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บทคดัย่อ  

งานวจิยันี้ศึกษาการแบ่งกลุ่มหุ้นดว้ยวธิกีารแบ่งกลุ่มข้อมูลแบบเคมนี จากหุ้นทีอ่ยู่ใน SET100 เน่ืองจากเป็นหุ้นที่
มทุีนจดทะเบยีนสูง มสีภาพคล่องสูง ท าให้นักลงทุนสามารถตดัสนิใจซื้อหรอืขายได้เม ือ่ต้องการท าธุรกรรม ข้อมูลใน
การวจิยัได้จาก SETSMART โดยใช้ราคาปิดของหุ้นใน SET100 โดยปัจจยัทีง่านวจิยันี้น ามาใช้ในการแบ่งกลุ่มหุ้นคอื 
ค่าเฉล ีย่ของผลตอบแทนและส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของผลตอบแทนในอดตี ผลการวจิยัพบวา่จ านวนกลุ่มทีเ่หมาะสม
ส าหร ับการแบ่งกลุ่มข้อมูลแบบเคมนีในงานนี้คอื 8 กลุ่ม เม ื่อพจิารณากลุ่มหลกัทรพัย์ทีส่ร้างแต่ละกลุ่มในด้าน
ผลตอบแทนเฉลีย่และความเสีย่ง พบว่าแต่ละกลุ่มจะมลีกัษณะทีแ่ตกต่างกัน ซึง่นักลงทุนสามารถน าไปใช้ในการ
ตดัสนิใจเลอืกหุ้นเพ ือ่สร้างกลุ่มหลกัทรพัย์ตามระดบัความเสีย่งที่ยอมรบัได้ของแต่ละคน ช่วยให้นักลงทุนไม่ต้อง
เสยีเวลาการตดิตามข้อมูลหุ้นทุกตวัใน SET100 ผลจากการวเิคราะห์ข้อมูลแบบเคมนีกบัหุ้นทีอ่ยู่ใน SET100 จ านวน
หนึ่งสามารถแบ่งระดบัการยอมรบัความเสีย่งของนักลงทุนออกเป็น 4 ระดบัได้แก่ มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง และน้อย 
โดยในแต่ละระดบัการยอมรบัความเสีย่งนี้จะแสดงหุ้นของบรษิัททีเ่หมาะกับผู้ลงทุนทีย่อมรบัความเสีย่งทีแ่ตกต่างกนั
ออกไป 
 
ค าส  าคัญ: กลุ่มหลกัทรพัย์ทีเ่หมาะสมทีสุ่ด; ระดบัการยอมรบัความเสีย่ง; การแบ่งกลุ่มข้อมูลแบบเคมนี 
 

  



วารสารระบบสารสนเทศด้านธุรกิจ (JISB) ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – เมษายน 2564 หน้า 7 

 

 

Portfolio Optimization from Risk Tolerance by K-mean Clustering 
 

Sutthirak Sookkhasem* 
Faculty of Business Administration and Information Technology  

Rajamangala University of Technology Tawan-Ok 
 
*Correspondence: sutthirak@cpc.ac.th doi: 10.14456/jisb.2021.1 
Received: 15 Nov 2020 Revised: 22 Jan 2021 Accepted: 29 Jan 2021 

 
Abstract  

This research studied stock segmentation by K-Mean Clustering by applying data from SET100. SET100 
has stocks with high registered capital and high liquidity. Therefore, investors can decide to buy or sell when 
they want to make a transaction. The research data was obtained from SETSmart using the closing price of 
the SET100 stocks. This research studies the stock segmentation based on the historical average return and 
standard deviation of return by K-Mean Clustering. The result that represents the optimal number of groups for 
K-Mean Clustering in this work is 8 groups. When looking at each group of stocks, considering average return 
and volatility, each group has different characteristics. Investors can use this concept to make decisions to 
create a portfolio based on their individual Risk Tolerance. Therefore, investors do not spend much time for 
tracking the information of all the stocks in the SET100. In this research, the Risk Tolerance was divided into 
four levels: most, more, moderate and low. Each group incorporates of some stocks which are suitable 
to investors’ risk tolerance. 
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1. บทน า 
1.1 ความส าคญัและที่มาของปญัหา 

เม ือ่ผู้คนเม ือ่เงนิเหลอืจากการใช้จ่ายเป็นเงนิออมก็จะพยายามหาผลตอบแทนจากเงนิออมเหลา่นัน้ ในอดตีคนส่วน
ใหญ่จะน าเงนิไปฝากธนาคารเพือ่ต้องการดอกเบี้ยจากเงนิฝากนัน้ แต่ปัจจุบนัอตัราดอกเบี้ยเงนิฝากลดลงเป็นอย่างมาก
ท าให้ผู้คนพยายามหาทางเลอืกอย่างอืน่ทีจ่ะท าให้ได้ผลตอบแทนมากขึ้น ซึง่ทางเลอืกหนึ่งทีผู่้คนสนใจก็คอืการลงทุน
ในหุ้น เพราะการลงทุนหุ้นในระยะยาวแล้วได้ผลตอบแทนโดยเฉลีย่สูงกว่าการฝากเงนิกับธนาคาร แต่ราคาหุ้นมกีาร
เปลีย่นแปลงเป็นอย่างมาก ท าให้นักลงทุนตอ้งเผชญิกับความเสีย่งในดา้นการเปลีย่นแปลงของราคาหุ้น ซึง่นักลงทุนแต่
ละคนมรีะดบัของการยอมรบัความเสีย่งทีแ่ตกต่างกันออกไป จงึเป็นเร ือ่งทีส่ าคญัส าหรบันักลงทุนทีจ่ะต้องเลอืกหุ้นเพ ือ่
การลงทุนให้เหมาะสมกับระดบัการยอมรบัความเสีย่งของตน 

Markowitz ได้เสนอแนวคดิทีว่่านักลงทุนไม่ได้ต้องการผลตอบแทนในการลงทุนทีสู่งสุดเพยีงอย่างเดยีว แต่นัก
ลงทุนมกีารกระจายการลงทุนไปในสนิทรพัย์ทีแ่ตกต่างกนั เพ ือ่ลดความเสีย่งในการลงทุน โดย Markowitz ใช้ค่าเฉล ีย่
ของผลตอบแทนในอดตีของหลกัทรพัย์เป็นตวัวดัผลตอบแทน และความแปรปรวน (Variance) ของผลตอบแทนของ
หลกัทรพัย์เป็นตวัวดัความเสีย่ง นอกจากนี้  Markowitz ยงักล่าวว่า นักลงทุนจะต้องตดัสนิใจเลอืกอย่างใดอย่างหนึ่ง
ระหว่างผลตอบแทนกับความเสีย่ง กล่าวคอืถ้านักลงทุนตอ้งการผลตอบแทนทีสู่งจะตอ้งยอมรบัความเสีย่งทีสู่งตามไป
ด้วย แต่ถ้านักลงทุนต้องการความเสีย่งทีต่ ่า ก็ต้องยอมรบัผลตอบแทนทีต่ ่าด้วยเช่นกัน (Markowitz, 1952) ปัญหา
ประการหนึ่งในงานของ Markowitz ก็คอืการค านวณความแปรปรวนของกลุ่มหลกัทรพัย์ซึง่จะค านวณจากความ
แปรปรวนร่วม (Covariance) ของหลกัทรพัย์แต่ละคู่ ดงันัน้ถ้ามหีลกัทรพัย์ทีน่ ามาพจิารณาจ านวนมากจะท าให้การ
ค านวณมคีวามซบัซ้อนมากขึ้นอย่างมหาศาล 

ในการสร้างกลุ่มหลกัทรพัย์จากหุ้นนัน้เม ือ่สงัเกตการเคลือ่นไหวของราคาหุ้นจะพบวา่หุ้นแต่ละตวัจะมพีฤตกิรรมที่
แตกต่างกัน โดยหุ้นบางตวัมผีลตอบแทนสูง บางตวัมผีลตอบแทนต า่ รวมถงึความเสีย่งของผลตอบแทนทีพ่จิารณาจาก
ความแปรปรวนนัน้ หุ้นบางตวัมคีวามแปรปรวนของผลตอบแทนสูง หุ้นบางตวัมคีวามแปรปรวนของผลตอบแทนต า่ ถา้
นักลงทุนสามารถเลอืกหุ้นทีม่คีวามแปรปรวนสอดคล้องกบัระดบัการยอมรบัความเสีย่งของตนได้จะช่วยลดปรมิาณหุ้น
ทีน่ ามาพจิารณาให้น้อยลงได้และท าให้การค านวณความแปรปรวนร่วมของกลุ่มหลกัทรพัย์มจี านวนน้อยลง และท าให้
สามารถสร้างกลุ่มหลกัทรพัย์ทีม่ปีระสทิธภิาพดกีว่าการน าหุ้นทัง้หมดมาพจิารณาเพือ่สร้างกลุ่มหลกัทรพัย์ เพราะไม่
ต้องค านวณเพือ่หาคา่ความแปรปรวนรว่มจ านวนมากเม ือ่มหุ้ีนทีพ่จิารณาจ านวนมาก 

วธิกีารแบ่งกลุ่มข้อมูลแบบเคมนีเป็นวธิกีารในการเรยีนรู้ของเคร ือ่ง (Machine learning) ชนิดการเรยีนรู้แบบไมม่ ี
ผู้สอน (Unsupervised learning) ซึง่อจัฉรา ชุมพล และคณะ (2563) ได้อธบิายถงึการแบ่งกลุ่มข้อมูลแบบเคมนีวา่เป็น
เทคนิคการเรยีนรู้แบบไม่มผีู้สอนทีง่่ายทีสุ่ด และเป็นวธิกีารทีถู่กน าไปประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลาย เช่น การจดักลุ่ม
ลูกค้าค้างช าระสนิเชือ่ขอธนาคารแห่งหนึ่ง การจดักลุ่มผู้ส่งมอบในธุรกิจค้าปลกี หรอืการจดักลุ่มลูกค้าของบร ิษัท       
โลจสิตกิส์ เป็นต้น ดงันัน้ผู้วจิยัจงึเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการน าวธิกีารแบ่งกลุ่มข้อมูลแบบเคมนีมาใช้แบ่งกลุ่ม
หลกัทรพัย์เพ ือ่สร้างกลุ่มหลกัทรพัย์ตามระดบัการยอมรบัความเสีย่งของนักลงทุนแต่ละคน 
1.2 วตัถปุระสงค์ของการวิจยั 

วตัถุประสงค์ทีส่ าคญัของการวจิยันี้  เป็นการสร้างกลุ่มหลกัทรพัย์ตามระดบัการยอมรบัความเสีย่งด้วยการแบ่งกลุม่
ข้อมูลแบบเคมนี เพ ือ่ 

1. หาจ านวนกลุ่มทีเ่หมาะสมส าหรบัสร้างกลุ่มหลกัทรพัย์ตามระดบัการยอมรบัความเสีย่ง 
2. เปรยีบเทยีบคุณลกัษณะของกลุม่หลกัทรพัย์แต่ละกลุม่ 
3. แนะน ากลุ่มหลกัทรพัย์ทีเ่หมาะสมกับระดบัการยอมรบัความเสีย่งของนักลงทุนรายย่อย 
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2. ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
2.1 ทฤษฎี Modern portfolio 

งานวจิยันี้ได้น า Modern portfolio theory หรอื Markowitz portfolio theory (MPT) ซ ึง่เป็นทฤษฎทีีถู่กน าเสนอโดย 
Markowitz ในปี 1952 มาเป็นพื้นฐานในการสร้างกลุ่มหลกัทรพัย์ตามระดบัการยอมรบัความเสีย่งด้วยการแบ่งกลุ่ม
ข้อมูลแบบเคมนี โดยทฤษฎนีี้กล่าวว่านักลงทุนจะกระจายการลงทุนในหลกัทรพัย์หลายๆ ประเภท เพือ่ลดความเสีย่งที่
เกิดจากการเปลีย่นแปลงมูลค่าของหลกัทรพัย์ และให้การลงทุนในกลุ่มหลกัทรพัย์นัน้ให้ผลตอบแทนทีเ่ป็นไปตามที่
คาดหวงัมากทีสุ่ด (Portfolio optimization) นอกจากนี้  Markowitz ยงัก าหนดเง ือ่นไขเกี่ยวกบัการกระจายการลงทุนใน
หลกัทรพัย์ของนักลงทุน ดงันี้  

1. นักลงทุนตดัสนิใจลงทุนโดยใช้การกระจายตวัของความน่าจะเป็นทีจ่ะเกิดขึ้นของอตัราผลตอบแทนทีค่าดหวงั
ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง 

2. นักลงทุนเป็นผู้แสวงหาความม ัง่ค ัง่สูงสุด โดยผู้ลงทุนจะคาดหวงัอรรถประโยชน์สูงสุดในช่วงเวลาการลงทุนที่
ก าหนด 

3. นักลงทุนจะประมาณค่าความเสี่ยงของกลุ่มหลกัทรพัย์ โดยดูจากค่าความแปรปรวนหรอืส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐานของอตัราผลตอบแทน 

4. นักลงทุนจะอาศัย 2 ปัจจยัในการพจิารณาลงทุน ได้แก่ อตัราผลตอบแทนทีค่าดหวงัและความเสีย่งเท่านัน้ ใน
การพจิารณาเลอืกลงทุน 

5. นักลงทุนเป็นผู้พยายามหลกีเล ีย่งความเสีย่ง โดยจะพจิารณาลงทุนในทางเลอืกทีม่คีวามเสีย่งต า่กวา่ ส าหรบั
ทางเลอืกทีม่อีตัราผลตอบแทนทีเ่ท่ากัน และจะพจิารณาเลอืกลงทุนในทางเลอืกทีใ่ห้อตัราผลตอบแทนทีสู่ง
กว่า หากมคีวามเสีย่งทีเ่ท่ากนั 

 
ทัง้นี้  Markowitz กล่าวว่าอตัราผลตอบแทนทีค่าดหวงัของหลกัทรพัย์เดยีวหรอืลงทุนในหลกัทรพัย์เพยีงหลกัทรพัย์

เดยีว สามารถค านวณได้จากผลรวมของเหตุการณ์ทัง้หมดทีจ่ะเกิดกบัหลกัทรพัย์ของโอกาสความน่าจะเป็นทีจ่ะเกดิ
เหตุการณ์หนึ่งคูณด้วยอตัราผลตอบแทนทีเ่ป็นไปได้ของเหตุการณ์นัน้ กรณีทีม่กีารลงทุนในหลกัทรพัย์มากกวา่หนึง่
หล ักทรพัย์จะต้องน าสดัส่วนเงนิลงทุนในหลกัทรพัย์และจ านวนหลกัทรพัย์ในกลุ่มหลกัทรพัย์มาค านวณกับอตัรา
ผลตอบแทนทีค่าดหวงัของหลกัทรพัย์ เพ ือ่ให้ไดค้า่ของอตัราผลตอบแทนทีค่าดหวงัของกลุ่มหลกัทรพัย์ 

  ส่วนการค านวณความเสีย่งของหลกัทรพัย์เด ีย่วนัน้ Markowitz ก าหนดให้ความแปรปรวนของอตัราผลตอบแทน
ทีค่าดหวงัของหลกัทรพัย์เป็นตวัวดัค่าความเสีย่งของหลกัทรพัย์ โดยความแปรปรวนน้ีไดม้าจากผลรวมของเหตกุารณ์
ทัง้หมดทีจ่ะเกิดกับหลกัทรพัย์ของโอกาสความน่าจะเป็นทีจ่ะเกิดเหตุการณ์คูณด้วยผลต่างยกก าลงัสองระหว่างอตัรา
ผลตอบแทนทีเ่ป็นไปได้กับอตัราผลตอบแทนทีค่าดหวงัของหลกัทรพัย์ (ถ้าต้องการทราบค่าเบีย่งเบนมาตรฐานท าโดย
ถอดรากก าลงัสองของความแปรปรวน) กรณีทีม่กีารลงทุนในหลกัทรพัย์มากกวา่หนึ่งหลกัทรพัย์จะตอ้งน าสดัส่วนเงนิ
ลงทุนในหลกัทรพัย์ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของอตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัย์ของแตล่ะหลกัทรพัย์ ความแปรปรวน
ร่วมระหว่างอัตราผลตอบแทนของหลกัทรพัย์ทัง้สอง และสมัประสิทธ ิส์หสมัพ ันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทนของ
หลกัทรพัย์ทัง้สอง มาค านวณหาความเสีย่งของกลุม่หลกัทรพัย์ 

จะเห็นได้ว่าความแปรปรวนของกลุ่มหลกัทรพัย์มาจาก 2 ส่วน ได้แก่ ความแปรปรวนของหลกัทรพัย์เด ี่ยวที่
ประกอบเป็นกลุ่มหลกัทรพัย์กับความแปรปรวนร่วมระหว่างอตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัย์แต่ละคู่ ดงันัน้ ในการ
พจิารณาความเสีย่งของกลุ่มหลกัทรพัย์นัน้สามารถแบ่งความเสีย่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ความเสีย่งทีเ่ป็นระบบ 
(Systematic risk) และความเสีย่งทีไ่ม่เป็นระบบ (Unsystematic risk) โดยสตเีฟน รอสส์ (2557) ได้อธบิายถงึความ
เสีย่งทัง้ 2 ประเภทนี้ไว้ว่า ความเสีย่งทีเ่ป็นระบบจะมอีทิธพิลต่อหลกัทรพัย์ส่วนใหญ่ในตลาดเป็นความเสีย่ง ที่ไม่
สามารถหลกีเล ีย่งได้ ส่วนความแปรปรวนของหลกัทรพัย์เด ีย่วที่ประกอบเป็นกลุ่มหลกัทรพัย์ บางคร ัง้ความเสีย่ง
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ประเภทนี้อาจเรยีกว่าความเสีย่งทางตลาด (Market risks) ส่วนความเสีย่งทีไ่ม่เป็นระบบเป็นความเสีย่งทีเ่กิดขึ้นจาก
ความสมัพนัธ์ระหว่างหลกัทรพัย์หรอืความแปรปรวนร่วมระหว่างอตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัย์แต่ละคู่ โดยความ
เสีย่งทีไ่ม่เป็นระบบนี้สามารถขจดัความเสีย่งออกไปได้โดยการกระจายการลงทุนไปยงัหลกัทรพัย์หลายๆ ตวัทีแ่ตกตา่ง
กัน โดยกลุ่มหลกัทรพัย์จะคงเหลอืแตค่วามเสีย่งทีเ่ป็นระบบทีไ่ม่สามารถหลกีเล ีย่งได ้

การประเมนิประสทิธภิาพของกลุ่มหลกัทรพัย์นัน้จะไม่ได้พจิารณาเฉพาะผลตอบแทนเพยีงอย่างเดยีว เพราะม ี
ปัจจยัเร ือ่งความเสีย่งเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย โดยทัว่ไปมมีาตรวดั 2 ตวัทีเ่ป็นทีน่ิยมในการวดัประสทิธภิาพของกลุ่ม
หลกัทรพัย์ ได้แก่ Sharpe ratio และ Treynor ratio โดยชาญณรงค ์ชยัพฒัน์ (2559) ได้อธบิายว่า Sharpe ratio จะวดั
ผลตอบแทนทีไ่ด้มากกวา่ผลตอบแทนแบบทีไ่ม่มคีวามเสีย่งในการลงทุน (Risk free rate) เทยีบกับความเสีย่งทัง้หมด 
ส่วน Treynor ratio จะวดัผลตอบแทนทีไ่ด้มากกวา่ผลตอบแทนแบบทีไ่มม่คีวามเสีย่งในการลงทุนเทยีบกบัความเสีย่งที่
เป็นระบบ โดย Sharpe ratio ค านวณไดจ้ากผลตา่งระหว่างอตัราผลตอบแทนของกลุ่มหลกัทรพัย์กบัอตัราผลตอบแทน
ทีไ่ม่มคีวามเสีย่งและหารด้วยส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของกลุ่มหลกัทรพัย์ ส่วนค่า Treynor ration ค านวณได้จาก
ผลต่างระหว่างอตัราผลตอบแทนของกลุ่มหลกัทรพัย์กับอตัราผลตอบแทนทีไ่ม่มคีวามเสีย่ง และหารด้วยความเสีย่งที่
เป็นระบบของกลุ่มหลกัทรพัย์ จะเห็นได้ว่าความแตกต่างระหว่าง Sharpe ratio และTreynor ratio คอืประเภทของ
ความเสีย่ง นอกจากนี้ ในการลงทุนนัน้ถ้ามผีลตอบแทนแบบทีไ่ม่มคีวามเสีย่งในการลงทุน ต าแหน่งทีค่่า Sharpe ratio 
แสดงจะเป็นต าแหน่งทีแ่นะน าให้ลงทุน เพราะเป็นต าแหน่งทีน่ักลงทุนไดผ้ลตอบแทนเทยีบกบัความเสีย่งทีต่อ้งแบกรบั
มากทีสุ่ด 
2.2 การแบ่งกลุ่มข้อมลูแบบเคมีน 

ปัจจุบนัมงีานวจิยัจ านวนมากทีน่ าการวเิคราะห์ข้อมูล (Data analytics) เพ ือ่ค้นหารูปแบบของข้อมูลทีส่ามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นการค้นหาความสมัพนัธ ์จดักลุ่ม หรอืจดัประเภทข้อมูล หนึ่งในวธิกีารทีน่ิยมน ามาคน้หา
รูปแบบของข้อมูล ได้แก่ การแบ่งกลุ่มข้อมูลแบบเคมนี (K-Means clustering) โดยการแบ่งกลุ่มข้อมูลแบบเคมนีเป็น
ว ิธ ีการจ ับกลุ่มข้อมูลแบบ Partitioning ซึ่งกลุ่มข้อมูลที่ได้จะมลี ักษณะเป็น Center based โดยแต่ละกลุ่มจะมจีุด
ศูนย์กลาง (Centroid) ทีข้่อมูลทัง้หมดในกลุ่มจะอยู่ใกล้จดุศูนย์กลางนี้มากกวา่ศูนย์กลางของกลุ่มอืน่ การจบักลุ่มโดยวธิ ี
นี้ท าได้ง่าย ไม่ซบัซ้อนและสามารถท าได้รวดเร็ว อย่างไรก็ตาม จะต้องมกีารก าหนดจ านวนกลุ่มข้อมูล (K) ล่วงหน้าซึง่
อาจเป็นข้อจ ากัดอย่างหนึง่ของวธิกีารนี้ (สุรพงค ์เอื้อวฒันามงคล, 2561) 

ขัน้ตอนการจบักลุ่มข้อมูลดว้ยการแบ่งกลุ่มข้อมูลแบบเคมนี 
1. เลอืกข้อมูลจ านวน K ตวั จากชุดข้อมูล และใช้ต าแหน่งของข้อมูลของข้อมูล K ตวันี้ เป็นต าแหน่งเร ิม่ต้นของ

จุดศูนย์กลางของกลุ่มข้อมูล K กลุ่ม 
2. จดัข้อมูลแต่ละตวัไปยงักลุ่ม โดยก าหนดให้ข้อมูลจดัอยู่ในกลุ่มทีม่จีดุศูนย์กลาง ใกลม้ากทีสุ่ดเพยีงกลุ่มเดยีว 
3. หลงัจากจดัข้อมูลทัง้หมดเข้าสู่กลุ่มแลว้ ค านวณหาค่าจดุศูนย์กลางของแตล่ะกลุ่มใหม่ตามข้อมลูทีถู่กจดัเข้าใน

กลุ่ม 
4. ตรวจสอบเง ือ่นไขการหยุดท างาน ถ้าเป็นจรงิให้หยุดท างาน และได้ผลลพัธ์เป็นอยู่ ข้อมูล K กลุ่มทีม่จีุด

ศูนย์กลางตามคา่ปัจจุบนั ถ้าไม่เป็นจรงิให้กลบัไปท าข้อ 2 
 
การเลอืกข้อมูล K ตวั เพ ือ่ใช้เป็นต าแหน่งเร ิม่ต้นของจุดศูนย์กลางของกลุ่มข้อมูล มกัจะใช้ วธิสุ่ีมข้อมูล K ตวัจาก

ชุดข้อมูล ผลลพัธ์ของเคมนี คอื กลุ่มข้อมูลจะแปรเปลีย่นไปตามข้อมูล K ตวั ทีสุ่่มมาได้ เน่ืองจากการจบักลุ่มข้อมลู 
(Data clustering) เป็นการแบ่งข้อมูล โดยทีข้่อมูลทีอ่ยู่ในกลุ่มเดยีวกันจะมลีกัษณะทีค่ล้ายคลงึกนั และข้อมูลทีอ่ยู่ต่าง
กลุ่มกันจะมลีกัษณะทีแ่ตกต่างกัน การวดัความคล้ายคลงึกันและความแตกต่างระหว่างข้อมูลอาจวดัด้วยระยะทาง
ระหว่างข้อมูล ดงันัน้การจบักลุ่มข้อมูลจงึมเีป้าประสงคท์ีต่้องการให้ระยะทางระหว่างข้อมูลภายในกลุ่ม (Intra cluster 
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distance) มคี่าโดยเฉลีย่น้อยทีสุ่ด และระยะทางระหว่างข้อมูลระหวา่งกลุ่ม (Inter cluster distance) มคี่าโดยเฉลีย่มาก
ทีสุ่ด 

จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่ากลุ่มข้อมูลทีด่คีวรจะมรีะยะทางระหว่างข้อมูลภายในกลุ่มมคี่าโดยเฉลีย่น้อยทีสุ่ด 
สามารถวดัได้จากค่าผลรวมของระยะทางยกก าลงัสองจากข้อมูลแต่ละตวัไปยงัจุดศูนย์กลางข้อมูลของตน (Sum of 
squared error หรอื SSE) ดงันัน้กลุ่มข้อมูลทีด่คีวรจะมคี่า SSE ทีต่ ่า ซ ึง่วธิกีารหนึ่งทีจ่ะท าให้ SSE มคี่าต ่าก็คอืการ
เพิม่จ านวนกลุ่มข้อมูล K เพ ือ่ท าให้ระยะห่างจากข้อมูลแต่ละตวัไปยงัจุดศูนย์กลางของข้อมูลลดลง แต่อย่างไรก็ตามการ
เพิม่จ านวนกลุ่มจะมผีลท าให้กลุ่มข้อมูลขนาดใหญ่ถูกแบ่งเป็นกลุ่มย่อย ข้อมูลย่อยทีอ่ยู่ไม่ห่างไกลจากกนัอาจมผีลท า
ให้ระยะทางระหว่างข้อมูลระหว่างกลุ่มมคี่าลดลงด้วย ซึง่ตรงข้ามกับเป้าหมายทีต่้องการให้ระยะทางระหว่างข้อมูล
ระหว่างกลุ่มมคีา่มากทีสุ่ด ดงันัน้การพจิารณาค่า K ทีเ่หมาะสมจงึตอ้งพจิารณาทัง้ 2 ปัจจยัร่วมกัน 
2.3 งานวิจยัที่เก่ียวข้อง 

จากการศึกษาในอดตีพบว่า สามารถจดักลุ่มงานวจิยัเป็นงานวจิยัทีเ่กี่ยวข้องกับการแบ่งกลุ่มข้อมูลเกี่ยวกบัการ
ลงทุนแบบเคมนี และงานวจิยัทีเ่กี่ยวข้องกับการวเิคราะห์ข้อมูล ตวัอย่างงานวจิยัในอดตีทีเ่กี่ยวข้องกับการวเิคราะห์
ข้อมูลส าหรบัการลงทุน ได้แก่ 

ณัฏฐ์ฏาพร สายค าวงษ์ (2556) ได้ท าการศึกษาการกระจายความเสีย่งในการลงทุนโดยมเีป้าหมายเพือ่ลดความ
เสีย่งโดยรวมของกลุ่มหลกัทรพัย์ให้ได้มากทีสุ่ดโดยอาศัยการแบ่งกลุ่มข้อมูลแบบเคมนี งานวจิยันี้ศึกษาข้อมูลจาก 
SET50 เน่ืองจากเป็นข้อมูลหุ้นสามญัทีม่มีูลค่าตลาดสูงและมสีภาคล่องสูงอย่างสม ่าเสมอ โดยส่วนใหญ่เป็นหุ้นที่ม ี
ปัจจยัพ ื้นฐานด ีมอีตัราการเตบิโตของบรษิัทอย่างต่อเน่ือง โดยข้อมูลทีน่ ามาวเิคราะห์ประกอบด้วยราคาสูงสุด ราคา
ต ่าสุด ราคาเปิดตลาดและราคาปิดตลาด ในช่วงเวลาต ัง้แตว่นัที ่3 ตุลาคม 2554 ถงึวนัที ่28 กันยายน 2555 งานวจิยันี้
ได้ก าหนดค่า K = 5 ท าให้กลุ่มหลกัทรพัย์แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม แล้วเลอืกหุ้นจากแต่ละกลุ่มทีแ่ตกตา่งกนัมาสร้างกลุม่
หลกัทรพัย์เพ ือ่กระจายความเสีย่งจ านวน 10 กลุ่มหลกัทรพัย์ ผลการวจิยันี้สรุปวา่กลุ่มหลกัทรพัย์ทีส่ร้างไดก้ าไรคดิเป็น
ร้อยละ 70 ของการลงทุน แสดงให้เห็นว่าวธิกีารนี้นักลงทุนสามารถน าไปประยุกตใ์ช้ในการเลอืกหลกัทรพัย์เพ ือ่ลงทุน
ให้ได้ก าไรได้ แต่ในงานวจิยันี้ไม่ได้สรปุเป็นตวัเลขวา่ผลตอบแทนทีค่าดหวงัของแต่ละกลุ่มหลกัทรพัย์ว่าไดก้ าไรคดิเป็น
ร้อยละเท่าใด และความเสีย่งของกลุ่มหลกัทรพัย์ค านวณออกมาแลว้มคี่าเป็นเท่าใด ลดลงจากการไมก่ระจายหลกัทรพัย์
เท่าใด 

Seddawy et al. (2013) ได้น าเสนอระบบการท าเหมอืงข้อมูลเพ ือ่การลงทุน โดยระบบนี้ได้มกีารปรบัปรุงการ
แบ่งกลุ่มข้อมูลแบบเคมนีเพ ือ่ช่วยสนันสนุนการตดัสนิใจของผูบ้รหิารเพือ่ช่วยให้การตดัสนิใจในการลงทุนเป็นไปอย่างม ี
ประสทิธภิาพและรวดเร็วภายใต้สภาพแวดล้อมทีม่คีวามไม่แน่นอนสูง ซึง่การปรบัปรุงการแบ่งกลุ่มข้อมลูแบบเคมนีจะม ี
2 ประเด็นหลกั ได้แก่ (1) การก าหนดจดุเร ิม่ตน้จะไมไ่ดเ้ป็นแบบสุ่มแต่จะน าข้อมลูมาแบ่งเป็นตารางเท่ากับจ านวนกลุม่
ทีต่้องการแล้วค านวณค่ากลางของแต่ละตารางเพือ่ก าหนดเป็นจุดเร ิม่ต้น (2) เพ ิม่ขัน้ตอนการขจดักลุ่มทีม่จี านวน
สมากชกิเท่ากับ 0 ออกไป ซึง่การปรบัปรุงการแบ่งกลุ่มข้อมูลแบบเคมนีน้ีท าให้ความแบ่งกลุ่มมคีวามถกูต้องมากขึน้ 
ถงึแม้ว่าวธิกีารนี้จะท าให้การท างานของการแบ่งกลุ่มข้อมูลแบบเคมนีดขีึ้น แต่ก็ยงัไม่ได้รบัความนิยมอย่างเป็นที่
แพร่หลาย 

เสกสนัต์ แสงสวสัด ิ ์(2561) ได้น าการแบ่งกลุ่มข้อมลูแบบเคมนีมาใช้ในการจดักลุ่มคุณลกัษณะความยาวของแตล่ะ
องค์ประกอบของแท่งเทยีน ซึง่ประกอบไปด้วยไส้เทยีบด้านบน ตวัเทยีน และไส้เทยีนด้านล่าง เพ ือ่ลดความคลุมเครอื
ในการระบุขนาดของแท่งเทยีนว่ามขีนาดสัน้ กลาง หรอืยาว ส าหรบันักลงทุนเชงิเทคนิคทีจ่ะน าการวเิคราะห์แท่งเทยีน
ไปใช้ในการพยากรณ์เพือ่ซ ื้อ-ขายหุ้นทางเทคนิค โดยท าการศึกษาราคาเปิด ราคาปิด ราคาสูงสุด และราคาต ่าสุด ซึง่
เป็นส่วนประกอบในการพจิารณาแท่งเทยีน จากดชันี SETHD จากตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ต ัง้แต่วนัที ่22 
สงิหาคม 2554 ถงึวนัที ่29 พฤศจกิายน 2660 จ านวน 1,538 รายการ โดยผู้วจิยัใช้วธิกีาร Silhouette coefficient เป็น
การหาค่าความใกลช้ดิกันในข้อมูลระดบัอตัราส่วน โดยจะค านวณจากค่าเฉล ีย่ของระยะห่างของจุดอ้างองิจุดหนึ่งกบัจดุ
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ต่างๆ ภายในกลุ่มเดยีวกัน โดยจะมคีา่อยู่ในช่วง -1 ถงึ 1 ถ้ามคีา่เข้าใกล้ 1 แสดงวา่ข้อมลูทีถู่กจดักลุ่มมคีวามเหมาะสม 
แต่ถ้าเข้าใกล้ -1 แสดงว่าข้อมูลที่จดักลุ่มไม่เหมาะสม งานวจิยัได้ผลล ัพธ์มากกว่า 0.7 แสดงว่าการจดักลุ่มม ี
ประสทิธภิาพค่อนข้างมาก แสดงให้เห็นว่าแนวทางทีผู่้วจิยัน าเสนอเป็นแนวทางทีส่ามารถใช้จ าแนกขนาดของแท่ง
เทยีนได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ซึง่นักลงทุนเชงิเทคนิคสามารถน าไปใช้เพ ือ่การวเิคราะห์ทศิทางของราคาหุ้นต่อไปได้ 
โดยงานวจิยันี้ เป็นการย ้าให้เห็นถงึความสนใจในการน าการแบ่งกลุ่มข้อมลูมาใช้เพ ือ่การวเิคราะห์หุ้น แต่ยงัไมไ่ดเ้สนอ
แนวทางในการเลอืกหุ้นส าหรบันักลงทุน 

Condrobimo et al. (2018) ไดท้ าการศึกษาการแบ่งกลุ่มหุ้นดว้ยวธิกีารแบ่งกลุ่มเคมนี เพราะวธิกีารแบ่งกลุ่มเคมนี
เป็นวธิกีารทีท่ างานไดร้วดเร็วและมปีระสทิธภิาพ โดยอาศัยข้อมูลจากตลาดหลกัทรพัย์อนิโดนีเซยี ท าการศกึษาหุ้นชัน้
ด ี(Blue Chip) จ านวน 45 ตวั โดยข้อมูลเม ือ่วนัที ่5 พ.ย. 2560 เพ ือ่ให้ค าแนะน าแก่นักลงทุนทีเ่ร ิม่ลงทุน คณะผูว้จิยัได้
ใช้วธิกีารเคมนีในการแบ่งกลุ่มโดยก าหนดคา่ K เท่ากับ 4 และแบ่งกลุ่มจากปรมิาณการท าธุรกรรมและมูลค่าของหุ้น 
โดยผลการแบ่งกลุ่มได้กลุ่มหมายเลข 0 มสีมาชกิ 18 ตวั กลุ่มหมายเลข 1 มสีมาชกิ 8 ตวั กลุ่มหมายเลข 2 มสีมาชกิ 
11 ตวั กลุ่มหมายเลข 3 มสีมาชกิ 8 ตวั กลุ่มทีม่จี านวนสมาชกิมากทีสุ่ดคอืกลุ่มหมายเลข 0 ซึง่ข้อสรุปจากผู้วจิยัคอื
ลกัษณะของหุ้นทีเ่ป็นทีน่ิยมของนักลงทุนคอืหุ้นทีม่ปีรมิาณการท าธรุกรรมต ่าและมมีูลคา่ของหุ้นน้อย 

Li et al. (2020) ได้ศึกษาการท างานระบบสนับสนุนการตดัสนิใจในการลงทุนของกองทุนของธนาคาร China 
Merchant Bank ทีช่ือ่ Capricorn Intelligence โดยการศกึษาจะอาศัยการแบ่งกลุม่ข้อมูลแบบเคมนีเป็นเคร ือ่งมอืในการ
วเิคราะห์ผลการด าเนินงานของกองทุน การวจิยัจะท าการแบ่งกลุ่มกองทุนโดยพจิารณาจากผลตอบแทนของกองทุน
และระดบัความเสีย่งของกองทุน ผลการวจิยัสรุปว่าค่า K ทีใ่ช้ในการแบ่งกลุ่มทีเ่หมาะสมส าหรบัระบบ Capricorn 
Intelligence ค ือ 3 จากการแบ่งกลุ่มพบว่าผลตอบแทนและระดบัความเสี่ยงมคีวามสัมพนัธ์ในทศิทางเดยีวกันคอื
กองทุนทีม่ผีลตอบแทนสูงจะมรีะดบัความเสีย่งสูงตามไปดว้ย ในท านองเดยีวกนักองทุนทีม่ผีลตอบแทนต ่าก็จะมรีะดบั
ความเสีย่งต ่าเช่นกัน งานวจิยันี้แสดงให้เห็นวา่การแบ่งกลุ่มข้อมูลแบบเคมนียงัคงไดร้บัความนิยมในด้านการลงทุนมา
จนถงึปัจจุบนั และท าให้ผูว้จิยัสนใจจะน าการแบ่งกลุม่ข้อมูลแบบเคมนีมาใช้เพ ือ่ศึกษากับตลาดหุ้นในประเทศไทย 

ชาญณรงค์ ชยัพฒัน์ (2559) ได้วเิคราะห์และเปรยีบเทยีบอตัราผลตอบแทนทีค่าดว่าจะได้รบักับความเสีย่งของหุ้น 
10 ตวัทีม่มีูลค่าการซื้อขายสูงสุดในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ TRUE, ADVANC, PTT, KBANK, JAS, 
BBL, SCB, KTB, INTUCH และ PTTEP การพจิารณาความเสีย่งในงานวจิยันี้จะพจิารณาจากความเสีย่งทีเ่ป็นระบบ
หรอืค่าเบต้าจากสมการ CAPM พบว่าบรษิัททีม่คีวามเสีย่งมากกว่าตลาด ได้แก่ TRUE, KBANK, SCB, KTB และ 
PTT ส่วนบร ิษัทที่มคีวามเสีย่งน้อยกว่าตลาดได้แก่ ADVANC, JAS, BBL และ INTUCH ซึ่งงานวจิยันี้จะเป็นการ
พจิารณาหุ้นเป็นรายตวั ไม่ได้พจิารณาการน าหุ้นมารวมกับเพือ่สร้างกลุ่มหลกัทรพัย์ทีจ่ะต้องมกีารพจิารณาความ
แปรปรวนร่วมของหุ้นแต่ละตวัดว้ย  

ผุสด ีพรเกษมศาสตร์ (2562) ได้ศึกษากลยุทธ์การลงทุนเพือ่สร้างกลุ่มหลกัทรพัย์ส าหรบัการวางแผนเกษียณอายุ 
โดยศึกษากลยุทธ์ 3 แนวทางไดแ้ก่ กลยุทธ์ถวัเฉล ีย่การลงทุน กลยุทธ์มูลคา่กลุ่มหลกัทรพัย์การลงทุน และกลยุทธก์าร
ซื้อแบบคร ัง้เดยีว ท าการศึกษากับกลุ่มเป้าหมายใน 3 ช่วงอายุ ได้แก่ 30 ปี 40 ปี และ 50 ปี ศึกษาข้อมูลรายได้และ
รายจ่ายแต่ละเดอืนต ัง้แต่เดอืน ม.ค. 2545 ถงึ ธ.ค. 2559 ซ ึง่งานวจิยัได้ใช้แบบจ าลอง Autoregressive integrated 
moving average simulation และแบบจ าลองมอนตลิาร์โล มาใช้ในการประมวลผลข้อมูลผลตอบแทนของกลุ่ม
หลกัทรพัย์ จากการศึกษาพบว่ากลยุทธ์ถวัเฉล ีย่การลงทุนเป็นกลยุทธ์ทีม่ปีระสิทธผิลมากทีสุ่ดใน ทุกช่วงอายุ โดย
งานวจิยันี้ไม่ได้เสนอแนะแนวทางในการเลอืกหลกัทรพัย์เพ ือ่น ามาสร้างกลุ่มหลกัทรพัย์ 
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3. วิธีการวิจยั 
ผู้วจิยัได้เก็บรวบรวมข้อมูลราคาปิดรายวนัของหุ้นในกลุม่ SET100 จาก SETSMART ต ัง้แตว่นัที ่1 ม.ค. 2559 ถงึ 

30 ก.ย. 2563 แล้วน ามาสร้างเส้นโค้งกลุ่มหลกัทรพัย์ทีม่ปีระสทิธภิาพ (Efficient frontier) เพ ือ่หาผลตอบแทนสูงสุดที่
กลุ่มหลกัทรพัย์สามารถท าได้ภายใต้ความเสีย่งทีย่อมรบัได้ ด้วย package pypfopt โดยโปรแกรมนี้จะค านวณความ
เสีย่งจากส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของกลุ่มหลกัทรพัย์แล้วน ามาถอดรากที ่ 2 ต่อจากนัน้จะน าค่าทีไ่ด้มาสร้างกราฟ
ระหว่างความเสีย่งและผลตอบแทนทีค่าดหวงั ซึง่ความเสีย่งนี้จะค านวณจากต าแหน่งทีม่คี่าความเสีย่งน้อยทีสุ่ด ไป
จนถงึต ่าแหน่งทีม่คีา่ Sharpe ratio มากทีสุ่ด เส้นโคง้กลุ่มหลกัทรพัย์ทีม่ปีระสทิธภิาพของ SET100 แสดงดงัภาพที ่1 
 

 
 

ภาพที ่1 เส้นโค้งกลุ่มหลกัทรพัย์ทีม่ปีระสทิธภิาพของ SET100 
 
จากภาพที ่1 แกน y คอืผลตอบแทนทีค่าดหวงั ส่วนแกน x คอืความเสีย่ง แสดงให้เห็นว่าถ้านักลงทุนต้องการ

ความเสีย่งทีต่ ่า นักลงทุนจะต้องยอมรบัผลตอบแทนทีต่ ่าด้วย และถ้านักลงทุนต้องการผลตอบแทนทีสู่งขึ้น นักลงทุนก็
ต้องยอมรบัความเสีย่งทีสู่งขึ้นด้วยเช่นกัน ซึง่เป็นไปตามแนวคดิของ Markowitz จากสร้างเส้นโคง้กลุ่มหลกัทรพัย์ทีม่ ี
ประสทิธภิาพข้างต้นผู้วจิยัพบวา่ ณ ระดบัความเสีย่งทีแ่ตกตา่งกนั นอกจากกลุ่มหลกัทรพัย์จะให้ผลตอบแทนทีแ่ตกตา่ง
กันแล้ว การสร้างเส้นโค้งกลุ่มหลกัทรพัย์ทีม่ปีระสทิธภิาพ ด้วย package pypfopt ทีร่ะดบัความเสีย่งทีแ่ตกตา่งกนัจะม ี
หุ้นทีถู่กเลอืกเข้ามาสร้างกลุ่มหลกัทรพัย์ทีแ่ตกตา่งกนัด้วย จ านวนหุ้นทีถู่กเลอืกเข้ามาในกลุ่มหลกัทรพัย์จะแตกตา่งกนั
ออกไป ดงัแสดงในตารางที ่1 

 
ตารางที ่1 จ านวนหุ้นในกลุม่หลกัทรพัย์ทีร่ะดบัความเสีย่งแตกตา่งกนั 

ผลตอบแทนเฉลีย่ 26.30% 41.30% 55.90% 69.80% 83.30% 96.40% 109.00% 
ความเสีย่ง 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 
จ านวนหุ้น 16 15 11 9 8 8 5 

 
จากการสงัเกตของผู้วจิยัพบว่าหุ้นทีถู่กเลอืกเข้ามาสร้างเส้นโค้งกลุ่มหลกัทรพัย์ทีม่ปีระสทิธภิาพ ณ ต าแหน่งทีม่ ี

ความเสีย่งต ่า เป็นหุ้นคนละกลุ่มกับหุ้นทีถู่กเลอืกเข้ามาเพ ือ่สร้างเส้นโคง้กลุม่หลกัทรพัย์ทีม่ปีระสทิธภิาพ ณ ต าแหน่งที่
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มคี่า Sharpe ratio สูงทีสุ่ด แสดงให้เห็นว่าทีร่ะดบัความเสีย่งทีแ่ตกตา่งกัน หุ้นทีถู่กเลอืกเข้ามาเพ ือ่สร้างเส้นโค้งกลุม่
หลกัทรพัย์ทีม่ปีระสทิธภิาพก็จะแตกต่างกนัไปด้วย 

เม ือ่ผู้วจิยัน าค่าเฉล ีย่ของผลตอบแทนและส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของผลตอบแทนของหุ้นแตล่ะตวัใน SET100 มา
สร้างแผนภาพการกระจายจะเป็นไปตามภาพที ่2 

 
ภาพที ่2 การกระจายคา่เฉล ีย่ของผลตอบแทนและส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของผลตอบแทนของหุ้นใน SET100 
 
จากภาพที ่2 จะเห็นว่าการกระจายคา่เฉล ีย่ของผลตอบแทนและส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของผลตอบแทนของหุ้นใน 

SET100 มทีัง้หุ้นทีม่คีวามเสีย่งสูงและต ่าแตกต่างกันไป รวมถงึมหุ้ีนทีม่ผีลตอบแทนตดิลบ ซึง่เป็นลกัษณะไม่พงึ
ประสงค์ส าหรบัเลอืกหุ้นมาสร้างกลุ่มหลกัทรพัย์ ดงันัน้ก่อนทีน่ักลงทุนจะสร้างกลุ่มหลกัทรพัย์เพ ือ่ลงทุน นักลงทุน
จะต้องเลอืกหุ้นทีอ่ยู่ในความสนใจและสอดคลอ้งกับระดบัการยอมรบัความเสีย่งของนักลงทุนแต่ละคนก่อน รวมถงึคดั
กรองหุ้นทีไ่ม่พงึประสงคอ์อกไป แล้วจงึด าเนินการสร้างกลุ่มหลกัทรพัย์  

การแบ่งกลุ่มข้อมูลแบบเคมนีเป็นวธิกีารทีไ่ด้รบัความนิยมในการแบ่งกลุ่มข้อมูลต ัง้แตอ่ดตีมาจนถงึปัจจุบนั ดงันัน้
ผู้วจิยัจงึมแีนวคดิในการน าการแบ่งกลุ่มข้อมลูแบบเคมนีมาใช้เป็นเคร ือ่งมอืในการแบ่งกลุ่มหุ้นเพ ือ่สร้างกลุ่มหลกัทรพัย์
ทีเ่หมาะสมทีสุ่ดตามระดบัการยอมรบัความเสีย่งของนักลงทุน เน่ืองจากเป็นวธิกีารทีท่ าไดง้่าย ไม่ซบัซ้อน และสามารถ
ท าได้รวดเร็ว โดยมขีัน้ตอนในการสร้างกลุ่มหลกัทรพัย์จากหุ้นในกลุ่มทีเ่ลอืกตามภาพที ่3 
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ภาพที ่3 ขัน้ตอนในการสร้างกลุ่มหลกัทรพัย์จากหุ้นในกลุ่มทีเ่ลอืก 
 
