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คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กองบรรณาธิการวารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์ 

ที่ปรึกษา

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ   

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา   

บรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ คูวัฒนเธียรชัย     

กองบรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์ ดร.จิรพล จิยะจันทน์  Singapore Management University

รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์รัตน์ เลาหวิเชียร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ เจนวิทยาโรจน์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร ลิขิตาภิวัฒน์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพรรณ อึ๊งภากรณ์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณัทพร เรืองเชิงชุม  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา อิสระวรวาณิชย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลวัฒน์ เลิศกุลวัฒน์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทวัส เอื้อสังคมเศรษฐ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รพีพร รุ้งสีทอง  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาวัลย์ พฤกษ์อำาไพ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

กองบรรณาธิการกลั่นกรองบทความ (ภายใน) 

รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทรกิตติ์ เนตินิยม  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ยุรพร ศุทธรัตน์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ทองฟู ศิริวงศ์   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ไพบูลย์ ผจงวงศ์   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิไกร งามศิริจิตต์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงพร หาญสันติ   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรารัตน์ วรพิเชฐ    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพิมพรรณ ลิ่มสุวรรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ รัตนตรัยภพ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรวรรณ นันทแพศย์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิพัฒน์ นนทนาธรณ์   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ โกศการิกา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ สุขสมาน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวัสดิ์ วรรณรัตน์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา เจียมสกุล  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์รัตน์ วุฒิจินดานนท์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา เกษสุวรรณ   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดร.จารุภา วิภูภิญโญ    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดร.ชลลดา สัจจานิตย์    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดร.ณัฐพล พันธุ์ภักดี    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดร.ยอดมนี เทพานนท์    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดร.เอกอนงค์ ตั้งฤกษ์วราสกุล   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดร.อารยา เอกพิศาลกิจ     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กองบรรณาธิการกลั่นกรองบทความ (ภายนอก) 

ศาสตราจารย์ ดร.ตรีทศ เหล่าศิริหงส์ทอง  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.แก้วตา โรหิตรัตนะ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ประจิต หาวัตร  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส   มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ ภูมิพานิช   มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองศาสตราจารย์ ดร.ศากุน บุญอิต    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมศักดิ์ ศีลประชาวงศ์  สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ศรันย์ ชูเกียรติ   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญช์ อินทรโกเศศ  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลเชษฐ์ มงคล   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกตุวดี สมบูรณ์ทวี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณิตศร เทอดเผ่าพงศ์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรักษ์ หงษ์งาม  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไตรรงค์ สวัสดิกุล  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพล วีราสา  มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช พูศักดิ์ศรีกิจ  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีราลักษณ์ สัจจะวาที มหาวิทยาลัยพายัพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภวรรณ คณานุรักษ์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลฉวี แสงชัย  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิลุบล ศิวบวรวัฒนา มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิธาน จันทองจีน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปภัศร ชัยวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวัฒน์ เบญญาศรีสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ สิทธิจิรพัฒน์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี เอี่ยมละออภักดี  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา ปุณณกิติเกษม มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิตา สุรชัยกุลวัฒนา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒน์ธนะ บุญชู มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพชรไพรินทร์ อุปปิง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนคร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทริกา มณีพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โรจนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โรจนา ธรรมจินดา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา พลเดช มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณรพี บานชื่นวิจิตร  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัท วินิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณย์ ศานติศาสน์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรินทร์ เทวตา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตเพชรบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลยา โกไศยกานนท์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อลิสรา รุ่งนนทรัตน์ ชรินทร์สาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พ.ต.ต.ดร.ธวิช สุดสาคร โรงเรียนนายร้อยตำารวจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รองเอก วรรณพฤกษ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ดร.ไกรฤกษ์ ปิ่นแก้ว  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ดร.คมน์ พันธรักษ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดร.ณฐมน บัวพรมมี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ดร.ทรงวุฒิ ไกรภัสสร์พงษ์  กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ดร.ทรรศนะ บุญขวัญ  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ดร.ธัญภัส เมืองปัน มหาวิทยาลัยบูรพา

ดร.บุญเกียรติ เอี้ยววงษ์เจริญ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ดร.ภิญโญ รัตนาพันธุ์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ดร.รัญชนา รัชตะนาวิน มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ดร.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ดร.วิชชุดา โพธิ์ศรี มหาวิทยาลัยมหาสารคราม

ดร.ศิริรัตน์ รัตนพิทักษ์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ดร.สุทธาวรรณ จีระพันธุ  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ดร.อนุฉัตร ชำ่าชอง  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ดร.อภิชัย อภิรัตนพิมลชัย บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำากัด

ดร.อัจฉรา โยมสินธุ์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

นางศิริวรรณ ภัทรประภานันท์ 

นางลัดดา ปัญทะภูรีเวท   

นางสาวอรการณ์ วีระชยาภรณ์

นายทองปาน ขันตีกรม     

Mr.Joefrey B.Geroche
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หลักการและเหตุผล

 ด้วยสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กำาหนดหลักเกณฑ์ว่าบัณฑิตท่ีศึกษาระดับปริญญาโท

และปริญญาเอก จะต้องมีการเผยแพร่วิทยานิพนธ์ ในวารสารทางวิชาการที่มีคณะกรรมการภายนอกมา

รว่มกลัน่กรอง (Peer  Review) กอ่นการตพีมิพท์ัง้นีเ้พื่อประกนัคณุภาพของผลงานกอ่นการเผยแพร่ในระดบัชาติ

และนานาชาต ิประกอบกบันโยบายดงักลา่วไดส้อดคลอ้งกบันโยบายของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรท์ีมุ่ง่เนน้   

การเปน็มหาวทิยาลยัวจิยั ตลอดจนเพื่อใหบ้รรลุวตัถปุระสงคข์องการประเมินคณุภาพดา้นการเผยแพร่ผลงาน

วิชาการภายใต้เกณฑ์มาตรฐานของสำานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

โดยที่มีดัชนีชี้วัดที่ระบุถึงจำานวนวิทยานิพนธ์ ผลงาน งานวิจัยท่ีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ

รวมทั้งการชี้นำาสังคมในแนวทางที่ถูกต้องผ่านการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการ

 คณะบริหารธุรกิจได้ตระหนักถึงความสำาคัญในเรื่องดังกล่าว จึงมีแนวคิดในการจัดทำาวารสารของ     

คณะบริหารธุรกิจ ภายใต้ชื่อว่า “วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์ (Kasetsart Applied Business Journal :

KAB Journal)” เพื่อสนองนโยบายของรฐับาลและมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์และเปน็สว่นหนึง่ของการเผยแพร่

บทความ ผลงานวิจัย และวิทยานิพนธ์ สู่สาธารณชน เพื่อให้คณาจารย์ บัณฑิตระดับปริญญาโท ปริญญาเอก 

และบุคคลทีส่นใจในสาขาบรหิารธรุกิจทัว่ประเทศไดม้แีหลง่นำาเสนอบทความและผลงานวชิาการ วทิยานพินธ ์

ให้เผยแพร่สู่ชุมชนวิชาการอย่างเป็นรูปธรรม 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อสนองนโยบายของคณะบริหารธุรกิจ ในการนำาเสนอผลงานทางวิชาการของคณาจารย์

  นิสิตปริญญาโท นิสิตปริญญาเอก และบุคคลที่สนใจได้เผยแพร่ผลงานอันจะนำาไปสู่งานบริการ

ทางวิชาการระดับนานาชาติ

 2. เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่บทความ ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์

 3. เพื่อเปน็แหลง่คน้ควา้ใหก้บันสิติ นกัศกึษา และผูท้ีส่นใจไดศ้กึษาหาความรูจ้ากบทความ ผลงานวจิยั

  และบทวิจารณ์หนังสือ 

กำาหนดออก - ช่วงเวลาพิมพ์ 

 “วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์ (Kasetsart Applied Business Journal : KAB Journal)” 

เป็นวารสารราย 6 เดือน (1 ปีมี 2 ฉบับ) กำาหนดออกฉบับที่หนึ่ง เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน และ

ฉบับที่สอง เดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม ของทุกปี



บทบรรณาธิการ

เรียนท่านสมาชิกและท่านผู้อ่านทุกท่าน 

 วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์ฉบับเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2563 เนื้อหาของบทความ

คงเน้นเนื้อหาสาระที่เก่ียวกับสาขาบริหารธุรกิจและยังเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานวิชาการ ซึ่งในฉบับนี้

ประกอบไปด้วยบทความวิจัย และ บทความวิชาการท่ีมีเนื้อหาหลากหลายด้านไม่ว่าจะเป็นบทความ

เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคเบียร์ในประเทศไทยและนโยบายภาครัฐ เรื่อง ผลกระทบจากการประกาศ

เงินปันผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ กรณีศึกษา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง Roles of logistics service provider in e-commerce: an example of Raben company

เรื่อง Configuring the absorptive capacity process and its barriers: a case study of

professional service เป็นต้น  

 กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า บทความต่างๆ ที่ปรากฏในวารสารจะส่งประโยชน์ทางวิชาการ

แก่ท่านตามสมควร และหากท่านมีความประสงค์จะติชมหรือให้คำาแนะนำา กองบรรณาธิการยินดีรับฟังท่าน

ด้วยความเต็มใจ โดยท่านสามารถส่งข้อเสนอแนะมาที่ kabjournal@ku.ac.th เพื่อกองบรรณาธิการ

จะได้รับและนำาไปปรับปรุงต่อไป แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า 

   กองบรรณาธิการ
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บทคัดย่อ

	 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์	เพื่อ	1)	ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณการบริโภคเบียร์ในประเทศไทย	

และ	2)	ศึกษาการดำาเนินนโยบายและมาตรการภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการลดการบริโภคเบียร์ ในประเทศไทย

	 วิธีการวิจัยประกอบด้วยท้ังการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ	 ส่วนของการวิจัยเชิงปริมาณ

ใช้แบบจำาลองสมการถดถอยพหุคูณ	 โดยตัวแปรในแบบจำาลองอ้างอิงจากทฤษฎีอุปสงค์เป็นหลักและ

การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง	 ตัวแปรตาม	 คือ	 ปริมาณการบริโภคเบียร์ในประเทศไทย	 ตัวแปรอิสระ

ได้แก่	 ราคาตลาดเบียร์	 รายได้ผู้บริโภค	 ราคาตลาดสุรา	 การบริโภคในไตรมาสท่ีผ่านมา	 ช่วงเวลาแต่ละ

ไตรมาส	และการใช้มาตรการของรัฐ	ส่วนของการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นการวิจัยเชิงพรรณนาเกี่ยวกับวิธีการ

และผลของการดำาเนินนโยบายภาครัฐในช่วงเวลาที่ผ่านมา	 ข้อมูลที่ใช้ ในการวิจัยเป็นข้อมูลทุติยภูมิ	 ตั้งแต่

ปีงบประมาณ	2552	 ถึงปีงบประมาณ	2561	 รวบรวมจากหน่วยงานของรัฐ	 กฎหมาย	บทความในสิ่งพิมพ์	

และสื่ออิเล็กทรอนิกส์	

	 ผลการวิจัย	 พบว่า	 1)	 ปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณการบริโภคเบียร์ ในประเทศไทย	ณ	 ระดับนัยสำาคัญ	

0.01	 ได้แก่	 ราคาตลาดเบียร์	 การบริโภคในไตรมาสที่ผ่านมา	 และช่วงเวลาแต่ละไตรมาส	 และปัจจัยที่มี

ผลต่อปริมาณการบริโภคเบียร์ในประเทศไทย	ณ	 ระดับนัยสำาคัญ	 0.05	 ได้แก่	 รายได้ผู้บริโภค	 และการใช้

มาตรการของรัฐบางมาตรการ	 โดยเมื่อรายได้ผู้บริโภคเพิ่มขึ้นและเมื่ออยู่ในช่วงไตรมาส	 1	 และ	 4	 ของปี	

จะทำาใหป้รมิาณการบรโิภคเบยีรเ์พิม่ขึน้	แตเ่มื่อราคาเบยีรเ์พิม่ขึน้	เมื่อไตรมาสกอ่นมอีตัราการบรโิภคเพิม่ขึน้

เมื่อภาครัฐใช้มาตรการทางภาษี	และเมื่ออยู่ในช่วงไตรมาส	3	ของปี	จะทำาให้ปริมาณการบริโภคเบียร์ลดลง

2)	 การใช้มาตรการทางภาษีแต่ละครั้งได้ผลที่แตกต่างกันไป	 โดยการเพิ่มอัตราภาษีตามปริมาณจะทำาให้

ปริมาณการบริโภคเบียร์ลดลงได้ชัดเจนกว่าอัตราภาษีตามมูลค่า	แต่มาตรการที่เพิ่มอัตราภาษีเพียงเล็กน้อย

จะไม่สามารถลดปริมาณการบริโภคเบียร์ได้เนื่องจากอำานาจซื้อของผู้บริโภคลดลงไม่มากนัก
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Abstract

	 The	Objectives	of	 this	study	were	 to	1)	study	 factors	affecting	the	amount	of	beer	

consumption	in	Thailand,	and	2)	study	government	policies	and	measures	in	controlling	beer	

consumption	in	Thailand.

	 This	study	was	designed	by	both	quantitative	and	qualitative	research.	The	multiple	

regression	model	was	applied	in	the	part	of	the	quantitative	research,	in	which	the	variables	

were	referenced	from	demand	theory	and	literature	review.	The	independent	variables	were	

the	quantity	of	beer	consumption	in	Thailand	while	the	dependent	variables	were	beer	retail	

prices,	consumer	income,	spirit	retail	prices,	past	consumption,	quarterly	periods,	and	the

enforcement	by	government	measures.	The	part	of	qualitative	research	was	descriptive	research	

about	the	methods	and	performances	of	government	policies	in	the	past.	The	secondary	data	

were	collected	from	the	fiscal	years	2009	to	2018	and	comprised	government	statistics,	laws,	

articles	in	the	print	media	and	internet.

	 The	research	results	showed	that	1)	the	factors	affecting	beer	consumption	in	Thailand	

at	0.01	level	of	significance	consisted	of	beer	market	price,	past	consumption	and	quarterly	

periods	 and	 those	 at	 0.05	 level	 of	 significance	 consisted	 of	 consumer	 income	 and	 some	

government	measures.Volume	of	beer	consumption	 increased	when	the	consumer	 income	

increased,	and	in	the	first	or	fourth	quarter	of	the	year.	However,	it	decreased	when	the	beer	

retail	prices	increased	and	beer	consumption	in	previous	quarter	increased,	also	when	the	

government	used	tax	measures,	and	in	the	third	quarter	period	of	the	year.	2)	Each	tax	policy	

effected	the	beer	consumption	in	different	levels.	A	rising	specific	tax	could	reduce	volume	of	

consumption	more	than	rising	ad	valorem	tax.	Nevertheless,	just	a	small	rise	in	tax	rate	could	

not	decrease	beer	consumption	as	that	small	rise	did	not	disturb	the	consumer	purchasing	

power	by	very	much.

Keywords:	Consumption,	Beer,	Government	policies,	Tax	measure
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บทนำ�

 โดยทั่วไปผู้บริโภคจะตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า

หรือบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง

ให้ได้รับความพึงพอใจหรือประโยชน์จากการบริโภค	

แต่การบริโภคสินค้าและบริการบางประเภท	 เช่น	

เครื่องดื่มแอลกอฮอล	์หรอื	สรุา	กลบักอ่ใหเ้กดิผลเสยี

ต่อตัวผู้บริโภคเอง	 แต่ผู้บริโภคจำานวนมากก็ยังมี

ความต้องการสินค้าประเภทนี้อยู่	 โดยประเทศไทย

มีปริมาณการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน	 พ.ศ.	

2561	ประมาณ	6.77	ลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์

ต่อคนต่อปีเพิ่มขึ้นจาก	พ.ศ.	2543	ถึงร้อยละ	25.37	

(Nationmaster,	2018)	สง่ผลใหป้ระเทศไทยมปีญัหา

ต่าง	ๆ	ตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

	 ปัญหาด้านสุขภาพเป็นปัญหาหนึ่งท่ีผู้บริโภค

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต้องเผชิญ	 โดยการดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลเ์กีย่วขอ้งกบัการเสยีชวีติทัว่โลกประมาณ	

3	 ล้านคน	 หรือร้อยละ	 5.3	 ของจำานวนผู้เสียชีวิต

ทัว่โลกต่อปี	(Nationmaster,	2018)	ซึง่	JurgenRehm	

(2003,	 อ้างถึงอุดมศักดิ์	 แซ่โง้ว	 และคณะ,	 2559)	

อธิบายผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลว์า่	

รูปแบบการดื่ม	(Pattern)	และปรมิาณทีด่ื่ม	(Volume)	

จะก่อให้เกิดผลกระทบ	 4	 ด้าน	 ผ่าน	 3	 กลไก	 คือ

ความเป็นพษิ	(Toxicity)	ความมนึเมา	(Intoxication)

และการเสพติด	 (Dependence)	 ประกอบด้วย

1)	 ผลกระทบทางสุขภาพแบบเฉียบพลัน	 เช่น

การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุต่าง	 ๆ	 2)	 ผลกระทบ

ทางสุขภาพแบบเรื้อรัง	 เช่น	 โรคมะเร็ง	 โรคตับแข็ง

โรคไม่ติดต่อเรื้อรังอื่น	 3)	 ผลกระทบทางสังคม

แบบเฉียบพลัน	เช่น	อาชญากรรม	การทะเลาะวิวาท

4)	 ผลกระทบทางสังคมแบบเรื้อรัง	 เช่น	 ปัญหา

ครอบครัว	 การว่างงาน	 นอกจากนี้	 ในประเทศไทย	

การเมาแล้วขับ	 ยังเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุจราจร

ถึง	7,253	คดี	รวมตั้งแต่	พ.ศ.	2546	ถึง	พ.ศ.	2560	

(สำานักงานตำารวจแห่งชาติ,	 2560)	 ปัจจัยเหล่านี้

ชี้ ให้เห็นว่า	 เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นสินค้าที่

ก่อให้เกิดผลเสียต่อผู้บริโภคและสังคมส่วนรวม

อย่างชัดเจน

	 การปล่อยให้ประชาชนบริโภคเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ โดยไม่มีการจำากัดการบริโภค	 อาจจะ

ทำาให้เกิดความเสียหายต่อสังคมและเศรษฐกิจ

โดยรวมได้	 ภาครัฐจึงต้องเข้ามามีบทบาท

ในการแทรกแซงกลไกตลาดเพื่อจำากัดและลด

ช่องทางการเข้าถึงการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

โดยใช้ทั้งมาตรการทางภาษี	 เช่น	 ภาษีสรรพสามิต

และมาตรการที่ไม่ใช่ภาษี	เช่น	การรณรงค์เมาไม่ขับ

การจำากดัชอ่งทางการโฆษณา	การจำากดัอายุผู้บริโภค	

การจำากัดเวลาจำาหน่าย	 เป็นต้น	 แต่การบริโภค

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของคนไทยก็ยังมีแนวโน้ม

เพิม่ขึน้	โดยเฉพาะเบยีรซ์ึง่เปน็เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ชนิดหนึ่ง	 มีปริมาณการบริโภคใน	 พ.ศ.	 2561

ประมาณ	 2.02	 ลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ต่อคน

ต่อปี	 (คิดเป็นการดื่มประมาณ	 1.02	 ขวด	 ขนาด

0.63	ลิตร	ต่อคนต่อสัปดาห์)	เพิ่มขึ้นจาก	15	ปีที่แล้ว

ถึงร้อยละ	 85.32	 ซึ่งเป็นอัตราการเพิ่มที่สูงกว่า

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชนิดอื่น	 เช่น	 สุรากลั่น

ที่มีอัตราการบริโภคเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ	 5.83

(Nationmaster,	2018)

	 ข้อมูลสถิติทั้งหมดสะท้อนถึงแนวโน้ม

การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประเทศไทย

ที่เพิ่มขึ้นได้อย่างชัดเจน	 ถึงแม้ภาครัฐจะมีการใช้

มาตรการต่าง	ๆ	เพื่อจำากัดการบริโภคอย่างต่อเนื่อง

ก็ตาม	 ซึ่งปัญหานี้หากไม่มีการแก้ไขจะนำาไปสู่

ปัญหาทางสังคมและเป็นอุปสรรคในการพัฒนา

เศรษฐกจิของประเทศ	ผูว้จิยัมคีวามเหน็วา่ประเดน็นี้

มีความสำาคัญ	 จึงต้องการจะศึกษาว่าปัจจัยใดบ้าง

ที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคอย่างมีนัยสำาคัญและ

มาตรการของรัฐรูปแบบใดที่จะสามารถลด

การบริโภคได้	โดยการวิจัยครั้งนี้จะให้ความสำาคัญ
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กับปัจจัยที่มีผลกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชนิดเบียร์	

เนื่องจากเป็นเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ที่มีแนวโน้ม

การบริโภคเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนและคนไทยบริโภค

เป็นจำานวนมาก	ดังนั้น	การวิจัยครั้งนี้จึงศึกษาเรื่อง	

“ปัจจยัทีม่ีผลตอ่การบรโิภคเบยีร์ในประเทศไทยและ

นโยบายภาครัฐ”	 เพื่อนำาไปสู่การพัฒนาแนวทางลด

ปริมาณการบริโภคหรือวิธีการดำาเนินนโยบายท่ีมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในอนาคต

วัตถุประสงค์ก�รวิจัย

	 1.	 เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณ

การบริโภคเบียร์ ในประเทศไทย

	 2.	 เพ่ือศึกษาการดำาเนินนโยบายและ

มาตรการภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องกับการลดการบริโภค

เบียร์ในประเทศไทย

กรอบแนวคิดก�รวิจัย

ทบทวนวรรณกรรม

	 Alfred	 Marshall	 (อ้างถึง	 ชยันต์

ตันติวัสดาการ,	2557)	ได้อธิบายว่าอุปสงค์	(Demand)

หมายถึง	 ปริมาณของสินค้าหรือบริการที่ผู้บริโภค

ต้องการซื้อด้วยความเต็มใจและสามารถจ่ายได้

ณ	แต่ละระดับราคา	ซึ่งอุปสงค์ต้องประกอบไปด้วย

สองสิ่ง	 คือ	 ความเต็มใจจ่ายซื้อ	 (Willingness

to	pay)	และความสามารถจ่ายได้	(Ability	to	pay)	

โดยอปุสงคส์ามารถเปลีย่นแปลงไดเ้มื่อปจัจยัทีก่ำาหนด

อุปสงค์เปลี่ยนแปลงไป	 โดยการเปลี่ยนแปลง

มีสองรูปแบบ	คือ	 การเปลี่ยนแปลงปริมาณอุปสงค์

และการเปลี่ยนแปลงเส้นอุปสงค์	 การเปลี่ยนแปลง

ปริมาณอุปสงค์เกิดจากราคาสินค้าชนิดนั้น

เปลี่ยนแปลงไป	 โดยทั่วไปแล้วเมื่อราคาสินค้าถูกลง

ผู้บริโภคจะมีความต้องการซื้อเพิ่มขึ้น	 แต่เมื่อ

ราคาสินค้าแพงขึ้นผู้บริโภคจะมีความต้องการซื้อ

ลดลง	 นักเศรษฐศาสตร์ได้ทดสอบความสัมพันธ์

ดังกล่าวและสรุปเป็นกฎของอุปสงค์	 (Law	 of

Demand)	 ได้ว่า	 ปริมาณอุปสงค์จะแปรผกผันกับ

ราคาสินคา้นัน้เสมอ	โดยท่ีปจัจยัอื่น	ๆ 	ท่ีมผีลตอ่อปุสงค์

มีค่าคงที่	 ขณะที่การเปลี่ยนแปลงของเส้นอุปสงค์

จะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยท่ีกำาหนด

อปุสงคต์วัอื่นที่ไม่ใชร่าคาสนิคา้ชนดินัน้	ไดแ้ก	่รายได้

ผูบ้รโิภค	ราคาสนิคา้ทีเ่ก่ียวขอ้งกัน	รสนิยมความชอบ	

การคาดคะเนราคาสนิคา้	ฤดกูาล	และมาตรการของรฐั

	 ผลกระทบภายนอก	 หมายถึง	 ผลกระทบ

จากการกระทำาที่เกิดจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

ไม่ว่าจะเป็นการผลิตหรือการบริโภคของหน่วย

เศรษฐกิจหนึ่ง	 ซึ่งมีผลต่อสวัสดิการของหน่วย

เศรษฐกิจอื่นที่ ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจน้ัน	 (ศุภวัจน์	 รุ่งสุริยะวิบูลย์,	 2557)	

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์จึงถือเป็นสินค้าชนิดหนึ่ง

ที่ก่อให้เกิดผลกระทบภายนอกได้เช่นกัน	 เนื่องจาก

ปัจจัยที่กำาหนดการบริโภค

	 1.	ราคาตลาดเบียร์	(Pb)

	 2.	รายได้ผู้บริโภค	(I)

	 3.	ราคาสินค้าทดแทน/ราคาสุรา	(Ps)

	 4.	ช่วงเวลาแต่ละไตรมาส	(Quar)

	 5.	มาตรการของรัฐ	(Gov)

	 6.	ปริมาณการบริโภคเบียร์ในไตรมาส

	 	 ที่ผานมา	(Q-1)

ปริมาณการบริโภคเบียร์

ในประเทศไทย	(Q)

ข้อเสนอแนะแนวทางการกำาหนด

นโยบายภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ

ภ�พที่ 1	กรอบแนวคิดการวิจัย
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ผูบ้รโิภคบางรายดื่มแลว้ขบัรถยนตท์ำาใหเ้กดิอบุตัเิหตุ

จราจร	บางรายดื่มแล้วไม่สามารถควบคุมสติตนเอง

ได้จนนำาไปสู่การทะเลาะวิวาท	 ซึ่งสิ่งเหล่านี้สร้าง

ความเสยีหายท้ังทางรา่งกายและทรพัยส์นิใหแ้กผู่อ้ื่น

	 Becker	 &	 Murphy	 (1988)	 อธิบายว่า

บุคคลจะทำาให้ตนเองได้รับอรรถประโยชน์สูงสุด

อยา่งตอ่เนื่องตลอดเวลา	และสินคา้จะมภีาวะเสพตดิ

ได้เมื่อการเพิ่มขึ้นของการบริโภคสินค้าในอดีต

ส่งผลให้การบริโภคสินค้าน้ันในปัจจุบันเพิ่มขึ้นด้วย

ถ้าระดับของการเสพติดมีมากจะยิ่งส่งผลให้

การบริโภคสินค้าเสพติดในแต่ละช่วงเวลาไม่คงที่

โดยเมื่อกำาหนดระดบัของการบรโิภคที่ไมม่กีารเสพตดิ

ไว้ระดับหนึ่ง	 หากคนมีการบริโภคสูงกว่าระดับนี้

จะทำาให้ปริมาณการบริโภคในอนาคตเพิ่มขึ้น

อย่างต่อเนื่อง	 และหากมีการงดบริโภคก็จะทำาให้

ปริมาณการบริโภคในอนาคตลดลงอย่างต่อเนื่อง

เช่นกัน

	 สิทธิพงษ์	 บัวผัน	 (2553)	 พบว่า	 ปัจจัยหลัก

ที่มีผลต่อปริมาณการบริโภคเบียร์ของไทย	 ได้แก่	

ราคาเบียร์	รายได้ผู้บริโภค	และราคาสินค้าทดแทน

เบยีร์	(ราคาสรุา)	โดยเมื่อราคาเบยีรเ์พิม่ขึน้จะสง่ผล

ให้การบรโิภคเบยีรล์ดลง	แตห่ากรายไดผู้้บรโิภคและ

ราคาสุราเพิม่ขึน้จะสง่ผลใหม้กีารบริโภคเบยีร์เพ่ิมขึน้	

แสดงใหเ้หน็วา่เบยีรม์ลีกัษณะเปน็สนิคา้ปกต	ิ(Normal	

Goods)	เป็นสินค้าทดแทนสุรา	(Substitutes)	และ

เป็นไปตามกฎของอุปสงค์	ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย

ของ	Castiglione,	C.	et	al.	(2011)	ยกเว้นประเด็น

ปัจจัยรายได้ผู้บริโภค	โดย	Castiglione,	C.	et	al.	

พบว่ารายได้ผู้บริโภคมีความสัมพันธ์กับอุปสงค์เบียร์

ในทศิทางตรงกันขา้ม	เบยีรจ์งึมลีกัษณะเปน็สนิคา้ดอ้ย	

(Inferior	Goods)	นอกจากนี้	Castiglione,	C.	et	al.

ยังพบอีกว่า	 ปริมาณการบริโภคในอดีตส่งผลต่อ

การบรโิภคในปจัจบุนัเพิม่ขึน้ดว้ย	ซึง่เปน็ไปตามแนวคดิ

การบริโภคสินค้าเสพติดของ	Becker	&	Murphy

	 สุมนา	บุญยก	(2554)	ได้นำาปัจจัยมาตรการ

ของรัฐมาพจิารณา	และพบวา่ปริมาณการบริโภคเบยีร์

ในประเทศไทยยังมีความสัมพันธ์กับการบังคับใช้

พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	 พ.ศ.	

2551	ดว้ย	โดยภายหลงัการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญตัิ

ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	 พ.ศ.	 2551

สามารถทำาให้ปริมาณการบริโภคเบียร์ลดลง	 เมื่อ

เปรยีบเทยีบกบัชว่งเวลากอ่นหนา้ที่ไมม่กีารบงัคบัใช้

พระราชบัญญตันิี	้ขณะที	่ลัคนา	พทิกัษาไพศาล	(2553)

พบว่า	 มาตรการของรัฐที่สามารถทำาให้ปริมาณ

การบริโภคลดลงได้	 คือ	 มาตรการภาษีสรรพสามิต	

และมาตรการอื่น	 ๆ	 ได้แก่	 การควบคุมการโฆษณา	

การจำากัดอายุผู้ซ้ือ	 และการจำากัดเวลาและสถานที่

จำาหน่าย	 แสดงให้เห็นว่ามาตรการของรัฐเป็นปัจจัย

ที่มีผลต่อปริมาณการบริโภคเบียร์และเป็นไปตาม

ทฤษฎีอุปสงค์

	 ชลธาร	วศิรุตวงศ	์(2554)	พบวา่	การปรับปรุง

โครงสร้างภาษีสุราขึ้นอยู่กับลำาดับความสำาคัญ

ของนโยบายภาครัฐและการบริหารการจัดเก็บภาษี

จึงไม่สามารถชี้ขาดได้ว่าโครงสร้างอัตราภาษี

แบบใดเหมาะสมที่สุดระหว่างอัตราตามมูลค่า

อัตราตามปริมาณ	 หรืออัตราแบบผสม	 โดยหาก

ภาครัฐมุ่งจะลดการบริโภคสรุา	ควรปรับปรุงโครงสร้าง

อัตราภาษีสุราเป็นแบบอัตราภาษีตามปริมาณและ

ใช้ฐานภาษีเป็นลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์	 (กรณี

สุรากลั่น)	 และใช้ฐานเป็นลิตร	 (กรณีสุราแช่)	 ซึ่ง

จะทำาให้สามารถลดการบริโภคได้มากกว่าการใช้

อัตราภาษีตามมูลค่า	อย่างไรก็ดี	มาตรการทางภาษี

เป็นมาตรการที่มีความจำาเป็น	 แต่ยังไม่เพียงพอ

ที่จะลดการบริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ	จึงจำาเป็น

ต้องมีการใช้มาตรการที่ ไม่ใช่ภาษีรูปแบบต่าง	 ๆ	

ควบคู่ไปด้วย
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	 สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง	 (2552)	 พบว่า

การปรับเพิ่มอัตราภาษีสุราทำาให้ประชาชน

ลดการบริโภคได้แต่ปริมาณการบริโภคที่ลดลงนั้น

ยงัไมส่ามารถบรรลวุตัถปุระสงคข์องรฐับาลทีต่อ้งการ

ควบคุมการบริโภคของประชาชนเพื่อไม่ให้เกิด

ปัญหาสงัคมและปญัหาอาชญากรรมต่าง	ๆ 	ตามมาได้	

ดังนั้น	มาตรการที่ไม่ใช่ภาษีจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือก

ทีร่ฐับาลควรนำามาใชค้วบคูก่บัมาตรการทางภาษเีพื่อ

ให้สามารถลดปริมาณการบริโภคสุราของประชาชน

ได้ตามเป้าหมายท่ีตั้งไว้	 ผลวิจัยยังพบว่า	 การเพิ่ม

บทลงโทษการดื่มสุราในที่ห้ามดื่มหรือกรณี

เมาแลว้ขบั	สง่ผลตอ่การลดการบรโิภคสรุามากทีส่ดุ

ส่วนมาตรการอื่น	 ๆ	 เช่น	 การรณรงค์งดดื่มสุรา

การโฆษณาสุราตามสื่อต่าง	ๆ	การกำาหนดเวลาหรือ

สถานที่จำาหน่ายสุรา	 การข้ึนภาษี	 รวมทั้งการติด

รปูเตอืนโทษของการดื่มสรุา	สง่ผลตอ่การลดปรมิาณ

การบริโภคสุราได้ ในระดับปานกลาง	 นอกจากนี้

งานวิจัยมีข้อเสนอแนะว่า	 รัฐบาลควรขึ้นอัตราภาษี

สุราเนื่องจากอุปสงค์สุราส่วนใหญ่มีความยืดหยุ่น

ต่อราคาต่ำา	ทำาให้การขึ้นภาษีส่งผลต่อการลด

การบริโภคสุราได้ ไม่มากนัก	 ดังนั้น	 การใช้

นโยบายภาษีเพื่อควบคุมปริมาณการบริโภคสุรา

จึงมีประสิทธิภาพในระดับหนึ่ง	 แต่ควรทำาควบคู่กับ

มาตรการที่มิใช่ภาษีเพื่อผลในการลดการบริโภคสุรา

ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

วิธีก�รวิจัย

	 การศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อปริมาณการบริโภค

เบียร์ในประเทศไทย	(วัตถุประสงค์ข้อท่ี	1)	ดำาเนินการ

โดยเก็บรวบรวมข้อมูลอนุกรมเวลา	 (Time	 Series)	

จากแหล่งขอ้มลูหนว่ยงานของรฐั	ตัง้แตป่งีบประมาณ	

2552	ถึงปีงบประมาณ	2561	รวมทั้งสิ้น	40	ไตรมาส	

นำามาวิเคราะห์แบบจำาลองสมการถดถอยพหุคูณ

และอภิปรายผลการวิจัยด้วยสถิติเชิงพรรณนา

	 การศึกษาการดำาเนินนโยบายและมาตรการ

ภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องกับการลดการบริโภคเบียร์	

(วัตถุประสงค์ข้อที่	 2)	 ดำาเนินการโดยเก็บรวบรวม

ข้อมูลจากบทความ	 เอกสารวิชาการ	 และ

สื่ออเิลก็ทรอนกิสต์า่ง	ๆ 	นำามาวเิคราะหแ์ละอภปิราย

เชงิพรรณนารว่มกบัผลการวจิยัที่ไดจ้ากการวเิคราะห์

สมการถดถอย

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

	 1)	 การทดสอบความนิ่ง	 (Unit	Root	Test)	

เพื่อตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลให้มีความนิ่ง

(Stationary)	 และไม่ให้เกิดปัญหาการถดถอย

ไม่แท้จริง	 (Spurious	 Regression)	 ในแบบจำาลอง

	 2)	 การวิเคราะห์แบบจำาลองสมการถดถอย

พหุคูณ	(Multiple	Regression)	รูปแบบ	Double-

Log	และประมาณคา่สัมประสิทธิ์โดยใชว้ธิกีำาลังสอง

น้อยที่สุด	 (Ordinary	Least	Square	 :	OLS)	 โดย

แบบจำาลองประกอบด้วยตัวแปรตาม	 1	 ตัวแปร

และตัวแปรอิสระ	10	ตัวแปร	ดังนี้
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 ส านกังานเศรษฐกิจการคลงั (2552) พบวา่การ
ปรับเพ่ิมอตัราภาษีสุราท าให้ประชาชนลดการบริโภคได้
แต่ปริมาณการบริโภคท่ีลดลงนั้น ยงัไม่สามารถบรรลุ
วตัถุประสงค์ของรัฐบาลท่ีต้องการควบคุมการบริโภค
ของประชาชนเพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาสังคมและปัญหา
อาชญากรรมต่าง ๆ ตามมาได ้ดงันั้น มาตรการท่ีไม่ใช่
ภาษีจึงเป็นอีกหน่ึงทางเลือกท่ีรัฐบาลควรน ามาใชค้วบคู่
กับมาตรการทางภาษีเพื่อให้สามารถลดปริมาณการ
บริโภคสุราของประชาชนได้ตามเป้าหมายท่ีตั้ งไว ้ผล
วิจยัยงัพบวา่ การเพ่ิมบทลงโทษการด่ืมสุราในท่ีห้ามด่ืม
หรือกรณีเมาแลว้ขบั ส่งผลต่อการลดการบริโภคสุรามาก
ท่ีสุด ส่วนมาตรการอ่ืน ๆ เช่น การรณรงคง์ดด่ืมสุรา การ
โฆษณาสุราตามส่ือต่าง ๆ การก าหนดเวลาหรือสถานท่ีจา
หน่ายสุรา การข้ึนภาษี รวมทั้งการติดรูปเตือนโทษของ
การด่ืมสุรา ส่งผลต่อการลดปริมาณการบริโภคสุราไดใ้น
ระดับปานกลาง นอกจากน้ี งานวิจัยมีขอ้เสนอแนะว่า 
รัฐบาลควรข้ึนอตัราภาษีสุราเน่ืองจากอุปสงค์สุราส่วน
ใหญ่มีความยืดหยุ่นต่อราคาต ่า ท าให้การข้ึนภาษีส่งผล
ต่อการลดการบริโภคสุราได้ไม่มากนัก ดังนั้น การใช้
นโยบายภาษีเพื่อควบคุมปริมาณการบริโภคสุราจึงมี
ประสิทธิภาพในระดบัหน่ึง แต่ควรท าควบคู่กบัมาตรการ
ท่ี มิ ใ ช่ภา ษี เ พ่ื อผลในการลดการบ ริโภคสุรา ท่ี มี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

 
วธีิการวจัิย 
 การศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อปริมาณการบริโภค
เบียร์ในประเทศไทย (วตัถุประสงค์ขอ้ท่ี 1) ด าเนินการ
โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลอนุกรมเวลา (Time Series) จาก
แหล่งขอ้มูลหน่วยงานของรัฐ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552 
ถึงปีงบประมาณ 2561 รวมทั้ งส้ิน 40 ไตรมาส น ามา
วเิคราะห์แบบจ าลองสมการถดถอยพหุคูณ และอภิปราย
ผลการวจิยัดว้ยสถิติเชิงพรรณนา 
 การศึกษาการด าเนินนโยบายและมาตรการ
ภาค รั ฐ ท่ี เ ก่ี ย วข้อ งกับก ารลดการบ ริ โภค เ บี ย ร์  
(วตัถุประสงคข์อ้ท่ี 2) ด าเนินการโดยเก็บรวบรวมขอ้มูล

จากบทความ เอกสารวิชาการ  และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
ต่าง ๆ น ามาวิเคราะห์และอภิปรายเชิงพรรณนาร่วมกบั
ผลการวจิยัท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์สมการถดถอย 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 1) การทดสอบความน่ิง (Unit Root Test) เพื่อ
ตรวจสอบและปรับปรุงขอ้มูลให้มีความน่ิง (Stationary) 
และไม่ให้เกิดปัญหาการถดถอยไม่แท้จริง (Spurious 
Regression) ในแบบจ าลอง 
 2) การวิเคราะห์แบบจ าลองสมการถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression) รูปแบบ Double-Log และ
ประมาณค่าสัมประสิทธ์ิโดยใช้วิธีก าลงัสองน้อยท่ีสุด 
(Ordinary Least Square : OLS)โดยแบบจ าลองประกอบดว้ย
ตวัแปรตาม 1 ตวัแปร และตวัแปรอิสระ 10 ตวัแปร ดงัน้ี 

Q = f (Pb, I, Ps, Quar1, Quar2, Quar4,  
Gov1,Gov2, Gov3, Q(-1)) 

โดยท่ี Q คือ ปริมาณการบริโภคเบียร์ในประเทศไทย Pb 
คือ ราคาตลาดเบียร์ I คือ รายได้ผูบ้ริโภค Ps คือ ราคา
สินคา้ทดแทนเบียร์ Quar1 Quar2 และ Quar4 คือ ตวัแปร
หุ่นช่วงเวลาไตรมาส  1  ไตรมาส 2  และไตรมาส 4 
ตามล าดบั ซ่ึงก าหนดให้ไตรมาส 3 เป็นฐาน Gov1 คือ ตวั
แปรหุ่นการเปล่ียนฐานภาษีสรรพสามิตเบียร์จากราคาขาย 
ณ โรงงาน หรือ ราคา ซี.ไอ.เอฟ เป็นราคาขายส่งช่วง
สุดท้าย Gov2 คือ ตวัแปรหุ่นการเก็บเงินบ ารุงกองทุน
พฒันาการกีฬาแห่งชาติ Gov3 คือ ตวัแปรหุ่นการเปล่ียน
ฐานภาษีสรรพสามิตเบียร์จากราคาขายส่งช่วงสุดท้าย 
เป็นราคาขายปลีกแนะน าและการเก็บเงินบ ารุงกองทุน
ผูสู้งอาย ุและ Q(-1) คือ ปริมาณการบริโภคเบียร์ในไตร
มาสท่ีผา่นมา 
 3) การทดสอบทางสถิติแบบจ าลองท่ีประมาณ
ค่าได ้เพื่อตรวจสอบและปรับปรุงใหแ้บบจ าลองมีความ
เหมาะสมในการอธิบายความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร
ตามและตวัแปรอิสระ และขจัดปัญหาทางสถิติ ได้แก่ 
ปัญหาตัวแปร อิสระ มีค ว ามสัมพัน ธ์ กัน  ( Multi-
collinearity) ปัญหาตวัคลาดเคล่ือนมีความสัมพนัธ์กัน 

	 โดยที่	 Q	 คือ	 ปริมาณการบริโภคเบียร์ ใน

ประเทศไทย	Pb	คือ	ราคาตลาดเบียร์	I	คือ	รายได้

ผู้บริโภค	 Ps	 คือ	 ราคาสินค้าทดแทนเบียร์	 Quar1	

Quar2	และ	Quar4	คือ	ตัวแปรหุ่นช่วงเวลาไตรมาส	

1	ไตรมาส	2	และไตรมาส	4	ตามลำาดับ	ซึ่งกำาหนด

ให้ ไตรมาส	 3	 เป็นฐาน	 Gov1	 คือ	 ตัวแปรหุ่น

การเปลี่ยนฐานภาษีสรรพสามิตเบียร์จากราคาขาย	

ณ	โรงงาน	หรือ	ราคา	ซี.ไอ.เอฟ	 เป็นราคาขายส่ง

ช่วงสุดท้าย	Gov2	คือ	ตัวแปรหุ่นการเก็บเงินบำารุง

กองทนุพฒันาการกฬีาแหง่ชาต	ิGov3	คอื	ตวัแปรหุน่

การเปลี่ยนฐานภาษีสรรพสามิตเบียร์จากราคา

ขายส่งช่วงสุดท้าย	เป็นราคาขายปลีกแนะนำาและ

การเก็บเงินบำารุงกองทุนผู้สูงอายุ	 และ	 Q(-1)	 คือ	

ปริมาณการบริโภคเบียร์ในไตรมาสที่ผ่านมา
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	 3)	การทดสอบทางสถิติแบบจำาลองที่

