พอใจในคุณลกัษณะของโปรแกรมระบบประเมินผลการเรียนการสอนออนไลน์ ไดพ้บวา่นกัศึกษาใน
ระดบัปริญญาตรีทั้ง3คณะ จ านวน 50 คนน้ี มีความคิดเห็นใกลเ้คียงกนั โดยค่าเฉล่ียโดยรวมของกลุ่ม
คณะบริหารธุรกิจอยูท่ี่  4.69 ค่าเฉล่ียโดยรวมของกลุ่มคณะศิลปศาสตร์อยูท่ี่  4.72 และ ค่าเฉล่ียโดยรวม
ของกลุ่มคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีอยูท่ี่  4.70 ความพึงพอใจโดยรวมจะอยูใ่นระดบัดีมาก อีกทั้ง
เม่ือดูในกลุ่มของนกัศึกษาทั้งสามกลุ่มน้ีท่ีมีความเห็นไม่ต่างกนั  เน่ืองจากนกัศึกษาทั้ง3 คณะน้ีไดมี้
ความคุน้เคยกบัระบบ  eLearning  ของมหาวิทยาลยัอยู่แลว้ท่ีจะตอ้งมีการเขา้ระบบออนไลน์ผ่าน
อินเตอร์เน็ตเพื่อติดต่อกบัอาจารยผ์ูส้อน เพื่อเขา้ถึงเอกสารประกอบการเรียนการสอน และการทดสอบ
หรือการสอบกลางภาคและปลายภาคของอาจารยห์ลายๆท่านท่ีใช้ eLearning อยู่ในขณะน้ี ท าให้
นกัศึกษาทั้ง 3 คณะมีความคุน้เคยต่อการใชร้ะบบออนไลน์เขา้ท าแบบฟอร์มต่างๆ  และจากคะแนนใน
ตอนท่ี 2 จากแบบสอบถาม ในแต่ละส่วนของความพึงพอใจในระดบั 1ถึง5 โดยระดบั1 คือนอ้ยท่ีสุด 
และ ระดบั5 คือมากท่ีสุด จะมีคะแนนในขอ้ 5 ในเร่ืองของความเรียบง่ายของโปรแกรม (Simplicity) มี
ค่าเฉล่ียของทั้งสามคณะอยูท่ี่  4.32 (4.25,4.06,4.67) และในส่วนของขอ้ 8 ในเร่ืองของระบบ    เนวิเกชัน่ 
( User-Friendly Navigation)  มีค่าเฉล่ียของทั้งสามคณะอยูท่ี่  4.16 (4.19,4.19,4.11)   ในส่วนของขอ้15 
ในเร่ืองของค าถามท่ีมีทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษก ากบัถูกตอ้ง (Questions are both in Thai and 
English and translated correctly)  มีค่าเฉล่ียของทั้งสามคณะอยูท่ี่  4.26 (4.22,4.25,4.31)  และในขอ้ 18 
เร่ืองของ การมีระบบตรวจสอบแจง้เตือนความผิดพลาด (There is a monitoring system to alert about 
errors and a crash) มีค่าเฉล่ียของทั้งสามคณะอยูท่ี่  3.98 (3.94,3.94,4.06) นอกจากหวัขอ้ท่ีอา้งถึงทั้งส่ี
หวัขอ้น้ี หวัขอ้อ่ืนๆ จะมีค่าเฉล่ียมากกวา่ 4.50 ข้ึนไปทุกหวัขอ้   ขอ้มูลเหล่าน้ี ผูว้ิจยัจะไดน้ ามาใช ้เพื่อ
ปรับปรุงใหร้ะบบการประเมินผลการเรียนการสอนออนไลน์น้ีดียิง่ข้ึน   

นอกจากน้ี แบบสอบถามไดถู้กน าไปให้ผูค้วบคุมดูแลระบบในส่วนของ IT (สารสนเทศ) ของ
มหาวิทยาลยัและอาจารยอี์ก 4ท่านไดล้องระบบดู และท าแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัความพึง
พอใจในคุณลกัษณะของโปรแกรมระบบประเมินผลการเรียนการสอนออนไลน์ และส่ีขอ้แรกของตอน
ท่ี 2 ในส่วนความคิดเห็นของผูบ้ริหารระบบ (Administrator) เพื่อของความคิดเห็น สรุปไดว้า่ส่วนของ 

DP
U



ตอนท่ี2 ในแบบส ารวจ ผลการส ารวจพบว่า คะแนนจากส่ีข้อแรกซ่ึงเป็นส่วนของผูบ้ริหารระบบ 
(Administrator)จะมีคะแนนในระดบั 5 และ4 จากความพึงพอใจ ซ่ึงความเห็นน้ีไดจ้ากพนกังาน IT 2 
ท่านและอาจารย ์4 ท่าน ซ่ึงผลออกมาเป็นท่ีน่าพึงพอใจ ส่วนของตอนท่ี 3 ซ่ึงเป็นค าถามปลายเปิด ไดมี้ผู ้
แสดงความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะว่า ควรจะมีส่วนท่ีเก่ียวกบัการเช่ือมขอ้มูลจากฐานขอ้มูลกลางของ
มหาวิทยาลยั ท่ีผูท้  าแบบประเมินสามารถเลือกผูส้อนและวิชาไดจ้ากฐานขอ้มูลอาจารยผ์ูส้อน และวิชา
ต่างๆ ซ่ึงในกรณีน้ีจะตอ้งมีการเช่ือมโยงระบบเขา้กบัฐานขอ้มูลกลางของมหาวทิยาลยั  

เม่ือพิจารณาดา้นประสิทธิภาพของระบบน้ีในเร่ืองของเวลาในการท าแบบประเมิน นกัศึกษาได้
ใชใ้นการท าดีข้ึนและเร็วข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกบัระบบเดิม โดยใชเ้วลาประมาณ 5-10 นาที ลดจากเดิมได้
ถึงเกือบ 20 นาที  ทั้งน้ีระบบออนไลน์น้ียงัเอ้ืออ านวยให้นกัศึกษาสามารถท าการประเมินไดทุ้กสถานท่ี
และทุกเวลาท่ีนักศึกษาสะดวก  ตลอดจนการประเมินแบบออนไลน์น้ียงัช่วยลดการใช้ทรัพยากร
ส้ินเปลือง เช่นกระดาษ และลดพื้นท่ีในการจดัเก็บเอกสารไดอี้กดว้ย 
อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ   
 โปรแกรมท่ีพฒันาข้ึนมาน้ีมีรูปแบบ และการใช้งานตรงความตอ้งการ ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกบั
โปรแกรมสร้างแบบสอบถามอ่ืนๆ เช่น โปรแกรม Microsoft Word (ส่วนของการสร้างแบบสอบถาม
ออนไลน์)  โปรแกรม Google Forms โปรแกรม Zoho Survey และโปรแกรมอ่ืนๆ พบว่าในการใช้
โปรแกรมอ่ืนๆ เหล่าน้ี การค านวนขอ้มูลท าไดไ้ม่สะดวก ตอ้งมีการน าขอ้มูลออก (Export) เพื่อน าขอ้มูล
มาค านวนโดยใชโ้ปรแกรมอ่ืนอีกที 
 จากผลท่ีไดจ้ากการวิจยั ทางผูว้ิจยัจะสามารถน าผลน้ีมาใช้ในการปรับปรุงระบบ โดยในเร่ือง
ของการออกแบบและคุณลกัษณะของโปรแกรมในระบบ ผูว้ิจยัจะไดน้ าผลมาปรับปรุงระบบให้ดียิ่งข้ึน 
ทั้งน้ีเพื่อจะน าไปใช้จริงในเทอมต่อไปในเดือนตุลาคม 2558 น้ี โดยจะท าการปรับปรุงโปรแกรม และ
ทดลองใช้โปรแกรมก่อน รวมถึงสอบถามความเห็นจากผูใ้ช้อีกทีหน่ึง ทั้งน้ีอาจจะมีการใชแ้บบจ าลอง 
(Prototype) เขา้ช่วยด้วยในการพฒันาเพื่อการลดระยะเวลาในการพฒันาได้อีกด้วย ในเร่ืองของงาน
ขอ้มูลท่ียงัไม่ไดเ้ช่ือมต่อกบัฐานขอ้มูลหลกั (ฐานขอ้มูลกลาง) ของมหาวิทยาลยั (ในระบบ VisionNet) 
ซ่ึงทางผูว้ิจยัจะท าการศึกษาความเป็นไปไดใ้นการเช่ือมโยงขอ้มูลเหล่าน้ี โดยจะปรึกษากบัหน่วยงาน
ดา้นสารสนเทศ (หน่วย IT) เพื่อศึกษาความเป็นไปได ้และขออนุมติัโครงการสืบเน่ืองต่อไป  ทั้งน้ีถา้
ระบบใช้ได้และเป็นไปได้ด้วยดี  ในอนาคต ระบบน้ีสามารถน าไปใช้กับนักศึกษาในระดับบณัฑิต
วิทยาลยัของมหาวิทยาลยัไดเ้ช่นกนั เพื่อเพิ่มความสะดวกและลดค่าใช้จ่าย และลดขอ้ผิดพลาดในการ
ท างานต่อไป 
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การพฒันาระบบการให้บริการจ่ายยาผู้ป่วยนอก 
โรงพยาบาลสมเด็จพระพทุธเลศิหล้า 

Improvement Of Out-Patient Pharmacy Service At  
Somdejphraphutthalertla Hospital 

 
เจริญศรี  ชินวรากร 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาระบบการให้บริการจ่ายยาผูป่้วยนอก โรงพยาบาล
สมเด็จพระพุทธเลิศหลา้ เพื่อลดระยะเวลาการให้บริการจ่ายยาผูป่้วยนอก เป็นการวิจยัเชิงผสม (Mixed 
Method) ของการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Method) เป็นการสนทนากลุ่ม (Focus group) 
ของผูป้ฏิบติังานบริการจ่ายยาผูป่้วยนอก จ านวน 21 คน โดยระดมความคิด (Brain Storming) หาวิธีลด
ระยะเวลารอคอยรับยาของผูป่้วย สรุปเป็นแนวทางการปรับปรุงการปฏิบติังานบริการจ่ายยาผูป่้วยนอก 
และการวิจยัเชิงปฏิบติัการ (Action Research Method) เป็นการศึกษาผลการปฏิบติัตามวิธีการปรับปรุง
การปฏิบติังานบริการจ่ายยาผูป่้วยนอก ท่ีไดจ้ากการระดมความคิดของการสนทนากลุ่ม (Focus group) 
ตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ.2557ถึงเดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ.2558 น าเวลาท่ีใช้ก่อนการปรับปรุงระบบ
ปฏิบติังานมาวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) จากนั้นท าการพิจารณาความ
แตกต่างแบบรายคู่กบัระยะเวลาท่ีไดห้ลงัปรับปรุงระบบปฏิบติัการดว้ยสถิติ  Independent t – test  
 ผลการวจิยัพบวา่การศึกษาเวลาเปรียบเทียบก่อนและหลงัการปรับปรุงระบบการปฏิบติังาน
ระยะเวลาในการรอคอยรับยาของผูป่้วยลดลงอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (P<0.05) คือ 31.32 (9.60) 
นาที เปรียบเทียบกบัหลงัปรับปรุงคือ 26.79 (9.89) นาทีโดยเวลาท่ีใช้ในงานย่อยหลงัการปรับปรุง
ระบบการปฏิบติังานลดลงอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 8.24 (4.60) นาที เปรียบเทียบหลงัการปรับปรุง 
6.78 (5.18) นาที, P< 0.05 เวลารอคอยของใบสั่งยาระหว่างงานย่อยหลงัการปรับปรุงระบบการ
ปฏิบติังานลดลงอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 23.08 (9.37) นาที เปรียบเทียบกบัหลงัการปรับปรุงระบบ 
เวลาเฉล่ียเท่ากบั 20.01 (3.29) นาที, P<0.05 ผลการวจิยัสามารถใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐาน เพื่อเป็นแนวทาง
ในการศึกษาวจิยัและพฒันารูปแบบกระบวนการปฏิบติั น าไปสู่การวางนโยบายทั้งมาตรฐานการท างาน
ตลอดจนการก าหนดอตัราก าลงัในการบริการจ่ายยาผูป่้วยนอกใหเ้กิดผลลพัธ์ท่ีดียิง่ข้ึนต่อไป 
ค าส าคญั :  การพฒันาระบบการจ่ายยาผูป่้วยนอก / การลดระยะเวลาการรอคอย / ประสิทธิภาพ 
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Abstract 
 This research aimed to improve the drug dispensing service at  Somdejphraphut -thalertla 
Hospital, specifically to reduce the time in dispensing prescription drugs for out-patients. To fulfill 
this goal, the researcher initially employed a qualitative research method wherein twenty-one staff in 
charge of dispensing drugs to out-patients participated in focus group discussions to brainstorm ways 
to cut down the patients’ waiting time and develop guidelines on how to improve their work 
performance. The next step used an action research method wherein the recommendations of the focus 
group were implemented, followed by an analysis of the results through descriptive statistics 
(percentage and average) and independent t-tests. The period covered in this study was between 
September 2014 and February 2015. 
  The study found a statistically significant reduction in the out-patients’ waiting time, i.e., 
from 31.32 (±9.60) to 26.79 (±9.89) minutes (P <0.05).  The total time spent on carrying out 
related tasks (from receiving the prescriptions to issuing the queue numbers, record keeping, prepare 
on prescription drugs, check up the medicine right, and dispensing the drugs) was also cut down 
substantially, from 8.24 (±4.60) to 6.78 minutes (±5.18) (P<0.05).  In particular, the time moving 
the prescriptions between related tasks was cut down from 23.08 (±9.37) to 20.01 (±3.29) minutes 
(P<0.05). 
 In conclusion, the findings from the study could be used as one of the benchmarks for 
future research and formulation of guidelines on improving the standards of drug dispensing services 
for out-patients and human resource planning. 
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บทน า 
 รัฐบาลก าหนดยุทธศาสตร์ในการพฒันาระบบราชการไทยในช่วงระยะเวลาปี พ.ศ.2551-
พ.ศ.2555 ประเด็นแรก คือ ยกระดบัการให้บริการและการท างานเพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจใน
ระบบราชการ โดยมีตวัช้ีวดั คือ ระดบัความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการและการด าเนินงาน
ของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (สนง.คณะกรรมการพฒันาระบบ
ราชการ.2555) นโยบายน้ีส่งผลให้โรงพยาบาลตอ้งมีการประกันคุณภาพและประสิทธิภาพในการ
ให้บริการแก่ประชาชนอย่างต่อเน่ือง เพื่อสนองต่อความคาดหวงัและความตอ้งการของประชาชนให้
เกิดความพึงพอใจสูงสุด 
 เคร่ืองมือหน่ึงท่ีโรงพยาบาลพิจารณาน ามาใช ้คือ การศึกษาการท างาน (Work Study) เพื่อ
น าข้อมูลท่ีหาได้มาบริหารจดัการ ปรับกระบวนการให้เหมาะสม ด้วยวิธีการศึกษาการท างาน ซ่ึง
ประกอบดว้ยการศึกษาวิธีการท างาน (Method Study) การวดังาน (Work Measurement) (จุฑามาศ เรือง
จุย้.2555) การศึกษาวิธีการท างานเป็นการวิเคราะห์กระบวนการท างานในแต่ละขั้นตอนวา่ควรตดัหรือ
ลดกระบวนการท างานท่ีก่อให้เกิดความสูญเสียออกไป รวมถึงการพฒันามาตรฐานการท างาน การ
ปรับปรุงวิธีการท างานเพื่อให้มีประสิทธิภาพ ส าหรับการวดังาน (Work measurement)  น ามาใช้ใน
การศึกษาพฒันางานเภสัชกรรมโรงพยาบาล ผลท่ีไดคื้อ ค่าเวลามาตรฐาน (Standard time) ซ่ึงช่วย
หัวหน้างานในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหน่วยงานของตน เพื่อปรับปรุง
กระบวนการท างาน ก าหนดบุคลากร ค่าจา้งแรงงานและตน้ทุนของกระบวนการท างาน แนวคิดแบบลีน
เป็นอีกแนวคิดหน่ึงท่ีสามารถน ามาใชป้รับปรุงประสิทธิภาพการบริการ ใหมี้ความรวดเร็วมากข้ึน โดยมี
จุดมุ่งหมายในการขจดัความสูญเปล่า (Waste) ท าให้มองเห็นส่ิงท่ีก่อให้เกิดความสูญเปล่า เห็นกิจกรรม
ท่ีเพิ่มคุณค่า (Value Added Activity : VA) และกิจกรรมท่ีไม่เพิ่มคุณค่า (Non Value Added Activity : 
NVA) และเม่ือเดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ.2557 ท่ีผ่านมา โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้ ไดรั้บเลือก
เป็นโรงพยาบาลน าร่องในการน าระบบแนวคิดแบบลีนมาใชพ้ฒันาประสิทธิภาพการให้บริการแก่ผูป่้วย
ใหมี้ความรวดเร็ว ตามความคาดหวงัและความตอ้งการของผูรั้บบริการ 
 งานบริการจ่ายยาผูป่้วยนอกโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้มีปัญหาจากการให้บริการ
ผูป่้วยท่ีมีจ านวนมาก โดยจากรายงานสถิติงานบริการเภสัชกรรมในปี พ.ศ.2554, 2555และ2556 มี
ผูรั้บบริการท่ีงานบริการจ่ายยาผูป่้วยนอกเท่ากบั 179,526 คน 180,138 คนและ 183,498 คน ตามล าดบั 
จากการส ารวจระยะเวลาในการรอรับยาของงานบริการจ่ายยาผูป่้วยนอกโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธ
เลิศหลา้ในปี พ.ศ.2554 เท่ากบั 30.36 นาทีต่อใบสั่งยา ปีพ.ศ.2555 เท่ากบั 30.33 นาทีต่อใบสั่งยาและปี
พ.ศ.2556 เท่ากบั 26.92 นาทีต่อใบสั่งยา และผลส ารวจความพึงพอใจของงานบริการด่านหน้าของ
โรงพยาบาล ซ่ึงประกอบดว้ยงานเวชระเบียน การคดักรองผูป่้วย การตรวจรักษาโรค ศูนยเ์ปล ธนาคาร
เลือด การเงินและงานบริการจ่ายยา มีระดบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการหรือผูป่้วย อยูใ่นล าดบัเกือบ
ต ่าสุดเม่ือเปรียบเทียบกับจุดบริการอ่ืนๆของงานบริการด่านหน้าหรือแผนกผูป่้วยนอก ท าให้มีการ
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ร้องเรียนเร่ืองระยะเวลาในการรอรับยา ในปี พ.ศ.2554 จ านวน 22 คร้ัง ปี พ.ศ.2555 จ านวน 36 คร้ังและ
ในปี พ.ศ.2556 จ านวน 54 คร้ัง ซ่ึงเพิ่มมากข้ึนในปีถดัมา 

 ซ่ึงพบว่าไม่สอดคลอ้งกบันโยบายของรัฐบาลท่ีมีเป้าประสงค์เพื่อให้ประชาชนมีความพึง
พอใจ ประกอบกบัเข็มมุ่งการพฒันาคุณภาพโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้ ปี พ.ศ. 2557 (แผน
ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้ ปี 2557-2561) ท่ีมุ่งจะลดระยะเวลารอคอยรับบริการ
ในแผนกผูป่้วยนอก (งานบริการด่านหน้า) ท าให้ตอ้งตระหนกัถึงความส าคญัของนโยบายและเข็มมุ่ง
ของการพฒันาคุณภาพโรงพยาบาล ตามนโยบายของรัฐบาลและแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสมเด็จ
พระพุทธเลิศหลา้ 
  

วตัถุประสงค์การวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาขั้นตอนวธีิการท างานบริการจ่ายยาผูป่้วยนอก 
 2. เพื่อพฒันาการออกแบบปรับปรุงวธีิการปฏิบติังานในห้องจ่ายยาผูป่้วยนอกใหมี้ 
ประสิทธิภาพ สามารถลดระยะเวลาในการรอคอยรับยาของผูป่้วย (Waiting Time) 
 
ขอบเขตการวจัิย 
 การศึกษาวจิยัคร้ังน้ี มุ่งศึกษาเร่ือง การพฒันาระบบการให้บริการจ่ายยาผูป่้วยนอก 
โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้ มีขอบเขตของการวิจยัดงัน้ี 

 

ขอบเขตด้านประชากร : คือ กลุ่มบุคลากรผูป้ฏิบติังานบริการจ่ายยาผูป่้วยนอก ซ่ึงประกอบดว้ย เภสัช
กรจ านวน 6 คนและเจา้หนา้ท่ีอ่ืนๆจ านวน 15 คน รวมเป็นจ านวน 21 คนและใบสั่งยาท่ีมาถึงหอ้งจ่ายยา
ผูป่้วยนอกในช่วงเวลา 8.30 น. – 12.30 น. ในวนัจนัทร์ – วนัศุกร์ เป็นเวลา 4 สัปดาห์ ติดต่อกนัรวมเป็น 
20 วนั 
 

ขอบเขตด้านเนือ้หา : การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงผสม (Mixed Methodology)  ของการวจิยัเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research Method) และการวจิยัเชิงปฏิบติัการ (Action Research Method) โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 
การวจิยัเชิงคุณภาพ แบ่งเป็น 2 มิติ คือ  
 1. การศึกษาเอกสาร (Document Analysis) และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยครอบคลุมเน้ือหา
เก่ียวกบัการศึกษาวธีิการท างานและระยะเวลาในการรอคอยในการบริการของฝ่ายเภสัชกรรม การลด
ระยะเวลารอคอยรับยาของผูป่้วยนอก ระบบแถวคอย (Queuing System) และแนวคิดแบบลีน (Lean 
thinking) 
 2. การระดมสมอง (Brainstorming) โดยการรวมกลุ่มของผูป้ฏิบติังานบริการจ่ายยาผูป่้วย
นอก เพื่อหาวธีิการลดระยะเวลาในการรอคอยรับยาของผูป่้วย 
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 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ เป็นการมุ่งศึกษาการปฏิบติัตามวิธีการปรับปรุงการปฏิบติังาน
บริการจ่ายยาผูป่้วยนอก ในส่วนของระยะเวลาท่ีใชใ้นงานยอ่ย (Used time in element) เวลารอคอยของ
ใบสั่งยาระหวา่งงานยอ่ย (Delayed time between element) และระยะเวลาในการรอคอยรับยาของผูป่้วย 
(Waiting time) ก่อนและหลงัการปรับปรุงการปฏิบติังานจากใบสั่งยาท่ีมาถึงห้องจ่ายยาผูป่้วยนอกใน
ช่วงเวลา 8.30 น. – 12.30 น. ในวนัจนัทร์ – วนัศุกร์ เป็นเวลา 4 สัปดาห์ ติดต่อกันรวมเป็น 20 วนั       
จากนั้นน าเวลาท่ีได้ก่อนและหลังการปรับปรุงระบบปฏิบติังานมาวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) และท าการพิจารณาความแตกต่างแบบรายคู่ระหว่างระยะเวลาท่ีได้ก่อนและ
หลงัปรับปรุงระบบปฏิบติัการดว้ยสถิติเชิงอนุมาน (Independent t – test) 
 

ขอบเขตด้านระยะเวลา  
 ท าการวจิยัและท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลตั้งแต่เดือน  
กนัยายน 2557 – กุมภาพนัธ์ 2558 
 

ขอบเขตทางด้านพืน้ที ่ 
 งานบริการจ่ายยาผูป่้วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้ 
 จ.สมุทรสงคราม 
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กรอบแนวคดิในการวจิัย 
 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

Input 

 การศึกษาแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 
Input 

ขอ้มูลขั้นตอนการปฏิบติังานปัจจุบนัของ
กิจกรรมการใหบ้ริการจ่ายยาผูป่้วยนอก 

 ขอ้มูลเวลาใหบ้ริการงานยอ่ย 
 ขอ้มูลเวลารอคอยใบสัง่ยาระหวา่ง

ใหบ้ริการงานยอ่ย 
 ขอ้มูลเวลาในการรอคอยรับยา 

Process  กระบวนการปรับปรุงตามแนวคิด/เคร่ืองมือ ไดแ้ก่ 
 การศึกษาวธีิการท างาน (Work Study) 
 การวดัผลการท างาน (Work Measurement)  
 แนวคิดระบบแถวคอย (Queuing System) 
 พิมพเ์ขียวงานบริการ (Service blueprint) 
 แนวคิดแบบลีน (Lean thinking) 

 

 
 
 

Output 

    รูปแบบและขั้นตอนการปฏิบติังานแบบใหม่ท่ีสามารถลดระยะเวลาการใหบ้ริการจ่ายยาผูป่้วยนอก 
 

Outcome 

    การพฒันาคู่มือปฏิบติังานใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการจ่ายยา  

ภาพที ่1-1 กรอบแนวคิดในการวจัิย 

ท่ีมา  : ดดัแปลงจาก : วจิิตร ตณัฑสุทธ์ิและคณะ, 2550 
 : วจิิตร ตณัฑสุทธ์ิและคณะ, 2550 
 : กลัยา วานิชบญัชา, 2553, 
 Proctor , Robert A. (1994) 
 : Bitner, Mary Jo, Amyl. Ostrom,  and Felicia N. Morgan. (2007) 
 : Wowack & Jones, (2003) 
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วธีิด าเนินการวจัิย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ยทุธศาสตร์ประเทศไทยในการพฒันาระบบราชการไทยปี พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2555 เพื่อ
ยกระดบัการใหบ้ริการและการท างานใหป้ระชาชนมีความพึงพอใจส่งผลใหโ้รงพยาบาลตอ้งมีการ
ประกนัคุณภาพและประสิทธิภาพในการใหบ้ริการ โดยก าหนดยทุธศาสตร์ท่ีมุ่งจะลดระยะเวลารอ
คอยรับบริการในแผนกผูป่้วยนอก ประกอบกบัห้องจ่ายยาผูน้อกไดรั้บการร้องเรียนเร่ืองระยะเวลา
ในการรอรับยาในปี พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2556 จ านวน 22 คร้ัง/ปี  36 คร้ัง/ปี  และ 54 คร้ัง/ปี ซ่ึงเพิ่ม
มากข้ึน จึงศึกษาและเก็บรวบรวมขอ้มูลจากต ารา เอกสารต่าง ๆ และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 น าขอ้มูลท่ีไดม้าสร้างเคร่ืองมือส าหรับการเก็บขอ้มูลโดยแบ่งเป็น 
1. การวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Method) 
2. การวจิยัเชิงปฏิบติัการ (Action Research Method) 

 การวจิยัเชิงคุณภาพเป็นการสนทนากลุ่ม (Focus group) ของผูป้ฏิบติังานบริการจ่ายยา
ผูป่้วยนอก จ านวน 21 คน แบ่งเป็น เภสัชกรจ านวน 6 คนและเจา้หนา้ท่ีอ่ืนๆ จ านวน 15 คน โดย
ระดมความคิด (Brain Storm) หาวธีิลดระยะเวลารอคอย โดยใชพ้ิมพเ์ขียวงานบริการมาศึกษา
ขั้นตอนการท างาน วดัผล และใชแ้นวคิดแบบลีนในการลดความสูญเปล่า ดว้ยการก าจดัส่ิงท่ีไม่
จ  าเป็น ปรับขั้นตอน รวบงานเขา้ดว้ยกนัหรือท าใหง้านง่ายข้ึน ประยกุตร์ะบบแถวคอยใหส้ั้นลง
เป็นการลดระยะเวลา 

 การวจิยัเชิงปฏิบติัการเป็นการศึกษาผลการปฏิบติังานตามวธีิการปรับปรุง ท่ีไดจ้ากการ

ระดมความคิด 

 น าขอ้มูลท่ีไดม้าวเิคราะห์ สังเคราะห์ ประมวล แปลความหมาย สรุปผล  
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สรุปผลการวจัิย 
 การศึกษากระบวนการท างานของงานบริการจ่ายยาผูป่้วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธ
เลิศหลา้ จากการเก็บขอ้มูลเวลาท่ีใชใ้นงานยอ่ย เวลารอคอยของใบสั่งยาระหวา่งงานยอ่ย ระยะเวลารอ
คอยรับยาของผูป่้วย จากการสุ่มใบสั่งยาทุกใบท่ี 5 ของใบสั่งยาท่ีมาถึงห้องจ่ายยาผูป่้วยนอกในช่วงเวลา 
8.30 – 12.30 น. วนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์ 4 สัปดาห์ติดต่อกนั รวมเป็น 20 วนั พบว่ากระบวนการท างานใน
งานยอ่ยนั้น  เวลาท่ีใชใ้นงานยอ่ยขั้นตอนท่ีใชร้ะยะเวลามากท่ีสุดคือ การจดัยาตามฉลาก ใช้เวลา 6.34 
(4.01) นาที คิดเป็นร้อยละ 76.94 ของเวลาท่ีใช้ในงานย่อยทั้งหมด และเวลารอคอยของใบสั่งยา
ระหว่างงานย่อย ขั้นตอนท่ีใช้ระยะเวลามากท่ีสุด คือ การรอป้อนขอ้มูลในคอมพิวเตอร์ ใชเ้วลา 7.69 
(4.89) นาที คิดเป็นร้อยละ 33.32 ของเวลารอคอยของใบสั่งยาระหวา่งงานยอ่ยทั้งหมด และการรอส่ง
มอบยาแก่ผูป่้วย ใชเ้วลา 6.62 (5.01) นาที คิดเป็นร้อยละ 28.68 และพบวา่เวลาเฉล่ียท่ีใชใ้นงานยอ่ย 
(Used time in element) ใชเ้วลาทั้งหมด 23.08 (9.37) นาที ส่งผลให้ระยะเวลาในการรอคอยรับยาของ
ผูป่้วย (Waiting time) คือ 31.32 (9.60) นาที 
 การพฒันาปรับปรุงระบบวธีิการปฏิบติังานในหอ้งจ่ายยาผูป่้วยนอก พบวา่ ผลจากการระดม
ความคิด (Brainstorming) เจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานบริการจ่ายยาผูป่้วยนอกและการสนทนากลุ่ม (Focus 
group) เฉพาะเภสัชกร มีแนวทางปฏิบติัเพื่อลดระยะเวลารอคอยรับยา ดงัน้ี 
 1. เวลาท่ีใชใ้นการจดัยาตามฉลากยาใชร้ะยะเวลารอคอยนาน ปรับโดยการให้เจา้หนา้ท่ี ท่ี
ประจ าตูจ้ดัยาในแต่ละจุด ไดแ้ก่ผูรั้บผิดชอบจดัยาตูห้มายเลข 3 มาช่วยจดัยาฉีด จดัยาตูเ้ยน็ในต าแหน่ง
ของเจา้หนา้ท่ี ซ่ึงรับผิดชอบจดัยาตูห้มายเลข 4 และยา้ยตูย้าฉีดจากหลงัห้องมาใกลก้บับริเวณตูย้าอ่ืนๆ
แทน 
 2. ปรับพื้นท่ีบริเวณท่ีจดัยาซ่ึงคบัแคบ ท าให้เจา้หน้าท่ีประจ าตูย้าท่ีวา่งงานกวา่ไม่สามารถ
เขา้มาให้การช่วยเหลือ จึงปรับโต๊ะวางยาบริเวณตรงกลางพื้นท่ีใช้เป็นชั้นวางยาแทน เพื่อให้วางยาได้
จ  านวนเพิ่มข้ึนและมีพื้นท่ีส าหรับการเดินในการเขา้ไปช่วยจดัยาให้มีเพิ่มมากข้ึน ท าให้มีการไหลของ
เจา้หนา้ท่ีจดัยาตูอ่ื้นท่ีวา่งงานกวา่ สามารถเขา้ไปช่วยงานในบริเวณตูย้าท่ีมีการรอจดัยาไดเ้พิ่มมากข้ึน  
 3. ปรับให้มีการเตรียมแบ่งบรรจุยา (Pre pack) ไวก่้อนและมดัรวมยาชนิดแผงท่ีมีการใช้
บ่อยตามจ านวนท่ีแพทยส์ั่ง 
 4. จากจุดจดัยาไปยงัจุดท่ีเภสัชกรตรวจสอบยา ซ่ึงมีระยะเวลารอคอยนาน ปรับโดยจดั
เจา้หนา้ท่ีจากจุดป้อนขอ้มูลลงคอมพิวเตอร์ไปช่วยส่งตะกร้ายาท่ีจดัเสร็จแลว้ ส่งให้เภสัชกรตรวจสอบ
ความถูกตอ้งของยา เป็นการปฏิบติัหน้าท่ีน้ีเสริมกบัเจา้หน้าท่ีงานด่วน ซ่ึงท าหน้าท่ีส่งตะกร้ายาจดัยา
เสร็จแลว้ท่ีจุดตรวจสอบยา 
 5. ปรับเพิ่มเภสัชกรจากงานอ่ืนมาช่วยขณะท่ีมีผูม้ารับยาจ านวนมากในช่วงเวลา 11.00-
12.30 น. 
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 6. ปรับระบบคิวด่วนท่ีมียารายการเดียว แยกคิวออกไป โดยไม่ตอ้งรอรับบตัรคิว  
(ช่อง 601) เป็นการลดความยาวของแถวคอยและลดระยะเวลาในการแจกบตัรคิว 
 7. ปรับใช้โทรศพัท์ในการติดต่อแพทยผ์ูต้รวจ กรณีมีปัญหาจากการสั่งใช้ยา โดยตรงแทน
การใชเ้จา้หนา้ท่ีเดินไปเพื่อปรึกษาเร่ืองการสั่งยาของแพทยท่ี์หอ้งตรวจโรค 
 8. ปรับให้มี เจ้าหน้า ท่ี งานด่วนส าหรับจัดการกับปัญหาการจัดยาผิดและการป้อน
ขอ้มูลคอมพิวเตอร์ผดิท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติังานเพื่อความรวดเร็วในการแกไ้ขขอ้ผดิพลาด 
 9. ปรับใหเ้ภสัชกรผูจ่้ายยาเรียกเจา้หนา้ท่ีซ่ึงอยูบ่ริเวณชั้นวางยา ส่งตะกร้ายาของผูป่้วยท่ีถูก
เรียกรับยาแลว้ แต่ยงัไม่มารับจากท่ีเก็บไวม้าให้ เพื่อแกปั้ญหาการเดินไปและกลบัของผูป่้วยท่ีมาขอรับ
ยาท่ีเรียกตามคิวผา่นไปแลว้ 
 10. ปรับแกโ้ต๊ะส าหรับวางตะกร้ารอจ่ายยามาใกลก้บับริเวณท่ีเภสัชกรจ่ายยา โดยใช้เป็น
โตะ๊ท่ีมีลอ้เล่ือนแทน 
 11. ปรับเพิ่มช่องทางด่วนในการตรวจสอบยาและส่งมอบยาแก่ผูป่้วยคิวด่วน 
 12. ปรับแก้ Default ในคอมพิวเตอร์ให้ตรงกับวิธีใช้ยาท่ีแพทย์สั่งใช้บ่อยๆ เพื่อลด
ระยะเวลาในการป้อนขอ้มูลในคอมพิวเตอร์เพื่อแกไ้ขวิธีใชย้าท่ีถูกตั้งไวใ้น Program ให้ตรงกบัวิธีใชย้า
ท่ีแพทยส์ั่งใชคู้่กบัผูป่้วย 
 เม่ือน าแนวทางการปรับปรุงการปฏิบติังานไปปฏิบติัในกระบวนการท างานและประเมินผล 
พบว่า หลงัการปรับปรุงระบบการปฏิบติังาน ระยะเวลาในการรอคอยรับยาของผูป่้วยลดลงอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ (P<0.05) คือ 31.32 (9.60) นาที เทียบกบัหลงัปรับปรุง 26.79 (9.89) นาที เวลาท่ี
ใชใ้นงานยอ่ยหลงัการปรับปรุงระบบการปฏิบติังานลดลงอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 8.24 (4.60) นาที 
เทียบกบัหลงัการปรับปรุง 6.78(5.18) นาที, P <0.05 เวลารอคอยของใบสั่งยาระหวา่งงานยอ่ยหลงัการ
ปรับปรุงระบบการปฏิบติังานลดลงอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ 7.69(4.89) นาที เทียบกับหลงัการ
ปรับปรุงระบบ เวลาเฉล่ียเท่ากบั 6.76(1.60) นาที, P<0.05 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาวิจยัเร่ือง การพฒันาระบบการให้บริการจ่ายยาผูป่้วยนอก โรงพยาบาล
สมเด็จพระพุทธเลิศหลา้ มีประเด็นส าคญัท่ีผูว้จิยัสามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
 1. การศึกษาขั้นตอนวิธีการท างาน (Work flow Analysis)    แตกต่างจากการศึกษาของจิตร
กร สุ่มมาตย ์(2551) พบวา่ ปริมาณการปฏิบติังานในกิจกรรมยอ่ยต่างๆต่อหน่ึงวนัท าการในงานบริการ
จ่ายยาผูป่้วย โรงพยาบาลนามน จงัหวดักาฬสินธ์ุ ประกอบดว้ย 6 ขั้นตอน ไดแ้ก่ (1)รับใบสั่งยาและติด
บตัรคิว ร้อยละ 2.60  (2)พิมพใ์บสั่งยาและสต๊ิกเกอร์ยา ร้อยละ 5.77  (3)จดัการฉลากยาร้อยละ 0  (4)จดั
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ยาและติดฉลากยาร้อยละ 21.70  (5)ตรวจสอบความถูกตอ้งของยาท่ีจดั ร้อยละ 5.90 (6)เรียกช่ือผูป่้วย
และใหค้  าแนะน า ร้อยละ 5.69 
 แตกต่างกบัการศึกษาของ ประกอบ จิตตระการและคณะ (2555) ซ่ึงศึกษาเวลามาตรฐานท่ี
ใชใ้นการจ่ายยาผูป่้วยนอก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค ์ดว้ยวิธี Stop-watch time technique พบวา่
การจ่ายยาในแผนกผูป่้วยนอกประกอบดว้ยงานยอ่ยหลายขั้นตอน แบ่งเป็น (1)การพิมพใ์บสั่งยา  (2)การ
ติดฉลากยา  (3)การจดัยา  (4)การตรวจสอบยา  (5)การจ่ายยา แตกต่างท่ีโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศ
หลา้ มีขั้นตอน รับใบสั่งยาจากผูป่้วยและให้ล าดบัคิว ส่วนการติดฉลากยา รวมอยูใ่นขั้นตอนการจดัยา
ตามฉลากยาหรือใบสั่งยา 
 แตกต่างกบัการศึกษาของ ปริญดา จนัทร์บรรเจิดและคณะ (2554) ซ่ึงศึกษาและออกแบบ
ระบบงานบริการจ่ายยาผูป่้วยนอก โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ประกอบดว้ย 9 ขั้นตอน คือ (1)การออก
บตัรคิว  (2)การคิดราคายา  (3)การติดฉลากยา  (4)การจดัยาเม็ด  (5)การจดัยาน ้ า  (6)การตรวจเช็คยา  
(7)การเรียกคิดช าระเงิน  (8)การติดต่อกบัเจา้หนา้ท่ีการเงิน  (9)การจ่ายยา แตกต่างกนัท่ี ขั้นตอนการคิด
ราคายา การจดัยาเม็ด การจดัยาน ้ า การเรียกคิวช าระเงินและการติดต่อเจา้หนา้ท่ีการเงิน งานบริการจ่าย
ยาผูป่้วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้ ประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน ไดแ้ก่ (1) รับใบสั่งยาจาก
ผูป่้วยและให้ล าดบัคิว  (2) การป้อนขอ้มูลในใบสั่งยาลงในคอมพิวเตอร์ (3) การจดัยาตามฉลากยาหรือ
ใบสั่งยา  (4) การตรวจสอบยา  (5) การส่งมอบยาแก่ผูป่้วยพร้อมค าแนะน าการใชย้า 

 ซ่ึงแตกต่างกบัการศึกษาของ จุฑามาศ เรืองจุย้ (2555) มีวิธีการท างานของงานบริการจ่ายยา
ผูป่้วยนอก โรงพยาบาลกระทุ่มแบน ประกอบดว้ย 6 ขั้นตอน แตกต่างกนัท่ีขั้นตอน การจบัคู่ใบสั่งยากบั
ยาท่ีจดัเสร็จแลว้เท่านั้น แตกต่างกบัการศึกษาของ Lin et al. (1999) ในขั้นตอนของการท ากิจกรรมมี 5 
ขั้นตอนไดแ้ก่ (1) รับใบสั่งยา  (2) การบนัทึกขอ้มูล  (3) การจดัยา  (4) การตรวจสอบยา และ (5) การจ่าย
ยา ต่างกนัท่ีไม่มีการแจกบตัรคิวส าหรับยา แตกต่างจากการศึกษาของ ทศันัย ประยูรหงส์และคณะ 
(2553) ซ่ึงศึกษางานและออกแบบงานระบบงานบริการจ่ายยาผู ้ป่วยนอก โรงพยาบาลพิมาย 
นครราชสีมา ประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน คือ (1) รับใบสั่งยาและพิมพฉ์ลากยา  (2) จบัคู่ฉลากกบัใบสั่งยา  
(3) จดัยา  (4) ตรวจสอบ  (5) จ่ายยา โดยพบว่ามีการรวมขั้นตอนการรับใบสั่งยาและพิมพฉ์ลากยาเขา้
ดว้ยกนั 

 
 2. การศึกษาเวลาที่ใช้ในงานย่อย (Used time in element) เวลารอคอยเฉลี่ยของใบส่ังยา

ระหว่างงานย่อย (Delayed time between element) การศึกษาระยะเวลาในการรอคอยรับยา (Waiting 
time) 

 เวลาที่ใช้ในงานย่อย (Used time in element) ขั้นตอนท่ีใชร้ะยะเวลามากท่ีสุด คือ การจดัยา
ตามฉลาก ใชเ้วลา 6.34 (4.01) นาที ซ่ึงตรงกบัการวเิคราะห์ความสูญเปล่า พบวา่ มีความสูญเปล่าท่ีเกิด
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นั้นเกิดจากการรออยูท่ี่ต  าแหน่งจดัยาตูท่ี้ 4 เพราะมีรายการยาจ านวนมาก และเจา้หนา้ท่ีจดัยาตอ้งไปหยิบ
ยาฉีดและยาตูเ้ยน็ การปรับผงัห้องเพื่อลด Motion และการปรับหนา้ท่ีการจดัยาใหม่ท าให้เวลาท่ีใชใ้น
การจดัยาตามฉลากลดลงอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P < 0.05) สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ จุฑามาศ เรือง
จุย้ (2555) พบว่าขั้นตอนการท างานท่ีใช้ระยะเวลานานท่ีสุดคือ การจดัยาตามฉลากยา ใช้เวลา 2.92 
(2.51) นาที สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Lin et al. (1999) ท่ีมีขั้นตอนในการจดัยานานท่ีสุด คือ 7.9 
นาที สอดคลอ้งกบั ประกอบ จิตตระการและคณะ (2555)  
 เวลารอคอยเฉลีย่ของใบส่ังยาระหว่างงานย่อย (Delayed time between element) ขั้นตอนท่ี
ใช้ระยะเวลามากท่ีสุด คือ การรอป้อนข้อมูลคอมพิวเตอร์ ใช้เวลา 7.69 (4.89) นาที ซ่ึงตรงกับ
การศึกษาของ ทศันัย ประยูรหงส์ (2553) ท่ีพบว่าขั้นตอนท่ีใช้ระยะเวลารอคอยเฉล่ียของใบสั่งยา
ระหวา่งงานยอ่ย (Delayed time between element) นานท่ีสุด คือการรอป้อนขอ้มูลลงในคอมพิวเตอร์ ใช้
เวลา 10.41 (9.35) นาที สอดคลอ้งกบัการศึกษาของจุฑามาศ เรืองจุย้ (2555) ซ่ึงพบวา่ขั้นตอนรอคอย
เฉล่ียของการรอป้อนขอ้มูลลงในคอมพิวเตอร์ ใชร้ะยะเวลามากสุดคือ 10.44 (9.85) นาที คิดเป็นร้อย
ละ 36.66 ของเวลารอคอยของใบสั่งยาระหวา่งงานยอ่ยทั้งหมด 
 เวลาในการรอคอยรับยา (Waiting time) สอดคลอ้งกบัการศึกษาของปริญดา จนัทร์บรรเจิด 
(2554) พบวา่ ระยะเวลารอรับยาเฉล่ีย คือ 46.11 (24.45 นาที) โดยหลงัการปรับปรุงระบบเวลารอรับ
ยาเฉล่ียลดลงอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P=0.010) การศึกษาระยะเวลาในการรอคอยรับยา (Waiting 
time) พบวา่ ห้องจ่ายยาผูป่้วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้ ใชเ้วลา 31.32 นาที ใชเ้วลารอ
คอยของใบสั่งยาระหวา่งงานยอ่ย (Delayed time between element) เท่ากบั 23.08 (9.37) นาที ซ่ึง
มากกว่าเวลาท่ีใช้ในงานย่อย (Used time in element) ซ่ึงเท่ากบั 8.24 (4.60) นาที สอดคลอ้งกบั
การศึกษาของ จุฑามาศ เรืองจุย้ (2555) ซ่ึงศึกษาระยะเวลาในการรอคอยรับยา (Waiting time) นั้น พบวา่
ห้องจ่ายยาผูป่้วยนอก โรงพยาบาลกระทุ่มแบนใช้เวลารอคอยของใบสั่งยาระหว่างงานย่อย (Delayed 
time between element) มากกวา่ระยะเวลาท่ีใชใ้นงานยอ่ย (Used time in element) โดยก่อนปรับปรุง
ระบบนั้น ใชเ้วลารอคอยรับยา 34.86 นาที จ  าแนกเป็นเวลารอคอยของใบสั่งยาระหวา่งงานย่อย 28.47 
นาที เวลาท่ีใชใ้นงานยอ่ย 6.39 นาที  
 
สรุป  
 การวิเคราะห์ขั้นตอนการปฏิบติังาน เป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษากระบวนการให้บริการ
เภสัชกรรมผูป่้วยนอก เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิเคราะห์หาสาเหตุของการเกิดขั้นตอนท่ีสูญเปล่า คือ แบบ
พิมพเ์ขียวงานบริการ (Service blueprint) และแนวคิดแบบลีน (Lean thinking) ในการหาขั้นตอนท่ีสูญ
เปล่าและหากิจกรรมยอ่ยท่ีไม่ก่อให้เกิดคุณค่า โดยการระดมความคิด (Brainstorming) และการประชุม
กลุ่ม (Focus group) กบัผูป้ฏิบติังานบริการเภสัชกรรมห้องจ่ายยาผูป่้วยนอกก่อนการปรับปรุงระบบการ
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ปฏิบติังาน มาใชเ้ป็นขอ้มูลในการวเิคราะห์หลงัจากการปรับปรุงระบบการปฏิบติังาน ดว้ยการวิเคราะห์
ระบบโดยใช้แนวคิดแบบลีน (Lean thinking) และเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงาน (Operation 
performance) ก่อนการปรับปรุงกระบวนการและหลงัจากปรับปรุงกระบวนการให้บริการจ่ายยาผูป่้วย
นอกดว้ยแนวทางในการวเิคราะห์ความสูญเปล่า หรือ DOWNTIME ท าให้ไดแ้นวทางในการพฒันาการ
ออกแบบปรับปรุงวธีิการปฏิบติังานในหอ้งจ่ายยาผูป่้วยนอกใหเ้กิดผลดีข้ึน สามารถลดระยะเวลาในการ
รอคอยรับยาของผูป่้วย (Waiting time) บรรลุตามวตัถุประสงค์ท่ีตั้งไว ้แต่อย่างไรก็ตาม การก าจดั
ขั้นตอนท่ีไม่มีคุณค่าหรือก่อให้เกิดความสูญเปล่านั้นทิ้งโดยท่ีคุณค่าเหล่านั้นตอ้งถูกดึงให้ผลิตคุณค่า
ออกมาโดยลูกคา้หรือผูป่้วย เพราะถา้เราผลิตคุณค่าท่ีไม่ใช่ความตอ้งการของผูป่้วย ก็เหมือนกบัเราก าลงั
ผลิตความสูญเปล่านัน่เอง การสร้างคุณค่าและก าจดัความสูญเปล่าควรท าอยา่งต่อเน่ืองในกระบวนการ
ให้บริการเภสัชกรรมผูป่้วยนอก ท่ีเกิดข้ึนตามหลกัการของแนวคิดลีน (Lean thinking) ในการปรับปรุง
กระบวนการใดๆตามแนวคิดแบบลีน (Lean thinking) ไม่อาจก าจดัความสูญเปล่าให้หมดไปทั้งหมดได ้
ดว้ยการปรับปรุงภายในหน่วยงานใดหน่วยงานหน่ึง หรือกระบวนการใดกระบวนหน่ึงเพียงอยา่งเดียว 
จ าเป็นตอ้งมีการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ืองตลอดทั้งสายธารคุณค่าหรือทั้งโซ่คุณค่า (Value chain) เพราะทุก
กระบวนการตอ้งมีการติดต่อประสานงานร่วมกบัหน่วยงานอ่ืนๆและส่งต่อคุณค่าท่ีผูป่้วยหรือลูกคา้
ตอ้งการระหว่างกนั ซ่ึงอาจส่งผลให้การก าจดัขั้นตอนท่ีเป็นความสูญเปล่าของกระบวนการหน่ึงกลบั
สร้างความสูญเปล่าให้เกิดแก่อีกกระบวนการหน่ึงได้ ดังนั้น การปรับปรุงโดยแนวคิดแบบลีนไม่
สามารถก าหนดระยะเวลาในการปรับปรุงท่ีแน่นอนได ้ทั้งยงัไม่สามารถส าเร็จภายในระยะเวลาอนัสั้น 
แต่ตอ้งอาศยัความร่วมมือจากผูเ้ก่ียวขอ้งทุกคนอยา่งต่อเน่ืองและไม่มีวนัส้ินสุด 
 การปรับปรุงกระบวนการปฏิบติังานโดยแนวคิดแบบลีนท าให้เกิดประโยชน์สามารถลด
ระยะเวลาในการรอคอยรับยาของงานบริการจ่ายยาผูป่้วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้ เกิด
การพฒันางานเป็นแนวทางในการปฏิบติังานใหม่และยงัสามารถปรับปรุงเปล่ียนไปตามบริบทท่ีเกิดข้ึน
ต่อเน่ืองไดอ้ยา่งย ัง่ยนื   
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ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
 1. ควรมีการประเมินผลถึงค่าใช้จ่ายในดา้นการบริการ ร่วมกบัค่าใช้จ่าย/ค่าสูญเปล่า ท่ีเกิด
จากการรอคอย เพื่อสร้างแนวทางในการด าเนินการต่อไป ใหเ้กิดผลสูงสุดในการปฏิบติั 
 2. ควรค านึงถึงคุณภาพของงานท่ีตอ้งรักษาไว ้ทั้งในดา้นของความตอ้งการของผูรั้บบริการ 
โดยการประเมินความพึงพอใจของผูรั้บบริการทั้งก่อนและหลงัการปรับปรุงระบบ ท่ีส าคญัอีกดา้นหน่ึง
คือ มาตรฐานวชิาชีพเภสัชกรรม  
 3. ควรศึกษาความคลาดเคล่ือนทางยา (Medication Error) ทั้งก่อนและหลงัการปรับปรุง
ระบบ เพื่อตรวจสอบว่าการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานท าให้เกิดความคลาดเคล่ือนทางยา 
(Medication Error)  
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การพฒันาและหาประสิทธภาพ บทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน   
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ประภาศรี  บิดาศักดิ์  

 

บทคัดย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต   วิชาการพฒันาโปรแกรมเว็บหลักสูตรปริญญาตรี  และเปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน ท่ีเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาการเขียนการพฒันา

โปรแกรมเว็บบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต กบัการเรียนการสอนแบบปกติ  จากการเปรียบเทียบคะแนน

เฉล่ียก่อนเรียน (Pretest) และหลงัเรียน (Posttest) กลุ่มเป้าหมายเป็นนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีชั้นปีท่ี 2 

สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ วทิยาลยัเทคโนโลยสียามท่ีเรียนวชิาการพฒันาโปรแกรม

เวบ็ ในภาคเรียนท่ี 1 ปี การศึกษา 2556 ของนกัศึกษาวิทยาลยัเทคโนโลยีสยาม จ านวน 30 คน เคร่ืองมือ

ท่ีใชใ้นการวิจยั คือ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาการพฒันาโปรแกรม

เวบ็ และแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนและแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ผลการวิจยั 

พบวา่ ประสิทธิภาพของบทเรียน มีค่าเท่ากบั 81.11/80.10 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นสมมติฐานการ

วิจัย และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา หลังจากได้รับการเรียนการสอน ด้วยบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาการพฒันาโปรแกรมเวบ็ ผา่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ต สูงข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัท่ี

ระดบั .05 แสดงว่า บทเรียนดงักล่าวสามารถน าไปใช้ประกอบการเรียนการสอน หรือใช้ในการสอน

เสริมในรายวิชา การพฒันาโปรแกรมเวบ็ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  ค าส าคญั บทเรียนคอมพิวเตอร์ผา่น

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต , การเขียนพฒันาโปรแกรมเวบ็ 
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ABSTRACT 

The purpose of this research were to develop a WBI ,efficiency validation, and to find 

student’s achievement on  subject . The tools for this research were WBI on  Web application 

development. Subject that consisted of contents, pretest, and posttest. The sample for this research 

were 30 students in the field of Business Computer . The research procedure started with the sampling 

group used the WBI. Before learning, the pretest was tested and then after studying, they did the 

posttest. The scores were analyzed by the statistics. The research result revealed that the developed 

WBI on Web application development.  Subject  reached the effectiveness of 81.11/80.10 when 

comparing the pretest scores and posttest scores with t-test, it was found that the student’s 

achievement after using the developed WBI was higher than before studying at the statistical 

significant of .05 level, In conclusion, it can be used the developed WBI for instruction properly. 

Keyword  : Web base Instruction ,   Web application development. 
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1.  บทน า  

      ปัจจุบนัการศึกษาของประเทศไทยได้มีการพฒันาข้ึนอย่างมากโดยเฉพาะการน าเครือข่าย

อินเทอร์เน็ตเขา้มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจดัการศึกษาสถาบนัการศึกษาต่างๆจึงไดน้ าเทคโนโลยี

ดงักล่าวเขา้มาใช้ในการประกอบการเรียนการสอนเพิ่มมากข้ึนเป็นระบบจดัการการเรียนรู้ โดยใช้ส่ือ

การสอนท่ีพฒันาข้ึนดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์และส่งผ่านไปให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้โดยใช้อินเทอร์เน็ต

นั้น ถือวา่เป็น เคร่ืองมือท่ีสามารถท าใหผู้เ้รียนสร้างองคค์วามรู้ไดด้ว้ยตนเองและยงัเปิดโอกาสให้ผูเ้รียน

ได้ศึกษาตามสถานท่ีและเวลาท่ีผูเ้รียนต้องการได้    วิชาการพฒันาโปรแกรมเว็บเป็นวิชาหน่ึงใน

หลกัสูตรปริญญาบณัฑิตสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลยัเทคโนโลยีสยาม  โดยวิชา

ดงักล่าวเป็นวิชาชีพบงัคบั ท่ีนักศึกษาทุกคนจะตอ้งเรียน ความส าคญัของวิชาน้ีมุ่งเน้นให้ผูเ้รียนได้

เรียนรู้แนวคิด หลักการเขียนโปรแกรมเบ้ืองต้น คุณสมบติัและการควบคุมทิศทางการท างานของ

โปรแกรม  การออกแบบโปรแกรมย่อย   การเขียนโปรแกรมเบ้ืองตน้  โครงสร้างขอ้มูลเบ้ืองตน้ การ

เขียนโปรแกรมกบัฐานขอ้มูล  การเขียนโปรแกรม ASP.NET ภาคปฏิบติั ออกแบบและสร้างโปรแกรม

ระบบงานโดยใชก้รณีตวัอยา่งทางธุรกิจ  เพื่อทดลองสร้าง บนัทึก แกไ้ข ขอ้มูลในฐานขอ้มูล ดว้ยภาษา 

ASP.NET  การสอนในรายวิชาน้ี มีทั้ง ทฤษฎีแลปฏิบติัผูเ้รียนตอ้งสามารถคิดวิเคราะห์และออกแบบ

โปรแกรม ได้ อีกทั้งสามารถใช้ซ่ึง นกัศึกษาบางรายยงัมีปัญหาเร่ืองของเวลา อีกทั้งบางรายเรียนตาม

เน้ือหาไม่ทนั จากปัญหาขา้งตน้ ผูว้ิจยัไดมี้แนวคิดในการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาการ

พฒันาโปรแกรมเวบ็  ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อน าผลการวิจยัไปปรับปรุงการเรียนการสอน และ 

เป็น แนวทางให้ผูส้อนในวิชาอ่ืนๆ ไดพ้ฒันาบทเรียนให้มีประสิทธิภาพและใชใ้นการจดัการเรียนการ

สอนต่อไป  

2.  วตัถุประสงค์ของงานวจัิย 

2.1 เพื่อพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาการพฒันาโปรแกรมเว็บ   บนเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต   

2.2  เพื่อทดประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาการพฒันาโปรแกรมเวบ็ บน

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ท่ีพฒันาข้ึนตามเกณฑ ์80/80 

2.3  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน ท่ีเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย

สอน วชิาการพฒันาโปรแกรมเวบ็  บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
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3.  วธีิการด าเนินการวจัิย  

      3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  

            3.1.1 ประชากร คือ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีชั้นปีท่ี2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจปี

การศึกษาท่ี  1/2556 

           3.1.2 กลุ่มตวัอย่าง ท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัใช้วิธีเลือกสุ่มแบบเจาะจง โดยเลือก

ห้องเรียนมา 2 ห้อง มีจ  านวนนักศึกษา 60 คน เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ชั้นปีท่ี 2  สาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   วิทยาลยัเทคโนโลยีสยาม  ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2556   แลว้แบ่งออกเป็น 2 

กลุ่มคือ   กลุ่มท่ีเรียนดว้ยการเรียนการสอนแบบปกติ  และกลุ่มท่ีเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย

สอน     

  3.2  ตวัแปรท่ีศึกษาในงานวจิยัคร้ังน้ี คือ 

  3.2.1  ตวัแปรอิสระ คือ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาการพฒันาโปรแกรมเว็บ  

บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

           3.2.2  ตวัแปรตาม คือ  

      1. คุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  วิชาการพฒันา

โปรแกรมเวบ็ 

       2. ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาการพฒันาโปรแกรมเวบ็ บน

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต  

       3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ซ่ึงจ าแนกเป็นผลการทดสอบก่อนเรียน  ผลการทดสอบ

ท้ายบทเรียน และแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาการการพฒันา

โปรแกรมเวบ็บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  

4. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย  

      4.2.1  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวชิาการพฒันาโปรแกรมเวบ็เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

      4.2.2  แบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาการเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุบน

เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

4.2.3  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

วชิาการพฒันาโปรแกรมแกรมเวบ็บนครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
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5. การด าเนินการวจัิย  

5.1 การวเิคราะห์ขอ้มูล ในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดท้  าการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัต่อไปน้ี  

     5.1.1  พฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาการพฒันาโปรแกรมเวบ็ บนเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต โดยวิเคราะห์จากลักษณะรายวิชาการพฒันาโปรแกรมเว็บ  โดยศึกษาจากหลักสูตร

บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  วิทยาลยัเทคโนโลยีสยาม หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ 2554  

ก าหนดจุดประสงค ์วเิคราะห์เน้ือหา  ออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาการพฒันาโปรแกรม

เวบ็  

  5.1.2 การสร้างแบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาการพฒันา

โปรแกรมเวบ็  บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยการก าหนดวตัถุประสงคแ์ละหวัขอ้การประเมิน สร้างแบบ

ประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาการพฒันาโปรแกรมวบ็  บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

ส าหรับผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหา และดา้นเทคนิคการผลิตส่ือ โดยใชแ้บบมาตราส่วนประมาณค่า (Ratting 

Scale) โดยแบ่งเป็น 5 ระดบั  น าแบบประเมินคุณภาพบทเรียน ไปให้ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหาและดา้น

เทคนิคการผลิตส่ือ ใชท้  าการประเมินบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

   5.1.3 การสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย

สอน วิชาการพฒันาโปรแกรมเวบ็บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในคร้ังน้ี ไดศึ้กษาวิเคราะห์เน้ือหาเร่ืองการ

เขียนโปรแกรมเบ้ืองต้น จากนั้นก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ให้ครอบคลุมเน้ือหาตามหลักสูตร

บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลยัเทคโนโลยีสยาม พ.ศ 2554 จากนั้น สร้าง

แบบทดสอบปรนยั 4 เลือก จ านวน 60 ขอ้ และสามารน ามาใชจ้ริงได ้25 ขอ้โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน

คือ ตอบถูกได ้1 คะแนน ตอบผิดได ้0 คะแนน จากนั้นหาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) 

ของแบบสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยผูเ้ช่ียวชาญกลุ่มเดียวกบัการสร้างบทเรียนเป็นผูต้รวจ

พิจารณาความสอดคลอ้งของค าถามกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ โดยใชสู้ตรในการหาดชันีความสอดคลอ้ง

ระหวา่งขอ้สอบ กบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ (index of consistency :ICO) (ลว้น และองัคณา, 2539: 197) 

IOC = 
Ν

R Σ  

โดยผลของค่าดชันีความสอดคลอ้งของขอ้สอบกบจุดประสงคก์ารเรียนรู้ IOC พบวา่มีค่าระหวา่ง 0.50-

1.00 สามารถน าไปทดลองใชไ้ด ้จากนั้นขอ้สอบท่ีมีค่า IOC <0.5 ตดัทิ้ง คดัเลือกขอ้สอบท่ีมีค่า IOC > 

0.5  ไปทดลองใชก้บันกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจท่ีไม่ใชก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีไดเ้รียนรายวิชาน้ี

มาแลว้ 
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จ านวน 20 คน น าคะแนนท่ีไดม้าวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนก และค่าความเช่ือมัน่ ผล

การวเิคราะห์ค่าความยากง่าย(p) และค่าอ านาจจ าแนก( r) ของแบบทดสอบ ไดค้ดัเลือกไว ้25 ขอ้ ซ่ึงมีค่า

ความยากง่าย(P) ระหวา่ง 0.2-0.8 และค่าอ านาจจ าแนก( r)มีค่าตั้งแต่ 0.2 ข้ึนไป  น าคะแนนท่ีไดจ้ากการ

ท าแบบทดสอบ-วดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของขอ้สอบ 25 ขอ้ ไปหาค่าความเช่ือมัน่โดยไดค้่าความ

เช่ือมัน่ของแบบทดสอบทั้งฉบบั เท่ากบั 0.66 

6.  การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

 ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลการวจิยัในคร้ังน้ีผูว้จิยัไดด้ าเนินภายในวทิยาลยัเทคโนโลยีสยาม  โดย

แบ่งขั้นตอนดงัน้ี 

 6.1  นดัหมายกบันกัศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง พร้อมทั้งตรวจสอบความเรียบร้อยของห้องเรียน 

อุปกรณ์ และโปรแกรมท่ีใชใ้นการทดลอง  

 6.2  ให้กลุ่มตวัอย่างเข้าสู่บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาการพฒันาโปรแกรมเว็บ  บน

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต  

 6.3 แนะน าขั้นตอนการเรียนด้วยบทเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาการพฒันา

โปรแกรมเวบ็  

  6.3.1  ให้กลุ่มตัวอย่างลงทะเบียน เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่าน

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

  6.3.2  ท  าแบบทดสอบก่อนเรียน โดยกลุ่มตวัอย่างสามารถทราบคะแนนไดท้นัทีและ

บทเรียนจะบนัทึกคะแนนไว ้

  6.3.3 เรียนตามเน้ือหาท่ีได ้จดัเรียน ตามล าดบัหวัขอ้ เม่ือเรียนเสร็จในแต่ละหวัขอ้ จะมี

แบบทดสอบทา้ยหวัขอ้นั้นๆ โดยกลุ่มตวัอยา่งจะทราบผลคะแนนทนัที 

   6.3.4  เม่ือเรียนครบทุกหัวขอ้แลว้ จะมีแบบทดสอบหลงัเรียน โดยกลุ่มตวัอย่างท า

แบบทดสอบและทราบผลคะแนนทนัที    

7. ผลการวจัิย  

ส าหรับผลการวจิยัในคร้ังน้ี แบ่งเป็นหวัขอ้ดงัน้ี  

 7.1  ผลของการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาการพฒันาโปรแกรมเวบ็  ผ่านเครือข่าย

อินเทอร์เน็ตโดยผูว้ิจยัไดพ้ฒันาจากโปรแกรม Microsoft  Visual  Studio 2010 และฐานขอ้มูล MysQL 

ภาษาคอมพิวเตอร์ท่ีใชคื้อ ASP.NET ร่วมกบัHTML   
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            รูปที ่1.1 หนา้แรกของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน นกัศึกษาตอ้ง Login เพื่อเขา้สู่ระบบ 

 

 
รูปที ่1.2  หนา้แรกของบทเรียนในแต่ละหน่วยการเรียน 

7.2  ผลวิเคราะห์คุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาการพฒันาโปรแกรมเวบ็  ผา่น

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เม่ือท าการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาการพฒันาโปรแกรมเวบ็  บน

เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเรียบร้อยแลว้ไดน้ าเสนอผูท้รงคุณวุฒิดา้นเน้ือหาและดา้นเทคนิคการผลิตส่ือ เพื่อ

ประเมินคุณภาพของบทเรียนผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
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ตารางท่ี 1.1  แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัคุณภาพ และล าดบัท่ีคุณภาพ ด้านเน้ือหา 

แบ่งเป็น 2  ดา้นดงัน้ี 

 

ข้อค าถามความคิดเห็น ค่าเฉลีย่ SD ความหมาย 

1.  ด้านเนือ้หา 

     1.1 ความเหมาะสมของวตัถุประสงค ์ 4.33 0.58 ดี 

  1.2**ความสอดคลอ้งระหวา่งเน้ือหากบัวตัถุประสงค ์ 4.33 0.58 ดี 

  1.3**ปริมาณเน้ือหาในแต่ละบทเรียน 4.33 0.58 ดี 

   1.4   ความถูกตอ้งของเน้ือหา 4.33 0.58 ดี 

   1.5 ล าดบัความยาก-ง่ายในการน าเสนอเน้ือหา 4.00 1.00 ดี 

   1.6  ความชดัเจนในการอธิบายเน้ือหา 4.00 1.00 ดี 

  1.7  ความเหมาะสมระหวา่งเน้ือหากบัระดบัผูเ้รียน 4.33 0.58 ดี 

 1.8  ความน่าสนใจในการด าเนินเร่ือง 4.33 0.58 ดี 

  1.9  ความเหมาะสมของปริมาณเน้ือหาโดยภาพรวม 4.33 0.58 ดี 

  1.10  วธีิการน าเสนอเน้ือหาโดยภาพรวม 4.33 0.58 ดี 

ค่าเฉลีย่ด้านเนือ้หา 4.26 0.45 ดี 

2.  ด้านแบบทดสอบและการประเมินผล 

    2.2  ความสอดคลอ้งของแบบทดสอบกบัเน้ือหา 4.00 0.00 ดี 

     2.3  ความสอดคลอ้งกนัระหวา่งแบบทดสอบกบัวตัถุประสงค ์ 4.00 0.00 ดี 

    2.4  ความเหมาะสมของจ านวนแบบทดสอบแต่ละบทเรียน 4.00 0.00 ดี 

    2.5  ปริมาณเหมาะสมกบัความสามารถของผูเ้รียน 4.33 0.58 ดี 

ค่าเฉลีย่ด้านแบบทดสอบและการประเมินผล 4.13 0.23 ดี 
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ตารางท่ี 1.2 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัคุณภาพและล าดบัท่ีดา้นเทคนิคการผลิตส่ือ แบ่งออกเป็น  3 

ดา้นดงัน้ี 

ข้อค าถามความคิดเห็น ค่าเฉลีย่ SD ความหมาย 

1.  ด้านการออกแบบ  

    1.1  การออกแบบส่วนประกอบของหนา้จอภาพ 5.00 0.00 ดีมาก 

    1.2  ความเหมาะสมของการใชสี้และขนาดของภาพ 4.67 0.58 ดีมาก 

    1.3  ความเหมาะสมของการใชสี้ตวัอกัษร 4.67 0.58 ดีมาก 

    1.4  เทคนิคการน าเสนอขอ้มูลแต่ละส่วน 4.67 0.58 ดีมาก 

    1.5  ความน่าสนใจของหนา้จอภาพ 4.33 0.58 ดี 

ค่าเฉลีย่ด้านการออกแบบ 4.67 0.26 ดีมาก 

2.  ด้านการจัดการบทเรียน 

     2.1  การลงทะเบียนเรียน 5.00 0.00 ดีมาก 

     2.2  เทคนิคการน าเสนอเน้ือหาใหแ้ก่ผูเ้รียนในแต่ละส่วน 4.67 0.58 ดี 

     2.3  การล าดบัเน้ือหาใหผู้เ้รียน 4.67 0.58 ดีมาก 

     2.4  การปฏิสัมพนัธ์ (Interaction) กบับทเรียน 4.67 0.58 ดี 

     2.5  การบริหารจดัการขอ้มูลผูเ้รียนและผูส้อน 4.33 0.58 ดี 

    2.6  ความเหมาะสมของการจดัการบทเรียนโดยภาพรวม 5.00 0.00 ดี 

ค่าเฉลีย่ด้านการจัดการบทเรียน 4.39 0.25 ดี 

ข้อค าถามความคิดเห็น ค่าเฉล่ีย SD ความหมาย 

3.  ด้านความง่ายต่อการใช้งาน 

   3.1*บริการแหล่งคน้ควา้ความรู้ดา้นวชิาการและอ่ืน ๆ 4.67 0.58 ดีมาก 

   3.2  บริการดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียน 4.00 0.00 ดี 

   3.3*การติดต่อส่ือสารผา่นกระดานถาม-ตอบ(Web  board) 4.33 0.58 ดี 

   3.4*การใชโ้ปรแกรมเขา้ใจง่าย และมีประสิทธิภาพ 4.67 0.58 ดีมาก 

ค่าเฉลีย่ด้านความง่ายต่อการใช้งาน 4.42 0.14 ดี 
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7.3  ผลการวเิคราะห์ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาการพฒันาโปรแกรม

เวบ็ บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยกลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัศึกษาเป็นนกัศึกษาทั้งหมด 30 คน  ไดท้  าการวดั

การเรียนรู้จากการท าแบบทดสอบทา้ยบทเรียนในแต่ละบทเรียนและวดัความรู้จากการท าแบบทดสอบ

หลังบทเรียน  เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ตามเกณฑ์ 80/80 ท่ีก าหนด   

พบวา่ บทเรียนท่ีพฒันาข้ึนมีประสิทธิภาพ 81.11/80.10 

 

ตารางท่ี 1.3  ผลคะแนนการท าแบบทดสอบทา้ยบทเรียน 

เนือ้หา จ านวนคน คะแนนเต็ม ค่าเฉลีย่ S.D. ร้อยละ 
บทท่ี 1 30 5 4.20 0.41 84.00 
บทท่ี 2 30 5 3.93 0.37 78.67 
บทท่ี 3 30 10 8.20 0.70 83.00 
บทท่ี 4 30 15 11.97 1.30 79.78 
บทท่ี 5 30 10 8.10 0.48 81.00 
รวม - 45 36.50 0.39 81.11 

 

7.3.1 การวเิคราะห์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  จากการท าแบบทดสอบหลงับทเรียน 
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การพฒันาส่ือการเรียนส าหรับการเขยีนโปรแกรม 
Developing Learning Media for Programming 

 
มัทรียา ราชบัวศรี  
พรรณ ีสิทธิเดช  

 
บทคัดย่อ 
 ในการศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค ์1) เพื่อสร้างและพฒันาส่ือการเรียน ส าหรับรายวิชาการเขียน
โปรแกรมภาษาซี รหัสวิชา 3204- 2008  ของวิยยาลยัเยคนิคพิวิตร  และ 2) เพื่อช่วยให้นกัเรียนมีความ
เขา้ใวในหลักการเขียนโปรแกรมโครงสร้างและใช้รูปแบบค าสั่งของภาษาซีอย่างถูกตอ้ง โดยกลุ่ม
ตวัอยา่งย่ีใชใ้นการยดสอบประสิยธิภาพของส่ือการเรียน คือ นกัเรียนชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพขั้นสูง 
ว านวน 52 คน ส่ือการเรียนมีองค์ประกอบ   4  ส่วน  ได้แก่ 1) ยดสอบก่อนเรียน 2) บยเรียน 3) 
แบบฝึกหดั และ 4) ยดสอบหลงัเรียน 
 บลการยดสอบ พบวา่ การยดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน ของนกัเรียน มีค่าเฉล่ีย 8.15 คะแนน 
และ 15.79 ตามล าดบั วากคะแนนเต็ม 20 คะแนน เม่ือยดสอบสถิติยดสอบยีแบบไม่อิสระ (t-test 
Dependent) มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัยางสถิติย่ีระดบั .05 สามารถสรุปได้ว่า ส่ือการเรียน
ส าหรับการเขียนโปรแกรมย่ีไดพ้ฒันาข้ึนน้ี สามารถใช้เป็นเคร่ืองมือในการสอนเพื่อช่วยเสริมความ
เขา้ใวในการเขียนโปรแกรมของนกัเรียนไดดี้ข้ึน 
ค าส าคัญ: ส่ือการเรียน ภาษาซี การเขียนโปรแกรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DP
U



                                                            

 

 

Abstract 
  The purposes of this study are 1) to construct and develop learning media for C 
Programming; Course 3204-2008 at Phichit College, and 2) To help students understanding of the 
principles of structured programming and using the syntax of the language correctly. The samples 
used to test the effectiveness of learning media are 52 students in high vocational level. The learning 
media composes of 4 parts: 1) Pretest, 2) Lesson, 3) Exercise, and 4) Posttest. 
 From the experiment, the pretest and, the posttest average scores of students are 8.15 and 
15.79 scores, respectively, from full score of 20. The statistics (t-test dependent) testing shows the 
significant result at 0.05 levels. It can be concluded that the learning media can be used to enhance 
students’ understanding in programming. 
Keywords: Learning Media, C language, Programming 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DP
U



                                                            

 

 

บทน า 
สืบเน่ืองวากพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 2542  ประกาศเม่ือวนัย่ี 19 สิงหาคม พ.ศ. 2542 

เล่ม ๑๑๖  ตอนย่ี ๗๔ ก หนา้ย่ี ๒๐ มาตราย่ี ๖๖ ระบุวา่ “บูเ้รียนมีสิยธิไดรั้บการพฒันาขีดความสามารถ
ในการใช้เยคโนโลยีเพื่อการศึกษาในโอกาสแรกย่ีย าได้ เพื่อให้มีความรู้และยกัษะเพียงพอย่ีวะใช้
เยคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองไดอ้ย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต” (กรมสามญั
ศึกษา, 2542) ประกอบกบัในปัววุบนัเยคโนโลยีมีความเวริญกา้วหนา้ข้ึนยุกวนั ความตอ้งการบุคลากร
ยางคอมพิวเตอร์ย่ีมียกัษะยางการเขียนโปรแกรมมีมากข้ึน เพราะเป็นก าลงัส าคญัในการพฒันาส่ิง
ใหม่ๆ ให้สามารถกา้วยนัเยคโนโลยีย่ีก าลงัเกิดข้ึน การฝึกเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษา
หน่ึงให้เช่ียวชาญวะสามารถใช้ยกัษะพื้นฐานไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้ในภายหน้า  โดยการเขียน
โปรแกรมต้องมีความเข้าใวกระบวนการและขั้นตอนการเขียนโปรแกรมย่ีถูกต้อง เป็นพื้นฐานย่ี
สามารถพฒันาต่อไปได ้ อีกยั้งการเขียนโปรแกรมยงัช่วยพฒันากระบวนการคิดแกปั้ญหาต่างๆ ซ่ึง
บูเ้ขียนโปรแกรมวะตอ้งมีการวเิคราะห์วุดประสงคว์า่วะเขียนโปรแกรมให้ไดบ้ลลพัธ์ออกมาในรูปแบบ
ไหน ดงันั้นการเขียนโปรแกรมภาษาใดภาษาหน่ึงวึงเป็นส่ิงส าคญัอยา่งยิ่งในการสร้างเยคโนโลยีใหม่ๆ 
ใหเ้กิดข้ึน เพื่อใหก้า้วยนัเยคโนโลยย่ีีก าลงัมีการพฒันาไปอยา่งรวดเร็ว (กิตินนัย ์พลสวสัด์ิ, 2554) 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุยธศักราช 2551 ได้ก าหนด รายวิชา การเขียน
โปรแกรมภาษาซี รหัสวิชา 3204-2008  โดยวิยยาลยัเยคนิคพิวิตร  ซ่ึงเป็นสถาบนัการศึกษาในระดบั
อนุปริญญา ก าหนดให้มีการเรียนการสอน รายวิชา การเขียนโปรแกรมภาษาซี ให้กับนักเรียนชั้น
ประกาศนียบตัรวชิาชีพขั้นสูง โดยเนน้กระบวนการเรียนการสอนให้นกัเรียนคิดวิเคราะห์และแกปั้ญหา
ต่างๆ ยั้งภาคยฤษฏีและปฏิบติั วากบลการเรียนย่ีบา่นมาและวากการสังเกตของบูส้อนพบวา่ นกัเรียนยงั
ขาดความเขา้ใวพื้นฐานในการเขียนโปรแกรมย่ีถูกตอ้ง อาวเป็นเพราะการเรียนตามบยเรียนย่ีก าหนดยงั
ขาดความน่าสนใว นกัเรียนไม่มีสมาธิในการเรียน วึงย าให้ไม่เขา้ใวกระบวนการเขียนโปรแกรม และ
เน่ืองวากรายวชิาการเขียนโปรแกรมเป็นรายวชิาพื้นฐานย่ีช่วยให้นกัเรียนสามารถน าหลกัการเหล่าน้ีไป
ใชป้ระโยชน์ในการพฒันาโปรแกรมอ่ืนๆ ได ้รายวิชาน้ีวึงมีความส าคญัอยา่งยิ่งในการพฒันาบุคลากร
ยางดา้นคอมพิวเตอร์ 

เพื่อแก้ไขปัญหาข้างต้นย่ีกล่าวมา บูว้ิว ัยได้ศึกษาแนวคิดการวัดการเรียนการสอนย่ีช่วย
ปรับเปล่ียนเน้ือหาย่ีเป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรมมากข้ึนโดยการพฒันาส่ือการเรียนส าหรับการเขียน
โปรแกรมข้ึน ในส่วนของแบบฝึกหัดแต่ละบยเรียนวะมีการให้นกัเรียนฝึกลองสร้างบงังานโปรแกรม
ตามโวยยย่ี์ก าหนดข้ึน เพื่อช่วยพฒันายกัษะการวิเคราะห์ปัญหา การออกแบบโครงสร้างโปรแกรม
เพื่อให้เกิดความเขา้ใวและการน าไปใช้งานได ้(กิตินนัย์ พลสวสัด์ิ, 2554; ธีระ วรรณเกตุศิริ, 2555) 
วากนั้นเปรียบเยียบบลการใชง้านส่ือการเรียนดว้ยบลการยดสอบก่อนและหลงัเรียน แลว้น าบลคะแนน
ย่ีไดม้าวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยค่าสถิติยดสอบยีแบบไม่อิสระ (t-test Dependent)    (สุมิตรา ประชนั, 2556) 
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บูว้ิวยัวึงพฒันาส่ือการเรียนส าหรับการเขียนโปรแกรมข้ึน   เพื่อน ามาช่วยเป็นส่ือกลางในการ
เรียนรู้ พฒันาการเรียนการสอนให้มีความเหมาะสมกบันักเรียน โดยในการพฒันาส่ือการเรียนน้ี ใช้
ไลบาร่ีของ MindFusion Diagram เป็นเคร่ืองมือในการแสดงบลและสร้างไดอะแกรมบงังานในรูปแบบ
ต่างๆ เน่ืองวากสามารถประยุกต์ใช้งานในการสร้างแอพพลิเคชันบน    . NET แพลตฟอร์มได้ง่าย มี
ความสามารถในการแสดงบล และการแกไ้ขรูปยรงบงังานไดอะแกรมได้ตามตอ้งการ ซ่ึงสามารถใช้
ร่วมกบัโปรแกรม Visual Basic .NET ในการควบคุมการวาดบงังานเพื่อให้สามารถแสดงแบนภาพให้
เห็นเป็นรูปธรรมไดง่้ายข้ึน (Cansoy Soydan, 2009) ในการประมวลบลค าสั่งและแสดงบลลพัธ์ของ
โปรแกรมนั้น ใชโ้ปรแกรม Borland C++   ซ่ึงเป็นคอมไพเลอร์ย่ีมีความสามารถในการหาวุดบกพร่อง
ของโปรแกรม และแสดงบลลพัธ์ออกมาในรูปแบบของ MS-DOS อีกยั้งยงัสามารถเรียกใช้งานบ่าน 
Batch File ได ้ในการพฒันาระบบใชโ้ปรแกรม Visual Basic.NET ร่วมกบัฐานขอ้มูล MySQL  )ศุภชยั 
สมพานิช , 2549)โดยนกัเรียนสามารถใชโ้ปรแกรมย่ีวดัย าข้ึนเพื่อศึกษายบยวนเน้ือหาย่ีเรียนและฝึกฝน
การวเิคราะห์ปัญหาดว้ยตนเอง ซ่ึงวะช่วยใหน้กัเรียนมียกัษะการเขียนโปรแกรมย่ีดีข้ึน  
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อสร้างและพฒันาส่ือการเรียน ส าหรับรายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซี  รหัสวิชา 
3204- 2008 ของวยิยาลยัเยคนิคพิวิตร   

2. เพื่อช่วยให้นักเรียนมีความเขา้ใวในหลกัการเขียนโปรแกรมโครงสร้าง และ รูปแบบ
ค าสั่งของภาษาซีอยา่งถูกตอ้ง 

 
วธีิการด าเนินการวจัิย 

  การพฒันาส่ือการเรียนส าหรับการเขียนโปรแกรมน้ี บูว้ิวยัได้ย าการศึกษา วิเคราะห์และ
ออกแบบระบบ ตามหวัขอ้ในการด าเนินการศึกษา ดงัน้ี 

1. ก าหนดกลุ่มตวัอยา่ง 
2. เคร่ืองมือย่ีใชใ้นการศึกษา 
3. ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพขั้นสูง ของวิยยาลยัเยคนิคพิวิตร ต.
ในเมือง  อ.เมือง ว.พิวิตร ว านวน 52 คน โดยวะมียั้งหมด 2 ชั้นปี คือ นกัเรียนชั้นประกาศนียบตัร
วิชาชีพขั้นสูง ชั้นปีย่ี 1 ว านวน 21 คน และนกัเรียนชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพขั้นสูง ชั้นปีย่ี 2 ว านวน 
31 คน ย่ีไดล้งยะเบียนเรียนในรายวิชา การเขียนโปรแกรมภาษาซี รหสัวิชา 3204-2008 ภาคเรียนย่ี 2 ปี
การศึกษา 2557 
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2. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
 ในการพฒันาส่ือการเรียนส าหรับการเขียนโปรแกรมคร้ังน้ี ใช้เคร่ืองมือในการพฒันา 
ดงัต่อไปน้ี 
  2.1 โปรแกรมส่ือการเรียนส าหรับการเขียนโปรแกรม  พฒันาโดย MindFusion. 
Diagramming เป็นเคร่ืองมือในการสร้างบงังานโปรแกรม บนวกกบัโปรแกรม Borland C++ ในการ
ประมวลบลค าสั่งและแสดงบลลพัธ์ของโปรแกรม  
  2.2 ระบบการวดัการชั้นเรียนโดยบรรวุเน้ือหาบยเรียน ส่ือการเรียน และแบบฝึกหัด 
พฒันาโดยโปรแกรม Visual Basic.NET ร่วมกบัฐานขอ้มูล MySQL  
  2.3 แบบยดสอบวดัยกัษะการเขียนโปรแกรม เพื่อใชว้ดับลก่อนและหลงัเรียนดว้ยส่ือ
การเรียนส าหรับการเขียนโปรแกรม เป็นแบบยดสอบแบบปรนยั 4 ตวัเลือก มียั้งหมด 220 ขอ้ โดย
แบ่งเป็นบยเรียนละ 20 ขอ้ ยั้งหมด 11 บยเรียน  
 
3. ขั้นตอนการด าเนินการ 

ในการพฒันาส่ือการเรียนส าหรับการเขียนโปรแกรมในคร้ังน้ี สรุปขั้นตอนการด าเนินการ 
ตามแบนภูมิ ดงัรูปย่ี 1 โดยมีรายละเอียดแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดงัน้ี 
ขั้นตอนที ่1 การวเิคราะห์และออกแบบระบบส่ือการเรียนส าหรับการเขียนโปรแกรม 

     ขั้นตอนการวิเคราะห์และออกแบบส่ือการเรียนส าหรับการเขียนโปรแกรมให้มีความ
สอดคล้องกับแบนการสอนของรายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซี รหัสวิชา 3204-2008 ของ
วิยยาลยัเยคนิคพิวิตร ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และออกแบบระบบการวดัการชั้นเรียน 
ซ่ึงบยเรียนย่ีใช้ในการสร้างส่ือการเรียนส าหรับการเขียนโปรแกรม แบ่งออกเป็นยั้งหมด 11 บยเรียน 
ดงัต่อไปน้ี 

บยย่ี 1  ภาษาซีเบ้ืองตน้ 
บยย่ี 2  นิพวน์และตวัด าเนินการ 
บยย่ี 3  การแสดงบลและการรับขอ้มูล 
บยย่ี 4  ค าสั่งแบบเลือกย าตามเง่ือนไข 
บยย่ี 5  ค าสั่งแบบวนรอบการย างาน 
บยย่ี 6  อาร์เรย ์
บยย่ี 7  พอยน์เตอร์ 
บยย่ี 8  ฟังกช์นั 
บยย่ี 9  โครงสร้างขอ้มูล 
บยย่ี 10  แฟ้มขอ้มูล 
บยย่ี 11  การประยกุตใ์ชง้าน 
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ขั้นตอนที่ 2 การสร้างส่ือการเรียนและพฒันาระบบ  
 บู้วิวัยได้พัฒนา ส่ือการเ รียนส าหรับการเขียนโปรแกรมตามย่ีออกแบบไว้ โดยใช ้
MindFusion.Diagramming เป็นเคร่ืองมือในการสร้างบงังานโปรแกรม บนวกกบัโปรแกรม Borland 
C++ ในการประมวลบลค าสั่งและแสดงบลลพัธ์ของโปรแกรม และใช้โปรแกรม Visual Basic.NET 
ร่วมกบัฐานขอ้มูล MySQL ในการในการพฒันาระบบ สร้างบยเรียนและสร้างแบบยดสอบ รวมยั้งเก็บ
ขอ้มูลคะแนนย่ีนกัเรียนย าไดใ้นแต่ละบยเรียนลงฐานขอ้มูล  
 
ขั้นตอนที ่3 การยดลองและสรุปบลการใชส่ื้อการเรียนส าหรับการเขียนโปรแกรม ดงัน้ี 

3.1 ยดลองใช้งานส่ือการเรียนส าหรับการเขียนโปรแกรมกับกลุ่มตัวอย่าง นักเรียน
ระดบัชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพขั้นสูง ว  านวน 52 คน ดว้ยการให้นกัเรียนย าการยดสอบก่อนเรียน 
หลงัวากนั้นวึงให้นกัเรียนศึกษาบยเรียนและย าแบบฝึกหัดของบยเรียนนั้นๆ เพื่อให้มีความเขา้ใวใน
บยเรียนเพิ่มข้ึนดว้ยส่ือการเรียนย่ีสร้างข้ึน เม่ือนกัเรียนเขา้ใวบยเรียนแลว้ วึงให้ย าแบบยดสอบหลงั
เรียน เพื่อเป็นการวดัความเขา้ใวการเขียนโปรแกรม โดยระยะเวลาย่ีใชใ้นการยดลอง 12 ชัว่โมง ตั้งแต่
วนัย่ี 25-27 มีนาคม 2557 

3.2 การวิเคราะห์เปรียบเยียบบลยดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัเรียนของการใช้
ส่ือการเรียนดว้ยการเขียนโปรแกรม ดว้ยสถิติยดสอบยีแบบไม่อิสระ (t-test Dependent) 
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รูปย่ี 1 ขั้นตอนการด าเนินการ 
 

ผลการด าเนินการวจัิย 
วากการพัฒนาส่ือการเรียนส าหรับการเขียนโปรแกรม โดยมีกลุ่มตัวอย่างนักเรียนชั้ น

ประกาศนียบตัรวิชาชีพขั้นสูง  ของวิยยาลยัเยคนิคพิวิตร ว านวน 52 คน ย่ีลงยะเบียนเรียนในรายวิชา 
การเขียนโปรแกรมภาษาซี รหสัวิชา 3204-2008 บูว้ิวยัไดด้ าเนินการตามขั้นตอนต่างๆ วนเสร็วส้ิน และ
ไดบ้ลการววิยั ดงัน้ี 
ตอนที ่1 บลการสร้างส่ือการเรียนส าหรับการเขียนโปรแกรม 
 ในการสร้างส่ือการเรียนส าหรับการเขียนโปรแกรม มีขั้นตอนการใช้งานส่ือการเรียนส าหรับ
การเขียนโปรแกรม รายละเอียดตามบงังานโปรแกรม ดงัรูปย่ี 2  
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เร่ิมตน้

นักเรียนเขา้สู่ระบบ

แสดงรายละเอียด
ขอ้มูลนักเรียน

เลือกบยเรียน

ย าแบบยดสอบก่อนเรียน

ส่งแบบยดสอบก่อนเรียน ?

ศึกษาบยเรียน

ย าแบบฝึกหัด

ส่งแบบฝึกหัด ?

บนัยึกคะแนนก่อนเรียนลงฐานขอ้มูล

แสดงบลคะแนนก่อน
เรียนย่ีย าได ้

เลือกแบบฝึกหัด

บนัยึกขอ้มูลไฟล์แบบฝึกหัด
ลงฐานขอ้มูล

บนัยึกคะแนนแบบฝึกหัดลง
ฐานขอ้มูล

แสดงบลคะแนน
แบบฝึกหดั

อาวารยต์รวว
แบบฝึกหดั ?

ย าแบบยดสอบหลังเรียน

ส่งแบบยดสอบหลงัเรียน ?

บนัยึกคะแนนหลงัเรียนลงฐานขอ้มูล

แสดงบลคะแนน
หลงัเรียนย่ีย าได้

วบโปรแกรม

ย าแบบยดสอบครบ 
11 บยเรียน ?

เลือกแบบยดสอบหลังเรียน

สุ่มข้อสอบ 20 ขอ้

เลือกแบบยดสอบก่อนเรียน

สุ่มข้อสอบ 20 ขอ้

ใช่

ไม่

ใช่

ไม่ ใช่

ไม่

ใช่

ไม่

ใช่

ย าแบบยดสอบก่อนเรียน ?

เลือกบยเรียนย่ีต้องการเรียน

ใช่

ไม่

3

3

1

1

ไม่

2

2

 
รูปย่ี 2 บงังานขั้นตอนการย างานของส่ือการเรียนรู้ส าหรับการเขียนโปรแกรม 

 

ตอนที ่2 บลการพฒันาระบบ   
ในการพฒันาส่ือการเรียนส าหรับการเขียนโปรแกรมน้ี แบ่งบูใ้ชง้านออกเป็น 2 ส่วน คือ  
(1) ส่วนของอาวารย  ์ หรือ บูดู้แลระบบ ย าหนา้ย่ีดูแลและวดัการส่วนต่างๆ ของระบบ เช่น เพิ่ม/

ลบ/ปรับปรุง  บยเรียนและแบบฝึกหัด วดัการขอ้มูลนักเรียน และ ตรววแบบฝึกหัด  เป็นตน้ 
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ตวัอยา่งหนา้วอการใชง้านโปรแกรมในส่วนของอาวารยห์รือ บูดู้แลระบบ แสดงดงัรูปย่ี 3  ซ่ึงมี
ยั้งหมด 7 เมนู ไดแ้ก่ 

1.1 วดัการบยเรียน (Chapter) 
1.2 วดัการแบบยดสอบ (Examination)  
1.3 วดัการแบบฝึกหดั (Exercise)   
1.4 วดัการขอ้มูลนกัเรียน (Student) 
1.5 ตวัอยา่งบยเรียน (Example) 
1.6 ตรววแบบฝึกหดั (Grading)  
1.7 ดูรายงานสถิติ (Report) 

 

 
 

รูปย่ี 3 ตวัอยา่งหนา้วอการใชง้านโปรแกรมในส่วนของอาวารยห์รือบูดู้แลระบบ 
 

(2) ส่วนของนกัเรียน ใชใ้นการเรียนรู้การเขียนโปรแกรม ยั้ง   11  บยเรียน  ออกแบบตามแบนการ
สอนของรายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซี รหัสวิชา 3204-2008  ของวิยยาลยัเยคนิคพิวิตร 
โดยมีการย าแบบยดสอบก่อนเรียน ศึกษาบยเรียน ย าแบบฝึกหัดแต่ละบยเรียน และย า
แบบยดสอบหลงัเรียน ส าหรับแบบยดสอบก่อนและหลงัเรียนนั้นแต่ละบยเรียน วะย าการสุ่ม
แบบยดสอบ บยเรียนละ 20 ขอ้  วากแบบยดสอบยั้งหมด 30 ขอ้ ตวัอย่างหนา้วอการใช้งาน
โปรแกรมในส่วนของนกัเรียน แสดงดงัรูปย่ี 4 ในส่วนน้ีวะมียั้งหมด 5 เมนู ไดแ้ก่ 
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1.    ขอ้มูลนกัเรียน 
2.    ยดสอบก่อนเรียน 
3.    ศึกษาบยเรียน 
4.    ย าแบบฝึกหดั 
5.    ยดสอบหลงัเรียน 

 

 
 

รูปย่ี 4 ตวัอยา่งหนา้วอการใชง้านโปรแกรมในส่วนของนกัเรียน 
 
 

ตอนที ่3 บลการยดลองการใชส่ื้อการเรียน 
วากการยดลองกบันกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง  ว  านวน 52  คน  ในภาคเรียนย่ี  2 ปีการศึกษา  2557 โดย

ให้นักเรียนย าการยดสอบก่อนเรียน ยดลองเรียนวากบยเรียนพร้อมฝึกย าแบบฝึกหัด และย าการ
ยดสอบหลงัเรียน น าคะแนนมาวิเคราะห์โดยใชส้ถิติยดสอบยีแบบไม่อิสระ  (t-test Dependent) ไดบ้ล
การเปรียบเยียบดงัตารางย่ี 1  
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ตารางที ่1 บลการวเิคราะห์การยดสอบก่อนและเรียนโดยใชส้ถิติยดสอบยีแบบไม่อิสระ 
 

ปีการศึกษา การทดสอบ 𝑁 �̅� 𝑆. 𝐷. 𝑡 𝑆𝑖𝑔.∗ 

2556 สอนโดย 
ไม่มีส่ือการเรียน 31 14.18 0.18 - - 

2557 ก่อนเรียน 52 8.15 0.73 
36.27 .000 

หลงัเรียน 52 15.79 0.81 
 
* ระดับนัยส ำคัญทำงสถิติท่ี .05 

 
วากตารางย่ี 1  วะเห็นว่า คะแนนเฉล่ียของการยดสอบหลงัเรียน มีคะแนนเฉล่ียอยู่ย่ี 15.79 

มากกวา่ คะแนนเฉล่ียของการยดสอบก่อนเรียน มีคะแนนเฉล่ียอยูย่ี่  8.15 คะแนน วากคะแนนเต็ม 20 
คะแนน และบลยดสอบยีแบบไม่อิสระมีความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัยางสถิติย่ีระดบั .05 และเม่ือ
เยียบบลการเรียนของปี 2556 ย่ีสอนโดยครูคนเดียวกนัแต่ไม่ไดใ้ชส่ื้อการเรียน วากว านวนนกัเรียน 31 
คน บลคะแนนเฉล่ียอยูย่ี่ 14.18 ซ่ึงมีคะแนนต ่ากวา่คะแนนของนกัเรียน ปี 2557 ย่ีใชเ้ป็นกลุ่มยดลอง
ของงานววิยัน้ี 

หลงัวากส้ินสุดการยดสอบหลงัเรียนโดยส่ือการเรียนรู้ส าหรับการเขียนโปรแกรม ไดมี้การ
ประเมินบลความพึงพอใวโดยนกัเรียนย่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างว านวน 52 คน ซ่ึงมีบลการประเมินความพึง
พอใวของส่ือการเรียนส าหรับการเขียนโปรแกรม ดงัตารางย่ี 2 
 

ตารางที ่2 บลการประเมินความพึงพอใวของการใชง้านส่ือการเรียนส าหรับการเขียนโปรแกรม 
 

ข้อ รายละเอยีดของกจิกรรม �̅� 𝑆. 𝐷. 
ผลการประเมิน
ความถึงพอใจ 

1.  การวดัการรูปแบบง่ายในการใชง้าน (User Friendly) 4.04 0.84 มาก 
2.  ความเหมาะสมของขนาด และรูปแบบตวัอกัษร 4.06 0.78 มาก 
3.  ความรวดเร็วในการแสดงบลภาพ ตวัอกัษร และขอ้มูล 4.06 0.83 มาก 
4.  ระบบมีความเสถียร สามารถเขา้ใชง้านไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 4.08 0.79 มาก 
5.  การก าหนดสิยธ์ิในการเขา้ถึงขอ้มูลของบูใ้ชง้านช่วยให้

ระบบมีความปลอดภยั 
4.69 0.47 มากย่ีสุด 

6.  ความรวดเร็วในการบนัยึกขอ้มูล การส่งขอ้มูล 4.06 0.57 มาก 
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ข้อ รายละเอยีดของกจิกรรม �̅� 𝑆. 𝐷. 
ผลการประเมิน
ความถึงพอใจ 

7.  ความหลากหลายของรูปแบบการสร้างเน้ือหาการเรียนการ
สอน 

4.04 0.86 มาก 

8.  รูปแบบการสร้างกิวกรรมการเรียนการสอน 4.00 0.71 มาก 
9.  รูปแบบการแสดงประเมินบลการเรียนการสอน 4.06 0.92 มาก 
10.  สนบัสนุนใหมี้การแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง 4.10 0.87 มาก 
11.  สามารถช่วยใหบู้เ้รียนเกิดความเขา้ใวในบยเรียนเพิ่มข้ึน 4.15 0.85 มาก 
12.  บูเ้รียนมีความรับบิดชอบเพิ่มข้ึน 4.04 0.86 มาก 
13.  ช่วยในการติดต่อส่ือสารระหวา่งบูส้อนและบูเ้รียน 4.04 0.82 มาก 
14.  สามารถช่วยสร้างบรรยากาศในหอ้งเรียนใหน่้าสนใว 4.12 0.73 มาก 
15.  ช่วยกระตุน้ใหบู้เ้รียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการ

สอน 
4.10 0.66 มาก 

16.  ช่วยใหย้ราบบลความส าเร็วและความกา้วหนา้ของบูเ้รียน 4.58 0.50 มากย่ีสุด 
 รวมเฉลีย่ 4.13 0.75 มาก 

 

วากตารางย่ี 2 ค่าเฉล่ียความพึงพอใวของนกัเรียนย่ีมีต่อการวดัการเรียนรู้ด้วยส่ือการเรียน
ส าหรับการเขียนโปรแกรม มีค่าเฉล่ียเย่ากบั 4.13 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเย่ากบั 0.75 โดยมีบล
ประเมินความพึงพอใวอยูใ่นระดบัมาก 
 

สรุปผลการวจัิย 
 วากการศึกษาและพฒันาส่ือการเรียนส าหรับการเขียนโปรแกรมในคร้ังน้ี บูว้ิวยัมีวตัถุประสงค ์
เพื่อสร้างและพฒันาส่ือการเรียนส าหรับรายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซี รหัสวิชา 3204- 2008  ของ
วิยยาลยัเยคนิคพิวิตร  และเพื่อช่วยให้นกัเรียนมีความเขา้ใวในหลกัการเขียนโปรแกรมโครงสร้าง และ
รูปแบบค าสั่งของภาษาซีอย่างถูกตอ้ง โดยกลุ่มตวัอย่างย่ีใช้ในการยดสอบประสิยธิภาพของส่ือการ
เรียน คือ นกัเรียนชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพขั้นสูง ว านวน 52 คน ส่ือการเรียนมีองคป์ระกอบ   4  ส่วน  
ไดแ้ก่ 1) ยดสอบก่อนเรียน 2) ศึกษาบยเรียน 3) แบบฝึกหดั และ 4) ยดสอบหลงัเรียน  
  บลการยดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน พบว่ากลุ่มยดลองมีบลคะแนนเฉล่ียของการยดสอบ
หลงัเรียน สูงกว่าก่อนเรียน ดว้ยการยดสอบยีแบบไม่อิสระอย่างมีนยัส าคญัยางสถิติย่ีระดบั .05  
สามารถสรุปไดว้า่ ส่ือการเรียนส าหรับการเขียนโปรแกรมย่ีไดพ้ฒันาข้ึนน้ี  สามารถใชเ้ป็นเคร่ืองมือใน
การสอนเพื่อช่วยเสริมความเขา้ใวในการเขียนโปรแกรมของนกัเรียนไดดี้ข้ึน 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ในการน าส่ือการเรียนส าหรับการเขียนโปรแกรมไปใช้สอนในห้องเรียนให้เกิด

ประสิยธิภาพสูงสุดในการเขียนโปรแกรม ควรใชก้บัหอ้งเรียนขนาดเล็กและควรบนัยึกการใชง้านเพื่อดู
พฒันาการของนกัเรียนเป็นรายบุคคล  

2. ควรมีการพฒันาส่ือการเรียนส าหรับการเขียนโปรแกรม ให้มีลูกเล่นและสีสันย่ีสะดุดตา
มากข้ึน เช่น มีการอธิบายหรือแสดงขอ้ความเตือนเม่ือมีการวาดบงังานโปรแกรมบดิพลาด 

3. ควรมีการพฒันาส่ือการเรียนส าหรับการเขียนโปรแกรมน้ีกบัตวัแปลภาษาอ่ืนๆ เพื่อเป็น
ยางเลือกใหก้บัครูบูส้อนและนกัเรียนสามารถใชฝึ้กปฏิบติัดว้ยตนเอง 
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การพฒันาส่ือมลัติมีเดียเพือ่การเรียนการสอน เร่ือง การแจกแจงความน่าจะเป็น 
Development of Multimedia for Teaching the Probability Distribution 

 
จุฑามาศ  ไชยวงค์ 
พมิผกา ธานินพงศ์ 

วฐา มินเสน 

 

บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาส่ือมลัติมีเดียเพื่อการเรียนการสอน เร่ือง การแจกแจง
ความน่าจะเป็นแบบไม่ต่อเน่ือง ไดแ้ก่ การแจกแจงแบร์นูลลี การแจกแจงทวนิาม และการแจกแจงปัวซง 
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยส่ือมลัติมีเดีย เร่ือง การแจกแจงแบร์นูล
ลี การแจกแจงทวินาม และการแจกแจงปัวซง และศึกษาความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อส่ือมลัติมีเดีย 
โดยใหน้กัศึกษาท าแบบทดสอบก่อนเรียน จากนั้นเรียนดว้ยส่ือและท าแบบทดสอบหลงัเรียน น าคะแนน
ท่ีไดม้าท าการวเิคราะห์เพื่อหาค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เม่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ก่อนเรียนและหลงัเรียน พบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนดว้ยส่ือมลัติมีเดียสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 นอกจากน้ีผลการประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อส่ือมลัติมีเดีย 
เร่ือง การแจกแจงแบร์นูลลี การแจกแจงทวนิาม และการแจกแจงปัวซง อยูใ่นระดบัดี 
ค าส าคัญ : ส่ือการสอน มลัติมีเดีย การแจกแจงแบร์นูลลี การแจกแจงทวนิาม การแจกแจงปัวซง 
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Abstract 

The purposes of this study were to develop a multimedia for teaching the discrete probability 
distribution: Bernoulli distribution, Binomial distribution and Poisson distribution, and to compare the 
learning achievements between pre-test and post-test for students who get the knowledge by using the 
multimedia and evaluate the student satisfaction towards the multimedia. The students have to do the 
pre-test before learning the probability distribution through the multimedia. Also, they have to do the 
post-test after learning through the multimedia. The descriptive statistics shows the average scores 
and the standard deviation of the scores. Moreover, the post-test average scores were significantly 
higher than the pre-test average scores (p-value<0.0001). In addition, the student satisfaction about 
the multimedia for every topic was at a good level. 

 
KEYWORDS: Teaching, Multimedia, Bernoulli Distribution, Binomial Distribution, Poisson 
Distribution 
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1. บทน า 

การศึกษาในศตวรรษท่ี 21 มุ่งเนน้ใหน้กัศึกษาสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง โดยผูส้อนเป็นเพียง
คนช้ีแนะแนวทางหรืออ านวยความสะดวก (facilitate) อาจารยเ์ป็นผูก้  าหนดปัญหา จากนั้นนกัศึกษาจะ
เป็นผูค้ ้นควา้หาค าตอบด้วยตนเอง (วิจารณ์ พานิช, 2555 ) ส าหรับรูปแบบการเรียนการสอนใน
มหาวิทยาลยัในปัจจุบนัใชรู้ปแบบการบรรยายในชั้นเรียนเป็นส่วนใหญ่ แมว้า่จะมีขอ้ดีคือเป็นลกัษณะ
การเรียนแบบเผชิญหนา้ ผูเ้รียนและผูส้อนสามารถติดต่อส่ือสารกนัโดยตรง แต่ปัญหาท่ีพบคือนกัศึกษา
อาจเบ่ือหน่ายลกัษณะการสอนแบบเดิม ซ่ึงนกัศึกษาสามารถอ่านเองจากหนงัสือเรียน หรือเรียนรู้ไดจ้าก
แหล่งความรู้อ่ืนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ดงันั้นการเรียนการสอนแบบบรรยายเพียงอย่างเดียวจึงไม่
สอดคลอ้งกบัโลกยคุปัจจุบนัท่ีเทคโนโลยกีา้วไกล จึงไดมี้การพฒันาส่ือมลัติมีเดียเพื่อการเรียนการสอน
และน ามาใช้ร่วมกบัการเรียนการสอนแบบบรรยายในห้องเรียน ปัจจุบนัความรู้ทางด้านสถิติมีความ
จ าเป็นต่อการท างานในหลายดา้น นกัศึกษาจึงจ าเป็นตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสถิติในเบ้ืองตน้ 
ดงันั้นหลายหลกัสูตรระดบัปริญญาตรีจึงก าหนดให้กระบวนวิชาสถิติพื้นฐานเป็นวิชาหน่ึงในหลกัสูตร
ท่ีนกัศึกษาจ าเป็นตอ้งเรียน โดยทัว่ไปเน้ือหาพื้นฐานท่ีส าคญัประกอบดว้ย สถิติพรรณนา ความน่าจะ
เป็นและการแจกแจงความน่าจะเป็นของตวัแปรสุ่ม สถิติเชิงอนุมาน เป็นตน้ ซ่ึงเน้ือหาเร่ืองการแจกแจง
ความน่าจะเป็นมีความส าคญัอยา่งมาก ในการเรียนทฤษฎีการอนุมานทางสถิติ โดยการแจกแจงความ
น่าจะเป็นของตวัแปรสุ่ม แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การแจกแจงความน่าจะเป็นของตวัแปรสุ่มแบบ
ไม่ต่อเน่ือง (Discrete Probability Distribution) เช่น การแจกแจงแบร์นูลลี การแจกแจงทวินาม การแจก
แจงปัวซง และการแจกแจงเรขาคณิต เป็นต้น และการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม
แบบต่อเน่ือง (Continuous Probability Distribution) เช่นการแจกแจงปกติ และการแจกแจงไคสแควร์ 
เป็นตน้ เน่ืองจากการแจกแจงความน่าจะเป็นเป็นหวัขอ้ท่ียากแก่การท าความเขา้ใจและศึกษาดว้ยตนเอง  
หากนกัศึกษาไม่สามารถท าความเขา้ใจกบับทเรียนในห้องเรียนท่ีอาจารยเ์ป็นผูถ่้ายทอดให้ ก็จะเป็นการ
ยากท่ีจะกลบัไปอ่านทบทวนและท าความเขา้ใจไดด้ว้ยตนเอง (กญัญารัตน์  อู่ตะเภา, 2544) ดงันั้นการใช้
ส่ือการสอนจะท าใหน้กัศึกษาสามารถศึกษาเพิ่มเติมไดด้ว้ยตนเอง 

ส่ือเป็นองค์ประกอบหลกัของการจดัการเรียนการสอน เป็นตวักลางในการส่งเสริมความรู้  
ทศันคติ ทกัษะ และประสบการณ์ไปสู่ผูเ้รียน การใชส่ื้อการเรียนการสอนจ าเป็นตอ้งเลือกให้เหมาะสม
กบัวตัถุประสงคข์องบทเรียน ขนาดของกลุ่มผูเ้รียน ตลอดจนความสนใจของผูเ้รียนดว้ย ซ่ึงในปัจจุบนั
ส่ือมีการพฒันาตามความเจริญของเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงส่งผลต่อวิธีสอนและวิธีเรียนของผูเ้รียน
อย่างยิ่ง (นิโรบล จนัทะกล,  2550)   การเรียนการสอนดว้ยส่ือมลัติมีเดียเป็นอีกวิธีหน่ึงท่ีช่วยท าให้
ผูเ้รียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ เน่ืองจากส่ือคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียเป็นส่ือท่ีมีศกัยภาพในการดึงดูดความ
สนใจการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี  และสามารถน าเสนอได้หลากหลายรูปแบบ  เช่น  ขอ้ความ ภาพน่ิง  
ภาพเคล่ือนไหว และเสียงดนตรีประกอบ  อีกทั้ งยงัมีความสมบูรณ์ในตัวเอง เป็นการเรียนแบบ
ปฏิสัมพนัธ์ ตามความสามารถและพื้นฐานความรู้ของแต่ละบุคคล  ท าให้ผูเ้รียนสามารถศึกษาไดด้ว้ย
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ตนเอง เกิดแรงกระตุน้ และมีความอยากท่ีจะเรียนในเร่ืองถดัไป  ส่งผลให้ส่ือมลัติมีเดีย  มีความส าคญั
ต่อกระบวนการเรียนรู้และผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาในยุคเทคโนโลยีเช่นปัจจุบนัอยา่งมาก  (ชาตรี  บวั
คล่ี, 2554) จากการศึกษาท่ีผา่นมาพบวา่มีงานวจิยัท่ีพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาสถิติ
เบ้ืองตน้ เร่ืองทฤษฎีความน่าจะเป็นเบ้ืองตน้ (อภิญญา อิงอาจ, 2548)  ซ่ึงไดน้ าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนไปใชก้บักลุ่มตวัอย่าง พบวา่  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัการเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนสูงกว่าก่อนเรียน  และผูเ้รียนมีความพึงพอใจในการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
เน่ืองจากมีความแปลกใหม่ ไม่รู้สึกเบ่ือหน่าย และท าให้มีความเขา้ใจเน้ือหาในบทเรียนได้ดีข้ึน ซ่ึง
สอดคล้องกบังานวิจยัเร่ืองการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียแบบเอดูเทนเมนต์ เร่ือง สถิติ
เบ้ืองต้น (สุนิสา สายอุปราช, 2550)  พบว่า  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัการเรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์มลัติมีเดียสูงกวา่ก่อนเรียน  และผูเ้รียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย
อยูใ่นระดบัของความพึงพอใจมาก นอกจากน้ี กฤษฎา ค าดา (2551) ไดส้ร้างส่ือช่วยสอนแบบจ าลองการ
เกิดการแจกแจงแบร์นูลลี การแจกแจงทวนิาม และการแจกแจงไฮเปอร์จีออเมตริก จดัท าในรูปแบบของ
เวบ็เพจ ประกอบดว้ยเน้ือหา ภาพ และกราฟ ท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงลกัษณะการเกิดการแจกแจงรูปแบบต่างๆ 
โดยใชภ้าษา HTML ในการเขียน เพื่อท าให้เกิดความเขา้ใจในเน้ือหาและเกิดแรงกระตุน้ท่ีจะศึกษาเร่ือง
น้ี พบวา่สามารถเขา้ถึงกลุ่มผูใ้ชง้านไดเ้ป็นอยา่งดี 

ผูว้ิจยัจึงสนใจพฒันาส่ือมลัติมีเดีย  เร่ือง การแจกแจงแบร์นูลลี การแจกแจงทวินาม และการ
แจกแจงปัวซง เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถท าความเขา้ใจและศึกษาบทเรียนได้ด้วยตนเอง และช่วยให้มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงข้ึน  

 
2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

2.1  เพื่อพฒันาส่ือมลัติมีเดีย เร่ือง การแจกแจงแบร์นูลลี การแจกแจงทวินาม และ   การแจก
แจงปัวซง 

2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยส่ือมลัติมีเดีย   
2.3  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อส่ือมลัติมีเดีย 
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3. กรอบแนวคิดและทฤษฎ ี
3.1 กรอบแนวคดิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวจิยั 
 

3.2 ทฤษฎเีกีย่วกบัการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม 
3.2.1 การแจกแจงแบร์นูลลี (Bernoulli Distribution) 
การแจกแจงแบร์นูลลี เป็นการแจกแจงของตัวแปรสุ่มท่ีไม่ต่อเน่ือง (Discrete random 

variable) ท่ีเกิดจากการทดลองแบร์นูลลี 
ลกัษณะของการทดลองแบร์นูลลี 
 เกิดผลลัพธ์ท่ีเป็นไปได้ทั้ งหมดเพียง 2 อย่างเท่านั้น คือ ผลลัพธ์ท่ีสนใจ เรียกว่า 

ความส าเร็จ (Success) กบั ผลลพัธ์ท่ีไม่สนใจ เรียกวา่ ความไม่ส าเร็จ (Failure) 
 ความน่าจะเป็นท่ีเกิดความส าเร็จ (Success) เท่ากบั p และความน่าจะเป็นของความ

ไม่ส าเร็จ (Failure) เท่ากบั q = 1-p 
เช่น การโยนเหรียญท่ีไม่เอนเอียง 1 เหรียญ 1 คร้ัง ผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนอาจเกิด หวั หรือ กอ้ย หาก

สนใจผลลพัธ์การเกิดหัว จะเรียกผลลพัธ์การเกิดหวัเป็นความส าเร็จ และผลลพัธ์การเกิดกอ้ยเป็นความ
ไม่ส าเร็จ หรือในการทอดลูกเต๋าหน่ึงคร้ัง  ผลลพัธ์จากการทอดลูกเต๋าอาจเป็น แตม้ 1, 2, 3, 4, 5, 6 หาก
สนใจผลลพัธ์ท่ีเกิดแตม้ 2 จะเรียกผลลพัธ์การเกิดแตม้ 2 เป็นความส าเร็จ และผลลพัธ์การเกิดแตม้อ่ืน ๆ 
เป็นความไม่ส าเร็จ 

ฟังกช์นัความน่าจะเป็นของการแจกแจงแบร์นูลลี 
ก าหนดให ้X เป็นตวัแปรสุ่มแทนจ านวนคร้ังท่ีเกิดความส าเร็จ นัน่คือ 

X = 1 เม่ือผลลพัธ์เป็นความส าเร็จ 
X = 0 เม่ือผลลพัธ์เป็นความไม่ส าเร็จ 
 

 

 

การสอนโดยใช้สื่อมัลติมีเดีย 

เรื่อง        การแจกแจงแบร์

นูลล ีการแจกแจงทวนิาม 

และการแจกแจงปวัซง 

 

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของผู้เรยีนจากการเรยีน

ด้วยมลัตมิีเดีย เรื่อง การ

แจกแจง แบร์นลูล ีการแจก

แจงทวินาม และการแจก

แจงปัวซง 

 ความพึงพอใจของผู้เรียนที่

มีต่อสื่อมัลติมีเดีย 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 
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หากให ้p แทนความน่าจะเป็นท่ีเกิดความส าเร็จ จะไดว้า่ การแจกแจงความน่าจะเป็นของ ตวัแปรสุ่ม X คือ 
 P(X = 1) = p และ P(X = 0) = 1-p      
  หรือเขียนไดเ้ป็น   

P(X = x) = f(x; p) = px(1 − p)1−x ,      x = 0,1  
ซ่ึงค่าเฉล่ียของตวัแปร X (E(X)) เท่ากบั p และความแปรปรวนของตวัแปร X (V(X)) เท่ากบั p(1-p) 
 

3.2.2 การแจกแจงทวนิาม 
การแจกแจงทวินาม (Binomial Distribution) เป็นการแจกแจงของตวัแปรสุ่มท่ีไม่ต่อเน่ือง 

(Discrete random variable) ท่ีเกิดจากการทดลองทวนิาม 
ลกัษณะของการทดลองทวนิาม 
 การทดลองประกอบดว้ยการทดลองยอ่ยท่ีกระท าซ ้ าๆ กนั n คร้ัง 
 การทดลองแต่ละคร้ังมีผลลพัธ์ท่ีเป็นไปไดท้ั้งหมดเพียง 2 อยา่งเท่านั้น คือ ผลลพัธ์ท่ี

สนใจ เรียกวา่ ความส าเร็จ (Success) กบั ผลลพัธ์ท่ีไม่สนใจ เรียกวา่ ความไม่ส าเร็จ 
(Failure) 

 ตลอดการทดลอง ความน่าจะเป็นท่ีเกิดความส าเร็จ (Success) เท่ากบั p และความ
น่าจะเป็นของความไม่ส าเร็จ (Failure) เท่ากบั q = 1-p 

 การทดลองยอ่ยแต่ละคร้ังมีความเป็นอิสระซ่ึงกนัและกนั 
เช่น การโยนเหรียญท่ีไม่เอนเอียง 1 เหรียญ 4 คร้ัง ในการโยนเหรียญแต่ละคร้ัง ผลลพัธ์ท่ี

เกิดข้ึนอาจเกิด หวั หรือ กอ้ย หากก าหนดใหผ้ลลพัธ์ท่ีเกิดหวัเป็นความส าเร็จ แลว้ผลลพัธ์ท่ีเกิดกอ้ยเป็น
ความไม่ส าเร็จ เน่ืองจากใชเ้หรียญ 1 เหรียญในการโยน ดงันั้น ความน่าจะเป็นของการเกิดหวัยอ่มคงท่ี
และการโยนแต่ละคร้ังไม่มีผลต่อผลลพัธ์ท่ีจะเกิดข้ึนจากการโยนเหรียญคร้ังอ่ืน 

ฟังกช์นัความน่าจะเป็นของการแจกแจงทวนิาม 
ก าหนดให ้X เป็นตวัแปรสุ่มแทนจ านวนคร้ังท่ีเกิดความส าเร็จ ซ่ึง X อาจมีค่าเท่ากบั 0,1,2,…,n แลว้ X จะมี

การแจกแจงทวินามดว้ยพารามิเตอร์ n, p ซ่ึงเขียนแทนดว้ยสัญลกัษณ์  X ~ B(x; n , p) โดยเกิดความส าเร็จ จ านวน x 
คร้ัง จะเท่ากบั (n

x
) วิธี ซ่ึงความน่าจะเป็นของแต่ละวิธี เท่ากบั px(1 − p)n−x   ดงันั้น ฟังก์ชนัการ   แจกแจงทวินาม 

คือ 
P(X = x) = f(x; n, p) = (

n
x

) px(1 − p)n−x ,      x = 0,1,2, … , n    
ซ่ึงค่าเฉล่ียของตวัแปร X (E(X)) เท่ากบั np และความแปรปรวนของตวัแปร X (V(X)) เท่ากบั npq 
 

3.2.3 การแจกแจงปัวซง 
การแจกแจงปัวซง (Poisson Distribution) เป็นการแจกแจงของตวัแปรสุ่มท่ีไม่ต่อเน่ือง 

(Discrete random variable) ท่ีเกิดจากการทดลองปัวซง ซ่ึงเป็นปรากฏการณ์หรือการทดลองท่ีเกิดข้ึนใน
ช่วงเวลาหน่ึงหรือขอบเขตหน่ึง ซ่ึงช่วงเวลาหน่ึงอาจหมายถึง หน่ึงนาที หน่ึงวนั หรือหน่ึงเดือน เป็นตน้ 
ส่วนขอบเขตหน่ึงอาจหมายถึง พื้นท่ี ปริมาตร เป็นตน้ โดยจะไดจ้  านวนคร้ังของความส าเร็จท่ีเกิดข้ึนใน
ช่วงเวลาหรือขอบเขตหน่ึง เช่น จ านวนค าท่ีพิมพผ์ิดต่อหน่ึงหน้า, จ  านวนลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการฝาก-
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ถอนเงิน ในช่วงเวลา 10.00 – 12.00 น. หรือจ านวนคร้ังท่ีเกิดอุบติัเหตุบนถนนสายหน่ึงในช่วงหน่ึง
สัปดาห์ 

ลกัษณะของการทดลองปัวซง 
 จ านวนคร้ังของความส าเร็จท่ีเกิดข้ึนในช่วงเวลาหน่ึง หรือขอบเขตหน่ึงเป็นอิสระกบั

จ านวนคร้ังของความส าเร็จท่ีเกิดในช่วงเวลาอ่ืนหรือขอบเขตอ่ืน 
 ความน่าจะเป็นท่ีจะไดค้วามส าเร็จหน่ึงคร้ัง ในช่วงเวลาอนัสั้นช่วงหน่ึง หรือขอบเขต

ท่ีเล็กมากขอบเขตหน่ึง เป็นปฏิภาคโดยตรงกบัความยาวของช่วงเวลาหรือขนาดของ
ขอบเขตนั้นมีค่านอ้ยมาก จนสามารถตดัทิ้งได ้
 

ฟังกช์นัความน่าจะเป็นของการแจกแจงปัวซง 
ก าหนดให ้X เป็นตวัแปรสุ่มแทนจ านวนคร้ังของความส าเร็จท่ีเกิดข้ึนในช่วงเวลาหรือขอบเขตหน่ึง ซ่ึง X 

อาจมีค่าเท่ากบั 0,1,2,… แลว้ X จะมีการแจกแจงปัวซงดว้ยพารามิเตอร์ λ ซ่ึงเขียนแทนดว้ยสัญลกัษณ์ X ~ P(x; λ) 
ดงันั้น ฟังกช์นัการแจกแจงปัวซง คือ 

P(X = x) = f(x; λ) =
e−λλx

x!
,      x = 0,1,2, …   โดยท่ี e  2.71828 

ซ่ึงค่าเฉล่ียของตวัแปร X (E(X)) เท่ากบั λ และความแปรปรวนของตวัแปร X (V(X)) เท่ากบั λ 
 

4. วธีิการด าเนินการวจัิย 
4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

4.1.1 ประชากร ท่ีใช้ในการศึกษาคือ นักศึกษาท่ีลงทะเบียนกระบวนวิชา 208263 สถิติ
เบ้ืองตน้       ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 ตอน 007 จ านวน 73 คน 

4.1.2 ตวัอยา่ง ท่ีใชใ้นการศึกษาคือ นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนกระบวนวชิา 208263 สถิติเบ้ืองตน้ 
ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 ตอน 007 โดยเลือกหน่วยตวัอยา่งแบบตามสะดวก โดยตวัอยา่งใน
การทดสอบส่ือมลัติมิเดียเร่ืองการแจกแจงแบร์นูลลี จ านวน 47 คน ตวัอยา่งในการทดสอบส่ือมลัติมิเดีย
เร่ืองการแจกแจงทวนิาม จ านวน 39 คน และตวัอยา่งในการทดสอบส่ือมลัติมิเดียเร่ืองการแจกแจงปัวซง 
จ านวน 35 คน 

 
4.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีประกอบดว้ย 1) ส่ือมลัติมีเดีย เร่ืองการแจกแจง แบร์นูลลี การ
แจกแจง ทวินาม และการแจกแจงปัวซง 2) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การแจกแจง
แบร์นูลลี การแจกแจงทวินาม และการแจกแจงปัวซง  3) แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อส่ือ
มลัติมีเดีย เร่ือง การแจกแจงแบร์นูลลี การแจกแจงทวินาม และการแจกแจงปัวซง ซ่ึงมีรายละเอียดการ
สร้างเคร่ืองมือการวจิยัดงัน้ี 
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4.2.1 ส่ือมลัติมีเดีย เร่ือง การแจกแจงแบร์นูลลี การแจกแจงทวินาม และการแจกแจงปัวซง  
ผูว้ิจยัได้ท าการศึกษาเน้ือหาเร่ือง การแจกแจงแบร์นูลลี การแจกแจงทวินาม และการแจกแจงปัวซง 
ก าหนดขอบเขตเน้ือหา  ศึกษาและเลือกโปรแกรมท่ีใช้สร้างส่ือมลัติมีเดีย ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ีได้
เลือกใชโ้ปรแกรม Movie Maker จากนั้นออกแบบและสร้างส่ือมลัติมีเดีย  

4.2.2 แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การแจกแจงแบร์นูลลี การแจกแจงทวิ
นาม และการแจกแจงปัวซง ประกอบดว้ยแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงั
เรียน เป็นขอ้สอบปรนยั 4 ตวัเลือก จ านวน 10 ขอ้ ซ่ึงเป็นแบบทดสอบฉบบัเดียวกนัในแต่ละบทเรียน มี
เกณฑก์ารใหค้ะแนนคือ ตอบถูกให้  1 คะแนน ตอบผดิหรือไม่ตอบให ้0 คะแนน 

4.2.3 แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อส่ือมลัติมีเดีย เร่ือง การแจกแจงแบร์นูลลี การแจก
แจงทวินาม และการแจกแจงปัวซง ผูว้ิจยัได้ด าเนินการสร้างแบบสอบถามโดยใช้แบบมาตราส่วน
ประมาณค่าของลิเคิร์ท (Rating Scale) โดยแบ่งเป็น 5 ระดบั จ านวน 5 ขอ้  

 
4.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

4.3.1 ท าการทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียน โดยให้นกัศึกษาท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนก่อนเรียน เร่ืองการแจกแจงแบร์นูลลี การแจกแจงทวินาม และการแจกแจงปัวซง แลว้เก็บ
คะแนน 

4.3.2 ใหน้กัศึกษาเรียนดว้ยส่ือมลัติมีเดีย เร่ืองการแจกแจงแบร์นูลลี การแจกแจงทวนิาม และ
การแจกแจงปัวซง 

4.3.3 หลงัจากนกัศึกษาเรียนดว้ยส่ือจบ ให้นกัศึกษาท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนหลงัเรียน เร่ืองการแจกแจงแบร์นูลลี การแจกแจงทวนิาม และการแจกแจงปัวซง แลว้เก็บคะแนน 

4.3.4 สอบถามความคิดเห็นของนักศึกษา โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อส่ือ
มลัติมีเดีย เร่ืองการแจกแจงแบร์นูลลี การแจกแจงทวนิาม และการแจกแจงปัวซง  

4.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 
4.4.1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู ้เรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยส่ือ

มลัติมีเดีย โดยใชส้ถิติ Wilcoxon Matched-Pairs Signed-Ranks Test 
4.4.2 วเิคราะห์ความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อส่ือมลัติมีเดีย โดยใชค้วามถ่ี และร้อยละ  
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5. ส่ือการสอน 
การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการพฒันาส่ือมลัติมีเดีย เร่ือง การแจกแจงแบร์นูลลี การแจกแจงทวินาม 

และการแจกแจงปัวซง ซ่ึงประกอบดว้ยด้วยส่ือในรูปแบบต่างๆ เช่น รูปภาพ ขอ้ความ เสียงบรรยาย 
วดิีโอคลิป ซ่ึงตวัอยา่งของส่ือมลัติมีเดีย มีดงัต่อไปน้ี 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 2 ตวัอยา่งของส่ือมลัติมิเดีย 
(ท่ีมาภาพประกอบ: Alphaheiti, 2011 Sabvegas, 2014 และ TMN Simulation, 2008) 

 

6. สรุปผลการวจัิย 
6.1 ศึกษาผลการใช้ส่ือมลัติมีเดีย เร่ือง การแจกแจงแบร์นูลลี การแจกแจงทวินาม และการแจก

แจงปัวซง เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยส่ือ
มลัติมีเดีย ในแต่ละเร่ืองไดผ้ลการวเิคราะห์คะแนนสอบ ดงัน้ี 
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ตาราง 1 ค่าสถิติพรรณนาส าหรับคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยส่ือมลัติมีเดีย เร่ืองการแจกแจง
แบร์นูลลี 

คะแนน จ านวน ค่าเฉล่ีย มธัยฐาน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ส่วนเบ่ียงเบนควอไทล ์
คะแนนก่อนเรียน 47 3.94 4.00 1.48 1.00 
คะแนนหลงัเรียน 47 8.02 8.00 0.99 0.50 

ตาราง 2 ค่าสถิติพรรณนาส าหรับคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยส่ือมลัติมีเดีย เร่ืองการแจกแจงทวิ
นาม 

คะแนน จ านวน ค่าเฉล่ีย มธัยฐาน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ส่วนเบ่ียงเบนควอไทล ์
คะแนนก่อนเรียน 39 5.36 6.00 2.02 1.50 
คะแนนหลงัเรียน 39 8.28 9.00 1.47 1.00 

ตาราง 3 ค่าสถิติพรรณนาส าหรับคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยส่ือมลัติมีเดีย เร่ืองการแจก
แจงปัวซง 

คะแนน จ านวน ค่าเฉล่ีย มธัยฐาน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ส่วนเบ่ียงเบนควอไทล ์
คะแนนก่อนเรียน 35 3.66 4.00 1.73 1.50 
คะแนนหลงัเรียน 35 8.31 9.00 1.61 1.50 

ตาราง 4 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยส่ือมลัติมีเดีย 
เร่ืองการแจกแจงแบร์นูลลี 

การเปรียบเทียบ จ านวน ค่าเฉล่ียของอนัดบั ผลรวมของอนัดบั Wilcoxon test P-value 
คะแนนก่อนเรียนมากกวา่หลงัเรียน 0 0 0 

-5.999 0.000* 
คะแนนหลงัเรียนมากกวา่ก่อนเรียน 47 24 1128 

หมายเหตุ * ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

ตาราง 5 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยส่ือมลัติมีเดีย 
เร่ืองการแจกแจงทวนิาม 

การเปรียบเทียบ จ านวน ค่าเฉล่ียของอนัดบั ผลรวมของอนัดบั Wilcoxon test P-value 
คะแนนก่อนเรียนมากกวา่หลงัเรียน 3 5 15 

-5.258 0.000* 
คะแนนหลงัเรียนมากกวา่ก่อนเรียน 36 21.25 765 

หมายเหตุ * ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

ตาราง 6 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยส่ือมลัติมีเดีย 
เร่ืองการแจกแจงปัวซง 

การเปรียบเทียบ จ านวน ค่าเฉล่ียของอนัดบั ผลรวมของอนัดบั Wilcoxon test P-value 
คะแนนก่อนเรียนมากกวา่หลงัเรียน 1 1 1 

-5.005 0.000* 
คะแนนหลงัเรียนมากกวา่ก่อนเรียน 32 17.5 560 

หมายเหตุ * ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
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จากตาราง 1-3 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีคะแนนเฉล่ียของการทดสอบหลงัเรียนดว้ยส่ือมลัติมีเดีย เร่ือง 
การแจกแจงแบร์นูลลี การแจกแจงทวนิาม และการแจกแจงปัวซง มากกวา่คะแนนเฉล่ียของการทดสอบ
ก่อนเรียน  

จากตาราง 4 พบวา่ กลุ่มตวัอย่างทั้งหมดจ านวน 47 คน มีคะแนนทดสอบหลงัเรียนมากกว่าก่อน
เรียน เม่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน พบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนหลงัเรียนดว้ย
ส่ือมลัติมีเดีย เร่ือง การแจกแจงแบร์นูลลี สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

จากตาราง 5 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 39 คน ส่วนใหญ่มีคะแนนทดสอบหลงัเรียนมากกวา่ก่อน
เรียน เม่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน พบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนหลงัเรียนดว้ย
ส่ือมลัติมีเดีย เร่ืองการแจกแจงทวนิาม สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

จากตาราง 6 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 35 คน ส่วนใหญ่มีคะแนนทดสอบหลงัเรียนมากกวา่ก่อน
เรียน เม่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน พบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนหลงัเรียนดว้ย
ส่ือมลัติมีเดีย เร่ืองการแจกแจงปัวซง สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
6.2 ศึกษาความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อส่ือมลัติมีเดีย 
      จากการประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อส่ือมลัติมีเดียพบวา่นกัศึกษาส่วนใหญ่มีความ

พึงพอใจต่อส่ือมลัติมีเดีย เร่ือง การแจกแจงแบร์นูลลี ในด้านต่างๆ อยู่ในระดับดี ยกเวน้การส่ือ
ความหมายของภาพหรือเสียงประกอบ อยูใ่นระดบัดีมากดงัแสดงในตาราง 7 นอกจากน้ีพบวา่นกัศึกษา
ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อส่ือมลัติมีเดีย เร่ือง การแจกแจงทวินาม อยู่ในระดบัดี ยกเวน้การส่ือ
ความหมายของภาพหรือเสียงประกอบ อยูใ่นระดบัดีมาก ดงัแสดงในตาราง 8 และพบวา่นกัศึกษาส่วน
ใหญ่มีความพึงพอใจต่อส่ือมลัติมีเดีย เร่ือง การแจกแจงปัวซง ในดา้นต่างๆ อยู่ในระดบัดีดงัแสดงใน
ตาราง 9 

ตาราง 7 จ านวน(ร้อยละ)ความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อส่ือมลัติมีเดียเร่ืองการแจกแจงแบร์นูลลี 

รายการประเมิน 
ระดบัความพึงพอใจ 

รวม 
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช ้ ปรับปรุง 

1. ความชดัเจนของเน้ือหา เขา้ใจง่าย 7 (14.89) 35 (74.47) 5 (10.64) 0 (0.00) 0 (0.00) 47 (100.00) 

2. ความสอดคลอ้งของเน้ือหากบั
เอกสารในบทเรียน 

14 (29.79) 26 (55.32) 7 (14.89) 0 (0.00) 0 (0.00) 47 (100.00) 

3. การส่ือความหมายของภาพหรือ
เสียงประกอบ 

27 (57.45) 15 (31.91) 5 (10.64) 0 (0.00) 0 (0.00) 47 (100.00) 

4. ความเพลิดเพลิน สนุกสนาน 21 (44.68) 23 (48.94) 3 (6.38) 0 (0.00) 0 (0.00) 47 (100.00) 

5. เสริมความรู้ความเขา้ใจใน เร่ือง  
การแจกแจงแบร์นูลลี 

10 (21.28) 28 (59.57) 8 (17.02) 1 (2.13) 0 (0.00) 47 (100.00) 

รวม 79 (33.62) 127 (54.04) 28 (11.91) 1 (0.43) 0 (0.00)  
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ตาราง 8 จ านวน(ร้อยละ)ความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อส่ือมลัติมีเดียเร่ืองการแจกแจงทวนิาม 

รายการประเมิน 
ระดบัความพึงพอใจ 

รวม 
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช ้ ปรับปรุง 

1. ความชดัเจนของเน้ือหา เขา้ใจง่าย 5 (14.71) 25 (73.53) 4 (11.76) 0 (0.00) 0 (0.00) 35 (100.00) 

2. ความสอดคลอ้งของเน้ือหากบั
เอกสารในบทเรียน 

10 (29.41) 21 (61.76) 3 (8.82) 0 (0.00) 0 (0.00) 35 (100.00) 

3. การส่ือความหมายของภาพหรือ
เสียงประกอบ 

18 (52.94) 11 (32.35) 5 (14.71) 0 (0.00) 0 (0.00) 35 (100.00) 

4. ความเพลิดเพลิน สนุกสนาน 9 (26.47) 19 (55.88) 3 (8.82) 3 (8.82) 0 (0.00) 35 (100.00) 

5. เสริมความรู้ความเขา้ใจใน เร่ือง  
การแจกแจงทวินาม 

5 (14.71) 22 (64.71) 7 (20.59) 0 (0.00) 0 (0.00) 35 (100.00) 

รวม 47 (27.65) 98 (57.65) 22 (12.94) 3 (1.76) 0 (0.00)  

ตาราง 9 จ านวน(ร้อยละ)ความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อส่ือมลัติมีเดียเร่ืองการแจกแจงปัวซง 

รายการประเมิน 
ระดบัความพึงพอใจ 

รวม 
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช ้ ปรับปรุง 

1. ความชดัเจนของเน้ือหา เขา้ใจง่าย 8 (27.59) 18 (62.07) 3 (10.34) 0 (0.00) 0 (0.00) 29 (100.00) 

2. ความสอดคลอ้งของเน้ือหากบั
เอกสารในบทเรียน 

12 (41.38) 15 (51.72) 2 (6.90) 0 (0.00) 0 (0.00) 29 (100.00) 

3. การส่ือความหมายของภาพหรือ
เสียงประกอบ 

11 (37.93) 13 (44.83) 5 (17.24) 0 (0.00) 0 (0.00) 29 (100.00) 

4. ความเพลิดเพลิน สนุกสนาน 10 (34.48) 13 (44.83) 4 (13.79) 2 (6.90) 0 (0.00) 29 (100.00) 

5. เสริมความรู้ความเขา้ใจใน เร่ือง  
การแจกแจงปัวซง 

5 (17.24) 20 (68.97) 4 (13.79) 0 (0.00) 0 (0.00) 29 (100.00) 

รวม 46 (31.73) 79 (54.48) 18 (12.41) 2 (1.38) 0 (0.00)  

7. อภิปรายผล 
จากการพฒันาส่ือมลัติมีเดีย เร่ือง การแจกแจงแบร์นูลลี การแจกแจงทวนิาม และการแจกแจงปัวซง 

ได้ท าการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนก่อนเรียนและหลงัเรียนด้วยส่ือมลัติมีเดีย 
พบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนหลงัเรียนดว้ยส่ือมลัติมีเดียเร่ือง การแจกแจงแบร์นูลลี การแจก
แจงทวินาม และการแจกแจงปัวซง สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึง
ผลการวิจยัคร้ังน้ีสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อภิญญา อิงอาจ (2551) , สุนิสา  สายอุปราช (2550), วรา
ภรณ์ สังขว์รกุล และคณะ(2556) ท่ีท  าการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนก่อนเรียนและ
หลงัเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน พบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัการเรียนดว้ยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ แต่อยา่งไร ก็ตาม ในการศึกษาคร้ังน้ี
ตวัอย่างในการทดสอบส่ือแต่ละเร่ืองมีจ านวนน้อยและมีจ านวนไม่เท่ากันเน่ืองจากส ารวจเฉพาะ
นกัศึกษาท่ีเขา้เรียนในการวนัท่ีท าการทดสอบและเป็นการทดสอบเพื่อจะน าผลการประเมินไปปรับปรุง

DP
U



ส่ือต่อไป หลังจากปรับปรุงส่ือมลัติมิเดียแล้วก็จะท าการทดสอบใหม่อีกคร้ังหน่ึง นอกจากน้ีแม้ว่า
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนหลงัเรียนดว้ยส่ือมลัติมีเดียจะสูงกวา่ก่อนเรียนและผูเ้รียนมีความพึง
พอใจต่อส่ือมลัติมีเดียอยู่ในระดบัดี แต่ยงัตอ้งมีการสอนแบบบรรยายผสมผสานเขา้ไป เพื่อให้ผูเ้รียน
สามารถเรียนรู้ไดดี้ยิง่ข้ึน 
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การรับรู้นวตักรรมการศึกษาด้วย E-learning  

Perception of Innovative E-learning. 
 

อนุสรณ์  วงศ์เหรียญทอง 

ธนานันต์ มีชูทรัพย์ 
วไิลลกัษณ์ ค าลอย 

 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาเร่ือง การรับรู้นวตักรรมการศึกษาดว้ย E-learning โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อเพื่อศึกษา
ปัจจยัส่วนบุคคล องคป์ระกอบของ E-learning  และการรับรู้นวตักรรมการศึกษา กลุ่มตวัอยา่งในการ
วิจัยค ร้ังคือผู ้ท่ีส า เ ร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีใน
กรุงเทพมหานครจ านวน 400 คน โดยใช้วิธีเก็บขอ้มูลด้วยแบบสอบถาม ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการ
วเิคราะห์ขอ้มูล แสดงเป็นค่าร้อยละ ค่าความถ่ี และวิเคราะห์ผลทางสถิตโดยใชว้ิธีการทดสอบทางสถิติ
แบบ Independent Sample : (t-test) One-Way ANOVA F-test และ Pearson Correlation 
 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 พบวา่ปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนั ส่งผลต่อ
การรับรู้นวตักรรมการศึกษาไม่แตกต่างกนั และท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 พบว่าปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่  
รายได ้หลกัสูตร วนัท่ีเรียน จ านวนคร้ังท่ีใชอิ้นเทอร์เน็ตผา่น Smart Phone และผลเรียนท่ีดีข้ึนท่ีแตกต่าง
กันส่งผลต่อการรับรู้นวตักรรมการศึกษาแตกต่างกัน ส่วนผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่าง
องคป์ระกอบของ E-learning มีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้นวตักรรมการศึกษา ท่ีระดบันยัส าคญั 0.01  
ค าส าคัญ: นวตักรรมการศึกษา/  MBA 
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Abstract 
 This study is  about perception of innovative e-learning. Research objective is to study 
personal factor, e-learning components, and the perception of innovative education system. The 
sample are the persons in Bangkok who have bachelor and higher than bachelor degree 400 people. 
The statistics for data analysis are frequency, percentage, and hypothesis testing by using Independent 
sample t-test , ANOVA F-test, and Pearson Correlation. 
 Hypothesis were tested at significance level 0.05 and found that persons who have different 
personal data have no significance different  in perception of innovative education system. Persons 
who have different income, program education, day of study, amount of times to use internet via 
smart phone and progress in their score has significance difference in perception of innovative 
education system. Moreover e-learning component has relationship with perception of innovative 
education system at 0.01 significance level. 
Keyword: perception of innovative education system, MBA 
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บทน า 
  “การศึกษา เป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการ
ถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวฒันธรรม การสร้างสรรคจ์รรโลงความกา้วหนา้ทาง
วิชาการ การสร้างองคค์วามรู้อนัเกิดจากการจดัสภาพแวดลอ้ม สังคม การเรียนรู้และปัจจยัเก้ือหนุนให้
บุคคลเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต” (พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ, 2542) 

การศึกษาเป็นกระบวนการท่ีช่วยให้คนไดพ้ฒันาตนเองในดา้นต่าง  ๆ ตลอดชีวิต การพฒันา
ศกัยภาพของคน จะต้องน าหน้าการพฒันาประเทศในมิติอ่ืน ๆ ในประเทศท่ีมีการพฒันาแล้วหรือ
ประสบความส าเร็จในการพฒันาได้ทุ่มเทการลงทุนในการพฒันาคนในชาติก่อนท่ีประเทศจะเร่ิม
เจริญเติบโตอยา่งรวดเร็ว  ดงันั้นหน่วยงานทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชนและทุกส่วนของสังคมจะตอ้งผนึก
ก าลงัร่วมกนัท่ีจะเร่งรัดจดัการศึกษาให้ประชาชนไดรั้บการศึกษาท่ีสูงข้ึน เพื่อให้การศึกษาเป็นตวัน า
การพฒันาประเทศในดา้นต่าง ๆ  และในการกา้วทนันานาอารยะประเทศในศตวรรษใหม่ไดน้ั้นจะตอ้ง
มีกลไกสร้างและพฒันาคนท่ีมีประสิทธิภาพ  เพื่อน าไปสู่การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนจริง
และน่าจะเป็นมิติใหม่ท่ีเป็นการพฒันาการศึกษา (อจัฉรา คหินทพงศ,์ 2550)  

การพฒันาการศึกษาเพื่อให้เกิดคุณภาพของคนไทยยุคใหม่ ท่ีมีนิสัยใฝ่รู้ ตั้งแต่ปฐมวยั 
สามารถเรียนรู้ดว้ยตนเองและแสวงหาความรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต มีความสามารถในการส่ือสาร 
สามารถคิดวิเคราะห์ แกปั้ญหา คิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินยั ค านึงถึงประโยชน์
ส่วนรวม สามารถท างานเป็นกลุ่มไดอ้ย่างเป็นกลัยาณมิตร มีศีลธรรม คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม มี
จิตส านึกและความภูมิใจในไทย ยดึมัน่การปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็น
ประมุข รังเกียจการทุจริตและต่อตา้นการซ้ือสิทธ์ิ ขายเสียง สามารถกา้วทนัโรค มีสุขภาพกาย สุขภาพ
ใจท่ีสมบูรณ์ แข็งแรง เป็นก าลงัคนท่ีมีคุณภาพ มีทกัษะความรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็น มีสมรรถนะ ความรู้ 
ความสามารถ สามารถท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีโอกาสเรียนรู้อยา่งเท่าเทียม เสมอภาค 
โดยมีแนวทางการปฏิรูป ดงัน้ี 

1. พฒันาคุณภาพการศึกษาและเรียนรู้ เพื่อใหมี้การพฒันาคุณภาพการศึกษาและเรียนรู้ ในทุก
ระดบั/ ประเภทการศึกษา ท่ีไดม้าตรฐานตามเกณฑ์ 

2. ผลิตและพฒันาก าลงัคนท่ีมีคุณภาพ มีสมรรถนะ และมีความรู้ ความสามารถ การศึกษา
ไทยในปัจจุบันมุ่งเน้นการผลิตคนให้รับใช้สังคมเท่านั้ นเน่ืองจากหลักสูตรท่ีจัดท าออกมาไม่ได้
สอดคลอ้งกบัวถีิชีวติของคนในชนบท ท าใหค้นเหล่านั้นกา้วจากสังคมชนบทไปตั้งหลกัแหล่งในสังคม
เมืองแทนท่ีจะกลบัไปพฒันาทอ้งถ่ินตนเอง 
   ตลอดระยะเวลากว่าหน่ึงทศวรรษท่ีมีการจัดระบบการศึกษาไทยการเปล่ียนแปลงระบบ
การศึกษาถา้เปล่ียนแปลงโดยยึดถือแต่ โรงเรียน ครู นกัเรียน และเน้ือหาวิชาเป็นหลกัโดยไม่ไดใ้ห้
ความส าคญักบัสภาพแวดลอ้มอ่ืนอยา่งเท่าเทียมเป็นเพียงการปรับเปล่ียนเฉพาะรูปแบบท่ีหนีไม่พน้การ
พายเรือในอ่างซ่ึงไม่ต่างจากการศึกษาตอนเร่ิมตน้ท่ีน าเอาระบบโรงเรียนแบบตะวนัตกเขา้มาเม่ือปี พ.ศ. 
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2441 ถา้การศึกษาไทยยงัเป็นเช่นน้ีผลเสียจะเกิดต่อนกัเรียน จิตส านึกความเป็นครู และสังคม นกัเรียน
จะกลายเป็นผูท่ี้มีความรู้แต่ปฏิบติัไม่ได้เน่ืองจากเขา้ไปไม่ถึงปัญหาท่ีแทจ้ริงหลกัสูตรยงัคงเน้นการ
วดัผลใหน้กัเรียนจดจ าเน้ือหา ก าหนดเวลาสอบผูเ้รียนก็ตอ้งท่องจ า กวดวิชาท าให้เสียเวลาส่วนน้ีไปมาก
จนไม่มีโอกาสไดเ้รียนรู้ชีวติและประสบการณ์นอกหอ้งเรียน 
       เพื่อให้การศึกษาไทยมีการพฒันาให้ทนัต่อโลกแห่งเทคโนโลยีการศึกษาไทยควรมีลกัษณะ
ส าคญัดงัน้ี 

1. การศึกษาไทยตอ้งมุ่งสร้างคน สร้างงาน สร้างชาติ เป็นการศึกษาแบบองค์รวมบูรณาการ
เช่ือมโยงกบัเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม ศาสนา การเมือง 
      2. การศึกษาไทยตอ้งเน้นผลต่อผูเ้รียนทั้งในระดบันโยบายและระดบัการเรียนการสอนโดย
ก าหนดนโยบายการศึกษาท่ีค านึงถึงประโยชน์ของผูเ้รียนเป็นส าคญัเปิดโอกาสให้ผูเ้รียน เรียนรู้ตามวิธี
ท่ีถนดัและสนใจ เรียนอยา่งสนุก เล่นให้ไดค้วามรู้ มีความสุขกบัการเรียน ครูสอนโดยยึดผูเ้รียนเป็น
ส าคญัเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดคิ้ดวเิคราะห์ท าใหเ้กิดความเช่ือมัน่ในตนเองและมีความสุขกบัการเรียน 
      3. การศึกษาไทยตอ้งมุ่งยกระดบังานให้เป็นแรงงานคุณภาพ (Knowledge Workers) ท่ีเขม้แข็ง
และแขง็ขนั มีการกระจายอ านาจสู่เขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา องคก์รปกครองทอ้งถ่ิน มีการก าหนด
มาตรฐานในการศึกษา จดัรูปแบบประกนัคุณภาพการศึกษาทุกระดบั มีการส่งเสริมรากฐานและพฒันา
วิชาชีพครู บุคคลากรทางการศึกษา ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ มาใชใ้นการศึกษาและการมีส่วน
ร่วมของบุคคลในครอบครัว ชุมชน องคก์รชุมชน และสถาบนัสังคมอ่ืน ๆ  
      4. การศึกษาไทยควรมีการน าเอาเทคโนโลยีเขา้มาบูรณาการในการเรียนการสอนท าให้เด็กเกิด
ความสนใจในการเรียนรู้ และทนัต่อยคุสมยัมากข้ึน 
       เหตุท่ีต้องมีการปฏิรูปการศึกษาไทยก็เพราะคุณภาพการศึกษาไทยนั้นเร่ิมตกต ่าไม่ทนัโลก 
แข่งขนักบัประเทศอ่ืนไม่ได ้(ประเทศไทยอยูล่  าดบัท่ี 37 จาก 40 ประเทศ) ทั้งน้ีเพราะคุณภาพผูเ้รียนไม่
เป็นท่ีพอใจมีผลสัมฤทธ์ิต ่าในทุกวิชา ส่วนผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาไปแลว้ก็มีคุณภาพท่ีไม่น่าพึงพอใจ การ
เรียนการสอนขาดการอบรมบ่มนิสัยไม่ไดป้ลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและภูมิปัญญาไทยอยา่งเพียงพอ 
การเขา้รับการศึกษาไม่กวา้งขวาง ไม่ทัว่ถึง และไม่เป็นธรรม เกิดความเล่ือมล ้าการเขา้รับการศึกษายงัมี
คนท่ีพลาดโอกาสและดอ้ยโอกาสท่ีจะเขา้รับการศึกษาอีกจ านวนมาก การศึกษาในปัจจุบนัเป็นแบบแยก
ส่วนไม่สอดคลอ้งกบัการด ารงชีวิตในสังคม การศึกษายงัขาดการบูรณาการเช่ือมโยงและการบริหารจดั
การศึกษาไทยยงัขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผล (อมัมาร  สยามวาลา, 2555) 
 ความส าคญัของนวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามีขอ้คิด  เตือนใจขอ้ควรค านึงในเร่ือง
การแสวงหาแนวทางใหม่ ๆ ในการเรียนการสอนวา่การพฒันาการเรียนการสอนในโรงเรียนตอ้งใชเ้วลา
และวธีิการ คิดการปรับปรุงพฒันางานวชิาการโดยใชน้วตักรรมและเทคโนโลยใีนการเรียนการสอน 
 ปัจจุบนัการพฒันาเทคโนโลยีดา้นต่าง  ๆ  โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเทคโนโลยีทางดา้นคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีทางดา้นการส่ือสาร (ICT-Information and Communication Technology) เป็นไปอยา่ง
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รวดเร็วและต่อเน่ือง ส่งผลให้เกิดการน าเทคโนโลยีต่าง  ๆ  เหล่าน้ีเข้าประยุกต์ใช้ในการจัดการ
การศึกษา เพื่อให้การศึกษามีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข่ึน เพื่อเป็นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
รองรับการพัฒนาและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในสังคม/  เศรษฐกิจแห่งความรู้ 
(Knowledge-based Economy/  Society) หรือ การเรียนรู้แบบออนไลน์  
 การเรียนรู้แบบออนไลน์ หรือ E-learning เป็นการศึกษาเรียนรู้เครือข่ายคอมพิวเตอร์
อินเทอร์เน็ต (Internet) หรืออินทราเน็ต (Intranet) เป็นการเรียนรู้ด้วยตวัเอง ผูเ้รียนจะได้เรียนตาม
ความสามารถและความสนใจของตน โดยเน้ือหาของบทเรียนซ่ึงประกอบดว้ย ขอ้ความ รูปภาพ เสียง 
วดีีโอและมลัติมีเดียอ่ืน  ๆ  จะถูกส่งไปยงัผูเ้รียนผา่น Web Browser โดยผูเ้รียน ผูส้อน และเพื่อนร่วมชั้น
เรียนทุกคน สามารถติดต่อ ปรึกษา แลกเปล่ียนความความคิดเห็นระหวา่งกนัไดเ้ช่นเดียวกบัการเรียนใน
ชั้นปกติ โดยอาศยัเคร่ืองมือการติดต่อ ส่ือสารท่ีทนัสมยั (e-mail, web-board, chat) จึงเป็นการเรียน
ส าหรับทุกคน, เรียนไดทุ้กเวลา และทุกสถานท่ี (Learn for all : anyone, anywhere and anytime) (ปัทมา 
นพรัตน์, 2547) 

จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ จึงเป็นแรงจูงใจให้ผูว้ิจยั ซ่ึงปฏิบติังานในวิทยาลยัพาณิชยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยับูรพา สถาบนัอุดมศึกษาท่ีเปิดสอนหลกัสูตรบริหารธุรกิจระดบัปริญญาโท และปริญญา
เอก สนใจศึกษา การรับรู้นวตักรรมการศึกษาดว้ย E-learning เพื่อให้จดัรูปแบบการเรียนการสอนตาม
ความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1.  เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล องคป์ระกอบของ E-learning  และการรับรู้นวตักรรมการศึกษา 
 2.  เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการรับรู้นวตักรรมการศึกษา 
 3.  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบของ E-learning กบัการรับรู้นวตักรรม
การศึกษา 
สมมติฐานของการวจัิย 

1.  ปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนัส่งผลต่อการรับรู้นวตักรรมการศึกษาแตกต่างกนั 
2.  องคป์ระกอบของ E-learning มีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้นวตักรรมการศึกษา 
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กรอบแนวคิดในการวจัิย  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ E-learning หมายถึง การเรียนการสอนในรูปแบบท่ีการถ่ายทอดเน้ือหาสามารถกระท าผา่น
ทางส่ืออิเล็คทรอนิกส์หรือระบบอินเทอร์เน็ต 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 สามารถน าเอาขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีเป็นแนวทางการวางแผนและน ามาปรับใช้
เพื่อการด าเนินการเตรียมความพร้อมหลกัสูตร E-learning ต่อไป 
การทบทวนวรรณกรรม 
การด าเนินหลกัสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล 
 พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (2546) การด าเนินหลกัสูตรระดบั
ปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล ทั้งหลกัสูตรท่ีเปิดด าเนินการอยู่แล้วหรือจะเปิดข้ึนใหม่จะตอ้ง
ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 
 ความพร้อมและศกัยภาพในการเปิดด าเนินการ 

1.  สถาบันการศึกษาท่ีจัดการศึกษาทางไกลจะต้องมีคณาจารย์ผูรั้บผิดชอบหลักสูตร
คณาจารย์ประจ า และคณาจารย์พิเศษตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาท่ี
กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 

2. ตอ้งมีความพร้อมดา้นอาคาร สถานท่ี บุคลากร และทรัพยากรอ่ืนอยา่งเพียงพอกบัการจดั
การศึกษาทางไกล 

3.  

 การรับรู้นวตักรรมการศึกษา 
1. การจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้นกัเรียนเป็นส าคญั 
2. การน าและการผลิตส่ือการสอนมาใช ้ 
3. การบริหารอยา่งมีระบบและมีประสิทธิภาพ 
4. การวดัและประเมินผลท่ีเท่ียงตรงและเช่ือถือได ้
(ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการครู,  2552) 

องค์ประกอบของ E-learning 
1.  เน้ือหา 
2.  ระบบบริหารจดัการการเรียนรู้ 
3.  รูปแบบการติดต่อส่ือสาร/                   การ
เขา้ถึง 
4.  การสอบ/ วดัผลการเรียน 
 (ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 2545) 
 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
1.  เพศ 
2.  อาย ุ
3.  ระดบัการศึกษา 
4.  อาชีพ 
5.  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
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ประเภทของการเรียนการสอนบนเครือข่ายอนิเทอร์เน็ต 
 การเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามแนวคิดของพาร์สัน (ไชยยศ เรืองสุวรรณ, 2546, 
หน้า 137 อา้งอิงจาก Parson, 1997) ไดแ้บ่งประเภทของการเรียนการสอนบนเครือข่ายออกเป็น 3 
ลกัษณะ คือ 

1. การเรียนการสอนบนเครือข่ายแบบรายรายวิชา (Stand-Alone Courses) เป็นรายวิชาท่ีมี
เคร่ืองมือและแหล่งท่ีเข้าไปถึงและเข้าหาได้โดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ตอย่างมากท่ีสุด ถ้าไม่มีการ
ส่ือสาร ก็สามารถท่ีจะไปผ่านระบบคอมพิวเตอร์ส่ือสารได้ (Computer Mediated-Communication: 
CMC) ลกัษณะของการเรียนการสอนบนเครือข่ายแบบน้ีลกัษณะเป็นแบบวิทยาเขตมีนกัศึกษาจ านวน
มาก ท่ีเขา้ใชจ้ริง แต่จะมีการส่งขอ้มูลจากรายวชิาทางไกล 

2. การเรียนการสอนบนเครือข่ายแบบเวบ็สนนัสนุนรายวิชา (Web Supported Courses) เป็น
รายวิชาท่ีมี ลกัษณะเป็นรูปธรรมท่ีมีการพบปะระหวา่งครูกบันกัเรียน และแหล่งการเรียนรู้ให้มากเช่น 
การก าหนดงานท่ีให้ท าเว็บ การก าหนดให้อ่านการส่ือสารผ่านระบบคอมพิวเตอร์ หรือการมีเว็บท่ี
สามารถช้ีต าแหน่งของแหล่งบนพื้นท่ีของเวบ็ไซตโ์ดยรวมกิจกรรมต่าง ๆ เอาไว ้

3. การเรียนการสอนบนเครือข่ายแบบศูนยก์ารศึกษา (Web Pedagogical Resources)    
เป็นชนิดของเวบ็ไซต์ท่ีมีวตัถุดิบ เคร่ืองมือ ซ่ึงสามารถรวบรวมรายวิชาขนาดใหญ่เขา้ไวด้ว้ยกนั หรือ 
เป็นแหล่งสนบัสนุนกิจกรรมทางการศึกษาซ่ึงผูท่ี้เขา้มาใชก้็จะมีส่ือใหบ้ริการหลายรูปแบบเช่น ขอ้ความ 
ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว และการส่ือสารระหวา่งบุคคล เป็นตน้ 
 
องค์ประกอบของ E-learning 
 ถนอมพร  เลาหจรัสแสง (2545) ไดก้ล่าวไวใ้น “หลกัการออกแบบและการสร้างเวบ็เพื่อการ
เรียนการสอน” วา่ การออกแบบพฒันา E-learning จะประกอบไปดว้ย 4 องคป์ระกอบหลกั ไดแ้ก่ 
 1. เน้ือหา (content)  
 เน้ือหาเป็นองคป์ระกอบส าคญัท่ีสุดส าหรับ E-learning  คุณภาพของการเรียนการสอนของ E-
learning และการท่ีผูเ้รียนรู้จะบรรลุวตัถุประสงคก์ารเรียนในลกัษณะน้ีหรือไม่อยา่งไร ส่ิงท่ีส าคญัสุดก็
คือ เน้ือหาการเรียนซ่ึงผูส้อนไดจ้ดัหาให้แก่ผูเ้รียน ซ่ึงผูเ้รียนมีหน้าท่ีในการใช้เวลา   ส่วนใหญ่ศึกษา
เน้ือหาด้วยตวัเอง เพื่อท าการปรับเปล่ียน (convert) เน้ือหาสารสนเทศท่ีผูส้อนเตรียมไวใ้ห้เกิดเป็น
ความรู้ โดยผา่นการคิดคน้วเิคราะห์อยา่งมีหลกัการและเหตุผลดว้ยตวัของผูเ้รียนเอง 
 2.ระบบบริหารจดัการการเรียนรู้ (Course Management System) 
 ระบบบริหารจดัการการเรียนรู้ เป็นเสมือนระบบท่ีรวบรวมเคร่ืองมือซ่ึงออกแบบไว้เพื่อความ
สะดวกแก่ผูใ้ชใ้นการจดัการกบัการเรียนการสอนออนไลน์ ซ่ึงผูใ้ชใ้นท่ีน้ีอาจแบ่งไดเ้ป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
ผูส้อน (Instructors) ผูเ้รียน (Students) และผูบ้ริหารระบบเครือข่าย (Network Administrator) ซ่ึง

DP
U



เคร่ืองมือและระดบัของสิทธิในการเขา้ใชท่ี้จดัหาไวใ้ห้จะมีความแตกต่างกนัไปตามแต่การใชง้านของ
แต่ละกลุ่ม ตามปกติแลว้เคร่ืองมือท่ีระบบบริหารจดัการรายวชิาตอ้งจดัหาไวใ้หก้บัผูใ้ช ้
 3. รูปแบบการติดต่อส่ือสาร/การเขา้ถึง (Modes of Communication) 
 องคป์ระกอบส าคญัของ E-learning ท่ีขาดไม่ไดอี้กประการหน่ึงก็คือ การจดัให้ผูเ้รียนสามารถ
ติดต่อส่ือสารกบัผูส้อน วิทยากร ผูเ้ช่ียวชาญอ่ืน ๆ รวมทั้งผูเ้รียนดว้ยกนั ในลกัษณะท่ีหลากหลาย และ
สะดวกต่อผูใ้ช ้ 
 4. การสอบ/  วดัผลการเรียน  โดยทัว่ไปแลว้การเรียนไม่วา่จะเป็นการเรียนในระดบัใด หรือ
เรียนวธีิใด ก็ยอ่มตอ้งมีการสอบ/  การวดัผลการเรียนเป็นส่วนหน่ึงอยูเ่สมอ การสอบ/ วดัผลการเรียนจึง
เป็นส่วนประกอบส าคญัท่ีจะท าใหก้ารเรียนแบบ E-learning เป็นการเรียนท่ีสมบูรณ์ บางวิชาจ าเป็นตอ้ง
วดัระดบัความรู้ก่อนสมคัรเขา้เรียน เพื่อให้ผูเ้รียนไดเ้ลือกเรียนในบทเรียน หลักสูตรท่ีเหมาะสมกบัตน
มากท่ีสุด  
 
วธีิการด าเนินงานวจัิย 
 ประชากรเป้าหมายท่ีผูว้ิจยัใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูมี้งานท าในกรุงเทพมหานครส าเร็จ
การศึกษาระดบัอุดมศึกษาระดบัปริญญาตรีและสูงกวา่ปริญญาตรี จ านวน 1,511,056 คน (รายงานผล
การส ารวจสภาวการณ์ท างานของประชากร ทัว่ราชอาณาจกัร (ไตรมาสท่ี 3) ส านกัสถิติพยากรณ์ 
ส านกังานสถิติแห่งชาติ, 2555) โดยท าการสุ่มตวัอยา่งแบบตามสะดวก (Convenience sampling ) 
จ านวน 400 ตวัอยา่ง  
 
ผลการวจัิย   
 ผูว้จิยัไดน้ าขอ้มูลตวัอยา่งท่ีเก็บรวบรวมมาไดจ้  านวน 400 ชุด พบวา่มีแบบสอบถามตอบกลบั
เป็นจ านวน 400 ชุด คิดเป็น 100% ท าการวเิคราะห์โดยใชว้ิธีการทางสถิติ ผูว้จิยัจะน าเสนอผลการวิจยั 
ดงัน้ี 
 การวเิคราะห์ลกัษณะปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามจากผลการวเิคราะห์ขอ้มูลพบวา่
ผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 235 ราย คิดเป็นร้อยละ 58.75 มี
อาย ุ21-30 ปี จ  านวน 180 ราย คิดเป็นร้อยละ 45.00 จบการศึกษาระดบัการศึกษาปริญญาโท จ านวน 231 
ราย คิดเป็นร้อยละ 57.50 ท างานบริษทัเอกชน จ านวน 275 ราย คิดเป็นร้อยละ 68.75  รายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน 15,000 - 25,000 บาท จ านวน 148 ราย คิดเป็นร้อยละ 37.00 ความคิดเห็นต่อค่าใชจ่้ายท่ีเหมาะสม
ในการศึกษาระดบัปริญญาโท E-learning อยูท่ี่ 150,000 - 200,000 บาท ภาษาท่ีใชใ้นการเรียนการสอน
เป็นภาษาองักฤษ เป็นหลกัสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจส าหรับผูบ้ริหาร เวลาท่ีสะดวกเรียนเป็นเวลา 
20:00 – 23:00 น. สะดวกเรียนวนัเสาร์ ใชอิ้นเทอร์เน็ตเป็นท่ีบา้น มีการใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตผา่น
คอมพิวเตอร์มากกวา่ 6 คร้ังต่อสัปดาห์ ใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตผา่นSmart Phone ตลอดเวลา เม่ือเรียนแลว้
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จะช่วยใหเ้ขา้ใจบทเรียนดีข้ึนพอสมควรและไม่เคยมีประสบการณ์ในการเรียนแบบ E-learning ท่ีมี
องคป์ระกอบ E-learning และการรับรู้นวตักรรมการศึกษา 
 การวเิคราะห์องคป์ระกอบของ E-learning ท่ีมีผลต่อการรับรู้นวตักรรมการศึกษา พบวา่ กลุ่ม
ตวัอยา่งใหค้วามส าคญัมากสุดในแต่ละดา้นคือ ดา้นเน้ือหากลุ่มตวัอยา่งไดใ้หค้วามส าคญัเน้ือหาของ
บทเรียนมีเกณฑคุ์ณภาพตามมาตรฐานในชั้นเรียนจริงมากท่ีสุด ดา้นระบบบริหารจดัการการเรียนรู้ได้
ใหค้วามส าคญัท่ีสามารถดึงขอ้มูลการศึกษายอ้นหลงัไดเ้องจากระบบ ดา้นรูปแบบการติดต่อส่ือสาร/ 
การเขา้ถึงไดใ้หค้วามส าคญัท่ีมีการติดต่อส่ือสารท่ีสะดวกและรวดเร็วข้ึน ดา้นการสอบ/ วดัผลการเรียน
ไดใ้หค้วามส าคญัท่ีมีการสอบยอ่ย และสอบปลายภาคเรียน ก่อนจบหลกัสูตร ตามมาตรฐานของส านกั
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 ผลการทดสอบสมติฐาน 
 ปัจจยัส่วนบุคคลส่งผลต่อการรับรู้นวตักรรมการศึกษา ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 พบวา่ เพศ อาย ุ
ระดบัการศึกษา อาชีพท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการรับรู้นวตักรรมการศึกษาไม่แตกต่างกนั 
 ในขณะท่ีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการรับรู้นวตักรรมการศึกษาแตกต่างกนั 
คือ กลุ่มรายไดเ้ฉล่ีย 25,001 – 35,000 บาทต่อเดือนมีการรับรู้นวตักรรมการศึกษามากกวา่กลุ่มรายได้
เฉล่ีย 15,000 – 25,000 บาทต่อเดือน และ กลุ่มรายไดเ้ฉล่ีย 25,001-35,000 บาทต่อเดือน  
 การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบของ E-learning ต่อการรับรู้นวตักรรมการการรับรู้
นวตักรรมการศึกษา พบวา่ องคป์ระกอบของ E-learning มีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้นวตักรรม
การศึกษา ดงัน้ี 
 1.  เน้ือหามีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้นวตักรรมการศึกษา อย่างมีนยัส าคญัท่ี 0.01  โดยมี
ความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัปานกลาง  (r  เท่ากบั  0.478) 
 2.  ระบบบริหารจดัการการเรียนรู้มีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้นวตักรรมการศึกษา อย่างมี
นยัส าคญัท่ี 0.01  โดยมีความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัปานกลาง (r เท่ากบั 0.510) 
 3.  รูปแบบการติดต่อส่ือสาร/การเขา้ถึงมีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้นวตักรรมการศึกษา อยา่งมี
นยัส าคญัท่ี 0.01  โดยมีความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัปานกลาง (r เท่ากบั 0.578) 
 4.  การสอบ/วดัผลการเรียนมีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้นวตักรรมการศึกษา อยา่งมีนยัส าคญัท่ี 
0.01  โดยมีความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัปานกลาง (r เท่ากบั 0.589) 
 
อภิปรายผล 
 จากการวิจยัพบวา่กลุ่มตวัอยา่งไดใ้ห้ความส าคญัเก่ียวกบัองคป์ระกอบของ  E-learning ทั้ง 4 
ดา้น คือ ดา้นเน้ือหา ดา้นระบบบริหารจดัการการเรียนรู้ ดา้นรูปแบบการติดต่อส่ือสาร/ การเขา้ถึง และ
ดา้นการสอบ/ วดัผลการเรียน ในระดบัมีความส าคญัใกล้เคียงกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกนักบังานวิจยัของ
สาวติรี บุนนาค (2552) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง การยอมรับการเรียนการสอนผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) 
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ของอาจารยม์หาวิทยาลยัรามค าแหง ผลการศึกษาพบว่า อาจารยม์หาวิทยาลยัรามค าแหงมีการยอมรับ
การเรียนการสอนผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
 ปัจจยัท่ีกลุ่มตวัอย่างไดใ้ห้ความส าคญักบัการรับรู้นวตักรรมการศึกษา E-learning พบว่า กลุ่ม
ตวัอยา่งไดใ้ห้ความส าคญัทางดา้นปัจจยัส่วนบุคคล ในส่วนของรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน หลกัสูตรท่ีสนใจ
เรียน วนัท่ีสะดวกเรียน การใชอิ้นเทอร์เน็ตผา่น Smart Phone การเรียนในรูปแบบ E-learning จะช่วยให้
เขา้ใจบทเรียนดีข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั Eric, Kumiko and Larry (2008) ไดศึ้กษาความพึงพอใจ
การเรียนการสอนออนไลน์ในประเทศญ่ีปุ่น จากการศึกษาพบว่ามหาวิทยาลยัท่ีมีการเรียนการสอน
ออนไลน์นั้นแตกต่างจากสถาบนัอุดมศึกษาแห่งอ่ืนในประเทศญ่ีปุ่น  เพราะการเรียนเรียนการสอน
ออนไลน์นับว่าเป็นการเรียนการสอนแบบใหม่และเป็นท่ีสนใจจากการเรียนการสอนในแบบเดิม  
นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในหลกัสูตรการเรียนการสอนออนไลน์เน่ืองจากความสะดวกของเวลาท่ีจะ
ท าการเรียน จากการท่ีมีข้อจ ากัดของระยะทางของมหาวิทยาลัยและการท่ีจะต้องท างานใน
ชีวิตประจ าวนั จากการศึกษากลุ่มตวัอย่างพบว่าความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนออนไลน์ของ
นักศึกษาอยู่ในระดับสูง  ผูท่ี้เรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการมีปฏิสัมพนัธ์กับผูส้อน หรือกับ
นกัศึกษาดว้ยกนั 
ข้อเสนอแนะจากการวจัิย 
 จากการศึกษา การรับรู้นวตักรรมการศึกษา E-learning เพื่อให้เกิดการรับรู้รูปแบบการเรียนการ
สอน เน้ือหารายวิชา รวมถึงการบริหารนวตักรรม E-learning ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามความ
ตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย สถานศึกษาควรมีการจดัการแผนการศึกษาเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์
ของกลุ่มเป้าหมายต่อไปดงัน้ี 

1. ดา้นความพร้อมของบุคลากรท่ีจะท า E-learning ควรมีการศึกษาถึงขั้นตอนการพฒันาระบบ
การวางแผนการศึกษา การลงทะเบียนเรียนในระบบ การพฒันาส่ือท่ีใช้ในการเรียนให้มีความทนัสมยั
มากข้ึน ให้บุคลากรมีความช านาญด้าน E-learning เพื่อรองรับความตอ้งการของผูท่ี้สนใจเรียนใน
รูปแบบ E-learning 

2. ดา้นนโยบายของการบริหาร E-learning เพื่อศึกษาความเป็นผูน้ า ของการเรียนรูปแบบ E-
learning ให้เข้ากับยุคและสมัยของการเปล่ียนแปลงด้านการศึกษา และเพื่อให้สอดคล้องกับ
วตัถุประสงคข์องกลุ่มเป้าหมาย  
  3. ดา้นการประเมินหลกัสูตรในรูปแบบ E-learning ควรศึกษาปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น เน้ือหา
รายวชิาเรียน คุณวฒิุของคณาจารยผ์ูส้อน ความพร้อมของระบบต่อการเรียนการสอน ฯลฯ 
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ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
1. ควรศึกษาถึงปัจจยัดา้นการพฒันาระบบการศึกษาในรูปแบบ E-learning 
2. ควรศึกษากลุ่มตวัอย่างอ่ืน เช่น ชาวต่างชาติในเขตพื้นท่ี AEC ท่ีสนใจศึกษาต่อในระดบั

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต เพื่อจดัเตรียมการวางแผนส าหรับกลุ่มเป้าหมายไดต้รงตามความ
เหมาะสม 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อ 1) วิเคราะห์องค์ประกอบของความพร้อมของบุคลากร และ 2)

วิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพร้อมของบุคลากรเพื่อรองรับการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในของ
มหาวทิยาลยัแม่โจ ้โดยใชแ้บบสอบถามเก็บรวบรวมขอ้มูลจากตวัอยา่งประกอบดว้ย ผูบ้ริหาร บุคลากร
สายวิชาการ และบุคลากรสายสนบัสนุน ในมหาวิทยาลยัแม่โจ ้ จ านวน 318 คน ผูว้ิจยัได้ใช้การชัก
ตวัอย่างแบบสุ่มเชิงเดียว (Simple Random Sampling) ใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั 
(Confirmatory Factor Analysis) ดว้ยโปรแกรม LISREL 8.52 และวิเคราะห์หาปัจจยัดว้ยการวิเคราะห์
ถดถอยโลจิสติค (Logistic Regression Analysis) และสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (Correlation)  
 ผลการวจิยัพบวา่ องคป์ระกอบความพร้อมดา้นความรู้ ความพร้อมดา้นจิตพิสัย และความ
พร้อมดา้นทกัษะ มีค่าความเท่ียงสูง และองคป์ระกอบส่วนใหญ่อธิบายความแปรปรวนของตวัแปรใน
องคป์ระกอบไดสู้ง  
 ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพร้อมของบุคลากรเพื่อรองรับการประกนัคุณภาพการศึกษาพบวา่ในดา้น
ความรู้ ประกอบดว้ย ประสบการณ์ท างาน ความสามารถในการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร และการไดรั้บการ
อบรมเพิ่มพูนความรู้ ส่วนในด้านจิตพิสัย ประกอบด้วย ความสัมพนัธ์กับเพื่อนร่วมงาน การสร้าง
แรงจูงใจของผูบ้ริหาร และการไดรั้บการสนบัสนุนดา้นงบประมาณ และดา้นทกัษะ ประกอบดว้ยความ
รับผดิชอบในการด าเนินการดา้นประกนัคุณภาพการศึกษา ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน และการรับรู้
ก าหนดการของแผนการด าเนินงานดา้นประกนัคุณภาพการศึกษา  
ค าส าคัญ: การวเิคราะห์ปัจจยั ความพร้อม การประกนัคุณภาพการศึกษา 
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Abstract 
The objectives of this research were 1) analyze the personnel readiness and, 2) analyze 

factors affecting the personnel readiness to support quality assurance in Maejo University. 
Questionnaires were used to collect samples from administrators academic staff of 318 sample sizes 
in the Maejo University. The simple random sampling technique was employed to analyze the 
Confirmatory Factor Analysis. Moreover, Logistic Regression Analysis and correlation  techniques 
were applied to all data for studying the relationship among variables in this research. 
 Firstly, it found that the knowledge readiness, the skills readiness and the affective readiness 
provided a high reliability which all of these factors  explained highly the internal variation in the 
majority of variables. Secondly, factors affecting to support the quality assurance were found that, the 
knowledge readiness consisted of work experience, ability to access information and data 
communications and training to enhance their knowledge. In term of affective readiness consisted of 
relationships with colleagues, motivation of administrator and budgeting. Finally, the skills readiness 
consisted of responsibility, relationships with colleagues and plan perception.  
Keywords: Factor analysis , readiness, quality assurance 
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บทน า 
 การประกันคุณภาพการศึกษา มีความส าคัญและได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่งในทุก
หน่วยงาน หรือทุกองคก์รทางดา้นการศึกษาท่ีจะตอ้งรับรู้และท าความเขา้ใจให้มากยิ่งข้ึน เพื่อยกระดบั
คุณภาพของการศึกษาในสถานศึกษาของตนเองให้สูงข้ึนไดม้าตรฐาน เพราะเป็นกระบวนการท่ีสร้าง
ความมัน่ใจวา่ สถานศึกษาจะสามารถจดัการศึกษาไดคุ้ณภาพ ผูส้ าเร็จการศึกษามีความรู้ความสามารถ มี
คุณลักษณะอนัพึงประสงค์และเป็นท่ีต้องการของสังคม ทั้งน้ีการท่ีการด าเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาจะส าเร็จหรือเกิดผลอย่างมีคุณภาพนั้น จะตอ้งอาศยัปัจจยัหลายอย่างในการด าเนินการ และ
ส านกังานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติไดเ้สนอแนวคิดในการด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาให้
ส าเร็จไวว้่าจะต้องมียุทธศาสตร์ท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร 
ยุทธศาสตร์การท างานเป็นทีม ยุทธศาสตร์การวางแผนและการก ากบัดูแล ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วม 
และการปรึกษาหารือผูเ้ก่ียวขอ้ง ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ปฏิมา พุฒตาลดง (2554) ท่ีไดก้ล่าวถึงวา่ปัจจยัท่ีส่งผล
ต่อความส าเร็จในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาควรมีดังน้ี ปัจจยัด้านผูบ้ริหาร ด้าน
ครูผูส้อน ดา้นวางแผน ดา้นการมีส่วนรวม ดา้นชุมชน และดา้นงบประมาณ และยงัคลา้ยกบักิตติพงษ ์
หาตรงจิตต ์(2550) ท่ีไดศึ้กษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลการด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษา พบวา่มีปัจจยั
ท่ีส่งผลได้แก่ ปัจจยัด้านบุคลากร งบประมาณ วสัดุอุปกรณ์ สภาพทางกายภาพ โครงสร้างองค์การ 
วฒันธรรมองคก์าร ภาวะผูน้ า สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลย ี

มหาวิทยาลยัแม่โจเ้ป็นสถาบนัอุดมศึกษาแห่งหน่ึงท่ีมีปรัชญา คือมุ่งมัน่พฒันาบณัฑิตสู่ความ
เป็นผูอุ้ดมดว้ยปัญญา อดทน สู้งาน เป็นผูมี้คุณธรรม และจริยธรรมเพื่อความเจริญรุ่งเรืองวฒันาของ
สังคมไทยท่ีมีการเกษตรเป็นรากฐาน มีวิสัยทศัน์ เพื่อเป็นมหาวิทยาลยัชั้นน าท่ีมีความเป็นเลิศทาง
การเกษตรในระดบันานาชาติ และมีเอกลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั คือเป็นมหาวิทยาลยัเฉพาะทาง เพื่อเป็น
องคก์รแห่งการเรียนรู้ทางการเกษตร  และมหาวิทยาลยัแม่โจ ้เป็นสถาบนัท่ีมีจุดเนน้ดา้นการเกษตร มุ่ง
สร้างความเขม้แข็งทางวิชาการ และมุ่งผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถทางวิชาการ วิชาชีพ 
โดยเฉพาะทางการเกษตร นอกจากน้ีไดป้รับจุดเนน้ให้มีความชดัเจนข้ึนเพื่อตอบสนองความตอ้งการ
ทางการเกษตรของประเทศและของโลกท่ีตอ้งการเก่ียวกบัอาหารปลอดภยั พลงังานทดแทนและพืช
สมุนไพร จึงท าใหก้ารจดัการเรียนการสอนทุกหลกัสูตรก าหนดให้นกัศึกษาตอ้งเรียนรายวิชาเกษตรเพื่อ
ชีวติ เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้พื้นฐานทางการเกษตร  

ดังนั้ นมหาวิทยาลัยแม่โจ้จึงมีความจ าเป็นต้องมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพเพื่อท่ีจะได้ผลิตบณัฑิตไปสู่เป้าหมายท่ีตอ้งการได้ และเพื่อให้งานประกันคุณภาพ
การศึกษามีคุณภาพ และสามารถด าเนินการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  บุคลากรทุกคน
ควรตอ้งมีความพร้อมทั้งในดา้นความรู้ ทศันคติ และทกัษะท่ีดีในเร่ืองการประกนัคุณภาพการศึกษา จึง
จะตระหนกัและเล็งเห็นถึงความส าคญัของการประกนัคุณภาพ (หน่ึงหทยั ตนัติสันติสม , 2555 : 61)  
ทั้งน้ีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองการประกนัคุณภาพการศึกษาของบุคลากรเองก็เป็นส่วนส าคญัท่ีจะ
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ช่วยให้การด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษานั้นส าเร็จได ้ ซ่ึงความพร้อมเป็นลกัษณะสภาพท่ีบุคคล
พร้อมหรือมีความสามารถท่ีจะปฏิบติักิจกรรมต่างๆ การเตรียมความพร้อมของบุคลากรเพื่อการรองรับ
การประกนัคุณภาพการศึกษา จึงเป็นการเตรียมความพร้อมพื้นฐานของบุคลากรของมหาวิทยาลยัแม่โจ้
เพื่อใหพ้ร้อมในการด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษา ทั้งน้ีเม่ือบุคลากรมีความพร้อมท่ีจะปฏิบติัก็จะ
ส่งผลถึงการประกนัคุณภาพการศึกษาของสถาบนัให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลไปดว้ย ผูว้ิจยัได้
เล็งเห็นถึงความส าคญัของการเตรียมความพร้อมเพื่อรองการประกนัคุณภาพการศึกษาของบุคลากร ซ่ึง
จะช่วยท าให้การประกนัคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลยัแม่โจมี้ประสิทธิผล จึงมีความสนใจท าวิจยั
เก่ียวกบัการวิเคราะห์หาว่ามีปัจจยัใดบา้งท่ีส่งผลต่อความพร้อมของบุคลากรเพื่อรองรับการประกนั
คุณภาพการศึกษาภายในของมหาวทิยาลยัแม่โจ ้
 
วตัถุประสงค์การวจัิย 
 1. เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบของความพร้อมของบุคลากรเพื่อรองรับการประกนัคุณภาพ
การศึกษาภายในของมหาวทิยาลยัแม่โจ ้
 2. เพื่อวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพร้อมของบุคลากรเพื่อรองรับการประกนัคุณภาพ
การศึกษาภายในของมหาวทิยาลยัแม่โจ ้
 
วธีิด าเนินการวจัิย 

ประชากรและตัวอย่าง 
ประชากรในงานวิจยัน้ีคือ ผูบ้ริหาร บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุน ใน

มหาวิทยาลยัแม่โจเ้ชียงใหม่ ทั้งหมด จ านวน 1,553 คน (หมายเหตุ ขอ้มูลไดจ้ากฝ่ายกองการเจา้หนา้ท่ี 
มหาวิทยาลยัแม่โจ)้ ผูว้ิจยัได้ใช้การชกัตวัอย่างแบบสุ่มเชิงเดียว (Simple Random Sampling) โดย
ก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งขนาด 318 คน ดว้ยการใชสู้ตร Yamane(1973) 

เคร่ืองมือทีใ่ช้เกบ็รวบรวมข้อมูล 
 แบบสอบถาม ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความพร้อมของบุคลากร เพื่อรองรับการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของมหาวทิยาลยัแม่โจ ้ซ่ึงผูว้จิยัแบ่งเป็น 2 ตอน คือ  
 ตอนท่ี1 แบบสอบถามระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อความ
พร้อมของบุคลากรเพื่อรองรับการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ซ่ึงมีลักษณะแบบสอบถามเป็น
ค าถามปลายปิดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดบั โดยเกณฑ์การเลือกตอบและ
ก าหนดคะแนนในแต่ละระดบัเป็น 1-5 คะแนน 
 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความคิดเห็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัระดบัความพร้อมของบุคลากรเพื่อรองรับ
การประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ซ่ึงมีลกัษณะแบบสอบถามเป็นค าถามปลายปิดแบบมาตราส่วน
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ประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดบั โดยเกณฑ์การเลือกตอบและก าหนดคะแนนในแต่ละระดบัเป็น 1-5 
คะแนน 
 
 ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ 
 1. ศึกษาทบทวนแนวคิดการประกนัคุณภาพการศึกษา ความพร้อม วิเคราะห์เอกสาร งานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง แลว้น ามาวเิคราะห์ก าหนดข้ึนมาเป็นกรอบในการสร้างแบบสอบถาม 
 2. ผู ้วิจ ัยได้ให้ผู ้เ ช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ ด้วยการวิเคราะห์ดัชนีความ
สอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence : IOC) ซ่ึงเกณฑ์ในการเลือกขอ้ค าถามแบบสอบถาม 
จะพิจารณาเฉพาะขอ้ค าถามท่ีมีค่า IOC มากกวา่ 0.70  
 3. หาความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามดว้ยวิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบาค (Cronbach’s 
Alpha Coefficient) ซ่ึงไดค้่าความเช่ือมัน่ 0.9733 

 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

 1. วเิคราะห์องคป์ระกอบของความพร้อมของบุคลากรเพื่อรองรับการประกนัคุณภาพการศึกษา
ภายใน  
  โดยใชก้ารวเิคราะห์องคป์ระกอบของความพร้อมของบุคลากรเพื่อรองรับการประกนัคุณภาพ
การศึกษาภายใน (Factor Analysis)  ด้วยการใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบชิงยืนยนั (Confirmatory 
Factor Analysis) จากโปรแกรม LISREL 8.52 ซ่ึงมีดชันีท่ีใชใ้นการตรวจสอบความสอดคลอ้งกลมกลืน
ของโมเดล (สุภมาส องัศุโชติ และคณะ ,2554 :28)   ดว้ย ค่าไค-สแควร์  ( 2 )  ค่ารากท่ีสองของค่าเฉล่ีย
ความคลาดเคล่ือนก าลงัสองของการประมาณค่า (Root Mean Square of Approximation : RMSEA )  
ดชันีวดัความสอดคลอ้งกลมกลืนเชิงสัมบูรณ์ (Absolute Fit Index) ไดแ้ก่ GFI (Goodness of Fit)  
AGFI (Adjusted Goodness of Fit) และค่าดชันีวดัความสอดคลอ้งกลมกลืนในรูปความคลาดเคล่ือน คือ 
SRMR (Standard Root Mean Square Residual) และประเมินโมเดลการวดัจาก ความเท่ียง หมายถึงความ
คงเส้นคงวาของการวดั จะพิจารณาท่ีผลการวิเคราะห์ R2  หรือค่าความเท่ียงของตวัแปรแฝง  (Construct 
reliability : c) ควรมีค่ามากกวา่ 0.6   และค่าเฉล่ียของความแปรปรวนท่ีถูกสกดัไดด้ว้ยองคป์ระกอบ 
(Average variance extracted : v) ควรมีค่ามากกวา่ 0.5 โดย  
 ความเท่ียงของตวัแปรแฝง  
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 เม่ือ    หมายถึง  น ้าหนกัองคป์ระกอบมาตรฐาน 
     หมายถึง  ความแปรปรวนของความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน 
     หมายถึง  ผลรวม 
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 ค่าเฉล่ียของความแปรปรวนท่ีถูกสกดัได ้
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 2. วเิคราะห์หาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมของบุคลากรเพื่อรองรับการประกนั
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลยัแม่โจ ้

 ใชส้ถิติการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ ดว้ยการวเิคราะห์ถดถอยโลจิสติค (Logistic Regression 
Analysis) และสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (Correlation)  

กรอบแนวคิดการวจิยัเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพร้อมของบุคลากรเพื่อรองรับการประกนัคุณภาพ
การศึกษาภายในของมหาวทิยาลยัแม่โจ ้เป็นดงัน้ี 

DP
U



 
    
ผลการวจัิย 
 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบของความพร้อมของบุคลากร และเพื่อ
วิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพร้อมของบุคลากรเพื่อรองรับการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในของ
มหาวทิยาลยัแม่โจ ้
ดงันั้นผูว้ิจยัจึงเสนอผลการวิจยั เป็นดงัน้ี 
 

ปัจจัยท่ีส่งผล 

ปัจจัยดา้นลกัษณะส่วนบุคคล 

1)  เพศ                   4) ประเภทงาน 

2) อายุ                    5) อายุการท างาน 

3)ระดับการศกึษา       6) ประสบการณ์การท างานประกนัคุณภาพ           

                                  การศกึษา 

 

ปัจจัยดา้นทกัษะส่วนบุคคล 

1) ความรับผดิชอบในการด าเนินการประกนัคุณภาพการศกึษา  

2) ความสมัพันธก์บัเพ่ือนร่วมงาน  

3) ความสามารถในการสื่อสาร  

4)  ความสามารถในการรับรู้ ข้อมูลข่าวสาร 

 

 

ปัจจัยดา้นการรบัรู ้

1) สภาพวัฒนธรรมองค์กร  

2) ก าหนดการของแผนการด าเนินการประกนัคุณภาพการศกึษา   

3) การได้รับการสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์ สถานที่ โสต สื่อ  

4) การได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณในด้านการประกนั

คุณภาพการศกึษา  

5) การได้รับการอบรมเพ่ิมพูนความรู้ด้านการประกนัคุณภาพ

การศกึษา  

6) ระยะเวลาที่ก าหนดให้ในการด าเนินการประกนัคุณภาพ

การศกึษา  

7) ทศันคติต่อผู้บริหาร  

8) ภาวะความเป็นผู้น าของผู้บริหาร  

9) การสร้างความตระหนักของผู้บริหาร  

10) การสร้างแรงจูงใจของผู้บริหาร  

11) การมีวิสยัทศัน์ของผู้บริหาร  

12) ความรู้ความสามารถของผู้บริหาร 

 

ความพรอ้มของบุคลากรเพือ่รองรบัการ

ประกนัคุณภาพการศึกษาภายในของ

มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

 

ความพรอ้มดา้นความรู ้

1)การมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัการ

ประกนัคุณภาพการศกึษา 

2) การมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบั

องค์ประกอบคุณภาพการศกึษา 

3)การมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัตัวบ่งช้ี

เพื่อการประกนัคุณภาพการศกึษา 

4)การมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัเกณฑ์

การประเมินการประกนัคุณภาพการศกึษา 

5)การมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัการใช้ผล

การประเมินการประกนัคุณภาพการศกึษา 

 

ความพรอ้มดา้นจิตพิสยั 

1) การมีความสนใจใฝ่เรียนรู้ 

2) การมีความกระตอืรือร้น 

3) การมีความมุ่งมั่นพยายาม 

4) การมีความมั่นคงทางอารมณ์ 

5) การมีความพอใจ 

6) การมีความต้องการเรียนรู้ 

7) การมีแรงจูงใจ 

8) การมีเจตคต ิ

9) การมีความตระหนัก 

 

ความพรอ้มดา้นทกัษะ 

1) ความสามารถในการวางแผน 

2) ความสามารถในการเกบ็รวบรวม 

3) ความสามารถในการวิเคราะห์ 

4) ความสามารถในการสงัเคราะห์ 

5) ความสามารถในการตัดสนิใจ 

6) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ DP
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ตอนที ่1 ผลของการวเิคราะห์องค์ประกอบของความพร้อมของบุคลากรเพือ่การรองรับการประกนั 
คุณภาพการศึกษาภายในของมหาวทิยาลยัแม่โจ้ 

ตาราง 1 ค่าน ้าหนกัและองคป์ระกอบ ความเท่ียงของตวัแปรท่ีสังเกตได ้และสัมประสิทธ์ิคะแนน 
              องคป์ระกอบ ของความพร้อมของบุคลากร เพื่อรองรับการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 

องค์ประกอบ 

น า้หนักองค์ประกอบ  สัมประสิทธ์ิ
คะแนน

องค์ประกอ
บ 

b B SE t R2 

ความพร้อมด้านความรู้ 
1. การมีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัการประกนั
คุณภาพการศึกษา 

 
0.89 

 
0.90 

 
0.04 

 
20.41 

 
0.80 

 
0.10 

2. การมีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบั
องคป์ระกอบคุณภาพการศึกษา 

0.91 0.91 0.04 20.80 0.82 0.23 

3. การมีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัตวับ่งช้ีเพ่ือ
การประกนัคุณภาพการศึกษา 

0.94 0.94 0.04 22.29 0.89 0.28 

4. การมีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัเกณฑก์าร
ประเมินการประกนัคุณภาพการศึกษา 

0.94 0.94 0.04 21.93 0.88 0.29 

5. การมีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชผ้ล
การประเมินการประกนัคุณภาพการศึกษา 

0.89 0.89 0.04 20.31 0.80 0.10 

ความพร้อมด้านจติพสัิย 
1. การมีความสนใจใฝ่เรียนรู้ 

 
0.82 

 
0.82 

 
0.05 

 
13.68 

 
0.67 

 
0.11 

2. การมีความกระตือรือร้น 0.82 0.82 0.05 17.53 0.68 0.01 
3. การมีความมุ่งมัน่พยายาม 0.83 0.83 0.05 17.90 0.70 0.11 
4. การมีความมัน่คงทางอารมณ์ 0.82 0.81 0.05 17.30 0.66 0.12 
5. การมีความพอใจ 0.80 0.81 0.05 17.12 0.65 0.14 
6. การมีความตอ้งการเรียนรู้ 0.79 0.80 0.05 16.77 0.63 0.12 
7. การมีแรงจูงใจ 0.85 0.84 0.05 18.24 0.71 0.13 
8. การมีเจตคติ 0.87 0.87 0.05 19.12 0.76 0.15 
9. การมีความตระหนกั 0.82 0.82 0.05 17.58 0.67 0.13 
ความพร้อมด้านทกัษะ 
1. ความสามารถในการวางแผน 

 
0.85 

 
0.85 

 
0.05 

 
18.54 

 
0.72 

 
0.14 

2. ความสามารถในการเก็บรวบรวม 0.83 0.83 0.05 17.87 0.69 0.25 
3. ความสามารถในการวเิคราะห์ 0.86 0.87 0.05 19.14 0.75 0.17 
4. ความสามารถในการสงัเคราะห์ 0.87 0.87 0.05 19.19 0.75 0.15 
5. ความสามารถในการตดัสินใจ 0.85 0.85 0.05 18.45 0.72 0.24 
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องค์ประกอบ 

น า้หนักองค์ประกอบ  สัมประสิทธ์ิ
คะแนน

องค์ประกอ
บ 

b B SE t R2 

6. ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 

0.61 0.61 0.05 11.77 0.38 0.02 

                    
 
ภาพท่ี 1 โมเดลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัของความพร้อมของบุคลากรเพื่อรองรับการ 
 ประกนัคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวทิยาลยัแม่โจ ้

จากตารางท่ี 1 พบว่า ความพร้อมของบุคลากร เพื่อรองรับการประกนัคุณภาพการศึกษา
ภายในของมหาวิทยาลยัแม่โจ ้ประกอบดว้ย 3 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบความพร้อมดา้นความรู้ 
องค์ประกอบความพร้อมด้านจิตพิสัย และองค์ประกอบความพร้อมด้านทกัษะ ซ่ึงโมเดลมีความ
สอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษดี์มาก โดยพิจารณาจากค่า 2 = 159.07  df  = 136  p = 
0.08584  2 /df = 1.169  GFI = 0.98  AGFI = 0.93 RMSEA = 0.023   SRMR = 0.026  แสดงวา่โมเดล
การวจิยัมีความสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์เม่ือพิจารณาค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบมาตรฐาน 
(B) เป็นรายองคป์ระกอบ พบวา่ 

องค์ประกอบความพร้อมดา้นความรู้ ตวัแปรท่ีมีน ้ าหนกัความส าคญัมากท่ีสุด คือ การมี
ความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัตวับ่งช้ีเพื่อการประกนัคุณภาพการศึกษา และการมีความรู้ ความเข้าใจ
เก่ียวกบัเกณฑก์ารประเมินการประกนัคุณภาพการศึกษา รองลงมาคือ การมีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบั
องคป์ระกอบคุณภาพการศึกษา และการมีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพการศึกษา  

องคป์ระกอบความพร้อมดา้นจิตพิสัย ตวัแปรท่ีมีน ้ าหนกัความส าคญัมากท่ีสุด คือ การมี
เจตคติ รองลงมาคือ การมีแรงจูงใจ และการมีความมุ่งมัน่พยายาม  
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องค์ประกอบความพร้อมด้านทักษะ ตัวแปรท่ีมีน ้ าหนักความส าคัญมากท่ีสุด คือ 
ความสามารถในการวิเคราะห์ และความสามารถในการสังเคราะห์ รองลงมาคือ  ความสามารถในการ
วางแผน และความสามารถในการตดัสินใจ และความสามารถในการเก็บรวบรวม  

 
ตารางท่ี 2  ความเท่ียงของตวัแปรแฝง(c)  และความแปรปรวนเฉล่ียท่ีสกดัไดด้ว้ยองคป์ระกอบ (v) 

ตวัแปรแฝง ความเท่ียง (c) 
ความแปรปรวนเฉล่ียท่ีสกดัไดด้ว้ย

องคป์ระกอบ (v) 
ความพร้อมดา้นความรู้ 0.9628 0.8381 
ความพร้อมดา้นจิตพิสยั 0.9505 0.6808 
ความพร้อมดา้นทกัษะ 0.9229 0.6689 

จากตารางท่ี 2 พบวา่องคป์ระกอบความพร้อมดา้นความรู้ ความพร้อมดา้นจิตพิสัย และความพร้อมดา้น
ทกัษะ มีค่าความเท่ียงสูง และองคป์ระกอบส่วนใหญ่อธิบายความแปรปรวนของตวัแปรใน
องคป์ระกอบไดสู้ง 
 
ตอนที ่2 ผลการวเิคราะห์ปัจจัยทีส่่งผลต่อความพร้อมของบุคลากรเพือ่การรองรับการประกนัคุณภาพ
การศึกษาภายในของมหาวิทยาลยัแม่โจ้ 
 
ตารางท่ี  3  ค่าอตัราส่วนออด (Odds ratio) ของการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่ง ตวัแปรปัจจยัต่าง ๆ 
กบั   
                ความพร้อมของบุคลากรเพื่อรองรับการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 

ตวัแปรปัจจยั B SE OR ช่วงความเช่ือมัน่ 
95% 

P – value 

ความพร้อมดา้นความรู้ ระดบั 1 กบั ระดบั 2 
1. ประสบการณ์ในการท างานดา้น
การประกนัคุณภาพการศึกษา 

0.189 0.048 
 

1.208 1.099 – 1.328 0.000 

2. ความสามารถในการรับรู้ขอ้มลู
ข่าวสารดา้นการประกนัคุณภาพ
การศึกษา 

0.641 0.218 1.898 1.238 – 2.910 0.003 

3.การไดรั้บการอบรมเพ่ิมพนูความรู้
ดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา 

0.718 0.174 2.050 1.458 – 2.881 0.000 

ความพร้อมดา้นจิตพิสยั ระดบั 1 กบั ระดบั 2 
1. ความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน 1.139 0.249 3.125 1.918 – 5.092 0.000 
2. การไดรั้บการสนบัสนุนดา้น
งบประมาณ 

0.651 0.203 1.917 1.287 – 2.855 0.001 
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ตวัแปรปัจจยั B SE OR ช่วงความเช่ือมัน่ 
95% 

P – value 

3.การสร้างแรงจูงใจของผูบ้ริหาร 0.757 0.195 2.132 1.454 – 3.128 0.000 
ความพร้อมดา้นทกัษะ ระดบั 1 กบั ระดบั 2 
1. ความรับผิดชอบในการด าเนินการ
ดา้นประกนัคุณภาพการศึกษา 

0.532 0.209 1.702 1.130 – 2.562 0.011 

2. ความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน 0.782 0.263 2.185 1.304 – 3.662 0.003 
3.การรับรู้ก าหนดการของแผนการ
ด าเนินงานดา้นประกนัคุณภาพ
การศึกษา 

0.875 0.235 2.398 1.512 – 3.804 0.000 

จากตารางท่ี 3  พบวา่ ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความพร้อมของบุคลากรเพื่อรองรับการประกนัคุณภาพ
การศึกษาภายในมีดงัน้ี 
 ความพร้อมดา้นความรู้ 
 ประสบการณ์ในการท างานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา พบว่า  บุคลากรท่ีมี
ประสบการณ์ในการท างานด้านการประกนัคุณภาพการศึกษามาก จะมีโอกาสท่ีจะมีความพร้อมดา้น
ความรู้เพิ่มข้ึน เป็น 1.208 (95% CI = 1.099 – 1.328) เท่า 
 ความสามารถในการรับรู้ขอ้มูลส่ือสารดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา พบวา่ ถา้บุคลากรมี
ความสามารถในการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา มากข้ึน จะมีโอกาสท่ีจะมี
ความพร้อมดา้นความรู้เพิ่มข้ึน เป็น 1.898 (95% CI = 1.238 – 2.910) เท่า 
 การไดรั้บการอบรมเพิ่มพนูความรู้ดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา พบวา่ ถา้บุคลากรไดรั้บ
การไดรั้บการอบรมเพิ่มพูนความรู้ดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา มากข้ึน จะมีโอกาสท่ีจะมีความ
พร้อมดา้นความรู้เพิ่มข้ึน เป็น 2.050 (95% CI = 1.458 – 2.881) เท่า 
  
 ความพร้อมดา้นจิตพิสัย 
 ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน พบวา่ บุคลากรท่ีมีความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานมาก จะมี
โอกาสท่ีจะมีความพร้อมดา้นจิตพิสัยเพิ่มข้ึน เป็น 3.125 (95% CI = 1.918 – 5.092) เท่า 
 การได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณ พบว่า ถ้าบุคลากรได้รับการสนับสนุนด้าน
งบประมาณ มากข้ึน จะมีโอกาสท่ีจะมีความพร้อมดา้นจิตพิสัยเพิ่มข้ึน เป็น 1.917 (95% CI = 1.287 – 
2.855) เท่า 
 การสร้างแรงจูงใจของผูบ้ริหาร พบว่า ถา้บุคลากรไดรั้บการสร้างแรงจูงใจของผูบ้ริหาร มาก
ข้ึน จะมีโอกาสท่ีจะมีความพร้อมดา้นจิตพิสัยเพิ่มข้ึน เป็น 2.132 (95% CI = 1.454 – 3.128) เท่า 
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 ความพร้อมดา้นทกัษะ 
 ความรับผิดชอบในการด าเนินการด้านประกนัคุณภาพการศึกษา พบว่า บุคลากรท่ีมีความ
รับผดิชอบในการด าเนินการดา้นประกนัคุณภาพการศึกษามาก จะมีโอกาสท่ีจะมีความพร้อมดา้นทกัษะ
เพิ่มข้ึน เป็น 1.702 (95% CI = 1.130 – 2.562) เท่า 
 ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน พบว่า บุคลากรท่ีมีความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานมาก จะมี
โอกาสท่ีจะมีความพร้อมดา้นทกัษะเพิ่มข้ึน เป็น 2.185 (95% CI = 1.304 – 3.662) เท่า 
 การรับรู้ก าหนดการของแผนการด าเนินงานดา้นประกนัคุณภาพการศึกษา พบวา่ ถา้บุคลากร
ไดรั้บรู้ก าหนดการของแผนการด าเนินงานดา้นประกนัคุณภาพการศึกษามากข้ึน จะมีโอกาสท่ีจะมีความ
พร้อมดา้นทกัษะเพิ่มข้ึน เป็น 2.398 (95% CI = 1.512 – 3.804) เท่า 

 
ดงันั้นสรุปจากการผลวเิคราะห์ Logistics Regression พบวา่ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพร้อมของ

บุคลากรเพื่อรองรับการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวทิยาลยัแม่โจ ้มีดงัน้ี 
ด้านความรู้ ด้านจติพสัิย ด้านทกัษะ 

1.ประสบการณ์ในการท างานดา้น
การประกนัคุณภาพการศึกษา 
2.ความสามารถในการรับรู้ขอ้มูล
ข่าวสารดา้นการประกนัคุณภาพ
การศึกษา 
3.การไดรั้บการอบรมเพ่ิมพนูความรู้
ดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา 

1.ความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน 
2.การไดรั้บการสนบัสนุนดา้น
งบประมาณ 
3.การสร้างแรงจูงใจของผูบ้ริหาร 
 

1.ความรับผดิชอบในการด าเนินการ
ดา้นประกนัคุณภาพการศึกษา 
2.ความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน 
3.การรับรู้ก าหนดการของแผนการ
ด าเนินงานดา้นประกนัคุณภาพ
การศึกษา 
 

 
สรุป อภิปรายผล 
 จากผลการวิจยัท่ีไดพ้บว่า องค์ประกอบความพร้อมดา้นความรู้ ความพร้อมดา้นจิตพิสัย และ
ความพร้อมดา้นทกัษะ มีค่าความเท่ียงสูง และองค์ประกอบส่วนใหญ่อธิบายความแปรปรวนของตวั
แปรในองคป์ระกอบไดสู้ง ซ่ึงไดส้อดคลอ้งกบันกัวชิาการหลายท่านท่ีไดใ้ห้ความหมายของความพร้อม
วา่ หมายถึง สภาพหรือคุณลกัษณะไดแ้ก่ความรู้ ความสามารถ แรงจูงใจ ประสบการณ์ปัจจยัสนบัสนุน
และวิธีการต่างๆ ท่ีเอ้ือและส่งเสริมให้ด าเนินกิจกรรมต่างๆ นั้นส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี และความพร้อม
เป็นสภาวะของบุคคลท่ีจะเรียนรู้ส่ิงใดส่ิงหน่ึงให้เกิดผลซ่ึงทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั วุฒิภาวะ การไดรั้บการฝึกฝน
การเตรียมตวั และความสนใจหรือแรงจูงใจ (ญาณอาภา ทบัทิมทอง , 2545 : 41)  
 ส่วนปัจจยัท่ีมีผลต่อความพร้อมของบุคลากรเพื่อรองรับการประกนัคุณภาพการศึกษาพบวา่ 

ในดา้นความรู้ ประกอบดว้ย ประสบการณ์ท างาน ความสามารถในการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร และ
การไดรั้บการอบรมเพิ่มพนูความรู้ ซ่ึงก็สอดคลอ้งกบังานวิจยัของมณฑา กิมทอง (2545) ท่ีท าการศึกษา
วิจัยเร่ือง การเตรียมความพร้อมส าหรับรับการประเมินคุณภาพภายนอกของสถาบันราชภฏักลุ่ม
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รัตนโกสินทร์ ไดพ้บวา่ควรมีการพฒันาบุคลากรใหมี้ความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์เพิ่มข้ึน เพื่อการเตรียม
ความพร้อม 
และสอดคลอ้งกบังานวจิยัศกัด์ิชาย บุณยราศรัย (2546) ท่ีพบวา่ความรู้ท่ีไดจ้ากการอบรมไปใชใ้นภารกิจ
ใหม่ และการปรับตวัใหเ้ขา้กบัวถีิการท างานแนวใหม่ ท าใหมี้ทกัษะดา้นความรู้เพิ่มมากข้ึน 
 ในดา้นจิตพิสัย ประกอบดว้ย ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน การสร้างแรงจูงใจของผูบ้ริหาร 
และการไดรั้บการสนับสนุนดา้นงบประมาณ ซ่ึงก็สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ มณฑา กิมทอง (2545) 
และเทียนทอง ต๊ะแกว้ (2544) ท่ีพบวา่เม่ือไดรั้บการสนบัสนุนดา้นงบประมาณ และไดรั้บแรงจูงใจจาก
ผูบ้ริหารก็จะท าใหบุ้คลากรมีก าลงัใจ และเจตคติท่ีดีในการท างานนั้นมากข้ึน พร้อมกนัน้ีเพื่อนร่วมงาน
ก็เป็นเหตุผลท่ีช่วยกระตุน้ใหเ้กิดก าลงัใจในการท างานดว้ย 
 ด้านทกัษะ ประกอบด้วยความรับผิดชอบในการด าเนินการด้านประกันคุณภาพการศึกษา 
ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน และการรับรู้ก าหนดการของแผนการด าเนินงานดา้นประกนัคุณภาพ
การศึกษา ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของศกัด์ิชาย บุณยราศรัย (2546) และเทียนทอง ต๊ะแกว้ (2544) ท่ี
พบว่าเม่ือไดรั้บมอบหมายงานและรับรู้ก าหนดการของแผนงานก็จะท าให้การท างานมีประสิทธิภาพ
เพิ่มข้ึน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. การเตรียมความพร้อมของบุคลากรเพื่อรองรับการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในของ
มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ในดา้นความรู้ ประกอบดว้ย ประสบการณ์ท างาน ความสามารถในการรับรู้ขอ้มูล
ข่าวสาร และการไดรั้บการอบรมเพิ่มพูนความรู้ ดงันั้นควรมีแนวทางในการเตรียมความพร้อมดา้นน้ี 
คือ 1) จดัใหมี้ค าสั่งแต่งตั้งบุคลากรท่ีมีประสบการณ์ดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา  โดยมอบหมาย
ใหมี้หนา้ท่ีเป็นผูรั้บผดิชอบในการด าเนินงานอยา่งชดัเจน 2) จดัประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ให้บุคลากรมี
ความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน และ 3) จดัอบรมเพิ่มพูนความรู้ความ
เขา้ใจดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา 

  ในดา้นจิตพิสัย ประกอบดว้ย ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน การสร้างแรงจูงใจของผูบ้ริหาร 
และการไดรั้บการสนบัสนุนดา้นงบประมาณ ดงันั้นควรมีแนวทางในการเตรียมความพร้อมดา้นน้ี คือ 1) 
จดักิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตพิสัยท่ีดีต่อการประกนัคุณภาพการศึกษา ตระหนกัเห็นถึงความส าคญัของ
การประกนัคุณภาพการศึกษา และสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน 2) ให้การสนบัสนุนดา้น
งบประมาณในการจดักิจกรรม 
และ 3) ผูบ้ริหารมีการสร้างแรงจูงใจของบุคลากรใหมี้จิตพิสัยท่ีดีต่อการประกนัคุณภาพการศึกษา  
 ในดา้นทกัษะ ประกอบด้วยความรับผิดชอบในการด าเนินการดา้นประกนัคุณภาพการศึกษา 
ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน และการรับรู้ก าหนดการของแผนการด าเนินงานดา้นประกนัคุณภาพ
การศึกษา 
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ดงันั้นควรมีแนวทางในการเตรียมความพร้อมด้านน้ี คือ 1) จดักิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ ด้านการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ระหว่างหลกัสูตรและคณะ และ 2) จดัท าเน้ือหาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
พร้อมทั้งก าหนดแผนและช่วงเวลา ในการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษา 
 2. เน่ืองจากงานวจิยัน้ีเป็นการวิเคราะห์องคป์ระกอบความพร้อมของบุคลากร และวิเคราะห์
หาปัจจัยท่ีมีผลต่อความพร้อมของบุคลากรเพื่อรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ดงันั้นตวัแปรหรือปัจจยัท่ีได้อาจจะส่งผลตามบริบทของมหาวิทยาลยัแม่โจ้ ซ่ึง
อาจจะเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้ตอ้งการศึกษาคน้ควา้เป็นขอ้มูลสนบัสนุนในการด าเนินการประกนัคุณภาพ
การศึกษา 
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การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนปลูกไม้ล้อม 
THE FEASIBILITY STUDY OF THE INVESTMENT ON PLANTING 

SURROUNDING TREES 
 

วาสนา ใจประเสริฐ 
ดร.นนท์ สหายา 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนในการปลูกไม้ล้อมการ
วิเคราะห์ความคุ้มค่าทางการเงินของการลงทุนปลูกไม้ล้อมโดยใช้การการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
(Quantitative analysis) ซ่ึงมีตวัช้ีวดัความคุม้ค่าทางการเงินของการลงทุน ไดแ้ก่ มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (Net 
present value: NPV),  อตัราส่วนผลประโยชน์ตอบแทน (Benefit-cost ratio: B/ C), อตัราผลตอบแทน
ภายในโครงการ (Internal rate of return: IRR),  ระยะเวลาคืนทุน (Payback period) และวิเคราะห์สภาพ
คล่องทางการเงิน (Liquidity Ratios) โดยใชเ้คร่ืองมือทางดา้นวเิคราะห์การเงินไดแ้ก่ การวิเคราะห์สภาพ
คล่องทางการเงิน (Liquidity ratio), ความสามารถในการหาก าไร (Profitability ratio), อตัราส่วนแสดง
ประสิทธิภาพในการท างาน (Efficiency ratio), อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Leverage ratio 
or Financial ratio)โดยการเก็บขอ้มูลและสัมภาษณ์เกษตรกร จ านวน 35 ตวัอยา่ง ในพื้นท่ีขนาด 4 ไร่ 10 
ไร่ 20 ไร่ และ 30 ไร่ โดยใช้หลกัการวิเคราะห์ทางการเงินในการด าเนินโครงการ 1 ปี การวิเคราะห์
ตน้ทุนทางการเงิน โดยใชอ้ตัราคิดลดท่ี 7% หรือ อตัราดอกเบ้ีย 7% 
 ผลการวิจยั พบวา่ กรณีปลูกไมล้อ้ม 4 ไร่ มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (Net present value: NPV)  มีค่า 
-351.40 บาท, อตัราผลตอบแทนภายใน (Internal rate of return: IRR)  มีค่า -0.1043%, อตัราส่วน
ผลตอบแทนต่อทุน (B/ C ratio) มีค่า 0.99 เท่า, ระยะเวลาคืนทุน (Payback period) เป็นเวลา 13 เดือน, 
การทดสอบค่าความแปรเปล่ียนดา้นรายได ้(SVTB)  มีค่า -0.10% และ การทดสอบค่าความแปรเปล่ียนดา้น
ตน้ทุน (SVTC)  มีค่า -0.10%, อตัราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio) มีค่า 0.998, อตัราส่วนในการหา
ก าไร (Profitability ratio) มีค่า -0.1044, อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการท างาน (Efficiency ratio) มี
ค่า 0, อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงิน (Leverage ratio or financial ratio) มีค่า -0.0159  
 กรณีปลูกไมล้อ้ม 10 ไร่ มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (Net present value: NPV)   มีค่า 165,321.495 บาท, 
อตัราผลตอบแทนภายใน (Internal rate of return: IRR) มีค่า 24.463%, อตัราส่วนผลตอบแทนต่อทุน 
(B/ C ratio) มีค่า 1.24 เท่า ระยะเวลาคืนทุน (Payback period) เป็นเวลา 10 เดือน, การทดสอบค่าความ
แปรเปล่ียนดา้นรายได ้(SVTB) มีค่า19.6548% และ การทดสอบค่าความแปรเปล่ียนดา้นตน้ทุน (SVTC) 
มีค่า 24.463%, อตัราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio) มีค่า 1.24, อตัราส่วนในการหาก าไร 
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(Profitability ratio) มีค่า19.65, อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการท างาน (Efficiency ratio) มีค่า 0, 
อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงิน (Leverage ratio or financial ratio) มีค่า 3.739   
 กรณีปลูกไมล้อ้ม 20 ไร่ มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (Net present value: NPV)  มีค่า 350,642.991 
บาท, อตัราผลตอบแทนภายใน (Internal rate of return: IRR) มีค่า 26.33245%, อตัราส่วนผลตอบแทน
ต่อทุน (B/ C ratio) มีค่า1.26 เท่า, ระยะเวลาคืนทุน (Payback period) เป็นเวลา 10 เดือน, การทดสอบค่า
ความแปรเปล่ียนดา้นรายได ้(SVTB) มีค่า 20.8437% และ การทดสอบค่าความแปรเปล่ียนดา้นตน้ทุน 
(SVTC)  มีค่า 26.332%, อตัราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio) มีค่า1.26, อตัราส่วนในการหาก าไร 
(Profitability ratio) มีค่า 20.84, อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการท างาน (Efficiency ratio) มีค่า 0, 
อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงิน (Leverage ratio or financial ratio)  มีค่า 4.025  
 กรณีปลูกไมล้อ้ม 30 ไร่ มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (Net present value: NPV)   มีค่า 595,964.486 
บาท, อตัราผลตอบแทนภายใน (Internal rate of return: IRR)  มีค่า 30.92%, อตัราส่วนผลตอบแทนต่อ
ทุน (B/ C ratio) มีค่า 1.30 เท่า, ระยะเวลาคืนทุน (Payback period) เป็นเวลา10 เดือน, การทดสอบค่า
ความแปรเปล่ียนดา้นรายได ้(SVTB)  มีค่า 23.6178% และ การทดสอบค่าความแปรเปล่ียนดา้นตน้ทุน 
(SVTC)  มีค่า 30.9206%, อตัราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio) มีค่า 1.30, อตัราส่วนในการหาก าไร 
(Profitability ratio) มีค่า 23.61, อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการท างาน (Efficiency ratio) มีค่า 0, 
อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงิน (Leverage ratio or financial ratio) มีค่า  4.726  
 จากผลการวจิยัขา้งตน้สรุปไดว้า่พื้นท่ีในการปลูกไมล้อ้มจ านวน 4 ไร่ ไม่คุม้ค่ากบัการลงทุน 
ส่วนพื้นท่ีในการปลูกไม้ล้อมจ านวน 10 ไร่ข้ึนไปมีความเป็นไปได้ในการลงทุนปลูกไม้ล้อมท่ีให้
ผลตอบแทนท่ีคุม้ค่า 
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Abstract 
 This research aimed to study the cost and profit for planting surrounding trees and to  
analyze the financial performance in planting surrounding trees investment. The instruments of capital 
budgeting decision for investment in this research were Net present value: NPV, Benefit-cost ratio: B/ 
C, Internal rate of return: IRR, and Payback period. Furthermore, the instruments of financial analysis 
in this case were Liquidity Ratios, Profitability ratio, Efficiency ratio, and Leverage ratio. The 
questionnaires were conducted with 35 farmers-whose farm sizes were 4 rais, 10 rais, 20 rais and 30 
rais. The financial performance of this project was under the conditions of the interest and the 
financial cost at the reduction ratio as 7%. The findings from this research were followings: 
 In case of four-rai planting of surrounding trees: It was found that NPV was -351.40 baht, 
IRR was -0.1043%, B/ C ratio was 0.99 times, Payback period was 13 months, SVTB was -0.10% and 
SVTC was -0.10%, Liquidity ratios was 0.998, Profitability ratios were -0.1044, Efficiency ratios were 
0 and, Leverage ratios or financial policy ratios was -0.0159. 
 In case of ten-rai planting of surrounding trees: It was found that NPV was 165,321.495 

baht, IRR was 24.463%, B/ C ratio was 1.24 times, Payback period was 10 months, SVTB was 
19.6548% and SVTC was 24.463%, Liquidity ratios was 1.24, Profitability ratios were 19.65, 
Efficiency ratios were 0 and, Leverage ratios or financial policy ratios was  3.739. 
 In case of twenty-rai planting of surrounding trees: It was found that NPV was  
350,642.991 baht, IRR was 26.33245%, B/ C ratio was 1.26 times, Payback period was 10 months, 
SVTB was 19.6548% and SVTC was 20.8437%, Liquidity ratios was 1.26, Profitability ratios were 
20.84, Efficiency ratios were 0 and, Leverage ratios or financial policy ratios was  4.025. 
 In case of thirty-rai planting of surrounding trees: It was found that NPV was 595,964.48 
baht, IRR was 30.92%, B/ C ratio was 1.30 times, Payback period was 10 months, SVTB was 
23.6178% and SVTC was 30.9206%, Liquidity ratios was 1.30, Profitability ratios were 23.61, 
Efficiency ratios were 0 and, Leverage ratios or financial policy ratios was  4.726.  
 Therefore, it was feasible to invest on planting surrounding trees with 10 rais, 20 rais, and 
30 rais of area. In another hand, it can’t invest on planting surrounding trees with 4 rais of area by the 
results of analysis on capital budgeting decision and financial analysis.  
KEYWORDS: POSSIBILITY/ SURROUNDING TREE 
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บทน า 
 ในสมยัโบราณนั้น ชุมชนยุคเก่ามกัเร่ิมท่ีจะปลูกพืชพนัธ์ุไมเ้พื่อใชป้ระโยชน์ดา้นอาหารกนั
เสียเป็นส่วนใหญ่ ระบบการท าสวนในอดีตส่วนใหญ่จึงเป็นการท าสวนในแนวเกษตรกรรมแต่เม่ือมีการ
ตั้งหลกัแหล่งกนัอยา่งถาวรเป็นชุมชนแลว้ ก็เร่ิมมีการจดัสภาพแวดลอ้มให้สวยงามน่าอยูข้ึ่น นอกจาก
การปลูกพืชพรรณธญัญาหารเพื่อเล้ียงชีพก็เร่ิมมีการปลูกและประดบัตกแต่งพนัธ์ุไมใ้ห้มีความสวยงาม
มากข้ึน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งผูท่ี้มีทรัพยสิ์นท่ีเป็นคหบดี ก็มกัจะมีการจดัแต่งสวนภายในบริเวณบา้นหรือ
คฤหาสน์ของตนเอง ทั้งเพื่อความสวยงาม เพื่อแสดงออกทางความเช่ือทางศาสนา และเพื่อแสดงออกถึง
ความเป็นธรรมชาติและความมีระเบียบ 
 หากตอ้งการจะเนรมิตสวน หรือจดัภูมิทศัน์ให้ตน้ไมโ้ตไดภ้ายในวนัเดียวไมขุ้ดลอ้มจะเป็น
ทางเลือกท่ีไม่ตอ้งคอยเวลาปลูก การขุดไมล้อ้ม คือ การปลูกตน้ไมป้ระดบัชนิดต่าง ๆ ลงดินปลูกทิ้งไว้
ในระยะเวลาหน่ึง อาจเป็น 8 เดือน หรือ 2 -3 ปี เพื่อให้ต้นไม้มีขนาดใหญ่เป็นท่ีต้องการของตลาด 
จากนั้นจะขุดตน้ไมข้ึ้นมาจากดินให้ดินติดรากข้ึนมาเป็นตุม้ดินทรงกลม หุ้มลอ้มตุม้ดินดงักล่าวดว้ยผืน
กระสอบ ตดัใบออกใหห้มดและน าไปอนุบาลช าต่อให้ออกรากใหม่ในถุงด าขนาดใหญ่ เม่ือตน้ไมมี้ราก
ใหม่และมีใจใหม่มากพอ ตน้ไมข้ดุลอ้มก็พร้อมท่ีจะจ าหน่าย (ทองพลู วรรณโพธ์ิ, 2556) ไมขุ้ดลอ้มเป็น
ตน้ไม้พนัธ์ุท่ีมีล าต้นเด่ียว ๆ มีตั้งแต่ตน้ขนาดเส้นรอบวงของล าตน้ 1 น้ิว จนถึง 50 น้ิว อาทิ ต้น
พญาสัตบรรณ ประดู่ ตีนเป็ดน ้ า เหลืองปรีดียาธร ปีบขาว ปีบทอง อินทนิล ตะแบก ราชพฤกษ ์นนทรี 
เหลืองสิรินธร คูน ประดู่ หางนกยูง ฯลฯ เป็นตน้ท่ีเหมาะส าหรับน าไปปลูกตกแต่งสวน หรือสถานท่ี
ต่าง ๆ ใหส้วยงามร่มร่ืน   
 แหล่งท่ีปลูกไมขุ้ดล้อมแหล่งใหญ่ท่ีสุดของประเทศไทยอยู่ท่ีต  าบลชะอม อ าเภอแก่งคอย
จงัหวดัสระบุรี สามารถเลือกพนัธ์ุไมต่้าง ๆ ขนาดล าตน้เท่าท่อนแขนท่ีมีอายุราว ๆ 1 ปี ไปจนถึงไม้
ขนาดล าตน้หลายคนโอบอายหุลายสิบปี ปัจจุบนั “ไมขุ้ดลอ้ม” ยงัเป็นท่ีตอ้งการอยา่งมากทั้งในประเทศ
เองหรือการส่งออกไปยงัต่างประเทศ (ส านกังานเกษตรจงัหวดัสระบุรี, 2556) 
 ปัจจุบนัการผลิตไมขุ้ดลอ้มส่วนใหญ่เป็นการขายส่งไปยงัแหล่งจ าหน่ายพนัธ์ุไมห้ลายแห่งทั้ง
ในกรุงเทพมหานครและหลายจงัหวดั จึงก่อให้เกิดรายไดใ้นพื้นท่ี ทั้งการขนส่ง การจา้งแรงงานการต่อ
ยอดภูมิปัญญา ต่อมาก็มีหลายหน่วยงานของรัฐและอีกหลายบริษทั รวมถึงคนทัว่ไปตอ้งการซ้ือไมขุ้ดลอ้ม
ไปปลูกเช่นกนั ซ่ึงช่วงแรกชาวบา้นจะไปขุดตน้ไมป่้า พอมาตอนหลงั ความตอ้งการมีมากข้ึน ชาวบา้น
ส่วนหน่ึงจึงหันมาปลูกไมขุ้ดลอ้ม เน่ืองจากเห็นว่ามีรายไดดี้ ซ่ึงภายหลงัเร่ิมมีลูกคา้ติดต่อขอซ้ือมากข้ึน 
ชาวบา้นก็เร่ิมขยายท าไมข้ดุลอ้มกนัมากข้ึนจนเป็นอาชีพ (องคก์ารบริหารส่วนต าบลชะอม, 2556) 
 ผูว้จิยัเห็นวา่เพื่อเป็นแหล่งขอ้มูลและพฒันาศกัยภาพการผลิตของเกษตรกรในการเพิ่มผลผลิต
ต่อพื้นท่ี การลดตน้ทุนการผลิต การศึกษาผลตอบแทนท่ีได้ในอนาคต ศึกษาความเป็นไปได้ในการ
ลงทุน จึงเห็นควรศึกษาวิจยัในเร่ืองดงักล่าว โดยวิเคราะห์ค่าต่างๆทางการเงินไดแ้ก่ มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ 
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(Net present value: NPV), อตัราผลตอบแทนภายใน (Internal rate of return: IRR), อตัราส่วน
ผลตอบแทนต่อทุน (B/ C ratio), ระยะเวลาคืนทนุ (Payback period), การทดสอบค่าความแปรเปล่ียน
ดา้นรายได ้(SVTB), การทดสอบค่าความแปรเปล่ียนดา้นตน้ทุน (SVTC)  ซ่ึงจะก่อให้เกิดประโยชน์กบั
เกษตรกรท่ีสนใจปลูกไมล้อ้ม มีขอ้มูลและแนวทางประกอบในการตดัสินใจลงทุนในการปลูกไมล้อ้ม 
รวมทั้งเป็นแหล่งความรู้ใหก้บัผูส้นใจทัว่ไป 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1.  ศึกษาตน้ทุนและผลตอบแทนการลงทุนปลูกไมล้อ้ม 

 2.  วิเคราะห์ความคุม้ค่าทางการเงินของการลงทุนปลูกไมล้้อม โดยค านวณและวิเคราะห์
มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (Net present value: NPV), อตัราผลตอบแทนภายใน (Internal rate of return: IRR), 
อตัราส่วนผลตอบแทนต่อทุน (B/ C ratio), ระยะเวลาคืนทุน (Payback period), การทดสอบค่าความ
แปรเปล่ียนดา้นรายได ้(SVTB), การทดสอบค่าความแปรเปล่ียนดา้นตน้ทุน (SVTC) 
 3.  เปรียบเทียบและวเิคราะห์อตัราส่วน (Ratio) ทางดา้นการเงินในแต่ละดา้น 
 4.  วเิคราะห์ปัญหาและอุปสรรคใ์นการลงทุนปลูกไมล้อ้ม 
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากการวจัิย 
 1.  ทราบถึงตน้ทุนและผลตอบแทนการลงทุนปลูกไมล้อ้ม  

 2.  ทราบถึงความคุม้ค่าทางการเงินของการลงทุนปลูกไมล้อ้ม โดยค านวณและวิเคราะห์

มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (Net present value: NPV), อตัราผลตอบแทนภายใน (Internal rate of return: IRR), 

อตัราส่วนผลตอบแทนต่อทุน (B/ C ratio), ระยะเวลาคืนทุน (Payback period), การทดสอบค่าความ

แปรเปล่ียนดา้นรายได ้(SVTB), การทดสอบค่าความแปรเปล่ียนดา้นตน้ทุน (SVTC) 

 3.  ทราบถึงอตัราส่วนทางดา้นการเงินในแต่ละดา้น 

 4.  ทราบถึงผลการวเิคราะห์ปัญหาและอุปสรรคใ์นการลงทุนปลูกไมล้อ้ม 

 

แหล่งทีม่าของข้อมูล 
 รวบรวมขอ้มูลจากเกษตรกรผูป้ลูกไมล้อ้ม ต าบลชะอม อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรีและ
คน้ควา้จากงานวจิยั เอกสาร บทความ ขอ้มูลสถิติต่าง ๆ 
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ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือในการวจัิย 
 1.  ผูว้ิจยัศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัรูปแบบ ปัญหาและอุปสรรค
แนวทางจากเกษตรกรผูป้ลูกไมล้อ้ม ต าบลชะอม อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี เพื่อศึกษาการแกปั้ญหา 
ปรับปรุง และพฒันากระบวนการผลิต 
 2.  ผูว้จิยัเตรียมความรู้ในเร่ืองระเบียบวธีิวจิยัเชิงคุณภาพ จรรยาบรรณของนกัวิจยั วิธีการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล และวิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลจากต ารา และการขอค าปรึกษาจากผูท้รงคุณวุฒิดา้นการวิจยั
เชิงคุณภาพ เพื่อใหเ้ขา้ใจในระเบียบวธีิการวจิยั อนัจะน าไปสู่การศึกษาท่ีถูกตอ้ง และครอบคลุมประเด็น
ท่ีตอ้งการจะศึกษาใหม้ากท่ีสุด 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
 ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary data) การเก็บขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เกษตรกรผูป้ลูกไมล้อ้มแบ่ง
ตามชนิดของพนัธ์ุไมล้้อมท่ีขายดี 12 ชนิด พื้นท่ีปลูกไมล้้อม จ านวน 4 ไร่ จ  านวน 5 ครัวเรือน10 ไร่ 
จ  านวน 10 ครัวเรือน พื้นท่ีปลูกไมล้้อม จ านวน 10-20 ไร่ จ  านวน 10 ครัวเรือน พื้นท่ีปลูกไมล้้อม 
มากกวา่ 20 ไร่ จ  านวน 10 ครัวเรือน 
 ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary data) อนัไดจ้ากการรวบรวมขอ้มูลจากต าราวิชาการงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง และเอกสารในห้องสมุด ขอ้มูลสถิติต่าง ๆ ของกรมวิชาการเกษตร ส านกังานเกษตรจงัหวดั 
และขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ต 
 
การวเิคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative analysis)  
 โดยมีตวัช้ีวดั ไดแ้ก่ 

1. มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (Net present value: NPV)  
มูลค่าปัจจุบนัของกระแสตน้ทุนของโครงการ (PV of costs) นั้น ซ่ึงค านวณได ้ดงัน้ี 

 NPV  = PV of benefits-PV of costs 

 NPV  = PVB-PVC 
 หรือ 

 NPV  =
 


 

n
ot tr)(1

tB - 
 

n
ot tr)(1

tC

 
 โดยก าหนดให ้
 NPV  = มูลค่าปัจจุบนัสุทธิของโครงการ 
 PVB  = มูลค่าปัจจุบนัของกระแสผลตอบแทนรวม 
 PVC  = มูลค่าปัจจุบนัของกระแสตน้ทุนของโครงการ 
 Bt   = ผลตอบแทนของโครงการในปีท่ี t 
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 Ct   = ตน้ทุนของโครงการในปีท่ี t 
 R   = อตัราคิดลดหรืออตัราดอกเบ้ียท่ีเหมาะสม 
 T   = ระยะเวลาของโครงการ (ปีท่ี 0, 1, 2, ... n) 
 N   = อายขุองโครงการเป็นปี  

 
2. อตัราส่วนผลประโยชน์ตอบแทน (Benefit-cost ratio: B/ C)  

 B/ C   = PV of benefits/ PV of costs 
 B/ C   = PVB/ PVC 
 โดยก าหนดให ้
 PVB  = มูลค่าปัจจุบนัของกระแสผลตอบแทนรวม 
 PVC  = มูลค่าปัจจุบนัของกระแสตน้ทุนของโครงการ 
 

3. อตัราผลตอบแทนภายในโครงการ (Internal rate of return: IRR)  
 IRR  = r ท่ีท าให ้NPV มีค่าเป็น 0 

 สูตรหา IRR 

 NPV  =
 

]
 

n
ot tr)(1

tCtB[  = 0 

 โดยก าหนดให ้
 R   = อตัราผลตอบแทนภายในของโครงการ (IRR) 
 B t   = ผลประโยชน์ของโครงการในปีท่ี t 
 C t   = ตน้ทุนการด าเนินงานของโครงการในปีท่ี t 
 T   = ระยะเวลาของโครงการ (ปีท่ี 0, 1, 2, ... n) 
 N   = อายขุองโครงการเป็นปี 
 

4. ระยะเวลาคืนทุน (Payback period)  
 Payback period = จ านวนปีก่อนคืนทุน + (เงินลงทุนส่วนท่ีเหลือ/ กระแสเงินสดทั้งปี) 
 
การวเิคราะห์สภาพคล่องทางการเงิน (Liquidity Ratios) 

1. การวเิคราะห์สภาพคล่องทางการเงิน (Liquidity ratio) 
โดยการวเิคราะห์อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวยีน(Current ratios) 

อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวยีน  =  สินทรัพยห์มุนเวยีน (CA)/หน้ีสินหมุนเวยีน (CL) 
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2. ความสามารถในการหาก าไร (Profitability ratio) 
 โดยการวเิคราะห์อตัราก าไรจากการด าเนินงาน  (Operating Income Margin) 
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (%)  =  ก าไรจากการด าเนินงาน × 100/ยอดขายสุทธิ  

3. อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการท างาน (Efficiency ratio) 
โดยการวเิคราะห์ระยะเวลาเรียกเก็บหน้ี (Receivable turnover period)  

ระยะเวลาเรียกเก็บหน้ี (วนั)  =  365 × ลูกหน้ีการคา้เฉล่ีย/ยอดขายสุทธิ  
4. อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงิน (Leverage ratio or Financial ratio)  
โดยการวเิคราะห์อตัราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ีย (Interest coverage ratio)    

อตัราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ีย   =  ก าไรก่อนหกัภาษีและดอกเบ้ียจ่าย/ดอกเบ้ียจ่าย 

 
ข้อมูลทีไ่ด้จากการวจัิย พบว่า 
 ในการลงทุนปลูกไมล้อ้มจะมีสหกรณ์ท่ีกลุ่มเกษตรกรจดัตั้งไว ้เพื่อตกลงราคากลางค่าใชจ่้าย
ในการปลูก และราคาขายไมล้อ้ม เกษตรกรเป็นเจา้ของพื้นท่ีในการปลูกไมล้อ้มโดยตรงและเช่าพื้นท่ี
เป็นบางส่วน ดา้นเงินลงทุนไดจ้ากการกูย้ืมจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รวมทั้ง
เงินทุนส่วนตวัในการบ ารุงรักษาการให้น ้ าไมล้อ้มจะให้เฉพาะในช่วงหนา้แลง้โดยระบบสายยางฉีดให้
ทัว่ถึงทุกตน้ ส่วนหน้าฝนมีปริมาณน ้ าจากธรรมชาติเพียงพอต่อการเจริญเติบโต ส าหรับปุ๋ยใช้ปุ๋ยเคมี
เป็นหลกัเน่ืองจากตอบสนองการเจริญเติบโตของตน้ไมล้อ้มได้เป็นอย่างดีในส่วนของแรงงานจะใช้
แรงงานในครัวเรือนเป็นหลกั ถา้ไม่เพียงพอจึงจา้งแรงงานจากภายนอก ดา้นการจ าหน่ายผลผลิต จะมี
พอ่คา้ทอ้งถ่ินมารับซ้ือถึงแปลงท่ีปลูก และพอ่คา้ทอ้งถ่ินมาตั้งแหล่งรับซ้ือในตลาดทอ้งถ่ิน เพื่อรวบรวม
ส่งขายไปยงัท่ีต่าง ๆ ต่อไป 
 ในส่วนของผลผลิตถ้ามีการปลูกไมล้้อมเพิ่มข้ึน เกษตรกรเช่ือว่าจะสามารถขายผลผลิตได้
เพราะปริมาณผลผลิตท่ีไดย้งัไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคและพ่อคา้ยงัคงตอ้งการซ้ือไมล้อ้ม
เพิ่มข้ึน โดยเกษตรกรตอ้งการให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งดูแลเร่ืองราคาไมล้อ้ม รวมถึงการส่งเสริมให้ไม้
ลอ้มเป็นท่ีรู้จกัของผูท่ี้ตอ้งการโดยทัว่ไป 
 องคป์ระกอบค่าใชจ่้ายและผลตอบแทนในการลงทุนปลูกไมล้อ้ม 
 การศึกษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุนปลูกไมล้อ้ม โดยใชพ้ื้นท่ีในการวิเคราะห์ทั้งหมด4 ไร่ 
ซ่ึงใน 1 ไร่ จะปลูกไมล้อ้มในระหว่าง 1 × 1 เมตร ใน 1 ไร่ปลูกได ้1,500 ตน้ ดงันั้น ใน 4 ไร่ปลูกไม้
ลอ้มได ้จ านวน 6,000 ตน้ ประกอบดว้ย ค่าใชจ่้าย 2 ประเภท คือ 
 1.  ค่าใชจ่้ายในการลงทุน ซ่ึงเป็นค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการเตรียมดิน การปรับสภาพดินก่อนท่ีจะ
ปลูก (ค่าไถดะ, ไถแปร, ไถพรวน) การเช่า หรือซ้ือท่ีดิน รวมทั้งอุปกรณ์การเกษตรต่าง ๆท่ีมีอายุการใช้
งานหลายปี 
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 2.  ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน เป็นค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัแรงงาน ค่าวตัถุดิบ ค่าไฟฟ้าและอ่ืน ๆ 

 
ค่าใช้จ่ายในการปลูกไม้ล้อม  
 จากผลการส ารวจขอ้มูลจากขอ้เท็จจริงของเกษตรกรและงานวิจยัต่าง ๆในการลงทุนปลูกไม้
ลอ้มบนพื้นท่ีปลูก จ านวน 4 ไร่ มีค่าใชจ่้ายในการลงทุนท่ีเกิดข้ึนจริงประกอบดว้ยรายละเอียดต่างๆซ่ึง
แสดงผลตามตารางท่ี 1 ดงัน้ี   
ตารางท่ี 1  ค่าใชจ่้ายในการลงทุนปลูกไมล้อ้ม 
 

ค่าใช้จ่าย 
ต้นทุนเฉลีย่ต่อ 
1 ไร่ 

หน่วย 
ต้นทุนเฉลีย่ต่อ 
โครงการ (4 ไร่) 

หน่วย 

ค่าไถ   1,000 บาท   4,000 บาท 
ค่าขดุหลุมและน าตน้กลา้ลงปลูก   1,500 บาท   6,000 บาท 
ค่าปุ๋ยเคมี   1,500 บาท   6,000 บาท 
ค่าสารก าจดัศตัรูพืช      600 บาท   2,400 บาท 
ค่าตน้กลา้   4,500 บาท 18,000 บาท 
ค่าจา้งขดุบ่อ หรือบ่อบาดาน 10,000 บาท 10,000 บาท 
ค่าเคร่ืองสูบน ้า 10,000 บาท 10,000 บาท 
ค่าสายยาง      800 บาท      800 บาท 
ค่าไฟฟ้า   1,000 บาท   4,000 บาท 
ค่าขยุมะพร้าว, กระสอบ, ผนืซาเลน 15,000 บาท 60,000 บาท 
ค่าแรงในการจดัการ 90,000 บาท 90,000 บาท 
ค่าขดุไมล้อ้ม 22,500 บาท 90,000 บาท 
ค่าแรงงานในการบรรจุ   7,500 บาท 30,000 บาท 
ค่าเช่าท่ีดิน   1,400 บาท   5,600 บาท 
รวมค่าใชจ่้ายในการลงทุนเร่ิมตน้ 165,900 บาทต่อปีต่อ 1 ไร่ 336,800 บาทต่อปีต่อ 4 ไร่ 
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สรุปผลการวเิคราะห์ความคุ้มค่าทางการเงินการลงทุนปลูกไม้ล้อม  
กรณลีงทุนปลูกไม้ล้อมบนพืน้ที ่จ านวน 4 ไร่ 
ตารางท่ี 2 แสดงการสรุปผลการศึกษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุนปลูกไมล้อ้ม พื้นท่ี 4 ไร่ 
 

การค านวณความเป็นไปได้ทางการเงิน 
ในการลงทุนของโครงการ 

เปรียบเทยีบและวเิคราะห์ Ratio  
ทางด้านการเงินในแต่ละด้าน 

NPV          -351.40 Liquidity ratios    0.998 
IRR -0.1043% Profitability ratios -0.1044 
B/ C ratio   0.99 Efficiency ratios    0 
Payback period 
SVTB 
SVTC 

13 เดือน 
-0.10% 
-0.10% 

Leverage ratios or  
financial policy ratios 

-0.0159 

สรุปไดว้า่ไม่คุม้ค่ากบัการลงทุน สรุปไดว้า่ไม่คุม้ค่ากบัการลงทุน 
 

จากตารางท่ี 2 แสดงผลการศึกษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุนปลูกไมล้อ้ม พื้นท่ี 4 ไร่ โดยสามารถ
อธิบายรายละเอียดไดด้งัต่อไปน้ี 
ผลการวเิคราะห์ความคุ้มค่าทางการเงิน 
 1.  มูลค่าปัจจุบนัสุทธิของโครงการ (NPV) เท่ากบั -351.40 บาท หมายความว่า รายไดห้รือ
ผลตอบแทนสุทธิหลงัจากท่ีจ่ายคืนค่าใช้จ่ายในการลงทุนท่ีเกิดข้ึนแล้วเม่ือน ามาค านวณอตัราคิดลด
ตามท่ีไดก้ าหนดไวแ้ลว้นั้น มูลค่าผลตอบแทนสุทธิมีค่าเป็นลบ แสดงวา่ โครงการน้ีให้ผลตอบแทนท่ีไม่
คุม้ค่าต่อการลงทุน 
 2.  อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) เท่ากับ -0.1043% หมายความว่า อัตรา
ผลตอบแทนท่ีได้มีค่าน้อยกว่าอตัราคิดลดท่ีใช้ในโครงการ คือ 7% แสดงให้เห็นว่า โครงการน้ีให้
ผลตอบแทนท่ีไม่คุม้ค่าต่อการลงทุน 
 3.  อตัราส่วนผลประโยชน์ต่อทุน (B/ C ratio) มีค่าเท่ากบั 0.99 หมายความวา่ผลตอบแทนท่ี
ไดรั้บจากโครงการเม่ือคิดเป็นมูลค่าปัจจุบนั มีค่าน้อยกว่าตน้ทุนทั้งหมดของโครงการท่ีคิดเป็นมูลค่า
ปัจจุบนั 1 เท่า แสดงวา่ โครงการน้ีใหผ้ลตอบแทนท่ีไม่คุม้ค่ากบัตน้ทุนทั้งหมดของโครงการ 
 4.  ระยะเวลาคืนทุนภายใน 13 เดือนของโครงการ ในพื้นท่ี 4 ไร่ เท่ากบั -23,576 แสดงวา่การ
ลงทุนในโครงการน้ีอยูใ่นเกณฑท่ี์ไม่น่าลงทุน 
 5.  การวิเคราะห์ความไวต่อการเปล่ียนแปลงของโครงการ โดยใชอ้ตัราคิดลดท่ีคงท่ีและการ
วเิคราะห์ ใน 2 กรณี ไดผ้ลดงัน้ี 
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  5.1  จากการทดสอบหาค่าความแปรเปล่ียนด้านรายได้ (SVTB) มีค่าเท่ากับ -0.10% 
หมายความว่า ถา้ตน้ทุนคงท่ีและรายไดห้รือผลตอบแทนของโครงการลดลงไป -0.10% จะท าให้NPV 
เท่ากบั 0 บาท ซ่ึง SVTB มีค่านอ้ย แสดงวา่ โครงการน้ีไม่คุม้ค่ากบัการลงทุน 
  5.2  จากการทดสอบหาค่าความแปรเปล่ียนด้านต้นทุน (SVTC) มีค่าเท่ากับ -0.10%
หมายความว่า ถา้รายไดห้รือผลตอบแทนคงท่ีและตน้ทุนเพิ่มข้ึนไป -0.10% จะท าให้ NPV เท่ากบั  0 
บาท ซ่ึง SVTC มีค่านอ้ย แสดงวา่ โครงการน้ีไม่คุม้ค่ากบัการลงทุน 
 จากการหาค่า NPV, IRR, B/ C ratio, Payback period, SVTB, SVTC สรุปไดว้า่ไม่คุม้ค่ากบั
การลงทุน เน่ืองจากตวัช้ีวดัความคุม้ค่าของโครงการ (Indicators of project worth) SVTB และ SVTC มี
ค่าน้อยมาก และค่า NPV แม้จะมีค่ามากกว่า 0 แต่มีค่าน้อย ค่า IRR มีค่ามากกว่าอัตราคิดลดแค่ -
0.1043% ค่า B/C ratio มีค่าเพียง 0.99 
 

เปรียบเทยีบและวเิคราะห์ Ratio ทางด้านการเงินในแต่ละด้าน 
 1.  การวิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงิน (Liquidity ratios) ผลลพัธ์ท่ีได้แสดงให้เห็นถึง
ความสามารถในการช าระหน้ีระยะสั้นดว้ยสินทรัพยร์ะยะสั้นของโครงการ ดงันั้น ค่า 0.998แสดงว่า 
โครงการน้ีมีสินทรัพยห์มุนเวยีนนอ้ยกวา่หน้ีสินระยะสั้นท าใหไ้ม่มีความคล่องตวัในการช าระหน้ี 
 2.  การวิเคราะห์ความสามารถในการท าก าไร (Profitability ratios) ค่าท่ีได ้ -0.1044 จากการ
ค านวณมีค่าต ่า แสดงวา่ โครงการไม่มีความสามารถในการท าก าไร และไม่มีประสิทธิภาพในการจดัการ
ท่ีดี  
 3.  การวิเคราะห์ความสามารถ (ประสิทธิภาพ) ในการด าเนินงาน (Efficiency ratios)ผลลพัธ์
ท่ีได ้= 0 แสดงถึง จ านวนวนัท่ีโครงการตอ้งรอเพื่อเก็บเงินจากลูกหน้ี จ  านวนวนัท่ี 0 แสดงวา่ โครงการ
น้ีมีความสามารถในการจดัเก็บหน้ีไดเ้ร็ว 
 4.  การวิเคราะห์โครงสร้างของเงินทุนหรือภาระหน้ีสิน (Leverage ratios or financial policy 
ratios) ผลลพัธ์ท่ีไดแ้สดงถึงความสามารถในการช าระดอกเบ้ียเงินกูข้องโครงการ ดงันั้น ค่าท่ีได้ -
0.0159 แสดงวา่ โครงการไม่มีความสามารถในการท่ีจะช าระดอกเบ้ียได ้
 จากการวิเคราะห์ Ratio ทางด้านการเงินในแต่ละด้าน สรุปได้ว่า ไม่คุม้ค่ากบัการลงทุน
เน่ืองจากตวัช้ีวดัความคุม้ค่าของโครงการไม่มีสภาพคล่องทางดา้นการเงิน ไม่มีความสามารถท าก าไร 
และโครงสร้างของเงินทุนหรือภาระหน้ีสินมีค่าติดลบ แต่ประสิทธิภาพในการด าเนินโครงการมีค่า
เท่ากบั 0 แสดงวา่ โครงการน้ีมีความสามารถในการจดัเก็บหน้ีไดเ้ร็ว 
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กรณลีงทุนปลูกไม้ล้อมบนพืน้ที ่จ านวน 10 ไร่ 
ตารางท่ี 3 แสดงการสรุปผลการศึกษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุนปลูกไมล้อ้ม พื้นท่ี 10 ไร่ 
 

การค านวณความเป็นไปได้ทางการเงิน 
ในการลงทุนของโครงการ 

เปรียบเทยีบและวเิคราะห์ Ratio  
ทางด้านการเงินในแต่ละด้าน 

NPV 165,321.495 Liquidity ratios  1.24 
IRR           24.463% Profitability ratios 19.65 
B/ C ratio        1.24 Efficiency ratios                 0 
Payback period 
SVTB 
SVTC 