จากข้อมูลหุ้นในกลุ่ม SET100 ข้างต้น ผู้วจิยัได้วเิคราะห์ข้อมูลด้วยการเขยีนโปรแกรมภาษา Python โดยใช้

โปรแกรม WinPython เป็นเคร ื่องมอืในการเขียนโปรแกรม สร้างเส้นโค้งกลุ่มหลักทรพัย์ที่มปีระสทิธภิาพ โดยใช้ 
Package pypfopt แบ่งกลุ่มข้อมูลแบบเคมนี โดยใช้ Package sklearn.cluster และสร้างแผนภาพโดยใช้ Package 
matplotlib.pyplot การค านวณคา่ Sharpe ratio ในการค านวณคา่ Sharpe ratio นัน้จะก าหนดให้ผลตอบแทนแบบทีไ่ม่
มคีวามเสีย่งในการลงทุน (Risk free rate) เท่ากับ 3%  
 
4. ผลการวิจยั 
4.1 การหาจ านวนกลุม่ทีเ่หมาะสมจากการแบ่งกลุม่ข้อมูลแบบเคมนี 

เน่ืองจากการแบ่งกลุ่มข้อมูลแบบเคมนีตอ้งมกีารก าหนดจ านวนกลุม่ข้อมูลหรอื K ล่วงหน้า ดงันัน้ผู้วจิยัจงึต้องหา
จ านวนกลุ่มทีเ่หมาะสมทีสุ่ดส าหรบัการแบ่งกลุ่มข้อมูลแบบเคมนี เพ ือ่ให้กลุ่มทีแ่ตกต่างกันมคีวามแตกต่างกันมากทีสุ่ด 
และสมาชกิทีอ่ยู่ในกลุ่มเดยีวกนัมคีวามเหมอืนกันมากทีสุ่ด ในงานวจิยันี้ผู้วจิยัได้แบ่งกลุม่ข้อมูลด้วยการแบ่งกลุ่มข้อมลู
แบบเคมนี โดยพจิารณาจากค่าเฉล ีย่ผลตอบแทนของหุ้นและส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของผลตอบแทนของหุ้น แล้ว
แปลงข้อมูลให้เป็นรูปแบบบรรทดัฐาน (Normalization) เพ ื่อให้อยู่ในช่วงเดยีวกันด้วยการแปลงเป็นค่ามาตรฐาน 
(Standard score) ต่อจากนัน้พจิารณาระยะห่างของแต่ละตวัจากตวัแปรจากค่าผลรวมของระยะทางยกก าลงัสองจาก
ข้อมูลแต่ละตวัไปยงัจดุศูนย์กลางข้อมูลของตน ในทางปฎบิตัจิะใช้ตวัแปร inertia_ ของ Package sklearn.cluster ซึง่ก็
คอืผลรวมของระยะทางยกก าลงัสองจากข้อมูลแตล่ะตวัไปยงัจดุศูนย์กลางข้อมูลหรอื SSE ในการแบ่งกลุ่มข้อมูลแบบ
เคมนีน้ีผู้วจิยัท าการทดลองดว้ยค่า K ทีแ่ตกตา่งกนัแลว้น ามาสร้างเป็นกราฟตามภาพที ่4 

หุ้นใน SET100 

แบ่งกลุ่มหุ้นด้วยการแบ่งกลุ่มข้อมลูแบบเคมนี 

เลอืกกลุ่มหุ้นตามระดบัความเสีย่งทีน่ักลงทุนยอมรบั 

สร้างกลุ่มหลกัทรพัย์จากหุ้นในกลุ่มทีเ่ลอืก 
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ภาพที ่4 ค่าตวัแปร inertia_ ทีค่่า K ระดบัตา่งๆ 

 
จากภาพที ่ 4 แสดงให้เห็นว่ายิง่ก าหนดค่า K ให้มาก ค่า inertia_ จะลดลงมากขึ้นเร ือ่ยๆ แต่การลดลงของค่า 

inertia_ จะเร ิม่ลดลงอย่างช้าๆ เม ือ่ค่า K เท่ากับ 8 ถงึแม้ว่าการเพิม่จ านวน K ทีม่ากขึ้นจะท าให้ค่า inertia_ ลดลงไป
เร ือ่ยๆ แต่การมกีลุ่มจ านวนมากจะท าให้ระยะทางระหวา่งข้อมลูระหว่างกลุ่มลดลงดว้ยเช่นเดยีวกนั ซึง่จะน าไปสู่การท า
ให้ข้อมูลขนาดใหญ่ทีค่วรจะเป็นกลุ่มเดยีวกนัถูกแบ่งออกเป็นหลายกลุ่ม ดงันัน้ผู้วจิยัจงึเลอืกค่า K เท่ากับ 8 เป็นค่าที่
เหมาะสมทีสุ่ดส าหรบังานวจิยัในคร ัง้นี้ 
 
4.2 เปรียบเทียบคุณลกัษณะของกลุม่หลกัทรพัยแ์ต่ละกลุ่มจากการแบง่กลุ่มข้อมลูแบบเคมีน 

ผู้ว ิจ ัยแบ่งกลุ่มข้อมูลโดยพจิารณาจากค่าเฉล ีย่ผลตอบแทนของหุ้นแต่ละตวัและส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของ
ผลตอบแทนของหุ้นแต่ละตวัดว้ยการแบ่งกลุ่มข้อมูลแบบเคมนี โดยก าหนดคา่ K เท่ากับ 8  จากผลการแบ่งกลุ่มเป็น 8 
กลุ่มแต่ละกลุ่มจะมจี านวนสมาชกิทีแ่ตกต่างกัน ตามภาพที ่5 (ภาคผนวกแสดงรายชือ่บรษิัท กลุ่มอุตสาหกรรมและ
หมวดธุรกิจของแตล่ะกลุ่ม) 
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ภาพที ่5 ผลการแบ่งกลุ่มหุ้นดว้ยการแบ่งกลุม่ข้อมูลแบบเคมนี 
กลุ่มที ่1 สเีหลอืง มสีมาชกิเป็นหุ้น 3 ตวั ได้แก่ DOHOME, RBF และ TQM 
กลุ่มที ่2 สเีขยีว มสีมาชกิเป็นหุ้น 15 ตวั ได้แก่ BGRIM, CBG, CKP, COM7, GLOBAL, GPSC, GULF, JMT, 

KTC, MEGA, MTC, OSP, SGP, STA และ THANI 
กลุ่มที ่3 สมี่วง มสีมาชกิเป็นหุ้น 15 ตวั ได้แก่ DTAC, EA, ESSO, HANA, IVL, JAS, KCE, ORI, PLANB, PRM, 

PTG, RS, SAWAD, SUPER และ TKN 
กลุ่มทื ่4 สเีขยีวอ่อน มสีมาชกิเป็นหุ้น 17 ตวั ได้แก่ AEONTS, AMATA, AP, BCH, BCPG, BJC, CHG, CPF, 

CPN, GFPT, HMPRO, PTT, TISCO, TOA, TVO, VGI และ WHA 
กลุ่มทื่ 5 สีแดง ม ีสมาชิกเป็นหุ้น 21 ต ัว  ได้แก่  ADVANC, AOT, BBL, BDMS, BEM, BTS, CPALL, EGCO, 

INTUCH, KKP, KTB, LH, QH, RATCH, SCC, SPALI, TCAP, TISCO, TTW, TU และ TVO 
กลุ่มทื ่6 สนี ้าเงนิ มสีมาชกิเป็นหุ้น 12 ตวั ได้แก่ AAV, BANPU, BEC, CENTEL, EPG, ERW, MINT, SPRC, 

STEC, TASCO, TOP และ TRUE 
กลุ่มทื ่7 สเีทา มสีมาชกิเป็นหุ้น 14 ตวั ได้แก่ BCP, BH, BPP, CK, GUNKUL, IRPC, KBANK, MAJOR, PSH, 

SCB, SIRI, TMB, TPIPP และ  WHAUP 
กลุ่มทื ่8 สนี ้าตาล มสีมาชกิเป็นหุ้น 3 ตวั ได้แก่ ACE, AWC และ CRC 
 
นอกจากนี้ผู้วจิยัน าหุ้นแต่ละกลุ่มมาสร้างเส้นโค้งกลุ่มหลกัทรพัย์ที่มปีระสิทธภิาพของแต่ละกลุ่มแล้วน ามา

เปรยีบเทยีบกัน ได้ผลตามภาพที ่5 

  
ภาพที ่6 เปรยีบเทยีบเส้นโค้งกลุ่มหลกัทรพัย์ทีม่ปีระสทิธภิาพของแต่ละกลุ่มกบั SET100 

 
จากภาพที ่6 เม ือ่เปรยีบเทยีบเส้นโค้งกลุ่มหลกัทรพัย์ทีม่ปีระสทิธภิาพของ SET100 กับกลุ่มทีแ่บ่งด้วยการกลุม่

ข้อมูลแบบเคมนี พบว่าเส้นโค้งกลุ่มหลกัทร ัพย์ทีม่ปีระสิทธภิาพทีส่ร้างจากกลุ่มที่ 1 จะใกล้เคยีงกับเส้นโค้งกลุ่ม
หลกัทรพัย์ทีม่ปีระสทิธภิาพจาก SET100 ในต าแหน่งทีม่คี่า Sharpe ratio สูงทีสุ่ด และเส้นโค้งกลุ่มหลกัทรพัย์ที่ม ี
ประสทิธภิาพทีส่ร้างจากกลุ่มที ่5 จะใกล้เคยีงกับเส้นโคง้กลุ่มหลกัทรพัย์ทีม่ปีระสทิธภิาพจาก SET100 ในต าแหน่งทีม่ ี
ความเสีย่งต ่าทีสุ่ด 

เม ือ่พจิารณาเส้นโค้งกลุ่มหลกัทรพัย์ทีม่ปีระสิทธภิาพ ณ ต าแหน่งทีม่คี่า Sharpe ratio สูงทีสุ่ดของแต่ละกลุ่ม
เปรยีบเทยีบกันจะเห็นว่าผลตอบแทนเฉลีย่ ความเสีย่ง และค่า Sharpe ratio ของ SET100 มคี่าใกล้เคยีงกบักลุม่ 1 แต่
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การสร้างกลุ่มหลกัทรพัย์จาก SET100 ต้องพจิารณาเลอืกหุ้นจากหุ้นทัง้หมด 100 ตวั แต่กลุม่หลกัทรพัย์ทีส่ร้างจากหุ้น
ในกลุ่มที ่1 จะพจิารณาเลอืกหุ้นจากหุ้นเพยีง 3 ตวัเท่านัน้ ตามตารางที ่2 

 
ตารางที ่2 เปรยีบเทยีบกลุ่มหลกัทรพัย์จากแต่ละกลุม่กบั SET100 ณ ต าแหน่งที ่Sharpe ratio สูงทีสุ่ด 

 SET100 กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 กลุ่ม 4 กลุ่ม 5 กลุ่ม 6 กลุ่ม 7 กลุ่ม 8 
ผลตอบแทนเฉลี่ย 110.3% 111.4% 44.9% 21.2% 16.6% 13.1% 1.8% -4.3% -40.1% 
ความเสี่ยง 45.5% 46% 27.9% 27.8% 19.7% 16.3% 40.2% 30.2% 59.7% 
Sharpe ratio 2.36 2.36 1.50 0.66 0.69 0.62 -0.03 -0.24 -0.72 

 
เม ือ่พจิารณากลุ่มเส้นโคง้ทีม่ปีระสทิธภิาพ ณ ต าแหน่งทีม่คีวามเสีย่งน้อยทีสุ่ดของแต่ละกลุ่มเปรยีบเทยีบกนัจะเห็น

ว่าผลตอบแทนเฉลีย่ และความเสีย่ง ของ SET100 มคี่าใกล้เคยีงกับกลุ่ม 5 แต่การสร้างกลุ่มหลกัทรพัย์จาก SET100 
ต้องพจิารณาเลอืกหุ้นจากหุ้นทัง้หมด 100 ตวั แต่กลุ่มหลกัทรพัย์ทีส่ร้างจากหุ้นในกลุ่มที ่5 จะพจิารณาเลอืกหุ้นจากหุ้น
เพยีง 21 ตวั นอกจากนัน้เม ือ่พจิารณาคา่ Sharpe ratio จะเห็นวา่กลุม่หลกัทรพัย์ทีส่ร้างจากหุ้นในกลุ่มที ่5 มคี่าสูงกวา่
กลุ่มหลกัทรพัย์จาก SET100 ตามตารางที ่3 

 
ตารางที ่3 เปรยีบเทยีบกลุ่มหลกัทรพัย์จากแต่ละกลุม่กบั SET100 ณ ต าแหน่งทีค่วามเสีย่งต า่ทีสุ่ด 

 SET100 กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 กลุ่ม 4 กลุ่ม 5 กลุ่ม 6 กลุ่ม 7 กลุ่ม 8 
ผลตอบแทนเฉลี่ย 5% 107.4% 30.6% 14.2% 11.3% 6.3% -10.5% -11.2% -39.7% 
ความเสี่ยง 12.3% 45.2% 23% 23.4% 17.1% 12.4% 22.6% 17.9% 46% 
Sharpe ratio 0.16 2.31 1.2 0.48 0.49 0.26 -0.6 -0.79 -0.93 

 
ผู้วจิยัได้ทดลองสร้างกลุ่มหลกัทรพัย์จากหุ้นแต่ละกลุ่ม โดยก าหนดน ้าหนักการลงทุนในหุ้นแต่ละตวัในกลุ่มเท่าๆ  

กัน เพ ือ่สร้างกลุ่มหลกัทรพัย์ทีม่กีารกระจายความเสีย่งไปยงัหุ้นหลายตวัเพือ่ลดความเสีย่งทีไ่ม่เป็นระบบ ได้ผลตาม
ตารางที ่4 จะเห็นว่าผลตอบแทนเฉลีย่ ความเสีย่ง และคา่ Sharpe ratio ของ SET100 ไม่ได้เป็นกลุ่มทีด่ที ีสุ่ดเหมอืน 2 
กรณีแรก และหุ้นแต่ละกลุ่มก็มผีลตอบแทนเฉลีย่และความเสีย่งทีม่ลีกัษณะเฉพาะของตนเอง ดงัทีแ่สดงในตารางที ่4 
 

ตารางที ่4 เปรยีบเทยีบกลุ่มหลกัทรพัย์จากแต่ละกลุม่กบั SET100 ณ น ้าหนักการลงทุนเท่าๆ กัน 
 SET100 กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 กลุ่ม 4 กลุ่ม 5 กลุ่ม 6 กลุ่ม 7 กลุ่ม 8 
ผลตอบแทนเฉลี่ย 8.7% 103.5% 33.6% 13.9% 10.8% 3.9% -9.8% -11.1% -44.8% 
ความเสี่ยง 21.4% 47.3% 24.6% 25.2% 18.9% 14.5% 23.1% 19.0% 49.6% 
Sharpe ratio 0.27 2.13 1.24 0.43 0.41 0.06 -0.55 -0.75 -0.96 

 
ในทางปฏบิตันิักลงทุนอาจจะไม่สามารถลงทุนหุ้นด้วยน ้าหนักการลงทุนในหุ้นทุกตวั เท่ากัน เพราะการลงทุนใน

ตลาดหุ้นก าหนดให้นักลงทุนตอ้งซื้อหุ้นขัน้ต า่ 100 หุ้น แต่ราคาหุ้นแต่ละตวัไมเ่ท่ากนั ท าให้บางคร ัง้การซื้อหุ้น 100 หุ้น
อาจจะใช้เงนิไม่กี่บาท แต่บางคร ัง้อาจต้องใช้เงนิหลายหม ืน่บาท ดงันัน้ผู้วจิยัจงึไดท้ดลองสร้างกลุ่มหลกัทรพัย์จากหุ้น
แต่ละกลุ่ม โดยท าการสุ่มน ้าหนักการลงทุนในหุ้นแตล่ะตวั แต่ยงัมกีารกระจายการลงทุนไปยงัหุ้นแตล่ะตวัเพ ือ่ลดความ
เสีย่งทีไ่ม่เป็นระบบเช่นเดมิ โดยท าการสุ่มน ้าหนักจ านวน 10 คร ัง้ แล้วน ามาสร้างกลุ่มหลกัทรพัย์ 10 กลุ่มหลกัทรพัย์ 
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แล้วค านวณคา่เฉลีย่เลขคณติของผลตอบแทนเฉลีย่ ความเสีย่ง และค่า Sharpe ratio ไดผ้ลตามตารางที ่5 จะเห็นวา่ใน
แต่ละกลุ่มมคีา่ใกล้เคยีงกบัการก าหนดน ้าหนักการลงทุนในหุ้นแตล่ะตวัในกลุ่มเท่ากัน 
 

ตารางที ่5 เปรยีบเทยีบกลุ่มหลกัทรพัย์จากแต่ละกลุม่กบั SET100 ณ ทีน่ ้าหนักการลงทุนเป็นแบบสุ่ม 
 SET100 กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 กลุ่ม 4 กลุ่ม 5 กลุ่ม 6 กลุ่ม 7 กลุ่ม 8 
ผลตอบแทนเฉลี่ย 8.6% 99.8% 33.3% 13.8% 10.7% 3.2% -10.6% -12.0% -44.5% 
ความเสี่ยง 21.3% 51.4% 25.0% 25.8% 19.5% 14.6% 23.7% 20.6% 51.8% 
Sharpe ratio 0.30 1.91 1.21 0.42 0.39 0.01 -0.57 -0.72 -0.92 

 
จากการเปรยีบเทยีบตารางที ่2 ถงึ 5 จะเห็นได้ว่าถ้ามกีารกระจายความเสีย่งในการลงทุนไปยงัหุ้นหลายตวัตาม

ตารางที ่4 และ 5 จะท าให้ผลใกล้เคยีงกับการสร้างกลุ่มหลกัทรพัย์ในกรณีทีค่วามเสีย่งต ่าทีสุ่ดของแต่ละกลุ่ม จงึเป็น
การยนืยนัอกีคร ัง้ถงึการลดความเสีย่งของกลุ่มหลกัทรพัย์โดยการกระจายการลงทุนไปยงัหลกัทรพัย์หลายตวัยงัคงเป็น
แนวทางทีด่แีละน าไปใช้ได้งา่ยในการลดความเสีย่งของการลงทุน 

เม ือ่พจิารณาผลตอบแทนเฉลีย่ ความเสีย่ง และค่า Sharpe ratio ของทุกกลุ่ม สามารถสรุปคุณลกัษณะของแตล่ะ
กลุ่มได้ดงันี้ 

1. SET100 เป็นกลุ่มทีม่จี านวนหุ้นทีพ่จิารณามากทีสุ่ด จงึสามารถสร้างผลตอบแทนเฉลีย่ ความเสีย่ง และคา่ 
Sharpe ratio ได้ตามตอ้งการมากทีสุ่ด ไม่ว่าจะเป็นความเสีย่งน้อยทีสุ่ด หรอืค่า Sharpe ratio สูงทีสุ่ด แตก็่
เป็นภาระส าหรบันักลงทุนเป็นอย่างมาก เพราะมหุ้ีนทีน่ักลงทุนต้องพจิารณาจ านวนมาก แต่กลบัมหุ้ีนทีถ่กู
เลอืกเข้ากลุ่มหลกัทรพัย์เพยีงไม่กี่ตวั นอกจากนัน้แล้วโดยทัว่ไปนักลงทุนก็จะมรีะดบัการยอมรบัความเสีย่ง
เฉพาะของตนเอง เช่นนักลงทุนทีต่้องการผลตอบแทนสูง ก็ต้องการกลุ่มหลกัทรพัย์ทีใ่ห้ผลตอบแทนเฉลีย่สูง
ทีสุ่ดหรอืกลุ่มหลกัทรพัย์ทีม่คี่า Sharpe ratio มากทีสุ่ด ซึง่นักลงทุนต้องยอมรบัความเสีย่งทีม่ากขึ้น แต่จะไม่
พอใจกลุ่มหลกัทรพัย์ทีม่คีวามเสีย่งต า่ แต่ผลตอบแทนก็ต ่าดว้ยเช่นกนั ส่วนนักลงทุนทีต่้องการผลตอบแทนที่
แน่นอน ไม่ชอบความเสีย่งจะพอใจกลุ่มหลกัทรพัย์ทีม่คีวามเสีย่งต า่มากกวา่กลุ่มหลกัทรพัย์ทีใ่ห้ผลตอบแทน
เฉลีย่สูงทีสุ่ดหรอืกลุ่มหลกัทรพัย์ทีม่คี่า Sharpe ratio มากทีสุ่ด แต่นักลงทุนก็ต้องยอมรบัผลตอบแทนทีต่ ่า
ด้วยเช่นกัน 

2. กลุ่มที ่1 เป็นกลุ่มทีใ่ห้ผลตอบแทนเฉลีย่สูง แต่ก็มคีวามเสีย่งสูงด้วยเช่นกัน ลกัษณะเด่นของหุ้นกลุ่มนี้คอืม ี
ผลตอบแทนเฉลีย่มากทีสุ่ด และมคี่า Sharpe ratio มากทีสุ่ด ซึง่การทีค่่า Sharpe ratio สูงแสดงให้เห็นถงึวา่
กลุ่มหลกัทรพัย์นี้ ให้ผลตอบแทนต่อ 1 หน่วยความเสีย่งมากทีสุ่ด หรอือาจจะกล่าวไดว้่าได้ผลตอบแทนคุม่คา่
กับการทีน่ักลงทุนยอมรบัความเสีย่งมากทีสุ่ด โดยหุ้นในกลุม่นี้มาจาก 3 กลุ่มอุตสาหกรรม คอืบรกิาร เกษตร
และอุตสาหกรรมอาหาร และธุรกจิการเงนิ กลุ่มอุตสาหกรรมละ 1 ตวั 

3. กลุ่มที ่2 เป็นกลุ่มทีใ่ห้ผลตอบแทนเฉลีย่รองลงมาจากกลุ่มที ่1 แต่ก็ยงัเป็นกลุ่มทีใ่ห้ผลตอบแทนเฉลีย่สูง แต่
ความเสีย่งก็น้อยลงกวา่กลุ่มที ่1 เม ือ่พจิารณาค่า Sharpe ratio แล้วจะเห็นว่ามคีา่น้อยกว่ากลุ่มที ่1 โดยหุ้นใน
กลุ่มนี้มาจาก 4 กลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มอุตสาหกรรมทีม่ากทีสุ่ดคอืทรพัยากร จ านวน 5 ตวั รองลงมาคอืธรุกจิ
การเงนิ 4 ตวั ธุรกิจการเงนิกบัเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร อย่างละ 3 ตวั 

4. กลุ่มที ่3 เป็นกลุ่มทีใ่ห้ผลตอบเฉลีย่แทนรองลงมาจากกลุ่มที ่1 และกลุ่มที ่2 แต่มคีวามเสีย่งใกล้เคยีงกบักลุม่
ที ่2 เม ือ่พจิารณาค่า Sharpe ratio แล้วจะเห็นว่ามคี่าน้อยกวา่กลุ่มที ่2 มาก ส าหรบันักลงทุนทีม่เีหตุผลแลว้
ถ้าการลงทุนทีม่คีวามเสีย่งเท่าๆกันก็จะเลอืกการลงทุนทีใ่ห้ผลตอบแทนทีสู่งกวา่ ดงันัน้การลงทุนในหุ้นกลุม่ที ่
2 จงึน่าสนใจส าหรบันักลงทุนมากกวา่กลุม่ที ่3 โดยหุ้นในกลุ่มนี้มาจาก 7 กลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มอุตสาหกรรม
ทีม่ากทีสุ่ดม ี2 กลุ่มอุตสาหกรรม คอืทรพัยากร และเทคโนโลย ีอย่างละ 4 ตวั รองลงมาคอืบรกิาร 3 ตวั ส่วน



วารสารระบบสารสนเทศด้านธุรกิจ (JISB) ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – เมษายน 2564 หน้า 20 

 

 

ทีเ่หลอืคอืธุรกิจการเงนิ สนิค้าอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร และอสงัหารมิทรพัย์และการ
ก่อสร้าง อย่างละ 1 ตวั 

5. กลุ่มที ่4 เป็นกลุ่มทีใ่ห้ผลตอบแทนเฉลีย่น้อยกวา่กลุม่ที ่3 แต่ก็มคีวามเสีย่งน้อยกวา่กลุ่มที ่3 ด้วยเช่นกนั แต่
เม ื่อพ ิจารณาค่า Sharpe ratio แล้วจะเห็นว่ามคี่าใกล้เคยีงกับกลุ่มที ่3  โดยหุ้นในกลุ่มนี้ มาจาก 5 กลุ่ม
อุตสาหกรรม กลุ่มอุตสาหกรรมทีม่ากทีสุ่ดม ี2 กลุ่มอุตสาหกรรม คอือสงัหารมิทรพัย์และการก่อสร้าง และ
บรกิาร อย่างละ 5 ตวั รองลงมาคอืเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 3 ตวั ส่วนทรพัยากร และธุรกิจการเงนิ 
อย่างละ 2 ตวั 

6. กลุ่มที ่5 เป็นกลุ่มทีใ่ห้ผลตอบแทนเฉลีย่ใกล้เคยีงกับผลตอบแทนแบบทีไ่ม่มคีวามเสีย่งในการลงทุน โดยเป็น
กลุ่มที่มคีวามเสี่ยงน้อยกว่าทุกกลุ่ม โดยม ีค่า Sharpe ratio ใกล้เคยีง 0 โดยหุ้นในกลุ่มนี้มาจาก 6 กลุ่ม
อุตสาหกรรม กลุ่มอุตสาหกรรมทีม่ากทีสุ่ดม ี2 กลุ่มอุตสาหกรรม คอืธุรกิจการเงนิ และบรกิาร อย่างละ 5 ตวั 
รองลงมาคอือสงัหารมิทรพัย์และก่อสร้าง 4 ตวั ทรพัยากร 3 ตวั ส่วนเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร และ
เทคโนโลย ีอย่างละ 2 ตวั 

7. กลุ่มที ่6 เป็นกลุ่มทีผ่ลตอบแทนเฉลีย่ตดิลบ และมคีวามเสีย่งใกล้เคยีงกบั SET100 ในกรณทีีล่งทุนในหุ้นดว้ย
น ้าหนักเท่าๆกันหรอืก าหนดน ้าหนักแบบสุ่ม โดยหุ้นในกลุ่มนี้มาจาก 5 กลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มอุตสาหกรรมที่
มากที่สุดคอืบรกิาร อย่างละ 5 ต ัว รองลงมาม ี2 กลุ่มอุตสาหกรรมคอือสงัหาร ิมทรพัย์และก่อสร้าง และ
ทรพัยากร อย่างละ 3 ตวั ส่วนเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร และเทคโนโลย ีอย่างละ 1 ตวั 

8. กลุ่มที ่7 เป็นกลุ่มทีผ่ลตอบแทนเฉลีย่ตดิลบเช่นเดยีวกบักลุม่ที ่6 แต่มคีวามเสีย่งน้อยกวา่เล็กน้อย โดยหุ้นใน
กลุ่มนี้ มาจาก 4 กลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มอุตสาหกรรมทีม่ากทีสุ่ดคอืทรพัยากร 6 ต ัว  รองลงมาม ี 2 กลุ่ม
อุตสาหกรรมคอือสงัหารมิทรพัย์และก่อสร้าง และธรุกจิการเงนิ 3 ตวั ส่วนบรกิารม ี2 ตวั 

9. กลุ่มที ่8 เป็นกลุ่มทีผ่ลตอบแทนเฉลีย่ตดิลบมาก และมคีวามเสีย่งสูงมากเช่นกัน โดยหุ้นในกลุ่มนี้มาจาก 3 
กลุ่มอุตสาหกรรม คอืบรกิาร ทรพัยากร และอสงัหารมิทรพัย์และก่อสร้าง กลุ่มอุตสาหกรรมละ 1 ตวั 

 
เนื่องจากกลุ่มที่ 6, 7 และ 8 เป็นกลุ่มที่มคี่า Sharpe ratio ต ิดลบ ซึ่งโดยปกตจิะไม่แนะน าให้ลงทุน เพราะ

ผลตอบแทนแบบทีไ่ม่มคีวามเสีย่งในการลงทุนให้ผลตอบแทนทีด่กีวา่ ดงันัน้จงึควรลงทุนทีใ่ห้ผลตอบแทนแบบทีไ่มม่ ี
ความเสีย่งในการลงทุนจะดกีว่า 

จากผลการวจิยัพบว่าการแบ่งกลุ่มข้อมูลแบบเคมนีสามารถน ามาใช้ในการสร้างกลุ่มหลกัทรพัย์ที่มคีณุลกัษณะที่
แตกต่างกันไม่ว่าจะพจิารณาจากเส้นโค้งกลุ่มหลกัทรพัย์ทีม่ปีระสทิธภิาพ การลงทุนทีก่ าหนดน ้าหนักการลงทุนในหุ้น
แต่ละตวัเท่าๆ กัน หรอืการลงทุนแบบสุ่มน ้าหนักการลงทุนในหุ้นแต่ละตวั ดงันัน้นักลงทุนรายย่อยสามารถน าการ
แบ่งกลุ่มข้อมูลแบบเคมนีมาใช้เพ ือ่คดักรองหุ้นในการสรา้งกลุม่หลกัทรพัย์ตามลกัษณะทีต่นเองตอ้งการได้ รวมถงึขจดั
หุ้นทีไ่ม่พงึประสงคค์อืให้ผลตอบแทนตดิลบออกไปได ้
 
4.3 วิเคราะห์กลุ่มหลกัทรพัย์ทีเ่หมาะสมที่สุดตามระดบัการยอมรบัความเสี่ยงของนักลงทุน 

จากผลการแบ่งกลุ่มข้างตน้ กลุ่มทีจ่ะน ามาพจิารณาเพือ่แนะน าในการสร้างกลุม่หลกัทรพัย์จะม ี5 กลุ่มคอื กลุม่ที ่1 
ถงึกลุ่มที ่5 ส่วนกลุ่มที ่6 ถงึกลุ่มที ่8 จะไม่แนะน าให้น ามาสร้างกลุ่มหลกัทรพัย์ เพราะผลตอบแทนแบบทีไ่ม่มคีวาม
เสีย่งในการลงทุนให้ผลตอบแทนทีด่กีว่า โดยผู้วจิยัจะแบ่งระดบัการยอมรบัความเสีย่งของนักลงทุนเป็น 4 ระดบั ไดแ้ก่ 
มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง และน้อย ดงันี้ 

(1) นักลงทุนทีม่รีะดบัการยอมรบัความเสีย่งไดม้ากทีสุ่ด จะแนะน าให้เลอืกลงทุนในหุ้นกลุ่มที ่1 ซ ึง่เป็นกลุ่มทีน่กั
ลงทุนจะได้ผลตอบแทนเฉลีย่สูงทีสุ่ด และเป็นกลุ่มทีม่คี่า Sharpe ratio สูงทีสุ่ด โดยหุ้นในกลุ่มนี้จะมคี่า 
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Sharpe ratio ใกล้เคยีงคา่ Sharpe ratio ทีสู่งทีสุ่ดเม ือ่พจิารณาจากหุ้นทัง้หมดใน SET100 แต่หุ้นกลุ่มท ี1 จะ
พจิารณาหุ้นเพยีง 3 ตวัเท่านัน้ 

(2) นักลงทุนทีย่อมรบัความเสีย่งไดม้าก จะเห็นวา่กลุ่มที ่2 และกลุ่มที ่3 มคีวามเสีย่งใกล้เคยีงกนั แต่กลุ่มที ่2 ให้
ผลตอบแทนเฉลีย่เฉล ีย่ทีสู่งกว่า จงึแนะน าให้ลงทุนในหุ้นกลุ่มที ่2 ซ ึง่เป็นกลุ่มทีม่คีวามเสีย่งรองลงมาจาก
กลุ่มที ่1 แต่ยงัให้ผลตอบแทนเฉลีย่ทีสู่ง และเป็นกลุ่มทีม่คีา่ Sharpe ratio ในระดบัทีสู่ง 

(3) นักลงทุนทีย่อมรบัความเสีย่งได้ปานกลางจะแนะน าให้ลงทุนในหุ้นกลุ่มที ่4 เน่ืองจากเป็นกลุ่มทีม่คีวามเสีย่ง
น้อยกว่ากลุ่มที ่2 แต่ยงัให้ผลตอบแทนเฉลีย่ดกีว่าผลตอบแทนแบบทีไ่ม่มคีวามเสี่ยงในการลงทุนอยู่มาก
พอสมควร  

(4) นักลงทุนทีย่อมรบัความเสีย่งไดน้้อยจะแนะน าให้ลงทุนในหุ้นกลุ่มที ่5 เพราะเป็นกลุ่มทีม่คีวามเสีย่งน้อยทีสุ่ด 
และมคีวามเสีย่งใกล้เคยีงกบัการพจิารณาหุ้นทัง้หมดจาก SET100 ในกรณทีีต่้องการความเสีย่งต ่าทีสุ่ด แตม่ ี
หุ้นทีต่้องพจิารณาส าหรบัการลงทุนน้อยกวา่คอืพจิารณาหุ้นเพยีง 21 ตวั  

 
5. สรปุผลการวิจยั 
5.1 อภิปรายผลการวิจยั 

ผู้วจิยัได้ท าการแบ่งกลุ่มหุ้นใน SET100 ด้วยการแบ่งกลุ่มข้อมูลแบบเคมนี พบว่าจ านวนกลุ่มทีเ่หมาะสมทีสุ่ดใน
ทีน่ี้คอื 8 กลุ่ม (ค่า K เท่ากับ 8) โดยแบ่งกลุ่มตามผลตอบแทนในอดตีของหุ้นแต่ละตวักบัส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของ
ผลตอบแทน พบว่าแต่ละกลุ่มทีแ่บ่งจะมคีุณลกัษณะทีแ่ตกตา่งกัน ซึง่นักลงทุนสามารถน าหุ้นแต่ละกลุ่มมาสร้างกลุม่
หลกัทรพัย์ทีแ่ตกต่างกันตามระดบัการยอมรบัความเสีย่งของนกัลงทุนแตล่ะคนทีแ่ตกตา่งกนัได้  

จากการวจิยัพบว่ากลุ่มที่แบ่งด้วยวธิกีารแบ่งกลุ่มข้อมูลแบบเคมนีไม่ได้เหมาะสมส าหรบัการลงทุนทุกกลุ่ม 
เน่ืองจากเป็นกลุ่มทีม่คี่า Sharpe ratio ตดิลบ แสดงให้เห็นว่าผลตอบแทนแบบทีไ่ม่มคีวามเสีย่งในการลงทุน เป็น
ทางเลอืกทีก่ว่าลงทุนในหุ้นเหล่านัน้ จงึเป็นการคดักรองหุ้นในขัน้แรกส าหรบัพจิารณาเลอืกหุ้นในการลงทุน นอกจากนี้
ผลผลการวจิยัยงัแบ่งระดบัการยอมรบัความเสีย่งออกเป็น 4 ระดบั ได้แก่ น้อย ปานกลาง มาก และมากทีสุ่ด นักลงทุน
ทีย่อมรบัความเสีย่งมากทีสุ่ด จะแนะน าให้เลอืกหุ้นจากกลุ่มที ่ 1 (ได้แก่หุ้นของ DOHOME, RBF และ TQM) เม ือ่
พจิารณากลุ่มทีแ่บ่งดว้ยวธิกีารแบ่งกลุม่ข้อมูลแบบเคมนีพบวา่มกีลุ่มทีม่คีวามเสีย่งทีใ่กลเ้คยีงกนัคอืกลุม่ที ่2 (ได้แก่หุ้น
ของ  BGRIM, CBG, CKP, COM7 , GLOBAL, GPSC, GULF, JMT, KTC, MEGA, MTC, OSP, SGP, STA และ 
THANI) และกลุ่มที่ 3 (ได้แก่หุ้นของ DTAC, EA, ESSO, HANA, IVL, JAS, KCE, ORI, PLANB, PRM, PTG, RS, 
SAWAD, SUPER และ TKN) แต่กลุ่มที ่2 ให้ผลตอบแทนเฉลีย่ทีสู่งกว่า จงึแนะน านักลงทุนให้เลอืกลงทุนในหุ้นจาก
กลุ่มที ่2 ส าหรบันักลงทุนทีย่อมรบัความเสีย่งได้มาก นักลงทุนทีย่อมรบัความเสีย่งได้ปานกลางจะแนะน าให้เลอืกหุ้น
จากกลุ่มที ่4 (ได้แก่หุ้นของ AEONTS, AMATA, AP, BCH, BCPG, BJC, CHG, CPF, CPN, GFPT, HMPRO, PTT, 
TISCO, TOA, TVO, VGI และ WHA) และนักลงทุนทีย่อมรบัความเสีย่งไดน้้อยแนะน าให้เลอืกหุ้นจากกลุ่มที ่5 (ไดแ้ก่
หุ้นของ ADVANC, AOT, BBL, BDMS, BEM, BTS, CPALL, EGCO, INTUCH, KKP, KTB, LH, QH, RATCH, SCC, 
SPALI, TCAP, TISCO, TTW, TU และ TVO) 
5.2 การประยุกต์ใช้งานวิจยัในเชิงธุรกิจ 

นักลงทุนสามารถใช้ขัน้ตอนในการสร้างกลุ่มหลกัทรพัย์จากหุ้นในกลุ่มทีเ่ลอืกจากงานวจิยันี้ เป็นแนวทางในการ
เลอืกหุ้นเพ ือ่การลงทุนตามระดบัการยอมรบัความเสีย่งของตนเองได ้โดยขัน้ตอนในการสร้างกลุม่หลกัทรพัย์นี้ จะช่วย
คดัเลอืกหุ้นให้นักลงทุนเพือ่ตดิตามข้อมูล โดยไม่จ าเป็นต้องพจิารณาหุ้นทัง้หมดในตลาดหลกัทรพัย์ แต่ยงัสามารถ
สร้างกลุ่มหลกัทรพัย์ทีม่คีวามเสีย่งในระดบัทีน่ักลงทุนยอมรบัได ้โดยให้ผลตอบแทนเฉลีย่เหมาะสมเพือ่ชดเชยกับความ
เสีย่งทีน่ักลงทุนยอมรบัมากขึ้น 
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5.3 ข้อจ ากดัและวิจยัในอนาคต 
งานวจิยันี้ ไม่ได้น าหุ้นทีเ่ข้ามาซื้อขายในตลาดหลกัทรพัย์ไม่นานมาวเิคราะห์ ตวัอย่างหุ้นดงักล่าว ได้แก่ AWC, 

BGRIM, CRC DOHOME, GULF, OSP, PRM, RBF และ TQM เน่ืองจากข้อมูลทีม่อีาจจะยงัไม่สะท้อนคุณสมบัต ิที่
แท้จรงิของหุ้นนัน้ๆ นอกจากนี้ ในช่วงต้นปี 2563 เป็นช่วงทีร่าคาหุ้นในตลาดหลกัทรพัย์ราคาต า่ผดิปกต ิเน่ืองจากการ
ระบาดของโรค COVID-19 ซึง่เป็นเหตุการณ์ไม่คาดฝัน (Shock) โดยภูมฐิาน รงัคกูลนุวฒัน์ (2556) กล่าววา่เหตกุารณ์
ไม่คาดฝันในอนุกรมเวลาเป็นสาเหตุท าให้เกดิความเสีย่งจากเหตุการณ์ไม่ปกต ิ(Irregular fluctuation) ทีส่่งผลให้ราคา
หุ้นทีเ่ป็นอนุกรมเวลามคี่าทีผ่ดิปกตไิปจากรูปแบบทีเ่คยเป็น 

งานวจิยันี้ไม่ได้น าเสนอวธิกีารก าหนดสดัส่วนทีเ่หมาะสมทีสุ่ด ภายใต้ข้อจ ากัดในทางปฏบิตั ิ เช่น การก าหนด
จ านวนหุ้นทีม่ใีนกลุ่มหลกัทรพัย์ (Boundary constraints) การก าหนดสดัส่วนการถอืหุ้นแต่ละตวัในกลุ่มหลกัทรพัย์ 
(Cardinality constraints) การพจิารณาต้นทุนการท าธุรกรรม (Transaction costs) รวมถงึจ านวนหน่วยขัน้ต า่ในการท า
ธุรกรรม (Transaction lots) ซ ึง่การเพิม่ข้อจ ากดัในทางปฎบิตัเิข้าไปจะท าให้ปัญหาการสรา้งกลุ่มหลกัทรพัย์ทีเ่หมาะสม
ทีสุ่ดมคีวามซบัซ้อนของปัญหามากขึ้น จงึเป็นหวัข้อทีน่่าสนใจทีผู่้วจิยัจะท าวจิยัตอ่ในอนาคต  
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BCPG บริษัท บีซีพีจี จ ากัด (มหาชน) ทรัพยากร พลงังานและสาธารณูปโภค 
BJC บริษัท เบอร์ลี ่ยุคเกอร์ จ ากัด (มหาชน) บริการ พาณิชย์ 
CHG บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากัด (มหาชน) บริการ การแพทย์ 
CPF บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร อาหารและเครื่องดื่ม 
CPN บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ ากัด (มหาชน) อสังหาริมทรัพย์และก่อสรา้ง พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
GFPT บริษัท จีเอฟพีท ีจ ากัด (มหาชน) เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ธุรกิจการเกษตร 
HMPRO บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) บริการ พาณิชย์ 
PTT บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ทรัพยากร พลงังานและสาธารณูปโภค 
TISCO บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ธุรกิจการเงิน ธนาคาร 
TOA บริษัท ทโีอเอ เพ้นท ์(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) อสังหาริมทรัพย์และก่อสรา้ง วัสดุก่อสร้าง 
TVO บริษัท น ้ามันพืชไทย จ ากัด (มหาชน) เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร อาหารและเครื่องดื่ม 
VGI บริษัท วีจีไอ จ ากัด (มหาชน) บริการ สื่อและสิ่งพิมพ์ 
WHA บริษัท ดับบลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากัด (มหาชน) อสังหาริมทรัพย์และก่อสรา้ง พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

กลุ่มที่ 5 
ตัวย่อ ช่ือบริษัท กลุ่มอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจ 

ADVANC บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) เทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 
AOT บริษัท ทา่อากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) บริการ ขนส่งและโลจิสติกส์ 
BBL ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ธุรกิจการเงิน ธนาคาร 
BDMS บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากัด(มหาชน) บริการ การแพทย์ 
BEM บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) บริการ ขนส่งและโลจิสติกส์ 
BTS บริษัท บีทเีอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ ากัด (มหาชน) บริการ ขนส่งและโลจิสติกส์ 
CPALL บริษัท ซีพี ออลล ์จ ากัด (มหาชน) บริการ พาณิชย์ 
EGCO บริษัท ผลติไฟฟ้า จ ากัด (มหาชน) ทรัพยากร พลงังานและสาธารณูปโภค 
INTUCH บริษัท อินทชั โฮลดิ้งส์ จ ากัด (มหาชน) เทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและการ 
KKP ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จ ากัด (มหาชน) ธุรกิจการเงิน ธนาคาร 
KTB ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ธุรกิจการเงิน ธนาคาร 
LH บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) อสังหาริมทรัพย์และก่อสรา้ง พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
QH บริษัท ควอลติี้เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) อสังหาริมทรัพย์และก่อสรา้ง พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
RATCH บริษัท ราช กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ทรัพยากร พลงังานและสาธารณูปโภค 
SCC บริษัท ปนูซิเมนต์ไทย จ ากัด(มหาชน) อสังหาริมทรัพย์และก่อสรา้ง วัสดุก่อสร้าง 
SPALI บริษัท ศุภาลยั จ ากัด (มหาชน) อสังหาริมทรัพย์และก่อสรา้ง พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
TCAP บริษัท ทนุธนชาต จ ากัด (มหาชน) ธุรกิจการเงิน ธนาคาร 
TISCO บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ธุรกิจการเงิน ธนาคาร 
TTW บริษัท ททีดีับบลวิ จ ากัด (มหาชน) ทรัพยากร พลงังานและสาธารณูปโภค 
TU บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร อาหารและเครื่องดื่ม 
TVO บริษัท น ้ามันพืชไทย จ ากัด (มหาชน) เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร อาหารและเครื่องดื่ม 

กลุ่มที่ 6 
ตัวย่อ ช่ือบริษัท กลุ่มอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจ 
AAV บริษัท เอเชีย เอวิเอชัน่ จ ากัด (มหาชน) บริการ ขนส่งและโลจิสติกส์ 
BANPU บริษัท บ้านป ูจ ากัด (มหาชน) ทรัพยากร พลงังานและสาธารณูปโภค 
BEC บริษัท บีอีซี เวิลด์ จ ากัด (มหาชน) บริการ สื่อและสิ่งพิมพ์ 
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CENTEL บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากัด (มหาชน) บริการ การทอ่งเทีย่วและสันทนาการ 
EPG บริษัท อีสเทริ์นโพลเีมอร์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) อสังหาริมทรัพย์และก่อสรา้ง วัสดุก่อสร้าง 
ERW บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) บริการ การทอ่งเทีย่วและสันทนาการ 
MINT บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากัด (มหาชน) เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร อาหารและเครื่องดื่ม 
SPRC บริษัท สตาร์ ปิโตรเลยีม รีไฟน์น่ิง จ ากัด (มหาชน) ทรัพยากร พลงังานและสาธารณูปโภค 

STEC 
บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรคัชัน่ จ ากัด
(มหาชน) อสังหาริมทรัพย์และก่อสรา้ง บริการรับเหมาก่อสรา้ง 

TASCO บริษัท ทปิโก้แอสฟัลท ์จ ากัด (มหาชน) อสังหาริมทรัพย์และก่อสรา้ง วัสดุก่อสร้าง 
TOP บริษัท ไทยออยล ์จ ากัด (มหาชน) ทรัพยากร พลงังานและสาธารณูปโภค 
TRUE บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ากัด (มหาชน) เทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 

กลุ่มที่ 7 
ตัวย่อ ช่ือบริษัท กลุ่มอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจ 
BCP บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จ ากัด (มหาชน) ทรัพยากร พลงังานและสาธารณูปโภค 
BH บริษัท โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ จ ากัด (มหาชน) บริการ การแพทย์ 
BPP บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) ทรัพยากร พลงังานและสาธารณูปโภค 
CK บริษัท ช.การช่าง จ ากัด (มหาชน) อสังหาริมทรัพย์และกอ่สรา้ง บริการรับเหมาก่อสรา้ง 
GUNKUL บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด (มหาชน) ทรัพยากร พลงังานและสาธารณูปโภค 
IRPC บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) ทรัพยากร พลงังานและสาธารณูปโภค 
KBANK ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ธุรกิจการเงิน ธนาคาร 
MAJOR บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ากัด (มหาชน) บริการ สื่อและสิ่งพิมพ์ 
PSH บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) อสังหาริมทรัพย์และกอ่สรา้ง พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
SCB ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ธุรกิจการเงิน ธนาคาร 
SIRI บริษัท แสนสิริ จ ากัด (มหาชน) อสังหาริมทรัพย์และกอ่สรา้ง พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
TMB ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) ธุรกิจการเงิน ธนาคาร 
TPIPP บริษัท ทพีีไอ โพลนี เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) ทรัพยากร พลงังานและสาธารณูปโภค 

WHAUP 
บริษัท ดับบลวิเอชเอ ยูทลิติี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จ ากัด 
(มหาชน) ทรัพยากร พลงังานและสาธารณูปโภค 

กลุ่มที่ 8 
ตัวย่อ ช่ือบริษัท กลุ่มอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจ 
ACE บริษัท แอ๊บโซลทู คลนี เอ็นเนอร์จ้ี จ ากัด (มหาชน) ทรัพยากร พลงังานและสาธารณูปโภค 
AWC บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จ ากัด (มหาชน) อสังหาริมทรัพย์และกอ่สรา้ง พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
CRC บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชัน่ จ ากัด (มหาชน) บริการ พาณิชย์ 
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การวิเคราะหข้์อมูลการยืม-คืนหนังสือจากห้องสมุด เพ่ือการวางแผนและการศกึษา
ความต้องการของผู้ใช้บริการห้องสมุดในอนาคต โดยใช้เทคนิคการท าภาพนิทศัน์

ข้อมูลและเทคนิคการพยากรณ์ 
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บทคดัย่อ 

งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค์ในการวเิคราะห์ข้อมูลการยมื-คนืหนังสอืจากห้องสมุด เพ ือ่การวางแผนและการศึกษา
ความต้องการของผู้ใช้บรกิารห้องสมุดในอนาคต โดยคณะผู้วจิยัได้ใช้ข้อมูลการยมื -คนืหนังสอืจากห้องสมุดของ
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา เชยีงใหม่ ในช่วงปี 2558 จนถงึ ปี 2562 จ านวนทัง้หมด 177,895 รายการ 
ซึง่ประกอบด้วยข้อมูลพ ื้นฐาน คอื ประเภทผู้ยมื คณะวชิา สาขาวชิา รหสัหนังสอื ชือ่หนังสอื ประเภทหนังสอื หมวดหมู่
หนังสอื หมวดหมู่ย่อยหนังสอื วนัทีย่มื และวนัทีค่นื โดยคณะผู้วจิยัได้น าข้อมูลทัง้หมดมาสร้างภาพนิทศัน์ข้อมูลใน
รูปแบบของกราฟ แผนภูม ิเพ ือ่สรุปและแสดงผลข้อมลูทางสถติขิองข้อมูลการยมื-คนืหนังสอืแยกตามประเภทต่างๆ น า
ข้อมูลการยมื-คนืหนังสอืทีไ่ด้จากการสร้างภาพนิทศัน์ข้อมูลมาประมวลผลดว้ยเทคนิคการพยากรณ์ 2 เทคนิค ไดแ้ก่ 
การพยากรณ์โดยเทคนิคหาค่าเฉล ีย่เคล ือ่นทีอ่ย่างง่าย และการพยากรณ์โดยเทคนิคเอ็กซ์โพเนนเชยีลแบบปรบัเรยีบ 
เพือ่พยากรณ์ว่าหนังสอืในแต่ละหมวดหมู่ของคณะวชิาในสามอนัดบัแรกทีม่กีารยมื-คนืหนังสอืมากทีสุ่ดจะถกูยมืเป็น
จ านวนกี่รายการในอนาคต เม ือ่เปรยีบเทยีบประสทิธภิาพและค่าความคลาดเคลือ่นของการพยากรณ์จากทัง้ 2 เทคนคิ 
ผลการศึกษาพบว่าการพยากรณ์โดยเทคนิคหาค่าเฉล ีย่เคล ือ่นทีอ่ย่างง่าย เป็นเทคนิคทีใ่ห้ความแม่นย าและมคี่าความ
คลาดเคลือ่นน้อยกว่าการพยากรณ์โดยเทคนิคเอ็กซโ์พเนนเชยีลแบบปรบัเรยีบ 
 
ค าส  าคัญ: ภาพนิทศัน์ข้อมูล; เทคนิคการพยากรณ์; ความต้องการของผูใ้ช้บรกิารห้องสมุด  
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Abstract 

The objectives of this research were to analyze borrowing -returning books from the library to plan and 
study the needs of library users in the future. The researcher used the data of borrowing-returning books from 
the library of Rajamangala University of Technology Lanna, Chiang Mai from 2015 until 2019 with a total of 
177 ,895 books.  It combined with Borrower Type, Faculty, Branch, Book Code, Book Title, Book Type, Book 
Category, Book Subcategory, Loan Date and Return Date .  Data were collected to creating data visualization 
in the graph/chart form to conclude and display the statistical data of the borrowing- returning books classified 
by various categories. Afterwards, the data of borrowing – returning books from data visualization were analyzed 
by two Forecasting Technique (Simple Moving Average and Exponential Smoothing). Moreover, the researcher 
also compared between efficacy and forecast errors from theses 2 techniques .  The findings revealed that 
Simple Moving Average was more accurate and had statistical error less than Exponential Smoothing 
significantly. 