ประมาณค่าได้	 เพื่อตรวจสอบและปรับปรุงให้

แบบจำาลองมีความเหมาะสมในการอธิบายความ

สัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามและตัวแปรอิสระ	 และ

ขจัดปัญหาทางสถิติ	 ได้แก่	 ปัญหาตัวแปรอิสระ

มีความสัมพันธ์กัน	 (Multi-collinearity)	 ปัญหา

ตัวคลาดเคลื่อนมคีวามสมัพนัธก์นั	(Autocorrelation)	

และปัญหาตัวคลาดเคลื่อนมีความแปรปรวนไม่คงที่	

(Heteroscedasticity)

	 4)	 การวิเคราะห์ความยืดหยุ่นของอุปสงค์	

(Elasticity	of	Demand)	เพื่อศึกษาผลที่เกิดขึ้นกับ

ปริมาณการบริโภคเบียร์ ในประเทศไทย	 เมื่อปัจจัย

ที่กำาหนดการบริโภคเปลี่ยนแปลงไป

	 5)	การวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา

(Descriptive	 Statistics)	 เช่น	 ค่าเฉลี่ย	 ร้อยละ

เพื่ออภิปรายผลของมาตรการของรัฐที่เกี่ยวข้องกับ

การบรโิภคในชว่งเวลาทีผ่า่นมา	ว่ามผีลต่อการบริโภค

เบียร์ในประเทศไทยอย่างไร

ผลก�รวิจัย

	 ก่อนการวิเคราะห์แบบจำาลองสมการถดถอย

พหุคูณ	 (Multiple	 Regression)	 ได้มีการทดสอบ

ความนิ่ง	 (Unit	 Root	 Test)	 ของข้อมูลท่ีนำามาใช้

เป็นตัวแปรในแบบจำาลอง	 ซ่ึงผลการทดสอบ

ของข้อมูลปกติ	 (At	 Level)	 พบว่า	 ตัวแปรทุกตัว

ยอมรับสมมติฐานหลักที่ว่าข้อมูลไม่มีความนิ่ง

(Nonstationary)	 ดังนั้น	 การนำาข้อมูลที่ ไม่มี

ความนิ่งหรือมีความสัมพันธ์กับแนวโน้มเมื่อ

เวลาเปลี่ยนแปลงไปมาวิเคราะห์แบบจำาลอง

สมการถดถอย	 จะส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์

ที่ไม่แท้จริงได้	ในกรณีนี้จึงแก้ไขด้วยการปรับปรุง

ข้อมูลให้อยู่ ในรูปผลต่างอันดับที่	 1	 (First

Difference)	 และเมื่อทดสอบ	 Unit	 Root	 อีกคร้ัง

พบว่า	 ข้อมูลผลต่างอันดับที่	 1	 ของตัวแปรทุกตัว

ปฏิเสธสมมติฐานหลัก	 ณ	 ระดับนัยสำาคัญ	 0.05	

แสดงว่าข้อมูลมีความนิ่งในอันดับที่	 1	 (Order	 of	

Integration	 :	 I(1))	 จึงนำาไปวิเคราะห์แบบจำาลอง

สมการถดถอยต่อไป

	 ผลการวิเคราะห์แบบจำาลองสมการถดถอย

พหุคูณ	 พบว่า	 แบบจำาลองปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณ

การบริโภคเบียร์ ในประเทศไทย	 เป็นดังตารางที่	 1	

โดยแบบจำาลองสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลง

ของตัวแปรตามได้ร้อยละ	85.43	(R
2
	=	0.8543)

ต�ร�งที่ 1	 ผลการประมาณค่าแบบจำาลองสมการถดถอยพหุคูณ	ด้วยวิธี	OLS

หม�ยเหตุ :	**	หมายถึง	ระดับนัยสำาคัญ	0.05,	***	หมายถึง	ระดับนัยสำาคัญ	0.01

 ตัวแปร ค่� Coefficient ค่� Std. eror ค่� P-Value

	 Constant	 -0.1275	 0.0307	 0.0003		***

 ∆ln(Pb)	 -2.5218	 0.9031	 0.0095		***

 ∆ln(I)	 1.2750	 0.4978	 0.0163		**

 ∆ln(Ps)	 0.6684	 0.9078	 0.4679	

	 Quar1	 0.1753	 0.0572	 0.0049		***

	 Quar2	 0.0118	 0.0331	 0.7236

	 Quar4	 0.3119	 0.0339	 0.0000		***

	 Gov1	 0.0266	 0.0368	 0.4759

	 Gov2	 -0.0182	 0.0409	 0.6516

	 Gov3	 -0.0899	 0.0428	 0.0414		**

 ∆ln(Q(-1))	 -0.4762	 0.1405	 0.0022		***
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	 1)	 อัตราการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดเบียร์	
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 1) อัตราการเปล่ียนแปลงราคาตลาดเบียร์  
(∆ln(Pb)) มีผลต่ออัตราการเปล่ียนแปลงปริมาณการ
บริโภคเบียร์ในประเทศไทย (∆ln(Q̂)) อย่างมีนยัส าคญั 
ณ ระดับ 0.01 เม่ืออตัราการเปล่ียนแปลงราคาตลาดเบียร์
เ พ่ิม ข้ึน  (ลดลง )  ร้ อยละ  1  จะส่งผลให้อัต ร าการ
เปล่ียนแปลงปริมาณการบริโภคเบียร์ลดลง (เพ่ิมข้ึน) 
ร้อยละ 2.5218 
 2) อัตราการเปล่ียนแปลงรายได้ผู ้บริโภค 
(∆ln(I)) มีผลต่ออัตราการเปล่ียนแปลงปริมาณการ
บริโภคเบียร์ในประเทศไทย (∆ln(Q̂)) อยา่งมีนัยส าคญั 
ณ ระดบั 0.05 เม่ืออตัราการเปล่ียนแปลงราคาตลาดเบียร์
เ พ่ิม ข้ึน  (ลดลง )  ร้อยละ  1  จะส่งผลให้อัตราการ
เปล่ียนแปลงปริมาณการบริโภคเบียร์เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 
ร้อยละ 1.2750 
 3) อตัราการเปล่ียนแปลงราคาสุรา (∆ln(Ps)) 
ไม่มีผลต่ออัตราการเปล่ียนแปลงปริมาณการบริโภค
เบียร์ในประเทศไทย (∆ln(Q̂)) อยา่งมีนยัส าคญั แต่ยงัคง
ใส่ปัจจยัน้ีไวใ้นแบบจ าลองเพราะเป็นไปตามทฤษฎีอุป
สงค ์
 4) ช่วงเวลาไตรมาส 1 และไตรมาส 4 (Quar1, 
Quar4) มีผลต่ออตัราการเปล่ียนแปลงปริมาณการบริโภค
เบียร์ในประเทศไทย (∆ln(Q̂)) อยา่งมีนยัส าคญั ณ ระดบั 
0.01 เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาส 3 โดยเม่ือเวลาอยู่
ในช่วงไตรมาส 1 และไตรมาส 4 จะส่งผลให้อตัราการ
เปล่ียนแปลงปริมาณการบริโภคเบียร์เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
0.1753 และ 0.3119 ตามล าดบั ขณะท่ีช่วงเวลาไตรมาส 2 
ไม่มีผลอยา่งมีนยัส าคญั 
 5) มาตรการท่ี 3 (Gov3) การเปล่ียนฐานราคาท่ี
ใชค้  านวณภาษีสรรพสามิตเบียร์ จากเดิมท่ีใชร้าคาขายส่ง
ช่วงสุดทา้ยเป็นราคาขายปลีกแนะน า และการจดัเก็บเงิน
บ ารุงกองทุนผูสู้งอายุ ใน พ.ศ. 2560 มีผลต่ออตัราการ
เปล่ียนแปลงปริมาณการบริโภคเบียร์ในประเทศไทย 
(∆ln(Q̂))  อย่างมีนัยส าคัญ  ณ  ระดับ  0.05  ซ่ึงหลัง
มาตรการมีผลบงัคบัใช ้ส่งผลให้อตัราการเปล่ียนแปลง
ปริมาณการบริโภคเบียร์ลดลงร้อยละ 0.0899 เ ม่ือ

เปรียบเทียบกับช่วงท่ีไม่มีการใช้มาตรการน้ี ขณะท่ี
มาตรการท่ี 1 (Gov1) ท่ีมีการเปล่ียนฐานภาษีสรรพสามิต
เบียร์ จากเดิมท่ีใชร้าคาขาย ณ โรงงาน (ส าหรับเบียร์ผลิต
ในประเทศ) และราคา ซี.ไอ.เอฟ. (ส าหรับเบียร์น าเขา้) 
เป็นราคาขายส่งช่วงสุดทา้ย ในช่วงไตรมาส 3 พ.ศ. 2556 
และมาตรการท่ี 2 (Gov2) ท่ีมีการจดัเก็บเงินบ ารุงกองทุน
พฒันาการกีฬาแห่งชาติ ซ่ึงเร่ิมตน้ในไตรมาส 2 พ.ศ. 
2558 ทั้งสองมาตรการไม่ใช่ปัจจยัท่ีมีผลอยา่งมีนยัส าคญั 
 เ ม่ือศึกษาถึงรายละเอียดของ 3 มาตรการ
ดงักล่าว จะพบความแตกต่างของการด าเนินนโยบาย และ
ผลท่ีเกิดข้ึน แต่ส่ิงท่ีท าให้มาตรการท่ี 3 มีผลอย่างมี
นยัส าคญั คือ ภาระภาษีสรรพสามิตท่ีเพ่ิมข้ึน โดยหลงัการ
ใช้มาตรการท่ี 1 และ 2 ท าให้ภาระภาษีเพ่ิมข้ึนประมาณ
ร้อยละ 5.83 และ 2.00 ตามล าดบั แต่มาตรการท่ี 3 ท าให้
ภาระภาษีของเบียร์ดีกรี 0.05 ข้ึนไป เพ่ิมข้ึนประมาณร้อยละ 
6.09 ซ่ึงมากกวา่สองมาตรการก่อนหนา้ จึงเป็นสาเหตุให้
มาตรการท่ี  3  เ ป็นมาตรการเ ดียวท่ี มีนัยส าคัญใน
แบบจ าลองสมการถดถอย 
 6) อตัราการเปล่ียนแปลงปริมาณการบริโภค
เบียร์ในไตรมาสท่ีผา่นมา (∆ln(Q(-1))) เป็นปัจจยัท่ีมีผล
ต่ออัตราการเปล่ียนแปลงปริมาณการบริโภคเบียร์ใน
ประเทศไทย (∆ln(Q̂)) อยา่งมีนยัส าคญั ณ ระดบั 0.01 เม่ือ
อตัราการเปล่ียนแปลงปริมาณการบริโภคเบียร์ช่วงไตรมาส
ก่อนหนา้เพ่ิมข้ึน (ลดลง) ร้อยละ 1 จะส่งผลให้อตัราการ
เปล่ียนแปลงปริมาณการบริโภคเบียร์ในปัจจุบนัลดลง 
(เพ่ิมข้ึน) ร้อยละ 0.4762 
 การค านวณความยืดหยุ่นอุปสงค์เ บียร์ใน
ประเทศไทยต่อราคาพบว่า มีค่ า เ ท่ ากับ  -1 .2954 
หมายความว่า เม่ือราคาตลาดเบียร์ (Pb) เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 
ร้อยละ 1 จะส่งผลใหป้ริมาณการบริโภคเบียร์ในประเทศ
ไทย (Q) ลดลง (เพ่ิมข้ึน) ร้อยละ 1.2954 ส่วนความ
ยดืหยุน่อุปสงคเ์บียร์ในประเทศไทยต่อรายไดมี้ค่าเท่ากบั 
0.8501 หมายความว่า เม่ือรายได้ผูบ้ริโภค (I) เพ่ิมข้ึน 
(ลดลง) ร้อยละ 1 จะส่งผลให้ปริมาณการบริโภคเบียร์ใน
ประเทศไทย (Q) เพ่ิมข้ึน (ลดลง) ร้อยละ 0.8501 

	 มีผลต่ออัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณ

การบริโภคเบียร์ ในประเทศไทย	
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 1) อัตราการเปล่ียนแปลงราคาตลาดเบียร์  
(∆ln(Pb)) มีผลต่ออัตราการเปล่ียนแปลงปริมาณการ
บริโภคเบียร์ในประเทศไทย (∆ln(Q̂)) อย่างมีนยัส าคญั 
ณ ระดับ 0.01 เม่ืออตัราการเปล่ียนแปลงราคาตลาดเบียร์
เ พ่ิม ข้ึน  (ลดลง )  ร้ อยละ  1  จะส่งผลให้อัต ร าการ
เปล่ียนแปลงปริมาณการบริโภคเบียร์ลดลง (เพ่ิมข้ึน) 
ร้อยละ 2.5218 
 2) อัตราการเปล่ียนแปลงรายได้ผู ้บริโภค 
(∆ln(I)) มีผลต่ออัตราการเปล่ียนแปลงปริมาณการ
บริโภคเบียร์ในประเทศไทย (∆ln(Q̂)) อยา่งมีนัยส าคญั 
ณ ระดบั 0.05 เม่ืออตัราการเปล่ียนแปลงราคาตลาดเบียร์
เ พ่ิม ข้ึน  (ลดลง )  ร้อยละ  1  จะส่งผลให้อัตราการ
เปล่ียนแปลงปริมาณการบริโภคเบียร์เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 
ร้อยละ 1.2750 
 3) อตัราการเปล่ียนแปลงราคาสุรา (∆ln(Ps)) 
ไม่มีผลต่ออัตราการเปล่ียนแปลงปริมาณการบริโภค
เบียร์ในประเทศไทย (∆ln(Q̂)) อยา่งมีนยัส าคญั แต่ยงัคง
ใส่ปัจจยัน้ีไวใ้นแบบจ าลองเพราะเป็นไปตามทฤษฎีอุป
สงค ์
 4) ช่วงเวลาไตรมาส 1 และไตรมาส 4 (Quar1, 
Quar4) มีผลต่ออตัราการเปล่ียนแปลงปริมาณการบริโภค
เบียร์ในประเทศไทย (∆ln(Q̂)) อยา่งมีนยัส าคญั ณ ระดบั 
0.01 เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาส 3 โดยเม่ือเวลาอยู่
ในช่วงไตรมาส 1 และไตรมาส 4 จะส่งผลให้อตัราการ
เปล่ียนแปลงปริมาณการบริโภคเบียร์เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
0.1753 และ 0.3119 ตามล าดบั ขณะท่ีช่วงเวลาไตรมาส 2 
ไม่มีผลอยา่งมีนยัส าคญั 
 5) มาตรการท่ี 3 (Gov3) การเปล่ียนฐานราคาท่ี
ใชค้  านวณภาษีสรรพสามิตเบียร์ จากเดิมท่ีใชร้าคาขายส่ง
ช่วงสุดทา้ยเป็นราคาขายปลีกแนะน า และการจดัเก็บเงิน
บ ารุงกองทุนผูสู้งอายุ ใน พ.ศ. 2560 มีผลต่ออตัราการ
เปล่ียนแปลงปริมาณการบริโภคเบียร์ในประเทศไทย 
(∆ln(Q̂))  อย่างมีนัยส าคัญ  ณ  ระดับ  0.05  ซ่ึงหลัง
มาตรการมีผลบงัคบัใช ้ส่งผลให้อตัราการเปล่ียนแปลง
ปริมาณการบริโภคเบียร์ลดลงร้อยละ 0.0899 เ ม่ือ

เปรียบเทียบกับช่วงท่ีไม่มีการใช้มาตรการน้ี ขณะท่ี
มาตรการท่ี 1 (Gov1) ท่ีมีการเปล่ียนฐานภาษีสรรพสามิต
เบียร์ จากเดิมท่ีใชร้าคาขาย ณ โรงงาน (ส าหรับเบียร์ผลิต
ในประเทศ) และราคา ซี.ไอ.เอฟ. (ส าหรับเบียร์น าเขา้) 
เป็นราคาขายส่งช่วงสุดทา้ย ในช่วงไตรมาส 3 พ.ศ. 2556 
และมาตรการท่ี 2 (Gov2) ท่ีมีการจดัเก็บเงินบ ารุงกองทุน
พฒันาการกีฬาแห่งชาติ ซ่ึงเร่ิมตน้ในไตรมาส 2 พ.ศ. 
2558 ทั้งสองมาตรการไม่ใช่ปัจจยัท่ีมีผลอยา่งมีนยัส าคญั 
 เ ม่ือศึกษาถึงรายละเอียดของ 3 มาตรการ
ดงักล่าว จะพบความแตกต่างของการด าเนินนโยบาย และ
ผลท่ีเกิดข้ึน แต่ส่ิงท่ีท าให้มาตรการท่ี 3 มีผลอย่างมี
นยัส าคญั คือ ภาระภาษีสรรพสามิตท่ีเพ่ิมข้ึน โดยหลงัการ
ใช้มาตรการท่ี 1 และ 2 ท าให้ภาระภาษีเพ่ิมข้ึนประมาณ
ร้อยละ 5.83 และ 2.00 ตามล าดบั แต่มาตรการท่ี 3 ท าให้
ภาระภาษีของเบียร์ดีกรี 0.05 ข้ึนไป เพ่ิมข้ึนประมาณร้อยละ 
6.09 ซ่ึงมากกวา่สองมาตรการก่อนหนา้ จึงเป็นสาเหตุให้
มาตรการท่ี  3  เ ป็นมาตรการเ ดียวท่ี มีนัยส าคัญใน
แบบจ าลองสมการถดถอย 
 6) อตัราการเปล่ียนแปลงปริมาณการบริโภค
เบียร์ในไตรมาสท่ีผา่นมา (∆ln(Q(-1))) เป็นปัจจยัท่ีมีผล
ต่ออัตราการเปล่ียนแปลงปริมาณการบริโภคเบียร์ใน
ประเทศไทย (∆ln(Q̂)) อยา่งมีนยัส าคญั ณ ระดบั 0.01 เม่ือ
อตัราการเปล่ียนแปลงปริมาณการบริโภคเบียร์ช่วงไตรมาส
ก่อนหนา้เพ่ิมข้ึน (ลดลง) ร้อยละ 1 จะส่งผลให้อตัราการ
เปล่ียนแปลงปริมาณการบริโภคเบียร์ในปัจจุบนัลดลง 
(เพ่ิมข้ึน) ร้อยละ 0.4762 
 การค านวณความยืดหยุ่นอุปสงค์เ บียร์ใน
ประเทศไทยต่อราคาพบว่า มีค่ า เ ท่ ากับ  -1 .2954 
หมายความว่า เม่ือราคาตลาดเบียร์ (Pb) เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 
ร้อยละ 1 จะส่งผลใหป้ริมาณการบริโภคเบียร์ในประเทศ
ไทย (Q) ลดลง (เพ่ิมข้ึน) ร้อยละ 1.2954 ส่วนความ
ยดืหยุน่อุปสงคเ์บียร์ในประเทศไทยต่อรายไดมี้ค่าเท่ากบั 
0.8501 หมายความว่า เม่ือรายได้ผูบ้ริโภค (I) เพ่ิมข้ึน 
(ลดลง) ร้อยละ 1 จะส่งผลให้ปริมาณการบริโภคเบียร์ใน
ประเทศไทย (Q) เพ่ิมข้ึน (ลดลง) ร้อยละ 0.8501 

	 อย่างมี

นัยสำาคัญ	ณ	ระดับ	0.01	เมื่ออัตราการเปลี่ยนแปลง

ราคาตลาดเบียร์เพิ่มขึ้น	(ลดลง)	ร้อยละ	1	จะส่งผล

ให้อัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณการบริโภคเบียร์

ลดลง	(เพิ่มขึ้น)	ร้อยละ	2.5218

	 2)	 อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้ผู้บริโภค	
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 1) อัตราการเปล่ียนแปลงราคาตลาดเบียร์  
(∆ln(Pb)) มีผลต่ออัตราการเปล่ียนแปลงปริมาณการ
บริโภคเบียร์ในประเทศไทย (∆ln(Q̂)) อย่างมีนยัส าคญั 
ณ ระดับ 0.01 เม่ืออตัราการเปล่ียนแปลงราคาตลาดเบียร์
เ พ่ิม ข้ึน  (ลดลง )  ร้ อยละ  1  จะส่งผลให้อัต ร าการ
เปล่ียนแปลงปริมาณการบริโภคเบียร์ลดลง (เพ่ิมข้ึน) 
ร้อยละ 2.5218 
 2) อัตราการเปล่ียนแปลงรายได้ผู ้บริโภค 
(∆ln(I)) มีผลต่ออัตราการเปล่ียนแปลงปริมาณการ
บริโภคเบียร์ในประเทศไทย (∆ln(Q̂)) อยา่งมีนัยส าคญั 
ณ ระดบั 0.05 เม่ืออตัราการเปล่ียนแปลงราคาตลาดเบียร์
เ พ่ิม ข้ึน  (ลดลง )  ร้อยละ  1  จะส่งผลให้อัตราการ
เปล่ียนแปลงปริมาณการบริโภคเบียร์เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 
ร้อยละ 1.2750 
 3) อตัราการเปล่ียนแปลงราคาสุรา (∆ln(Ps)) 
ไม่มีผลต่ออัตราการเปล่ียนแปลงปริมาณการบริโภค
เบียร์ในประเทศไทย (∆ln(Q̂)) อยา่งมีนยัส าคญั แต่ยงัคง
ใส่ปัจจยัน้ีไวใ้นแบบจ าลองเพราะเป็นไปตามทฤษฎีอุป
สงค ์
 4) ช่วงเวลาไตรมาส 1 และไตรมาส 4 (Quar1, 
Quar4) มีผลต่ออตัราการเปล่ียนแปลงปริมาณการบริโภค
เบียร์ในประเทศไทย (∆ln(Q̂)) อยา่งมีนยัส าคญั ณ ระดบั 
0.01 เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาส 3 โดยเม่ือเวลาอยู่
ในช่วงไตรมาส 1 และไตรมาส 4 จะส่งผลให้อตัราการ
เปล่ียนแปลงปริมาณการบริโภคเบียร์เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
0.1753 และ 0.3119 ตามล าดบั ขณะท่ีช่วงเวลาไตรมาส 2 
ไม่มีผลอยา่งมีนยัส าคญั 
 5) มาตรการท่ี 3 (Gov3) การเปล่ียนฐานราคาท่ี
ใชค้  านวณภาษีสรรพสามิตเบียร์ จากเดิมท่ีใชร้าคาขายส่ง
ช่วงสุดทา้ยเป็นราคาขายปลีกแนะน า และการจดัเก็บเงิน
บ ารุงกองทุนผูสู้งอายุ ใน พ.ศ. 2560 มีผลต่ออตัราการ
เปล่ียนแปลงปริมาณการบริโภคเบียร์ในประเทศไทย 
(∆ln(Q̂))  อย่างมีนัยส าคัญ  ณ  ระดับ  0.05  ซ่ึงหลัง
มาตรการมีผลบงัคบัใช ้ส่งผลให้อตัราการเปล่ียนแปลง
ปริมาณการบริโภคเบียร์ลดลงร้อยละ 0.0899 เ ม่ือ

เปรียบเทียบกับช่วงท่ีไม่มีการใช้มาตรการน้ี ขณะท่ี
มาตรการท่ี 1 (Gov1) ท่ีมีการเปล่ียนฐานภาษีสรรพสามิต
เบียร์ จากเดิมท่ีใชร้าคาขาย ณ โรงงาน (ส าหรับเบียร์ผลิต
ในประเทศ) และราคา ซี.ไอ.เอฟ. (ส าหรับเบียร์น าเขา้) 
เป็นราคาขายส่งช่วงสุดทา้ย ในช่วงไตรมาส 3 พ.ศ. 2556 
และมาตรการท่ี 2 (Gov2) ท่ีมีการจดัเก็บเงินบ ารุงกองทุน
พฒันาการกีฬาแห่งชาติ ซ่ึงเร่ิมตน้ในไตรมาส 2 พ.ศ. 
2558 ทั้งสองมาตรการไม่ใช่ปัจจยัท่ีมีผลอยา่งมีนยัส าคญั 
 เ ม่ือศึกษาถึงรายละเอียดของ 3 มาตรการ
ดงักล่าว จะพบความแตกต่างของการด าเนินนโยบาย และ
ผลท่ีเกิดข้ึน แต่ส่ิงท่ีท าให้มาตรการท่ี 3 มีผลอย่างมี
นยัส าคญั คือ ภาระภาษีสรรพสามิตท่ีเพ่ิมข้ึน โดยหลงัการ
ใช้มาตรการท่ี 1 และ 2 ท าให้ภาระภาษีเพ่ิมข้ึนประมาณ
ร้อยละ 5.83 และ 2.00 ตามล าดบั แต่มาตรการท่ี 3 ท าให้
ภาระภาษีของเบียร์ดีกรี 0.05 ข้ึนไป เพ่ิมข้ึนประมาณร้อยละ 
6.09 ซ่ึงมากกวา่สองมาตรการก่อนหนา้ จึงเป็นสาเหตุให้
มาตรการท่ี  3  เ ป็นมาตรการเ ดียวท่ี มีนัยส าคัญใน
แบบจ าลองสมการถดถอย 
 6) อตัราการเปล่ียนแปลงปริมาณการบริโภค
เบียร์ในไตรมาสท่ีผา่นมา (∆ln(Q(-1))) เป็นปัจจยัท่ีมีผล
ต่ออัตราการเปล่ียนแปลงปริมาณการบริโภคเบียร์ใน
ประเทศไทย (∆ln(Q̂)) อยา่งมีนยัส าคญั ณ ระดบั 0.01 เม่ือ
อตัราการเปล่ียนแปลงปริมาณการบริโภคเบียร์ช่วงไตรมาส
ก่อนหนา้เพ่ิมข้ึน (ลดลง) ร้อยละ 1 จะส่งผลให้อตัราการ
เปล่ียนแปลงปริมาณการบริโภคเบียร์ในปัจจุบนัลดลง 
(เพ่ิมข้ึน) ร้อยละ 0.4762 
 การค านวณความยืดหยุ่นอุปสงค์เ บียร์ใน
ประเทศไทยต่อราคาพบว่า มีค่ า เ ท่ ากับ  -1 .2954 
หมายความว่า เม่ือราคาตลาดเบียร์ (Pb) เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 
ร้อยละ 1 จะส่งผลใหป้ริมาณการบริโภคเบียร์ในประเทศ
ไทย (Q) ลดลง (เพ่ิมข้ึน) ร้อยละ 1.2954 ส่วนความ
ยดืหยุน่อุปสงคเ์บียร์ในประเทศไทยต่อรายไดมี้ค่าเท่ากบั 
0.8501 หมายความว่า เม่ือรายได้ผูบ้ริโภค (I) เพ่ิมข้ึน 
(ลดลง) ร้อยละ 1 จะส่งผลให้ปริมาณการบริโภคเบียร์ใน
ประเทศไทย (Q) เพ่ิมข้ึน (ลดลง) ร้อยละ 0.8501 

	 มีผลต่ออัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณ

การบริโภคเบียร์ ในประเทศไทย	
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 1) อัตราการเปล่ียนแปลงราคาตลาดเบียร์  
(∆ln(Pb)) มีผลต่ออัตราการเปล่ียนแปลงปริมาณการ
บริโภคเบียร์ในประเทศไทย (∆ln(Q̂)) อย่างมีนยัส าคญั 
ณ ระดับ 0.01 เม่ืออตัราการเปล่ียนแปลงราคาตลาดเบียร์
เ พ่ิม ข้ึน  (ลดลง )  ร้ อยละ  1  จะส่งผลให้อัต ร าการ
เปล่ียนแปลงปริมาณการบริโภคเบียร์ลดลง (เพ่ิมข้ึน) 
ร้อยละ 2.5218 
 2) อัตราการเปล่ียนแปลงรายได้ผู ้บริโภค 
(∆ln(I)) มีผลต่ออัตราการเปล่ียนแปลงปริมาณการ
บริโภคเบียร์ในประเทศไทย (∆ln(Q̂)) อยา่งมีนัยส าคญั 
ณ ระดบั 0.05 เม่ืออตัราการเปล่ียนแปลงราคาตลาดเบียร์
เ พ่ิม ข้ึน  (ลดลง )  ร้อยละ  1  จะส่งผลให้อัตราการ
เปล่ียนแปลงปริมาณการบริโภคเบียร์เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 
ร้อยละ 1.2750 
 3) อตัราการเปล่ียนแปลงราคาสุรา (∆ln(Ps)) 
ไม่มีผลต่ออัตราการเปล่ียนแปลงปริมาณการบริโภค
เบียร์ในประเทศไทย (∆ln(Q̂)) อยา่งมีนยัส าคญั แต่ยงัคง
ใส่ปัจจยัน้ีไวใ้นแบบจ าลองเพราะเป็นไปตามทฤษฎีอุป
สงค ์
 4) ช่วงเวลาไตรมาส 1 และไตรมาส 4 (Quar1, 
Quar4) มีผลต่ออตัราการเปล่ียนแปลงปริมาณการบริโภค
เบียร์ในประเทศไทย (∆ln(Q̂)) อยา่งมีนยัส าคญั ณ ระดบั 
0.01 เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาส 3 โดยเม่ือเวลาอยู่
ในช่วงไตรมาส 1 และไตรมาส 4 จะส่งผลให้อตัราการ
เปล่ียนแปลงปริมาณการบริโภคเบียร์เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
0.1753 และ 0.3119 ตามล าดบั ขณะท่ีช่วงเวลาไตรมาส 2 
ไม่มีผลอยา่งมีนยัส าคญั 
 5) มาตรการท่ี 3 (Gov3) การเปล่ียนฐานราคาท่ี
ใชค้  านวณภาษีสรรพสามิตเบียร์ จากเดิมท่ีใชร้าคาขายส่ง
ช่วงสุดทา้ยเป็นราคาขายปลีกแนะน า และการจดัเก็บเงิน
บ ารุงกองทุนผูสู้งอายุ ใน พ.ศ. 2560 มีผลต่ออตัราการ
เปล่ียนแปลงปริมาณการบริโภคเบียร์ในประเทศไทย 
(∆ln(Q̂))  อย่างมีนัยส าคัญ  ณ  ระดับ  0.05  ซ่ึงหลัง
มาตรการมีผลบงัคบัใช ้ส่งผลให้อตัราการเปล่ียนแปลง
ปริมาณการบริโภคเบียร์ลดลงร้อยละ 0.0899 เ ม่ือ

เปรียบเทียบกับช่วงท่ีไม่มีการใช้มาตรการน้ี ขณะท่ี
มาตรการท่ี 1 (Gov1) ท่ีมีการเปล่ียนฐานภาษีสรรพสามิต
เบียร์ จากเดิมท่ีใชร้าคาขาย ณ โรงงาน (ส าหรับเบียร์ผลิต
ในประเทศ) และราคา ซี.ไอ.เอฟ. (ส าหรับเบียร์น าเขา้) 
เป็นราคาขายส่งช่วงสุดทา้ย ในช่วงไตรมาส 3 พ.ศ. 2556 
และมาตรการท่ี 2 (Gov2) ท่ีมีการจดัเก็บเงินบ ารุงกองทุน
พฒันาการกีฬาแห่งชาติ ซ่ึงเร่ิมตน้ในไตรมาส 2 พ.ศ. 
2558 ทั้งสองมาตรการไม่ใช่ปัจจยัท่ีมีผลอยา่งมีนยัส าคญั 
 เ ม่ือศึกษาถึงรายละเอียดของ 3 มาตรการ
ดงักล่าว จะพบความแตกต่างของการด าเนินนโยบาย และ
ผลท่ีเกิดข้ึน แต่ส่ิงท่ีท าให้มาตรการท่ี 3 มีผลอย่างมี
นยัส าคญั คือ ภาระภาษีสรรพสามิตท่ีเพ่ิมข้ึน โดยหลงัการ
ใช้มาตรการท่ี 1 และ 2 ท าให้ภาระภาษีเพ่ิมข้ึนประมาณ
ร้อยละ 5.83 และ 2.00 ตามล าดบั แต่มาตรการท่ี 3 ท าให้
ภาระภาษีของเบียร์ดีกรี 0.05 ข้ึนไป เพ่ิมข้ึนประมาณร้อยละ 
6.09 ซ่ึงมากกวา่สองมาตรการก่อนหนา้ จึงเป็นสาเหตุให้
มาตรการท่ี  3  เ ป็นมาตรการเ ดียวท่ี มีนัยส าคัญใน
แบบจ าลองสมการถดถอย 
 6) อตัราการเปล่ียนแปลงปริมาณการบริโภค
เบียร์ในไตรมาสท่ีผา่นมา (∆ln(Q(-1))) เป็นปัจจยัท่ีมีผล
ต่ออัตราการเปล่ียนแปลงปริมาณการบริโภคเบียร์ใน
ประเทศไทย (∆ln(Q̂)) อยา่งมีนยัส าคญั ณ ระดบั 0.01 เม่ือ
อตัราการเปล่ียนแปลงปริมาณการบริโภคเบียร์ช่วงไตรมาส
ก่อนหนา้เพ่ิมข้ึน (ลดลง) ร้อยละ 1 จะส่งผลให้อตัราการ
เปล่ียนแปลงปริมาณการบริโภคเบียร์ในปัจจุบนัลดลง 
(เพ่ิมข้ึน) ร้อยละ 0.4762 
 การค านวณความยืดหยุ่นอุปสงค์เ บียร์ใน
ประเทศไทยต่อราคาพบว่า มีค่ า เ ท่ ากับ  -1 .2954 
หมายความว่า เม่ือราคาตลาดเบียร์ (Pb) เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 
ร้อยละ 1 จะส่งผลใหป้ริมาณการบริโภคเบียร์ในประเทศ
ไทย (Q) ลดลง (เพ่ิมข้ึน) ร้อยละ 1.2954 ส่วนความ
ยดืหยุน่อุปสงคเ์บียร์ในประเทศไทยต่อรายไดมี้ค่าเท่ากบั 
0.8501 หมายความว่า เม่ือรายได้ผูบ้ริโภค (I) เพ่ิมข้ึน 
(ลดลง) ร้อยละ 1 จะส่งผลให้ปริมาณการบริโภคเบียร์ใน
ประเทศไทย (Q) เพ่ิมข้ึน (ลดลง) ร้อยละ 0.8501 

	 อย่างมี

นัยสำาคัญ	ณ	ระดับ	0.05	เมื่ออัตราการเปลี่ยนแปลง

ราคาตลาดเบียร์เพิ่มขึ้น	(ลดลง)	ร้อยละ	1	จะส่งผล

ให้อัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณการบริโภคเบียร์

เพิ่มขึ้น	(ลดลง)	ร้อยละ	1.2750

	 3)	 อตัราการเปลีย่นแปลงราคาสรุา	

8 
 

 1) อัตราการเปล่ียนแปลงราคาตลาดเบียร์  
(∆ln(Pb)) มีผลต่ออัตราการเปล่ียนแปลงปริมาณการ
บริโภคเบียร์ในประเทศไทย (∆ln(Q̂)) อย่างมีนยัส าคญั 
ณ ระดับ 0.01 เม่ืออตัราการเปล่ียนแปลงราคาตลาดเบียร์
เ พ่ิม ข้ึน  (ลดลง )  ร้ อยละ  1  จะส่งผลให้อัต ร าการ
เปล่ียนแปลงปริมาณการบริโภคเบียร์ลดลง (เพ่ิมข้ึน) 
ร้อยละ 2.5218 
 2) อัตราการเปล่ียนแปลงรายได้ผู ้บริโภค 
(∆ln(I)) มีผลต่ออัตราการเปล่ียนแปลงปริมาณการ
บริโภคเบียร์ในประเทศไทย (∆ln(Q̂)) อยา่งมีนัยส าคญั 
ณ ระดบั 0.05 เม่ืออตัราการเปล่ียนแปลงราคาตลาดเบียร์
เ พ่ิม ข้ึน  (ลดลง )  ร้อยละ  1  จะส่งผลให้อัตราการ
เปล่ียนแปลงปริมาณการบริโภคเบียร์เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 
ร้อยละ 1.2750 
 3) อตัราการเปล่ียนแปลงราคาสุรา (∆ln(Ps)) 
ไม่มีผลต่ออัตราการเปล่ียนแปลงปริมาณการบริโภค
เบียร์ในประเทศไทย (∆ln(Q̂)) อยา่งมีนยัส าคญั แต่ยงัคง
ใส่ปัจจยัน้ีไวใ้นแบบจ าลองเพราะเป็นไปตามทฤษฎีอุป
สงค ์
 4) ช่วงเวลาไตรมาส 1 และไตรมาส 4 (Quar1, 
Quar4) มีผลต่ออตัราการเปล่ียนแปลงปริมาณการบริโภค
เบียร์ในประเทศไทย (∆ln(Q̂)) อยา่งมีนยัส าคญั ณ ระดบั 
0.01 เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาส 3 โดยเม่ือเวลาอยู่
ในช่วงไตรมาส 1 และไตรมาส 4 จะส่งผลให้อตัราการ
เปล่ียนแปลงปริมาณการบริโภคเบียร์เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
0.1753 และ 0.3119 ตามล าดบั ขณะท่ีช่วงเวลาไตรมาส 2 
ไม่มีผลอยา่งมีนยัส าคญั 
 5) มาตรการท่ี 3 (Gov3) การเปล่ียนฐานราคาท่ี
ใชค้  านวณภาษีสรรพสามิตเบียร์ จากเดิมท่ีใชร้าคาขายส่ง
ช่วงสุดทา้ยเป็นราคาขายปลีกแนะน า และการจดัเก็บเงิน
บ ารุงกองทุนผูสู้งอายุ ใน พ.ศ. 2560 มีผลต่ออตัราการ
เปล่ียนแปลงปริมาณการบริโภคเบียร์ในประเทศไทย 
(∆ln(Q̂))  อย่างมีนัยส าคัญ  ณ  ระดับ  0.05  ซ่ึงหลัง
มาตรการมีผลบงัคบัใช ้ส่งผลให้อตัราการเปล่ียนแปลง
ปริมาณการบริโภคเบียร์ลดลงร้อยละ 0.0899 เ ม่ือ

เปรียบเทียบกับช่วงท่ีไม่มีการใช้มาตรการน้ี ขณะท่ี
มาตรการท่ี 1 (Gov1) ท่ีมีการเปล่ียนฐานภาษีสรรพสามิต
เบียร์ จากเดิมท่ีใชร้าคาขาย ณ โรงงาน (ส าหรับเบียร์ผลิต
ในประเทศ) และราคา ซี.ไอ.เอฟ. (ส าหรับเบียร์น าเขา้) 
เป็นราคาขายส่งช่วงสุดทา้ย ในช่วงไตรมาส 3 พ.ศ. 2556 
และมาตรการท่ี 2 (Gov2) ท่ีมีการจดัเก็บเงินบ ารุงกองทุน
พฒันาการกีฬาแห่งชาติ ซ่ึงเร่ิมตน้ในไตรมาส 2 พ.ศ. 
2558 ทั้งสองมาตรการไม่ใช่ปัจจยัท่ีมีผลอยา่งมีนยัส าคญั 
 เ ม่ือศึกษาถึงรายละเอียดของ 3 มาตรการ
ดงักล่าว จะพบความแตกต่างของการด าเนินนโยบาย และ
ผลท่ีเกิดข้ึน แต่ส่ิงท่ีท าให้มาตรการท่ี 3 มีผลอย่างมี
นยัส าคญั คือ ภาระภาษีสรรพสามิตท่ีเพ่ิมข้ึน โดยหลงัการ
ใช้มาตรการท่ี 1 และ 2 ท าให้ภาระภาษีเพ่ิมข้ึนประมาณ
ร้อยละ 5.83 และ 2.00 ตามล าดบั แต่มาตรการท่ี 3 ท าให้
ภาระภาษีของเบียร์ดีกรี 0.05 ข้ึนไป เพ่ิมข้ึนประมาณร้อยละ 
6.09 ซ่ึงมากกวา่สองมาตรการก่อนหนา้ จึงเป็นสาเหตุให้
มาตรการท่ี  3  เ ป็นมาตรการเ ดียวท่ี มีนัยส าคัญใน
แบบจ าลองสมการถดถอย 
 6) อตัราการเปล่ียนแปลงปริมาณการบริโภค
เบียร์ในไตรมาสท่ีผา่นมา (∆ln(Q(-1))) เป็นปัจจยัท่ีมีผล
ต่ออัตราการเปล่ียนแปลงปริมาณการบริโภคเบียร์ใน
ประเทศไทย (∆ln(Q̂)) อยา่งมีนยัส าคญั ณ ระดบั 0.01 เม่ือ
อตัราการเปล่ียนแปลงปริมาณการบริโภคเบียร์ช่วงไตรมาส
ก่อนหนา้เพ่ิมข้ึน (ลดลง) ร้อยละ 1 จะส่งผลให้อตัราการ
เปล่ียนแปลงปริมาณการบริโภคเบียร์ในปัจจุบนัลดลง 
(เพ่ิมข้ึน) ร้อยละ 0.4762 
 การค านวณความยืดหยุ่นอุปสงค์เ บียร์ใน
ประเทศไทยต่อราคาพบว่า มีค่ า เ ท่ ากับ  -1 .2954 
หมายความว่า เม่ือราคาตลาดเบียร์ (Pb) เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 
ร้อยละ 1 จะส่งผลใหป้ริมาณการบริโภคเบียร์ในประเทศ
ไทย (Q) ลดลง (เพ่ิมข้ึน) ร้อยละ 1.2954 ส่วนความ
ยดืหยุน่อุปสงคเ์บียร์ในประเทศไทยต่อรายไดมี้ค่าเท่ากบั 
0.8501 หมายความว่า เม่ือรายได้ผูบ้ริโภค (I) เพ่ิมข้ึน 
(ลดลง) ร้อยละ 1 จะส่งผลให้ปริมาณการบริโภคเบียร์ใน
ประเทศไทย (Q) เพ่ิมข้ึน (ลดลง) ร้อยละ 0.8501 

 

ไม่มีผลต่ออัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณการบริโภค

เบียร์ ในประเทศไทย	
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 1) อัตราการเปล่ียนแปลงราคาตลาดเบียร์  
(∆ln(Pb)) มีผลต่ออัตราการเปล่ียนแปลงปริมาณการ
บริโภคเบียร์ในประเทศไทย (∆ln(Q̂)) อย่างมีนยัส าคญั 
ณ ระดับ 0.01 เม่ืออตัราการเปล่ียนแปลงราคาตลาดเบียร์
เ พ่ิม ข้ึน  (ลดลง )  ร้ อยละ  1  จะส่งผลให้อัต ร าการ
เปล่ียนแปลงปริมาณการบริโภคเบียร์ลดลง (เพ่ิมข้ึน) 
ร้อยละ 2.5218 
 2) อัตราการเปล่ียนแปลงรายได้ผู ้บริโภค 
(∆ln(I)) มีผลต่ออัตราการเปล่ียนแปลงปริมาณการ
บริโภคเบียร์ในประเทศไทย (∆ln(Q̂)) อยา่งมีนัยส าคญั 
ณ ระดบั 0.05 เม่ืออตัราการเปล่ียนแปลงราคาตลาดเบียร์
เ พ่ิม ข้ึน  (ลดลง )  ร้อยละ  1  จะส่งผลให้อัตราการ
เปล่ียนแปลงปริมาณการบริโภคเบียร์เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 
ร้อยละ 1.2750 
 3) อตัราการเปล่ียนแปลงราคาสุรา (∆ln(Ps)) 
ไม่มีผลต่ออัตราการเปล่ียนแปลงปริมาณการบริโภค
เบียร์ในประเทศไทย (∆ln(Q̂)) อยา่งมีนยัส าคญั แต่ยงัคง
ใส่ปัจจยัน้ีไวใ้นแบบจ าลองเพราะเป็นไปตามทฤษฎีอุป
สงค ์
 4) ช่วงเวลาไตรมาส 1 และไตรมาส 4 (Quar1, 
Quar4) มีผลต่ออตัราการเปล่ียนแปลงปริมาณการบริโภค
เบียร์ในประเทศไทย (∆ln(Q̂)) อยา่งมีนยัส าคญั ณ ระดบั 
0.01 เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาส 3 โดยเม่ือเวลาอยู่
ในช่วงไตรมาส 1 และไตรมาส 4 จะส่งผลให้อตัราการ
เปล่ียนแปลงปริมาณการบริโภคเบียร์เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
0.1753 และ 0.3119 ตามล าดบั ขณะท่ีช่วงเวลาไตรมาส 2 
ไม่มีผลอยา่งมีนยัส าคญั 
 5) มาตรการท่ี 3 (Gov3) การเปล่ียนฐานราคาท่ี
ใชค้  านวณภาษีสรรพสามิตเบียร์ จากเดิมท่ีใชร้าคาขายส่ง
ช่วงสุดทา้ยเป็นราคาขายปลีกแนะน า และการจดัเก็บเงิน
บ ารุงกองทุนผูสู้งอายุ ใน พ.ศ. 2560 มีผลต่ออตัราการ
เปล่ียนแปลงปริมาณการบริโภคเบียร์ในประเทศไทย 
(∆ln(Q̂))  อย่างมีนัยส าคัญ  ณ  ระดับ  0.05  ซ่ึงหลัง
มาตรการมีผลบงัคบัใช ้ส่งผลให้อตัราการเปล่ียนแปลง
ปริมาณการบริโภคเบียร์ลดลงร้อยละ 0.0899 เ ม่ือ