10 เดือน 
19.6548% 
24.463% 

Leverage ratios or 
financial policy ratios 

   3.739 

มีความเหมาะสมกบัการลงทุน มีความเหมาะสมกบัการลงทุน 
 

จากตารางท่ี 3 แสดงผลการศึกษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุนปลูกไมล้อ้ม พื้นท่ี 10 ไร่ โดยสามารถ
อธิบายรายละเอียดไดด้งัต่อไปน้ี 
ผลการวเิคราะห์ความคุ้มค่าทางการเงิน 
 1.  มูลค่าปัจจุบนัสุทธิของโครงการ (NPV) เท่ากบั 165,321.495 บาท หมายความว่ารายได้
หรือผลตอบแทนสุทธิหลงัจากท่ีจ่ายคืนค่าใชจ่้ายในการลงทุนท่ีเกิดข้ึนแลว้เม่ือน ามาค านวณอตัราคิดลด
ตามท่ีไดก้ าหนดไวแ้ลว้นั้น มูลค่าผลตอบแทนสุทธิมีค่าเป็นมาก แสดงวา่ โครงการน้ีให้ผลตอบแทนท่ี
คุม้ค่าต่อการลงทุน 
 2.  อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ ( IRR)  เท่ากับ 24.463% หมายความว่า อัตรา
ผลตอบแทนท่ีได้มีค่ามากกว่าอัตราคิดลดท่ีใช้ในโครงการคือ 7% แสดงให้เห็นว่า โครงการน้ีให้
ผลตอบแทนท่ีคุม้ค่าต่อการลงทุน 
 3.  อตัราส่วนผลประโยชน์ต่อทุน (B/ C ratio) มีค่าเท่ากบั 1.24 หมายความวา่ผลตอบแทนท่ี
ไดรั้บจากโครงการเม่ือคิดเป็นมูลค่าปัจจุบนั มีค่ามากกว่าตน้ทุนทั้งหมดของโครงการท่ีคิดเป็นมูลค่า
ปัจจุบนั 1 เท่า แสดงวา่ โครงการน้ีใหผ้ลตอบแทนท่ีคุม้ค่ากบัตน้ทุนทั้งหมดของโครงการ 
 4.  ระยะเวลาคืนทุนภายใน 10 เดือนของโครงการ ในพื้นท่ี 10 ไร่ เท่ากบั 176,894แสดงว่า
การลงทุนในโครงการน้ีอยูใ่นเกณฑท่ี์น่าลงทุน 
 5.  การวิเคราะห์ความไวต่อการเปล่ียนแปลงของโครงการ โดยใช้อตัราคิดลดท่ีคงท่ีและท า
การวเิคราะห์ ใน 2 กรณี ไดผ้ลดงัน้ี 
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  5.1  จากการทดสอบหาค่าความแปรเปล่ียนด้านรายได้ (SVTB) มีค่าเท่ากบั 19.6548%
หมายความว่า ถา้ตน้ทุนคงท่ีและรายไดห้รือผลตอบแทนของโครงการลดลงไป 19.6548% จะท าให้
NPV เท่ากบั 0 บาท ซ่ึง SVTB มีค่ามาก แสดงวา่ โครงการน้ีคุม้ค่ากบัการลงทุน 
  5.2  จากการทดสอบหาค่าความแปรเปล่ียนด้านต้นทุน (SVTC) มีค่าเท่ากับ 24.463%
หมายความวา่ ถา้รายไดห้รือผลตอบแทนคงท่ีและตน้ทุนเพิ่มข้ึนไป 24.463% จะท าให้ NPV เท่ากบั0 
บาท ซ่ึง SVTC มีค่ามาก แสดงวา่ โครงการน้ีคุม้ค่ากบัการลงทุน 
 จากการหาค่า NPV, IRR, B/ C ratio, Payback period, SVTB, SVTC สรุปไดว้า่คุม้ค่ากบัการ
ลงทุน ผลลพัธ์ท่ีไดแ้สดงให้เห็นถึงความสามารถในการช าระหน้ีระยะสั้นดว้ยสินทรัพยร์ะยะสั้นของ
โครงการ ดงันั้น ค่า 1.24 แสดงว่า โครงการน้ีมีสินทรัพยห์มุนเวียนมากกว่าหน้ีสินระยะสั้ น ท าให้มี
ความคล่องตวัในการช าระหน้ี และสามารถท าก าไร 
 

เปรียบเทยีบและวเิคราะห์ Ratio ทางด้านการเงินในแต่ละด้าน 
 1.  การวิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงิน (Liquidity ratios) ผลลพัธ์ท่ีไดแ้สดงให้เห็นถึง
ความสามารถในการช าระหน้ีระยะสั้ นด้วยสินทรัพยร์ะยะสั้นของโครงการ ดงันั้น ค่า 1.24 แสดงว่า
โครงการน้ีมีสินทรัพยห์มุนเวยีนมากกวา่หน้ีสินระยะสั้น ท าใหมี้ความคล่องตวัในการช าระหน้ี 
 2.  การวิเคราะห์ความสามารถในการท าก าไร (Profitability ratios) ค่าท่ีไดจ้ากการค านวณ 
19.65 มีค่าสูง แสดงวา่ โครงการมีความสามารถในการท าก าไรสูง และมีประสิทธิภาพในการจดัการท่ีดี 
 3.  การวิเคราะห์ความสามารถ (ประสิทธิภาพ) ในการด าเนินงาน (Efficiency ratios)ผลลพัธ์
ท่ีได ้= 0 แสดงถึงจ านวนวนัท่ีโครงการตอ้งรอเพื่อเก็บเงินจากลูกหน้ี จ  านวนวนัท่ี 0 แสดงวา่โครงการน้ี
มีความสามารถในการจดัเก็บหน้ีไดเ้ร็ว 
 4.  การวิเคราะห์โครงสร้างของเงินทุนหรือภาระหน้ีสิน (Leverage ratios or Financial policy 
ratios) ผลลพัธ์ 3.739 ท่ีไดแ้สดงถึงความสามารถในการช าระดอกเบ้ียเงินกูข้องโครงการดงันั้น ค่าท่ีไดมี้
ค่าสูง แสดงวา่ โครงการมีความสามารถในการท่ีจะช าระดอกเบ้ียไดดี้ 
 จากการวเิคราะห์ Ratio ทางดา้นการเงินในแต่ละดา้น สรุปไดว้า่ คุม้ค่ากบัการลงทุนเน่ืองจาก
ตวัช้ีวดัความคุม้ค่าของโครงการมีสภาพคล่องทางดา้นการเงิน มีความสามารถท าก าไรและโครงสร้าง
ของเงินทุนหรือภาระหน้ีสินมีค่าเป็นบวก ประสิทธิภาพในการด าเนินโครงการมีค่าเท่ากบั 0 แสดงว่า 
โครงการน้ีมีความสามารถในการจดัเก็บหน้ีไดเ้ร็ว 
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กรณลีงทุนปลูกไม้ล้อมบนพืน้ที ่จ านวน 20 ไร่ 
ตารางท่ี 4 แสดงการสรุปผลการศึกษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุนปลูกไมล้อ้ม พื้นท่ี 20 ไร่ 
 
การค านวณความเป็นไปได้ทางการเงิน 
ในการลงทุนของโครงการ 

เปรียบเทยีบและวเิคราะห์ Ratio  
ทางด้านการเงินในแต่ละด้าน 

NPV 350,642.991 Liquidity ratios 1.26 
IRR 26.33245% Profitability ratios 20.84 
B/ C ratio 1.26 Efficiency ratios 0 
Payback period 
SVTB 
SVTC 

10 เดือน 
20.8437% 
26.332% 

Leverage ratios or 
Financial policy ratios 

4.025 

มีความเหมาะสมกบัการลงทุน มีความเหมาะสมกบัการลงทุน 
 
จากตารางท่ี 4 แสดงผลการศึกษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุนปลูกไมล้อ้ม พื้นท่ี 20 ไร่ โดยสามารถ
อธิบายรายละเอียดไดด้งัต่อไปน้ี 
 
ผลการวเิคราะห์ความคุ้มค่าทางการเงิน 
 1.  มูลค่าปัจจุบนัสุทธิของโครงการ (NPV) เท่ากบั 350,642.991 บาท หมายความว่ารายได้
หรือผลตอบแทนสุทธิหลงัจากท่ีจ่ายคืนค่าใชจ่้ายในการลงทุนท่ีเกิดข้ึนแลว้เม่ือน ามาค านวณอตัราคิดลด
ตามท่ีไดก้ าหนดไวแ้ลว้นั้น มูลค่าผลตอบแทนสุทธิมีค่าเป็นมาก แสดงวา่ โครงการน้ีให้ผลตอบแทนท่ี
คุม้ค่าต่อการลงทุน 
 2.  อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) เท่ากับ 26.33245% หมายความว่าอัตรา
ผลตอบแทนท่ีได้มีค่ามากกว่าอตัราคิดลดท่ีใช้ในโครงการ คือ 7% แสดงให้เห็นว่า โครงการน้ีให้
ผลตอบแทนท่ีคุม้ค่าต่อการลงทุน 
 3.  อตัราส่วนผลประโยชน์ต่อทุน (B/ C ratio) มีค่าเท่ากบั 1.26 หมายความวา่ผลตอบแทนท่ี
ไดรั้บจากโครงการเม่ือคิดเป็นมูลค่าปัจจุบนั มีค่ามากกว่าตน้ทุนทั้งหมดของโครงการท่ีคิดเป็นมูลค่า
ปัจจุบนั 1 เท่า แสดงวา่ โครงการน้ีใหผ้ลตอบแทนท่ีคุม้ค่ากบัตน้ทุนทั้งหมดของโครงการ 
 4.  ระยะเวลาคืนทุนภายใน 10 เดือนของโครงการในพื้นท่ี 20 ไร่ เท่ากบั 375,188 แสดงว่า 
การลงทุนในโครงการน้ีอยูใ่นเกณฑท่ี์น่าลงทุน 
 5.  การวิเคราะห์ความไวต่อการเปล่ียนแปลงของโครงการ โดยใช้อตัราคิดลดท่ีคงท่ีและ
วเิคราะห์ใน 2 กรณี ไดผ้ล ดงัน้ี 
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  5.1  จากการทดสอบหาค่าความแปรเปล่ียนด้านรายได้ (SVTB) มีค่าเท่ากบั 20.8437%
หมายความว่า ถา้ตน้ทุนคงท่ีและรายไดห้รือผลตอบแทนของโครงการลดลงไป 20.8437% จะท าให้
NPV เท่ากบั 0 บาท ซ่ึง SVTB มีค่ามาก แสดงวา่ โครงการน้ีคุม้ค่ากบัการลงทุน 
  5.2  จากการทดสอบหาค่าความแปรเปล่ียนด้านต้นทุน (SVTC) มีค่าเท่ากับ 26.332%
หมายความวา่ ถา้รายไดห้รือผลตอบแทนคงท่ีและตน้ทุนเพิ่มข้ึนไป 26.332% จะท าให้ NPV เท่ากบั0 
บาท ซ่ึง SVTC มีค่ามาก แสดงวา่ โครงการน้ีคุม้ค่ากบัการลงทุน 
 จากการหาค่า NPV, IRR, B/ C ratio, Payback period, SVTB, SVTC สรุปไดว้า่คุม้ค่ากบัการ
ลงทุน 
 

เปรียบเทยีบและวเิคราะห์ Ratio ทางด้านการเงินในแต่ละด้าน 
 1.  การวิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงิน (Liquidity ratios) ผลลพัธ์ท่ีได้แสดงให้เห็นถึง
ความสามารถในการช าระหน้ีระยะสั้ นด้วยสินทรัพย์ระยะสั้ นของโครงการ ดังนั้น ค่า 1.26 แสดงว่า
โครงการน้ีมีสินทรัพยห์มุนเวยีนมากกวา่หน้ีสินระยะสั้น ท าใหมี้ความคล่องตวัในการช าระหน้ี 
 2.  การวิเคราะห์ความสามารถในการท าก าไร (Profitability ratios) ค่าท่ีไดจ้ากการค านวณ
20.84 มีค่าสูง แสดงวา่ โครงการมีความสามารถในการท าก าไรสูง และมีประสิทธิภาพในการจดัการท่ีดี 
 3.  การวิเคราะห์ความสามารถ (ประสิทธิภาพ) ในการด าเนินงาน (Efficiency ratios)ผลลพัธ์
ท่ีได ้= 0 แสดงถึงจ านวนวนัท่ีโครงการตอ้งรอเพื่อเก็บเงินจากลูกหน้ี จ  านวนวนัท่ี 0 แสดงวา่ โครงการน้ี
มีความสามารถในการจดัเก็บหน้ีไดเ้ร็ว 
 4.  การวิเคราะห์โครงสร้างของเงินทุนหรือภาระหน้ีสิน (Leverage ratios or Financial policy 
ratios) ผลลพัธ์ท่ีได ้4.025 แสดงถึงความสามารถในการช าระดอกเบ้ียเงินกูข้องโครงการดงันั้นค่าท่ีไดมี้
ค่าสูง แสดงวา่ โครงการมีความสามารถในการท่ีจะช าระดอกเบ้ียไดดี้ 
 จากการวเิคราะห์ Ratio ทางดา้นการเงินในแต่ละดา้น สรุปไดว้า่ คุม้ค่ากบัการลงทุนเน่ืองจาก
ตวัช้ีวดัความคุม้ค่าของโครงการมีสภาพคล่องทางดา้นการเงิน มีความสามารถท าก าไรและโครงสร้าง
ของเงินทุนหรือภาระหน้ีสินมีค่าเป็นบวก ประสิทธิภาพในการด าเนินโครงการมีค่าเท่ากบั 0 แสดงว่า 
โครงการน้ีมีความสามารถในการจดัเก็บหน้ีไดเ้ร็ว 
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กรณลีงทุนปลูกไม้ล้อมบนพืน้ที ่จ านวน 30 ไร่ 
ตารางท่ี 5 แสดงการสรุปผลการศึกษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุนปลูกไมล้อ้ม พื้นท่ี 30 ไร่ 
 
การค านวณความเป็นไปได้ทางการเงิน 
ในการลงทุนของโครงการ 

เปรียบเทยีบและวเิคราะห์ Ratio  
ทางด้านการเงินในแต่ละด้าน 

NPV 595,964.486 Liquidity ratios 1.30 
IRR 30.92% Profitability ratios 23.61 
B/ C ratio 1.30 Efficiency ratios 0 
Payback period 
SVTB 
SVTC 

10 เดือน 
23.6178% 
30.9206%   

Leverage ratios or 
financial policy ratios 

4.726 

มีความเหมาะสมกบัการลงทุน มีความเหมาะสมกบัการลงทุน 
 
จากตารางท่ี 5 แสดงผลการศึกษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุนปลูกไมล้อ้ม พื้นท่ี 30 ไร่ โดยสามารถ
อธิบายรายละเอียดไดด้งัต่อไปน้ี 
ผลการวเิคราะห์ความคุ้มค่าทางการเงิน 
 1.  มูลค่าปัจจุบนัสุทธิของโครงการ (NPV) เท่ากบั 595,964.486 บาท หมายความว่ารายได้
หรือผลตอบแทนสุทธิหลงัจากท่ีจ่ายคืนค่าใชจ่้ายในการลงทุนท่ีเกิดข้ึนแลว้เม่ือน ามาค านวณอตัราคิดลด
ตามท่ีไดก้ าหนดไวแ้ลว้นั้น มูลค่าผลตอบแทนสุทธิมีค่าเป็นมาก แสดงวา่ โครงการน้ีให้ผลตอบแทนท่ี
คุม้ค่าต่อการลงทุน 
 2.  อตัราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) เท่ากบั 30.92% หมายความวา่ อตัราผลตอบแทนท่ีได้
มีค่ามากกว่าอตัราคิดลดท่ีใชใ้นโครงการ คือ 7% แสดงให้เห็นว่า โครงการน้ีให้ผลตอบแทนท่ีคุม้ค่าต่อการ
ลงทุน 
 3.  อตัราส่วนผลประโยชน์ต่อทุน (B/ C ratio) มีค่าเท่ากบั 1.30 หมายความวา่ผลตอบแทนท่ี
ไดรั้บจากโครงการเม่ือคิดเป็นมูลค่าปัจจุบนั มีค่ามากกว่าตน้ทุนทั้งหมดของโครงการท่ีคิดเป็นมูลค่า
ปัจจุบนั 1 เท่า แสดงวา่ โครงการน้ีใหผ้ลตอบแทนท่ีคุม้ค่ากบัตน้ทุนทั้งหมดของโครงการ 
 4.  ระยะเวลาคืนทุนภายใน 10 เดือนของโครงการ ในพื้นท่ี 30 ไร่ เท่ากบั 637,682 แสดงวา่ 
การลงทุนในโครงการน้ีอยูใ่นเกณฑท่ี์น่าลงทุน 
 5.  การวเิคราะห์ความไวต่อการเปล่ียนแปลงของโครงการ โดยใชอ้ตัราคิดลดท่ีคงท่ีและ การ
วเิคราะห์ใน 2 กรณี ไดผ้ล ดงัน้ี 
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  5.1  จากการทดสอบหาค่าความแปรเปล่ียนด้านรายได้ (SVTB) มีค่าเท่ากบั 23.6178% 
หมายความว่า ถา้ตน้ทุนคงท่ีและรายไดห้รือผลตอบแทนของโครงการลดลงไป 23.6178% จะท าให้
NPV เท่ากบั 0 บาท ซ่ึง SVTB มีค่ามาก แสดงวา่ โครงการน้ีคุม้ค่ากบัการลงทุน 
  5.2  จากการทดสอบหาค่าความแปรเปล่ียนด้านตน้ทุน (SVTC) มีค่าเท่ากบั 30.9206%
หมายความวา่ ถา้รายไดห้รือผลตอบแทนคงท่ีและตน้ทุนเพิ่มข้ึนไป 30.9206% จะท าให้ NPV เท่ากบั 0 
บาท ซ่ึง SVTC มีค่ามาก แสดงวา่ โครงการน้ีคุม้ค่ากบัการลงทุน 
 จากการหาค่า NPV, IRR, B/ C ratio, Payback period, SVTB, SVTC สรุปไดว้า่คุม้ค่ากบัการ
ลงทุน 
 

เปรียบเทยีบและวเิคราะห์ Ratio ทางด้านการเงินในแต่ละด้าน 
 1.  การวิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงิน (Liquidity ratios) ผลลัพธ์ท่ีได้แสดงให้เห็นถึง
ความสามารถในการช าระหน้ีระยะสั้ นด้วยสินทรัพย์ระยะสั้ นของโครงการ ดังนั้น ค่า 1.30 แสดงว่า
โครงการน้ีมีสินทรัพยห์มุนเวยีนมากกวา่หน้ีสินระยะสั้นท าใหมี้ความคล่องตวัในการช าระหน้ี 
 2.  การวเิคราะห์ความสามารถในการท าก าไร (Profitability ratios) ค่าท่ีไดจ้ากการค านวณ23.61 
มีค่าสูง แสดงวา่ โครงการมีความสามารถในการท าก าไรสูง และมีประสิทธิภาพในการจดัการท่ีดี 
 3.  การวิเคราะห์ความสามารถ (ประสิทธิภาพ) ในการด าเนินงาน (Efficiency ratios)ผลลพัธ์
ท่ีได ้= 0 แสดงถึงจ านวนวนัท่ีโครงการตอ้งรอเพื่อเก็บเงินจากลูกหน้ี จ  านวนวนัท่ี 0 แสดงวา่ โครงการน้ี
มีความสามารถในการจดัเก็บหน้ีไดเ้ร็ว 
 4.  การวิเคราะห์โครงสร้างของเงินทุนหรือภาระหน้ีสิน (Leverage ratios or financial policy 
ratios) ผลลพัธ์ท่ีได ้4.726 แสดงถึงความสามารถในการช าระดอกเบ้ียเงินกูข้องโครงการ ดงันั้น ค่าท่ีได้
มีค่าสูง แสดงวา่ โครงการมีความสามารถในการท่ีจะช าระดอกเบ้ียไดดี้ 
 จากการวิเคราะห์ Ratio ทางด้านการเงินในแต่ละด้าน สรุปได้ว่า คุ ้มค่ากับการลงทุน 
เน่ืองจากตวัช้ีวดัความคุม้ค่าของโครงการมีสภาพคล่องทางดา้นการเงิน มีความสามารถท าก าไร และ
โครงสร้างของเงินทุนหรือภาระหน้ีสินมีค่าเป็นบวก ประสิทธิภาพในการด าเนินโครงการ มีค่าเท่ากบั 0 
แสดงวา่ โครงการน้ีมีความสามารถในการจดัเก็บหน้ีไดเ้ร็ว 
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ผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนปลูกไม้ล้อม 
ตารางท่ี 6 แสดงการสรุปผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนปลูกไม้ล้อม บนพื้นท่ีท่ีได้
ท  าการศึกษาทั้งหมด ( 4 ไร่, 10ไร่, 20ไร่, 30 ไร่) 
 
การค านวณความเป็นไปได้
ทางการเงินในการลงทุน 
ของโครงการ 

      พืน้ที ่4 ไร่     พืน้ที ่10 ไร่    พืน้ที ่20 ไร่    พืน้ที ่30 ไร่ 

NPV -351.40 165,321.495 350,642.991 595,964.486 
IRR -0.1043% 24.463% 26.33245% 30.92% 
B/ C ratio 0.99 1.24 1.26 1.30 
Payback period 13 เดือน 10 เดือน 10 เดือน 10 เดือน 

SVTB -0.10% 19.6548% 20.8437% 23.6178% 
SVTC -0.10% 24.463% 26.332% 30.9206% 
จากตารางท่ี 6 แสดงผลการศึกษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุนปลูกไมล้อ้มบนพื้นท่ี 4 ไร่, พื้นท่ี 10ไร่, 
พื้นท่ี 20ไร่, และพื้นท่ี 30 ไร่ โดยผลการวเิคราะห์สรุปไดว้า่ ไม่สามารถท่ีจะลงทุนปลูกไมล้อ้มบนพื้นท่ี 
4 ไร่ได ้ 
ผลการเปรียบเทยีบและวเิคราะห์ Ratio ทางด้านการเงิน  
ตารางท่ี 7 แสดงการผลการเปรียบเทียบและวิเคราะห์ Ratio ทางดา้นการเงินในการลงทุนปลูกไมล้อ้ม 
บนพื้นท่ีท่ีไดท้  าการศึกษาทั้งหมด ( 4 ไร่, 10ไร่, 20ไร่, 30 ไร่) 
 
เ ป รี ย บ เ ที ย บ แ ล ะ
วเิคราะห์ Ratio  
ทางด้านการเงิน 

พืน้ที ่4 ไร่ พืน้ที ่10 ไร่ พืน้ที ่20 ไร่ พืน้ที ่30 ไร่ 

Liquidity ratios  0.9980   1.24   1.26   1.30 
Profitability ratios -0.1044 19.65 20.84 23.61 
Efficiency ratios           0        0        0        0 
Leverage ratios or 
financial policy ratios 

-0.0159 3.739 4.025 4.726 

จากตารางท่ี 7 ผลการเปรียบเทียบและวิเคราะห์ Ratio ทางดา้นการเงินในการลงทุนปลูกไมล้อ้มบน
พื้นท่ี 4 ไร่, พื้นท่ี 10ไร่, พื้นท่ี 20ไร่, และพื้นท่ี 30 ไร่ โดยผลการวิเคราะห์สรุปไดว้า่ ไม่สามารถท่ีจะ
ลงทุนปลูกไมล้อ้มบนพื้นท่ี 4 ไร่ได ้ 
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การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการพฒันาการบัญชีส่ิงแวดล้อมกบัความรับผดิชอบต่อ
สังคม และภาพลกัษณ์องค์กรในทศันคติของผู้บริหารบริษทัในอตุสาหกรรมพลงังานและ 

สาธารณูปโภคทีจ่ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
A Study  of  Relationships between Development of Environmental Accounting, with 

Corparate Social Responsibility. And Corparate Image in the opinion of the 
Executives in Energy and Infrastructure Industry in the Stock Exchange of Thailand 

 
อรวรรณ กจิปราชญ์ 

 
บทคัดย่อ 
              การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการพฒันาการบญัชีส่ิงแวดลอ้มกบัความรับผิดชอบต่อสังคม
และภาพลกัษณองคก์รในทศันคติของผูบ้ริหารบริษทัในอุตสาหกรรมพลงังานและสาธารณูปโภคท่ีจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ผลการวิจยัมีดงัน้ี 
            ผลการวจิยัพบวา่ ผูบ้ริหารของบริษทัในอุตสาหกรรมพลงังานและสาธารณูปโภคท่ีจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีความคิดเห็นเก่ียวกับการมีการพฒันาการบญัชีส่ิงแวดล้อม
โดยรวมและเป็นรายด้านอยู่ในระดบัมาก ได้แก่ ด้านการวดัมูลค่าและการแสดงรายการท่ีเก่ียวกับ
ส่ิงแวดลอ้มในงบการเงิน ดา้นการรับรู้ตน้ทุนส่ิงแวดลอ้ม ดา้นการรับรู้หน้ีสินดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดา้นการ
รับรู้ค่าชดเชย และด้านการเปิดเผยข้อมูลและรายงานต่อบุคคลภายนอก ผูบ้ริหารฯมีความคิดเห็น
เก่ียวกบัความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวมอยู่ในระดบัมากไดแ้ก่ ด้านความรับผิดชอบในแง่กฎหมาย 
ดา้นความรับผิดชอบในแง่จริยธรรม ดา้นความรับผิดชอบในแง่เศรษฐกิจ และดา้นการคืนก าไรสู่สังคม 
มีความคิดเห็นเก่ียวกบัความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นรายดา้นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ดา้นความรับผิดชอบ
ในแง่กฎหมาย และมีความคิดเห็นเก่ียวกบัความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ 
ดา้นความรับผิดชอบในแง่จริยธรรม ดา้นความรับผิดชอบในแง่เศรษฐกิจ และดา้นการคืนก าไรสู่สังคม 
ผูบ้ริหารฯมีความคิดเห็นเก่ียวกบัภาพลกัษณ์องคก์รโดยรวมและเป็นรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้น
ช่ือเสียง ดา้นความเช่ือถือและยอมรับ และดา้นความเล่ือมใสและศรัทธา 
 จากการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์และผลกระทบพบว่า 1) การพฒันาการบญัชีส่ิงแวดลอ้ม ดา้น
การรับรู้ค่าชดเชย และด้านการเปิดเผยข้อมูลและรายงานต่อบุคคลภายนอกมีความสัมพนัธ์และ
ผลกระทบเชิงบวกกบัความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม ดา้นความรับผิดชอบในแง่กฎหมาย ดา้นความ
รับผิดชอบในแง่จริยธรรม ด้านความรับผิดชอบในแง่เศรษฐกิจและดา้นการคืนก าไรสู่สังคม 2) การ
พฒันาการบญัชีส่ิงแวดลอ้ม ดา้นการวดัมูลค่าและการแสดงรายการท่ีเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มในงบการเงิน 
มีความสัมพนัธ์และผลกระทบเชิงลบกบัความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม ดา้นการคืนก าไรสู่สังคม 3) 
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การพัฒนาการบัญชีส่ิงแวดล้อม ด้านการรับรู้หน้ีสินด้านส่ิงแวดล้อม และด้านการรับรู้ต้นทุน
ส่ิงแวดลอ้ม มีความสัมพนัธ์และผลกระทบเชิงบวกกบัความรับผิดชอบต่อสังคม ดา้นความรับผิดชอบ
ในแง่จริยธรรม และดา้นความรับผิดชอบในแง่เศรษฐกิจ 4) การพฒันาการบญัชีส่ิงแวดลอ้ม ดา้นการ
รับรู้ค่าชดเชย และดา้นการเปิดเผยขอ้มูลและรายงานต่อบุคคลภายนอก มีความสัมพนัธ์และผลกระทบ
เชิงบวกกบัภาพลกัษณ์องคก์รโดยรวม ดา้นช่ือเสียง ดา้นความเช่ือถือและยอมรับ และดา้นความเล่ือมใส
ศรัทธา  5)  การพัฒนาการบัญชีส่ิงแวดล้อม ด้านการวดัมูลค่าและการแสดงรายการท่ีเก่ียวกับ
ส่ิงแวดลอ้มในงบการเงิน มีความสัมพนัธ์และผลกระทบเชิงลบกบัภาพลกัษณ์องคก์รโดยรวม ดา้นความ
เช่ือถือและยอมรับ และดา้นความเล่ือมใสและศรัทธา 
 

ค าส าคัญ :  การบญัชีส่ิงแวดลอ้ม การพฒันาการบญัชีส่ิงแวดลอ้มความรับผดิชอบต่อสังคม และ 
                   ภาพลกัษณ์องคก์ร 
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Abstract 
          A Study  of  Relationships between Development of Environmental Accounting, with  
Corparate Social Responsibility. And Corparate Image in the opinion of the Executives  in Energy and 
Infrastructure Industry in the Stock Exchange of Thailand the finding revealed following. 
         The finding revealed the executives in Energy and Infrastructure Industry in the Stock Exchange 
of Thailand agreed with having devclopment of environmental accounting as a whole and in these 
aspects at a high level: measuring and presentation of the environment in financial statement, 
recognition of the environment cost, recognition of the environment liability, recognition of 
recompenses and presentation and disclosure. The executives agreed with having social responsibility 
as a whole at a high level: legal responsibility, ethical resoponsibility, economic responsibility, and 
philanthropic responsibility, and in these aspects at a highest level: legal responsibility, and in these 
aspeats at a high level: ethical responsibility, economic responsibility, and philanthropic 
responsibility. They also agreed with having corporate image as a whole and in these aspects at a hiph 
level: reputation, acknowledgement, and confidence.  
       According to analyses of the data in term of relationship and effects the following were found  
1)  The development of environmental accounting in the aspects of recognition of recompenses and 
presentation and disclosure positive relationship with and effects on the social responsibility as a 
whole and in the aspects of legal  responsibility, ethical responsibility, economic responsibility and 
philanthropic responsibility 2) The development of environmental accounting in the aspects of 
measuring and presentation of the environment in financial statement had negative relationship with 
and effects on the social responsibility in the aspects of philanthropic responsibility 3) The 
development of environmental accounting in the aspects of recognition of the environment liability 
and recognition of the environment cost had positive relationship with effects on the social 
responsibility in the aspects of ethical responsibility and economic responsibility 4) The development 
of  environmental accounting in the aspect of recognition  of recompense and presentation and 
disclosure had positive relationship with and effects on the corporate image as a whole and in the 
aspects of reputation,  acknowledgement and confidence 5) The development of environmental 
accounting in the aspects of the measuring and presentation of the environment in financial  statement 
had negative relationship with effects on the corporate image as a whol and in the aspects of 
acknowledgement and confidence.   
Keywords :  Environmental Accounting, Development of Invironmental Accounting, Corporate  
                     Social Responsibility, Corporate Image 
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บทน า 
            ปัจจุบนัการขยายตวัของภาคอุตสาหกรรม และการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจได้ส่งผล
กระทบต่อส่ิงแวดล้อม และระบบนิเวศน์ทั้งทางตรง และทางออ้มต่อหลายประเทศทัว่โลกรวมถึง
ประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบจากปัญหาส่ิงแวดล้อมเป็นพิษ เช่นกนั โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจท่ีอยู่ใน
อุตสาหกรรมพลงังาน และสาธารณูปโภค จากวิกฤตการณ์ของโลกท าให้ประเทศไทยได้รับอิทธิพล
อยา่งหลีกเล่ียงไม่ไดซ่ึ้งกระบวนการผลิตของกลุ่มธุรกิจในอุตสาหกรรมพลงังาน และสาธารณูปโภคถือ
วา่ท าลายทรัพยากรและสภาพแวดลอ้มโดยตรง (ขวญัทิพย ์ ฉอุ่นประโคน, 2553) 
 จากกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมท่ีส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มเป็นอยา่งมากจึงท าให้เกิด
การบญัชีส่ิงแวดลอ้ม (Environmental  Accounting) ซ่ึงการบญัชีส่ิงแวดลอ้มเป็นวิวฒันาการทางการ
บญัชีแขนงหน่ึงท่ีนกับญัชีสมยัใหม่ไดพ้ฒันาข้ึนมา และเป็นการบญัชีท่ีตระหนกัถึงปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ี
มีผลกระทบต่อธุรกิจ ซ่ึงพยายามคน้หามาตรการเพื่อหลีกเล่ียงผลกระทบดา้นลบท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้มจาก
การบญัชีแบบดั้งเดิม โดยระบุรายไดแ้ละค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มจากระบบบญัชีแบบเดิม
ออกมา และพยายามประเมินผล และรายงานในรูปแบบใหม่เพื่อใชท้ั้งภายใน และภายนอกกิจการ (ศิลป
พร  ศรีจัน่เพชร, 2543) การบญัชีส่ิงแวดลอ้มเป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีส าคญั โดยถือเป็นรูปแบบบญัชีแนวคิด
ใหม่ท่ีเป็นการ บูรณาการความรู้ในด้านการบัญชี การบริหารธุรกิจ การบริหารส่ิงแวดล้อม และ
ทรัพยากรธรรมชาติเขา้ดว้ยกนั การน าการบญัชีส่ิงแวดลอ้มมาใช้สามารถส่ือให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทั้งภายใน 
และภายนอกทราบถึงตน้ทุน และหน้ีสินดา้นส่ิงแวดลอ้มอนัเป็นประโยชน์ในการบริหารธุรกิจ ซ่ึงจะท า
ใหเ้กิดการพฒันาการบญัชีส่ิงแวดลอ้ม และความรับผดิชอบต่อสังคมของธุรกิจท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้ม  ความ
รับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social  Responsibility) มีบทบาทส าคญักบัองค์กร ซ่ึงเป็นการ
แสดงออกของพฤติกรรมองค์กรต่อสังคมภายนอกจะเป็นการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อองค์กร ท าให้เกิด
การยอมรับจากสังคม การปฏิบติัขององคก์รจะตอ้งอยู่ภายในความรับผิดชอบทางเศรษฐกิจ กฎหมาย 
จริยธรรม  (ศิริวรรณ  เสรีรัตน์  และคณะ , 2545) ในปัจจุบนัท่ีกระแสการบริหารงานเน้นหนักไป
ทางดา้นคุณธรรม จริยธรรม มีการเรียกร้องให้องคก์รธุรกิจแสดงความรับผิดชอบทางสังคมเพิ่มมากข้ึน 
ซ่ึงการท่ีธุรกิจแสดงความรับผิดชอบทางสังคมเพิ่มมากข้ึนจะส่งผลถึงภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร  
ภาพลกัษณ์องค์กร (Corporate Image)  เป็นภาพท่ีเกิดข้ึนในจิตใจของประชาชนท่ีมีต่อบริษทั หรือ
หน่วยงานธุรกิจแห่งใด แห่งหน่ึง หมายรวมถึงดา้นการบริหารหรือการจดัการ (Management) ผลิตภณัฑ ์
(Product) และบริการ (Service)  โดยภาพลกัษณ์องคก์รมีความส าคญัต่อความส าเร็จขององค์กรทั้งใน
ระยะสั้น และระยะยาว (ใจทิพย ์ ศรีประกายเพช็ร, 2537) 

จากปัญหากระบวนการผลิตของกลุ่มผลิตอุสาหกรรมพลงังานและสาธารณูปโภคส่งผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดลอ้มอยา่งมากในปัจจุบนัรวมถึงผูป้ระกอบการในกลุ่มอุสาหกรรมดงักล่าวยงัให้ความส าคญั
ต่อการบญัชีส่ิงแวดลอ้มไม่มากเท่าท่ีควร ( ขวญัทิพย ์ฉอุ่มประโคน, 2553 )ผูว้ิจยัจึงให้ความสนใจท่ีจะ
ศึกษาถึงการพฒันาการบญัชีส่ิงแวดลอ้มจะมีความสัมพนัธ์ และผลกระทบกบัความรับผิดชอบต่อสังคม 
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และภาพลักษณ์องค์กรในลักษณะใดของบริษทัในอุตสาหกรรมพลังงาน และสาธารณูปโภคท่ีจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อเป็นขอ้มูลและแนวทางในการพฒันาส่งเสริม และ
สนับสนุนให้ธุรกิจตระหนกัถึงความส าคญัต่อการพฒันา และจดัท าการบญัชีส่ิงแวดล้อมให้มากข้ึน 
รวมถึงองคก์รจะไดรั้บประโยชน์ในดา้นการแสดงออกใหส้ังคมไดรั้บรู้ถึงความรับผิดชอบท่ีองคก์รมีต่อ
สังคมซ่ึงจะน าไปสู่การมีภาพลกัษณ์ท่ีดีขององคก์ร 
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
1   เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการพฒันาการบญัชีส่ิงแวดลอ้มกบัความรับผดิชอบต่อ 
        สังคมของบริษทัในอุตสาหกรรมพลงังาน และสาธารณูปโภคท่ีจดทะเบียนในตลาด 
        หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย    
2   เพื่อศึกษาผลกระทบของการพฒันาการบญัชีส่ิงแวดลอ้มท่ีมีต่อความรับผดิชอบต่อสังคม 
        ของบริษทัในอุตสาหกรรมพลงังาน และสาธารณูปโภคท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย  ์
        แห่งประเทศไทย  
3    เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการพฒันาการบญัชีส่ิงแวดลอ้มกบัภาพลกัษณ์องคก์รของ 
          บริษทัในอุตสาหกรรมพลงังาน และสาธารณูปโภคท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง 
          ประเทศไทย 
4    เพื่อศึกษาผลกระทบของการพฒันาการบญัชีส่ิงแวดลอ้มท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ขององคก์รของ 
         บริษทัในอุตสาหกรรมพลงังาน และสาธารณูปโภคท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง 
         ประเทศไทย 

 

 กรอบแนวคิดงานวจัิย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การพฒันาการบัญชีส่ิงแวดล้อม 
1. การวดัมูลค่าและการแสดงรายการท่ี 
    เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มในงบการเงิน 
2. การรับรู้ตน้ทุนส่ิงแวดลอ้ม 
3. การรับรู้หน้ีสินดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
4. การรับรู้ค่าชดเชย 
5. การเปิดเผยขอ้มูลและการรายงานต่อ 
    บุคคลภายนอก 

ความรับผดิชอบต่อสังคม 
1. ความรับผดิชอบในแง่กฎหมาย 
2. ความรับผดิชอบในแง่จริยธรรม 
3. ความรับผดิชอบในแง่เศรษฐกิจ 
4. การคืนก าไรสู่สังคม 

ภาพลกัษณ์องค์กร 
1. ช่ือเสียง 
2. ความเช่ือถือและยอมรับ 
3. ความเล่ือมใสและศรัทธา 

มีความสัมพนัธ์ 
มีผลกระทบ 

มีความสัมพนัธ์ 
มีผลกระทบ 
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วธีิด าเนินการวจัิย 
         ในการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการพฒันาการบญัชีส่ิงแวดลอ้มกบัความรับผิดชอบต่อสังคม 
และภาพลกัษณ์องค์กรในทศัคติของผูบ้ริหารของบริษทัในอุตสาหกรรมพลงังานและสาธารณูปโภคท่ี
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มีรายละเอียดการด าเนินงานวจิยัดงัน้ี 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
              ประชากร และกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นผูบ้ริหารระดบัสูง และผูบ้ริหารฝ่ายบญัชี ของ
บริษทัในอุตสาหกรรมพลงังาน และสาธารณูปโภคท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย    
ณ วนัท่ี  31 ธันวาคม 2555 รวม  28  บริษทั โดยแต่ละบริษทัจะมีการก าหนดตวัอย่างแบบชั้นภูมิ 
(Stratified Random Sampling) ซ่ึงก าหนดโดย ผูบ้ริหารระดบัสูง 2 ตวัอย่าง และผูบ้ริหารฝ่ายบญัชี 2 
ตวัอยา่ง รวมทั้งหมด 112 ตวัอยา่ง 
 

วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูลเคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงสร้างข้ึนตาม
วตัถุประสงคแ์ละกรอบแนวคิดของการวจิยัแบ่งเป็น 4 ตอนดงัน้ี 
      ตอนที ่1  ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูบ้ริหารระดบัสูง และผูบ้ริหารฝ่ายบญัชี 
      ตอนที ่2  ความคิดเห็นเก่ียวกบัการพฒันาการบญัชีส่ิงแวดลอ้ม 
      ตอนที ่3  ความคิดเห็นเก่ียวกบัความรับผดิชอบต่อสังคม 
                  ตอนที ่4  ความคิดเห็นเก่ียวกบัภาพลกัษณ์องคก์ร 
 เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการจดัส่งแบบสอบถามถึงผูบ้ริหารระดบัสูง และผูบ้ริหารฝ่ายบญัชี ของ
บริษทัในอุตสาหกรรมพลงังานและสาธารณูปโภคท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย
จ านวน 112 ฉบบั ไดรั้บแบบสอบถามกลบัมาจ านวน 29 ฉบบั 
 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีรวบรวมไดจ้ากแบบสอบถามโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปดงัน้ี 
 ตอนที่ 1  การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูบ้ริหารระดบัสูงและผูบ้ริหารฝ่ายบญัชีใช้วิธีการ
ประมวลผลทางหลกัสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี (Frequency) 
และร้อยละ (Percentage) 
 ตอนที่ 2  การวิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกบัการพฒันาการบญัชีส่ิงแวดลอ้ม ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม และภาพลกัษณ์องคก์รของบริษทัในอุตสาหกรรมพลงังานและสาธารณูปโภคท่ีจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ใช้วิธีการประมวลผลหลกัสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
ไดแ้ก่ (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) น าเสนอขอ้มูลในรูปแบบตารางควบคู่
กบัการบรรยายและสรุปผลการวจิยั  
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 ตอนที่ 3  การทดสอบความสัมพนัธ์และผลกระทบระหวา่งการพฒันาการบญัชีส่ิงแวดลอ้ม 
ความรับผดิชอบต่อสังคม และภาพลกัษณ์องคก์รของบริษทัในอุตสาหกรรมพลงังานและสาธารณูปโภค
ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยใช้การวิเคราะห์สหสัมพนัธ์แบบพหุคูณ (Multiple 
Correletiong Analysis) และการวเิคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

 

สรุปผลการวจัิย 
 การวิจยั เร่ือง การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการพฒันาการบญัชีส่ิงแวดล้อมกบัความ
รับผดิชอบต่อสังคม และภาพลกัษณ์องคก์รในทศันคติของผูบ้ริหารของบริษทัในอุตสาหกรรมพลงังาน
และสาธารณูปโภค ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สามารถสรุปผลการวจิยัได ้ดงัน้ี 
 1. ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นหญิง (ร้อยละ 82.8) มีอายุตั้งแต่ 36 ปี ข้ึนไป (ร้อยละ 
75.8) รองลงมาอายุน้อยกวา่ 30 ปี ร้อยละ 20.7 จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี (ร้อยละ  62.1) ต าแหน่ง
งานในปัจจุบนัเป็นผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี (ร้อยละ 93.1) รองลงมาเป็นรองประธานกรรมการ (ร้อยละ 6.9) 
ส่วนใหญ่มีประสบการณ์การท างาน มากกวา่ 9 ปี (ร้อยละ 58.6) รองลงมามีประสบ การณ์ 7 – 9 ปี (ร้อย
ละ 24.2) บริษทัส่วนใหญ่ไดรั้บรางวลัการแสดงความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม (ร้อยละ 96.6) และมี
การเปิดเผยเก่ียวกบัความรับผดิชอบต่อส่ิงแวดลอ้มในรายงานประจ าปี (ร้อยละ 96.6) 
            2.  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาการบัญชีส่ิงแวดล้อมโดยรวมและเป็นรายดา้นของผูบ้ริหาร
ของบริษทัในอุตสาหกรรมพลงังานและสาธารณูปโภค ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการพฒันาการบญัชีส่ิงแวดลอ้มอยูใ่นระดบัมากทั้ง 5 ดา้น คือ ดา้นการรับรู้
ตน้ทุนส่ิงแวดลอ้ม ดา้นการวดัมูลค่าและการแสดงรายการท่ีเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มในงบการเงิน ดา้นการ
รับรู้ค่าชดเชย  ดา้นการรับรู้หน้ีสินดา้นส่ิงแวดลอ้ม และดา้นการเปิดเผยขอ้มูลและการรายงานต่อ
บุคคลภายนอก 
             3.  ความคิดเห็นเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวมของผูบ้ริหารบริษทัในอุตสาหกรรม
พลงังานและสาธารณูปโภค ท่ีจดทะเบียนในตลาดลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ผูบ้ริหารฯ มีความคิดเห็น
เก่ียวกบัความรับผิดชอบต่อสังคม โดยรวมอยู่ในระดบัมากทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านความรับผิดชอบในแง่
กฎหมาย ด้านความรับผิดชอบในแง่จริยธรรม ด้านความรับผิดชอบในแง่เศรษฐกิจ และดา้นการคืน
ก าไรสู่สังคม มีความคิดเห็นเก่ียวกบัความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นรายด้านอยู่ในระดบัมากท่ีสุดดา้น
ความรับผิดชอบในแง่กฏหมาย และมีความคิดเห็นเก่ียวกบัความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นรายดา้นอยูใ่น
ระดบัมากไดแ้ก่ ดา้นความรับผิดชอบในแง่จริยธรรม ดา้นความรับผิดชอบในแง่เศรษฐกิจ และดา้นการ
คืนก าไรสู่สังคม 
            4.  ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์องค์กรโดยรวมและเป็นรายด้านของผูบ้ริหารบริษทัใน
อุตสาหกรรมพลงังานและสาธารณูปโภค ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยผูบ้ริหารฯ 
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มีความคิดเห็นดว้ยเก่ียวกบัการมีภาพลกัษณ์องคก์รอยูใ่นระดบัมาก เรียงล าดบั ดงัน้ี ดา้นช่ือเสียง ดา้น
ความเช่ือถือและยอมรับ และดา้นความเล่ือมใสและศรัทธา 
           5.  การพฒันาการบัญชีส่ิงแวดล้อม มีความสัมพนัธ์และผลกระทบเชิงบวกกบัความรับผดิชอบต่อ
สังคมโดยรวม และตวัแปรท่ีสามารถพยากรณ์ความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม(SRT) คือ ดา้นการวดั
มูลค่าและการแสดงรายงานท่ีเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มในงบการเงิน (MPE) ดา้นการรับรู้ค่าชดเชย (RRA) 
และดา้นการเปิดเผยขอ้มูลและรายงานต่อบุคคลภายนอก (PDA) ซ่ึงสามารถเขียนสมการ พยากรณ์ได้
ดงัน้ี 
   
  
               เม่ือพิจารณาสมการพยากรณ์ความรับผิดชอบเป็นรายดา้น พบวา่ 
  1) ดา้นความรับผดิชอบในแง่กฎหมาย 
    
  2) ดา้นความรับผดิชอบในแง่จริยธรรม 
    
  3) ดา้นความรับผดิชอบในแง่เศรษฐกิจ 
    
  4) ดา้นการคืนก าไรสู่สังคม 
  
   
           6.  การพฒันาการบัญชีส่ิงแวดล้อม มีความสัมพนัธ์และผลกระทบเชิงบวกกบัภาพลกัษณ์องคก์ร
โดยรวม และตวัแปรท่ีสามารถพยากรณ์ภาพลกัษณ์องคก์รโดยรวม (CIG) คือดา้นการวดัมูลค่าและการ
แสดงรายงานท่ีเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มในงบการเงิน (MPE) ดา้นการรับรู้ค่าชดเชย (RRA) และดา้นการ
เปิดเผยขอ้มูลและรายงานต่อบุคคลภายนอก (PDA) ซ่ึงสามารถเขียนสมการพยากรณ์ไดด้งัน้ี 

 
 

เม่ือพิจารณาสมการพยากรณ์ภาพลกัษณ์องคก์รเป็นรายดา้น พบวา่ 
1) ดา้นช่ือเสียง 
 
2) ดา้นความเช่ือถือและยอมรับ 
 
3) ดา้นความเล่ือมใสและศรัทธา 

    

SRT = 2.003 – 0.547MPE + 0.614RRA + 0.524PDA 

LR = 2.514 + 0.504PDA 

ER = 2.468 + 0.232REL + 0.264PDA 

CR = 1.475 + 0.157REC + 0.531RRA 

PR = 1.524 – 0.672MPE + 0.675RRA + 0.674PDA 

CIG = 2.177 – 1.165MPE + 1.050RRA + 0.646PDA 
 

RI = 2.617 + 0.439PDA 
 

AI = 1.722 – 1.113MPE + 0.105RRA + 0.649PDA 
 

CI = 2.005 – 1.403MPE + 1.411RRA + 0.543PDA  
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อภิปรายผล 
 การวิจัยเ ร่ืองการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาการบัญชีส่ิงแวดล้อมกับความ
รับผดิชอบต่อสังคมและภาพลกัษณ์องคก์รในทศันคติผูบ้ริหารของบริษทัในอุตสาหกรรมพลงังานและ
สาธารณูปโภคท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย อภิปรายผลไดด้งัน้ี 
 ความคิดเห็นการพฒันาการบัญชีส่ิงแวดล้อม ความรับผดิชอบต่อสังคม และภาพลกัษณ์องค์กร 

1.  ผู้บริหารของบริษัทในอุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณูปโภคที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการมีการพฒันาการบญัชีส่ิงแวดลอ้มโดยรวมและ
เป็นรายดา้นอยูใ่นระดบัมากทั้ง 5 ดา้น คือ ดา้นการวดัมูลค่าและการแสดงรายการท่ีเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม
ในงบการเงิน ด้านการรับรู้ต้นทุนส่ิงแวดล้อม ด้านการรับรู้หน้ีสินด้านส่ิงแวดล้อม ด้านการรับรู้
ค่าชดเชย และด้านการเปิดเผยขอ้มูลและรายงานต่อบุคคลภายนอก เน่ืองจากบริษทัในอุตสาหกรรม
พลังงานและสาธารณูปโภคท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มุ่งเน้นเป็นในการ
น าเสนอขอ้มูลและรายงานเก่ียวกับส่ิงแวดล้อม โดยให้ความส าคญัต่อรายการและเหตุการณ์ท่ีเป็น
องคป์ระกอบในงบการเงินเสนอต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียอยา่งชดัเจน โดยปฏิบติัตามกฎหมายส่ิงแวดลอ้ม และ
ส่งเสริมสนบัสนุนให้มีนโยบายการรับรู้ตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนในงบการเงินโดยรับรู้
ค่าใช้จ่ายทนัทีท่ีรายจ่ายไม่ก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต รวมถึงนโยบายในการเปิดเผย
ขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัหน้ีสินดา้นส่ิงแวดลอ้มในงบการเงิน อย่างน่าเช่ือถือและเพียงพอโดยมีการจ าแนก
ภาระผูกพนัในปัจจุบนัออกจากภาระผูกพนัในอนาคต และส่งเสริมให้มีนโยบายในการรับรู้ค่าชดเชย 
ดา้นส่ิงแวดลอ้มอยา่งเหมาะสมเพียงพอและชดัเจน บริษทัเช่ือมัน่วา่องคก์รวชิาชีพมีแนวโนม้ท่ีจะพฒันา
มาตรฐาน และวิธีทางบญัชีด้านส่ิงแวดล้อมเพื่อให้การด าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อมมีประสิทธิผลและ
ต่อเน่ืองสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ทศันีย ์ ธนอนนัตต์ระกลู (2552 : บทคดัยอ่) พบวา่ ผูบ้ริหารฝ่ายบญัชี
ของธุรกิจกระดาษมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการมีการพฒันาการบญัชีส่ิงแวดล้อม ด้านการรับรู้ตน้ทุน
ส่ิงแวดลอ้มและดา้นการเปิดเผยขอ้มูลและการรายงานต่อบุคคลภายนอกอยูใ่นระดบัมาก  สอดคลอ้งกบั
แนวคิดของ ศิลปพร  ศรีจัน่เพชร และนิพนธ์  เห็นโชคชยัชนะ : (2549) กล่าววา่ การบญัชีส่ิงแวดลอ้มมี
บทบาทส าคญัในการปรับปรุงระบบบญัชีท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบนั ซ่ึงกิจการควรให้ความส าคญัต่อการ
พฒันาบญัชีส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ การวดัมูลค่า และการแสดงรายการท่ีเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มในงบการเงิน 
การรับรู้ตน้ทุนส่ิงแวดลอ้ม การรับรู้หน้ีสินดา้นส่ิงแวดลอ้ม การรับรู้ค่าชดเชย และการเปิดเผยขอ้มูล
และการรายงานต่อบุคคลภายนอก เพื่อสร้างความน่าเช่ือถือต่อบุคคลภายนอกหรือกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สีย  
สอดคล้องกับแนวคิดของ สุภทัรษร  ทวีจนัทร์ (2556) กล่าวว่า นักบญัชีสมยัใหม่พยายามเข้ามามี
บทบาทในการก าหนดและสร้างรูปแบบวิธีทางการบญัชีท่ีสะท้อนถึงการตระหนักเก่ียวกับปัญหา
ส่ิงแวดลอ้มท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจดว้ยการคน้หามาตรการท่ีก่อให้เกิดการปรับโครงสร้างรายงานทาง
การเงินแบบเดิม เพื่อหลีกเล่ียงผลกระทบดา้นลบท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้ม 
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2.  ผู้บริหารของบริษัทในอุตสาหกรรมพลังงาน และสาธารณูปโภคที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีความคิดเห็นเก่ียวกบัความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก
ทั้ง 4 ด้าน คือด้านความรับผิดชอบในแง่กฎหมาย  ด้านความรับผิดชอบในแง่จริยธรรม  ด้านความ
รับผิดชอบในแง่เศรษฐกิจ และด้านการคืนก าไรสู่สังคม มีความคิดเห็นเก่ียวกบัความรับผิดชอบต่อ
สังคมรายด้านอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ด้านความรับผิดชอบในแง่กฎหมาย และมีความคิดเห็นเก่ียวกบั
ความรับผิดชอบต่อสังคมรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก 3 ดา้น คือ ดา้นความรับผิดชอบในแง่จริยธรรม ดา้น
ความรับผิดชอบในแง่เศรษฐกิจ และดา้นการคืนก าไรสู่สังคม เน่ืองจากบริษทัในอุตสาหกรรมพลงังาน
และสาธารณูปโภคท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมุ่งเน้นในการช าระภาษีอากร
ประเภทต่าง ๆ ให้กบัประเทศอย่างครบถว้นและถูกตอ้ง รวมถึงการปฏิบติัตามกฏหมายของประเทศ
อยา่งเคร่งครัด ส่งเสริมให้มีการผลิตสินคา้ตรงตามมาตรฐานท่ีก าหนดมีความปลอดภยัต่อผูบ้ริโภคและ
ไม่ละเมิดสิทธิในการผลิตสินค้าของผูอ่ื้น ให้ความส าคญัต่อการประกอบธุรกิจโดยค านึงถึงความ
ซ่ือสัตยต่์อผูบ้ริโภคและผูท่ี้เก่ียวขอ้งส่งเสริมให้มีการใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพและสูญเสียนอ้ย
ท่ีสุดเพื่อเพิ่มก าไรในระยะยาว ใหค้วามส าคญักบัคู่คา้ในการเป็นส่วนหน่ึงของการท าธุรกิจ ส่งเสริมและ
สนบัสนุนการศึกษาและการพฒันาชุมชน  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ทศันีย ์ ธนอนนัตต์ระกูล (2552 : 
บทคดัยอ่) พบวา่ ผูบ้ริหารฝ่ายบญัชีของธุรกิจกระดาษมีความคิดเห็นเก่ียวกบัความรับผิดชอบต่อสังคม
โดยรวม ดา้นความรับผิดชอบในแง่กฎหมาย ดา้นความรับผิดชอบในแง่เศรษฐกิจ ดา้นความรับผิดชอบ
ในแง่จริยธรรม และ ดา้นการคืนก าไรสู่สังคม อยู่ในระดบัมาก  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของมนตรี  เลิศ
สกุลเจริญ (2547 : บทคดัยอ่) พบวา่ ผูบ้ริหารองคก์รธุรกิจมีความคิดเห็นดว้ยกนัแนวคิดความรับผิดชอบ
ต่อสังคมทางดา้นเศรษฐกิจ  กฎหมาย  จริยธรรม อยู่ในระดบัมาก  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วชัรียา    
สุขศีล  (2548 : บทคดัย่อ) พบว่าผูป้ระกอบการธุรกิจ SMEs และ MNEs ให้ความส าคญักบัความ
รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวมและเป็นรายดา้น 4 ดา้น คือ ดา้นมนุษยธรรม ดา้นจริยธรรม ดา้นกฎหมาย 
และดา้นเศรษฐศาสตร์อยูใ่นระดบัมาก   สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ นภาพร  ขนัธนภา  และ ศานิต  ด่าน
ศมสถิต (2547) ความรับผดิชอบต่อสังคมเป็นขอ้ผกูพนัท่ีองคก์รจะตอ้งท าให้เกิดผลกระทบในทางบวก
ต่อผูมี้ส่วนได้เสียมากท่ีสุด และจะตอ้งจ ากดัผลกระทบทางลบให้น้อยท่ีสุดซ่ึงมีองค์ประกอบ 4 ดา้น 
ดงัน้ี ความรับผิดชอบในแง่กฎหมาย ความรับผิดชอบในแง่จริยธรรม ความรับผิดชอบในแง่เศรษฐกิจ 
และการคืนก าไรสู่สังคม 

3.  ผู้บริหารของบริษัทในอุตสาหกรรมพลังงาน และสาธารณูปโภคที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีความคิดเห็นเก่ียวกบัภาพลกัษณ์องค์กรโดยรวมและเป็นรายดา้นอยู่ใน
ระดับมากทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านช่ือเสียง ด้านความเช่ือถือและยอมรับ และความเล่ือมใสและศรัทธา 
เน่ืองจากบริษทัในอุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณูปโภคท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยมีการปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อลดอันตรายท่ีอาจจะเกิดข้ึนต่อสภาวะ
ส่ิงแวดลอ้มอยูเ่สมอ มีการด าเนินงานดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีให้ประโยชน์แก่กิจการทั้งในระยะสั้นและระยะ
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ยาวส่งผลให้กิจการมีช่ือเสียงอยู่ในความทรงจ าและประทับใจของลูกค้ามีการด าเนินงานด้าน
ส่ิงแวดลอ้มของกิจการอยา่งชดัเจนเป็นรูปธรรมและเป็นระบบมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถ
สร้างความจงรักภกัดีต่อสินค้าและบริการของกิจการ สอดคล้องกบังานวิจยัของ ทศันีย์  ธนอนันต์
ตระกลู (2552 : บทคดัยอ่) พบวา่ผูบ้ริหารฝ่ายบญัชีของธุรกิจกระดาษมีความคิดเห็นเก่ียวกบัภาพลกัษณ์
องคก์รโดยรวมดา้นช่ือเสียง ดา้นความเช่ือถือและยอมรับ และดา้นความเล่ือมใสและศรัทธาอยูใ่นระดบั
มาก สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เบ็ญจวรรณ  ชาติจอหอ (2550 : บทคดัยอ่) พบวา่ ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชี
บริษทัจดทะเบียนมีความคิดเห็นดว้ยเก่ียวกบัการมีภาพลกัษณ์องค์กรโดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบั
มาก 
 ความสัมพนัธ์และผลกระทบการพัฒนาการบัญชีส่ิงแวดล้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ภาพลกัษณ์องค์กร 
 1.  การพัฒนาการบัญชีส่ิงแวดล้อมด้านการรับรู้ค่าชดเชยและด้านการเปิดเผยข้อมูลและ
รายงานต่อบุคคลภายนอก มีความสัมพนัธ์และผลกระทบเชิงบวกกบัความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม 
ดา้นความรับผิดชอบในแง่กฎหมาย ดา้นความรับผิดชอบในแง่จริยธรรม ดา้นความรับผิดชอบในแง่
เศรษฐกิจและการคืนก าไรสู่สังคม เน่ืองจากบริษทัในอุตสาหกรรมพลงังาน และสาธารณูปโภคท่ีจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมีการเปิดเผยขอ้มูลและจดัท ารายงานดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ี
เป็นสาระส าคญั โดยขอ้มูลและรายงานดงักล่าวปฏิบติัตามกฏหมายส่ิงแวดล้อม รวมถึงเปิดเผยการ
ประมาณค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มในปัจจุบนัและอนาคตหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนต่อสาธารณชน และ
รายละเอียดเก่ียวกบัการรับรู้ค่าชดเชยอย่างชัดเจนเหมาะสมและเพียงพอ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ตดัสินใจแสดงใหเ้ห็นวา่กิจการใหค้วามส าคญัต่อการพฒันาการบญัชีส่ิงแวดลอ้มโดยเปิดเผยขอ้มูลและ
รายงานด้านส่ิงแวดลอ้มท่ีถูกตอ้ง และครบถว้นเป็นรูปธรรมและเป็นระบบ แสดงให้เห็นว่ากิจการมี
ความรับผิดชอบต่อสังคมดา้นการปฏิบติัตามกฏหมายโดยเป็นไปตามหลกัจริยธรรมทางธุรกิจรวมถึง
เป็นการคืนก าไรสู่สังคม  สอดคล้องกบังานวิจยัของ ปิยะวรรณ  ยางค า (2549 : บทคดัย่อ) พบว่า 
จริยธรรมธุรกิจมีความสัมพนัธ์และผลกระทบกบัความส าเร็จของการบญัชีส่ิงแวดลอ้ม  สอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ ทศันีย ์ ธนอนนัต์ตระกูล (2552 : บทคดัย่อ) พบวา่ การพฒันาการบญัชีส่ิงแวดลอ้ม ดา้น
การเปิดเผยข้อมูลและรายงานต่อบุคคลภายนอกมีความสัมพนัธ์และผลกระทบเชิงบวกกับความ
รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม ดา้นความรับผิดชอบในแง่กฎหมาย ดา้นความรับผิดชอบในแง่จริยธรรม 
ดา้นความรับผิดชอบแง่เศรษฐกิจ และดา้นการคืนก าไรสู่สังคม  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วชัรียา  สุข
ศีล (2548 : บทคัดย่อ) พบว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านกฎหมายและด้านเศรษฐศาสตร์ มี
ความสัมพนัธ์และผลกระทบเชิงบวกต่อการปรับปรุงองคก์ร สามารถเป็นตวัพยากรณ์และการปรับปรุง
องคก์รได ้
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            2.  การพฒันาการบัญชีส่ิงแวดล้อมด้านการวัดมูลค่าและการแสดงรายการที่เกี่ยวกับส่ิงแวดล้อม
ในงบการเงิน มีความสัมพนัธ์และผลกระทบเชิงลบกบัความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม ดา้นการคืน
ก าไรสู่สังคม เน่ืองจากบริษัทในอุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณูปโภคท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไม่มีการวดัมูลค่าและรายการท่ีเก่ียวกบัส่ิงแวดล้อมในงบการเงินอย่าง
ครบถว้น เพราะในปัจจุบนัยงัไม่มีมาตรฐานการบญัชีเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติัดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
จึงท าใหกิ้จการไม่เห็นความส าคญัในการแสดงรายการเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มในงบการเงิน  สอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ ทศันีย ์ ธนอนนัต์ตระกูล (2552 : บทคดัย่อ) พบวา่ การพฒันาการบญัชีส่ิงแวดลอ้ม ดา้น
การวดัมูลค่าและการแสดงรายการท่ีเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มในงบการเงิน มีความสัมพนัธ์และผลกระทบ
เชิงลบกบัความรับผดิชอบต่อสังคมดา้นความรับผดิชอบในแง่จริยธรรม  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จกัร
พนัธ์  จินดาวงศ ์(2547 : บทคดัย่อ) พบวา่ ปัญหาในการน าหลกัการบญัชีส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวกบัรายการ
ค่าใชจ่้ายส่ิงแวดลอ้มและหน้ีสินส่ิงแวดลอ้มท่ีอาจเกิดข้ึนมาประยุกตใ์ช้ในองคก์รคือความยุ่งยากและ
ปัญหาในการก าหนดมูลค่าและการจดัประเภทรายการท่ีเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มเน่ืองจากขาดมาตรฐานการ
บญัชีในการอา้งอิงเป็นแนวทางปฏิบติั 
 3.  การพัฒนาการบัญชีส่ิงแวดล้อม ด้านการรับรู้หนี้สินด้านส่ิงแวดล้อม และด้านการรับรู้
ต้นทุนส่ิงแวดล้อม มีความสัมพนัธ์และผลกระทบเชิงบวกกับความรับผิดชอบต่อสังคมด้านความ
รับผดิชอบในแง่จริยธรรม และความรับผดิชอบในแง่เศรษฐกิจ เน่ืองจากบริษทัในอุตสาหกรรมพลงังาน
และสาธารณูปโภค มีการก าหนดนโยบายในการเปิดเผยขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัหน้ีสิน ดา้นส่ิงแวดลอ้มใน
งบการเงินอยา่งน่าเช่ือถือ และเพียงพอโดยมีการจ าแนกภาระผกูพนัในปัจจุบนัออกจากภาระผกูพนัใน
อนาคต และมีการก าหนดนโยบายการรับรู้ตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนในงบการเงิน โดยรับรู้
ค่าใชจ่้ายทนัทีท่ีรายจ่ายไม่ก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตต่อสาธารณชนเป็นไปตามหลกั
จริยธรรมและหลักเศรษฐกิจ สอดคล้องกบัแนวทางปฏิบติัของคณะท างานก าหนดมาตรฐานสากล
เก่ียวกบัการบญัชีและรายงาน (The Intergovernmental Work  Group of Experts on International 
Standards of Accounting and Reporting : ISAR) ในการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัตน้ทุนส่ิงแวดลอ้ม และ
หน้ีสินดา้นส่ิงแวดลอ้มวา่กิจการอาจเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมซ่ึงเป็นการอธิบายรายการท่ีมีอยู่ในงบแสดง
ฐานะการเงินหรืองบก าไรขาดทุนหรือเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินหรือเปิดเผยไวใ้นรายงาน
แยกต่างหากจากงบการเงิน (พิเชษฐ ์ โสภาพงษ,์2545) 
 4.  การพัฒนาการบัญชีส่ิงแวดล้อมด้านการรับรู้ค่าชดเชย และด้านการเปิดเผยข้อมูลและ
รายงานต่อบุคคลภายนอก มีความสัมพนัธ์และผลกระทบเชิงบวกกบัภาพลกัษณ์องค์กรโดยรวม ดา้น
ช่ือเสียง ดา้นความเช่ือถือและยอมรับและดา้นความเล่ือมใสและศรัทธา เน่ืองจากบริษทัในอุตสาหกรรม
พลงังานและสาธารณูปโภคท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมีการเปิดเผยขอ้มูลและ
จดัท ารายงานด้านส่ิงแวดล้อมท่ีเป็นสาระส าคญั โดยขอ้มูลและรายงานดงักล่าวปฏิบติัตามกฏหมาย
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ส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงเปิดเผยการประมาณค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มในปัจจุบนัและอนาคตหน้ีสินท่ี
อาจเกิดข้ึนต่อสาธารณชน และรายละเอียดเก่ียวกบัการรับรู้ค่าชดเชยอยา่งชดัเจนเหมาะสมและเพียงพอ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจแสดงให้เห็นว่ากิจการให้ความส าคัญต่อการพฒันาการบัญชี
ส่ิงแวดลอ้มโดยเปิดเผยขอ้มูลและรายงานดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีถูกตอ้ง และครบถว้นเป็นรูปธรรมและเป็น
ระบบ ส่งผลถึงภาพลกัษณ์องคก์ร ดา้นช่ือเสียง ดา้นความเช่ือถือและยอมรับ และดา้นความเล่ือมใสและ
ศรัทธาจากผูบ้ริโภคและสาธารณชน  สอดคล้องกับงานวิจยัของ ทศันีย ์ ธนอนันต์ตระกูล (2552 : 
บทคดัยอ่) พบวา่ การพฒันาการบญัชีส่ิงแวดลอ้ม ดา้นการรับรู้ค่าชดเชย และดา้นการเปิดเผยขอ้มูลและ
รายงานต่อบุคคลภายนอก มีความสัมพนัธ์และผลกระทบเชิงบวกกบัภาพลกัษณ์องค์กรโดยรวม ดา้น
ช่ือเสียง ด้านความเช่ือถือและยอมรับและด้านความเล่ือมใสและศรัทธา   สอดคล้องกบังานวิจยัของ 
เบญจวรรณ   ชาติจอหอ  (2550 : บทคดัยอ่) พบวา่ ความเช่ือมัน่ต่องบการเงินดา้นกระบวนการจดัท างบ
การเงินมีความสัมพนัธ์ และผลกระทบต่อภาพลกัษณ์องคก์รโดยรวม  ดา้นความเช่ือถือและยอมรับ ดา้น
ความเล่ือมใสและศรัทธา และดา้นความคล่องตวัในการบริหารงาน  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของธคญา  
ผูกรักษ์ (2543 : บทคดัย่อ) พบว่า ถ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ มีการน าหลกัเกณฑ์และแนวคิดการบญัชี
ส่ิงแวดลอ้มมาประยุกต์ใช้กบัรายการดา้นส่ิงแวดลอ้มและวิธีปฏิบติัทางบญัชีในปัจจุบนั อาจส่งผลให้
ภาพลกัษณ์องค์กรในสายตามผูบ้ริโภคและประชาชนทัว่ไปดีข้ึนเป็นการสร้างความเช่ือมัน่และความ
เขา้ใจอนัดีระหวา่งกิจการกบัชุมชนท าให้การพฒันาเทคโนโลยีกบัการรักษาส่ิงแวดลอ้มด าเนินไปอยา่ง
สอดคลอ้งและกลมกลืน 
 5.  การพัฒนาการบัญชีส่ิงแวดล้อมด้านการวัดมูลค่าและการแสดงรายการที่ เกี่ยวกับ
ส่ิงแวดล้อมในงบการเงิน มีความสัมพนัธ์และผลกระทบเชิงลบกบัภาพลกัษณ์องคก์รโดยรวม ดา้นความ
เช่ือถือและยอมรับและด้านความเล่ือมใสและศรัทธา เน่ืองจากบริษทัในอุตสาหกรรมพลังงานและ
สาธารณูปโภคท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไม่มีการวดัมูลค่าและรายการท่ีเก่ียวกบั
ส่ิงแวดลอ้มในงบการเงินอยา่งครบถว้น เพราะในปัจจุบนัยงัไม่มีมาตรฐานการบญัชีเพื่อใชเ้ป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติด้านส่ิงแวดล้อม จึงท าให้บริษัทไม่เห็นความส าคัญในการแสดงรายการเก่ียวกับ
ส่ิงแวดลอ้มในงบการเงิน การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มในงบการเงินถา้ขาดความชดัเจนและไม่
เป็นรูปธรรมและเป็นระบบจะท าให้ผูบ้ริโภคขาดความเช่ือมัน่ในคุณภาพสินคา้และบริการของบริษทั 
สะทอ้นใหเ้ห็นวา่กิจการดงักล่าวไม่ไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม ส่งผลถึง
ภาพลักษณ์องค์กรด้านความเช่ือถือและยอมรับ และความเล่ือมใสและศรัทธาจากผูบ้ริโภคและ
สาธารณชน  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จกัรพนัธ์  จินดาวงศ ์(2547 : บทคดัยอ่) พบวา่ ปัญหาในการน า
หลกัการบญัชีส่ิงแวดลอ้มเก่ียวกบัรายการค่าใช้จ่ายส่ิงแวดลอ้มและหน้ีสินส่ิงแวดลอ้มท่ีอาจเกิดข้ึนมา
ประยุกตใ์ช้ในการองค์กรคือความยุ่งยากและปัญหาในการก าหนดมูลค่าและการจดัประเภทรายการท่ี
เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มเน่ืองจากขาดมาตรฐานการบญัชีในการอา้งอิงเป็นแนวทางในการปฏิบติั  
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ข้อเสนอแนะ 
        ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 
           1. ผูบ้ริหารของบริษัทในอุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณูปโภคท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยควรให้ความส าคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลและรายงานเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มใน
งบการเงินต่อบุคคลภายนอกอยา่งถูกตอ้งและครบถว้น 
 2. ผูบ้ริหารของบริษัทในอุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณูปโภคท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยควรให้ความส าคญักบัความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมรอบขา้งองคก์ร
ดา้นเศรษฐกิจและจริยธรรมภายใตก้รอบของกฏหมายส่ิงแวดลอ้ม 
 3. ผูบ้ริหารของบริษัทในอุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณูปโภคท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยควรจดัให้มีกิจกรรมท่ีส่งเสริมความสามคัคีระหว่างองค์กรกบัชุมชนรอบ
ขา้งให้ความช่วยเหลือสร้างความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั ซ่ึงจะส่งผลถึงภาพลกัษณ์ท่ีดีขององคก์รดา้น
ช่ือเสียง ดา้นความเช่ือถือและยอมรับ และความเล่ือมใสและศรัทธาในปัจจุบนัและอนาคต 
 4. ในการน ากลยุทธ์การบริหารเข้ามาใช้ในการบริหารองค์กรผู ้บริหารของบริษัทใน
อุตสาหกรรมพลงังานและสาธารณูปโภคท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยควรค านึงถึง
ความรับผดิชอบต่อสังคม เช่น ดา้นความรับผดิชอบในแง่กฎหมาย ความรับผิดชอบในแง่จริยธรรม ดา้น
ความรับผดิชอบในแง่จริยธรรม และดา้นการคืนก าไรสู่สังคม เป็นตน้ 
 5. เป็นแนวทางใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการก าหนดมาตรฐานการรายงานทางการเงินในเร่ือง
การบญัชีส่ิงแวดลอ้มเพื่อใชเ้ป็นกรอบในการปฏิบติัทางการบญัชีและการรายงานเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มใน
งบการเงินส าหรับองคก์รอุตสาหกรรม 
 

        ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาในอนาคต 
          การศึกษาคร้ังต่อไปผู ้ท่ีจะศึกษาอาจใช้กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมอ่ืนหรือมีการ
เปรียบเทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรมอ่ืน รวมถึงมีการเปล่ียนกลุ่มตัวอย่างจากผู ้บริหารองค์กรเป็น
ผูรั้บผิดชอบด้านส่ิงแวดลอ้มขององค์กรโดยตรง หรืออาจมีการเปล่ียนวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก
แบบสอบถามเป็นการสอบถามเชิงลึกโดยการสัมภาษณ์ 
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การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินกบัผลการประเมนิการก ากบัดูแล 
กจิการทีด่ีของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

The Relationships between Financial Ratio on the Corporate Governance Rating  
for Listed in the Stock Exchange of Thailand 

 

อุไร  วงษ์ลา 
 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อหาความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินกบัผลการ
ประเมินการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยโดยใช้
อตัราส่วนทางการเงินในการวิเคราะห์ ได้แก่  อตัราส่วนทุนหมุนเวียน อตัราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว 
อตัราส่วนหมุนเวียนของลูกหน้ี  อตัราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร อตัราส่วนหมุนเวียนของ
สินทรัพยร์วม อตัราก าไรขั้นตน้อตัราก าไรสุทธิ อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม อตัราผลตอบแทน
จากส่วนของผูถื้อหุ้น อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น อตัราส่วนความสามารถในการช าระ
ดอกเบ้ีย อตัราส่วนราคาต่อก าไรสุทธิ มูลค่าหุ้นทางบญัชีต่อหุ้น อตัราเงินปันผลตอบแทนและผลการ
ประเมินการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยโดยท า
การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียร์สันและการวิเคราะห์การถดถอยพหุเพื่อทดสอบ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม ดว้ยระดบันยัส าคญั 0.05 ผลการศึกษาอตัราส่วนทุน
หมุนเวยีน อตัราส่วนทุนหมุนเวยีนเร็ว มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัผลการประเมินการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดี ส่วนอัตราก าไรขั้นต้น อัตราก าไรสุทธิ อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม และ
อตัราส่วนราคาต่อก าไรสุทธิมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัผลการประเมินการก ากบัดูแลกิจการท่ี
ดี แต่อตัราส่วนท่ีเหลือไม่มีความสัมพนัธ์กบัผลการประเมินการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีซ่ึงอตัราส่วนท่ี
สามารถอธิบายความผนัแปรตวัแปรตามด้วยการวิเคราะห์การถดถอยพหุ คือ อตัราก าไรสุทธิและ
อัตราส่วนราคาต่อก าไรสุทธิโดยผูล้งทุนสามารถใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ค าส าคัญ: อตัราส่วนทางการเงิน ผลการประเมินการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

 

 

DP
U



Abstract 

The purpose of this study is to investigate the Relationships between Financial Ratio on the 
Corporate Governance Rating for Listed in the Stock Exchange of Thailand.  Financial ratios, which 
have been used and analyzed in the study, include current ratio, quick ratio, account receivable 
turnover, fixed asset turnover, total asset turnover, gross margin, net profit margin, return on assets, 
return on equity, debt-to-equity ratio, interest coverage ratio, P/E ratio, P/BV ratio, dividend payout 
and Corporate Governance Rating for Listed in the Stock Exchange of Thailand. Correlation at the 
significant level 0.05 with Pearson Correlation Analysis and Multiple Regression Analysis method are 
used to consider the direction relationship.  The result of study indicates that the current ratio and 
quick ratio are negatively correlated with Corporate Governance Rating.  Gross margin, net profit 
margin, return on asset and P/E ratio are positively correlated with Corporate Governance Rating. The 
investors can predict Corporate Governance Rating when they know net profit margin and P/E ratio. 
The results will be useful information for investors. 

Keywords: Financial Ratio, Corporate Governance Rating 
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บทน า   

การก ากบัดูแลกิจการท่ีดีไดรั้บความสนใจอยา่งกวา้งขวางในประเทศไทย โดยเฉพาะภายหลงัท่ี
ประเทศไทยประสบปัญหาทางด้านเศรษฐกิจในช่วงปี 2540 กิจการจ านวนมากประสบปัญหาการ
ด าเนินงาน สาเหตุหลกัมาจากการบริหารงานท่ีไม่มีประสิทธิภาพ ขาดการควบคุมภายในท่ีดี ขาดการ
ป้องกนัความเส่ียง ในการแกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจเพื่อช่วยสภาพฐานะการเงินของประเทศ กิจการท่ีอยูใ่น
ตลาดหลกัทรัพยจ์ะตอ้งมีการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี (Good governance) เพื่อช่วยให้การก ากบัดูแลกิจการ 
เกิดความโปร่งใส เพิ่มความเป็นธรรมแก่ผูถื้อหุ้น เจา้หน้ีและลูกหน้ีของกิจการ เพื่อความเป็นธรรมต่อ
พนกังาน และต่อรัฐ ซ่ึงจะเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจของชาติ (ท านุ  ธรรมมงคล, 2552) ในปัจจุบนัการก ากบั
ดูแลกิจการของบริษทัในประเทศไทย ยงัไม่ไดรั้บการยอมรับจากผูล้งทุนเท่าท่ีควร โดยมุมมองของนกั
ลงทุนยงัเห็นวา่บริษทัจดทะเบียนของไทยซ่ึงถือเป็นประเทศท่ีตลาดทุนก าลงัพฒันามีระบบการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีไม่ดีนกั เม่ือเปรียบเทียบกบับริษทัจดทะเบียนท่ีพฒันาแลว้ ท าใหเ้กิดปัญหาในเร่ืองของการ
จดัหาเงินทุนท่ีมีตน้ทุนต ่าในจ านวนท่ีตอ้งการเพื่อยกระดบัความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ จะ
เห็นไดว้า่นอกจากปัจจยัทางเศรษฐกิจ ความน่าเช่ือถือและประสิทธิผลของระบบกฎหมายของประเทศ
แล้ว ส่ิงท่ีจ  าเป็นอย่างยิ่งคือการเสริมสร้างให้บริษทัมีโครงสร้างการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและเป็นท่ี
ยอมรับในประเทศและระหวา่งประเทศ เน่ืองจากมีความส าคญัต่อการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศใน
ระยะยาว ไดอ้ย่างมีเสถียรภาพ (จิรวรรณ  ครู่กระโทก, 2548) จะเห็นไดว้า่การก ากบัดูแลกิจการท่ีดีมี
ความเก่ียวพนักบัการด าเนินงานของบริษทัเป็นอยา่งยิ่ง เน่ืองจากในหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีนั้นไดมี้
การจ าแนกหมวดหมู่ บทบาท หน้าท่ีและความรับผิดชอบในการปฏิบติัหน้าท่ีของทั้งผูถื้อหุ้นและฝ่าย
บริหารจดัการ ให้เกิดการก ากับดูแล ควบคุม อนัจะช่วยให้เกิดการจดักระบวนการเพื่อให้กิจการใช้
ทรัพยากรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพตรงตามเป้าหมายและกลยุทธ์ท่ีบริษทัไดว้างไว ้การก ากบัดูแลกิจการท่ี
ดีนั้นจะตอ้งมีการถ่วงดุลอ านาจกนัอยา่งเหมาะสมโดยไม่เปิดโอกาสให้มีการใช้อ านาจหนา้ท่ีโดยมิชอบ 
ตอ้งมีการก าหนดบทบาทภาระหน้าท่ีของพนกังานทุกระดบัอย่างชดัเจนท าให้สามารถเพิ่มความสะดวก
ในการติดตามและประเมินผลของการด าเนินงานไดง่้ายข้ึน นอกจากนั้นยงัมี ระเบียบ ขอ้บงัคบัต่างๆ เพื่อ
ไม่ให้เกิดปัญหาการหาประโยชน์เขา้ฝ่ายบริหารเอง ดงันั้นแลว้ ผลการด าเนินกิจการก็จะมีความโปร่งใส
และมีระบบการท างานท่ีเป็นรากฐานท่ีดีเกิดข้ึน ส่งเสริมให้เกิดความสามารถในการแข่งขนัในเชิงธุรกิจ
และสร้างคุณค่าใหก้บัผูถื้อหุน้ไดใ้นระยะยาว (สรินยา เชาวน์เกษม, 2553) 

ในปี พ.ศ.2558 ประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียนจะรวมตวัเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
สืบเน่ืองกนัน้ีในเร่ืองการก ากบัดูแลกิจการท่ีกล่าวถึง คือ ASEAN Corporate Governance Scorecard 
(ASEAN CG Scorecard) ซ่ึงก็คือการประเมินการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัจดทะเบียนในภูมิภาค
อาเซียน หน่วยงานต่าง ๆ ในประเทศไทยให้ความส าคญักบัการประเมินการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีน้ี เช่น 
ศูนย์พฒันาการก ากับดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ปรับปรุง
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หลกัการก ากบัดูแลกิจการส าหรับบริษทัจดทะเบียนไทยให้สอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์ของ  ASEAN 
Scorecard  ส านกังานก ากบัหลกัทรัพย ์  และตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) สนบัสนุนให้บริษทัจดทะเบียน
ไทยให้ความส าคญักบัการเปิดเผยขอ้มูล  ในรายงานต่าง ๆ ให้ครบถว้นเพื่อเตรียมพร้อมกบัการประเมิน
การก ากบัดูแลกิจการของบริษทัจดทะเบียนระดบัภูมิภาคและสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษทัไทยส ารวจ
การปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 เป็นตน้มาอยา่งต่อเน่ือง เพื่อยกระดบัการ
ก ากบัดูแลกิจการของบริษทัจดทะเบียนไทย (ศิลปพร  ศรีจัน่เพชร, 2556) 

การวเิคราะห์ผลการด าเนินงานเพื่อประเมินสถานการณ์ของกิจการในอดีตท่ีผา่นมานั้นพฒันามา
จากการใชก้ารวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน เพื่อพฒันาไปสู่ตวัแบบพยากรณ์ความลม้เหลวทางการเงิน
ท่ีเป็นท่ีรู้จกักนัอย่างแพร่หลายในเวลาต่อมา ท่ีน าอตัราส่วนทางการเงินมาเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการ
วิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของกิจการ แลว้พฒันาอตัราส่วนทางการเงินไปใช้ในการ
พยากรณ์การลม้ละลายของธุรกิจในภายหลงั Beaver, W.H.  (1966) คิดคน้การพยากรณ์ภาวะลม้ละลาย
ของกิจการโดยเร่ิมตน้จากการศึกษาถึงศกัยภาพ ในการท านายของอตัราส่วนทางการเงินแต่ละตวั เพื่อ
สร้างรูปแบบการพยากรณ์แบบ Single Ratio Model ในขณะท่ี Altman, E.L. (1968) ไดศึ้กษาการ
พยากรณ์การลม้ละลายของธุรกิจโดยใช้พิจารณาจากชุดของอตัราส่วนทางการเงินท่ีมีความสามารถต่อ
การพยากรณ์ไดดี้ท่ีสุด ในรูปแบบของ Multi-ratio Model โดย Altman’s Z-score model เป็นตวัแบบการ
พยากรณ์ท่ีประกอบดว้ยอตัราส่วนทางการเงิน 5 อตัราส่วน ท่ีมีความแม่นย  าในการพยากรณ์สูง (สรียา  
พนัธ์ุณรงค,์ 2553) 

 เม่ือพิจารณาตามแนวความคิดและประเด็นปัญหากรณีขา้งตน้ จะเห็นได้ว่าประเทศไทยได้
สนับสนุน ส่งเสริมเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีในหลาย ๆ ด้าน การศึกษาในคร้ังน้ีจึงน าไปตั้ง
สมมุติฐานเพื่อหาความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วนทางการเงินกบัผลการประเมินการก ากบัดูแลกิจการท่ี
ดีของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วนทางการเงินกบัผลการประเมินการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี
ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วนทางการเงินกบัผลการประเมินการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี
ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมีกรอบแนวคิดในการศึกษาดงัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

รูปที ่1 กรอบแนวคิดการวจิยั 

สมมติฐานในการวจิัย 

  ในการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินกบัผลการประเมินการก ากับดูแล
กิจการท่ีดีของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สามารถตั้งสมมติฐานของการ
ทดสอบ ดงัน้ี 

 

ตัวแปรอสิระ(Independent Variable) ตัวแปรตาม(Dependent Variable) 

 อตัราส่วนทางการเงิน 

1. อตัราส่วนทุนหมุนเวยีน  

2. อตัราส่วนทุนหมุนเวยีนเร็ว  

3. อตัราส่วนหมุนเวยีนของลูกหน้ี 

4. อตัราส่วนหมุนเวยีนของสินทรัพยถ์าวร 

5. อตัราส่วนหมุนเวยีนของสินทรัพยร์วม 

6. อตัราก าไรขั้นตน้ 

7. อตัราก าไรสุทธิ 

8. อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม 

9. อตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูถื้อหุน้ 

10. อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น  

11. อตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบ้ีย 

12.อตัราส่วนราคาต่อก าไรสุทธิ 

13.มูลค่าหุน้ทางบญัชีต่อหุ้น 

14 อตัราเงินปันผลตอบแทน 

 

 

 

 

ผลการประเมิน 

การก ากบัดูแลกจิการทีด่ี 

ของบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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สมมติฐานท่ี 1 
H0:  อตัราส่วนทุนหมุนเวยีนไม่มีความสัมพนัธ์กบัผลการประเมินการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของ

บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
H1 : อตัราส่วนทุนหมุนเวียนมีความสัมพนัธ์กบัผลการประเมินการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของ

บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
สมมติฐานท่ี 2 

H0 : อตัราส่วนทุนหมุนเวียนเร็วไม่มีความสัมพนัธ์กบัผลการประเมินการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี
ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

H1 : อตัราส่วนทุนหมุนเวยีนเร็วมีความสัมพนัธ์กบัผลการประเมินการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของ
บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
สมมติฐานท่ี 3 

H0 : อตัราส่วนหมุนเวียนของลูกหน้ีไม่มีความสัมพนัธ์กบัผลการประเมินการก ากบัดูแลกิจการ
ท่ีดีของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

H1 : อตัราส่วนหมุนเวยีนของลูกหน้ีมีความสัมพนัธ์กบัผลการประเมินการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี
ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
สมมติฐานท่ี 4 

H0 : อตัราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวรไม่มีความสัมพนัธ์กบัผลการประเมินการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

H1 : อตัราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพยถ์าวรมีความสัมพนัธ์กบัผลการประเมินการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดีของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
สมมติฐานท่ี 5 

H0 : อตัราส่วนหมุนเวยีนของสินทรัพยร์วมไม่มีความสัมพนัธ์กบัผลการประเมินการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดีของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

H1 : อตัราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพยร์วมมีความสัมพนัธ์กบัผลการประเมินการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดีของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
สมมติฐานท่ี 6 

H0 : อตัราก าไรขั้นตน้ไม่มีความสัมพนัธ์กบัผลการประเมินการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

H1 : อตัราก าไรขั้นตน้มีความสัมพนัธ์กบัผลการประเมินการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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สมมติฐานท่ี 7 
H0 : อตัราก าไรสุทธิไม่มีความสัมพนัธ์กบัผลการประเมินการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัจด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
H1 : อตัราก าไรสุทธิมีความสัมพนัธ์กบัผลการประเมินการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัจด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
สมมติฐานท่ี 8 

H0 : อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วมไม่มีความสัมพนัธ์กบัผลการประเมินการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดีของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

H1: อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วมมีความสัมพนัธ์กบัผลการประเมินการก ากบัดูแลกิจการ
ท่ีดีของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
สมมติฐานท่ี 9 

H0 : อตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูถื้อหุน้ไม่มีความสัมพนัธ์กบัผลการประเมินการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดีของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

H1 : อตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูถื้อหุ้นมีความสัมพนัธ์กบัผลการประเมินการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดีของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
สมมติฐานท่ี 10 

H0 : อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นไม่มีความสัมพนัธ์กบัผลการประเมินการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดีของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

H1 : อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นมีความสัมพนัธ์กบัผลการประเมินการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดีของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
สมมติฐานท่ี 11 

H0 : อตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบ้ียไม่มีความสัมพนัธ์กบัผลการประเมินการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

H1 : อตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบ้ียมีความสัมพนัธ์กบัผลการประเมินการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
สมมติฐานท่ี 12 

H0 : อตัราส่วนราคาต่อก าไรสุทธิไม่มีความสัมพนัธ์กบัผลการประเมินการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี
ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

H1 : อตัราส่วนราคาต่อก าไรสุทธิมีความสัมพนัธ์กบัผลการประเมินการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี
ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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สมมติฐานท่ี 13 
H0 : มูลค่าหุน้ทางบญัชีต่อหุน้ไม่มีความสัมพนัธ์กบัผลการประเมินการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของ

บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
H1 : มูลค่าหุ้นทางบญัชีต่อหุ้นมีความสัมพนัธ์กบัผลการประเมินการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของ

บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
สมมติฐานท่ี 14 

H0 : อตัราเงินปันผลตอบแทนไม่มีความสัมพนัธ์กบัผลการประเมินการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี
ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

H1 : อตัราเงินปันผลตอบแทนมีความสัมพนัธ์กบัผลการประเมินการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของ
บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

วธีิด าเนินการศึกษา 

 การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วนทางการเงินกบัผลการประเมินการก ากบัดูแลกิจการท่ี
ดีของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยโดยมีวธีิด าเนินการศึกษา ดงัต่อไปน้ี 

 

ประชากรทีใ่ช้ในการศึกษา 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา ใชว้ิธีเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Selection)  คือ บริษทัท่ี        
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2556 ท่ีมีรอบระยะเวลา
บญัชี    1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม (ยกเวน้บริษทัท่ีถูกจดัประเภทให้อยู่ในกลุ่มบริษทัท่ีก าลงัฟ้ืนฟู
กิจการ กลุ่มธุรกิจการเงิน กลุ่มเกษตร) และเป็นบริษทัท่ีไดรั้บการประกาศรายช่ือในโครงการส ารวจการ
ก ากบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies : 
CGR) ซ่ึงประกาศผลโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย www.thai-iod.com  ในระดบั “ดี
เลิศ”  ระดบั “ดีมาก”  ระดบั “ดี”   ประจ าปี พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2557 จ านวน 172 บริษทั และประกาศผล
ต่อสาธารณชน ดงัต่อไปน้ี 

1. การประกาศผล CGR ประจ าปี พ.ศ. 2555 เม่ือวนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2555 
2. การประกาศผล CGR ประจ าปี พ.ศ. 2556 เม่ือวนัท่ี 17 ตุลาคม พ.ศ. 2556 
3. การประกาศผล CGR ประจ าปี พ.ศ. 2557 เม่ือวนัท่ี 22 ตุลาคม พ.ศ. 2557 

ขั้นตอนด าเนินการศึกษา 

ผูศึ้กษาไดท้  าการศึกษาโดยท าตามขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 
1. ท าการรวบรวมขอ้มูลอตัราส่วนทางการเงินของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย จากขอ้มูลงบการเงิน www.set.or.th   ประจ าปี พ.ศ.2554- พ.ศ. 2556 
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2. ท าการรวบรวมขอ้มูลจากการประกาศผลการประเมินการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตามขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ของโครงการส ารวจการก ากบัดูแล
กิจการบริษทัจดทะเบียนไทย ซ่ึงประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย www.thai-
iod.com  ประจ าปี พ.ศ.2555 - พ.ศ. 2557 

3. น าขอ้มูลมาวิเคราะห์เบ้ืองตน้ และหาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม 
ดว้ยการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สันและการวิเคราะห์การถดถอยพหุในการทดสอบ
สมมติฐาน 

4. สรุปผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อตอบสมมติฐานการวจิยั 
 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ขอ้มูลท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ขอ้มูลทัว่ไปมาจากบท
วิเคราะห์จากหนงัสือ เอกสารวิชาการ และส่ิงพิมพต่์างๆ ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา งานวิจยัทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ  ส่วนขอ้มูลทางดา้นการเงินไดม้าจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ขอ้มูลท่ีน ามาวิเคราะห์ รวบรวมขอ้มูลจาก งบการเงินรวม หรืองบการเงินเฉพาะ (กรณีท่ีไม่มีบริษทั
ยอ่ย) ซ่ึงประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบกระแสเงินสด และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินโดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากงบการเงินของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยในช่วงระยะเวลาระหวา่งปี พ.ศ.2554-2556 จ านวน 3 ปี การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการ
ประกาศผลการประเมินการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัจดทะเบียนตามขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ของโครงการ
ส ารวจการก ากบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียนไทย ปี พ.ศ.2555-2557  
 

เคร่ืองมือการศึกษา 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาในคร้ังน้ีใชแ้บบบนัทึกขอ้มูล ในการรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิจากงบ
การเงิน และท าการค านวณในการหาอตัราส่วน โดยแบ่งเป็นตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม ประกอบดว้ย 
ดงัน้ี  

1. ตวัแปรอิสระ (Independent Variable) ไดแ้ก่ อตัราส่วนทางการเงิน ประจ าปี พ.ศ. 2554 – 
พ.ศ. 2556 การวดัค่าตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา ประกอบดว้ย ดงัน้ี  

1.1  อตัราส่วนทุนหมุนเวยีน : สินทรัพยห์มุนเวยีน / หน้ีสินหมุนเวยีน 
1.2  อตัราส่วนทุนหมุนเวยีนเร็ว : (สินทรัพยห์มุนเวยีน – สินคา้คงเหลือ) /หน้ีสินหมุนเวยีน 
1.3  อตัราส่วนหมุนเวยีนของลูกหน้ี : ยอดขาย / ลูกหน้ีเฉล่ีย 
1.4  อตัราส่วนหมุนเวยีนของสินทรัพยถ์าวร : ขายสุทธิ / สินทรัพยถ์าวรเฉล่ีย 
1.5  อตัราส่วนหมุนเวยีนของสินทรัพยร์วม : ขายสุทธิ / สินทรัพยท์ั้งหมดเฉล่ีย 
1.6  อตัราก าไรขั้นตน้ : ก าไรขั้นตน้ / ยอดขาย 
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1.7  อตัราก าไรสุทธิ :ก าไรสุทธิ / ยอดขาย 
1.8  อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม : ก าไรสุทธิ / สินทรัพยท์ั้งหมด 
1.9  อตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูถื้อหุน้ : ก าไรสุทธิ / ส่วนของผูถื้อหุน้ 
1.10 อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ : หน้ีสินรวม / ส่วนของผูถื้อหุน้ 
1.11 อตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบ้ีย : ก าไรจากการด าเนินงาน / ดอกเบ้ียจ่าย 
1.12 อตัราส่วนราคาต่อก าไรสุทธิ : ราคาต่อหุน้/ ก าไรสุทธิต่อหุน้ 
1.13 มูลค่าหุน้ทางบญัชีต่อหุน้ : ราคาต่อหุน้/ มูลค่าตามบญัชี 
1.14  อตัราเงินปันผลตอบแทน : เงินปันผล / ก าไรสุทธิ 

2. ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ไดแ้ก่ ผลการประเมินการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีไดรั้บการประกาศผลตามโครงการส ารวจการก ากบั
ดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียนไทย ประจ าปี พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2557  โดยก าหนดให ้  

     2.1 บริษทัจดทะเบียนท่ีมีผลการประเมินการก ากบัดูแลกิจการ ในระดบัดีเลิศ   
มีค่าเป็น 5 
     2.2 บริษทัจดทะเบียนท่ีมีผลการประเมินการก ากบัดูแลกิจการ ในระดบัดีมาก   
มีค่าเป็น 4 
     2.3 บริษทัจดทะเบียนท่ีมีผลการประเมินการก ากบัดูแลกิจการ ในระดบัดี        
มีค่าเป็น 3 

 

สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นวธีิการบรรยายลกัษณะของส่ิงท่ีตอ้งการศึกษาซ่ึง
ในการศึกษาไดใ้ชส้ถิติเชิงพรรณนาส าหรับขอ้มูลเชิงปริมาณ ไดแ้ก่ค่าสูงสุด ค่าต ่าสุดค่าเฉล่ียเลขคณิต 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวดัความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วยการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์เพียร์สันและการวเิคราะห์การถดถอยพหุเพื่อทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระและตวั
แปรตาม ซ่ึงตวัแปรอิสระและตวัแปรตามเป็นตวัแปรเชิงปริมาณ ผู ้ศึกษาจึงน าวิธีการดังกล่าวมาใช้
ทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis  Testing) 
 

ผลการศึกษา  

1. การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน พบว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วน
ทางการเงิน คือ อตัราส่วนทุนหมุนเวียน อตัราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนั
ข้ามกับผลการประเมินการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ส่วนอัตราก าไรขั้ นต้น อัตราก าไรสุทธิ อัตรา
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม และอตัราส่วนราคาต่อก าไรสุทธิมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบั
ผลการประเมินการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี แต่อตัราส่วนท่ีไม่มีความสัมพนัธ์กบัผลการประเมินการก ากบั
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ดูแลกิจการท่ีดี  ได้แก่ อัตราส่วนหมุนเวียนของลูกหน้ี อัตราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร 
อตัราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม อตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูถื้อหุ้น อตัราส่วนหน้ีสินต่อ
ส่วนของผูถื้อหุ้น อตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบ้ีย มูลค่าหุ้นทางบญัชีต่อหุ้นและอตัราเงิน
ปันผลตอบแทน 

2. ผลการทดสอบตวัแปรอิสระท่ีสามารถอธิบายความผนัแปรตวัแปรตาม เฉพาะตวัแปรอิสระท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตามดว้ยการวิเคราะห์การถดถอยพหุ ดงัน้ี อตัราส่วนทุนหมุนเวียน อตัราส่วนทุน
หมุนเวียนเร็ว อตัราก าไรขั้นตน้ อตัราก าไรสุทธิ อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม อตัราส่วนราคาต่อ
ก าไรสุทธิต่อหุ้น พบวา่ อตัราก าไรสุทธิ และอตัราส่วนราคาต่อก าไรสุทธิสามารถอธิบายความผนัแปรของ
ผลการประเมินการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีดว้ยระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 25.9% 
และมีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยท่ี 5.6% หากอตัราก าไรสุทธิและอตัราส่วนราคาต่อก าไรสุทธิเพิ่มข้ึน 1% 
ส่งผลใหผ้ลการประเมินการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีเพิ่มข้ึน 0.009 คะแนนและ 0.013 คะแนน ตามล าดบั   
 

อภิปรายผล  

อตัราส่วนทุนหมุนเวียน อตัราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบั
ผลการประเมินการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยท่ีอตัราก าไรขั้นตน้ อตัราก าไรสุทธิ  อตัราผลตอบแทนจาก
สินทรัพย ์และอตัราส่วนราคาต่อก าไรสุทธิมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัผลการประเมินการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  สอดคลอ้งกบังานวิจยั (สรินยา เชาวน์เกษม, 2553) ผลการด าเนินงานของกิจการมี
ความสัมพนัธ์กับคะแนนการประเมินการก ากบัดูแลกิจการอย่างมีนัยส าคญั และมีทั้งสอดคล้องและ
แตกต่างจากงานวิจยั (ปราณี  แจ่มสาคร, 2556) อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน อตัราก าไรสุทธิ อตัรา
ผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม  ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อการจดั
อนัดบัการก ากบัดูแลกิจการของกลุ่มธุรกิจการเงินท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ส่วนอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม อตัราส่วนหน้ีสินต่อ
ส่วนของผูถื้อหุ้น มีความสัมพนัธ์ต่อการจดัอนัดับการก ากับดูแลกิจการของกลุ่มธุรกิจการเงินท่ีจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอย่างมีนยัส าคญั และสอดคลอ้งกบังานวิจยั (กนกวรรณ 
เตียวฒันรัฐติกาล, 2557) การก ากบัดูแลกิจการไม่มีความสัมพนัธ์กบัผลการด าเนินงานของบริษทัจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงไดร้ับการสนบัสนุนทางสถิติอยา่งมีนยัส าคญั โดย
วดัผลการด าเนินงานจาก อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม อตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูถื้อหุ้น
และอตัราก าไรสุทธิแสดงวา่ผูม้ีส่วนไดเ้สียไม่อาจใชค้วามสัมพนัธ์ขา้งตน้ในการใชเ้พื่อประกอบใน
การตดัสินใจท่ีจะร่วมลงทุนหรือการตดัสินใจในดา้นอ่ืน ๆ  
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จากการศึกษาคร้ังน้ีมีความสอดคลอ้งกบังานวิจยับางท่าน และแตกต่างจากงานวิจยับางท่าน 
เน่ืองจากประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา มีความแตกต่างกนัไปในแต่ละกลุ่มธุรกิจ  ผลการศึกษาจึงให้ผลท่ี
แตกต่างกนั  
 

สรุปผล 

อตัราส่วนทุนหมุนเวียน อตัราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบั
ผลการประเมินการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ส่วนอตัราก าไรขั้นตน้ อตัราก าไรสุทธิ อตัราผลตอบแทนจาก
สินทรัพยร์วม และอตัราส่วนราคาต่อก าไรสุทธิมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัผลการประเมินการ
ก ากับดูแลกิจการท่ีดี แต่อตัราส่วนท่ีไม่มีความสัมพนัธ์กับผลการประเมินการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  
ไดแ้ก่ อตัราส่วนหมุนเวยีนของลูกหน้ี อตัราส่วนหมุนเวยีนของสินทรัพยถ์าวร อตัราส่วนหมุนเวียนของ
สินทรัพยร์วม อตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูถื้อหุ้น อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น อตัราส่วน
ความสามารถในการช าระดอกเบ้ีย มูลค่าหุน้ทางบญัชีต่อหุน้และอตัราเงินปันผลตอบแทน ซ่ึงอตัราส่วน
ท่ีสามารถอธิบายความผนัแปรตวัแปรตามดว้ยการวิเคราะห์การถดถอยพหุ ไดแ้ก่  อตัราส่วนก าไรสุทธิ 
และอตัราส่วนราคาต่อก าไรสุทธิ 

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการศึกษาไปใช้ 
 จากการศึกษาในคร้ังน้ี  พบว่า  มีอัตราส่วนทางการเงินท่ีน ามาศึกษาบางอัตราส่วนมี
ความสัมพนัธ์กบัผลการประเมินการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  บางอตัราส่วนไม่มีความสัมพนัธ์กบัผลการ
ประเมินการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  ดงันั้นผูล้งทุนจึงควรให้ความส าคญักบัอตัราส่วนทางการเงินท่ีมี
ความสัมพนัธ์ดงักล่าวในการวเิคราะห์การลงทุน 

2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
2.1 ควรมีการขยายตัวแปรอิสระในการศึกษาถึงอตัราส่วนทางการเงินทางด้านอ่ืน ๆ 

เพิ่มเติมจากอตัราส่วนทางการเงินท่ีไดท้  าการศึกษาไปแลว้ เพื่อศึกษาถึงอตัราส่วนทางการเงินอ่ืนๆ ท่ี
อาจมีความสัมพนัธ์กบัผลการประเมินการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

2.2 ควรมีการขยายตวัแปรตามไปยงักลุ่มบริษทัจดทะเบียนท่ีไดรั้บรางวลัประเภทอ่ืน ๆ เช่น  
โครงการบริษทัท่ีมีการเปิดเผยขอ้มูลประจ าปีท่ีดี และโครงการบริษทัท่ีจดัท าค าอธิบายและการวิเคราะห์
ของฝ่ายจดัการรายไตรมาส ซ่ึงลว้นแต่เป็นส่วนหน่ึงของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัจดทะเบียน 
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การศึกษาเพือ่พฒันาวสิาหกจิฟาร์มเห็ดตามแนวทางเศรษฐกจิสีฟ้า 
Study for The Mushroom  Farming Enterprise Development   

in The Way of The Blue  Economy 

สุเทพ  พนัประสิทธ์ิ 

 

 

บทคัดย่อ 
การน าเสนอบทความน้ีเป็นงานทบทวนวรรณกรรม และแนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาวิสาหกิจ

ฟาร์มเห็ดตามแนวทางเศรษฐกิจสีฟ้า” มีวตัถุประสงคเ์พื่อท าการทบทวนและท าความเขา้ใจในประเด็นท่ี
ส าคญัในแง่ของการท าวิสาหกิจฟาร์มเห็ดในประเทศไทย และเพื่อเสนอแนวทางเศรษฐกิจสีฟ้าในการ
ท าฟาร์มเห็ดใน 5 ประเด็น คือ  (1) แนวโน้มการเติบโตของตลาดเห็ดประเทศไทย (2) การจดัการ
วิสาหกิจฟาร์มเห็ดในภาวะการณ์แข่งขนั(3)แนวทางเศรษฐกิจสีฟ้าสร้างงานสร้างกระแสเงินสดใหม่
(4)ขอ้เสนอแนะแนวทางการท าฟาร์มเห็ดครบวงจรเศรษฐกิจสีฟ้า(5) แนวปฎิบติัท่ีดีท่ีสุด  “กลุ่มผลิตปุ๋ย
ชีวภาพบา้นคลองหวัชา้ง อ าเภอวหิารแดง จงัหวดัสระบุรี” 
 
ค าส าคัญ:วสิาหกิจฟาร์มเห็ด  เศรษฐกจิสีฟ้า   
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Abstract 
This article reviews the literature on the mushroom farming enterprise development in the 

way of the Blue Economy.  It aims to deepen  the understanding of  the  mushroom farming enterprise  
development in the way of the blue economy  in five  dimensions: (1) The  mushrooms  market  trend 
to  grows in Thailand , (2)The mushroom  farming enterprise  to manages in competitive situation  , 
(3) The way of the blue  economy to built in job and currency of money , (4)  Recommendations for 
the mushroom farming enterprise  develop by the way of the blue economy  (5)The best  practice  
group ; The organic fertilizers  group  of  Ban Khlong Hua Chang    Wihandaeng  district  Saraburi  
Province.  
              
Keywords : Mushroom Farming Enterprise, The Blue  Economy   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DP
U



 
 

1.บทน า 
ประเทศไทยมีสภาพแวดลอ้มต่างๆ ท่ีเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเห็ดหลายชนิด สามารถ

เพาะไดท้ัว่ทุกภาคของประเทศ และเพาะไดต้ลอดทั้งปี อีกทั้งยงัเป็นการน าวสัดุท่ีเหลือใชท้างการเกษตร 
ไม่วา่จะเป็นฟางขา้ว ไส้ฝ้าย ทะลายปาล์ม ข้ีเล่ือย หรือแมแ้ต่วสัดุท่ีมีอยูใ่นธรรมชาติ ไดแ้ก่ หญา้ชนิด
ต่างๆ ท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ินมาใชเ้ป็นวสัดุเพาะ ท าใหใ้ชเ้งินในการลงทุนเร่ิมตน้ไม่สูงนกั แต่ในขณะเดียวกนั
เม่ือเทียบกบัพื้นท่ีท่ีมีขนาดใกลเ้คียงกนัแลว้ การท าฟาร์มเพาะเห็ดจะให้ผลตอบแทนท่ีสูงกวา่เม่ือเทียบ
กบัพืชอ่ืนๆอีกหลายชนิด จึงมีโอกาสท่ีจะสร้างรายไดใ้หก้บัเกษตรกรหรือผูท่ี้สนใจไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและ 
เห็ดเป็นท่ีนิยมบริโภคสาหรับคนไทยและสามารถน ามาประกอบอาหารไดห้ลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น
อาหารคาวอาหารมงัสวิรัติ หรือเห็ดแปรรูปต่างๆ อีกทั้งยงัมีรสชาติท่ีอร่อยและมีคุณค่าทางโภชนาการ 
ส่งผลให้ความตอ้งการบริโภคเห็ดของคนไทยยงัมีอีกมาก นอกจากน้ี จากงานวิจยัยงัพบวา่ มีเห็ดบาง
ชนิดมีฤทธิเป็นยารักษาโรค และบางชนิดยงัสามารถนาไปสกดัสารเพื่อใชเ้ป็นส่วนผสมในเคร่ืองส าอาง
และท าเป็นผลิตภณัฑ์อาหารเสริมได้ดว้ย ท าให้คาดว่า แนวโน้มความตอ้งการเห็ดของไทยน่าจะมี
เพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง และส่งผลใหก้ารท าวสิาหกิจฟาร์มเพาะเห็ดน่าจะเป็นอีกหน่ึงอาชีพท่ีน่าสนใจ 

ผูเ้สนอบทความเพื่อเสนอแนวความคิดจากการศึกษาขอ้มูลของส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร
และศูนยว์จิยักสิกรไทยและแนวคิดเศรษฐกิจสีฟ้า(Blue Economy)ท่ีมีวธีิการท าฟาร์มเพาะเห็ดท่ีสามารถ
ท ารายไดใ้หก้บัผูผ้ลิตไดผ้ลตอบแทนหลายช่องทาง   จากมูลค่าเห็ดท่ีจ าหน่ายแลว้นอกจากน้ี ไม่เพียงแต่
การเก็บดอกเห็ดขายเท่านั้น ผูผ้ลิตท่ีมีความรู้ความช านาญยงัสามารถสร้างรายไดจ้ากการเพาะเช้ือเห็ด
หรือกอ้นเห็ดเพื่อจ าหน่ายให้แก่ผูผ้ลิตเห็ดรายอ่ืนๆ ไดอี้กดว้ยและจากแนวคิดเศรษฐกิจสีฟ้าท่ีออกแบบ
วิธีการผลิตท่ีก่อให้เกิดของเสียเหล่าน้ีให้เป็นศูนย(์Zero Waste)ยงัน ากากของวสัดุเหลือทิ้ง มาผลิตปุ๋ยท่ี
น าไปเป็นปัจจยัการผลิตขา้วและพืชการเกษตรอ่ืนๆอีกหลายชนิดโดยแนวทางทั้งหลายเหล่าน้ี เร่ิมจาก
การวเิคราะห์ภาวะตลาด  วเิคราะห์การผลิต วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน  อุปสรรคและโอกาสของวิสาหกิจ
ฟาร์มเห็ดตลอดจนการเลือกพื้นท่ีท่ีเป็นกรณีศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบักบัแนวคิดเศรษฐกิจสีฟ้าในหัวขอ้
ดงัน้ี. 
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(1) แนวโน้มการเติบโตของตลาดเห็ดในประเทศ  

  
             ภาพท่ี 1  แนวโนม้ราคาเห็ดในประเทศ   ท่ีมา: ศูนยว์จิยักสิกรไทย 

การท าฟาร์มเพาะเห็ดท่ีสามารถท ารายไดใ้ห้กบัผูผ้ลิตไดค้่อนขา้งดี โดยจะเห็นไดจ้าก ราคาเห็ด
ท่ีจ าหน่ายมีแนวโนม้ขยายตวัอยูใ่นเกณฑ์ดีต่อเน่ือง นอกจากน้ี ไม่เพียงแต่การเก็บดอกเห็ดขายเท่านั้น 
ผูผ้ลิตท่ีมีความรู้ความช านาญยงัสามารถสร้างรายได้จากการเพาะเช้ือเห็ดหรือก้อนเห็ดเพื่อจ าหน่าย
ใหแ้ก่ผูผ้ลิตเห็ดรายอ่ืนๆ ไดอี้กดว้ย  

(2) .ตลาดต่างประเทศ การส่งออกเห็ดของไทยเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ถึงแมว้า่จะมีสัดส่วนใน
การส่งออกเพียงร้อยละ 5 เม่ือเทียบกบัผลผลิตเห็ดทั้งหมดในประเทศ แต่สาเหตุท่ีมีสัดส่วนการส่งออก
นอ้ยอาจเป็นเพราะวา่ปริมาณผลผลิตเห็ดของไทยในแต่ละปียงัมีไม่เพียงพอกบัความตอ้งการในประเทศ 
ส่งผลใหป้ริมาณการส่งออกจึงยงัมีสัดส่วนท่ีไม่สูงนกัตลาดท่ีส าคญัคืออาเซียน อยา่งไรก็ตาม หากมีการ
ส่งเสริมและพฒันาการผลิตเห็ดอยา่งจริงจงัและใหเ้ป็นเชิงการคา้มากข้ึน ก็คาดวา่ สัดส่วนในการส่งออก
เห็ดของไทยไปต่างประเทศก็น่าจะมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน โดยจะเห็นไดจ้ากการส่งออกเห็ดสดแช่เยน็และ
เห็ดแปรรูปของไทยในปี 2554 มีมูลค่าทั้งส้ิน 144.1 ลา้นบาท ขยายตวัเพิ่มข้ึนร้อยละ 13.0 เม่ือเทียบกบัปี
ท่ีผา่นมา  โดยตลาดส่งออกเห็ดท่ีส าคญัของไทยจะมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนัออกไป โดยเห็ดสดแช่เยน็
ส่วนใหญ่จะท าการส่งออกไปยงัญ่ีปุ่น และประเทศต่างๆในอาเซียน เน่ืองจากระยะทางในการขนส่งไม่
ไกลมากนกั ท าใหเ้ห็ดยงัมีความสดและมีคุณภาพดี ในขณะท่ีประเทศท่ีอยูไ่กลออกไป และใชร้ะยะเวลา
ในการขนส่งนานจะมีการส่งออกในลกัษณะของเห็ดแปรรูป (แห้งและบรรจุกระป๋อง) อาทิ สหรัฐฯ 
และยโุรป เป็นตน้  DP
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             ภาพท่ี 2 มูลค่าการส่งออกของเห็ดไทยไปยงัประเทศของอาเซียน 
ท่ีมา: . เอกสารการสัมมนาทางวชิาการ”ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร เห็ดไทย ... กบัการกา้วสู่ประชาคม

”11 พฤษภาคม 2555 เศรษฐกิจอาเซียน

นอกจากน้ี เป็นท่ีสังเกตวา่ ยงัมีการส่งออกเห็ดตามแนวชายแดนอีกจ านวนมากท่ีอาจจะไม่ไดมี้
การบนัทึกตวัเลขสถิติ ดงันั้น นอกจากการผลิตเพื่อบริโภคภายในประเทศแลว้ ยงัมีโอกาสท่ีจะส่งออก
ไปยงัตลาดต่างประเทศไดด้ว้ย ซ่ึงหน่วยงานภาครัฐควรเขา้มาส่งเสริมการเพาะเห็ดให้เป็นอาชีพอยา่ง
จริงจงั และมีการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานในการผลิตอยา่งต่อเน่ือง  
 2. การจัดการวสิาหกจิฟาร์มเห็ดในภาวะการแข่งขัน 

การท าฟาร์มเพาะเห็ดเป็นอีกหน่ึงอาชีพท่ีไดรั้บความนิยมอยา่งแพร่หลาย และไดมี้การพฒันา
มาเป็น เวลานานกวา่ 60 ปี จากเดิมท่ีมีการเพาะเห็ดเพื่อการบริโภคภายในครัวเรือนเพาะเห็ดเพียงไม่ก่ี
ชนิดและมีการท าเป็นอาชีพ เสริมขนาดเล็กเพื่อเพิ่มรายไดใ้หก้บัครัวเรือน จนกระทัง่มีการน าเทคโนโลยี
มาใชใ้นการเพาะเห็ดมากข้ึนมีการวิจยัและพฒันาทั้งดา้นปริมาณและคุณภาพในการผลิต   ประกอบกบั
ความหลากหลายของเห็ดท่ีเพาะมีมากข้ึนทาให้การท าฟาร์มเห็ดกลายเป็นอีกหน่ึงอาชีพท่ีสร้างรายได้
ให้กบัผูป้ระกอบการไม่นอ้ยซ่ึงปัจจุบนัมีกวา่ 7,152 ครัวเรือนท่ีประกอบอาชีพเพาะ เห็ด   และกระจาย
อยูท่ ัว่ทุกจงัหวดั สามารถสร้างรายไดใ้นแต่ละปี ไม่ต ่ากวา่ 7,000 ลา้นบาท  โดยเฉพาะเห็ดเพาะถุงนบัวา่
มีศกัยภาพในการผลิตสูงมาก อาทิ เห็ดเข็มทอง เห็ดโคนญ่ีปุ่น (เห็ดยานางิ) เห็ดฟาง เห็ดนางฟ้า 
เห็ดหอม เห็ดนางรม เป็นตน้ ซ่ึงตลาดให้การตอบรับดีและมีแนวโนม้ขยายตวัเพิ่มข้ึนดว้ยความท่ีวา่เห็ด
มีรสชาติอร่อย มีคุณค่าทางโภชนาการ และมีหลาย ชนิดให้เลือกบริโภค จนท าให้มีเกษตรกรและ
ผูป้ระกอบการท่ีสนใจหนัมาท าฟาร์มเห็ดกนัมากข้ึน 
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      ภาพท่ี 3 สถานการณ์การผลิตปี2553  
ท่ีมา: . เอกสารการสัมมนาทางวชิาการ”ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร เห็ดไทย ... กบัการกา้วสู่ประชาคม

”11 พฤษภาคม 2555 เศรษฐกิจอาเซียน

   (1).รูปแบบของการเพาะเห็ดในปัจจุบัน สามารถแบ่งได้ เป็น 3 ประเภท ดังนี ้ 
1) .การเพาะเห็ดในถุงพลาสติก คือ การน าข้ีเล่ือยหรือวสัดุการเกษตรอ่ืนๆ มาเป็นวสัดุเพาะ โดย

ผสมอาหารเสริม บรรจุถุงพลาสติกนาไปน่ึงฆ่าเช้ือแลว้ใส่เช้ือเห็ดท่ีจะผลิตขายในทอ้งตลาด เช่น เห็ด
นางฟ้า เห็ดนางรม เห็ดหูหนู เห็ดหอม เห็ดขอนขาว เห็ดลม เห็ดเป๋าฮ้ือและเห็ดหลินจือ เป็นตน้ ใชเ้วลา
ในการเก็บประมาณ 3 เดือน-1 ปี ข้ึนอยูก่บั ชนิดเห็ด เป็นวิธีท่ีไดรั้บความนิยมอยา่งมากในปัจจุบนั โดย
สามารถหาซ้ือกอ้นเห็ดหรือเช้ือเห็ดมาทาการเพาะไดเ้ลย หรือในกรณีท่ีมีความช านาญแลว้ยงัสามารถ
สร้างรายไดเ้พิ่มข้ึนโดยการเพาะเช้ือเห็ดหรือกอ้นเห็ดจ าหน่าย  

ภาพท่ี 4 การเพาะเห็ดในถุงพลาสติก 
ท่ีมา: ฟาร์มเพาะเห็ดชุมชนบา้นคลองหวัชา้ง 

2)   การเพาะเห็ดกลางแจ้ง ไดแ้ก่ การเพาะเห็ดฟาง เป็นเห็ดท่ีมี ปริมาณมากท่ีสุดของเห็ดใน
ประเทศไทย การเพาะใชฟ้างขา้ว เปลือกถัว่เขียว เปลือกมนัสาปะหลงั ทะลายปาลม์ หรือวสัดุการเกษตร
อ่ืนๆ ท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ิน การเพาะเห็ดเป็นแบบกองเต้ียจะใชเ้วลาในการเพาะ 10 – 15 วนั  
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ภาพท่ี 5 การเพาะเห็ดกลางแจง้ 
ท่ีมา: ฟาร์มเพาะเห็ดชุมชนบา้นคลองหวัชา้ง 

3)    การเพาะเห็ดในโรงเรือนแบบอุตสาหกรรม ไดแ้ก่การเพาะเห็ดฟาง เห็ดแชมปิญอง เห็ดเข็ม
ทอง เห็ดถัว่ ซ่ึงตอ้งใชเ้ทคโนโลยีสูงกวา่การเพาะเห็ดโดยวิธีอ่ืน ลงทุนสูงในระยะเร่ิมแรก แต่สามารถ
ควบคุมอุณหภูมิ ความช้ืนและเพาะไดต้ลอดทั้งปี  
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 6 การเพาะเห็ดในโรงเรือนแบบอุตสาหกรรม  
ท่ีมา: ฟาร์มเพาะเห็ดชุมชนบา้นคลองหวัชา้ง 

(2)  การเตรียมการเพาะเห็ด : การคัดเลอืกเห็ด โดยต้องค านึงถึงปัจจัยต่างๆ ดังนี ้ 
1)  พืน้ที่ หรือสถานทีต่ั้งฟาร์ม  
จะตอ้งอยูไ่ม่ห่างจากตลาดหรือแหล่งรับซ้ือ จะตอ้งมีการคมนาคมท่ีสะดวก เน่ืองจากเห็ดมีการ

เน่าเสียไดง่้าย และจะตอ้งท าการจ าหน่ายภายใน 1-2 วนัหลงัจากท่ีมีการเก็บดอกเห็ดแลว้  
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2)  ความต้องการของตลาดหรือแหล่งรับซ้ือ  
ก่อนท่ีจะเร่ิมตน้ท าวสิาหกิจ ส่ิงแรกท่ีจะตอ้งพิจารณา คือ ตลาดหรือแหล่งรับซ้ือเห็ด ซ่ึงจะตอ้ง

มีขนาดใหญ่พอท่ีจะรองรับผลผลิตท่ีก าหนดไวใ้นเป้าหมายได้ และหลงัจากนั้นก็ท าการผลิตเห็ดให้ตรง
กบัความตอ้งการของตลาด  

3) ดูสภาพแวดล้อมทีเ่หมาะสมกบัการเพาะเห็ด  
ผูป้ระกอบการจะตอ้งท าการศึกษาสภาพแวดลอ้มบริเวณท่ีจะท าวิสาหกิจฟาร์มเพาะเห็ด วา่มี

ความเหมาะสมกบัการเจริญเติบโตของเห็ดมากนอ้ยแค่ไหน มีวสัดุสาหรับการเพาะใดบา้งท่ีสามารถหา
ไดง่้ายภายในทอ้งถ่ิน ท่ีจะสามารถช่วยประหยดัตน้ทุนได ้ในกรณีท่ีวสัดุเพาะมีราคาสูงข้ึน  

4) การเตรียมความพร้อมส าหรับขั้นตอนการเพาะเห็ด  
หลงัจากท่ีท าการความตอ้งการของตลาด และสภาพภูมิอากาศและท าเลท่ีตั้งของฟาร์มแล้ว 

ขั้นตอนต่อไปในการด าเนินงาน คือ ขั้นตอนการเร่ิมเพาะเห็ด โดยมีรายละเอียดเบ้ืองตน้ ดงัน้ี 
4.1) การเลอืกระบบการผลติเช้ือเห็ด  
โดยปกติแลว้การเร่ิมตน้ผลิตเช้ือเห็ดจะมีดว้ยกนัหลายขั้นตอน ข้ึนอยูก่บัความพร้อมและความ

ช านาญของผูป้ระกอบการ อยา่งไรก็ตาม ส าหรับผูป้ระกอบการรายใหม่ท่ีเพิ่งเร่ิมตน้ท าวิสาหกิจ ในช่วง
แรกควรซ้ือเช้ือเห็ด หรือกอ้นเห็ดท่ีทาส าเร็จรูปไวแ้ลว้ เพื่อเป็นการลดความเส่ียงจากการท ากอ้นเช้ือเสีย 
แต่หลงัจากท่ีมีความรู้ความช านาญมากข้ึนอาจจะเร่ิมผลิตกอ้นเช้ือเห็ดดว้ยตนเอง จะท าให้ประหยดั
ตน้ทุนลงได ้

4.2) การเลอืกวธีิการเพาะเห็ด  
แตกต่างกนัไปข้ึนอยูก่บัชนิดของเห็ดท่ีจะท าการเพาะ รวมถึงเงินลงทุนวา่มีมากนอ้ยเพียงให้ ถา้

ท าเป็นวิสาหกิจอย่างจริงจงั อาจจะตอ้งท าเป็นโรงเรือนเพาะซ่ึงจะใชเ้งินในการลงทุนช่วงแรกสูง แต่
หากเทียบกบัผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บก็ค่อนขา้งคุม้ค่าเช่นกนั แต่ถา้ท าเพื่อการคา้เป็นอาชีพเสริม หรือมี
ตลาดรองรับขนาดเล็กไม่ใหญ่มาก ก็อาจจะเพาะแตกต่างกนัไป เช่น เพาะในถุง เพาะในตะกร้า หรือ
เพาะกลางแจง้ เป็นตน้ 

4.3) การเตรียมวสัดุเพาะเห็ด  
แตกต่างกนัไปตามชนิดของเห็ดท่ีจะท าการเพาะ แบ่งเป็น  (ก). การเตรียมวสัดุท่ีจ  าเป็นตอ้ง

หมกั เช่น การท าปุ๋ยเพาะเห็ดฟางในโรงเรือนแบบอุตสาหกรรม หรือแมก้ระทัง่ข้ีเล่ือยไมเ้บญจพรรณ ซ่ึง
จ าเป็นตอ้งกองหมกัทิ้งไวก่้อน (ข). การเตรียมวสัดุท่ีไม่จ  าเป็นตอ้งหมกั เช่น ฟางส าหรับเพาะเห็ดฟาง
แบบกองเต้ีย และข้ีเล่ือยไมย้างพารา สาหรับเพาะเห็ดถุงชนิดต่างๆ เป็นตน้ 

4.4) การดูแลรักษา  
เร่ิมตั้งแต่การบ่มเช้ือ การบงัคบัใหอ้อกดอก การใหน้ ้า และการเก็บดอก ขอ้มูลท่ีจ าเป็นตอ้ง

ทราบ ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสม เช่น ปริมาณก๊าซออกซิเจน และคาร์บอนไดออกไซด์ อุณหภูมิ 
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ความช้ืนความเป็นกรดเป็นด่าง ในระยะความเจริญต่างๆของเห็ดแต่ละชนิด ซ่ึงนบัวา่จ าเป็นในการ
ใหผ้ลผลิตเป็นอยา่งยิง่ 

(3)   การเตรียมตลาดหรือแหล่งซ้ือขายเพือ่การค้า 
1)  การตลาดขนาดเลก็  
 ผลผลิตเห็ดมีจานวนไม่มากนกั อาจจะประมาณ 30 - 50 กิโลกรัมต่อวนั และผูผ้ลิตเป็นผูท่ี้ขาย
ปลีกเอง ลกัษณะการจ าหน่าย อาจมีการจ าหน่ายเป็นถุง หรือวางขายเป็นกิโลกรัม ตลาดแบบน้ีเป็น
การตลาดแบบง่ายๆ สามารถน าเห็ดไปขายท่ีตลาด หรือจะวางขายหนา้บา้นก็ไดเ้ช่นกนั  
2)  การตลาดขนาดกลาง  
 ผลผลิตเห็ดตอ้งมีจานวน 50 - 500 กิโลกรัม / วนั ซ่ึงมีจ านวนมากพอสมควร ผูผ้ลิตจ าเป็น
จะตอ้งเตรียมหาแหล่งรับซ้ือแบบราคาส่งไวด้ว้ยก่อนด าเนินวิสาหกิจ เพราะคงไม่สามารถขายปลีกได้
หมด มีการขยายตลาด โดยการท าเป็นเห็ดแปรรูปเพื่อฝากขายตามร้านคา้ต่างๆ เช่น เห็ดอบกรอบ 
ไอศกรีมเห็ด เป็นตน้ ซ่ึงอาจจะท าเป็นลกัษณะของผลิตภณัฑ์ OTOP เป็นตน้  
3)  การตลาดขนาดใหญ่  
 ผลผลิตเห็ดของเราจะอยูท่ี่ 500 กิโลกรัมข้ึนไปต่อวนั หรือมากพอท่ีจะท าเป็นฟาร์มเห็ดขนาด
ใหญ่ได ้การตลาดขนาดใหญ่น้ี จะตอ้งมีเห็ดพอเพียงท่ีจะให้พ่อคา้ หรือแม่คา้มารับท่ีหนา้ฟาร์มเห็ดได้
เลย สามารถขยายตลาด โดยการน าเห็ดไปแปรรูปเป็นสินคา้จากเห็ดชนิดอ่ืนๆ เช่น เห็ดอบแห้งส่งขาย 
หรือจะแปรรูปในลกัษณะต่างๆ เพื่อส่งตามร้านจ าหน่ายของฝาก หรือตามหา้งสรรพสินคา้ เป็นตน้  

(4).ต้นทุนในการท าฟาร์มเพาะเห็ดขั้นต้น 
ส าหรับตน้ทุนในการลงทุนท าวิสาหกิจฟาร์มเพาะเห็ด จะแตกต่างกนัไปข้ึนอยู่กับขนาด 

รูปแบบการเพาะเห็ด และชนิดของเห็ด ซ่ึง ไดท้  าการสรุปตน้ทุนในการเร่ิมตน้ท าวิสาหกิจฟาร์มเพาะ
เห็ด   และผลตอบแทนท่ีคาดวา่จะไดรั้บในเบ้ืองตน้ โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี  

1)  ต้นทุนคงที่: ค่าใชจ่้ายในการสร้างโรงเรือน ซ่ึงจะแตกต่างกนัไปตามขนาดของโรงเรือน 
และวสัดุอุปกรณ์ท่ีใช้ โดยจะใช้เงินทุนเร่ิมตน้ตั้งแต่หลกัไม่ก่ีพนับาท จากการเลือกใช้วสัดุท่ีมีอยู่ใน
ธรรมชาติ เช่น ไมไ้ผ ่ ฟาง ใบจาก หรือตาข่าย ไปจนถึงการลงทุนท าโรงเรือนหลกัหลายหม่ืนบาท 
ส าหรับโรงเรือนมาตรฐาน ท่ีสามารถเพาะเห็ดไดจ้  านวนมาก อีกทั้งยงัมีอุปกรณ์อ่ืนๆเสริม เช่น พดัลม
ดูดอากาศ เคร่ืองท าไอนา้ เป็นตน้  

2)  ต้นทุนผนัแปร: ค่าใชจ่้ายส่วนใหญ่จะอยูท่ี่เช้ือเห็ดหรือกอ้นเห็ดเพื่อใชส้ าหรับเพาะ (กรณีท่ี
ไม่ไดผ้ลิตกอ้นเช้ือเห็ดเอง ซ่ึงเหมาะส าหรับผูป้ระกอบการรายใหม่ท่ีเพิ่งเร่ิมตน้ท าวสิาหกิจ) โดยตน้ทุน
ของกอ้นเห็ดและผลตอบแทนท่ีไดรั้บจะแตกต่างกนัไป ซ่ึงพอจะยกตวัอยา่งได ้ดงัตารางท่ี1 
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ตารางท่ี 1 ต้นทุนในการท าฟาร์มเพาะเห็ดขั้นต้น 

ชนิดเห็ด เห็ดนางรม เห็ดหอม เห็ดนางฟ้า 

ตน้ทุน/กอ้น (บาท) 4 5 4 
ความจุ (กอ้น/โรง) * 2000 1000 2000 
ผลผลิต (กก./โรง) 520กก2รุ่น 120กก 400กก2รุ่น 
ราคาผลผลิต (บาท/กก.) ** 110-130 130-160 30-40 
ระยะเวลาเก็บผลผลิต(วนั) 106 70 66 
ตน้ทุนผนัแปรทั้งหมด(บาท) 8000 5000 8000 
รายไดสุ้ทธิ (บาท/โรงเรือน) 57200 15600 12000 
ก าไร (บาท/โรงเรือน) 49200 10600 4000 
ท่ีมา: ศูนยศึ์กษาการพฒันาห้วยฮ่องไคร้อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
หมายเหตุ:  *การผลิตเห็ดในโรงเรือนเปิดดอก ขนาด 4 x 6 เมตร 

**ราคาท่ีใชใ้นการคานวณจากสานกังานเศรษฐกิจการเกษตร 
(5)  การวเิคราะห์(SWOT).จุดแข็ง-จุดอ่อน-โอกาส-อุปสรรค ของวสิาหกจิฟาร์มเห็ด 
อาชีพวิสาหกิจฟาร์มเพาะเห็ด เป็นอีกหน่ึงอาชีพท่ีมีความน่าสนใจอยูไ่ม่นอ้ย แต่ถึงกระนั้น คง

ปฏิเสธไม่ไดว้า่การแข่งขนัท่ีรุนแรงสามารถเกิดข้ึนไดก้บัทุกวิสาหกิจ และจากแนวโนม้การเติบโตของ
วสิาหกิจฟาร์มเพาะเห็ดท่ีเพิ่มสูงข้ึนในอนาคต อาจจะน ามาซ่ึงการเผชิญการแข่งขนัท่ีรุนแรงมากข้ึน ทั้ง
จากผูท่ี้ท  าวิสาหกิจเพาะเห็ดในประเทศไม่ว่าจะเป็นรายเก่าหรือรายใหม่ รวมถึงยงัตอ้งเผชิญกบัการ
แข่งขนัจากเห็ดท่ีนาเขา้จากต่างประเทศ โดยเฉพาะจีนและเวยีดนาม ซ่ึงมีราคาจาหน่ายท่ีค่อนขา้งถูกกวา่
ไทย และไทยมีอตัราการน าเขา้ท่ีเพิ่มสูงข้ึน โดยเฉพาะเห็ดท่ีไทยไม่สามารถผลิตได ้ หรือผลิตไดไ้ม่
เพียงพอกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคในประเทศ เช่น เห็ดเยือ่ไผ ่เห็ดเขม็ทอง เป็นตน้  
ภาพท่ี 7 การน าเขา้เห็ดของไทยจากประเทศในอาเซียน  

 
ท่ีมา: . เอกสารการสัมมนาทางวชิาการ”ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร เห็ดไทย ... กบัการกา้วสู่ประชาคม

”11 พฤษภาคม 2555 เศรษฐกิจอาเซียน
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 1) Strengths  
1.1)ไดรั้บความนิยมในการบริโภค มีหลากหลายชนิด รสชาติ
อร่อยและมีคุณค่าทางโภชนาการ อีกทั้งยงัน าไปประกอบเป็น
อาหารไดค้่อนขา้งหลากหลาย ไม่วา่จะเป็นตม้ ผดั แกงหรือ
ทอด นอกจากน้ี ยงัมีเห็ดแปรรูปต่างๆ เช่น ขา้วเกรียบเห็ด 
แหนมเห็ด เยลล่ีเห็ด เฉาก๊วยเห็ด และคุกก้ีเห็ด เป็นตน้  
1.2)เป็นอาชีพท่ีสามารถหาวสัดุเหลือใชต้ามธรรมชาติ หรือท่ีมี
อยูใ่นทอ้งถ่ินมาใชส้าหรับการเพาะเห็ดไดง่้าย อีกทั้งยงัใช้
พ้ืนท่ีในการเพาะนอ้ยกวา่เม่ือเทียบกบัพืชเศรษฐกิจท่ีส าคญั
อ่ืนๆ  
1.3)การเขา้สู่ตลาดสามารถท าไดง่้าย และตน้ทุนในการลงทุน
ไม่สูงมากนกั จึงเหมาะส าหรับผูป้ระกอบการท่ีสนใจเร่ิมตน้
ท าวสิาหกิจเป็นอาชีพหลกัหรืออาชีพเสริม  

2)Weaknesses  
2.1)เกิดการเน่าเสียง่าย ผูป้ระกอบการจะตอ้งมีตลาดท่ี
แน่นอน เพราะส่วนใหญ่ถา้มีการเก็บดอกเห็ดแลว้จะตอ้ง
ท าการขายใหไ้ดภ้ายใน 1-2 วนั ไม่สามารถเก็บรักษาไวไ้ด้
นาน  
2.2)ตอ้งมีการดูแลเอาใจตลอดเวลาและต่อเน่ือง เน่ืองจาก 
การเพาะเห็ดค่อนขา้งยาก อาจท าใหไ้ม่คุม้ทุน และหากท า
ไม่ต่อเน่ือง ไม่มีเห็ดส่งตลาด ก็จะท าใหเ้สียตลาดไดอ้ยา่ง
ง่ายดาย  
2.3)ขาดการเช่ือมโยงเครือข่ายการผลิตและการตลาด ท าให้
ระบบการจดัการดา้นการกระจายสินคา้มีความล่าชา้ และ
บางคร้ังหากมีผลผลิตมากเกินไป ก็จะไม่มีตลาดมารองรับ  

3) Opportunities  
3.1)กระแสการใส่ใจสุขภาพของผูบ้ริโภคทั้งคนไทยและ
ต่างชาติท่ียงัคงมีอยูอ่ยา่งต่อเน่ือง ท าใหค้วามตอ้งการบริโภค
เห็ดยงัมีโอกาสเติบโตไดสู้ง ไม่วา่จะเป็น การบริโภคใน
ประเทศ อาทิ อาหารมงัสวรัิติ หรือท าเป็นชุดของขวญัออกมา
จ าหน่ายตามโอกาสส าคญัต่างๆ เช่น วนัปีใหม่ วนัพอ่ วนัแม่ 
เป็นตน้ หรือตลาดส่งออกท่ีมีแนวโนม้ขยายตวัเพ่ิมข้ึน โดย
ตลาดส่งออกท่ีส าคญั ไดแ้ก่ อาเซียน ญ่ีปุ่น สหรัฐฯ ยโุรป เป็น
ตน้ ซ่ึงจะมีความตอ้งการท่ีแตกตา่งกนัไปตามชนิดของเห็ด  
3.2)การวจิยัและพฒันาประโยชนข์องเห็ดอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือต่อ
ยอดไปสู่วสิาหกิจอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง ท าใหค้วามตอ้งการเห็ดมี
ตลาดท่ีกวา้งขวางข้ึน อาทิ ยารักษาโรค เคร่ืองส าอาง และ
ผลิตภณัฑอ์าหารเสริม เป็นตน้  
3.3)ผลจากการเปิดเสรี AEC ก็นบัเป็นโอกาสในการขยายการ
ส่งออกเห็ดไปยงัประเทศต่างๆในอาเซียน ไม่วา่จะเป็น 
สิงคโปร์ และมาเลเซีย ซ่ึงนบัเป็นตลาดส่งออกท่ีส าคญัของ
ไทย  

4)Threats  
4.1)วสัดุท่ีใชเ้พาะเห็ดขาดแคลนและมีราคาสูงในบางช่วง 
ซ่ึงส่งผลกระทบตอ่การบริหารจดัการทางดา้นตน้ทุน 
ดงันั้น ผูป้ระกอบการจะตอ้งบริหารจดัการ และเตรียมแผน
รับมือกบัปัญหาดงักล่าว  
4.2)สภาพภูมิอากาศและการเกิดโรคระบาดในเห็ด นบัเป็น
อุปสรรคส าคญัในการท าวสิาหกิจ ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อ
ปริมาณและคุณภาพของเห็ดได ้ดงันั้น ผูป้ระกอบการ
จะตอ้งเอาใจใส่ในการดูแลเพาะดอกเห็ดตลอดเวลาและ
ต่อเน่ือง  
4.3)เผชิญการแข่งขนัท่ีรุนแรงจากผูป้ระกอบการรายใหม่
ในประเทศ รวมถึงเห็ดน าเขา้จากต่างประเทศ ซ่ึงมีราคาถูก
กวา่ไทย เช่น จีน และเวยีดนาม  
4.4)การเปิดเสรี AEC ก็อาจจะน ามาซ่ึงการแข่งขนัท่ีรุนแรง
จากเห็ดน าเขา้จากอาเซียนดว้ยเช่นกนั ซ่ึงมีราคาจ าหน่ายท่ี
ค่อนขา้งถูกกวา่ตลาดในประเทศ โดยเฉพาะเวยีดนาม  

ท่ีมา: *ศูนยว์จิยัธนาคารกสิกรไทย.(2556). แนวโนม้การตลาดเห็ด.SME Analysis 
         *ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร.(2555) . เอกสารการสัมมนาทางวชิาการ”เห็ดไทย ... กบัการกา้วสู่

”11 พฤษภาคม 2555  อยา่งไรประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน   ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต  จงัหวดัปทุมธานี

ก็ตาม จากขอ้มูลขา้งตน้ จะเห็นวา่ ปริมาณความตอ้งการเห็ดเพื่อการบริโภคและใชใ้นอุตสาหกรรมท่ี
เก่ียวขอ้งภายในประเทศ รวมถึงโอกาสในการส่งออกเห็ดของไทยยงัคงมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนอีกมาก แต่
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ส าหรับผูป้ระกอบการรายใหม่ท่ีสนใจ การจะท าให้วิสาหกิจประสบความส าเร็จก็คงไม่ใช่เร่ืองง่ายนกั 
ซ่ึงผูป้ระกอบการท่ีสนใจในวิสาหกิจฟาร์มเพาะเห็ดจะตอ้งท าการศึกษาขอ้มูลรายละเอียดค่อนขา้งมาก
ก่อนท่ีจะลงมือท าควรพิจารณาถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของการด าเนินวิสาหกิจ เพื่อ
น ามาประกอบการตดัสินใจลงทุน และการวางแผนวิสาหกิจในระยะยาวต่อไป ทั้งน้ี เพื่อลดความเส่ียง
ในการท าวสิาหกิจและส่งผลใหว้สิาหกิจประสบความส าเร็จไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
 
 

3.แนวทางเศรษฐกจิสีฟ้าสร้างงานสร้างกระแสเงินสดใหม่ในการท าฟาร์มเห็ดจากกากกาแฟ 
(1)ความหมายเศรษฐกิจสีฟ้า 

เศรษฐกิจสีฟ้าเป็นแนวคิดของ Gunter Puali  ท่ีไดส้รุปจาก บทวิจารณ์หนงัสือThe Blue 
Economy-10 Years,100Innovations 100 Million Jobs. วารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสารธารณะ 
มศว.(เรณู สุขารมณ์และยวุดีคาดการณ์ไกล.:2554) นกัเศรษฐศาสตร์ ท่ีจะน าเสนอเพื่อช้ีน าสังคมจากงาน
วชิาการ   ซ่ึงแนวคิดเศรษฐกิจสีฟ้ามีววิฒันาการโดยผสมผสานเศรษฐกิจสีเขียวและเศรษฐกิจพอเพียงอนั
เป็นประโยชน์ต่อการพฒันาเศรษฐกิจของชุมชนอยา่งย ัง่ยนืแนวทางของ เศรษฐกิจสีฟ้าเป็นศรษฐกิจเกิด
ใหม่ท่ีจะสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้ชุมชนและไม่ขาดแคลน  ทรัพยากร ท่ีกล่าวในเศรษฐกิจสีฟ้าเป็น
เศรษฐกิจบนพื้นฐานท่ีของทุกอย่างท่ีช่วยในการรักษาสภาพแวดล้อมและลดปริมาณของทรัพยากรท่ี
ขาดแคลน (วตัถุดิบ น ้ า ป่าไม ้ แร่ธาตุและผกั) ให้เสียนอ้ยท่ีสุดของการรีไซเคิลเศษและของเสียเหล่าน้ี
ใหเ้ป็นศูนย(์Zero Waste) และผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มใน'อากาศ น ้าและท่ีดินนอ้ยท่ีสุด  เศรษฐกิจสีฟ้า
ได้มีวิเคราะห์คน้ควา้วิจยัเพื่อสร้างนวตักรรมโดยให้ความส าคญัต่อนวตักรรมทางฟิสิกส์ท่ีก่อให้เกิด
ผลผลิตใหม่ท่ีเกิดจากการประยกุตต์ามหลกัธรรมชาติดว้ยวธีิการแบบใหม่เกิดการสร้างเส้นทางการผลิต
ท่ีไดร้ายไดจ้ากกระแสเงินสดข้ึนใหม่จากหลากหลายผลิตภณัฑ ์
(2)หลกัการของเศรษฐกิจสีฟ้า(The Blue Economy) 

• การแกไ้ขปัญหาเป็นหลกัการเบ้ืองตน้และท่ีส าคญัตอ้งอยูบ่นฐานของหลกัฟิสิกส์  ควรค านึงถึง
ปัจจยัดา้นแรงดนั อุณหภูมิ  เป็นตน้ 

• ทดแทนส่ิงต่างๆดว้ยความวา่งเปล่า  ควรตั้งค  าถามต่อทรัพยากรใดๆวา่มีความจ าเป็นต่อการ
ผลิตหรือไม่ 

•  ระบบธรรมชาติเป็นการสร้างสารอาหารทีต่อเน่ืองเช่ือมโยง  สสารและพลงังาน .. ของเสีย
ไม่ไดมี้อยูจ่ริง ผลพลอยไดใ้ดๆจะกลายเป็นแหล่งก าเนิดของผลิตภณัฑใ์หม่  

• ธรรมชาติววิฒันาการจากสปิช่ีส 2-3 ชนิดไปสู่ความหลายหลายทางชีวภาพ  ความมัง่คัง่จึง
หมายถึงความหลากหลาย  การก าหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมจึงเป็นส่ิงท่ีตรงกนัขา้ม  
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• ธรรมชาติ จดัใหมี้ช่องวา่งหรือใหโ้อกาสส าหรับผูป้ระกอบการ ผูซ่ึ้งท ามากกวา่ดว้ยส่ิงท่ีนอ้ย
กวา่  ธรรมชาติเป็นส่ิงตรงขา้มกบัการผกูขาดในธรรมชาติทุกส่ิงเป็นส่ิงท่ียอ่ยสลายได ้มนัเป็น
เพียงเร่ืองของกาลเวลา  

• ในระบบธรรมชาติ ทุกส่ิงเช่ือมต่อกนัและววิฒันาการไปสู่การพึ่งพาอาศยักนัและกนั 
• ในธรรมชาติ น ้า อากาศ และดิน เป็นของกลาง  อิสระ และมีมากมาย 
• ในธรรมชาติ กระบวนการหน่ึงก่อใหเ้กิดผลไดห้ลายอยา่ง 
• ระบบธรรมชาติ จะแบ่งปันความเส่ียง ความเส่ียงหน่ึงๆเป็นตวักระตุน้ส าหรับการสร้าง

นวตักรรม 
• ธรรมชาติมีประสิทธิภาพ ดงันั้น ธุรกิจท่ีย ัง่ยนืจะใชป้ระโยชน์สูงสุดจากวสัดุและพลงังานท่ีมี

อยู ่ ซ่ึงจะช่วยลดราคาต่อหน่วยใหก้บัผูบ้ริโภคธรรมชาติจะมองหาความเหมาะสมใหก้บัทุกส่ิง
ในธรรมชาติ ส่ิงท่ีเป็นลบจะถูกเปล่ียนเป็นบวก ปัญหาคือโอกาส 

• ธรรมชาติแสวงหาการประหยดัต่อขอบเขต นวตักรรมทางธรรมชาติหน่ึงอยา่งจะให้
ผลตอบแทนหลากหลายกบัทุกส่ิง 

• การสนองตอบต่อความจ าเป็นพื้นฐานในส่ิงท่ีเรามี เป็นการน าเอานวตักรรมท่ีไดรั้บแรงบนัดาล
ใจจากธรรมชาติไปก่อใหเ้กิดผลตอบแทนท่ีหลากหลาย ไดแ้ก่ งาน ทุนทางสังคม การใหส่ิ้งท่ี
มากกวา่ดว้ยส่ิงท่ีนอ้ยกวา่และน่ีคือเศรษฐกิจสีน ้าเงิน (Blue Economy) 

 (3). ตวัอยา่งเศรษฐกิจสีฟ้าสร้างกระแสเงินสดใหม่ในการท าฟาร์มเห็ดจากกากกาแฟ

 

       ภาพท่ี 8 ตวัอยา่งเศรษฐกิจสีฟ้าสร้างกระแสเงินสดใหม่ 
ท่ีมา: ยวุดี  คาดการณ์ไกล.(2558)PTT น าเสนอThe Blue Economy- “การท าฟาร์มเห็ดจากกากกาแฟ “   
        จากภาพท่ี 8 คือตวัอยา่งเศรษฐกิจสีฟ้าสร้างกระแสเงินสดใหม่จาก เรณู สุขารมณ์และยวุดี  
คาดการณ์ไกล.(2554) บทวิจารณ์หนงัสือThe Blue Economy-10 Years,100Innovations 100 Million 
Jobs. วารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสารธารณะ มศว.เร่ือง “การท าฟาร์มเห็ดจากกากกาแฟ “   
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กากกาแฟท่ีเป็นของเหลือเป็นกากร้อยละ 99.8 จากการชงกาแฟแต่ละแก้วกระบวนการตาม
แนวคิดเศรษฐกิจสีฟ้าน ากากกาแฟของเหลือทิ้งเหล่าน้ีถูกน าไปเพาะเห็ดหอมท่ีเจริญเติบโตไดดี้จากกาก
กาแฟซ่ึงทดแทนการตดัท าลายป่า   กากกาแฟและกากเห็ดของเหลือทิ้งเหล่าน้ีเป็นอาหารท่ีดีของหมูแต่
ละผลิตภณัฑก์ลายเป็นท่ีมาของรายไดจ้ากการขายกากกาแฟ รายไดจ้ากการขายเห็ดหอมและรายไดจ้าก
การขายหมู 
4.ข้อเสนอแนะ 
(1)  ขอ้เสนอแนะดา้นวสัดุเพาะเห็ด 

วสัดุเพาะเห็ด เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงอีกประการหน่ึง เน่ืองจากวสัดุเพาะเห็ดเป็น
ส่ิงจ าเป็น บางทอ้งถ่ินมีราคาสูงตอ้งน าเขา้จากท่ีอ่ืน โดยเฉพาะข้ีเล่ือยไมย้างพาราท่ีตอ้งสั่งจากภาคใต้
และภาคตะวนัออก ท าใหต้น้ทุนการผลิตสูงข้ึน จึงจ าเป็นตอ้งหาวสัดุมาทดแทน ถา้สามารถหาวสัดุใน
ทอ้งถ่ินไดก้็จะลดปัญหาเหล่าน้ีลงได ้ขณะน้ีไดมี้การทดลองใชว้สัดุเหลือใชท้างการเกษตรอ่ืนๆท่ี
สามารถหาไดใ้นทอ้งถ่ินมาเป็นวสัดุทดแทนในการเพาะเห็ดมากข้ึน และไดผ้ลผลิตเป็นท่ีน่าพอใจ เช่น 
ฟางขา้ว หญา้ ทะลายปาลม์ ชานออ้ย เป็นตน้ 

1)  การท าฟาร์มเห็ดจากฟางข้าวและท าปุ๋ยจากเศษฟางเหลอืจากฟาร์มเห็ด  
“   
                                                                                                  
  
 
                        
 
 
 
 

   รายได้จากเหด็และผลิตภณัฑ์ รายได้จากข้าวและฟาง

ข้าว 

      รายได้จากปุ๋ย 

ปุ๋ย 

ฟางข้าว 

     เห็ด 

ข้าว 

     รายได้จากเหด็ รายได้จากกากกาแฟ       รายได้จากหมู 

อาหารหมู กากกาแฟ เห็ด 
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     เห็ด 

     เห็ด 

ฟางขา้วท่ีเป็นของเหลือเป็นฟาง จากการผลิตขา้วเปลือกจ านวนมาก กระบวนการตามแนวคิด
เศรษฐกิจสีฟ้าน าฟางขา้วของเหลือทิ้งเหล่าน้ีถูกน าไปเพาะเห็ดท่ีเจริญเติบโตไดดี้จากฟางขา้วซ่ึงทดแทน
การเผาป่าเพื่อใหเ้กิดเห็ดป่าในแต่ละปี   กากฟางและกากเห็ดของเหลือทิ้งเหล่าน้ีเป็นวตัถุดิบท่ีดีของการ
ผลิตปุ๋ยชีวภาพแต่ละผลิตภณัฑก์ลายเป็นท่ีมาของรายไดจ้ากการขายขา้วและฟางขา้ว รายไดจ้ากการขาย
เห็ดและรายไดจ้ากการขายปุ๋ยและการน าแบบจ าลองแนวทางเศรษฐกิจสีฟ้าเผยแพร่ไปในภูมิภาคท่ีมีการ
เก็บเห็ดป่า ใหค้นท่ีประกอบอาชีพเก็บเห็ดป่าลดการเผาป่า. 
2) แนวทางการท าฟาร์มเห็ดจากทะลายปาล์มและท าปุ๋ยจากเศษทะลายปาล์มเหลอืจากฟาร์มเห็ด “   
 
                                              ปาล์ม                                           ทะลายปาล์ม   
  
 
                       ปุ๋ย 
 
 
                                                                                                                
 

ทะลายปาล์มท่ีเป็นของเหลือ จากการผลิตน ้ามนัปาลม์จ านวนมาก กระบวนการตามแนวคิด
เศรษฐกิจสีฟ้าน าทะลายปาล์มของเหลือทิ้งเหล่าน้ีถูกน าไปเพาะเห็ดท่ีเจริญเติบโตไดดี้จากทะลายปาล์ม
ซ่ึงทดแทนการเผาป่าเพื่อให้เกิดเห็ดป่าในแต่ละปี   กากทะลายปาล์มและกากเห็ดของเหลือทิ้งเหล่าน้ี
เป็นวตัถุดิบท่ีดีของการผลิตปุ๋ยชีวภาพแต่ละผลิตภณัฑก์ลายเป็นท่ีมาของรายไดจ้ากการขายปาลม์และ
ทะลายปาล์ม รายไดจ้ากการขายเห็ดและรายไดจ้ากการขายปุ๋ยและการน าแบบจ าลองแนวทางเศรษฐกิจ
สีฟ้าเผยแพร่ไปในภูมิภาคท่ีมีการเก็บเห็ดป่า ใหค้นท่ีประกอบอาชีพเก็บเห็ดป่าลดการเผาป่าในภูมิภาค
ได.้ 
3) แนวทางการท าฟาร์มเห็ดจากชานอ้อยและท าปุ๋ยจากเศษชานอ้อยเหลอืจากฟาร์มเห็ด “   
 
                                              อ้อย                                                 ชานอ้อย   
  
 
                       ปุ๋ย 
 
 

   รายได้จากเหด็และผลิตภณัฑ์ รายได้จากปาล์ม       รายได้จากปุ๋ย 

   รายได้จากเหด็และผลิตภณัฑ์ รายได้จากอ้อย       รายได้จากปุ๋ย 
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     เห็ด 

ชานอ้อยท่ีเป็นของเหลือ จากการผลิตน ้าตาลทรายจ านวนมาก กระบวนการตามแนวคิด
เศรษฐกิจสีฟ้าน าชานอ้อยของเหลือทิ้งเหล่าน้ีถูกน าไปเพาะเห็ดท่ีเจริญเติบโตไดดี้จากชานอ้อยซ่ึง
ทดแทนการเผาป่าเพื่อใหเ้กิดเห็ดป่าในแต่ละปี   กากชานอ้อยและกากเห็ดของเหลือทิ้งเหล่าน้ีเป็น
วตัถุดิบท่ีดีของการผลิตปุ๋ยชีวภาพแต่ละผลิตภณัฑก์ลายเป็นท่ีมาของรายไดจ้ากการขายออ้ยและชาน
อ้อย   รายไดจ้ากการขายเห็ดและรายไดจ้ากการขายปุ๋ยและถา้มีการน าแบบจ าลองแนวทางเศรษฐกิจสี
ฟ้าเผยแพร่ไปในภูมิภาคท่ีมีการเก็บเห็ดป่า ใหค้นท่ีประกอบอาชีพเก็บเห็ดป่าลดการเผาป่าเท่ากบัวา่สา
มาลดหมอกควนัลงได.้ 
 
4) แนวทางการท าฟาร์มเห็ดจากขีเ้ร่ือยไม้ยางพาราและท าปุ๋ยจากเศษขีเ้ร่ือยไม้ยางพาราที่เหลอืจาก
ฟาร์มเห็ด “   
 
                                      ไม้ยางพารา                                     ขีเ้ร่ือยไม้ยางพารา   
  
 
                       ปุ๋ย 
 
 
 
 
                                                                                                                
 

ขีเ้ร่ือยไม้ยางพาราท่ีเป็นของเหลือ จากการแปรรูปไมย้างจ านวนมาก กระบวนการตามแนวคิด
เศรษฐกิจสีฟ้าน าขี้เร่ือยไม้ยางพาราของเหลือทิ้งเหล่าน้ีถูกน าไปเพาะเห็ดท่ีเจริญเติบโตไดดี้จากขีเ้ร่ือย
ไม้ยางพาราซ่ึงทดแทนการเผาป่าเพื่อให้เกิดเห็ดป่าในแต่ละปี   กากขีเ้ร่ือยไม้ยางพาราและกากเห็ดของ
เหลือทิ้งเหล่าน้ีเป็นวตัถุดิบท่ีดีของการผลิตปุ๋ยชีวภาพแต่ละผลิตภณัฑ์กลายเป็นท่ีมาของรายไดจ้ากการ
ขายขีเ้ร่ือยไม้ยางพาราและยาง และไมย้าง   รายไดจ้ากการขายเห็ดและรายไดจ้ากการขายปุ๋ยและการน า
แบบจ าลองแนวทางเศรษฐกิจสีฟ้าเผยแพร่ไปในภูมิภาคท่ีมีการเก็บเห็ดป่า ให้คนท่ีประกอบอาชีพเก็บ
เห็ดป่าลดการเผาป่า. 
(2)ขอ้เสนอแนะทางการตลาด 
ตลาดนับเป็นหัวใจส าคัญของการท าวิสาหกิจ และเป็นปัจจยัท่ีผูป้ระกอบการจะตอ้งค านึงถึง เน่ืองจาก
เห็ดเป็นพืชท่ีเน่าเสียไดง่้ายชนิดหน่ึง ซ่ึงตอ้งประสบกบัปัญหาเช่นเดียวกบัพืชอ่ืนๆ ดงันั้น การเขา้ใจ

   รายได้จากเหด็และผลิตภณัฑ์ 
รายได้จากยางพารา 

ไม้ยางและขีเ้ร่ือย 
      รายได้จากปุ๋ย DP
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ระบบตลาดเป็นอยา่งดี จะท าใหส้ามารถวางแผนการผลิตไดส้อดคลอ้งกบัการตลาดได ้โดยเฉพาะถา้ได้
มีการด าเนินการการผลิตแบบครบวงจรทั้งในรูปแบบการส่งสดและแปรรูปจะท าให้ลดความเส่ียงใน
การผลิตลงได ้
(3)ขอ้เสนแนะทางดา้นเช้ือเห็ด 
เช้ือเห็ด นบัเป็นส่ิงท่ีผูป้ระกอบการจะตอ้งให้ความส าคญัเป็นอยา่งยิ่ง เน่ืองจากผูป้ระกอบการส่วนใหญ่
ท่ีเพิ่งเร่ิมตน้ท าวิสาหกิจจะตอ้งสั่งซ้ือเช้ือจากผูผ้ลิตเช้ือเห็ด ไม่วา่จะเป็นเห็ดฟางหรือเห็ดถุงก็ตาม หาก
ผูผ้ลิตเช้ือเกิดปัญหาในดา้นการผลิต ก็จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลผลิต และขณะน้ีประเทศไทยยงัไม่
มีพระราชบญัญติัคุม้ครองในส่วนของเช้ือพนัธ์ุเห็ด ดงันั้น ผูป้ระกอบการจะตอ้งพิจารณาเช้ือเห็ดท่ีซ้ือมา
อยา่งรอบคอบ และหน่วยงานภาครัฐจะตอ้งเขา้มาช่วยก ากบัดูแลในเบ้ืองตน้ โดยมีการทดสอบ หรือ
ตรวจสอบกระบวนการผลิต หรือใหค้  าปรึกษาแนะน าท่ีถูกตอ้งแก่ผูป้ระกอบการ 
(4)ขอ้เสนอทางดา้นศตัรูเห็ด 
ศัตรูเห็ด เป็นปัญหาท่ีเกิดควบคู่กบัการละเลยในเร่ืองของสุขอนามยั หรือการรักษาความสะอาดภายใน
ฟาร์ม ดงันั้น ผูผ้ลิตรายใหม่สามารถป้องกนัในส่วนน้ีไดต้ั้งแต่ตน้ ดว้ยการจดัระบบภายในฟาร์มให้อยู่
ในระบบมาตรฐานของฟาร์ม เช่น การจดัระบบการถ่ายเทอากาศ การแยกโรงเรือนบ่มกบัโรงเรือนเปิด
ดอก การหยุดพกัโรงเรือน ท าความสะอาดเป็นช่วงๆ การน าวสัดุท่ีเหลือจากการเพาะเห็ดมาใช้
ประโยชน์สูงสุด เช่น การน าไปท าปุ๋ยหมกั  
(5)ขอ้เสนอแนะดา้นขอ้มูลข่าวสาร 
ระบบข้อมูลข่าวสาร เน่ืองจากปัจจุบนัการคา้ขายแข่งขนักนัท่ีระบบขอ้มูลข่าวสารท่ีแม่นย  า ถูกตอ้ง ไม่
วา่จะเป็นขอ้มูลดา้นเทคโนโลยี การผลิต การแปรรูป การตลาด สถิติขอ้มูลดา้นราคา แหล่งวตัถุดิบ 
แหล่งรวบรวมผลผลิต ปริมาณความตอ้งการผลผลิต ถา้มีขอ้มูลเหล่าน้ีชดัเจนจะทาให้ผูป้ระกอบการ
สามารถตดัสินใจไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 
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5. แนวปฎบิัตทีด่ีทีสุ่ด:กลุ่มผลติปุ๋ยชีวภาพบ้านคลองหัวช้างเรียนรู้การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการผลติปุ๋ย
หมัก 

ปุ๋ยอนิทรีย์น า้ปุ๋ยป้ันเม็ดจากฟางทีเ่หลอืจากการเพาะเห็ด 

ท่ีมา :  การลงพื้นท่ีเชิงบูรณาการการบริการทางวิชาการแก่ชุมชน ของคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ี บา้นคลอง
หัวช้าง ต าบลคลองเรือ อ าเภอวิหารแดง จงัหวดัสระบุรีเม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2558 และ 17 พฤษภาคม 
2558. 
        วสัดุของเหลือจากการเพาะเห็ดเปล่ียนชีวติใหม่ใชก้ารเกษตรอินทรียร่์วมพลิกผนืแผน่ดินชาวบา้น
คลองหวัชา้งใหเ้ป็นผูบ้ริโภคท่ีปลอดภยั  ปุ๋ยหมกัชีวภาพแห่งบา้นคลองหวัชา้ง  นายสังวาลย ์  คช
ประเสริฐ  เล่าวา่สมยัก่อนชาวบา้นท านาโดยใชปุ๋้ยเคมี  ใชส้ารเคมีในการก าจดัศตัรูพืช  ปลูกพืชผกัก็ใช้
สารเคมี ซ่ึงเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ ส่ิงเหล่าน้ีเป็นมูลเหตุหลกัในการอยากใหช้าวบา้นไดบ้ริโภคพืชผกั
ปลอดสารพิษ  จึงหาแนวทางวา่ท าอยา่งไรชาวบา้นจึงจะปลอดภยัจากส่ิงเหล่าน้ี  

 ชาวบา้นคลองหวัชา้ง  เม่ือก่อนมีอาชีพท านา  แต่ไม่ค่อยไดผ้ลช ท านาเพียงปีละคร้ัง  รายไดไ้ม่
เพียงพอต่อการด ารงชีวิต  จุดน้ีจึงท าให้ผูใ้หญ่บา้นสังวาล  หันมาให้ลูกบา้นเพาะเห็ดฟางขายซ่ึงท า
รายไดใ้ห้แก่ชาวบา้นเป็นกอบเป็นก า  เพราะไดเ้ก็บขายทุกวนั มีรถมาซ้ือถึงบา้น บางวนัก็ได ้300 บาท 
บา้ง และบางวนัก็ไดถึ้ง  2,000  บาท  เก็บไปเร่ือย ๆ  จนครบ 15 วนั  เห็ดไม่ออกดอกก็ท าการร้ือท่ีเพาะ
เห็ด  ซ่ึงประกอบไดด้ว้ยฟางขา้ว ถัว่ และเช้ือเห็ดท่ีข้ึนรา  ประมาณกวา่ 60 หลงัคาเรือน ท่ีมีอาชีพเพาะ
เห็ด  คิดดูเถิดวา่จะมีซากวสัดุท่ีจะใชแ้ลว้จ าพวกน้ีมากขนาดไหน ชาวบา้นกองทิ้งไว ้โดยไม่ไดน้ าไปใช้
ประโยชน์  หากน ามารวมกนัประมาณภูเขาลูกหน่ึงได ้ จุดน้ีแหละจึงท าให้เกิดแนวความคิดว่าจะท า
อยา่งไรดีกบัซากวสัดุเหล่าน้ีใหเ้กิดประโยชน์   

 เม่ือผูใ้หญ่บา้น  โดยนายสังวาลย ์ คชประเสริฐ  ได้เป็นหมอดินอาสาของสถานีพฒันาท่ีดิน
จงัหวดัสระบุรี  ไดเ้ขา้รับการฝึกอบรมเก่ียวกบัการท าปุ๋ยชีวภาพ เห็นวตัถุดิบท่ีใช้ในการท าปุ๋ยชีวภาพ
แลว้  จึงนึกออกวา่จะน าซากวสัดุท่ีทิ้งแลว้จากการเพาะเห็ดฟางมาใชท้  าปุ๋ยชีวภาพ จึงน ามาทดลองท าท่ี
บา้นก่อน  แลว้น าไปใส่พืชผกัท่ีปลูกบริเวณบา้น  ปรากฏวา่พืชผกัเหล่านั้นงอกงามไดผ้ลดี  ผูใ้หญ่บา้น
ทดลองท า 2 – 3 ปี   จึงอยากให้ชาวบา้นหันมาใช้ปุ๋ยชีวภาพแทนปุ๋ยเคมีท่ีมีราคาแพงเป็นอนัตรายต่อ
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สุขภาพและหนา้ดินเสีย  แต่การจะเปล่ียนความคิดคนนั้นท าไดย้าก  ผูใ้หญ่บา้นตอ้งใชค้วามพยายามเป็น
อยา่งสูง  พาลูกบา้นมาดูพืชผกัของตนท่ีปลูก ใหปุ๋้ยชีวภาพไปทดลองใช ้จนชาวบา้นมองเห็นคุณค่าของ
ปุ๋ยชีวภาพ  จึงอยากเขา้ร่วมกลุ่มท าปุ๋ยชีวภาพดว้ย   

 เม่ือปี พ.ศ. 2548  น่ีเอง  ผูใ้หญ่บา้นไดรั้บการคดัเลือกให้เป็นประธานกลุ่มปุ๋ยชีวภาพแห่งบา้น
คลองหวัชา้ง  มีคณะกรรมการบริหารกลุ่ม 14 คน  สมาชิก  30  คน  มีเงินทุนของกลุ่ม 20,000 บาท  มี
การลงหุ้น ๆ  ละ 100 บาท บางคนก็ลงหลายหุ้น  ผูใ้หญ่บา้นใชพ้ื้นท่ีบริเวณบา้นซ่ึงมีเน้ือท่ีประมาณ 3 
ไร่ เป็นท่ีตั้งของกลุ่มท าปุ๋ยชีวภาพ  เก็บเศษซากท่ีเหลือจากการเพาะเห็ดท่ีทิ้งแลว้จากชาวบา้นมาเก็บไวท่ี้
กลุ่ม โดยชาวบา้นไม่คิดราคา   เดือนหน่ึงผลิตไดเ้ฉล่ีย 15 ตนั  ขายตนัละ 4,800 บาท  โดยผูท่ี้ซ้ือจะตอ้ง
มาซ้ือท่ีกลุ่มและตอ้งบรรทุกไปเอง ลูกคา้เร่ิมแรกคือชาวบา้นในหมู่บา้น เพื่อน าไปใส่พืชผกั และนาขา้ว
ในบางส่วน ท าให้ตน้ทุนการผลิตลดลงคร่ึงต่อคร่ึง  เพราะได้ใช้ปุ๋ยชีวภาพท่ีท าข้ึนเองราคาถูก  แต่
กลบักนัท าใหมี้ผลผลิตเพิ่มข้ึนจาก 60 – 70 ถงั ต่อไร่ เป็น 80 – 90 ถงั ต่อ ไร่  ท าให้ชาวบา้นเห็นคุณค่า
ของปุ๋ยชีวภาพ  และเป็นจุดแห่งการเร่ิมใชอ้ยา่งจริงจงั 

 การได้คลุกคลีอยู่กบัปุ๋ยชีวภาพอยู่ทุก ๆ วนั ผูใ้หญ่บา้นจึงเร่ิมมองเห็นปัญหาของปุ๋ยชีวภาพ 
เน่ืองจากการน าไปใช ้ ปุ๋ยมีลกัษณะเป็นฝุ่ นละออง  จึงน าไปใชง้านไดย้าก  จึงมีแนวความคิดอีกคร้ัง วา่
ท าอย่างไรปุ๋ยชีวภาพจะไม่เป็นฝุ่ นสามารถน าไปใชง้านไดง่้าย  จึงมีแนวความคิดอยากท าปุ๋ยชีวภาพน้ี  
ใหเ้ป็นเมด็เพื่อสะดวกในการใชง้าน แต่จะเอาเงินท่ีไหนเล่า  ในการซ้ือเคร่ืองอดัเม็ด  ท่ีมีราคาแพงมาใช้
งานตรงน้ี  น่ีเป็นปัญหาใหญ่ของกลุ่มในตอนนั้น  ท่ีอยากจะพฒันากลุ่มปุ๋ยชีวภาพให้เพิ่มระดบัข้ึนอีก
หน่ึงขั้น  คือเป็นปุ๋ยป้ันเมด็  และแลว้โชคก็เขา้ขา้งจนได ้ เม่ือจงัหวดัสระบุรีไดจ้ดัท าโครงการอยูดี่  มีสุข  
ข้ึนในปี 2551  บา้นคลองหวัชา้งไดถู้กคดัเลือกใหเ้ป็นหมู่บา้นอยูดี่ มีสุข ผา่นเวทีประชาคมของชาวบา้น
ให้ท าโครงการส่งเสริมกลุ่มผลิตปุ๋ยชีวภาพบา้นคลองหัวชา้ง  โดยของบประมาณสนบัสนุน  188,000  
บาท  เพื่อใชเ้ป็นค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมและซ้ือวสัดุอุปกรณ์ในการท าปุ๋ยป้ันเมด็ 
 เม่ือจงัหวดัสระบุรี ไดอ้นุมติังบประมาณให้มาประมาณปลายปี 2551  ไดต้ามงบประมาณท่ีขอ  
คือ  188,000  บาท  ผูใ้หญ่บา้นซ่ึงเป็นประธานกลุ่มได้ไปด าเนินการตามแผนโครงการท่ีวางไว ้จน
ปัจจุบนัน้ี  เร่ิมด าเนินการมาไดป้ระมาณ 5-6 เดือนแลว้  เร่ิมมองเห็นความเปล่ียนแปลงของกลุ่มอนัดบั
แรก  รายไดข้องกลุ่มเร่ิมดีข้ึนจากท่ีเคยขายตนัละ 4,800 บาท  เม่ือท าเป็นปุ๋ยป้ันเม็ดแลว้ ขายไดต้นัละ 
6,000 บาท  มูลค่าเพิ่มข้ึนอีกตั้ง 1,200 บาท และขอ้ส าคญัลูกคา้ตอ้งมาซ้ือถึงท่ีเราจึงไม่มีค่าใชจ่้ายในการ
ขนส่ง  แต่ก็ไม่ไดลื้มสมาชิกก็ยงัให้สวสัดิการแก่สมาชิก โดยให้สมาชิกซ้ือปุ๋ยชีวภาพลดราคาให้ตนัละ 
500  บาท ซ่ึงหมายถึงวา่สมาชิกซ้ือในราคา 4,500 บาท นัน่เอง 
 ปัจจุบนักลุ่มลูกคา้ไดข้ยายไปทั้งภายในหมู่บา้นและต่างหมู่บา้น มูลเหตุท่ีมีลูกคา้เพิ่ม  เพราะ
การพูดปากต่อปากถึงคุณค่าของปุ๋ยชีวภาพ และสืบเน่ืองมาจาก ผูใ้หญ่บา้นไดเ้ป็นวิทยากรเก่ียวกบัการ
ท าปุ๋ยชีวภาพใหแ้ก่หมู่บา้นและต าบลใกลเ้คียงจึงท าให้รู้จกัไปทัว่ ดว้ยเหตุน้ีการผลิตจึงตอ้งเพิ่มปริมาณ
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ข้ึน   เฉล่ียผลิตเดือนละ  15 ตนั  และไดจ้า้งแรงงานเพื่อช่วยในการผลิต 3 คน โดยค่าจา้งแรงงานวนัละ 
150  บาท  เร่ิมท างานตั้งแต่ 08.00 – 17.00 น. โดยกินอยูก่บัผูใ้หญ่บา้นทั้ง 3 ม้ือ 
 เทคนิคการท าปุ๋ยอดัเม็ด    น าเศษวสัดุเหลือใช้จากการเพาะเห็ดฟาง  โดยปุ๋ยหมกั  1  ตนั  จะมี
ความกวา้ง 2 เมตร ยาว 3 เมตร สูง 1 เมตร ท าเป็นกองเป็นชั้น จ  านวน 2 ชั้น แต่ละชั้น สูง 50 เซนติเมตร  
กองปุ๋ยหมักแต่ละชั้ นท าการย  ่ าให้แน่นพร้อมรดน ้ าให้ ชุ่ม  เ ม่ือท าการย  ่ า เสร็จชั้ นท่ี  1  ให้น า
ส่วนประกอบคือ  น ามูลสัตวจ์  านวน 100  กิโลกรัม  เทบนกองหมกักระจายให้ทัว่กอง  พร้อมกบัลดน ้ า
ใหชุ่้ม   และน าปุ๋ยยเูรียจ านวน  1   กิโลกรัม  โรยให้ทัว่กอง และน าสารเร่ง พด.1 , พด.3  ร าละเอียด   ท่ี
ละลายน ้ า  20  ลิตร  เทราดบนกองหมักให้ทั่ว  จากนั้นก็ท าการย  ่ากองหมักชั้ นท่ี 2  (โดยปฏิบัติ
เช่นเดียวกบักองท่ี  1)  เม่ือเสร็จเรียบร้อยให้น าวสัดุคลุมกองหมกัทิ้งไว ้ให้กลบักองปุ๋ยหมกัในทุก  7 – 
10 วนั  เพื่อระบายอากาศเพิ่มออกซิเจนให้กับจุลินทรีย์ท  าให้การย่อยสลายดีข้ึน   รวมทั้ งเป็นการ
คลุกเคลา้วสัดุ  และลดความร้อนในกองปุ๋ยหมกั  ใชเ้วลาหมกัประมาณเดือนคร่ึง   เม่ือแห้งแลว้ก็น าไป
ใส่เคร่ืองอดับดใหล้ะเอียดและน าไปใส่เคร่ืองป้ันเมด็   บรรจุถุงไวข้าย  โดยปุ๋ยป้ันเมด็จะเก็บไดน้านเป็น
ปี    เทคนิคในการท าปุ๋ยป้ันเม็ดท่ีแตกต่างจากท่ีอ่ืน      คือสูตรการใช้มูลโคนม  เพราะฉ่ีโคนมมียูเรีย
มากมายช่วยใหพ้ืชเจริญเติบโตไดดี้  และหา้มน าปุ๋ยป้ันเม็ดไปตากแดดเพราะจุลินทรียจ์ะตาย  คุณภาพก็
จะไม่ดี  ผูใ้หญ่บา้นเล่าวา่เคยมีบริษทัมาติดต่อจะลงทุนให้โดยให้ใชบ้รรจุภณัฑ์และติดโลโกข้องบริษทั  
แต่ผูใ้หญ่บา้นไม่เห็นดว้ยและไม่ยอมรับขอ้เสนอเพราะเป็นการเสียช่ือ  ปัจจุบนัปุ๋ยป้ันเม็ดยงัไม่มีบรรจุ
ภณัฑท่ี์มีโลโกท่ี้เป็นของกลุ่มเพราะกลวัเสียภาษี 

ผูใ้หญ่บา้นวางแผนว่าในอนาคตจะขยายเครือข่ายไปยงัหมู่บา้นและต าบลใกล้เคียง เพื่อให้มี
ความรู้สามารถน าไปพฒันาหมู่บา้นและเป็นเครือข่ายเช่ือมโยงกนัต่อไป  มูลเหตุแห่งความส าเร็จข้ึนอยู่
กบัความตั้งใจจริง  ความร่วมมือของสมาชิกและชุมชน  ส่งผลให้กลุ่มประสบผลส าเร็จไดรั้บโล่หมู่บา้น
อยูดี่  มีสุข  จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  ซ่ึงเป็นความภาคภูมิใจสูงสุดของชาวบา้นคลองหวัชา้ง   

 
ท่ีมา :  การลงพื้นท่ีเชิงบูรณาการการบริการทางวชิาการแก่ชุมชน ของคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ี บา้นคลอง
หวัชา้ง ต าบลคลองเรือ อ าเภอวหิารแดง จงัหวดัสระบุรีเม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2558 และ 17 พฤษภาคม 
2558. 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาเร่ือง ขอ้จ ากดัในการเปิดร้านฮาร์ดแวร์ประเภทวสัดุก่อสร้าง ณ นครเวียงจนัทน์ใน 
สปป.ลาว มีวตัถุประสงคข์องการวิจยั  1.  เพื่อศึกษาการเปิดร้านฮาร์ดแวร์ประเภทวสัดุก่อสร้าง ณ นคร
เวียงจนัทน์ สปป.ลาวและ  2.  เพื่อศึกษาขอ้จ ากดัดา้นในการเปิดร้านฮาร์ดแวร์ประเภทวสัดุก่อสร้าง ณ 
นครเวียงจนัทน์ในสปป.ลาว  การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
interview) วิธีการเขา้ถึงขอ้มูลและเก็บรวบรวมขอ้มูลออกเป็น 2 ส่วน คือ การเก็บรวบรวมขอ้มูลดา้น
เอกสาร (Review data) และการเก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนาม (Field data) โดยท าการสัมภาษณ์
ผูป้ระกอบการ จ านวน 13 คน และท าการสัมภาษณ์เจา้หนา้ท่ี ภาครัฐศูนยบ์ริการ  One stop service 
จ  านวน 4 ราย จากการศึกษาพบว่าหากคนไทยตอ้งการเปิดร้านสามารถท าการเปิดร้านได ้3 รูปแบบ 
ไดแ้ก่ ธุรกิจร่วมตามสัญญา ธุรกิจร่วมทุน และธุรกิจท่ีนกัลงทุนต่างชาติลงทุนเองทั้งหมด ขอ้จ ากดัท่ีพบ
คือ ขอ้จ ากดัดา้นการลงทุน มีการจ ากดัเงินลงทุน จ านวนการถือหุ้นของคนต่างชาติและเงินลงทุนขั้นต ่า 
รูปแบบการลงทุนตอ้งลงทุนในรูปของการจดัตั้งร้านขายส่งเท่านั้น ขอ้จ ากดัการจดทะเบียนพบว่ามี
ความล่าชา้ตอ้งใชเ้วลาในการพิจารณาเอกสาร จ านวน 3-10 วนั ขอ้จ ากดัดา้นกฎหมายพบวา่มีการจ ากดั
โควตา้การน าเขา้และมีการออกกฎหมายให้เสียภาษีน าเขา้สินคา้บางรายการให้เสียภาษีเพิ่มมากข้ึน 
ไดแ้ก่ เหล็ก ปูนซีเมนต์ และในการด าเนินธุรกิจพบปัญหาด้านการติดต่อส่ือสาร เน่ืองจากสินคา้บาง
ชนิดประชาชนในประเทศไทยกบั สปป.ลาวมีการใชค้  าเรียกท่ีแตกต่างกนัก่อให้เกิดความสับสนในการ
สั่งซ้ือสินคา้ 
ค ำส ำคัญ : ร้านฮาร์ดแวร์/ วสัดุก่อสร้าง/ นครเวยีงจนัทน์ใน สปป.ลาว 
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Abstract 

 The study entitled 'Limitations of the establishment of hardware shop, construction material 
type in Vientiane, Lao People's Democratic Republic (LPDR) ' attempted 1) to study retail shop 
business and establishment of hardware shop, construction material type in Vientiane, Lao People's 
Democratic Republic (LPDR) and, 2) to study limitations of the establishment of hardware shop, 
construction material type in Vientiane, Lao People's Democratic Republic (LPDR). This study was 
qualitative survey research study using in-depth interviews. The instrument to access and collect the 
data can be divided into two parts: Review Data and Field Data. The interviews were conducted with 
13 entrepreneurs and 4 government officers at One Stop Service Center. 
 The findings revealed that Thai entrepreneurs would establish the business in 3 types, that 
is, business cooperation by contract, joint venture between foreign and domestic investor and 100% 
foreign-owned enterprise. The limitations found in the study were the investment limitations, 
limitations of capital, number of shareholding of foreigner and minimum investment budget. Also the 
only one type of establishment was retail shop and the limitation in registration. In fact, there was a 
delay to consider the document. It took about 3-10  days. The study on the legal limitation found that 
there was a limit quota for importing and there was a law to collect the higher tax in some lists of 
products such as steel, cement, etc. Moreover, the communication limitation was found in this study 
because some products have different names in Thai and in Laos. It might be confused when order the 
products. 
KEYWORDS: HARDWARE SHOP/ CONSTRUCTION MATERIAL/ VIENTIANE, LAO 

PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC (LPDR) 
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บทน ำ 
 สปป.ลาว เป็นประเทศน่าสนใจลงทุน เน่ืองจากมีการเจริญเติบโตต่อเน่ือง และยงัเป็น 
คู่คา้ส าคญัรายหน่ึงของไทยอีกด้วย สปป.ลาว เป็นประเทศท่ีน่าสนใจศึกษาโอกาสการคา้การลงทุน 
เพราะมีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกบัไทยทั้งดา้นกายภาพ ทั้งมิติดา้นสังคมและวฒันธรรม เศรษฐกิจของ
สปป.ลาว มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเน่ืองในช่วงเวลากวา่ 20 ปีท่ีผ่านมา นบัตั้งแต่ปรับเปล่ียนระบบ
เศรษฐกิจแบบสังคมนิยมสู่ระบบเศรษฐกิจเสรีแบบตลาดเม่ือปี 2529 เศรษฐกิจสปป.ลาว ขยายตวัอยา่ง
ต่อเน่ืองในอตัราเฉล่ียร้อยละ 6.2 ต่อปี นบัเป็นประเทศท่ีมีอตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจสูงท่ีสุดใน
กลุ่มประเทศอาเซียน ทั้งน้ีปี 2556 เศรษฐกิจ สปป. ลาวมีอตัราการเจริญเติบโต (GDP) สูงถึงร้อยละ 7.6 
สปป.ลาว เป็นคู่คา้ส าคญัรายหน่ึงของไทย การส่งออกของ สปป.ลาว ปี 2556 มีมูลค่า 3,451 ลา้น
ดอลลาร์สหรัฐ ฯ ขยายตวัร้อยละ 3.9 ขณะท่ีการน าเขา้มีมูลค่า 6,940 ลา้นดอลลาร์ ฯ เพิ่มข้ึนร้อยละ 9.2 
ตามการขยายตวัของเศรษฐกิจ การลงทุนในสปป.ลาว ส่วนใหญ่เป็นนกัลงทุนจากจีนและเวียดนาม 
อนัดบัสามคือนกัลงทุนไทย กลุ่มธุรกิจท่ีไดรั้บความสนใจในการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ คือ 
กิจการการท าเหมือง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 27 และดา้นกิจการการผลิตไฟฟ้าพลงังานน ้ าคิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 25 ส่วนกลุ่มธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ีมีการลงทุนจากต่างประเทศ เช่น ดา้นการเกษตร ดา้นโรงแรมและ
ร้านอาหาร ดา้นการส่ือสาร ส าหรับการลงทุนของไทยในสปป.ลาว ในช่วงท่ีผ่านมามีการลงทุนดา้น
การเกษตร ดา้นการบริการ ดา้นโรงแรมและร้านอาหาร และดา้นอสังหาริมทรัพย ์เป็นตน้ (เอกจรินทร์ 
รอดเจริญ, 2557) 
 ประเทศลาว ก าลงัมีการพฒันาในหลาย ๆ ดา้น ทั้งท่ีเป็นโครงการของรัฐ อยา่งเช่น การสร้าง
เข่ือนผลิตไฟฟ้าหลายแห่งทัว่ประเทศ และการสร้างนิคมอุตสาหกรรมและเขตส่งเสริมการลงทุนต่าง ๆ 
จึงท าให้มีโครงการก่อสร้าง รวมทั้งการพฒันาระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ เป็นจ านวนมากตามมา ภาค
การก่อสร้างในประเทศลาว มีโอกาสท่ีจะเติบโตไดอี้กมากส าหรับตลาดอสังหาริมทรัพย  ์โดยเฉพาะท่ีอยู่
อาศยัในประเทศลาว ในอดีตประเทศลาว ยงัไม่มีโครงการบา้นจดัสรรหรือคอนโดมิเนียมของเอกชน 
เน่ืองจากยงัไม่มีกฎหมายรองรับ มีเพียงโครงการบา้นจดัสรรของรัฐบาลไม่ก่ีโครงการ แต่ปัจจุบนัเร่ิมมี
โครงการบา้นจดัสรร ท่ีพฒันาโครงการโดยเอกชนลาว และใหป้ระชาชนลาวถือครองกรรมสิทธ์ิได ้เป็น
โอกาสท่ีดี ส าหรับนกัธุรกิจในการท่ีจะเขา้ไปด าเนินธุรกิจร้านคา้วสัดุก่อสร้างในประเทศลาว ทั้งน้ี 
ขอ้มูลจากผลการศึกษาทศันคติของผูบ้ริโภคชาวลาวต่อแหล่งท่ีมาของสินคา้อุปโภคบริโภคโดยวา่ท่ีร้อย
โทศรัณย ์อมาตยกุล ระบุวา่ ชาวลาวมีทศันคติต่อสินคา้ไทยวา่เป็นสินคา้ท่ีมีคุณภาพดี 
 กลุ่มสินคา้วสัดุและก่อสร้างเป็นสินคา้ท่ีจ  าเป็นต่อการพฒันาประเทศ เป็นความตอ้งการของ
ธุรกิจ ทั้งน้ีเพราะ สปป.ลาว ยงัขาดแคลนระบบ และสาธารณูปการขั้นพื้นฐานท่ีส าคญั ท าให้ประเทศ
ตอ้งเร่งพฒันาระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ และมีความจ าเป็นตอ้งน าเขา้กลุ่มสินคา้ประเภทน้ี
มาพฒันาดา้นสาธารณูปโภคพื้นฐานของประเทศ ทั้งดา้นการคมนาคมขนส่งและการก่อสร้างส่ิงอ านวย
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ความสะดวกต่าง ๆ เพื่อรองรับการคา้และการลงทุนท่ีก าลงัขยายตวัเพิ่มสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง สินคา้
เก่ียวกบัการก่อสร้างท่ีมีศกัยภาพทางการคา้ ในท่ีน้ีหมายถึง วสัดุก่อสร้างและเคมีภณัฑ์ก่อสร้างทัว่ไป 
เช่น อิฐ อิฐบล็อก กระเบ้ือง เหล็ก เหล็กรูปพรรณ อะลูมิเนียม เหล็กกล้า เหล็กเส้น สลิง กาว-ยาแนว 
เคมีภณัฑ์ท าความสะอาด น ้ ายากนัซึม วสัดุกนัซึม แล็คเกอ้ร์ พลาสติก พอลิเมอร์ ยางมะตอย โฟม ผา้ 
เชือก ยปิซมั สีทาถนน กระเบ้ืองแกรนิต กระเบ้ืองแกว้ โมเสคแกว้ 
กระเบ้ืองเซรามิค กระเบ้ืองดินเผา บวัเชิงผนงั ตาข่ายพลาสติก แผน่พลาสติก กุญแจลูกบิดประตูโชค้อพั
ประตู บานเกล็ดหน้าต่าง บานซ้ิงค ์บานพบั ประตูพีวีซี ผา้ม่าน พรม พรมแผ่นส าเร็จรูป มู่ล่ี ม่านปรับ
แสงสี นอกจากน้ียงัมีสุขภณัฑ์ไดแ้ก่ก๊อกน ้ า ฝักบวั ผา้ม่านห้องน ้ า ฝาโถส้วมรองนัง่ อ่างอาบน ้ า และ
อุปกรณ์หอ้งน ้า เป็นตน้ (ศูนยว์จิยักสิกรไทย, 2556) 
 ดงันั้น ผูว้จิยัตอ้งการท าการศึกษาเร่ืองขอ้จ ากดัในการเปิดร้านฮาร์ดแวร์ประเภทวสัดุก่อสร้าง 
ณ นครเวียงจนัทน์ใน สปป.ลาว เพื่อเป็นประโยชน์และแนวทางแก่ผูป้ระกอบการท่ีตอ้งการเปิดร้าน
ฮาร์ดแวร์ประเภทวสัดุก่อสร้าง ณ นครเวยีงจนัทน์ใน สปป.ลาว ต่อไปในอนาคต 
 
วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 
 1.  เพื่อศึกษาการเปิดร้านฮาร์ดแวร์ประเภทวสัดุก่อสร้าง ณ นครเวยีงจนัทน์ สปป.ลาว 
 2.  เพื่อศึกษาขอ้จ ากดัดา้นในการเปิดร้านฮาร์ดแวร์ประเภทวสัดุก่อสร้าง ณ 
นครเวยีงจนัทน์ในสปป.ลาว 

ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับจำกกำรวจัิย 

 เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการจดัตั้งร้านคา้ปลีกและการเปิดร้านฮาร์ดแวร์ประเภทวสัดุก่อสร้างณ 
นครเวยีงจนัทน์ สปป.ลาว 
ทบทวนวรรณกรรม 
ข้อมูลกำรเปิดร้ำนฮำร์ดแวร์ประเภทวสัดุก่อสร้ำงใน สปป.ลำว 
 ตามกฎหมายว่าดว้ยการส่งเสริมการลงทุนของ สปป. ลาว (พ.ศ. 2552) ก าหนดรูปแบบการ
ลงทุนของนกัลงทุนต่างชาติใน สปป.ลาว ไว ้3 รูปแบบ (ส านกังานส่งเสริมการคา้ระหวา่งประเทศ ณ 
เวยีงจนัทน์, 2556) 
คือ 
 1.  ธุรกิจร่วมตามสัญญา (Business cooperation by contract) 
 เป็นการร่วมลงทุนระหวา่งนกัลงทุนทอ้งถ่ินและนกัลงทุนต่างชาติ ภายใตส้ัญญาท่ีท าระหวา่ง
กนั (ไม่ตอ้งจดัตั้งข้ึนเป็นบริษทั) โดยรายละเอียดใน สัญญาตอ้งระบุอยา่งชดัเจนถึงวตัถุประสงคข์องการ
ท าธุรกิจ รูปแบบของการท าธุรกิจ สิทธิและหนา้ท่ีของคู่สัญญา 
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 2.  ธุรกิจร่วมทุน (Joint venture) 
 เป็นการร่วมลงทุนระหวา่งนกัลงทุนทอ้งถ่ินและนกัลงทุนต่างชาติ โดยมีการจดัตั้ง 
นิติบุคคลข้ึนใหม่ โดยนักลงทุนต่างชาติต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และ
กิจการตอ้งมีทุนจดทะเบียนขั้นต ่าร้อยละ 30 ของเงินลงทุนทั้งหมด (Total investment) 
 3.  ธุรกิจท่ีนกัลงทุนต่างชาติลงทุนเองทั้งหมด (100% Foreign owned enterprise) 
 เป็นการลงทุนของนกัลงทุนต่างชาติโดยจดทะเบียนตั้งสาขา ส านกังานตวัแทน หรือบริษทัใหม่
โดยใชเ้งินลงทุนตวัเองทั้งหมด ทั้งน้ี ไม่มีการจ ากดัจ านวนผูร่้วมทุนต่างชาติ แต่มีการก าหนดให้ทุนจด
ทะเบียนตอ้งมีไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 30 ของเงินลงทุนทั้งหมด (Total investment) ตลอดระยะเวลาด าเนิน
ธุรกิจ 
ข้อมูลธุรกจิฮำร์ดแวร์ประเภทวสัดุก่อสร้ำงในไทย และสปป.ลำว 
 ร้านค้าสินค้าวสัดุ อุปกรณ์ก่อสร้างในเวียงจนัทน์ มีการตั้งร้านกระจายทัว่ไป ร้านค้า ใน
เวียงจนัทน์มีผูข้ายรายใหญ่ 2 ราย คือ ร้านสุวนันีก่อสร้าง และร้านเอ็นวีเอส ส่วนแบ่งการตลาดจะเป็น
ของสุวรรณีก่อสร้าง ร้อยละ 60 เอน็วเีอสร้อยละ 40 ผูค้า้ท่ีเป็นร้านคา้รายยอ่ย จะมาซ้ือจากผูข้ายรายใหญ่
ไปขายต่อ (ส านกังานส่งเสริมการคา้ระหวา่งประเทศ ณ เวยีงจนัทน์, 2556).  
 ร้านสุวนันีก่อสร้าง ก่อตั้งมาประมาณ 20 ปี เจา้ของกิจการเป็นคนลาว มีส านกังานใหญ่ตั้งอยู่
ท่ีถนนโพนทอง-ดงโคก มีสาขาอีก 2 สาขาท่ีถนนสีไทยและทุ่งขนัค า นอกจากน้ีบริษทัยงัผลิตและ
ส่งออกกระดาษไหวเ้จา้ของจีน สินคา้หลกัท่ีจดัจ าหน่ายได้แก่ กระเบ้ือง เคร่ืองสุขภณัฑ์ เคร่ืองครัว 
ปูนซีเมนต ์สัดส่วนสินคา้ท่ีจ  าหน่าย เป็นกระเบ้ืองปูพื้นร้อยละ 70 ท่ีเหลืออีกร้อยละ 30 เป็นสินคา้อ่ืน 
สินคา้เกือบทั้งหมดน าเขา้จากไทย ยกเวน้ซีเมนตท่ี์เป็นสินคา้ท่ีผลิตใน สปป.ลาว 
 ร้านเอ็นวีเอส ตั้ งอยู่ท่ีถนนทุ่งขนัค า เจ้าของกิจการเป็นคนจงัหวดัหนองคาย (หนองคาย
วิศิษฐ์) ก่อตั้งมาประมาณ 10 ปี ร้านเอ็นวีเอสไม่มีสาขา แต่มีร้านอีกแห่งหน่ึงท่ีแขวงสะหวนันะเขต ช่ือ 
"ร้านมีสุก" เหตุผลท่ีมาเปิดกิจการในเวยีงจนัทน์ เน่ืองจากท าการคา้ขายกบัลาวมานาน เห็นช่องทางและ
โอกาสของตลาด มีพนักงานเป็นคนไทย 7 คน เดินทางไป-กลบัไทยทุกวนั โดยรถบริษทั และมี 
พนักงานและคนงานชาวลาวอีก 84 คน ร้านเอ็นวีเอสมีส่วนแบ่งการตลาดในสินคา้เคร่ืองสุขภณัฑ์
มากกวา่ร้านสุวรรณี ผูซ้ื้อเป็นผูรั้บเหมาก่อสร้างประมาณ 15% ของยอดขาย สินคา้ สินคา้หลกัท่ีขายเป็น
สินคา้ตกแต่ง ไดแ้ก่ กระเบ้ืองปูพื้น และเคร่ืองสุขภณัฑ์ ลกัษณะการขายเป็นการขายปลีก สินคา้ท่ีขาย
นอกจากเป็นสินค้าไทยโดยส่วนใหญ่แล้วยงัขายกระเบ้ืองของอินโดนีเซีย ตราโรมมนัไท ด้านการ
ตดัสินใจเลือกสินคา้เขา้ร้าน บริษทัแม่คือหนองคายวศิิษยจ์ะเป็นผูเ้ลือกสินคา้   
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กรอบแนวคิดในกำรวจัิย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วธีิด ำเนินกำรวจัิย 
 การศึกษาวจิยัเร่ืองขอ้จ ากดัในการเปิดร้านฮาร์ดแวร์ประเภทวสัดุก่อสร้าง ณ นครเวียงจนัทน์
ใน สปป.ลาว เป็นการศึกษาวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก  
 ผูใ้ห้สัมภาษณ์ในการวิจยัคร้ังน้ีคือ เจา้หนา้ท่ีภาครัฐศูนยบ์ริการ One stop service ของแผนก
อุตสาหกรรม ไดแ้ก่ กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงการวางแผนและการลงทุนกระทรวงอุตสหกรรม
และการค้า (กรมส่งเสริม SME) และ ศูนย์พฒันาการค้าและการลงทุน รวมทั้งได้ท าการสัมภาษณ์
เก่ียวกบัขอ้จ ากดัการเปิดร้านฮาร์ดแวร์ประเภทวสัดุก่อสร้าง ณ นครเวียงจนัทน์ในสปป.ลาว จาก

ทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกบัธุรกิจร้านคา้ปลีกและการเปิดร้านฮาร์ดแวร์ประเภทวสัดุก่อสร้าง 
ณ นครเวยีงจนัทน์ สปป.ลาว 

สมัภาษณ์เจา้หนา้ท่ีภาครัฐศูนยบ์ริการ One stop 
service ของแผนกอุตสาหกรรมและการคา้เก่ียวกบั
ขอ้จ ากดัการเปิดร้าฮาร์ดแวร์ 
ประเภทวสัดุก่อสร้าง ณ นครเวยีงจนัทน์ใน สปป.
ลาว ศึกษากฎระเบียบ, ขอ้จ ากดั 

วเิคราะห์เอกสารในการเปิดร้านในสปป.ลาว 
(Document analysis) 

1.  ขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวกบัการน าเขา้สินคา้ของ
ประเทศลาว 
2.  กระบวนการด าเนินการจดัตั้งร้านฮาร์ดแวร์
ประเภทวสัดุก่อสร้าง 
ณ นครเวยีงจนัทน์ สปป.ลาว 
 

ขอ้จ ากดัในการเปิดร้านฮาร์ดแวร์ประเภทวสัดุก่อสร้าง ณ นครเวยีงจนัทน์ สปป.ลาว DP
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ผูป้ระกอบการณ์ท่ีเปิดร้านฮาร์ดแวร์ประเภทวสัดุก่อสร้าง ณ นครเวียงจนัทน์ จ านวน 13 คน และ
วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยวธีิ content analysis 
 
สรุปผลกำรวจัิย 
 การวเิคราะห์แนวทางการเปิดร้านฮาร์ดแวร์ประเภทวสัดุก่อสร้าง ณ นครเวียงจนัทน์ใน สปป.
ลาว ตั้งแต่ขั้นการลงทุน ขั้นตอนการจดทะเบียน และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ขอ้จ ากดัต่าง ๆ ท่ีพบในการ
เปิดร้านฮาร์ดแวร์ประเภทวสัดุก่อสร้าง ณ นครเวยีงจนัทน์ใน สปป.ลาว โดยในการวิเคราะห์ในส่วนน้ี มี
รายละเอียดดงัน้ี 
 การเปิดร้านฮาร์ดแวร์ประเภทวสัดุก่อสร้างใน สปป.ลาวนั้น พบว่าหากคนไทยตอ้งการเปิด
ร้านสามารถท าการเปิดร้านได ้3 รูปแบบ ไดแ้ก่ ธุรกิจร่วมตามสัญญา ธุรกิจร่วมทุน และธุรกิจนกัลงทุน
ต่างชาติลงทุนเองทั้งหมด แต่เน่ืองจากในการจดัตั้งร้านฮาร์ดแวร์ประเภทวสัดุก่อสร้างใน สปป.ลาว นั้น
เป็นการจดัตั้งร้านคา้ส่งเท่านั้น ซ่ึงทาง สปป.ลาว ไดมี้การจ ากดัการเปิดธุรกิจโดยให้ชาวต่างชาติเขา้มา
เปิดร้านคา้ไดใ้นลกัษณะของการลงทุน ท่ีจะตอ้งมีการจดทะเบียนการคา้ และมีการน าเงินมาลงทุนขั้นต ่า 
1,000 ลา้นกีบ (ประมาณ 4 ลา้นบาท) ในเร่ืองของการถือหุ้นนั้น ตามกฎหมายก าหนดให้ชาวต่างชาติมี
สัดส่วนการถือหุน้ 10-49 เปอร์เซ็นต ์
 การจดทะเบียนการจดัตั้งธุรกิจนั้น ผูป้ระกอบการตอ้งมีการจองช่ือวิสาหกิจ และแจง้สัญญา
ก่อตั้ ง โดยสามารถด าเนินการยื่นค าร้องแจ้งจดทะเบียนได้หมายเหตุ ขั้นตอน 1 และ 2 สามารถ
ด าเนินการได้พร้อมกัน และกฎหมายไม่ได้ก าหนดระยะเวลาบงัคบั ต่อมาท าการยื่นค าร้องขอจด
ทะเบียนธุรกิจยื่นแก่เจา้หนา้ท่ีจดทะเบียนวิสาหกิจ ณ ส านกังานทะเบียนวิสาหกิจ ณ แขวงท่ีส านกังาน
ใหญ่ของบริษทัตั้งอยู ่เม่ือท าการจดทะเบียนแลว้เจา้หนา้ท่ีจะท าการตรวจสอบความถูกตอ้งของประเภท
ธุรกิจต่อไป โดยใชร้ะยะเวลาไม่เกิน 10 วนั ผูป้ระกอบการจ าเป็นจะตอ้งมีความรู้ในเร่ืองของกฎระเบียบ 
กฎหมายในการท าธุรกิจใน สปป.ลาว ซ่ึงวสัดุก่อสร้าง ส่วนใหญ่จะตอ้งขอใบอนุญาติจากหน่วยงาน 
กระทรวงอุตสาหกรรมและการคา้นครหลวง และแขวงต่าง ๆ 
 ในกรณีท่ีเป็นการค้าส่งว ัสดุก่อสร้าง ในด้านของต้นทุนวัสดุก่อสร้างผู ้ประกอบการ
จ าเป็นต้องค านวณต้นทุนการน าเข้าวสัดุก่อสร้างเปรียบเทียบการซ้ือวสัดุก่อสร้างภายในประเทศ 
เน่ืองจากวสัดุก่อสร้างบางรายการมีข้อจ ากัดเร่ืองของการเสียภาษีท่ีแตกต่างกัน อาจส่งผลให้
ผูป้ระกอบการมีภาระตน้ทุนของวสัดุก่อสร้างท่ีสูงเพิ่มมากข้ึน 
 รวมทั้งมีคนลาวเป็นหุ้นส่วน และเน่ืองจากการคา้ขายวสัดุก่อสร้างนั้น มีวสัดุก่อสร้างและ
ผลิตภณัฑ์ท่ีมีบางรายการตอ้งมีการจ ากดัโควตา้ ได้แก่ เหล็ก ไม ้เป็นตน้ และมีการกีดกนั การน าเขา้
ปูนซีเมนต์จากต่างประเทศ โดยการให้เสียภาษีการน าเขา้ เม่ือค านวณตน้ทุนแลว้พบตน้ทุนการน าเขา้
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ปูนซีเมนตสู์งกวา่เม่ือเทียบกบัการซ้ือภายในประเทศ ดงันั้นลูกคา้จึงเลือกท่ีจะซ้ือภายในประเทศมากกวา่ 
ดงันั้น ถือวา่อ านาจทางการคา้จะอยูท่ี่รัฐบาลของ สปปว.ลาว 
 ขอ้จ ากดัดา้นในการเปิดร้านฮาร์ดแวร์ประเภทวสัดุก่อสร้าง ณ นครเวยีงจนัทน์ในสปป.ลาว 
 1. ข้อจ ากัดด้านลงทุนจากผลการศึกษาพบว่าการลงทุนเปิดร้านฮาร์ดแวร์ประเภทวสัดุ
ก่อสร้างใน สปป.ลาว ตอ้งท าการเปิดร้านในลกัษณะขายส่งเท่านั้น ส่วนการเปิดร้านคา้รายย่อยมีการ
ยกเวน้ให้เฉพาะคนลาวเท่านั้นท่ีสามารถเปิดร้านคา้ได ้การลงทุนในการเปิดร้านฮาร์ดแวร์ประเภทวสัดุ
ก่อสร้างใน สปป.ลาว มีขอ้ก าหนดในการลงทุนขั้นต ่า จ  านวน 1,000 ลา้นกีบ (ประมาณ 4 ลา้นบาท) ใน
การด้านถือหุ้นในธุรกิจขายส่งนั้ นมีการจ ากัดการถือหุ้นให้ชาวต่างชาติถือหุ้นในสัดส่วน 10-49 
เปอร์เซนต ์
 ชาวต่างชาติจะไปจดัตั้งร้านฮาร์ดแวร์วสัดุก่อสร้างนั้นไม่ไดรั้บการสนบัสนุนจากทางภาครัฐ
ของ สปป.ลาว ในเร่ืองของเงินทุน แต่มีการสนบัสนุนโดยการลดหยอ่นภาษีน าเขา้ การเสียภาษีในแต่ละ
เขตการปกครองจะไม่เท่ากนั และการส่งเจา้หนา้ท่ีภาครัฐมาช่วยประเมินภาษีให้มีความถูกตอ้ง และใน
ส่วนของการน าเข้าวสัดุก่อสร้างจะสามารถลดหย่อนภาษีวสัดุน าเข้า เหลือประมาณ 1 เปอร์เซนต ์
โดยประมาณ รวมทั้งมีการสนบัสนุนให้ชาวต่างชาติมาลงทุนคา้ขายในประเทศ โดยการอ านวยความ
สะดวกด้านข้อมูลข่าวสาร  และชาวต่างชาติสามารถท าการค้าขายในลกัษณะของการคา้ส่งเท่านั้น 
การคา้ปลีกยงัคงตอ้งสงวนไวเ้พื่อใหช้าวลาวท าการคา้ขายไดเ้ท่านั้น 
 2. ขอ้จ ากดัขั้นตอนการจดทะเบียน ไม่พบขอ้จ ากดัดา้นการจดทะเบียน เน่ืองจากหน่วยงาน
ราชการในประเทศไทย ไดแ้ก่ กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กรมส่งเสริมการลงทุน กระทรวงพาณิชยแ์ละ
หน่วยงานราชการของ สปป.ลาว ไดแ้ก่ กรมพฒัธุรกิจการคา้ กระทรวงพฒันาอุตสาหกรรมมีการอธิบาย
ขั้นตอนการจดทะเบียนอย่างชัดเจน และการจดทะเบียนไม่มีความซับซ้อนเหมือนการจดทะเบียน
ตามปกติ ไดแ้ก่ ขั้นตอนการยืน่จดทะเบียน การพิจารณาค าร้องและออกใบจดทะเบียน ซ่ึงสามารถคน้หา
ขอ้มูลจากเวป็ไซตต่์าง ๆ และขอขอ้มูลจากหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้ยา่งสะดวก การจดทะเบียน
มีความล่าชา้ตอ้งใชเ้วลาในการพิจารณาเอกสาร จ านวน 3-10 วนั 
 3. ขอ้จ ากดัดา้นกฎหมาย การเปิดร้านร้านฮาร์ดแวร์ประเภทวสัดุก่อสร้างใน สปป.ลาว ไม่มี
ขอ้จ ากดัดา้นกฎหมายท่ีมีลกัษณะพิเศษ มีเพียงขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งในเร่ืองของโควตา้การน าเขา้วสัดุ
ก่อสร้างและผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่ การจ ากดัโควตา้การน าเขา้เหล็กเส้น ไม ้เป็นตน้และมีการกีดกนัการน าเขา้
ปูนซีเมนตจ์ากต่างประเทศ โดยการให้เสียภาษีการน าเขา้ เม่ือค านวณตน้ทุนแลว้พบตน้ทุน การน าเขา้
ปูนซีเมนตสู์งกวา่เม่ือเทียบกบัการซ้ือภายในประเทศ ดงันั้นลูกคา้จึงเลือกท่ีจะซ้ือภายในประเทศมากกวา่ 
การเสียภาษีอากรเป็นไปตามกฎระเบียบตามปกติ ไม่มีการเสียภาษีในลกัษณะพิเศษ จากการน าเขา้วสัดุ
ก่อสร้างและผลิตภณัฑก่์อสร้าง 

อภิปรำยผลกำรวจิัย 
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 แนวทางการเปิดร้านฮาร์ดแวร์ประเภทวสัดุก่อสร้าง ณ นครเวยีงจนัทน์ สปป.ลาว จ า ก ผ ล
การศึกษาพบว่าธุรกิจร้านคา้ปลีกและการเปิดร้านฮาร์ดแวร์ประเภทวสัดุก่อสร้าง ณ นครเวียงจนัทน์ 
สปป.ลาว การท่ีคนไทยได้มีการเปิดร้านฮาร์ดแวร์ประเภทวสัดุก่อสร้างในสปป.ลาว นั้น คนไทย
สามารถไปลงทุนท าการคา้ขายใน สปป.ลาว ไดถื้อไดว้่าเป็นการเคล่ือนยา้ยทรัพยากรจากประเทศไทย
ไปยงั สปป.ลาว ไดแ้ก่ การเคล่ือนยา้ยทรัพยากรแรงงาน วตัถุดิบ เน่ืองจาก สปป.ลาว มีการสั่งน าเขา้
วสัดุก่อสร้างจากประเทศไทย หลายรายการ ไดแ้ก่ กระเบ้ือง เหล็กเส้น สุขภณัฑ์ และมีการน าเขา้วสัดุ
ก่อสร้างจากประเทศอ่ืน ไดแ้ก่ ประเทศจีน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ไพฑูรย ์วิบูลชุติกุล (2555) ไดท้  าการศึกษา
ทฤษฎีพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนัระหวา่งประเทศ (Interdependence theory) พบวา่ความร่วมมือในทาง
เศรษฐกิจระหวา่งประเทศนั้นมีการบูรณาการ ทางเศรษฐกิจใน 5 ขั้นตอน หน่ึงในนั้นคือการบูรณาการ
แบบการตลาดร่วม (Common market) คือ การขยายความร่วมมือดา้นการคา้ถึงขนาดท่ีเปิดโอกาสให้ทุน 
แรงงาน การประกอบการเคล่ือนไหวอยา่งเสรีภายในกลุ่ม เช่นแรงงานในเยอรมนัไปท างานในฝร่ังเศส 
ในองักฤษ และประเทศสมาชิกสหภาพยโุรปอ่ืน ๆ ไดอ้ยา่งเสรี 
 จากการศึกษาพบวา่ผูป้ระกอบการใหค้วามส าคญัในเร่ืองของราคาและคุณภาพ ซ่ึงในการขาย
วสัดุก่อสร้างนั้นลูกคา้ท่ีเป็นกลุ่มผูรั้บเหมาจะมีการซ้ือวสัดุก่อสร้างจากร้านท่ีมีการขายวสัดุก่อสร้างท่ีมี
ราคาต ่าและมีคุณภาพดี ซ่ึงสอดคลอ้งกบักฤษฎาภรณ์ รุจิธ ารงกุล (2548) ท าการศึกษาเร่ือง กลยุทธ์การ
เติบโตของอุตสาหกรรมส่งออกเส้ือผา้ส าเร็จรูปขนาดเล็กและกลาง พบวา่จุดขายท่ีกิจการส่วนใหญ่นิยม
ใชใ้นแต่ละภูมิภาค คือ คุณภาพและราคาวสัดุก่อสร้างขาย เวลาส่งมองให้ถึงมือลูกคา้และความเช่ือถือ
จากคุณสมบติัของผูบ้ริหาร สอดคล้องกบัผลวิจยัเชิงปริมาณ อาจเพราะการขายวสัดุก่อสร้างมีความ
คลา้ยคลึงกนั ในเร่ืองของผลิตภณัฑ ์ดงันั้นผูซ้ื้อวสัดุก่อสร้างจึงมีการตดัสินใจท่ีราคาและคุณภาพในการ
เลือกซ้ือสินคา้ 
 จากผลการศึกษาพบว่าผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าปัจจยัท่ีส่งผลให้ประสบ
ความส าเร็จในธุรกิจคือ การตลาดแบบปกต่อปาก ช่ือเสียงของร้านคา้ท าให้ลูกคา้เลือกซ้ือวสัดุก่อสร้าง
ของตน ซ่ึงสอดคล้องกับกฤษฎาภรณ์ รุจิธ ารงกุล (2548) การศึกษาเร่ืองกลยุทธ์การเติบโตของ
อุตสาหกรรมส่งออกเส้ือผา้ส าเร็จรูปขนาดเล็กและกลาง พบว่าการเติบโตดังกล่าว มาจากการมี
ความสัมพนัธ์ท่ีซ่ือสัตยห์รือมีจริยธรรมทางธุรกิจ ช่ือเสียง แรงงานฝีมือท่ีมีคุณภาพและการใชร้ะบบใน
การผลิตแทนเทคโนโลยีเป็นส าคญั อาจเพราะ สปป.ลาว นั้นเป็นประเทศท่ีเพิ่มมีการเปิดประเทศส่งผล
ให ้เมืองเวยีงจนัทร์มีประชากรไม่มาก เพิ่งมีการน าเขา้เทคโนโลย ี
 ขอ้จ ากดัในดา้นการเปิดร้านฮาร์ดแวร์ประเภทวสัดุก่อสร้าง ณ นครเวียงจนัทน์ในสปป.ลาว
 จากผลการศึกษาพบว่าขอ้จ ากดัในด้านการเปิดร้านฮาร์ดแวร์ประเภทวสัดุก่อสร้าง ณ นคร
เวยีงจนัทน์ใน สปป.ลาว ในดา้นของกฎระเบียบนั้นคือ การจ ากดัโควตา้การน าเขา้วสัดุก่อสร้างบางชนิด 
ได้แก่ เหล็ก และปูนซีเมนต์ ซ่ึงถือไดว้่าเป็นขอ้จ ากดัทางการคา้ท่ีส าคญัเพราะส่งผลต่อศกัยภาพของ
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ผูป้ระกอบการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั กรมพฒันาธุรกิจการคา้ (2555) รวมทั้งการน าเขา้วสัดุก่อสร้างของลาว
จะตอ้งกระท าผ่านหน่วยงานของรัฐท่ีใช้ช่ือว่า ลาวขาเขา้-ขาออก (Society Lao import-export) โดย
กระทรวงการคา้ของลาวเป็นผูดู้แลและก ากบั โดยน าเขา้และส่งออกวสัดุก่อสร้างท่ีจ  าเป็นต่อการพฒันา
โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ และผา่นบริษทัเอกชน (Private company) ท่ีไดรั้บอนุญาตจากกระทรวง
การคา้ให้เป็นผูน้ าเขา้-ส่งออกวสัดุก่อสร้างตาม ประเภทหรือหมวดท่ีไดรั้บอนุญาตจากรัฐแลว้เท่านั้น 
ส าหรับผูน้ าเขา้รายยอ่ยท่ีไม่มีใบอนุญาต จะอาศยัการน าเขา้-ส่งออกผา่นบริษทัท่ีมีใบอนุญาต ซ่ึงตอ้งเสีย
ค่านายหนา้ร้อยละ 1-3 ข้ึนอยูก่บั ประเภทของวสัดุก่อสร้างและในเร่ืองของกฎระเบียบนั้นมีความล่าชา้ 
เพราะตอ้งรอการอนุมติั ในการจดทะเบียน 3-10 วนั ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ  
ข้อเสนอแนะในกำรวจิัย 
 1.  การลงทุนเปิดร้านฮาร์ดแวร์ตอ้งท าในรูปแบบของร้านขายส่ง ซ่ึงผูล้งทุนตอ้งมีเงินลงทุน
ในการซ้ือวสัดุก่อสร้างเพื่อวางจ าหน่ายในปริมาณค่อนขา้งมาก ดงันั้นควรมีการวางแผนการลงทุนอยา่ง
รอบคอบและป้องกนัความเส่ียงดา้นสภาพคล่องของเงินลงทุน 
 2.  ปัญหาท่ีพบในเร่ืองของการขอจดทะเบียนท่ีมีความล่าชา้และตอ้งใชร้ะยะเวลาในการขอ
จดทะเบียน ผูป้ระกอบการจะตอ้งมีการวางแผนการจดทะเบียนการคา้และการด าเนินการทางธุรกิจให้มี
ความรอบคอบ เพื่อไม่ใหส่้งผลกระทบต่อระยะเวลาในการจดัตั้งร้าน 
 3.  ปัญหาในเร่ืองของการขอจดทะเบียนขายวสัดุก่อสร้างอีกอยา่งหน่ึง แต่เม่ือมีการขายวสัดุ
ก่อสร้างแล้วกลับมาการขายว ัสดุก่อสร้างนอกเหนือจากรายการท่ีขอจดทะเบียนไว้ ส่งผลให้
ผูป้ระกอบการถูกปรับเงินเพิ่ม ซ่ึงผูป้ระกอบการตอ้งมีความรัดกุมในการตรวจเช็ครายละเอียดของวสัดุ
ก่อสร้างเป็นอยา่งดีก่อนน ามาวางจ าหน่าย 
 4.  จากการสัมภาษณ์พบวา่ปัญหาท่ีผูป้ระกอบการพบในการด าเนินธุรกิจคือ ปัญหาดา้นการ
ติดต่อส่ือสาร เน่ืองจากวสัดุก่อสร้างบางชนิดประชาชนในประเทศไทยมีการเรียกอีกอย่างหน่ึง แต่คน
ลาวมีการเรียกอีกอยา่งหน่ึง ท าใหอ้าจเกิดความสับสนในการสั่งซ้ือวสัดุก่อสร้างได ้
 5.  จากการศึกษาพบวา่ปัจจยัท่ีท าใหร้้านฮาร์ดแวร์วสัดุก่อสร้างประสบความส าเร็จคือการขาย
วสัดุก่อสร้างในราคาถูก คุณภาพดีและลูกคา้จะท าการบอกปากต่อปาก ดงันั้นผูล้งทุนควรมีการรักษา
มาตรฐานการด าเนินงานใหเ้ป็นไปดงัค ากล่าวขา้งตน้ 
 6.  จากการศึกษาพบวา่ร้านคา้ส่วนใหญ่เป็นร้านคา้คนไทย เน่ืองจากคนไทยมีการน าเขา้วสัดุ
ก่อสร้างไปขายเอง และมีการซ้ือวสัดุก่อสร้างไดใ้นราคาท่ีต ่าเพราะซ้ือจากประเทศของตน รวมถึงมีการ
ซ้ือจากแหล่งท่ีตนรู้จกัเป็นอย่างดี เน่ืองจากร้านคา้เหล่าน้ีมีการคา้ขายวสัดุก่อสร้างในประเทศไทยมา
ค่อนขา้งนาน อาจมีความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั หากคนไทยตอ้งการจดัตั้งร้านเพื่อคา้ขายวสัดุก่อสร้าง
จะตอ้งมีการแข่งขนัดา้นตน้ทุน 

DP
U



 
 7.  สปป.ลาว มีการก าหนดนโยบายและให้หน่วยงานราชการมีการส่งเจา้หนา้ท่ีของรัฐมาท า
การประเมินภาษีใหเ้ป็นไปอยา่งถูกตอ้งอยูเ่สมอ ดงันั้นผูป้ระกอบการจะตอ้งมีการเพิ่มความรอบคอบใน
การจดับนัทึกการขายวสัดุก่อสร้างและเก็บเอกสารอยา่งเป็นระบบ 

ข้อเสนอแนะในกำรวจิัยคร้ังต่อไป 
 1.  ในการท าการศึกษาคร้ังต่อไป ควรมีการท าการศึกษาเร่ืองอุปสงค์ความตอ้งการวสัดุ
ก่อสร้างในเวยีงจนัทร์เพื่อวเิคราะห์ปริมาณความตอ้งการวสัดุก่อสร้าง 
 2.  ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรท าการสัมภาษณ์ลูกจา้ง พนกังานในร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้าง
เพื่อใหท้ราบปัญหาท่ีแทจ้ริงท่ีพนกังานพบในการปฏิบติังานเพื่อเป็นแนวทางให้แก่ชาวต่างชาติมาลงทุน
เปิดร้านฮาร์ดแวร์ 
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ความคดิเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะการท่องเทีย่วและการโรงแรม 
ทีม่ต่ีอลกัษณะวชิาและรูปแบบการสอนในวชิาวจิัยด้านการท่องเทีย่วและการโรงแรม  
Opinions of Undergraduate Students Towards the Course Characteristics and 

Teaching Style in the Course of Research Methodology  for  Tourism and Hospitality 
 

รองศาสตราจารย์ ดร. อัศวนิ แสงพกิุล 
 
บทคัดย่อ  
 ถึงแมท่ี้ผ่านมามีงานวิจยัดา้นการเรียนการสอนอยู่เป็นจ านวนมาก แต่ทว่างานวิจยัประเภทน้ีในสาขาการ
ท่องเท่ียวและการโรงแรมยงัมีไม่มากนัก โดยเฉพาะอยา่งยิ่งงานวิจยัดา้นการเรียนการสอนท่ีเก่ียวกบัวิชาวิจยัซ่ึงเป็น
วชิาท่ีมีลกัษณะเน้ือหาแตกต่างจากวชิาอ่ืนๆ โดยเน้ือหาของวชิาน้ีจะเนน้การเรียนการสอนท่ีกระบวนการวจิยั (research 
method-oriented) มากกวา่การบรรยายทัว่ไป ดว้ยลกัษณะของวชิาท่ีแตกต่างจากวชิาอ่ืนๆ จึงเป็นท่ีน่าสนใจวา่ผูเ้รียนใน
วิชาวิจยัจะมีความคิดเห็นอย่างไรต่อลกัษณะวิชา และรูปแบบการสอนแบบใดจึงจะสอดคลอ้งกบัความตอ้งการหรือ
ความสนใจของผูเ้รียน ประเด็นปัญหาการวิจยัเหล่าน้ีเป็นประเด็นท่ีน่าคน้หาค าตอบเพ่ือให้ขอ้มูลแก่ผูส้อนเพ่ือน าไป
พฒันาการเรียนการสอนต่อไป ดงันั้นงานวิจยัในคร้ังน้ีจึงมีวตัถุประสงค์การวิจยัเพื่อ 1) ส ารวจความคิดเห็นของ
นกัศึกษาท่ีมีต่อลกัษณะวิชาและรูปแบบการสอนในวิชาวิจยัดา้นการท่องเท่ียวและการโรงแรม และ 2) เปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของนกัศึกษามีต่อลกัษณะวชิาและรูปแบบการสอนในวชิาดงักล่าว โดยเปรียบเทียบระหวา่งเพศและระดบั
ผลการเรียน (GPA) วิธีการวิจยัด าเนินการโดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือวิจยัโดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากนกัศึกษา
ทุกคนท่ีลงทะเบียนเรียนในวิชาวิจยัดา้นการท่องเท่ียวและการโรงแรม ระดบัปริญญาตรี คณะการท่องเท่ียวและการ
โรงแรม มหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิตย ์ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2556 จ านวน 132 คน โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
(ความถ่ี ร้อยละ และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน) และสถิติเชิงอา้งอิง (t-test, ANOVA) เพื่อวิเคราะห์ขอ้มูลและทดสอบ
สมมติฐาน  

ผลการวจิยัพบวา่ ประเดน็ท่ีนกัศึกษาเห็นดว้ยมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรกเก่ียวกบัลกัษณะของวชิาวจิยัดา้นการ
ท่องเท่ียวและการโรงแรม คือ วชิาวจิยัควรเนน้การสอนท่ีกระบวนการหรือวธีิการท าวจิยั รองลงมาคือ วชิาวจิยัเป็นวชิา
ท่ีมีเน้ือหาและลกัษณะของวชิาท่ีแตกต่างจากวชิาอ่ืนๆ และวชิาวิจยัเป็นวชิาท่ีอาศยัความเขา้ใจมากกวา่การท่องจ า ใน
ส่วนของรูปแบบการสอน พบวา่ รูปแบบการสอนท่ีน่าสนใจ 3 อนัดบัแรก คือ การใหอ้าจารยผ์ูส้อนบรรยายพร้อม
ยกตวัอยา่งประสบการณ์วจิยัจริงของผูส้อน  การมีส่ือการสอนท่ีหลากหลายในการเรียนการสอน และการใหอ้าจารย์
ผูส้อนบรรยายพร้อมยกตวัอยา่งงานวจิยัหลายๆ เร่ืองประกอบในหอ้งเรียน ส่วนผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่
นกัศึกษาท่ีมีระดบัผลการเรียนท่ีแตกต่างกนัมีความคิดเห็นแตกต่างกนัในเร่ืองลกัษณะวชิาและรูปแบบการสอนในวชิา
วจิยัดา้นการท่องเท่ียวและการโรงแรมในบางประเด็น เช่น การซกัถาม หรือการใหแ้สดงความคิดเห็นในหอ้งเรียน  
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ขอ้เสนอแนะจากการวจิยัในคร้ังน้ี คือ ผูส้อนควรอธิบายช้ีแจงใหน้กัศึกษาทราบและเขา้ใจถึงลกัษณะของวชิา
วิจยัดา้นการท่องเท่ียวและการโรงแรม จุดม่งหมายของวิชา ความแตกต่างจากวิชาอ่ืนๆ รวมทั้งประโยชน์/คุณค่าของ
วชิาท่ีผูเ้รียนจะไดรั้บ ในส่วนของรูปแบบการสอน ผูส้อนควรมีเทคนิคการสอนท่ีหลากหลาย เช่น การน าประสบการณ์
วิจยัจริงของผูส้อนมาบรรยายประกอบการสอน การใชส่ื้อการสอนรูปแบบต่างๆ การเปิดโอกาสให้นักศึกษาแสดง
ความคิดเห็น และการแลกเปล่ียนความรู้/ความคิดเห็นระหวา่งผูเ้รียนและผูส้อนอยา่งสม ่าเสมอ  

 
ค าส าคญั: ความคิดเห็น ลกัษณะวชิา รูปแบบการสอน วชิาวจิยัดา้นการท่องเท่ียวและการโรงแรม  
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Abstract  

 Although there is an abundance of classroom research, yet such research in the tourism and 
hospitality field is limited. In particular, the classroom research on the issue of research courses itself 
is rare. In general, the course of research methodology could be viewed differently from other general 
courses because it seems to focus on learning about the research method rather than context-
orientation. As such, It would be interesting to find out how students think about the course 
characteristics and teaching style in such course. Therefore, this study has the objectives to explore 
and compare undergraduate students’ opinions towards the course characteristics and teaching style in 
the course of research methodology for tourism and hospitality. The questionnaire was used to collect 
data from undergraduate students in the Faculty of Tourism and Hospitality who enrolled in the 
course of research methodology for tourism and hospitality in the 2nd semester 2013. Data were 
analyzed by descriptive and inferential statistics.  
 The study found that the top three issues that most students agreed on the course 
characteristics are 1) research methodology course should focus on the research method or process of 
conducting research 2)  research methodology course has a different content from other courses and 3) 
research methodology course requires a depth understanding rather than memorizing. With regard to 
the teaching style, the top three issues that most students preferred are 1) teacher should lecture 
together with his/her research experience 2) teacher should have a variety of teaching media and 3) 
teacher should lecture together with several research examples. For the research hypotheses, it’s 
revealed that students with different GPA had different opinions towards the course characteristics 
and teaching style.  
 The study suggests that teacher should explain students regarding the course characteristics, 
its purpose and the content differences from other courses as well as the course contribution. For the 
teaching style, teacher should have various techniques such as a lecture with real research experience, 
the use of different teaching media, and the encouragement of students’ discussion with teacher.  
 