 
Keywords: Data visualization; Forecast; Need of library users 
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1. บทน า 
1.1 ความส าคญัและท่ีมีของปัญหาการวิจยั 

ในศตวรรษที ่21 เป็นศตวรรษของการเปลีย่นแปลงในด้านต่างๆ ทัง้ด้านเทคโนโลย ีด้านสงัคม ด้านเศรษฐกจิ ดา้น
การเมอืงการปกครอง และดา้นการศกึษา ซึง่การเปลีย่นแปลงในด้านต่างๆ เหล่าน้ีเกิดขึ้นอย่างรวดเรว็และยากทีจ่ะคาด
เดาได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปในอนาคตโดยเฉพาะในด้านการศึกษา ในศตวรร ษที ่21 นี้  การเปลีย่นแปลงด้าน
การศึกษาได้เข้ามามบีทบาทอย่างมากในชวีติประจ าวนั  โดยเฉพาะในกลุ่มนักเรยีนนักศกึษาทีจ่ะต้องมกีารปรบัตวัใน
การเรยีนรู้ส ิง่ใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เช่น ทกัษะในการเรยีนรูแ้บบน าตวัเอง (Self-directed learning) การมทีกัษะด้านการ
ค ิดเชิงวพิากษ์ (Critical thinking) การมคีวามรู้รอบด้าน เป็นต้น ด ังนัน้แหล่งข้อมูลในการค้นหาความรู้หลกัๆ ใน
ปัจจุบนัก็คอื อนิเทอร์เน็ต และยงัมแีหล่งข้อมูลทีส่ าคญัอกีแห่งหนึ่งคอื ห้องสมุดซึง่สามารถเป็นแหล่งข้อมูลส าหร ับ
การศึกษาหาความรู้ในด้านต่างๆ ให้กับนักศึกษา บุคลากร หรอืกลุ่มวยัท างานได้เป็นอย่างด ี เช่น หนังสอื วารสาร 
หนังสอืพมิพ์ และบรกิารต่างๆ เป็นต้น ในปัจจุบนัห้องสมุดมหีน้าทีใ่นการบรหิารจดัการและจดัเก็บรวบรวมข้อมูลการ
ยมื-คนืหนังสอืของผู้ทีม่าใช้บรกิาร รวมถงึเคร ือ่งมอืทีใ่ช้ในการคน้หาและด าเนินการให้บรกิารแก่ผูม้าใช้บรกิารห้องสมดุ
เพือ่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยวตัถุประสงค์หลกัทัว่ไปของห้องสมุดจะประกอบไปด้วย 5 ประการ คอื เพ ือ่การศึกษา 
เพือ่ให้ความรู้และข่าวสาร เพือ่ใช้ในการค้นควา้ เพ ือ่จรรโลงใจมนุษย์ และเพือ่นันทนาการ และยงัเป็นส่วนหนึ่งในการ
ส่งเสรมิการเรยีนการสอนของสถาบนัการศึกษาในปัจจุบนัโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรยีนสามารถศึกษาและค้นคว้าหาความรู้
ต่างๆ ด้วยตวัเอง (ไพฑูรย์ สนิลารตัน์, 2557) โดยกล่าวว่า การเรยีนการสอนในระดบัอุดมศึกษาเป็นการศึกษาเพือ่
สร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ทีผู่้เรยีนจะต้องท าการศกึษาค้นควา้หาความรูด้้วยตวัเองมากกวา่ทีจ่ะเรยีนรู้รบัส ิง่ตา่งๆ ภายใน
ห้องเรยีนเพยีงอย่างเดยีว ซึง่สอดคล้องกับศตวรรษที ่21 ทีผู่้เรยีนจะต้องมทีกัษะในการเรยีนรู้แบบน าตวัเองเป็นหลกั 

ด้วยเหตุนี้การให้บรกิารของห้องสมุดจงึมคีวามจ าเป็นและมบีทบาทส าคญัมากในการศึกษาปัจจุบนั ซ ึง่ห้องสมดุ
เป็นแหล่งเรยีนรู้ทีส่ามารถเข้าถงึได้โดยง่ายและสามารถเข้าถงึได้ทุกเพศและทุกวยั การทีห้่องสมุดให้บรกิารตรงตาม
ความต้องการของผูม้าใช้บรกิารมากขึ้นเท่าใดผู้ใช้บรกิารก็จะเข้ามาใช้บรกิารมากขึ้นเท่านัน้ เช่น มหีนังสอืเพยีงพอตอ่
ความต้องการของผูใ้ช้บรกิาร มหีนังสอืทีเ่หมาะสมและทนัสมยัตามความตอ้งการของผูใ้ช้บรกิาร และมสี ิง่อ านวยความ
สะดวกทีพ่ร้อมส าหรบัการให้บรกิาร เป็นต้น 

ดงันัน้ การวางแผนหรอืการศึกษาความต้องการของผู้ใ ช้บรกิารห้องสมุดจงึเป็นประโยชน์ต่อผู้ให้บรกิาร และ
ผู้ใช้บรกิาร เช่น ผู้ให้บรกิารสามารถทราบข้อมูลในอดตีวา่หนังสอืประเภทหรอืหมวดหมู่ใดถูกยมืไปมากทีสุ่ด นักศกึษา
หรอืบุคลากรในคณะวชิาหรอืสาขาวชิาใดมาใช้บรกิารห้องสมุดมากทีสุ่ด รวมถงึการใช้เทคนิคการพยากรณ์มาท านาย
ว่าในอนาคตหนังสอืประเภทหรอืหมวดหมู่ใดจะถูกยมืมากทีสุ่ด เพ ือ่ท าให้สามารถวางแผนและทราบข้อมูลความ
ต้องการของผู้ใช้บรกิารว่าควรจะจดัซื้อหนังสอืประเภทหร ือหมวดหมู่ใดบ้าง เพ ือ่ให้เพยีงพอต่อความต้องการของ
ผู้ใช้บรกิารในอนาคตได้มากทีสุ่ด (อภยิศ เหรยีญวพิฒัน์, 2563) คณะผู้วจิยัจงึมแีนวคดิในการน าข้อมูลการยมื-คนื
หนังสอืของห้องสมุดมาวเิคราะห์ข้อมูล เพ ือ่การวางแผนและการศึกษาความตอ้งการของผู้ใช้บรกิารห้องสมุดในอนาคต 
โดยใช้เทคนิคการท าภาพนิทศัน์ข้อมูล (Data visualization) และเทคนิคการพยากรณ์ (Forecasting technique) 
1.2 วตัถปุระสงค์ของการวิจยั 

งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค์ในการวเิคราะห์ข้อมูลการยมื-คนืหนังสอืจากห้องสมุด เพ ือ่การวางแผนและการศึกษา
ความต้องการของผู้ใช้บรกิารห้องสมุดในอนาคตของห้องสมุดของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา เชยีงใหม่ 
โดยการวเิคราะห์ข้อมูลการยมื-คนืหนังสอืจากห้องสมดุนี้ ด้วยการท าภาพนิทศัน์ข้อมลูเพ ือ่วเิคราะห์ว่ามหีนังสอืประเภท
หรอืหมวดหมู่ใดทีม่สีถติกิารยมื-คนืสูง และการน าเทคนิคการพยากรณ์มาท านายวา่หนังสอืประเภทหรอืหมวดหมูใ่ดจะ
ถูกยมืมากทีสุ่ดในอนาคต  

 
 



วารสารระบบสารสนเทศด้านธุรกิจ (JISB) ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – เมษายน 2564 หน้า 29 

 

2. แนวคิดและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
จากการศึกษาแนวคดิและงานวจิยัทีเ่กี่ยวข้องกับการสรา้งภาพนิทศัน์ข้อมูลและการสร้างแบบจ าลองในการท านาย

จากเทคนิคการพยากรณ์ สามารถสรุปวธิกีารสร้างภาพนิทศัน์ข้อมูลและแบบจ าลองในการท านายทีเ่กี่ยว ข้องกับ
การศึกษาได้ดงันี้ 

ภาพนิทศัน์ข้อมูล (Data visualization) คอื เทคนิคทีใ่ช้ในการน าเสนอข้อมูลทีเ่ป็นนามธรรมหรอืทีเ่รยีกว่าข้อมูล
ดบิมาแสดงให้เป็นภาพ กราฟ แผนภูม ิเป็นต้น เพ ือ่เพ ิม่ประสทิธผิลในการตดิต่อสือ่สาร ให้เข้าใจข้อมูลไดง้่ายขึ้นและ
มองเห็นแนวโน้มของข้อมูลไดม้ากขึ้น เช่น การใช้ส ีรูปร่างหรอืสญัลกัษณ์ต่างๆ โดยเทคนิคทีใ่ช้จะแตกตา่งกนัไปขึ้นอยู่
กับชนิดของข้อมูลและลกัษณะการแสดงข้อมลู เป็นต้น (ชนาธปิ ชืน่มนัส, 2552) 

การพยากรณ์ (Forecasting) เป็นเทคนิคในการประมาณการหรอืคาดคะเนเหตุการณ์ที่ยงัไม่เกิดขึ้น โดยการ
คาดคะเนนัน้ต้องอาศัยข้อมูลในอดตีและปัจจุบนัมาเป็นข้อมูลในการวเิคราะห์เพ ือ่หาค าตอบว่าในอนาคตนัน้จะเป็น
อย่างไร (วชิยั แหวนเพชร, 2543) การพยากรณ์เป็นการคาดการณ์ความตอ้งการของลูกคา้ในตวัสนิค้าหรอืบรกิารใน
อนาคตซึง่นับเป็นกิจกรรมทีม่คีวามส าคญัในการทีจ่ะสร้างผลก าไรหรอืท าให้บรษิัทขาดทุนในการด าเนินการได้ การ
คาดการณ์ความตอ้งการของลูกคา้ล่วงหน้าช่วยให้บรษิทัก าหนดทศิทางในการด าเนินงานวา่จะผลติสนิคา้จ านวนเท่าไร 
หรอืเตรยีมบุคลากรและอุปกรณ์มากน้อยเพยีงใด หากการคาดการณ์ความตอ้งการของลูกคา้มคีวามผดิพลาดก็จะส่งผล
กระทบต่อต้นทุนและผลประกอบการของบรษิทัอนัเป็นผลจากการทีไ่ม่มสีนิคา้ให้ลูกค้าหรอืไม่สามารถให้บรกิารลกูคา้
ได้ตามทีลู่กค้าต้องการ หรอืในทางตรงกันข้ามอาจมสีนิค้าในคลงัสนิค้าหรอืมบุีคลากรและเคร ือ่งมอืเคร ือ่งใช้มากเกนิ
ความจ าเป็น (นิพนธ์ โตอนิทร,์ 2556) 

การพยากรณ์มไีด้หลายเทคนิค แต่เทคนิคทีน่ าเสนอในงานวจิยันี้ได้แก่ การพยากรณ์โดยเทคนิคหาค่าเฉล ี่ ย
เคล ือ่นทีอ่ย่างง่าย (Simple moving average หรอื SMA) การพยากรณ์โดยเทคนิคเอ็กซ์โพเนนเชยีลแบบปรบัเรยีบ 
(Exponential smoothing) และการหาความคลาดเคลือ่นของการพยากรณ์ (Measuring forecast error) โดยเทคนคิหา
ค่าเฉล ีย่เคล ือ่นทีอ่ย่างง่ายและเทคนิคเอ็กซ์โพเนนเชยีลแบบปรบัเรยีบเป็นเทคนิคการพยากรณ์ในรูปแบบของอนุกรม
เวลา (Time series method) ทีใ่ช้เฉพาะข้อมลูในอดตีของตวัแปรทีต่้องการพยากรณ์ เพ ือ่พยากรณ์คา่ของตวัแปรนัน้ใน
อนาคตและเทคนิคการพยากรณ์ในรูปแบบอนุกรมเวลาสามารถท าไดง้่ายในการน าไปใช้พยากรณ์ ดงันัน้คณะผูว้จิยัจงึ
เลอืกใช้เทคนิคการพยากรณ์ในรูปแบบของอนุกรมเวลาจ านวน 2 เทคนิค ได้แก่ การพยากรณ์โดยเทคนิคหาค่าเฉล ีย่
เคล ื่อนที่อย่างง่ายและการพยากรณ์โดยเทคนิคเอ็กซ์โพเนนเชียลแบบปรบัเรยีบ และใช้เทคนิคการหาความ
คลาดเคลือ่นของการพยากรณ์ (Measuring forecast error) เพ ือ่เปรยีบเทยีบเปอร์เซนตข์องความคลาดเคลือ่นในแตล่ะ
เทคนิค 

การพยากรณ์โดยเทคนิคหาค่าเฉล ีย่เคล ือ่นทีอ่ย่างง่าย เป็นเทคนิคการพยากรณ์ชนิดหนึ่งซ ึง่เป็นอนุกรมเวลา 
กล่าวคอื เทคนิคนี้จะน าผลรวมของข้อมูลก่อนหน้ามาหาคา่เฉล ีย่ เช่น ถ้าความต้องการสนิค้าหรอืบรกิารคงทีค่่าเฉล ีย่
เคล ือ่นที ่ในช่วง 4 เดอืนจะได้จากผลรวมความตอ้งการในช่วง 4 เดอืนทีผ่่านมา จากนัน้หารดว้ย 4 เพ ือ่หาค่าเฉล ีย่และ
ใช้ข้อมูลเดอืนที ่2-5 ในการหาค่าเฉล ีย่เคล ือ่นทีข่องเดอืนที ่6 เป็นต้น สูตรของการค านวณค่าพยากรณ์ความต้องการ
ใหม่ด้วยเทคนิคหาค่าเฉล ีย่เคล ือ่นทีอ่ย่างง่าย แสดงดงัสมการที ่1 (Heizer & Render, 2006)  
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การพยากรณ์โดยเทคนิคเอ็กซ์โพเนนเชยีลแบบปรบัเรยีบ เป็นเทคนิคการใช้ค่าเฉล ีย่เคล ือ่นทีแ่บบถ่วงน ้าหนักที่
ค่อนข้างซบัซ้อน แต่ง่ายต่อการน าไปใช้งาน เน่ืองจากเป็นเทคนิคทีใ่ช้ข้อมูลในอดตีเพือ่พยากรณ์คา่ในอนาคต โดยคา่ 
α คอืค่าน ้าหนักหรอืค่าคงทีป่รบัเรยีบ (Smoothing constant) ซ ึง่มคี่าระหว่าง 0-1 สูตรพื้นฐานของการใช้เทคนิคเอ็กซ์
โพเนนเชยีลแบบปรบัเรยีบ แสดงดงัสมการที ่2 (Heizer & Render, 2006) 
 

 
 

Heizer and Render (2006) กล่าววา่ การหาความคลาดเคลือ่นของการพยากรณ์เป็นเทคนิคทีใ่ช้เปรยีบเทยีบคา่
การพยากรณ์ของแต่ละรูปแบบว่ามคีวามคลาดเคลื่อนเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ เพ ือ่สรุปว่า การพยากรณ์มคีวามแม่นย า
เพยีงพอหรอืไม่ การวดัค่าคลาดเคลือ่นของการพยากรณ์มหีลากหลายวธิ ีโดยวธิที ีไ่ด้รบัความนิยมมอียู่ 3 วธิ ีได้แก่ 
ค่าเฉล ีย่ของค่าสมับูรณ์ของความคลาดเคลือ่น (Mean absolute deviation หรอื MAD) ค่าเฉล ีย่ของก าลงัสองของความ
คลาดเคลือ่น (Mean square error หร ือ MSE) และค่าเฉล ีย่ของค่าสัมบูรณ์ของเปอร์เซ็นต์ของความคลาดเคลือ่น 
(Mean absolute percent error หรอื MAPE) 

งานวจิยัในอดตีทีเ่กี่ยวกับการให้บรกิารยมื-คนืหนังสอืจากห้องสมุดของ ทบวงมหาวทิยาลยั (2544) และพรทพิย์     
วรกุล (2544) แสดงให้เห็นว่าปัจจยัทีส่่งผลต่อการใช้บรกิารห้องสมุด ได้แก่ (1) ตวัผู้ใช้บรกิาร เป็นผลมาจากอุปนสิยั 
ทศันคตทิีม่ตี่อห้องสมุด แรงจูงใจดา้นความต้องการทีจ่ะใช้บรกิารและประสบการณ์การเข้าใช้ห้องสมุดในอดตีทีผ่า่นมา     
(2) คุณภาพของห้องสมุด เช่น จ านวนทรพัยากรสารสนเทศทีใ่ห้บรกิาร รูปแบบของทรพัยากรสารสนเทศ ลกัษณะการ
ให้บรกิารและอาคารสถานที ่เป็นต้น และ (3) ระบบการเรยีนการสอนทีส่่งเสรมิให้ผู้เรยีนรู้จกัศกึษาคน้ควา้เพ ิม่เตมิเป็น
สิง่กระตุ้นส าคญัทีท่ าให้ผู้เรยีนเข้าใช้บรกิารของห้องสมุด นอกจากนี้ยงัมงีานวจิยัของ ภทัร์พงษ์ พงศ์ภทัรกานต์ และ
คณะ (2560) ทีน่ าเทคนิคเหมอืงข้อมูลมาคน้หาปัจจยัทีส่่งผลตอ่การให้บรกิารห้องสมดุซึง่พบว่านักศกึษาทีม่เีกรดเฉลีย่
สะสมสูงมแีนวโน้มจะเข้ามาใช้บรกิารห้องสมุดมากทีสุ่ด 

Spahr (2015) กล่าวว่า การให้บรกิารของห้องสมุดเป็นสิง่จ าเป็นมากในปัจจุบนั เม ือ่ห้องสมุดให้บรกิารตรงตาม
ความต้องการของนักศึกษามากขึ้นเท่าใดนักศึกษาจะเข้ามาใช้บรกิารมากขึ้นเท่านัน้ โดยนักศกึษาในระดบัปรญิญาตรมี ี
ความต้องการสือ่สารสนเทศมากขึ้นรวมทัง้การเข้าใช้งานระบบฐานข้อมลู เม ือ่ห้องสมุดสามารถตอบสนองความต้องการ
ของนักศึกษาได้ก็จะท าให้มผีู้เข้ามาใช้บรกิารเพิม่ขึ้น และส่งผลต่อปรมิาณรายการยมื-คนืหนังสอืจากห้องสมุดมาก
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ยิง่ขึ้นตามไปด้วย จากงานวจิยัของ Herman (2016) พบว่า การเข้าใช้บรกิารห้องสมุดของนักศึกษาในระดบัปรญิญาตร ี
ส่งผลโดยตรงต่ออตัราการคงอยู่ของนักศึกษาระดบัชัน้ปีที ่ 1 และชัน้ปีที ่ 2 ของมหาวทิยาลยั และจากงานวจิยัของ 
Murray et al. (2013) แสดงให้เห็นว่า การใช้บรกิารห้องสมดุของนักศกึษาระดบัปรญิญาตรส่ีงผลตอ่คะแนนการสอบทีด่ ี
ขึ้นมากกว่านักศึกษาทีไ่มไ่ดเ้ข้ามาใช้บรกิารห้องสมุดและท าให้อตัราการคงอยู่คงนักศกึษาดขีึ้น 

 
3. กรอบแนวคิดการวิจยั 

จากกรอบแนวคดิการวจิยัและงานวจิยัทีเ่กี่ยวข้องในการวเิคราะห์ข้อมูลการยมื-คนืหนังสอืจากห้องสมุด เพ ือ่การ
วางแผนและการศึกษาความต้องการของผู้ใช้บรกิารห้องสมุดในอนาคต โดยปัจจยัทีส่่งผลต่อปรมิาณรายการยมื -คนื
หนังสอืจากห้องสมุดมดีงัตอ่ไปนี้  ตวัแปรตน้ ได้แก่ (1) ผู้ใช้บรกิาร โดยผู้ใช้บรกิารคอืบุคลากร อาจารย์ นักศึกษา จาก
หน่วยงาน คณะวชิาหรอืสาขาวชิาของมหาวทิยาลัยที่มาใช้บรกิารยมื -คนืหนังสือจากห้องสมุด (2) คุณภาพของ
ห้องสมุด โดยคุณภาพของห้องสมุดคอื จ านวนทรพัยากรสารสนเทศทีใ่ห้บรกิาร เช่น หมวดหมู่หนังสอืหรอืหนังสอืที่
เพ ียงพอและตรงต่อความต้องการของผู้ใ ช้บรกิาร เช่น หมวดหมู่หนังสือศิลปกรรมที่ตรงต่อความต้องการของ
ผู้ใช้บรกิารทีเ่ป็นอาจารย์ นักศึกษาจากคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ หมวดหมู่หนังสอืเทคโนโลยีหร ือ
หมวดหมู่หนังสอืวทิยาศาสตร์ทีต่รงต่อความต้องการของผูใ้ช้บรกิารทีเ่ป็นอาจารย์ นักศึกษาจากคณะวศิวกรรมศาสตร์ 
เป็นต้น ดงัภาพที ่1 

 
ภาพที ่1 กรอบแนวคดิการวจิยัทีส่่งผลต่อปรมิาณรายการยมื-คนืหนังสอืจากห้องสมุด 

 
4. วิธีการวิจยั 

ในการศึกษาวจิยัคร ัง้นี้  คณะผู้วจิยัใช้เทคนิคการท าภาพนิทศัน์ข้อมูลและเทคนิคการพยากรณ์ ในการวเิคราะห์
ข้อมูลการยมื-คนืหนังสอืจากห้องสมดุ โดยมขีัน้ตอนในการด าเนินการวจิยัดงัภาพที ่2 โดยมรีายละเอยีดดงันี้  
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ภาพที ่2  ขัน้ตอนในการด าเนินการวจิยั 

 
4.1 ขัน้ตอนการรวบรวมข้อมลู (Data gathering) 

คณะผู้วจิยัได้รวบรวมข้อมูลการยมื-คนืหนังสอืจากระบบการบรหิารจดัการห้องสมุดอตัโนมตั ิ WALAI AutoLib 
Ultimate ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา เชยีงใหม่ ในช่วงปี 2552 จนถงึเดอืนสงิหาคม ปี 2563 จ านวน
ทัง้หมด 379,143 รายการ แต่คณะผู้วจิยัได้เล ือกใช้ข้อมูลการยมื-คนืหนังสอื 5 ปีย้อนหลงั ต ัง้แต่ปี 2558 –  2562 
จ านวน 177,895 รายการ เน่ืองจากเป็นข้อมูลทีใ่กล้เคยีงปัจจบุนัและไม่นานจนเกนิไป โดยตดัข้อมูลการยมื-คนืหนงัสอื
ปี 2563 ออกเน่ืองจากเป็นปีทีม่กีารระบาดของโรคโควดิ-19 ท าให้มกีารยมื-คนืหนังสอืน้อยลงและไม่เป็นปกต ิ โดย
คณะผู้วจิยัไดร้บัไฟล์ข้อมูลการยมื-คนืหนังสอืมาในรูปแบบ csv ซ ึง่ข้อมูลในแต่ละรายการประกอบดว้ย รหสัสมาชกิ ชือ่
ผู้ยมื ประเภทผู้ยมื คณะวชิา สาขาวชิา ชือ่หนังสอื รหสัหนังสอื ประเภทหนังสอื หมวดหมู่หนงัสอื หมวดหมู่ย่อยหนงัสอื 
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วนัทีย่มื และวนัทีค่นื แต่เน่ืองด้วยข้อมูลบางส่วนไมส่ามารถเปิดเผยต่อสาธารณะได้จงึไม่ไดน้ ามาใช้ในงานวจิยันี้  โดย
คณะผู้วจิยัได้น ารายละเอยีดข้อมลูการยมื-คนืหนังสอืมาด าเนนิงานวจิยัดงัตวัอย่างในตารางที ่1  

 
ตารางที ่1 ตวัอย่างข้อมูลการยมื-คนืหนังสอืทีใ่ช้ส าหรบัการด าเนินงานวจิยั 

ประเภทผูย้ืม สาขาวิชา คณะวิชา ชื่อหนังสือ ประเภทหนังสือ หมวดหมูห่นังสือ วนัท่ียืม วนัท่ีคนื 

อาจารยพ์นกังานตาม

พันธกจิ 

ชา่งโลหะ คณวิศวกรรมศาสตร ์ กลศาสตรว์ิศวกรรม 

ภาคสถติยศาสตร ์ / 

มนตร ี พิรณุเกษตร. 

หนงัสือทัว่ไป

ภาษาไทย 

เทคโนโลย ี 06/01/2555 13/01/2555 

นกัศกึษา วศ.บ

วิศวกรรม

โยธา 

คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

กลศาสตรว์ิศวกรรม 

ภาคสถติยศาสตร ์ / 

มนตร ี พิรณุเกษตร. 

หนงัสือทัว่ไป

ภาษาไทย 

ทัว่ไป 19/06/2552 26/06/2552 

 
4.2 ขัน้ตอนการสร้างภาพนิทศัน์ข้อมลู (Data visualization) 

 ขัน้ตอนการสร้างภาพนิทศัน์ข้อมูลเป็นขัน้ตอนในการน าเสนอข้อมูลทีเ่ป็นนามธรรมหร ือทีเ่ร ียกว่าข้อมูลด ิบมา
แสดงผลในรูปแบบภาพ กราฟ แผนภูม ิเพ ือ่สรุปและแสดงผลข้อมูลทางสถติขิองข้อมูลการยมื-คนืหนังสอืแยกตาม
ประเภทต่างๆ เช่น คณะวชิาหรอืสาขาวชิาทีม่าใช้บรกิารห้องสมุดมากทีสุ่ด และหนังสอืหมวดหมูใ่ดหรอืหนังสอืเลม่ใด
ถูกยมืมากทีสุ่ดในแต่ละคณะวชิาหรอืสาขาวชิา เป็นต้น โดยในขัน้ตอนน้ีจะมขีัน้ตอนของการเตรยีมข้อมูล (Data pre-
processing) เพ ือ่ให้พร้อมส าหรบัขัน้ตอนการท าภาพนิทศัน์ข้อมูล (Visualization) เช่น การลบข้อมูลบางส่วนที่ไม่
จ าเป็นในการสร้างภาพนิทศัน์ข้อมูล ไดแ้ก่ รหสัสมาชกิ ชือ่ผู้ยมื รหสัหนังสอื และในขัน้ตอนสุดท้ายเป็นขัน้ตอนของการ
สรุปผลการสร้างภาพนทิศัน์ในแตล่ะประเภท (Result analysis) 
4.3 ขัน้ตอนการพยากรณ์ (Forecasting) 

ขัน้ตอนการพยากรณ์เป็นขัน้ตอนทีค่ณะผู้วจิยัได้น าผลลพัธ์จากการใช้เทคนิคการสร้างภาพนิทศัน์ข้อมูลโดยน า
ข้อมูลรายการยมื-คนืหนังสอืจากห้องสมุดจากคณะวชิาในสามอนัดบัแรกทีม่รีายการยมื-คนืมากทีสุ่ด มาพยากรณ์โดย
ใช้เทคนิคการพยกรณ์ทัง้หมด 2 เทคนิค คอื การพยากรณ์โดยเทคนิคหาค่าเฉล ีย่เคล ือ่นทีอ่ย่างง่าย และการพยากรณ์
โดยเทคนิคเอ็กซ์โพเนนเชยีลแบบปรบัเรยีบ เพือ่พยากรณ์ข้อมูลการยมื-คนืหนังสอื เช่น การพยากรณ์ว่าในอนาคต
หนังสอืหมวดหมู่ใดหรอืหนังสมืเล่มใดจะถูกยมืมากทีสุ่ด การพยากรณ์ว่าคณะวชิาหรอืสาขาวชิาใดจะมาใช้บรกิารยมื-
คนืหนังสอืในอนาคตมากทีสุ่ด เป็นต้น ซึง่จะท าให้ผู้บรกิารสามารถวางแผนและทราบความต้องการของผู้ใช้บรกิารได้
ในขัน้ตอนน้ีจะมขีัน้ตอนของการเตรยีมข้อมลูการยมื-คนืหนังสอืแยกตามหมวดหมู่ในแต่ละปีการศกึษา จากนัน้น าข้อมลู
เข้าสู่ขัน้ตอนของการพยากรณ์ทัง้  2 เทคนิคและน าผลลพัธ์ของการพยากรณ์จากทัง้ 2 เทคนิคมาเปร ียบเทยีบ
ประสทิธภิาพและค่าความคลาดเคลือ่นของการพยากรณ์และสรุปผลการทดลอง 
4.4 ขัน้ตอนการสรุปผล (Summarize) 

ในขัน้ตอนน้ีคณะผู้วจิยัสรุปผลการวจิยัจากการวเิคราะห์ข้อมูลการยมื-คนื หนังสอืของห้องสมุดมหาวทิยาล ัย
เทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา เชยีงใหม่ จากการใช้เทคนิคการสรา้งภาพนทิศัน์ข้อมลูและเทคนคิการพยากรณ์  
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5. ผลการวิจยั 
งานวจิยันี้แบ่งการรายงานผลการวจิยัออกเป็น 2 ส่วนหลกัๆ คอื การวเิคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคการสร้างภาพ

นิทศัน์ และการวเิคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคการพยากรณ์ ดงันี้  
5.1 การวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้เทคนิคการสรา้งภาพนิทศัน์ข้อมลู 

ผลของการวเิคราะห์ข้อมูลรายการยมื-คนืหนังสอืจากห้องสมุดจ านวน 177,895 รายการ ด้วยโปรแกรม Microsoft 
Excel ในรูปแบบภาพนิทศัน์ พบว่ารายการยมื-คนืหนังสอื 3 อนัดบัแรก มดีงันี้ 

 

 
ภาพที ่3 จ านวนรายการยมื-คนืหนงัสอืแยกตามคณะวชิา 

 
จากภาพที ่3 พบว่า คณะทีม่กีารจ านวนรายการยมื-คนืหนังสอื 3 อนัดบัแรก ได้แก่ คณะวศิวกรรมศาสตร์มจี านวน

รายการยืม -ค ืนหนังสือ 86,322 รายการ คณะบร ิหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ม ีจ านวนรายการยืม -คนืหนังสอื           
44,991 รายการ และคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์มจี านวนรายการยืม-คนืหนังสือ 20,869 รายการ 
ตามล าดบั ทัง้นี้  คณะผู้วจิยัได้น าข้อมูลจ านวนรายการยมื-คนืหนงัสอืของคณะวศิวกรรมศาสตร์มาจดัท าภาพนิทศัน์แยก
ตามหมวดหมู่ ในปีการศกึษา 2558 – 2562 ไดผ้ลตามภาพที ่4 
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ภาพที ่4 จ านวนรายการยมื-คนืหนงัสอืแยกตามหมวดหมู่ ปีการศกึษา 2558 - 2562 จากคณะวศิวกรรมศาสตร์ 
 
จากภาพที ่4 จ านวนรายการยมื-คนืหนังสอืแยกตามหมวดหมู่ ปีการศกึษา 2558 - 2562 ของคณะวศิวกรรมศาสตร์ 

จะเห็นว่าหมวดหมู่หนังสอืทีม่อีตัราการยมื-คนืมากทีสุ่ดคอื หมวดหมู่หนังสอืเทคโนโลย ี และหมวดหมู่หนังสอืทัว่ไป 
โดยหมวดหมู่หนังสอืเทคโนโลยมีอีตัราการยมื-คนืหนังสอืเพ ิม่ขึ้นต ัง้แต่ปี 2558-2560 และมอีตัราการยมื-คนืหนังสอื
ลดลงในปี 2561-2562 ในขณะทีห่มวดหมู่หนังสอืทัว่ไปกลบัมอีตัราการยมื-คนืหนังสอืเพ ิม่ขึ้นอย่างต่อเน่ืองต ัง้แต่ปี 
2559-2562 เม ือ่น าจ านวนรายการยมื-คนืหนังสอืของคณะวศิวกรรมศาสตรม์าจดัท าภาพนิทศัน์แยกตามสาขาวชิาจะ
ได้ผลตามภาพที ่5 

 

 
ภาพที ่5 จ านวนรายการยมื-คนืหนงัสอืแยกตามสาขาวชิา จากคณะวศิวกรรมศาสตร์ 

 
จากภาพที ่5 พบว่า สาขาวชิาจากคณะวศิวกรรมศาสตร์ทีม่จี านวนรายการยมื-คนืหนังสอื 3 อนัดบัแรก ได้แก่ 

สาขาวชิาวศิวกรรมเคร ือ่งกลมจี านวนรายการยมื -คนืหนังสอื 13,721 รายการ สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้ามจี านวน
รายการยมื-คนืหนังสอื 9,027 รายการ และสาขาวชิาวศิวกรรมโยธามจี านวนรายการยมื-คนืหนังสอื 6,985 รายการ 
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ตามล าดบั เม ือ่น าจ านวนรายการยมื-คนืหนังสอืของสาขาวชิาวศิวกรรมเคร ือ่งกลมาจดัท าภาพนิทศัน์แยกตามหมวดหมู่
หนังสอืจะได้ผลตามภาพที ่6 

 

 
ภาพที ่6 จ านวนรายการยมื-คนืหนงัสอืแยกตามหมวดหมู่ จากสาขาวชิาวศิวกรรมเคร ือ่งกล 

 
จากภาพที ่6 พบว่า หมวดหมู่หนังสอืทีส่าขาวชิาวศิวกรรมเคร ือ่งกลท าการยมื-คนืมากเป็น 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ 

หมวดหมู่หนังสอืเทคโนโลยมีจี านวนรายการยมื-คนืหนังสอื 9,131 รายการ หมวดหมูห่นังสอืทัว่ไปมจี านวนรายการยมื-
คนืหนังสอื 1,506 รายการ และหมวดหมู่หนงัสอืวทิยาศาสตร์มจี านวนรายการยมื-คนืหนังสอื 1,110 รายการ ตามล าดบั 
เม ือ่น าจ านวนรายการยมื-คนืหนงัสอืของหมวดหมู่หนงัสอืเทคโนโลยมีาจดัท าภาพนทิศัน์แยกตามชือ่หนังสอืจะไดผ้ล
ตามภาพที ่7 
 

 
ภาพที ่7 จ านวนรายการยมื-คนืหนงัสอืแยกตามชือ่หนังสอื จากสาขาวชิาวศิวกรรมเคร ือ่งกล หมวดหมูห่นังสอื

เทคโนโลย ี
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จากภาพที่ 7 พบว่า ชื่อของหนังสือ หมวดหมู่หนังสือเทคโนโลยี ที่สาขาว ิชาว ิศวกรรมเคร ื่องกล คณะ

วศิวกรรมศาสตร์ ท ารายการยมื-คนืหนังสอื 3 อนัดบัแรก ได้แก่ หนังสอืกลศาสตร์ของวสัดุมจี านวนรายการยมื-คนื
หนังสอื 731 รายการ หนังสอืกลศาสตร์วศิวกรรม ภาคสถติยศาสตร์มจี านวนรายการยมื-คนืหนังสอื 547 รายการ และ 
หนังสอืกลศาสตร์วศิวกรรม ภาคพลศาสตร์มจี านวนรายการยมื-คนืหนังสอื 430 รายการ ตามล าดบั 

นอกจากนี้คณะผู้วจิยัได้น าเทคนิคการสร้างภาพนิทศัน์เพ ือ่แยกจ านวนรายการยมื-คนืหนังสอืตามสาขาว ิชา 
หมวดหมู่หนังสอื และชือ่หนังสอื กับจ านวนข้อมูลการยมื-คนืหนังสอืจากห้องสมดุของคณะวชิาอนัดบัที ่2 และอนัดบัที ่
3 คอื คณะบรหิารธุรกิจและศลิปศาสตร์ และคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มาด าเนนิการเช่นเดยีวกนัท าให้
ได้ผลลพัธ์เป็นภาพสรุป ดงัภาพที ่8 

 

 
ภาพที ่8 สรุปจ านวนข้อมูลรายการยมื-คนืหนังสอืจากห้องสมุดของคณะวชิาใน 3 อนัดบัแรกทีม่าใช้บรกิารยมื-คนื

หนังสอืจากห้องสมุด 
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5.2 การวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้เทคนิคการพยากรณ์ 

หลงัจากคณะผู้วจิยัไดท้ าการวเิคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคการสรา้งภาพนิทศัน์ ท าให้คณะผู้วจิยัทราบวา่คณะวชิา
ทีม่รีายการยมื-คนืหนังสอืมากทีสุ่ดใน 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ คณะวศิวกรรมศาสตร์ คณะบรหิารธุรกิจและศลิปศาสตร์ และ
คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตามล าดบั ดงันัน้ในการใช้เทคนิคการพยากรณ์คณะผูว้จิยัจงึให้ความส าคญั
ไปทีส่ามคณะวชิาน้ีเป็นหลกัร่วมกับข้อมูลหมวดหมู่หนังสอืทีถู่กยมืมากทีสุ่ดในสบิอนัดบัแรกของแต่ละคณะวชิา โดย
คณะผู้วจิยัได้ใช้เทคนิคการพยากรณ์ทัง้หมด 2 เทคนิค ได้แก่ การพยากรณ์โดยเทคนิคหาค่าเฉล ีย่เคล ือ่นทีอ่ย่างง่าย
และการพยากรณ์โดยเทคนิคเอ็กซ์โพเนนเชยีลแบบปรบัเรยีบ เพือ่พยากรณ์หมวดหมู่หนังสอืของแต่ละคณะวชิาวา่จะ
ถูกยมืเป็นจ านวนกีร่ายการในอนาคต ด้วยโปรแกรม Microsoft excel ซ ึง่สามารถสรุปผลไดด้งันี้  

การพยากรณ์จ านวนหนังสอืทีจ่ะถูกยมืในอนาคตโดยเทคนิคหาคา่เฉล ีย่เคล ือ่นทีอ่ย่างง่ายนี้  คณะผู้วจิยัไดท้ าการ
พยากรณ์โดยใช้ข้อมูลจ านวนการยมื-คนืหนังสอืแยกตามหมวดหมู่ย้อนหลงั 2 ปี และ 3 ปี โดยคณะผู้วจิยัได้ใช้ข้อมลู
การยมื-คนืหนังสอืของคณะวศิวกรรมศาสตร์ร่วมกับข้อมูลหมวดหมู่หนังสอืทีถู่กยมืมากทีสุ่ดในสบิอนัดบัแรกของคณะ
วศิวกรรมศาสตร์ ส าหรบัน ามาเป็นตวัอย่างในการพยากรณ์ข้อมลูในอนาคต ตวัอย่างเช่น ในการพยากรณ์ข้อมูลจ านวน
การยมื-คนืหนังสอืแยกตามหมวดหมู่ย้อนหลงั 2 ปี  เช่น ในปี 2558 คณะผู้วจิยัจะใช้ข้อมูลย้อนหลงัในปี 2556 และ 
2557 ในการพยากรณ์ หรอืการพยากรณ์ข้อมูลจ านวนการยมืคนืหนังสอืแยกตามหมวดหมู่ย้อนหลงั 3 ปี เช่น ในปี 
2558 คณะผู้วจิยัจะใช้ข้อมูลย้อนหลงัในปี 2555, 2556 และ 2557 ในการพยากรณ์ ซึง่จากข้อมูลทีค่ณะผู้วจิยัไดท้ าการ
พยากรณ์สามารถสรุปได้ว่า การใช้ข้อมูลจ านวนการยมื-คนืหนังสอืแยกตามหมวดหมู่หนังสอืย้อนหลงั 2 ปี ให้ความ
แม่นย าและใกล้เคยีงกบัข้อมูลจรงิมากทีสุ่ดและมคี่าเฉล ีย่ของคา่สมับูรณ์ของเปอร์เซนต์ของความคลาดเคลือ่นส่วนใหญ่
น้อยกว่าจ านวนการยมืคนืหนงัสอืแยกตามหมวดหมู่หนังสอืย้อนหลงั 3 ปี ดงัตารางที ่2 

 
ตารางที ่2 แสดงการเปรยีบเทยีบคา่เฉล ีย่ของค่าสมับูรณ์ของเปอร์เซนตข์องความคลาดเคลือ่นจากข้อมลูจ านวนการ 

ยมื-คนืหนังสอืแยกตามหมวดหมู่ย้อนหลงั 2 ปี และ 3 ปี ของคณะวศิวกรรมศาสตร ์

หมวดหมูห่นังสือ 
2558 2559 2560 2561 2562 

MA(2) MA(3) MA(2) MA(3) MA(2) MA(3) MA(2) MA(3) MA(2) MA(3) 

 เทคโนโลยี  0.40 0.57 0.12 0.00 0.25 0.23 0.06 0.04 0.64 0.58 

 ทัว่ไป  2.26 3.38 0.96 0.95 0.84 0.89 0.39 0.59 0.31 0.47 

 วิทยาศาสตร ์ 0.43 0.81 0.06 0.24 0.16 0.23 0.16 0.15 0.13 0.14 

 ประวัติศาสตรท์ัว่ไป และประวัติศาสตรโ์ลกเกา่  0.95 1.90 0.12 0.17 0.42 0.52 0.29 0.31 7.43 7.87 

 นวนิยาย  1.98 2.28 0.13 0.10 0.16 0.04 0.40 0.50 0.16 0.21 

 สังคมศาสตร ์ 0.06 0.02 0.34 0.17 0.14 0.31 0.03 0.03 0.49 0.51 

 ภาษาและวรรณคดี  0.25 0.33 0.18 0.13 0.07 0.07 0.07 0.01 0.34 0.43 

 ปรชัญา จิตวิทยา ศาสนา  0.08 0.02 0.51 0.31 0.32 0.57 0.17 0.31 0.11 0.19 

 การศึกษา  1.37 0.76 0.68 0.40 0.71 0.51 0.73 0.79 0.18 0.14 

 เกษตรศาสตร ์ 0.11 0.11 0.40 0.26 0.53 0.62 1.17 0.84 2.36 2.11 

ค่าเฉล่ียรวมของค่าสมับูรณ์ของเปอร์เซนต์ของความคลาดเคล่ือน   0.79 1.02 0.35 0.27 0.36 0.40 0.35 0.36 1.21 1.27 

 
จากตารางที ่2 MA(2) คอืการใช้ข้อมูลจ านวนการยมื-คนืหนังสอืแยกตามหมวดหมู่ย้อนหลงั 2 ปี ในการพยากรณ์

โดยเทคนิคหาค่าเฉล ีย่เคล ือ่นทีอ่ย่างง่าย และ MA(3) คอืการใช้ข้อมูลจ านวนการยมืคนืหนังสอืแยกตามหมวดหมู่
ย้อนหลงั 3 ปี ในการพยากรณ์โดยเทคนิคหาค่าเฉล ีย่เคล ือ่นทีอ่ย่างง่าย โดยคณะผูว้จิยัได้ท าการเปรยีบเทยีบค่าเฉล ีย่
ของค่าสมับูรณ์ของเปอร์เซนต์ของความคลาดเคลือ่นในแต่ละปี จากข้อมูลในตารางจะเห็นว่าการใช้ข้อมูลจ านวนการ 
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ยืม-ค ืนหนังสือแยกตามหมวดหมู่หนังสือย้อนหลงั 2 ปี ม ีค่าเฉล ีย่รวมของค่าสัมบูรณ์ของเปอร์เซนต์ของความ
คลาดเคลือ่นส่วนใหญ่น้อยกวา่จ านวนการยมื-คนืหนังสอืแยกตามหมวดหมูห่นังสอืย้อนหลงั 3 ปี 