เปรียบเทียบกับช่วงท่ีไม่มีการใช้มาตรการน้ี ขณะท่ี
มาตรการท่ี 1 (Gov1) ท่ีมีการเปล่ียนฐานภาษีสรรพสามิต
เบียร์ จากเดิมท่ีใชร้าคาขาย ณ โรงงาน (ส าหรับเบียร์ผลิต
ในประเทศ) และราคา ซี.ไอ.เอฟ. (ส าหรับเบียร์น าเขา้) 
เป็นราคาขายส่งช่วงสุดทา้ย ในช่วงไตรมาส 3 พ.ศ. 2556 
และมาตรการท่ี 2 (Gov2) ท่ีมีการจดัเก็บเงินบ ารุงกองทุน
พฒันาการกีฬาแห่งชาติ ซ่ึงเร่ิมตน้ในไตรมาส 2 พ.ศ. 
2558 ทั้งสองมาตรการไม่ใช่ปัจจยัท่ีมีผลอยา่งมีนยัส าคญั 
 เ ม่ือศึกษาถึงรายละเอียดของ 3 มาตรการ
ดงักล่าว จะพบความแตกต่างของการด าเนินนโยบาย และ
ผลท่ีเกิดข้ึน แต่ส่ิงท่ีท าให้มาตรการท่ี 3 มีผลอย่างมี
นยัส าคญั คือ ภาระภาษีสรรพสามิตท่ีเพ่ิมข้ึน โดยหลงัการ
ใช้มาตรการท่ี 1 และ 2 ท าให้ภาระภาษีเพ่ิมข้ึนประมาณ
ร้อยละ 5.83 และ 2.00 ตามล าดบั แต่มาตรการท่ี 3 ท าให้
ภาระภาษีของเบียร์ดีกรี 0.05 ข้ึนไป เพ่ิมข้ึนประมาณร้อยละ 
6.09 ซ่ึงมากกวา่สองมาตรการก่อนหนา้ จึงเป็นสาเหตุให้
มาตรการท่ี  3  เ ป็นมาตรการเ ดียวท่ี มีนัยส าคัญใน
แบบจ าลองสมการถดถอย 
 6) อตัราการเปล่ียนแปลงปริมาณการบริโภค
เบียร์ในไตรมาสท่ีผา่นมา (∆ln(Q(-1))) เป็นปัจจยัท่ีมีผล
ต่ออัตราการเปล่ียนแปลงปริมาณการบริโภคเบียร์ใน
ประเทศไทย (∆ln(Q̂)) อยา่งมีนยัส าคญั ณ ระดบั 0.01 เม่ือ
อตัราการเปล่ียนแปลงปริมาณการบริโภคเบียร์ช่วงไตรมาส
ก่อนหนา้เพ่ิมข้ึน (ลดลง) ร้อยละ 1 จะส่งผลให้อตัราการ
เปล่ียนแปลงปริมาณการบริโภคเบียร์ในปัจจุบนัลดลง 
(เพ่ิมข้ึน) ร้อยละ 0.4762 
 การค านวณความยืดหยุ่นอุปสงค์เ บียร์ใน
ประเทศไทยต่อราคาพบว่า มีค่ า เ ท่ ากับ  -1 .2954 
หมายความว่า เม่ือราคาตลาดเบียร์ (Pb) เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 
ร้อยละ 1 จะส่งผลใหป้ริมาณการบริโภคเบียร์ในประเทศ
ไทย (Q) ลดลง (เพ่ิมข้ึน) ร้อยละ 1.2954 ส่วนความ
ยดืหยุน่อุปสงคเ์บียร์ในประเทศไทยต่อรายไดมี้ค่าเท่ากบั 
0.8501 หมายความว่า เม่ือรายได้ผูบ้ริโภค (I) เพ่ิมข้ึน 
(ลดลง) ร้อยละ 1 จะส่งผลให้ปริมาณการบริโภคเบียร์ใน
ประเทศไทย (Q) เพ่ิมข้ึน (ลดลง) ร้อยละ 0.8501 

	 อย่างมีนัยสำาคัญ

แตยั่งคงใส่ปจัจยันี้ ไว้ ในแบบจำาลองเพราะเปน็ไปตาม

ทฤษฎีอุปสงค์

	 4)	 ชว่งเวลาไตรมาส	1	และไตรมาส	4	(Quar1,	

Quar4)	 มีผลต่ออัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณ

การบรโิภคเบยีร์ในประเทศไทย	

8 
 

 1) อัตราการเปล่ียนแปลงราคาตลาดเบียร์  
(∆ln(Pb)) มีผลต่ออัตราการเปล่ียนแปลงปริมาณการ
บริโภคเบียร์ในประเทศไทย (∆ln(Q̂)) อย่างมีนยัส าคญั 
ณ ระดับ 0.01 เม่ืออตัราการเปล่ียนแปลงราคาตลาดเบียร์
เ พ่ิม ข้ึน  (ลดลง )  ร้ อยละ  1  จะส่งผลให้อัต ร าการ
เปล่ียนแปลงปริมาณการบริโภคเบียร์ลดลง (เพ่ิมข้ึน) 
ร้อยละ 2.5218 
 2) อัตราการเปล่ียนแปลงรายได้ผู ้บริโภค 
(∆ln(I)) มีผลต่ออัตราการเปล่ียนแปลงปริมาณการ
บริโภคเบียร์ในประเทศไทย (∆ln(Q̂)) อยา่งมีนัยส าคญั 
ณ ระดบั 0.05 เม่ืออตัราการเปล่ียนแปลงราคาตลาดเบียร์
เ พ่ิม ข้ึน  (ลดลง )  ร้อยละ  1  จะส่งผลให้อัตราการ
เปล่ียนแปลงปริมาณการบริโภคเบียร์เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 
ร้อยละ 1.2750 
 3) อตัราการเปล่ียนแปลงราคาสุรา (∆ln(Ps)) 
ไม่มีผลต่ออัตราการเปล่ียนแปลงปริมาณการบริโภค
เบียร์ในประเทศไทย (∆ln(Q̂)) อยา่งมีนยัส าคญั แต่ยงัคง
ใส่ปัจจยัน้ีไวใ้นแบบจ าลองเพราะเป็นไปตามทฤษฎีอุป
สงค ์
 4) ช่วงเวลาไตรมาส 1 และไตรมาส 4 (Quar1, 
Quar4) มีผลต่ออตัราการเปล่ียนแปลงปริมาณการบริโภค
เบียร์ในประเทศไทย (∆ln(Q̂)) อยา่งมีนยัส าคญั ณ ระดบั 
0.01 เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาส 3 โดยเม่ือเวลาอยู่
ในช่วงไตรมาส 1 และไตรมาส 4 จะส่งผลให้อตัราการ
เปล่ียนแปลงปริมาณการบริโภคเบียร์เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
0.1753 และ 0.3119 ตามล าดบั ขณะท่ีช่วงเวลาไตรมาส 2 
ไม่มีผลอยา่งมีนยัส าคญั 
 5) มาตรการท่ี 3 (Gov3) การเปล่ียนฐานราคาท่ี
ใชค้  านวณภาษีสรรพสามิตเบียร์ จากเดิมท่ีใชร้าคาขายส่ง
ช่วงสุดทา้ยเป็นราคาขายปลีกแนะน า และการจดัเก็บเงิน
บ ารุงกองทุนผูสู้งอายุ ใน พ.ศ. 2560 มีผลต่ออตัราการ
เปล่ียนแปลงปริมาณการบริโภคเบียร์ในประเทศไทย 
(∆ln(Q̂))  อย่างมีนัยส าคัญ  ณ  ระดับ  0.05  ซ่ึงหลัง
มาตรการมีผลบงัคบัใช ้ส่งผลให้อตัราการเปล่ียนแปลง
ปริมาณการบริโภคเบียร์ลดลงร้อยละ 0.0899 เ ม่ือ

เปรียบเทียบกับช่วงท่ีไม่มีการใช้มาตรการน้ี ขณะท่ี
มาตรการท่ี 1 (Gov1) ท่ีมีการเปล่ียนฐานภาษีสรรพสามิต
เบียร์ จากเดิมท่ีใชร้าคาขาย ณ โรงงาน (ส าหรับเบียร์ผลิต
ในประเทศ) และราคา ซี.ไอ.เอฟ. (ส าหรับเบียร์น าเขา้) 
เป็นราคาขายส่งช่วงสุดทา้ย ในช่วงไตรมาส 3 พ.ศ. 2556 
และมาตรการท่ี 2 (Gov2) ท่ีมีการจดัเก็บเงินบ ารุงกองทุน
พฒันาการกีฬาแห่งชาติ ซ่ึงเร่ิมตน้ในไตรมาส 2 พ.ศ. 
2558 ทั้งสองมาตรการไม่ใช่ปัจจยัท่ีมีผลอยา่งมีนยัส าคญั 
 เ ม่ือศึกษาถึงรายละเอียดของ 3 มาตรการ
ดงักล่าว จะพบความแตกต่างของการด าเนินนโยบาย และ
ผลท่ีเกิดข้ึน แต่ส่ิงท่ีท าให้มาตรการท่ี 3 มีผลอย่างมี
นยัส าคญั คือ ภาระภาษีสรรพสามิตท่ีเพ่ิมข้ึน โดยหลงัการ
ใช้มาตรการท่ี 1 และ 2 ท าให้ภาระภาษีเพ่ิมข้ึนประมาณ
ร้อยละ 5.83 และ 2.00 ตามล าดบั แต่มาตรการท่ี 3 ท าให้
ภาระภาษีของเบียร์ดีกรี 0.05 ข้ึนไป เพ่ิมข้ึนประมาณร้อยละ 
6.09 ซ่ึงมากกวา่สองมาตรการก่อนหนา้ จึงเป็นสาเหตุให้
มาตรการท่ี  3  เ ป็นมาตรการเ ดียวท่ี มีนัยส าคัญใน
แบบจ าลองสมการถดถอย 
 6) อตัราการเปล่ียนแปลงปริมาณการบริโภค
เบียร์ในไตรมาสท่ีผา่นมา (∆ln(Q(-1))) เป็นปัจจยัท่ีมีผล
ต่ออัตราการเปล่ียนแปลงปริมาณการบริโภคเบียร์ใน
ประเทศไทย (∆ln(Q̂)) อยา่งมีนยัส าคญั ณ ระดบั 0.01 เม่ือ
อตัราการเปล่ียนแปลงปริมาณการบริโภคเบียร์ช่วงไตรมาส
ก่อนหนา้เพ่ิมข้ึน (ลดลง) ร้อยละ 1 จะส่งผลให้อตัราการ
เปล่ียนแปลงปริมาณการบริโภคเบียร์ในปัจจุบนัลดลง 
(เพ่ิมข้ึน) ร้อยละ 0.4762 
 การค านวณความยืดหยุ่นอุปสงค์เ บียร์ใน
ประเทศไทยต่อราคาพบว่า มีค่ า เ ท่ ากับ  -1 .2954 
หมายความว่า เม่ือราคาตลาดเบียร์ (Pb) เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 
ร้อยละ 1 จะส่งผลใหป้ริมาณการบริโภคเบียร์ในประเทศ
ไทย (Q) ลดลง (เพ่ิมข้ึน) ร้อยละ 1.2954 ส่วนความ
ยดืหยุน่อุปสงคเ์บียร์ในประเทศไทยต่อรายไดมี้ค่าเท่ากบั 
0.8501 หมายความว่า เม่ือรายได้ผูบ้ริโภค (I) เพ่ิมข้ึน 
(ลดลง) ร้อยละ 1 จะส่งผลให้ปริมาณการบริโภคเบียร์ใน
ประเทศไทย (Q) เพ่ิมข้ึน (ลดลง) ร้อยละ 0.8501 

	อยา่งมีนยั

สำาคัญ	ณ	ระดับ	0.01	เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส	3

โดยเมื่อเวลาอยู่ในช่วงไตรมาส	 1	 และไตรมาส	 4

จะส่งผลให้อตัราการเปลีย่นแปลงปรมิาณการบรโิภค

เบียร์เพิ่มขึ้นร้อยละ	0.1753	และ	0.3119	ตามลำาดบั	

ขณะที่ช่วงเวลาไตรมาส	 2	 ไม่มีผลอย่างมีนัยสำาคัญ

	 5)	 มาตรการที่	 3	 (Gov3)	 การเปลี่ยนฐาน

ราคาที่ใช้คำานวณภาษีสรรพสามิตเบียร์	จากเดิมที่ใช้

ราคาขายส่งช่วงสุดท้ายเป็นราคาขายปลีกแนะนำา

และการจัดเก็บเงินบำารุงกองทุนผู้สูงอายุ	 ใน	 พ.ศ.	

2560	 มีผลต่ออัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณ

การบริโภคเบียร์ ในประเทศไทย	

8 
 

 1) อัตราการเปล่ียนแปลงราคาตลาดเบียร์  
(∆ln(Pb)) มีผลต่ออัตราการเปล่ียนแปลงปริมาณการ
บริโภคเบียร์ในประเทศไทย (∆ln(Q̂)) อย่างมีนยัส าคญั 
ณ ระดับ 0.01 เม่ืออตัราการเปล่ียนแปลงราคาตลาดเบียร์
เ พ่ิม ข้ึน  (ลดลง )  ร้ อยละ  1  จะส่งผลให้อัต ร าการ
เปล่ียนแปลงปริมาณการบริโภคเบียร์ลดลง (เพ่ิมข้ึน) 
ร้อยละ 2.5218 
 2) อัตราการเปล่ียนแปลงรายได้ผู ้บริโภค 
(∆ln(I)) มีผลต่ออัตราการเปล่ียนแปลงปริมาณการ
บริโภคเบียร์ในประเทศไทย (∆ln(Q̂)) อยา่งมีนัยส าคญั 
ณ ระดบั 0.05 เม่ืออตัราการเปล่ียนแปลงราคาตลาดเบียร์
เ พ่ิม ข้ึน  (ลดลง )  ร้อยละ  1  จะส่งผลให้อัตราการ
เปล่ียนแปลงปริมาณการบริโภคเบียร์เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 
ร้อยละ 1.2750 
 3) อตัราการเปล่ียนแปลงราคาสุรา (∆ln(Ps)) 
ไม่มีผลต่ออัตราการเปล่ียนแปลงปริมาณการบริโภค
เบียร์ในประเทศไทย (∆ln(Q̂)) อยา่งมีนยัส าคญั แต่ยงัคง
ใส่ปัจจยัน้ีไวใ้นแบบจ าลองเพราะเป็นไปตามทฤษฎีอุป
สงค ์
 4) ช่วงเวลาไตรมาส 1 และไตรมาส 4 (Quar1, 
Quar4) มีผลต่ออตัราการเปล่ียนแปลงปริมาณการบริโภค
เบียร์ในประเทศไทย (∆ln(Q̂)) อยา่งมีนยัส าคญั ณ ระดบั 
0.01 เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาส 3 โดยเม่ือเวลาอยู่
ในช่วงไตรมาส 1 และไตรมาส 4 จะส่งผลให้อตัราการ
เปล่ียนแปลงปริมาณการบริโภคเบียร์เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
0.1753 และ 0.3119 ตามล าดบั ขณะท่ีช่วงเวลาไตรมาส 2 
ไม่มีผลอยา่งมีนยัส าคญั 
 5) มาตรการท่ี 3 (Gov3) การเปล่ียนฐานราคาท่ี
ใชค้  านวณภาษีสรรพสามิตเบียร์ จากเดิมท่ีใชร้าคาขายส่ง
ช่วงสุดทา้ยเป็นราคาขายปลีกแนะน า และการจดัเก็บเงิน
บ ารุงกองทุนผูสู้งอายุ ใน พ.ศ. 2560 มีผลต่ออตัราการ
เปล่ียนแปลงปริมาณการบริโภคเบียร์ในประเทศไทย 
(∆ln(Q̂))  อย่างมีนัยส าคัญ  ณ  ระดับ  0.05  ซ่ึงหลัง
มาตรการมีผลบงัคบัใช ้ส่งผลให้อตัราการเปล่ียนแปลง
ปริมาณการบริโภคเบียร์ลดลงร้อยละ 0.0899 เ ม่ือ

เปรียบเทียบกับช่วงท่ีไม่มีการใช้มาตรการน้ี ขณะท่ี
มาตรการท่ี 1 (Gov1) ท่ีมีการเปล่ียนฐานภาษีสรรพสามิต
เบียร์ จากเดิมท่ีใชร้าคาขาย ณ โรงงาน (ส าหรับเบียร์ผลิต
ในประเทศ) และราคา ซี.ไอ.เอฟ. (ส าหรับเบียร์น าเขา้) 
เป็นราคาขายส่งช่วงสุดทา้ย ในช่วงไตรมาส 3 พ.ศ. 2556 
และมาตรการท่ี 2 (Gov2) ท่ีมีการจดัเก็บเงินบ ารุงกองทุน
พฒันาการกีฬาแห่งชาติ ซ่ึงเร่ิมตน้ในไตรมาส 2 พ.ศ. 
2558 ทั้งสองมาตรการไม่ใช่ปัจจยัท่ีมีผลอยา่งมีนยัส าคญั 
 เ ม่ือศึกษาถึงรายละเอียดของ 3 มาตรการ
ดงักล่าว จะพบความแตกต่างของการด าเนินนโยบาย และ
ผลท่ีเกิดข้ึน แต่ส่ิงท่ีท าให้มาตรการท่ี 3 มีผลอย่างมี
นยัส าคญั คือ ภาระภาษีสรรพสามิตท่ีเพ่ิมข้ึน โดยหลงัการ
ใช้มาตรการท่ี 1 และ 2 ท าให้ภาระภาษีเพ่ิมข้ึนประมาณ
ร้อยละ 5.83 และ 2.00 ตามล าดบั แต่มาตรการท่ี 3 ท าให้
ภาระภาษีของเบียร์ดีกรี 0.05 ข้ึนไป เพ่ิมข้ึนประมาณร้อยละ 
6.09 ซ่ึงมากกวา่สองมาตรการก่อนหนา้ จึงเป็นสาเหตุให้
มาตรการท่ี  3  เ ป็นมาตรการเ ดียวท่ี มีนัยส าคัญใน
แบบจ าลองสมการถดถอย 
 6) อตัราการเปล่ียนแปลงปริมาณการบริโภค
เบียร์ในไตรมาสท่ีผา่นมา (∆ln(Q(-1))) เป็นปัจจยัท่ีมีผล
ต่ออัตราการเปล่ียนแปลงปริมาณการบริโภคเบียร์ใน
ประเทศไทย (∆ln(Q̂)) อยา่งมีนยัส าคญั ณ ระดบั 0.01 เม่ือ
อตัราการเปล่ียนแปลงปริมาณการบริโภคเบียร์ช่วงไตรมาส
ก่อนหนา้เพ่ิมข้ึน (ลดลง) ร้อยละ 1 จะส่งผลให้อตัราการ
เปล่ียนแปลงปริมาณการบริโภคเบียร์ในปัจจุบนัลดลง 
(เพ่ิมข้ึน) ร้อยละ 0.4762 
 การค านวณความยืดหยุ่นอุปสงค์เ บียร์ใน
ประเทศไทยต่อราคาพบว่า มีค่ า เ ท่ ากับ  -1 .2954 
หมายความว่า เม่ือราคาตลาดเบียร์ (Pb) เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 
ร้อยละ 1 จะส่งผลใหป้ริมาณการบริโภคเบียร์ในประเทศ
ไทย (Q) ลดลง (เพ่ิมข้ึน) ร้อยละ 1.2954 ส่วนความ
ยดืหยุน่อุปสงคเ์บียร์ในประเทศไทยต่อรายไดมี้ค่าเท่ากบั 
0.8501 หมายความว่า เม่ือรายได้ผูบ้ริโภค (I) เพ่ิมข้ึน 
(ลดลง) ร้อยละ 1 จะส่งผลให้ปริมาณการบริโภคเบียร์ใน
ประเทศไทย (Q) เพ่ิมข้ึน (ลดลง) ร้อยละ 0.8501 

	 อย่าง

มีนัยสำาคัญ	 ณ	 ระดับ	 0.05	 ซึ่งหลังมาตรการ

มีผลบังคับใช้	 ส่งผลให้อัตราการเปลี่ยนแปลง

ปริมาณการบริโภคเบียร์ลดลงร้อยละ	 0.0899

เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงที่ ไม่มีการใช้มาตรการนี้

ขณะที่มาตรการที่	1	(Gov1)	ที่มีการเปลี่ยนฐานภาษี

สรรพสามิตเบียร์	จากเดิมที่ใช้ราคาขาย	ณ	โรงงาน

(สำาหรับเบียร์ผลิตในประเทศ)	 และราคา	 ซี.ไอ.เอฟ.	

(สำาหรับเบียร์นำาเข้า)	 เป็นราคาขายส่งช่วงสุดท้าย

ในชว่งไตรมาส	3	พ.ศ.	2556	และมาตรการที	่2	(Gov2)

ทีม่กีารจดัเกบ็เงนิบำารงุกองทนุพฒันาการกฬีาแหง่ชาต	ิ

ซึ่งเริ่มต้นในไตรมาส	2	พ.ศ.	2558	ทั้งสองมาตรการ

ไม่ใช่ปัจจัยที่มีผลอย่างมีนัยสำาคัญ

	 เมื่อศึกษาถึงรายละเอียดของ	 3	 มาตรการ

ดังกล่าว	จะพบความแตกต่างของการดำาเนนินโยบาย	

และผลที่เกิดขึ้น	 แต่สิ่งที่ทำาให้มาตรการที่	 3	 มีผล

อย่างมีนัยสำาคัญ	คือ	ภาระภาษีสรรพสามิตที่เพิ่มขึ้น	

โดยหลังการใช้มาตรการที่	1	และ	2	ทำาให้ภาระภาษี

เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ	5.83	และ	2.00	ตามลำาดับ	

แต่มาตรการที่	3	ทำาให้ภาระภาษีของเบียร์ดีกรี	0.05	

ข้ึนไป	 เพิ่มข้ึนประมาณร้อยละ	 6.09	 ซึ่งมากกว่า

สองมาตรการก่อนหน้า	 จึงเป็นสาเหตุให้มาตรการ

ที่	 3	 เป็นมาตรการเดียวที่มีนัยสำาคัญในแบบจำาลอง

สมการถดถอย

	 6)	 อัตราการเปลีย่นแปลงปรมิาณการบรโิภค

เบยีร์ในไตรมาสทีผ่า่นมา	

8 
 

 1) อัตราการเปล่ียนแปลงราคาตลาดเบียร์  
(∆ln(Pb)) มีผลต่ออัตราการเปล่ียนแปลงปริมาณการ
บริโภคเบียร์ในประเทศไทย (∆ln(Q̂)) อย่างมีนยัส าคญั 
ณ ระดับ 0.01 เม่ืออตัราการเปล่ียนแปลงราคาตลาดเบียร์
เ พ่ิม ข้ึน  (ลดลง )  ร้ อยละ  1  จะส่งผลให้อัต ร าการ
เปล่ียนแปลงปริมาณการบริโภคเบียร์ลดลง (เพ่ิมข้ึน) 
ร้อยละ 2.5218 
 2) อัตราการเปล่ียนแปลงรายได้ผู ้บริโภค 
(∆ln(I)) มีผลต่ออัตราการเปล่ียนแปลงปริมาณการ
บริโภคเบียร์ในประเทศไทย (∆ln(Q̂)) อยา่งมีนัยส าคญั 
ณ ระดบั 0.05 เม่ืออตัราการเปล่ียนแปลงราคาตลาดเบียร์
เ พ่ิม ข้ึน  (ลดลง )  ร้อยละ  1  จะส่งผลให้อัตราการ
เปล่ียนแปลงปริมาณการบริโภคเบียร์เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 
ร้อยละ 1.2750 
 3) อตัราการเปล่ียนแปลงราคาสุรา (∆ln(Ps)) 
ไม่มีผลต่ออัตราการเปล่ียนแปลงปริมาณการบริโภค
เบียร์ในประเทศไทย (∆ln(Q̂)) อยา่งมีนยัส าคญั แต่ยงัคง
ใส่ปัจจยัน้ีไวใ้นแบบจ าลองเพราะเป็นไปตามทฤษฎีอุป
สงค ์
 4) ช่วงเวลาไตรมาส 1 และไตรมาส 4 (Quar1, 
Quar4) มีผลต่ออตัราการเปล่ียนแปลงปริมาณการบริโภค
เบียร์ในประเทศไทย (∆ln(Q̂)) อยา่งมีนยัส าคญั ณ ระดบั 
0.01 เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาส 3 โดยเม่ือเวลาอยู่
ในช่วงไตรมาส 1 และไตรมาส 4 จะส่งผลให้อตัราการ
เปล่ียนแปลงปริมาณการบริโภคเบียร์เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
0.1753 และ 0.3119 ตามล าดบั ขณะท่ีช่วงเวลาไตรมาส 2 
ไม่มีผลอยา่งมีนยัส าคญั 
 5) มาตรการท่ี 3 (Gov3) การเปล่ียนฐานราคาท่ี
ใชค้  านวณภาษีสรรพสามิตเบียร์ จากเดิมท่ีใชร้าคาขายส่ง
ช่วงสุดทา้ยเป็นราคาขายปลีกแนะน า และการจดัเก็บเงิน
บ ารุงกองทุนผูสู้งอายุ ใน พ.ศ. 2560 มีผลต่ออตัราการ
เปล่ียนแปลงปริมาณการบริโภคเบียร์ในประเทศไทย 
(∆ln(Q̂))  อย่างมีนัยส าคัญ  ณ  ระดับ  0.05  ซ่ึงหลัง
มาตรการมีผลบงัคบัใช ้ส่งผลให้อตัราการเปล่ียนแปลง
ปริมาณการบริโภคเบียร์ลดลงร้อยละ 0.0899 เ ม่ือ

เปรียบเทียบกับช่วงท่ีไม่มีการใช้มาตรการน้ี ขณะท่ี
มาตรการท่ี 1 (Gov1) ท่ีมีการเปล่ียนฐานภาษีสรรพสามิต
เบียร์ จากเดิมท่ีใชร้าคาขาย ณ โรงงาน (ส าหรับเบียร์ผลิต
ในประเทศ) และราคา ซี.ไอ.เอฟ. (ส าหรับเบียร์น าเขา้) 
เป็นราคาขายส่งช่วงสุดทา้ย ในช่วงไตรมาส 3 พ.ศ. 2556 
และมาตรการท่ี 2 (Gov2) ท่ีมีการจดัเก็บเงินบ ารุงกองทุน
พฒันาการกีฬาแห่งชาติ ซ่ึงเร่ิมตน้ในไตรมาส 2 พ.ศ. 
2558 ทั้งสองมาตรการไม่ใช่ปัจจยัท่ีมีผลอยา่งมีนยัส าคญั 
 เ ม่ือศึกษาถึงรายละเอียดของ 3 มาตรการ
ดงักล่าว จะพบความแตกต่างของการด าเนินนโยบาย และ
ผลท่ีเกิดข้ึน แต่ส่ิงท่ีท าให้มาตรการท่ี 3 มีผลอย่างมี
นยัส าคญั คือ ภาระภาษีสรรพสามิตท่ีเพ่ิมข้ึน โดยหลงัการ
ใช้มาตรการท่ี 1 และ 2 ท าให้ภาระภาษีเพ่ิมข้ึนประมาณ
ร้อยละ 5.83 และ 2.00 ตามล าดบั แต่มาตรการท่ี 3 ท าให้
ภาระภาษีของเบียร์ดีกรี 0.05 ข้ึนไป เพ่ิมข้ึนประมาณร้อยละ 
6.09 ซ่ึงมากกวา่สองมาตรการก่อนหนา้ จึงเป็นสาเหตุให้
มาตรการท่ี  3  เ ป็นมาตรการเ ดียวท่ี มีนัยส าคัญใน
แบบจ าลองสมการถดถอย 
 6) อตัราการเปล่ียนแปลงปริมาณการบริโภค
เบียร์ในไตรมาสท่ีผา่นมา (∆ln(Q(-1))) เป็นปัจจยัท่ีมีผล
ต่ออัตราการเปล่ียนแปลงปริมาณการบริโภคเบียร์ใน
ประเทศไทย (∆ln(Q̂)) อยา่งมีนยัส าคญั ณ ระดบั 0.01 เม่ือ
อตัราการเปล่ียนแปลงปริมาณการบริโภคเบียร์ช่วงไตรมาส
ก่อนหนา้เพ่ิมข้ึน (ลดลง) ร้อยละ 1 จะส่งผลให้อตัราการ
เปล่ียนแปลงปริมาณการบริโภคเบียร์ในปัจจุบนัลดลง 
(เพ่ิมข้ึน) ร้อยละ 0.4762 
 การค านวณความยืดหยุ่นอุปสงค์เ บียร์ใน
ประเทศไทยต่อราคาพบว่า มีค่ า เ ท่ ากับ  -1 .2954 
หมายความว่า เม่ือราคาตลาดเบียร์ (Pb) เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 
ร้อยละ 1 จะส่งผลใหป้ริมาณการบริโภคเบียร์ในประเทศ
ไทย (Q) ลดลง (เพ่ิมข้ึน) ร้อยละ 1.2954 ส่วนความ
ยดืหยุน่อุปสงคเ์บียร์ในประเทศไทยต่อรายไดมี้ค่าเท่ากบั 
0.8501 หมายความว่า เม่ือรายได้ผูบ้ริโภค (I) เพ่ิมข้ึน 
(ลดลง) ร้อยละ 1 จะส่งผลให้ปริมาณการบริโภคเบียร์ใน
ประเทศไทย (Q) เพ่ิมข้ึน (ลดลง) ร้อยละ 0.8501 

	เปน็ปจัจยัทีม่ี

ผลตอ่อตัราการเปลีย่นแปลงปรมิาณการบรโิภคเบยีร์

ในประเทศไทย	
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 1) อัตราการเปล่ียนแปลงราคาตลาดเบียร์  
(∆ln(Pb)) มีผลต่ออัตราการเปล่ียนแปลงปริมาณการ
บริโภคเบียร์ในประเทศไทย (∆ln(Q̂)) อย่างมีนยัส าคญั 
ณ ระดับ 0.01 เม่ืออตัราการเปล่ียนแปลงราคาตลาดเบียร์
เ พ่ิม ข้ึน  (ลดลง )  ร้ อยละ  1  จะส่งผลให้อัต ร าการ
เปล่ียนแปลงปริมาณการบริโภคเบียร์ลดลง (เพ่ิมข้ึน) 
ร้อยละ 2.5218 
 2) อัตราการเปล่ียนแปลงรายได้ผู ้บริโภค 
(∆ln(I)) มีผลต่ออัตราการเปล่ียนแปลงปริมาณการ
บริโภคเบียร์ในประเทศไทย (∆ln(Q̂)) อยา่งมีนัยส าคญั 
ณ ระดบั 0.05 เม่ืออตัราการเปล่ียนแปลงราคาตลาดเบียร์
เ พ่ิม ข้ึน  (ลดลง )  ร้อยละ  1  จะส่งผลให้อัตราการ
เปล่ียนแปลงปริมาณการบริโภคเบียร์เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 
ร้อยละ 1.2750 
 3) อตัราการเปล่ียนแปลงราคาสุรา (∆ln(Ps)) 
ไม่มีผลต่ออัตราการเปล่ียนแปลงปริมาณการบริโภค
เบียร์ในประเทศไทย (∆ln(Q̂)) อยา่งมีนยัส าคญั แต่ยงัคง
ใส่ปัจจยัน้ีไวใ้นแบบจ าลองเพราะเป็นไปตามทฤษฎีอุป
สงค ์
 4) ช่วงเวลาไตรมาส 1 และไตรมาส 4 (Quar1, 
Quar4) มีผลต่ออตัราการเปล่ียนแปลงปริมาณการบริโภค
เบียร์ในประเทศไทย (∆ln(Q̂)) อยา่งมีนยัส าคญั ณ ระดบั 
0.01 เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาส 3 โดยเม่ือเวลาอยู่
ในช่วงไตรมาส 1 และไตรมาส 4 จะส่งผลให้อตัราการ
เปล่ียนแปลงปริมาณการบริโภคเบียร์เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
0.1753 และ 0.3119 ตามล าดบั ขณะท่ีช่วงเวลาไตรมาส 2 
ไม่มีผลอยา่งมีนยัส าคญั 
 5) มาตรการท่ี 3 (Gov3) การเปล่ียนฐานราคาท่ี
ใชค้  านวณภาษีสรรพสามิตเบียร์ จากเดิมท่ีใชร้าคาขายส่ง
ช่วงสุดทา้ยเป็นราคาขายปลีกแนะน า และการจดัเก็บเงิน
บ ารุงกองทุนผูสู้งอายุ ใน พ.ศ. 2560 มีผลต่ออตัราการ
เปล่ียนแปลงปริมาณการบริโภคเบียร์ในประเทศไทย 
(∆ln(Q̂))  อย่างมีนัยส าคัญ  ณ  ระดับ  0.05  ซ่ึงหลัง
มาตรการมีผลบงัคบัใช ้ส่งผลให้อตัราการเปล่ียนแปลง
ปริมาณการบริโภคเบียร์ลดลงร้อยละ 0.0899 เ ม่ือ

เปรียบเทียบกับช่วงท่ีไม่มีการใช้มาตรการน้ี ขณะท่ี
มาตรการท่ี 1 (Gov1) ท่ีมีการเปล่ียนฐานภาษีสรรพสามิต
เบียร์ จากเดิมท่ีใชร้าคาขาย ณ โรงงาน (ส าหรับเบียร์ผลิต
ในประเทศ) และราคา ซี.ไอ.เอฟ. (ส าหรับเบียร์น าเขา้) 
เป็นราคาขายส่งช่วงสุดทา้ย ในช่วงไตรมาส 3 พ.ศ. 2556 
และมาตรการท่ี 2 (Gov2) ท่ีมีการจดัเก็บเงินบ ารุงกองทุน
พฒันาการกีฬาแห่งชาติ ซ่ึงเร่ิมตน้ในไตรมาส 2 พ.ศ. 
2558 ทั้งสองมาตรการไม่ใช่ปัจจยัท่ีมีผลอยา่งมีนยัส าคญั 
 เ ม่ือศึกษาถึงรายละเอียดของ 3 มาตรการ
ดงักล่าว จะพบความแตกต่างของการด าเนินนโยบาย และ
ผลท่ีเกิดข้ึน แต่ส่ิงท่ีท าให้มาตรการท่ี 3 มีผลอย่างมี
นยัส าคญั คือ ภาระภาษีสรรพสามิตท่ีเพ่ิมข้ึน โดยหลงัการ
ใช้มาตรการท่ี 1 และ 2 ท าให้ภาระภาษีเพ่ิมข้ึนประมาณ
ร้อยละ 5.83 และ 2.00 ตามล าดบั แต่มาตรการท่ี 3 ท าให้
ภาระภาษีของเบียร์ดีกรี 0.05 ข้ึนไป เพ่ิมข้ึนประมาณร้อยละ 
6.09 ซ่ึงมากกวา่สองมาตรการก่อนหนา้ จึงเป็นสาเหตุให้
มาตรการท่ี  3  เ ป็นมาตรการเ ดียวท่ี มีนัยส าคัญใน
แบบจ าลองสมการถดถอย 
 6) อตัราการเปล่ียนแปลงปริมาณการบริโภค
เบียร์ในไตรมาสท่ีผา่นมา (∆ln(Q(-1))) เป็นปัจจยัท่ีมีผล
ต่ออัตราการเปล่ียนแปลงปริมาณการบริโภคเบียร์ใน
ประเทศไทย (∆ln(Q̂)) อยา่งมีนยัส าคญั ณ ระดบั 0.01 เม่ือ
อตัราการเปล่ียนแปลงปริมาณการบริโภคเบียร์ช่วงไตรมาส
ก่อนหนา้เพ่ิมข้ึน (ลดลง) ร้อยละ 1 จะส่งผลให้อตัราการ
เปล่ียนแปลงปริมาณการบริโภคเบียร์ในปัจจุบนัลดลง 
(เพ่ิมข้ึน) ร้อยละ 0.4762 
 การค านวณความยืดหยุ่นอุปสงค์เ บียร์ใน
ประเทศไทยต่อราคาพบว่า มีค่ า เ ท่ ากับ  -1 .2954 
หมายความว่า เม่ือราคาตลาดเบียร์ (Pb) เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 
ร้อยละ 1 จะส่งผลใหป้ริมาณการบริโภคเบียร์ในประเทศ
ไทย (Q) ลดลง (เพ่ิมข้ึน) ร้อยละ 1.2954 ส่วนความ
ยดืหยุน่อุปสงคเ์บียร์ในประเทศไทยต่อรายไดมี้ค่าเท่ากบั 
0.8501 หมายความว่า เม่ือรายได้ผูบ้ริโภค (I) เพ่ิมข้ึน 
(ลดลง) ร้อยละ 1 จะส่งผลให้ปริมาณการบริโภคเบียร์ใน
ประเทศไทย (Q) เพ่ิมข้ึน (ลดลง) ร้อยละ 0.8501 

	อย่างมีนัยสำาคัญ	ณ	ระดับ	

0.01	 เมื่ออัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณการบริโภค

เบียร์ช่วงไตรมาสก่อนหน้าเพิ่มขึ้น	(ลดลง)	ร้อยละ	1	

จะสง่ผลใหอ้ตัราการเปลีย่นแปลงปรมิาณการบรโิภค

เบียร์ในปัจจุบันลดลง	 (เพิ่มข้ึน)	 ร้อยละ	 0.4762

	 การคำานวณความยืดหยุ่นอุปสงค์เบียร์ ใน

ประเทศไทยต่อราคาพบว่ามีค่าเท่ากับ	 -1.2954	

หมายความว่า	 เมื่อราคาตลาดเบียร์	 (Pb)	 เพิ่มขึ้น

(ลดลง)	รอ้ยละ	1	จะสง่ผลใหป้รมิาณการบรโิภคเบยีร์
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ในประเทศไทย	(Q)	ลดลง	(เพิ่มขึ้น)	ร้อยละ	1.2954	

ส่วนความยืดหยุ่นอุปสงค์เบียร์ ในประเทศไทยต่อ

รายได้มคีา่เท่ากบั	0.8501	หมายความวา่	เมื่อรายได้

ผู้บริโภค	(I)	เพิ่มขึ้น	(ลดลง)	ร้อยละ	1	จะส่งผลให้

ปริมาณการบริโภคเบียร์ในประเทศไทย	(Q)	เพิ่มขึ้น	

(ลดลง)	ร้อยละ	0.8501

	 งานวจิยัตา่งประเทศของ	Castiglione,	C.	et	

al.	(2011)	Meng,	Y.	et	al.	(2014)	และ	Hortlund,	

P.	 et	 al.	 (2015)	 พบว่าความยืดหยุ่นอุปสงค์เบียร์

ต่อราคา	 และความยืดหยุ่นอุปสงค์เบียร์ต่อรายได้

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	-1.6463	และ	-1.0660	ตามลำาดับ	

จะเห็นได้ว่า	 ทิศทางของความยืดหยุ่นอุปสงค์ต่อ

ราคาทัง้ในประเทศและต่างประเทศต่างสอดคล้องกบั

ผลการศึกษาที่ ได้ ในคร้ังนี้	 แสดงให้เห็นว่า	 เบียร์

มีลักษณะเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยที่เสพติดได้	 และกลไก

ตลาดเบียร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นไป

ตามกฎของอุปสงค์	 ขณะที่ความยืดหยุ่นอุปสงค์

เบียร์ต่อรายได้สำาหรับประเทศไทยมีค่าเป็นบวก

แต่ต่างประเทศมีค่าเป็นลบ	 ประเด็นนี้อาจพิจารณา

ไดว้า่	ในประเทศไทย	เบยีรจ์ะมลีกัษณะเปน็สนิคา้ปกติ

(Normal	 Goods)	 คือ	 คนจะบริโภคเพิ่มขึ้นเมื่อ

มรีายไดเ้พิม่ขึน้	แต่ในต่างประเทศ	เบยีรจ์ะมลีกัษณะ

เป็นสินค้าด้อย	(Inferior	Goods)	คือ	คนจะบริโภค

นอ้ยลงเมื่อมรีายไดเ้พิม่ขึน้	สาเหตทุีเ่ปน็เชน่นีอ้าจเกดิ

จากในต่างประเทศมผีลติภัณฑเ์ครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ที่หลากหลาย	 เมื่อผู้บริโภคในต่างประเทศมีรายได้