Key words: opinions, course characteristics, teaching style, research methodology for tourism and    
hospitality 
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1. บทน า  
1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหาการวจิยั  
ปัจจุบนัสถาบนัอุดมศึกษาต่างใหค้วามส าคญักบัการวจิยัในชั้นเรียนกนัมากข้ึน เน่ืองจากการเรียนการสอนใน

ระดบัอุดมศึกษาไดเ้ปล่ียนแปลงไปโดยเน้นการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนเป็นส าคญั การวิจยัในชั้นเรียนเป็นแนวทางหน่ึงท่ีมุ่ง
พฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียน โดยเป็นการศึกษาคน้ควา้เก่ียวขอ้งกบัการเรียนการสอนในห้องเรียนเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพของ
ผูเ้รียน และเพื่อพฒันาปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน ซ่ึงอาจเป็นหลกัสูตร วิธีการสอน การจดักิจกรรม ส่ือการ
สอน รวมทั้งการวดัและประเมินผล จุดมุ่งหมายของการวิจยัในชั้นเรียน คือ การพฒันากลยทุธ์ในการสอน (teaching 
strategies) เพ่ือใหเ้กิดการสอนท่ีดี เหมาะสมกบัผูเ้รียนและสภาพแวดลอ้ม ซ่ึงจะส่งผลถึงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
ผูเ้รียน และพฒันาผูเ้รียนในท่ีสุด (ศกัด์ิสิทธ์ิ วชัรารัตน์, 2552)  

นกัวชิาการไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของการวจิยัในชั้นเรียนไวห้ลายประการ เช่น การวิจยัในชั้นเรียนจะช่วยให้
ผูส้อนวิเคราะห์ปัญหาและคน้หาสาเหตุของปัญหาท่ีเกิดข้ึนในชั้นเรียนดว้ยกระบวนการวิจยั โดยผลการวิจยัอาจช่วย
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูเ้รียนใหดี้ข้ึน พฒันาผูเ้รียนใหเ้กิดการใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนอยูใ่นระดบัท่ี
น่าพอใจ และไม่มีปัญหาการเรียนอีกต่อไป นอกจากนั้นการวจิยัในชั้นเรียนยงัมีประโยชน์ต่อครูผูส้อน ช่วยในการวาง
แผนการท างานอยา่งเป็นระบบ เช่น การวางแผนการเรียนการสอน การออกแบบวิธีการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียน 
การประเมินผลการท างาน อีกทั้งยงัท าให้ทราบผลการกระท าว่าบรรลุเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร (พรนิภา เพ่ิมไทย, 
2551; รัตนา ศรีเหรัญ, 2550) 
 ดว้ยความส าคญัของการวิจยัในชั้นเรียน ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะท าวิจยัในชั้นเรียนในวิชาวิจยัดา้นการ
ท่องเท่ียวและการโรงแรม ซ่ึงเป็นวิชาท่ีมีลกัษณะเน้ือหาและวิธีการเรียนการสอนแตกต่างจากวิชาอ่ืนในสาขาการ
ท่องเท่ียวและการโรงแรม เน่ืองจากการเรียนการสอนจะเนน้ท่ีกระบวนการวจิยัเป็นหลกัซ่ึงประกอบดว้ยขั้นตอนต่างๆ 
เช่น การก าหนดปัญหาการวิจยั การก าหนดวตัถุประสงคก์ารวิจยั การทบทวนวรรณกรรม การก าหนดวิธีการวิจยั การ
วิเคราะห์ผล การอภิปรายผล การสรุป และการให้ขอ้เสนอแนะ ดว้ยลกัษณะเน้ือหาท่ีแตกต่างจากวิชาอ่ืนๆ จึงเป็นท่ี
น่าสนใจวา่ผูเ้รียนในวชิาวจิยัจะมีความคิดเห็นอยา่งไรต่อวิชาน้ี และรูปแบบการสอนแบบใดจึงจะสอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการหรือความสนใจของผูเ้รียน ถึงแมท่ี้ผ่านมามีงานวิจยัในชั้นเรียนจ านวนมาก แต่ทวา่งานวิจยัท่ีศึกษาในบริบท
ของวิชาวิจัยย ังไม่ค่อยมีมากนัก ซ่ึงท าให้ขาดความรู้ท่ีจะน าไปพัฒนาการเรียนการสอนในวิชาดังกล่าวใน
สถาบนัการศึกษาต่างๆ ดว้ยเหตุน้ีการวิจยัในชั้นเรียนในคร้ังน้ีจึงมีวตัถุประสงคก์ารวิจยัเพ่ือส ารวจและเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีตอ่ลกัษณะวชิาและรูปแบบการสอนในวชิาการวจิยัดา้นการท่องเท่ียวและการโรงแรม ซ่ึง
ค าตอบจากการวจิยัจะใหป้ระโยชน์ต่อผูส้อนในการพฒันาและปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนในวิชาวิจยัดา้นการ
ท่องเท่ียวและการโรงแรมต่อไป  

1.2 วตัถุประสงค์การวจิยั  
1. เพื่อส ารวจความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อลกัษณะวชิาและรูปแบบการสอนในวชิาวจิยัดา้นการ

ท่องเท่ียวและการโรงแรม 
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของนกัศึกษามีต่อลกัษณะวชิาและรูปแบบการสอนในวชิาวจิยัดา้นการ

ท่องเท่ียวและการโรงแรม โดยเปรียบเทียบระหวา่งเพศและระดบัคะแนนผลการเรียน (GPA)   
1.3 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
ท าให้ทราบขอ้มูลและความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะการท่องเท่ียวและการโรงแรม 

มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ท่ีมีต่อลกัษณะวชิาและรูปแบบการสอนในวชิาวิจยัดา้นการท่องเท่ียวและการโรงแรม โดย
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ผูส้อนสามารถน าขอ้มูลท่ีได้จากการวิจัยไปใช้พฒันาหรือปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนในวิชาวิจัยด้านการ
ท่องเท่ียวและการโรงแรมให้มีความเหมาะสมกับผูเ้รียนมากยิ่งข้ึน อนัจะท าให้การเรียนการสอนมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน  

 

 1.4  กรอบแนวคดิในการวจิยั  
  กรอบแนวคิดในการวจิยัคร้ังน้ีประกอบดว้ยตวัแปรตน้เหตุ คือ เพศและระดบัผลการเรียนของ
นกัศึกษา  ในขณะท่ีตวัแปรตาม คือ ความคิดเห็นท่ีมีต่อลกัษณะวชิาและรูปแบบการสอนในวชิาวจิยัดา้นการท่องเท่ียว
และการโรงแรม ดงัแสดงในภาพท่ี 1  

 
 
 
 
   

 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

 1.5 สมมตฐิานการวจิยั จากกรอบแนวคิดขา้งตน้ ผูว้จิยัจึงตั้งสมมติฐานการวจิยัไวด้งัน้ี  
  1) สมมตฐิานข้อหนึ่ง (สมมติฐานเชิงสถิติ) 
H0 : นกัศึกษาท่ีมีเพศและระดบัผลการเรียนแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อลกัษณะวชิาวจิยัดา้นการท่องเท่ียว

และการโรงแรมไม่แตกต่างกนั  
Ha : นกัศึกษาท่ีมีเพศและระดบัผลการเรียนแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อลกัษณะวชิาวจิยัดา้นการท่องเท่ียว 

และการโรงแรมแตกต่างกนั 
2) สมมตฐิานข้อสอง (สมมติฐานเชิงสถิติ) 

H0  : นกัศึกษาท่ีมีเพศและระดบัผลการเรียนแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อรูปแบบการสอนในวชิาวจิยัดา้นการ
ท่องเท่ียวและการโรงแรมไม่แตกต่างกนั 

Ha : นกัศึกษาท่ีมีเพศและระดบัผลการเรียนแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อรูปแบบการสอนในวชิาวจิยัดา้น
การท่องเท่ียวและการโรงแรมแตกต่างกนั  
 

2. วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง  
 2.1 ความหมายของการวจิยัในช้ันเรียน 
 การวจิยัในชั้นเรียน หมายถึง การวจิยัเพื่อการปรับปรุง พฒันา หรือประเมินหาประสิทธิภาพ คุณภาพ และ
แกปั้ญหาต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการเรียนการสอนในชั้นเรียน (พรนิภา เพ่ิมไทย, 2551) 

2.2 แนวคดิของการวจิยัในช้ันเรียน (รัตนา ศรีเหรัญ, 2550) 
เน่ืองจากการวจิยัในชั้นเรียนเป็นรูปแบบหน่ึงของการวจิยัเชิงปฏิบติัการท่ีใชเ้พ่ือการศึกษาสภาพท่ีเกิดข้ึน

ภายในหอ้งเรียนโดยมีครูเป็นผูด้  าเนินการ จึงมีแนวคิดของการวจิยัดงัน้ี 
1. เป็นการศึกษาคน้ควา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนการสอนในหอ้งเรียน 

 
เพศและระดบัผลการเรยีน 

ความคดิเหน็ทีม่ต่ีอลกัษณะวชิาและ
รปูแบบการสอนในวชิาวจิยัดา้น 
การท่องเทีย่วและการโรงแรม 
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2. เป็นการหาแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตรวธีิการสอน การจดั
กิจกรรม ส่ือการสอน และวธีิการวดัและประเมินผล 

3. เป็นการวจิยัเพื่อประโยชนใ์นการพฒันาประสิทธิภาพการเรียนการสอน 
นอกจากแนวคิดขา้งตน้แลว้ การวจิยัในชั้นเรียนยงัมีจุดมุ่งหมายดงัน้ี 

                    1. เพ่ือศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 
                    2. เพื่อพฒันา ปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน 
                    3. เพื่อการพฒันา ปรับปรุงหลกัสูตร และนวตักรรม 
                    4. เพื่อพฒันา ปรับปรุงเทคนิคการวดัและประเมินผล 
                    5. เพื่อพฒันาประสิทธิภาพการสอนของครู - อาจารย ์
                    6. เพื่อพฒันาเทคนิคการเรียนการสอน 
 

2.3 รูปแบบของการวจิยัในช้ันเรียน (รัตนา ศรีเหรัญ, 2550) 
การวจิยัในชั้นเรียนมีรูปแบบหรือแนวทางในการศึกษา ซ่ึงพอสรุปไดด้งัน้ี 

1. เป็นการศึกษาเก่ียวกบัวธีิการหรือรูปแบบการเรียนการสอน 
2. เป็นการศึกษาเก่ียวกบัองคป์ระกอบของการเรียนการสอน เช่น ครูกบัผูเ้รียน หรือปัจจยัแวดลอ้มใน
หอ้งเรียน 
3. เป็นการศึกษาเก่ียวกบัลกัษณะหรือรูปแบบของหลกัสูตร รวมทั้งการวดัและการประเมินผล  
4. เป็นการศึกษาเก่ียวกบักระบวนการจดัการเรียนการสอน 
5. เป็นการศึกษาเก่ียวกบัเทคนิคหรือวธีิการสอน  
6. เป็นการศึกษาเก่ียวกบัส่ือ เทคโนโลย ีและนวตักรรมการเรียนการสอน   

 

2.4 งานวจิยัในช้ันเรียน  
ดว้ยความส าคญัของงานวิจยัในชั้นเรียนท่ีมีต่อการพฒันาการเรียนการสอนและประโยชน์ต่อผูเ้รียน 

ปัจจุบนัมีนกัวชิาการไดท้ าวจิยัในชั้นเรียนมากข้ึน เช่น กาญจนา แยม้เสาธง (2555) เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนิสิตหลกัสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ผลการวจิยัพบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนิสิตหลกัสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิตมี 3 ตวัแปรท่ี
สามารถพยากรณ์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ได้แก่ พฤติกรรมการเรียนของนิสิต 
สภาพแวดลอ้มภายในสถานศึกษา และความสัมพนัธ์ระหวา่งกลุ่มเพ่ือนกบันิสิต ทั้งน้ีนิสิตท่ีผ่านการสอบคดัเลือกเขา้
ศึกษาจากระบบกลาง (Admission) มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวา่นิสิตท่ีผา่นการสอบคดัเลือกเขา้ศึกษาจากระบบรับ
ตรง (โครงการพิเศษ) และระบบรับตรง (Quota) ในขณะท่ีอภิญญา ทหราวานิช ( 2552) ศึกษาเจตคติของนกัศึกษาท่ีมี
ต่อวินัยในตนเองในชั้นเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภฏัสวนดุสิตท่ี
ลงทะเบียนเรียนวิชาการพฒันาประสิทธิภาพในการท างาน ผลการวิจยัพบว่า นกัศึกษามีความคิดเห็นทัว่ไปเก่ียวกบั
วินัยในตนเองด้านห้องเรียนอยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ การส่งการบ้านหรืองานตามก าหนดเวลาท่ีอาจารยก์ าหนด 
รองลงมา คือ ความตั้งใจเรียน และการไม่น าอาหารมารับประทานในชั้นเรียน   ส่วนความคิดเห็นเก่ียวกบัแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยรวมพบว่าความคิดเห็นเก่ียวกับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียนอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
นกัศึกษาอยากประสบความส าเร็จในการเรียน ปัจจยักระตุน้ท่ีช่วยใหน้กัศึกษามีวนิยัในตนเองและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่าปัจจัยกระตุน้ท่ีช่วยให้นักศึกษาตอบค าถาม
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อาจารยผ์ูส้อนในชั้นเรียนอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด การเรียนการสอนควรส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดรั้บความรู้ ควบคู่คุณธรรม 
รองลงมาคือ อาจารย์ควรมีมนุษยสัมพนัธ์กับนักศึกษา ส่วนสุรีวดี อินสุวรรโณ (2557) ส ารวจความคิดเห็นของ
นกัศึกษาท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ใน
วทิยาลยัอาชีวศึกษาสงขลา ผลการวจิยัพบวา่ ความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบ
ทวภิาคี หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง โดยภาพรวมทั้ง 5 ดา้น เห็นดว้ยอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็น 
รายดา้น พบวา่ เห็นดว้ยในระดบัมากทุกดา้นเช่นเดียวกนั โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียเห็นดว้ยอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดคือ ดา้นการ
ประเมินผลการเรียนการสอน รองลงมาคือ ดา้นวธีิการสอน ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียเห็นดว้ยอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุดคือ ดา้น
หลกัสูตร นกัศึกษาท่ีเรียนสาขาวชิาแตกต่างกนัเห็นดว้ยกบัการจดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี นกัศึกษา
ท่ีมีระยะเวลาการฝึกอาชีพในสถานประกอบการต่างกนั เห็นดว้ยกบัการจดัการเรียน การสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
นกัศึกษาที่มีเหตุผลในการเลือกเขา้ศึกษาในระบบทวิภาคีแตกต่างกนั เห็นดว้ยกบัการจดั การเรียนการสอน
อาชีวศึกษาระบบทวภิาคี นักศึกษาท่ีมีสวสัดิการ/รายไดจ้ากการฝึกอาชีพแตกต่างกนัเห็นดว้ยกบัการจดัการเรียนการ
สอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
 จากการทบทวนงานวิจยัขา้งตน้ ถึงแม่วา่จะมีงานวิจยัในชั้นเรียนหลายรูปแบบและหลายสาขาวิชา แต่ทวา่
งานวิจยัในชั้นเรียนในสาขาการท่องเท่ียวและการโรงแรมยงัมีอยูอ่ยา่งจ ากดั จึงควรส่งเสริมงานวิจยัในชั้นเรียนใน
สาขาน้ีให้มากข้ึน  
 

 2.5 ขั้นตอนการวจิยั  
 เน่ืองจากวิชาวิจยัเป็นวิชาท่ีเรียนเก่ียวกบักระบวนการวิจยัซ่ึงจะด าเนินการอยา่งเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ 
ดงันั้น การเรียนการสอนในวิชาน้ีจึงเป็นการเรียนการสอนตามขั้นตอนการวิจัย ซ่ึงประกอบด้วยกระบวนการและ
ขั้นตอนการวจิยัดงัต่อไปน้ี (อศัวนิ แสงพิกลุ, 2556) 
 ขั้นตอนที ่1  การก าหนดปัญหาการวจิยั 
 ขั้นตอนแรกของการวิจยั คือ การก าหนดประเด็นปัญหาการวิจัยซ่ึงเป็นส่ิงท่ีผูว้ิจยัจะตอ้งก าหนดข้ึน 
เสมือนเป็นโจทยใ์นการวิจยั ซ่ึงโจทยน้ี์อาจมาจากประเด็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนหรืออาจเป็นส่ิงท่ีผูว้ิจยัตอ้งการทราบหรือ
อยากคน้หาค าตอบในส่ิงนั้นก็ได ้โดยการเลือกประเด็นปัญหาการวิจยั ผูว้ิจยัควรเลือกประเด็นปัญหาท่ีมีความส าคญั
และเป็นประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่ในสงัคมหรือภาคธุรกิจ อนัจะก่อใหเ้กิดประโยชน์ในวงกวา้ง  
 ขั้นตอนที ่2  การก าหนดวตัถุประสงค์และขอบเขตการวจิยั   
 หลงัจากเลือกประเด็นปัญหาการวจิยัไดแ้ลว้ ขั้นตอนต่อไปคือ ผูว้จิยัจะตอ้งก าหนดวตัถุประสงคก์ารวจิยั
และขอบเขตการวจิยัเพ่ือใหท้ราบแนวทางหรือทิศทางการท าวิจยัท่ีชดัเจนข้ึน ซ่ึงในขั้นตอนน้ีจะตอ้งมีการก าหนดช่ือ
เร่ือง ความเป็นมาของปัญหา ความส าคญัของการวิจยั วตัถุประสงคก์ารวิจยั ตลอดจนขอบเขตของส่ิงท่ีตอ้งการศึกษา 
รวมทั้งประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการวจิยั  
 ขั้นตอนที ่3  การทบทวนวรรณกรรม ก าหนดตวัแปร และสมมตฐิาน 
 หลงัจากก าหนดวตัถุประสงคแ์ละขอบเขตการวจิยัแลว้ ขั้นตอนต่อไปคือการคน้ควา้หาความรู้และความ
เขา้ใจในเร่ืองท่ีตอ้งการศึกษาเพ่ือใหเ้ขา้ใจในเร่ืองนั้นๆอยา่งละเอียดลึกซ้ึงโดยท าการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งทั้ง
เอกสารวชิาการและงานวจิยัท่ีผา่นมา เพ่ือน ามาประมวลเป็นความรู้และแนวทางในการด าเนินการวิจยัต่อไป เช่น การ
ก าหนดตวัแปร กรอบแนวคิด และสมมติฐานการวจิยั เป็นตน้  
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 ขั้นตอนที ่4  การก าหนดวธีิการวจิยั 
 การก าหนดวิธีการวิจัย (หรือระเบียบวิธีวิจัย) เป็นขั้นตอนท่ีส าคญัเพราะผูว้ิจยัจะตอ้งวางแผนหรือ
ออกแบบการวจิยัใหเ้หมาะสมวา่จะเก็บขอ้มูลจากใคร เลือกตวัอยา่งดว้ยวิธีใด และใชเ้คร่ืองมือใดในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูล หากก าหนดวธีิการท่ีไม่เหมาะสมจะท าใหค้  าตอบหรือขอ้เท็จจริงท่ีไดข้าดความน่าเช่ือถือ 
 ขั้นตอนที ่5  การวเิคราะห์ข้อมูล การแปลความหมาย และการน าเสนอผลการวจิยั   
 หลงัจากเก็บขอ้มูลเสร็จส้ินแลว้ ผูว้จิยัจะน าขอ้มูลเหล่านั้นมาวเิคราะห์โดยจะใชส้ถิติหรือไม่ก็ได ้ข้ึนอยู่
กบัลกัษณะของขอ้มูลและวตัถุประสงค์การวิจัย หากวิเคราะห์ขอ้มูลเสร็จแลว้ก็จะตอ้งท าการแปลความหมายของ
ขอ้มูล และน าเสนอผลการวจิยัวา่คน้พบอะไรบา้ง  
 ขั้นตอนที ่6  การสรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ  
 หลงัจากแปลความหมายขอ้มูลและน าเสนอขอ้มูลแลว้ ขั้นตอนต่อไปคือ การสรุปผลการวิจยั โดยผูว้ิจยั
จะตอ้งสรุปผลหรือขอ้คน้จากการวิจยัว่าไดผ้ลเป็นอย่างไร ตรงตามวตัถุประสงค์การวิจัยหรือไม่ รวมทั้งอภิปราย
ผลการวจิยัดว้ยวา่เพราะเหตุใดผลการวจิยัจึงออกมาเป็นเช่นนั้น และมีความน่าเช่ือถือไดม้ากนอ้ยเพียงใด จากนั้นผูว้ิจยั
ใหข้อ้เสนอแนะเพื่อการพฒันาหรือการน าไปใชป้ระโยชน์ต่อไป 
 ดว้ยเน้ือหาของวชิาวิจยัจะเป็นการเรียนการสอนตามกระบวนการและขั้นตอนการวิจยัท่ีน าเสนอขา้งตน้ ซ่ึง
จะเป็นการเรียนการสอนท่ีแตกต่างจากวชิาอ่ืนๆท่ีจะเรียนเน้ือหาแต่ละบทโดยไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกนัอยา่งเป็นกระบวนการ
หรือขั้นตอนอย่างเช่นในวิชาวิจัย ดังนั้นจึงเป็นประเด็นท่ีน่าสนใจและน่าคน้หาค าตอบว่าผูเ้รียนในวิชาวิจัยจะมี
ความคิดเห็นอยา่งไรต่อลกัษณะวชิาและรูปแบบการสอนในวิชาวิจยั เพื่อน าค าตอบท่ีคน้พบไดไ้ปพฒันาการเรียนการ
สอนในวชิาวจิยัต่อไป  

กล่าวโดยสรุป การวิจยัในชั้นเรียนคร้ังน้ีสอดคลอ้งกบัวรรณกรรมท่ีทบทวนขา้งตน้ โดยเป็นการวิจยัท่ีจะ
ศึกษาเก่ียวกบัการเรียนการสอนในบริบทของวชิาวจิยัดา้นการท่องเท่ียวและการโรงแรม โดยมีประเด็นท่ีตอ้งการศึกษา
เร่ืองความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อลกัษณะวิชาและรูปแบบการเรียนการสอนในวิชาวิจยัดา้นการท่องเท่ียวและการ
โรงแรม เพื่อคน้หาเทคนิคการสอนและเพื่อปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน อนัจะเป็น
ประโยชน์ต่อการพฒันาคุณภาพการเรียนการสอนของมหาวทิยาลยัต่อไป  
 

3. วธีิการวจัิย 
3.1 ประชากร 
ประชากรในงานวิจยัคร้ังน้ี คือ นักศึกษาชั้นปีท่ี 3 ระดบัปริญญาตรี คณะการท่องเท่ียวและการโรงแรม ท่ี

ลงทะเบียนเรียนในวชิาวจิยัดา้นการท่องเท่ียวและการโรงแรม (HT 318) ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2556 ซ่ึงมีจ านวน
ทั้งส้ิน 155 คน (4 กลุ่มเรียน)  

3.2 เคร่ืองมอืวจิยั 
เคร่ืองมือวิจัยในคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม โดยผ่านการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือด้วยการให้

ผูท้รงคุณวุฒิ 2 ท่าน ช่วยตรวจสอบเน้ือหาและค าถามในแบบสอบถาม รวมทั้งน าแบบสอบถามไปทดสอบกบักลุ่ม
ตวัอยา่งจ านวน 10 คน แบบสอบถามประกอบดว้ย 3 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 เป็นขอ้มูลทัว่ไปของนกัศึกษา (เพศและผลการ
เรียน) ส่วนท่ี 2 เป็นความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อลกัษณะวชิาวจิยัซ่ึงประกอบดว้ยค าถาม 8 ขอ้ และความคิดเห็นท่ีมี
ต่อรูปแบบการสอนในวชิาวิจยัจ านวน 12 ขอ้ (รวมทั้งหมด 20 ขอ้) โดยให้ผูต้อบแสดงความคิดเห็นใน 5 ระดบั คือ 5 
หมายถึง เห็นดว้ยมากท่ีสุด จนถึง 1 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด   
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 3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
เน่ืองจากงานวจิยัในคร้ังน้ีเป็นการวจิยัในชั้นเรียนซ่ึงมีประชากร (ผูเ้รียน) ไม่มากนกั ผูว้จิยัจึงเก็บรวบรวม

ขอ้มูลดว้ยตนเองจากนกัศึกษาทุกคนท่ีลงทะเบียนเรียนในวชิาวจิยัดา้นการท่องเท่ียวและการโรงแรม (HT 318) ซ่ึงมี
จ านวนทั้งส้ิน 155 คน โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลในเดือนเมษายน 2557 (ภาคเรียนท่ี 2/2556) อยา่งไรก็ตาม ผูว้จิยัไดรั้บ
แบบสอบถามกลบัคืนมาจ านวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 85 

3.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 
การวจิยัในคร้ังน้ีใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเพ่ือวเิคราะห์ขอ้มูล

เบ้ืองตน้ ไดแ้ก่ ขอ้มูลส่วนบุคคลของนกัศึกษา (เพศและระดบัผลการเรียน) และความคิดเห็นท่ีมีต่อลกัษณะวชิาและ
รูปแบบการสอนในวชิาวจิยัดา้นการท่องเท่ียวและการโรงแรม และใชส้ถิติเชิงอา้งอิง (t-test, ANOVA) เพื่อทดสอบ
สมมติฐานการวจิยั โดยก าหนดระดบันยัส าคญัไวท่ี้ .05 (level of significance) 
 ส าหรับเกณฑว์ดัระดบัความคิดเห็นในแบบสอบถาม ผูว้จิยัไดก้ าหนดออกเป็น 5 ระดบั ซ่ึงเป็นมาตรวดั
แบบ Likert scale ท่ีนิยมใชใ้นการวจิยัทางสงัคมศาสตร์ โดยความกวา้งของระดบัความคิดเห็นมีดงัน้ี 

1) ค านวณหาความกวา้งของระดบัความคิดเห็นจากสูตร  
 อนัตรภาคชั้น  =   พิสยั/ จ านวนชั้น 

   =     5-1/ 5     
=     0.8  

   ดงันั้น ความกวา้งของระดบัความคิดเห็นแต่ละชั้น เท่ากบั 0.8 คะแนน  
  2) ก าหนดค่าคะแนนเฉล่ียความคิดเห็นและการแปลความหมายขอ้มูล ไดด้งัน้ี  

คะแนนเฉล่ียความคิดเห็นระหวา่ง 1.00 - 1.80  หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 
คะแนนเฉล่ียความคิดเห็นระหวา่ง 1.81 - 2.61  หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ย 
คะแนนเฉล่ียความคิดเห็นระหวา่ง 2.62 - 3.42  หมายถึง เห็นดว้ยปานกลาง 
คะแนนเฉล่ียความคิดเห็นระหวา่ง 3.43 - 4.23  หมายถึง เห็นดว้ยมาก 
คะแนนเฉล่ียความคิดเห็นระหวา่ง 4.24 - 5.00  หมายถึง เห็นดว้ยมากท่ีสุด 

 

4. ผลการวจัิย  
4.1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม    
     ตารางท่ี 1 จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 47 35.6 
หญิง 85 64.4 
รวม 132 100.0 
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      ตารางท่ี 2 จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามคะแนนเฉล่ียสะสม 
คะแนนเฉลีย่สะสม 

(GPA) 
จ านวน ร้อยละ 

ต ่ากวา่ 2.00 15 11.4 
2.00 – 3.00 74 56.1 
3.01 ข้ึนไป 43 32.5 

รวม 132 100.0 
 
 การวจิยัในคร้ังน้ี (ตารางท่ี 1 และ 2) พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนกัศึกษาเพศหญิง ร้อยละ 64.4 
ส่วนเพศชาย ร้อยละ 35.6 โดยนกัศึกษาส่วนใหญ่ร้อยละ 56.1 มีระดบัผลการเรียนอยูร่ะหวา่ง 2.00 – 3.00 รองลงมา คือ 
3.10 ข้ึนไป (ร้อยละ 32.5) และ ต ่ากวา่ 2.00 (ร้อยละ 11.4) ตามล าดบั     
 

4.2 ความคดิเห็นของนกัศึกษาทีม่ต่ีอลกัษณะวชิาและรูปแบบการสอนในวชิาวจิยัด้านการท่องเทีย่วและการ
โรงแรม 

 

ตารางท่ี 3 ค่าเฉล่ียความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อลกัษณะวชิาวจิยัดา้นการท่องเท่ียวและการโรงแรม 
 

ประเดน็ความคดิเห็น    S.D. ความหมาย 
1. วชิาวจิยัควรเนน้การสอนท่ีกระบวนการหรือวธีิการท าวจิยั 4.18 0.81 เห็นดว้ยมาก 
2. วชิาวจิยัเป็นวชิาท่ีมีเน้ือหาและลกัษณะของวชิาท่ีแตกต่างจากวชิาอ่ืนๆ 4.14 0.72 เห็นดว้ยมาก 
3. วชิาวจิยัเป็นวชิาท่ีอาศยัความเขา้ใจมากกวา่การท่องจ า 4.12 0.97 เห็นดว้ยมาก 
4. วชิาวจิยัเป็นวชิาท่ีควรเนน้การสอนจากประสบการณ์วจิยัของผูส้อน 4.08 0.80 เห็นดว้ยมาก 
5. วชิาวจิยัเป็นวชิาท่ีมีเน้ือหาเขา้ใจยากกวา่วชิาอ่ืนๆ 4.05 0.92 เห็นดว้ยมาก 
6. วชิาวจิยัเป็นวชิาท่ีควรเนน้การบรรยายเป็นหลกั 3.91 0.79 เห็นดว้ยมาก 
7. วชิาวจิยัควรมีการสอนท่ีแตกต่างจากวชิาอ่ืนๆ 3.85 0.91 เห็นดว้ยมาก 
8. วชิาวจิยัเป็นวชิาท่ีใหป้ระโยชน์หรือความรู้มากกกวา่วชิาอ่ืนๆ 3.71 0.88 เห็นดว้ยมาก 

รวมเฉล่ีย 4.01 0.50 เห็นดว้ยมาก 
 

 จากการส ารวจความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อลกัษณะวิชาวิจยัดา้นการท่องเท่ียวและการโรงแรม (ตารางท่ี 
3) พบวา่ ในภาพรวมค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.01 คะแนน โดยประเด็นท่ีนกัศึกษามีความคิดเห็นอยูใ่น 3 อนัดบัแรก คือ วิชา
วิจัยควรเน้นการสอนท่ีกระบวนการหรือวิธีการท าวิจยั ( = 4.18) รองลงมาคือ วิชาวิจยัเป็นวิชาท่ีมีเน้ือหาและ
ลกัษณะของวชิาท่ีแตกต่างจากวชิาอ่ืนๆ ( = 4.14)  และวชิาวจิยัเป็นวิชาท่ีอาศยัความเขา้ใจมากกวา่การท่องจ า ( = 
4.12 ) ตามล าดบั ส่วนประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่ากวา่ 4.0 มี 3 ประเด็น คือ วิชาวิจยัเป็นวิชาท่ีควรเนน้การบรรยายเป็นหลกั 
( = 3.91 ) วชิาวจิยัควรมีการสอนท่ีแตกต่างจากวชิาอ่ืนๆ ( = 3.85) และวชิาวจิยัเป็นวชิาท่ีใหป้ระโยชน์หรือความรู้
มากกวา่วชิาอ่ืนๆ ( = 3.71 ) ตามล าดบั  
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ตารางท่ี 4 ค่าเฉล่ียความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อรูปแบบการสอนวชิาวจิยัดา้นการท่องเท่ียวและการโรงแรม 
 

ประเดน็ความคดิเห็น    S.D. ความหมาย 
1. ท่านอยากใหอ้าจารยผ์ูส้อนบรรยายพร้อมยกตวัอยา่งประสบการณ์วจิยัจริง
ของผูส้อน 

4.15 0.78 เห็นดว้ยมาก 

2. ท่านอยากใหอ้าจารยผ์ูส้อนใชส่ื้อการสอนท่ีหลากหลายในการเรียนการสอน 4.10 0.79 เห็นดว้ยมาก 
3. ท่านอยากใหอ้าจารยผ์ูส้อนบรรยายพร้อมยกตวัอยา่งงานวจิยัประกอบ 4.07 0.75 เห็นดว้ยมาก 
4. ท่านอยากใหอ้าจารยผ์ูส้อนใหโ้อกาสนกัศึกษาแต่ละคนแสดงความคิดเห็นใน
ระหวา่งเรียน 

4.03 0.91 เห็นดว้ยมาก 

5. ท่านอยากใหอ้าจารยผ์ูส้อนเนน้การเรียนรู้โดยแลกเปล่ียนความรู้/ความคิดเห็น
ระหวา่งนกัศึกษากบัอาจารยผ์ูส้อน 

4.01 0.82 เห็นดว้ยมาก 

6. ท่านอยากใหอ้าจารยผ์ูส้อนเนน้การสอนโดยใหคิ้ดและวเิคราะห์ประเด็นต่างๆ
ระหวา่งการเรียน 

3.95 0.82 เห็นดว้ยมาก 

7. ท่านอยากใหอ้าจารยผ์ูส้อนเนน้การเรียนรู้โดยแลกเปล่ียนความรู้/ความคิดเห็น
ระหวา่งเพ่ือนนกัศึกษาดว้ยกนัในชั้นเรียน 

3.87 0.81 เห็นดว้ยมาก 

8. ท่านอยากใหอ้าจารยผ์ูส้อนมอบหมายงานกลุ่มหรือท ากิจกรรมกลุ่มใน
ระหวา่งการเรียน  

3.82 0.93 เห็นดว้ยมาก 

9. ท่านอยากใหอ้าจารยผ์ูส้อนมอบหมายงานคน้ควา้นอกหอ้งเรียน 3.78 0.99 เห็นดว้ยมาก 
10. ท่านอยากใหอ้าจารยผ์ูส้อนตั้งค  าถามหรือซกัถามผูเ้รียนในระหวา่งการเรียน 3.49 1.01 เห็นดว้ยมาก 
11. ท่านอยากใหอ้าจารยผ์ูส้อนมอบหมายงานหรือแบบฝึกหดัในชัว่โมงเรียน 3.47 0.95 เห็นดว้ยมาก 
12. ท่านอยากใหอ้าจารยผ์ูส้อนเนน้การบรรยายเน้ือหาในต ารา/หนงัสือ  3.44 1.00 เห็นดว้ยมาก 

รวมเฉล่ีย 3.86 0.57 เห็นดว้ยมาก 
 

 จากตารางท่ี 4 พบวา่ ในภาพรวมค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.86 คะแนน โดยรูปแบบการสอนท่ีไดรั้บคะแนนเกิน 4.0 มี 
5 ขอ้ คือ อนัดบัท่ี 1 การให้อาจารยผ์ูส้อนบรรยายพร้อมยกตวัอย่างประสบการณ์วิจยัจริงของผูส้อน  ( = 4.15) 
อนัดบัท่ี 2 คือ การมีส่ือการสอนท่ีหลากหลายในการเรียนการสอน ( = 4.10) การให้อาจารยผ์ูส้อนบรรยายพร้อม
ยกตวัอยา่งงานวจิยัประกอบ ( = 4.07) การเปิดโอกาสใหน้กัศึกษาแต่ละคนแสดงความคิดเห็นในระหวา่งเรียน ( = 
4.03) และการใหอ้าจารยผ์ูส้อนเนน้การเรียนรู้โดยแลกเปล่ียนความรู้/ความคิดเห็นระหวา่งนกัศึกษากบัอาจารยผ์ูส้อน 
( = 4.01) ตามล าดบั ส่วนขอ้ท่ีไดค้ะแนนนอ้ยท่ีสุด 3 อนัดบัสุดทา้ย (ต ่ากวา่ 3.50) ไดแ้ก่ การตั้งค  าถามหรือซกัถาม
ผูเ้รียนในระหวา่งการเรียน ( = 3.49) การมอบหมายงานหรือแบบฝึกหัดในชัว่โมงเรียน ( = 3.47)  และการเนน้
การบรรยายเน้ือหาในต ารา/หนงัสือ ( = 3.44) ตามล าดบั  
 

4.3 การเปรียบเทยีบความคดิเห็นของนกัศึกษาทีม่ต่ีอลกัษณะวชิาและรูปแบบการสอนวชิาวจิยัด้านการ
ท่องเทีย่วและการโรงแรม จ าแนกตามเพศ  
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ตารางท่ี 5   การเปรียบเทียบความคิดเห็นระหวา่งนกัศึกษาชายกบันกัศึกษาหญิงท่ีมีต่อลกัษณะวชิาวจิยัดา้นการ
ท่องเท่ียวและการโรงแรม 

ลกัษณะวชิาวจิยั  
ระดบัความคิดเห็น ค่าสถิติ 

  t Sig. 
ชาย หญิง 

1. วชิาวจิยัเป็นวชิาท่ีมีเน้ือหาและลกัษณะของวชิาท่ีแตกต่างจากวชิา
อ่ืนๆ 

4.24 4.17 0.40 0.69 

2. วชิาวจิยัเป็นวชิาท่ีมีเน้ือหาเขา้ใจยากกวา่วชิาอ่ืนๆ 3.92 4.16 -1.06 0.29 
3. วชิาวจิยัเป็นวชิาท่ีอาศยัความเขา้ใจมากกวา่การท่องจ า 3.86 4.12 -2.42 0.12 
4. วชิาวจิยัเป็นวชิาท่ีควรเนน้การบรรยายเป็นหลกั 3.92 3.93 -0.07 0.95 
5. วชิาวจิยัเป็นวชิาท่ีควรเนน้การบรรยายและประสบการณ์วจิยัของ
ผูส้อน 

3.88 4.17 -1.51 0.13 

6. วชิาวจิยัควรเนน้การสอนท่ีกระบวนการหรือวธีิการท าวจิยั 4.04 4.29 -1.28 0.20 
7. วชิาวจิยัควรมีการสอนท่ีแตกต่างจากวชิาอ่ืนๆ 3.72 4.02 -1.36 0.18 
8. วชิาวจิยัเป็นวชิาท่ีใหป้ระโยชน์หรือความรู้มากกกวา่วชิาอ่ืนๆ 3.68 3.72 -0.21 0.83 

รวมเฉล่ีย 3.89 4.10 -1.71 0.09 
จากตารางท่ี 5  พบวา่ระดบัความคิดเห็นท่ีมีต่อลกัษณะวชิาวจิยัดา้นการท่องเท่ียวและการโรงแรมในแต่ละขอ้

ระหว่างนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงไม่มีความแตกต่างกนั ซ่ึงหากพิจารณาจากระดบันัยส าคญัทางสถิติ (Sig.) 
พบว่า มีค่ามากกวา่ .05 ทุกขอ้ แสดงว่านกัศึกษาชายและนักศึกษาหญิงไม่มีความคิดเห็นแตกต่างกนัในเร่ืองลกัษณะ
วิชาวิจยัดา้นการท่องเท่ียวและการโรงแรม จากผลการวิจยัในขอ้น้ีท าให้ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) ท่ีท านายว่า
นกัศึกษาท่ีมีเพศแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อลกัษณะวชิาวจิยัดา้นการท่องเท่ียวและการโรงแรมไม่แตกต่างกนั  
 

ตารางท่ี 6  การเปรียบเทียบความคิดเห็นระหวา่งนกัศึกษาชายกบันกัศึกษาหญิงท่ีมีต่อรูปแบบการสอนวชิาวจิยัดา้น 
              การท่องเท่ียวและการโรงแรม 

รูปแบบการสอนในวชิาวจิยั  
ระดบัความคิดเห็น ค่าสถิติ 

  t Sig. 
ชาย หญิง 

1. ท่านอยากใหอ้าจารยผ์ูส้อนมอบหมายงานกลุ่มหรือท ากิจกรรมกลุ่มใน
ระหวา่งการเรียน  

3.60 3.78 -0.81 0.42 

2. ท่านอยากใหอ้าจารยผ์ูส้อนตั้งค  าถามหรือซกัถามผูเ้รียนในระหวา่งการ
เรียน 

3.92 3.88 0.17 0.86 

3. ท่านอยากใหอ้าจารยผ์ูส้อนใหโ้อกาสนกัศึกษาแต่ละคนแสดงความคิดเห็น
ในระหวา่งเรียน 

4.20 4.00 0.90 0.37 

4. ท่านอยากใหอ้าจารยผ์ูส้อนเนน้การเรียนรู้โดยแลกเปล่ียนความรู้/ความ
คิดเห็นระหวา่งนกัศึกษากบัอาจารยผ์ูส้อน 

4.16 3.98 0.89 0.38 

5. ท่านอยากใหอ้าจารยผ์ูส้อนเนน้การเรียนรู้โดยแลกเปล่ียนความรู้/ความ 4.00 3.81 0.95 0.35 
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รูปแบบการสอนในวชิาวจิยั  
ระดบัความคิดเห็น ค่าสถิติ 

  t Sig. 
ชาย หญิง 

คิดเห็นระหวา่งเพ่ือนนกัศึกษาดว้ยกนัในชั้นเรียน 
6. ท่านอยากใหอ้าจารยผ์ูส้อนเนน้การสอนโดยใหคิ้ดและวเิคราะห์ประเด็น
ต่างๆระหวา่งการเรียน 

4.16 3.86 1.47 0.15 

7. . ท่านอยากใหอ้าจารยผ์ูส้อนมอบหมายงานหรือแบบฝึกหดัในชัว่โมงเรียน 3.56 3.69 -0.55 0.58 
8. ท่านอยากใหอ้าจารยผ์ูส้อนเนน้การบรรยายเน้ือหาในต ารา/หนงัสือ  3.68 3.56 0.48 0.63 
9. ท่านอยากใหอ้าจารยผ์ูส้อนบรรยายพร้อมยกตวัอยา่งประสบการณ์วจิยัจริง
ของผูส้อน 

3.92 4.28 -1.90 0.09 

10. ท่านอยากใหอ้าจารยผ์ูส้อนบรรยายพร้อมยกตวัอยา่งงานวจิยัประกอบ  3.80 4.11 -2.32 0.08 
11. ท่านอยากใหอ้าจารยผ์ูส้อนมอบหมายงานคน้ควา้นอกหอ้งเรียน 3.71 3.81 -0.41 0.68 
12. ท่านอยากใหอ้าจารยผ์ูส้อนใชส่ื้อการสอนท่ีหลากหลายในการเรียนการ
สอน 

3.96 4.21 -1.31 0.19 

รวมเฉล่ีย 3.81 3.89 -0.16 0.87 
 
จากตารางท่ี 6 พบวา่ ระดบัความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อรูปแบบการสอนในวชิาวจิยัดา้นการท่องเท่ียว

และการโรงแรมในแต่ละขอ้ระหวา่งนกัศึกษาชายและนกัศึกษาหญิงไม่มีความแตกต่างกนั ซ่ึงพิจารณาจากระดบั
นยัส าคญัทางสถิติ (Sig.) พบวา่ มีค่ามากกวา่ .05 ทุกขอ้ ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่นกัศึกษาชายและนกัศึกษาหญิงไม่มีความ
คิดเห็นแตกต่างกนัในเร่ืองรูปแบบการสอนในวชิาวจิยัดา้นการท่องเท่ียวและการโรงแรม จากผลการวจิยัในขอ้น้ีท าให้
ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) ท่ีท านายวา่นกัศึกษาท่ีมีเพศแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อรูปแบบการสอนในวชิาวจิยัดา้น
การท่องเท่ียวและการโรงแรมไม่แตกต่างกนั  
 

ตารางท่ี 7 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีตอ่ลกัษณะวชิาวจิยัดา้นการท่องเท่ียวและ การโรงแรม  
              จ าแนกตามระดบัผลการเรียน  

ลกัษณะวชิา  

ระดบัความคิดเห็น ค่าสถิติ 

  
F Sig. ต ่ากวา่ 

2.00 
2.00 – 3.00 3.01 ข้ึนไป 

1. วชิาวจิยัเป็นวชิาท่ีมีเน้ือหาและลกัษณะของวชิาท่ีแตกต่าง
จากวชิาอ่ืนๆ 

4.29 4.02 4.31 3.06 0.08 

2. วชิาวจิยัเป็นวชิาท่ีมีเน้ือหาเขา้ใจยากกวา่วชิาอ่ืนๆ 4.47a 4.35a 3.58b 7.04 0.00* 
3. วชิาวจิยัเป็นวชิาท่ีอาศยัความเขา้ใจมากกวา่การท่องจ า 3.8 4.07 4.06 0.99 0.38 
4. วชิาวจิยัเป็นวชิาท่ีควรเนน้การบรรยายเป็นหลกั 3.35 3.45 3.53 1.64 0.20 
5. วชิาวจิยัเป็นวชิาท่ีควรเนน้การบรรยายและประสบการณ์
วจิยัของผูส้อน 

3.75 4.10 4.25 6.20 0.12 
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ลกัษณะวชิา  

ระดบัความคิดเห็น ค่าสถิติ 

  
F Sig. ต ่ากวา่ 

2.00 
2.00 – 3.00 3.01 ข้ึนไป 

6. วชิาวจิยัควรเนน้การสอนท่ีกระบวนการหรือวธีิการท าวจิยั 3.87 4.21 4.35 2.73 0.09 
7. วชิาวจิยัควรมีการสอนท่ีแตกต่างจากวชิาอ่ืนๆ 3.57 3.84 4.12 1.49 0.23 
8. วชิาวจิยัเป็นวชิาท่ีใหป้ระโยชน์หรือความรู้มากกกวา่วชิา
อ่ืนๆ 

4.00 3.65 3.76 0.52 0.60 

รวมเฉล่ีย 3.74 3.95 4.12 5.62 0.08 
 
หมายเหต:ุ a และ b หมายถึง ค่าเฉล่ียท่ีมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

ตารางท่ี 7 แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อลกัษณะวิชาวิจยัดา้นการท่องเท่ียวและการ
โรงแรม จ าแนกตามระดับผลการเรียน พบว่าระดบัความคิดเห็นของนักศึกษาในแต่ละกลุ่มผลการเรียนไม่มีความ
แตกต่างกนัเท่าไรนกัในเกือบทุกขอ้ ยกเวน้ขอ้ 2 ท่ีค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติ (Sig.) นอ้ยกวา่ .05 แสดงวา่นกัศึกษาใน
แต่ละกลุ่มผลการเรียนมีความคิดเห็นแตกต่างกนัในประเด็นน้ี คือ วชิาวจิยัเป็นวชิาท่ีมีเน้ือหาเขา้ใจยากกวา่วชิาอ่ืนๆ ซ่ึง
ผลการทดสอบเป็นรายคู่ พบวา่นกัศึกษาในกลุ่มท่ีมีผลการเรียนต ่ากวา่ 2.00 และระหวา่ง 2.00 – 3.00 มีความคิดเห็นใน
ประเด็นน้ีไม่แตกต่างกนั ในขณะท่ีนกัศึกษาท่ีมีผลการเรียนตั้งแต่ 3.01 ข้ึนไป มีความคิดเห็นในประเด็นน้ีแตกต่างจาก 
2 กลุ่มขา้งตน้ จากผลการวจิยัน้ีจึงท าใหป้ฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0 ) และยอมรับสมมติฐานรองท่ีท านายวา่นกัศึกษาท่ีมี
ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อลกัษณะวิชาวิจัยด้านการท่องเท่ียวและการโรงแรมแตกต่างกนัใน
ประเด็นท่ีวา่วชิาวจิยัเป็นวชิาท่ีมีเน้ือหาเขา้ใจยากกวา่วชิาอ่ืนๆ  
 
ตารางท่ี 8 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีตอ่รูปแบบการสอนวชิาวจิยัดา้นการท่องเท่ียวและ  
              การโรงแรม จ าแนกตามระดบัผลการเรียน  

รูปแบบการสอน  
ระดบัความคิดเห็น ค่าสถิติ 

  F Sig. 
ต ่ากวา่ 2.00 2.00 – 3.00 3.01 ข้ึนไป 

1. ท่านอยากใหอ้าจารยผ์ูส้อนมอบหมายงานกลุ่มหรือท ากิจกรรม
กลุ่มในระหวา่งการเรียน  

3.57 3.74 3.65 0.16 0.85 

2. ท่านอยากใหอ้าจารยผ์ูส้อนตั้งค  าถามหรือซกัถามผูเ้รียนใน
ระหวา่งการเรียน 

3.31a 3.44a 4.25b 0.08 0.00* 

3. ท่านอยากใหอ้าจารยผ์ูส้อนใหโ้อกาสนกัศึกษาแต่ละคนแสดง
ความคิดเห็นในระหวา่งเรียน 

3.47a 3.65a 4.33b 0.03 0.00* 

4. ท่านอยากใหอ้าจารยผ์ูส้อนเนน้การเรียนรู้โดยแลกเปล่ียน
ความรู้/ความคิดเห็นระหวา่งนกัศึกษากบัอาจารยผ์ูส้อน 

4.14 4.00 4.06 0.11 0.90 
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รูปแบบการสอน  
ระดบัความคิดเห็น ค่าสถิติ 

  F Sig. 
ต ่ากวา่ 2.00 2.00 – 3.00 3.01 ข้ึนไป 

5. ท่านอยากใหอ้าจารยผ์ูส้อนเนน้การเรียนรู้โดยแลกเปล่ียน
ความรู้/ความคิดเห็นระหวา่งเพ่ือนนกัศึกษาดว้ยกนัในชั้นเรียน 

3.86 3.88 3.85 0.01 0.99 

6. ท่านอยากใหอ้าจารยผ์ูส้อนเนน้การสอนโดยใหคิ้ดและวเิคราะห์
ประเด็นต่างๆระหวา่งการเรียน 

4.00 3.77 4.18 2.28 0.11 

7. ท่านอยากใหอ้าจารยผ์ูส้อนมอบหมายงานหรือแบบฝึกหดัใน
ชัว่โมงเรียน 

3.86 3.63 3.65 0.16 0.85 

8. ท่านอยากใหอ้าจารยผ์ูส้อนเนน้การบรรยายเน้ือหาในต ารา/
หนงัสือ  

3.86 3.58 3.58 0.24 0.79 

9. ท่านอยากใหอ้าจารยผ์ูส้อนบรรยายพร้อมยกตวัอยา่ง
ประสบการณ์วจิยัจริงของผูส้อน 

4.57 4.00 4.29 2.40 0.10 

10. ท่านอยากใหอ้าจารยผ์ูส้อนบรรยายพร้อมยกตวัอยา่งงานวจิยั
ประกอบ  

4.29 4.00 4.15 0.64 0.53 

11. ท่านอยากใหอ้าจารยผ์ูส้อนมอบหมายงานคน้ควา้นอก
หอ้งเรียน 

3.50 3.90 3.68 0.79 0.46 

12. ท่านอยากใหอ้าจารยผ์ูส้อนใชส่ื้อการสอนท่ีหลากหลายในการ
เรียนการสอน 

4.14 3.98 4.32 1.88 0.16 

รวมเฉล่ีย 4.00 3.83 3.90 0.32 0.72 
 

หมายเหต:ุ a และ b หมายถึง ค่าเฉล่ียท่ีมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

ตารางท่ี 8 แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อรูปแบบการสอนในวิชาวิจัยด้านการ
ท่องเท่ียวและการโรงแรม จ าแนกตามระดบัผลการเรียน ผลการวิจยัพบวา่ระดบัความคิดเห็นของนักศึกษาในแต่ละ
กลุ่มผลการเรียนไม่มีความแตกต่างกนัเท่าไรนักในเกือบทุกขอ้ ยกเวน้ขอ้ 2 และขอ้ 3 ท่ีค่าระดบันัยส าคญัทางสถิติ 
(Sig.) นอ้ยกวา่ .05 แสดงวา่นกัศึกษามีความคิดเห็นแตกต่างกนัในประเด็นการให้อาจารยผ์ูส้อนตั้งค  าถามหรือซกัถาม
ผูเ้รียนในระหวา่งการเรียน และการให้อาจารยผ์ูส้อนให้โอกาสนกัศึกษาแต่ละคนแสดงความคิดเห็นในระหวา่งเรียน 
ซ่ึงผลการทดสอบเป็นรายคู่ พบวา่นกัศึกษาในกลุ่มท่ีมีผลการเรียนต ่ากวา่ 2.00 และระหวา่ง 2.00 – 3.00 มีความคิดเห็น
ใน 2 ประเด็นน้ีไม่แตกต่างกัน ในขณะท่ีนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนตั้งแต่ 3.01 ข้ึนไป มีความคิดเห็นในประเด็นน้ี
แตกต่างจาก 2 กลุ่มขา้งตน้ จากผลการวิจยัน้ีจึงท าให้ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0 ) และยอมรับสมมติฐานรองท่ีท านาย
ว่านักศึกษาท่ีมีระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อรูปแบบการสอนวิชาวิจัยดา้นการท่องเท่ียวและการ
โรงแรมแตกต่างกันในประเด็นเร่ืองการให้ผูส้อนตั้งค  าถามซักถามผูเ้รียนในระหว่างการเรียน และการให้โอกาส
นกัศึกษาแต่ละคนแสดงความคิดเห็นในระหวา่งเรียน  
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5. สรุปผลการวจัิยและการน าผลการวจัิยไปใช้ประโยชน์  
 5.1 ผลการวจิยัสามารถสรุปได้ดงันี ้ 
 การวจิยัในคร้ังน้ีผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนกัศึกษาเพศหญิง ร้อยละ 64.4 ส่วนเพศชาย ร้อยละ 35.6 
โดยนกัศึกษาส่วนใหญ่ร้อยละ 56.1 มีระดบัผลการเรียน (GPA) อยูร่ะหวา่ง 2.00 – 3.00 รองลงมา คือ 3.10 ข้ึนไป (ร้อย
ละ 32.5) และต ่ากวา่ 2.00 (ร้อยละ 11.4) ตามล าดบั การส ารวจความคิดเห็นท่ีมีต่อลกัษณะวิชาวิจยัดา้นการท่องเท่ียว
และการโรงแรม พบวา่ประเด็นท่ีนกัศึกษามีความคิดเห็นใน 3 อนัดบัแรก คือ วิชาวิจยัควรเนน้การสอนท่ีกระบวนการ
หรือวิธีการท าวิจยั ( = 4.18 ) รองลงมาคือ วิชาวิจยัเป็นวิชาท่ีมีเน้ือหาและลกัษณะของวิชาท่ีแตกต่างจากวิชาอ่ืนๆ 
( = 4.14)  และวิชาวิจยัเป็นวิชาท่ีอาศยัความเขา้ใจมากกว่าการท่องจ า ( = 4.12 ) ตามล าดบั ส่วนประเด็นท่ีมี
ค่าเฉล่ียต ่ากวา่ 4.0 มี 3 ประเด็น คือ วชิาวจิยัเป็นวชิาท่ีควรเนน้การบรรยายเป็นหลกั ( = 3.91) วชิาวจิยัควรมีการสอน
ท่ีแตกต่างจากวิชาอ่ืนๆ ( = 3.90) และวิชาวิจยัเป็นวิชาท่ีให้ประโยชน์หรือความรู้มากกกวา่วิชาอ่ืนๆ ( = 3.71) 
นอกจากนั้นยงัพบว่ารูปแบบการสอนท่ีไดรั้บคะแนนเกิน 4.0 มี 5 ขอ้ คือ อนัดบัท่ี 1 การให้อาจารยผ์ูส้อนบรรยาย
พร้อมยกตวัอยา่งประสบการณ์วิจยัจริงของผูส้อน  ( = 4.15) อนัดบัท่ี 2 คือ การมีส่ือการสอนท่ีหลากหลายในการ
เรียนการสอน ( = 4.10) อนัดบัท่ี 3 คือ การใหอ้าจารยผ์ูส้อนบรรยายพร้อมยกตวัอยา่งงานวิจยัประกอบ ( = 4.07) 
อนัดบัท่ี 4 คือ การเปิดโอกาสใหน้กัศึกษาแต่ละคนแสดงความคิดเห็นในระหวา่งเรียน ( = 4.03) และอนัดบัท่ี 5 คือ 
การใหอ้าจารยผ์ูส้อนเนน้การเรียนรู้โดยแลกเปล่ียนความรู้/ความคิดเห็นระหวา่งนกัศึกษากบัอาจารยผ์ูส้อน ( = 4.01) 
ตามล าดบั ส่วนขอ้ท่ีไดค้ะแนนน้อยท่ีสุด 3 อนัดบัสุดทา้ย (ต ่ากว่า 3.50) ไดแ้ก่ การตั้งค  าถามหรือซักถามผูเ้รียนใน
ระหวา่งการเรียน ( = 3.49) การมอบหมายงานหรือแบบฝึกหดัในชัว่โมงเรียน ( = 3.47)  และการเนน้การบรรยาย
เน้ือหาในต ารา/หนงัสือ ( = 3.44) ตามล าดบั  

ในส่วนของการทดสอบสมมติฐานการวิจยั พบวา่นกัศึกษาชายและนกัศึกษาหญิงไม่มีความคิดเห็นแตกต่าง
กนัในเร่ืองลกัษณะวชิาวิจยัดา้นการท่องเท่ียวและการโรงแรม รวมทั้งประเด็นในเร่ืองรูปแบบการสอน อยา่งไรก็ตาม 
ส าหรับความคิดเห็นท่ีมีต่อลกัษณะวชิาวจิยัดา้นการท่องเท่ียวและการโรงแรม พบวา่ นกัศึกษาท่ีมีระดบัผลการเรียนต ่า
กวา่ 2.00 และระหวา่ง 2.00 – 3.00 มีความคิดเห็นแตกต่างจากนกัศึกษาท่ีมีผลการเรียนตั้งแต่ 3.01 ข้ึนไป ในประเด็น
ท่ีวา่เน้ือหาวิชาวิจยัดา้นการท่องเท่ียวและการโรงแรมเขา้ใจยากกวา่วิชาอ่ืนๆ ส าหรับความคิดเห็นท่ีมีต่อรูปแบบการ
สอนในวชิาวจิยัดา้นการท่องเท่ียวและการโรงแรม พบวา่ นกัศึกษาท่ีมีผลการเรียนต ่ากวา่ 2.00 และระหวา่ง 2.00 – 3.00 
มีความคิดเห็นแตกต่างจากนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนตั้งแต่ 3.01 ข้ึนไป ในเร่ืองการซกัถามนกัศึกษาในห้องเรียน และ
การให้นกัศึกษาแสดงความคิดเห็น ทั้งน้ีผลการวิจยัในภาพรวมสอดคลอ้งกบังานวิจยัในอดีตหลายเร่ือง (วรุณี เชาวน์
สุขมุ, 2553; วงศสถิตย ์เหลืองธ ารงสกุล และอาทิตย ์วฒิุวงศ์วณิช, 2550; อศัวิน แสงพิกุล, 2545) ท่ีระบุวา่ งานวิจยัใน
ชั้นเรียนบางเร่ืองอาจมีทั้งมุมมองของนกัศึกษาท่ีมีความคิดเห็นคลา้ยๆ ในบางเร่ือง และในขณะเดียวกนัก็อาจมีความ
คิดเห็นแตกต่างกนัในบางเร่ือง โดยเฉพาะอยา่งยิง่หากเป็นนกัศึกษาท่ีมีระดบัผลการเรียนท่ีแตกต่างกนั อาจเป็นไปไดท่ี้
จะมีความคิดเห็นแตกต่างกันในหลายๆประเด็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนแตกต่างกัน
อยา่งเช่น นกัศึกษากลุ่มท่ีเรียนดีกบันกัศึกษากลุ่มท่ีเรียนอ่อนอาจมีความรู้และความเขา้ใจในเน้ือหาบทเรียนแตกต่างกนั 
ซ่ึงท าใหมี้ความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนัได ้  
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 5.2 การน าผลการวจิยัไปใช้ประโยชน์ มีดงัน้ี  
 จากผลการวจิยั นกัศึกษาส่วนใหญ่เห็นวา่วชิาวจิยัควรเนน้การสอนท่ีกระบวนการหรือวธีิการท า

วจิยั  
รวมทั้งวชิาวจิยัเป็นวชิาท่ีมีเน้ือหาและลกัษณะของวชิาท่ีแตกต่างจากวิชาอ่ืนๆ และเป็นวิชาท่ีอาศยัความเขา้ใจมากกวา่
การท่องจ า ดงันั้นหากนกัศึกษาส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเช่นนั้น ผูส้อนจึงควรอธิบายให้นกัศึกษาทราบและเขา้ใจถึง
ลกัษณะวชิาวจิยัใหช้ดัเจนตั้งแต่การสอนคร้ังแรกวา่วิชาวิจยัมีลกัษณะเน้ือหาอยา่งไร แตกต่างจากวิชาอ่ืนอยา่งไร และ
จะมีการเรียนการสอนอยา่งไร เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่ผูเ้รียน ซ่ึงจะท าให้ผูเ้รียนทราบว่าตนเองจะตอ้ง
เรียนอะไรบา้งในวิชาน้ี ซ่ึงการท่ีนกัศึกษาเขา้ใจลกัษณะของวิชาตั้งแต่แรกเร่ิม จะท าให้นกัศึกษาสามารถเตรียมความ
พร้อมของตนเองในการเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆในวิชาน้ี ซ่ึงแนวทางท่ีเสนอแนะขา้งตน้อาจจะเป็นผลดีในการสร้างแรงจูงใจ
และความสนใจใหแ้ก่ผูเ้รียนได ้

 ในส่วนของรูปแบบการสอน นกัศึกษาใหค้ะแนนเก่ียวกบัประเด็นต่อไปน้ีในอนัดบัตน้ๆ ไดแ้ก่ 
การใหอ้าจารยผ์ูส้อนบรรยายพร้อมยกตวัอยา่งประสบการณ์วิจยัจริงของผูส้อน การมีส่ือการสอนท่ีหลากหลายในการ
เรียนการสอน การให้อาจารยผ์ูส้อนบรรยายพร้อมยกตวัอย่างงานวิจยัประกอบ การเปิดโอกาสให้นักศึกษาแต่ละคน
แสดงความคิดเห็นในระหว่างเรียน และการให้อาจารยผ์ูส้อนเน้นการเรียนรู้โดยแลกเปล่ียนความรู้/ความคิดเห็น
ระหว่างนักศึกษากับอาจารยผ์ูส้อน ดังนั้ นการสอนในวิชาวิจัยด้านการท่องเท่ียวและการโรงแรม ผูว้ิจัยอาจน า
ประสบการณ์วจิยัจริงของผูส้อนมาเล่าใหน้กัศึกษาฟังเพื่อประกอบการบรรยายเน้ือหาในหัวขอ้ต่างๆ เช่น การก าหนด
ปัญหาการวจิยั การสร้างเคร่ืองมือวจิยั หรือ การเก็บรวบรวมขอ้มูล เป็นตน้ รวมทั้งควรใชส่ื้อการสอนท่ีหลากหลายเช่น 
การบรรยายโดย power point การเล่าเร่ืองจากประสบการณ์หรืองานวิจยัของผูอ่ื้น การให้นกัศึกษาเล่นเกมเขียนตอบ
ค าถามท่ีกระดานหนา้ชั้นเรียนหรือเขียนตอบในกระดาษท่ีเตรียมไว ้หรือการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตประกอบการสอน เป็น
ตน้ จากผลการวิจยัมีขอ้สังเกตว่านกัศึกษาให้ความส าคญักบัการบรรยายเน้ือหาวิชาวิจยัท่ีมีตวัอย่างงานวิจยัประกอบ 
ดังนั้ นการสอนในวิชาน้ีผูส้อนควรมีประสบการณ์วิจัยมาพอสมควร และสามารถน าผลงานวิจัยของตนเองมา
ประกอบการสอนได้ ซ่ึงอาจท าให้นักศึกษามีความสนใจเรียนมากข้ึน และอยากฟังการบรรยายเน้ือหาวิชาจาก
ประสบการณ์วิจยัของครูผูส้อน นอกจากนั้นรูปแบบการสอนอ่ืนๆท่ีไดค้ะแนนต ่าในล าดบัทา้ยๆ เช่น การตั้งค  าถาม
หรือซกัถามผูเ้รียนในระหวา่งการเรียน การมอบหมายงานหรือแบบฝึกหัดในชัว่โมงเรียน และการเน้นการบรรยาย
เน้ือหาในต ารา/หนงัสือ ผูส้อนอาจพิจารณาน ามาปรับใชใ้นบางโอกาสหรืออาจน ามาใชผ้สมผสานกบัวิธีอ่ืนๆขา้งตน้
เพ่ือไม่ใหก้ารเรียนน่าเบ่ือเกินไป   

 เน่ืองจากการวจิยัในชั้นเรียนเก่ียวขอ้งกบักระบวนการ PDCA ซ่ึงประกอบดว้ย การวางแผน (Plan)  
การปฏิบติัการ (Do) การตรวจสอบ (Check) และการแกไ้ขปรับปรุง (Action) ดงันั้นผูว้ิจยั (ผูส้อน) จึงสามารถน า
ผลการวจิยัไปใชป้ระโยชน์เพื่อวางแผนการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไปได ้โดยควรเนน้ท่ีรูปแบบการสอนตาม
ขอ้คน้พบจากการวจิยั  
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บทคัดย่อ 
 การวิจยั เร่ือง ความเป็นไปได้ในการลงทุนโครงการทาวน์โฮมในเขต อ าเภอปลวกแดง 
จงัหวดัระยอง ไดท้  าการศึกษาโดยใชแ้บบสอบถาม เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจ านวน  400 
ตวัอยา่ง มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุนโครงการทาวน์โฮมในเขต อ าเภอปลวก
แดง จงัหวดัระยอง การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ ซ่ึงใช้วิธีการส ารวจและเก็บขอ้มูล    ดว้ย
แบบสอบถาม กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ พนกังานโรงงานในเขตอ าเภอปลวกแดง จงัหวดั
ระยอง    และคนทัว่ไปท่ีพิจารณาจะซ้ือทาวน์โฮม ในเขตอ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง 
 วเิคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลใชส้ถิติเชิงพรรณา ไดแ้ก่ ความถ่ี และค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และ ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน ในการวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นปัจจยัประชากรศาสตร์ วิเคราะห์จุดประสงค์    ใน  การ
ตดัสินใจและลกัษณะความตอ้งการซ้ือ วเิคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดโดยใชค้่าเฉล่ีย (Mean) 
และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เพื่อแปลความหมายจากค่าเฉล่ียเป็นเกณฑ์คะแนน วิเคราะห์สถิติอนุมานท่ีใช้
ในการทดสอบสมมติฐาน ใชก้ารวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ      ในการทดสอบ เพื่อเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของปัจจยัประชากรศาสตร์ ปัจจยัส่วนประสม       ทางการตลาด และปัจจยัจุดประสงคใ์น
การตดัสินใจซ้ือ โดยใช ้t-test เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียระหวา่ง 2 กลุ่ม ค่า F-
test เพื่อวเิคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของกลุ่ม ตั้งแต่ 2 กลุ่ม ข้ึนไป  
 ผลการศึกษาพบวา่ ประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความเป็นไปไดใ้นการลงทุน ดา้น
การตลาดไม่แตกต่างกนั ประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความเป็นไปไดใ้นการลงทุน   ดา้นการ
ผลิตไม่แตกต่างกนั โครงการทาวน์โฮมในเขต อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง เป็นโครงการท่ีน่าลงทุน 
อนัเน่ืองมาจาก NPV ท่ีค  านวณไดน้ั้นมีค่าเป็นบวก และอตัราผลตอบแทน ของโครงการ IRR มีสัดส่วน
ท่ีมากกวา่ตน้ทุนของโครงการ แสดงใหเ้ห็นวา่การลงทุนในโครงการไดรั้บผลตอบแทนคุม้กบัการลงทุน 
ค าส าคัญ:  ความเป็นไปได/้ การลงทุน/ โครงการทาวน์โฮม/ อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง 
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Abstract 
 The research entitled “The Feasibility of Townhome Project in Pluakdaeng District, 
Rayong Province” was done by using questionnaires for data collection from 400 samples and its 
objective was to study the feasibility of townhome project in Pluakdaeng District, Rayong Province. 
The study was a quantitative research and questionnaires were used for data collection. The sample 
consisted of general people and factory employees who were considering buying a townhome in 
Pluakdaeng District, Rayong Province. 
 The analysis of personal factors was done with descriptive statistics including frequency, 
percentage, mean, and standard deviation. Mean and standard deviation were used for the analysis of 
demographic factors, the purpose of buying decision, the characteristics of the demand, and marketing 
mix in order to interpret the meaning from the mean which was the score threshold. Inferential 
statistics were used for hypotheses testing. Statistical analysis of variance was used for testing in order 
to compare the differences among demographic factors, marketing mix, and the purpose of buying 
decision. T-test was used to compare the differences between the means of two groups. F-test was 
used to compare the means of more than two groups. 
 The findings revealed that respondents with different demographic factors had no 
difference in the investment feasibility concerning marketing. Respondents with different 
demographic factors had no difference in the investment feasibility concerning production. 
It was worth investing in the townhome project in Pluakdaeng District, Rayong Province because the 
calculated net present value (NVP) was positive. In addition internal rate of return (IRR) was higher 
than the cost of the project. This meant that the investment in the project was worth the investment 
returns. 

Keywords: Feasibility/Investment/Townhome project/  Pluakdaeng District, Rayong 
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1. บทน า 
 หน่ึงในปัจจยัส่ีท่ีจ  าเป็นส าหรับมนุษย ์ซ่ึงไดแ้ก่ ท่ีอยูอ่าศยั ดงันั้นท่ีอยูอ่าศยัจึงเป็นท่ีตอ้งการท่ี
มีความจ าเป็นอีกอยา่งหน่ึง นอกจาก อาหาร ยารักษาโรคและเคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีอยูอ่าศยัในรูปแบบต่าง ๆ มี
การปรับเปล่ียนและมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนตลอดเวลาตามการขยายตวัของประชากรความตอ้งการท่ีจะมีท่ีอยู่
อาศยัเป็นของตวัเอง เพื่อตอบสนองความตอ้งการขั้นพื้นฐานของมนุษย ์
ในการใชเ้ป็นท่ีพกัอาศยั และสร้างครอบครัว รวมถึงการเก็บเป็นสินทรัพยท่ี์มีมูลค่า 
 ทาวน์โฮมจดัเป็นท่ีอยูอ่าศยัรูปแบบใหม่ท่ีก าลงัเป็นสนใจของคนในยคุปัจจุบนั เน่ืองจากราคา
ต ่ากว่าบา้นเด่ียว แต่ราคาใกล้เคียงกบัคอนโดมิเนียมแต่มีพื้นท่ีใช้สอยมากกว่า รวมถึงมีพื้นท่ีท่ีดินท่ี
สามารถจดัสวน หรือมีท่ีจอดรถยนต์ส่วนตวัไดใ้นพื้นท่ีตวับา้นและสอดคลอ้งกบัรูปแบบการใช้ชีวิต
ตามสมยันิคมท่ีเป็นครอบครัวขนาดเล็ก มีพื้นท่ีเป็นสัดส่วนพอเหมาะ ง่ายต่อการดูแลรักษา  และ
สาธารณูปโภคท่ีดีจึงเป็นท่ีจูงใจใหลู้กคา้เลือกซ้ือโครงการ ดงันั้นโครงการจึงตอ้งมีการแข่งขนัเพื่อดึงเอา
ส่วนแบ่งการตลาดมาให้ไดม้ากท่ีสุดทั้งการวางแผนการตลาด การเลือกท าเล หรือการใชห้ลกัการตลาด
และการส่ือสารเพื่อใหเ้ขา้ถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมายท่ีตั้งไว ้
 การขยายตวัทางเศรษฐกิจและการขยายตวัของพื้นท่ีเขตอุตสาหกรรมในจงัหวดัระยองท่ีมี
โรงงานอุตสาหกรรมและส่วนต่อเน่ืองเกิดข้ึนเป็นจ านวนมาก การลงทุนของภาคอุตสาหกรรมในพื้นท่ี
ภาคตะวนัออกช่วง คร่ึงปีแรกปี พ.ศ. 2555 มีมูลค่าการลงทุนรวมทั้งส้ิน 1.09 แสนลา้นบาท โดยระยองมี
มูลค่าการลงทุนสูงท่ีสุดเป็นอนัดบั 1 และอตัราการยา้ยเขา้และการเกิดใหม่ของประชากรท่ีเพิ่มข้ึนใน
พื้นท่ี จงัหวดัระยอง มีอตัราการขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง  
 การคน้ควา้อิสระน้ี จึงเป็นการศึกษาความเป็นไปได้ในโครงการทาวน์โฮมในเขต อ าเภอ
ปลวกแดง จังหวดัระยอง ทั้งน้ี อ าเภอปลวกแดง จังหวดัระยอง มีความเหมาะสมท่ีจะท าเป็นท่ีตั้ ง
โครงการ เน่ืองจากการแข่งขนัท่ีนอ้ยกวา่ อีกทั้งสะดวกในดา้นการคมนาคมไปยงันิคมอุตสาหกรรมต่าง 
ๆ และยงัใกล้ท่าเรือแหลมฉบงัซ่ึงเป็นท่าเรือน ้ าลึกในการขนส่งสินค้า ศูนย์การคา้ต่าง ๆ จึงมีความ
เหมาะสมท่ีจะท าเป็นท่ีอยู่อาศยัของกลุ่มเป้าหมาย ท่ีตอ้งการท่ีพกัอาศยัราคาไม่สูงมากนกัเม่ือเทียบกบั
บริเวณ อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี หรืออ าเภอเมือง จงัหวดัระยอง อีกทั้งมองเห็นโอกาสในการลงทุน
โครงการทาวน์โฮม ท่ีพร้อมไปดว้ยสาธารณูปโภคต่าง ๆ การเดินทางสะดวกสบาย สามารถรองรับวิถี
ชีวิตรูปแบบใหม่ได้เป็นอย่างดี ดังนั้นการศึกษาความเป็นไปได้ในการโครงการทาวน์โฮมน้ี จะมี
ความส าคญัช่วยให้ผูป้ระกอบการเขา้ใจถึงปัจจยัท่ีเก่ียวข้องด้านการลงทุน เพื่อท่ีจะสามารถน าผล
การศึกษาท่ีได ้ไปเป็นขอ้มูลประกอบการวางแผนการลงทุนโครงการทาวน์โฮม และก าหนดกลยุทธ์การ
ส่ือสารเก่ียวกบัปัจจยัดา้นการตลาดใหเ้ขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ผูบ้ริโภคซ่ึงเป็นกลุ่มเป้าหมายไดม้ากท่ีสุด 
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2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 เพื่อศึกษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุนโครงการทาวน์โฮมในเขต อ าเภอปลวกแดง จงัหวดั
ระยอง  

 
3. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1.  เพื่อเป็นแนวทางส าหรับผูอ่้านและผูท่ี้สนใจในธุรกิจเดียวกนัหรือใกลเ้คียงกนัเพื่อขอ้มูล
ไปใชใ้นการประกอบความคิดและตดัสินใจในการลงทุน หรือพฒันาต่อยอดในธุรกิจต่อไป 
  2.  เพื่อสร้างความไดเ้ปรียบในเชิงกลยทุธ์ทางการตลาดส าหรับผูป้ระกอบการ 
  3.  เพื่อประหยดัเวลาและทรัพยากร ในกรณีพบวา่โครงการน้ีไม่สามารถเป็นไปได ้ 
(Feasible) 
  4.  เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ในการลงทุนโครงการดงักล่าว  
 5. เพื่อประโยชน์ส าหรับผูจ้ดัท าเพื่อน าขอ้มูล จากการศึกษามาประกอบการพิจารณาใชใ้นการ
วางแผนและตดัสินใจในการด าเนินธุรกิจโครงการทาวน์โฮม อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง ไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
 
4. สมมติฐานของการวจัิย 
 1.  ประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความเป็นไปไดใ้นการลงทุน ดา้นการตลาด  ไม่
แตกต่างกนั 
  2.  ประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความเป็นไปไดใ้นการลงทุน ดา้นการผลิต 
ไม่แตกต่างกนั 
 3.  การด าเนินธุรกิจโครงการทาวน์โฮมในเขต อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง มีความเป็นไป
ไดท้างดา้นการเงินหรือไม่ 
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5. กรอบแนวคิดในการวจัิย 
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(Feasibility study analysis)
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6. ขอบเขตของการวจัิย 
    การศึกษาส าหรับการคน้ควา้แบบอิสระในคร้ังน้ี มุ่งเนน้ความเป็นไปเป็นไปไดข้อ 
โครงการทาวน์โฮม อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง เนน้การศึกษาวเิคราะห์ในดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 
 1.  ปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือทาวน์โฮม ของผูบ้ริโภคในเขต อ าเภอปลวก
แดง จงัหวดัระยอง  
 2.  ดา้นการตลาด โดยศึกษาแนวโนม้และทิศทางการตลาด การวิเคราะห์ส่วนประสม ทาง
การตลาด ตลาดกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนศึกษาพฤติกรรมและทศันคติของผูบ้ริโภค กลุ่มเป้าหมายคือ 
ผูบ้ริโภค กลุ่มคนท างานในนิคมต่าง ๆ และผูพ้กัอาศยับริเวณอ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง โดยวิธีการ
สุ่มตวัอยา่งแบบตามสะดวก (Convenience sampling) 
 3.  ดา้นการผลิต เป็นการศึกษาถึงระเบียบวิธีการและขอ้ก าหนดต่าง ๆ ในการก่อสร้างสถาน
ท่ีตั้ง การออกแบบวางผงัโครงการ การจดัการส่ิงแวดลอ้มและการประมาณการตน้ทุนทั้งดา้นค่าก่อสร้าง
และค่าด าเนินการ 
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 4.  ดา้นการเงิน เป็นการน ารายการในงบการเงิน มาเปรียบเทียบกนั เพื่อให้เกิดความสัมพนัธ์
ระหว่างรายการนั้น ๆ ซ่ึงอาจออกมาในรูปอตัราส่วน หรือในรูปอตัราร้อยละ การศึกษาคร้ังน้ี มุ่ง
วิเคราะห์ทางดา้นสภาพคล่องของกิจการ ประสิทธิภาพในการด าเนินการ โครงสร้างเงินลงทุน และ
ความสามารถในการช าระหน้ี และความสามารถในการท าก าไร 
 5.  ดา้นเศรษฐศาสตร์ ศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการโดยน าขอ้มูลจากการศึกษาดา้นต่าง 
ๆ มาประกอบวิเคราะห์ โดยมุ่งเน้นท่ีระยะเวลาคืนทุน (PB) มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) อตัรา
ผลตอบแทนภายใน (IRR) เพื่อตดัสินใจว่าโครงการน้ีมีความเป็นไปไดใ้นการลงทุนหรือไม่ คุม้ค่ากบั
การลงทุนหรือไม ่
 6.  ดา้นระยะเวลา ในการศึกษาความเป็นไปไดใ้นการรวบรวมเก็บขอ้มูลและวิเคราะห์ขอ้มูล 
อยูใ่นช่วงเดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2556 - มีนาคม 2557 
 
7. วธีิด าเนินการวจัิย 
 การศึกษาวิจยัเร่ือง “ความเป็นไปไดใ้นการลงทุนโครงการทาวน์โฮม ในเขต อ า เภอปลวก
แดง จงัหวดัระยอง” คร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงบรรยาย (Descriptive research method) โดยท าการ ส ารวจ 
(Survey research method) และวิธีการเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม (Questionnaire)           ซ่ึงผูว้ิจยั
ก าหนดแนวทางในการด าเนินการวจิยั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 7.1 การก าหนดประชากรและการเลอืกกลุ่มตัวอย่าง 
   กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีคือ พนกังานโรงงานในเขต อ าเภอปลวกแดง     จงัหวดั
ระยอง และคนทัว่ไปท่ีพิจารณาจะซ้ือทาวน์โฮม ในเขต อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง   โดยจะท าการ
เลือกกลุ่มตวัอย่างในการเก็บข้อมูลโดยการ แจกแบบสอบถามด้วยตนเอง และ      แบบสัมภาษณ์
ผูป้ระกอบการในพื้นท่ีในเขต อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง 
 เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนท่ีแน่นอนของผูบ้ริโภคท่ีตดัสินใจซ้ือ หรือผูท่ี้พิจารณาจะซ้ือ ทาวน์
โฮม ในเขต อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง ดงันั้นการค านวณขนาดของกลุ่มตวัอยา่งและ   ไดใ้ชสู้ตร 
การหาขนาดของกลุ่มตวัอยา่งแบบไม่ทราบจ านวนประชากรโดยก าหนดความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 ความ
ผดิพลาดไม่เกินร้อยละ 5 (นราศรี ไววนิชกุล และชูศกัด์ิ อุดมศรี, 2545, หนา้ 133) 
 ส าหรับการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัก าหนดสัดส่วนของประชากรเท่ากบัร้อยละ 50 หรือ 0.5 และ
ระดบัความน่าเช่ือมัน่ร้อยละ 95 นัน่คือ ยอมใหค้ลาดเคล่ือนได ้ร้อยละ 5 ดงันั้น จึงแทนค่าไดข้นาดกลุ่ม
ตวัอยา่งดงัน้ี ผลจากการค านวณ จะไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั n = 385 ตวัอยา่ง และเพื่อป้องกนัการ
สูญเสียของแบบสอบถามเน่ืองจากอาจมีคุณสมบติัของแบบสอบถามไม่ครบถว้นสมบูรณ์ จึงท าการเก็บ
ตวัอยา่งแบบสอบถามเพิ่มเป็นตวัอยา่งทั้งหมด 400 ตวัอยา่ง โดยใชว้ิธีการเลือกตวัอยา่งโดยอาศยัความ
สะดวก (Convenience sampling) และแจกแบบสอบถามแก่ผูบ้ริโภคท่ีตดัสินใจซ้ือหรือผูท่ี้พิจารณาจะ
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ซ้ือ ทาวน์โฮม ในเขต อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง ในช่วงเวลา เดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2556 - มีนาคม 
พ.ศ. 2557 
 7.2 วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัโดยการส ารวจ (Survey) ใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีผูว้ิจยั
ได้สร้างข้ึนในการเก็บขอ้มูล จ  านวน 400 ชุด โดยวิธีการแจกแจงแบบสอบถามดว้ยตนเองและการ
สัมภาษณ์ผูป้ระกอบการในพื้นท่ีจ  านวน 3 โครงการและตรวจสอบขอ้มูล ดูความสมบูรณ์ของการตอบ
แบบสอบถามเพื่อท าการวเิคราะห์ขอ้มูลต่อไป 
 7.3 การจัดท าข้อมูลและวเิคราะห์ผล 
 หลงัจากรวบรวมแบบสอบถามทั้งหมดท่ีไดเ้รียบร้อยแลว้ ผูว้ิจยัไดน้ าแบบสอบถามทั้งหมด
มาด าเนินการดงัน้ี 
 1.  การตรวจสอบขอ้มูล (Editing) ผูว้จิยัตรวจสอบดูความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถาม
และท าการแยกแบบสอบถามท่ีไม่สมบูรณ์ออก 
 2.  น าแบบสอบถามท่ีถูกตอ้งเรียบร้อยแลว้มาลงรหสั (Coding) เพื่อประมวลผลขอ้มูลดว้ย
คอมพิวเตอร์ โปรแกรม SPSS for window 11.5 
 7.4 สถิติทีใ่ช้ในการวจัิย 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS for 
Windows ซ่ึงมีล าดบัขั้นการวเิคราะห์ ดงัน้ี 
 1.  วเิคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคล ใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ความถ่ี และค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในการวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นปัจจยัประชากรศาสตร์ วิเคราะห์จุดประสงคใ์นการ
ตดัสินใจและลกัษณะความตอ้งการซ้ือ วเิคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด โดยใชค้่าเฉล่ีย (Mean) 
และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) เพื่อแปลความหมายจากค่าเฉล่ียเป็นเกณฑค์ะแนน 
               2.  วิเคราะห์สถิติอนุมานท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน 
(One way analysis of variance) ทางสถิติในการทดสอบ เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยั
ประชากรศาสตร์ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และปัจจยัจุดประสงค์ในการตดัสินใจซ้ือ โดยใช ้
t=test เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียระหว่าง 2 กลุ่ม ค่า F-test เพื่อวิเคราะห์
เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของกลุ่มตั้งแต่ 2 กลุ่มข้ึนไป 
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8. สรุปผลการวจัิย 
 ตอนที ่1 การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาโดยแสดงผลเป็นร้อยละ ค่าเฉลีย่ และ         ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 1.  กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศชายมากกวา่เพศหญิงคือ   เพศ
ชายมีจ านวน 233 คน เพศหญิงมีจ านวน 167 คน มีอายรุะหวา่ง 21-30 ปี สถานภาพโสด ระดบัการศึกษา
ปริญญาตรี   
 2.  กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน ผูต้อบแบบสอบถาม มีความตอ้งการบา้นพกัอาศยัประเภท 
บา้นเด่ียว มีเหตุผลในการเลือกซ้ือเพื่อเป็นท่ีอยูอ่าศยั มีความตอ้งการทาวน์โฮมขนาด  
 30 ตร.วา (6 × 20 เมตร) มีความตอ้งการทาวน์โฮมท่ีมี 2 ชั้น มีความตอ้งการทาวน์โฮมท่ีมี 3 ห้องนอน มี
ความตอ้งการทาวน์โฮมท่ีมี 2 หอ้งน ้า มีความตอ้งการทาวน์โฮมท่ีมีท่ีจอดรถ 2 คนั มีความตอ้งการทาวน์
โฮมท่ีมีราคา 1,000,001 - 1,500,000 บาท มีความตอ้งการดาวน์ทาวน์โฮม    ในจ านวน 20,001 - 30,000 
บาท มีความตอ้งการงวดในการช าระเงินดาวน์ จ  านวน 10 - 12 งวด     ใชอ้งคป์ระกอบดา้นการส่งเสริม
การตลาดคือ มีธนาคารให้การรับรอง การพิจารณาตดัสินใจเลือกซ้ือดา้นราคาคือ ราคาและคุณภาพของ
บา้น ใช้การตดัสินใจซ้ือทาวน์โฮม จะเลือกซ้ือในลกัษณะบา้นพร้อมเฟอร์นิเจอร์บางส่วน รับทราบ
ขอ้มูลการของโครงการทางส่ือ ป้ายโฆษณา เห็นวา่พนกังานขายท่ีมีความน่าเช่ือถือ เห็นวา่ตราสินคา้ท า
ให้เห็นวา่โครงการมี ประสบการณ์ในการท าโครงการ เห็นวา่ช่องทางการจดัจ าหน่ายโดย ผ่านเจา้ของ
โครงการ มีการวางแผนตดัสินใจเลือกซ้ือในระยะเวลา 4 - 6 เดือน 
 3.  กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน ผูต้อบแบบสอบถามมีความตอ้งการรูปทรงภายนอก    ทาวน์
โฮมเป็น รูปทรงทนัสมยั (สไตล์โมเดิร์น) มีความตอ้งการใช้วสัดุ อุปกรณ์ภายในทาวน์โฮม เป็นของ
เกรดธรรมดา ราคาปานกลาง มีความตอ้งการใชว้สัดุ อุปกรณ์ภายในตามแบบของโครงการทาวน์โฮม มี
ความตอ้งการใช้สีทาอาคาร เป็นสีฟ้า มีความตอ้งการใช้องค์ประกอบด้านผลิตภณัฑ์   ท่ีใช้วสัดุท่ีดีมี
คุณภาพ มีความตอ้งการใหโ้ครงการ สามารถติดต่อไดง่้าย มีความตอ้งการลกัษณะของโครงการ จะตอ้ง
มีการจดัการด้านส่ิงแวดล้อมท่ีดี มีความตอ้งการส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีต้องการ คือ สนามหญ้า/ 
สวนหยอ่ม แผนผงัโครงการ องคป์ระกอบดา้นท าเลท่ีตั้งท่ี มีพื้นท่ีสีเขียว ดา้นท าเลท่ีตั้งพบวา่ ตอ้งตั้งอยู ่
ใกลท่ี้ท างาน ความสนใจของโครงการทาวน์โฮม พบวา่ สนใจ 
 ตอนที ่2 การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน เพือ่ทดสอบสมมติฐานโดยใช้วธีิการวเิคราะห์ค่าสถิติ 
  สมมติฐานที ่1 ประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความเป็นไปไดใ้นการลงทุน  
ดา้นการตลาด ไมแ่ตกต่างกนั 
 เพศ: เพศต่างกนั  มีผลต่อความเป็นไปไดใ้นการลงทุนดา้นการตลาด ไม่แตกต่างกนั 
 อาย:ุ อายตุ่างกนั มีผลต่อความเป็นไปไดใ้นการลงทุนดา้นการตลาด ไม่แตกต่างกนั
 สถานภาพ: สถานภาพต่างกนั มีผลต่อความเป็นไปไดใ้นการลงทุนดา้นการตลาด  ไม่
แตกต่างกนั 
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 ระดบัการศึกษา: ระดบัการศึกษาต่างกนั มีผลต่อความเป็นไปไดใ้นการลงทุนดา้นการตลาด 
แตกต่างกนั  
 อาชีพ: อาชีพต่างกนั มีผลต่อความเป็นไปไดใ้นการลงทุนดา้นการตลาด แตกต่างกนั
 เงินเดือน: เงินเดือนต่างกนั มีผลต่อความเป็นไปไดใ้นการลงทุนดา้นการตลาด ไม่แตกต่างกนั 
  อายงุาน: อายงุานต่างกนั มีผลต่อความเป็นไปไดใ้นการลงทุนดา้นการตลาด ไม่แตกต่างกนั 
 สมมติฐานที ่2 ประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความเป็นไปไดใ้นการลงทุน ดา้นการ
ผลิต ไม่แตกต่างกนั 
  เพศ: เพศต่างกนั มีผลต่อความเป็นไปไดใ้นการลงทุน ดา้นการผลิต แตกต่างกนั 
 อาย:ุ อายตุ่างกนั มีผลต่อความเป็นไปไดใ้นการลงทุน ดา้นการผลิต แตกต่างกนั  
  สถานภาพ:  สถานภาพต่างกนั มีผลต่อความเป็นไปไดใ้นการลงทุน ดา้นการผลิต แตกต่าง
กนั   
 ระดบัการศึกษา: ระดบัการศึกษาต่างกนั มีผลต่อความเป็นไปไดใ้นการลงทุน ดา้นการผลิต 
แตกต่างกนั  
 อาชีพ: อาชีพต่างกนั มีผลต่อความเป็นไปไดใ้นการลงทุน ดา้นการผลิต ไม่แตกต่างกนั 
  เงินเดือน: เงินเดือนต่างกนั มีผลต่อความเป็นไปไดใ้นการลงทุน ดา้นการผลิต แตกต่างกนั 
  อายงุาน: อายงุานต่างกนั มีผลต่อความเป็นไปไดใ้นการลงทุน ดา้นการผลิต แตกต่างกนั 
  ตอนที ่3   
  โครงการทาวน์โฮมในเขต อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง เป็นโครงการท่ีน่าลงทุนอนั
เน่ืองมาจาก NPV ท่ีค  านวณมาไดน้ั้นมีค่าเป็นบวก และอตัราผลตอบแทนของโครงการ IRR   มีสัดส่วน
ท่ีมากกวา่ตน้ทุนของโครงการ แสดงใหเ้ห็นวา่การลงทุนในโครงการไดรั้บผลตอบแทนคุม้กบัการลงทุน 
 
9. อภิปรายผลการวจัิย 
 สมมติฐานที ่1 ประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความเป็นไปไดใ้นการลงทุน  
ดา้นการตลาด ไม่แตกต่างกนั 
 จากการวจิยัพบวา่ เป็นไปตามสมมติฐาน 

 สอดคล้องกับงานวิจัยของดวงใจ เชยสาคร (2549) ได้ศึกษาเร่ือง “ปัจจัยท่ีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการช้ือบา้นเด่ียว ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร”  ผลการศึกษาพบวา่ รูปแบบบา้นเด่ียว 
มีความสัมพนัธ์กบัอายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ สถานภาพ จ านวนสมาชิกในครอบครัว ประเภทท่ีพกั
อาศัยเดิม และลักษณะการครอบครองท่ีอยู่อาศัย ว ัตถุประสงค์ในการซ้ือบ้านของผู ้บริโภค มี
ความสัมพนัธ์กบัเพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ สถานภาพ จ านวนสมาชิกในครอบครัว และประเภทท่ี
พกัอาศยัเดิม เหตุผลในการซ้ือบา้นเด่ียวมีความสัมพนัธ์กบัเพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ สถานภาพ 
จ านวนสมาชิกในครอบครัว ประเภทท่ีพกัอาศยัเดิม และลกัษณะการครอบครอง ท่ีอยู่อาศยั จ  านวน
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โครงการ เปรียบเทียบก่อนตดัสินใจซ้ือ มีความสัมพนัธ์กบัเพศ อายุ  ระดบัการศึกษา อาชีพ สถานภาพ 
จ านวนสมาชิกในครอบครัว และประเภทท่ีพกัอาศยัเดิม  ระดบัราคาบา้นเด่ียว มีความสัมพนัธ์กบัอาย ุ
ระดบัการศึกษา อาชีพ สถานภาพ จ านวนสมาชิกในครอบครัว และลกัษณะการครอบครองท่ีอยูอ่าศยั มี
ส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียว   มีความสัมพนัธ์กบัอายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ สถานภาพ 
จ านวนสมาชิกในครอบครัว 
 สมมติฐานที ่2 ประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความเป็นไปไดใ้นการลงทุน ดา้นการ
ผลิต ไม่แตกต่างกนั 
 จากการวจิยัพบวา่ เป็นไปตามสมมติฐาน ดา้นอาชีพ   

 สอดคลอ้งกบังานวจิยัของสนทยา สุกศรีเหลือง (2551) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ืออาคารพาณิชย์ของลูกค้าในเขตจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา มีเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ 
แบบสอบถาม โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งจากลูกคา้ท่ีมาซ้ืออาคารพาณิชย ์ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา จ านวน 
242 คนและวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐาน การ
เปรียบเทียบค่าเฉล่ียดว้ยสถิติ t-test, F-test และ LSD ผลการวิจยัพบวา่ 1) ลูกคา้ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
อายุ 40 ปีข้ึนไป ระดบัการศึกษาปริญญาตรีข้ึนไป อาชีพข้าราชการ/ รัฐวิสาหกิจ รายได้ต่อเดือนคือ 
10,001 - 15,000 บาท สถานภาพสมรส และจ านวนสมาชิกในครอบครัว 4-6 คน 2) ปัจจยัดา้นอาคาร
พาณิชย ์ดา้นความสะดวก ดา้นความปลอดภยั ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายดา้นประโยชน์จาก
อาคารพาณิชย ์และดา้นการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาคารพาณิชยข์องลูกคา้ในเขต
จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา อยู่ในระดบัมากตามล าดบั และ 3) ลูกคา้ท่ีมีระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้
เฉล่ียต่อเดือน และจ านวนสมาชิกในครอบครัวต่างกนั มีปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาคารพาณิชย์
ไม่แตกต่างกนั         ส่วนลูกคา้ท่ีมีเพศ อายุ และสถานภาพต่างกนัมีปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
อาคารพาณิชยแ์ตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
10. ข้อเสนอแนะในการวจัิย 
 1.  จากการวิจยัพบว่า ความเป็นไปไดใ้นการลงทุนโครงการทาวน์โฮม ในเขต อ าเภอปลวก
แดง จงัหวดัระยอง กลุ่มตวัอย่างมีปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไม่แตกต่างกนัเท่าไร ดงันั้นควรหากลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีมีขอ้มูลท่ีหลากหลายมากยิง่ข้ึน หรืออาจเปล่ียนสถานท่ีในการท าวจิยัเพิ่มมากข้ึน 
 2.  จากการวจิยัพบวา่กลุ่มตวัอยา่งความเป็นไปไดใ้นการลงทุนโครงการทาวน์โฮม ในเขต 
อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง ควรเพิ่มจ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีเพิ่มมากข้ึน 
 
11. ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป 
 ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษาปัจจยัความเป็นไปไดใ้นการลงทุนโครงการทาวน์โฮม ใน
เขต อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง ใหล้ะเอียดมากยิง่ข้ึน เพื่อเป็นประโยชน์ในการลงทุนเพิ่มมากข้ึน 
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ความสัมพนัธ์ของโครงสร้างเงินทุนและขนาดกจิการทีม่ผีลต่อคุณภาพก าไร 
ของบริษทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  

กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 
 

The Relationship of Capital Structure and Firm Size on Earnings Quality   of 
Company in Property and Construction group 

 in the Stock Exchange of Thailand 
 

พชัรี  บัวเผือ่น  
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของโครงสร้างเงินทุนและขนาดกิจการท่ี

มีผลต่อคุณภาพก าไรของบริษ ทั จดทะ เบ ียนในตลาดหล กัทร ัพ ย แ์ห่งประ เทศไทย  ก ลุ ่ม
อสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง โดยมีกลุ่มตวัอย่างจ านวน 69 บริษทั ในการศึกษาคร้ังน้ี และเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากงบการเงินตั้งแต่ปี   พ.ศ. 2554- 2556 โดยใชส้ถิติของการวิเคราะห์ความถดถอยเชิง
พหุเพื่อทดสอบความสัมพนัธ์ของตัวแปรอิสระและตวัแปรตามท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05 ผล
การศึกษา พบว่า อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้น หน้ีสินรวมต่อสินทรัพยร์วมและขนาด
กิจการไม่มีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพก าไรของ Collins and Hribar (2000) ดว้ยวิธีรายการคงคา้งรวมและ
คุณภาพก าไรของ Penman (2001) ดว้ยวธีิรายการคงคา้งจากการด าเนินงานสุทธิ 
 
ค าส าคัญ : โครงสร้างเงินทุน ขนาดกิจการ คุณภาพก าไร 
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Abstract 

The objective study is to find the relationship of capital structure and firm size on Earnings 
Quality of  Company in Property and construction group in the Stock Exchange of Thailand. The 
sample of companies 69 companies were used as in the study and collecting financial data from the 
year 2011-2013. By using   multiple regression analysis to test the relationship between independent 
variables and the dependent variables    at 0.05 statistical  significance level. The study find that total 
liabilities to equity ratio, total liabilities to total assets ratio and firm size are not relationship with 
earnings quality by use of Collins and Hribar (2000) by total accruals and earnings quality of Penman 
(2001) by accruals from net operating. 
Keywords: Capital structure Firm size Earnings quality 
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บทน า 
 ปัจจุบนัรายงานทางการเงินจดัเป็นขอ้มูลท่ีมีความส าคญัอยา่งมากต่อการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจ

ของผูมี้ส่วนไดเ้สีย ประกอบดว้ย ผูล้งทุน ผูใ้ห้กู ้ผูข้ายสินคา้ เจา้หน้ีอ่ืน ลูกจา้ง และหน่วยงานต่างๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง ซ่ึงจะช่วยสะทอ้นให้เห็นถึงฐานะทางการเงิน ผลการด าเนินงาน รวมถึงการเปล่ียนแปลงใน
ฐานะทางการเงินของกิจการ โดยเฉพาะตวัเลขก าไรท่ีแสดงในงบก าไรขาดทุน จดัเป็นขอ้มูลทางการ
บญัชีท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียใหค้วามส าคญัมาก เน่ืองจากน ามาใชใ้นการวเิคราะห์ความสามารถในการท าก าไร 
เพือ่ใชใ้นการพิจารณาสินเช่ือของผูใ้ห้กู ้และประกอบการตดัสินใจในการลงทุนของผูมี้ส่วนไดเ้สีย การ
พิจารณาสินเช่ือของผูใ้หกู้ ้ เป็นตน้ 

ดงันั้น ผูมี้ส่วนไดเ้สียเห็นขอ้มูลตวัเลขก าไรท่ีแสดงในงบก าไรทุน ซ่ึงก าไรดงักล่าวอาจไม่ใช่
ก าไรท่ีมีคุณภาพเสมอไป เพราะกิจการส่วนใหญ่จะใชเ้กณฑค์งคา้งในการจดัท างบการเงินเพื่อให้กิจการ
สามารถแสดงผลการด าเนินงาน ณ ช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงได้  แต่การใช้เกณฑ์คงค้างน้ีมีการบนัทึก
รายการคงคา้ง และรายการท่ีไม่เป็นตวัเงินอ่ืนเพื่อให้เป็นไปตามหลกัการจบัคู่รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย จึงอาจ
ท าให้มีการตกแต่งตวัเลขเพื่อให้กิจการแสดงผลก าไรเป็นไปในทิศทางที่ฝ่ายบริหารตอ้งการ เช่น 
บริษทั รอยเนท จ ากดั (มหาชน) ท าการตกแต่ง  การรับรู้รายได้จากบตัรอินเทอร์เน็ตท่ีฝากขายผ่าน
ตวัแทนจ าหน่ายประเภทร้านคา้ แมใ้นทางปฏิบติับริษทัยงัไม่มีรายไดจ้นกว่าร้านคา้สามารถจ าหน่าย
บตัรอินเทอร์เน็ตท าให้บริษทัมีก าไรเกินกว่าความเป็นจริง  และบริษทั ปิคนิค คอร์ปอเรชั่น จ  ากัด 
(มหาชน) ท าการตกแต่งบญัชีเพื่อสร้างรายไดป้ลอม บนัทึกบญัชีเงินค่ามดัจ าถงัแก๊สเป็นรายได ้  178 
ลา้นบาท เม่ือมีการแกไ้ขงบการเงินท่ีถูกตอ้งท าให้ก าไรของบริษทัลดลง 178 ลา้นบาท (ฐิตาภรณ์  สิน
จรูญศกัด์ิ, 2556)  ดงันั้นทั้งสองบริษทัเกิดจากการท าการตกแต่งตวัเลขทางบญัชีส่งผลให้ตวัเลขทาง
บญัชีโดยเฉพาะก าไรของบริษทัไม่สะทอ้นสภาพความเป็นจริงทางเศรษฐกิจจนก่อให้เกิดความเขา้ใจผิด
และความเสียหายต่อผูล้งทุนและผูมี้ส่วนไดเ้สียเป็นจ านวนมาก  ซ่ึงส่ิงท่ีตอ้งค านึงถึงคือคุณภาพก าไร 
เพราะก าไรท่ีมีคุณภาพจะสะทอ้นถึงมูลค่าท่ีแทจ้ริงของกิจการ จึงตอ้งมีการหาวิธีเพื่อมาตรวจสอบว่า
ตวัเลขก าไรท่ีแสดงในงบก าไรขาดทุนนั้นเป็นขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและมีความน่าเช่ือถือและตรงกบัความเป็น
จริง  

คุณภาพก าไร จึงมีความส าคญัในการบอกถึงความสามารถในการท าก าไรในอนาคตของแต่ละ
กิจการ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีนกัลงทุนให้ความส าคญัก่อนการตดัสินใจลงทุน หรือกล่าวไดว้า่คุณภาพก าไรเป็น
ส่ิงบ่งบอกคุณภาพของรายงานทางการเงิน ซ่ึงผูใ้ช้รายงานทางการเงินควรให้ความส าคญัก่อนการ
ตดัสินใจลงทุน 

ในการด าเนินธุรกิจโดยปกติบริษทัจะจดัหาเงินทุนท่ีใชใ้นการประกอบการมาจากแหล่งทุน 2 
แหล่ง คือ แหล่งภายในอนัไดม้าจากเงินลงทุนของผูเ้ป็นเจา้ของหรือหุ้นส่วน และแหล่งภายนอกซ่ึง
ไดม้าจากการก่อหน้ีทั้งหน้ีระยะสั้นและหน้ีระยะยาว โดยอาจไดม้าจากการกูย้ืมเงินจากสถาบนัการเงิน
หรือการออกตราสารหน้ีต่าง ๆ 

DP
U



ดงันั้น ในการศึกษาคร้ังน้ีจึงสนใจท่ีจะศึกษาความสัมพนัธ์ของโครงสร้างเงินทุนและขนาด
กิจการท่ีมีผลต่อคุณภาพก าไร โดยศึกษากลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง เน่ืองจาก
เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ โดยให้ความส าคญักบัอตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้น
และอตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อสินทรัพย์รวมในอนัท่ีจะเป็นปัจจยัท่ีสามารถบ่งช้ีถึงคุณภาพก าไรได้
หรือไม่ โดยน าเอาปัจจยัทางดา้นขนาดของกิจการมาท าการศึกษาร่วมดว้ย ทั้งน้ีเพื่อเป็นแนวทางให้ผูใ้ช้
ขอ้มูลรายงานทางการเงินสามารถใชข้อ้มูลจากรายงานการเงินประกอบการตดัสินใจไดอ้ยา่งเหมาะสม 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของโครงสร้างเงินทุนท่ีมีผลต่อคุณภาพก าไรของบริษทัจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง 

2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของขนาดของกิจการท่ีมีผลต่อคุณภาพก าไรของบริษทัจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง 
กรอบแนวคิดการวจัิย  

ความสัมพนัธ์ของโครงสร้างเงินทุนและขนาดกิจการทีมีผลต่อคุณภาพก าไรของบริษทัจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างมีกรอบแนวคิด ดงัน้ี  
             ตวัแปรอสิระ     ตวัแปรตาม 
    โครงสร้างเงินทุน     คุณภาพก าไร 
      - อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้                           - คุณภาพก าไรของ Collins Hribar (2000) 
      -  อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อสินทรัพยร์วม                                           ดว้ยวธีิรายการคงคา้งรวม    
     ขนาดกิจการ                                                                                     - คุณภาพก าไรของ Penman (2001) ดว้ยวิธี 

       รายการคงคา้งจากการด าเนินงานสุทธิ    

รูปที ่1 กรอบแนวคิดการวจิยั 
สมมติฐานการวจัิย 
สมมติฐานท่ี 1 

H0:  อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้น อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อสินทรัพยร์วมและขนาด
กิจการมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพก าไรของ Collins and Hribar (2000) ดว้ยวธีิรายการคงคา้งรวม 

H1: อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้น อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อสินทรัพยร์วมและขนาด
กิจการไม่มีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพก าไรของ Collins and Hribar (2000) ดว้ยวธีิรายการคงคา้งรวม 
สมมติฐานท่ี 2 

H0:  ขนาดกิจการมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพก าไรของ Collins and Hribar (2000) ดว้ยวิธีรายการคง
คา้งรวม 

H1: ขนาดกิจการไม่มีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพก าไรของ Collins and Hribar (2000) ดว้ยวิธีรายการ
คงคา้งรวม 
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สมมติฐานท่ี 3 
H0: อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้น อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อสินทรัพยร์วมและขนาด

กิจการมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพก าไรของ Penman (2001) ดว้ยวิธีรายการคงคา้งจากการด าเนินงาน
สุทธิ 

H1: อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้น อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อสินทรัพยร์วมและขนาด
กิจการไม่มีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพก าไรของ Penman (2001) ดว้ยวิธีรายการคงคา้งจากการด าเนินงาน
สุทธิ 
สมมติฐานท่ี 4 

H0: ขนาดกิจการมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพก าไรของ Penman (2001) ดว้ยวิธีรายการคงคา้ง
จากการด าเนินงานสุทธิ 

H1: ขนาดกิจการไม่มีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพก าไรของ Penman (2001) ดว้ยวิธีรายการคงคา้งจาก
การด าเนินงานสุทธิ 
 
งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

ในบทความน้ี ผูว้ิจยัไดท้บทวนผลการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้ง อาทิเช่น Tahir et al. (2011) ไดศึ้กษา
ผลกระทบของการจดัการก าไรต่อโครงสร้างเงินทุนของบริษทัท่ีไม่ใช่กลุ่มธุรกิจการเงินของประเทศ
ปากีสถาน จากการศึกษาพบว่า การเพิ่มข้ึนของมูลค่าของรายการคงค้างท่ีข้ึนกับดุลยพินิจของฝ่าย
บริหารมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัอตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยท่ี์เพิ่มข้ึน คมกฤษณ์ สิงห์ใจ 
(2550) ท าการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณภาพก าไรและโครงสร้างเงินทุนของบริษทัจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า ส่วนอัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 
(โครงสร้างเงินทุน) ไม่มีอิทธิพลต่อความแตกต่างของดชันีรายการคงคา้งรวมหรือคุณภาพก าไร และ
ดชันีรายการคงคา้งรวมหรือคุณภาพก าไรมีความสัมพนัธ์กบัประเภทกลุ่มอุตสาหกรรมอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติ  อุษณีย ์กิจเจริญคา้ (2550) ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหว่างสัดส่วนของกรรมการอิสระกบั
คุณภาพก าไร กรณีศึกษาบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มพลงังาน การศึกษา
พบวา่  จากการทดสอบสหสัมพนัธ์ระหวา่งสัดส่วนของกรรมการอิสระกบัคุณภาพก าไรตามวิธี Penman 
(2001) พบวา่ มี 3 บริษทั จาก 18 บริษทั คิดเป็นร้อยละ 16.67 ท่ีสัดส่วนของกรรมการอิสระกบัคุณภาพ
ก าไรนั้นมีความสัมพนัธ์กัน แต่ผลของการศึกษายงัไม่อาจสรุปได้ว่าสัดส่วนของกรรมการอิสระมี
ความสัมพนัธ์กบัคุณภาพก าไร พิษณุ โพธ์ิน้อย (2551) คุณภาพก าไรของทั้ง 3 วิธีการให้ผลในทิศทาง
ตรงกนั จ านวน 10 บริษทั คิดเป็นร้อยละ 40 และให้ผลตรงกนัขา้มจ านวน 15 บริษทั คิดเป็นร้อยละ 60 
จากท่ีท าการศึกษาทั้งหมด 25 บริษทั สาเหตุส าคญัอาจเน่ืองจากวตัถุประสงค์ในการวดัคุณภาพก าไรท่ี
แตกต่างกนั นฤมล วฒันาชยัผล (2553) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งโครงสร้างเงินทุนและคุณภาพก าไร
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ของจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า โครงสร้างเงินทุนไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัรายการคงคา้งรวมหรือคุณภาพก าไร  
 
วธีิการด าเนินการวจัิย 

ความสัมพนัธ์ของโครงสร้างเงินทุนและขนาดของกิจการท่ีมีผลต่อคุณภาพก าไรของบริษทัจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง โดยมีวิธีการด าเนินการ
วจิยั ดงัต่อไปน้ี 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา ไดแ้ก่ ขอ้มูลบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
กลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีปี พ.ศ. 2554-2556 จ านวน 147 บริษทั แต่
พบวา่บริษทัท่ีเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีคดัเลือกมาวิจยั คือ มีขอ้มูลทางการเงินครบถว้น มีจ านวนทั้งส้ิน 69 
บริษทั จึงใชเ้ป็นกลุ่มตวัอยา่งส าหรับการวจิยัในคร้ังน้ี 
 
 
การเกบ็รวมรวมข้อมูล 

แหล่งขอ้มูลท่ีใชศึ้กษาเป็นขอ้มูลแบบทุติยภูมิ ไดจ้ากการรวบรวมขอ้มูลทางบญัชีจากงบการเงิน 
รายงานประจ าปี และ โดยใช้ขอ้มูลทางการบญัชีส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีปี  พ.ศ.2554-2556 ของ
บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ านวนทั้งส้ิน 69 บริษทั ซ่ึงไดจ้ากการรวบรวม
ขอ้มูลในเวบ็ไซตข์องส านกังานคณะกรรมการหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยฐ์านขอ้มูล SETSMART 
ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
ตัวแปรและวธีิการค านวณทีใ่ช้ในการวจัิย 
ตวัแปรอิสระท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี มี 2 ตวัแปร ดงัน้ี 

1. โครงสร้างเงินทุน ประกอบดว้ย 

     1.1 อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้น โดยใชห้น้ีสินรวมเทียบกบัส่วนของผูถื้อหุน้ 

                  อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้น = หน้ีสินรวม/ส่วนของผูถื้อหุน้ 

1.2 อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อสินทรัพยร์วม โดยใชห้น้ีสินรวมเทียบกบัสินทรัพยร์วม 

  อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อสินทรัพยร์วม = หน้ีสินรวม/สินทรัพยร์วม 

2. ขนาดของกิจการ (Ln SIZE) ส าหรับการวิจยัคร้ังน้ีวดัขนาดของกิจการท่ีมีสินทรัพยร์วมสูง จะถือวา่
เป็นกิจการขนาดใหญ่ ในทางตรงขา้มกิจการท่ีมีสินทรัพยร์วมต ่าจะถือวา่เป็นกิจการขนาดเล็ก โดยวดัค่า
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จาก Natural Logarithm ของมูลค่าสินทรัพยร์วม ณ วนัส้ินปี เพื่อปรับความแตกต่างของขนาดกิจการให้
เป็นฐานเดียวกนั  
ตวัแปรตามท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี มี 2 ตวัแปร ดงัน้ี 
1. คุณภาพก าไรของ Collins and Hribar (2000) ดว้ยวธีิรายการคงคา้งรวม เป็นตวัแทนในการวดัคุณภาพ
ก าไรดงัน้ี 

รายการคงคา้งรวม = (ก าไรจากการด าเนินงานก่อนหกัดอกเบ้ียจ่ายและภาษี- กระแสเงินสดจาก
การด าเนินงาน)/สินทรัพยร์วมเฉล่ีย 

2. คุณภาพก าไรของ Penman (2001) ดว้ยวธีิรายการคงคา้งจากการด าเนินงานสุทธิ พิจารณาจากการเขา้ไป
ใกลเ้งินสด 

 อตัราส่วนคุณภาพก าไร = กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน/ก าไรจากการด าเนินงานปกติ 
หลงัจากหาค่าตวัแปรท่ีตอ้งการศึกษาไดท้ั้งหมดแลว้ ผูว้ิจยัใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ เพื่อ

วเิคราะห์ความสัมพนัธ์ ไดแ้ก่ สถิติพรรณนา เพื่อเสนอขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัตวัแปรท่ีรวบรวม และการ
วเิคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) เพื่อทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร
อิสระทุกตวัท่ีมีผลต่อคุณภาพก าไรทั้ง 2 วธีิ โดยใชร้ะดบันยัส าคญัท่ี 0.05 
 
ผลการวจัิยและอภิปรายผล 
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์เชิงพรรณนา ความสัมพนัธ์ของโครงสร้างเงินทุนและขนาดกิจการท่ีมีผลต่อ
คุณภาพก าไรของบริษัทจดทะเบียนหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง  
สรุปผลการวเิคราะห์ ดงัน้ี  
 

 
จากตารางท่ี 1 พบว่า (1) อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้น มีค่าเฉล่ียในปี 2554 เท่ากบั 

2.01 ในปี 2555 เท่ากบั 1.67 ในปี 2556 เท่ากบั 1.70 และค่าเฉล่ีย 3 ปีของอตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วน

ค่าเฉล่ีย ปี2554 ปี 2555 ปี 2556 3 ปี 

อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 2.01 1.67 1.70 1.80 

อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อสินทรัพยร์วม 0.58 0.54 0.53 0.55 

ขนาดของกิจการ 15.56 15.71 15.95 15.74 

คุณภาพก าไรของ Collins and Hribar (2000) 
ดว้ยวธีิรายการคงคา้งรวม 
 
 
 
 

0.02 0.04 0.07 0.05 

คุณภาพก าไรของ Penman (2001) ดว้ยวธีิ
รายการคงคา้งจากการด าเนินงานสุทธิ 

3.85 0.50 -8.53 -1.40 
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ของผูถื้อหุน้เท่ากบั 1.80  (2) อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อสินทรัพยร์วม มีค่าเฉล่ียในปี 2554 เท่ากบั 0.58  
และมีค่าเฉลี่ยในปี 2555 เท่ากบั 0.54 บาท ในปี 2556 เท่ากบั 0.53 และค่าเฉล่ีย 3 ปี ของอตัราส่วนหน้ีสิน
รวมต่อสินทรัพยร์วมเท่ากบั 0.55 บาท          (3) ขนาดกิจการ มีค่าเฉล่ียในปี 2554 เท่ากบั 15.56  และมี
ค่าเฉล่ียในปี 2555 เท่ากบั 15.71 ในปี 2556 เท่ากบั 15.95 และค่าเฉล่ีย 3 ปีของขนาดกิจการเท่ากบั 15.74  
(4) คุณภาพก าไรของ Collins and Hribar (2000) ดว้ยวิธีรายการคงคา้งรวม มีค่าเฉล่ียในปี 2554 เท่ากบั 0.02 
และในปี 2555 เท่ากบั 0.04 ในปี 2556 เท่ากบั 0.07 และค่าเฉล่ีย 3 ปีของคุณภาพก าไรของ Collins and 
Hribar (2000) ดว้ยวธีิรายการคงคา้งรวมเท่ากบั 0.05 (5) คุณภาพก าไรของ Penman (2001) ดว้ยวิธีรายการ
คงคา้งจากการด าเนินงานสุทธิ มีค่าเฉล่ีย  ในปี 2554 เท่ากบั 3.85 ในปี 2555 เท่ากบั 0.50 ในปี 2556 
เท่ากบั -8.53 และค่าเฉล่ีย 3 ปีของคุณภาพก าไรของ Penman (2001) ดว้ยวิธีรายการคงคา้งจากการ
ด าเนินงานสุทธิ เท่ากบั -1.40 
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ความสัมพนัธ์ของโครงสร้างเงินทุนและขนาดกิจการท่ีมีผลต่อ
คุณภาพก าไรของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละ
ก่อสร้าง ปี 2554-2556 วดัค่าดว้ยคุณภาพก าไรของ Collins and Hribar (2000) ดว้ยวธีิรายการคงคา้งรวม 
 

ตัวแปร Beta t-value p-value 
อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 0.013 0.148 0.631 
อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อสินทรัพยร์วม 0.003 0.032 0.882 
ขนาดกิจการ -0.072 -1.408 0.158 
 
หมายเหตุ: Adjusted R2 = 0.014, F = 1.964, Sig.F = 0.121, * ระดบันยัส าคญั 0.05 
 

จากตารางที่ 2 จากการทดสอบสมมติฐานความสัมพนัธ์ของโครงสร้างเงินทุนและขนาด
กิจการที่มีผลต่อคุณภาพก าไรของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่ม
อสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง  วดัค่าดว้ยคุณภาพก าไรของ Collins and Hribar (2000) ดว้ยวิธีรายการคง
คา้งรวม พบว่า 

 1) อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้น มีค่า p-value เท่ากบั 0.631 และอตัราส่วน
หน้ีสินรวมต่อสินทรัพยร์วมมีค่า p-value เท่ากบั 0.882 แสดงว่าอตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผู ้
ถือหุ้นและอตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อสินทรัพยไ์ม่มีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพก าไรของ Collins and 
Hribar (2000)   ดว้ยวิธีรายการ คงคา้งรวม อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ซ่ึงปฏิเสธ H0 และยอมรับ 
H1 ของสมมติฐานท่ี 1    

  2) ขนาดของกิจการไมมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพก าไรของ Collins and Hribar (2000) ดว้ยวิธี
รายการคงคา้งรวม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ซ่ึงปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 ของสมมติฐานท่ี 2 
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ตารางที่ 3 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ความสัมพนัธ์ของโครงสร้างเงินทุนและขนาดกิจการท่ีมีผลต่อ
คุณภาพก าไรของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละ
ก่อสร้าง ปี 2554-2556 วดัค่าดว้ยคุณภาพก าไรของ Penman (2001) ดว้ยวิธีรายการคงคา้งจากการ
ด าเนินงานสุทธิ 
 
 

ตัวแปร Beta t-value p-value 
อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 0.019 0.217 0.828 
อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อสินทรัพยร์วม 0.008 0.086 0.931 
ขนาดกิจการ -0.043 -0.603 0.547 
หมายเหตุ: Adjusted R2 = -0.012, F = 0.173, Sig.F = 0.914, * ระดบันยัส าคญั 0.05 
 

จากตารางที่ 3 จากการทดสอบสมมติฐานความสัมพนัธ์ของโครงสร้างเงินทุนและขนาด
กิจการที่มีผลต่อคุณภาพก าไรของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่ม
อสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง      วดัค่าดว้ยคุณภาพก าไรของ Penman (2001) ดว้ยวิธีรายการคงคา้งจาก
การด าเนินงานสุทธิ พบวา่ 

 1) อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้น มีค่า p-value เท่ากบั 0.828 และอตัราส่วน
หน้ีสินรวมต่อสินทรัพยร์วมมีค่า p-value เท่ากบั 0.931 แสดงว่าอตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผู ้
ถือหุ้นและอตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อสินทรัพยไ์ม่มีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพก าไรของ Penman 
(2001) ด้วยวิธีรายการคงคา้งจากการด าเนินงานสุทธิ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ซ่ึงปฏิเสธ H0 
และยอมรับ H1 ของสมมติฐานท่ี 3   

2) ขนาดของกิจการไมมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพก าไรของ Penman (2001) ดว้ยวิธีรายการคง
คา้งจากการด าเนินงานสุทธิ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ซ่ึงปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 ของ
สมมติฐานท่ี 4 

จากผลการศึกษาวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อหาความสัมพนัธ์นั้น พบว่าทุกตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่
อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้น อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อสินทรัพยร์วม และขนาดกิจการ
ไม่มีความสัมพนัธ์คุณภาพก าไรทั้ง 2 วิธี ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษา ไดแ้ก่ คมกฤษณ์ สิงห์ใจ (2550) 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (โครงสร้างเงินทุน) ไม่มีอิทธิพลต่อความแตกต่างของดชันี
รายการคงคา้งรวมหรือคุณภาพก าไร  พิษณุ โพธ์ินอ้ย (2551)  คุณภาพก าไรของทั้ง 3 วิธีการให้ผลใน
ทิศทางตรงกนั จ านวน 10 บริษทั คิดเป็นร้อยละ 40 และให้ผลตรงกนัขา้มจ านวน 15 บริษทั คิดเป็นร้อย
ละ 60 จากท่ีท าการศึกษาทั้งหมด 25 บริษทั สาเหตุส าคญัอาจเน่ืองจากวตัถุประสงค์ในการวดัคุณภาพ
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ก าไรที่แตกต่างกนั นฤมล วฒันาชยัผล (2553) อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อสินทรัพยร์วม (โครงสร้าง
เงินทุน) ไม่มีความสัมพนัธ์กบัรายการคงคา้งรวมหรือคุณภาพก าไร วราภรณ์ ศาสนประดิษฐ (2553) 
สภาพคล่องทางการเงินไม่มีความสัมพนัธ์กนักบัคุณภาพก าไรวิธีของ   Sloan et al.(1999) และวิธี
ของ Penman (2001) นารีรัตน์ เทียมรัตน์ (2556) ผลการการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งหน้ีสินใน
โครงสร้างเงินทุนกบัการจดัการก าไร พบวา่ หน้ีสินในโครงสร้างเงินทุนมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรง
ขา้มกบัการจดัการก าไร  
 
ข้อเสนอแนะ 

ขอ้เสนอแนะจากการศึกษาคร้ังน้ี พบวา่ความสัมพนัธ์ของโครงสร้างเงินทุนและขนาดกิจการท่ี
ผลต่อคุณภาพก าไรของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  กลุ่มอสังหาริมทรัพย์
และก่อสร้าง โดยการทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระทุกตวัแปรกบัคุณภาพก าไรทั้ง 2 วิธี คือ 
คุณภาพก าไรของ Collins and Hribar (2000) ดว้ยวิธีรายการคงคา้งรวม และคุณภาพก าไรของ Penman 
(2001) ดว้ยวิธีรายการคงคา้งจากการด าเนินงานสุทธิไม่มีความสัมพนัธ์กนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 
0.05 เน่ืองจากโครงสร้างเงินทุนไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพก าไร จึงไม่สามารถน าโครงสร้างเงินทุน
มาใช้เป็นขอ้มูลช่วยในการประเมินคุณภาพก าไรของบริษทัได ้และมีวตัถุประสงคท่ี์แตกต่างกนัในแต่
ละวิธีการ ท าให้ผูใ้ชข้อ้มูลตอ้งใช้ความระมดัระวงั ความรอบคอบ และตอ้งค านึงถึงปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีอาจ
เก่ียวขอ้งประกอบการพิจารณาและตดัสินใจดว้ย เช่น นโยบายการบญัชี นโยบายของบริษทั ดุลยพินิจ
ของผูบ้ริหาร เป็นตน้ 
จากผลการศึกษาในคร้ังน้ี สามารถเป็นแนวทางในการศึกษาคร้ังต่อไปได ้ดงัน้ี  

(1) ควรศึกษาโดยท าการขยายตวัแปรอิสระให้มากข้ึน เพื่อหาว่าตวัแปรหรือปัจจยัใดบา้งที่มี
อิทธิพลและพยากรณ์คุณภาพก าไรไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ยกตวัอย่างเช่น ตวัแปรที่เป็น
ขอ้มูลของคณะกรรมการตรวจสอบตามการศึกษาของ Wild (1996)  

(2) เน่ืองจากการศึกษาในคร้ังน้ีใช้ขอ้มูลในการศึกษาเพียง 3 ปี คือ ปี พ.ศ. 2554-2556 เท่านั้น 
ดงันั้นหากจะท าการศึกษาในคร้ังต่อไปควรขยายช่วงเวลาของขอ้มูลท่ีใช้ในการศึกษาให้มากข้ึน เช่น 
ระยะเวลาการศึกษา 5 ปี หรือมากกว่า 5 ปี เพื่อให้ขอ้มูลสะทอ้นแนวโน้มและให้ผลการศึกษาที่มี
ความชดัเจนมากยิง่ข้ึน  

(3) ควรท าการศึกษาตวัแบบของวิธีการวดัคุณภาพก าไรหลาย ๆ วิธี เช่นวิธีของ Sloan (1996), 
Barton and Simko (2002), Penman and Zhang (2002), Leuz et al. (2003)  เป็นตน้ แลว้น าเอาตวัแบบ
เหล่านั้นมาหาความสัมพนัธ์กบัตวัแปรอิสระเดียวกนั ทั้งน้ีเพื่อหาวา่มีตวัแปรอิสระใดบา้งที่สามารถ
อธิบายคุณภาพก าไรไดดี้ท่ีสุดของทุกตวัแบบการวดัคุณภาพก าไร 

(4) ควรท าการศึกษาโดยใช้ขอ้มูลแต่ละอุตสาหกรรมอื่นๆ น ามาเปรียบเทียบกนั เพื่อให้ได้
ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์เพิ่มมากข้ึน 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างกระแสเงินสดอสิระ ความสามารถในการท าก าไรและการวดั 
สภาพหนีสิ้นกบัราคาตลาดหลกัทรัพย์ในหมวดพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 

ทีจ่ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

The Relationships between Free Cash Flow, Profitability and Measuring  
Financial Leverage on Stock Price of Property Development  

Securities in the Stock Exchange of Thailand 
 
 

สุจิตรา  สัมพนัธ์นิรันดร  
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อหาความสัมพนัธ์ระหวา่งกระแสเงินสดอิสระ  ความสามารถ
ในการท าก าไร และการวดัสภาพหน้ีสินกบัราคาตลาดหลกัทรัพยใ์นหมวดพฒันาอสังหาริมทรัพยที์่จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  โดยใช้อตัราส่วนทางการเงินในการวิเคราะห์ ได้แก่  
กระแสเงินสดอิสระ อตัราส่วนก าไรสุทธิ อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์อตัราผลตอบแทนส่วนของผู ้
ถือหุน้ อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อสินทรัพยร์วม อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้น และราคาตลาด
หลกัทรัพย ์ ณ วนัรายงานผลการด าเนินงานจากงบการเงินรายไตรมาสท่ี 1 ของปี 2553 ถึงไตรมาสท่ี 4 
ของปี 2557 โดยท าการเลือกแบบเฉพาะเจาะจงในหมวดพฒันาอสังหาริมทรัพยท่ี์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม และมี
การส่งงบการเงินครบทุกปีในช่วงปี 2553 – 2557 จ านวน 38 บริษทัจาก 52 บริษทั   โดยน ามาทดสอบ
สมมติฐานดว้ยการวิเคราะห์การถดถอยพหุท่ีระดบันยัส าคญั 0.05    ผลการศึกษา กระแสเงินสดอิสระ 
อัตราส่วนก าไรสุทธิ อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ อัตราผลตอบแทนส่วนของผู ้ถือหุ้น และ
อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อสินทรัพยร์วม มีความสัมพนัธ์กบัราคาตลาดหลกัทรัพย ์แต่อตัราส่วนหน้ีสิน
รวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้นไม่มีความสัมพนัธ์กบัราคาตลาดของหลกัทรัพย ์โดยมีสมการพยากรณ์ราคา
ตลาดหลกัทรัพยใ์นรูปคะแนนดิบ ดงัน้ี P =  - 0.362 - 0.000000852 FCF + 0.008 NPM + 0.420 ROA + 
0.066 DA  ซ่ึงผูล้งทุนสามารถประมาณการราคาตลาดหลกัทรัพยด์งักล่าวได ้ในกรณีที่ทราบค่าของตวั
แปรอิสระดงักล่าวตามสมการพยากรณ์ และผูล้งทุนสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการตดัสินใจลงทุนใน
หลกัทรัพยห์มวดพฒันาอสังหาริมทรัพย ์
ค าส าคัญ : กระแสเงินสดอิสระ ความสามารถในการท าก าไร การวดัสภาพหน้ีสิน ราคาตลาดหลกัทรัพย ์
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Abstract 
The purpose of this study was to investigate the relationship between free cash flow, 

profitability and measuring financial leverage on stock price of property development securities in 
the Stock Exchange of Thailand (SET).  Financial ratios which has been used and analyzed in the 
study including free cash flow, net profit margin, return on total assets, return on common equity, 
total debt to asset ratio, total debt to common equity ratio  and market prices.  Financial ratios used 
were as at the report dates of financial performance based on the data gathering from the first 
quarter of the year B.C.2010 to the fourth quarter of the year B.C.2014 financial reports. The 
purposive selection of 38 out of 52 companies of property development securities in the Stock 
Exchange of Thailand (SET) with the periods during the day January 1 to December 31 of the 
submission of financial statements every year in recent year B.C.2010 to 2014.  Correlation at the 
significant level 0.05 with Multiple Regression Analysis method was used to consider the direction 
relationship.  The study is result that free cash flow, net profit margin, return on total assets, return 
on common equity, total debt to asset ratio are correlated with stock price but total debt to common 
equity ratio is not correlated with stock price. The predicted equation of stock price in raw score 
was P =  -0.362 - 0.000000852 FCF + 0.008 NPM + 0.420 ROA + 0.066 DA.  The investors can 
predict stock price when know independent variable and the results will be useful information for 
investors.   
Keywords : Free Cash Flow, Profitability, Measuring Financial Leverage, Stock Price 
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บทน า 
      ในระบบเศรษฐกิจ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยถือเป็นแหล่งระดมเงินทุนท่ีส าคญัแหล่ง
หน่ึง  ซ่ึงท าหนา้ท่ีเป็นศูนยก์ลางการซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท่ี์ธุรกิจสามารถ
ระดมเงินทุนเป็นจ านวนมากจากผูล้งทุน  เน่ืองจากมีตน้ทุนในการระดมทุนต ่า เพราะไม่เสียดอกเบ้ีย
และไม่ตอ้งมีการวางหลกัทรัพยเ์พื่อค ้าประกนั โดยผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนมุ่งหวงัท่ีจะไดรั้บ คือ เงินปัน
ผลและก าไรจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ซ่ึงจะมากหรือน้อยข้ึนอยู่กบัประสิทธิภาพของตลาดทุน โดย
สังเกตได้จากความสัมพนัธ์ระหว่างข้อมูลจากงบการเงินท่ีประกาศในตลาดหลักทรัพย์กับราคา
หลกัทรัพย ์(ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2557) 
      การเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพยจ์ะข้ึนอยู่กบัปัจจยัหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นนโยบาย
รัฐบาล สภาพเศรษฐกิจ  ผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของธุรกิจ นอกจากน้ีการวิเคราะห์
หลกัทรัพยเ์พื่อการลงทุนจะตอ้งพิจารณาปัจจยัดา้นความเส่ียง อตัราผลตอบแทนและระยะเวลาของการ
ลงทุน โดยใช้แนวคิดการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน โดยน าอตัราส่วนทางการเงินมาวิเคราะห์ โดยมี
อตัราส่วนสภาพคล่อง  ความสามารถในการท าก าไร ความสามารถในการจ่ายคืนทุนของกิจการ และ
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน เพื่อหาความสัมพนัธ์กบัระดบัราคาหลกัทรัพย ์วา่มีความสอดคลอ้งกนั
หรือไม่เพียงใด (ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย,์ 2558) ในปัจจุบนัไดมี้
การวิเคราะห์งบการเงินนอกเหนือจากอตัราส่วนดังท่ีกล่าวมา โดยวิเคราะห์จากงบกระแสเงินสด  
เน่ืองจากงบกระแสเงินสดเม่ือใช้ประกอบกบัส่วนท่ีเหลือของงบการเงิน จะให้ขอ้มูลท่ีท าให้ผูใ้ช้งบ
การเงินสามารถประเมินการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยสุ์ทธิของกิจการ สภาพคล่อง ความสามารถในการ
ช าระหน้ี และความสามารถของกิจการในการจดัการเก่ียวกบัจ านวนเงินและจงัหวะเวลาของกระแสเงิน
สด  เพื่อปรับให้เขา้กบัการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์และโอกาส ขอ้มูลกระแสเงินสดให้ประโยชน์
ในการประเมินความสามารถของกิจการในการก่อให้เกิดเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด และท าให้
ผูใ้ชง้บการเงินสามารถน าไปสร้างแบบจ าลองเพื่อประเมินและเปรียบเทียบมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงิน
สดในอนาคตของกิจการท่ีต่างกัน เน่ืองจากได้ตดัผลกระทบท่ีเกิดจากการใช้วิธีปฏิบติัทางบญัชีท่ี
แตกต่างกันส าหรับรายการและเหตุการณ์ท่ีเหมือนกันออกไปแล้ว (สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรม
ราชูปถมัภ,์ 2557) 
      แมส้ถานการณ์โดยรวมของประเทศจะมีภาวะซบเซาตั้งแต่ช่วงตน้ปี 2557  ซ่ึงภาคเอกชน
ไดรั้บผลกระทบกนัถว้นหนา้  โดยเฉพาะธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ที่มีความอ่อนไหวต่อสถานการณ์เป็น
อยา่งมาก โดยเฉพาะในช่วงคร่ึงปีแรกที่ยอดขายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย แต่พอเขา้ช่วงคร่ึงปีหลงั 
ประเทศไทยมีรัฐบาลใหม่ ภาคเอกชนเร่ิมมีความมัน่ใจเปิดโครงการใหม่ ๆ เพิ่มข้ึน รวมถึงผูบ้ริโภค
เองก็เร่ิมกลบัมาให้ความสนใจเพิ่มข้ึนดว้ยเช่นกนั ปัจจุบนัธุรกิจอสังหาริมทรัพยม์ีปัจจยัเส่ียงที่ส่งผล
กระทบต่อตลาดในภาพรวม ทั้งปัจจยัภายในประเทศและจากต่างประเทศ ที่ท  าให้เกิดความผนัผวน
และอาจส่งผลให้ผูบ้ริโภคชะลอการตดัสินใจซ้ือ โดยเฉพาะภาวะเศรษฐกิจโลก ที่ส่งผลมาจากหลาย
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ประเด็น ไดแ้ก่ ราคาน ้ามนัโลกท่ียงัมีทิศทางปรับลงอยา่งต่อเน่ือง และความรุนแรงต่าง ๆ ที่อาจส่งผล
ต่อความมัน่ใจในการลงทุนทัว่โลก (หนงัสือพิมพไ์ทยโพสต,์ 2557) 

 ซ่ึงจากงานวจิยัในอดีตไดมี้การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วนทางการเงินกบัราคาตลาด
หลกัทรัพยใ์นกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ อาทิ กลุ่มพลงังานและสาธารณูปโภค  กลุ่มพาณิชย ์ กลุ่มการส่ือสาร  
หมวดพลงังานและหมวดปิโตรเคมีภณัฑ์ พบวา่ อตัราส่วนทางการเงินเฉพาะบางอตัราส่วนเท่านั้นท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัราคาตลาดหลกัทรัพย์ และในการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างกระแสเงินสดท่ีมีต่อ
ราคาหลกัทรัพย ์พบวา่ กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน กิจกรรมลงทุน กิจกรรมจดัหาเงิน กระแส
เงินสดปลอดภาระ มีความสัมพนัธ์กบัราคาหลกัทรัพย ์ โดยการศึกษางานวิจยัในอดีตมีผลแตกต่างกนั
ไปตามกลุ่มอุตสาหกรรมหรือหมวดธุรกิจ เพราะบริษทัในแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกนัทั้งในดา้นธุรกิจ 
ผลกระทบจากปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกท่ีแตกต่างกนั  

ดว้ยเหตุน้ีผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งกระแสเงินสดอิสระ ความสามารถในการ
ท าก าไร และการวดัสภาพหน้ีสินกบัราคาตลาดหลกัทรัพยใ์นหมวดพฒันาอสังหาริมทรัพยท่ี์จดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยวา่มีความสัมพนัธ์กนัหรือไม่ เพื่อเป็นขอ้มูลพื้นฐานประกอบการ
ตดัสินใจของผูล้งทุนในการลงทุนได้อย่างถูกตอ้งมากยิ่งข้ึน อีกทั้งใช้เป็นแนวทางในการคาดคะเน
ทิศทางของราคาตลาดหลกัทรัพยข์องบริษทัท่ีอยูใ่นหมวดพฒันาอสังหาริมทรัพยต่์อไป 

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
      เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างกระแสเงินสดอิสระ ความสามารถในการท าก าไร และการวดั
สภาพหน้ีสินกบัราคาตลาดหลกัทรัพยใ์นหมวดพฒันาอสังหาริมทรัพยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย 
 

กรอบแนวคิดในการวจัิย 
      การวิจยัความสัมพนัธ์ระหวา่งกระแสเงินสดอิสระ  ความสามารถในการท าก าไร และการวดั
สภาพหน้ีสินกบัราคาตลาดหลกัทรัพยใ์นหมวดพฒันาอสังหาริมทรัพยที์ ่จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มีกรอบแนวคิดและสมมติฐานดงัน้ี  
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                                  ตัวแปรอสิระ           ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
รูปที ่1 กรอบแนวคิดการวจิยั 
จากกรอบแนวคิดดงักล่าวสามารถก าหนดสมมติฐานเพื่อท าการทดสอบไดด้งัน้ี  
 
 
 

สมมติฐานที ่1  
     H0  :  กระแสเงินสดอิสระไม่มีความสัมพนัธ์กบัราคาตลาดหลกัทรัพย ์
     H1  :  กระแสเงินสดอิสระมีความสัมพนัธ์กบัราคาตลาดหลกัทรัพย ์
สมมติฐานที ่2  
     H0  :  อตัราส่วนก าไรสุทธิไม่มีความสัมพนัธ์กบัราคาตลาดหลกัทรัพย ์
     H1  :  อตัราส่วนก าไรสุทธิมีความสัมพนัธ์กบัราคาตลาดหลกัทรัพย ์
สมมติฐานที ่3  
     H0  :  อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยไ์ม่มีความสัมพนัธ์กบัราคาตลาดหลกัทรัพย ์
     H1  :  อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยมี์ความสัมพนัธ์กบัราคาตลาดหลกัทรัพย ์
สมมติฐานที ่4  
     H0  :  อตัราผลตอบแทนส่วนของผูถื้อหุน้ไม่มีความสัมพนัธ์กบัราคาตลาดหลกัทรัพย ์
     H1 :  อตัราผลตอบแทนส่วนของผูถื้อหุน้มีความสัมพนัธ์กบัราคาตลาดหลกัทรัพย ์
สมมติฐานที ่5  
     H0  :  อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อสินทรัพยร์วมไม่มีความสัมพนัธ์กบัราคาตลาดหลกัทรัพย ์ 
     H1  :  อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อสินทรัพยร์วมมีความสัมพนัธ์กบัราคาตลาดหลกัทรัพย ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ราคาตลาดหลกัทรัพย์ 
ของบริษัทในหมวด 

พฒันาอสังหาริมทรัพย์ 
 
 
 
 

 กระแสเงินสดอสิระ 
 
ความสามารถในการท าก าไร 

- อตัราส่วนก าไรสุทธิ 
- อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์
- อตัราผลตอบแทนส่วนของผูถื้อหุน้ 

การวดัสภาพหนีสิ้น 
- อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อสินทรัพยร์วม 
- อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 
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สมมติฐานที ่6  
     H0  :  อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้ไม่มีความสัมพนัธ์กบัราคาตลาดหลกัทรัพย ์
     H1  :  อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้มีความสัมพนัธ์กบัราคาตลาดหลกัทรัพย ์
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
 การวิจยัความสัมพนัธ์ระหวา่งกระแสเงินสดอิสระ  ความสามารถในการท าก าไร และการวดั
สภาพหน้ีสินกบัราคาตลาดหลกัทรัพยใ์นหมวดพฒันาอสังหาริมทรัพยที์ ่จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ผูว้จิยัด าเนินการวจิยัโดยมีวธีิด าเนินการวจิยั ดงัต่อไปน้ี  

 

1.  ประชากรทีใ่ช้ในการวจัิย 
      ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั คือ บริษทัในหมวดพฒันาอสังหาริมทรัพยท่ี์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ านวน 52 บริษทั  และใชว้ธีิเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Selection) 
โดยเป็นบริษทัที่มีรอบระยะเวลาบญัชีระหว่างวนัที่ 1 มกราคม ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม และมีการส่งงบ
การเงินครบทุกปีในช่วงปี พ.ศ. 2553-2557 ไดบ้ริษทัท่ีคุณสมบติัครบถว้นตามเกณฑ์ท่ีก าหนดจ านวน 
38 บริษทั 
 

2.  ขั้นตอนด าเนินการวจัิย 
 การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งกระแสเงินสดอิสระ ความสามารถใน
การท าก าไร และการวดัสภาพหน้ีสินกบัราคาตลาดหลกัทรัพยใ์นหมวดพฒันาอสังหาริมทรัพยท่ี์จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  โดยมีขั้นตอนด าเนินการวจิยั ดงัน้ี 

2.1  ศึกษางานวิจยัในประเทศและต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วน
ทางการเงินกบัราคาหลกัทรัพยใ์นธุรกิจประเภทต่าง ๆ เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจในการศึกษา 

2.2  ศึกษาลกัษณะทัว่ไปของหมวดพฒันาอสังหาริมทรัพยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยเพื่อให้เลือกบริษทัท่ีมีคุณสมบติัครบถ้วนตามท่ีก าหนดท่ีจะใช้ในการวิจยัได้อย่าง
เหมาะสม 

2.3  เก็บรวบรวมขอ้มูลจากงบการเงินและขอ้มูลการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัท่ีท าการศึกษา
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553-2557 

2.4  ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลทุติยภูมิท่ีไดจ้ากงบการเงิน ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ  SPSS 
for Windows โดยแบ่งไดด้งัน้ี 

1)  การหาค่าเฉล่ียเลขคณิต (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
การน าเสนอขอ้มูลในรูปแบบการบรรยาย  

2)  การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ และตัวแปรตามดว้ยวิธีการ
วิเคราะห์การถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis)  
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2.5  สรุปผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อตอบสมมติฐานการวิจยั 
 

3.  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
      ขอ้มูลท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ขอ้มูลทัว่ไปมาจากงาน
วิทยานิพนธ์ บทความ วารสาร ต าราวิชาการ งานวิจยัทั้งในประเทศและต่างประเทศ  เพื่อท าความ
เขา้ใจเก่ียวกบัตวัแบบท่ีน ามาศึกษา ส่วนขอ้มูลทางดา้นการเงินไดม้าจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย ขอ้มูลท่ีน ามาวิเคราะห์ รวบรวมขอ้มูลจาก งบการเงินรวม หรืองบการเงินเฉพาะ (กรณีท่ีไม่มี
บริษทัย่อย) ซ่ึงประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบกระแสเงินสด และ
หมายเหตุประกอบงบการเงินและขอ้มูลการซ้ือขายหลกัทรัพย ์โดยวเิคราะห์เป็นรายไตรมาสตั้งแต่ไตร
มาสท่ี 1 ในปี พ.ศ. 2553 – ไตรมาสท่ี 4 ในปี 2557 รวม 20 ไตรมาส 
 

4.  เคร่ืองมือการวจัิย 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัในคร้ังน้ีเป็นการรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิแบ่งเป็น 2 ขอ้ดงัน้ี 

ตวัแปรอิสระท่ีใช้ในการค านวณทางการเงินจ านวน 6 ตวัแปร รวบรวมขอ้มูลงบการเงินราย
ไตรมาสตั้งแต่ไตรมาสท่ี 1 ในปี 2553 ถึงไตรมาสท่ี 4 ในปี 2557   

 

4.1  กระแสเงินสดอิสระ 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน – รายจ่ายลงทุน – เงินปันผลจ่าย 

4.2  อตัราส่วนก าไรสุทธิ 
[ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ x 100] / รายไดร้วม 

4.3 อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(Return on Assets : ROA)  
ก าไรก่อนหกัดอกเบ้ียจ่ายและภาษี / สินทรัพยท์ั้งหมด 

4.4 อตัราผลตอบแทนส่วนของผูถื้อหุน้ (Return on Equity : ROE)       
ก าไรก่อนหกัดอกเบ้ียจ่ายและภาษี / ส่วนของผูถื้อหุน้ 

4.5 อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อสินทรัพยร์วม 
หน้ีสินรวม / สินทรัพยร์วม 

4.6 อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 
หน้ีสินรวม / ส่วนของผูถื้อหุ้น 

 

ตวัแปรตาม คือ ราคาตลาดหลกัทรัพย ์รวบรวมขอ้มูลจากสรุปขอ้มูลหลกัทรัพยข์องบริษทัท่ีซ้ือ
ขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตั้งแต่ไตรมาสท่ี 1 ในปี 2553 ถึงไตรมาสท่ี 4 ในปี 
2557 
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5.  สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
5.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นวิธีการบรรยายลกัษณะของส่ิงท่ีตอ้งการ

ศึกษา ซ่ึงในงานวิจยัไดใ้ช้สถิติเชิงพรรณนาส าหรับขอ้มูลเชิงปริมาณ ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ียเลขคณิต (Mean) 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation) 

5.2 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential or Inductive Statistics)โดยท าการทดสอบดว้ยวิธีวิเคราะห์
การถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) เพื่อทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระและตวัแปร
ตาม ซ่ึงตวัแปรอิสระและตวัแปรตามเป็นตวัแปรเชิงปริมาณ ผูว้ิจยัจึงน าเทคนิคดงักล่าวมาใช้ทดสอบ
สมมติฐาน (Hypothesis  Testing)  
 

ผลการวจัิย 
การวิจยัความสัมพนัธ์ระหวา่งกระแสเงินสดอิสระ  ความสามารถในการท าก าไร และการวดั

สภาพหน้ีสิน กบัราคาตลาดหลกัทรัพยใ์นหมวดพฒันาอสังหาริมทรัพยที์ ่จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 

1. ผลการวเิคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานของตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม สรุปผลดงัน้ี 
1.1 กระแสเงินสดอิสระมีค่าเฉล่ียแลว้อยูท่ี่ -804,100  บาท  โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี  

1,763,211  บาท 
1.2 อตัราส่วนก าไรสุทธิมีค่าเฉล่ียแลว้อยูท่ี่ -8.39% โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 88.40% 
1.3 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์มีค่าเฉล่ียแล้วอยู่ท่ี  6.33% โดยมีส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานท่ี 7.22% 
1.4 อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้นมีค่าเฉล่ียแลว้อยู่ท่ี 7.07% โดยมีส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานท่ี 20.10% 
1.5 อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อสินทรัพย์รวมมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 51.14% โดยมีส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานท่ี 19.41% 
1.6 อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้นมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 156.55% โดยมีส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานท่ี 169.98% 
1.7 ราคาตลาดหลกัทรัพย ์มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 6.27  บาท โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 8.94 

บาท 
 

2.  ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตามดว้ยการวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุ ดงัตารางท่ี 1  
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ตาราง 1 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตัวแปร Coefficients  - B t-value Sig 

กระแสเงินสดอิสระ -0.00000123 -6.886 
 
 

0.000* 
 
 

อตัราส่วนก าไรสุทธิ 0.017 4.580 
 
 

0.000* 
 
 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ 0.458 10.968 
 
 

0.000* 
 
 

อตัราผลตอบแทนส่วนของผูถื้อหุน้ 0.133 8.662 
 
 

0.000* 
 
 

อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อสินทรัพยร์วม 0.069 4.155 
 
 

0.000* 
 
 

อตัราสวนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้น -0.001 -0.560 
 
 

0.576* 
 
 

  p
-
v
a
l
u
e 

หมายเหตุ : R = 0.454, Adjusted R2  = 0.20, F = 32.55, p-value = 0.000 
*มีนยัส าคญัท่ี 0.05 

จากตารางท่ี 1 พบว่า กระแสเงินสดอิสระมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางตรงกนัขา้มกบัราคา
ตลาดหลกัทรัพย ์ อตัราส่วนก าไรสุทธิ  อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย  ์  อตัราผลตอบแทนส่วนของผู ้
ถือหุน้ และอตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อสินทรัพยร์วม  มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนักบัราคาตลาด
หลกัทรัพย ์และอตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้นไม่มีความสัมพนัธ์กบัราคาตลาดหลกัทรัพย ์
ดว้ยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ท่ี R = 0.454  และค่าสัมประสิทธ์ิการตดัสินใจท่ี Adjust R2 = 0.20   ท่ี
ระดบันยัส าคญั 0.05 

 

3.  บริษทัในหมวดธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยมี์สมการการถดถอยพหุท่ีสามารถพยากรณ์
ราคาตลาดหลกัทรัพย ์ ดว้ยตวัแปรอิสระดงัผลตามตารางท่ี 2 ดงัน้ี 

 

ตารางที ่2   ผลการเลือกตวัแปรอิสระเขา้สมการถดถอยพหุเพื่อประมาณราคาตลาดหลกัทรัพย ์ 
ตัวแปร Coefficients  - B t-value Sig 

กระแสเงินสดอิสระ -0.000000852 -4.993 
 
 

0.000* 
 
 

อตัราส่วนก าไรสุทธิ 0.008 2.310 
 
 

0.021* 
 
 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ 0.420 10.001 0.000* 
 อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อสินทรัพยร์วม 0.066 4.232 

 
 

0.000* 
 
 

  p-
value 

หมายเหตุ : Adjusted R2  = 0.196, F = 47.329, p-value = 0.000, B-Constant = -0.362 
*มีนยัส าคญัท่ี 0.05 
 

จากตารางที่ 2  สามารถแสดงสมการการพยากรณ์ราคาตลาดหลักทรัพย์ คือ   P =  -
0.362   - 0.000000852 FCF + 0.008 NPM + 0.420 ROA + 0.066 DA นัน่คือ ตวัแปรอิสระ คือ กระแส
เงินสดอิสระ อตัราส่วนก าไรสุทธิ อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ และ อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อ
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สินทรัพยร์วม มีความสัมพนัธ์กบัราคาตลาดหลกัทรัพย ์และเม่ือเลือกตวัแปรอิสระดงักล่าวเขา้สมการ
ถดถอยโดยแทนค่าของตวัแปรอิสระทั้งส่ีตวัสามารถประมาณค่าราคาตลาดหลกัทรัพยไ์ด้ใกลเ้คียงกบั
ราคาตลาดหลกัทรัพยท่ี์ค่าเฉล่ียราคาตลาดหลกัทรัพย ์ดว้ยค่าสัมประสิทธ์ิการตดัสินใจท่ี Adjust R2 = 
0.196  และระดบันยัส าคญัท่ี 0.05   
 

อภิปรายผล 
การวิจยัความสัมพนัธ์ระหวา่งกระแสเงินสดอิสระ  ความสามารถในการท าก าไร และการวดั

สภาพหน้ีสิน กบัราคาตลาดหลกัทรัพยใ์นหมวดพฒันาอสังหาริมทรัพยที์ ่จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
 กระแสเงินสดอิสระ มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางตรงกันข้ามกับราคาตลาดหลักทรัพย ์ 
อตัราส่วนก าไรสุทธิ  อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์  อตัราผลตอบแทนส่วนของผูถื้อหุ้น และ
อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อสินทรัพยร์วม  เป็นอตัราส่วนท่ีมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนักบัราคา
ตลาดหลักทรัพย์  แสดงให้เห็นว่าราคาตลาดหลักทรัพย์มีความอ่อนไหวต่อข้อมูลจากงบการเงิน 
โดยเฉพาะรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการค านวณอตัราส่วนดงักล่าว   โดยกระแสเงินสดอิสระมีความสัมพนัธ์
กบัราคาตลาดหลกัทรัพย ์สอดคลอ้งกบังานวิจยั (อุษณี วรพนัธ์พิทกัษ,์ 2549) กระแสเงินสดจากกิจกรรม
ด าเนินงาน กิจกรรมลงทุน กิจกรรมจัดหาเงิน กระแสเงินสดปลอดภาระมีความสัมพนัธ์กับราคา
หลกัทรัพย ์ ในส่วนของอตัราส่วนก าไรสุทธิ  อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์  อตัราผลตอบแทนส่วน
ของผูถื้อหุ้น และอัตราส่วนหน้ีสินรวมต่อสินทรัพย์รวมมีความสัมพนัธ์กับราคาตลาดหลักทรัพย ์
สอดคล้องกบังานวิจยั (อริษา สุรัสโม, 2554) อตัราส่วนก าไรสุทธิ อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยมี์
ความสัมพนัธ์กบัการเปลี่ยนแปลงราคาหลกัทรัพย ์ และสอดคลอ้งกบังานวิจยั (บุญนาค เกิดสินธ์ุ, 
2554) อตัราผลตอบแทนส่วนของผูถื้อหุ้น อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อสินทรัพยร์วม มีความสัมพนัธ์ไปใน
ทิศทางเดียวกนักบัการเปล่ียนแปลงราคาตลาดหลกัทรัพย ์ และสอดคล้องกบังานวิจยัในต่างประเทศ 
(Mohammad Reza Kohansal and etc., 2013) อตัราส่วนท่ีมีความสัมพนัธ์ไปในเชิงบวกอยา่งมีนยัส าคญั
กบัราคาหลกัทรัพย ์ได้แก่ อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์และอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น  
และสอดคลอ้งกบังานวิจยั (Majed Abdel Majid Kabajeh and etc., 2012)  อตัราส่วนท่ีมีความสัมพนัธ์กบั
ราคาหลกัทรัพย ์คือ  อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์อตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูถื้อหุ้น  ใน
การศึกษาคร้ังน้ีพบว่าอตัราส่วนท่ีไม่มีความสัมพนัธ์กบัราคาตลาดหลกัทรัพย ์คือ อตัราส่วนหน้ีสินรวม
ต่อส่วนของผูถื้อหุน้ ซ่ึงแตกต่างจากงานวจิยับางงานในอดีต  แต่สอดคลอ้งกบังานวิจยั  (Rodiel C. Ferrer, 
Alger Tang,  2013)   อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้ไม่มีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย ์โดยใน
การศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัได้ท าการวิเคราะห์สาเหตุของอตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ลว้พบวา่เน่ืองจากมีขอ้มูลในงบการเงินของ 2 บริษทั ท่ีมีผลการ

DP
U



 
 

ด าเนินงานในรายการท่ีเก่ียวข้องกับการค านวณอัตราส่วนดังกล่าวแตกต่างไปจากปกติ  จึงท าให้
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นของหมวดธุรกิจไม่สัมพนัธ์กบัราคาตลาดหลกัทรัพย ์     
 

สรุปผล 
การวิจยัความสัมพนัธ์ระหวา่งกระแสเงินสดอิสระ  ความสามารถในการท าก าไร และการวดั

สภาพหน้ีสิน กบัราคาตลาดหลกัทรัพยใ์นหมวดพฒันาอสังหาริมทรัพยที์ ่จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 
 กระแสเงินสดอิสระ มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัราคาตลาดหลกัทรัพย ์  อตัราส่วน
ก าไรสุทธิ อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์อตัราผลตอบแทนส่วนของผูถื้อหุ้น และอตัราส่วนหน้ีสิน
รวมต่อสินทรัพยร์วม มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัราคาตลาดหลกัทรัพย ์แต่อตัราส่วนหน้ีสิน
รวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้นไม่มีความสัมพนัธ์กบัราคาตลาดของหลกัทรัพย ์โดยผูล้งทุนสามารถใช้เป็น
แนวทางในการตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยห์มวดพฒันาอสังหาริมทรัพย ์
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการศึกษาไปใช้ 
 จากการศึกษาในคร้ังน้ี พบวา่ อตัราส่วนทางการเงินท่ีน ามาวิจยั บางอตัราส่วนมีความสัมพนัธ์
ในทิศทางเดียวกนักบัราคาตลาดหลกัทรัพย ์ บางอตัราส่วนมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบั
ราคาตลาดหลกัทรัพย ์และบางอตัราส่วนท่ีไม่มีความสัมพนัธ์กบัราคาตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้นผูล้งทุนจึง
ควรให้ความส าคญักบัอตัราส่วนทางการเงินท่ีมีความสัมพนัธ์ดงักล่าวในการวิเคราะห์การลงทุน และ
ควรศึกษาในอตัราส่วนรายการอ่ืนเพื่อประกอบการตดัสินใจในการลงทุน 

2.  ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
2.1  การศึกษาในคร้ังน้ี ศึกษาอตัราส่วนทางการเงินคือ กระแสเงินสดอิสระ อตัราส่วนก าไร

สุทธิ อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์อตัราผลตอบแทนส่วนของผูถื้อหุ้น อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อ
สินทรัพยร์วม อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้น  จากงบการเงินรายไตรมาสตั้งแต่ไตรมาสท่ี 
1 ในปี 2553 ถึงไตรมาสท่ี 4 ในปี 2557 (รวม 20 ไตรมาส) ในการศึกษาคร้ังต่อไปอาจศึกษา
เปรียบเทียบเป็นรายปี  และควรท าการศึกษาหลาย ๆ กลุ่มธุรกิจเพื่อท าการเปรียบเทียบกนั 

2.2  การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาอตัราส่วนทางการเงิน ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิง
ปริมาณเพียงอย่างเดียว ดงันั้น ในการศึกษาคร้ังต่อไปจึงควรน าขอ้มูลเชิงคุณภาพหรือปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีอาจ
ส่งผลต่อราคาตลาดหลกัทรัพยเ์ขา้มาใชใ้นการวิเคราะห์ดว้ย เช่น นโยบายการบญัชีของแต่ละบริษทั กลยุทธ์
การบริหารงาน สภาวะเศรษฐกิจ การเมือง เป็นตน้ 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างคะแนนการประเมนิการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี 
กบัประสิทธิภาพในการท าก าไรของบริษทัในตลาดหลกัทรัพย์ MAI 

THE RELATIONSHIP BETWEEN CORPORATE GOVERNANCE RATING 
AND MEASURES THE EFFICIENCY OF PROFITABILITY  

INMARKET FOR ALTERNATIVE INVESTMENT 

สุวรรณ ีพชืสิงห์  

 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งคะแนนการประเมินการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดีกบัประสิทธิภาพในการท าก าไรโดยใช้ตวัวดัประสิทธิภาพในการท าก าไรได้แก่ อตัรา
ผลตอบแทนก าไรขั้นตน้ อตัราผลตอบแทนจากการด าเนินงาน อตัราผลตอบแทนก าไรสุทธิ อตัรา
ผลตอบแทนจากส่วนของผูถื้อหุ้น และอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วมในตลาดหลกัทรัพย ์MAI 
กลุ่มตวัอยา่งคือ กลุ่มบริษทัท่ีไดรั้บคะแนนการประเมินการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีในระดบัดีเลิศ กลุ่มท่ีได้
คะแนนในระดบัดี และกลุ่มท่ีไม่ไดรั้บคะแนน ซ่ึงก าหนดขนาดของสินทรัพยแ์ตกต่างกนัไม่เกิน 50% มี
จ  านวน 17 บริษทั และเก็บรวบรวมข้อมูลทางการเงินตั้ งแต่ปี พ.ศ.2554-2557 และท าการทดสอบ
ความสัมพนัธ์ดว้ยวธีิการถดถอย      เชิงเส้นอยา่งง่าย (Simple Linear Regression) ผลการศึกษาจากกลุ่ม
ตวัอย่างพบวา่ คะแนนการประเมินการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพในการท า
ก าไรอยา่งมีนยัส าคญัท่ี 0.05 

ค ำส ำคัญ : ประสิทธิภาพในการท าก าไร คะแนนการประเมินการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
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Abstract 
The purpose of this studywas to investigate the relationships between the corporate 

governance rating and the efficiency of profitability. Those indicators for measuring the efficiency of 
profitability are gross profit margin, operating profit margin, net profit margin, return on equity, and 
returnon asset in market for alternative investment. The target groups consist of the 17 enterprises 
gained the excellent, good and none level score of good enterprise conducting respectively, which the 
amount of total asset of each enterprise must not be above 50% of differences. Also, those enterprises 
have gathered the financial records since B.E.2554-2557 analyzed by simple regression analysis. 
According to the group target studies, it was found that the score corporate governance relates to the 
efficiency of profitability at 0.05. 

Keyword: Efficiency of profitability, Corporate Governance Rating. 
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บทน า  
การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate Government) เร่ิมไดรั้บความสนใจจากบริษทัต่างๆ 

มากข้ึน ภายหลงัจากเกิดปัญหาภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในประเทศไทยเม่ือปี พ.ศ.2540 จากวิกฤตเศรษฐกิจ
ดงักล่าวท าให้บริษทัจ านวนมากตอ้งปิดตวัลง อนัเน่ืองมาจากการบริหารงานท่ีไม่มีประสิทธิภาพ ขอ้มูล
ขาดความน่าเช่ือถือและไม่โปร่งใส ขาดการควบคุมภายในท่ีดี ความไม่เป็นอิสระของคณะกรรมการ
ตรวจสอบภายในส่งผลให้ผูล้งทุนขาดความเช่ือมัน่ในการเขา้มาลงทุนในประเทศ ดงันั้นจึงมีการผลกัดนั
ให้บริษทัจดทะเบียนมีการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีโดยในปี 2545 ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยได้
รณรงค์และส่งเสริมให้บริษทัจดทะเบียนตระหนักถึงความส าคญั และประโยชน์ของการก ากับดูแล
กิจการท่ีดีโดยเสนอหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 15 ขอ้ ให้แก่บริษทัจดทะเบียนเพื่อเป็นแนวทางปฏิบติั
ในขั้นเร่ิมแรก ซ่ึงต่อมาในปี 2549 ได้มีการปรับปรุงหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจด
ทะเบียน โดยเทียบเคียงกบัหลกัการก ากบัดูแลกิจการของ The Organization for Economic Co-Operation 
and Development (OECD Principles of Corporate Governance     ปี 2004) และขอ้เสนอแนะของ
ธนาคารโลกจากการเขา้ร่วมโครงการ Corporate Governance – Reports on the Observance of Standards 
and codes (CG-ROSC) เพื่อให้การด าเนินการส่งเสริมบริษทัจดทะเบียนมีระบบการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี
เป็นไปอยา่งต่อเน่ืองและเทียบเคียงไดก้บัมาตรฐานสากล รวมทั้งเพื่อประโยชน์โดยรวมต่อความสามารถ
ในการแข่งขนัและการเติบโตของตลาดทุนไทย ต่อมาในปี 2555 ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ไดท้  าการปรับปรุง
หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียนอีกคร้ัง โดยเป็นการปรับปรุงแกไ้ขเพิ่มเติมในส่วน
ของแนวปฏิบติัท่ีดีของทั้ง 5 หมวด ให้สอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์ (ASEAN Corporate Governance 
Scorecard) ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีใช้วดัระดบั “การก ากบัดูแลกิจการของบริษทัจดทะเบียน” ส าหรับ
ประเทศในกลุ่ม ASEAN ซ่ึงจะท าให ้“หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2555” มี
ความทนัสมยัและสอดคลอ้งต่อภาวะการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในสังคมตลาดทุน และเป็นการยกระดบั
มาตรฐานและการปฏิบติัดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัจดทะเบียนไทยให้มีมาตรฐานการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีสูงข้ึน นอกจากน้ียงัเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่บริษทัจดทะเบียนไทยเขา้สู่การแข่งขนั
ในระดบัภูมิภาค ASEAN อีกดว้ย  

การด าเนินโครงการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัจดทะเบียน โดยจดัอนัดบับริษทัท่ีมีการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดีออกมาสู่สาธารณะ เพื่อให้หลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีใช้ในการส ารวจมีมาตรฐานเป็นท่ี
ยอมรับและสามารถใช้ช้ีวดัการปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีได้อย่างมีประสิทธิภาพซ่ึงใน
ระยะเวลาท่ีผ่านมาได้มีการทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับการ
เปล่ียนแปลงดา้นการก ากบัดูแลกิจการอยูเ่ป็นระยะ และไดมี้การจดัสัมมนาน าเสนอผลการส ารวจ รวมทั้ง
ประกาศรายช่ือบริษทัท่ีมีผลการประเมินอยู่ในระดบัท่ีดีให้สังคมได้รับทราบมาโดยตลอด เน่ืองจาก
โครงการส ารวจการกบัดูแลกิจการน้ีเป็นการประเมินในมุมมองของบุคคลภายนอกท่ีไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร
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ของบริษัทจดทะเบียนท่ีเปิดเผยต่อสาธารณะผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส านักงาน
คณะกรรมการ กลต. ตลอดจนส่ือต่างๆ เพื่อเป็นขอ้มูลใหแ้ก่ผูท่ี้สนใจลงทุนและผูถื้อหุ้น 

ส าหรับนักลงทุนและผูบ้ริหารมกัให้ความสนใจกบัผลการด าเนินงานของบริษทั ซ่ึงจะเป็น
ตวัช้ีวดัความส าเร็จของบริษทั โดยดูจากประสิทธิภาพในการท าก าไรซ่ึงใชใ้นการวิเคราะห์งบการเงินของ
บริษทั โดยอตัราส่วนท่ีส าคญั ไดแ้ก่ 1.อตัราผลตอบแทนก าไรขั้นตน้ (Gross Profit Margin) 2.อตัรา
ผลตอบแทนจากการด าเนินงาน (Operating Profit Margin) 3.อตัราผลตอบแทนจากก าไรสุทธิ (Net Profit 
Margin)  4.อตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูถื้อหุ้น (Return on Assets) 5.อตัราผลตอบแทนต่อทรัพยสิ์น 
(Return on Assets) โดยอตัราส่วนเหล่าน้ีจะช่วยให้นกัลงทุนและผูบ้ริหารสามารถประเมินความมี
ประสิทธิภาพของบริษทั ส่วนหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีก็เป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีใชว้ดัความโปร่งใสใน
การบริหารงาน รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลของกิจการ โดยถา้หากบริษทัมีการจดัให้มีการก ากบัดูแลกิจการ
ท่ีดีแลว้ยอ่มจะส่งผลต่อการด าเนินงานท่ีดีตามไปดว้ย 

ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหว่างการประเมินคะแนนการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดีกบัประสิทธิภาพในการท าก าไรของบริษทัในตลาดหลกัทรัพย ์MAI เพราะจะท าให้เขา้ใจ
วิธีการในการประเมินผลการก ากบัดูแลกิจการ และสามารถน าไปเผยแพร่ให้บริษทั ผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน 
ตลอดจนผูส้นใจทัว่ไป ไดศึ้กษาถึงวิธีการปฏิบติัตามแนวทางการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี รวมถึงเขา้ใจถึง
ความสัมพนัธ์ของประสิทธิภาพในการท าก าไรท าใหท้ราบถึงผลการด าเนินงานของบริษทั 

ทบทวนวรรณกรรม  
ชาญศิริ ชาวนาใต ้(2554) ไดท้  าการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งคะแนนการ

ประเมินการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีกบัประสิทธิภาพในการท าก าไรของบริษทัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย โดยการศึกษาวิจยัใช้ขอ้มูลคะแนนการประเมินการก ากับดูแลกิจการจากทางสมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทยซ่ึงประกาศผลในปี 2549, 2551, 2552 และ 2553 โดยใชอ้ตัราส่วน
ทางการเงินวดัผลการด าเนินงานด้านการท าก าไร ดังน้ี 1.อัตราผลตอบแทนก าไรขั้นต้น 2.อัตรา
ผลตอบแทนจากการด าเนินงาน         3.อตัราผลตอบแทนจากก าไรสุทธิ 4.อตัราผลตอบแทนจากส่วน
ของเจา้ของ 5.อตัราผลตอบแทนจากก าไรก่อนหกัดอกเบ้ียจ่ายและภาษีเงินได ้6.อตัราส่วนราคาตลาดต่อ
ก าไร ผลการวจิยัพบวา่ บริษทัท่ีไดรั้บคะแนนการประเมินการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีจะมีประสิทธิภาพใน
การท าก าไรดีกว่าบริษทัท่ีไม่ได้รับคะแนนการประเมินการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ส่วนบริษทัท่ีได้รับ
คะแนนการประเมินการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีในระดบัดีกบับริษทัท่ีไดรั้บคะแนนการประเมินการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดีในระดับดีเลิศมีประสิทธิภาพในการท าก าไรไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ และ
อตัราส่วนประสิทธิภาพในการท าก าไรของบริษทัท่ีไดรั้บคะแนนการประเมินการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี
จะมีความสัมพนัธ์กบัขนาดของคณะกรรมการและคะแนนการประเมินการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
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สรินยา เชาวน์เกษม (2553) ไดท้  าการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัเร่ือง ผลการด าเนินงานของกิจการกบั
คะแนนการประเมินการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยศึกษาบริษทัท่ีไดรั้บรางวลัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี
ผลการวจิยัพบวา่ ผลการด าเนินงานของกิจการนั้นยอ่มเกิดจากการท่ีกิจการมีระบบการบริหารจดัการท่ีมี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพอนัประกอบไปดว้ยการท างานท่ีมีความโปร่งใสในการเปิดเผยขอ้มูลต่างๆ 
ต่อนักลงทุนและผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน มีการก าหนดบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการและฝ่าย
จดัการอยา่งชดัเจน มีการถ่วงดุลอ านาจกนัอยา่งเหมาะสมดว้ยจ านวนคณะกรรมการอิสระ ซ่ึงส่งผลให้
ความเส่ียงอนัจะเกิดข้ึนจากการปฏิบติัหนา้ท่ีและความเส่ียงทางการเงินเกิดข้ึนไดย้ากจนสามารถสร้าง
ความเช่ือมัน่ใหแ้ก่นกัลงทุนได ้เป็นเหตุใหเ้ม่ือมีการประเมินในเร่ืองของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีเกิดข้ึน 
กิจการท่ีมีผลการด าเนินกิจการท่ีดียอ่มไดรั้บคะแนนการประเมินการก ากบัดูแลกิจการในระดบัท่ีดีตาม
ไปดว้ย 

อมรกานต ์ส าภาเงิน (2550) ไดท้  าการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัเร่ือง ผลกระทบของการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดีท่ีมีผลต่อการด าเนินงานโดยวดัอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยอ์ตัราผลตอบแทนจากเงินทุน
ส่วนของเจา้ของและอตัราก าไรสุทธิต่อรายไดข้องบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทยเปรียบเทียบระหว่างกิจการท่ีไดรั้บรางวลัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีกบักิจการท่ีไม่ไดรั้บรางวลัดูแล
กิจการท่ีดีผลการวจิยัพบวา่ผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีไดรั้บรางวลัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีกบับริษทั
ท่ีไม่ไดรั้บรางวลัการก ากบัดูแลกิจการมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท าให้เห็นไดว้า่บริษทัท่ีไดรั้บ
คะแนนการก ากบัดูกิจการท่ีดียอ่มมีประสิทธิภาพในการด าเนินงานมากกวา่บริษทัท่ีไม่มีการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดี 

นวลนภา อคัรพุทธิพร(2550) ไดท้  าการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัเร่ือง คะแนนการประเมินการก ากบั
ดูแลกิจการมีความสัมพนัธ์กบัมูลค่าของกิจการหรือไม่โดยการศึกษาวิจยัใช้ผลประเมินการก ากบัดูแล
กิจการจากทางสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทยซ่ึงประกาศผลในปี 2549 โดยมีคะแนนอยูใ่น
ระดบั “ดี”    “ดีมาก”และ“ดีเลิศ” และใช ้Tobin’s Q เป็นตวัวดัผลการปฏิบติังานซ่ึงเป็นการวดัผลจากงบ
การเงินและมูลค่าทางการตลาดผลการวจิยัในเบ้ืองตน้พบวา่ บริษทัท่ีไดรั้บการประเมินให้มีช่วงคะแนน
การก ากบัดูแลกิจการท่ีสูงกวา่จะมีค่าเฉล่ีย Tobin’s Q สูงกวา่บริษทัในกลุ่มท่ีไดค้ะแนนการก ากบัดูแล
กิจการท่ีต ่ากวา่ แต่อยา่งไรก็ตามเม่ือน าค่าทางสถิติเขา้ไปทดสอบโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อ
วเิคราะห์หาความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียกลบัพบวา่ค่า Tobin’s Q ของทั้ง 3 กลุ่มไม่แตกต่างกนัอยา่งมี
นัยส าคญั แต่อย่างไรก็ตามการวิเคราะห์ผลท่ีได้จากการเปรียบเทียบพหุคูณตามวิธี Scheffe สรุปได้
เพียงแต่วา่ Tobin’s Q ของกลุ่มท่ีไดรั้บการประเมินผลการก ากบัดูแลกิจการและถูกจดัอนัดบัให้อยูใ่น
กลุ่มท่ีสูงกวา่มีแนวโนม้ท่ีจะมีค่า Tobin’ s Q      สูงกวา่กลุ่มท่ีไดรั้บการประเมินผลการก ากบัดูแลกิจการ
และถูกจดัอนัดบัใหอ้ยูใ่นกลุ่มท่ีต ่ากวา่ 

ชีวนนัท ์นิยมตรง (2550) ไดท้  าการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัเร่ือง การก ากบัดูแลกิจการและผลการ
ด าเนินงานของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเฉพาะกลุ่มบริการ ปี พ.ศ.2548 
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ผลการวจิยัพบวา่ กลไกควบคุมท่ีเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการ 8 ประการ ไดแ้ก่ ระดบัการเปิดเผยขอ้มูล
ท่ีเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการ สัดส่วนการถือหุน้ของฝ่ายจดัการ สัดส่วนการถือหุ้นของคณะกรรมการ 
สัดส่วนการถือหุ้นของผูถื้อหุ้นท่ีมีอ านาจควบคุมบริษทั ขนาดคณะกรรมการ จ านวนคร้ังของการ
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และจ านวนของกรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้ความเขา้ใจดา้นบญัชี
หรือการเงิน ไม่มีความสัมพนัธ์กบัผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยกลุ่มบริการอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ โดยใช ้ROA และ ROE เป็นตวัวดัผลการด าเนินงาน 
นอกจากน้ียงัพบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรควบคุม ได้แก่ ความเส่ียงทางการเงิน ขนาดบริษัท 
อตัราส่วนสินทรัพย์ลงทุนและอายุของบริษัท กับผลการด าเนินงาน โดยความเส่ียงทางการเงินมี
ความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัผลการด าเนินงาน ส่วนขนาดของบริษทัและอตัราส่วนสินทรัพย์
ลงทุนนั้นมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกันกับผลการด าเนินงาน ส าหรับอายุของบริษัทนั้นไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัผลการด าเนินงานอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

Chidambaran, Palia and Zheng (2006)ไดท้  าการศึกษาเพื่อพิสูจน์วา่บริษทัท่ีมีการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดีจะมีผลการประกอบการท่ีดีกวา่บริษทัท่ีมีการก ากบัดูแลกิจการท่ีไม่ดีหรือไม่โดยวดัจาก Stock 
return และผลก าไรซ่ึงสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ประเภทไดแ้ก่ 1.บริษทัท่ีมีผลการด าเนินงานท่ีดีมาก 2.
บริษัทท่ีมีผลการด าเนินงานตกต ่ามาก 3.บริษทัท่ีผลการด าเนินงานค่อนข้างคงท่ีจากนั้นการวดั
ประสิทธิภาพการก ากบัดูแลกิจการของแต่ละบริษทัจากตวัวดั 13 ตวัเพื่อแปลตวัวดัทั้งหมดออกมาเป็น
คะแนนรวมของแต่ละบริษทัเพื่อหาค่าและบริษทัมีประสิทธิภาพการก ากบัดูแลกิจการเป็นอยา่งไร จาก
การศึกษาพบว่า ไม่ว่าบริษทัจะมีการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีหรือไม่ดีก็ไม่มีผลต่อผลประกอบการของ
บริษทัโดยบริษทัท่ีมีการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีก็สามารถมีผลประกอบการท่ีตกต ่าไดใ้นขณะท่ีบริษทัท่ีมี
การก ากบัดูแลกิจการท่ีไม่ดีกลบัสามารถมีผลประกอบของบริษทัใหดี้มากได ้

Klapper and Love (2004)ไดใ้ชก้ารจดัอนัดบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีจดัท าโดยสถาบนั Credit 
Lyonnais Securities Asia (CLSA) แลว้น ามาหาความสัมพนัธ์ระหวา่งการก ากบัดูแลกิจการกบัผลการ
ด าเนินงานงานวิจยัน้ีไดท้  าการศึกษากบับริษทัจ านวน 374 บริษทัใน 14 ประเทศคือ บราซิล ชิลี ฮ่องกง
อินเดีย อินโดนีเซีย เกาหลี มาเลเซีย ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ แอฟริกาใต้ ไตห้วนั ตุรกี และ
ประเทศไทย ซ่ึงผลท่ีไดใ้นจากงานวจิยัน้ีคือ การจดัให้มีการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีจะส่งผลให้บริษทัมีผล
การด าเนินงานท่ีสูงข้ึนตามไปดว้ยโดยวดัค่าจาก Return on Assets (ROA) 

Browm and Caylor (2004) ไดท้  าการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งการก ากบั
ดูแลกิจการกบัผลประกอบการของบริษทัโดยน าบทบญัญติัของการก ากบัดูแลกิจการจ านวน 51 ขอ้ มา
สร้างเป็นGov-Score ของแต่ละบริษทัหากบริษทัใดใชบ้ทบญัญติัของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีก็จะได ้1 
คะแนนต่อบทบญัญติั 1 ขอ้หากใชบ้ทบญัญติัของการก ากบัดูแลกิจการท่ีไม่ดีก็จะได ้0 คะแนนต่อ 1 ขอ้
เม่ือได ้Gov-Score ของแต่บริษทัมาแลว้ก็ไปท าการวดัผลการด าเนินงานของบริษทัโดยใชต้วัวดัผลต่างๆ 
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เช่น ROE, Profit Margin, Tobin’s Q, Dividend Yield เป็นตน้ จากผลการศึกษาพบวา่ บริษทัท่ีมี Gov-
Score ต ่าจะมีผลการด าเนินงานท่ีไม่ดีในขณะท่ีบริษทัท่ีมี Gov-Score สูงจะมีผลการด าเนินงานท่ีดี 

Gompers, Ishii and Mereick (2003) ไดท้  าการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่ง
การก ากบัดูแลกิจการกบัผลประกอบการของบริษทัโดยน าบทบญัญติัของการก ากบัดูแลกิจการจ านวน 
24 ขอ้   มาสร้างเป็น Governance Index (G Index)และใช ้G Index เป็นตวัแทนของระดบัการให้สิทธิแก่
ผูถื้อหุน้หากบริษทัใดมี G Index ต ่าแสดงวา่บริษทันั้นเป็นบริษทัท่ีให้สิทธิผูถื้อหุ้นมาก (หมายความวา่มี
การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี) แต่หากบริษทัใดมี G Index สูงแสดงวา่บริษทันั้นเป็นบริษทัท่ีให้สิทธิผูถื้อหุ้น
นอ้ย (หมายความวา่มีการก ากบัดูแลกิจการในระดบัต ่า) จากนั้นจึงท าการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งค่า 
G Index กบัผลการด าเนินงานของบริษทั โดยผลการศึกษานั้นท าให้พบวา่ บริษทัท่ีให้สิทธ์ิผูถื้อหุ้นนอ้ย
หรือมีระดบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีต ่าจะส่งผลให้มีผลการด าเนินงานท่ีต ่าตามไปดว้ยในขณะท่ีบริษทัท่ี
ใหสิ้ทธิแก่ผูถื้อหุ้นมากจะมีมูลค่าของกิจการสูงผลก าไรสูงอตัราการเติบโตของยอดขายสูงกวา่บริษทัท่ี
ใหสิ้ทธิแก่ผูถื้อหุน้นอ้ย 

กรอบแนวคิดในการศึกษา 
การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งคะแนนการประเมินการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีกบัประสิทธิภาพ

ในการท าก าไรของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์MAI 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1 กรอบแนวคิดการศึกษา 

ตวัแปรอิสระ  
(Independent Variable) 
คะแนนการประเมิน 

การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี (CGR) 
 

ตวัแปรตาม (Dependent Variable)
ประสิทธิภาพในการท าก าไร 

(Profitability Ratio) 
- อตัราผลตอบแทนก าไรขั้นตน้ 
- อตัราผลตอบแทนจากการด าเนินงาน 
- อตัราผลตอบแทนจากก าไรสุทธิ 
- อตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูถื้อหุ้น 
   (ROE) 
- อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม 
   (ROA) 
 

ตวัแปรควบคุม 
- ขนาดของคณะกรรมการบริษทั 
(Board Size) 
- สัดส่วนของกรรมการอิสระ   
(NED) 
-ขนาดของกิจการ (Size) 
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วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนการประเมินการก ากับดูแลกิจการท่ีดีกับ

ประสิทธิภาพในการท าก าไรของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์MAI 
2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างคะแนนการประเมินการก ากับดูแลกิจการท่ีดีกับอตัรา

ผลตอบแทนก าไรขั้นตน้ 
3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างคะแนนการประเมินการก ากับดูแลกิจการท่ีดีกับอตัรา

ผลตอบแทนจากการด าเนินงาน 
4. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างคะแนนการประเมินการก ากับดูแลกิจการท่ีดีกับอตัรา

ผลตอบแทนจากก าไรสุทธิ 
5. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างคะแนนการประเมินการก ากับดูแลกิจการท่ีดีกับอตัรา

ผลตอบแทนจากส่วนของผูถื้อหุน้ 
6. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างคะแนนการประเมินการก ากับดูแลกิจการท่ีดีกับอตัรา

ผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม 

สมมติฐานของการศึกษา 
สมมติฐานท่ี 1 บริษทัท่ีไดรั้บคะแนนการประเมินการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีจะมีประสิทธิภาพใน

การท าก าไรแตกต่างจากบริษทัท่ีไม่ไดรั้บคะแนนการประเมินการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
สมมติฐานท่ี 2 บริษทัท่ีไดรั้บคะแนนการประเมินการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีระดบัสูงกว่าจะมี

ประสิทธิภาพในการท าก าไรแตกต่างจากบริษทัท่ีไดรั้บคะแนนการประเมินการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีระดบั
ต ่ากวา่ 

สมมติฐานท่ี 3 คะแนนการประเมินการก ากับดูแลกิจการท่ีดีมีความสัมพนัธ์กับอัตรา
ผลตอบแทนก าไรขั้นตน้ 

สมมติฐานท่ี 4 คะแนนการประเมินการก ากับดูแลกิจการท่ีดีมีความสัมพนัธ์กับอัตรา
ผลตอบแทนจากการด าเนินงาน 

สมมติฐานท่ี 5 คะแนนการประเมินการก ากับดูแลกิจการท่ีดีมีความสัมพนัธ์กับอัตรา
ผลตอบแทนก าไรสุทธิ 

สมมติฐานท่ี 6 คะแนนการประเมินการก ากับดูแลกิจการท่ีดีมีความสัมพนัธ์กับอตัรา
ผลตอบแทนจากส่วนของผูถื้อหุน้ 

สมมติฐานท่ี 7 คะแนนการประเมินการก ากับดูแลกิจการท่ีดีมีความสัมพนัธ์กับอัตรา
ผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม 
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วธีิการด าเนินการการศึกษา 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือ บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์MAI  ซ่ึงก าหนด

ขนาดของสินทรัพยแ์ตกต่างกนัไม่เกิน 50% เพื่อขจดัความคลาดเคล่ือนในเร่ืองของขนาดของกิจการ 
และเป็นบริษทัท่ีมีตวัแปรครบถว้นตามท่ีก าหนด 

1. บริษทัท่ีไดรั้บคะแนน หมายถึง บริษทัท่ีไดรั้บคะแนนการประเมินการก ากบัดูแลกิจการท่ี
ดี 

2. บริษทัท่ีไม่ได้รับคะแนน หมายถึง บริษัทท่ีไม่ได้รับคะแนนการประเมินการก ากับดูแล
กิจการท่ีดี 

3. บริษทัท่ีอยูใ่นรอบระยะเวลาบญัชีตั้งแต่ปี พ.ศ.2553, 2554, 2555, และ 2556 ท่ีมีขอ้มูล
ครบถว้นและเป็นกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี จ  านวน 17 บริษทั 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ผูศึ้กษาใช้ขอ้มูลจากแหล่งทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดแ้ก่ ประสิทธิภาพการท าก าไรของ

บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์MAI ท่ีไดรั้บคะแนนการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีโดยรวบรวมขอ้มูล
ของแต่ละบริษทัเป็นรายปีโดยแหล่งขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาไดม้าจากแหล่งต่างๆ ดงัน้ี 

1. ขอ้มูลเก่ียวกบัตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ บริษทัท่ีไดรั้บการประเมินและไดรั้บคะแนนในการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดี โดยเก็บขอ้มูลจากสมาคมสถาบนัส่งเสริมกรรมการบริษทัไทย www.thai-iod.com โดย
เรียงตามดชันีรายช่ือบริษทัของตลาดหลกัทรัพย ์MAI 

2. ขอ้มูลเก่ียวกบัตวัแปรตาม ไดแ้ก่ อตัราส่วนประสิทธิภาพการท าก าไรต่างๆ งบการเงิน 
และขอ้มูลคณะกรรมการของบริษทั จาก www.mai.or.th และ www.setsmart.com 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาในคร้ังน้ีใชแ้บบบนัทึกขอ้มูล ในการรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิจากงบ

การเงิน และท าการค านวณในการหาอตัราส่วน โดยแบ่งเป็นตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม ดงัน้ี 
1. ตวัแปรอิสระ (Independent Variable) คือ คะแนนการประเมินการก ากบัดูแลกิจการท่ีปี พ.ศ.

2554, 2555, 2556 และ 2557 
2. ตวัแปรตาม (Dependent Variable) คือ อตัราส่วนวดัประสิทธิภาพในการท าก าไรปี พ.ศ.

2553, 2554, 2555 และ 2556 ไดแ้ก่ 
2.1 อตัราผลตอบแทนก าไรขั้นตน้ (Gross Profit Margin) 

= (ยอดขายสุทธิ-ตน้ทุนขาย) / ยอดขายสุทธิ 

2.2 อตัราผลตอบแทนจากการด าเนินงาน (Operating Profit Margin) 
= (ยอดขายสุทธิ-ตน้ทุนขาย-ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร) / ยอดขายสุทธิ 
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2.3 อตัราผลตอบแทนจากก าไรสุทธิ (Net Profit Margin) 
= ก าไรสุทธิ / ยอดขายสุทธิ 

2.4 อตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูถื้อหุน้ (Return on Equity) 
= ก าไรสุทธิ / ส่วนของผูถื้อหุน้ 

2.5 อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม (Return on Asset) 
= ก าไรสุทธิ / ส่วนของผูถื้อหุน้ 

3. ตัวแปรควบคุม 
3.1 ขนาดของคณะกรรมการ (Board Size) คือ ขนาดของคณะกรรมการบริษทัแสดง

จ านวนกรรมการทั้งหมดในคณะกรรมการบริษทั ทั้งกรรมการท่ีเป็นฝ่ายบริหารและกรรมการท่ีไม่ใช่
ฝ่ายบริหาร  

3.2 สัดส่วนของกรรมการอิสระ (Non Executive-NED) คือ อตัราส่วนระหวา่งจ านวนของ
กรรมการท่ีเป็นอิสระกบัจ านวนของกรรมการบริษทั เพื่อท่ีกรรมการฝ่ายบริหารมีการตรวจสอบจาก
กรรมการอิสระจะท าใหป้ระสิทธิภาพการท าก าไรของบริษทั 

3.3 ขนาดของบริษทั (Firm Size) คือ การแทนขนาดของบริษทัดว้ยมูลค่าสินทรัพยท์ั้งหมด
ของบริษทั เน่ืองจากขนาดของกิจการท่ีมีขนาดใหญ่จะท าให้สามารถเขา้ถึงแหล่งเงินทุนไดง่้ายกวา่ จึง
ท าใหมี้ตน้ทุนของเงินทุนต ่ากวา่บริษทัท่ีมีขนาดเล็ก 

สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 การศึกษาคร้ังน้ีมุ่งเน้นการศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างคะแนนการประเมินการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดีกบัประสิทธิภาพในการท าก าไรของบริษทัในตลาดหลกัทรัพย ์MAI ดงันั้น เพื่อให้สามารถ
สรุปผลการศึกษาในเร่ืองดังกล่าว จึงต้องท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีทางสถิติ ซ่ึงผูศึ้กษาใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปในการประมวลผลขอ้มูลโดยสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ี
ประกอบดว้ย 
 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลขั้นตน้ โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อทราบลกัษณะโดยทัว่ไปของตวัแปรท่ีเก็บรวบรวมได้ ส าหรับสถิติเชิงพรรณนาจะ
น าเสนอขอ้มูลในรูปแบบร้อยละ ค่าเฉล่ีย ความถ่ี ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 2.สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) ส าหรับการศึกษาในคร้ังน้ีจะใชก้ารทดสอบผลต่าง
ระหวา่งค่าเฉล่ียของประชากร (Independent Sample t-Test) และวธีิการถดถอยเชิงเส้นอยา่งง่าย (Simple 
Linear Regression) เพื่อทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วนประสิทธิภาพการท าก าไรและคะแนน
การประเมินการก ากบัดูแลกิจการวา่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งไร 

 

DP
U



 
 

ผลการศึกษา 
จากการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 โดยใช้สถิติทดสอบ t-Test วิเคราะห์ประสิทธิภาพในการท า

ก าไรของบริษทัท่ีได้รับคะแนนการประเมินการก ากับดูแลกิจการท่ีดีแตกต่างจากบริษทัท่ีไม่ได้รับ
คะแนนการประเมินการก ากับดูแลกิจการท่ีดีพบว่า อัตราผลตอบแทนจากการด าเนินงาน อัตรา
ผลตอบแทนก าไรสุทธิอตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูถื้อหุ้นและอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม
มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญั ส่วนอตัราผลตอบแทนก าไรขั้นตน้ไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญั 

จากการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 โดยใช้สถิติทดสอบ t-Test วิเคราะห์ประสิทธิภาพในการท า
ก าไรของบริษทัท่ีไดรั้บคะแนนการประเมินการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีในระดบัสูงกวา่แตกต่างจากบริษทั
ท่ีไดรั้บคะแนนการประเมินการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีท่ีอยูใ่นระดบัต ่ากวา่พบวา่ อตัราผลตอบแทนก าไร
ขั้นตน้ อตัราผลตอบแทนจากการด าเนินงาน อตัราผลตอบแทนก าไรสุทธิ อตัราผลตอบแทนจากส่วน
ของผูถื้อหุน้ และอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั 

จากการทดสอบสมมติฐานท่ี 3-7 โดยใช้วิธีการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย (Simple Linear 
Regression) วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างคะแนนการประเมินการก ากับดูแลกิจการท่ีดีกับอตัรา
ผลตอบแทนก าไรขั้นตน้ อตัราผลตอบแทนจากการด าเนินงาน อตัราผลตอบแทนก าไรสุทธิ อตัรา
ผลตอบแทนจากส่วนของผูถื้อหุ้น และอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วมพบว่า คะแนนการประเมิน
การก ากบัดูแลกิจการท่ีดีมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัอตัราผลตอบแทนจากการด าเนินงาน 
อตัราผลตอบแทนก าไรสุทธิ อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผูถื้อหุ้น และอตัราผลตอบแทนจาก
สินทรัพยร์วมส่วนคะแนนการประเมินการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบั
อตัราผลตอบแทนก าไรขั้นตน้ 

อภิปรายผล 
บริษทัท่ีได้รับคะแนนการประเมินการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีมีประสิทธิภาพในการท าก าไร

แตกต่างจากบริษทัท่ีไม่ได้รับคะแนนการประเมินการก ากับดูแลกิจการท่ีดี สอดคล้องกับงานวิจัย 
(Browm and Caylor, 2004) บริษทัท่ีมี Gov-Score ต ่าจะมีผลการด าเนินงานท่ีไม่ดี ในขณะท่ีบริษทัท่ีมี 
Gov-Score สูงจะมีผลการด าเนินงานท่ีดี 

บริษทัท่ีไดรั้บคะแนนการประเมินการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีระดบัสูงกวา่มีประสิทธิภาพในการ
ท าก าไรแตกต่างจากบริษทัท่ีไม่ได้รับคะแนนการประเมินการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีระดบัต ่ากว่า ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยั (นวลนภา อคัรพุทธิพร, 2550) บริษทัท่ีไดรั้บการประเมินให้มีช่วงคะแนนการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีสูงกว่าจะมีค่าเฉล่ีย Tobin’s Q สูงกว่าบริษทัในกลุ่มท่ีไดค้ะแนนการก ากบัดูแล
กิจการท่ีต ่ากว่า แต่ไม่สอดคล้องกบังานวิจยั (Chidambaran, Palia and Zheng, 2006)  ผล
ประกอบการของบริษทัท่ีมีการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีไม่แตกต่างกบับริษทัท่ีมีการก ากบัดูแลกิจการท่ีไม่ดี  
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คะแนนการประเมินการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีไม่มีความสัมพนัธ์กบัอตัราก าไรขั้นตน้ ซ่ึงไม่
สอดคล้องกับงานวิจัย (ชาญศิริ ชาวนาใต้, 2554) คะแนนการประเมินการก ากับดูแลกิจการท่ีดีมี
ความสัมพนัธ์กบัอตัราก าไรขั้นตน้ 

คะแนนการประเมินการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีมีความสัมพนัธ์กับอตัราผลตอบแทนจากการ
ด าเนินงาน อตัราผลตอบแทนก าไรสุทธิ และอตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูถื้อหุ้น ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวจิยั (สรินยา เชาวน์เกษม 2553) ผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีไดรั้บรางวลัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี
กับบริษัทท่ีไม่ได้รับรางวลัการก ากับดูแลกิจการมีความแตกต่างกันโดยวดัอัตราผลตอบแทนต่อ
สินทรัพยอ์ตัราผลตอบแทนจากเงินทุนส่วนของเจา้ของ และอตัราก าไรสุทธิต่อรายได ้(อมรกานตส์ าภา
เงิน, 2550) ผลการด าเนินงานของกิจการมีความสัมพนัธ์กบัคะแนนการประเมินการก ากบัดูแลกิจการ และ 
(Gompers, Ishii and Mereick, 2003) การก ากบัดูแลกิจการมีความสัมพนัธ์กบัผลประกอบการของบริษทั 

คะแนนการประเมินการก ากับดูแลกิจการท่ีดีมีความสัมพนัธ์กับอัตราผลตอบแทนจาก
สินทรัพยร์วม ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั  (Klapper and Love, 2004)  การจัดให้มีการก าก ับดูแล
กิจการที่ดีจะส่งผลให้บริษัทมีผลการด าเนินงานที่สูงข้ึนตามไปด้วย โดยวดัค่าจาก Return on 
Assets (ROA) แต่ไม่สอดคล้องกบังานวิจยั (ชีวนันท์ นิยมตรง, 2550) การก ากบัดูแลกิจการไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกลุ่ม
บริการอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ โดยใช ้ROA และ ROE เป็นตวัวดัผลการด าเนินงาน 

ซ่ึงการวิจยัคร้ังน้ีท่ีไม่สอดคล้องกบังานวิจยับางท่าน อาจเกิดจากความแตกต่างในเร่ืองของ
ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง และสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล จึงท าใหผ้ลการวจิยัแตกต่างกนั 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการศึกษาไปใช้ 

จากการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี พบว่า คะแนนการประเมินการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีสามารถวดั
ประสิทธิภาพในการท าก าไรของกิจการได ้โดยท่ีนกัลงทุนสามารถใชข้อ้มูลผลคะแนนการประเมินการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดีในการท่ีจะเลือกลงทุนในบริษทันั้นๆ เพื่อสร้างความมัน่ใจวา่บริษทัท่ีลงทุนนั้นมี
การบริหารงานท่ีโปร่งใส มีประสิทธิภาพ เช่ือถือได ้และไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเท่าเทียมกนัในฐานะผูมี้
ส่วนไดเ้สียของบริษทั 

2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
2.1 สามารถศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างคะแนนการประเมินการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีกบั

ประสิทธิภาพในการท าก าไร โดยใช้คะแนนการประเมินการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีในปีท่ีจะประกาศ
ต่อไปในอนาคต 

2.2 ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนการประเมินการก ากับดูแลกิจการท่ีดีกับ
อตัราส่วนทางการเงินอ่ืน เพื่อความหลากหลายและครอบคลุมมากยิง่ข้ึน  
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ความสัมพนัธ์ระหว่างบรรยากาศองค์กร กบัแนวโน้มการลาออกจากงาน โดยมคีวามผูกพนั
ต่อองค์กรเป็นตัวแปรส่งผ่าน: กรณศึีกษาของพนักงาน 

กลุ่มอตุสาหกรรมเมด็พลาสติกสีในนิคมอตุสาหกรรมแห่งหน่ึง 
 

ปรีญา สายพรม 
ดร.ทกัษญา  สง่าโยธิน 

 
บทคัดย่อ  
 การศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหวา่งบรรยากาศองคก์ร กบัแนวโนม้การลาออกจากงาน โดย
มีความผกูพนัต่อองคก์รเป็นตวัแปรส่งผา่น: กรณีศึกษาของพนกังานกลุ่มอุตสาหกรรมเม็ดพลาสติกสีใน
นิคมอุตสาหกรรมแห่งหน่ึงเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ มีแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือวิจยั กลุ่มตวัอยา่งเป็น
พนกังานระดบัปฏิบติัการ 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 20-30 ปี สถานภาพโสด การศึกษาสูงสุด
ต ่ากวา่ระดบัปริญญาตรี รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 15,000 บาทต่อเดือน ความคิดเห็นของ
กลุ่มตวัอย่างต่อบรรยากาศองคก์รอยูใ่นระดบัดี มีความผกูพนัต่อองค์กรสูง และมีแนวโนม้การลาออก
จากงานปานกลาง  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ 1) บรรยากาศองคก์รอยูใ่นระดบัดีข้ึนไปทุกดา้น 2) 
บรรยากาศองคก์ร มีผลต่อแนวโนม้การลาออกจากงาน  
โดยบางส่วนเกิดจากความผกูพนัต่อองคก์รเป็นตวัแปรส่งผา่น ท่ีระดบันยัส าคญั .05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DP
U



บทน า 
 จากฐานขอ้มูลของกลุ่มธุรกิจผลิตเม็ดพลาสติกสี ท่ีจดทะเบียนกบักรมโรงงานอุตสาหกรรม 
ในนิคมอุตสาหกรรมแห่งหน่ึง พบว่ามีอตัราการลาออกของพนักงานสูงข้ึน เช่น ในปี พ.ศ.2555 มี
พนกังานลาออกทั้งส้ิน 356 คน เป็นระดบัหวัหนา้งาน 124 คน และระดบัปฏิบติัการ 232 คน จากจ านวน
พนกังานทั้งส้ิน 1,967 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 18.10 ส่วนปี พ.ศ.2556 มีพนกังานลาออกทั้งส้ิน 408 คน 
เป็นระดบัหวัหนา้งาน 184 คน และระดบัปฏิบติัการ 224  คน จากจ านวนพนกังานทั้งส้ิน 2,210 คน หรือ
คิดเป็นร้อยละ 18.46   
 จากขอ้มูลของการลาออกจากงานของพนกังานในอุตสาหกรรมผลิตเม็ดพลาสติกสีดงักล่าว
พบว่า การท่ีพนกังานลาออกนั้นเน่ืองมาจากพนกังานไดง้านใหม่โดยมีต าแหน่งงานใหม่ท่ีดีข้ึน ไดรั้บ
เงินเดือนหรือค่าตอบแทนท่ีสูงข้ึนกว่าท่ีเดิม และยงัพบว่า บริษัทหรือองค์กรใหม่มีการสนับสนุน
ความกา้วหนา้ในอาชีพของพนกังาน รวมถึงมีการบริหารจดัการในองคก์รท่ีดีกวา่เดิมทั้งส้ิน จากเหตุผล
ดงักล่าว จะเห็นได้ว่าปัญหาการลาออกจากงานมีความเก่ียวขอ้งโดยตรงกับบรรยากาศองค์กร หรือ
สภาพแวดล้อมในการท างาน และความผูกพันต่อองค์กรทั้ งส้ิน ดังนั้ นองค์การต้องตระหนักถึง
ความส าคญัของสภาพแวดลอ้มในการท างานเทียบเท่ากบัการใหค้วามส าคญัต่อผูป้ฏิบติังาน ซ่ึงจะส่งผล
โดยตรงต่อแนวโน้มการลาออกจากงานของพนกังาน และประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานท่ี
ลดลง อนัจะเป็นปัญหาส าคญัต่ออุตสาหกรรม ท าใหเ้กิดผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจก็เป็นได ้ 
 ส าหรับกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตเมด็พลาสติกสี  พบวา่ ส่วนใหญ่พนกังานจะมีแนวโนม้ในการ
เปล่ียนงาน หรือมีความคิดท่ีจะลาออกจากงานอยูอ่ยา่งต่อเน่ืองและเพิ่มมากข้ึน สถานการณ์ดงักล่าวอาจ
ท าให้อุตสาหกรรมผลิตเม็ดพลาสติกสี ประสบปัญหาในการท่ีจะตอ้งหาพนกังานใหม่มาทดแทนใน
ส่วนท่ีลาออกไป ซ่ึงส่งผลกระทบให้กระบวนการผลิตของโรงงาน ไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ 
ดงันั้นการศึกษาคร้ังน้ีจึงสนใจศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งบรรยากาศองคก์ร กบัแนวโนม้การลาออก
จากงาน โดยมีความผกูพนัต่อองคก์รเป็นตวัแปรส่งผา่น: กรณีศึกษาของพนกังานกลุ่มอุตสาหกรรมเม็ด
พลาสติกสีในนิคมอุตสาหกรรมแห่งหน่ึง เพื่อน าไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ขบรรยากาศ
องค์กรและความผูกพนัต่อองค์กร เพื่อสร้างขวญัและก าลงัใจให้พนกังานในการท างาน และน าไปใช้
เป็นแนวทางป้องกนัการลาออกจากงานของพนกังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1.  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของพนกังานระดบัปฏิบติัการท่ีมีต่อบรรยากาศองคก์ร  
      2.  เพื่อศึกษาระดบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานระดบัปฏิบติัการ  
 3.  เพื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งบรรยากาศองคก์ร กบัแนวโนม้การลาออกจากงาน  
 4.  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งบรรยากาศองคก์ร กบัแนวโนม้การลาออกจากงาน โดยมี
ความผกูพนัต่อองคก์รเป็นตวัส่งผา่น 
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ขอบเขตของการวจัิย 
 ในการวจิยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษาถึง ความสัมพนธ์ระหวา่งบรรยากาศองคก์ร กบัแนวโนม้การลาออก
จากงาน โดยมีความผูกพนัต่อองค์กรเป็นตวัแปรส่งผ่าน ของพนักงานกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตเม็ด
พลาสติกสี ในนิคมอุตสาหกรรมแห่งหน่ึง โดยผูว้จิยัไดก้  าหนดขอบเขตของการวจิยัไวด้งัน้ี 
 1.  ขอบเขตดา้นเน้ือหา ในการวจิยัคร้ังน้ี คือ  
  1.1  บรรยากาศองคก์ร 
  1.2  ความผกูพนัต่อองคก์ร  
  1.3  แนวโนม้การลาออกจากงาน 
 2.  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัคร้ังน้ีคือ  
  2.1  ประชากร คือ พนกังานระดบัปฏิบติัการกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตเมด็พลาสติกสี  
ในนิคมอุตสาหกรรมแห่งหน่ึงจ านวนประมาณ 2,210 คน โดยพิจารณาเฉพาะพนกังานท่ีอยูใ่นบริษทัท่ี
จดทะเบียนกบักรมโรงงานอุตสาหกรรม ปี พ.ศ.2556 และมีการจดัตั้งเป็นบริษทัจ ากดั จ  านวน 17 บริษทั 
  2.2  กลุ่มตวัอยา่ง คือ พนกังานระดบัปฏิบติัการกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตเมด็พลาสติกสี  
ในนิคมอุตสาหกรรมแห่งหน่ึง จ านวน 400 คน  
 3.  ตวัแปรท่ีใชใ้นงานวจิยั 
  3.1  บรรยากาศองคก์ร 
   3.1.1  โครงสร้างขององคก์ร 
   3.1.2  ความรับผดิชอบในงานของบุคคล 
   3.1.3  ความอบอุ่น 
   3.1.4  การสนบัสนุน  
   3.1.5  การใหร้างวลัและการลงโทษ  
   3.1.6  ความขดัแยง้ และความอดทนต่อความขดัแยง้  
   3.1.7  มาตรฐานของการปฏิบติังานและความคาดหมาย  

  3.1.8  เอกลกัษณ์ขององคก์รและความจงรักภกัดีของกลุ่ม   
   3.1.9  ความเส่ียงและการรับความเส่ียงในงาน 
  3.2  ความผกูพนัต่อองคก์ร 
  3.3  แนวโนม้การลาออกจากงาน 
 4.  ระยะเวลาเก็บขอ้มูล 1 เดือน คือตั้งแต่วนัท่ี 1-30 เมษายน พ.ศ.2557 
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สมมติฐานของการวจัิย 
 1.  ความคิดเห็นต่อบรรยากาศองคก์รของพนกังานระดบัปฏิบติัการอยูใ่นระดบัดี 
 2.  บรรยากาศองคก์รมีผลต่อแนวโนม้การลาออกจากงาน โดยมีความผกูพนัต่อองคก์รเป็นตวั
แปรส่งผา่น  
 
 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการวจัิย 
 1.  น าไปใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ขบรรยากาศองคก์รและความผกูพนัต่อองคก์ร 
เพื่อสร้างขวญัและก าลงัใจใหพ้นกังานในการท างาน 
 2.  น าไปใชเ้ป็นแนวทางป้องกนัการลาออกจากงานของพนกังาน  
 
แนวความคิดพืน้ฐาน เร่ือง “ ความสัมพนัธ์ระหว่างบรรยากาศองค์กร กบัแนวโน้มการลาออกจากงาน 
โดยมีความผูกพนัต่อองค์กรเป็นตัวส่งผ่าน” 
 1.  บรรยากาศองคก์รเป็นการศึกษาท่ีมองเป็นภาพรวมอยา่งกวา้งๆ แสดงให้เห็นถึงสภาวะท่ี
เอ้ืออ านวยต่อการท างาน แนวคิดบรรยากาศองคก์รซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี  
(Litwin & Stringer, 1968) 
  1.1  โครงสร้างขององค์กร (Structure) หมายถึง โครงสร้างท่ีเป็นทางการ และไม่เป็น
ทางการ เป็นการรับรู้ของบุคคลหรือสมาชิกในองคก์รเก่ียวกบั 
   1.1.1  การปกครอง  
   1.1.2  กฎระเบียบขอ้บงัคบัการบริหารงาน  
   1.1.3  การควบคุมงาน  
   1.1.4  การนิเทศ  
 การรับรู้สถานการณ์ในงาน ปริมาณงาน และรายละเอียดเก่ียวกบัขอ้งมูลข่าวสาร ซ่ึงอาจจะ
สร้างแรงจูงใจดา้นความตอ้งการ เพื่อความส าเร็จของบุคคลเพิ่มข้ึนหรือลดลงได ้
  1.2  ความรับผดิชอบในงานของบุคคล (Individual Responsibility) ประกอบดว้ย 
   1.2.1  การเขา้ใจหรือการรับรู้ทางความทา้ทายของงาน  
   1.2.2  ความรู้สึกท่ีเก่ียวกบัความส าเร็จของบุคลากร แรงจูงใจทางดา้นความส าเร็จจะถูก
เก็บรักษาไวใ้นบรรยากาศท่ียอมใหบุ้คลากรมีความรับผดิชอบในงานสูง 
  1.3  ความอบอุ่น (Warmth) ประกอบดว้ย 
   1.3.1  การรับรู้เก่ียวกบัผูร่้วมงานท่ีดี  
   1.3.2  การช่ืนชมกนัและกนั 
   1.3.3  มีความเป็นมิตร  
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   1.3.4  บรรยากาศการท างานเป็นกลุ่ม 
  1.4  การสนบัสนุน (Support) การรับรู้ของบุคลากรในองคก์รเก่ียวกบั 
   1.4.1  การไดรั้บการช่วยเหลือ สนบัสนุน ส่งเสริมซ่ึงกนัและกนัทั้งจากผูบ้ริหารและ
สมาชิกในทีมงาน   
  1.5  การให้รางวลัและการลงโทษ (Reward and Punishment) องคป์ระกอบน้ีจะวดัการ
รับรู้ทางดา้นบรรยากาศ การให้ความส าคญักบัรางวลั ในสถานการณ์ของการท างาน การจดัหารางวลั
แทนท่ีจะเป็นการลงโทษนั้นยอ่มเป็นส่ิงท่ีกระตุน้ความสนใจของบุคลากรทางดา้นความส าเร็จและความ
ผกูพนัได ้และจะลดความกลวัเก่ียวกบัความลม้เหลวของพวกเขาได ้การจดับรรยากาศองคก์ร ให้รางวลั
ดีกวา่การลงโทษ 
  1.6  ความขดัแยง้และความอดทนต่อความขดัแยง้ (Conflict and Tolerance for Conflict) 
เป็นเร่ืองปรากฎการณ์ท่ีเกิดข้ึนระหว่างบุคคลท่ีแตกต่างกัน และหน่วยงานท่ีแข่งขนัภายในองค์กร 
องคก์รจะตอ้งเผชิญกบัความขดัแยง้ และการแกปั้ญหาความขดัแยง้อยูเ่สมอ ประกอบดว้ย 
   1.6.1  การรับรู้บุคคลในองค์กรเก่ียวกบัการเผชิญหน้าในการแกปั้ญหา ความคิดห็นท่ี
แตกต่างกนั  
   1.6.2  อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบติังาน บรรยากาศขององคก์รท่ีมีการเผชิญหนา้กนั 
และอดทนต่อความขดัแยง้จะกระตน้ความตอ้งการมีอ านาจ 
  1.7  มาตรฐานของการปฏิบติังานและความคาดหมาย (Performance Standard and 
Expectation) วดัความรู้สึกหรือความรับรู้เก่ียวกบัความส าคญัของผลการปฏิบติังาน และความชดัเจน
ของความหมายท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติังานในองคก์ร 
  1.8  เอกลกัษณ์ขององค์กรและความจงรักภกัดีของกลุ่ม (Organization and Group 
Loyalty) ประกอบดว้ย 
   1.8.1  ความรู้สึกร่วมกนัในความเป็นเจา้องคก์ร  

   1.8.2  ความสามคัคีในองคก์ร พร้อมท่ีจะท างานใหอ้งคก์รมีความเจริญกา้วหนา้ข้ึน  
  1.9  ความเส่ียงและการรับความเส่ียงในงาน (Risk and Risk Taking) การวดัการรับรู้ถึง
การเส่ียงและการเปล่ียนแปลงในงานและในองคก์ร  
 2.  ความผูกพนัต่อองค์การ สเตียร์ส (Steers, 1991) กล่าวว่าความผูกพนัต่อองค์การเป็น
ความสัมพนัธ์ท่ีเหนียวแน่นของความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัของสมาชิกในการเขา้ร่วมกิจกรรมของ
องคก์าร ซ่ึงสามารถแสดงใหเ้ห็นถึง 
  2.1  ความเช่ือมัน่อยา่งแรงกลา้ ในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมองคก์าร 
  2.2  ความเตม็ใจทุ่มเทความพยายามอยา่งมากเพื่อประโยชน์ขององคก์าร 
  2.3  ความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ในการคงไว ้ซ่ึงการเป็นสมาชิกภาพในองคก์าร 
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 3.  การลาออกตามความหมายของ Mobley (1982) คือการส้ินสุดสภาพการเป็นสมาชิกของ
องค์การ โดยเป็นการแยกจากองค์การอย่างเด็ดขาดไม่ใช่การสับเปล่ียน หรือโยกยา้ยในองค์การ และ
สมาชิกท่ีลาออกเป็นพนกังานท่ีไดรั้บค่าจา้ง หรือ ค่าตอบแทนจากองคก์ารในการท างาน และการส้ินสุด
สภาพการเป็นสมาชิกแบ่งได ้2 ประเภท คือ 
  3.1  การลาออกโดยสมคัรใจ หมายถึง การส้ินสุดสภาพการเป็นสมาชิกขององคก์าร 
โดยพนกังานเป็นผูจ้ดัการเอง 
  3.2  การลาออกโดยไม่สมคัรใจ หมายถึง การส้ินสุดสภาพการเป็นสมาชิกขององค์การ
โดยองคก์ารเป็นผูจ้ดัการเอง และรวมถึงการส้ินสุดสภาพการเป็นสมาชิกเน่ืองจาก การเกษียณอายุการ
ตาย 
 ปัจจยัหลกัท่ีมีผลต่อความตั้งใจลาออกจากงาน ไดแ้ก่ 
 1.  ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจในงาน 
 2.  ความคาดหวงัถึงผลลพัธ์ท่ีจะไดใ้นอนาคตจากองคก์ร 
 3.  ความคาดหวงัจากงานอ่ืน ๆ ภายนอกองคก์ร 
 4.  ผลกระทบท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัตวังานโดยตรง 
กรอบแนวคิดในการวจัิย 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความผูกพนัต่อองค์กร 
(Organization Commitment) 

1.  ความเช่ือมัน่ 
2.  ความเตม็ใจ 
3.  ความปรารถนา 

(Steer, 1991) 

บรรยากาศองค์กร 
(Organization Climate) 

1.  โครงสร้างขององคก์ร  
2.  ความรับผิดชอบในงานของบุคคล  
3.  ความอบอุ่น  
4.  การสนบัสนุน  
5.  การใหร้างวลัและการลงโทษ  
6.  ความขดัแยง้ และความอดทนต่อความขดัแยง้  
7.  มาตรฐานของการปฏิบติังานและ 
     ความคาดหมาย  
8.  เอกลกัษณ์ขององคก์รและความจงรักภกัดี

ของกลุ่ม  
9.  ความเส่ียงและการรับความเส่ียงในงาน  

(Litwin & Stringer, 1968) 
 

แนวโน้มการลาออกจากงาน 
(Turnover Intention) 

1.  ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ
ในงาน 
2.  ความคาดหวงัถึงผลลพัธ์ท่ีจะได้
ในอนาคตจากองคก์ร 
3.  ความคาดหวงัจากงานอ่ืนๆ
ภายนอกองคก์ร 
4.  ผลกระทบท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัตวั
งานโดยตรง 

(Mobley, 1982) 
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วธีิด าเนินการวจัิย 
 1.  ในการวิจยัคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงเชิงปริมาณ โดยมีประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจยั คือ
พนกังานระดบัปฏิบติัการ ในธุรกิจกลุ่มเมด็พลาสติกสี 17 บริษทั ในนิคมอุตสาหกรรมแห่งหน่ึง จ านวน
ทั้งส้ิน 2,210 คน และกลุ่มตวัอย่างในการวิจยัคร้ังน้ีคือ พนักงานระดบัปฏิบติัการ ในธุรกิจกลุ่มเม็ด
พลาสติกสีจ านวน 400 คน  
 2.  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล เป็นแบบสอบถามซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ไดแ้ก่ 
  ส่วนท่ี 1  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล  
  ส่วนท่ี 2  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบับรรยากาศองคก์ร 
  ส่วนท่ี 3  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัความผกูพนัต่อองคก์ร  
  ส่วนท่ี 4  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัแนวโนม้การลาออกจากงาน 
 3.  การวิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล บรรยากาศองค์กร ความผูกพนัต่อ
องคก์ร และแนวโนม้การลาออกจากงาน โดยใชค้่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ( X ) และ 
ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) และทดสอบสมมติฐานท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 ดว้ยค่าสถิติ One 
Sample t-test ความถดถอยเชิงเส้นอยา่งง่าย (Simple Linear Regression Analysis)  
ความถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณ (Multiple  Linear  Regression Analysis) และการวิเคราะห์ตวัแปร
ส่งผา่นตามวธีิของ Baron and Kenny (1986) 
 
สรุปผลการวจัิย 
 1.  ผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงเป็นพนกังานระดบัปฏิบติัการนั้นโดยส่วนใหญ่แลว้เป็นเพศชาย มี
อายุ 20-30 ปี สถานภาพโสด ส าหรับการศึกษานั้นส่วนใหญ่จะมีการศึกษาต ่ากว่าระดบัปริญญาตรี มี
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนนอ้ยกวา่และเท่ากบั 15,000 บาท/ เดือน  
 2.  ความคิดเห็นต่อบรรยากาศองคก์รของพนกังานโดยรวมนั้นอยูใ่นระดบับรรยากาศดี และ
รายดา้นอยู่ในระดบับรรยากาศดีทุกดา้น ส าหรับความผูกพนัต่อองค์กรของพนกังานระดบัปฏิบติัการ
โดยรวมนั้นอยูใ่นระดบัผกูพนัมากและรายดา้นอยูใ่นระดบัผกูพนัมากทุกดา้น และแนวโนม้การลาออก
จากงานของพนกังานระดบัปฏิบติัการอยูใ่นระดบัแนวโนม้การลาออก 
ปานกลาง โดยท่ีพนกังานคิดวา่ส่ิงท่ีเกิดข้ึนในท่ีท างานมีส่วนท าให้พนกังานคิดท่ีจะลาออกจากงาน จึง
ท าใหพ้นกังานหาขอ้มูลเก่ียวกบังานใหม่อยูเ่สมอ  
 3.  ผลการทดสอบสมมติฐาน 
  3.1  บรรยากาศองคก์รโดยภาพรวมของพนกังานระดบัปฏิบติัการอยูใ่นระดบัดีข้ึนไป โดย
บรรยากาศองคก์รรายดา้น อนัไดแ้ก่ ดา้นโครงสร้างขององคก์ร ดา้นความรับผิดชอบในงานของบุคคล 
ดา้นความอบอุ่น ดา้นการสนบัสนุน ดา้นการให้รางวลั ดา้นการจดัการความขดัแยง้ ดา้นมาตรฐานของ
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การปฏิบติังาน และความคาดหมาย ดา้นเอกลกัษณ์ของ และดา้นความเส่ียงและการรับความเส่ียงในงาน 
ต่างอยูใ่นระดบัดีข้ึนไปทุกดา้น ดงัแสดงในตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1  ผลการวิเคราะห์ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อบรรยากาศองค์กรบรรยากาศองค์กรของ

พนกังานระดบัปฏิบติัการในกลุ่มธุรกิจผลิตเมด็พลาสติกสี ในนิคมอุตสาหกรรมแห่งหน่ึง  
 

บรรยากาศองคก์ร X  SD 
Test value = 3.41 
t P-value 

ดา้นโครงสร้างขององคก์ร  4.02 .644 18.912 .000** 
ดา้นความรับผดิชอบในงานของบุคคล  4.04 .599 21.173 .000** 
ดา้นความอบอุ่น  3.92 .683 15.052 .000** 
ดา้นการสนบัสนุน  3.83 .682 12.291 .000** 
ดา้นการใหร้างวลั  3.75 .776 8.682 .000** 
ดา้นการจดัการความขดัแยง้  3.80 .720 10.974 .000** 
ดา้นมาตรฐานของการปฏิบติังาน และความคาดหมาย  3.89 .673 14.267 .000** 
ดา้นเอกลกัษณ์ขององคก์ร  3.79 .753 10.153 .000** 
ดา้นความเส่ียง และการรับความเส่ียงในงาน  3.93 .678 15.276 .000** 
บรรยากาศองคก์รโดยรวม 3.89 .559 17.056 .000** 
หมายเหตุ:  * p < .05 , ** p < .01 

 
  3.2  บรรยากาศองคก์รของพนกังานระดบัปฏิบติัการมีผลต่อแนวโนม้การลาออก 
จากงาน โดยมีความผกูพนัต่อองคก์รเป็นตวัแปรส่งผา่น ดงัแสดงในตารางท่ี 2 ถึงตารางท่ี 4 
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ตารางท่ี 2  ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างบรรยากาศองค์กรท่ีมีผลต่อแนวโนม้การลาออกจาก
งาน โดยวธีิ Enter 

 

บรรยากาศองคก์ร 
แนวโนม้การลาออกจากงาน 
b0

 β0 t P-value 
ค่าคงท่ี 5.266  13.350 .000 
บรรยากาศองคก์รโดยรวม -.394 -.1072 -3.474 .001** 
F-value 12.068   
P-value (Sig.)  .001**   
R .172   
R2 .029   
Std.err of estimated 1.01874   
หมายเหตุ:  * p < .05 , ** p < .01 

 
 จากตารางท่ี 2  บรรยากาศองค์กรมีผลต่อแนวโน้มการลาออกจากงานและสามารถท านาย
แนวโนม้การลาออกจากงานร้อยละ 2.9  
 
ตารางท่ี 3  ผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งบรรยากาศองคก์รท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ร โดย

วธีิ Enter 
 

บรรยากาศองคก์ร 
ความผกูพนัต่อองคก์ร 
b0

 β0 t P-value 
ค่าคงท่ี 1.650  8.150 .000 
บรรยากาศองคก์รโดยรวม .472 .377 8.112 .000** 
F-value 65.798   
P-value (Sig.)  .000**   
R .377   
R2 .142   
Std.err of estimated .52266   
หมายเหตุ:  * p < .05 , ** p < .01 

 จากตารางท่ี 3 บรรยากาศองค์กรมีผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรและสามารถท านายความ
ผกูพนัต่อองคก์รร้อยละ 14.2  
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ตารางท่ี 4  ผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งบรรยากาศองคก์ร และแนวโนม้การลาออก   จ า ก

งาน โดยมีความผกูพนัต่อองคก์รเป็นตวัแปรส่งผา่น โดยวธีิ Enter 
 
บรรยากาศองคก์รและ 
ความผกูพนัต่อองคก์ร 

แนวโนม้การลาออกจากงาน Collinearity 
Statistics b0

 β0 t P-value Tolerance VIF 
ค่าคงท่ี 5.710  13.511 .000   
บรรยากาศองคก์รโดยรวม -.267 -.116 -2.200 .028* .521 1.921 
ความผกูพนัต่อองคก์รโดยรวม -.269 -.147 -2.775 .006** .521 1.921 
F-Value 9.985     
P-value (Sig.)  .000**     
R .219     
R2 .048     
Std.err of estimated 1.01027     
Durbin-watson 1.327     
หมายเหตุ:  * p < .05 , ** p < .01 

 
 จากตารางท่ี 4  บรรยากาศองคก์รมีผลต่อแนวโนม้การลาออกจากงาน โดยส่วนหน่ึงมาจาก
ผลของความผูกพันต่อองค์กร ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 โดยสามารถสร้างตัวแบบของ
ความสัมพนัธ์ไดด้งัน้ีคือ 
แนวโนม้การลาออกจากงาน  =  5.710 - .267 บรรยากาศองคก์ร* - .269 ความผกูพนัต่อองคก์ร** 
 
อภิปรายผลการวจัิย  
 1.  บรรยากาศองคก์รของพนกังานระดบัปฏิบติัการ มีผลในทิศทางตรงกนัขา้มกบัแนวโนม้
การลาออกจากงานของพนกังานระดบัปฏิบติัการ ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก พนกังานรู้สึกวา่การท างานอยูใ่น
บริษทัมีความอบอุ่น เพื่อนร่วมงานให้ความเป็นมิตรต่อกนั ให้ความเอาใจใส่ดูแลกนั ท าให้บรรยากาศ
ในองค์กรดีข้ึน ส่งผลให้พนกังานต่างก็ไม่ตอ้งการจะยา้ยสถานท่ีท างาน แนวโน้มการลาออกจากงาน
ของพนักงานระดับปฏิบติัการจึงลดลง ผลการศึกษาน้ีเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการศึกษาของ
สมพงษ ์ ช่วยนุกลู (2555) เร่ืองบรรยากาศในองคก์รท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตในการท างานและความตั้งใจ
ในการเปล่ียนงาน/ ลาออกจากงาน ของพนกังานกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตเม็ดพลาสติกสี ในเขตจงัหวดั
สมุทรปราการ ซ่ึงพบว่าบรรยากาศในองคก์รดา้นการสนบัสนุนมีผลต่อความตั้งใจในการเปล่ียนงาน/ 
ลาออกจากงาน 
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 2.  บรรยากาศองคก์รของพนกังานระดบัปฏิบติัการ มีผลในทิศทางเดียวกนัต่อความผกูพนัต่อ
องค์กรของพนกังานระดบัปฏิบติัการ ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก โครงสร้างขององค์กรนั้นมีความชดัเจน มี
การก าหนดนโยบายและเป้าหมายขององคก์ร มีแผนหรือแนวทางในการปรับปรุงการปฏิบติังานให้ดีข้ึน
อยา่งต่อเน่ือง องค์กรมีหลกัเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบติังานอยา่งสม ่าเสมอ จึงท าให้พนกังานมี
ความสามคัคี ปฏิบติัเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายเดียวกนัจึงมีความรู้สึกอนัหน่ึงอนัเดียวกนั โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
จะเห็นได้ว่าทุกบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมเม็ดพลาสติกสีได้ให้ความส าคญัต่อความเส่ียงท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนไดใ้นระหวา่งปฏิบติังาน โดยมีกฎขอ้บงัคบัใหพ้นกังานปฏิบติัตามกฎระเบียบอยา่งเคร่งครัด จาก
เหตุผลดงักล่าวจึงท าใหมี้ผลในเชิงบวกต่อความผกูพนัต่อองคก์ร โดยพนกังานทุกคนต่างก็มีความเต็มใจ
ท่ีจะทุ่มเทความพยายามในการท างานเพื่อบรรลุเป้าหมายขององคก์ร ซ่ึงผลการวิจยัน้ีเป็นไปในแนวทาง
เดียวกบั  K.K. Jain  et al (2007) ท่ีพบวา่การรับรู้บรรยากาศองคก์รมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความพึง
พอใจในงาน ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากบรรยากาศองค์กรท่ีดีอาจจะส่งผลให้บุคลากรมีแรงจูงใจในการ
ปฏิบติังานและความพึงพอใจในงานท่ีไดรั้บมอบหมายดว้ย และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของพิทยา โภคา 
(2552) เร่ืองปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัธ์ต่อองค์กรของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม
พลาสติก จงัหวดัสมุทรปราการ จากการศึกษาพบวา่ ความสัมพนัธ์ของปัจจยัลกัษณะงานกบัความผกูพนั
ต่อองคก์าร ดา้นงานท่ีทา้ทาย ดา้นงานท่ีหลากหลาย ดา้นความประจกัษใ์นงาน ดา้นความมีอิสระในงาน 
ดา้นผลป้อนกลบัของงาน และดา้นงานท่ีตอ้งสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นมีความสัมพนัธ์กนัไปในทิศทางเดียวกนั
อยู่ในระดบัปาน ดา้นโอกาสกา้วหนา้ในงาน และดา้นการมีส่วนร่วมในการบริหารมีความสัมพนัธ์กนั
ไปในทิศทางเดียวกนัอยูใ่นระดบัสูง  
 3.  บรรยากาศองค์กรของพนกังานระดบัปฏิบติัการมีผลในทิศทางตรงกนัขา้มต่อแนวโน้ม
การลาออกจากงาน โดยมีความผูกพนัต่อองค์กรเป็นตวัแปรส่งผ่าน ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากการก าหนด
เป้าหมายของหน่วยงานนั้นเป็นท่ีรับทราบของพนกังานทุกคน การท างานของพนกังานแต่ละคนมีความ
ชดัเจน มีการวางแผนในการปฏิบติังานตามหนา้ท่ี ถึงแมว้า่การก าหนดเป้าหมายความส าเร็จอาจท าให้
พนกังานต่างก็เกิดความเหน่ือยลา้ ทั้งทางร่างกายและจิตใจ แต่องคก์รก็ยงัคงให้การสนบัสนุน ไม่วา่จะ
เป็นการสนบัสนุนให้ไดรั้บการศึกษาในระดบัท่ีสูงข้ึน มีการส่งพนกังานเขา้ฝึกอบรมอยา่งสม ่าเสมอซ่ึง
จะเกิดเป็นผลดีต่อตวัพนกังานเอง และยงัมีการพิจารณาเล่ือนต าแหน่ง หรือพิจารณาโบนสัให้ดว้ย ซ่ึงถือ
ได้ว่าเป็นขวญัก าลังใจท่ีดีต่อพนักงานจึงท าให้พนักงานต่างก็เกิดความผูกพันต่อองค์กร โดยมี
ความสัมพนัธ์อนัดีกบัผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงาน ทุกคนทุกระดบัชั้นสามารถพูดคุยท าความเขา้ใจ
กนัได ้ดงันั้นทุกคนในองค์กรจึงให้ความร่วมมือกนั และเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามในการท างาน
เพื่อบรรลุเป้าหมายขององคก์รไดใ้นท่ีสุด จากเหตุผลดงัท่ีไดก้ล่าวมานั้นจะเห็นไดว้า่หากพนกังานทุก
คนมีความสามคัคีกนั มีความปรารถนาดีต่อกนั  
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มีความผกูพนัพร้อมท่ีจะช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั มีความผกูพนัต่อองคก์รมากข้ึนก็จะมีผลและส่งผา่นไป
ยงับรรยากาศองค์กร และช่วยท าให้บรรยากาศในองค์กรนั้นดีข้ึน จึงเป็นสาเหตุให้แนวโน้มในการ
ลาออกจากงานลดลงได ้ซ่ึงผลการวจิยัน้ีสอดคลอ้งกบัการศึกษาของรพีพรรณ  
สุกณัศีล (2551) ท่ีไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหวา่งความพึงพอใจในงาน และความผกูพนัต่อองคก์าร กบั
ความตั้ งใจท่ีจะลาออกจากงาน: กรณีศึกษาบริษทั น่ิมซ่ีเส็งขนส่ง 1988 จ ากัด ผลการศึกษาพบว่า 
องค์ประกอบของความผูกพนัต่อองค์การทั้ง 3 ดา้น ประกอบดว้ย ความผูกพนัอนัเน่ืองมาจากอารมณ์ 
ความผกูพนัอนัเน่ืองมาจากการลงทุน และความผกูพนัอนัเน่ืองหนา้ท่ี มีความสัมพนัธ์ทางลบกบัความ
ตั้งใจท่ีจะลาออกจากงาน และความผกูพนัอนัเน่ืองมาจากอารมณ์และความผกูพนัอนัเน่ืองมาจากหนา้ท่ี
และความพึงพอใจในงานสามารถร่วมกนัพยากรณ์ความตั้งใจท่ีจะลาออกจากงาน และสอดคลอ้งกบั 
ดุษฎี ชูชยัวรากิจ (2556) ท่ีไดศึ้กษาบรรยากาศองค์กรและความเหน่ือยหน่ายในการท างานท่ีมีผลต่อ
ความตั้งใจในการลาออกของพนกังานใหบ้ริการทางโทรศพัทข์องธนาคารแห่งหน่ึงในกรุงเทพมหานคร 
พบว่า บรรยากาศองคก์รดา้นความผกูพนั มีผลต่อความตั้งใจลาออกของพนกังาน โดยมีความสัมพนัธ์
ในทิศทางตรงกนัขา้ม คือ หากพนกังานมีความผูกพนัต่อองค์กรและเพื่อนร่วมงานท่ีลดลงหรือมีความ
ผูกพนัต ่าก็จะท าให้มีความตั้งใจลาออกเพิ่มมากข้ึน และหากมีระดบัความผูกพนัต่อองค์กรและเพื่อน
ร่วมงานมากก็จะท าใหมี้ความตั้งใจท่ีจะลาออกนอ้ยลงตามไปดว้ย 
 
ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจัิย 
 จากการศึกษา พบวา่ บรรยากาศองคก์รของพนกังานระดบัปฏิบติัการมีผลในทิศทางตรงกนั
ขา้มต่อแนวโนม้การลาออกจากงาน โดยมีความผกูพนัต่อองคก์รเป็นตวัแปรส่งผา่น  ดงันั้นขอ้เสนอแนะ
ท่ีองค์กรควรปรับปรุงให้ดีข้ึน เพื่อสร้างเสริมบรรยากาศองค์กร และความผูกพนัต่อองค์กร เพื่อลด
แนวโนม้การลาออกของพนกังาน ไดแ้ก่ 
 1.  ช้ีแจงนโยบาย ทิศทางและการด าเนินงานของบริษทัทั้งในปัจจุบนั และในอนาคต ใน
รูปแบบท่ีพนกังานระดบัปฎิบติัการสามารถเขา้ใจไดง่้าย 
 2.  ก าหนดโครงสร้างของงาน ภาระหนา้ท่ีความรับผิดชอบ และจดัฝึกอบรมเพิ่มเติมความรู้ 
ทกัษะความช านาญใหแ้ก่พนกังาน 
 3.  ให้ความช่วยเหลือ สนบัสนุนการท างานของพนกังาน สร้างบรรยากาศความเป็นมิตรใน
องคก์ร  
 4.  สนบัสนุนกิจกรรมท่ีเสริมสร้างความร่วมมือและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในหมู่พนกังาน 
เช่น กีฬาภายใน เป็นตน้ นอกจากน้ีควรส่งเสริมใหพ้นกังานมีการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 
 5.  ค  ากล่าวชมเชย หรือจดัหารางวลัใหก้บัพนกังานท่ีมีผลงานดี  
 6.  เปิดโอกาสใหพ้นกังานทุกระดบัไดมี้ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการท างาน เพื่อ
ลดความไม่เขา้ใจหรือความขดัแยง้ท่ีอาจเกิดข้ึนในท่ีท างาน  
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 7.  ก าหนดมาตรฐานในงานของพนกังานอยา่งชดัเจน พร้อมทั้งระบุเป้าหมายท่ีแน่ชดั เพื่อให้
พนกังานไดรั้บทราบและเขา้ใจวตัถุประสงคข์องการท างาน 
 8.  ปลูกฝังให้พนกังานมีความรักองค์กร และเกิดความจงรักภกัดีต่อองค์กร ซ่ึงองค์กรควร
สร้างภาพลกัษณ์บริษทัท่ีดีแก่พนกังานก่อน เพื่อใหพ้นกังานเกิดความภาคภูมิใจต่อการท างานกบัองคก์ร 
 9.  ค  านึงถึงความเส่ียงในการปฏิบติังาน โดยมีการแจง้ใหพ้นกังานไดรั้บรู้เก่ียวกบั 
การยอมรับความเส่ียงภยัขององคก์ร และมีการจดัฝึกอบรมดา้นความปลอดภยัเพื่อป้องกนัความเส่ียงใน
งานอยา่งสม ่าเสมอ  
 
ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
 1.  ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อแนวโน้มการลาออกจากงานของพนกังาน โดยเป็นการศึกษาเชิง
คุณภาพ เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกต การประชุมกลุ่ม เป็นต้น เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้
บุคลากรไดแ้สดงความคิดเห็นเพิ่มเติมท่ีเป็นประโยชน์ต่อองคก์ร 
 2.  ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อแนวโน้มการลาออกของพนักงานในอุตสาหกรรมอ่ืนๆ เพิ่มเติม 
เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งอุตสาหกรรม และสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงองคก์ร
ทุกอุตสาหกรรมใหดี้ข้ึน 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างบรรษทัภิบาล และการบัญชีส่ิงแวดล้อม : หลงัฐานเชิงประจักษ์บริษทั
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

THE RELATIONSHIP BETWEEN CORPORATE GOVERNANCE AND 
ENVIRONMENT DISCLOSURE: EMPIRICAL EVIDENCE OF COMPANIES 

LISTED IN THE STOCK EXCHANGE OF THAILAND 
 

ฐิติมา เหลอืงอ่อน 

ศักดิ์ชาย  จันทร์เรือง 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง การควบต าแหน่งของ
กรรมการและผูบ้ริหารจ านวนคร้ังท่ีประชุมของคณะกรรมการบริษทั  สัดส่วนของกรรมการอิสระ ผล
การจัดอนัดับการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัจดทะเบียนมีความสัมพนัธ์กับการเปิดเผยข้อมูล
ส่ิงแวดลอ้ม โดยเก็บขอ้มูลจากบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย SET จ านวน 618 
บริษทั โดยใชข้อ้มูลจากงบการเงินปี 2555 และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) 2555 โดย
ใชส้ถิติ Correlation และ Regression Analysis ใชว้ิเคราะห์สัดส่วนของกรรมการอิสระ และจ านวนคร้ัง
ท่ีประชุมของคณะกรรมการบริษทั และสถิติ ANOVA ใช้วิเคราะห์ผลการจดัอนัดบัการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดีของบริษทัจดทะเบียนในการทดสอบคร้ังน้ีก าหนดระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 (α=0.05) 
 ผลการศึกษาพบว่าผลการจัดอันดับการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทจดทะเบียน มี
ความสัมพนัธ์กบัการเปิดเผยขอ้มูลดา้นส่ิงแวดลอ้มของกิจการอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบัความ
เช่ือมั่นร้อยละ 95 และการควบต าแหน่งของกรรมการ และผู ้บริหารจ านวนคร้ังท่ีประชุมของ
คณะกรรมการบริษัทสัดส่วนของกรรมการอิสระไม่มีความสัมพันธ์กับการเปิดเผยข้อมูลด้าน
ส่ิงแวดลอ้ม 
 
ค าส าคัญ: บรรษทัภิบาล/ การบญัชีส่ิงแวดลอ้ม/ การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
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Abstract 
 This study aims to investigate the relationship between corporate governance factors and 
environment accounting.  Corporate governance factors include dual positions of directors and 
management, the number of board of director meetings, proportion of independent directors, 
corporate governance rating.  Data set comprised on companies listed in the Stock Exchange of 
Thailand totaling 518 companies.  Both financial statements and annual reports (Form 56-1) are 
collected from publicly available data during the year of 2013.  Both descriptive and inferential 
statistics are used as analysis tool including t-test, ANOVAs, CorrelationandRegression Analysis.  
The hypothesis testing is used in the analysis at the confidential level 95 (α=0.05). 
 It is found that corporate governance rating relates to company’s environment disclosure 
and dual position of directors and managers. however, it is not found that the number of board of 
director meetings, proportion of independent directors relate to company’s environment disclosure.  
 
KEYWORDS: CORPORATE GOVERNANCE/ ENVIRONMENT ACCOUNTING 
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บทน า 

 เศรษฐกิจโลกในยุคปัจจุบนัมีความไม่แน่นอน ทั้ งปัญหาหน้ีสาธารณะในยุโรป ปัญหา
เศรษฐกิจสหรัฐท่ียงัไม่ฟ้ืนตวั ปัญหาการว่างงานสหรัฐ และยุโรป ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน 
ภยัทางธรรมชาติและสเถียรภาพทางการเมืองของแต่ละประเทศ รวมถึงกลุ่มอาเซียน เป็นท่ีจบัตามอง
ของนกัลงทุนทัว่โลก การขยายตวั และแรงงานราคาถูก ก าลงัซ้ือท่ีมากข้ึนท าให้นกัธุรกิจต่างประเทศ 
เร่ิมเขา้มาเปิดกิจการมากยิง่ข้ึน ซ่ึงท าใหเ้กิดสภาวะการแข่งขนัท่ีสูงยิง่ข้ึนดว้ย  
ในขณะเดียวกนัโลกในยคุปัจจุบนัก าลงัประสบปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติทั้งหลายท่ีมี
อยู่ก  าลงัถูกท าลายเพิ่มมากข้ึน โดยมีส่ิงแวดลอ้มทางวฒันธรรมเขา้มาแทนและเพิ่มมากข้ึนเป็นล าดบั 
เน่ืองจากในปัจจุบนัประชากรมนุษยเ์พิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว มีการประดิษฐ์ และพฒันาเทคโนโลยีมาใช้
อ านวยความสะดวกต่อมนุษยเ์พิ่มมากข้ึน ผลจากการท าลายส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติส่งผลกระทบต่อ
มนุษย์หลายประการ เช่น ปัญหาความแปรปรวนของภูมิอากาศโลก การร่อยหรอของทรัพยากร 
ธรรมชาติ คุณภาพทรัพยากรเส่ือมลงภยัพิบติัมีแนวโนม้ทวคีวามรุนแรงมากข้ึน มลพิษส่ิงแวดลอ้มขยาย
ขอบเขตกวา้งขวางมากข้ึน ซ่ึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อการด ารงชีวิตและการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของ
มนุษย ์(สันติภาพ แจ่มแดง, 2555) การพฒันาในยุคต่อไปน้ีไม่วา่จะเป็นประเทศใดก็ตาม ตอ้งตั้งอยูบ่น
รากฐานของ “การพฒันาท่ีย ัง่ยืน” (Sustainable development) เป็นส าคญันัน่คือการ “เติบโตอยา่งมัน่คง 
บนรากฐานวฒันธรรมอนัดีงาม และเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม” โดยมี Keywords 3 ตวัคือGoing secure, 
Going cultural, Going green อตัราการเจริญเติบโตท่ีเหมาะสมกบัโครงสร้างเศรษฐกิจไทยต่อจากน้ีไป
ควรอยูท่ี่ระดบั 4.5-5.5 % ต่อปีเท่านั้น 
 นบัตั้งแต่มีการประกาศเป้าหมายการพฒันาแห่งสหสัวรรษรวมถึงแนวความคิดเร่ืองของการ
พฒันาอย่างย ัง่ยืนในการประชุมสุดยอดระดบัโลกดา้นส่ิงแวดลอ้มและการประกาศ The UN global 
compact ขององค์การสหประชาชาติเพื่อใช้เป็นกรอบการด าเนินการในการพฒันาอย่างย ัง่ยืนและท่ี
ส าคญัการประกาศแนวทางปฏิบติัส าหรับบริษทัขา้มชาติดา้น CSR และการติดต่อกบัคู่คา้ท่ีมีการปฏิบติั 
CSR ดว้ยกนัขององคก์รเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพฒันา (OECD)  
ส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ีลว้นเป็นส่วนในการกระตุน้ให้เกิดความสนใจและการด าเนินการดา้นความรับผิดชอบ
ต่อสังคมขยายตวัออกไปในวงกวา้งมากข้ึนและต่อเน่ืองมาจนถึงทุกวนัน้ีพฒันาการ 
ดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมไดเ้ติบโตข้ึนอย่างมากจากจุดเร่ิมตน้ท่ีมองวา่ความรับผิดชอบต่อสังคมก็
คือการบริจาคส่ิงของต่าง ๆ หรือความช่วยเหลือต่าง ๆ ใหก้บัชุมชนและสังคมไปจนถึงการขยายมุมมอง
ของความรับผิดชอบต่อสังคมออกไปในอีกหลากหลายประเด็นไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดี (Good governance) สิทธิมนุษยชนส่ิงแวดลอ้มแรงงานและผูบ้ริโภค 
มีการก าหนดหลกัเกณฑข์องการจดัท ารายงานความรับผดิชอบต่อสังคม (SR reporting)  
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ในรูปแบบต่างๆการก าหนดดชันีช้ีวดัความส าเร็จของการด าเนินงานในภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
และส่ิงแวดลอ้มหลงัยคุสมยัโลกาภิวตัน์น้ีก าลงัเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีไม่เคยปรากฏ 
มาก่อน จึงจ าเป็นตอ้งหาทางออกใหม่ในการแกปั้ญหาท่ีตามมาเช่นกนั แนวทางการน า 
หลกัธรรมภิบาลมาใชใ้นการบริหารธุรกิจ ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม และส่ิงแวดลอ้มอยา่งจริงจงัท่ี
จะสร้างความไวว้างใจ และความชอบธรรมทางธุรกิจเป็นท่ียอมรับจากสังคมในอนาคต โดยการวิจยัคร้ัง
คร้ังมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1)  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์บรรษทัภิบาลและการเปิดเผยขอ้มูลส่ิงแวดลอ้มของ
บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ 2)  เพื่อศึกษาสาเหตุของการจดัท าบญัชี
ส่ิงแวดลอ้ม โดยเฉพาะดา้นบรรษทัภิบาล โดยการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างบรรษทัภิบาล และการ
บญัชีส่ิงแวดลอ้ม  
 
ทฤษฎส่ีวนได้เสีย 
 ทฤษฎีผูมี้ส่วนไดเ้สีย (Stakeholder theory) พฒันาการของทฤษฎีผูมี้ส่วนไดเ้สียมีพื้นฐานมา
จากกรอบแนวคิดของ Barnard (1938) ในหนงัสือเร่ือง The functions of the executive ท่ีน าเสนอ
มุมมองด้านบวกของผูจ้ดัการในการสนบัสนุนความรับผิดชอบต่อสังคมซ่ึงต่อมา Freeman (1984) 
สนบัสนุนว่าผูบ้ริหารตอ้งสร้างความพอใจต่อบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อผลลพัธ์ของบริษทัซ่ึงมีหลากหลาย
ประกอบดว้ยพนกังานลูกคา้ผูข้ายปัจจยัการผลิตองค์กรชุมชนในทอ้งถ่ินจึงกล่าวว่าผูมี้ส่วนไดเ้สียคือ
กลุ่ม และบุคคลผูซ่ึ้งอาจมีผลต่อหรือไดรั้บผลกระทบจากความส าเร็จของภารกิจขององคก์รสอดคลอ้ง
กบั Post & Weber (2002) ให้นิยามผูมี้ส่วนไดเ้สีย คือบุคคลหรือกลุ่มซ่ึงมีผลกระทบหรือไดรั้บ
ผลกระทบจากการตดัสินใจนโยบายและการปฏิบติัขององคก์ร 
(ธีรพร ทองขะโชค, 2556, หนา้ 82) 
 ทฤษฎีผูมี้ส่วนไดเ้สียขยายความเขา้ใจถึงธรรมชาติของบริษทัท่ีควรพิจารณาผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ใหม่ในมุมมองท่ีกวา้งกวา่เดิมโดยบริษทัไดรั้บการคาดหวงัใหมี้ความรับผิดชอบต่อสังคมดูแล 
ผูมี้ส่วนได้เสียมากข้ึนรวมทั้งสนใจดูแลผูมี้ส่วนได้เสียท่ีน่ิงเงียบเช่นชุมชนท้องถ่ินและส่ิงแวดล้อม
(Simmons, 2004) ทฤษฎีผูมี้ส่วนไดเ้สียจึงเป็นรากฐานส าคญัของการพฒันาแนวคิด CSR ผูบ้ริหารตอ้ง
ท าส่ิงท่ีถูกตอ้งโดยตอ้งค านึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนๆร่วมดว้ยนอกเหนือจากค านึงถึงผลประโยชน์ของผู ้
ถือหุ้นหรือเจา้ของกิจการยงัเช่ือมโยงกบัลกัษณะของผูน้ าท่ีมีคุณลกัษณะแบบเปล่ียนแปลง(Waldman, 
Siegel, &Javidan, 2006) นอกจากน้ีตอ้งประสานความสมดุลผา่นการเช่ือมโยงกบัการมีส่วนร่วมของผูมี้
ส่วนไดเ้สียกล่าวโดยสรุปไดว้า่ทฤษฎีผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเป็นทฤษฎีท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการเกิด CSR 
และเช่ือมโยงถึงปัจจยัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง และการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
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แนวคิดเกีย่วกบับรรษัทภิบาล หรือ Good corporate governance 
 ธรรมาภิบาล (Good Governance) เป็นค าท่ีนิยมใชใ้นวงวชิาการ และองคก์ารระหวา่ง 
ประเทศเม่ือประมาณ 2 ทศวรรษท่ีผา่นมาธรรมาภิบาลมีมิติท่ีครอบคลุมกวา้งขวาง ทั้งมิติทางการเมือง 
ทางเศรษฐกิจ ทางสังคม และการบริหาร ครอบคลุมทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ เอกชน ภาคประชาสังคม และ
ระหวา่งประเทศ ในปัจจุบนัวงการวิชาการกบัองคก์ารระหวา่งประเทศ ตระหนกัถึงความส าคญั และได้
ปลุกกระแสการใชค้  าน้ีให้แพร่หลายอยา่งกวา้งขวางทั้งในเอกสารรายงานวิชาการ และงานกิจการของ
องคก์ารระหวา่งประเทศ และเอกสารราชการ และส่ือมวลชนทัว่ไป  
 Kofi Annan อดีตเลขาธิการองคก์ารสหประชาชาติ กล่าววา่ Good governance เป็นการใช้
อ านาจทางการเมืองเพื่อจดัการงานของบา้นเมืองโดยใหบ้ริการสาธารณะท่ีมีประสิทธิภาพ  
มีระบบท่ียุติธรรม กระบวนการทางกฎหมายท่ีอิสระ ในขณะท่ีนิยามของธนาคารพฒันาแห่งเอเชียเน้น
ไปท่ีองคป์ระกอบท่ีท าใหเ้กิดการบริหารจดัการอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 วิวฒันาการของธรรมาภิบาล นบัตั้งแต่ตน้ปี 1980 นกัวิชาการส่วนใหญ่ต่างมีความตรงกนัวา่
แนวการบริหารภาครัฐท่ีเป็นอยูไ่ม่สอดคลอ้งกบัเศรษฐกิจและสังคมโลกท่ีปรับเปล่ียนตลอดเวลา และมี
ความเห็นวา่มีความจ าเป็นตอ้งมีการปรับปรุง และปฎิรูปในรูปแบบการปกครองใหม่ ซ่ึงใน ช่วงเวลา 
ดงักล่าวไดมี้องคก์ารระหวา่งประเทศหลายองคก์าร มีการกล่าวถึงแนวคิดเก่ียวกบั “Governance” ในนยั
ต่าง ๆ กนั 
 1.  ความหมายของ บรรษทัภิบาล หรือ Good Corporate Governance ไดมี้ผูใ้ห้ความหมาย
ส าหรับค าวา่ บรรษทัภิบาล หรือ Good Corporate Governance ไวต่้าง ๆ กนั โดยค าวา่ “บรรษทัภิบาล” 
ประกอบดว้ยค าสองค า คือ บรรษทั และ อภิบาลสามารถอธิบายไดด้งัน้ี 
 บรรษัท หมายถึง องค์การขนาดเข่ืองท่ีท าธุรกิจเพื่อหวงัผลก าไร (Profit) เสถียรภาพ 
(Stability) การเจริญเติบโต (Growth) และเผื่อแผส่ังคม (Social contribution) ซ่ึงรวมไปถึง (Stability) 
ซ่ึงรวมไปถึงธุรกิจเอกชน หรือรัฐวสิาหกิจ หรือบรรษทัขา้มชาติ คือ ไม่ใช่องคก์าร 
ภายรัฐ และไม่ใช่องคก์ารของ NGOs แต่ประการใด 
 อภิบาล หมายถึง การปกครองท่ีเป่ียมไปดว้ยความเอ้ืออาทรฉนับิดา มารดา อาทรต่อบุตร เป็น
การปกครองท่ีเตม็ไปดว้ยจิตวญิญาณของการเล็งเห็นคุณค่า และศกัด์ิศรีแห่งความเป็นมนุษยซ่ึ์งแตกต่าง
จากการปกครองดว้ยอ านาจ หรืออาวุธ หรือการปกครองโดยใช้ทกัษะ และศิลปะเพื่อให้ผูป้กครองได้
ประโยชน์สูงสุด คือ เอาตวัผูป้กครองเป็นท่ีตั้ง แต่จะค านึงถึงกลุ่มผลประโยชน์ร่วม (Stakeholders) 
 2.  หลกัการท่ีส าคญัของการเป็นบรรษทัภิบาล 
 หลกัการท่ีส าคญัของการน าไปสู่การเป็นบรรษทัภิบาล ไดแ้ก่  
  2.1  ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง ความรับผิดชอบของผูท่ี้มีความเขา้ใจใน
ภาระหน้าท่ีของตนเองว่า ต้องรับผิดชอบต่อใคร ในลกัษณะใด หรือรับผิดชอบอย่างไรแค่ไหน ซ่ึง
จะตอ้งยดึหลกัความถูกตอ้งในการปฏิบติัภาระหนา้ท่ี  
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  2.2  ความสามารถตรวจสอบได ้(Accountability) หมายถึง พฤติกรรม การกระท า 
ตลอดจนการตดัสินใจท่ีเกิดนั้นจะตอ้งสามารถตรวจสอบได ้และเป็นไปดว้ยเหตุ และผล 
 3.  การปฏิบติัต่อทุกฝ่ายอยา่งเสมอภาค และยติุธรรม (Equitable treatment) หมายถึง 
การท่ีสมาชิก และ ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกส่วนภายในองคก์ารไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเสมอภาค เท่าเทียม และ
ยติุธรรม ไม่มีการเลือกปฏิบติักบับุคคลใดบุคคลหน่ึง แต่อยา่งใด 
 4.  ความโปร่งใสเปิดเผยอยา่งตรงไปตรงมา (Transparency disclosure) ประกอบดว้ย 3Cs 
อนัไดแ้ก่  
 การท่ีจะพิจารณาวา่บริษทัฯ มีธรรมมาภิบาลหรือไม่ไม่นั้นสามารถพิจารณาไดจ้ากอตัราส่วน
การเขา้ร่วมประชุมกรรมการบริษทั, การควบต าแหน่งของกรรมการ,  อตัราส่วนของกรรมการ และ CG 
Rating มีความสัมพนัธ์กบัระดบัการเปิดเผยขอ้มูลส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงหากบริษทัมีความธรรมมาภิบาลหรือมี
ความโปร่งใสก็จะมีการเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มข้ึน จึงเกิดสมมติฐานการวจิยัดงัน้ี 
 H1 อตัราส่วนการเขา้ร่วมประชุมกรรมการบริษทัมีความสัมพนัธ์กบัระดบัการเปิดเผยขอ้มูล
ส่ิงแวดลอ้ม 
 H2 การควบต าแหน่งของกรรมการท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อระดบัการเปิดเผยขอ้มูลส่ิงแวดลอ้ม
ท่ีแตกต่างกนั 
 H3  อตัราส่วนของกรรมการ มีความสัมพนัธ์กบัระดบัการเปิดเผยขอ้มูลส่ิงแวดลอ้ม 
 H4  CG Rating มีความสัมพนัธ์กบัระดบัการเปิดเผยขอ้มูลส่ิงแวดลอ้ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1  กรอบการวจิยั 
 
งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
 ฐิติมา ก่ิงแกว้ (2555) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเปิดเผยขอ้มูลดา้นส่ิงแวดลอ้มตาม
ความสมคัรใจของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์
ความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณลกัษณะต่าง ๆ ของบริษทัคือขนาดของกิจการกลุ่มอุตสาหกรรมโครงสร้างการ
เป็นเจา้ของบรรษทัภิบาล โครงสร้างหน้ีสินความสามารถและส านกังานสอบบญัชีมีความสัมพนัธ์อยา่ง

1.  การควบต าแหน่งของกรรมการ 

2.  อตัราส่วนการเขา้ร่วมประชุม

 กรรมการบริษทั 

3. อตัราส่วนของกรรมการอิสระ 

4.  CG Rating 

 

 

 ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลส่ิงแวดลอ้ม DP
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มีนยัส าคญัไปในทิศทางเดียวกนักบัระดบัการเปิดเผยขอ้มูลดา้นส่ิงแวดลอ้มขณะท่ีโครงสร้างหน้ีสินมี
ความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัไปในทิศทางตรงกนัขา้มกบั การเปิดเผยขอ้มูลดา้นส่ิงแวดลอ้ม ส่วนขนาด
ของกิจการ โครงสร้างการเป็นเจา้ของ และ ความสามารถในการท าก าไรไม่มีความสัมพนัธ์กบัระดบัการ
เปิดเผยขอ้มูล 
 
วธีิด าเนินการวจัิย 
 ในการวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งบรรษทัภิบาล และการบญัชี
ส่ิงแวดลอ้ม: หลกัฐานเชิงประจกัษ ์บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
โดยศึกษาจากบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ปี พ.ศ.2555 วิธีการเลือกกลุ่ม
ตวัอย่างการเลือกกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี เป็นการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง 
จ านวน 618 บริษทั และศึกษาขอ้มูลจากแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ56-1) ในปี พ.ศ. 2555 
จากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ (2555) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
รายงานประจ าปีของบริษทั 
 ผูว้ิจยัเลือกวิเคราะห์เน้ือหาสาระ ดว้ยวิธีการแจงนบัขอ้มูล โดยใชห้ลกัเกณฑ์การนบัเป็นการ
ใชห้วัขอ้เร่ือง (Items) เพื่อนบัปริมาณการเปิดเผยขอ้มูลดา้นส่ิงแวดลอ้มในรายงานประจ าปี  
จากการศึกษาในคร้ังน้ีไดป้ระยกุตม์าจากมทันชยั สุทธิพนัธ์ุ (2555) ดดัแปลงมาจากงานวจิยัในอดีตจาก 
Deegan&Gordon (1996) Hackston&Milne (1996) และ Wiseman (1982) ซ่ึงหวัขอ้เก่ียวกบัขอ้มูล
ส่ิงแวดลอ้มในรายงานประจ าปี 2555 หวัขอ้ ประกอบดว้ย 
 1.  นโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
 2.  ระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม รวมถึง ISO 14001 
 3.  การจดัการความเส่ียง รวมทั้งการประเมินผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
 4.  การตรวจสอบส่ิงแวดลอ้ม 
 5.  เป้าหมายดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
 6.  การรับรองมาตรฐานต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม 
 7.  รางวลัดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
 8.  วตัถุดิบ รวมทั้งการวจิยั และพฒันา การจดัการพลงังาน 
 9.  กระบวนการผลิต รวมถึง เทคโนโลยสีีเขียว และเงินลงทุน 
 10.  ผลิตภณัฑสี์เขียว 
 11.  การจดัการของเสีย 
 12.  การจดัการท่ีดิน การฟ้ืนฟูท่ีดิน 
 13.  การลดมลภาวะทางอากาศ 
 14.  การก าจดัน ้าเสีย 
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 15.  การจดัการการร่ัวไหล 
 16.  การจดัการทางดา้นเสียง 
 17.  กิจกรรมทางดา้นส่ิงแวดลอ้มของกิจการ 
 18.  ตน้ทุนดา้นการฟ้ืนฟูส่ิงแวดลอ้ม 
 19.  ระบบบญัชีตน้ทุนส่ิงแวดลอ้ม 
 20.  การรายงานการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 
 21.  การศึกษาและอบรมเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม 
 22.  การฟ้องร้องการด าเนินคดีเก่ียวส่ิงแวดลอ้ม 
 23.  การสร้างสรรคน์วตักรรม (Innovation) 
 24.  มาตราฐาน ISO 50001 ระบบการจดัการพลงังาน 
โดยมีตวัแปรอิสระไดแ้ก่ 
 1. การควบต าแหน่งของกรรมการ และผูบ้ริหารวดัค่าโดยใชข้อ้มูลจากแบบแสดงรายการ
ขอ้มูลประจ าปี แบบ 56-1 เก่ียวกบัการรายงานต าแหน่งกรรมการบริษทักบัต าแหน่งผูบ้ริหาร 
  2. จ านวนคร้ังท่ีประชุมของคณะกรรมการบริษทั วดัค่าโดยใชข้อ้มูลจากแบบแสดง
รายการขอ้มูลประจ าปีแบบ 56-1 โดยหาอตัราร้อยละการประชุมของแต่ละบริษทั การค านวณดงัน้ี 
 (จ  านวนรวมของคณะกรรมการทั้งหมดท่ีเขา้ประชุมทั้งปี) 

 (จ านวนคณะกรรมการ × จ านวนคร้ังท่ีประชุมทั้งปี) 
  3.  สัดส่วนของกรรมการอิสระ วดัค่าจากจ านวนกรรมการอิสระ (แบบแสดงรายการ
ขอ้มูลประจ าปี แบบ 56-1) โดยบริษทัจดทะเบียนตอ้งมีกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 1 ใน 3 ของจ านวน
กรรมการทั้งคณะ การวดัค่าโดย 
จ านวนกรรมการอิสระ 
     จ  านวนกรรมการทั้งหมด 
  4  ผลการจดัอนัดบัการกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัจดทะเบียน (CG rating) วดัค่าโดยใช้
การประเมินระดบัการกบัดูแลกิจการของบริษทัจดทะเบียน (Corporate governance report of thai listed 
companies) ซ่ึงด าเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) ร่วมกบั ก.ล.ต. และ
ตลท.  
 
สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 การทดสอบสมมติฐานจะใชก้ารวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ของตวัแปรทั้งสอง โดยใชส้ถิติ  
Spearman correlation เพื่อสามารถสรุปวา่ ตวัแปรอิสระ คือ การควบต าแหน่งของกรรมการและ
ผูบ้ริหาร จ านวนคร้ังท่ีประชุมของคณะกรรมการบริษทั สัดส่วนของกรรมการอิสระผลการจดัอนัดบั

× 100 
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การก ากบัดูแกิจการท่ีดีของบริษทัจดทะเบียน มีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตามคือ การเปิดเผยขอ้มูล
ส่ิงแวดลอ้มและมีสมการในการวเิคราะห์ดงัต่อไปน้ี 
  SD = β0 + β1Meet + β2Com + e 
โดยท่ี 
  SD = ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลส่ิงแวดลอ้ม 
  Meet = อตัราส่วนการเขา้ร่วมประชุมกรรมการบริษทั 
  Com = สัดส่วนของกรรมการอิสระ 
 

ตารางท่ี 1  ผลการทดสอบสมมติฐาน Correlation อตัราส่วนการเขา้ประชุมของคณะกรรมการบริษทั
 สัดส่วนของกรรมการอิสระ ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลส่ิงแวดลอ้มท่ีแตกต่างกนั  
 

ตวัแปร สถิติ 
อตัราส่วนการเขา้

ประชุมกรรมการบริษทั 
สัดส่วนของ

กรรมการอิสระ 
การเปิดเผยขอ้มูล
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

อตัราส่วนการเขา้ประชุม
กรรมการบริษทั 

P 
P-value 

               1.000 
. 

  

สัดส่วนของ 
กรรมการอิสระ 

P 
P-value 

   0.156** 
               0.000 

1.000 
. 

 

การเปิดเผยขอ้มูลดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม 

P 
P-value 

0.014 
0.749 

-0.002 
 0.962 

1.000 
. 

* มีนยัส าคญัท่ีระดบั P<0.05 

 จากตารางท่ี 1 พบวา่ อตัราส่วนการเขา้ประชุมกรรมการบริษทั   ในระดบันยัส าคญัท่ี P<0.05 
โดยพิจารณาอตัราส่วนการเขา้ประชุมกรรมการบริษทั จากค่า P=0.000 และมีค่า Correlation  = 0.156  
สัดส่วนของกรรมการอิสระ ในระดบันยัส าคญัท่ี P<0.05 โดยพิจารณาอตัราส่วนการเขา้ประชุม
กรรมการบริษทั  จากค่า  P=0.962 และมีค่า Correlation = -0.002 นอกจากน้ียงัพบวา่ตวัแปรท่ีจะใชใ้น
การทดสอบความสัมพนัธ์ไม่มีปัญหา Multicollinearityเน่ืองจากตวัแปรทุกตวัมีค่า correlation < 0.8 
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ตารางท่ี 2  ผลการทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติ Regression analysis 
 

ตวัแปร สถิติ การเปิดเผยขอ้มูลดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

Constant β0 
P-value 

7.810* 
(0.019) 

อตัราส่วนการเขา้ประชุมกรรมการ
บริษทั 

β1 
P-value 

0.001 
(0.975) 

สัดส่วนของกรรมการอิสระ β2 
P-value 

-1.233 
(0.714) 

R Square Change R2 0.000 
* มีนยัส าคญัท่ีระดบั P<0.05 

 

 จากตารางท่ี 2 พบวา่ อตัราส่วนการเขา้ประชุมกรรมการบริษทั ไม่มีผลต่อการเปิดเผยขอ้มูล
ทางดา้นส่ิงแวดลอ้มอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P>0.05) P-value = 0.975 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิท่ี 0.001
อตัราส่วนการเขา้ร่วมประชุมกรรมการบริษทัไม่มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัระดบัการเปิดเผยขอ้มูล
ส่ิงแวดลอ้ม 
 สัดส่วนของกรรมการอิสระไม่มีผลต่อการเปิดเผยขอ้มูลดา้นส่ิงแวดลอ้มอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติ (P>0.05) P-value = 0.714 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิท่ี -1.233สัดส่วนของกรรมการอิสระ 
ไม่มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัระดบัการเปิดเผยขอ้มูลส่ิงแวดลอ้ม 
ตารางท่ี 3  ผลการทดสอบสมมติฐาน CG rating ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อระดบัการเปิดเผยขอ้มูล 
 ส่ิงแวดลอ้มท่ีแตกต่างกนั โดยพิจารณาจากการจดัอนัดบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

การเปิดเผยขอ้มูล
ส่ิงแวดลอ้ม 

CG Rating df MS Sig 

โดยรวม ระหวา่งกลุ่ม 3 176.847 0.042 
ภายในกลุ่ม 514 64.155  

 รวม 517   
 จากตารางท่ี 3 การวเิคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่าง CG rating ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อ
ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลส่ิงแวดลอ้มแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั (P<0.05) โดยพิจารณา CG Rating จาก
ค่า P-value = 0.042 นัน่คือยอมรับสมมติฐาน H1 ปฎิเสธสมมติฐาน H0CG Rating 
ท่ีแตกต่างกนัมีความสัมพนัธ์กบัการเปิดเผยขอ้มูลส่ิงแวดลอ้ม 
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ตารางท่ี 4  ผลการทดสอบสมมติฐาน CG Rating ท่ีแตกต่างกนัมีความสัมพนัธ์กบัการเปิดเผย     
ขอ้มูลส่ิงแวดลอ้มการเปิดเผยขอ้มูลส่ิงแวดลอ้มท่ีแตกต่างกนั โดยพิจารณาจากการ  
    จดัอนัดบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

การจดัอนัดบั สถิติ ไม่มีการจดัอนัดบั ไดอ้นัดบัดี ไดอ้นัดบัดีมาก ไดอ้นัดบัดีเลิศ 
ไม่มีการจดั
อนัดบั 

Mean 
P-value 

    

ไดอ้นัดบัดี 
Mean 

P-value 
0.2837 
0.754 

   

ไดอ้นัดบัดีมาก 
Mean 

P-value 
2.17460 

0.021* 
1.8909 
0.038* 

  

ไดอ้นัดบัดีเลิศ 
Mean 

P-value 
2.28962 
0.064 

2.0059 
0.115 

0.1150 
0.926 

 

* มีนยัส าคญัท่ีระดบั P<0.05 

 

 ตารางท่ี 3 การวเิคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของ CG rating ท่ีแตกต่างกนัระหวา่งระดบั
กลุ่มไม่มีการจดัอนัดบัไดอ้นัดบัดีไดอ้นัดบัดีมาก และไดอ้นัดบัดีเลิศ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P<0.05) 
โดยส่งผลต่อระดบัการเปิดเผยขอ้มูลส่ิงแวดลอ้มไดแ้ก่ CG rating ท่ีไม่มีการจดัอนัดบั กบั ไดอ้นัดบัดี
มาก พบวา่ P-value = 0.021 และไดอ้นัดบัดี กบั ไดอ้นัดบัดีมาก พบวา่  
P-value = 0.038นัน่คือยิง่ไดก้ารจดัอนัดบัสูง แสดงวา่ยิง่มีการเปิดเผยขอ้มูลดา้นส่ิงแวดลอ้มสูงตามดว้ย 
 
อภิปรายผลการวจัิย 

 ผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ของตวัแปรกบัขอ้มูลของจ านวนกลุ่มตวัอยา่งของบริษทัจด
ทะเบียนในหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พบวา่ ผลการจดัอนัดบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีมีความสัมพนัธ์
กบัระดบัการเปิดเผยขอ้มูลส่ิงแวดลอ้มอยา่งมีนยัส าคญั 0.05 ไดแ้ก่ CG rating ท่ีไม่มีการจดัอนัดบั  กบั 
ไดอ้นัดบัดีมาก พบวา่ P-value = 0.021 และไดอ้นัดบัดี กบั ไดอ้นัดบัดีมาก พบวา่ P-value = 0.038นัน่
คือ ยิง่ไดก้ารจดัอนัดบัสูง แสดงวา่ยิง่มีการเปิดเผยขอ้มูลดา้นส่ิงแวดลอ้มสูงตามดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
หลกัการท่ีส าคญัของการเป็นบรรษทัภิบาล(เกียรติศกัด์ิ จีรเธียรนาถ. 2542, น.23) ในหวัขอ้ความ
โปร่งใส โดยมีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งตรงไปตรงมา(TransparencyDisclosure) ซ่ึงประกอบดว้ย 3Cs อนั
ไดแ้ก่  
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 Clear หมายถึง ความชดัเจน 
 Consistent หมายถึง หลกัเกณฑต่์าง ๆ ท่ีใชใ้นการจดัท าหรือบนัทึกขอ้มูลตอ้งเป็นหลกัการ
เดียวกนั หรือหากมีการเปล่ียนแปลงเกณฑจ์ะตอ้งรายงานผล และแยกออกมาใหเ้ห็นเด่นชดั 
 Comparable หมายถึง การจดัท า หรือ บนัทึกขอ้มูลตอ้งมีมาตรฐานเดียวกนัเพื่อท่ีจะน าขอ้มูล
เหล่านั้นมาเปรียบเทียบบนพื้นฐานเดียวกนัได ้
 จากผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของการไม่ควบต าแหน่งของกรรมการบริษทั 
และการควบต าแหน่งของกรรมการบริษทัมีการเปิดผยขอ้มูลส่ิงแวดลอ้มไม่แตกต่างกนั รวมถึงการ
วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของอตัราส่วนการเขา้ประชุมกรรมการบริษทั และสัดส่วนของกรรมการอิสระ 
ต่อการเปิดเผยขอ้มูลดา้นส่ิงแวดลอ้มของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ไม่มี
ความสัมพนัธ์ต่อการเปิดเผยขอ้มูลของส่ิงแวดลอ้ม เป็นไปไดว้า่ บริษทัมุ่งเนน้แต่ผลตอบแทนสูงสุด คือ
ไดรั้บผลตอบแทนท่ีพึงพอใจจากเงินปันผล และการเพิ่มข้ึนของราคาหุ้นสามญั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ทฤษฎี
ผูมี้ส่วนไดเ้สีย (Stakeholder theory)ซ่ึง ยุทธ วรฉตัรธาร (2552, หนา้ 349) ไดก้ล่าวไวว้า่ ความคาดหวงั
ของผูมี้ส่วนไดเ้สีย ประกอบไปดว้ยบุคคลในกลุ่มต่าง ๆ ดงันั้น ความคาดหวงัผลตอบแทนก็แตกต่างกนั
ไปดว้ย เช่น พนกังาน ตอ้งการผลตอบแทนเป็นค่าจา้งท่ีเป็นธรรม ความมัน่คงในหน้าท่ีการงาน ลูกคา้ 
ตอ้งการไดรั้บสินคา้ท่ีมีคุณภาพ บริการท่ีดี ความปลอดภยัในการใช้สินคา้ คู่คา้ ไดรั้บการปฎิบติัตาม
ขอ้ตกลง เช่น การช าระค่าสินคา้เตม็จ านวน และตรงเวลา ส่วนผูถื้อหุ้นตอ้งการไดรั้บผลตอบแทนสูงสุด
คือได้รับผลตอบแทนท่ีพึงพอใจจากเงินปันผล และการเพิ่มข้ึนของราคาหุ้นสามญัโดยการประกอบ
ธุรกิจอยา่งมีอยา่งมีจริยธรรมตอ้งเร่ิมตน้จากหลกัการท่ีวา่ การท าธุรกิจตอ้งมีก าไรและการท าธุรกิจตอ้ง
ปฎิบัติตามกฎหมาย ต้องรับผิดชอบต่อสังคม มีการตอบสนองความคาดหวงัของผูถื้อหุ้น ดังนั้ น
คณะกรรมการ และผูบ้ริหารตอ้งก ากบัดูแล และบริหารกิจการให้สามารถท าก าไรได้สูงท่ีสุด จึงไม่
สนใจการควบต าแหน่งของกรรมการบริษทั อตัราส่วนการประชุมผูถื้อหุ้น รวมไปถึงสัดส่วนของ
คณะกรรมการอิสระก็เป็นไปได ้
 สอดคล้องกบังานวิจยัของ ฐิติมา ก่ิงแก้ว (2555) ท่ีได้ศึกษาเก่ียวกับปัจจยัท่ีส่งผลต่อการ
เปิดเผยขอ้มูลดา้นส่ิงแวดลอ้มตามความสมคัรใจของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย พบว่าการเปิดเผยขอ้มูลดา้นส่ิงแวดล้อม ส่วนขนาดของกิจการ โครงสร้างการเป็นเจา้ของ และ
ความสามารถ ในการท าก าไรไม่มีความสัมพนัธ์กบัระดบัการเปิดเผยขอ้มูล   
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ข้อจ ากดัในการศึกษา 

 ขอ้จ ากดัทางดา้นขอ้มูล คือ ในขณะท่ีท าการจดัเก็บขอ้มูลเพื่อน ามาใชใ้นการวจิยั บริษทั 
ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หลายบริษทัไม่ไดจ้ดัท ารายงานประจ าปี พ.ศ. 2555 
และรายงาน 56-1 ข้ึนอีกทั้งหลายบริษทัยงัไม่มีนโยบายเผยแพร่ขอ้มูลให้บุคคลภายนอกไดรั้บทราบ จึง
ถือไดว้า่เป็นขอ้จ ากดัท่ีส าคญัของงานวจิยัน้ี  
 
ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังนี้ 

 1.  จากผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งบรรษทัภิบาลและการบญัชีส่ิงแวดลอ้ม: หลกัฐาน
เชิงประจกัษ์บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พบว่า ผลการจดัอนัดบัการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัจดทะเบียนมีความสัมพนัธ์ต่อการเปิดเผยขอ้มูลทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดงันั้น
บริษทัจดทะเบียนจึงควรพฒันาระบบการจดัอนัดบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีให้มีประสิทธภาพมากข้ึน 
เพื่อแสดงวา่การบริหารจดัการองคก์รเป็นไปอยา่งโปร่งใสมากยิง่ข้ึน 
 2.  ส าหรับการเปิดเผยขอ้มูลส่ิงแวดลอ้มของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยควรพิจารณาปัจจยัอ่ืนๆ ยกเวน้การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ซ่ึงปัจจยัดงักล่าวท่ีอยู่ในงานวิจยั
ช้ินน้ีไม่ไดมี้ความสัมพนัธ์ กบัการเปิดเผยขอ้มูลส่ิงแวดลอ้มแต่อยา่งใด ดงันั้นหากตอ้งการรู้วา่ปัจจยัใดท่ี
ส่งผลต่อการเปิดเผยขอ้มูลส่ิงแวดลอ้ม บริษทัควรใหค้วามสนใจกบัปัจจยัอ่ืนๆ แทน  
 

ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

 1.  ควรมีการท าวจิยัเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งบรรษทัภิบาลและการบญัชีส่ิงแวดลอ้ม
โดยขยายขอบเขตไปยงับริษทัท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 2.  เน่ืองจากมีปัจจยัอ่ืน ๆ นอกเหนือจากปัจจยัท่ีใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ี เช่น ISO 50001 ซ่ึง
เป็นมาตรฐานระบบการจดัการพลงังานท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อควบคุมการใช้พลงังานในองค์กรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดซ่ึงท่ีผา่นมาโดยส่วนใหญ่แลว้องคก์รจะให้ความส าคญักบัการจดัการตน้ทุนดา้นอ่ืน ๆ 
และการเปิดเผยขอ้มูลส่ิงแวดล้อมผ่านฐานขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ดงันั้นปัจจยัท่ีกล่าวมาน้ีก็
น่าจะถูกน ามาท าการศึกษาในคร้ังต่อไป 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราการส่วนการวดัความสามารถในการท าก าไรกบัผลตอบแทน                        
จากการลงทุนในหลกัทรัพย์ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 

แห่งประเทศไทย กรณศึีกษาหมวดบริการรับเหมาก่อสร้าง 
THE RELATIONSHIP BETWEEN PROFITABILITY RATIO AND  RETURN ON 
INVESTMENT SECURITIES IN THE STOCK EXCHANGE OF THAILAND 

 : A GROUP CONSTRUCTION SERVICES 
 

สายสุนีย์  ตาสา  
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อหาความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วนการวดัความสามารถใน
การท าก าไรกบัผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยกรณีศึกษาหมวดบริการรับเหมาก่อสร้าง โดยใชอ้ตัราส่วนทางการเงินในการวเิคราะห์ไดแ้ก่ อตัรา
ก าไรขั้นตน้  อตัราก าไรจากการด าเนินงาน อตัราก าไรสุทธิ อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม อตัรา
ผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น และผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรัพย์ โดยท าการเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง ในหมวดบริการรับเหมาก่อสร้างท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีมี
รอบระยะเวลาบญัชีระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม และมีการส่งงบการเงินครบทุกปีในช่วงปี 
2553 – 2557 จ านวน 16 บริษทัโดยน ามาทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย 
(Simple Regression Analysis) เพื่อทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม ท่ี
ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ผลการศึกษา พบว่า อตัราก าไรขั้นตน้ อตัราก าไรจากการด าเนินงาน อตัรา
ก าไรสุทธิ และอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม  มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัผลตอบแทนจาก
การลงทุนในหลกัทรัพย ์ส่วนอตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูถื้อหุ้นไม่มีความสัมพนัธ์กบัผลตอบแทน
จากการลงทุนในหลกัทรัพย์  

ค าส าคัญ: อตัราส่วนการวดัความสามารถในการท าก าไร  ผลตอบแทนจากการลงทุน 
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Abstract 

The research aimed to study the relationship between profitability ratio and return on 
investment securities in the Stock Exchange of Thailand, a group construction services. Financial 
ratios which has been used and analyzed in the study including gross profit margin, operating profit 
margin, net profit margin, return on total asset, return on owner’s equity and return on investment in 

securities of the Listed in the Stock Exchange of Thailand. The purposive sampling of 16 companies 
of category construction services securities in the Stock Exchange of Thailand (SET)  with the 
periods during the day January 1 to December 31 of the submission of financial statements every year 
in recent year B.C.2010 to 2014. Correlation at the significant level 0.05 with Simple Regression 
Analysis method was used to consider the direction relationship. The study is result that gross profit 
margin, operating profit margin, net profit margin and return on total asset are positive correlated 
with the return but return on owner’s equity is not relationship with the return.  