การพยากรณ์โดยเทคนิคเอ็กซ์โพเนนเชยีลแบบปรบัเรยีบ เป็นเทคนิคการใช้คา่เฉล ีย่เคล ือ่นทีแ่บบถว่งน ้าหนัก โดย
ทีค่่า α คอืค่าน ้าหนักหรอืคา่คงทีป่รบัเรยีบ ซึง่เป็นปัจจยัน ้าหนกัทีใ่ช้ในการพยากรณ์ค่าปรบัเรยีบเอ็กซ์โพเนนเชยีล คา่ 
α จะมคี่าระหว่าง 0-1 ซ ึง่การวเิคราะห์ข้อมูลดว้ยวธินีี้คณะผูว้จิยัไดท้ าการปรบัคา่ α ทัง้หมด 3 ค่าให้มคี่าน้อยหรอืเข้า
ใกล้ 0ได้แก่ 0.2, 0.3 และ 0.5 ตามล าดบั เน่ืองจากจ านวนการยมื-คนืหนังสอืต ัง้แต่ปี 2558-2562 มจี านวนไม่แตกตา่ง
กันมาก แต่อย่างไรก็ตามคณะผู้วจิยัได้ใช้เคร ือ่งมอื Microsoft excel ในการพยากรณ์จงึไม่สามารถปร ับค่า α ใ ห้
ครอบคลุมได้ครบทุกค่า ดงันัน้งานวจิยัในอนาคตจงึอาจใช้เคร ือ่งมอือืน่ๆ ทีส่ามารถท าการปรบัค่า α ให้ครอบคลุม
ได้มากขึ้นเพ ือ่ให้ได้ผลการพยากรณ์ทีม่ปีระสทิธภาพมากทีสุ่ด จากผลการทดลองพบวา่ ค่า α  จากการใช้ข้อมูลการ
ยมื-คนืหนังสอืต ัง้แตปี่ 2558 – 2562 ทีใ่ห้ความแมน่ย าใกล้เคยีงกบัข้อมูลจรงิมากทีสุ่ดและมคี่าเฉล ีย่รวมของค่าสมับูรณ์
ของเปอร์เซนต์ของความคลาดเคลื่อนน้อยทีสุ่ดได้แก่ค่า α = 0.2 โดยคณะผู้วจิยัได้พจิารณาจากค่าเฉล ีย่ของค่า
สมับูรณ์ของเปอร์เซนต์ของความคลาดเคลือ่นทีน้่อยทีสุ่ดในแตล่ะปีการพยากรณ์ ซึง่คณะผูว้จิยัได้ท าการเปรยีบเทยีบ
ผลลพัธ์ดงัตางรางที ่3  

 
ตารางที ่3 แสดงการเปรยีบเทยีบคา่เฉล ีย่ของค่าสมับูรณ์ของเปอร์เซนตข์องความคลาดเคลือ่นโดยวธิเีอ็กซโ์พเนนเชยีล

แบบปรบัเรยีบ ของคณะวศิวกรรมศาสตร์ 

หมวดหมูห่นังสือ 

2558 2559 2560 2561 2562 
α = 
0.2 

α = 
0.3 

α = 
0.5 

α = 
0.2 

α = 
0.3 

α = 
0.5 

α = 
0.2 

α = 
0.3 

α = 
0.5 

α = 
0.2 

α = 
0.3 

α = 
0.5 

α = 
0.2 

α = 
0.3 

α = 
0.5 

 เทคโนโลยี  0.64 0.83 1.21 0.04 0.21 0.65 0.29 0.16 0.23 0.07 0.06 0.48 0.68 0.88 1.53 
 ทัว่ไป  3.40 4.06 5.38 0.94 0.92 0.89 0.99 0.99 0.98 0.77 0.76 0.76 0.43 0.42 0.38 
 วทิยาศาสตร์  0.85 1.10 1.62 0.28 0.53 1.18 0.21 0.45 1.20 0.09 0.06 0.57 0.02 0.19 0.79 
 ประวติัศาสตร์ทัว่ไป และ
ประวติัศาสตร์โลกเก่า  1.91 2.39 3.36 0.25 0.56 1.39 0.36 0.72 1.93 0.14 0.01 0.49 5.59 6.96 11.91 
 นวนิยาย  2.42 2.81 3.58 0.33 0.55 1.09 0.26 0.04 0.62 0.41 0.33 0.03 0.39 0.30 0.00 
 สังคมศาสตร์  0.24 0.16 0.01 0.41 0.52 0.81 0.27 0.46 0.93 0.05 0.22 0.72 0.48 0.72 1.47 
 ภาษาและวรรณคดี  0.35 0.50 0.80 0.09 0.05 0.38 0.05 0.11 0.57 0.13 0.27 0.71 0.37 0.58 1.22 
 ปรัชญา จิตวทิยา ศาสนา  0.25 0.18 0.02 0.60 0.72 1.02 0.54 0.77 1.35 0.34 0.58 1.28 0.21 0.43 1.13 
 การศึกษา  0.01 0.07 0.17 1.26 1.34 1.54 0.65 0.57 0.38 0.87 0.84 0.77 0.41 0.38 0.26 
 เกษตรศาสตร์  0.34 0.49 0.80 0.47 0.33 0.03 0.61 0.56 0.39 0.42 0.57 1.06 3.47 3.80 4.78 

ค่าเฉล่ียรวมของค่าสมับูรณ์ของเปอร์เซนต์ของ

ความคลาดเคล่ือน   
1.04 1.26 1.69 0.47 0.57 0.90 0.42 0.48 0.86 0.33 0.37 0.69 1.20 1.47 2.35 

 
หลงัจากการพยากรณ์โดยใช้เทคนิคหาค่าเฉล ีย่เคล ือ่นทีอ่ย่างง่ายและการพยากรณ์โดยเทคนิคเอ็กซ์โพเนนเชยีล

แบบปรบัเรยีบ คณะผู้วจิยัได้น าผลการพยากรณ์ทีด่ที ีสุ่ดจากทัง้ 2 วธิมีาท าการเปรยีบเทยีบประสิทธภิาพและค่า
สมับูรณ์ของเปอร์เซ็นต์ของความคลาดเคลือ่น โดยเทคนิคหาค่าเฉล ีย่เคล ือ่นทีอ่ย่างง่ายจะใช้ข้อมูลการพยากรณ์จาก
ข้อมูลการยมื-คนืหนังสอืแยกตามหมวดหมู่ย้อนหลงั 2 ปี คอื MA(2) ในการเปรยีบเทยีบ และเทคนิคเอ็กซ์โพเนนเชยีล
แบบปรบัเรยีบจะใช้ข้อมูลการพยากรณ์จากข้อมูลการยมื-คนืหนังสอืแยกตามหมวดหมู่ย้อนหลงั 2 ปี และการปรบัคา่  
α = 0.2 คอื ES(0.2) ในการเปรยีบเทยีบ ผลปรากฏว่า การพยากรณ์โดยเทคนิคหาค่าเฉล ีย่เคล ือ่นทีอ่ย่างง่ายมคี่า
ความแม่นย าใกล้เคยีงกับข้อมูลจรงิมากทีสุ่ด และมคี่าเฉล ีย่ของค่าสมับูรณ์ของเปอร์เซนต์ของความคลาดเคลือ่นน้อย
กว่าวธิกีารพยากรณ์โดยวธิเีอ็กซ์โพเนนเชยีลแบบปรบัเรยีบดงัตารางที ่4 
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ตารางที ่4 แสดงการเปรยีบเทยีบคา่เฉล ีย่ของค่าสมับูรณ์ของเปอร์เซ็นตข์องความคลาดเคลือ่นโดยวธิหีาค่าเฉล ีย่

เคล ือ่นทีอ่ย่างง่ายและการพยากรณ์โดยวธิเีอ็กซ์โพเนนเชยีลแบบปรบัเรยีบ ของคณะวศิวกรรมศาสตร ์

หมวดหมูห่นังสือ 

2558 2559 2560 2561 2562 

MA(2) ES(0.2) MA(2) ES(0.2) MA(2) ES(0.2) MA(2) ES(0.2) MA(2) ES(0.2) 

เทคโนโลยี  0.40 0.64 0.12 0.04 0.25 0.29 0.06 0.07 0.64 0.68 

ทัว่ไป  2.26 3.40 0.96 0.94 0.84 0.99 0.39 0.77 0.31 0.43 

วิทยาศาสตร์  0.43 0.85 0.06 0.28 0.16 0.21 0.16 0.09 0.13 0.02 

ประวัติศาสตร์ทัว่ไป และประวัติศาสตรโ์ลกเก่า  0.95 1.91 0.12 0.25 0.42 0.36 0.29 0.14 7.43 5.59 

นวนิยาย  1.98 2.42 0.13 0.33 0.16 0.26 0.40 0.41 0.16 0.39 

สังคมศาสตร์  0.06 0.24 0.34 0.41 0.14 0.27 0.03 0.05 0.49 0.48 

ภาษาและวรรณคดี  0.25 0.35 0.18 0.09 0.07 0.05 0.07 0.13 0.34 0.37 

ปรัชญา จิตวิทยา ศาสนา  0.08 0.25 0.51 0.60 0.32 0.54 0.17 0.34 0.11 0.21 

การศึกษา  1.37 0.01 0.68 1.26 0.71 0.65 0.73 0.87 0.18 0.41 

เกษตรศาสตร์  0.11 0.34 0.40 0.47 0.53 0.61 1.17 0.42 2.36 3.47 
ค่าเฉล่ียรวมของค่าสมับูรณ์ของเปอร์เซนต์ของความ

คลาดเคล่ือน   
0.79 1.04 0.35 0.47 0.36 0.42 0.35 0.33 1.21 1.20 

 
หลงัจากได้เทคนิคการพยากรณ์ทีม่ปีระสทิธภิาพโดยให้ค่าความแม่นย าใกล้เคยีงกับข้อมูลจรงิมากที่สุดและม ี

ค่าเฉล ีย่รวมของค่าสมับูรณ์ของเปอร์เซนต์ของความคลาดเคลือ่นน้อยทีสุ่ด ซึง่ก็คอืการพยากรณ์โดยเทคนิคหาค่าเฉล ีย่
เคล ือ่นทีอ่ย่างง่ายโดยใช้ข้อมูลการยมื-คนืหนังสือแยกตามหมวดหมู่ ย้อนหลงั 2 ปี คณะผู้วจิยัจงึได้ใช้เทคนิคการ
พยากรณ์โดยวธิหีาค่าเฉล ีย่เคล ือ่นทีอ่ย่างง่ายในการพยากรณ์ข้อมูลจ านวนรายการยมื-คนืหนังสอืแยกตามหมวดหมูท่ ี่
คาดว่าจะถูกยมืในปี 2564 ของคณะวศิวกรรมศาสตร์ คณะบรหิารธรุกิจและศิปศาสตร ์และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
โดยใช้ข้อมูลการยมื-คนืหนังสอืแยกตามหมวดหมู่ย้อนหลงัในปี 2561 และปี 2562 ซ ึง่ไดผ้ลการพยากรณ์ดงัตารางที ่5 
ตารางที ่6 และตารางที ่7 ตามล าดบั 

 
ตารางที ่5 การพยากรณ์ข้อมลูจ านวนรายการยมื-คนืหนังสอืแยกตามหมวดหมูท่ ีค่าดวา่จะถูกยมืในปี 2564  

ของคณะวศิวกรรมศาสตร์ 
 

 
 

หมวดหมูห่นังสือ  ปี 2564 

เทคโนโลยี       7,147  
ทัว่ไป     9,668 
วิทยาศาสตร์         996  
ประวัติศาสตร์ทัว่ไป และประวัติศาสตรโ์ลกเก่า       611  
นวนิยาย         779  
สังคมศาสตร์       327  
ภาษาและวรรณคดี       302  
ปรัชญา จิตวิทยา ศาสนา         173  
การศึกษา         244  
เกษตรศาสตร์         50  
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จากตารางที ่5  การพยากรณ์หมวดหมู่หนังสอืทีค่าดว่าจะถูกยมืมากทีสุ่ดในปีการศกึษา 2564 ของคณะวศิวกรรม

ศาตร์ ได้แก่ หมวดหมูห่นังสอืทัว่ไป โดยได้คา่พยากรณ์ที ่9,668 รายการ ซึง่สอดคล้องกบัข้อมูลการยมื-คนืหนังสอืในปี 
2561 และปี 2562 และเม ื่อดูข้อมูลการยืม -ค ืนหนังสือจากห้องสมุดในอด ีตต ัง้แต่ปี 2558-2562 ของคณะ
วศิวกรรมศาสตร์พบวา่หนังสอืหมวดหมู่ทัว่ไปทีถู่กยมืมากทีสุ่ดอนัดบัที ่1 คอืหนังสอืวศิวกรรมไฟฟ้าแรงสูง อนัดบัที ่2 
คอืหนังสอือุทกวทิยา และอนัดบัที ่3 คอื หนังสอืการออกแบบระบบไฟฟ้า ส่วนหมวดหมู่หนังสอืทีค่าดว่าจะถูกยมืใน
ล าดบัทีส่อง คอื หมวดหมู่เทคโนโลย ี โดยได้ค่าพยากรณ์ที ่7,147 รายการ และเม ือ่ดูข้อมูลการยมื-คนืหนังสอืจาก
ห้องสมุดในอดตีพบว่าหนังสอืหมวดหมู่เทคโนโลยทีีถู่กยมืมากที่สุดอนัดบัที ่ 1 คอืหนังสอืกลศาสตร์ของวสัดุ ภาค
พลศาสตร์ อนัดบัที ่2 คอืหนังสอืกลศาสตร์วศิวกรรม ภาคสถติยศาสตร์ และอนัดบัที ่3 คอืหนังสอืเคร ือ่งท าความเย็น
และเคร ือ่งปรบัอากาศ และหมวดหมู่หนังสอืทีค่าดวา่จะถกูยมืมากทีสุ่ดในล าดบัทีส่าม คอืหมวดหมู่วทิยาศาสตร์ โดยได้
ค่าพยากรณ์ที ่996 รายการ และเม ือ่ดขู้อมูลการยมื-คนืหนังสอืจากห้องสมดุในอดตีพบว่าหนังสอืหมวดหมูว่ทิยาศาสตร์
ทีถู่กยมืมากทีสุ่ดอนัดบัที ่1 คอืหนังสอืแคลคลูสั 3 ส าหรบัวศิวกร อนัดบัที ่2 คอืหนังสอืสนามแม่เหล็กไฟฟ้า และอนัดบั
ที ่3 คอืหนังสอืแคลคูลสั 2 ส าหรบัวศิวกร 

 
ตารางที ่6 การพยากรณ์ข้อมลูจ านวนรายการยมื-คนืหนังสอืแยกตามหมวดหมูท่ ีค่าดวา่จะถูกยมืในปี 2564  

ของคณะบรหิารธุรกจิและศลิปศาสตร์ 
หมวดหมูห่นังสือ ปี 2564 

ทัว่ไป 4,844 
สังคมศาสตร์ 1,653 
นวนิยาย 1,677 
ประวัติศาสตร์ทัว่ไป และประวัติศาสตรโ์ลกเก่า 611 
ภาษาและวรรณคดี 741 
วิทยาศาสตร์ 227 
เทคโนโลยี 209 
ปรัชญา จิตวิทยา ศาสนา 261 
ภูมิศาสตร์ โบราณคดี  นันทนาการ 193 
ประวัติศาสตร์ : อเมริกา 116 

 
 
จากตารางที่ 6  การพยากรณ์หมวดหมู่หนังสือที่คาดว่าจะถูกยืมมากทีสุ่ดในปีการศึกษา 2564 ของคณะ

บรหิารธุรกิจและศลิปศาสตร ์ได้แก่ หมวดหมูห่นังสอืทัว่ไป โดยไดค้า่พยากรณ์ที ่4,844 รายการ ซึง่สอดคล้องกับข้อมลู
การยมื-คนืหนังสอืในปี 2561 และปี 2562 และเม ือ่ดูข้อมูลการยมื-คนืหนังสอืจากห้องสมุดในอดตีต ัง้แตปี่ 2558-2562 
ของคณะบรหิารธุรกิจและศิลปศาสตร์พบว่าหนังสอืหมวดหมู่ทัว่ไปทีถู่กยมืมากทีสุ่ดอนัดบัที่ 1 คอืหนังสอื Logistics 
Thailand อนัดบัที ่2 คอืหนังสอืเข็มทศิชวีติ และอนัดบัที ่3 คอื หนังสอืการวเิคราะห์เชงิปรมิาณ ส่วนหมวดหมู่หนังสอืที่
คาดว่าจะถูกยมืมากทีสุ่ดในล าดบัทีส่อง คอื หมวดหมู่นวนิยาย โดยได้ค่าพยากรณ์ที ่1,677 รายการ และเม ือ่ดูข้อมลู
การยมื-คนืหนังสอืจากห้องสมดุในอดตีพบวา่หนังสอืหมวดหมู่  นวนิยายทีถู่กยมืมากทีสุ่ดอนัดบัที ่1 คอื หนังสอืเซวน่ีา 
มหานครแห่งมนตรา เล่ม 1-5 อนัดบัที ่2 คอืหนังสอืเพชรพระ อุมา เล่ม 1-48 และอนัดบัที ่3 คอืหนังสอืเดอะ เดรกเกอร์ 
สตอร ี ่และหมวดหมู่หนังสอืทีค่าดว่าจะถูกยมืมากทีสุ่ดในล าดบัทีส่าม คอืหมวดหมู่สงัคมศาสตร์ โดยได้ค่าพยากรณ์ที ่
1,653 รายการ และเม ือ่ดูข้อมูลการยมื-คนืหนงัสอืจากห้องสมดุในอดตีพบวา่หนังสอืหมวดหมู่สงัคมศาสตรท์ีถู่กยมืมาก
ทีสุ่ดอนัดบัที ่1 คอื หนังสอืระบบสารสนเทศทางการบญัช ีอนัดบัที ่2 คอืหนังสอืการบญัชบีรหิาร โดยนวพร บุศยสุนทร 
และอนัดบัที ่3 คอืหนังสอืการบญัชบีรหิาร โดยสุปราณ ีศุกระเศรณี 
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ตารางที ่7 การพยากรณ์ข้อมลูจ านวนรายการยมื-คนืหนังสอืแยกตามหมวดหมูท่ ีค่าดวา่จะถูกยมืในปี 2564  

ของคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
หมวดหมูห่นังสือ 2564 

ศิลปกรรม         1,630  
เทคโนโลยี           799  
ทัว่ไป           829  
วิทยาศาสตร์           177  
ประวัติศาสตร์ทัว่ไป และประวัติศาสตรโ์ลกเกา่           113  
บรรณานุกรม และบรรณารักษศาสตร์           179  
นวนิยาย           151  
สังคมศาสตร์           125  
ภาษาและวรรณคดี           124  
ปรัชญา จิตวิทยา ศาสนา           126  

 
จากตารางที ่7  การพยากรณ์หมวดหมู่หนังสอืทีค่าดว่าจะถกูยมืมากทีสุ่ดในปีการศึกษา 2564 ของคณะศลิปกรรม

และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้แก่ หมวดหมู่ศิลปกรรม โดยได้ค่าพยากรณ์ที ่1,630 รายการ ซึง่สอดคล้องกับข้อมูลการ
ยมื-คนืหนังสอืในปี 2561 และปี 2562 และเม ือ่ดูข้อมลูการยมื-คนืหนังสอืจากห้องสมุดในอดตีต ัง้แต่ปี 2558-2562 ของ
คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์พบว่า หนังสอืหมวดหมู่ศิลปกรรมทีถู่กยมืมากทีสุ่ดอนัดบัที ่ 1 คอืหนังสอื
องค์ประกอบของศิลปะ อนัดบัที ่2 คอืหนังสอืความรู้เกี่ยวกับศิลปะภาพพมิพ์และอนัดบัที ่3 คอืหนังสอืศิลปภาพพมิพ์
ในประเทศไทย ส่วนหมวดหมู่หนังสอืทีค่าดว่าจะถูกยมืมากทีสุ่ดในล าดบัทีส่อง คอืหมวดหมู่หนังสอืทัว่ไป โดยได้คา่
พยากรณ์ที ่829 รายการ และเม ือ่ดูข้อมูลการยมื-คนืหนังสอืจากห้องสมุดในอดตีพบวา่หนังสอืจากหมวดหมู่ทัว่ไปทีถ่กู
ยมืมากทีสุ่ดอนัดบัที ่1 คอืหนังสอืศิลปะไทยในคตธิรรม อนัดบัที ่2 คอืหนังสอืพลงัความเคลือ่นไหว และอนัดบัที ่3 คอื
หนังสอืจติรกรรมพุทธประวตั ิและหมวดหมู่หนังสอืทีค่าดว่าจะถูกยมืมากทีสุ่ดในล าดบัทีส่าม  คอืหมวดหมู่เทคโนโลย ี
โดยได้ค่าพยากรณ์ที ่799 รายการ และเม ือ่ดูข้อมูลการยมื-คนืหนังสอืจากห้องสมุดในอดตีพบวา่หนังสอืจากหมวดหมู่
เทคโนโลยีทีถู่กยืมมากที่สุดอันดบัที่ 1 ค ือหนังสือผ้าตนีจกแม่แจ่ม อันด ับที่ 2 คอืหนังสอืผ้าและสิง่ถกัทอไท และ   
อนัดบัที ่3 คอืหนังสอื ZBrush 3D Modeling 

 
6. สรปุผลการวิจยั 
     จากการวเิคราะห์ข้อมูลการยมื -คนืหนังสือจากห้องสมุด เพ ื่อการวางแผนและการศึกษาความต้องการของ
ผู้ใช้บรกิารห้องสมุดในอนาคต โดยใช้เทคนิคการท าภาพนิทศัน์ข้อมูลและเทคนิคการพยากรณ์ สามารถสรุปได้ดงันี้  
6.1 การวิเคราะห์ข้อมลูการยมื-คืนหนังสอืจากห้องสมดุโดยใช้เทคนิคการสรา้งภาพนิทศัน์ข้อมลู  
     การวเิคราะห์ข้อมูลรายการยมื-คนืหนังสอืจากห้องสมุดโดยใช้เทคนิคการสรา้งภาพนิทศัน์ข้อมูล จากข้อมูลการยมื-
คนืหนังสอื 5 ปีย้อนหลงั ต ัง้แต่ปี 2558 – 2562 จ านวน 177,895 รายการ พบว่าคณะวชิาทีม่จี านวนข้อมลูรายการยมื-
ค ืนหนังสือจากห้องสมุดมากที่สุด เป็นอันดบัแรก ค ือคณะว ิศวกรรมศาสตร์ ม ีจ านวนรายการยืม -คนืหนังสอื          
86,322 รายการ โดยสาขาวชิาวศิวกรรมเคร ือ่งกลมจี านวนรายการยมื-คนืหนังสอืมากทีสุ่ดจ านวน 13,721 รายการ 
จากหมวดหมู่เทคโนโลยจี านวน  9,131 รายการ และเป็นหนังสอืกลศาสตร์ของวสัดุมากทีสุ่ดจ านวน 731 รายการ คณะ
วชิาทีม่จี านวนข้อมูลรายการยมื-คนืหนังสอืจากห้องสมุดเป็นอนัดบัทีส่อง คอืคณะบรหิารธุรกิจและศิลปศาสตร์ โดย
สาขาวชิาการบญัช ี มจี านวนรายการยมื-คนืหนังสอืมากที่สุดจ านวน 9,536  รายการ จากหมวดหมู่ทัว่ไปจ านวน    
3,404 รายการ และเป็นหนังสอื Logistic Thailand มากทีสุ่ดจ านวน 54 รายการ และคณะวชิาทีม่จี านวนข้อมลูรายการ
ยมื-คนืหนังสอืจากห้องสมุดมากทีสุ่ดเป็นอนัดบัทีส่าม คอืคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยสาขาวชิา
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ทัศนศิลป์ม ีจ านวนรายการยืม -คนืหนังสือมากที่สุดจ านวน 4,494  รายการ จากหมวดหมู่ศิลปกรรมจ านวน           
3,436 รายการ และเป็นหนังสอืองคป์ระกอบของศิลปะมากทีสุ่ดจ านวน 139 รายการ  
6.2 การวิเคราะห์ข้อมลูการยมื-คืนหนังสือจากห้องสมดุโดยใช้เทคนิคการพยากรณ์  
     การวเิคราะห์ข้อมูลการยมื-คนืหนังสอืจากห้องสมุดโดยใช้เทคนิคการพยากรณ์เพือ่พยากรณ์ว่าหนังสอืในแต่ละ
หมวดหมู่จะถูกยมืเป็นจ านวนกีร่ายการในอนาคต โดยคณะผูว้จิยัไดใ้ช้เทคนิคในการพยากรณ์ทัง้หมด 2 เทคนิค ไดแ้ก่ 
การพยากรณ์โดยเทคนิคหาค่าเฉล ีย่เคล ือ่นทีอ่ย่างง่าย และการพยากรณ์โดยเทคนิคเอ็กซ์โพเนนเชยีลแบบปรบัเรยีบ 
โดยท าการเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพและค่าความคลาดเคลือ่นของการพยากรณ์จากทัง้ 2 เทคนิค ผลการศกึษาพบวา่
การพยากรณ์โดยเทคนิคหาคา่เฉล ีย่เคล ือ่นทีอ่ย่างง่ายโดยใช้ข้อมูลการยมื-คนืหนังสอืแยกตามหมวดหมู่ย้อนหลงั 2 ปี 
ระหว่างปี 2558-2562 ให้ค่าความแมน่ย าใกล้เคยีงกบัข้อมูลจรงิมากทีสุ่ดและมคี่าเฉล ีย่ของค่าสมับูรณ์ของเปอร์เซนต์
ของความคลาดเคลือ่นน้อยทีสุ่ด ดงันัน้คณะผู้วจิยัจงึได้ใช้เทคนิคการพยากรณ์โดยวธิหีาค่าเฉล ีย่เคล ือ่นทีอ่ย่างง่ายมา
ท าการพยากรณ์ข้อมูลการยมื-คนืหนังสอืแยกตามหมวดหมูท่ ีจ่ะถูกยมืในปี 2564 จากคณะวชิาทีม่กีารยมื-คนืหนังสอื
มากทีสุ่ดในสามอนัดบัแรก ได้แก่ คณะวศิวกรรมศาสตร์ คณะบรหิารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และคณะศิลปกรรมและ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ตามล าดบั โดยใช้ข้อรายการมูลการยมื-คนืหนังสอืย้อนหลงัในปี 2561 และ 2562 ร่วมกบัข้อมลู
หมวดหมู่หนังสอืทีถู่กยมื-คนืมากทีสุ่ดในสบิอนัดบัแรกของทัง้สามคณะวชิา จากผลการพยากรณ์พบวา่ 

หมวดหมู่หนังสอืทีค่าดว่าจะถูกยมืมากทีสุ่ดในปีการศึกษา 2564 ของคณะวศิวกรรมศาตร์ไดแ้ก่ อนัดบัแรก คอื
หมวดหมู่ทัว่ไปโดยได้ค่าพยากรณ์ 9,668 รายการ อันด ับที่สอง ค ือหมวดหมู่เทคโนโลยีโดยได้ค่าพยากรณ์           
7,147 รายการ และอนัดบัทีส่าม คอื หมวดหมู่วทิยาศาสตรโ์ดยไดค้่าพยากรณ์ 996 รายการ 

หมวดหมู่หนังสอืทีค่าดว่าจะถูกยมืมากทีสุ่ดในปีการศึกษา 2564 ของคณะบรหิารธุรกิจและศิลปศาสตร์ได้แก่  
อนัดบัแรก คอืหมวดหมูท่ ัว่ไปโดยไดค้่าพยากรณ์ 4,844 รายการ อนัดบัทีส่อง คอืหมวดหมู่นวนิยายโดยได้คา่พยากรณ์ 
1,677 รายการ และอนัดบัทีส่าม คอืหมวดหมู่สงัคมศาสตรโ์ดยได้คา่พยากรณ์ 1,653 รายการ 

หมวดหมู่หนังสอืทีค่าดว่าจะถูกยมืมากทีสุ่ดในปีการศึกษา 2564 ของคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
ได้แก่ อนัดบัแรก คอืหมวดหมู่ศิลปกรรมโดยได้คา่พยากรณ์ 1,630 รายการ อนัดบัทีส่อง คอืหมวดหมู่ทัว่ไปโดยไดค้า่
พยากรณ์ 829 รายการ และอนัดบัทีส่าม คอืหมวดหมูเ่ทคโนโลยโีดยไดค้า่พยากรณ์ 799 รายการ 
6.3 ประโยชน์ที่ได้รบัจากงานวิจยั 

ผลการวจิยัข้อมูลการยมื-คนืหนังสอืจากห้องสมุดนี้สามารถน าไปวางแผนและก าหนดแนวทางในการให้บรกิารใน
อนาคตได้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บรกิารเพิม่ขึ้นได้ โดยใช้เทคนิคการท าภาพนิทศัน์ข้อมูลและเทคนิคการ
พยากรณ์ ซึง่จะท าให้ทราบวา่ คณะวชิาหรอืสาขาวชิาใดมอีตัราการใช้บรกิารยมื-คนืหนังสอืจากห้องสมดุในหมวดหมูใ่ด
หรอืหนังสอืเล่มใดมากทีสุ่ด ซึง่สามารถน าข้อมลูเหล่าน้ีไปใช้ในการวางแผนไดว้า่จะท าอย่างไรให้หลกัสูตรหรอืคณะทีม่ ี
ผู้มาใช้บรกิารน้อย มาใช้บรกิารยมื-คนืหนังสอืจากห้องสมุดไดเ้พ ิม่ขึ้น ตลอดจนสามารถน าข้อมูลมาตดัสนิใจวา่ควรจะ
สัง่ซ ื้อหนังสอืเล่มใดหรอืหมวดหมู่ใดเพิม่เตมิเพ ือ่ให้มคีวามพรอ้มในการให้บรกิาร หรอืควรจดัซื้อหนังสอืเล่มใดหลาย
เล่มเพือ่ให้เพยีงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บรกิาร และจากการใช้เทคนิคการพยากรณ์โดยวธิหีาค่าเฉล ีย่เคล ือ่นที่
อย่างง่ายโดยใช้ข้อมูลการยมื-คนืหนังสอืแยกตามหมวดหมู่ย้อนหลงั 2 ปี ของปี 2561-2562 ท าให้ทราบว่าหมวดหมู่
หนังสอื และชือ่หนังสอืใดจะถูกยมืมากทีสุ่ดในอนาคตของคณะวศิวกรรมศาสตร ์คณะบรหิารธุรกจิและศลิปศาสตร์ และ 
คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร ์ซ ึง่สามารถน าเทคนิคการพยากรณ์นี้ไปใช้ตดัสนิใจในการจดัหาหนังสอืให้ตรง
กับความต้องการใช้บรกิารห้องสมุดของคณะวชิาและสาขาวชิาอืน่ดว้ย 
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6.4 ข้อเสนอแนะส าหรบังานวิจยั 

งานว ิจยันี้คณะผู้วจิยัได้น าเสนอเทคนิคการพยากรณ์เพียงบางเทคนิคเท่านัน้ เพ ื่อให้มคีวามแม่นย าในการ
พยากรณ์มากยิง่ขึ้น จงึควรใช้เทคนิคการพยากรณ์ทีห่ลากหลายเพิม่ขึ้นเพ ือ่ท าการเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพในการ
พยากรณ์และเลอืกใช้เทคนิคทีม่คี่าความคาดเคลือ่นในการพยากรณ์น้อยทีสุ่ด นอกจากนี้การวเิคราะห์ข้อมูลโดยใช้
เทคนิคการพยากรณ์ คณะผู้วจิยัได้พยากรณ์เพยีงข้อมูลหมวดหมู่หนังสอืทีจ่ะถูกยมืในอนาคตเท่านัน้ และในขัน้ตอน
ของการพยากรณ์โดยวธิเีอ็กซ์โพเนนเชยีลแบบปรบัเรยีบ คณะผู้วจิยัใช้เคร ือ่งมอื Microsoft excel ในการพยากรณ์จงึ
ไม่สามารถปรบัค่า α ให้ครอบคลุมได ้ดงันัน้งานวจิยัในอนาคตควรจะใช้เคร ือ่งมอือืน่ๆ ทีส่ามารถท าการปรบัค่า α ให้
ครอบคลุมได้มากขึ้นเพ ือ่ให้ได้ผลการพยากรณ์ทีม่ปีระสทิธภาพมากทีสุ่ด และควรใช้เทคนิคการพยากรณ์ทีห่ลากหลาย 
ร่วมกับการใช้ข้อมูลการยมื-คนืหนังสอือืน่ๆ มาเป็นข้อมูลในการพยากรณ์ เพ ือ่ให้ได้ข้อมูลทีจ่ะสามารถน าไปใช้ในการ
วางแผนการด าเนินงานและปฏบิตังิานในงานบรกิารห้องสมุดไดม้ากยิง่ขึ้น และเน่ืองด้วยข้อมูลการยมื-คนืหนังสอืจาก
ห้องสมุดถูกจดัเก็บในระบบการบรหิารจดัการห้องสมุดอตัโนมตั ิWALAI AutoLib Ultimate ท าให้คณะผูว้จิยัไมส่ามารถ
เข้าถงึข้อมูลได้โดยตรง ซึง่คณะผู้วจิยัจะต้องท าการขอข้อมูลไปยงัผู้ดูแลระบบกลางก่อนจงึท าให้ไม่สามารถไดข้้อมลู
ตามทีค่ณะผู้วจิยัตอ้งการได ้ตวัอย่างเช่น การจดัเก็บข้อมูลหมวดหมู่หนังสอืทีเ่ป็นหนังสอืทัว่ไป คณะผู้วจิยัไมส่ามารถ
ทราบได้ว่าหมวดหมู่หนังสือทัว่ไปสามารถแบ่งหมวดหมู่ย่อยลงไปอีกอย่างไร ด ังนัน้งานวจิยัในอนาคตจงึควรม ี
การศึกษาเพิม่เตมิในส่วนของระบบการจดัเก็บข้อมลูการยมื-คนืหนังสอืวา่มกีารจดัเก็บข้อมูลอะไรในระบบบ้าง และการ
จดัเก็บข้อมูลเป็นแบบใดเพือ่ทีจ่ะสามารถน าข้อมูลเหล่านัน้มาท าการวเิคราะห์ไดค้รอบคลุมเพิม่ขึ้น 
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บทคดัย่อ 

งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพ ื่อศึกษาความเป็นไปได้ของการจดัต ัง้ส านักงานบญัชสี ืบสวนใ นปร ะ เทศไ ทย 
รวมถงึโอกาสและอุปสรรคในการจดัต ัง้ส านักงานบญัชสีบืสวน ในมุมมองของผู้สอบบญัชรีบัอนุญาต ผู้ตรวจสอบ
ภายใน ผู้ตรวจสอบเทคโนโลยสีารสนเทศ นักบญัชสีบืสวน และผู้ทีจ่ะเป็นกลุ่มผู้ใช้บรกิารจากนักบัญชีส ืบสวน 
โดยงานว ิจ ัยนี้ เป็นงานว ิจ ัยเชิงคุณภาพ ซึ่งใ ช้ว ิธ ีการสัมภาษณ์เชิงล ึกจากผู้ใ ห้ส ัมภาษณ์ทัง้หมด 18 คน 
ผลการวจิยัแสดงให้เห็นว่า ในปัจจุบนัประเทศไทยมคีวามเป็นไปได้ในการจดัต ัง้ส านักงานบัญชีส ืบสวนค่อนข้าง
น้อย เน่ืองจากวชิาชพีบญัชสีบืสวนยงัไม่เป็นทีรู่้จกัอย่างแพร่หลาย ซึง่ผู้ให้สมัภาษณ์ส่วนใหญ่เห็นว่าอุปสงค์ ณ 
ปัจจุบนัยงัมจี านวนไม่มาก แต่ในแง่มุมของความจ าเป็นทุกบรษิัทมคีวามจ าเป็นต้องใช้นักบญัชีสบืสว น และผู้ ใ ห้
สมัภาษณ์ส่วนใหญ่ตระหนักถงึปัญหาการทุจรติทีม่ ีแนวโน้มเพิม่ สูงขึ้น และมคีวามซบัซ้อนมากขึ้ น โดยพบว่า
หน่วยงานทีท่ าหน้าทีใ่นการตรวจสอบการทุจรติในปัจจุบนัยงัไม่สามารถตรวจสอบการทุจรติได้อ ย่างค รบถ้วน 
นอกจากนี้วตัถุประสงค์และทกัษะของผู้สอบบญัชรีบัอนุญาต ผู้ตรวจสอบภายใน และ IT Auditor แตกต่างจากนัก
บญัชสีบืสวน ท าให้ต้องมกีารพฒันาบุคลากรเพือ่มาเป็นนักบญัชสี ืบสวน โดยสามารถพฒันาจ ากว ิชาชีพบัญชี 
กฎหมาย ไอที และว ิศวกรรม หากในอนาคตการบญัชีส ืบสวนเป็นทีรู่้จกัมากขึ้น ก็จะมโีอกาสในการจดัต ัง้
ส านักงานบญัชสีบืสวนในประเทศไทยอย่างแน่นอน 
 
ค าส  าคัญ: การบญัชสีบืสวน; นักบญัชสีบืสวน; ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาต; ผู้ตรวจสอบภายใน; ผู้ตรวจสอบเทคโนโลยี

สารสนเทศ  
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Abstract 

The research objective was to  study the feasibility o f establishing a fo rensic accounting firm in 
Tha iland, including opportunities and obstacles in te rms o f the certified publ ic accounting ( CPA) , 
ce rtified internal auditing (CIA ), information technology ( IT) auditing, forensic accountant, and service 
users o f fo rensic accountant . Qualitative research was done, wi th data collected from 18 samples by 
in - depth in terview.  Research result was tha t there is l i ttle possibility fo r establishing a forensic 
accounting fi rm in Thailand because Thai people know l ittle about the forensic accounting profession . 
Most participant agreed that current demand on fo rensic accountants is still low.  However, almost 
participant were aware o f the r is ing and increasingly complex trend o f corruption .  Current fraud 
de tection agencies , CPAs, CIAs, and IT audi tors, were unable to  fu l ly investigate frauds, while 
ob jectives and ski lls o f those auditors d i ffered from fo rensic accountants .  Therefore, personnel 
development to  educate fo rensic accountants from accounting, law, IT and engineering professionals 
may occur in  fu ture i f fo rensic accounting becomes more widely known .  Th is personal development 
wi l l  definitely create opportunities fo r establishing a fo rensic accounting fi rm in  Thailand. 

 
Keywords: Forensic accounting; Certified public accounting (CPA); Certified internal auditing (CIA); Information 
     technology (IT) auditing 
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1. บทน า 
1.1 ที่มาและเหตุผลของงานวิจยั 

การทุจรติเป็นปัญหาทีส่ าคญัและน ามาซึง่ความล้มเหลวให้กับหลายๆองค์กร โดยสาเหตุส าคญัเกิดขึ้นจากความ
หละหลวมในการบรหิารงานและการขาดระบบการควบคุมภายในทีม่ปีระสทิธภิาพขององค์กร และอกีสาเหตุหนึ่งเกดิ
จากการทุจรติและความไม่ซ ือ่สตัย์ของพนกังานในองค์กร (ศิลปพร ศรจี ัน่เพชร, 2553) ซึง่สอดคล้องกบัการส ารวจเร ือ่ง 
Economic Crime and Fraud Survey ประจ าปี 2563 ของบรษิัท ไพร้ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส (PwC) ซึง่พบว่า 59% 
ของการทุจรติกระท าโดยบุคคลภายในองค์กร 18% ของการทุจรติมาจากการการสมรู้ร่วมคดิกับบุคคลทีอ่ยู่ภายใน
องค์กร และมเีพยีง 16% เท่านัน้ทีก่ารทุจรติเกดิจากบุคคลภายนอกอย่างเดยีว (PwC’s Global, 2020) ส าหรบัประเทศ
ไทยพบว่า 33% ของบรษิัทในประเทศไทยเป็นเหยือ่ของการทุจรติและอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ซึง่ลดลงจากผลการ
ส ารวจเม ือ่ปี 2561 ทีพ่บว่าบรษิัทในประเทศไทยเป็นเหยือ่ของการทุจรติและอาชญากรรมทางเศรษฐกิจถงึ 48% ซึง่
หากพจิารณาตวัเลขอาจเห็นว่า เป็นตวัเลขทีล่ดลง และเป็นไปในทศิทางทีด่ขี ึ้น แต่อกีนัยหนึ่งอาจสะท้อนให้เห็นถ ึง
ปัญหาของการทีผู่้กระท าการทุจรติไดม้กีารพฒันาวธิกีารทุจรติให้มคีวามซบัซอ้นมากขึ้น จนอาจท าให้สามารถตรวจพบ
การทุจรติไดย้ากยิง่ขึ้นก็ได้ 

ถงึแม้ว่าแต่ละองค์กรจะมผีู้สอบบญัชรีบัอนุญาตซึง่ท าหน้าทีใ่นการตรวจสอบ แต่หน้าทีข่องผู้สอบบัญชรีบัอนุญาต
แท้จรงิแล้วคอืการตรวจสอบเพือ่รบัรองงบการเงนิวา่ไดม้กีารจดัท าให้ถกูตอ้งตามหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป (General 
Accepted Accounting Principles หรอื GAAP) มใิช่การตรวจสอบความทุจรติโดยตรง ดงันัน้ ในการตรวจหาความ
ทุจรติทีเ่กิดขึ้นในองค์กรจ าเป็นต้องใช้ผู้ทีม่คีวามรู้ความสามารถและมคีวามเชีย่วชาญโดยตรง จงึเกิดแนวทางในการ
ตรวจสอบความทุจรติแนวทางใหม ่ทีเ่รยีกว่า การบญัชสีบืสวน (Forensic accounting) ซ ึง่ผู้ทีท่ าหน้าทีใ่นการตรวจสอบ
ความทุจรติ เรยีกว่า นักบญัชสีบืสวน ซึง่มลีกัษณะทีแ่ตกต่างจากการตรวจสอบบญัชโีดยผู้สอบบญัช ีแต่ปัจจุบนัการ
บญัชสีบืสวนในประเทศไทยยงัไม่เป็นทีน่ิยมมากนัก จงึสวนทางกับปัญหาการทุจรติทีย่งัคงมไีม่น้อยทัง้ในหน่วยงาน
ภาครฐัและหน่วยงานภาคเอกชน 

ส าหรบัในประเทศไทย โดยปกตใินหน่วยงานภาคเอกชนเม ือ่มกีารแจ้งเบาะแสเกีย่วกบัการทุจรติ หน่วยงานจะตอ้ง
จดัให้มกีารด าเนินการสบืสวนข้อเท็จจรงิ เม ือ่พบว่ามกีารกระท าการทุจรติจรงิและถา้การทุจรตินัน้เป็นการกระท าผดิ
นโยบายการป้องกันการทุจรติของหน่วยงาน ผู้กระท าการทุจรติจะต้องรบัโทษทางวนิัย และถ้าการทุจรตินัน้ผดิ
กฎหมาย ผู้กระท าการทุจรติจะตอ้งไดร้บัโทษทางกฎหมายด้วย ส าหรบัหน่วยงานภาครฐัแม้วา่จะมหีน่วยงานราชการที่
ท าหน้าที่ในการตรวจสอบการทุจรติ เ ช่น ส านักงานการตรวจเง ินแผ่นดนิ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจรติในภาครฐั หรอืส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาต ิแต่กลบัพบวา่
ปัญหาการทุจรติยงัคงมอีย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากงบประมาณและจ านวนเจา้หน้าทีข่องส านักงานการตรวจเงนิแผน่ดนิไม่
เพยีงพอ ท าให้มหีน่วยงานทีไ่ม่ได้รบัการตรวจสอบจ านวนมาก (สถาบนัวจิยัเพ ือ่การพฒันาประเทศ, 2559) และไมใ่ช่
เฉพาะหน่วยงานภาครฐัเท่านัน้ ในหน่วยงานภาคเอกชนก็มกีรณีการทุจรติภายในหน่วยงานเช่นกัน แม้ว่าจะมกีาร
ตรวจสอบบญัชโีดยผู้สอบบญัชภีายในหรอืภายนอกองคก์ร หรอืมหีน่วยงานทีท่ าหน้าทีใ่นการตรวจสอบการทุจรติก็ตาม 
แต่ก็ยงัพบการทุจรติภายในองคก์ร  

ในงานค้นคว้าอสิระเร ือ่ง การศึกษาความเป็นไปได้ของวชิาชีพนักบญัชสี ืบสวนในประเทศไทย ของวรญัญา         
เอ ื้ออมรไพบูลย์ (2557) ม ีการศึกษาถงึโอกาสและอุปสรรคในการมวีชิาชีพบัญชีในประเทศไทยของผู้สอบบัญชี          
รบัอนุญาตและผู้ทรงคุณวุฒ ิผลการวจิยัแสดงให้เห็นวา่ทัง้ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตและผูท้รงคณุวฒุมิคีวามเห็นตรงกนัวา่
ประเทศไทยมคีวามจ าเป็นอย่างมากในการมวีชิาชพีนักบญัชสีบืสวน เน่ืองจากปัญหาการทุจรติมแีนวโน้วทีจ่ะสูงขึ้นและ
มแีนวโน้มทีก่ารทุจรติจะมคีวามซบัซ้อนเพิม่มากขึ้น นอกจากนี้ ในประเทศสหรฐัอเมรกิายงัมสี านักงานบญัชสีบืสวน 
MDD Forensic Accountants หรอื MDD ซึง่เป็นหน่วยงานทีท่ าหน้าทีใ่นการตรวจสอบการทุจรติโดยตรง MDD เป็น
บรษิัทชัน้น าซึง่ให้ความส าคญักบัการให้ค าปรกึษา การพสูิจน์หลกัฐานทางการเงนิ และการให้บรกิารด้านคดคีวามและ
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เป็นพยานผู้เชีย่วชาญในศาล นอกจากนี้  MDD ยงัได้ให้บรกิารบญัชสีบืสวนครอบคลุมมากกว่า 130 ประเทศ และ 800 
อุตสาหกรรม (MDD, 2563) ซ ึง่แสดงให้เห็นวา่การบญัชสีบืสวนเป็นหนึ่งในงานดา้นบญัชทีีเ่ตบิโตเร็วและมคีวามส าคญั 
เน่ืองจากนักบญัชสีบืสวนเป็นผู้ทีม่คีวามรูค้วามสามารถและมคีวามเชีย่วชาญ สามารถป้องกนัและตรวจสอบการทุจรติ
ทีอ่าจจะเกิดขึ้นภายในองค์กรได ้

ด ังนั ้น ผู้ว ิจยัจงึต้องการศึกษาความเป็นไปได้ของการจดัต ัง้ส านักงานบัญชีสบืสวนในประเทศไทย ซึง่เป็น
หน่วยงานทีม่บุีคลากรทีม่คีวามรู้ความสามารถในเร ือ่งของการบญัชสีบืสวนโดยเฉพาะ โดยส านักงานบญัชสีบืสวนจะท า
หน้าทีใ่นการตรวจสอบการทุจรติทางดา้นการเงนิโดยตรง และเป็นหน่วยงานทีจ่ะให้บรกิารในการตรวจสอบการทุจรติ
ให้กับองค์กรไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครฐัหรอืหน่วยงานภาคเอกชน เพือ่ตรวจสอบการทุจรติทีอ่าจเกิดขึ้นในองคก์ร 
การศึกษาเร ือ่งนี้จงึมขีึ้นเพ ือ่เป็นการชี้ให้เห็นถงึความส าคญัของการบญัชสีบืสวน และเป็นแนวทางในการตดัสนิใจเพ ือ่
จดัต ัง้ส านักงานบญัชสีบืสวน รวมถงึอุปสรรคในการจดัต ัง้ส านักงานบญัชสีบืสวนดว้ย 
1.2 วตัถปุระสงค์ของการวิจยั 