เพ่ิมขึ้นจึงลดการบริโภคเบียร์ลง	 และหันไปบริโภค

สนิคา้อื่นทีม่คีณุภาพและมรีาคาทีส่งูขึน้แทน	เชน่	ไวน	์

กรณีนี้จึงยังไม่สามารถสรุปได้อย่างชัดเจนว่า	 เบียร์

มีลักษณะเป็นสินค้าปกติหรือสินค้าด้อย	ขึ้นอยู่กับว่า

ผู้บริโภคในประเทศนั้น	 มีรสนิยมการบริโภค	 และ

ทัศนคติต่อเบียร์อย่างไร

	 จากความยดืหยุน่อปุสงคเ์บยีร์ในประเทศไทย

ต่อราคา	สามารถนำามาวิเคราะห์เพื่อเป็นแนวทาง

ในการดำาเนินมาตรการทางภาษีของภาครัฐได้	 โดย

ปีงบประมาณ	 2561	 ปริมาณการบริโภคเบียร์ ใน

ประเทศไทยเท่ากับ	 1,968.08	 ล้านลิตร	 ดัชนีราคา

ตลาดเบียร์เท่ากับ	101.23	(ปีฐาน	พ.ศ.	2558)	และ

รายได้ภาครัฐจากภาษีสรรพสามิตเบียร์เท่ากับ

76,356.94	ล้านบาท	ถ้าภาครัฐใช้มาตรการที่ส่งผล

ให้ราคาตลาดเบียร์เพิ่มขึ้นในอัตราที่แตกต่างกัน

จะทำาให้เกิดผลกระทบต่อปริมาณการบริโภคเบียร์

และรายได้จากภาษีสรรพสามิตแตกต่างกันไปด้วย

ซึ่งเมื่อกำาหนดให้ราคาตลาดเบียร์เพิ่มขึ้นเท่ากับ

อัตราภาษีที่เพิ่มขึ้น	 สามารถคาดการณ์ผลที่เกิดขึ้น

จากมาตรการทางภาษีได้ดังตารางที่	2	

ต�ร�งที่ 2	 การคาดการณ์ผลที่เกิดขึ้นจากมาตรการทางภาษี
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 งานวิจัยต่างประเทศของ Castiglione, C. et al. 
(2011) Meng, Y. et al. (2014) และ Hortlund, P. et al. (2015) 
พบว่าความยืดหยุ่นอุปสงค์เบียร์ต่อราคา และความ
ยืดหยุน่อุปสงคเ์บียร์ต่อรายได ้มีค่าเฉล่ียเท่ากบั -1.6463 
และ -1.0660 ตามล าดบั จะเห็นไดว้่า ทิศทางของความ
ยืดหยุ่นอุปสงค์ต่อราคาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ต่างสอดคลอ้งกับผลการศึกษาท่ีได้ในคร้ังน้ี แสดงให้
เห็นว่า เบียร์มีลักษณะเป็นสินคา้ฟุ่ มเฟือยท่ีเสพติดได้ 
และกลไกตลาดเบียร์ทั้ งในประเทศและต่างประเทศ
เป็นไปตามกฎของอุปสงค์ ขณะท่ีความยืดหยุ่นอุปสงค์
เบียร์ต่อรายได้ส าหรับประเทศไทยมีค่าเป็นบวก แต่
ต่างประเทศมีค่าเป็นลบ ประเด็นน้ีอาจพิจารณาได้ว่า ใน
ประเทศไทย เบียร์จะมีลกัษณะเป็นสินคา้ปกติ (Normal 
Goods) คือ คนจะบริโภคเพ่ิมข้ึนเม่ือมีรายได้เพ่ิมข้ึน แต่
ในต่างประเทศ เบียร์จะมีลกัษณะเป็นสินคา้ดอ้ย (Inferior 
Goods) คือ คนจะบริโภคน้อยลงเม่ือมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
สาเหตุท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเกิดจากในต่างประเทศมีผลิตภณัฑ์
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ท่ีหลากหลาย เม่ือผู ้บริโภคใน
ต่างประเทศมีรายได้เพ่ิมข้ึนจึงลดการบริโภคเบียร์ลง 

และหันไปบริโภคสินค้าอ่ืนท่ีมีคุณภาพและมีราคาท่ี
สูงข้ึนแทน เช่น ไวน์ กรณีน้ีจึงยงัไม่สามารถสรุปไดอ้ยา่ง
ชดัเจนว่า เบียร์มีลกัษณะเป็นสินคา้ปกติหรือสินคา้ด้อย 
ข้ึนอยูก่บัวา่ผูบ้ริโภคในประเทศนั้น มีรสนิยมการบริโภค 
และทศันคติต่อเบียร์อยา่งไร 
 จากความยืดหยุ่นอุปสงค์เบียร์ในประเทศไทย
ต่อราคา สามารถน ามาวิเคราะห์เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ด า เ นิ นม าต รก า รท า งภ า ษี ข อ ง ภ าค รั ฐ ได้  โ ด ย
ปีงบประมาณ 2561 ปริมาณการบริโภคเบียร์ในประเทศ
ไทยเท่ากับ 1,968.08 ล้านลิตร ดัชนีราคาตลาดเบียร์
เท่ากบั 101.23 (ปีฐาน พ.ศ. 2558) และรายไดภ้าครัฐจาก
ภาษีสรรพสามิตเบียร์เท่ากับ  76,356.94 ล้านบาท ถ้า
ภาครัฐใชม้าตรการท่ีส่งผลให้ราคาตลาดเบียร์เพ่ิมข้ึนใน
อตัราท่ีแตกต่างกนั จะท าใหเ้กิดผลกระทบต่อปริมาณการ
บริโภคเบียร์และรายไดจ้ากภาษีสรรพสามิตแตกต่างกนั
ไปดว้ย ซ่ึงเม่ือก าหนดให้ราคาตลาดเบียร์เพ่ิมข้ึนเท่ากบั
อตัราภาษีท่ีเพ่ิมข้ึน สามารถคาดการณ์ผลท่ีเกิดข้ึนจาก
มาตรการทางภาษีไดด้งัตารางท่ี 2  

ตารางที ่2 การคาดการณ์ผลท่ีเกิดข้ึนจากมาตรการทางภาษี 
 

ถ้าอตัราภาษี
เพิม่ขึน้ 
(ร้อยละ) 

คาดการณ์
ปริมาณ 

การบริโภคเบียร์ 
(ล้านลติร) 

เปลีย่นแปลง 
จากปีงบฯ 61 

(ร้อยละ) 

คาดการณ์รายได้ 
ภาษีสรรพสามติ 

(ล้านบาท) 

เปลีย่นแปลง 
จากปีงบฯ 61 

(ร้อยละ) 

รายได้รัฐทีล่ดลง 
ต่อปริมาณการบริโภค 

เบียร์ทีล่ดลง 1 ลติร(ลติร) 

1.00 1,942.59 -1.30 76,128.90 -0.30 8.94 
2.00 1,917.09 -2.59 75,873.65 -0.63 9.48 
3.00 1,891.60 -3.89 75,598.60 -0.99 9.92 
4.00 1,866.10 -5.18 75,303.78 -1.38 10.33 
5.00 1,840.61 -6.48 74,989.17 -1.79 10.73 
6.00 1,815.11 -7.77 74,654.77 -2.23 11.13 
7.00 1,789.62 -9.07 74,300.59 -2.69 11.52 
8.00 1,764.12 -10.36 73,926.63 -3.18 11.92 
9.00 1,738.63 -11.66 73,532.88 -3.70 12.31 
10.00 1,713.13 -12.95 73,119.35 -4.24 12.70 
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	 ถ้าภาครัฐเพิ่มอัตราภาษี	 คาดการณ์ได้ว่า

ปริมาณการบริโภคเบียร์ ในประเทศไทยจะลดลง

ส่งผลให้รายได้ภาษีสรรพสามิตจะลดลงตามไปด้วย

การดำาเนินนโยบายจึงจำาเป็นต้องพิจารณาว่า

การสูญเสียรายได้ภาครัฐเพื่อแลกกับสุขภาพของ

ผู้บริโภคและปัญหาต่าง	 ๆ	 ท่ีลดลงมีความคุ้มค่า

หรือไม่	ซึ่งผลการคำานวณดังตารางที่	2	อธิบายได้ว่า

ถ้าผลประโยชน์จากการลดลงของปริมาณการ

บริโภคเบียร์ ในประเทศไทย	 1	 ลิตร	 มีค่าเท่ากับ

10	 บาท	 ภาครัฐควรขึ้นภาษีเบียร์ไม่เกินร้อยละ	 4

จึงจะทำาให้ภาษีที่สูญเสียไปเกิดความคุ้มค่า	 ดังนั้น

ภาครัฐต้องทำาการศึกษาต่อไปว่าผลประโยชน์จาก

การลดลงของปรมิาณการบรโิภคเบยีร์ในประเทศไทย

1	 ลิตร	 มีค่าเท่ากับเท่าไร	 เพื่อให้สามารถกำาหนด

มาตรการทางภาษีไดอ้ยา่งเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ

สูงสุด

อภิปร�ยผล 

	 1)	 ปัจจัยราคาตลาดเบียร์มีผลต่อปริมาณ

การบริโภคเบียร์ในทิศทางตรงกันข้าม	ผลการวิจัยนี้

สอดคล้องกับกฎของอุปสงค์ที่ว่า	 ปริมาณอุปสงค์

จะแปรผกผนักบัราคาสนิคา้นัน้เสมอ	และยงัสอดคลอ้ง

กับงานวิจัยที่ผ่านมาด้วย	 โดย	Buapan	 S.	 (2010)

พบความสัมพันธ์นี้กับอุปสงค์เบียร์ ในประเทศไทย

ช่วง	พ.ศ.	2538	ถึง	พ.ศ.	2551	เช่นเดียวกับ	Castiglione,

C.	et	al.	(2011)	พบความสัมพันธ์นี้กับอุปสงค์เบียร์

ในประเทศสาธารณรัฐเช็กช่วง	 ค.ศ.	 2006	 ถึง

ค.ศ.	2008	ประเดน็เหล่านีช้ี้ ใหเ้หน็วา่	ราคาเบยีรแ์ละ

ปริมาณการบริโภคเบียร์มีความสัมพันธ์ ในทิศทาง

ตรงกันข้าม	 ไม่ว่าจะศึกษาในช่วงเวลาต่างกันหรือ

แหล่งข้อมูลต่างกันก็ตาม

	 2)	 ปัจจัยรายได้ผู้บริโภคมีผลต่อปริมาณ

การบริโภคเบียร์ ในทิศทางเดียวกัน	 สอดคล้องกับ

งานวิจัยท่ีผ่านมา	 สิทธิพงษ์	 บัวผัน	 (2553)	 พบ

ความสัมพันธ์ ในลักษณะเดียวกันระหว่างรายได้กับ

อุปสงค์เบียร์ ในประเทศไทยช่วง	 พ.ศ.	 2538	 ถึง

พ.ศ.	 2551	 แต่	 Castiglione,	 C.	 et	 al.	 (2011)

กลับพบว่าช่วง	 ค.ศ.	 2006	ถึง	 ค.ศ.	 2008	 รายได้

ผู้บริโภคมีความสัมพันธ์ ในทิศทางตรงกันข้ามกับ

อุปสงค์เบียร์ ในประเทศสาธารณรัฐเช็ก	 ประเด็นนี้

แสดงให้เห็นว่า	สำาหรับประเทศไทย	เบียร์มีลักษณะ

เป็นสินค้าปกติ	 (Normal	 Goods)	 คือ	 ผู้บริโภคจะ

บรโิภคเพิม่ขึน้เมื่อมรีายไดเ้พิม่ขึน้	แต่ในตา่งประเทศ	

เบียร์จะมีลักษณะเป็นสินค้าด้อย	 (Inferior	Goods)

คือ	 ผู้บริโภคจะบริโภคน้อยลงเมื่อมีรายได้เพิ่มขึ้น

สาเหตุที่เป็นเช่นนี้อาจเกิดจากในต่างประเทศ

มีผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่หลากหลาย

เมื่อผู้บริโภคในต่างประเทศมีรายได้เพิ่มขึ้นจึง

ลดการบริโภคเบียร์	 และหันไปบริโภคสินค้าอื่นที่มี

คุณภาพและมีราคาที่สูงขึ้นแทน	 เช่น	 ไวน์	 กรณีนี้

จงึยงัไมส่ามารถสรปุไดอ้ยา่งชดัเจนวา่	เบยีรม์ลีกัษณะ

เป็นสินค้าปกติหรือสินค้าด้อย	 ขึ้นอยู่กับว่าผู้บริโภค

ในประเทศนั้น	 มีพฤติกรรมและทัศนคติต่อ

การบริโภคเบียร์อย่างไร

	 3)	 ปัจจัยช่วงเวลาแต่ละไตรมาสมีผลต่อ

ปริมาณการบริโภคเบียร์ ในประเทศไทย	 หากอยู่ใน

ช่วงไตรมาส	 1	 (เดือนมกราคม	 ถึง	 มีนาคม)	 หรือ

ไตรมาส	 4	 (เดือนตุลาคม	 ถึง	 ธันวาคม)	 ปริมาณ

การบริโภคเบียร์ ในประเทศไทยจะมากกว่าในช่วง

ไตรมาส	 3	 (เดือนกรกฎาคม	 ถึง	 กันยายน)	 ของ

ปเีดยีวกนัอยา่งมนียัสำาคญั	สาเหตทุีก่ารบรโิภคเบยีร์

ของคนไทยเปลี่ยนแปลงไปตามไตรมาสน้ี	 เป็นผล

มาจากช่วงไตรมาส	 1	 และไตรมาส	 4	 ของทุกปี

เป็นช่วงคาบเกี่ยวเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

ที่มีจำานวนวันหยุดนักขัตฤกษ์หลายวันตั้งแต่เดือน

ธันวาคมถึงเดือนมกราคม	 ซึ่งคนไทยนิยมจัดงาน

เล้ียงฉลองกนั	และเบยีร์กเ็ปน็สินคา้ท่ีไดรั้บความนิยม

ในการดื่มเพื่อสังสรรค์	ส่งผลให้ช่วงไตรมาส	1	และ	
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ไตรมาส	4	มปีรมิาณการบรโิภคเบยีรม์ากตามไปดว้ย

ในส่วนปัจจัยช่วงไตรมาส	 2	 (เดือนเมษายน	 ถึง	

มถินุายน)	ผลการวจิยัพบวา่ปรมิาณการบรโิภคเบยีร์

จะมากกว่าช่วงไตรมาส	3	แต่ไม่มีนัยสำาคัญ	ณ	ระดับ	

0.1	ซึ่งอาจเกิดจากไตรมาส	2	มีเพียงเดือนเมษายน

ที่การบริโภคเบียร์จะสูงช่วงเทศกาลสงกรานต์แต่

ถัดมาในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนก็ไม่ได้

มปีรมิาณการบรโิภคทีม่ากนกั	อกีนยัหนึง่	หากพจิารณา

ปริมาณการบริโภคเบียร์ ในไตรมาส	 3	 จะพบว่ามี

ปริมาณการบริโภคน้อยที่สุดในรอบปี	เป็นผลมาจาก

ช่วงเวลาดังกล่าว	 ภาครัฐมีการรณรงค์ในสโลแกน

ที่เป็นที่รู้จัก	 คือ	 งดเหล้าเข้าพรรษา	 ดังนั้น	 อาจ

กล่าวได้ว่ามาตรการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาเป็น

นโยบายที่มีประสิทธิภาพที่สามารถทำาให้การบริโภค

เบียร์ของคนไทยลดลงได้เช่นกัน

	 4)	 การคำานวณภาษีเบียร์	 คำานวณจากภาษี

ตามมูลค่าบวกกับภาษีตามปริมาณ	 เมื่อมาตรการ

ที่	 3	 (Gov3)	 มีการเปลี่ยนฐานภาษีจึงมีการกำาหนด

อัตราภาษีใหม่ด้วย	 โดยก่อนมีการเปลี่ยนฐานภาษี	

อัตราภาษีเบียร์ตามมูลค่าเท่ากับร้อยละ	 48	 อัตรา

ภาษีเบียร์ตามปริมาณเท่ากับ	155	บาทต่อลิตรแห่ง

แอลกอฮอล์บริสุทธิ์หรือ	 8	 บาทต่อลิตร	 (เลือกใช้

อัตราตามปริมาณที่คิดเป็นเงินสูงกว่า)	ภายหลังจาก

เปลีย่นฐานภาษแีลว้	อตัราภาษีเบยีรต์ามมลูคา่ลดลง

เป็นร้อยละ	 22	 แต่อัตราภาษีเบียร์ตามปริมาณ

เพิม่ขึน้เปน็	430	บาทตอ่ลติรแหง่แอลกอฮอลบ์รสิทุธิ	์

จะเห็นได้ว่า	มาตรการที่	 3	 ให้ความสำาคัญกับอัตรา

ภาษีตามปริมาณมากกว่าอัตราภาษีตามมูลค่า	 และ

มาตรการนี้ทำาให้การบริโภคเบียร์ ในประเทศไทย

ลดลงได้อย่างมีนัยสำาคัญ	แสดงให้เห็นว่า	อัตราภาษี

ตามปริมาณสามารถลดปริมาณการบริโภคได้ดีกว่า

อัตราภาษีตามมูลค่า	 ซึ่งประเด็นน้ีสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ	ชลธาร	วิศรุตวงศ์	(2554)	ด้วย

	 อีกประเด็นหนึ่งที่ทำาให้มาตรการที่	 3

มีนัยสำาคัญ	 เนื่องจากมีการใช้มาตรการควบคู่กัน

ทั้งปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิต	 และเก็บเงิน

บำารุงกองทุนผู้สูงอายุ	 แสดงให้เห็นว่า	 หากภาครัฐ

ใช้นโยบายที่หลากหลายขึ้น	 จะส่งผลให้ปริมาณ

การบริโภคเบียร์ลดลงได้ชัดเจนกว่าการใช้นโยบาย

ใดเพียงอย่างเดียว

	 5)	 ปริมาณการบริโภคเบียร์ในอดีต	 มีความ

สัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับปริมาณการบริโภค

เบียร์ ในปัจจุบัน	 ประเด็นนี้ขัดแย้งกับงานวิจัยของ	

Becker	 &	Murphy	 (1988)	 และ	 Castiglione,

C.	 et	 al.	 (2011)	 ซ่ึงอธิบายด้วยพฤติกรรม

การบรโิภคสนิคา้เสพตดิ	โดยสาเหตทุีผ่ลการศกึษาพบ

ความสัมพันธ์ ในทิศทางตรงข้ามนั้น	 อาจเกิดจาก

เหตุผลสองประการ	คือ	ประการแรก	ผู้บริโภคเบียร์

ในประเทศไทยไม่ได้มีพฤติกรรมเสพติดเบียร์ทุกคน

บางคนดื่มเพื่อสังสรรค์ในงานเลี้ยงตามเทศกาลหรือ

โอกาสสำาคัญ	 ซ่ึงยืนยันด้วยข้อมูลจากการสำารวจ

พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน	พ.ศ.	2560	

ของสำานกังานสถติแิหง่ชาต	ิทีพ่บวา่	คนไทยอาย	ุ15	ปี

ขึน้ไปเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลค์ดิเปน็รอ้ยละ	42.8	

และมีเพียงร้อยละ	12.5	เท่านั้นที่ดื่มอย่างสม่ำาเสมอ	

โดยคนส่วนใหญ่ไม่ได้มีอาการเสพติดแต่อย่างใด

ดว้ยเหตนุี	้แมว้า่ปรมิาณการบรโิภคเบยีร์ในชว่งเวลา

ก่อนหน้าจะเพิ่มขึ้นก็ไม่จำาเป็นที่ปริมาณการบริโภค

เบียร์ ในปัจจุบันจะต้องเพิ่มขึ้นตามไปด้วย	 ประการ

ที่สอง	เกิดจากลกัษณะของข้อมลูปรมิาณการบรโิภค

เบยีร์ท่ีเปล่ียนแปลงไปตามฤดกูาลและเพ่ิมขึน้/ลดลง

สลับกันไปในไตรมาสติด	ๆ	กัน	โดยไตรมาส	3	ของ

ทุกปีจะเป็นช่วงท่ีการบริโภคเบียร์น้อยท่ีสุดในรอบปี

เนื่องจากการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา	 แต่เมื่อ

ถัดไปเป็นไตรมาส	 4	 การบริโภคกลับเพิ่มขึ้น

อย่างมากและมีปริมาณสูงสุดในรอบปี	เนื่องจาก

เป็นช่วงออกพรรษาและเทศกาลส่งท้ายปี	 จากนั้น
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เมื่อเข้าสู่ไตรมาส	 1	 การบริโภคก็ลดลงเมื่อเทียบ

กับไตรมาส	 4	 และถึงแม้อัตราการเปลี่ยนแปลง

การบริโภคจะทรงตัวในไตรมาส	 2	 แต่เมื่อถึง

ไตรมาส	 3	 การบริโภคก็จะลดลงอีก	 ด้วยเหตุน้ี

จึงส่งผลให้ปริมาณการบริโภคเบียร์ ในไตรมาสก่อน

และปริมาณการบริโภคเบียร์ ในไตรมาสปัจจุบัน

มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้าม

สรุปผล

	 ปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณการบริโภคเบียร์ ใน

ประเทศไทยอย่างมีนัยสำาคัญ	 ประกอบด้วยราคา

ตลาดเบียร์	รายได้ผู้บริโภค	ช่วงเวลาแต่ละไตรมาส	

มาตรการของรฐับางมาตรการ	และปรมิาณการบรโิภค

เบียร์ในไตรมาสที่ผ่านมา

	 ปัจจัยราคา	 เมื่อราคาเบียร์เพิ่มขึ้นจะทำาให้

ปริมาณการบริโภคเบียร์ลดลง	 ดังนั้น	 ภาครัฐ

ควรใช้มาตรการทางภาษีที่จะทำาให้ราคาตลาดเบียร์

เพิ่มขึ้น	 เพื่อลดการบริโภคเบียร์ของคนในประเทศ

ส่วนทางด้านผู้ประกอบการ	 ไม่ควรปรับราคาขึ้น

โดยทันทีหลังจากภาครัฐขึ้นภาษี	 เนื่องจากจะทำาให้

ยอดขายลดลงอย่างรวดเร็ว	 แต่ควรทยอยปรับ

ราคาขึ้นเพื่อให้ผู้บริโภครู้สึกว่าอำานาจซื้อของตนเอง

ไม่ได้ลดลงมากนัก	 และถ้าในขณะนั้นการบริโภค

ชะลอตัว	 ผู้ประกอบการอาจต้องแบกรับภาระภาษี

ไว้เองเพื่อไม่ให้การบริโภคลดลงไปอีก

	 ปัจจัยรายได้	 เมื่อผู้บริโภคมีรายได้เพิ่มขึ้น

จะทำาให้ปริมาณการบริโภคเบียร์เพ่ิมข้ึน	ผู้ประกอบการ

จงึควรผลติเบยีรค์ณุภาพสงูทีม่รีาคาสงูขึน้	เพื่อรองรบั

ผู้บริโภคกลุ่มที่มีอำานาจซื้อมาก	และเมื่อมีผลิตภัณฑ์

ราคาสูงในตลาดจะทำาให้รายได้จากการจำาหน่าย

ผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นด้วย

		 ปัจจัยช่วงเวลาแต่ละไตรมาส	 ปริมาณการ

บริโภคเบียร์ของไทยมีความสมัพันธ์กับปัจจัยฤดกูาล	

โดยเฉพาะไตรมาส	 4	 และไตรมาส	 1	 จะมีปริมาณ

การบริโภคมากกว่าไตรมาส	3	อย่างชัดเจน	ภาครัฐ

จึงต้องมีการบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่อย่างเคร่งครัด

โดยเฉพาะช่วงไตรมาสดังกล่าว	 เพราะเป็นช่วงที่มี

การบริโภคเบียร์ในปริมาณมากจึงมีโอกาสที่จะเกิด

อุบัติเหตุหรือการทะเลาะวิวาทได้มากกว่าปกติ	 และ

อาจเพิม่การรณรงคง์ดเหลา้ในชว่งเทศกาลอื่นเพิม่เตมิ

นอกจากชว่งเขา้พรรษา	หรอืกำาหนดวนัหา้มจำาหนา่ย

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มเติมในไตรมาสดังกล่าว

เช่น	 วันขึ้นปีใหม่	 และวันลอยกระทง	 เพื่อจำากัด

การบริโภคเบียร์ของคนไทยให้ได้มากที่สุด	ส่วนทาง

ด้านผู้ประกอบการ	 ควรทำาสัญญาซื้อขายวัตถุดิบไว้

ล่วงหน้าเพื่อให้มีวัตถุดิบเพียงพอในการผลิตสินค้า

กอ่นไตรมาส	4	และไตรมาส	1	และกำาหนดกรอบของ

ต้นทุนไม่ให้สูงเกินไปได้	 แต่ถ้าอยู่ในช่วงไตรมาส	 3

ที่มีปริมาณการบริโภคน้อย	 ผู้ประกอบการไม่ควร

สำารองวตัถดุบิไวม้ากหรอือาจหยดุการเดนิเครื่องจกัร

บางส่วนที่ไม่มีความจำาเป็นเพื่อประหยัดต้นทุน

	 ปัจจัยมาตรการของรัฐ	 การใช้มาตรการ

ทางภาษีให้มีประสิทธิภาพต้องคำานึงถึงหลายปัจจัย	

การขึ้นภาษีอาจทำาให้เกิดผลของการทดแทนจาก

ผู้บริโภคท่ีหันไปบริโภคไวน์หรือสุราแทน	 ดังนั้น

การขึ้นภาษีในแต่ละครั้งควรบังคับใช้พร้อมกันกับ

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด	 และการบังคับใช้

มาตรการทั้งทางภาษีและไม่ใช่ภาษีควบคู่กัน

จะทำาให้ปริมาณการบริโภคเบียร์ลดลงได้มากกว่า

การใช้มาตรการใดเพียงอย่างเดียว	 นอกจากนี้

ภาครัฐจำาเป็นต้องกำาหนดเป้าหมายการดำาเนิน

นโยบายใหมี้ความชัดเจน	โดยคำานึงถงึการลดปรมิาณ

การบริโภคและการจัดเก็บภาษีให้มีความเหมาะสม

กับสถานการณ์ปัจจุบัน	 โดยหากภาครัฐต้องการ

สร้างรายไดเ้ปน็หลกัควรเนน้การเพ่ิมอตัราภาษีเบยีร์

ตามมูลค่าในอัตราท่ีไม่มากนัก	 เพราะผู้บริโภคจะ

ไม่รู้สึกว่าอำานาจซื้อของตนเองลดลงและบริโภค

ในปริมาณเท่าเดิม	 แต่หากต้องการลดปริมาณ
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การบริโภคเป็นหลักควรเน้นการเพิ่มอัตราภาษีเบียร์

ตามปริมาณ	 เพราะจะทำาให้ภาระภาษีเพิ่มขึ้น

ทั้งเบียร์ราคาถูกหรือราคาแพง	 อย่างไรก็ดี	 การขึ้น

ภาษีในอัตราสูงอาจทำาให้การบริโภคลดลงมาก	และ

ส่งผลให้ภาษีที่ได้ลดลงด้วย	 ภาครัฐจึงต้องศึกษาว่า

ผลประโยชนจ์ากการลดลงของปรมิาณการบรโิภคเบยีร์

ในประเทศไทย	1	ลิตรต่อปี	ไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์

จากสขุภาพของคนทีด่ขีึน้	อบุตัเิหตแุละอาชญากรรม

ที่ลดลง	 แรงงานมีประสิทธิภาพการทำางานมากขึ้น	

และผลประโยชน์อื่น	ๆ	นั้น	รวมคิดเป็นมูลค่าเท่าไร	

ถ้าผลประโยชน์ที่ได้มีค่าไม่เกิน	 8	 บาท	 ก็ยังไม่ควร

ขึ้นภาษี	 แต่ถ้าผลประโยชน์ที่ ได้มีค่าประมาณ

10	 บาท	 ควรขึ้นอัตราภาษีร้อยละ	 3	 และถ้า

ผลประโยชน์ที่ ได้มีค่าเกิน	 13	 บาท	 สามารถขึ้น

อัตราภาษีได้ถึงร้อยละ	 10	 ท้ังนี้	 ตัวเลขดังกล่าว

เป็นเพียงการคำานวณจากค่าความยืดหยุ่น

อุปสงค์เบียร์และข้อสมมติจากงานวิจัยนี้เท่านั้น

จึงควรมีการวิจัยต่อไปเพื่อความชัดเจนในประเด็น

ดังกล่าว
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บทคัดย่อ

	 ในการศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงผลกระทบของการประกาศจ่ายเงินปันผลต่อการ

เปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	โดยเป็นทำาการ

เก็บข้อมูลบริษัทที่มีข้อมูลการซื้อขายที่ครบถ้วน	และมีการจ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่อง	โดยการศึกษาในครั้ง

นี้จะทำาการศึกษาในช่วงเวลาตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2558	–	2561	โดยมีการประกาศจ่ายเงินปันผลทั้งสิ้น	442	ครั้ง	

จากบริษัททั้งหมด	67	บริษัท	 โดยในการศึกษาครั้งนี้ ใช้แบบจำาลองตลาดร่วมกับการใช้การศึกษาเหตุการณ์	

ซึ่งได้ทำาการกำาหนดช่วงเกิดเหตุการณ์เป็น	 วันก่อนและหลังวันเกิดเหตุการณ์การประกาศจ่ายเงินปันผล	

20	วนั	รวมเปน็ชว่งเกิดเหตกุารณท์ัง้หมด	41	วนั	เพื่อทำาการหาผลตอบแทนผิดปกตทิีเ่กิดขึน้จากการประกาศ

จ่ายเงินปันผล	 โดยได้ทำาการแบ่งกลุ่มการศึกษาออกเป็น	 2	 กลุ่ม	 คือ	 1.	 หลักทรัพย์ที่อยู่ในกลุ่ม	 SET100	

2.	หลกัทรพัยท์ีอ่ยู่ในกลุม่	SETHD	ผลจากการศกึษาที่ไดพ้บวา่	ในทัง้สองกลุม่ตวัอยา่งให้ผลการศกึษาทีเ่หมอืนกัน

คอื	การประกาศจ่ายเงินปนัผลไมส่ง่ผลกระทบตอ่การเปลีย่นแปลงของราคาหลกัทรัพย	์แตเ่มื่อดถึูงผลตอบแทน

ผิดปกติเฉลี่ยรายวัน	ของทั้งสองกลุ่มตัวอย่างก็จะพบว่า	ในวันที่เกิดเหตุการณ์การประกาศจ่ายเงินปันผลนั้น	

มผีลตอบแทนผิดปกตเิกิดขึน้มากทีส่ดุ	และในด้านการเปรียบเทยีบผลกระทบรายวนัทีเ่กิดขึน้พบวา่ในวนัทีเ่กิด

เหตุกาณ์	หลักทรัพย์ที่อยู่ในกลุ่ม	SETHD	นั้นมีผลตอบแทนผิดปกติสูงกว่าหลักทรัพย์ที่อยู่ในกลุ่ม	SET100
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Abstract

 The	objective	of	this	research	is	to	study	the	impacts	of	the	dividend	announcement	based	

on	the	stock	value	changes	in	The	Stock	Exchange	of	Thailand,	by	collecting	comprehensive	

trading	data	of	the	companies	with	constant	dividend	payments.	This	research	was	conducted	

from	2015	–	2018	with	dividend	payments	made	442	times	from	67	companies	in	total.	This	

research	employed	a	Market	Model	together	with	Event	Study	where	the	events	were	designated	

to	occur	20	days	before	and	after	the	dividend	announcement	in	the	total	of	41	event	days	in	

order	to	identify	abnormal	return	from	the	dividend	announcement.	The	research	was	divided	

into	2	groups	as	1)	SET100	2)	SETHD.	The	result	indicated	that	both	sample	groups	produced	

the	same	result,	meaning	that	the	dividend	announcement	did	not	impact	the	changes	of	the	

stock	value.	But	the	average	abnormal	return	of	both	groups	indicated	that	most	of	the	abnormal	

return	occurred	on	the	dividend	announcement	day.	The	daily	comparison	results	also	indicated	

that	on	the	day	of	the	occurrence	SETHD	had	a	higher	irregularity	rate	than	SET100.

Keywords: Dividend	Announcement,	Dividend,	Stock	Respond,	Stock	Price

1	
Student	in	Master	of	Business	Administration,	Kasetsart	Business	School,	Kasetsart	University		(Corresponding	author,	

	 (E-mail:	gamemiee.malison@gmail.com)

2 
Lecturer	of	Business	Administration,	Department	of	Finance,	Kasetsart	Business	School,	Kasetsart	University	

	 (E-mail:	fbusrac@ku.ac.th)

3 
Assistant	Professor	of	Business	Administration,	Department	of	Marketing,		Kasetsart	Business	School,	Kasetsart	University	

(E-mail:	fbusspha@ku.ac.th)		

THE IMPACT OF DIVIDEND ANNOUNCEMENT ON STOCK PRICE : 

CASE STUDY OF THE STOCK EXCHANGE OF THAILAND (SET)

Nattapon Malison
1
, Arichai Ractham

2
 and Songporn Hansanti

3

Received: March 13, 2020

Revised: July 9, 2020

Accepted: August 18, 2020



17วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์

ปีที่ 14 ฉบับที่ 20 มกราคม - มิถุนายน 2563 

บทนำ�

	 เงินปนัผลในการวจัิยครัง้น้ีหมายถึง	ผลตอบแทน

ทีผู้่ลงทนุน้ันจะไดรั้บจากการเขา้ไปถือครองหลกัทรัพย์

ของบริษัทต่างๆ	 ซึ่งไม่นับรวมถึงผลตอบแทนจาก

กำาไรส่วนต่างของการซื้อขายหลักทรัพย์	 ในส่วนน้ี

ผู้ลงทนุหลายรายก็จะมคีวามพงึพอใจในการลงทนุกับ

หลกัทรพัยข์องบรษัิททีม่กีารจ่ายเงินปนัผล	นักลงทนุ

มีความเชื่อว่าการที่ได้รับผลตอบแทนในรูปแบบของ

เงินปันผลนั้นจะมีความแนน่อนมากกว่าการได้รับผล

ตอบแทนในรูปแบบของกำาไรจากการซื้อขายหลัก

ทรัพย	์ กล่าวอีกนัยหน่ึงได้ว่านักลงทุนมีความเชื่อว่า	

หากลงทนุในหลกัทรพัยท์ีม่กีารจ่ายเงินปนัผลในอตัรา

สงูน้ันจะทำาให้มคีวามเสีย่งทีน้่อยกวา่การลงทนุในหลกั

ทรัพยท์ีม่กีารจ่ายเงินปนัผลในอตัราทีน้่อย	หรือไม่มีการ

จ่ายเงินปนัผล	ซึง่เปน็ไปตาม	Dividend	Preference	

Theory	ที่	Lintner	 (1962)	และ	Gordon	(1963)	

ได้ทำาการศึกษาไว้

	 โดยในแต่ละปีกิจการจะมีการประกาศจ่าย

เงินปันผล	โดยการจ่ายเงินปนัผลจะเปน็ไปตามนโยบาย

การเงินของแตล่ะกิจการ	รวมไปถึงผลประกอบการใน

ปีน้ันๆ		โดยเมื่อกิจการมกีำาไรสทุธิในแต่ละป	ีกิจการก็

ตอ้งทำาการตดัสนิใจวา่จะทำาการจ่ายเงินปนัผลอยา่งไร	

เพื่อให้ผู้ถือครองหลกัทรัพย์ไดรั้บความพงึพอใจ	เพราะ

การจ่ายผลตอบแทนในรูปของเงินปนัผลน้ันเปน็การลด

ความเสีย่งให้กับผู้ถือครองหลกัทรัพย	์และจะนำาเงินที่

เหลอืไปลงทนุตอ่อยา่งไรเพื่อเปน็การขยายการดำาเนิน

งานของกิจการ	โดยในสว่นของทฤษฎีความมปีระสทิธิ

ของตลาด	หรอื	Efficient	Market	Hypothesis	ของ	

Fama	 (1970)	 ได้บอกไว้ว่า	 ตลาดที่มีประสิทธิภาพ	

ข้อมูล	ข่าวสาร	ความเชื่อ	ความคาดหวัง	และ	ทุก

อย่างที่เก่ียวข้องทั้งหมดได้สะท้อนออกมาเป็นราคา

ตลาดของหลักทรัพย์	 ดังน้ันเมื่อมีการประกาศจ่าย

เงินปันผลจะกระทบถึงราคาของหลักทรัพย์นั้นๆ

	 ตามทฤษฎี	การสง่สญัญาณของขอ้มลูขา่วสาร	

(Signaling	Theory)	Miller	และ	Rock	(1985)	ได้

อธิบายไวว้า่การประกาศจ่ายเงินปนัผลน้ันเปน็เครื่อง

มือของผู้บริหารในการส่งสัญญาณให้กับนักลงทุนรู้

ว่าบริษัทมีผลการดำาเนินงานในอนาคตอย่างไร	และ

การจ่ายเงินปนัผลเพิม่ขึน้จะสะทอ้นให้เห็นถึงการทีผู้่

บรหิารคาดการณว์า่	บรษัิทจะมผีลการดำาเนินงานทีด่ี

ขึ้น	รวมไปถึงทฤษฎี	Dividend	Preference	Theory	

ซึ่ง	Gordon	(1963)	และ	Lintner	(1962)	มีความ

เชื่อว่าเมื่อมีการจ่ายเงินปันผลมากขึ้นจะทำาให้ราคา

หลักทรัพย์เพิ่มขึ้น	 เพราะผู้ลงทุนจะมีความพึงพอใจ

ทีจ่ะได้รบัผลประโยชน์ในรปูแบบเงินปนัผลซึง่มคีวาม

แน่นอนมากกวา่ทีจ่ะรอราคาหลกัทรัพยเ์ปลีย่นแปลง

ไปเนื่องจากการนำาเงินไปลงทนุขยายกิจการซึง่มคีวาม

เสี่ยงมากกว่า	

 โดยการศกึษาคร้ังน้ี ได้ ให้ความสนใจถึงผลกระ

ทบจากการประกาศเงินปนัผลทีม่ตีอ่ราคาหลกัทรัพย์

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 โดยการศึกษา

ครั้งน้ีจะแบ่งการศึกษาออกตาม	 SET100	 SETHD	

โดยเกณฑ์ดังกล่าวน้ันจะแบ่งเป็น	 SET100	 คือการ

คัดเอาหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าตามราคาตลาด	(Market	

Capitalization)	และสภาพคล่องในการซื้อขายสูงที่

สงู	100	อนัดับแรกในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย	

และ	SET	HD	คือการคัดเอาหลักทรัพย์ที่มีการจ่าย

เงินปันผลต่อเนื่อง	3	ปี	และอยู่ในเกณฑ์ที่มีการจ่าย

เงินปนัผลดทีี	่คอืการทีม่กีารจ่ายปนัผลสงู	และตอ่เนื่อง

อยา่งสม่ำาเสมอ	30	อนัดบัแรกในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย	โดยเกณฑต์วัอยา่งทัง้สองตวัน้ันจะถูกจัด

กลุ่มโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	โดยจะใช้

กลุม่ตวัอยา่งที่ไดก้ลา่วมาขา้งตน้เพื่อทำาการศกึษาถึง

กระทบที่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่ม	 เพื่อเป็นแนวทาง

ของนักลงทนุทีจ่ะดถึูงการเปลีย่นแปลงของราคาเมื่อ

มกีารประกาศเงินปนัผลเพื่อนำาไปประกอบการตดัสนิ

ใจในการลงทุน	
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โดยในส่วนต่อไปของบทความน้ี	 จะประกอบไปด้วย	

ทบทวนวรรณกรรม	 วิธีการศึกษา	 ผลการศึกษา	

การอภิปรายผลการศึกษา	รวมไปถึงข้อเสนอแนะ

วัตถุประสงค์ของก�รศึกษ�

	 1.	 เพื่อศกึษาความถึงผลของการประกาศจ่าย

เงินปนัผลต่อราคาของหลกัทรัพย์ในตลาดหลกัทรพัย์

แหง่ประเทศไทย	ว่าการประกาศจา่ยเงินปนัผลทำาให้

เกิดผลตอบแทนผิดปกติขึ้นหรือไม่

	 2.	 เพื่อเปรียบเทียบผลกระทบที่แตกต่างกัน	

ที่มาจากการประกาศเงินปันผลต่อราคาหลักทรัพย์

ในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทย	 ในแต่ละกลุ่ม

ตัวอย่าง

ทบทวนวรรณกรรม

แนวคิดและ ทฤษฎีก�รจ่�ยเงินปันผล

	 ได้แบ่งแนวคิดและ	ทฤษฎีการจ่ายเงินปันผล

ไว้เป็น	4	หัวข้อดังนี้

	 1.	 The	 Dividend	 Irrelevance	 Theory	

ทฤษฎีได้บอกไว้ว่า	 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของ

น้ันไมม่ผีลตอ่มลูคา่ของกิจการ	แตเ่ดมิเปน็การศกึษา

ของ	Modigliani	และ	Miller	(1961)	โดยที่	MM	ได้

อธิบายไว้ว่า	 มูลค่าของกิจการน้ันจะขึ้นอยู่กับความ

สามารถในการสร้างรายไดข้องกิจการ	และความเสีย่ง

ทางธุรกิจที่กิจการนั้นต้องเผชิญ	หรืออาจจะกล่าวได้

ว่า	มูลค่าของกิจการนั้นๆ	จะขึ้นอยู่กับความสามารถ

ของกิจการ	โดยที่นโยบายการจ่ายเงินปันผลของกิจ

การนั้นๆ	จะไม่ส่งผลกระทบต่อมูลค่าของกิจการ	

	 โดยหากบริษัทมีการดำาเนินกิจการแล้วได้กำาไรสุทธิ	

5%	 แล้วจ่ายกำาไรสุทธิทั้งหมดเป็นเงินปันผล	 ก็จะ

ทำาให้นักลงทุนได้ได้รับเงินปันผล	5%	แต่ถ้าบริษัทไม่

จ่ายเงินปันผลแล้วเก็บกำาไรสุทธิไว้	 ก็จะทำาให้มูลค่า

กิจการสูงขึ้น	 5%	 ถ้านักลงทุนต้องการผลตอบแทน

เท่ากับกรณีที่บริษัทจ่ายเงินปันผล	 ก็สามารถทำาได้

โดยการขายหลักทรัพย์ออกไป	 5%	 ซึ่งจะแสดงให้

เห็นว่าการนโยบายการจ่ายเงินปันผลน้ัน	 ไม่ส่งผล

ต่ออัตราผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนได้รับ	 อย่างไรก็ตาม		

Dividend	 Irrelevance	 Theory	 น้ันไม่ได้คำานึงถึง

ต้นทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์	 และภาษีที่ต้องเสีย

จากกำาไรในการขายหลักทรัพย์

	 2.	 The	 Dividend	 Preference	 Theory	

ทฤษฎีว่าด้วยเรื่องนโยบายการจ่ายเงินปันผลมีผล

ต่อมูลค่าของกิจการ	 โดยเดิมทีเป็นการศึกษาของ	

Gordon	(1963)	และ	Lintner	(1962)	โดยมีความ

เชื่อวา่เมื่อกิจการมกีารจ่ายเงินปนัผลก็จะทำาให้มลูคา่

ของกิจการสูงขึ้น	 อันเนื่องมาจากเมื่อกิจการมีการ

จ่ายเงินปันผลจะทำาให้นักลงทุนมีความพึงพอใจกับ

เงินปนัผลที่ไดร้บั	เพราะเงินปนัผลที่ไดร้บัในปจัจุบนัมี

ความแน่นอนมากกวา่	ผลตอบแทนทีนั่กลงทนุจะไดร้บั

จากการทีกิ่จการนำากำาไรสะสมไปลงทนุเพิม่แลว้ทำาให้

ราคาของหลักทรัพย์สูงขึ้นซึ่งมีความไม่แน่นอน	โดย

เปรยีบเสมอืนกับการทีเ่รามนีกในมอื	ดงัน้ันผู้ลงทนุจึง

มคีวามพงึพอใจทีกิ่จการมกีารจ่ายเงินปนัผลในอตัรา

ที่สูง

	 3.	 The	Tax	Effect	Theory	เป็นทฤษฎีว่า

ด้วยเรื่องนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่ต่ำาน้ันจะส่ง

ผลทำาให้ราคาของหลักทรัพย์เพิ่มสูงขึ้น	 โดยแต่เดิม

เปน็การศกึษาของ	Litzenberger	และ	Ramaswany	

(1982)	โดยทฤษฎีนี้ ได้สรุปไว้ว่า	ผู้ลงทุนนั้นให้ความ

สำาคัญกับผลกระทบในด้านภาษี	โดยที่จะมีข้อสังเกต

ในดา้นมลูคา่เงินตามเวลา	ซึง่ไดบ้อกไวว้า่หากกิจการ

มีการจ่ายเงินปันผลจะทำาให้ผู้ลงทุนต้องเสียภาษีใน

ขณะน้ัน	 ซึ่งเมื่อเทียบกับการที่นักลงทุนจะต้องเสีย

ภาษีจากกำาไรซื้อขายหลักทรัพย์ในอนาคตนั้น	ทำาให้

ต้นทุนของเงินในอนาคตจะมีมูลค่าต่ำากว่าต้นทุนใน

ปัจจุบัน	ผู้ลงทุนจึงมีความพึงพอใจกับการที่กิจการมี

การจ่ายเงินปนัผลทีน้่อย	หรือมีการเก็บกำาไรสทุธิเอา

ไว้มากกว่ากิจการที่มีการจ่ายเงินปันผลที่สูง
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 4.	 Signaling	 Theory	 โดยเดิมทีเป็นการ

ศึกษาของ	Miller	และ	Rock	(1985)	ซึ่งเป็นทฤษฎี

ที่อธิบายไว้ว่า	ในการที่กิจการต่างๆ	ทำาการจ่ายเงิน

ปนัผละเพิม่ขึน้หรือลดลง	จะทำาให้ราคาของหลกัทรัพย์

เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน	 แต่ไม่ได้แสดงว่า

นักลงทุนมีความพึงพอใจในเงินปันผลมากกว่ากำาไร

ที่ ได้จากการซื้อขายหลักทรัพย์	 แต่การที่ราคาของ

หลักทรัพย์น้ันเปลี่ยนแปลงไป	 มาจากอิทธิพลของ

ข้อมูล	 ที่แฝงอยู่ในการประกาศจ่ายเงินปันผล	 โดย

การศึกษาของ	Miller	 และ	 Rock	 แสดงให้เห็นว่า	

ผู้บริหารมีข้อมูลข่าวสารที่มากกว่าผู้ลงทุน	ดังนั้นใน

การตัดสินใจต่างๆ	ที่เกี่ยวของกับการเงิน	การลงทุน

ในด้านต่างๆ	จะเปน็การสง่สญัญาณให้กับผู้ทีล่งทนุได้

ทราบถึงผลการดำาเนินกิจการของบรษัิท	ผู้บรหิารเมื่อ

มีข้อมูลที่สะท้อนถึงทิศทางของกิจการในอนคต	 ใน

การจ่ายเงินปันผลที่เพิ่มสูงขึ้นจะสะท้อนให้เห็นถึง

การที่ผู้บริหารได้คาดการณ์ว่าในอนาคตกิจการจะมี

รายได้สูงขึ้น	 ซึ่งส่งผลให้ผู้ลงทุนลงทุนเพิ่มขึ้นทำาให้

ราคาของหลักทรัพย์ปรับตัวสูงขึ้นตามไปด้วย	 และ

ในทางตรงกันข้าม	เมื่อมีการจ่ายเงินปันผลที่ลดน้อย

ลงจะสะทอ้นให้เห็นถึงการทีผู้่บรหิารไดค้าดการณว์า่

ในอนาคตกิจการจะมรีายไดล้ดลง	ซึง่สง่ผลให้ผู้ลงทนุ

ลดการลงทุนลง	ทำาให้ผู้ลงทุนทำาการขายหลักทรัพย์

บางสว่นออกไปราคาของหลกัทรัพยจ์งึปรับตัวลดลง

ตามไปด้วย	

	 โดยจากทฤษฎีที่ได้กลา่วมามคีวามคดิเห็นทีค่อ่น

ขา้งแตกต่างกัน	จึงไดท้ำาการศกึษาเพิม่เตมิในเรื่องการ

ประกาศเงินปันผลกับการเปลีย่นแปลงของราคาหลกั

ทรัพย์	ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาทั้งใน	และต่างประเทศ	

อาทิเช่น	Berezinets	el	at.	(2018),	Dasilas	el	at.	