Keywords: Profitability Ratio, Return on investment. 
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บทน า 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เป็นสถาบนัการเงินท่ีท าหน้าท่ีเป็นศูนยก์ลางในการซ้ือขาย
หลกัทรัพย ์และเป็นกลไกหรือตวักลางในการระดมเงินออม ท าให้การออมและการลงทุนเป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพ ผูมี้เงินออมมีแรงจูงใจและมีทางเลือกในการออมและการลงทุนเพิ่มมากข้ึนและเป็นอีก
ทางเลือกหน่ึงในการระดมทุนของธุรกิจต่างๆ นอกเหนือจากการกูเ้งินจากสถาบนัการเงินโดยทัว่ไป ท า
ให้กิจการสามารถระดมเงินทุนระยะยาวเพื่อใช้ในการลงทุนและด าเนินธุรกิจไดต้ามท่ีตอ้งการโดยไม่
ตอ้งมีภาระจากดอกเบ้ียเงินกูแ้ละสัดส่วนหน้ีท่ีเพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกบัส่วนของเจา้ของ  

วตัถุประสงค์หลกัของผูล้งทุน คือต้องการอตัราผลตอบแทนท่ีสูง ณ ระดับความเส่ียงหน่ึง 
ผลตอบแทนจึงเป็นแรงจูงใจท่ีส าคญัในกระบวนการลงทุน  ผูล้งทุนใช้ระดับอตัราผลตอบแทนท่ี
ประเมิน มาได้ (ควบคู่กบัความเส่ียงหน่ึง) ของทางเลือกการลงทุนต่างๆ น ามาเปรียบเทียบกันและ
เปรียบเทียบกบัอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการ (ภายใตร้ะดบัความเส่ียงหน่ึง) นอกจากนั้นประวติั อตัรา
ผลตอบแทนของหลักทรัพย์หรือของกองทุนรวมต่างๆ ยงัเป็นเคร่ืองมือช้ีผลการด าเนินงานของ
หลักทรัพย์หรือผูบ้ริหารกองทุนนั้นๆ  การเข้าใจแนวคิดการวดัผลตอบแทนจากการลงทุนจึงเป็น
ประเด็นท่ีส าคญัในการวเิคราะห์หลกัทรัพยเ์พื่อการลงทุน (สุพจน์  สกุลแกว้, 2553) 

 
การศึกษาข้อมูลเก่ียวหลักทรัพย์ท่ีจะลงทุนเป็นส่ิงจ าเป็นและส าคญัส าหรับนักลงทุนท่ีจะ

ตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์บริษทัต่างๆเสนอขาย นกัลงทุนจะตอ้งท าการศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบับริษทัอยา่ง
ละเอียดถ่ีถว้น เพราะการตดัสินใจลงทุนในแต่ละคร้ังลว้นมีความเส่ียงท่ีนกัลงทุนจะประสบกบัภาวะ
ขาดทุน นักลงทุนจึงควรเพิ่มความระมดัระวงัในการตดัสินใจลงทุนมากยิ่งข้ึน เพื่อให้ได้มาซ่ึง
ผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บจาก   การลงทุน และส่ิงส าคญัท่ีนกัลงทุนควรให้ความสนใจศึกษาคือขอ้มูลจาก
รายงานทางการเงินของบริษทั ซ่ึงจะเป็นขอ้มูลท่ีสามารถน ามาประกอบการตดัสินใจ เน่ืองจากมีขอ้มูล
เก่ียวกบัฐานะทางการเงิน ผลการด าเนินงาน และการเปล่ียนแปลงฐานะทางการเงินของกิจการ รวมถึง
ขอ้มูลเพิ่มเติมอ่ืนๆท่ีแสดงไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน และควรมองถึงอตัราส่วนทางการเงิน 
โดยน าอตัราส่วนทางการเงินต่างๆจาก งบการเงินมาวเิคราะห์ เพื่อดูถึงสภาพคล่องและความสามารถใน
ดา้นต่างๆของบริษทัและใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการประเมินผลการด าเนินงาน ความมัน่คงของบริษทัท่ีจะ
เขา้มาลงทุน 

ผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรัพยมี์หลายรูปแบบด้วยกนั เช่น ก าไรจากการซ้ือขาย
หลกัทรัพย ์(capital gain) เงินปันผล (dividend) สิทธิในการจองซ้ือหุ้นออกใหม่ (rights offering) โดย
หลกัการแล้ว นักลงทุนจะได้รับผลตอบแทนเพิ่มข้ึนหากบริษทัมีผลประกอบการท่ีดี และหุ้นมีราคา
เพิ่มข้ึน นอกจากน้ีปัจจยัภายในและภายนอกจะมีผลต่อความผนัผวนของราคาหุ้น ผูที้่ลงทุนส่วน
ใหญ่จะใช้วิจารณญาณส่วนตวัในการวิเคราะห์หุ้นโดยไม่ได้ค  านึงถึงฐานะทางการเงินและผลการ
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ด าเนินงานของบริษทัท่ีถูกสะทอ้นออกมาทางงบการเงินของบริษทัและมีพฤติกรรมการลงทุนแบบเก็งก าไร
ระยะสั้น ดงันั้น ผูล้งทุนจึงควรรู้วิธี   การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานและความมัน่คงทางการเงินของ
บริษทั 

จากนโยบายของรัฐบาลมีนโยบายท่ีเร่งด าเนินการโครงการในสังกัดกระทรวงคมนาคม                 
ทั้งโครงการพฒันาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (เฟส 2) และการพฒันาท่าอากาศยานดอนเมือง รวมถึงมี
แนวโน้มท่ีจะเดินหน้างานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานตามแผนแม่บทของกระทรวงคมนาคม ทั้ง
รถไฟฟ้า รถไฟทางคู่  รวมถึงโครงการท่ีบรรจุอยู่ในแผนการใช้เงินกู้ตาม พ.ร.บ.การให้อ านาจ
กระทรวงการคลงักูเ้งินเพื่อลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ซ่ึงนกัวิเคราะห์หลายส านกัเร่ิมประเมินแนวโน้ม
การลงทุนหุ้นกลุ่มรับเหมา และให้น ้ าหนกัไปท่ีหุ้น 2 ตวั ท่ีน่าจบัตามอง คือ บมจ.ซิโนไทย-เอ็นจีเนียร่ิง 
แอนด์ คอนสตรัคชัน่ หรือ STEC และ บมจ.ช.การช่าง หรือ CK ซ่ึงราคาหุ้นปรับตวัเพิ่มข้ึนอย่าง
ร้อนแรง ส าหรับนักลงทุนที่ซ้ือก่อนหน้าน้ีแนะน า “ขายล็อกก าไร” แต่นักลงทุนที่เก็งก าไรสั้ น 
แนะ“รอซ้ือเม่ืออ่อนตวั” (หนังสือพิมพ์ASTV ผูจ้ดัการออนไลน์, 2557) 

จากการรวบรวมขอ้มูลจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย ์
(ก.ล.ต.) เดือน ม.ค.2558 พบว่า กลุ่มนักลงทุนสถาบนัทั้งในและต่างประเทศ ไดซ้ื้อหุ้นกลุ่มรับเหมา
ก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย ์ซ่ึงนกัวิเคราะห์หลกัทรัพย ์กล่าววา่ การท่ีสถาบนัเขา้มาทยอยซ้ือหุ้น กลุ่ม
อสังหาริมทรัพยร์ายใหญ่เพราะมองว่า ผลประกอบการงวดปี 2557 น่าจะยงัคงรักษาระดบัการเติบโตได้
ในระดบัหน่ึง ถึงแมจ้ะมียอดขายลดลงไปบา้ง (หนงัสือพิมพก์รุงเทพธุรกิจ, 2558) 

จากข้อมูลท่ีกล่าวมาข้างตน้ ผูศึ้กษาจึงสนใจศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนการวดั
ความสามารถในการท าก าไรกบัผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กรณีศึกษาหมวดบริการรับเหมาก่อสร้าง เน่ืองจากหมวดอุตสาหกรรม
ดงักล่าวเป็นหมวดอุตสาหกรรมท่ีนกัลงทุนก าลงัให้ความสนใจลงทุน ซ่ึงผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการศึกษาจะ
เป็นขอ้มูลพื้นฐานเพื่อประกอบการตดัสินใจของนกัลงทุนท่ีสนใจจะลงทุนในหมวดบริการรับเหมา
ก่อสร้างและเพื่อเป็นประโยชน์ส าหรับผูใ้ชง้บการเงินในการน าไปใชป้ระกอบการตดัสินใจในดา้นต่าง 
ๆ ต่อไป 
 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนการวดัความสามารถในการท าก าไรกบัผลตอบแทน
จากการลงทุนในหลกัทรัพย ์ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กรณีศึกษา
หมวดบริการรับเหมาก่อสร้าง 
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กรอบแนวคิดในการศึกษา 

การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วนการวดัความสามารถในการท าก าไรกบัผลตอบแทน
จากการลงทุนในหลกัทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กรณีศึกษา
หมวดบริการรับเหมาก่อสร้าง มีกรอบแนวคิดในการศึกษาดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่1 กรอบแนวคิดการศึกษา 
 
 
 

สมมติฐานการศึกษา 

ในการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วนการวดัความสามารถในการท าก าไรกบัผลตอบแทน
จากการลงทุนในหลกัทรัพย ์ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กรณีศึกษา
หมวดบริการรับเหมาก่อสร้าง สามารถตั้งสมมติฐานของการทดสอบ ดงัน้ี 

 

สมมติฐานท่ี 1 อตัราก าไรขั้นตน้มีความสัมพนัธ์กบัผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรัพย ์
 

สมมติฐานท่ี 2 อัตราก าไรจากการด าเนินงานมีความสัมพนัธ์กับผลตอบแทนจากการลงทุนใน
หลกัทรัพย ์
 

สมมติฐานท่ี 3 อตัราก าไรสุทธิมีความสัมพนัธ์กบัผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรัพย ์
 

ตัวแปรอสิระ 

Independent Variable 

ตัวแปรตาม 

Dependent Variable 

อตัราส่วนการวดัความสามารถในการท าก าไร 
1. อตัราก าไรขั้นตน้ (GPM) 
2. อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (OPM) 
3. อตัราก าไรสุทธิ (NPM) 
4. อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (ROA) 
5. อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (ROE) 

 

 

ผลตอบแทนจากการ 

ลงทุนในหลกัทรัพย์ 
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สมมติฐานท่ี 4 อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมมีความสัมพนัธ์กับผลตอบแทนจากการลงทุน                      
ในหลกัทรัพย ์

 

สมมติฐานท่ี 5 อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้นมีความสัมพนัธ์กบัผลตอบแทนจากการลงทุน             
ในหลกัทรัพย ์

 

นิยามศัพท์ 

อตัราก าไรขั้นต้น (Gross profit margin) หมายถึง อตัราส่วนท่ีแสดงให้เห็นถึงความสามารถใน            
การท าก าไรขั้นพื้นฐานหลงัจากหกัตน้ทุนขาย ค านวณไดจ้าก 

อตัราก าไรขั้นตน้ (%)  = ก าไรขั้นตน้   x   100 
         รายได ้

 

อัตราก าไรจากการด าเนินงาน (Operating profit margin) หมายถึง อตัราส่วนท่ีแสดงให้เห็น
ถึงความสามารถในการท าก าไร หลงัจากหกัตน้ทุน และค่าใชจ่้ายก่อนดอกเบ้ียและภาษีเงินได ้ค านวณได้
จาก 

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (%)  =  ก าไรจากการด าเนินงาน   x  100 
                       รายได ้
 

อตัราก าไรสุทธิ (Net profit margin) หมายถึง อตัราส่วนท่ีแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานของบริษทัในการท าก าไร หลงัจากหกัตน้ทุนค่าใชจ่้ายรวมทั้งภาษีเงินไดท้ั้งหมด ค านวณได้
จาก 

อตัราก าไรสุทธิ (%)  = ก าไรสุทธิ   x  100 
        รายได ้
 

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม ( Return on total asset) หมายถึง อตัราส่วนท่ีแสดงถึง
ประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพยร์วมท่ีกิจการมีเพื่อก่อให้เกิดผลตอบแทนท่ีน่าพอใจ ค านวณได้
จาก 

อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (%)  =      ก าไรสุทธิ       x  100 
           สินทรัพยร์วม 
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อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ( Return on owner’s equity) หมายถึง อตัราส่วนท่ี
แสดงให้เห็นว่าเงินทุนในส่วนของผูถื้อหุ้น จะได้รับผลตอบแทนกลบัคืนมาจากการด าเนินการของ
กิจการในอตัราส่วนเท่าไร หากมีค่าสูง แสดงถึงประสิทธิภาพในการหาก าไรสูง ค านวณไดจ้าก 

อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (%)  =    ก าไรสุทธิ       x  100 
        ส่วนของผูถื้อหุน้ 
 

ผลตอบแทนจากการลงทุน หมายถึง ผลประโยชน์ท่ีผูล้งทุนไดรั้บจากการลงทุนในหลกัทรัพย์
นั้น ผลตอบแทนจากการลงทุนประเภทต่างๆมกัแสดงอยู่ในรูปของร้อยละโดยเทียบกบัเงินลงทุนตน้
งวดและส่วนใหญ่มกัจะคิดระยะเวลาต่อหน่ึงปี ค านวณไดจ้าก 

อตัราผลตอบแทน (%) =    มูลค่าหลกัทรัพยป์ลายงวด – มูลค่าหลกัทรัพยต์น้งวด   x  100 
                                                                                 มูลค่าหลกัทรัพยต์น้งวด 
 

วธีิด าเนินการศึกษา 

การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนการวดัความสามารถในการท าก าไรกบัผลตอบแทน
จากการลงทุนในหลกัทรัพย ์ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกรณีศึกษาหมวด
บริการรับเหมาก่อสร้าง โดยมีวธีิด าเนินการศึกษา ดงัต่อไปน้ี 

 

ประชากร/กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการศึกษา 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หมวด
บริการรับเหมาก่อสร้าง ในปี พ.ศ. 2553 -  2557 จ  านวน 19 บริษทั  

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
หมวดบริการรับเหมา ก่อสร้าง ซ่ึ งคัดเ ลื อกโดยใช้วิ ธี การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ( 
Purposive  sampling ) เลือกเฉพาะบริษทัท่ีมีงบการเงินครบถว้น 5 ปี  มีจ  านวน 16 บริษทั  

ขั้นตอนด าเนินการศึกษา 

ผูศึ้กษาไดท้  าการศึกษาโดยท าตามขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 
1. ท  าการรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบั อตัราก าไรขั้นตน้ อตัราก าไรจากการด าเนินงาน อตัราก าไรสุทธิ 

อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น และผลตอบแทนจากการ
ลงทุนในหลกัทรัพยข์องบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หมวดบริการรับเหมา
ก่อสร้าง เป็นรายปี โดยรวบรวมขอ้มูลงบการเงินจากฐานขอ้มูล SET SMART ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยจากเวบ็ไซต ์www.setsmart.com ประจ าปี พ .ศ.  2553 - 2557 

DP
U



2. คดัเลือกบริษทัท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงตอ้งมีขอ้มูลราคาขายหลกัทรัพยแ์ละงบการเงินครบถว้น                
ในรายปี ช่วง พ.ศ. 2553 - 2557  

3. หาค่าของตวัแปรอิสระ คือ อตัราก าไรขั้นตน้ อตัราก าไรจากการด าเนินงาน อตัราก าไร
สุทธิ อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม และอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ กบัตวัแปรตาม คือ 
ผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรัพย ์เพื่อน ามาวิเคราะห์และทดสอบหาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร
อิสระและตวัแปรตาม 

4. น าขอ้มูลมาวิเคราะห์เบ้ืองตน้เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และหาความสัมพนัธ์โดยวิธี             
การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression Analysis) ในการทดสอบสมมติฐานโดยใช้
โปรแกรม SPSS FOR WINDOWS      

5. สรุปผลการศึกษา 
 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ขอ้มูลท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)  ซ่ึงได้เก็บรวบรวมขอ้มูลงบ
การเงินและอตัราส่วนทางการเงินของหลกัทรัพยใ์นหมวดบริการรับเหมาก่อสร้าง ท่ีมีขอ้มูลยอ้นหลงั
ครบถว้นทั้ง 5 ปี คือ ปี พ.ศ. 2553 -  2557 และขอ้มูลจากเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ หนงัสือวิชาการ 
เอกสาร วารสาร รายงานการวจิยั 
 

เคร่ืองมือการศึกษา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิ โดยแบ่งเป็นตวัแปรอิสระ             
และตวัแปรตาม ประกอบดว้ย ดงัน้ี  

1. ตวัแปรอิสระ (Independent Variable) ไดแ้ก่ อตัราส่วนทางการเงิน ประจ าปี พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 
2557  การวดัค่าตวัแปรท่ีใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย  อตัราก าไรขั้นตน้ อตัราก าไรจากการด าเนินงาน  
อตัราก าไรสุทธิ อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม และอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้  

2. ตวัแปรตาม (Dependent Variable) คือ ผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรัพย์  การวดั
ค่าตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ อตัราผลตอบแทน พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2557 
 

สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

การศึกษาคร้ังน้ีมุ่งเน้นศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง อตัราก าไรขั้นต้น , อตัราก าไรจากการ
ด าเนินงาน, อตัราก าไรสุทธิ, อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม และอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อ
หุ้นกับผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์ ของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
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ประเทศไทย หมวดบริการรับเหมาก่อสร้าง ดงันั้น เพื่อให้สามารถสรุปผลการศึกษาใน เร่ืองดงักล่าว จึง
ไดท้  าการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชว้ธีิทางสถิติ ดงัน้ี 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลขั้นตน้ โดยมีวตัถุประสงค์
เพื่อทราบลกัษณะโดยทัว่ไปของตวัแปรท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูลได้ ส าหรับสถิติเชิงพรรณาจะน าเสนอ
ขอ้มูลท่ีศึกษาดว้ย ค่าสูงสุด (Maximum) ค่าต ่าสุด (Minimum) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard deviation)  

2.สถิติเชิงอนุมาน ( Inferential statistics) ส าหรับการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติเชิง
อนุมาน              ในการศึกษาคร้ังน้ี จะใชว้ิธีการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression 
Analysis) เป็นการหาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระ คือ อตัราก าไรขั้นตน้ อตัราก าไรจากการ
ด าเนินงาน อตัราก าไรสุทธิ อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วมและอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อ
หุ้นกบัตวัแปรตาม คือผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรัพย์ ระหวา่งปี พ.ศ. 2553 – 2557 รวม 5 ปี 
โดยใชโ้ปรแกรม SPSS FOR WINDOWS   
 

สรุปผลการศึกษา  

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 พบว่า อตัราก าไรขั้นต้น มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกันกับ
ผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรัพย์ ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
หมวดบริการรับเหมาก่อสร้าง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 หากอตัราก าไรขั้นตน้ เพิ่มข้ึน 1 % 
ผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรัพย ์จะเพิ่มข้ึน 0.241 % 

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 พบวา่ อตัราก าไรจากการด าเนินงาน มีความสัมพนัธ์ในทิศทาง
เดียวกนักบัผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรัพย์ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย หมวดบริการรับเหมาก่อสร้าง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 หากอตัราก าไรจากการ
ด าเนินงานเพิ่มข้ึน 1 % ผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรัพย ์จะเพิ่มข้ึน 0.251 % 

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 3 พบว่า อตัราก าไรสุทธิ มีความสัมพนัธ์ ในทิศทางเดียวกันกับ
ผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรัพย์ ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
หมวดบริการรับเหมาก่อสร้าง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 หากอตัราก าไรสุทธิเพิ่มข้ึน 1 % 
ผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรัพย ์จะเพิ่มข้ึน 0.252 % 

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 4 พบว่า อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม มีความสัมพนัธ์ใน
ทิศทางเดียวกนักบัผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรัพย ์ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย หมวดบริการรับเหมาก่อสร้าง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 หากอตัราผลตอบแทนต่อ
สินทรัพยร์วมเพิ่มข้ึน 1 % ผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรัพย ์จะเพิ่มข้ึน 0.305 % 

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 5 พบวา่ อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้นไม่มีความสัมพนัธ์
กบัผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรัพย ์ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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หมวดบริการรับเหมาก่อสร้าง ซ่ึงไม่ว่าอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น จะเพิ่มข้ึนหรือลดลงไม่
ส่งผลต่อผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรัพย ์ 

 

อภิปรายผล  

การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนการวดัความสามารถในการท าก าไรกบัผลตอบแทน
จากการลงทุนในหลกัทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กรณีศึกษาหมวด
บริการรับเหมาก่อสร้าง สามารถอภิปรายผล ไดด้งัน้ี 

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยวธีิการวเิคราะห์การถดถอยอยา่งง่าย (Simple Regression Analysis) 
ซ่ึงผลการศึกษาพบว่า อตัราก าไรขั้นตน้ อตัราก าไรจากการด าเนินงาน อตัราก าไรสุทธิ และอตัรา
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกันกบัผลตอบแทนจากการลงทุนใน
หลักทรัพย์ ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กรณีศึกษาหมวดบริการ
รับเหมาก่อสร้าง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ โดยสอดคลอ้งกบังานวิจยั (Lipe, R.C, 1986) พบวา่ ก าไร
ขั้นตน้และก าไรก่อนภาษีมีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในบริษทัจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย ์และงานวจิยั (มลิวรรณ  ป่ินทรายมูล, 2551) พบวา่ อตัราผลตอบแทนต่อยอดขาย สามารถอธิบาย
ผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์ได้ โดยอตัราส่วนทางการเงินมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับ
ผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์ และงานวิจยั (ไพสิฐ โกวิทยามงคล, 2553) พบว่า อตัราส่วน
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์มีความสัมพนัธ์กบัผลตอบแทนในตลาดหลกัทรัพย ์และงานวจิยั  (แกว้มณี  อุทิ
รัมย์, 2556) พบว่า อัตราก าไรขั้นต้น อัตราก าไรสุทธิ และอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม มี
ความสัมพนัธ์กบัผลตอบแทนท่ีคาดหมายของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
ในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ส่วนอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้นไม่มีความสัมพนัธ์กบั
ผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรัพย ์ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์            แห่งประเทศ
ไทย กรณีศึกษาหมวดบริการรับเหมาก่อสร้าง โดยสอดคลอ้งกบังานวจิยั (แกว้มณี  อุทิรัมย,์ 2556) พบวา่ อตัรา
ผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้นไม่มีความสัมพนัธ์กบัผลตอบแทนท่ีคาดหมายของบริษทัท่ี               จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร แต่แตกต่างไปจาก
งานวิจยั (ศจี  ศรีสัตตบุตร, 2548) พบว่า อตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูถื้อหุ้นมีความสัมพนัธ์กบั
ผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์โดยมีความสัมพนัธ์ทิศทางเดียวกนั  

จากการศึกษาคร้ังน้ี มีความสอดคลอ้งกบัผลงานของผูว้จิยับางท่าน และแตกต่างจากผลงานของ
ผูว้ิจยับางท่าน เน่ืองจากกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษา มีความแตกต่างกนัไปในแต่ละกลุ่มธุรกิจ ผล
การศึกษาจึงใหผ้ลท่ีแตกต่างกนั  
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ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะจากการศึกษาคร้ังนี้ 

จากการศึกษาในคร้ังน้ีเป็นเพียงการศึกษาอตัราส่วนทางการเงินในส่วนของอตัราส่วนการวดั
ความสามารถในการท าก าไร ซ่ึงผูว้เิคราะห์หรือนกัลงทุนควรท าการวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงินดา้น
อ่ืนประกอบการพิจารณาร่วมกนั เน่ืองจากอตัราส่วนเพียงดา้นเดียว ไม่สามารถบ่งบอกฐานะทางการเงิน 
หรือผลการด าเนินงานของบริษทัไดน้อกจากนั้นควรจะพิจารณาอตัราส่วนให้ครบทุกดา้น ทั้งดา้นสภาพ
คล่องทางการเงิน การบริหารสินทรัพย์ โครงสร้างเงินทุนและทางด้านมูลค่าตลาดด้วยเพื่อดู
ความสัมพนัธ์ระหวา่งรายการหรือกลุ่มของรายการท่ีเก่ียวขอ้งกนั และนอกจากนั้น นกัลงทุนควรตระหนกัวา่ 
การวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงินเป็นเพียงเคร่ืองมือหน่ึงท่ีช่วยในการวิเคราะห์บริษทัเท่านั้น โดยใน
การวิเคราะห์หลกัทรัพยน์ั้นควรท าการวิเคราะห์เศรษฐกิจโดยทัว่ไป เช่น ภาวะเศรษฐกิจในประเทศ 
ภาวะเศรษฐกิจทัว่โลก ภาวะการเมือง เหตุการณ์ความไม่สงบภายในประเทศ ราคาน ้ ามนัท่ีผนัผวน และ
อีกหลายๆ ปัจจยั ซ่ึงเป็นปัจจยัความเส่ียงท่ีไม่อาจหลีกเล่ียงได ้ดงันั้น ผูว้ิเคราะห์และนกัลงทุนจึงควร
วเิคราะห์ปัจจยัท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนในทุกๆ ดา้น 

2. ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยในอนาคต 

 ขอ้เสนอแนะส าหรับผูท่ี้ตอ้งการท าการศึกษาในเร่ืองอตัราส่วนทางการเงินและผลตอบแทน
ของหลกัทรัพยใ์นคร้ังต่อไป ควรท าการศึกษาในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

2.1 ในการศึกษาคร้ังต่อไป ควรเพิ่มการศึกษาขอ้มูลจากรายงานทางการเงินจากรายปีเป็น
การศึกษารายไตรมาส เพื่อให้ผลการศึกษามีความชดัเจนยิ่งข้ึน การหาความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วน
ทางการเงินของงวดเวลาหน่ึง เปรียบเทียบกบัผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์นงวดเวลาถดัไป เพื่อใชใ้นการ
พยากรณ์แนวโนม้ 

2.2 ในการศึกษาคร้ังน้ี ใชข้อ้มูลของหมวดธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง การศึกษาคร้ังต่อไป 
ควรท าการศึกษาในกลุ่มอุตสาหกรรมอ่ืน เพื่อให้เห็นความแตกต่างระหว่างรายการในงบการเงินซ่ึง
ส่งผลกระทบต่ออตัราส่วนทางการเงิน 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนกระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงานกบัความสามารถใน
การท าก าไร บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  

หมวดเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
THE RELATIONSHIPS BETWEEN CASH FLOW FROM OPERATING 

ACTIVITIES RATIO AND PROFITABILITY RATIO OF COMPANIES LISTED 

ON THE STOCK EXCHANGE OF THAILAND IN INFORMATION AND 

COMMUNICATION TECHNOLOGY DIVISION 
 

ชยพล  วงศ์เตชะ 
  

บทคัดย่อ 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนกระแสเงินสดจาก
กิจกรรมด าเนินงาน ประกอบดว้ย กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานต่อหน้ีสินหมุนเวียน กระแสเงิน
สดจากกิจกรรมด าเนินงานต่อหน้ีสินรวม กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานต่อสินทรัพยร์วมเฉล่ีย 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานต่อรายไดร้วม กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานต่อก าไรสุทธิ 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานต่อส่วนของผูถื้อหุ้นเฉล่ีย กบัความสามารถในการท าก าไร ซ่ึงวดั
ดว้ย อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์(ROA) และอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (ROE) ของ
บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย  ์ หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร โดยท าการเลือก
แบบเฉพาะเจาะจง เก็บขอ้มูลจากงบการเงินของบริษทัท่ีมีการส่งงบการเงินครบทุกปีในช่วงปี พ.ศ.2553 
– พ.ศ.2557 จ านวน 24 บริษทั โดยน ามาทดสอบสมมติฐานดว้ยการวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์
เพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุท่ีระดับนัยส าคญั 0.05 ผลการศึกษา กระแสเงินสดจาก
กิจกรรมด าเนินงานต่อหน้ีสินหมุนเวียน กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานต่อหน้ีสินรวม กระแส
เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานต่อสินทรัพยร์วมเฉล่ีย  และกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานต่อส่วน
ของผูถื้อหุ้นเฉล่ีย มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์และอตัรา
ผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น  ซ่ึงมีเพียงกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานต่อส่วนของผูถื้อหุ้น
เฉล่ียเท่านั้น ท่ีสามารถอธิบายความผนัแปรของอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น  ซ่ึงผูล้งทุน
สามารถน าผลการศึกษาใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์หมวดเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 
ค าส าคัญ: กระแสเงินสด ความสามารถในการท าก าไร 
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Abstract 

 The objective of this research paper is to study the relationship of cash flow ratios from 
operations which has been used in the study including cash flow ratios from operations to current 
liabilities, cash flow ratios from operations to total liabilities, cash flow ratios from operations to 
average total assets, cash flow ratios from operations to total income, cash flow ratios from operations 
to net profit, and cash flow ratios from operations to average owner’s equity To test the relationship 
with Profitability consisting of Return on assets (ROA) and Return on equity(ROE) of companies 
listed on the Stock Exchange of Thailand, a group Information and Communication Technology total 
24 companies, Data Financial Statements from 2010 to 2014. Correlation at the significant level 0.05 
with Pearson Correlation Analysis and Multiple Regression Analysis method were used to consider 
the direction relationship. Analysis of results from all analyzed units reveal that cash flow ratios from 
operations to current liabilities, cash flow ratios from operations to total liabilities, cash flow ratios 
from operations to average total  assets, and cash flow ratios from operations to average owner’s 
equity are related to Profitability In the same direction statistically significant.  

Keywords: Cash Flow , Profitability 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DP
U



บทน า 

เงินสดเป็นสินทรัพยห์มุนเวียนท่ีมีความส าคญัต่อการด าเนินงานของกิจการ มีสภาพคล่องสูง 
ใชเ้ป็นส่ือกลางในการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการและใชเ้ป็นตวัก าหนดมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยทัว่ไป
เงินสดเป็นสินทรัพยท่ี์ความเส่ียงต่อการสูญหายหรือถูกโจรกรรมไดง่้ายกิจการจึงจ าเป็นตอ้งมีระบบการ
ควบคุมการจดัการเก่ียวกบัเงินสดให้มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกนัมิให้เงินสดสูญหายและป้องกนัการ
ทุจริตท่ีอาจเกิดกบัเงินสดในทางปฏิบติันักบญัชีจะแสดงรายการเคล่ือนไหวของเงินสด ออกมาใน
รูปแบบของงบกระแสเงินสดซ่ึงถือเป็นงบการเงินท่ีส าคญัอีกงบหน่ึงท่ีกรมพฒันาธุรกิจการค้าได้
ก าหนดให้บริษทั (มหาชน) จ ากดั จดัท านอกเหนือจากงบอ่ืนๆท่ีธุรกิจท าอยู่เป็นปกติ เช่น งบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จท่ีแสดงให้เห็นถึงผลการด าเนินงานทางธุรกิจงบแสดงฐานะการเงินท่ีแสดงให้เห็นถึง
ฐานะการเงินของกิจการ(กรมพฒันาธุรกิจการคา้ ออนไลน์, กุมภาพนัธ์, 2558) 

นอกจากงบกระแสเงินสดจะแสดงใหเ้ห็นถึงการเปล่ียนแปลงของเงินสดวา่กิจการมีการไดม้า
และใช้ไปในแต่ละงวดมากน้อยเพียงใดแล้ว งบกระแสเงินสดยงัเป็นแหล่งขอ้มูลท่ีแสดงให้เห็นถึง
นโยบายการบริหารจดัการเงินสดของกิจการตลอดจนการวางแผนการตดัสินใจทางด้านการเงินใน
อนาคตช่วยให้ผูบ้ริหารหรือนกัลงทุนไดท้ราบขอ้มูลท่ีแทจ้ริงของธุรกิจเก่ียวกบัเงินสดว่ามีการใช้จ่าย
อยา่งไร 

โดยทัว่ไปนักลงทุนท่ีต้องการทราบข้อมูลทางการเงินของกิจการท่ีตนสนใจจะไปลงทุน 
ส่วนมากจะหาขอ้มูลจากงบการเงินโดยเฉพาะงบก าไรขาดทุน ท่ีแสดงรายได้ ค่าใช้จ่าย ตลอดจนผล
ก าไรของกิจการ และจะใช้ก าไรจากงบก าไรขาดทุนมาเป็นตวัช้ีวดัความสามารถในการท าก าไรของ
กิจการอีกทางหน่ึง แต่เน่ืองด้วยงบก าไรขาดทุนได้จดัท าข้ึนตามเกณฑ์คงคา้ง ซ่ึงตวัเลขในงบก าไร
ขาดทุนจะถูกกระทบดว้ยนโยบายการบญัชีและการประมาณการจากฝ่ายบริหาร เช่น ค่าเส่ือมราคา ค่า
เผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ จึงท าให้คุณภาพของตวัเลขก าไรในงบก าไรขาดทุนนั้นลดลง และหากฝ่ายบริหาร
ใชน้โยบายทางการบญัชีและการประมาณการไม่สอดคลอ้งกบัความเป็นจริงแลว้ ยิง่ส่งผลให้ก าไรในงบ
ก าไรขาดทุนแสดงดว้ยตวัเลขท่ีบิดเบือนจากความจริง (อารีย ์ทิศาวภิาต, 2554 ,หนา้ 44) 

ความสามารถในการท าก าไรของกิจการ มีการวดัออกมาในรูปอตัราส่วนทางการเงินต่างๆ เช่น 

อตัราก าไรขั้นตน้ อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้นสามญั ข้ึนอยู่

กบัผูท่ี้จะน าไปใชใ้นการวิเคราะห์ ซ่ึงปัจจุบนัมีหลายบริษทัประสบปัญหาการขาดสภาพคล่อง ทั้งท่ีผล

การด าเนินงานในงบก าไรขาดทุนมีก าไร นกัลงทุนจึงพยายามหาแหล่งขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงิน เพื่อ

ใช้เป็นขอ้มูลท่ีช่วยสะทอ้นความสามารถในการท าก าไรของกิจการ แหล่งขอ้มูลโดยส่วนใหญ่ท่ีนัก

ลงทุนเลือกใชคื้อขอ้มูลกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานท่ีแสดงอยูใ่นงบกระแสเงินสด เพราะเป็น

ขอ้มูลกระแสเงินสดท่ีเกิดจากกิจกรรมหลกัท่ีก่อใหเ้กิดรายไดห้รือผลก าไรใหก้บักิจการและเป็นขอ้มูลท่ี
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ไม่ถูกกระทบจากนโยบายการบญัชีและการประมาณการท่ีกิจการก าหนด (สมชาย สุภทัรกุล, 2554, 

หน้า 57) เป็นรายการทางการเงินท่ีน ามาใช้ประโยชน์เพื่อการวิเคราะห์ ซ่ึงท าให้สามารถประเมินถึง

ความสามารถในการช าระหน้ีและสภาพคล่อง คุณภาพก าไร และการวดัผลตอบแทนท่ีเป็นเงินสด ทั้งยงั

ส่งสัญญาณเตือนภยัวา่ธุรกิจก าลงัมีปัญหาดา้นกระแสเงินสด ซ่ึงขอ้มูลจากงบกระแสเงินสดจึงน่าจะช่วย

ลดความคลาดเคล่ือนในการวเิคราะห์งบการเงินไดอี้กทางหน่ึง (วสันต ์กาญจนมุกดา, 2550, หนา้ 63) 

จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู ้วิจ ัยจึงมีความสนใจท่ีจะ

ท าการศึกษาเพื่อให้ทราบว่า อัตราส่วนกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานมีความสัมพนัธ์กับ

ความสามารถในการท าก าไรของกิจการจริงหรือไม่ โดยผูว้จิยัไดเ้ลือกใชข้อ้มูลของบริษทัจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหมวดเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารซ่ึงเป็นอีกกลุ่มธุรกิจท่ีนกั

ลงทุนใหค้วามสนใจในการลงทุน 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของอตัราส่วนกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานกบัความสามารถ
ในการท าก าไรของกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย 
กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 การวจิยัความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วนกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานกบัความสามารถ
ในการท าก าไร บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารมีกรอบแนวคิดในการวจิยัดงัน้ี 
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รูปที ่1 กรอบแนวคิดการวจิยั 

สมมติฐานในการวจัิย 

 ในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานกับ
ความสามารถในการท าก าไร บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หมวดเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารสามารถตั้งสมมติฐานของการศึกษาไดด้งัน้ี 

สมมติฐานท่ี 1 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานต่อหน้ีสินหมุนเวียน (CFO / Current liabilities) มี

ความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์(ROA) 

สมมติฐานท่ี 2 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานต่อหน้ีสินรวม (CFO / Total liabilities) มีความสัมพนัธ์

กบัอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์(ROA) 

 

ตัวแปรอสิระ (Independent Variable) ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 

 
อตัราส่วนกระแสเงินสด 6 ประเภท 

1. กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานต่อหน้ีสิน 

   หมุนเวยีน(CFO / Current liabilities) 
2. กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานต่อหน้ีสิน 

    รวม (CFO / Total liabilities) 
3. กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานต่อ 
   สินทรัพยร์วมเฉล่ีย  (CFO / Average Total Assets) 
4. กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานต่อรายได ้
   รวม(CFO / Total Income) 
5. กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานต่อก าไรสุทธิ 
    (CFO / Net Profit) 
6. กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานต่อส่วนของ 
    ผูถื้อหุน้เฉล่ีย(CFO / Average Equity) 
 

ความสามารถในการท าก าไร 

1. อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์

(ROA) 

2. อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของ 

ผูถื้อหุน้ (ROE) 
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สมมติฐานท่ี 3 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานต่อสินทรัพยร์วมเฉล่ีย (CFO / Average Total Assets) มี

ความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์(ROA) 

สมมติฐานท่ี 4 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานต่อรายไดร้วม (CFO / Total Income) มีความสัมพนัธ์กบั

อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์(ROA) 

สมมติฐานท่ี 5 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานต่อก าไรสุทธิ (CFO / Net Profit) มีความสัมพนัธ์กบัอตัรา

ผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์(ROA) 

สมมติฐานท่ี 6 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานต่อส่วนของผูถื้อหุ้นเฉล่ีย (CFO / Average Equity) มี

ความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์(ROA) 

สมมติฐานท่ี 7 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานต่อหน้ีสินหมุนเวียน (CFO / Current liabilities) มี

ความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (ROE) 

สมมติฐานท่ี 8 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานต่อหน้ีสินรวม (CFO / Total liabilities) มีความสัมพนัธ์

กบัอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (ROE) 

สมมติฐานท่ี 9 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานต่อสินทรัพยร์วมเฉล่ีย (CFO / Average Total Assets) มี

ความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (ROE) 

สมมติฐานท่ี 10 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานต่อรายไดร้วม (CFO / Total Income) มีความสัมพนัธ์กบั

อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (ROE) 

สมมติฐานท่ี 11 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานต่อก าไรสุทธิ (CFO / Net Profit) มีความสัมพนัธ์กบัอตัรา

ผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (ROE) 
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สมมติฐานท่ี 12 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานต่อส่วนของผูถื้อหุ้นเฉล่ีย (CFO / Average Equity) มี

ความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (ROE) 
 

วธีิด าเนินการวจัิย 

 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานกับ
ความสามารถในการท าก าไร บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หมวดเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารมีวธีิด าเนินการวจิยั ดงัต่อไปน้ี 

 

ประชากรทีใ่ช้ในการวจัิย 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคือ บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หมวด
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร จ านวน 28 บริษทั (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ออนไลน์, 
กุมภาพนัธ์, 2557) ผูว้ิจยัเลือกศึกษาประชากรโดยใชว้ิธีเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Selection) 
คือเลือกศึกษาเฉพาะบริษทัท่ีมีงบการเงินครบถว้น จ านวน 5 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 ถึงปี พ.ศ.2557 รวม 5 
ปี ไดป้ระชากรท่ีเป็นบริษทัท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามเกณฑท่ี์ก าหนด จ านวน 24 บริษทั  

ขั้นตอนด าเนินการวจัิย 

ผูศึ้กษาท าการศึกษาตามขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 
1. ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลงบการเงินของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร จากขอ้มูลงบการเงิน (www.set.or.th)  ประจ าปี พ.ศ.
2553 - พ.ศ. 2557 รวมจ านวน 5 ปี 

2. น าขอ้มูลจากงบการเงินของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หมวด
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ท่ีรวบรวมได้มาค านวณอตัราส่วนกระแสเงินสดจากกิจกรรม
ด าเนินงาน และอตัราความสามารถในการท าก าไร พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกตอ้งของการค านวณ 
 3. ท าการวเิคราะห์ขอ้มูลทุติยภูมิท่ีไดจ้ากงบการเงินของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ (SPSS for Windows) โดยแบ่งไดด้งัน้ี 

3.1 การหาค่าต ่าสุด (Minimum: Min) ค่าสูงสุด (Maximum: Max) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) น าเสนอขอ้มูลในรูปแบบตารางควบคู่กบัการบรรยายและสรุป
ผลการวจิยั  

3.2  การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรดว้ยวิธีสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน 
(Pearson’s Correlation Coefficient)   
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3.3 การทดสอบระดบัความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตามดว้ยการวิเคราะห์
การถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis)  

4. สรุปผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อตอบสมมติฐานการวิจยั 
 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ขอ้มูลทัว่ไปมาจากหนงัสือ 
เอกสารวิชาการ บทความและส่ิงพิมพ์ต่างๆ ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาส่วนขอ้มูลทางด้านงบ
การเงินเก็บขอ้มูลจากฐานขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SETSMART on Internet) เก็บ
ขอ้มูลท่ีจ าเป็นตอ้งใชใ้นงานวิจยั ไดแ้ก่ งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบกระแสเงิน
สด และหมายเหตุประกอบงบการเงินตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 ถึงปี พ.ศ.2557   
 

เคร่ืองมือการวจัิย 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีใชแ้บบบนัทึกขอ้มูล โดยการรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิจากงบการเงิน
แลว้น ามาวเิคราะห์งบการเงิน ท าการค านวณในการหาอตัราส่วนดงัน้ี  

1. ตวัแปรอิสระ (Independent Variable) คือ อตัราส่วนกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ประกอบดว้ย กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานต่อหน้ีสินหมุนเวียน(CFO / Current liabilities) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานต่อหน้ีสินรวม(CFO / Total liabilities) กระแสเงินสดจากกิจกรรม
ด าเนินงานต่อสินทรัพยร์วมเฉล่ีย (CFO / Average Total Assets) กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ต่อรายไดร้วม(CFO / Total Income) กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานต่อก าไรสุทธิ(CFO / Net 
Profit) กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานต่อส่วนของผูถื้อหุน้เฉล่ีย(CFO / Average Equity) 

2. ตวัแปรตาม (Dependent Variable) คือ ความสามารถในการท าก าไร ซ่ึงวดัออกมาในรูป
อตัราส่วนทางการเงิน ประกอบดว้ย อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์(ROA) ค  านวณโดย (ก าไรจากการ
ด าเนินงานก่อนภาษีและดอกเบ้ียจ่าย / สินทรัพยร์วมเฉล่ีย) และอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้
สามญั (ROE) ค านวณโดย (ก าไรสุทธิ / ส่วนของผูถื้อหุน้สามญัถวัเฉล่ีย) 
 
 
 

สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

สถิติท่ีใช้ส าหรับงานวิจยัคร้ังน้ี คือ สถิติบรรยาย (Descriptive Statistics) เป็นวิธีการบรรยาย
ลกัษณะของตวัแปรท่ีตอ้งการศึกษาส าหรับขอ้มูลเชิงปริมาณ ไดแ้ก่   

1.  การบรรยาย ค่าต ่าสุด (Minimum) ค่าสูงสุด (Maximum) ค่าเฉล่ียเลขคณิต (Mean) ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)  
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2.  การวดัความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม ซ่ึงตวัแปรอิสระและตวัแปรตามเป็น
ตวัแปรเชิงปริมาณ ดงัน้ี 
 2.1 การวิเคราะห์ด้วยวิธีสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน (Pearson’s Correlation 
Coefficient) เพื่อวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานกบั
ความสามารถในการท าก าไรวา่มีความสัมพนัธ์กนัหรือไม่  
 2.2 การวเิคราะห์การถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) เพื่อวดัระดบัความสัมพนัธ์
ระหว่างอัตราส่วนกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานกับความสามารถในการท าก าไร ว่ามี
ความสัมพนัธ์กนัในระดบัใด 
 

สรุปผลการวจัิย  

 จากการศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วนกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานแต่ละ
ประเภทกบัความสามารถในการท าก าไร ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร พบว่า กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานต่อหน้ีสิน
หมุนเวียน กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานต่อหน้ีสินรวม กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ต่อสินทรัพย์รวมเฉล่ีย  และกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานต่อส่วนของผูถื้อหุ้นเฉล่ีย มี
ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์ แสดงให้เห็นว่าเม่ือกระแสเงินสด
จากกิจกรรมด าเนินงานต่อหน้ีสินหมุนเวียน กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานต่อหน้ีสินรวม 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานต่อสินทรัพยร์วมเฉล่ีย  และกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ต่อส่วนของผูถื้อหุ้นเฉล่ียเพิ่มข้ึน อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยก์็เพิ่มข้ึนไปในทิศทางเดียวกนั เม่ือ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานต่อหน้ีสินหมุนเวียน กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานต่อ
หน้ีสินรวม กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานต่อสินทรัพยร์วมเฉล่ีย  และกระแสเงินสดจาก
กิจกรรมด าเนินงานต่อส่วนของผูถื้อหุ้นเฉล่ียลดลง อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยจ์ะลดลงเช่นกนั   

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานต่อหน้ีสินหมุนเวียน กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ต่อหน้ีสินรวม กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานต่อสินทรัพยร์วมเฉล่ีย  และกระแสเงินสดจาก
กิจกรรมด าเนินงานต่อส่วนของผูถื้อหุ้นเฉล่ีย มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัอตัราผลตอบแทน
ต่อส่วนของผูถื้อหุ้น   แสดงให้เห็นว่าเม่ือกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานต่อหน้ีสินหมุนเวียน 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานต่อหน้ีสินรวม กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานต่อสินทรัพย์
รวมเฉล่ีย  และกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานต่อส่วนของผู ้ถือหุ้นเฉล่ียเพิ่มข้ึน อัตรา
ผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้นก็เพิ่มข้ึนไปในทิศทางเดียวกัน เม่ือกระแสเงินสดจากกิจกรรม
ด าเนินงานต่อหน้ีสินหมุนเวยีน กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานต่อหน้ีสินรวม กระแสเงินสดจาก
กิจกรรมด าเนินงานต่อสินทรัพยร์วมเฉล่ีย  และกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานต่อส่วนของผูถื้อ
หุน้เฉล่ียลดลง อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้นจะลดลงเช่นกนั   
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อภิปรายผล  
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานกับ

ความสามารถในการท าก าไร บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หมวดเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารสามารถน าผลการศึกษามาอภิปรายไดด้งัน้ี 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานต่อหน้ีสินหมุนเวียน กระแสเงินสดจากกิจกรรม
ด าเนินงานต่อหน้ีสินรวม กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานต่อสินทรัพยร์วมเฉล่ีย  และกระแสเงิน
สดจากกิจกรรมด าเนินงานต่อส่วนของผูถื้อหุ้นเฉล่ีย มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัอตัรา
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์  ส่วนกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานต่อรายไดร้วม และกระแสเงินสด
จากกิจกรรมด าเนินงานต่อก าไรสุทธิ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความสามารถในการท าก าไรท่ีวดัออกมาใน
รูปอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์(ROA) ซ่ึงสอดคลอ้งและไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยั (วนิชา เลิศพิริย
สุวฒัน์, 2550) ท่ีพบวา่อตัราส่วนกระแสเงินสดต่อหน้ีสินรวม อตัราส่วนกระแสเงินสดต่อยอดขาย และ
อตัราส่วนกระแสเงินสดต่อสินทรัพยร์วม มีความสัมพนัธ์กบัความสามารถในการท าก าไรในอนาคต 
โดยมีความสัมพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยท่ีอัตราส่วนกระแสเงินสดต่อก าไรสุทธิ และ
อตัราส่วนกระแสเงินสดต่อรายจ่ายฝ่ายทุนไม่มีความสัมพนัธ์กบัความสามารถในการท าก าไรในอนาคต
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานต่อหน้ีสินหมุนเวียน กระแสเงินสดจากกิจกรรม
ด าเนินงานต่อหน้ีสินรวม กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานต่อสินทรัพยร์วมเฉล่ีย  และกระแสเงิน
สดจากกิจกรรมด าเนินงานต่อส่วนของผูถื้อหุ้นเฉล่ีย มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัอตัรา
ผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น ส่วนกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานต่อรายไดร้วม และกระแส
เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานต่อก าไรสุทธิ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความสามารถในการท าก าไรท่ีวดั
ออกมาในรูปอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (ROE) ซ่ึงสอดคลอ้งและไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยั 
(สุรีย ์วงศสื์บชาติ, 2553) ท่ีพบวา่ อตัราส่วนกระแสเงินสดจากการด าเนินงานต่อการลงทุนในสินทรัพย์
ถาวร อตัราส่วนความสามารถในการจ่ายหน้ีสินหมุนเวียน อตัราส่วนความสามารถในการจ่ายหน้ีสิน
รวม และดชันีกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน มีความสัมพนัธ์เชิงเส้นกบัอตัราส่วนความสามารถใน
การท าก าไรในอนาคต อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ส่วนอตัราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ีย 
อตัราส่วนกระแสเงินสดจากการด าเนินงานต่อยอดขาย และอตัราส่วนผลตอบแทนการใชสิ้นทรัพยร์วม 
ไม่มีความสัมพนัธ์เชิงเส้นกบัอตัราส่วนความสามารถในการท าก าไรในอนาคต อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติ 

จากงานวิจยัคร้ังน้ีมีความสอดคลอ้งและไม่สอดคลอ้งจากผลงานของผูว้ิจยับางท่าน  เน่ืองจาก
ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยั มีความแตกต่างกนัไปในแต่ละกลุ่มธุรกิจ ผลการวจิยัจึงใหผ้ลท่ีแตกต่างกนั  
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ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการศึกษาไปใช้ 
 1.  ควรใชข้อ้มูลเชิงปริมาณและขอ้มูลเชิงคุณภาพควบคู่กนัเพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด เช่น การ
ประเมินปัจจยัพื้นฐานของบริษทั การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกและภายในองคก์ร 

2. ผูใ้ชง้บการเงินสามารถน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาไปประกอบการตดัสินใจเบ้ืองตน้เก่ียวกบั
ความสามารถในการท าก าไรของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

1. ควรขยายกลุ่มตวัอยา่งให้ครอบคลุมทุกกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย 

2. ควรมีการเพิ่มจ านวนตวัแปรอิสระจากอตัราส่วนทางการเงินท่ีไดท้  าการศึกษาไปแลว้ ท่ีอาจมี
ความสัมพนัธ์กบัความสามารถในการท าก าไร 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนเงินทุนหมุนเวยีนกบัความสามารถในการท าก าไร 
ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ 

THE RELATIONSHIPS BETWEEN CURRENT RATIO AND  
PROFITABILITY OF COMPANIES IN THE MARKET   

FOR ALTERANTIVE INVESTMENT  
 
 

หน่ึงนุช  แสงสีนิล  
 

บทคัดย่อ 

การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา  ความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน                       
ซ่ึงประกอบด้วย อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน  อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม  ขนาดของกิจการ  
ยอดขาย  ระยะเวลาขายสินค้า เฉล่ีย  ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย  และระยะเวลาช าระหน้ีเฉล่ีย กับ
ความสามารถในการท าก าไร ซ่ึงวดัดว้ยอตัราก าไรสุทธิและอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์ ของบริษทั
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ  รวมทั้งส้ิน 40 บริษทั ทุกกลุ่มอุตสาหกรรมยกเวน้กลุ่มธุรกิจ
การเงิน ใช้ช่วงเวลาตั้ งแต่ พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2557  โดยใช้การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ 
(Multiple Regression)  

ผลการศึกษาพบวา่อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียนท่ีมีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติกบั
ความสามารถในการท าก าไร ได้แก่  อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วมและขนาดของกิจการ โดยมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม และยอดขายโดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับ
ความสามารถ   ในการท าก าไร  ระยะเวลาเก็บหน้ีมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัอตัราก าไร
สุทธิ  แต่ปัจจยัอ่ืนๆ   ไม่พบความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  ดงันั้นธุรกิจควรให้ความส าคญักบั
การบริหารเงินทุนหมุนเวยีนของบริษทั  

ค าส าคัญ : อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวยีน ความสามารถในการท าก าไร 
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Abstract 

The purpose of this study was to investigate the relationship between current ratio including  
current  ratio, debt to total asset ratio, size, sale, holding period, average  collection  period  ratio, 
average  payable  period  ratio, and the profitability of companies in the Market for Alternative 
Investment. The profitability is measured by the net  profit  margin ratio and Return  on  assets of 

companies in the Market for Alternative Investment. The study use annual data of 40 listed firm 
from all industries except the financial institutions from B.E.2553 – 2557 . The multiple regression 
method analysis is adopted to estimate firms’ behaviors. 

The study found that there is significant negative relationship between some factor of 
current ratio; debt to total asset ratio and size, and the profitability of the firm. Sale is significant 
positive relationship with profitability. Average collection period  ratio is significant negative 
relationship with profit margin. However, other factors don’t have the significant relationship with the 
profitability. Therefore, businesses should focus on working capital management of the company. 

Keywords : Current ratio, Profitability 
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บทน า 

ในการด าเนินธุรกิจยอ่มมีเป้าหมายคือการแสวงหาผลก าไร  และการสร้างผลตอบแทนสูงสุด
ใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นหรือเจา้ของกิจการ  เพราะวตัถุประสงคห์ลกัของการบริหารงานของบริษทั คือ การสร้าง
ความมัง่คัง่สูงสุดให้กบัผูถื้อหุ้น (Maximization of shareholder’s wealth) (จิราพร  ขาวสวสัด์ิ, 2552) 
การจะท าให้ประสบความส าเร็จตามวตัถุประสงค์นั้น ผูบ้ริหารกิจการตอ้งมีความรู้ความเช่ียวชาญใน
ธุรกิจนั้นๆ  มีการวางแผนกลยุทธ์  การบริหารคน  การบริหารงาน  (ถวิล อรัญเวศ, 2557) และมีความ
เขา้ใจเก่ียวกบัการรักษาความสมดุลของเงินทุนหมุนเวียนให้อยู่ในสภาวะท่ีเหมาะสม  โดยสามารถ
คาดคะเนไดจ้ากการพยากรณ์การตลาด  การจัดท างบการเงินและการวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงินท่ี
เหมาะสม  การบริหารเงินทุนหมุนเวียนเก่ียวกบัเร่ืองการตดัสินใจลงทุน  การตดัสินในเก่ียวกบัการ
จดัหาเงินทุน (Novabizz, 2015) เพราะเงินทุนหมุนเวียนเปรียบเสมือนเลือดท่ีหล่อเล้ียงให้กิจการ
สามารถด าเนินกิจการไปไดโ้ดยไม่สะดุดหยุดชะงกั  ซ่ึงเป็นการก าหนดสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์
หมุนเวยีน  โดยการจดัหาเงินทุนมาลงทุนในส่วนของสินทรัพยห์มุนเวยีน  ซ่ึงผูบ้ริหารทัว่ไป  จะใชเ้วลา
ประมาณร้อยละ 60 ของเวลาทั้งหมดให้กบัการบริหารเงินทุนหมุนเวียนในการก าหนดนโยบายเงินทุน
หมุนเวยีน  เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสูงสุดใหแ้ก่ผูเ้ป็นเจา้ของกิจการ (เริงรัก  จ  าปาเงิน. 2544) หากการบริหาร
เงินทุนหมุนเวียนไม่ดี  ธุรกิจก็จะไม่สามารถด าเนินไปไดอ้ย่างราบร่ืน   เพราะเงินทุนหมุนเวียนเป็น
เงินทุน  ท่ีกิจการจ าเป็นต้องมีไวเ้พื่อการด าเนินงานตามปกติในแต่ละวนั ใช้ในการซ้ือสินค้า จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานต่างๆ ใช้ในการจ่ายช าระเจา้หน้ี จ่ายดอกเบ้ียเงินกูย้ืม  การรับช าระหน้ีจาก
ลูกหน้ีการคา้ การบริหารเงินทุนหมุนเวียนให้มีประสิทธิภาพ ตอ้งค านึงถึงวงจรด าเนินงาน  และวงจร
เงินสดของธุรกิจ  เพื่อการด าเนินงานและสภาพคล่องของธุรกิจ  ยิง่ในสภาวะการปัจจุบนัท่ีมีการแข่งขนั
กนัสูงทางดา้นธุรกิจ  นโยบายของบริษทัในการบริหารเงินทุนหมุนเวียนก็มีความส าคญัอยา่งยิ่ง  การท่ี
จะไดเ้ปรียบคู่แข่งโดยการให้เครดิตกบัลูกคา้มาก  อาจท าให้ไดลู้กคา้เพิ่มและ   เป็นการเพิ่มยอดขายก็
จริง  แต่หากไม่มีการบริหารเงินทุนหมุนเวียนให้เหมาะสมและดีพอ  อาจส่งผลให้บริษทัขาดสภาพ
คล่องได ้ ซ่ึงกิจการท่ีขาดสภาพคล่อง  จ  าเป็นตอ้งหยุดด าเนินกิจการไป   การจดัสรรเงินทุนหมุนเวียน
เป็นปัจจยัส าคญัประการหน่ึงในการก าหนดความสามารถในการท าก าไรของกิจการ  โดยผูบ้ริหารจะ
เพิ่มความสามารถในการท าก าไรจากการลดจ านวนวนัหมุนเวียนของลูกหน้ีการค้าและจ านวนวนั
หมุนเวียนของสินคา้คงเหลือ (Kesseven Padachi. 2006) นอกจากน้ีการลงทุนในเงินทุนหมุนเวียนใน
สัดส่วนท่ีเหมาะสม ยงัมีส่วนท าให้กิจการมีผลก าไรทางเศรษฐศาสตร์ท่ีดีดว้ย  เน่ืองจากใช้เงินทุนท่ี
เหมาะสมท าใหไ้ม่มีภาระตน้ทุนทางการเงินมากเกินความจ าเป็นและผูเ้ป็นเจา้ของจะไดรั้บผลประโยชน์
จากผลก าไรในส่วนท่ีเพิ่มข้ึนดว้ย (พรรณุภา  ธุวนิมิตรกุล. 2551)  ทา้ยท่ีสุดการด าเนินงานข้ึนอยู่กบั
ความสามารถในการรับเงินสด  ซ่ึงสามารถอธิบายได้ดว้ยวงจรการด าเนินงานและวงจรเงินสด  ถือเป็น
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เคร่ืองมือทางการเงินในการสร้างความสัมพนัธ์จากรายการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินทุนหมุนเวียน  อนั
ไดแ้ก่ สินคา้คงคลงั  ลูกหน้ีการคา้และเจา้หน้ีการคา้ (Javis, R. and J. Kitching. 1996)  

ส าหรับบริษทัในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ จดัตั้งข้ึนมาเพื่อระดมทุนผ่านตลาดทุนท่ีถูก
ออกแบบมาเพื่อรองรับบริษทัขนาดกลางและขนาดยอ่มซ่ึงมีทุนจดทะเบียน 20 ลา้นบาทข้ึนไป สามารถ
เขา้จดทะเบียนในตลาดได ้ เป็นการให้โอกาสบริษทัขนาดกลางและขนาดยอ่มท่ีตอ้งการสร้างธุรกิจให้
เติบโตอยา่งต่อเน่ือง จะเป็นกลุ่มบริษทัซ่ึงเป็นท่ีน่าสนในใจการศึกษาการบริหารเงินทุนหมุนเวียนวา่มี
ผลต่อการท าก าไรหรือไม่  ปัจจุบนัมีบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ 113 บริษทั  เป็น
แหล่งลงทุนท่ีส าคญัของประเทศ ท่ีคาดวา่จะมีแนวโนม้การเติบโตอยา่งต่อเน่ืองในอนาคต หากมีการ
พฒันาความสามารถทางนวตักรรมในองคก์ร ก็จะส่งผลต่อผลการด าเนินงาน ซ่ึงจะเป็นการดึงดูดให้นกั
ลงทุนใหเ้ขา้มาลงทุนในตลาดมากยิง่ข้ึน เกิดเป็นเงินหมุนเวยีนเพื่อน าไปพฒันาองคก์รต่อไป(กฤศกร จิร
ภานุเมศ และคณะ. 2554) ปัจจุบนัมีการแบ่งกลุ่มอุตสาหกรรมเป็น 8 กลุ่มเหมือนกบัตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย  เพราะบริษทัในตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ เป็นบริษทัขนาดกลางและขนาดยอ่ม จึง
ตอ้งให้ความส าคญักับการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเป็นอย่างมาก  เพราะเงินทุนก็ย่อมมีไม่มาก  จะ
บริหารวงจรด าเนินงานและวงจรเงินสดอย่างไร  ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  เพื่อแสวงหาผลตอบแทน
สูงสุดใหผู้ถื้อหุน้ 

ทบทวนวรรณกรรม 

จิราพร ขาวสวสัด์ิ (2552) ไดท้  าการศึกษาวจิยัเร่ือง การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการบริหาร
เงินทุนหมุนเวียนกับความสามารถในการท าก าไรของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยประกอบดว้ยระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย ระยะเวลาช าระหน้ี และ
ระยะเวลาวงจรเงินสด กบัความสามารถในการท าก าไรของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย ซ่ึงวดัดว้ยอตัราส่วนก าไรสุทธิจากการด าเนินงานไม่รวมค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย
ต่อสินทรัพยร์วมหกัสินทรัพยห์มุนเวียน โดยใชข้อ้มูลตวัอยา่งจากทุกอุตสาหกรรม ยกเวน้กลุ่มสถาบนั
การเงิน กลุ่มประกนัภยัและประกนัชีวิต รวมทั้งส้ิน 369 บริษทัใชช่้วงเวลาตั้งแต่ พ.ศ. 2540 – พ.ศ.2550 
โดยใช้วิธีการศึกษาแบบ Pool Data Regression พบว่า ปัจจยัดา้นการบริหารเงินทุนหมุนเวียนท่ีมี
ความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติกบัความสามารถในการท าก าไร ไดแ้ก่ ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย 
และระยะเวลาช าระหน้ี โดยมีความสัมพนัธ์ ในทิศทางตรงกนัขา้ม แต่ส าหรับปัจจยัอ่ืนๆไม่พบ
ความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  

โภคิน ประสิทธ์ิสุทธิพร (2553) ไดท้  าการศึกษาวิจยัเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหาร
เงินทุนหมุนเวียนกับความสามารถในการท าก าไรของกลุ่มตัวอย่างบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย การวิเคราะห์ขอ้มูลท าโดยน าการวิเคราะห์ถดถอย  (Regression Analysis) 
มาประยกุตใ์ช ้ซ่ึงก าหนดใหก้ าไรขั้นตน้ต่อสินทรัพยร์วม คือ ตวัแปรตาม และมีตวัแปรอิสระดงัน้ี วงจร
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เงินสด  ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย  ระยะเวลาจ่ายช าระหน้ีเฉล่ีย  อายุเฉล่ียสินคา้คงคลงั  อตัราส่วน
สินทรัพยถ์าวรต่อสินทรัพยร์วม  อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อสินทรัพยร์วม และยอดขาย  ผล
การศึกษาสรุปวา่ การบริหารเงินทุนหมุนเวียนและความสามารถในการท าก าไรของกลุ่มตวัอยา่งของ
บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มีความสัมพนัธ์ท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติกนั ใน
ทิศทางตรงกนัขา้มหรือแปรผกผนักนั 

สมเกียรติ  วรประสิทธิคุณ (2553) ไดท้  าการศึกษาวิจยัเร่ือง ผลกระทบของการจดัการเงินทุน
หมุนเวียนท่ีมีต่อความสามารถในการท าก าไรของธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ไทย  
จ  าแนกตามขนาดของธุรกิจ โดยอาศยัขอ้มูลภาคผสม (pooled data) ในช่วงปี พ.ศ.2543 – 2551 ท่ี
ประกอบดว้ย 237 บริษทั จากจ านวนทั้งส้ิน 355 บริษทั  จากการศึกษาพบว่า การเพิ่มขีดความสามารถ
ในการท าก าไรของกลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ของไทย  การเพิ่มข้ึนของยอดขาย สินทรัพย์
หมุนเวียน และหน้ีสินรวม  โดยสามารถกล่าวได้ว่า ยอดขายเป็นปัจจัยส าคัญท่ีสุดในการเพิ่ม
ความสามารถในการท าก าไร  รองลงมาคือการลงทุนเพิ่มในส่วนของสินทรัพยห์มุนเวียน และจากการ
จดัหาเงินทุนจากแหล่งภายนอกตามล าดบั  

Abdul Raheman and Mohamed Nasr (2007) ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการบริหาร
เงินทุนหมุนเวียนกบัความสามารถในการท าก าไรของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยป์ระเทศ
ปากีสถานจ านวน 94 บริษทั ช่วง ค.ศ. 2000 – 2004 ไดผ้ลการศึกษาสรุปไดด้งัน้ี มีความสัมพนัธ์อยา่งมี
นัยส าคญัในทางทิศทางตรงกนัขา้มระหว่างความสามารถในการท าก าไรกบัระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย 
ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย ระยะเวลาช าระหน้ี และระยะเวลาวงจรเงินสด ซ่ึงไดแ้นะน าว่าผูบ้ริหาร
สามารถเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่ผูถื้อหุ้นไดด้ว้ย การลดระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย 
นอกจากน้ียงัพบความสัมพนัธ์อย่างมีนยัส าคญัในทิศทางตรงกนัขา้มระหว่างความสามารถในการท า
ก าไรและสภาพคล่องของบริษทั และความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัระหวา่งความสามารถในการท าก าไร
กบัขนาดของบริษทัท่ีแทนดว้ยลอกการิทึมของรายไดข้าย 

Deloof Marc (2003) ได้ศึกษาหาความสัมพนัธ์ระหว่าง การบริหารเงินทุนหมุนเวียน 
(Working Capital Management หรือ WCM) กบัความสามารถในการท าก าไรของกิจการ โดยศึกษาจาก
บริษทัในประเทศเบลเยียม จ านวนทั้งส้ิน 1,009 บริษทั ในช่วงปี ค.ศ. 1992 – 1996 โดยผลการศึกษา
พบว่า ความสามารถในการท าก าไรมีความสัมพนัธ์ทางลบ (Negative Relation) หรือแปรผกผนักบั
จ านวนอายุเฉล่ียของลูกหน้ีการคา้ สินคา้คงเหลือและเจา้หน้ีการคา้ หรือวงจรเงินสด นอกจากน้ี Deloof 
ยงัไดอ้ธิบายเพิ่มเติมวา่ ผูบ้ริหารท่ีสามารถลดจ านวนอายุเฉล่ียของลูกหน้ีการคา้ และสินคา้คงเหลือลง
ไดใ้นสัดส่วนท่ีเหมาะสม สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผูถื้อหุ้นได ้ รวมถึงยงัให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า
ส าหรับความสัมพนัธ์ของความสามารถในการท าก าไรกบัอายเุฉล่ียของเจา้หน้ีการคา้ท่ีแปรผกผนักนันั้น 
สอดคลอ้งกนักบับริษทัท่ีมีความสามารถในการท าก าไรต ่า มกัจะยดืระยะเวลาการจ่ายเงินเจา้หน้ีออกไป
เสมอ 
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Eljelly, A (2004) ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหวา่งความสามารถในการท าก าไรกบัสภาพคล่อง
ของบริษทัส าคญัๆทางระบบเศรษฐกิจในประเทศองักฤษจ านวน 29 บริษทั ระหวา่ง ค.ศ.1996 – 2000 
ซ่ึงพบว่ามีความสัมพนัธ์ในทางตรงกนัขา้มระหว่างความสามารถในการท าก าไรกบัสภาพคล่องของ
บริษทั ซ่ึงใชต้วัแทนดา้นสภาพคล่องดว้ย อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current ratio)และช่วงระยะเวลา
วงจรเงินสด (Operating Cash Conversion Cycle) โดยอตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียนส่งผลกระทบต่อ
ความสามารถในการท าก าไรมากกวา่ช่วงระยะเวลาวงจรเงินสด 

Lazaridis I.and Tryfonidis  (2006) ไดศึ้กษาหาความสัมพนัธ์ระหว่าง การบริหารเงินทุน

หมุนเวียน กบัความสามารถในการท าก าไรของกิจการ โดยศึกษาจากบริษทัท่ีจดทะเบียนใน Athens 

Stock Exchange (ASE) ประเทศกรีซ จ านวนทั้งส้ิน 131 บริษทั ในช่วงปี ค.ศ. 2001 – 2004 โดยผล

การศึกษาท่ี ความสามารถในการท าก าไรของกิจการมีความสัมพนัธ์ทางลบ หรือแปรผกผนักบั Cash 

Conversion Cycle ทั้งยงัรวมถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งอายเุฉล่ียของเจา้หน้ีกบักิจการท่ีมีความสามารถใน

การท าก าไรต ่า นอกจากน้ียงัรวมถึงผลการศึกษาท่ีแสดงถึงการแปรผกผนักนัระหวา่งความสามารถใน

การท าก าไรและปัจจยัท่ีเหลือคือ อายุเฉล่ียของลูกหน้ีการคา้ และสินคา้คงคลงั โดย Lazaridis ร่วมกบั 

Tryfonidis ไดใ้ห้ค  าแนะน าวา่บริษทัท่ีมีความสามารถในการท าก าไรต ่าควรจะลดอายุเฉล่ียของลูกหน้ี

การคา้ลง เพื่อลดระยะเวลาของวงจรเงินสด รวมถึงในกรณีท่ียอดขายของกิจการท่ีลดลงจากการบริหาร

สินคา้คงคลงัท่ีไม่เหมาะสม ก็อาจจะก่อให้เกิดตน้ทุนท่ีเพิ่มข้ึน ซ่ึงจะกระทบกบัความสามารถในการท า

ก าไรของกิจการ 

Pedro Juan and Pedro Martinez. (2003) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง ประสิทธิภาพการบริหารเงินทุน
หมุนเวียนกบัความสามารถในการท าก าไรของธุรกิจขนาดเล็ก (SME) ในประเทศสเปน จ านวน 8,872 
บริษทั ช่วง ค.ศ. 1996 - 2002 ซ่ึงพบวา่ธุรกิจขนาดเล็กในประเทศสเปน มีสินทรัพยห์มุนเวียนใน
สัดส่วนสูงเม่ือเทียบกบัสินทรัพยท์ั้งหมดของบริษทั และแหล่งเงินทุนของสินทรัพยห์มุนเวียนมาจาก
หน้ีสินหมุนเวียนซ่ึงเป็นแหล่งเงินทุนภายนอก และพบวา่มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มอยา่งมี
นยัส าคญัระหวา่งความสามารถในการท าก าไรกบัระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย และ
ระยะเวลาวงจร เงินสด 
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กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 การศึกษา เร่ืองความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วนเงินทุนหมุนเวยีนกบัความสามารถในการท า
ก าไรของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ ผูศึ้กษาไดใ้ชก้รอบแนวคิดในการศึกษา ดงัน้ี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

สมมติฐานในการวจิัย 

 

รูปท่ี 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วนเงินทุนหมุนเวยีนกบัความสามารถในการท า
ก าไร 

2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วมกบัความสามารถในการท า
ก าไร 

3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งขนาดของกิจการกบัความสามารถในการท าก าไร 
4. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ียกบัความสามารถในการท าก าไร 
5. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งระยะเวลาช าระหน้ีเฉล่ียกบัความสามารถในการท าก าไร 
6. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ียกบัความสามารถในการท าก าไร 
7. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งยอดขายกบัความสามารถในการท าก าไร 

 

 

 

 

ตัวแปรอสิระ (Independent Variable) ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 

 
    อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน 
    1. อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวยีน 
    2. อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม 
    3. ขนาดของกิจการ 
    4. ยอดขาย 
    5. ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย 
    6. ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย 
    7. ระยะเวลาช าระหน้ีเฉล่ีย 
     
 

 
 
 
     ความสามารถในการท าก าไร 
     1. อตัราก าไรสุทธิ  
     2. อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์
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สมมติฐานของการศึกษา 

 สมมติฐานท่ี 1  อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียนมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัอตัรา
ก าไรสุทธิ 
 สมมติฐานท่ี 2  อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วมมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบั
อตัราก าไรสุทธิ 

สมมติฐานท่ี 3  ขนาดของกิจการมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัอตัราก าไรสุทธิ 
สมมติฐานท่ี 4 ยอดขายมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัอตัราก าไรสุทธิ 
สมมติฐานท่ี 5  ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ียมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัอตัราก าไรสุทธิ 
สมมติฐานท่ี 6  ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ียมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัอตัราก าไร

สุทธิ 
สมมติฐานท่ี 7  ระยะเวลาช าระหน้ีเฉล่ียมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัอตัราก าไร

สุทธิ 
สมมติฐานท่ี 8  อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียนมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัอตัรา

ผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์
สมมติฐานท่ี 9  อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วมมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบั

อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์
สมมติฐานท่ี 10  ขนาดของกิจการมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัอตัราผลตอบแทน

ต่อสินทรัพย ์
สมมติฐานท่ี 11  ยอดขายมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์
สมมติฐานท่ี 12  ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ียมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกันกบัอตัรา

ผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์
สมมติฐานท่ี 13  ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ียมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัอตัรา

ผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์
 สมมติฐานท่ี 14  ระยะเวลาช าระหน้ีเฉล่ียมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกันขา้มกับอตัรา
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์

วธีิการด าเนินการศึกษา 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร (Population) ท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ บริษทัในตลาดหลกัทรัพยเ์อ็ม เอ ไอ จ านวน 

113 บริษทั 
กลุ่มตวัอย่าง ( Sample ) ท่ีใช้ในการศึกษา คือ บริษทัในตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ  ซ่ึง

คดัเลือกโดย ใชว้ธีิการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง  เพื่อให ้เหมาะสมกบัวตัถุประสงคก์ารศึกษา 
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บริษทัท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งตอ้งมีคุณสมบติัครบถว้นตามเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้คือ เป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ  ยกเวน้กลุ่มธุรกิจการเงิน  มีรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุด  31 ธนัวาคมของทุกปี 
ในช่วงปี พ.ศ. 2553 – 2557 และเป็นบริษทัท่ีมีขอ้มูลส าหรับใชใ้นการวเิคราะห์ครบถว้นสมบูรณ์   

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ขอ้มูลท่ีใช้ในการศึกษาเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ท่ีรวบรวมจาก งบการเงินรวม

แบบรายปี หรืองบการเงินเฉพาะกิจการ (กรณีไม่มีบริษทัยอ่ย) ประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงิน งบ
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ และอตัราส่วนทางการเงิน  ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ  
ทุกกลุ่มอุตสาหกรรม (ยกเวน้กลุ่มธุรกิจการเงิน) ทาง www.mai.or.th  และ www.setsmart.com  ช่วงปี 
พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2557 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาในคร้ังน้ีใชแ้บบบนัทึกขอ้มูล  ในการรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิ จาก

งบการเงินแบบรายปีและอตัราส่วนทางการเงิน  โดยแบ่งเป็นตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม ดงัน้ี 
1. ตวัแปรอิสระ (Independent Variable) ไดแ้ก่ อตัราส่วนทางการเงิน ดงัน้ี 

  1.1 อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวยีน 
   = สินทรัพยห์มุนเวยีน/หน้ีสินหมุนเวยีน 
  1.2 อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม 
   = หน้ีสินรวม/สินทรัพยร์วม 
  1.3 ขนาดของกิจการ 
   = ลอการิทึมของสินทรัพยร์วม =log(สินทรัพยร์วม) 
  1.4 ยอดขาย 
   = ลอการิทึมของยอดขาย =log(ยอดขาย) 
  1.5 ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย 
   = จ านวนวนัในหน่ึงปี/อตัราการหมุนเวยีนของสินคา้ 
  1.6 ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย 
   = จ านวนวนัในหน่ึงปี/อตัราการหมุนเวยีนของลูกหน้ีการคา้ 
  1.7 ระยะเวลาช าระหน้ีเฉล่ีย 
   = จ านวนวนัในหน่ึงปี/อตัราการหมุนเวยีนของเจา้หน้ีการคา้ 
2. ตวัแปรตาม (Dependent Variable) คืออตัราส่วนทางการเงินท่ีแสดงถึงความสามารถในการ

ท าก าไร ดงัน้ี  
  2.1 อตัราก าไรสุทธิ 
   = ก าไรสุทธิ/ยอดขาย 
  2.2 อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์
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   = ก าไรสุทธิ/สินทรัพยท่ี์มีตวัตน 

สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

การศึกษาคร้ังน้ีมุ่งเน้นการศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียนกับ
ความสามารถในการท าก าไรของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ดังนั้น เพื่อให้
สามารถสรุปผลการศึกษาในเร่ืองดงักล่าว จึงตอ้งท าการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชว้ธีิทางสถิติ  ซ่ึงผูศึ้กษาใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปในการประมวลผลขอ้มูลโดยสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ี
ประกอบดว้ย 

1. การวเิคราะห์สถิติเชิงพรรณนา ( Descriptive Analysis )  
เป็นสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลขั้นตน้  โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อทราบลกัษณะโดยทัว่ไป

ของตัวแปรท่ีเก็บรวบรวมได้  จะน าเสนอในรูปแบบค่าเฉล่ีย  ค่าต ่าสุด  ค่าสูงสุด  ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน  ของ อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน  อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย์รวม  ขนาดของกิจการ  
ยอดขาย  ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย  ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย  ระยะเวลาช าระหน้ีเฉล่ีย  อตัราก าไรสุทธิ
และอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์ ของบริษทัในตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ ท่ีศึกษาในช่วงปี พ.ศ. 
2553 – 2557 

2.  การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน ( Inferential Analysis ) เป็นสถิติท่ีใชท้ดสอบสมติฐานใน
การศึกษา เพื่อสรุปผลอา้งอิงไปยงัประชากรของการศึกษาคร้ังน้ีระดบัความมีนยัส าคญัท่ี 0.05 โดยสถิติ
ท่ีใช้ทดสอบสมมติฐานคือ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อหา
ความสัมพนัธ์ 

ผลการศึกษา   

การทดสอบสมมติฐานโดยใชก้ารวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่ง
อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวยีนกบัความสามารถในการท าก าไร ไดผ้ลการศึกษาดงัน้ี 

จากการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 พบวา่ อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน มีความสัมพนัธ์ในทิศทาง
ตรงกนัขา้มอยา่งไม่มีนยัส าคญักบัอตัราก าไรสุทธิ 

จากการทดสอบสมมติฐานท่ี  2 และ 3 พบวา่ อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม และขนาด
ของกิจการ  มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มอยา่งมีนยัส าคญักบัอตัราก าไรสุทธิ 

จากการทดสอบสมมติฐานท่ี 4 พบว่า ยอดขายมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกันอย่างมี
นยัส าคญักบัอตัราก าไรสุทธิ 

จากการทดสอบสมมติฐานท่ี 5  พบวา่ ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย  มีความสัมพนัธ์ในทิศทาง
เดียวกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญักบัอตัราก าไรสุทธิ 

จากการทดสอบสมมติฐานท่ี 6  พบว่า ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย  มีความสัมพนัธ์ในทิศทาง
ตรงกนัขา้มอยา่งมีนยัส าคญักบัอตัราก าไรสุทธิ 
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จากการทดสอบสมมติฐานท่ี 7  พบว่า ระยะเวลาช าระหน้ีเฉล่ีย  มีความสัมพนัธ์ในทิศทาง
ตรงกนัขา้มอยา่งไม่มีนยัส าคญักบัอตัราก าไรสุทธิ 

จากการทดสอบสมมติฐานท่ี 8  พบวา่ อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน  มีความสัมพนัธ์ในทิศทาง
ตรงกนัขา้มอยา่งไม่มีนยัส าคญักบัอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์

จากการทดสอบสมมติฐานท่ี 9 และ 10 พบว่า อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม และขนาด
ของกิจการมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มอยา่งมีนยัส าคญักบัอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์

จากการทดสอบสมมติฐานท่ี 11 พบว่า ยอดขาย มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัอย่างมี
นยัส าคญักบัอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์

ทดสอบสมมติฐานท่ี 12  ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัอยา่งไม่
มีนยัส าคญักบัอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์

จากการทดสอบสมมติฐานท่ี 13 และ 14 ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย และระยะเวลาช าระหน้ีเฉล่ีย        
มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มอยา่งไม่มีนยัส าคญักบัอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์

 

อภิปรายผล 

จากการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วนเงินทุนหมุนเวยีนท่ีมีผลต่อความสามารถในการ
ท าก าไรของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ  พบว่าอตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียนมี
ความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัความสามารถในการท าก าไร  สอดคลอ้งกบังานวิจยั (Eljelly, 
2004) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มระหวา่งความสามารถในการท าก าไรกบัสภาพคล่องของ
บริษทั ซ่ึงใชต้วัแทนดา้นสภาพคล่องดว้ย อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวยีน 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วมมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัความสามารถใน
การท าก าไรอยา่งมีนยัส าคญั สอดคลอ้งกบังานวิจยั (Abdul Raheman and Mohamed Nasr, 2007) อตัรา
การก่อหน้ีท่ีสูงข้ึนจะส่งผลให้ความสามารถในการท าก าไรท่ีลดลง เน่ืองจากการมีตน้ทุนทางการเงินท่ี
สูงข้ึน 
 ขนาดของกิจการมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัความสามารถในการท าก าไร ซ่ึงไม่
สอดคลอ้งกบังานวจิยั (จิราพร ขาวสวสัด์ิ, 2552) ขนาดกิจการมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัอยา่งมี
นยัส าคญักบัความสามารถในการท าก าไร  
 ยอดขายมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัความสามารถในการท าก าไร สอดคล้องกบั
งานวิจยั (สมเกียรติ  วรประสิทธิคุณ, 2553) ยอดเป็นปัจจยัส าคญัท่ีสุดในการเพิ่มความสามารถในการ
ท าก าไร และงานวิจยั (Abdul Raheman and Mohamed Nasr, 2007) ยอดขายท่ีเพิ่มข้ึนจะน าไปสู่
ความสามารถในการท าก าไรท่ีเพิ่มข้ึน  
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 ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ียมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัความสามารถในการท าก าไร 
ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวจิยั (จิราพร  ขาวสวสัด์ิ, 2552) ระยะเวลาการขายสินคา้เฉล่ีย มีความสัมพนัธ์ใน
ทิศทางตรงกนัขา้มอยา่งมีนยัส าคญักบัความสามารถในการท าก าไร 
 ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ียและระยะเวลาช าระหน้ีเฉล่ียมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบั
ความสามารถในการท าก าไร ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั (Abdul Raheman and Mohamed Nasr, 2007)              
มีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัในทิศทางตรงกนัขา้มระหวา่งความสามารถในการท าก าไรกบัระยะเวลา
เก็บหน้ีเฉล่ีย ระยะเวลาช าระหน้ีเฉล่ีย 
 จากผลการศึกษาในคร้ังน้ีมีความสอดคล้องกบัผลงานของผูว้ิจยับางท่าน  และมีความไม่
สอดคลอ้งกบัผลงานของผูว้ิจยับางท่าน  อาจเกิดจากประชากรและกลุ่มตวัอย่างมีความแตกต่างกนัจึง
ใหผ้ลการศึกษาท่ีแตกต่างกนั 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการศึกษาไปใช้ 
จากผลการศึกษาน้ีท าใหท้ราบถึงทิศทางของความสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนระหวา่งอตัราส่วนเงินทุน

หมุนเวยีนกบัความสามารถในการท าก าไรของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ ซ่ึงจาก
ผลการศึกษาน้ีอาจเป็นประโยชน์ต่อผูบ้ริหารและนกัลงทุนในหุน้สามญั ดงัน้ี 
  1.1 ส าหรับผูบ้ริหารบริษทัจดทะเบียนและบริษทัทัว่ไป 
  จากผลการศึกษาพบว่า อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม ขนาดของกิจการ ยอดขาย 
ระยะเวลาเก็บหน้ี มีความสัมพนัธ์อย่างมีนยัส าคญัต่อความสามารถในการท าก าไร ผูบ้ริหารบริษทัจึง
ควรให้ความส าคญักบันโยบายการบริหารเงินทุนหมุนเวียน เพื่อสร้างผลประโยชน์สูงสุดให้กบับริษทั
และผูถื้อหุน้ 

1.2 ส าหรับนกัลงทุน 
  จากผลการศึกษาพบวา่  อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม  ขนาดของกิจการ  ยอดขาย  
ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย  มีความสัมพนัธ์อย่างมีนัยส าคญัต่อความสามารถในการท าก าไรของบริษทั                 
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ ดงันั้น  หากนกัลงทุนตอ้งการคาดการณ์ความสามารถในการ
ท าก าไรเพื่อผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นสามญั  นักลงทุนอาจพิจารณาอตัราส่วนทางการเงิน
ดงักล่าว เพื่อเป็นขอ้มูลก่อนตดัสินใจลงทุน 
 2. ขอ้เสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
 ในการศึกษาคร้ังน้ี มุ่งเน้นกลุ่มตวัอย่างบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ ทุก
กลุ่มอุตสาหกรรม ยกเวน้ กลุ่มธุรกิจการเงิน  โดยกลุ่มตวัอยา่งเป็นบริษทัท่ีมีรายงานการเงินครบถว้น
สมบูรณ์ ในช่วงระยะเวลา พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2557 ดงันั้นกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาจึงมีความ
หลากหลายทั้งด้านประเภทธุรกิจและองค์ประกอบท่ีแตกต่างกัน  และขนาดของกิจการท่ีต่างกัน  
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ความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินกบัอตัราผลตอบแทนการจ่ายเงินปันผล 
ของบริษทัทีจ่ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ศึกษากรณ ี หมวดธุรกจิส่ือและส่ิงพมิพ์ 
THE RELATIONSHIP BETWEEN FINANCIAL RATIOS AND DIVIDEND 

YIELDS OF COMPANIES LISTED ON THE STOCK EXCHANGE OF 
THAILAND STUDY GROUP MEDIA BUSINESS 

 
ศิริวรรณ  แก้วศรี   

 
บทคัดย่อ 
 

วตัถุประสงค์ของการศึกษาคร้ังน้ีเพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินกับ
อตัราผลตอบแทนการจ่ายเงินปันผลของบริษทัท่ีด าเนินธุรกิจในหมวดธุรกิจส่ือและส่ิงพิมพ์ ท่ีจด
ทะเบียนใน ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย การวิจยัคร้ังน้ีใชข้อ้มูลอตัราส่วนทางการเงินและอตัรา
ผลตอบแทนการจ่ายเงินปันผลในช่วงปี 2553 ถึงปี 2557 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวคิดในการวิจยั ได้แก่ 
อตัราก าไรขั้นตน้ อตัราก าไรสุทธิ อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์อตัราส่วน
หน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น และอตัราส่วนราคาปิดต่อมูลค่าหุ้นทางบญัชี โดยเป็นบริษทัท่ีมีการจ่ายเงิน
ปันผลต่อเน่ืองตั้งแต่ปี 2553-2557 เป็นเวลา 5 ปี จ  านวน 10 บริษทั โดยใชว้ิธี การวิเคราะห์การถดถอย
เชิงพหุคูณ เพื่อทดสอบสมมติฐานท่ี ระดบันยัส าคญั 0.05  ผลการวิจยั พบวา่ อตัราส่วนทางการเงินท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนการจ่ายเงินปันผลของบริษทัท่ีด าเนินธุรกิจในหมวดธุรกิจส่ือและ
ส่ิงพิมพท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์   แห่งประเทศไทย ดว้ยระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 คือ  อตัราก าไร
ขั้นต้น อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น ซ่ึงความสัมพนัธ์ดังกล่าว
เป็นไปในทิศทางตรงกนัขา้ม ส่วนอตัราก าไรสุทธิ   และอตัราส่วนราคาปิดต่อมูลค่าหุ้นทางบญัชี มี
ความสัมพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน แต่อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อ
ผ ล ต อ บ แ ท น ข อ ง ห ลั ก ท รั พ ย์ ข อ ง บ ริ ษั ท ท่ี ด า เ นิ น ธุ ร กิ จ ใ น ห ม ว ด ธุ ร กิ จ 
ส่ือและส่ิงพิมพท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

ค าส าคัญ : อตัราส่วนทางการเงิน อตัราผลตอบแทนการจ่ายเงินปันผล 
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Abstract 
 

  The purpose of this study to examine the relationship between financial ratios and dividend 
yields of the company that operates in the media business sector securities on the Stock Exchange of 
Thailand (SET). This research uses financial ratios and dividend yields during the years B.C.2010 to 
B.C.2014 to serve as a framework for research include gross profit margin, net profit margin, return 
on equity, return on asset, debt to equity ratio and price per book value ratio. As the company has 
with continuous dividend payments since the years B.C.2010 to B.C.2014 for 5 years, totaling 10 
companies using descriptive statistical and multiple regression analysis.  The technique was used to 
test the hypothesis at the 0.05 significance level.  The study is result that gross profit margin, return 
on equity, debt to equity are such      a relationship in the opposite direction. The net profit margin and 
price per book value are relationship is moving in the same direction. However, the return on asset not 
correlated to the returns with dividend yields. 
 

Keywords : Financial Ratios, Dividend Yields 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DP
U



บทน า 
 

       จากเศรษฐกิจในปี 2557 ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ในไตรมาสแรกของปี 2557 ติด
ลบร้อยละ 0.6 เม่ือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีท่ีแลว้ (YoY) และเม่ือปรับผลของฤดูกาลออกแลว้ 
ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศในไตรมาสแรกปรับตวัลดลงจากไตรมาสสุดทา้ยของปี 2556  ร้อยละ 2.1 
(QoQ  SA) ในขณะท่ีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจยงัอยูใ่นเกณฑ์ดีโดยอตัราการวา่งงานยงัอยูใ่นระดบัต ่า
ร้อยละ 0.9 อตัราเงินเฟ้อเท่ากบัร้อยละ 2.0 และดุลบญัชีเดินสะพดัเกินดุล 2.67 แสนลา้นบาท หรือคิด
เป็นร้อยละ 8.8 ของ GDP (ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2557) 
แนวโนม้เศรษฐกิจและเงินเฟ้อเศรษฐกิจไทยปี 2557 และปี 2558 ขยายตวัต ่ากวา่ประมาณการคร้ังก่อน
ค่อนขา้งมาก ขณะท่ีแรงกดดนัเงินเฟ้อลดลงตามราคาพลงังานเป็นส าคญัเศรษฐกิจไทยฟ้ืนตวัช้ากว่าท่ี
เคยประเมินไวโ้ดยเฉพาะในไตรมาสท่ี 3 ปี 2557 เน่ืองจากแรงขบัเคล่ือนจากการส่งออกสินคา้และ
บริการมีจ ากดั การใชจ่้ายภาคเอกชนขยายตวัอยา่งค่อยเป็นค่อยไปเพราะมีขอ้จ ากดัจากรายไดเ้กษตรกร 
และภาระหน้ีครัวเรือน ความเส่ียงส าคญัท่ีอาจท าให้เศรษฐกิจไทยขยายตวัต ่ากวา่ท่ีประเมินไวใ้นกรณี
ฐานมาจากเศรษฐกิจโลกท่ีอาจฟ้ืนตวัช้ากว่าคาด โดยเฉพาะเศรษฐกิจกลุ่มประเทศยุโรป ญ่ีปุ่น และ
เอเชีย ท่ีการฟ้ืนตวัในช่วงท่ีผ่านมาเป็นไปอยา่งเปราะบาง ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินคา้ของ
ไทย รวมทั้งราคาสินคา้เกษตรและรายไดเ้กษตรกร และท าให้การฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจไทยล่าชา้ออกไป
อีก (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2557) การลงทุนในหลกัทรัพยเ์ป็นทางเลือกในการลงทุนท่ีส าคญัวิธีหน่ึง
ในปัจจุบัน จะเห็นได้จากจ านวนนักลงทุนท่ีเพิ่มข้ึน ส่ิงท่ีดึงดูดนักลงทุนให้เข้ามาลงทุนในตลาด
หลกัทรัพยคื์อ ผลตอบแทนท่ีคุม้ค่า นักลงทุนจะได้รับผลตอบแทนท่ีคุม้ค่า ตอ้งพิจารณาปัจจยัหลาย
ประการดว้ยกนั เน่ืองจากผูล้งทุนตอ้งเผชิญกบัความเส่ียงของการลงทุน ภายใตส้มมติฐานท่ีว่าความ
เส่ียงสูงผลตอบแทนก็สูงดว้ย ซ่ึงนกัลงทุนก็จะมีทศันคติท่ีแตกต่างกนั บางคนคาดหวงัก าไรจากการซ้ือ
ขายหลกัทรัพย ์เงินปันผล หรือสิทธิในการซ้ือหุ้นเพิ่มทุน เป็นตน้ ส าหรับนกัลงทุนท่ีไม่ค่อยมีความรู้
เร่ืองเศรษฐกิจ ไม่ค่อยมีเวลาติดตามข่าวสาร ไม่เขา้ใจวิธีการลงทุนในตลาดหลกัทรัพย ์แต่มีความสนใจ
ท่ีจะลงทุนซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย นกัลงทุนบางกลุ่มจะให้ความส าคญั
กบัหลกัทรัพยท่ี์มีการจ่ายเงินปันผลให้กบัผูถื้อหุ้น โดยท่ีหลกัทรัพยท่ี์มีการประกาศจ่ายเงินปันผลจะมี
ผลต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์ปัจจยัอีกประการหน่ึงส าหรับการเลือกลงทุนของนกัลงทุน คือ 
การพิจารณาเลือกลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีน่าสนใจในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซ่ึง
จ าเป็นตอ้งอาศยัการพิจารณาสภาวะแวดลอ้มต่างๆ เพื่อน ามาพิจารณาตดัสินใจลงทุน โดยผูว้ิจยัพบว่า
หมวดธุรกิจส่ือและส่ิงพิมพเ์ป็นอีกหมวดธุรกิจหน่ึงท่ีน่าสนใจ เห็นไดจ้ากภาพรวมในปีท่ีผา่นมา ธุรกิจ
ส่ือและส่ิงพิมพ์ไทยมีเป้าหมายมุ่งสู่การเป็นศูนยก์ลางการพิมพข์องอาเซียน โดยเป็นอุตสาหกรรมท่ี
เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจหลากหลายภาคส่วน ทั้งโรงพิมพ ์อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ ส่ือทั้งท่ีเป็นหนงัสือพิมพ์
และนิตยสาร ธุรกิจโฆษณา ออกแบบ และธุรกิจการกระจายส่ือส่ิงพิมพท่ี์เก่ียวขอ้งกบัระบบโลจิสติกส์ 

DP
U



(หนงัสือพิมพแ์นวหนา้, 2556) ส าหรับดา้นส่ือโฆษณาในปีท่ีผา่นมา พบวา่ หลายช่องลงทุนเพิ่มเติม หวงั
ขยายฐานผูช้ม ปรับราคาโฆษณา นอกจากน้ียงัมีปัจจยัสนับสนุนจากการเติบโตของจ านวนผูใ้ช้งาน
อินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดีย ส่งผลให้มีสินคา้และเอเยนซีสนใจใชง้บผา่นดิจิทลัออนไลน์เพิ่มข้ึนทั้งน้ี
ความคืบหนา้ของการสร้างสถานีส่งสัญญาณในปีท่ีผา่นมาสามารถออกอากาศสัญญาณทีวีไดค้รอบคลุม 
24 จงัหวดั ครัวเรือนไทยสามารถรับชมได ้17.6 ลา้นครัวเรือน หรือคิดเป็น 80% ของจ านวนครัวเรือน
ทั้งหมด 22.9 ล้านครัวเรือน ในปี 2558 จะมีสถานีส่งเพิ่มอีก 15 จงัหวดั ท าให้การรับชมทีวีดิจิทลั
ครอบคลุม 90-95% ของครัวเรือน (กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, 2558) จากขอ้มูลและเหตุผลต่างๆ ดงักล่าว
ขา้งตน้ แสดงให้เห็นว่าการลงทุนในหลกัทรัพยต์อ้งอาศยัขอ้มูลเพื่อให้การตดัสินใจลงทุนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกบัเงินปันผลโดยศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วน 
ทางการเงิน (Financial Statement) กบัอตัราผลตอบแทนการจ่ายเงินปันผล (Dividend Yield) ของบริษทั 
จดทะเบียนในหมวดธุรกิจส่ือและส่ิงพิมพ์โดยใช้ขอ้มูลจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ว่ามี
ความสัมพนัธ์กันหรือไม่ในรูปแบบใด เพื่อประโยชน์ในการเลือกท่ีจะน าอตัราส่วนทางการเงินท่ี
เก่ียวขอ้ง ไปวเิคราะห์และพิจารณาประกอบการลงทุนอยา่งเป็นระบบ และมีเหตุผลต่อไป  

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 

      เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วนทางการเงินกบัอตัราผลตอบแทนการจ่ายเงินปันผล
ของบริษทัท่ีด าเนินธุรกิจในหมวดธุรกิจส่ือและส่ิงพิมพท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 

โดยก าหนดตวัแปรอิสระ (Independent Variable) ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ดงัน้ี 
 

                           ตัวแปรอสิระ                                                                    ตัวแปรตาม 
  
 
 

 
 

 
 

 
 

อตัราส่วนทางการเงิน 

- อตัราก าไรขั้นตน้ 

- อตัราก าไรสุทธิ 

- อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้   

- อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์

- อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น      

- อตัราส่วนราคาปิดต่อมูลค่าหุน้ทางบญัชี 

 

 

- อตัราผลตอบแทนการจ่ายเงินปันผล DP
U



 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 

สมมติฐานที ่1  
 HA1  :  อตัราก าไรขั้นตน้ไม่มีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนการจ่ายเงินปันผล 
 HA2  :  อตัราก าไรขั้นตน้มีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนการจ่ายเงินปันผล 
สมมติฐานที ่2 
  HB1  :  อตัราก าไรสุทธิไม่มีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนการจ่ายเงินปันผล 
 HB2  :  อตัราก าไรสุทธิมีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนการจ่ายเงินปันผล 
สมมติฐานที ่3 
 HC1  :  อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ไม่มีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนการจ่ายเงินปันผล 
 HC2  :  อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้มีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนการจ่ายเงินปันผล 
สมมติฐานที ่4 
 HD1   :  อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยไ์ม่มีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนการจ่ายเงินปันผล 
 HD2  : อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยมี์ความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนการจ่ายเงินปันผล 
สมมติฐานที ่5 
 HE1  : อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ไม่มีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทน        
                           การจ่ายเงินปันผล 
 HE2  : อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้มีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทน        
                           การจ่ายเงินปันผล 
สมมติฐานที ่6 
 HF1  :  อตัราส่วนราคาปิดต่อมูลค่าหุน้ทางบญัชีไม่มีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทน 
                            การจ่ายเงินปันผล 
 HF2  :  อตัราส่วนราคาปิดต่อมูลค่าหุน้ทางบญัชีมีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทน 
                            การจ่ายเงินปันผล  
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
 

      การวจิยั เร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วนทางการเงินกบัอตัราผลตอบแทนการจ่ายเงินปัน
ผลของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ศึกษากรณีหมวดธุรกิจส่ือและส่ิงพิมพ ์
เป็นการน าขอ้มูลท่ีไดร้วบรวมมาท าการทดสอบสมมติฐานดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS for 
Windows ในการวดัความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วนทางการเงินกบัอตัราส่วนผลตอบแทนการจ่ายเงินปัน
ผล ผูว้จิยัด าเนินการวจิยัโดยมีวธีิด าเนินการวจิยั ดงัต่อไปน้ี 
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1. ประชากรและวธีิการเลอืกกลุ่มตัวอย่าง 
      ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยั คือ บริษทัในหมวดธุรกิจส่ือและส่ิงพิมพบ์ริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ านวน 29 บริษทั และกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นงานวิจยั จ  านวน 10 บริษทั ซ่ึงมี
เกณฑ์ในการคดัเลือก  โดยคดัเลือกขอ้มูลเฉพาะบริษทัจดทะเบียนในหมวดธุรกิจส่ือและส่ิงพิมพข์อง
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย คดัเลือกขอ้มูลเฉพาะบริษทัท่ีมีการจ่ายเงินปันผลต่อเน่ืองตั้งแต่ปี 
2553 - 2557 เป็นเวลา 5 ปี และเป็นบริษทัท่ีมีการรายงานงบการเงินประจ าปีอยา่งต่อเน่ืองมีการประกาศ
จ่ายเงินปันผล เป็นตวัเงินเท่านั้นไม่รวมถึงการประกาศจ่ายหุน้ปันผลในปี 2553 – 2557 

2. ขั้นตอนการด าเนินงานวจัิย 
การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับอัตรา

ผลตอบแทนการจ่ายเงินปันผลของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ศึกษากรณี
หมวดธุรกิจส่ือและส่ิงพิมพ ์โดยมีวธีิการด าเนินการวจิยั ดงัน้ี 

2.1 ศึกษางานวิจัยในประเทศและต่างประเทศท่ีเก่ียวข้องกับความสัมพนัธ์ระหว่าง
อตัราส่วนทางการเงินกบัอตัราผลตอบแทนการจ่ายเงินปันผลในธุรกิจประเภทต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความ
เขา้ใจในการศึกษา 

2.2 ศึกษาลกัษณะทัว่ไปของหมวดธุรกิจส่ือและส่ิงพิมพท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยเพื่อเลือกกลุ่มตวัอยา่งท่ีจะใชใ้นการวจิยัไดอ้ยา่งเหมาะสม 

2.3 เก็บรวบรวมข้อมูลจากงบการเงินและข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษัทท่ี
ท าการศึกษาตั้งแต่ปี 2553-2557 

2.4 ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลทุติยภูมิท่ีไดจ้ากงบการเงินของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS for Windows โดยแบ่งไดด้งัน้ี 

2.4.1 การหาค่าต ่าสุด (Minimum) ค่าสูงสุด (Maximum) ค่าเฉล่ียเลขคณิต (Mean) 
แ ล ะ 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การน าเสนอขอ้มูลในรูปแบบการบรรยายและสรุป
ผลการวจิยั 

2.4.2 การทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วนทางการเงินกบัอตัราผลตอบแทน 
การจ่ายเงินปันผลของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยการวิเคราะห์หาค่า 
การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

2.5 สรุปผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อตอบสมมติฐานการวจิยั 
3. การรวบรวมข้อมูล 
ขอ้มูลท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ซ่ึงขอ้มูลทัว่ไปท่ีใช้ ใน

การศึกษาไดม้าจากงานวิทยานิพนธ์ บทความ วารสาร ต าราวิชาการวิจยัทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
เพื่อท าความเขา้ใจเก่ียวกบัตวัแบบท่ีน ามาศึกษา ส่วนขอ้มูลทางดา้นการเงินไดม้าจากตลาดหลกัทรัพย์
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แห่งประเทศไทย คือ งบการเงินรวม เน่ืองจากงบการเงินรวมเป็นงบการเงินท่ีกลุ่มกิจการน าเสนอ
เสมือนวา่เป็นกิจการเดียวกนั หรืองบการเงินเฉพาะ (กรณีท่ีไม่มีบริษทัย่อย) ซ่ึงประกอบดว้ย งบแสดง
ฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงินซ่ึงเป็นการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลจากงบการเงินและขอ้มูลการจ่ายเงินปันผลของบริษทัท่ีท าการศึกษารายปี ตั้งแต่ ปี 
2553-2557 

4. เคร่ืองมือการวจัิย 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัในคร้ังน้ีเป็นการรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิแบ่งเป็น 2 ขอ้ ดงัน้ี 

4.1  ตวัแปรอิสระท่ีใช้ในการค านวณทางการเงินจ านวน  6  ตวัแปร รวบรวมขอ้มู ลงบ
การเงินรายปีตั้งแต่ปี 2553-2557 (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2558) 

4.1.1  อตัราก าไรขั้นตน้ (Gross  Profit  Margin : GPM) 
4.1.2  อตัราก าไรสุทธิ (Net Profit Margin : NPM)  
4.1.3  อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (Return on Equity : ROE)  
4.1.4  อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(Return on Asset : ROA)  
4.1.5  อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (Debt/Equity Ratio : D/E)  
4.1.6  อตัราส่วนราคาปิดต่อมูลค่าหุน้ทางบญัชี (Price/Book Value Ratio : P/BV)  

4.2  ตวัแปรตาม คือ อตัราผลตอบแทนการจ่ายเงินปันผล (Dividend Yield : DVD. Yield)  
รวบรวมขอ้มูลงบการเงินรายปีตั้งแต่ปี 2553-2557  

5. สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
5.1  สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นวิธีการบรรยายลกัษณะของส่ิงท่ี

ตอ้งการศึกษา ซ่ึงในงานวจิยัไดใ้ชส้ถิติเชิงพรรณนาส าหรับขอ้มูลเชิงปริมาณ ไดแ้ก่  
5.1.1  ค่าต ่าสุด (Minimum: Min) 
5.1.2  ค่าสูงสุด (Maximum: Max) 
5.1.3  ค่าเฉล่ียเลขคณิต (Mean) 
5.1.4  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

5.2  สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เป็นเทคนิคท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลจากกลุ่ม
ตวัอย่าง (Sample) ซ่ึงเป็นขอ้มูลเพียงบางกลุ่มหรือบางส่วนของประชากร แล้วน าขอ้สรุปท่ีได้ไป
คาดคะเนหรือสรุปอา้งอิงถึงลกัษณะของประชากร (Population) ทั้งกลุ่ม ซ่ึงเราเรียกกลุ่มตวัอยา่งเหล่าน้ี
ว่าตัวแทนของประชากร โดยท าการวิเคราะห์หาค่าการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis)  เพื่อตรวจสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระหลายตวักบัตวัแปรตาม ซ่ึงตวัแปรอิสระและ
ตวัแปรตามเป็นตวัแปรเชิงปริมาณ ผูว้ิจยัจึงน าเทคนิคดังกล่าวมาใช้ทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis 
Testing) 
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6. การวเิคราะห์ข้อมูล 
      ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลทุติยภูมิท่ีไดจ้ากงบการเงินของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS for Windows โดยแบ่งไดด้งัน้ี  

6.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นวิธีการบรรยายลกัษณะของส่ิงท่ีตอ้งการ
ศึกษา ซ่ึงในงานวจิยัไดใ้ชส้ถิติเชิงพรรณนาส าหรับขอ้มูลเชิงปริมาณ ไดแ้ก่ การหาค่าต ่าสุด (Minimum: 
Min) ค่าสูงสุด (Maximum: Max) ค่าเฉล่ียเลขคณิต (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 

6.2 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เป็นเทคนิคท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลจาก
กลุ่มตวัอยา่ง (Sample)  ซ่ึงเป็นขอ้มูลเพียงบางกลุ่มหรือบางส่วนของประชากร แลว้น าขอ้สรุปท่ีไดไ้ป
คาดคะเนหรือสรุปอา้งอิงถึงลกัษณะของประชากร (Population) ทั้งกลุ่ม ซ่ึงเราเรียกกลุ่มตวัอยา่งเหล่าน้ี
วา่ตวัแทน  ของประชากร โดยท าการหาค่าการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อ
ตรวจสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระหลายตวัซ่ึงตวัแปรอิสระและตวัแปรตามเป็นตวัแปรเชิง
ปริมาณ ผูว้จิยัจึงน าเทคนิคดงักล่าวมาใชท้ดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing) 
 

ผลการวจัิย 
 

งานวจิยัคร้ังน้ีท าการศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วนทางการเงินกบัอตัราผลตอบแทน
การจ่ายเงินปันผลของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ศึกษากรณีหมวดธุรกิจ
ส่ือและส่ิงพิมพ ์ สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 

1. ผลการวเิคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานของตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม สรุปผลดงัน้ี 
1.1 อตัราก าไรขั้นตน้ (GPM) ของหมวดธุรกิจส่ือและส่ิงพิมพ ์มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 36.50  มีค่า

ต ่าสุดอยูท่ี่ 19.56 มีค่าสูงสุดอยูท่ี่ 53.27 และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูท่ี่ 13.23709 
1.2 อตัราก าไรสุทธิ (NPM) ของหมวดธุรกิจส่ือและส่ิงพิมพ ์มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 13.1276 มีค่า

ต ่าสุดอยูท่ี่  -0.03 มีค่าสูงสุดอยูท่ี่ 29.40 และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูท่ี่ 8.55859 
1.3 อตัราผลตอบแทนของผูถื้อหุ้น (ROE) ของหมวดธุรกิจส่ือและส่ิงพิมพ ์มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี     

14.9686  มีค่าต ่าสุดอยูท่ี่ -0.41 มีค่าสูงสุดอยูท่ี่  54.24 และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูท่ี่ 14.78458 
1.4 อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ (ROA) ของหมวดธุรกิจส่ือและส่ิงพิมพ ์ มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 

14.6586 มีค่าต ่าสุดอยูท่ี่ 4.13 มีค่าสูงสุดอยูท่ี่ 54.13 และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูท่ี่ 14.33347 
1.5 อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (D/E) ของหมวดธุรกิจส่ือและส่ิงพิมพ ์มีค่าเฉล่ีย

อยูท่ี่ 0.6636 เท่า มีค่าต ่าสุดอยูท่ี่ 0.24 มีค่าสูงสุดอยูท่ี่ 1.90 และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูท่ี่ 0.50005 
1.6 อตัราส่วนราคาปิดต่อมูลค่าหุ้นทางบญัชี (P/BV) ของหมวดธุรกิจส่ือและส่ิงพิมพ ์ มี

ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.0308 มีค่าต ่าสุดอยู่ท่ี 0.76 มีค่าสูงสุดอยู่ท่ี 14.09 และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยู่ท่ี 
3.94248 
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1.7 อตัราผลตอบแทนการจ่ายเงินปันผล  (DVD. Yield) ของหมวดธุรกิจส่ือและส่ิงพิมพ ์         
มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 5.2228 มีค่าต ่าสุดอยู่ท่ี 3.90 มีค่าสูงสุดอยู่ท่ี 7.71 และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยู่ท่ี 
1.31633 

 

2. ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินกบัอตัราผลตอบแทนการจ่าย           
เงินปันผล ดงัตารางท่ี 1 ดงัน้ี 

 

ตารางที่ 1   ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินกบัอตัราผลตอบแทนการจ่ายเงิน
ปันผล 

ตัวแปร Standardized Coefficients Beta t-value p-value 
อตัราก าไรขั้นตน้ -0.777 -6.796 0.007* 
อตัราก าไรสุทธิ 3.333 10.621 0.002* 
อตัราผลตอบแทนของผูถื้อหุ้น -5.104 -7.352 0.005* 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ -1.791 -2.251     0.110 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ -0.758 -5.073 0.015* 
อตัราส่วนราคาปิดต่อมูลค่าหุ้นทางบญัชี 4.197 4.073 0.027* 

หมายเหตุ : n = 10, R = 0.995, R2 = 0.989, F = 46.567, p-value = 0.005 
*มีนยัส าคญัท่ี 0.05 
 

1. อตัราก าไรขั้นตน้มีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนการจ่ายเงินปันผล พบวา่ p-value ของ
อตัราก าไรขั้นตน้มีค่าเท่ากบั 0.007 ซ่ึงมีค่าไม่เกินระดับนัยส าคญัท่ีก าหนด ส่วนสัมประสิทธ์ิความ
ถดถอยมาตรฐาน (Beta) มีค่าเท่ากบั -0.777 หมายความว่า ถา้อตัราก าไรขั้นตน้ เพิ่มข้ึน 1 หน่วย จะท า
ให้อตัราผลตอบแทนการจ่ายเงินปันผล ลดลง 0.777 แสดงวา่ ตวัแปรอตัราก าไรขั้นตน้มีความสัมพนัธ์
ทิศทางตรงกนัข้ามกบัอตัราผลตอบแทนการจ่ายเงินปันผลท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 ดังนั้น จึงยอมรับ  
HA2 ปฏิเสธ HA1  

2. อตัราก าไรสุทธิมีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนการจ่ายเงินปันผลพบวา่ p-value ของ
อตัราก าไรสุทธิมีค่าเท่ากบั 0.002 ซ่ึงมีค่าไม่เกินระดบันยัส าคญัท่ีก าหนด ส่วนสัมประสิทธ์ิความถดถอย
มาตรฐาน (Beta) มีค่าเท่ากบั 3.333 หมายความว่า ถา้อตัราก าไรสุทธิเพิ่มข้ึน 1 หน่วย จะท าให้อตัรา
ผลตอบแทนการจ่ายเงินปันผลเพิ่มข้ึน 3.333 แสดงว่าตวัแปรอตัราก าไรสุทธิมีความสัมพนัธ์ทิศทาง
เดียวกนักบัอตัราผลตอบแทนการจ่ายเงินปันผลท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ดงันั้น จึงยอมรับ HB2 ปฏิเสธ 
HB1 
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3.  อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้มีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนการจ่ายเงินปันผล พบวา่ p-
value ของอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้นมีค่าเท่ากบั 0.005 ซ่ึงมีค่าไม่เกินระดบันยัส าคญัท่ีก าหนด ส่วน
สัมประสิทธ์ิความถดถอยมาตรฐาน (Beta) มีค่าเท่ากบั -5.104 หมายความวา่ ถา้อตัราผลตอบแทนผูถื้อ
หุ้น เพิ่มข้ึน 1 หน่วย จะท าให้อตัราผลตอบแทนการจ่ายเงินปันผล ลดลง 5.104 แสดงวา่ตวัแปรอตัรา
ผลตอบแทนผูถื้อหุน้ มีความสัมพนัธ์ทิศทางตรงกนัขา้มกบัอตัราผลตอบแทนการจ่ายเงินปันผลท่ีระดบั
นยัส าคญั 0.05 ดงันั้น      จึงยอมรับ HC2 ปฏิเสธ HC1 

4. อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ไม่มีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนการจ่ายเงินปันผล
พบวา่ p-value ของอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้มีค่าเท่ากบั 0.110 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ระดบันยัส าคญัท่ีก าหนด 
ดงันั้น    จึงยอมรับ HD1 ปฏิเสธ HD2 เน่ืองจากตวัแปรอิสระไม่สัมพนัธ์กบัตวัแปรตาม 

5. อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นมีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนการจ่ายเงินปัน
ผล พบว่า p-value ของอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นมีค่าเท่ากบั 0.015 ซ่ึงมีค่าไม่เกินระดบั
นยัส าคญั      ท่ีก าหนด  ส่วนสัมประสิทธ์ิความถดถอยมาตรฐาน (Beta) มีค่าเท่ากบั -0.758 หมายความ
วา่ ถา้อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น เพิ่มข้ึน 1 หน่วย จะท าให้อตัราผลตอบแทนการจ่ายเงินปัน
ผล ลดลง 0.758  แสดงวา่ตวัแปรอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้นมีความสัมพนัธ์ทิศทางตรงกนัขา้มกบัอตัรา
ผลตอบแทน            การจ่ายเงินปันผลท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ดงันั้น จึงยอมรับ HE2 ปฏิเสธ HE1 

6. อตัราส่วนราคาปิดต่อมูลค่าหุ้นทางบญัชีมีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนการจ่ายเงิน
ปันผล พบว่า p-value ของอตัราส่วนราคาปิดต่อมูลค่าหุ้นทางบญัชีมีค่าเท่ากบั 0.027 ซ่ึงมีค่าไม่เกิน
ระดบันยัส าคญั ท่ีก าหนด ส่วนสัมประสิทธ์ิความถดถอยมาตรฐาน (Beta) มีค่าเท่ากบั 4.197 หมายความ
วา่ ถา้อตัราส่วน ราคาปิดต่อมูลค่าหุ้นทางบญัชีเพิ่มข้ึน 1 หน่วย จะท าให้อตัราผลตอบแทนการจ่ายเงิน
ปันผลเพิ่มข้ึน 4.197  แสดงว่าตวัแปรอตัราส่วนราคาปิดต่อมูลค่าหุ้นทางบญัชีมีความสัมพนัธ์ทิศทาง
เดียวกบัอตัราผลตอบแทนการจ่ายเงินปันผลท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ดงันั้น จึงยอมรับ HF2 ปฏิเสธ HF1 

 

ตารางที ่2 ผลการทดสอบสมมติฐานในภาพรวม 

ตัวแปรอสิระ ผลการทดสอบสมมติฐาน 
อตัราก าไรขั้นตน้ สัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนการจ่ายเงินปันผล 
อตัราก าไรสุทธิ สัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนการจ่ายเงินปันผล 
อตัราผลตอบแทนของผูถื้อหุ้น สัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนการจ่ายเงินปันผล 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ ไม่สัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนการจ่ายเงินปันผล 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ สัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนการจ่ายเงินปันผล 
อตัราส่วนราคาปิดต่อมูลค่าหุ้นทางบญัชี สัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนการจ่ายเงินปันผล 
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สรุปผล 
 

การวจิยั เร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วนทางการเงินกบัอตัราผลตอบแทนการจ่ายเงินปัน
ผลของบริษทัท่ีด าเนินธุรกิจในหมวดธุรกิจส่ือและส่ิงพิมพ์ ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย สามารถสรุปผล ไดด้งัน้ี 
 อตัราส่วนทางการเงินท่ีมีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนการจ่ายเงินปันผลของบริษทัท่ี
ด าเนินธุรกิจในหมวดธุรกิจส่ือและส่ิงพิมพท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดว้ยระดบั
นยัส าคญั  ท่ี 0.05 คือ  อตัราก าไรขั้นตน้ อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อ
หุน้ ซ่ึงความสัมพนัธ์ดงักล่าวเป็นไปในทิศทางตรงกนัขา้ม  ส่วนอตัราก าไรสุทธิ และอตัราส่วนราคาปิด
ต่อมูลค่าหุน้ทางบญัชี มีความสัมพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกนั  แต่อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยไ์ม่
มีความสัมพนัธ์ ต่อผลตอบแทนของหลกัทรัพยข์องบริษทัท่ีด าเนินธุรกิจในหมวดธุรกิจส่ือและส่ิงพิมพ์
ท่ีจดทะเบียนใน ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

อภิปรายผล 
 

การวจิยั เร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วนทางการเงินกบัอตัราผลตอบแทนการจ่ายเงินปัน
ผลของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ศึกษากรณีหมวดธุรกิจส่ือและส่ิงพิมพ ์
สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
 ผลวจิยัแสดงให้เห็นวา่ อตัราก าไรขั้นตน้ อตัราผลตอบแทนของผูถื้อหุ้น และอตัราส่วนหน้ีสิน
ต่อส่วนของผูถื้อหุน้ มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัอตัราผลตอบแทนการจ่ายเงินปันผลอยา่ง
มีนยัส าคญั  ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่ อตัราก าไรขั้นตน้ อตัราผลตอบแทนของผูถื้อหุ้น และอตัราส่วนหน้ีสิน
ต่อ ส่วนของผูถื้อหุน้เพิ่มข้ึน จะส่งผลใหอ้ตัราผลตอบแทนการจ่ายเงินปันผลลดลง ส่วนอตัราก าไรสุทธิ 
และอตัราส่วนราคาปิดต่อมูลค่าหุน้ทางบญัชีมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัอตัราผลตอบแทนการ
จ่าย   เงินปันผลอยา่งมีนยัส าคญั ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่อตัราก าไรสุทธิ และอตัราส่วนราคาปิดต่อมูลค่าหุ้น
ทางบญัชีเพิ่มข้ึน จะส่งผลใหอ้ตัราผลตอบแทนการจ่ายเงินปันผลเพิ่มข้ึน ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีมีประโยชน์ต่อ
การลงทุน 

ผลการวจิยัน้ีสอดคลอ้งกบั (เจริญชยั  ยิ่งปัญญาโชค, 2553) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งเงินปัน
ผลและอตัราส่วนทางการเงินของบริษทัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีพบว่า ก าไรสุทธิต่อ
ยอดขาย (NPM) ผลตอบแทนต่อส่วนของเจา้ของ (ROE) มีความสัมพนัธ์ตามกนักบัเงินปันผล เฉพาะ
กลุ่มบริษทัท่ีมีมูลค่าตลาดระดบัต ่า (Small Market Capitalization) เท่านั้น งานวิจยัของ (ธญัญา  เจริญ
ภกัดี, 2553) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราผลตอบแทนการจ่ายเงินปันผล กบัอตัราส่วนทางการเงิน
ของบริษัทประเภท ธุรกิจโรงแรมท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพบว่า อตัรา
ผลตอบแทนการจ่ายเงิน         ปันผล มีความสัมพนัธ์กบัอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น DTE 
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อย่างมีนยัส าคญั รวมทั้งงานวิจยัของ (วิสา รัตตประดิษฐ์, 2552) ท่ีศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัรา
ผลตอบแทนการจ่ายปันผลกับอตัราส่วนทางการเงินของบริษทัจดทะเบียนในหมวดธุรกิจส่ือ และ
ส่ิงพิมพ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พบว่าอตัราผลตอบแทนการจ่ายปันผลมีความสัมพนัธ์กับ
อตัราส่วนราคาปิดต่อมูลค่าหุน้ทางบญัชี PBV 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการศึกษาไปใช้ 
1.1 การศึกษาคร้ังน้ีมีขอบเขตครอบคลุมเฉพาะกลุ่มส่ือและส่ิงพิมพ์ของบริษัทท่ีจด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเท่านั้น ดงันั้นผลการวิจยัท่ีไดจ้ากการศึกษาคร้ังน้ีจึงไม่
สามารถอธิบายไดก้บัผลการด าเนินงานของบริษทักลุ่มอ่ืน ๆ ได ้ 

1.2 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์โดยค านึงถึงขอ้มูลเชิงปริมาณตามตวัแบบท่ีใชใ้นการ
วิจยัเพียงอย่างเดียว มิได้ค  านึงถึงขอ้มูลในดา้นอ่ืน เช่น สภาวะสังคม การเมือง สภาพเศรษฐกิจ การ
แข่งขนัภายในอุตสาหกรรม วฏัจกัรของธุรกิจ เป็นตน้ 

2.   ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
2.1 การศึกษาคร้ังต่อไปควรมีการพิจารณาถึงหุน้ปันผลท่ีบริษทัไดป้ระกาศจ่ายดว้ย 
2.2 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบแนวโน้มของสภาวะเศรษฐกิจในขณะนั้น และแนวโน้ม

เศรษฐกิจ สภาวะเศรษฐกิจในอดีตเพื่อใหก้ารศึกษามีประสิทธิภาพมากข้ึน 
2.3 ควรมีการศึกษาโดยเพิ่มตวัแปรอิสระท่ีเก่ียวขอ้งให้มากยิ่งข้ึน จะส่งผลท าให้การศึกษา

นั้นไดผ้ลลพัธ์ และมีประสิทธิภาพในการวเิคราะห์มากยิง่ข้ึน 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินกบัอตัราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นในตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย กรณศึีกษา บริษทัทีถู่กประเมนิในระดับดีเยีย่มและระดับดี จาก

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 
RELATION BETWEEN FINANCIAL RATIO AND RETURN ON EQUITY IN 
STOCK EXCHANGE OF THAILAND CASE STUDIES WERE EVALUATED 

WITH THE EXCELLENT AND GOOD COMPANY OF INVESTORS 
ASSOCIATION THAILAND 

 
ปนัดดา  แก้วมณ ี 

 
บทคัดย่อ 

  การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วน

ทางการเงินทั้ง 7 ค่า คืออตัราส่วนราคาต่อมูลค่าหุ้นทางบญัชี (P/BV RATIO), อตัราส่วนราคาต่อก าไร

ต่อหุ้น (P/E RATIO),อตัราส่วนราคาต่อยอดขายต่อหุ้น(P/S RATIO),  อตัราส่วนก าไรต่อหุ้น (EPS) 

และอตัราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น (DIVIDENT YIELD) กบัอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้นและอตัราก าไร

สุทธิในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มตวัอย่างคือ บริษทัท่ีถูกประเมินในระดบั ดีเยี่ยม  จาก

สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ซ่ึงมีทั้งหมดจ านวน 74 บริษทั และบริษทัท่ีถูกประเมินในระดบั ดี จาก

สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ซ่ึงมีทั้งหมดจ านวน 41 บริษทั 

ค าส าคัญ: อตัราส่วนราคาต่อมูลค่าหุน้ทางบญัชี, อตัราส่วนราคาต่อก าไรต่อหุน้, อตัราส่วนราคาต่อ

ยอดขายต่อหุน้, อตัราส่วนก าไรต่อหุน้,อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น 
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Abstract 

His research aims To study the relationship between the relationship between financial ratios 

for the 7 value is the ratio of price to book value (P / BV RATIO), the ratio of price to earnings ratio 

(P / E RATIO), the ratio of price to sales per share (in. P / S RATIO), adjusted earnings per share 

(EPS) and the rate of dividend per share (DIVIDENT YIELD) on the rate of return on equity and net 

profit in the stock market. The samples The company was rated excellent by the Federation of 

Thailand. There are a total of 74 companies and corporations that were evaluated with the good of the 

Federation of Thailand. There are 41 companies 

Keyword: P/BV RATIO, P/E RATIO, P/S RATIO, EPS, DIVIDENT YIELD 
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บทน า      
    เป้าหมายการลงทุนถือเป็นหัวใจส าคญัในการลงทุนให้ประสบความส าเร็จ  เพราะเป้าหมายท่ี
ชดัเจนจะช่วยใหเ้ราก าหนดแนวทางการลงทุนไดง่้ายข้ึน ยิง่ปัจจุบนัทางเลือกในการลงทุนมีมากมาย การ
ลงทุนแบบไร้ทิศทาง ลงทุนตามข่าวสาร ตามกระแสอาจท าให้พลาดโอกาสดีๆ ท่ีเหมาะกบัตวัเราไป
อยา่งน่าเสียดาย   เม่ือมีปัจจยัหรือเหตุการณ์ใดท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนเกิดข้ึน  ก็เกิดความกงัวล 
หวาดวิตก กลวัความเสียหายจะเกิดข้ึนกบัการลงทุน   ท าให้เกิดความกดดนัและความเครียด ซ่ึงไม่เป็น
ผลดีต่อการลงทุนโดยรวมและต่อสุขภาพจิตของตนเอง ตรงกนัขา้ม หากเราพิจารณาการลงทุนอย่าง
รอบคอบ มีความอดทน เราก็จะพบวา่ความผนัผวนของตลาดในระยะสั้นจะไม่ส่งกระทบต่อพอร์ตการ
ลงทุนของเรามากนกั 

ส าหรับผูท่ี้มีเงินออมและตอ้งการจะบริหารเงินออมของตนให้เกิดประโยชน์นั้น นอกเหนือจาก
การฝากเงินไวก้บัธนาคารพาณิชยห์รือสถาบนัการเงินต่างๆ เพื่อรับผลตอบแทนในรูปของดอกเบ้ียเงิน
ฝากแลว้ ยงัมีทางเลือกอ่ืนๆส าหรับการบริหารเงินออมและการลงทุนอยา่งมีประสิทธิภาพไดอี้กหลายวิธี 
การลงทุนในตลาดหุ้นก็นบัเป็นทางเลือกหน่ึงของการลงทุนท่ีน่าสนใจ ซ่ึงผูมี้เงินออมมีโอกาสไดรั้บ
ผลตอบแทนจากการลงทุน ในอตัราท่ีสูงกวา่และหลากหลายรูปแบบกวา่ เม่ือเปรียบเทียบกบัการฝากเงิน
ในธนาคาร โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ในสถานการณ์ท่ีอตัราดอกเบ้ียเงินฝากลดต ่าลงอยา่งมากอยา่งในปัจจุบนั 
จึงไม่เป็นส่ิงจูงใจในต่อการฝากเงิน ส าหรับผูท่ี้มีเงินออมเหลืออยู่แล้วนั้น จะถือเงินไวเ้ฉยๆ โดยไม่
บริหารการเงินการลงทุนอะไรเลยก็คงจะไม่เหมาะนกั ดงันั้นจึงควรพิจารณาหาช่องทางการลงทุนอ่ืนๆ 
เพื่อเพิ่มพนูผลตอบแทนจากเงินออมของตนจะดีกวา่ 
  ดงันั้น การลงทุนในตลาดหุ้น จึงเป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีเหมาะอย่างยิ่งส าหรับผูมี้เงินออม 
โดยเฉพาะผูท่ี้ตอ้งการความหลากหลายในการลงทุน ทั้งประเภทของสินคา้ท่ีจะลงทุน ผลตอบแทนจาก
การลงทุน เพราะในตลาดหุ้น มีสินค้าหรือตราสารการลงทุนหลายประเภท ซ่ึงออกโดย บริษัทท่ี
ประกอบธุรกิจในหลายประเภทอุตสาหกรรม ส าหรับให้เลือกลงทุนไดต้ามความตอ้งการ ทั้งน้ี การเขา้
มาลงทุน และถือหุ้นในกิจกิจการใดๆก็ตามในตลาดหลกัทรัพย ์จะเกิดผลประโยชน์หลายประการ ทั้ง
ต่อตนเอง และต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม เพราะเราจะไดมี้โอกาสเขา้ไปมีส่วนร่วมเป็นเจา้ของกิจการ
ต่างๆท่ีมีศกัยภาพ หรือธุรกิจท่ีมีแนวโนม้การเติบโตท่ีดี และมีโอกาสไดรั้บผลตอบแทนทางการเงินจาก
การลงทุนในรูปแบบต่างๆ เช่น ไดรั้บเงินปันผล สิทธิในการจองซ้ือหุ้นออกใหม่ หรือ ก าไรจากการซ้ือ
ขายหลกัทรัพย ์เป็นตน้ นอกจากน้ี การลงทุนในตลาดหุ้นยงัถือไดว้า่มีบทบาทในการร่วมเป็นส่วนหน่ึง
ท่ีจะสนบัสนุนการพฒันาตลาดทุนและระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอีกดว้ย แต่อย่างไรก็ตาม 
การลงทุนย่อมมีความเส่ียงตามมาด้วยเสมอ ดงันั้นผูล้งทุนจึงควรศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์ต่างๆท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการลงทุนอยา่งละเอียด จะช่วยให้ผูล้งทุนสามารถบริหารความเส่ียงจากการลงทุนให้อยูใ่น
ระดบัท่ีเหมาะสม และสามารถไดรั้บผลตอบแทนจากการลงทุนในระดบัท่ีน่าพึงพอใจตามท่ีคาดหวงัได ้
ในสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนั การเลือกลงทุนในหลกัทรัพยเ์ป็นส่ิงส าคญั เพื่อให้ได้ผลตอบแทนท่ี
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คุม้ค่าและเพียงพอต่อความตอ้งการ และในส่วนของผูถื้อหุ้นเป็นบุคคลท่ีมีความส าคญัยิ่งต่อบริษทัจด
ทะเบียน กล่าวคือเป็นเจา้ของเงินทุนท่ีใส่เขา้มาในบริษทั เพื่อให้บริษทัน าไปใชเ้ป็นเงินทุนในการหล่อ
เล้ียงและขยายกิจการใหเ้ติบโต กา้วหนา้ต่อไป แต่เน่ืองจากผูถื้อหุ้นไม่มีโอกาสไดเ้ขา้มาร่วมบริหารงาน
บริษทัอยา่งใกลชิ้ด ดงันั้น บริษทัตอ้งมีการจดัประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปี (Annual General Meeting 
“AGM”) ข้ึนปีละ 1 คร้ัง เพื่อท่ีจะให้ผูถื้อหุ้นไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการติดตามดูแลเงินทุนของตนเองท่ี
ใส่เขา้ไปในบริษทั  

การท่ีบริษทัจดทะเบียนให้ความส าคญักบั AGM สัญญาณท่ี บ่งบอกว่าบริษทัจดทะเบียนนั้น 
ค านึงถึงสิทธิของผูถื้อหุน้และการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอยา่งเท่าเทียมกนัมาก นอ้ยแค่ไหน ซ่ึงเร่ืองดงักล่าว
เป็นองค์ประกอบส าคญัของการมีบรรษทัภิบาลท่ีดี การท่ีจะ ส่งเสริมให้เกิด AGM ท่ีดีไดน้ั้น จะตอ้งมี
แรงผลกัดนัจากทั้งสองฝ่ายคือ ทั้งฝ่ายบริษทั และฝ่ายผูถื้อหุ้น ท่ีเล็งความส าคญัในเร่ืองน้ีร่วมกนั ฝ่าย
บริษทัควรใชโ้อกาสจาก AGM เพื่อประโยชน์ในการส่ือสารกบัผูถื้อหุ้นจ านวนมาก ๆ ไดพ้ร้อมกนัใน
คราวเดียวในลกัษณะส่ือสารแบบสองทาง (two-way communication) โดยให้ผูถื้อหุ้น ไดรั้บขอ้มูลท่ี
จ  าเป็นส าหรับติดตามการด าเนินงานของฝ่ายบริหาร รวมทั้งมีส่วนร่วมตดัสินใจในเร่ืองท่ีส าคญัของ
บริษทั เช่น แผนการด าเนินธุรกิจของบริษทั การเลือกตั้งกรรมการและการจ่ายเงินปันผล และฝ่ายผูถื้อ
หุ้นเอง ก็ตอ้งเขา้มามีบทบาทใน AGM อย่างจริงจงัดว้ย โดยเขา้ร่วมประชุมและใชสิ้ทธิออกเสียงเพื่อ
รักษาผลประโยชน์ของตน ทั้งน้ี ในการจดั AGM ฝ่ายบริษทั ควรค านึงถึงการอ านวยความสะดวกให้ฝ่าย
ผูถื้อหุ้นในการเขา้ร่วมประชุม หรือมอบฉันทะให้ผูอ่ื้นหากไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมด้วยตนเองได ้
รวมทั้งการเผยแพร่ขอ้มูลให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บทราบล่วงหน้า เพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการศึกษาขอ้มูลใน
หนงัสือนดัประชุมก่อนการใชสิ้ทธิ ออกเสียง หรือรวบรวมคะแนนเสียงจากผูถื้อหุน้รายอ่ืน 

ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินทั้ง 6 ค่า คืออตัราส่วน
ราคาต่อมูลค่าหุ้นทางบญัชี (P/BV RATIO), อตัราส่วนราคาต่อก าไรต่อหุ้น (P/E RATIO),อตัราส่วน
ราคาต่อยอดขายต่อหุ้น(P/S RATIO),  อตัราส่วนก าไรต่อหุ้น (EPS) และอตัราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น 
(DIVIDENT YIELD) กบัอตัราผลตอบแทนหุ้นสามญัและอตัราก าไรสุทธิในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย เน่ืองจากอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญัทั้ง 7 ค่าเป็นอตัราส่วนท่ีไดรั้บผลกระทบโดยตรง
ต่อราคาหลกัทรัพยล่์าสุดและช่วยในการหามูลค่าท่ีเหมาะสมของหุ้นแต่ละตวั  เน่ืองดว้ยอตัราส่วนทาง
การเงินทั้ง 7 ค่า มีส่วนประกอบของราคาตลาดและก าไรสุทธิ กรณีบริษทัท่ีถูกประเมินในระดบัดีเยี่ยม
และระดบัดี จากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย และเพื่อความชดัเจนอย่างเห็นไดช้ดั ผูว้ิจยัจึงมีการศึกษา
ความสัมพนัธ์และมีการเปรียบเทียบระหวา่ง บริษทัท่ีถูกประเมินในระดบัดีกบับริษทัท่ีถูกประเมินใน
ระดบัดีเยีย่ม วา่มีความแตกต่างกนัอยา่งไร  

การวจิยัในคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี  
1. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนราคาต่อมูลค่าหุ้นทางบญัชี (P/BV RATIO), 

อตัราส่วนราคาต่อก าไรต่อหุ้น (P/E RATIO),อตัราส่วนราคาต่อยอดขายต่อหุ้น หรือ (P/S RATIO),  
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อตัราส่วนก าไรต่อหุ้น (EPS) และอตัราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น (DIVIDENT YIELD) กบัอตัรา
ผลตอบแทนผูถื้อหุน้และอตัราก าไรสุทธิในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

2. เพื่อเป็นขอ้มูลใหก้บัผูท่ี้ตอ้งการจะลงทุนใหไ้ดใ้ชป้ระโยชน์ในการตดัสินสินท่ีจะเลือกลงทุน
ในหุน้ 
กรอบแนวความคิดในการวจัิย 
  ตวัแปรอิสระ (Independent Variable)                     ตวัแปรตาม (Dependent Variable) 

 
ทฤษฎใีนการวจัิย 
ความส าคญัของ AGM  
 ผูถื้อหุ้น เป็นบุคคลท่ีมีความส าคญัยิ่งต่อบริษทัจดทะเบียน กล่าวคือเป็นเจา้ของเงินทุนท่ีใส่เขา้มาใน
บริษทั เพื่อให้บริษทัน าไปใชเ้ป็นเงินทุนในการหล่อเล้ียงและขยายกิจการให้เติบโต กา้วหนา้ต่อไป แต่
เน่ืองจากผูถื้อหุ้นไม่มีโอกาสไดเ้ขา้มาร่วมบริหารงานบริษทัอยา่งใกลชิ้ด ดงันั้น กฎหมายจึงก าหนดให้
บริษทัตอ้งมีการจดัประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปี (Annual General Meeting “AGM”) ข้ึนปีละ 1 คร้ัง 
เพื่อท่ีจะให้ผูถื้อหุ้นไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการติดตามดูแลเงินทุนของตนเองท่ีใส่เขา้ไปในบริษทั การท่ี
บริษทัจดทะเบียนให้ความส าคญักบั AGM มากน้อยเพียงใด จึงเป็นสัญญาณท่ี บ่งบอกว่าบริษทัจด
ทะเบียนนั้น ค านึงถึงสิทธิของผูถื้อหุ้นและการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอยา่งเท่าเทียมกนัมาก นอ้ยแค่ไหน ซ่ึง
เร่ืองดงักล่าวเป็นองคป์ระกอบส าคญัของการมีบรรษทัภิบาลท่ีดี ทั้งน้ี กลไกท่ีจะ ส่งเสริมให้เกิด AGM 
ท่ีดีไดน้ั้น จะตอ้งมีแรงผลกัดนัจากทั้งสองฝ่ายคือ ทั้งฝ่ายบริษทั และฝ่ายผูถื้อหุ้น ท่ีเล็งความส าคญัใน
เร่ืองน้ีร่วมกนัโดย ฝ่ายบริษทัควรใชโ้อกาสจาก AGM เพื่อประโยชน์ในการส่ือสารกบัผูถื้อหุ้นจ านวน
มาก ๆ ไดพ้ร้อมกนัในคราวเดียวในลกัษณะส่ือสารแบบสองทาง (two-way communication) โดยให้ผู ้
ถือหุน้ ไดรั้บขอ้มูลท่ีจ  าเป็นส าหรับติดตามการด าเนินงานของฝ่ายบริหาร รวมทั้งมีส่วนร่วมตดัสินใจใน
เร่ืองท่ีส าคญัของบริษทั เช่น แผนการด าเนินธุรกิจของบริษทั การเลือกตั้งกรรมการและการจ่ายเงินปัน
ผล เป็นตน้ และฝ่ายผูถื้อหุน้เอง ก็ตอ้งเขา้มามีบทบาทใน AGMอยา่งจริงจงัดว้ย โดยเขา้ร่วมประชุมและ
ใช้สิทธิออกเสียงเพื่อรักษาผลประโยชน์ของตน ทั้งน้ี ในการจดั AGM ฝ่ายบริษทั ควรค านึงถึงการ
อ านวยความสะดวกให้ฝ่ายผูถื้อหุ้นในการเขา้ร่วมประชุม หรือมอบฉันทะให้ผูอ่ื้นหากไม่สามารถเขา้
ร่วมประชุมด้วยตนเองได้ รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูลให้ผูถื้อหุ้นได้รับทราบล่วงหน้า เพื่อให้มีเวลา
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เพียงพอในการศึกษาขอ้มูลในหนงัสือนดัประชุมก่อนการใชสิ้ทธิ ออกเสียง หรือรวบรวมคะแนนเสียง
จากผูถื้อหุน้รายอ่ืน 
ทบทวนวรรณกรรม  

ชาญณรงค ์ชยัพฒัน์(2549) ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหวา่ง SET Index กบั SET 50 Index และ
ใช้เป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์หรือพยากรณ์แนวโน้วของ SET 50 Index Futures ได้สรุป
ความสัมพนัธ์ระหวา่ง SET Index และ SET 50 Index ไวว้า่เม่ือใชส้ถิติ “สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบ
เพียรสัน” ในการทดสอบ ผลการทดสอบปรากฏว่าตวัแปร SET Index และ SET 50 Index มี
ความสัมพนัธ์กันในทิศทางเดียวกันสูงมากอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ 0.01 โดยมี “ค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์แบบเพียรสัน” เท่ากบั 0.991 หมายความว่า ตวัแปร SET Index และ SET 50 Index มี
ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัสูงมาก กล่าวคือ ถา้ SET Index เพิ่มข้ึน SET 50 Index เพิ่มข้ึนดว้ย หรือ
ถา้ SET Index ลดลง SET 50 Index ลดลงดว้ย      

แกว้มณี  อุทิรัมย ์(2556) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงิน กบัผลตอบแทนท่ี
คาดหมายของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กรณีศึกษากลุ่มอุตสาหกรรม
เทคโนโลยี จากขอ้มูลรายปีช่วงปี พ.ศ. 2553 – 2555 โดยใชอ้ตัราส่วนทางการเงินจ านวน 20 อตัราส่วน 
สถิติท่ีใช้ในการวิจยัประกอบดว้ย สถิติเชิงพรรณนา (Description statistics) เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูล
เบ้ืองตน้ และสถิติเชิงอนุมาน ผลจากการวิจยัสรุปว่าผลตอบแทนท่ีคาดหมาย (HPR) กบัอตัราส่วน
ทางการเงินทั้ง 20 อตัราส่วน มีความสัมพนัธ์ทั้งทางลบและทางบวกกบัอตัราแผลตอบแทนจากการ
ลงทุน (HPR) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ และไม่มีนยัส าคญัทางสถิต   

นนัทนา  สุนทรบุรุษ (2545) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างราคาตลาดของหุ้นและอตัราส่วน
ทางการเงินของหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมการส่ือสารในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จากขอ้มูล
รายไตรมาสท่ี 1 ของปี พ.ศ. 2545 ถึงไตรมาสท่ี 4 ของปี 2543 โดยอตัราส่วนท่ีน ามาพิจารณาไดแ้ก่ 
อตัราส่วนก าไรสุทธิต่อหุ้น อตัราส่วนเงินปันผลต่อหุ้น อตัราส่วนมูลค่าตามบญัชีต่อหุ้น อตัราส่วน
หน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้ อตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น และอตัราส่วนผลตอบแทน
ต่อสินทรัพยร์วม และราคาตลาดของหุ้น ณ วนัท่ีประกาศผลการด าเนินงาน โดยวิเคราะห์สหสัมพนัธ์
อย่างง่าย และสหสัมพนัธ์เชิงพหุคูณ ในการหาตวัแปร พบว่า อตัราส่วนทางการเงินท่ีมีความสัมพนัธ์
ระหวา่งราคาตลาดของหุน้มีเพียง 2 อตัราส่วน คือ อตัราส่วนมูลค่าตามบญัชีต่อหุ้น และอตัราส่วนก าไร
สุทธิต่อหุน้ ส าหรับอตัราส่วนทางการเงินตวัอ่ืนไม่พบวา่มีความสัมพนัธ์กบัการเปล่ียนแปลง                    

Aydogan and Gursoy (2000) ศึกษาอตัราส่วนราคาตลาดต่าก าไรสุทธิและอตัราส่วนราคาต่อ
มูลค่าตามบญัชี ว่าสามารถใช้เป็นตวัพยากรณ์อตัราผลตอบแทนใน Emerging Equity Markets ได้
หรือไม่ โดยใชข้อ้มูลอตัราส่วนทางการเงินเฉล่ียของประเทศใน Emerging Equity Markets ทั้งหมด 19 
ประเทศ มาท าการศึกษาเป็นราย 3 เดือน 6 เดือนและ 12 เดือน ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1986 ถึงปี ค.ศ. 1999 ใน
การศึกษาใชว้ธีิวเิคราะห์สมการถดถอยและใชอ้ตัราส่วนก าไรสุทธิต่อราคาตลาดเป็นตวัแทนอตัราส่วน
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ราคาตลาดต่อก าไรสุทธิ โดยท าการศึกษาแยกออกเป็น 2ส่วนหลกัๆคือ ศึกษาแยกเฉพาะตลาด และ
ศึกษาทุกตลาดรวมกนัพบว่า 1. ในกรณีศึกษาแยกเป็นรายตลาดนั้น อตัราส่วนทั้ง 2 ตวัไม่สามารถใช้
พยากรณ์อตัราผลตอบแทนได้อย่างมีนัยส าคญั ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 2. ในกรณีท่ีศึกษาทุก
ตลาดรวมกนั พบว่าทั้งอตัราส่วนราคาตลาดต่อก าไรสุทธิและอตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าทางการ
บญัชีนั้นสามารถใชพ้ยากรณ์อตัราผลตอบแทนไดใ้นระยะยาวแต่ไม่สามารถใชพ้ยากรณ์ไดใ้นระยะสั้น  
นอกจากน้ียงัมีการจดักลุ่มขอ้มูลโดยเรียงตามล าดบั E/P จากมากไปนอ้ย หรือ P/B จากนอ้ยไปมาก เพื่อ
ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนดงักล่าวกบัผลตอบแทน พบว่าผลตอบแทนเฉล่ียต ่าลงเม่ือ E/P 
นอ้ยลง หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงก็คือหากมีการลงทุนในตลาดท่ีมี E/P สูงก็ไดรั้บผลตอบแทนท่ีดีกวา่ลงทุน
ในตลาดท่ีมี E/P ต ่า            

Jittrayu Sakulmeerit(2543) ศึกษาเร่ือง Impacts of Impairment of Assets to Financial 
Statements and Financial ratio to Property Development Industry in Thailand ในการศึกษาคร้ังน้ีเพื่อ
ทราบผลกระทบของการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ซ่ึงจากการศึกษามีผลกระทบทั้งก าไรทางบญัชีและมูลค่า
ตามบญัชีของสินทรัพย ์ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ รวมทั้งมูลค่าของสินทรัพยถ์าวรท่ีลดลง
อย่างเป็นสาระส าคัญหลังจากท่ีมีการคิดด้อยค่าของสินทรัพย์ อย่างไรก็ตามมีข้อจ ากัดระหว่าง
สมมติฐานทางทฤษฎีและขอ้เทจ็จริงท่ีคน้พบจากการท าวิจยัเร่ืองน้ี เพราะฉะนั้นผลกระทบของการดอ้ย
ค่าของสินทรัพยต่์ออตัราส่วนทางการเงินก็ไม่ชดัเจนแน่นอน จากการเปรียบเทียบกลุ่มบริษทัท่ีเกิดการ
ด้อยค่าของสินทรัพย์และไม่เกิดการด้อยค่าของสินทรัพย์ พบว่ากลุ่มบริษัทท่ีเกิดการด้อยค่าของ
สินทรัพยแ์ยก่วา่กลุ่มบริษทัท่ีไม่เกิดการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ถึงแมว้า่อตัราส่วนท่ีใชว้ดัความสามารถใน
การท าก าไรจะไม่มีความแตกต่างกนัมาก แต่อตัราส่วนท่ีใช้วดัความสามารถในการช าระหน้ีระยะยาว
และหน้ีสินระยะสั้นของกลุ่มบริษทัท่ีไม่เกิดการดอ้ยค่าของสินทรัพยจ์ะดีกวา่กลุ่มบริษทัท่ีเกิดการดอ้ย
ค่าของสินทรัพย ์     

โจนาธาน ลีเวลเลน (Jonathan Lewellen.2002) ไดท้  าการศึกษาอตัราส่วนทางการเงิน 3 ตวั คือ 
อตัราผลตอบแทนจากเงินปันผล (Divident Yield) อตัราส่วนก าไรสุทธิต่อราคาตลาด (E/P Ratio) และ
อตัราส่วนมูลค่าตามบญัชีต่อราคาตลาด (Book to Market Ratio) วา่สามารถใชใ้นการพยากรณ์อตัรา
ผลตอบแทนใน NYSE ไดห้รือไม่ ซ่ึงการศึกษาใชว้ิธีวิเคราะห์สมการถดถอยของขอ้มูลรายเดือนโดย
ระยะเวลาในการศึกษาอตัราผลตอบแทนจากเงินปันผลเร่ิมตั้งแต่เดือนมกราคม ค.ศ. 1963 ถึงปีค.ศ. 
2000 โดยในการศึกษานั้นจะแยกศึกษาเป็นอตัราส่วนแต่ละตวัไป กล่าวคือการศึกษาจะแยกออกเป็น 3 
ส่วน คือ 1. ความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราผลตอบแทนจากเงินปันผลและอตัราผลตอบแทนในอนาคต 2. 
ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนก าไรสุทธิต่อราคาตลาดและอัตราผลตอบแทนในอนาคต 3. 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วนมูลค่าตามบญัชีต่อราคาตลาดและอตัราผลตอบแทนในอนาคต  พบว่า
อัตราส่วนน้ีสามารถใช้ในการพยากรณ์ผลตอบแทนในการลงทุนใน NYSE ได้แม้ว่าจะมีการ
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เปล่ียนแปลงราคาอยา่งรวดเร็วในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผา่นมา นอกจากนั้นยงัพบวา่อตัราผลตอบแทนจากเงินปัน
ผลสามารถใชพ้ยากรณ์ไดดี้ท่ีสุด  
วธีิการศึกษา 
  การศึกษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินกบัอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้นและ
อตัราก าไรสุทธิในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กรณีศึกษา บริษทัท่ีถูกประเมินในระดบัดีเยี่ยมแล 
ระดบัดี จากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย 
 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณ  (Quantitative Research) เพื่อวิเคราะห์
ผลตอบแทนของการลงทุน โดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิ (Secondary data) รายปีตั้งแต่ ปี 2553 ถึง ปี 2557 รวม 
5 ปี เป็นตวัแทนในการศึกษา รวมทั้งศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร (Documenta research) ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
ได้แก่ หนังสือวิชาการ เอกสาร วารสาร รายงานการวิจยั และส่ิงพิมพ์ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อน ามาใช้อา้งอิง
ประกอบการศึกษา  
  กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั คือ บริษทัท่ีถูกประเมินในระดบั ดีเยี่ยม  จากสมาคมส่งเสริมผู ้
ลงทุนไทย ซ่ึงมีทั้งหมดจ านวน 74 บริษทั และบริษทัท่ีถูกประเมินในระดบั ดี จากสมาคมส่งเสริมผู ้
ลงทุนไทย ซ่ึงมีทั้งหมดจ านวน 41 บริษทั 
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นิยามศัพท์ 

1. อตัราส่วนราคาต่อมูลค่าหุ้นทางบญัชี (P/BV RATIO)อตัราส่วนเปรียบเทียบราคาตลาดของ
หุน้สามญั กบัก าไรสุทธิต่อหุน้ของสามญันั้น อตัราส่วนน้ีบอกให้ทราบวา่ราคาหุ้น ณ ขณะนั้น สูงเป็นก่ี
เท่าของมูลค่าในทางบญัชีของหุ้นดงักล่าว หากมีค่าสูงเป็นการแสดงว่าผูล้งทุนทัว่ไปในตลาดคาดว่า
บริษทัดงักล่าวมีศกัยภาพท่ีเติบโตสูง แต่ขณะเดียวกนัก็แสดงถึงระดบัการเส่ียงท่ีสูงดว้ย 

2. อตัราส่วนราคาต่อก าไรต่อหุน้ (P/E RATIO) อตัราส่วนเปรียบเทียบราคาตลาดของหุ้นสามญั 
กบัก าไรสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามญัในรอบปีผลลพัธ์แสดงว่าเพื่อให้ได้ก าไร  1  บาทต่อหุ้น  ผูล้งทุน
จะตอ้งลงทุนเท่าใด  หรือราคาตลาดเป็นก่ีเท่าของก าไรต่อหุ้น  ถา้  P/E  Ratio  สูง  แสดงวา่นกัลงทุน
ยินดีลงทุน ซ้ือหุ้นในราคาตลาดสูงเม่ือเทียบกบัก าไรต่อหุ้น  สะทอ้นว่านักลงทุนมีความเช่ือมัน่ใน
ความสามารถในการท าก าไรในอนาคตของกิจการ 

3. อตัราส่วนราคาต่อยอดขายต่อหุ้น    (P/S RATIO)อตัราส่วนน้ียิ่งต ่ายิ่งดี  ส่วนใหญ่หุ้นท่ีมี
อตัราก าไรสุทธิต ่า(net profit margin) ต ่า มูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาด จะต ่ากวา่ ยอดขาย ท าให้ ราคา
ต่อยอดขาย(P/S ratio) ต ่า 

4. อตัราส่วนก าไรต่อหุน้ (EPS)ส่วนของก าไรสุทธิจากผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีแบ่งเฉล่ีย
ใหแ้ก่หุน้สามญัแต่ละหุน้ 

5. อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น (DIVIDENT YIELD)แสดงถึงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของ
ธุรกิจ อตัราส่วนท่ีกล่าวมาเป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์หลกัทรัพยด์ว้ยปัจจยัพื้นฐาน เพื่อท่านจะไดง้บ
การเงินไดใ้นระดบัหน่ึง 

6. อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้นอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น (Return on Equity)หรือ ROE  เป็น
อตัราส่วนท่ีแสดงใหผู้ถื้อหุน้ทราบวา่จะไดรั้บผลตอบแทนจากการลงทุนมากนอ้ยเพียงใด   
 อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้  = ก าไรสุทธิหลงัภาษี  × 100  /   ส่วนของผูถื้อหุน้            

7.  อตัราส่วนก าไรสุทธิ ( Net Profit Margin Ratio)อตัราส่วนก าไรสุทธิ เป็นอตัราส่วนทาง
การเงินเพื่อดูความสามารถในการท าก าไรของกิจการตวัหน่ึง เป็นอตัราส่วนท่ีแสดงวา่ความสามารถใน
การท าก าไรสุทธิของกิจการวา่เป็นก่ี เปอร์เซ็นต์ของค่าขาย ถา้อตัราส่วนก าไรสุทธิสูงดีเน่ืองจากแสดง
ถึงความสามารถในการท าก าไรสุทธิ ของกิจการวา่มีก าไรสุทธิเป็นจ านวนมาก ขอ้สังเกตถา้อตัราก าไร
สุทธิสูงย่อมแสดงถึงนโยบายการก าหนดราคาขายท่ีดี นโยบายการจดัซ้ือและนโยบายการผลิตท่ีดี 
นอกจากนั้นยงัจะแสดงถึงความสามารถของกิจการในการควบคุมค่าใชจ่้ายในการขาย และบริหารและ
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีดีดว้ย      อตัราส่วนก าไรสุทธิ    =  ก าไรสุทธิหลงัหกัภาษี x 100 
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จรรยาบรรณวิชาชีพต่อการจัดท าบัญชีและน าเสนองบการเงินของบริษทัทีไ่ม่ใช่บริษทัจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยของผู้ท าบัญชีทีป่ฏบัิติงานในส านักงานบัญชีใน

เขตกรุงเทพมหานคร 

Professional Ethics of Bookkeeping Accountants in preparing and presenting 
financial statement of accountants’ working on accounting firm outside the Stock 

Exchange of Thailand based in Bangkok. 

ประดินันท์  ประดับศิลป์ 

ลกัษณา  เกตุเตียน 

 

บทคัดย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ ศึกษาการปฏิบติังานตามหลกัจรรยาบรรณวิชาชีพของผูท้  า
บญัชีท่ีปฏิบติังานในส านักงานบญัชี ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างขนาดของส านักงานบญัชีกับการ
ปฏิบติังานตามจรรยาบรรณวชิาชีพบญัชีของผูท้  าบญัชี ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งระยะเวลาการท างาน
ในส านักงานบัญชีกับการปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพของผูท้  าบัญชี กลุ่มตัวอย่างในการ
ศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือผูท้  าบญัชีในส านกังานบญัชีในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีจดัท าบญัชีและน าเสนองบ
การเงินให้บริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ านวน 342 ส านกังาน 
โดยใชแ้บบสอบถามระดบัความคิดเห็น 5 ระดบัของ Likert’s Scale และค าถามปลายเปิด ผลการวิจยั
จากการทดสอบสมมติฐานท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 พบวา่ ขนาดของส านกังานบญัชีท่ีมีขนาด
เล็ก (มีผูท้  าบญัชีน้อยกว่า 5 คน) ไม่มีผลต่อการปฏิบติังานตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 4 ด้าน คือ ด้าน
ความรู้ ความสามารถ มาตรฐานการปฏิบัติงาน ด้านการรักษาความลับ ด้านความรับผิดชอบต่อ
ผูรั้บบริการ ดา้นความรับผิดชอบต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพ ขนาดของส านกังานท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ 2 ดา้น คือ ดา้นความโปร่งใส ความเป็นอิสระ เท่ียงธรรม และความซ่ือสัตยสุ์จริต 
ด้านความรับผิดชอบต่อผู ้ถือหุ้น ผู ้เป็นหุ้นส่วน บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีผูท้  าบัญชีปฏิบัติหน้าท่ีให ้
ระยะเวลาการปฏิบติังานในส านกังานบญัชีมีผลต่อการปฏิบติังานตามจรรยาบรรณวิชาชีพทั้ง 6 ดา้น คือ 
ดา้นความโปร่งใส ความเป็นอิสระ ความเท่ียงธรรม และความซ่ือสัตยสุ์จริต ดา้นความรู้ ความสามารถ 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน ด้านการรักษาความลับ ด้านความรับผิดชอบต่อผูรั้บบริการ ด้านความ
รับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้น ผูเ้ป็นหุ้นส่วน บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีผูท้  าบญัชีปฏิบัติหน้าท่ีให้ ด้านความ
รับผดิชอบต่อเพื่อนร่วมวชิาชีพ 

ค าส าคัญ ส านกังานบญัชี ผูท้  าบญัชี จรรยาบรรณวชิาชีพ 
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Abstract 

The objectives of this research are to study the ethics compliance of accountants in their 
accounting offices, to study the relationships between organization sizes and ethics compliance of 
accountants in their organizations and to study the relationships between working experience of 
accountants in organizations and ethics compliance of accountants in their organizations. This 
research is quantitative research. Population in this research are not organization of register in the 
Stock Exchange of Thailand (SET). Survey questionnaire with 5 points Likert’s scale was used to 
collect data. This research found that small organization size (having accountants less than 5 persons) 
did not affects to ethics compliance, especially being professional capability and competence, keeping 
organizational confidentiality, taking responsibility for their services and professional stewardship, 
while a result a small number of accountants in an organization was easily influence by the owner. In 
contrast, organization size positively affect to Integrity, objectivity and independence as well as taking 
responsibility for the shareholders. Finally, duration of accounting perform positively affect to ethics 
compliance relating transparency Integrity and objectivity, independence, professional capability and 
competence, confidentiality, taking responsibility for their services, professional stewardship and the 
shareholders. 

Keywords : Accounting Office, Accountant, Professional Ethics 
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บทน า 

         “วชิาชีพบญัชี” หมายถึง วชิาชีพในดา้นการท าบญัชี ดา้นการสอบบญัชี ดา้นการบญัชีบริหาร ดา้น
การวางระบบบญัชี ดา้นการบญัชีภาษีอากร ดา้นการศึกษาและเทคโนโลยกีารบญัชี ซ่ึงวชิาชีพท่ีใชใ้น
การประกอบอาชีพจ าเป็นจะตอ้งมีจรรยาบรรณรับรองวชิาชีพโดยมีกฎระเบียบ มีบทลงโทษและตอ้งมี
การรับรองตามกฎหมาย แต่เดิมนั้นจรรณยาบรรณมีใชเ้ฉพาะผูส้อบบญัชีรับอนุญาต แต่ในปัจจุบนัตาม
พระราชบญัญติับญัชีจรรยาบรรณไม่ไดมี้บงัคบัเฉพาะผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแต่หมายรวมถึงนกับญัชี ผู ้
ใหบ้ริการทางดา้นบญัชีรวมถึงพนกังานของกิจการดว้ยเช่น ความรับผดิชอบต่างๆส าหรับพนกังานบญัชี
ของบริษทัตอ้งลงนามเป็นผูจ้ดัท าบญัชี  เป็นตน้ ซ่ึงการปฏิบติังานของกลุ่มวชิาชีพท่ีกล่าวไวข้า้งตน้นั้น
จะส่งผลกระทบต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจโดยตรงและในอนาคตกลุ่มงานบญัชีดงักล่าวคาดวา่จะยิง่เพิ่ม
มากข้ึน  

จึงเป็นหนา้ท่ีของสภาวิชาชีพบญัชีตอ้งน าพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2547 มาบงัคบัใชเ้ม่ือ
วนัท่ี 23 ตุลาคม 2547 (สภาวิชาชีพบญัชี, 2548) เพื่อให้วิชาชีพบญัชีท่ีมีหลายดา้นรวมเขา้ดว้ยกนัเป็น
ศูนยร์วมของวิชาชีพบญัชีข้ึนเป็นผลให้นกับญัชีสามารถดูแลกนัเองและร่วมมือกบัส่วนราชการท่ีจะ
ผลกัดนัให้วิชาชีพบญัชีมี ความกา้วหนา้ สร้างคุณภาพ มาตรฐาน และจรรยาบรรณท่ีดีมากยิ่งข้ึน  โดย
ผูจ้ดัท าบญัชีตอ้งข้ึนทะเบียนกบัสภาวิชาชีพให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีสภาวิชาชีพบญัชีไดก้ าหนดไว ้
โดยหลกัเกณฑด์งักล่าวไดมี้การก าหนดคุณสมบติัผูท่ี้สามารถประกอบวิชาชีพบญัชี การก าหนดให้เป็น
สมาชิกสภาวชิาชีพบญัชีสิทธิและหนา้ท่ีของสมาชิกสภาวิชาชีพบญัชี  ก าหนดการควบคุมการประกอบ
วชิาชีพดา้นการสอบบญัชี การควบคุมการประกอบวชิาชีพดา้นการท าบญัชี จรรยาบรรณของผูป้ระกอบ
วิชาชีพบญัชี การก าหนดบทลงโทษ และการก ากบัดูแล ซ่ึงกฎเกณฑ์และข้อก าหนดดังกล่าว ตาม 
พระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 ได้กล่าวถึงจรรยาบรรณว่าเป็นข้อก าหนดเก่ียวกับความ
ประพฤติและการปฏิบติังานของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีตอ้งปฏิบติัตามกรอบจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
(สภาวิชาชีพบญัชี, 2548)  ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี (1) ความโปร่งใส ความเป็นอิสระ ความเท่ียงธรรม และ
ความซ่ือสัตยสุ์จริต (2) ความรู้ ความสามารถและมาตรฐานในการปฏิบติังาน (3) ความรับผิดชอบต่อ
ผูรั้บบริการและการรักษาความลบั (4) ความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้น ผูเ้ป็นหุ้นส่วน หรือบุคคลหรือนิติ
บุคคลท่ีผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีปฏิบติัหนา้ท่ีให้ และในวนัท่ี 3 พฤศจิกายน พ  .ศ .  2553 สภาวิชาชีพบญัชี
มีการประกาศใชข้อ้บงัคบัสภาวิชาชีพ บญัชี ฉบบัท่ี 19 เร่ืองจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี 
พ.ศ. 2553 (สภาวิชาชีพบญัชี, 2553)    เพื่อให้ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี ใชเ้ป็นแนวทางปฏิบติัให้ถูกตอ้ง
ตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพบญัชี ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี (1) ความโปร่งใส ความเป็นอิสระ ความเท่ียง
ธรรม และความซ่ือสัตยสุ์จริต (2) ความรู้ ความสามารถและมาตรฐานในการปฏิบติังาน (3) การรักษา
ความลบั (4) ความรับผิดชอบต่อผูรั้บบริการ (5) ความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้น ผูเ้ป็นหุ้นส่วน บุคคลหรือ
นิติบุคคลท่ีผูท้  าบญัชีปฏิบติั (6) ความรับผิดชอบต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพ ซ่ึงไม่ว่าผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี
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เช่นผูท้  าบญัชีเป็นผูท้  าบญัชีใหก้บัส านกังานบญัชีท่ีผูว้จิยัแบ่งไวเ้ป็นขนาดเล็ก (ผูท้  าบญัชีนอ้ยกวา่ 5 คน) 
ขนาดกลาง (ผูท้  าบญัชีตั้งแต่ 6 – 10 คน) หรือขนาดใหญ่ (ผูท้  าบญัชีตั้งแต่ 11 คนข้ึนไป) ก็ตามก็ตอ้ง
ปฏิบติัให้เป็นไปตามกรอบจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพดงักล่าว หนา้ท่ีให้ถา้ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีรักษา
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพไดต้ามก าหนด จะส่งผลต่อการด าเนินงานของบริษทัเช่นการวิเคราะห์และ
ติดตามฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทั เป็นไปตามกระบวนการทางบญัชีเพื่อให้ได้
ตวัเลขท่ีถูกตอ้งและน่าเช่ือถือเพื่อรายงานผลของการด าเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เกิด
ความเช่ือมัน่ว่า ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี ได้จดัท าบญัชีอย่างถูกตอ้งตามมาตรฐานการบญัชีท่ียอมรับ
โดยทัว่ไปเน่ืองจากตวัเลขทางบญัชีท่ีเป็นตวัเลขจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของกิจการ รวมทั้ง
บุคคลผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ซ่ึงนักบัญชีจ าเป็นต้องมีการปรับตวัตามข้อก าหนดของ
จรรยาบรรณดงักล่าว เน่ืองจากการด าเนินงานของผูท้  าบญัชีอาจจะส่งผลกระทบต่อการจดัท าบญัชีและ
การน าเสนองบการเงินของบริษทั อย่างไรก็ตามผูท้  าบญัชีของส านกังานบญัชีแต่ละขนาดท่ีท าบญัชี
ใหก้บับริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัท่ีจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยอ์าจจะมีความเขม็งวดหรือใหค้วามส าคญัใน
การปฏิบติังานตามจรรยาบรรณแตกต่างกนัไปในแต่ละเร่ือง ซ่ึงมีผูว้ิจยัหลายท่านไดท้  าการวิจยัในเร่ือง
จรรยาบรรณเช่นพบวา่การปฏิบติัตามหลกัจรรยาบรรณของส านกังานบญัชีในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด (บุญยงั สหเทวสุคนธ์, 2553) และนอกจากน้ีบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยท่ีเป็นขนาดกลางและขนาดย่อม มีทุน รายได้ไม่เพียงพอท่ีจะจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอนั อาจสืบเน่ืองจากตวัเลขท่ีผูท้  าบญัชีน าเสนอรายงานทางการเงินไม่
น่าเช่ือถือ เช่นในกรณีของบริษทัเอนรอน ในสหรัฐอเมริกา ท่ีแสดงมูลค่าสินทรัพยแ์ละรายไดเ้กินจริง
อีกทั้งไม่แสดงหน้ีสินหลายพนัลา้นดอลล่าร์จึงท าให้บริษทัเอนรอน ถูกยื่นฟ้องลม้ละลาย ซ่ึงผูท้  าบญัชี
ขาดจรรยาบรรณจึงท าให้บริษทัประสบความลม้เหลวในท่ีสุด ตามท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ี
จะศึกษาถึงจรรยาบรรณวิชาชีพต่อการจดัท าบญัชีและน าเสนองบการเงินของบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของผูท้  าบญัชีท่ีปฏิบติังานในส านักงานบญัชีในเขต
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ีจะท าให้ทราบถึงการปฏิบติังานตามหลกัจรรยาบรรณวิชาชีพ
ของผูท้  าบญัชีท่ีปฏิบติังานในส านกังานบญัชี และทราบถึงความสัมพนัธ์ในเร่ืองขนาด   ระยะเวลาการ
ท างานของส านกังานบญัชี จะมีผลต่อจรรยาบรรณในวชิาชีพหรือไม่อยา่งไร  และเพื่อจะไดเ้ป็นแนวทาง
ในการพฒันาเก่ียวกบัจรรยาบรรณในวิชาชีพของผูท้  าบญัชีท่ีปฏิบติังานในส านักงานบญัชีต่อไปใน
อนาคต 
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วตัถุประสงค์ในการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาการปฏิบัติงานตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพของผู ้ท  าบัญชีท่ีปฏิบัติงานใน
ส านกังานบญัชี 

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของส านักงานบัญชีกับการปฏิบัติงานตาม
จรรยาบรรณวชิาชีพของผูท้  าบญัชี 

3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งระยะเวลาการท างานในส านกังานบญัชีกบัการปฏิบติังาน
ตามจรรยาบรรณวชิาชีพผูท้  าบญัชี 

ทบทวนวรรณกรรม 

ความหมายของจรรยาบรรณ มีผูเ้ช่ียวชาญไดใ้หค้วามหมายไวด้งัน้ี 

จรรยาบรรณ หมายถึง ความประพฤติท่ีผูป้ระกอบอาชีพต่าง ๆ ก าหนดข้ึนเพื่อรักษาช่ือเสียง 
เกียรติคุณ (พจนานุกรมฉบบัเฉลิมพระเกียรติ, 2530)  

จรรยาบรรณ คือ ประมวลความประพฤติท่ีผูป้ระกอบอาชีพการงานแต่ละอยา่งก าหนดข้ึนเพื่อ
รักษาและส่งเสริมเกียรติคุณ ช่ือเสียงและฐานะของสมาชิก อาจเขียนเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือไม่ก็ได ้
(พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน, 2546) 

จรรยาบรรณ คือ ขอ้ก าหนดหรือระเบียบขอ้บงัคบัส าหรับบุคคลใหถื้อคุณธรรมแต่ละอาชีพตอ้ง
ปฏิบติัตามอย่างเคร่งครัด เพื่อช่ือเสียง เกียรติ และคุณธรรมของสมาชิก ของสถาบนัแห่งอาชีพนั้น ๆ 
เพื่อประโยชน์แก่ตนเองและสังคม (สมภพ ชีวรัฐพฒัน์, 2539) 

จากแนวคิดเก่ียวกบัจรรยาบรรณดงักล่าวข้างตน้ สรุปได้ว่า จรรยาบรรณวิชาชีพโดยทัว่ไป 
หมายถึง ขอ้ก าหนดหรือระเบียบปฏิบติัท่ีก าหนดให้บุคคลในองคก์รตอ้งปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด โดย
ขอ้ก าหนดหรือระเบียบปฏิบติัดงักล่าวจะตอ้งสอดคลอ้งกบัสภาพสังคม หลกัธรรม ท่ีสภาพสังคมยึดถือ
เพื่อก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคม 

ทั้ งน้ี องค์กรหรือสมาคมวิชาชีพ ได้ก าหนดจริยธรรมของผู ้ประกอบวิชาชีพข้ึนโดยมี
วตัถุประสงค ์ 3 ประการ ดงัน้ี  

1. เป็นแนวทางใหผู้ป้ระกอบวชิาชีพยดึถือปฏิบติัอยา่งถูกตอ้ง 

2. เพื่อใหว้ชิาชีพไดรั้บการยอมรับและยกยอ่งจากสังคม 

3. เพื่อผดุงเกียรติยศและศกัด์ิศรีแห่งวชิาชีพ 

เราจะเห็นไดว้า่การท่ีบุคคลประกอบอาชีพท่ีจ าเป็นตอ้งมีพร้อมทั้งประสบการณ์ ความสามารถ
ในเร่ืองวชิาการแลว้ก็ยงัตอ้งมีจรรยาบรรณวิชาชีพ ซ่ึงจรรยาบรรณเป็นเคร่ืองมืออนัส าคญัท่ีจะช่วยให้ผู ้
ประกอบวชิาชีพมีหลกัการและแนวทางปฏิบติัตามท่ีถูกตอ้ง เหมาะสม อนัจะน ามาซ่ึงประสิทธิภาพและ
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ประสิทธิผลในการปฏิบติังาน รวมทั้งความเล่ือมใส ศรัทธาและความเช่ือมัน่จากผูท่ี้เก่ียวขอ้ง (วริยา 
ชิณวรรณโน, 2546) 

ส าหรับจรรยาบรรณในวิชาชีพบัญชี ถือเป็นข้อก าหนดเก่ียวกับความประพฤติและการ
ปฏิบติังานของผูท้  าบญัชีท่ีตอ้งปฏิบติัตามกรอบจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ซ่ึงถูกก าหนดและควบคุมโดย
สภาวิชาชีพบญัชี  ซ่ึงจะคลา้ยคลึงกบัจรรยาบรรณของวิชาชีพทัว่ไป เช่น วิชาชีพแพทยก์็จะถูกก าหนด
และควบคุมโดย แพทยสภา วชิาชีพวศิวกรก็จะถูกก าหนดและควบคุมโดยสภาวิศวกร วิชาชีพทนายก็จะ
ถูกก าหนดและควบคุมโดยสภาทนายความ เป็นตน้ เพียงแต่จะแตกต่างกนับา้งในเน้ือหาของวิชาชีพ
เท่านั้น ส าหรับในการท าวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้ให้ความส าคญักับจรรยาบรรณในวิชาชีพบญัชีและได้
ท าการศึกษาจากงานวิจัยของผูว้ิจยัในด้านจรรยาบรรณ ซ่ึงมีผูว้ิจยัหลายท่านได้ท าการศึกษา เช่น 
การศึกษาเร่ืองศึกษาถึงทรรศนะของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อจรรยาบรรณของนกับญัชีตามกรอบแนวคิดการ
พัฒนาจรรยาบรรณของนักบัญชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพ (สุภาณี อินทร์จันทร์, 2550) พบว่า 
ผูใ้ชบ้ริการเห็นวา่โดยรวมจรรยาบรรณของนกับญัชีในประเด็นต่าง ๆ มีค่าเฉล่ียในระดบัสูงผูใ้ชบ้ริการ
ส่วนใหญ่เห็นวา่นกับญัชีมีความซ่ือสัตยสุ์จริตมากท่ีสุด การปฏิบติัตามหลกัจรรยาบรรณของส านกังาน
บญัชีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  (บุญยงั สหเทวสุคนธ์, 2553)  พบว่า การปฏิบติัตามหลกั
จรรยาบรรณของส านักงานบัญชีในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด  ความคิดเห็นของนักบัญชีต่อ
จรรยาบรรณทางการบญัชีท่ีมีต่อความเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงิน (พินิจ วชิรรัตนวงค์, 2553) 
พบว่า นกับญัชีมีความเห็นเร่ืองปัจจยัด้านจรรยาบรรณทางการบญัชีในภาพรวมทุกดา้นอยู่ระดบัมาก
และความคิดเห็นเร่ืองปัจจยัดา้นความเช่ือถือได้ของรายงานการเงินในภาพรวมทุกดา้นอยู่ระดบัมาก 
ทศันคติของผูป้ระกอบวชิาชีพในเขตกรุงเทพมหานครต่อการประกาศใชข้อ้บงัคบัสภาวิชาชีพฉบบัท่ี 19 
เร่ืองจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2553 (ชนิดาภา ดีสุข นงลกัษณ์ ศิริทิศ ชลกนก 
โฆษิตคณิณ, 2553) พบวา่ ผูป้ระกอบวชิาชีพตอ้งไม่ปฏิบติังานท่ีตนขาดความอิสระภายใตก้รอบวิชาชีพ
เพราะในการปฏิบติังานนั้นการปฏิบติังานตามหนา้ท่ีจะตอ้งอยูภ่ายใตก้ารดูแลของผูบ้ริหารจึงเป็นไปได้
ยากในทางปฏิบติัโดยเฉพาะนกับญัชีท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมของนายจา้งในการด ารงตนให้เห็นอิสระ
แทบเป็นไปไม่ไดเ้ลย 

สมมติฐานการวจัิย 

1. ขนาดของส านกังานบญัชีไม่มีผลต่อการปฏิบติังานตามจรรยาบรรณวชิาชีพบญัชี 
2. ระยะเวลาการท างานในส านกังานบญัชีไม่มีผลต่อการปฏิบติังานตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

บญัชี 
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วธีิด าเนินงานวจัิย 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
1.1 ประชากรในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีคือ ผูท้  าบญัชีในส านักงานบญัชีในประเทศไทยปี 

2557 ท่ีจดัท าบญัชีและน าเสนองบการเงินให้บริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

1.2 กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัยค ร้ัง น้ี คือ ผู ้ท  าบัญชีในส านักงานบัญชีในเขต
กรุงเทพมหานครท่ีจัดท าบัญชีและน าเสนองบการเงินให้บริษัทท่ี ไม่ใช่บริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงมีจ านวน 2,200 บริษทั ซ่ึงไดน้ าขอ้มูล
มาจากขอ้มูลธุรกิจของกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ซ่ึงผูว้ิจยัสนใจเฉพาะ
ในเขตกรุงเทพมหานครเพราะส านกังานบญัชีท่ีจดัตั้งในเขตกรุงเทพมหานครมีจ านวน
มากกวา่ต่างจงัหวดั ท าใหผู้ว้จิยัมีขอ้มูลเพียงพอและน่าเช่ือถือ 

2. กรอบแนวความคิดการวจิยั 

ตัวแปรอสิระ      ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขนาดส านักงานบัญชี 

- ขนาดเล็ก (ผูท้  าบญัชีนอ้ยกวา่ 5 คน) 
- ขนาดกลาง (ผูท้  าบญัชีตั้งแต่ 6 – 10 คน) 
- ขนาดใหญ่ (ผูท้  าบญัชี 11 คน ข้ึนไป) 

ระยะเวลาการท างานในส านักงานบัญชี 

- ระยะเวลาท างาน 1 – 5 ปี 

- ระยะเวลาท างาน 6 – 10 ปี 

- ระยะเวลาท างาน 11 ปี ข้ึนไป 

การปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวชิาชีพบัญชี 

1. ความโปร่งใส ความเป็นอิสระ ความเท่ียงธรรม 

    และความซ่ือสัตยสุ์จริต 

2. ความรู้ความสามารถ มาตรฐานในการปฏิบติังาน 

3. การรักษาความลบั 

4. ความรับผดิชอบต่อผูรั้บบริการ 

5. ความรับผดิชอบต่อผูถื้อหุ้น ผูเ้ป็นหุ้นส่วน บุคคล

หรือนิติบุคคลท่ีผูท้  าบญัชีปฏิบติัหนา้ท่ีให้ 

6. ความรับผดิชอบต่อเพื่อนร่วมวชิาชีพ DP
U



 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการรวบรวมข้อมูล 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามท่ีผูว้จิยัพฒันาข้ึนมาเก่ียวกบัจรรยาบรรณของผู ้
ประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2553 โดยให้ครอบคลุมจรรยาบรรณวิชาชีพทั้ง 6 ดา้น ผูว้ิจยัไดท้ดสอบความ
เช่ือมัน่และความเท่ียงตรงของค าถามโดยการวดัค่าดว้ยวิธี Factor Analysis และค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา 
(Alpha Coefficient) ตามวิธีครอนบาค (Cronbach) ซ่ึงเป็นค่าท่ียอมรับได้โดยผลการทดสอบความ
เช่ือมัน่และความเท่ียงตรงของตวัแปรมีดงัน้ี  

1) ด้านความโปร่งใส ความเป็นอิสระ ความเท่ียงธรรมและความซ่ือสัตยสุ์จริต มีค่าอ านาจ
จ าแนกระหวา่ง 0.659 – 0.821 และค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบาคเท่ากบั 0.744  

2) ดา้นความรู้ความสามารถ มาตรฐานในการปฏิบติังาน มีค่าอ านาจจ าแนกระหว่าง 0.549 – 
0.765 และค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบาคเท่ากบั 0.756 

3) ด้านการรักษาความลับ มีค่าอ านาจจ าแนกระหว่าง 0.519 – 0.722 และค่าสัมประสิทธ์ิ
แอลฟาครอนบาคเท่ากบั 0.710 

4) ด้านความรับผิดชอบต่อผูรั้บบริการ มีค่าอ านาจจ าแนกระหว่าง 0.484 – 0.756 และค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบาคเท่ากบั 0.780 

5) ดา้นความรับผดิชอบต่อผูถื้อหุน้ ผูเ้ป็นหุน้ส่วน บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีผูท้  าบญัชีปฏิบติัหนา้ท่ี
ให ้มีค่าอ านาจจ าแนกระหวา่ง 0.736 – 0.798 และค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบาคเท่ากบั 0.748 

6) ดา้นความรับผิดชอบต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพ มีค่าอ านาจจ าแนกระหวา่ง 0.686 – 0.839 และค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบาคเท่ากบั 0.830 

ผลการทดสอบสรุปไดก้วา่ ตวัแปรท่ีมีระดบัความเช่ือมัน่และความเท่ียงตรงท่ียอมรับไดจ้ะตอ้ง
มีค่าอ านาจจ าแนกเกินกวา่ 0.40 ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Nunnally (1978) ส่วนค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาจะตอ้งมี
ค่ามากกวา่ 0.70 ซ่ึงเป็นค่าท่ียอมรับได ้ 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

 การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดน้ าแบบสอบถามให้ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นวิจยัจ านวน 1  ท่านและ
ทางด้านบัญชีจ านวน 1 ท่านได้ทบทวนค าถามและทดสอบแบบสอบถามโดยให้นักบัญชีตอบ
แบบสอบถามและเก็บรวบรวมขอ้มูลจากตวัอย่าง 5 ท่าน เพื่อทดสอบแบบสอบถามเบ้ืองตน้ (Pre-test) 
ในเร่ืองความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม (Validity) เพื่อใหเ้น้ือหาของขอ้ค าถามในแบบสอบถามมีความ
ถูกตอ้ง ครบถว้น อ่านเขา้ใจง่าย ชดัเจนและตรงกบัวตัถุประสงคข์องงานวิจยั หลงัจากนั้นน าผลท่ีไดจ้าก
การทดสอบแบบสอบถามเบ้ืองตน้ ไปใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงแบบสอบถามและให้
ผูเ้ช่ียวชาญงานวิจยัสอบทานความถูกตอ้ง ครบถว้นและความชดัเจนของขอ้ค าถามในแบบสอบถามอีก
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คร้ังท าให้ได้แบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ท่ีใช้ในการท าวิจยั ซ่ึงเน้ือหาในแบบสอบถามประกอบด้วย 
ขนาดของส านกังานบญัชี ระยะเวลาในการท างานในส านกังานบญัชี การปฏิบติังานตามจรรยาบรรณ
วชิาชีพบญัชี ทั้งน้ีลกัษณะของค าถามในแบบสอบถามจะมี 2 ลกัษณะ คือค าถามปลายเปิดเพื่อให้ผูต้อบ
แบบสอบถามได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะอนัจะน ามาซ่ึงประโยชน์ในการศึกษา 
และค าถามปลายปิด เป็นค าถามมีค าตอบให้เลือก โดยรูปแบบสอบถามท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลแบ่ง
ออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกับผูต้อบแบบสอบถาม มีจ านวน 5 ขอ้ ตอนท่ี 2 
ขอ้มูลเก่ียวกบัจรรยาบรรณวชิาชีพของผูท้  าบญัชีท่ีปฏิบติังานในส านกังานบญัชี จ  านวน 35 ขอ้ โดยไดมี้
การจดักลุ่มและลดตวัแปรเหลือเพียง 32 ขอ้ โดยให้มีระดบัความคิดเห็นแบ่งเป็น 5 ระดบั ประกอบไป
ดว้ย ด้านต่าง ๆ ดงัน้ี 1) ด้านความโปร่งใส ความเป็นอิสระ ความเท่ียงธรรมและความซ่ือสัตยสุ์จริต 
จ านวน 4 ขอ้ 2) ดา้นความรู้ความสามารถ มาตรฐานในการปฏิบติังาน จ านวน 8 ขอ้ 3) ดา้นการรักษา
ความลบั จ านวน 5 ขอ้ 4) ดา้นความรับผดิชอบต่อผูรั้บบริการ จ านวน 6 ขอ้ 5) ดา้นความรับผิดชอบต่อผู ้
ถือหุ้น ผูเ้ป็นหุ้นส่วน บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีผูท้  าบญัชีปฏิบติัหน้าท่ีให้ จ  านวน 4 ข้อ 6) ด้านความ
รับผดิชอบต่อเพื่อนร่วมวชิาชีพ จ านวน 5 ขอ้ ตอนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะและความเห็นเก่ียวกบัจรรยาบรรณ
ในวชิาชีพบญัชี  

การเก็บรวบรวมขอ้มูลของกลุ่มตวัอย่าง ผูว้ิจยัไดแ้บบสอบถามกลบัมาทั้งส้ิน 369 ชุด ซ่ึงเป็น
แบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ทั้งส้ิน 342 ชุด ซ่ึงสอดคล้องกบัการค านวณขนาดตวัอย่างด้วยวิธีของ Taro 
Yamane  Yamane (1967) ซ่ึงขนาดของกลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 339 ตวัอยา่ง  

การวเิคราะห์ข้อมูล 

1. วเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปโดยใชค้วามถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) เพื่อใชใ้นการ
พรรณนาขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม 

2. วิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยใช้ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อใชใ้นการพรรณนาขอ้มูลเก่ียวกบัจรรยาบรรณวิชาชีพ
ของผูท้  าบญัชีท่ีปฏิบติังานในส านกังานบญัชี 

3. การวิเคราะห์องคป์ระกอบ (Factor Analysis) เพื่อช่วยก าหนดค่าน ้ าหนกัแต่ละตวัแปรเพื่อ
ลดจ านวนตวัแปรใหมี้จ านวนนอ้ยท่ีสุด 

4. การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบจ านวนทางเดียว (One way Anova) โดยศึกษาความ
คิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามซ่ึงจะท าการวิเคราะห์และแปลความหมายของแต่ละปัจจยั
จากค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นตาม Likert’s Scale จากนั้นท าการทดสอบความแตกต่างใน
ระดบัความคิดเห็นโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบจ าแนกทางเดียวมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 
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สรุปผลการวจัิย 

 การวิจยัเร่ือง จรรยาบรรณวิชาชีพต่อการจดัท าบญัชีและน าเสนองบการเงินของบริษทัท่ีไม่ใช่
บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยของผูท้  าบญัชีท่ีปฏิบติังานในส านกังานบญัชีใน
เขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลการวจิยัไดด้งัน้ี 

1. ผูต้อบแบบสอบถาม จากการส ารวจพบวา่ มีตวัอยา่งทั้งส้ินจ านวน 342 ส านกังานบญัชี
ผูก้รอกแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 75.10 ซ่ึงมีอายุระหวา่ง 30 – 39 ปี ร้อยละ 38.60 มี
ระดบัการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 76 มีระยะเวลาปฏิบติังานในส านกังานบญัชีตั้งแต่ 11 ปี ข้ึนไป ร้อย
ละ 45 ขนาดของส านกังานบญัชีท่ีผูท้  าบญัชีปฏิบติังานจะเป็นส านกังานบญัชีขนาดเล็ก (มีผูท้  าบญัชีนอ้ย
กวา่ 5 คน) ร้อยละ 47.70 

2. ขนาดของส านกังานบญัชี จากการส ารวจพบวา่ ขนาดของส านกังานบญัชีมีผลต่อการ
ปฏิบติังานตามจรรยาบรรณวิชาชีพในด้านความโปร่งใส ความเป็นอิสระ ความเท่ียงธรรมและความ
ซ่ือสัตยสุ์จริต ดา้นความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้น ผูเ้ป็นหุ้นส่วน บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีผูท้  าบญัชีปฏิบติั
หน้าท่ีให้ ขนาดของส านกังานบญัชีไม่มีผลต่อการปฏิบติังานตามจรรยาบรรณวิชาชีพในด้านความรู้ 
ความสามารถ มาตรฐานการปฏิบติังาน ดา้นการรักษาความลบั ดา้นความรับผิดชอบต่อผูรั้บบริการ ดา้น
ความรับผดิชอบต่อเพื่อนร่วมวชิาชีพ 

3. ระยะเวลาการท างานในส านกังานบญัชี จากการส ารวจพบวา่ ระยะเวลาการท างานใน
ส านกังานบญัชีมีผลต่อการปฏิบติังานตามจรรยาบรรณวิชาชีพดา้นความโปร่งใส ความเป็นอิสระ ความ
เท่ียงธรรม และความซ่ือสัตยสุ์จริต ดา้นความรู้ ความสามารถ มาตรฐานการปฏิบติังาน ดา้นการรักษา
ความลบั ดา้นความรับผดิชอบต่อผูรั้บบริการ ดา้นความรับผดิชอบต่อผูถื้อหุ้น ผูเ้ป็นหุ้นส่วน บุคคลหรือ
นิติบุคคลท่ีผูท้  าบญัชีปฏิบติัหนา้ท่ีให ้ดา้นความรับผดิชอบต่อเพื่อนร่วมวชิาชีพ 

อภิปรายผล 

 ขนาดของส านักงานบญัชีมีผลต่อการปฏิบติังานตามจรรยาบรรณวิชาชีพด้านความโปร่งใส 
ความเป็นอิสระ ความเท่ียงธรรมและความซ่ือสัตยสุ์จริต ด้านความรู้ความสามารถ มาตรฐานในการ
ปฏิบติังาน ดา้นการรักษาความลบั ดา้นความรับผิดชอบต่อผูรั้บบริการ ดา้นความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้น 
ผูเ้ป็นหุ้นส่วน บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีผูท้  าบญัชีปฏิบติัหน้าท่ีให้ ด้านความรับผิดชอบต่อเพื่อนร่วม
วิชาชีพ พบว่า ผูท้  าบญัชีไม่เห็นดว้ยกบัการน าสินทรัพยซ่ึ์งเป็นกรรมสิทธ์ิของผูเ้ป็นเจา้ของกิจการมา
บนัทึกเป็นสินทรัพยข์องบริษทั การปฏิเสธการรับใหบ้ริการรับท าบญัชีของบริษทัลูกคา้ท่ีเคยใชบ้ริการคู่
แข่งขนัของตน การบนัทึกบญัชีการจ่ายค่าใชจ่้ายของบริษทัท่ีรับบริการโดยไม่มีเอกสารการจ่ายเงิน การ
ไม่ได้อบรมพฒันาความรู้ต่อเน่ืองในฐานะผูท้  าบญัชี การไม่ได้น าใบก ากบัภาษีมาบนัทึกรายการค้า
เน่ืองจากได้ท าการปิดบญัชีและเตรียมน าส่งงบการเงินแล้ว การลงรายการบญัชีเกินกว่าระยะเวลาท่ี
ก าหนดตามประกาศของกรมพฒันาธุรกิจการคา้  การน าขอ้มูลของบริษทัท่ีรับท าบญัชีไปเปิดเผยกบัผูท้  า
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บญัชีท่ีอยูต่่างส านกังานเพื่อเป็นการแลกเปล่ียนขอ้มูลในการท างาน การน าขอ้มูลของบริษทัไปเปิดเผย
ตามค าร้องขอจากหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้องแต่ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของกิจการ ผูท้  าบญัชี
สามารถน าใบก ากบัภาษีท่ีไม่ถูกตอ้งมาบนัทึกบญัชีเป็นค่าใช้จ่ายได ้สามารถจดัท าบญัชีให้กบับริษทัท่ี
ประกอบธุรกิจลกัษณะพิเศษซ่ึงไม่ใช่ธุรกิจซ้ือขายสินค้าทัว่ไปโดยท่ีตนเองไม่มีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกบัธุรกิจดงักล่าว การก าหนดค่าตอบแทนจากการให้บริการในการท าบญัชีโดยพิจารณาจากผล
ประกอบการของกิจการ การน าขอ้มูลของลูกคา้ท่ีเก่ียวกบัตน้ทุนการผลิตสินคา้ไปให้กบัผูป้ระกอบการ
รายใหม่ การลงนามในงบการเงินท่ีตนเองมิไดเ้ป็นผูจ้ดัท า การจดัท างบการเงินจ านวน 2 ชุด ชุดแรก
ส าหรับน าส่งหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ชุดท่ีสองส าหรับเจา้ของกิจการ การประมาณการตน้ทุนสินคา้ของ
บริษทัในการน าเสนองบการเงินดว้ยตนเองตามความตอ้งการของผูรั้บบริการ การรับงานจากลูกคา้มาท า
ส่วนตวัโดยอา้งวา่ท าในนามของส านกังานบญัชี  

 ขนาดของส านกังานบญัชีไม่มีผลต่อการปฏิบติังามตามจรรยาบรรณวิชาชีพดา้นความโปร่งใส 
ความเป็นอิสระ ความเท่ียงธรรมและความซ่ือสัตยสุ์จริต ด้านความรู้ความสามารถ มาตรฐานในการ
ปฏิบติังาน ดา้นการรักษาความลบั ดา้นความรับผิดชอบต่อผูรั้บบริการ ดา้นความรับผิดชอบต่อเพื่อน
ร่วมวิชาชีพ พบว่า ผูท้  าบญัชีไม่เห็นดว้ยกบัการให้บุคคลอ่ืนเขา้อบรมพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางบญัชี
แทนตนเอง การไม่ไดเ้ขา้ร่วมสังเกตการณ์นบัสินคา้คงเหลือ ณ วนัส้ินปีร่วมกบัพนกังานคลงัสินคา้ การ
น าขอ้มูลบริษทัลูกคา้มาจดัประเภทรายการเป็นหมวดหมู่ตามรูปแบบท่ีส านกังานบญัชีก าหนดในการ
จดัท าและน าเสนองบการเงิน การบนัทึกบญัชีเงินสดคงเหลือในมือของบริษทัท่ีรับบริการโดยไม่
จ  าเป็นตอ้งไปตรวจนบัเงินสด การน าขอ้มูลของบริษทัท่ีรับท าบญัชีไปเปิดเผยให้กบับริษทัอ่ืนท่ีท าธุรกิจ
ประเภทเดียวกนั การน าขอ้มูลของบริษทัลูกคา้มาใช้เพื่อการด าเนินงานเก่ียวกบัธุรกิจลกัษณะเดียวกนั
ของตนเอง การจดัท างบการเงินโดยเปิดเผยขอ้มูลตามท่ีเจา้ของกิจการอนุญาตไวเ้ท่านั้น การจดัท าและ
น าเสนองบการเงินให้กบับริษทัท่ีคู่สมรสของตนเองเป็นเจา้ของบริษทั การแจง้ลูกคา้เก่ียวกบัวนัและ
เวลาในการเขา้ตรวจสอบสินทรัพยข์องกิจการ การท าสัญญารับงานจากลูกคา้แต่ไม่จดัท าบญัชีให้โดยไม่
แจง้ให้ลูกคา้ทราบ การให้ค  าปรึกษาดา้นการบริหารงานดา้นภาษีอากรและดา้นการวางระบบบญัชีให้
บริษทัท่ีผูท้  าบญัชีเป็นผูถื้อหุ้นได ้การจดัท างบการเงินโดยไม่จ  าเป็นตอ้งให้เจา้ของกิจการของหนงัสือ
ยืนยนัยอดจากธนาคาร การให้บุคคลอ่ืนบันทึกรายการคา้โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางบญัชีแทน
ตนเอง การแจง้ต่อผูรั้บบริการวา่สามารถจดัท าและน าเสนองบการเงินของกิจการตามความตอ้งการของ
ผูรั้บบริการ การก าหนดค่าตอบแทนในการใหบ้ริการรับท าบญัชีในราคาท่ีต ่ากวา่ส านกังานบญัชีอ่ืน การ
สัญญาวา่จะใหค้่าตอบแทนกบับุคคลท่ีแนะน าหรือจดัหางานวชิาชีพมาใหต้นเอง 

 ระยะเวลาการท างานในส านักงานบญัชีมีผลต่อการปฏิบติังานตามจรรยาบรรณวิชาชีพด้าน
ความโปร่งใส ความเป็นอิสระ ความเท่ียงธรรมและความซ่ือสัตยสุ์จริต ด้านความรู้ความสามารถ 
มาตรฐานในการปฏิบติังาน ด้านการรักษาความลบั ด้านความรับผิดชอบต่อผูรั้บบริการ ด้านความ
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รับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้น ผูเ้ป็นหุ้นส่วน บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีผูท้  าบญัชีปฏิบัติหน้าท่ีให้ ด้านความ
รับผดิชอบต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพ พบวา่ ผูท้  าบญัชีไม่เห็นดว้ยกบัการน าสินทรัพยซ่ึ์งเป็นกรรมสิทธ์ิของผู ้
เป็นเจา้ของกิจการมาบนัทึกเป็นสินทรัพยข์องบริษทั การให้บุคคลอ่ืนเขา้อบรมพฒันาความรู้ต่อเน่ือง
ทางบญัชีแทนตนเอง การปฏิเสธการรับให้บริการรับท าบญัชีของบริษทัลูกคา้ท่ีเคยใชบ้ริการคู่แข่งขนั
ของตน การบนัทึกบญัชีการจ่ายค่าใชจ่้ายของบริษทัท่ีรับบริการโดยไม่มีเอกสารการจ่ายเงิน การไม่ได้
เขา้ร่วมสังเกตการณ์นบัสินคา้คงเหลือ ณ วนัส้ินปีร่วมกบัพนกังานคลงัสินคา้ การไม่ได้อบรมพฒันา
ความรู้ต่อเน่ืองในฐานะผูท้  าบญัชี การน าขอ้มูลบริษทัลูกคา้มาจดัประเภทรายการเป็นหมวดหมู่ตาม
รูปแบบท่ีส านักงานบญัชีก าหนดในการจดัท าและน าเสนองบการเงิน การลงรายการบญัชีเกินกว่า
ระยะเวลาท่ีก าหนดตามประกาศของกรมพฒันาธุรกิจการคา้ การบนัทึกบญัชีเงินสดคงเหลือในมือของ
บริษทัท่ีรับบริการโดยไม่จ  าเป็นตอ้งไปตรวจนบัเงินสด การจดัท าและน าเสนองบการเงินให้กบับริษทัท่ี
คู่สมรสของตนเองเป็นเจา้ของบริษทั การแจง้ลูกคา้เก่ียวกบัวนัและเวลาในการเขา้ตรวจสอบสินทรัพย์
ของกิจการ การน าขอ้มูลของบริษทัท่ีรับท าบญัชีไปเปิดเผยให้กบับริษทัอ่ืนท่ีท าธุรกิจประเภทเดียวกนั 
การน าขอ้มูลของบริษทัลูกคา้มาใชเ้พื่อการด าเนินงานเก่ียวกบัธุรกิจลกัษณะเดียวกนัของตนเอง การน า
ขอ้มูลของบริษทัท่ีรับท าบญัชีไปเปิดเผยกบัผูท้  าบญัชีท่ีอยู่ต่างส านกังานเพื่อเป็นการแลกเปล่ียนขอ้มูล
ในการท างาน การน าขอ้มูลของบริษทัไปเปิดเผยตามค าร้องขอจากหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งแต่ตอ้ง
ไดรั้บอนุญาตจากเจา้ของกิจการ การจดัท างบการเงินโดยเปิดเผยขอ้มูลตามท่ีเจา้ของกิจการอนุญาตไว้
เท่านั้น ผูท้  าบญัชีสามารถน าใบก ากบัภาษีท่ีไม่ถูกตอ้งมาบนัทึกบญัชีเป็นค่าใชจ่้ายได ้การท าสัญญารับ
งานจากลูกคา้แต่ไม่จดัท าบญัชีให้โดยไม่แจง้ให้ลูกคา้ทราบ การให้ค  าปรึกษาดา้นการบริหารงานดา้น
ภาษีอากรและด้านการวางระบบบญัชีให้บริษทัท่ีผูท้  าบญัชีเป็นผูถื้อหุ้นได้ สามารถจดัท าบญัชีให้กบั
บริษทัท่ีประกอบธุรกิจลกัษณะพิเศษซ่ึงไม่ใช่ธุรกิจซ้ือขายสินคา้ทัว่ไปโดยท่ีตนเองไม่มีความรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกบัธุรกิจดงักล่าว การจดัท างบการเงินโดยไม่จ  าเป็นตอ้งให้เจา้ของกิจการของหนงัสือยืนยนั
ยอดจากธนาคาร การให้บุคคลอ่ืนบนัทึกรายการคา้โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางบญัชีแทนตนเอง การ
ก าหนดค่าตอบแทนจากการให้บริการในการท าบญัชีโดยพิจารณาจากผลประกอบการของกิจการ การ
น าขอ้มูลของลูกคา้ท่ีเก่ียวกบัตน้ทุนการผลิตสินคา้ไปให้กบัผูป้ระกอบการรายใหม่ การลงนามในงบ
การเงินท่ีตนเองมิได้เป็นผูจ้ดัท า การจดัท างบการเงินจ านวน 2 ชุด ชุดแรกส าหรับน าส่งหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง ชุดท่ีสองส าหรับเจา้ของกิจการ การประมาณการตน้ทุนสินคา้ของบริษทัในการน าเสนองบ
การเงินด้วยตนเองตามความต้องการของผูรั้บบริการ การแจ้งต่อผูรั้บบริการว่าสามารถจดัท าและ
น าเสนองบการเงินของกิจการตามความต้องการของผูรั้บบริการ การก าหนดค่าตอบแทนในการ
ให้บริการรับท าบญัชีในราคาท่ีต ่ากว่าส านักงานบญัชีอ่ืน การสัญญาว่าจะให้ค่าตอบแทนกบับุคคลท่ี
แนะน าหรือจดัหางานวิชาชีพมาให้ตนเอง การรับงานจากลูกคา้มาท าส่วนตวัโดยอา้งวา่ท าในนามของ
ส านกังานบญัชี  
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ข้อเสนอแนะส าหรับงานวจัิยในอนาคตและประโยชน์ของงานวจัิย 

1. ข้อเสนอแนะส าหรับงานวจัิยในอนาคต 
1.1 ศึกษาปัจจยัท่ีท าใหผู้ท้  าบญัชีไม่ปฏิบติังานตามหลกัจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยศึกษาจาก

การสนับสนุนและแรงกดดันจากส านักงานบญัชี ผูรั้บบริการท่ีมีต่อผูท้  าบญัชี การ
ศึกษาวิจยัในอนาคตควรจะตอ้งศึกษาหาขอ้มูลของปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีผลท าให้ผูท้  าบญัชี
ไม่ปฏิบติังานตามจรรยาบรรณวชิาชีพ ความถูกตอ้งและความน่าเช่ือถือของงบการเงิน
ท่ีจดัท าโดยผูท้  าบญัชีโดยผูท้  าบญัชีท่ีไม่ปฏิบติังานตามหลกัจรรยาบรรณวชิาชีพ 

1.2 ศึกษาจรรยาบรรณวชิาชีพของผูท้  าบญัชีโดยศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่งอ่ืน เช่น ผูท้  าบญัชีท่ี
ปฏิบติังานในส านกังานบญัชีในเขตปริมณฑล หรือจงัหวดัอ่ืน ๆ ในประเทศไทย แลว้
น ามาเปรียบเทียบกบัจรรยาบรรณวชิาชีพของผูท้  าบญัชีในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อหา
ความแตกต่างและศึกษาถึงปัจจยัท่ีท าใหก้ลุ่มตวัอยา่งทั้ง 2 กลุ่ม มีความแตกต่างกนั 

2. ประโยชน์ของงานวจัิย 
2.1 สามารถน าเป็นแนวทางในการพฒันาผูท้  าบญัชีท่ีปฏิบติังานในส านักงานบญัชีให้ มี

จรรยาบรรณวชิาชีพ  
2.2 สามารถน าไปประกอบการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝังจรรยาบรรณวิชาชีพบญัชีให้แก่

นกัศึกษา โดยมุ่งเน้นคุณธรรม จริยธรรมน าหน้าวิชาการ ปลูกฝังให้นักศึกษามีความ
ซ่ือสัตยสุ์จริต ปฏิบติังานตามมาตรฐานการบญัชี  
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ตัววดัผลการด าเนินงานทีม่อีทิธิพลต่อมูลค่าเพิม่เชิงเศรษฐกจิ และมูลค่าเพิม่ทางการตลาด 
ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มอตุสาหกรรมบริการ 

 

Performance Measures Affecting Economic Value Added and Market Value Added  
of Company in Services industry group in the Stock Exchange of Thailand 

 
ณชิานันท์  แอดสกุล  

 

บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาตวัวดัผลการด าเนินงานท่ีมีอิทธิพลต่อมูลค่าเพิ่มเชิง

เศรษฐกิจ และมูลค่าเพิ่มทางการตลาดของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย                       
กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ ตวัวดัผลการด าเนินงาน ไดแ้ก่ ก าไรสุทธิ อตัราส่วนความสามารถในการท า
ก าไร (ก าไรสุทธิต่อหุน้ อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ และอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม) 
มูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจ และมูลค่าเพิ่มทางการตลาด กลุ่มตวัอยา่ง คือ บริษทัท่ีมีก าไรสุทธิเพิ่มข้ึนอยา่ง
ต่อเน่ืองทุกปี จ านวน 31 บริษทั และเก็บรวบรวมขอ้มูลทางการเงินตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554- 2556 วิเคราะห์
การถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษาจากกลุ่มตวัอย่าง พบว่า (1) ตัววดัผลการด าเนินงานมีอิทธิพลต่อ
มูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจอย่างมีนยัส าคญัท่ี 0.05 โดยมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจข้ึนอยู่กบั ก าไรสุทธิ อตัรา
ผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม และมูลค่าเพิ่มทางการตลาด (2) 
ตัววดัผลการด าเนินงานมีอิทธิพลต่อมูลค่าเพิ่มทางการตลาดอย่างมีนัยส าคัญ โดยมูลค่าเพิ่มทาง
การตลาดข้ึนอยู่กบั ก าไรสุทธิ อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์
รวม และมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจ 
ค าส าคัญ : ก าไรสุทธิ, อตัราส่วนความสามารถในการท าก าไร, มูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจ, มูลค่าเพิ่มทาง
การตลาด 
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Abstract 
The objective study is to find the performance measures affecting Economic Value Added and 

Market Value Added of Company in Services industry group in the Stock Exchange of Thailand. The 
performance measures are Net Income (NI), Profitability ratios (Earnings Per Share (EPS), return on 
equity (ROE) and return on asset (ROA)), EVA and MVA. The samples were 31 companies with the 
positive net income, that raised continuously every year. And collected financial information during 
2011-2013. The multiple linear regression was employed to analyze. The results of this study reveal 
that the performance measures affecting EVA statistically at significant level 0.05. EVA depended on 
NI, ROE, ROA and MVA. While the performance measures affecting MVA significantly. MVA 
depends on NI, ROE, ROA and EVA. 

 
Keywords : EVA, MVA, Net income, Profitability ratios 
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บทน า 
ช่วงปีพ.ศ.2557 ท่ีผา่นมาภาวะเศรษฐกิจโลกมีความผนัผวนอยา่งมาก เกิดจากสาเหตุต่างๆไม่ว่า

จะเป็นอตัราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ อตัราเงินเฟ้อ เหตุการณ์ความไม่สงบ เป็นตน้ ดา้นเศรษฐกิจ
ของไทยก็ตอ้งเผชิญกบัความทา้ทายจากความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ เหตุการณ์เหล่าน้ีอาจส่งผล
กระทบต่อการด าเนินงานของบริษทัไม่สามารถบรรลุวตัถุประสงคห์ลกัท่ีผูบ้ริหารไดก้ าหนดไว ้ปัจจุบนั
น้ีเป้าหมายหลกัของบริษทั คือการสร้างมูลค่าเพิ่มใหแ้ก่กิจการ และสร้างความมัง่คัง่สูงสุดให้แก่ผูถื้อหุ้น 
เป้าหมายดงักล่าวน้ีสอดคลอ้งกบัแนวคิด Value Based Management (VBM) ถูกคิดคน้โดย Louis 
Keslso และ Mortimer Adler เป็นแนวคิดการบริหารเชิงมูลค่าท่ีสร้างความมัง่คัง่ให้แก่ผูถื้อหุ้นเป็นหลกั 
(วรศกัด์ิ ทุมมานนท,์ 2549) 

ผลการด าเนินงานของกิจการในรายงานทางการเงิน จะเป็นตวัท่ีช้ีให้เห็นถึงฐานะทางการเงินและ
ผลการด าเนินงานต่างๆ แต่อย่างไรก็ตามงบการเงินเป็นการค านวณก าไรทางบญัชี เป็นการรายงาน
ขอ้มูลทางการเงินในอดีตท่ีไม่ไดส้ะทอ้นขอ้มูลผลการด าเนินงานไดแ้ทจ้ริงและไม่แสดงถึงตน้ทุนค่าเสีย
โอกาสของผูถื้อหุ้นมาเป็นส่วนหน่ึงของต้นทุน อีกทั้ งงบการเงินอาจมีข้อมูลตกแต่งบญัชี เพื่อให้
นกัวิเคราะห์ไม่สามารถประเมินความสามารถของกิจการหรือวดัผลงานของผูบ้ริหารไดอ้ย่างแทจ้ริง 
โดยตวัช้ีวดัผลการด าเนินงานท่ีมกัใช้ในการวดัมูลค่าและอาจมีการตบแต่งตวัเลข คือ ก าไรสุทธิ (NI) 
และอตัราส่วนทางความสามารถในการท าก าไร เม่ือพิจารณาจากก าไรต่อหุน้ (EPS) หากค่า EPS สูงก็ท  า
ให้ราคาหุ้นสูงดว้ย โดยกูเ้งินมาใหม่เพื่อช าระหน้ีเก่าแทนท่ีจะเพิ่มทุนเพื่อให้มีจ  านวนหุ้นเท่าเดิม ท าให้
ค่า EPSไม่ลดลง อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (ROE) ก็สามารถตกแต่งไดด้ว้ยการซ้ือหุ้นคืน
ดว้ยเงินสดในมือหรือการกูย้ืมมา เพราะก าไรคงท่ีแต่จ านวนหุ้นลดลง ค่า ROE ก็จะมีค่ามากข้ึน ถ้า
พิจารณาจากอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (ROA) อาจท าโดยขายสินทรัพยบ์างอย่างทั้งท่ีเก็บ
สินทรัพยน์ั้นจะไดป้ระโยชน์มากกวา่ (ฤกษช์ยั รัตรสาร, 2549)  

จากจุดด้อยของตวัช้ีวดัน้ี จึงมีตวัวดัผลการด าเนินงานเพื่อให้สอดคลอ้งกบัแนวคิด VBM คือ 
มูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVA) และมูลค่าเพิ่มทางการตลาด (MVA) ท่ีถูกคิดคน้และจดลิขสิทธ์โดย 
Stern Stewart & Co. (ภาคภูมิ จอมแก้ว, 2550) โดย EVA ตั้งอยู่บนพื้นฐานแนวคิดก าไรทาง
เศรษฐศาสตร์ สะทอ้นให้เห็นกิจการนั้นสามารถสร้างก าไรสุทธิจากการด าเนินงานหลงัหกัภาษีหกัดว้ย
ตน้ทุนเงินลงทุนท่ีลงทุนไปไดห้รือไม่ ส่วน MVA นั้นเป็นมูลค่าเพิ่มทางการตลาดในส่วนของผูถื้อหุ้น 
ซ่ึงในปัจจุบนัมีการก าหนด EVA เป็นตวัช้ีวดัในการประเมินผลงานให้รัฐวิสาหกิจน ามาเป็นตวัช้ีวดั
องคก์ร เพื่อเพิ่มศกัยภาพทางการตลาดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบัเงินทุนของรัฐบาล เน่ืองจากเป็นระบบ
ท่ีมีประสิทธิภาพสะท้อนเป้าหมายได้อย่างแท้จริง (ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
กระทรวงการคลงั, 2549) 

การศึกษาคร้ังน้ีจึงตอ้งการศึกษาตวัวดัผลการด าเนินงานท่ีมีอิทธิพลต่อมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจ
และมูลค่าเพิ่มทางการตลาด โดยตวัวดัผลการด าเนินงาน ไดแ้ก่ ก าไรสุทธิ อตัราส่วนความสามารถใน
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การท าก าไร (ก าไรสุทธิต่อหุ้น ส่วนอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น และอตัราผลตอบแทนต่อ
สินทรัพยร์วม) มูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจ และมูลค่าเพิ่มทางการตลาดโดยเลือกใช้ขอ้มูลทางการเงินของ
บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ ประกอบดว้ย 6 กลุ่ม
หลกั ไดแ้ก่ (1) กลุ่มการคา้พาณิชย ์(2) ธุรกิจโรงพยาบาล (3) ส่ือและส่ิงพิมพ ์(4) บริการเฉพาะกิจ (5) 
ธุรกิจท่องเท่ียว และ (6) ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ เน่ืองจากกลุ่มอุตสาหกรรมน้ีจะเป็นจุดเปล่ียนคร้ัง
ส าคญัของเศรษฐกิจไทยทุกด้านภายใตข้อ้ตกลง AEC แนวโน้มท่ีประเทศไทยจะหันมาคา้ขายกับ
ประเทศเพื่อนบา้นในภูมิภาคเอเชียดว้ยกนั (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2555) 

 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
1. เพื่อศึกษาตวัวดัผลการด าเนินงานท่ีมีอิทธิพลต่อมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจของบริษทัจดทะเบียน

ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ  
2. เพื่อศึกษาตวัวดัผลการด าเนินงานท่ีมีอิทธิพลต่อมูลค่าเพิ่มทางการตลาดของบริษทัจดทะเบียน

ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ  
 

สมมติฐานในการวจิัย 
สมมติฐานท่ี 1 ก าไรสุทธิมีอิทธิพลต่อมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจของบริษทัจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ  
สมมติฐานท่ี 2 ก าไรสุทธิต่อหุ้นมีอิทธิพลต่อมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจของบริษทัจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ  
สมมติฐานท่ี 3 อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้นมีอิทธิพลต่อมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจของ

บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ  
สมมติฐานท่ี 4 อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วมมีอิทธิพลต่อมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจของบริษทั

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ  
สมมติฐานท่ี 5 มูลค่าเพิ่มทางการตลาดมีอิทธิพลต่อมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจของบริษทัจดทะเบียน

ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ  
สมมติฐานท่ี 6 ก าไรสุทธิมีอิทธิพลต่อมูลค่าเพิ่มทางการตลาดของบริษทัจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ  
สมมติฐานท่ี 7 ก าไรสุทธิต่อหุ้นมีอิทธิพลต่อมูลค่าเพิ่มทางการตลาดของบริษทัจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ  
สมมติฐานท่ี 8 อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้นมีอิทธิพลต่อมูลค่าเพิ่มทางการตลาดของ

บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ  
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สมมติฐานท่ี 9 อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วมมีอิทธิพลต่อมูลค่าเพิ่มทางการตลาดของบริษทั
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ  

สมมติฐานท่ี 10 มูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจมีอิทธิพลต่อมูลค่าเพิ่มทางการตลาดของบริษทัจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ  

 

กรอบแนวคดิการวจิัย 
มูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจ (EVA) เป็นแนวคิดมีรากฐานจากเป้าหมายของกิจการในการสร้างมูลค่า

ความมัง่คัง่สูงสุดให้แก่ผูถื้อหุ้น วดัความสามารถของกิจการในการสร้างมูลค่าเพิ่มช่วงระยะเวลาหน่ึง 
ทั้งน้ี EVA ตั้งอยู่บนแนวคิดของก าไรในเชิงเศรษฐศาสตร์ หรือก าไรส่วนท่ีเหลือท่ีว่าความมัง่คัง่จะ
เกิดข้ึนเม่ือกิจการสามารถชดเชยค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน และตน้ทุนเงินทุนทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนนัน่คือ
ก าไรท่ีแทจ้ริงจะเกิดข้ึนเม่ือไดมี้การหกัตน้ทุนทั้งหมดทั้งตน้ทุนท่ีเกิดจากการก่อหน้ีหรือตน้ทุนของผูถื้อ
หุ้นออกจากรายได้จนหมด ต้นทุนเงินทุนในท่ีน้ีหมายถึง ค่าเสียโอกาสของเงินทุนท่ีจะเกิดข้ึนหาก
เงินทุนนั้นถูกน าไปใช้ลงทุนในอีกกิจกรรมหน่ึงท่ีมีความเส่ียงท่ีคล้ายคลึงกนั โดยมีสูตรการค านวณ 
ดงัน้ี EVA = NOPAT - Cost of Capital  
= NOPAT - (Invested Capital x WACC) โดยท่ี NOPAT = ก าไรจากการด าเนินงานหลงัหักภาษี
หลงัจากปรับปรุงรายการ เช่น ค่าความนิยม หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีเพิ่มข้ึน(ลดลง) ทั้งน้ีท่ีไม่รวม
รายการดงักล่าว เพื่อใหก้ าไรสุทธิจาการด าเนินงานสะทอ้นผลตอบแทนท่ีใกลเ้คียงเงินสดท่ีเกิดจากการ
ด าเนินงานท่ีแทจ้ริง Cost of Capital = ตน้ทุนของเงินทุน Invested Capital = เงินลงทุนท่ีไดล้งทุนไป
หลงัจากปรับปรุงรายการ ค านวณได้จากสินทรัพยร์วมทั้งส้ิน - หน้ีสินระยะสั้ นท่ีไม่มีภาระดอกเบ้ีย 
WACC =อตัราตน้ทุนเงินทุนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั = [wd*kd(1 – t) ]+(we*ke) เป็นสัดส่วนของหน้ีสิน
เฉพาะท่ีมีภาระดอกเบ้ียในโครงสร้างเงินทุน คูณด้วยตน้ทุนของหน้ีสิน โดยน าดอกเบ้ียของหน้ีสิน
ทั้งหมดมาถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั บวกดว้ยสัดส่วนของส่วนของผูถื้อหุ้นคูณดว้ยตน้ทุนของส่วนของผูถื้อ
หุ้น ซ่ึงค านวณโดยใช้แนวคิดการประเมินทรัพยสิ์นส่วนทุน (CAPM) = Rf +(E(Rm)-Rf)βi ซ่ึง E(Rm) = 
อตัราผลตอบแทนตลาด Rf = อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยท่ี์ปราศจากความเส่ียง  และ βi = ค่า
สัมประสิทธ์ิเบตา้ของหลกัทรัพย ์

มูลค่าเพิ่มทางการตลาด (MVA) เป็นการวดัผลการด าเนินงานของผูบ้ริหารของกิจการตั้งแต่
กิจการไดเ้ร่ิมก่อตั้ง เป็นการมองประสิทธิภาพของผูบ้ริหารในภาพรวม วตัถุประสงคพ์ื้นฐานของกิจการ
โดยส่วนใหญ่คือ การสร้างความมัง่คัง่แก่ผูถื้อหุ้น เป็นการประกนัว่าทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ย่างจ ากดัจะถูก
น ามาจดัสรรอยา่งมีประสิทธิภาพอนัจะเป็นผลท าให้เศรษฐกิจโดยรวมไดรั้บประโยชน์ตามไปดว้ย การ
ท่ีผูบ้ริหารพยายามท าผลให้แตกต่างของมูลค่าราคาตลาดในส่วนของเจา้ของกบัเงินทุนท่ีจดัหามาใน
ส่วนของเจา้ของนั้นสูงท่ีสุด การค านวณหา MVA = Market Value of Stock - Equity capital Supplied 
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by Investors หรือ จ านวนหุ้นท่ีมิอยู่ ณ ส้ินปีคูณราคาตลาดของหุ้น ณ วนัส้ินปี หักออกดว้ยส่วนของผู ้
ถือหุน้ ณ วนัส้ินปีเดียวกนั  

อตัราส่วนความสามารถในการท าก าไร (Profitability Ratios) ประกอบดว้ย ก าไรสุทธิต่อหุ้น 
(EPS) อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (ROE) และอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์(ROA) เป็น
การวดัความสามารถของกิจการวา่ท าก าไรไดห้รือไม่ (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2546) 

ในบทความน้ี ผูว้ิจยัได้ทบทวนผลการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้ง อาทิเช่น (1) ภาคภูมิ จอมแก้ว (2550) 
ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจและมูลค่าเพิ่มทางตลาด กรณีศึกษาหลกัทรัพย์
กลุ่มการแพทย ์ผลการศึกษาพบวา่ในบางบริษทั ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ ก าไร
สุทธิ อตัราผลตอบแทนของส่วนของผูถื้อหุ้น อตัราผลตอบแทนของสินทรัพยร์วม ก าไรสุทธิต่อหุ้น 
ในขณะท่ีบางบริษทัไม่พบปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจ (2) Ayoub Mahdian Fard (2012) 
ศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างการประเมินมูลค่ากบัมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจของบริษทัท่ีจดทะเบียน
ตลาดหลกัทรัพยใ์นประเทศอิหร่าน พบว่าอตัราผลตอบแทนของผูถื้อหุ้น อตัราผลตอบแทนสินทรัพย์
รวม ก าไรสุทธิต่อหุ้น ไม่มีความสัมพนัธ์กับมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจ แต่มูลค่าเพิ่มทางการตลาดมี
ความสัมพนัธ์กบัมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจ และ(3) ภทัรวรรณ วุฒิวิชญานนัต ์(2551) ศึกษาความสัมพนัธ์
ระหว่างมูลค่าเพิ่มทางการตลาด กบัมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจและตวัวดัผลการด าเนินงานทางการเงิน 
พบว่า มูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจ และตวัวดัผลการด าเนินงาน ไดแ้ก่ อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์
อตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น อตัราส่วนผลตอบแทนต่อเงินลงทุน ก าไรสุทธิต่อเงินทุนท่ี
ใช้ไป อัตราส่วนหน้ีสินรวมต่อสินทรัพย์รวม และอัตราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผู ้ถือหุ้น มี
ความสัมพนัธ์กับมูลค่าเพิ่มทางการตลาด ส่วนก าไรสุทธิต่อหุ้นไม่พบความสัมพนัธ์กับมูลค่าเพิ่ม
ทางการตลาดผูว้ิจยัก าหนดตวัแปรทั้งหมดสรุปกรอบแนวคิดการวิจยัได้ออกเป็นสองส่วนดงัรูปท่ี 1.1 -
1.2 

 

ส่วนท่ี 1 ตวัวดัผลการด าเนินงานท่ีมีอิทธิพลต่อมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจ  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

รูปท่ี 1.1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

 
มูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจ (EVA) 

ก าไรสุทธิ (NI) 
อตัราส่วนความสามารถในการท าก าไร 
(Profitability Ratios) ประกอบด้วย 

ก าไรสุทธิต่อหุน้ (EPS) 
อตัราผลตอบแทนของผูถื้อหุ้น (ROE) 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม (ROA) 

มูลค่าเพิม่ทางการตลาด (MVA) 
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ส่วนท่ี 2 ตวัวดัผลการด าเนินงานท่ีมีอิทธิพลต่อมูลค่าเพิ่มทางการตลาด 

 

 
 

 

 

 
 

รูปท่ี 1.2 กรอบแนวคิดการวิจยั 
 

วธิกีารด าเนินการวจิัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา ไดแ้ก่ ขอ้มูลบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ มีผลการด าเนินธุรกิจปี พ.ศ. 2554 - 2556 มีจ านวน 80 บริษทั กลุ่มตวัอยา่งใน
การศึกษาคร้ังน้ี ไม่พิจารณาบริษทัท่ีไม่มีการด าเนินงานในช่วงปีท่ีศึกษาอยา่งต่อเน่ือง และไม่มีผลการ
ด าเนินงานมีก าไรสุทธิเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ืองในช่วงปีท่ีศึกษา จึงมีบริษทัท่ีเขา้เง่ือนไขครบถว้นทั้งส้ิน
จ านวน 31 บริษทั 

การเกบ็รวมรวมข้อมูล 
แหล่งขอ้มูลท่ีใชศึ้กษาเป็นขอ้มูลแบบทุติยภูมิ คือขอ้มูลทางการเงิน ไดม้าจากเวบ็ไซตฐ์านขอ้มูล

ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย www.setsmart.com ได้แก่ งบการเงิน อตัราส่วนทางการเงิน 
ขอ้มูลดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ขอ้มูลราคาปิดของหุ้นสามญับริษทัจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส่วนเวบ็ไซตธ์นาคารแห่งประเทศไทย www.bot.or.th และเวบ็ไซต์
สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย www.thaibma.or.th คือขอ้มูลอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาล
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554-2556  

ตัวแปรและวธีิการค านวณทีใ่ช้ในการวจัิย 
การค านวณหามูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจ  = NOPAT After Adjusted – (WACC × Invested Capital)  
การค านวณเงินลงทุนท่ีไดล้งทุนไป Invested Capital After Adjusted = สินทรัพยร์วมทั้งส้ิน - 

หน้ีสินระยะสั้นท่ีไม่มีภาระดอกเบ้ีย 

ก าไรสุทธิ (NI) 
อตัราส่วนความสามารถในการท าก าไร 
(Profitability Ratio) ประกอบด้วย 

ก าไรสุทธิต่อหุน้ (EPS) 
อตัราผลตอบแทนของผูถื้อหุ้น (ROE) 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม (ROA) 

มูลค่าเพิม่เชิงเศรษฐกจิ (EVA) 

 
มูลค่าเพิ่มทางการตลาด (MVA) 
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การค านวณตน้ทุนเงินถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั (WACC) = [ wd* kd(1 – t) ] + (we * ke) โดยท่ี wd = 
สัดส่วนของหน้ีสินท่ีมีดอกเบ้ียในโครงสร้างเงินลงทุน we = สัดส่วนของหุ้นสามญัในโครงสร้างทุนt = 
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล Kd = อตัราตน้ทุนของหน้ีสิน ค านวณโดยน าดอกเบ้ียจ่ายในแต่ละปีหารดว้ย
ยอดรวมของเ งินกู้และหุ้นกู้  โดยเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ทั้ ง น้ีผู ้ศึกษาเป็น
บุคคลภายนอกจึงมีขอ้จ ากดัในการไดซ่ึ้งขอ้มูลดอกเบ้ียจ่ายท่ีแทจ้ริงของหน้ีสิน) Ke = อตัราตน้ทุนของ
หุน้สามญั ค านวณโดยใชแ้นวคิดการประเมินทรัพยสิ์นส่วนทุน (CAPM)  

การค านวณแนวคิดการประเมินทรัพยสิ์นส่วนทุน (CAPM) ค านวณไดด้งัน้ี Ke = Rf + ( E(Rm ) - 
Rf) βi 
โดยท่ี Ke   = ตน้ทุนส่วนของเจา้ของ E(Rm) = อตัราผลตอบแทนตลาด Rf = อตัราผลตอบแทนของ
หลกัทรัพยท่ี์ปราศจากความเส่ียง และ βi = ค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ของหลกัทรัพย ์

การค านวณอตัราผลตอบแทนตลาดรายปีของกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ (E(Rm)) น าดชันีราคา
ตลาดหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แต่ละปีตั้ งแต่ปีท่ีเปิดด าเนินการในปี พ.ศ. 2518 จนถึงปีท่ี
ท าการศึกษาคือปี พ.ศ. 2554 - 2556 มาค านวณหาค่าเฉล่ีย และสามารถค านวณหาอตัราผลตอบแทนจาก
การน าดัชนีปิดของแต่ละปีมาค านวณหาเป็นรายปี หลงัจากนั้นน าค่าอตัราผลตอบแทนเหล่านั้นมา
ค านวณหาค่าเฉล่ีย ค านวณดงัน้ี  

(SET t - SET t-1) x 100/ SET t-1โดย SETt = ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพย ์ณ วนัท าการสุดทา้ยของปี t และ 

SET t-1= ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพย ์ณ วนัท าการสุดทา้ยของปี t-1 หลงัจากท่ีหาอตัราผลตอบแทนรายปี
ท่ี 
ค านวณได้นั้นให้น ามาหาค่าเฉล่ียตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 ถึงปีท่ีศึกษาจะได้อตัราผลตอบแทนแต่ละปีท่ี
ท าการศึกษา (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2558) 

การค านวณอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยท่ี์ปราศจากความเส่ียง(Rf) น าอตัราผลตอบแทนของ
พนัธบตัรรัฐบาล โดยเลือกศึกษาพนัธบตัรรัฐบาลท่ีมีอายุยาวนานท่ีสุดในช่วงระยะเวลาปีท่ีศึกษานั้น มี
อาย ุ50 ปี คือ พนัธบตัรรัฐบาล LB616A (สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย, 2558) 

การค านวณตน้ทุนเงินถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (i) โดยวธีิวดัสัดส่วนระหวา่งค่าความแปรปรวนร่วม
ระหวา่งหลกัทรัพยน์ั้นกบัค่าแปรปรวนของตลาด ส าหรับการศึกษาคร้ังน้ี น าอตัราผลตอบแทนรายวนั
ของหลกัทรัพยแ์ละอตัราผลตอบแทนรายวนัของตลาดหลกัทรัพย ์มาหาค่าความแปรปรวนร่วมระหวา่ง
หลักทรัพย์กับตลาด และค่าความแปรปรวนของตลาดในแต่ละปี เพื่อค านวณหาค่าเบต้าท่ีในปีท่ี 
ท าการศึกษา ค านวณไดด้งัน้ี I  =  (nXY - XY)/ (nX2)-(X)2  โดยท่ี X = อตัราผลตอบแทน

ของตลาดหลกัทรัพย ์Rm Y = อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์ Ri  และ n = จ านวนขอ้มูลหลกัทรัพยท่ี์
ศึกษา 
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การค านวณอตัราผลตอบแทนตลาดรายวนัของกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ (Rm) มีสูตรการ
ค านวณหาดงัน้ี (SETt – SETt-1) x 100/ SET t-1 โดย SETt = ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพย ์ณ วนัท าการ
สุดทา้ยของวนัท่ี tและSET t-1 = ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพย ์ณ วนัท าการสุดทา้ยของวนัท่ี t-1  

การค านวณอตัราผลตอบแทนรายวนัของหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมบริการรายหลกัทรัพย ์(Ri) 
ค านวณดงัน้ี (P t – Pt-1) x 100/P t-1โดย P t  = ราคาปิดหลกัทรัพย ์i ณ วนัท าการสุดทา้ยของวนัท่ี t และ P t-

1                 = ราคาปิดหลกัทรัพย ์i ณ วนัท าการสุดทา้ยของวนัท่ี t-1  
การค านวณมูลค่าเพิ่มทางการตลาด (MVA) ใช้ขอ้มูลจ านวนหุ้นท่ีมีอยู่ ณ ส้ินปีของแต่ละปีท่ี

ศึกษา คูณราคาตลาดของหุน้ ณ วนัส้ินปี หกัออกดว้ยส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัส้ินปีเดียวกนั 
หลงัจากหาค่าตวัแปรท่ีตอ้งการศึกษาไดท้ั้งหมดแลว้ ผูว้ิจยัใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ เพื่อ

วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ ไดแ้ก่ สถิติพรรณนา เพื่อเสนอขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัตวัแปรท่ีรวบรวม และ
สถิติเชิงปริมาณในการทดสอบสมมติฐานเพื่อการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ โดยใชข้อ้มูลทางสถิติดว้ยวิธี 
Multiple Linear Regression ก าหนดระดบันยัส าคญัท่ี 0.05  

 

ผลการวจิัยและอภิปรายผล 
ตวัวดัผลการด าเนินงานท่ีมีอิทธิพลต่อมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจ และมูลค่าเพิ่มทางการตลาดของ

บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ สรุปผลการวิเคราะห์ 
ดงัน้ี  

 
ตารางท่ี 1 การวเิคราะห์เชิงพรรณนา 
 

ค่าเฉล่ีย ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 3 ปี 

ก าไรสุทธิ (ลา้นบาท) 794.36 1,198.63 1,767.71 1,253.56 

ก าไรสุทธิต่อหุน้ (บาท) 2.57 3.51 4.10 3.39 

อตัราผลตอบแทนของผูถื้อหุ้น (ร้อยละ) 12.74 16.28 18.42 15.81 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม (ร้อยละ) 11.14 12.76 13.79 12.56 

มูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจ (ลา้นบาท) 367.16 800.51 780.97 549.55 

มูลค่าเพิ่มทางการตลาด (ลา้นบาท) 10.62 19.27 24.57 18.15 

 
จากตารางท่ี 1 พบวา่ (1) ก าไรสุทธิ มีค่าเฉล่ียสูงสุดในปี 2556 เท่ากบั 1,767.71 ลา้นบาท และมี

ค่าเฉล่ียต ่าสุดในปี 2554 เท่ากบั 794.36 ลา้นบาท และค่าเฉล่ีย 3 ปีของก าไรสุทธิเท่ากบั 1,253.56 ลา้น
บาท (2) ก าไรสุทธิต่อหุ้น มีค่าเฉล่ียสูงสุดในปี 2556 เท่ากบั 4.10 บาท และมีค่าเฉล่ียต ่าสุดในปี 2554 

DP
U



เท่ากบั 2.57 บาท และค่าเฉล่ีย 3 ปีของก าไรสุทธิต่อหุน้เท่ากบั 3.39 บาท (3) อตัราผลตอบแทนของผูถื้อ
หุ้น มีค่าเฉล่ียสูงสุดในปี 2556 เท่ากบัร้อยละ 18.42 และมีค่าเฉล่ียต ่าสุดในปี 2554 เท่ากบัร้อยละ 12.74 
และค่าเฉล่ีย 3 ปีของอตัราผลตอบแทนของผูถื้อหุ้นเท่ากบัร้อยละ 15.81 (4) อตัราผลตอบแทนจาก
สินทรัพยร์วม มีค่าเฉล่ียสูงสุดในปี 2556 เท่ากบัร้อยละ 13.79 และมีค่าต ่าสุดในปี 2554 เท่ากบัร้อยละ 
11.14 และค่าเฉล่ีย 3 ปีของอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วมเท่ากบัร้อยละ 12.56 (5) มูลค่าเพิ่มเชิง
เศรษฐกิจ มีค่าเฉล่ียสูงสุดในปี 2555 เท่ากับ 800.51 ล้านบาท และมีค่าเฉล่ียต ่าสุดในปี 2554 เท่ากับ 
367.16 ลา้นบาท และค่าเฉล่ีย 3 ปีของมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจเท่ากบั 549.55 ลา้นบาท และ (6) มูลค่าเพิ่ม
เชิงทางการตลาด มีค่าเฉล่ียสูงสุดในปี 2556 เท่ากับ 24.57 ล้านบาท และมีค่าเฉล่ียต ่าสุดในปี 2554 
เท่ากบั 10.62 ลา้นบาท และค่าเฉล่ีย 3 ปีของมูลค่าเพิ่มทางการตลาดเท่ากบั 18.15 ลา้นบาท 

 
ตารางท่ี 2 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ตวัวดัผลการด าเนินงานท่ีมีอิทธิพลต่อมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจของ
บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ ปี 2554-2556 

 

ตวัแปร Beta t-value ระดบันยัส าคญั (Sig.) 

ก าไรสุทธิ .894 11.590  0.000* 

ก าไรสุทธิต่อหุน้  -.013 -.231 0.818 

อตัราผลตอบแทนของผูถื้อหุ้น  .680 4.489  0.000* 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม  -.268 -2.019  0.047* 

มูลค่าเพิ่มทางการตลาด -.409 -4.440  0.000* 

 
จากตารางท่ี 2 พบว่ามูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมบริการข้ึนอยู่กับก าไรสุทธิ อัตราผลตอบแทนของผูถื้อหุ้น อัตรา
ผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วมและมูลค่าเพิ่มทางการตลาด (1) ก าไรสุทธิ และอตัราผลตอบแทนของผู ้
ถือหุน้ มูลค่าเพิ่มทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05
ในทิศทางเดียวกนั (2) อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม และมูลค่าเพิ่มทางการตลาดมีความสัมพนัธ์
กบัมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจอยา่งมีนยัส าคญัทางในทิศทางตรงกนัขา้ม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ
ภาคภูมิ จอมแก้ว (2550) เน่ืองจากการค านวณมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจมีก าไรและเงินลงทุนส่วนของ
เจ้าของเป็นพื้นฐานในการค านวณ และ (3) ก าไรสุทธิต่อหุ้นไม่มีความสัมพนัธ์กับมูลค่าเพิ่มเชิง
เศรษฐกิจอยา่งมีนยัส าคญั สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ Ayoub Mahdian Fard (2012) โดยก าไรสุทธิ
ต่อหุ้นจะพิจารณาเฉพาะก าไรเท่านั้น อาจเป็นสาเหตุท่ีท าให้ไม่มีความสัมพนัธ์กนักบัมูลค่าเพิ่มเชิง
เศรษฐกิจ 
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ตารางท่ี 3 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ตวัวดัผลการด าเนินงานท่ีมีอิทธิพลต่อมูลค่าเพิ่มทางการตลาดของ
บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมบริการปี 2554-2556 
 

ตวัแปร Beta t-value ระดบันยัส าคญั (Sig.) 