(1 ) เพ ื่อศึกษามุมมองเกี่ยว กับความเป็นไปได้ในการจดัต ัง้ส านักงานบัญชีส ืบสวนในประเทศไทย โดย
จะศึกษาความเป็นไปได้ด้านการด าเนินงาน ด้านตลาดหรอือุปสงค์ ด้านเทคนิค และด้านการเงิน ในมุมมอง
ของผู้สอบบัญชีร ับอนุญาต ผู้ตรวจสอบภายใน IT Aud i tor นักบัญชีส ืบสวน และผู้ที่จะเป็นกลุ่มผู้ ใช้บริการ
จากนักบญัชีส ืบสวน  

(2 ) เพ ื่อศึกษาโอกาสและอุปสรรคในการจ ัดต ัง้ส านักงานบัญชีส ืบสวนในประเทศไทยในมุมมองของ
ผู้สอบบัญชีร ับอนุญาต ผู้ตรวจสอบภายใน IT Aud i tor และนักบัญชีส ืบสวน และผู้ที่จะเป็นกลุ่มผู้ ใช้บริการ
จากนักบญัชีส ืบสวน  

ส าหร ับการศึกษาในมุมมองของผู้สอบบัญชีร ับอนุญาต ผู้ตรวจสอบภายใน IT Aud i tor นั ้น เนื่องจาก
ผู ้ส อบบ ัญชีร ับอ นุญาต ผู ้ตรวจสอบภายใน แล ะ IT Aud itor ม ีหน้าที่ในการตรวจสอบคล้ายกับนกับัญชี
สืบสวน และงานว ิจยันี้ จะศึกษาในมุมมองของผู้ทีจ่ะเป็นกลุ่มผู้ ใ ช้บร ิการจากนักบญัชีส ืบสวนด้วย เพ ื่อให้ได้
มุมมองที่ครอบคลุมทัง้ในส่วนผู้ใ ห้บร ิการและผู้ใ ช้บร ิการ 

 
2. วรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
2.1 การทุจริต 

The Institute of Internal Auditors ( IIA) ใ ห้นิยามค าว่า การทุจรติ ค ือ การกระท าที่ผดิกฎหมายใดๆ ที่ม ี
ลกัษณะหลอกลวง ปกปิดหรอืละเมดิความไว้วางใจ โดยทีก่ารกระท าเหล่าน้ีไม่ได้ขึ้นอยู่กับการคุกคามของความ
รุนแรงหรอืก าลงัทางกายภาพ ซึง่กระท าโดยบุคคลหรอืองค์กรเพือ่รบัเงนิทรพัย์สนิหรอืบรกิาร รวมทัง้การหลกีเล ี่ยง
การช าระเงนิหรอืการสูญเสยีบรกิาร หรอืเพ ือ่รกัษาความได้เปรยีบส่วนตวัหรอืธรุกิจ” 

ตามความหมายของการทุจร ิตของ The Institute of Internal Auditors ( IIA) กล่าวว่า การทุจร ิตจะต้อง
ประกอบไปด้วยการกระท า ดงัต่อไปนี้   

(1) เจตนา 
(2) ล่อลวงหรอืปกปิด ไม่ว่าจะโดยวธิกีารใดทัง้การจดัท าเอกสารหรอืค าพูด 
(3) ให้ได้มาซึง่ผลประโยชน์ 
(4) เกิดความเสยีหายแก่ผู้ถูกกระท า เช่น บรษิัท ลูกค้า ผู้ค้า เป็นต้น 
ในปัจจุบนัความก้าวหน้าของโลกและเทคโนโลยที าให้การเชือ่มต่อแลกเปลีย่นข้อมูล การตดิต่อสือ่สาร ห ร ือ

แม้กระทัง่การท าธุรกรรมอเิล็กทรอนิกส์เป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว หลายธุรกิจทัว่โลกน าเทคโนโลยีมาใช้ ใน
การด าเนินธุรกิจ แต่การทีเ่ทคโนโลยมีคีวามก้าวหน้าก็อาจท าให้เกิดการทุจรติทีเ่รยีกว่า อาชญากรรมทางไซเบอร์ 
(Cybercrime)  
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PwC ประเทศไทย ท าการส ารวจ Shining a light on fraud: Economic Crime Survey in Thailand ประจ าปี 
2561 และท าการส ารวจ PwC’s Thailand Economic Crime and Fraud Survey 2020 ประจ าปี 2563 พบว่า 
บรษิัทต่างๆ พบปัญหาในการทุจรติน้อยลงถ ึง 15% (PwC’s Thailand, 2020) แต่มไิด้หมายความว่าปัญหาการ
ทุจรติจะน้อยลง การทีบ่รษิัทต่างๆ ตรวจพบการทุจรติน้อยลง อาจมาจากการทีผู่้กระท าการทุจรติม ีการพัฒนา
รูปแบบหรอืวธิกีารของการทุจรติให้มคีวามซบัซ้อนมากยิ่งขึ้น โดยอาศัยความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ท าให้ไม่
สามารถตรวจพบการทุจรติได้ ดงันัน้ผู้ทีส่นใจในการบญัชสีบืสวนจะต้องมคีวามรู้และความเชีย่วชาญในกา รวาง
แผนการด าเนินการ (Kemp, 2017) นอกจากนี้ยงัควรมกีารตรวจสอบและจดัการกับการทุจรติได้อย่าง ทัน ท่วงที 
เม ือ่มกีารน าเทคโนโลยใีหม่ๆ มาใช้ ซ ึง่นักบญัชคีวรจะตระหนักถงึอาชญากรรมทางไซเบอร์ที่เพ ิม่ขึ้นด้วย (El -
Hilali, 2019) ปัจจุบนัอตัราของการท าการทุจรติในไทยมแีนวโน้มสูงขึ้น โดยองค์การเพือ่ความโปร่งใสนานาชาต ิ 
(Transparency international, n.d.) ได้เผยแพร่ผล CPI หรอืค่าดชันีรบัรู้การทุจรติของประเทศไทย สามารถสรุป
ได้ ดงัตารางที ่1 

 
ตารางที ่1 ค่าดชันีรบัรู้การทุจรติของประเทศไทย 

ค่าดัชนีรบัรูก้ารทุจริตประจ าปี คะแนนทีได้ (จากท ัง้หมด 100 คะแนน) อนัดับ (จากท ัง้หมด 198 ประเทศ) 
2557 38 85 
2558 38 76 
2559 35 101 
2560 37 96 
2561 36 99 
2562 36 101 

 
โดย CPI มคี่าคะแนนต ัง้แต ่0 (ทุจรติมากทีสุ่ด) ถงึ 100 (ทุจรติน้อยทีสุ่ด) โดยส าหรบัประเทศไทยนัน้ จะเห็นไดว้า่ม ี

ค่าดชันีรบัรู้การทุจรติทีสู่งขึ้น นัน่หมายความวา่ ประเทศไทยมอีตัราของการกระท าทุจรติทีสู่งขึ้น ถงึแมว้่าจะมหีน่วยงาน
ภาครฐัทีท่ าหน้าทีใ่นการตรวจสอบการทุจรติแตย่งัพบวา่การทุจรติในหน่วยงานภาครฐัยงัคงมอียู่ สาเหตุหนึ่งทีท่ าให้การ
ตรวจสอบการทุจรติไมเ่พยีงพอ คอืข้อจ ากัดในเร ือ่งของงบประมาณและจ านวนคนทีม่อียู่อย่างจ ากดั 

 
2.2 การบญัชีสืบสวน 

การบญัชสีบืสวน คอื การตรวจสอบ สบืสวนและสอบสวนข้อมูลเพ ือ่หาหลกัฐานประกอบข้อเท็จจรงิ เกี่ยวกับ
การทุจรติ โดยใช้ทกัษะทางด้านการเงนิและการสบืสวน โดยมลีกัษณะทีแ่ตกต่างจากการตรวจสอบบญัชโีดยผู้สอบ
บัญชีร ับอนุญาต (สมชาย ศุภธาดา , 2541; ศิลปพร ศร ีจ ัน่เพชร , 2553) โดย สมชาย ศุภธาดา (2541) ได้ใ ห้
แนวทางส าหรบัหลกัการพื้นฐานของการบญัชสีบืสวน ดงันี้  

(1) เป็นการใช้หลกัคดิทีอ่นุมานได้ว่าไม่ควรมองโลกในแง่ด ี คอืเป็นการมองว่ามกีารทุจรติ และต้องค ิดให้
เหมอืนผู้กระท าความผดิมากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะท าได ้

(2) เป็นการเรยีนรู้จากประสบการณ์เป็นส่วนใหญ่ แทนทีจ่ะเรยีนรู้จากต ารา หรอืกระดาษท าการในปีก่อนๆ 
โดยให้พจิารณามูลเหตุจูงใจ โอกาส ประโยชน์ และสภาพแวดล้อมการท าทุจรติ  

(3) การกระท าทุจรติส าหรบัพนักงาน และผู้บรหิารในแต่ละระดบั มลีกัษณะไม่เหมอืนกันทัง้ในด้านประเภท
ของการทุจรติ และจ านวนความเสยีหายทีเ่กิดขึ้น 

(4) การทุจรติทางการบญัชมีกัจะค้นพบโดยความบงัเอญิ และส่วนใหญ่ของการทุจรติทางการเงนิมกัตรวจสอบ
พบโดยอาศัยเทคนิควธิกีารอืน่เป็นหลกั ไม่ใช่ตรวจสอบโดยวธิกีารตรวจสอบทีใ่ช้ทัว่ไป 
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(5) นักบญัชสีบืสวนจะต้องปฏบิตั ิงานตามแนวปฏบิตั ิของการบญัชสีบืสวน โดยแนวปฏบิตัทิ ีถู่ก อ้าง อิงแ ละ
ก าหนดขึ้นโดยสถาบนัผู้ตรวจสอบภายใน และจะต้องปฏบิตัติามมารยาททีส่มาคมผู้ตรวจสอบทุจรติร ับอ นุญาต
ก าหนด 

จริเดชา วนัชูเพลา (2547) ได้กล่าวว่า นักบญัชนีิตเิวชเม ือ่ปฏบิตังิานตรวจสอบ จะพบกับความเสีย่งในการ
ตรวจสอบ โดยความเสีย่งทีเ่กี่ยวข้องกับนักบญัชนีิตเิวช คอื ความเสีย่งจากการทุจรติ (Fraud risk) ซ ึง่หมายถ ึง 
ความเสีย่งทีค่วามน่าจะเป็นของการทุจรติในแต่ละสภาพแวดล้อมการท างานมมีากขึ้น นักบญัชนีิตเิวชต้องศึกษา
และประเมนิการควบคุมภายใน นโยบายการป้องกันการทุจรติ วธิปีฏบิตังิานของกิจการเพือ่ให้ทราบถงึปัจจ ัยที่ท า
ให้ความน่าจะเป็นของการทุจรติมมีากขึ้น ซ ึง่จะเห็นได้ว่านักบญัชสีบืสวน ท าหน้าทีใ่นการตรวจสอบเช่นเด ียวกับ
ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาต ผู้ตรวจสอบภายใน และ IT Auditor ซึง่นักบญัชสีบืสวน ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาต ผู้ตรวจสอบ
ภายใน และ IT Auditor เป็นกลุ่มอาชพีทีท่ าหน้าทีใ่นการตรวจสอบเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงนิเหมอืนกัน โดยแต่ละ
กลุ่มอาชพีมเีป้าหมายและวตัถุประสงค์ของการตรวจสอบที่แตกต่างกัน จงึสามารถสรุปความแตกต่าง ของการ
ท างานของผู้สอบบญัช ีผู้ตรวจสอบภายใน  IT Auditor และ นักบญัชสีบืสวน ตามตารางที ่2  

 
ตารางที ่2 ความแตกต่างของการท างานของผู้สอบบญัช ีผู้ตรวจสอบภายใน  IT Auditor และ นักบญัชสีบืสวน 
ประเด็น ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต ผู้ตรวจสอบภายใน IT Auditor นักบญัชีสืบสวน 

ด ำเนินกำรโดย บุคคลภำยนอก บุคคลภำยใน บุคคลภำยใน บุคคลภำยนอก 

ระยะเวลำ ตรวจสอบเป็นประจ ำทุก
รอบปีบัญชี 

เป็นกระบวนกำรต่อเน่ือง เป็นกระบวนกำรต่อเน่ือง ต ร ว จ ส อ บ เ ฉ พ ำ ะ
สถำนกำรณ์ที่อำจเกิดกำร
ทุจริต 

วตัถุประสงค์ แสดงควำมเห็น ต่ อ ง บ
กำรเงิน 

แสดงควำมเห็นในเรื่อง
ประสิทธิผลของกิจก รรม
ก ำ ร ด ำ เ นิ น ง ำ น ข อ ง
องค์กร 

ประเมนิและควบคุมควำม
เสี่ยงทำงด้ำนเทคโน โลยี
สำรสนเทศขององค์กร 

ระบุเหตุกำรณ์กำร ทุจ ริต
และระบุผู้รับผิดชอบต่อ
กำรทุจริต 

ขอบเขตงำน ตร วจ ส อ บ ข้ อ มูล ทำง
กำรเงิน 

ตรวจสอบประสิทธิภำพ
ของกำรด ำเนินงำน 

ต ร ว จ ส อ บ ร ะ บ บ
เทคโนโลยีสำรสนเท ศ 
เพื่อ ป้องกันไม่ให้มีกำร
เปลี่ยนแปลงโปรแกรม
และแก้ไขข้อมลูทำง ด้ ำน
กำรเงินจนสร้ำงควำ ม
เสียหำยให้กับองค์กร 

ตรวจสอบเฉพำะข้อ มูลที่
เก่ียวข้องกับกำรกระท ำ
ทุจริต 

ทักษะที่ใช้ ควำมรู้ทำงด้ำนบัญชี ควำมรู้ทำงด้ำนบัญชี ค ว ำ ม รู้ ท ำ ง ด้ ำ น
คอมพวิเตอร์ 

ควำ มรู้ ท ำ ง ด้ำนบัญชี  
กำรสืบหำกำรทุจริต  กำร
สืบสวน และควำมรู้ทำง
คอมพวิเตอร์ 

 
จากการสมัภาษณ์เชงิลกึกับผู้ทรงคุณวุฒเิกี่ยวกับความเป็นไปได้ของวชิาชพีนักบญัชสีบืสวนในประเทศไทย

พบว่ามโีอกาสในการมวีชิาชพีนักบญัชสีบืสวนในประเทศไทย โดยผู้ทรงคุณวุฒใิห้เหตุผลว่าปัจจุบนัการทุจร ิตใน
ประเทศไทยมแีนวโน้มสูงขึ้น อ ีกทัง้องค์กรต่างๆ เร ิ่มให้ความส าคญักับการตรวจสอบและป้องกันการทุจร ิต 
ประกอบกับความก้าวหน้าและทนัสม ัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจจะส่งผลให้การทุจรติในอนาคตม ีคว าม
ซบัซ้อนมากยิง่ขึ้นจงึควรมหีน่วยงานทีท่ าหน้าทีส่บืสวนการทุจรติทีอ่าจจะเกิดขึ้น (วรญัญา เอื้ออมรไพบูลย์, 2557) 
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2.3 หน่วยงานภาครฐัและหน่วยงานภาคเอกชน 
ระบบการท างานของหน่วยงานภาครฐัและหน่วยงานภาคเอกชนมคีวามคล้ายคลงึและแตกต่างกันหลาย

ประการ จากแนวคดิของ Dunlop (1979) ได้กล่าวถงึความแตกต่างระหว่างหน่วยงานภาคร ัฐและหน่วยงาน
ภาคเอกชน ดงันี้  ส าหรบัหน่วยงานภาครฐัมภีารกิจหลกั มุ่งเน้นการจดัการด้านนโยบาย การจดัสรรงบประมาณ ม ี
เป้าหมายการบรหิารเพือ่ประโยชน์สาธารณะ มุ่งการกระจายผลประโยชน์ให้กับประชาชนในทุกภาคส่วนอย่างเท่า
เทยีมทัว่ถงึ และเป็นองค์กรทีไ่ม่แสวงหาก าไร ส่วนหน่วยงานภาคเอกชนนัน้เป็นองค์กรทีท่ ากิจกรรมใดก็ได้โดยไม่
ผดิกฎหมายและมจีุดมุ่งหมายเพือ่ผลประโยชน์ขององค์กรเป็นหลกั จงึมุ่งเน้นประสทิธภิาพ (Efficiency) ในการ
ท างานเพือ่สร้างขดีความสามารถในการแข่งขนั (Competitive performance) และมกีารบรหิารการจดัก าร เพ ื่อ
แสวงหาก าไรส่วนใหญ่  
2.4 กรอบแนวคิดการวิจยัเบื้องต้น 

จากการศึกษาข้อมูล และงานวจิยัในอดตีทีเ่กี่ยวกับความเป็นไปได้ในการจดัต ัง้ส านักงานบัญชีส ืบสวนใน
ประเทศไทย สามารถสรุปตวัแปรอสิระได้ทัง้หมด 5 ตวัแปร ประกอบด้วย ความซบัซ้อนของการท าทุจรติ ความ
เพยีงพอของความรู้และทกัษะเฉพาะด้านของผู้ตรวจสอบในการบัญชสี ืบสวน ความเพียงพอของการตรวจสอบ
การทุจรติในปัจจุบนั อตัราของการท าการทุจรติ และความต้องการใช้นักบญัชสี ืบสวนในการปฏิบัต ิงานและต ัว
แปรตาม คอื โอกาสของการจดัต ัง้ส านักงานบญัชสีบืสวน โดยมกีรอบแนวคดิการวจิยัเบื้องต้น ดงัภาพที ่1 
 

 
ภาพที ่1 กรอบแนวคดิการวจิยัเบื้องตน้ของโอกาสของการจดัต ัง้ส านักงานบญัชสีบืสวน 

 
ส าหรบัการศึกษาความเป็นไปได้ของการจดัต ัง้ส านักงานบญัชสีบืสวนในประเทศไทยของงานวจิยันี้  ผู้วจิยัไดศ้กึษา

ความเป็นไปได้ทัง้หมด 4 มติ ิประกอบดว้ย 
(1) ความเป็นไปได้ด้านการด าเนินงาน (Operation feasibility) คอื ลกัษณะของการปฏบิตังิานรวมถงึการเข้าถงึ

ข้อมูลทีน่ าใช้ในการปฏบิตังิาน 
(2) ความเป็นไปได้ดา้นตลาดหรอือุปสงค์ (Market or demand feasibility) 
(3) ความเป็นไปได้ด้านเทคนิค (Technical feasibility) คอื ขนาดของอุปสงค์ในปัจจุบนัจากการรวบรวมข้อมลูใน

อดตี และคาดการณ์อุปสงค์ในอนาคต คอื ขัน้ตอนและเทคนิคในการให้บรกิารและปฏบิตังิาน รวมถงึบุคลากรและ
เทคโนโลยทีีใ่ช้ในการให้บรกิาร 

(4) ความเป็นไปได้ด้านการเงนิ (Financial feasibility) ค ือ การลงทุนและผลตอบแทนทีจ่ะได้จากการจดัต ัง้
ส านักงานบญัชสีบืสวน และการวางแผนทางการเงนิในอนาคต 
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3. วิธีการวิจยั 
3.1 การวิจยัเชิงคุณภาพและการสมัภาษณ์เชิงลึก 

งานวจิยันี้ เป็นงานวจิยัเชงิคุณภาพ โดยใช้วธิกีารสมัภาษณ์เชงิลกึเป็นเคร ือ่งม ือในการวจิยั เพ ือ่ใ ห้ทราบถ ึง
แนวความคดิและทศันคตขิองผู้สอบบญัชรีบัอนุญาต ผู้ตรวจสอบภายใน IT Auditor นักบญัชสีบืสวน และผู้ทีจ่ะเป็น
กลุ่มผู้ใช้บรกิารจากนักบญัชสีบืสวน เพือ่ให้ครอบคลุมทัง้ผู้ให้บรกิารและผู้ใ ช้บรกิาร โดยสมัภาษณ์ผู้สอบบัญชี     
ร ับอนุญาต จ านวน 3 คน ผู้ตรวจสอบภายใน จ านวน 3 คน IT Auditor จ านวน 3 คน นักบัญชีส ืบสวน จาก
ส านักงานสอบบญัชขีนาดใหญ่ในประเทศไทย จ านวน 3 คน และสมัภาษณ์ผู้ทีจ่ะเป็นกลุ่มผู้ใช้บรกิารจากนักบัญชี
ส ืบสวน จ านวน 6 คน ซึ่งม ีต าแหน่งในหน่วยงานระดบัผู้จดัการขึ้นไป เนื่องจากมอี านาจในการตดัสนิ ใจหร ือ
สามารถให้ข้อเสนอแนะในการใช้บรกิารจากนักบญัชสีบืสวนกับผู้บรหิารของหน่วยงานได้ รวมทัง้หมด จ านวน 18 
คน 
3.2 การวิเคราะห์ข้อมลู 

ผู้วจิยัด าเนินการวเิคราะห์ข้อมูลทีไ่ดร้บัจากการสมัภาษณ์เชงิลกึซึง่เป็นค าถามปลายเปิดโดยการวเิคราะห์เนื้อหา 
(Content analysis) การวเิคราะห์สรุปอุปนัย (Analytic induction) จากนัน้จะน าเสนอผลการวเิคราะห์ในรูปแบบของการ
พรรณนาวเิคราะห์ (Descriptive analysis) โดยมผีู้เชีย่วชาญซึง่เป็นบุคคลทีม่คีวามอสิระ ได้รบัการรบัรองจากสมาคม
ต่อต้านการทุจรติสากล (Association of Certificated Fraud Examiner หรอื ACFE) เป็นผู้ตรวจสอบการทุจรติ (CFE)     
ในประเทศไทย และได้รบัประกาศนียบตัรผู้ตรวจสอบภายในรบัอนุญาต (CIA) มปีระสบการณ์การสบืสวนการทุจรติ 
มาร่วมวเิคราะห์ผลการวเิคราะห์ข้อมลูเพ ือ่ยนืยนัวา่ผลการวเิคราะห์จากข้อมูลทีไ่ด้จากการสมัภาษณ์มคีวามถกูตอ้งและ
ปราศจากอคตขิองผูว้จิยั 
 
4. ผลการวิจยั 
4.1 รายละเอียดของผู้ให้สมัภาษณ์ 

ในการศึกษาคร ัง้นี้  เป็นการสัมภาษณ์เชิงลกึกับผู้ใ ห้สมัภาษณ์ที่เป็นผู้สอบบัญชีร ับอนุญาต ผู้ตรวจสอบ
ภายใ น IT Auditor นัก บัญชสี ืบสวน จ านวน 12 ค น และผู้ทีจ่ะเป็นกลุ่มผู้ใ ช้บร ิการจากนกับัญชีส ืบสวน 
จ านวน 6 คน รวมทัง้ส ิ้น  18 คน โดยบุคคลที่ส ัมภาษณ์จะเป็นผู้ที่มปีระสบการณ์ท างานในด้านสอบบัญชี 
ตรวจสอบภายใน ตรวจสอบระบบสารสนเทศ และบัญชีส ืบสวนอย่างน้อย  5  ปีขึ้นไป เนื่องจากมคีวามเข้าใจ
ในลักษณะงาน ม ีความรู้และทักษะทีใ่ ช้ในการปฏิบัติงาน และเป็นผู้ที่มีประสบการณ์หรอืเคยศึกษาเกีย่วกับ
การบัญชีส ืบสวน (Forensic accounting) สามารถเข้าใจถ ึงความเหม ือนและความแตกต่างขอ งอาชีพของ
ตนเองกับนักบญัชีสบืสวน ส าหร ับผู้ที่จะเป็นกลุ่มผู้ใ ช้บรกิารจากนักบัญชีส ืบสวน ม ีต าแหน่งในหน่วยงานระดับ
ผู้จ ัดการขึ้นไป เพ ื่อที่จะสามารถเป็นผู้ที่มอี านาจการตดัสินใจหรอืเป็นผู้ที่สา มารถให้ข้อเสนอแนะในการใช้
บร ิการจากนักบัญชีส ืบสวนกับผู้บรหิารของหน่วยงานได้ โดยในการสัมภาษณ์ผู้ที่จะเป็นกลุ่มผู้ ใช้บรกิารจาก
นักบัญชีส ืบสวนซึ่งม ีความหลากหลาย ผู้ว ิจัยพิจารณาจากขนาดของหน่วยงานและประเภทของธุรกิจทีค่าดว่า
สามารถเป็นกลุ่มลูกค้าของนักบัญชีสบืสวน 

เวลาในการสมัภาษณ์ผู้ให้สมัภาษณ์โดยเฉลีย่ประมาณ 45 นาทตี่อคน และในการสมัภาษณ์ท าการสมัภาษณ์ ที ่
ห้องท างานส่วนตวัของผูใ้ห้สมัภาษณ์ หรอืสมัภาษณ์ทางโปรแกรม Zoom และมกีารเปิดกล้องทุกคร ัง้ โดยมรีายละเอยีด
ในส่วนของข้อมูลทัว่ไปของผู้ให้สมัภาษณ์ ดงัแสดงในตารางที ่3 
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ตารางที ่3 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ให้สมัภาษณ์ 
ล าดับท่ี ข้อมูลเบือ้งต้นของผู้ให้สัมภาษณ์ ประสบการณ์ท างาน ต าแหน่งในปัจจุบนั 
ผูใ้ห้
สัมภาษณ์
คนที่ 1 

เพศชาย อายุ 34 ปี 
ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
สาขาบัญชี 

- ผูช่้วยผูส้อบบัญชี 6 ปี  
- ผูจ้ ัดการบัญชี 1 ปี 
- ผูส้อบบัญชีรับอนุญาต 6 ปี 

ต าแหน่ง: ผูส้อบบัญชีรับอนุญาต 
หน่วยงาน: บริษัทสอบบัญชีเอกชนขนาดใหญ่ 

ผูใ้ห้
สัมภาษณ์
คนที่ 2 

เพศหญิง อายุ 32 ปี 
ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
สาขาบัญชี 

- ผูช่้วยผูส้อบบัญชี 5 ปี  
- ที่ปรึกษาทางบัญชี 4 ปี 
- ผูส้อบบัญชีรับอนุญาต 2 ปี 

ต าแหน่ง: ผูส้อบบัญชีรับอนุญาต ผูเ้ช่ียวชาญ
ด้านระบบบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ วทิยากรอบรม
สัมมนาของสภาวชิาชีพบัญชี อาจารย์พเิศษ
สอนวชิาทางบัญชีและภาษี  
หน่วยงาน: บริษัทสอบบัญชีเอกชนขนาดใหญ่ 

ผูใ้ห้
สัมภาษณ์
คนที่ 3 

เพศชาย อายุ 59 ปี 
ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
สาขาบัญชี 

- ผูส้อบบัญชีรับอนุญาต 22 ปี 
- คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit 
Committee) บริษัทในตลาด
หลักทรัพย์ 12 ปี 
- เข้าร่วมการอบรบการบัญชีสืบสวน
กับสภาวชิาชีพบัญชี 

ต าแหน่ง: ผูส้อบบัญชีรับอนุญาต 
หน่วยงาน: บริษัทสอบบัญชีเอกชนขนาดใหญ่ 

ผูใ้ห้
สัมภาษณ์
คนที่ 4 

เพศหญิง อายุ 29 ปี 
ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
สาขาบัญชี 

- พนักงานบัญชี 3 ปี 
- ตรวจสอบภายใน 8 ปี 

ต าแหน่ง: Senior Internal Audit Manager 
หน่วยงาน: บริษัทเอกชนด้านประกันภัยขนาด
ใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์ 

ผูใ้ห้
สัมภำษณ์
คนที่ 5 

เพศหญิง อายุ 41 ปี 
ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
สาขาบัญชี 

- พนักงานบัญชี 3 ปี 
- ตรวจสอบภายใน 8 ปี 

ต าแหน่ง: Senior Internal Audit Manager 
หน่วยงาน: บริษัทเอกชนด้านประกันภัยขนาด
ใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์ 

ผูใ้ห้ 
สัมภำษณ์
คนที่ 6 

เพศชาย อายุ 52 ปี 
ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
สาขาบริหารธุรกิจ 

- ด้านการเงิน 4 ปี 
- ตรวจสอบภายใน 12 ปี 
- หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน 9 ปี 
- สอบสวนทุจริตในธนาคาร
เอกชนแห่งหน่ึง 

ต าแหน่ง: ผูช่้วยกรรมการผูจ้ัดการใหญ่ สาย
ก ากับดูแลกิจการและเลขานุการบริษัท 
หน่วยงาน: ธนาคารเอกชนขนาดใหญ่ในตลาด
หลักทรัพย์ 

ผูใ้ห้ 
สัมภำษณ์
คนที่ 7 

เพศชาย อายุ 35 ปี 
ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
สาขาระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการ 

- IT Risk Managment 2 ปี 
- System Analyst 2 ปี 
- IT Auditor 8 ปี 

ต าแหน่ง: Senior IT Audit Specialist 
หน่วยงาน: ธนาคารเอกชนขนาดใหญ่ในตลาด
หลักทรัพย์ 

ผูใ้ห้ 
สัมภำษณ์
คนที่ 8 

เพศชาย อายุ 32 ปี 
ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
สาขาบัญชี 

- ผูช่้วยผูส้อบบัญชี 3 ปี 
- ผูส้อบบัญชีรับอนุญาต 2 ปี 
- IT Auditor 5 ปี 

ต าแหน่ง: IT Auditor, Senior IT Consultant, 
ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตอิสระ  
หน่วยงาน: บริษัทเอกชนด้านพฒันาโปรแกรม
คอมพวิเตอร์ขนาดกลาง 

ผูใ้ห้ 
สัมภำษณ์
คนที่ 9 

เพศหญิง อายุ 31 ปี 
ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
สาขาระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการ 

- IT Auditor 5 ปี 
- IT Consultant 3 ปี 

ต าแหน่ง: Assistant Manager Advisory, 
หน่วยงาน: บริษัทสอบบัญชีเอกชนขนาดใหญ่ 

ผูใ้ห้ 
สัมภำษณ์
คนที่ 10  

เพศหญิง อายุ 30 ปี 
ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
สาขาบัญชี 

- ผูช่้วยผูส้อบบัญชี 2 ปี 
- นักบัญชีสืบสวน 5 ปี 

ต าแหน่ง: Senior Consultant - Forensic & 
Integrity Services  
หน่วยงาน: บริษัทสอบบัญชีเอกชนขนาดใหญ่ 
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ตารางที ่3 รายละเอยีดผู้ให้สมัภาษณ์ส าหรบังานวจิยั (ต่อ) 
ล าดับท่ี ข้อมูลเบือ้งต้นของผู้ให้สัมภาษณ์ ประสบการณ์ท างาน ต าแหน่งในปัจจุบนั 
ผูใ้ห้
สัมภำษณ์
คนที่ 11 

เพศหญิง อำยุ 47 ปี 
ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี 
สำขำบัญชี 

- ผูช่้วยผูส้อบบัญชี 4 ปี 
- Forensic Advisory, 
Forensics Services 6 ปี 

ต ำแหน่ง: Forensic Advisory, Forensics 
Services  
หน่วยงำน: บริษัทสอบบัญชีเอกชนขนำดใหญ่ 

ผูใ้ห้
สัมภำษณ์
คนที่ 12 

เพศชำย อำยุ 41 ปี 
ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี 
สำขำบัญชี 

- ผูส้อบบัญชีรับอนุญำต 6 ปี 
- นักบัญชีสืบสวน 5 ปี 

ต ำแหน่ง: Director, Forensics Services 
หน่วยงำน: บริษัทสอบบัญชีเอกชนขนำดใหญ่ 

ผูใ้ห้
สัมภำษณ์
คนที่ 13 

เพศหญิง อำยุ 28 ปี 
ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี 
สำขำเศรษฐศำสตร์ 

- Business Analyst 4 ปี 
- Production Planning 2 ปี 

ต ำแหน่ง: Business Analyst Manager 
หน่วยงำน: บริษัทเอกชนขนำดกลำงด้ำน
โปรแกรมคอมพวิเตอร์ทำงกำรเงิน 

ผูใ้ห้
สัมภาษณ์
คนที่ 14 

เพศชำย อำยุ 59 ปี 
ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโท 
สำขำกำรจัดกำรโลจิสติกส์และโซ่
อุปทำน 

- รับรำชกำร 7 ปี 
- Logistic Master 4 ปี 
- Stock Master 11 ปี 
- เจ้ำของธุรกิจโรงแรมและ
ร้ำนอำหำร 7 ปี 

ต ำแหน่ง: อำชีพอิสระ 
หน่วยงำน: ธุรกิจส่วนตัว (โรงแรมและ
ร้ำนอำหำร) 

ผูใ้ห้
สัมภาษณ์
คนที่ 15 

เพศหญิง อำยุ 34 ปี 
ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี 
สำขำกำรเงิน 

- เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน 5 ปี 
- เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยทรัพย์สิน 3 ปี 
- ผูช่้วยผูจ้ัดกำรฝ่ำยทรัพย์สิน  
3 ปี 

ต ำแหน่ง: ผูจ้ัดกำรฝ่ำยทรัพย์สิน 
หน่วยงำน: บริษัทเอกชนขนำดใหญ่ในตลำด
หลักทรัพย์ประเภทรับเหมำก่อสร้ำงและระบบ
วศิวกรรม 

ผูใ้ห้
สัมภาษณ์
คนที่ 16 

เพศหญิง อำยุ 35 ปี 
ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี 
สำขำ International Business 
Management 

- Import and Export Jewelry  
2 ปี 
- Co-sales and Marketing 3 ปี 
- Marketing online 6 ปี 

ต ำแหน่ง: Junior Marketing Manager 
หน่วยงำน: บริษัทเอกชนขนำดกลำงด้ำน
อสังหำริมทรัพย์ 

ผูใ้ห้
สัมภาษณ์
คนที่ 17 

เพศหญิง อำยุ 47 ปี 
ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโท 
สำขำบริหำรธุรกิจ 

- เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล 
4 ปี 
- ผูช่้วยผูจ้ัดกำรฝ่ำยทรัพยำกร
บุคคล 3 ปี 
- รองผูจ้ัดกำรฝ่ำยทรัพยำกร
บุคคล 2 ปี 
- ผูจ้ ัดกำรฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล  
6 ปี 

ต ำแหน่ง: ผูจ้ัดกำรฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล 
หน่วยงำน: บริษัทเอกชนขนำดใหญ่ในตลำด
หลักทรัพย์ประเภท Management 
Organization 

ผูใ้ห้
สัมภาษณ์
คนที่ 18 

เพศหญิง อำยุ 42 ปี 
ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี 
สำขำกำรเงิน 

- เจ้ำหน้ำที่พสัดุ 6 ปี 
- หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่พสัดุ 5 ปี 
- รองหัวหน้ำฝ่ำยจัดซื้อจัดจ้ำง  
4 ปี 
- หัวหน้ำฝ่ำยจัดซื้อจัดจ้ำง 3 ปี 

ต ำแหน่ง: หัวหน้ำฝ่ำยจัดซื้อจัดจ้ำง 
หน่วยงำน: บริษัทเอกชนขนำดใหญ่ด้ำนกำร
ผลิตช้ินส่วนอำกำศยำน 
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4.2 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล 
จากการที่ผู้วิจยัน าข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต ผู้ตรวจสอบภายใน IT Audi tor นักบัญชี

สืบสวนและผู้ทีจ่ะเป็นกลุ่มผู้ใช้บร ิการจากนักบญัชสี ืบสวน จ านวน 18 คน มาท าการวิเคราะห์ตามกรอบแนวคดิ
การวจิยัเบื้องต้น และดชันีเชิงบรรยายทีไ่ด้จากการทบทวนงานวจิ ัย โดยใช้โปรแกรม Atlas .ti ในการจดักลุม่ค า 
เพ ื่อเป็น Keywords ในปัจจัยต่างๆ ในดชันีเชิงอธบิายจากการสัมภาษณ์ สามารถสรุปผลได้ดงันี้  
4.2.1 ความซบัซ้อนของการท  าทจุริต 

ผู้ให้สมัภาษณ์ส่วนใหญ่เห็นว่าปัญหาการทุจรติในปัจจุบนัมคีวามแตกต่างจากในอดตี โดยการทุจรติในปัจจุบนั
จะซบัซ้อนมากขึ้น ตรวจสอบยากมากขึ้น รวมถงึมช่ีองทางใหม่ๆ ในการทุจรติหรอืมรีูปแบบของการทุจรติทีแ่ตกตา่ง
จากในอดตี ซึง่เป็นผลมาจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลย ีดงัประโยคทีผู่้ให้สมัภาษณ์กล่าวไว้วา่  

 
“ก็คดิว่าแตกต่างนะคะ ก็อย่างทีบ่อกวา่พอมนัมเีร ือ่งของเทคโนโลยเีน่ียก็อาจจะจากเดมิ
ทีค่นในยุคก่อนๆ ไม่ได้มเีทคโนโลยเีข้ามาเกี่ยวข้องก็จะเป็นในเร ือ่งของเปเปอร์ทีเ่ป็น
หลกัฐานว่ามกีารทุจรติ แต่พอเป็นด้านของเทคโนโลย ี ตรงนี้ ก็คดิว่าจะตรวจสอบยาก
มากขึ้น”   
“คดิว่าแตกต่างในเร ือ่งการซบัซ้อน เพราะว่ามนัมเีทคนิคใหม่ๆ มาโกง มาทุจรติ ท าให้
มนัมคีวามซบัซ้อนมากกว่าในอดตีทีเ่คยมมีา”  
 

ในขณะเดยีวกันผู้ให้สมัภาษณ์ยงักล่าวว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยก็ีส่งผลให้สามารถตรวจสอบการทุจรติ
ได้ง่ายขึ้นเช่นกัน ดงัประโยคต่อไปนี้   

 
“เทคโนโลยช่ีวยให้ตรวจสอบง่ายขึ้น เพราะว่ามนัมกีารเข้าถงึข้อมูล หรอืว่าการแก้ไข
ปรบัเปลีย่นข้อมูล” 
“คดิว่าเทคโนโลยช่ีวยให้ตรวจไดง้่ายขึ้น เพราะมนัก็จะมกีารพฒันาท าให้มเีคร ือ่งมอืทีท่ า
ให้ตรวจไดง้่ายขึ้น ตรวจได้แม่นย ามากกวา่ Manual มรีะบบทีด่ขี ึ้นกวา่เดมิ” 
 

4.2.2 อตัราของการท  าการทุจริต 
ผู้ให้สมัภาษณ์ส่วนใหญ่เห็นว่าอตัราการท าการทุจรติมแีนวโน้มเพิม่สูงขึ้น และคาดการณ์ว่าในอนาคตก็จะม ี

แนวโน้มทีเ่พ ิม่สูงขึ้นเช่นกัน ดงัประโยคทีผู่้ให้สมัภาษณ์กล่าวไว้วา่ 
 
“เพ ิม่ขึ้นเหมอืนกันเพราะวา่ช่องทางดว้ย มนัท าให้คนทุจรติง่ายขึ้น มช่ีองทางให้ท าทุจรติ” 
“คดิว่าน่าจะเพิม่ขึ้นดว้ยเหตุผลทีว่่าปัจจบุนัมโีซเชยีล มเีดยี มกีารเปิดกวา้งขึ้น มโีอกาสทีจ่ะ
ท าการทุจรติได้หลายแบบมากขึ้น เพราะมช่ีองทางมากขึ้น”  
 

4.2.3 ความเพียงพอของการตรวจสอบการทจุริตในปจัจบุนั 
ผู้ให้สมัภาษณ์ส่วนใหญ่เห็นว่าการปฏบิตังิานของหน่วยงานตรวจสอบการทุจรติในประเทศไทยในปัจจุบนัไม่

สามารถตรวจสอบได้อย่างครบถว้น เน่ืองจำกมข้ีอจ ำกดัในเร ือ่งของบุคลำกร ดงัประโยคทีผู่้ให้สมัภาษณ์กล่าวไวว้า่  
 

“คดิว่าเค้าตรวจไดไ้มค่รบ แต่ก็ไม่แน่ใจในกระบวนการของเคา้ว่าเคา้ท างานยงัไง แตค่ดิวา่
จ านวนคนตรวจกบัปรมิาณงานน่าจะไมพ่อดกีัน ท าให้ไม่สามารถตรวจไดค้รบ”  
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“มนัน่าจะไม่ทัว่ถงึ เพราะหน่วยงานทีต่้องตรวจมจี านวนมาก แต่จ านวนของเจ้าหน้าที่ 
พนักงานทีท่ าหน้าทีใ่นการตรวจสอบมน้ีอย ท าให้ไม่สามารถตรวจได้ครบทุกหน่วยงานที่
ต้องตรวจ” 
 

ต่อข้อค ำถำมทีเ่กี่ยวกับกรณีทีม่กีำรจดัต ัง้ส ำนักงำนบญัชสีบืสวนนัน้ ผู้ให้สมัภำษณ์ส่วนใหญ่เห็นว่ำจะสำมำรถ
ช่วยตรวจสอบกำรทุจรติได้ดกีว่ำหน่วยงำนตรวจสอบกำรทุจรติในประเทศไทยในปัจจุบนั เน่ืองจำกมบุีคลำกรที่ม ี
ควำมรู้และทกัษะทีใ่ช้ในกำรตรวจสอบทุจรติ และท ำงำนได้เร็วกวำ่ ดงัประโยคทีผู่ใ้ห้สมัภาษณ์กลา่วไวว้่า  

 
“ด้วยควำมทีน่ักบญัชสีบืสวนมทีกัษะ มคีวำมรู้เฉพำะทำงมำกกวำ่ น่ำจะสำมำรถตรวจได้
ดกีว่ำ คอืรู้ทีม่ำทีไ่ปของรำยกำรทีเ่กิดควำมผดิปกต ิท ำให้สำมำรถตรวจเจอได้ว่ำต้นตอ
คอือะไร และน่ำจะใช้เวลำในกำรด ำเนินกำรไมน่ำนเท่ำหน่วยงำนของรฐั” 
“คดิว่ำได้ดกีว่ำแน่นอนค่ะ เพรำะด้วยทกัษะควำมรู้ แล้วก็เทคนิควธิกีำรต่ำงๆ จะท ำให้
สำมำรถตรวจสอบได้ลกึและกว้ำงกว่ำ ท ำให้พบต้นตอหรอืว่ำจุดทีม่กีำรร ัว่ไหล จุดทีม่ ี
กำรทุจรติได้ดกีวำ่หน่วยงำนทีเ่รำมอียู่ตอนน้ีคะ่” 

 
4.2.4 ความเพียงพอของความรู้และทกัษะเฉพาะด้านของผู้ตรวจสอบในการบญัชีสบืสวน 

ผู้ให้สมัภาษณ์ส่วนใหญ่เห็นว่าผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ผู้ตรวจสอบภายใน และ IT Auditor สามารถตรวจสอบการ
ทุจรติได้ เน่ืองจากมพี ื้นฐานความรู้ทางดา้นบญัช ีมคีวามรู้ในการตรวจสอบซึง่เป็นพื้นฐานเหมอืนกนักบันักบญัชสีบืสวน 
แต่ไม่มทีกัษะในการสบืสวนและมวีตัถุประสงคก์ารท างานแตกตา่งกนั ดงัประโยคทีผู่้ให้สมัภาษณ์กล่าวไวว้่า 

 
“คดิว่ามทีกัษะเบื้องต้นทางด้านบญัชทีีเ่หมอืนกัน คอื 3 อาชพีทีก่ล่าวมาเป็นอาชีพใน
วชิาชพีบญัช ี ดงันัน้เค้าก็จะมพี ื้นฐานทางบญัชทีีรู่้ ได้เรยีนมาเหมอืนกัน แต่พอแยกไป
ท าตามหน้าทีข่องแต่ละอาชพีแล้วก็จะมทีกัษะที่ลงลกึของแต่ละอาชพีไป ในส่วนของ
ทกัษะสบืสวนน่าจะยงัไม่มหีรอืมน้ีอยมาก เพราะปกตใินทางบญัชจีะไม่เกี่ยวกับก าร
สบืสวนอยู่แล้วค่ะ”  
“ไม่มคีวามรู้ในด้านการตรวจสอบทุจรติครบั เพราะในการท างานไมใ่ช่การตรวจสอบทุจรติ 
จุดประสงค์ของแต่ละอาชีพแตกต่างกัน ด ังนัน้ทักษะหร ือความรู้ความเข้าใจในการ
ตรวจสอบทุจรติจะไม่ม”ี 

 
4.2.5 ความต้องการใช้นักบญัชีสบืสวนในการปฏิบติังาน 

ผู้ให้สมัภาษณ์ส่วนใหญ่เห็นว่าหน่วยงานในประเทศไทยมคีวามจ าเป็นหรอืต้องการใช้นักบญัชสีบืสวนในการ
ปฏิบัต ิงานแต่ความต้องการใช้บร ิการจะเกิดขึ้นในหน่วยงานทีม่ขีนาดใหญ่ หร ือเป็นหน่วยงานที่อยู่ในตลาด
หลกัทรพัย์ก่อน เน่ืองจากมข้ีอจ ากัดด้านค่าใช้จ่ายและหน่วยงานในประเทศไทยยงัไม่ตระหนักถงึความส าค ัญของ
บญัชสีบืสวน โดยในการใช้บรกิารจะเป็นลกัษณะของการตรวจสอบประจ าปีหรอืเม ือ่มกีารทุจรติเกิดขึ้น ดงัประโยค
ทีผู่้ให้สมัภาษณ์กล่าวไว้วา่  
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“ก็จ าเป็นเหมอืนกัน ถ้าองค์กรนัน้มนัมคีวามเกี่ยวข้องกับคนจ านวนมาก ก็ควรจะมคีน
เข้าไปสบืสวนว่าแบบเค้าใช้เงนิถูกต้องหรอืเปล่า หรอืว่ามกีารท าทุจรติอะไรหรอืเปล่า 
เพราะว่าถ้าบรษิัทธรรมดามนัก็มผีู้เกี่ยวข้องน้อย แค่คนเดยีว มแีค่กรรมการ 3 คนอะไร
อย่างนี้  แต่ถ้าองค์กรทีม่นักระทบกบัคนเยอะๆ ก็ควรจะม ีคอนโทรลทีด่ใีนการตรวจสอบ” 
“สมควรต้องใช้ ยิง่เป็นบรษิัทใหญ่มกีารใช้เงนิเยอะ แล้วมนัไม่ได้มคีนใช้เงนิแค่คนเดยีว 
จ านวนเงนิมนัเยอะ มนัจ าเป็นทีจ่ะต้องใช้อะไรแบบนี้ เข้ามาช่วยอยู่แล้ว”  

 
4.2.6 ความเป็นไปได้ด้านการด าเนินงาน (Operation feasibility) 