(2008),	Felimban	el	at.	(2017),	Gordon	(1963),	

Khanal	and	Mishra	(2017),	Litner	(1962),	Wasim	

and	Basiem	(2017),	ฐาณิต	อภิเชษฐ์ โยธา	(2554),	

นนทวชัร	์อนุสรณ์พาณิช	(2548),	สนีุยนุ์ช	สมพรลาภ.	

(2549),	เอกพฒัน์	ชยัศรรีตันกุล	(2555),	อจัฉริยา	ราม

วงศ์	(2553),	อภิญญา	อารมณ์ชื่น	(2550)	โดยผลที่

ได้จากการศึกษานั้นมีทั้งการศึกษาที่สนับสนุนว่าการ

ประกาศเงินปันผลมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงไปของ

ราคาหลกัทรัพย	์และยงัไดส้รุปวา่เป็นตลาดหลกัทรัพย์

ที่มีประสิทธิภาพ	นอกจากนั้นยังมีการศึกษาที่โต้แย้ง	

โดยรายงานว่าการประกาศเงินปันผลน้ันไม่มีผลต่อ

การเปลี่ยนแปลงไปของราคาหลักทรัพย์	 และสรุป

ว่าตลาดหลักทรัพย์เป็นตลาดที่ไม่มีประสิทธิภาพ

ทฤษฎีประสิทธิภ�พตล�ด

	 Efficient	Market	Hypothesis	(EHM)	นั้น

เป็นการศึกษาของ	Fama	(1970)	โดยเชื่อว่ามูลค่า

ที่ควรเป็นของหลักทรัพย์จะเท่ากับราคาของตลาด

เสมอ	 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของราคา

หลักทรัพย์	 ณ	 เวลาใดเวลาหน่ึงจะเป็นการสะท้อน

ข้อมูล	 ข่าวสารอย่างสมบูรณ์	 โดยที่หากการตัดสิน

ใจซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนในตลาดตั้งอยู่บน

พื้นฐานของการคาดการณ์ด้วยเหตุผล	 (Rational	

Expectations)	ราคาของหลกัทรัพยจ์ะปรับตวัสงูขึน้	
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	 1.	 The	Weakly	Efficient	Market	หรือก็
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	 2.		Semi-Strong	Efficient	Market	หรือก็
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	 3.	 The	strongly	efficient	market	หรือก็
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นำาแบบจำาลองตลาดมาใช้ ในการศกึษาเชน่	Berezinets	

el	at.	(2018),	Dasilas	el	at.	(2008),	Felimban	el	

at.	(2017),	Khanal	and	Mishra	(2017),	Wasim	

and	Basiem	(2017),	ฐาณิต	อภิเชษฐ์ โยธา	(2554),	

นนทวัชร์	 อนุสรณ์พาณิช	 (2548),	 สุนีย์นุช	 สมพร

ลาภ.	(2549),	เอกพัฒน์	ชัยศรีรัตนกุล	(2555),	อัจฉ

ริยา	รามวงศ์	(2553),	อภิญญา	อารมณ์ชื่น	(2550)	

โดยถูกนำามาใช้ ในการประเมินผลตอบแทนที่คาดว่า
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และไม่สามารถคาดเดาได้

	 โดยในการทดสอบประสทิธภิาพของตลาดน้ัน	

Fama	(1970)	ไดม้กีารนำาแบบจำาลองตลาด	และ	แบบ

จำาลอง	Non	Regression	Market	Adjusted	Model	

มาเทยีบกันเพื่อใช้ ในการทดสอบความมปีระสทิธิภาพ

ของตลาด	และไดท้ำาการสรุปไวว้า่การทีจ่ะทำาการวดั

ความมปีระสทิธิภาพของตลาดน้ันตอ้งใชแ้บบจำาลองทีม่ี

ความเหมาะสม	โดยแบบจำาลองทีม่คีวามเหมาะตอ่การ

ประเมนิผลตอบแทนทีค่าดหวงัเพื่อใชว้ดัประสทิธิภาพ

ของตลาดคอื	แบบจำาลองตลาด	เมื่อเปน็เชน่น้ีแลว้ใน

การศกึษาครัง้น้ีจึงไดเ้ลอืกแบบจำาลองตลาดมาเพื่อใช้

ในการคำานวณหาอัตราผลตอบแทนที่ว่าจะได้รับจาก

หลักทรัพย์	 โดยแบบจำาลองตลาดมีการแสดงความ

สำาพันธ์ไว้ตามสมการดังนี้	(สภาบันการพัฒนาความ

รู้ตลาดทุน,	2549)
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ภ�พที่ 1	กรอบแนวคิด

แบบจ าลองตลาดมาเพื่อใช้ในการค านวณหาอัตรา
ผลตอบแทนท่ีว่าจะไดรั้บจากหลกัทรัพย ์โดยแบบจ าลอง
ตลาดมีการแสดงความสมัพนัธ์ไวต้ามสมการดงัน้ี (สถาบนั
การพฒันาความรู้ตลาดทุน, 2549) 

𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖 =  𝛼𝛼𝑖𝑖 +  𝛽𝛽𝑖𝑖𝑅𝑅𝑚𝑚𝑖𝑖  

โดยท่ีก าหนดให ้

Rit = อตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงจาก
หลกัทรัพย ์i ในวนัท่ี t 

αi = ค่าอลัฟ่าของหลกัทรัพย ์i 

βi = ค่าเบตา้ของหลกัทรัพย ์i 

Rmt = อตัราผลตอบแทนท่ีไดจ้ากตลาด
หลกัทรัพย ์ในวนัท่ี t

กรอบแนวคิด 

 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิด

การศึกษาเร่ือง ผลกระทบจากการประกาศเงินปัน
ผลต่อการเปล่ียนแปลงของราคาของหลกัทรัพยก์รณีศึกษา 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ไดน้ าแนวคิด และทฤษฎี
ท่ีเก่ียวขอ้งมาก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการท าการศึกษา
ดงัเช่นในภาพท่ี 1 

โดยกรอบแนวคิดในการศึกษาคร้ังน้ี มีการศึกษา
ถึงตวัแปรอิสระ (Independent Variable) ท่ีเป็นเหตุการณ์
ส าคัญ ท่ีจะส่งผลกระทบต่อตัวแปรตาม  (Dependent 
Variable) ซ่ึงการศึกษาในคร้ังน้ีมีตัวแปรอิสระ คือ การ
ประกาศจ่ายเงินปันผลของบริษทัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย (X) ซ่ึงมีอิทธิผลต่อตวัแปรตาม คือ ราคาของ
หลกัทรัพยข์องบริษทัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
(Y) 

สมมติฐานการศึกษา 

 เ พ่ือศึกษาดู ถึงผลกระทบท่ี เ กิด ข้ึนจากการ
ประกาศเงินปันผลต่อการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพย์
ท่ี เกิดข้ึนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ท าให้
สามารถท่ีจะดูได้จากผลตอบแทนผิดปกติท่ีจะเกิดข้ึน
ในช่วงเหตุการณ์การประกาศเงินปันผล โดยมีสมมติฐาน
ท่ีว่าการจ่ายเงินปันผลไม่ท าให้มีการเกิดผลตอบแทน
ผิดปกติเกิดข้ึน โดยแบ่งตามกลุ่มท่ีศึกษาไดด้งัน้ี 

สมมตฐิานที ่1  

ผลกระทบท่ีจะเกิดจากการประกาศเงินปันผลต่อ
การเปล่ียนแปลงของราคาหลักทรัพย์ท่ีเกิดข้ึนในตลาด

แบบจ าลองตลาดมาเพื่อใช้ในการค านวณหาอัตรา
ผลตอบแทนท่ีว่าจะไดรั้บจากหลกัทรัพย ์โดยแบบจ าลอง
ตลาดมีการแสดงความสมัพนัธ์ไวต้ามสมการดงัน้ี (สถาบนั
การพฒันาความรู้ตลาดทุน, 2549) 
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ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ไดน้ าแนวคิด และทฤษฎี
ท่ีเก่ียวขอ้งมาก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการท าการศึกษา
ดงัเช่นในภาพท่ี 1 

โดยกรอบแนวคิดในการศึกษาคร้ังน้ี มีการศึกษา
ถึงตวัแปรอิสระ (Independent Variable) ท่ีเป็นเหตุการณ์
ส าคัญ ท่ีจะส่งผลกระทบต่อตัวแปรตาม  (Dependent 
Variable) ซ่ึงการศึกษาในคร้ังน้ีมีตัวแปรอิสระ คือ การ
ประกาศจ่ายเงินปันผลของบริษทัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย (X) ซ่ึงมีอิทธิผลต่อตวัแปรตาม คือ ราคาของ
หลกัทรัพยข์องบริษทัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
(Y) 

สมมติฐานการศึกษา 

 เ พ่ือศึกษาดูถึงผลกระทบท่ี เ กิด ข้ึนจากการ
ประกาศเงินปันผลต่อการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพย์
ท่ี เกิดข้ึนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ท าให้
สามารถท่ีจะดูได้จากผลตอบแทนผิดปกติท่ีจะเกิดข้ึน
ในช่วงเหตุการณ์การประกาศเงินปันผล โดยมีสมมติฐาน
ท่ีว่าการจ่ายเงินปันผลไม่ท าให้มีการเกิดผลตอบแทน
ผิดปกติเกิดข้ึน โดยแบ่งตามกลุ่มท่ีศึกษาไดด้งัน้ี 

สมมตฐิานที ่1  

ผลกระทบท่ีจะเกิดจากการประกาศเงินปันผลต่อ
การเปล่ียนแปลงของราคาหลักทรัพย์ท่ีเกิดข้ึนในตลาด

แบบจ าลองตลาดมาเพื่อใช้ในการค านวณหาอัตรา
ผลตอบแทนท่ีว่าจะไดรั้บจากหลกัทรัพย ์โดยแบบจ าลอง
ตลาดมีการแสดงความสมัพนัธ์ไวต้ามสมการดงัน้ี (สถาบนั
การพฒันาความรู้ตลาดทุน, 2549) 

𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖 =  𝛼𝛼𝑖𝑖 +  𝛽𝛽𝑖𝑖𝑅𝑅𝑚𝑚𝑖𝑖  

โดยท่ีก าหนดให ้

Rit = อตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงจาก
หลกัทรัพย ์i ในวนัท่ี t 

αi = ค่าอลัฟ่าของหลกัทรัพย ์i 

βi = ค่าเบตา้ของหลกัทรัพย ์i 

Rmt = อตัราผลตอบแทนท่ีไดจ้ากตลาด
หลกัทรัพย ์ในวนัท่ี t

กรอบแนวคิด 

 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิด

การศึกษาเร่ือง ผลกระทบจากการประกาศเงินปัน
ผลต่อการเปล่ียนแปลงของราคาของหลกัทรัพยก์รณีศึกษา 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ไดน้ าแนวคิด และทฤษฎี
ท่ีเก่ียวขอ้งมาก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการท าการศึกษา
ดงัเช่นในภาพท่ี 1 

โดยกรอบแนวคิดในการศึกษาคร้ังน้ี มีการศึกษา
ถึงตวัแปรอิสระ (Independent Variable) ท่ีเป็นเหตุการณ์
ส าคัญ ท่ีจะส่งผลกระทบต่อตัวแปรตาม  (Dependent 
Variable) ซ่ึงการศึกษาในคร้ังน้ีมีตัวแปรอิสระ คือ การ
ประกาศจ่ายเงินปันผลของบริษทัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย (X) ซ่ึงมีอิทธิผลต่อตวัแปรตาม คือ ราคาของ
หลกัทรัพยข์องบริษทัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
(Y) 

สมมติฐานการศึกษา 

 เ พ่ือศึกษาดู ถึงผลกระทบท่ี เ กิด ข้ึนจากการ
ประกาศเงินปันผลต่อการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพย์
ท่ี เกิดข้ึนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ท าให้
สามารถท่ีจะดูได้จากผลตอบแทนผิดปกติท่ีจะเกิดข้ึน
ในช่วงเหตุการณ์การประกาศเงินปันผล โดยมีสมมติฐาน
ท่ีว่าการจ่ายเงินปันผลไม่ท าให้มีการเกิดผลตอบแทน
ผิดปกติเกิดข้ึน โดยแบ่งตามกลุ่มท่ีศึกษาไดด้งัน้ี 

สมมตฐิานที ่1  

ผลกระทบท่ีจะเกิดจากการประกาศเงินปันผลต่อ
การเปล่ียนแปลงของราคาหลักทรัพย์ท่ีเกิดข้ึนในตลาด

แบบจ าลองตลาดมาเพื่อใช้ในการค านวณหาอัตรา
ผลตอบแทนท่ีว่าจะไดรั้บจากหลกัทรัพย ์โดยแบบจ าลอง
ตลาดมีการแสดงความสมัพนัธ์ไวต้ามสมการดงัน้ี (สถาบนั
การพฒันาความรู้ตลาดทุน, 2549) 

𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖 =  𝛼𝛼𝑖𝑖 +  𝛽𝛽𝑖𝑖𝑅𝑅𝑚𝑚𝑖𝑖  

โดยท่ีก าหนดให ้

Rit = อตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงจาก
หลกัทรัพย ์i ในวนัท่ี t 

αi = ค่าอลัฟ่าของหลกัทรัพย ์i 

βi = ค่าเบตา้ของหลกัทรัพย ์i 

Rmt = อตัราผลตอบแทนท่ีไดจ้ากตลาด
หลกัทรัพย ์ในวนัท่ี t

กรอบแนวคิด 

 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิด

การศึกษาเร่ือง ผลกระทบจากการประกาศเงินปัน
ผลต่อการเปล่ียนแปลงของราคาของหลกัทรัพยก์รณีศึกษา 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ไดน้ าแนวคิด และทฤษฎี
ท่ีเก่ียวขอ้งมาก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการท าการศึกษา
ดงัเช่นในภาพท่ี 1 

โดยกรอบแนวคิดในการศึกษาคร้ังน้ี มีการศึกษา
ถึงตวัแปรอิสระ (Independent Variable) ท่ีเป็นเหตุการณ์
ส าคัญ ท่ีจะส่งผลกระทบต่อตัวแปรตาม  (Dependent 
Variable) ซ่ึงการศึกษาในคร้ังน้ีมีตัวแปรอิสระ คือ การ
ประกาศจ่ายเงินปันผลของบริษทัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย (X) ซ่ึงมีอิทธิผลต่อตวัแปรตาม คือ ราคาของ
หลกัทรัพยข์องบริษทัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
(Y) 

สมมติฐานการศึกษา 

 เ พ่ือศึกษาดู ถึงผลกระทบท่ี เ กิด ข้ึนจากการ
ประกาศเงินปันผลต่อการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพย์
ท่ี เกิดข้ึนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ท าให้
สามารถท่ีจะดูได้จากผลตอบแทนผิดปกติท่ีจะเกิดข้ึน
ในช่วงเหตุการณ์การประกาศเงินปันผล โดยมีสมมติฐาน
ท่ีว่าการจ่ายเงินปันผลไม่ท าให้มีการเกิดผลตอบแทน
ผิดปกติเกิดข้ึน โดยแบ่งตามกลุ่มท่ีศึกษาไดด้งัน้ี 

สมมตฐิานที ่1  

ผลกระทบท่ีจะเกิดจากการประกาศเงินปันผลต่อ
การเปล่ียนแปลงของราคาหลักทรัพย์ท่ีเกิดข้ึนในตลาด

	 การศึกษาเรื่อง	 ผลกระทบจากการประกาศ

เงินปันผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาของหลัก

ทรัพย์กรณีศึกษา	 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	

ได้นำาแนวคิด	 และทฤษฎีที่เก่ียวข้องมากำาหนดเป็น

กรอบแนวคิดในการทำาการศึกษาดังเช่นในภาพที่	1

	 โดยกรอบแนวคิดในการศึกษาคร้ังน้ี	 มีการ

ศึกษาถึงตัวแปรอิสระ	 (Independent	 Variable)	

ที่เป็นเหตุการณ์สำาคัญที่จะส่งผลกระทบต่อตัวแปร

ตาม	(Dependent	Variable)	ซึ่งการศึกษาในครั้งนี้

มีตัวแปรอิสระ	 คือ	 การประกาศจ่ายเงินปันผลของ

บริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	(X)	ซึ่งมี

อิทธิผลต่อตัวแปรตาม	คือ	ราคาของหลักทรัพย์ของ

บริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	(Y)

สมมติฐ�นก�รศึกษ�

 เพื่อศึกษาดูถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ

ประกาศเงินปนัผลต่อการเปลีย่นแปลงของราคาหลกั

ทรัพย์ที่เกิดขึ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	

ทำาให้สามารถที่จะดูได้จากผลตอบแทนผิดปกติที่จะ

เกิดขึ้นในช่วงเหตุการณ์การประกาศเงินปันผล	 โดย

มีสมมติฐานที่ว่าการจ่ายเงินปันผลไม่ทำาให้มีการเกิด

ผลตอบแทนผิดปกติเกิดขึน้	โดยแบง่ตามกลุม่ทีศ่กึษา

ได้ดังนี้

สมมติฐ�นที่ 1 

	 ผลกระทบทีจ่ะเกิดจากการประกาศเงินปันผล

ต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ที่เกิดขึ้นใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 ในกลุ่ม	 SET100	

ไม่มีผลตอบแทนผิดปกติเฉลี่ยสะสมเกิดขึ้น

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ในกลุ่ม  SET100  ไม่ มี
ผลตอบแทนผิดปกติเฉล่ียสะสมเกิดข้ึน 
 H0 : CARช่วงเกิดเหตุการณ์  = 0 

 H1 : CARช่วงเกิดเหตุการณ์ ≠ 0. 

สมมตฐิานที ่2  

ผลกระทบท่ีจะเกิดจากการประกาศเงินปันผลต่อ
การเปล่ียนแปลงของราคาหลักทรัพย์ท่ีเกิดข้ึนในตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประ เทศไทย  ในกลุ่ม  SETHD ไม่ มี
ผลตอบแทนผิดปกติเฉล่ียสะสมเกิดข้ึน 
 H0 : CARช่วงเกิดเหตุการณ์ = 0 

 H1 : CARช่วงเกิดเหตุการณ์ ≠ 0 

วธีิการศึกษา 

ในการตรวจสอบผลกระทบจากการประกาศเงิน
ปันผลต่อราคาการซ้ือขายหลักทรัพย์กรณีศึกษา ตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จากทฤษฎีประสิทธิภาพตลาด 
ในตลาดท่ีมีประสิทธิภาพระดับปานกลาง (Semi-Strong 
Efficient Market) เช่ือวา่ราคาของหลกัทรัพยใ์นปัจจุบนั จะ
เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วเม่ือมีขอ้มูลใหม่ท่ีถูกเปิดเผย
ออกมาสู่สาธารณะเป็นคร้ังแรก จึงไดใ้ชว้ิธีการศึกษาแบบ
การศึกษาเหตุการณ์ (Event Study Methodology) เพื่อดูการ
ตอบสนองการเปล่ียนแปลงของราคาซ้ือขายหลกัทรัพยต์่อ
การประกาศเงินปันผล โดยท่ีในการท าการศึกษาคร้ังน้ีผู ้
ศึกษาไดใ้ชข้อ้มูลแบบทุติยภูมิ (Secondary data) โดยเป็น
การรวบรวม ขอ้มูลราคาปิดของหลกัทรัพยร์ายวนั ดัชนี
ราคาตลาดหลกัทรัพยร์ายวนั และข่าวสารในการประกาศ
จ่ายเงินปันผล ตั้งแต่ปี 2558 – 2561 โดยรวบรวมขอ้มูลจาก
เวบ็ไซตต์ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (www.set.or.th) 
และเว็บไซต์บริการระบบข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ฉบับ
ออนไลน์ (www.setsmart.com) 

 โดยท่ีประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ัง น้ี คือ 
หลกัทรัพย ์ท่ีอยูใ่นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ
ต้อง เ ป็นหลักทรัพย์ท่ี มีข้อ มูลการ ซ้ือขาย  ในช่วง ท่ี
ท าการศึกษาครบถ้วน รวมถึงมีการจ่ายเงินปันผลอย่าง
ต่อเน่ือง เม่ือท าการคดัเลือกหลกัทรัพยท่ี์ผ่านเกณฑข์า้งตน้
แลว้ จึงท าการคดัเลือกลุ่มตวัอยา่งโดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม 
คือ 1. หลกัทรัพยท่ี์อยูใ่นกลุ่ม SET100 2.หลกัทรัพยท่ี์อยูใ่น
กลุ่ม SETHD โดยเกณฑ์ดงักล่าวแบ่งเป็น SET100 คือคดั
เ อ าหลักท รั พ ย์ ท่ี มี มู ล ค่ า ต าม ร า ค าตล าด  (Market 
Capitalization) และสภาพคล่องในการซ้ือขายสูงท่ีสูง 100 
อนัดบัแรกในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย SET HD 
คือการคดัเอาหลกัทรัพยท่ี์มีการจ่ายเงินปันผลต่อเน่ือง 3 ปี 
และอยู่ในเกณฑ์ท่ีมีการจ่ายเงินปันผลดีท่ี คือการท่ีมีการ
จ่ายปันผลสูง และต่อเน่ืองอยา่งสม ่าเสมอ 30 อนัดบัแรกใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยเกณฑ์ตวัอย่างทั้ ง
สองตวันั้นจะถูกจดักลุ่มโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย 

 ในการ ศึกษาค ร้ั ง น้ี ได้ท าก ารก าหนดช่วง
ระยะเวลาท่ีท าการศึกษาโดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ 1. ช่วง
ท่ีเกิดเหตุการณ์ (Event Period) 2. ช่วงประมาณการณ์  
(Estimation Period) โดยก าหนดช่วงท่ีเกิดเหตุการณ์เป็น
ช่วงก่อนและหลงัวนัเกิดเหตุการณ์ 20 วนั (-20,20) รวม
ทั้งหมด 41 วนั และก าหนดช่วงประมาณการณ์เป็นช่วง 60 
วนัก่อนช่วงท่ีเกิดเหตุการณ์ (-80,-21) รวมทั้งหมด 60วนั 
และมีการก าหนดวนัท่ีเกิดเหตุการณ์ (Event Date) คือวนัท่ี
มีการข้ึนเคร่ืองหมาย XD เพื่อน าไปใช้ในการค านวณหา
ผลตอบแทนตามแบบจ าลองตลาด (Market Model) 

 ในการศึกษาผลตอบแทนผิดปกติจากหลกัทรัพย ์
ซ่ึงเป็นหลกัทรัพยท่ี์มีการจดทะเบียนอยูใ่นตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย ดงันั้นจึงไดใ้ชด้ชันีราคาตลาดหลกัทรัพย์
จากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มาท าการค านวณ

สมมติฐ�นที่ 2 

	 ผลกระทบทีจ่ะเกิดจากการประกาศเงินปันผล

ต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ที่เกิดขึ้นใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 ในกลุ่ม	 SETHD	

ไม่มีผลตอบแทนผิดปกติเฉลี่ยสะสมเกิดขึ้น

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ในกลุ่ม  SET100  ไม่ มี
ผลตอบแทนผิดปกติเฉล่ียสะสมเกิดข้ึน 
 H0 : CARช่วงเกิดเหตุการณ์  = 0 

 H1 : CARช่วงเกิดเหตุการณ์ ≠ 0. 

สมมตฐิานที ่2  

ผลกระทบท่ีจะเกิดจากการประกาศเงินปันผลต่อ
การเปล่ียนแปลงของราคาหลักทรัพย์ท่ีเกิดข้ึนในตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประ เทศไทย  ในกลุ่ม  SETHD ไม่ มี
ผลตอบแทนผิดปกติเฉล่ียสะสมเกิดข้ึน 
 H0 : CARช่วงเกิดเหตุการณ์ = 0 

 H1 : CARช่วงเกิดเหตุการณ์ ≠ 0 

วธีิการศึกษา 

ในการตรวจสอบผลกระทบจากการประกาศเงิน
ปันผลต่อราคาการซ้ือขายหลักทรัพย์กรณีศึกษา ตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จากทฤษฎีประสิทธิภาพตลาด 
ในตลาดท่ีมีประสิทธิภาพระดับปานกลาง (Semi-Strong 
Efficient Market) เช่ือวา่ราคาของหลกัทรัพยใ์นปัจจุบนั จะ
เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วเม่ือมีขอ้มูลใหม่ท่ีถูกเปิดเผย
ออกมาสู่สาธารณะเป็นคร้ังแรก จึงไดใ้ชว้ิธีการศึกษาแบบ
การศึกษาเหตุการณ์ (Event Study Methodology) เพื่อดูการ
ตอบสนองการเปล่ียนแปลงของราคาซ้ือขายหลกัทรัพยต์่อ
การประกาศเงินปันผล โดยท่ีในการท าการศึกษาคร้ังน้ีผู ้
ศึกษาไดใ้ชข้อ้มูลแบบทุติยภูมิ (Secondary data) โดยเป็น
การรวบรวม ขอ้มูลราคาปิดของหลกัทรัพยร์ายวนั ดัชนี
ราคาตลาดหลกัทรัพยร์ายวนั และข่าวสารในการประกาศ
จ่ายเงินปันผล ตั้งแต่ปี 2558 – 2561 โดยรวบรวมขอ้มูลจาก
เวบ็ไซตต์ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (www.set.or.th) 
และเว็บไซต์บริการระบบข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ฉบับ
ออนไลน์ (www.setsmart.com) 

 โดยท่ีประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ัง น้ี คือ 
หลกัทรัพย ์ท่ีอยูใ่นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ
ต้อง เ ป็นหลักทรัพย์ท่ี มีข้อ มูลการ ซ้ือขาย  ในช่วง ท่ี
ท าการศึกษาครบถ้วน รวมถึงมีการจ่ายเงินปันผลอย่าง
ต่อเน่ือง เม่ือท าการคดัเลือกหลกัทรัพยท่ี์ผ่านเกณฑข์า้งตน้
แลว้ จึงท าการคดัเลือกลุ่มตวัอยา่งโดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม 
คือ 1. หลกัทรัพยท่ี์อยูใ่นกลุ่ม SET100 2.หลกัทรัพยท่ี์อยูใ่น
กลุ่ม SETHD โดยเกณฑ์ดงักล่าวแบ่งเป็น SET100 คือคดั
เ อ าหลักท รั พ ย์ ท่ี มี มู ล ค่ า ต าม ร า ค าตล าด  (Market 
Capitalization) และสภาพคล่องในการซ้ือขายสูงท่ีสูง 100 
อนัดบัแรกในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย SET HD 
คือการคดัเอาหลกัทรัพยท่ี์มีการจ่ายเงินปันผลต่อเน่ือง 3 ปี 
และอยู่ในเกณฑ์ท่ีมีการจ่ายเงินปันผลดีท่ี คือการท่ีมีการ
จ่ายปันผลสูง และต่อเน่ืองอยา่งสม ่าเสมอ 30 อนัดบัแรกใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยเกณฑ์ตวัอย่างทั้ ง
สองตวันั้นจะถูกจดักลุ่มโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย 

 ในการ ศึกษาค ร้ั ง น้ี ได้ท าก ารก าหนดช่วง
ระยะเวลาท่ีท าการศึกษาโดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ 1. ช่วง
ท่ีเกิดเหตุการณ์ (Event Period) 2. ช่วงประมาณการณ์  
(Estimation Period) โดยก าหนดช่วงท่ีเกิดเหตุการณ์เป็น
ช่วงก่อนและหลงัวนัเกิดเหตุการณ์ 20 วนั (-20,20) รวม
ทั้งหมด 41 วนั และก าหนดช่วงประมาณการณ์เป็นช่วง 60 
วนัก่อนช่วงท่ีเกิดเหตุการณ์ (-80,-21) รวมทั้งหมด 60วนั 
และมีการก าหนดวนัท่ีเกิดเหตุการณ์ (Event Date) คือวนัท่ี
มีการข้ึนเคร่ืองหมาย XD เพื่อน าไปใช้ในการค านวณหา
ผลตอบแทนตามแบบจ าลองตลาด (Market Model) 

 ในการศึกษาผลตอบแทนผิดปกติจากหลกัทรัพย ์
ซ่ึงเป็นหลกัทรัพยท่ี์มีการจดทะเบียนอยูใ่นตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย ดงันั้นจึงไดใ้ชด้ชันีราคาตลาดหลกัทรัพย์
จากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มาท าการค านวณ



วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์

ปีที่ 14 ฉบับที่ 20 มกราคม - มิถุนายน 2563

22

วิธีก�รศึกษ�

 ในการตรวจสอบผลกระทบจากการประกาศ

เงินปันผลต่อราคาการซื้อขายหลักทรัพย์กรณี

ศึกษา	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	จากทฤษฎี

ประสิทธิภาพตลาด	 ในตลาดที่มีประสิทธิภาพระดับ

ปานกลาง	 (Semi-Strong	Efficient	Market)	 เชื่อ

ว่าราคาของหลักทรัพย์ ในปัจจุบัน	 จะเปลี่ยนแปลง

ไปอย่างรวดเร็วเมื่อมีข้อมูลใหม่ที่ถูกเปิดเผยออกมา

สู่สาธารณะเป็นครั้งแรก	 จึงได้ ใช้วิธีการศึกษาแบบ

การศึกษาเหตุการณ์	(Event	Study	Methodology)	

เพื่อดูการตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของราคาซื้อ

ขายหลักทรัพย์ต่อการประกาศเงินปันผล	 โดยที่ใน

การทำาการศกึษาคร้ังน้ีผู้ศกึษาได้ ใชข้อ้มลูแบบทตุยิภูม	ิ

(Secondary	data)	โดยเปน็การรวบรวม	ขอ้มูลราคา

ปดิของหลกัทรพัยร์ายวนั	ดชันีราคาตลาดหลกัทรพัย์

รายวัน	 และข่าวสารในการประกาศจ่ายเงินปันผล	

ต้ังแตป่	ี2558	–	2561	โดยรวบรวมขอ้มลูจากเวบ็ไซต์

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	(www.set.or.th) 

และเวบ็ไซตบ์ริการระบบขอ้มลูตลาดหลกัทรัพยฉ์บบั

ออนไลน์	(www.setsmart.com)

	 	 โดยที่ประชากรที่ใช้ ในการศึกษาครั้งน้ีคือ	

หลักทรัพย์	ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	

และต้องเป็นหลักทรัพย์ที่มีข้อมูลการซื้อขาย	ในช่วง

ที่ทำาการศึกษาครบถ้วน	 รวมถึงมีการจ่ายเงินปันผล

อย่างต่อเนื่อง	 เมื่อทำาการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่ผ่าน

เกณฑข์้างตน้แล้ว	จึงทำาการคดัเลอืกลุม่ตวัอย่างโดย

แบ่งออกเป็น	2	กลุ่ม	คือ	1.	หลักทรัพย์ที่อยู่ในกลุ่ม	

SET100	 2.	 หลักทรัพย์ที่อยู่ในกลุ่ม	 SETHD	 โดย

เกณฑด์งักลา่วแบง่เปน็	SET100	คอืคดัเอาหลกัทรพัย์

ที่มีมูลค่าตามราคาตลาด	(Market	Capitalization)	

และสภาพคลอ่งในการซือ้ขายสงูทีส่งู	100	อนัดบัแรก

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 SET	 HD	 คือ

การคัดเอาหลักทรัพย์ที่มีการจ่ายเงินปันผลต่อเนื่อง	

3	 ปี	 และอยู่ ในเกณฑ์ที่มีการจ่ายเงินปันผลดีที่	

ผลตอบแทนจากตลาดหลกัทรัพยใ์นช่วงประมาณการณ์
(Estimation Period) ดงัสมการต่อไปน้ี (เอกพฒัน์  ชยัศรีรัต
นกลุ, 2555) 

𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚 =  𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡−𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡−1
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡−1

  (1) 

โดยท่ีก าหนดให ้

Rmt =  อตัราผลตอบแทนท่ีไดจ้ากตลาด
หลกัทรัพย ์SET ในวนัท่ี t 

SETt = ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพย ์SET ใน
วนัท่ี t 

SETt-1 = ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพย ์SET ใน
วนัท่ี t-1  

 หลงัจากนั้นท าการค านวณหาผลตอบแทนจริง
ของหลักทรัพย์ท่ีน ามาท าการศึกษา โดยจะสามารถหา
ผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงของหลกัทรัพย ์ไดจ้ากการใชร้าคาปิด
รายวนัของหลกัทรัพยท่ี์น ามาศึกษา ซ่ึงสามารถค านวณได้
จากสมการผลตอบแทนปกติ ดงัต่อไปน้ี (เอกพฒัน์  ชยัศรี
รัตนกลุ, 2555) 

𝑅𝑅𝑖𝑖𝑚𝑚 =  𝑃𝑃𝑖𝑖𝑡𝑡−𝑃𝑃𝑖𝑖𝑡𝑡−1
𝑃𝑃𝑖𝑖𝑡𝑡−1

  (2) 

โดยท่ีก าหนดให ้

Rit = อตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงจาก
หลกัทรัพย ์i ในวนัท่ี t 

Pit = ราคาปิดของหลกัทรัพย ์i ในวนัท่ี t 

Pit-1 = ราคาปิดของหลกัทรัพย ์i ในวนัท่ี t-1 

 ต่อมาเม่ือค านวณหาผลตอบแทนของตลาด และ
ผลตอบแทนจริงของหลกัทรัพยท่ี์น ามาท าการศึกษาไดจ้าก
สมการท่ี (1) และ (2) แลว้ จึงจะน าค่าท่ีไดม้าแทนค่าลงใน

แบบจ าลองตลาด (Market Model) เพ่ือหาค่า α  และ β 
ในช่วงประมาณการณ์ (Estimation Period) ซ่ึงสามารถหา
ไดจ้ากสมการดงัต่อไปน้ี 

𝑅𝑅𝑖𝑖𝑚𝑚 =  𝛼𝛼𝑖𝑖 + 𝛽𝛽𝑖𝑖𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚   (3) 

โดยท่ีก าหนดให ้

Rit = อตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงจาก
หลกัทรัพย ์i ในวนัท่ี t 

αi = ค่าอลัฟ่าของหลกัทรัพย ์i 

βi = ค่าเบตา้ของหลกัทรัพย ์i 

Rmt = อัตราผลตอบแทนท่ีได้จ ากตลาด
หลกัทรัพย ์SET ในวนัท่ี t 

หลังจากท่ีท าการค านวณเพ่ือหาค่า α  และ β 
ในช่วงประมาณการณ์ไดแ้ลว้ จึงน าค่า α และ β ท่ีไดม้า
แทนค่ า เ พ่ือค านวณหาผลตอบแทนท่ีคาดหวังของ
หลักทรัพย์ท่ีน ามาศึกษาในช่วงท่ีเกิดเหตุการณ์ (Event 
Period) โดยแทนค่ าลงในสมการแบบจ าลองตลาด 
ดงัต่อไปน้ี 

𝐸𝐸(𝑅𝑅𝑖𝑖𝑚𝑚) =  𝛼𝛼𝑖𝑖 + 𝛽𝛽𝑖𝑖𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚 (4) 

โดยท่ีก าหนดให ้

E(Rit) = อตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัของ
หลกัทรัพย ์i ในวนัท่ี t (-20,20) 

αi = ค่าอลัฟ่าของหลกัทรัพย ์i 

βi = ค่าเบตา้ของหลกัทรัพย ์i 

Rmt = อตัราผลตอบแทนท่ีไดจ้ากตลาด
หลกัทรัพย ์SET ในวนัท่ี t (-20,20) 

คอืการทีม่กีารจ่ายปนัผลสงู	และตอ่เนื่องอยา่งสม่ำาเสมอ	

30	 อันดับแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	

โดยเกณฑ์ตัวอย่างทั้งสองตัวน้ันจะถูกจัดกลุ่มโดย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

	 ในการศกึษาครัง้น้ี ไดท้ำาการกำาหนดชว่งระยะ

เวลาที่ทำาการศึกษาโดยแบ่งออกเป็น	2	ช่วง	คือ	

1.	 ช่วงที่เกิดเหตุการณ์	 (Event	 Period)	 2.	 ช่วง

ประมาณการณ	์(Estimation	Period)	โดยกำาหนดชว่ง

ทีเ่กิดเหตกุารณเ์ปน็ชว่งก่อนและหลงัวนัเกิดเหตกุารณ	์

20	 วัน	 (-20,20)	 รวมทั้งหมด	 41	 วัน	 และกำาหนด

ช่วงประมาณการณ์เป็นช่วง	 60	 วันก่อนช่วงที่เกิด

เหตุการณ์	(-80,-21)	รวมทั้งหมด	60	วัน	และมีการ

กำาหนดวันที่เกิดเหตุการณ์	(Event	Date)	คือวันที่มี

การขึน้เครื่องหมาย	XD	เพื่อนำาไปใช้ ในการคำานวณหา

ผลตอบแทนตามแบบจำาลองตลาด	(Market	Model)

	 ในการศึกษาผลตอบแทนผิดปกติจากหลัก

ทรัพย์	 ซึ่งเป็นหลักทรัพย์ที่มีการจดทะเบียนอยู่ใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 ดังน้ันจึงได้ ใช้

ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์จากตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย	มาทำาการคำานวณผลตอบแทนจาก

ตลาดหลักทรัพย์ในช่วงประมาณการณ์(Estimation	

Period)	ดังสมการต่อไปนี้	(เอกพัฒน์		ชัยศรีรัตนกุล,	

2555)



23วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์

ปีที่ 14 ฉบับที่ 20 มกราคม - มิถุนายน 2563 

 หลงัจากน้ันทำาการคำานวณหาผลตอบแทนจรงิ

ของหลักทรัพย์ที่นำามาทำาการศึกษา	 โดยจะสามารถ

หาผลตอบแทนที่แท้จริงของหลักทรัพย์	 ได้จากการ

ใช้ราคาปิดรายวันของหลักทรัพย์ที่นำามาศึกษา	 ซึ่ง

สามารถคำานวณได้จากสมการผลตอบแทนปกติ	

ดังต่อไปนี้	(เอกพัฒน์		ชัยศรีรัตนกุล,	2555)

	 ต่อมาเมื่อคำานวณหาผลตอบแทนของตลาด	

และผลตอบแทนจริงของหลักทรัพย์ที่นำามาทำาการ

ศึกษาได้จากสมการที่	 (1)	 และ	 (2)	 แล้ว	 จึงจะนำา

ค่าที่ ได้มาแทนค่าลงในแบบจำาลองตลาด	 (Market	

Model)	เพื่อหาค่า	α	และ	β	ในช่วงประมาณการณ์	
(Estimation	 Period)	 ซึ่งสามารถหาได้จากสมการ

ดังต่อไปนี้	

ผลตอบแทนจากตลาดหลกัทรัพยใ์นช่วงประมาณการณ์
(Estimation Period) ดงัสมการต่อไปน้ี (เอกพฒัน์  ชยัศรีรัต
นกลุ, 2555) 

𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚 =  𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡−𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡−1
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡−1

  (1) 

โดยท่ีก าหนดให ้

Rmt =  อตัราผลตอบแทนท่ีไดจ้ากตลาด
หลกัทรัพย ์SET ในวนัท่ี t 

SETt = ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพย ์SET ใน
วนัท่ี t 

SETt-1 = ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพย ์SET ใน
วนัท่ี t-1  

 หลงัจากนั้นท าการค านวณหาผลตอบแทนจริง
ของหลักทรัพย์ท่ีน ามาท าการศึกษา โดยจะสามารถหา
ผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงของหลกัทรัพย ์ไดจ้ากการใชร้าคาปิด
รายวนัของหลกัทรัพยท่ี์น ามาศึกษา ซ่ึงสามารถค านวณได้
จากสมการผลตอบแทนปกติ ดงัต่อไปน้ี (เอกพฒัน์  ชยัศรี
รัตนกลุ, 2555) 

𝑅𝑅𝑖𝑖𝑚𝑚 =  𝑃𝑃𝑖𝑖𝑡𝑡−𝑃𝑃𝑖𝑖𝑡𝑡−1
𝑃𝑃𝑖𝑖𝑡𝑡−1

  (2) 

โดยท่ีก าหนดให ้

Rit = อตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงจาก
หลกัทรัพย ์i ในวนัท่ี t 

Pit = ราคาปิดของหลกัทรัพย ์i ในวนัท่ี t 

Pit-1 = ราคาปิดของหลกัทรัพย ์i ในวนัท่ี t-1 

 ต่อมาเม่ือค านวณหาผลตอบแทนของตลาด และ
ผลตอบแทนจริงของหลกัทรัพยท่ี์น ามาท าการศึกษาไดจ้าก
สมการท่ี (1) และ (2) แลว้ จึงจะน าค่าท่ีไดม้าแทนค่าลงใน