ก าไรสุทธิ .836 8.986 0.000* 

ก าไรสุทธิต่อหุน้  -.091 -1.535   0.1280* 

อตัราผลตอบแทนของผูถื้อหุ้น  .970 6.790 0.000* 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม  -.471 -3.540 0.001* 

มูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจ -.452 -4.440 0.000* 

จากตารางท่ี 3 พบว่ามูลค่าเพิ่มทางการตลาดของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมบริการข้ึนอยู่กับก าไรสุทธิ อตัราผลตอบแทนของผูถื้อหุ้น อตัรา

ผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม และมูลค่าเพิ่มทางการตลาด (1) ก าไรสุทธิ และอตัราผลตอบแทนของผู ้

ถือหุน้ มีความสัมพนัธ์กบัมูลค่าเพิ่มทางการตลาดอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ในทิศทางเดียวกนั (2) 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม และมูลค่าเพิ่มทางการตลาด มีความสัมพนัธ์กบัมูลค่าเพิ่มทางการ

ตลาดอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติในทิศทางตรงกนัขา้ม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของภาคภูมิ จอมแกว้ 

(2550) กล่าวคือก าไรสุทธิเป็นผลการด าเนินงานแบบภาพรวม และเป็นขอ้มูลท่ีนกัลงทุนเขา้ถึงง่าย ส่วน

อตัราผลตอบแทนของผูถื้อหุน้ อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม และมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจ ค านวณ

จากเงินลงทุนในส่วนของเจา้ของและส่วนของหน้ีสิน จึงมีผลต่อมูลค่าเพิ่มทางการตลาด และ(3) ก าไร

สุทธิต่อหุ้นไม่มีความสัมพนัธ์กบัมูลค่าเพิ่มทางการตลาดอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ เน่ืองจากก าไรสุทธิ

ต่อหุน้ไม่ไดพ้ิจารณารวมถึงเงินลงทุนในกิจการท่ีก่อให้เกิดก าไร จึงอาจส่งผลให้ไม่มีความสัมพนัธ์กบั

มูลค่าเพิ่มทางการตลาด เพราะมูลค่าเพิ่มทางการตลาดนั้นได้พิจารณาเงินลงทุนในส่วนของเจา้ของ

ทั้งส้ินใช้ไปในการด าเนินงานของบริษทัและราคาตลาดของจ านวนหุ้น ซ่ึงผลการวิเคราะห์ดงักล่าว

สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของภทัรวรรณ วฒิุวชิญานนัต ์(2551) 

ดังนั้นนักลงทุนและผูบ้ริหารท่ีต้องการวิเคราะห์มูลค่าของบริษทั ควรค านึงถึงปัจจยัอ่ืนๆท่ี
เก่ียวขอ้งเพิ่มเติมด้วย เพราะขอ้มูลทางการเงินนั้นไม่สามารถสะทอ้นถึงมูลค่าท่ีแทจ้ริงของบริษทัได้
ทั้งหมด จึงควรพิจารณาปัจจยัภายนอกท่ีส่งผลกระทบต่อการงทุนและการบริหารจดัการดว้ย เช่น อตัรา
แลกเปล่ียน ภาวะเศรษฐกิจภายในและภายนอกประเทศ เหตุการณ์ไม่สงบทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ และอ่ืนๆอีกหลายปัจจยัท่ีไม่สามารถควบคุมหรือหลีกเล่ียงได ้
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ข้อเสนอแนะ 
ขอ้เสนอแนะจากการศึกษาคร้ังน้ีพบว่า (1) ตวัวดัผลการด าเนินงานท่ีมีอิทธิพลต่อมูลค่าเพิ่มเชิง

เศรษฐกิจ ไดแ้ก่ ก าไรสุทธิ  อตัราผลตอบแทนของผูถื้อหุ้น และมูลค่าเพิ่มทางการตลาด ส่วนตวัวดัผล
การด าเนินการท่ีมีอิทธิพลต่อมูลค่าเพิ่มทางการตลาด ไดแ้ก่ ก าไรสุทธิ อตัราผลตอบแทนของผูถื้อหุ้น 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม และมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจ ดงันั้นผูบ้ริหารสามารถใชต้วัวดัผลการ
ด าเนินงานดงักล่าว น ามาใชป้ระเมินผลการด าเนินงานของกิจการ วิเคราะห์ทิศทางมูลค่าเพิ่มของกิจการ
ได้  และก าหนดนโยบายเพื่อให้กิจการบรรลุเป้าหมายหลกั คือการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่กิจการ และ
สร้างความมัง่คัง่สูงสุดให้แก่ผูถื้อหุ้น ส่วนนกัลงทุนก็น าขอ้มูลน้ีใช้ในการตดัสินใจการลงทุนได ้แต่ก็
ควรพิจารณาถึงปัจจัยอ่ืนๆด้วย เช่น การเปล่ียนแปลงกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง การขยายตัวของธุรกิจ 
เหตุการณ์ความไม่สงบ เป็นตน้ (2) ผลการด าเนินงานท่ีถูกควบคุมค่าใชจ่้ายในต่างๆ รวมถึงการควบคุม
ตน้ทุนของเงินทุนโดยเฉพาะตน้ทุนทางการเงิน คือดอกเบ้ียจากหน้ีสินจากการกู้ยืมเงินจะส่งผลให้
กิจการมีผลก าไรสูงข้ึนต่อเน่ืองนั้น ยงัส่งผลต่อการเพิ่มมูลค่าของกิจการใหสู้งข้ึนดว้ย 

แนวทางในการศึกษาคร้ังต่อไปได ้มีดงัน้ี (1)ในการศึกษาคร้ังต่อไป อาจตอ้งพิจารณาผลกระทบ
จากปัจจยัภายนอกต่างๆท่ีส่งผลต่อการวิเคราะห์ขอ้มูลทางการเงิน โดยอาจเลือกตวัอยา่งให้มากข้ึน อาจ
เลือกกลุ่มบริษทัท่ีอยูน่อกตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (2) ควรมีการศึกษาท่ีมีระยะเวลาการศึกษา
มากกว่า 3 ปีข้ึนไป เพื่อสะท้อนภาพของของการวิเคราะห์ตวัวดัผลการด าเนินงาน ท่ีมีอิทธิพลต่อ
มูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจ และมูลค่าเพิ่มทางการตลาดไดช้ดัเจนมากข้ึน (3) ควรมีตวัแปรท่ีเป็นขอ้มูลเชิง
คุณภาพท่ีอาจส่งผลต่อมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจและมูลค่าเพิ่มทางการตลาด เช่น ขนาดกิจการ ขอ้มูลการ
ก ากบัดูแลกิจการ เป็นตน้  
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ถอดบทเรียนการบัญชีภาคปฏบัิติสู่ธุรกจิชุมชน 
Aaccounting Practices Lessons to the Business Community 

 
ผศ.สงกรานต์    ไกยวงษ์ 

 
บทคัดย่อ 
         วิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อวดัระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อการเรียนการสอนโดย
ใชกิ้จกรรมการจดัท าโครงงานแบบบูรณาการกบัภาคปฏิบติั เป็นการศึกษาความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ี
ลงทะเบียนเรียนวิชาการบญัชีเพื่อชุมชนท่ีมีต่อกิจกรรมชุดโครงงานแบบบูรณาการกบัภาคปฏิบติั และ
ศึกษาผลสัมฤทธ์ิการเรียนของนกัศึกษา ผลการศึกษาพบวา่ ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อการ
เรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมการจดัท าโครงงานแบบบูรณาการกบัภาคปฏิบติัในภาพรวมต่อกิจกรรม
การจดัท าโครงงานแบบบูรณาการกบัภาคปฏิบติัอยู่ในระดบัพึงพอใจมากท่ีสุด โดยแยกออกเป็นความ
พึงพอใจต่อกิจกรรมชุดการเรียน  ความพึงพอใจดา้นไดรั้บความรู้  ความเขา้ใจ การน าไปใชป้ระโยชน์
ต่อชุมชนในการด าเนินธุรกิจแบบยัง่ยนื   ส่วนระดบัความพึงพอใจต่อวิธีการสอนของอาจารยแ์ละความ
พึงพอใจต่อสถานท่ีภาคสนามในการศึกษาดูงานนั้นนักศึกษามีความพึงพอใจค่อนขา้งมากถึงมากท่ี
สุดแต่มีขอ้สังเหตุจากผูว้จิยัคือการจดักิจกรรมและการลงพื้นท่ีให้ค  านึงถึงเวลาท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดัดว้ย  ถา้
ผูว้ิจยัผูป้รับกิจกรรมน้ีแลว้จะส่งผลท าให้กิจกรรมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน  ส าหรับ
การศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิการเรียนของนักศึกษาโดยใช้กิจกรรมแบบบูรณาการกบัภาคปฏิบติั   พบว่า
นกัศึกษามีผลการเรียนรู้ซ่ึงเกินกวา่ท่ีก าหนดไวใ้นขอ้สมมุติฐาน 60 คะแนน   ถือวา่มีผลสัมฤทธ์ิในการ
เรียนการสอน และจากผลการประเมินก่อนเรียนและหลงัการเรียนรู้ของนักศึกษาท าให้นกัศึกษารู้จกั
หรือเขา้ใจเป็นอยา่งดีมากข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P<0.05)    นอกจากน้ีผูว้ิจยัไดป้ระเมินความพึง
พอใจการน าบญัชีไปใชป้ระโยชน์จากผูป้ระกอบการหรือเจา้ของผลิตภณัฑ์    พบวา่ผูป้ระกอบการหรือ
เจ้าของผลิตภณัฑ์ได้น าระบบบัญชีไปใช้ประโยชน์มากท่ีสุดส าหรับการบนัทึกบัญชีรับ-จ่าย การ
วางแผนหาจุดคุม้ทุนและแสดงฐานะการเงินของกิจการ ดงันั้นผูป้ระกอบการธุรกิจในชุมชนไดน้ าไปใช้
ประโยชน์กบัธุรกิจของตนเองไดจ้ริง  
 จากผลการวจิยัท่ีไดท้  าการศึกษาสรุปแลว้พบวา่การจดัการเรียนการสอนโดยใชกิ้จกรรมการ
แบบบูรณาการกับภาคปฏิบติัท าให้นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับดีมากและยงัส่งผลให้เกิดผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษามีคะแนนเกิน 60 คะแนนทุกคน   การจดักิจกกรรมน้ียงัใชป้ระโยชน์
แก่ชุมชนใด ้  ระบบบญัชีมีส่วนเขา้ไปช่วยในการด าเนินงานของกิจการชุมชนให้ย ัง่ยืนได ้และระบบ
บญัชีท่ีนกัศึกษาออกแบบยงัสามารถจดัเป็นตน้แบบทางดา้นบญัชีใหชุ้มชนอ่ืนน าไปประยกุตใ์ชไ้ดอี้ก 
ค าส าคัญ: รูปแบบการเรียนการสอน   กิจกรรมการเรียนการสอน และโครงงานบูรณาการกบัภาคปฏิบติั 
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Abstract 
         The objective of the study approach is to measure the student who enroll with this course, 
level of satisfaction and learning achievement with this learning strategy. The results showed that a 
level of student satisfaction and learning achievement with the overall study approach was very high. 
The satisfaction was categorized into the course study materials, knowledge gaining and 
understanding, implementation, teaching method, and field study which is at the community market 
The assessment after the course of the enrolled students found that they gain significantly much more 
understanding then before taking the course. The assessment found the students were holding the 
study understanding from the course exceed the first hypothesis of which 60 points. The satisfaction 
and the implementation achievement of the entrepreneurs was high. They used a lot of the studied 
accounting system and gained a great advantage from it. They used it as the income – payment record, 
find out the break event point, and indicate the financial status of the business.   
 The conclusion is the integrated teaching of community accounting approach is practical. 
Students satisfied the course with a very high record and exceed 60 points of the hypothesis. The 
studied community accounting system is beneficent to the entrepreneur who applied it in the day life 
Keywords: teaching styles. Teaching and learning activities The project is integrated with the 
practice. 
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บทน า 
        คณะการบัญชียงัมีจุดเน้นการผลิตบัณฑิตบัญชีท่ีมีความพร้อมในการท างาน  และสามารถ
ปฏิบติังานเยี่ยงนกับญัชีวิชาชีพและสร้างความแข็งแกร่งในการให้บริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน  
คณะการบญัชีไดท้  าการพฒันาการเรียนการสอนในรูปแบบท่ีมีการปฏิบติัจริง โดยให้นกัศึกษาคณะการ
บญัชีในชั้นปีสุดทา้ยซ่ึงเรียนภาคทฤษฏีครบตามหลกัสูตรของคณะการบญัชีลงพื้นท่ี  และน าความรู้ท่ี
ไดรั้บไปใช้ในภาคปฏิบติัจริงในชุมชนต่าง ๆ   เพื่อให้นกัศึกษาประยุกต์ภาคทฤษฏีเขา้กบัภาคปฏิบติั 
และใชท้กัษะและการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนเพื่อใหก้ารศึกษาแบบโครงงานของกลุ่มตนเองประสบ
ความส าเร็จ และมีประสิทธิภาพโดยชุมชนสามารถน าโครงงานท่ีส าเร็จแลว้มาใชเ้ป็นตน้แบบระบบ
บญัชีธุรกิจชุมชน   วิชาน้ียงัไดส้อนให้นักศึกษาออกแบบการสัมภาษณ์ รวมถึงเทคนิคการสัมภาษณ์
เพื่อใหเ้ก็บขอ้มูลไดค้รบถว้นท่ีจะน ามาเขียนโครงงาน  ดงันั้นนกัศึกษาตอ้งใชค้วามอดทน ความมีมนุษย์
สัมพนัธ์ท่ีดี  อ่อมน้อมท่อมตนเพื่อปรับตนเองในการท างานร่วมกับบุคคลในชุมชนได้ รวมทั้งให้
นกัศึกษาไดศึ้กษาวฒันธรรมและประเพณีท่ีส าคญัในชุมชน  เขา้ใจวฒันธรรมประเพณีแต่ละทอ้งถ่ินให้
มากข้ึน ส่ิงเหล่าน้ีผูว้ิจยัจึงอยากศึกษาพฒันารูปแบบการเรียนการสอนท่ีเป็นรูปแบบใหม่โดยมุ่งเน้น
ภาคปฏิบติัจริงและเป็นประโยชน์แก่ชุมชนท่ีเขา้ไปศึกษา 
        ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะน าวิธีจดัท าโครงงานแบบบูรณาการกับภาคปฏิบติัมาจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
วิชาการบญัชีเพื่อชุมชน ซ่ึงคาดว่ากิจกรรมการเรียน การสอนน้ีจะช่วยให้นกัศึกษารู้จกัการผสมผสาน
เช่ือมโยงความรู้ และทกัษะต่าง ๆจากการเรียนภาคทฤษฏีแลว้มาปรับใช้เพื่อให้เกิดประสบการณ์การ
เรียนรู้นอกชั้นเรียน พร้อมท่ีจะน าความรู้ท่ีไดรั้บประยุกต์กบัการท างานเพื่อให้เกิดประโยชน์เต็มตาม
ศกัยภาพ   รวมถึงเกิดประโยชน์แก่ชุมชนอีกดว้ย 
วตัถุประสงค์ 
        วจิยัน้ีมีวตัถุประสงคก์ารวจิยัดงัน้ี 
1. เพื่อวดัระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อการเรียนการสอนโดยใชกิ้จกรรมการจดัท าโครงงาน

แบบบูรณาการกบัภาคปฏิบติั 
2.  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนวิชา การบญัเพื่อชีชุมชน ท่ีมีต่อกิจกรรมการ

จดัท าโครงงานแบบบูรณาการกบัภาคปฏิบติั 
3.  เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิการเรียนของนักศึกษาโดยใช้กิจกรรมการจดัท าโครงงานแบบบูรณาการกบั

ภาคปฏิบติั 
4.เพื่อศึกษาคน้หารูปแบบการบญัชีท่ีเหมาะสมจากรายวชิาท่ีเรียนน าไปใชก้บัชุมชนไดจ้ริงในภาคปฏิบติั 
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สมมติฐานการวจัิย      
        ขอ้สมมติฐานเบ้ืองตน้ของผูว้จิยั 
1.  กิจกรรมการจดัท าโครงงานบูรณาการกบัภาคปฏิบติัมีผลต่อความพึงพอใจต่อการเรียนการสอน  
2.  กิจกรรมการจดัท าโครงงานบูรณาการกบัภาคปฏิบติัมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ท่ีมีคะแนน

เฉล่ียเกิน 60 คะแนนหรือเกินร้อยละ60 ของคะแนนเตม็ 
 
ขอบเขตของการวจัิย 
1.  ผูว้จิยัศึกษาเฉพาะนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี คณะการบญัชีท่ีลงทะเบียนเรียนวิชา AC 412 การบญัชี

เพื่อชุมชนภาคเรียนท่ี 1/2555 จ านวน 1 กลุ่มเป็นนกัศึกษาหลกัสูตร 4 ปีชั้นปีท่ี 4 ท่ีลงทะเบียนเรียน
จ านวน 50 คน 

2.  ผูว้ิจยัก าหนดกิจกรรมเพื่อศึกษารูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนมีขั้นตอนในการสอน 4 ขั้นตอน 
ดงัน้ี 

 2.1 อาจารยอ์ธิบายก าหนดความมุ่งหมาย ของรายวิชาและลกัษณะโครงงานในการศึกษา
โดยก าหนดศึกษาหากรณีตวัอย่างผลิตภณัฑ์   ศึกษาคน้ควา้การจดัท าบญัชีของผลิตภณัฑ์ชุมชนจาก
แหล่งต่าง ๆ   รวมถึงลงพื้นท่ีศึกษาตวัอยา่งผลิตภณัฑชุ์มชน ณ สถานท่ี  ตลาดน ้าอโยธยา ตลาดน ้ าส่ีภาค 
รวมถึงงานส่งเสริมผลิตภณัฑ ์OTOP ของกรุงเทพมหานคร โดยใหน้กัศึกษาน าเสนอผลงาน ผลิตภณัฑ์ท่ี
เลือกรวมถึงส่วนประกอบผลิตภณัฑ์จากการลงพื้นท่ีทุกคร้ังน าเสนอในรูปของ VCD ในชั้นเรียนและ
ชัว่โมงการเรียนการสอนถดัมาอีก 1อาทิตยต์ามแผนการสอน และอาจารยใ์ห้ขอ้คิดเห็นร่วมกบันกัศึกษา
กลุ่มอ่ืนท่ีมิใช่กลุ่มท่ีน าเสนอ     หลงัจากนั้นให้นกัศึกษาทุกกลุ่มลงส ารวจพื้นท่ีท่ีจะท าการศึกษา และ
สมาชิกในกลุ่มไดต้ดัสินใจเลือกแลว้น ามาเสนอในชั้นเรียน เพื่อให้อาจารยแ์ละเพื่อนกลุ่มอ่ืนไดแ้สดง
ความคิดเห็น ใหข้อ้เสนอแนะแกไ้ขต่อไป        
 2.2 การวางแผนหรือวางโครงงาน  กลุ่มท างานและอาจารยร่์วมกนัก าหนดผลิตภณัฑ์ท่ีแต่
ละกลุ่มท่ีจะด าเนินการศึกษา มีการก าหนดวตัถุประสงค์ วางแผนการด าเนินงาน และการออกแบบ
สัมภาษณ์(โดยอาจารยบ์รรยายและให้ตวัอยา่งการวางแผน  ตวัอยา่งการออกแบบสัมภาษณ์เพื่อการเก็บ
ขอ้มูลไดค้รบถว้น) 
 2.3 การด าเนินการ นักศึกษาลงภาคสนามตามท่ีกลุ่มตนเองเลือกผลิตภัณฑ์ไว้และ
ด าเนินการตามแผนงานท่ีวางไวอ้ยา่งเป็นระบบ 
        2.3.1 นักศึกษาน าเสนอผลงานผลิตภณัฑ์ท่ีเลือกด้วย Power Point เพื่อการติดตาม
ความกา้วหนา้ของงานท่ีมอบหมาย และให้ขอ้คิดในการด าเนินการให้ถูกตอ้งตามหลกัการบญัชีแต่ตอ้ง
ไม่มีความยุง่ยากซบัซอ้น 
   2.3.2 รวบรวมผลงานทั้งหมดท่ีศึกษามาตลอดภาคของทุกกลุ่มเป็นผลงานช้ินเดียวกนั
ในรายวชิาจดัท าเป็น VCD เพื่อเป็นส่ือการเรียนการสอนต่อไป 
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   2.3.3 น าผลงานแต่ละกลุ่มกลบัไปใหชุ้มชนใชป้ระโยชน์ต่อไป 
 2.4 การประเมินผล  น าเสนอผลงาน เล่มโครงการ VCD และทดสอบขอ้เขียน ก าหนด
คะแนนประเมินผลเป็นคะแนนเก็บ 20 คะแนน เล่มโครงงาน 20 คะแนน การน าเสนอ 20 คะแนนและ
สอบปลายภาค 40 คะแนน 
ข้อจ ากดัของการวจัิย   
        การศึกษาเฉพาะกลุ่มนกัศึกษาท่ีลงเรียนวชิาการบญัชีเพื่อชุมชน จ านวน 50 คน ระยะเวลา 4 เดือน 
(1 ภาคการศึกษา) ของนกัศึกษาหลกัสูตร 4 ปีชั้นปีท่ี 4 
นิยามตัวแปร  ผูว้จิยัไดก้  าหนดตวัแปรในการศึกษาดงัน้ี 
   ตัวแปรต้น:  กิจกรรมการจดัท าโครงงานแบบบูรณาการกบัภาคปฏิบติั 
   ตัวแปรตาม: 1. ความพึงพอใจท่ีมีต่อการเรียนการสอน 
                    2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ท่ีมีคะแนนเฉล่ียเกิน 60 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ60 ของ
คะแนนเตม็ 
ระเบียบวธีิวจัิย 
        1.กลุ่มประชากรและตัวอย่าง 
        ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
        ประชากร: นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี คณะการบญัชีชั้นปีท่ี 4 หลกัสูตร 4 ปี และนกัศึกษาเทียบ
โอน 2 ปีชั้นปีท่ี 2 
        ตัวอย่าง: นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี คณะการบญัชีท่ีลงเรียนวชิา AC 412 การบญัชี 
เพื่อชุมชนภาคเรียนท่ี 1/2555 จ านวน 50 คนเป็นนกัศึกษาหลกัสูตร 4 ปีชั้นปีท่ี 4 
(ไม่มีนกัศึกษาเทียบโอนลงทะเบียนเรียนวชิาน้ีในภาคเรียนท่ี 1/2555) 
 
         2. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
        เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการรวบรวมข้อมูล แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มดังนี ้
        กลุ่ม ก เคร่ืองมือใชว้ดัการพฒันาการเรียนรู้ไดแ้ก่ชุดกิจกรรมการจดัท าโครงงานแบบบูรณาการกบั
ภาคปฏิบติั    ผูว้จิยัไดจ้ดัชุดกิจกรรมการเรียนการสอนมี 4 ขั้นตอน ตามกิจกรรมท่ีก าหนดไวใ้นขอบเขต
การวจิยัขา้งตน้            
         กลุ่ม ข เคร่ืองมือใช้วดัและประเมินผลได้แก่ เล่มโครงงาน การน าเสนอผลงานด้วยVCD 
แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อการเรียนการสอน บททดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ (ขอ้สอบ
ปลายภาค) 
        กลุ่ม ค เคร่ืองมือสะทอ้นผลการปฏิบติังานไดแ้ก่แบบบนัทึกสังเกตพฤติกรรมของอาจารยท่ี์มีต่อ
นกัศึกษา  แบบสัมภาษณ์ความพึงพอใจของนกัศึกษาในการใชชุ้ดวชิา   แบบประเมินก่อนเรียนและหลงั
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เรียนรายวชิาการบญัชีเพื่อชุมชน  แบบสอบถามผูป้ระกอบการหรือเจา้ของผลิตภณัฑ์ท่ีน าระบบบญัชีไป
ใชป้ระโยชน์ 
ระยะเวลาการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
        รวบรวมขอ้มูลในภาคเรียนท่ี 1/2555 เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
        การวิเคราะห์ขอ้มูลผูว้ิจยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามจากนกัศึกษาจ านวน 2  ชุดไดแ้ก่ 
(1) แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อการเรียนการสอน (2)แบบสอบถามก่อนและหลงัการเรียน การ
วิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม SPSS หาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน    (3) 
แบบสอบถามจากเจา้ของผลิตภณัฑ์มีจ  านวน 10 กลุ่มผลิตภณัฑ์ผูว้ิจยัหาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของประชากร (S.D.) และการวเิคราะห์เชิงคุณภาพโดยวธีิพรรณนา 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
        1.การรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนการจดัท าโครงงานแบบบูรณาการกบัภาคปฏิบติั 
        2.การรู้จกัการประยกุตใ์ชภ้าคทฤษฏีเขา้กบัการปฏิบติังานจริง 
        3.นกัศึกษาฝึกการใชท้กัษะและการแกไ้ขปัญหาในการจดัท าโครงงานภาคปฏิบติั 
        4.ระบบบญัชีท่ีนกัศึกษาออกแบบถือเป็นตน้แบบในการจดัท าระบบบญัชีเพื่อชุมชนเพื่อท่ีจะขยาย
ผลต่อไปในชุมชนอ่ืน 
        5.พฒันาการท างานเป็นทีม มีความอดทน กลา้น าเสนอ และเรียนรู้วฒันธรรมประเพณีของชุมชน 
ผลการวจัิย 
           จากการวเิคราะห์ ผูว้ิจยัสรุปผลการศึกษาตอบตามวตัถุประสงคแ์ละเพิ่มเติมในส่วนของกลุ่ม
ผลิตภณัฑชุ์มชนไดน้ าระบบบญัชีเพื่อชุมชนไปใชป้ระโยชน์ดงัต่อไปน้ี 

1.วดัระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมการจัดท า
โครงงานแบบบูรณาการกบัภาคปฏิบติั 
        ตารางที ่ 1 ความพึงพอใจต่อการใชกิ้จกรรมในชุดวิชาการบญัชีเพื่อชุมชนและความรู้  ความเขา้ใจ 
ท่ีไดรั้บจากการท ากิจกรรมชุมชน 

รายการประเมนิ/กจิกรรม x  SD การตคีวามหมาย 

1.ความพงึพอใจในชุดวชิาการบญัชีเพือ่ชุมชน 
1.1.มีการก าหนดเน้ือหาและวตัถุประสงคข์องชุดวชิาไวช้ดัเจน 4.28 .536 พอใจมากท่ีสุด 
1.2.ในชุดวชิามีการฝึกใหคิ้ดอยา่งมีระบบ 4.28 .573 พอใจมากท่ีสุด 
1.3.เขา้ใจในหลกัการ แนวคิดทางการบญัชีจากการใชชุ้ดการเรียน 4.22 .582 พอใจมากท่ีสุด 
1.4.มีการเขา้ร่วมท ากิจกรรมระหวา่งการเรียนอยา่งสม ่าเสมอ 4.62 .567 พอใจมากท่ีสุด 
1.5.ทีมงานใหค้วามร่วมมือเป็นอยา่งดี 4.26 .828 พอใจมากท่ีสุด 
รวม  4.33 .397 พอใจมากท่ีสุด 
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 ผลของการศึกษาตารางท่ี 1พบว่านกัศึกษามีความพึงพอใจมากท่ีสุดกบัทุกกิจกรรมในภาพรวมต่อการ
เรียนการสอนโดยใชกิ้จกรรมการจดัท าโครงงานแบบบูรณาการกบัภาคปฏิบติั มีความพึงพอใจมากท่ีสุด  
แยกออกเป็นความพึงพอใจในชุดวิชาการบญัชีเพื่อชุมชนนกัศึกษามีความพึงพอใจมากท่ีสุด(ค่าเฉล่ีย 
4.33) และ มีความรู้  ความเขา้ใจ ท่ีไดรั้บจากการท ากิจกรรมชุมชนนกัศึกษามีความพึงพอใจมากท่ีสุด
(ค่าเฉล่ีย4.32)    
 
        ตารางที ่2 ความพึงพอใจในวธีิการสอนของอาจารยแ์ละการลงพื้นท่ีภาคสนาม 

รายการประเมิน x  SD การตีความหมาย 
3.วธีิการสอนของอาจารย์ 
3.1.มีเทคนิคการสอน กระตุน้ใหเ้กิดการเรียนรู้ 4.26 .633 พอใจมากท่ีสุด 
3.2.มีการใชส่ื้อ โสตทศันูปกรณ์ท่ีทนัสมยั 4.22 .708 พอใจมากท่ีสุด 
3.3.มีกิจกรรมหลากหลายไม่น่าเบ่ือ 4.16 .681 พอใจค่อนขา้งมาก 
3.4.ใหโ้อกาสนกัศึกษาซกัถามและใหค้  าปรึกษา ดูแลเป็นอยา่งดี 4.58 .575 พอใจมากท่ีสุด 
3.5.ใหโ้อกาสแก่นกัศึกษาศึกษาดว้ยตนเองและไดรั้บค าแนะน าท่ีเป็น
ประโยชน ์

4.62 .530 พอใจมากท่ีสุด 

รวม3 4.36 .497 พอใจมากทีสุ่ด 

4. สถานทีล่งพืน้ทีภ่าคสนาม 
4.1.ความเหมาะสมท่ีลงพ้ืนท่ีท่ีตลาดน ้ าอโยธยา 4.20 .639 พอใจมากท่ีสุด 
4.2.ความเหมาะสมท่ีลงพ้ืนท่ีท่ีตลาดน ้ าส่ีภาค 3.78 .887 พอใจค่อนขา้งมาก 
4.3.ความเหมาะสมท่ีลงพ้ืนท่ีท่ีเป็นแหล่งผลิต 4.22 .679 พอใจมากท่ีสุด 
รวม 4 4.06 .530 พอใจค่อนขา้งมาก 

       
   ผลของการศึกษาตารางท่ี 2 ผลวิจยัพบวา่นกัศึกษามีความพึงพอใจค่อนขา้งมากถึงมากท่ีสุดกบั
ทุกกิจกรรมในภาพรวมแยกออกเป็น  ความพึงพอใจต่อกิจกรรมและวิธีการสอนของอาจารยใ์นระดบั
ค่าเฉล่ีย 4.36  แต่มีขอ้สังเกตุในขอ้3.3 คือ การมีกิจกรรมหลากหลายไม่น่าเบ่ืออยูใ่นระดบัค่อนขา้งมาก

2.ความรู้  ความเข้าใจ ทีไ่ด้รับจากการท ากจิกรรมชุมชน 
2.1.ไดรั้บเทคนิคใหม่ๆเพ่ิมเติม 4.28 .640 พอใจมากท่ีสุด 
2.2.ไดรั้บความรู้  ความเขา้ใจ  เพ่ิมมากข้ึน 4.36 .563 พอใจมากท่ีสุด 
2.3.สามารถน าความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้ชก้บังานของชุมชน 4.36 .563 พอใจมากท่ีสุด 
2.4.มัน่ใจในการท าบญัชีใหก้บัชุมชนไดใ้ชใ้นทางปฏิบติั 4.26 .694 พอใจมากท่ีสุด 
2.5.กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นกิจกรรมท่ีเป็นประโยชนต์่อ
ชุมชน 

4.34 5.19 พอใจมากท่ีสุด 

รวม  4.32 .400 พอใจมากท่ีสุด 
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(ค่าเฉล่ีย4.16)  ซ่ึงถือวา่ระดบัความพึงพอใจต ่ากวา่ขอ้อ่ืนนั้นเน่ืองจากเน้ือหาวชิาไดก้ าหนดกิจกรรมมาก
เกินไปกบัระยะกบัเวลาการเรียนการสอน ใน15 สัปดาห์  ซ่ึงส่งผลใหก้ารลงพื้นภาคสนามมีความเหน่ือย
ลา้   ใช้ความอดทนสูงเพื่อท่ีจะท าให้โครงงานประสบความส าเร็จอย่างดีท่ีสุด และกิจกรรมลงพื้นท่ี
ภาคสนามนกัศึกษามีความพึงพอใจค่อนขา้งมาก(ค่าเฉล่ีย 4.06)   ซ่ึงมีขอ้สังเกตุถึงความเหมาะสมลง
พื้นท่ีตลาดน ้ าส่ีภาคได้ระดับความพึงพอใจ 3.78 ซ่ึงในข้อเท็จจริงนักศึกษามีอุปสรรคคือการเดิน
ทางไกล   ฝนตกหนกั น ้าท่วมท าใหก้ารหาขอ้มูลเพื่อถ่ายท าVCD ท าไดไ้ม่ดี   นอกจากน้ีการมีเวลาจ ากดั
จากการเดินทางไกลเพื่อลงพื้นท่ีตวัอยา่งคือตลาดน ้ าส่ีภาคซ่ึงมีระยะทางไกลกวา่พื้นท่ีตวัอยา่งอ่ืนๆโดย
ไม่ไดพ้กัคา้งคืน ท าใหผู้ร่้วมกิจกรรมเกิดความเหน่ือยลา้ส่งผลใหค้วามพึงพอใจลดต ่าลง 
           2.ศึกษาความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนวชิาการบญัชีเพื่อชุมชนท่ีมีต่อการจดัท า
โครงงานแบบบูรณาการกบัภาคปฏิบติั 
        ตารางที ่3 ความคิดเห็นเก่ียวกบัการใชชุ้ดวชิาท่ีจดัท าโครงงาน 

รายการประเมนิ x  SD การตคีวามหมาย 
1.อาจารยผ์ูส้อน 4.42 .673 พอใจมากท่ีสุด 
2.ทีมท างาน 4.34 .688 พอใจมากท่ีสุด 
3.ชุดกิจกรรมการเรียนการสอน 4.14 .670 พอใจค่อนขา้งมาก 
4.การออกแบบบญัชีใหก้ลุ่มผลิตภณัฑไ์ดใ้ช ้ 4.40 .606 พอใจมากท่ีสุด 
รวม 4.32 .479 พอใจมากท่ีสุด 

        ผลของการศึกษาโดยเร่ิมจาก(1)กิจกรรมการเรียนการสอนของอาจารย ์(2)การจดัท าโครงงานแบบ
เป็นทีมท างาน(3) ชุดกิจกรรมท่ีใชใ้นการเรียนการสอนและ(4)ผลการออกแบบโครงงานในรูปของการ
ออกแบบระบบบญัชีให้กลุ่มผลิตภณัฑ์ได้ใช้ในกลุ่มชุมชนต่างๆนักศึกษามีระดบัความพึงพอใจมาก
ท่ีสุด(ค่าเฉล่ีย 4.32) 
       3.ผลสัมฤทธ์ิการเรียนของนกัศึกษาโดยใชกิ้จกรรมการจดัท าโครงงานแบบบูรณาการกบัภาคปฏิบติั   
การศึกษาผลส าฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาโดยใช้กิจกรรมการจดัท าโครงงานแบบบูรณาการกบั
ภาคปฏิบติันั้น  แยกเป็น 3 ส่วนดงัน้ี 

      3.1 วเิคราะห์จากผลสอบในภาพรวมคะแนนเก็บจากกิจกรรม   โครงงานและการสอบปลาย
ภาค พบว่านักศึกษาจ านวน 50 คน มีผลคะแนนอยู่ในระดับต ่าสุดตั้งแต่  77 คะแนน ถึงสูงสุด 91 
คะแนน  ซ่ึงเกินกว่า 60 คะแนนท่ีก าหนดไวส่้งผลท าให้มีผลสัมฤทธ์ิต่อการเรียนของนกัศึกษาโดยใช้
กิจกรรมการจดัท าโครงงานแบบบูรณาการกบัภาคปฏิบติั 

      3.2 วเิคราะห์จากผลสอบเฉพาะการสอบปลายภาคคะแนนเต็ม 40 คะแนนนกัศึกษาสอบได้
ค่าเฉล่ีย 29.73 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 74.43   ซ่ึงนกัศึกษาไดค้ะแนนเกินกวา่ 60% ของคะแนนเต็ม 40 
คะแนน    ส่งผลท าให้มีผลสัมฤทธ์ิต่อการเรียนของนกัศึกษาโดยใช้กิจกรรมการจดัท าโครงงานแบบ
บูรณาการกบัภาคปฏิบติั 
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              3.3 วเิคราะห์จากการตอบแบบสอบถามก่อนเรียนและหลงัการเรียนรู้    
        การเปรียบเทียบผลรวมจาก แบบประเมินผลการใชชุ้ดการเรียนหลงั กบัก่อนเรียน จากการทดสอบ
พบวา่ผลการเรียนรู้หลงัการใชชุ้ดการเรียนรู้มีมากกวา่ผลการเรียนรู้ก่อนการเรียนของนกัศึกษา(ค่าเฉล่ีย
1.48) ซ่ึงแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัระดบั.000 
      4.ศึกษาคน้หารูปแบบการบญัชีท่ีเหมาะสมจากรายวชิาท่ีเรียนน าไปใชก้บัชุมชนไดจ้ริงในภาคปฏิบติั 

การไดน้ าระบบบญัชีไปใช้ประโยชน์กบัธุรกิจชุมชน   เจา้ของผลิตภณัฑ์ไดป้ระเมินความพึง
พอใจ พบวา่ผูป้ระกอบการเจา้ของผลิตภณัฑไ์ดน้ าระบบบญัชีไปใชป้ระโยชน์มากท่ีสุด(ค่าเฉล่ียท่ี 4.53)  
และมีความพึงพอใจเก่ียวกบันกัศึกษาผูอ้อกแบบ ในระดบัค่าเฉล่ีย 4.62 ซ่ึงอยูใ่นระดบัพอใจมากท่ีสุด 
ยงัพบวา่ผูป้ระกอบการเจา้ของผลิตภณัฑน์ าไปใชป้ระโยชน์ในดา้นการบนัทึกบญัชีรับและจ่ายถึง 100% 
รองลงมาใช้ประโยชน์การวางแผนหาจุดคุ้นทุนและแสดงฐานะการเงินของกิจการถึง 90% ดังนั้น
ผูป้ระกอบการเจา้ของผลิตภณัฑน์ าไปใชป้ระโยชน์กบัธุรกิจชุมชนของตนเองไดจ้ริง       
        นอกจากน้ีค าถามปลายเปิดยงัมีข้อเสนอแนะอ่ืนท่ีน าเสนอต่อคณะการบญัชีเพื่อการปรับปรุง
รายวชิาการบญัชีเพื่อชุมชนและหลกัสูตรการเรียนการสอนดงัน้ี     
        1.เจา้ของผลิตภณัฑใ์หค้  าแนะน ายนืยนัเพิ่มเติมคือ การวางระบบบญัชีของนกัศึกษาสามารถท าไดดี้
มากอยูแ่ลว้  และยงัสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง    
        2.ใหท้างคณะการบญัชีไดจ้ดัโครงงานแบบน้ีอีกทุกปีเพื่อใหชุ้มชนกลุ่มต่างๆมีความรู้ทางดา้นบญัชี 
เพราะระบบบญัชีท่ีนกัศึกษาออกแบบให้ใช้มีความเขา้ใจง่าย สามารถท าให้ผูป้ระกอบการจดัท าบญัชี
ดว้ยตนเองได ้
        3.ให้พฒันาจดัท าเป็นโปรแกรมส าเร็จรูปแบบเขา้ใจง่ายๆเพื่อเผยแพร่ให้ชุมชนไดใ้ชป้ระกอบการ
ด าเนินกิจการ 
อภิปรายผลการศึกษา 
           จากผลการศึกษาการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมและชุดโครงงานบูรณาการกับภาคปฏิบติั  
นกัศึกษามีความพึงพอใจมากท่ีสุดและ มีผลสัมฤทธ์ิการเรียนของนักศึกษาเกินกว่า 60 คะแนน การ
อภิปรายผลแยกเป็นแต่ละหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 
         1.วดัระดบัความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการเรียนการสอนโดยใชกิ้จกรรมการจดัท าโครงงานแบบบูรณา
การกบัภาคปฏิบติั 

  1.1.ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมการจดัท า
โครงงานแบบบูรณาการกบัภาคปฏิบติั ผลของการศึกษาพบวา่นกัศึกษามีความพึงพอใจมากท่ีสุดกบัทุก
กิจกรรมในภาพรวมต่อการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมการจัดท าโครงงานแบบบูรณาการกับ
ภาคปฏิบติั มีความพึงพอใจมากท่ีสุด   โดยแยกออกเป็นความพึงพอใจในชุดวิชาการบญัชีเพื่อชุมชน
นกัศึกษามีความพึงพอใจมากท่ีสุด และ ความรู้  ความเขา้ใจ ท่ีไดรั้บจากการท ากิจกรรมชุมชนนกัศึกษามีความ
พึงพอใจมากท่ีสุด  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัรศ. กัสมา กาซ้อน (2553)  ไดศึ้กษาการเรียนรู้แบบบูรณา
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การในการสอนรายวิชาสัมมนาทางการบญัชี  ในมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย  ผลการรายงานของ
นักศึกษาท่ีศึกษาแบบบูรณาการนั้นได้รูปแบบการสอนท่ีเน้นการเรียนแบบบูรณาการ ส่งเสริมให้
นกัศึกษาสนใจ กระตือรือร้นและมีส่วนร่วมตลอดเวลาในการเรียนรู้ วางแผนงานตามล าดบั คน้ควา้และ
เพิ่มเติมความรู้อยา่งสม่าเสมอ นกัศึกษาอยากคน้ควา้หาความรู้เพิ่มเติมทางบญัชี มีความสุขในการเรียน 
มีทศันคติท่ีดีต่อการจดัท าบญัชี รู้สึกสนุกและสามารถแสดงความคิดเห็นอยา่งอิสระ นอกจากน้ีนกัศึกษา
ไดมี้การบูรณาการเช่ือมโยงความรู้ในวิชาบญัชีเขา้ดว้ยกนัในหลายวิชาท่ีเคยศึกษามาก่อน  เกิดความพึง
พอใจต่อการเรียนการสอนแบบบูรณาการในการสอนรายวิชาสัมมนาทางการบญัชีและสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ Berman (2001) ไดน้าเสนอ การพฒันาโครงงาน ตอ้งตระหนกัวา่ การท าโครงงานตอ้งใช้
ความคิดเพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้อยา่งแทจ้ริง จะตอ้งเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมทั้ง 3 ระดบั หรือ บนัใด 3 ชั้น คือ 
บนัใดปัญญาชั้นท่ีหน่ึง: กิจกรรมการรวบรวมขอ้มูล เป็น การรวบรวมความคิด: การคน้ควา้สร้าง
โครงงาน บนัใดปัญญาชั้นท่ีสอง: กิจกรรมการเรียบเรียงขอ้มูล เป็น การเรียบเรียงขอ้มูล: การขดัเกลา
ความคิด บนัใดปัญญาชั้นท่ีสาม: การนาขอ้มูลไปใช ้เป็นการนาขอ้มูลไปใช:้ การทดลองและทดสอบ  

นอกจากน้ีนกัศึกษายงัไดเ้สนอแนะเพิ่มเติมจากค าถามปลายเปิดดงัน้ีขอ้เสนอแนะดา้นกิจกรรม
ประกอบการสอน ในรายวิชามีการวางแผนการเรียนการสอนอยา่งชดัเจนวา่แต่ละคาบ   แต่ละสัปดาห์
ท าใหเ้กิดการเรียนรู้ดว้ยตนเองมาก ไดอ้อกไปทศันศึกษานอกสถานท่ี   มีการจดักิจกรรมการลงพื้นท่ีให้
นกัศึกษาไดเ้นน้การท าธุรกิจจริงและท าใหน้กัศึกษาไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมกบัชุมชน ไดค้  านวณตน้ทุนจริง  
ได้จัดท าการน าเสนอผลงานในรูปของ VCD   มีกิจกรรมให้ท าหลากหลาย ไม่น่าเบ่ือและเป็น
ประสบการณ์ท่ีดี    ในรายวชิาน้ียงัไดน้ าทกัษะความรู้ท่ีไดร้เรียนมาเอาไปใชไ้ดจ้ริงและไดเ้ผยแพร่ไปยงั
ชุมชน หรือ กลุ่มแม่บา้นรวมถึงการจดัท าคู่มือสามารถไปสอนกลุ่มแม่บา้นได ้  ซ่ึงท าให้มีประโยชน์
มาก  เป็นการประยุกต์การเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมกบัเน้ือหาท่ีเรียน  อาจารยใ์ห้เวลาในการ
ท างาน ก าหนดวนัส่งงาน ตรวจงานและใหค้  าปรึกษาตลอดปีการศึกษา   ท าให้นกัศึกษาท างานเป็นกลุ่ม
ท าให้เกิดความสามคัคีในการท างานเป็นทีมนั้น ไดป้ระโยชน์และความรู้เพิ่มเติม ไม่ใช่แค่ในห้องเรียน
เท่านั้น   นกัศึกษาไดป้ระโยชน์และความรู้เพิ่มเติม  ท าใหส้นุกในการเรียนนกัศึกษาไดแ้สดงความคิดได้
อยา่งเต็มท่ี มีความรู้สึกดี เขา้ใจง่าย  มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมตลอดเวลาท่ีท าการศึกษาและ  ยงัมี
ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆอีกโดย  อยากให้อาจารยจ์ดัหาวิทยากรมาสอนเทคนิคการถ่ายท าและตดัต่อ VCD ใน
การน าเสนอผลงาน เพื่อท่ีจะดูสวยงามและมีลูกเล่นเพิ่มมากข้ึน     เป็นรายวิชาท่ีเหน่ือยค่อนขา้งมากซ่ึง
ใช้ความอดทนเพื่อท่ีจะให้งานออกมาดีท่ีสุด แต่ก็เป็นวิชาท่ีดีจริงอีกวิชาหน่ึงในการลงพื้นท่ีศึกษาจริง 
ภาพรวมทุกอยา่งอยูใ่นระดบัดี อยากให้น าเน้ือหารูปเล่มไดใ้ห้รุ่นนอ้งต่อๆไปไดเ้ป็นตน้แบบศึกษาและ
ท าใหดี้กวา่รุ่นพี่     ในการลงพื้นท่ีในแต่ละคร้ังใชเ้วลานอ้ยไป ท าใหเ้ก็บขอ้มูลไดไ้ม่ดีเท่าท่ีควร 
               1.2.ความพึงพอใจในวิธีการสอนของอาจารยแ์ละพื้นท่ีภาคสนาม ผลของการศึกษาพบว่า
นกัศึกษามีความพึงพอใจค่อนขา้งมากถึงมากท่ีสุดกบัทุกกิจกรรมในภาพรวมโดยแยกออกเป็น  ความพึง
พอใจต่อกิจกรรมและวิธีการสอนของอาจารย ์ แต่มีขอ้สังเกตุท่ีกิจกรรมหลากหลายไม่น่าเบ่ืออยู่ใน
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ระดบัค่อนขา้งมากเน่ืองจากเน้ือหาก าหนดกิจกรรมมากเกินไปกบัระยะกบัเวลาน้อยเพียง 15 สัปดาห์  
ซ่ึงส่งผลให้การลงพื้นภาคสนามมีความเหน่ือยลา้   ใช้ความอดทนสูงเพื่อท่ีจะท าให้โครงงานประสบ
ความส าเร็จอยา่งดีท่ีสุด นกัศึกษามีอุปสรรคคือการเดินทางไกล   ฝนตกหนกัท าให้การหาขอ้มูลท าได้
อยาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของพชิญ์สินี ชมภูคา , วรีะศักดิ์ ชมภูคา(2554) ผลการวิจยั พบวา่อาจารย์
ผูส้อนมีประสิทธิภาพ อาจารยผ์ูส้อนมีความพึงพอใจระดบัมากท่ีสุด สามารถนาความรู้ไปใช้สร้าง
นวตักรรมการสอนแบบโครงงานมีความรู้ความเขา้ใจ ในศาสตร์ทางสถิติ หลงัการอบรมอาจารยผ์ูส้อน
มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัพื้นฐานสถิติในการสอนแบบโครงงาน สูงกว่าก่อนการอบรมอย่างมีนยั
สาคญัท่ีระดบั .01 สามารถท าโครงงานไดจ้ากการประเมิน 5 ดา้น อยู่ในระดบัดีถึงดีมาก ดา้น
คุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นความรับผิดชอบและกระบวนการกลุ่ม ร้อยละ 90 ของนกัศึกษาอยูใ่น
ระดบัดี การประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาดา้นการจดัการเรียนรู้และดา้นบรรยากาศในการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้โครงงานของอาจารยผ์ูส้อน อยูใ่นระดบัดีทุกรายการ  
      2.ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาการบญัชีเพื่อชุมชนท่ีมีต่อการจัดท า
โครงงานแบบบูรณาการกบัภาคปฏิบติั ผลการศึกษาพบวา่โครงงานจะส าเร็จไดจ้ะเร่ิมตน้จากกิจกรรม
การเรียนการสอนของอาจารยผ์ูส้อน การจดัท าโครงงานแบบแบ่งออกเป็นทีมท างาน การจดัชุดกิจกรรม
ท่ีใชใ้นการเรียนการสอนรวมไปถึงผลการออกแบบโครงงานในรูปของการออกแบบระบบบญัชีให้กลุ่ม
ผลิตภณัฑ์ไดใ้ชใ้นกลุ่มชุมชนต่างๆนกัศึกษามีระดบัความพึงพอใจมากซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั อดุลย์   
วิเศษโวหาร (2549) ศึกษาการพฒันาชุดจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนกิจกรรมลูกเสือสามญั  ผลการวิจยั
พบว่าการพฒันาและจดัชุดกิจกรรมโดยให้นักเรียนศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองโดยจดัการศึกษาแบ่ง
ออกเป็นกลุ่มเรียนนักเรียนมีความพึงพอใจมากท่ีสุด    การจดัชุดกิจกรรมโดยก าหนดวตัถุประสงค ์ 
คู่มือกิจกรรม ขั้นตอนและพิธีการการจดัชุดกิจกรรมท าให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพถึงร้อยละ 
81.20และ 

วลัยวัลย์  พุ่มพึ่งพุทธ(2554)ไดศึ้กษาการพฒันาคู่มือการจดักิจกกรรมพฒันาผูเ้รียนขั้นพื้นฐาน 
ผลการศึกษาพบวา่คู่มือท่ีใช้แบ่งออกเป็น4ตอน  ตอนท่ี1 ความรู้พื้นฐานส าหรับครูผูส้อนกิจกรรมเพื่อ
พฒันาผูเ้รียน   ตอนท่ี 2 ระบบกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  ตอนท่ี 3 หลกัการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนและ
ตอนท่ี 4 แบบประเมินผลกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  ซ่ึงมีผลประเมินแลว้มีความเหมาะสมของคู่มือในการ
น าคู่มือไปใชใ้นระดบัมากท่ีสุดและดร. ชนวัฒน์ นิทัศน์วิจิตร (2552) การสอนแบบเนน้นกัศึกษาเป็น
ส าคญัโดยใชก้ารเรียนรู้ดว้ยโครงงาน (Project-based Learning) เพื่อพฒันานกัศึกษาวิชาเคร่ืองสูบและ
พดัลมได้ศึกษา ผลการวิจยัสามารถพฒันานกัศึกษาให้มีความกล้าคิด  กลา้ท าและกล้า แสดงออก 
นกัศึกษาท่ีผา่นกระบวนวชิาน้ีส่วนใหญ่จะเป็นผูท่ี้มีความกลา้ท่ีจะออกแบบค านวณ และ กลา้แสดงออก
ซ่ึงส่ิงท่ีไดท้  าการออกแบบไวต่้อหนา้สาธารณะ นกัศึกษาไดรั้บประสบการณ์และฝึกฝนการใชจิ้ตวิทยา
และการสร้างมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีกบั เพื่อนร่วมงาน นกัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจท่ีคงทน และมีผลการ
เรียนดีข้ึน  
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          3.ผลสัมฤทธ์ิการเรียนของนักศึกษาโดยใช้กิจกรรมการจัดท าโครงงานแบบบูรณาการกับ
ภาคปฏิบติั   การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาโดยใช้กิจกรรมการจดัท าโครงงานแบบ
บูรณาการกบัภาคปฏิบติันั้น  แยกเป็น 3 ส่วนดงัน้ี 
                 3.1.วิเคราะห์จากผลสอบในภาพรวมคะแนนเก็บจากกิจกรรม   โครงงานและการสอบปลาย
ภาค พบว่านักศึกษาจ านวน 50 คน มีผลคะแนนอยู่ในระดับต ่าสุดตั้งแต่  77 คะแนน ถึงสูงสุด 91 
คะแนนซ่ึงเกินกว่า 60 คะแนนท่ีก าหนดไว ้   ส่งผลท าให้มีผลสัมฤทธ์ิต่อการเรียนของนกัศึกษาโดยใช้
กิจกรรมการจดัท าโครงงานแบบบูรณาการกบัภาคปฏิบติั 

      3.2.วเิคราะห์จากผลสอบเฉพาะการสอบปลายภาคคะแนนเต็ม 40 คะแนนนกัศึกษาสอบได้
ค่าเฉล่ีย 29.73 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 74.43% ซ่ึงนกัศึกษาไดค้ะแนนเกินกวา่ 60% ของคะแนนเต็ม40 
คะแนน    ส่งผลท าให้มีผลสัมฤทธ์ิต่อการเรียนของนกัศึกษาโดยใช้กิจกรรมการจดัท าโครงงานแบบ
บูรณาการกบัภาคปฏิบติั 
              3.3.วเิคราะห์จากการตอบแบบสอบถามก่อนเรียนและหลงัการเรียนรู้    
        การเปรียบเทียบผลรวมจาก แบบประเมินผลการใชชุ้ดการเรียนหลงั กบัก่อนเรียน จากการทดสอบ
พบวา่ผลการเรียนรู้หลงัการใชชุ้ดการเรียนรู้มีมากกวา่ผลการเรียนรู้ก่อนการเรียนของนกัศึกษาค่าเฉล่ียท่ี 
1.4883 ซ่ึงแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัระดบั.000 
        การศึกษาขา้งตน้มีผลการศึกษาสอดคลอ้งกบังานวิจยั  สุภารัตน์ คุ้มบ ารุง(2555 ) ไดศึ้กษา การ
พฒันาความสามารถในการวิเคราะห์ระบบสารสนเทศส าหรับธุรกิจโดยวิธีการจัดการเรียนรู้ด้วย
โครงงาน       ผลการวิจยัสรุปไดด้งัน้ี(1)ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
ส าหรับธุรกิจจากกิจกรรมโครงงาน โดยพิจารณาจากค่าเฉล่ีย พบวา่ในภาพรวมนกัศึกษาสามารถด าเนิน
โครงการไดค้ะแนนเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 78.28 (2)ความรู้ ความเขา้ใจ จากการท าแบบทดสอบก่อนเรียน
และหลงัเรียน เร่ืองการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศส าหรับธุรกิจพบว่ากลุ่มตวัอย่างมี
คะแนนเฉล่ียการท าแบบทดสอบหลงัเรียน สูงกวา่ คะแนนเฉล่ียการท าแบบทดสอบก่อนเรียน(3)การ
เปรียบเทียบผลคะแนนเฉล่ียการท าแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน พบวา่มีความแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัท่ีระดบั 01 โดยคะแนนเฉล่ียจากการท าแบบทดสอบหลงัเรียนมีค่าสูงกวา่คะแนนเฉล่ียจากการ
ท าแบบทดสอบก่อนเรียน(4)ทศันคติของนกัศึกษาท่ีมีต่อการเรียนรู้วชิาการออกแบบและวิเคราะห์ระบบ
สารสนเทศทางธุรกิจในดา้นต่าง ๆดงัน้ี ดา้นรูปแบบการเรียนการสอน พบวา่ วิธีการจดัการเรียนรู้ดว้ย
โครงงานช่วยใหน้กัศึกษาเกิดกระบวนการวเิคราะห์แกปั้ญหามากข้ึน มีคะแนนเฉล่ียสูงสุด  

ดา้นเน้ือหาการเรียนรู้พบวา่ โครงสร้างเน้ือหาตรงและครอบคลุมตามจุดประสงคใ์นรายวิชา มี
คะแนนเฉล่ียสูงสุด  ดา้นการน าเสนอ พบว่า การใช้ภาษาและเสียงบรรยายมีความถูกตอ้งชดัเจน
เหมาะสมและเขา้ใจง่าย มีคะแนนเฉล่ียสูงสุด    ดา้นส่ือการเรียนรู้ พบวา่ เน้ือ หาทนัสมยัครบถว้น 
ถูกตอ้งตรงตามวตัถุประสงค์รายวิชา และขนาดรูปแบบ ความชดัเจนสี และความง่ายในการอ่าน
เหมาะสมกบันกัศึกษามีคะแนนเฉล่ียสูงสุด โดยภาพรวมพบวา่นกัศึกษาไดพ้ฒันากระบวนการคิดจาก
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รายวิชาน้ีมีคะแนนเฉล่ียสูงสุด   ประสิทธิภาพของวิธีการจดัการเรียนรู้ดว้ยโครงงาน เร่ืองการวิเคราะห์
และออกแบบระบบสารสนเทศส าหรับธุรกิจ ได้คะแนนเฉล่ียจากการท ากิจกรรมโครงงาน และ
แบบทดสอบหลงัเรียนเรียน คือ 78.15/71.25 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑท่ี์ไดก้ าหนดไวคื้อ 70/70   สอดคลอ้งกบัผล
การศึกษาของ อุษณิษา  ภาคยานุวัติ (2552) การพฒันาอาจารย์ผูส้อนด้านการจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงาน  โรงเรียนเทศบาล 3  (วดัพุทธภูมิ)  ผูว้ิจยั  ไดด้ าเนินการพฒันา  โดยใช้กระบวนการวิจยัเชิง
ปฏิบติัการ (Action Research) ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน คือ   ขั้นตอนการวางแผน (Planning)   ขั้นตอน
การปฏิบติั (Action)และขั้นตอนการสังเกต(Observation)  ขั้นตอนการสะทอ้นผล (Reflection) สรุป
ผลการวิจยัได ้ดงัน้ี (1)การศึกษาสภาพปัจจุบนัและปัญหาก่อนด าเนินการพฒันา  พบวา่อาจารยผ์ูส้อน
ขาดความรู้ความเขา้ใจและไม่สามารถพฒันากระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้โครงงานได ้ ส่วนใหญ่
อาจารยผ์ูส้อนยงัจดักิจกรรมการเรียนการสอนไม่หลากหลายรูปแบบ  ไม่เปล่ียนพฤติกรรมการสอน  ยึด
อาจารยผ์ูส้อนเป็นศูนยก์ลางในการเรียนรู้ จึงส่งผลต่อการจดักระบวนการเรียนรู้แบบโครงงานไม่มี
ประสิทธิภาพ  ท าใหน้กัศึกษาไม่สามารถคิดวเิคราะห์  มีวจิารณญาณ  คิดสร้างสรรค ์ คิดไตร่ตรอง  และ
มีวสิัยทศัน์  ตลอดจนไม่สามารถพฒันาตนเองตามธรรมชาติและตามศกัยภาพ (2)ผลการพฒันาหลงัจาก
การอบรมเชิงปฏิบติัการ เร่ืองการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน พบวา่ อาจารยผ์ูส้อนมีความรู้ ความเขา้ใจ
ในหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี โดยคะแนนจากการทดสอบหลงัการศึกษาเอกสารมีคะแนนเพิ่มข้ึน  

และสอดคลอ้งกบังานวจิยั Frust, Edward J.(1999)ไดศึ้กษาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิในการท านาย
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  โดยกลุ่มตวัอย่างเป็นนักศึกษาท่ีมีระดับเกรดแตกต่างกันจ านวน 228 คน 
แบ่งกลุ่มตวัอย่างออกเป็น 5 กลุ่ม ตามคะแนนความสามารถทางภาษา  ผลการวิจยัพบว่า คิดจากกลุ่ม
ตวัอย่างทั้งหมดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิมีความสัมพนัธ์กับเกรดเฉล่ียอย่างมีนัยส าคญัและแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธ์ิสามรถท านายผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไดดี้  ส่วนความสัมฤทธ์ิระหว่างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิกบั
ความสามรถทัว่ไปในด้านภาษาปรากฏว่า กลุ่มระดับกลาง มีค่าสัมประสิทธ์ิสหพนัธ์สูงกว่ากลุ่ม
ระดบัสูงและกลุ่มระดบัต ่าและยงัพบวา่นกัศึกษาชายและนกัศึกษาหญิงมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิไม่แตกต่าง
กนั 

 
ข้อเสนอแนะงานวจัิย 
        ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิยทีพ่บและการน าผลการวิจัยไปใช้ 
        การน าทฤษฏีใชก้บัการปฏิบติัจริงจะท าใหน้กัศึกษามีความกระตือ รือร้น  ในการเรียนการสอน  ฝึก
การเรียนรู้ดว้ยตนเอง   ฝึกใหน้กัศึกษารู้จกัการท างานเป็นทีม  มีความอดทนและการรับฟังความคิดเห็น
ของเพื่อนร่วมทีม การน าเสนอในรูปแบบใหม่โดยการแสดงของนกัศึกษาในรูปการถ่ายท าVCD จะท า
ใหน้กัศึกษามีความสุขและสนุกกบัการเรียนการสอนตลอดเวลา แต่อยา่งไรก็ตามจากผลการวิจยัมีขอ้ท่ี
ควรปรับปรุงในกิจกกรรมไดแ้ก่ 
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        1. การจดักิจกรรมหลากหลาย  โดยมีขอ้จ ากดัระยะเวลาเรียนนอ้ย  ท าให้นกัศึกษาเกิดความอ่อนลา้   
ดงันั้นควรลดกิจกรรมลงใหมี้ความเหมาะสมกบัเวลาท่ีมีอยู ่ซ่ึงจะส่งผลให้นกัศึกษาพึงพอใจในรูปแบบ
การเรียนการสอน 
        2. การลงพื้นท่ีภาคสนามทั้งท่ีเป็นตวัอยา่ง และพื้นท่ีภาคสนามท่ีใช้ในการปฏิบติัจริงท าการศึกษา 
ใหค้  านึงถึงระยะเวลาการเดินทาง และค่าใชจ่้ายท่ีจะเกิดข้ึน ดงันั้นควรจกัหาพื้นท่ีในเขตใกลส้ถานศึกษา
หรือภายในกรุงเทพมหานคร   นกัศึกษาจะไดอ้อกนอกสถานท่ีไดเ้ร็วและงานข้ึนและถา้มีการเรียนการ
สอนในรายวชิาอ่ืนก็สามารถท่ีจะกลบัมาเรียนไดท้นัเวลา 
 3.ระบบบญัชีท่ีไดจ้ากการศึกษาสามารถน าไปเสนอหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบักรออกแบบระบบ
ชุมชนใหเ้ห็นถึงประโยชน์และน าไปเผยแพร่ต่อไปจะเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ 
การน าผลการวจัิยไปใช้ 

1. กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นกิจกรรมเน้นนักศึกษาเป็นส าคญัและน าไปสู่การเรียนรู้กับ
ภาคปฏิบติัไดจ้ริง 

2. การศึกษาในรายวิชาน้ีท าให้ได้ส่ือการเรียนการสอนเป็นชุดกิจกรรมในรูปของ VCD และ
รูปเล่มโครงงาน 

3.  ระบบบญัชีท่ีนกัศึกษาออกแบบน าไปเป็นตน้แบบของการท าธุรกิจชุมชนอ่ืนๆได ้
ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

1. จกัใหมี้กิจกรรมเรียนการสอนแบบบูรณาการวชิการบญัชี กบัการภาษีอากรเพื่อการวางแผนทาง
ธุรกิจส าหรับนกัศึกษาคณะการบญัชีท่ีลงเรียนในวชิาเอกเลือกของคณะการบญัชี 

2. น าระบบบญัชีจากวิชาการบญัชีเพื่อชุมชน  น าไปพฒันาเป็นระบบการบญัชีให้ธุรกิจชุมชน
ต่างๆไดใ้ชป้ระโยชนจ์นท าใหธุ้รกิจชุมชนยัง่ยนืไดจ้ริง 
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บทคัดย่อ 
 งานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาขอ้มูลส่วนบุคคลของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายซ่ึงเป็นประชากร
กลุ่มเป้าหมาย  พฤติกรรมของผูท่ี้ก าลงัเรียนหรือเคยเรียนในโรงเรียนกวดวิชา ทศันคติต่อโรงเรียนกวดวิชา  และความ
แตกต่างของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายจ าแนกตามภาคและสายวิชาท่ีเลือกเรียน    กลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่นกัเรียน
ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายจากทัว่ประเทศ 1,600คน เลือกตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง   มีแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ
ในการเก็บขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้นการวจิยัไดแ้ก่ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบดว้ยค่าสถิติ 
2  และการทดสอบดว้ยค่าสถิติ F  ผลการวิจยัพบวา่ นกัเรียนส่วนใหญ่จะเป็นนกัเรียนหญิง  เลือกเรียนสายวิทยใ์น
โรงเรียนรัฐบาล มีบิดามารดาท างานเป็นพ่อคา้ นักธุรกิจ เจา้ของกิจการ  เป็นนักเรียนท่ีเคยเรียนหรือก าลงัเรียนใน
โรงเรียนกวดวชิามาก่อน   เกือบคร่ึงจะเลือกเรียนกวดวชิาตอน ม.6     จะมีการเปล่ียนโรงเรียนเม่ือตอ้งเปล่ียนวิชาเรียน   
วิชาท่ีนิยมเรียนมากท่ีสุดส่ีอนัดบัแรกไดแ้ก่ คณิตศาสตร์ ภาษาองักฤษ  เคมีและชีวะ  สถานท่ีๆนกัเรียนเลือกไปเรียน
มากท่ีสุดไดแ้ก่ โรงเรียนกวดวชิาในทอ้งถ่ิน   จะเลือกเรียนในวนัหยดุ ในช่วงท่ีมีการเปิดภาคเรียน   บุคคลท่ีมีอิทธิพล
มากท่ีสุดต่อการตดัสินใจเรียนสามอนัดบัแรก ไดแ้ก่เพ่ือนท่ีโรงเรียน  บิดามารดา และส่ือโฆษณา ตามล าดบั จะไป
เรียนกวดวชิากบัเพ่ือนโรงเรียนเดียวกนัเป็นส่วนใหญ่หรือไม่ก็ไปคนเดียว ร้อยละ 85 เห็นวา่ หลงัจากเรียนแลว้ผลการ
เรียนท่ีโรงเรียนหลกัดีข้ึน มีเพียงร้อยละ 1 เท่านั้นท่ีคิดวา่ ผลการเรียนของตนตกต ่าลง    ในส่วนของนกัเรียนท่ีไม่เคย
เรียนกวดวิชา  ส่วนใหญ่มีความเห็นวา่     การฝึกฝนอยา่งสม ่าเสมอจะช่วยให้สามารถแข่งขนักบัเพ่ือนๆได ้    ผลการ
ทดสอบสมมติฐาน    พบวา่ทศันคติของนกัเรียนแต่ละภาคท่ีมีต่อโรงเรียนกวดวชิาไม่แตกต่างกนั   แต่เกรดเฉล่ียสะสม
ของนกัเรียนมีความแตกต่างกนั  ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัภาคและข้ึนอยูก่บัสายวชิาท่ีเลือกเรียน  

ค าส าคัญ : โรงเรียนกวดวชิา  ทัศนคต ิ
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Abstract 
 The objectives of this research were to study  personal factors of secondary school students 
who were target population under study , the behavior of those who were studying or had studied in 
the tutorial schools ,  their attitude on the benefit of attending tutorial school  and their differences 
based upon their regions and disciplines  of study . A purposive sampling of  1,600 students was 
conducted. Questionnaire was used to collect the data. Statistics used in this study included  frequency 
, percentage , mean , standard deviation  2 –test and  F –test.  Outcome of the research showed that 
the majority of respondents were female , science major  studying in government schools . Their 
parents were  entrepreneur  or businessmen. They were studying or had studied in tutorial school. 
Almost half of them were studying while they were in Mathayomsuksa 6 , a significant step before the 
college or university life. The majority of them changed their tutorial schools whenever they had to 
change subject(s) of study. Four most favorite subjects studied were Math , English , Chemistry and 
Biology . They normally attended local tutorial schools during weekends and during their school years 
. Most influential persons were their school friends , their parents  and advertising media . They went 
to study at tutorial school with their school friends or alone .  They  indicated that their school grade 
improved after attending tutorial school . Only one percent of them revealed that their school grade 
declined after attending tutorial school .       For those who had never attended tutorial school believed 
regular review of the material taught at school should be sufficient to enable them to compete with 
their friends . Hypothesis tests showed that students from different regions did not differ in their 
viewpoints about tutorial school. Furthermore , their G.P.A. differed based upon their region and  
discipline of study. 
Key  words:   Tutorial School , Attitude 
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บทน า 
โลกอนาคตเป็นโลกแห่งการแข่งขนั  ผูป้กครองหลายท่านยงัยดึติดอยูก่บัความเช่ือของชาวจีนท่ีเป็นมรดกตก

ทอดมานานจนถึงยคุปัจจุบนัวา่   การจะไดเ้ป็นบณัฑิตนั้นจะตอ้งอาศยัการเรียนรู้ และผูท่ี้จะเป็นบณัฑิตนั้นจะมีโอกาส
เจริญเติบโตกา้วหนา้เป็นขนุนาง   ในยคุปัจจุบนัท่ีวิทยาการต่างๆ มีความเจริญกา้วหนา้ก็เช่นกนั ผูป้กครองทุกคนต่าง
พยายามขวนขวายทุกวถีิทางท่ีจะใหบุ้ตรหลานของตนไดมี้โอกาสในการศึกษาท่ีดี และหาหนทางสนบัสนุนเต็มท่ีๆ จะ
ท าใหบุ้ตรหลานของตนไดมี้การศึกษาสูงท่ีสุด   อยา่งไรก็ตาม ผูป้กครองจ านวนไม่นอ้ยท่ีเช่ือวา่ การท่ีบุตรหลานของ
ตนจะสามารถแข่งขนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุดนั้น จะตอ้งเรียนรู้มากกวา่บรรดาเพ่ือนๆ และไดมี้โอกาสเรียนกบั
ครูผูเ้ช่ียวชาญในวชิานั้นๆ โดยเฉพาะ เป็นเหตุใหโ้รงเรียนกวดวชิาเกิดข้ึนเพ่ือสนองความตอ้งการของผูป้กครองเหล่าน้ี  
โดยโรงเรียนกวดวิชาจะมุ่งเน้นเสาะแสวงหาครูอาจารยท่ี์เช่ียวชาญ มีเทคนิคพิเศษท่ีจะท าให้เด็กนักเรียนได้เขา้ใจ
เน้ือหาท่ีเรียนไดง่้ายข้ึน   ครูหรือติวเตอร์ท่ีมาสอนแต่ละท่านก็จะมีความเช่ียวชาญในวิชาหน่ึงๆโดยเฉพาะ  และขนาด
ของห้องเรียนก็เหมาะสม ผูม้าเรียนต่างให้ความสนใจมาเรียนเป็นทุนเดิมอยู่แลว้ มีผลท าให้การสอนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิผล  ผลการเรียนของนกัเรียนดีข้ึน พอ่แม่ผูป้กครองต่างก็รู้สึกยินดีเพราะแทนท่ีจะตอ้งมีภาระดูแลบุตรหลาน
อยูท่ี่บา้น ก็สามารถผลกัดนับุตรหลานใหไ้ปเรียนในโรงเรียนกวดวชิา เป็นการใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ และเท่ากบั
เป็นการแบ่งเบาภาระของการดูแลบุตรหลานลงได ้
ดว้ยเหตุท่ีโรงเรียนกวดวชิาเกิดข้ึนมากมาย และธุรกิจโรงเรียนกวดวิชาสามารถท าเงินไดเ้ป็นกอบเป็นก า  มีหลายท่าน
เช่ือวา่ โรงเรียนกวดวชิาบางแห่งน่าจะท าเงินไดใ้นหลกัร้อยลา้นบาทต่อปี มีการขยายสาขาอยา่งต่อเน่ือง   ผูว้ิจยัจึงเกิด
ความสนใจท่ีจะท าการศึกษาทศันคติของนักเรียนเก่ียวกบัธุรกิจการตั้งโรงเรียนกวดวิชา โดยอาศยันักเรียนท่ีเคยมี
ประสบการณ์สัมผสัการเรียนในโรงเรียนกวดวิชาทัว่ทั้งประเทศ  ผลการศึกษาจะเป็นประโยชน์ส าหรับผูส้นใจศึกษา 
หรือผูป้ระกอบการธุรกิจโรงเรียนกวดวชิาทั้งในปัจจุบนัและอนาคต 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
1) เพ่ือศึกษาขอ้มูลส่วนบุคคลของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายซ่ึงเป็นประชากรกลุ่มเป้าหมาย 
2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีก าลงัเรียนหรือเคยเรียนในโรงเรียนกวดวชิา 
3) เพื่อศึกษาทศันคติของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายเก่ียวกบัประโยชน์ท่ีไดจ้ากการเขา้เรียนในโรงเรียน

กวดวชิา 
4) เพื่อศึกษาทศันคติของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายในส่วนท่ีเก่ียวกบัโรงเรียนกวดวิชาจ าแนกตามภาค 

และเกรดเฉล่ียสะสมของนกัเรียนจ าแนกตามภาคและสายวชิาท่ีเลือกเรียน 

 
ขอบเขตของการศึกษา 
ขอบเขตดา้นเน้ือหา  : มุ่งศึกษาทศันคติเก่ียวกบัประโยชน์ท่ีไดจ้ากการเรียนในโรงเรียนกวดวชิา 
ขอบเขตดา้นประชากร :  ศึกษานกัเรียนท่ีก าลงัศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายซ่ึงประกอบดว้ยชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 4-5 และ 6 
ขอบเขตดา้นสถานท่ี : นกัเรียนท่ีก าลงัศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายทุกภาค 
ขอบเขตดา้นเวลา  :  ศึกษาในช่วงเดือนกนัยายน 2557  ถึงเดือนเมษายน 2558 
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สมมติฐานการวจัิย 
 นกัเรียนในแต่ละภาคมีทศันคติเก่ียวกบัประโยชน์จากการเรียนในโรงเรียนกวดวิชาแตกต่างกนั และนกัเรียน
แต่ละภาคมีผลการเรียนวดัจากเกรดเฉล่ียสะสม (G.P.A.) แตกต่างกนั 

 
ทบทวนวรรณกรรมและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาทศันคติท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของบุคคล ซ่ึงโรเจอร์ (Roger , 1978 : 208 – 209 
อา้งถึงใน สุรพงษ ์โสธนะเสถียร , 2533 : 122)  โรเสนเบิร์ก และฮอฟแลนด์ (Rosenberg and Hovland , 1960 : 1) เคล
เลอร์ (Kendler , 1963 : 572)   กดู (Good , 1959 : 48) และนิวคอมบ ์(Newcomb , 1854 : 128) ทุกท่านโดยรวม กล่าววา่  
ทศันคติเป็นความคิดความรู้สึกของบุคคล เป็นมิติของการประเมิน  ให้การสนบัสนุน  ชอบหรือพึงพอใจปัจจยัท่ีพบ
เห็นประสบ   
งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
 ไพฑูรย ์สินลารัตน์ (2545) ไดท้ าการวจิยัเร่ือง การกวดวชิาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายในประเทศไทย  โดย
การเก็บขอ้มูลจากผูเ้ก่ียวขอ้ง(นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย นิสิตนกัศึกษาปี 1  ผูบ้ริหารโรงเรียนสังกดักรมสามญั
ศึกษา ครู  ผูป้กครอง ตวัแทนโรงเรียนกวดวิชา) ในจงัหวดัหลกั ไดแ้ก่ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ขอนแก่น และสงขลา  
ผลการวจิยัพบวา่นกัเรียนในสายวทิยาศาสตร์เป็นนกัเรียนท่ีมีการกวดวิชามากกวา่นกัเรียนในแผนกอ่ืน นกัเรียนท่ีมีผล
การเรียนดีจะมีการกวดวชิามากกวา่นกัเรียนท่ีมีผลการเรียนต ่า และนกัเรียนท่ีบิดาประกอบอาชีพคา้ขาย ธุรกิจส่วนตวัมี
อตัราการกวดวิชามากท่ีสุด  วิชาท่ีมีการเรียนกวดวิชามากท่ีสุด ไดแ้ก่ วิชาคณิตศาสตร์  ส าหรับนกัเรียนท่ีไม่กวดวิชา
นั้น ใหเ้หตุผลวา่ ค่าเล่าเรียนแพง สามารถทบทวนดว้ยตนเองได ้และคิดวา่ไม่จ าเป็นตอ้งเรียนกวดวชิา 
 อรรควิทย ์ตนัติวาณิชยพ์งศ์(2550) ท าการวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกสถานท่ีเรียนกวดวิชา ของ
นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่  ผลการศึกษาพบวา่นกัเรียนส่วนใหญ่ท่ี
เรียนกวดวชิาจะศึกษาในแผนการเรียนวทิย-์คณิตมากท่ีสุด  มีผูป้กครองประกอบธุรกิจเป็นส่วนใหญ่  ในการเรียนกวด
วิชา นกัเรียนจะเลือกเรียนกวดวิชาวรรณสรณ์เชียงใหม่ ( เคมีอาจารยอ์ุ๊ )  รองลงมาคือวิชาภาษาองักฤษอาจารยช์ชัชยั
(AC’CESS) และโรงเรียนกวดวิชานวศึกษาเชียงใหม่ (คณิตศาสตร์อาจารยเ์จ๋ีย) ตามล าดบั  วิชาท่ีเลือกเรียนมากท่ีสุด
สามอนัดบัแรก คือ ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ และ เคมี 
 สาลินี คนัธวะ(2550)  ท าการวิจัยเร่ือง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลในการเรียนกวดวิชา ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตอ าเภอเมือง จังหวดัล าปาง พบว่านักเรียนท่ีเรียนกวดวิชาส่วนใหญ่เรียนอยู่สาย
วิทยาศาสตร์  มีผูป้กครองประกอบอาชีพรับราชการเป็นส่วนใหญ่  วิชาท่ีเลือกเรียนมากท่ีสุดสองอนัดบัแรก ไดแ้ก่  
ภาษาองักฤษและคณิตศาสตร์ 
 สถาบนัรามจิตติ (2552) ท าการวิจยัเร่ือง ค่าใชจ่้ายในการเรียนพิเศษช่วงปิดภาคเรียนของเด็กและเยาวชน
ภาคใต ้ ผลการศึกษาพบว่าวิชาท่ีนักเรียนเลือกเรียนกวดวิชามากท่ีสุดสามอนัดบัแรก ไดแ้ก่ คณิตศาสตร์  เคมี และ
ภาษาองักฤษ จะเลือกเรียนกบัโรงเรียนกวดวิชาเป็นอนัดับแรก รองลงมาคือบา้นของครูผูส้อน สาเหตุท่ีเลือกเรียน
เน่ืองมาจากครูสอนสนุก สอนดี เป็นกนัเองและมีเน้ือหาครบถว้นตลอดจนเป็นสถาบนัท่ีมีช่ือเสียง 
 รัชดา บุญมหาสิทธ์ิ (2554) ท าการวิจัยเร่ือง ปัจจัยท่ีก าหนดอุปสงค์การเรียนกวดวิชาของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาตอนปลายบริเวณสยามสแควร์  ผลการวิจยัพบว่า ครอบครัวท่ีมีรายไดสู้งมีอตัราเรียนกวดวิชามากท่ีสุด  
วชิาท่ีเลือกเรียนมากท่ีสุด ไดแ้ก่ วชิาเคมี 
   จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวจิยัไดด้งัน้ี 
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ขั้นตอนการท าวจัิย 
 การวจิยัน้ีเป็นการวจิยัเชิงส ารวจ(survey research) มีขั้นตอนในการท าวจิยัแยกเป็นขอ้ๆ  ดงัต่อไปน้ี 

1. ประชากร: ประชากรคือ นกัเรียนในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายในทุกภาคท่ีศึกษาอยูท่ั้งในโรงเรียนของ
รัฐและเอกชน   

2. ขนาดของกลุ่มตวัอย่าง : ดว้ยระดบัความคลาดเคล่ือนไม่เกิน 5%  จากตารางของทาโร่ ยามาเน่ ขนาดของ
กลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 400 ในการวจิยัน้ี ผูว้จิยัใชข้นาดของกลุ่มตวัอยา่ง 1,600 ราย  โดยก าหนดแต่ละภาคให้มีขนาดของ
กลุ่มตวัอยา่ง 400 ราย 

3. การเก็บตัวอย่าง(sampling) : เน่ืองจากประชากรอยูก่ระจดักระจายทัว่ทุกภาคทัว่ประเทศ  ท าให้ในทาง
ปฏิบติัไม่สามารถเก็บตวัอยา่งไดต้ามเป้าหมายท่ีก าหนดไวแ้ต่แรกโดยใชว้ธีิการเก็บตวัอยา่งท่ีใชก้นัทัว่ไป ท่ีเป็นเช่นน้ีก็
เพราะงบประมาณท่ีใชจ้ะตอ้งสูงมาก  และเป้าหมายหลกัของงานวิจยัน้ีก็มีวตัถุประสงคห์ลกัเพ่ือท าการคน้หาค าตอบ
(exploratory)เก่ียวกบัทศันคติของนกัเรียนเก่ียวกบัธุรกิจโรงเรียนกวดวชิาในเบ้ืองตน้  โดยเฉพาะอยา่งยิ่งถา้ไม่ค านึงถึง
ค่าใชจ่้ายในการเก็บตวัอยา่งท่ีจะตอ้งเป็นเงินจ านวนมากแลว้   การเลือกใชก้ารสุ่มตวัอยา่งท่ีใชก้นัทัว่ไป ไม่วา่จะเป็น
แบบท่ีใชค้วามน่าจะเป็น(probability sampling) หรือไม่ใช ้จะมีขอ้จ ากดัในทางปฏิบติัตรงท่ีไม่มีรายช่ือนกัศึกษา  ยากท่ี
จะไดรั้บความร่วมมือจากโรงเรียนหรือสถานกวดวชิาท่ีนกัเรียนๆอยู ่ และsuccess rate (โอกาสท่ีจะเลือกไดน้กัเรียนท่ีมี
ประสบการณ์ในการเรียนโรงเรียนกวดวิชาหรือก าลงัเรียนอยู่) อาจต ่าเน่ืองจากเป้าหมายหลกัของการเก็บตวัอยา่งใน
งานวจิยัน้ีมี 4 ประการคือ 

1) เก็บตวัอยา่งจากนกัศึกษาท่ีมีประสบการณ์ในการเรียนกวดวชิา โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในระดบัมธัยมศึกษา 
 ตอนปลาย 
2) ครอบคลุมนกัศึกษาทัว่ประเทศทุกภาค 
3) ประหยดัค่าใชจ่้าย เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดม้าก 
4)   เป็นการวจิยัเพ่ือส ารวจทศันคติในเบ้ืองตน้ (preliminary and exploratory research on attitude) 

จากเป้าหมายหลกัดงักล่าว ผูว้ิจยัไดท้ าการคดัเลือกตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) โดยก าหนดการ
แจกแบบสอบถามแก่นกัเรียนท่ีเขา้มาร่วมโครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลยักบัมาม่าซ่ึงจดัข้ึนพร้อมกนัทั้งส่ีภาค
ทั่วประเทศในระหว่างวนัท่ี 6-11 ตุลาคม  ตามศูนยใ์นภาคต่างๆ  ได้แก่ภาคกลางท่ีมหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย  

         การใหก้ารบริการของโรงเรียนกวดวชิา 

นกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย 

-ภาคท่ีตั้งโรงเรียน 

-เกรดเฉล่ียสะสมท่ีได ้

-สายวชิาท่ีเรียน 

ทศันคติเก่ียวกบัโรงเรียนกวดวชิา 

-เน้ือหา 

-เทคนิคในการสอน 

-ครูผูส้อน 

กรอบแนวคดิในการวิจัย 
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ภาคเหนือท่ีมหาวิทยาลัยเ ชียงใหม่  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และภาคใต้ท่ี
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ จังหวดัสงขลา   โครงการน้ีจะเน้นการติวขอ้สอบ โดยเก็งขอ้สอบ พร้อมเฉลย จาก
อาจารยผ์ูท้รงคุณวฒิุของแต่ละวิชา  โครงการดงักล่าวมีนกัเรียนสมคัรเขา้ร่วมโครงการจ านวนมากจากทัว่ทุกภาค ทัว่
ประเทศ  ท่ีส าคญัคือนักเรียนท่ีสมคัรเขา้ร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นนักเรียนท่ีอยู่ในชั้นมธัยมปลายท่ีจะตอ้งเตรียม
ความพร้อมในการเขา้สู่มหาวทิยาลยั  และเป็นกลุ่มนกัเรียนท่ีกระตือรือร้นใส่ใจในการเรียนรู้ การเขา้มาร่วมโครงการ
แม้จะเป็นระยะเวลาสั้ นกว่าท่ีเรียนในโรงเรียน หรือโรงเรียนกวดวิชา  แต่นักเรียนทุกคนต่างก็มั่นใจว่าจะได้
ประสบการณ์ แนวทางในการท าขอ้สอบจากผูเ้ช่ียวชาญท่ีเลือกเฟ้นมาโดยเฉพาะในแต่ละสาขาวิชา  ในแต่ละศูนยท่ี์จดั
ข้ึน ผูว้ิจยัได้มอบหมายให้ตวัแทนแจกแบบสอบถามในระหว่างการติว  โดยก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างแต่ละภาค
จ านวน 400 ราย 
 4. แบบสอบถาม: เน่ืองจากเป้าหมายหลกัของการเขา้มามีส่วนร่วมของนกัเรียนคือมาเก็บความรู้ให้มากท่ีสุด
เท่าท่ีจะมากได ้ ดงันั้นนกัเรียนจะใส่ใจกบัการเรียนกบัติวเตอร์มากกวา่อยา่งอ่ืน  และนกัเรียนอาจมีสมาธิสั้น เม่ือเป็น
เช่นน้ีจึงจ าเป็นท่ี ผูว้จิยัจะตอ้งออกแบบรูปแบบสอบถามสั้นๆ ใหอ้ยูภ่ายในกระดาษหน่ึงแผน่ มีค  าถามท่ีไม่ซบัซอ้น ไม่
ก ากวม ใชภ้าษาท่ีนกัเรียนเขา้ใจง่าย 
             แบบสอบถามประกอบดว้ยขอ้มูล 2 ส่วน ดงัน้ี 
             ส่วนท่ีหน่ึง : ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
             ส่วนท่ีสอง  : พฤติกรรมและทศันคติท่ีมีต่อธุรกิจโรงเรียนกวดวชิา 
             ผูว้จิยัไดน้ าแบบสอบถามท่ีไดไ้ปใหผู้เ้ช่ียวชาญพิจารณากลัน่กรองเพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา  
(content validity) 
 5. สถิตทิีใ่ช้ในการวจิยั : ประกอบดว้ย 
5.1.สถิติเชิงพรรณา ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
5.2 สถิติเชิงอนุมาน ไดแ้ก่ การทดสอบดว้ยค่าสถิติไควส์แควร์ การทดสอบฟิชเชอร์เอก็แซ๊กท ์ การทดสอบดว้ยค่าสถิติ 
F หรือการวเิคราะห์ความแปรปรวน 
 6. การตรวจสอบสมมตฐิานก่อนการทดสอบทางสถิต ิ

ก่อนการใชก้ารวิเคราะห์ความแปรปรวน ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการตรวจสอบความเป็น Normal ของเกรดเฉล่ีย
สะสมของนกัเรียนในแต่ละภาคและสายวชิาท่ีเลือกเรียน พบวา่ ขอ้มูลบางส่วนไม่มีการกระจายท่ีเป็น Normal 
 อน่ึงผูว้จิยัไดใ้ช ้Levene statistic เพ่ือทดสอบวา่ เกรดเฉล่ียสะสมของนกัเรียนมี Variance เท่ากนัหรือไม่
(Homogeneity of Variance) พบวา่  เกรดเฉล่ียของนกัเรียนในแต่ละภาคและสายวชิามีความแปรปรวนเท่ากนั 
 เน่ืองจาก Generalized Linear Model(GLM) ไม่sensitive มากในการท าfactorial ANOVA เหมือนเช่น one-
way ANOVA และ GLM เป็นการทดสอบท่ีค่อนขา้ง robust ผูว้จิยัจึงก าหนดใช ้GLM ในการทดสอบความแปรปรวน   
 

ผลการวจัิย 
ผลการวจิยัสามารถสรุปไดเ้ป็นขอ้ๆ ดงัน้ี 
     1.กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่จะเป็นผูห้ญิง เลือกเรียนสายวทิยใ์นโรงเรียนท่ีเป็นโรงเรียนรัฐบาล ทุกภาคจะมีบิดามารดา
ท างานเป็นพ่อคา้ นกัธุรกิจ เจา้ของกิจการ  ร้อยละ 68.5 ของกลุ่มตวัอย่างเป็นนักเรียนท่ีเคยเรียนหรือก าลงัเรียนใน
โรงเรียนกวดวิชามาก่อน  เกือบคร่ึงหน่ึงจะเลือกเรียนกวดวิชาตอน ม.6  ซ่ึงเป็นช่วงส าคญัก่อนการเขา้ศึกษาต่อใน
ระดบัอุดมศึกษา  ส่วนนอ้ยของกลุ่มตวัอยา่งจะไม่เคยเปล่ียนโรงเรียนกวดวชิา ส่วนใหญ่จะเปล่ียนเน่ืองจากตอ้งเปล่ียน
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วชิาเรียน ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นวา่  นกัเรียนจะไขวค่วา้หาเรียนกบัโรงเรียนกวดวชิาท่ีมีความเช่ียวชาญการสอนในวชิานั้นๆ  
และเป็นการยากท่ีจะมีโรงเรียนกวดวิชาท่ีมีความเช่ียวชาญในการสอนทุกดา้น  วิชาท่ีนิยมเรียนมากท่ีสุดส่ีอนัดบัแรก
ได้แก่ คณิตศาสตร์ ภาษาองักฤษ  เคมีและชีวะ  โดยสถานท่ีๆ  เลือกไปเรียนมากท่ีสุดไดแ้ก่ โรงเรียนกวดวิชาใน
ทอ้งถ่ิน  จะเลือกเรียนในวนัหยดุ และเป็นในช่วงท่ีมีการเปิดภาคเรียน   บุคคลท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดสามอนัดบัแรกใน
การมีส่วนท าใหต้ดัสินใจมาเรียน ไดแ้ก่ เพื่อนท่ีโรงเรียน  บิดามารดา และส่ือโฆษณา จะไปเรียนท่ีโรงเรียนกวดวชิากบั
เพ่ือนโรงเรียนเดียวกนัเป็นส่วนใหญ่หรือไม่ก็ไปเรียนคนเดียว ร้อยละ 85 เห็นว่า หลงัจากเรียนแลว้ผลการเรียนท่ี
โรงเรียนหลกัดีข้ึน มีเพียงร้อยละ 1 เท่านั้นท่ีคิดวา่ ผลการเรียนของตนตกต ่าลง 
      2.ในส่วนของผูท่ี้เคยเรียนหรือก าลงัเรียนในโรงเรียนกวดวชิา ส่วนใหญ่มีทศันคติวา่ เน้ือหาท่ีเรียนในโรงเรียนกวด
วชิาเหมือนกบัครูท่ีโรงเรียน แต่จะมีเน้ือหาภาคพิสดารและลึกกวา่ท่ีเรียนกบัครูท่ีโรงเรียน โรงเรียนกวดวชิามีอาจารยท่ี์
เช่ียวชาญและมีเทคนิคท่ีสอนใหเ้ขา้ใจง่าย  ไดรู้้แนวขอ้สอบ  ไดเ้รียนรู้เทคนิคเคลด็ลบัการเตรียมตวัท่ีดีในการเรียนจาก
โรงเรียนกวดวชิา   สร้างความมัน่ใจใหม้ากข้ึน  ไดป้ระโยชน์จากการเขา้เรียนกบัโรงเรียนกวดวิชาและรู้สึกดีใจท่ีไดมี้
โอกาสเรียนในโรงเรียนกวดวชิา  ท่ีส าคญัก็คือ ร้อยละ 88.4 ระบุวา่    ไดเ้จอเพ่ือนท่ีเก่งกวา่มาเรียนท่ีโรงเรียนกวดวิชา
ดว้ยเช่นกนั เป็นการสะทอ้นใหเ้ห็นชีวติในสงัคมไทยท่ีเตม็ไปดว้ยการแข่งขนัและตอ้งต่อสู ้    
      ในส่วนของนกัเรียนท่ีไม่เคยเรียนกวดวชิา  ส่วนใหญ่มีความแห็นวา่ ความรู้ท่ีไดจ้ากครูในโรงเรียนเพียงพอท่ีจะท า
ใหแ้ข่งขนักบัเพ่ือนๆได ้  เช่ือวา่ความรู้อยูท่ี่การฝึกฝนอยา่งสม ่าเสมอ  และระบุวา่เพ่ือนๆส่วนใหญ่ไม่ไปเรียนกวดวิชา  
เกือบคร่ึงหน่ึงระบุวา่อยากเรียน แต่ผูป้กครองไม่พร้อมท่ีจะสนบัสนุน และระบุวา่เห็นคนท่ีไปเรียนก็ไม่ไดเ้ก่งข้ึน และ
ระบุวา่การเรียนในโรงเรียนกวดวชิาเป็นการส้ินเปลืองเงินหรือไดผ้ลไม่คุม้ค่า 
      3.เพ่ือให้สามารถไดข้อ้มูลเชิงลึกยิ่งข้ึน ผูว้ิจยัไดท้ าการเปรียบเทียบขอ้มูลเป็นรายภาค ไดผ้ลวา่ส่วนใหญ่ของกลุ่ม
ตวัอยา่งจะเป็นนกัเรียนท่ีมาจากโรงเรียนในสงักดัรัฐบาลโดยเฉพาะอยา่งยิง่จากภาคกลางและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
จะเลือกเรียนสายวิทยาศาสตร์ อย่างไรก็ตาม สัดส่วนของนกัเรียนในภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีเลือก
เรียนสายศิลป์คณิตศาสตร์มีค่อนขา้งนอ้ยเม่ือเทียบกบัภาคอ่ืนๆ  ส่วนใหญ่บิดามารดาของกลุ่มตวัอยา่งจากภาคกลางจะ
ประกอบอาชีพเป็นนักธุรกิจ เจ้าของกิจการหรือพนักงานบริษัทเอกชน ในขณะท่ีนักเรียนในภาคเหนือ ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคใตจ้ะมีบิดามารดาประกอบอาชีพอ่ืนๆ ซ่ึงน่าจะเป็นอาชีพเกษตรกรมากท่ีสุด   กลุ่มตวัอยา่ง
ของนกัเรียนจากทุกภาคท่ีมาเขา้ร่วมโครงการฯจะเรียนกวดวชิาในระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6 เป็นส่วนนอ้ย และสัดส่วน
จะเพ่ิมข้ึนในชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  และมธัยมศึกษาปีท่ี 6  อยา่งไรก็ตามเป็นท่ีน่าสงัเกตวา่  กวา่คร่ึงของนกัเรียนในภาค
กลางจะเลือกเรียนกวดวชิาในชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6   ท่ีน่าสงัเกตคือกวา่คร่ึงของนกัเรียนในภาคกลาง จะเลือกเรียนกวด
วิชาทั้งในระดบัประถมศึกษาท่ี 6 มธัยมศึกษาปีท่ี 3 และมธัยมศึกษาปีท่ี 6  ทั้งน้ีเป็นการสะทอ้นให้เห็นความรุนแรง
ของการแข่งขนัในระหวา่งนกัเรียนในภาคกลางซ่ึงรวมนกัเรียนจากกรุงเทพมหานครดว้ย  นอกจากนั้นยงัสะทอ้นให้
เห็นความพร้อมของโรงเรียนกวดวิชาในกรุงเทพมหานครซ่ึงมีอยูห่ลากหลาย และแต่ละท่ีก็มีความเช่ียวชาญในการ
กวดวชิาเฉพาะบางรายวิชาให้เลือกตดัสินใจ  วิชายอดนิยมท่ีเลือกเรียนกวดวิชาในทุกๆภาคจากมากไปหานอ้ยจะเป็น
วชิาคณิตศาสตร์  ภาษาองักฤษ  เคมี และชีววิทยาตามล าดบั ในทุกภาค  นกัเรียนส่วนใหญ่จะเลือกเรียนกวดวิชาในวนั
เสาร์และอาทิตย ์   นกัเรียนในเกือบทุกภาค ยกเวน้ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือจะเลือกเรียนกวดวชิาในช่วงท่ีโรงเรียนเปิด
เทอม  นกัเรียนในทุกๆภาคระบุสอดคลอ้งและตรงกนัวา่  บุคคลหรือปัจจยัท่ีมีอิทธิพลท่ีสุดในการตดัสินใจเลือกเรียน
กวดวชิา  ไดแ้ก่เพ่ือนในโรงเรียน ตามดว้ยบิดามารดาและ/หรือส่ือโฆษณา 

ผลการทดสอบโดยใชค้่าสถิติ 2   และ Fisher’s exact test ในกรณีท่ีเซลลบ์างเซลข์องค่าความถ่ีท่ีคาดวา่จะ
เป็น (expected frequency) ต ่ากวา่ 5 พบวา่ ทศันคติของนกัเรียนแต่ละภาคท่ีมีต่อโรงเรียนกวดวิชาไม่แตกต่างกนั  ผล
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การทดสอบโดย GLM( แสดงดว้ยรูปภาพดา้นล่าง)ช้ีให้เห็นวา่คะแนนเฉล่ียสะสมโดยรวมมีความแตกต่างอยูจ่ริง และ
เม่ือพิจารณาแต่ละปัจจยั ไม่ว่าจะเป็นภาค สายวิชาท่ีเรียน ตลอดจน interaction ของภาคและสายวิชาท่ีเรียนมีผลต่อ
คะแนนเฉล่ียสะสมอยา่งมีนยัส าคญั 

 
 จากภาพ เกรดเฉล่ียสะสมของภาค 4 ค่อนขา้งต ่ากว่าภาคอ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็นสายวิทยาศาสตร์ สายศิลป์
คณิตศาสตร์ และสายศิลป์ภาษา เป็นท่ีน่าสงัเกตวา่ เกรดเฉล่ียสะสมของนกัเรียนสายวิทยาศาสตร์ในทุกๆภาคไม่ค่อยมี
ความแตกต่างกนั แต่เกรดเฉล่ียสะสมของนกัเรียนในสายศิลป์คณิตศาสตร์และศิลป์ภาษามีความแตกต่างกนัมากใน
ระหวา่งภาค 

อภิปรายผล 

 ผลการวจิยัน้ี แสดงใหเ้ห็นวา่นกัเรียนท่ีเรียนกวดวชิาจะมุ่งมัน่หาโรงเรียนกวดวชิาท่ีดีท่ีสุดส าหรับตน และจะ
เปล่ียนสถานท่ีเรียนไปเร่ือยๆเพ่ือเรียนกบัโรงเรียนกวดวิชาท่ีมีช่ือเสียงเฉพาะในวิชาหน่ึงๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของอรรควทิย ์ตนัติวาณิชยพ์งศ์(2550) ท่ีพบวา่นกัเรียนจะเลือกเรียนกบัสถาบนัท่ีมีช่ือเสียงในดา้นหน่ึงๆเท่านั้น 

ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นวา่ นกัเรียนจะมีพฤติกรรมเปล่ียนโรงเรียนกวดวิชาจากแห่งหน่ึงไปยงัอีกแห่ง
หน่ึง ผูว้ิจยัคาดว่า สาเหตุท่ีเปล่ียนท่ีเรียน มิใช่เพ่ือทดลองเรียนไปเร่ือยๆหรือโดยบงัเอิญ  แต่หากเป็นเพราะตอ้งการ
เรียนกบัโรงเรียนกวดวิชาท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะวิชาหรือเฉพาะด้าน  ดังนั้นเม่ือไดเ้รียนกวดวิชาในท่ีๆมีความ
เช่ียวชาญในวชิาหน่ึง นกัเรียนก็จะไปเรียนต่อในสถานท่ีๆ ไดช่ื้อวา่มีความเช่ียวชาญในการจดัการเรียนการสอนในอีก
วิชาหน่ึง  อน่ึงเป็นการยากท่ีจะหาโรงเรียนกวดวิชาท่ีมีความเช่ียวชาญหลายๆดา้นท่ีจดัการเรียนการสอนในสถานท่ี
เดียวกนั   ดงันั้น การด าเนินงานของธุรกิจโรงเรียนกวดวชิาในปัจจุบนัควรมุ่งเนน้สร้างความช านาญในวิชาใดวิชาหน่ึง
โดยเฉพาะ แทนท่ีจะเป็นโรงเรียนกวดวชิาท่ีสอนไดทุ้กวชิา และไม่มีการสร้างเอกลกัษณ์หรือจุดเด่นโดยเฉพาะ 

DP
U



 
 

ข้อเสนอแนะเพือ่การศึกษาคร้ังต่อไป 
    1.ควรท าการศึกษาว่า ในสายตาของนักศึกษา มีสถาบันกวดวิชาใดที่มีความเช่ียวชาญในการสอนมากกว่า 1 
วชิา 
      2.ควรท าการศึกษาว่า ในโรงเรียนกวดวิชา การจัดการเรียนการสอนเป็นแบบสดๆ ออนไลน์  หรือเรียนผ่าน
วดีิโอที่มีการบันทึกไว้ก่อนล่วงหน้าแล้ว และความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการสอนที่มิใช่การสอนสดๆ หากแต่ใช้
ตวัแทนหรือวดีโิอทีม่กีารบันทกึไว้ก่อนหน้านีแ้ล้ว 
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1.  

แนวทางในการธ ารงรักษาพนักงาน: กรณศึีกษา บริษทั เอบีซี จ ากดั 
A PROPOSED APPROACH TO EMPLOYEE RETENTION 

: A CASE STUDY OF ABC CO., LTD. 
มาริกา จิตเจริญ 

กฤษณา โพธิสารัตนะ 
วชัรี ก าจัดโศรก 

 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาแนวทางในการธ ารงรักษาพนกังาน บริษทั เอบีซี 
จ  ากดั เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก กลุ่มตวัอย่างเป็นพนกังานรักษาความปลอดภยั 
สาขาภูเก็ต ท่ีเขา้งานใหม่ และยงัอยู่ในช่วงการทดลองงาน 120 วนั จ  านวน 10 คน ประกอบด้วย
พนักงานเพศชาย 8 คน และพนักงานเพศหญิง 2 คน จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีท่ี 6 ผูใ้ห้
สัมภาษณ์มีอายุระหว่าง 27-52 ปี อายุการท างานระหว่าง 25-102 วนั รายได้เฉล่ียประมาณเดือนละ 
13,000-15,000 บาท ผูใ้ห้สัมภาษณ์ทั้งหมดไม่มีภูมิล าเนาอยู่ในจงัหวดัภูเก็ต และกลุ่มตวัอย่างอีกกลุ่ม
หน่ึงเป็นพนกังานรักษาความปลอดภยั สาขาภูเก็ต ท่ีลาออกจากงานในช่วงท่ียงัไม่ผา่นการทดลองงาน 
120 วนั จ านวน 20 คน เป็นเพศชาย 18 คน และเป็นเพศหญิง 2 คน จบการศึกษาระดบัประถมศึกษาปีท่ี 
6 เป็นอยา่งนอ้ย ผูใ้หส้ัมภาษณ์มีอายรุะหวา่ง 23-53 ปี มีอายกุารท างานระหวา่ง 15-111 วนั 
 ผลการศึกษาวจิยัพบวา่ปัจจยัท่ีมีผลต่อการธ ารงรักษาพนกังานตามขอ้คิดเห็นของผูใ้หส้ัมภาษณ์
ทั้งกลุ่มท่ียงัท างานอยู ่และกลุ่มท่ีลาออกจากงานแลว้ มีความคิดเห็นสอดคลอ้งกนัในประเด็นการให้
เงินเดือนค่าจา้งท่ีเหมาะสม  
ค าส าคัญ:  การธ ารงรักษาพนกังาน 
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1.  

Abstract 
 This study attempted to study an approach for employee retention at ABC company limited. 
This qualitative study employed in-depth interview with 10 security guards. The subjects were new 
employees in Phuket Province branch and were under 120-day probation. 10 subjects consist of 8 
males and 2 females. They graduated in primary school level, were in the age of 27-52, had been 
working for 25-102 days, earned the average monthly income of 13,000-15,000 baht and, did not 
reside in Phuket Province. However, another group of the employees in Phuket Province branch 
resigned during under 120-day probation. In fact, they were 20 security guards including 18 males and 
2 females. They graduated at least in primary school level, were in the age of 23-53 and had been 
working for 15-111 days.  
 It was found from the study that the factor affecting employee retention from the opinions of 
the subjects both still working or had already resigned from the work was the proper monthly income. 
KEYWORDS: TO MAINTAIN THE TREATMENT OF EMPLOYEES 
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1.  

บทน า 
 การวเิคราะห์แนวโนม้ตลาดอุตสาหกรรมรักษาความปลอดภยัจากสถานการณ์ดา้นความมัน่คง
ท่ีก าลงัเป็นท่ีน่าจบัตามองส่งผลให้ผูป้ระกอบการจ านวนมากให้ความส าคญัและเพิ่มปริมาณบุคลากร
ดา้นความปลอดภยั ตลอดจนการลงทุนในระบบรักษาความปลอดภยั ทั้งน้ีจากการวิเคราะห์ของ MVP 
Consultant พบวา่ในปี พ.ศ. 2557 มูลค่าตลาดรวมจะมีโอกาสเติบโตข้ึนสูงกวา่ร้อยละ 35.11 มีโอกาสท่ี
มูลค่าตลาดจะสูงถึง 5หม่ืน 5 พนัลา้นบาท แต่ทั้งน้ีหากมีการประเมินความเส่ียงของสภาพตลาดเขา้ไป
ดว้ยคาดการว่าอตัราการเติบโตแทจ้ริงจะอยู่ท่ี ร้อยละ 20-25 เท่านั้น โดยความน่าสนใจของการเติบโต
จะอยู่ท่ีกลุ่มธุรกิจขนาดเล็กท่ีมีความสามารถในการปรับตวัสูง โดยมีโอกาสเติบโตได้ถึงร้อยละ 38 
ขณะท่ีธุรกิจขนาดกลางมีความน่ากงัวลสูงเพราะตอ้งแบกรับตน้ทุนท่ีสูงกวา่ และยงัเขา้แข่งขนักบัเบอร์ 
1-2 ในตลาดท่ีเรียกวา่ยงัไม่สามารถสู้ไดอ้ยา่งเหมาะสม ประกอบกบัมีปัญหาของการรักษาบุคลากรให้
ด ารงอยูใ่นองคก์ารเขา้มากระทบธุรกิจขนาดกลางจึงอาจไม่เติบโตหรือเติบโตไดน้อ้ยมาก ขณะท่ีธุรกิจ
ขนาดใหญ่การเติบโตของภาพรวมจะมีเพิ่มข้ึน เพราะปัจจุบันมีแนวโน้มท่ีจะขยายตลาดไปยัง
กลุ่มเป้าหมายอ่ืน ๆ จ านวนมาก ดงันั้นการเติบโตมีโอกาสสูงถึงร้อยละ 30 ทั้งน้ีเป็นท่ีแน่นอนวา่ตลาด
รักษาความปลอดภยัในประเทศไทยยงัสดใส ยิง่สถานการณ์มอ็บเกิดข้ึนบ่อยคร้ัง แนวโนม้ท่ีจะโตยอ่มมี
มากข้ึน (ปุญญภณ เทพประสิทธ์ิ, 2557)  
 บริษัทรักษาความปลอดภัย จะมีปัญหาเหมือนกับบริษัททั่ว ๆ ไป นั่นคือ การขาดแคลน
ก าลงัคน ท าให้บางคร้ังการคดัเลือกลดหลกัเกณฑ์หยอ่นคุณสมบติัและรับพนกังานเขา้มาโดยท่ีไม่ชอบ
งานรักษาความปลอดภยั ไม่เหมาะสม หรือไม่สามารถปรับตวัเขา้กบัอาชีพน้ีได ้ท าให้อตัราการลาออก
สูง แมใ้นธุรกิจอ่ืนก็เช่นกนัในช่วง 4-5 ปีมาน้ีเร่ืองของการรักษาพนกังาน เป็นเร่ืองท่ีหลาย ๆ บริษทัให้
ความส าคญัมากข้ึน สังเกตได้จากผูบ้ริหารและฝ่ายทรัพยากรบุคคลมกัจะปรึกษาหารือกันว่าจะท า
อย่างไรเพื่อให้อตัราการลาออกของพนกังานในบริษทัลดน้อยลงไปได ้และมกัจะไดย้ินค าพูดว่า “เรา
เป็นโรงเรียนใหก้บับริษทัอ่ืน ๆ และคู่แข่งของเรา” มากข้ึนเร่ือย ๆ บางแห่งประสบปัญหาในการสรรหา
พนกังานใหม่ยาก เม่ือสรรหาไดแ้ลว้ท างานเพียงไม่นานพนกังานขอลาออก อะไรท่ีเป็นปัจจยัท่ีท าให้
พนกังานอยากอยูท่  างานกบัองคก์าร (สุมิตรา จนัทร์เงา, 2555)  
 ดงันั้นการธ ารงรักษาพนกังานจึงเป็นส่ิงท่ีทา้ทายส าหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพราะการธ ารง
รักษาพนักงานไวใ้ห้ดีเป็นแนวทางหน่ึงในการลดต้นทุนการด าเนินการขององค์กรอย่างเห็นได้ชัด
รวมถึงเป็นการสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัผูว้ิจยัจึงเล็งเห็นความส าคญัของปัญหาและมีความ
สนใจท่ีจะศึกษาถึงแนวทางในการธ ารงรักษาพนกังาน (Employee retention) บริษทั เอบีซี จ  ากดัเพื่อ
เป็นแนวทางแกปั้ญหาดา้นแรงงานและลดตน้ทุนในการด าเนินธุรกิจทั้งในปัจจุบนัและอนาคตดงัท่ีได้
กล่าวมาแล้ว ตลอดจนเป็นแนวทางในการพฒันาการบริหารจดัการการบริหารทรัพยากรมนุษย์ใน
องคก์ารใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอีกดว้ย 
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วตัถุประสงค์ในการวจัิย  
 เพื่อศึกษาแนวทางในการธ ารงรักษาพนกังาน บริษทั เอบีซี จ  ากดั 
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  
 เพื่อน าผลการวจิยัท่ีไดเ้สนอต่อผูบ้ริหารระดบัสูงใชเ้ป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายการ
บริหารจดัการในการธ ารงรักษาพนกังานรักษาความปลอดภยัใหค้งอยูก่บัองคก์าร 
 
การทบทวนวรรณกรรม 
การธ ารงรักษาพนักงาน (Employee retention)  
 ประคลัภ์ ปัณฑพลังกูร (2556) ได้กล่าวว่าการธ ารงรักษาไวซ่ึ้งพนักงานเป็นเร่ืองท่ีทวี
ความส าคญัมาก เน่ืองจากความส าเร็จของธุรกิจนั้นจะตอ้งอาศยับุคลากรเป็นทรัพยากรท่ีส าคญัในการ
ผลกัดนัผลงานใหเ้กิดข้ึนอยา่งต่อเน่ืองสม ่าเสมอเม่ือองคก์ารหาพนกังานท่ีมีฝีมือเขา้มาท างานและมีการ
พฒันาจนกระทัง่สามารถท างานไดแ้ลว้ องคก์ารจะตอ้งหาแนวทางในการรักษาไวซ่ึ้งพนกังานเหล่านั้น 
เพื่อท างานกบัองคก์ารให้นานท่ีสุดกลยุทธ์ในการรักษาพนกังานให้อยูท่  างานกบัองคก์รไดคื้อ (1) สรร
หาและพฒันาผูจ้ ัดการให้เป็นผูจ้ ัดการท่ีมีความสามารถในการบริหารคน เน่ืองจากสาเหตุหลักท่ี
พนกังานลาออกมาจากหัวหน้างาน การจะแกไ้ขเร่ืองของการธ ารงรักษาพนกังานตอ้งแกท่ี้ตวัหัวหน้า
งาน และผูจ้ดัการในทุกระดบัขององค์การ  (2) สร้างระบบความก้าวหน้าทางสายอาชีพให้ชดัเจน 
(Career path) ตอ้งแสดงให้เห็นว่าการท่ีท างานในองคก์ารนั้นเขาจะสามารถเติบโตไดแ้ละมีเคร่ืองมือ
อะไรบา้งท่ีจะท าให้เขาโตไปไดต้ามท่ีเขาอยากจะเป็น (3) มีระบบประเมินผลงานท่ีเนน้ไปท่ีผลงานจริง 
ๆ คนเก่ง และคนท่ีมีฝีมือส่วนใหญ่ จะสร้างผลงานท่ีดี แต่ถา้องคก์ารไม่มีระบบประเมินผลงานท่ีดีจะท า
ให้คนกลุ่มน้ีอยากออกไปแสดงผลงานท่ีดีในองคก์ารอ่ืน (4) สร้างระบบค่าตอบแทนและสวสัดิการท่ี
แข่งขนัได ้สามารถดึงดูด และรักษาคนเก่งได ้ซ่ึงไม่ใช่เป็นระบบท่ีจ่ายสูงท่ีสุด แต่เป็นระบบท่ีสามารถ
จ่ายแข่งขนักบัตลาดท่ีบริษทัเราแข่งดว้ยได ้และเป็นระบบบริหารจดัการเร่ืองค่าตอบแทนท่ีมีความเป็น
ธรรมด้วย (5) สรรหาและคดัเลือกพนกังานท่ีมีความสอดคลอ้งกบัวฒันธรรมของ และค่านิยมของ
องคก์าร 
แรงจูงใจในงาน (Job Motivation)  
 แรงจูงใจ หมายถึง กระบวนการท่ีเกิดจากส่ิงเร้ามากระตุน้และเป็นแรงผลกัดนัท่ีเกิดข้ึนภายใน
ตวับุคคลก่อใหเ้กิดพฤติกรรม พฤติกรรมของบุคลส่วนใหญ่จะเกิดจากแรงจูงใจเป็นแรงผลกัดนัท่ีส าคญั
อนัจะก่อให้เกิดการท างานท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน มุ่งไปสู่เป้าหมายท่ีตอ้งการ ซ่ึงอาจเป็นรางวลั หรือ
ความส าเร็จของงาน เกียรติยศ หรือช่ือเสียง แรงจูงใจเป็นปัจจยัส าคัญท่ีจะช่วยให้พนักงานอยู่กับ
องคก์าร ท างานใหอ้งคก์ารดว้ยความมุ่งมัน่จนบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์าร ซ่ึงในงานศึกษาวิจยัฉบบั
น้ีเป็นการศึกษาตามแนวทฤษฎีสองปัจจยั (Two-factors theory) ของ Herzberg (1975 อา้งถึงใน เนตร์
พณัณา ยาวิราช, 2556, หน้า 154-155) แรงจูงใจตามแนวคิดของ Herzberg หมายถึง ความรู้สึกของ
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พนกังานท่ีมีความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจในการท างาน พฤติกรรมท่ีท าให้พนกังานเกิดความพึงพอใจ 
เรียกวา่ ปัจจยัสุขอนามยั (Hygiene factors/ Maintenance factors) หมายถึง พฤติกรรมท่ีมีอิทธิพลต่อ
ความไม่พึงพอใจในการท างาน ผูบ้ริหารสามารถใช้ปัจจยัสุขอนามยัในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การเพิ่ม
เงินเดือนค่าตอบแทนแต่ไม่ไดห้มายความวา่จะเป็นการกระตุน้ใหพ้นกังานท างานไดดี้  
การลาออกจากงานของพนักงาน (Employee Turnover)  
 Heneman and Judge (2003) จ าแนกประเภทของการลาออกเป็น 2 ประเภท คือ  
 1.  การลาออกอยา่งสมคัรใจ (Voluntary tumover) ซ่ึงแบ่งเป็นการลาออกอยา่งหลีกเล่ียงได ้
(Avoidable) และการลาออกอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้(Unavoidable) ส าหรับลาออกอยา่งหลีกเล่ียงไม่ไดน้ั้น
มีความเป็นไปไดท่ี้องคก์ารจะหาวธีิการป้องกนัได ้ซ่ึงวธีิดงักล่าวอาจไดแ้ก่ การปรับค่าตอบแทนให้
สูงข้ึน หรือมอบหมายงานใหม่ใหพ้นกังานท่ีจะลาออกท า 
 2.  การลาออกอยา่งไม่สมคัรใจ (Involuntary turnover) ซ่ึงแยกเป็นการไล่ออก และการลด
จ านวนพนกังาน โดยมากการไล่ออกจะด าเนินการเฉพาะกบัพนกังานคนเดียว ซ่ึงอาจเป็นพนกังานท่ีมี
ปัญหาเก่ียวกบัการปฏิบติัตามระเบียบวนิยั หรือเป็นพนกังานท่ีมีผลการปฏิบติังานต ่า ส่วนการลด
จ านวนพนกังานจะด าเนินการกบัพนกังานเป็นกลุ่ม การลดจ านวนพนกังานมกัจะด าเนินการเพื่อ
ปรับปรุงประสิทธิภาพขององคก์าร บางคร้ังอาจจะท าอยา่งถาวรหรือชัว่คราวก็ได ้
 
แนวคิดเกีย่วกบัความผูกพนัในงานและความผูกพนัต่อองค์การ  
 Schultz and Schultz (2002 อา้งถึงใน พิชิต เทพวรรณ์, 2554, หนา้ 175) ระบุวา่ความผกูพนัธ์ต่อ
องคก์ารวา่ เป็นระดบัความรู้สึกของสมาชิกท่ีมีต่อองคก์ารท่ีไดป้ฏิบติังานหรือท างานอยู ่
 Mathis and Jackson (2003 อา้งถึงใน พิชิต เทพวรรณ์, 2554, หนา้ 175) ไดอ้ธิบายความผกูพนั
ต่อองคก์ารวา่ คือระดบัความเช่ือและการยอมรับเป้าหมายขององคก์ารของพนกังาน และความตอ้งการท่ี
จะท างานใหก้บัองคก์าร โดยความผกูพนัต่อองคก์ารและความพึงพอใจในงานจะมีอิทธิพลซ่ึงกนัและ
กนั 
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กรอบแนวคิดการวจัิย 
 

Input 
 

บริบทขององคก์าร ไดแ้ก่ นโยบายต่างๆ สภาพแวดลอ้มของการท างาน ลกัษณะงาน ฯลฯ 
 

 
 

แนวคิดเก่ียวกบัการธ ารงรักษาพนกังานและปัจจยัจูงใจในการท างาน 

 

Process 

 

การสัมภาษณ์ความคิดเห็นพนกังานต่อการท างานในบริษทั และการสัมภาษณ์พนกังานท่ี
ลาออกช่วงทดลองงาน 

 
Output 

 
แนวทางการธ ารงรักษาพนกังาน 

 
 
วธีิด าเนินการวจัิย 
  การศึกษาแนวทางในการธ ารงรักษาพนกังาน: กรณีศึกษา บริษทั เอบีซี จ  ากดั ใชว้ิธีวิจยัเป็นการ
วิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาเป็น
พนกังานต าแหน่งพนกังานรักษาความปลอดภยั สาขาภูเก็ตท่ีเขา้มาเร่ิมงานใหม่ยงัไม่ผ่านการทดลอง
งาน 120 วนั และพนกังานท่ีออกจากงานในช่วงการทดลองงาน 120 วนั ซ่ึงตามสถิติอตัราการออกจาก
งานของพนกังานรักษาความปลอดภยั ช่วงการทดลองงานดงักล่าวนั้นมีอตัราการออกจากงานสูงสุด 
โดยใช้การสุ่มตวัอย่างพนกังานจ านวน 10 คน ใช้การคดัเลือกพนกังาน 10 คนแรกท่ีท าการลาออก ณ 
ช่วงเวลาท่ีผูว้ิจยัท าการเก็บขอ้มูลในเดือน เมษายน 2557 ซ่ึงผูว้ิจยัไดท้  าการนดัหมายเพื่อสัมภาษณ์ผูใ้ห้
ขอ้มูลหลงัจากท่ีพนกังานยืน่ใบลาออก 1 วนั หรือ ณ วนัท่ีพนกังานยืน่ใบลาออก 
สรุปผลการวจัิย  
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ ผลจากการวิเคราะห์ขอ้มูลสามารถสรุปไดว้่า พนกังาน
รักษาความปลอดภยักลุ่มตวัอย่างเป็นเพศชาย 8 คน และเป็นเพศหญิง 2 คน ส่วนใหญ่จบการศึกษา
ระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6 มีอายุระหวา่ง 27-52 ปี มีอายุการท างานระหวา่ง 25-102 วนั มีรายไดเ้ฉล่ีย
ประมาณเดือนละ 13,000-15,000 บาท ทั้งหมดไม่มีภูมิล าเนาอยูใ่นจงัหวดัภูเก็ต 
ส่วนที ่2 ความคิดเห็นของพนักงานต่อการท างานในบริษัท เอบีซี จ ากดั 
 1.  นโยบายขององคก์าร (Organizational policies)  
  นโยบายขององคก์ารมีความเหมาะสม พนกังานทุกคนตระหนกัถึงค่านิยมและประมวลจริยธรรม
ของบริษทั ฯ ซ่ึงเป็นหน่ึงในนโยบายหลกัท่ีบริษทัก าหนดเป็นหลกัการพื้นฐาน และคาดหวงัให้พนกังาน
ทุกคนยดึถือปฏิบติัอยูต่ลอดเวลา 
 2.  การมีหวัหนา้ท่ีดี (Quality of supervision)  
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  หัวหน้างานดูแลลูกน้องอย่างดีโดยการให้ค  าแนะน าในการท างาน สอนงาน และให้ความรู้ในการ
ท างานอยา่งต่อเน่ือง อาจมีปัญหากบัหวัหนา้งานบา้งเล็กนอ้ยโดยเฉพาะช่วงเขา้ท างานใหม่ 
 3.  สภาพการท างาน (Working conditions)  
  ส่วนใหญ่เห็นวา่สภาพการท างานและสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ของงานอยูใ่นเกณฑ์ดี พนกังานทุกคน
มีระเบียบวินยัและปฏิบติัตามกฏระเบียบของบริษทั  ฯ และผูว้่าจา้งอยา่งเคร่งครัด แต่บางสถานท่ีตอ้ง
ท างานท่ามกลางแดดท่ีร้อนจดั และชัว่โมงการท างานค่อนขา้งยาวนานถึงวนัละ 12 ชัว่โมง 
 4.  ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน (Relationships with peers)  
  เพื่อนร่วมงานมีการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัเป็นอยา่งดี ถึงแมมี้การสับเปล่ียนต าแหน่งการท างาน
กนับา้ง แต่พนกังานก็ไม่รู้สึกวา่ตนไดเ้ปรียบหรือเสียเปรียบในการท างานจึงไม่ไดส่้งผลกระทบหรือท า
ใหเ้กิดความขดัแยง้ใดๆ 
 5.  การใหเ้งินเดือนค่าจา้งท่ีเหมาะสม (Base wage of salary) 
  การใหเ้งินเดือนค่าจา้งไม่ค่อยเหมาะสมซ่ึงจะตอ้งปรับปรุงแกไ้ข โดยไดแ้สดงความคิดเห็นวา่ตอ้ง
ปรับเพิ่มค่าจา้งเพราะค่าจา้งท่ีไดรั้บอยู่ในปัจจุบนันั้นยงัน้อยกวา่บริษทัอ่ืน ประกอบกบัปัญหาค่าครอง
ชีพค่อนขา้งสูง  พนกังานท่ีมาเร่ิมงานใหม่ประสบปัญหาเร่ืองเงินไม่พอส าหรับใชจ่้ายและสวสัดิการอ่ืน 
ๆ ท่ีบริษทั ฯ เสนอใหอ้ยูใ่นเกณฑดี์ซ่ึงพวกเขาไดรั้บความพึงพอใจ 
 6.  ผูบ้ริหารมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัพนกังาน (Relationships with subordinates)  
 ผูบ้ริหารมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัพนกังาน  จากการสังเกตุพบว่าทุกหน่วยงานจะมีการติดประกาศ
รายช่ือผูบ้ริหารพร้อมหมายเลขโทรศพัท์ส าหรับการติดต่อประสานงาน เป็นส่วนหน่ึงท่ีลดช่องว่าง
ระหวา่งผูบ้ริหารกบัพนกังาน และผูบ้ริหารมีการตรวจเยีย่มหน่วยงาน มีการประชุมประจ าเดือนเป็นการ
เปิดโอกาสใหพ้นกังานไดท้  างานแบบใกลชิ้ดกบัผูบ้ริหาร 
 7.  การให้โอกาสให้ไดรั้บความส าเร็จในการท างาน (Achievement) บริษทั ฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้
พนกังาน โดยการฝึกอบรมหลกัสูตรต่าง ๆ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบติัพร้อมทั้งไดมี้การทดสอบและ
ประเมินผล การฝึกอบรมเพื่อยกระดบัฝีมือแรงงานและสนบัสนุนให้พนกังานไดมี้โอกาสกา้วหน้าใน
หนา้ท่ีการงาน 
 8.  การใหโ้อกาสพนกังานตระหนกัในความส าคญัของงานนั้น (Recognition)  
 บริษทั ฯ ไดมี้การยกยอ่ง ชมเชย   ให้รางวลักรณีพนกังานประกอบคุณงามความดี หรือมีผลการ
ปฏิบติังานท่ีดีเยีย่ม และบริษทั ฯ ไดมี้การยกยอ่ง ชมเชยและใหร้างวลักรณีเม่ือพนกังานประกอบคุณงาม
ความดีหรือมีผลการปฏิบติังานท่ีดีเยี่ยมเป็นส่ิงท่ีดีมากเพราะเป็นการสร้างขวญัและก าลังใจในการ
ท างาน ส่ิงท่ีพนกังานภาคภูมิใจกบัหนา้ท่ีการงานของตนเอง 
 9.  การใหพ้นกังานท างานดว้ยตนเอง (Work itself) บริษทั ฯ ไดมี้การเปิดโอกาสใหพ้นกังานได้
ท างานดว้ยตนเองอยา่งเหมาะสมและมีการส่งเสริมใหมี้ความคิดสร้างสรรคใ์นการท างานและยอมรับ
ความคิดเห็นของพนกังานดว้ยกนั 
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 10.  การใหมี้ความรับผดิชอบ (Responsibility)  
  ได้มอบหมายงานและหน้าท่ีความรับผิดชอบให้กบัพนกังานแต่ละต าแหน่งในปัจจุบนัได้
อยา่งเหมาะสม เพราะมีการหมุนเวียนสลบัสับเปล่ียนหนา้ท่ีในการท างาน ยกเวน้บางต าแหน่งท่ีผูว้า่จา้ง
ไดก้ าหนดเป็นกรณีพิเศษตอ้งใชบุ้คลากรท่ีมีความสามารถพิเศษ เช่น ความสามารถในการติดต่อส่ือสาร
ภาษาองักฤษกบัลูกคา้ 
 11.  การให้มีความกา้วหนา้ในอาชีพ (Advancement) บริษทั ฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้พนกังานไดรั้บ
ความกา้วหน้าในอาชีพโดยมีการปรับเล่ือนต าแหน่งพนกังานท่ีมีผลการปฏิบติัดีและมีศกัยภาพและมี
ความรับผดิชอบสูงซ่ึงเหมาะสมท่ีจะปรับเล่ือนต าแหน่งท่ีสูงข้ึน 
 12.  พนกังานมีความเจริญกา้วหน้าเติบโตในหนา้ท่ี (Growth) บริษทั ฯ ไดใ้ห้โอกาสพนกังานมี
ความเจริญกา้วหนา้เติบโตในหนา้ท่ีโดยการปรับเล่ือนต าแหน่งให้สูงข้ึนซ่ึงส่งผลให้มีรายไดเ้พิ่มสูงข้ึน
และมีความรู้ในงานเพิ่มข้ึนอีกดว้ย 
ส่วนที ่3  สรุปผลการสัมภาษณ์พนักงานทีอ่อกจากงานในช่วงทดลองงาน 120 วนั 
 กลุ่มตวัอยา่งเป็นพนกังานรักษาความปลอดภยั สาขาภูเก็ต ท่ีพน้สภาพการเป็นพนกังานแลว้ทั้งหมด 
20 คน เป็นเพศชาย 18 คน และเป็นเพศหญิง 2 คน จบการศึกษาระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6 เป็นอย่างนอ้ย 
ผูใ้ห้สัมภาษณ์มีอายุระหว่าง 23-53 ปี มีอายุการท างานระหว่าง 15-111 วนั ผลการสัมภาษณ์สรุปได้ว่า
สาเหตุท่ีพนกังานลาออกสูงสุดสามอนัดบัแรก คือสาเหตุซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัดา้นการเงิน เน่ืองจากค่าจา้งต ่ากวา่
คู่แข่ง รองลงมาคือ การขาดสภาพคล่องทางการเงินส าหรับค่าใชจ่้ายส ารอง และระบบการจ่ายเงินค่าจา้งท่ี
ค่อนขา้งชา้ นอกเหนือจากนั้น เป็นปัญหาส่วนตวัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการเงิน 
แนวทางในการธ ารงรักษาพนักงาน 
  1.  บริษทั ฯ ควรพิจารณาปรับค่าจา้งเพื่อกระตุน้แรงจูงใจพนกังาน เน่ืองจากค่าจา้งท่ีพนกังาน
ไดรั้บอยูใ่นปัจจุบนันั้น ค่อนขา้งต ่าเม่ือเทียบกบับริษทัอ่ืน ประกอบกบัปัญหาสภาวะทางเศรษฐกิจ ค่า
ครองชีพท่ีสูง ส่งผลกระทบต่อพนักงานท่ีเพิ่งเข้าท างานใหม่ ท าให้ประสบปัญหารายรับไม่พอกับ
ค่าใชจ่้ายและไม่สอดคลอ้งกบัค่าครองชีพในปัจจุบนั  
  2.  ควรมีการปรับเพิ่มค่าจา้งตามอายงุานโดยเฉพาะพนกังานท่ีท างานครบหน่ึงปี  
 3.  บริษทั ฯ ควรปรับระบบการจ่ายค่าจา้งใหเ้ร็วข้ึน   
อภิปรายผลการวจัิย 
 การศึกษาแนวทางในการธ ารงรักษาพนกังาน: กรณีศึกษา บริษทั เอบีซี จ  ากดัโดยการศึกษาแนวคิด
ทฤษฎีสองปัจจยั (Two-factors theory) ตามแนวคิดของ Herzberg ผลการวิจยัพบวา่ปัจจยัท่ีผลต่อการ
ธ ารงรักษาพนักงานตามขอ้คิดเห็นของผูใ้ห้สัมภาษณ์ทุกคนมีความคิดเห็นโดยรวมสอดคล้องกนัใน
ประเด็นการให้เงินเดือนค่าจา้งท่ีเหมาะสม (Base wage of salary) กล่าวคือการให้เงินเดือนค่าจา้งของ
บริษทั ฯ ไม่เหมาะสมซ่ึงยงัจะตอ้งปรับปรุงแกไ้ข โดยมีความคิดเห็นวา่ (1) บริษทั ฯ ตอ้งปรับเพิ่มค่าจา้ง
ให้สูงข้ึน เน่ืองจากค่าจา้งท่ีไดรั้บอยูใ่นปัจจุบนันั้นยงัต ่าอยู่และ นอ้ยกวา่บริษทัอ่ืน ประกอบกบัปัญหา
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สภาวะทางเศรษฐกิจ ค่าครองชีพท่ีสูงพนกังานท่ีมาเร่ิมงานใหม่จะประสบปัญหาเร่ืองเงินไม่พอกบั
ค่าใช้จ่ายและไม่สอดคล้องกับค่าครองชีพในปัจจุบนั (2) ควรมีการปรับเพิ่มค่าจ้างตามอายุงาน
โดยเฉพาะพนกังานท่ีท างานครบหน่ึงปี (3) บริษทั ฯ ควรปรับระบบการจ่ายค่าจา้งให้เร็วข้ึนสรุปผลการ
สัมภาษณ์สาเหตุหรือเหตุผลการออกจากงานนั้นพบวา่มีความสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาวิจยัในส่วนท่ี 2 
กล่าวคือสาเหตุหรือเหตุผลท่ีพนกังานลาออกสูงสุดสามอนัดบัแรกเป็นสาเหตุท่ีเก่ียวขอ้งกบัดา้นการเงิน 
คือ (1) ค่าจา้งต ่า (2) ไม่มีเงินใชจ่้ายส ารองและ (3) ระบบการจ่ายเงินค่าจา้งออกชา้ ซ่ึงผลวิจยัดงักล่าว
สอดคลอ้งกบัแนวคิดทฤษฎีล าดบัขั้นของความตอ้งการของมนุษย ์(Hierarchy of needs theory) ของ 
Maslow (1987 อา้งถึงใน วนัชยั  มีชาติ, 2549, หนา้ 49) โดยมีสาระส าคญัท่ีสอดคลอ้งกบัทฤษฎีล าดบั
ขั้นของความตอ้งการของมนุษยอ์ยา่งเห็นไดช้ดัคือความตอ้งการขั้นแรกคือความตอ้งการทางกายภาพ 
(Physiological needs) ไดแ้ก่ความตอ้งการพื้นฐานของมนุษย ์ท่ีจะท าให้สามารถมีชีวิตอยูไ่ด ้เช่น ปัจจยั
ส่ีในการด ารงชีวิต นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ทิพยญ์าณี ปัญญาวศิน (2555) แสดงให้เห็น
ถึงปัจจยัส าคญัต่าง ๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อการธ ารงรักษาพนกังานเช่นเงินเดือนและค่าบริการความมัน่คงของ
งานลกัษณะความเป็นผูน้ าของหวัหนา้งานและการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพผล ผลการศึกษาวิจยัมีความ
สอดคล้องกบั Siriyupa Roongrerngsuke (2010) ได้กล่าวไวว้่า ในการสัมภาษณ์ Charles Clinton
ผูอ้  านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลของไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป กลุ่มบริษทัท่ีไดรั้บรางวลั “Best Employers 
in Thailand and Asia” รางวลัโครงการพฒันาทรัพยากรมนุษยย์อดเยี่ยมในปี 2546 ปี 2548 และปี 2551 
โดย Charles Clintonไดก้ล่าวถึงวิธีการในการสรรหา การพฒันาและการธ ารงรักษาให้พนกังานอยูก่บั
องคก์ารนั้นคือการใหค้่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ท่ีแข่งขนัได ้โดยเปิดโอกาสให้พนกังานไดมี้ส่วน
ร่วมโครงการต่าง ๆ เพื่อใหพ้นกังานรู้วา่พวกเขามีคุณค่ากบัองคก์าร  
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาวิจยัพบว่าปัจจยัท่ีผลต่อการธ ารงรักษาพนักงาน คือการให้เงินเดือนค่าจ้างท่ี
เหมาะสม (Base wage of salary) กล่าวคือการให้เงินเดือนค่าจา้งของบริษทั ฯ ยงัไม่เหมาะสมซ่ึงจะตอ้ง
ปรับปรุงแกไ้ขโดยการปรับเพิ่มค่าจา้งให้สูงข้ึนหรือการปรับเพิ่มค่าจา้งตามอายุงานเม่ือท างานครบ1ปี
ตอ้งก าหนดระบบวนัจ่ายค่าจา้งให้เร็วข้ึนซ่ึงผูบ้ริหารของบริษทั เอบีซี จ  ากัดควรปรับปรุงนโยบาย
บริหารจดัการดา้นค่าจา้ง ค่าตอบแทน และสวสัดิการทั้งน้ีเพื่อการธ ารงรักษาพนกังานให้อยูก่บับริษทั ฯ 
ใหน้านท่ีสุดได ้
 1.  ประเด็นปัญหาเงินเดือนค่าจา้งของบริษทั ฯ ไม่เหมาะสม ค่าจา้งยงัต ่ากวา่บริษทั ฯ อ่ืน  
และการปรับเพิ่มค่าจา้งตามอายกุารท างานตอ้งปรับปรุงแกไ้ขควรก าหนดนโยบายแกไ้ขดงัน้ี 
  1.1  ลดหรือยกเลิกการจ่ายค่าแนะน าพนกังานให้มาท างานกบับริษทั ฯ เพื่อลดตน้ทุนในการ
สรรหาพนกังานเพื่อน าเงินดงักล่าวไปใชจ่้ายเป็นค่าจา้ง หรือสวสัดิการอยา่งอ่ืนใหก้บัพนกังานโดยตรง 
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  1.2  ก าหนดนโยบายปรับค่าจา้งพื้นฐานของพนกังานรักษาความปลอดภยัแต่ละสาขาให้
เท่ากนั ซ่ึงปัจจุบนัมีค่าจา้งพื้นฐานวนัละ 450 บาท และ 460 บาท โดยปรับให้ทุกสาขามีค่าจา้งพื้นฐาน
วนัละ 460 บาท เพื่อใหพ้นกังานไดรั้บค่าจา้งท่ีเป็นธรรมและเท่าเทียมกนัทุกคน 
  1.3  ก าหนดนโยบายปรับเพิ่มค่าตอบแทนเป็นเบ้ียขยนัรายวนั โดยก าหนดเง่ือนไขวา่บริษทั ฯ 
จะจ่ายเบ้ียขยนัรายวนัส าหรับพนกังานท่ีท างานครบ 12 ชัว่โมง  
 2.  ประเด็นปัญหาระบบการจ่ายค่าจา้งของบริษทั ฯ ล่าชา้ไม่เหมาะสมควรปรับปรุงแกไ้ข ปัจจุบนั
บริษทั ฯ ไดจ่้ายค่าจา้งเดือนละ 2 คร้ัง โดยก าหนดวนัจ่ายค่าจา้งไวด้งัน้ี งวดระยะเวลาท างานวนัท่ี 1-15 
จะจ่ายค่าจา้ง ณ วนัส้ินเดือน ส่วนงวดระยะเวลาท างานวนัท่ี 16-30จะจ่ายค่าจา้งวนัท่ี 15 ของเดือนถดัไป
ปัจจุบนัรายงานค่าจา้ง (Payroll system) นั้นจะจดัท าโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคล ณ ส านกังานใหญ่เท่านั้น
ซ่ึงควรก าหนดแนวทางแกไ้ขให้สามารถจ่ายค่าจา้งให้เร็วข้ึน โดยปรับปรุงระบบค านวณค่าจา้งโดย
พิจารณาใชเ้คร่ืองมือท่ีมีการพฒันาดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายอินเตอร์เน็ตท่ีดีและรวดเร็ว
เพราะบริษทั ฯ มีศกัยภาพในดา้นน้ีดีอยู่แลว้ โดยก าหนดให้แต่ละสาขารับผิดชอบงานคียข์อ้มูลบนัทึก
เวลาการท างานของพนกังาน (Time attendant) ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเวบ็เพจระบบรายงานค่าจา้ง
ของบริษทั ฯ และฝ่ายทรัพยากรบุคคลของส านกังานใหญ่สามารถน าเขา้ขอ้มูล (Import data) จากระบบ
บนัทึกเวลาท างานท่ีแต่ละสาขาคียส่์งมาให้ใช้ในการประมวลผลระบบค านวณค่าจา้งไดท้นัทีโดยลด
ขั้นตอนการท างานท่ีซ ้ าซ้อนหรือลดเวลาในการจดัท ารายงานค่าจา้งและยงัช่วยให้การจดัท ารายงาน
ค่าจา้งรวดเร็วข้ึนกว่าเดิมท าให้สามารถจ่ายค่าจา้งไดร้วดเร็วข้ึน ท าให้สามารถจ่ายค่าจา้งไดร้วดเร็วข้ึน
กวา่เดิม จากจ านวนพนกังานท่ีมีมากกวา่ 2,000 คน และจ่ายค่าจา้งเดือนละ 2 คร้ัง  บริษทั ฯ ควรวางแผน
งานขั้นตน้ว่าในคร้ังแรกนั้นบริษทั ฯ จะเล่ือนวนัจ่ายเงินค่าจา้งให้เร็วข้ึน 2 วนั หากพบว่าไม่มีปัญหา
หรืออุปสรรคใด ๆ จะเล่ือนวนัจ่ายเงินค่าจา้งให้เร็วข้ึนอีก 5 วนั หรือ 7 วนั เม่ือเปรียบเทียบกบั
ก าหนดการจ่ายเงินค่าจา้งเดิมท่ีบริษทั ฯ ไดก้ าหนดไว ้จะสามารถช่วยแกไ้ขปัญหาการจ่ายค่าจา้งล่าชา้ได ้
 3.  ประเด็นเร่ืองเงินค่าจา้งเบิกล่วงหนา้เพื่อบรรเทาปัญหาพนกังานกรณีมาเร่ิมงานใหม่และเงินไม่พอ
ส าหรับค่าใช้จ่ายเน่ืองจากพนกังานส่วนใหญ่มาจากต่างจงัหวดัซ่ึงจะมีค่าใช้จ่ายค่อนขา้งสูงบริษทั ฯ ควร
ปรับนโยบายในการเบิกจ่ายค่าจา้งล่วงหน้า (Salary advance) คือก าหนดให้ผูจ้ดัการสาขาพิจารณาให้
พนกังานสามารถเบิกเงินค่าจา้งล่วงหนา้จากเงินสดย่อย (Petty cash) ไดต้ามความเหมาะสมตามระเบียบ
การใชเ้งินสดยอ่ยของบริษทั ฯโดยพิจารณาเหตุผลความจ าเป็นประกอบกบัจ านวนวนัท างานท่ีพนกังานได้
ท างานไวก้บับริษทั ฯทั้งน้ีโดยให้พิจารณาเป็นแต่ละกรณีไปเพื่อแกไ้ขและบรรเทาปัญหาเงินส ารองไม่พอ
ค่าใชจ่้าย 
 4.  ประเด็นปัญหาดา้นสภาพการท างานต่าง ๆ เช่น สภาพการท างานท่ีร้อนจดัควรมอบหมายให้
ผูจ้ดัการสาขาไปส ารวจตรวจสอบพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบและแกไ้ขปัญหาเพื่อปรับปรุงสภาพการท างานให้
เอ้ือต่อการท างาน มีความเหมาะสมและมีมาตรฐานท่ีดีโดยการปรึกษาหารือและประสานงานขอความ
ร่วมมือกบัผูว้า่จา้ง 
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1.  

ข้อเสนอแนะส าหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 
 1.  การศึกษาวิจยัคร้ังต่อไปควรเพิ่มการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative research) เช่น  การใช้
แบบสอบถามกลุ่มพนักงานรักษาความปลอดภยั เพื่อน าผลการศึกษาวิจยัมาวิเคราะห์ร่วมกับการ
ศึกษาวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative research)  
 2.  ในการศึกษาวจิยัคร้ังต่อไปควรสัมภาษณ์เชิงลึกกบัพนกังานท่ีลาออกจากงานในช่วงทดลองงาน
หรือช่วงระยะเวลาท่ีพนกังานยงัไม่ครบวาระการท าลองงานดว้ย 
 3.  ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล กบัพนกังานต าแหน่งพนกังานรักษาความ
ปลอดภยั สาขาภูเก็ตเพียงสาขาเดียวในการศึกษาวิจยัคร้ังต่อไปควรขยายขอบเขตของกลุ่มตวัอย่าง 
เน่ืองจากส านกังานของบริษทั ฯ มีส านกังานสาขาหลายแห่งทัว่ทุกภาคของประเทศซ่ึงมีความแตกต่าง
กนัในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความแตกต่างด้านภูมิประเทศ สภาวะแวดล้อม วฒันธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี ภาวะการแข่งขนัดา้นแรงงาน และคู่แข่งขนัในธุรกิจแบบเดียวกนัและท่ีส าคญั
คือสภาวะค่าครองชีพของจงัหวดันั้น ๆ  
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แนวทางในการประกอบธุรกจิน าเทีย่วไปยงัประเทศสิงคโปร์ 
GUIDELINES TO OPERATE TOURISM BUSINESS IN SINGAPORE 

  
นภัสกานต์ กูลมา 
สุชนนี เมธิโยธิน 

โสพชิา  เถกงิเกยีรติ 
 
 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา แนวทางในการประกอบธุรกิจน าเท่ียวไปยงั
ประเทศสิงคโปร์ ในเขตเมืองชลบุรี จงัหวดัชลบุรี มีเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพ สัมภาษณ์ผูป้ระกอบการธุรกิจ
น าเท่ียว (ประเภท Outbound) จ านวน 4 คนและเก็บขอ้มูลเชิงปริมาณ จ านวน 400ชุด 

ผลการวจิยัพฤติกรรมนกัท่องเท่ียว พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีการริเร่ิมความคิดการ
ตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวดว้ยตนเองเพื่อพกัผอ่นหยอ่นในช่วงวนัหยุดเทศกาลเลือกใช้บริการบริษทัน า
เท่ียว โดยยงัไม่เคยเดินทางไปประเทศสิงคโปร์ใชเ้วลาในการท่องเท่ียวระหวา่ง 3-7 วนั/คร้ัง ทราบขอ้มูล
เก่ียวกบัสถานท่ีท่องเท่ียวของประเทศสิงคโปร์จาก Internet (เวบ็ไซต์) และค่าใช้จ่ายต่อคร้ัง 20,001-
25,000 บาท 

ผลการวิจัยเปรียบเทียบเหตุผลในการตดัสินใจท่ีต้องการเดินทางท่องเท่ียวไปยงัประเทศ
สิงคโปร์ พบว่า ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามด้านสถานภาพแตกต่าง ดา้นอาชีพ ส่งผล
เหตุผลในการตดัสินใจท่ีเดินทางท่องเท่ียวไปยงัประเทศสิงคโปร์แตกต่างกนั พฤติกรรม นกัท่องเท่ียว
ชาวไทยท่ีตอ้งการเดินทางไปยงัประเทศสิงคโปร์ ดา้นช่วงเวลาเดินทาง ดา้นลกัษณะการเดินทางส่วน
ใหญ่ แตกต่างกนั ส่งผลเหตุผลในการตดัสินใจท่ีเดินทางท่องเท่ียวไปยงัประเทศสิงคโปร์แตกต่างกนั  

ผลจากการวิจัยผูป้ระกอบการธุรกิจน าเท่ียวพบว่าการจดทะเบียนประกอบธุรกิจน าเท่ียว
ประเภท Outbound กบัส านกังานทะเบียนธุรกิจน าเท่ียวและมงัคุเทศน์ กรมการท่องเท่ียว เป็นใบการัน
ตีความน่าเช่ือถือความเช่ือมัน่ให้กบัลูกคา้ท่ีมาใช้บริการวา่ธุรกิจถูกตอ้งตามกฎหมาย      และเน้นเร่ือง
การให้บริการและความซ่ือสัตยแ์ละมีความจริงใจกบัลูกคา้เป็นเป็นหลกัเพื่อสร้างภาพลกัษณ์ให้กับ
บริษทัส าหรับลูกคา้ท่ีรักการเดินทางท่องเท่ียว 
ค าส าคญั:   ธุรกิจน าเท่ียว/ ประเทศสิงคโปร์ 
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Abstract 
 This studyattempted to study guidelines to operate the tourism business in Singapore in Chon 
Buri Province. The qualitative data were collected by the interviews with four entrepreneurs 
(outbound type) and 400 questionnaires were utilized to collect the qualitative data.  
 The results from tourist behavior revealed that most of the subjects had an idea to travel by their 
own to relax during holiday. They used to travel with tourist agency and had never been to Singapore 
before. The length to stay in Singapore was between 3-7 days a time. They obtained the information about 
tourist attraction in Singapore via Internet (websites) and they spent about 20,001-25,000 baht a time.  
 It was found from the comparison of the reason to visit Singapore that different personal 
factors of marital status and occupation had an influence on the decision making to visit Singapore 
differently. Also, different behavior of tourists to travel to Singapore, time to travel, travelling type 
had an impact on the reason to travel to Singapore differently.  
 The study on the entrepreneur of tourism business showed that the registration of tourism 
business in outbound type with the Registration Office of Tourism Business and Tourist Guide, 
Department of Tourism can guarantee the reliability to customers to use the service as the business 
was legal and concentrated on service and honesty and sincerity to the customers to build the image 
for customers who love travelling.  
KEYWORDS:    TOURISM BUSINESS/ SINGRAPORE 
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บทน า 
 ในประเทศไทยมีการขยายตวัทางดา้นเศรษฐกิจอยา่งรวดเร็วท าให้มีกลุ่มผูมี้รายไดป้านกลางข้ึน
ไปเป็นจ านวนเพิ่มมากข้ึนและเกิดความตอ้งการท่องเท่ียวต่างประเทศเพิ่มมากข้ึนดว้ยเพื่อเปิดโลกทศัน์
ให้กวา้งไกล เพื่อศึกษา การแสวงหาส่ิงใหม่และเพื่อให้เป็นก าไรชีวิต เพื่อการพกัผ่อนหย่อนใจและดู
จากสถิติการท่องเท่ียวไปต่างประเทศจะเห็นจากการโฆษณาของบริษทัน าเท่ียวมีการแข่งขนัค่อนขา้งสูง
ในธุรกิจท่องเท่ียวเน่ืองจากคนไทยนิยมเดินทางไปท่องเท่ียวในต่างประเทศมาก 
 เน่ืองจากตารางเดินท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางไปสิงคโปร์มีจ านวนเพิ่มเร่ือยๆ 
จากตารางฐานขอ้มูลท่องเท่ียวเชิงการตลาดของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย จากปี 2010-2012ในปี 
2010 จ านวน นกัท่องเท่ียวชาวไทยเดินทางไปเท่ียวประเทศสิงคโปร์ จ านวน 323,226 คน เพิ่มจากปีท่ี
แลว้23.41% และในปี 2011 จ านวน 344,286 คน เพิ่มข้ึนจากปีท่ีแลว้ 6.52 % และในปี 2012 จ านวน
นกัท่องเท่ียวชาวไทยเดินทางไปเท่ียวประเทศสิงคโปร์ จ  านวน 386,341 คน เพิ่มข้ึนจากปี 2009  12.22% 
นกัท่องเท่ียวชาวไทยนิยมเดินทางท่องเท่ียวไปประเทศสิงคโปร์มากข้ึน(การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 
2556) 
 ดงันั้นจากจ านวนนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีนิยมเดินทางไปท่องเท่ียวในประเทศสิงคโปร์มีจ านวน
มากยิ่งข้ึน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(ASEAN Economic Community: AEC) ก าลงัจะเปิดในปี 2558 
ท าใหมี้การเปิดเสรีต่อกนัในภาคบริการทนัทีเม่ือถึงเวลานั้นนกัท่องเท่ียวแต่ละชาติจะไปมาหาสู่และท า
การคา้ระหว่างกนัไดอ้ยา่งเสรีจึงตอ้งการศึกษาพฤติกรรมนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีตอ้งการเดินทางไปยงั
ประเทศสิงคโปร์และเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบธุรกิจน าเท่ียวไปประเทศสิงคโปร์ 
วตัถุประสงค์ในการวจัิย 
 1.  เพื่อศึกษาพฤติกรรมนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีตอ้งการเดินทางไปยงัประเทศสิงคโปร์ 
 2.  เพื่อศึกษาแนวทางในการประกอบธุรกิจน าเท่ียวไปยงัประเทศสิงคโปร์ 
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กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 
 
 
 
 
งคโปร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1.  เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบธุรกิจน าเท่ียวไปยงัประเทศสิงคโปร์ 
 2.  สามารถน าผลจากการศึกษามาใชใ้นการประกอบการใหบ้ริการของบริษทัน าเท่ียว เพื่อ
สามารถตอบสนองความสนองความตอ้งการของนกัเท่ียวไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
ทบทวนวรรณกรรม 
องค์ประกอบของการท่องเที่ยว  

 การท่องเท่ียว เป็นกระบวนการทางสังคมและเศรษฐกิจ (Peter,1969 อา้งถึงใน สมบติั 
กาญจนกิจ,2554, หนา้ 87)  บริการการท่องเท่ียว บริการท่ีรับรองการท่องเท่ียวเป็นอุปทาน
ประเภทหน่ึง ซ่ึงไม่ไดเ้ป็นจุดหมายปลายทางของนกัท่องเท่ียว แต่เป็นบริการท่ีรองรับความ
สะดวกสบายและความบนัเทิงแก่นกัท่องเท่ียว ซ่ึงในบางโอกาสอาจเป็นตวัดึงดูดใจไดเ้ช่นกนั การ
บริการการท่องเท่ียวท่ีส าคญัไดแ้ก่ท่ีพกั อาหาร แหล่งจ าหน่ายสินคา้ แหล่งบนัเทิง แหล่งกิจกรรมและ
บริการอ่ืนๆ ทั้งน้ีรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็นอ่ืน ๆ ดว้ย  

วจิยัเชิงคุณภาพ 
สมัภาษณ์ผูป้ระกอบการธุรกิจน าเท่ียว จ านวน 4 คน 
เก่ียวกบั 
-ขอ้มูลทัว่ไปของกิจการ 
-การท าธุรกิจน าเท่ียวปัญหาอุปสรรค ในการเร่ิมตน้ไป
ยงัประเทศสิงคโปร์  
-การหาลูกคา้การประชาสมัพนัธ์และการตลาด 
-แนวทางในการแกไ้ขปัญหาน าเท่ียวไปยงัประเทศ
สิงคโปร์ 
 

วจิยัเชิงปริมาณ 
พฤติกรรมนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีตอ้งการ
เดินทางไปยงัประเทศสิงคโปร์ 
-ปัจจยัส่วนบุคคลของนกัท่องเท่ียว 
-พฤติกรรมนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีตอ้งการ
เดินทางท่องเท่ียวไปยงัประเทศสิงคโปร์ 
-เหตุผลในการตดัสินใจท่ีตอ้งการเดินทาง
ท่องเท่ียวไปยงัประเทศสิงคโปร์  
 

 

แนวทางในการประกอบธุรกิจน าเท่ียวไปยงัประเทศสิงคโปร์ 
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 ตลาดการท่องเท่ียว จดัเป็นการแสดงออกของอุปสงค ์(Tourism demand) ซ่ึงมีความ
ปรารถนาในการท่องเท่ียวจากท่ีหน่ึงไปยงัอีกท่ีหน่ึง เพื่อเขา้ร่วมในกิจกรรมการพกัผอ่นหยอ่นใจ และ
เพื่อกิจกรรมอ่ืนๆ (ปกติตลาดการท่องเท่ียวจะเนน้ท่ีนกัท่องเท่ียว) ซ่ึงในกระบวนการจดัการไดร้วมถึง
การส่งเสริมและพฒันาการขายและการใหบ้ริการ แก่นกัท่องเท่ียวดว้ย 
ปัจจัยทีท่ าให้เกดิการท่องเทีย่ว 

 ฉลองศรี พิมลสมพงศ ์ (2550) กล่าววา่ ปัจจยัท่ีท าใหบุ้คคลตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียว
ประกอบดว้ย 

 เงินหรือค่าใชจ่้าย เป็นส่ิงแรกท่ีผูเ้ดินทางท่องเท่ียวจะคิดทนัที เพราะการเดินทาง
ท่องเท่ียวไม่วา่จะใกลห้รือไกลจ าเป็นตอ้งมีเงิน หรืองบประมาณเพื่อใชจ่้ายในดา้นต่างๆ เช่น   ค่า
พาหนะค่าท่ีพกั ค่าอาหาร ค่าบริการ ค่าบริการส าหรับส่ิงอ านวยความสะดวก และการใชจ่้ายช้ือของเป็น
ตน้  

 เวลาเป็นส่ิงท่ีมีความหมายส าคญัส าหรับผูเ้ดินทางท่องเท่ียว เพราะวา่แต่ละบุคคลยอ่ม
อยูใ่นสถานภาพทางการประกอบอาชีพท่ีแตกต่างกนั บางคนอาจใชเ้วลาวนัหยดุสุดสัปดาห์ เพื่อการ
ท่องเท่ียว แต่บางคนอาจจะตอ้งรอถึงปิดภาคเรียน หรือบางคนอาจใชเ้วลาหลงัช่วงชีวติท างานเพื่อการ
ท่องเท่ียวเป็นตน้ 

 ความตั้งใจท่ีจะเดินทางท่องเท่ียว ปัจจยัน้ีเกิดจากเหตุผล และความรู้สึกนึกคิดส่วน
ตวัอยา่งแทจ้ริง การมีเงินและเวลา ไม่สามารถกระตุน้ให้เกิดการท่องเท่ียวได ้หากไม่มีความตั้งใจจริงท่ี
จะเดินทางการเท่ียว นกัท่องเท่ียวแต่ละคนมีความตั้งใจในการเดินทางท่องเท่ียวแต่ละคร้ังต่างกนั    ทั้งน้ี
ความตั้งใจในการเดินทางท่องเท่ียว อาจจะกระตุน้โดยส่ิงต่างๆ เช่น ความตอ้งการเดินทางท่องเท่ียวการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลการท่องเท่ียวการส่งเสริมทศันคติท่ีดีให้เห็นถึงคุณค่าของการท่องเท่ียว ปัจจยัทาง
สังคม เศรษฐกิจเสถียรภาพทางการเมือง ฤดูกาล ส่ิงอ านวยความสะดวก     ความปลอดภยัและภาพพจน์
ทางการท่องเท่ียว เป็นต้น ส่ิงเหล่าน้ีท าให้ความตั้ งใจท่ีจะเดินทางท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียว
เปล่ียนแปลงไดอ้ยูต่ลอดเวลา 
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัการท่องเทีย่วต่างประเทศ ประกอบดว้ย 
 ทองใบ กาญจนาภรณ์ (2553) ศึกษาถึงแนวทางการจดัการคุณภาพบริการของบริษทัน าเท่ียวต่อ
นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ผลการวจิยัเพราะวา่ระดบัการรับรู้คุณภาพบริการความพึงพอใจของลูกคา้ คุณ
ค่าบริการและความตั้งใจในเชิงพฤติกรรมของลูกคา้ท่ีเขา้รับบริการบริษทัน าเท่ียวในประเทศไทยส่วน
ใหญ่อยู่ในระดบัค่อนขา้งสูง เปรียบเทียบความแตกต่างคุณภาพบริการของบริษทัน าเท่ียวในประเทศ
ไทยจ าแนกคุณลักษณะของลูกค้าพบว่า อายุและประเทศถ่ินท่ีอยู่มีการรับรู้คุณภาพบริการในการ
ตอบสนองและการให้ความมัน่ใจต่อบริษทัน าเท่ียวในประเทศไทยแตกต่าง อิทธิพลเชิงสาเหตุของ
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คุณภาพบริการ ความพึงพอใจของลูกคา้ และคุณค่าบริการส่งผลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของลูกคา้ท่ี
เขา้รับบริการ 
 อุ่นเฮือนพะราชโยทา (2554)ศึกษาถึงพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียว
ชาวไทยในนครหลวงเวียงจนัทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผลการศึกษานักท่องเท่ียว
ส่วนใหญ่นิยมเดินทางเพื่อท่องเท่ียวทศันศึกษาและพกัผ่อนเป็นวตัถุประสงค์หลักนิยมเดินทางไป
ในช่วงวหัยดุสุดสัปดาห์และวนัธรรมดาคนส่วนใหญ่จะทัว่ขอ้มูลและแหล่งท่องเท่ียวจากบริษทัน าเท่ียว
บุคคลใกลชิ้ด ญาติเพื่อนแนะน าส่วนใหญ่จะนิยมเดินทางเป็นกลุ่มเพื่อนสนิท ครอบครัว และจะเดินทาง
เป็นกลุ่มตั้งแต่ 5 คนข้ึนไป และจะให้ความสนใจการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมมากกว่ารูปแบบอ่ืน โดย
แหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมท่ีสนใจมากท่ีสุดและจะให้ความส าคญัของปัจจยัความสวยงามและ
ช่ือเสียงของแหล่งท่องเท่ียวมากท่ีสุด  
 
วธีิด าเนินการวจัิย 
 การวิจยัเชิงปริมาณ ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ี เป็นประชากรท่ีอาศยัอยู่ในเขต
เมืองชลบุรี จงัหวดัชลบุรี 400 คนทีต่อ้งการเดินทางไปยงัประเทศสิงคโปร์ 
และการวจิยัเชิงคุณภาพโดยใชแ้บบสอบเพื่อด าเนินการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการธุรกิจน าเท่ียว (ประเภท 
Outbound) จ านวน 4 คน   
 
สรุปผลการวจัิย 
 สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ที่ 1 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ต้องการเดินทางไปยัง
ประเทศสิงคโปร์ 
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 60.3ดา้นอายุมีช่วง 31-40 ปีมาก
ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 43.0 ด้านสถานภาพมีสถานภาพโสดมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 54.0 ด้านระดับ
การศึกษามีระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 66.8 ดา้นอาชีพมีลูกจา้งเอกชน/พนกังานบริษทั
มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 60.3 ดา้นรายไดมี้รายไดเ้ฉล่ีย 25,001-30,000 บาทมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ42.3  
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีการริเร่ิมความคิดการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียว        มากท่ีสุด 
คือ ตดัสินใจด้วยตนเอง คิดเป็นร้อยละ 40.8 มีเหตุผลในการเดินทางท่องเท่ียวมากท่ีสุด คือ พกัผ่อน
หยอ่นใจ คิดเป็นร้อยละ 83.3 ช่วงเวลาท่ีเลือกเดินทางไปท่องเท่ียวมากท่ีสุด คือ วนัหยุดเทศกาล คิดเป็น
ร้อยละ 48.3 ลักษณะการเดินทางมากท่ีสุด คือ ใช้บริการบริษทัน าเท่ียว คิดเป็น   ร้อยละ 69.5 ใน
ระยะเวลา 1 ปี ท่านเดินทางไปท่องเท่ียวยงัประเทศสิงคโปร์ก่ีคร้ังมากท่ีสุด คือ      ไม่เคย คิดเป็นร้อยละ 
46.8 ใชเ้วลาในการท่องเท่ียวก่ีวนัต่อคร้ังท่ีไปมากท่ีสุด คือ ระหว่าง 3-7 วนั คิดเป็นร้อยละ 81.8 ทราบ
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ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีท่องเท่ียวของประเทศสิงคโปร์จากแหล่งใดบา้ง มากท่ีสุด คือ Internet (เวบ็ไซต)์ 
คิดเป็นร้อยละ 51.3 ค่าใชจ่้ายต่อคร้ังมากท่ีสุด คือ 20,001-25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.5 
 เหตุผลในการตดัสินใจท่ีตอ้งการเดินทางท่องเท่ียวไปยงัประเทศสิงคโปร์ ภาพรวมมีค่าเฉล่ีย 
เท่ากบั 3.86 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.77 คืออยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาจากปัจจยัย่อยพบว่า
เหตุผลในการตดัสินใจท่ีต้องการเดินทางท่องเท่ียวไปยงัประเทศสิงคโปร์อันดับแรกคือ ประเทศ
สิงคโปร์มีความปลอดภยั มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 4.02 อยูใ่นระดบั มาก อนัดบัท่ีสอง คือ ความมีช่ือเสียงของ
ประเทศ มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 3.99 อยูใ่นระดบั มาก อนัดบัท่ีสาม คือความหลากหลายของสถานท่ีท่องเท่ียว 
มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 3.94 อยู่ในระดบั มาก อนัดบัท่ีส่ี คือมีท่ีพกัจ านวนมากและหลากหลาย มีค่าเฉล่ีย 
เท่ากบั 3.87 อยูใ่นระดบั มาก อนัดบัท่ีห้า คือ ประเทศสิงคโปร์มีทศันียภาพท่ีสวยงาม มีค่าเฉล่ีย  เท่ากบั 
3.86 อยูใ่นระดบั มาก อนัดบัท่ีหก คือ ความมีช่ือเสียงของสินคา้และอาหาร มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 3.81 อยูใ่น
ระดบั มาก อนัดบัท่ีเจด็ คือ ค่าใชจ่้ายคุม้ค่ากบัประสบการณ์ การท่องเท่ียว มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 3.76 อยูใ่น
ระดบั มาก อนัดบัท่ีแปด คือ การประชาสัมพนัธ์และส่งเสริมการท่องเท่ียวของประเทศสิงคโปร์ผา่นส่ือ
ต่างๆ มีค่าเฉล่ีย เท่ากับ 3.68 อยู่ในระดับมาก อนัดับท่ีเก้า คือ ระยะทาง/ระยะเวลาในการเดินทาง 
ค่าเฉล่ีย  เท่ากบั 3.67 อยูใ่นระดบัมาก  
สรุปผลการวจัิยตามวตัถุประสงค์ที ่2 แนวทางในการประกอบธุรกจิน าเทีย่วไปยงัประเทศสิงคโปร์ 

1.  ขั้นตอนการจดัตั้งธุรกิจน าเท่ียวจดทะเบียนการคา้จดทะเบียนท่ีกบัหน่วยงานกรมพฒันา
ธุรกิจและการคา้กระทรวงพาณิชย ์(DBD) เพื่อเปิดในรูปแบบห้างหุ้นส่วนจ ากดัและบริษทัจ ากดัและ    
จดทะเบียนท่ีส านกังานทะเบียนธุรกิจน าเท่ียวและมคัคุเทศก์ กรมการท่องเท่ียวตอ้งวางหลกัค ้าประกนั 
จ านวน 200,000 บาท  

2. หลงัจากเปิดในรูปแบบบริษทัหรือห้างหุ้นส่วนและจดทะเบียนท่ีส านกังานทะเบียนธุรกิจน า
เท่ียวและมคัคุเทศก ์กรมการท่องเท่ียวเรียบร้อยแลว้ ขอ้แนะน าจากการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการธุรกิจน า
เท่ียว ควรสมคัรเป็นสมาชิก IATA ( Internationl Air Transport Association) สมาคมขนส่งทางอากาศ
ระหว่างประเทศ เพื่อเป็นเอเย่นต์ขายตัว๋เคร่ืองบินเองเพื่อสะดวกในการจองตัว๋เคร่ืองบินให้ลูกคา้และ
สมคัรเป็นสมาชิกสมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเท่ียว TTPA (Thai Tourism Promotion Association)ใชจ้ด
ทะเบียนเพื่อแลกเปล่ียนหรือแชร์ขอ้มูลประสบการณ์ระหว่างกลุ่มธุรกิจน าเท่ียวและขอ้มูล Feedback 
ของลูกคา้ท่ีธุรกิจน าเท่ียวส่งมาแชร์ขอ้มูลกนั 

3.  กระบวนการด าเนินงานธุรกิจน าเท่ียวไปยงัประเทศยงัประเทศสิงคโปร์จากการสัมภาษณ์
ผูป้ระกอบการธุรกิจน าเท่ียว มีขั้นตอนหลกั 2 ขั้นตอน 1. ผูป้ระกอบการจะตอ้งหากลุ่มลูกคา้เป้าหมายท่ี
ต้องการเดินทางไปเท่ียวยงัประเทศสิงคโปร์ 2. ติดต่อบริษทัน าเท่ียว(คู่ค้า)ท่ีประเทศสิงคโปร์เพื่อ
ด าเนินการจองท่ีพกั อาหาร สถานท่ีท่องเท่ียว เป็นตน้ วิธีการติดต่อบริษทัน าเท่ียวท่ีประเทศสิงคโปร์ท า
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ได ้2 วธีิ 1.เพื่อนท่ีท าธุรกิจเดียวกนัแนะน าบริษทัน าเท่ียว(คู่คา้)ท่ีประเทศสิงคโปร์ให้ 2. ติดต่อบริษทัน า
เท่ียว(คู่คา้)ท่ีประเทศสิงคโปร์โดยการออกบูธและหาขอ้มูลทางอินเตอร์ 

4.  การหาลูกคา้ประชาสัมพนัธ์และการตลาดดงัน้ี การWalk in หาลูกคา้โดยตรงอินเตอร์เน็ต
เวบ็ไซต์ Facebook คล่ืนวิทยุชลบุรี แผ่นพบั โบรชวัร์ ลงนิตยาสาร กลยุทธ์ทางการตลาด 1.เน้นการ
ใหบ้ริการเพื่อใหลู้กคา้ประทบัใจและกลบัมาใชบ้ริการซ ้ าหรือมีการแนะน าปากต่อปากเพื่อดึงลูกคา้กลุ่ม
อ่ืนเขา้มาใช้บริการเพิ่มข้ึน 2. เน้นความช่ือสัตยมี์ความจริงใจกบัลูกคา้รักษาค าพูดในโปรแกรมทวัร์
เง่ือนไข ท่ีพกั อาหาร เพื่อใหลู้กคา้เกิดความประทบัใจและไวว้างใจ  

5.  ลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย องคก์รภาครัฐและเอกชน มหาวทิยาลยั และโรงเรียน เป็นตน้ 
6.  การเตรียมพร้อมและความช านาญทางดา้นภาษาท่ีใชใ้นการส่ือสารและทางดา้นเวลาการท า

ธุรกิจกบัประเทศสิงคโปร์คอนขา้งตรงต่อเวลาในทุกดา้น 
 
อภิปรายผล 
 ตามวตัถุประสงค์ที ่1 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ต้องการเดินทางไปยังประเทศสิงคโปร์
สมมติฐานที่ 1 ทดสอบความแตกต่างระหว่างขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามกบัเหตุผลใน
การตดัสินใจท่ีเดินทางท่องเท่ียวไปยงัประเทศสิงคโปร์ พบวา่ ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม
ดา้นสถานภาพ ดา้นอาชีพแตกต่างกนั ส่งผลเหตุผลในการตดัสินใจท่ีเดินทางท่องเท่ียวไปยงัประเทศ
สิงคโปร์แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อุ่นเฮือน พะราชโยทา (2554) ศึกษาถึง พฤติกรรม
การเลือกใช้บริการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวชาวไทยในนครหลวงเวียงจันทร์ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ผลการศึกษานักท่องเท่ียวส่วนใหญ่นิยมเดินทางเพื่อทศันศึกษาและ
พกัผอ่นเป็นวตัถุประสงคห์ลกันิยมเดินทางไปในช่วงวนัหยดุสุดสัปดาห์วนัธรรมดาและวนัหยุดเทศกาล
ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ท่ีมีอิทธิพลต่อการท่องเท่ียวได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบั การศึกษา 
อาชีพ ระดบัรายไดล้ว้นมีส่วนส าคญัต่อการตดัสินใจจดัในการท่องเท่ียว สอดคลอ้งกบัแนวความคิดของ
นิติพล ภูตะโชติ (2556) เพศแสดงถึงลกัษณะของบุคคลซ่ึงมีผลต่อการแสดงพฤติกรรมในขณะท่ีการมี
ส่วนร่วมในสังคมไทยสอดคลอ้งกบัทฤษฎีของฉลองศรี พิมลสมพงษ์ (2550) กล่าวถึงปัจจยัทางดา้น
ประชากรศาสตร์ (demographic factors) ลกัษณะของประชากร ไดแ้ก่ ขนาดและองค์ประกอบของ
ครอบครัว อาย ุเพศ การศึกษา ประสบการณ์ ระดบัรายได ้อาชีพ เช้ือชาติ สัญชาติ 
 สมมติฐานที่ 2: ทดสอบความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีตอ้งการ
เดินทางไปยงัประเทศสิงคโปร์กบัเหตุผลในการตดัสินใจท่ีเดินทางท่องเท่ียวไปยงัประเทศสิงคโปร์ 
พบว่า พฤติกรรมนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีตอ้งการเดินทางไปยงัประเทศสิงคโปร์ ดา้นช่วงเวลาเดินทาง 
ดา้นลกัษณะการเดินทางส่วนใหญ่แตกต่างกนั ส่งผลเหตุผลในการตดัสินใจท่ีเดินทางท่องเท่ียวไปยงั
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ประเทศสิงคโปร์แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัทฤษฎีของฉลองศรี พิมลสมพงษ ์(2554) กล่าวถึงปัจจยัท่ีท า
ให้บุคคลตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวประกอบดว้ยเงินหรือค่าใชจ่้าย เป็นส่ิงแรกท่ีผูเ้ดินทางท่องเท่ียวจะ
คิดทนัทีส่ิงท่ีมีความหมายส าคญัส าหรับผูเ้ดินทางท่องเท่ียว เพราะวา่แต่ละบุคคลยอ่มอยูใ่นสถานภาพ
ทางการประกอบอาชีพ ท่ีแตกต่างกนั บางคนอาจใชเ้วลาวนัหยดุสุดสัปดาห์ เพื่อการท่องเท่ียวตลอดเวลา  
 ตามวัตถุประสงค์ที่ 2 แนวทางในการประกอบธุรกิจน าเที่ยวไปยังประเทศสิงคโปร์ จากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกจากผูป้ระกอบการธุรกิจน าเท่ียวพบว่าการจดทะเบียนประกอบธุรกิจน าเท่ียวประเภท 
Outbound กบัส านกังานทะเบียนธุรกิจน าเท่ียวและมงัคุเทศน์ กรมการท่องเท่ียว เป็นใบการันตีความ
น่าเช่ือถือความเช่ือมั่นให้กับลูกค้าท่ีมาใช้บริการว่าธุรกิจถูกต้องตามกฎหมายและเน้นเร่ืองการ
ให้บริการและความซ่ือสัตยแ์ละมีความจริงใจกบัลูกคา้เป็นเป็นหลกัเพื่อสร้างภาพลกัษณ์ให้กบับริษทั
ส าหรับลูกคา้ท่ีรักการเดินทางท่องเท่ียว ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวความคิดของศรัญยา วรากุลวิทย์(2551) 
กล่าวถึงธุรกิจน าเท่ียวเป็นธุรกิจท่ีให้บริการน าเท่ียวจดัหาและบริการนักท่องเท่ียวให้ได้รับความ
สะดวกสบายระหว่างการเดินทางท่องเท่ียวโดยประสานงานธุรกิจต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกับการเดินทาง
ท่องเท่ียวซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัของทองใบ  กาญจนาภรณ์  (2553)  ศึกษาถึงแนวทางการจดัการ
คุณภาพบริการของบริษทัน าเท่ียวต่อนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ กล่าวว่าระดบัการรับรู้คุณภาพบริการ
ความพึงพอใจของลูกคา้ คุณค่าบริการซ่ึงสอดคลอ้งงานวิจยัของสุวดี พรหมปราโมทย ์(2554) ศึกษาถึง
พฤติกรรมการใช้บริการบริษทัน าเท่ียวต่างประเทศของนกัท่องเท่ียวชาวไทย กล่าววา่การบริการคุม้ค่า
กบัราคาผูใ้ช้บริการจ่ายไปการดูแลเอาใจใส่ให้ความส าคญัในเร่ืองอธัยาศยัดีและการเต็มใจบริการเป็น
การตอบสนองลูกคา้ให้ความส าคญัในเร่ืองน าเท่ียวซ่ึงสอดคลอ้งงานวิจยัของ ชบา แซ่ปิง (2552) ศึกษา
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกบริษทัน าเท่ียวไทยของนักท่องเท่ียวชาวไทยในกรุงเทพมหานคร 
พบวา่ ปัจจยัดา้นพนกังานผูใ้หบ้ริการ ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 

ข้อเสนอแนะในการประกอบธุรกจิน าเทีย่วไปยงัประเทศสิงคโปร์ 
 จากผลการศึกษาแนวทางในการประกอบธุรกิจน าเท่ียวไปยงัประเทศสิงคโปร์ ในเขตเมือง
ชลบุรี จังหวดัชลบุรี ซ่ึงสามารถน าข้อมูลมาใช้ประโยชน์และเสนอแนะแนวทาง โดยขอสรุป
ขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
 1. ในการเร่ิมตน้ท าธุรกิจน าเท่ียวส่ิงส าคญัของผูป้ระกอบการรายใหม่จ  าเป็นตอ้งมี คือควรสร้าง
ฐานลูกคา้ก่อนหรือมีลูกคา้เก่าอาจจะท าต่อยอดจากธุรกิจเดิมท่ีท า เช่น รับจองพี่พกัโรงแรม และง่ายต่อ
การหาลูกคา้ก่อนท่ีจะเร่ิมประกอบธุรกิจน าเท่ียว ควรเนน้เร่ืองการตลาด  การประชาสัมพนัธ์ เช่น ทาง
อินเตอร์เน็ต คล่ืนวทิยชุลบุรี โบร์ชวัร์ แผน่พบั ออกบูธ เป็นตน้ 
 2.  การบริการเป็นส่ิงส าคญัมากในการประกอบธุรกิจน าเท่ียว เน่ืองจากการสุ่มตวัอย่าง
นักท่องเท่ียวชาวไทยคาดหวงัจากการใช้บริการธุรกิจน าเท่ียวค่อนข้างมากและจากการสัมภาษณ์
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ผูป้ระกอบการธุรกิจน าเท่ียว ถา้ธุรกิจน าเท่ียวใหบ้ริการท่ีดีเยีย่ม มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีเยี่ยม มีความช่ือสัตย์
จริงใจ สร้างความประทบัใจให้กลบันกัท่องเท่ียว หลงัจากท่ีนกัท่องเท่ียวไดรั้บบริการท่ีดีแลว้ ผลคือ
ลูกคา้กลบัมาใช้บริการซ ้ าและจะมีประชาสัมพนัธ์ปากต่อปากแนะน าให้ลูกคา้กลุ่มอ่ืนเขา้มาใช้บริการ
เพิ่มและท าใหข้ยายฐานลูกคา้ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
 3.  จากการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการในการติดต่อบริษทัน าเท่ียว(คู่คา้)ในประเทศสิงคโปร์ผู ้
ประกอบรายใหม่ควรศึกษาขอ้มูลให้ละเอียดและควรเป็นบริษทัท่ีมีขนาดใหญ่จดทะเบียนถูกตอ้งตาม
กฎหมายในประเทศสิงคโปร์มีความน่าเช่ือถือไม่ควรติดต่อกบัไกด์ทอ้งถ่ินโดยตรง เช่น ในกรณีถา้มี
ปัญหาในเร่ืองต่างๆในโปรแกรมการท่องเท่ียว การจองท่ีพกั ร้านอาหาร เป็นตน้ บริษทัน าเท่ียว(คู่คา้)
ขนาดใหญ่ในประเทศสิงคโปร์สามารถจดัการและมีความน่าเช่ือถือมากกว่าท่ีจะติดต่อไกด์ทอ้งถ่ิน
โดยตรง 
 4.ในการน าเท่ียวไปยงัประเทศสิงคโปร์ผูป้ระกอบการรายใหม่ควรเนน้เร่ืองความตรงต่อเวลา
ในการท าธุรกิจกบับริษทัน าเท่ียว(คู่คา้) เช่น การตรงต่อเวลาในการช าระเงิน การตรงต่อเวลาในเร่ืองเช่า
รถไม่ควรเกินเวลาท่ีก าหนด และการตรงต่อเวลาในทุกๆดา้น เพื่อสร้างความเช่ือมัน่และให้บริษทัน า
เท่ียว(คู่คา้)ไวเ้น้ือเช่ือใจในการท าธุรกิจ 
 5.  ในการท าธุรกิจน าเท่ียวไปยงัประเทศสิงคโปร์ผูป้ระกอบการรายใหม่ควรมีการเตรียมความ
พร้อมในเร่ืองภาษาและมีความช านาญ ถ้าไม่มีความช านาญในด้านภาษาอาจจะท าให้การส่ือสาร
ผดิเพี้ยนได ้เช่น การจองหอ้งพกัจากเตียงเด่ียวกลายเป็นเตียงคู่ เป็นตน้  

6. กลุ่มอายุ 31-40 ปี มีค่าใช้จ่ายแต่ละคร้ังในการท่องเท่ียวแต่ละคร้ังอยู่ท่ีระดบั      20,001-
25,000 บาท ผูว้ิจยัมีความเห็นว่าผูป้ระกอบการควรจดัโปรแกรมน าเท่ียวให้อยู่ในค่าใช้จ่ายระดับ 
20,001-25,000 บาท และค่าใชจ่้ายการท่องเท่ียวจะเนน้ท่ีความประหยดัและคุม้ค่าในการท่องเท่ียวและ
คุณภาพในการใหบ้ริการ 
 7. ระดบัการศึกษาท่ีเดินทางไปท่องเท่ียวยงัประเทศสิงคโปร์มากท่ีสุด คือ ปริญญาตรี ส่วนใหญ่
เดินทางใช้บริษทัน าเท่ียวและท่องเท่ียวในช่วงเทศกาล ผูป้ระกอบการธุรกิจน าเท่ียวควรมีโปรแกรมท่ี
หลากหลายในช่วงวนัหยดุเทศกาลและเนน้การใหบ้ริการใหเ้ป็นท่ีพอใจแก่ลูกคา้ 
 8.  ผลจากการวจิยัคร้ังน้ีจะเห็นไดว้า่จากกลุ่มตวัอยา่งผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นลูกจา้ง/
พนักงานเอกชนมีเหตุผลท่ีเดินทางท่องเท่ียวเพื่อพกัผ่อนหน่อยใจในช่วงวนัหยุดเทศกาลในแง่ของ
ผูป้ระกอบการควรมีการจดัโปรแกรมโปรโมชัน่เพื่อตอ้นรับในวนัหยดุเทศกาล 
 9. รายไดเ้ฉล่ียของกลุ่มตวัอย่างผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยูใ่นช่วง 25,001-30,000 บาท 
ควรเจาะกลุ่มลูกค้าท่ีระดับกลางๆ และผูป้ระกอบการธุรกิจน าเท่ียวควรจดัโปรแกรมท่ีสัมพนัธ์กับ
พฤติกรรมการท่องเท่ียวของลูกคา้ในกลุ่มน้ี เช่น อาย ุสถานภาพ อาชีพ เป็นตน้ 
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10.  จากผลการวิจยัคร้ังน้ีจะเห็นได้ว่าจากกลุ่มตวัอย่างผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่พบว่า 
ความส าคญักบัเหตุผลในการตดัสินใจท่ีตอ้งการเดินทางท่องเท่ียวไปยงัประเทศสิงคโปร์อยูใ่นค่าเฉล่ีย
สูงสุดมี 3 อนัดบั อนัดบัแรก ประเทศสิงคโปร์มีความปลอดภยั อนัดบัสอง ความมีช่ือเส่ียงของประเทศ 
อนัดบัท่ีสาม ความหลากหลายของสถานท่ีท่องเท่ียว ของนกัท่องเท่ียว ดงันั้นผูว้ิจยัสามารถวิเคราะห์ได้
การเดินทางแต่ละคร้ังมีความเส่ียงต่อชีวิตและทรัพยสิ์น ถา้สามารถสร้างความมัน่ใจให้นกัท่องเท่ียว
รู้สึกปลอดภยัในการท่องเท่ียวก็จะเกิดความประทบัใจ ดงันั้นผูว้จิยัสามารถกล่าวโดยสรุปส าหรับเหตุผล
ในการตัดสินใจท่ีต้องการเดินทางท่องเท่ียวไปยงัประเทศสิงคโปร์มีความส าคญัอย่างมากในการ
ท่องเท่ียว 

 
ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป 
 เน่ืองด้วยงานวิจยัฉบบัน้ีเป็นการศึกษาแนวทางในการประกอบธุรกิจน าเท่ียวไปยงัประเทศ
สิงคโปร์ โดยงานวิจยัในอนาคตผูว้ิจยัมีความเห็นวา่ควรศึกษาลงรายละเอียดในการสร้างธุรกิจน าเท่ียว
ทั้งระบบ เช่น น าเท่ียวในประเทศและต่างประเทศ การบริหาร โครงสร้างขององค์กร ระบบบริหาร

จดัการ การจดัสรรหนา้ท่ีการท างาน ศึกษาความเป็นไปไดท้างดา้นการเงินในการลงทุนใหค้ลอบ
คลุมทั้งหมดมากยิง่ข้ึนเป็นตน้ 
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แนวโน้มการเปิดธุรกจิร้านกาแฟทีส่าธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
Trend of opening coffee shop business in Lao People’s Democratic Republic 

 
วริศ ตันศรีรัตนวงศ์ 
ดร.สุชนนี เมธิโยธิน 
อ.จีรศักดิ์ รัตนะวงษ์ 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการบริโภคกาแฟของ
ประชาชนทัว่ไปสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวรวมถึงนกัท่องเท่ียวลกัษณะการเปิดร้านกาแฟ
ท่ีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รวมถึงกระบวนการจดัหาอุปกรณ์และแนวโนม้ในการเปิด
ธุรกิจร้านกาแฟท่ี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังน้ี เป็นประชาชน
ทั่วไปสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวรวมถึงนักท่องเท่ียว จ านวน 378 คน โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าแจกแจงความถ่ี 
ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีการทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ T-test ,One-Way 
Anova เพื่อทดสอบความแตกต่าง 
ของตวัแปร 
 ผลการวจิยัพบวา่  
 ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง อายุช่วง 20-30  ปี ระดบัการศึกษาจะอยู่ใน
ระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานเอกชนมาก มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน ต ่ากว่า5,000,000 กีบ 
(20,000บาท)มีความถ่ีในการบริโภคกาแฟ 3 – 4 คร้ังต่อสัปดาห์ โดยนิยมน ากาแฟไปบริโภคท่ีท างาน
นอกจากน้ียงันิยมใช้บริการร้านกาแฟตามสถานท่ีท่องเท่ียวมากท่ีสุด โดยนิยมบริโภคกาแฟกบัเพื่อน 
และพบวา่ผูท่ี้ตอบแบบสอบถาม นิยมบริโภคกาแฟระดบัพรีเม่ียมท่ีราคา 12,500 – 15,000กีบ ( 50 - 60
บาท) มากท่ีสุด  
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าพฤติกรรมการบริโภคกาแฟของประชาชนทัว่ไปสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวรวมถึงนกัท่องเท่ียวไดแ้ก่นิยมบริโภคกาแฟในรูปแบบใดมากท่ีสุดระดบั
ราคากาแฟระดับพรีเม่ียมท่ีซ้ือเป็นประจ ามีราคาเท่าไหร่มีผลต่อการประเมินตามส่วนประสมทาง
การตลาดธุรกิจร้านกาแฟท่ี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทั้งในดา้นผลิตภณัฑ์ดา้นส่ิงอ านวย
ความสะดวก ดา้นการส่งเสริมการตลาด  
ค าส าคญั:พฤติกรรมการบริโภคกาแฟ/ แนวโนม้ในการเปิดธุรกิจร้านกาแฟ/ สาธารณรัฐประชาธิปไตย 
 ประชาชนลาว 
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Abstract 
 This study attempted to study coffee consumption behavior of residents residing in the Lao 
People's Democratic Republic (Lao PDR) as well as tourists, the features to open coffee shop in the 
Lao People's Democratic Republic (Lao PDR) including procedure to seek for equipment and trends 
to establish coffee shop in the Lao People's Democratic Republic (Lao PDR). The subjects were 378 
Laotian residents and tourists whilst questionnaire was used as a tool to collect the data. The statistics 
to analyze the data were frequency, percentage, mean and, standard deviation as well as T-test ,One-
Way Anova  was utilized to find the difference of variables in the test of hypothesis.  
 The findings were as the following: 
 The results from the analysis of data showed that the majority of respondents were females, 
in the age of 20-30, obtained bachelor degree, were employees from private companies, earned the 
average monthly income of lower than 5,000,000 Lao Kip (20,000 Thai Baht), consumed coffee three 
to four times a week, brought coffee to drink at workplace. Moreover, it was popular to use the coffee 
shop service at the tourist attractions and they preferred to drink coffee with friends. It was also found 
that the respondents preferred to drink premium coffee at the price of 12,500 – 15,000 Lao Kip (50-60 
Thai Baht).  
 The proof on the hypothesis on coffee consumption behaviors of general people in the Lao 
People's Democratic Republic (Lao PDR) and tourists revealed that pattern of coffee consumption, 
premium coffee that they buy regularly had an influence on the evaluation of marking mix of coffee 
shop business in the Lao People's Democratic Republic (Lao PDR) in the factors of product, place and 
promotion.  
KEYWORDS  :   COFFEE CONSUMPTION BEHAVIOR/ TRENDS TO ESTABLISH  
       COFFEE SHOP BUSINESS/ THE LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC  
       REPUBLIC (LAO PDR) 
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บทน า 
 ธุรกิจร้านกาแฟสดเป็นท่ีนิยมอยา่งมากในปัจจุบนัแทบทุกมุมโลก  โดยสามารถดูไดจ้ากการ
ท่ีร้านกาแฟสดเกิดข้ึนมากมายภายในเวลาไม่ก่ีปี ซ่ึงมีทั้งเป็นท่ีรู้จกัระดบัโลก เช่น ร้านกาแฟสตาร์บคัส์
เป็นร้านกาแฟท่ีมีประวติัการด าเนินธุรกิจร้านกาแฟมากวา่ 40 ปีปัจจุบนัมีสาขาทัว่โลกมากกวา่ 16,000 
แห่งใน 30 ประเทศทัว่โลก(สตาร์บคัส์คอฟฟ่ีประเทศไทย จ ากดั, 2551) 
 ซ่ึงในท่ีน้ีทางผูว้ิจยัได้มองถึงโอกาสทางการตลาดท่ีจะลงทุนในประเทศ สปป.ลาวจากผล
การศึกษาภายใตกิ้จกรรมการจดัท าแผนท่ีการตลาดส าหรับ SMEs สู่ตลาดอาเซียน (ASEAN Niche 
Market Mapping) ของ ส านกังานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (สสว.) ซ่ึงสปป.ลาวแมจ้ะ
เป็นประเทศขนาดเล็กท่ีมีประชากรในประเทศเพียง 6 ล้านคน เป็นประเทศท่ีมีสังคม วฒันธรรม 
ใกลเ้คียงกบัประเทศไทยมากท่ีสุด ท่ีน่าสนใจคือในปี 2552 เศรษฐกิจลาวมีอตัราการเติบโตท่ีโดดเด่น 
โดยคาดวา่อตัราผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ท่ีแทจ้ริงมีอตัราเพิ่มร้อยละ 6.4 ซ่ึงนบัวา่สูงเป็น
อนัดบัสองในภูมิภาคเอเชียตะวนัออก รองจากจีน (ส านกังานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม
,2557) 
 การท่ีธุรกิจไทยจะเขา้ไปลงทุนท่ี สปป.ลาว ในช่วงท่ีประเทศก าลงัมีการพฒันาอยา่งปัจจุบนั
น้ี ถือวา่มีความเหมาะสมมาก เพราะเป็นประเทศท่ีมีความใกลเ้คียงกนัทั้งภาษาและวฒันธรรม รวมไปถึง
การคน้พบวา่ สปป.ลาวนั้นมีกาแฟท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัมีช่ือเสียงในหมู่นกัด่ืมกาแฟเป็นอยา่งมาก
เพราะนอกจากจะมีรสชาติท่ีกลมกล่อมแลว้ยงัมีกล่ินท่ีหอมอ่อนนุ่ม เพราะพื้นท่ีในการปลูกไร่กาแฟนั้น
มีความอุดมสมบูรณ์ของผืนดินสูงมากจากขอ้มูลเบ้ืองตน้ท่ีไดก้ล่าวมาน้ีเองท าให้ผูว้ิจยัได้เล็งเห็นถึง
ช่องทาง รวมไปถึงโอกาสทางการตลาดของธุรกิจร้านกาแฟท่ี สปป.ลาว และมีความสนใจในการ
ท าการศึกษาวิจยัถึงแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัระเบียบ ขอ้บงัคบั รวมไปถึงลกัษณะการท าร้านกาแฟสดท่ี
สปป.ลาวและศึกษาพฤติกรรมการบริโภคกาแฟ รวมถึงกระบวนการจดัหาอุปกรณ์การเปิดร้านกาแฟท่ี
สปป.ลาวเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู ้ท่ีสนใจจะเข้าไปลงทุนธุรกิจร้านกาแฟสดหรือธุรกิจกาแฟท่ี 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการบริโภคกาแฟของประชาชนทัว่ไปสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวรวมถึงนกัท่องเท่ียว 
 2. เพื่อศึกษาลกัษณะการเปิดร้านกาแฟท่ีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รวมถึง
กระบวนการจดัหาอุปกรณ์ 
 3.เพื่อศึกษาแนวโนม้ในการเปิดธุรกิจร้านกาแฟท่ี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
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ขอบเขตการวจัิย 
ขอบเขตเนือ้หา 
 การศึกษามุ่งท่ีจะศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลและพฤติกรรมของประชาชนทัว่ไปสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวรวมถึงนกัท่องเท่ียวเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อแนวโน้ม
การด าเนินธุรกิจร้านกาแฟท่ีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 ขอบเขตด้านประชากร 
 เก็บแบบสอบถามกบัประชาชนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รวมถึงนกัท่องเท่ียว
และกลุ่มผูป้ระกอบการ โดยไม่ทราบจ านวนประชากร 
 ขอบเขตด้านเวลา 
 การศึกษาวจิยัคร้ังน้ีใชเ้วลาในการศึกษา ระหวา่ง 1กนัยายนพ.ศ. 2557 ถึง 1 ธนัวาคม 
พ.ศ.2557 ท  าการเก็บแบบสอบถามระหวา่ง 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 ถึง 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2557   
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กรอบแนวคดิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.) วเิคราะห์เอกสาร (DocumentsAnalysis) 

วเิคราะห์เอกสารเก่ียวกบั 

- การผลิต 

- การจดัหาวตัถุดิบ 

- การเปิดร้านกาแฟ 

- อุปกรณ์และรูปแบบการเปิดร้าน

โดยศึกษาจาก สปป. ลาว 

 

3.)เชิงคุณภาพ(Qualitative) 

- ท าการสัมภาษณ์เจา้หนา้ท่ีภาครัฐใน

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ถึงเง่ือนไข 

กฎระเบียบขอ้บงัคบั เก่ียวกบัการเปิด

ธุรกิจร้านกาแฟท่ีสปป. ลาว 

- ท าการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการร้าน

กาแฟท่ี สปป.ลาว ถึงส่วนประสมทาง

การตลาดท่ีส าคญักบัการเปิดร้านกาแฟ

ท่ีสปป.ลาว 

 

 

1.) เชิงปริมาณ (Quantitative) 
     เก็บขอ้มูลทางการตลาดโดยท าวจิยัเก่ียวกบั 

 

 

 

 

 

ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัระเบียบขอ้บงัคบั ลกัษณะการท าร้านกาแฟสด ท่ี สปป. ลาว และศึกษาพฤติกรรมการบริโภคกาแฟรวมถึง

กระบวนการจดัหาอุปกรณ์เปิดร้านกาแฟและศึกษาความเป็นไปไดท้างการตลาดและการผลิต ทั้งเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ 

แนวโนม้การเปิดธุรกิจร้านกาแฟท่ี สปป.ลาว 

ปัจจยัพืน้ฐานส่วนบุคคล– 

เพศ                                       - 

อายุ-ระดบัการศึกษา                      

- อาชีพ                                    

- รายได้ 

พฤติกรรมการการบริโภค

กาแฟของประชาชนสปป.

ลาว–ความถี่                                  

– ความนิยม                            

– รูปแบบ                                

– บริโภคกบัใคร -ราคา 

 

 

การประเมนิตามส่วน

ประสมทางการตลาด 

 

กรอบแนวคิดในการวิจยัปรับปรุงจาก 
ศิริวรรณ เสรีรัตน ์, (2552) 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากการวจัิย 
 1. เพื่อเป็นประโยชน์ต่อนกัวจิยั หรือผูท่ี้มีความสนใจในการลงทุนท าธุรกิจร้านกาแฟ 
และผลิตภณัฑอ่ื์นๆท่ีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 2. เพื่อเป็นแนวทางส าหรับผูป้ระกอบการธุรกิจร้านกาแฟหรือผูท่ี้สนใจ ในการก าหนด 
กลยทุธ์ทางการตลาดของธุรกิจร้านกาแฟ 
 3. เพื่อเป็นแนวทางใหก้บัการพฒันาธุรกิจร้านกาแฟในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
วธีิด าเนินการวจัิย 
วธีิการรวบรวมขอ้มูลการศึกษาคร้ังน้ีใชแ้หล่งขอ้มูลปฐมภูมิและแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิดงัน้ี 
  2.1ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) รวบรวมจากแบบสอบถามท่ีไดรั้บขอ้มูลจากประชากรทัว่ไปท่ี
อาศยัอยู่ใน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และนักท่องเท่ียวท่ีอยู่ใน สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว โดยท าการสุ่มแบบบงัเอิญหรือตามความสะดวก 
  2.2ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้หนงัสือวารสารส่ิงพิมพ์
และเอกสารตีพิมพเ์ผยแพร่ของหน่วยงานต่างๆและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิผูศึ้กษา
ไดเ้ก็บขอ้มูลตามสถานท่ีท่ีไดก้ าหนดไว ้
 3.สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 ขอ้มูลท่ีรวบรวมไดจ้ากการสอบถามกลุ่มตวัอยา่งจะถูกน ามาประมวลผลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทาง
สถิติ SPSS / PC (Statistical Package for Social Science) โดยตวัแปรต่างๆจะถูกน ามาลงรหสัเพื่อเปล่ียนสภาพ
ขอ้มูลให้อยู่ในรูปตวัเลขแล้วนามาวิเคราะห์ เพื่อหาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัตามสมมติฐานท่ีตั้ งไวโ้ดย
ด าเนินการตามล าดบัดงัน้ี 
 สมมติฐานท่ี 1ปัจจยัส่วนบุคคลประชาชนทัว่ไปสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวรวมถึง
นกัท่องเท่ียวแตกต่างกนัส่งผลใหก้ารประเมินส่วนตามประสมทางการตลาดแตกต่างกนัใชส้ถิติT-test, 
One-Way Anovaเพื่อทดสอบความแตกต่างของตวัแปร 
 สมมติฐานท่ี 2 พฤติกรรมการบริโภคกาแฟของประชาชนทัว่ไปสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวรวมถึงนกัท่องเท่ียวแตกต่างกนัส่งผลใหก้ารประเมินตามส่วนประสมทางการตลาดแตกต่างกนัใชส้ถิติ One-
Way Anovaเพื่อทดสอบความแตกต่างของตวัแปร 
สรุปผลการวจัิย 
 วตัถุประสงค์ข้อ.1ศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคในการบริโภคกาแฟของประชาชนทั่วไปสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวรวมถึงนักท่องเที่ยวสรุปข้อมูลได้ดังนี้ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง 
คิดเป็นร้อยละ 50.5  ดา้นอายมีุช่วง 20-30  ปีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ  45.2  ดา้นระดบัการศึกษามีระดบัปริญญา
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ตรีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 53.4   ดา้นอาชีพมีอาชีพพนกังานเอกชนมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ  46.0 ดา้นรายไดมี้
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต ่ากว่า5,000,000 กีบ (20,000บาท)มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 45.5ผูท่ี้ตอบแบบสอบถาม มี
ความถ่ีในการบริโภคกาแฟ 3 – 4 คร้ังต่อสัปดาห์ มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 34.1นิยมน ากาแฟไปบริโภคท่ีท างาน
มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 40.5นิยมใชบ้ริการร้านกาแฟตามสถานท่ีท่องเท่ียวมากท่ีสุด เป็นอบัดบัแรก คิดเป็นร้อย
ละ 27.0นิยมบริโภคกาแฟกบัเพื่อนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 39.9 และพบวา่ผูท่ี้ตอบแบบสอบถาม นิยมบริโภค
กาแฟระดบัพรีเม่ียมท่ีราคา 12,500 – 15,000กีบ ( 50 - 60บาท) มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 38.1 
 การประเมินส่วนประสมทางการตลาดของร้านกาแฟท่ี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดย
ผูบ้ริโภค ดา้นรูปแบบของเมล็ดกาแฟและผลิตภณัฑ์ (Product) พบวา่ โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ีย x เท่ากบั 3.80 ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D.) เท่ากบั 0.54  คืออยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาปัจจยัยอ่ย อนัดบัแรกคือเมล็ดกาแฟท่ีใช้
ควรมาจากโครงการใน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีค่าเฉล่ีย x เท่ากบั 4.80 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
ดา้นราคา (Price)พบวา่ โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ีย x เท่ากบั 3.87 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D.) เท่ากบั 0.42 คืออยูใ่น
ระดบัมาก เม่ือพิจารณาปัจจยัย่อย อนัดบัแรกคือควรมีป้ายบอกราคาท่ีชัดเจน มีค่าเฉล่ีย x เท่ากบั 4.60 อยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุดดา้นสถานท่ีและบรรยากาศของร้านท่ีท่านสนใจ (Place)พบวา่โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 3.96 
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D.) เท่ากบั 0.45 คืออยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาปัจจยัยอ่ย อนัดบัแรกคือร้านสะดวกใน
การเข้าถึงหรือใช้บริการ มีค่าเฉล่ีย เท่ากับ 4.60อยู่ในระดับมากท่ีสุดด้านส่ิงอ านวยความสะดวกและ
ส่วนประกอบของร้าน (Physical Evident) พบว่า โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ีย x เท่ากบั 4.36 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน
(S.D.) เท่ากบั 0.62 คืออยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาปัจจยัยอ่ย อนัดบัแรกคือร้านมองเห็นไดง่้ายและพื้นท่ี
จอดรถเพียงพอและเขา้ออกสะดวก มีค่าเฉล่ีย x เท่ากบั 4.60 อยู่ในระดบัมากท่ีสุดดา้นการส่งเสริมการตลาด 
(Promotion)พบวา่ โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 3.92 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D.) เท่ากบั 0.49 คืออยูใ่นระดบั
มาก เม่ือพิจารณาปัจจยัย่อย อนัดบัแรกคือบตัรสะสมแตม้เพื่อแลกเคร่ืองด่ืมฟรี มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 4.60 อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุดด้านพนักงานผูใ้ห้บริการ (People) พบว่า โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ีย เท่ากับ 4.27 ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน(S.D.) เท่ากบั 0.31 คืออยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาปัจจยัยอ่ย อนัดบัแรกคือความสุภาพและความ
เตม็ใจใหบ้ริการของพนกังาน มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 4.60 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 การทดสอบความแตกต่างกนัระหว่างพฤติกรรมการบริโภคกาแฟของประชาชนทัว่ไปสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวรวมถึงนกัท่องเท่ียวส่งผลใหก้ารประเมินตามส่วนประสมทางการตลาดแตกต่างกนั 
ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) พบว่า พฤติกรรมการบริโภคกาแฟของประชาชนทัว่ไป ดา้นท่านนิยมบริโภคกาแฟ 
ในรูปแบบใดมากท่ีสุดแตกต่างกนัส่งผลต่อการประเมินตามส่วนประสมทางการตลาดร้านกาแฟท่ี สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว แตกต่างกนั ด้านราคากาแฟระดบัพรีเม่ียมท่ีท่านซ้ือเป็นประจ ามีราคาเท่าไหร่
แตกต่างกนัส่งผลต่อการประเมินตามส่วนประสมทางการตลาดธุรกิจร้านกาแฟท่ี สาธารณรัฐประชาธิปไตย

DP
U



 

 

ประชาชนลาว แตกต่างกนัด้านส่ิงอ านวยความสะดวก (Physical Evident) พบวา่ พฤติกรรมการบริโภคกาแฟ
ของประชาชนทัว่ไป ดา้นท่านนิยมบริโภคกาแฟ ในรูปแบบใดมากท่ีสุดแตกต่างกนัส่งผลต่อการประเมินตาม
ส่วนประสมทางการตลาดธุรกิจร้านกาแฟท่ี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว แตกต่างกนัดา้นราคากาแฟ
ระดับพรีเม่ียมท่ีท่านซ้ือเป็นประจ ามีราคาเท่าไหร่แตกต่างกันส่งผลต่อการประเมินตามส่วนประสมทาง
การตลาดธุรกิจร้านกาแฟท่ี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว แตกต่างกนัด้านการส่งเสริมการตลาด 
(Promotion)พบว่า พฤติกรรมการบริโภคกาแฟของประชาชนทัว่ไปดา้นท่านนิยมบริโภคกาแฟ ในรูปแบบใด
มากท่ีสุดแตกต่างกันส่งผลต่อการประเมินตามส่วนประสมทางการตลาดธุรกิจร้านกาแฟท่ีสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว แตกต่างกนั 
 วตัถุประสงค์ข้อ.2 ศึกษาลกัษณะการเปิดร้านกาแฟที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รวมถึง
กระบวนการจัดหาอุปกรณ์พบวา่ ลกัษณะการเปิดร้านกาแฟท่ีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวควรเปิด
ในรูปแบบของร้านกาแฟท่ีมีทั้งเคร่ืองด่ืมกาแฟและอ่ืนๆรวมไปถึงเคก้และเบเกอร์ร่ีโดยตอ้งมีรูปแบบร้านท่ีโดด
เด่นและส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีครบพร้อมให้บริการกลุ่มเป้าหมาย เช่น ท่ีจอดรถ ,Wifiส าหรับการจดัหา
อุปกรณ์ส าหรับเปิดร้านกาแฟท่ีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนั้น ผูล้งทุนสามารถท าไดโ้ดยการน าเขา้
จากต่างประเทศ หรือผูน้ าเขา้จากประเทศไทยและขนส่งไปยงั สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซ่ึงควร
จะเป็นเคร่ืองท่ีไดรั้บการการันตีว่ามีมาตรฐานและเป็นท่ีนิยม เช่น เคร่ืองยี่ห้อOrchestraleอ่านวา่ออร์เคสตราเล่
แบรนดเ์คร่ืองชงจากอิตาลี น าเขา้โดยกาแฟพีแอนดเ์อฟเคร่ืองยี่ห้อ Faemaแบรนด์ยกัษใ์หญ่ท่ี ส าหรับเมืองไทยมี
บริษทักาแฟอโรม่าเป็นผูน้ าเข้ามาจ าหน่ายเคร่ืองยี่ห้อ NuovaSimonelliผูผ้ลิตยกัษ์ใหญ่อีกรายจากอิตาลีท่ีมี
ผลิตภณัฑ์มากมายหลากหลายรุ่นตั้งแต่เคร่ืองเล็กๆ จนถึงเคร่ืองระดบัมืออาชีพ เป็นตน้นอกจากแบรนด์ท่ีได้
น าเสนอมาทั้ง 7 น้ีแลว้ยงัมีเคร่ืองท ากาแฟอีกหลายแบรนดท่ี์แพร่หลายในทอ้งตลาด โดยการพิจารณาเลือกนั้นคง
ข้ึนอยู่กบัดุลพินิจของผูล้งทุนเองว่าชอบรูปแบบไหนทั้งน้ีควรค านึงถึง รูปแบบของร้านและปริมาณเป้าหมาย
การขายในแต่ละวนั วา่มากนอ้ยแค่ไหน เพื่อให้สอดคลอ้งกบัขนาดของเคร่ืองชงกาแฟและเคร่ืองบดกาแฟหรือ
หากมองในเร่ืองของบริการหลงัการขายท่ีดีแนะน าใหซ้ื้อผา่นดีลเลอร์ท่ีมีช่ือเสียงจะดีท่ีสุด 
 วัตถุประสงค์ข้อ.3จากการศึกษาแนวโน้มและรวบรวมขอ้มูลทั้งหมดพบวา่ควร เปิดธุรกิจร้านกาแฟ
ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพราะวา่ยงัคงมีโอกาสทางธุรกิจอยูม่ากและส าหรับการเปิดธุรกิจ
ร้านกาแฟท่ีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนั้นตามกฎหมายเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ระบุว่าธุรกิจร้านกาแฟท่ีลาวถูกจดัอยู่ในกลุ่มของธุรกิจท่ีมีเง่ือนไขส าหรับผู ้
ลงทุนต่างประเทศ ดงันั้น จึงไม่แนะน าให้คนต่างชาติจดทะเบียนเป็นวิสาหากิจส่วนบุคคล เพราะเป็นธุรกิจท่ีมี
ขอบเขตความรับผดิชอบนอ้ย เปรียบเสมือนธุรกิจคา้ปลีก หากผูล้งทุนสนใจขั้นตอนแรกตอ้งท าการจดทะเบียน
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ใน แผนก อุตสาหกรรมและการคา้ กระทรวงอุตสาหกรรม หรือตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติมสามารถคน้หาไดท่ี้เวบ็
ไซคh์ttp://www.moic.gov.la/ 
 

การอภิปรายผล 
  วัตถุประสงค์ที่  1ศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคในการบริโภคกาแฟของประชาชนทั่วไป
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวรวมถึงนักท่องเที่ยวพบว่าด้านผลิตภัณฑ์ (Product) พฤติกรรมการ
บริโภคกาแฟของประชาชนทัว่ไปสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและนกัท่องเท่ียวมีความนิยมในการ
บริโภคกาแฟในรูปแบบท่ีแตกต่างกนั รวมไปถึงระดบัราคาท่ีซ้ือเป็นประจ ามีราคาท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัสมมติฐานท่ีตั้งเอาไวแ้สดงใหเ้ห็นวา่ ประชาชนทัว่ไปใน สาธารณรัฐประชาชนลาวกบักลุ่มนกัท่องเท่ียวนั้นมี
ความนิยมในรูปแบบผลิตภณัฑ์ท่ีต่างกนั และมีก าลงัซ้ือผลิตภณัฑ์ในระดบัราคาท่ีแตกต่างกนัซ่ึงสอดคลอ้งกบั
แนวคิดของอริสรา วริิยะวารี,ดร.ณกมล จันทร์สม,(2556)วิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกบริโภคและ
ใช้บริการร้านกาแฟสด ในสถานีบริการน ้ ามนั กรณีศึกษากาแฟ คาเฟ่อเมซอน ในสถานีบริการน ้ ามนัปตท. 
จงัหวดัสุราษฎร์ธานีในการวิเคราะห์ผลการวิจยัพบวา่เหตุผลท่ีเลือกใชบ้ริการร้านกาแฟสด ในสถานีบริการน ้ า
มนั ให้ความส าคัญกับภาชนะบรรจุผลิตภณัฑ์สะอาดและสวยงามด้านส่ิงอ านวยความสะดวก (Physical 
Evident) พบว่า พฤติกรรมการบริโภคกาแฟของประชาชนทัว่ไปสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
รวมถึงนกัท่องเท่ียวดา้นท่านนิยมบริโภคกาแฟ ในรูปแบบใดมากท่ีสุดแตกต่างกนัส่งผลต่อการประเมินตามส่วน
ประสมทางการตลาดธุรกิจร้านกาแฟท่ีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว แตกต่างกนัดา้นราคากาแฟ
ระดบัพรีเม่ียมท่ีซ้ือเป็นประจ ามีราคาแตกต่างกนัส่งผลต่อการประเมินตามส่วนประสมทางการตลาดธุรกิจร้าน
กาแฟท่ี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว แตกต่างกนัแสดงให้เห็นว่า ประชาชนทัว่ไปในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวและนกัท่องเท่ียวมีความตอ้งการในเร่ืองของส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีแตกต่างกนั 
รวมไปถึงระดบัราคากาแฟท่ีซ้ือเป็นประจ าก็มีความสัมพนัธ์กบัการคาดหวงัในเร่ืองของส่ิงอ านวยความสะดวก
ของร้านกาแฟอีกดว้ย  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของไพลนิ บรรพโต.(2553)วจิยัเร่ือง พฤติกรรมการบริโภคกาแฟ
สดของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่าผูบ้ริโภคให้ความส าคัญต่อระดับคุณภาพการ
ให้บริการของร้านกาแฟมากท่ีสุดในเร่ืองของบรรยากาศ`การตกแต่งทั้งภายในและภายนอกร้านกาแฟสดด้าน
การส่งเสริมการขาย (Promotion)พบว่า พฤติกรรมการบริโภคกาแฟของประชาชนทั่วไปสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวรวมถึงนกัท่องเท่ียวดา้นท่านนิยมบริโภคกาแฟ ในรูปแบบใดมากท่ีสุดแตกต่างกนั
ส่งผลต่อการประเมินตามส่วนประสมทางการตลาดธุรกิจร้านกาแฟท่ี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
แตกต่างกนักนั แสดงให้เห็นว่า การส่งเสริมการขายนั้นมีส่วนส าคญัท่ีท าให้ประชาชนทัว่ไปในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวและนกัท่องเท่ียวเขา้มาใชบ้ริการร้านกาแฟซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของAndrew 
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Murphy, Ben Jenner-Leuthart, (2011)วิจยัเร่ือง การขายอยา่งเป็นธรรม ดว้ยการเพิ่มมูลค่าโดยขายกาแฟเป็น
ธรรมในร้านกาแฟ ผลการวจิยัระบุวา่ เกือบคร่ึงหน่ึงของผูต้อบแบบสอบถาม จะให้ความส าคญักบัเร่ืองของการ
ซ้ือขายอยา่งเป็นธรรมรวมไปถึงเร่ืองของโปรโมชัน่ท่ีมีความคุม้ค่าในการบริโภค 
 วัตถุประสงค์ที่ 2ศึกษาลักษณะการเปิดร้านกาแฟที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รวมถึง
กระบวนการจัดหาอุปกรณ์พบว่า1.ลักษณะการเปิดร้านกาแฟท่ีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมี
ลกัษณะการให้บริการจะใกลเ้คียงกบัร้านกาแฟท่ีเปิดในประเทศไทย หากผูล้งทุนสนใจเขา้ไปลงทุนเปิดธุรกิจ
ร้านกาแฟ ควรศึกษาและวางแผนในเร่ืองของรูปแบบร้านกาแฟของท่านให้ชดัเจน เพื่อสร้างความโดดเด่นแต่
ควรสอดคลอ้งกบัเม็ดเงินลงทุน รวมถึงมีส่ิงอ านวยความสะดวกเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่ง
ครบถ้วน เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนัซ่ึงสอดคล้องกับบทความวิจยัจากส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม,(2553) ท่ีระบุว่า จากการส ารวจพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองด่ืมของชาวลาวในปัจจุบนั 
พบว่ามีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคกาแฟในหมู่คนลาว สภาพการณ์น้ีจึงมีบทบาทส าคญัต่อการปรับ
พฤติกรรมของคนลาวให้หันมาด่ืมกาแฟ หรือเคร่ืองด่ืมประเภทชง ป่ัน รูปแบบต่าง ๆ มากข้ึน 2.กระบวนการ
จดัหาอุปกรณ์ส าหรับเปิดร้านกาแฟท่ีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนั้น ผูล้งทุนสามารถท าไดโ้ดยการ
น าเขา้จากต่างประเทศ หรือผูน้ าเขา้จากประเทศไทยและขนส่งไปยงั สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
โดยตอ้งค านึงถึงแบรนด์ของอุปกรณ์ ขนาดและตวัแทนจ าหน่ายหรือดีลเลอร์ซ่ึงสอดคล้องกับบทความวิจยัของ 
ส านักความร่วมมือการค้าและการลงทุน,(2556) ท่ีกล่าวไวว้่า ธุรกิจร้านอาหารไทย ภตัตาคารและร้านอาหาร 
เคร่ืองด่ืม ใน สปป.ลาว เป็นธุรกิจบริการท่ีมีโอกาสเติบโตสูงเน่ืองจากผูป้ระกอบการไทยมีความได้เปรียบ
ผูป้ระกอบการต่างชาติอ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็น วตัถุดิบท่ีใช้ใน ซ่ึงสามารถหาซ้ือไดไ้ม่ยากในตลาดของ สปป.ลาว 
อยา่งไรก็ตาม หากผูป้ระกอบการขาดแคลนวตัถุดิบก็สามารถนาเขา้จากจงัหวดัชายแดนของไทยซ่ึงมีพื้นท่ีติดกบั
สปป.ลาว ไดอ้ยา่งง่ายดายและสะดวกรวดเร็วค่าขนส่งสินคา้มีราคาไม่แพง 
 วตัถุประสงค์ที ่3ศึกษาแนวโน้มในการเปิดธุรกิจร้านกาแฟที่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
พบว่า ควร เปิดธุรกิจร้านกาแฟในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพราะ ตอนน้ีสังคมนิยมและ
พฤติกรรมผูบ้ริโภคเร่ิมปรับเปล่ียน เขา้สู่สังคมเมืองสมยัใหม่และอยูใ่นเกณฑ์ อายุ20 - 30 กวา่ 66 % ฉะนั้น จาก
การเก็บสถิติตวัเลขส าเนาบตัรประชาชน ทะเบียนบา้นและส่วนน้ีเป็นพฤติกรรมของผูบ้ริโภคของคนวยัน้ีวา่จะ
บริโภคสินค้าแบบไหน เราต้องหาสินค้ามาตอบโจทยเ์ค้าให้ถูกตอ้งจึงจะสามารถขายในตลาดท่ีลาวได้ซ่ึง
สอดคล้องกบับทความวจิยัของ สยามธุรกจิ,(2556) ท่ีระบุวา่ จากการศึกษาเจาะลึกของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
พบว่า อุตสาหกรรมท่ีมีแนวโน้ม ประสบความส าเร็จมากท่ีสุดในการเปิดตลาดสปป.ลาวอุตสาหกรรมบริการ 
กลุ่มอุตสาหกรรมดงักล่าวเป็นกลุ่มท่ีมีโอกาสและเหมาะกบัธุรกิจ SMEs ของไทย ประเภท สปา ร้านกาแฟ 
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ข้อเสนอแนะผู้ประกอบการทีจ่ะเปิดร้านกาแฟทีส่าธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 1  . ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 50.5   และ เพศชายร้อยละ   49.5 
ตามล าดบั  จะเห็นไดว้า่ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงมีอตัราใกลเ้คียงกบัเพศชาย ท าให้เราทราบวา่ปัจจุบนั เพศ
หญิงมีความนิยมชมชอบเขา้ร้านกาแฟสดไม่ต่างกบัเพศชาย แสดงให้เห็นถึงค่านิยมของคนสมยัใหม่ท่ีมีความ
แพร่หลาย และร้านกาแฟสดท่ี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ท่ีทางผูว้ิจยัไดเ้ก็บขอ้มูลตั้งอยูใ่นบริเวณ
ตวัเมืองเวียงจนัทน์ เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีนิยมของ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวดงันั้นหากประสงค์
จะด าเนินธุรกิจร้านกาแฟท่ีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแลว้จึงไม่ควรมองขา้มในส่วนน้ีดว้ย เพราะ
เพศหญิงนั้น มีความช่ืนชอบในสินคา้ รูปลกัษณ์ ผลิตภณัฑ์ท่ีดูดีมีรสนิยม การถ่ายภาพ แฟชัน่ การอพัเดตรีวิวลง
ไปยงัโซเชียลเน็ตเวิร์คต่างๆ หากร้านกาแฟของท่านมีองคป์ระกอบเหล่าน้ีจะท าให้เกิดการโฆษณาร้าน รูปแบบ
ปากต่อปากจากโซเชียลเน็ตเวิร์คไปในตวั ท าให้ร้านมีช่ือเสียงและเป็นท่ีรู้จกัของผูบ้ริโภคจากต่างประเทศอีก
ดว้ย 
 2 . ด้านผลิตภัณฑ์จากผลวิจัยจะพบว่า  เมล็ดกาแฟท่ีใช้ควรมาจากโครงการใน สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวและเมล็ดกาแฟมีคุณภาพสูงมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดตามล าดับ โดย ผลวิจยัข้อน้ีได้
สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการจากกลุ่มเป้าหมายหลักโดยตัวอย่างเช่น กลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมายงั
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ย่อมตอ้งการสัมผสัถึงรสชาติของเมล็ดกาแฟท่ีได้จากโครงการใน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอยู่แล้ว และท่ีส าคัญเมล็ดกาแฟจากโครงการในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวนั้นมีช่ือเสียงในดา้นของคุณภาพท่ีสูง และโด่งดงัทัว่โลกซ่ึงหารับประทานไดย้าก
เพราะ การส่งออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวยงัท าไดไ้ม่ดีมากนกั ดงันั้น หากตอ้งการด าเนิน
ธุรกิจร้านกาแฟท่ีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว น่ีคือส่ิงท่ีไม่ควรมองขา้มเป็นล าดบัแรกนอกจากน้ี 
ควรรักษามาตรฐานและพฒันาในรสชาติของกาแฟ โดยทางร้านไม่ควรหมุนเวียนพนักงานชงกาแฟซ่ึงเป็น
สาเหตุท าให้รสชาติกาแฟสดไม่คงท่ี ไม่เป็นมาตรฐาน และควรเพิ่มทางเลือกให้กบัผูบ้ริโภคโดยเพิ่มเมนูของ
กาแฟสดและเคร่ืองด่ืมอ่ืนๆ ให้มีความหลากหลายมากข้ึน เพื่อสามารถตอบสนองไดต้รงตามความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภค มีอาหารวา่ง และอาหารชุดพร้อมกาแฟหรือเคร่ืองด่ืม เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กบัผูบ้ริโภค ควรออกแบบ
บรรจุภณัฑ์เพื่อให้เกิดความแปลกใหม่และทนัสมยัของสินคา้เป็นการจูงใจให้กบัผูบ้ริโภคประทบัใจและซ้ือ
ผลิตภณัฑเ์พิ่มมากข้ึน  
 3 . ดา้นราคา ผลการวิจยัพบว่า ราคามาตรฐานท่ีไดส้ ารวจจากผูบ้ริโภคกาแฟระดบัพรีเม่ียมอยูท่ี่ราคา 

12,500  –  15,000กีบ    )50  - 60บาท ) จะเห็นไดว้า่ราคาน้ีมีความใกลเ้คียงกบัราคากาแฟของร้านท่ีประเทศไทย 
แสดงวา่ ผูบ้ริโภคท่ีเป็นประชาชนทัว่ไปในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวรวมถึงนกัท่องเท่ียวมีก าลงั
ซ้ืออยูใ่นระดบัสูงพอสมควร ดว้ยอาจจะเป็นเพราะกลุ่มท่ีเป็นประชาชนทัว่ๆไปและนิยมบริโภคกาแฟนั้นก็คือ
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พนักงานออฟฟิต ตามส านักงานต่างๆท่ีเป็นกลุ่มคนสมยัใหม่ รับความเป็นสังคมเมืองมากข้ึนและมีความ
ตอ้งการป้ายบอกราคาท่ีชดัเจนทั้งราคาปกติและการเพิ่ม ทอ็ปป้ิง ตรงน้ีคงไม่เป็นปัญหาส าหรับผูท่ี้ลงทุนเท่าไหร่
แต่โจทยท่ี์ค่อนขา้งมีปัญหาอยู่พอสมควรส าหรับผูล้งทุนจากประเทศไทยท่ีจะเขา้ไปด าเนินธุรกิจร้านกาแฟท่ี
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในเร่ืองของราคานั้น ปัญหาหลกัท่ีพบจริงๆเลยก็คือ เร่ืองของค่าเงิน ท่ี
แตกต่างกัน ระหว่างเงินกลีบและเงินบาทจะขออธิบายไวด้งัน้ีส าหรับเงินกลีบของลาวนั้นไม่มีเหรียญท่ีใช้
แลกเปล่ียน ท าให้การก าหนดราคาค่อนขา้งยุง่ยากเพราะตอ้งข้ึนทีละ 500  กีบหรือประมาณ  2  บาทท าให้การตั้ง
ราคากาแฟหรือสิคา้เมนูต่างๆจะอยู่ในระดบั 10,000  กีบ ข้ึนไปดงัต่อไปน้ี ตวัอย่างราคาเคร่ืองด่ืมกาแฟท่ีนิยม
ประเภทเยน็ของร้านชั้นน าแห่งหน่ึงในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จากการเก็บขอ้มูลการวิจยัคร้ังน้ี
เอสเปรสโซ่ 16000  กีบ หรือประมาณ  60  บาท    ,คาปูชิโน่22,000  ก ีบี หรือประมาณ 87  บาทและมอคค่า อยูท่ี่ 

23,000  กีบ หรือประมาณ  90 บาท นอกจากน้ีท่ีตอ้งกงัวลและให้ควรความส าคญัก็คือท่ีลาวนั้นเก็บภาษี 10   %
หรือ ท่ีเราเขา้ใจกนัก็คือ 01  10    %ซ่ึงประเทศไทยเก็บภาษีน้ีเพียงแค่  7  % เท่านั้นท าให้ราคาสินคา้ย่อมแพงข้ึน
ตามอตัราภาษีดงักล่าวดงันั้นแลว้สินคา้ท่ีจะน าเขา้ ไปตอ้งศึกษาพิกดัการเสียภาษีการน าเขา้ให้ดีเสียก่อน แต่ถา้
ใหดี้จริงๆควรหาวตัถุดิบท่ีอยูใ่นประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจะเป็นการลดตน้ทุนและทั้งน้ี
ควรมีการวางแผนดา้นการเงิน รวมถึงก าหนดยอดขายท่ีตอ้งการเพื่อการแข่งขนัท่ีดีกวา่ 
 4  . ดา้นสถานท่ีซ่ึงจากผลของการวิจยัจะพบว่า ลูกคา้ท่ีเขา้มาใช้บริการตอ้งการรูปแบบร้านกาแฟท่ีมี
ความทนัสมยัและสะดวกท่ีจะเขา้ใช้บริการมากเป็นอนัดบัแรก แสดงให้เห็นว่า ท่ีสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวมีการแข่งขนัในเร่ืองภาพลกัษณ์ และสถานท่ีของร้านกาแฟสูงมาก จากท่ีผูว้ิจยัได้เดินทางไป
ส ารวจสถานท่ีจริงก็เป็นไปตามนั้นจริงๆ เพราะ ร้านกาแฟกว่า 10 ร้านท่ีตั้งอยู่บริเวณตวัเมืองเวียงจนัทน์และ
บริเวณริมแม่น ้าโขงท่ีเป็นจุดท่องเท่ียว แหล่งรวมท่ีพกัช่ือดงันั้น แต่ละท่ีมีการตกแต่งท่ีทนัสมยั และดูดีมีรสนิยม
อยา่งมาก ซ่ึงหากผูล้งทุนไดเ้ดินทางไปจะสังเกตเห็นและสามารถแยกแยะร้านกาแฟกบัร้านอ่ืนๆไดอ้ยา่งง่ายดาย 
เพราะ มีการใชสี้ตกแต่งร้านเฉพาะภายนอกอาคารอยา่งเดียวก็ค่อนขา้งใหม่ และดูทนัสมยั รวมถึงป้ายช่ือร้านท่ีมี
ความชัดเจน โดดเด่นมาก ส่วนใหญ่จะเป็นป้ายช่ือภาษาองักฤษอีกด้วย คงเป็นเพราะต้องการรองรับกลุ่ม
นกัท่องเท่ียวจากต่างประเทศและกลุ่มประชาชนทัว่ไปท่ีเป็นพนกังานออฟฟิต หรือคนรุ่นใหม่สังคมเมือง วา่เม่ือ
ไดม้าบริโภคท่ีร้านจะท าให้รู้สึกเหมือนไดย้กระดบัตวัเอง แต่ในขณะเดียวกนัก็เปรียบเสมือนดาบสองคมเพราะ
ร้านท่ีดูโดนเด่นและหรูหรามากๆ กลุ่มประชาชนทัว่ไปอาจจะเขา้ใช้บริการได้ไม่บ่อยคร้ังเน่ืองดว้ยเร่ืองของ
ราคาท่ีสูงตามบรรยากาศ จึงสรุปไดว้่า หากผูล้งทุนตอ้งการเขา้ไปแข่งขนักบัคู่แข่งในธุรกิจร้านกาแฟแลว้ ใน
เร่ืองสถานท่ีน้ีนอกจากต้องตกแต่งร้านให้ดูโดดเด่นแล้วยงัตอ้งท าให้มีความเป็น ทอ้งถ่ินดูเข้ากบัพื้นท่ีหรือ
สถานท่ีนั้นๆดว้ย เพื่อใหก้ลุ่มลูกคา้ทั้งนกัท่องเท่ียวและประชาชนทัว่ไปสามารถเขา้ถึงไดเ้ป็นประจ า 
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 5 .  ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกผลการวิจยัพบว่า สามารถแบ่งเป็น 2  ประเด็นหลกัๆคืออยา่งแรก ส่ิง
อ านวยความสะดวกภายนอกร้าน ผูบ้ริโภคมีความตอ้งการร้านท่ีสามารถเขา้ถึงไดง่้ายและมีท่ีจอดรถท่ีเพียงพอ
มากท่ีสุด สอดคลอ้งกบัการลงพื้นท่ีจริงของผูว้ิจยั น่ีเป็นปัญหาท่ีธุรกิจร้านกาแฟใน เขต เวียงจนัทน์ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวหลายๆแห่งก าลงัพบเจอ เพราะ พื้นท่ีในเขตตวัเมืองนั้นค่อนขา้งจ ากดั บางจุดแทบ
ไม่มีท่ีจอดรถเลย ตอ้งอาศยัจอดขา้งทางริมฟุตบาทถนน ดงันั้นผูล้งทุนควรศึกษาท าเล ท่ีตั้ง ท่ีเหมาะสม คือ
อาจจะออกมาอยูบ่ริเวณรอบนอกตวัเมือง และมีพื้นท่ีไวส้ าหรับการจดัสรรปันส่วนอยา่งเหมาะสม จะเป็นผลดี
มากกวา่ เพราะนอกจากจะท าให้มีส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเพียงพอแลว้ ยงัช่วยลดตน้ทุนดา้นราคาค่าเช่าอาคาร
พาณิชย ์หรือสถานท่ีกรณีท่ีอยูบ่ริเวณตวัเมืองจะมีราคาท่ีสูงมาก เทียบเท่าใกลเ้คียงกบับริเวณแหล่งท่องเท่ียวของ
ประเทศไทยหลายๆแห่ง ตวัอยา่งเช่น บางแสน จงัหวดั ชลบุรีหลายท่านอาจจะมีความสงสัยวา่ท าไมอตัราค่าเช่า
ถึงสูง ผูว้จิยัจะจึงขออธิบายคร่าวๆวา่ พื้นท่ีในเขต เวียงจนัทน์ นั้นก็คือเมืองหลวงของ สปป  .ลาว นอกจากนั้นยงั

อยูใ่นช่วงท่ีเศรษฐกิจ  การคา้และท่องเท่ียวก าลงัดีข้ึนและเป็นท่ีนิยมมากข้ึนเร่ือยๆส่วนอีกประเด็นคือส่ิงอ านวย
ความสะดวกภายในร้าน จากผลการวจิยัก็ไดพ้บวา่ เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ตอ้งดูสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย
เป็นส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการมากท่ีสุด ดงันั้นการจดัวางส่ิงต่างๆเหล่าน้ีควรจดัอยู่ในมุมท่ีดูสะอาดตาและสามารถ
มองเห็นไดง่้าย อีกขอ้หน่ึงคือเร่ืองของ อินเตอร์เน็ตและ ฟรี iWiW  ก็ถือวา่เป็นเร่ืองหลกัท่ีร้านกาแฟสมยัใหม่ตอ้ง
มีไวเ้พื่อบริการลูกคา้อยู่แลว้เพราะด้วยโลกปัจจุบนัท่ีเป็นยุคโลกาภิวฒัน์ ท่ีมีโลกเสมือนเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์ค 
เม่ือลูกคา้เขา้มาใชบ้ริการสามารถ เช็คอินลงเฟสบุคหรือ อินตราแกรมไดท้นัทีท าให้เป็นการโปรโมทร้านไปใน
ตวัอีกดว้ย แต่ก็จะมีปัญหาอยู่ตรงท่ีหากร้านกาแฟของผูล้งทุนเปิดอยู่ในสถานท่ีห่างไกลย่านชุมชน สัญญาณ 
อินเตอร์เน็ตก็อาจจะเขา้ไม่ถึงเป็นได ้ 
 6  . ดา้นการส่งเสริมการตลาด ทางร้านควรเนน้เป็นพิเศษ โดยเฉพาะการจดัเคร่ืองด่ืมกาแฟพร้อมของ
ว่างเป็นชุด และบตัรสะสมแตม้เพื่อแลกเคร่ืองด่ืมฟรีซ่ึงผลการศึกษามีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด ดงันั้นร้านกาแฟท่ีเขต
เวียงจนัทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจึงควรให้ความส าคญัอย่างยิ่ง เพราะกลุ่มลูกคา้ท่ีเขา้มาใช้
บริการส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มของนกัท่องเท่ียวจากต่างประเทศ โดยในกลุ่มน้ีจะนิยมท่องเท่ียวกนัเป็นหมู่คณะ ไม่
คุน้เคยสถานท่ีและมีเวลาจ ากดัดงันั้นจึงนิยมท่ีจะบริโภคสินคา้และบริการท่ีสะดวก รวดเร็ว ครบตามท่ีตอ้งการ 
เช่น ในม้ืออาหารเชา้ จะจดัเป็นชุดกาแฟและอาหารเชา้เสิร์ฟคู่กนัเป็นชุดในราคาพิเศษ เพื่อเป็นการดึงดูดลูกคา้
ในกลุ่มน้ีและอีกกลุ่มหน่ึงไดแ้ก่พนักงานออฟฟิศในเขตเวียงจนัทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ส าหรับกลุ่มเป้าหมายน้ีส่วนมากจะมีท่ีอยูอ่าศยัในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอยูแ่ลว้ ดงันั้นจึงนิยม
บริโภคกาแฟเป็นประจ าเพราะจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน ช่วยให้ร่างกายเกิดความกระปร่ีประเป่า 
นอกจากน้ียงัเป็นช่วงของการเปล่ียนถ่ายทางวฒันธรรมและยคุสมยัท่ีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเขา้
สู่ความเป็นสังคมเมืองมากข้ึน ดงันั้น หากมีการสะสมแตม้เพื่อแลกเคร่ืองด่ืมฟรี หรือ แลกของท่ีระลึกต่างๆจะ
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เป็นท่ีดึงดูดลูกคา้กลุ่มน้ีไม่นอ้ยและจากการท่ีลาวเป็นสังคมเมืองมากข้ึน ทั้งในดา้นสังคมและการส่ือสารจุดน้ี
ทางผูว้ิจยัแนะน าวา่ผูส้นใจลงทุนควรใช้ช่องทางการโฆษณาทางโซเชียลเน็ตเวิร์คเขา้มาประกอบกนัดว้ย เช่น 
การเช็คอิน ช่ือร้านจะไดส่้วนลด หรือสามารถซ้ือสินคา้ไดใ้นราคาพิเศษ หรือแมก้ระทัง่อาจจะมีการตั้งเพจเฟส
บุค หรืออินตราแกรมของร้านกาแฟของผูล้งทุนเองและให้ ผูท่ี้เขา้มาใช้บริการหรือลูกคา้ถ่ายภาพตวัเองกบั
สินคา้ หรือผลิตภณัฑภ์ายในร้านแลว้ท าการโพสลงหนา้เพจหรือแท็คลงอินตราแกรมแลว้จึงให้ส่วนลดหรือของ
แถมเพื่อเป็นการขอบคุณลูกคา้ วิธีการน้ีไดผ้ลมากและใช้ตน้ทุนท่ีต ่า นอกจากน้ียงัสามารถสร้างความภกัดีกบั
ลูกคา้ รวมถึงท าให้ลูกคา้สามารถเขา้ถึงร้านกาแฟได้อย่างสะดวกมากข้ึน และยงัสามารถคอมเม้นติชมการ
ให้บริการต่างๆของทางร้านไดอี้กดว้ย แต่ทั้งน้ีผูล้งทุนเอง ควรติดตามและตรวจสอบขอ้มูลต่างๆรวมถึงตอบ
ค าถามจากลูกคา้ของทางร้าน ท่ีโพสลงเพจเฟสบุครวมไปถึงโซเชียลเน็ตเวิร์คอ่ืนๆอยู่เสมอเพื่อไม่ให้ช่องทาง
นั้นๆเงียบหายไป  
 
 
ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป 
 1.การศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษาในด้านพฤติกรรมของผูบ้ริโภค หรือความพึงพอใจของผูบ้ริโภค
สอดคลอ้งกบัการตดัสินใจของผูบ้ริโภคท่ีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลาและน าเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัเขา้มาใชใ้น
ดา้นการออกแบบผลิตภณัฑเ์พื่อให้มีความหลากหลายของสินคา้และอาจมีการน าเอา โซเชียลเน็ตเวิร์คมาใชเ้พื่อ
สร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั 
 2.ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมนอกเหนือจากเขตพื้นท่ี เมืองเวยีงจนัทน์สปป.ลาวเพื่อใหมี้ความหลากหลาย
ในขอ้มูลทางการวจิยัและเปิดช่องทางท่ีสามารถด าเนินธุรกิจอ่ืนๆอีกดว้ย 
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ประสิทธิภาพของระบบการขนส่งทางรางของท่าเรือแหลมฉบัง จังหวดัชลบุรี 
THE PERFORMANCE OF RAIL TRANSPORTATION OF LAEMCHABANG 

HARBOR, CHONBURI PROVINCE  
 

เบญจรี ศรีไพบูลย์ 
ณภัคอร ปุณยภาภัสสร 
ฐาวรางค์ ประเสริฐศรี 

 
บทคัดย่อ 
         การวิจัยน้ี มีว ัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับ
ปัจจยัพื้นฐานของระบบการขนส่งทางราง และประสิทธิภาพของระบบการขนส่งทางรางของท่าเรือ
แหลมฉบัง รวมถึงวิเคราะห์หาอิทธิพลระหว่างปัจจัยพื้นฐานของระบบการขนส่งทางราง กับ
ประสิทธิภาพของระบบการขนส่งทางรางของท่าเรือแหลมฉบงั จงัหวดัชลบุรี ผูว้ิจยัเลือกใชว้ิธีการวิจยั
เชิงปริมาณ (Quantitative research) โดยใชแ้บบสอบถามเก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่ง 370 คน ซ่ึง
เป็นพนักงานท่าเรือแหลมฉบงั และพนักงานบริษทัเอกชนภายในท่าเรือแหลมฉบงั ก าหนดระดับ
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ผลการวจิยัสรุปไดด้งัน้ี  

เพศของพนกังานท่ีแตกต่างกนัจะมีความคิดเห็นต่อปัจจยัพื้นฐานของระบบการขนส่งทางราง
แตกต่างกนั ส่วนอาย ุระดบัการศึกษา ต าแหน่งงาน และประสบการณ์การท างานท่ีแตกต่างกนั พนกังาน
จะมีความคิดเห็นต่อปัจจยัพื้นฐานของระบบการขนส่งทางราง ไม่แตกต่างกนั ส าหรับความคิดเห็นของ
พนกังานดา้นประสิทธิภาพการขนส่งทางรางของท่าเรือแหลมฉบงั จงัหวดัชลบุรี พบว่า เพศ ต าแหน่ง
งาน และประสบการณ์การท างานของพนกังาน ท่ีแตกต่างกนั จะมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการ
ขนส่งทางรางของท่าเรือแหลมฉบงั จงัหวดัชลบุรี แตกต่างกนั ส่วนอายุ และระดบัการศึกษาท่ีแตกต่าง
กนั พนกังานจะมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการขนส่งทางรางของท่าเรือแหลมฉบงั จงัหวดัชลบุรี ไม่
แตกต่างกนั รวมทั้งยงัพบวา่ปัจจยัพื้นฐานของระบบการขนส่งทางรางโดยรวม ทั้ง 6 องค์ประกอบ (1) 
โครงสร้างของระบบการขนส่งทางราง (2) นโยบายการพฒันาระบบการขนส่งทางราง (3) สถานการณ์
การพฒันาระบบการขนส่งทางราง(4) แนวทางการพฒันาการขนส่งทางราง (5) บทบาทของผูใ้ห้บริการ
ระบบการขนส่งทางรางและ (6) การเช่ือมโยงกบัระบบการขนส่งรูปแบบอ่ืน มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพ
การขนส่งทางรางของท่าเรือแหลมฉบงั จงัหวดัชลบุรี  
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Abstract 
 The objectives of the research were to compare personal factors, basic factors of rail 
transportation, and Laemchabang Harbor’s performance of rail transportation, and to analyze to what 
extent basic factors of rail transportation affected Laemchabang Harbor’s performance of rail 
transportation in Chonburi. The questionnaires were used for data collection from the 370 
Laemchabang Harbor’s employees and private sector employees.  
 The conclusions were as follows: employees with different gender had differences in their 
opinion on basic factors of rail transportation. However, employees with different age, education 
level, position, and work experiences had no differences in their opinion on basic factors of rail 
transportation. Employees with different gender, position, and work experiences had differences in 
their opinion on the performance of rail transportation. However, employees with different age and 
education level had no differences in their opinion on the performance of rail transportation. It was 
also found that there were 6 components of the basic factors of rail transportation system. They were 
(1) the structure of rail transportation system, (2) the policy for the development of rail transportation 
system, (3) the situation of the development of rail transportation system, (4) the guidelines for the 
development of rail transportation system, (5) the role of service providers of rail transportation 
system, and (6) links to other forms of transport systems influencing the performance of the harbor’s 
rail transportation. 
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บทน า 
 การขนส่งทางรถไฟมีบทบาทส าคญัอย่างมากต่อเศรษฐกิจของประเทศ ซ่ึงกระบวนการและ
ระบบการขนส่งสินคา้เป็นปัจจยัส าคญัประการหน่ึงท่ีมีผลต่อการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ กล่าวคือ
การขนส่งสินคา้จะท าหน้าท่ีในการน าพาสินคา้หรือผลิตภณัฑ์จากท่ีหน่ึงไปสู่อีกท่ีหน่ึงท าให้เกิดการ
แลกเปล่ียนสินคา้หรือผลิตภณัฑร์ะหวา่งพื้นท่ี โดยระบบการขนส่งสินคา้ท่ีดีมีประสิทธิภาพและสะดวก
รวดเร็ว จะส่งผลให้ปริมาณการแลกเปล่ียนสินคา้มีปริมาณสูง ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจ ท าให้เศรษฐกิจเกิด
การขยายตวั 
 ท่าเรือแหลมฉบงั (ทลฉ.) เป็นท่าเรือท่ีได้รับการพฒันาให้เป็นท่าเรือหลักอีกแห่งหน่ึงของ
ประเทศ ในการพฒันาโครงการ ทลฉ. ขั้นท่ี 1 ได้มีการก่อสร้างทางรถไฟเช่ือมโยงจากสถานีรถไฟ
แหลมฉบงัเขา้มายงับริเวณหลงัท่าเทียบเรือฝ่ัง A และท่าเทียบเรือฝ่ัง B แลว้ โดยมีการก่อสร้างลานขน
ถ่ายตูสิ้นคา้ทางรถไฟ (Rail yard) ไวเ้ฉพาะในฝ่ัง B ซ่ึงปัจจุบนัใชส้ าหรับการขนส่งตูสิ้นคา้ข้ึนลงรถไฟ 
สามารถใหบ้ริการไดป้ระมาณ 500,000 ทีอีย ูต่อปี นอกจากน้ีในการก่อสร้างโครงการ ทลฉ. ขั้นท่ี 2 ได้
มีการก่อสร้างรางรถไฟเช่ือมโยงมายงับริเวณดา้นหลงัท่าเทียบเรือฝ่ัง C และไดมี้การก่อสร้าง Rail Yard 
ไวแ้ลว้เช่นกนั อยา่งไรก็ตาม ลานวางตูสิ้นคา้ส าหรับรถไฟทั้ง 2 บริเวณ ถูกออกแบบให้สามารถยกขนตู้
สินคา้ข้ึนลงรถไฟไดเ้พียงดา้นเดียว จึงให้บริการไดไ้ม่เต็มท่ี ต่างจากท่าเรือขนาดใหญ่ในต่างประเทศ ท่ี
สามารถใหบ้ริการขนส่งตูสิ้นคา้ทางรถไฟไดเ้ป็นจ านวนมาก โดยใชเ้คร่ืองมือยกขนตูสิ้นคา้ชนิดเดินบน
ราง (Rail transfer gentry crane : RMG) ท่ีสามารถท างานคร่อมรางรถไฟไดค้ราวละหลายราง ในเวลา
เดียวกนั (แผนกวจิยัและพฒันาธุรกิจ กองแผนงาน ท่าเรือแหลมฉบงั, 2553)  
         ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจศึกษาเร่ือง ประสิทธิภาพของระบบการขนส่งทางรางของท่าเรือแหลม
ฉบงั จงัหวดัชลบุรี เพื่อศึกษาความคิดเห็นของพนกังาน ท่ีมีต่อความรู้ความเขา้ใจในระบบการขนส่งทาง
ราง ดา้นประสิทธิภาพการขนส่งทางรางของท่าเรือแหลมฉบงั จงัหวดัชลบุรี ก่อนน าไปวิเคราะห์และ
ประเมินศกัยภาพของการให้บริการการขนถ่ายสินคา้ทางรถไฟ ของท่าเรือแหลมฉบงัท่ีด าเนินอยู่ใน
ปัจจุบนั และน าไปสู่การปรับปรุงและพฒันาระบบการขนส่งสินคา้ทางรถไฟในอนาคต ให้สอดคลอ้ง
ต่อนโยบายการเปล่ียนรูปแบบการขนส่งทางถนนมาสู่ระบบราง พร้อมตอบสนองความตอ้งการของ
ผูป้ระกอบการ พร้อมสนับสนุนนโยบายการเปล่ียนรูปแบบการขนส่งทางถนนมาสู่ระบบราง ซ่ึง
สอดคลอ้งกบันโยบายของรัฐบาลในการประหยดัพลงังานและช่วยลดปัญหาการจราจร 
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วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1.  เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจยัส่วนบุคคล กบัความคิดเห็นของพนกังานใน
เร่ืองปัจจยัพื้นฐานของระบบการขนส่งทางรางของท่าเรือแหลมฉบงั จงัหวดัชลบุรี 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจยัส่วนบุคคล กบัความคิดเห็นของพนกังานใน
เร่ืองประสิทธิภาพของระบบการขนส่งทางรางของท่าเรือแหลมฉบงั จงัหวดัชลบุรี 
 3.  เพื่อวเิคราะห์หาอิทธิพลระหวา่งปัจจยัพื้นฐานของระบบการขนส่งทางราง กบั 
ประสิทธิภาพของระบบการขนส่งทางราง ของท่าเรือแหลมฉบงั จงัหวดัชลบุรี 
 
กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากการวจัิย 
 ผลการวิจยัสามารถน าไปเป็นแนวทางในการพฒันาระบบการขนส่งสินค้าทางรถไฟ ของ
พนักงานในท่าเรือแหลมฉบงั จงัหวดัชลบุรี ซ่ึงจะท าให้ท่าเรือแหลมฉบงัสามารถรองรับตูสิ้นคา้ได้
จ  านวนมากข้ึน การขนถ่ายสินคา้มีความรวดเร็วข้ึน ลดปัญหาตูสิ้นคา้แออดับริเวณหนา้ท่า ฯ  
 
 
 

ประสิทธิภาพของระบบการขนส่งทางราง 

ของท่าเรือแหลมฉบัง จงัหวดัชลบุรี 

1. ดา้นความรู้ ความเขา้ใจ เก่ียวกบัระบบการ
ขนส่งทางราง ภายในท่าเรือแหลมฉบงั 

2. ดา้นการลดตน้ทุนการขนส่ง  
3. ดา้นสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม    ปัจจยัพืน้ฐานของระบบการขนส่งทางราง 

1. โครงสร้างของระบบการขนส่งทางราง 
2. นโยบายการพฒันาระบบการขนส่งทางราง 
3. สถานการณ์การพฒันาระบบการขนส่งทางราง 
4. แนวทางการพฒันาการขนส่งทางราง 
5. บทบาทของผูใ้หบ้ริการระบบการขนส่งทางราง  
6. การเช่ือมโยงกบัระบบการขนส่งรูปแบบอ่ืน 
 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดบัการศึกษา 
4. ต าแหน่งงาน 
5. ประสบการณ์การท างาน 
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ทบทวนวรรณกรรม 
บทบาทของผู้ให้บริการระบบการขนส่งทางราง 
 ปัจจุบนัตน้ทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยอยู่ในระดบัสูง เม่ือเทียบกบัประเทศท่ีพฒันาแล้ว 
เหตุผลส าคญัอยูต่รงท่ีภาคการขนส่งส่วนใหญ่พึ่งพาการขนส่งทางถนนกวา่ร้อยละ 88 ของปริมาณการ
ขนส่งทั้งหมด โดยภาครัฐไดมี้นโยบายการท่ีจะลดตน้ทุนโลจิสติกส์ในการท่ีจะเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขนั รวมทั้งเพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางขนส่งของภูมิภาค ซ่ึงหากละเลยโดยการไม่เขา้ใจ
ประเด็นท่ีจะตอ้งสนบัสนุนให้ภาคการขนส่งของไทยปรับเปล่ียนไปใช้ประเภทขนส่ง ซ่ึงมีตน้ทุนท่ีต ่า 
โดยประเทศท่ีพฒันาแล้วระบบโลจิสติกส์ลว้นแต่ให้ความส าคญักบัการขนส่งทางน ้ า โดยเฉพาะการ
ขนส่งทางราง (ธนิต โสรัตน์, 2550) 
 จากการศึกษาโครงการและแผนงานของการรถไฟ เฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวกบัปัญหาโครงการ
ระบบการขนส่งสินคา้ มีความเห็นวา่มีแผนงานและการลงทุนไปเป็นหม่ืนลา้นบาทโดยเฉพาะโครงการ
พฒันาการขนส่งทางรางเช่ือมโยงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และการด าเนินการประกวดราคาโครงการ
ก่อสร้างทางคู่ฉะเชิงเทรา มีงบประมาณ 5,235 ล้านบาท ทั้งน้ี โครงการศูนยบ์ริการตูค้อนเทนเนอร์ 
(ICD) ระยะท่ี 2 ท่ีลาดกระบงั อาจจะมีการขยายพื้นท่ีท่ีติด กบั สถานีบรรจุและแยกสินคา้กล่อง (ICD) 
ลาดกระบงัแห่งท่ี 1 ในพื้นท่ี 414 ไร่ วงเงินลงทุน 6,066 ลา้นบาท (ศริญญา เดชกุมภณัฑ,์ 2551) 
การเช่ือมโยงระบบการขนส่งรูปแบบอืน่ 
 จากการท่ีทัว่โลกต่างให้ความส าคญักบัการพฒันาระบบการขนส่งของประเทศ ท าให้ประเทศ
ต่าง ๆ รวมทั้งประเทศไทยมีความตระหนกัในการท่ีจะฟ้ืนฟูและพฒันาโครงสร้างพื้นฐานของระบบการ
ขนส่งมากยิ่งข้ึน โดยปัจจุบนัรัฐบาลได้มีนโยบายพฒันาระบบโครงสร้างด้านการขนส่งของประเทศ
มากมาย ทั้งทางดา้นการขนส่งระบบราง ทางถนน ทางน ้ า ทางอากาศ และด่านศุลกากร (2557-2563) 
เพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิต และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ พร้อมกบัสร้างโอกาส
ให้แก่ภาคเอกชนในการลงทุน รวมทั้งเป็นการเร่งปรับโครงสร้างการบริหารจดัการระบบรางของ
ประเทศให้มีประสิทธิภาพในระยะยาว แกไ้ขปัญหาทางดา้นโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ท่ียงัขาด
ความผสมผสาน การเช่ือมโยงเครือข่าย การบริหารจดัการขนส่ง ความปลอดภยั และความต่อเน่ือง ใน
การรองรับการพฒันาประเทศท่ีเพิ่มข้ึนทั้งพื้นท่ีชนบท พื้นท่ีเมือง และระหวา่งประเทศ (สถาบนัวิจยัเพื่อ
การพฒันาประเทศไทย, 2556) 
 ส าหรับการลงทุนดา้นการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ในดา้นการพฒันาระบบโลจิ
สติกส์ มีส่วนช่วยสนับสนุนให้ตน้ทุนการขนส่งต่อ GDP ของประเทศ อยู่ในอตัราท่ีเหมาะสม และ
สามารถแข่งขนัได ้สัดส่วนปริมาณการขนส่งสินคา้ ทางราง ทางน ้ า และทางชายฝ่ัง เพิ่มข้ึน  สัดส่วนผู ้
เดินทางโดยรถยนต์สาธารณะเพิ่มมากข้ึน ท าให้สัดส่วนรถยนต์ส่วนบุคคลลดลง เป็นการประหยดั
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น ้ามนัเช้ือเพลิง และเพิ่มปริมาณการขนส่งสินคา้ผา่นเขา้-ออก ณ ด่านการคา้ชายแดนท่ีส าคญั (ส านกังาน
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2556) 
 
วธีิด าเนินการวจัิย 
 การวิจยัเร่ือง ประสิทธิภาพของระบบการขนส่งทางราง ของท่าเรือ แหลมฉบงั จงัหวดัชลบุรี 
เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative research) โดยผูว้ิจยัท าการส ารวจ (Survey research method) และ
เก็บขอ้มูลโดยการใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) กลุ่มตวัอย่างคือ บุคลากรท่ีปฏิบติังานในบริเวณ
ท่าเรือแหลมฉบงั ไดแ้ก่ พนกังานของการท่าเรือแห่งประเทศไทย พนกังานบริษทัเอกชนท่ีใช้บริการ
ระบบการขนส่งทางรางของท่าเรือ แหลมฉบงั จงัหวดัชลบุรีจ านวน 370 คน  
 
สรุปผลการวจัิย 
ส่วนที ่1 ผลวเิคราะห์เกี่ยวกบัปัจจัยส่วนบุคคล 
 ผลการศึกษาพบวา่ ระดบัความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งของพนกังานของท่าเรือแหลมฉบงั และ 
พนักงานจากบริษทัเอกชนภายในท่า ฯ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุระหว่าง อายุ 31-40 ปีมีระดับ
การศึกษาปริญญาตรี มีต าแหน่งเป็นพนกังาน และมีประสบการณ์การท างานตั้งแต่ 10 ปีข้ึนไป 
ส่วนที ่2 ผลการวเิคราะห์ความคิดเห็นเกีย่วกบัปัจจัยพืน้ฐานของระบบการขนส่งทางราง 
 ผลการศึกษาพบวา่ระดบัความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งของพนกังานของท่าเรือแหลมฉบงั และ
พนกังานจากบริษทัเอกชน เก่ียวกบัปัจจยัพื้นฐานของระบบการขนส่งทางรางทั้ง 6 ส่วนประกอบดว้ย 
โครงสร้างของระบบการขนส่งทางราง นโยบายการพฒันาระบบการขนส่งทางราง สถานการณ์การ
พฒันาระบบการขนส่งทางรางบทบาทของผูใ้ห้บริการระบบการขนส่งทางราง และการเช่ือมโยงกบั
ระบบการขนส่งรูปแบบอ่ืนโดยรวมค่าความส าคญัอยูใ่นระดบัมากอยา่งยิง่ เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ 
 นโยบายการพฒันาระบบการขนส่งทางราง ค่าความส าคญัอยูใ่นระดบัมากอยา่งยิ่งโดยพนกังานมี
ความคิดเห็นเร่ืองต่างๆ ตามอนัดบัดงัน้ี ภาครัฐ ฯ ควรสนบัสนุนให้มีการน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใชใ้น
การปรับปรุงระบบการขนส่งใหมี้ความสะดวก ทนัสมยั และปลอดภยัมากข้ึน ควรปรับตารางรถไฟให้มี
ความเท่ียงตรง และมีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ 
 ส่วนเร่ืองท่ีพนกังานมีความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุด คือการเช่ือมโยงกบัระบบการขนส่งรูปแบบอ่ืน มี
ค่าความส าคญัอยู่ในระดบัมากโดยพนกังานมีความคิดเห็นตามอนัดบัดงัน้ี การขนส่งต่อเน่ืองหลาย
รูปแบบ ท าให้เกิดระบบการท างานท่ีเป็นระเบียบ สามารถใช้ทรัพยากรไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ การ
สนบัสนุนจากภาครัฐ ฯ ดา้นการขนส่งเช่ือมต่อระหวา่งประเทศ จะช่วยให้การพฒันาระบบการขนส่ง
ทางรางมีการพฒันาไดร้วดเร็วมากยิ่งข้ึน การเช่ือมโยงระบบการขนส่งหลายรูปแบบท าให้การขนส่งมี
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ความต่อเน่ืองยิง่ข้ึนและ การขนส่งระบบรางสามารถสนบัสนุนระบบการขนส่งรูปแบบอ่ืนไดเ้ป็นอยา่ง
ดี  
ส่วนที ่3 ผลการวเิคราะห์ความคิดเห็นเร่ืองประสิทธิภาพของระบบการขนส่งทางราง ของท่าเรือแหลม
ฉบัง จังหวดัชลบุรี 
 ผลการศึกษาพบว่าระดบัความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างของพนักงานท่าเรือแหลมฉบงั และ 
พนกังานเอกชน เก่ียวกบัประสิทธิภาพของระบบการขนส่งทางราง ของท่าเรือแหลมฉบงั จงัหวดัชลบุรี
ทั้ง 3 ดา้น ซ่ึงประกอบดว้ย 1) ดา้นความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการขนส่งทางราง ภายในท่าเรือ
แหลมฉบงั 2) ดา้นการลดตน้ทุนการขนส่ง และ 3) ดา้นสังคมและส่ิงแวดลอ้มโดยมีค่าความส าคญัอยูใ่น
ระดบัมากเม่ือพิจารณาเป็นรายไดด้า้น พบวา่ 
 พนกังานมีความคิดเห็นด้านความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการขนส่งทางรางภายในท่าเรือ
แหลมฉบงัมีค่าความส าคญัอยูใ่นระดบัมากโดยเรียงตามอนัดบั ดงัน้ี ควรให้ความส าคญักบัจุดเช่ือมต่อ
การขนส่ง ระหวา่งระบบรางสู่ระบบอ่ืน ๆ เพื่อลดการติดขดัในการใหบ้ริการ ควรมีนโยบายส่งเสริมการ
ขนส่งสินคา้ทางรถไฟ ควรมีการปรับปรุงระบบตรวจปล่อยตูสิ้นคา้ให้มีความรวดเร็วและทนัสมยั และ 
การขนส่งสินคา้ทางราง ช่วยลดปัญหาการจราจรแออดั จากรถยนตภ์ายในท่า ฯ ได ้
 ดา้นสังคมและส่ิงแวดลอ้มมีค่าความส าคญัอยู่ในระดบัมากโดยเรียงตามอนัดบั ดงัน้ีควรให้
ความส าคญักบัชุมชนท่ีตอ้งใชเ้ส้นทางผา่นจุดตดัรถไฟ เน่ืองจากก่อให้เกิดอุบติัเหตุไดง่้าย รูปแบบการ
ขนส่งสินคา้ทางรถยนต์ ท่ีมีการขนส่งปริมาณมากและติดต่อกนัเป็นเวลานาน สภาพแวดลอ้มภายใน
ท่าเรือ ฯ เกิดความเส่ือมโทรม และ การขนส่งสินคา้ทางราง เกิดมลภาวะทางอากาศนอ้ยกวา่การขนส่ง
รูปแบบอ่ืน 
 ด้านการลดต้นทุนการขนส่งมีค่าความส าคญัอยู่ในระดับมากโดยเรียงตามอนัดับดังน้ีการ
บริหารจดัการ การขนถ่ายสินคา้ระหวา่งตน้ทางและปลายทาง ให้มีความรวดเร็ว ช่วยลดเวลาในการใน
การรอตูสิ้นคา้ ท าให้การใชง้านหวัรถจกัรหมุนเวียนไดดี้ยิ่งข้ึน ระบบการขนส่งทางราง เป็นระบบการ
ขนส่งท่ีประหยดัเช้ือเพลิงและพลงังาน และ ควรลดการเดินขบวนรถไฟเท่ียวเปล่าขากลบัใหน้อ้ยลง  
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ตารางท่ี 1 ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามประสิทธิภาพของ
ระบบการขนส่งทางรางของท่าเรือแหลมฉบงั จงัหวดัชลบุรี(n=370) 
ประสิทธิภาพของระบบการขนส่งทางราง 
ของท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี 

x  SD ระดับ อนัดับที่ 

1.  ดา้นความรู้ ความเขา้ใจ เก่ียวกบัระบบการ 
ขนส่งทางรางภายในท่าเรือแหลมฉบงั 

4.13 0.54 
 

มาก  1  

2.  ดา้นการลดตน้ทุนการขนส่ง 
3. ดา้นสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 

4.01 
4.03 

0.63 
0.64 

มาก 
มาก 

 3 
 2 

 

ค่าเฉล่ียรวม 4.05 0.60 มาก   
 ส่วนที ่4 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานที ่1 ปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนั ความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองปัจจยัพื้นฐานของระบบ
การขนส่งทางราง ต่างกนั ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ต าแหน่งงานและ
ประสบการณ์การท างานของพนกังานท่ีแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อความรู้ความเขา้ใจในเร่ือง
ปัจจยัพื้นฐานของระบบการขนส่งทางรางโดยรวมแลว้ไม่แตกต่างกนั 
 สมมติฐานที ่2 ปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนั ความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองประสิทธิภาพของระบบ
การขนส่งทางราง ของท่าเรือแหลมฉบงั จงัหวดัชลบุรี ต่างกนั ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ เพศ อาย ุ
ระดบัการศึกษา ของพนกังานท่ีแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองประสิทธิภาพ
ของระบบการขนส่งทางราง ของท่าเรือแหลมฉบงั จงัหวดัชลบุรีไม่แตกต่างกนั ส่วนต าแหน่งงานและ
ประสบการณ์การท างานท่ีแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองประสิทธิภาพของ
ระบบการขนส่งทางราง ของท่าเรือแหลมฉบงั จงัหวดัชลบุรีแตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
 สมมติฐานที ่3 ปัจจยัพื้นฐานของระบบการขนส่งทางราง มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพของระบบ
การขนส่งทางราง  ของท่าเรือแหลมฉบงั จงัหวดัชลบุรี พบวา่ปัจจยัพื้นฐานของระบบการขนส่งทางราง 
โดยรวมมีอิทธิพลทางบวกต่อตวัแปรตามคือประสิทธิภาพของระบบการขนส่งทางราง ของท่าเรือแหลม
ฉบงั จงัหวดัชลบุรี (R = 0.569, R square = 0.324) 
ตารางท่ี 2 ผลการวเิคราะห์การถดถอยเพื่อหาความมีอิทธิพลระหวา่งปัจจยัพื้นฐานของระบบการขนส่ง
ทางราง และประสิทธิภาพของระบบการขนส่งทางราง ของท่าเรือแหลมฉบงั จงัหวดัชลบุรี ระดบั
นยัส าคญั 0.05 
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อภิปรายผล 
 บทบาทของผูใ้ห้บริการระบบการขนส่งทางรางมีความส าคญัต่อความรู้และความเขา้ใจเร่ือง
ประสิทธิภาพของระบบการขนส่งทางราง ของท่าเรือแหลมฉบงั จงัหวดัชลบุรี เน่ืองจากการท่ีจะชกัจูง
ผูใ้ชบ้ริการ หรือลูกคา้ ใหม้าใชบ้ริการรูปแบบการขนส่งทางรางไดน้ั้น ทุก ๆ ฝ่าย จ าเป็นตอ้งสร้างความ
เช่ือมัน่ให้แก่ผูใ้ชบ้ริการ ทั้งทางดา้นความรวดเร็ว ความประหยดั ความปลอดภยั และการลดตน้ทุนต่อ
หน่วย รวมถึงการให้ข้อมูลและน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาปรับใช้ เพื่ออ านวยความสะดวกทั้งผู ้
ให้บริการท่ีจะมีการท างานท่ีเป็นระบบมากข้ึน ผูใ้ช้บริการก็จะได้รับขอ้มูลต่าง ๆ ได้รวดเร็วข้ึน ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของศริญญา เดชกุมภณัฑ์ (2551) สรุปไดว้่าผูใ้ห้บริการโลจิสติกส์ดา้นการขนส่ง
ทางรางของไทยตอ้งท าการปรับปรุงและพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนักบัผูบ้ริการต่างชาติใน
การเปิดเสรีการค้าบริการโดยท่ีควรจะมีปัจจยัอ่ืนเข้ามาสนับสนุนมากกว่าน้ี เช่น ความพร้อมด้าน

Model 

Unstandardized 
coefficients 

Standardized 
coefficients 

t Sig. 