ผู้ใ ห้ส ัมภาษณ์ ส่วนใหญ่เห็นว่าในการปฏบิัติงานของนักบัญชสี ืบสวน ในเร ื่องของการเข้าถ ึงข้อมลูควรมี
อ านาจในการเข้าถึงข้อมูลได้ทัง้หมด และในการเข้าถึงข้อมูลภายนอกหน่วยงานทีท่ าการตรวจสอบ ต้องมกีาร
ขอความร่วมมอืจากหน่วยงานของรฐั เช่น ต ารวจ ศาล เพ ื่อให้ได้มาซึง่ ข้อมูลนั ้น ดงัประโยคทีผู่้ให้สมัภาษณ์
กล่าวไว้ว่า  

 
“อ านาจในการเข้าถงึข้อมูลควรจะสามารถเข้าถงึข้อมูลได้ทัง้หมด เพราะถ้าเกิดไม่ได้รบั
สทิธ ิใ์นการเข้าถงึข้อมูล ซึง่ถ้าข้อมูลตวันัน้มนัส าคญั ก็อาจจะท าให้ไม่สามารถไปต่อได้ 
หรอืท าให้ใช้เวลานกวา่จะปิดเคสได้” 
“คดิว่าท าไดแ้ต่ตอ้งอาศัยอ านาจอืน่ดว้ย เช่น อ านาจจากต ารวจ อ านาจจากศาล ว่าข้อมลูที่
จะไปตรวจสอบนี้  จะต้องตรวจไดน้ะ คุณไมม่สีทิธ ิท์ ีจ่ะไม่ให้ข้อมูล อาจจะต้องแบบ สมมตุ ิ
บอกว่าจะมกีารตรวจสอบแล้วนะ ต้องระงบัไวก่้อน ห้ามเอาเอกสารไปทีอ่ ืน่เลย ต้องทิง้ไว้
ตรงนัน้เพ ือ่จะเอาไปตรวจสอบ”  

 
4.2.7 ความเป็นไปได้ด้านตลาดหรอือปุสงค์ (Market or demand feasibility) 

ผู้ให้สมัภาษณ์ส่วนใหญ่เห็นว่าปัจจุบนัอุปสงค์หร ือความต้องการใช้บรกิารนักบญัชีสบืสวนยงัมไีม่มาก โดย
องค์กรทีม่คีวามต้องการใช้บรกิารจะเป็นองคก์รทีม่คีวามจ าเป็น องค์กรทีม่ขีนาดใหญ่ หรอืองค์กรทีม่ผีลกระทบตอ่คน
จ านวนมากก่อน ดงัประโยคทีผู่ใ้ห้สมัภาษณ์กลา่วไวว้่า  

 
“ในตอนแรกคงจะมลีูกค้าเป็นพวกบรษิัทในตลาดหลกัทรพัย์ก่อน เน่ืองจากเป็นบร ิษัท
ขนาดใหญ่ อยู่ในตลาด”  
“คดิว่าในเบื้องต้นน่าจะยงัไม่มาก เป็นบรษิัทใหญ่ๆ หรอืพวกรฐัวสิาหกิจก่อน เพราะม ี
ผู้ได้รบัผลกระทบหากเกิดการทุจรติค่อนข้างมาก คอืเม ือ่เกิดการทุจรติ จะม ีความ
เสยีหายมาก เลยจ าเป็นต้องมตีวัช่วย เพือ่ป้องกันหรอืลดความเสยีหายนัน่เอง”  
 

ต่อข้อค าถามทีเ่กี่ยวกับประเภทธุรกิจทีม่คีวามจ าเป็นหรอืสามารถเป็นกลุ่มลูกคา้ของนักบญัชสีบืสวนนัน้ ผู้ให้
สมัภาษณ์ส่วนใหญ่ ให้ความคดิเห็นว่าประเภทธุรกิจทีม่โีอกาสใช้บรกิารนักบญัชสีบืสวน คอื ธุรกิจประเภททางด้าน
การเงนิ ธุรกิจรบัเหมาก่อสร้าง ธุรกจิธนาคาร ธุรกจิประกนัภยั ดงัประโยคทีผู่้ให้สมัภาษณ์กล่าวไว้วา่  
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 “น่าจะเป็นพวกการเงิน การธนาคาร การประกันภัย หร ือพวกร ับเหมาก่อสร้างที่
ม ียอดเง ินสูง ม ีการจัดซื้อจ ัดจ้าง”  
“ธุรกิจทีม่ตีวัเลขเยอะๆ พวกการเงนิ ธุรกิจธนาคารควรทีจ่ะใช้ เพราะมนัเป็นธุรกิจที่ม ี
ตวัเลขเยอะมาก แล้วมนัมคี่าด้วยก็คอืเงนิ ยิง่ตวัเลขเยอะยิง่ต้องการความแม่นย าใน
การตรวจสอบ ในการท างาน” 
 

4.2.8 ความเป็นไปได้ด้านเทคนิค (Technical feasibility) 
ผู้ให้สมัภาษณ์ไดก้ล่าวถงึวชิาชพีหรอือาชพีทีส่ามารถพฒันามาเป็นนักบญัชสีบืสวน โดยพบวา่ควรพฒันามาจาก

วชิาชพีบญัชเีป็นอนัดบัแรก รองลงมาคอืวชิาชพีทางกฎหมาย ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาต IT Auditor และผู้ตรวจสอบ
ภายในตามล าดบั ดงัประโยคทีผู่ใ้ห้สมัภาษณ์กล่าวไว้วา่  

 
“ก็ เป็นวชิาชีพบัญชีค่ะ ทัง้  CPA ทัง้ตรวจสอบภายใน สามารถเป็นได้หมดเลย เพราะ
ม ีพ ื้นฐานทางบญัชีด้วย แต่ต้องม ีการเพิ่มเต ิมในเร ื่องของขัน้ตอนและวิธีการในการ
สืบสวน การหาจุดที่จะมีการโกงการทุจริต”  
“ควรมาจากผู้สอบบญัช ีผู้ตรวจสอบภายใน หรอืจะเป็นทางนักกฎหมาย ทนายก็ไดน้ะ คอื
มาจดัต ัง้เป็นทมี เพราะมนัตอ้งมทีกัษะหลายๆอย่างมาประกอบกัน ยิง่ทกัษะแน่นแคไ่หนก็
สามารถตรวจสอบไดด้ขีึ้น แต่อย่างแรกทีต่อ้งมคีอืทกัษะทางบญัชก่ีอนเลย” 

 
4.2.9 ความเป็นไปได้ด้านการเงิน (Financial feasibility) 

ผู้ให้สมัภาษณ์ส่วนใหญ่เห็นว่าการลงทุนเพือ่จดัต ัง้ส านักงานบญัชีสบืสวนยงัมคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างน้อย 
เน่ืองจากบรษิัทสอบบญัชเีอกชนหลายแห่งมบีรกิารดา้นบญัชสีบืสวน ดงัประโยคทีผู่้ให้สมัภาษณ์กล่าวไวว้า่  

 
“ลงทุนเพ ือ่จดัต ัง้ยงัมองว่าคอ่นข้างน้อยค่ะ เพราะในไทยตอนน้ีเหมอืนจะมแีค่ Big4 ทีม่อียู่ 
แต่ถ้าเกิดว่าในอนาคตมนัมคีวามนิยมในอาชพีนี้มากขึ้น คนหนัมาท างานดา้นนี้มากขึน้ ก็
คดิว่าจะมโีอกาสมากขึ้นในการจดัต ัง้คะ่”   
“บรษิัทเอกชนม ี Service นี้แล้วก็มชีือ่เสยีง มคีวามน่าเชือ่ถอือยู่แล้ว ในการลงทุนเลย
อาจจะยงัไม่มากเท่าไหร่ครบั เพราะมนัยงัใช้ของบรษิทัเอกชนพวกนัน้ได”้ 

 
ส าหรบัข้อค าถามเกี่ยวกับผลตอบแทนของส านักงานบญัชสีบืสวน ผู้ให้สมัภาษณ์ส่วนใหญ่เห็นว่าส านักงานบญัชี
สบืสวนจะมผีลตอบแทนทีด่ ีเน่ืองจากเป็นงานทีม่คีวามส าคญัและมกีารใช้ทกัษะเฉพาะทาง ดงัประโยคทีผู่้ให้
สมัภาษณ์กล่าวไว้วา่ 

 
“คดิว่ามแีนวโน้มทีด่เีลย เพราะงานดา้นนี้ใช้ทกัษะเฉพาะ ต้องใช้คนเก่งในการท างาน และ
อาจจะต้องใช้เป็นทมี รวมถงึน่าจะต้องใช้เวลาให้น้อยทีสุ่ดในการท างาน เพือ่ลดการเกดิ
ความเสยีหาย เลยคดิว่าผลตอบแทนดแีน่นอน”  
“เร ือ่งผลตอบแทนก็คอืดเีลย เพราะมนัเป็นเร ือ่งเฉพาะ ใช้ทกัษะเฉพาะด้าน ดงันัน้ก็จะม ี
ผลตอบแทนทีสู่ง” 
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นักวจิยัได้น าข้อมลูทีไ่ด้จากการสมัภาษณ์เชงิลกึข้างต้นมาจดัท าตารางที ่4 เพ ือ่เปรยีบเทยีบปัจจยัและ Keyword 
ทีเ่กี่ยวข้องกับการบญัชสีบืสวนทัง้จากการทบทวนงานวจิยัและข้อมูลเชงิลกึจากการสมัภาษณ์  จากตารางที ่4 พบว่า 
Keywords ของปัจจยัทีไ่ด้จากการทบทวนงานวจิยัและปัจจยัทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์ส่วนใหญ่มคีวามใกล้เคยีงกนั 
ส าหรบัปัจจยัความเพยีงพอของการตรวจสอบการทุจรติในปัจจุบนั พบว่า Keywords มคีวามแตกตา่งกนัเลก็น้อย แต่
สามารถแสดงความหมายถงึความไม่เพยีงพอในการตรวจสอบการทุจรติในปัจจบุนัได้เหมอืนกนั 

 
ตารางที ่4 ตารางเปรยีบเทยีบปัจจยัและ Keyword จากการทบทวนงานวจิยัและการสมัภาษณ์ 

ปัจจัยทีได้จากการทบทวน
งานวิจัย 

Keywords ปัจจัยท่ีได้จากการสัมภาษณ์ Keywords 

ควำมซับซ้อนของกำรท ำทุจริต ตรวจพบยำกย่ิงข้ึน 
วธิีกำรทุจริตซับซ้อนมำกข้ึน 
กำรพฒันำวธิีกำรทุจริตแยบยล
มำกข้ึน 
มกีำรใช้เทคนิคใหม่ๆ  
มกีำรน ำเทคโนโลยีใหม่ๆ มำใช้ 

ควำมซับซ้อนของกำรท ำทุจริต ซับซ้อนมำกข้ึน 
ตรวจสอบยำกข้ึน 
แนบเนียนมำกข้ึน 
วธิีกำรทุจริตมกีำรพฒันำ 
เกิดกำรทุจริตรูปแบบใหม่ๆ  
มกีำรใช้เทคนิคใหม่ๆ  

อัตรำของกำรท ำกำรทุจริต ปรับตัวสูงข้ึน  
มแีนวโน้มสูงข้ึน 
เพิม่ข้ึน 

อัตรำของกำรท ำกำรทุจริต เพิม่ข้ึน 
มแีนวโน้มเพิม่ข้ึน 
ทิศทำงเพิม่ข้ึน 

ควำมเพยีงพอของกำร
ตรวจสอบกำรทุจริตในปัจจุบัน 

ไมเ่พยีงพอ 
ไมไ่ด้รับกำรตรวจสอบ 
มหีน่วยงำนที่เช่ียวชำญน้อย 

ควำมเพยีงพอของกำร
ตรวจสอบกำรทุจริตในปัจจุบัน 

ไมท่ัว่ถึง 
ตรวจสอบไมค่รบ  
บุคลำกรไมเ่พยีงพอ 
มงีำนค้ำงจ ำนวนมำก 

ควำมเพยีงพอของควำมรู้และ
ทักษะเฉพำะด้ำนของผู้
ตรวจสอบในกำรบัญชีสืบสวน 

ไมม่ทีักษะในกำรตรวจสอบ 
มบีทบำทและทักษะที่แตกต่ำง
กัน  
ลักษณะงำนแตกต่ำงกัน 

ควำมเพยีงพอของควำมรู้และ
ทักษะเฉพำะด้ำนของผู้
ตรวจสอบในกำรบัญชีสืบสวน 

ทักษะแตกต่ำงกัน  
ไมม่ทีักษะในกำรตรวจสอบ 

ควำมต้องกำรใช้นักบัญชี
สืบสวนในกำรปฏิบัติงำน 

จ ำเป็นอย่ำงมำก 
มคีวำมต้องกำรวชิำชีพนัก
บัญชีสืบสวน 
เป็นที่ต้องกำรมำกข้ึน 
บทบำทของนักบัญชีสืบสวนมี
มำกข้ึน 
ควำมต้องกำรใช้นักบัญชี
สืบสวนเพิม่ข้ึนอย่ำงมำก 

ควำมต้องกำรใช้นักบัญชี
สืบสวนในกำรปฏิบัติงำน 

มคีวำมจ ำเป็น 
มคีวำมต้องกำร 
มคีวำมจ ำเป็นที่จะใช้นักบัญชี
สืบสวน 
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5. สรปุผลการวิจยัและข้อเสนอแนะ 
5.1 อภิปรายผลการวิจยั 

นักว ิจ ัยได้น าข้อมูลที่ได้จากการสมัภาษณ์เชิงล ึกมาปรับกรอบแนวคิดการวจิ ัยเบื้องต้น ของโอกาสของ
การจ ัดต ัง้ส านักงานบัญชีส ืบสวน (ภาพที่ 1 ) พบว่าผู้ เชี่ยวชาญมีความเห็นว่า ปัจจ ัยความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีและปัจจ ัยหน่วยงานขนาดใหญ่เป็นอีกสองปัจจ ัยที่ส่งผลต่อโอกาสของการจดัต ัง้ส านักงานบญัชี 
ด ังนั ้นผู้วิจยัจงึเพ ิ่มทัง้สองปัจจยัเข้าไปในกรอบแนวคดิการวิจัยเบื้องต้น ด ังแสดงในภาพที่ 2 

 

 
ภาพที ่2 กรอบแนวคดิการวจิยัเบื้องตน้ของโอกาสของการจดัต ัง้ส านักงานบญัชสีบืสวน  

 
5.2 ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบติั 

งานวจิยันี้ศึกษาถงึความเป็นไปไดใ้นการจดัต ัง้ส านักงานบญัชสีบืสวนในประเทศไทย โดยศึกษาความเป็นไปได้
ด้านการด าเนินงาน ความเป็นไปได้ด้านตลาดหรอือุปสงค์ ความเป็นไปได้ด้านเทคนิค และความเป็นไปได้ด้าน
การเงนิในมุมมองของผู้สอบบญัชรีบัอนุญาต ผู้ตรวจสอบภายใน IT Auditor และนักบญัชสีบืสวน เพือ่ให้ผู้ทีม่คีวาม
สนใจจดัต ัง้ส านักงานบญัชสีบืสวนในประเทศไทยได้รบัรู้ถงึความเป็นไปได้ในด้านต่างๆ รวมถงึโอกาสและอุปสรรค
ในการจดัต ัง้ส านักงานบญัชสี ืบสวน จากผลการวจิยัพบว่าผู้ใช้บรกิารมคีวามต้องการใช้นักบัญชสีบื สว นในก าร
ปฏบิตังิานแต่ยงัไม่ตระหนักถงึความส าค ัญของบญัชสี ืบสวน ซึง่ในการจดัต ัง้ส านักงานบญัชสี ืบสวนคว รม ีการ
ผลกัดนัให้เกิดความตระหนักถงึความส าคญัของบญัชสี ืบสวน โดยอาจมกีารขอความร่วมมอืกับทาง สภาว ิชาชีพ
บญัชใีห้มกีารผลกัดนัให้เกิดวชิาชพีนักบญัชสีบืสวนในประเทศไทย เพือ่ให้ผู้ใช้บรกิารทราบถงึความแตกต่างของ
นักบญัชสีบืสวนกับอาชพีอืน่ๆ และตระหนักถงึความส าคญัของนักบญัชีสบืสวน รวมถงึอาจมกีารสอบ เพื่อ ร ับ
ใบอนุญาตของนักบญัชสีบืสวนด้วย ส าหรบัผู้ทีส่นใจจดัต ัง้ส านักงานบัญชีสบืสวนควรสร้างความน่า เชื่อถ ือของ
บุคลากรทีจ่ะมาเป็นนักบญัชสีบืสวน เช่น ต้องได้รบัใบอนุญาตหรอืได้รบัการอบรมทางด้านบญัชสีบืสวนโดยเฉพาะ
เพือ่เพ ิม่ความน่าเชือ่ถอืให้กับผู้ใช้บรกิาร และหน่วยงานภาครฐัควรให้การสนับสนุน ส าหรบักรณีทีต่้องการเข้าถ ึง
หลกัฐานจากภายนอกหน่วยงานที่ท าการตรวจสอบ หน่วยงานภาครฐั เช่น ศาล หรอืต ารวจ ควรให้ความร่วมม ือ
โดยการให้สทิธ ิห์รอืใช้สทิธ ิข์องตนในการได้มาซึง่ข้อมูลนัน้ เพ ือ่ให้นักบญัชสีบืสวนสามารถสบืสวนต่อไปได้ 
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นอกจากนี้งานวจิยันี้ยงัศึกษาในมุมของผู้ใช้บรกิารซึง่ช่วยให้สามารถร ับรู้ข้อมูลอย่างครอบคลุมทัง้ใน ส่วนผู้
ให้บรกิารและผู้ใช้บรกิาร หากมกีารจดัต ัง้ส านักงานบญัชสี ืบสวนจะท าให้ผู้ทีส่นใจใช้บรกิารจากส านัก งานบัญชี
สบืสวนยงัได้ทราบถงึความส าคญั ความแตกต่างของบญัชสีบืสวนกับอาชพีอืน่ๆ และทราบถงึประโยชน์จากการใช้
บรกิารบญัชสีบืสวนในหน่วยงานเพือ่ป้องกันการทุจรติทีจ่ะน ามาซึง่ความเสยีหายในหน่วยงานอกีด้วย  

5.3 ข้อจ ากดัในการท  าวิจยั 
เน่ืองจากงานวจิยันี้ เป็นงานวจิยัทีใ่ช้วธิกีารสมัภาษณ์เชงิลกึกบัผูใ้ห้สมัภาษณ์ ซึง่ช่วงระยะเวลาทีท่ าการศกึษาเกดิ

การระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรน่า 2019 (COVID-19) ท าให้ผู้ให้สมัภาษณ์บางท่านไม่สะดวกในการให้สมัภาษณ์
แบบตวัต่อตวั จงึจ าเป็นต้องด าเนินการสมัภาษณ์เชงิลกึผ่านโปรแกรม Zoom โดยมกีารเปิดกล้องตลอดระยะเวลาที่
สมัภาษณ์เพือ่สงัเกตปฏกิริยิาของผูใ้ห้สมัภาษณ์ ซึง่อาจท าให้การสงัเกตปฏกิิรยิาของผูใ้ห้สมัภาษณ์มคีวามคลาดเคลือ่น
ได้ 

5.4 ข้อเสนอแนะส าหรบัการศึกษาในอนาคต 
ผู้ที่สนใจจะจัดท าวจิยัต่อเนื่องสามารถจดัท าวจิยัต่อเนื่องได้ 2  ประเด็น ได้แก่ ประเด็นที่หนึ่ง จ ัดท าวิจัยเชิง

ปร ิมาณเพื่อทดสอบความเหมาะสมของกรอบแนวคดิการวจิยัของโอกาสของการจดัต ัง้ส านักงานบัญชีสืบสวน 
(ปร ับปรุง) ประเด็นที่สอง จ ัดท าวิจยัเชิงปร ิมาณหรอืเชิงคุณภาพกับกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นบรษิัทขนาดใหญ่ใน 
SET100 ที ่มลีกัษณะของธุรกิจในด้านการเงนิ ธ ุรกิจออนไลน์ ธรุกิจธนาคาร ประกันภัย ร ับเหมาก่อสร้าง 
โทรคมนาคม เทรดด ิ้ง ธุรกิจการบรกิาร ธุรกิจทีม่กีารติดต่อกับต่างประเทศ เพ ื่อศึกษาถงึความเป็นไปไดใ้นการ
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บทคดัย่อ 

งานวจิยันี้มวีตัถปุระสงคเ์พ ือ่ศกึษาปัจจยัทีส่่งผลตอ่การตดัสนิใจซื้อสนิค้าทีโ่ฆษณาออนไลน์ ซึง่ เป็นงานวจิ ัยเชิง
ปรมิาณ โดยศึกษากบักลุ่มตวัอย่างทีเ่ป็นผูใ้ช้อนิเทอรเ์น็ตซึง่เคยและไม่เคยซื้อสนิคา้ผา่นทางอนิเทอร์เน็ตโดยมเีง ือ่นไข
ว่ากลุ่มต้วอย่างต้องเป็นผูท้ ีเ่ห็นการโฆษณาสนิค้าผา่นทางอนิเทอร์เน็ต งานวจิยันี้จดัเก็บข้อมลูจากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 
400 ตวัอย่าง ด้วยวธิแีจกแบบสอบถามในรูปแบบอเิลก็ทรอนิกส์ ผลการวจิยัพบว่า ความหลากหลายของข้อมูลและ
ประสบการณ์ของผู้บรโิภคส่งอทิธพิลทางตรงตอ่ความเชือ่ม ัน่ตอ่สนิคา้ทีโ่ฆษณาออนไลน์ ซึง่ส่งอทิธพิลทางตรงต่อการ
ตดัสนิใจซื้อสนิคา้อกีตอ่หนึ่ง 

 
ค าส  าคัญ: ความหลากหลายของข้อมลู; ประสบการณ์ของผู้บรโิภค; ความเชือ่ม ัน่ต่อสนิคา้ทีโ่ฆษณาออนไลน์; การ

ตดัสนิใจซื้อสนิคา้  
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Abstract 

The objective of this study is to examine the factors affecting intention to purchase products advertis ing 
via internet. This research is quantitative research. The study was collected from 400 samples, who 
encultured online advertising. Data was gathered via online questionnaires. According to  the resu lt, th is 
research finds that information richness and experience directly affect customer trust. Meanwhi le  customer 
trust directly affects customer commitment to buy product. 

 
Keywords: Information richness; Experience; Customer trust; Customer commitment  
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1. บทน า 
1.1 ความส าคญัและที่มาของปญัหา 

การโฆษณาเป็นวธิกีารสือ่สารทางการตลาดทีส่ าคญัวธิหีนึ่งทีจ่ะน าไปสู่การบรรลุวตัถุประสงคท์างการตลาด โดย
ท าหน้าทีส่ ือ่สาร น าเสนอ และจูงใจผู้บรโิภคให้เกิดความต้องการซื้อสนิค้า และบร ิการนัน้ๆ (Kotler & Armstrong, 
2010) ด้วยเหตนุี้จงึพบวา่โฆษณาไดเ้ข้ามามบีทบาท และกลายเป็นส่วนหนึ่งในชวีติประจ าวนัของผูบ้รโิภคในรูปแบบ
ต่างๆ ดงัจะเห็นได้จากโฆษณาในสือ่โทรทศัน์ วทิยุ หนังสอืพมิพ์ นิตยสาร ป้ายโฆษณากลางแจ้ง รวมทัง้ส ื่อประเภท
อืน่ๆ ทีส่ามารถกระตุ้นความสนใจจากผู้บรโิภค นอกจากนี้ ในยุคของการสือ่สารไร้พรมแดน ความทนัสมยัของ
เทคโนโลยยีงัมส่ีวนผลกัดนัให้การเปิดรบัสือ่ของผูบ้รโิภคเปลีย่นไปอย่างรวดเร็วมากขึ้นดว้ย ดงัจะเห็นได้จากกระแส
ความนิยมในสือ่อนิเทอร์เน็ตทีแ่พร่หลายอยู่ในประเทศต่างๆ ทัว่โลก ในยุคของอนิเทอร์เน็ตทีข้่อมูลสามารถสื่อสารกัน
ได้อย่างรวดเรว็ และมปีระสทิธภิาพการแข่งขนัทางธุรกิจไดร้วมไปถงึความสามารถในการให้ข้อมูลและบรกิารแก่ลูกค้า
ได้รวดเร็ว รวมถงึตรงความตอ้งการของผู้บรโิภคมากกวา่คู่แข่ง นอกจากนี้ส ือ่อนิเทอร์เน็ตยงัเป็นสือ่ทีส่ามารถน าเสนอ
รูปแบบหรอืเทคโนโลยใีหม่ๆ เพ ือ่กระตุ้นความสนใจของผู้บรโิภค เช่น การตอบปัญหาเกี่ยวกบัสนิคา้และบรกิารได้ทนัที
ตลอด 24 ชัว่โมง เป็นต้น นอกจากนี้อนิเทอรเ์น็ตยงัเป็นสือ่ทีม่ตี้นทุนต า่เม ือ่เทยีบกับสือ่โฆษณาประเภทอืน่ๆ ดงันัน้จะ
เห็นได้ว่าอนิเทอร์เน็ตเป็นสือ่โฆษณาทีน่่าสนใจเน่ืองจากอนิเทอร์เน็ตท าให้ธุรกิจสามารถสือ่สารข้อมูล และเผยแพร่
ประชาสมัพนัธ์สนิค้าของตนได้อย่างกว้างขวาง และรวดเร็วดว้ยตน้ทุนทีไ่มสู่ง รวมทัง้เป็นสือ่ทีม่ตี้นทุนต ่าเม ือ่เทยีบกับ
สือ่โฆษณาประเภทอืน่ๆ ดงันัน้การน าอนิเทอร์เน็ตมาเป็นสือ่ในการโฆษณาให้กบัธรุกจิจะสามารถน าเสนอข้อมูลและ
ประชาสมัพนัธ์สนิค้าและบรกิารของบรษิัทไดอ้ย่างรวดเร็วด้วยต้นทุนทีต่ ่า 

การทีอ่นิเทอร์เน็ตได้รบัความนิยมมากขึ้นท าให้แนวโน้มการประยุกต์อนิเทอร์เน็ตเข้ากับธุรกิจจงึเพ ิ่มขึ้นเพ ื่อ
เผยแพร่ และสือ่สารข้อความทางการตลาด ของสนิค้าหร ือบรกิารไปยงักลุ่มเป้าหมาย ซึง่ประโยชน์จากการน าเอา
เทคโนโลยอีนิเทอร์เน็ตมาช่วยสนับสนุนการท าการตลาดสามารถก่อให้เกดิผลส าเรจ็ตามเป้าหมาย (Smith & Chaffey, 
2002) สือ่โฆษณาออนไลน์ปรากฏตวัคร ัง้แรกเม ือ่ปี ค.ศ. 1994 ซ ึง่โฆษณาตวัแรกทีน่ าเสนอบนเว็บไซตส์ร้างโดยบรษิัท 
Hotwired และบรษิัท AT&T โดยลงโฆษณาบนเว็บไซต ์AOL ปัจจุบนัน้ีส ือ่โฆษณาออนไลน์มกีารปรบัปรุง และพฒันา
รูปแบบการน าเสนอด้วยเทคโนโลยใีหม่ๆ  เพ ือ่กระตุน้ความสนใจตอ่ผู้บรโิภค โดยมลีกัษณะทีห่ลากหลายประกอบด้วย 
ภาพนิ่ง ภาพเคลือ่นไหว สปอนเซอร์ และวดิโีอ เป็นต้น งานวจิยัของ Blech and Belch (2001) ได้กล่าววา่บรษิัทตา่งๆ 
พยายามสร้างความได้เปรยีบในการสื่อสารกับลูกค้าด้วยอนิเทอร์เน็ตโดยสร้างเว็บไชต์เพ ื่อเป็นช่องทางการสือ่สาร
ทางการตลาด แต่จากการส ารวจพบวา่แมว้่ากจิการจะลงทุนคา่โฆษณาออนไลน์เป็นเงนิจ านวนมากก็ตาม ผู้บรโิภคก็ยงั
นิยมทีจ่ะซื้อสนิค้าทีโ่ฆษณาออนไลน์ยงัไมม่ากเท่าทีไ่ด้ต ัง้เป้าหมายไว้ เน่ืองจากผูบ้รโิภคบางส่วนยงัไมเ่ชือ่ม ัน่ตอ่สนิคา้
ทีซ่ ื้อทางอนิเทอร์เน็ต นอกจากนี้จากการส ารวจข้อมูลยงัพบว่าผู้บรโิภคส่วนใหญ่ยังไม่ม ัน่ใจในการซื้อสนิค้าทาง
อนิเทอร์เน็ต เน่ืองจากเกรงวา่จะไดร้บัสนิคา้ทีไ่ม่ตรงตามทีโ่ฆษณาออนไลน์ 
1.2 วตัถปุระสงค์ของการวิจยั 

วตัถุประสงค์ของการวจิยันี้ เพ ือ่ให้ทราบว่าความหลากหลายของข้อมูลและประสบการณ์ของผู้บรโิภค ส่งผลต่อ
ความเชือ่ม ัน่ในสนิคา้และบรกิารทีโ่ฆษณาออนไลน์ และตดัสนิใจซือ้สนิคา้ทีโ่ฆษณาออนไลน์ในทีสุ่ด 
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2. ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
จากการศึกษาข้อมูล แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิ ัยทีเ่กี่ยว ข้อง ได้แก่ ทฤษฏคีวามม ัง่ค ัง่ของสือ่ ( information 

richness theory หรอื IRT) แนวคดิประสบการณ์ของผู้บร ิโภค (experience model) และทฤษฏคีวามสมัพนัธ์ทาง
การตลาด (commitment-trust theory) สามารถสรุปปัจจยัทีเ่กี่ยวข้องกับการศึกษาไดด้งันี้  

ทฤษฏีความม ัง่คัง่ของสื่อ กล่าวว่าถ้าสือ่ใดมคีุณสมบตั ิ (1) โต้ตอบกลบัได้ทันท ี(2) มช่ีองทางการสือ่สารที่
หลากหลาย เช่น การแสดงการเคลือ่นไหว แสดงเสยีงทีเ่ปล่งออกมา เป็นต้น (3) สือ่สารได้หลายภาษา และ (4) สือ่สาร
แบบส่วนบุคคล เช่น การสือ่สารแบบ face-to-face เป็นต้น จะท าให้สามารถน าเสนอข้อมูลทีห่ลากหลายเกี่ยวกบัสนิค้า
หรอืบรกิาร (information richness) ซึง่จะท าให้ผูบ้รโิภคตดัสนิใจซื้อสนิค้านัน้ๆ ได้ ปัจจุบนัสือ่โฆษณาออนไลน์เป็นสื่อ
ทีไ่ด้รบัความนยิมในการน าเสนอสนิค้าหรอืบรกิาร เน่ืองจากเป็นสือ่ทีส่ามารถโฆษณาในรูปแบบทีห่ลากหลายทีส่ามารถ
ดงึดูดความสนใจจากผู้บรโิภค โดยรูปแบบการโฆษณาทีเ่ป็นทีน่ยิมมากทีสุ่ดบนสือ่อนิเทอร์เน็ต คอืสือ่โฆษณาประเภท
แบนเนอร์ เน่ืองจากสามารถให้ข้อมลูกบัผู้บรโิภคทีห่ลากหลาย เช่น ข้อความ ภาพสามมติ ิและภาพเคลือ่ไหว เป็นต้น 
เพ ือ่กระตุ้นให้ผู้บรโิภคเกิดความเชือ่ม ัน่ต่อต ัวสนิค้า  ดงันัน้อาจกล่าวได้ว่า ความหลากหลายของข้อมูล หมายถ ึง 
ความสามารถของสือ่โฆษณาออนไลน์ทีจ่ะให้ข้อมูลรายละเอยีดของสนิค้า เช่น ตราสนิค้า คุณสมบตัขิองสนิค้า และ
ข้อมูลอืน่ๆ ทีเ่กี่ยวกับสนิค้า เป็นต้น งานวจิยัจ านวนมาก (เช่น Ha, 2004; Sundar & Kalyanaraman, 2004  เป็นต้น) 
แสดงให้เห็นว่าสือ่โฆษณาออนไลน์ประเภทแบนเนอร์เป็นสือ่ทีส่ามารถน าเสนอข้อมลูของสนิคา้และบรกิารทีห่ลากหลาย 
ซึง่สามารถสร้างความเชือ่ม ัน่ในสนิคา้และบรกิารทีโ่ฆษณาออนไลน์ได้ 

แนวคิดประสบการณ์ของผู้บริโภค กล่าววา่ ประสบการณ์เป็นตวัแปรส าคญัทีก่่อให้เกิดความเชือ่ม ัน่ในตวัสนิคา้ 
โดยประสบการณ์ของผูบ้รโิภค หมายถงึ การทีผู่้บรโิภคเคยใช้งานและมส่ีวนรว่มในการแลกเปลีย่นความคดิเห็นระหวา่ง
กัน ก่อให้เกิดความเข้าใจในการใช้งานที่เพ ิม่ขึ้น ประสบการณ์สามารถเป็นได้ทัง้ทางบวกและทางลบ (Smith & 
Wheeler, 2002) นอกจากนี้เว็บไซตส์ามารถสร้างการมส่ีวนร่วมระหว่างผู้ซ ื้อแต่ละรายในการถามตอบปัญหาผ่านทาง
กระดานสนทนาส่งผลให้ผู้บรโิภคได้รบัประสบการณ์ทีด่ ีในการใช้งาน  (Janda et al., 2002; Ha, 2004) ทัง้นี้
ประสบการณ์ของผู้บรโิภคทีม่ตี่อสนิค้าทีโ่ฆษณาบนเวบ็ไซต์เป็นอกีสิง่หนึ่งทีส่่งผลตอ่ความเชือ่ม ัน่ในสินค้าที่โฆษณา
ออนไลน์ โดยประสบการณ์ทีด่ใีนการซื้อสนิคา้ทีโ่ฆษณาออนไลน์ ซึง่มคีณุภาพตรงตามทีโ่ฆษณาและไม่โฆษณาเกิน
กว่าความเป็นจรงิ จะส่งผลด้านดตีอ่ความเชือ่ม ัน่ในตวัสนิคา้ (Sin & Tse, 2002) นอกจากนี้ถ้าผู้บรโิภคได้รบัรูปแบบ
การโฆษณาออนไลน์ทีก่่อให้เกดิความสนุกสนาน และประทบัใจแลว้ จะท าให้ผู้บรโิภคสามารถจดจ าถ ึงประสบการณ์
ของการโฆษณานั ้น ซึง่จะท าให้มคีวามเชือ่ม ัน่ในสนิค้าทีโ่ฆษณาเพิม่ขึ้นด้วย (Dolen & Ruyter, 2002; Ha, 2004; 
Sundar & Kalyanaraman, 2004) 

ทฤษฏีความสมัพนัธ์ทางการตลาด กล่าววา่ ผู้ซ ื้อและผู้ขายจะท าธุรกรรมระหวา่งกันต่อเม ื่อผู้ซ ื้อและผู้ขายม ี
ความเชือ่ม ัน่ระหวา่งกนัก่อน ความเชือ่ม ัน่สามารถเกดิขึ้นไดต้ลอดเวลา โดยผู้ซ ือ้จะเกิดความเชือ่ม ัน่มากขึ้นเม ื่อมกีาร
เปิดรบัข้อมูลเกี่ยวกับสนิค้าหรอืบรกิาร แต่ในทางกลบักันถ้าผู้ซ ื้อไม่เปิดรบัข้อมูลจะส่งผลให้ความเชือ่ม ัน่ลดลงได้
เช่นกัน ความเชือ่ม ัน่มคีวามส าคญัต่อการขายสนิค้าและบรกิาร กล่าวคอืถา้ผู้บรโิภคมคีวามเชือ่ม ัน่ตอ่ผู้ขายสินค้าหร ือ
บรกิารแล้ว ความเชือ่ม ัน่จะพฒันาเป็นการตดัสนิใจซื้อสนิคา้ (Gefend & Straub, 2001) ดงันัน้ผู้ขายจงึให้ความส าค ัญ
ในขัน้ตอนการสร้าง และการรกัษาความเชือ่ม ัน่ระหวา่งกนั เน่ืองจากความเชือ่ม ัน่นัน้ช่วยเพิม่ความจงรกัภกัดตี่อบรษิัท
คู่ค้าอกีด้วย (Bart et al., 2005) ปัจจุบนัผูข้ายสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับสนิค้าหรอืบรกิารผา่นทางอนิเทอร์เน็ตได้ ดงันัน้
ผู้ขายสามารถสร้างความเชือ่ม ัน่ตอ่สนิคา้ทีโ่ฆษณาออนไลน์ (customer trust) ไดเ้ช่นกัน โดยความเชือ่ม ัน่ต่อสินค้าที่
โฆษณาออนไลน์นี้  หมายถงึ ความเชือ่ถอืและศรทัธาตอ่สิง่หนึง่ทีข่ ึ้นอยู่กบัค าพดูหรอืค าสญัญาทีไ่ด้ให้ไวก้บัอกีสิง่หนึ่ง 
ซ ึง่สามารถพัฒนาขึ้นเป็นความสมัพนัธ์ระหว่างกัน ในงานว ิจยันี้ จะเน้นถ ึงความม ัน่ใจว่าโฆษณาของสินค้าทาง
อนิเทอร์เน็ตไม่เป็นการโฆษณาคุณสมบตัขิองสนิค้าทีเ่กนิเลยกวา่ความเป็นจรงิ 
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3. กรอบแนวคิดการวิจยัและสมมติฐานการวิจยั 
กรอบแนวคดิการตดัสนิใจซื้อสนิคา้ทีโ่ฆษณาออนไลน์ แสดงให้เห็นวา่ ความหลากหลายของข้อมลู (in formation 

richness) ประสบการณ์ของผู้บรโิภค (experience) ส่งอทิธพิลตอ่การตดัสนิใจซือ้สนิคา้ (customer commitment) ผ่าน
ความเชือ่ม ัน่ต่อสนิคา้ทีโ่ฆษณาออนไลน์ (customer trust) ดงัภาพที ่1 

 

 
ภาพที ่1 กรอบแนวคดิการตดัสนิใจซื้อสนิคา้ทีโ่ฆษณาออนไลน์ 

 
การน าเสนอข้อมูลทีม่ปีระสทิธภิาพ เช่น ข้อมูลรายละเอยีดและตรงกับความเป็นจรงิ เป็นต้น จะช่วยเพิม่ความ

เชือ่ม ัน่ในตวัสนิค้า (Aaker & Joachimasthaler, 2000) โดยสือ่ทีส่ามารถน าเสนอข้อมลูเกีย่วกบัสนิคา้ให้กบัผู้บรโิภคได้
หลากหลายคอืสือ่โฆษณาออนไลน์ เน่ืองจากสือ่ทางอนิเทอร์เน็ตไม่เพยีงแต่น าเสนอข้อมูลสนิค้าเท่านัน้ ยงัสามารถ
น ามาสร้างรูปแบบของการโฆษณาเช่น สือ่โฆษณาประเภทแบนเนอร์ทีน่่าสนใจและเร้าใจแก่ผูบ้รโิภคได ้จะเห็นได้วา่สือ่
ทางอนิเทอร์เน็ตสามารถน ามาใช้เพ ือ่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสนิค้าทีห่ลากหลายให้กับผู้บรโิภค (May, 2000; Meyvis & 
Janiszewski, 2002) ซ ึง่จากข้อมูลทีห่ลากหลายของสนิค้า และรูปแบบของสือ่ โฆษณาออนไลน์ทีห่ลากหลายท าให้
ผู้บรโิภคได้รบัข้อมลูเพ ือ่สนับสนุนการตดัสนิใจซึง่สามารถสร้างความเชือ่ม ัน่ในตวัสนิคา้ให้เพ ิม่ขึ้น ดงันัน้จงึสามารถต ัง้
เป็นสมมตฐิานได้ดงันี้  

 
สมมตฐิานที ่1: ความหลากหลายของข้อมูลส่งผลต่อความเชือ่ม ัน่ต่อสนิค้าทีโ่ฆษณาออนไลน์ในเชงิบวก 
 
การซื้อสนิค้าหรอืบรกิารทีผ่่านมามผีลต่อความเชือ่ม ัน่ต่อสนิค้า เม ือ่ผู้ซ ื้อได้รบัสนิค้าทีต่รงกับความต้องการจะ

ก่อให้เกิดความเชือ่ม ัน่ และเป็นผลให้กลบัมาซื้อสนิคา้ในคร ัง้ตอ่ๆ ไป (Dholakia et al., 2000; Ha, 2004) ด ังนัน้อาจ
กล่าวได้ว่าประสบการณ์ในการซื้อสนิคา้ทีผ่า่นมาส่งผลต่อความเชือ่ม ัน่ต่อสนิค้า จากผลของงานวจิยัดงักล่าวสามารถต ัง้
เป็นสมมตฐิานได้ดงันี้  

 
สมมตฐิานที ่2: ประสบการณ์ของผู้บรโิภคส่งผลตอ่ความเชือ่ม ัน่ตอ่สนิคา้ทีโ่ฆษณาออนไลน์ในเชงิบวก 
 
ผู้บรโิภคจะตดัสนิใจซื้อสนิค้าเม ือ่มคีวามเชือ่ม ัน่ต่อสนิค้าทีโ่ฆษณาออนไลน์ ปกตกิารทีผู่้บรโิภคจะตดัสนิใจซื้อ

สนิค้าใดๆ นัน้นอกจากจะเกดิจากความต้องการบรโิภคสนิคา้นัน้ๆ แล้วยงัเกิดจากความเชือ่ม ัน่ว่าสนิค้าที่ตดัสินใจซื้อ
นัน้มคีุณสมบตั ิและคณุภาพทีต่รงกับความตอ้งการ (Chircu et al., 2000; Delgodo & Munuera, 2001 ) ดงันัน้สามารถ
ต ัง้สมมุตฐิานไดด้งันี้  

 
สมมตฐิานที ่3: ความเชือ่ม ัน่ต่อสนิคา้ทีโ่ฆษณาออนไลน์ส่งผลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ในเชงิบวก 
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4. วิธีการวิจยั 
งานวจิยันี้จดัเก็บข้อมูลจากกลุม่ตวัอย่างทีเ่ป็นผู้ใช้อนิเทอร์เน็ตซึง่เคยและไม่เคยซื้อสนิคา้ผ่านทางอนิเทอร์เน็ตโดย

มเีง ือ่นไขว่ากลุ่มต้วอย่างตอ้งเป็นผู้ทีเ่ห็นการโฆษณาสนิคา้ผา่นทางอนิเทอร์เน็ต งานวจิยันี้ก าหนดกลุ่มตวัอย่างทีม่อีายุ
ระหว่าง 25-55 ปีและอาศัยในพื้นทีก่รุงเทพมหานครและปรมิณฑล เน่ืองจากเป็นกลุ่มทีม่กี าลงัซ ื้อสนิค้าหรอืบรกิารมาก
ทีสุ่ด จ านวน 400 คน การจ ัดเก็บข้อมูลจะจ ัดเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามที่น าไปโพสไว้บนเว็บไซต์ของ 
www.pantip.com และ www.mthai.com ซ ึง่จดัสรา้งขึ้นมาจากการคน้คว้าข้อมลูทางเอกสารและงานวจิ ัยที่เกี่ยว ข้อง 
(ประกอบด้วย Delgodo & Munuera, 2001; Gefend & Straub, 2001; Ha, 2004; Sundar & Kalyanaraman, 2004; 
Bart et al., 2005)  

 
5. ผลการวิจยั 
5.1 การทดสอบขอ้ตกลงเบื้องต้นทางสถิติ 

ข้อมูลทีจ่ดัเก็บจากกลุ่มตวัอย่างถูกน าไปทดสอบข้อมูลขาดหาย (missing data) ข้อมูลสุดโต่ง (outliers) การ
กระจายแบบปกต ิ(normal) ความสมัพนัธ์เชงิเส้นตรง (singularity) ซึง่จากการทดสอบพบวา่ข้อมลูไมม่ส่ีวนใดขาดหาย 
มคีวามสมัพนัธ์เชงิเส้นตรง และไม่มปัีญหาภาวะร่วมเส้นตรงพหุและภาวะร่วมเส้นตรง ซึง่ถอืว่าผ่านเกณฑ์ตามที่
ก าหนดทัง้หมด  
5.2 การประเมินความเทีย่งและความตรงของแบบสอบถาม 

งานวจิยันี้ทดสอบความเชือ่ถอืได้ของแบบสอบถาม โดยใช้การทดสอบความเทีย่งของแบบสอบถาม (re liabi li ty ) 
จากการวเิคราะห์ค่าสมัประสทิธ ิแ์อลฟาของครอนบาค (cronbach’s alpha) ทีม่คี่ามากกวา่ 0.70 ซึง่ถอืว่ามคีวามเชือ่ถอื
ได้ส าหร ับงานว ิจยัแบบ Basic research และได้ทดสอบความตรงของแบบสอบถาม (validity) ด้วยการว ิเคราะห์
องค์ประกอบ (factor analysis) โดยตอ้งมคี่าน ้าหนักองคป์ระกอบ (factor loading) มากกวา่ 0.5 (สุพชิญา อาชวจริดา , 
2557) ดงัแสดงคา่สถติขิองแต่ละข้อค าถามทีผ่่านเกณฑ์ตามตารางที ่1 
 

ตารางที ่1 ค่าเฉล ีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน น ้าหนักองค์ประกอบและค่าสมัประสทิธ ิแ์อลฟา 
ของครอนบาคของตวัแปรทัง้หมด 

ปัจจยั ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

น ้าหนัก
องค์ประกอบ 

ปัจจยั 1: ความหลากหลายของขอ้มูล (% of variance = 12.647% , Cronbach’s alpha = 0.672) 
การโฆษณาสนิคา้บนอนิเทอรเ์น็ตมเีน้ือหาทีน่่าสนใจและ
น่าตดิตาม เช่น มกีารปรบัปรุงข้อมูลของสนิค้าอย่าง 
สม ่าเสมอ เป็นต้น 

3.33 0.605 0.845 

การโฆษณาสนิคา้บนอนิเทอรเ์น็ตเป็นการโฆษณาทีม่ ี
ลูกเล่นทีห่ลากหลาย เช่น ภาพเคลือ่นไหว มเีสยีงประกอบ 
เป็นต้น 

3.80 0.833 0.829 

การโฆษณาสนิคา้บนอนิเทอรเ์น็ตท าให้ได้รบัข้อมูลสนิค้า
อย่างครบถ้วน เช่น ข้อมูลตวัสนิคา้ เป็นต้น 

3.49 0.725 0.543 
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ตารางที ่1 ค่าเฉล ีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน น ้าหนักองค์ประกอบและค่าสมัประสทิธ ิแ์อลฟา 
ของครอนบาคของตวัแปรทัง้หมด (ต่อ) 

ปัจจยั ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

น ้าหนัก
องค์ประกอบ 

ปัจจยั 2: ประสบการณ์ของผู้บริโภค (% of variance = 11.715% , Cronbach’s alpha = 0.732) 
โฆษณาสนิค้าบนอนิเทอรเ์น็ตทีเ่คยเข้าชมให้ข้อมูล
เกี่ยวกับสนิค้าทีไ่ม่เกนิกว่าความเป็นจรงิ 

3.38 0.580 0.847 

โฆษณาสนิค้าบนอนิเทอรเ์น็ตท าให้สามารถแลกเปลีย่น
ความคดิเห็นตอ่สนิคา้กบัผู้เคยซื้อสนิค้ารายอืน่ๆ ได้ 

3.57 0.694 0.742 

โฆษณาสนิค้าบนอนิเทอรเ์น็ตทีเ่คยเข้าชมให้ข้อมูลที่
ถูกต้องตรงกบัความเป็นจรงิของสนิคา้นัน้ๆ 

3.70 0.780 0.548 

ปัจจยั 3: ความเชื่อม ัน่ต่อสินค้าทีโ่ฆษณาออนไลน์ (% of variance = 40.651% , Cronbach’s alpha = 0.706) 
ม ัน่ใจว่าจะได้รบัสนิคา้ทีม่คีณุภาพตรงตามโฆษณา
ออนไลน์  3.53 0.609 0.874 

ม ัน่ใจว่าสนิค้าทีโ่ฆษณาออนไลน์มคีวามเสีย่งต ่าทีจ่ะไม่ได้
รบัสนิค้าตามทีโ่ฆษณา  

3.47 0.595 0.682 

ม ัน่ใจว่าจะได้รบัสนิคา้ทีโ่ฆษณาออนไลน์ตรงกบัความ
ต้องการ  

3.82 0.778 0.681 

 
5.3 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุม่ตวัอย่าง 

กลุ่มตวัอย่างเป็นเพศหญงิ (ร้อยละ 65.80) โดยช่วงอายุทีต่อบแบบสอบถามมากทีสุ่ด คอื 21-30 ปี (ร้อยละ 72.80) 
ระดบัการศึกษาของกลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่อยู่ในระดบัปรญิญาตร ี(ร้อยละ 54.00) กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นพนักงาน
บรษิัทเอกชน (ร้อยละ 66.30) กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มรีายไดเ้ฉล ีย่ตอ่เดอืนระหว่าง 10,000-30,000 บาทต่อเดอืน (ร้อย
ละ 39.50) กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ใช้อนิเทอรเ์น็ตเป็นระยะเวลา 6 ปีขึ้นไป (ร้อยละ 90.30) ระยะเวลาทีก่ลุม่ตวัอย่างส่วน
ใหญ่ใช้อนิเทอร์เน็ตเฉลีย่มากกว่า 6 ชัว่โมงต่อวนั (ร้อยละ 32.50) กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่จะใช้อนิเทอร์เน็ตทีบ้่าน (ร้อย
ละ 82.50) เพ ือ่ค้นหาข้อมูลและข่าวสาร (ร้อยละ 93.30) โดยรูปแบบโฆษณาขายสนิคา้ทีเ่ห็นจะเป็นรปูแบบโฆษณาที่
เคล ือ่นไหวได ้(ร้อยละ 75) และกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มปีระสบการณ์ในการซื้อสนิค้าและบรกิารผ่านอนิเทอร์เน็ต (ร้อย
ละ 86.10) 
5.4 การทดสอบสมมติฐานการวิจยั 

งานวจิยันี้ทดสอบสมมตฐิานการวจิยัจากกรอบแนวคดิการวจิยัดว้ยการวเิคราะห์ถดถอย (regression) โดยแบ่งการ
วเิคราะห์เป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างความหลากหลายของข้อมลูและประสบการณ์ของ
ผู้บรโิภคกับความเชือ่ม ัน่ต่อสนิค้าทีโ่ฆษณาออนไลน์ ด้วยการวเิคราะห์การถดถอยเชงิพหุคณู (multiple regression)  
และส่วนทีส่องเป็นการวเิคราะห์ความสมัพนัธร์ะหวา่งความเชือ่ม ัน่ตอ่สนิคา้ทีโ่ฆษณาออนไลน์กับการตดัสนิใจซื้อสนิคา้ 
ด้วยการวเิคราะห์การถดถอยอย่างงา่ย (simple regression)  

การว ิเคราะห์สถติ ิส่วนแรก แสดงให้เห็นว่าต ัวแปรอิสระ ประกอบด้วย ความหลากหลายของข้อมูลและ
ประสบการณ์ของผู้บรโิภคก าหนดตวัแปรตามความเชือ่ม ัน่ตอ่สนิคา้ทีโ่ฆษณาออนไลน์ทีร่ะดบันัยส าคญัที่ p = 0 .000 
(F(2,397) = 84.332) (ตารางที ่2) และเม ือ่วเิคราะห์รายละเอยีดของแต่ละตวัแปรอสิระพบว่าความหลากหลายของข้อมูล
และประสบการณ์ของผู้บรโิภคเป็นตวัก าหนดความเชือ่ม ัน่ต่อสนิคา้ทีโ่ฆษณาออนไลน์ ทีร่ะดบันัยส าคญัที่ p = 0 .000 
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(ตารางที ่3) ด ังนั ้นค่าสถติ ิจงึสนับสนุนสมมต ิฐานการวจิ ัยที่ 1 และ 2 ซ ึ่งเป็นไปตามงานวจิ ัยของ  Aaker and 
Joachimasthaler (2000); Dholakia et al. (2000); May (2000); Meyvis and Janiszewski (2002); Ha (2004) 

 
ตารางที ่2 ค่าสถติกิารวเิคราะห์การถดถอยเชงิพหุคูณ 

Model Sum of 
Squares 

df Mean Square F Sig. 