แบบจ าลองตลาด (Market Model) เพ่ือหาค่า α  และ β 
ในช่วงประมาณการณ์ (Estimation Period) ซ่ึงสามารถหา
ไดจ้ากสมการดงัต่อไปน้ี 

𝑅𝑅𝑖𝑖𝑚𝑚 =  𝛼𝛼𝑖𝑖 + 𝛽𝛽𝑖𝑖𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚   (3) 

โดยท่ีก าหนดให ้

Rit = อตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงจาก
หลกัทรัพย ์i ในวนัท่ี t 

αi = ค่าอลัฟ่าของหลกัทรัพย ์i 

βi = ค่าเบตา้ของหลกัทรัพย ์i 

Rmt = อัตราผลตอบแทนท่ีได้จ ากตลาด
หลกัทรัพย ์SET ในวนัท่ี t 

หลังจากท่ีท าการค านวณเพ่ือหาค่า α  และ β 
ในช่วงประมาณการณ์ไดแ้ลว้ จึงน าค่า α และ β ท่ีไดม้า
แทนค่ า เ พ่ือค านวณหาผลตอบแทนท่ีคาดหวังของ
หลักทรัพย์ท่ีน ามาศึกษาในช่วงท่ีเกิดเหตุการณ์ (Event 
Period) โดยแทนค่ าลงในสมการแบบจ าลองตลาด 
ดงัต่อไปน้ี 

𝐸𝐸(𝑅𝑅𝑖𝑖𝑚𝑚) =  𝛼𝛼𝑖𝑖 + 𝛽𝛽𝑖𝑖𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚 (4) 

โดยท่ีก าหนดให ้

E(Rit) = อตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัของ
หลกัทรัพย ์i ในวนัท่ี t (-20,20) 

αi = ค่าอลัฟ่าของหลกัทรัพย ์i 

βi = ค่าเบตา้ของหลกัทรัพย ์i 

Rmt = อตัราผลตอบแทนท่ีไดจ้ากตลาด
หลกัทรัพย ์SET ในวนัท่ี t (-20,20) 

	 หลังจากที่ทำาการคำานวณเพื่อหาค่า	α	 และ	
β	ในช่วงประมาณการณ์ได้แล้ว	จึงนำาค่า	α	และ	β 

ที่ได้มาแทนค่าเพื่อคำานวณหาผลตอบแทนที่คาดหวัง

ของหลักทรัพย์ที่นำามาศึกษาในช่วงที่เกิดเหตุการณ์	

(Event	Period)	โดยแทนคา่ลงในสมการแบบจำาลอง

ตลาด	ดังต่อไปนี้	

ผลตอบแทนจากตลาดหลกัทรัพยใ์นช่วงประมาณการณ์
(Estimation Period) ดงัสมการต่อไปน้ี (เอกพฒัน์  ชยัศรีรัต
นกลุ, 2555) 

𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚 =  𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡−𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡−1
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡−1

  (1) 

โดยท่ีก าหนดให ้

Rmt =  อตัราผลตอบแทนท่ีไดจ้ากตลาด
หลกัทรัพย ์SET ในวนัท่ี t 

SETt = ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพย ์SET ใน
วนัท่ี t 

SETt-1 = ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพย ์SET ใน
วนัท่ี t-1  

 หลงัจากนั้นท าการค านวณหาผลตอบแทนจริง
ของหลักทรัพย์ท่ีน ามาท าการศึกษา โดยจะสามารถหา
ผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงของหลกัทรัพย ์ไดจ้ากการใชร้าคาปิด
รายวนัของหลกัทรัพยท่ี์น ามาศึกษา ซ่ึงสามารถค านวณได้
จากสมการผลตอบแทนปกติ ดงัต่อไปน้ี (เอกพฒัน์  ชยัศรี
รัตนกลุ, 2555) 

𝑅𝑅𝑖𝑖𝑚𝑚 =  𝑃𝑃𝑖𝑖𝑡𝑡−𝑃𝑃𝑖𝑖𝑡𝑡−1
𝑃𝑃𝑖𝑖𝑡𝑡−1

  (2) 

โดยท่ีก าหนดให ้

Rit = อตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงจาก
หลกัทรัพย ์i ในวนัท่ี t 

Pit = ราคาปิดของหลกัทรัพย ์i ในวนัท่ี t 

Pit-1 = ราคาปิดของหลกัทรัพย ์i ในวนัท่ี t-1 

 ต่อมาเม่ือค านวณหาผลตอบแทนของตลาด และ
ผลตอบแทนจริงของหลกัทรัพยท่ี์น ามาท าการศึกษาไดจ้าก
สมการท่ี (1) และ (2) แลว้ จึงจะน าค่าท่ีไดม้าแทนค่าลงใน

แบบจ าลองตลาด (Market Model) เพ่ือหาค่า α  และ β 
ในช่วงประมาณการณ์ (Estimation Period) ซ่ึงสามารถหา
ไดจ้ากสมการดงัต่อไปน้ี 

𝑅𝑅𝑖𝑖𝑚𝑚 =  𝛼𝛼𝑖𝑖 + 𝛽𝛽𝑖𝑖𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚   (3) 

โดยท่ีก าหนดให ้

Rit = อตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงจาก
หลกัทรัพย ์i ในวนัท่ี t 

αi = ค่าอลัฟ่าของหลกัทรัพย ์i 

βi = ค่าเบตา้ของหลกัทรัพย ์i 

Rmt = อัตราผลตอบแทนท่ีได้จ ากตลาด
หลกัทรัพย ์SET ในวนัท่ี t 

หลังจากท่ีท าการค านวณเพ่ือหาค่า α  และ β 
ในช่วงประมาณการณ์ไดแ้ลว้ จึงน าค่า α และ β ท่ีไดม้า
แทนค่ า เ พ่ือค านวณหาผลตอบแทนท่ีคาดหวังของ
หลักทรัพย์ท่ีน ามาศึกษาในช่วงท่ีเกิดเหตุการณ์ (Event 
Period) โดยแทนค่ าลงในสมการแบบจ าลองตลาด 
ดงัต่อไปน้ี 

𝐸𝐸(𝑅𝑅𝑖𝑖𝑚𝑚) =  𝛼𝛼𝑖𝑖 + 𝛽𝛽𝑖𝑖𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚 (4) 

โดยท่ีก าหนดให ้

E(Rit) = อตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัของ
หลกัทรัพย ์i ในวนัท่ี t (-20,20) 

αi = ค่าอลัฟ่าของหลกัทรัพย ์i 

βi = ค่าเบตา้ของหลกัทรัพย ์i 

Rmt = อตัราผลตอบแทนท่ีไดจ้ากตลาด
หลกัทรัพย ์SET ในวนัท่ี t (-20,20) 

	 เมื่อคำานวณผลตอบแทนที่คาดหวังของ

หลักทรัพย์ที่นำามาศึกษาได้จากสมการที่	 (4)	 แล้ว	

ตอ่ไปจะทำาการหาผลตอบแทนผิดปกตขิองหลกัทรพัย	์

(Abnormal	Return)	ในช่วงที่เกดิเหตุการณ์	(Event	

Period)	โดยสามารถหาได้จากผลตอบแทนที่เกิดขึ้น

จริงของหลกัทรพัย์ในชว่งทีเ่กิดเหตกุารณก์ารประกาศ

จ่ายเงินปันผลนำามาเปรียบเทียบกันกับผลตอบแทน

ที่คาดหวังของหลักทรัพย์ ในช่วงที่เกิดเหตุการณ์

การประกาศจ่ายเงินปันผล	 ซึ่งสามารถคำานวณได้

จากสมการต่อไปนี้	(เอกพัฒน์		ชัยศรีรัตนกุล,	2555)	

ผลตอบแทนจากตลาดหลกัทรัพยใ์นช่วงประมาณการณ์
(Estimation Period) ดงัสมการต่อไปน้ี (เอกพฒัน์  ชยัศรีรัต
นกลุ, 2555) 

𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚 =  𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡−𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡−1
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡−1

  (1) 

โดยท่ีก าหนดให ้

Rmt =  อตัราผลตอบแทนท่ีไดจ้ากตลาด
หลกัทรัพย ์SET ในวนัท่ี t 

SETt = ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพย ์SET ใน
วนัท่ี t 

SETt-1 = ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพย ์SET ใน
วนัท่ี t-1  

 หลงัจากนั้นท าการค านวณหาผลตอบแทนจริง
ของหลักทรัพย์ท่ีน ามาท าการศึกษา โดยจะสามารถหา
ผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงของหลกัทรัพย ์ไดจ้ากการใชร้าคาปิด
รายวนัของหลกัทรัพยท่ี์น ามาศึกษา ซ่ึงสามารถค านวณได้
จากสมการผลตอบแทนปกติ ดงัต่อไปน้ี (เอกพฒัน์  ชยัศรี
รัตนกลุ, 2555) 

𝑅𝑅𝑖𝑖𝑚𝑚 =  𝑃𝑃𝑖𝑖𝑡𝑡−𝑃𝑃𝑖𝑖𝑡𝑡−1
𝑃𝑃𝑖𝑖𝑡𝑡−1

  (2) 

โดยท่ีก าหนดให ้

Rit = อตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงจาก
หลกัทรัพย ์i ในวนัท่ี t 

Pit = ราคาปิดของหลกัทรัพย ์i ในวนัท่ี t 

Pit-1 = ราคาปิดของหลกัทรัพย ์i ในวนัท่ี t-1 

 ต่อมาเม่ือค านวณหาผลตอบแทนของตลาด และ
ผลตอบแทนจริงของหลกัทรัพยท่ี์น ามาท าการศึกษาไดจ้าก
สมการท่ี (1) และ (2) แลว้ จึงจะน าค่าท่ีไดม้าแทนค่าลงใน

แบบจ าลองตลาด (Market Model) เพ่ือหาค่า α  และ β 
ในช่วงประมาณการณ์ (Estimation Period) ซ่ึงสามารถหา
ไดจ้ากสมการดงัต่อไปน้ี 

𝑅𝑅𝑖𝑖𝑚𝑚 =  𝛼𝛼𝑖𝑖 + 𝛽𝛽𝑖𝑖𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚   (3) 

โดยท่ีก าหนดให ้

Rit = อตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงจาก
หลกัทรัพย ์i ในวนัท่ี t 

αi = ค่าอลัฟ่าของหลกัทรัพย ์i 

βi = ค่าเบตา้ของหลกัทรัพย ์i 

Rmt = อัตราผลตอบแทนท่ีได้จ ากตลาด
หลกัทรัพย ์SET ในวนัท่ี t 

หลังจากท่ีท าการค านวณเพ่ือหาค่า α  และ β 
ในช่วงประมาณการณ์ไดแ้ลว้ จึงน าค่า α และ β ท่ีไดม้า
แทนค่ า เ พ่ือค านวณหาผลตอบแทนท่ีคาดหวังของ
หลักทรัพย์ท่ีน ามาศึกษาในช่วงท่ีเกิดเหตุการณ์ (Event 
Period) โดยแทนค่ าลงในสมการแบบจ าลองตลาด 
ดงัต่อไปน้ี 

𝐸𝐸(𝑅𝑅𝑖𝑖𝑚𝑚) =  𝛼𝛼𝑖𝑖 + 𝛽𝛽𝑖𝑖𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚 (4) 

โดยท่ีก าหนดให ้

E(Rit) = อตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัของ
หลกัทรัพย ์i ในวนัท่ี t (-20,20) 

αi = ค่าอลัฟ่าของหลกัทรัพย ์i 

βi = ค่าเบตา้ของหลกัทรัพย ์i 

Rmt = อตัราผลตอบแทนท่ีไดจ้ากตลาด
หลกัทรัพย ์SET ในวนัท่ี t (-20,20) 

 เ ม่ื อ ค า นวณผลตอบแทน ท่ี ค าดหวัง ข อ ง
หลกัทรัพยท่ี์น ามาศึกษาไดจ้ากสมการท่ี (4) แลว้ ต่อไปจะ
ท าการหาผลตอบแทนผิดปกติของหลกัทรัพย ์(Abnormal 
Return) ในช่วงท่ีเกิดเหตุการณ์ (Event Period) โดยสามารถ
หาไดจ้ากผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงของหลกัทรัพยใ์นช่วงท่ี
เกิดเหตุการณ์การประกาศจ่ายเงินปันผลน ามาเปรียบเทียบ
กนักบัผลตอบแทนท่ีคาดหวงัของหลกัทรัพยใ์นช่วงท่ีเกิด
เหตุการณ์การประกาศจ่ายเงินปันผล ซ่ึงสามารถค านวณได้
จากสมการต่อไปน้ี (เอกพฒัน์  ชยัศรีรัตนกลุ, 2555) 

𝐴𝐴𝐴𝐴𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝐴𝐴𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝐸𝐸(𝐴𝐴𝑖𝑖𝑖𝑖)  (5) 

โดยท่ีก าหนดให ้

ARit = ผลตอบแทนผดิปกติของหลกัทรัพย ์i ท่ี
เกิดข้ึนในวนัท่ี t (-20,20) 

Rit = อตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงจาก
หลกัทรัพย ์i ในวนัท่ี t (-20,20) 

E(Rit) = อตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัของ
หลกัทรัพย ์i ในวนัท่ี t (-20,20) 

เพ่ือท่ีจะดูถึงผลกระทบต่อราคาท่ีเกิดข้ึนจากการ
ประกาศเงินปันผลในช่วงเวลาท่ีเกิดเหตุการณ์ จึงได้น า
อัตราผลตอบแทนผิดปกติ (Abnormal Return) ท่ีเกิดข้ึน
ในช่วงท่ีเกิดเหตุการณ์ (Event Period) มารวมกัน โดย
สามารถค านวณหาอตัราผลตอบแทนผิดปกติสะสมไดด้งั
สมการต่อไปน้ี (อภิญญา  อารมณ์ช่ืน, 2550) 

𝐶𝐶𝐴𝐴𝐴𝐴𝑖𝑖 =  ∑ 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑖𝑖   (6) 

โดยท่ีก าหนดให ้

CARi = ผลตอบแทนผดิปกติสะสมของ
หลกัทรัพย ์i 

ARi = ผลตอบแทนผดิปกติของหลกัทรัพย ์i  

 การท าการศึกษาในค ร้ัง น้ีได้ใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป เพื่อท าการทดสอบสมมติฐานโดยไดท้ าการใช้    
t-test ณ ระดับความเช่ือมั่นท่ี 95% ในการทดสอบเร่ือง 
ผลกระทบจากการประกาศเงินปันผลนั้ นมีผลต่อการ
เปล่ียนแปลงของราคาของหลกัทรัพยห์รือไม่ โดยท าการ
ทดสอบถึงผิดตอบแทนผิดปกติสะสม (CAR) ท่ีค  านวณมา
ได้จากสมการท่ี (6) ว่ามีค่าแตกต่างไปจาก 0 อย่างมี
นยัส าคญัหรือไม่ 

ผลการศึกษา 
 ในการศึกษาถึงผลกระทบจากการประกาศ
จ่ายเงินปันผลท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพย ์
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงได้ท าการเก็บ
ขอ้มูลการประกาศจ่ายเงินปันผล ของหลกัทรัพยใ์นตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในช่วงระหวา่งปี พ.ศ. 2558 – 
2561 โดยจะแสดงไดต้ามตารางต่อไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

ตารางที ่1  แสดงขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่ง 



วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์

ปีที่ 14 ฉบับที่ 20 มกราคม - มิถุนายน 2563

24

 เพื่อที่จะดูถึงผลกระทบต่อราคาที่เกิดขึ้นจาก

การประกาศเงินปนัผลในชว่งเวลาทีเ่กิดเหตกุารณ	์จึง

ไดน้ำาอตัราผลตอบแทนผิดปกต	ิ(Abnormal	Return)	

ที่เกิดขึ้นในช่วงที่เกิดเหตุการณ์	(Event	Period)	มา

รวมกัน	โดยสามารถคำานวณหาอตัราผลตอบแทนผิด

ปกตสิะสมไดด้งัสมการตอ่ไปน้ี	(อภิญญา		อารมณช์ื่น,	

2550)	

 เ ม่ื อ ค า นวณผลตอบแทน ท่ี ค าดหวัง ข อ ง
หลกัทรัพยท่ี์น ามาศึกษาไดจ้ากสมการท่ี (4) แลว้ ต่อไปจะ
ท าการหาผลตอบแทนผิดปกติของหลกัทรัพย ์(Abnormal 
Return) ในช่วงท่ีเกิดเหตุการณ์ (Event Period) โดยสามารถ
หาไดจ้ากผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงของหลกัทรัพยใ์นช่วงท่ี
เกิดเหตุการณ์การประกาศจ่ายเงินปันผลน ามาเปรียบเทียบ
กนักบัผลตอบแทนท่ีคาดหวงัของหลกัทรัพยใ์นช่วงท่ีเกิด
เหตุการณ์การประกาศจ่ายเงินปันผล ซ่ึงสามารถค านวณได้
จากสมการต่อไปน้ี (เอกพฒัน์  ชยัศรีรัตนกลุ, 2555) 

𝐴𝐴𝐴𝐴𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝐴𝐴𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝐸𝐸(𝐴𝐴𝑖𝑖𝑖𝑖)  (5) 

โดยท่ีก าหนดให ้

ARit = ผลตอบแทนผดิปกติของหลกัทรัพย ์i ท่ี
เกิดข้ึนในวนัท่ี t (-20,20) 

Rit = อตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงจาก
หลกัทรัพย ์i ในวนัท่ี t (-20,20) 

E(Rit) = อตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัของ
หลกัทรัพย ์i ในวนัท่ี t (-20,20) 

เพ่ือท่ีจะดูถึงผลกระทบต่อราคาท่ีเกิดข้ึนจากการ
ประกาศเงินปันผลในช่วงเวลาท่ีเกิดเหตุการณ์ จึงได้น า
อัตราผลตอบแทนผิดปกติ (Abnormal Return) ท่ีเกิดข้ึน
ในช่วงท่ีเกิดเหตุการณ์ (Event Period) มารวมกัน โดย
สามารถค านวณหาอตัราผลตอบแทนผิดปกติสะสมไดด้งั
สมการต่อไปน้ี (อภิญญา  อารมณ์ช่ืน, 2550) 

𝐶𝐶𝐴𝐴𝐴𝐴𝑖𝑖 =  ∑ 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑖𝑖   (6) 

โดยท่ีก าหนดให ้

CARi = ผลตอบแทนผดิปกติสะสมของ
หลกัทรัพย ์i 

ARi = ผลตอบแทนผดิปกติของหลกัทรัพย ์i  

 การท าการศึกษาในค ร้ัง น้ีได้ใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป เพื่อท าการทดสอบสมมติฐานโดยไดท้ าการใช้    
t-test ณ ระดับความเช่ือมั่นท่ี 95% ในการทดสอบเร่ือง 
ผลกระทบจากการประกาศเงินปันผลนั้ นมีผลต่อการ
เปล่ียนแปลงของราคาของหลกัทรัพยห์รือไม่ โดยท าการ
ทดสอบถึงผิดตอบแทนผิดปกติสะสม (CAR) ท่ีค  านวณมา
ได้จากสมการท่ี (6) ว่ามีค่าแตกต่างไปจาก 0 อย่างมี
นยัส าคญัหรือไม่ 

ผลการศึกษา 
 ในการศึกษาถึงผลกระทบจากการประกาศ
จ่ายเงินปันผลท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพย ์
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงได้ท าการเก็บ
ขอ้มูลการประกาศจ่ายเงินปันผล ของหลกัทรัพยใ์นตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในช่วงระหวา่งปี พ.ศ. 2558 – 
2561 โดยจะแสดงไดต้ามตารางต่อไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

ตารางที ่1  แสดงขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่ง 

 เ ม่ื อ ค า นวณผลตอบแทน ท่ี ค าดหวัง ข อ ง
หลกัทรัพยท่ี์น ามาศึกษาไดจ้ากสมการท่ี (4) แลว้ ต่อไปจะ
ท าการหาผลตอบแทนผิดปกติของหลกัทรัพย ์(Abnormal 
Return) ในช่วงท่ีเกิดเหตุการณ์ (Event Period) โดยสามารถ
หาไดจ้ากผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงของหลกัทรัพยใ์นช่วงท่ี
เกิดเหตุการณ์การประกาศจ่ายเงินปันผลน ามาเปรียบเทียบ
กนักบัผลตอบแทนท่ีคาดหวงัของหลกัทรัพยใ์นช่วงท่ีเกิด
เหตุการณ์การประกาศจ่ายเงินปันผล ซ่ึงสามารถค านวณได้
จากสมการต่อไปน้ี (เอกพฒัน์  ชยัศรีรัตนกลุ, 2555) 

𝐴𝐴𝐴𝐴𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝐴𝐴𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝐸𝐸(𝐴𝐴𝑖𝑖𝑖𝑖)  (5) 

โดยท่ีก าหนดให ้

ARit = ผลตอบแทนผดิปกติของหลกัทรัพย ์i ท่ี
เกิดข้ึนในวนัท่ี t (-20,20) 

Rit = อตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงจาก
หลกัทรัพย ์i ในวนัท่ี t (-20,20) 

E(Rit) = อตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัของ
หลกัทรัพย ์i ในวนัท่ี t (-20,20) 

เพ่ือท่ีจะดูถึงผลกระทบต่อราคาท่ีเกิดข้ึนจากการ
ประกาศเงินปันผลในช่วงเวลาท่ีเกิดเหตุการณ์ จึงได้น า
อัตราผลตอบแทนผิดปกติ (Abnormal Return) ท่ีเกิดข้ึน
ในช่วงท่ีเกิดเหตุการณ์ (Event Period) มารวมกัน โดย
สามารถค านวณหาอตัราผลตอบแทนผิดปกติสะสมไดด้งั
สมการต่อไปน้ี (อภิญญา  อารมณ์ช่ืน, 2550) 

𝐶𝐶𝐴𝐴𝐴𝐴𝑖𝑖 =  ∑ 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑖𝑖   (6) 

โดยท่ีก าหนดให ้

CARi = ผลตอบแทนผดิปกติสะสมของ
หลกัทรัพย ์i 

ARi = ผลตอบแทนผดิปกติของหลกัทรัพย ์i  

 การท าการศึกษาในค ร้ัง น้ีได้ใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป เพ่ือท าการทดสอบสมมติฐานโดยไดท้ าการใช้    
t-test ณ ระดับความเช่ือมั่นท่ี 95% ในการทดสอบเร่ือง 
ผลกระทบจากการประกาศเงินปันผลนั้ นมีผลต่อการ
เปล่ียนแปลงของราคาของหลกัทรัพยห์รือไม่ โดยท าการ
ทดสอบถึงผิดตอบแทนผิดปกติสะสม (CAR) ท่ีค  านวณมา
ได้จากสมการท่ี (6) ว่ามีค่าแตกต่างไปจาก 0 อย่างมี
นยัส าคญัหรือไม่ 

ผลการศึกษา 
 ในการศึกษาถึงผลกระทบจากการประกาศ
จ่ายเงินปันผลท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพย ์
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงได้ท าการเก็บ
ขอ้มูลการประกาศจ่ายเงินปันผล ของหลกัทรัพยใ์นตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในช่วงระหวา่งปี พ.ศ. 2558 – 
2561 โดยจะแสดงไดต้ามตารางต่อไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

ตารางที ่1  แสดงขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่ง 

ต�ร�งท่ี 1		แสดงข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง	

กลุ่มตวัอย่าง จ านวนการจ่ายเงนิปันผล ร้อยละ 
1. หลกัทรัพยใ์นกลุ่ม SET 100 247 55.88 
2. หลกัทรัพยใ์นกลุ่ม SETHD 195 44.12 

รวม 442 100 

จากตารางท่ี 1 ซ่ึงจะประกอบไปดว้ยกลุ่มตวัอยา่ง
ทั้ง 2 ตวัอยา่ง คือ 1.หลกัทรัพยท่ี์อยูใ่นกลุ่ม SET 100 และ 
2. หลกัทรัพยท่ี์อยู่ในกลุ่ม SETHD โดยเป็นหลกัทรัพยท่ี์มี
ขอ้มูลการซ้ือขาย ในช่วงท่ีท าการศึกษาครบถว้น และมีการ
จ่ายเงินปันผลอย่างต่อเน่ือง โดยหลกัทรัพยท่ี์ผ่านเกณฑ์
ขา้งตน้มีทั้งหมด 67 บริษทั รวมเป็นการประกาศจ่ายเงินปัน
ผลทั้งหมด 442 คร้ัง ซ่ึงคิดเป็น 100% ของการจ่ายเงินปัน

ผลทั้งหมด โดยท่ีหลกัทรัพยท่ี์อยูใ่นกลุ่ม SET100 มีทั้งหมด 
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 การทำาการศึกษาในครั้งน้ี ได้ ใช้ โปรแกรม

สำาเร็จรูป	เพื่อทำาการทดสอบสมมตฐิานโดยไดท้ำาการ

ใช	้t-test	ณ	ระดบัความเชื่อมัน่ที	่95%	ในการทดสอบ

เรื่อง	 ผลกระทบจากการประกาศเงินปันผลน้ันมีผล

ต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาของหลักทรัพย์หรือ

ไม่	 โดยทำาการทดสอบถึงผิดตอบแทนผิดปกติสะสม	

(CAR)	 ที่คำานวณมาได้จากสมการที่	 (6)	 ว่ามีค่า

แตกต่างไปจาก	0	อย่างมีนัยสำาคัญหรือไม่

ผลก�รศึกษ�

	 ในการศกึษาถึงผลกระทบจากการประกาศจ่าย

เงินปนัผลทีม่ตีอ่การเปลีย่นแปลงของราคาหลกัทรพัย	์

ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย	จึงไดท้ำาการเก็บ

ข้อมูลการประกาศจ่ายเงินปันผล	ของหลักทรัพย์ใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วงระหว่างปี	

พ.ศ.	2558	–	2561	โดยจะแสดงได้ตามตารางต่อไปน้ี	

	 จากตารางท่ี	1	ซ่ึงจะประกอบไปด้วยกลุ่มตัวอย่าง

ท้ัง	2	ตัวอย่าง	คือ	1.หลักทรัพย์ท่ีอยู่ในกลุ่ม	SET100	

และ	2.	หลักทรัพย์ท่ีอยู่ในกลุ่ม	SETHD	โดยเป็นหลัก

ทรัพย์ท่ีมีข้อมูลการซ้ือขาย	 ในช่วงท่ีทำาการศึกษาครบ

ถ้วน	และมีการจ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่อง	โดยหลัก

ทรัพย์ท่ีผ่านเกณฑ์ข้างต้นมีท้ังหมด	 67	 บริษัท	 รวม

เป็นการประกาศจ่ายเงินปันผลท้ังหมด	 442	 คร้ัง

ซ่ึงคิดเป็น	100%	ของการจ่ายเงินปันผลท้ังหมด	โดยท่ี

หลักทรัพย์ท่ีอยู่ในกลุ่ม	SET100	มีท้ังหมด	40	บริษัท	ซ่ึง

มีการประกาศจ่ายเงินปันผลท้ังหมด	247	คร้ัง	คิดเป็น	

55.88%	ของการประกาศจ่ายเงินปันผลท้ังหมด	และ

หลักทรัพย์ท่ีอยู่ในกลุ่ม	SETHD	มีท้ังหมด	27	บริษัท		

ซ่ึงมีการประกาศจ่ายเงินปันผลท้ังหมด	195	คร้ัง	คิด

เป็น	44.12%	ของการประกาศจ่ายเงินปันผลท้ังหมด	
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 จากตารางท่ี	 2	 จะพบว่าจากการศึกษาหลัก

ทรัพย์ท้ังหมด	40	บริษัท	ในกลุ่มหลักทรัพย์	SET100	

น้ันมีการประกาศจ่ายเงินปันผลท้ังส้ิน	 247	 คร้ัง	

โดยมีค่า	p-valueท่ีได้จากการคำานวณพบว่ามีค่าเท่ากับ	

0.482	ซ่ึงมีค่ามากกว่าระดับนัยสำาคัญ	0.05	น้ันหมายความ

ว่าในกลุ่มหลักทรัพย์	 SET100	 น้ันการประกาศจ่าย

เงินปันผลไม่ส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์	ณ	ระดับ

ความเชื่อม่ัน	95	%	ซ่ึงจากสมมติฐานท่ี	1	ทำาให้ยอมรับ	

H
0
	ท่ีบอกไว้ว่าการประกาศจ่ายเงินปันผลไม่กระทบต่อ

ราคาหลักทรัพย์	และ	ปฏิเสธ	H
1
	ท่ีบอกว่าการประกาศ

จ่ายเงินปันผลมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์

	 โดยท่ีในส่วนของผลกระทบจากการประกาศจ่าย

เงินปันผลแบบรายวันน้ัน	 จะแสดงเหตุการณ์ท่ีเกิดใน

ช่วงท่ีเกิดการประกาศจ่ายเงินปันผลโดยดูได้จากภาพ

ท่ี	2	จากรูปดังกล่าวจะแสดงให้เห็นถึงผลตอบแทนผิด

ปกติเฉล่ียรายวันในกลุ่มหลักทรัพย์	 SET100	 ท่ีเกิด

ข้ึนในช่วงท่ีเกิดเหตุการณ์การประกาศจ่ายเงินปันผล

ท้ังหมด	41	วัน	โดยจะเห็นได้ว่าผลตอบแทนผิดปกติมี

การเปล่ียนแปลงข้ึนลงอยู่ตลอดเวลา	ในช่วงแรกต้ังแต่

วันท่ี	-19	ผลตอบแทนผิดปกติมีค่าเท่ากับ	-0.0087%	

ต่อมาผลตอบแทนผิดปกติค่อยๆ	ปรับตัวเพ่ิมข้ึนจนไป

ถึงวันท่ี	-16	ซ่ึงผลตอบแทนผิดปกติเท่ากับ	0.0853%	

ต่อมาผลตอบแทนผิดปกติท่ีเกิดข้ึนจึงลดลงไปจนถึงวัน

ท่ี	-14	ณ	จุดท่ีผลตอบแทนผิดปกติเท่ากับ	-0.2758%	

ผลตอบแทนผิดปกติท่ีเกิดข้ึนจึงมีการปรับตัวเพ่ิมข้ึน

อีกคร้ัง	 ซ่ึงเพ่ิมข้ึนไปถึงในวันท่ี	 -12	 ซ่ึงผลตอบแทน

ผิดปกติท่ีเกิดข้ึนมีค่าเท่ากับ	0.1890%	หลังจากน้ันผล

ตอบแทนผิดปกติจึงปรับตัวลดลงอีกคร้ัง	จนถึงในวันท่ี	

-10	ซ่ึงมีผลตอบแทนผิดปกติเท่ากับ	-0.1616%	ต่อมา

ผลตอบแทนผิดปกติมีการปรับตัวสูงข้ึนและลดลงอีก

คร้ังข้ึนอีกจนไปมีค่าผลตอบแทนผิดปกติสูงท่ีสุดในถึง

วันท่ี	-4	ซ่ึงผลตอบแทนผิดปกติมีค่าเท่ากับ	0.3902%	

หลังจากน้ันผลตอบแทนผิดปกติจึงลดลงอีกคร้ัง	และลด

ลงถึงจุดท่ีต่ำาท่ีสุดในวันท่ี	0	หรือก็คือวันท่ีเกิดเหตุการณ์

การประกาศจ่ายเงินปันผล	 ซ่ึงมีค่าผลตอบแทนผิด

ปกติเท่ากับ	-1.0773%	ต่อมาในวันหลังเกิดเหตุการณ์

หรือในวันท่ี	 1	 ผลตอบแทนผิดปกติปรับตัวสูงข้ึนซ่ึง

มีค่าเท่ากับ	 -0.0372%	 และมีการปรับตัวเพ่ิมข้ึนและ

ลดลงตลอดช่วงจนไปถึงในวันท่ี	 8	 ซ่ึงมีผลตอบแทน

ผิดปกติเท่ากับ	 0.2150%	 ต่อมาผลตอบแทนผิดปกติ

จึงเข้าสู่ช่วงปรับตัวเพ่ิมข้ึนและลดลงอีกคร้ังจนไปถึง

จุดท่ีสูงท่ีสุดในวันท่ี	19	ณ	จุดท่ีมีผลตอบแทนผิดปกติ

ต�ร�งท่ี 2		ค่าเฉล่ียผลตอบแทนผิดปกติสะสมของการประกาศจ่ายเงินปันผลของหลักทรัพย์ในกลุ่ม	SET100	

ภ�พท่ี 2		 แสดงผลตอบแทนผิดปกติเฉล่ียรายวันของหลักทรัพย์ท่ีอยู่ในกลุ่ม	SET100	ในช่วงท่ีเกิดเหตุการณ์	

	 	 การประกาศจ่ายเงินปันผล



วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์

ปีที่ 14 ฉบับที่ 20 มกราคม - มิถุนายน 2563

26

จากตารางท่ี 2 จะพบวา่จากการศึกษาหลกัทรัพย์
ทั้ งหมด 40 บริษทั ในกลุ่มหลกัทรัพย ์SET100 นั้นมีการ
ประกาศจ่ายเงินปันผลทั้งส้ิน 247 คร้ัง โดยมีค่า p-value ท่ี
ไดจ้ากการค านวณพบวา่มีค่าเท่ากบั 0.482 ซ่ึงมีค่ามากกว่า
ระดบันัยส าคญั 0.05 นั้นหมายความว่าในกลุ่มหลกัทรัพย ์
SET100 นั้นการประกาศจ่ายเงินปันผลไม่ส่งผลกระทบต่อ
ราคาหลักทรัพย์ ณ ระดับความเ ช่ือมั่น  95  % ซ่ึงจาก
สมมติฐานท่ี 1 ท าให้ยอมรับ H0 ท่ีบอกไวว้่าการประกาศ
จ่ายเงินปันผลไม่กระทบต่อราคาหลกัทรัพย ์และ ปฏิเสธ 
H1 ท่ีบอกวา่การประกาศจ่ายเงินปันผลมีผลกระทบต่อราคา
หลกัทรัพย ์

โดยท่ีในส่วนของผลกระทบจากการประกาศ
จ่ายเงินปันผลแบบรายวนันั้ น จะแสดงเหตุการณ์ท่ีเกิด
ในช่วงท่ีเกิดการประกาศจ่ายเงินปันผลโดยดูไดจ้ากภาพท่ี 
2 จากรูปดงักล่าวจะแสดงให้เห็นถึงผลตอบแทนผิดปกติ
เฉล่ียรายวนัในกลุ่มหลกัทรัพย ์SET100 ท่ีเกิดข้ึนในช่วงท่ี
เกิดเหตุการณ์การประกาศจ่ายเงินปันผลทั้งหมด 41วนั โดย
จะเห็นไดว้่าผลตอบแทนผิดปกติมีการเปล่ียนแปลงข้ึนลง
อยู่ตลอดเวลา ในช่วงแรกตั้ งแต่วนัท่ี -19 ผลตอบแทน
ผิดปกติมีค่าเท่ากับ-0.0087% ต่อมาผลตอบแทนผิดปกติ
ค่อยๆ ปรับตวัเพ่ิมข้ึนจนไปถึงวนัท่ี -16 ซ่ึงผลตอบแทน
ผิดปกติเท่ากับ  0.0853% ต่อมาผลตอบแทนผิดปกติท่ี
เกิดข้ึนจึงลดลงไปจนถึงวนัท่ี -14 ณ จุดท่ีผลตอบแทน
ผิดปกติเท่ากบั -0.2758% ผลตอบแทนผิดปกติท่ีเกิดข้ึนจึงมี

การปรับตวัเพ่ิมข้ึนอีกคร้ัง ซ่ึงเพ่ิมข้ึนไปถึงในวนัท่ี -12 ซ่ึง
ผลตอบแทนผิดปกติท่ีเกิดข้ึนมีค่าเท่ากบั 0.1890% หลงัจาก
นั้นผลตอบแทนผิดปกติจึงปรับตวัลดลงอีกคร้ัง จนถึงใน
วนัท่ี -10 ซ่ึงมีผลตอบแทนผิดปกติเท่ากบั-0.1616%  ต่อมา
ผลตอบแทนผิดปกติมีการปรับตวัสูงข้ึนและลดลงอีกคร้ัง
ข้ึนอีกจนไปมีค่าผลตอบแทนผิดปกติสูงท่ีสุดในถึงวนัท่ี -4 
ซ่ึงผลตอบแทนผิดปกติมีค่าเท่ากบั 0.3902% หลงัจากนั้น
ผลตอบแทนผิดปกติจึงลดลงอีกคร้ัง และลดลงถึงจุดท่ีต ่า
ท่ีสุดในวนัท่ี 0 หรือก็คือวนัท่ีเกิดเหตุการณ์การประกาศ
จ่าย เ งินปันผล  ซ่ึ ง มีค่ าผลตอบแทนผิดปกติ เ ท่ ากับ                     
-1.0773% ต่อมาในวนัหลงัเกิดเหตุการณ์หรือในวนัท่ี 1 
ผลตอบแทนผิดปกติปรับตวัสูงข้ึนซ่ึงมีค่าเท่ากบั -0.0372% 
และมีการปรับตวัเพ่ิมข้ึนและลดลงตลอดช่วงจนไปถึงใน
วนัท่ี 8 ซ่ึงมีผลตอบแทนผิดปกติเท่ากับ 0.2150% ต่อมา
ผลตอบแทนผิดปกติจึงเขา้สู่ช่วงปรับตวัเพ่ิมข้ึนและลดลง
อีกค ร้ังจนไปถึง จุด ท่ี สูง ท่ี สุดในวัน ท่ี  19  ณ  จุด ท่ี มี
ผลตอบแทนผิดปกตเท่ากบั 0.2773% โดยจะเห็นไดว้า่ใน
วนัท่ี 0 หรือ วนัท่ีมีการประกาศจ่ายเงินปันผลนั้นได้รับ
ผลกระทบแตกต่างจากวนัอ่ืนๆ มากท่ีสุดในตลอดช่วงท่ีมี
การเกิดเหตุการณ์การประกาศจ่ายเงินปันผล โดยมีค่า
ผลตอบแทนผิดปกติเท่ากบั -1.0773% โดยท่ีนอกเหนือจาก
วนัท่ี 0 ตลอดช่วงท่ีศึกษาทั้ งหมด 41 วนั (-20,+20) นั้ น
ผลตอบแทนผิดปกติสูงท่ีสุดมีค่าเท่ากับ 0.3902% และ
ผลตอบแทนผิดปกติต ่าท่ีสุดมีค่าเท่ากบั-0.2758%

 
ตารางที ่3  ค่าเฉล่ียผลตอบแทนผดิปกติสะสมของการประกาศจ่ายเงินปันผลของหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม SETHD 

N Mean Std. Deviation df t p-value 

195 -0.1530 10.6282 194 -0.201 0.841 
 

 
ภาพที ่ 3 แสดงผลตอบแทนผิดปกติเฉล่ียรายวนัของหลกัทรัพยท่ี์อยูใ่นกลุ่ม SETHD ในช่วงท่ีเกิดเหตุการณ์การประกาศจ่ายเงิน
 ปันผล

จากตารางท่ี 3 จะพบวา่จากการศึกษาหลกัทรัพย์
ทั้ งหมด 27 บริษทั ในกลุ่มหลักทรัพย ์SETHD นั้นมีการ
ประกาศจ่ายเงินปันผลทั้งส้ิน 195 คร้ัง โดยมีค่า p-value ท่ี
ไดจ้ากการค านวณพบว่ามีค่าเท่ากบั 0.841 ซ่ึงมีค่ามากกว่า
ระดบันัยส าคญั 0.05 นั้นหมายความว่าในกลุ่มหลกัทรัพย ์
SET50 นั้นการประกาศจ่ายเงินปันผลไม่ส่งผลกระทบต่อ
ราคาหลักทรัพย์ ณ ระดับความเ ช่ือมั่น  95  % ซ่ึงจาก
สมมติฐานท่ี 2 ท าให้ยอมรับ H0 ท่ีบอกไวว้่าการประกาศ
จ่ายเงินปันผลไม่กระทบต่ออราคาหลกัทรัพย ์และ ปฏิเสธ 
H1 ท่ีบอกวา่การประกาศจ่ายเงินปันผลมีผลกระทบต่อราคา
หลกัทรัพย ์

โดยท่ีในส่วนของผลกระทบจากการประกาศ
จ่ายเงินปันผลแบบรายวนันั้ น จะแสดงเหตุการณ์ท่ีเกิด
ในช่วงท่ีเกิดการประกาศจ่ายเงินปันผลโดยดูไดจ้ากภาพท่ี 
3 จากรูปดงักล่าวจะแสดงให้เห็นถึงผลตอบแทนผิดปกติ
เฉล่ียรายวนัในกลุ่มหลกัทรัพย ์SETHD ท่ีเกิดข้ึนในช่วงท่ี
เกิดเหตุการณ์การประกาศจ่ายเงินปันผลทั้งหมด 41วนั โดย
จะเห็นไดว้่าผลตอบแทนผิดปกติมีการเปล่ียนแปลงข้ึนลง
อยู่ตลอดเวลา โดยในช่วงแรกตั้ งแต่วนัท่ี -20 ณ จุดท่ี
ผลตอบแทนผิดปกติเท่ากบั -0.2160% ผลตอบแทนผิดปกติ

ค่อยๆ ปรับตวัเพ่ิมข้ึนจนไปถึงวนัท่ี -18 โดยมีผลตอบแทน
ผิดปกติเท่ากับ  0.2141% ต่อมาผลตอบแทนผิดปกติท่ี
เกิดข้ึนจึงปรับตวัเพ่ิมข้ึนและลดลงไปจนต ่าท่ีสุดในวนัท่ี    
-15 ซ่ึงมีผลตอบแทนผิดปกติเท่ากับ -0.2369% ต่อมา
ผลตอบแทนผิดปกติท่ีเกิดจึงปรับตวัเพ่ิมข้ึนและลดลงอีก
คร้ัง ซ่ึงเพ่ิมข้ึนไปจนสูงท่ีสุดในวนัท่ี -8 โดยมีผลตอบแทน
ผิดปกติเท่ากบั 0.4172% หลงัจากนั้นผลตอบแทนผิดปกติ
จึงปรับตวัลดลงอีกคร้ัง จนถึงในวนัท่ี -6 ซ่ึงมีผลตอบแทน
ผิดปกติเท่ากบั-0.0828%  ต่อมาผลตอบแทนผิดปกติมีการ
ปรับเพ่ิมข้ึนและลดลงอีกคร้ังจนไปมีค่าผลตอบแทน
ผิดปกติต ่ า ท่ี สุดในถึงวัน ท่ี  0  หรือคือวัน ท่ี มีการเ กิด
เหตุการณ์การประกาศจ่ายเงินปันผล โดยมีค่าผลตอบแทน
ผิดปกติต ่าท่ีสุดเท่ากับ -2.3836% ต่อมาในวนัหลังเกิด
เหตุการณ์หรือในวนัท่ี 1 ผลตอบแทนผิดปกติปรับตวัสูงข้ึน 
โดยมีค่าเท่ากบั -0.1635% และมีการปรับตวัเพ่ิมข้ึนอย่าง
ต่อเน่ืองไปจนถึงในวนัท่ี 6 ซ่ึงมีผลตอบแทนผิดปกติเท่ากบั 
0.1888% ต่อมาผลตอบแทนผิดปกติลดลงีอกคร้ึงจนถึงใน
วนัท่ี 9 พบว่าผลตอบแทนผิดปกติมีค่าเท่ากบั -0.1349% 
ต่อมาผลตอบแทนผิดปกติเข้าสู่ช่วงปรับตวัเพ่ิมข้ึนและ
ลดลงอีกคร้ังจนไปถึงวันท่ี  20  ณ จุดท่ีมีผลตอบแทน
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ช่วงทีเ่กิดการประกาศจ่ายเงนิปันผล