Collinearity 
statistics 

B 
Std. 

error  
Beta Tolerance VIF 

(ค่าคงท่ี) 1.893 0.280  6.770 0.000*   
โครงสร้างของระบบการ
ขนส่ง 

-0.086 0.057 -0.080 -1.501 0.134 0.660 1.515 

ทางราง        
นโยบายการพฒันาการ
ขนส่ง 

-0.033 0.048 -0.036 -0.687 0.492 0.665 1.503 

ทางราง        
สถานการณ์การพฒันา
ระบบ 

0.086 0.050 0.077 1.719 0.087 0.933 1.072 

การขนส่งทางราง        
แนวทางการพฒันาระบบ 0.019 0.065 0.018 0.296 0.767 0.492 2.031 
การขนส่งทางราง        
บทบาทของผูใ้หบ้ริการ
ระบบ 

0.171 0.054 0.174 3.158 0.002* 0.610 1.640 

การขนส่งทางราง        
การเช่ือมโยงกบัระบบการ
ขนส่ง 

0.391 0.039 0.496 10.132 0.000* 0.778 1.285 

รูปแบบอ่ืน        
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เครือข่าย (Networking) และดา้นพนัธมิตรทางธุรกิจทัว่โลก ความพร้อมดา้นเทคโนโลยี ความพร้อม
ดา้นเทคนิคการบริหารจดัการเพิ่มข้ึนจะส่งผลให้การขยายโอกาสลงทุนในตลาดต่างประเทศและการ
เพิ่มคุณภาพของานบริการเพิ่มข้ึนดว้ย 
 แต่อย่างไรก็ดีผลการวิจยัพบว่า โครงสร้างของระบบการขนส่งทางรางไม่มีความส าคญัต่อ
ประสิทธิภาพของระบบการขนส่งทางราง ของท่าเรือแหลมฉบงั จงัหวดัชลบุรี อาจเป็นเพราะว่า การ
พฒันาโครงสร้างของระบบการขนส่งทางรางมีไม่มากพอ แมรั้ฐบาลจะพยายามในการผลกัดนั และ
สนบัสนุนระบบการขนส่งทางราง แต่ยงัประสบปัญหาสะสมหลายส่วน อีกทั้งการสนบัสนุนดา้นการ
ขนส่งจากทางภาครัฐ ฯ ท่ีให้ความส าคญักบัการขนส่งรางนอ้ยกวา่ระบบการขนส่งรูปแบบอ่ืน จึงท าให้
การพฒันาระบบการขนส่งทางรางมีความล่าชา้ และขาดความต่อเน่ือง ซ่ึงแตกต่างจากกบังานวิจยัของ 
วศนัต ์สวา่งวงศ ์(2549) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองประสิทธิภาพการขนส่งสินคา้คอนเทนเนอร์ทางรถไฟเส้นทาง
ระหวา่ง ICD ลาดกระบงัและท่าเรือแหลมฉบงั วา่ การใหค้วามส าคญักบั 
การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ท่ีมีส่วนในการเพิ่มขีดความสารถในการขนส่ง เช่น การสร้างรางคู่ การ
ปรับปรุงทางจะช่วยในการจดัขบวนรถและลดเวลาในการขนส่ง การลงทุนจดัหารถจกัร รถพว่งเพิ่มเติม  
 สถานการณ์การพฒันาระบบการขนส่งทางรางไม่มีความส าคญัต่อประสิทธิภาพของระบบการ
ขนส่งทางราง ของท่าเรือแหลมฉบงั จงัหวดัชลบุรี อาจเป็นเพราะวา่ ปัจจุบนัไดมี้นโยบาย แผนงานการ
พฒันาระบบการส่งทางรางต่าง ๆ มากมาย แต่การพฒันาระบบการขนส่งทางรางก็ยงัมีความล่าชา้ ไม่
เป็นไปตามความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการเท่าท่ีควร ซ่ึงงานวิจยัของ นรวรรธน์ ชยัธนัยโรจน์ (2551) ระบุ
ว่าตน้ทุนการขนส่งทางรถไฟมีตน้ทุนต ่าท่ีสุด จึงควรหันมาให้ความสนใจพฒันาการบริหารจดัการ 
ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เช่น รางรถไฟ หมอนรองรางซ่ึงถือว่าส าคญั เน่ืองจากการขนส่งทางรถไฟ
แมจ้ะเป็นสินคา้ท่ีมีมูลค่าไม่สูงแต่เป็นการขนส่งในคราวละปริมาณมาก ๆ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ผูว้ิจยัมีความเห็นว่าการน าระบบการขนส่งทางรางมาปรับใช้ภายในท่าเรือให้เกิดประโยชน์
สูงสุด จะช่วยให้ท่าเรือ ฯ มีการบริหารจดัการดา้นการจราจรท่ีดีเพิ่มมากข้ึน ระบบการขนส่งทางราง
ภายในท่าเรือแหลมฉบงั ควรใหค้วามส าคญักบัจุดเช่ือมต่อการขนส่งสินคา้ระหวา่งทางเรือ-ทางรถ หรือ
ทางเรือ-ทางราง เป็นตน้ เพราะนอกจากจะช่วยเร่ืองการขนถ่ายสินคา้ท่ีมีความรวดเร็วมากข้ึนแลว้นั้น จะ
ช่วยใหล้ดปัญหาการจราจรท่ีแออดัจากรถยนตภ์ายในท่าได ้การสนบัสนุนจากภาครัฐ ฯ ดา้นการขนส่ง
เช่ือมต่อระหว่างประเทศ จะช่วยให้การพฒันาระบบการขนส่งทางรางมีการพฒันาได้รวดเร็ว การ
เช่ือมโยงระบบการขนส่งหลายรูปแบบท าให้การขนส่งมีความต่อเน่ืองยิ่งข้ึนและ การขนส่งระบบราง
สามารถสนบัสนุนระบบการขนส่งรูปแบบอ่ืนไดเ้ป็นอยา่งดี พฒันาระบบการขนส่งทางรางให้มีความ
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ทนัสมยั ท าใหก้ารขนถ่ายสินคา้มีความรวดเร็ว สามารถกระจายการขนส่งไปยงัรูปแบบอ่ืนไดเ้ป็นอยา่ง
ดี เกิดการบริหารงานท่ีเป็นระบบมากข้ึน  
ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป  
 1.  การศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัดา้นตารางการเดินรถ เคร่ืองมือทุ่นแรง ขบวนรถ หวัรถจกัร เป็นตน้ 
มาใชว้ดัผลดา้นประสิทธิภาพของการใหบ้ริการระบบการขนส่งทางราง ของท่าเรือแหลมฉบงั 
 2.  การเปรียบเทียบทุกรูปแบบการขนส่ง ทั้งทางถนน ทางน ้า และทางราง  
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ปัจจัยทีม่คีวามสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเลอืกเปิดรับสารจากส่ือใหม่ของประชาชน 
ในเขตพืน้ทีอ่ าเภอเมอืงปทุมธานี จังหวดัปทุมธานี 

FACTOR ASSOCIATED TO SELECTIVE NEW MEDIA EXPOSURE BEHAVIOR 
OF POPULATION IN AMPHOE MUEANG PATHUM THANI,  

PATHUM THANI PROVINCE AREA 
 

ธนวุฒิ เศขรฤทธ์ิ 
 
บทคัดย่อ 
 การวจิยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาการเลือกเปิดรับสารจากส่ือใหม่ และศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อ
การเลือกเปิดรับสารจากส่ือใหม่ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ีอ าเภอเมืองปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี ผูว้ิจยัใชว้ิธีการวิจยั
เชิงส ารวจ (Survey Research) โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ ประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในเขตพ้ืนท่ีอ าเภอเมือง
ปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี ไดก้ลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน 400 ราย ผลการวจิยัแสดงให้เห็นวา่ประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นเขตพ้ืนท่ี
อ าเภอเมืองปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการเลือกเปิดรับสารจากส่ือใหม่ คิดเป็นร้อยละ 74.50 ใน
การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกแบบง่าย พบว่าตวัแปรเพศ ระดบัการศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจ กลุ่มเพ่ือน การใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ ความรู้เก่ียวกบัส่ือใหม่ และตวัแปรทศันคติต่อส่ือใหม่ มีความสัมพนัธ์ต่อการเลือกเปิดรับสาร
จากส่ือใหม่ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 นอกจากน้ีผลการวเิคราะห์การถดถอยโลจิสติกแบบพหุ
ขั้นตอน พบว่าตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการเลือกเปิดรับสารจากส่ือใหม่อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
ประกอบดว้ย ตวัแปรเพศ ซ่ึงสามารถแปรผนัตามการเลือกเปิดรับสารจากส่ือใหม่ไดดี้ท่ีสุด รองลงมาคือ ตวัแปรระดบั
การศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจ กลุ่มเพ่ือน และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศตามล าดบั 

 
ค าส าคัญ : พฤติกรรม, การเปิดรับ, ส่ือใหม่ 
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Abstract 
 This research aims to study about selective new media exposure and factor associated to 
selective new media exposure behavior of population in Amphoe Mueang Pathum Thani, Pathum 
Thani Province area. The research is conducted using survey as a research method. The total cases 
included in this study are 400. The research results showed that most of selective new media 
exposure. Results for bivariate and analysis by used’s logistic regression indicated that gender, 
education, income, groups of friend, using technology, knowledge of new media and attitudes towards 
new media. The results for stepwise multiple logistic regression revealed that the variables had 
significant relationship with selective new media exposure were gender, followed by education, 
income, groups of friend and using technology. 
 
KEYWORDS : Behavior, Exposure, New Media 
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บทน า 
ท่ามกลางการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของกระแสโลกาภิวฒัน์และโลกไซเบอร์ ซ่ึงนบัว่ามี

แนวโนม้ท่ีจะทวีความรุนแรงเพิ่มมากข้ึนทัว่ทั้งโลก ส่งผลให้ประเทศไทยไดรั้บโอกาสและความเส่ียง
ต่อการพฒันาประเทศ ในการประเมินความเส่ียง การสร้างภูมิคุม้กนัและแนวทางการพฒันาประเทศได้
ก าหนดยุทธศาสตร์ท่ีส าคญั คือการพฒันาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างย ัง่ยืน (ส านกังาน
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ: 2553) ปฏิเสธไม่ได้ว่าการส่ือสารเป็น
องคป์ระกอบท่ีส าคญัประการหน่ึง และผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการส่ือสารนอกเหนือจากจะใชเ้ป็นเคร่ืองมือใน
การสร้างความเขา้ใจระหว่างบุคคลแล้ว การส่ือสารยงัช่วยให้เรียนรู้พฤติกรรมของแต่ละบุคคล การ
แสดงบทบาทและหน้าท่ีเพื่อเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคม การพึ่งพาอาศยัซ่ึงกันและกนั เพื่อท่ีจะ
สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่าการส่ือสารเป็นตวัแปรท่ีส าคญัของการ
พฒันาคุณภาพชีวิต (ยุพดี ฐิติกุลเจริญ, 2537) ฉะนั้นการส่ือสารจึงมีความจ าเป็นต่อการเปล่ียนแปลงทั้ง
จากภาวะทางเศรษฐกิจและสังคม ดว้ยการเช่ือมโยงการสร้างมิตรภาพหรือรูปแบบความสัมพนัธ์อนัดี
แลว้ ยงัช่วยลดปัญหาหรือความเคล่ือนคลาดของขอ้มูลไดอี้กดว้ย และกระบวนการเลือกรับข่าวสารนั้น
อาจเปรียบเสมือนเคร่ืองคัดกรองข่าวสารในการรับรู้ของผู ้รับสาร ดังนั้ นข้อมูลข่าวสารจึงเป็น
องค์ประกอบท่ีส าคญัประการหน่ึงเพื่อใช้พิจารณาประกอบการตดัสินใจในกิจกรรมต่าง ๆ ตามความ
ตอ้งการของผูรั้บสาร ยิ่งถา้หากผูรั้บสารมีการเปิดรับข่าวสารบ่อยคร้ังอยูเ่ป็นประจ าสม ่าเสมอดว้ยแลว้
จะยิง่เป็นการเพิ่มประสบการณ์ในชีวติประจ าวนัมากข้ึน เช่น มีความรู้ความเขา้ใจต่อบริบทโดยรอบของ
สารนั้นๆ มีกระบวนการความคิดรู้จกัน ามาวิเคราะห์อย่างเป็นระบบเพื่อช่วยเพิ่มการตดัสินใจของ
ข่าวสารท่ีไดรั้บมานั้นให้ง่ายต่อการคดัเลือกขอ้มูลข่าวสารไดอ้ยา่งเหมาะสม (Atkin, Charles k., 1973; 
Klapper, 1960) ทั้งน้ีทั้งนั้นบุคคลจะนิยมการเลือกเปิดรับข่าวสารเฉพาะท่ีตนเองสนใจหรือเป็นส่ิงท่ีตน
ตอ้งการใชป้ระโยชน์เพียงเท่านั้น แต่จะไม่นิยมเลือกเปิดรับข่าวสารทั้งหมด เพราะฉะนั้นจึงอาจจะกล่าว
ไดว้า่ความส าเร็จในการส่ือสารคือการท่ีบุคคลคนนั้นไดค้ดักรองข่าวสารต่างๆ จากท่ีต่างๆ และพิจารณา
ความเหมาะสมแลว้วา่ข่าวสารเร่ืองน้ีน่าจะเป็นไปตามความตอ้งการของผูรั้บสาร (กิติมา สุรสนธิ, 2533)  

ในการวิจยัเร่ือง“ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการเลือกเปิดรับสารจากส่ือใหม่ กรณีศึกษาในเขต
พื้นท่ีอ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวดัปทุมธานี” เป็นการต่อยอดองค์ความรู้จากงานวิจัยเร่ือง “ละคร
โทรทศัน์ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเลียนแบบของเยาวชนในเขตพื้นท่ีอ าเภอเมืองปทุมธานี จงัหวดั
ปทุมธานี” ซ่ึงไดรั้บทุนสนบัสนุนจากมหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ เน่ืองจากงานวิจยัดงักล่าวสะทอ้นให้
เห็นพฤติกรรมการเลียนแบบจากส่ือละครโทรทศัน์ นบัเป็นสถานการณ์ท่ีน่าสนใจ และจากการรับส่ือ
ละครโทรทศัน์เพียงอยา่งเดียว สามารถบ่งบอกพฤติกรรมการเลียนแบบในดา้นท่ีสมควรกระท าและไม่
ควรน ามาใช้ในชีวิตประจ าวนัได้ ฉะนั้นในการศึกษาประเด็นส่ือใหม่จึงนับว่ามีความส าคญัต่อการ
ด าเนินชีวิตของประชาชนเป็นอย่างมาก (ธนวุฒิ เศขรฤทธ์ิ และ ธฤษณุ แสงจนัทร์: 2556) ในปัจจุบนั
กระแสโลกไซเบอร์ด าเนินไปอย่างรวดเร็ว ท าให้เกิดอุบติัของนวตักรรมต่างๆ มากมาย รวมทั้งการ
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ส่ือสารท่ีมีการพฒันาอยูเ่สมอ จึงเป็นประเด็นความทา้ทายท่ีน่าสนใจ อน่ึงในการเลือกศึกษาพื้นท่ีการ
วจิยันั้นสืบเน่ืองจากผูว้จิยัให้ความสนใจต่อการท าฐานขอ้มูลเพื่อการศึกษาอยา่งย ัง่ยืนให้กบัชุมชน และ
ยงัใช้เป็นข้อมูลประกอบการเรียนการสอนอีกด้วยนอกจากนั้นด้วยเห็นความส าคญัของส่ือใหม่ใน
สถานการณ์ปัจจุบนัท่ีกล่าวถึงค่อนขา้งมากพอสมควร และเพื่อเป็นการสร้างองคค์วามรู้ให้กบัชุมชนได้
เขา้ใจความหมาย บทบาทและความส าคญัของส่ือใหม่ และร่วมเรียนรู้ส่ือใหม่อยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

 
กรอบแนวคิดและทฤษฎ ี     

ในการวิจยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการเลือกเปิดรับสารจากส่ือใหม่ของประชาชนใน
เขตพื้นท่ีอ าเภอเมืองปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี” ผูว้ิจยัได้ศึกษาและรวบรวมขอ้มูล เอกสารต่างๆ ท่ี
เก่ียวกบัแนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อสร้างกรอบในการวจิยั ตามล าดบัดงัน้ี 

1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัส่ือใหม่  
  1.1 ความหมายของส่ือใหม่ 
  1.2 ความส าคญัของส่ือใหม่ 
  1.3 องคป์ระกอบของส่ือใหม่ 

2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการเลือกรับสาร 
2.1 พฤติกรรมการรับรู้ 

   2.2 แนวคิดเก่ียวกบัการเปิดรับสาร  
2.3 ทฤษฎีเก่ียวกบักระบวนการเลือกรับสาร 

 3. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง   
 
วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกเปิดรับสารจากส่ือใหม่ของประชาชนในเขตพื้นท่ีอ าเภอเมือง
ปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี 

2. เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกเปิดรับสารจากส่ือใหม่ของ
ประชาชนในเขตพื้นท่ีอ าเภอเมืองปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี 
  
วธีิการด าเนินการวจัิย 

1. ระเบียบวธีิวจิยั การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงส ารวจ (Survey Research)  
2. ขั้นตอนการวจิยั 

2.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ ประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในเขตพื้นท่ีอ าเภอเมือง
ปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี ประกอบดว้ย 14 ต  าบล คือ ต าบลบา้นใหม่ บา้นกลาง บา้นฉาง บา้นกระแซง 
บางขะแยง บางคูวดั บางหลวง บางเด่ือ บางพูด บางพูน สวนพริกไทย บางกะดี บางปรอก และต าบล
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หลกัหก ซ่ึงมาจากขอ้มูลทางสถิติประชากรและบา้น - จ านวนประชากรแยกรายอายุ ปี พ.ศ. 2557 ของ
ส านกังานสถิติแห่งชาติ ผูว้ิจยัก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรของ Taro Yamane โดยการก าหนด
ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% ความผดิพลาดไม่เกิน 5% ไดจ้  านวนกลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 392 คน โดยการสุ่ม
ตวัอยา่งแบบอาศยัความน่าจะเป็น (Probability Sampling) โดยใชว้ิธีการสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple 
Random Sampling) ซ่ึงเป็นการจบัฉลากเพื่อเลือกกลุ่มตวัอยา่ง แลว้เก็บขอ้มูลจากประชาชนท่ีอาศยัอยู่
ในเขตพื้นท่ีอ าเภอเมืองปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี ทั้ง 14 ต าบล  

2.2 ขอบเขตตวัแปร 
2.2.1 ตวัแปรอิสระ (Independent variables) ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 

ศาสนา เขตท่ีอยูอ่าศยั ฐานะทางเศรษฐกิจ ค่าใชจ่้ายในการบริโภคส่ือ กลุ่มเพื่อน/เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ความรู้เก่ียวกบัส่ือใหม่ ทศันคติต่อส่ือใหม่ ประสบการณ์ร่วม ปริมาณการ
รับส่ือใหม ่

2.2.2 ตวัแปรตาม (Dependent variables) ไดแ้ก่ การเลือกเปิดรับสารจากส่ือ
ใหม่ (เลือกเปิดรับสารจากส่ือใหม่และไม่เลือกเปิดรับสารจากส่ือใหม่) ส าหรับตวัแปรตามนั้นจะเป็น
การสร้างตวัแปรโดยน าผลคะแนนจากการตอบแบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการเลือกเปิดรับสาร
จากส่ือใหม่ และน ามาคิดเป็นคะแนน เพื่อจดักลุ่มตวัแปรออกเป็น 2 กลุ่ม คือ เลือกเปิดรับสารจากส่ือ
ใหม่และไม่เลือกเปิดรับสารจากส่ือใหม่ 

2.3 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ผูว้ิจยัจดัท าแบบสอบถาม การทดลองใช้กบักลุ่มตวัอยา่ง
ท่ีมีคุณลกัษณะใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการวิจยั จ  านวน 30 ชุด (Tryout) และใชก้ารประมาณค่า
ความเท่ียงตามสูตรของ ครอนบาค (Cronbach's Alpha Coefficient) ของแบบสอบถามทั้งฉบบัเท่ากบั 
0.864  

3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
ผูว้จิยัเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยใชว้ิธีการน าส่งและขอรับแบบสอบถามดว้ยตนเอง จ านวน

แบบสอบถามทั้งส้ิน 392 ฉบบั ส าหรับการเก็บรวบรวมขอ้มูลมีขั้นตอน คือ ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามไป
เก็บรวบรวมขอ้มูลด้วยตนเอง เม่ือเก็บแบบสอบถามคืนแล้ว ก็ตรวจสอบความสมบูรณ์ไวเ้พื่อน ามา
บนัทึกลงในแบบรหสั  (Coding Form) และน าไปวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติต่อไป 
 4. การวเิคราะห์ขอ้มูล 

หลังจากเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ได้มีการลงรหัสข้อมูลแล้วน ามาวิเคราะห์หรือการ
ประมวลผลขอ้มูล (Data processing) ดว้ยคอมพิวเตอร์โดยใชโ้ปรแกรม SPSS เพื่อค านวณหาสถิติเชิง
พรรณนา (descriptive statistics) ท่ีใชใ้นการแจกแจงความถ่ี (frequency) แจกแจงค่าร้อยละ (percentage) 
ส าหรับการศึกษางานวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้น าสถิติการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกแบบง่าย (Simple 
Logistic Regression Analysis) และการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกแบบพหุ (Stepwise Multiple 
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Logistic Regression Analysis) เพื่อเป็นการวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระกบัตวัแปร
ตามของกลุ่มตวัอยา่ง 
 
สรุปผลการวจัิย  

ผลการวจิยัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
1. คุณลกัษณะของประชาชนในเขตพืน้ทีอ่ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวดัปทุมธานี  
จากผลการวจิยั พบวา่กลุ่มตวัอยา่งเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 68.5 ส่วนใหญ่มีอายุระหวา่ง 15 

– 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 54.2 มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 65.8 นบัถือศาสนาพุทธ คิดเป็น
ร้อยละ 58.5 อาศยัอยูใ่นเขตเมือง คิดเป็นร้อยละ 58.5 มีฐานะทางเศรษฐกิจ ระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อย
ละ 48.5 ค่าใชจ่้ายในการบริโภคส่ือ ระหวา่ง 1,001 – 2,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.5 กลุ่มตวัอยา่งมีกลุ่ม
เพื่อน/เครือข่ายอินเตอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ 46.2 มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอยูเ่ป็นประจ า คิดเป็น
ร้อยละ 65.0 ความรู้เก่ียวกบัส่ือใหม่ คิดเป็นร้อยละ 53.0 ทศันคติต่อส่ือใหม่ดา้นท่ีดีมีประโยชน์ คิดเป็น
ร้อยละ 54.0 ประสบการณ์ร่วม(เคยท ากิจกรรมท่ีใชส่ื้อใหม่) คิดเป็นร้อยละ 52.0 ปริมาณการรับส่ือใหม่
เป็นประจ า คิดเป็นร้อยละ 64.5 

2. พฤติกรรมการเลือกเปิดรับสารจากส่ือใหม่ของประชาชนในเขตพืน้ที่อ าเภอเมืองปทุมธานี 
จังหวดัปทุมธานี  

ในการอธิบายเก่ียวกบัพฤติกรรมการเลือกเปิดรับสารจากส่ือใหม่นั้น ผูว้ิจยัไดก้  าหนดเกณฑ์
พฤติกรรมของกลุ่มตวัอย่าง ซ่ึงจะเป็นการสอบถามเก่ียวกับการรับรู้ผ่านโสตประสาทสัมผสัทั้ง 5 
เก่ียวกบัส่ือใหม่วา่มีการท ากิจกรรมหรือมีการเลือกรับกิจกรรมผา่นส่ือใหม่เป็นประจ าหรือไม่ โดยแบ่ง
ช่วงการเลือกรับสารผา่นส่ือใหม่(การน าส่ือส่ิงพิมพ ์และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ มาพฒันาเติมแต่งให้มีความ
ทนัสมยัมากยิ่งข้ึน เพื่อดึงดูด  โน้มนา้วใจ ให้ผูรั้บสารเกิดประสบการณ์ร่วมกบันวตักรรมนั้นๆ ท่ีสร้าง
ข้ึน โดยหมายรวมถึงส่ืออินเตอร์เน็ตดว้ย แต่ทั้งน้ีทั้งนั้นไม่ไดแ้ปลว่าส่ือใหม่จ  าเป็นจะตอ้งเกิดจากส่ือ
อินเตอร์เน็ตเพียงอยา่งเดียว) ออกเป็น 4 ระดบั คือ 1) การเลือกรับสารผา่นส่ือใหม่เป็นประจ า 2) การ
เลือกรับสารผา่นส่ือใหม่เป็นบางคร้ัง 3) การเลือกรับสารผา่นส่ือใหม่นานๆ คร้ัง และ 4) ไม่เคยเลือกรับ
สารผา่นส่ือใหม ่ผลการวจิยั พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีพฤติกรรมการเลือกเปิดรับสารจากส่ือใหม่ ในรายดา้น 
ดงัน้ี  

1. พฤติกรรมการเลือกเปิดรับสารจากส่ือใหม่ด้วยวิธีการรับชม (ตา) พบว่าส่วนใหญ่กลุ่ม
ตวัอยา่งมีพฤติกรรมการเลือกเปิดรับสารจากส่ือใหม่ดว้ยวิธีการรับชม คิดเป็นร้อยละ 73.0 ผูว้ิจยัถามว่า 
คุณเลือกเปิดรับส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทศัน์ ส่ือภาพยนตร์) ส่ือส่ิงพิมพ ์
(นิตยสาร หนงัสือพิมพ ์ภาพถ่าย) รวมถึงส่ืออินเตอร์เน็ต เป็นประจ าหรือไม่ 

2. พฤติกรรมการเลือกเปิดรับสารจากส่ือใหม่ดว้ยวธีิการรับฟัง (หู) พบวา่ส่วนใหญ่กลุ่มตวัอยา่ง
มีพฤติกรรมการเลือกเปิดรับสารจากส่ือใหม่ดว้ยวธีิการรับฟัง คิดเป็นร้อยละ 69.0 ผูว้ิจยัถามวา่ คุณเลือก
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เปิดรับส่ือจากวทิยกุระจายเสียง ส่ือโทรทศัน์ ส่ือภาพยนตร์ หมายรวมถึงส่ือนวตักรรมท่ีสามารถเปิดรับ
จากการฟัง เช่น การจดับูธเพื่อน าเสนอสินคา้ หรือการจดังานเทศกาลต่างๆ เป็นประจ าหรือไม่ 

3. พฤติกรรมการเลือกเปิดรับสารจากส่ือใหม่ดว้ยวิธีการบริโภค (กิน) พบว่าส่วนใหญ่กลุ่ม
ตวัอยา่งมีพฤติกรรมการเลือกเปิดรับสารจากส่ือใหม่ดว้ยวธีิการบริโภค คิดเป็นร้อยละ 86.0 ผูว้ิจยัถามวา่ 
คุณเลือกเปิดรับส่ือจากการบริโภค เช่น การรับประทานอาหาร การด่ืม รวมถึงการล้ิมรสชาติบริโภค
ต่างๆ เป็นประจ าหรือไม่ 

4. พฤติกรรมการเลือกเปิดรับสารจากส่ือใหม่ดว้ยวิธีการรับกล่ิน (ดม) พบวา่เกินคร่ึงของกลุ่ม
ตวัอยา่งมีพฤติกรรมการเลือกเปิดรับสารจากส่ือใหม่ดว้ยวธีิการรับกล่ิน คิดเป็นร้อยละ 56.2 ผูว้ิจยัถามวา่ 
คุณเลือกเปิดรับส่ือจากการอุปโภคบริโภค เช่น การใชเ้ลือกใชก้ล่ินน ้ าหอม หรือหมายรวมถึงการล้ิมรส
สัมผสัทางจมูกเป็นประจ าหรือไม่ 

5. พฤติกรรมการเลือกเปิดรับสารจากส่ือใหม่ด้วยวิธีการสัมผสั (กาย) พบว่าส่วนใหญ่กลุ่ม
ตวัอยา่งมีพฤติกรรมการเลือกเปิดรับสารจากส่ือใหม่ดว้ยวธีิการสัมผสั คิดเป็นร้อยละ 66.86 ผูว้ิจยัถามวา่ 
คุณเลือกเปิดรับส่ือจากการใช้ประสบการณ์ร่วม โดยการทดลองใช้การเลือกใช้สินค้าอุปโภคและ
บริโภคโดยการสัมผสั เช่น การจบัพื้นผิวของผลิตภณัฑ์สินคา้ ขรุขระ เรียบ มนัวาว เป็นตน้ เป็นประจ า
หรือไม ่

และเม่ือน ามาจดัเป็นคะแนนพฤติกรรมการเลือกเปิดรับสารจากส่ือใหม่ พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วน
ใหญ่ท่ีอาศยัอยูใ่นเขตพื้นท่ีอ าเภอเมืองปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี มีพฤติกรรมการเลือกเปิดรับสารจาก
ส่ือใหม ่คิดเป็นร้อยละ 74.50 (ผูว้จิยัเลือกพิจารณาจากกลุ่มตวัอยา่งตอ้งพฤติกรรมการเลือกเปิดรับสารจาก
ส่ือใหม ่โดยเลือกรับสารผา่นโสตประสาทครบทั้ง 5 ดา้นเป็นประจ า คือ การรับชม การรับฟัง การบริโภค 
การรับกล่ิน และการสัมผสั จึงจะถือวา่มีพฤติกรรมการเลือกเปิดรับสารจากส่ือใหม่) ซ่ึงในพฤติกรรมการ
เลือกเปิดรับสารจากส่ือใหม่ของกลุ่มตวัอย่างนั้นสามารถอธิบายไดว้่า “ส่ือใหม่” มีความจ าเป็นต่อการ
ด าเนินชีวิตประจ าวนั หรืออาจกล่าวไดว้่ามีอิทธิพลต่อการเลือกรับข่าวสาร ฉะนั้นย่อมส่งผลต่อการเลือก
ปฏิบติั การเลียนแบบพฤติกรรมตามส่ือใหม่ กระบวนความคิดเชิงสร้างสรรค ์ดว้ยค าถามท่ีสอบถามนั้นเป็น
การบอกนยัส าคญัของส่ือใหม่วา่มีผลดีและผลเสียควบคู่กนัไปดว้ย ประเด็นส าคญัอยูท่ี่การเลือกเปิดรับสาร
จากส่ือใหม่นั้นมีความน่าสนใจกว่า มีรูปแบบท่ีน่าต่ืนเตน้ทา้ทาย มีเทคนิคในการน าเสนอท่ีสามารถโน้ม
นา้วใจผูท่ี้พบเห็นไดเ้ป็นอยา่งดี อีกทั้งในปัจจุบนัประชาชนสามารถเขา้ถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ การติดต่อ
กบัหน่วยงานต่างๆ ทั้งจากภาครัฐและเอกชนมีความสะดวกรวดเร็ว เช่น การติดต่อผ่านโปรแกรม Facebook 
หรือ Instargram เป็นตน้ ซ่ึงในการเลือกเปิดรับสารจากส่ือใหม่นั้นประชาชนควรจะตอ้งมีการวิเคราะห์ถึง
ผลกระทบท่ีตามมาด้วย เพราะนอกจากจะให้ความสะดวกสบายแล้ว แต่อาจจะเป็นช่องทางการก่อ
อาชญากรรมของผูก่้อการร้ายไดอี้กดว้ย  
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3. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเลือกเปิดรับสารจากส่ือใหม่ของประชาชนในเขตพืน้ที่อ าเภอ
เมืองปทุมธานี จังหวดัปทุมธานี 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล (Analysis Results) กล่าวไดว้า่การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกทวิภาค
แบบพหุ ท าทราบว่าตวัแปรอิสระทั้งหมดสามารถร่วมกนัอธิบายถึงความสัมพนัธ์ต่อการเลือกเปิดรับ
สารจากส่ือใหม่ได้ร้อยละ 18.0 และเม่ือควบคุมตัวแปรอิสระตัวอ่ืนๆ พบว่าตัวแปรอิสระท่ีมี
ความสัมพนัธ์ต่อการเลือกเปิดรับสารจากส่ือใหม่ของประชาชนในเขตพื้นท่ีอ าเภอเมืองปทุมธานี 
จงัหวดัปทุมธานีอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 มีตวัแปร 5 ตวัแปร ไดแ้ก่ ตวัแปรเพศ ระดบัการศึกษา 
ฐานะทางเศรษฐกิจ กลุ่มเพื่อน และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ ฉะนั้นจึงอธิบายไดว้า่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมี
คุณลกัษณะดงักล่าวยอ่มมีแนวโนม้ท่ีจะเลือกเปิดรับสารจากส่ือใหม่ค่อนขา้งมาก เน่ืองจากคุณลกัษณะ
ดังกล่าวมีความสอดคล้องและส่งผลสัมพนัธ์กัน เช่น ความแตกต่างของเพศอนัเน่ืองมาจากความ
ตอ้งการรับรู้ข่าวสารแต่ละเพศไม่เหมือนกนัและมีระดบัความถ่ีของการเลือกรับสารแตกต่างกนั หากดูท่ี
ระดบัการศึกษายงัสามารถอธิบายไดว้า่ผูท่ี้มีการศึกษาสูงยอ่มจะมีทศันคติท่ีดีต่อการเลือกเปิดรับข่าวสาร
จากส่ือใหม่ไดอ้ย่างตรงความประสงค์ของตน และเม่ือมาดูจากฐานะทางเศรษฐกิจย่อมกล่าวไดว้่าผูท่ี้
ก  าลงัซ้ือยอ่มท าใหเ้กิดการไดรั้บข่าวสารใหม่ๆ เป็นผูท่ี้มีโอกาสอยูเ่สมอ กลุ่มเพื่อนและเทคโนโลยีก็เป็น
ส่วนท่ีส าคญัต่อการเลือกตดัสินใจการรับรู้ข่าวสาร จึงสรุปไดว้า่ตวัแปรทั้ง 5 ตวัแปรสามารถช่วยเพิ่ม
อ านาจการตดัสินใจต่อการเลือกเปิดรับข่าวสารจากส่ือใหม่ไดเ้ป็นอยา่งดี เพราะการเลือกเปิดรับสารจาก
ส่ือใหม่นั้นเป็นโอกาสท่ีเอ้ือต่อการด ารงชีวิตและช่วยให้รับรู้ข่าวสารจากท่ีอ่ืนๆ ไดอ้ย่างรวดเร็ว เพิ่ม
ทกัษะและความรู้ สร้างความเขา้ใจต่อส่ิงอ่ืนท่ีไดรั้บจากสาร และเพิ่มทศันคติปรับแนวความคิดให้ทนั
ต่อสถานการณ์ไดต้ลอกเวลา และนอกจากจะเพิ่มโอกาสทางดา้นเศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรมแลว้ ยงั
มีส่วนช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวติในสังคมใหดี้ยิง่ข้ึน 
 
อภิปรายผล 

จากผลการวิจยัท าให้พบว่า เพศมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกเปิดรับสารจากส่ือใหม่ 
ดว้ยเหตุท่ีอาจกล่าวไดว้า่การเลือกเปิดรับสารนั้นมีเหตุผลท่ีหลากหลายของความตอ้งในแต่ละเพศท่ีไม่
เหมือนกันและผสมกับยุคสมยัท่ีมีการเช่ือมโยงของนวตักรรมใหม่ๆ ท าให้ง่ายต่อการเลือกเปิดรับ
ข่าวสาร ฉะนั้นความตอ้งการเสพข่าวสารหรือเลือกรับข่าวสารจึงไม่เหมือนกนัเท่าท่ีควร และในบางมุม
ข่าวสารมีการสร้างข้ึนมาเฉพาะกลุ่ม/เพศซ่ึงท าให้เกิดความแตกต่างกนัออกไป ซ่ึงสอดคล้องกบัผล
การศึกษาของ ปรมะ สตะเวทิน (2546; 114) ท่ีกล่าววา่ไม่ว่าทั้งเพศชายและเพศหญิงนั้นย่อมมีความ
แตกต่างกนัทั้งในเร่ืองความคิด ค่านิยม และทศันคติ ดงันั้นจึงมีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกเปิดรับ
ข่าวสารท่ีแตกตางกนั 

ในงานวจิยัยงัพบวา่ ระดบัการศึกษามีความสัมพนัธ์ต่อการเลือกเปิดรับสารจากส่ือใหม่ นบัเป็น
อีกหน่ึงเหตุผลเม่ือพิจารณากลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัชั้นปริญญาตรี อาจจะกล่าวไดว้า่
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ในช่วงระหวา่งการศึกษาระดบัน้ีจะมีการใชง้านและเปิดรับข่าวสารจากส่ือค่อนขา้งมาก และถา้ยิ่งเป็น
ส่ือใหม่ท าใหเ้กิดความสะดวกสบายและสามารถน าขอ้มูลข่าวสารท่ีตอ้งการหามาอยา่งรวดเร็วดว้ยแลว้
ย่อมส่งผลท าให้ผูบ้ริโภคผ่านส่ือใหม่เกิดความพึงพอใจเป็นอย่างมาก เช่น การคน้หาขอ้มูลเพื่อท า
รายงาน ช่องทางการติดตามข่าวสมคัรงาน การติดต่อกบัหน่วยงานต่างๆ ซ่ึงมีความจ าเป็นตอ้งใช้ส่ือ
ใหม่อยูต่ลอดเวลาเพื่อเอ้ืออ านวยความสะดวกในทุกดา้นและดว้ยเหตุท่ีตอ้งพบเจอข่าวสารผา่นส่ือใหม่
จึงท าให้ผูบ้ริโภคท่ีมีระดับการศึกษาสูงจะต้องคิดเพื่อไตร่ตรองก่อนการตัดสินใจอยู่เสมอ ซ่ึงยงั
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ De Fleur (1970) ท่ีสะทอ้นให้เห็นว่าผูท่ี้มีระดบัการศึกษาสูงหรือผูท่ี้มีวุฒิ
ภาวะ ย่อมมีกระบวนการความคิดโดยใช้การวิเคราะห์อย่างมีเหตุมีผลควบคู่กนัไปก่อนท่ีจะตดัสินใจ
เลือกเปิดรับข่าวสาร  

อีกทั้งในงานวิจยัยงัพบว่า ฐานะทางเศรษฐกิจมีความสัมพนัธ์ต่อการเลือกเปิดรับสารจากส่ือ
ใหม่ ดว้ยบุคคลท่ีมีฐานก าลงัซ้ือทั้งจากในยุคอดีตและยิ่งโลกในปัจจุบนัการมีก าลงัซ้ือย่อมมีโอกาสได้
พบทางเลือกท่ีหลากหลาย และด้วยความได้เปรียบน้ีย่อมจะได้การคดัสรรส่ิงท่ีดีกว่าเพื่อหาความ
เหมาะสมให้กบัตนเอง ซ่ึงยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ De Fleur (1970) ผูมี้รายไดสู้งหรือฐานะทาง
เศรษฐกิจดีกวา่มีความตระหนกัในการเลือกเปิดรับส่ือ มีความไตร่ตรอง และไม่เช่ือข่าวสารท่ีมาจากส่ือ
เท่านั้น 

เม่ือพิจารณาจากงานวิจยัคร้ังน้ียงัพบวา่ กลุ่มเพื่อนมีความสัมพนัธ์ต่อการเลือกเปิดรับสารจาก
ส่ือใหม ่อาจจะกล่าวไดว้า่กลุ่มตวัอยา่งเป็นผูท่ี้มีอายุระหวา่ง 15 – 30 ปี ยงัอยูใ่นช่วงแห่งการพึ่งพาอาศยั
จากเพื่อน และเป็นช่วงวยัท่ีต้องศึกษาหาความรู้และอยู่กับเพื่อน จึงท าให้มีอิทธิพลต่อการเลือกรับ
ข่าวสาร ซ่ึงสอดคลอ้งการงานวิจยัของ กาญจนา แกว้เทพ และ นิคม ชยัขุนพล (2556: 170-171) ท่ีกล่าว
ว่า ในช่วงวยัท่ีก าลงัศึกษาหรือผูท่ี้อยู่ในวยัเรียนจะเป็นช่วงวยัท่ีมีความสนุกสนาน มีการใช้ชีวิตอยู่
ร่วมกบัเพื่อนกนัเป็นกลุ่ม และเป็นวยัท่ีผา่นประสบการณ์มาพร้อมกนัพบเจอปัญหาและร่วมแกไ้ขปัญหา
ไปพร้อมกนั จึงท าให้มีความสนิทสนมและเห็นอกเห็นใจในส่ิงท่ีเพื่อนก าลงักระท าหรือการเลือกท า
กิจกรรมต่างๆ ตามเพื่อน  

นอกจากน้ียงัพบวา่ การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศมีความสัมพนัธ์ต่อการเลือกเปิดรับสารจากส่ือ
ใหม่ เน่ืองจากกลุ่มตวัอยา่งเป็นผูว้ยัก าลงัศึกษาและวยัเร่ิมตน้การท างาน จึงอาจจะกล่าวไดว้า่ยงัเป็นวยั
แห่งการเรียนรู้เพื่อศึกษาตามความตอ้งการท่ีอยากจะเห็น การคน้หาค าตอบส าหรับช่วงชีวิต ประกอบทั้ง
ในยคุปัจจุบนัมีววิฒันาการดา้นเทคโนโลยใีหค้วามสะดวกสบายและรวดเร็ว อาทิ การเช่ือมอินเตอร์เน็ต
ผา่นคอมพิวเตอร์/โทรศพัทมื์อถือคน้ควา้หาขอ้มูลเพื่อท ารายงาน หรือแมก้ระทัง่การสมคัร ซ่ึงสอดคลอ้ง
การงานวิจยัของ กาญจนา แก้วเทพ และ นิคม ชัยขุนพล (2556: 170-171) ท่ีกล่าวว่า กลุ่มเยาวชน
ประกอบดว้ย นกัเรียน/นกัศึกษา และก าลงัอยูใ่นช่วงการเจริญเติบโตเป็นวยัหนุ่มสาว ยงัไม่มีภาระมาก
นกัหรือกล่าวไดว้า่เป็นวยัท่ียงัไม่ตอ้งรับผิดชอบอะไรมากเป็นพิเศษนอกจากการเล่าเรียน ฉะนั้นในการ

DP
U



เลือกเปิดรับข่าวสารจะเป็นการคน้หาขอ้มูลการเรียน การท่องเท่ียวตามกลุ่มเพื่อนซ่ึงจะเป็นการเลือก
ข่าวสารเฉพาะดา้น ไมไดม้องถึงรูปแบบความส าคญัของข่าวสารมากนกั  

จากงานวจิยัคร้ังน้ีกล่าวสรุปไดว้า่ กลุ่มตวัอยา่งของประชาชนในเขตพื้นท่ีอ าเภอเมืองปทุมธานี 
จงัหวดัปทุมธานีพบว่า มีพฤติกรรมการเลือกเปิดรับสารจากส่ือใหม่ ซ่ึงพิจารณาจากการสอบถาม
พฤติกรรมการเลือกเปิดรับสารผา่นส่ือใหม่ผา่นโสตประสาททั้ง 5 ดา้นโดยเลือกเปิดรับข่าวสารจากส่ือ
ใหม่เป็นประจ า ซ่ึงส่งผลต่อการรับรู้และการสร้างความเขา้ใจข่าวสารท่ีไดรั้บเป็นอย่างดี ฉะนั้นหาก
ผูรั้บสารมีการกระบวนคิดหรือรู้จกัการวิเคราะห์ข่าวสารท่ีไดรั้บอยา่งสม ่าเสมอจะช่วยท าให้ผูรั้บสารมี
กระบวนการความคิดท่ีดีข้ึนหรือรู้เท่าทนัส่ือ ซ่ึงจากพฤติกรรมการเลือกเปิดรับสารเหล่าน้ีเป็นไปตาม
แนวคิดของ Klapper, J.T. (1960: 19-25) ท่ีกล่าววา่ ขั้นตอนหรือกระบวนการเลือกรับข่าวสารนั้นคือ
เคร่ืองกรองข่าวสารในการรับรู้ของผูรั้บสาร ซ่ึงจะมีกระบวนการ 4 ขั้น คือ 1) การเลือกเปิดรับ 
(Selective Exposure) 2) การเลือกให้ความสนใจ (Selective Attention) 3) การเลือกรับรู้และ
ตีความหมาย(Selective Perception and Interpretation) และ 4) การเลือกจดจ า (Selective Retention) 
และยงัสอดคลอ้งตามแนวคิดเก่ียวกบัการเปิดรับส่ือ (Media Exposure) ตามท่ี Wilbur Schramm (1970: 
350) กล่าวไวว้่า การท่ีผูรั้บสารจะตดัสินใจเลือกเปิดรับข่าวสารนั้นมาจากความสนใจของผูรั้บสาร 
นอกจากน้ียงัมีประเด็นในเร่ืองของเน้ือหาข่าวสารด้วย อน่ึงหากมีการเข้าถึงข่าวสารจะยิ่งเพิ่ม
ความส าเร็จของการส่ือสาร ยอ่มจะส่งผลให้เกิดความรู้และความเขา้ใจ ทศันคติและพฤติกรรมตามท่ีผู ้
ส่งสารต้องการ ฉะนั้ นการเลือกเปิดรับข่าวสารจากส่ือใหม่จะต้องใช้กระบวนการพร้อมอาศัย
ประสบการณ์ท่ีไดรั้บมาช่วยพิจารณาข่าวสารนั้นใหม้ากยิง่ข้ึน 
 
ข้อเสนอแนะ  
 1. ขอ้เสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการน าผลการศึกษาคน้ควา้ไปใช้ 

การท าวจิยัคร้ังน้ี นบัเป็นการสร้างฐานขอ้มูลชุดปฐมภูมิ สามารถน าไปต่อยอดในการพฒันา
งานวิจยัทางดา้นนิเทศศาสตร์และการส่ือสาร หรือจะน าไปประยุกตใ์ชร่้วมกบัศาสตร์ในสาขาอ่ืนๆ ได้
อีกดว้ยโดยใชห้ลกัการส่ือสารอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม  
 2. ขอ้เสนอแนะเพื่อการศึกษาคน้ควา้คร้ังต่อไป 

การท าวิจยัเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกทั้งในแวดวงผูท้  างานดา้นนิเทศศาสตร์ เช่น 
วงการบนัเทิง(ผูก้  ากบั/นกัแสดง/ผูเ้ขียนบทละคร) คณาจารยห์รือนกัวิชาการ และประชาชนทัว่ไป เพื่อ
ศึกษาหาประเด็นดา้นผลกระทบจากส่ือใหม่ หรือคน้หาแนวทางแกปั้ญหาการส่ือสารรูปแบบการเสนอ
ข่าวสารผา่นส่ือใหม่ รวมไปถึงการเฝ้าระวงัผลกระทบจากส่ือใหม่ เป็นตน้ 
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ปัจจัยทีม่ผีลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือเส้ือผ้ามอืสองของประชาชนในเขตดอนเมอืง 

FACTORS INFLUENCING USED CLOTHES BUYING DECSIONS OF PEOPLE 
IN DONMUANG AREA 

 
จิรเดช  สมจิตรนึก 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) เพื่อศึกษาปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อ
กระบวนการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้มือสองของประชาชนในเขตดอนเมือง 2) เพื่อศึกษาปัจจยัด้านกลุ่ม
อา้งอิงท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้มือสองของประชาชนในเขตดอนเมือง3) เพื่อศึกษา
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑท่ี์มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้มือสองของประชาชนในเขตดอนเมือง 4) 
เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปัจจยัด้านกลุ่มอา้งอิง และปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลต่อการต่อกระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ส ามือสองของประชาชนในเขตดอนเมือง กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังน้ีคือ ศึกษาจาก
ประชาชนในเขตดอนเมืองท่ีเคยซ้ือเส้ือผา้มือสอง จ านวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ 
แบบสอบถาม การวิเคราะห์ขอ้มูลใชโ้ปรแกรมสถิติส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ค่าสถิติ
พื้นฐาน และทดสอบสมมติฐานดว้ยการใชส้มการถดถอยพหุคูณ  
 ผลการวจิยัพบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มีอายุระหวา่ง 21-30 ปี สถานภาพโสด 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000-10,500 บาท ระดบัการศึกษาปริญญาตรี อาชีพส่วนใหญ่เป็นลูกจา้งเอกชน/
พนกังานบริษทั 1) ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้
มือสองของประชาชนในเขตดอนเมืองยกเวน้ อาชีพแตกต่างกนัมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้
มือสองของประชาชนในเขตดอนเมือง ดา้นการคน้หาขอ้มูล แตกต่างกนั 2) ปัจจยักลุ่มอา้งอิงมีผลต่อ
กระบวนการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้มือสองของประชาชนในเขตดอนเมืองโดยภาพรวม แต่ไม่มีผลดา้นการ
รับรู้ความตอ้งการหรือปัญหา 3) ปัจจยัผลิตภณัฑ์มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้มือสองของ
ประชาชนในเขตดอนเมืองทั้งโดยภาพรวมและรายด้าน 4) ปัจจยัด้านกลุ่มอ้างอิง และปัจจยัด้าน
ผลิตภณัฑมี์ผลต่อการต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้มือสองของประชาชนในเขตดอนเมือง 
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Abstract 
  The research had objectives to study whether 1. demographic factors, 2. reference group, 
and 3. product factors influenced used clothes buying decision of people in Donmuang Area, and to 
compare reference groups and product factors  influencing used clothes buying decision of people in 
Donmuang Area. The sample group consisted of 400 people having bought used clothes in Donmuang 
Area. The instrument was questionnaires and the data were analyzed through SPSS to obtain basic 
statistic values and Multiple Regression was used for hypotheses testing.  

  The findings revealed that the majority of sample group was single female customers, aged 
21 - 30  years with 10,000 - 10,500 baht monthly income. They had a bachelor’s degree and were 
employees of a private sector or a company. From the analysis, it was found that (1) people with 
different demographic factors had no differences in used clothes buying decisions. Except occupation, 
people with different occupation had differences in used clothes buying decisions. (2) Reference groups 
generally influenced used clothes buying decisions. However, reference group factor didn’t influenced 
the awareness of demand or problems. (3) Product factors influenced used clothes buying decisions in 
both overall and each aspect. (4) Both reference group factor and product factor influenced used clothes 
buying decisions of people in Donmuang area.  

Keyword : REFERENCE GROUP/ PRODUCT FACTOR/ AND BUYING DECISIONS 
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บทน า 

 สินคา้มือสองมีจ าหน่ายมาตั้งแต่เม่ือใดนั้นไม่ปรากฏชดัเจนในต่างประเทศ ตลาดขายของเก่า
ไดรั้บความนิยมค่อนขา้งมาก โดยเฉพาะตามเมืองใหญ่ ๆ ในยุโรป เรียกวา่ Flea market บา้ง หรือ Car 
boot sale หรือ Garage sale บา้ง สินคา้ท่ีน ามาขายรวมกนัอยูใ่นตลาดเดียวกนัจะมีความหลากหลาย ทั้ง
เ ส้ือผ้า  รองเท้า  กระเป๋า เคร่ืองเรือน หนังสือ เคร่ืองแก้ว นาฬิกา เคร่ืองหนัง เคร่ืองประดับ 
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ฯลฯ ต่อมา ในช่วงท่ีภาวะเศรษฐกิจไทยถดถอยราวปี พ.ศ. 2539- 2540 ชนชั้นกลางท่ี
ไดรั้บผลกระทบมากท่ีสุดจากการตกงานหรือมีรายไดล้ดลง ก็ปรับตวัหาทางออกทางเศรษฐกิจวิธีหน่ึง 
ดว้ยการจดัใหมี้ตลาดนดัรูปแบบใหม่ท่ีเรียกวา่ “เปิดทา้ยรถขายของ” หรือ “ตลาดนดัคนเคยรวย” โดยได้
แนวคิดมาจากต่างประเทศ ลกัษณะส าคญัของตลาดนดัรูปแบบน้ีคือ ขายสินคา้มือสอง ซ่ึงเป็นของท่ีผา่น
การใชง้านหรือไม่ไดใ้ช้ประโยชน์แลว้ของผูค้า้มาจ าหน่ายต่อ ผูท่ี้น าของมาจ าหน่ายนั้นมกัจะมีฐานะดี 
หรือเคยมีฐานะดีมาก่อน สินคา้ท่ีน ามาจ าหน่ายจึงเป็นของคุณภาพดี ติดยี่ห้อ ติดแบรนด์เนม แต่ราคาจะ
ต ่ากวา่ทอ้งตลาดมาก เช่น เส้ือผา้ รองเทา้ กระเป๋า นาฬิกา หมวก เคร่ืองประดบั ฯลฯ ท าให้ผูบ้ริโภคกลุ่ม
อ่ืน ๆ ท่ีมิใช่ผูมี้รายได้น้อยเพียงกลุ่มเดียว มีความกล้าและคุ้นเคยท่ีจะซ้ือของท่ีผ่านการใช้มาแล้ว 
นอกจากเป็นการขยายฐานผูบ้ริโภคสินคา้มือสองให้ขยบัข้ึนมาครอบคลุมชนชั้นกลางแล้ว ตลาดนัด
ประเภทน้ีไดรั้บความนิยมและขยายตวัอยา่งรวดเร็วต่อเน่ืองมาถึงปัจจุบนั จนกลายเป็นตลาดนดัถาวร ท่ี
รวมเอาร้านสินคา้ใหม่เขา้ไปดว้ยเป็นหลกั ส่วนสินคา้มือสองเองก็พฒันาจากของท่ีน ามาจากบา้นผูค้า้ 
ไปเป็นสินคา้ท่ีหาซ้ือมาจากแหล่งอ่ืนผสมผสานกนั เพราะของท่ีตวัเองมีอยูไ่ม่พอขาย  
  เน่ืองจากผูว้ิจยัประกอบธุรกิจเก่ียวกบัเส้ือผา้ส าเร็จรูปและได้ประสบกบัปัญหาท่ีกล่าวมา
ขา้งตน้ จึงสนใจท่ีจะศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัธุรกิจเส้ือผา้มือสองเพื่อท่ีจะน าเอาประโยชน์ท่ีไดรั้บมาลงทุน
ขยายช่องทางในการท าธุรกิจเพิ่มข้ึนในเขตดอนเมือง และเพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้เพิ่มมากข้ึน
 จากความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา จึงท าให้ผูว้ิจยัสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อ
กระบวนการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้มือสองของประชาชนในเขตดอนเมืองซ่ึงเป็นกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 
เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีสามารถน ามาเป็นแนวทางเพื่อการวางแผนธุรกิจในอนาคตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้มือสองของ
ประชาชนในเขตดอนเมือง 
 2. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นกลุ่มอา้งอิงท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้มือสองของ
ประชาชนในเขตดอนเมือง 
 3. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นผลิตภณัฑท่ี์มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้มือสองของ
ประชาชนในเขตดอนเมือง 
 4. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปัจจยัดา้นกลุ่มอา้งอิง และปัจจยัดา้นผลิตภณัฑท่ี์มีผลต่อการต่อ
กระบวนการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ส ามือสองของประชาชนในเขตดอนเมือง 
 
สมมติฐานของการวจัิย 
 1. ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้มือสอง
ของประชาชนในเขตดอนเมืองแตกต่างกนั 
 2. ปัจจยัดา้นกลุ่มอา้งอิงมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้มือสองของประชาชนใน
เขตดอนเมือง 
 3. ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑมี์ผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้มือสองของประชาชนใน
เขตดอนเมือง 
 4. ปัจจยัดา้นกลุ่มอา้งอิง และปัจจยัดา้นผลิตภณัฑมี์ผลต่อการต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือ
เส้ือผา้มือสองของประชาชนในเขตดอนเมือง   
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กรอบแนวคิดในการวจัิย 
ตวัแปรอิสระ     ตวัแปรตาม 

 
 
 
v 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1-2  กรอบแนวคิดในการวจิยั  
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากการวจัิย 
 1.  เพื่อใหท้ราบถึงปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ กลุ่มอา้งอิง และผลิตภณัฑ ์ท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้มือสองของประชาชนในเขตดอนเมือง 
 2.  เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผูป้ระกอบการ ในการวางแผนประกอบธุรกิจเส้ือผา้มือสอง เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค โดยการน าขอ้มูลท่ีไดม้าใชเ้พื่อเป็นประโยชน์ในการวางแผน
ธุรกิจในอนาคต 
 

ประชากรศาสตร์ 
1.  เพศ 
2.  อาย ุ
3.  ลกัษณะครอบครัว 
4.  รายได ้ 
5.  การศึกษา  
6.  อาชีพ 
(ศิริวรรณ เสรีรัตน,์ 2550) 

 

กระบวนการการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้มือสอง 
1.  การรับรู้ความตอ้งการหรือปัญหา  
2.  การคน้หาขอ้มูล  
3.  การประเมินทางเลือก  
4.  การตดัสินใจซ้ือ 
(Blackwell, Miniaed, & Engel, 2006) 

กลุ่มอา้งอิง 
1.  การเป็นสมาชิก 
2.  ระดบัการติดต่อสมัพนัธ์ 
3.  ความน่าดึงดูดใจ 
(Quester et al., 2007) 

ผลิตภณัฑ ์
1.  ประโยชน์หลกั 
2.  รูปลกัษณ์ของผลิตภณัฑ ์
3.  ผลิตภณัฑท่ี์คาดหวงั 
4.  ผลิตภณัฑค์วบ 
5.  ศกัยภาพผลิตภณัฑ ์
(Kotler, & Keller, 2009) DP
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ขอบเขตของการวจัิย 
 1.  ขอบเขตดา้นประชากร  ศึกษาจากประชาชนในเขตดอนเมืองท่ีมีความตอ้งการซ้ือ หรือ
ก าลงัตดัสินใจท่ีจะซ้ือเส้ือผา้มือสอง 
 2.  ขอบเขตดา้นเน้ือหา ประกอบดว้ยขอ้มูลตวัแปรดงัน้ี 
  2.1  ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ 
   2.1.1  ปัจจยัประชากรศาสตร์ (Demographic segmentation) ประกอบดว้ย 
    2.1.1.1  อาย ุ(Age)  
    2.1.1.2  เพศ (Sex) 
    2.1.1.3  ลกัษณะครอบครัว (Marital status) 
    2.1.1.4  รายได ้(Income) 
    2.1.1.5  การศึกษา (Educatoin)   
    2.1.1.6  อาชีพ (Occupation) 
   2.1.2  กลุ่มอา้งอิง (Referencegroup) ไดแ้ก่ 
    2.1.2.1  การเป็นสมาชิก (Membership) 
    2.1.2.2  ระดบัการติดต่อสัมพนัธ์ (Dregree of contact) 
    2.1.2.3  ความน่าดึงดูดใจ (Actraction) 
   2.1.3  ผลิตภณัฑ ์(Product) ไดแ้ก่ 
    2.1.3.1  ประโยชนห์ลกั(Core benefit) 
    2.1.3.2  ส่วนประสมและคุณภาพบริการ (Services mix and quality) 
    2.1.3.3  รูปแบบของผลิตภณัฑ ์(Tangible product) 
    2.1.3.4  ผลิตภณัฑท่ี์คาดหวงั (Expected product) 
    2.1.3.5  ผลิตภณัฑค์วบ (Augmented product) 
     2.1.3.6  ศกัยภาพของผลิตภณัฑ ์(Potential product) 
 2.2  ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ไดแ้ก่กระบวนการตดัสินใจซ้ือ ประกอบดว้ย 
    2.2.1  การรับรู้ความตอ้งการหรือปัญหา (Need/ problem recognition) 
    2.2.2  การคน้หาขอ้มูล (Information search) 
    2.2.3  การประเมินทางเลือก (Evaluation of alternatives) 
    2.2.4  การตดัสินใจซ้ือ (Purchase decision) 
 3.  ขอบเขตดา้นพื้นท่ี พื้นท่ีในเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 
 4.  ขอบเขตดา้นระยะเวลา นบัตั้งแต่ เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนตุลาคม พ.ศ. 2556  

DP
U



 
 

 
ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 แนวคิดทฤษฎเีกีย่วกบัประชากรศาสตร์ 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550, หนา้ 57-59) กล่าววา่ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ประกอบดว้ย 
อาย ุเพศ ขนาดครอบครัว สถานภาพครอบครัว รายได ้อาชีพ การศึกษา เหล่าน้ีเป็นเกณฑท่ี์นิยมใชใ้น
การแบ่งส่วนการตลาด ลกัษณะประชากรศาสตร์เป็นส่ิงส าคญั และสถิติท่ีวดัไดข้องประชากรท่ีช่วย
ก าหนดตลาดเป้าหมาย รวมทั้งง่ายต่อการวดัมากกวา่ตวัแปรอ่ืน  
 แนวคิดทฤษฎเีกีย่วกบักลุ่มอ้างองิ   
 กลุ่มอา้งอิง (Reference group) หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มท่ีอิทธิพลอยา่งมากต่อพฤติกรรมของ
บุคคลหน่ึง ๆ (Blackwell et al., 2006) โดยมุมมองหรือค่านิยมของกลุ่มอา้งอิงถูกน าไปใชเ้ป็นแนวทาง
ส าหรับการแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ของบุคคล (Quester et al., 2007) กลุ่มอา้งอิงอาจเป็นไดท้ั้งบุคคล 
เช่น ดารา นกัการเมือง หรือผูท่ี้มีช่ือเสียงอ่ืน ๆ หรือเป็นกลุ่มบุคคล ไดแ้บ่งประเภทของกลุ่มอา้งอิง 
อาจท าไดโ้ดยอาศยัเกณฑ ์3 ประการคือ  
 1.  การเป็นสมาชิก (Membership)   
 2.  ระดบัการติดต่อสัมพนัธ์ (Dregree of contact)  
 3.   ความน่าดึงดูดใจ (Actraction)  
 
 
 แนวคิดทฤษฎเีกีย่วกบัผลติภัณฑ์ 
 ปณิศา ลญัชานนท ์ (2548) ผลิตภณัฑ ์(Product) เป็นท่ีส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจเพื่อตอบสนอง
ความจ าเป็นหรือความตอ้งการของผูบ้ริโภคเพื่อใหผู้บ้ริโภคเกิดความพึงพอใจ โดยผูบ้ริโภคจะตอ้ง
จ่ายเงินหรือส่ิงมีค่าอ่ืนเป็นการแลกเปล่ียน ส่ิงท่ีเสนอขายน้ีอาจเป็นผลิตภณัฑ ์บริการ ความคิด สถานท่ี 
องคก์ร หรือบุคคลก็ได ้  
 ระดบัของผลิตภณัฑ ์5 ระดบั (Five product level) หมายถึง ลกัษณะต่าง ๆ 5 ประการของ
ผลิตภณัฑป์ระกอบดว้ย  
 1.  ประโยชน์หลกั (Core benefit)  
 2.  รูปแบบของผลิตภณัฑ ์(Tangible product) 
 3.  ผลิตภณัฑท่ี์คาดหวงั (Expected product)  
 4.  ผลิตภณัฑค์วบ (Augmented product)  
 5.  ศกัยภาพของผลิตภณัฑ ์(Potential product)  
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 แนวคิดทฤษฎเีกีย่วกบักระบวนการตัดสินใจซ้ือ  
 ปณิศา มีจินดา (2553, หนา้ 68-83) กระบวนการตดัสินใจซ้ือ (Buying decision making 
process) เป็นขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค ประกอบดว้ย 3 ขั้นตอนหลกั โดยผูบ้ริโภคอาจ
ขา้มหรือสลบัขั้นตอนตามความเหมาะสม ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่กระบวนการซ้ือเร่ิมตน้ตั้งแต่ก่อนการซ้ือ
จริงและยงัส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือดว้ย  
  
งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
 งานวจัิยทีแ่สดงความสัมพนัธ์ระหว่าปัจจัยส่วนบุคคลทีม่ีความสัมพนัธ์ต่อกระบวนการ
ตัดสินใจซ้ือสินค้า  
 ผกาวรรณ ไชยพร (2550) ไดศึ้กษาการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปในห้างดิสเคาทส์โตร์ ใน
จงัหวดัปทุมธานี  
 วนิดา อินนาวา (2552) ได้ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปของ
ผูบ้ริโภค ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  
 สิปปวิชญ์ วงศ์สุวฒัน์ (2555) ได้ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนต์
รูปแบบใหม่ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
 งานวิจัยที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่าปัจจัยกลุ่มอ้างอิงที่มีความสัมพันธ์ต่อกระบวนการ
ตัดสินใจซ้ือสินค้า 
 บงกช รัตนปรีดากุล (2554) ไดศึ้กษาอิทธิพลและบรรทดัฐานกลุ่มอา้งอิงท่ีมีต่อพฤติกรรมการ
ซ้ือสินคา้และบริการออนไลน์ของผูบ้ริโภควยัท างานตอนตน้ 
 ผกายมาศ ตาริชกุล (2552) ได้ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือซอฟต์แวร์
บริหารจดัการพลงังานไฟฟ้า  
 พูนศรี ไหวพริบ (2553) เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ปัจจยั
ทางสังคม ปัจจยัทางวฒันธรรมมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือโทรศพัท์ของนักศึกษาพาณิชยใ์น
จงัหวดัระยอง 
 งานวิจัยที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่าปัจจัยผลิตภัณฑ์ที่มีความสัมพันธ์ต่อกระบวนการ
ตัดสินใจซ้ือสินค้า 
 รวีวรรณ อ านวยชัย (2550) ได้ศึกษาปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และการส่ือสารทางการตลาด  
ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหน้ายี่ห้อง OLAY ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 
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 วรรณวิสา พุมมา (2550) เพื่อการศึกษาปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม
การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑร้์าน Good morning farmhouse  ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 ศรัณยา วฒันนภาเกษม (2553) ได้ศึกษาถึงปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑ์กาแฟส าเร็จรูปเพื่อสุขภาพท่ีอา้งถึงสรรพคุณช่วยในการลดน ้ าหนกั หรือดูแลผิวพรรณของ
ผูบ้ริโภค  
 กิตติโชค แซ่วอ่ง (2553) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑร้์าน  
CP fresh mart ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสระบุรี 
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
 ประชากร คือ ประชาชนในเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 
 กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนในเขตดอนเมืองท่ีเคยซ้ือเส้ือผา้มือสองภายในระยะเวลา 3 เดือน  
 การก าหนดขนาดตัวอย่าง  การศึกษาคร้ัง น้ี  ใช้วิ ธีการเ ลือก ลุ่มตัวอย่างแบบกรณี 
ไม่ทราบจ านวนประชากร (Known) ซ่ึงผูว้จิยัใชว้ธีิการก าหนดวธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบไม่ใช ้
ความน่าจะเป็น (Non-probability sampling techniques) และใชก้ารค านวณตามสูตรของ Cochran (1997 
อา้งถึงใน ธีระวฒิุ เอกะกุล, 2543) ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 384 คน ซ่ึงใชเ้ป็นตวัแทนของประชากร
ท่ีศึกษาคร้ังน้ี แต่เพื่อป้องกนัความผดิพลาด ผูว้จิยัจึงท าการเก็บกลุ่มตวัอยา่ง 420 คน 
 
 วธีิการคัดเลอืกตัวอย่าง ใชก้ารสุ่มตวัอยา่ง 3 แบบ คือ 

-   แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) 
-   การสุ่มตวัอยา่งแบบชั้นภูมิ (Stratified random samping) 
-   แบบตามสะดวก/วจิารณญาณ (Convenience/ judgmental sampling) 

 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
 ในการศึกษาคร้ังน้ีเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ แบบสอบถาม 
(Questionnaire) ซ่ึงใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งโดยผูว้จิยัสร้างข้ึน จากการศึกษาคน้ควา้
จากหนงัสือ เอกสารต่าง ๆ ซ่ึงแบบสอบถามน้ีประกอบดว้ยค าถามแบบเลือกตอบ (Choice) และแบบให้
คะแนน (Rating) โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 5 ส่วนดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 เป็นค าถามคดักรอง 
 ส่วนท่ี 2  เป็นค าถามท่ีเก่ียวกบัปัจจยัประชากรศาสตร์ 
 ส่วนท่ี 3 เป็นค าถามท่ีเก่ียวกบัปัจจยัดา้นกุล่มอา้งอิง 
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 ส่วนท่ี 4 เป็นค าถามท่ีเก่ียวกบัปัจจยัผลิตภณัฑ์ 
 ส่วนท่ี 5 กระบวนการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้มือสอง  
 
การจัดท าข้อมูลและวเิคราะห์ข้อมูล 

 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบดว้ย  
  2.1  ความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) เพื่ออธิบายค าถามคดักรอง

และลกัษณะขอ้มูลประชากรศาสตร์ ในแบบสอบถามส่วนท่ี 1 และส่วนท่ี 2  
  2.2  ความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard deviation) ใชพ้ิจารณาในแบบสอบถาม ส่วนท่ี 3 ส่วนท่ี 4 และส่วนท่ี 5 ซ่ึงเป็น
ส่วนของข้อมูลด้านปัจจยัท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้มือสองในเขตดอนเมือง ท่ีเป็น
แบบสอบถามมาตราส่วนประเมินค่าแบบ Rating scale  
 สถิติเ ชิงอนุมาน (Inferential statistics) เพื่อทดสอบสมมติฐานท่ีใช้การทดสอบ 
ความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่ม คือ เพศ โดยใช ้Independent sample t-test และ
ในส่วนของการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่างตั้งแต่ 3 กลุ่มข้ึนไป คือ อายุ
สถานภาพ รายได้ การศึกษา และอาชีพ โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way 
analysis of variance) โดยมีการทดสอบความแปรปรวนของขอ้มูลวา่มีความแปรแปรวนเท่ากนัหรือไม่
เท่ากนั โดยพิจารณาจาก Homogeneity of variance test คือ ถา้ขอ้มูลมีความแปรปรวนเท่ากนัจะท าการ
ทดสอบสมมติฐานโดยใช้ One-way ANOVA F-test และเปรียบเทียบเชิงซ้อนรายคู่โดย Least 
significance difference (LSD) แต่ถา้ขอ้มูลมีความแปรปรวนไม่เท่ากนัจะท าการทดสอบสมมติฐานโดย
ใช ้Brown-Forsythe และเปรียบเทียบเชิงซ้อนรายคู่โดย Dunnett’s T3 และทดสอบความสัมพนัธ์ของ
ปัจจยัท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้มือของประชาชนในเขตดอนเมือง โดยใชส้ถิติทดสอบ
แบบสมการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ Multiple  linear regression 
 
สรุปผลการวจัิย 
  1.  จากการศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้มือสอง
ของประชาชนในเขตดอนเมืองพบวา่ ท่ีระดบันยัส าคญั ทางสถิติ 0.05 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ส่วน
ใหญ่ไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้มือสองของประชาชนในเขตดอนเมือง ยกเวน้ อาชีพแตกต่างกนัมี
ผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้มือสองของประชาชนในเขตดอนเมือง ด้านการคน้หาข้อมูล 
แตกต่างกัน และผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21-30 ปี 
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สถานภาพโสด รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000-10,500 บาท ระดบัการศึกษาปริญญาตรี อาชีพส่วนใหญ่
เป็นลูกจา้งเอกชน/พนกังานบริษทั 
 
  2.  จากการศึกษาปัจจยัดา้นกลุ่มอา้งอิงท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้มือสองของ
ประชาชนในเขตดอนเมืองพบว่า ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ปัจจยัดา้นกลุ่มอา้งอิง ท่ีส่งผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้มือสองของประชาชนในเขตดอนเมือง โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 
3.33 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.88 และ สามารถเขียนสมการพยากรณ์กระบวนการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้
มือสองของประชาชนในเขตดอนเมือง ของลูกคา้ เม่ือน าดา้นระดบัการติดต่อสัมพนัธ์ (X1) เขา้สมการ
ไดด้งัน้ี  
   Y =  3.365 + 0.105 (X1)  
 
 3.  จากการศึกษาปัจจยัดา้นผลิตภณัฑท่ี์มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้มือสองของ
ประชาชนในเขตดอนเมืองพบวา่ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑท่ี์ส่งผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้มือสองของประชาชนในเขตดอนเมือง โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 
3.67 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.43 สามารถเขียนสมการพยากรณ์กระบวนการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้มือ
สองของประชาชนในเขตดอนเมือง เม่ือน าดา้นประโยชน์หลกั (X1) ดา้นผลิตภณัฑท่ี์คาดหวงั (X2) 
และดา้นศกัยภาพของผลิตภณัฑ ์(X3) เขา้สมการดงัน้ี  
  Y =  1.982 + 0.166 (X1) + 0.221 (X2) + 0.072 (X3)  
 
 4. จากการศึกษาปัจจยัดา้นกลุ่มอา้งอิง และปัจจยัดา้นผลิตภณัฑมี์ผลต่อการต่อกระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้มือสองของประชาชนในเขตดอนเมืองพบวา่ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ปัจจยั
ดา้น ปัจจยัดา้นกลุ่มอา้งอิง และปัจจยัดา้นผลิตภณัฑท่ี์ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ 
เส้ือผา้มือสองของประชาชนในเขตดอนเมือง สามารถเขียนสมการพยากรณ์กระบวนการตดัสินใจซ้ือ
เส้ือผา้มือสองของประชาชนในเขตดอนเมือง เม่ือน าดา้นกลุ่มอา้งอิง (X1) ดา้นผลิตภณัฑ ์(X2) เขา้
สมการดงัน้ี  
  Y =  1.814 + 0.083(X1) + 0.449 (X2)  
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การอภิปรายผล 
  ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
 จากการศึกษาพบวา่ ปัจจยัประชากรศาสตร์ในดา้น เพศ อาย ุสถานภาพ รายได ้และการศึกษา 
ไม่มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้มือสองของประชาชนในเขตดอนเมือง ทั้งโดยรวมและราย
ดา้นอาชีพมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้มือสองของประชาชนในเขตดอนเมือง ดา้นการคน้หา
ขอ้มูล อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เน่ืองจากเน่ืองจาก จากการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่พบวา่
ดา้นการคน้หาขอ้มูลของกลุ่มนกัเรียน/ นกัศึกษา มีมากกวา่กลุ่มตวัอยา่งลูกจา้งเอกชน/ พนกังานบริษทั 
เพราะอาชีพนกัศึกษานั้นอาจจะมีการเดินส ารวจร้านคา้เพื่อตรวจสอบสินคา้มากกวา่กลุ่มคนท่ีท างาน
แลว้ ส่วนใหญ่จะไปเป็นกลุ่ม และใชเ้วลาในการเดินส ารวจร้านคา้มากกวา่กลุ่มอ่ืน  
 ด้านกลุ่มอ้างองิ 
 จากการศึกษาพบวา่ ปัจจยักลุ่มอา้งอิง มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้มือสองของ
ประชาชนในเขตดอนเมืองโดยรวม และดา้นการคน้หาขอ้มูล ดา้นประเมินทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ 
แต่ไม่มีผลดา้นดา้นการรับรู้ความตอ้งการหรือปัญหา  
 ระดบัการติดต่อสัมพนัธ์มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้มือสองของประชาชนในเขต
ดอนเมืองโดยรวม และดา้นประเมินทางเลือก ดา้นการตดัสินใจซ้ือ เน่ืองจากผูซ้ื้อส่วนใหญ่มกัจะ
ปรึกษา ขอค าแนะน าหรือเอาแบบอยา่ง จากแหล่งขอ้มูลก่อนเพื่อท่ีจะใชข้อ้มูลต่าง ๆ เหล่านั้นใหเ้ป็น
ประโยชน์ในการเลือกซ้ือและเปรียบเทียบเส้ือผา้มือสอง วา่ร้านไหนราคาถูก ร้านไหนเส้ือผา้มีคุณภาพท่ี
ดี ร้านไหนเส้ือผา้ไม่สะอาด เพื่อเป็นการสร้างความมัน่ใจในการเลือกซ้ือไดใ้นระดบัหน่ึง ส่วนดา้นการ
รับรู้ความตอ้งการหรือปัญหาท่ีกลุ่มอา้งอิงไม่มีผลอาจเน่ืองมาจากถา้ผูซ้ื้อตอ้งการเส้ือผา้ชุดใหม่ก็อาจจะ
เลือกซ้ือเลยในทนัที โดยเลือกซ้ือตามความตอ้งการของตนเองเป็นหลกั 
 ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 
 จากการศึกษาพบว่า ปัจจยัผลิตภณัฑ์ส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้มือสองของ
ประชาชนในเขตดอนเมือง ทั้งโดยรวมและรายดา้น ผลิตภณัฑ์ท่ีคาดหวงัมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจ
ซ้ือเส้ือผา้มือสองในเขตดอนเมืองทั้งโดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก เน่ืองจากผูซ้ื้อส่วนใหญ่มกัจะ
มีความคาดหวงัในสินคา้ท่ีซ้ือสูง เช่น คาดหวงัในคุณภาพของเส้ือผา้ ยี่ห้อ และความสะอาดของเส้ือผา้
มือสองท่ีซ้ือ เพราะวิธีการเลือกซ้ือเส้ือผา้มือสองนั้นอาจจะตอ้งใชป้ระสบการณ์ ความรู้เร่ืองยี่ห้อ และ
การคดัคุณภาพสินคา้ สูงกวา่การเลือกซ้ือเส้ือผา้ใหม่พอสมควร 
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 ปัจจัยด้านการกลุ่มอ้างองิและปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 
 จากการศึกษาพบวา่ ปัจจยัดา้นกลุ่มอา้งอิงมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้มือสองของ
ประชาชนในเขตดอนเมือง ดา้นการคน้หาขอ้มูล และดา้นประเมินทางเลือก ส่วนดา้นผลิตภณัฑ์มีผลต่อ
กระบวนการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้มือสองของประชาชนในเขตดอนเมืองทั้งโดยรวมและรายดา้น  
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ปัจจัยทีม่ผีลต่อการตัดสินใจเลอืกผู้ออกแบบ บ้านพกัอาศัย  (ระหว่างวศิวกรและสถาปนิก) 
ในเขตเทศบาลต าบลหนองไม้แดง จังหวดัชลบุรี กรณศึีกษา: งบประมาณการก่อสร้าง

บ้านพกัอาศัยไม่เกนิ 5 ล้านบาท 
INFLUENTIAL FACTORS OF THE SELECTION OF AN ENGINEER OR AN 

ARCHTECT TO DESIGN A HOUSE IN NONG MAI DAENG, CHONBURI 
PROVINCE: CASE STUDY: UP TO 5 MILLION BAHT BUDGET. 

 
ดร.ศุภสิทธ์ิ เลศิบัวสิน 

ธนายุทธ คนยนื 
 

บทคดัย่อ 
 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกผูอ้อกแบบ บา้นพกัอาศยั 
(ระหว่างวิศวกรและสถาปนิก) ในเขตเทศบาลต าบลหนองไม้แดง จังหวดัชลบุรี กรณีศึกษา : 
งบประมาณการก่อสร้างบา้นพกัอาศยัไม่เกิน 5 ลา้นบาท โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการระหวา่งวิศวกรและสถาปนิกในเขตเทศบาลหนองไมแ้ดง จงัหวดัชลบุรี 
ประชากรท่ีศึกษาไดแ้ก่ผูท่ี้มีท่ีพกัอาศยัอยูใ่นเขตเทศบาลต าบลหนองไมแ้ดง จงัหวดัชลบุรี โดยใชข้อ้มูล
จากส านกังานเทศบาลหนองไมแ้ดง จงัหวดัชลบุรี ในปี พ.ศ. 2553 ทั้งส้ิน 7,589 ครัวเรือน โดยใชก้ลุ่ม
ตวัอย่างจ านวน 400 ครัวเรือน สถิติท่ีใช้ในการวิจยั คือ การแจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉล่ีย(Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการวิเคราะห์จ าแนกกลุ่ม 
Discriminant Analysis ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการ
ผูอ้อกแบบบ้าน คือ ปัจจัยด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือก
ผูอ้อกแบบมากท่ีสุดคือ ปัจจยัดา้นความช านาญในการออกแบบ ปัจจยัท่ีมีความส าคญันอ้ยท่ีสุดคือ การ
รับข่าวสารแบบปากต่อปาก  
ค าส าคัญ: การตดัสินใจ/ ผูอ้อกแบบ/ บา้นพกัอาศยั 
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Abstract 
  The research studying factors influencing the selection of a house’s designer (between an 
architect and an engineer) in Nong Mai Daeng, Chonburi Province was case study of building a house 
with up to 5 million baht budget. The research objective is to study influential factors of selecting an 
engineer or an architect to design a house in Nong Mai Daeng Municipality, Chonburi Province. The 
sample consisted of people living in Nong Mai Daeng Municipality, Chonburi Province. Based on the 
year 2013 data from Municipal Office, there were 400 informants.The statistics used for the study 
were Frequency, Percentage, Mean, and Standard Deviation and also Discriminant Analysis. The 
results revealed that the factor of tangibles is not affect to select a house designer. The most important 
factor to select a house designer is designing skill. On the other hand, the least important factor is 
word-of-mouth information.  
KEYWORDS: SELECTING DECISION/DESIGNER/ HOUSES 
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บทน า 
          ท่ีอยูอ่าศยัถือวา่เป็นหน่ึงในปัจจยัส่ี ซ่ึงเป็นพื้นฐานส าคญัต่อการด ารงชีวติของมนุษย ์เพราะชีวิต
ของมนุษยส่์วนใหญ่ เวลาสองในสามของแต่ละวนั มกัจะใชชี้วิตอยูท่ี่บา้นพกัอาศยั ทั้งการพกัผอ่นหลบั
นอน และการท ากิจกรรมต่างๆ ภายในครอบครัว ส่วนเวลาท่ีเหลือเป็นเวลาของการท างานหรือท า
กิจกรรมในสถานท่ีอ่ืนๆ ดงันั้น จึงนบัวา่เป็นส่ิงจ าเป็นท่ีจะขาดเสียมิได ้เพราะเป็นสถานท่ีท่ีมีประโยชน์
ในการป้องกนัความร้อน ความหนาว แดด ลม ฝน ตลอดจน ป้องกนัสัตวแ์ละแมลงมารบกวน แต่การมี
บา้นพกัอาศยันั้น จ  าตอ้งค านึงถึงคุณภาพในหลายๆ ดา้น ให้มีสภาพท่ีเหมาะสมต่อการพกัอาศยัดว้ย คือ 
จะตอ้งเป็นบา้นท่ีถูกสุขลกัษณะ 

แนวโนม้ในการเจริญเติบโตของธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์มีแนวโนม้เพิ่มข้ึนในแต่ล่ะปีดูจากตลาด
กลุ่มบ้านจดัสรร คอนโดมิเนียม ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง รับออกแบบบ้านพกัอาศยั รวมถึงนโยบาย
สนบัสนุนของภาครัฐบาล เพื่อช่วยกระตุน้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์เช่น นโยบายบา้นหลงัแรก โครงการ
บา้นเอ้ืออาทร ความตอ้งการบา้นพกัอาศยัจึงมีแนวโน้มจ านวนเพิ่มมากข้ึนในทุกจงัหวดัของประเทศ
ไทย 
  จงัหวดัชลบุรีเป็นจงัหวดัท่ีมีสภาวะเศรษฐกิจท่ีมีแนวโนม้สูงข้ึนตลอดทุกปี เน่ืองจากเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียว มีท่าเรือขนส่งสินคา้ทางน ้ า มีนิคมอุตสาหกรรม ท าให้จงัหวดัชลบุรีมีความตอ้งการบา้นพกั
อาศยัในอตัราท่ีสูงมาก โดยเฉพาะในเขตเทศบาลหนองไมแ้ดง จงัหวดัชลบุรี ซ่ึงเป็นพื้นท่ีเขตนิคม
อุตสาหกรรมอมตะนคร มีการขยายตวัทางดา้นเศรษฐกิจและชุมชนอยา่งรวดเร็ว ท าให้มีความตอ้งการท่ี
พกัอาศยัประเภทบา้นพกัอาศยัเพิ่มมากข้ึนอยา่งรวดเร็ว เพื่อตอบสนองความตอ้งการตามความพึงพอใจ
ของเจ้าของบ้านพกัอาศัย กฎหมายท่ีเก่ียวข้องและเทศบัญญัติต่างๆ ในเขตจังหวดัท่องเท่ียวท่ีมี
ขอ้ก าหนดท่ีมากกวา่จงัหวดัอ่ืนๆ จึงตอ้งใชผู้เ้ช่ียวชาญในการออกแบบ ไดแ้ก่ วศิวกรและสถาปนิก 
  วิศวกร เป็นผู ้รับผิดชอบโดยตรงต่อความสัมพันธ์ระหว่างการออกแบบโครงสร้างทาง
วิศวกรรม  ประกอบกับการพิจารณาสภาพแวดล้อมในขอบเขตท่ีเก่ียวข้อง เพื่อน ามาวิเคราะห์
ความสัมพนัธ์ระหวา่งความแขง็แรงอาคารกบัท่ีตั้ง วศิวกรจะท าการวิเคราะห์โครงสร้าง  ออกแบบความ
แข็งแรงของอาคาร ซ่ึงการออกแบบน้ีเป็นหลกัประกนัเร่ืองความปลอดภยัและความแข็งแรง เพื่อท่ีจะ
สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของมนุษยใ์นเร่ืองความปลอดภยั และเป็นไปตามขอ้ก าหนดในดา้น
กฎหมาย  
  สถาปนิก เป็นผูรั้บผิดชอบโดยตรงต่อความสัมพนัธ์ระหว่างการออกแบบสถาปัตยกรรม กบั
พื้นท่ีใชส้อยและพื้นท่ีก่อสร้าง ประกอบกบัการพิจารณาสภาพแวดลอ้มในขอบเขตท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อน ามา
วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างอาคารกบัท่ีตั้งและท่ีตั้งกบัสภาพแวดล้อมอ่ืน ๆ สถาปนิก จะท าการ
คน้หาพื้นท่ีใชส้อยท่ีเหมาะสมและกลมกลืนกบัประโยชน์ใชส้อยตามท่ีก าหนด ทั้งน้ีตอ้งมีการวิเคราะห์
พื้นท่ี ออกแบบผงับริเวณ และออกแบบหนา้ตาความสวยงามของอาคาร ซ่ึงการออกแบบน้ีอาคารและ
ท่ีตั้ง จะตอ้งเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั ท่ีว่างภายในและภายนอกอาคารจะตอ้งสอดคลอ้งกนัดว้ย ในการ
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ออกแบบสถาปัตยกรรมเร่ิมจากการวิเคราะห์ท่ีตั้งโครงการตอ้งพิจารณารายละเอียดจากองค์ประกอบ
หลาย ๆ ดา้นเพื่อน าไปสู่การออกแบบสถาปัตยกรรมท่ี สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของมนุษย์
ทั้งทางกายและทางใจ (ไชยรัตน์ พนัธ์ุสิน, 2549) 
  การออกแบบอาคารท่ีอยูอ่าศยัท่ีมีพื้นท่ีใช้สอยเกิน 150 ตารางเมตร ถือเป็นอาคารควบคุมตาม 
พ.ร.บ. สถาปนิก, 2543 ตอ้งมีสถาปนิกเป็นผูอ้อกแบบและควบคุมงาน (ซ่ึงอาจเป็นคนเดียวกนัหรือคน
ละคนก็ได)้  
  ผูป้ระกอบวิชาชีพในการออกบา้นพกัอาศยัจึงมี 2 บุคคล คือ วิศวกร และสถาปนิก โดย การ
ไดม้าซ่ึงงานออกแบบข้ึนอยูก่บัหลายๆดา้น โดยเฉพาะรับรองคุณภาพของงานออกแบบซ่ึงประกอบดว้ย 
ปัจจยัด้านการให้บริการ ดา้นประสบการณ์การท างาน ด้านทศันคติและดา้นความเช่ือมัน่และอ่ืนๆ ท่ี
ผา่นมาการไดม้าซ่ึงงานออกแบบของวิศวกรและสถาปนิกยงัมิไดมี้การท าวิจยัเพื่อระบุความส าคญัของ
ปัจจยัดงักล่าวขา้งตน้ 
 ซ่ึงในปัจจุบนัแนวโน้มการออกแบบบา้นพกัอาศยัมีการเขา้มาแทนท่ีด้วยวสัดุส าเร็จรูปมาก
ยิ่งข้ึน เช่น งานโครงสร้าง Precast Concrete, Semi Precast Concrete, แบบบา้นส าเร็จรูปต่างๆ เป็นตน้ 
ซ่ึงรายละเอียดเหล่าน้ี มีผลกระทบโดยตรงกับผูอ้อกแบบ ท าให้ความส าคญัทางด้านวิชาชีพลดลง
เน่ืองจากวสัดุส าเร็จรูปมีการบอกรายละเอียดในการใชง้านท่ีชดัเจน มีรูปแบบซ่ึงง่ายต่อการคดัลอกหรือ
น าไปปรับปรุงใชง้าน 
 ดงันั้นผูว้ิจยัเห็นควรท าการศึกษาเก่ียวกบัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกผูอ้อกแบบ 
บ้านพักอาศัย (ระหว่างวิศวกรและสถาปนิก) ในเขตเทศบาลต าบลหนองไม้แดง จังหวดัชลบุรี 
กรณีศึกษา: งบประมาณการก่อสร้างบา้นพกัอาศยัไม่เกิน 5 ลา้นบาท เพื่อให้ทั้งวิศวกรและสถาปนิกใช้
เป็นขอ้มูลในการปรับปรุงแกไ้ขการวางแผนกลยุทธ์ดา้นการให้บริการและเพิ่มศกัยภาพการปฏิบติังาน
ให้สอดคล้อง กับสภาวะปัจจุบันต่อไป ท่ีส าคัญท่ีสุดคือต้องด ารงไว้ซ่ึงจรรยาบรรณของวิชาชีพ
วศิวกรรมและสถาปนิก 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
  เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการระหวา่งวิศวกรและสถาปนิกในการ
ออกแบบบา้นพกัอาศยั เขตเทศบาลหนองไมแ้ดง จงัหวดัชลบุรี  
สมมติฐานของการวจัิย  
  1.ปัจจยัด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการมีผลต่อการตดัสินใจเลือกผูอ้อกแบบบา้นพกั
อาศยั 
 2. ปัจจยัด้านความน่าเช่ือถือไวว้างใจในการบริการมีผลต่อการตดัสินใจเลือกผูอ้อกแบบ
บา้นพกัอาศยั 
 3. ปัจจยัดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้มีผลต่อการตดัสินใจเลือกผูอ้อกแบบบา้นพกัอาศยั 
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ปัจจยัทีม่อีทิธิพลต่อการตดัสินใจเลอืก 
ด้านการให้บริการ 

- ความเป็นรูปธรรมของการบริการ 
- ความน่าเช่ือถือไวว้างใจในการบริการ 
- การตอบสนองต่อลูกคา้ 
- การใหค้วามมัน่ใจแก่ลูกคา้ 
- ความเห็นอกเห็นใจ 

              (Parasuraman et al., 1985: 47)    
ด้านประสบการณ์ท างาน 

- ดา้นความช านาญในการออกแบบ 
- ดา้นความรู้ความสามารถ 
- ดา้นความคิดสร้างสรรค ์
- ดา้นการประยกุตใ์ชข้อ้มูลท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดั 

(Kolb and Fry.1971; 1975; 1984) 
ด้านจติวทิยา 

- ทศันคติ 
- ความเช่ือ 
- ค่านิยม 
- การรับข่าวสารแบบปากต่อปาก  
(Engel, Blackwell and Miniard.1993:154-155) 

(ราตรี พฒันรังสรรค ์2544, หนา้ 50-52) 

การตดัสินใจเลอืกผู้ออกแบบ
บ้านพกัอาศัย 

- วศิวกร 
- สถาปนิก 

 

 4. ปัจจยัดา้นการใหค้วามมัน่ใจแก่ลุกคา้มีผลต่อการตดัสินใจเลือกผูอ้อกแบบบา้นพกัอาศยั 
 5. ปัจจยัดา้นความเห็นอกเห็นใจมีผลต่อการตดัสินใจเลือกผูอ้อกแบบบา้นพกัอาศยั 
 6. ปัจจยัดา้นความช านาญในการออกแบบมีผลต่อการตดัสินใจเลือกผูอ้อกแบบบา้นพกัอาศยั 
 7. ปัจจยัดา้นความรู้ความสามารถมีผลต่อการตดัสินใจเลือกผูอ้อกแบบบา้นพกัอาศยั 
 8. ปัจจยัดา้นความคิดสร้างสรรคมี์ผลต่อการตดัสินใจเลือกผูอ้อกแบบบา้นพกัอาศยั 
 9. ปัจจยัดา้นการประยุกต์ใช้ขอ้มูลท่ีมีอยู่จ  ากดัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกผูอ้อกแบบบา้นพกั
อาศยั 
 10. ปัจจยัดา้นทศันคติมีผลต่อการตดัสินใจเลือกผูอ้อกแบบบา้นพกัอาศยั 
 11. ปัจจยัดา้นความเช่ือมีผลต่อการตดัสินใจเลือกผูอ้อกแบบบา้นพกัอาศยั 
 12. ปัจจยัดา้นค่านิยมมีผลต่อการตดัสินใจเลือกผูอ้อกแบบบา้นพกัอาศยั 
 13. ปัจจยัดา้นการรับข่าวสารแบบปากต่อปากมีผลต่อการตดัสินใจเลือกผูอ้อกแบบบา้นพกั
อาศยั 
กรอบแนวคดิการวจิัย 
ตัวแปรต้น                                                                                                     ตัวแปรตาม 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากการวจัิย 
 1. ท าใหท้ราบถึงความตอ้งการของผูบ้ริโภคในการตดัสินใจเลือกผูอ้อกแบบบา้นพกัอาศยั
เพื่อเป็นแนวโนม้ในการพฒันางานอาชีพดา้นการออกแบบบา้นพกัอาศยัต่อไป 
 2. วศิวกรและสถาปนิกสามารถน าผลงานวจิยัฯไปประยกุตแ์ละพฒันาขีดความสามารถใน
สายการท างานของตน 
 
 
ขอบเขตของการวจัิย 
 การวจิยัคร้ังน้ีไดก้ าหนดขอบเขตในดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 
 1. ขอบเขตดา้นประชากร: ศึกษาเฉพาะผูโ้ภคท่ีตอ้งการบา้นพกัอาศยัในราคาไม่เกิน 5ลา้น
บาท และอยูใ่นเขตเทศบาลหนองไมแ้ดง จงัหวดัชลบุรี  
 2. ขอบเขตดา้นเวลา: ศึกษาโดยการสุ่มตวัอยา่งและเก็บรวบรวมขอ้มูลในช่วงเดือน มกราคม 
2557 ถึงเดือนมีนาคม 2557 
 3. ขอบเขตดา้นเน้ือหา: ศึกษาเฉพาะปัจจยัของผูบ้ริโภค (ผูรั้บบริการ) ดา้นการบริการ และ
ดา้นประสบการณ์ของวศิวกรและสถาปนิกท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกวศิวกรและสถาปนิก การ
ออกแบบบา้นพกัอาศยั 
 
ทฤษฎีและแนวคิดในการวจัิย 
 ในการวจิยัคร้ังน้ีจะศึกษาถึงแนวคิด ความรู้ ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกวศิวกรในการออกแบบบา้นพกัอาศยัในเขตหนองไมแ้ดง จงัหวดัชลบุรี ประกอบดว้ย 

1. ประวติัและความเป็นมาของวศิวกรไทย 
2. ประวติัและความเป็นมาของสถาปนิกไทย 
3. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการส่วนบุคคล  
4. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวขอ้งกบัการบริการ 
5. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวขอ้งกบัประสบการณ์ท างาน 
6. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงท่ีลูกคา้ไดจ้ากการส่ือสารปากต่อปาก  
7. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัทศันคติ  
8. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเช่ือ 
9. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่านิยม 
10. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบวชิาชีพวศิวกร 
11. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวขอ้งกบัการควบคุมการประกอบวชิาชีพ 
12. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัการออกแบบทางสถาปัตยกรรม 
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13. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบสถาปัตยกรรม 
14. กฎหมายหลกัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบบา้นพกัอาศยั 
15. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
 1. การก าหนดกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากร 
      ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัมุ่งศึกษาครอบคลุมผูท่ี้มีท่ีพกัอาศยัอยู่ในเขตเทศบาล
ต าบลหนองไมแ้ดง จงัหวดัชลบุรี โดยใชข้อ้มูลจากส านกังานเทศบาลหนองไมแ้ดง จงัหวดัชลบุรี ในปี 
พ.ศ. 2553 พบวา่มีจ านวนครัว เรือนในพื้นท่ี 7,589 ครัวเรือน 
       กลุ่มตัวอย่าง 
             ผูว้จิยัไดก้  าหนดกลุ่มตวัอยา่งจากประชากร ผูท่ี้มีท่ีพกัอาศยัอยูใ่นเขตเทศบาลต าบลหนอง
ไมแ้ดง จงัหวดัชลบุรีและเคยใช้บริการด้านการออกแบบจากผูอ้อกแบบ โดยได้ขอ้มูลจากส านกังาน
เทศบาลหนองไมแ้ดง จงัหวดั ชลบุรี โดยไดสู้ตรส าหรับการหาขนาดกลุ่มตวัอยา่งของ Yamane (1970, 
p. 886) โดยไดร้ะดบัความ เช่ือมัน่ท่ี 95% หรือมีค่าความคลาดเคล่ือน +5%  
 2. ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือในการวจัิย 
    การสร้างเคร่ืองมือวจัิย 
  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการท าการวิจยัเป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างภายใตว้ตัถุประสงค์และ
ความต้องการของงานวิจยั บนพื้นฐานของหลักการ ทฤษฎี เอกสาร ต ารา งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องโดย
แบบสอบถามดงักล่าวไดผ้า่นการตรวจสอบความเท่ียงตรงและถูกตอ้งในดา้นเน้ือหา (Content Validity) 
ดา้นการใชภ้าษา (Wording) และดา้นอ่ืนๆ และไดน้ าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงสมบูรณ์แลว้ไปทดสอบ
ใช้ (Tryout) กบับริษทัท่ีมิใช่กลุ่มตวัอย่างจ านวน 20 แห่ง ใช้ทดสอบหาค่าสัมประสิทธิความเช่ือมัน่ 
(Reliability) เพื่อตรวจสอบความน่าเช่ือถือ 
              ลกัษณะเคร่ืองมือ 
  ผูว้จิยัไดใ้ชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการท าวจิยัประกอบดว้ยกนั 2 ส่วน คือ 
        ส่วนท่ี 1 สถานภาพและขอ้มูลของผูต้อบแบบสอบถามและขอ้มูลของผูต้อบแบบสอบถาม 
มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 
               ส่วนท่ี 2 แนวทางหรือปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้ผูอ้อกแบบในการออกแบบ 
บา้นพกัอาศยั มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scaling) โดยแบ่งระดบัการวดั เป็น 5 
ระดบั คือ มากท่ีสุด, มาก, ปานกลาง, นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด 
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 3. วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูว้ิจ ัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยขอความอนุเคราะห์ผูต้อบแบบสอบถามท า
แบบสอบถามคนละ 1 ฉบบั โดยส่งลิงคแ์บบสอบถามออนไลน์ Google Document ให้ท าการประเมิน
แบบสอบถามคนละ 1 ฉบบั น าขอ้มูลท่ีรวบรวมและตรวจสอบความเรียบร้อยแลว้ไปวิเคราะห์ผลใน
ล าดบัต่อไป 
   4. การวเิคราะห์ข้อมูล 

4.1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูท่ี้มีท่ีพกัอาศยัอยูใ่นเขตเทศบาลหนองไมแ้ดง จงัหวดัชลบุรี 
วเิคราะห์โดยการแจกแจงในรูปความถ่ีและร้อยละ (Descriptive Statistics) 
4.2  ระดบัความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการต่อปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือก 
ผูอ้อกแบบบ้านพกัอาศยั วิเคราะห์ในรูปค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) 
4.3  การเลือกผูอ้อกแบบบา้นพกัอาศยัระหวา่งวิศวกรและสถาปนิก วิเคราะห์โดยการแจก

แจงในรูปความถ่ีและร้อยละ (Descriptive Statistics) 
4.4  การทดสอบสมมติฐานโดยใชก้ารวิเคราะห์จ าแนกกลุ่ม (Discriminant Analysis) เพื่อ

ศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกบัการตดัสินใจเลือกใช้ผูอ้อกแบบของผูท่ี้มีท่ีพกัอาศยัอยูใ่นเขตหนองไมแ้ดง 
จงัหวดัชลบุรี     
 
สรุปผลการวจัิย 

1. ข้อมูลทัว่ไปของผู้ทีม่ีทีพ่กัอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลหนองไม้แดง จังหวดัชลบุรี 
 ผูท่ี้มีท่ีพกัอาศยัอยูใ่นเขตเทศบาลหนองไมแ้ดง จงัหวดัชลบุรีท่ีท าการตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เป็นผูช้าย จ านวน 235 คน คิดเป็นร้อยละ 58.8  ช่วงอายุของผูต้อบแบบสอบถามอยูร่ะหวา่ง 31-40 
ปี จ  านวน 255 คน คิดเป็นร้อยละ 63.80 สถานภาพสมรสจ านวน 330 คน คิดเป็นร้อยละ 82.50 ส่วน
ใหญ่ไม่มีบุตร จ านวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 36.20 ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญยาตรี จ านวน 315 
คน คิดเป็นร้อยละ 78.15 ส่วนใหญ่เป็นพนักงานเอกชน จ านวน 300 คน คิดเป็นร้อยละ 75.00 และ
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกวา่ 45,000 บาทข้ึนไป จ านวน 225 คน คิดเป็น
ร้อยละ 56.20  

2. ระดับความคิดเห็นของผู้ใช้บริการต่อปัจจัยทีม่ีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลอืกผู้ออกแบบ 
บ้านพกัอาศัย 
 พบวา่ระดบัความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการต่อปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกผูอ้อกแบบ
บ้านพกัอาศยัมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า คือ 4.454 รองลงมาคือ ด้านความรู้
ความสามารถ (4.450) ดา้นการสร้างความมัน่ใจแก่ลูกคา้ (4.396) ดา้นความเห็นอกเห็นใจ (4.317) ดา้น
การรับข่าวสารแบบปากต่อปาก (4.304) ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ (4.275) ด้านความ
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น่าเช่ือถือไวว้างใจ (4.271) ดา้นทศันคติ (4.242) ดา้นความเช่ือ (4.221) ดา้นความคิดสร้างสรรค ์(4.192) 
ดา้นค่านิยม (4.117) ดา้นการประยุกตใ์ชข้อ้มูล (4.081) และระดบัความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการต่อปัจจยั
ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกผูอ้อกแบบบา้นพกัอาศยัมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ ดา้นความช านาญในการ
ออกแบบ คือ 4.038  

3. การเลอืกผู้ออกแบบบ้านพกัอาศัยระหว่างวศิวกรและสถาปนิก 
 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความตอ้งการเลือกสถาปนิกเป็นผูอ้อกแบบบา้นพกั
อาศยั จ านวน 220 คน คิดเป็นร้อยละ 55.00 และเลือกวศิวกรเป็นผูอ้อกแบบ จ านวน 180 คน คิดเป็นร้อย
ละ 45.00 

4. การทดสอบสมมติฐาน 
  4.1  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกผูอ้อกแบบบา้นพกัอาศยัจ านวน  13  ปัจจยั พบวา่ปัจจยั
ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกผูอ้อกแบบบา้นพกัอาศยั (Sig. = 
0.392 ซ่ึงมากกวา่ .05) ส่วนปัจจยัท่ีเหลือจ านวน 12 ปัจจยัพบวา่ ค่า Sig. ของทุกตวัแปรมีค่านอ้ยกวา่ .05 
จึงสรุปไดว้า่ ค่าเฉล่ียของตวัแปรอิสระทั้ง 12 ตวัแตกต่างกนั สามารถน ามาใชในการจ าแนกกลุ่ม
ผูอ้อกแบบบา้นพกัอาศยัได ้
  4.2  ค่าสัมประสิทธ์ิของตัวแปรท่ีอยู่ในรูปมาตรฐานในการจ าแนกวิศวกรและสถาปนิก
(Standardized Canonical Discriminant Function Coefficients) พบวา่ ค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรท่ีมีค่า
มากท่ีสุด คือ ความช านาญในการออกแบบ (ค่าสัมประสิทธ์ิมาตรฐาน = 0.591) นัน่คือ ความช านาญใน
การออกแบบ เป็นตัวแปรท่ีส าคัญท่ีสุดในการจ าแนกกลุ่มผูอ้อกแบบบ้านพกัอาศัย รองลงมาคือ 
ความเห็นอกเห็นใจ การประยุกต์ใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่งจ ากัด ความน่าเช่ือถือ การให้ความมัน่ใจ 
ทศันคติ ความรู้ความสามารถ การตอบสนองต่อลูกคา้ ความเช่ือ ความคิดสร้างสรรค ์ค่านิยม และการ
รับข่าวสารแบบปากต่อปาก ตามล าดบั 

4.3  การวเิคราะห์ค่ากลางของวศิวกรและสถาปนิก (Functions at Group Centroids) พบวา่ค่า
กลางของวศิวกรมีค่าเท่ากบั 0.431 และค่ากลางของสถาปนิกเท่ากบั -0.352 ซ่ึงค่ากลางค่อนขา้งแตกต่าง
กนั แสดงวา่ผูท่ี้ออกแบบบา้นพกัอาศยัทั้ง 2 กลุ่มอาชีพแตกต่างกนั 

4.4  การวเิคราะห์การพยากรณ์ของผูต้ดัสินใจเลือกผูอ้อกแบบบา้นพกัอาศยั (Classification 
Results) พบวา่ จากผูต้อบแบบสอบถามตดัสินใจเลือกวศิวกรในการออกแบบบา้นทั้งหมดจ านวน 180 
คน สามารถพยากรณ์ไดถู้กตอ้งจ านวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 61.1 พยากรณ์ผดิคิดเป็นร้อยละ 38.9 
ขณะท่ีผูต้อบแบบสอบถามตดัสินใจเลือกสถาปนิกในการออกแบบบา้นทั้หมด 220 คนสามารถพยากรณ์
ไดถู้กตอ้งจ านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 61.4 พยากรณ์ผิดคิดเป็นร้อยละ 38.6 
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อภิปรายผล 
  จากการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีพบว่า ปัจจยัด้านความช านาญในการออกแบบ (Skill) ได้แก่ 
ประสบการณ์ในการท างาน ความเช่ียวชาญในการออกแบบ เป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุดในการตดัสินใจ
เลือกผูอ้อกแบบบา้นพกัอาศยั (งบประมาณไม่เกิน 5 ลา้นบาท) แสดงให้เห็นว่า ความช านาญในการ
ออกแบบของผูอ้อกแบบบา้นพกัอาศยั มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกผูอ้อกแบบบา้นพกัอาศยัมากท่ีสุด   
 อนัดบัสองคือ ปัจจยัดา้นความเห็นอกเห็นใจ (Emphathy)  ผูใ้ชบ้ริการจะพิจารณาผูอ้อกแบบ
บา้นท่ีสามารถให้บริการแกไ้ขงานเพิ่มเติมนอกเหนือจากแบบท่ีตกลง สารมารถปรับลดค่าบริการเม่ือ
แบบมีการปรับเปล่ียนงานลดลง และสามารถรักษาคุณภาพการออกแบบงานดว้ยจรรยาบรรณวิชาชีพ
ใหแ้ก่เขาได ้ดงันั้นทั้งวศิวกรและสถาปนิก ตอ้งตระหนกัถึงปัจจยัดา้นน้ีในการใหบ้ริการแก่ลูกคา้ 
 อนัดบัสามคือ ปัจจยัดา้นการประยุกตท์รัพยากรท่ีมีอยูอ่ย่างจ ากดั (Applied in limitation of 
rsources) ประกอบดว้ย การออกแบบบา้นท่ีประยุกต์ใช้วสัดุทดแทนไดเ้ป็นอย่างดี และใช้วสัดุท่ีหาได้
ง่ายในทอ้งถ่ิน แสดงวา่ผูใ้ชบ้ริการ(ลูกคา้)ค านึงถึงค่าใชจ่้าย ตน้ทุนในการก่อสร้างเป็นปัจจยัส าคญัอีก
ปัจจยัหน่ึง หากทั้งวิศวกรและสถาปนิกออกแบบบา้นทโดยค านึงถึงปัจจยัดงักล่าวก็จะท าให้ลูกค้า
สามารถประหยดังบประมาณในการสร้างบา้นดว้ยเช่นกนั 
 อนัดบัส่ีคือ ปัจจยัด้านความน่าเช่ือถือไวว้างใจในการบริการ (Reliability) ประกอบด้วย 
ผลงานท่ีมีความน่าเช่ือถือ ช่ือเสียงของผลงานการออกแบบ มีบุคคลรับรองผลงานตามกฏหมาย ดงันั้น
หากผลงานของผูอ้อกแบบบา้นสามารถสร้างช่ือเสียงและมีการรับรองจากหน่วยงานต่างๆก็จะสร้าง
ความน่าเช่ือถือ และเป็นขอ้มูลท่ีใหผู้ใ้ชบ้ริการสามารถตดัสินใจไดร้วดเร็วข้ึน 
 อนัดบัห้าคือ ปัจจยัดา้นการให้ความมัน่ใจแก่ลูกคา้ (Assurance) ประกอบดว้ย ค่าบริการท่ี
เหมาะสมกับการออกแบบ ความมัน่ใจในคุณภาพบริการท่ีดี และการติดตามความคืบหน้างานเม่ือ
ก่อสร้างจริง 
 อนัดบัหกคือ ปัจจยัดา้นทศันคติ (Attitude) ประกอบดว้ย การมีรูปแบบการบริการท่ีครบวงจร 
ผลงานเป็นท่ียอมรับในคุณภาพท่ีไดม้าตรฐาน และราคาคุม้ค่าเม่ือเปรียบเทียบกบัปริมาณงาน 
 อนัดบัเจ็ดคือ ปัจจยัดา้นความรู้ความสามารถ (Capability) ประกอบดว้ย การบริหารจดัการ
งบประมาณ กฏหมายการออกแบบท่ีไดม้าตรฐาน และการส่ือสารกบัลูกคา้ 
 อนัดับแปดคือ ปัจจยัด้านการตอบสนองต่อลูกค้า (Reponsiveness) ประกอบด้วย การ
น าเสนอผลงานไดต้รงตามความตอ้งการของลูกคา้ สามารถเปล่ียนแปลงตามความตอ้งการของลูกคา้ได ้
และสามารถส่งงานไดต้รงตามเวลา 
 อนัดบัเกา้คือ ปัจจยัดา้นความเช่ือ (Beliefs) ประกอบดว้ย ความเหมาะสมท่ีจะเป็นผูอ้อกแบบ
บา้นพกัอาศยั การรับทราบขอ้มูลเก่ียวกบัการให้บริการท่ีถูกตอ้ง และการเปิดเผยหลกัเกณฑ์ วิธีการ
ปฏิบติัเก่ียวกบัการใหบ้ริการใหผู้รั้บบริการทราบ 
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 อนัดบัสิบคือ ปัจจยัดา้นความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) ประกอบดว้ย ผลงานมีความโดด
เด่นเป็นเอกลกัษณ์ สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดเ้ป็นอย่างดี และการใช้เวลาในการ
สร้างสรรคผ์ลงานไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 อนัดบัท่ีสิบเอ็ดคือ ปัจจยัดา้นค่านิยม (Values)  ประกอบดว้ย ความภาคภูมิใจต่อการไดรั้บ
บริการ ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น และความมัน่ใจทางวชิาชีพ 
 อันดับท่ีสิบสองคือ ปัจจัยด้านการรับข่าวสารแบบปากต่อปาก (Word of mouth) 
ประกอบดว้ย การแนะน าบุคคลอ่ืนในดา้นคุณภาพการให้บริการท่ีน่าเช่ือถือ ดา้นการตอบสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้อยา่งแทจ้ริง และดา้นการส่งมอบงานท่ีตรงเวลา 
 ขณะท่ีค่าเฉล่ียสูงสุดของระดับความคิดเห็นของผูใ้ช้บริการต่อปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจเลือกผูอ้อกแบบบา้นพกัอาศยัคือ ดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้ แสดงให้เห็นวา่ ปัจจยัดา้นการ
ตอบสนองต่อลูกคา้ ไดแ้ก่ การน าเสนอผลงานท่ีตรงความตอ้งการ การส่งมอบงานท่ีตรงเวลา ยงัเป็น
ปัจจยัอนัดบัตน้ท่ีผูใ้ช้บริการค านึงถึงในการตดัสินใจเลือกผูอ้อกแบบบา้นพกัอาศยั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของไชยรัตน์ พนัธ์ุสิน (2549) ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกสถาปนิกในการ
ออกแบบบา้นพกัอาศยัในเขตเมืองพทัยา จ.ชลบุรี ทั้งน้ีเพราะวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความใกลเ้คียงกนั อีกทั้ง
ผลการศึกษาพบวา่ความสัมพนัธ์ของแต่ละปัจจยัมีความสัมพนัธ์และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั      
 
ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากงานวจัิย 
 1.  ผลจากการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านความช านาญ ได้แก่ ประสบการณ์ในการท างาน
ความเช่ียชาญในการออกแบบ ระดบัขั้นวิชาชีพ เป็นปัจจยัส าคญัท่ีสุดในการท่ีผูใ้ช้บริการจะตดัสินใจ
เลือกผูอ้อกแบบบา้นพกัอาศยั(งบประมาณไม่เกิน 5 ลา้นบาท) ดงันั้นทั้งวิศวกรและสถาปนิก ควร
มุ่งเน้นการผลิตผลงานท่ีมีคุณภาพสูงและพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และ
ประสบการณ์ในสายวชิาชีพของตนใหเ้ขม้แขง็มากข้ึน 
 2.  ผลจากการศึกษาพบวา่ ปัจจยัดา้นการรับข่าวสารแบบปากต่อปาก มีความส าคญันอ้ยท่ีสุด
ในการตดัสินใจเลือกผูอ้อกแบบบา้นพกัอาศยั ดงันั้นผูอ้อกแบบบา้นพกัอาศยั (ทั้งวิศวกรและสถาปนิก) 
ควรใหค้วามส าคญักบัการประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือทางการตลาดรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ผูใ้ชบ้ริการไดท้ราบ
ถึงผลงานการออกแบบบา้น เป็นกระตุน้ให้เกิดการรับรู้และส่ือสารในรูปแบบปากต่อปาก (Word-of-
Mouth) มากข้ึน 
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ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกผูอ้อกแบบในธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ใน

รูปแบบอ่ืนๆ เช่น หอพกั คอนโดมิเนียม    
 2. ควรขยายพื้นท่ีการศึกษาคน้ควา้ ตามแหล่งนิคมอุตสาหกรรมก่อสร้างอ่ืนท่ีมีการขยายตวั
ของอสังหาริมทรัพย ์ดว้ยสภาพแวดลอ้มท่ีแตกต่างกนัออกไป 

 3.ควรมีการศึกษาการตดัสินใจเลือกผูอ้อกแบบบา้นพกัอาศยัในรูปแบบวศิวกรอิสระ เทียบกบั 
บริษทัรับออกแบบบา้นพกัอาศยั 
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บทคัดย่อ 
 การวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกคุณสมบติัชุดผา้ไหมไทยท่ีผูบ้ริโภคชาวจีนตอ้งการ มี
วตัถุประสงค์ คือ  เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนั มีผลต่อการประเมินคุณสมบติัผา้ไหมไทยท่ี
ผูบ้ริโภคชาวจีนตอ้งการแตกต่างกนั และเพื่อศึกษาปัจจยัพฤติกรรมการซ้ือผา้ไหมไทยของผูบ้ริโภคชาว
จีนแตกต่างกนั มีผลต่อการประเมินคุณสมบติัชุดผา้ไหมไทยท่ีผูบ้ริโภคชาวจีนตอ้งการ กลุ่มตวัอย่างท่ี
ใช้ในการศึกษา คือ ผูบ้ริโภคชาวจีนท่ีซ้ือชุดผา้ไหมไทยท่ีอาศยัอยู่ในกรุงเทพฯ จ านวน 400 คน 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมสถิติส าเร็จรูปจากจ านวน
ผูต้อบแบบสอบถาม 400 คน พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 181 คน คิดเป็น
ร้อยละ 45.25 และเพศหญิง 219 คน คิดเป็นร้อยละ 54.75 มีอายุระหว่าง 36-45 ปี มีจ  านวน 127 คน คิด
เป็นร้อยละ 31.8 มีสถานภาพสมรส มีจ านวน 265 คน คิดเป็นร้อยละ 66.3 มีระดบัการศึกษาต ่ากว่า
ปริญญาตรี มีจ านวน 192 คน คิดเป็นร้อยละ 48.0 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกวา่ 25,001 บาท มีจ านวน 
192 คน คิดเป็นร้อยละ 47.8 และผูต้อบแบบสอบถามประเมินชุดผา้ไหมไทย ดา้นสวมใส่เยน็สบาย ไม่
ร้อน ดา้นเหมาะกบัการซ้ือฝากเป็นของขวญั ดา้นมีคุณภาพ ดา้นบ่งบอกถึงรสนิยมท่ีดี และดา้นซกัแลว้
ไม่ยืดไม่หด อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดตามล าดบั ส่วนดา้นความทนทาน และดา้นมีคุณค่าเม่ือสวมใส่ อยูใ่น
ระดบัมากตามล าดบั ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั มีความคิดเห็น
เก่ียวกบัความตอ้งการการเลือกคุณสมบติัชุดผา้ไหมไทยแตกต่างกนัและพฤติกรรมการซ้ือชุดผา้ไหม
ไทยแตกต่างกนั มีความตอ้งการการเลือกคุณสมบติัชุดผา้ไหมไทยแตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
 
ค าส าคัญ:  ชุดผา้ไหมไทย/  คุณสมบติัชุดผา้ไหมไทย/  ความตอ้งการผูบ้ริโภคชาวจีน  
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Abstract 
 Factors impacting the choice of the qualities of Thai silk clothes  desired by Chinese has 
research purposes for comparing Chinese customers who have different personal data on their 
appraisal toward the quality of Thai silk and comparing their personal data on their buying behavior. 
This research used 400 Chinese consumers buying Thai silk clothes in Bangkok as a sample group.  A 
questionnaire was used to collect the data.  

From the 400 respondents, it was found that 181 were male, or 45.25 percent and 219 were 
female or 54.75 percent. The majority were aged 36-45 at 127 or 31.8 percent and most were married, 
66.3 percent or 265 of the sample. Most had lower than bachelors degree education at 192 or 48.0 
percent and monthly incomes of more than 25,001 Baht at 192 or 47.8 percent. The respondents 
evaluate Thai silk clothes in terms of being cool, and not hot at the highest level. Appropriate as a gift 
was also the highest level as well as quality. Indicating good tastes was at the highest level and no 
shrinking or stretching when washed was given a highest level while durability was high and value 
when wearing was high.  

From the research it was found that personal factors that are different have different needs 
and opinions regarding Thai silk clothes and the differences in behaviours in purchasing Thai silk 
clothes have differences in needs and opinions at 0.05 significance level.  
Keywords:  Thai silk/  Qualities of Thai silk clothes/  Chinese consumers  
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บทน า 
 การปลูกหม่อนเล้ียงไหมในเมืองไทยไดเ้กิดข้ึนเม่ือ 3000 กวา่ปีมาแลว้ ผา้ไหมไทยเป็นสินคา้ท่ี

มีประวติัศาสตร์มายาวนาน และเป็นส่ิงท่ีบ่งบอกไดถึ้งเอกลกัษณ์ทางดา้นวฒันธรรมไทยไดท้างหน่ึง ผา้
ไหมไทยเป็นสินคา้ท่ีมีคุณค่าและเป็นท่ีรู้จกัแพร่หลายในหมู่นกัท่องเท่ียวทัว่โลก เพราะผา้ไหมไทยมี
คุณสมบติั คือ มีความทนทาน ไม่ยดืไม่หด สวมใส่เยน็สบาย เป็นตน้ ซ่ึงจากคุณสมบติัดงักล่าว จึงท าให้
ผูบ้ริโภคชาวจีนท่ีเขา้มาท่องเท่ียวในเมืองไทย ชอบท่ีจะหาซ้ือผา้ไหมไทยกลบัไปเป็นของฝาก เพราะ
ผูบ้ริโภคชาวจีนเช่ือวา่ ผา้ไหมเป็นสินคา้ท่ีบ่งบอกถึงความมีรสนิยมท่ีดี และเป็นของฝากท่ีมีคุณค่า จึง
นิยมซ้ือผา้ไหมไทยดว้ยเหตุผลท่ีหลากหลาย จึงเป็นเหตุใหธุ้รกิจผา้ไหมไทยเจริญเติบโตไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
และท าใหมี้การแข่งขนักนัสูงข้ึน 
  ผา้ไหมเป็นสินคา้ของโครงการหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ท่ีส าคญั เน่ืองจากสินคา้ในชุมชนเป็น
สินคา้ท่ีมีมูลค่าสูง และมีการผลิตอยา่งแพร่หลาย ถือวา่เป็นรายไดท่ี้ดีแก่ชุมชน ผา้ไหมไทยมีเอกลกัษณ์
เฉพาะตวั ซ่ึงแตกต่างจากผา้ไหมทัว่ ๆ ไป จึงท าใหผ้า้ไหมไทยไดรั้บความสนใจในหมู่นกัท่องเท่ียวเป็น
อยา่งมาก โดยเฉพาะนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ จึงท าให้ผา้ไหมไทยมีมูลค่าการส่งออกไปต่างประเทศใน
ปี พ.ศ. 2553 มีมูลค่าประมาณ 4,200 ลา้นบาท (ส านกัข่าวเคซีทีวี, 2553) ซ่ึงตลาดต่างประเทศเป็นตลาด
ท่ีน่าสนใจทางหน่ึงว่าธุรกิจผา้ไหมไทย เป็นธุรกิจท่ีจะเพิ่มรายได้ให้กบักลุ่มเกษตรกรเป็นอย่างดี 
ปัจจุบนัน้ีผา้ไหมไทยได้สร้างช่ือเสียงไปทัว่โลกและสามารถสร้างรายไดใ้ห้แก่เกษตรกรท่ียากจนใน
ชนบททัว่ประเทศไทยไดม้ากกวา่ 120,000 ครัวเรือน (พรชยั จนัทโสก, 2553) และสามารถผลิตผา้ไหม
ส่งออกไดปี้ละ 1,500 ตนัต่อปี (กลุ่มหม่อนไหม, 2550) 
 จึงท าให้ประเทศไทยเป็นจุดสนใจของการมาท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติประเทศ
หน่ึง โดยเฉพาะนกัท่องเท่ียวชาวจีน ถือเป็นกลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวเมืองไทยเป็นกลุ่มใหญ่ท่ีสุด จึง
ท าให้มีร้านคา้ชุดผา้ไหมเปิดเพิ่มข้ึนทุกปี จากเหตุผลดงักล่าว ท าให้ผูว้ิจยัสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัท่ีมีผล
ต่อการประเมินคุณสมบติัชุดผา้ไหมไทยท่ีผูบ้ริโภคชาวจีนตอ้งการ และเพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
พฒันาธุรกิจการผลิตชุดผา้ไหมให้เป็นท่ีตอ้งการของตลาดและตรงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภคชาว
จีน โดยจะศึกษาในเร่ืองพฤติกรรมการซ้ือชุดผา้ไหมไทยของผูบ้ริโภคชาวจีน เพื่อน าผลสรุปท่ีไดไ้ปใช้
เป็นแนวทางในการพฒันาธุรกิจผา้ไหมไทยต่อไป 
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วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1.  เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนั มีผลต่อการประเมินคุณสมบติัผา้ไหมไทยท่ีผูบ้ริโภค
ชาวจีนตอ้งการแตกต่างกนั 
 2.  เพื่อศึกษาปัจจยัพฤติกรรมการซ้ือผา้ไหมไทยของผูบ้ริโภคชาวจีนแตกต่างกนั มีผลต่อการ
ประเมินคุณสมบติัชุดผา้ไหมไทยท่ีผูบ้ริโภคชาวจีนตอ้งการ 
 
กรอบแนวคิดในการวจัิย 

        ตวัแปรตน้                                                    ตวัแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวจิยั 
สมมติฐานของการวจัิย 

 สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคชาวจีนท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อปัจจยัการประเมิน
คุณสมบติัชุดผา้ไหมไทยแตกต่างกนั 

 สมมติฐานท่ี 2 พฤติกรรมในการซ้ือผา้ไหมไทยของผูบ้ริโภคชาวจีนแตกต่างกนั ส่งผลต่อปัจจยั
การประเมินคุณสมบติัชุดผา้ไหมไทยแตกต่างกนั 

 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
1. เพศ  
2. อาย ุ
3. สถานภาพสมรส 
4. การศึกษา  
5. รายได ้

พฤตกิรรมการซ้ือชุดผ้าไหมไทย 
1. ความถ่ีในการซ้ือ 
2. จ านวนซ้ือ 
3. สถานท่ีซ้ือ 
4. เหตุผลท่ีซ้ือ 

Schiffman and Kanuk (2010) 

ประเมนิคุณสมบัต ิ
ชุดผ้าไหมไทยทีต้่องการ 

1. คุณภาพ 
2. คุณค่า 
3. เหมาะฝากเป็นของขวญั 
4. บอกถึงรสนิยมท่ีดี 
5. ไม่หดไม่ยดื 
6. สวมใส่เยน็สบาย ไม่ร้อน 
7. มีความทนทาน 
(กรมศิลปากร, 2540) 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากการวจัิย 
 ท าใหท้ราบถึงขอ้มูลของสินคา้ชุดผา้ไหมไทย ท่ีตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคชาวจีน โดย
ขอ้มูลท่ีไดส้ามารถน าไปใชใ้นการปรับปรุงการผลิตสินคา้เพื่อใหต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคชาว
จีนไดเ้ป็นอยา่งมาก 

  
การทบทวนวรรณกรรม 
พฤติกรรมผู้บริโภค 
 Schiffman and Kanuk (2010) กล่าวว่า พฤติกรรมของผูบ้ริโภคเป็นพฤติกรรมท่ีผูบ้ริโภค
แสดงออก ไม่วา่จะเป็นการเสาะหาซ้ือ ใชป้ระเมินหรือการบริโภคผลิตภณัฑ์บริการ และแนวความคิด
ต่าง ๆ ซ่ึงผูบ้ริโภคคาดวา่จะสามารถตอบสนองความตอ้งการของตนได ้เป็นการศึกษาการตดัสินใจของ
ผูบ้ริโภคในการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ ทั้งเงิน เวลา และก าลงั เพื่อบริโภคสินค้าและบริการต่าง ๆ อนั
ประกอบดว้ยค าถาม เช่นวา่ ซ้ืออะไร ท าไมจึงซ้ือ ซ้ือเม่ือไร อยา่งไร ท่ีไหน และบ่อยแค่ไหน 
  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค ประกอบดว้ย   
 1.  ปัจจยัท่ีเกิดจากตวัผูซ้ื้อเอง ผูซ้ื้อมีความแตกต่างในเร่ือง เพศ อายุ รายได้ สถานภาพของ
ครอบครัว และอาชีพ โดยความแตกต่างในปัจจยัเหล่าน้ีท าใหเ้กิดพฤติกรรมการซ้ือท่ีแตกต่างกนัออกไป 

 2.  ปัจจยัด้านจิตวิทยา ความตอ้งการและแรงจูงใจ โดย Maslow (1954) ได้กล่าวไวใ้น 
Hierarchy of needs อย่างน่าสนใจว่า ความตอ้งการของผูซ้ื้อนั้นตอ้งการตอบสนองในเร่ืองทางด้าน
ร่างกาย ความปลอดภยั ความต้องการให้สังคมยอมรับ ต้องการมีฐานะท่ีเด่น และต้องการประสบ
ผลส าเร็จในชีวติ และตอ้งการมีช่ือเสียง โดยความตอ้งการนั้นมีองคป์ระกอบในดา้นต่าง ๆ คือ 

 2.1  การรับรู้ (Perception) การรับรู้มีผลกบัการกระตุน้การซ้ือ และการบริการลูกคา้สัมพนัธ์นั้น 
ควรท าความเขา้ใจในลกัษณะการรับรู้ของกลุ่มตลาดเป้าหมายต่าง ๆ เช่น กลุ่มของสินคา้ส าหรับเด็ก 
ส าหรับกลุ่มคนท่ีอยูใ่นวยัท างาน และกลุ่มของผูสู้งอาย ุหลงัจากนั้น องคก์รสามารถเลือกขอ้มูล ข่าวสาร
ท่ีเหมาะสมกบักลุ่มตลาดเป้าหมายจะรับรู้ไดง่้าย 

2.2  ทศันคติ (Attitude) ควรสร้างทศันคติท่ีดีกบัภาพพจน์ขององคก์รพนกังานขายและสินคา้
หรือบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู ้ประกอบการท่ีผลิตสินค้าใด ๆ ท่ีใหม่ออกสู่ตลาด จะประสบ
ความส าเร็จไดจ้ะตอ้งสร้างทศันคติท่ีดีใหก้บัผูซ้ื้อ ใหเ้กิดการยอมรับในตลาด 
คุณสมบัติผ้าไหมไทย 
           คุณสมบติัผา้ไหมไทย (กรมศิลปากร, 2540) ประกอบดว้ย 
 1.  สวมใส่เยน็สบาย ไหมไทยมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับในความสวยงาม อนัเน่ืองมาจาก เน้ือผา้
ไหมไทยมีความมนัวาวอยูใ่นตวัเน้ือผา้ ซ่ึงมีความแตกต่างไปจากผา้ไหมทัว่ ๆ ไป คือ เน้ือผา้ไหมเหมาะ
สวมใส่ในหนา้ร้อน 
 2.  เหมาะเป็นของขวญั ลกัษณะของผา้ไหมท่ีไดมี้ความแตกต่างจากผา้ไหมต่างประเทศ บาง
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ชนิด มีลกัษณะเป็นปุ่มปมและมีลวดลายสวยงามแปลกตา พร้อมทั้งมีความมนัเงา ชาวต่างประเทศส่วน
ใหญ่ชอบและนิยมผลิตภณัฑ์ท่ีท าดว้ยมือ เพราะการท าดว้ยมือท าใหไ้ดผ้ลิตภณัฑท่ี์ประณีตสวยงาม ผดิ
กบัการท าดว้ยเคร่ืองจกัร ผา้ไหมไทยเป็นผา้ท่ีมีค่ากวา่ผา้ท่ีผลิตจากเส้นใยธรรมชาติหรือเส้นใย
สังเคราะห์อ่ืน ๆ เพราะใชก้รรมวธีิท่ีท าดว้ยมือทั้งหมด จึงท าใหผ้า้ไหมของไทยเป็นส่ิงล ้าค่ามากส าหรับ
ชาวต่างชาติ ซ่ึงเหมาะสมท่ีจะใหเ้ป็นของขวญัพิเศษ 
 3.  ไม่ยดืไม่หด ลกัษณะเด่นของไหมไทยท่ีกล่าวขวญักนัมากและสามารถมองเห็น อยา่งเด่นชดั 
คือ ลกัษณะเน้ือผา้ท่ีเป็นปุ่มปมของผา้มดัหม่ี ท าใหบ้างคนเขา้ใจผดิวา่ลกัษณะปุ่มปมเป็นลกัษณะท่ีดี
ของผา้ไหมไทย ความจริงลกัษณะของเส้นไหมท่ีมีปุ่มปมเป็นลกัษณะท่ีดอ้ยในการจดัล าดบัชั้นคุณภาพ
ของไหม เส้นไหมท่ีดีจะตอ้งมีเส้นเรียบสม ่าเสมอ เป็นลกัษณะท าใหเ้น้ือผา้ไม่ยดืไม่หด 

4.  บอกถึงรสนิยมท่ีดี เช่น ผา้ไหมไทยสีน ้าเงินสดบ่งบอกถึงความเรียบหรู และความมีรสนิยม
ของผูส้วมใส่  
 5.  มีความทนทาน ผา้ไหมไทยผลิตจากเส้นใยโปรตีนธรรมชาติ มีความเหนียว ทนทาน และมนั
วาว สามารถน าไปใชท้อเป็นผนืผา้ไดอ้ยา่งงดงาม 
 
วธีิด าเนินการวจัิย 
 ประชากรเป้าหมายท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ กลุ่มประชากรผูบ้ริโภคชาวจีนท่ีอยูใ่นเขต
ประเทศไทยท่ีเป็นผูซ้ื้อชุดผา้ไหมไทย มีจ านวนทั้งส้ิน 400 คน ด าเนินการสุ่มตวัอยา่งแบบตามสะดวก 
(Convenience sampling) เก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม 
 

สรุปผลการวจิัย 
 1.  คุณลกัษณะทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ในจ านวนผูต้อบแบบสอบถาม 400 คน พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศชาย จ านวน 181 คน 
คิดเป็นร้อยละ 45.25 และเพศหญิง 219 คน คิดเป็นร้อยละ 54.75 ส่วนใหญ่มีอายุระหวา่ง 36-45 ปี มี
จ  านวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 31.8 ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส มีจ านวน 265 คน คิดเป็นร้อยละ 66.3 
ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี มีจ  านวน 192 คน คิดเป็นร้อยละ 48.0 ส่วนใหญ่มีรายได้
เฉล่ียต่อเดือน มากกวา่ 25,001 บาท มีจ านวน 192 คน คิดเป็นร้อยละ 47.8 
 2.  พฤติกรรมในการซ้ือผา้ไหมไทยของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ในจ านวนผูต้อบแบบสอบถาม 400 คน พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความถ่ีในการมา
เมืองไทย ปีละ 1 คร้ัง จ  านวน 315 คน คิดเป็นร้อยละ 78.7 ส่วนใหญ่มีจ านวนซ้ือชุดผา้ไหมไทย 1-2 ชุด 
จ านวน 203 คนคิดเป็นร้อยละ 50.8 ส่วนใหญ่ซ้ือชุดผา้ไหมไทยจากร้าน หรือท่ี MBK Hall จ  านวน 218 
คน คิดเป็นร้อยละ 54.5 ส่วนใหญ่ซ้ือฝากเป็นของขวญั จ านวน 284 คน คิดเป็นร้อยละ 71.0 
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 3.  ปัจจยัในการเลือกคุณภาพชุดผา้ไหมไทยของผูต้อบแบบสอบถาม 
 พบวา่ การประเมินชุดผา้ไหมไทย สวมใส่เยน็สบาย ไม่ร้อน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.54 อยูใ่นระดบั

มากท่ีสุด รองลงมาคือ เหมาะกบัการซ้ือฝากเป็นของขวญั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.50 ดา้นคุณภาพ มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.36 ดา้นบ่งบอกถึงรสนิยม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.35 และดา้นการซักแลว้ไม่ยืดไม่หด มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.30 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ตามล าดบัเช่นเดียวกนั ดา้นความทนทาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.19 และ
ดา้นความมีคุณค่าเม่ือสวมใส่ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.16 อยูใ่นระดบัมาก ตามล าดบั 
 4.  ผลการทดสอบสมมติฐาน ณ ระดบันยัส าคญั 0.05 

 สมมติฐานท่ี 1  ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อปัจจยัในคุณสมบติัชุดผา้ไหมไทย 
แตกต่างกนั พบว่าผูบ้ริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกนั ส่งผลต่อปัจจยัในชุดผา้ไหมไทยมีคุณภาพแตกต่างกนั 
ดา้นการมีคุณภาพ ดา้นการมีคุณค่าเม่ือสวมใส่ ดา้นความเหมาะกบัการซ้ือฝากเป็นของขวญั ดา้นการบ่ง
บอกถึงรสนิยมท่ีดีของผูส้วมใส่ ดา้นการซกัแลว้ไม่ยืดไม่หด ไม่แตกต่างกนั แต่เพศ ส่งผลต่อปัจจยัใน
ชุดผา้ไหมไทยมีคุณภาพแตกต่างกนั ในด้าน การสวมใส่แล้วเยน็สบาย ไม่ร้อน และด้านการมีความ
ทนทาน 
 ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัอายุแตกต่างกนั ส่งผลต่อปัจจยัในชุดผา้ไหมไทยมีคุณภาพ แตกต่างกนั ใน
ดา้นการมีคุณภาพ การมีคุณค่าเม่ือสวมใส่ ดา้นความเหมาะสมกบัการซ้ือฝากเป็นของขวญั ดา้นการบ่ง
บอกถึงรสนิยมท่ีดีของผูส้วมใส่ ดา้นการซกัแลว้ไม่ยดืไม่หด ดา้นการสวมใส่เยน็สบาย ไม่ร้อน และดา้น
การมีความทนทาน 
 ผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพสมรสแตกต่างกนั ส่งผลต่อปัจจยัในชุดผา้ไหมไทยมีคุณภาพ แตกต่าง
กนั ในดา้นมีคุณค่าเม่ือสวมใส่ ดา้นการบ่งบอกถึงรสนิยมท่ีดีของผูส้วมใส่ ดา้นการซกัแลว้ไม่ยืดไม่หด 
ดา้นการสวมใส่เยน็สบาย ไม่ร้อน แต่ส าหรับดา้นเหมาะกบัการซ้ือฝากเป็นของขวญัและดา้นการมีความ
ทนทาน ไม่แตกต่างกนั 
 ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั ส่งผลต่อปัจจยัในชุดผา้ไหมไทยมีคุณภาพ แตกต่างกนั 
ในดา้นมีคุณค่าเม่ือสวมใส่ ดา้นความเหมาะสมกบัการซ้ือฝากเป็นของขวญั ดา้นการบ่งบอกถึงรสนิยมท่ี
ดีของผูส้วมใส่ ดา้นการซักแลว้ไม่ยืดไม่หด ด้านการสวมใส่เย็นสบาย ไม่ร้อน และด้านการมีความ
ทนทาน 
 ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัรายไดแ้ตกต่างกนั ส่งผลต่อปัจจยัในชุดผา้ไหมไทยมีคุณภาพ แตกต่างกนั ใน
ดา้นมีคุณค่าเม่ือสวมใส่ ดา้นความเหมาะสมกบัการซ้ือฝากเป็นของขวญั ดา้นการบ่งบอกถึงรสนิยมท่ีดี
ของผูส้วมใส่ ด้านการซักแล้วไม่ยืดไม่หด ด้านการสวมใส่เย็นสบาย ไม่ร้อน และด้านการมีความ
ทนทาน 
 สมมติฐานท่ี 2  พฤติกรรมในการซ้ือชุดผา้ไหมไทยของผูบ้ริโภคแตกต่างกนั ส่งผลต่อปัจจยั
ประเมินคุณสมบติัชุดผา้ไหมไทย แตกต่างกนั   
 ผูบ้ริโภคท่ีมีความถ่ีในการมาเมืองไทยแตกต่างกนั ส่งผลต่อปัจจยัในชุดผา้ไหมไทย 
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มีคุณภาพ แตกต่างกนั ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีความถ่ีในการมาเมืองไทยแตกต่าง
กนั ส่งผลต่อปัจจยัในชุดผา้ไหมไทยมีคุณภาพ แตกต่างกนั ในดา้นมีคุณค่าเม่ือสวม ดา้นการบ่งบอกถึง
รสนิยมท่ีดีของผูส้วมใส่ ดา้นการซกัแลว้ไม่ยืดไม่หด ดา้นการสวมใส่เยน็สบาย ไม่ร้อน และดา้นการมี
ความทนทาน แต่ใส่ ดา้นความเหมาะสมกบัการซ้ือฝากเป็นของขวญั พบว่าผูบ้ริโภคท่ีมีความถ่ีในการ
มาเมืองไทยแตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัในชุดผา้ไหมไทยมีคุณภาพ ไม่แตกต่างกนั 
 ผูบ้ริโภคท่ีมีจ านวนซ้ือแตกต่างกนั ส่งผลต่อปัจจยัในชุดผา้ไหมไทยมีคุณภาพ แตกต่างกนั ผล
การทดสอบสมมติฐานพบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีจ านวนซ้ือแตกต่างกนั ส่งผลต่อปัจจยัในชุดผา้ไหมไทยมี
คุณภาพ แตกต่างกนัในดา้นมีคุณค่าเม่ือสวมใส่ ด้านความเหมาะสมกับการซ้ือฝากเป็นของขวญั 
ดา้นการบ่งบอกถึงรสนิยมท่ีดีของผูส้วมใส่ ดา้นการซักแลว้ไม่ยืดไม่หด ดา้นการสวมใส่เยน็สบาย ไม่
ร้อน และดา้นการมีความทนทาน 
 ผูบ้ริโภคท่ีมีสถานท่ีซ้ือแตกต่างกนั ส่งผลต่อปัจจยัในชุดผา้ไหมไทยมีคุณภาพ แตกต่างกนั ผล
การทดสอบสมมติฐานพบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีสถานท่ีซ้ือแตกต่างกนั ส่งผลต่อปัจจยัในชุดผา้ไหมไทยมี
คุณภาพ แตกต่างกนัในดา้นมีคุณค่าเม่ือสวมใส่ดา้นความเหมาะสมกบัการซ้ือฝากเป็นของขวญั ดา้นการ
บ่งบอกถึงรสนิยมท่ีดีของผูส้วมใส่ ดา้นการซกัแลว้ไม่ยืดไม่หด ดา้นการสวมใส่เยน็สบาย ไม่ร้อน และ
ดา้นการมีความทนทาน 
 ผูบ้ริโภคท่ีมีเหตุผลท่ีซ้ือแตกต่างกนั ส่งผลต่อปัจจยัในชุดผา้ไหมไทยมีคุณภาพ แตกต่างกนั ผล
การทดสอบสมมติฐานพบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีเหตุผลท่ีซ้ือแตกต่างกนั ส่งผลต่อปัจจยัในชุดผา้ไหมไทยมี
คุณภาพ แตกต่างกนัในดา้นมีคุณค่าเม่ือสวมใส่ ด้านความเหมาะสมกับการซ้ือฝากเป็นของขวญั 
ดา้นการบ่งบอกถึงรสนิยมท่ีดีของผูส้วมใส่ ดา้นการซักแลว้ไม่ยืดไม่หด ดา้นการสวมใส่เยน็สบาย ไม่
ร้อน และดา้นการมีความทนทาน 
 
อภิปรายผลการวจัิย 
 จากสมมติฐานขอ้ท่ี 1 คือ ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อปัจจยัการเลือกคุณสมบติัชุด
ผา้ไหมไทย แตกต่างกนั สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
 เพศ  ผลการวจิยัพบวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกนั ส่งผลต่อการเลือกคุณสมบติัชุดผา้ไหมไทย
แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยผูบ้ริโภคเพศชายจะสนใจในการเลือกซ้ือชุดผา้
ไหมไทยตามคุณสมบติัของผา้ไหมไทยนอ้ยกวา่เพศหญิง  
 อายุผลการวิจยัพบวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกนั ส่งผลต่อการเลือกคุณสมบติัชุดผา้ไหมไทย
แตกต่างกนั ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุอยูใ่นช่วงวยัรุ่นจะชอบซ้ือชุดเส้ือผา้ท่ีเหมาะกบัการสวมใส่ และใส่แลว้ให้
ความรู้สึกสบาย ส่วนผูบ้ริโภคท่ีอยู่ในวยัท างาน จะให้ความส าคญัในการเลือกซ้ือของฝากเพื่อเป็น
ของขวญัส าหรับผูใ้หญ่ เพราะในสังคมของวฒันธรรมจีนจะให้ความส าคญัในเร่ืองน้ีมาก ส่วนผูบ้ริโภค
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ท่ีเป็นผูใ้หญ่จะซ้ือเส้ือผา้ไม่บ่อยนกั หากจะเลือกซ้ือชุดเส้ือผา้ ผูบ้ริโภคท่ีเป็นผูใ้หญ่จะค านึงถึงเร่ืองราคา 
และความทนทานต่อการสวมใส่มากกวา่ 

สถานภาพ  ผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพสมรสแตกต่างกนั ส่งผลต่อการเลือก
คุณสมบติัชุดผา้ไหมไทยแตกต่างกนั ทั้งน้ีเพราะผูท่ี้ยงัโสดอยู่ มีเวลาในการตดัสินใจซ้ือสูง ชอบชุดท่ี
สวมใส่แลว้มีคุณค่า มีคุณภาพ บ่งบอกถึงรสนิยมท่ีดี สนใจในเร่ืองการแต่งตวั ส าหรับผูท่ี้มีครอบครัว
แลว้ จะนึกถึงปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีมีมากกวา่คุณค่า เพราะเป็นผูท่ี้ตอ้งคอยดูแลครอบครัว ค่าใชจ่้ายส่วนใหญ่จะ
ใหค้วามส าคญักบัค่าใชจ่้ายภายในครอบครัว  

 ระดบัการศึกษา  ผลการวิจยัพบวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั ส่งผลต่อการเลือก
คุณสมบติัชุดผา้ไหมไทยแตกต่างกนั ไดแ้ก่ ดา้นคุณภาพ ดา้นความมีคุณค่าเม่ือสวมใส่ ดา้นเหมาะกบั
การซ้ือฝากเป็นของขวญั ดา้นบ่งบอกถึงรสนิยมท่ีดี ดา้นซกัแลว้ไม่ยืดไม่หด ดา้นสวมใส่เยน็สบาย ไม่
ร้อน ดา้นมีความทนทาน  
 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  ผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนั ส่งผลต่อ
การเลือกซ้ือชุดผา้ไหมไทยแตกต่างกนั ผูท่ี้มีรายไดน้้อยจะใส่ใจเลือกซ้ือชุดผา้ไหมไทยมากกว่าผูท่ี้มี
รายไดสู้งกวา่ ทั้งน้ีเป็นเพราะ ผูท่ี้มีรายไดน้อ้ยหรือปานกลาง จะตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ท่ีจะซ้ือชา้กวา่ผู ้
ท่ีมีรายไดสู้ง ซ่ึงผูท่ี้มีรายไดสู้งจะตดัสินใจซ้ือไดเ้ร็วกวา่  
 ผลการวิจัยสอดคล้องกับแนวคิดของ Kotler and Keller (2009) กล่าวถึงปัจจยัส่วนบุคคล 
หมายถึงผูซ้ื้อไดรั้บอิทธิพลจากส่วนบุคคล เช่น เพศ สถานภาพ อาชีพ รายได ้การศึกษา ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัแนวคิดของธนพล คลา้ยรักษ ์(2551) ไดท้  าการศึกษาพฤติกรรมและการตดัสินใจเลือกซ้ือผา้ไหมของ
ผูบ้ริโภคในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา พบวา่ เพศ อายุ สถานภาพ รายได ้และระดบัการศึกษาท่ีแตกต่าง
กนั มีผลต่อระดบัการตดัสินใจเลือกซ้ือชุดผา้ไหมของผูบ้ริโภคแตกต่างกนั  
 จากสมมติฐานข้อท่ี 2 คือ พฤติกรรมการซ้ือท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อปัจจัยการเลือกซ้ือ 
(คุณสมบติั) ชุดผา้ไหมไทยท่ีผูบ้ริโภคชาวจีนตอ้งการ แตกต่างกนั สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

 ความถ่ีในการมาเมืองไทย  ผลการวจิยัพบวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีความถ่ีในการมาเมืองไทยแตกต่างกนั 
ส่งผลต่อปัจจยัในการเลือกซ้ือ (คุณสมบติั) ชุดผา้ไหมไทยท่ีผูบ้ริโภคชาวจีนตอ้งการ แตกต่างกนั ผูท่ี้มา
เมืองไทยไม่บ่อย (ความถ่ีนอ้ย) ส่งผลมากกวา่ผูบ้ริโภคท่ีมีความถ่ีในการมาเมืองไทยหลาย ๆ คร้ัง ทั้งน้ี
เป็นเพราะ ผูท่ี้มาเมืองไทยปีละหลาย ๆ คร้ัง มีโอกาสซ้ือชุดผา้ไหมไทยมากกวา่  
 จ านวนการซ้ือ  ผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีจ านวนการซ้ือแตกต่างกนั ส่งผลต่อปัจจยัการ
เลือกซ้ือคุณสมบติัชุดผา้ไหมไทยท่ีผูบ้ริโภคชาวจีนตอ้งการแตกต่างกนั ผูบ้ริโภคท่ีมีจ านวนการซ้ือ
จ านวนมาก ส่งผลต่อผูบ้ริโภคท่ีมีจ านวนการซ้ือนอ้ย ทั้งน้ีเป็นเพราะวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีจ านวนการซ้ือมาก 
มีความช่ืนชอบในคุณสมบติัของชุดผา้ไหมไทยมากกวา่ผูบ้ริโภคท่ีมีจ านวนการซ้ือนอ้ย 

 สถานท่ีซ้ือ  ผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีสถานท่ีซ้ือแตกต่างกนั ส่งผลต่อปัจจยัการเลือกซ้ือ
คุณสมบติัชุดผา้ไหมไทยท่ีผูบ้ริโภคชาวจีนต้องการแตกต่างกัน ผูบ้ริโภคจะซ้ือชุดผา้ไหมไทยจาก
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สถานท่ีท่องเท่ียวมากกวา่ท่ีจะซ้ือชุดผา้ไหมไทยจากร้านในห้างอ่ืน และซ้ือจาก MBK Hall มาก เพราะ 
MBK Hall เป็นหน่ึงในสถานท่ีท่ีบริษทัทวัร์จดัพานกัท่องเท่ียวไปซ้ือของฝาก 

 เหตุผลท่ีการซ้ือ  ผลการวจิยัพบวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีสถานท่ีซ้ือแตกต่างกนั ส่งผลต่อปัจจยัการเลือก
ซ้ือคุณสมบติัชุดผา้ไหมไทยท่ีผูบ้ริโภคชาวจีนตอ้งการ แตกต่างกนั ผูท่ี้ซ้ือใส่เองจะส่งผลมากกวา่ขอ้อ่ืน 
ทั้งน้ีเป็นเพราะ ผูบ้ริโภคท่ีซ้ือชุดผา้ไหมไทยจ านวน 1-2 ชุด มีเป็นจ านวนมาก รองลงมา ซ้ือเพื่อน าไป
ฝากเป็นของขวญั เพราะชุดผา้ไหมไทยมีน ้ าหนกัเบา มีคุณสมบติัโดดเด่นเฉพาะตวั เหมาะท่ีจะซ้ือฝาก
เป็นของขวญัส าหรับผูใ้หญ่  
 จากผลการวเิคราะห์เหตุผลพฤติกรรมการซ้ือผา้ไหมไทยดงักล่าว ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ
ก่อเกียรติ วริิยะกิจพฒันา (2550) พบวา่ พฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นกระบวนการท่ีบุคคลจะท าการตดัสินใจ
วา่จะซ้ือสินคา้และบริการอะไรหรือไม่ อยา่งไร ถา้ซ้ือจะซ้ือท่ีไหน เม่ือไร มีวิธีการซ้ือการใชสิ้นคา้และ
บริการนั้นอยา่งไร ซ่ึงแสดงออกถึงความตอ้งการและความคิดเห็นของผูบ้ริโภคซ่ึงสามารถตอบสนอง
ความตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้
 
ข้อเสนอแนะในการวจัิย 
 1.  จากการวจิยัคร้ังน้ีพบวา่ เพศชายใหค้วามสนใจในเร่ืองการแต่งกายมากข้ึน ร้านคา้ชุดผา้ไหม
ไทยควรออกแบบชุดผา้ไหมไทยของผูช้ายให้มีแบบท่ีเหมาะสมและตรงกบัความตอ้งการของตลาดให้
มากข้ึน ดงันั้น ร้านคา้สามารถน าคุณสมบติัของชุดผา้ไหมดงักล่าว ไปใชโ้ฆษณาให้กบักลุ่มลูกคา้ชาว
จีนท่ีเป็นเพศชายได ้ 
 2.  จากการวจิยัคร้ังน้ีพบวา่ ผูซ้ื้อชุดผา้ไหมไทย มีอายตุั้งแต่ 36 ปีข้ึนไป การออกแบบชุดผา้ไหม
ไทยในตลาดส่วนใหญ่ จะออกแบบชุดเป็นแบบเรียบ ๆ ซ่ึงไม่ค่อยเหมาะกบัวยัรุ่น ส าหรับผูท่ี้มีอายุนอ้ย
กวา่ 25 ปี ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผูบ้ริโภคท่ียงัโสดอยู ่และเป็นกลุ่มท่ีมีการตดัสินใจซ้ือสูงมีความสนใจใน
คุณสมบติัชุดผา้ไหมไทยด้านคุณภาพ ด้านความมีคุณค่าเม่ือสวมใส่ ด้านไม่ยืดไม่หด ด้านมีความ
ทนทาน ดงันั้นผูป้ระกอบการควรเพิ่ม 
การผลิตและออกแบบชุดผา้ไหมไทยให้เหมาะกบัวยัรุ่น และตรงกบัรสนิยมท่ีวยัรุ่นตอ้งการ ซ่ึงจะช่วย
กระตุน้ผูบ้ริโภคชาวจีนท่ีมีอายนุอ้ยหนัมาสนใจและเกิดการตดัสินใจซ้ือชุดผา้ไหมไทย 
 3.  จากการวิจยัคร้ังน้ีพบว่า ผูบ้ริโภคชาวจีนท่ีเขา้มาเท่ียวเมืองไทยเป็นคร้ังแรก หรือมาเท่ียว
เมืองไทยปีละคร้ัง มีจ  านวนมากท่ีสุด และท าให้ผูบ้ริโภคชาวจีนกลุ่มน้ีเกิดการตดัสินซ้ือชุดผา้ไหมไทย
ง่ายท่ีสุด ดงันั้น ผูป้ระกอบการร้านคา้ผา้ไหมไทยควรหาวิธีร่วมมือกบับริษทัท่องเท่ียว ช่วยโฆษณา
คุณสมบติัของชุดผา้ไหมไทยไดอี้กทางหน่ึง 
 4.  จากการวจิยัคร้ังน้ีพบวา่ ผูบ้ริโภคชาวจีนส่วนใหญ่จะเลือกซ้ือชุดผา้ไหมไทยจ านวน 1-2 ชุด 
และ 3-4 ชุด เพราะผา้ไหมไทยมีคุณสมบัติหลายด้าน เช่น มีคุณภาพ มีคุณค่าเม่ือสวมใส่ มีความ
เหมาะสมในการซ้ือฝากเป็นของขวญั มีการแสดงออกถึงการมีรสนิยมท่ีดี มีคุณสมบติัซกัแลว้ไม่ยืดไม่

DP
U



 

 

หด มีความเหมาะสมในการใช้สวมใส่ เพราะมีความเยน็สบาย ไม่ร้อน มีความทนทาน เป็นตน้ ส่วน
พฤติกรรมดา้นการเลือกซ้ือไม่ไดบ้อกชดัเจนให้เห็นว่าผูบ้ริโภคชาวจีนสนใจซ้ือผา้ไหมไทยดา้นไหน
บา้ง ซ่ึงผูป้ระกอบการสามารถใชป้ระโยชน์ในดา้นการดูจ านวนซ้ือของผูบ้ริโภค แลว้ลดราคา เม่ือลูกคา้
ซ้ือจ านวนมาก 
 5.  จากผลการวิจยัคร้ังน้ีพบวา่ ดา้นคุณภาพชุดผา้ไหมไทย เป็นคุณสมบติัท่ีมีความสัมพนัธ์กนั
กบัปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัพฤติกรรมการซ้ือ ดงันั้น ควรมีการพฒันาปรับปรุงและตรวจสอบคุณภาพ
ของชุดผา้ไหมไทยอยูเ่สมอ ชุดผา้ไหมไทยมีความเหมาะสมท่ีจะซ้ือเป็นของฝากเพื่อเป็นขวญัท่ีผูบ้ริโภค
ชาวจีนตอ้งการ ดงันั้น สามารถผลิตชุดผา้ไหมไทยแบบใหม่ ๆ ออกมาเป็นจ านวนมาก เพื่อให้ผูบ้ริโภค
ไดเ้ลือกซ้ือไดม้ากข้ึน และผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีความเห็นวา่ ชุดผา้ไหมไทยมีการออกแบบท่ีเรียบ ๆ ดูดี 
มีรสนิยม มีความทนทาน และสวมใส่เยน็สบาย และควรพฒันาการออกแบบชุดผา้ไหมไทยให้เหมาะ
กบักลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีรูปร่างอว้น เม่ือสวมใส่ชุดผา้ไหมไทยแลว้ควรให้เกิดความรู้สึกสบาย ไม่ร้อน และ
ไม่อึดอดัดว้ย 
 
ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป  
 ในการวิจยัคร้ังน้ี เป็นการศึกษาเพื่อหาขอ้มูลมาวิเคราะห์เปรียบเทียบเบ้ืองตน้ในช่วงเวลาท่ี
จ ากัด จึงเลือกศึกษาเฉพาะกลุ่มตวัอย่างท่ีอาศยัอยู่ในกรุงเทพฯ ในการวิจยัคร้ังต่อไปควรเพิ่มกลุ่ม
ตวัอยา่งใหก้ระจายครอบคลุมทุก ๆ พื้นท่ี 
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ปัจจัยทีม่ผีลต่อความเป็นอสิระในการปฏบัิติงานของผู้ตรวจสอบภายใน 
กรณศึีกษา : ส านักงานตรวจสอบภายในทหารบก 

FACTORS AFFECTING THE INDEPENDENCE IN THE WORK OF THE 
INTERNAL AUDITORS. 

CASE STUDY: ARMY INTERNAL AUDIT OFFICE 
 

วสันต์  ธนภาคย์  

 
บทคัดย่อ 
 

 วตัถุประสงคข์องการศึกษาคร้ังน้ีเพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความเป็นอิสระในการปฏิบติังานของ
ผูต้รวจสอบภายในของ ส านกังานตรวจสอบภายในทหารบก จากการส่งแบบสอบถามถึงผูต้รวจสอบภายใน
ของส านกังานตรวจสอบภายในทหารบก 96 ฉบบัไดรั้บตอบกลบัสมบูรณ์ 96 ฉบบัคิดเป็นร้อยละ100% โดย
ใชว้ิธี การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ เพื่อทดสอบสมมติฐานท่ีระดบันยัส าคญั 0.05  ผลการวิจยั พบวา่
ปัจจยัท่ีมีผลต่อความเป็นอิสระในการปฏิบติังานของผูต้รวจสอบภายในคือ ด้านการสนับสนุนจากฝ่าย
บริหารมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรกไดแ้ก่ ฝ่ายบริหารให้การสนบัสนุนขอ้เสนอแนะของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในให้มีการน าไปปฏิบติัตาม รองลงมาไดแ้ก่หน่วยงานตรวจสอบภายในมีสายการบงัคบับญัชาข้ึนตรง
ต่อหวัหนา้ส่วนราชการ และหน่วยงานมีงบประมาณและอตัราก าลงัท่ีเพียงพอต่อการปฏิบติังาน ส่วนปัจจยั
อีกดา้นท่ีมีผลต่อความเป็นอิสระก็คือ ปัจจยัดา้นการปฏิบติังานตรวจสอบ มากท่ีสุด 3 อนัดบัแรกไดแ้ก่ การ
มีอิสระจากกิจกรรมท่ีตรวจสอบและกระบวนการการควบคุมภายในขององคก์ร กบัหน่วยงานมีการทบทวน
และปรับเปล่ียนแผนงานอยู่สม ่าเสมอตามความเหมาะสมของสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป และการจดัท า
แผนการตรวจสอบโดยไดรั้บความเห็นชอบจากหวัหนา้ส่วนราชการ ส่วนปัจจยัดา้นคุณสมบติัผูต้รวจสอบ
ภายใน และสภาพแวดล้อมในองค์กรไม่ส่งผลต่อความเป็นอิสระของผูต้รวจสอบภายใน ของส านักงาน
ตรวจสอบภายในทหารบก 

ค าส าคัญ : ความเป็นอิสระ ผูต้รวจสอบภายใน 
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Abstract 

 The purpose of this study was to determine factors affecting the independence in the 
work of the internal auditors of Army Internal Audit Office. The questionnaires were sent to the 
Internal Auditor's Internal Audit Office, the Salvation Army has received 96 that complete 
responses of the 100% by using multiple regression analysis, to test the hypothesis that a 
significant level of 0.05.  The results showed that the factors affect the independence of the 
internal auditor is the support from Administrative section. The first three thing including, the 
first the administrative section support the recommendation of the audit to be implemented 
accordingly, the second inspection agency within the chain of command directly to the head of 
Government. And the last, agency has sufficient budget and capacity for the operation. The other 
factors affecting the independence is. The operational factors determine the three first three thing, 
the first is the freedom of activity, the second monitoring and the last, and control processes 
within the organization. Regular programs are reviewed and adjusted regularly depending on the 
changing circumstances. And the preparation of the audit plan has been approved by the head of 
government. Features factors internal auditors. And the environment in the enterprise does not 
affect the independence of the internal auditor. Army's Office of Internal Audit. 

KEYWORDS: independence, internal auditors. 
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บทน า 

 การตรวจสอบภายในเป็นเคร่ืองมือหรือกลไกท่ีส าคญัของฝ่ายบริหารในการประเมินผลสัมฤทธ์ิ
ของการด าเนินงาน และระบบการควบคุมภายในขององค์กร ทั้งน้ีปัจจยัส าคญัประการหน่ึงท่ีจะท าให้งาน
ตรวจสอบภายในประสบความส าเร็จ คือผูบ้ริหารสามารถน าผลผลิตของงานตรวจสอบภายในไปใช้ในการ
บริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยให้เกิดมูลค่าเพิ่มและความส าเร็จแก่องค์กร ฉะนั้นเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดดงักล่าวผูรั้บผิดชอบการปฏิบติังานตรวจสอบภายในอนัไดแ้ก่ ผูต้รวจสอบภายใน หรือผูท่ี้
ไดรั้บมอบหมายให้ปฏิบติังานดา้นการตรวจสอบภายในนั้นตอ้งไดรั้บความเช่ือถือไม่ใช่เพียงรายงานเล่ม
หน่ึงจากคณะกรรมการตรวจสอบเท่านั้น แต่หมายความรวมถึงคุณสมบติัของผูต้รวจสอบภายใน หรือทีมผู ้
ตรวจสอบภายในท่ีมีคุณภาพ มีความสามารถ และมีความเป็นอิสระเพียงพอท่ีจะสามารถปฏิบัติงาน
ตรวจสอบไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถเพิ่มมูลค่าองคก์รไดอ้ยา่งแทจ้ริง ปัจจยัดา้นความสามารถของทีม
ผูต้รวจสอบนั้น สามารถวดัไดเ้ป็นรูปธรรมท่ีชดัเจน จากประวติัการศึกษาและขอ้มูลส่วนตวัของผูต้รวจสอบ
แต่ล่ะคน แต่ความเป็นอิสระในงานตรวจสอบยงัคงเป็นเร่ืองท่ีไม่สามารถวดัเป็นรูปธรรมไดอ้ยา่งชดัเจน ซ่ึง
มกัเป็นประเด็นให้ ถูกจบัตามองในเร่ืองความโปร่งใสของการปฏิบติังาน เช่น อาจมีประเด็นท่ีว่าระบบการ
ควบคุมภายใน และการมีผูต้รวจสอบภายในนั้นมีข้ึนในองค์กรเพียงเพื่อรับรองความน่าเช่ือถือของการ
ปฏิบติังานภายในองคก์รเท่านั้น หรือถูกมองวา่เป็นการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้องคก์ร โดยท่ีการปฏิบติังาน
ท่ีเกิดข้ึนจริงของฝ่ายตรวจสอบภายในอาจไม่มีความเป็นอิสระเพียงพอในการรายงานผลการตรวจสอบ แต่ถา้
ฝ่ายตรวจสอบภายในขององคก์รมีความเป็นอิสระเพียงพอ จะสามารถท าใหอ้งคก์รมีคุณภาพอยา่งแทจ้ริง 
 จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่ามีปัจจยัท่ีส่งผลต่อความเป็นอิสระของผูต้รวจสอบภายใน 4 
ปัจจยั ดงัน้ี  
  1. ปัจจัยด้านคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบภายใน  

   งานวิจยัของ (Dickins and O’Reilly, 2009) เสนอว่า ผูต้รวจสอบภายในควรมีความรู้ 
ความสามารถ และความระมดัระวงัเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพ มีความเป็นอิสระจากเง่ือนไขต่าง ๆ  ท่ีจะคุกคาม 
ความเท่ียงธรรมของผูต้รวจสอบภายในนอกจากน้ีผูต้รวจสอบภายในควรมีความซ่ือสัตย ์ (Integrity) ใน การ
ปฏิบติังาน ไม่เขา้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการกระท าท่ีอาจน ามาซ่ึงความเส่ือมเสียสู่วิชาชีพ มีความเท่ียง ธรรม 
(Objectivity) ในการปฏิบติังานทั้งการรวบรวม ประเมินผล และการส่ือสารขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม หรือ
กระบวนการท่ีท าการตรวจสอบอยู ่ (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสมาคมผูต้รวจสอบภายใน แห่ง
ประเทศไทย, 2548) มีทศันคติท่ีไม่ล าเอียง หลีกเล่ียงความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (Goodwin and Yeow, 
2001) สามารถประเมินสถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานตรวจสอบดว้ยความเป็นกลาง ไม่ให้ ผลประโยชน์
ส่วนตวัมีอิทธิพลในทางมิชอบต่อการตดัสินใจ (Brody and Lowe, 2000) ไม่รับส่ิงของตอบ แทน หรือไม่เขา้
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ไปมีส่วนเก่ียวขอ้งกบักิจกรรม หรือความสัมพนัธ์ใดท่ีอาจถูกมองวา่เป็นอุปสรรคต่อความ เป็นอิสระ เท่ียง
ธรรม (Bou-Raad, 2000)  

  2. ปัจจัยด้านการสนับสนุนจากฝ่ายบริหาร  
   โครงสร้างของงานตรวจสอบภายในควรได้รับการสนับสนุนให้หน่วยงานตรวจสอบ

ภายในสามารถ รายงานผลการตรวจสอบข้ึนตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) (Dickins and 
O’Reilly, 2009) การมีคณะกรรมการตรวจสอบจะสามารถช่วยสนบัสนุนความเป็นอิสระ และความเท่ียงธรรม
ได ้เน่ืองจากเป็นคณะกรรมการอิสระท่ีถูกก าหนดให้ตอ้งมีข้ึนในองคก์ร การรายงานขอ้มูลสารสนเทศจาก
การ ตรวจสอบตรงต่อผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีท าหนา้ท่ีในการสั่งการ และติดตาม จะสามารถให้อ านาจการแกไ้ข 
ปรับปรุงการด าเนินงานท าไดท้นัท่วงที ผูบ้ริหารระดบัสูงควรมีการร่วมหารือในประเด็นต่าง ๆ เพื่อวาง 
แผนการตรวจสอบใหค้รอบคลุมในสาระส าคญัท่ีมีความเส่ียงสูง รวมทั้งการสนบัสนุนดา้นงบประมาณ และ 
ทรัพยากรท่ีจ าเป็นในการตรวจสอบ เช่น จ านวนบุคลากร ค่าตอบแทน การฝึกอบรม เป็นต้น (ตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย, 2548)  

   3. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายในองค์กร  
    ปัญหาส่วนใหญ่ในองค์กร มาจากการไม่ได้รับการยอมรับ และความเช่ือถือจาก
ผูป้ฏิบัติงานภายใน องค์กร เน่ืองมาจากอคติส่วนตวั ความไม่เข้าใจ และไม่ยอมรับ หรือมองไม่เห็น
ประโยชน์ของการมี หน่วยงานตรวจสอบภายใน การไม่ให้ความร่วมมือ ท าให้งานตรวจสอบนั้นสูญเปล่า 
เสียทั้งเวลาและ ค่าใชจ่้าย (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
, 2548)  (จุมกฏระเบียบโลก, 2549)  เสนอว่าถา้องค์กรมีการประเมินตนเอง (Self-assessment) เก่ียวกบั 
ความสัมพนัธ์ส่วนบุคคลกบัผูรั้บตรวจ จะช่วยเพิ่มความมัน่ใจในการปฏิบติังานไดอ้ย่างอิสระ และเท่ียง
ธรรม ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (Goodwin and Yeow, 2001) ท่ีเสนอวา่ความสัมพนัธ์ของผูต้รวจสอบ
ภายในกบัคณะกรรมการตรวจสอบมีผลต่อความเป็นอิสระขององคก์ร เน่ืองจากความสัมพนัธ์ท่ีเขม้แข็งจะ
พฒันา ความเป็นอิสระของระบบตรวจสอบภายใน  

   4. ปัจจัยด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบ  
   (Dumitrescu, 2004) เสนอว่าผูต้รวจสอบภายในจะตอ้งปฏิบติังานอย่างถูกตอ้ง 

และเท่ียงธรรม ดงันั้นในการปฏิบติังานผูต้รวจสอบภายในจึงตอ้งมีความเป็นอิสระจากกิจกรรมต่าง 
ๆ ท่ีตอ้งตรวจสอบ รวมทั้งอิสระจากกระบวนการควบคุมภายในประจ าวนั  

 นอกจากจะศึกษาถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อความเป็นอิสระของผูต้รวจสอบภายในแลว้ งานวิจยั
น้ียงัได้ศึกษาถึง ปัญหา และอุปสรรคท่ีอาจท าให้ความเป็นอิสระของผูต้รวจสอบภายในน้อยลง 
เน่ืองจากงานวิจยัของ (Goodwin and Yeow, 2001) เสนอว่าบางองค์กรใช้หนา้ท่ีการตรวจสอบ
ภายในเพื่อฝึกอบรมพนักงาน ส าหรับการเล่ือนขั้นสู่สายบริหาร ซ่ึงการกระท าดงักล่าวอาจเป็น
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ปัจจยัทีม่ผีลต่อความเป็นอสิระของ 

ผู้ตรวจสอบภายใน 

: คุณสมบติัของผูต้รวจสอบภายใน 

: การสนบัสนุนจากฝ่ายบริหาร 

: สภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร 

: การปฏิบติังานตรวจสอบ 

ความเป็นอสิระ 

ของผู้ตรวจสอบภายใน 

ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบสอบถาม 

: เพศ 

: อาย ุ

: ระดบัการศึกษา 

: ชั้นยศ 

: ประสบการณ์ท างาน 

เหตุผลท่ีจะคุกคามความเท่ียงธรรมส่วน บุคคล อาจท าใหพ้นกังานไม่มีความตั้งใจ หรือไม่อดทนต่อ
ความกดดนัจากผูรั้บตรวจ นอกจากน้ี (จุมกฏระเบียบโลก, 2549) เสนอวา่หลายหน่วยงานประสบ
ปัญหาจากการไม่ได้รับความเช่ือถือจากผูป้ฏิบติังานใน องค์กร ซ่ึงเกิดมาจากหลายปัญหา เช่น 
ประสบการณ์ของผูต้รวจสอบภายใน ขอบเขต และวิธีการท่ีน ามาใช้ ในงานตรวจสอบ รวมถึง
พฤติกรรมของผูป้ฏิบติังานตรวจสอบภายในเอง 

กรอบแนวคิดในการวจัิย 

  ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิการวจิยั 
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สมมติฐานการวจัิย 

1.  เพศท่ีแตกต่างกันมีผลต่อความเป็นอิสระของผูต้รวจสอบภายใน ของส านักงาน
ตรวจสอบภายในทหารบก 

2. อายุท่ีแตกต่างกันมีผลต่อความเป็นอิสระของผูต้รวจสอบภายใน ของส านักงาน
ตรวจสอบภายในทหารบก 

3. ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกันมีผลต่อความเป็นอิสระของผูต้รวจสอบภายใน ของ
ส านกังานตรวจสอบภายในทหารบก 

4. ระดับชั้ นยศท่ีแตกต่างกันมีผลต่อความเป็นอิสระของผู ้ตรวจสอบภายใน ของ
ส านกังานตรวจสอบภายในทหารบก 

5. ประสบการณ์ท างานตรวจสอบภายในท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความเป็นอิสระของผู ้
ตรวจสอบภายใน ของส านกังานตรวจสอบภายในทหารบก 

6. ปัจจยัดา้นคุณสมบติัของผูต้รวจสอบภายในปัจจยัดา้นการสนบัสนุนจากฝ่ายบริหาร
ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มภายในองคก์รและปัจจยัดา้นการปฏิบติังานตรวจสอบส่งผล
ต่อความเป็นอิสระของผูต้รวจสอบภายในของส านกังานตรวจสอบภายในทหารบก ท่ี
เลือกศึกษา 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาระดบัความเป็นอิสระในการปฏิบติังานของผูต้รวจสอบภายในของส านักงาน
ตรวจสอบภายในทหารบกและปัจจยัท่ีส่งผลต่อความเป็นอิสระในการปฏิบติังานของผู ้
ตรวจสอบภายใน 

2. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคท่ีขดัขวางความเป็นอิสระในการปฏิบติังานของผูต้รวจสอบ
ภายใน 

วธีิด าเนินการวจัิย 

 งานวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) ศึกษากลุ่มประชากรโดยการเลือก
ตวัอย่างและส ารวจขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถามปลายปิด (Close Form) เป็นแบบสอบถามแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Summated Ratings Scale) ในการวดัทศันคติของผูต้รวจสอบภายในท่ีมีต่อ
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความเป็นอิสระของผูต้รวจสอบภายใน 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
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   ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง ตามความหมายของงานวิจยัฉบบัน้ีหมายถึงนายทหารตรวจ
บญัชีของส านกังานตรวจสอบภายในทหารบกจ านวน 96 นาย  ตามอตัราการการจดัและการปฏิบติังาน
จริงของผูต้รวจสอบภายในของส านกังานตรวจสอบภายในทหารบก โดยจะมีกองตรวจสอบภายใน
ทั้งหมด 6 กอง แต่ล่ะกองจะมีชุดตรวจจ านวน 4 ชุดโดยแต่ล่ะชุดจะมีผูต้รวจสอบภายใน  4 นาย
ประกอบไปดว้ยหวัหนา้ชุด 1 นาย และผูต้รวจสอบอีก 3 นาย ผูท้  าวิจยัเลือกเก็บแบบสอบถามจาก
ประชากรทั้งหมด 100 % คือจ านวนทั้งหมด 96 นายโดยจะศึกษาเฉพาะกองท่ีท าการตรวจสอบภายใน 
จ านวน 6 กองคือ 

1. กองตรวจสอบภายในท่ี1 จ านวน 16 นาย 
2. กองตรวจสอบภายในท่ี2 จ านวน 16 นาย 
3. กองตรวจสอบภายในท่ี3 จ านวน 16 นาย 
4. กองตรวจสอบภายในท่ี4 จ านวน 16 นาย 
5. กองตรวจสอบภายในท่ี5 จ านวน 16 นาย 
6. กองตรวจสอบภายในท่ี 6 จ านวน 16 นาย 

2. ขั้นตอนการด าเนินการวจัิย 
2.1 การวเิคราะห์เชิงพรรณนา การวเิคราะห์ขอ้มูลออกมาในรูปของค่าสถิติพื้นฐาน

เพื่อเสนอขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัตวั แปรท่ีเก็บรวบรวมได้ ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
SPSS for Windows โดยเสนอตามมุมมองต่าง ๆ สถิติเชิงพรรณนาท่ีใช่ในการน าเสนอขอ้มูลใน 
การศึกษาน้ีประกอบดว้ย ค่าต ่าสุด (Minimum)  ค่าสูงสุด (Maximum) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation)2.2  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น 

แบบสอบถาม ประกอบไปดว้ย ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ปัจจยัท่ีมีผลต่อความเป็นอิสระของผู ้
ตรวจสอบภายในทหารบก และความเป็นอิสระของผูต้รวจสอบภายใน ผูว้ิจยัไดส่้งแบบสอบถามจ านวน 96 
ฉบบั เน่ืองจากประชากรมีจ านวนไม่มากส านักงานตรวจสอบภายในทหารบกมีอตัราการจดัและการ
ปฏิบติังานจริงจ านวน 96 นาย ผูท้  าวิจยัจึงท าการเก็บแบบสอบถามจากจ านวนประชากรทั้งหมด 100 % จาก
จ านวนประชากร 96 คน ขอ้มูลแบบสอบถามแบ่งเป็น 2 ขอ้ ดงัน้ี ตวัแปรอิสระท่ีใชใ้นการค านวณ  

2.2.1.1 เพศ 
2.2.1.2 อาย ุ
2.2.1.3 การศึกษา 
2.2.1.4 ระดบัชั้นยศ 
2.2.1.5 ประสบการณ์ท างาน 
2.2.1.6 ปัจจยัดา้นคุณสมบติัของผูต้รวจสอบภายใน 
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2.2.1.7 ปัจจยัดา้นการสนบัสนุนจากฝ่ายบริหาร 
2.2.1.8 ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร 
2.2.1.9 ปัจจยัดา้นการปฏิบติังานตรวจสอบภายใน 

2.2.2 ตวัแปรตาม คือ ความเป็นอิสระของผูต้รวจสอบภายใน 
2.2.2.1 การก าหนดขอบเขตการตรวจสอบภายใน 
2.2.2.2 การปฏิบติังานตรวจสอบภายใน 
2.2.2.3 การรายงานผลการตรวจสอบภายใน 

2.3 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คือ การวิเคราะห์เชิงพรรณนา การวิเคราะห์
ข ้อมูลออกมาในรูปของค่าสถิติพื้นฐาน เพื ่อ เสนอข ้อมูล เบื้องต ้นเกี่ยวก ับตวัแปรที่เก ็บ
รวบรวมได้ ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS for Windows โดยเสนอตามมุมมองต่าง 
ๆ สถิติเชิงพรรณนาที่ใช่ในการน า เสนอข ้อมูลใน การศึกษา น้ีประกอบด ้วย  ค่าต ่ าสุด 
(Minimum)  ค่าสูงสุด (Maximum) ค่าเฉลี่ย(Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard 
Deviation) 

2.4 วิจัยการทดสอบ ปัจจัยท่ีมีผลต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานของผู ้
ตรวจสอบภายใน ส านักงานตรวจสอบภายในทหารบก โดยการวิเคราะห์หาค่าการถดถอยเชิง
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

2.5 สรุปผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อตอบสมมติฐานการวจิยั 
 

สรุปผลการวจัิย 
 งานวิจัยคร้ังน้ีท าการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานของผู ้
ตรวจสอบภายใน ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานของตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม และสรุปผล
ดงัน้ี 
 สมมติฐานข้อที่ 1 เพศท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความเป็นอิสระของผูต้รวจสอบภายใน ของ
ส านกังานตรวจสอบภายในทหารบก 
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ตารางท่ี 1 การเปรียบเทียบความเป็นอิสระของของผูต้รวจสอบภายในทีมีเพศต่างกนั  

 เพศ N X  S.D F Sig. 
ความเป็นอิสระของผู ้
ตรวจสอบภายใน 

ชาย 68 3.66 0.279 1.306 0.256 
หญิง 28 3.66 0.240 

 จากตารางท่ี 1 ผลการทดสอบได้ค่าระดับนัยส าคัญท่ีค านวณได้ (Sig.)เท่ากับ 0.256 

มากกวา่ระดบันยัส าคญัท่ีก าหนด (α) แสดงวา่ปฏิเสธสมมติฐานดงักล่าวโดย เพศชายมีค่าเฉล่ีย  (
x = 3.66) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.279 ) เพศหญิงมีค่าเฉล่ีย ( x = 3.66) ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.240 ) 

 สมมติฐานข้อที่ 2 อายุท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความเป็นอิสระของผูต้รวจสอบภายใน ของ

ส านกังานตรวจสอบภายในทหารบก 

ตารางท่ี 2 การเปรียบเทียบความเป็นอิสระของของผูต้รวจสอบภายในทีมีอายุต่างกนั  

 อาย ุ N X  S.D F Sig. 

ความเป็นอิสระของผู ้
ตรวจสอบภายใน 

20 – 30 ปี 10 3.63 0.105 0.068 0.934 

31 – 40 ปี 36 3.66 0.318   

41ปีข้ึนไป 50 3.66 0.251   

 จากตารงท่ี 2 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั โดยการทดสอบค่า F-test การวิเคราะห์

การผนัแปร (Analysis of Variance (ANOVA)) โดยพิจารณาจากนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

พบว่า อายุของผูต้รวจสอบภายในท่ีแตกต่างกันมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบภายในไม่

แตกต่างกนันัน่คือ  สมมติฐานการศึกษาขอ้ท่ี 2 ไม่ไดรั้บการสนบัสนุน 

 สมมติฐานข้อที่ 3 ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความเป็นอิสระของผูต้รวจสอบ

ภายใน ของส านกังานตรวจสอบภายในทหารบก 
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ตารางท่ี 3 การเปรียบเทียบความเป็นอิสระของของผูต้รวจสอบภายในทีมีระดบัการศึกษาต่างกนั 

 ระดบัการศึกษา N X  S.D F Sig. 

ความเป็นอิสระของผู ้

ตรวจสอบภายใน 

ปริญญาตรี 73 3.64 0.288 0.934 0.336 

ปริญญาโท 23 3.71 0.182   

 จากตารางท่ี 3 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั โดยการทดสอบค่า F-test การวิเคราะห์

การผนัแปร (Analysis of Variance (ANOVA)) โดยพิจารณาจากนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

พบว่า ระดับการศึกษาของผูต้รวจสอบภายในท่ีแตกต่างกันมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ

ภายในไม่แตกต่างกนันัน่คือ  สมมติฐานการศึกษาขอ้ท่ี 2 ไม่ไดรั้บการสนบัสนุน 

 สมมติฐานข้อที่ 4 ระดบัชั้นยศท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความเป็นอิสระของผูต้รวจสอบภายในของ

ส านกังานตรวจสอบภายในทหารบก 

ตารางท่ี 4 การเปรียบเทียบความเป็นอิสระของของผูต้รวจสอบภายในทีมีระดบัชั้นยศท่ีต่างกนั 

 ระดบัชั้นยศ N X  S.D F Sig. 

ความเป็นอิสระของผู ้
ตรวจสอบภายใน 

ร.ต. – ร.ท. 15 3.68 0.197 0.081 0.922 

ร.อ. – พ.ต. 45 3.65 0.297   

พ.ท. ข้ึนไป 36 3.65 0.258   

 จากตารางท่ี 4 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั โดยการทดสอบค่า F-test การวิเคราะห์

การผนัแปร (Analysis of Variance (ANOVA) โดยพิจารณาจากนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

พบวา่ ระดบัชั้นยศของผูต้รวจสอบภายในท่ีแตกต่างกนัมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบภายใน

ไม่แตกต่างกนันัน่คือ สมมติฐานการศึกษาขอ้ท่ี 4ไม่ไดรั้บการสนบัสนุน 

 สมมติฐานข้อที่ 5 ประสบการณ์ท างานตรวจสอบภายในท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความเป็น

อิสระของผูต้รวจสอบภายใน ของส านกังานตรวจสอบภายในทหารบก 
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ตารางท่ี 5 การเปรียบเทียบความเป็นอิสระของของผูต้รวจสอบภายในทีมีประการณ์ท างาน

ตรวจสอบภายในท่ีต่างกนั 

 ระดบัชั้นยศ N X  S.D F Sig. 

ความเป็นอิสระของผู ้

ตรวจสอบภายใน 

0 ปีข้ึนไป – 3 ปี 8 3.70 0.213 0.518 0.597 

3 ปีข้ึนไป – 10 ปี 33 3.62 0.260   

มากกวา่ 10 ปี 55 3.67 0.279   

 จากตารางท่ี 5 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั โดยการทดสอบค่า F-test การวิเคราะห์

การผนัแปร (Analysis of Variance (ANOVA)) โดยพิจารณาจากนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

พบวา่ ประสบการณ์ของผูต้รวจสอบภายในท่ีแตกต่างกนัมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบภายใน

ไม่แตกต่างกนันัน่คือสมมติฐานการศึกษาขอ้ท่ี 5ไม่ไดรั้บการสนบัสนุน 

 สมมติฐานข้อที ่6 ปัจจยัดา้นคุณสมบติัผูต้รวจสอบภายใน ส่งผลต่อความเป็นอิสระของผู ้

ตรวจสอบภายในของส านกังานตรวจสอบภายในทหารบกมีความสัมพนัธ์กบัความเป็นอิสระของผู ้

ตรวจสอบภายใน ของส านกังานตรวจสอบภายในทหารบก 

ตารางท่ี 6 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณสมบัติผู ้ตรวจสอบภายใน การสนับสนุนจากฝ่ายบริหาร 

สภาพแวดลอ้มในองคก์ร การปฏิบติังานของผูต้รวจสอบภายในกบัวามเป็นอิสระของผูต้รวจสอบภายใน 

ของส านกังานตรวจสอบภายในทหารบก 

Variable 
Standardized 
Coefficients Beta 

t-value Sig. 

คุณสมบติัผูต้รวจสอบภายใน 0.035 0.431 0.667 

การสนบัสนุนจากฝ่ายบริหาร 0.236 2.900 0.005* 

สภาพแวดลอ้มในองคก์ร 0.112 1.350 0.180 

การปฏิบติังานของผูต้รวจสอบภายใน 0.599 7.221 0.000* 

หมายเหตุ:n = 96, R2 = 0.644, F = 16.106 Sig. = 0.000 * มีนยัส าคญัท่ี 0.05 
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 ผลจากการทดสอบจากตาราง 6 ปรากฏวา่ค่าสัมประสิทธ์ิการตดัสินใจ (R2) มีค่าเท่ากบั 

0.644  แสดงวา่ การสนบัสนุนจากฝ่ายบริหาร การปฏิบติังานของผูต้รวจสอบภายในมีผลต่อความ

ความเป็นอิสระของผูต้รวจสอบภายใน โดยการปฏิบติังานของผูต้รวจสอบภายในมีความสัมพนัธ์

มากท่ีสุด (Beta= 0.599) โดยการสนบัสนุนจากฝ่ายบริหาร (Beta= 0.236) มีความสัมพนัธ์เชิงบวก

ต่อความเป็นอิสระของผูต้รวจสอบภายในตามล าดบั 

 ดงันั้นสรุปได้ว่าผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 6 ในด้านการปฏิบติังานของผูต้รวจสอบ

ภายใน และการสนบัสนุนจากฝ่ายบริหาร ไดรั้บการสนบัสนุนทางสถิติอยา่งมีนยัส าคญัท่ี 0.05 

สรุปผล 
 การวิจยั เร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความเป็นอิสระในการปฏิบติังานของผูต้รวจสอบภายใน สามารถ
สรุปผล ไดด้งัน้ี ผลการศึกษาพบวา่ปัจจยัท่ีผูต้รวจสอบภายในให้ความส าคญัเป็นอนัดบัตน้ๆ คือปัจจยัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการสนบัสนุนจากฝ่ายบริหารไม่วา่จะเป็นเร่ืองหน่วยงานตรวจสอบภายในมีสายบงัคบับญัชา
ข้ึนตรงต่อหวัหนา้ส่วนราชการฝ่ายบริหารให้การสนบัสนุนขอ้เสนอแนะของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ใหมี้การน าไปปฏิบติัตาม ใหค้วามส าคญักบัการบรรจุบุคคลท่ีมีคุณวุฒิตรงในสายงานตรวจสอบภายใน มี
งบประมาณและอตัราก าลงัท่ีเพียงพอต่อการปฏิบติังานมีงบประมาณให้ผูต้รวจสอบภายในไปศึกษาหา
ความรู้เพิ่มเติมกบัหน่วยงานภายนอกเช่นการจดัสัมมนาหรือจดัอบรมเชิงวิชาการต่างๆ มีการประชุม
ร่วมกนักบัฝ่ายบริหารและผูต้รวจสอบภายในเพื่อรายงานผลการตรวจสอบการปฏิบติังานตรวจสอบ ผู ้
ตรวจสอบภายในสามารถรายงานผลการตรวจสอบถึงผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีสามารถอนุมติักิจกรรมการ
ตรวจสอบได ้หรือไดรั้บการสนบัสนุนใหห้น่วยงานตรวจสอบภายในสามารถ รายงานผลการตรวจสอบข้ึน
ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  และอีกหน่ึงปัจจยัท่ีผลต่อความเป็นอิสระในการปฏิบติังานของผู ้
ตรวจสอบภายในคือ ปัจจยัดา้นการปฏิบติังานของผูต้รวจสอบภายใน ไม่วา่จะเป็นเร่ืองการจดัท าแผนการ
ตรวจสอบโดยไดรั้บความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ การส ารวจระบบการควบคุมภายในและการ
ประเมินขั้นตน้ก่อนเขา้ท าการตรวจสอบ ความมีอิสระจากกิจกรรมท่ีต้องตรวจสอบและกระบวนการ
ควบคุมภายในขององค์กร และมีการทบทวนปรับเปล่ียนแผนงานตามความเหมาะสมของสถานการณ์ท่ี
เปล่ียนแปลงไป ส่วนปัจจยัท่ีไม่มีผลต่อความเป็นอิสระในการปฏิบติังานของผูต้รวจสอบภายในคือ ปัจจยั
ดา้นคุณสมบติัผูต้รวจสอบภายในและปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มในองคก์ร 
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อภิปรายผล 
 จากการศึกษาพบว่าปัจจยัท่ีส่งผลต่อความเป็นอิสระในการปฏิบติังานของผูต้รวจสอบ
ภายในค่าสถิติจากการวิเคราะห์สหสัมพนัธ์ (Regression) แสดงให้เห็นว่าตวัแปรอิสระ ปัจจยัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการสนบัสนุนจากฝ่ายบริหาร เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อความเป็นอิสระในการปฏิบติังานของผู ้
ตรวจสอบภายใน ในดา้นการมีสายการบงัคบับญัชาข้ึนตรงต่อหัวหนา้ส่วนราชการ การไดรั้บการ
สนบัสนุนจากฝ่ายบริหารการให้ความส าคญัในการบรรจุก าลงัพลให้ตรงคุณวุฒิ การมีงบประมาณ
อตัราก าลงัท่ีเพียงพอ การพฒันาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม การประชุมร่วมกนักบัฝ่ายบริหาร และการ
รายงานผลการตรวจโดยตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการตามแนวคิดของ (Dumitrescu, 2004) การ
ประชุมร่วมกนักบัฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรายงานผลการตรวจสอบ เป็นการ
สร้าง ความสัมพนัธ์ท่ีเขม้แขง็ระหวา่งผูต้รวจสอบภายในกบัคณะกรรมการตรวจสอบ ความสัมพนัธ์
ท่ีดีก่อให้เกิด ประโยชน์ต่อหน่วยงานหลายดา้น ทั้งการประหยดัเวลา และค่าใชจ่้าย การปฏิบติังาน
ท่ีถูกตอ้ง จะลด ความผิดพลาด ช่วยเพิ่มศกัยภาพของบุคลากร และพฒันาความเป็นอิสระของ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน ขององคก์รได ้สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ (Goodwin and Yeow, 2001) 
การรายงานผลการตรวจสอบตรง ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ หรือผูบ้ริหารระดบัสูง เน่ืองจาก
คณะกรรมการตรวจสอบถูกก าหนดให้เป็น คณะกรรมการอิสระท่ีตั้งข้ึนภายในองค์กร สามารถ
ปฏิบติังานไดอ้ยา่งเป็นอิสระ สัมพนัธ์กบัแนวคิดของ (Dickins and O’Reilly, 2009) การมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบจะสามารถช่วยสนบัสนุนความเป็นอิสระ และความเท่ียงธรรมได ้ เน่ืองจากเป็นคณะกรรมการ
อิสระท่ีถูกก าหนดใหต้อ้งมีข้ึนในองคก์ร การรายงานขอ้มูลสารสนเทศจากการ ตรวจสอบตรงต่อผูบ้ริหาร
ระดบัสูงท่ีท าหนา้ท่ีในการสั่งการ และติดตาม จะสามารถให้อ านาจการแกไ้ข ปรับปรุงการด าเนินงานท า
ไดท้นัท่วงที ผูบ้ริหารระดบัสูงควรมีการร่วมหารือในประเด็นต่าง ๆ เพื่อวาง แผนการตรวจสอบให้
ครอบคลุมในสาระส าคญัท่ีมีความเส่ียงสูง รวมทั้งการสนบัสนุนดา้นงบประมาณ และ ทรัพยากรท่ีจ าเป็น
ในการตรวจสอบ เช่น จ านวนบุคลากร ค่าตอบแทน การฝึกอบรม เป็นตน้ (ตลาด หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย และสมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย, 2548)  ดา้นการปฏิบติังานภายในองค์กร เป็น
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความเป็นอิสระในการปฏิบติังานของผูต้รวจสอบภายใน ทั้งดา้นความเป็นอิสระ
จากกิจกรรมท่ีตอ้งตรวจสอบ และกระบวนการควบคุมภายในขององคก์ร หรือกิจกรรมท่ีอาจถูก
มองวา่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบติังานอยา่งเท่ียงธรรม เพื่อเป็นการรับรองความ ถูกตอ้งเท่ียงธรรม
ในการปฏิบติังานของผูต้รวจสอบภายใน (Dumitrescu, 2004)  เสนอว่าผูต้รวจสอบภายในจะตอ้ง
ปฏิบติังานอยา่งถูกตอ้ง และเท่ียงธรรม ดงันั้นในการปฏิบติังานผูต้รวจสอบภายในจึงตอ้งมีความเป็นอิสระ
จากกิจกรรมต่าง ๆ  ท่ีตอ้งตรวจสอบ รวมทั้งอิสระจากกระบวนการควบคุมภายในประจ าวนัส่วนปัจจยัท่ีผู ้
ตรวจสอบภายในเห็นวา่ไม่น่าจะส่งผลต่อความเป็นอิสระในการปฏิบติังานยกตวัอยา่งเช่นดา้นคุณสมบติั
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ของผูต้รวจสอบภายใน ในเร่ืองความรู้ความเขา้ใจในภารกิจองคก์ร การเขา้ใจการบริหารงานและโครงสร้าง
ขององคก์ร คุณสมบติัผูต้รวจสอบภายในถูกมองวา่ปัจจุบนัคุณสมบติัของผูต้รวจสอบภายในท่ีก าหนดข้ึน
นั้นไม่ได้ถูกปฏิบติัจริงในองค์กรเช่นการรับพนกังานจากคุณวุฒิประสบการณ์และความสามารถอ่ืนๆ
บางคร้ังองคก์รยงัมีการผอ่นผนัขา้ราชการบางคนอาจไม่จบไม่ไดจ้บในสาขาการบญัชีและการตรวจสอบ
ภายในแต่เม่ือเขา้มาปฏิบติังานก็สามารถท างานไดเ้ช่นกนัโดยอาศยัการเรียนรู้ซ่ึงพนกังานเหล่านั้นไม่ได้
ท  าให้ความเป็นอิสระของงานตรวจสอบลดน้อยลงเน่ืองจากกฎของหน่วยงานเก่ียวกบัการปฏิบติังานมี
ความส าคญัและเคร่งครัด ส่วนปัจจยัด้านสภาพแวดล้อมในองค์กรในเร่ือง การประเมินตนเองของผู ้
ตรวจสอบภายใน ความสามารถในการส่ือสารกบัหน่วยรับตรวจและฝ่ายบริหาร ก็ไม่น่าจะส่งผลต่อ
ความเป็นอิสระของผูต้รวจสอบภายในเช่นกนัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ  (ภิญญดา เปรมนนัทกุล,  2553) 

ข้อเสนอแนะส าหรับงานวจัิยในอนาคต 

 เม่ือทราบถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อความเป็นอิสระในการปฏิบติังานในมุมมองของผูต้รวจสอบ
ภายในองคก์รซ่ึงค านึงถึงตน้ทุนและประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการมีหน่วยงานตรวจสอบภายในท่ีจะ
ช่วยคน้หาวิธีเพิ่มรายได้และลดค่าใช้จ่ายงบประมาณให้แก่องค์กรโดยวิธีการท่ีดีท่ีสุดแทนการ
ปฏิบติัหน้าท่ีเพียงการตรวจสอบและรายงานว่ามีการปฏิบัติตามระบบท่ีวางไวห้รือไม่เท่านั้ น
เน่ืองจากงานตรวจสอบภายในสมยัใหม่จะพิจารณาถึงวิธีการท างานท่ีดีกว่าหรือท่ีดีท่ีสุดโดยใช้
ความพยายามในการคิดคน้วิธีการท างานท่ีง่ายเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กบัองคก์รตามวตัถุประสงคค์วามมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) และความประหยดั (Economy) 
ดงันั้นองคก์รควรจะให้ความส าคญักบัปัจจยัต่างๆดา้นการปฏิบติังานภายในองคก์รเพื่อสนบัสนุน
และส่งเสริมความเป็นอิสระให้กบัหน่วยงานตรวจสอบภายในขององค์กรรวมถึงปัจจยัอ่ืนๆใน
งานวจิยัน้ีซ่ึงจะเป็นส่วนหน่ึงท่ีช่วยสนบัสนุนความเป็นอิสระของหน่วยงานช่วยสร้างภาพลกัษณ์ท่ี
ดีของหน่วยงานในสายตาคนภายในและภายนอกองค์กรสร้างความน่าเช่ือถือให้เป็นหน่วยงานท่ี
อิสระหน่วยงานหน่ึงขององคก์รเพื่อบรรลุเป้าหมายของการจดัตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในข้ึนใน
องคก์ร 

 ผูว้จิยัคาดวา่ถา้สามารถส ารวจความคิดเห็นของพนกังานตรวจสอบภายในของส านกังาน
ตรวจสอบภายใน ของส่วนราชการในกระทรวงกลาโหม กองทพัไทย กองทพับก กองทพัเรือ 
กองทพัอากาศอาจไดค้วามคิดเห็นท่ีแตกต่างออกไปเน่ืองจากส านกังานตรวจสอบภายในแต่ละแห่ง
มีสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีแตกต่างกันซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาถึงสภาพงาน
ตรวจสอบภายในของกองทัพไทยได้มากยิ่งข้ึนในอนาคตหากมีผูส้นใจศึกษาเพิ่มเติมควรให้
ความส าคญักบัการส ารวจความคิดเห็นของทุกส่วนราชการในกระทรวงกลาโหมรวมทั้งเพิ่มกลุ่ม
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ตวัอย่างในการเขา้สัมภาษณ์เน่ืองจากการเขา้สัมภาษณ์ช่วยให้ได้รับข้อมูลท่ีมีประโยชน์และได้
มุมมองแนวคิดท่ีแตกต่างจากท่ีผูว้จิยัคาดไวเ้บ้ืองตน้ 
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ปัจจัยทีม่ผีลต่อประสิทธิผลในการปฏบิัติงานตรวจสอบภายในของพนักงานตรวจสอบ 

ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

Factors that influence the effectiveness of the auditor of  
Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives. 

 
วลยัรัตน์  เพิม่พูน  

 
บทคัดย่อ  
 การศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบติังานตรวจสอบภายในของพนักงาน
ตรวจสอบธนาคารเพื่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1.ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
ความมีประสิทธิผลในการปฏิบติังานของพนักงานตรวจสอบธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร 2. ศึกษาความคิดเห็นของพนกังานตรวจสอบเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อประสิทธิผลใน
การปฏิบติังานของพนกังานตรวจสอบของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 3. หาแนวทาง
ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบติัหน้าท่ีของพนกังานตรวจสอบของธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร โดยท าการศึกษากลุ่มตวัอย่าง จ านวน 122 คน ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยั
เชิงปริมาณ เคร่ืองมือท่ีใช้วิจยัไดแ้ก่แบบสอบถาม สถิตท่ีใช้ในการวิเคราะห์ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่า
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-Test, F-Test  (One-way ANOVA) และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 
ต าแหน่ง และประสบการณ์ ไม่ส่งผลให้ประสิทธิผลในการปฏิบติังานของพนกังานตรวจสอบแตกต่าง
กนั ส่วนปัจจยัดา้นประสิทธิภาพพบวา่ ดา้นปัจจยัดา้นกระบวนการตรวจสอบภายใน ไม่มีความสัมพนัธ์
กบัประสิทธิผลในการปฏิบติังานของพนกังานตรวจสอบธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
ส่วนปัจจยัด้านคุณสมบติัของผูต้รวจสอบภายใน นโยบายและการสนับสนุนจากฝ่ายบริหาร ความ
ร่วมมือจากหน่วยรับตรวจสอบ และระบบสารสนเทศ มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลในการปฏิบติังาน
ของพนกังานตรวจสอบธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

ค ำส ำคัญ: ประสิทธิผล, ประสิทธิภาพ, พนกังานตรวจสอบ 
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Abstract 

 The objectives of the study of “Factors that influence the effectiveness of the auditor of 
Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives” (BAAC) are 1.to analyze the factors that affect 
the effectiveness of the performance of the auditors of BAAC, 2.to study the opinions of the auditors 
of BAAC about the factors affecting the effectiveness of their performance, and 3.to find new practice 
to enhance the performance of the auditors staff of BAAC. The sample number of this study is 122 
auditors. This research is a quantitative research. Research methods include a survey and those static 
tools of percentage, average value, t-Test, standard deviation, F-Test standard deviation (One-way 
ANOVA), and Multiple Regression Analysis. The discovery from the study also indicates that 
personal factors, including gender, age, education, position and experience not affect the effectiveness 
of the auditor . the factors that affect the effectiveness of the auditor of Bank for Agriculture and 
Agricultural Cooperatives is the qualifications of the auditor. Policies and supports from management 
level, cooperation from the audited agency and information system also affect the effectiveness 
statistically significant. 
  
Keyword : effectiveness, efficiency, auditor 
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บทน ำ  

 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)ไดจ้ดัตั้งข้ึนตามพระราชบญัญติัธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเม่ือปี พ.ศ.2509 มีวตัถุประสงคใ์ห้ความช่วยเหลือทางดา้นการเงิน
แก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์การเกษตรส าหรับการประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรืออาชีพท่ี
เก่ียวเน่ืองกับเกษตรกรรมเพื่อเพิ่มรายได้หรือพฒันาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรหรือครอบครัวของ
เกษตรกร 
ในปัจจุบนัสถาบนัการเงินมีแนวโน้มการแข่งขนัสูงข้ึนเร่ือยๆ รวมถึงการได้รับมอบหมายให้ด าเนิน
โครงการของรัฐบาล ธ.ก.ส. ไดพ้ฒันาการให้บริการ ผลิตภณัฑ์รวมถึงการขยายการด าเนินงาน เพื่อให้
สามารถให้บริการลูกคา้ได้อย่างทัว่ถึงและครอบคลุม โดยตระหนักถึงการบริหารความเส่ียงซ่ึงเป็น
พื้นฐานท่ีส าคญัในการประกอบธุรกิจธนาคาร เพื่อสนบัสนุนการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย การสร้าง
มูลค่าเพิ่มแก่องคก์รและเสริมสร้างการจดัการให้มีความเป็นธรรมมาภิบาลให้องคก์รเติบโตอย่างย ัง่ยืน 
สร้างความมัน่ใจให้แก่ลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียโดยน ากรอบของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย กระทรวงการคลงัและคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน มาเป็นแนวทางในการด าเนินงาน ซ่ึงในการ
บริหารความเส่ียงให้ประสบผลส าเร็จนั้นจะตอ้งอาศยักระบวนการตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพ 
โดยมีสายงานก ากบัตรวจสอบเป็นกลไกส าคญัในการปฏิบติังานดงักล่าว 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายในของ
รัฐวสิาหกิจพ.ศ. 2555 หน่วยตรวจสอบภายในมีหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 
 1.ตรวจสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายในกระบวนการ
ก ากบัดูแลท่ีดีและกระบวนการบริหารความเส่ียง 
 2.ตรวจสอบความถูกตอ้งและความเช่ือถือไดข้องขอ้มูลทางการเงินการปฏิบติัตามกฎหมาย
ระเบียบขอ้บงัคบัวิธีปฏิบติังานมติคณะรัฐมนตรีประกาศและค าสั่งท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของ
รัฐวสิาหกิจ 
 3. ตรวจสอบรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์โอกาสเกิดการทุจริตและ
ประสิทธิภาพขององคก์รในการบริหารความเส่ียงจากการทุจริตภายในองคก์ร 
 4. จดัท าผลการตรวจสอบภายในตามขอ้1 ถึงขอ้3 รวมทั้งมีขอ้เสนอแนะวิธีและมาตรการใน
การปรับปรุงแกไ้ขหนา้ท่ีตามขอ้1 ถึงขอ้3 
 5. ประสานงานกับผูส้อบบญัชีเพื่อให้สามารถเข้าใจแผนงานและก าหนดขอบเขตการ
ตรวจสอบภายในท่ีเป็นประโยชน์ร่วมกนัต่อรัฐวสิาหกิจ 
 6. พฒันาและอบรมความรู้ทกัษะและความสามารถของผูต้รวจสอบภายในอย่างต่อเน่ือง
เพื่อใหก้ารปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของรัฐวสิาหกิจ 
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 7. ปฏิบติังานอ่ืนท่ีผูบ้ริหารสูงสุดมอบหมายโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
ทั้งน้ีตอ้งไม่กระทบต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบติังานตรวจสอบภายใน 
 สายงานก ากับและตรวจสอบได้ก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของสายงานก ากับและ
ตรวจสอบไวใ้นกฎบตัรสายงานก ากบัและตรวจสอบดงัน้ี 
 1) การให้ความเช่ือมัน่ (Assurance Services) แก่ฝ่ายจดัการเก่ียวกบัการควบคุมภายในการ
บริหารความเส่ียงและการก ากบัดูแลกิจการซ่ึงครอบคลุมถึงระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2) การให้ค  าปรึกษา (Consulting Services) แก่คณะกรรมการตรวจสอบฝ่ายจดัการตลอดจน
หน่วยรับตรวจเก่ียวกบัการควบคุมภายในการบริหารความเส่ียงการก ากบัดูแลกิจการ 
 3) ความรับผดิชอบเก่ียวกบัการทุจริตประพฤติมิชอบผูต้รวจสอบภายในมีความรับผิดชอบใน
การปฏิบติังานตรวจสอบดว้ยความระมดัระวงัรอบคอบตามแนวทางการตรวจสอบท่ีก าหนดไวโ้ดยใช้
ความรู้และความเช่ียวชาญพิจารณาถึงความเส่ียงปัจจยัและผลกระทบหากพบการทุจริตประพฤติมิชอบ
ขอ้สงสัยขอ้ร้องเรียนขอ้สันนิษฐานวา่อาจมีการทุจริตมีส่ิงผิดปกติหรือมีขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระส าคญั
ในระบบการควบคุมภายในสายงานก ากบัและตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ
ผูจ้ดัการโดยทนัที 
              เม่ือเอ่ยถึงค าว่า “ตรวจสอบ” หน่วยรับตรวจส่วนใหญ่จะเกิดความรู้สึกกลวั ไม่อยากให้เขา้
ตรวจและไม่ให้ความร่วมมือหรือให้ความร่วมมือไม่เต็มท่ี ท าให้งานตรวจสอบไม่ประสบผลส าเร็จ
เท่าท่ีควร ดงันั้น การยอมรับหน่วยงานตรวจสอบอย่างเต็มใจจึงเป็นปัจจยัแห่งความส าเร็จของงาน
ตรวจสอบท่ีส าคญัยิง่ 
             การตรวจสอบถือเป็นการให้บริการอยา่งหน่ึง  จึงตอ้งเป็นการบริการท่ีดีเพื่อให้ฝ่ายจดัการ และ
หน่วยงานท่ีตรวจสอบตอ้งการซ้ือบริการ คือการได้รับรายงานขอ้เท็จจริงท่ีเกิดข้ึน พร้อมกบัการให้
ค  าปรึกษา ให้ขอ้เสนอแนะ เพื่อท าการปรับปรุง ตอ้งให้ผูรั้บบริการมีความรู้สึกท่ีดี มีความรู้สึกยอมรับ
หน่วยงานตรวจสอบ ผูรั้บบริการตอ้งมีความพึงพอใจ ความรู้สึกท่ียอมรับ ให้ความร่วมมือให้ขอ้มูลท่ี
เป็นประโยชน์ต่อการตรวจสอบ โดยมิได้เกิดความเกรงกลัวหากมีการตรวจพบขอ้บกพร่องในการ
ปฏิบติังาน  
             นอกจากการให้บริการท่ีดีแลว้ งานตรวจสอบจะตอ้งมีคุณภาพท่ีดี โดยรายงานขอ้เท็จจริงท่ีได้
พบ ถูกต้อง เท่ียงตรง และมีความรวดเร็ว ส่ิงต่างๆเหล่าน้ีเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญ ท่ีจะช่วยให้
หน่วยงานตรวจสอบไดรั้บการยอมรับว่ามีความสามารถและมีความเช่ียวชาญในการตรวจสอบ(พนัธ์
พงศ ์เกียรติกุล, 2543) 
             จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ผูว้ิจยัตระหนกัถึงความส าคญัของการตรวจสอบภายในท่ีมีต่อองคก์รเป็น
อยา่งมาก จึงไดศึ้กษาวิจยัปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบติังานของพนกังานตรวจสอบธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรโดยมีวตัถุประสงค์  เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ ปัจจยัท่ีมีผลต่อ
ประสิทธิผลในการปฏิบติังานของพนักงานตรวจสอบธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
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และเพื่อรวบรวมปัญหาอุปสรรคของผูต้รวจสอบภายในและขอ้เสนอแนะเพื่อใชใ้นการปรับปรุงพฒันา
และเพิ่มประสิทธิผลการตรวจสอบภายในของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
กรอบแนวคิดและทฤษฎี 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
กรมบญัชีกลาง, (2546) ไดก้ล่าวว่าปัจจยัความส าเร็จและประสิทธิผลของงานตรวจสอบภายใน ส่วน
ใหญ่วดัจากความยอมรับขอ้เสนอแนะในรายงานผลการปฏิบติังานแต่ความส าเร็จจะเกิดข้ึนได้ ตอ้ง
อาศยัเทคนิคการตรวจสอบประกอบทกัษะของผูต้รวจสอบภายใน โดยเฉพาะการสร้างมนุษยสัมพนัธ์ 
การส่ือสารให้เกิดความเขา้ใจและการยอมรับจากผูบ้ริหารและหน่วยรับตรวจขององคก์ร การรวบรวม
หลกัฐานขอ้มูล ขอ้เทจ็จริงอ่ืนๆ ท่ีผูต้รวจสอบภายในตอ้งปรับใชใ้ห้เหมาะสมกบับุคคลและสถานการณ์
อนัจะก่อใหเ้กิดมูลค่าเพิ่มแก่องคก์รอยา่งแทจ้ริง 
อุษณา ภทัรมนตรี, (2543) ไดก้ล่าววา่ การตรวจสอบภายในจะประสบความส าเร็จและเป็นประโยชน์ต่อ
องคก์ารในระดบัใด ข้ึนอยูก่บัโครงสร้างพื้นฐานและปัจจยัพื้นฐานท่ีส าคญัแต่ละแห่ง ซ่ึงประกอบดว้ย 

1. นโยบายและการสนบัสนุนของฝ่ายบริหาร งานตรวจจะพฒันาไปในทิศทางใดตอ้งมาจาก
นโยบายและความตอ้งการของฝ่ายบริหารเป็นหลกั โดยฝ่ายบริหารตอ้งก าหนดนโยบาย
และแสดงการสนบัสนุนงานตรวจสอบภายในดา้นต่างๆ  

 

 ตวัแปรตาม ตวัแปรอิสระ 

ปัจจยัส่วนบุคคลผูต้รวจสอบภายใน 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดบัการศึกษา 
4. ต าแหน่ง 
5. ประสบการณ์ 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบติังาน 
1. กระบวนการตรวจสอบภายใน 
2. คุณสมบติัของผูต้รวจสอบภายใน 
3. นโยบายและการสนบัสนุนจากฝ่ายบริหาร 
4. ความร่วมมือจากหน่วยรับตรวจ 
5. ระบบสารสนเทศ 

ประสิทธิผลในการตรวจสอบภายใน 
1. ดา้นการปฏิบติังานตรวจสอบ 
2. ดา้นการน าเสนอรายงาน 
3. ดา้นการติดตามประเมินผล 
4. ดา้นการตอบสนองยทุธศาสตร์ขององคก์ร 
5. ดา้นผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
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 2.  ความพร้อมของระบบงานและสารสนเทศ งานตรวจสอบภายเก่ียวขอ้งกบัการวเิคราะห์และ
ประเมินผล ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้มูลทั้งด้านการเงิน การบญัชี และการปฏิบติังานดงันั้นองค์กรท่ีมีขอ้มูล
พร้อมยอ่มพฒันางานตรวจสอบไดร้วดเร็ว และกวา้งขวางกว่าองค์กรท่ีระบบขอ้มูลยงัลา้สมยัเช่ือถือ
ไม่ได ้
 3.  ความเขา้ใจและยอมรับของผูรั้บการตรวจ โดยตอ้งเกิดจากความเขา้ใจ เพราะผลงานไม่เป็น
ท่ียอมรับและผูรั้บการตรวจไม่ยอมแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน ท าให้งานตรวจสอบนั้นสูญเปล่าและผลเสียจะ
ตกอยูก่บัองคก์ร เน่ืองจากปัญหาในการปฏิบติังานนั้นยงัไม่ไดแ้กไ้ขอยา่งถูกตอ้ง 
 4. ความรู้ ทกัษะ และมนุษยส์ัมพนัธ์ของผูต้รวจสอบภายใน ผูต้รวจสอบภายในตอ้งพฒันา
ความรู้ทนัสมยัตลอดเวลา ตอ้งใชม้นุษยส์ัมพนัธ์และวธีิการปฏิบติังานท่ีเป็นท่ียอมรับของฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง 
ทั้งน้ีผูต้รวจสอบควรน าวิธีการตรวจสอบแบบมีส่วนร่วมมาใช้ให้เหมาะสมรวมทั้งการสามารถใช้
เทคโนโลยสีมยัใหม่เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ 
สุพนจ ์สุนทรพรศิลป์, (2546) ไดศึ้กษาเร่ือง การไดรั้บการยอมรับการตรวจสอบภายใน ในทศันะของผู ้
ตรวจสอบภายในท่ีเป็นสมาชิคของสมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย พบวา่ เพศ อายุ องคก์รท่ี
สังกดั ระดบัการศึกษาสูงสุดและสาขาวชิาท่ีจบการศึกษาของผูต้รวจสอบภายในท่ีแตกต่างกนั ไดรั้บการ
ยอมรับจากผูบ้ริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบไม่แตกต่างกัน ยกเวน้ อายุงานในวิชาชีพและ
ต าแหน่งงาน ซ่ึงมีความแตกต่างกนั 
พรเพ็ญ องอาจวาจา, (2549) ได้ศึกษาความตอ้งการพฒันางานตรวจสอบจากปัญหาท่ีพบในการ
ปฏิบติังานตรวจสอบภายในและตรวจสอบการด าเนินงานของผูต้รวจสอบภายในการท่าเรือแห่งประเทศ
ไทยพบว่าผูต้รวจสอบภายในส่วนใหญ่เห็นว่าปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อการปฏิบติังานตรวจสอบมาก
ท่ีสุดคือนโยบายและการสนบัสนุนของฝ่ายบริหารและความพร้อมดา้นทกัษะความรู้ความสามารถของ
ผูต้รวจสอบภายใน 
นันทวนั  วรรณดี, (2550) ได้ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิผลต่อความมีประสิทธิผลในการปฏิบติัหน้าท่ีของ
เจ้าหน้า ท่ีตรวจสอบภายในกระทรวงศึกษาธิการ  พบว่า  เจ้าหน้า ท่ีตรวจสอบภายในของ
กระทรวงศึกษาธิการมีกระบวนการตรวจสอบภายในท่ีดีส่งผลให้ประสิทธิผลในการปฏิบติังานอยู่ใน
ระดบัมาก 
พนัธ์พงศ ์เกียรติกุล, (2544)ไดก้ล่าววา่ประสิทธิผลของการปฏิบติังานตรวจสอบภายใน โดยส่วนใหญ่
จะเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมายไดส้ าเร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนด การปฏิบติังาน
นั้นเป็นไปตามแผนการตรวจสอบ ตลอดจนการบรรลุวตัถุประสงค์การตรวจสอบ ซ่ึงมีส่ิงท่ีสามารถ
น ามาวดัความส าเร็จของงานตรวจสอบภายใน 
รายงานสายงานก ากบัและตรวจสอบ, (2556) ไดก้ล่าวถึงการก าหนดทิศทางการด าเนินงานตรวจสอบวา่  
ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ 5 ขอ้ เพื่อเป็นทิศทางการด าเนินงานท่ีชัดเจนในการบรรลุพนัธกิจซ่ึงมีความ
เช่ือมโยงกบัพนัธกิจและยทุธศาสตร์ของธนาคาร โดยมี KPI (Key Success Factor) ดงัน้ี 
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 1. บุคลากรมีความรู้ความเช่ียวชาญงานธนาคารใหค้  าปรึกษาขอ้เสนอแนะอยา่งมีคุณค่า 
 2. มีโปรแกรมขอ้มูลสารสนเทศ สนบัสนุนงานตรวจสอบอยา่งเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
 3. ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มรับรู้และเขา้ใจนโยบาย แนวทางกาปฏิบติังานตรวจสอบ 
             4. ขอ้เสนอแนะจากผลการตรวจสอบไดรั้บการแกไ้ขปรับปรุงจากธนาคาร 
Arena,Marika,Azzoneและ Giovanni, (2009)ได้ศึกษาปัจจยัท่ีผลักดันองค์กรให้มีประสิทธิผลการ
ตรวจสอบภายใน พบวา่ความมีประสิทธิผลการตรวจสอบภายในเพิ่มข้ึนเม่ือจ านวนผูต้รวจสอบภายใน
และจ านวนพนักงานเพิ่มข้ึน ผูบ้ริหารฝ่ายตรวจสอบมีส่วนเก่ียวข้องกับสมาคมผูต้รวจสอบภายใน 
องค์กรเปล่ียนแปลงเทคนิคการประเมินความเส่ียง และคณะกรรมการตรวจสอบเขา้มาเก่ียวขอ้งกบั
กิจกรรมการตรวจสอบภายใน 
Arun, Wallace, ( 2003) ไดศึ้กษาระบบการตรวจสอบภายในของผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจสอบภายใน
ภาครัฐ พบว่า การประเมินการตรวจสอบภายในยงัมีขอ้จ ากดัท่ีไม่สามารถจดัการไดทุ้กเร่ือง และใน
หลกัฐานของ Questorได้แสดงถึงความส าคญัของการตรวจสอบภายในของหน่วยงานภาครัฐหลายๆ 
ส่วน ไดแ้ก่ 1) การวางแผนการตรวจสอบของผูต้รวจสอบภายนอก 2) การยกระดบัของผูบ้ริหารในการ
ตรวจสอบภายในเพื่อการประเมินผลและการพฒันาประสิทธิภาพ และ 3) คณะกรรมการตรวจสอบท่ีจะ
ประกอบดว้ยผูต้รวจสอบภายนอกและผูต้รวจสอบภายใน จะท าความตกลงร่วมมือกนัในการปฏิบติังาน
โดยใชม้าตรฐานของ Questor 
 
วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย  

1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของพนกังานตรวจสอบของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร เก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อประสิทธิผลในการปฏิบติังานตรวจสอบภายใน 

2. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความมีประสิทธิผลในการปฏิบติังานตรวจสอบภายในของ
พนกังานตรวจสอบธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

3. เพื่อหาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบติัหนา้ท่ีของพนกังานตรวจสอบของ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
 
สมมติฐำน 

1. พนกังานตรวจสอบมีเพศต่างกนัมีประสิทธิผลในการปฏิบติังานตรวจสอบภายในต่างกนั 
2. พนกังานตรวจสอบมีอายตุ่างกนัมีประสิทธิผลในการปฏิบติังานตรวจสอบภายในต่างกนั 
3. พนกังานตรวจสอบมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีประสิทธิผลในการปฏิบติังานตรวจสอบ

ภายในต่างกนั 
4. พนกังานตรวจสอบมีต าแหน่งต่างกนัมีประสิทธิผลในการปฏิบติังานตรวจสอบภายใน

ต่างกนั 
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5. พนักงานตรวจสอบมีประสบการณ์ในต าแหน่งต่างกนัประสิทธิผลในการปฏิบติังาน
ตรวจสอบภายใน 

6. กระบวนการตรวจสอบภายในมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน 

7. คุณสมบติัของผูต้รวจสอบภายในมีความสัมพนัธ์กับประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน 

8. นโยบายและการสนับสนุนจากฝ่ายบริหารมีความสัมพนัธ์กับประสิทธิผลในการ
ปฏิบติังานตรวจสอบภายใน 

9. ความร่วมมือจากหน่วยรับตรวจมีความสัมพนัธ์กับประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน 
    10.  ระบบสารสนเทศมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลในการปฏิบติังานตรวจสอบภายใน 
 
วธีิด ำเนินกำรวจัิย  
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคือแบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงไดป้รับปรุงจากตาม
วตัถุประสงคข์องการวจิยัและกรอบแนวความคิด แบ่งออกเป็น 4 ตอนโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล 5 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ต าแหน่ง ประสบการณ์ในต าแหน่ง  
 ตอนท่ี 2 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั คือความสามารถในการ
ปฏิบติังานมากท่ีสุด  มาก  ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด ซ่ึงเป็นแบบสอบถามท่ีเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อ
ประสิทธิผลในการปฏิบติังานตรวจสอบภายในของพนักงานตรวจสอบธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตรโดยครอบคลุมเน้ือหา  5  ดา้น คือ ดา้นกระบวนการตรวจสอบภายในดา้นคุณสมบติั
ของผูต้รวจสอบภายใน ดา้นนโยบายและการสนบัสนุนจากฝ่ายบริหาร และดา้นความร่วมมือจากหน่วย
รับตรวจและระบบสารสนเทศ 
               ตอนท่ี 3 ปัจจยัประสิทธิผลในการตรวจสอบภายใน ซ่ึงครอบคลุมเน้ือหา 5 ดา้น คือ ดา้นการ
ปฏิบติังานตรวจสอบภายใน ดา้นการปฏิบติังานตรวจสอบ ด้านการน าเสนอรายงาน ด้านการติดตาม
ประเมินผล ดา้นการตอบสนองยทุธศาสตร์ขององคก์ร และดา้นผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
              ตอนท่ี 4 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะมีลักษณะเป็นข้อค าถามปลายเปิดเพื่อให้ผูต้อบ
แบบสอบถามแสดงความคิดเห็น 
 โดยประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูอ้  านวยการ/หวัหน้า และผูป้ฏิบติังานสายก ากบั
และตรวจสอบของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรไม่รวมพนักงานธุรการและลูกจา้ง 
จ านวน 167 คน ซ่ึงขนาดของกลุ่มตวัอยา่งใชว้ธีิค  านวณ Taro Yamane ก าหนดค่าความคลาดเคล่ือนของ
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การสุ่มตวัอย่างร้อยละ 5 ซ่ึงในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณเคร่ืองมือท่ีใช้วิจยัได้แก่
แบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ ไดแ้ก่ 

1. ทดสอบสมมติฐานดว้ยค่า (t-test) เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของตวัแปรอิสระท่ีมีค่ายอ่ย 2 ค่า 
ไดแ้ก่  เพศ  

2. ทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของตวัแปรอิสระท่ีมีค่ายอ่ยมากกวา่ 2 ค่าข้ึนไปไดแ้ก่ 
อายุระดับการศึกษา ต าแหน่ง ประสบการณ์ในต าแหน่งกับระดับประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในของพนักงานตรวจสอบธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  ด้วยการ
วิเคราะห์การผนัแปร F-Test (One-way ANOVA) กรณีพบนยัส าคญัทางสถิติ จะท าการทดสอบความ
แตกต่างเป็นรายคู่ ดว้ยวธีิการของเชฟเฟ (Scheffe’s method) 

 3. ทดสอบความสัมพนัธ์ดว้ยการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ(Multiple Regression Analysis) 
  4. น าเข้ามูลท่ีเก่ียวกับความคิดเห็นของผูต้รวจสอบภายในเก่ียวกับปัญหาอุปสรรค และ

ขอ้เสนอแนะของผูต้รวจสอบภายใน  ซ่ึงเป็นค าถามปลายเปิดมารวบรวมและสรุปประเด็นท่ีส าคญั 
 
ผลกำรวจัิยและอภิปรำยผล  
ตำรำงที ่1 : สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐำนที่ ตัวแปรอสิระ สถิติทีใ่ช้ ค่ำนัยส ำคัญ ผลกำรทดสอบ 

H 1 เพศ T-test 0.737 ปฏิเสธ 
H 2 อาย ุ Anova 0.886 ปฏิเสธ 
H 3 ระดบัการศึกษา Anova 0.552 ปฏิเสธ 
H 4 ต าแหน่ง Anova 0.540 ปฏิเสธ 
H 5 ประสบการณ์ Anova 0.890 ปฏิเสธ 
H 6 กระบวนการตรวจสอบภายใน Regression 0.144 ปฏิเสธ 
H 7 คุณสมบติัของพนกังานตรวจสอบ Regression 0.042 ยอมรับ 
H 8 นโยบายและการสนบัสนุนจากฝ่ายบริหาร Regression 0.000 ยอมรับ 
H 9 ความร่วมมือจากหน่วยรับตรวจ Regression 0.007 ยอมรับ 

H 10 ระบบสารสนเทศ Regression 0.027 ยอมรับ 
 
 ผลจากการวจิยัปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบติังานของพนกังานตรวจสอบ ธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สามารถน ามาอภิปรายผลการวจิยัไดด้งัต่อไปน้ี 
 1. เพศ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลในการปฏิบติังานตรวจสอบภายใน แสดงวา่เพศชาย 
และ หญิง ไม่ส่งผลใหป้ระสิทธิผลในการปฏิบติังานของพนกังานตรวจสอบแตกต่างกนั 
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 2. อายุ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลในการปฏิบติังานตรวจสอบภายใน แสดงว่า อาย ุ
ไม่ส่งผลใหป้ระสิทธิผลในการปฏิบติังานของพนกังานตรวจสอบแตกต่างกนั 
 3. ระดบัการศึกษา ไม่มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลในการปฏิบติังานตรวจสอบภายใน 
แสดงวา่ ระดบัการศึกษา ไม่ส่งผลใหป้ระสิทธิผลในการปฏิบติังานของพนกังานตรวจสอบแตกต่างกนั 
 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ (สุพนจ ์สุนทรพรศิลป์, 2546) พบวา่  ผูต้รวจสอบภายในท่ีเป็น
สมาชิกของสมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทยมีทศันะว่า เพศ อายุ องค์กรท่ีสังกัด ระดับ
การศึกษาสูงสุดและสาขาวิชาท่ีจบการศึกษาของผูต้รวจสอบภายในท่ีแตกต่างกนั นอกจากน้ีเพศ อาย ุ
องคก์รท่ีสังกดั ระดบัการศึกษาสูงสุดและสาขาวิชาท่ีจบการศึกษาของผูต้รวจสอบภายในท่ีแตกต่างกนั 
ยงัไดรั้บการยอมรับจากผูบ้ริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ อายุงานในวิชาชีพ
และต าแหน่งงาน ซ่ึงมีความแตกต่างกนั 
 4. ต าแหน่งไม่มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลในการปฏิบติังานตรวจสอบภายใน แสดงว่า
พนกังานตรวจสอบท่ีมีสถานภาพการท างานต่างกนัมีประสิทธิผลในการปฏิบติังานไม่ต่างกนั เน่ืองจาก
สายงานก ากบัและตรวจสอบมีการก าหนดวิธีปฏิบติัในการปฏิบติังาน และรูปแบบการรายงานผลการ
ตรวจสอบไวแ้ลว้ และเปิดโอกาสให้พนกังานตรวจสอบมีโอกาสเขา้รับการอบรมเพื่อเพิ่มความรู้อยา่ง
สม ่าเสมอ เพื่อให้พนักงานมีศกัยภาพเพียงพอในการปฏิบติังานให้เกิดประสิทธิผลตามมาตรฐานท่ี
ก าหนดไว ้ 
 5. ประสบการณ์ในต าแหน่ง ไม่มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลในการปฏิบติังานตรวจสอบ
ภายใน ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไวแ้ละสอดคลอ้งกบังานวิจยั (วลัยา กล่ินหวล, 2543) ศึกษาสภาพ
การปฏิบติังานการตรวจสอบภายในของธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา
สภาพการปฏิบติังานของผูต้รวจสอบภายใน ธนาคารจ ากดั (มหาชน) และเพื่อเปรียบเทียบสภาพการ
ปฏิบติังานของบุคลากรในดา้นต่าง ๆ จ าแนกตาม เพศและประสบการณ์ พบวา่พนกังานตรวจสอบ ฝ่าย
ตรวจสอบธนาคาร กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) มีความคิดเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของสภาพการ
ปฏิบติังานตรวจสอบภายในแต่ละดา้นในระดบัปานกลาง  พนกังานท่ีมีประสบการณ์มากกวา่ 5 ปี และ
นอ้ยกว่า 5 ปี มีความคิดเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของสภาพการปฏิบติังานการตรวจสอบภายในไม่
แตกต่างกนั 
 6. ปัจจยัดา้นกระบวนการตรวจสอบภายในไม่มีผลกระทบต่อประสิทธิผลในการปฏิบติังาน
ของพนกังานตรวจสอบธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบั งานวิจยัของ 
(นันทวนั  วรรณดี, 2550) ปัจจยัท่ีมีอิทธิผลต่อความมีประสิทธิผลในการปฏิบติัหน้าท่ีของเจา้หน้าท่ี
ตรวจสอบภายในกระทรวงศึกษาธิการ พบว่า เจา้หน้าท่ีตรวจสอบภายในของกระทรวงศึกษาธิการมี
กระบวนการตรวจสอบภายในท่ีดีส่งผลใหป้ระสิทธิผลในการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัมาก 
 7. ปัจจยัดา้นคุณสมบติัของผูต้รวจสอบภายในมีผลกระทบต่อประสิทธิผลในการปฏิบติังาน
ของพนกังานตรวจสอบธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ซ่ึงสอดคลอ้งกบั งานวิจยัของ 
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(พรเพ็ญ องอาจวาจา, 2549) ไดศึ้กษาความตอ้งการพฒันางานตรวจสอบจากปัญหาท่ีพบในการปฏิบติังาน
ตรวจสอบภายในและตรวจสอบการด าเนินงานของผูต้รวจสอบภายในการท่าเรือแห่งประเทศไทยพบว่าผูต้รวจ
สอบภายในส่วนใหญ่เห็นว่าปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อการปฏิบติังานตรวจสอบมากท่ีสุดคือนโยบายและการ
สนบัสนุนของฝ่ายบริหารและความพร้อมดา้นทกัษะความรู้ความสามารถของผูต้รวจสอบภายใน 
 8. ปัจจยัดา้นนโยบายและการสนบัสนุนจากฝ่ายบริหาร มีผลกระทบต่อประสิทธิผลในการ
ปฏิบติังานของพนักงานตรวจสอบธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจยัของ (พรเพญ็ องอาจวาจา, 2549)  และ (ชาญณุกร เพญ็ศิริ, 2548)  ท่ีศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความมี
ประสิทธิผลของการตรวจสอบภายใน ในมุมมองของคณะกรรมการของบริษทัจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย ์พบวา่ โครงสร้างองคก์รท่ีมีนโยบายและการสนบัสนุนจากฝ่ายบริหาร การประสานงานของ
ผูต้รวจสอบภายใน และความพร้อมของแหล่งความรู้และขอ้มูลสารสนเทศ มีผลต่อประสิทธิผลของการ
ตรวจสอบภายใน 
 9. ปัจจัยด้านความร่วมมือจากหน่วยรับตรวจสอบ มีผลกระทบต่อประสิทธิผลในการ
ปฏิบติังานของพนักงานตรวจสอบธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวจิยัของ (อโนมา บวัเขียว, 2553) ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการงานตรวจสอบภายใน
ของหน่วยงานภายนอก (Internal Audit Outsourcing) ในมุมมองของกรรมการผูจ้ดัการ และผูบ้ริหาร
หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พบวา่ปัจจยัดา้น
คุณลกัษณะของผูต้รวจสอบภายใน ปัจจยัดา้นขนาดองคก์ร ปัจจยัดา้นการปฏิบติังานตรวจสอบภายใน 
และปัจจยัดา้นนโยบายองคก์ร และดา้นความเขา้ใจและยอมรับของหน่วยรับตรวจ ส่งผลกระทบต่อตวั
แปรตามคือคุณภาพการใหบ้ริการตรวจสอบภายใน  
 10. ปัจจยัดา้นระบบสารสนเทศ มีผลกระทบต่อประสิทธิผลในการปฏิบติังานของพนกังาน
ตรวจสอบธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ(ชาญณุกร เพญ็ศิ
ริ, 2548) 
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ปัจจัยทีม่ผีลต่อประสิทธิภาพงานตรวจสอบภายในของผู้ตรวจสอบภายในทหารบก 
Factors affecting the efficiency of internal audit for army internal auditor  

 
วฑูิรย์  เลิศลลีากจิจา 

 

บทคัดย่อ 
 

 วตัถุประสงคข์องการศึกษาคร้ังน้ีเพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพงานตรวจสอบภายใน
ของผู ้ตรวจสอบภายในทหารบก จากการส่งแบบสอบถามถึงผูต้รวจสอบภายในของส านักงาน
ตรวจสอบภายในทหารบก 96 ฉบบัไดรั้บตอบกลบัสมบูรณ์ 96 ฉบบัคิดเป็นร้อยละ100% โดยใชว้ิธี การ
วเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ เพื่อทดสอบสมมติฐานท่ีระดบันยัส าคญั 0.05  ผลการวิจยั พบวา่ปัจจยัท่ี
มีผลต่อประสิทธิภาพงานตรวจสอบภายในของผูต้รวจสอบภายในทหารบก คือ เพศ อายุ ชั้นยศ ระดบั
การศึกษา และประสบการณ์ในการปฏิบติังานตรวจสอบภายใน แตกต่างกนัมีผลต่อประสิทธิภาพงาน
ตรวจสอบภายใน ด้านความรู้ความเช่ียวชาญของผูต้รวจสอบภายใน ด้านทรัพยากรท่ีใช้ในการ
ปฏิบติังานตรวจสอบภายใน ดา้นการไดรั้บการสนบัสนุนจากองคก์ร และดา้นการฝึกอบรมและพฒันา
บุคลากร  ไม่แตกต่างกนั ชั้นยศ และประสบการณ์ในการปฏิบติังานตรวจสอบภายใน แตกต่างกนัมีผล
ต่อประสิทธิภาพงานตรวจสอบภายใน ดา้นความรู้ความเช่ียวชาญของผูต้รวจสอบ แตกต่างกนั 
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Abstract 

 The purpose of this study was to determine factors affecting the efficiency of internal audit 
for army internal auditor. The questionnaire was sent to the Internal Auditor's Internal Audit Office, 
the Salvation Army has received 96 complete responses, 96 percent of the 100% by using multiple 
regression analysis. To test the hypothesis that a significant level of 0.05 results showed that the 
factors affecting the efficiency of internal audit for army internal auditor Gender, age, grade level, and 
experience to perform the audit. Different influences the performance of internal audit. The expertise 
of an internal auditor. The resources used in the performance audit. The support from the 
organization. And the training and development of personnel. No difference in rank and experience to 
perform the audit. Different influences the performance of internal audit. The expertise of the 
investigator is different. 
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บทน า 

 ในปัจจุบนัหน่วยงานต่างๆของรัฐหรือแมแ้ต่รัฐวิสาหกิจ ไดมี้การจดัตั้งหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในข้ึน เพื่อตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงานมุ่งเน้นความเป็นอิสระในการปฏิบติังาน 
วตัถุประสงคเ์พื่อให้บุคลากรในทุกส่วนงานสามารถปฏิบติังานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้และเพื่อ
ลดขอ้ตรวจพบจากหน่วยงานภายนอก เน่ืองจากในปัจจุบนัรัฐบาลได้มีการก าหนดนโยบายให้ทุก
หน่วยงานมีการน าหลกัการกากบักิจการท่ีดี Good Corporate Governance หรือ CG มาใช้ในการ
บริหารงาน เพื่อลดปัจจยัเส่ียงต่างๆ ท่ีจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานและให้มีการจดัการเพื่อ
ก่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิท่ีดี มีความโปร่งใส และความเป็นธรรมในการปฏิบติังาน  รวมถึงสร้าง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงาน และสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีใหอ้งคก์ร ซ่ึงผูบ้ริหารของแต่
ละหน่วยงานไดม้องวา่งานของหน่วยตรวจสอบภายในมีความส าคญัต่อองคก์รนั้นๆ และเป็นการสร้าง
ความเช่ือมัน่ให้แก่ผูบ้ริหาร และเป็นการสอบยนัการทางานของบุคลากรในหน่วยงานซ่ึงสถานภาพ
องคก์รของผูต้รวจสอบภายในและความสนบัสนุนท่ีผูต้รวจสอบภายในไดรั้บจากฝ่ายบริหาร นบัวา่เป็น
ปัจจยัส าคญัยิ่งท่ีส่งผลกระทบต่อระดบัคุณภาพ และคุณค่าของบริการท่ีผูต้รวจสอบภายในและให้ฝ่าย
บริหาร ดงันั้นหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายในควรอยูใ่นบงัคบับญัชา โดยตรงของผูบ้ริหารท่ีมีระดบั
ต าแหน่งสูงเพียงพอท่ีจะประกนัไดว้่า ผูต้รวจสอบภายในสามารถปฏิบติังานของตนไดใ้นขอบเขตท่ี
กวา้ง และขอ้ตรวจพบรวมถึงขอ้เสนอแนะต่างๆ ของผูต้รวจสอบภายในจะไดรั้บการพิจารณาสั่งการ
ทนัเวลาใหบ้งัเกิดผลไดอ้ยา่งดี 
 ในฐานะท่ีผูศึ้กษาเป็นผูป้ฏิบติังานดา้นการตรวจสอบภายในของส านกังานตรวจสอบภายใน
ทหารบก จึงต้องการท่ีจะศึกษากระบวนการการท างานและศึกษาความคิดเห็นของผูป้ฏิบัติงาน
ตรวจสอบเก่ียวกบังานตรวจสอบภายในเพื่อให้ทราบวา่มีปัจจยัใดบา้งท่ีก่อให้เกิดผลส าเร็จของงานและ
รวมถึงปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบติังานตรวจสอบเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการแกไ้ข และจะไดท้ราบ
วา่ ควรส่งเสริมและพฒันาใหผู้ป้ฏิบติังานตรวจสอบภายในมีความรู้ความเขา้ใจ และมีความเช่ียวชาญใน
การปฏิบติังานตรวจสอบภายในด้านใดบ้างเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงานของ
กองทพับก 
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กรอบแนวคิดและทฤษฎี 

 งานตรวจสอบภายในเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัอย่างหน่ึงของฝ่ายบริหารในการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานภายในหน่วยงาน เพื่อลดความเส่ียงและให้ผลการด าเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีก าหนดบทบาทท่ีส าคญัของงานตรวจสอบภายใน คือ การให้ความเช่ือมัน่และการให้
ค  าปรึกษาอย่างเป็นอิสระและเท่ียงธรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าและปรับปรุงกระบวนการปฏิบติังานภายใน
หน่วยงานจุดประสงคแ์ละเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพมีการใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่าภายใตก้ารบริหาร
ความเส่ียง การควบคุมและการก ากบัดูแลท่ีดี (Good Corporate Governance) ท่ีเหมาะสมและมี
ประสิทธิผล ดงันั้น งานตรวจสอบภายในจึงมีส่วนช่วยใหเ้กิดความส าเร็จในหน่วยงานหลายประการ  
 ขอบเขตของการตรวจสอบภายในสมยัใหม่จึงรวมถึงการตรวจสอบและประเมินผลความ
เพียงพอและประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายในขององคก์ร และคุณภาพของการปฏิบติังานตาม
ความรับผดิชอบท่ีไดรั้บมอบหมาย งานตรวจสอบภายในสมยัใหม่จึงควรรวมถึง 
 - การสอบทานความน่าเช่ือถือไดแ้ละความสมบูรณ์ของสารสนเทศ ดา้นการบญัชีการเงินและ
ดา้นการด าเนินงาน รวมถึงวธีิการท่ีใชใ้นการระบุ วดัผล การจดัประเภท และการจดัท ารายงาน 
 - การสอบทานให้เกิดความมัน่ใจว่าระบบท่ีใช้เป็นไปตามนโยบายแผนและวิธีปฏิบติังานท่ี
องคก์รก าหนดไว ้และควรแสดงผลกระทบส าคญัท่ีเกิดข้ึน 
 - การสอบทานวธีิการป้องกนัดูแลทรัพยสิ์น และสามารถพิสูจน์ความมีอยูจ่ริงของทรัพยสิ์น  
 - การประเมินการใชท้รัพยากรวา่เป็นไปโดยความคุม้ค่าหรือประหยดัและมีประสิทธิภาพ 
 - การสอบทานการปฏิบติังานในความรับผิดชอบของเจา้หนา้ท่ีระดบัต่างๆ  
 งานวจิยัของศรีพงษ ์ เจียมประสิทธ์ิ (2547)  ศึกษาเร่ืองความคิดเห็นของผูรั้บการตรวจต่อการ
ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ ศึกษาเฉพาะกรณีส านกังานเร่งรัดพฒันาชนบท พบวา่ ปัจจยัท่ีมีผล
ต่อความคิดเห็นของผูรั้บการตรวจสอบภายในส่วนราชการ ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับงาน 
ความสามารถในการประสานงาน ระบบการบริหารงานสภาพหน่วยงาน   
 งานวิจยัของ มณี  หัสชู (2549) ศึกษากลุ่มตวัอย่างซ่ึงเป็นผูต้รวจสอบภายในส่วนราชการท่ี
เป็นขา้ราชการพลเรือน พบวา่ปัจจยัส าคญัต่อการปฏิบติังานของผูต้รวจสอบภายใน คือ ปัจจยัส่วนบุคคล 
ไดแ้ก่ ระดบัต าแหน่ง ประสบการณ์ 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพงานตรวจสอบภายในของผูต้รวจสอบภายใน
ทหารบก 
 2. เพื่อศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานตรวจสอบภายในของผูต้รวจสอบภายใน
ทหารบก 
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 3. เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการแกไ้ขและพฒันางานตรวจสอบภายในของผูต้รวจสอบภายใน
ทหารบก 

กรอบแนวคิดในการวจัิย 

    ตัวแปรอิสระ                      ตัวแปรตาม 
 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดการวจัิย 

สมมติฐานการวจัิย 

1. ปัจจยัด้าน เพศ แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพงานตรวจสอบภายใน ด้านความรู้ความ
เช่ียวชาญของผูต้รวจสอบภายใน ดา้นทรัพยากรท่ีใช้ในการปฏิบติังานตรวจสอบภายใน ดา้น
การไดรั้บการสนบัสนุนจากองคก์ร และดา้นการฝึกอบรมและพฒันาบุคลากร แตกต่างกนั 

2. ปัจจยัด้าน อายุ แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพงานตรวจสอบภายใน ด้านความรู้ความ
เช่ียวชาญของผูต้รวจสอบภายใน ดา้นทรัพยากรท่ีใช้ในการปฏิบติังานตรวจสอบภายใน ดา้น
การไดรั้บการสนบัสนุนจากองคก์ร และดา้นการฝึกอบรมและพฒันาบุคลากร แตกต่างกนั 

3. ปัจจยัด้าน ชั้นยศ แตกต่างกนัมีผลต่อประสิทธิภาพงานตรวจสอบภายใน ด้านความรู้ความ
เช่ียวชาญของผูต้รวจสอบภายใน ดา้นทรัพยากรท่ีใช้ในการปฏิบติังานตรวจสอบภายใน ดา้น
การไดรั้บการสนบัสนุนจากองคก์ร และดา้นการฝึกอบรมและพฒันาบุคลากร แตกต่างกนั 

4. ปัจจยัดา้น ระดบัการศึกษา แตกต่างกนัมีผลต่อประสิทธิภาพงานตรวจสอบภายใน ดา้นความรู้
ความเช่ียวชาญของผูต้รวจสอบภายใน ดา้นทรัพยากรท่ีใช้ในการปฏิบติังานตรวจสอบภายใน 
ดา้นการไดรั้บการสนบัสนุนจากองคก์ร และดา้นการฝึกอบรมและพฒันาบุคลากร แตกต่างกนั 

5. ปัจจยัดา้น ประสบการณ์ในการปฏิบติังานตรวจสอบภายใน แตกต่างกนัมีผลต่อประสิทธิภาพ
งานตรวจสอบภายใน ดา้นความรู้ความเช่ียวชาญของผูต้รวจสอบภายใน ดา้นทรัพยากรท่ีใชใ้น

ประสิทธิภาพงานตรวจสอบภายในของ
ผู้ตรวจสอบภายในทหารบก 

- ด้านความรู้ความเช่ียวชาญของผู้ตรวจสอบ 
- ด้านทรัพยากรท่ีใช้ในการปฏิบตัิงาน 
- ด้านการได้รับการสนบัสนนุจากองค์กร 

- ด้านการฝึกอบรมและการพฒันาบคุลากร 
 

 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพงาน
ตรวจสอบภายใน 

- เพศ 
- อาย ุ
- ชัน้ยศ 
- ระดบัการศกึษา 
- ประสบการณ์ในการปฏิบตัิงาน

ตรวจสอบภายใน 
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การปฏิบติังานตรวจสอบภายใน ดา้นการไดรั้บการสนบัสนุนจากองคก์ร และดา้นการฝึกอบรม
และพฒันาบุคลากร แตกต่างกนั 

 
วธีิด าเนินการวจัิย 
 งานวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) ศึกษากลุ่มประชากรโดยการเลือก
ตวัอยา่งและส ารวจขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามปลายปิด (Close Form) เป็นแบบสอบถามแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Summated Ratings Scale ตามหลกัของ Renis Likert) ในการวดัทศันคติของผู ้
ตรวจสอบภายในท่ีมีต่อประสิทธิภาพงานตรวจสอบภายในของผูต้รวจสอบภายในทหารบก 

1. ประชากร 
 ประชากร ตามความหมายของงานวจิยัฉบบัน้ีหมายถึงนายทหารตรวจบญัชีของส านกังานตรวจสอบ
ภายในทหารบกจ านวน 96 นาย โดยมี จ านวน 6 กองตรวจ โดย 1 กองตรวจ มีต าแหน่งนายทหารตรวจ
บญัชีจ านวน 16 นาย ซ่ึงเป็นการเก็บขอ้มูลครบทั้ง 96 นาย ตามอตัราการบรรจุของส านักงาน
ตรวจสอบภายในทหารบก 

2. ขั้นตอนการด าเนินการวจัิย 
2.1. การวเิคราะห์เชิงพรรณนา การวเิคราะห์ขอ้มูลออกมาในรูปของค่าสถิติพื้นฐานเพื่อเสนอขอ้มูล

เบ้ืองต้นเก่ียวกับตวั แปรท่ีเก็บรวบรวมได้ ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS for 
Windows โดยเสนอตามมุมมองต่าง ๆ สถิติเชิงพรรณนาท่ีใช่ในการน าเสนอข้อมูลใน 
การศึกษาน้ีประกอบดว้ย ค่าต ่าสุด (Minimum)  ค่าสูงสุด (Maximum) ค่าเฉล่ีย(Mean) ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) 

2.2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็น แบบสอบถาม ประกอบไปดว้ย ขอ้มูลทัว่ไปของ
ผูต้อบแบบสอบถาม ปัจจยัท่ีมีผลต่อความเป็นอิสระของผูต้รวจสอบภายในทหารบก และ
ความเป็นอิสระของผูต้รวจสอบภายใน ผูว้ิจยัไดส่้งแบบสอบถามจ านวน 96 ฉบบั เน่ืองจาก
ประชากรมีจ านวนไม่มากผูท้  าวิจยัจึงท าการเก็บแบบสอบถามจากจ านวนประชากรทั้งหมด 
100 % จากจ านวนประชากร 96 คน ขอ้มูลแบบสอบถามแบ่งเป็น 2 ขอ้ ดงัน้ี   

1.2.1 ตวัแปรอิสระท่ีใชใ้นการค านวณ 
1.2.1.1 เพศ 
1.2.1.2 อาย ุ
1.2.1.3 ชั้นยศ 
1.2.1.4 ระดบัการศึกษา 
1.2.1.5 ประสบการณ์ในการปฏิบติังานตรวจสอบภายใน 
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1.2.2 ตวัแปรตาม คือ ความเป็นอิสระของผูต้รวจสอบภายใน 
1.2.2.1 ดา้นความรู้ความเช่ียวชาญของผูต้รวจสอบ 
1.2.2.2 ดา้นทรัพยากรท่ีใชใ้นการปฏิบติังาน 
1.2.2.3 ดา้นการไดรั้บการสนบัสนุนจากองคก์ร 
1.2.2.4 ดา้นการฝึกอบรมและการพฒันาบุคลากร 

2.3. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์คือ การวิเคราะห์เชิงพรรณนา การวิเคราะห์ขอ้มูลออกมาในรูปของ
ค่าสถิติพื้นฐาน เพื่อเสนอข้อมูลเบ้ืองต้นเก่ียวกับตวัแปรท่ีเก็บรวบรวมได้ ด้วยโปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS for Windows โดยเสนอตามมุมมองต่าง ๆ สถิติเชิงพรรณนาท่ีใช่ใน
การน าเสนอขอ้มูลใน การศึกษาน้ีประกอบดว้ย ค่าต ่าสุด (Minimum)  ค่าสูงสุด (Maximum) 
ค่าเฉล่ีย(Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) 

2.4. วิจยัการทดสอบ ปัจจยัท่ีมีผลต่อความเป็นอิสระในการปฏิบติังานของผูต้รวจสอบภายใน 
ส านกังานตรวจสอบภายในทหารบก โดยการวเิคราะห์หาค่าการถดถอยเชิงพหุคูณ  

2.5. สรุปผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อตอบสมมติฐานการวจิยั 
 

สรุปผลการวจัิย 
 
 งานวจิยัคร้ังน้ีท าการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพงานตรวจสอบภายในของผูต้รวจสอบ
ภายในทหารบก ผลการวเิคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานของตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม และสรุปผลดงัน้ี 

  สมมติฐานข้อที ่1 ปัจจยัดา้นเพศ แตกต่างกนัมีผลต่อประสิทธิภาพงานตรวจสอบภายใน ดา้น
ความรู้ความเช่ียวชาญของผูต้รวจสอบภายใน ดา้นทรัพยากรท่ีใช้ในการปฏิบติังานตรวจสอบภายใน 
ดา้นการไดรั้บการสนบัสนุนจากองคก์ร และดา้นการฝึกอบรมและพฒันาบุคลากร แตกต่างกนั 

ตารางท่ี 1 การเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพงานตรวจสอบภายในของผูต้รวจสอบภายใน
ทหารบก จ าแนกตามเพศ 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพตรวจสอบภายใน
ของผูต้รวจสอบภายในทหารบก 

เพศ   

ชาย (N=51) หญิง (N=42) t-test Sig. 