Regression 118.970 2 59.485 84.332 0.000* 
Residual 280.030 397 0.705   
Total 399.000 399    
*p < 0.05 
 

ตารางที ่3 ค่าสมัประสทิธขิองการวเิคราะห์การถดถอยเชงิพหุคูณ 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
(B) 

Standardized 
Coefficients 

(Beta) 
T Sig. 

Constant -1.574  0.000 1.000 
ความหลากหลายของข้อมลู 0.302 0.302 6.424 0.000* 
ประสบการณ์ของผู้บรโิภค 0.339 0.339 7.216 0.000* 
*p < 0.05 ตวัแปรตาม คอื ความเชือ่ม ัน่ต่อสนิค้าทีโ่ฆษณาออนไลน์ 
 

การวเิคราะห์สถติส่ิวนทีส่อง แสดงให้เห็นว่าตวัแปรอสิระความเชือ่ม ัน่ตอ่สนิคา้ทีโ่ฆษณาออนไลน์กบัการตดัสินใจ
ซื้อสนิค้าของผู้บรโิภคพบว่าตวัแปรอสิระ ก าหนดตวัแปรตามหรอืการตดัสนิใจซื้อสนิค้าของผู้บรโิภคทีร่ะดบันัยส าคญัที่ 
p = 0.005 (F(1,398) = 7.833) ดงันัน้ค่าสถ ิตจิงึสนับสนุนสมมตฐิานการวจิยัที ่3 ซึง่เป็นไปตามงานวจิยัของ ต้องการ 
Chircu et al. (2000); Delgodo and Munuera (2001) 

 
6. สรปุผลการวิจยั 
6.1 อภิปรายผลการวิจยั 

การศึกษาพบว่าปัจจยัทีส่่งผลตอ่การตดัสนิใจซือ้สนิคา้ทีโ่ฆษณาออนไลน์ (customer commitment)  ประกอบดว้ย 
ความหลากหลายของข้อมลู (information richness) ประสบการณ์ของผูบ้รโิภค (experience) และความเชื่อม ัน่ต่อ
สนิค้าทีโ่ฆษณาออนไลน์ (customer trust) ซ ึง่แสดงให้เห็นวา่กรอบแนวคดิการตดัสนิใจซื้อสนิคา้ทีโ่ฆษณาออนไลน์ ม ี
ความสอดคลอ้งกบัข้อมูลเชงิประจกัษ์ ดงันี้  

(1) ความหลากหลายของข้อมูลและประสบการณ์ของผู้บรโิภค ส่งอิทธพิลต่อความเชือ่ม ัน่ต่อสนิค้าที่โฆษณา
ออนไลน์ กล่าวคอื เม ือ่ผู้บรโิภคพบว่า การโฆษณาสนิคา้บนอนิเทอร์เน็ตมเีน้ือหาทีน่่าสนใจ และน่าตดิตาม เช่น ม ีการ
ปรบัปรุงข้อมูลของสนิค้าอย่างสม ่าเสมอ เป็นต้น การโฆษณานัน้มลีูกเล่นทีห่ลากหลาย เช่น ภาพเคลือ่นไหว มเีสยีง
ประกอบ เป็นต้น และการโฆษณาสนิค้าบนอนิเทอรเ์น็ตนัน้ท าให้ไดร้บัข้อมูลสนิค้าอย่างครบถว้น เช่น ข้อมูลต ัวสนิค้า 
เป็นต้น นอกจากนี้ถ้าผู้บรโิภคพบว่า โฆษณาสนิค้าบนอนิเทอร์เน็ตทีเ่คยเข้าชมให้ข้อมูลเกี่ยวกับสนิค้าทีไ่ม่เกินกว่า
ความเป็นจรงิ ให้ข้อมูลทีถ่กูต้องตรงกับความเป็นจรงิของสนิคา้นัน้ๆ และผู้บรโิภคสามารถแลกเปลีย่นความคดิเห็นต่อ
สนิค้ากับผู้เคยซื้อสนิค้ารายอืน่ๆ ผ่านโฆษณาสนิค้าบนอนิเทอร์เน็ตจะส่งผลให้ผู้บรโิภคม ีความเชื่อม ัน่ต่อสนิค้าที่
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โฆษณาออนไลน์ ซึง่เป็นไปตามผลการวจิยัของ Aaker and Joachimasthaler (2000); Dholakia et al. (2000) ; May 
(2000); Meyvis and Janiszewski (2002); Ha (2004) 

(2) ความเชือ่ม ัน่ต่อสนิคา้ทีโ่ฆษณาออนไลน์ส่งอทิธพิลตอ่การตดัสนิใจซื้อสนิคา้ทีโ่ฆษณาออนไลน์ กล่าวว่า เม ื่อ
ผู้บรโิภคม ัน่ใจวา่จะไดร้บัสนิคา้ทีม่คีุณภาพตรงตามโฆษณาออนไลน์ สนิค้านัน้ตรงกบัความต้องการ และม ีความเสี่ยง
ต ่าทีจ่ะไม่ไดร้บัสนิคา้ตามทีโ่ฆษณา จะส่งผลให้ผูบ้รโิภคตดัสนิใจซื้อสนิค้าทีโ่ฆษณาออนไลน์ ซึง่เป็นไปตามผลการวจิยั
ของ Chircu et al. (2000); Delgodo and Munuera (2001) 
6.2 ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบติั 

ผู้ประกอบการสามารถน าผลการวจิยัไปพัฒนากลยุทธ์ในการด าเนินงานทางธุรกิจด้วยสือ่โฆษณาออนไลน์ให้
เหมาะกับผู้บรโิภค โดยมเีป้าหมายให้ผู้บรโิภคตดัสนิใจซือ้สนิคา้ทีโ่ฆษณาออนไลน์ ดงันี้ 

(1) ผู้ประกอบการควรให้ข้อมูลเกี่ยวกบัสนิคา้ทีโ่ฆษณาออนไลน์ให้มเีนื้อหาทีน่่าสนใจ มภีาพเคลือ่นไหว ม ีเส ียง
ประกอบ มกีารปรบัปรุงข้อมลูสนิคา้อย่างสม า่เสมอ และควรให้ข้อมูลเกีย่วกบัสนิคา้ทีค่รบถว้นและถกูตอ้ง 

(2) ผู้ประกอบการควรสร้างประสบการณ์การทีด่ใีห้กบัผู้บรโิภค ด้วยการให้ข้อมลูทีไ่ม่เกินจร ิงเกี่ยวกับสินค้าที่
โฆษณาออนไลน์ และมช่ีองทางให้ผูซ้ ื้อสามารถแลกเปลีย่นความคดิเห็นกับผูบ้รโิภคคนอืน่ๆ ทีเ่คยซื้อสินค้าผ่านเว็บ
ด้วย 

(3) ผู้ประกอบการควรสร้างความเชือ่ม ัน่ต่อสนิค้าทีโ่ฆษณาออนไลน์ด้วยการสร้างความม ัน่ใจให้ผู้บร ิโภคว่าจะ
ได้รบัสนิค้าทีม่คีณุภาพตรงตามโฆษณาออนไลน์และตามทีผู่้บรโิภคตอ้งการ นอกจากนี้ยงัมคีวามเสีย่งต ่าที่จะได้รบั
สนิค้าไม่ตรงตามโฆษณา 
6.3 ข้อเสนอแนะส าหรบังานวิจยัต่อเน่ือง 

เพ ือ่ประโยชน์ในด้านการสร้างองคค์วามรู้ใหม ่จงึขอเสนอแนะการท าวจิยัคร ัง้ตอ่ไปดงันี้  
(1) ปัจจุบนัรูปแบบของสือ่โฆษณาออนไลน์มหีลากหลายรูปแบบ ผู้วจิยัอาจเปรยีบเทยีบผลของรูปแบบของสื่อ

โฆษณาออนไลน์ทีแ่ตกตา่งกนัวา่ส่งผลตอ่การตดัสนิใจซื้อสนิค้าทีโ่ฆษณาออนไลน์ทีแ่ตกต่างกนัหรอืไม่ 
(2) งานวจิยันี้ไม่ได้พ ิจารณาถงึลกัษณะของสนิค้าทีโ่ฆษณาออนไลน์ เน่ืองจากสนิค้าบางประเภทอาจมคีวาม

เหมาะสมกับรูปแบบสือ่ออนไลน์บางประเภทเท่านัน้ ดงันัน้งานวจิยัตอ่เน่ืองควรพจิารณาถงึวธิกีารเพ ิม่ประสิทธ ิภาพ
ของสือ่โฆษณาออนไลน์ส าหรบัประเภทของสนิคา้ทีแ่ตกตา่งกนั 
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บทคดัย่อ 

งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพ ือ่ศึกษาปัจจยัทีส่่งผลต่อความต ัง้ใจเสนอราคาซื้อสนิค้าในชุมชนออนไลน์  ซึง่เป็น
งานวจิยัเชงิปรมิาณ โดยศกึษากบัผู้ใช้อนิเทอร์เน็ตทีอ่ยู่ในชุมชนออนไลน์ทีไ่ด้รบัความนิยมและเปิดให้บร ิการซื้อขาย 
แลกเปลีย่น ประมูลสนิค้า งานวจิยันี้จดัเก็บข้อมูลจากกลุม่ตวัอย่างจ านวน 395 ตวัอย่าง ด้วยวธิแีจกแบบสอบถามใน
รูปแบบอเิล็กทรอนิกส์ ผลการวจิยัพบวา่ ความไว้วางใจตอ่เวบ็ไซต์และการรบัรูถ้งึความงา่ยของการใช้งานเว็บไซต์ส่ง
อทิธพิลทางตรงต่อการรบัรู้ถงึประโยชน์ของการใช้งานเว็บไซต์ ในขณะทีค่วามไว้วางใจต่อสมาชกิและการรบัรู้ถ ึง
ประโยชน์ของการใช้งานเวบ็ไซต ์ส่งอทิธพิลทางตรงตอ่ความต ัง้ใจเสนอราคาซื้อสนิค้าในชุมชนออนไลน์ 

 
ค าส  าคัญ: ความไว้วางใจตอ่เว็บไซต;์ การรบัรูถ้งึความงา่ย; การรบัรู้ถงึประโยชน์; ความไวว้างใจตอ่สมาชกิ; ความ

ต ัง้ใจเสนอราคาซือ้สนิคา้  
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Abstract 

The objective of this study is to examine the factors affecting intention to bid via online community. Th is 
research is quantitative research. The study was collected from 395 samples, who are members o f on l ine 
community. Data was gathered via online questionnaires. According to the result, this research finds that trust 
in service providers and perceived ease of use of online community web site directly affect perceived 
usefulness of online community web site. Meanwhile, perceived usefulness and trust in  members d i rectly 
affect intention to bid. 

 
Keywords: Trust in service providers; Perceived ease of use; Perceived usefulness; Trust in  members; 

Intention to bid 
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1. บทน า 
1.1 ความส าคญัและที่มาของปญัหา 

การที่รฐับาลให้ความส าค ัญในการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารโดยพฒันาโครงสร้างพ ื้นฐาน
สารสนเทศอย่างต่อเน่ือง เพ ื่อให้ประชาชนเข้าถงึข่าวสารและสารสนเทศต่างๆ ทีม่กีารเผยแพร่ผ่านทาง โทรศัพท์ 
คอมพวิเตอร์ อ ินเทอร์เน็ต และอืน่ๆ ประกอบกับราคาของอุปกรณ์ดงักล่าวมรีาคาถูกลง และสามารถหาซื้อได้ง่าย 
ส่งผลให้อตัราการเจรญิเตบิโตของการใช้งานอนิเทอร์เน็ตในช่วง 10 ปีทีผ่่านมาเพ ิม่สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว และมแีนวโน้ม
เพิม่ขึ้นอกีในอนาคต ตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยอีนิเทอร์เน็ต และความต้องการใช้ข้อมูลของประชาชน (ศูนย์
เทคโนโลยอีเิล็กทรอนิกส์และคอมพวิเตอร์แห่งชาต ,ิ 2562) ในด้านของผู้ใช้งานอนิเทอร์เน็ต พบว่าผูใ้ช้อนิเทอร์เน็ตใน
ประเทศไทยส่วนใหญ่ใช้อนิเทอร์เน็ตเพือ่ค้นหาข้อมูลและตดิตามข่าวสาร รองลงมาคอื เล่นเกมส์ และจากข้อมูลของ
ศูนย์วจิยันวตักรรมอนิเทอร์เน็ตไทย (Truehits) พบว่าเวบ็ไซต์ชุมชนออนไลน์ เป็นเว็บไซต์ทีไ่ดร้บัความนิยมเป็นล าดบั
ต้นๆ เช่น sanook.com, kapook.com, mthai.com, teenee.com เป็นต้น  

แม้ว่าธุรกิจพาณิชย์อเิล็กทรอนกิส์ (e-Commerce) มกีารขยายตวัมากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงทีม่กีารระบาดของไวรสั
โคโรนา 2019 แต่ก็มผีูใ้ช้อนิเทอรเ์น็ตจ านวนหนึ่งทีย่งัไมส่ ัง่ซ ื้อสนิค้าทางอนิเทอรเ์น็ต ซึง่เหตผุลที่ไม่ส ัง่ซ ื้อสินค้าทาง
อนิเทอร์เน็ตนัน้ส่วนใหญ่คอื การไม่เห็นสนิคา้จรงิก่อนสัง่ซ ื้อ รองลงมาคอืการกลวัถูกหลอกลวง เช่น ซื้อของแล้วไม่ได้
สนิค้า กลวัได้รบัสนิค้าไม่ตรงตามทีโ่ฆษณา เป็นต้น การซื้อขายสนิคา้ในชุมชนออนไลน์ดว้ยวธิกีารเปิดให้เสนอราคา
สนิค้าจงึเป็นอกีทางเลอืกหนึง่ทีอ่าจจะแก้ปัญหาสิง่ทีเ่ป็นอุปสรรคในการค้าผา่นอนิเทอร์เน็ตดงักลา่วได้ 

การซื้อขายสนิค้าในชุมชนออนไลน์ ถอืเป็นรูปแบบการชมหรอืสัง่ซ ื้อสนิค้าทางอนิเทอรเ์น็ตหนึ่ง ซ ึง่ผู้ประกอบการ
ธุรกิจพาณิชย์อเิล็กทรอนิกส์สามารถเข้าไปเปิดการขาย หรอืสร้างรา้นคา้ได ้โดยมคีา่ใช้จ่ายทีไ่มม่ากนัก โดยเว็บไซต์ที่
เป็นทีรู่้จกัและนิยมในต่างประเทศ คอื Ebay.com (www.ebay.com) และ Yahoo! Auctions (auctions.yahoo.com) ซึง่
เป็นการเสนอราคาสนิคา้ระหว่างผู้บรโิภคและผูบ้รโิภค (C2C) และ Priceline (www.priceline.com) ซึง่ เป็นการเสนอ
ราคาสนิค้าแบบย้อนกลบั (reverse auction) กล่าวคอื ผู้ซ ื้อจะเป็นผูเ้ปิดตลาดขึ้นมาและมผีู้ขายเข้ามาเสนอราคาขาย 
โดยผู้ ที่ชนะการเสนอราคาจะเป็นผู้ขายที่ใ ห้ราคาต ่าที่สุด  ทัง้นี้  เว็ บไซต์ในประเทศ ไทยที่เป็ นที่นิยมค ือ 
www.pramool.com เป็นบรกิารเปิดให้เสนอราคาสนิคา้ออนไลน์แบบ C2C ทีไ่ม่คดิคา่ใช้จ่ายใดๆ ในการเข้าร่วม 

การซื้อขายสนิค้าในชุมชนออนไลน์ดว้ยวธิกีารเปิดให้เสนอราคาสนิค้า ถอืเป็นช่องทางการจ าหน่ายอกีรูปแบบหนึ่ง
ทีผู่้ประกอบการธรุกิจพาณชิยอเิล็กทรอนิกส์สามารถระบายสนิคา้งคงคลงัส่วนเกิน ซึง่มทีัง้สนิคา้ใหม่ สนิค้าซ่อมแซมใช้
ใหม่ได้ และสนิค้าหมดรุ่นไดใ้นราคาค่อนข้างด ีและสามารถหลกีเล ีย่งปัญหาช่องทางการจดัจ าหน่าย (channel conflict) 
สนิค้าส่วนเกินในราคาต ่ากวา่ทัว่ไปซึง่จะมผีลกระทบต่อช่องทางการจ าหน่ายปกต ินอกจากนี้ผู้ผลติยงัสามารถใช้ตลาด
ชุมชนออนไลน์ในการทดสอบราคา และความต้องการของตลาดได้อกีด้วย (ศูนย์เทคโนโลยอี ิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาต ิ, 2562) ทัง้นี้ ในประเทศไทยมบีางเว็บไซต์ทีเ่ปิดให้บรกิารซื้อขาย ประมูลสนิค้าผ่านชุมชน
ออนไลน์โดยไม่คดิคา่ใช้จ่าย จงึเป็นเวบ็ไซต์ทีน่่าสนใจให้กบัผู้ประกอบการธุรกิจพาณชิยอเิล็กทรอนิกส์เข้าไปเพิ่มช่อง
ทางการจ าหน่ายไปยงักลุ่มลูกคา้ในเวบ็ไซตด์งักล่าวได ้(Ba & Pavlou, 2002)  
1.2 วตัถปุระสงค์ของการวิจยั 

วตัถุประสงค์ของการวจิยันี้ เพ ือ่ให้ทราบวา่ ความไว้วางใจตอ่สมาชกิและการรบัรูถ้งึประโยชน์ในการใช้งานผ่าน
เว็บไซต์ส่งอทิธพิลทางตรงตอ่ความต ัง้ใจเสนอราคาซื้อสนิค้าในชุมชนออนไลน์ 
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2. ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
จากการศึกษาข้อมลู แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง ไดแ้ก่ แนวคดิการยอมรบัเทคโนโลยี (technology 

acceptance model หรอื TAM) และแนวคดิความไว้วางใจ (Trust) สามารถสรุปปัจจยัทีเ่กีย่วข้องกบัการศกึษาไดด้งันี้ 
แนวคิดการยอมรบัเทคโนโลยี เป็นแนวคดิทีพ่ฒันาโดย Davis (1989) ซึง่ดดัแปลงมาจากทฤษฎกีารกระท าด้วย

เหตุผล (theory of reasoned action หรอื TRA) โดยเกี่ยวข้องกับการท าความเข้าใจและการพยากรณ์พฤตกิรรมของ
มนุษย์ ส าหรบัแนวคดิการยอมรบัเทคโนโลย ีจะเป็นการรบัรู้ถงึประโยชน์ทีจ่ะไดร้บัจากเทคโนโลยสีารสนเทศ และความ
ง่ายต่อการใช้งาน ซึง่ส่งผลให้มกีารน าเทคโนโลยมีาใช้และยอมรบัในเทคโนโลยใีนทีสุ่ด เม ือ่น าแนวคดินี้มาประยุกต์ใช้
กับชุมชนออนไลน์ซึง่เป็นรูปแบบหนึ่งของเทคโนโลยสีารสนเทศ อาจกล่าวได้ว่า การรบัรู้ประโยชน์ของการใช้งาน
เว็บไซต์ การรบัรู้ถงึความง่ายของการใช้งานเวบ็ไซต ์และการยอมรบัโดยน าไปสู่การใช้งาน จะหมายถงึ การรบัรู้ถงึ
ประโยชน์ทีจ่ะได้รบัจากเทคโนโลยสีารสนเทศ ความง่ายต่อการใช้งาน และการน าเทคโนโลยมีาใช้และยอมรบัใน
เทคโนโลยตีามล าดบั (Gefen, 2000) ดงัค านิยามดงันี้ 

- การรบัรู้ถึงประโยชน์ของการใช้งานเว็บไซต์ หมายถงึ ระดบัของการรบัรูข้องสมาชกิชุมชนออนไลน์ที่เป็น
ผู้ซ ื้อว่า การเสนอราคาซื้อสนิค้าผ่านเว็บไซต์ชุมชนออนไลน์มผีลที่ได้ตามต้องการมากน้อยเพียงใด เช่น ช่วยเพิ่ม
ช่องทางในการซื้อสนิค้า ซื้อสนิค้าได้อย่างรวดเร็ว ซ ื้อสนิค้าได้ตลอดเวลา โดยเว็บไซต์มหีมวดหมู่สนิค้าให้เลอืกซื้อ
หลากหลาย เป็นต้น (Limayem et al., 2000; Molla & Licker, 2001) 

- การรบัรู้ถึงความง่ายของการใช้งานเว็บไซต์ หมายถงึ ระดบัของการรบัรู้ของสมาชกิชุมชนออนไลน์ทีเ่ป็น
ผู้ซ ื้อว่าการใช้งานเว็บไซตท์ีใ่ห้บรกิารเสนอราคาซื้อสนิค้าผ่านเวบ็ไซตชุ์มชนออนไลน์ไม่ตอ้งใช้ความพยายามมากใน
การใช้งาน และใช้ภาษาทีง่่ายต่อการท าความเข้าใจ (Gefen et al., 2003) 

- ความตัง้ใจเสนอราคาซ้ือสินค้าในชุมชนออนไลน์ หมายถงึ ระดบัของการทีส่มาชกิชุมชนออนไลน์ทีเ่ป็นผู้
ซ ื้อมคีวามต ัง้ใจในการเสนอราคาซื้อสนิคา้ออนไลน์ โดยการให้ราคาเสนอซือ้ (bid) ผ่านเวบ็ไซต์ทีเ่ปิดให้บรกิารม ีการ
เสนอขายสนิค้าผ่านอนิเทอร์เน็ตด้วยวธิกีารเสนอราคา (Pavlou, 2003) 

แนวคิดความไว้วางใจ กล่าวว่า ความเชือ่ถอืจะก่อให้เกดิการแลกเปลีย่น แบ่งปัน และประสานงานกนั โดยความ
ไว้วางใจจะช่วยลดความไม่แน่นอน ลดความเสีย่งและมคีวามคดิเชงิบวกต่อกนัและกนั (Schoorman et al., 2007) โดย
ความไว้วางใจจะมลีกัษณะเฉพาะ คอื (1) บุคคลผู้มอบความไวว้างใจให้ความไว้วางใจต่ออกีบุคลหนึ่งซ ึง่เรยีกว่าผู้ได้รบั
ความไว้วางใจ (2) ผู้มอบความไวว้างใจ จะมคีวามคาดหวงัวา่ ผู้ไดร้บัความไว้วางใจ จะปฏบิตัติามค าม ัน่ส ัญญาที่ได้
เคยให้ไว้ (3) ความไวว้างใจจะขึ้นอยู่กับการสือ่สารระหว่างกันคร ัง้ล่าสุด แม้ว่าการสือ่สารระหว่างกันคร ัง้ล่าสุดจะไม่
สามารถรบัประกันถงึความไวว้างใจระหวา่งกนัได้ แต่การสือ่สารระหว่างกันคร ัง้ล่าสุดสามารถเพิม่ความไว้วางใจให้กบัผู้
มอบความไวว้างใจไดพ้อสมควร หากการสือ่สารระหว่างกันคร ัง้ล่าสุดนัน้ผูไ้ด้รบัความไว้วางใจได้ท าให้ผู้มอบความ
ไว้วางใจเกดิความพงึพอใจ และ (4) ผู้มอบความไวว้างใจจะไมส่ามารถทีจ่ะตดิตาม ควบคุม หร ือดูแล ผู้ได้รบัความ
ไว้วางใจได ้(Gefen, 2000) 

งานว ิจ ัยของ  Ridings et al. (2002) แสดงให้เห็นว่า ความ ไว้วางใจจะเกิดจากปัจจ ัย 3 ประการ  ค ือ                 
(1) ความสามารถ หมายถงึ ความรู้ ความเชีย่วชาญทีม่อียู่ในแต่ละบุคคลทีจ่ะท าให้เกิดการโน้มน้าวและจูงใจให้เกิด
ความไว้วางใจ (2) ความเมตตากรุณา หมายถงึ การจงูใจในการกระท าโดยความเห็นอกเห็นใจและโดยความไม่เห็นแก่
ตวั และ (3) ความซือ่ส ัตย์ หมายถงึ การกระท าภายใต้มาตรฐานทัว่ ไปทีส่ ังคมนั ้นๆ ให้การยอมรบั ในด้านชุมชน
ออนไลน์จะหมายถงึ การไม่กล่าวเท็จและให้ข้อมูลทีเ่ชือ่ถอืได้ ความไว้วางใจในชุมชนออนไลน์ สามารถแบ่งเป็น 2 
แบบ คอื ความไว้วางใจตอ่สมาชกิ (trust in members) และความไวว้างใจตอ่เว็บไซต ์(trust in service provider)  

- ความไว้วางใจต่อสมาชิก หมายถงึ ระดบัของการทีส่มาชกิในชุมชนออนไลน์ทีเ่ป็นผู้ซ ือ้เกิดความม ัน่ใจต่อ
สมาชกิชุมชนออนไลน์ทีเ่ป็นผู้ขาย ซึง่เกดิจากการทีผู่้ขายได้แสดงถงึความน่าเชือ่ถอื เช่น มกีารตอบรบัและกล่าวถงึใน
กลุ่มสมาชกิด้วยกันในทางทีด่วีา่ผู้ขายมคีวามรบัผดิชอบด ีจดัส่งได้ตรงเวลา รบัประกันในตวัสนิค้า สามารถตดิต่อได้
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ง่าย เป็นต้น (Grazioli & Jarvenpaa, 2000) โดยความไวว้างใจนี้ ป็นความไว้วางใจระหว่างบุคคลในชีวติจร ิง ซ ึ่งม ี
อนิเทอร์เน็ตเป็นตวักลางทีไ่ม่จ ากัดจ านวนสมาชกิ ผู้ทีเ่ป็นสมาชกิสามารถเข้าร่วมฟังหรอืให้ข้อคดิเห็นได้ ซึง่ความ
คดิเห็นของสมาชกิคนหนึ่งสามารถเข้ามามอีทิธพิลตอ่การตดัสนิใจของสมาชกิอกีคนได้ (Ridings et al., 2002) การซื้อ
ขายสนิค้าในชุมชนออนไลน์นัน้ แต่ละเว็บไซตจ์ะมวีธิปีฏบิตัใินการขายทีแ่ตกตา่งกนัออกไป แต่ส ิ่งที่ก่อให้เกิดความ
ไว้วางใจตอ่สมาชกิในชุมชน คอืการเปิดเผยข้อมูลจรงิทัง้ข้อมูลผูข้ายและข้อมูลสนิคา้ทีผู่ซ้ ื้อควรทราบ อกีทัง้ควรแสดง
ความจรงิใจในการขายสนิค้าและท าตามค าม ัน่สญัญาทีไ่ดใ้ห้ไว้ กล่าวคอื ส่งสนิค้าให้ตรงตามทีไ่ด้แสดงไวใ้นกระทู้ขาย 
โดยข้อความทีโ่ต้ตอบกันทัง้ทีเ่กีย่วกบัสนิคา้และข้อมูลอืน่ๆ จะช่วยพฒันาความไว้วางใจไดเ้ช่นกัน (Rid ings e t a l ., 
2002) 

- ความไว้วางใจต่อเว็บไซต์ หมายถงึ ระดบัของการทีส่มาชกิชุมชนออนไลน์ทีเ่ป็นผู้ซ ื้อเกิดความม ัน่ใจต่อ
เว็บไซต์ ซ ึง่เกิดจาการที่เว็บไซต์แสดงถงึความน่าเชือ่ถ ือ เช่น มชีือ่เสยีงรู้จ ักกันโดยทัว่ ไป ม ีกระบวนการในการ
กลัน่กรองข้อมูลของสมาชกิผู้ขาย ยนิดใีห้ความช่วยเหลอืผู้ซ ื้อเม ือ่เกิดปัญหาขึ้น เป็นต้น (Grazioli & Jarvenpaa, 
2000; Gefen et al., 2003; Wong et al., 2005) โดยความไวว้างใจนี้ เป็นความไว้วางใจตอ่ตวัแทนผู้ให้บรกิาร (service 
provider) โดยตวัแทนผูใ้ห้บรกิารจะช่วยเพิม่ความม ัน่ใจให้กบัผู้ซ ือ้ว่าในช่วงเวลาของการเสนอราคาในชุมชนออนไลน์ 
จะไม่มปัีญหาเกี่ยวกบัความไมแ่น่นอนของระบบทีเ่กีย่วกับการซือ้ขาย (trade systems) ในเวบ็ไซต์ดงักล่าว (Grabner-
Krauter & Kaluscha, 2003) นอกจากนี้ตวัแทนผู้ให้บรกิารยงัเป็นผู้ทีส่ามารถป้องกนับุคคลผู้ไม่ประสงค์ด ีไม่ให้เข้ามา
ก่อกวนการท าธรุกรรมหรอืน าข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ในทางทีไ่มค่วรได้ ภายใต้สมมตฐิานวา่ตวัแทนผูใ้ห้บรกิารเป็นผู้ทีม่ ี
คุณธรรม จรยิธรรม และเป็นผูท้ ีม่คีวามสามารถ มคีวามเมตตากรณุา และมคีวามซือ่สตัย์ เพ ื่อท าให้สมาชิกให้ความ
ไว้วางใจตอ่เวบ็ไซต ์(Riding et al., 2002) 

 
3. กรอบแนวคิดการวิจยัและสมมติฐานการวิจยั 

จากทฤษฎแีละวจิยัทีเ่กีย่วข้องพบว่า ความไวว้างใจต่อเวบ็ไซต ์(trust in service providers) และการรบัรูถ้งึความ
ง่ายของการใช้งานเว็บไซต์ (perceived ease of use) ส่งอทิธ ิพลทางตรงต่อการรบัรู้ถ ึงประโยชน์ของการใช้งาน
เว็บไซต์ (perceived usefulness) ในขณะทีค่วามไว้วางใจตอ่สมาชกิ (trust in members) และการรบัรู้ถงึประโยชน์ของ
การใช้งานเว็บไซต์ ส่งอทิธพิลทางตรงต่อความต ัง้ใจเสนอราคาซื้อสินค้าในชุมชนออนไลน์  (intention to bid)           
ดงัภาพที ่1 

 

 
ภาพที ่1 กรอบแนวคดิความต ัง้ใจเสนอราคาซื้อสนิคา้ในชุมชนออนไลน์ 
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ความมชีือ่เสยีงของเว็บไซตเ์ป็นสิง่แรกทีผู่้ซ ื้อสามารถจดจ าและให้ความเชือ่ม ัน่ในการท าธรุกรรม เพราะจะท าให้ม ี
สนิค้ามากมาย จากการทีม่สีมาชกิเป็นจ านวนมากน าสนิคา้มาวางขายผ่านเว็บไซต ์โดยผู้ซ ื้อจะเกดิความไวว้างใจเม ื่อ
เว็บไซต์มเีคร ือ่งมอืหรอืกระบวนการในการกลัน่กรองข้อมูลของสมาชกิผู้น าสนิค้ามาวางขายอย่างมปีระสทิธภิาพ 
นอกจากนี้ผู้ซ ื้อจะเกดิความไว้วางใจหากเวบ็ไซต์จะให้ความช่วยเหลอืแก่ผู้ซ ือ้เม ือ่เกดิปัญหาขึ้น ซ ึ่งท าให้ผู้ซ ื้อเห็นว่า
เว็บไซต์ดงักล่าวมปีระโยชน์ในการใช้งาน (Reichheld & Schefter, 2000; Gefen et al., 2003) จงึต ัง้สมมตฐิาน ไดด้งันี้ 

 
สมมตฐิานที ่1 ความไว้วางใจตอ่เว็บไซต ์มคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัการรบัรู้ถงึประโยชน์ในการใช้งานเวบ็ไซต์ 
 
งานวจิยัของ Venkatesh and Davis (2000) และ Gefen et al. (2003) กล่าววา่การรบัรู้ถงึความงา่ยของการใช้ม ี

ความสมัพนัธ์ทางบวกกบัการบัรู้ถงึประโยชน์ เช่น เม ือ่ผู้ซ ื้อไดเ้ข้าไปลองใช้งานเวบ็ไซต์ทีใ่ห้บรกิารซื้อขายสินค้าผ่าน
อนิเทอร์เน็ตทีม่กีารออกแบบให้ตรงตามความต้องการของผูซ้ ื้อ ผู้ซ ื้อจะรู้สกึว่าไมต่้องใช้ความพยายามมาก สามารถใช้
งานได้โดยง่าย และมปีระโยชน์มากกว่าเวบ็ไซตอ์ ืน่ทีม่ไิด้ออกแบบมาตรงตามความตอ้งการผู้ซ ื้อ กล่าวคอื เม ือ่สมาชิก
ชุมชนออนไลน์ทีเ่ป็นผู้ซ ื้อไดร้บัรูถ้งึความงา่ยของการใช้งานเวบ็ไซตเ์สนอราคาซื้อสนิคา้ในชุมชนออนไลน์มากขึ้น จะท า
ให้รบัรู้ว่าเว็บไซตม์ปีระโยชน์ในการซื้อสนิคา้ผา่นอนิเทอรเ์น็ตมากขึ้นเช่นกัน จงึต ัง้สมมตฐิาน ได้ดงันี้ 

 
สมมตฐิานที ่2 การรบัรู้ถงึความง่ายของการใช้งานเวบ็ไซต์ มคีวามสมัพนัธท์างบวกกับการรบัรู้ถงึประโยชน์ใน

การใช้งานเว็บไซต์ 
 
งานวจิยัของ Legris et al. (2003) และ Gefen et al. (2003) กล่าวว่าการรบัรู้ถงึประโยชน์ในการใช้งานเว็บไซต์ม ี

ความสมัพนัธ์ทางบวกกบัการต ัง้ใจใช้งาน เช่น เม ือ่ผู้ซ ื้อเห็นว่าเวบ็ไซต์ช่วยเพิม่ช่องทางในการซื้อสนิคา้ของผูซ้ ื้อได ้ซ ึ่ง
ในบางคร ัง้สามารถซื้อสนิค้าไดร้วดเรว็กวา่ช่องทางอืน่ และยงัเปิดให้ใช้บรกิารซือ้สนิคา้ไดต้ลอดเวลา โดยม ีส ินค้าให้
เลอืกได้หลากหลาย เป็นต้น กล่าวคอื เม ือ่สมาชกิชุมชนออนไลน์ทีเ่ป็นผู้ซ ื้อรบัรู้ถงึประโยชน์ในการใช้งานเวบ็ไซต์เสนอ
ราคาซื้อสนิค้าในชุมชนออนไลน์มากขึ้น จะท าให้ผูซ้ ื้อต ัง้ใจใช้งานมากขึ้น ซึง่งานวจิยันี้หมายถงึความต ัง้ใจเสนอราคา
ซื้อสนิค้าในชุมชนออนไลน์ จงึต ัง้สมมตฐิานได้ดงันี้  

 
สมมตฐิานที ่3 การรบัรู้ถงึประโยชน์ในการใช้งานเวบ็ไซตม์คีวามสมัพนัธท์างบวกกับความต ัง้ใจเสนอราคาซื้อ

สนิค้าในชุมชนออนไลน์ 
 
ในสงัคมของชุมชนออนไลน์ ความไว้วางใจมคีวามส าค ัญอย่างมากต่อการด ารงอยู่ของชุมชน โดยเฉพาะความ

ไว้วางใจตอ่สมาชกิ (Chau, 1997) ซึง่เม ือ่สมาชกิเกดิความไว้วางใจกนัจะท าให้เกิดกจิกรรมการแลกเปลี่ยนความคดิ
และข้อมูล (Ridings et al., 2002) และถ้าสมาชกิในชุมชนออนไลน์มคีวามไวว้างใจเพิม่ขึ้นจะส่งผลต่อการแลกเปลี่ยน
ความคดิและข้อมูลเพิม่ขึ้นด้วยเช่นกัน ทัง้นี้คุณค่าของข้อมูลนัน้จะขึ้นอยู่กับความซือ่สตัย์และความเต็มใจให้ความ
ช่วยเหลอื (Lee et al., 2006) นอกจากนี้งานวจิยัของ Gefen et al. (2003) ยงัแสดงให้เห็นวา่ ความไว้วางใจน าไปสู่
การต ัง้ใจใช้งาน หรอือาจกล่าวไดว้่า ความไวว้างใจระหวา่งสมาชกิด้วยกันมคีวามส าคญัในการตดัสนิใจท าธุรกรรมใน
เว็บไซต์เสนอราคาซื้อสนิคา้ในชุมชนออนไลน์ จงึต ัง้สมมตฐิานไดด้งันี้  

 
สมมตฐิานที ่4 ความไว้วางใจต่อผู้ขาย มคีวามสมัพันธ์ทางบวกกับความต ัง้ใจเสนอราคาซือ้ส ินค้าในชุมชน

ออนไลน์ 
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4. วิธีการวิจยั 
งานวจิยันี้จดัเก็บข้อมูลจากกลุม่ตวัอย่างทีเ่ป็นผู้ใช้อนิเทอร์เน็ตทีอ่ยู่ในชุมชนออนไลน์ทีไ่ด้รบัความนิยมและเปิด

ให้บรกิารซื้อขาย แลกเปลีย่น ประมูลสนิคา้ โดยจดัเก็บข้อมูลจากกลุม่ตวัอย่างจ านวน 395 ตวัอย่าง การจดัเก็บข้อมูล
จะจดัเก็บข้อมูลดว้ยแบบสอบถามทีน่ าไปโพสไวบ้นเวบ็ไซต์ google.com ซึง่จดัสร้างขึ้นมาจากการคน้คว้าข้อมูลทาง
เอกสารและงานวจิยัทีเ่กี่ยวข้อง ประกอบด้วย Grazioli and Jarvenpaa (2000); Reichheld and Schefter (2000); 
Venkatesh and Davis (2000); Ridings et al. (2002); Gefen et al. (2003); Pavlou (2003); Legris et a l . (2003 ); 
Wong et al. (2005) 

 
5. ผลการวิจยั 
5.1 การทดสอบขอ้ตกลงเบื้องต้นทางสถิติ 

ข้อมูลทีจ่ดัเก็บจากกลุ่มตวัอย่างถูกน าไปทดสอบข้อมูลขาดหาย (Missing data) ข้อมูลสุดโต่ง (Outliers) การ
กระจายแบบปกต ิ(Normal) ความสมัพนัธเ์ชงิเส้นตรง (Singularity) ซึง่จากการทดสอบพบว่าข้อมูลไม่มส่ีวนใดขาด
หาย มคีวามสมัพนัธเ์ชงิเส้นตรง และไม่มปัีญหาภาวะร่วมเส้นตรงพหุและภาวะร่วมเส้นตรง ซึง่ถอืวา่ผ่านเกณฑ์ตามที่
ก าหนดทัง้หมด  
5.2 การประเมินความเทีย่งและความตรงของแบบสอบถาม 

งานวจิยันี้ทดสอบความเชือ่ถอืได้ของแบบสอบถาม โดยใช้การทดสอบความเทีย่งของแบบสอบถาม (re liabi li ty ) 
จากการวเิคราะห์ค่าสมัประสทิธ ิแ์อลฟาของครอนบาค (cronbach’s alpha) ทีม่คี่ามากกวา่ 0.70 ซึง่ถอืว่ามคีวามเชือ่ถอื
ได้ส าหร ับงานว ิจยัแบบ Basic research และได้ทดสอบความตรงของแบบสอบถาม (validity) ด้วยการว ิเคราะห์
องค์ประกอบ (factor analysis) โดยตอ้งมคี่าน ้าหนักองคป์ระกอบ (factor loading) มากกวา่ 0.5 (สุพชิญา อาชวจริดา , 
2557) ดงัแสดงคา่สถติขิองแต่ละข้อค าถามทีผ่่านเกณฑ์ตามตารางที ่1 

 
ตารางที ่1 ค่าเฉล ีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน น ้าหนักองค์ประกอบและค่าสมัประสทิธ ิแ์อลฟา 

ของครอนบาคของตวัแปรทัง้หมด 
ปัจจยั ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
น ้าหนัก

องค์ประกอบ 
ปัจจยั 1: ความไว้วางใจต่อเว็บไซต์ (% of variance = 28.600% , Cronbach’s alpha = 0.6908) 
เว็บไซต์ทีใ่ช้ในการประมูลสามารถตดิตอ่ผู้ดแูล (admin) 
ได้ง่าย 3.87 1.276 0.688 

เว็บไซต์ทีใ่ช้ในการประมูลมกีระบวนการในการกลัน่กรอง
ข้อมูลของสมาชกิผู้ขาย 

4.38 0.801 0.825 

เว็บไซต์ทีใ่ช้ในการประมูลยนิดใีห้ความช่วยเหลอืผู้ซ ือ้เม ือ่
เกิดปัญหาขึ้น 

4.23 0.991 0.662 
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ตารางที ่1 ค่าเฉล ีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน น ้าหนักองค์ประกอบและค่าสมัประสทิธ ิแ์อลฟา 
ของครอนบาคของตวัแปรทัง้หมด (ต่อ) 

ปัจจยั ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

น ้าหนัก
องค์ประกอบ 

ปัจจยั 2: การรบัรู้ถึงความง่ายของการใช้งานเว็บไซต์ (% of variance = 44.515% , Cronbach’s alpha = 0.8788) 
เว็บไซต์ทีใ่ช้ในการประมูลมคีวามง่ายตอ่การเรยีนรู้การใช้
งาน 

4.10 1.053 .921 

เว็บไซต์ทีใ่ช้ในการประมูลใช้ภาษาทีง่่ายต่อการท าความ
เข้าใจ 

4.13 0.978 .892 

เว็บไซต์ทีใ่ช้ในการประมูลไม่ตอ้งใช้ความพยายามมากใน
การใช้ 

4.07 1.116 .798 

ปัจจยั 3: การรบัรู้ถึงประโยชน์ของการใช้งานเว็บไซต์ (% of variance = 34.368% , Cronbach’s alpha = 0.8206) 

เวบ็ไซต์ทีใ่ชใ้นการประมูลช่วยเพิม่ช่องทางในการ
ซื้อสนิคา้ 

3.95 0.959 0.754 

เวบ็ไซต์ทีใ่ชใ้นการประมูลช่วยใหซ้ ื้อสนิคา้ไดอ้ย่าง
รวดเร็ว 

4.08 0.940 0.849 

เวบ็ไซต์ทีใ่ชใ้นการประมูลเปิดใหซ้ ื้อสนิคา้ได้
ตลอดเวลา 

4.24 0.956 0.855 

เวบ็ไซต์ทีใ่ชใ้นการประมูลมหีมวดหมู่สนิคา้ใหเ้ลอืก
หลากหลาย 

4.13 1.063 0.816 

ปัจจยั 4: ความไว้วางใจต่อสมาชิก (% of variance = 33.070% , Cronbach’s alpha = 0.7650) 
ผู้ขายมคีวามรับผิดชอบ เช่น การรับประกนัสนิคา้ 
เป็นต้น 

4.66 0.630 0.646 

ผู้ขายมคีวามเต็มใจตอบค าถามแก่ผู้ซ ื้อเม ือ่เกดิขอ้
สงสยัในสนิคา้ 

4.48 0.838 0.854 

ผู้ขายแสดงเจตนาด ีเช่น การเปิดเผยทัง้ขอ้ดแีละ
ขอ้เสยีของสนิคา้ เป็นต้น 

4.67 0.627 0.821 

ผู้ขายยนิดใีหค้วามช่วยเหลอืผู้ซ ื้อเม ือ่เกดิปัญหาขึ้น 4.53 0.791 0.861 

 
5.3 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุม่ตวัอย่าง 

ข้อมูลทีเ่ก็บรวมรวมได้ทัง้หมดถูกน ามาค านวณคา่สถติเิชงิพรรณา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศ
ชาย (ร้อยละ 51.10) อายุต ่ากวา่ 20 ปี (ร้อยละ 35.70) รองลงมาอายุ 21-30 ปี (ร้อยละ 33.90) มกีารศึกษาสูงสุดระดบั
ปรญิญาตร ี(ร้อยละ 39.00) รองลงมาสูงกวา่ปรญิญาตร ี(ร้อยละ 24.60) มรีายไดต้่อเดอืนน้อยกวา่หรอืเท่ากับ 15,000 
บาท (ร้อยละ 51.10) มปีระสบการณ์ในการใช้อนิเทอรเ์น็ตมากกวา่ 6 ปี (ร้อยละ 71.90) ใช้อนิเทอร์เน็ตทีบ้่านเป็นหลกั 
(ร้อยละ 74.20) มปีระสบการณ์ในการซือ้สนิคา้ผ่านอนิเทอร์เน็ตไม่เกนิ 1-2 ปี (ร้อยละ 34.20) รองลงมาต ่ากว่า 1 ปี 
(ร้อยละ 26.60)  
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5.4 การทดสอบสมมติฐานการวิจยั 
งานวจิยันี้ทดสอบสมมตฐิานการวจิยัจากกรอบแนวคดิการวจิยัดว้ยการวเิคราะห์ถดถอย (regression) โดยแบ่งการ

วเิคราะห์เป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่าง ความไวว้างใจตอ่เว็บไซต ์และการรบัรู้ถงึความ
ง่ายของการใช้งานเว็บไซต์ ส่งผลต่อการรบัรู้ถงึประโยชน์ของการใช้งานเว็บไซต์ ส่วนที่สองเป็นการว ิเคราะห์
ความสมัพนัธ์ระหวา่ง ความไว้วางใจตอ่สมาชกิ และการรบัรูถ้งึประโยชน์ของการใช้งานเวบ็ไซต์ ส่งผลต่อความต ัง้ใจ
เสนอราคาซื้อสนิค้าในชุมชนออนไลน์ ด้วยการวเิคราะห์การถดถอยเชงิพหุคูณ (multiple regression)  

การวเิคราะห์สถติส่ิวนแรก แสดงให้เห็นวา่ตวัแปรอสิระ ประกอบดว้ย ความไว้วางใจตอ่เวบ็ไซต์ และการร ับรู้ถ ึง
ความง่ายของการใช้งานเว็บไซต์ ก าหนดตวัแปรตาม ได้แก่ การรบัรู้ถงึประโยชน์ของการใช้งานเว็บไซต์ทีร่ะด ับ
นัยส าคญัที ่p = 0.000 (F(2,392) = 244.418) (ตารางที ่2) และเม ือ่วเิคราะห์รายละเอยีดของแต่ละตวัแปรอสิระพบว่า 
ความไว้วางใจตอ่เว็บไซต ์และการรบัรู้ถงึความงา่ยของการใช้งานเวบ็ไซต ์ทีร่ะดบันยัส าคญัที ่p = 0.000 (ตารางที่ 3) 
ดงันัน้ค่าสถติสินบัสนุนสมมตฐิานการวจิยัที ่1 และ 2 ซึง่เป็นไปตามงานวจิยัของ Reichheld and Schefter (2000); 
Venkatesh and Davis (2000); Gefen et al. (2003) 
 

ตารางที ่2 ค่าสถติกิารวเิคราะห์การถดถอยเชงิพหุคูณ 
Model Sum of 

Squares 
df Mean Square F Sig. 