ต�ร�งท่ี 3		ค่าเฉล่ียผลตอบแทนผิดปกติสะสมของการประกาศจ่ายเงินปันผลของหลักทรัพย์ในกลุ่ม	SETHD	

เท่ากับ	0.2773%	โดยจะเห็นได้ว่าในวันท่ี	0	หรือ	วันท่ีมี

การประกาศจ่ายเงินปันผลน้ันได้รับผลกระทบแตกต่าง

จากวันอื่นๆ	มากท่ีสุดในตลอดช่วงท่ีมีการเกิดเหตุการณ์

การประกาศจ่ายเงินปันผล	โดยมีค่าผลตอบแทนผิดปกติ

เท่ากับ	-1.0773%	โดยท่ีนอกเหนือจากวันท่ี	0	ตลอด

ช่วงท่ีศึกษาท้ังหมด	41	วัน	(-20,+20)	น้ันผลตอบแทน

ผิดปกติสูงท่ีสุดมีค่าเท่ากับ	0.3902%	และผลตอบแทน

ผิดปกติต่ำาท่ีสุดมีค่าเท่ากับ	-0.2758%	

ภ�พท่ี 3	 แสดงผลตอบแทนผิดปกติเฉล่ียรายวันของหลักทรัพย์ท่ีอยู่ในกลุ่ม	SETHD	ในช่วงท่ีเกิดเหตุการณ์	

	 	 การประกาศจ่ายเงินปันผล

 จากตารางท่ี	3	จะพบว่าจากการศึกษาหลักทรัพย์

ท้ังหมด	27	บริษัท	ในกลุ่มหลักทรัพย์	SETHD	น้ันมี

การประกาศจ่ายเงินปันผลท้ังส้ิน	 195	 คร้ัง	 โดยมีค่า	

p-value	ท่ีได้จากการคำานวณพบว่ามีค่าเท่ากับ	0.841	

ซ่ึงมีค่ามากกว่าระดับนัยสำาคัญ	0.05	น้ันหมายความว่า

ในกลุ่มหลักทรัพย์	SET50	น้ันการประกาศจ่ายเงินปันผล

ไม่ส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์	ณ	ระดับความเชื่อ

ม่ัน	95	%	ซ่ึงจากสมมติฐานท่ี	2	ทำาให้ยอมรับ	H
0
	ท่ี

บอกไว้ว่าการประกาศจ่ายเงินปันผลไม่กระทบต่ออรา

คาหลักทรัพย์	และ	ปฏิเสธ	H
1
	ท่ีบอกว่าการประกาศ

จ่ายเงินปันผลมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์

	 โดยท่ีในส่วนของผลกระทบจากการประกาศจ่าย

เงินปันผลแบบรายวันน้ัน	 จะแสดงเหตุการณ์ท่ีเกิดใน

ช่วงท่ีเกิดการประกาศจ่ายเงินปันผลโดยดูได้จากภาพ

ท่ี	 3	 จากรูปดังกล่าวจะแสดงให้เห็นถึงผลตอบแทน

ผิดปกติเฉล่ียรายวันในกลุ่มหลักทรัพย์	SETHD	ท่ีเกิด

ข้ึนในช่วงท่ีเกิดเหตุการณ์การประกาศจ่ายเงินปันผล

ท้ังหมด	41	วัน	โดยจะเห็นได้ว่าผลตอบแทนผิดปกติมี

การเปล่ียนแปลงข้ึนลงอยู่ตลอดเวลา	 โดยในช่วงแรก

ต้ังแต่วันท่ี	 -20	ณ	 จุดท่ีผลตอบแทนผิดปกติเท่ากับ	

-0.2160%	 ผลตอบแทนผิดปกติ	 ค่อยๆ	 ปรับตัวเพ่ิม

ข้ึนจนไปถึงวันท่ี	-18	โดยมีผลตอบแทนผิดปกติเท่ากับ	

0.2141%	 ต่อมาผลตอบแทนผิดปกติท่ีเกิดข้ึนจึงปรับ

ตัวเพ่ิมข้ึนและลดลงไปจนต่ำาท่ีสุดในวันท่ี	-15	ซ่ึงมีผล

ตอบแทนผิดปกติเท่ากับ	-0.2369%	ต่อมาผลตอบแทน

ผิดปกติท่ีเกิดจึงปรับตัวเพ่ิมข้ึนและลดลงอีกคร้ัง	 ซ่ึง

เพ่ิมข้ึนไปจนสูงท่ีสุดในวันท่ี	 -8	 โดยมีผลตอบแทนผิด

ปกติเท่ากับ	 0.4172%	 หลังจากน้ันผลตอบแทนผิด
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ผิดปกตเท่ากบั 0.0.169% โดยจะเห็นไดว้า่ในวนัท่ี 0 หรือ 
วนัท่ีมีการประกาศจ่ายเงินปันผลนั้ นได้รับผลกระทบ
แตกต่างจากวนัอ่ืนๆ มากท่ีสุดในตลอดช่วงท่ีมีการเกิด
เหตุการณ์การประกาศจ่ายเงินปันผล โดยมีค่าผลตอบแทน

ผิดปกติเท่ากับ -2.3836% โดยท่ีนอกเหนือจากวนัท่ี 0 
ตลอดช่วงท่ีศึกษาทั้งหมด 41 วนั (-20,+20) นั้นผลตอบแทน
ผิดปกติสูงท่ีสุดมีค่าเท่ากับ 0.4172% และผลตอบแทน
ผิดปกติต ่าท่ีสุดมีค่าเท่ากบั -0.2369% 

 
ตารางที ่4  ผลการศึกษากลุ่มตวัอยา่งผลกระทบจากการประกาศจ่ายเงินปันผลต่อราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง 
   ประเทศไทยระหวา่งปี พ.ศ. 2558 – 2561 

กลุ่มตวัอยา่ง
หลกัทรัพย ์

Mean p-value มีผลต่อราคา
หลกัทรัพย ์

ไม่มีผลต่อราคา
หลกัทรัพย ์

กลุ่ม SET100 0.6727 0.482  x 
กลุ่ม SETHD -0.1530 0.841  x 

ภาพที ่4  ค่าเฉล่ียรายวนัของผลตอบแทนผิดปกติแบบถวัเฉล่ียในช่วงท่ีเกิเหตุการณ์การประกาศจ่ายเงินปันผลของกลุ่มตวัอยา่งท่ี
 น ามาศึกษา

จากตารางท่ี 4 ซ่ึงจะแสดงถึงผลการทดสอบของ
สมมติฐานท่ี 1 ท่ีแสดงถึงผลกระทบจากการประกาศ
จ่ายเงินปันผลท่ีมีต่อราคาหลกัทรัพย ์ในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย ของหลกัทรัพยท่ี์อยูใ่นกลุ่ม SET100 และ 
สมมติฐานท่ี 2 ท่ีแสดงถึงผลกระทบจากการประกาศ

จ่ายเงินปันผลท่ีมีต่อราคาหลกัทรัพย ์ในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย ของหลกัทรัพยท่ี์อยูใ่นกลุ่ม SETHD โดย
ผลท่ีได้จากการศึกษาพบว่า ในทั้ งสองกลุ่มตวัอย่างท่ีได้
คดัเลือกมานั้น มีผลการศึกษาไปในทิศทางเดียวกนั คือใน
ทั้ งสองกลุ่มตวัอย่างท่ีได้น ามาศึกษานั้ น ในช่วงท่ีมีการ
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ต�ร�งท่ี 4		ผลการศึกษากลุ่มตัวอย่างผลกระทบจากการประกาศจ่ายเงินปันผลต่อราคาหลักทรัพย์ในตลาด

	 	 หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระหว่างปี	พ.ศ.	2558	–	2561	

ปกติจึงปรับตัวลดลงอีกคร้ัง	 จนถึงในวันท่ี	 -6	 ซ่ึงมี

ผลตอบแทนผิดปกติเท่ากับ	 -0.0828%	 	 ต่อมาผล

ตอบแทนผิดปกติมีการปรับเพ่ิมข้ึนและลดลงอีกคร้ังจนไปมี

ค่าผลตอบแทนผิดปกติต่ำาท่ีสุดในถึงวันท่ี	0	หรือคือวันท่ีมี

การเกิดเหตุการณ์การประกาศจ่ายเงินปันผล	

โดยมีค่าผลตอบแทนผิดปกติต่ำาท่ีสุดเท่ากับ	-2.3836%	

ต่อมาในวันหลังเกิดเหตุการณ์หรือในวันท่ี	1	ผลตอบแทน

ผิดปกติปรับตัวสูงข้ึน	โดยมีค่าเท่ากับ	-0.1635%	และ

มีการปรับตัวเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องไปจนถึงในวันท่ี	 6	

ซ่ึงมีผลตอบแทนผิดปกติเท่ากับ	 0.1888%	 ต่อมาผล

ตอบแทนผิดปกติลดลงอีกคร้ังจนถึงในวันท่ี	 9	 พบว่า

ผลตอบแทนผิดปกติมีค่าเท่ากับ	-0.1349%	ต่อมาผล

ตอบแทนผิดปกติเข้าสู่ช่วงปรับตัวเพ่ิมข้ึนและลดลง

อีกคร้ังจนไปถึงวันท่ี	20	ณ	จุดท่ีมีผลตอบแทน	ผิดปกติ

เท่ากับ	0.0.169%	โดยจะเห็นได้ว่าในวันท่ี	0	หรือ	วันท่ี

มีการประกาศจ่ายเงินปันผลน้ันได้รับผลกระทบแตกต่าง

จากวันอื่นๆ	มากท่ีสุดในตลอดช่วงท่ีมีการเกิดเหตุการณ์

การประกาศจ่ายเงินปันผล	โดยมีค่าผลตอบแทนผิดปกติ

เท่ากับ	-2.3836%	โดยท่ีนอกเหนือจากวันท่ี	0	ตลอด

ช่วงท่ีศึกษาท้ังหมด	41	วัน	(-20,+20)	น้ันผลตอบแทน

ผิดปกติสูงท่ีสุดมีค่าเท่ากับ	0.4172%	และผลตอบแทน

ผิดปกติต่ำาท่ีสุดมีค่าเท่ากับ	-0.2369%	

ผิดปกตเท่ากบั 0.0.169% โดยจะเห็นไดว้า่ในวนัท่ี 0 หรือ 
วนัท่ีมีการประกาศจ่ายเงินปันผลนั้ นได้รับผลกระทบ
แตกต่างจากวนัอ่ืนๆ มากท่ีสุดในตลอดช่วงท่ีมีการเกิด
เหตุการณ์การประกาศจ่ายเงินปันผล โดยมีค่าผลตอบแทน

ผิดปกติเท่ากับ -2.3836% โดยท่ีนอกเหนือจากวนัท่ี 0 
ตลอดช่วงท่ีศึกษาทั้งหมด 41 วนั (-20,+20) นั้นผลตอบแทน
ผิดปกติสูงท่ีสุดมีค่าเท่ากับ 0.4172% และผลตอบแทน
ผิดปกติต ่าท่ีสุดมีค่าเท่ากบั -0.2369% 

 
ตารางที ่4  ผลการศึกษากลุ่มตวัอยา่งผลกระทบจากการประกาศจ่ายเงินปันผลต่อราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง 
   ประเทศไทยระหวา่งปี พ.ศ. 2558 – 2561 

กลุ่มตวัอยา่ง
หลกัทรัพย ์

Mean p-value มีผลต่อราคา
หลกัทรัพย ์

ไม่มีผลต่อราคา
หลกัทรัพย ์

กลุ่ม SET100 0.6727 0.482  x 
กลุ่ม SETHD -0.1530 0.841  x 

ภาพที ่4  ค่าเฉล่ียรายวนัของผลตอบแทนผิดปกติแบบถวัเฉล่ียในช่วงท่ีเกิเหตุการณ์การประกาศจ่ายเงินปันผลของกลุ่มตวัอยา่งท่ี
 น ามาศึกษา

จากตารางท่ี 4 ซ่ึงจะแสดงถึงผลการทดสอบของ
สมมติฐานท่ี 1 ท่ีแสดงถึงผลกระทบจากการประกาศ
จ่ายเงินปันผลท่ีมีต่อราคาหลกัทรัพย ์ในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย ของหลกัทรัพยท่ี์อยูใ่นกลุ่ม SET100 และ 
สมมติฐานท่ี 2 ท่ีแสดงถึงผลกระทบจากการประกาศ

จ่ายเงินปันผลท่ีมีต่อราคาหลกัทรัพย ์ในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย ของหลกัทรัพยท่ี์อยูใ่นกลุ่ม SETHD โดย
ผลท่ีได้จากการศึกษาพบว่า ในทั้ งสองกลุ่มตวัอย่างท่ีได้
คดัเลือกมานั้น มีผลการศึกษาไปในทิศทางเดียวกนั คือใน
ทั้ งสองกลุ่มตวัอย่างท่ีได้น ามาศึกษานั้ น ในช่วงท่ีมีการ
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ภ�พท่ี 4	 ค่าเฉล่ียรายวันของผลตอบแทนผิดปกติแบบถัวเฉล่ียในช่วงท่ีเกิเหตุการณ์การประกาศจ่ายเงินปันผล	

	 	 ของกลุ่มตัวอย่างท่ีนำามาศึกษา	
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	 จากตารางท่ี	4	ซ่ึงจะแสดงถึงผลการทดสอบของ

สมมติฐานท่ี	1	ท่ีแสดงถึงผลกระทบจากการประกาศจ่าย

เงินปันผลท่ีมีต่อราคาหลักทรัพย์	 ในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย	ของหลักทรัพย์ท่ีอยู่ในกลุ่ม	SET100	

และ	สมมติฐานท่ี	2	ท่ีแสดงถึงผลกระทบจากการประกาศ

จ่ายเงินปันผลท่ีมีต่อราคาหลักทรัพย์	ในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย	ของหลักทรัพย์ท่ีอยู่ในกลุ่ม	SETHD	

โดยผลท่ีได้จากการศึกษาพบว่า	ในท้ังสองกลุ่มตัวอย่าง

ท่ีได้คัดเลือกมาน้ัน	มีผลการศึกษาไปในทิศทางเดียวกัน	

คือในท้ังสองกลุ่มตัวอย่างท่ีได้นำามาศึกษาน้ัน	ในช่วงท่ี

มีการประกาศจ่ายเงินปันผล	การประกาศดังกล่าวน้ัน

ไม่มีผลทำาให้ราคาของหลักทรัพย์ในแต่ละกลุ่มตัวอย่าง

เปล่ียนแปลงไป

	 จากภาพท่ี	4	จะแสดงถึงค่าเฉล่ียผลตอบแทน

ผิดปกติรายวันแบบถัวเฉล่ียของกลุ่มหลักทรัพย์ท้ัง	 2	

กลุ่ม	 ท่ีเป็นผลกระทบจากการประกาศจ่ายเงินปันผล	

ในช่วงท่ีมีเหตุการณ์การประกาศจ่ายเงินปันผล	ต้ังแต่	

วันท่ี	-20	ถึงวันท่ี	20	รวมท้ังหมด	41	วัน	โดยจะเห็น

ได้ว่าตลอดช่วงท่ีมีเหตุการณ์การประกาศจ่ายเงินปันผล

ของท้ังสองกลุ่มตัวอย่างน้ัน	มีวันท่ีได้รับผลกระทบมาก

ท่ีสุดซ่ึงก็คือ	วันท่ี	0	หรือก็คือ	วันท่ีมีการประกาศจ่าย

เงินปันผล	โดยเมื่อมีเหตุการณ์การประกาศจ่ายเงินปันผล	

ทำาให้ผลตอบแทนผิดปกติถัวเฉล่ียรายวันลดลง	ซ่ึงในท้ัง

สองกลุ่มตัวอย่างน้ันผลตอบแทนผิดปกติเฉล่ียท่ีเกิดข้ึน

ค่อนข้างมีความคลายคลึงกัน	โดยผลจากการศึกษาใน

เรื่องผลกระทบจากการประกาศเงินปันผลต่อราคาของ

หลักทรัพย์พบว่า	การประกาศเงินปันผลน้ันไม่มีผลทำาให้

ราคาหลักทรัพย์เปล่ียนแปลงไปในช่วงท่ีเกิดเหตุการณ์

การประกาศจ่ายเงินปันผล

	 จากผลการศึกษาในเรื่อง	 ผลกระทบต่อการ

ประกาศจ่ายเงินปันผลต่อราคาของหลักทรัพย์	กรณีศึกษา

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ในท้ังสองกลุ่มตัวอย่าง	

คือ	หลักทรัพย์ท่ีอยู่ในกลุ่ม	SET100	และ	หลักทรัพย์ท่ี

อยู่ในกลุ่ม	SETHD	ได้แสดงให้เห็นว่า	การประกาศจ่าย

เงินปันผลน้ันไม่เป็นการส่งสัญญาณจากตัวผู้บริหารไปสู่

นักลงทุน	โดยการศึกษาในคร้ังน้ี	ไม่พบว่าการประกาศ

จ่ายเงินปันผลมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของราคาหลัก

ทรัพย์ท่ีอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 ซ่ึงไม่

สอดคล้องกับทฤษฎีการส่งสัญญาณของเงินปันผล	

(Signaling	Theory)	แต่ก็จะพบว่า	 มีบางช่วงในการ

ศึกษาท่ีอัตราผลตอบแทนผิดปกติรายวัน	 น้ันเกิดผล

ตอบแทนผิดปกติข้ึนท่ีแตกต่างไปจากวันอื่น	ซ่ึงก็คือใน

วันท่ีเกิดเหตุการ์ท่ีมีการประกาศจ่ายเงินปันผล	หรือวันท่ี	

0	น้ันพบว่ามีผลตอบแทนผิดปกติเกิดข้ึนมากท่ีสุด	ในท้ัง	

2	กลุ่มตัวอย่างท่ีได้ยกมาทำาการศึกษา	โดยจากขอบเขต

การศึกษาในตอนแรกท่ีบอกไว้ว่าตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย	เป็นตลาดท่ีมีประสิทธิภาพในระดับกลาง	

ซ่ึงจะหมายถึง	หากมีข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ	ท่ีเกิดข้ึนเมื่อ

ถูกเผยแพร่ออกสู่สาธารณะแล้วน้ัน	ข้อมูลข่าวสารท่ีมี

การเปล่ียนแปลงไปจะถูกสะท้อนออกมาในรูปแบบของ

ราคาท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว	 จึงทำาให้ไม่

ควรเกิดผลตอบแทนผิดปกติเกิดข้ึน	 ดังน้ันจากการ

ศึกษากลุ่มตัวอย่างท้ัง	2	กลุ่มตัวอย่างในคร้ังน้ีจึงสรุปว่า	

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยน้ัน	จัดอยู่ในตลาดท่ีมี

ประสิทธิภาพระดับปานกลาง	เพราะในช่วงระยะเวลา

ท่ีนำามาทำาการศึกษาน้ันไม่พบว่าไม่พบว่าการประกาศ

จ่ายเงินปันผลมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของราคาหลัก

ทรัพย์ท่ีอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	

สรุปผลก�รศึกษ�

	 สรุปผลการศึกษาในกลุ่มตัวอย่างท่ี	1.	หลักทรัพย์

ท่ีอยู่ในกลุ่ม	SET100	ซ่ึงจากการศึกษาคร้ังน้ีพบว่า	การ

ประกาศจ่ายเงินปันผลของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทยไม่มีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลง

ของราคาหลักทรัพย์	แต่ในช่วงท่ีทำาการศึกษาท้ังหมด	

41	 วัน	พบว่ามีอยู่เพียง	 1	 วันท่ีได้รับผลกระทบแตก

ต่างไปจากวันอื่น	ซ่ึงก็คือวันท่ีมีเหตุการณ์การประกาศ

จ่ายเงินปันผล	หรือวันท่ี	0	ซ่ึงเป็นวันท่ีเกิดผลตอบแทน
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ผิดปกติสูงท่ีสุด	โดยในวันท่ี	0	หลักทรัพย์ท่ีอยู่ในกลุ่ม	

SET100	มีผลตอบแทนผิดปกติมีค่าเท่ากับ	-1.0773%

	 ในกลุ่มตัวอย่างท่ี	 2.	 หลักทรัพย์ท่ีอยู่ในกลุ่ม	

SETHD	ผลจากการศึกษาในคร้ังน้ีก็พบว่าการประกาศจ่าย

เงินปันผลของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ไม่มีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงของราคาหลักทรัพย์	

แต่ในช่วงท่ีทำาการศึกษาท้ังหมด	41	วัน	พบว่ามีอยู่เพียง	

1	 วันท่ีได้รับผลกระทบแตกต่างไปจากวันอื่น	 ซ่ึงก็คือ

วันท่ีมีเหตุการณ์การประกาศจ่ายเงินปันผล	 หรือวันท่ี	

0	 ซ่ึงเป็นวันท่ีเกิดผลตอบแทนผิดปกติสูงท่ีสุด	 โดยใน

วันท่ี	0	หลักทรัพย์ท่ีอยู่ในกลุ่ม	SETHD	ผลตอบแทน

ผิดปกติมีค่าเท่ากับ	-2.3836%

	 เม่ือเปรียบเทียบผลการศึกษาของท้ังสอง

กลุ่มตัวอย่างพบว่า	 ในช่วงท่ีมีเหตุกาณ์การประกาศ

จ่ายเงินปันผลของบริษัทท่ีอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยน้ันไม่มีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงของ

ราคาหลักทรัพย์	น้ันแสดงให้เห็นว่า	ในการท่ีบริษัทมีการ

ประกาศจ่ายเงินปันผลน้ัน	ข่าวสารท่ีเปล่ียนแปลงไป	ไม่

ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของราคาหลักทรัพย์ท่ีทำาการ

ศึกษาอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ	 โดยผลการศึกษา

ท่ีได้ไม่สอดคล้องกับ	เอกพัฒน์		ชัยศรีรัตนกุล	(2551)	

อัจฉริยา	 	 รามวงศ์	 (2553)	Dasilas	 el	 at.	 (2008)	

Khanal	 and	Mishra	 (2017)	 Berezinets	 el	 at.	

(2018)	 ซ่ึงบอกไว่ว่าการประกาศเงินปันผลน้ันส่งผลก

ระทบต่อการเปล่ียนแปลงราคาของหลักทรัพย์	 และ

ไม่สอคคล้องกับทฤษฎีการส่งสัญญาณของเงินปันผล	

(Signaling	Theory)	โดยแสดงให้เห็นว่าขอบเขตการ

ศึกษาข้างต้นท่ีบอกว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

น้ันเป็นตลาดท่ีมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับปานกลาง

น้ัน	 เป็นความจริง	 เพราะตลาดท่ีมีประสิทธิในระดับ

ปากกลางน้ัน	เมื่อข้อมูลข่าวสารมีการเปล่ียนแปลงไป

ย่อมสะท้อนออกมา	 ในรูปแบบของราคาหลักทรัพย์ท่ี

เปล่ียนแปลงไปเช่นเดียวกัน	 ดังน้ันจึงไม่ควรเกิดผล

ตอบแทนผิดปกติข้ึน	 โดยผลการศึกษาท่ีได้น้ันมีความ

สอดคล้องกับ	นนทวัชร์		อนุสรณ์พาณิช	(2548)	ท่ีบอก

ไว้ว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยน้ันเป็นตลาด

ท่ีค่อนข้างมีประสิทธิภาพในระดับปานกลาง	 และไม่

สอดคล้องกันกับการศึกษาของ	อภิญญา		อารมณ์ชื่น	

(2550)	 ท่ีบอกว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่

จัดว่าเป็นตลาดท่ีมีประสิทธิอยู่ในระดับปานกลาง	 แต่

ในการท่ีจะสรุปเรื่องตลาดเป็นตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ

หรือไม่น้ัน	Fama	(1991)	ได้อธิบายไว้ว่า	ในโลกความ

เป็นจริงน้ันการทดสอบความมีประสิทธิภาพของตลาด

น้ันเป็นไปได้ยาก	หรือแทบเป็นไปไม่ได้เลย	โดยท่ีได้บอก

ไว้ว่าสมมติฐานเรื่องความมีประสิทธิภาพของตลาดน้ัน	

ไม่สามารถปฏิเสธได้	เมื่อแบบจำาลองท่ีนำามาใช้น้ัน	เกิด

ความแตกต่างระหว่างผลแทนท่ีคาดหวังกับผลตอบแทน

ท่ีเกิดข้ึนจริงแล้วน้ัน	 อาจจะมาจากความไม่เหมาะสม

ของแบบจำาลองหรือความไม่มีประสิทธิภาพของตลาด

ก็ได้	ดังน้ันจึงเป็นไปได้ยากท่ีจะวัดความมีประสิทธิภาพ

ของตลาดในโลกของความเป็นจริง	โดยการศึกษาด้าน

ผลตอบแทนผิดปกติรายวันเฉล่ียของหลักทรัพย์ใน

แต่ละกลุ่ม	 พบว่าในวันท่ีมีเหตุการณ์การประกาศจ่าย

เงินปันผล	หรือวันท่ี	0	มีผลตอบแทนผิดปกติเกิดข้ึนสูง

กว่าวันอื่นในช่วงท่ีทำาการศึกษา	และผลจากการศึกษา

ในด้านของผลตอบแทนผิดปกติเฉล่ียรายวันยังพบว่าใน

วันท่ีเกิดเหตุการณ์การประกาศจ่ายเงินปันผลน้ัน	หลัก

ทรัพย์ท่ีอยู่ในกลุ่ม	 SETHD	 ได้รับผลกระทบมากกว่า	

หลักทรัพย์ท่ีอยู่ในกลุ่ม	 SET100	 โดยในวันท่ีมีการ

ประกาศจ่ายเงินปันผล	หรือวันท่ี	0	น้ันมีผลตอบแทน

ผิดปกติเฉล่ียมากท่ีสุดในท้ังสองกลุ่มตัวอย่าง
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ข้อเสนอแนะจ�กก�รศึกษ�

 1.	 ในการศึกษาคร้ังน้ีพบว่าในการประกาศ

จ่ายเงินปันผลน้ัน	 ไม่ส่งผลกระทบต่อราคาของหลัก

ทรัพย์	ดังน้ันผู้ท่ีจะทำาการลงทุนโดยอาศัยการประกาศ

เงินปันผลเป็นการตัดสินใจในการลงทุน	ไม่ควรมองเพียง

การเปล่ียนแปลงของเงินปันผลเพียงอย่างเดียว	

	 2.	 นอกจากการประกาศจ่ายเงินปันผลแล้ว	

ผู้ลงทุนควรมองถึงข้อมูลสถิติรายวัน	 ของราคาหลัก

ทรัพย์แต่ละตัวด้วยเช่นกัน	 เพราะจากการศึกษาจะ

พบว่าในแต่ละวันผลตอบผิดปกติท่ีเกิดข้ึนจะเปล่ียนไป

ตลอดเวลา	จึงอาจจะนำามาเป็น	1	ในปัจจัย	ท่ีจะนำาไป

พิจารณาการตัดสินใจลงทุน

ข้อเสนอแนะในก�รศึกษ�คร้ังต่อไป

	 1.	 การศึกษาในคร้ังน้ีน้ันได้ศึกษาโดยมีสมมติฐาน

ท่ีว่านอกจากการประกาศเงินปันผลไม่มีเหตุกาณ์อื่นใด

เลยท่ีกระทบต่อราคาหลักทรัพย์	ดังน้ันในการศึกษาคร้ัง

ต่อไป	ควรมีการนำาเหตุการณ์ท่ีอาจจะกระทบต่อราคา

หลักทรัพย์อื่นๆ	 มาคิดรวมด้วย	 โดยเมื่อนำามารวมกัน

แล้ว	 ผลการศึกษาท่ีได้น้ันจะเหมือนหรือแตกต่างจาก

เดิมอย่างไร

	 2.	 การศึกษาในคร้ังได้พบว่าในช่วงท่ีทำาการ

ศึกษาในช่วงก่อนและหลัง	20	วันท่ีมีการเกิดเหตุการณ์

การประกาศจ่ายเงินปันผล	ดังน้ันการกำาหนดช่วงเวลา

ศึกษาท่ีแตกต่างกันออกไป	อาจทำาให้ได้ผลการศึกษาท่ี

มีความแตกต่างกัน

	 3.	 การศกึษาในคร้ังน้ี ได้ทำาการแบง่กลุม่การ

ศกึษาเปน็กลุม่หลกัทรพัย์ใน	SET100	และ	หลกัทรพัย์

ในกลุ่ม	SETHD	ดังนั้นในการศึกษาครั้งต่อไปอาจจะ

แบง่กลุม่หลกัทรพัยท์ีท่ำาการศกึษาให้แตกตา่งออกไป	

เช่น	แบ่งกลุ่มการศึกษาตามกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ	

โดยอาจะทำาให้เกิดผลการศกึษาทีแ่ตกตา่งออกไปจาก
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บทคัดย่อ

	 อินเทอร์เน็ตกลายเป็นองค์ประกอบสําคัญของชีวิตมนุษย์ยุคใหม่	 เนื่องจากอินเทอร์เน็ตถูกนํามา

สร้างความเป็นไปได้ ใหม่	 ๆ	 ในการติดต่อสื่อสาร	 การสร้างนวัตกรรมดิจิทัล	 แล้ว	 อินเทอร์เน็ตยังช่วยลด

อุปสรรคทางการค้าและสร้างโอกาสให้กับโลกธุรกิจ	 และอํานวยความสะดวกแก่ลูกค้าอีกด้วย	 อินเทอร์เน็ต

นอกจากก่อให้เกิดร้านค้าออนไลน์แล้วยังเป็นเครื่องมือพื้นฐาน	 ในการสร้างการค้ารูปแบบใหม่ซึ่งถูกเรียก

ว่า	โดยพัฒนาการนี้นอกจากสร้างโอกาสการค้า	"การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์"	ใหม่ๆ	ในการขยายธุรกิจแล้ว

ยังช่วยพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงานอีกด้วย	 แม้พัฒนาการดังกล่าวจะมีข้อดีมากมายแต่ธุรกิจก็ต้อง

ตระหนักว่าการทําธุรกรรมในระบบอินเตอร์เน็ตมีความเสี่ยงต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์เช่นกัน	 เพื่อสนับสนุน	

พัฒนาการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	ธุรกิจจําเป็นต้องพัฒนาระบบการขนส่งเดิมไปสู่การจัดการด้านโลจิสติกส์

เพื่อสนับสนุน	 ธุรกรรมออนไลน์	 โดยธุรกิจต้องตระหนักว่าความเหมาะสมของระบบจัดการด้านโลจิสติกส์

จัดเป็นหน่ึ่งในกุญแจสําคัญสู่ความสําเร็จขององค์กรสมัยใหม่	 บทความน้ีเน้นการนําเสนอรูปแบบการให้

บริการโลจิสติกส์สําหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	 โดยแนะนําให้แยกและจัดจ้างภาระงานด้านโลจิสติกส์

ของร้านค้าออนไลน์	 และหลักการให้บริการโลจิสติกส์ของร้านค้า	 ออนไลน์โดยผู้ประกอบการโลจิสติกส์	

โดยบทความน้ีคาดว่าให้ผู้อ่านคุ้นเคยกับการดําเนินงานในอุตสาหกรรม	 3PL	 และ	 สามารถประยุกต์ใช้

กระบวนการดงักลา่วใหก้ระบวนการพาณชิยอ์เิลก็ทรอนกิสม์ปีระสทิธภิาพดงัความคาดหวงัของธรุกจิในทีส่ดุ	

คำ�สำ�คัญ:	พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	ผู้ ให้บริการโลจิสติกส์	การทําสัญญาจ้างบุคคลจากภายนอก
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Abstract

 The	Internet	became	an	important	element	of	life,	creating	completely	new	possibilities

and	 beginning	 the	 era	 of	 ubiquitous	 digitization.	 Thanks	 to	 the	 Internet,	many	 barriers	 in	

various	areas	of	trade	have	been	overcome.	Operation	of	online	stores	has	led	to	the	introduction

of	retail	to	another	level.	E-commerce	has	created	new	opportunities	for	the	expansion	and	

development	of	business	operations,	constituting	great	chance,	but	at	the	same	time	carrying	

numerous	 threats.	Adequate	management	of	 the	 logistics	 side	of	 a	company's	online	 sales	

business	is	one	of	the	keys	to	success.	This	work	presents	a	scheme	of	logistics	service	for	

e-commerce	based	on	the	separation	and	outsourcing	of	logistics	functions	of	an	online	store	

and	their	implementation	by	a	logistics	service	provider.	The	purpose	of	this	work	is	to	introduce

activities	performed	by	the	3PL	industry	and	illustrate	an	online	order	fulfillment	process	on	

the	demanding	e-commerce	market.

Keywords:	 E-Commerce,	Logistics	Service	Provider,	Outsourcing
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 Effective	 and	 efficient	 supply	 chain	

management	is	critical	to	the	success	of	firms	

engaging	in	e-commerce	(Joong-Kun	Cho	et	

al.,	2008).	The	theory	of	complementary	assets	

can	be	applicable	to	the	online	sales	market.	

It	 says	 that	 regardless	 of	 the	 competitive

nature	of	a	given	product	or	service	 in	the	

marketplace,	it	will	ultimately	fail	if	it	is	not	

supported	by	an	array	of	required	products	or	

services	(Teece,	1986).	Logistics	is	that	part	

of	a	firm’s	resources	which	allow	to	conceive	

of	 and	 implement	 strategies	 that	 improve	

productivity	(Barney,	1991).	The	success	of	firms	

on	the	e-commerce	market	largely	depends	

on	 the	 performance	 of	 their	 distribution

networks.	The	effective	and	efficient	movement

of	goods	is	critical	in	the	online	sales	logistics	

supply	chain	(Huppertz,	1999;	Foster,	1999;	

Harrington,	 2000).	 E-commerce	 shipments	

require	an	entirely	new	distribution	infrastructure

to	handle	online	business.	Thus,	with	continued	

growth	of	e-commerce,	the	importance	and	

need	for	logistics	capability	and	outsourcing	

is	likely	to	increase	in	this	market	(Joong-Kun	

Cho	 et	 al.,	 2008).	 In	 order	 to	make	 online	

transactions	work,	companies	must	accurately	

perform	orders,	move	goods	from	warehouses	

to	customers,	track	changing	inventory	levels,	

capture	payment	information,	and	make	sure	

customers’	inquiries	are	handled	appropriately.

The	 studies	 of	 the	 role	 of	 logistics	 and	

outsourcing	 in	 e-commerce	 confirm	 that	

companies	 need	 strong	 logistics	 capability	

to	perform	well	on	the	online	sales	market.	

Firms	 with	 strong	 internal	 logistics	 still	

need	the	assistance	of	third	parties	for	some	

functions,	 while	 firms	 with	 weak	 internal	

logistics	capability	should	forgo	the	in-house	

provision	of	services	and	embrace	third	party	

support	 (Joong-Kun	Cho	 et	 al.,	 2008).	 This	

article	presents	an	example	of	a	3PL	company	

with	a	practical	description	of	 the	 logistics	

service	offered	for	the	e-commerce	market.	The	

purpose	of	the	work	is	to	present	a	scheme	of	

activities	carried	out	by	the	logistics	service	

provider	for	online	stores	based	on	the	logistics	

functions	outsourcing	as	a	 response	 to	 the	

growing	market	competition	and	continuous	

need	for	quality	improvement	and	new	services	

implementation	 increasing	the	 level	of	 final	

customer	service.

E-commerce 

	 E-commerce	 refers	 to	 all	 electronic	

means	of	doing	business	and	e-procurement,	

a	sub-set	of	this,	refers	to	all	technology	based	

purchasing	solutions	to	simplify	transactions	

(Timmers,	1999;	Van	Weele,	2002).	E-commerce	

allows	 a	 move	 away	 from	 the	 traditional	

trading	model	based	on	physical	stores,	as	well	

as	the	direct	exchange	of	goods	and	relocate	

commercial	activities,	and	thus	the	process	

of	buying	and	selling	goods	or	services	to	the	

virtual	world.	The	continuous	progress	in	the	

world	of	e-commerce,	which	has	taken	place	

over	 several	 years,	 is	 caused	 by	 the	 rapid	

development	of	information	technologies,	the	
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increasing	possibilities	of	their	adaptation	in	

various	 fields	 and	 the	 decreasing	 costs	 of	

its	use	(Barsauskas	et	al.,	2008).	One	of	the	

most	common	forms	of	e-commerce	are	B2C	

(Business	to	Consumer)	online	stores,	which	

are	the	focus	of	this	paper.

	 The	biggest	benefit	of	running	an	online	

store	 is	 considered	 to	be	 a	 cost	 reduction.	

By	transferring	activities	to	the	world	of	the	

Internet,companies	save,	for	example,	on	the	lack	

of	the	need	to	run	traditional	sales	outlets,	the	

rental	of	office	space,	the	number	of	employees	

and	on	the	reduction	of	the	number	of	agents	

involved	in	the	sales	process	(Chodak,	2010).	

For	customers,	one	of	the	biggest	benefits	of	

online	shopping	is	the	reduced	cost	of	products	

and	 services	 compared	 to	 traditional	 forms	

of	sales	and	time	saving.	Moreover,	thank	to	

e-commerce,	 clients	 have	 complete	 and	

detailed	information	enabling	them	to	evaluate

the	 offers	 of	 each	 company.	 This	 leads	 to	

more	discerning	customers	who	have	a	very	

clear	idea	of	what	they	want	and	how	they	

want	it	(Melián-Alzola	and	Padrón-Robaina,	
2007).	E-commerce	reduced	the	geographical	

barrier	and	significantly	increased	the	scale	

of	 business,	 making	 products	 available	 to	

consumers	from	all	around	the	world.	A	language	

and	cultural	barrier	visible	in	traditional	trade	

have	also	been	largely	removed.	Better	and	

faster	contact	with	the	buyer	has	been	made	

possible	by	simplifying	procedures	and	limiting

paper	 documentation.	 Thanks	 to	 shopping	

preferences	 research,	 becomes	 possible	 to	

personalize	 the	marketing	 approach,	which	

can	lead	to	sales	volume	increase.	Besides,	

advertising	 and	 promotion	 costs	 on	 the	

Internet	are	generally	lower	than	in	traditional	

distribution	 channels.	 E-commerce	 enables	

the	 globalization	 of	 operations	 by	 opening	

local	websites	 of	 one	 company,	 under	 one	

name	in	various	countries	of	the	world.	As	a	

result	of	running	websites	in	different	national	

languages,	an	impression	of	their	local	character	

is	created,	and	thus	a	more	friendly	approach	

of	potential	customers	(Chodak,	2010).	

	 On	 the	 other	 hand,	 e-commerce	 has	

significant	 disadvantages,	 including	 an	

inability	to	physically	view	the	commodity	as	

well	as	costs	associated	with	the	delivery	of	

the	product,	which	can	be	crucial	in	making

a	 purchase	 decision	 (Melián-Alzola	 and	
Padrón-Robaina,	2007).	An	additional	cost	may	
also	become	the	customs	fee	superimposed	

on	 goods	 purchased	 from	 abroad.	 Separate	

difficulties	pose	oversize	goods,	fast-moving	

consumer	goods	and	high-value	commodities	

that	cannot	be	transported	by	standard	means	

of	transport	due	to	their	specificity.	The	result	

is	their	limited	availability	in	e-commerce.

	 In	a	relatively	short	time	e-commerce	

has	 evolved	 from	 an	 alternative	 form	 of	

operation	to	the	entire	business	model.	It	is	no	

longer	treated	as	only	a	marketing	instrument.

E-commerce	became	an	important	part	of	business	

performance	 that	 can	 generate	 significant	

additional	value	for	company	and	other	subjects	

in	the	value-added	chain	(Barsauskas	et	al.,	2008).	
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A	 value	 of	 the	 e-commerce	 market,	 an	

online	sales	volume	and	the	online	sales	share	

in	 the	global	 sales	of	goods	are	 increasing

every	 year	 furthermore,	 according	 to	 the	

forecasts,	this	growth	will	persist	for	at	least	

the	next	 few	years	 (chart	 below),	 therefore	

the	competition	on	the	e-commerce	market	

is	growing	and	it	becomes	much	harder	to	

be	part	of	it.	

The most	commonly	sold	products	via	online	

are	 clothing,	 shoes,	 consumer	 electronics,	

books,	movies,	music	and	games,	cosmetics	

and	body	care,	bags	and	accessories,	household	

appliances	(Clement,	2020).	Goods	are	being	

sold	both	on	the	companies	private	websites	

as	well	as	on	the	trading	platforms.

4 
 

the buyer has been made possible by simplifying procedures and limiting paper documentation. Thanks 
to shopping preferences research, becomes possible to personalize the marketing approach, which can 
lead to sales volume increase. Besides, advertising and promotion costs on the Internet are generally 
lower than in traditional distribution channels. E-commerce enables the globalization of operations by 
opening local websites of one company, under one name in various countries of the world. As a result 
of running websites in different national languages, an impression of their local character is created, 
and thus a more friendly approach of potential customers (Chodak, 2010).  
On the other hand, e-commerce has significant disadvantages, including an inability to physically view 
the commodity as well as costs associated with the delivery of the product, which can be crucial in 
making a purchase decision (Melián-Alzola and Padrón-Robaina, 2007). An additional cost may also 
become the customs fee superimposed on goods purchased from abroad. Separate difficulties pose 
oversize goods, fast-moving consumer goods and high-value commodities that cannot be transported 
by standard means of transport due to their specificity. The result is their limited availability in e-
commerce. 
In a relatively short time e-commerce has evolved from an alternative form of operation to the entire 
business model. It is no longer treated as only a marketing instrument.                             E-commerce 
became an important part of business performance that can generate significant additional value for 
company and other subjects in the value-added chain (Barsauskas et al., 2008). A value of the e-
commerce market, an online sales volume and the online sales share in the global sales of goods are 
increasing every year furthermore, according to the forecasts, this growth will persist for at least the 
next few years (chart below), therefore the competition on the e-commerce market is growing and it 
becomes much harder to be part of it. The most commonly sold products via online are clothing, shoes, 
consumer electronics, books, movies, music and games, cosmetics and body care, bags and accessories, 
household appliances (Clement, 2020). Goods are being sold both on the companies private websites 
as well as on the trading platforms. 
 

 

Source: Lipsman, A. (2019). Global Ecommerce 2019, Retail Ecommerce Sales Worldwide, 2017-2023. eMarketer, 
Retrieved from https://www.emarketer.com/content/global-ecommerce-2019, Access on March 1, 2020. 

Source:		 Lipsman,	A.	(2019).	Global	Ecommerce	2019,	Retail	Ecommerce	Sales	Worldwide,	

	 	 2017-2023.	eMarketer,	Retrieved	 from	https://www.emarketer.com/content/global-

	 	 ecommerce-2019,	Access	on	March	1,	2020.

Illustration	1	Retail	Ecommerce	Sales	Worldwide
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 Firms	offering	products	on	the	Internet	

have	to	compete	with	each	other	increasingly,	

not	only	in	the	price	but	also	in	the	product	

and	service	innovation	and	quality.	The	goal	

is	to	draw	the	attention	of	potential	buyers	

and	to	keep	loyal	customers.	Trust	is	crucial	

in	 the	 transactional	 relationships	 between	

customer	and	online	seller	because	of	the	risk	

and	uncertainty	that	are	inherent	in	the	online	

environment	 (Gotzamani	 and	 Tzavlopoulos,	

2009).	A	large	number	of	units	operating	on	

the	e-commerce	market	causes	 that	clients	

demand	more	 and	 tolerate	 fewer	 mistakes	

(Melián-Alzola	 and	 Padrón-Robaina,	 2007).	
Building	and	maintaining	customer	relationship

is	 the	 key	 to	 success,	 which	 depends	 on	

effective	customer	service	(Archer	and	Gabauer,	

2000).	High	level	of	purchase	satisfaction	allows	

to	keep	regular	clients	and	acquire	new	ones.	