 S.D.  S.D.   

1. ดา้นความรู้ความเช่ียวชาญของผูต้รวจสอบ 3.87 0.25 3.91 0.26 - 0.740 0.461 

2. ดา้นทรัพยากรท่ีใชใ้นการปฏิบติังาน 3.69 0.41 3.53 0.43 1.704 0.092 

3. ดา้นการไดรั้บการสนบัสนุนจากองคก์ร 
4. ดา้นการฝึกอบรมและพฒันาบุคลากร 

3.81 
3.89 

0.47 
0.52 

3.71 
3.78 

0.50 
0.50 

0.959 
0.905 

0.340 
0.368 
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 จากตารางท่ี 1 ผลการทดสอบสมมติฐานการวจิยั โดยการทดสอบค่า T-Test  โดยพิจารณาจาก

นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เป็นรายดา้น พบวา่  เพศ แตกต่างกนัมีผลต่อประสิทธิภาพงานตรวจสอบ

ภายใน ด้านความรู้ความเช่ียวชาญของผูต้รวจสอบภายใน ด้านทรัพยากรท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบภายใน ดา้นการไดรั้บการสนบัสนุนจากองคก์ร และดา้นการฝึกอบรมและพฒันาบุคลากร ไม่

แตกต่างกนั 

 สมมติฐานข้อที่ 2 ปัจจยัดา้นอายุ แตกต่างกนัมีผลต่อประสิทธิภาพตรวจสอบภายใน ดา้น

ความรู้ความเช่ียวชาญของผูต้รวจสอบภายใน ดา้นทรัพยากรท่ีใช้ในการปฏิบติังานตรวจสอบภายใน 

ดา้นการไดรั้บการสนบัสนุนจากองคก์ร และดา้นการฝึกอบรมและพฒันาบุคลากร แตกต่างกนั 

ตารางท่ี 2 การเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพงานตรวจสอบภายในของผูต้รวจสอบภายใน

ทหารบก จ าแนกตามอาย ุ

ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพงานตรวจสอบ
ภายในของผูต้รวจสอบภายในทหารบก 

อาย ุ
จ านวน
คน 

 X  S.D. F-test Sig. 

ดา้นความรู้ความเช่ียวชาญของผูต้รวจสอบ 25-30 ปี 10 3.74 0.35 1.475 0.206 

 31-35 ปี 15 3.92 0.27     

 36-40 ปี 21 3.83 0.28     

 41-45 ปี 9 3.93 0.17     

 46-50 ปี 14 3.84 0.21     

 มากกวา่ 50 ปี 27 3.95 0.22     
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ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพงานตรวจสอบ
ภายในของผูต้รวจสอบภายในทหารบก 

อาย ุ
จ านวน
คน 

 X  S.D. F-test Sig. 

ดา้นทรัพยากรท่ีใชใ้นการปฏิบติังาน 25-30 ปี 10 3.60 0.34 0.398 0.849 

  31-35 ปี 15 3.59 0.37     

  36-40 ปี 21 3.62 0.49     

  41-45 ปี 9 3.53 0.36     

  46-50 ปี 14 3.73 0.30     

  มากกวา่ 50 ปี 27 3.70 0.50     

ดา้นการไดรั้บการสนบัสนุนจากองคก์ร 25-30 ปี 10 3.83 0.57 1.206 0.313 

  31-35 ปี 15 3.77 0.46     

  36-40 ปี 21 3.63 0.46     

  41-45 ปี 9 3.78 0.68     

  46-50 ปี 14 3.67 0.46     

  มากกวา่ 50 ปี 27 3.95 0.39     

ดา้นการฝึกอบรมและพฒันาบุคลากร 25-30 ปี 10 3.77 0.51 1.335 0.257 

  31-35 ปี 15 3.79 0.45     

  36-40 ปี 21 3.66 0.56     

  41-45 ปี 9 3.96 0.74     

  46-50 ปี 14 3.92 0.32     

  มากกวา่ 50 ปี 27 4.01 0.49     
  

 จากตารงท่ี 2 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั โดยการทดสอบค่า F-test การวิเคราะห์การ

ผนัแปร (Analysis of Variance  ANOVA) โดยพิจารณาจากนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เป็นรายดา้น 

พบว่า อายุ  แตกต่างกนัมีผลต่อประสิทธิภาพงานตรวจสอบภายใน ดา้นความรู้ความเช่ียวชาญของผู ้

ตรวจสอบภายใน ดา้นทรัพยากรท่ีใช้ในการปฏิบติังานตรวจสอบภายใน ดา้นการไดรั้บการสนบัสนุน

จากองคก์ร และดา้นการฝึกอบรมและพฒันาบุคลากร ไม่แตกต่างกนั 

 สมมติฐานข้อที ่3 ปัจจยัดา้นชั้นยศ แตกต่างกนัมีผลต่อประสิทธิภาพงานตรวจสอบภายใน 

ดา้นความรู้ความเช่ียวชาญของผูต้รวจสอบภายใน ดา้นทรัพยากรท่ีใชใ้นการปฏิบติังานตรวจสอบ

ภายใน ดา้นการไดรั้บการสนบัสนุนจากองคก์ร และดา้นการฝึกอบรมและพฒันาบุคลากร แตกต่างกนั 
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ตารางท่ี 3 การเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพงานตรวจสอบภายในของผูต้รวจสอบภายใน

ทหารบก จ าแนกตามชั้นยศ 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพงานตรวจสอบ
ภายในของผูต้รวจสอบภายในทหารบก 

ชั้นยศ 
จ านวน
คน 

X   S.D. F-test Sig. 

ดา้นความรู้ความเช่ียวชาญของผูต้รวจสอบ ร้อยตรี 9 3.63 0.31 3.170* 0.017* 

 ร้อยโท 6 3.91 0.27   

  ร้อยเอก 30 3.86 0.24   

  พนัตรี 18 3.91 0.23   

  พนัโท 33 3.95 0.21   

ดา้นทรัพยากรท่ีใชใ้นการปฏิบติังาน ร้อยตรี 9 3.36 0.37 0.444 0.776 

 ร้อยโท 6 3.36 0.23   

 ร้อยเอก 30 3.36 0.43   

 พนัตรี 18 3.36 0.40   

 พนัโท 33 3.37 0.47   

ดา้นการไดรั้บการสนบัสนุนจากองคก์ร ร้อยตรี 9 3.85 0.52 0.869 0.486 

 ร้อยโท 6 3.72 0.47   

 ร้อยเอก 30 3.79 0.53   

 พนัตรี 18 3.61 0.46   

 พนัโท 33 3.86 0.43   

ดา้นการฝึกอบรมและพฒันาบุคลากร ร้อยตรี 9 3.80 0.61 1.495 0.210 

 ร้อยโท 6 3.85 0.21   

 ร้อยเอก 30 3.76 0.53   

 พนัตรี 18 3.72 0.45   

 พนัโท 33 4.02 0.47   

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 จากตารางท่ี 3 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั โดยการทดสอบค่า F-test การวิเคราะห์การ

ผนัแปร (Analysis of Variance ANOVA) โดยพิจารณาจากนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เป็นรายดา้น 

พบว่า ปัจจยัด้าน ชั้นยศ แตกต่างกนัมีผลต่อประสิทธิภาพงานตรวจสอบภายใน ด้านความรู้ความ

เช่ียวชาญของผูต้รวจสอบ แตกต่างกนั 
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 สมมติฐานข้อที่ 4 ปัจจยัดา้นระดบัการศึกษา แตกต่างกนัมีผลต่อประสิทธิภาพงานตรวจสอบ

ภายใน ด้านความรู้ความเช่ียวชาญของผูต้รวจสอบภายใน ด้านทรัพยากรท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบภายใน ดา้นการไดรั้บการสนบัสนุนจากองค์กร และดา้นการฝึกอบรมและพฒันาบุคลากร 

แตกต่างกนั 

ตารางท่ี 4 การเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพงานตรวจสอบภายในของผูต้รวจสอบภายใน

ทหารบก จ าแนกตามระดบัการศึกษา 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิงานตรวจสอบ
ภายในของผูต้รวจสอบภายในทหารบก 

ระดบัการศึกษา 
จ านวน
คน 

 X   S.D. F-test Sig. 

ดา้นความรู้ความเช่ียวชาญของผูต้รวจสอบ ปริญญาตรี 71 3.89 0.21 1.417 0.248 

 ปริญญาโท 23 3.83 0.35   

 ปริญญาเอก 2 4.12 0.05   

ดา้นทรัพยากรท่ีใชใ้นการปฏิบติังาน ปริญญาตรี 71 3.66 0.41 0.223 0.801 

 ปริญญาโท 23 3.59 0.46   

 ปริญญาเอก 2 3.70 0.71   

ดา้นการไดรั้บการสนบัสนุนจากองคก์ร ปริญญาตรี 71 3.83 0.45 1.755 0.179 

 ปริญญาโท 23 3.68 0.56   

 ปริญญาเอก 2 3.33 0.47   

ดา้นการฝึกอบรมและพฒันาบุคลากร ปริญญาตรี 71 3.91 0.48 1.578 0.212 

 ปริญญาโท 23 3.70 0.60   

 ปริญญาเอก 2 3.70 0.14   
  

 จากตารางท่ี 4 ผลการทดสอบสมมติฐานการวจิยั โดยการทดสอบค่า F-test การวิเคราะห์การผนั

แปร (Analysis of Variance  ANOVA) โดยพิจารณาจากนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เป็นรายดา้น 

พบว่า ระดบัการศึกษา  แตกต่างกนัมีผลต่อประสิทธิภาพงานตรวจสอบภายใน ด้านความรู้ความ

เช่ียวชาญของผูต้รวจสอบภายใน ดา้นทรัพยากรท่ีใชใ้นการปฏิบติังานตรวจสอบภายใน ดา้นการไดรั้บ

การสนบัสนุนจากองคก์ร และดา้นการฝึกอบรมและพฒันาบุคลากร ไม่แตกต่าง 

 สมมติฐานข้อที ่5 ปัจจยัดา้นประสบการณ์ในการปฏิบติังานตรวจสอบภายใน แตกต่างกนัมีผล

ต่อประสิทธิภาพงานตรวจสอบภายใน ดา้นความรู้ความเช่ียวชาญของผูต้รวจสอบภายใน ดา้นทรัพยากร
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ท่ีใชใ้นการปฏิบติังานตรวจสอบภายใน ดา้นการไดรั้บการสนบัสนุนจากองคก์ร และดา้นการฝึกอบรม

และพฒันาบุคลากร แตกต่างกนั 

ตาราง 5 การเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพงานตรวจสอบภายในของผูต้รวจสอบภายในทหารบก 

จ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบติังานตรวจสอบ 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพงาน
ตรวจสอบภายในของผูต้รวจสอบภายใน
ทหารบก 

ประสบการณ์ใน
การปฏิบติังาน
ตรวจสอบ 

จ านวน
คน 

 X   S.D. F-test Sig. 

ดา้นความรู้ความเช่ียวชาญของผูต้รวจสอบ ต ่ากวา่ 3 ปี 9 3.63 0.31 2.480* 0.038* 

 3 – 7 ปี 6 3.91 0.27   

 มากกวา่ 7-11 ปี 35 3.87 0.25   

 มากกวา่ 11-15 ปี 14 3.89 0.22   

 มากกวา่ 15-20 ปี 8 3.89 0.27   

 มากกวา่ 20 ปี 24 3.96 0.20   

ดา้นทรัพยากรท่ีใชใ้นการปฏิบติังาน ต ่ากวา่ 3 ปี 9 3.62 0.37 0.867 0.507 

 3 – 7 ปี 6 3.57 0.23   

 มากกวา่ 7-11 ปี 35 3.61 0.42   

 มากกวา่ 11-15 ปี 14 3.59 0.39   

 มากกวา่ 15-20 ปี 8 3.91 0.55   

 มากกวา่ 20 ปี 24 3.66 0.44   
ดา้นการไดรั้บการสนบัสนุนจากองคก์ร ต ่ากวา่ 3 ปี 9 3.85 0.52 0.512 0.767 

 3 – 7 ปี 6 3.72 0.47   
 มากกวา่ 7-11 ปี 35 3.72 0.54   

 มากกวา่ 11-15 ปี 14 3.75 0.42   

 มากกวา่ 15-20 ปี 8 3.99 0.71   

 มากกวา่ 20 ปี 24 3.82 0.32   

ดา้นการฝึกอบรมและพฒันาบุคลากร ต ่ากวา่ 3 ปี 9 3.80 0.61 1.595 0.170 
 3 – 7 ปี 6 3.85 0.21   
 มากกวา่ 7-11 ปี 35 3.71 0.52   

 มากกวา่ 11-15 ปี 14 3.85 0.54   

 มากกวา่ 15-20 ปี 8 4.18 0.62   
 มากกวา่ 20 ปี 24 3.99 0.42   
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* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย โดยการทดสอบค่า F-test การวิเคราะห์การผนัแปร 

(Analysis of Variance  ANOVA)โดยพิจารณาจากนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เป็นรายดา้น พบว่า 

ปัจจยัดา้นประสบการณ์ในการปฏิบติังานตรวจสอบ แตกต่างกนัมีผลต่อประสิทธิภาพงานตรวจสอบ

ภายใน ดา้นความรู้ความเช่ียวชาญของผูต้รวจสอบ แตกต่างกนั 

 ดงันั้นสรุปไดว้่าผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 3 และ 5 ไดรั้บการสนบัสนุนทางสถิติอยา่งมี

นยัส าคญัท่ี 0.05 ในดา้นชั้นยศ และดา้นประสบการณ์ในการปฏิบติังานของผูต้รวจสอบภายใน ในดา้น

ชั้นยศ และดา้นประสบการณ์ในการปฏิบติังานของผูต้รวจสอบ แตกต่างกนัท าให้ความรู้ความเช่ียวชาญ

ของผูต้รวจสอบแตกต่างกนั 

สรุปผล 
 ผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพงานตรวจสอบภายใน ของผูต้รวจสอบภายใน

ทหารบก ในด้านปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพงานตรวจสอบภายใน ได้แก่ เพศ อายุ ชั้นยศ ระดับ
การศึกษา และประสบการณ์ในการปฏิบติังานตรวจสอบภายใน พบวา่ดา้น ชั้นยศ แตกต่างกนัมีผลต่อ
ประสิทธิภาพงานตรวจสอบภายใน ดา้นความรู้ความเช่ียวชาญของผูต้รวจสอบภายในแตกต่างกนั และ 
ดา้นประสบการณ์ในการปฏิบติังานตรวจสอบภายในแตกต่างกนั มีผลต่อประสิทธิภาพงานตรวจสอบ
ภายใน ดา้นความรู้ความเช่ียวชาญของผูต้รวจสอบภายใน แตกต่าง 

อภิปรายผล 

 ผลจากการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพงานตรวจสอบภายใน ของผูต้รวจสอบภายใน
ทหารบก ความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างพบว่า สภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ
ระดบัการศึกษา ไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพงานตรวจสอบภายใน ในองคป์ระกอบ  4  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
ผลการวิจยั ของศรีพงษ์  เจียมประสิทธ์ิ (2547)  ศึกษาเร่ืองความคิดเห็นของผูรั้บการตรวจต่อการ
ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ ศึกษาเฉพาะกรณีส านกังานเร่งรัดพฒันาชนบท พบวา่ ปัจจยัท่ีมีผล
ต่อความคิดเห็นของผูรั้บการตรวจสอบภายในส่วนราชการ ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับงาน 
ความสามารถในการประสานงาน ระบบการบริหารงานสภาพหน่วยงาน  และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยั
ของ มณี  หัสชู (2549) ศึกษากลุ่มตวัอย่างซ่ึงเป็นผูต้รวจสอบภายในส่วนราชการท่ีเป็นขา้ราชการพล
เรือน พบว่าปัจจยัส าคญัต่อการปฏิบติังานของผูต้รวจสอบภายใน คือ ปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ ระดบั
ต าแหน่ง ประสบการณ์  

 ส่วนชั้นยศ และประสบการณ์ในการปฏิบติังานตรวจสอบภายใน มีผลต่อประสิทธิภาพงาน
ตรวจสอบของผูต้รวจสอบภายในทหารบก ในเร่ืองของความรู้ความเช่ียวชาญของผูต้รวจสอบ อยา่งมี
นยัส าคญั 
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ข้อเสนอแนะส าหรับงานวจัิยในอนาคต 
เน่ืองจากการศึกษาคร้ังน้ี ประชากรท่ีศึกษาเป็นตัวแทนของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

ทหารบก เพียงแห่งเดียว ดงันั้นรูปแบบของการศึกษาคร้ังต่อไป ควรพิจารณา ดงัน้ี 

 

1.  ควรศึกษาจากหน่วยงานตรวจสอบภายในแห่งอ่ืน ๆ ดว้ย ซ่ึงอาจเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือ
เอกชน 

2.  ควรศึกษาเปรียบเทียบปัญหาจากการปฏิบติังานตรวจสอบภายในรูปแบบต่าง ๆ ระหวา่งผู ้
ตรวจสอบภายในขององคก์รภาครัฐ หรือ ภาคเอกชน 
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ตรวจสอบภายใน. พิมพค์ร้ังท่ี 1. กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
มณี  หสัชู. (2549). ศึกษากลุ่มตวัอยา่งซ่ึงเป็นผูต้รวจสอบภายในส่วนราชการท่ีเป็นขา้ราชการพลเรือน 
ศรีพงษ ์เจียมประสิทธิ. (2543). ความคิดเห็นของผูรั้บตรวจต่อการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ 

ศึกษาเฉพาะกรณีส านกังานเร่งรัดพฒันาชนบท 
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ปัจจัยทีม่อีทิธิพลต่อการเลอืกท างานของพนักงานบริษทัเอกชน 
ทีเ่ป็นบริษทัร่วมทุนญี่ปุ่ นในเขต จังหวดัชลบุรี 

FACTORS AFFECTING CAREER SELECTION OF EMPLOYEES  
FROM JAPANESE JOINT-VENTURE COMPANIES IN CHON BURI PROVINCE 

 
ศิริทพิย์  พลอยศรี 

กฤช  จรินโท 
ภัทรี ฟรีสตัด 

 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกท างานของพนกังานบริษทัเอกชนท่ี เป็น
บริษทัร่วมทุนญ่ีปุ่นในเขตจงัหวดัชลบุรี” มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคล ปัจจยัแรงจูงใจ การ
ท างานเป็นทีม และค่านิยมมีอิทธิพลต่อการเลือกท างานในบริษทัเอกชนท่ีเป็นบริษทัร่วมทุนญ่ีปุ่นใน
เขต จงัหวดัชลบุรี จ  านวน 400 คน เก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามท่ีผา่นการทดสอบคุณภาพวา่มี
ความเท่ียงตรงเช่ือถือได ้วเิคราะห์ขอ้มูลใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ค่าสถิติท่ีใชไ้ดแ้ก่ ค่าความถ่ี ร้อย
ละ ค่าเฉล่ีย สถิติทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของกลุ่ม และสถิติวเิคราะห์ความถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis : MRA) 
 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 26- 30 ปีมี
ระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีรายได้ต่อเดือน 10,001-20,000 บาท และมีต าแหน่งเป็นพนักงาน
ระดบัปฏิบติัการ และจากผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ปัจจยัส่วนบุคคล เพศ ต าแหน่งงาน อายุ และ
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มีอิทธิพลต่อการเลือกท างานในบริษทัเอกชนท่ีเป็นบริษทัร่วมทุนญ่ีปุ่น ปัจจยัจูงใจ
ในด้านความมั่นคงในการท างาน การได้รับการยอมรับนับถือ รายได้และค่าตอบแทน และ
ความสัมพนัธ์กบับุคคลในหน่วยงาน มีอิทธิพลต่อการเลือกท างานในบริษทัเอกชนท่ีเป็นบริษทัร่วมทุน
ญ่ีปุ่น การท างานเป็นทีม กระบวนการท างาน และการก าหนดเป้าหมาย มีอิทธิพลต่อการเลือกท างานใน
บริษทัเอกชนท่ีเป็นบริษทัร่วมทุนญ่ีปุ่น และค่านิยมในดา้นค่านิยมทางศาสนา ค่านิยมทางสังคม และ
ค่านิยมทางวตัถุ มีอิทธิพลต่อการเลือกท างานในบริษทัเอกชนท่ีเป็นบริษทัร่วมทุนญ่ีปุ่นในเขต จงัหวดั
ชลบุรี ในทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05     
ค าส าคัญ :  การเลือกท างาน/ บริษทัเอกชนร่วมทุนญ่ีปุ่น/ จงัหวดัชลบุรี 
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Abstract 
 This study entitled 'Factors affecting career selection of employees from Japanese joint-
venture companies in Chon Buri Province' attempted to study personal factors, motivation factors, 
teamwork and values affecting career selection in Japanese joint-venture companies in Chon Buri 
Province. The subjects were 400 employees and the questionnaires, which passed reliability test, 
were administered to collect the data. The data were analyzed with SPSS software program. The 
statistics applied in this study were frequency, percentage, mean, Analysis of Variance (ANOVA) 
and Multiple Regression Analysis (MRA).  
 The results from data analysis revealed that the majority of the subjects were female, were in 
the age of 26-30, obtained bachelor degree, earned the average monthly income of 10,001-20,000 baht 
and were operation staff. The findings from testing hypotheses indicated that personal factors, gender, 
work position, age and average monthly income had an influence on career selection in from Japanese 
joint-venture companies in Chon Buri Province. The motivation factors of work security, reputation, 
income and wages, and interpersonal relations in work division had an impact on career selection in 
from Japanese joint-venture companies. The working in team factors of goal setting, works procedure 
had aslo an influence on career selection in from Japanese joint-venture companies in Chon Buri 
Province. The values in religion, society and materialism had influenced on career selection in from 
Japanese joint-venture companies in Chon Buri Province as well in the similar direction at the 
statistically significant level of 0.05.  
KEYWORDS :   CAREER SELECTION/ JAPANESE JOINT-VENTURE  
   COMPANY/ CHON BURI PROVINCE 
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บทน า 
 จากในปัจจุบนัการด าเนินธุรกิจขององคก์ารต่างๆนั้นมีการแข่งขนักนัมากข้ึน และมีบริษทัร่วม
ทุนระหวา่งประเทศเลือกเขา้มาลงทุนและก่อตั้งข้ึนในประเทศไทยอยา่งมาก มีการเปล่ียนแปลงและการ
เติบโตทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ เทคโนโลยีและการผสมผสานของวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนั ดงันั้นในทุกๆ
องคก์รจึงตอ้งมีการปรับตวัเพื่อบริหารจดัการกบัธุรกิจอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 การท่ีองค์การจะสามารถน าศกัยภาพในแต่ละบุคคลออกมาไดอ้ย่างเต็มท่ีนั้น ย่อมตอ้งใช้กล
ยุทธ์จิตวิทยา หรือตอ้งใช้แรงจูงใจ ซ่ึงมีความจ าเป็นและส าคญักบัองค์การต่างๆทุกองค์การ เน่ืองจาก
แรงจูงใจมีผลต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของมนุษยเ์พื่อไปสู่เป้าหมาย 
 การเลือกปฏิบติังานในองคก์รต่างๆนั้น เพื่อตอบสนองความตอ้งการพื้นฐานดา้นต่างๆกนัไปใน
แต่ละบุคคล  การให้ผลตอบแทนในรูปตวัเงินหรือส่ิงของนั้น อาจไม่เป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดในการเลือกท่ี
จะปฏิบัติงานกับองค์กรใดองค์กรหน่ึง แต่อาจจะประกอบกับปัจจัย อ่ืนๆอีกหลายอย่าง เช่น 
สภาพแวดล้อมในการท างาน วิธีการปกครองของผูบ้ ังคับบัญชา  ลักษณะของงานท่ีปฎิบัติ และ
ส่ิงแวดลอ้มอ่ืนท่ีมีผลในดา้นความคิด ค่านิยม ความสนใจ เป็นตน้ 
 ดงันั้นการท่ีจะท าให้พนกังานปฏิบติังานไดอ้ยา่งเต็มประสิทธิภาพ ตามงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีสาเหตุท่ีเป็นอิทธิพลต่อการเลือกปฏิบติังานของพนกังานบริษทัเอกชนท่ีเป็นบริษทั
ร่วมทุนกบับริษทัญ่ีปุ่น จึงเป็นท่ีมาของการวจิยัในคร้ังน้ี 
 
วตัถุประสงค์ในการวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกท างานในบริษทัเอกชนท่ีเป็นบริษทัร่วมทุนญ่ีปุ่น
ในเขต จงัหวดัชลบุรี 
 2. เพื่อศึกษาแรงจูงใจมีอิทธิพลต่อการเลือกท างานในบริษทัเอกชนท่ีเป็นบริษทัร่วมทุนญ่ีปุ่น
ในเขต จงัหวดัชลบุรี 

3. เพื่อศึกษาการท างานเป็นทีมและค่านิยมมีอิทธิพลต่อการเลือกท างานในบริษทัเอกชนท่ี
เป็นบริษทัร่วมทุนญ่ีปุ่นในเขต จงัหวดัชลบุรี 
 
ขอบเขตของการวจัิย 
 1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา  การศึกษาการวจิยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือก
ท างานของพนกังานบริษทัเอกชนท่ีเป็นบริษทัร่วมทุนญ่ีปุ่นในเขต จงัหวดัชลบุรี  
 2. ขอบเขตดา้นประชากร  มุ่งศึกษาเป้าหมายคือ พนกังานบริษทัเอกชนท่ีเป็นบริษทัร่วมทุน
ญ่ีปุ่น ในนิคมแหลมฉบงั และ อมตะนคร  จงัหวดัชลบุรี  

3. ขอบเขตดา้นพื้นท่ี ท าการศึกษาบริเวณนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั และอมตะนครเขต
จงัหวดัชลบุรี 
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กรอบแนวคิดในการวจัิย 
ตัวแปรต้น          ตัวแปรตาม 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แรงจูงใจในการเลอืกท างานของพนักงาน 
ปัจจยัส่วนบุคคล 

1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดบัการศึกษา 
4. รายได ้
5. ต าแหน่งงาน 

ปัจจยัจูงใจ (Motivation factors)  
1. ความส าเร็จของงาน  
2. การไดรั้บการยอมรับนบัถือ    
3. ลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั  
4. ความรับผิดชอบ  
5. ความกา้วหนา้ในงาน  

ปัจจยัค า้จุน / สุขอนามยั (Hygiene factors) 
1. รายไดแ้ละค่าตอบแทน 
2. ความมัน่คงในการท างาน 
3. สภาพแวดลอ้มในการท างาน 
4. ความสมัพนัธ์กบับุคคลในหน่วยงาน 
5. วธีิการปกครองของผูบ้งัคบับญัชา 

(ทฤษฎี 2 ปัจจยั ของ เฟรเดอริก เฮสเบิร์ก , 1959) 

 

 
การเลอืกท างานในบริษัทเอกชน 

ทีเ่ป็นบริษัทร่วมทุนญี่ปุ่ น 
1. ดา้นการท างานท่ีตนสนใจ 
2. ดา้นสวสัดิการอ่ืนๆ 
3. ดา้นนายจา้ง การท างานเป็นทมี 

1. กระบวนการท างาน 
2. การก าหนดเป้าหมาย 

(Mayo, 1993 อา้งอิงใน บุตรี จารุโรจน์, 2549) 
                           ค่านิยม 

1. ค่านิยมทางสงัคม (Social Values) 
2. ค่านิยมทางวตัถุ (Material Values) 
3. ค่านิยมทางความจริง (Truth Values) 
4. ค่านิยมทางจริยธรรม (Moral Values) 
5. ค่านิยมทางสุนทรียะ (Aesthetic Values) 
6. ค่านิยมทางศาสนา (Religious Values) 
(Phenix, 1996) 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. ท าใหท้ราบถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกท างานในบริษทัเอกชนท่ีเป็นบริษทัร่วมทุน
ญ่ีปุ่นในเขต จงัหวดัชลบุรี 
 2.  เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงการปฏิบติังานในบริษทัร่วมทุนญ่ีปุ่นในเขต จงัหวดั
ชลบุรี ใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน   
  
วธีิการด าเนินการวจัิย  
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 พนกังานบริษทัเอกชนท่ีเป็นบริษทัร่วมทุนญ่ีปุ่น มีการประกอบกิจการเก่ียวกบัอุตสาหกรรม 
ประเภทต่างๆท่ีตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั และอมตะนครเขตจงัหวดัชลบุรี ซ่ึงไม่ทราบ
จ านวนท่ีแน่นอน เก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามออลไลน์ (OnLine)  โดยการเลือกสุ่มตวัอยา่งแบบง่ายต่อ
บริษทัท่ีร่วมทุนญ่ีปุ่นท่ีอยู่ในนิคมทั้ง 2 แห่ง ใช้มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั และค าถามปลายเปิด 
จ านวน 400 ราย 
 
สถิติทีใ่ช้ในการวจัิย 
 1. สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชต้ารางแจกแจงความถ่ี เป็นค่าร้อยละ 
(Percentage) และค่าเฉล่ีย (Mean) 
 2. สถิติทดสอบหาความส าคญัของตวัแปร การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 
analysis MRA) 
 
สรุปผลการวจัิย 
 ตอนที ่1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีท าการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง จ านวน 216 คน คิดเป็นร้อยละ 54.0 มีอายุ 26-30 ปี มีจ  านวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ 46.5 มี
การศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี มีจ  านวน 222 คน คิดเป็นร้อยละ 55.5 มีรายไดต่้อเดือน 10,001-20,000 
บาท มีจ านวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 37.0 และมีต าแหน่งเป็นพนกังานระดบัปฏิบติัการ มีจ านวน 284 
คน คิดเป็นร้อยละ 71.0 
 ตอนที ่2 ข้อมูลเกีย่วกบัแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลแรงจูงใจในการปฏิบติังาน โดยเรียงล าดบัระดบัความคิดเห็นจาก
มากท่ีสุดไปนอ้ยท่ีสุด พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัแรงจูงใจในการปฏิบติังาน โดย
ภาพรวม มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.62 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ มีความ
คิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก คือ ความสัมพนัธ์กบับุคคลในหน่วยงาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.00 วิธีการปกครอง
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ของผูบ้งัคบับญัชา มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.80 ความรับผิดชอบ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.74 ดา้นความส าเร็จของ
งาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.73 รายไดแ้ละค่าตอบแทน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.67 ความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน 
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.66 สภาพแวดลอ้มในการท างาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.64 การไดรั้บการยอมรับนบัถือ มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.55 และความมัน่คงในการท างาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.51 ตามล าดบั 
 ตอนที ่3 ข้อมูลเกีย่วกบัการท างานเป็นทมี 
 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัการท างานเป็นทีม โดยเรียงล าดบัระดบัความคิดเห็นจาก
มากท่ีสุดไปนอ้ยท่ีสุด พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการท างานเป็นทีม โดยภาพรวม 
พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.65 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดบัมาก คือ กระบวนการท างาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.69 และการก าหนดเป้าหมาย มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.62 ตามล าดบั 
 ตอนที ่4 ข้อมูลเกีย่วกบัค่านิยม 
 จากผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัค่านิยม โดยเรียงล าดบัระดบัความคิดเห็นจากมากท่ีสุดไป
นอ้ยท่ีสุด พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัค่านิยม โดยภาพรวม พบวา่ มีความคิดเห็น
อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  4.16 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด คือ ค่านิยมทางศาสนา มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.54  ค่านิยมทางจริยธรรม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.39 ค่านิยม
ทางวตัถุ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.32 และค่านิยมทางความจริง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.26 ตามล าดบั 
 ตอนที ่5 ข้อมูลเกีย่วกบัการตัดสินใจเลอืกท างาน 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับการตดัสินใจเลือกท างาน โดยเรียงล าดับระดับความ
คิดเห็นจากมากท่ีสุดไปนอ้ยท่ีสุด พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการตดัสินใจเลือก
ท างาน โดยภาพรวม พบวา่ มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.73 เม่ือพิจารณาเป็นราย
ดา้นพบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก คือ ดา้นนายจา้ง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.83 ดา้นการท างานท่ีตน
สนใจ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.73 และด้านสวัสดิการอ่ืนๆ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ  3.61 ตามล าดับDP

U



 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานที่ 1 ปัจจยัส่วนบุคคลมีอิทธิพลต่อการเลือกท างานในบริษทัเอกชนท่ีเป็นบริษทั
ร่วมทุนญ่ีปุ่นในเขต จงัหวดัชลบุรี 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ตวัแปรปัจจยัส่วนบุคคล มีความสัมพนัธ์กบัการเลือกท างาน
ในบริษทัเอกชนท่ีเป็นบริษทัร่วมทุนญ่ีปุ่นในเขต จงัหวดัชลบุรี ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ดงันั้น จึงปฏิเสธ
สมมติฐาน H0 ยอมรับสมมติฐาน H1 หมายความว่า ปัจจยัส่วนบุคคลมีอิทธิพลต่อการเลือกท างานใน
บริษทัเอกชนท่ีเป็นบริษทัร่วมทุนญ่ีปุ่นในเขต จงัหวดัชลบุรี โดยปัยจยั เพศ ต าแหน่งงาน อายุ และ
รายได้เฉล่ียต่อเดือน มีอิทธิพลต่อการเลือกท างานในบริษทัเอกชนท่ีเป็นบริษทัร่วมทุนญ่ีปุ่นในเขต 
จงัหวดัชลบุรี ส่วนปัจจยั ระดบัการศึกษา ไม่มีอิทธิพลต่อการเลือกท างานในบริษทัเอกชนท่ีเป็นบริษทั
ร่วมทุนญ่ีปุ่นในเขต จงัหวดัชลบุรี 
 สมมติฐานที่ 2 ปัจจยัแรงจูงใจมีอิทธิพลต่อการเลือกท างานในบริษทัเอกชนท่ีเป็นบริษทัร่วม
ทุนญ่ีปุ่นในเขต จงัหวดัชลบุรี 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ตวัแปรปัจจยัแรงจูงใจ มีความสัมพนัธ์กบัการเลือกท างาน
ในบริษทัเอกชนท่ีเป็นบริษทัร่วมทุนญ่ีปุ่นในเขต จงัหวดัชลบุรี ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ดงันั้น จึงปฏิเสธ
สมมติฐาน H0 ยอมรับสมมติฐาน H1 หมายความว่า ปัจจยัแรงจูงใจ ไดแ้ก่การไดรั้บการยอมรับนบัถือ 
และปัจจยัค ้ าจุน ได้แก่ ความมัน่คงในการท างาน รายไดค้่าตอบแทน และความสัมพนัธ์กบับุคคลใน
หน่วยงาน มีอิทธิพลต่อการเลือกท างานในบริษทัเอกชนท่ีเป็นบริษทัร่วมทุนญ่ีปุ่นในเขต จงัหวดัชลบุรี  
ส่วนปัจจยั ดา้นความส าเร็จของงาน ลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั ความรับผิดชอบ ความกา้วหนา้ในหนา้ท่ี
การงาน  กบั สภาพแวดลอ้มในการท างาน และวิธีการปกครองของผูบ้งัคบับญัชา ไม่มีอิทธิพลต่อการ
เลือกท างานในบริษทัเอกชนท่ีเป็นบริษทัร่วมทุนญ่ีปุ่นในเขต จงัหวดัชลบุรี 
 สมมติฐานที่ 3 การท างานเป็นทีมมีอิทธิพลต่อการเลือกท างานในบริษทัเอกชนท่ีเป็นบริษทั
ร่วมทุนญ่ีปุ่นในเขต จงัหวดัชลบุรี 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ตวัแปรการท างานเป็นทีม มีความสัมพนัธ์กบัการเลือกท างาน
ในบริษทัเอกชนท่ีเป็นบริษทัร่วมทุนญ่ีปุ่นในเขต จงัหวดัชลบุรี ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ดงันั้น จึงปฏิเสธ
สมมติฐาน H0 ยอมรับสมมติฐาน H1 หมายความวา่ การท างานเป็นทีมมีอิทธิพลต่อการเลือกท างานใน
บริษทัเอกชนท่ีเป็นบริษทัร่วมทุนญ่ีปุ่นในเขต จงัหวดัชลบุรี โดยตวัแปร กระบวนการท างาน และการ
ก าหนดเป้าหมาย มีอิทธิพลต่อการเลือกท างานในบริษทัเอกชนท่ีเป็นบริษทัร่วมทุนญ่ีปุ่นในเขต จงัหวดั
ชลบุรี 
 สมมติฐานที่ 4 ค่านิยมมีอิทธิพลต่อการเลือกท างานในบริษทัเอกชนท่ีเป็นบริษทัร่วมทุน
ญ่ีปุ่นในเขต จงัหวดัชลบุรี 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ตวัแปรค่านิยม มีความสัมพนัธ์กบัการเลือกท างานใน
บริษทัเอกชนท่ีเป็นบริษทัร่วมทุนญ่ีปุ่นในเขต จงัหวดัชลบุรี ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ดงันั้น จึงปฏิเสธ
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สมมติฐาน H0 ยอมรับสมมติฐาน H1 หมายความวา่ ค่านิยมมีอิทธิพลต่อการเลือกท างานในบริษทัเอกชน
ท่ีเป็นบริษทัร่วมทุนญ่ีปุ่นในเขต จงัหวดัชลบุรี โดยตวัแปร ค่านิยมทางศาสนา  ค่านิยมทางสังคม และ
ค่านิยมทางวตัถุ มีอิทธิพลต่อการเลือกท างานในบริษทัเอกชนท่ีเป็นบริษทัร่วมทุนญ่ีปุ่นในเขต จงัหวดั
ชลบุรี ส่วนตวัแปร ค่านิยมทางความจริง ค่านิยมทางจริยธรรม และค่านิยมทางสุนทรียะ ไม่มีอิทธิพลต่อ
การเลือกท างานในบริษทัเอกชนท่ีเป็นบริษทัร่วมทุนญ่ีปุ่นในเขต จงัหวดัชลบุรี 

 
อภิปรายผล 
 สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลมีอิทธิพลต่อการเลือกท างานในบริษทัเอกชนท่ีเป็นบริษทั
ร่วมทุนญ่ีปุ่นในเขต จงัหวดัชลบุรี 
 จากผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณ (Multiple Linear Regression Analysis) 
ตวัแปรปัจจยัส่วนบุคคล มีความสัมพนัธ์กบัการเลือกท างานในบริษทัเอกชนท่ีเป็นบริษทัร่วมทุนญ่ีปุ่น
ในเขต จงัหวดัชลบุรี ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 โดยตวัแปร เพศ ต าแหน่งงาน อายุ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
ของผูต้อบแบบสอบถาม มีอิทธิพลต่อการเลือกท างานในบริษทัเอกชนท่ีเป็นบริษทัร่วมทุนญ่ีปุ่นในเขต 
จงัหวดัชลบุรี โดยเม่ือพิจารณาตวัแปรแต่ละตวัดูจะพบวา่  
 เพศ และ อาย ุท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการเลือกท างานในบริษทัเอกชนท่ีเป็นบริษทัร่วมทุน
ญ่ีปุ่นในเขต จงัหวดัชลบุรี อาจเน่ืองมาจาก เพศและอายุเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีท าให้คนมีความแตกต่างกนัใน
เร่ืองความคิด และพฤติกรรม 
 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มีอิทธิพลต่อการเลือกท างานในบริษทัเอกชนท่ีเป็นบริษทัร่วมทุนญ่ีปุ่น
ในเขต จงัหวดัชลบุรี อาจเน่ืองมาจาก การพิจารณาว่าเงินเดือนท่ีได้รับนั้น เหมาะสม เพียงพอต่อ
ค่าใชจ่้ายต่อเดือน หรือรายไดต่้อเดือนท่ีเคยไดรั้บหรือไม่ 
 ต าแหน่งงานท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการเลือกท างานในบริษทัเอกชนท่ีเป็นบริษทัร่วมทุน
ญ่ีปุ่นในเขต จงัหวดัชลบุรี อาจเน่ืองมาจาก ต าแหน่งของการท างานท่ีแตกต่างกัน จะมีเงินเดือนท่ี
แตกต่างกนั ซ่ึงอาจส่งผลต่อการตดัสินเลือกเขา้ท างาน 
 สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัแรงจูงใจมีอิทธิพลต่อการเลือกท างานในบริษทัเอกชนท่ีเป็นบริษทัร่วม
ทุนญ่ีปุ่นในเขต จงัหวดัชลบุรี  จากผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณ (Multiple Linear 
Regression Analysis) ตวัแปรปัจจยัแรงจูงใจ กบัปัจจยัค ้ าจุนมีความสัมพนัธ์กบัการเลือกท างานใน
บริษทัเอกชนท่ีเป็นบริษทัร่วมทุนญ่ีปุ่นในเขต จงัหวดัชลบุรี ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 โดยตวัแปร ปัจจยัจูง
ใจในการไดรั้บการยอมรับนับถือ และปัจจยัค ้าจุน ความมัน่คงในการท างาน รายได้และค่าตอบแทน 
และความสัมพนัธ์กบับุคคลในหน่วยงาน ของผูต้อบแบบสอบถาม มีอิทธิพลต่อการเลือกท างานใน
บริษทัเอกชนท่ีเป็นบริษทัร่วมทุนญ่ีปุ่นในเขต จงัหวดัชลบุรี ซ่ึงเฮอร์ซเบิร์ก (Herzberg F. et al., 1990 
อา้งอิงใน โชติกา สะโส, 2555, หนา้ 17-19) ไดส้รุปถึงความตอ้งการของคนในองคก์ารหรือการจูงใจ
จากการท างานวา่ ความพอใจในงานท่ีท า และความไม่พอใจในงานท่ีท าไม่ไดม้าจากปัจจยักลุ่มเดียวกนั 
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แต่มีสาเหตุมาจากปัจจยั 2 กลุ่ม คือ ปัจจยัจูงใจ (Motivation Factors) กบัปัจจยัค ้าจุน (Hygiene Factors) 
และแม็คเคลแลนด์ นกัจิตวิทยาไดศึ้กษาโครงสร้างความตอ้งการของมนุษยท่ี์เก่ียวกบัเร่ืองการจูงใจ ถือ
วา่ความตอ้งการ(need) สะทอ้นมาจากคุณลกัษณะดา้นบุคลิกภาพท่ีบุคคลนั้นเคยมีประสบการณ์จากการ
เล้ียงดูมาตั้งแต่เยาวว์ยั  กล่าวอีกนยัหน่ึงก็คือภายใตส้ถานการณ์หน่ึงก็จะมีความตอ้งการอย่างหน่ึง ซ่ึง
ส่งผลใหเ้กิดแรงจูงใจในกรณีเฉพาะส าหรับบุคคลนั้น 
 สมมติฐานท่ี 3 การท างานเป็นทีมมีอิทธิพลต่อการเลือกท างานในบริษทัเอกชนท่ีเป็นบริษทั
ร่วมทุนญ่ีปุ่นในเขต จงัหวดัชลบุรี  จากผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณ (Multiple 
Linear Regression Analysis) ตวัแปรการท างานเป็นทีม มีความสัมพนัธ์กบัการเลือกท างานใน
บริษัทเอกชนท่ีเป็นบริษัทร่วมทุนญ่ีปุ่นในเขต จังหวดัชลบุรี ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 โดยตัวแปร 
กระบวนการท างาน และการก าหนดเป้าหมาย มีอิทธิพลต่อการเลือกท างานในบริษทัเอกชนท่ีเป็นบริษทั
ร่วมทุนญ่ีปุ่นในเขต จงัหวดัชลบุรี ซ่ึง Anantaraman (1984a : 148) ได้กล่าวถึงเป้าหมายและ
ผลประโยชน์ส าหรับบุคคลสามประการคือ1) ความพึงพอใจ  2)การส่งเสริมสนบัสนุนและ 3)ข่าวสาร  
1.1)ความพึงพอใจเกิดจากความรู้สึกของบุคคลว่าตนเองมีคุณค่าจากการท่ีได้ท างานในทีมนั้น และ
บุคคลยงัไดรั้บความมัน่คงทางจิตใจจากบุคคลอ่ืนๆ ในทีมดว้ย เพราะการท างานเป็นทีมนั้นทุกคนมีส่วน
ร่วมในทุกๆ เร่ืองสมาชิกทีมเกิดความภูมิใจวา่ตนเป็นหน่ึงในสมาชิกทีมนั้น 2.1)การส่งเสริมสนบัสนุน 
ทีมไดใ้ห้การปกป้องและความมัน่คงแก่สมาชิกทีม 3.1)ข่าวสารท่ีจะช่วยให้บุคคลไดรั้บการตอบสนอง
ตามตอ้งการเบ้ืองตน้สองเร่ืองคื การรู้และการเขา้ใจ 
 สมมติฐานท่ี 4 ค่านิยมมีอิทธิพลต่อการเลือกท างานในบริษทัเอกชนท่ีเป็นบริษทัร่วมทุนญ่ีปุ่น
ในเขต จงัหวดัชลบุรี  จากผลการวเิคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณ (Multiple Linear Regression 
Analysis) ตวัแปรค่านิยม มีความสัมพนัธ์กบัการเลือกท างานในบริษทัเอกชนท่ีเป็นบริษทัร่วมทุนญ่ีปุ่น
ในเขต จงัหวดัชลบุรี ท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 โดยตวัแปร ค่านิยมทางศาสนา ค่านิยมทางสังคม และ
ค่านิยมทางวตัถุ มีอิทธิพลต่อการเลือกท างานในบริษทัเอกชนท่ีเป็นบริษทัร่วมทุนญ่ีปุ่นในเขต จงัหวดั
ชลบุรี ซ่ึงค่านิยม เป็นคุณลกัษณะทางจิตใจของบุคคลท่ีมีส่วนประกอบของอารมณ์ความรู้สึกผสมอยู่
ดว้ย ค่านิยมมีอิทธิผลอยา่งมากต่อการช้ีน าการแสดงพฤติกรรมของบุคคลมีหลายกรณีท่ีบุคคลอยูภ่ายใต้
สถานการณ์ส่ิงเร้าเดียวกนั มีความรู้ความสามารถและสติปัญญาใกลเ้คียงกนั แต่บุคคลเหล่านั้นก็อาจ
ตดัสินใจแสดงพฤติกรรมต่างกนั  ดงันั้นการศึกษาถึงธรรมชาติของค่านิยมจะมีประโยชน์ช่วยท าให้เกิด
ความเข้าใจในพฤติกรรมของมนุษย ์โดยเพาะอย่างยิ่งพฤติกรรมการท างานอย่างมีประสิทธิภาพใน
องค์การ การศึกษาต่อเน่ืองค่านิยมจะเป็นท่ีของของความสามารถในการส ารวจค่านิยมของตนเองและ
ของผูอ่ื้น เพื่อใหเ้กิดคุณภาพต่อชีวติ มีความสุขความส าเร็จในความเป็นอยูแ่ละในการท างาน 
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ข้อเสนอแนะจากงานวจัิย 
 หากจะรับพนักงานเข้าท างาน ก็จะต้องเป็นบริษทัท่ีได้รับการยอมรับนับถือ ให้รายได้
ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม ใหค้วามมัน่คงในการท างาน และตอ้งมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบับุคคลในหน่วยงาน
ไม่วา่เป็นกิริยา หรือวาจาท่ีแสดงถึงความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนั สามารถท างานร่วมกนัไดดี้ มีความเขา้ใจ
ซ่ึงกนัและกนัอยา่งดี  ทั้งน้ีการท างานป็นทีมโดยการก าหนดเป้าหมายและกระบวนการท างาน เป็นส่ิงท่ี
พนักงานบุคคลให้ความสนใจท่ีจะเลือกท างาน เพราะบุคคลจะมีความสัมพนัธ์และอาศยัพึ่งพากัน
สามารถท างานร่วมกนัไดอ้ยา่งดี เกิดความพึงพอใจในการท างาน    ตลอดจน 
วฒัธรรมค่านิยมท่ีดี ก็จะมีบทบาทส าคญัเป็นส่ิงจูงใจให้บุคคลมาท างาน อนัไดแ้ก่ค่านิยมทางศาสนา  
ทางสังคม และทางวตัถุ ก็เป็นส่ิงส าคญัของบุคคลท่ีจะเลือกท างานในบริษทัเอกชนท่ีเป็นบริษทัร่วมทุน
ญ่ีปุ่นในเขต จงัหวดัชลบุรี 
 
ข้อเสนอแนะทางวชิาการ   
 การท าการวิจยัคร้ังน้ี ดา้นการเก็บขอ้มูล เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามเพียง
ด้านเดียวโดยแจกแบบสอบถามออนไลค์ ให้ผู ้ตอบแบบสอบถามกรอกข้อมูล ซ่ึงบางคร้ังผูต้อบ
แบบสอบถามอาจจะไม่เขา้ใจในขอ้ค าถามดีเท่าท่ีควร  ในโอกาสต่อไปควรใชว้ีธีเก็บรวบรวมขอ้มูลใน
ลกัษณะการสัมภาษณ์ควบคู่กบัแบบสอบถาม ซ่ึงจะช่วยให้การแปลความหมาย และการวิเคราะห์ขอ้มูล
มีความถูกตอ้งและครอบคลุมมากยิง่ข้ึน 
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ปัจจัยทีส่่งผลกระทบต่อคุณภาพการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
ในประเทศไทย 

THE FACTORS THAT AFFECT THE QUALITY OF THE AUDITING 
OF THE CERTIFIED  PUBLIC ACCOUNTANT  IN THAILAND 

 

สาธิต  นกไม้  
 

บทคัดย่อ 

เอกสารแนวคิดน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการวิจยั เร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพการสอบบญัชีของ
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในประเทศไทย มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อคุณภาพการ
สอบบญัชีของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในประเทศไทย โดยท าการศึกษาปัจจยัทั้งหมด 7 ดา้น คือ ด้าน
จรรยาบรรณวชิาชีพ ดา้นความเป็นมืออาชีพ ดา้นระดบัการศึกษา ดา้นประสบการณ์การสอบบญัชี ดา้น
ขนาดของกิจการ             ท่ีตรวจสอบ ดา้นรายไดต่้อเดือน และดา้นการเขา้ร่วมฝึกอบรม ท่ีมีผลต่อ
คุณภาพการสอบบญัชีทั้งหมด         7 ดา้นคือ ดา้นความถูกตอ้ง ดา้นความเท่ียงธรรม ดา้นความชดัเจน 
ดา้นความกะทดัรัด ดา้นความสร้างสรรค์ ดา้นความสมบูรณ์ ดา้นความทนักาล ประชากรในการศึกษา
คือ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในประเทศไทย จ านวน 8,750 คน 
ค าส าคัญ: ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต จรรยาบรรณวิชาชีพของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี ความเป็นมืออาชีพ 
คุณภาพการสอบบญัชี 
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Abstract 

  This article is part of Thesis The factors that affect the quality of the auditing of the certified 
public accountant in Thailand . Aims to study Factors that affect the quality of the audit of the CPA in 
the country. All factors were studied seven areas: professional ethics. The professionalism The 
education level The auditing experience Check the size of the business. The monthly income And the 
training participants. That affect the quality of auditing all the seven aspects accuracy. The justice 
Clearness The brevity The creative side The integrity The timeliness The subjects in the study A 
Certified Public Accountant in 8,750 the number of people. 
Keyword: CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT C.P.A , CODE OF ETHICS OF ACCOUNTING , 
PROFESSIONALISM , AUDITING QUALI3TY. 
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บทน า 

 ขอ้มูลจากงบการเงินควรมีความถูกตอ้งเช่ือถือได้ ถึงจะเป็นประโยชน์ต่อผูใ้ชง้บการเงินในการ
ตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจ จึงก่อให้เกิดวิชาชีพสอบบญัชีข้ึนมา เพื่อให้ผูส้อบบญัชีสามารถให้ความเช่ือมัน่
แก่ผูใ้ช้งบการเงินได้ การสอบบัญชีมีพฒันาการมาอย่างต่อเน่ืองตั้ งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันตาม
สภาพแวดลอ้ม เช่น เศรษฐกิจ กฎหมาย การเมือง และสังคม ท่ีเปล่ียนแปลงไป วตัถุประสงค์ของการ
สอบบญัชีเปล่ียนจากการมุ่งจบัการทุจริตและขอ้ผิดพลาดไปเป็นการพิจารณาความถูกตอ้งท่ีควรของงบ
การเงิน มีการก าหนดขอบเขตความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีเพิ่มข้ึน กล่าวคือ ความรับผิดชอบขยาย
ขอบเขตจากผูถื้อหุ้นและผูบ้ริหารกิจการท่ีตรวจสอบ ไปยงับุคคลท่ีสาม เช่นหน่วยงานของทางการ 
หน่วยงานก ากบัดูแล และผูล้งทุนท่ีเป็นสาธารณชนทัว่ไป  
 งบการเงินท่ีบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบตอ้งจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งและรับรอง
ทัว่ไป เพื่อให้งบการเงินมีความน่าเช่ือถือและสามารถน าไปใช้ในการตดัสินใจได้และเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล อยา่งไรก็ตามในทางกฎหมายงบการเงินท่ีจะเสนอต่อบุคคลภายนอกไดจ้ะตอ้งผา่นการ
รับรองจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เพื่อให้เกิดความเช่ือมัน่ไดว้่า งบการเงินดงักล่าวมีการจดัท าอย่าง
ถูกตอ้งตามระเบียบ ขอ้บงัคบั และมาตรฐานการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง 
 การสอบบัญชีถือเป็นกระบวนการของการรวบรวมการประเมินหลักฐานเก่ียวกับข้อมูล
สารสนเทศ เพื่อระบุและรายงานเก่ียวกบัระดบัความสอดคลอ้งกนั การสอบบญัชีควรปฏิบติัโดยบุคคลท่ี
มีความรู้ความสามารถและความเป็นอิสระท่ีเรียกวา่ “ผูส้อบบญัชี” ความตอ้งการเชิงเศรษฐกิจก่อให้เกิด
วชิาชีพสอบบญัชีข้ึนมา เพื่อช่วยลดความเส่ียงจากขอ้มูลสารสนเทศท่ีใชเ้พื่อการตดัสินใจ ปัจจยัท่ีส าคญั
ในการท างานสอบบญัชีให้เกิดความน่าเช่ือถือมากยิ่งข้ึน คือ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตตอ้งมีจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพการสอบบญัชี ซ่ึงถือไดว้่าเป็นยุทธศาสตร์ส าคญัท่ีจะท าให้ธุรกิจเกิดความมัน่ใจในคุณภาพ
ของงานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีไดท้  าการตรวจสอบนั้น  

นอกจากจรรยาบรรณในวิชาชีพการสอบบญัชีแล้ว การตรวจสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตจ าเป็นท่ีจะตอ้งใชเ้คร่ืองมือหลายอยา่งในการตรวจสอบเพื่อคน้หาขอ้ผิดพลาดและขอ้เท็จจริงท่ี
เกิดข้ึนแต่ส่ิงส าคญัท่ีช่วยให้การสอบบญัชีมีประสิทธิภาพได้นั้น คือผูส้อบบญัชีรับอนุญาตจะตอ้งมี
ความเป็นมืออาชีพในการสอบบญัชีให้บริษทั ความเป็นมืออาชีพเป็นปัจจยัท่ีน ามาซ่ึงความแข็งแกร่ง 
ศกัยภาพ ความอยูร่อด ความส าเร็จผูส้อบบญัชีจะมีลกัษณะการยืดเอาทฤษฎีท่ีเป็นระบบมาเป็นแนวทาง
ในการปฏิบติังานการมีความรู้ความสามารถในวิชาชีพของตนเองการไดรั้บการฝึกอบรมมาโดยเฉพาะ
การมีจรรยาบรรณ และการมีวฒันธรรมกลุ่ม 

ดงันั้นหากผูส้อบบญัชีมีจรรยาบรรณวิชาชีพการสอบบญัชีและมีความเป็นมืออาชีพอยา่งดีแลว้ 
สามารถส่งผลให้ธุรกิจและผูใ้ช้งบการเงินมีความเช่ือมัน่ในงบการเงินและสร้างความน่าเช่ือถือของ
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ผูส้อบบญัชีในคุณภาพการสอบบญัชีด้วย ซ่ึงนับว่าได้ช่วยเพิ่มศกัยภาพและความน่าเช่ือถือในการ
ปฏิบติังานและคุณภาพของวชิาชีพใหแ้ก่ผูส้อบบญัชีต่อไป 

คุณภาพการสอบบญัชีเป็นผลสะทอ้นให้เห็นวา่ผูส้อบบญัชีสามารถปฏิบติังานตรวจสอบความ
ถูกตอ้งในส่วนท่ีเป็นสาระส าคญัและการรายงานการตรวจสอบและรับรองบญัชีท่ีแสดงฐานะทาง
การเงินและผลการด าเนินงานตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปอยา่งมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
สามารถแสดงออกซ่ึงความรู้ความสามารถไดเ้ป็นอยา่งดี ไดแ้ก่ความรู้ดา้นการบญัชี ดา้นการสอบบญัชี 
ดา้นกฎหมาย และดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

จากเหตุผลท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อ
คุณภาพการสอบบัญชีของผูส้อบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทย  โดยท าการศึกษาปัจจัยด้าน
จรรยาบรรณวิชาชีพ ดา้นความเป็นมืออาชีพ และปัจจยัพื้นฐานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ดา้นระดบั
การศึกษา ดา้นประสบการณ์การสอบบญัชี ด้านขนาดของกิจการท่ีตรวจสอบ ด้านรายไดข้องผูส้อบ
บญัชี และดา้นการเขา้ร่วมการฝึกอบรม  วา่มีผลกระทบต่อคุณภาพการสอบบญัชี หรือไม่ อยา่งไร โดย
ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูส้อบบญัชี             รับอนุญาตในประเทศไทย ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการวิจยั 
สามารถน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการสร้างความเป็นมืออาชีพเพื่อให้ผูส้อบบญัชีสามารถปฏิบติังานได้
อย่างมีคุณภาพและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณชนและเพิ่มพูนความน่าเช่ือถือของวิชาชีพบญัชี
ต่อไป 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาปัจจยัด้านจรรยาบรรณวิชาชีพท่ีมีต่อคุณภาพการสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาต 
 2. เพื่อศึกษาปัจจยัด้านความเป็นมืออาชีพท่ีมีต่อคุณภาพการสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาต 
 3. เพื่อศึกษาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั ท่ีมีผลต่อคุณภาพการสอบ
บญัชี 
 4. เพื่อศึกษาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีมีประสบการณ์สอบบญัชีแตกต่างกนั ท่ีมีผลต่อคุณภาพ
การสอบบญัชี 
 5. เพื่อศึกษาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีมีขนาดของกิจการท่ีตรวจสอบแตกต่างกัน ท่ีมีผลต่อ
คุณภาพการสอบบญัชี 
 6.เพื่อศึกษาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีมีรายไดต่้อเดือนแตกต่างกนั ท่ีมีผลต่อคุณภาพการสอบ
บญัชี 
 7.เพื่อศึกษาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีมีการเขา้ร่วมฝึกอบรมแตกต่างกนั ท่ีมีผลต่อคุณภาพการ
สอบบญัชี 
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กรอบแนวคดิการวจิัย 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

            

            

             

 

 

            

             

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณภาพการสอบบัญชี 
1. ดา้นความถูกตอ้ง  
2. ดา้นความเท่ียงธรรม 
3. ดา้นความชดัเจน 
4. ดา้นความกะทดัรัด 
5. ดา้นความสร้างสรรค์ 
6. ดา้นความสมบูรณ์  
7. ดา้นความทนักาล 

 

ตัวแปรต้น 
( Independent Variables) 

ตัวแปรตาม 
Dependent Variables 

1. จรรยาบรรณผู้สอบบัญชี  
    1.1 ความโปร่งใส ความเป็นอิสระ ความ
เท่ียงธรรม และความซ่ือสัตยสุ์จริต 
    1.2 ความรู้ ความสามารถ และมาตรฐาน 
ในการปฏิบติังาน 
    1.3  การรักษาความลบั 
    1.4  ความรับผดิชอบต่อผูรั้บบริการ 
    1.5  ความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้น บุคคล
หรือนิติบุคคล ท่ีผู ้ประกอบวิชาชีพบัญชี
ปฏิบติัหนา้ท่ีให ้
    1.6  ความรับผดิชอบต่อเพื่อนร่วมวชิาชีพ 
2.  ความเป็นมืออาชีพ  
    2.1 ความรู้ทางวชิาชีพ  
    2.2 ทกัษะทางวชิาชีพ  
    2.3 ค่านิยม จรรยาบรรณ และทศันคติ 
ทางวชิาชีพ 
    2.4 ประสบการเชิงปฏิบติั 
    2.5 ก า รว ัดผล ขีดความส ามารถและ
สมรรถนะ 
   2.6 การพฒันาตนทางวชิาชีพอยา่งต่อเน่ือง 
3.  ระดับการศึกษา 
4.  ประสบการณ์การสอบบัญชี  
5.  ขนาดของกจิการทีต่รวจสอบ 
6.  รายได้ต่อเดือน 
7.  การเข้าร่วมฝึกอบรม 
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สมมติฐานการวจัิย 

 สมมติฐานการวิจัยที่ 1 : ปัจจยัดา้นจรรยาบรรณวิชาชีพส่งผลกระทบต่อคุณภาพการสอบบญัชี
ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
 สมมติฐานการวิจัยที่ 2 : ปัจจยัดา้นความเป็นมืออาชีพส่งผลกระทบต่อคุณภาพการสอบบญัชี
ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
 จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งพบว่าปัจจยัและปัญหาส่วนใหญ่ ท่ีมี
ผลต่อคุณภาพการสอบบญัชี จะเป็นเร่ืองของระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั ประสบการณ์การสอบบญัชี
ท่ีอาจไม่เพียงพอต่อการปฏิบติังาน ขนาดของกิจการท่ีไม่เท่ากนั รายไดต่้อเดือนแตกต่างกนั  และการเขา้
ร่วมฝึกอบรมแตกต่างกัน ดังนั้ น สมมติฐานท่ี 3  สมมติฐานท่ี 4 สมมติฐานท่ี 5 สมมติฐานท่ี 6  
สมมติฐานท่ี 7   ในการศึกษาคร้ังน้ีคือ 
 สมมติฐานการวิจัยที่ 3 : ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั  มีคุณภาพการ
สอบบญัชีแตกต่างกนั 
 สมมติฐานการวิจัยที่ 4 : ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีมีประสบการณ์สอบบญัชีแตกต่างกนัมี
คุณภาพการสอบบญัชีแตกต่างกนั 
 สมมติฐานการวิจัยที่ 5 : ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ท่ีมีขนาดของกิจการท่ีตรวจสอบแตกต่างกนั          
มีคุณภาพการสอบบญัชีแตกต่างกนั 
 สมมติฐานการวิจัยที่ 6 : ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีมีรายไดต่้อเดือนแตกต่างกนั มีคุณภาพการ
สอบบญัชีแตกต่างกนั 
 สมมติฐานการวิจัยที่ 7 : ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีมีการเขา้ร่วมฝึกอบรม แตกต่างกนัมีคุณภาพ
การสอบบญัชีแตกต่างกนั  

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากการวจัิย 

1. เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาผูส้อบบญัชีใหมี้ความเป็นมืออาชีพ อนัจะท าใหผ้ลการ 
ปฏิบติังานมีประสิทธิภาพ  

2. เพื่อเป็นการเพิ่มขอ้มูลในการท างานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เพื่อก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพ
การ 

ท างานตลอดจนการพัฒนาตนเองจนเกิดความส าเร็จในการท างานผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงสุด  

3. เพื่อเป็นขอ้เสนอแนะในการเสริมสร้างเก่ียวกบัแนวคิดของความเป็นมืออาชีพ และ 
คุณภาพการสอบบญัชี โดยสอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอก
องคก์ร 
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4. เพื่อเป็นขอ้เสนอแนะส าหรับน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาปรับปรุงวธีิการ 

ปฏิบติังานเพื่อลดความเครียด และระยะเวลาในการปฏิบติังานท่ีเกิดข้ึนของผูส้อบบญัชี  
5. เพื่อเป็นขอ้เสนอแนะในการวเิคราะห์ปัญหาและอุปสรรคของจรรยาบรรณของผูส้อบ 

บญัชีและการพฒันาความเป็นมืออาชีพท่ีจะส่งผลต่อคุณภาพการสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  

ทฤษฎใีนการวจัิย 

พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 เป็นกฎหมายใหม่ท่ีประกาศใช้ทดแทน
พระราชบญัญติั 

ผูส้อบบญัชี พ.ศ. 2505 เหตุผลในการตราพระราชบญัญติัเน่ืองจากการประกอบวิชาชีพบญัชีไดข้ยาย
ครอบคลุมออกไปหลายดา้น ไม่วา่การท าบญัชี การสอบบญัชี การบญัชีบริหาร การวางระบบบญัชี การ
บญัชีภาษีอากร การศึกษาและเทคโนโลยีการบญัชี หรือบริการดา้นอ่ืน ซ่ึงมีความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบั
กิจกรรมในทางธุรกิจต่างๆ อยา่งกวา้งขวาง สมควรส่งเสริมใหผู้ป้ระกอบวิชาชีพบญัชีอยูภ่ายใตก้ารดูแล
ของสภาวิชาชีพบญัชีเดียวกนัเพื่อเป็นศูนยร์วมและส่งเสริมความเป็นปึกแผ่นรวมทั้งให้ความรู้ และ
พฒันาส่งเสริมมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ เพื่อให้ผูป้ระกอบวิชาชีพมีคุณภาพและมาตรฐานและมี
ความกา้วหนา้ในอาชีพ ตลอดจนเพื่อให้มีการควบคุมจรรยาบรรณการประกอบวิชาชีพ  สาระส าคญัใน
พระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ.2547 กล่าวถึงอ านาจหนา้ท่ีของสภาวิชาชีพบญัชี ขอ้ก าหนดสมาชิก 
คณะกรรมการสภาวิชาชีพบญัชี คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานบญัชี การควบคุมการประกอบวิชาชีพ
สอบบญัชี การควบคุมผูป้ระกอบวิชาชีพดา้นการจดัท าบญัชี จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี 
การก ากบัดูแล และ บทก าหนดโทษ 

วิชาชีพการสอบบญัชีตามพระราชบญัญติัวิชาชีพสอบบญัชี พ.ศ. 2547 ก าหนดให้ผูส้อบบญัชี
ลง 

ลายมือช่ือรับรองหรือแสดงความคิดเห็น ห้ามมิให้ผูใ้ดลงลายมือช่ือรับรองการสอบบญัชี รับรอง
เอกสาร หรือแสดงความเห็นในฐานะผูส้อบบญัชี เวน้แต่เป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาต หรือเป็นการกระท า
ในอ านาจหน้าท่ีทางราชการ โดยผูใ้ดจะเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาตไดน้ั้น ตอ้งได้รับอนุญาตจากสภา
วิชาชีพบญัชี การขอรับใบอนุญาต การอนุญาต และการออกใบอนุญาตเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาตให้
เป็นไปตามแบบและหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในขอ้บงัคบัสภาวชิาชีพบญัชี             
  การสอบบญัชี เป็นการตรวจสอบสมุดบญัชี เอกสารประกอบการลงบญัชี และหลกัฐานอ่ืนๆ 
โดยผูป้ระกอบวิชาชีพสอบบญัชี ตามแนวทางปฏิบติังานท่ีวิชาชีพไดก้ าหนดเป็นมาตรฐานไวเ้พื่อท่ีให้
ผูส้อบบญัชีจะสามารถวนิิจฉยัและแสดงความเห็นไดว้า่งบการเงินท่ีกิจการจดัท าข้ึนขดักบัขอ้เท็จจริงอนั
เป็นสาระส าคญัและเป็นไปตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปเพียงใดหรือไม่ ซ่ึงการปฏิบติัการสอบ
บญัชี ผูส้อบบญัชีตอ้งยดึถือในจรรยาบรรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี 
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 คณะอนุกรรมการก าหนดจรรยาบรรณ สภาวิชาชีพบัญชี ในประบรมราชูปถัมภ์ ได้ออก
ขอ้บงัคบัจรรยาบรรณสภาวิชาชีพบญัชี (ฉบบัท่ี 19) เพื่อเป็นกรอบความประพฤติและวิธีปฏิบติัของผู ้
ประกอบวิชาชีพสอบบญัชีให้มีความน่าเช่ือถือ และผูใ้ช้บริการให้ความเช่ือมัน่ และไดจ้ดัท าค าช้ีแจง
ตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี ในปี พ.ศ. 2556 ปรากฏในส่วนท่ี 2 ขอ้ 3 วรรค 1 
ประกอบดว้ยขอ้ก าหนดดงัต่อไปน้ี  1) ความโปร่งใส ความเป็นอิสระ ความเท่ียงธรรม    และความ
ซ่ือสัตยสุ์จริต  2) ความรู้ ความสามารถ และมาตรฐานในการปฏิบติังาน 3) การรักษาความลบั  4) ความ
รับผิดชอบต่อผูรั้บบริการ 5) ความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้น ผูเ้ป็นหุ้นส่วน หรือนิติบุคคลท่ีผูป้ระกอบ
วิชาชีพบญัชีปฏิบติัหน้าท่ีให้ 6)  ความรับผิดชอบต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพ และจรรยาบรรณทัว่ไป โดย
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตจะรายงานผลการสอบบญัชีโดยระบุขอ้ความใดอนัแสดงวา่ตนไม่รับผิดชอบใน
ผลการตรวจ หรือแสดงความไม่ชัดเจนในผลการตรวจสอบเพราะเหตุท่ีตนมิได้ปฏิบติัหน้าท่ีโดย
ครบถว้นท่ีพึงคาดหวงัไดจ้ากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตหรือโดยครบถว้นตามมาตรฐานการสอบบญัชีมิได ้
โดยการกระท าดงักล่าวถือวา่ผดิจรรยาบรรณ     ซ่ึงโทษของการผดิจรรยาบรรณ  
 การปฏิบติังานในแต่ละวิชาชีพ ลว้นมีขอ้ก าหนด กฎระเบียบ มาตรฐานในการปฏิบติังานเป็น
กรอบหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีจะตอ้งปฏิบติัตามอย่างเคร่งครัดแลว้ หากตอ้งการให้ผลการปฏิบติังาน
เป็นเลิศ หรือสร้างคุณค่ามากกวา่หนา้ท่ีงานท่ีก าหนดไว ้ส่ิงท่ีตอ้งให้ความส าคญัเพิ่มเติมนอกเหนือจาก
มาตรฐานจากการปฏิบติังานท่ีระบุไวโ้ดยทัว่ไป คือ จะตอ้งปฏิบติังานอย่างไรให้ได้ข้ึนช่ือว่าเป็นมือ
อาชีพ  
 มาตรฐานการศึกษาระหวา่งประเทศส าหรับผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี (International Education 
Standards for Professional Accountants : IES )ไดก้ าหนดมาตรฐานของแนวทางปฏิบติัท่ีดีในการศึกษา
และพฒันาผูป้ระกอบวิชาชีพซ่ึงเป็นท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไปเพื่อให้ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีไดเ้ตรียมตวั
และพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ืองโดยมีเป้าหมายของการศึกษาวิชาชีพบญัชีและการให้มีประสบการณ์การ
ท างานจริงคือเพื่อไดผู้ป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีมีสมรรถนะท่ีจะท าประโยชน์ให้วิชาชีพและสังคม เม่ือผู ้
ประกอบวิชาชีพบญัชีเผชิญกบัการเปล่ียนแปลงอย่างมากผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีตอ้งพฒันาและรักษา
ทศันคติการเรียนตลอดจนรักษาสมรรถนะทางวิชาชีพบญัชี  การเรียนรู้เก่ียวกบัการพฒันาทกัษะและ
วิธีการท่ีจะช่วยให้ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีแต่ละบุคคล ได้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน จะช่วยให้
บุคคลเหล่านั้นใชว้ิธีการเรียนท่ีมีประสิทธิภาพไปใชเ้รียนรู้อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต การกระท าดงักล่าว
เป็นกระบวนการของการได้มาซ่ึงความรู้ความเข้าใจและการใช้กลยุทธ์ท่ีหลากหลายเพื่อเพิ่ม
ความสามารถท่ีจะแสวงหาและปรับใช้ความรู้  และยงัน าไปส่งเสริมจิตวิญญาณความสงสัยเยี่ยงผู ้
ประกอบวชิาชีพ และความตอ้งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซ่ึงมาตรฐานการศึกษาระหวา่งประเทศไดก้ าหนด
สมรรถนะส าหรับผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีให้มีคุณสมบติัเป็นนกับญัชีมืออาชีพดงัต่อไปน้ี 1)ความรู้ทาง
วิชาชีพ 2) ทกัษะทางวิชาชีพ 3) ค่านิยม จรรยาบรรณ และทศันคติทางวิชาชีพ 4) ประสบการณ์การ
ท างานจริง 5) การวดัขีดความสามารถและสมรรถนะ 6)การพฒันาทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ืองเพื่อการ
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เรียนรู้ตลอดชีวิตขอ้ก าหนดสมรรถนะดงักล่าวน้ีจะช่วยเสริมสร้างการปฏิบติังานของผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตใหมี้คุณภาพมากยิง่ข้ึน 
 คุณภาพการสอบบญัชี  หมายถึง คุณภาพของการสอบบญัชีรายงานทางการเงิน ซ่ึงผูส้อบบญัชี
ได้ให้ความเช่ือมัน่ว่า งบการเงินท่ีท าการตรวจสอบปราศจากขอ้ผิดพลาดใดๆ และขอ้มูลท่ีแสดงใน
รายงานทางการเงินเป็นประโยชน์และเป็นขอ้มูลท่ีมีคุณค่าต่อผูใ้ช้รายงานทางการเงิน โดยลักษณะ
คุณภาพการสอบบญัชี สามารถวดัไดจ้ากรายงานการสอบบญัชีท่ีมีลกัษณะเชิงคุณภาพท่ีดี บญัชี 7 ดา้น 
ดงัต่อไปน้ี ด้านความถูกตอ้ง (Accuracy) ความเท่ียงธรรม (Objectiveness) ด้านความชัดเจน ( 
Clearness) ดา้นความกะทดัรัด                      ( Conciseness) ดา้นความสร้างสรรค ์(Creation) ความ
สมบูรณ์ (Completion) ความทนักาล (Timeless)   

ทบทวนวรรณกรรม 

  จารุมน  ศรีสันต ์(2550) ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณค่าวิชาชีพกบัคุณภาพการสอบ
บญัชีของผูส้อบบญัชีภาษีอากรในประเทศไทย พบวา่ ผูส้อบบญัชีภาษีอากรมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการมี
คุณค่าวิชาชีพโดยรวมและเป็นรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก ดา้นคุณธรรม ดา้นความเท่ียงธรรม ดา้นความ
เป็นอิสระ ดา้นมรรยาทแห่งวชิาชีพ ดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม และดา้นความตั้งใจท่ีจะเรียนรู้ตลอด
ชีวิต และมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการมีคุณภาพการสอบบญัชีโดยรวมและเป็นรายดา้น อยูใ่นระดบัมาก 
ดา้นความถูกตอ้ง ดา้นความชดัเจน ดา้นความกะทดัรัด ดา้นความสร้างสรรค์ ดา้นความสมบูรณ์ และ
ดา้นความทนักาล ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์และผลกระทบของคุณค่าวิชาชีพพบวา่ คุณค่าวิชาชีพ 
ดา้นความเท่ียงธรรม  ดา้นความเป็นอิสระ ดา้นมรรยาทแห่งวิชาชีพ ดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม และ
ดา้นความตั้งใจท่ีจะเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความสัมพนัธ์และผลกระทบเชิงบวกโดยรวมกบัคุณภาพการ
สอบบญัชี ด้านความถูกตอ้ง ด้านความเท่ียงธรรม ด้านความชัดเจน ด้านความกะทดัรัด ด้านความ
สร้างสรรค ์ดา้นความสมบูรณ์ และดา้นความทนักาล 
 นนัทวรรณ  วงคไ์ชย (2552)  ไดศึ้กษาเร่ืองผลกระทบความเป็นมืออาชีพ และจรรยาบรรณ
วิชาชีพท่ีมีต่อคุณภาพการสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาต มีความคิดเห็นเก่ียวกบัความเป็นมืออาชีพโดยรวมและเป็นรายดา้น อยู่ในระดบัมาก 
ได้แก่ ด้านการเรียนรู้อย่างชาญฉลาด ด้านเทคนิคการปฏิบติัหน้าท่ี ด้านบุคคล ด้านสัมพนัธ์และการ
ติดต่อส่ือสาร และดา้นองค์กร มีความคิดเห็นเก่ียวกบัจรรยาบรรณวิชาชีพโดยรวมและรายดา้น อยู่ใน
ระดบัมาก ได้แก่ ความซ่ือสัตยสุ์จริต ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพและความระมดัระวงัรอบคอบ 
ดา้นการรักษาความลบั ดา้นการปฏิบติัตนเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพ ดา้นความโปร่งใส ดา้นความเป็นอิสระ 
ดา้นมาตรฐานในการปฏิบติังาน  และดา้นความรับผิดชอบในการปฏิบติังาน และมีความเห็นเ ก่ียวกบั
คุณภาพการสอบบญัชีโดยรวมและเป็นรายดา้น อยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นความถูกตอ้ง ดา้นความเท่ียง
ธรรม ดา้นความชดัเจน ดา้นความกะทดัรัด ดา้นความสร้างสรรค ์และดา้นความทนักาล 

DP
U



ปภาว ีสุขมณี และคณะ (2553) ไดศึ้กษาผลกระทบของความเป็นมืออาชีพท่ีมีผลต่อคุณภาพการ
สอบบญัชีของผูส้อบบญัชีในกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ พบว่าผูส้อบบญัชีในกรมตรวจบญัชีสหกรณ์มี
ความคิดเห็นเก่ียวกบัความเป็นมืออาชีพโดยรวมและเป็นรายดา้น อยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นการเรียนรู้
อย่างชาญฉลาด ดา้นเทคนิคการปฏิบติัหน้าท่ี ดา้นบุคคล ดา้นสัมพนัธ์และการติดต่อส่ือสาร และดา้น
องคก์ร  มีความเห็นเก่ียวกบัคุณภาพการสอบบญัชีโดยรวมและเป็นรายดา้น อยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้น
ความถูกตอ้ง ดา้นความเท่ียงธรรม ดา้นความชดัเจน ดา้นความกะทดัรัด ดา้นความสร้างสรรค ์และดา้น
ความทนักาล 

 หน่ึงฤทยั  เขียวหวาน (2556) ไดศึ้กษาผลกระทบของจรรยาบรรณของผู ้สอบบญัชี และ
ความเป็นมืออาชีพ ท่ีมีต่อคุณภาพการสอบบญัชี ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในจงัหวดั  นนบุรี พบว่า
ความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพการสอบบญัชีอยูใ่นระดบัมาก รองลงมาคือความความเป็นมืออาชีพ และ
จรรยาบรรณของผูส้อบชีตามล าดบั ผลการทดสอบสมมตฐาน พบว่า ความเป็นมืออาชีพ จรรยาบรรณ
ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการสอบบญัชี อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 และพบวา่ประสบการณ์การสอบบญัชี ขนาดของกิจการ การเขา้ร่วมการฝึกอบรม ท่ีแตกต่างกนัมี
ผลกระทบต่อคุณภาพการสอบบญัชี  
 สมหวงั ศุภโชคชยัวฒันา (2540)  ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
และปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทัจดทะเบียนและรับอนุญาตในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีมีความส าคญัมาก
ท่ีสุด 3 อนัดบัแรก ได้แก่ จรรยาบรรณของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต คุณภาพการตรวจสอบบญัชีและ
ความสามารถของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ซ่ึงสามารถแบ่งปัจจยัดงักล่าวออกเป็น 6 กลุ่ม เรียงตามล าดบั
ความส าคญัคือ  คุณภาพของงานสอบบญัชีและการใหค้  าปรึกษาอ่ืนนอกเหนือจากงานสอบบญัชี ความมี
ช่ือเสียงของส านกังานสอบบญัชีและผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ขนาดและท่ีตั้งของส านกังานสอบบญัชี  
การเป็นท่ียอมรับและเช่ือถือของบริษทัแม่หรือผูถื้อหุ้นหลกั และค่าธรรมเนียมการสอบบญัชีท่ีต ่า ซ่ึง
สรุปได้ว่าค่าธรรมเนียมการสอบบญัชีไม่ใช้ปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุดในการพิจารณาเลือกผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาต 
  Anderson  และ  Wright  (1988)  ไดศึ้กษาผลกระทบของความเป็นมืออาชีพของผูส้อบ
บญัชีท่ีมีประสบการณ์  พบวา่  การเปรียบเทียบผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีมีประสบการณ์กบัผูส้อบบญัชี
ฝึกหัด  ดว้ยขอ้สมมติฐานเบ้ืองตน้ของปัจจยัต่างๆ  โดยความเป็นกลางปราศจากความล าเอียง  มีผลท า
ให้การเปรียบเทียบการประเมินความเส่ียงของงานสอบบญัชีของผูส้อบบญัชี  กบัผูส้อบบญัชีฝึกหัด
นกัศึกษาจ านวน  58  คน     มีความเส่ียงในการตรวจสอบบญัชี  โดยพบความเส่ียงในการปฏิบติังาน
สอบบญัชีจากผูส้อบบญัชีฝึกหดัจ านวน  42  คน  ซ่ึงผลการวจิยัน้ีไดส้นบัสนุนขอ้มูลท่ีตั้งไว ้
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Bedard  (1989)  ไดศึ้กษาเปรียบเทียบถึงพฤติกรรมและความรู้ความเขา้ใจของผูส้อบ
บญัชี 

รับอนุญาต  ซ่ึงมีความช านาญและมีประสบการณ์การท างานมากกบัผูส้อบบญัชีรับอนุญาตฝึกหัดท่ีมี
ความช านาญ  พบวา่  ผูส้อบบญัชีผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีมีความช านาญ และมีประสบการณ์การท างาน
มากจะมีพฤติกรรมไม่แตกต่างกับผูส้อบบัญชีฝึกหัด  แต่ด้านความรู้ความเข้าใจในการตัดสินใจ
แกปั้ญหา  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตจะมีความช านาญมาก  ยงัสามารถแกไ้ขและใชใ้นการปฏิบติังานสอบ
บญัชีไดดี้กวา่ผูส้อบบญัชีฝึกหดั 
  Choo  (1999)  ไดศึ้กษาผลกระทบของความรู้ความสามารถของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  
พบว่า  ขอบเขตความรู้ความสามารถของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีแตกต่างกนัจะส่งผลให้เกิดความ
ด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองของหนา้ท่ีการงานแตกต่างกนัก่อให้เกิดประสิทธิภาพการด าเนินงานท่ีแตกต่าง
กันด้วยซ่ึงผลกระทบดังกล่าว  อาจจะสังเกตได้จากการน าความรู้ความสามารถมาพฒันา  ในการ
ปฏิบติังานในหนา้ท่ี  โดยการทดสอบทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง  (MDA)  สามารถบ่งช้ีให้เห็น    ถึงความรู้
ความสามารถและคุณภาพการตดัสินใจ  หรืออาจจะทดสอบได้จากการน ามาเผยแพร่อีกคร้ัง  หรือ
จ านวนคร้ังท่ีไดป้ฏิบติังานท่ีพิเศษ 
 
วธีิการศึกษา 
  การศึกษา เร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อคุณภาพการสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต              
ในประเทศไทย เป็นการวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยท าการศึกษาขอ้มูลดงัน้ี  

1. การศึกษาขอ้มูลปฐมภูมิ ไดแ้ก่  ขอ้มูลจากแบบสอบถามท่ีสอบถามความเห็นจาก 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในประเทศไทย  

2. การศึกษาขอ้มูลทุติยภูมิ ไดแ้ก่ หนงัสือวชิาการ เอกสาร วารสาร รายงานการวจิยั  
ส่ิงพิมพแ์ละการสืบคน้ขอ้มูลทางเวบ็ไซตท่ี์เก่ียวขอ้งเพื่อน ามาใชอ้า้งอิงประกอบการศึกษา  
  ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในประเทศไทย จ านวน 8,750 คน          
ในส่วนของจ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการศึกษานั้นผูศึ้กษาไดค้  านวณกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรจากตาราง 
Taro Yamane:Yamane ซ่ึงไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 383 ราย  

  โดยแยกการวเิคราะห์ออกเป็นรายกลุ่มจ านวน 3 กลุ่ม คือ 1)การวเิคราะห์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  
แบบรวม  2)การวิเคราะห์แยกผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีปฏิบติังานในตลาดหลกัทรัพย ์ 3)วิเคราะห์แยก
ผูส้อบบญัชีท่ีปฏิบติังานนอกตลาดหลกัทรัพย ์
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สถิตในการวเิคราะห์ข้อมูล 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  
ผูว้จิยัน ามาใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามเพื่ออธิบาย 

ถึงลกัษณะของตวัแปรต่างๆ ได้แก่ การวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าสูงสุด (Maximum) ค่าต ่าสุด (Minimum) ผูว้ิจยัวิเคราะห์
ค่าสถิติพื้นฐานของตวัแปรสังเกตได ้เพื่อน ามาใช้เพื่อการอธิบายหรือบรรยายถึงลกัษณะการแจกแจง
และการกระจายของตัวแปรสังเกตได้ โดยก าหนดการวดัเป็นค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)   โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป SPSS for Windows  

2. สถิติอ้างองิ (Inferential Statistics) 
สถิติอา้งอิงท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ประกอบดว้ย  1)สถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบพหุคูณ  

(Multiple Correlation Analysis)  2) สถิติการเคราะห์การแจกแจงแบบที (T-test )   3) สถิติการวิเคราะห์
ความแปรปรวน (Analysis of Variance : ANOVA   เพื่อทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตน้และ
ตวัแปรตาม 
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ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตกบัความรู้ทางวชิาชีพ ทกัษะทางวชิาชีพ และ
คุณค่าทางวชิาชีพของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทีม่ต่ีอผลการด าเนินงานของผู้สอบบัญชีรับ

อนุญาต:กรณศึีกษากลุ่มสินค้าอตุสาหกรรมและกลุ่มเทคโนโลยใีนตลาดหลกัทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย 

Personal Factors of Certified Public Accountant (CPA) in professional knowledge, 
skills and values which impact to CPA’s performance:Case study of the Industrial 

and Technology Groups in the Stock Exchange of Thailand(SET) 
 
 

อมัพร   เที่ยงตระกูล  
 
 

บทคัดย่อ 
งานวิจยัน้ีมีวุตถุประสงค์เพื่อซ่ึงผูว้ิจยัตอ้งการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะส่วนบุคคล

ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา และประสบการณ์ของผูส้อบบญัชีกบัความรู้
ทางวชิาชีพ ทกัษะทางวชิาชีพ และคุณค่าทางวิชาชีพของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีมีต่อผลการด าเนินงาน
ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตกรณีศึกษากลุ่มสินคา้อุตสาหกรรมและกลุ่มเทคโนโลยีในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยในทศันะของผูรั้บบริการ โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นของผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชี
และการเงินของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เฉพาะกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมและกลุ่ม
เทคโนโลยจี  านวน157คนในการวเิคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน T-Test,  F-test และfactor analysis. 

ผลการวิจยั พบว่า ผลการด าเนินงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแตกต่างกนัข้ึนอยู่กบัเพศ อาย ุ
ระดบัการศึกษาและประสบการณ์การสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทางดา้นความรู้ทางวิชาชีพ 
ทกัษะทางวชิาชีพและคุณค่าทางวชิาชีพของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
ค าส าคัญ:ความรู้ทางวชิาชีพ  ทกัษะทางวชิาชีพ  คุณค่าทางวชิาชีพ  ผลต่อการด าเนินงาน 
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Abstract 
   The objectives of this research are to study the relationship among the personal character of 
Certified Public Account (CPA) such as gender, age, education background and CPA’s experiences 
with professional knowledge, skills and values which impact on CPA’s performance. The case study 
of the industrial and technology groups in The Stock Exchange of Thailand (SET) towards the attitude 
of service users by using 157 questionaires of Accounting and Finance Directors of industrial and 
technology groups in SET to analyze the fundamental statistic value T-Test, F-Test and factor 
analysis. 
    The result of the research was revealed that the differences of CPA’s performance base on 
gender, age, education background and experiences of CPA’s on professional knowledge, skills and 
values. 
Keywords: Professional Knowledge, Professional Skills, Professional Values, Impact on 
Performance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DP
U



 

บทน า 
ปัจจยัท่ีมีความส าคญัท่ีท าให้ตลาดทุนสามารถท่ีจะดึงดูดนกัลงทุนมาลงทุนในประเทศในโลก

เศรษฐกิจการคา้เสรีได้แก่ความเช่ือมัน่ของข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้องก่อนท่ีนักลงทุนจะท าการ
ตดัสินใจลงทุน ขอ้มูลทางการเงินเป็นขอ้มูลท่ีไดม้าจากขอ้มูลทางการบญัชีท่ีผา่นการรับรองจากผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาต    ทั้งน้ีการด าเนินงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตไดป้ฏิบติัเป็นไปตามมาตรฐานการ
บญัชี มาตรฐานการรายงานการเงินและมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง   โดยท่ีสภาวิชาชีพบญัชี ใน
พระบรมราชูปถัมถ์เป็นหน่วยงานท่ีก ากับดูแลนักวิชาชีพบัญชี ซ่ึงสภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้ก าหนด
คุณสมบติั  คุณวุฒิ และเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถของนักวิชาชีพบญัชี เพื่อให้ผลการ
ด าเนินงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับ มีความน่าเช่ือถือ และท าให้ผูใ้ชบ้ริการเกิด
ความเช่ือมัน่ไดว้า่ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตไดท้  าอยา่งถูกตอ้งเป็นไปตามระเบียบ ขอ้บงัคบั และมาตรฐาน
การบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งในการสอบบญัชีท่ีผูใ้ชบ้ริการท่ีผูท่ี้เก่ียวขอ้งสามารถน าไปใชใ้นการตดัสินใจไดแ้ละ
เป็นไปตามมาตรฐานสากล และผูส้อบบญัชีรับอนุญาตจึงมีบทบาทท่ีส าคญัต่อการด าเนินงานในการ
สร้างความเจริญเติบโตของธุรกิจ จ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งพฒันาสมรรถนะของตนโดยท่ีปัจจยัต่างๆคือ
ปัจจยัด้านส่วนบุคคล ปัจจยัด้านความรู้ทางวิชาชีพ  ดา้นทกัษะวิชาชีพและดา้นคุณค่าทางวิชาชีพของ
ผูส้อบบญัชีท่ีมีความแตกต่างยอ่มมีผลการด าเนินงานท่ีแตกต่างกนั  

ดว้ยเหตุดงักล่าวขา้งตน้ผูว้จิยัจึงมีความสนใจท่ีจะท าการศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งลกัษณะ
ส าคญัของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา และประสบการณ์ของผูส้อบบญัชีกบั
ความรู้ทางวิชาชีพ ทกัษะทางวิชาชีพ และคุณค่าทางวิชาชีพของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีมีต่อผลการ
ด าเนินงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตกรณีศึกษากลุ่มสินคา้อุตสาหกรรมและกลุ่มเทคโนโลยีในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแตกต่างกนัหรือไม่อย่างไร ทั้งน้ีผูว้ิจยัคาดหวงัวา่ผลท่ีไดรั้บจากการศึกษา 
ผลการด าเนินงานของผูส้อบบัญชีรับอนุญาตแตกต่างกันข้ึนอยู่กับเพศ อายุ ระดับการศึกษาและ
ประสบการณ์การสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทางดา้นความรู้ทางวชิาชีพ ทกัษะทางวิชาชีพและ
คุณค่าทางวชิาชีพของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตสามารถน าไปเผยแพร่ใหเ้ป็นประโยชน์ต่อสังคม หน่วยงาน
ท่ีเก่ียวขอ้งเช่นสภาวชิาชีพบญัชีและผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเอง ในการพฒันาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตให้มี
สมรรถนะท่ีแตกต่างจากคนอ่ืนและเพิ่มโอกาสในการแข่งขนักบัผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีทั้งในและ
ต่างประเทศ 
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วตัถุประสงค์ของการศึกษา  
 เพื่อหาความสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะส่วนบุคคลของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตไดแ้ก่  เพศ อาย ุ
ระดบัการศึกษา และประสบการณ์การสอบบญัชีกบัความรู้ทางวิชาชีพ ทกัษะทางวิชาชีพและคุณค่าทาง
วชิาชีพ ท่ีมีต่อผลการด าเนินงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
 
สมมุติฐานการวจัิย 

เพศ อาย ุระดบัการศึกษาและประสบการณ์การสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแตกต่างกนั 
มีผลต่อการด าเนินงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของผูใ้ชบ้ริการทางดา้นความรู้ทางวิชาชีพ ทกัษะทาง
วชิาชีพและคุณค่าทางวชิาชีพของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนัและในสภาพความ
คาดหวงัจากผูใ้ชบ้ริการแตกต่างกนั 
 
แนวคิดเกีย่วกบัความรู้ทางวิชาชีพ  ทกัษะทางวชิาชีพ คุณค่าทางวชิาชีพ 
 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ซ่ึงเป็นหน่วยงานก ากับดูแลนักวิชาชีพบญัชีใน
ประเทศไทย ได้ก าหนดคุณสมบติั  คุณวุฒิ และเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถของนักบญัชี
วิชาชีพ  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมาพนัธ์นกับญัชี(International Federation of Accountants Commission : 
IFAC) (2009) และตามมาตรฐานสากลท่ีก าหนดไว ้
ในมาตรฐานการศึกษาระหวา่งประเทศส าหรับนกัวิชาชีพบญัชี( International Education Standards for 
Professional Accountants : IES )โดยไดก้ าหนดคุณสมบติัของนกับญัชีมืออาชีพไวจ้  านวน 8 ฉบบัซ่ึง
สรุปไดด้งัน้ี(International Federation of AccountantsCommission : IFAC) (2009) 

1. นกับญัชีมืออาชีพจะตอ้งส าเร็จการศึกษาขั้นต ่าทางดา้นบญัชีในระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
จากสถาบนัการศึกษาท่ีเปิดการเรียนการสอนหลกัสูตรวชิาการบญัชี  

2. นกับญัชีมืออาชีพตอ้งมีความรู้ทางวชิาชีพ(ProfessionalKnowledge) 
3. นกับญัชีมืออาชีพตอ้งมีทกัษะทางวชิาชีพ( ProfessionalSkills)ในดา้นต่างๆ 
4. นักบญัชีมืออาชีพต้องมีคุณค่าและมีทศันคติท่ีดีต่อวิชาชีพอนัอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรม

(Professional Value, Ethic and Attitudes) 
5.  นั ก บั ญ ชี มื อ อ า ชี พ จ ะ ต้ อ ง มี ก า ร ส ะ ส ม ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ( Practical 

ExperienceRequirements) 
6. นักบัญชีมืออาชีพจะต้องผ่านการประเ มินศักยภาพและความสามารถทางวิชาชีพ

(ProfessionalCapabilities  and Competence) 
7. นักบญัชีมืออาชีพจะต้องพฒันาตนเองด้วยการเรียนรู้ต่อเน่ืองอย่างไม่จบส้ิน (Continuing 

Professional Development(CPD):Program of Lifelong Learning) 
8. ความสามารถของผูส้อบบญัชีมืออาชีพ(Audit Professional ) 
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 นอกจากน้ีคณะกรรมการมาตรฐานการศึกษาทางการบญัชีสากล(International Accounting 
Education Standards Board , IAESB) ไดมี้การพฒันาและปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาสากลทางการ
บญัชีฉบบัต่างๆอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2555  โดยไดอ้อกร่างมาตรฐานการศึกษาสากล
(International Education standards,IES) ฉบบัท่ี 2 เร่ือง Initial Professional development-Technical 
Competence(Revised) เพื่อใชแ้ทนมาตรฐานฉบบัเดิม คือ IES ฉบบัท่ี 2 เร่ือง Content of Professional 
Accounting Programs  โดยร่างฉบบัน้ีมุ่งเน้นเร่ือง สมรรถนะเชิงเทคนิคด้านวิชาชีพ(Technical 
Competence)หมายถึงความสามารถในการประยกุตค์วามรู้ทางวชิาชีพเพื่อการปฏิบติังานให้ไดม้าตรฐาน
ท่ีดี และจะมีผลบงัคบัใชใ้นเดือนกรกฎาคม 2558 ( เกรียงไกร บุญเลิศอุทยัและดนุชา คุณพนิชกิจ,2555, 
34 (134),น.123-138. ) 
แนวคิดเกีย่วกบัผลการด าเนินงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตถือว่าเป็นผูส้อบบญัชีอิสระ มีความเป็นกลางและมีความเท่ียงธรรม 
ดงันั้นขอ้มูลจากการสอบบญัชีและการรายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อ
ผูใ้ช้ขอ้มูลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตให้การรับรองความถูกตอ้งและเช่ือถือได้ และสามารถให้ความ
เช่ือมัน่แก่ผูใ้ชข้อ้มูลในงบการเงินได ้ ซ่ึงผูว้จิยัไดเ้ขียนออกมาเป็นแนวคิดเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของ
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเป็น 3 แนวคิดดงัน้ี 

1. ความเช่ือมั่นของผู ้ใช้บริการ ได้แก่ ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตเป็นผู ้ท่ี มีความรู้และ
ปฏิบติังานอย่างซ่ือสัตย ์เป็นผูมี้ประสบการณ์ในการปฏิบติังานตามมาตรฐานวิชาชีพและสามารถเพิ่ม
คุณค่าต่อวิชาชีพบญัชี  รวมทั้งดา้นความเหมาะสมในคุณภาพของงานสอบบญัชี และความมีช่ือเสียง 
ความมัน่คงของบริษทัท่ีใหบ้ริการการสอบบญัชี 

2. การยอมรับของผูใ้ช้บริการ ได้แก่ ปริมาณงานของงานท่ีท าการสอบบญัชีของผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาต ภาพลกัษณ์และช่ือเสียงของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  และค่านิยมของบริษทัท่ีไปใชใ้น
การบริการการสอบบญัชี 

3. ความผกูพนัของผูใ้ชบ้ริการ ไดแ้ก่  ความมีจิตส านึกท่ีดีของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในการ
ปฏิบติังาน การให้บริการอ่ืนของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตนอกเหนือจาการสอบบญัชีเช่นบริการวางแผน
ภาษีอากรเป็นตน้ รวมทั้งการใหค้  าแนะน าในงานทางดา้นการบญัชีเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง จากผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตและการติดตามผลการด าเนินงาน 
จากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตภายหลงัการให้บริการ การด าเนินงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตดงักล่าวจะ
มีการด าเนินงานท่ีสอดคลอ้งกบัคุณสมบติัของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
ทบทวนวรรณกรรม 
  ผลงานวิจยัท่ีศึกษาเก่ียวกบัเพศ อายุ ระดบัการศึกษาและประสบการณ์การสอบบญัชีของ
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตความรู้ทางวิชาชีพ ทักษะวิชาชีพและคุณค่าทางวิชาชีพของผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาต ซ่ึงพบว่า“เพศและอายุท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อความพร้อมในการรองรับประชาคมอาเซียน 
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ระดับการศึกษามีผลต่อความพร้อมทุกด้าน ได้แก่ ด้านวิชาชีพ ด้านภาษา ด้านกฎหมาย และด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนด้านความรู้ความเข้าใจในประชาคมอาเซียนของบุคลากรทางบัญชีมี
ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัความพร้อมของบุคลากรทางบญัชีเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนในดา้นวชิาชีพบญัชี และดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05” (นฤ
มล สุมรรคา,2554) เป็นผลจากงานวิจยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพร้อมของบุคคลากรทางบญัชีเพื่อ
รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : กรณีศึกษาสถานประกอบการ จงัหวดัสระบุรี” จากตวัอย่าง
บุคลากรทางบญัชีในสถานประกอบการ อ าเภอหนองแค และอ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี โดยใช้
แนวคิดปัจจยัส่วนบุคคล ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และความพร้อมในการ
รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยงัมีผลงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีมี
ผลต่อความรู้ทางวชิาชีพ  ทกัษะทางวชิาชีพและคุณค่าทางวชิาชีพของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตผูส้อบบญัชี
รับอนุญาต นักวิชาการ เจา้หน้าท่ีหน่วยงานของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ ต้องการพฒันาความรู้เร่ือง
เทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชี ส่วนผูรั้บจา้งท าบญัชีตอ้งการพฒันา
ความรู้เร่ืองภาษีอากร” (รัชนี แสงศิริ, 2546) เป็นผลจากงานวิจยัเร่ือง “ศึกษาความตอ้งการในการพฒันา
ความรู้ ทางการบญัชีของผูป้ระกอบวชิาการบญัชีในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง”  จากตวัอยา่ง  ผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาต นักวิชาการ เจ้าหน้าท่ีหน่วยงานของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ โดยใช้แนวคิดความ
ตอ้งการพฒันาความรู้ท่ีเก่ียวกบังานบญัชี 
 นอกจากน้ีแล้ว“นักบญัชีในธุรกิจ SMEs ในวิชาชีพ ทกัษะทางวิชาชีพ คุณค่าแห่งวิชาชีพ 
จรรยาบรรณและเจตคติ นกับญัชีในธุรกิจ SMEs ภาคใตท่ี้มีทุนจดทะเบียน ระยะเวลาในการด าเนินงาน
แตกต่างกนั ให้ความส าคญัเก่ียวกบั ความรู้ความสามารถ ดา้นความรู้ในวิชาชีพ ดา้นทกัษะทางวิชาชีพ 
ดา้นคุณค่าแห่งวชิาชีพแตกต่างกนั ความรู้ ความสามารถของนกับญัชี ดา้นความรู้ในวิชาชีพ ดา้นทกัษะ
ทางวิชาชีพและดา้นเจตคติมีความสัมพนัธ์กบัคุณลกัษณะบรรษทัภิบาล และความรู้ความสามารถของ
นกับญัชีเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีสามารถท าใหธุ้รกิจ SMEsภาคใต ้มีขอ้มูลทางบญัชีท่ีสามารถท างานเปิดเผยได้
อยา่งถูกตอ้ง โปร่งใสและทนัเวลา เป็นประโยชน์ในแง่การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี” (สุวรรณ หวงัเจริญเดช
, 2548) เป็นผลจากงานวิจยัเร่ืองผลกระทบของความรู้ ความสามารถของนักบญัชีท่ีมีต่อคุณลกัษณะ
บรรษทัภิบาลของธุรกิจSMEs  
 ส าหรับผลงานวิจยัในต่างประเทศปัจจยัขอ้มูลทัว่ไปท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรู้ทางวิชาชีพ ทกัษะ
วชิาชีพและคุณค่าทางวชิาชีพของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต Wooten (2003) ไดท้  าการรวบรวมปัจจยัท่ีมี
ผลต่อคุณภาพของงานสอบบญัชีโดยอา้งอิงจากผลงานวิจยัของ De Angelo (1981) โดยสรุปว่า 
“ทรัพยากรมนุษยข์องส านกังานงานสอบบญัชีท่ีมีคุณภาพดีนั้นอาจเกิดจากการท่ีส านกังานสอบบญัชีมี
ทีมงานตรวจสอบท่ีมีความรู้เก่ียวกบัวิชาชีพท่ีกา้วหนา้เป็นปัจจุบนัมีความสามารถและมีความเช่ียวชาญ
ในการปฏิบติังานทางวิชาชีพเป็นอย่างดีซ่ึงการท่ีทรัพยากรมนุษยข์องส านกังานจะมีคุณภาพดีนั้นส่วน
หน่ึงย่อมข้ึนอยู่กบักระบวนการจา้งงานและการฝึกอบรมท่ีมีประสิทธิภาพของส านักงานสอบบญัชี
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ประสบการณ์การตรวจสอบในอุตสาหกรรมท่ีธุรกิจของลูกคา้ด าเนินงานอยูก่ารท่ีส านกังานสอบบญัชีมี
ลูกคา้ซ่ึงด าเนินงานอยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนัเป็นจ านวนมากจะช่วยให้ผูส้อบบญัชีมีความ
เขา้ใจอยา่งลึกซ้ึงในการระบุความเส่ียงของบริษทัซ่ึงด าเนินงานอยูใ่นอุตสาหกรรมดงักล่าว  ในดา้นผล
การด าเนินงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีปฏิบติังานท่ีตอ้งมีความรู้ ทกัษะและคุณค่าทางวิชาชีพพบวา่ 
“ความเอาใจใส่ในการปฏิบติังานตรวจสอบของผูส้อบบญัชีผูเ้ป็นหุ้นส่วน (Partner) และผูจ้ดัการ 
(Manager) มีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพของงานสอบบญัชี ” ( De Angelo ,1981)  ซ่ึงการปฏิบติังานเยี่ยงผู ้
ประกอบวชิาชีพสมาชิกในทีมงานตรวจสอบท่ีปฏิบติังานเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพ (มีความรู้ความสามารถ
มีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ) มีแนวโน้มท่ีจะปฏิบติังานตรวจสอบไดอ้ย่างถูกตอ้งและไม่
แสดงความเห็นต่องบการเงินท่ีมิได้ท าการตรวจสอบอย่างสมบูรณ์เช่นเดียวกับสมาชิกในทีมงาน
ตรวจสอบท่ีใช้วิจารณญาณในการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพท่ีมีแนวโนม้ว่าจะไม่ยอมรับ
หลกัฐานการตรวจสอบท่ีไม่เพียงพอและไม่เหมาะสมและประสบการณ์การตรวจสอบในบริษทัลูกคา้
ทีมงานตรวจสอบท่ีท าการตรวจสอบงบการเงินของบริษทัลูกคา้เป็นระยะเวลานานมีแนวโน้มท่ีจะมี
ความรู้ความเขา้ใจอยา่งดีในกระบวนการด าเนินธุรกิจของบริษทัลูกคา้และทราบถึงจุดแข็งและจุดอ่อน
ในระบบการบญัชีของบริษทัลูกคา้ซ่ึงจะท าให้ผูส้อบบญัชีมีความเช่ือมัน่ในการประเมินหลกัฐานการ
ตรวจสอบของบริษทัดงักล่าว            
 ในดา้นลกัษณะส่วนบุคคลมีงานวิจยัของ Matsumura et al. (1997) พบว่า “ลูกคา้สามารถ
หลีกเล่ียงการไดรั้บรายงานผูส้อบบญัชีท่ีแสดงถึงปัญหาการด าเนินงานต่อเน่ืองดว้ยการเปล่ียนผูส้อบ
บญัชี”นอกจากน้ียงัพบวา่ “ลูกคา้เต็มใจท่ีจะเปล่ียนผูส้อบบญัชีมากยิ่งข้ึนเม่ือความเห็นเก่ียวกบัรูปแบบ
ของการออกรายงานไม่ตรงกนั“ 
 ท านองเดียวกบัท่ี Carcello, Hermanson และ Mc Grath(1992) ท าการศึกษาเร่ืองคุณลกัษณะ
ของคุณภาพของงานสอบบญัชี (Audit Ouality Attribute) ในการรับรู้ของผูส้อบบญัชีเป็นหุ้นส่วน
ผูจ้ดัการ  ผูจ้ดัท างบการเงินและผูใ้ช้งบการเงิน โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบในเร่ือง
คุณลกัษณะงานสอบบญัชีในมุมมองของบุคคลท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบังานสอบบญัชี  ผลการวิจยัพบวา่ “ 
คุณลกัษณะท่ีท าใหง้านสอบบญัชีมีคุณภาพ 6 อนัดบั” ซ่ึงไดแ้ก่ 
 1 . สมาชิกในทีมงานตรวจสอบมีความรู้ในเร่ืองการบญัชีและการสอบบญัชีเป็นอยา่งดี 
 2.  การมีส่วนร่วมในการปฏิบติังานตรวจสอบของผูส้อบบญัชี 
 3.  สมาชิกในทีมงานตรวจสอบมีจรรยาบรรณในการประกอบวชิาชีพ 
 4.  ผูส้อบบญัชีมีความรู้และความเช่ียวชาญเก่ียวกบัธุรกิจท่ีตรวจสอบ 

 5.  การติดต่อส่ือสารระหว่างทีมงานตรวจสอบและผูบ้ริหารของบริษทัผูรั้บการตรวจสอบ
บ่อยคร้ัง 

 6. ผูช่้วยผูส้อบบญัชีมีความรู้และความเช่ียวชาญเก่ียวกบัธุรกิจท่ีตรวจสอบ 
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วธีิด าเนินงานวจัิย 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่างในการวิจยัคร้ังน้ีได้แก่ ผูใ้ช้บริการผูส้อบบญัชีรับอนุญาต กลุ่ม

สินคา้อุตสาหกรรมและกลุ่มเทคโนโลยีท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยณ ปี พศ. 
2556 โดยผูว้ิจยัไดเ้ลือกตวัอย่างจากผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน/ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน/
หัวหน้าฝ่ายบญัชี ของกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรมและกลุ่มเทคโนโลยีจ  านวน 381บริษทัประกอบด้วย
ประเภทกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรมจ านวน253 บริษทั และประเภทกลุ่มเทคโนโลยีจ  านวน 128 บริษทัซ่ึง
ได้รับแบบสอบถามกลบัคืนมาจ านวน 163ตวัอย่าง โดยแบบสอบถามมีความสมบรูณ์ จ านวน 157 
ตวัอย่างคิดเป็นอตัราร้อยละ 41.21 ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Aaker, Kumar and Day (2001)ไดน้ าเสนอว่า
แบบสอบถามท่ีตอบกลบัมาตอ้งไดอ้ยา่งนอ้ยอตัราร้อยละ 20 จึงเป็นท่ียอมรับได ้เหตุท่ีผูว้ิจยัเลือกศึกษา
ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งจากกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรมและกลุ่มเทคโนโลยีเน่ืองจากทั้งสองกลุ่มจะตอ้ง
ใชผู้ส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีมีสมรรถนะเฉพาะดา้นในการปฏิบติังาน 
 
การวดัคุณลกัษณะของตัวแปรเคร่ืองมือทีใ่นการวจัิย 

ความรู้ทางวิชาชีพ ทกัษะทางวิชาชีพ และคุณค่าทางวิชาชีพเป็นตวัแปรตามซ่ึงจ าแนกออกเป็น 
3 ดา้นดงัน้ี 1) ปัจจยัทางดา้นความรู้ทางวิชาชีพประกอบดว้ยค าถาม 14 ค  าถาม ซ่ึงครอบคลุมเก่ียวกบั
ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพบญัชี ความรู้เก่ียวขอ้งกบัวิชาชีพบญัชีความรู้เก่ียวกบัองคก์ร 2) ปัจจยั
ทางดา้นทกัษะวชิาชีพประกอบดว้ยค าถาม 14 ค  าถาม ซ่ึงครอบคลุมเก่ียวกบัทกัษะการใชเ้หตุผล ทกัษะ
ปฏิสัมพนัธ์และทกัษะการส่ือสาร 3) ปัจจยัทางดา้นคุณค่าทางวิชาชีพประกอบดว้ยค าถาม 6 ค  าถาม ซ่ึง
ครอบคลุมเก่ียวกบัผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีความมุ่งมัน่ตั้งใจปฏิบติังานปฏิบติัหน้าท่ีโดยสุจริตและ
ประพฤติตนตามจรรยาบรรณ แสดงความเห็น ความรู้สึกอยา่งเปิดเผยตรงไปตรงมา  มีความรับผิดชอบ
ต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย มีความเป็นอิสระ ค านึงถึงมรรยาททางบญัชี ส าหรับการด าเนินงานของผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตเป็นตวัแปรตามประกอบดว้ยค าถาม 12 ค าถาม ซ่ึงครอบคลุมเก่ียวกบัปริมาณของงานท่ี
ท าการสอบบญัชี ภาพลกัษณ์และช่ือเสียงของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  ค่านิยมของบริษทัท่ีไปใช้ในการ
บริการสอบบญัชี ระยะเวลาท่ีใชใ้นการสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ความมีจิตส านึกท่ีดีของ
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในการปฏิบติัการ การให้บริการอ่ืนของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตนอกเหนือจากการ
สอบบญัชีเช่นการบริการการวางแผนภาษีเป็นตน้ การใหค้  าแนะน าในงานทางดา้นการบญัชีเพิ่มข้ึนอยา่ง
ต่อเน่ืองจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  การติดตามผลการด าเนินงานจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตภายหลงั
การให้บริการ การเป็นผูท่ี้มีความรู้และปฏิบติังานอย่างซ่ือสัตย์ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  การมี
ประสบการณ์ในการปฏิบติังานตามมาตรฐานวิชาชีพและสามารถเพิ่มคุณค่าต่อวิชาชีพบญัชีของผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาต  ความเหมาะสมในคุณภาพของงานสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตและความมี
ช่ือเสียงความมัน่คงของบริษทัท่ีให้บริการการสอบบญัชี    ส าหรับปัจจยัส่วนบุคคลเป็นปัจจยัควบคุม
ประกอบไปดว้ย เพศ  อายุ ระดบัการศึกษาและประสบการณ์การสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
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เป็นค าถามเก่ียวกบัลกัษณะของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนัและในสภาพความ
คาดหวงัจากผูใ้ชบ้ริการ  

 
การวเิคราะห์ความเช่ือถือได้ของเคร่ืองมือทีใ่ช้วดัค่าตัวแปร 
  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึนมา สอบถามความรู้ทาง
วิชาชีพ ทกัษะทางวิชาชีพ และคุณค่าทางวิชาชีพของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ท่ีมีผลต่อการด าเนินงาน 
ของผูใ้ชบ้ริการกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรม และกลุ่มเทคโนโลยีในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยทั้งใน
สภาพท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนัและในสภาพความคาดหวงัจากผูใ้ชบ้ริการ  ผูว้ิจยัไดท้ดสอบความเช่ือมัน่และ
ความเท่ียงตรงของค าถาม โดยการวดัค่าอ านาจจ าแนกด้วยวิธี Factor Analysis และค่าสัมประสิทธ์ิ
แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีครอนบาค (Cronbach)พบวา่ ตวัแปรมีระดบัความเช่ือมัน่และความ
เท่ียงตรงท่ียอมรับไดโ้ดยมีค่าอ านาจจ าแนกสอดคลอ้งกบั Nunnally(1978) ท่ีไดน้ าเสนอวา่การทดสอบ
ค่าอ านาจจ าแนกเกินกวา่ 0.4 เป็นค่าท่ียอมรับได ้ส าหรับค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ท่ี
ทดสอบไดมี้ค่าสัมประสิทธ์ิมากกวา่0.7 ซ่ึงเป็นค่าท่ียอมรับไดเ้ช่นกนัดงัน้ี 
    กลุ่มสินคา้อุตสาหกรรม ในสภาพท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนัของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตพบว่าตวัแปร
อิสระ- ด้านความรู้ทางวิชาชีพ ด้านทกัษะทางวิชาชีพและด้านคุณค่าทางวิชาชีพ มีค่าสัมประสิทธ์ิ
แอลฟาครอนบาค อยูร่ะหวา่ง 0.961 ถึง 0.978 ส าหรับการทดสอบตวัแปรตาม - การด าเนินงานมีค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบาค อยูร่ะหวา่ง 0.874  
  กลุ่มสินคา้อุตสาหกรรม ในสภาพความคาดหวงัผูส้อบบญัชีรับอนุญาตจากผูใ้ชบ้ริการ พบวา่ตวั
แปรอิสระ- ดา้นความรู้ทางวิชาชีพ ดา้นทกัษะทางวิชาชีพและดา้นคุณค่าทางวิชาชีพ มีค่าสัมประสิทธ์ิ
แอลฟาครอนบาค อยูร่ะหวา่ง 0.903 ถึง 0.967 ส าหรับการทดสอบตวัแปรตาม - การด าเนินงานมีค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบาค อยูร่ะหวา่ง 0.874  

กลุ่มเทคโนโลยี ในสภาพท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบนัของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต พบวา่ตวัแปรอิสระ- 
ดา้นความรู้ทางวิชาชีพ ดา้นทกัษะทางวิชาชีพและดา้นคุณค่าทางวิชาชีพ มีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอน
บาค อยูร่ะหว่าง 0.938 ถึง 0.980 ส าหรับการทดสอบตวัแปรตาม - การด าเนินงานมีค่าสัมประสิทธ์ิ
แอลฟาครอนบาค อยูร่ะหวา่ง 0.804 

กลุ่มเทคโนโลยีในสภาพความคาดหวงัผูส้อบบญัชีรับอนุญาตจากผูใ้ช้บริการ พบว่าตวัแปร
อิสระ- ด้านความรู้ทางวิชาชีพ ด้านทกัษะทางวิชาชีพและด้านคุณค่าทางวิชาชีพ มีค่าสัมประสิทธ์ิ
แอลฟาครอนบาค อยูร่ะหวา่ง 0.929 ถึง 0.982 ส าหรับการทดสอบตวัแปรตาม - การด าเนินงานมีค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบาค อยูร่ะหวา่ง 0.804  
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สถิติทีใ่ช้ในการวจัิย 
 ในการวจิยัคร้ังน้ีสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์เพื่อทดสอบขอ้สมมติฐานท่ีตั้งไวป้ระกอบดว้ย 1)การ
วิเคราะห์ขอ้มูลระดบัความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างเก่ียวกบั ความรู้ทางวิชาชีพ ทกัษะทางวิชาชีพและ
คุณค่าทางวชิาชีพโดยหาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานแลว้น ามาเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ 2)วิเคราะห์
ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร โดยใช้สูตรของเพียร์สัน( Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient) ท าด้วยโปรแกรมมีลิขสิทธ์และ3)วิเคราะห์ความแปรปรวนทดสอบความ
แตกต่างของค่าเฉล่ียความรู้ทางวิชาชีพ ทกัษะทางวิชาชีพ คุณค่าทางวิชาชีพและการด าเนินงานของ
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตจ าแนกตามคุณลกัษณะของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบั
การศึกษา และประสบการณ์การศึกษา 
สรุปผลการวจัิย 
  งานวิจยัน้ีใชก้ารวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของ Pearson Correlation Coefficientsแสดงให้
เห็นวา่ตวัแปรอิสระทุกตวัมีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตาม กลุ่มสินคา้อุตสาหกรรมในสภาพท่ีเป็นอยูใ่น
ปัจจุบนัของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีค่าVIF อยูร่ะหวา่ง3.671 - 8.941  และค่าสหสัมพนัธ์ของกลุ่มสินคา้
อุตสาหกรรมในสภาพท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนัของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอยูร่ะหวา่ง 0.300– 0.935 ท่ีระดบั
นยัส าคญัท่ี 0.01กลุ่มสินคา้อุตสาหกรรมในสภาพความคาดหวงัผูส้อบบญัชีรับอนุญาตจากผูใ้ชบ้ริการมี
ค่าVIF อยูร่ะหวา่ง1.086-3.779  และค่าสหสัมพนัธ์ของกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรมในสภาพความคาดหวงั
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตจากผูใ้ชบ้ริการอยูร่ะหวา่ง 0.243– 0.854 ท่ีระดบันยัส าคญัท่ี 0.01กลุ่มเทคโนโลยี
ในสภาพท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบนัของผูส้อบบญัชีอนุญาตมีค่าVIF อยู่ระหว่าง1.877 – 5.201 และค่า
สหสัมพนัธ์ของกลุ่มเทคโนโลยใีนสภาพท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนัของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตระหวา่ง 0.396– 
0.893 ท่ีระดบันยัส าคญัท่ี 0.01  กลุ่มเทคโนโลยีในสภาพเป็นอยูใ่นปัจจุบนัของผูส้อบบญัชีอนุญาตมีค่า
VIF อยู่ระหวา่ง1.064 ถึง 6.056 และค่าสหสัมพนัธ์ของกลุ่มเทคโนโลยีในสภาพความคาดหวงัผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตจากผูใ้ชบ้ริการอยูร่ะหวา่ง 0.271– 0.911 ท่ีระดบันยัส าคญัท่ี 0.01 

ค่าVIF ทุกกลุ่มมีค่าน้อยกว่า 10 แสดงวา่ความสัมพนัธ์ระหว่างกนัของตวัแปรอิสระไม่ถึงขั้น
ก่อให้เกิดปัญหา Multicollinearity ซ่ึง Lee et al. (2000) เสนอวา่เม่ือค่า VIF ของตวัแปรอิสระนอ้ยกวา่ 
10 แสดงวา่ตวัแปรอิสระไม่มีความสัมพนัธ์กนั 

ดงันั้นจึงสรุปจากการวิเคราะห์สหสัมพนัธ์ได้ว่าตวัแปรอิสระมีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตาม 
และจากการทดสอบพบวา่ระหวา่งตวัแปรอิสระเองไม่มีความสัมพนัธ์กนั ดงัตารางขา้งล่างน้ี 
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ตารางที่ 1  การวิเคราะห์สหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระมีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตามในสภาพท่ี
เป็นอยูใ่นปัจจุบนัของ ผูส้อบบญัชี ของกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรม 

ตวัแปร Yoperatio Fknowledge Fskills Fvalue VIF 

Mean 2.851 4.026 3.999 4.285  
SD 0.348 0.860 0.808 0.815  
Yoperation      
Fknowledge 0.300***    8.941 
Fskills 0.340*** 0.935***   8.478 
Fvalue 0.443*** 0.843*** 0.834***  3.671 

*<0.10,**<0.05, <***0.0 

ตารางที ่2  การวเิคราะห์สหสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระมีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตามในสภาพความ
คาดหวงัผูส้อบ  บญัชีรับอนุญาตจากผูใ้ชบ้ริการของกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรม 

ตวัแปร Yoperatio Fknowledge Fskills Fvalue VIF 

Mean 2.851 4.155 4.306 4.429  
SD 0.348 0.815 0.693 0.624  
Yoperation      
Fknowledge -0.140    1.086 
Fskills 0.121 0.243**   3.698 
Fvalue 0.234*** 0.281*** 0.854***  3.779 

*<0.10,**<0.05, <***0.01 

ตารางที่ 3 การวิเคราะห์สหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระมีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตามในสภาพท่ี
เป็นอยูใ่นปัจจุบนัของผูส้อบบญัชีของกลุ่มเทคโนโลย ี

ตวัแปร Yoperatio Fknowledge Fskills Fvalue VIF 

Mean 2.632 3.940 3.999 4.180  
SD 0.497 0.916 0.868 0.989  
Yoperation      
Fknowledge 0.396***    1.877 
Fskills 0.628*** 0.662***   5.133 
Fvalue 0.616*** 0.668*** 0.893***  5.201 

*<0.10,**<0.05, <***0.01 
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ตารางที ่4  การวเิคราะห์สหสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระมีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตามในสภาพความ
คาดหวงัผูส้อบ      บญัชีรับอนุญาตจากผูใ้ชบ้ริการของกลุ่มเทคโนโลย ี

ตวัแปร Yoperatio Fknowledge Fskills Fvalue VIF 

Mean 2.632 4.167 4.439 4.337  
SD 0.497 0.754 0.728 0.808  
Yoperation      
Fknowledge 0.271**    1.064 
Fskills 0.491** 0.171   5.913 
Fvalue 0.703*** 0.228 0.911***  6.056 

*<0.10,**<0.05, <***0.01 

จากการศึกษาข้อมูลกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมและกลุ่มเทคโนโลยีในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยตามตวัอยา่งท่ีก าหนดไว ้สามารถสรุปตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้ดงัน้ี  

1.แบบสอบถามท่ีได้รับตอบกลบัมาจากกลุ่มตวัอย่างคือผูบ้ริหารฝ่ายบญัชีและการเงินของ
บริษทัท่ีสมบรูณ์มีจ านวนตวัอย่างทั้งส้ิน 157 บริษทั โดยกลุ่มตวัอย่างเป็นกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม
จ านวน 101 บริษทั คิดเป็นร้อยละ 64.33 รองลงมาเป็นกลุ่มเทคโนโลยี จ  านวน 56  บริษทั  คิดเป็นร้อย
ละ 35.67  โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง และมีอายุระหว่าง  41 – 50 ปี การศึกษา
ระดับสูงกว่าปริญญาตรี  มีประสบการณ์ในการท างานด้านบญัชีมากกว่า 15 ปี และส่วนใหญ่เป็น
ผูจ้ดัการบญัชี/ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

2.ผลการทดสอบสมมติฐาน เพศ อายุ ระดบัการศึกษาและประสบการณ์การสอบบญัชีของ
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแตกต่างกนั มีผลต่อการด าเนินงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของผูใ้ช้บริการ
ทางดา้นความรู้ทางวิชาชีพ ทกัษะทางวิชาชีพและคุณค่าทางวิชาชีพของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแตกต่าง
กนัซ่ึงสรุปตามตารางท่ี 5 และ6 
ตารางที่ 5  สรุปการทดสอบสมมติฐานปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการด าเนินงานของผูส้อบ

บญัชีรับอนุญาต    ทางด้านความรู้ทางวิชาชีพ ทกัษะทางวิชาชีพและคุณค่าทางวิชาชีพท่ี
แตกต่างกนั  อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 ของกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรมและกลุ่มเทคโนโลยี
ในสภาพท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั 
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ล าดบั ปัจจยัส่วนบุคคล 
ปัจจยัความรู้ทางวชิาชีพ ทกัษะทางวชิาชีพและคุณค่าทาง

วชิาชีพ 
ค่า t ค่าF ค่าsig<0.05* 

  1.ปัจจยัความรู้ทางวชิาชีพ    
1. อาย ุ มีความเข้าใจในงานด้านการจัดการบริหารองค์กรของ

กิจการ 
 22.006 0.000* 

2. ประสบการณ์ -สามารถส่ือสารขอ้มูลทางบญัชีตอบสนองความตอ้งการ
ของกิจการได ้

 7.739 0.001* 

3. เพศ -ติดตามข่าวสารและเหตุการณ์เก่ียวกบัตลาดเงิน ตลาดทุน
ของกลุ่มธุรกิจในตลาดหลกัทรัพย ์

0.009  0.000* 

4. ระดบัการศึกษา -มีความรู้เก่ียวกบัโปรแกรมส าเร็จรูปทางบญัชี -1.512  0.026* 
  2.ปัจจยัด้านทกัษะวชิาชีพ 

2.1การใช้เหตุผล 
   

1. อาย ุ สามารถวเิคราะห์ปัญหา สถานการณ์โดยใชเ้หตผุล ทฤษฏี 
ขอ้มูลเชิงประจกัษแ์ละตวัอยา่งประสบการณ์เพ่ือใหไ้ด้
ขอ้มูลท่ีเหมาะสม 

 22.231 0.000* 
2. ประสบการณ์  6.081 0.003* 
3. เพศ -0.22  0.001* 
4. ระดบัการศึกษา 0.469  0.000* 
  2.2.ทกัษะปฏิสัมพนัธ์    
1. อาย ุ ยอมรับฟังความคดิเห็นข้อเสนอแนะและตอบค าถาม  18.235 0.000* 
2. ประสบการณ์ -มีความรู้ เป็นผูน้ า กลา้คิด กลา้ท า กลา้เปล่ียนแปลง กลา้

ตดัสินใจบนพ้ืนฐานของความจริง 
 13.795 0.000* 

3. เพศ -มีเจตคติท่ีดีต่อเพ่ือนร่วมงาน -1.577  0.000* 
4. ระดบัการศึกษา -สามารถปฏิเสธการให้บริการส่ิงท่ีไม่ถูกต้องได้อย่าง

เหมาะสม 
0.009  0.000* 

  2.3 ทกัษะการส่ือสาร    
1. อาย ุ -จับประเด็นการฟัง การอ่าน การเขียนและสามารถ

ถ่ายทอดไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเกิดความเขา้ใจตรงกนั 
 23.105 0.000* 

2. เพศ -สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศมาเป็นเคร่ืองมือในการ
ท าบญัชีได ้

-1.683  0.000* 

3. ระดบัการศึกษา -จับประเด็นการฟัง การอ่าน การเขียนและสามารถ
ถ่ายทอดไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเกิดความเขา้ใจตรงกนั 

-1.547  0.009* 

  3.ปัจจยัคุณค่าทางวชิาชีพ    
1. อาย ุ -แสดงความคิด ความรู้สึกอยา่งเปิดเผยตรงไปตรงมา และ

ปฏิบติัตนใหส้อดคลอ้งกบัความคิดและค าพดูของตน 
 13.894 0.000* 

2. ประสบการณ์ มีวินัยในการท างานเช่นตรงต่อเวลามีความรับผิดชอบต่อ
งานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 5.100 0.000* 
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ล าดบั ปัจจยัส่วนบุคคล 
ปัจจยัความรู้ทางวชิาชีพ ทกัษะทางวชิาชีพและคุณค่าทาง

วชิาชีพ 
ค่า t ค่าF ค่าsig<0.05* 

3. เพศ - ปฏิบติัหนา้ท่ีโดยสุจริตและประพฤติตนตามจรรยาบรรณ 0.037  0.001* 
4. ระดบัการศึกษา -มีความเป็นอิสระในการท างาน 0.256  0.025* 

 

ตารางที่ 6  สรุปการทดสอบสมมติฐานปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการด าเนินงานของผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาต ทางด้านความรู้ทางวิชาชีพ ทักษะทางวิชาชีพและคุณค่าทางวิชาชีพท่ี
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 ของกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรมและกลุ่มเทคโนโลยีใน
สภาพความคาดหวงัจากผูใ้ชบ้ริการ 

 

 
ล าดบั 

 
ปัจจยัส่วนบุคคล 

ปัจจยัความรู้ทางวชิาชีพ ทกัษะทางวชิาชีพและคุณค่าทาง
วชิาชีพ 

 
ค่า t 

 
ค่าF 

 
ค่าsig<0.05* 

  1.ปัจจยัด้านความรู้ทางวชิาชีพ    
1. อาย ุ -สามารถส่ือสารขอ้มูลทางบญัชีตอบสนองความตอ้งการ

ของกิจการได ้
 9.872 0.000* 

2. ประสบการณ์ -มีความรอบรู้เก่ียวกบัโปรแกรมส าเร็จรูปทางบญัชี  8.448 0.000* 
3. เพศ -ติดตามข่าวสารและเหตุการณ์เก่ียวกบัตลาดเงิน ตลาดทุน

ของกลุ่มธุรกิจในตลาดหลกัทรัพย ์
0.243  0.001* 

4. ระดบัการศึกษา -มีความสามรถในการอ่านและแปลความหมายของขอ้มูล
ทางการบญัชีท่ีเป็นภาษาองักฤษไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

5.109  0.000* 

  2.ปัจจยัด้านทกัษะวชิาชีพ 
2.1การใช้เหตุผล 

   

1. ระดบัการศึกษา มีความคิดท่ีเป็นระบบพ้ืนฐานของขอ้เท็จจริงไดอ้ยา่ง
เหมาะสมกบัเวลา สถานท่ีและเหตุการณ์ 

3.033  0.000* 

  2.2 ด้านทกัษะปฏิสัมพนัธ์    
1. อาย ุ -มีเจตคติท่ีดีต่อเพ่ือนร่วมงาน  13.098 0.000* 
2. เพศ -มีความรู้ เป็นผูน้ า กลา้คิด กลา้ท า กลา้เปล่ียนแปลง กลา้

ตดัสินใจบนพ้ืนฐานของความจริง 
-1.524  0.000* 

3. ระดบัการศึกษา สามารถปฏิเสธการให้บริการส่ิงท่ีไม่ถูกต้องได้อย่าง
เหมาะสม 

2.267  0.000* 

  2.3 ทกัษะการส่ือสาร    
1. อาย ุ -จบัประเด็นการฟัง การอ่าน การเขียนและสามารถ

ถ่ายทอดไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเกิดความเขา้ใจตรงกนั 
 2.977 0.003* 

2. เพศ -สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศมาเป็นเคร่ืองมือในการ -3.571  0.000* 
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ล าดบั 

 
ปัจจยัส่วนบุคคล 

ปัจจยัความรู้ทางวชิาชีพ ทกัษะทางวชิาชีพและคุณค่าทาง
วชิาชีพ 

 
ค่า t 

 
ค่าF 

 
ค่าsig<0.05* 

ท าบญัชีได ้
3. ระดบัการศึกษา -สามารถใช ้Email ในการรับส่งขอ้มูล 4.020  0.000* 
  3. ปัจจยัด้านคุณค่าทางวชิาชีพ    
1. ประสบการณ์ -แสดงความคิด ความรู้สึกอยา่งเปิดเผยตรงไปตรงมา และ

ปฏิบติัตนใหส้อดคลอ้งกบัความคิดและค าพดูของตน 
7.994  0.000* 

2. ระดบัการศึกษา -มีความเป็นอิสระในการท างาน 2.077  0.001* 
3. เพศ -มีความเป็นอิสระในการท างาน -3.403  0.002* 

4. อาย ุ ปฏิบติังานท่ีค านึงถึงมรรยาททางบญัชี  10.528 0.000* 
 

จากตารางท่ี 5และ6พบวา่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษาและประสบการณ์การสอบบญัชีของผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตในสภาพท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบนัและในสภาพความคาดหวงัผูส้อบบญัชีรับอนุญาตจาก
ผูใ้ช้บริการแตกต่างกนั มีผลต่อการด าเนินงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทางดา้นความรู้ทางวิชาชีพ 
ทกัษะทางวิชาชีพและคุณค่าทางวิชาชีพของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 
0.05 ทั้งกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรมและกลุ่มเทคโนโลย ี
  ซ่ึงผูว้จิยัไดแ้สดงผลในตารางท่ี 5 และ 6เฉพาะเพศ อายุ ระดบัการศึกษาและประสบการณ์ของ
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแตกต่างกนัมีต่อผลการด าเนินงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทางดา้นความรู้ทาง
วิชาชีพ ทกัษะทางวิชาชีพและคุณค่าทางวิชาชีพท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัมากท่ีสุดเช่นในสภาพท่ี
เป็นอยูใ่นปัจจุบนัอายขุองผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีแตกต่างกนัมีต่อผลการด าเนินงานของผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตดา้นความรู้ทางวชิาชีพเก่ียวกบัผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีความเขา้ใจในงานดา้นการจดัการบริหาร
องคก์รของกิจการแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัมากท่ีสุด ส่วนในสภาพความคาดหวงัจากผูใ้ชบ้ริการอายุ
ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแตกต่างกนัผูส้อบบญัชีรับอนุญาตสามารถส่ือสารขอ้มูลทางบญัชีตอบสนอง
ความตอ้งการของกิจการไดแ้ตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัมากท่ีสุด เป็นตน้ 
      ดงันั้นจึงสรุปไดว้า่ผลการด าเนินงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแตกต่างกนัข้ึนอยู่กบัเพศ อาย ุ
ระดบัการศึกษาและประสบการณ์การสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรม
1)ทางดา้นความรู้ทางวิชาชีพเก่ียวกบัผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีความเขา้ใจในงานดา้นการจดัการบริหาร
องค์กรของกิจการ    สามารถเลือกรูปแบบในการน าเสนอขอ้มูลทางบญัชีอย่างเหมาะสม    ติดตาม
ข่าวสารและเหตุการณ์เก่ียวกบัตลาดเงิน ตลาดทุนของกลุ่มธุรกิจในตลาดหลกัทรัพย์ และมีความรู้
เก่ียวกบัโปรแกรมส าเร็จรูปทางบญัชี2)ทางดา้นทกัษะทางวิชาชีพแบ่งเป็น 2.1)ทกัษะการใช้เหตุผล
เก่ียวกบัผูส้อบบญัชีรับอนุญาตสามารถวิเคราะห์ปัญหา สถานการณ์โดยใช้เหตุผล ทฤษฏี ขอ้มูลเชิง
ประจกัษแ์ละตวัอยา่งประสบการณ์เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีเหมาะสม  2.2 ) ทกัษะปฏิสัมพนัธ์เก่ียวกบัผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตยอมรับฟังความคิดเห็นขอ้เสนอแนะและตอบค าถาม  มีเจตคติท่ีดีต่อเพื่อนร่วมงาน    มี
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ความรู้ เป็นผูน้ า กล้าคิด กล้าท า กลา้เปล่ียนแปลง กล้าตดัสินใจบนพื้นฐานของความจริง    สามารถ
ปฏิเสธการให้บริการส่ิงท่ีไม่ถูกตอ้งได ้ อย่างเหมาะสม2.3)ทกัษะการส่ือสารเก่ียวกบัผูส้อบบญัชีจบั
ประเด็นการฟัง การอ่าน การเขียนและสามารถถ่ายทอดได้อย่างถูกตอ้งและเกิดความเข้าใจตรงกัน   
สามารถใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นเคร่ืองมือในการท าบญัชีได ้   สามารถใช ้Email ในการรับส่ง
ขอ้มูล 3) ดา้นคุณค่าทางวชิาชีพเก่ียวกบัแสดงความคิด ความรู้สึกอยา่งเปิดเผยตรงไปตรงมา และปฏิบติั
ตนให้สอดคลอ้งกบัความคิดและค าพูดของตน  มีวินยัในการท างานเช่นตรงต่อเวลามีความรับผิดชอบ
ต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย  มีความเป็นอิสระในการท างาน   ปฏิบติัหนา้ท่ีโดยสุจริตและประพฤติตนตาม
จรรยาบรรณ 
      ส่วนของกลุ่มเทคโนโลยี1) ทางดา้นความรู้วิชาชีพเก่ียวกบัผูส้อบบญัชีสามารถส่ือสารขอ้มูล
ทางบญัชีตอบสนองความตอ้งการของกิจการได้ มีความรอบรู้เก่ียวกบัโปรแกรมส าเร็จรูปทางบญัชี
ติดตามข่าวสารและเหตุการณ์เก่ียวกับตลาดเงิน ตลาดทุนของกลุ่มธุรกิจในตลาดหลักทรัพย์มี
ความสามารถในการอ่านและแปลความหมายของขอ้มูลทางการบญัชีท่ีเป็นภาษาองักฤษไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  
2) ทางดา้นทกัษะทางวชิาชีพแบ่งเป็น2.1)ทกัษะการใชเ้หตุผลเก่ียวกบัมีความคิดท่ีเป็นระบบพื้นฐานของ
ขอ้เท็จจริงไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัเวลา สถานท่ีและเหตุการณ์2)ทักษะปฏิสัมพนัธ์เก่ียวกบัมีเจตคติท่ีดีต่อ
เพื่อนร่วมงาน มีความรู้ เป็นผูน้ า กลา้คิด กลา้ท า กลา้เปล่ียนแปลง กลา้ตดัสินใจบนพื้นฐานของความ
จริง   สามารถปฏิเสธการให้บริการส่ิงท่ีไม่ถูกตอ้งไดอ้ย่างเหมาะสม 2.3)ทกัษะการส่ือสารเก่ีย;กบัการ
จบัประเด็นการฟัง การอ่าน การเขียนและสามารถถ่ายทอดไดอ้ย่างถูกตอ้งและเกิดความเขา้ใจตรงกนั    
สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศมาเป็นเคร่ืองมือในการท าบญัชีได ้และสามารถใช ้Email ในการรับส่ง
ขอ้มูล3)ดา้นคุณค่าทางวิชาชีพเก่ียวกบัแสดงความคิด ความรู้สึกอยา่งเปิดเผยตรงไปตรงมา และปฏิบติั
ตนให้สอดคล้องกบัความคิดและค าพูดของตนและมีความเป็นอิสระในการท างานและปฏิบติังานท่ี
ค านึงถึงมรรยาททางบญัชี 
การอภิปรายผล 

 ผลการวิจยัน้ีแสดงผลการศึกษาท่ีน่าสนใจว่าในสภาพท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบนัของผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตและในสภาพความคาดหวงัผูส้อบบญัชีรับอนญาตจากผูใ้ช้บริการของกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรม
และกลุ่มเทคโนโลยีไดใ้ห้ความส าคญักบัผลการด าเนินงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตว่าข้ึนอยู่กบัเพศ 
อายุ ระดบัการศึกษาและประสบการณ์การสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทางด้านความรู้ทาง
วิชาชีพ ทกัษะทางวิชาชีพและคุณค่าทางวิชาชีพของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตซ่ึงมีอิทธิพลในเชิงบวกต่อ
การด าเนินงานท่ีท าใหผู้ใ้ชบ้ริการผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเกิดความเช่ือมัน่ การยอมรับและความผกูพนักบั
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต โดยผลงานวิจยัในคร้ังน้ีจะสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัท่ีใกลเ้คียงกบังานวิจยัเร่ือง”
ผลกระทบของความรู้ ความสามารถทางบญัชีและประสบการณ์ดา้นการสอบบญัชี”  ของชพัวิชญ ์ ค า
ภิรมย์(2554)พบว่า“ความรู้ความสามารถทางบญัชี ทักษะทางวิชาชีพ ความรู้ทางวิ ชาชีพ เจตคติมี
ความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความส าเร็จในการท างานโดยรวมและประสบการณ์ ดา้นการสอบบญัชี ดา้น
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การปฏิบติังานสอบบญัชีและดา้นปฏิบติังานอ่ืนๆมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความส าเร็จในการท างาน
โดยรวม”  
     นอกจากนั้นปัจจยัส่วนบุคคลของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแตกต่างกนัมีต่อผลการด าเนินงานของ
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทางดา้นความรู้ทางวิชาชีพ ทกัษะทางวิชาชีพและคุณค่าทางวิชาชีพแตกต่างกนัมี
ผลต่อการด าเนินงานของผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตยงัสอดคล้องกับงานวิจัยของ บวรลักษณ์ เงินมา
(2554)เร่ือง “คุณลกัษณะของบณัฑิตสาขาวิชาการบญัชีในความตอ้งการของสถานประกอบการในเขต
จงัหวดัเพชรบูรณ์” พบว่า  “คุณลกัษณะของบณัฑิตสาขาวิชาการบญัชีด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ/ด้าน
คุณธรรมจริยธรรมมีระดบัความตอ้งการของสถานประกอบการในภาพรวมอยู่ในระดบัมากทีสุด ดา้น
ความรู้ ความสามารถทางการบญัชีและด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีระดบัความตอ้งการของ
สถานประกอบการในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และดา้นการใชภ้าษาต่างประเทศมีระดบัความตอ้งการ
ของสถานประกอบการในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง” ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ถา้ผูส้อบบญัชีไม่มีความรู้ทาง
วชิาชีพ  ทกัษะทางวชิาชีพ ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงาน ก็จะส่งผลท าใหผู้ส้อบบญัชีรับอนุญาตของธุรกิจนั้น
ขาดความเข้าใจในงานด้านการจัดการบริหารองค์กรของกิจการและสามารถส่ือข้อมูลทางบัญชี
ตอบสนองความตอ้งการของกิจการได ้รวมทั้งมีความรู้ เป็นผูน้ า กลา้คิด กลา้ท า กลา้เปล่ียนแปลง กลา้
ตดัสินใจบนพื้นฐานของความจริงเป็นตน้ 
      ยงัมีผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแตกต่างกนัข้ึนอยู่กบั
ปัจจยัส่วนบุคคลของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตซ่ึงพบว่า”ระดบัการศึกษามีความพร้อมทุกดา้นไดแ้ก่ดา้น
วชิาชีพ ดา้นภาษา กฎหมายและดา้นเทคโนโลย(ีนฤมล สุมรรคา,2554)  ความรู้ความสามารถ ดา้นความรู้
ในวิชาชีพด้านทกัษะทางวิชาชีพ ด้านคุณค่าแห่งวิชาชีพแตกต่างกันมีความสัมพนัธ์กับคุณลักษณะ
บรรษทัภิบาล(สุวรรณ หวงัเจริญเดช,2548)  
       ผลการวิจยัปัจจยัส่วนบุคคลของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแตกต่างกนัมีต่อผลการด าเนินงานของ
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทางดา้นความรู้ทางวิชาชีพ ทกัษะทางวิชาชีพและคุณค่าทางวิชาชีพแตกต่างกนัมี
ผลต่อการด าเนินงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตสอดคลอ้งกบังานวจิยัในต่างประเทศ Wooten (2003) ได้
รวบรวมปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณภาพของงานสอบบญัชีโดยอา้งอิงผลงานวิจยัของ De Angelo(1981) วา่การท่ี
ทรัพยากรมนุษยข์องส านักงานจะมีคุณภาพดีนั้นส่วนหน่ึงย่อมข้ึนอยู่กบัประสบการณ์การตรวจสอบ 
Carcello,Hermanson และ Mc Grath (1992) พบวา่งานตรวจสอบตอ้งมีความรู้ในเร่ืองการบญัชีและการ
สอบบญัชีเป็นอย่างดี มีส่วนร่วมในการปฏิบติังานตรวจสอบของผูส้อบบญัชี มีจรรยาบรรณ มีการ
ติดต่อส่ือสารระหว่างทีมงานกบัผูบ้ริหารของบริษทัผูรั้บการตรวจ และผูส้อบบญัชีตอ้งมีความรู้และ
ความเช่ียวชาญเก่ียวกบัธุรกิจท่ีตรวจสอบดงันั้นในสภาพท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนัของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
และในสภาพความคาดหวงัาผูใ้ช้บริการผูส้อบบัญชีรับอนุญาตของกลุ่มเทคโนโลยีจะเหมือนกัน 
กล่าวคือผลการด าเนินงานของผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตจะข้ึนอยู่กับเพศ อายุ ระดับการศึกษาและ
ประสบการณ์การสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทางด้านความรู้ทางวิชาชีพ  ด้านทกัษะทาง
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วชิาชีพและคุณค่าทางวชิาชีพมีความแตกต่างกนัจะส่งผลต่อการด าเนินงานของผูใ้ชบ้ริการท่ีจะท าให้เกิด
ความเช่ือมัน่ การยอมรับและความผกูพนักบัผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของผูใ้ชบ้ริการ  

 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวจัิยในอนาคตและประโยชน์ของงานวจัิย 
1. ข้อเสนอแนะจากผลงานวจัิยทีพ่บและประโยชน์ของงานวจัิยทีจ่ะน าไปใช้ 

ในงานวจิยัสะทอ้นใหเ้ห็นวา่ผลการด าเนินงานท่ีข้ึนอยูก่บั ปัจจยัส่วนบุคคล  ความรู้ทางวิชาชีพ 
ทกัษะทางวชิาชีพ และคุณค่าทางวชิาชีพของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแตกต่างกนันั้น ผูส้อบบญัชีสามารถ
น าไปบรูณาการในการพฒันาตนเองในการปฏิบติังานการสอบบญัชีให้เป็นท่ีเช่ือถือและยอมรับกนั
โดยทัว่ไป ดงันั้นหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิชาชีพควรตระหนกัและให้ความส าคญัในเร่ืองดงักล่าวใน
การช่วยกนัหาแนวทางท่ีจะพฒันาความรู้ทางวิชาชีพ ทกัษะทางวิชาชีพและคุณค่าทางวิชาชีพเพื่อสร้าง
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเป็นนกับญัชีมืออาชีพ และผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเองก็ตอ้งตระหนกัท่ีจะตอ้งเขา้
รับการอบรมให้มีความรู้ทางวิชาชีพ มีความรู้เก่ียวกบัธุรกิจและองค์กร กฏหมาย ภาษา เทคโนโลยี มี
ทกัษะเพื่อหาประสบการณ์  หาโอกาสเพิ่มระดบัการศึกษา เพื่อศึกษาอยา่งต่อเน่ืองเป็นตน้ ยกเวน้ความ
แตกต่างของอาย ุเพศ ไม่สามารถเปล่ียนแปลงไดเ้ท่านั้น 
2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวจัิยในอนาคต 
 ในการศึกษาวจิยัในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีให้บริการ
กับบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมและกลุ่ม
เทคโนโลยีเท่านั้นซ่ึงพบว่าผลการด าเนินงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตข้ึนอยู่กบัปัจจยัส่วนบุคคลท่ี
แตกต่างกันกบัความรู้ทางวิชาชีพ ทกัษะทางวิชาชีพและคุณค่าทางวิชาชีพแตกต่างกนัไม่ครบร้อย
เปอร์เซ็นต์อาจสะทอ้นให้เห็นว่าผลการด าเนินงานของผูส้อบบญัชีมิได้ข้ึนอยู่กับปัจจยัส่วนบุคคล 
ความรู้ทางวิชาชีพ ทกัษะทางวิชาชีพและคุณค่าทางวิชาชีพเท่านั้นแต่อาจมีปัจจยัอ่ืนท่ีมีผลกระทบต่อ
การด าเนินงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีแตกต่างกนั ผูท่ี้สนใจเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของผูส้อบ
บญัชีสามารถท่ีจะน าไปศึกษาต่อในปัจจยัดา้นอ่ืนท่ีอาจส่งผลต่อผลการด าเนินงานของผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตต่อไปเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีครบถว้นและตรงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุดในการพฒันาผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตใหเ้ป็นนกับญัชีมืออาชีพท่ียอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

ส าหรับในการท าวจิยัในอนาคตต่อไปอาจจะตอ้งท าการศึกษาในกลุ่มบริบทอ่ืนศึกษาถึงปัจจยัท่ี
ผลกระทบต่อการหมุนเวียนเปล่ียนผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยเป็นตน้ 
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ปัญหาการค านวณก าไรสุทธิเพือ่เสียภาษอีากร ตามมาตรา 65 ตรี 
 เร่ืองรายจ่ายต้องห้ามของผู้ประกอบการในจังหวดัระยอง 

THE PROBLEMS IN NET INCOME CALCULATION FOR CORPORATE TAX 
ACCORDING TO RULE 65 C REGARDING PROHIBITED EXPENSES OF 

ENTREPRENEURS IN RAYONGPROVINCE 
วาทณิ ีซ้ิมส่ือ 

ศักดิ์ชาย จันทร์เรือง 
จ านง หอมเจริญ 

 

บทคดัย่อ 
 การวจิยัคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมาย เพื่อวเิคราะห์ประเด็นปัญหาการค านวณภาษีอากรรวมถึงศึกษาถึง
ปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัส่วนธุรกิจ เก่ียวกบัการค านวณก าไรสุทธิเพื่อเสียภาษีอากรตามมาตรา 65 ตรี 
เร่ืองรายจ่ายตอ้งหา้ม แห่งประมวลรัษฎากร โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจยั ซ่ึงประชากร
ท่ีศึกษาคือกลุ่มประชากรท่ีเป็นผูท้  าบญัชีใหก้บัสถานประกอบการในจงัหวดัระยอง จ านวน 420 ราย  
 ผลการวิจยัพบวา่ ระดบัปัญหาปัญหาการค านวณภาษีอากรท่ีมีปัญหามากท่ีสุด 5 ล าดบัแรก
ไดแ้ก่ 1)มาตรา 65 ตรี (6) เป็นเร่ืองเก่ียวกบั (6ทวิ) ภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีช าระหรือพึงช าระ 2)มาตรา 65 ตรี 
(4) ค่ารับรองหรือค่าบริการส่วนท่ีไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดโดยกฎกระทรวง 3) มาตรา 65 ตรี
(20) รายจ่ายท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกบัท่ีระบุไวใ้น (1) ถึง (19) 4) มาตรา 65 ตรี (18) รายจ่ายซ่ึงผูจ่้าย
พิสูจน์ไม่ไดว้า่ใครเป็นผูรั้บ และ 5.มาตรา 65 ตรี (3) รายจ่ายอนัมีลกัษณะเป็นการส่วนตวั การให้โดย
เสน่หาผลการทดสอบสมมุติฐานทางดา้นปัจจยัส่วนบุคคลกบัประเด็นปัญหามีความแตกต่างกนัไดแ้ก่
อายุและประสบการณ์ โดยกลุ่มอายุ 20-30 ปี มีปัญหามากกว่ากลุ่มอายุ 41 ปีข้ึนไป และกลุ่มท่ีมี
ประสบการณ์การท างาน 5-10 มีปัญหามากกว่ากลุ่มท่ีมีประสบการณ์ 11-15 ปี แต่น้อยกว่ากลุ่มท่ีมี
ประสบการณ์การท างานมากกวา่ 15 ปีข้ึนไป ส่วนการทดสอบสมมุติฐานทางดา้นปัจจยัส่วนธุรกิจกบั
ประเด็นปัญหามีความแตกต่างกนัไดแ้ก่ ประเภทกิจการ ทุนจดทะเบียน และ สินทรัพยร์วม โดยประเภท
กิจการ บริษทัมหาชน จ ากดั และ ห้างหุ้นส่วน มีปัญหามากกวา่บริษทั จ ากดั ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 10
ลา้นบาทมีปัญหานอ้ยกวา่ ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 50 ลา้นบาท แต่มากกวา่ทุนจดทะเบียน 100 ลา้นบาท
ข้ึนไป ดา้นสินทรัพยร์วม สินทรัพยร์วมไม่เกิน 10 ลา้นบาท มีปัญหานอ้ยกวา่ สินทรัพยร์วมไม่เกิน 100 
ลา้นบาท และ ไม่เกิน 500 ลา้นบาทยกเวน้ปัจจยัดา้นยอดขายท่ีไม่แตกต่างกนั 
ค าส าคัญ:  รายจ่ายตอ้งหา้มมาตรา 65 ตรี/ การค านวณก าไรสุทธิเพื่อเสียภาษีนิติบุคคล 
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Abstract 
 This research has the objectives to analyze the problems in tax calculation and to study 
demographic factor and business factor about net income calculation for tax payment according to 
Rule 65 C regarding prohibited expenses of the Revenue Code.  Questionnaire is used as a research 
tool.  The samples  are  420 active accountants in Rayong.   
 This research finds five most severe problems are (1) Rule 65 C (6) about (6 Tawi) value 
added tax due, (2) Rule 65 C (4) reception expense or service charge not conforming to the rules set 
by the Ministry’s rules, (3) Rule 65C (20) expenses that are similar to those specified in (1) to (19), 
(4) Rule 65C (18) expenses that the payer cannot identify the recipient, and (5) Rule 65C (3) expenses 
that are personal in nature and passionate gifts.  Hypothesis testing on demographic factor reveals that 
people who are 20-30 years old have more problems than people who are 41 years old and older, 
moreover people who have 5-10 years of experience have lesser problems than people who have 11-
15 years of experience, but have fewer problems than people who have more than 15 years of 
experience.  Hypothesis testing on business factor reveals that public companies and partnerships 
have more problems than companies.  Businesses with no more than 10 million Baht in registered 
capital have fewer problems than those with no more than 50 million Baht in registered capital, but 
have more problems than those with 100 million Baht or more.  Businesses with no more than 10 
million Baht in total assets have fewer problems than those with no more than 100 million Baht in 
total assets and those with no more than 500 million Baht in total assets. 
KEYWORDS: PROHIBITED EXPENSES/ RULE 65 C/ NET INCOME CALCULATION / 

CORPORATE TAX 
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บทน า 
 การค านวณก าไรสุทธิเพื่อเสียภาษีอากรของนิติบุคคล ซ่ึงฐานภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลโดยทัว่ไป
ได้แก่ฐานก าไรสุทธิ (มีฐานอ่ืนอีก) ซ่ึงค านวณได้จากรายได้และรายจ่ายของกิจการท่ีเกิดข้ึนในรอบ
ระยะเวลาบญัชี (เท่ากบั 12 เดือน) ถา้ขาดทุนก็ไม่ตอ้งเสียภาษีเงินไดแ้ต่อยา่งใด ดงันั้นเพื่อให้การจดัเก็บ
ภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นไปตามนโยบายของรัฐและเพื่อป้องกันการหลีกเล่ียงภาษี กฎหมายจึงมี
ขอ้ก าหนดบางประการเก่ียวกบัการค านวณหาก าไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ท าให้เป็นตอ้งมี
การปรับปรุงก าไรสุทธิตามหลกัการบญัชีให้เป็นก าไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ก่อนน าก าไร
สุทธิดงักล่าวไปค านวณเสียภาษีตามอตัราท่ีก าหนดไว ้ (กลุ่มนกัวชิาการภาษีอากร, 2555, หนา้ 147) 
 ปัญหาเร่ืองรายจ่ายเป็นอีกปัญหาหน่ึงส าหรับผูป้ระกอบการในการค านวณก าไรสุทธิ ซ่ึงตาม
มาตรา 65 ตรี แห่งประมวลรัษฎากรซ่ึงมีขอ้ก าหนดรายจ่ายทางภาษีอากรไวว้่าตอ้งเป็นรายจ่ายไดไ้ม่
ตอ้งหา้ม จึงเกิดปัญหาวา่รายจ่ายใดเป็นรายจ่ายทางบญัชีได ้ร่ายจ่ายใดเป็นรายจ่ายทางบญัชีและทางภาษี
ได ้ นอกจากน้ีรายจ่ายทางภาษียงัเป็นรายจ่ายท่ีผูป้ระกอบการสามารถจะท าการลดรายจ่ายตรงส่วนน้ีลง
ไดบ้ริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเม่ือส้ินรอบระยะเวลาบญัชีมีหน้าท่ีตอ้งค านวณก าไรสุทธิเพื่อเสีย
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ในการค านวณก าไรสุทธิจะตอ้งน ารายไดห้กัออกจากรายจ่ายโดยใชเ้กณฑ์สิทธิตาม
ประมวลรัษฎากร ปัญหาของการน ารายจ่ายมาหกัออกจากรายไดต้ามประมวลรัษฎากรไดมี้การก าหนด
เง่ือนไขไวใ้นมาตรา 65 ทวิ และมาตรา 65 ตรี โดยเฉพาะอยา่งยิ่งรายจ่ายตอ้งห้ามตามมาตรา 65 ตรี ท่ี
กิจการส่วนมากมกัถูกสรรพากรประเมินเน่ืองจากเขา้ใจผิดในสาระส าคญัของกฎหมาย (สมเดช โรจน์คุ
รีเสถียร,2555)  
 ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาปัญหาการน ารายจ่ายท่ีไม่ถือเป็นรายจ่ายตามมาตรา 65 ตรี
แห่งประมวลรัษฎากรค านวณก าไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได ้และท าให้การค านวณก าไรสุทธิของกิจการ
นั้นไม่ถูกตอ้ง การศึกษาน้ีมุ่งเน้นในเขตจงัหวดัระยอง เน่ืองจากเป็นเขตพื้นท่ีอุตสาหกรรม และเป็น
แหล่งรายไดท่ี้มีการจดัเก็บภาษีในแต่ละปีจ านวนมาก การจดัท าบญัชีของผูป้ระกอบการซ่ึงเสียภาษีจาก
ฐานก าไรสุทธิ ซ่ึงผูว้ิจยัเห็นว่าผูป้ระกอบการจ าเป็นตอ้งมีความรู้ทั้งทางด้านบญัชีและทางด้านภาษี 
เพราะการจดัท าบญัชีตามมาตรฐานการบญัชีรับรองทัว่ไปจะตอ้งน าก าไรสุทธิตามหลกับญัชีมาปรับปรุง
ใหเ้ป็นก าไรสุทธิ    ทางภาษีตามหลกัเกณฑ์ในประมวลรัษฎากรและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงหลกัเกณฑ์
และวิธีการค านวณก าไรสุทธิตามหลักบญัชีและภาษีอากรก็มีความแตกต่างกนั ดังนั้นในการจดัท า
ค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ทางดา้นบญัชีผูป้ระกอบการตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัรายจ่ายนั้น ๆ วา่ควรจดัท าบญัชีให้ถูก
หลกัเกณฑ์ไดอ้ยา่งไร และมีความเขา้ใจในหลกัเกณฑ์การค านวณก าไรสุทธิทางภาษีเพื่อประโยชน์ต่อ
องคก์รธุรกิจของผูป้ระกอบการเองและองคก์รอ่ืน ๆ ต่อไป 
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วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1.  เพื่อวเิคราะห์ปัญหาการค านวณภาษีอากร ตามมาตรา 65 ตรี เร่ืองรายจ่ายตอ้งหา้ม 
ในการค านวณก าไรสุทธิเพื่อเสียภาษีอากรของผูป้ระกอบการในจงัหวดัระยอง 
 2.  เพื่อวเิคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัส่วนธุรกิจท่ีมีผลกระทบต่อปัญหาการค านวณ
ภาษีอากร ตามมาตรา 65 ตรี เร่ืองรายจ่ายตอ้งหา้มในการค านวณก าไรสุทธิเพื่อเสียภาษีอากรของ
ผูป้ระกอบการในจงัหวดัระยอง 
 
สมมติฐานในการวจัิย 
 สมมุติฐานท่ี 1  ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีประเด็นปัญหาเก่ียวกบัรายจ่ายตอ้งหา้มตาม
มาตรา 65 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร แตกต่างกนั 
 สมมุติฐานท่ี 2  ปัจจยัส่วนธุรกิจท่ีแตกต่างกนัมีประเด็นปัญหาเก่ียวกบัรายจ่ายตอ้งหา้มตาม
มาตรา 65 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร แตกต่างกนั 
 
กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากการวจัิย 
 1.  ทราบถึงประเด็นปัญหารายจ่ายตามมาตรา 65 ท่ีเป็นปัญหาส าหรับผูป้ระกอบการในเร่ือง
รายจ่ายตอ้งหา้ม ไม่ใหห้กัเป็นรายจ่าย ตอ้งน ามารวมค านวณก าไรสุทธิ  จะไดห้าทางแกไ้ข เพื่อใหก้าร
ปฏิบติัเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีกฎหมายก าหนดไว ้
 2.  หน่วยงานรัฐ และ เอกชน โดยเฉพาะในจงัหวดัระยอง ไดน้ าผลการศึกษาไปแกปั้ญหาใน
เร่ืองดงักล่าวร่วมกนั เพื่อก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อองคก์ร 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1.  อาย ุ
2.  การศึกษา 
3.  ประสบการณ์ 

ปัญหารายจ่ายตอ้งหา้มตามมาตรา 65 ตรี  
แห่งประมวลรัษฎากร (1)-(20) 

ปัจจัยส่วนธุรกจิ 
1.  ประเภทของกิจการ 
2.  ทุนจดทะเบียน 
3.  สินทรัพยร์วม DP
U



ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดการปรับปรุงก าไรทางบัญชีให้เป็นทางภาษีอากร 
 การปรับปรุงก าไรสุทธิเพือ่การรัษฎากร (อมรศกัด์ิ พงศพ์ศุตม,์2553 หนา้ 8-4) ในการค านวณ
ก าไรสุทธิ (Taxable profits and losses) เพื่อยืน่แบบ ภ.ง.ด. 50 บริษทั ฯ จะตอ้งท าการปรับปรุงก าไร
สุทธิทางบญัชีใหเ้ป็นก าไรสุทธิทางภาษีเฉพาะกรณีท่ีมี “ความแตกต่าง” อนัไดแ้ก่ 
 1.  ความแตกต่างดา้นรายไดก้ล่าวคือ รายไดท้างบญัชีในบางกรณีไม่ถือเป็นรายไดท้างภาษี 
ตวัอยา่งเช่น  
 2.  ความแตกต่างดา้นรายจ่ายรายจ่ายทางบญัชีในบางกรณีไม่สามารถน ามาหกัเป็นรายจ่ายใน
การค านวณก าไรสุทธิทางภาษี อาทิ รายจ่ายตอ้งห้าม ตามนัยมาตรา 65 ตรี (1)-(20) แห่งประมวล
รัษฎากรในทางตรงกนัขา้ม ในบางกรณีมิใช่เป็นรายจ่ายตามหลกัการบญัชี แต่กฎหมายภาษีให้ถือเป็น
รายจ่าย  
 3.  รายได/้ รายจ่ายเหล่ือมปีการรับรู้รายไดร้ายจ่ายตามหลกัการบญัชี จะตอ้งยึดถือหลกัเกณฑ์
ตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป (GAAP) ซ่ึงในบางกรณีจะแตกต่างจากจุดความรับผิด (Tax 
point) ของการค านวณรายได ้รายจ่ายทางภาษี  
ปัญหาทางบัญชีเกีย่วกบัภาษี 

 ส าหรับปัญหาทางบญัชี งานวิจยัพบวา่ปัญหาของผูท้  าบญัชีในจงัหวดัเชียงใหม่  ในดา้นภาษี
เงินไดนิ้ติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่มผลการศึกษาพบวา่ผูท้  าบญัชีมีปัญหาภาษีเงินได ้ นิติบุคคลในระดบั
ปานกลางโดยมีปัญหาสูงสุดในดา้นการรับรู้รายไดร้องลงมาเป็นปัญหาดา้นค่าใชจ่้ายและดา้นสินทรัพย์
หน้ีสินและส่วนของเจา้ของนอกจากน้ีผูท่ี้มีอายุนอ้ยจะมีปัญหามากกวา่ผูท่ี้มีอายุมากผูท้  าบญัชีท่ีมีระดบั
การศึกษาระดับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงมีระดับปัญหามากกว่าผู ้ท่ีมีระดับ
การศึกษาปริญญาตรีหรือปริญญาโทและผูท้  าบญัชีท่ีมี ประสบการณ์น้อยกวา่หรือเท่ากบั 5 ปีมีระดบั
ปัญหาสูงสุดรองลงมาเป็นผูท่ี้มีประสบการณ์6-10 ปี (จนัจิรา สันติชยัรัตน์,2549)นอกจากน้ีกนิษฐา รักษ์
บ ารุง (2550) ไดศึ้กษาเร่ืองปัญหาทางภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีเก่ียวกบัอตัราแลกเปล่ียน
เงินตราต่างประเทศ สรุปรวมปัญหาได ้ 4 ประเด็นดว้ยกนัคือ ประเด็นแรก เป็นปัญหาการไม่มีสภาพ
บงัคบัใชข้องมาตรา 79/4 (1) แห่งประมวลรัษฎากร ซ่ึงมีนอ้ยและมีปัญหาความไม่สอดคลอ้งของตวับท
กบัขอ้เท็จจริงในทางปฏิบติัของประเพณีทางการคา้อยู่มาก ท าให้ผูป้ระกอบการปฏิบติัไม่ได้ เพราะ
อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีออกใบก ากบัภาษี และวนัท่ีกรอกรายงานทางภาษีขายจะต่างจากวนัรับช าระ
เงินหรือวนัท่ีกฎหมายก าหนด 
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วธีิด าเนินการวจัิย 
  ในการศึกษาคร้ังน้ี ไดเ้ลือกกลุ่มประชากรโดยใชว้ิธีเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) 
เป็นผูท่ี้ท  าบญัชีให้กบัสถานประกอบการนั้น ๆ ในจงัหวดัระยอง จ านวน 420 ราย (รวมเก็บเพิ่มจากเดิม
อีก 5 เปอร์เซ็นต ์จากจ านวน 400 คน คิดเป็น 20 ราย) จากผูป้ระกอบการทั้งส้ินของจงัหวดัระยอง
จ านวน 6,490 ราย เคร่ืองมือท่ีใช้รวบรวมขอ้มูลคือแบบสอบถาม (Questionnaire) ผูศึ้กษาวิจยัท าการ
แจกแบบสอบถามโดยผา่นสรรพากรแต่ละทอ้งท่ีในจงัหวดัระยองโดยการขออนุญาตต่อสรรพากรเขต
ทอ้งท่ีนั้น ๆ ในการขอเก็บแบบสอบถามซ่ึงมี 8 พื้นท่ีดว้ยกนัไดแ้ก่ส านกังานสรรพากรพื้นท่ีสาขาบา้น
ฉางส านกังานสรรพากรพื้นท่ีสาขาบา้นค่ายส านกังานสรรพากรพื้นท่ีสาขาเมืองระยอง 1,2ส านกังาน
สรรพากรพื้นท่ีสาขาแกลงส านกังานสรรพากรพื้นท่ีสาขาเขาชะเมาส านกังานสรรพากรพื้นท่ีสาขาวงั
จนัทร์ส านกังานสรรพากรพื้นท่ีสาขานิคมพฒันา และส านกังานสรรพากรพื้นท่ีสาขาปลวกแดง  
สรุปผลการวจัิย 

ส่วนที่ 1  ผลการวเิคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้สอบแบบสอบถาม 
 ผลการวจิยัพบวา่ พนกังานท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศ หญิง จ านวน 307 คน คิดเป็น
ร้อยละ 73.10 เป็นเพศชายจ านวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 26.90 อายุของกลุ่มตวัอย่าง พบว่ามีอายุ
ระหว่าง 31-40 ปี มากท่ีสุด มีจ านวน 213 คนคิดเป็นร้อยละ 50.70 ระดบัการศึกษาของกลุ่มตวัอย่าง 
พบวา่มีระดบัการศึกษา ปริญญาตรีมีจ านวนมากท่ีสุด 326 คน คิดเป็นร้อยละ 77.60 ประสบการณ์ของ
กลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ประสบการณ์ในการท างานมากท่ีสุด คือ 11-15 ปี มีจ  านวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 
36.40  
 ส่วนที ่2 ผลการวเิคราะห์ปัจจัยส่วนทีเ่ป็นลกัษณะขององค์กรธุรกจิของผู้ประกอบการ 
 ผลการวจิยัพบวา่ ประเภทกิจการมากท่ีสุด เป็นบริษทัจ ากดั จ  านวน 316 บริษทั คิดเป็นร้อย
ละ 75.20 รองลงมาคือบริษทัมหาชน จ านวน 56 บริษทั คิดเป็นร้อยละ 13.30 นอ้ยสุดคือ หา้งหุน้ส่วน
จ ากดั จ  านวน 48 บริษทั คิดเป็นร้อยละ 11.40 
 ผลการวจิยัพบวา่ทุนจดทะเบียน มากท่ีสุดคือทุนจดทะเบียนไม่เกิน 10ลา้นบาท จ านวน 187 
บริษทั คิดเป็นร้อยละ 44.50 ยอดขายของกิจการมากท่ีสุดคือยอดขาย ไม่เกิน 100 ลา้นบาท จ านวน 185  
บริษทั คิดเป็นร้อยละ 44 สินทรัพยร์วมของกิจการ  มากท่ีสุดไม่เกิน 10 ลา้นบาท จ านวน 187 บริษทั คิด
เป็นร้อยละ 44.50  
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 ผลการวเิคราะห์และทดสอบเกีย่วกบัประเด็นปัญหาการค านวณก าไรสุทธิเพือ่เสียภาษีอากร 
ตามมาตรา 65 ตรี เร่ืองรายจ่ายต้องห้ามของผู้ประกอบการในจังหวดั 

 1.  พบวา่อายขุองประชากรตวัอยา่งท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อประเด็นปัญหาการค านวณก าไร
สุทธิเพื่อเสียภาษีอากร ตามมาตรา 65 ตรี เร่ืองรายจ่ายตอ้งหา้มของผูป้ระกอบการในจงัหวดัระยอง
ปัญหาโดยภาพรวมตามมาตราท่ี (1)-(20) แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.01 
 2.  พบวา่ระดบัการศึกษาของประชากรตวัอยา่งท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อประเด็นปัญหาการ
ค านวณก าไรสุทธิเพื่อเสียภาษีอากร ตามมาตรา 65 ตรี เร่ืองรายจ่ายตอ้งหา้มของผูป้ระกอบการใน
จงัหวดัระยองปัญหาโดยภาพรวมตามมาตราท่ี (1)-(20) ไม่แตกต่างกนั  

 3.  พบวา่ประสบการณ์ของประชากรตวัอยา่งท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อประเด็นปัญหาการค านวณ
ก าไรสุทธิเพื่อเสียภาษีอากร ตามมาตรา 65 ตรี เร่ืองรายจ่ายตอ้งหา้มของผูป้ระกอบการในจงัหวดัระยอง
โดยภาพรวมตามมาตราท่ี (1)-(20) แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.01 

 4.  พบวา่ประเภทกิจการของประชากรตวัอยา่งท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อประเด็นปัญหาการ
ค านวณก าไรสุทธิเพื่อเสียภาษีอากร ตามมาตรา 65 ตรี เร่ืองรายจ่ายตอ้งหา้มของผูป้ระกอบการใน
จงัหวดัระยองโดยภาพรวมตามมาตราท่ี (1)-(20) แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติเท่ากบั   0.01 

 5.  พบวา่ทุนจดทะเบียนของประชากรตวัอยา่งท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อประเด็นปัญหาการ
ค านวณก าไรสุทธิเพื่อเสียภาษีอากร ตามมาตรา 65 ตรี เร่ืองรายจ่ายตอ้งหา้มของผูป้ระกอบการใน
จงัหวดัระยองโดยภาพรวมตามมาตราท่ี (1)-(20) แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติเท่ากบั 0.01 

 6.  พบวา่ยอดขายของประชากรตวัอยา่งท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อประเด็นปัญหาการค านวณก าไร
สุทธิเพื่อเสียภาษีอากร ตามมาตรา 65 ตรี เร่ืองรายจ่ายตอ้งหา้มของผูป้ระกอบการในจงัหวดัระยอง
ปัญหาโดยภาพรวมตามมาตราท่ี (1)-(20) ไม่แตกต่างกนั 

 7.  พบวา่สินทรัพยร์วมของประชากรตวัอยา่งท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อประเด็นปัญหาการค านวณ
ก าไรสุทธิเพื่อเสียภาษีอากร ตามมาตรา 65 ตรี เร่ืองรายจ่ายตอ้งหา้มของผูป้ระกอบการในจงัหวดัระยอง
ปัญหาโดยภาพรวมตามมาตราท่ี (1)-(20) แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติเท่ากบั 0.01 
 
อภิปรายผล 
 รายจ่ายตอ้งห้ามของผูป้ระกอบการในจงัหวดัระยอง  ในภาพรวมประเด็นปัญหาท่ีพบอยูใ่น
ระดบันอ้ย ถึงปานกลาง และพบวา่มาตราท่ีมีปัญหามากท่ีสุด5 ล าดบัแรกไดแ้ก่1)มาตรา 65 ตรี (6) เป็น
เร่ืองเก่ียวกบั (6ทว)ิ ภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีช าระหรือพึงช าระ 2)มาตรา 65 ตรี (4) ค่ารับรองหรือค่าบริการส่วน
ท่ีไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดโดยกฎกระทรวง 3) มาตรา 65 ตรี(20) รายจ่ายท่ีมีลกัษณะท านอง
เดียวกบัท่ีระบุไวใ้น (1) ถึง (19) 4) มาตรา 65 ตรี (18) รายจ่ายซ่ึงผูจ่้ายพิสูจน์ไม่ไดว้า่ใครเป็นผูรั้บ และ 
5.มาตรา 65 ตรี (3) รายจ่ายอนัมีลกัษณะเป็นการส่วนตวั การให้โดยเสน่หาปัญหาท่ีเกิดข้ึนเกิดจาก
ผูป้ระกอบการมีความสับสนในประเด็นเก่ียวกบัภาษีมูลค่าเพิ่มจากค่ารับรองในส่วนท่ีเกินกฎหมาย
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ก าหนด หรือภาษีมูลค่าเพิ่มจากรายจ่ายอนัมีลกัษณะเป็นการส่วนตวั ซ่ึงถือเป็นรายจ่ายตอ้งห้าม ปัญหา
เร่ืองการน าภาษีมูลค่าเพิ่มมาเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการ และการบนัทึกค่าใชจ่้ายทั้งจ  านวน ท าให้เกิดการ
บนัทึกรายจ่ายมากเกินไปเน่ืองจากกฎหมายไม่ไดร้ะบุไวอ้ยา่งชดัเจน ท าให้ผูป้ระกอบการเขา้ใจผิด เป็น
ผลใหต้อ้งบวกกลบัในการค านวณก าไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเพิ่ม 
 จากการทดสอบสมมุติฐาน พบว่าอายุของประชากรตวัอย่างท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อประเด็น
ปัญหาการค านวณก าไรสุทธิเพื่อเสียภาษีอากร ตามมาตรา 65 ตรี เร่ืองรายจ่ายต้องห้ามของ
ผูป้ระกอบการในจงัหวดัระยองปัญหาโดยภาพรวมตามมาตราท่ี (1)-(20) แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติเท่ากบั 0.01กลุ่มอายุ  20-30 ปี มีปัญหามากท่ีสุด ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.70 กลุ่มรองลงมากลุ่มอาย ุ 
31-40 ปี ค่าเฉล่ียเท่ากบั2.53 กลุ่มอายุ 41-50 ปี ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.32 และ กลุ่มอายุ 51 ปีข้ึนไป ค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 1.96 ตามล าดบั แสดงให้เห็นวา่กลุ่มคนท่ีมีอายุนอ้ยกวา่ จะมีประเด็นปัญหามากกวา่กลุ่มท่ีมีอายุ
มาก สอดคล้องกบังานวิจยัของ จนัจิรา สันติชัยรัตน์ (2549) ได้ศึกษาเร่ือง ปัญหาของผูท้  าบญัชีใน
จงัหวดัเชียงใหม่ ในดา้นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่มผลการศึกษาพบว่าผูท้  าบญัชีมีปัญหา
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในระดบัปานกลางโดยมีปัญหาสูงสุดในดา้นการรับรู้รายไดร้องลงมาเป็นปัญหา
ดา้นค่าใชจ่้ายและดา้นสินทรัพยห์น้ีสินและส่วนของเจา้ของนอกจากน้ีผูท่ี้มีอายุนอ้ยจะมีปัญหามากกวา่
ผูท่ี้มีอายมุาก 

 ระดบัการศึกษาของประชากรตวัอยา่งท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อประเด็นปัญหาการค านวณก าไร
สุทธิเพื่อเสียภาษีอากร ตามมาตรา 65 ตรี เร่ืองรายจ่ายตอ้งหา้มของผูป้ระกอบการในจงัหวดัระยอง
ปัญหาโดยภาพรวมตามมาตราท่ี (1)-(20) ไม่แตกต่างกนั 

 ประสบการณ์ของประชากรตวัอย่างท่ีแตกต่างกนัมีต่อประเด็นปัญหาการค านวณก าไรสุทธิ
เพื่อเสียภาษีอากร ตามมาตรา 65 ตรี เร่ืองรายจ่ายตอ้งห้ามของผูป้ระกอบการในจงัหวดัระยองโดย
ภาพรวมตามมาตราท่ี (1)-(20) แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติเท่ากบั 0.01กลุ่มท่ีมีประสบการณ์
ท างานมากกวา่ 15 ปีข้ึนไป  มีปัญหามากท่ีสุด รองลง มาคือกลุ่มอายุ 5-10 ปี และล าดบัสุดทา้ยคือ กลุ่ม
อายุ 11-15 ปี ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของจนัจิรา สันติชยัรัตน์ (2549) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัญหาของผูท้  า
บญัชีในจงัหวดัเชียงใหม่ ในดา้นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่มผลการศึกษาพบวา่ผูท้  าบญัชีมี
ปัญหาภาษีเงินได ้ท่ีพบว่า ผูท้  าบญัชีท่ีมี ประสบการณ์น้อยกวา่หรือเท่ากบั 5 ปี มีระดบัปัญหาสูงสุด
รองลงมาเป็นผูท่ี้มีประสบการณ์ 6-10 ปี 
 ประเภทกิจการของประชากรตวัอย่างท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อประเด็นปัญหาการค านวณก าไร
สุทธิเพื่อเสียภาษีอากร ตามมาตรา 65 ตรี เร่ืองรายจ่ายตอ้งห้ามของผูป้ระกอบการในจงัหวดัระยองโดย
ภาพรวมตามมาตราท่ี (1)-(20) แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติเท่ากบั 0.01 กลุ่มห้างหุ้นส่วนจ ากดั 
มีปัญหามากท่ีสุด ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.76 รองลงมา บริษทัมหาชน  ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.69 และล าดบัสุดทา้ย 
บริษทัจ ากดั ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.38 กลุ่มห้างหุ้นส่วนจ ากดั มีปัญหามากท่ีสุด เน่ืองจากระเบียบวิธีการ
ปฏิบติังานหรือข้อบงัคบัในการปฏิบติังานอาจไม่ได้เคร่งครัดเท่ากบัระดับบริษทัจ ากดั หรือบริษทั
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มหาชนจ ากดัซ่ึงมีระเบียบแบบแผน วิธีการ นโยบายขององคก์รท่ีชดัเจน และตอ้งโปร่งใส  มีหลกัธรร
มาภิบาลในการด าเนินธุรกิจเพื่อผลประโยชน์ขององคก์รสูงสุด 
 ทุนจดทะเบียนของประชากรตวัอย่างท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อประเด็นปัญหาการค านวณก าไร
สุทธิเพื่อเสียภาษีอากร ตามมาตรา 65 ตรี เร่ืองรายจ่ายตอ้งห้ามของผูป้ระกอบการในจงัหวดัระยองโดย
ภาพรวมตามมาตราท่ี (1)-(20) แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติเท่ากบั 0.01**กลุ่มทุนจดทะเบียน
ไม่เกิน 50 ลา้นบาทมีปัญหามากท่ีสุด  ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.66 รองลงมาคือกลุ่มทุนจดทะเบียนไม่เกิน 10 
ลา้นบาท ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.35 ล าดบัสุดทา้ย กลุ่มทุนจดทะเบียนมากกวา่ 100 ลา้นบาท ค่าเฉล่ียเท่ากบั 
2.23 แสดงใหเ้ห็นวา่ กลุ่มทุนจดทะเบียนมากกวา่  100 ลา้นบาท มีปัญหานอ้ยสุด เพราะไดท้  าการศึกษา
ถึงหลกัเกณฑต่์าง ๆ มาเป็นอยา่งดี 
  สินทรัพยร์วมของประชากรตวัอยา่งท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อประเด็นปัญหาการค านวณก าไร
สุทธิเพื่อเสียภาษีอากร ตามมาตรา 65 ตรี เร่ืองรายจ่ายตอ้งห้ามของผูป้ระกอบการในจงัหวดัระยอง 
ปัญหาโดยภาพรวมตามมาตราท่ี (1)-(20)แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติเท่ากบั 0.01 โดยกลุ่ม
สินทรัพยร์วมไม่เกิน 500 ลา้นบาทมีปัญหามากท่ีสุด ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.86 รองลงคือกลุ่มสินทรัพย ์รวม
ไม่เกิน 100 ลา้นบาท ค่า เฉล่ียเท่ากบั 2.63 ล าดบัสุดทา้ย กลุ่มสินทรัพยร์วมไม่เกิน 10 ลา้นบาท ค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 2.24 ลา้นบาท การท่ีกลุ่มสินทรัพยร์วมไม่เกิน 500 ลา้นบาทมีปัญหามากท่ีสุด เน่ืองจากกิจการ
อาจจะมีการลงทุนในสินทรัพยเ์ป็นจ านวนมาก เช่น การซ้ือเคร่ืองจกัรมาใช้ในการผลิต การก่อสร้าง
อาคารท่ีท าการใหม่ของกิจการเอง ส่งผลใหปั้ญหาอาจมากข้ึนตามจ านวนของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน 
 
ข้อเสนอแนะ  
 1.  มาตรา 65 ตรี (6) (6 ทวิ) ภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีช าระหรือพึงช าระและภาษีซ้ือของบริษทัหรือ
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลท่ีเป็นผู ้ประกอบการจดทะเบียนเว้นแต่ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีซ้ือของ
ผูป้ระกอบการจดทะเบียนซ่ึงตอ้งเสียภาษีตามมาตรา 82/16 ภาษีซ้ือท่ีตอ้งห้ามน ามาหกัในการค านวณ
ภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 82/5 (4) หรือภาษีซ้ืออ่ืนตามท่ีก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกาจากปัญหา
ดงักล่าวในเร่ืองภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีตอ้งช าระ ผูป้ระกอบการตอ้งท าความเขา้ใจภาษีซ้ือท่ีตอ้งห้ามน ามา
ค านวณภาษี  
 2.  มาตรา 65  ตรี(4) ค่ารับรองหรือค่าบริการส่วนท่ีไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดโดย
กฎกระทรวง ดังนั้ น ค่ารับรองท่ีจะหักเป็นรายจ่ายได้ จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ก าหนดโดย
กฎกระทรวงฉบบัท่ี 143 (แกไ้ขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 222 ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิม 
ใน 2542 เป็นตน้ไป) การวางแผนภาษีค่ารับรองหรือค่าบริการให้สรรพากรยอมรับให้ถือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการค านวณก าไรสุทธิได้นั้น ควรจะมีการวางระบบควบคุมภายในของกิจการ ก าหนด
ระเบียบของค่ารับรองหรือค่าบริการไวแ้ละจะตอ้งมีหลกัฐานการจ่ายเงิน หรือพิสูจน์ได้ว่าผูรั้บเงินมี
ตวัตนจริง  
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 3.  มาตรา 65 ตรี(20) รายจ่ายท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกบัท่ีระบุไวใ้น (1) ถึง (19) ซ่ึงจะ
ก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา จะเน้นหนักไปเร่ืองของ พระราชกฤษฎีกาฉบบัท่ี 315 (รถยนต์นั่ง) 
รถยนตน์ัง่หรือรถยนตโ์ดยสารท่ีมีท่ีนัง่ไม่เกิน 10 คน เป็นรถยนตต์อ้งห้ามท่ีประมวลรัษฎากรไดมี้ขอ้
ห้ามในการค านวณค่าเส่ือมราคาจะค านวณจากตน้ทุนไม่เกิน 1 ล้านบาท หากเป็นการเช่าจะถือเป็น
รายจ่ายไดไ้ม่เกิน 36,000 บาทต่อเดือน ต่อคนั ภาษีอนัเกิดจากรถยนตน์ัง่หรือรถยนตโ์ดยสารท่ีมีท่ีนัง่ไม่
เกิน 10 คน ขอคืนไม่ไดต้อ้งถือเป็นตน้ทุน (กรณีซ้ือ) หรือถือเป็นค่าใชจ่้าย (กรณีเช่า) กรณีจ่ายค่าใชจ่้าย
ต่างๆ ส่ิงท่ีกิจการจะตอ้งระมดัระวงัคือหากกิจการตอ้งการซ้ือหลายคนักิจการควรวางแผนภาษี โดยการ
ตั้งกิจการข้ึนมาใหม่เพื่อให้เช่าจะท าให้กิจการไดรั้บประโยชน์จากการใชร้ถยนตน์ัง่ กิจการท่ีตั้งข้ึนมา
ใหม่เพื่อใหเ้ช่ารถยนตก์็ยงัสามารถหกัค่าเส่ือมราคาได ้
  4.  มาตรา 65 ตรี(18) รายจ่ายซ่ึงผูจ่้ายพิสูจน์ไม่ไดว้า่ใครเป็นผูรั้บส าหรับเอกสารรายจ่ายท่ี
ไม่สามารพิสูจน์ไดว้่าใครเป็นผูรั้บ ในการจดัท าบญัชีของทุกกิจการ ผูป้ระกอบการควรมีการก าหนด
ระบบการควบคุมภายใน เพื่อป้องกนัการทุจริต หรือความผดิพลาด  
  5.  มาตรา 65 ตรี (3) รายจ่ายอนัมีลกัษณะเป็นการส่วนตวัการให้โดยเสน่หาหรือการกุศล
ควรพิจารณาแยกใหเ้ด่นชดัวา่อยา่งไรจึงจะถือวา่เป็นรายจ่ายอนัมีลกัษณะเป็นการส่วนตวั หลีกเล่ียงการ
จ่ายค่าใช้จ่ายส่วนตวัหรือโดยเสน่หารายจ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการควรจะตอ้งมีระเบียบก าหนดวิธีการ
เบิกจ่าย การอนุมติั แบะการเบิกจ่ายจะตอ้งระบุวตัถุประสงค์อย่างชัดเจนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบ
กิจการ ไม่ใช่เร่ืองส่วนตวั 
ข้อแนะน าในการท าวจัิยคร้ังต่อไป 
 ควรศึกษาถึงตวัแปรอ่ืนท่ีเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อประเด็นปัญหาเก่ียวกับรายจ่ายตอ้งห้ามตาม
มาตรา 65 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร เช่น สภาพแวดล้อมทางสังคม ความมัน่คงทางด้านเศรษฐกิจ 
การเมือง เพื่อจะไดค้รอบคลุมปัญหาและสามารถน าผลการวจิยัไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุดได ้
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พฤติกรรมของการใช้น า้มันมะพร้าวในสปป.ลาว 
Behavior Trends b to coconut oil business in the PDR.Loas) 

 
ชฎารัตน์ ศรีสุข 

 

บทคัดย่อ 
  ในการวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมของการใช้น ้ ามนัมะพร้าว โดยเป็น
การเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามกบัประชากรทัว่ไปท่ีอาศยัอยู่นครหลวงเวียง
จนัทร์ สปป.ลาว จ านวน 350 ชุด โดยการสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก (Convenience Sampling) รวมถึงท า
การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กบัเจา้หนา้ท่ีภาครัฐ จ านวน 6 คนและคู่คา้ทางธุรกิจจ านวน 1 
คนแลว้น าขอ้มูลมาวิเคราะห์ในเชิงพรรณนา โดยใช้ค่าความถ่ี,ร้อยละ และท าการวิเคราะห์ขอ้มูลโดย
ทดสอบสมมุติฐานโดยใชส้ถิติ One-Way Anova F-test เพื่อทดสอบความแตกต่างของตวัแปร และ สถิติ 
Binary Logistic  Regression เพื่อความมีอิทธิพลของตวัแปรซ่ึงได ้
 ผลการวจิยัโดยสรุป คือ ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลพฤติกรรมของผูบ้ริโภค พบวา่ สถานภาพและ
อายสุ่งผลต่อระดบัของผลิตภณัฑ ์ดา้นผลิตภณัฑห์ลกัอาชีพส่งผลต่อระดบัของผลิตภณัฑ์ ดา้นรูปลกัษณ์
ผลิตภณัฑด์า้นผลิตภณัฑท่ี์คาดหวงัและดา้นศกัยภาพของผลิตภณัฑ์รายไดส่้งผลต่อระดบัของผลิตภณัฑ ์
ดา้นส่วนควบผลิตภณัฑแ์ละดา้นผลิตภณัฑท่ี์คาดหวงัระดบัการศึกษาส่งผลต่อระดบัของผลิตภณัฑ์ ดา้น
ศกัยภาพของผลิตภณัฑ์ และการให้ความส าคญักบัระดบัของผลิตภณัฑ์ ดา้นผลิตภณัฑ์หลกัและ ดา้น
ศกัยภาพของผลิตภณัฑ ์ แตกต่างกนัตามประสบการณ์ในการใชน้ ้ามนัมะพร้าว ในเชิงผกผนักนั 
 
ค าส าคัญ: ธุรกิจขายปลีก,ธุรกิจขายส่ง,แนวโนม้,น ้ามนัมะพร้าว 
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Abstract 
This study attempted to study consuming behavior of coconut oil.This quantitative study collected the 
data from general residents residing in Vientiane using 350 copies of questionnairesin the Lao 
People's Democratic Republic (Lao PDR). The subjects were selected using convenience sampling 
technique. In addition, in-depth interviews were administered with six government officers and one 
business partner. The data were analyzed to find frequency, percentage as well as One-Way Anova F-
test to test the hypothesis when the variables were different and Binary Logistic  Regression to study 
the influence of variables.  

The findings from consumers' behavior revealed that marital status and age influenced to the 
levels of products on core products. Occupation influenced to the levels of products on tangible 
products, expected products and potential products.  Monthly income impacted on the levels of 
products onaugmented product and expected products.  The education level affected to the levels of 
products on both potential products. The levels of products on core products and potential product 
were different according to experience in using coconut oil inversely.  
KEYWORDS: RETAIL BUSINESS/ WHOLESALE BUSINESS/ TRENDS/ COCONUT OIL 
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บทน า 
 เน่ืองจากการกา้วเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ ASEAN Economic Community (AEC) 
อย่างเต็มรูปแบบ เป็นการเอ้ือให้เศรษฐกิจของสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ มีความเช่ือมโยงกนัมาก
ข้ึนในดา้นเศรษฐกิจ การคา้ การลงทุน สังคม และประชากร (กองบรรณาธิการ SME Thailand, 2555) 

สาธารณรัฐประชาชนลาวเป็นประเทศท่ีมีชายแดนติดกบัประเทศไทย มีวฒันธรรมท่ีคลา้ยคลึง
กนั รวมถึงยงัสามารถส่ือสารกนัรู้เร่ืองโดยไม่ตอ้งใชล่้ามแปล นอกจากน้ีแลว้โดยพื้นฐานคนลาวเป็นคน
รักสวยรักงาม โดยเฉพาะกลุ่มวยัรุ่นท่ีไดรั้บอิทธิพลจากส่ือโทรทศัน์ของไทย จึงท าให้คนลาวมีความ
ไวว้างใจในผลิตภณัฑเ์สริมความงามท่ีผลิตจากประเทศไทย 
จากอตัราการเติบโตทางการคา้ระหว่างประเทศไทย กบั สปป. ลาว ถือว่ามีการเติบโตอย่างต่อเน่ือง 
แสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ทางดา้นการคา้ท่ีดีต่อกนั มูลค่าการส่งออกมีอตัราสูงกว่ามูลค่าการน าเขา้
สินค้าถือว่าไทยได้ดุลการค้า  และเม่ือดูจากสถิติของหมวดการค้าแล้วจะเห็นว่าสินค้าในหมวด
ผลิตภณัฑ์ดา้นความงาม (เคร่ืองส าอาง สบู่ และผลิตภณัฑ์รักษาผิว) แมว้่าจะมีอตัราการขยายตวัจะไม่
มากนกั แต่ถือว่าอยูเ่ป็นหมวดสินคา้ท่ีน่าสนใจ แสดงให้เห็นว่ายงัมีคนลาวท่ีใส่ใจในการดูแลสุขภาพ
ผิวพรรณอยู่ เพราะโดยพื้นฐานแลว้คนลาวเป็นคนรักสวยรักงาม โดยเฉพาะกลุ่มวยัรุ่นท่ีไดรั้บอิทธิพล
จากส่ือโฆษณาของไทย ท าใหว้ยัรุ่นชาวลาวมีความไวว้างใจในการใชผ้ลิตภณัฑเ์สริมความงามจากไทย 
 ในส่วนของตลาดคา้ปลีกคา้ส่งในประเทศลาว มีการเติบโตพอสมควร ซ่ึงในปี 2553 มีมูลค่าอยู่
ท่ี 44,000 ลา้นบาท และขณะน้ีในนครหลวงเวียงจนัทร์ก าลงัมีโครงการก่อสร้างศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่ 
เช่น โครงการรีกลัป์เมกะมอลล ์ซ่ึงเป็นการลงทุนจากประเทศจีนและสิงคโปร์ รวมถึงยงัมีบ๊ิกซีซูปเปอร์
เซนเตอร์ ก็ไดรั้บอนุญาตการลงทุนแลว้บริเวณศูนยก์ารคา้ตลาดเชา้ ดว้ยสัญญาเช่า 30 ปี (ศูนยว์ิจยัธุรกิจ
และเศรษฐกิจอีสาน,2555) 
 นอกจากน้ีภาคการเกษตรของสปป.ลาวยงัไม่ค่อยไดรั้บการพฒันามากนกั เกษตรกรลาวยงัเคย
ชินกบัการท าการเกษตรแบบยงัชีพ อิงธรรมชาติ ลงทุนนอ้ย (เอกจรินทร์ รอดเจริญ, 2556) จากขอ้มูล
ขา้งตน้บ่งบอกได้ว่า สปป.ลาว ยงัไม่ค่อยมีนวตักรรมใดๆในด้านการเกษตรแปรรูปมากนกั ผูว้ิจยัจึง
เล็งเห็นช่องวา่ง ท่ีจะใชน้วตักรรมการผลิตสินคา้เกษตรแปรรูปของไทยและส่งไปจ าหน่ายยงั สปป.ลาว 
เน่ืองจากลาวยงัไม่มีก าลงัผลิตมากเท่าประเทศไทย 
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ตารางท่ี 1-2 แสดงปริมาณการส่งออกน ้ามนัมะพร้าวไปยงั สปป.ลาว 
( พิกดัศุลกากร 15162021004 ) 

ปี มูลค่า (บาท) 
2551 723,285 
2552 3,030,265 
2553 4,149,592 
2554 5,625,874 
2555 6,176,196 

ท่ีมา : กรมศุลกากร (2557) 
 

 จากปริมาณการส่งออกน ้ ามนัมะพร้าวของไทยไปยงั สปป.ลาว ในภาพรวมถือว่ายงัเป็น
ผลิตภณัฑท่ี์ยงัคงไดรั้บความตอ้งการเพราะผลิตภณัฑ์น ้ ามนัมะพร้าว เป็นผลิตภณัฑ์เกษตรแปรรูปท่ีเป็น
สารตั้งตน้ในการผลิตครีมบ ารุงต่างๆ น ้ ามนัมะพร้าวจึงจดัอยู่ในประเภทสินคา้ดา้นสุขภาพและความ
สวยความงาม ซ่ึงประโยชน์ท่ีหลากหลายของน ้ ามนัมะพร้าว นั้นสามารถน ามารับประทานเพื่อช่วย
บรรเทาโรคต่างๆ สามารถน ามาหมกัผม นวดตวั เพื่อเพิ่มความชุ่มช่ืน น ้ ามนัมะพร้าวจึงมีความน่าสนใจ
ในการเขา้ไปตีตลาดลูกคา้ในกลุ่มผูรั้กสวยรักงาม และหนัมาใส่ใจเร่ืองสุขภาพ ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ี
จะศึกษาแนวโน้มในการท าธุรกิจน ้ ามนัมะพร้าว ในสปป.ลาว เพื่อทราบถึงกฎระเบียบและขอ้บงัคบั
ต่างๆ ของทางรัฐบาล สปป. ลาว ในการให้นกัลงทุนต่างชาติเขา้ไปลงทุน และขอ้มูลพื้นฐานในส่วน
ของผู ้บริโภคท่ีจะตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์น ้ ามันมะพร้าวจากไทย และเพื่อเ ป็นประโยชน์แก่
ผูป้ระกอบการและผูท่ี้สนใจ สามารถน าขอ้มูลไปช่วยในการตดัสินใจลงทุนในธุรกิจน้ีไดอี้กดว้ย 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 เพื่อศึกษาศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการใชน้ ้ามนัมะพร้าว 
  
ขอบเขตการวจัิย 
ขอบเขตดา้นประชากร 
 เก็บแบบสอบถามประชาชนทัว่ไปท่ีอาศยัอยู ่ในสปป.ลาว โดยการสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก 
(Convenience Sampling) จ านวน 400 ชุด 
ขอบเขตดา้นเวลา 
  การศึกษาคร้ังน้ีใชเ้วลาในการศึกษา ระหวา่ง 1เมษายนพ.ศ. 2557 ถึง 1 ตุลาคม พ.ศ.2558
ท าการเก็บแบบสอบถามระหวา่ง 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 ถึง 15พฤศจิกายน พ.ศ.2557 และสัมภาษณ์
ระหวา่งวนัท่ี 22 ธนัวาคม พ.ศ.2557 ถึง 23ธนัวาคม พ.ศ. 2557 

DP
U



 

 

 กรอบแนวคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีมา : Kotler, Philip (2003) 
 
สมมติฐานของการวจัิย 
 1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อระดบัของผลิตภณัฑแ์ตกต่างกนั 
 2. ระดบัของผลิตภณัฑท่ี์แตกต่างกนัส่งผลต่อประสบการณ์ในการใชน้ ้ามนัมะพร้าวแตกต่าง
กนั 

 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากการวจัิย 
 1. ท าใหท้ราบถึงกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่างๆ ในการท่ีจะเขา้ไปด าเนินธุรกิจใน สปป. ลาว 
 2. ผูป้ระกอบการหรือผูท่ี้สนใจลงทุนสามารถน าขอ้มูลไปเป็นแนวทางในการวางแผนการ
ลงทุนท าธุรกิจใน สปป.ลาว ได ้
 3. สามารถน าขอ้มูลไปวางแผนกลยทุธ์ทางการตลาดใน สปป.ลาว ได ้

 

วธีิด าเนินการวจัิย 

 ประชากรกลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ ประชากรทัว่ไปท่ีอาศยัอยูใ่น สปป.ลาว จ านวน 6,850,000 คน 
โดยสุ่มตวัอย่างตามสูตรค านวณหากลุ่มตวัอย่างแบบทราบจ านวนประชากรของ Taro Yamane ได้
จ  านวน 400คน ซ่ึงท าการสุ่มแบบบงัเอิญหรือตามความสะดวก (Convenience Sampling) 
 
 
 

ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ สถานภาพ อายุ
ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้

ระดบัของผลติภัณฑ์น า้มนัมะพร้าว 
- ผลิตภณัฑห์ลกั 

- รูปลกัษณ์ผลิตภณัฑ ์
- ผลิตภณัฑท่ี์คาดหวงั 
- ส่วนควบผลิตภณัฑ ์

- ศกัยภาพของผลิตภณัฑ ์

ประสบการณ์ในการใช้น า้มนัมะพร้าว 
- เคย 
- ไม่เคย 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 เชิงปริมาณผูว้ิจยัได้ท าการออกแบบแบบสอบถาม โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น3 ส่วน 
ไดแ้ก่1) ค าถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลเป็นค าถามให้เลือกตอบ2) ค าถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการ
บริโภคน ้ ามนัมะพร้าวเป็นค าถามให้เลือกตอบ 3) ค าถามเก่ียวกบัระดบัผลิตภณัฑ์น ้ ามนัมะพร้าวซ่ึงจะ
เป็นการวดัความคิดเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผลิตภณัฑ์น ้ ามนัมะพร้าว โดยค าถามเป็นลกัษณะ
ค าถามปลายปิด โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มูลประเภทอนัตรภาคชั้น (Interval Scale) มี 5 ระดบั 
 การวเิคราะห์ข้อมูล 
  น าแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์มาใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยประมวลผลดว้ยโปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS / PC  
 1. เชิงพรรณนา ในส่วนของแบบสอบถามตอนท่ี 1 และ 2 ใช้ค่าความถ่ีและค่าร้อยละ และใน
ส่วนของแบบสอบถามตอนท่ี 3ค านวณหาค่าคะแนนเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 2. เชิงอนุมาน เป็นการทดสอบสมมติฐานการวิจยั โดยใชส้ถิติ One-Way Anova F-test และ
สถิติ Binary Logistic  Regression  
 หลงัจากนั้นจึงน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลในรูปแบบตารางสรุปความ 
 
สรุปผลการวจัิย 
ด้านพฤติกรรมของผู้บริโภคในการใช้น า้มันมะพร้าว 
 ผูต้อบแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 66.29 
ดา้นสถานภาพมีสถานภาพโสดมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 79.43 ดา้นอายุมีช่วง 20-29 ปีมากท่ีสุด คิดเป็น
ร้อยละ 70.57 ดา้นระดบัการศึกษามีระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 80 ดา้นอาชีพมีอาชีพ
พนกังานบริษทัมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ42.29 ดา้นรายไดมี้รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001-20,000 บาทมาก
ท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 33.71 
 ผูต้อบแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมของการบริโภคน ้ามันมะพร้าวส่วนใหญ่ไม่เคยใช้
น ้ามนัมะพร้าว คิดเป็นร้อยละ 57.7 ส่วนใหญ่ไม่ทราบวา่น ้ามนัมะพร้าวมี 2 ประเภท คิดเป็นร้อยละ 74.6 
ส่วนใหญ่ยงัไม่ตัดสินใจเลือกบริโภคน ้ ามนัมะพร้าว คิดเป็นร้อยละ 70.6ส่วนใหญ่ทราบว่าน ้ ามัน
มะพร้าวมีประโยชน์ในดา้นการซึมเขา้สู่ผิวหนงั ช่วยบ ารุงผิวชุ่มช้ืน นุ่มนวลลดรอยเห่ียวยน่บนใบหนา้ 
ช่วยใหใ้บหนา้ใหอ่้อนวยั คิดเป็นร้อยละ 55.4 ผูต้อบแบบสอบถาม ทราบและไม่ทราบวา่น ้ ามนัมะพร้าว
มีประโยชน์ในด้านสามารถใช้บ ารุงเส้นผมให้ดกด า เงางามและช่วยขจดัรังแค คิดเป็นร้อยละ 50.0 
เท่ากนัส่วนใหญ่ไม่ทราบวา่น ้ามนัมะพร้าวมีประโยชน์ในดา้นช่วยสร้างภูมิคุม้กนัและป้องกนัโรคต่างๆ
ได้ เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคอว้น คิดเป็นร้อยละ 74.9ส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าน ้ ามนัมะพร้าวมี
ประโยชน์ในดา้นช่วยปรับสมดุลในระบบทางเดินอาหาร ลดแบคทีเรียในกระเพาะและล าไส้ คิดเป็น
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ร้อยละ 74.9ส่วนใหญ่ไม่ทราบวา่น ้ามนัมะพร้าวมีประโยชน์ในดา้นใชใ้นการบว้นปาก (Oil Pulling) คิด
เป็นร้อยละ 85.7  ผูท่ี้ตอบแบบสอบถาม มีความสนใจในน ้ ามนัมะพร้าว คิดเป็นร้อยละ60.6 ผูท่ี้ตอบ
แบบสอบถาม มีความเช่ือถือในน ้ ามนัมะพร้าวท่ีผลิตในประเทศไทยมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 52.6ผูท่ี้
ตอบแบบสอบถาม มีจุดประสงค์ในการใช้น ้ ามนัมะพร้าวในดา้นความสวยงาม อาทิ บ ารุงผม บ ารุงผิว
มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 59.7ผูท่ี้ตอบแบบสอบถาม ไดรั้บอิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือน ้ ามนัมะพร้าวจาก
การท่ีเพื่อนแนะน ามากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 38.9 ผูท่ี้ตอบแบบสอบถาม มีโอกาสในการตดัสินใจซ้ือ
น ้ ามนัมะพร้าวโดยการซ้ือเพื่อบริโภคเป็นประจ ามากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ  47.4 ผูท่ี้ตอบแบบสอบถาม 
สนใจท่ีจะซ้ือน ้ามนัมะพร้าวตามร้านคา้มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ  56.3 ผูท่ี้ตอบแบบสอบถาม สนใจท่ีจะ
ซ้ือน ้ามนัมะพร้าวท่ีขนาด 100ml = 120 บาท คิดเป็นร้อยละ  54.3 ผูท่ี้ตอบแบบสอบถาม ให้ความสนใจ

บรรจุภณัฑน์ ้ามนัมะพร้าว    มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 49.7 
 ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับของผลิตภัณฑ์ ในดา้นของผลิตภณัฑ์หลกั พบว่า โดยภาพรวม มี
ค่าเฉล่ีย เท่ากบั 3.83 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.874 คืออยูใ่นระดบัมาก 
 ดา้นรูปลกัษณ์ของผลิตภณัฑพ์บวา่ โดยภาพรวม มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 3.90 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) เท่ากับ 0.882 คืออยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาปัจจัยย่อยพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้
ความส าคญักบัเคร่ืองหมาย อ.ย. เป็นอนัดบัแรกโดย มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 4.27 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  อนัดบั
สองคือใหค้วามส าคญักบัเคร่ืองหมายมาตรฐาน ISO มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 4.12 อยูใ่นระดบัมาก อนัดบัสาม
คือให้ความส าคัญกับเคร่ืองหมาย GMP มีค่าเฉล่ีย เท่ากับ 3.99 อยู่ในระดับมาก อนัดับส่ีคือให้
ความส าคัญกับผลิตภัณฑ์ท่ีใช้งานได้ง่ายมีค่าเฉล่ีย เท่ากับ 3.93 อยู่ในระดับมาก อันดับห้าคือให้
ความส าคญักบัเคร่ืองหมายออแกนิค ค่าเฉล่ีย เท่ากบั 3.88 อยูใ่นระดบัมาก   อนัดบัหกคือให้ความส าคญั
กบัตรายีห่อ้ท่ีจดจ าง่ายค่าเฉล่ีย เท่ากบั 3.87 อยูใ่นระดบัมาก อนัดบัเจ็ดคือให้ความส าคญักบับรรจุภณัฑ์
หลายขนาดค่าเฉล่ีย เท่ากบั 3.83 อยูใ่นระดบัมาก อนัดบัแปดคือให้ความส าคญักบัเคร่ืองหมาย HALAL 
ค่าเฉล่ีย เท่ากบั 3.82 อยูใ่นระดบัมาก อนัดบัเกา้คือให้ความส าคญักบับรรจุภณัฑ์ท่ีมีเกลียวล๊อค ค่าเฉล่ีย 
เท่ากบั 3.69 อยู่ในระดบัมาก และอนัดบัสิบคือให้ความส าคญักบัรูปลกัษณ์ภายนอกท่ีแตกต่างค่าเฉล่ีย 
เท่ากบั 3.61 อยูใ่นระดบัมาก ตามล าดบั 
 ดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีคาดหวงั พบว่า โดยภาพรวม มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 3.785 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) เท่ากบั 0.811 คืออยู่ในระดบัมาก และเม่ือพิจารณาปัจจยัย่อยพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้
ความส าคญักบัผลิตภณัฑท่ี์มีราคาสูงแต่คุณภาพดี เป็นอนัดบัแรกโดย มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 3.86 อยูใ่นระดบั 
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มาก  อนัดบัสองคือให้ความส าคญักบัการคืนรูปของน ้ ามนัมะพร้าว มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 3.71 อยู่ในระดบั
มาก ตามล าดบั 
 ดา้นส่วนควบผลิตภณัฑ์ พบว่า โดยภาพรวม มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 4.01 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) เท่ากบั 0.922 คืออยู่ในระดบัมาก และเม่ือพิจารณาปัจจยัย่อยพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้
ความส าคญักบักิจกรรมส่งเสริมการตลาด เช่น โปรโมชัน่ซ้ือขนาด 1000 ml แถมขนาด 50 ml และให้
ความส าคญักบัการระบุรายละเอียดคุณภาพสินคา้เท่ากนั โดยมีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 4.01 อยู่ในระดบัมาก 
ตามล าดบั 
 ดา้นของศกัยภาพของผลิตภณัฑ ์พบวา่ โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 3.97 ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.963 คืออยูใ่นระดบัมาก 
 
ข้อมูลผลการทดสอบสมมุติฐานการวจัิย 
 การทดสอบความแตกต่างระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลของประชาชน สปป.ลาว กบัระดบัของ
ผลิตภณัฑ์ ด้านผลิตภัณฑ์หลัก(Core Benefit)พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลของประชาชน สปป.ลาว ดา้น
สถานภาพแตกต่างกนัส่งผลต่อระดบัของผลิตภณัฑ ์ดา้นผลิตภณัฑ์หลกัแตกต่างกนัดา้นอายุแตกต่างกนั
ส่งผลต่อระดับของผลิตภัณฑ์ด้านผลิตภัณฑ์หลักแตกต่างกันด้านรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ (Tangible 
Product) พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลของประชาชน สปป.ลาว ดา้นอาชีพแตกต่างกนัส่งผลต่อระดบัของ
ผลิตภณัฑ์ ดา้นรูปลกัษณ์ผลิตภณัฑ์แตกต่างกนัด้านผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง (Expected Product) พบว่า 
ปัจจยัส่วนบุคคลของประชาชน สปป.ลาว ดา้นอาชีพแตกต่างกนัส่งผลต่อระดบัของผลิตภณัฑ์ ด้าน
ผลิตภณัฑ์ท่ีคาดหวงัแตกต่างกนัดา้นรายไดแ้ตกต่างกนัส่งผลต่อระดบัของผลิตภณัฑ์ ดา้นผลิตภณัฑ์ท่ี
คาดหวงัแตกต่างกันด้านส่วนควบผลิตภัณฑ์ (Augmented product)พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลของ
ประชาชน สปป.ลาว ด้านรายได้แตกต่างกันส่งผลต่อระดับของผลิตภณัฑ์ ด้านส่วนควบผลิตภณัฑ์
แตกต่างกนัด้านศักยภาพของผลิตภัณฑ์ (Potential product) พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลของประชาชน 
สปป.ลาว ดา้นระดบัการศึกษาแตกต่างกนัส่งผลต่อระดบัของผลิตภณัฑ์ ดา้นศกัยภาพของผลิตภณัฑ์
แตกต่างกนัดา้นอาชีพแตกต่างกนัส่งผลต่อระดบัของผลิตภณัฑ ์ดา้นศกัยภาพของผลิตภณัฑ์แตกต่างกนั 
  การทดสอบความแตกต่างระหว่างระดบัของผลิตภณัฑ์กบัประสบการณ์ในการใช้น ้ ามนั
มะพร้าวพบว่า การให้ความส าคญักบัระดบัของผลิตภณัฑ์ ด้านผลิตภัณฑ์หลัก(Core Benefit)ค่า (B) 
เท่ากบั 1.320 และ ด้านศักยภาพของผลิตภัณฑ์ (Potential product)ค่า (B) เท่ากบั -0.414 แตกต่างกนั
ตามประสบการณ์ในการใชน้ ้ ามนัมะพร้าวในเชิงผกผนักนั การให้ความส าคญักบัระดบัของผลิตภณัฑ์
ด้านผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง (Expected Product) ด้านส่วนควบผลิตภัณฑ์ (Augmented product) ด้าน
ศักยภาพของผลติภัณฑ์ (Potential product) ไม่แตกต่างกนัตามประสบการณ์ในการใชน้ ้ามนัมะพร้าว 
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อภิปรายผล 
 ด้านพฤติกรรมของผู้บริโภคในการใช้น า้มันมะพร้าว 
  จากข้อมูลเบ้ืองต้นของผู ้ตอบแบบสอบถามพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลทางด้านระดับ
การศึกษานั้น มีระดบัการศึกษาปริญญาตรีมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ80 ของผูต้อบแบบสอบถาม มีราย 
10,001-20,000 บาทมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 33.7 ของผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงสอดคล้องกบั 
ตุย้วิไล พิลาค า (2553) ท่ีกล่าววา่ผูต้อบแบบสอบถามชาวลาวส่วนมากนั้นมีการศึกษาในระดบัปริญญา
ตรีมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 30 ของผูต้อบแบบสอบถาม และ ส่วนมากมีรายไดอ้ยูร่ะหวา่ง 15,000-20,000 
บาท 
  สถานภาพ เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อระดบัของผลิตภณัฑ์ ในดา้นผลิตภณัฑ์หลกั ท่ีเป็นเช่นน้ี
อาจเน่ืองมาจากคนท่ีมีสถานภาพแตกต่างกนั เช่น คนท่ีแต่งงานแลว้อาจจะค านึงถึงประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ
จากน ้ ามนัมะพร้าวมากกว่าคนโสดเน่ืองจากอาจมีสามีหรือลูกเป็นเป็นตวัแปรส าคญั ต่างจากคนโสดท่ี
มกัมุ่งใช้ประโยชน์ส่วนตวัเพียงผูเ้ดียวซ่ึงสอดคล้อง มานิต รัตนสุวรรณ (2553) ท่ีกล่าวว่า สถานภาพมี
ความส าคญัในการช่วยก าหนดกลุ่มลูกคา้เป้าหมายได้ดี  เช่น สภาวะสมรสก็มีส่วนในการตดัสินใจท่ี
เบ่ียงเบน คนโสด คนแต่งงานแลว้ คนท่ีแต่งงานใหม่เพิ่งมีลูก คนท่ีแต่งงานนานแล้วลูกโตแล้วหรือ
ครอบครัวอาวโุสท่ีอยูก่นัแบบสองคนตายาย คนท่ีเป็นหมา้ย ฯลฯ เหล่าน้ีมีผลต่อการตดัสินใจท่ีแตกต่าง
กนัทั้งส้ินและสอดคล้องกบัศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป์ (2555) ท่ีกล่าววา่สถานภาพเป็นสถานะท่ีบุคคลด ารง
อยู่และสามารถวดัความแตกต่างของบทบาทได้ เช่น ผูท่ี้มีบทบาทเป็นผูบ้ริหารกับผูจ้ ัดการจะมี
สถานภาพสูงกว่าพนกังาน โดยบุคคลในสังคมท่ีมีสถานภาพแตกต่างกนัจะมีพฤติกรรมการบริโภคท่ี
แตกต่างกนัดว้ย รวมถึงสอดคล้องกบัปณิศา มีจินดา (2554) ท่ีกล่าววา่ บุคคลจะเก่ียวขอ้งหลายกลุ่ม เช่น 
ครอบครัว กลุ่มอา้งอิง องคก์ร และสถาบนัต่างๆ โดยจะมีบทบาทและสถานภาพท่ีแตกต่างกนัในแต่ละ
กลุ่ม ซ่ึงบทบาทจะประกอบดว้ยกิจกรรมต่างๆ ท่ีบุคคลถูกคาดหวงัให้ปฏิบติั ข้ึนอยู่กบับุคคลรอบขา้ง 
ผูบ้ริโภคจึงมกัเลือกซ้ือสินคา้ท่ีส่ือถึงบทบาทและสถานะของตนเองในสังคม นกัการตลาดจะตอ้งทราบ
ว่าผลิตภณัฑ์หรือตรานั้นเหมาะส าหรับลูกคา้ท่ีอยู่ในบทบาทและสถานภาพใดแล้วส่ือสารให้ตรงกบั
กลุ่มเป้าหมาย 
  อายุ เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อระดบัของผลิตภณัฑ์ ในดา้นผลิตภณัฑ์หลกั เน่ืองจากเด็กวยัรุ่น
มกัจะค านึงถึงประโยชน์หลกัท่ีจะไดรั้บจากน ้ามนัมะพร้าวทางดา้นความสวยความงามเพราะเป็นวยัของ
การเร่ิมดูแลตวัเอง แต่ในคนท่ีมีช่วงอายุเลยวยัรุ่นไปแล้ว มกัจะมองสินคา้ท่ีให้คุณประโยชน์ในด้าน
สุขภาพมากกว่า ซ่ึงสอดคล้องกบั ชูชยั สมิทธิไกร (2553) ยงักล่าวในดา้นอายุของกลุ่มลูกคา้ว่า การท่ี
ผูบ้ริโภคมีความเปล่ียนแปลงเชิงพฒันาการ เช่น อายุมากข้ึน หรือร่างกายเติบโตข้ึน ยอ่มท าให้เกิดความ
ปรารถนาในส่ิงใหม่ๆ ท่ีเปล่ียนแปลงไปจากเดิมดว้ยและสอดคล้องกบัศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป์ (2555) ท่ี
กล่าวว่า อายุเป็นปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกับแต่ละช่วงเวลาตลอดชีวิตของลูกค้าท่ีมีความตอ้งการสินค้าท่ี
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แตกต่างกนั ยากท่ีจะปฏิเสธว่าไม่เคยจบัจ่ายซ้ือสินคา้เพื่อการบริโภค เพียงแต่จะมีความแตกต่างใน
พฤติกรรมการซ้ือสินคา้และบริการในช่วงอายท่ีุแตกต่างกนัเท่านั้น 
  อาชีพ เป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อระดับของผลิตภัณฑ์ ในด้านรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ซ่ึงจาก
ผลการวิจัยพบว่า ทุกๆอาชีพ ได้แก่ นักเรียน/นักศึกษา พนักงานบริษทั ธุรกิจส่วนตัว รับราชการ 
รัฐวิสาหกิจ ให้ความส าคญักบัรูปลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์มากกว่า คนท่ีประกอบอาชีพรับจา้งทัว่ไป อาจ
เน่ืองมาจากคนท่ีมีอาชีพท่ีเป็นหน้าเป็นตาแก่สังคม เช่นรับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ รวมถึงประกอบ
อาชีพธุรกิจส่วนตวั ในชีวิตประจ าวนัจะตอ้งพบเจอกบัคนมากหน้าหลายตา ท าให้การใชผ้ลิตภณัฑ์ท่ีมี
รูปลกัษณ์ท่ีดี จะส่งเสริมบุคลิคภาพได ้ซ่ึงสอดคล้องกบัท่ี ศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป์ (2555) กล่าววา่ อาชีพ
เป็นปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีความสอดคลอ้งเก่ียวเน่ืองกบับทบาทและสถานภาพของลูกคา้ นัน่คือ ลูกคา้ท่ีมี
อาชีพต่างกันจะมีการตัดสินใจซ้ือหรือบริโภคสินค้าท่ีแตกต่างกันตามอาชีพของตน ซ่ึงตรงกับท่ี 
คณาจารยภ์าควชิาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ (2555) กล่าววา่ บุคคลแต่ละสาขาอาชีพจะมีความจ าเป็น
และความตอ้งการในสินคา้และบริการท่ีต่างกนั แ ละสอดคล้องปณิศา มีจินดา (2554) กล่าวว่า อาชีพ
ของแต่ละบุคคลจะน าไปสู่ความจ าเป็นและความตอ้งการสินคา้ท่ีแตกต่างกนั นกัการตลาดจะตอ้งศึกษา
วา่สินคา้ของบริษทัเป็นท่ีตอ้งการของกลุ่มอาชีพใด เพื่อจดัเตรียมสินคา้ให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของกลุ่มเหล่าน้ีไดอ้ย่างเหมาะสม และสอดคล้องวิเชียร วิทยอุดม (2555) ไดก้ล่าววา่ รายละเอียดหรือ
รูปภาพตรงหีบห่อบรรจุอาจเป็นตวัช่วยการขาย บรรจุภณัฑ์ท่ีดีอาจเป็นตวัดึงดูดจากผูซ้ื้อ ทั้งหีบห่อและ
ฉลากอาจไดใ้หร้ายละเอียดส าคญัท่ีผูใ้ช้จะใชป้ระเมินสินคา้ได ้
  อาชีพ และรายได้ เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อระดบัของผลิตภณัฑ์ ในดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีคาดหวงั 
เน่ืองจาก อาชีพท่ีแตกต่างกันของผูบ้ริโภคท าให้ผูบ้ริโภคมีรายได้ท่ีแตกต่างกัน รวมถึงส่งผลให้
ผูบ้ริโภคมีก าลังในการซ้ือสินค้าท่ีแตกต่างกันด้วย จึงท าให้ผูท่ี้มีอาชีพแตกต่างกันจะคาดหวงัต่อ
ผลิตภณัฑแ์ตกต่างกนัออกไป เช่นนกัเรียน/นกัศึกษาอาจไม่คาดหวงักบัสินคา้มากนกั เน่ืองจากอ่อนไหว
ต่อราคาสินคา้ เพราะยงัไม่มีรายไดเ้ป็นของตนเอง ไม่เหมือนกบัคนท่ีประกอบอาชีพ ท่ีมีรายไดสู้งมกัจะ
มีแนวโนม้ใชสิ้นคา้ท่ีดีและมีคุณภาพแมว้า่จะราคาสูงก็ตาม ซ่ึงสอดคล้องกบั ศิริวรรณ เสรีรัตน์ ( 2550) 
ท่ีกล่าวว่าสถานภาพทางเศรษฐกิจของแต่ละบุคคลจะส่งผลต่อการเลือกสินคา้และบริการ ซ่ึงตอ้งมี
การศึกษาถึงแนวโน้มของรายได้ส่วนบุคคล เงินออม และอตัราดอกเบ้ีย นักการตลาดต้องสนใจใน
แนวโนม้ของรายไดส่้วนบุคคล เน่ืองจากรายไดมี้ผลต่ออ านาจการซ้ือ คนท่ีมีรายไดต้  ่าจะมุ่งซ้ือสินคา้ท่ี
จ  าเป็นต่อการครองชีพ และมีความไวต่อราคามาก ส่วนคนท่ีมีรายไดสู้งจะมุ่งซ้ือสินคา้ท่ีมีคุณภาพดีและ
ราคาสูง โดยเนน้ท่ีภาพพจน์ตราสินคา้เป็นหลกัและสอดคล้องกบั ปณิศา มีจินดา (2554) กล่าววา่ รายได้
ของผูบ้ริโภคเป็นตวัช้ีอ านาจซ้ือ ตามทฤษฎีอุปสงคต่์อรายได ้(Income demand) กล่าวว่า เม่ือบุคคลมี
รายไดม้ากข้ึนจะมีแนวโนม้ซ้ือสินคา้ในปริมาณท่ีมากข้ึนดว้ย ผูท่ี้มีรายไดต้  ่าจะซ้ือสินคา้ท่ีจ  าเป็นต่อการ
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ครองชีพ และมีความอ่อนไหวต่อราคามาก ส่วนคนท่ีมีรายไดสู้งจะซ้ือสินคา้ท่ีมีคุณภาพดี โดยเน้นท่ี
ภาพลกัษณ์ตราสินคา้เป็นหลกั 
  รายได้ เป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อระดับของผลิตภัณฑ์ ในด้านส่วนควบผลิตภัณฑ์ ซ่ึงจาก
ผลการวจิยั ผูท่ี้มีรายไดน้อ้ยมกัจะใหค้วามส าคญักบัส่วนควบผลิตภณัฑม์ากกวา่ผูท่ี้มีรายไดสู้ง เน่ืองจาก
คนท่ีมีรายไดน้อ้ยมกัจะมีก าลงัซ้ือต ่า จึงมีแนวโนม้ใหค้วามส าคญักบักิจกรรมส่งเสริมทางดา้นการตลาด
ของผลิตภณัฑ์ เช่น แจกฟรี ของแถม แต่คนท่ีมีก าลังซ้ือและรายได้สูงมกัจะเน้นคุณภาพและความ
สะดวกสบายในการซ้ือมากกว่าซ่ึงสอดคล้องกับ สุดาพร กุณฑลบุตร (2553) กล่าวว่า ฐานะทาง
เศรษฐกิจเป็นปัจจยัท่ีเห็นไดช้ดัเจนในการพิจารณาชนชั้นทางสังคม เน่ืองจากฐานะทางเศรษฐกิจเป็น
ขอ้จ ากดัส าคญัท่ีส่งผลต่ออ านาจซ้ือของผูบ้ริโภค   และสอดคล้องกบัท่ี     ศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป์ (2555) 
กล่าวว่า สถานภาพทางเศรษฐกิจ เก่ียวขอ้งกบัรายไดข้องลูกคา้ซ่ึงคือก าลงัซ้ือของลูกคา้ (Purchasing 
Power) เน่ืองจากสถานภาพทางเศรษฐกิจของลูกคา้จะส่งผลต่อความสามารถในการซ้ือสินคา้ โดยลูกคา้
ท่ีมีสถานภาพทางเศรษฐกิจท่ีแตกต่างกนัจะมีพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนั การออมและการซ้ือหาสินทรัพย์
ต่างๆจะต่างกนั ผูท่ี้มีสถานภาพทางเศรษฐกิจท่ีดีจะซ้ือสินคา้ท่ีมีคุณภาพดี ราคาค่อนขา้งสูงและมีเงิน
ออมสูง และสอดคล้องกับชูชัย สมิทธิไกร (2554) การท่ีฐานะทางการเงินของผู ้บริโภคมีการ
เปล่ียนแปลงไปจากเดิม โดยอาจจะเป็นการเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีข้ึนหรือเลวลงก็ได ้เช่น การหมด
ภาระทางหน้ีสิน การตกงาน ความเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีอาจท าให้ผูบ้ริโภคเกิดความตอ้งการสินคา้
หรือบริการใหม่ๆ เพิ่มเติม แต่ความเปล่ียนแปลงในทางท่ีเลวก็อาจท าให้ผูบ้ริโภคจ าเป็นตอ้งทบทวน
และปรับเปล่ียนการบริโภคใหม่ 
  ระดบัการศึกษาและอาชีพ เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อระดบัของผลิตภณัฑ์ ในดา้นศกัยภาพของ
ผลิตภณัฑ ์จากผลการวิจยัพบว่าผูท่ี้มีการศึกษาต ่า มกัจะให้ความส าคญัในดา้นของการพฒันาศกัยภาพ
ของผลิตภณัฑน์อ้ยกวา่ผูท่ี้มีการศึกษาสูง เน่ืองจากคนท่ีมีการศึกษาสูงมกัมีความรู้และมุมมองท่ีเปิดกวา้ง
ว่าผลิตภณัฑ์ช้ินหน่ึงๆนั้น สามารถพฒันาไปเป็นอะไรได้บา้ง จึงท าให้มีความคาดหวงัว่าผลิตภณัฑ์
จะตอ้งพฒันาไปในทางนั้นๆมากกว่า ซ่ึงสอดคล้องกบั สุดาพร กุณฑลบุตร (2553) กล่าวว่าปัจจยัท่ีมี
ความสัมพนัธ์ระดบัหน่ึงกบัฐานะของผูบ้ริโภคไดแ้ก่ระดบัการศึกษา ในหลายประเทศเม่ือประชาชนมี
ระดบัการศึกษาสูงข้ึนส่งผลต่อการท างานและรายได ้ระดบัการศึกษามีผลต่อพฤติกรรมซ้ือสินคา้ไม่ว่า
จะเป็นเส้ือผา้และขา้วของเคร่ืองใช้ ส่ิงเหล่านั้นไปสัมพนัธ์กบัต าแหน่งผลิตภณัฑ์ของกิจการดว้ยและ
สอดคล้องกบัท่ีปณิศา มีจินดา (2554) กล่าวว่า ผูท่ี้มีการศึกษาสูงมีแนวโน้มจะบริโภคผลิตภณัฑ์ท่ีมี
คุณภาพดีมากกวา่ผูท่ี้มีการศึกษาต ่า เน่ืองจากผูท่ี้มีการศึกษาสูงจะมีวจิารญาณในการเลือกซ้ือมากกวา่ผูท่ี้
มีการศึกษาต ่า จึงมีแนวโนม้บริโภคผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพมากกวา่ 
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่เคยใช้น ้ ามนัมะพร้าวและไม่ทราบว่าน ้ ามนัมะพร้าวมี 2 
ประเภทแต่โดยส่วนใหญ่จะทราบวา่น ้ามนัมะพร้าวมีประโยชน์ในดา้นการซึมเขา้สู่ผิวหนงั ช่วยบ ารุงผิว
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ชุ่มช้ืน นุ่มนวลลดรอยเห่ียวยน่บนใบหนา้ ช่วยใหใ้บหนา้ใหอ่้อนวยั มีประโยชน์ในดา้นสามารถใชบ้  ารุง
เส้นผมใหด้กด า เงางามและช่วยขจดัรังแคแต่จะไม่ทราบวา่น ้ ามนัมะพร้าวมีประโยชน์ในดา้นช่วยสร้าง
ภูมิคุม้กนัและป้องกนัโรคต่างๆได้ เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคอว้น ,ช่วยปรับสมดุลในระบบ
ทางเดินอาหาร ลดแบคทีเรียในกระเพาะและล าไส้ ,ใช้ในการบว้นปาก (Oil Pulling) ส่งผลให้ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนมากมีความสนใจในน ้ ามนัมะพร้าว แต่ยงัไม่ตดัสินใจเลือกบริโภคน ้ ามนัมะพร้าว 
โดยการตดัสินใจซ้ือน ้ามนัมะพร้าวในอนาคตคิดวา่จะซ้ือเพื่อบริโภคเป็นประจ าและจะไดรั้บอิทธิพลใน
การซ้ือจากการท่ีเพื่อนแนะน า โดยมีจุดประสงค์ในการใช้น ้ ามนัมะพร้าวในด้านความสวยงาม อาทิ 
บ ารุงผม บ ารุงผิว และให้ความไวว้างใจน ้ ามนัมะพร้าวท่ีผลิตในประเทศไทยซ่ึงสอดคล้องกบั การดี 
เลียวไพโรจน์ กล่าววา่  “สินคา้อุปโภคบริโภคในตลาดลาวมีใหเ้ลือกไม่มากนกั แต่ก าลงัซ้ือนั้นมีเพิ่มข้ึน
เร่ือยๆโดยสินคา้ส่วนใหญ่จะน าเขา้จากจีน ไทย และเวียดนาม แต่ถา้เป็นกลุ่มสินคา้ท่ีใช้บริโภคหรือมี
ผลต่อสุขภาพ ชาวลาวจะเช่ือถือในคุณภาพ ความปลอดภยั และมกันิยมสินคา้ไทยมากกวา่สินคา้จากจีน
และเวียดนาม” โดยแหล่งจ าหน่ายท่ีสนใจซ้ือคือตามร้านคา้ต่างๆใน สปป.ลาว ซ่ึงสอดคล้องกบั ชลิศา
รัตรสาร และ วรรณรัตน์ วฒันานิมิตกูล (2550) กล่าวว่า “แหล่งซ้ือสินคา้เพื่อการบริโภคหรือขายต่อ
อนัดบัตน้ๆคือร้านคา้ปลีกในตลาดและริมถนนในเมืองต่างๆในลาว”  ปริมาณและราคาท่ีสนใจคือขนาด 

100ml = 120 บาทโดยมีรูปทรง    โดยการให้ความส าคญักบัระดบัของผลิตภณัฑ์ในดา้นรูปลกัษณ์
ของผลิตภณัฑน์ั้นส่วนมากผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัผลิตภณัฑ์ท่ีมีเคร่ืองหมาย อ.ย. มาเป็น
อนัดบัแรกในดา้นของผลิตภณัฑ์ท่ีคาดหวงัให้ความส าคญักบัผลิตภณัฑ์ท่ีมีราคาสูงแต่คุณภาพดีด้าน
ส่วนควบผลิตภณัฑ์ ให้ความส าคญักบักิจกรรมส่งเสริมการตลาด เช่น โปรโมชัน่ซ้ือขนาด 1000 ml 
แถมขนาด 50 ml และใหค้วามส าคญักบัการระบุรายละเอียดคุณภาพสินคา้เท่ากนั มาเป็นอนัดบัแรก ซ่ึง
สอดคล้องกบัท่ี ฝ่ายวิจยัของธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย (2557) กล่าวไวว้า่การ
ส่งเสริมทางด้านการตลาดในลาวนั้นผูป้ระกอบการอาจเลือกตั้งราคาให้ใกล้เคืองกับราคาสินค้าท่ี
วางขายในไทยและตามชายแดน คู่ไปกบัการใช้กลยุทธ์ อาทิเช่น การแจกตวัอย่างสินคา้ให้ทดลองใช ้
การลดราคา การสะสมยอดซ้ือเพื่อแลกของสมนาคุณ 
 จากขอ้มูลเบ้ืองตน้ของผูต้อบแบบสอบถามพบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักับ
ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการบริโภคน ้ ามนัมะพร้าวอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงสอดคล้องกบั การดี เลียวไพโรจน์ 
กล่าวว่า  “ชาวลาวมีวิถีชีวิตท่ีเรียบง่าย ไม่หรูหราฟุ่มเฟือย รู้จกัพอและการตดัสินใจซ้ือสินคา้มกัเน้น
พิจารณาจากประโยชน์จากการใชง้านเป็นส าคญั” 
 การให้ความส าคญักบัระดบัของผลิตภณัฑ์ดา้นผลิตภณัฑ์หลกั (Core Benefit) แตกต่างกนั
ตามประสบการณ์ในการใช้น ้ ามันมะพร้าวเน่ืองจากคนท่ีเคยใช้น ้ ามันมะพร้าวมักจะทราบถึง
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คุณประโยชน์หลกัท่ีตอ้งการไดจ้ากน ้ ามนัมะพร้าว ซ่ึงแตกต่างจากผูท่ี้ไม่เคยใชจ้ะไม่ทราบวา่จริงๆแลว้
ตอ้งการใชน้ ้ามนัมะพร้าวเพื่อประโยชน์ทางดา้นใด จนกวา่จะไดล้องใชจ้ริงๆ ซ่ึงสอดคล้องกบั ศิริวรรณ 
เสรีรัตน์และคณะ (2552) ท่ีกล่าววา่ ประโยชน์พื้นฐานของผลิตภณัฑ์เป็นส่ิงท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บจากการซ้ือ
สินคา้โดยตรงโดยผลิตภณัฑ์นั้นจะสามารถตอบสนองตามความตอ้งการของผูบ้ริโภคได้ตามความ
ตอ้งการเบ้ืองตน้และสอดคล้องกบัท่ี Philip Kotler (2554)กล่าววา่ผลิตภณัฑ์เป็นมากกวา่ชุดของส่ิงท่ีจบั
ตอ้งไดธ้รรมดาๆแต่ผูบ้ริโภคจะไดรั้บผลิตภณัฑ์ท่ีซับซ้อนดว้ยผลประโยชน์ท่ีจะสร้างความพึงพอใจ
ด้วยการตอบสนองความจ าเป็น และสอดคล้องกับสุวิมล แม้นจริง กล่าวว่า ระดับพื้นฐานหรือ
ผลประโยชน์ท่ีแทจ้ริงของผลิตภณัฑ์ คือส่ิงท่ีจะตอบได้ว่าผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ืออะไรท่ีแทจ้ริง ซ่ึงจะ
ประกอบด้วยผลประโยชน์หลักหรือส่ิงท่ีสามารถแก้ปัญหาให้กับผูบ้ริโภคได้ในการใช้หรือซ้ือ
ผลิตภณัฑ ์และสอดคล้องกบั วทิวสั รุ่งเรืองผล (2553) ท่ีกล่าววา่ผลิตภณัฑห์ลกั เป็นประโยชน์หลกัหรือ
ความคาดหวงัท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการจะไดรั้บจากการใชผ้ลิตภณัฑ์นั้น และสอดคล้องกบั รณชยั ตนัตระกูล 
(2552) ท่ีกล่าววา่ ผลิตภณัฑ์หลกัเป็นทุกส่ิงซ่ึงสามารถน าเสนอตลาดส าหรับพิจารณา การไดม้า การใช ้
หรือการบริโภค และอาจสร้างความพึงพอใจต่อความต้องการหรือความจ าเป็นของผูบ้ริโภค เป็น
ประโยชน์พื้นฐานของผลิตภณัฑท่ี์ผูบ้ริโภคไดรั้บโดยตรง 
 การให้ความส าคญักบัระดบัของผลิตภณัฑ์ ดา้นศกัยภาพของผลิตภณัฑ์  (Potential  product) 
แตกต่างกนัตามประสบการณ์ในการใชน้ ้ามนัมะพร้าวเน่ืองจากผูท่ี้เคยใชน้ ้ ามนัมะพร้าวในรูปแบบปกติ
แลว้ ไดรั้บคุณประโยชน์ตามท่ีตนเองตอ้งการแลว้ มกัจะมองหาผลิตภณัฑ์ท่ีพฒันาคุณสมบติัหรือการ
แปรรูปผลิตภณัฑไ์ปในรูปแบบอ่ืนๆ เพื่อใหส้นองต่อความตอ้งการท่ีเพิ่มข้ึนของตนเอง แตกต่างจากผูท่ี้
ยงัไม่เคยบริโภคน ้ามนัมะพร้าวเลย ก็จะมีแนวโนม้เร่ิมบริโภคจากน ้ ามนัมะพร้าวในรูปแบบท่ีมีจ าหน่าย
ตามท้องตลาด ซ่ึงสอดคล้องกับ ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2552) ท่ีกล่าวว่ากลยุทธ์การพฒันา
ผลิตภณัฑ์ เป็นความพยายามเพิ่มยอดขายโดยปรับปรุงผลิตภณัฑ์ใหม่ จากผลิตภณัฑ์ในปัจจุบนัเพื่อ
น าไปขายในตลาดในปัจจุบนัให้ดีข้ึน เน่ืองจากสินคา้ท่ีบริษทัขายอยู่นั้นผูบ้ริโภคผูบ้ริโภคถึงจุดอ่ิมตวั
หรือบริโภคน้อยลง เพราะฉะนั้นบริษทัผูผ้ลิตสินคา้ก็จะปรับปรุงและพฒันาสินคา้เพื่อขายให้ผูบ้ริโภค
กลุ่มเดิมและท าให้ยอดขายเพิ่มข้ึนโดย Cooper และ Kleinschmidtอา้งถึงในศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ 
(2552)ไดก้ล่าวว่า ปัจจยัสู่ความส าเร็จในการพฒันาผลิตภณัฑ์คือ 1) ผลิตภณัฑ์มีลกัษณะเฉพาะและมี
ความพิเศษกว่าผลิตภณัฑ์อ่ืน 2) แนวคิดของผลิตภณัฑ์จะตอ้งก าหนดไวอ้ย่างดีก่อนการพฒันา โดย
จะตอ้งประเมินเป้าหมาย ความตอ้งการ รวมถึงผลก าไรไวล่้วงหนา้ 3) เทคโนโลย ีกลยุทธ์การตลาด และ
การบริหารทุกขั้นตอนจะต้องจูงใจตลาด และสอดคล้องกบัภาวิณี กาญจนาภา (2554) องค์กรธุรกิจ
จ าเป็นท่ีจะต้องท าการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อรักษายอดขาย สร้างผลก าไร และก่อให้เกิดการ
เจริญเติบโตแก่องคก์รธุรกิจ ปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุดในการก าหนดความส าเร็จของผลิตภณัฑ์ใหม่ในตลาด
คือ ความสามารถของผลิตภณัฑ์ใหม่ในการตอบสนองต่อความตอ้งการท่ีเกิดข้ึนของผูบ้ริโภคและยงั

DP
U



 

 

สามารถใช้ผลิตภณัฑ์ใหม่เป็นเคร่ืองมือในการเขา้สู่ตลาดเป้าหมายใหม่ โดยการตอบสนองต่อความ
ตอ้งการของส่วนตลาดท่ียงัวา่งอยู ่  
 
ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังนี้ 
 1. การน าเข้าน ้ ามนัมะพร้าวเข้าไปขายใน สปป.ลาว เป็นธุรกิจท่ีน่าสนใจเขา้ไปลงทุน 
เน่ืองจากคนลาวในปัจจุบันมีความสนใจเร่ืองความสวยความงามและรักสุขภาพกันมากข้ึน จาก
ผลการวิจยัหนา้ท่ี 63 ท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีจุดประสงคท่ี์จะใชน้ ้ ามนัมะพร้าวในดา้นความสวยความ
งามมาเป็นอนัดบั 1 และจากผลการวิจยัหน้า 59- 61 นั้นท าให้ทราบว่าผูบ้ริโภคยงัไม่ค่อยทราบ
ประโยชน์ของน ้ ามนัมะพร้าวในดา้นอ่ืนๆเท่าท่ีควร และผลการวิจยัหน้าท่ี 62 ผูว้ิจยัมีความสนใจใน
ผลิตภณัฑ์น ้ ามนัมะพร้าวมากถึงร้อยละ 60 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า
ผูป้ระกอบการท่ีสนใจจ าหน่ายผลิตภณัฑ์น ้ ามนัมะพร้าวใน สปป.ลาวนั้น อาจจะตอ้งมีการจดักิจกรรม
ส่งเสริมความรู้และคุณประโยชน์ท่ีหลากหลายของน ้ามนัมะพร้าวก่อนในเบ้ืองตน้ 
 2. ผูต้อบแบบสอบถามชาวลาว ท่ีเคยใช้น ้ ามนัมะพร้าวมีจ านวนน้อยกว่าผูท่ี้เคยใช้ อาจ
เน่ืองมาจากน ้ ามนัมะพร้าวนั้น อาจยงัไม่เป็นท่ีรู้จกัเท่าท่ีควร รวมถึงยงัไม่ค่อยมีการให้ขอ้มูลเก่ียวกบั
ประโยชน์มากนกั จึงยงัไม่ค่อยเป็นท่ีรู้จกัของชาว สปป.ลาว ซ่ึงตรงกบัขอ้มูลการสัมภาษณ์ของผูจ้ดัการ
ร้านคา้ หนา้ท่ี125 กล่าววา่ “ส่วนมากจะเป็นคนต่างประเทศท่ีรู้จกั ส่วนมากคนต่างประเทศมาซ้ือ 90% 
อีก 10% เป็นคนลาว” การส่งออกน ้ ามนัมะพร้าวผา่นตวัแทนจ าหน่ายเขา้ไปใน สปป.ลาว อาจจะตอ้ง
ประสานงานกบัทางคู่คา้ เพื่อจดัท าส่ือ โฆษณา หรือจดักิจกรรมต่างเพื่อให้คนลาวรู้จกัประโยชน์ของ
น ้ามนัมะพร้าวมากข้ึน  
 3. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากมีแนวโนม้โนม้ท่ียงัไม่ตดัสินใจท่ีจะใช้น ้ ามนัมะพร้าว อาจ
เน่ืองมาจากยงัไม่ทราบถึงประโยชน์และคุณสมบติัท่ีหลากหลายของน ้ ามนัมะพร้าว จึงอาจจะตอ้งมีการ
โปรโมชั่นดึงดูดลูกคา้ก่อนในช่วงแรกๆ ซ่ึงตามผลการวิจยัผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักับ
กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด เช่น โปรโมชัน่ซ้ือ 1000 ml แถม 150 ml อยูใ่นระดบัมาก ดงันั้นการจดั
โปรโมชัน่ต่างๆ จึงเป็นอีกหน่ึงทางเลือกในการช่วยกระตุน้ใหผู้บ้ริโภคอยากทดลองสินคา้ได ้
 4. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากไวว้างใจผลิตภณัฑ์น ้ ามนัมะพร้าวท่ีผลิตในประเทศไทย ซ่ึง
ตรงกบัการเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพหนา้ท่ี 125 โดยผูจ้ดัการร้านคา้กล่าววา่ “ส่วนใหญ่ก็จะพยายามส่งเสริม
สินคา้ลาวก็อาจจะของไทย  40%  สินคา้ลาว  60%  แนวโนม้ในการขายคือสินคา้ไทยขายดีกวา่”ดงันั้น 
เราจะเห็นไดว้า่ ถึงแมร้้านคา้ในลาวจะให้การสนบัสนุนสินคา้ท่ีผลิตใน สปป.ลาว แต่ผูบ้ริโภคในลาว
ส่วนใหญ่ยงัคงมีแนวโนม้บริโภคสินคา้ท่ีผลิตจากประเทศไทยอยูจึ่งเป็นโอกาสของผูป้ระกอบการไทย
ในการด าเนินธุรกิจ 
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 5. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากมีจุดประสงคใ์นการซ้ือน ้ ามนัมะพร้าว เพื่อใชป้ระโยชน์ดา้น
ความสวยงาม อาทิ บ ารุงผิว บ ารุงผม และเพื่อสุขภาพ ตามล าดบั ทั้งน้ีผูป้ระกอบสามารถทดลองตลาด
น ้ ามนัมะพร้าวในรูปแบบของน ้ ามนัมะพร้าวสกดัเยน็ท่ีใชใ้นดา้นความสวยความงามและสุขภาพก่อน
ได ้เพื่อลดความเส่ียงในช่วงเร่ิมแรกท่ีจะด าเนินธุรกิจน ้ามนัมะพร้าวใน สปป.ลาว 

 6.ผูบ้ริโภคสนใจบรรจุภณัฑ์รูปทรง      มากท่ีสุด เป็นอนัดบั 1 รองลงมาเป็นอนัดบั 2 คือ

รูปทรง ท่ีเป็นรูปทรงบรรจุภณัฑ์ของน ้ ามนัมะพร้าวส่วนใหญ่ในปัจจุบนัซ่ึงมีลกัษณะเป็นฝาเกลียว 
การใชง้านในแต่ละคร้ังอาจจะยงัไม่สะดวกเท่าท่ีควร เน่ืองจากตอ้งเปิดฝาและท าให้น ้ ามนัมะพร้าวหก
เลอะ อากาศและฝุ่ นละอองสามารถเข้าไปได้ขณะเปิดขวดใช้งาน แต่รูปทรงหัวป้ัมน้ีคาดว่าน่าจะ
สามารถใชง้านไดส้ะดวกมากกวา่ 
 7. ความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของผูบ้ริโภคชาวลาววา่มีความสนใจในตวัผลิตภณัฑ์น ้ ามนัมะพร้าว 
ท่ีมีคุณภาพ และขอ้มูลเชิงคุณภาพในส่วนของขั้นตอนด าเนินธุรกิจนั้นจะตอ้งมีคู่คา้ท่ีเป็นชาวลาว และ
ผูป้ระกอบการจ าเป็นท่ีจะต้องให้ความส าคญักับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ โดยมีเอกสารก ากับความ
ปลอดภยัต่างๆประกอบ ดงัผลขอ้มูลเชิงคุณภาพในหนา้ท่ี 126 เพื่อความน่าเช่ือถือในตวัผลิตภณัฑ ์
 
ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป 
 1. ขอบเขตของกลุ่มเป้าหมายในเชิงปริมาณของการวิจยัคร้ังน้ี เก็บเฉพาะประชาชน สปป.ลาว 
ท่ีอาศยัอยู่ในเวียงจนัทร์เท่านั้น แต่จากขอ้มูลเชิงคุณภาพของร้านคา้ท่ีไดม้านั้น ท าให้ทราบว่าปริมาณ
การขายน ้ ามนัมะพร้าวให้กบัชาวต่างชาตินั้น มีมากกว่าประชาชน สปป.ลาว ซ่ึงในการวิจยัคร้ังต่อไป 
อาจเพิ่มขอบเขตของกลุ่มเป้าหมายเป็นชาวต่างชาติดว้ย เน่ืองจากชาวต่างชาติมีปริมาณความตอ้งการซ้ือ
มากกวา่ จะท าใหท้ราบความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้เป้าหมายท่ีแทจ้ริง 
 2. การเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพกบัผูป้ระกอบการในคร้ังน้ี มีขอ้จ ากดัในด้านของเวลาท าให้ได้
ขอ้มูลจากผูป้ระการนอ้ยเกินไป ซ่ึงการวิจยัคร้ังต่อไป อาจเพิ่มการเก็บขอ้มูลกบัผูป้ระกอบการเพิ่ม เพื่อ
สอบถามถึงขอ้มูลต่างๆ รวมถึงกลุ่มลูกคา้ท่ีซ้ือผลิตภณัฑน์ ้ามนัมะพร้าวดว้ย 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกจิการขนาดกลางและขนาดย่อม 
ของประเทศไทย 

Thai Financial Reporting Standards for Small and Medium-Sized Entities  
 

ชุตินุช อนิทรประสิทธ์ิ 
 

บทคัดย่อ 
บทความเร่ืองมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศ
ไทย จดัท าข้ึนโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อน าเสนอเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฒันาการของมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศไทย หลกัการท่ีส าคญัของมาตรฐาน
ฉบบัดงักล่าวในลกัษณะการเปรียบเทียบกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วน
ได้เสียสาธารณะซ่ึงเป็นมาตรฐานส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใช้ใน
ปัจจุบนั ประโยชน์จากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดยอ่ม
มาใช ้ รวมถึงค าแนะน าส าหรับการเตรียมความพร้อมของกิจการในการน ามาตรฐานฉบบัน้ีมาใช้ ซ่ึง
สามารถสรุปไดว้่าหลกัการส าคญัของมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการขนาดกลางและ
ขนาดย่อมมีความแตกต่างจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสีย
สาธารณะไม่มากนัก แต่อย่างไรก็ตามยงัคงมีประเด็นความแตกต่างท่ีควรให้ความสนใจ เช่น ความ
แตกต่างในวิธีการการปฏิบติัเร่ืองภาษีเงินได ้และก าหนดหัวขอ้เพิ่มเติมในเร่ืองท่ีมีความซับซ้อน เช่น 
เคร่ืองมือทางการรเงินอ่ืน งบกระแสเงินสด เป็นตน้ โดยการน ามาตรฐานฉบบัดงักล่าวมาใช้จะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อผูป้ระกอบวิชาชีพและผูใ้ชง้บการเงินกลุ่มต่างๆ ในดา้นความเป็นสากลและ
คุณภาพของขอ้มูล ดงันั้นกิจการจึงควรเตรียมความพร้อมทั้งในดา้นบุคคลากรและทรัพยากรต่างๆใน
การน ามาตรฐานฉบบัน้ีมาใช ้ 
ค าส าคัญ: มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดยอ่ม มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ 
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Abstract 
This paper presents Thai Financial Reporting Standards for Small and Medium-sized Entities. It aims 
at providing useful information relating the development of financial reporting standards for small and 
medium-sized entities in Thailand, a comparison of main concepts between TFRS for SMEs and 
TFRS for NPAEs, advantages and guideline of standard compliance. The main concept of TFRS for 
SMEs is not substantially different from TFRS for NPAEs’ concept. However, there are some key 
dissimilarity angles that an entity is taken into account such as other financial instruments, income tax 
and cash flow. The notable advantages of standard compliance are international recognition and 
leveling information quality. Therefore, small and medium-sized entities should prepare themselves 
for human resource development and provide other resources for standard compliance. 
KEYWORDS: Thai Financial Reporting Standards for Small and Medium-sized Entities, Thai 
Financial Reporting Standards for Non-Publicly Accountable Entities 
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ในปัจจุบนักิจการขนาดกลางและขนาดยอ่มมีความส าคญัต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
ไทยอยา่งมาก ซ่ึงเห็นไดจ้ากการสร้างมูลค่าผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 37 ของ 
GDP รวมทั้งประเทศ (ส านกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2556) แต่อยา่งไรก็ตาม
กิจการขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศไทยยงัมีจุดอ่อนในหลายด้านท่ีเป็นอุปสรรคต่อการ
เจริญเติบโตของกิจการ หน่ึงในจุดอ่อนท่ีส าคญัคือการบนัทึกข้อมูลบญัชีไม่ถูกต้องและข้อมูลทาง
การเงินของกิจการมีคุณภาพต ่า ซ่ึงส่งผลให้เกิดปัญหาส าคญัของกิจการคือการขาดความสามารถในการ
เขา้ถึงแหล่งเงินทุน (พชัราวดี หม่ืนนิกร, ทรงยศ คนัธมานนท์, และแน่งนอ้ย เจริญทวีทรัพย,์ 2557) 
ดงันั้นการพฒันามาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดยอ่มจึงเป็นส่ิงท่ี
จ  าเป็นอยา่งมากในการเสริมสร้างศกัยภาพของกิจการขนาดกลางและขนาดยอ่มทั้งในระดบัประเทศและ
ระดบันานาชาติ  บทความฉบบัน้ีจึงมุ่งเนน้การน าเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม ในแง่มุมของการพฒันามาตรฐานส าหรับกิจการขนาดกลาง
และขนาดยอ่มจนถึงปัจจุบนั สาระส าคญัของมาตรฐาน ประโยชน์จากกรน ามาตรฐานมาปฏิบติั รวมถึง
การเตรียมความพร้อมของของกิจการในการน ามาตรฐานมาปฏิบติั 
1. พฒันาการมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกจิการขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศ

ไทย 
การพฒันามาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศ

ไทยมีจุดเร่ิมตน้มาจากประกาศสภาวชิาชีพบญัชีฉบบัท่ี 21/2555  เร่ือง การยกเวน้การบงัคบัใชม้าตรฐาน
การบญัชีกบัธุรกิจท่ีมิใช่บริษทัมหาชน ซ่ึงประกาศผอ่นปรนให้มาตรฐานการบญัชีจ านวน 8 ฉบบัเป็น
มาตรฐานการบญัชีท่ียกเวน้การบงัคบัใชก้บัธุรกิจท่ีมิใช่บริษทัมหาชน ต่อมาในปี พ.ศ.2554 สภาวิชาชีพ
บญัชีในพระบรมราชูปถมัภไ์ดอ้อกประกาศสภาวิชาชีพบญัชี ฉบบัท่ี 20/2554 ลงวนัท่ี 12 เมษายนพ.ศ. 
2554 เร่ืองมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ (Thai Financial 
Reporting Standards for Non-Publicly Accountable Entities: TFRS for NPAEs) โดยมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดงักล่าวก าหนดใหบ้ริษทัจ ากดั ห้างหุ้นส่วนจ ากดั นิติบุคคลต่างประเทศ กิจการร่วม
คา้ตามประมวลรัษฎากรท่ีมีหน้าท่ีจดัท าบญัชีตามพระราชบญัญติัการบญัชีพ .ศ. 2543 ท่ีเขา้ข่ายเป็น
กิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะตอ้งจดัท าบญัชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีตั้งแต่
รอบบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2554 เป็นตน้ ซ่ึงมาตรฐานฉบบัน้ีจดัเป็นมาตรฐาน
ฉบบัแรกท่ีจดัท าข้ึนเพื่อกิจการขนาดกลางและขนาดยอ่มโดยเฉพาะ  (ชุตินุช อินทรประสิทธ์ิ, 2557) 

ในปัจจุบนัสภาวิชาชีพบญัชีฯ เร่ิมเล็งเห็นวา่มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไม่
มีส่วนไดเ้สียสาธารณะยงัไม่มีความเป็นสากลอยา่งแทจ้ริง เน่ืองจากมาตรฐานฉบบัดงักล่าวจดัท าข้ึนโดย
อา้งอิงจากทั้งมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงปี 2550 ท่ีกิจการทุกประเภทใชใ้นปี พ.ศ. 
2553  (ปัจจุบนัมาตรฐานชุดดงักล่างถูกยกเลิกไปแลว้ดว้ยประกาศสภาวิชาชีพบญัชี ฉบบัท่ี 17/2553), 
แนวปฏิบติัทางบญัชีท่ีออกโดยสภาวชิาชีพบญัชีฯ และบางส่วนท่ีอา้งอิงมาจากมาตรฐานการรายงานทาง
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การเงินระหว่างประเทศส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (International Financial Reporting 
Standards for Small and Medium-sized Entities (2009): IFRS for SMEs) ดงันั้นเพื่อให้ประเทศไทยมี
มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีมีความเป็นสากลอย่าง
แทจ้ริง สภาวิชาชีพบญัชีฯจึงอยูใ่นระหวา่งการพฒันามาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม (Thai Financial Reporting Standards for Small and Medium-sized Entities: 
TFRS for SMEs) ท่ีอา้งอิงมา IFRS for SMEs (2009) โดยคาดวา่จะน ามาใชต้ั้งแต่ปี 2559 หรือ 2560 
เป็นตน้ไป โดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ ไดจ้ดัสัมมนาพิจารณ์ “ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับ
กิจการขนาดกลางและขนาดยอ่ม TFRS for SMES ” ไปเม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2557 ซ่ึงสามารถสรุป
แนวทางการน ามาตรฐานฉบบัน้ีมาใชไ้ดท้ั้งหมด 3 แนวทางคือ 
แนวทางท่ี 1:  กิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะขนาดเล็ก ให้ใช ้TFRS for NPAEs และ กิจการท่ีไม่มี
ส่วนไดเ้สียสาธารณะขนาดกลางและขนาดใหญ่ ใหใ้ช ้TFRS for SMEs 
แนวทางท่ี 2:  กิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะทั้งหมดให้ใช้ TFRS for SMEs ทั้งฉบบัโดยไม่มี
ขอ้ยกเวน้ 
แนวทางท่ี 3:  กิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะทั้งหมดให้ใช ้TFRS for SMEs โดยมีขอ้ผอ่นผนัใน
บางเร่ือง ซ่ึงเร่ืองท่ีมีแนวโนม้จะไดรั้บการผ่อนผนั เช่น การจดัท างบการเงินรวม เคร่ืองมือทางการเงิน 
ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี เป็นตน้ โดยหลกัเกณฑ์การผ่อนผนัจะพิจารณาจากความตอ้งการใช้ขอ้มูลของ
ผูใ้ชง้บการเงินเป็นหลกั 

จากแนวทางทั้ง 3 แนวทาง สภาวิชาชีพบญัชีฯ พิจารณาว่าแนวทางท่ี 3 เป็นแนวทางท่ีมีความ
เป็นไปไดม้ากท่ีสุดเน่ืองจาก TFRS for NPAEs กบั TFRS for SMEs มีความแตกต่างกนัไม่มากนกั 
ดงันั้นการปรับเปล่ียนจาก TFRS for NPAEs ไปเป็น TFRS for SMEs จะไม่สร้างภาระต่อกิจการ
ส าหรับตน้ทุนในการจดัท างบการเงินท่ีสูงเกินไป ส าหรับแนวทางท่ี 1 มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งต ่า
เน่ืองจากปัญหาในการก าหนดเกณฑ์การแบ่งขนาดของกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ (วรศกัด์ิ ทุม
มานนท,์ 1 กรกฎาคม 2557) 
2. สรุปหลกัการ TFRS For SMEs 

จากการศึกษาและวิเคราะห์เอกสารประกอบการสัมมนา 2 เร่ือง ไดแ้ก่ มาตรฐาน TFRS for SME 
(เกียรตินิยม คุณติสุข, และศุภมิตร เตชะมนตรีกุล, 2557) และ การสัมมนาท าความเขา้ใจเร่ือง ร่าง TFRS 
for SMEs (คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานบญัชี, 2557)  โครงสร้างของ TFRS for SMEs ประกอบดว้ย
เน้ือหาทั้งหมด 35 หัวขอ้ ครอบคลุมหัวขอ้หลกั คือ แนวคิด หลกัการและขอบเขตการบงัคบัใช้ การ
น าเสนองบการเงิน เงินลงทุนและเคร่ืองมือทางการเงิน สินทรัพย ์หน้ีสินและส่วนของเจา้ของ รายได้
และค่าใชจ่้าย และเร่ืองอ่ืนๆ  

เน่ืองจากการพฒันามาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดยอ่มใน
ประเทศไทยไดพ้ฒันามาในระดบัหน่ึงแลว้คือการมี TFRS for NPAEs ซ่ึงมีเน้ือหาบางส่วนอา้งอิงมา
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จาก TFRS for SMEs อยูแ่ลว้ ดงันั้นบทความฉบบัน้ีจึงน าเสนอหลกัการของ TFRS for SMEs ใน
ลกัษณะการเปรียบเทียบกบั TFRS for NPAEs และวเิคราะห์ประด็นความแตกต่างซ่ึงอาจมีผลต่อการ
ปฏิบติังานของกิจการขนาดกลางและขนาดยอ่มในอนาคต โดยโครงสร้างของ TFRS for SMEs สรุปได้
ตามตารางท่ี 1 ดงัน้ี 

 
ตารางที ่1 โครงสร้างและเนือ้หาของ TFRS for SMEs 

TFRS for SMEs  TFRS for NPAEs 
บทท่ี 1 การก าหนดขอบเขตกิจการขนาดกลางและขนาด
ยอ่ม 
บทท่ี 2 การก าหนดแนวคิดและหลกัการของมาตรฐาน 

บทท่ี 1 ความเป็นมาและวตัถุประสงค ์
บทท่ี 2 ขอบเขตมาตรฐาน 
บทท่ี 3 กรอบแนวคิด 

บทท่ี 3 การน าเสนองบการเงิน บทท่ี 4 การน าเสนองบการเงิน 
บทท่ี 4 งบแสดงฐานะการเงิน ไม่มีขอ้ก าหนดเฉพาะ แต่รวมอยูใ่นเน้ือหาบทท่ี 4 แลว้ 
บทท่ี 5 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบก าไรขาดทุน ไม่มีขอ้ก าหนดเฉพาะแต่รวมอยูใ่นเน้ือหาบทท่ี 4 แลว้ 
บทท่ี 6 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของและงบ
ก าไรขาดทุนและก าไรสะสม 

ไม่มีขอ้ก าหนดเฉพาะแต่รวมอยูใ่นเน้ือหาบทท่ี 4 แลว้ 

บทท่ี 7 งบกระแสเงินสด ไม่มีขอ้ก าหนด 
บทท่ี 8 หมายเหตุประกอบงบการเงิน ไม่มีขอ้ก าหนดเฉพาะแต่รวมอยูใ่นเน้ือหาบทท่ี 4 แลว้ 
บทท่ี 9 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่มีขอ้ก าหนด 
บทท่ี 10 นโยบายการบญัชี ประมาณการทางบญัชีและ
การแกไ้ขขอ้ผิดพลาด 

บทท่ี 5 การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี การ
เปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีและการแกไ้ข
ขอ้ผิดพลาด 

บทท่ี 11 เคร่ืองมือทางการเงินพ้ืนฐาน ไม่มีขอ้ก าหนดเฉพาะ แต่มีเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด
ไวใ้น บทท่ี 7 ลูกหน้ีการคา้ และบทท่ี 9 เงินลงทุน 

บทท่ี 12 เคร่ืองมือทางการเงินอ่ืนๆ ไม่มีขอ้ก าหนด 
บทท่ี 13 สินคา้คงเหลือ บทท่ี 8 สินคา้คงเหลือ 
บทท่ี 14 เงินลงทุนในบริษทัร่วม ไม่มีขอ้ก าหนด 
บทท่ี 15 เงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ ไม่มีขอ้ก าหนด 
บทท่ี 16 อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน บทท่ี 12 อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุ  
บทท่ี 17 ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ บทท่ี 10 ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ 
บทท่ี 18 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนนอกเหนือจากค่าความนิยม บทท่ี 11 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
บทท่ี 19 การรวมธุรกิจและค่าความนิยม ไม่มีขอ้ก าหนด 
บทท่ี 20 สญัญาเช่า บทท่ี 14 สญัญาเช่า 
บทท่ี 21 ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน บทท่ี 16 ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 
บทท่ี 22 หน้ีสินและส่วนของเจา้ของ ไม่มีขอ้ก าหนด 
บทท่ี 23 รายได ้ บทท่ี 18 รายได ้
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 บทท่ี 19 การรับรู้รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย ์
บทท่ี 24 การอุดหนุนจากรัฐบาล ไม่มีขอ้ก าหนด 
บทท่ี 25 ตน้ทุนการกูย้มื บทท่ี 13 ตน้ทุนการกูย้มื 
บทท่ี 26 การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ ไม่มีขอ้ก าหนด 
บทท่ี 27 การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ ไม่มีขอ้ก าหนด 
บทท่ี 28 ผลประโยชน์พนกังาน ไม่มีขอ้ก าหนด 
บทท่ี 29 ภาษีเงินได ้ บทท่ี 15 ภาษีเงินได ้
บทท่ี 30 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 
 

บทท่ี 21 ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัรา
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

บทท่ี 31 การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงิน
เฟ้อรุนแรง 

ไม่มีขอ้ก าหนด 

บทท่ี 32 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน บทท่ี 17 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
บทท่ี 33 การเปิดเผยขอ้มูลกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ไม่มีขอ้ก าหนด 
บทท่ี 34 อุตสาหกรรมพิเศษ ไม่มีขอ้ก าหนด 
บทท่ี 35 การปฏิบติัในช่วงเปล่ียนแปลง บทท่ี 22 การปฏิบติัในช่วงเปล่ียนแปลง 

จากตารางท่ี 1 แสดงให้เห็นวา่ประด็นความแตกต่างของ TFRS for SMEs เม่ือเปรียบเทียบกบั 
TFRS for NPAEs มีทั้งในลกัษณะท่ีมีหวัขอ้ท่ีเหมือนกนัแต่มีความแตกต่างกนัในวิธีปฏิบติั เช่น เร่ือง 
ภาษีเงินได ้ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ เป็นตน้ และในลกัษณะท่ีเป็นหวัขอ้เพิ่มเติมโดยท่ีใน TFRS for 
NPAEs ไม่มีขอ้ก าหนด เช่น เคร่ืองมือทางการเงินอ่ืนๆ งบกระแสเงินสด เป็นตน้ โดยประด็นความ
แตกต่างระหวา่ง TFRS for SMEs กบั TFRS for NPAEs ซ่ึงอาจมีผลต่อการปฏิบติังานของกิจการขนาด
กลางและขนาดยอ่มในอนาคต สรุปไดด้งัน้ี  
2.1 การน าเสนองบการเงิน 

ภายใต ้TFRS for SMEs หลกัการเพิ่มเติมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัท าและน าเสนองบการเงิน ไดแ้ก่ 
 การจดัท างบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบก าไรขาดทุน โดยตอ้งแสดงรายการก าไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน โดยอนุญาตใหเ้ลือกแสดงแบบหน่ึงงบ หริอแบบสองงบก็ได ้
 การจดัท างบกระแสเงินสด 
 การจดัท าหมายเหตุประกอบงบการเงิน ก าหนดให้มีการเปิดเผยขอ้มูลส าหรับบุคคลและ

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 ในกรณีท่ีกิจการมีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยจะตอ้งจดัท างบการเงินรวมดว้ย 

2.2 เงินลงทุน 
ใน TFRS for SMEs มีขอ้ก าหนดเก่ียวกบัเร่ืองเงินลงทุนไว ้2 เร่ือง คือ เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

และเงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ โดยมีหลกัการโดยสรุปคือ  
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 การจดัท างบการเงินรวม การวดัมูลค่าเงินลงทุน ก าหนดไว ้3 ทางเลือกคือ วิธีราคาทุน วิธี
ส่วนไดเ้สีย และวิธีมูลค่ายุติธรรม โดยการเลือกใช้จะข้ึนอยู่กบัสถานการณ์ ในขณะท่ี TFRS 
for NPAEs ไม่มีขอ้ก าหนดดงักล่าวเน่ืองจากไม่มีขอ้ก าหนดใหจ้ดัท างบการเงินรวม 

 การจดัท างบการเงินเฉพาะกิจการ การวดัมูลค่าเงินลงทุน ก าหนดไว ้2 ทางเลือกคือ วิธีราคา
ทุน (ราคาทุนเดิมหกัค่าเผื่อการดอ้ยค่า) และวิธีมูลค่ายุติธรรม โดยการเปล่ียนแปลงในมูลค่า
ยุติธรรมรับรู้ผ่านก าไรขาดทุน ในขณะท่ี TFRS for NPAEs ก าหนดไวเ้พียงวิธีเดียว คือ วิธี
ราคาทุนหกัค่าเผือ่การลดลงของมูลค่า 

2.3 เคร่ืองมือทางการเงินอ่ืน 
ใน TFRS for SMEs มีขอ้ก าหนดเพิ่มเติมส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินอ่ืนๆ เช่น สัญญาซ้ือขาย

เงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (Forward contract), สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย (Interest rate swap)  
โดยหลกัการส าคญัสรุปไดด้งัน้ี 

 วดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรม  
 วดัมูลค่าภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน ยกเวน้ส าหรับตราสารทุนท่ีไม่ได้

จ  าหน่ายแก่สาธารณชนและมูลค่ายติุธรรมไม่สามารถวดัไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ ใหว้ดัดว้ยราคาทุน
หกัค่าเผือ่การดอ้ยค่า ซ่ึงจะถือปฏิบติัเช่นน้ีจนกวา่จะสามารถหามูลค่ายติุธรรมท่ีน่าเช่ือถือได ้  

 มีขอ้ก าหนดส าหรับการบญัชีป้องกนัความเส่ียง โดยตอ้งระบุเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงและ
ความเส่ียงท่ีจะท าการป้องกนั 

2.4 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
ตามแนวทางของ TFRS for SMEs หลกัการเพิ่มเติม ไดแ้ก่ 
 การวดัมูลค่าภายหลังการรับรู้รายการก าหนดให้ใช้มูลค่ายุติธรรม หากมูลค่ายุติธรรม

สามารถหาไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือโดยมีตน้ทุนหรือการใชท้รัพยากรต ่า แต่ถา้ไม่สามารถหาไดใ้ห้
ใช้ราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า ในขณะท่ี TFRS for NPAEs 
ก าหนดใหว้ดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผือ่การดอ้ยค่าเท่านั้น 

 มีการก าหนดวิธีปฏิบติัในเร่ืองการโอนเปล่ียนประเภท ในขณะท่ี TFRS for NPAEs ไม่ได้
กล่าวถึง 

2.5 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
ทั้ง TFRS for SMEs และ TFRS for NPAEs มีการก าหนดหลกัการไวค้่อนขา้งใกลเ้คียงกนั เช่น 

การไม่มีทางเลือกส าหรับการตีราคาใหม่ แต่ยงัคงมีประเด็นความแตกต่างท่ีส าคญั คือ 
 TFRS for SMEs ตน้ทุนการกูย้ืมไม่สามารถรวมเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนท่ีดิน อาคาร และ

อุปกรณ์ได ้ตอ้งบนัทึกเป็นค่าใชจ่้าย ในขณะท่ี TFRS for NPAEs สามารถรวมตน้ทุนการ
กูย้มืเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ได ้เม่ือเป็นไปตามขอ้ก าหนด 
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2.6 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนนอกเหนือจากค่าความนิยม 
ตามแนวทางของ TFRS for SMEs มีหลกัการท่ีแตกต่างไปจาก TFRS for NPAEs คือ  
 การรับรู้รายจ่ายท่ีเกิดข้ึนภายในส าหรับสินทรัพย์ไม่มีตวัตนรวมถึงรายจ่ายทุกรายการ

ส าหรับกิจกรรมการวิจยัและพฒันาเป็นค่าใช้จ่ายเม่ือเกิดรายการนั้น ในขณะท่ี TFRS for 
NPAEs ก าหนดให้รับรู้รายการรายจ่ายในการพฒันาท่ีเป็นไปตามขอ้ก าหนดเป็นสินทรัพย์
ไม่มีตวัตน 

 ก าหนดใหมี้การรับรู้รายการสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีเกิดจากการวมธุรกิจดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ 
วนัท่ีซ้ือ ยกเวน้สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวไม่สามารถแยกออกจากค่าความนิยมได ้ 

2.7 การรวมธุรกิจและค่าความนิยม 
TFRS for SMEs มีการก าหนดหลกัการบญัชีส าหรับการรวมธุรกิจไว ้แต่ส าหรับ TFRS for 

NPAEs ไม่มีการกล่าวถึง โดยสาระส าคญัของการรวมธุรกิจสรุปไดด้งัน้ี 
 ขอบเขตของมาตรฐานไม่ครอบคลุมส าหรับการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 
 ก าหนดใหใ้ชว้ธีิซ้ือ โดยตน้ทุนการซ้ือธุรกิจใหร้วมค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงดว้ย 
 ก าหนดให้รับู ้ค่าความนิยมและค่าความนิยมติดลบ และตัดจ าหน่ายตามอายุการให้

ประโยชน์ท่ีคาดไว ้หากไม่สามารถประมาณไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือใหต้ดัจ าหน่าย 10 ปี 
2.8 สัญญาเช่า 

ตามแนวทางของ TFRS for SMEs มีหลกัการท่ีแตกต่างไปจาก TFRS for NPAEs คือ  
 ในการจดัประเภทสัญญาเช่า ขอ้บ่งช้ีส าหรับสัญญาเช่าการเงินไม่มีการระบุจ านวนร้อยละ

ของอายกุารใหป้ระโยชน์เชิงเศรษฐกิจ และร้อยละของมูลค่ายติุธรรม  
 มีการก าหนดหลกัการบญัชีส าหรับสัญญาเช่าท่ีมีลกัษณะเป็นสัญญาเช่าแฝง 

2.9 ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึน และสินทรัพยท่ี์อาจเจะกิดข้ึน 
ทั้ง TFRS for SMEs และ TFRS for NPAEs มีการก าหนดหลกัการส าหรับประมาณการหน้ีสิน 

หน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึน และสินทรัพยท่ี์อาจเจะกิดข้ึน ไวโ้ดยเฉพาะ แต่มีหลกัการส าคญัท่ีแตกต่างกนั คือ 
การวดัมูลค่าของรายการ โดย TFRS for SMEs ก าหนดให้ตอ้งก าหนดจ านวนประมาณการหน้ีสินโดย
ใช้มูลค่าปัจจุบันของจ านวนท่ีคาดว่าต้องมาจ่ายช าระภาระผูกพัน หากมูลค่าของเงินตามเวลามี
ผลกระทบอย่างมีสาระส าคญัต่อจ านวนประมาณการหน้ีสินนั้น ในขณะท่ี TFRS for NPAEs ไม่ได้
กล่าวถึงหลกัการของมูลค่าปัจจุบนั 
2.10 หน้ีสินและทุน 

หวัขอ้หน้ีสินและทุนเป็นหวัขอ้ท่ี TFRS for SMEs มีการก าหนดเพิ่มเติมจาก TFRS for NPAEs 
โดยเน้ือหาท่ีส าคญัคือการก าหนดการจดัประเภทเคร่ืองมือทางการเงินเป็นหน้ีสินและทุน 
2.11 รายได ้
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ภายใต ้TFRS for SMEs หลกัการรับรู้รายไดมี้ความแตกต่างจาก TFRS for NPAEs ในเร่ือง
ดงัต่อไปน้ี 
 การรับรู้รายไดธุ้รกิจอสังหาริมทรัพยใ์ห้รับรู้รายไดท้ั้งจ  านวนเม่ือโอนอสังหาริมทรัพยแ์ลว้

เท่านั้น ในขณะท่ี TFRS for NPAEs ก าหนดทางเลือกในการรับรู้รายไดไ้วท้ั้งหมด 3 วิธี คือ
รับรู้รายไดท้ั้งจ  านวนเม่ือโอน, ตามอตัราส่วนของงานท่ีท าเสร็จ และตามเงินค่างวดท่ีถึง
ก าหนดช าระ 

 การรับรู้รายไดด้อกเบ้ียใชว้ิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ในขณะท่ี TFRS for NPAEs ก าหนดให้
ใชว้ธีิอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงหรือวธีิอ่ืนท่ีให้ผลไม่แตกต่างกนัอยา่งมีสาระส าคญั 

 การก าหนดการวดัค่าเก่ียวกับโปรแกรมสิทธิพิเศษของลูกค้าตามแนวทาง การตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13 แต่ TFRS for NPAEs ไม่มีขอ้ก าหนดส าหรับ
เร่ืองน้ี 

2.12 การอุดหนุนจากรัฐบาล 
ภายใต ้TFRS for SMEs ก าหนดให้มีการรับรู้รายการเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นรายไดข้อง

กิจการเม่ือมีสิทธิไดรั้บเงินและมีการปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ แต่ส าหรับ TFRS for NPAEs ไม่
มีการกล่าวถึง 
2.13 การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์เป็นหัวขอ้เพิ่มเติมอีกหัวขอ้หน่ึงท่ี TFRS for NPAEs ไม่มีการ
กล่าวถึง โดยหลกัการบญัชีท่ีส าคญั สรุปไดด้งัน้ี 

 ขอบเขตและหลกัการรับรู้รายการเป็นไปตามมาตรฐานการรรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 2 
(TFRS 2) โดยมีการก าหนดหลกัการส าหรับ การจ่ายช าระดว้ยตราสารทุน, เงินสด และการ
จ่ายช าระในลกัษณะทางเลือกช าระเป็นเงินสดหรือออกตราสารทุน 

 หลกัการวดัมูลค่าจะก าหนดเป็นล าดบัขั้นในการวดัมูลค่ายุติธรรมเป็น 3 ระดบั ล าดบัแรกคือ
ราคาท่ีสังเกตไดจ้ากตลาด ต่อมาคือรายการซ้ือขายล่าสุด และล าดบัสุดทา้ยคือวิธีประเมิน
มูลค่า ณ วนัท่ีใชสิ้ทธิ  

2.14 การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
ในห้วขอ้น้ี TFRS for SMEs ก าหนดหลกัการดอ้ยค่าของสินคา้คงเหลือ และสินทรัพยป์ระเภท

อ่ืนๆ ในขณะท่ี TFRS for NPAEs ไม่มีการก าหนดหลกัการดอ้ยค่าของสินทรัพยเ์ป็นหวัขอ้เฉพาะ แต่มี
ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการดอ้ยของสินทรัพยร์วมอยู่ในบทท่ีว่าดว้ยเงินลงทุน, ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ส าหรับหลกัการดอ้ยค่าท่ีก าหนดไวใ้น TFRS for SMEs สรุปไดด้งัน้ี 

 ส าหรับรายการสินคา้คงเหลือ กิจการตอ้งประเมินการดอ้ยค่าโดยเปรียบเทียบมูลตามบญัชีกบั
ราคาขายหกัตน้ทุนในการผลิตสินคา้ให้เสร็จและตน้ทุนการขาย และผลขาดทุนจากการดอ้ย
ค่ารับรู้โดยตรงไปยงัก าไรหรือขาดทุน แต่ส าหรับ TFRS for NPAEs ใชห้ลกัราคาทุนหรือ
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มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่มูลค่าใดจะต ่ากวา่ มูลค่าท่ีลดลงตอ้งรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายโดยแสดง
เป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนขาย 

 ส าหรับรายการสินทรัพยอ่ื์นๆ การพิจารณาขอ้บ่งช้ีการดอ้ยค่าตอ้งพิจารณาทั้งขอ้บ่งช้ีชัว่คราว
และถาวร ในขณะท่ี TFRS for NPAEs พิจารณาขอ้บ่งช้ีเฉพาะการดอ้ยค่าอยา่งถาวร 

 ส าหรับรายการสินทรัพยอ่ื์นๆ การประเมินการดอ้ยค่า ใหเ้ปรียบเทียบมูลตามบญัชีกบัมูลค่าท่ี
คาดวา่จะไดรั้บคืน ในขณะท่ี TFRS for NPAEs ใหเ้ปรียบเทียบมูลตามบญัชีกบัราคาขายสุทธิ  

2.15 ผลประโยชน์พนกังาน 
ผลประโยชน์พนกังานเป็นอีกเร่ืองท่ีก าหนดข้ึนเป็นบทหน่ึงโดยเฉพาะใน TFRS for SMEs 

ในขณะท่ี TFRS for NPAEs ไดก้ล่าวถึงหลกัการบญัชีส าหรับผลประโยชน์พนกังานไวใ้นบทท่ี 16 
ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน โดยก าหนดให้รับรู้รายการผลประโยชน์พนกังานเป็นส่วน
หน่ึงของประมาณการหน้ีสิน ซ่ึงตอ้งค านวณโดยใชป้ระมาณการท่ีดีท่ีสุด ส าหรับหลกัการบญัชีส าหรับ
ผลประโยชน์พนกังานท่ีก าหนดไวใ้น TFRS for SMEs สรุปไดด้งัน้ี 

 หลกัการบญัชีมีความสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 เร่ืองผลประโยชน์พนกังาน 
 อนุญาตให้ใช้วิธีอย่างง่ายในการค านวณมูลค่ายุติธรรมของภาระผูกพันตามโครงการ

ผลประโยชน์ โดยไม่รวมประมาณการของเงินเดือนท่ีเพิ่มในอนาคต, บริการท่ีจะไดรั้บจาก
พนกังานในอนาคต และความเป็นไปไดข้องการเสียชีวติขณะใหบ้ริการในปัจจุบนั 

 ไม่ไดก้  าหนดวธีิการรับรู้ก าไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
2.16 ภาษีเงินได ้

ทั้ง TFRS for SMEs และ TFRS for NPAEs มีการก าหนดหลกัการส าหรับภาษีเงินไดไ้ว้
โดยเฉพาะ แต่ความแตกต่างท่ีส าคญัท่ีก าหนดไวใ้น TFRS for SMEs คือ ก าหนดให้มีการบนัทึกรายการ
ภาษีเงินไดร้อตดัตามหลกัเณฑ์ของมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 ภาษีเงินได ้แต่หลกัการใน TFRS for 
NPAEs ก าหนดใหบ้นัทึกรายการดว้ยวธีิภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 
2.17 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 

TFRS for SMEs มีขอ้ก าหนดเพิ่มเติมส าหรับเร่ืองการก าหนดสกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงาน 
(Functional Currency) สอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ์ของมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 ผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ รวมถึงการก าหนดหลกัเกณฑ์ในการแปลงค่างบ
การเงินในกรณีท่ีกิจการตอ้งแสดงงบการเงินในสกุลเงินอ่ืนท่ีไม่ใช่สกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงาน 
2.18 การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 

การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง เป็นอีกหัวขอ้เพิ่มเติมท่ี TFRS for 
NPAEs ไม่มีการกล่าวถึง โดย TFRS for SMEs มีการก าหนดหลกัการท่ีส าคญัคือ ให้กิจการตอ้ง
ปรับปรุงงบการเงินดว้ยดชันีราคาทัว่ไปท่ีสะทอ้นถึงการ้เปล่ียนแปลงอ านาจซ้ือ เพื่อให้รายการต่างๆใน
งบการเงินแสดงดว้ยหน่วยวดัค่าท่ีเป็นปัจจุบนั ณ วนัส้ินงวด 
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2.19 กิจกรรมพิเศษ 
TFRS for SMEs มีขอ้ก าหนดเพิ่มเติมส าหรับกิจกรรมพิเศษ 3 กิจกรรมดว้ยกนั คือ การบญัชี

เกษตรกรรม, การบญัชีกิจกรรมสกดัแร่ และการบญัชีขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 
3. ประโยชน์จากการน า TFRS for SMEs มาใช้ 

การน า TFRS for SMEs มาใชใ้นประเทศไทยมีแนวโนม้ท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์เพิ่มข้ึนส าหรับ
ทั้งผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี และผูใ้ช้รายงานทางการเงินกลุ่มต่างๆ (วรศักด์ิ ทุมมานนท์, 2557) 
ดงัต่อไปน้ี 

 รายงานทางการเงินของกิจการขนาดกลางและขนาดยอ่มมีคุณภาพและมีความเป็นสากลมาก
ข้ึน ส่งผลให้เพิ่มโอกาสในการเติบโตและศกัยภาพในการแข่งขนัให้กบักิจการขนาดกลาง
และขนาดยอ่ม 

 ตอบสนองความตอ้งการใชข้อ้มูลของผูใ้ชร้ายงานทางการเงินได้มากข้ึน เช่น สถาบนัการเงิน 
บริษทัขา้มชาติท่ีมาลงทุนในประเทศ ฯลฯ ท าให้กิจการขนาดกลางและขนาดยอ่มมีโอกาส
เขา้ถึงแหล่งเงินทุนไดม้ากข้ึน 

 สร้างความสมดุลยร์ะหวา่งตน้ทุนและประโยชน์ท่ีไดรั้บจาการจดัท ารายงานทางการเงิน 
 เป็นการเตรียมความพร้อมให้กบักิจการขนาดกลางในการเติบโตเป็นกิจการขนาดใหญ่ท่ีเขา้

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย  ์ เน่ืองจาก TFRS for SMEs ไดรั้บการพฒันาข้ึนบนพื้นฐาน
และหลกัการท่ีส าคญัจากมาตรฐานการบญัชีส าหรับกิจการขนาดใหญ่ 

 เสริมสร้างศกัยภาพกิจการขนาดกลางและขนาดยอ่มในประเทศไทยให้เช่ือมโยงกบัเศรษฐกิจ
ระหวา่งประเทศ 

 เป็นการเตรียมความพร้อมใหก้บัผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีของกิจการขนาดกลางและขนาดยอ่ม
ใหส้ามารถกา้วเขา้สู่การปฏิบติังานในระดบัสากลได ้
 

4. การเตรียมความพร้อมของกจิการในการน า TFRS for SMEs มาใช้ 
เพื่อใหก้ารน า TFRS for SMEs มาใชอ้ยา่งมีประสิทธิผล และลดปัญหาและอุปสรรค กิจการควรมี

การเตรียมความพร้อมดงัน้ี 
 ติดตามข่าวสารในเร่ืองความคืบหนา้ในการพฒันา TFRS for SMEs ก าหนดเวลาการบงัคบัใช้

มาตรฐานฯ  ตลอดจนขอ้บงัคบัและกฎหมายต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง จากหน่วยงานก ากบัดูแล เช่น 
สภาวชิาชีพบญัชีฯ กรมพฒันาธุรกิจการคา้ เพื่อกิจการจะไดน้ ามาวางแผนต่อไป 

 วิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการน า TFRS for SMEs มาใช้ต่อการปฏิบติังาน เช่น 
การก่อให้เกิดตน้ทุนส่วนเพิ่มในเร่ืองการฝึกอบรมพนักงาน การพฒันาระบบสารสนเทศ
ทางการบญัชี เป็นตน้ เพื่อเตรียมการวางแผนดา้นทรัพยากร 
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 วิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการน า TFRS for SMEs มาใช้ต่อขอ้มูลในรายงาน
การเงิน และ ประเด็นทางดา้นภาษี เพื่อใหส้ามารถน าขอ้มูลมาใช้ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

 สนบัสนุนใหพ้นกังานบญัชีของกิจการเขา้อบรมหลกัสูตรการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองในหวัขอ้
ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อน าความรู้ท่ีไดม้าวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างนโยบายการบญัชีปัจจุบนั
ของกิจการกบั TFRS for SMEs และสามารถจดัท ารายงานทางการเงินของกิจการให้
สอดคลอ้งกบัหลกัการของ TFRS for SMEs  

 ในกรณีกิจการมีแนวโนม้ตอ้งน านโยบายการบญัชีท่ีมีลกัษณะท่ีซบัซอ้นซ่ึงเป็นหวัขอ้เพิ่มเติม
ใน TFRS for SMEs เช่น การจดัท างบการเงินรวม เคร่ืองมือทางการเงิน ภาษีเงินไดร้อตดั
บญัชี ฯลฯ กิจการควรจา้งผูเ้ช่ียวชาญจากภายนอกมาเป็นท่ีปรึกษาในระยะเร่ิมตน้ส าหรับการ
น า TFRS for SMEs มาใช ้

 ปรับปรุงระบบบญัชีและฐานขอ้มูลให้สามารถรองรับขอ้ก าหนดท่ีเพิ่มข้ึนของ TFRS for 
SMEs เช่น การจดัท างบกระแสเงินสด การจดัเก็บขอ้มูลส าหรับการเปิดเผยขอ้มูลบุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เป็นตน้ 
 

5. บทสรุป 
ในปัจจุบนัมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย

ไดรั้บการพฒันามาอยา่งต่อเน่ืองและจะมีความเป็นสากลอยา่งแทจ้ริงในอนาคตอนัใกล ้เพราะ TFRS for 
SMEs ท่ีสภาวิชาชีพบญัชีฯ ก าลงัด าเนินการพฒันาและคาดว่าจะน ามาประกาศใช้ตั้งแต่ปี 2559 หรือ 
2560 เป็นตน้ไป เป็นฉบบัท่ีมีเน้ือหาเทียบเคียงไดก้บั IFRS for SMEs และเม่ือน าเน้ือหาของ TFRS for 
SMEs มาเปรียเทียบกบั TFRS for NPAEs ท่ีเป็นมาตรฐานฉบบัท่ีบงัคบัใชใ้นปัจจุบนัจะพบวา่ ประเด็น
ความแตกต่างระหวา่ง TFRS for SMEs กบั TFRS for NPAEs ท่ีส าคญัซ่ึงอาจมีผลต่อการปฏิบติังานของ
กิจการขนาดกลางและขนาดยอ่มในอนาคต เช่น การจดัท างบการเงิน การวดัมูลค่าสินทรัพยบ์างประเภท
เช่น อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน, สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ฯลฯ หลกัการรับรู้รายไดข้องรายไดป้ระเภท
ต่างๆ เป็นตน้ ดงันั้นจึงมีความจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีกิจการตอ้งมีการเตรียมความพร้อมทั้งทางดา้นบุคคลากร
และทรัพยากรอ่ืนๆ ในการน า TFRS for SMEs มาใช้ เพื่อท าให้เกิดประโยชน์สูงสุดกบัทั้งกิจการ ผู ้
ประกอบวชิาชีพ และระบบเศรษฐกิจโดยรวม 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัการใช้เทคนิคทางการบญัชีบริหารแบบร่วม
สมัยและแบบเดิม การศึกษาคร้ังน้ี เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากบริษัทในเขตนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด จงัหวดัระยอง จ านวน 130 แห่ง สถิติท่ีใชใ้นการประมวลผลขอ้มูลไดแ้ก่ 
สถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงการทดสอบแบบการวเิคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) 
 ผลการศึกษาพบว่าปัจจยัด้านธุรกิจท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการเลือกการใช้เทคนิคการ
บญัชีบริหารแบบร่วมสมยัไม่แตกต่างกนัและปัจจยัดา้นธุรกิจท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการเลือกใช้
เทคนิคการบญัชีบริหารแบบเดิมไม่แตกต่างกนั 
ค าส าคัญ: เทคนิคการบญัชีบริหารแบบร่วมสมยั/ เทคนิคการบญัชีบริหารแบบเดิม 
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Abstract 
 This study aims to investigate factors influencing the implementation of contemporary 
and traditional managerial accounting techniques. Samples in this study include companies located 
in the Map Ta Phud Industrial Estate Zone, Rayong Province. Questionnaire survey is used as data 
collection tool.  Statistical analysis is employed both descriptive and inferential statistics (One-way 
Analysis of Variance). 
 The analysis results show that organizations having different business characteristics 
have statistically indifference in the selection of both contemporary and traditional managerial 
accounting techniques. 
KEYWORDS: TRADITIONAL MANAGERIAL ACCOUNTING TECHNIQUE/ 
CONTEMPORARY MANAGERIAL ACCOUNTING TECHNIQUE 
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บทน า 
 ภายใตส้ภาพแวดลอ้มทางธุรกิจท่ีไม่แน่นอน และการเพิ่มข้ึนของการแข่งขนัในปัจจุบนั 
ท าให้การวางแผนและการตดัสินใจของผูบ้ริหาร ตอ้งอาศยัทั้งขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลเชิง
คุณภาพท่ีเช่ือถือไดแ้ละทนัต่อเวลา มาใช้ประกอบการวางแผนการบริหารเชิงกลยุทธ์ท่ีจะท าให้
กิจการเกิดความได้เปรียบทางการแข่งขัน ปัจจุบันธุรกิจจ านวนมากมายได้มีการแสวงหา
กระบวนการผลิต และเคร่ืองมือทางการบริหารท่ีช่วยสนับสนุนกลยุทธ์ทางการบริหารท่ีธุรกิจ
เลือกใช้ ตวัอย่าง เช่น เทคนิคทางการบญัชีบริหารแบบเดิมท่ีนิยมใช้ในอุตสาหกรรม เช่นตน้ทุน
รวม ตน้ทุนผลิตภณัฑ์ ตน้ทุนมาตรฐาน ส่วนเทคนิคทางการบญัชีบริหารแบบร่วมสมยั เช่น การ
วิเคราะห์ตน้ทุนกิจกรรม (Activity-based costing) การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value chain 
analysis) การบริหารวฏัจกัรหรือวงจรอายุผลิตภณัฑ์ (Product life cycle management) การบริหาร
คุณภาพโดยรวม (Total Quality management: TQM) การบริหารระบบผลิตแบบทนัเวลา (Just-in-
time: JIT) การบริหารดว้ยทฤษฎีขอ้จ ากดั (Theory of constraints) การปรับปรุงอยา่งต่อเน่ืองและ
การเทียบสมรรถนะ (Kaizen an benchmarking)ตน้ทุนเป้าหมาย (Target costing) ระบบการวดัผล
การปฏิบติังาน (Performance evaluation)วดัผลดุลยภาพ (Balanced scorecard BSC)ฯลฯผลจาก
การประยุกต์แนวคิดเหล่าน้ีและการปรับเปล่ียนในแนวคิดของการบญัชีบริหารท่ีตามมาท าให้
บริษทัสามารถเพิ่มคุณภาพในตวัสินคา้ ช่วยลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตลดความล่าช้าในการจดัส่ง
สินคา้ให้ลูกคา้ ซ่ึงผลจากการกระท าดงักล่าวน้ีช่วยเพิ่มผลก าไรให้แก่บริษทั หากผูใ้ชข้าดความรู้
และความเขา้ใจในการประยกุตแ์นวคิดดงักล่าวอยา่งถ่องแท ้ก็ไม่สามารถบริหารธุรกิจให้เกิดก าไร
ไดต้ามท่ีตอ้งการ ซ่ึงการประยุกต์ใช้กระบวนการบริหารและกระบวนการผลิตท่ีมีการพฒันาข้ึน
เหล่าน้ี จ  าเป็นตอ้งมีสารสนเทศทางการบญัชีท่ีมากข้ึน โดยเฉพาะขอ้มูลทางการบญัชีบริหารท่ี
สอดคล้องกับทิศทางของการบริหารงานและกลยุทธ์การบริหารขององค์กร รวมทั้ งมีการ
ประยุกต์ใช้เทคนิคทางบญัชีบริหารสมยัใหม่และเทคนิคบญัชีบริหารแบบเดิม ท่ีท าหนา้ท่ีในการ
สร้างระบบการจดัท าสารสนเทศทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินเพื่อไปใช้ในการวางแผน และ
ตดัสินใจเชิงกลยทุธ์ท่ีสะทอ้นถึงความส าเร็จของธุรกิจอยา่งแทจ้ริง 
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วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1.  เพื่อวเิคราะห์ระดบัการเลือกใชเ้ทคนิคทางการบญัชีบริหารแบบร่วมสมยัในเขตนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุดคอมเพล็กซ์ จงัหวดัระยอง 
 2.  เพื่อวเิคราะห์ระดบัการเลือกใชเ้ทคนิคทางการบญัชีบริหารแบบเดิมของนิติบุคคลใน
เขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดคอมเพล็กซ์ จงัหวดัระยอง 
 
 
กรอบแนวคิดในการวจัิย 

ตัวแปรอสิระ      ตัวแปรตาม 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทคนิคการบัญชีบริหารแบบเดมิ 
1.  การค านวณตน้ทุนผลิตภณัฑ ์
2. การวางแผนและการควบคุม 
3.  การใชต้น้ทุนเพื่อการตดัสินใจและการบริหารงาน 
 (กชกร เฉลิมกาญจนา, 2548:4-5; สุภาพรรณ รัตนาภรณ์, 
ดวงมณี โกมารทตั, สุภาพร เชิงเอ่ียม, 2543) 
 

เทคนิคบัญชีบริหารแบบร่วมสมยั 
1.  การบริหารกลยทุธ์ (Strategic management) 
2.  การบริหารตน้ทุนกิจกรรม 
(Activity-based management) 
3.  การบริหารตน้ทุนคุณภาพ 
4.  วเิคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า 
5.  ระบบการผลิตแบบทนัเวลา 
6.  ระบบการวดัผลการปฏิบติังาน 
(กชกร เฉลิมกาญจนา, 2548:4-5) 
) 

ปัจจยัด้านธุรกจิ 
ทุนจดทะเบียน 

รายไดจ้ากการขาย 
สินทรัพยร์วม DP
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สมมติฐานของการวจัิย 
 H1: ปัจจยัดา้นธุรกิจท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อระดบัการเลือกใชเ้ทคนิคการบญัชีบริหารแบบ
ร่วมสมยัแตกต่างกนั 
 H2: ปัจจยัดา้นธุรกิจท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อระดบัการเลือกใชเ้ทคนิคการบญัชีบริหาร
แบบเดิมแตกต่างกนั 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากการวจัิย 
 สามารถน าผลการวจิยัเทคนิคทางการบญัชีบริหารและการประยกุตเ์ทคนิคทางการบญัชี
บริหารไปใชเ้ป็นแนวทางในการจดัเตรียมขอ้มูลสารสนเทศทางการบญัชีบริหารไปใชใ้นการ
บริหารงานของธุรกิจ  
ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดเกีย่วกบัระบบการบัญชีบริหาร  
 การศึกษาเทคนิคทางการบญัชีบริหารและการประยกุตเ์ทคนิคทางการบญัชีบริหารท่ีช่วย
สนบัสนุนการด าเนินงานขององคก์รภายใตก้ลยทุธ์การแข่งขนัท่ีเลือกใช ้(Chenhall and Langfield 
Smith, 1998)สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดงัแสดงในตารางท่ี 1 (กชกร เฉลิมกาญจนา, 2548:4) 
ตางรางท่ี 1  เทคนิคการบญัชีบริหารแบบร่วมสมยั (Contemporary practices) 

แนวคิดการบริหารธุรกจิร่วมสมัย เทคนิคการบัญชีบริหารแบบเดิม 
การบริหารกลยทุธ์ (Strategic management) ตน้ทุนมาตรฐาน (Standard costing) 
การบริหารตน้ทุนกิจกรรม (Activity-based 
management) 

ตน้ทุนรวม 

การบริหารตน้ทุนคุณภาพ (Total quality management: 
TQM) 

ตน้ทุนผลิตภณัฑ์ 

การวเิคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value chain analysis) ตน้ทุนจริง 

ระบบการผลิตแบบทนัเวลา (Just in production 
management) 

งบประมาณ 

ระบบการวดัผลการปฏิบติังาน  

 Ghosh and Yoke-Kai Chan (1997)ไดศึ้กษาแนวปฏิบติัทางดา้นบญัชีบริหารในประเทศ
สิงค์โปร์(management accounting practices) พบว่าเม่ือบริษทัต่างๆ ตอ้งเผชิญกบัสภาวะการ
แข่งขนั เคร่ืองมือหน่ึงท่ีท าให้บริษทัเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงานได ้คือการใช้แนวปฏิบติั
ทางดา้นบญัชีบริหาร ทั้งน้ีมีแนวปฏิบติัทางด้านบญัชีบริหารใหม่ๆ เกิดข้ึนมากสุภาพรรณ รัตนา
ภรณ์, ดวงมณี โกมารทตั, สุภาพร เชิงเอ่ียม (2543)ท าการศึกษาแนวปฏิบติัทางการบญัชีบริหารของ
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อุตสาหรรมไทย โดยการรวบรวมขอ้มูลในแต่ละอุตสาหกรรมตามการจ าแนกของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย จ านวน 17 ประเภทอุตสาหกรรม เก่ียวกบัเทคนิคทางการบญัชีบริหารท่ีกิจการใช้
พร้อมทั้งประโยชน์ท่ีกิจการได้รับ รวมถึงแนวโน้มแนวคิดและเทคนิคทางการบญัชีบริหารใน
อนาคต  
 สารทูล บวัขาว (2549) ได้ศึกษาการประยุกต์ใช้การบญัชีบริหารของนักบญัชีธุรกิจ 
SMEs ประเภทการผลิตสินคา้ ในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ พบวา่นกับญัชีธุรกิจ SMEs มีความ
คิดเห็นดว้ยเก่ียวกบัการมีการประยกุตใ์ชก้ารบญัชีบริหารโดยรวมและเป็นรายดา้นอยูใ่นระดบัปาน
กลาง ไดแ้ก่ ดา้นการควบคุมเช่น กิจการค านวณตน้ทุนผลิตภณัฑ์โดยใชข้อ้มูลตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริง 
ด้านการวางแผน เช่น กิจการมีการวดัผลการด าเนินงานท่ีไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินมาเป็นตวัวดั 
ประกอบดว้ยความพึงพอใจของลูกคา้ จ  านวนผลิตภณัฑ์ใหม่ท่ีคิดคน้ไดก้ารลดเวลาการผลิต และ
ด้านการตดัสินใจ เช่น กิจการได้มีการวิเคราะห์จุดคุม้ทุนในการตดัสินใจว่าจะผลิตสินคา้อะไร
ออกจ าหน่าย นอกจากน้ี จุฑามน สิทธิผลวนิชกุล (2553) วิวฒันาการของการบญัชีบริหารสู่การ
เปล่ียนแปลงในมุมมองส าหรับผูบ้ริหาร มีความเห็นเก่ียวกบัการบญัชีบริหารในมุมมองของระบบ
การบญัชีเพื่อการบริหารนั้น สิงท่ีส าคญัท่ีสุดคือ ผูบ้ริหารควรเรียนรู้ขอ้จ ากดัและประโยชน์ของการ
บญัชีบริหารแบบดั้งเดิมและการบญัชีบริหารวิธีใหม่ๆ เพื่อสามารถเลือกและน าไปประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมกบักิจการของตนเอง ใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด  
วธีิด าเนินการวจัิย 

 ผูท้  าการวิจยัได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ประชากรได้แก่นิติบุคคลในเขตนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุดคอมเพล็กซ์ จงัหวดัระยองกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 130บริษทั ท าการเก็บขอ้มูล 
ดว้ยการส่งแบบสอบถามให้กบักลุ่มตวัอย่างการประมวลผลขอ้มูล โดยใช้เคร่ืองมือคอมพิวเตอร์ 
ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ   สถิติท่ีใชคื้อความถ่ี  (Frequency)ร้อยละ (Percentageค่าเฉล่ียเลข
คณิต (Means)  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และท าการทดสอบสมมติฐานโดยใช ้ One-way ANOVA 
 
สรุปผลการวจัิย 
 ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยด้านประชากรศาสตร์และ ข้อมูลทัว่ไปของธุรกจิ 
 ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเป็นเพศหญิง 118 คน คิดเป็นร้อยละ 90.80 มีอายุ 30-
40 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.80 ระดบัการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 61.50 มีต าแหน่งงานผูจ้ดัการ
ฝ่าย คิดเป็นร้อยละ 41.50 และ มีประสบการณ์ท างานทางดา้นบญัชี มากกวา่ 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 
53.80 
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 วิเคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของธุรกิจของนิติบุคคลในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด คอม
เพล็กซ์ จงัหวดัระยอง ผลการวจิยัพบวา่ลกัษณะของธุรกิจ มากท่ีสุดเป็นบริษทัจ ากดั จ  านวน 80แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ 61.50 รองลงมาคือบริษทัมหาชน จ านวน 39 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 30 นอ้ยสุด คือ ห้าง
หุ้นส่วนจ ากดั จ  านวน 11 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 11.40ทุนจดทะเบียนมากท่ีสุดคือทุนจดทะเบียน
มากกวา่ 100 ลา้นบาท จ านวน 59 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 45.50 รองลงมาคือทุนจดทะเบียนมากกว่า 
51-100 ลา้นบาทจ านวน41 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 31.50 ทุนจดทะเบียนมากกว่า 11-50 ลา้นบาท 
จ านวน 20 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 15.40  นอ้ยท่ีสุดคือ ทุนจดทะเบียน ไม่เกิน 10 ลา้นบาท จ านวน 10 
แห่ง คิดเป็นร้อยละ 7.70  
การวเิคราะห์ระดับการใช้เทคนิคการบัญชีบริหาร 
ตารางท่ี 2  เทคนิคการบญัชีบริหารแบบร่วมสมยัรวมรายดา้น 
เทคนิคการบัญชีบริหารแบบร่วมสมัยรวมรายด้าน ค่าเฉลีย่ ระดับการใช้ ล าดับที ่
1.  การบริหารกลยทุธ์ 4.24 มากท่ีสุด 1 
2.  การบริหารตน้ทุนกิจกรรม 3.76 ค่อนขา้งมาก 4 
3.  การบริหารคุณภาพ 3.57 ค่อนขา้งมาก 6 
4.  การวเิคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า 3.65 ค่อนขา้งมาก 5 
5.  ระบบการผลิตแบบทนัเวลา 4.23 มากท่ีสุด 2 
6.  ระบบการวดัผลการปฏิบติังาน 3.85 ค่อนขา้งมาก 3 
 จากผลการวเิคราะห์ระดบัการใชเ้ทคนิคการบญัชีบริหารร่วมสมยัพบวา่นิติบุคคลในเขต
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดคอมเพล็กซ์ จงัหวดัระยอง จ านวน 130 แห่ง มีระดบัการใชเ้ทคนิคการ
บญัชีบริหารแบบร่วมสมยั ค่อนขา้งมากถึงมากท่ีสุดโดยมีรายละเอียดตามล าดบัดงัน้ีคือ การบริหาร
กลยุทธ์รองลงมาคือระบบการผลิตแบบทนัเวลาระบบการวดัผลการปฏิบติังานมีระดบัการใช้เป็น
ล าดบัท่ี 3 การบริหารตน้ทุนกิจกรรมมีระดบัการใช้เป็นล าดบัท่ี 4 ส่วนรองล าดบัสุดทา้ยคือ การ
วเิคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าและล าดบัสุดทา้ยคือการบริหารคุณภาพซ่ึงมีระดบัการใชน้อ้ยท่ีสุด   
ตารางท่ี 3  เทคนิคการบญัชีบริหารแบบเดิมรวมรายดา้น 

เทคนิคการบัญชีบริหารแบบเดิมรวมรายด้าน ค่าเฉลีย่ ระดับการใช้ ล าดับที ่

1.  การค านวณตน้ทุนผลิตภณัฑ์ 3.94 ค่อนขา้งมาก 1 
2.  การวางแผนและการควบคุม 3.90 ค่อนขา้งมาก 2 
3.  การใชต้น้ทุนเพื่อการตดัสินใจและการบริหารงาน 3.87 ค่อนขา้งมาก 3 
 จากผลการวิเคราะห์ระดบัการใช้เทคนิคการบญัชีบริหารแบเดิมพบว่านิติบุคคลในเขต
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดคอมเพล็กซ์ จงัหวดัระยอง จ านวน 130 แห่ง มีระดบัการใชเ้ทคนิคการ
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บญัชีบริหารแบบเดิมค่อนขา้งมากโดยมีรายละเอียดตามล าดบัดงัน้ีคือ การค านวณตน้ทุนผลิตภณัฑ์มี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัค่อนขา้งมากรองลงมาคือการวางแผนและการควบคุมและล าดบัสุดทา้ยคือการใช้
ตน้ทุนเพื่อการตดัสินใจและการบริหารงาน 
 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
ตารางท่ี 4ระดบัการเลือกใชเ้ทคนิคบญัชีบริหารแบบร่วมสมยัแตกต่างกนัของนิติบุคคลในเขตนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุดคอมพล็กซ์ จงัหวดัระยอง 
 

 ระดบัการใช้เทคนิคบัญชีบริหาร
แบบร่วมสมัย 

สมมติฐาน 

ทุนจดทะเบียน ไม่แตกต่าง ไม่สามารถสมมติฐานH0 
รายไดจ้ากการขาย ไม่แตกต่าง ไม่สามารถสมมติฐานH0 
สินทรัพยร์วม ไม่แตกต่าง ไม่สามารถสมมติฐานH0 
 จากตารางท่ี 4ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่องคก์รท่ีมีทุนจดทะเบียน, รายไดจ้ากการ
ขาย, และสินทรัพยร์วมแตกต่างกนั มีระดบัการเลือกใชเ้ทคนิคบญัชีบริหารแบบร่วมสมยัไม่
แตกต่างกนั 
ตารางท่ี 5ระดบัการเลือกใชเ้ทคนิคบญัชีบริหารแบบเดิมแตกต่างกนัของนิติบุคคลในเขตนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุดคอมพล็กซ์ จงัหวดัระยอง 

 

ปัจจัยด้านธุรกจิ ระดบัการใช้เทคนิคบัญชีบริหาร
แบบเดมิ 

สมมติฐาน 

ทุนจดทะเบียน ไม่แตกต่าง ไม่สามารถสมมติฐาน
H0 

รายไดจ้ากการขาย ไม่แตกต่าง ไม่สามารถสมมติฐาน
H0 

สินทรัพยร์วม ไม่แตกต่าง ไม่สามารถสมมติฐาน
H0 

 

 จากตารางท่ี 5ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่องคก์รท่ีมีทุนจดทะเบียน, รายไดจ้ากการ
ขาย, และสินทรัพยร์วมแตกต่างกนั มีระดบัการเลือกใชเ้ทคนิคบญัชีบริหารแบบเดิมไม่แตกต่างกนั 
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อภิปรายผล 
 จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ปัจจยัดา้นธุรกิจท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อระดบัการใช้
เทคนิคการบญัชีบริหารแบบร่วมสมยัไม่แตกต่างกนั กล่าวคือ กิจการท่ีมีทุนจดทะเบียน รายไดจ้าก
การขาย และสินทรัพยร์วมต่างกนัไดมี้การประยุกตใ์ชเ้ทคนิคการบญัชีบริหารแบบร่วมสมยัเช่นกนั
สอดคล้องกันกับ จุฑามน สิทธิผลวนิชกุล (2553) วิว ัฒนาการของการบัญชีบริหารสู่การ
เปล่ียนแปลงในมุมมองส าหรับผูบ้ริหาร มีความเห็นเก่ียวกบัการบญัชีบริหารในมุมมองของระบบ
การบญัชีเพื่อการบริหารนั้น สิงท่ีส าคญัท่ีสุดคือ ผูบ้ริหารควรเรียนรู้ขอ้จ ากดัและประโยชน์ของการ
บญัชีบริหารแบบดั้งเดิมและการบญัชีบริหารวิธีใหม่ ๆ เพื่อสามารถเลือกและน าไปประยุกตใ์ชใ้ห้
เหมาะสมกบักิจการของตนเอง ตน้ทุนท่ีมีความส าคญัในการจดัการคุณภาพ ท่ีจะตอ้งบริหารดว้ย
ความรอบคอบและเขา้ใจ (สารทูล  บวัขาว, 2549) 
 ปัจจยัดา้นธุรกิจท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อระดบัการใช้เทคนิคการบญัชีบริหารแบบเดิมไม่
แตกต่างกนัเน่ืองจากในการค านวณตน้ทุนผลิตภณัฑ์ อุตสาหกรรมส่วนใหญ่จะใช้ระบบตน้ทุน
เต็มท่ีเป็นตน้ทุนจริง (Actual absorption costing system) โดยท าการคิดตน้ทุนวตัถุดิบทางตรงเขา้
งานดว้ยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั และนิยมใช้อตัราค่าใช้จ่ายการผลิตจดัสรรในการคิดค่าใช้จ่ายการ
ผลิตเขา้เป็นตน้ทุนของผลิตภณัฑ ์(สุภาพรรณ รัตนาภรณ์ และคณะ, 2543) 
ข้อเสนอแนะ 
 1. จากการวิจยัพบวา่เทคนิคการบญัชีบริหารแบบร่วมสมยั เร่ิมเขา้มามีบทบาทมากกว่า 
เน่ืองจากมีการน าเทคนิคด้านการวดัผลการปฏิบติังานมาใช้มากข้ึน โดยมีการใช้อยู่ท่ีระดบัมาก 
ดงันั้นบริษทัควรมีการเพิ่มสัดส่วนการวดัผลปฏิบติังานโดยเฉพาะการวดัผลการปฏิบติัท่ีไม่เป็นตวั
เงินให้มากข้ึนในการบริหารธุรกิจ และเทคนิคการบญัชีบริหารแบบเดิม บริษทัส่วนใหญ่สนใจ
เฉพาะการคิดตน้ทุนจริง  
 2. กิจการควรมีการน ากลยุทธ์การบริหารตน้ทุนกิจกรรมมาใช้ในการกิจการ เน่ืองจาก
การบริหารตน้ทุนกิจกรรมสามารถท าให้รายงานของผูบ้ริหารมีความยืดหยุ่นมากข้ึน ผูบ้ริหาร
สามารถตดัสินใจไดแ้ม่นย  าข้ึน เน่ืองจากตน้ทุนตามกิจกรรมท าให้รู้แหล่งท่ีมาของตน้ทุนวา่เกิดข้ึน
จากกระบวนการใดในธุรกิจ ขอ้จ ากดัและการใชง้านจริงของระบบการบญัชีบริหารแบบตน้ทุนฐาน
กิจกรรมแมว้ธีิตน้ทุนฐานกิจกรรมจะมีประโยชน์อยา่งมาก 
 3.กิจการควรมีการควบคุมคุณภาพ เพราะการควบคุมคุณภาพเป็นส่ิงท่ีดี และเป็นปัจจยัท่ี
มีความส าคญัต่อความส าเร็จของธุรกิจแต่ผลงานคุณภาพไม่ไดเ้กิดข้ึนเองตามธรรมชาติ คุณภาพจะ
เกิดข้ึนจากความรู้ ความเขา้ใจความซาบซ้ึง การทุ่มเทในการปฏิบติั และการพฒันาอย่างต่อเน่ือง
เพื่อท่ีเราจะสามารถท างานให้มีคุณภาพในทุกขั้นตอน และส่งมอบงานท่ีมีคุณภาพแก่ลูกคา้ซ่ึงจะ
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สร้างความพอใจ กระตุน้การซ้ือซ ้ า และการท าธุรกิจอยา่งต่อเน่ืองนอกจากน้ีสินคา้หรือบริการท่ีมี
คุณภาพก็ยงัสามารถขายได้ในราคาท่ีสูงกว่าสินคา้ชนิดเดียวกนั อย่างไรก็ดีการสร้างสินคา้หรือ
บริการท่ีมีคุณภาพคงท่ีอยา่งสม ่าเสมอจะตอ้งอาศยัการด าเนินงานท่ีละเอียดอ่อน 
 4. กิจการควรให้ความส าคญัของเทคนิคทางการบญัชีบริหารแบบร่วมสมยัและแบบเดิม 
โดยใช้ควบคู่กนั เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขนัทางธุรกิจ โดยน าเทคนิคทางการบญัชี
บริหารมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องสภาพแวดล้อมทางธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งนิติบุคคลท่ีมีขนาดเล็ก เช่น ห้างหุ้นส่วน ซ่ึงพบว่ามีการประยุกต์ใช้เทคนิค
ทางการบญัชีบริหารค่อนขา้งนอ้ย 
 5.  นกับญัชีควรการปรับปรุงและพฒันาระบบบญัชีอยา่งต่อเน่ือง เพื่อจะท าให้ระบบการ
ท างานและระบบบญัชีไดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้ง ซ่ึงจะสามารถรายงานผลให้กบัผูบ้ริหารไดอ้ย่างรวดเร็ว 
ทนัต่อเวลา เพื่อผูบ้ริหารน าขอ้มูลมาใช้ประโยชน์ในการวางแผนและการควบคุมและตดัสินใจ
ต่อไป  
ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษางานวจัิยคร้ังต่อไป 
 1.  ควรมีการส่งเสริมการใชเ้ทคนิคการบญัชีบริหารแบบร่วมสมยั โดยการศึกษาเพิ่มเติม
เก่ียวกบัเทคนิคท่ียงัไม่เป็นท่ีนิยม เช่นเทคนิคการบริหารคุณภาพ การวเิคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า การ
บริหารตน้ทุนกิจกรรม มีการศึกษาเพื่อน ามาปรับปรุงการใชง้าน 
 2.  การบริหารกลยทุธ์ควรมีการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกอยา่ง
สม ่าเสมอและมีการติดตามและควบคุมในการบริหารกลยทุธ์อยา่งต่อเน่ือง 
 3.  นอกจากการเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถามแลว้ ควรใชว้ิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยวธีิ
อ่ืนบา้ง เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก (Depth-interview) เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลรายละเอียดท่ีตรงประเด็นและ
สามารถน าผลการวจิยัไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ตรงตามวตัถุประสงคม์ากท่ีสุด 
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รูปแบบการพฒันาทรัพยากรมนุษย์  เพือ่รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกจิ 
อาเซียน (AEC): กรณศึีกษา ธุรกจิบรรจุภัณฑ์ในนิคมอตุสาหกรรมเวลโกรว์  

 
น ำ้ทพิย์ ทองสุก 

 
บทคดัย่อ 
 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษารูปแบบการพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พื่อรองรับการเขา้
สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมถึงความตอ้งการก าหนดรูปแบบการพฒันาศกัยภาพทรัพยากรมนุษย์
ขององคก์ร  
  การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการอธิบายรูปแบบการพฒันาทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน โดยใช้วิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative) โดยใชก้ารสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูบ้ริหาร
ระดบัสูง ผูบ้ริหารระดบักลาง และผูบ้ริหารระดบัตน้ ซ่ึงเป็นผูมี้ความส าคญัในการบริหารเชิงนโยบาย 
และมีบทบาทต่อการพฒันาทรัพยากรมนุษยข์ององค์กร จ านวนทั้งส้ิน 14 คน ใช้วิธีการเลือกกลุ่ม
ตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling)  
 ผลการวจิยัท่ีส าคญัพบวา่ รูปแบบการพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนท่ีเหมาะสม ประกอบดว้ย 1) ดา้นความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั AEC พบวา่ องคก์รตอ้งมี
โครงการพฒันาบุคลากรในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนโดยมีกิจกรรมในการสร้างความรู้
ความเขา้ใจในทิศทางขององค์กร 2) ดา้นทกัษะการส่ือสาร พบวา่ องคก์รตอ้งมีโครงการพฒันาทกัษะ
ความรู้ดา้นภาษาองักฤษส าหรับบุคลากรในรูปแบบต่าง ๆ  3) ดา้นความเช่ียวชาญในสาขาอาชีพองคก์ร 
พบว่าองคก์รตอ้งมีโครงการส่งเสริมบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญในสายอาชีพท่ีมีคุณภาพในการสร้าง
ความโดดเด่นแก่องคก์รโดยการก าหนดนโยบายจากฝ่ายบริหารและการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการ
บริหารจดัการประสิทธิภาพ และ 4) ดา้นความเขา้ใจและเคารพในสิทธิและสังคมวฒันธรรมท่ีแตกต่าง
ของบุคลากร พบว่าองค์กรตอ้งมีการบริหารจดัการความหลากหลายของบุคลากร เพื่อก าหนดแนว
ทางการบริหารจดัการองค์กรในการส่ือสารการรับรู้ในความแตกต่างทางศาสนาและวฒันธรรม การ
เรียนรู้ในดา้นต่าง ๆ ท าให้ไดรู้ปแบบการพฒันาทรัพยากรมนุษยท่ี์มีความเหมาะสมในการสร้างความ
ไดเ้ปรียบในการแข่งขนัใหแ้ก่องคก์ร 
ค ำส ำคัญ: การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
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Abstract 
 The objective of this research is to study the human  resource development model for the 
upcoming of ASEAN Economic Community: Including the need to model the human resources 
development for company. 
 This research describes the model of human resources development to support ASEN 
community. Using qualitative research by utilizing in-depth interviews of  top management, middle 
management and supervisor management and the data were analyzed. This is policy priority for the 
administration. And a role in development of corporate a total of 14 sample were used to select 
specific Purposive Samping. 
 The research found that important. model of  human resource development to support the 
AEC is right: 1) the knowledge of the AEC found that organizations with project development to 
prepare the ASEAN community with activities to create knowledge. Understanding the direction of 
the organization, 2) communication skills that organizations need to develop skills, knowledge of 
English for personnel in various forms, 3) expertise in the professional organization. Found that 
organizations with project personnel to specialize in professional quality to create a distinctive 
corporate policy by the administration and the involvement of staff in the administration and 
performance management. 4) understanding and respect for different cultures and social rights of 
personnel. Organizations that need to manage a variety of personnel. The guidelines for the 
management of the organization to communicate the perceived differences of religion and culture. 
learning the various. Model of human resource development is appropriate to create a competitive 
advantage for the organization. 
Keywords:  human resource development. 
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บทน ำ 
 การสร้างองคก์รสู่ความเป็นเลิศท่ามกลางภาวะการณ์แข่งขนัท่ีรุนแรงนั้น องคก์รจ าเป็นตอ้ง
มีการปรับตวัและเตรียมความพร้อมเพื่อท่ีจะรับมือต่อการเปล่ียนแปลงจากปัจจยัภายนอกอยู่เสมอ 
เพื่อใหเ้ป็นกลไกส าคญัในการขบัเคล่ือนองคก์รไปสู่เป้าหมาย 
 ภาวการณ์แข่งขันท่ีรุนแรง และเป็นท่ีกล่าวถึงกันอย่างกว้างขวางนั่นก็คือ การเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ขอ้ตกลงการเปิดการคา้เสรีในกลุ่มประเทศอาเซียน หรือ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซ่ึงเป็นหน่ึงในสามเสาหลกัของการน าอาเซียนไปสู่การเป็นประชาคม
อาเซียน ดว้ยเป้าหมายหลกัในการเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกนั โดยให้เกิดการเคล่ือนยา้ยสินคา้ 
บริการการลงทุน เงินทุนและแรงงานฝีมืออยา่งเสรี 
 ดงันั้นผูว้จิยัจึงมีความสนใจประเด็นความส าคญัของปัญหาดา้นการทรัพยากรมนุษยท่ี์ก าลงั
จะเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงในการกา้วเขา้สู่ประชาคมอาเซียนซ่ึงเป็นสาเหตุท่ีส าคญั ผูว้ิจยัจึงตอ้งการ
คน้หารูปแบบท่ีเหมาะสมโดยการศึกษาเชิงลึกถึงการเตรียมความพร้อมขององคก์รเอกชนในการรับมือ
กบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท่ีจะมาถึงในปี พ.ศ. 2558 น้ี เพื่อให้องคก์ารภาคเอกชนไดน้ ารูปแบบไป
วเิคราะห์ถึงศกัยภาพของบุคลากรในองคก์ร เพื่อหาแนวทางในการพฒันาศกัยภาพของบุคลากร รวมถึง
หาแนวทางป้องกนัปัญหาท่ีอาจเกิดกบับุคลากรในองคก์รต่อไป 

 
ค ำถำมกำรวจัิย 
 รูปแบบการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์เพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) 
ของธุรกิจบรรจุภณัฑเ์พื่อการขนส่งในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรวเ์ป็นอยา่งไร 
 
วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 
 การวิจยัคร้ังน้ีเพื่อศึกษารูปแบบการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ประกอบดว้ย 1) ดา้นความรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกบั AEC 2) ดา้นทกัษะการส่ือสาร 3) ดา้นความเช่ียวชาญในสาขาอาชีพ 4) ดา้นความ
เขา้ใจและเคารพในสิทธิและสังคมวฒันธรรมท่ีแตกต่างของบุคลากรประเทศอ่ืน ๆ เพื่อรองรับการเขา้สู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของธุรกิจบรรจุภณัฑใ์นนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว ์  
 
ขอบเขตของงำนวจัิย 
 1  ด้านเน้ือหา เป็นการศึกษารูปแบบการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของธุรกิจบรรจุภณัฑใ์นนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว ์
 2. ดา้นประชากร คือ ผูบ้ริหารทุกระดบัขององคก์ร จ านวน 14 คน 
 3. ดา้นเวลาในการเก็บขอ้มูล เดือน มกราคม ถึงกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2557 
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ทฤษฏีและแนวควำมคิดในกำรวจัิย 
 แนวคิดเกีย่วกบักำรพฒันำบุคลำกร 
  การพฒันาบุคลากรเป็นการด าเนินการให้บุคลากรเพิ่มประสิทธิภาพ ในดา้นการเสริมสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ ทกัษะ ความสามารถในการท างานและทัศนคติท่ีดี เพื่อช่วยให้บุคลากรมีขีด
ความสามารถในการปฏิบติังานท่ีดีข้ึน ผ่านกระบวนการสร้างสรรค์น ามาใช้ในการปฏิบติังานให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลการด าเนินงาน 
 2.  ความส าคญัของการพฒันาทรัพยากรบุคคล 
 การพฒันาทรัพยากรบุคคลเป็นส่วนส าคัญขององค์กรต่าง ๆ ในการท่ีจะท าให้องค์กร
เจริญเติบโตได้อย่างย ัง่ยืน ยุคโลกาภิว ัฒน์ จ  าเป็นต้องส่งเสริมบุคลากรขององค์กรให้มีความรู้ 
ความสามารถ และมีประสิทธิภาพในการท างานเพื่อสนับสนุนเป้าหมายความส าเร็จขององค์กรโดย
สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาบุคลากรของ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (2554, หนา้ 9) ท่ีกล่าว
วา่ การพฒันาบุคลากรเป็นหัวใจส าคญัของการพฒันาองค์กร เน่ืองจากบุคลากรเป็นปัจจยัท่ีส าคญั ใน
การช้ีเป้าของความส าเร็จในการทางานทุกองคก์ร 
 3.  กระบวนการพฒันาบุคลากร 
 กระบวนการพฒันาบุคลากร หมายถึง ขั้นตอนการด าเนินงานอย่างมีระบบ ไดน้ักวิชาการ
เสนอแนะแนวคิดเก่ียวกบักระบวนการพฒันาบุคลากร ดงัน้ี 
 อนุกลู เยีย่งพฤกษาวลัย ์(2551) กล่าวถึงกระบวนการพฒันาบุคลากร 6 ขั้นตอน ดงัน้ี 
 1. ผูบ้ริหารตระหนกัและรับรู้ปัญหาซ่ึงปัญหาจะมีอยู่ คือ สภาพท่ีต ่ากวา่สภาพสมดุลท่ีตอ้ง
พฒันาปรับปรุงอยา่งเร่งด่วนและสภาพท่ีสมดุลกนัท่ีตอ้งพฒันาเพื่อใหมี้สภาพท่ีดีกวา่ 
 2. รวบรวมข้อมูล จากการสัมภาษณ์รายบุคคล หรือกลุ่มโดยใช้เคร่ืองมือแบบสอบถาม 
รวมถึงการประชุมแบบการมีส่วนร่วม ท าใหท้ราบขอ้มูลจากผลท่ีเกิดข้ึน และการสังเกตการณ์ 
 3. การตรวจวินิจฉัย เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมมาสรุปว่ามีสภาพอย่างไร และ
สภาพท่ีตอ้งการนั้นควรเป็นอยา่งไร เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงแกไ้ข 
 4. วางแผนการด าเนินงานโดยก าหนดกลุ่มเป้าหมาย สภาพปรับปรุง สภาพท่ีตอ้งการ 
ให้ชดัเจนเพื่อน ามาก าหนดกิจกรรมต่าง ๆ ให้มีสอดคลอ้งกบักลุ่มเป้าหมาย  และสภาพท่ีตอ้งการไปสู่
ส่ิงท่ีคาดหวงัโดยแกปั้ญหาของสภาพปัจจุบนั 
 5. ขั้นการด าเนินงานตามแผนท่ีไดก้ าหนดเป็นแนวทางน าไปสู่การเปล่ียนแปลงท่ีตั้งไว ้
 6.  ติดตามและประเมินผล โดยการเปรียบเทียบกบัสภาพท่ีเป็นอยู่เดิม และเม่ือด าเนินการ
พฒันาไปแลว้วา่บรรลุเป้าหมายเพียงใด โดยมุ่งเนน้กระบวนการทุกขั้นตอนเพื่อปรับปรุงแผนต่อไป 
 ทั้งน้ีสามารถน ามาสรุปไดว้า่กระบวนการพฒันาบุคลากรมีขั้นตอนท่ีส าคญั  คือ 
 1) ขั้นเตรียมการ หมายถึง ขั้นตอนการศึกษาสภาพปัญหา และความตอ้งการเพื่อวางแผนใน
การปฏิบติังาน 2). ขั้นปฏิบติั หมายถึง การปฏิบติัตามแผนท่ีวางไว ้คือการด าเนินการพฒันาบุคลากรโดย
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ใชว้ธีิการต่าง ๆ 3). ขั้นประเมินผล หมายถึง การติดตามและประเมินความส าเร็จของกระบวนการพฒันา
บุคลากรวา่อยูใ่นระดบัท่ีน่าพอใจหรือไม่ อยา่งไร 
 
กรอบแนวคิดในกำรวจัิย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจยัส่วนบุคคลของบุคลากร 
1.  ทกัษะในสาขาวิชาชีพ 
2.  ทกัษะทางดา้นภาษาองักฤษ 
3.  ความสามารถในการเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ 
ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
4.  ความสามารถในการปรับตวัต่อการ
เปล่ียนแปลง 
5.  ทศันคติต่อประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน 
(เดโชชยั ดวงพตัรา, 2555) 
 
ปัจจยัองคก์ร (ส่วนของผูบ้ริหาร) 
1.  ความตระหนกัรู้ต่อความส าคญัของ 
AEC ของผูบ้ริหาร 
2.  การวิเคราะห์ถึงสภาพปัญหาของ 
บุคลากรในสงักดั 
3.  งบประมาณในการพฒันาบุคลากร 
4.  ระยะเวลาในการพฒันาบุคลากรสู่ 
AEC 
(ปริญญา ทองยิม้, 2554) 

แนวทางพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
1.  ดา้นความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั AEC 
     1.1  การประชาสมัพนัธ์พนัธกิจของการรวม 
เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
     1.2  การใหข้อ้มลูถึงผลกระทบดา้นบวก และ 
ดา้นลบจาก AEC 
2.  ดา้นทกัษะการส่ือสาร 
     2.1  การจดัการฝึกอบรมดา้นทกัษะการส่ือสาร
ภาษาองักฤษ 
     2.2  การสอบวดัระดบัความสามารถทางภาษา 
     2.3  การจดัเตรียมส่ือการเรียนรู้ และวิชาการ 
เพ่ือบุคลากร ในการเรียนรู้เพ่ิมเติมดว้ยตนเอง 
3.  ดา้นความเช่ียวชาญในสาขาอาชีพ 
     3.1  การจดัการฝึกอบรมดา้นความเช่ียวชาญ 
ในสาขาอาชีพท่ีตนรับผิดชอบ 
     3.2  เพ่ิมความถ่ีในการประเมินผล และติดตาม
ผลการปฏิบติังาน 
4.  ดา้นความเขา้ใจและเคารพในสิทธิและสงัคม
วฒันธรรมท่ีแตกต่างของบุคลากรประเทศอ่ืน ๆ 
     4.1  ใหค้วามรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมของประเทศ
ต่าง ๆ ในอาเซียน 
     4.2  ปลกูฝังจิตส านึกใหบุ้คลากรมีความมีน ้าใจ 
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และยอมรับการอยูร่่วมกนั
ท่ามกลางความแตกต่างดา้นวฒันธรรม 
     4.3  ใหค้วามรู้บุคลากรในดา้นสิทธิความ 
เท่าเทียมของแต่ละบุคคล เพ่ือการยอมรับและ
เขา้ใจ 
(แพรภทัร ยอดแกว้, 2556) 

รูปแบบการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
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ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวจิยั 

วธีิด ำเนินกำรวจัิย 
 การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาการเตรียมความพร้อมในการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์เพื่อ
รองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ใชว้ิธีวิจยัแบบการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative research) 
โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อคน้หาขอ้มูลประกอบการศึกษาเร่ืองการพฒันาทรัพยากรมนุษยท่ี์เหมาะสม 
เพื่อใชใ้นการเตรียมความพร้อมเพื่อเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 รวมถึงสภาพและ
ปัญหาของทรัพยากรมนุษยท่ี์พบเจอในองคก์รและแนวทางแกไ้ข 
 กำรก ำหนดกลุ่มตัวอย่ำง 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัเชิงคุณภาพโดยผูบ้ริหารทุกระดบัในองค์การได้แก่ผูบ้ริหาร
ระดบัสูง ผูบ้ริหารระดบักลาง ผูบ้ริหารระดบัตน้จ านวนทั้งส้ิน 14 คน ซ่ึงเป็นผูมี้ความส าคญัในการ
บริหารเชิงนโยบาย และมีบทบาทต่อการพฒันาทรัพยากรมนุษยข์ององค์กรโดยใช้วิธีการเลือกกลุ่ม
ตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) 
 

สรุปผลกำรวจัิย 
 1. คุณลกัษณะทัว่ไปของผูใ้หส้ัมภาษณ์ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
ส่วนใหญ่ท างานอยูใ่นแผนกทรัพยากรบุคคลและวศิวกร มากท่ีสุด รองลงมาคือ แผนกบญัชี 
ผลิตและวางแผน และเทคโนโลยสีารสนเทศ และนอ้ยท่ีสุดคือบริหารทัว่ไป และพฒันาคุณภาพ 
แผนกละ 1 คน 
 2.รูปแบบการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นดา้นความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั AEC 
พบวา่ องคก์รตอ้งมีโครงการพฒันาบุคลากรในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนโดยมีกิจกรรม
ในการสร้างความรู้ความเขา้ใจในทิศทางขององคก์ร ประกอบดว้ย 
 2.1 รูปแบบการประชาสัมพนัธ์พนัธกิจของ AEC  เป็นกิจกรรมเนน้การให้ความรู้ในเร่ือง
ของ AEC เพื่อให้บุคลากรได้เขา้ใจในทิศทางท่ีถูกตอ้งโดยองค์กรตอ้งจดัท าพื้นท่ีส าหรับการเรียนรู้ 
รวมถึงการเขา้ถึงส่ือมลัติมีเดียต่าง ๆ  เช่น โปรแกรมช่วยสอนภาษา การเขา้ถึงอินเทอร์เน็ตท่ีสนบัสนุน
การสืบคน้ขอ้มูลจากเวบ๊ไซตภ์ายนอกในการสนบัสนุนการสร้างความเขา้ใจ และการสร้างการรับรู้ผา่น
ส่ือติดป้ายประชาสัมพนัธ์ โปรชวัร์ประกาศต่าง ๆ  
 2.2 รูปแบบการรับรู้ถึงผลลัพธ์ท่ีจะเกิดข้ึนในทิศทางเชิงบวก และทางลบจาก AEC 
องคก์ารตอ้งสร้างกิจกรรมผา่นการรับรู้โดยการจดับอร์ดนิทรรศการเปรียบเทียบผลกระทบเชิงบวกและ
เชิงลบ มุ่งเนน้สร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากร เช่น วิธีการส่งค าตอบมาร่วมสนุกกนั ในหวัขอ้ การกา้ว
เขา้สู่ AEC สามารถส่งผลกระทบอยา่งไรต่อตวับุคลากร และองคก์รอยา่งไร 
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 3. รูปแบบในการพฒันาบุคลากรในดา้นทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษของบุคลากร 
ในองคก์ร พบวา่ องคก์รตอ้งมีโครงการพฒันาทกัษะความรู้ดา้นภาษาองักฤษส าหรับบุคลากรในรูปแบบ
ต่าง ๆ ประกอบดว้ย 
 3.1 รูปแบบดา้นการฝึกอบรมดา้นทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษของบุคลากร ทางองค์การ
ตอ้งจดัการอบรมภาษาองักฤษให้แก่บุคลากรจ านวน 30 ชั่วโมง ทั้งน้ีตอ้งสร้างความเขา้ใจของการ
ส่ือสารภาษาองักฤษ เพื่อใหเ้กิดแจงจูงใจในการอบรม ส าหรับบุคลากรแผนกบญัชีและวิศวกรท่ีตอ้งเขา้
รับการอบรมทุกคนเพราะมีความส าคญัต่อการปฎิบติัท างาน ทั้งน้ีองค์กรตอ้งคดัเลือกผูเ้ช่ียวชาญหรือ
วทิยากรท่ีเชิญมาร่วมโครงการมาออกแบบขั้นตอนวิธีการท่ีมีความเหมาะสม ตั้งแต่การสรรหา คดัเลือก 
การประเมินระดบัความรู้เบ้ืองตน้จากแบบทดสอบก่อนการอบรมและจนเสร็จส้ินการฝึกอบรม รวมถึง
การรายงานผลการฝึกอบรมเป็นระยะ ๆ  ส าหรับในส่วนการอบรมในระดบัท่ีสูง และผูบ้ริหารตั้งแต่
ระดบักลางข้ึนไปตอ้งเขา้รับการอบรมภายนอกองค์กรในดา้นเทคนิคการพูด และการใช้ภาษาขั้นสูง 
นอกจากน้ีหวัหนา้ฝ่ายวิศวกรควรมีการรณรงคใ์นการส่งอีเมลล์เป็นภาษาองักฤษเพื่อใช้ในการส่ือสาร
ภายในองคก์ร 
 3.2  รูปแบบการสอบวดัระดบัความสามารถทางภาษาองักฤษของบุคลากรในองคก์รนั้น จะ
จดัใหมี้รูปแบบการสอบวดัระดบัความสามารถดงัน้ี 
 3.2.1 ระดบัผูบ้ริหารตั้งแต่หวัหนา้งานข้ึนไป ตอ้งสอบวดัระดบัความรู้ 
โดยใชข้อ้สอบกลาง  คือการสอบโทอิก โดยมีเกณฑม์าตรฐาน 600 คะแนน จากคะแนนเตม็ 990 
 3.2.2 ระดบับุคลากรปฏิบติัการ บุคลากรท่ีเขา้รับการอบรมคอร์สภาษาองักฤษจะตอ้งสอบ
วดัผลหลงัการเรียนเสร็จส้ิน โดยผูเ้ช่ียวชาญออกขอ้สอบ และก าหนดเกณฑ์ท่ีเป็นมาตรฐานในการวดั 
เช่น ตอ้งมีคะแนนสอบไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 จึงจะผา่นเกณฑ ์
 3.3 รูปแบบส่ือการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มทกัษะทางภาษาในการเรียนรู้ด้วยตนเองแก่บุคลากรนั้น 
องคก์รตอ้งจดัเตรียมส่ือการเรียนรู้ดว้ยตนเองให้แก่บุคลากรในห้องจดัแสดงAEC โดยมีโปรแกรมช่วย
สอน และ เวบไซต์ภายนอกหรือท่ีมีโปรแกรมการเรียนรู้อ่ืน ๆ และระบบสารสนเทศภายในองค์กรท่ี
รวบรวมความรู้ในการใชภ้าษาส่งใหก้บับุคลากรทางอีเมลลเ์ป็นประจ า 
 4 รูปแบบในการพฒันาบุคลากรในดา้นความเช่ียวชาญในสาขาอาชีพ พบว่าองค์กรตอ้งมี
โครงการส่งเสริมบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญในสายอาชีพท่ีมีคุณภาพในการสร้างความโดดเด่นแก่
องค์กรโดยการก าหนดนโยบายจากฝ่ายบริหารและการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการบริหารจดัการ
ประสิทธิภาพ ประกอบดว้ย 
 4.1 รูปแบบการจดัอบรมดา้นความเช่ียวชาญในสาขาอาชีพท่ีบุคลากรแต่ละคนรับผิดชอบอยู่
นั้นทางผูบ้ริหารเห็นพอ้งตอ้งกนัวา่ จะจดัใหมี้ดงัน้ี 
 4.1.1 การพฒันาบุคลากรตอ้งมีการท าการอบรมบุคลากรใหม่ทุกคนก่อน 
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เร่ิมงาน โดยเป็นการอบรมในส่วนของภาพรวมองคก์ร ลกัษณะธุรกิจ และการปฏิบติังานของบุคลากร
ในแต่ละแผนกฝ่าย นอกจากน้ี ยงัมีการอบรมแยกย่อยไปอีกแต่ละแผนก โดย HR จะท าหน้าท่ีเป็นผู ้
ประสานงานในการอบรม คอร์สต่าง ๆ ใหแ้ก่บุคลากรแต่ละฝ่าย  
 4.1.2 การพฒันาทรัพยากรแผนกวศิวกรและเทคโนโลยสีารสนเทศนั้น 
แผนกวิศวกรตอ้งมีใบรับรองวิชาชีพวิศวกรจากสภาวิศวกร ในขั้นตน้และฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
จะตอ้งผา่นเกณฑม์าตรฐานคุณวฒิุระดบัปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์ 
 4.2  รูปแบบการประเมินผล และติดตามผลการปฏิบติังานของบุคลากรนั้น องค์กรตอ้งมี
นโยบายการประเมินผลทุก ๆ 3 เดือนในทุกแผนกขององคก์ารและแตกออกออกเป็นการประเมินระดบั
บุคลากรท่ีเรียกวา่ PDP (Personal develop plan) บุคลากรตั้งเป้าหมายของแผนงานในแต่ละไตรมาส 
ร่วมกบัหัวหน้างาน นอกจากน้ี ในระดบับุคลากรรายวนัจะมีการจดัสอบวดัความรู้ความสามารถทั้ง
ทฤษฎีและปฏิบติั เม่ือบุคลากรสอบผา่นก็จะไดผ้ลตอบแทนความสามารถเพิ่มข้ึน 
 5.รูปแบบในการพฒันาบุคลากรในดา้นความเขา้ใจและเคารพในสิทธิและสังคมวฒันธรรมท่ี
แตกต่างของบุคลากรประเทศอ่ืน ๆ พบวา่องคก์รตอ้งมีการบริหารจดัการความหลากหลายของบุคลากร 
เพื่อก าหนดแนวทางการบริหารจดัการองค์กรในการส่ือสารการรับรู้ในความแตกต่างทางศาสนาและ
วฒันธรรม การเรียนรู้ในดา้นต่าง ๆ ประกอบดว้ย 
 5.1 รูปแบบการให้ความรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมของประเทศต่าง ๆ ในอาเซียนนั้น ทางองคก์าร
ตอ้งมีส่ือการประชาสัมพนัธ์ใหค้วามรู้ ผา่นจดักิจกรรมตอบค าถามชิงรางวลัการประกวดเคร่ืองแต่งกาย
ประจ าชาติ การฉายวดิีทศัน์ใหค้วามรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมเพื่อนบา้น 
 5.2 รูปแบบการปลูกฝังจิตส านึกให้บุคลากรมีความมีน ้ าใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่และยอมรับการอยู่
ร่วมกนัท่ามกลางความแตกต่างดา้นวฒันธรรม ของตนและบุคลากรจากประเทศอาเซียนนั้น จะมีการน า
นโยบาย Diversity มาใช้ในองคก์รควรมีการจดักิจกรรมร่วมกนั และการปลูกฝัง เพื่อการยอมรับความ
เป็นปัจเจกบุคคลของแต่ละคน และลดความยดึมัน่ยดึติดในตวัตน 
 5.3 รูปแบบการใหค้วามรู้แก่บุคลากรในดา้นสิทธิความเท่าเทียมของแต่ละบุคคล 
เพื่อการยอมรับและเขา้ใจนั้น จดัตั้งคณะกรรมการกลางท างานเพื่อประสานงาน ในการออกสิทธิออก
เสียง ซ่ึงกรรมการชุดน้ีจะคดัเลือกจากทุกแผนก และทุกชาติท่ีมีบุคลากรเขา้ท างาน นอกจากน้ีจดัท า
วารสารอิเล็กทรอนิกส์เร่ืองของสิทธิมนุษยชน และการยอมรับความแตกต่างนั้นดว้ย 
 6. ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ ในการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
 ทางผูบ้ริหารสูงสุดและฝ่ายบุคคลกล่าวเพิ่มเติมว่า เร่ืองของสวสัดิการของบุคลากร ควรเท่า
เทียมกนัทั้งในคนไทยและต่างชาติ ไม่ควรเลือกปฏิบติัเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองของความเท่าเทียม และตอ้งมี
เคร่ืองมือ และเทคโนโลยท่ีีสนบัสนุนการบริหารงานบุคคลท าใหก้ารท างานราบร่ืนและจดัการกบัขอ้มูล
บุคคลไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ และฝ่ายผลิต เห็นตรงกนัวา่ควรให้ความส าคญัเพิ่มเติม
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ในส่วนของ คู่มือการท างาน ท่ีตอ้งจดัท าทั้งภาษาไทยและองักฤษ และควรมีภาพประกอบท่ีเขา้ใจและ
ละเอียด เพื่อลดความผดิพลาดในการท างาน 
 
อภิปรำยผลกำรวจัิย 
 รูปแบบกำรพฒันำทรัพยำกรมนุษย์ในด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจเกีย่วกบั AEC 
 1.  รูปแบบการประชาสัมพนัธ์พนัธกิจของ AEC นั้น ทั้งผูบ้ริหารระดบัสูง กลาง และตน้ 
เห็นพอ้งตอ้งกนัวา่ ควรเนน้การใหค้วามรู้ของ AEC เบ้ืองตน้ เพื่อใหบุ้คลากรไดเ้ขา้ใจ AEC 
ไปในทิศทางท่ีถูกตอ้งโดยทางองคก์รไดจ้ดัสรรงบประมาณส่วนหน่ึงเพื่อใชใ้นการจดัท าห้อง AEC ซ่ึง
เป็นสถานท่ีรวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ เก่ียวกบั AEC ภายในหอ้งมีป้ายไวนิล หรือบอร์ดความรู้ เก่ียวกบั AEC  
รวมถึงส่ือมลัติมีเดียต่าง ๆ เช่น โปรแกรมช่วยสอนภาษา อินเทอร์เน็ตท่ีสามารถ เขา้ถึงขอ้มูลดา้น AEC 
จากเวบ็ไซตภ์ายนอก มีการออกโบรชวัร์ ติดป้ายประกาศ ใหค้วามรู้ดา้น AEC ตามจุดรวมพลต่าง ๆ ของ
องค์กร เช่น บริเวณโรงอาหาร โดยองค์กรยงัวางแผนในการเชิญวิทยากรท่ีทรงคุณวุฒิมาบรรยายให้
ความรู้เก่ียวกบั AEC ให้แก่บุคลากร ท่ีเป็นเช่นน้ีสอดคลอ้งกบังานวิจยัของเดโชชยั ดวงพตัรา (2555) ท่ี
กล่าววา่ ภาคเอกชนของไทยยงัมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั AEC อยูใ่นระดบัต ่า ควรท่ีจะตอ้งให้ขอ้มูล
เบ้ืองต้นแก่บุคลากร เป็นการสร้างความเข้าใจท่ีถูกต้องก่อน และสอดคล้องกับแนวคิดของสภา
หอการคา้แห่งประเทศไทย (2557) ท่ีกล่าววา่ ประชาชนไทย ควรไดรั้บความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบั AEC 
โดยทั้งภาครัฐและเอกชน จะให้ความร่วมมือในการให้บริการขอ้มูลประชาสัมพนัธ์ จดัท าเวบ็ไวต ์โบร
ชัวร์ เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้แก่ประชาชน นอกจากน้ียงัสอดคล้องกบังานวิจยัของนงนุช จวงตระกูล 
(2555) ท่ีท  าการวิจยัเร่ืองการเตรียมความพร้อมของวิศวกรไทย ต่อการเปิดเสรีแรงงานในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน พบว่า องค์กรควรจดัให้มีระบบการให้บริการขอ้มูลข่าวสาร เก่ียวกบัประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนอย่างถูกตอ้ง ต่อเน่ือง และทนัต่อเหตุการณ์ เพื่อสร้างความเขา้ใจแก่บุคลากรก่อน
อนัดบัแรกในการเตรียมตวัเขา้สู่ AEC 
 2.  รูปแบบการให้ขอ้มูลถึงผลกระทบเชิงบวกและลบจาก AEC นั้น ทั้งน้ีเป็นเพราะว่า
ผูบ้ริหารระดับสูง กลาง และต้น เห็นพอ้งต้องกันว่า จะให้มีการจดับอร์ดนิทรรศการเปรียบเทียบ
ผลกระทบเชิงบวกและลบจาก AEC โดยท่ีทีมงานผูจ้ดัท าหาขอ้มูลจากนักวิชาการน ามาสรุปเพื่อให้
ความรู้บุคลากร ทางฝ่ายบริหารตอ้งการให้บุคลากรคิดวิเคราะห์ เก่ียวกบัผลกระทบของ AEC ต่อตวั
บุคลากรเองและวดัระดบับุคลากรในการรับรู้ AEC ไปในทิศทางใด ถูกตอ้งหรือไม่ โดยให้บุคลากรได้
ส่งค าตอบมาร่วมกิจกรรมตอบค าถาม สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุธิดา ปัททุม และไกรชิต สุตะเมือง 
(2556) ท่ีไดท้  าการศึกษา การรับรู้ต่อการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในกลุ่มประชากรวยัท างาน 
เขตกรุงเทพมหานคร กล่าววา่ทั้งภาครัฐและเอกชนควรให้ความส าคญัต่อการรับรู้ดา้น AEC ของบุคคล 
พบวา่บุคคลมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีการรับรู้ต่อการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่างกนั องคก์รจึง
ควรใหค้วามส าคญัต่อการรับรู้ของบุคลากร ดงันั้นการเปิดโอกาสใหบุ้คลากรแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบั
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ผลกระทบของ AEC ต่อตวัพวกเขาเองนั้น การเปิดโอกาสทางความคิดแก่บุคลากรเป็นการตรวจสอบ
ความเขา้ใจและการรับรู้ของบุคลากรท่ีแตกต่างกนัในแต่ละคนดว้ย 
 รูปแบบในกำรพฒันำบุคลำกรในด้ำนทกัษะกำรส่ือสำรภำษำองักฤษของบุคลำกรในองค์กร 
 1.  รูปแบบการฝึกอบรมด้านทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษของบุคลากรในองค์กรนั้น 
ผูบ้ริหารระดับสูง กลางและปลายมีความเห็นตรงกันช้ีให้เห็นว่า ทางองค์กรจะจัดคอร์สอบรม
ภาษาองักฤษโดยวทิยากรท่ีเป็นชาวต่างชาติ ให้แก่บุคลากร โดยไม่เสียค่าใชจ่้าย จ านวน 30 ชัว่โมง โดย
บุคลากรสามารถยืน่เร่ืองขอรับการอบรมไดท่ี้หวัหนา้งานโดยสมคัรใจ ยกเวน้ บุคลากรแผนกบญัชีและ
วิศวกรท่ีตอ้งเขา้รับการอบรมทุกคน เน่ืองจากเป็นสองสาขาแรกท่ีจะมีการเคล่ือนยา้ยแรงงานเสรีจาก
อาเซียนเข้ามา จึงจ าเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษท่ีเข้มข้นกว่าแผนกอ่ืน ๆ 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของนิโลบล ปางลิลาศ (2554) ท่ีกล่าววา่ วิศวกรไทยยงัไม่มีความพร้อมเชิงทกัษะ
ดา้นภาษาต่างประเทศและการติดต่อส่ือสาร การเปิดเสรีแรงงานใน AEC นั้นก่อให้เกิดความตอ้งการ
ทกัษะความสามารถดา้นภาษา (Language skill) ซ่ึงการฝึกอบรมและการให้การศึกษาแก่ผูเ้ก่ียวขอ้งเป็น
ส่ิงส าคญัท่ีจะสร้างความพร้อม และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของจุฑามน สิทธิผลวนิชกุล (ม.ป.ป.) ท่ีกล่าว
ว่า นักวิชาชีพบญัชีไทยจ านวนหน่ึงมีความรู้ความสามารถด้านวิชาชีพ แต่ยงัคงมีปัญหาในการใช้
ภาษาองักฤษ ซ่ึงจะเป็นปัญหาเม่ือเขา้สู่ AEC ดงันั้นภาครัฐและสถานประกอบการจึงควรให้ความส าคญั
และทกัษะด้านภาษาให้แก่สาขาอาชีพน้ี รวมถึงในส่วนของสาขาอาชีพอ่ืนก็ตอ้งให้ความส าคญัด้าน
ภาษาเช่นเดียวกนั ซ่ึงตรงกบังานวิจยัของศูนยก์ารศึกษาการคา้ระหวา่งประเทศ (2555) ท่ีกล่าวว่า ทิศ
ทางการปรับตวัของแรงงานไทยตอ้งพฒันาดา้นทกัษะภาษาองักฤษ ภาครัฐและเอกชนควรร่วมมือกนั
พฒันาทกัษะแก่แรงงานไทย ภาครัฐควรเปิดหลกัสูตรอบรมดา้นภาษาใหแ้ก่แรงงานไทยเป็นการแบ่งเบา
ภาระของภาคเอกชน  
 รูปแบบส่ือกำรเรียนรู้ เพื่อเพิ่มทักษะทำงภำษำในกำรเรียนรู้ด้วยตนเองแก่บุคลำกร นั้นทั้งน้ี
ผูบ้ริหารระดบัสูง กลางและตน้ มีความเห็นพอ้งตอ้งกนัวา่องคก์รตอ้งจดัเตรียมส่ือการเรียนรู้ดว้ยตนเอง
ให้แก่บุคลากรในห้องจดัแสดง AEC เปิดท าการเวลา 7.00 น. ถึง 18.00 น. ภายในห้องจะมีเคร่ือง
คอมพิวเตอร์กวา่ 30 เคร่ืองไวค้อยบริการบุคลากร โดยเคร่ืองจะลงโปรแกรมช่วยสอน เช่น โปรแกรมฝึก
พดู โปรแกรม SAT Word mage (โปรแกรมช่วยสอนศพัทภ์าษาองักฤษ) 
เป็นตน้ โดยมีอุปกรณ์ชุดหูฟังและไมโครโฟน ส าหรับการฝึกออกเสียงครบครัน และคอมพิวเตอร์
เหล่าน้ีไดถู้กท าการเช่ือมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตไปยงั เวบ็ไซตภ์ายนอกท่ีมีโปรแกรมฝึกการเรียนรู้อ่ืน 
ๆ และระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ภายในองคก์รท่ีรวบรวมเน้ือหาสาระ เกร็ดความรู้ในการใชภ้าษาส่ง
ใหก้บับุคลากรทางอีเมลล ์เป็นประจ า นอกจากน้ียงัมี หนงัสือ ภาพยนตร์บรรยายองักฤษ ซีดีเพลงสากล
อีกมากมาย สอดคลอ้งกบับุปผา อยูท่รัพย ์(2555) ท่ีท  าการวจิยัเก่ียวกบัการพฒันา 
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การเรียนรู้ภาษาองักฤษดว้ยตนเอง ของนกัศึกษาระดบัอุดมศึกษา พบวา่ การสนบัสนุนให้นกัศึกษา ได้
เกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง โดยการท่ีผูส้อนสร้างคู่มือ สร้างกิจกรรมฝึกการเรียนรู้ จะสามารถส่งเสริมและ
ยกระดบัการเรียนรู้ของนกัศึกษาได ้นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบัพชัราพร รัตนวโรภาส 
(2553) ท่ีท  าการศึกษาเก่ียวกับสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการ
ส่ือสารมวลชน พบวา่ การจดัการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพนั้น ผูส้อนตอ้งเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนเกิด
การเรียนรู้ด้วยตนเองมากยิ่งข้ึน รวมทั้งต้องเพิ่มกิจกรรม ค าถามท่ีกระตุน้ให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์ 
รวมถึงการพฒันาส่ือการสอน โดยการพฒันาระบบ E-learning เพื่อให้นกัศึกษาสามารถคน้ควา้และ
เรียนรู้ดว้ยตนเองไดโ้ดยอิสระ และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของจนัทิมา ชุวานนท ์(2544) 
ท่ีท าการศึกษาความพึงพอใจและความตอ้งการของนกัศึกษาในบริการศูนยภ์าษา สภาบนัราชภฏัธนบุรี 
พบวา่ นกัศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ดว้ยตนเอง และมีความตอ้งการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เน่ืองจาก
มีทศันะคติเชิงบวกต่อการเรียนรู้ดว้ยตนเอง นกัศึกษา 91% เลือกศึกษาภาษาองักฤษจากความสนใจของ
ตนเองเป็นหลกั โดยผา่นส่ือการเรียนการสอนทางอินเตอร์เน็ตและหนงัสือ 
 รูปแบบในกำรพฒันำบุคลำกรในด้ำนควำมเช่ียวชำญในสำขำอำชีพ  
 1.  รูปแบบการจดัอบรมดา้นความเช่ียวชาญในสาขาอาชีพท่ีบุคลากรแต่ละคนรับผิดชอบอยู่
นั้นทางผูบ้ริหารเห็นพอ้งตอ้งกนัวา่ จะจดัใหมี้ดงัน้ี 
 1.1 การพฒันาบุคลากรนั้นทางองค์กรเห็นว่า ต้องเป็นการพฒันาท่ีย ัง่ยืน โดยมีการ
มอบหมายให้ฝ่าย HR ท าการอบรมบุคลากรใหม่ทุกคนก่อนเร่ิมงาน โดยเป็นการอบรมในส่วนของ
ภาพรวมองคก์ร ลกัษณะธุรกิจ และการปฏิบติังานของบุคลากรในแต่ละแผนกฝ่าย 
 1.2 การอบรมแยกยอ่ยไปอีกแต่ละแผนก โดย HR จะท าหนา้ท่ีเป็นผูป้ระสานงานในการ
อบรม คอร์สต่าง ๆ ใหแ้ก่บุคลากรแต่ละฝ่ายสอดคลอ้งกบังานวจิยัของพรนารี โสภาบุตร (2555) ท่ีกล่าว
วา่ การเพิ่มสมรรถนะการเรียนรู้ให้แก่ผูเ้รียนควรเร่ิมตน้ท่ีการให้การอบรม ความรู้ แนวทางปฏิบติังาน
ทั้งเทคนิคและการบริหาร เพื่อใหบุ้คลากรเขา้ใจและพฒันาตนเองตามความตอ้งการ 
 1.3  ในการพฒันาทรัพยากรแผนกวิศวกรและเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นนั้น ทางแผนกจะ
ท าการเพิ่มคุณสมบติัในการคดักรองเบ้ืองตน้เพิ่มเติมคือ แผนกวศิวกรตอ้งมีใบรับรองวิชาชีพวิศวกรจาก
สภาวิศวกร ในขั้นตน้คือ ภาคีวิศวกรและฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศตอ้งผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จุฑามน 
สิทธิผลวนิชกุล (ม.ป.ป.) ท่ีกล่าววา่ การพฒันาศกัยภาพของแรงงานไทย เพื่อรองรับการเขา้สู่ AEC ควร
ยกระดบัแรงงานใหเ้ขา้สู่มาตรฐานสากล เช่น สาขาบญัชี ท่ีไดมี้การยกระดบัวิชาชีพและด าเนินการอยา่ง
จริงจงัเป็นล าดบั ทั้งสมาคมวชิาชีพการบญัชี หน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ 
 2.  รูปแบบการประเมินผล และติดตามผลการปฏิบติังานของบุคลากรนั้น แต่ละแผนก 
จะมีการประเมินผลทุก ๆ 3 เดือน โดยการประเมินผลน้ีเรียกวา่ PDP (Personal develop plan) 

DP
U



บุคลากรจะท าการตั้งเป้าหมายของแผนงานในแต่ละไตรมาส ร่วมกบัหวัหนา้งาน แลว้จึงท าการประเมิน
วา่ การปฏิบติังานนั้นไดบ้รรลุผลตามท่ีวางไวห้รือไม่ นอกจากน้ี ในระดบับุคลากรรายวนัจะมีการจดั
สอบวดัความรู้ความสามารถทั้งทฤษฎีและปฏิบติัอยู่เสมอ หากบุคลากรสอบผ่านไดค้่าความสามารถ
เพิ่มข้ึนดว้ย สอดคลอ้งกบังานวจิยัของพรนารี โสภาบุตร (2555) ท่ีกล่าววา่การเพิ่มสมรรถนะการเรียนรู้
ให้แก่ผูเ้รียนนั้น ควรเร่ิมตน้ท่ีการอบรม ความรู้ แนวทางการปฏิบติังานทั้งเชิงเทคนิคและการบริหาร
โดยส่ิงท่ีเป็นแรงจูงใจให้เกิดความพร้อม หรือสมรรถนะเกิดจากแรงจูงใจท่ีเป็นตวัเงิน คือผลตอบแทน
หลงัการพฒันาสมรรถนะ นอกจากน้ีพรนารี โสภาบุตร (2555) ยงัไดแ้สดงความคิดเห็นในส่วนของการ
ติดตามและประเมินผลว่าการวางแผนเพิ่มพฒันาสมรรถนะ ควรตอ้งวางแผนร่วมกนัระหว่างหัวหน้า
งานท่ีมีประสบการณ์ในสายงานนั้นและผูป้ฏิบติังาน โดยมีการสร้างเป้าหมายร่วมกนั และหาวิธีท่ีจะท า
ให้บรรลุเป้าหมายนั้น และสอดคล้องกบัแนวคิดของจารุณี ตนัติเวชวุฒิกุล (2549) ท่ีกล่าวว่า ในการ
พฒันาสมรรถภาพของบุคลากรนั้น ผูบ้ริหารควรกระตุ้นให้บุคลากรสร้างความรู้สึกร่วมกนัในการ
วางแผนพฒันา และรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงท่ีจะท าใหแ้ผนบรรลุ 
 รูปแบบในกำรพัฒนำบุคลำกรในด้ำนควำมเข้ำใจและเคำรพในสิทธิและสังคมวัฒนธรรมที่
แตกต่ำงของบุคลำกรประเทศอืน่ ๆ 
 1.  รูปแบบการให้ความรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมของประเทศต่าง ๆ ในอาเซียนนั้น ท่ีเป็นเช่นน้ี
เพราะผูบ้ริหารเห็นวา่จะจดัให้มีรูปแบบการประชาสัมพนัธ์โดยการจดับอร์ดให้ความรู้ การจดักิจกรรม
ตอบค าถามชิงรางวลั การประกวดเคร่ืองแต่งกายประจ าชาติ การฉายวีดิทัศน์ให้ความรู้เก่ียวกับ
วฒันธรรมเพื่อนบา้น ในการประชุมประจ าเดือนขององคก์ร เป็นตน้ ทางผูบ้ริหารเห็นวา่ควรสอดแทรก
การรับรู้ทางวฒันธรรมของประเทศเพื่อนบา้นให้กบับุคลากร เช่น การกล่าวค าทกัทาย สวสัดี เป็นภาษา
เพื่อนบา้น การปรุงอาหารประจ าชาติของประเทศต่าง ๆ บรรจุเป็นเมนูในโรงอาหาร โดยผูบ้ริหาร
คิดเห็นวา่ ปัจจุบนัมีคนงานจากประเทศเพื่อนบา้นเป็นจ านวนมากท่ีท างานในประเทศไทย การปรับตวั
เพื่อเรียนรู้การยอมรับ จึงไม่ใช่เร่ืองยาก เพราะทุกวนัน้ีไดมี้การซึมซับ รับเอาวฒันธรรมต่างชาติเหล่าน้ี
อยูแ่ลว้ในชีวิตประจ าวนั ขดัแยง้กบังานวิจยัของประภสัสร์ เทพชาตรี (2556) ท่ีกล่าววา่ การจดัการกบั
ความแตกต่างทางวฒันธรรมอาเซียน เป็นเร่ืองท่ีส าคัญและไม่ควรมองข้ามเป็นอย่างยิ่ง เน่ืองจาก 
อาเซียนยงัมีความหลากหลายทางวฒันธรรม เศรษฐกิจ ศาสนา และเช้ือชาติ และยงัไม่มีการสร้างอตั
ลกัษณ์ร่วมกนัอยา่งแทจ้ริงนอกจากน้ีประภสัสร์ เทพชาตรี (2556) เสนอแนวคิดวา่การให้ความรู้ทางภูมิ
หลงัทางประวติัศาสตร์ร่วมกนัน่าจะเป็นการสร้างความรู้สึกในการเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั นอกจากน้ี 
การรูปแบบการพฒันาบุคลากรในดา้นความเขา้ใจและเคารพในสิทธิและสังคมวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนั
นั้น สอดคล้องกับแนวคิดของพชร สันทัด (2556) ท่ีกล่าวว่า องค์กรข้ามชาติ ผูบ้ริหารควรให้
ความส าคญัต่อความเช่ือ และวฒันธรรมท่ีแตกต่างกัน ผูบ้ริหารควรให้ความรู้แก่บุคลากรเก่ียวกับ
วฒันธรรมท่ีแตกต่างกนันั้น เพื่อเตรียมพร้อมรับมือความหลากหลายทางวฒันธรรม และดว้ยการเพิ่มข้ึน
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ของบรรษทัขา้มชาติ ท าให้บุคลากรตอ้งท างานบนความแตกต่างค่านิยม และวฒันธรรมท่ีไม่คุน้เคย ซ่ึง
ส่ิงน้ีกลายมาเป็นองคป์ระกอบส าคญัส าหรับความอยูร่อดและโอกาสทางการแข่งขนัในวงการธุรกิจ 
 2.  รูปแบบการปลูกฝังจิตส านึกใหบุ้คลากรมีความมีน ้าใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่และยอมรับ 
การอยูร่่วมกนัท่ามกลางความแตกต่างดา้นวฒันธรรม ของตนและบุคลากรจากประเทศอาเซียน นั้นทาง
ผูบ้ริหารเห็นวา่ จะมีการน านโยบาย Diversity ซ่ึงเป็นนโยบายท่ีองคก์รยอมรับในความหลากหลายและ
เช่ือว่าความหลากหลายน้ีจะส่งผลต่อการพฒันาองค์กร นอกจากน้ีมีการจดักิจกรรมการสร้างทีม และ
การคิดนอกกรอบ กีฬาสี เพื่อให้บุคลากรได้มีกิจกรรมร่วมกัน โดยมีการปลูกฝังแนวคิดทาง
พระพุทธศาสนา เพื่อการยอมรับความเป็นปัจเจกบุคคล และลดความยึดมัน่ยึดติดในตวัตนลง ในเร่ือง
ของการจดัการกบัความหลากหลายนั้น สอดคล้องกบับทความของวชิระ ชนะบุตร (2553) ท่ีกล่าวว่า
ความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัขององคก์รอยูท่ี่การน าความหลากหลายของบุคลากรมาสร้างศกัยภาพใน
การแข่งขนัการสร้างการเติบโตใหก้บัองคก์ร โดยการรักษาความสมดุลของเพศ เช้ือชาติ อายุซ่ึงลว้นเป็น
ความหลากหลายของบุคลากร และสร้างคุณค่าส่วนบุคคลผ่านวฒันธรรมองค์กรท่ีส่งเสริมความ
หลากหลาย หลายองคก์รใชก้ลยทุธ์ความหลากหลาย (Diversity strategy) โดยมีเป้าหมายเป็นองคก์รท่ีมี
การแข่งเทียบเคียงกบัองคก์รทัว่โลกในเร่ืองของความหลากหลายและการรวมกนัเป็นหน่ึงในเสาหลกั
ของกลยุทธ์ ซ่ึงนัน่หมายความวา่องค์กรไดย้ึดมัน่ผูกพนัของบุคลากรองค์กรทุกระดบัในเร่ืองของเพศ 
และอตัลกัษณ์ทางเพศ ช่วงอายุ แรงงาน วฒันธรรม เช้ือชาติ ควรจะใชก้ลยุทธ์น้ี การผสมกลมกลืน คือ 
นโยบายการรวมกันหรืออยู่รวมกันเป็นหน่ึงเดียว แต่ทั้งน้ีเร่ืองท่ีแตกต่างจะต้องไม่ใช่ส่ิงท่ีเป็น
สาระส าคญัและเป็นส่ิงท่ี ปรับปรุงแกไ้ขในความแตกต่างนั้นได ้จนไม่มีความแตกต่างกนัอีกต่อไป เช่น 
องคก์รท่ีมีบุคลากรคนไทยและชาวต่างชาติ หรือต่างเพศ ต่างวยั หรือองคก์รท่ีมีบุคลากรเก่าใหม่มาจาก
คนละองค์กร ไดรู้้จกักนัมากข้ึนก็กลายเป็นสังคมใหม่สร้างความผสมกลมกลืนดว้ยการเรียนรู้และการ
ท างานรวมกนั คิดวางแผนแกไ้ขปัญหา ช่วยเหลือเก้ือกูลกนัท ากิจกรรมร่วมกนัปัญหาก็จะค่อย ๆ หมด
ไป 
 3.  รูปแบบการใหค้วามรู้แก่บุคลากรในดา้นสิทธิความเท่าเทียมของแต่ละบุคคล เพื่อ 
การยอมรับและเขา้ใจนั้น ทางผูบ้ริหารเห็นว่า ควรจดัให้มีการจดัตั้งคณะกรรมการกลางท างาน เพื่อ
ประสานงานและออกสิทธิออกเสียง เป็นกระบอกเสียงแทนบุคลากร ในเร่ืองต่าง ๆ ซ่ึงกรรมการ 
ชุดน้ีจะคดัเลือกจากทุกแผนก และทุกชาติท่ีมีบุคลากรเขา้ท างาน เป็นการแสดงให้เห็นถึงการยอมรับใน
สิทธิ และความแตกต่างของบุคคลทางหน่ึง นอกจากน้ียงัมีการจดัท าวารสารอิเล็กทรอนิกส์ แผ่นพบั 
ป้ายประชาสัมพนัธ์ ในเร่ืองของสิทธิมนุษยชน และการยอมรับความแตกต่างนั้นดว้ย ในเร่ืองของส่ือท่ี
ใช้ในการประชาสัมพนัธ์นั้น สอดคล้องแนวคิดของส านกัการประชาสัมพนัธ์ต่างประเทศ (2554) ท่ี
กล่าววา่ ในการประชาสัมพนัธ์เร่ือง สิทธิมนุษยชนเพื่อรองรับ 
การเขา้สู่ AEC นั้น ทางหน่วยงานราชการไดมี้การจดัท าส่ือโดยการแจกจ่ายแผน่พบั ใบปลิว 
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ประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบั ASCC หรือประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน เพื่อให้ความรู้ดา้นสังคม
วฒันธรรมและสิทธิทางสังคมท่ีเท่าเทียมกนัของพลเมืองอาเซียนแก่ประชาชน นอกจากน้ี 
ยงัไดมี้การจดัท าเวบ็ไซต ์เพื่อบรรจุขอ้มูลข่าวสารและการจดัสัมมนาอีกดว้ย และสอดคลอ้งแนวคิดของ
ครรชิต พุทธโกษา (2554) ท่ีกล่าววา่ ในประเด็นเร่ืองสิทธิและความเท่าเทียมของประชาชนจากอาเซียน
นั้น ภาครัฐควรสร้างบรรทดัฐานในการบงัคบัใชก้ฎหมายของผูป้ฏิบติั ใหมี้ความเป็น 
เอกภาพและเสมอภาค โดยตอ้งมีกระบวนการเพื่อพิทกัษ ์และป้องกนัการละเมิด ใหเ้หมาะสมกบั 
สภาพเศรษฐกิจและสังคม และความตกลงระหวา่งประเทศ อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 ข้อเสนอแนะอืน่ ๆ ในกำรพฒันำทรัพยำกรมนุษย์ 
 ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการพฒันาทรัพยากรมนุษยน์ั้น ทางผูบ้ริหารสูงสุดและฝ่ายบุคคลกล่าว
เพิ่มเติมวา่ ควรใหค้วามใส่ใจในเร่ืองของสวสัดิการของบุคลากรดว้ย กล่าวคือ ควรเท่าเทียมกนัทั้งในคน
ไทยและต่างชาติ ไม่ควรเลือกปฏิบติั ซ่ึงส่วนน้ีจะเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองของความเท่าเทียมดว้ย นอกจากน้ี
ทางฝ่ายบุคคลยงัเพิ่มเติมในส่วนของการเพิ่ม เคร่ืองมือ และเทคโนโลยท่ีีจะ 
สนบัสนุนการบริหารงานบุคคลเพื่อเขา้สู่ AEC เพื่อท าใหก้ารท างานราบร่ืนและจดัการกบัขอ้มูล 
บุคคลไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ในฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ และฝ่ายผลิต เห็นตรงกนัวา่ควรใหค้วามส าคญั 
เพิ่มเติมในส่วนของ คู่มือการท างานภาษาไทยและองักฤษ และควรมีภาพประกอบท่ีเขา้ใจและละเอียด 
เพื่อลดความผดิพลาดในการท างาน 

ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษางานนิพนธ์เร่ือง รูปแบบการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์เพื่อรองรับการเขา้สู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC): ซ่ึงผูว้จิยัจึงมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
 1.ในส่วนของรูปแบบในการพฒันาบุคลากรดา้นความเช่ียวชาญในสาขาอาชีพและรูปดา้น
ความเขา้ใจและเคารพในสิทธิและสังคมวฒันธรรมท่ีแตกต่างของบุคลากรประเทศอ่ืน ๆ นั้น ผูว้ิจยัมี
ความเห็นวา่ องค์กรสามารถท่ีจะน าทั้งสองเร่ืองน้ีมาผสมผสานกนัโดยผ่านการแลกเปล่ียนทางความรู้ 
ระหวา่งบุคลากรชาวไทยและต่างประเทศ โดยมีการสัมมนาเชิงปฏิบติัการในการแลกเปล่ียนความรู้ใน
ดา้นต่าง ๆ ร่วมอภิปรายและแลกเปล่ียนแนวคิดกนัอนัจะเป็นผลดีต่อตวับุคลากรเองให้การพฒันาความรู้ 
และผลดีต่อองคก์รในแง่ท่ีสามารถตกผลึกความคิด เป็นความรู้ใหม่ ๆ น าไปปรับใชก้บัการท างาน และ
พฒันาศกัยภาพของบุคลากรรุ่นต่อ ๆ ไป นอกจากน้ีการท่ีไดมี้การแลกเปล่ียนความรู้กนั ยงัก่อให้เกิด
การแลกเปล่ียนทางความคิด และความเขา้อกเขา้ใจในมุมมองและทศันคติของอีกฝ่าย  
 2.ในส่วนของประเด็นการพฒันาบุคลากรในดา้นความเช่ียวชาญในสาขาอาชีพนั้น เม่ือ 
AEC มาถึง ทางองคก์รควรจดัใหมี้การฝึกอบรม ในระบบพี่เล้ียงใหแ้ก่บุคลากรต่างชาติ เพื่อคอย 
ให้ค  าปรึกษาด้านการท างาน และการปรับตวั รวมถึงการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีและความรู้สึกอบอุ่น 
ปลอดภยัของบุคลากรต่างชาติดว้ย 
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ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรวจัิยคร้ังต่อไป 
 1 ตอ้งท าการส ารวจความพึงพอใจและความตอ้งการดา้นการจดัสวสัดิการของบุคลากรจาก
กลุ่มประเทศอาเซียน เม่ือเดินทางเขา้มาท างานในประเทศไทย เม่ือเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อ
จะไดท้ราบถึงความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของพวกเขา 
 2. รูปแบบการพฒันาทรัพยากรมนุษยข์องแต่ละองคก์รมีบริบทแตกต่างกนั โดยเกิดจากปัจจยั
ต่าง ๆ เช่น ประเภทธุรกิจ ขนาดขององคก์าร  แนวคิดของผูบ้ริหาร วฒันธรรมองคก์ร ดงันั้นในการวิจยั
คร้ังต่อไปสามารถน าผลการวิจยัรูปแบบการพฒันาทรัพยากรมนุษยไ์ปท าการศึกษาในการวิจยัเป็นเชิง
ปริมาณ หรือวธีิผสมผสานเพื่อใหเ้กิดองคค์วามรู้ใหม่ดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นประเทศไทยให้
เพิ่มข้ึนในการรองรับการเปล่ียนแปลงในยคุโลกาภิวฒัน์ต่อไป  
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ศึกษาการจัดตั้งบริษทัหลกัทรัพย์ในสปป. ลาว 
Trends to business established Securities companies in the PDR. Laos 

 
สุรัสวดี ไพเราะ 

 
บทคัดย่อ 
 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตดัสินใจลงทุนของประชาชนสปป. 
ลาว 2. เพื่อศึกษาเคร่ืองมือการส่ือสารทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนของประชาชนสปป. 
ลาว 3. เพื่อศึกษากฎหมาย กระบวนการจดัตั้งและการด าเนินธุรกิจหลกัทรัพยใ์นสปป. ลาว กลุ่มตวัอยา่ง
ท่ีใช้ในการศึกษา คือประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในนครหลวงเวียนจนัทน์จ านวน 400 คน และสัมภาษณ์
เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัตั้งบริษทัหลกัทรัพย ์จ  านวน 6 คน ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลและน ามาวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา โดยใช้ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียและค่า
ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมติฐานใช้สถิติ One-way Anova และ 
Multiple Regression Analysis  
 จากผลการศึกษา 1. ดา้นพฤติกรรมการลงทุน พบว่า ดา้นการลงทุน ดา้นโอกาสในการเป็น
นกัลงทุน ดา้นจ านวนเงินในการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ดา้นระยะเวลาท่ีคาดวา่จะติดตามการลงทุนแตกต่าง
กนัส่งผลใหก้ารตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยแ์ตกต่างกนั2. เคร่ืองมือการส่ือสารทางการตลาดท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจลงทุน ด้านส่ือโฆษณา พบว่า ตราสัญลกัษณ์ของบริษทัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุน 
ดา้นส่ือประชาสัมพนัธ์ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุน ดา้นส่งเสริมการขาย พบว่า ระบบคะแนน
สะสมมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุน ดา้นการขายโดยพนกังานขาย พบวา่ พนกังานคอยให้ค  าแนะน า
ในการลงทุน พนกังานมีความรู้สามารถและพนกังานเอาใจใส่ติดตามพอร์ทการลงทุนมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจลงทุน ดา้นการตลาดทางตรง พบวา่ การใชจ้ดหมายติดต่อกบัลูกคา้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
ลงทุน ดา้นการท ากิจกรรมทางการตลาด พบว่า การจดักิจกรรมทางการตลาดและการจดังานร่วมกนั
ระหว่างบริษทัหลกัทรัพยมี์อิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุน ดา้นการสนบัสนุนทางการตลาด พบวา่ การ
สนบัสนุนอุปกรณ์กีฬาและการสนบัสนุนดา้นบนัเทิงมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุน 3. กฎหมายและ
กระบวนการจดัตั้งบริษทัหลกัทรัพยใ์นสปป. ลาว พบว่า การจดัตั้งบริษทัหลกัทรัพยใ์ช้กฎหมาย 2 
ประเภท ไดแ้ก่ กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละกฎหมายวสิาหกิจกระบวนการจดัตั้งบริษทัหลกัทรัพยใ์น
สปป. ลาว มีขั้นตอนดังต่อไปน้ี บริษทัมาติดต่อท่ีส านักคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ เพื่อขอ
อนุญาตจดัตั้งบริษทั เม่ือไดรั้บอนุญาตใหจ้ดัตั้งบริษทัแลว้ติดต่อท่ีกรมทะเบียนเพื่อขอข้ึนทะเบียนบริษทั
และติดต่อกรมส่วยสาอากรเพื่อขอเลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี 
Keyword :นกัลงทุน, บริษทัหลกัทรัพย ์  
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Abstract 

This study attempted 1) to study investing behavior of residents in the Lao People's 
Democratic Republic (Lao PDR); 2) to study marketing communication tools affecting investing 
decision of residents in the Lao People's Democratic Republic (Lao PDR); 3) to study investing 
decision of residents in the Lao People's Democratic Republic (Lao PDR) and; 4) to study law on the 
procedure in establishing and operating security business in the Lao People's Democratic Republic 
(Lao PDR). The subjects were 400 residents residing in Vientiane and 6 officials related to 
establishing security company. The questionnaire was used as a tool to collect data and the data then 
were analyzed to find frequency, percentage, mean and standard deviation as well as to test hypothesis 
using One-way Anova and Multiple Regression Analysis.  
 The findings reveal that  
 1) On investing behavior, it was found that the different opportunities to be investors, the 
amount of money using in selling and buying security, the expected duration to follow up the 
investment influenced the investing decision in security differently;  
 2) the study on marketing communication tool influencing investing decision in advertising 
showed that the advertising of brand image impacted on investing decision. Publication had no 
influence on investing decision.Sales promotion showed that accumulating points had an influence on 
investing decision. Sales representatives that they could suggest the advise in investment, they had 
knowledge and they took care and followed up the influential investing port had an influence on 
investing decision. It can be seen from marketing activities that the arrangement of marketing 
activities and participating in activities among security companies had an impact on investing 
decision. The study on marketing promotion revealed that the support on sports equipment and 
entertainment influenced on the investing decision; 
 3) The study on law and procedures to establish security company in Lao PDR showed that 
there were two types of law to establish security company, namely; Security Law and Enterprise Law. 
The procedures to establish company in Lao PDR were as the following: Company contact Security 
Protection Committee Office to apply for establishing company. When the application was granted, 
contact Registration office for applying for registration of the company. Then contact Tax Department 
to apply for tax payer identification.  
KEYWORDS:   INVESTOR/ SECURITY COMPANY/ INVESTING BEHAVIOR/ MARKETING 

COMMUNICATION TOOL 
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บทน า 
 บริษทัสมาชิกหรือท่ีเรียกกนัวา่ “Broker” เป็นธุรกิจหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บผลกระทบโดยตรงเม่ือ
เปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เพราะบริษทัสมาชิกเป็นองคป์ระกอบหลกัของตลาดหลกัทรัพย์
ซ่ึงมีหนา้ท่ีเป็นนายหนา้การซ้ือขายหลกัทรัพยใ์หแ้ก่นกัลงทุนท่ีเป็นลูกคา้ของบริษทั โดยผูล้งทุนตอ้งส่ง
ค าสั่งซ้ือขายหลกัทรัพยผ์่านบริษทัสมาชิกแลว้บริษทัสมาชิกจะเป็นผูส่้งค าสั่งซ้ือขายไปยงัระบบของ
ตลาดหลกัทรัพยต่์อไป นอกจากน้ีแลว้บริษทัสมาชิกยงัท าหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษาในการลงทุนให้แก่นัก
ลงทุนอีกดว้ย ดงันั้นเม่ือเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะมีนกัลงทุนมากมายจากประเทศสมาชิกเขา้มา
ลงทุนในหลกัทรัพยไ์ทยและหลกัทรัพยต่์างประเทศมากข้ึนและเพื่อเป็นการรองรับการเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนผูป้ระกอบการบริษทัหลกัทรัพยจึ์งสนใจท่ีจะขยายสาขาไปในประเทศสมาชิก  
 สปป. ลาว เป็นตลาดหลกัทรัพยเ์ปิดใหม่ท่ีมีบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ละบริษทั
สมาชิกยงัไม่มากนกั อีกทั้งรัฐบาลลาวยงัใหก้ารสนบัสนุนใหบ้ริษทัในประเทศเขา้จดทะเบียนและเสนอ
ขายหลกัทรัพยแ์ก่ประชาชน โดยเฉพาะบริษทัในภาครัฐวิสาหกิจและบริษทัท่ีเขา้มาด าเนินโครงการ
สัมปทานขนาดใหญ่ๆ ในสปป. ลาว เพื่อจดัหาเงินทุนระยะยาวน ามาใช้ในการพฒันาธุรกิจและเพื่อ
รองรับการเติบโตของระบบเศรษฐกิจของสปป. ลาว นอกจากนั้นยงัเป็นการตอบสนองการด าเนินธุรกิจ
และส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ (รับขวญั ชลด ารงค์กุล, 2552) และจากการแข่งขนัของธุรกิจ
บริษทัหลกัทรัพยใ์นประเทศไทยในปัจจุบนั มีแนวโนม้รุนแรงมากข้ึนเร่ือยๆ ทั้งจากบริษทัหลกัทรัพย์
เดิมและบริษทัหลกัทรัพยเ์ปิดใหม่ ดงันั้นเพื่อเป็นการหาช่องทางการท าก าไรให้กบับริษทัจึงเกิดกลยุทธ์
ท่ีจะขยายการลงทุนไปยงัสปป. ลาว 
 
วตัถุประสงค์งานวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตดัสินใจลงทุนของประชาชนสปป. ลาว 
 2. เพื่อศึกษาเคร่ืองมือการส่ือสารทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนของประชาชน
สปป. ลาว 
 3. เพื่อศึกษากฎหมาย กระบวนการจดัตั้งและการด าเนินธุรกิจหลกัทรัพยใ์นสปป. ลาว 
 
ขอบเขตของงานวจัิย 
 1. ขอบเขตของเน้ือหามุ่งศึกษากฎระเบียบขอ้บงัคบัลกัษณะการจดัตั้งบริษทัหลกัทรัพยแ์ละ
ศึกษาพฤติกรรมของประชาชนสปป. ลาวรวมถึงศึกษากระบวนการเปิดบริษทัหลกัทรัพยท่ี์สปป. ลาว 
 2. ขอบเขตดา้นประชากร คือ ประชาชนทัว่ไปในนครหลวงเวยีงจนัทน์ จ  านวน 400 คน และ
เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัตั้งบริษทัหลกัทรัพยใ์นสปป. ลาว จ านวน 6 คน 
 3. ขอบเขตดา้นเวลาท าการวิจยั ระหวา่ง พฤษภาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2557
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เชิงปริมาณ (Quantitative) 
เก็บขอ้มูลกบัประชาชนทัว่ไปในสปป. ลาว 

 

กรอบแนวคดิในการวจิัย 
 
  
 

  

  

  

 

 

 

  

 

  

 

ศึกษาแนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบักฎระเบียบขอ้บงัคบัลกัษณะการจดัตั้งบริษทัหลกัทรัพยใ์นสปป. ลาว 
และศึกษาพฤติกรรมของประชาชนทัว่ไปในสปป. ลาวรวมถึงศึกษากระบวนการเปิดบริษทัหลกัทรัพยใ์นสปป. ลาว 

วเิคราะห์เอกสาร (Document Analysis) 
-เง่ือนไขการจดัตั้งบริษทัหลกัทรัพย ์
- ขอ้จ ากดัในการจดัตั้งบริษทัหลกัทรัพย ์
- กฎระเบียบและขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการ
ลงทุนในหลกัทรัพย ์
 
 
ท่ีมา : บวัละพา ทองมาลาเพชรสรุปเรียบเรียง
จากส านกังานส่งเสริมการคา้ระหวา่งประเทศ 
ณ เวียงจนัทน์, 2555 

 
 
 

ปัจจยัส่วนบุคคล - เพศ, อาย,ุ ระดบัการศึกษา, อาชีพ, รายได,้ 
สถานภาพ, เช้ือชาติ 
ท่ีมา : ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ, 2552 

 
 

 ขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัการวางแผนการลงทุน 
- การรวบรวมขอ้มูลและประเมินเป้าหมาย  
- การวเิคราะห์ระดบัความเส่ียงและขอ้จ ากดัในการลงทุน 
- ออกแบบพอร์ทการลงทุนท่ีเหมาะสม 
- การจดัท านโยบายการลงทุน 
- การลงทุนตามนโยบายการลงทุน 
- การติดตามและการวดัผลการลงทุน 
ท่ีมา : รัชนีกร วงศจ์นัทร์, 2553 
 เคร่ืองมือการส่ือสารทางการตลาด  - โฆษณา, ประชาสมัพนัธ์, ส่งเสริมการขาย, 
การตลาดทางตรง, การขายโดยพนกังานขาย, การตลาดเชิงกิจกรรม, การสนบัสนุน
ทางการตลาด 
ท่ีมา :  สิทธ์ิ ธีรสรณ์, 2555 

การตดัสินใจลงทุน 

ในหลกัทรัพย ์

เชิงคุณภาพ (Qualitative) 
เก็บขอ้มูลกบัเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการจดัตั้งบริษทัหลกัทรัพยใ์น
สปป. ลาว จ านวน 6 คน ถึง
กฎระเบียบและขอ้บงัคบัในการ
จดัตั้งบริษทัหลกัทรัพยแ์ละ
กระบวนการด าเนินธุรกิจ
หลกัทรัพยใ์นสปป. ลาว 
 

แนวโนม้ในการด าเนินธุรกิจจดัตั้งบริษทัหลกัทรัพยใ์นสปป. ลาว 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการบริษทัหลกัทรัพยท่ี์ตอ้งการขยายการลงทุนไปในสปป. 
ลาว 
 2. เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผูส้นใจลงทุนจดัตั้งบริษทัหลกัทรัพยใ์นการทราบถึงโอกาสและอุปสรรค
ในการเขา้ไปจดัตั้งบริษทัหลกัทรัพยใ์นสปป. ลาว 
 3. เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผูส้นใจลงทุนจดัตั้งบริษทัหลกัทรัพยใ์นการทราบถึงสภาวะการแข่งขนั
และแนวโนม้ในการเติบโตของธุรกิจหลกัทรัพยใ์นสปป. ลาว 
 4. เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผูส้นใจลงทุนจดัตั้งบริษทัหลกัทรัพยใ์นการทราบถึงขอ้มูลเบ้ืองตน้
เก่ียวกบัการลงทุนของประชาชนในสปป. ลาว 
 5. เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผูส้นใจลงทุนจดัตั้งบริษทัหลกัทรัพยใ์นการทราบถึงเคร่ืองมือส่ือสาร
ทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนของประชาชนในสปป. ลาว 
  
วธีิด าเนินการวจัิย 
 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี มุ่งศึกษาแนวโน้มในการด าเนินธุรกิจจดัตั้งบริษทัหลกัทรัพยใ์น สปป.ลาว 
โดยก าหนดรูปแบบการศึกษาเป็นการวิจยัเชิงผสมผสานระหว่างการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณและการ
วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพด าเนินงานวิจยัเชิงส ารวจโดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจยัจ านวน 
400 ชุดและท าการสัมภาษณ์เชิงลึกกับเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัตั้งบริษทัหลกัทรัพย์ในสปป. ลาว 
จ านวน 6 คนโดยมีวธีิการด าเนินการวจิยั 
 
ความถูกต้องและความน่าเช่ือถือของเคร่ืองมือ 
ในการเก็บขอ้มูลผูว้ิจยัด าเนินการควบคุมคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั ดงัน้ี 
 1. การตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาและการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างโดยน า
แบบสอบถามไปสอบถามผูท้รงคุณวุฒิเพื่อท าการพิจารณาและตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหาใน
แบบสอบถามรวมถึงโครงสร้างของชุดค าถามท่ีใช้วดัตัวแปรต่างๆแล้วจึงน าแบบสอบถามไปท าการ
ปรับปรุงแกไ้ขเพื่อให้มีความชดัเจนเขา้ใจง่ายและครอบคลุมองค์ประกอบของตวัแปรอย่างครบถ้วนตาม
วตัถุประสงคข์องการวจิยั 
 2. การทดสอบความเช่ือมั่นของชุดค าถามท่ีใช้วดัตัวแปรด าเนินการน าแบบสอบถามท่ีได้
ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาท่ีไดรั้บการแกไ้ขไปทดสอบก่อนน าไปใชจ้ริง (Pre-Test กบัประชาชน
ไทยจ านวน 30 คน) เพื่อวเิคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามโดยใชสู้ตรของ Cronbachเพื่อค านวณ
ค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟ่า (Cronbach Alpha)  
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วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 เชิงปริมาณ ผูว้ิจยัไดแ้บ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ตอนลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบปลายปิด 
ประกอบดว้ย ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ลกัษณะแบบสอบถามเป็น Check List ขอ้มูล
เก่ียวกบัเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดลกัษณะแบบสอบถามเป็น rating scale และการตดัสินใจลงทุนใน
หลกัทรัพยล์กัษณะแบบสอบถามเป็น rating scale วเิคราะห์ข้อมูล โดย 
 1. สถิติเชิงพรรณนา วิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามโดยใชค้่าความถ่ีและค่า
ร้อยละ 
 2. สถิติเชิงอนุมาน เป็นการทดสอบสมมติฐานโดยวิเคราะห์การตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยโ์ดย
จ าแนกตามตวัแปรพฤติกรรมการลงทุนและเคร่ืองมือการส่ือสารทางการตลาด โดยใช้การทดสอบค่าสถิติ
การวเิคราะห์ดงัน้ี 
 สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัส่งผลให้การตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยแ์ตกต่าง
กนัใชส้ถิติ One-Way Anova F-test เพื่อทดสอบความแตกต่างของตวัแปร 
 สมมติฐานท่ี 2 เคร่ืองมือการส่ือสารทางการตลาดท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนใน
หลกัทรัพยใ์ชส้ถิติ Multiple Regression Analysis เพื่อทดสอบความแตกต่างของตวัแปร 
ประกอบกับ แบบสอบถามปลายเปิดให้แสดงความคิดเห็น ผ่านกระบวนการวิจยั เชิงคุณภาพ ใช้การ
สัมภาษณ์เชิงลึก  
 
สรุปและอภิปรายผลการวจัิย 
 พฤติกรรมการลงทุนในหลกัทรัพย์ของประชาชนสปป. ลาว 
 ด้านปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
อายตุ  ่ากวา่ 30 ปี ศึกษาในระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากวา่ 
20,000 บาท สถานภาพโสด แหล่งเงินทุนมาจากรายได้และมูลค่าเงินลงทุนน้อยกว่า 30,000 บาทซ่ึง
สอดคล้องกบังานวจัิยของ เกษมะณี การินทร์ (2554) ท่ีไดท้  าการศึกษา เร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การลงทุนในตราสารอนุพนัธ์โกลดฟิ์วเจอร์สของนกัลงทุนในกรุงเทพมหานครจากผลการวิจยั พบวา่ ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ศึกษาในระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชนและมี
แหล่งเงินทุนมาจากรายได ้อาจเน่ืองมาจากการลงทุนนั้น ผูล้งทุนตอ้งมีความรู้ดา้นการลงทุนเพียงพอรวมไป
ถึงมีอาชีพและรายไดท่ี้จะสามารถจดัสรรน าเงินมาลงทุนได ้
 ทดสอบความแตกต่างระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามกบัการตดัสินใจลงทุนใน
หลกัทรัพย ์พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามทางดา้นอาชีพแตกต่างกนัส่งผลให้การตดัสินใจ
ลงทุนในหลกัทรัพยแ์ตกต่างกนัซ่ึงสอดคล้องกบัแนวคิดของศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป์ (2555) ท่ีกล่าววา่ อาชีพ
เป็นปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีความสอดคล้องเก่ียวเน่ืองกบับทบาทและสถานภาพของลูกคา้ นั่นคือ ลูกคา้ท่ีมี
อาชีพแตกต่างกันจะมีการตดัสินใจซ้ือสินค้าหรือเลือกใช้บริการท่ีแตกต่างกันตามอาชีพของตน และ
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สอดคล้องกับแนวคิดของศุภชาต เอ่ียมรัตนกูล (2557) ท่ีกล่าวว่า อาชีพของผูบ้ริโภคส่งผลถึงการเลือกใช้
บริการของผูบ้ริโภค กล่าวคือ อาชีพของผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัรายไดสู้งยอ่มมีการใชจ่้ายเงินมากกวา่ผูมี้อาชีพท่ี
มีระดบัรายไดต้  ่ากวา่ซ่ึงแต่ละอาชีพก็จะมีระดบัรายไดท่ี้แตกต่างกนัและมีพฤติกรรมการใชบ้ริการท่ีแตกต่าง
กนั 
 ด้านพฤติกรรมการลงทุนของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่เคย
ลงทุนในหลกัทรัพย ์มีการวางแผนการลงทุน เป็นนกัลงทุนระยะสั้น มีเป้าหมายการลงทุนเพื่อเป็นรายได้
ประจ า มีระยะเวลาการถือครองหลกัทรัพยใ์นระยกลาง ยอมรับความเส่ียงไดใ้นระดบัปานกลาง ตอ้งการ
ผลตอบแทนจากก าไรส่วนต่างราคาและเงินปันผล ลงทุนในช่องทางการฝากเงิน ซ้ือขายหลกัทรัพยโ์ดยการ
วเิคราะห์ปัจจยัพื้นฐาน ซ้ือขายหลกัทรัพยน์อ้ยกวา่ 10,000 บาท ใชข้อ้มูลจากบริษทัจดทะเบียนในการซ้ือขาย 
ซ้ือขายหลกัทรัพยด์ว้ยตนเอง ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะติดตามการลงทุนทุกวนั หยุดซ้ือขายหลกัทรัพยเ์น่ืองจาก
ภาวะตลาดซบเซา ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ เกียรติชัย สฤษฏีชัยกุล (2552) ท่ีได้ท าการศึกษาเร่ือง 
พฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุนรายย่อยในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย จากผลงานวิจยั พบว่า 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนกัลงทุนระยะสั้นเพื่อเก็งก าไร ให้ความส าคญักบัผลการด าเนินงานของ
บริษทัจดทะเบียนในการตดัสินใจซ้ือขายหลกัทรัพย ์อยู่ในระดบัมากด้านผลตอบแทนท่ีตอ้งการจากการ
ลงทุน พบว่า นกัลงทุนตอ้งการผลตอบแทนทั้งจากส่วนต่างราคาและเงินปันผลและสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ อจัฉรา บุญสม (2553) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง การตดัสินใจลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยของนกั
ลงทุนรายยอ่ยในเขตกรุงเทพและปริมณฑล จากผลการวิจยั พบวา่ นกัลงทุนส่วนใหญ่ยอมรับความเส่ียงได้
ในระดบัปานกลาง มีวตัถุประสงคใ์นการลงทุนเพื่อเก็งก าไร ลงทุนในหลกัทรัพยด์ว้ยตนเอง 
 ทดสอบความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการลงทุนของผูต้อบแบบสอบถามกบัการตดัสินใจ
ลงทุนในหลกัทรัพย ์พบวา่ ขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัการวางแผนการลงทุนของผูต้อบแบบสอบถามทางดา้น
การลงทุนแตกต่างกนัส่งผลให้การตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยแ์ตกต่างกนั ขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัการวาง
แผนการลงทุนของผูต้อบแบบสอบถามทางด้านโอกาสในการเป็นนักลงทุนแตกต่างกันส่งผลให้การ
ตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์แตกต่างกัน ข้อมูลเบ้ืองต้นเก่ียวกับการวางแผนการลงทุนของผู ้ตอบ
แบบสอบถามทางด้านจ านวนเงินในการซ้ือขายหลักทรัพย์แตกต่างกันส่งผลให้การตดัสินใจลงทุนใน
หลักทรัพย์แตกต่างกัน ข้อมูลเบ้ืองตน้เก่ียวกับการวางแผนการลงทุนของผูต้อบแบบสอบถามทางด้าน
ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะติดตามการลงทุนแตกต่างกนัส่งผลให้การตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยแ์ตกต่างกนัซ่ึง
สอดคล้องกับแนวคิดของศูนยส่์งเสริมการพฒันาความรู้ตลาดทุน (2553) ท่ีกล่าวว่า การชะลอการบริโภค
เพื่อสะสมเงินออมส าหรับเป้าหมายการบริโภคในอนาคตของแต่ละบุคคลมีเป้าหมายท่ีแตกต่างกนัออกไป 
เช่น การลงทุนเพื่อเพิ่มความมัน่คัง่ให้กบัตนเอง การลงทุนเพื่อเพิ่มความสุขในวยัเกษียณ การลงทุนเพื่อ
การศึกษาของบุตรหลาน เป็นตน้ ทั้งน้ีผูล้งทุนจะตอ้งมีขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัสถานะทางการเงินในปัจจุบนั
ของตน ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าวสามารถบอกถึงแนวคิดของผูล้งทุน ความสามารถในการรับความเส่ียง ความรู้ดา้น
การลงทุน และยงัสามารถน าขอ้มูลดงักล่าวมาก าหนดเป็นเป้าหมายส าหรับการลงทุนของผูล้งทุนแต่ละท่าน 
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ซ่ึงขอ้มูลดา้นการลงทุนของแต่ละท่านก็จะแตกต่างกนัออกไป ข้ึนอยู่กบัเป้าหมายและการรับความเส่ียงได้
ของผูล้งทุนแต่ละท่าน และสอดคล้องกับแนวคิดของ รัชนีกร วงศ์จนัทร์(2553)ท่ีกล่าวว่า ช่วงอายุของผู ้
ลงทุนจะเก่ียวขอ้งกบัความสามารถในการหารายไดข้องผูล้งทุน ซ่ึงระดบัรายไดท่ี้แตกต่างกนัยอ่มส่งผลต่อ
ความตอ้งการในการลงทุนท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงจะมีผลต่อการจดัสรรเงินลงทุนในการลงทุนในหลกัทรัพย์
ประเภทต่างๆ 
 
 เคร่ืองมือการส่ือสารทางการตลาดทีม่ีผลต่อการตัดสินใจลงทุนของประชาชนลาว 
 เคร่ืองมือส่ือสารทางดา้นการตลาดท่ีมีผลการตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยด้์านส่ือโฆษณา พบว่า 
ตราสัญลกัษณ์ของบริษทัโดดเด่น สามารถจดจ าได้ง่ายมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุน ซ่ึงสอดคล้องกับ
แนวคิดของดารา ทีปะปาลและธนวฒัน์ ทีปะปาล (2553) ท่ีกล่าววา่ ส่ือโฆษณาท่ีกลุ่มเป้าหมายพบเห็นได้
ง่ายเม่ือออกนอกบา้นหรือสัญจรไปในสถานท่ีต่างๆ จะสามารถจดจ าไดง่้าย และยงัสามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภค
ไดม้ากท่ีสุด รวมทั้งให้ความถ่ีสูง เพราะไม่สามารถเคล่ือนยา้ยได ้สามารถใชเ้ป็นส่ือประกอบ (Media Mix) 
ไดดี้ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งสามารถสร้างการจดจ าตราสินคา้หรือเตือนความจ าไดด้้านส่ือประชาสัมพันธ์พบว่า
ส่ือประชาสัมพนัธ์ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุน ซ่ึงไม่สอดคล้องกับแนวคิดของช่ืนจิตต์ แจง้เจนกิจ 
(2556) ท่ีกล่าววา่ การแถลงข่าว นิยมใชเ้ม่ือธุรกิจตอ้งการจดักิจกรรมเพื่อส่งเสริมการตลาดของตน เช่น การ
แถลงข่าวเปิดตวัสินคา้ ซ่ึงเชิญส่ือมวลชนเขา้ร่วมงานดว้ย ภายในงานอาจมีรายการบนัเทิง อาหาร เคร่ืองด่ืม 
และท่ีส าคญัจะมีภาพข่าวพร้อมค าบรรยายท่ีธุรกิจตอ้งการให้ส่ือมวลชนน าไปเผยแพร่ นอกจากนั้นยงัมี
กิจกรรมเพื่อสังคม อยู่ในรูปแบบของการจดักิจกรรมเพื่อพฒันาสภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน 
เช่น การสนบัสนุนกีฬาเยาวชน การปลูกป่า เป็นตน้ และไม่สอดคล้องกับแนวคิดของ จิระวฒัน์ อนุวิชชา
นนทแ์ละศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2555) ท่ีกล่าววา่การแถลงข่าวในโอกาสส าคญั เป็นการแจง้ใหน้กัข่าวมาประชุม
กนัเพื่อประกาศข่าวหรือเหตุการณ์ส าคญั การแถลงข่าวและการจดัให้ส่ือมวลชนได้สัมภาษณ์ผูบ้ริหาร
ระดบัสูงขององคก์ร ถือเป็นส่ือประชาสัมพนัธ์ท่ีมีประสิทธิภาพมาก เน่ืองจากส่ือมวลชนไดมี้โอกาสร่วมรับ
ฟังและพูดคุยกบัผูบ้ริหารขององค์กรดว้ยตนเอง ตวัอยา่งการจดังานแถลงข่าว เช่น การประกาศแผนธุรกิจ 
การประกาศการลงทุน การเปิดตวัผลิตภณัฑใ์หม่ เป็นตน้ ด้านส่งเสริมการขายพบวา่ระบบคะแนนสะสมเพื่อ
แลกของรางวลัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ นภวรรณ คณานุรักษ์(2554)ท่ี
กล่าวว่า การจดักิจกรรมส่งเสริมการขายให้กบัลูกคา้ เป็นการแนะน าผลิตภณัฑ์ของบริษทัและเป็นการเพิ่ม
ความเช่ือมัน่ให้กบัลูกคา้ การใช้โปรแกรมการจงรักภกัดี (Loyalty Program) เป็นโปรแกรมท่ีกระตุน้ให้
ลูกคา้กลบัมาใช้บริการบ่อยๆ ไม่เปล่ียนใจไปใช้บริการท่ีอ่ืน หรือเป็นการจูงใจลูกคา้ใหม่ให้มาใช้บริการ 
โดยอาจใชว้ธีิการแจกของสมนาคม หรือมีการสะสมคะแนน เป็นตน้ และสอดคล้องกับแนวคิดของนธกฤต
วนัตะ๊เมล (2555) ท่ีกล่าววา่ การสะสมแตม้เพื่อแลกของรางวลั (Loyalty Program/Frequency Program) วิธีน้ี
เป็นการมอบของรางวลัให้กบัลูกคา้ เม่ือลูกคา้มีการซ้ือผลิตภณัฑ์หรือใช้บริการอย่างต่อเน่ืองตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนดแตม้เอาไว ้ซ่ึงมูลค่าและปริมาณของรางวลัจะข้ึนอยูก่บัมูลค่าการซ้ือผลิตภณัฑ์ตามแตม้คะแนนท่ีได ้
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วิธีน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อให้ลูกคา้มีพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์และใชบ้ริการซ ้ าอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงจะน าไปสู่
ความจงรักภกัดีกบับริษทั นอกจากนั้นยงัเป็นการสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ให้ดียิ่งข้ึน ด้านการขายโดย
พนักงานขายพบวา่พนกังานคอยใหค้  าแนะน าในการลงทุนมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนพนกังานมีความรู้
สามารถในการแนะน าผลิตภณัฑท์างการเงินและตอบค าถามไดอ้ยา่งชดัเจนมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุน
และพนกังานเอาใจใส่และติดตามพอร์ทการลงทุนของลูกคา้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนซ่ึงสอดคล้อง
กับแนวคิดของ จิระวฒัน์ อนุวิชชานนท์และศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2555) ท่ีกล่าวว่า ลกัษณะของพนักงานท่ี
ลูกคา้ชอบ ไดแ้ก่ 1. พนกังานมีความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ นโยบาย การสนบัสนุนดา้นเทคนิค 2. พนกังานมี
ความเขา้ใจลูกคา้ ซ่ึงลูกคา้ชอบพนกังานท่ีสนใจรับฟังและเรียนรู้ความตอ้งการของเขาตลอดจนทราบปัญหา
และเป้าหมายของเขา 3. พนกังานมีระเบียบวินยัท่ีดี ลูกคา้ตอ้งการพนกังานท่ีมีการเตรียมตวัท่ีดี 4. มีความ
ทนัท่วงทีในด้านการให้ขอ้มูล การรับรู้และแกไ้ขประเด็นปัญหาต่างๆของลูกคา้ได้ 5. การติดตามอย่าง
ต่อเน่ืองซ่ึงเป็นบริการหลงัการขายและเป็นการสร้างความเช่ือถือให้กบัลูกคา้ 6. การแกปั้ญหาลูกคา้จะตอ้ง
การพนกังานท่ีน าเสนอการแกปั้ญหาใหม่ๆและมีการตอบสนองอยา่งสร้างสรรค ์7. ความตรงต่อเวลา ลูกคา้
ตอ้งการใหพ้นกังานขายปฏิบติัตามท่ีนดัหมาย 8. การท างานท่ีดีโดยการขยนัหมัน่เพียร ท างานดว้ยความเอา
ใจใส่ บริการลูกคา้อยา่งสม ่าเสมอ 9. มีพลงั ลูกคา้ประทบัใจในพนกังานท่ีมีทศันคติท่ีดี กระตือรือร้น สุภาพ 
10. ลูกคา้ตอ้งการพนกังานท่ีรักษาค าพูด ซ่ือสัตยแ์ละจริงใจ และสอดคล้องกับแนวคิดของดารา ทีปะปาลและ
ธนวฒัน์ ทีปะปาล (2553)ท่ีกล่าวว่า การเสนอขายแบบการตอบสนองความตอ้งการให้เกิดความพอใจ (need-
satisfaction approach) วิธีเสนอขายแบบน้ีจะเร่ิมดว้ยการคน้หาความตอ้งการหรือความจ าเป็นของลูกคา้ให้ได้
ก่อน ดว้ยการกระตุน้เร่งเร้าหรือส่งเสริมเพื่อให้ลูกคา้ไดพู้ดถึงส่ิงท่ีตนตอ้งการให้มากท่ีสุด วิธีน้ีจ  าเป็นตอ้งใช้
พนกังานขายท่ีเป็นผูฟั้งท่ีดี และมีทกัษะในการแกปั้ญหา โดยพนกังานขายจะรับบทบาทในฐานะเป็นท่ีปรึกษา
ทางธุรกิจท่ีมีความรู้ท่ีมุ่งหวงัจะเข้ามาช่วยลูกค้าเพื่อเพิ่มรายได้ให้สูงข้ึน การตลาดทางตรงพบว่าการใช้
จดหมายติดต่อกบัลูกคา้โดยตรงมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ สิทธ์ิ ธีรสรณ์ 
(2555) ท่ีกล่าววา่ จดหมายทางตรง เป็นรูปแบบของการตลาดทางตรงท่ีแพร่หลายท่ีสุด จดหมายทางตรงมี
ความยืดหยุ่นในด้านการสร้างสารและรูปแบบในการส่ง ซ่ีงจดหมายทางตรงอาจอยู่ในรูปแบบของ
โปสการ์ดขนาดเล็ก เอกสารเป็นเล่มหรือส่งเป็นวีดีทศัน์ก็ได้และสามารถมุ่งไปท่ีคนกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง
โดยเฉพาะ และสร้างสารทางการตลาดให้เหมาะกบัคนกลุ่มนั้นด้านการท ากิจกรรมทางการตลาดพบวา่ การ
จดักิจกรรมทางการตลาด (Event) มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุน และการจดังานร่วมกนัระหว่างบริษทั
หลกัทรัพยเ์พื่อสนบัสนุนการลงทุนมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุน ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ ปณิศา มี
จินดาและศิริวรรณ เสรีรัตน์(2554)ท่ีกล่าววา่ การจดักิจกรรมทางการตลาด เป็นการสร้างปฏิกิริยาตอบโตก้บั
ผูบ้ริโภคผ่านทางกิจกรรมซ่ึงกิจกรรมเหล่าน้ีจะออกแบบมาเพื่อดึงดูดกลุ่มเป้าหมายของบริษทั ท าให้
ผูบ้ริโภคเกิดประสบการณ์และความพึงพอใจในบริษทัจากกิจกรรมต่างๆเหล่านั้น การจดักิจกรรมอาจจดัข้ึน
โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อเพิ่มยอดขายให้กบัผลิตภณัฑ์ โดยมีการให้ความรู้ทางวิชาการเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ ซ่ึง
กิจกรรมเหล่าน้ีจะดึดดูดความสนใจของผูบ้ริโภคและสร้างโอกาสในการเผยแพร่ข่าวสารและสร้าง
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ความสัมพนัธ์กบักลุ่มเป้าหมาย การจดักิจกรรมเพื่อประชาสัมพนัธ์ระหวา่งองคก์ร เป็นการจดักิจกรรมโดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อสร้างการรับรู้ ทศันคติและภาพลกัษณ์ขององคก์ร มากกวา่การประชาสัมพนัธ์ตวัผลิตภณัฑ ์
ด้านการสนับสนุนทางการตลาดพบวา่การสนบัสนุนอุปกรณ์กีฬาและรางวลัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุน
และการสนบัสนุนดา้นบนัเทิง เช่น งานคอนเสิร์ตมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิด
ของ ปณิศา มีจินดาและศิริวรรณ เสรีรัตน์(2554) ท่ีกล่าวว่า การเป็นผูส้นับสนุนกิจกรรม จะช่วยสร้าง
ภาพลกัษณ์ท่ีดี เพิ่มคุณค่าและสร้างความแตกต่างให้กบับริษทั เช่น การเป็นผูส้นบัสนุนดา้นกีฬา เป็นการ
สนบัสนุนทางการตลาดท่ีรู้จกัและแพร่หลายมากท่ีสุด ซ่ึงอาจให้การสนบัสนุนโดยการจดัการแข่งขนัหรือ
การใหอุ้ปกรณ์กีฬา-ชุดกีฬา ปัจจยัส าคญัท่ีท าใหก้ารเป็นผูส้นบัสนุนกีฬาไดรั้บความสนใจอยา่งมาก ไดแ้ก่ 1. 
กระแสนิยมด้านกีฬาในปัจจุบนั 2. กิจกรรมกีฬาเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายได้จ  านวนมาก 3. บริษทัมีโอกาส
ประชาสัมพนัธ์โดยส่ือมวลชนท่ีท าข่าวกีฬานั้นๆ  
 การตัดสินใจลงทุนของประชาชนสปป.ลาว 
 จากผลการวจิยั พบวา่ การตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยข์องประชาชนลาวโดยภาพรวม มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.45 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.779 อยูใ่นเกณฑม์าก เม่ือพิจารณาปัจจยัยอ่ย พบวา่ ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีแนวโน้มในการตดัสินใจท่ีจะเร่ิมลงทุนในตลาดหลกัทรัพย ์โดยมีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 
3.50 อยู่ในเกณฑ์มาก รองลงมา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีแนวโน้มในการตดัสินใจลงทุนเพิ่มข้ึน มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.40 อยูใ่นเกณฑป์านกลาง  
 การทดสอบความแตกต่างระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามกบัการตดัสินใจ
ลงทุนในหลกัทรัพย ์พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามทางดา้นอาชีพแตกต่างกนัส่งผลให้การ
ตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยแ์ตกต่างกนัและการทดสอบความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการลงทุนของ
ผู ้ตอบแบบสอบถามกับการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ พบว่า พฤติกรรมการลงทุนของผู ้ตอบ
แบบสอบถามทางดา้นการลงทุนแตกต่างกนัส่งผลให้การตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยแ์ตกต่างกนั ด้าน
โอกาสในการเป็นนกัลงทุนแตกต่างกนัส่งผลให้การตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยแ์ตกต่างกนั ดา้นจ านวน
เงินในการซ้ือขายหลักทรัพย์แตกต่างกันส่งผลให้การตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์แตกต่างกัน ด้าน
ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะติดตามการลงทุนแตกต่างกนัส่งผลให้การตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยแ์ตกต่างกนัซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของลคันิตย ์แกว้เหล่ายูง (2553) ไดท้  าการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีเป็นตวัก าหนดการ
ลงทุนโดยตรงของนักลงทุนไทยในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พบว่า ผลิตภณัฑ์มวลรวม
ภายในประเทศของสปป. ลาว ในปีท่ีผา่นมา มูลค่าเงินลงทุนโดยตรงของนกัลงทุนไทยในสปป. ลาวในปีท่ี
ผ่านมาและจ านวนประชากรของสปป. ลาวมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัมูลค่าเงินลงทุนโดยตรง
ของนกัลงทุนไทยในสปป. ลาวและสอดคล้องกบังานวจัิยของอจัฉรา บุญสม (2555) ไดท้  าการศึกษาเก่ียวกบั
การตดัสินใจลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยของนักลงทุนรายย่อยในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล โดยท าการเปรียบเทียบระดบัความส าคญัของปัจจยัในการตดัสินใจลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยโดยจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล พบว่านกัลงทุนรายย่อยท่ีมี อาชีพ ระดบัการศึกษา รายได ้
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ประสบการณ์ในการลงทุนและเป้าหมายหลักในการลงทุนในหลักทรัพย์แตกต่างกัน ส่งผลให้ระดับ
ความส าคญัของปัจจยัในการตดัสินใจเลือกลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในภาพรวมไม่
แตกต่างกนั ส่วนนักลงทุนรายย่อยท่ีมีอายุและระดบัความเส่ียงในการลงทุนแตกต่างกนั ส่งผลให้ระดบั
ความส าคญัของปัจจยัในการตดัสินใจเลือกลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในภาพรวมแตกต่าง
กนั และสอดคล้องกบังานวจัิยของเกียรติชยั สฤษฎีชยักุล (2552)ไดท้  าการศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมการลงทุน
ของนกัลงทุนรายย่อยในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จากผลการวิจยั พบว่า นกัลงทุนส่วนใหญ่เป็น
เพศชาย มีช่วงอายุอยู่ระหวา่ง 30-45 ปี มีระดบัการศึกษาในระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพเป็นพนกังาน
บริษทัเอกชน มีระดบัรายไดต้  ่ากวา่ 30,000-50,000 บาท มีสถานภาพสมรสแลว้ และมีประสบการณ์เก่ียวกบั
การซ้ือขายหลกัทรัพยต์ั้งแต่ 5 ปีข้ึนไป โดยมีแหล่งท่ีมาของเงินทุนเป็นเงินออมส่วนท่ีเหลือจากการใชจ่้าย 
และรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัหลกัทรัพยจ์ากโทรทศัน์ หนังสือพิมพ ์ปัจจยัส าคญัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือก
ลงทุนมากท่ีสุด คือ เหตุการณ์ดา้นการเมืองในประเทศ ส่วนปัจจยัท่ีมีผลน้อยท่ีสุด คือ การปรับโครงสร้าง
หน้ีหรือการเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แนวปฏิบัติในการตัดสินใจลงทุนใน
หลักทรัพย์ พบว่า นักลงทุนรายย่อยเลือกลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงินมากท่ีสุด ส่วนกลุ่ม
อุตสาหกรรมท่ีสนใจน้อยท่ีสุด คือ กลุ่มสินค้าอุปโภคและบริโภค โดยมีกลยุทธ์ในการเลือกซ้ือหุ้นท่ีมี
ปัจจยัพื้นฐานดีและมีการจ่ายเงินปันผล จะขายเม่ือราคาเพิ่มข้ึนจนถึงระดบัหน่ึงและถือครองหลกัทรัพยใ์น
พอร์ตมากกวา่ 6 หลกัทรัพยข้ึ์นไป ส่วนสาเหตุของการขาดทุนมาจากติดหุ้นท่ีราคาสูงโดยไม่ยอมตดัขาดทุน 
นกัลงทุนส่วนมากตอ้งการทั้งก าไรส่วนต่างและเงินปันผลและจะซ้ือขายเก็งก าไรระยะสั้นไม่เกิน 3 เดือน
และมีมูลค่ารวมในพอร์ตการลงทุนต ่ากวา่ 300,000 บาทและสอดคล้องกับงานวิจัยของเกษมะณี การินทร์ 
(2554) ไดท้  าการวจิยัเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจลงทุนในตราสารอนุพนัธ์โกลด์ฟิว
เจอร์สของนกัลงทุนในกรุงเทพมหานครพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงและเพศชายในอตัราส่วน
เท่าๆกนั โดยมีช่วงอายุระหว่าง 22-49 ปี คิดเป็นร้อยละ 86 มีสภาพภาพสมรสมากกว่าสถานภาพโสด
เล็กน้อย การศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี รองลงมา คือ ระดบัปริญญาโทหรือสูงกวา่ มีอาชีพเป็นพนกังาน
บริษทัเอกชนและรองลงมา คือ เป็นเจา้ของธุรกิจ มีรายไดต่้อเดือน 40,001 บาทข้ึนไป และรองลงมา คือ 
20,001-40,000 บาท โดยมีสัดส่วนพอๆกนั คิดเป็นร้อยละ 76 มีประสบการณ์ในการลงทุนนอ้ยกวา่ 1 ปี ใน
ระยะเวลา 1 เดือน จะลงทุนโดยเฉล่ียจ านวน 1 คร้ังและรองลงมา คือ ลงทุนอาทิตยล์ะคร้ัง แหล่งท่ีของ
เงินทุนจะเป็นการน าเงินออมจากรายไดส่้วนตวัมาลงทุน จะเลือกลงทุนผา่นทางเจา้หนา้ท่ีการตลาด โดยใน
การลงทุนในแต่ละคร้ังจะเลือกลงทุนในหลักทรัพย์มากกว่า 2 ตวัข้ึนไปและยงัพบว่า ปัญหาการขาด
เสถียรภาพทางการเมือง การปกครองและเศรษฐกิจจะมีอิทธิพลต่อการลงทุน คือ จะท าให้นกัลงทุนชะลอ
การลงทุน โดยท่ีนกัลงทุนจะวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัอนุพนัธ์ในอดีต ปัจจุบนัและแนวโนม้ในอนาคต เพื่อลด
ความเส่ียงและช่วยในการตดัสินใจลงทุนได้ง่ายข้ึนจากผลการวิเคราะห์ตวัแบบสมการโครงสร้าง พบว่า 
รายได ้ความเส่ียงในการลงทุน การกระจายการลงทุนและขอ้มูลข่าวสาร มีอิทธิพลทางตรงต่อความตั้งใจ
ลงทุนและมีอิทธิพลทางออ้มต่อพฤติกรรมการตดัสินใจลงทุนในโกลด์ฟิวเจอร์สและความตั้งใจลงทุนมี
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อิทธิพลทางตรงต่อการแสดงออกของพฤติกรรม ส าหรับปัญหาและอุปสรรคในการลงทุนในโกลด์ฟิวเจอร์
สของนกัลงทุนในกรุงเทพมหานคร พบว่า นกัลงทุนให้ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาและอุปสรรค เรียงจาก
มากไปนอ้ย ดงัน้ี แหล่งขอ้มูลข่าวสารในการให้ความรู้เก่ียวกบัการลงทุนในโกลด์ฟิวเจอร์สมีอยูจ่  ากดั การ
ประชาสัมพนัธ์ยงัมีอยูน่อ้ยและขาดผูเ้ช่ียวชาญในการลงทุนและการใหค้  าแนะน า 
 กฎหมาย กระบวนการจัดตั้งและการด าเนินธุรกจิหลกัทรัพย์ในสปป. ลาว 
 ขอ้มูลเชิงคุณภาพท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัตั้งบริษทัหลกัทรัพยท์ั้ง 6 
หน่วยงาน พบว่า กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัตั้งบริษทัหลกัทรัพยไ์ดแ้ก่ กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละ
กฎหมายวิสาหกิจ ขอ้บงัคบัในการจดัตั้งบริษทัหลกัทรัพย ์มิไดมี้ขอ้บงัคบัใด แต่มีเง่ือนไขท่ีทุกบริษทัท่ีจะ
เขา้มาลงทุนจดัตั้งบริษทัหลกัทรัพยทุ์กบริษทัตอ้งปฏิบติัตาม เช่น บริษทัหลกัทรัพยท่ี์จะเขา้มาลงทุนในสปป. 
ลาวตอ้งอยูใ่นประเทศท่ีมีการเซ็นสัญญา MOU ร่วมกนักบัทางสปป. ลาว และตอ้งมีการร่วมทุนกบัธนาคาร
ธุรกิจอย่างน้อยถือหุ้น 30% ในกรณีท่ีจดัตั้งบริษทัหลกัทรัพยแ์บบเต็มรูปแบบ พนักงานท่ีปฏิบติังานใน
บริษทัหลักทรัพย์ต้องมีใบอนุญาติในการเป็นผูแ้นะน าด้านการลงทุน ซ่ึงข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์
บางส่วนไม่สอดคล้องกับข้อมูลของบวัละพา ทองมาลาเพชรสรุปเรียบเรียงจากส านกังานส่งเสริมการคา้
ระหวา่งประเทศ ณ เวยีงจนัทน์ (2555)ท่ีผูว้จิยัไดท้  าการคน้ควา้เอกสารมาใส่ในบทท่ี 2 ก่อนท าการเก็บขอ้มูล
โดยการสัมภาษณ์ เน่ืองจากตลาดหลกัทรัพยล์าวเป็นตลาดหลกัทรัพยเ์ปิดใหม่ท่ีเพิ่งมีการเปิดให้บริการเพียง 
4 ปี จึงยงัไม่มีขอ้มูลท่ีกล่าวถึงกฎหมายท่ีใชใ้นการจดัตั้งบริษทัหลกัทรัพยใ์นสปป. ลาว เผยแพร่ผ่านทาง
อินเทอร์เน็ตและกระทรวงต่างๆ ผูว้ิจยัจึงใช้ขอ้มูลทัว่ไปของบริษทัท่ีจะเขา้ไปลงทุนในสปป. ลาว ซ่ึงจาก
ขอ้มูลท่ีผูว้ิจยัคน้ควา้ได ้มีดงัน้ี กฎหมายทัว่ไปท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัตั้งบริษทัในสปป. ลาวมี 2 ประเภท 
ไดแ้ก่ กฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมการลงทุนและกฎหมายวิสาหกิจ ขอ้บงัคบัในการจดัตั้งบริษทัหลกัทรัพย ์
ไดแ้ก่ ขอ้มูลทางดา้นการเสียภาษี 
 
ข้อเสนอแนะจากการวจัิยคร้ังนี้ 
 1. พนกังานบริษทัเอกชนมีแนวโนม้ในการตดัสินใจลงทุนมากกวา่อาชีพขา้ราชการ ซ่ึงแสดงให้
เห็นว่า บริษทัหลกัทรัพยค์วรมีการให้ค  าแนะน าและให้ความรู้ด้านการลงทุนกบัพนักงานบริษทัเอกชน 
เพราะพนกังานบริษทัเอกชนเป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีมีแนวโนม้ในการตดัสินใจลงทุน 
 2. ผูท่ี้ติดตามการลงทุนทุกวนัมีแนวโนม้ในการตดัสินใจลงทุนมากกวา่ผูท่ี้ติดตามการลงทุนทุก 1 
สัปดาห์และมากกวา่ 1 เดือน ดงันั้น พนกังานท่ีคอยดูแลและแนะน าการลงทุนให้กบัลูกคา้ควรมีการติดตาม
แจง้ขอ้มูลข่าวสารและการเคล่ือนไหวของราคาหลกัทรัพยทุ์กวนั เพราะการแจง้ขอ้มูลข่าวสารให้กบัลูกคา้
ไดรั้บทราบอาจท าใหลู้กคา้มีการตดัสินใจลงทุนเพิ่มข้ึน 
 3. เคร่ืองมือการส่ือสารทางดา้นการตลาด ดา้นส่ือโฆษณาท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุน คือ 
ตราสัญลกัษณ์ของบริษทัโดดเด่นสามารถจดจ าไดง่้าย ซ่ึงเม่ือบริษทัจดัตั้งและสามารถด าเนินธุรกิจได ้ควร
ท าการโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ เช่น ป้ายขนาดใหญ่ ใบปลิว โบวช์วัร์ เพื่อให้ประชาชนทราบถึงความมีช่ือเสียง 
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ความสามารถในการด าเนินงานและภาพลกัษณ์ของบริษทั รวมถึงสร้างตราสัญลกัษณ์ของบริษทัให้มีความ
โด่ดเด่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะตวั เม่ือประชาชนพบเห็นสามารถจดจ าได้อย่างแม่นย  า เม่ือพบเจอตรา
สัญลกัษณ์ของบริษทั ณ ท่ีแห่งใด ตอ้งจดจ าไดว้า่คือตราสัญลกัษณ์ของบริษทัใด เม่ือประชาชนจะใชบ้ริการ
บริษทัหลกัทรัพยต์อ้งนึกถึงบริษทัท่ีมีตราสัญลกัษณ์ของบริษทัเป็นท่ีแรกท่ีจะเลือกใช้บริการ ดงันั้น ตรา
สัญลกัษณ์ท่ีมีความโดดเด่นสามารถดึงดูดประชาชนลาวใหเ้ลือกใชบ้ริการของบริษทัได ้
 4. เคร่ืองมือการส่ือสารทางดา้นการตลาด ดา้นส่ือประชาสัมพนัธ์ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
ลงทุน คือ การแถลงข่าวในโอกาสส าคญัหรือเพื่อกิจกรรมทางสังคม เม่ือบริษทัมีการจดังานเน่ืองในโอกาส
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเปิดตวัผลิตภณัฑ์ทางการเงินตวัใหม่ การจ าหน่ายหุ้น IPO การจดังานเก่ียวกับ
ผลิตภณัฑ์ทางการเงินต่างๆ หรือการจดังานสัมมนาเพื่อให้ความรู้ดา้นการลงทุนให้กบัประชาชน ควรมีการ
ประชาสัมพนัธ์โดยการแถลงข่าว เพื่อให้ส่ือมวลชนและประชาชนได้รับทราบ และเชิญชวนให้ทุกคนท่ี
สนใจมาร่วมงานและมีส่วนร่วมในงาน รวมถึงให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เก่ียวกบังานท่ี
ตอ้งการจดัข้ึน เพื่อเป็นโอกาสให้ประชาชนท่ีลงทุนอยู่แล้วและประชาชนท่ีไม่เคยลงทุนได้รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารการเคล่ือนไหวของบริษทั เพื่อใชป้ระกอบการตดัสินใจในการลงทุนมากข้ึน 
 5. เคร่ืองมือการส่ือสารทางดา้นการตลาด ดา้นส่งเสริมการขายท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุน 
คือ มีระบบคะแนนสะสมเพื่อแลกของรางวลั เม่ือประชาชนสนใจเขา้มาลงทุนและด าเนินการเปิดบญัชี เป็น
ลูกค้าของทางบริษทัแล้ว บริษทัควรมีการสร้างแรงจูงใจในการซ้ือขายหลักทรัพย์ โดยให้มีการสะสม
คะแนนจากค่าคอมมิชชัน่ท่ีลูกคา้จ่ายเม่ือมีการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นแต่ละคร้ัง โดยอาจมีการก าหนดแตม้จาก
ค่าคอมมิชชัน่ ตวัอยา่งเช่น ค่าคอมมิชชัน่ 50 บาทจะไดค้ะแนนสะสม 1 แตม้ และสามารถน าคะแนนไปแลก
ของรางวลัเป็นของสมนาคุณได้ โดยมีการก าหนดของรางวลัและแตม้ท่ีใช้แลกข้ึนมา เพื่อสร้างแรงจูงใจ
ใหก้บัลูกคา้ในการซ้ือขายหลกัทรัพย ์และเป็นการป้องกนัไม่ใหลู้กคา้เปล่ียนใจไปใชบ้ริการบริษทัอ่ืน เพราะ
เม่ือลูกคา้ซ้ือขายกบัทางบริษทัและมีคะแนนสะสมไปแลว้ ถา้จะเปล่ียนไปใชบ้ริการบริษทัอ่ืนก็ตอ้งสูญเสีย
คะแนนไป ลูกคา้บางท่านอาจเสียดายคะแนนท่ีสะสมมา จึงไม่อยากเปล่ียนไปใชบ้ริการบริษทัอ่ืน 
 6. เคร่ืองมือการส่ือสารทางด้านการตลาด ด้านการขายโดยพนักงานขายท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจลงทุน คือพนักงานคอยให้ค  าแนะน าในด้านการลงทุน พนักงานมีความรู้ความสามารถในการ
แนะน าผลิตภณัฑ์ทางการเงินและตอบค าถามไดอ้ย่างชดัเจนและพนกังานเอาใจใส่และติดตามพอร์ทการ
ลงทุนของลูกคา้ ซ่ึงเม่ือลูกคา้ได้มาใช้บริการกบัทางบริษทัแล้ว พนักงานท่ีคอยแนะน าและดูแลด้านการ
ลงทุนของลูกคา้แต่ละท่านนั้น จะตอ้งมีความใส่ใจในการดูแลและติดตามพอร์ทการลงทุนของลูกคา้ ถา้มี
ข่าวสารและการเคล่ือนไหวใดท่ีส่งผลต่อราคาหลกัทรัพยต์อ้งรีบรายงานการเคล่ือนไหวให้ทางลูกคา้ไดรั้บ
ทราบ เพื่อใหลู้กคา้ไดมี้การปรับปรุงพอร์ทการลงทุนใหท้นัต่อสถานการณ์ต่างๆ เม่ือมีผลิตภณัฑ์ทางการเงิน
ออกใหม่พนกังานจะตอ้งแจง้ให้ลูกคา้รับทราบพร้อมอธิบายความน่าสนใจ เพื่อไม่ให้ลูกคา้เสียโอกาสใน
การลงทุน ดงันั้นการติดต่อและแจง้ขอ้มูลการเคล่ือนไหวของสถานการณ์ต่างๆเพื่อให้ลูกคา้ไดรั้บทราบเป็น
ส่ิงส าคญั เพราะลูกค้าต้องการพนักงานท่ีมีความเอาใส่ใจและสามารถแก้ปัญหาและตอบในส่ิงท่ีลูกค้า
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ตอ้งการทราบไดอ้ย่างชดัเจน เพราะฉะนั้นพนกังานท่ีติดต่อกบัลูกคา้โดยตรงตอ้งมีการพฒันาความรู้อย่าง
ต่อเน่ือง เพื่อใหลู้กคา้ไดรั้บประโยชน์ดา้นการลงทุนมากท่ีสุด 
 7. เคร่ืองมือการส่ือสารทางดา้นการตลาด ด้านการตลาดทางตรงท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
ลงทุน คือ การใช้จดหมายติดต่อกบัลูกคา้โดยตรง เม่ือมีเร่ืองตอ้งแจง้ให้ลูกคา้ทราบไม่ว่าจะเป็นเชิญมา
ร่วมงานสัมมนา เปิดตวัผลิตภณัฑ์ หรือเพื่อแจง้ขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ควรมีการจดัส่งเอกสารไปยงักลุ่มลูกคา้
เป็นรายบุคคล เพื่อแสดงถึงความส าคญัของลูกคา้แต่ละท่าน 
 8. เคร่ืองมือการส่ือสารทางด้านการตลาด ดา้นกิจกรรมทางด้านการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจลงทุน คือการจดักิจกรรมทางการตลาดและการจดังานร่วมกันระหว่างบริษทัหลักทรัพย์เพื่อ
สนับสนุนการลงทุน ประชาชนลาวมีความสนใจและให้ความส าคญักบัการจดังานการจดักิจกรรมต่างๆ 
เพื่อให้ทุกคนไดมี้ส่วนร่วมในการเป็นส่วนหน่ึงของงาน นอกจากนั้นการจดักิจกรรมทางการตลาดยงัเป็น
การสร้างแรงจูงใจส าหรับประชาชนท่ีไม่เคยลงทุนให้สนใจลงทุน โดยภายในงานอาจมีการแนะน า
ผลิตภณัฑ์ทางการเงิน กล่าวถึงข้อดีของการลงทุน ผลตอบแทนและความเส่ียงของการลงทุน เพื่อให้
ประชาชนเขา้ใจถึงการลงทุนมากข้ึน และอาจมีการจดักิจกรรมให้ผูท่ี้มาร่วมงานมาร่วมสนุก เช่น กิจกรรม
เล่นเกมส์ตอบค าถามและรับของรางวลั เป็นตน้ 
 9. เคร่ืองมือการส่ือสารทางดา้นการตลาด ดา้นการสนบัสนุนทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจลงทุน คือการสนบัสนุนอุปกรณ์กีฬาและการสนบัสนุนดา้นบนัเทิง เม่ือมีการจดังานต่างๆ ไม่วา่จะ
เป็นงานประจ าจงัหวดั งานประจ าอ าเภอและงานประจ าต าบล บริษทัควรเขา้ไปมีส่วนร่วมในการจดังาน เช่น 
งานฟุตบอลของโรงเรียน งานฟุตบอลของมหาวิทยาลยั บริษทัควรเขา้ไปเป็นผูส้นบัสนุนในดา้นต่างๆ เช่น 
สนบัสนุนอุปกรณ์กีฬาหรือชุดกีฬาให้กบัผูเ้ขา้แข่งขนั หรือเป็นผูส้นับสนุนงานท่ีสร้างความบนัเทิงต่างๆ 
เช่น งานคอนเสิร์ต งานจดัแสดงสินคา้ งานประเพณีและงานประกวดต่างๆ เป็นตน้ เม่ือบริษทัมีนโยบายใน
การเขา้ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เหล่าน้ี กิจกรรมท่ีบริษทัเป็นผูส้นบัสนุนก็จะท าการโฆษณาบริษทัให้
เป็นส่ิงตอบแทน โดยมีการติดป้ายประกาศช่ือหรือโลโกข้องบริษทัรวมถึงมีการกล่าวถึงผูส้นบัสนุนหลกั
ของงานในช่วงเวลาท่ีมีการด าเนินงาน ประชาชนท่ีมาร่วมงานก็จะทราบถึงช่ือเสียงและขอ้มูลเก่ียวกับ
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทในเบ้ืองต้น เม่ือบริษัทเป็นท่ีจดจ าของประชาชนท่ีไปร่วมงาน เม่ือถึงโอกาสท่ี
ประชาชนตอ้งการใชบ้ริการหรือมีความสนใจดา้นการลงทุน ก็จะนึกถึงบริษทัท่ีไปเป็นผูส้นบัสนุนงานเป็น
อนัดบัแรก เพราะคุน้เคยในช่ือเสียงของบริษทั ดงันั้น การสนบัสนุนกิจกรรมต่างๆถือเป็นโอกาสท่ีดีท่ีจะ
โฆษณาถึงช่ือเสียงและเชิญชวนใหผู้ท่ี้เขา้ร่วมงานมาลองใชบ้ริการ 
 10. บริษทัท่ีมีความตอ้งการจะเขา้ไปด าเนินธุรกิจหลกัทรัพยใ์นสปป. ลาวในปัจจุบนั ถือเป็น
โอกาสท่ีดีในการลงทุน เพราะบริษทัหลกัทรัพยย์งัมีนอ้ย มีเพียง 4 บริษทัเท่านั้น ท าใหย้งัไม่มีการแข่งขนักนั
มากนกัและบุคลากรท่ีปฏิบติังานอยูใ่นบริษทัหลกัทรัพยต่์างๆ ยงัไม่ค่อยมีความเช่ียวชาญดา้นการลงทุน ถา้
บริษทัท่ีจะเขา้ไปจดัตั้งบริษทัหลกัทรัพยมี์ประสบการณ์และมีพนกังานท่ีมีความเช่ียวชาญดา้นการลงทุน 
น่าจะมีความไดเ้ปรียบในการเขา้ไปด าเนินธุรกิจ เพราะคนลาวยงัไม่ค่อยมีความรู้ดา้นการลงทุน และบริษทั

DP
U



ต่างๆก็ยงัไม่เห็นความส าคญัของการเขา้จดทะเบียน ถา้เขา้ไปด าเนินธุรกิจและมีการแนะน า จูงใจให้ทุกฝ่าย
หนัมาใชบ้ริการตลาดทุนน่าจะเป็นโอกาสท่ีดีนอกจากนั้น ทางตลาดหลกัทรัพยย์งัมีการพฒันาศกัยภาพของ
ตลาดหลักทรัพยใ์ห้เขา้กบัสถานการณ์ในปัจจุบนั และจะมีการเพิ่มความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ทาง
การเงินไปเร่ือยๆ อีกทั้งรัฐบาลลาวยงัสนับสนุนให้บริษทัในประเทศเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์
พร้อมยืน่เง่ือนไขขอ้เสนอเม่ือมีการเขา้จดทะเบียน เช่น ส่วนลดค่าภาษี 5% ภายในระยะเวลา 4 ปี เป็นตน้ ใน
อนาคต ตลาดหลกัทรัพยล์าวจะพฒันาข้ึนเร่ือยๆ เน่ืองจากสภาวะตลาดในปัจจุบนั ตลาดหลกัทรัพยล์าวเพิ่ง
เปิดให้บริการเพียงแค่ 3 ปี จึงถือว่าเป็นตลาดหลกัทรัพยเ์ปิดใหม่ ถา้ไดเ้ขา้ไปด าเนินธุรกิจและเติบโตไป
พร้อมๆกบัตลาด ในอนาคตก็จะถือวา่เป็นบริษทัท่ีเปิดใหบ้ริการเป็นรายแรกๆ อาจไดรั้บความเช่ือมัน่จากนกั
ลงทุนมากกวา่บริษทัหลกัทรัพยเ์ปิดใหม่ ยิ่งในสถานการณ์ธุรกิจหลกัทรัพยใ์นปัจจุบนัท่ียงัไม่มีการแข่งขนั 
ยิ่งเป็นโอกาสท่ีดีในการหาลูกคา้ให้เขา้มาลงทุน ถา้เขา้มาด าเนินธุรกิจในขณะท่ีตลาดมีการพฒันาไปแล้ว 
การแข่งขนัสูงข้ึนแลว้ การด าเนินธุรกิจและการหาลูกคา้ก็จะยากยิง่ข้ึน 
 
ข้อเสนอแนะในงานวจัิยคร้ังต่อไป 
 1. ผูว้ิจ ัยท าการเก็บข้อมูลในนครหลวงเวียงจันทน์ เน่ืองจากตลาดหลักทรัพย์และบริษัท
หลกัทรัพยต์ั้งอยูใ่นเวียงจนัทน์ ในงานวิจยัคร้ังต่อไปผูท้  าการวิจยัอาจมีการเก็บขอ้มูล ณ เขตอ่ืนดว้ยเพื่อให้
ขอ้มูลมีความเท่ียงตรงเพิ่มข้ึน 
 2. ในการเก็บขอ้มูลในสถานท่ีราชการ สถานท่ีเอกชน ตอ้งมีการศึกษากฎระเบียบของสถานท่ีแต่
ละท่ีเก่ียวกบัการขออนุญาติในการเขา้เก็บขอ้มูล เพื่อใหก้ารด าเนินการในการเขา้เก็บขอ้มูลง่ายข้ึน 
 3. ตอ้งมีการส่งหนงัสือรับรองในการเขา้เก็บขอ้มูลไปถึงสถานท่ีท่ีตอ้งการเก็บขอ้มูลล่วงหน้า 
เพื่อให้ทางสถานท่ีนั้นพิจารณาการให้เขา้เก็บขอ้มูลและตอ้งมีการด าเนินการแปลแบบสอบถามเป็นภาษา
ลาว เพื่อใหง่้ายต่อการส่ือสาร 
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สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนรายวชิา สต 301 หลกัสถิติ 
The Condition and Problems of Learning and Studying Management 

In ST301 Principles of Statistics  Course. 
 

รุ่งกานต์  ใจวงค์ยะ 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อ ศึกษาสภาพและปัญหาการจดัการเรียนการสอนรายวิชา สต301 หลกั
สถิติ เพ่ือน าเสนอแนวทางในการพฒันาและปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนในรายวชิา สต301 โดยท าการเก็บขอ้มูล
จากกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ 1) นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนรายวชิา สต301 หลกัสถิติ ภาคเรียนท่ี 1/2557 จ านวน 103 
คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี  ร้อยละ ค่าเฉล่ีย
ถ่วงน ้ าหนกั และ ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2) อาจารยผ์ูส้อนจ านวน   5 คน โดยใชว้ธีิสนทนากลุ่ม 

ผลการวจิยัสรุปไดด้งัน้ี 1) ความคิดเห็นของนกัศึกษาเก่ียวกบัสภาพและปัญหาการจดัการเรียนการสอน
ในรายวิชา พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่เห็นว่าสภาพการจดัการเรียนการสอนในภาพรวมมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด ทั้งน้ีเม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ในดา้นการสอนและเทคนิคการสอน  ดา้นบุคลิกลกัษณะของอาจารย ์ ดา้นส่ือ
ประกอบการสอน และดา้นการวดัและประเมินผล มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เช่นกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความ
คิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาในการจดัการเรียนการสอนท่ีเห็นวา่ทุกดา้นมีปัญหาอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด ซ่ึงมีนยัวา่สภาพการ
จดัการเรียนการสอนในปัจจุบนัของรายวิชา สต301 หลกัสถิติ เป็นไปอย่างเหมาะสมแลว้ ซ่ึงมีประเด็นปัญหาบาง
ประการท่ีควรน าไปปรับปรุงพฒันาต่อไป  2) จากการสนทนากลุ่มกบัอาจารยผ์ูส้อน พบวา่ ปัญหาท่ีเป็นอุปสรรคใน
การจัดการเรียนการสอนคือ นักศึกษามีความรู้พ้ืนฐานดา้นการค านวณน้อย เวลาท่ีใช้ท าการสอนจ ากัด เน้ือหาใน
รายวชิามาก นกัศึกษามีจ านวนมากท าใหก้ารดูแลเอาใจใส่   ท าไดไ้ม่ทัว่ถึง โดยมีแนวทางในการพฒันา คือ จดัให้มีการ
สอนเสริมสัปดาห์ละ 1 คร้ัง และปรับเน้ือหารายวิชา รวมถึงจัดท าแบบฝึกหัดในลักษณะบทปฏิบัติการเพื่อใช้
ประกอบการเรียนการสอนในหอ้งเรียน 

 
ค าส าคัญ : สภาพและปัญหาการจดัการเรียนการสอน  วชิาสถิติ 
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Abstract 
  

The objectives of this research is to study the conditional teaching and learning problems in 
Principles of Statistics(ST 301) courses. Results of this research are used to develop and improve the 
content of teaching and learning in ST301 classes. All data were collected from 2 different groups of 
samples as follows : 1) the first sample group were collected with 103 students enrolled in ST301of 
the first semester in academic year 2014. Questionnaires were used as a tool for gathering 
information. The data were analyzed by frequency counts, mean of percentages, weighted mean and 
standard deviation. 2) The second sample group were collected using focus group method based on 
the group conversation with 5 sampling teachers. 

The conclusion of results can be summarized as follows : 1) opinions of students on 
conditional teaching and learning problems in ST301can be found that the majority of students’ 
opinions was in the highest level. In the part of measurement and evaluation, lecturer characteristic, 
teaching media and teaching techniques were the highest level as well, which is corresponded with the 
lowest level of problem in every parts. It implies that teaching and learning in ST301was managed 
suitably. Some issues problems in teaching management should be improved in the future. 2) From 
results of  conversation  group ; it reveals that there were many problems in teaching management in 
ST301such as student’s fundamental calculation was in very poor level, the limitation in teaching , 
there were many contents in the course and too many students enrolled in this course which teachers 
couldn’t take care of them. Remedial taching once a week, adjustment of content and creating 
exercise scripts were the ways to develop and improve all of these problems. 
 

Keywords: Conditions and Problems of Teaching and Learning, Statistics courses. 
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บทน า 
รายวชิา สต 301 หลกัสถิติ เป็นวชิาเฉพาะในกลุ่มวชิาแกนของหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี  หลายหลกัสูตรใน

มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ เช่น หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาต่างๆ ในคณะวิทยาศาสตร์  คณะผลิตกรรมการเกษตร  
คณะสตัวศาสตร์  คณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า   คณะวศิวกรรมและอุตสหกรรมการเกษตร รวมถึง
หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  ของคณะบริหารธุรกิจ  และหลกัสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต  ของคณะเศรษฐศาสตร์  โดย
มีจุดประสงคเ์พ่ือใหน้กัศึกษามีความรู้ในเร่ืองของการวเิคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้ เช่น การวดัแนวโนม้เขา้สู่ส่วนกลาง และ
การวดัการกระจาย รวมทั้งการอนุมานทางสถิติ เช่น การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐาน วิเคราะห์และสรุปผล
เก่ียวกบัการวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพนัธ์อยา่งง่าย ซ่ึงจะเป็นความรู้พ้ืนฐานใน
การศึกษาสถิติขั้นสูงต่อไป โดยรายวชิาสต301 หลกัสถิติน้ีจะเป็นรายวชิาบงัคบัก่อนส าหรับรายวิชาอ่ืนๆ อีกหลายวิชา 
เช่น กจ306 การจัดการการผลิตและการด าเนินงาน  บช451 วิจัยทางการบัญชี  ชว351 การควบคุมคุณภาพทาง
เทคโนโลยชีีวภาพ  

จากขอ้มูลยอ้นหลงัปรากฏวา่มีนกัศึกษาบางส่วนท่ีไม่ประสบความส าเร็จในการเรียนวชิาน้ี โดยบางส่วนได้
บอกเลิกกระบวนวชิา และบางส่วนไม่ผา่นการประเมินผล  (ไดเ้กรด F) ร้อยละ 20.74 ในภาคเรียนท่ี 2/2555 และเพ่ิม
เป็นร้อยละ 27.26 ในภาคเรียนท่ี 1/2556 ดงัตารางท่ี 1 ซ่ึงเป็นผลท าใหน้กัศึกษาท่ีเรียนไม่ผา่นในรายวชิาน้ี ไม่สามารถ
เรียนตามแผนการศึกษาท่ีก าหนดไว ้ส่งผลใหจ้บการศึกษาชา้กวา่ก าหนด ผูว้จิยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาสภาพ และปัญหาใน
การจดัการเรียนการสอนรายวชิา สต 301 หลกัสถิติ เพื่อน ามาเป็นขอ้มูลในการแกปั้ญหาการจดัการเรียนการสอน
รายวชิา สต 301 หลกัสถิติต่อไป  

 
ตารางที ่1 จ านวนและร้อยละของผลการศึกษา จ าแนกตามภาคการศึกษา 

เกรด 
ภาคการศึกษาที ่2/2555 ภาคการศึกษาที ่1/2556 

จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 
A 115 13.40 55 6.22 

B+ 58 6.76 32 3.62 
B 62 7.23 50 5.66 

C+ 60 6.99 56 6.33 
C 121 14.10 121 13.69 

D+ 130 15.15 156 17.65 
D 134 15.62 173 19.57 
F 156 18.18 214 24.21 

W 22 2.56   27 3.05 

รวม 858 100.0   884 100.0   
 

ท่ีมา : สรุปเกรด ประจ าภาคเรียนท่ี 2/2555 และ 1/2556 สาขาวชิาสถิติ 
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วตัถุประสงค์การวจัิย 
 เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการจดัการเรียนการสอนรายวชิา สต 301 หลกัสถิติ ตลอดจนน าเสนอ
แนวทางในการพฒันาและปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนในรายวชิาสต 301 หลกัสถิติ 

 
ระเบียบวธีิวจัิย 
 ประชากร 
   ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี จ าแนกเป็น 2 กลุ่ม คือ  

1) นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนรายวชิา สต301  หลกัสถิติ ในภาคเรียนท่ี 1/2557 จ านวน 657 คน ซ่ึงเป็น
นกัศึกษาท่ีศึกษาในคณะผลิตกรรมการเกษตร วศิวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร วทิยาศาสตร์ บริหารธุรกิจ 
เทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า สตัวศาสตร์และเทคโนโลย ีและ เศรษฐศาสตร์  

2) อาจารยผ์ูส้อนในรายวชิา สต301 หลกัสถิติ  
กลุ่มตวัอย่าง  

 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการการวจิยัคร้ังน้ี จ าแนกเป็น 2 กลุ่ม คือ  
1) นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชา สต301 หลกัสถิติในกลุ่มท่ี 3 และ 10 ภาคเรียนท่ี 1/2557 จ านวน 

103 คน ซ่ึงเป็นนกัศึกษาท่ีศึกษาในคณะผลิตกรรมการเกษตร วิทยาศาสตร์ บริหารธุรกิจ เทคโนโลยีการประมงและ
ทรัพยากรทางน ้ า สตัวศาสตร์และเทคโนโลย ีและ เศรษฐศาสตร์ 

2) อาจารยผ์ูส้อนในรายวชิา  สต301 หลกัสถิติ ในภาคเรียนท่ี 1/2557 จ านวน 5 คน 
 

การเกบ็และรวบรวมข้อมูล 
ผูว้จิยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล 2 ส่วน คือ 
 
1. แบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน โดยแบบสอบถามประกอบไปดว้ยขอ้มูลทัว่ไป ความ

คิดเห็นเก่ียวกับสภาพและปัญหาการจดัการเรียนการสอนในรายวิชา สต301 หลกัสถิติ มีลกัษณะเป็นแบบมาตรา
ประเมินค่า (Rating Scale) ชนิด 5 ช่วง (Likert Scale) และ ขอ้เสนอแนะ ปัญหา และอุปสรรคของการจดัการเรียนการ
สอนในรายวชิา สต301 หลกัสถิติ โดยผูว้จิยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งดว้ยตนเอง    

2. แบบสมัภาษณ์ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน เพ่ือใชเ้ก็บขอ้มูลจากอาจารยผ์ูส้อน โดยใชว้ธีิการสนทนา
กลุ่ม (Focus Group) 

 
การวเิคราะห์ข้อมูล  

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลท่ีรวบรวมไดจ้ากแบบสอบถามน ามาท าการวิเคราะห์ โดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติ เพ่ือวเิคราะห์หาค่าสถิติต่างๆ ตามล าดบั ดงัน้ี 

1. ขอ้มูลทัว่ไป  ท าการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนาโดยการแจกแจงความถ่ี  
และหาค่าร้อยละ   

2. ขอ้มูลความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพและปัญหาการจดัการเรียนการสอนรายวิชา  สต301 
หลกัสถิติ ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าเฉล่ียถ่วงน ้ าหนัก (weighted mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(standard deviation)   
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 โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี 
 

ระดบัการปฏิบติั            ระดบัปัญหา 
5 หมายถึง มีการปฏิบติัมากท่ีสุด  5 หมายถึง มีปัญหามากท่ีสุด 
4 หมายถึง มีการปฏิบติัมาก  4 หมายถึง มีปัญหามาก 
3 หมายถึง มีการปฏิบติัปานกลาง  3 หมายถึง มีปัญหาปานกลาง 
2 หมายถึง มีการปฏิบติันอ้ย  2 หมายถึง มีปัญหานอ้ย 
1 หมายถึง มีการปฏิบติันอ้ยท่ีสุด  1 หมายถึง มีปัญหานอ้ยท่ีสุด 

  
 

 จากนั้นน าคะแนนท่ีไดม้าหาค่าเฉล่ียและแปลความหมายของคะแนน โดยวธีิการค านวณอนัตรภาคชั้น 
เพ่ือแบ่งช่วงระดบัคะแนนเฉล่ีย (กลัยา  วานิชยบ์ญัชา, 2547 : 29) ดงัน้ี  

       80
5

15
จ านวนชั้น

ดคะแนนต ่าสุดคะแนนสูงสุ
.




             

 
 โดยก าหนดเกณฑก์ารแปลผลจากค่าเฉล่ียของระดบัการปฏิบติั และระดบัปัญหา ดงัน้ี 

ระดบัคะแนนเฉลีย่ ความหมาย 
4.21 – 5.00 มีระดบัการปฏิบติัมากท่ีสุด     หรือ มีปัญหาระดบัมากท่ีสุด 
3.41 – 4.20 มีระดบัการปฏิบติัมาก หรือ มีปัญหาระดบัมาก 
2.61 – 3.40 มีระดบัการปฏิบติัปานกลาง หรือ มีปัญหาระดบัปานกลาง 
1.81 – 2.60 มีระดบัการปฏิบติันอ้ย หรือ มีปัญหาระดบันอ้ย 
1.00 – 1.80 มีระดบัการปฏิบติันอ้ยท่ีสุด หรือ มีปัญหาระดบันอ้ยท่ีสุด 

          3. ขอ้เสนอแนะ ปัญหา และอุปสรรคของการจดัการเรียนการสอนวิชา สต301  หลกัสถิติ 
ท าการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา 

ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลท่ีรวบรวมไดจ้ากการสนทนากลุ่ม ท าการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิง
พรรณนา 

 

สรุปผลการวจัิย 
 ตอนท่ี 1 ขอ้มูลท่ีรวบรวมไดจ้ากแบบสอบถาม 

1. นกัศึกษาเป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 62.1 และ 37.9 ตามล าดบั โดยส่วนใหญ่ ศึกษา
อยูใ่นชั้นปีท่ี 1 คิดเป็นร้อยละ 46.6 รองลงมาศึกษาอยูใ่นชั้นปีท่ี 3,4 ,2 และชั้นปีอ่ืน คิดเป็น   ร้อยละ 19.4 ,16.5, 14.6 
และ 2.9 ตามล าดบั ส่วนใหญ่มีเกรดเฉล่ียอยูใ่นช่วง 2.50-2.99 คิดเป็นร้อยละ 36.2 รองลงมาอยูใ่นช่วง 2.00-2.49, 3.00 
ข้ึนไป และ นอ้ยกวา่ 2.00 คิดเป็นร้อยละ 29.3, 20.7  และ 13.8 ตามล าดบั  โดยนกัศึกษาส่วนใหญ่จะเขา้เรียนตั้งแต่ 21 
คร้ังข้ึนไป(จากทั้งหมด 30 คร้ัง) คิดเป็นร้อยละ 76.7 รองลงมาเขา้เรียน 16-20 คร้ัง และ 10-15 คร้ังตามล าดบั คิดเป็น
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ร้อยละ 19.4 และ 3.9 ตามล าดบั ส าหรับวธีิการท่ีนกัศึกษาใชใ้นการเรียนไดแ้ก่การเรียนในชั้นเรียน ร้อยละ 96.1, ฝึกท า
แบบฝึกหดั ร้อยละ 83.5, ศึกษาดว้ยตนเอง ร้อยละ 37.9 และ เรียนผา่น Face-book ร้อยละ 16.5  

2. ผลการศึกษาสภาพและปัญหาในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา สต301 หลกัสถิติ พบว่า 
นกัศึกษาส่วนใหญ่มีความคิดเห็นวา่ระดบัการปฏิบติัในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.67) เม่ือพิจารณาเป็น
รายดา้น พบว่าในดา้นการสอนและเทคนิคการสอน ดา้นบุคลิกลกัษณะของอาจารย์ ดา้นส่ือประกอบการสอน และ 
ดา้นการวดัและประเมินผล อยูใ่นระดบัการปฏิบติัท่ีมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย 4.57, 4.88, 4.56 และ 4.66 ตามล าดบั และ
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียการปฏิบัติมากกว่าขอ้อ่ืนๆ ได้แก่ การใช้วาจาท่ีสุภาพเหมาะสมกับ
นกัศึกษา(ค่าเฉล่ีย 4.93) และเขา้สอนตรงเวลาทุกคร้ัง (ค่าเฉล่ีย 4.91)  
 ในส่วนของระดบัปัญหาในการจดัการเรียนการสอนในรายวชิา สต301 หลกัสถิติ พบวา่ นกัศึกษา
ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นวา่ระดบัปัญหาในภาพรวมอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 1.28) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 
พบวา่ในดา้นการสอนและเทคนิคการสอน ดา้นบุคลิกลกัษณะของอาจารย ์ ดา้นส่ือประกอบการสอน และ ดา้นการวดั
และประเมินผล อยูใ่นระดบัปัญหานอ้ยท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย 1.42, 1.12, 1.32 และ 1.25 ตามล าดบั และเม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียของปัญหามากกวา่ขอ้อ่ืนๆ คือ มีการใชค้  าถามท่ีกระตุน้ใหน้กัศึกษาไดเ้กิดการคิดวเิคราะห์ 
(ค่าเฉล่ีย 1.45)  มีการใชส่ื้ออิเลก็ทรอนิกซ์ เช่น Face-book เสริมใหก้ารเรียนการสอนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
(ค่าเฉล่ีย 1.44) และ มีการเปิดโอกาสใหน้กัศึกษาไดซ้กัถามหรือแสดงความคิดเห็น (ค่าเฉล่ีย 1.43) รายละเอียดแสดงใน
ตารางท่ี 2 

 
ตารางที ่2 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัการปฏิบติั และระดบัปัญหาการจดัการเรียนการสอน       ในรายวิชา 

สต301หลกัสถิติ  

ประเดน็ 
ระดบัการปฏบิัต ิ ระดบัปัญหา 

Mean S.D. ความหมาย Mean S.D. ความหมาย 

ด้านการสอนและเทคนิคการสอน 
มีการแจง้จุดมุ่งหมายและเกณฑใ์นการวดัและ
ประเมินผลการสอนชดัเจน 

4.61 0.60 มากท่ีสุด 1.40 0.60 นอ้ยท่ีสุด 

มีการใช้เทคนิคต่าง ๆ ในการสอน เพ่ือให้
ผูเ้รียนเขา้ใจง่ายข้ึน ไดแ้ก่การยกตวัอยา่ง หรือ
การใชค้  าถาม 

4.61 0.60 มากท่ีสุด 1.39 0.61 นอ้ยท่ีสุด 

มีการใชค้  าถามท่ีกระตุน้ให้นักศึกษา   ไดเ้กิด
การคิดวเิคราะห์ 

4.45 0.70 มากท่ีสุด 1.45 0.61 นอ้ยท่ีสุด 

มีการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ซักถามหรือ
แสดงความคิดเห็น 

4.62 0.63 มากท่ีสุด 1.43 0.67 นอ้ยท่ีสุด 

รวม 4.57 0.63 มากท่ีสุด 1.42 0.62 นอ้ยท่ีสุด 
 ด้านบุคลกิลกัษณะของอาจารย์ 
เขา้สอนตรงเวลาทุกคร้ัง 4.91 0.28 มากท่ีสุด 1.12 0.35 นอ้ยท่ีสุด 
ใชว้าจาท่ีสุภาพเหมาะสมกบันกัศึกษา 4.93 0.29 มากท่ีสุด 1.10 0.33 นอ้ยท่ีสุด 
สามารถควบคุมอารมณ์ในขณะสอนไดดี้ 4.81 0.47 มากท่ีสุด 1.14 0.37 นอ้ยท่ีสุด 
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ประเดน็ 
ระดบัการปฏบิัต ิ ระดบัปัญหา 

Mean S.D. ความหมาย Mean S.D. ความหมาย 
แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย เป็นแบบอยา่งท่ีดี 4.88 0.32 มากท่ีสุด 1.12 0.38 นอ้ยท่ีสุด 

รวม 4.88 0.35 มากท่ีสุด 1.12 0.36 นอ้ยท่ีสุด 
ด้านส่ือประกอบการสอน 
มีการแจ้งรายช่ือเอกสารประกอบการสอน
ล่วงหนา้ 

4.57 0.57 มากท่ีสุด 1.26 0.52 นอ้ยท่ีสุด 

เอกสารการสอนสอดคลอ้งกบัเน้ือหาท่ีสอน 4.70 0.52 มากท่ีสุด 1.26 0.52 นอ้ยท่ีสุด 
 

ตารางที ่2 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัการปฏิบติั และระดบัปัญหาการจดัการเรียนการสอน       ในรายวิชา 
สต301หลกัสถิติ (ต่อ) 

ประเดน็ 
ระดบัการปฏบิัต ิ ระดบัปัญหา 

Mean S.D. ความหมาย Mean S.D. ความหมาย 

ด้านส่ือประกอบการสอน  
เอกสารการสอนท าให้นักศึกษาสามารถ
เขา้ใจและเรียนรู้เน้ือหาไดดี้ข้ึน 

4.58 0.57 มากท่ีสุด 1.32 0.56 นอ้ยท่ีสุด 

มีการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกซ์ เช่น Face-book 
เสริมให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4.38 0.79 มากท่ีสุด 1.44 0.62 นอ้ยท่ีสุด 

รวม 4.56 0.63 มากท่ีสุด 1.32 0.56 นอ้ยท่ีสุด 
ด้านการวดัและประเมนิผล 
มีการแจง้ใหท้ราบถึงแนว การสอบ 4.52 0.56 มากท่ีสุด 1.33 0.53 นอ้ยท่ีสุด 
จัดให้มีการสอบกลางภาคและปลายภาค
ตามท่ีก าหนดไว ้

4.67 0.57 มากท่ีสุด 1.24 0.47 นอ้ยท่ีสุด 

มีการแจง้ผลการสอบให้ทราบหลงัการสอบ
ทุกคร้ัง 

4.66 0.59 มากท่ีสุด 1.24 0.47 นอ้ยท่ีสุด 

อาจารย์มีความเป็นธรรมในการ        ให้
คะแนน 

4.79 0.44 มากท่ีสุด 1.18 0.46 นอ้ยท่ีสุด 

รวม 4.66 0.55 มากท่ีสุด 1.25 0.49 นอ้ยท่ีสุด 

รวมทุกด้าน 4.67 0.57 มากท่ีสุด 1.28 0.53 นอ้ยท่ีสุด 

 
3. ขอ้เสนอแนะ ปัญหา และอุปสรรคของการจดัการเรียนการสอนในรายวิชา สต 301   หลกัสถิติ ท่ี

ไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูล มีดงัน้ี 
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เน้ือหาเยอะเกินไป ท าใหท้ าขอ้สอบไม่ได ้ บางบทเรียนเขา้ใจยาก ตอ้งการใหอ้าจารยเ์พ่ิม

เวลาในการสอนใหม้ากข้ึน และเพ่ิมจ านวนตวัอยา่งให้มากข้ึน  ควรมีการน าแบบฝึกหัดและแนวขอ้สอบมาช่วยกนัท า

ในหอ้งเรียนเพ่ิมมากข้ึน และตอ้งการใหมี้การติวก่อนสอบ 

ตอนท่ี 2 ขอ้มูลท่ีรวบรวมไดจ้ากการสนทนากลุ่ม 

1. จากการสนทนากลุ่มอาจารยท่ี์สอนรายวิชา สต301 หลกัสถิติ จ านวน 5 ท่าน เก่ียวกบัปัญหา และ
อุปสรรคในการจดัการเรียนการสอน ไดข้อ้สรุปดงัน้ี 
 นกัศึกษาบางส่วนลงทะเบียนเรียนล่าชา้ท าใหเ้รียนไม่ทนัเพ่ือน  นกัศึกษามีความรู้พ้ืนฐานดา้นการ
ค านวณนอ้ย รวมถึงนกัศึกษาบางคนจะไม่ชอบเรียนรายวชิาค านวณท าใหมี้ความสนใจในการเรียนนอ้ย นกัศึกษา
บางส่วนไม่มีทกัษะในการคิดแกไ้ขปัญหาท าใหไ้ม่สามารถวเิคราะห์โจทยปั์ญหาไดจึ้งไม่สามารถท าขอ้สอบได ้เน้ือหา
ในรายวชิามาก นอกจากน้ีในแต่ละกลุ่มเรียนมีนกัศึกษาจ านวนมากและเวลาท่ีท าการสอนจ ากดั เพียง 3 ชัว่โมงต่อ
สปัดาห์ ท าใหอ้าจารยผ์ูส้อนไม่สามารถดูแลเป็นรายบุคคลได ้ 

2. เพื่อใหปั้ญหาในการเรียนลดลง อาจารยผ์ูส้อนจึงไดใ้หแ้นวทางในการพฒันาการเรียนการสอน  ใน
รายวชิาน้ี ดงัน้ี 

1) ควรจดัใหมี้ชัว่โมงติว เพ่ือทบทวนเน้ือหาท่ีไดเ้รียนไปแลว้ให้กบันกัศึกษาท่ีมีความสงสัย หรือสอน
ท าแบบฝึกหดั สปัดาห์ละ 1 คร้ัง 

2) ปรับเน้ือหารายวชิา โดยเพ่ิมการอ่านและตีความผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากโปรแกรมส าเร็จรูปในบางบทเรียน 
เพ่ือในการวดัผลจะไดเ้ปล่ียนจากการใหน้กัศึกษาแสดงวธีิการค านวณทั้งหมด เป็นการแสดงวธีิการค านวณบางส่วน
และตีความผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากโปรแกรมส าเร็จรูปแทน 

3) จดัท าแบบฝึกหดัในลกัษณะบทปฏิบติัการ เพื่อใชป้ระกอบการเรียนการสอนในหอ้งเรียน 
 

อภิปรายผลการวจัิย 
 จากการศึกษาเร่ือง สภาพและปัญหาการจดัการเรียนการสอนรายวิชา สต 301 หลกัสถิติ พบวา่ นกัศึกษา
ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าสภาพการจดัการเรียนการสอนในภาพรวมมีระดบัปฏิบติัอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ทั้งน้ีเม่ือ
พิจารณารายดา้น พบวา่ ในดา้นการสอนและเทคนิคการสอน,  ดา้นบุคลิกลกัษณะของอาจารย ์ ดา้นส่ือประกอบการ
สอน และดา้นการวดัและประเมินผล มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัการปฏิบติัท่ีมากท่ีสุดเช่นกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของณฐัฐา  สววบูิลย ์ท่ีไดท้ าวจิยัเร่ืองสภาพและปัญหาการจดัการเรียนการสอนรายวิชา INT212 (การออกแบบภายใน 
2) สาขาวิชาการออกแบบภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีปทุม พบวา่ ความคิดเห็นของนกัศึกษา
เก่ียวกบัสภาพและปัญหาการจดัการเรียนการสอนในรายวชิาพบวา่นกัศึกษาส่วนใหญ่เห็นวา่สภาพการจดัการเรียนการ
สอนในภาพรวม มีระดบัปฏิบติัการอยู่ในระดบัมากท่ีสุด และเม่ือพิจารณารายดา้นพบว่าในดา้นบุคลิกลกัษณะของ
อาจารยด์า้นการสอนและเทคนิคการสอน ดา้นการวดัและประเมินผล และดา้นส่ือประกอบการสอน มีการปฏิบติัอยูใ่น
ระดบัค่าเฉล่ียมากท่ีสุดเช่นกนั 
 ผลจากการสนทนากลุ่มอาจารยท่ี์สอนรายวชิา สต301 หลกัสถิติ พบวา่นกัศึกษามีความรู้พ้ืนฐานดา้นการ
ค านวณน้อย รวมถึงนักศึกษาบางคนจะไม่ชอบเรียนรายวิชาค านวณท าให้มีความสนใจในการเรียนน้อย นักศึกษา
บางส่วนไม่มีทกัษะในการคิดแกไ้ขปัญหาท าให้ไม่สามารถวิเคราะห์โจทยไ์ดจึ้งไม่สามารถท าขอ้สอบได ้เน้ือหาใน
รายวชิามาก นอกจากน้ีในแต่ละกลุ่มเรียนมีนกัศึกษาจ านวนมากและเวลาท่ีท าการสอนจ ากดั เพียง 3 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 
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ท าให้อาจารยผ์ูส้อนไม่สามารถดูแลเป็นรายบุคคลได ้สอดคลอ้งกบังานวิจยัของพิมพพ์ร  ฟองหลา้ ท่ีไดท้ าวิจยัเร่ือง
สภาพปัญหาการจดัการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ทัว่ไป ส านักวิชาศึกษาทัว่ไป มหาวิทยาลยัศรีปทุม พบว่า
ปัญหาดา้นการศึกษาท่ีพบคือ นกัศึกษาพ้ืนฐานไม่ดี เวลาท่ีใชใ้นการสอนจ ากดั นกัศึกษามีจ านวนมาก การดูแลเอาใจใส่
ท าไดไ้ม่ทัว่ถึง จึงมีนกัศึกษาตกมาก 
 

ข้อเสนอแนะจากงานวจัิย 
 ข้อเสนอแนะส าหรับหน่วยงาน 
    จากการศึกษา พบวา่ปัญหาการจดัการเรียนการสอนท่ีมีค่าเฉล่ียของปัญหามากกวา่ขอ้อ่ืน 
ๆ คือ มีการใชค้  าถามท่ีกระตุน้ใหน้กัศึกษาไดเ้กิดการคิดวิเคราะห์, มีการใชส่ื้ออิเล็กทรอนิกซ์ เช่น Face-book เสริมให้
การเรียนการสอนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  และ มีการเปิดโอกาสให้นกัศึกษาไดซ้กัถามหรือแสดงความคิดเห็น 
ดงันั้นอาจารยผ์ูส้อนจึงควรพิจารณาถึงผูเ้รียนในแต่ละกลุ่มท่ีอาจจะมีพ้ืนฐานความรู้ความเขา้ใจ และประสบการณ์ใน
การศึกษารายวิชาสถิติท่ีแตกต่างกนั เพ่ือจะไดเ้ลือกวิธีหรือเทคนิคการสอน และการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
เหมาะสมกบัผูเ้รียน ซ่ึงจะเป็นการกระตุน้ให้นกัศึกษาเกิดความสนใจ และเป็นการเปิดโอกาสให้นกัศึกษาไดซ้กัถาม
หรือแสดงความคิดเห็นไดม้ากข้ึน ซ่ึงจะสร้างแรงจูงใจใหผู้เ้รียนตอ้งการเรียนรู้เพ่ิมข้ึนได ้นอกจากน้ีควรพฒันาส่ือการ
สอนท่ีใชแ้ละพิจารณาเพ่ิมช่องทางในการใชส่ื้ออิเลก็ทรอนิกซ์ใหม้ากข้ึน นอกเหนือจากการใช ้Face-book เช่น การใช ้
e-learning เป็นตน้ 
 

 ข้อเสนอแนะในการท าวจิยัต่อไป 
1. ในการสะทอ้นสภาพและปัญหาการจดัการเรียนการสอนรายวิชา สต301 หลกัสถิติ 

ควรมีการสมัภาษณ์ หรือการสนทนากลุ่มของนกัศึกษา เพื่อจะไดท้ราบอุปสรรคและปัญหาท่ีแทจ้ริง 
2. ควรมีการศึกษาเก่ียวกบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือติดตาม

และประเมินผลความกา้วหนา้ของนกัศึกษา และน ามาปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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“A Proposed Intellectual Framework for the Study of Thai Taxi Drivers’ English 

Language Communicative Competence” 

 

Janpha Thadphoothon 

 

This paper proposes an intellectual framework for the investigation of Thai taxi drivers’ 

English language competence. The framework functions as part of a research study on 

factors contributing to Thai taxi drivers’ English communicative competence, being 

conducted by the researcher. The proposed intellectual framework is a collection of 

interrelated concepts, functioning, firstly, as a proposal for discussions and 

considerations; secondly, as a research framework, determining salient variables, what 

will be measured, and what relationships the research shall be looking for. It is 

‘intellectual’ in the sense that it invites theoretical discussions and verifications. The 

conceptualization of the framework relies on two sources of data: a classroom study 

conducted by the researcher and the relevant literature on factors affective language 

learning and communicative competence. The desk study combined with findings from 

the classroom research help form the intellectual framework for the study of the taxi 

drivers’ English language competence in a wider scope and greater details, accumulating 

to a framework entailing five components: the taxi drivers’ background, their attitudes 

towards non-Thai passengers, their motivations, their independent learning behavior, and 

their English language communication competence. 

 

This paper begins by discussing why it is necessary for Thai taxi drivers to be equipped 

with English skills and the challenges they are facing. It then reviews the literature 

underlying the basis of the proposed framework. The intellectual framework is then 

proposed for discussions and elaborations. The paper ends with a short summary and a 

list of references.    

 

Introduction 

English, as one of the global languages, is crucial for Thailand’s Asean and global 

integration. As Thailand is moving towards the realization of Asean community by the 

end of 2015, an ever growing quantity of foreigners visit the country from near and afar 

alike, some are from the Western world; others are from the neighboring countries or 

even the rest of the world. When these foreigners come to visit or work in Thailand, they 

often rely on English, as it is a global language. Indeed, when they are in Thailand, like 

most tourists and visitors, they travel. They, sometimes, need to take public transportation 

such as trains, buses and of course taxi cabs. Most foreign visitors are not proficient in the 

local language, Thai. What they have to manage is using English with Thai service 

providers, including the taxi drivers. The obvious problem is communication, as English 

is still considered a foreign language in Thailand and therefore not many taxi cab drivers 

are well-equipped with English.  

Previous research (Thadphoothon, 2014) revealed that most Thai taxi drivers found 

English a big challenge. Many of them improvise; they seek help and use whatever means 

available to get the message across or make the communication a success. However, we 

know very little about the ways they learn English and their ability to communicate in 

English. 

 

Considering the fact that the taxi cab drivers are, perhaps, working at the frontier of this 

globalization process, their lack of English skills may affect the integration. Indeed, their 

lack of necessary English language skills may hinder Thailand’s ambition to be the Asean 
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transport hub
1
 and their ability to deliver superior service. This shortcoming is already 

being recognized by public organizations and authorities. 

 

Several organizations and state agencies have come up with workshops, trainings 

measures and learning materials to help improve Thai taxi drivers’ English ability
2
. 

Among the efforts the Department of Land Transport has allocated some budget to 

improve their English. Traffic Radio Society FM 99.5
3
 also organized a training program 

to enhance their language skills. Meanwhile, the Office of the Education Council 

organized a training program to upgrade Thai cab drivers’ English skills
4
. Recently, the 

Department of Labor Skills Development of Thailand, a public department under the 

Ministry of Labor, created English language lessons for Thai taxi drivers and made the 

lessons available on the radio 91 Mhz
5
. 

 

It has been noted that as Thailand is integrating into the Asean community the demand for 

English instruction for taxi drivers is on the rise, however, the supply side of the equation 

is far from adequate with the instruction approach and the content often lacking the true 

understanding of the ways taxi cab drivers use English. Furthermore, their unique 

backgrounds, conditions, and needs are often overlooked. This research aimed in earnest 

to filling this gap of understanding with some insightful findings that would reveal their 

language learning challenges and their communicative competence.  

 

A classroom study conducted by the researcher found that the English ability and skills of 

Thai taxi drivers were low (Thadphoothon, 2015). It is reported that their use of English 

was limited to using simple sentences and short phrases. Despite their humble English 

language ability, many of them managed to get the message through and were successful 

in their communication with foreign passengers. This has indicated that in their 

communication using English, there are other communication elements as well. Research 

suggested that the taxi drivers compensated their English language skills by using variety 

of mays to get the message across. This indicates their strategic competence. They 

certainly employed a variety of communicative strategies.  

 

Previous research suggests that Thai taxi drivers employ a variety of communicative 

strategies, despite their humble grammatical competence. Our knowledge on their 

communicative competence and the factors affecting such competence, however, is very 

limited. The intellectual framework presented herein shall bridge this gap. 

 

Aim 

This paper proposes an intellectual framework for the investigation of Thai taxi drivers’ 

communicative competence. The framework functions as part of a research study on 

factors contributing to Thai taxi drivers’ English communicative competence. Its 

                                                 
1http://www.thairath.co.th/content/eco/364633[5 Oct 2013] 

2“ศิลปศาสตร์อบรมภาษาอังกฤษให้กับพนักงานกรมการขนส่งทางบก” 

http://www.rmutk.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=1809:-creative-

business-drive-creative-country&catid=21:2009-11-19-07-07-19 [25 September 2013] 

 

3 http://www.bangkokpost.com/news/local/303761/taxi-drivers-get-crash-course-in-english [6 

October 2013] 

4สกศ http://www.onec.go.th/onec_web/page.php?mod=Newseducation&file=view&itemId=572 
5
 www.themanager.co.th (21 February 2015) 
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overarching question is: what are the key factors contributing to Thai taxi drivers’ 

communicative competence? 

 

Definitions 

Communication refers to “the activity or process of expressing ideas and feelings or of 

giving people information” (Oxford Advanced Learner’s Dictionary, 2005).  

 

Communicative competence refers to the ability of a person to communicate his or her 

ideas and feelings effectively and appropriately. It involves a person’s grammatical 

ability, socio-cultural ability, and the communication strategies. In this paper, the four-

factor model proposed by Canale (1983) is adapted to suit the local context and the 

population in question. 

 

Attitudes refer to one’s feelings about someone or something. A person may have 

positive, neutral, and negative attitudes towards an attitudinal object, which may be 

something or someone. Gardner and Lambert (1972) suggests that learners’ attitudes 

affect their language learning behavior. 

 

Motivation comes from a verb ‘to motivate’, which is defined as “to be the reason why 

somebody does something or behaves in a particular way” (Oxford Advanced Learner’s 

Dictionary, 2005). In educational psychology, there are two kinds of motivation: intrinsic 

and extrinsic motivations. Intrinsic motivation comes from inside of a person, e.g. a taxi 

driver is motivated to learn English because he or she wants to part of the speech 

community. Extrinsic motivation, on the other hand, deals with a person’s external 

motives, e.g. a taxi driver may learn more English because he or she believes that if he or 

she can speak English well, the passenger may give them a big tip. 

 

Independent Language Learning Behavior refers to the way a person’s learn English 

independently. The term ‘independent’ means the learner does it on his or her own terms 

and conditions. It implies that such a person is also autonomous. His or her independent 

learning behavior may be influenced by his belief and attitudes towards English, the 

speakers of English and their culture. Benson (2001) highlights the importance of 

autonomy in language learning.  The previous study reported that many taxi drivers 

initiated their own English language learning, despite their heavy workload and time 

constraints. They have to be independent because of their work conditions and life style.  

 

Literature Review 

This review has two parts. First, it reviews the literature on communicative competence 

and factors affecting such the competence. Second, it discusses the findings of a 

classroom study conducted by the researcher. 

 

Communicative Competence 

Communicative competence is a complex construct entailing skills, knowledge, and 

attitudes. The word competence simply means ‘ability’. Indeed, one’s competence refers 

to one’s ability to complete something. It is not sufficient to communicate successfully 

with the use of correct grammar or vocabulary alone, a person needs to master various 

rules, cultural norms, and conventions. Hymes calls this competency “communicative 

competence,”  which entails sociolinguistic competence, in addition to linguistic 

competence (Hymes, 1974). 
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Dimensions of Communicative Competence 

As defined above, the competence entails two board components: linguistic and non-

linguistic components. As Hymes (1974) suggests, it is not enough just to know only the 

correct grammar and use it in communication, a communicator needs to understand the 

context and setting of its use and other socio-cultural variables.  

 

Canale and Swain (1980) defined communicative competence as having three 

components: (1) grammatical competence, (2) sociolinguistic competence, and (3) 

strategic competence. Canale (1983) refined the above model, adding discourse 

competence to the model. Based on Canale (1983), communicative competence has been 

categorized as having four constructs, namely. 

 

• Grammatical Competence 

• Sociolinguistic Competence 

• Discourse Competence 

• Strategic Competence 

 

Grammatical competence simply refers to the ability to know and use correct grammar in 

communication. For example, a communication needs to know the past simple form of 

the verb ‘go’. Sociolinguistic competence refers to a communication’s ability to use the 

language appropriate to the socio-cultural context. For example, a communicator should 

realize that shouting “Hey! You” to a native speaker of English who is a stranger is not 

polite. Using a foot to point at something may be impolite in some cultures. Discourse 

competence means that a communicator uses the language cohesively and coherently. 

Lastly, strategic competence refers to the use of appropriate strategy such as asking for 

repetition or confirmation. In actual communication, language learners have to use a 

variety of strategies, verbally and non-verbally, to make their communication successful 

(Færch and Kasper, 1983). 

 

In sum, communicative competence involves a communicator’s grammatical and lexical 

knowledge, his ability to use it appropriately to the context, his or her ability to produce 

cohesive and coherent texts, and his use of appropriate and effective communication 

strategies.  

 

Factors Affecting Communicative Competence 

Previous research suggested that Thai taxi drivers’ attitudes towards foreign passengers 

influence their English use and service quality (Thadphoothon, 2015). Research has also 

found that effective language learning strategies help develop students’ language 

competence (Oxford, 1990).  

 

Another line of study has looked into the relationship between motivation and language 

use (Droyie, 1999). Previous research also indicates that many taxi drivers are motivated 

to provide services to non-Thai clients, especially Westerners, because of their generous 

tips.  

Motivated persons put their efforts into what they are doing. Dornyei and Schmidt (2001) 

highlighted the significance of motivation in language learning and achievement. So, the 

factor is included in the model.  

 

Report on a Classroom Project to Investigate Problems and Characteristics of 

English Language as Used by Thai Taxi Drivers 
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The study was conducted by the researcher to investigate the salient characteristics of the 

English language communicated by Thai taxi drivers as well as the problems they 

experience, as a result of their limitations in English.  The setting and scope of the study 

were limited to a single course and conducted during a single academic year. The data 

were collected from 42 Thai taxi drivers by 85 Thai undergraduates from Dhurakij Pundit 

University during the first semester of the academic year 2013. All of the students 

involved in the study were those who were undertaking a course on cross-cultural 

communication (EN 238) which was offered as a major subject of the English Major 

Program. The interviews took place within Bangkok and Nonthaburi.  

 

The students were instructed to work in pairs and to interview a taxi cab driver. The 

students asked cross-cultural communication questions, communication barriers, and 

attitudinal questions. After the interview process, they transcribed and translated the 

audio files. They then analyzed the verbal data using the skills and knowledge from the 

course. The findings reported here are the results of the teacher's research analysis of 

those many reports submitted by the students. 

 

The teacher asked the students permission to further analyze their reports and they 

granted their permission. The teacher analyzed the interview scripts using simple content 

analysis to identify the common characteristics of the English language used by the taxi 

cab drivers as well as their problems, attitudes, and how they  have reportedly dealt with 

the challenges and the greater demands upon them to have and use English skills and 

abilities. 

 

The results showed that all of the taxi drivers faced two major challenges: language and 

cultural barriers. The majority of the drivers relied on simple words, short sentences, and 

Thai-style pronunciation. It is noted that the English they used exhibits salient elements 

of organic grammar. In other words, it implies that their English ability is still at the 

elementary stage of development.  

 

Method 

Two methods of data form the construction of this framework. Firstly, it is based on the 

findings from my own classroom study conducted at Dhurakij Pundit University, from 

2013-2015. The second source of data is from my own desk study, reviewing the 

literature related to communicative competence, language learning strategies, attitudes, 

motivations, and learning autonomy. The results of the desk study and the classroom 

research are synthesized to form a conceptual framework. It is intellectual in the sense 

that it invites further discussions and elaborations.  
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The Proposed Intellectual Framework 

The framework proposes that a comprehensive study on the Thai taxi drivers’ 

communicative competence entails five components.  The overarching question is: What 

are the main factors affecting Thai taxi drivers’ English language communicative 

competence? Considering their work conditions and special situations, it is proposed the 

framework as seen below:    
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Under the framework, a taxi driver’s communicative competence entails four 

components: grammatical, sociolinguistic, discourse, and strategic competence, as 

conceptualized by Canale (1983). Even though, Bachman (1990) has proposed that 

Taxi Drivers’ Background 

- Years of experience 

- Age 

- Educational background 

- Past training courses 

- Socio-economic status 

- Workload (hours of work 

per week) 

 

Taxi Drivers’ Motivation 

- Intrinsic motivation 

- Extrinsic motivation 

Taxi Drivers’ Attitudes toward 

Foreign (Non-Thai) Passengers 

- Positive 

- Negative 
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communicative competence has two domains:  organizational competence and  pragmatic 

competence and has analyzed that sociolinguistic competence is a distinct construct, this 

study recognizes that such sociolinguistic competence is relevant to the taxi drivers’ 

tasks. It is also evidenced from our previous research that strategic competence be 

incorporated into the framework, as it is what most taxi drivers are using on their jobs. 

 

Base on the previous study, it is obvious that the taxi drivers employed a variety of 

communication strategies to achieve their goals. Despite their limited grammatical and 

lexical ability, many of them managed to provide taxi services successfully. This implies 

that the stake holders (taxi drivers and clients) rely not only on words, but communication 

contexts. The four-dimension model is thus appropriate for the study in question.     

 

It is hypothesized that the taxi drivers’ communication competence is influenced by four 

factors: their attitudes towards non-Thai customers, their motivations, their background, 

and their independent language learning behavior. To test the hypotheses, the researcher 

shall rely on the analysis of both quantitative and qualitative data. Data are to be collected 

from the use of questionnaires, tests, and interviews. 

 

The questionnaires and tests to be used are the following:  

 

1. Survey of Taxi Drivers’ Background – Questions will elicit responses from the taxi 

drivers. They will be asked about their experience, age, educational background, 

past training courses, socio-economic status (income per month), and their 

workload (hours of work per week). 

2. The Test of Thai Taxi Drivers’ Communicative Competence – This is a set of tests 

being developed by the researcher. The set includes the taxi drivers’ self-

assessment of their English ability in four skills plus their verbal responses and 

written responses to the written tests. The set is based on the concept proposed by 

Canale (1983), Bachman and Palmer (1982), and Bachman (1990). It has five 

parts: (1) general background, (2) Test of Grammatical competence, (3) Test of 

sociolinguistic competence, (4) Test of discourse competence, and (5) Test of 

strategic competence. The interpretative framework for each sub-competence will 

be as follows: 

 

Level of Competence Percent of Correct Answers 

Very High 81-100 

High 61-80 

Medium 41-60 

Low 21-40 

Very Low 1-20 

 

The sub-competencies are: (1) grammatical competence, (2) sociolinguistic 

competence, (3) discourse competence, (4) strategic competence 

 

  

3. The Attitudes towards Foreign Passengers Questionnaire measures the taxi 

drivers’ attitudes towards the foreign passengers. It is a Likert’s scale with 6 items. 

Their responses shall be interpreted as follows: 
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Attitudes Range 

Very Positive 4.5 – 5.0 

Positive 3.5-4.4 

Neutral 2.5-3.4 

Negative 1.5-2.4 

Very Negative 1.0.1.4 

 

 

4. Taxi Drivers’ Motivation Questionnaire will be used to measure the taxi drivers’ 
intrinsic and extrinsic motivation to learn English.  

 

Motivation Range 

Very motivated 4.5 – 5.0 

Motivated 3.5-4.4 

Neutral 2.5-3.4 

Not Motivated 1.5-2.4 

Not very motivated 1.0.1.4 

 

5. Independent Language Learning Behavior This variable will be collected from the 

taxi drivers’ responses to a set of questionnaires. Their responses will be 

interpreted as follows: 

 

ILL Behavior Percent of Correct Answers 

Very High 4.5 – 5.0 

High 3.5-4.4 

Medium 2.5-3.4 

Low 1.5-2.4 

Very Low 1.0.1.4 

 

 

In addition to the data from the test and the questionnaires, thirty taxi drivers will be 

randomly selected for the interview. They will be asked about their language learning 

behavior, their communication experience, how they cope with the language demands, 

and their motivation. 

 

The population of this study is the Thai taxi cab drivers in Bangkok. Based on the 

statistics from the Department of Land Transport, there are 108,062 registered taxi cab 

drivers in Bangkok. The samples are to be drawn of the population using stratified 

sampling technique. Based on Yamane’s sample size formula (1967), it is found that 399 

taxi cab drivers are needed to represent that population with 5 percent random error. 

Administratively, there are fifty districts in Bangkok. Twenty five districts from the total 

of 50 will be randomly selected to represent the population. Next, for each selected 

district, sixteen taxi drivers will be investigated. Hence, there will be altogether 400 taxi 

drivers as research samples.  

 

In addition to descriptive statistics, a multiple regression shall be employed to predict the 

level of taxi drivers’ communicative competence. The final analysis shall incorporate the 

results of the interviews.  
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Summary 

 

This paper aims to present an intellectual framework for the investigation of Thai taxi 

drivers’ English language communicative competence. The framework functions as part 

of a study being conducted to investigate the factors contributing to the communicative 

competence of Thai taxi drivers. The researcher relies on the review of the literature and 

his own classroom investigation to formulate the intellectual framework. The framework 

entails five components: background, attitudes, motivations, independent learning 

behavior, and their English language communicative competence.   

 

As mentioned earlier, despite those and many more efforts the majority of some 100,000 

Thai cab drivers in Thailand are still in need of English language training, predominately 

basic English. In a contradiction to such great and urgent needs, research on their English 

communicative competence, how they learn English, and the characteristics of their 

English are rare or almost non-existence. This framework would help fill in parts of this 

missing jigsaw by looking into the factors saliently affecting Thai taxi cab drivers’ 

English language communicative competence and the nature and characteristics of their 

communicative competence. 
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