Regression 218.658 2 109.329 244.418 0.000* 
Residual 175.342 392 0.447   
Total 394.000 394    
*p < 0.05 
 

ตารางที ่3 ค่าสมัประสทิธขิองการวเิคราะห์การถดถอยเชงิพหุคูณ 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

Beta 
T Sig. 

B Std. Error 
Constant 2.518E-18 0.034  0.000 1.000 
การรบัรู้ถงึความง่ายของการใช้
งานเว็บไซต์ 

0.703 0.034 0.703 20.858 0.000* 

ความไว้วางใจตอ่เว็บไซต ์ 0.247 0.034 0.247 7.334 0.000* 
*p < 0.05 ตวัแปรตาม คอื การรบัรู้ถงึประโยชน์ของการใช้งานเวบ็ไซต์ 
 

ส าหรบัการวเิคราะห์สถติส่ิวนทีส่อง แสดงให้เห็นวา่ ตวัแปรอสิระ ประกอบดว้ย ความไว้วางใจตอ่สมาชกิและการ
รบัรู้ถงึประโยชน์ของการใช้งานเวบ็ไซต ์ส่งผลต่อตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ความต ัง้ใจเสนอราคาซื้อสนิคา้ในชุมชนออนไลน์ ที่
ระดบันัยส าคญัที ่p = 0.001 (F(2,392) = 6.707) (ตารางที ่4) และเม ือ่วเิคราะห์รายละเอยีดของตวัแปรอสิระพบว่า ม ีต ัว
แปรอสิระ คอื ความไว้วางใจตอ่สมาชกิและการรบัรูถ้งึประโยชน์ของการใช้งานเวบ็ไซต์เป็นตวัก าหนดความต ัง้ใจเสนอ
ราคาซื้อสนิค้าในชุมชนออนไลน์ทีร่ะดบันัยส าคญัที ่p = 0.05 (ตารางที ่5) ดงันัน้คา่สถติสินับสนุนสมมตฐิานการว ิจยัที่ 
3 และ 4 ซ ึง่เป็นไปตามงานวจิยัของ Ridings et al. (2002); Legris et al. (2003); Gefen et al. (2003) ; Lee e t a l . 
(2006) 
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ตารางที ่4 ค่าสถติกิารวเิคราะห์การถดถอยเชงิพหุคูณ 
Model Sum of 

Squares 
df Mean Square F Sig. 

Regression 8.450 2 4.225 6.707 0.001* 
Residual 246.957 392 0.630   
Total 255.408 394    
*p < 0.05 

 
ตารางที ่5 ค่าสมัประสทิธขิองการวเิคราะห์การถดถอยเชงิพหุคูณ 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

Beta 
T Sig. 

B Std. Error 
Constant 4.081 0.040  102.188 0.001 
ความไว้วางใจตอ่สมาชกิ 0.123 0.040 0.153 3.085 0.002* 
การรบัรู้ถงึประโยชน์ของการใช้
งานเว็บไซต์ 

0.079 0.040 0.098 1.974 0.049* 

*p < 0.05 ตวัแปรตาม คอื ความต ัง้ใจเสนอราคาซื้อสนิคา้ในชุมชนออนไลน์ 
 

6. สรปุผลการวิจยั 
6.1 อภิปรายผลการวิจยั 

การศึกษาพบว่าปัจจยัทีส่่งผลตอ่ความต ัง้ใจเสนอราคาซื้อสนิค้าในชุมชนออนไลน์ ประกอบดว้ย ความไวว้างใจต่อ
เว็บไซต์ (trust in service providers) การรบัรูถ้งึความงา่ยของการใช้งานเวบ็ไซต์ (perceived ease of use) การร ับรู้
ถงึประโยชน์ของการใช้งานเว็บไซต ์(perceived usefulness) และความไว้วางใจตอ่สมาชกิ (trust in  members) ซึ่ง
แสดงให้เห็นว่ากรอบแนวคดิความต ัง้ใจเสนอราคาซือ้สนิคา้ในชุมชนออนไลน์ มคีวามสอดคล้องกบัข้อมูลเชิงประจ ักษ์ 
ดงันี้ 

(1) ความไว้วางใจตอ่เว็บไซตแ์ละการรบัรู้ถงึความง่ายของการใช้งานเว็บไซตส่์งอทิธพิลตอ่การรบัรูถ้งึประโยชน์
ในการใช้งานเว็บไซต ์กล่าวคอื เม ือ่สมาชกิในชุมชนออนไลน์รบัรูว้่าสามารถตดิตอ่ผู้ดแูลเว็บไซตท์ีใ่ช้ในการประมูล ได้
ง่าย เว็บไซต์ทีใ่ช้ในการประมลูมกีระบวนการในการกลัน่กรองข้อมูลของสมาชกิผู้ขาย และผู้ดแูลเว็บไซต์ที่ใช้ในการ
ประมูลยนิดใีห้ความช่วยเหลอืผู้ซ ือ้เม ือ่เกดิปัญหาขึ้น นอกจากนี้เม ือ่เวบ็ไซต์ทีใ่ช้ในการประมูลมคีวามง่ายตอ่การเรยีนรู้
การใช้งาน มกีารใช้ภาษาทีง่่ายต่อการท าความเข้าใจ และสมาชิกในชุมชนไม่ต้องใช้ความพยายามมากในการใช้
เว็บไซต์ทีใ่ช้ในการประมูล จะส่งผลให้สมาชกิในชุมชนออนไลน์รบัรูถ้งึประโยชน์ในการใช้งานเว็บไซต์ ซ ึ่ง เป็นไปตาม
ผลการวจิยัของ Reichheld and Schefter (2000); Venkatesh and Davis (2000); และ Gefen et al. (2003) 

(2) การรบัรู้ถงึประโยชน์ในการใช้งานเว็บไซตแ์ละความไวว้างใจต่อสมาชกิส่งอทิธพิลต่อความต ัง้ใจเสนอราคาซื้อ
สนิค้าในชุมชนออนไลน์ กล่าวคอื เม ือ่สมาชกิในชุมชนออนไลน์รบัรู้วา่ เว็บไซต์ทีใ่ช้ในการประมูลช่วยเพ ิ่มช่องทางใน
การซื้อสนิค้า ช่วยให้ซื้อสนิค้าไดอ้ย่างรวดเร็ว เปิดให้ซื้อสนิค้าไดต้ลอดเวลา และมหีมวดหมู่สนิค้าให้เลอืกหลากหลาย 
นอกจากนี้ เม ือ่ผูข้ายมคีวามรบัผดิชอบ เช่น การรบัประกันสนิค้า เป็นต้น มคีวามเตม็ใจตอบค าถามแก่ผู้ซ ื้อเม ือ่เกิด ข้อ
สงสยัในสนิค้า ผู้ขายแสดงเจตนาด ีเช่น การเปิดเผยทัง้ข้อดแีละข้อเสยีของสนิคา้ เป็นต้น และยนิดใีห้ความช่วยเหลอืผู้
ซ ื้อเม ือ่เกิดปัญหาขึ้น จะส่งผลให้สมาชกิมคีวามต ัง้ใจเสนอราคาซื้อสนิคา้ในชุมชนออนไลน์ ซึง่เป็นไปตามผลการวจิ ัย
ของ Ridings et al. (2002); Legris et al. (2003); Gefen et al. (2003); และ Lee et al. (2006) 
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6.2 ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบติั 
สมาชกิในชุมชนออนไลน์ทีเ่ป็นผู้ขายหร ือผู้ประกอบการพาณิชย์อเิล็กทรอนิกส์ และผู้ให้บรกิารเว็บไซต์ชุมชน

ออนไลน์ สามารถน าผลการวจิยัไปใช้ให้เหมาะสมกบัความต้องการของสมาชกิในชุมชนออนไลน์ทีจ่ะเป็นผูซ้ ื้อ เพ ื่อให้
เกิดความต ัง้ใจเสนอราคาซื้อสนิคา้ในชุมชนออนไลน์ ดงันี้ 

(1) สมาชกิในชุมชนออนไลน์ทีเ่ป็นผู้ขาย ควรสร้างความน่าเชือ่ถอืเพ ือ่ให้สมาชกิชุมชนออนไลน์ทีเ่ป็นผู้ซ ื้อเกิด
ความไว้วางใจ ได้แก่ การให้เบอร์โทรศพัท์หรอื e-mail เพ ือ่ให้ผูซ้ ื้อตดิตอ่ไดง้่าย การเต็มใจตอบค าถามในตวัสนิคา้แก่ผู้
ซ ื้อ เปิดเผยทัง้ข้อดแีละข้อเสยีของสนิค้า และให้ความช่วยเหลอืแก่ผูซ้ ื้อเม ือ่เกดิปัญหา 

(2) ผู้ให้บรกิารเว็บไซต์ชุมชนออนไลน์ ควรสร้างความน่าเชือ่ถอืให้กับสมาชกิชุมชนออนไลน์ทีเ่ป็นผู้ซ ื้อ ได้แก่ 
การให้ผู้ซ ื้อสามารถตดิตอ่เว็บไซตไ์ด้งา่ย การกลัน่กรองข้อมลูของสมาชกิผูข้าย และยนิดใีห้ความช่วยเหลือเม ื่อผู้ซ ื้ อ
เกิดปัญหา อกีทัง้ยงัควรท าให้ผูซ้ ื้อได้รบัรู้ถงึความง่ายในการใช้เวบ็ไซต ์ได้แก่ ท าให้ง่ายตอ่การเรยีนรูใ้ช้งาน ใช้ภาษาที่
ง่ายต่อการท าความเข้าใจ และไม่ตอ้งใช้ความพยายามมากในการใช้งานเว็บไซต ์
6.3 ข้อเสนอแนะส าหรบังานวิจยัต่อเน่ือง 

เพ ือ่ประโยชน์ในด้านการสร้างองคค์วามรู้ใหม ่จงึขอเสนอแนะการท าวจิยัคร ัง้ตอ่ไปดงันี้  
(1) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนักเรยีน/นักศึกษาถงึร้อยละ 54.4 ซึง่พฤตกิรรมของกลุ่มตวัอย่างเกีย่วกบั

ความต ัง้ใจเสนอราคาซือ้สนิคา้ในชุมชนออนไลน์อาจมคีวามแตกตา่งกนัออกไปตามช่วงอายุ ดงันัน้งานวจิยัต่อเน่ืองควร
จดัเก็บข้อมูลจากกลุม่ตวัอย่างทีห่ลากหลายมากขึ้น 

(2) เน่ืองจากเทคโนโลยดีา้นอนิเทอร์เน็ตมกีารพฒันาเกีย่วกบัหน้าทีง่านอย่างมากในระยะหลงัๆ เช่น 
ความสามารถของอนิเทอร์เน็ตในการน าเสนอสนิคา้ทีผู่้ใช้งานอนิเทอร์เน็ตก าลงัคน้หา เป็นต้น ดงันัน้ วจิยัต่อเนื่องควร
พจิารณาปัจจยัดงักล่าวด้วยเช่นกัน 
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ค ำแนะน ำในกำรส่งผลงำนเผยแพร่ 
หลกัเกณฑ์โดยท ัว่ไป 
1. เป็นบทความวจิยั บทความการวางแผนดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ บทความดา้นการพฒันาระบบสารสนเทศ 

บทความวชิาการทีเ่น้นการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่ธรุกจิเป็นหลกั 
2. เป็นบทความวจิยั บทความการวางแผนดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ บทความดา้นการพฒันาระบบสารสนเทศ 

บทความวชิาการ ที่ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพรท่ี่ใดมำก่อนและไมอ่ยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของวำรสำรอ่ืน หำก
ตรวจพบว่ำมีกำรตีพิมพ์ซ ำ้ซ้อน ถือเป็นควำมรบัผิดชอบของผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียว 

3. ไม่มคี่าใช้จ่ายใดๆ ส าหรบัผู้ส่งบทความวจิยั บทความการวางแผนดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ บทความดา้นการ
พฒันาระบบสารสนเทศ บทความวชิาการ  

4. เป็นบทความวจิยั บทความการวางแผนดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ บทความดา้นการพฒันาระบบสารสนเทศ 
บทความวชิาการจะไดร้บัการเผยแพร่ในวารสาร JISB ต่อเม ือ่ไดผ้า่นกระบวนการประเมนิโดยผูท้รงคณุวุฒทิี่
แต่งต ัง้ขึ้น 

 
หลกัเกณฑ์กำรประเมินบทควำมเพ่ือกำรตอบรบัตีพิมพ์ 
1. ผู้สนใจเสนอบทความสามารถจดัส่งบทความผา่นทางเวบ็ไซดว์ารสาร http://jisb.tbs.tu.ac.th 
2. กองบรรณาธกิารจะพจิารณาบทความเบื้องตน้ถงึความสอดคลอ้งของบทความทีจ่ดัส่งมาวา่ตรงกบัวตัถปุระสงค์

ของวารสารหรอืไม่ ถ้าไม่ตรงจะแจง้กลบัการพจิารณา 
3. ถ้าบทความมเีน้ือหาสอดคล้องกับวารสาร กองบรรณาธกิารจะพจิารณาความถูกตอ้งของรปูแบบการเตรยีมข้อมลู

ต้นฉบบัว่าตรงตามรปูแบบทีก่ าหนดในวารสาหรอืไม่ ถ้าไมต่รงจะแจง้กลบัการพจิารณา 
4. ส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวฒุจิ านวน 2 ท่านเพือ่ประเมนิบทความ เม ือ่ผลการประเมนิผ่านหรอืไมผ่่านหรอืมกีาร

แก้ไขจะแจ้งให้ผู้เขยีนทราบ เม ือ่บทความได้รบัการตพีมิพ ์ผู้เขยีนจะได้รบัการแจ้งกลบัรบัรองการตพีมิพ ์พร้อมทัง้
แจ้งวนัทีจ่ะสามารถ download วารสารทีไ่ด้ตพีมิพ์บนเวบ็ไซด์ตอ่ไป 

 
กำรส่งบทควำม 
ผู้ทีป่ระสงคจ์ะส่งบทความกบัวารสารระบบสารสนเทศด้านธุรกิจ กรุณาส่งไฟล์ตน้ฉบบับทความที ่
http://jisb.tbs.tu.ac.th 
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ค ำแนะน ำในกำรเตรียมต้นฉบบัภำษำไทย/ภำษำองักฤษ 
เพ ือ่ให้การตพีมิพผ์ลงานเป็นไปอย่างถูกต้องและรวดเร็วให้ผูเ้ขยีนปฏบิตัติามรายละเอยีดดงันี้  
1. ต้นฉบบัควรพมิพ์ดว้ยกระดาษ A4 พมิพ์หน้าเดยีว และพมิพ์ดว้ย Microsoft Word เน้ือหาจดัพมิพ์เป็นแบบ

ธรรมดา 
2. รูปแบบ ขนาดและชนิดของตวัอกัษร 

- บทความภาษาไทยใช้ BrowalliaUPC ส่วนบทความภาษาองักฤษใช้ Time news roman 
- การต ัง้หน้ากระดาษ บน ล่าง ซ้าย และขวา อย่างละ 1 นิ้ว ช่องห่างก่อนและหลงับรรทดั 0 pt และระหว่าง

บรรทดัเป็น At least และ page size เป็น A4 (8.27” x 11.69”) 
3. ตารางต้องมชีือ่ตารางก ากบับนตาราง และภาพต้องมชีือ่ภาพก ากบัใตภ้าพ พร้อมทัง้ให้หมายเลขเรยีงล าดบัส าหรบั

ตารางและภาพ และให้อยู่ในเนื้อหา (ภาพให้จดัท าเป็น .jpeg แล้วน ามา insert ในบทความ) 
 

รูปแบบกำรพิมพ์บทควำม 
1. ต้นฉับบภาษาไทย ใช้แบบอกัษร BrowalliaUPC เน้ือหาขนาด 14 ตลอดทัง้บทความ ส่วนตนัฉบบัภาษาองักฤษ 

ใช้แบบอกัษร Time news roman เน้ือหาขนาด 12 ตลอดทัง้บทความ ต้นฉบบัควรพมิพด์้วยกระดาษ A4 พมิพ์
หน้าเดยีว และพมิพ์ด้วย Microsoft Word เน้ือหาจดัพมิพ์เป็นแบบธรรมดา พมิพ์ให้ห่างจากขอบทุกดา้น 1 นิ้วและ
ใส่เลขก ากับทุกหน้าทีม่มุขวาบนของกระดาษทุกหน้า  

2. ประเภทข้อความ ขนาดและชนิดของตวัอกัษร 
 
ประเภทข้อควำม ขนำด ชนิด 
ชือ่เร ือ่ง (ภาษาไทย) 20 (จดักึ่งกลางหน้ากระดาษ) ตวัหนา 
ชือ่ผู้เขยีน (ภาษาไทย) (กรณีมผีูเ้ขยีน
มากกว่าหนึ่งคนให้เรยีงชือ่ในบรรทดั
ถดัไป)  

16 (จดักึ่งกลางหน้ากระดาษ) ตวัหนา 

หน่วยงานทีส่งักัดของผูเ้ขยีน 
(ภาษาไทย) 

14 (จดักึ่งกลางหน้ากระดาษ) ตวัธรรมดา 

* Correspondence: 14 (ชดิซ้าย) ตวัหนา 
email ของนักวจิยัหลกั (จดัวาง
ต่อท้าย correspondence:) 

14 (ชดิซ้าย)  ตวัธรรมดา 

เน้ือหากิตตกิรรมประกาศ 
(ภาษาไทย)(ถ้าม)ี 

14 (ชดิซ้าย) ตวัธรรมดา 

บทคดัย่อ 16 (จดัชดิซ้ายหน้ากระดาษ) ตวัหนา 
เน้ือหาบทคดัย่อ (ภาษาไทย)  14 (จดัชดิซ้ายและชดิขวา

หน้ากระดาษ) 
ตวัธรรมดา 

ค าส าคญั: (ภาษาไทย) (ไม่เกิน 5 ค า) 14 (ชดิซ้าย) ตวัธรรมดา 
ชือ่เร ือ่ง (ภาษาองักฤษ) 20 (จดักึ่งกลางหน้ากระดาษ) ตวัหนา 
  



วารสารระบบสารสนเทศด้านธุรกิจ (JISB) ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – เมษายน 2564 หน้า 88 

ประเภทข้อควำม ขนำด ชนิด 
ชือ่ผู้เขยีน (ภาษาองักฤษ) (กรณีม ี
ผู้เขยีนมากกว่าหนึ่งคนให้เรยีงชือ่ใน
บรรทดัถดัไป)  

16 (จดักึ่งกลางหน้ากระดาษ) ตวัหนา 

หน่วยงานทีส่งักัดของผูเ้ขยีน 
(ภาษาองักฤษ) 

14 (จดักึ่งกลางหน้ากระดาษ) ตวัธรรมดา 

* Correspondence: 14 (ชดิซ้าย) ตวัหนา 
email ของนักวจิยัหลกั (จดัวาง
ต่อท้าย correspondence:) 

14 (ชดิซ้าย)  ตวัธรรมดา 

Acknowledgement: (ถ้าม)ี 14 (ชดิซ้าย) ตวัธรรมดา 
Abstract 16 (จดัชดิซ้ายหน้ากระดาษ) ตวัหนา 
เน้ือหาบทคดัย่อ (ภาษาองักฤษ)  14 (จดัชดิซ้ายและชดิขวา

หน้ากระดาษ) 
ตวัธรรมดา 

Keywords: (ภาษาองักฤษ) (ไม่เกนิ 5 
ค า) 

14 (ชดิซ้าย) ตวัธรรมดา 

หวัข้อใหญ่ (ใส่หมายเลขเรยีงล าดบั) 16 (ชดิซ้าย) ตวัหนา 
หวัข้อย่อย (ใส่หมายเลขย่อย
เรยีงล าดบัตามหวัข้อใหญ่) 

14 (ชดิซ้าย) ตวัหนา 

เน้ือหาภายใต้หวัข้อ 14 (จดัชดิซ้ายและชดิขวา
หน้ากระดาษ) 

ตวัธรรมดา 

 
3. องค์ประกอบของเน้ือหาในบทความวจิยั ความยาวตน้ฉบบั 10-15 หน้า ล าดบัหวัข้อบทความมดีงันี้  

- ชือ่บทความวจิยั ไม่ยาวเกินไปแตค่รอบคลุมสาระทัง้เร ือ่ง มทีัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
- ชือ่ผู้เขยีน ภาษาไทยและภาษาองักฤษ  
- หน่วยงานทีส่งักัดของผูเ้ขยีน ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
- บทคดัย่อ และ Abstract  
- เน้ือหาบทคดัย่อ ภาษาไทยและภาษาองักฤษ เป็นการสรุปสาระส าคญัของเร ือ่งความยาวประมาณ 150-200 

ค า มทีัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ท้ายภาษาองักฤษให้ใส่ e-mail ของ corresponding author กรณีมชีือ่
ผู้เขยีนหลายคน 

- ค าส าคญั (ไม่เกิน 5 ค า) ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ให้ใส่ใตเ้น้ือหาบทคดัย่อ และ Abstract 
- เน้ือหาของบทความวจิยั 

- 1. บทน า กล่าวถงึเหตุผล ความจ าเป็นทีจ่ดัท าวจิยั วตัถปุระสงคข์องการวจิยัและค าถามการวจิยั 
- 2. ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง  
- 3. กรอบแนวคกิารวจิยัและสมมตฐิานการวจิยั (กรณงีานวจิยัเชงิคณุภาพสามารถปรบัเปลีย่นให้เหมาะสม

กับงานวจิยัทีจ่ดัท า) 
- 4. วธิกีารวจิยั 
- 5. ผลการวจิยั  
- 6. สรุปผลการวจิยั กล่าวถงึบทสรปุการวจิยั การประยุกตใ์ช้งานวจิยัในเชงิธรุกจิ ข้อจ ากดัและวจิยัใน

อนาคต 



วารสารระบบสารสนเทศด้านธุรกิจ (JISB) ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – เมษายน 2564 หน้า 89 

- บรรณานุกรม (ตามรปูแบบการอ้างองิข้างล่าง) 
- ภาคผนวก (ถ้าม)ี 
กรณีทีบ่ทความมหีวัข้อย่อย ให้ใส่หมายเลข X.X เรยีงล าดบักนัไป ไม่ควรมหีวัข้อย่อยเกิน 3 ล าดบัย่อย เช่น 

X.X.X เป็นต้น 
4. องค์ประกอบของเน้ือหาในบทความการวางแผนดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ความยาวตน้ฉบบั 10-15 หน้า ล าดบั

หวัข้อบทความมดีงันี้  
- ชือ่บทความ ไม่ยาวเกินไปแตค่รอบคลุมสาระทัง้เร ือ่ง มทีัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
- ชือ่ผู้เขยีน ภาษาไทยและภาษาองักฤษ  
- หน่วยงานทีส่งักัดของผูเ้ขยีน ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
- บทคดัย่อ และ Abstract  
- เน้ือหาบทคดัย่อ ภาษาไทยและภาษาองักฤษ เป็นการสรุปสาระส าคญัของเร ือ่งความยาวประมาณ 150-200 

ค า มทีัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ท้ายภาษาองักฤษให้ใส่ e-mail ของ corresponding author กรณีมชีือ่
ผู้เขยีนหลายคน 

- ค าส าคญั (ไม่เกิน 5 ค า) ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ให้ใส่ใตเ้น้ือหาบทคดัย่อ และ Abstract 
- เน้ือหาของบทความ 

- 1. บทน า กล่าวถงึเหตุผลและความจ าเป็นทีจ่ดัท าแผนด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
- 2. ภาพรวมองค์กร  
- 3. การวเิคราะห์องคก์ร 
- 4. แผนกลยุทธ์ทีเ่สนอแนะ 
- 5. สรุปผลแผนด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ  
- บรรณานุกรม (ตามรปูแบบการอ้างองิข้างล่าง) 
- ภาคผนวก (ถ้าม)ี 
กรณีทีบ่ทความมหีวัข้อย่อย ให้ใส่หมายเลข X.X เรยีงล าดบักนัไป ไม่ควรมหีวัข้อย่อยเกิน 3 ล าดบัย่อย เช่น 

X.X.X เป็นต้น 
5. องค์ประกอบของเน้ือหาในบทความการพฒันาระบบสารสนเทศ ความยาวต้นฉบบั 10-15 หน้า ล าดบัหวัข้อ

บทความมดีงันี้ 
- ชือ่บทความ ไม่ยาวเกินไปแตค่รอบคลุมสาระทัง้เร ือ่ง มทีัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
- ชือ่ผู้เขยีน ภาษาไทยและภาษาองักฤษ  
- หน่วยงานทีส่งักัดของผูเ้ขยีน ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
- บทคดัย่อ และ Abstract  
- เน้ือหาบทคดัย่อ ภาษาไทยและภาษาองักฤษ เป็นการสรุปสาระส าคญัของเร ือ่งความยาวประมาณ 150-200 

ค า มทีัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ท้ายภาษาองักฤษให้ใส่ e-mail ของ corresponding author กรณีมชีือ่
ผู้เขยีนหลายคน 

- ค าส าคญั (ไม่เกิน 5 ค า) ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ให้ใส่ใตเ้น้ือหาบทคดัย่อ และ Abstract 
- เน้ือหาของบทความ 

- 1. บทน า กล่าวถงึเหตุผลและความจ าเป็นในการพฒันาระบบสารสเทศ 
- 2. ขอบเขตการท างานของระบบสารสนเทศ 
- 3. สถาปัตยกรรมของระบบทีพ่ฒันา 
- 4. สรุปผลระบบสารสนเทศ กล่าวถงึประโยชน์ของระบบทีพ่ฒันา 
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- บรรณานุกรม (ตามรปูแบบการอ้างองิข้างล่าง) 
- ภาคผนวก (ถ้าม)ี 
กรณีทีบ่ทความมหีวัข้อย่อย ให้ใส่หมายเลข X.X เรยีงล าดบักนัไป ไม่ควรมหีวัข้อย่อยเกิน 3 ล าดบัย่อย เช่น 

X.X.X เป็นต้น 
6. องค์ประกอบของเน้ือหาในบทความวชิาการและบทความเกีย่วกบังานสร้างสรรค ์ความยาวตน้ฉบบั 10-15 หน้า 

ล าดบัหวัข้อบทความมดีงันี้  
- ชือ่เร ือ่งไม่ยาวเกินไปแตค่รอบคลมุสาระทัง้เร ือ่ง มทีัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
- ชือ่ผู้เขยีนและชือ่หน่วยงานหรอืสถาบนัทีส่งักดัเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ ชือ่ผู้เขยีนไมต่้องใส่ต าแหน่ง

วชิาการ 
- บทคดัย่อ และ Abstract  
- บทคดัย่อ เป็นการสรุปสาระส าคญัของเร ือ่งความยาวประมาณ 150-200 ค า มทีัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

ท้ายภาษาองักฤษให้ใส่ e-mail ของ corresponding author กรณมีชีือ่ผู้เขยีนหลายคน 
- เน้ือหาของบทความ (บทความทีเ่ป็นงานแปลหรอืเรยีบเรยีงต้องบอกแหล่งทีม่าอย่างละเอยีด) 
- การอ้างองิในเนื้อเร ือ่งใช้ตามรูปแบบข้างล่าง (ถ้าม)ี 

 

รูปแบบกำรอ้ำงอิง 
1. กำรอ้ำงอิงแบบแทรกในเน้ือหำ 

เป็นกำรระบุแหล่งอ้ำงอิงแบบย่อซ่ึงกำรอ้ำงอิงจะแยกพิจำรณำเป็น 2 กรณี ดังน้ี 
กรณีที่ 1 ข้อความที่ผู้เขยีนคดัลอกมาจากข้อเขยีนหรอืค าพูดของผู้อ ืน่ เพ ื่อใช้ประกอบเน้ือเร ือ่งในวจิยั ต้องใส่

เคร ือ่งหมายอญัประกาศ (Quotations) คู่ไวด้้วย เช่น "…………………." พร้อมกบัอ้างองิแหล่งทีม่าของข้อความ ซึ่งม ี
รูปแบบ ดงันี้ 

- ผู้แต่งคนเดียว ให้ระบุชือ่ต่อดว้ยชือ่สกุลของผูแ้ตง่ ต่อด้วยเคร ือ่งหมายจุลภาค ปีทีพ่มิพ์ เคร ือ่งหมายจลุภาค 
เลขทีห่น้าอ้างองิ ส าหรบัเอกสารภาษาไทย ให้ระบุชือ่และนามสกุลของผู้แต่ง ส าหรบัเอกสารภาษาองักฤษ ให้ระบุ
นามสกุลของผู้แต่ง เช่น (นงลกัษณ์ วริชัชยั, 2542, น. 3) หรอื (Weber, 1999, p. 234) 

- ผู้แต่งสองคน ให้ระบุชือ่และชือ่สกุลของผูแ้ต่งทัง้ 2 คน ทุกคร ัง้ทีม่กีารอ้างโดยใช้ค าวา่ “และ” ส าหรบัเอกสาร
ภาษาไทย หรอื “and” เชือ่มชือ่สกุลของผู้แตง่ส าหรบัเอกสารภาษา ต่างประเทศ เช่น (ผ่องพรรณ ตร ัยมงคลกูล และ
สุภาพ ฉัตราภรณ์, 2545, น. 4-8) หรอื (Franz and Robey, 1984, p. 250) 

- ผู้แต่งสำมคนขึน้ไป การอ้างถงึทุกๆ คร ัง้ให้ระบุชือ่และชือ่สกุลของผู้แต่งคนแรก แล้วตามด้วย “และคณะ” 
ส าหรบัเอกสารภาษาไทย และระบุเฉพาะชือ่สกุลของผู้แตง่คนแรก แล้วตามด้วย “et al.” ส าหรบัเอกสารภาษาอังกฤษ 
เช่น (สุรพงษ์ โสธนะเสถยีร และคณะ, 2545, น. 9-14) หรอื (Alexander et al., 2003, p. 154) 

- ผู้แต่งที่ เป็ นสถำบ ัน ชือ่สถาบนัที่อ้าง ระบุชื่อเต็มทุกคร ัง้  เช่น (มหาว ิทยาลัยธรรมศาสตร์ , คณ ะ
พาณิชยศาสตร์และการบญัช,ี 2535, น. 12-23) 

- ผู้แต่งคนเดียวเขียนเอกสำรหลำยเล่ม แต่ละเล่มพิมพ์ต่ำงปีกนั และต้องกำรอ้ำงถึง พร้อมกนั ให้
เรยีงล าดบัเอกสารหลายเร ือ่งนัน้ไวต้ามล าดบัของปีทีพ่มิพ์ โดยใช้เคร ือ่งหมาย ; ค ัน่ เช่น (สุวมิล ว่องวาณิช, 2553, น. 
22; 2554, น. 90) หรอื (Benbasat, 1998, p. 283; 1999, p. 78) 

- ผู้แต่งคนเดียวเขียนเอกสำรหลำยเล่ม พิมพ์ปีซ ำ้กนั ให้ใช้อกัษรตวัแรกของชือ่เร ือ่ง เช่น ก ข ค ง เป็นต้น 
ตามหลงัปีส าหรบัเอกสารภาษาไทยและใช้ตวัอกัษรตวัแรกของชือ่เร ือ่ง เช่น a b c d เป็นต้น ตามหลงัปีส าหรบั เอกสาร
ภาษาต่างประเทศ เช่น (ศุภกิจ วงศ์ววิฒัน์นนุกจิ, 2550ก, น. 22), (ศุภกิจ วงศ์ววิฒัน์นนุกจิ, 2550ข, น. 22 ) , (Yin , 
1998a, p. 5-9) หรอื (Yin, 1998b, p. 31-40) 
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- ผู้แต่งหลำยคน เอกสำรหลำยเรื่อง และต้องกำรอ้ำงอิงถึงพรอ้มๆ กนั ให้ระบุชือ่ผู้แต่งเร ียง ตามล าดบั
อกัษรค ัน่ด้วยเคร ือ่งหมาย ; ส าหรบัเอกสารภาษาไทยและ ให้ระบุชือ่สกุลของผู้แต่งเรยีงตามล าด ับ อกัษรค ัน่ด้วย
เคร ือ่งหมาย ; ส าหรบัเอกสารภาษาองักฤษ เช่น (ผ่องพรรณ ตรยัมงคลกูล และสุภาพ ฉัตราภรณ์, 2545, น. 10; สุวมิล 
ว่องวาณิช, 2553, น. 45-50) หรอื (Weber et al., 1999, p. 180; Benbasat, 1998, p. 120) 

กรณีที่ 2 ข้อความทีผู่้เขยีนประมวลมาจากข้อเขยีนหรอืค าพดูของผู้อ ืน่เพ ือ่ใช้ประกอบเนื้อเร ือ่ง 
ในงานวจิยั ให้อ้างองิแหล่งทีม่าของข้อมลูทีป่ระมวลมาโดยไม่ตอ้งใส่เคร ือ่งหมายอญัประกาศคู ่ระหว่างข้อความ แต่ให้
อ้างองิแหล่งทีม่าของข้อความซึง่มรีปูแบบเช่นเดยีวกบักรณทีี ่1 โดยไม่ตอ้งใส่เลขหน้าทีอ้่างองิ   

กรณีอ่ืนๆ กรณีทีไ่ม่ไดอ่้านบทความทีอ้่างองิในบทความทีอ่่าน ให้ระบุชือ่ผู้แต่งแล้วตามด้วย อ้างถงึใน  )กรณเีป็น
บทความภาษาไทย) สุชาต ิประสทิธ ิร์ฐัสนิธุ ์(2554 อ้างถงึใน สุรพงษ์ โสธนะเสถยีร, 2554) หรอื as cited in เช่น (Yin, 
1998, as cited in Benbasat, 2002). 
2. กำรอ้ำงอิงในบรรณำนุกรม 

กรณีหนังสือ มรีูปแบบ ดงันี้   
ชือ่ ชื่อสกุลผู้แต่ง (กรณีหนังสอืภาษาไทย). (ปีที่พมิพ์). ชือ่หนังสอืและล ำดบัที ่(ต ัวเอยีง). สถานทีพ่ ิมพ์: 

ส านักพมิพ์หรอืโรงพมิพ์,. 
ชือ่สกุล, ชือ่ (อกัษรตวัแรกของชือ่ตามด้วยจุด) ผู้แต่ง (กรณีหนังสอืภาษาองักฤษ). (ปีทีพ่มิพ์). ชือ่หนังสอืและ

ล ำดบัที ่(ตวัเอยีง). สถานทีพ่มิพ์: ส านักพมิพห์รอืโรงพมิพ,์. 
ตวัอย่าง 
สุชาต ิประสทิธ ิร์ฐัสนิธุ์. (2544). ระเบยีบวธิกีำรวจิยัทำงสงัคมศำสตร์. กรุงเทพฯ: บรษิัทเฟ่ืองฟ้า พร ิ้นต ิ้ง จ ากัด. 
Weber, R. (1999). Information Systems Control and Audit. New Jersy: Prentice Hall. 
 
กรณีบทควำมในวำรสำร มรีูปแบบ ดงันี้   
ชือ่ ชือ่สกุลผู้แต่ง (กรณีวารสารภาษาไทย). (ปีทีพ่มิพ์). ชือ่บทความ. ชือ่วำรสำร (ตวัเอยีง), ฉบบัที ่(เล่มที)่, หน้า.  
ชือ่สกุล, ชือ่ (อกัษรตวัแรกของชือ่ตามดว้ยจุด) ผู้แตง่ (กรณวีารสารภาษาองักฤษ). (ปีทีพ่มิพ)์. ชื่อบทความ. ชือ่

วำรสำร (ตวัเอยีง), ฉบบัที ่(เล่มที)่, หน้า. 
ตวัอย่าง 
วจันา รตันวร. (2548). ความล้มเหลวของสถาบนัการเงนิ. บรหิำรธุรกจิ, 12 (1), 50-55. 
Benbasat, I., Goldstein, D. K. and Mead, M. (1987). The Case Research Strategy in Studies of 

Information Systems. MIS Quarterly, 37(10), 369-386. 
 

กรณีข้อมูลจำก Internet มีรูปแบบ ดังน้ี  
ชือ่ ชือ่สกุลผู้แต่ง (กรณีบทความภาษาไทย). (ปีทีพ่ ิมพ์). ชือ่บทความ. ว ันเดอืนปีที่สบืค้นข้อมูล, ชื่อ Web 

address.  
ชือ่สกุล, ชือ่ (อกัษรตวัแรกของชือ่ตามด้วยจุด) ผู้แต่ง (กรณีบทความภาษาองักฤษ). (ปีทีพ่มิพ์). ชือ่บทความ. 

Retrieved month date, year, from http ://Web address. 
ตวัอย่าง 
ว ัจนา ร ัตนวร. (2548). ความล้มเหลวของสถาบันการเง ิน. สืบค้นเม ื่อว ันที่  17 ม ีนาคม 2550, จาก 

www.bus.tu.ac.th. 
Grace Fleming. ( 2007). Choosing a Strong Research Topic.  Retrieved January 12, 2009, from 

http://homeworktips.about.com/od/researchandreference/a/topic.htm. 
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ในกรณีทีไ่ม่มชีือ่ผู้เขยีนบทความ และไมม่ปีีให้อ้างองิดงัตวัอย่างข้างล่าง 
GVU’ s 8th WWW user survey.  ( n. d. ) .  Retrieved September 19, 2001, from 

http://www.cc.gatech.edu/gvu/user _surveys/survey-1997-10/. 
 
กรณีข้อมูลจำกสมัมนำทำงวิชำกำร มีรูปแบบ ดังน้ี  
ชือ่ ชือ่สกุลผู้แต่ง (กรณีบทความภาษาไทย). (ปีทีพ่มิพ)์. ชือ่บทความ. ชือ่สมัมนำทำงวชิำกำร (ตวัเอยีง), สถานที,่ 

หน้า.  
ชือ่สกุล, ชือ่ (อกัษรตวัแรกของชือ่ตามดว้ยจุด) ผู้แตง่ (กรณบีทความภาษาองักฤษ). (ปีทีพ่มิพ์). ชือ่บทความ. ชือ่

สมัมนำทำงวชิำกำร (ตวัเอยีง), สถานที,่ หน้า. 
ตวัอย่าง 
Bonoma, T. V. (1983). A Case Study in Case Research: Marketing Implementation. Proceedings o f the  

National Academy of Sciences, USA, 89-102. 
 

กรณีข้อมูลจำกวิทยำนิพนธ์ มีรูปแบบ ดังน้ี  
ชือ่ ชือ่สกุลผู้แต่ง (กรณีบทความภาษาไทย). (ปีทีพ่มิพ)์. ชือ่เร ือ่งวทิยำนิพนธ์ (ตวัเอยีง). วทิยานิพนธ์ที่ยังไม่ได้

ตพีมิพ์, ชือ่มหาวทิยาลยั.  
ชือ่สกุล , ชือ่ (อ ักษรตวัแรกของชื่อตามด้วยจุด) ผู้แต่ง (กรณีบทความภาษาอังกฤษ). (ปีทีพ่ ิมพ์). ชือ่เร ือ่ง

วทิยำนิพนธ์ (ตวัเอยีง). Unpublished doctoral dissertation, ชือ่มหาวทิยาลยั. 
ตวัอย่าง 
Ross, D. F. (1990). Unconscious transference and mistaken identity : When a witness misidentifies a 

familiar but innocent person from a lineup . Unpublished doctoral dissertation, Cornell University, NY . 
 
กรณีข้อมูลจำกหนังสือรวมบทควำม มีรูปแบบ ดังน้ี  
ชือ่ ชื่อสกุลผู้แต่ง (ก รณีบทความภาษาไทย). (ปีที่พมิพ์). ชือ่บทความ. ใน ชือ่ ชื่อสกุลของบรรณาธกิาร 

(บรรณาธกิาร), ชือ่หนังสอืรวมบทความ (หน้า). ส านักพมิพ์.  
ชือ่สกุล, ชือ่ (อกัษรตวัแรกของชือ่ตามดว้ยจุด) ผู้แตง่ (กรณบีทความภาษาองักฤษ). (ปีทีพ่มิพ์). In ชือ่ (อกัษรต ัว

แรกของชือ่ตามด้วยจุด) ชือ่สกุล (Ed.), ชือ่หนังสอืรวมบทความ (หน้า). ส านักพมิพ.์ 
ตวัอย่าง 
Benbasat, I. (1984). An Analysis of Research Methodologies . In F. Warren McFarlan (Ed.) , The 

Information Systems Research Challenge (pp. 47-85). Boston: Harvard Business School Press. 
 
กรณีข้อมูลจำกสมัมนำ มีรูปแบบ ดังน้ี  
ชือ่ ชือ่สกุลผู้แต่ง (กรณีบทความภาษาไทย). (ปีทีพ่มิพ)์. ชือ่บทควำม. ชือ่สมัมนำ, สถำนที,่ คร ัง้ที ่(ตวัเอยีง), หน้า.  
ชือ่สกุล, ชือ่ (อกัษรตวัแรกของชือ่ตามดว้ยจุด) ผู้แตง่ (กรณบีทความภาษาองักฤษ). (ปีทีพ่มิพ์). ชือ่บทความ. ชือ่

สมัมนำ, สถำนที,่ คร ัง้ที ่(ตวัเอยีง), หน้า. 
ตวัอย่าง 
Franz, C. R. and Robey, D. (1984). An Investigation of User-Led System Design: Rational and Po li ti ca l 

Perspectives. Proceedings of the National Academy of Sciences, USA, 89, 1372-1375. 
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กรณีข้อมูลจำกงำนแปล มีรูปแบบ ดังน้ี  
ชือ่ ชือ่สกุลผู้แต่ง (กรณีบทความภาษาไทย). (ปีทีพ่ ิมพ์). ชือ่บทควำม  (ตวัเอียง) (ชื่อ ชือ่สกุลผู้แปล, ผู้แปล). 

ส านักพมิพ์. (ต้นฉบบัตพีมิพ์ในปี ปีทีต่พีมิพ.์)  
ชือ่สกุล, ชือ่ (อกัษรตวัแรกของชือ่ตามดว้ยจุด) ผู้แตง่ (กรณบีทความภาษาองักฤษ). (ปีทีพ่มิพ์). ชือ่บทควำม (ต ัว

เอยีง) (ชือ่ (อกัษรตวัแรกของชือ่ตามดว้ยจดุ) ชือ่สกุล, Trans.). ส านักพมิพ์. (Original work publ ished ปีที่
ตพีมิพ์.) 

ตวัอย่าง 
Freud, S. (1970). An outline of psychoanalysis (J. Strachey, Trans.). New York: Norton . (Original  work 

published 1940.) 
 
กรณีข้อมูลจำกบทสมัภำษณ์ มีรูปแบบ ดังน้ี  
ชือ่ ชื่อสกุลผู้แต่ง (กรณีบทความภาษาไทย). (ปีที่พมิพ์). [สมัภาษณ์ ชื่อ-ชือ่สกุลผู้สมัภาษณ์ , ต าแหน่ง]. ชือ่

บทควำม (ตวัเอยีง), ฉบบัที,่ หน้า.  
ชือ่สกุล, ชือ่ (อกัษรตวัแรกของชือ่ตามดว้ยจุด) ผู้แตง่ (กรณบีทความภาษาองักฤษ). (ปีทีพ่มิพ์). [Interview wi th  

ชือ่-ชือ่สกุลผู้สมัภาษณ์, ต าแหน่ง]. ชือ่บทควำม (ตวัเอยีง), ฉบบัที,่ หน้า. 
ตวัอย่าง 
Weber, R. (2003). [Interview with Robert Yin, author of Case study research]. MIS Quarterly, 21(10), 211-

216. 
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