Related	literature	reveals	that		loyal	customers	

are	predisposed	to	pay	more	for	an	offer	than	

for	changing	supplier,	bringing	a	significant	

benefit	 to	 a	 company	 (Melián-Alzola	 and	
Padrón-Robaina,	 2007).	 Virtual	 stores	must	
care	 for	 an	 unwavering	 reputation,	 mainly	

on	 the	 Internet,	where	many	buyers	derive	

knowledge.	Ensuring	this	requires	maintaining	

a	high	quality	of	the	provided	services	and	

the	ability	to	a	quick	response	in	case	of	any	

obstacles	to	the	transaction.	Transparency	and	

product	ordering	ease	is	also	very	important	

because	online	store	customers	value	time	and	

convenience.	Furthermore	the	method	and	cost	

of	delivery	have	a	significant	impact,	which	

very	often	determines	the	purchase	decision.	If	

a	company	does	not	comply	with	the	delivery

of	 the	 product	 under	 set	 conditions,	 it	

is	 unable	 to	 stay	 in	 the	 market	 in	 the	

short-medium	term	(Melián-Alzola	and	Padrón-
Robaina,	2007).	Some	firms	that	have	moved	

their	commercial	operations	to	the	virtual	world	

failed	in	management	principles	of	efficiency	

and	customer	focus.	As	a	result,	were	not	very	

successful	or	were	even	forced	to	terminate	

their	activities	(Pandya	and	Dholakia,	2007).

The use of outsourcing in business operations

	 The	term	outsourcing	is	an	abbreviation

for	 outside	 -	 resource	 -	 using.	 In	 general,	

outsourcing	 is	 a	 management	 method	

(concept)	that	comes	down	to	narrowing	the	

scope	of	tasks	carried	out	directly	by	a	given	

enterprise	(referred	to	as	a	parent	company)	

and	entrusting	them	for	a	constant	execution	

to	another	business	entity	(referred	to	as	the	

service	company)	(Trocki,	2001).	Outsourcing	

belongs	to	one	of	the	management	strategies	

and	aims	to	make	the	most	effective	use	of	the	

company's	capabilities,	as	a	result	of	focusing	

on	the	main	tasks	related	to	the	fundamental

zone	 of	 activity,	 for	 the	 implementation	 of	

which	 the	 company	 has	 the	 appropriate	

knowledge,	competence	and	resources	(Jiang	

et	 al.,	 2007;	Van	Damme	and	Van	Amstel,	

1996).	Other	functions	that	are	not	in	the	core	

of	 the	 company's	 tasks,	 but	 which	 proper	

performance	is	necessary	for	further	functioning

are	allocated	to	appropriately	specialized	units	

(Dess	et	al.,	1995).
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One	of	the	most	important	outsourcing	goals	

is	 to	 reduce	 the	 cost	 of	 business	 activity.	

By	allocating	tasks	to	specialized	units,	the	

company	 does	 not	 have	 to	 incur	 financial	

expenses	 for	 running	 its	 own	 departments	

supporting	specific	activities	that	are	not	in	their	

centre	of	interest	(Dabhilkar	and	Bengtsson,

2008;	Salimath	et	al.,	2008;	Power	et	al.,	2006).	

Moreover,	outsourcing	may	allow	to	improve	

the	quality	of	services,	because	each	task	is	

handled	by	 specialists	 from	a	 specific	 field	

(Quinn,	 2000;	 Kakabadse	 and	 Kakabadse	

2005;	Slaughter	and	Ang,	1996).	The	number

of	 available	 employees	 who	 previously	

performed	tasks,	which	are	now	transferred	

to	the	outsourcing	company,	is	also	increased	

(Naspinski,	2007).	Contemporary	outsourcing	

has	 a	 very	wide	 scope	 and	 is	 increasingly	

treated	as	a	business	strategy.	Cooperation	

with	the	outsourcing	company	may	increase	

the	flexibility	of	operations	(Jager	et	al.,	2009;	

Lau	and	Zhang,	2006)	and	allow	to	expand	

into	new	markets	(Razzaque	and	Sheng,	1998).

On	 the	 other	 hand,	 outsourcing	 carries	 a	

number	of	threats	such	as	loss	of	control	over	

the	company	and	ability	to	rapidly	respond	to	

the	market	changes	(Dabhilkar	and	Bengtsson,

2008),	disclosure	of	secret	information	to	the	

competitors	or	other	interested	parties	as	well	

as	 complicated,	 long-lasting	 and	 expensive	

process	of	 re-enabling	previously	 separated	

departments	(Van	Damme	and	Van	Amstel,	

1996).	 Sometimes	 outsourcing	 can	 lead	 to	

completely	 different	 results	 than	 desired	

such	as	dissatisfactions	range	from	costs	not	

getting	 lowered	 but	 actually	 rising	 or	

outsourcing	 contracts	 becoming	 ineffective	

in	the	face	of	evolving	market	realities	caus-

ing	 damage	 to	 the	 customer	 service	 (Shi,	

2007).	Outsourcing	by	itself	does	not	result	in	

improved	performance	unless	it’s	backed	by	

a	clear	understanding	and	execution	of	the	

underlying	 strategies	 (Gilley	 and	 Rasheed,	

2000).	 It	 is	also	very	 important	 to	correctly	

identify	the	core	areas	of	performance	which	

constitute	a	competitive	advantage	and	are	

crucial	for	the	firm's	functioning	that	should	

not	be	outsourced	(Dess	et	al.,	1995).

Outsourcing	has	gained	considerable	popularity

on	 the	 consumer	 goods	 market,	 having	 a	

significant	share	in	the	world	of	e-commerce.	

According	to	research,	companies	in	this	sector

using	 outsourcing	mainly	 value	 the	 quality	

of	 provided	 services	 and	 then	 followed	 by	

their	 costs	 (Wilding	 and	 Juriado,	 2004;	 Ho	

et	 al.,	 2010).	 For	 small	 and	medium-sized	

e-commerce	firms	investments	in	such	areas	

as	own	warehousing	or	distribution	network	

are	often	too	expensive	to	introduce,	whereby	

they	 frequently	 decide	 to	 outsource	 these	

activities.	Depending	on	the	degree	of	logistics

functions	 outsourcing	 (total,	 partial),	 it	 is	

necessary	 to	 mutually	 divide	 not	 only	 the	

benefits	but	also	the	risks	and	responsibilities.

Both	contract	parties	should	equally	care	not	

only	of	the	proper	performance	of	their	part	

of	 the	 tasks	but	also	of	 the	success	of	 the	

undertaking	 as	 a	 whole,	 which	 is	 the	 key	
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to	 further	 cooperation.	 A	 prerequisite	 is	 a	

systematic	exchange	of	information	and	trust	

in	the	partner	(Matejun,	2015).	A	successful	

relationship	between	companies	should	result	

(depending	 on	 the	 purpose	 of	 outsourcing)	

in	 expanded	 profits,	 increasing	 quality	 and	

competitiveness	of	products	or	services,	and	

joint	development	of	business.

	 The	current	market	situation	has	made	

the	logistics	functions	outsourcing	one	of	the	

basic	 and	 indispensable	 elements	 of	 cost	

cutting	as	well	as	quality	and	competitiveness

improvement.	 As	 a	 result	 of	 globalization	

and	the	perpetual	search	for	new	markets	for	

goods	or	services,	companies	are	constantly	

undergoing	 increasing	 challenges.	 In	 such	

cases,	logistics	becomes	a	department	which	

proper	functioning	can	determine	the	firm's	

success	on	the	market.	Due	to	the	emergence	

of	 the	 great	 demand	 for	 professional	 and	

specialized	knowledge	and	logistics	skills,	many	

outsourcing	companies	have	been	established	

to	provide	comprehensive	services	in	this	field.	

Logistics Service Provider

	 Logistics	 Service	 Provider	 (LSP)	 also	

known	as	3PL	or	TPL	 (third	party	 logistics	

operator)	is	an	institutionally	separated	entity	

that	provides	comprehensive	service	of	material

goods	 based	 on	 outsourcing	 (Wisniewska,	

2009).	3PL	stands	for	relationships	between	

interfaces	in	the	supply	chains	and	third-party	

logistics	providers,	where	logistics	services	are	

offered,	from	basic	to	customized	ones,	in	a	

short	or	long-term	relationship,	with	the	aim	

of	effectiveness	and	efficiency	(Bask,	2001).

 Increasing	global	competition,	deregulation

of	the	transportation	industry,	rising	customers'	

logistics	service	expectations,	growing	focus	

of	companies	on	core	business	competencies,

increasing	popularity	of	just-in-time,	as	well	as	

revolution	in	computers	and	communication

technology	are	indicated	as	the	main	reasons	

for	3PL	sector	explosive	growth	(Marasco,	2008).	

The	most	frequently	offered	3PL	services	for	

the	commercial	sectors	(including	e-commerce)	

are	transport,	storage	and	distribution	(Hamdan	

and	Rogers,	2008),	however	almost	any	logistics	

activity	can	be	outsourced	with	at	least	one	

3PL	company	providing	their	services	to	fulfil	

a	particular	market	need	(Wilding	and	Juriado,	

2004).	According	to	the	studies,	a	well-built	

relationship	between	firm	and	logistics	service	

provider	can	lead	to	an	improved	level	of	service	

and	final	customer	satisfaction,	better	access	

to	technology,	reduced	fixed	costs,	increased	

flexibility	 and	 productivity,	 access	 to	 new	

markets	 and	wider	 competencies	 (Marasco,	

2008).	Since	the	3PL	market	is	characterized	

by	a	huge	variety	of	different	players	that	differ

in	 size,	 geographic	 coverage	 and	 service	

offerings	(Prockl	et	al.,	2012)	difficulties	with	

3PL	providers	can	be	faced	such	as	a	lack	of	

understanding	of	clients’	supply	chain	needs,	a	

lack	of	adequate	expertise	in	specific	products	

or	markets,	a	lack	of		service	innovations,	a	

lack	of	logistics	cost	awareness,	an	inadequate	

description	of	services,	a	lack	of	understanding
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of	customers’	business	requirements	and	policies

as	 well	 as	 price	 negotiation	 (Wilding	 and	

Juriado,	2004;	Baki	and	Ar,	2009).	That’s	why	

it	is	important	to	make	an	adequate	decision	

regarding	LSP	selection	and	contract	design.	

Sink	and	Langley	(1997)	provided	a	conceptual	

model	of	the	3PL	buying	process,	consisting	

of:	 identification	 of	 the	 need	 to	 outsource	

logistics,	development	of	feasible	alternatives,	

evaluation	and	selection	of	supplier,	service	

implementation,	 and	 ongoing	 performance	

assessment.	

	 The	 services	 of	 3PL	 are	 used	 by	

companies	for	which	logistics	is	not	the	main	field	

of	activity,	but	it	is	necessary	for	the	effective

execution	 of	 orders	 and	 further	 functioning	

as	 well	 as	 company	 development.	Without	

adequate	technical	facilities,	such	as	means	of	

transport,	warehouse	space	or	IT	technology	it	

is	difficult	for	any	e-commerce	firm	to	expand	

on	the	market.	Using	the	economies	of	scale,	

the	logistics	service	provider	is	able	to	offer	

much	more	attractive	conditions	for	carrying	

out	orders	than	while	self	task	performance	

(Hsiao	et	al.,	2011).	LSP	to	operate	warehouse	

spaces,	a	fleet	of	vehicles	and	many	customers,

need	 specialized	 IT	 systems	 that	 ensure	

the	coordination	of	a	vast	number	of	 tasks	

performed	simultaneously	at	the	appropriate	

level,	 reduce	 their	 implementation	 time	 by	

simplifying	and	standardizing	procedures,	as	

well	as	significantly	reducing	costs.	Advanced	

IT	programs	enabling	real-time	data	exchange	

in	 the	 supply	 chain	 are	 one	 of	 the	 main	

competitive	 advantages	 of	 the	 firm	 on	 the	

market	(Wang	et	al.,	2008).	

An example of the use of logisticsfunctions

outsourcing on the e-commerce market

	 Contract	logistics	is	one	of	the	offers	

of	 3PL	 industry	 which	 refers	 to	 a	 number	

of	 operations	 usually	 carried	 out	 on	 the	

warehouse	space	of	LSP	consisting	in	managing	

the	consignor's	shipments.	One	of	the	contract	

logistics	variants	is	a	fulfillment	service.	It	is	

a	conceptual,	operational	and	executive	help	

for	e-commerce	market.	The	fulfillment	service	

is	directed	mainly	to	small	and	medium-sized	

online	 stores,	 for	 which	 logistic	 service	 of	

orders	goes	beyond	own	skills	and	abilities,	

however,	its	proper	performance	is	a	necessary

	 condition	 for	 maintaining	 a	 competitive	

position	on	the	market	and	providing	adequate	

service	to	the	final	customer.	

	 Currently,	there	are	many	LSPs	on	the	

market,	providing	fulfillment	service.	One	of	

them	is	a	Dutch	company	Raben,	operating	

in	 12	 European	 countries	 (Czech	 Republic,	

Estonia,	the	Netherlands,	Germany,	Lithuania,

Latvia,	Italy,	Poland,	Slovakia,	Ukraine,	Hungary

	and	Romania)	(Raben	Group).	In	the	next	part	of	

this	chapter,	on	the	example	of	Raben	company,	

a	detailed	description	of	the	fulfillment	service	

will	be	presented,	based	on	the	e-commerce	

logistics	functions	outsourcing	and	handing	them	

over	to	the	LSP	in	order	to	online	order	handling:

	 Warehousing	-	the	entire	inventory	of	

the	outsourced	company	intended	for	sale	via	

the	Internet	is	transferred	to	the	appropriate	
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Raben	 branch.	 In	 case	 of	 own	 production,	

these	 goods	 can	 be	 transported	 from	 the	

existing	warehouse	(storage	place)	or	directly	

from	the	supplier,	manufacturer	of	products	

purchased	and	sold	through	the	online	store.	

Commodities	before	delivery	to	the	appropriate	

warehouse	of	the	LSP	must	be	consolidated	so	

that	only	the	same	type	of	products	is	in	each	

cardboard	box.	To	handle	online	stores	in	Raben's	

warehouses,	 special	 areas	 of	 space	 are	

designated	only	for	e-commerce.	Transported	

packages	 are	 unloaded	 from	 the	 vehicles,	

and	 afterwards	 their	 compliance	 with	 the	

documentation	 is	 checked.	 In	 case	 of	

consistency	of	the	declared	type	and	quantity	

of	products	with	the	actual	state,	the	goods	

are	transferred	to	the	point	of	deconsolidation.	

If	the	product	does	not	have	a	bar	code,	it	is	

given	the	internal	Raben	code,	assigned	only	

to	such	a	commodity.	At	the	deconsolidation	

point,	each	product	is	scanned	using	a	bar	

code	reader,	and	then	it	goes	to	a	container	

placed	on	a	special	cart.	Using	a	cart	pushed	

by	 a	 warehouse	 employee,	 the	 goods	 are	

transported	to	the	storage	area.	

	 Products	are	stored	in	specially	designed	

containers	placed	on	multi-storey	racks.	Each	

container	has	a	bar	code	corresponding	to	a	

specific	type	of	product.	After	placing	goods	

in	the	corresponding	container,	their	bar	code	

is	scanned,	so	it	is	confirmed	that	the	given	

product	has	gone	to	the	right	place.	Thanks	

to	 MyRaben	 application,	 any	 online	 store	

using	the	fulfillment	service	can	send	orders	

directly	to	the	warehouse.	The	application	also	

allows	a	continuous	preview	of	reports,	so	the	

customer	always	has	access	to	the	information	

about	what	 is	happening	with	the	product.	

In	the	warehouse,	internal	work	optimization	

procedures	have	been	implemented	to	minimize

errors.	 The	 applied	 systems	 and	 owned	

resources	 allow	 for	 the	 increased	 flexibility	

of	operations,	thanks	to	which	the	company	

is	prepared	for	fluctuations	in	demand,	that	

is	very	important	in	case	of	e-commerce	and	

especially	visible	in	the	pre-Christmas	period.	

At	that	time	online	stores	are	most	exposed	

to	delays	or	errors	in	the	execution	of	orders.	

LSP	has	big	capabilities	to	modify	used	storage	

space	as	well	as	 the	number	of	employees	

carrying	out	orders	in	response	to	the	rising	

demand.	 Thanks	 to	 the	 implementation	 of	

the	RedPrairie	warehouse	system,	Raben	 is	

prepared	 for	 annual,	 monthly	 and	 weekly	

changes	 taking	 place	 on	 the	market.	 This	

system	also	provides	 the	company's	clients	

with	continuous	access	to	current	information

about	 inventory,	 the	 number	 of	 products	

and	 current	 orders.	Additionally,	 LSP	 offers	

cross-docking,	i.e.	direct	ordering	from	online	

store	suppliers	of	missing	products	necessary	

to	fulfill	orders.

 Shipment	preparation	-	the	online	store's	

IT	 system	 is	 connected	 with	 the	 logistics	

service	provider's	system.	After	the	purchase	

by	 the	 final	 customer	 through	 placing	 an	

order	on	the	online	store	website,	the	entire	
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process	of	order	execution	begins.	The	order	

management	centre	is	located	in	a	separate	

Raben	office	space.	The	software	generates	

a	list	of	all	orders	that	must	be	completed.	

Their	execution	is	supervised	by	a	team	of	

system	managers.	 It	 contains	 information	

about	 the	 type	 of	 delivery	 chosen	 by	 the	

customer	(courier	service,	priority	or	ordinary	

shipping),	order	number	and	type,	the	system	

also	generates	a	loading	document,	reference

number,	 informs	 to	 which	 country	 the	

shipment	 is	 directed,	 shows	 whether	 the	

order	 is	 already	 carried	 out,	 in	 progress	 or	

waiting	for	its	turn.	Afterwards,	a	warehouse	

employee	called	a	picker	receives	electronic	

form	information	regarding	the	pending	order.	

Goods	are	picked	from	many	locations	at	the	

same	time	according	to	the	multi-order	picking	

system,	thanks	to	which	the	entire	process	is	

much	shorter.	Picker	retrieves	products	using	

the	same	cart	and	code	scanning	system	as	in	

the	case	of	the	previously	described	system	of	

placing	goods	in	the	warehouse.	The	next	step	

is	 the	consolidation	of	products	 taken	 from	

the	warehouse,	which	takes	place	in	the	area	

called	orders	control.	It	is	a	surface	consisting	

of	many	stands.	One	employee	 is	assigned	

to	each	of	them.	On	these	stands,	a	specific	

pick	to	light	system	was	used,	which	enables 

displaying	on	 the	screen	of	each	employee	

accurate	information	about	a	particular	order,	

such	as	order	and	shipment	number,	the	type	

of	cardboard	that	should	be	used	to	pack	the	

product,	the	number	of	packages	that	must	

be	created	 in	order	 to	complete	one	order.	

By	 consolidating	 shipments,	 the	 employee	

re-scans	the	product's	bar	code.	All	scanned	

bar	codes	of	the	particular	order	are	displayed	

on	the	screen,	then	the	necessary	documents	

for	a	given	shipment	are	printed	out,	such	as	

a	document	confirming	the	order	execution	

in	two	copies,	on	which	the	employee	places	

his	signature	and	stamp	(one	copy	remains	

at	the	workplace),	receipt,	invoice,	transport	

documents	 (courier	 labels	 attached	 to	 the	

carton).	Finally,	the	free	space	of	the	parcel	

is	filled	with	soft	sponges	to	protect	during	

transport.	The	parcel,	for	the	request	of	the	

online	store,	may	be	enriched	with	additional	

promotional	 materials,	 such	 as	 advertising	

inserts,	discount	coupons	and	other	forms	of	

promotion	increasing	sales.	Raben	offers	also	

the	creation	of	product	sets,	boxes	and	gift	

packaging	as	part	of	 long-term	and	one-off	

campaigns.	After	completing	all	these	activities,

the	order	is	ready	to	leave	the	storage	area.	

Implementation	of	scanners	and	the	pick	to	light	

system	effectively	eliminates	the	circulation	of	

paper	documents	within	the	warehouse,	thus	

significantly	reducing	the	time	of	the	entire	

process	and	practically	excludes	errors	made	

in	the	picking	process.

	 Products	delivery	to	the	final	customer	

-	takes	place	using	courier	services.	As	part	

of	its	own	operations,	Raben	does	not	carry	

out	general	cargo	transport.	Due	to	a	 large	

number	of	orders,	prices	offered	by	the	CEP 
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industry	(Courier,	Express	and	Parcel)	for	the	

logistics	service	provider	are	more	favourable	

than	prices	for	an	online	store	carrying	out	

several	shipments	per	day.

	 Return	service	and	product	replacement	

-	products	that	do	not	meet	the	customer's	

expectations	can	be	returned	without	giving	

a	reason	within	14	days	from	delivery.	Raben	

has	developed	its	own	returns	and	complaints	

management	process	for	both	domestic	and	

foreign	 sales.	An	 information	 system	about	

the	reasons	for	returns	has	been	introduced	

(if	provided	by	the	customer).	Returned	products

go	to	the	warehouse	where	the	employee	checks	

their	quality	and	quantity,	verifies	if	they	are	

suitable	for	resale.	If	the	product	can	be	sold	

again,	its	bar	code	is	scanned,	consequently,	

the	commodity	returns	to	the	LSP’s	system	and	

afterwards	to	the	warehouse,	according	to	the	

scheme	described	in	the	section	‘warehousing’.

The	 process	 of	 products	 exchange	 and	

complaint	depends	on	the	individual	operating

scheme	 previously	 agreed	 with	 the	 online	

store,	 because	 e-commerce	 firms	 approach	

these	issues	differently.

	 Payment	management	 -	Raben	offers	

technology	that	allows	making	payments	via	

the	Internet	in	the	Mass	Payments	model	in	

cooperation	with	any	bank	operating	on	the	

European	 market.	 The	 final	 customer	 can	

pay	for	the	product	using	an	online	transfer	

from	an	account	or	debiting	the	credit	card	

account	by	entering	its	number	in	the	online	

payment	system.	Thanks	to	company’s	partner-

ship	with	PayByNet,	it	is	possible	to	directly	

transfer	money	from	the	final	customer's	online	

account	to	the	e-commerce	store	account.	After	

the	payment	is	credited,	the	system	of	LSP	

automatically	submits	the	order	for	execution.	

It	is	also	possible	to	make	a	traditional	transfer,	

e.g.	in	a	bank	or	cash	on	delivery.	The	last	

mentioned	 payment	model	 is	 implemented	

in	 cooperation	with	 courier	 companies	 and	

forwarding	service	providers	 responsible	 for	

carrying	commodities	to	the	final	customer.

	 Customer	service	-	LSP	has	a	separate	

Customer	 Care	 department	 responsible	 for	

e-commerce	 customer	 service.	 Contact	 is	

conducted	by	phone	and	email.	This	department

takes	 care	 of	 both	 final	 customer	 service	

and	consultancy	for	the	online	store.	As	part	

of	the	final	customer	service,	information	is	

provided	about	the	company,	seller	and	product	

itself.	Employees	have	knowledge	about	the	

purchasing	principles,	shipment	status,	stage	

of	the	order,	and	the	complaint	process.	They	

are	most	often	trained	by	companies	for	which	

LSP's	 fulfillment	 service	 is	provided.	Within	

the	service	of	e-commerce	store,	employees	of	

the	Customer	Care	department	order	products	

from	manufacturers	or	suppliers	and	assist	in	

the	store's	service	from	the	technical	side.	LSP	

also	offers	support	for	units	that	have	not	set	

up	an	online	store	yet	but	consider	such	a	

possibility	and	seek	help	in	this	regard.	Based	on	

cooperation	with	entities	from	the	e-commerce	

market,	 the	 logistics	 service	provider	 offers	

consultancy	in	choosing	one	of	the	existing	
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system	solutions,	as	well	as	the	possibility	to	

create	dedicated	software	and	support	in	its	

implementation.

	 IT	systems	-	all	the	above-mentioned	

functions	performed	by	Raben	on	behalf	of	the	

online	store	as	part	of	the	fulfillment	service	

are	carried	out	and	coordinated	based	on	the	

applied	IT	systems	integrating	the	website's	

sales	 channel	with	 the	LSP.	Due	 to	 the	 IT	

solutions	used	by	the	3PL,	 it	 is	possible	to	

perform	many	 tasks	 at	 the	 same	moment,	

service	a	vast	number	of	customers,	a	large	

fleet	 of	 vehicles	 and	 manage	 warehouse	

space.	 IT	 systems	 enable	 real-time	 data	

exchange,	coordinate	activities	carried	out	in	the	

company	 and	 significantly	 accelerate	

and	 simplify	 business	 operations.	 These	

systems	include	modules	such	as:	relationship	

management,	transport,	warehouse,	financially	

analytical	and	support.	

Discussions and implications

	 According	 to	 Raben	 Logistics	 survey	

from	 2018,	 78%	 of	 their	 contract	 logistics	

customers	are	satisfied	with	the	provided	level	of	

service.	As	a	positive	side	of	operations	clients	

evaluated:	good	relation	of	quality	to	price,	

contact	with	a	customer	service	department,

professional	employees,	efficiency	and	timeliness.

To	be	improved	clients	rated:	too	long	response	

time	to	inquiries	and	shipment	tracking	as	not	

always	being	precise	(Raben	Group).	

As	presented	 in	 this	paper	 logistics	 is	 one	

of	 the	most	 important	 part	 of	 e-commerce	

operations.The	founder	of	Amazon,	Jeff	Bezos	

once	 said	 “The	 logistics	 and	 the	 customer	

service	 –	 the	 non-glamorous	 parts	 of	 the	

business	 –	 are	 the	 biggest	 problem	with	

e-commerce.	A	lot	of	these	companies	that	

are	coming	online	spend	all	their	money	and	

effort	building	a	beautiful	Web	site	and	then	

they	can’t	get	the	stuff	to	the	customer”	(US	

News	&	World	Report,	1999).	

	 Some	e-commerce	firms	choose	to	keep	

in-house	most	of	the	physical	flow	handling	to	

have	better	control	and	ensure	service.	Other	

companies	choose	 to	use	LSPs	 for	most	of	

the	e-fulfilment	process,	which	is	a	low-risk	

approach	 since	 less	 capital	 investment	 is	

required	(Xing	et	al.,	2011).	It	is	suggested	that	

online	sellers	may	go	through	three	stages	of	

evolution	concerning	outsourcing,	especially	

in	the	area	of	warehousing.	At	the	beginning

of	 activity,	 they	 usually	 do	 their	 own	

warehousing	and	other	services	as	the	volume	

is	 very	 small	 and	 can	 be	 handled	 easily	

in-house.	When	the	business	develops	to	a	

stage	where	they	can’t	longer	manage	the	scale,	

they	contract	the	job	out	to	the	LSP.	As	the	

business	continues	to	expand,	retailers	may	

take	warehousing	and	some	other	particular	

activities	back	in-house	to	get	better	control	

and	to	achieve	economy	of	scale.	They	build	

their	own	warehouse	and	likely	arrange	their	

own	delivery	network	(Rowlands,	2001).	These	

findings	confirm	statement	of	this	paper	that	

fulfilment	service	is	mostly	dedicated	to	small	

and	medium-sized	 online	 stores,	 for	 which	
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logistic	 service	of	orders	goes	beyond	own	

skills	and	abilities.	Presented	description	of	

the	e-commerce	logistics	functions	outsourcing	

brings	retailers	many	benefits.	By	contracting

out	warehousing	or	deliveries,	they	may	be	

able	 to	 obtain	 cost	 savings	 not	 attainable	

internally.	They	can	avoid	a	very	significant	

initial	fixed	cost	and	concentrate	on	marketing	

and	other	core	business	activities	(Anderson

et	 al.,	 2003).	 Fulfilment	 service	 enables	

e-commerce	 access	 to	 qualified	 employees	

and	know-how	that	allows	to	provide	system	

and	process	design	as	well	as	more	integrated	

service.	 E-retailers	 who	 use	 the	 specialists	

can	 benefit	 from	 “one-stop	 shopping”	 and	

consequently	more	 smooth	 operation.	They	

obtain	LSPs’	expertise	which	may	take	them	

years	to	develop	(Xing	et	al.,	2011).	Problems	

may	 occur	 when	 the	 integration	 between	

e-commerce	 company	 and	 3PL	 is	 not	 as	

smooth	as	expected.	Control	over	outsourced	

activities	can	be	crucial.	During	conducting

logistical	 activities	 on	 behalf	 of	 online	

sellers,	LSPs	play	a	significant	role	in	creating	

consumers’	perceptions	of	quality	of	service	

and	indicates	that	poor	service	provided	by	

3PL	 company	 might	 reflect	 badly	 on	 the	

retailer’s	brand	and	 reputation	 (Xing	et	 al.,	

2011).	That’s	why	a	decision	about	the	level	

of	outsourcing,choose	of	the	logistics	service	

provider,	supervision	of	the	outsourced	activities	

and	good	relationship	between	online	seller	and	

LSP	is	essential	on	the	e-commerce	market.	

	 One	 of	 the	 present	 challenges	 for	

e-commerce	 and	 3PL	 industry	 with	 their	

fulfilment	service	is	growing	online	market	of	

FMCG	(fast	moving	consumer	goods).	These	

segment	until	recently	has	not	been	able	to	

offer	 more	 attractive	 prices	 than	 in	 stores,	

that’s	why	it	developed	later	than	non-food	

e-commerce	market	(Dablanc,	2019).	FMCG	

requires	different	facilities	and	usually	same-day	

delivery	service,	which	means	new	operational	

strategies	and	delivery	systems.	Apart	 from	

this,	e-firms	and	3PL	industry	must	face	rising	

online	consumers	expectations	such	as	higher	

freedom	of	choice	in	terms	of	delivery	times	

and	methods,	smooth	access	to	return	system,	

fast	service	at	all	hours	as	well	as	growing	

need	for	same	day	and	even	instant	delivery	

service.	On	the	other	hand,	there	is	a	need	to	

solve	the	existing	problems	of	the	high	rate	

of	delivery	failure	due	to	“not-at-home”	issue	

substantially	affecting	cost	and	efficiency	of	

operations	and	increase	in	returns	rate	(e.g.	

customers	 tend	 to	 buy	 several	 products	 in	

different	 sizes	 to	 choose	 from).	 Additional	

problem	 constitute	 environmental	 concerns	

due	to	the	high	use	of	transportation	means.	

E-commerce	 firms	 and	 3PL	 industry	 will	

require	more	innovative	ways	to	deliver	goods	

ordered	online	(Dablanc,	2019).	

	 Presented	scheme	of	logistic	operations	

performed	by	LSP	for	online	sellers	is	intended	

to	 illustrate	 the	 entire	 logistic	 process	 of	

Internet	order	service,	 to	show	connections	
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occurring	in	the	supply	chain	and	to	visualize	

the	complexity	of	e-commerce	order	service.

Currently,	 the	 logistics	 industry	 has	 a	

significant	contribution	to	e-commerce	and	as	

a	result	of	increasing	market	competition,	it	

grows	every	year.	Both	e-firms	and	logistics	

service	 providers	 delivering	 their	 services	

for	them	are	facing	an	increasing	number	of	

challenges	of	continuous	quality	improvement	

and	new	services	implementation	increasing

the	level	of	individual	customer	service.	From	a	

consumer’s	perspective,	fulfilment	is	generally

considered	to	be	a	crucial	attribute	affecting

their	 judgment	 of	 service	 quality	 and	

satisfaction.	(White	and	Daniel,	2004;	Burt	and	

Sparks,	 2003;	Chen	and	Chang,	 2003).	The	

description	of	the	fulfillment	service	offered	

by	 LSP	 for	 e-commerce	 based	 on	 logistics	

functions	outsourcing	shows	how	online	order	

organization	may	look	like.	
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บทคัดย่อ

	 การศึกษานี้ต้องการหากระบวนการ	 และ	 อุปสรรคในการดูดซับความรู้	 (Absorptive	 capacity)

ในบริบทของบริษัทให้บริการเฉพาะกิจ	(Professional	service	firm)	เพื่อให้มุมมองที่ครอบคลุมเกี่ยวกับวิธี

ท่ีบริษัทใช้ดูดซับความรู้หรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากภายนอก	 และ	 อุปสรรคที่ทำาให้กระบวนการดังกล่าว

ล้มเหลว	 เนื่องจากบริษัทให้บริการเฉพาะกิจมักพึ่งพาองค์ความรู้ที่ ไม่ปรากฏชัดแจ้ง	 (Tacit	 knowledge)

จากพนักงานในองค์กร	 โดยเฉพาะ	 ผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการทางความรู้กับลูกค้า.	 โดยองค์ความรู้ที่

ไม่ปรากฏชัดแจ้งน้ันสามารถสร้างขึ้นจากประสบการณ์ในอดีตของรายบุคคล	 รวมถึงการดูดซับความรู้

หรือข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์จากภายนอก	 ซึ่งทำาให้กระบวนการดูดซับความรู้ของบริษัทให้บริการเฉพาะกิจ

อาจมีความซับซ้อน	 และ	 แตกต่างจากกระบวนการดูดซับความรู้ของบริษัทที่เน้นการวิจัยที่ขึ้นอยู่กับ

องค์ความรู้ชัดแจ้ง	 (Explicit	 knowledge)	 โดยเหตุดังกล่าวทำาให้มีความสนใจในการวิจัยเกี่ยวกับกิจกรรม

ที่ประกอบไปด้วยกระบวนการดูดซับความรู้	 และ	 ปัจจัยที่จำากัดกระบวนการดังกล่าวในบริบทของบริษัท

ให้บริการเฉพาะกิจ	ผลวิจัยชี้ ให้เห็นว่ามีหกกระบวนการในการดูดซับองค์ความรู้	ซึ่งเป็นการรวมกันระหว่าง	

การดูดซับความรู้ระดับบุคคล	 การดูดซับความรู้ระดับบริษัท	 และ	 กลไกท่ีเชื่อมกันของการดูดซับความรู้

ทั้งสองระดับ	และ	ได้เสนออุปสรรคในการดูดซับความรู้	ซึ่งแบ่งออกเป็น	ระดับบุคคล	ระดับภายในองค์กร	

และ	ระดับภายนอกองค์กร
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Abstract

	 This	study	configures	the	process	as	well	as	barriers	of	absorptive	capacity	in	a	context	

of	professional	service	firm	(PSF)	to	provide	a	comprehensive	view	toward	how	it	absorbs	

external	useful	knowledge	or	information	and	why	it	fails	to	do	so.	As	the	PSFs	rely	on	the	

tacit	knowledge	from	their	organizational	members,	particularly	experts/professions	in	serving

the	knowledge-based	services	to	the	customers.	This	tacit	knowledge	can	be	built	on	

each	person	past	 experiences	 as	well	 as	 external	 knowledge/information	 that	 the	person	

absorbed,	which	its	knowledge	absorption	process	may	be	more	complex	and	different	from	

other	research-intensive	firms	that	rely	more	on	explicit	knowledge.	 It	brings	attention	to	

explore	activities	and	routines	that	constitute	to	the	absorptive	capacity	process	as	well	as	

the	constrained	factors	of	such	process	 in	the	PSF	context.	The	findings	suggested	there	

are	six	major	stages	in	service	firm’s	absorptive	capacity	process,	which	merging	individual-

level	and	firm-level	absorptive	capacities	together	as	well	as	the	mechanism	linking	between	

both	 levels	 and	 suggested	 three	 layers	 of	 barriers:	 individual-level,	 internal,	 and	 external

environment	barriers	 in	 relations	with	each	stage	 in	service	 firm’s	absorptive	capacity

process.

Keywords:	Absorptive	capacity,	Professional	service	firm,	Tacit	knowledge,	Explicit	knowledge,	

	 	 Knowledge	management,	Strategic	Management
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Introduction

	 The	 absorptive	 capacity	 is	 a	 firm’s

ability	to	recognise	or	identify	valuable	outside	

knowledge,	assimilate	it,	and	ultimately	apply	

the	 assimilated	 knowledge	 for	 commercial	

purposes	(Cohen	and	Levinthal,	1989;	1990).	

However,	 this	 seminal	 definition	 is	 scoped

within	 the	 technological	 knowledge	 with

R&D	is	an	essence	of	the	firm’s	knowledge	

absorption.	 Although	 Cohen	 and	 Levinthal	

(1989,	 1990)	 argued	 that	 the	 absorptive

capacity	 is	 a	 multi-level	 construct,	 but	

the	 majority	 of	 absorptive	 capacities	 have

concentrated	 only	 at	 the	 firm-level	 (Lane

et	al.,	2006;	Volberda	et	al.,	2010).	Plus,	the	

previous	 studies	 also	 had	 agreed	 on	 the

multi-dimensional	 of	 absorptive	 capacity

process	(e.g.	Lane	and	Lubatkin,	1998;	Lane

et	al.,	2001;	Lane	et	al.,	2006;	Lichtenthaler,	

2009;	 Jansen	 et	 al.,	 2005;	 Patterson	 and

Ambrosini,	 2015;	 Todorova	 and	 Durisin,

2007;	Zahra	and	George,	2002).

	 Even	 though	 the	 studies	 agree	 that	

absorptive	 capacity	 is	 a	 multidimensional

construct,	 until	 now	 there	 has	 been	 no

consensus	regarding	the	number	of	absorptive	

capacity	process-dimensions.	This	is	possibly	

because	most	of	the	researchers	having	studied	

the	absorptive	capacity	within	the	research-

intensive	 firm	 and	 utilising	 several	 proxy	

measurements	that	related	to	R&D,	following	

Cohen	and	Levinthal’s	seminal	works	(1989,	

1990).	This	also	has	been	caused	theoretical	

and	 empirical	 evidence	 regarding	 routines,	

activities	that	constitute	to	absorptive	capacity	

process	in	other	type	knowledge	and	business	

contexts	are	still	neglected	(Lane	et	al.,	2006;	

Lewin	et	al.,	2011;	Volberda	et	al.,	2010).

	 Moreover,	 little	 of	 previous	 studies	

have	done	the	constrained	factors	or	barriers	

to	 absorptive	 capacity.	 There	 are	 only	 two	

published	researches	worked	on	the	barrier	

perspective.	First,	Matthyssens	et	al.	 (2005)	

listed	several	barriers	to	absorptive	capacity	

process	of	Zahra	and	George	(2002)	without	

explanations	 how	 those	 barriers	 constrain	

each	 process.	 Second,	 Cuervo-Cazurra	 and	

Rui	(2017)	re-conceptualised	antecedents	to	

absorptive	capacity	in	Todorova	and	Durisin	

(2007)	 and	also	 added	 several	barriers	 that	

empirically	occurred	within	research-intensive	

firm	 in	emerging	market	context.	However,	

those	 studies	 are	 still	 under-investigated

the	 barriers	 in	 other	 contexts	 such	 as

a	service	firm	that	may	appear	differently.

	 Based	on	the	aforementioned	information,

my	 questions	 remain	 on	 the	 process	 and

barriers	of	absorptive	capacity	in	other	types	

of	business	that	massively	rely	on	knowledge/

information	such	as	PSFs.	The	PSF	is	a	service

firm	 that	 providing	 the	 services	 resulting	

from	 expertise/professional	 knowledge	 (von	

Nordenflycht,	2010).	The	PSFs	 tend	to	play

a	critical	role	in	shaping	the	global	economy	
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as	they	highly	employ	knowledgeable	workers

and	 also	 providing	 the	 knowledge-based

services	 such	 as	 financial	 consultations	 to

the	customers,	which	could	influence	on	the	

way	 the	 customers	 operate	 their	 business

further	(LØwendahl	et	al.,	2001).	To	provide
the	 knowledge-based	 services	 effectively,	

the	PSFs	need	to	be	actively	and	frequently	

absorbed	new	outside	knowledge/information

over	 time	 since	 that	 outside	 information/

knowledge	is	a	signal	of	current	and	future	

business	 environment	 which	 the	 PSFs	 can	

exploit	to	create	new	knowledge	or	service	

procedures	to	provide	the	customers.	As	such,	

the	absorptive	capacity	is	directly	related	and	

plays	a	significant	role	within	the	PSFs.

	 As	 the	 PSFs	 heavily	 rely	 on	 the

tacit	 knowledge	 from	 their	 organizational	

members,	 particularly	 experts/professions.

The	 tacit	 knowledge	 per	 se	which	 is	 built

on	 each	 person	 past	 experiences	 and

outside	 knowledge/information	 that	 each

one	 has	 been	 absorbing,	 so	 the	 service

firm’s	 absorptive	 capacity	 process	 and	 its

barriers	may	be	more	complex	and	different

from	 the	 research-intensive	 firms	 that

rely	 more	 on	 explicit	 form	 of	 knowledge.

Therefore,	to	address	these	gaps,	my	research

questions	are:-

 1. How does a PSF absorb new external 

knowledge/information?

 2. Why does a PSF fail to absorb new 

external knowledge/information?

Literature Review

 Definition of absorptive capacity

	 Cohen	 and	 Levinthal	 (1989,	 1990)

adapted	 this	 macroeconomic	 definition

into	 the	 industrial-organisation	 economic

field	 and	 defined	 this	 term	 as	 the	 firm’s

ability	 to	 recognise	 or	 identify	 valuable

outside	 knowledge,	 assimilate	 it,	 and

ultimately	apply	 the	assimilated	knowledge	

for	commercial	purposes.	This	was	the	first	

simple	and	clear	use	of	the	term	absorptive	

capacity	(Lane	et	al.,	2006).

	 Such	a	definition,	introduced	by	Cohen	

and	Levinthal	(1989,	1990),	is	framed	within	

a	technological	knowledge	context;	likewise,	

Volberda	et	al.	(2010)	argued	that	Cohen	and	

Levinthal’s	works	framed	R&D	at	the	centre	

between	 innovation	and	 learning.	Although	

this	 seminal	 definition	 provided	 by	 Cohen	

and	Levinthal	 (1989,	 1990)	 has	been	much	

cited	 by	 subsequent	 studies,	 a	 few	 of

them	 have	 redefined	 and	 expanded	 their

definition	 through	 theoretical	 justification.

Thus,	 there	 are	 slight	 variations	 of	 the

absorptive	 capacity	 definition	 in	 the

subsequent	studies	 (e.g.	Zahra	and	George,	

2002;	and	etc.).

	 The	 “relative	 absorptive	 capacity”

concept	 was	 introduced	 by	 Lane	 and

Lubatkin	(1998).	The	researchers	reinterpreted	

the	firm-level	of	absorptive	capacity	concept	

from	Cohen	and	Levinthal	(1989,	1990)	into	

a	learning	dyad	perspective.	More	precisely,	

Lane	and	Lubatkin	(1998)	proposed	that	the	
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relative	absorptive	capacity	is	the	student	or	

receiver	 firm’s	 ability	 to	 absorb	 knowledge	

from	 another	 teacher/sender	 firm	 through

a	process	of	recognising	value,	assimilating,

and	 applying.	 Regarding	 this	 definition,

Lane	 and	 Lubatkin	 (1998)	 found	 that	 the	

analogous	characteristics	between	a	student

firm	and	a	teacher	firm,	specifically	in	terms	

of	similarities	 in	knowledge	processing	and	

knowledge	application	systems,	significantly

determine	 the	 student	 firm’s	 ability	 to

absorb	 knowledge	 from	 the	 teacher	 firm.

This	relative	absorptive	capacity	concept	can	

also	be	applied	to	other	collaboration	types	

associated	 with	 knowledge	 transfer,	 such	

as	 intra-organisational	 linkages	 (Lane	 and

Lubatkin,	1998;	Lane	et	al.,	2001).

Figure 1:	Absorptive	capacity	process	based	on	Zahra	and	George	(2002)

	 Later,	 in	 2002,	 Zahra	 and	 George

re-conceptualised	 absorptive	 capacity	 into

the	firm’s	dynamic	capability	view	by	linking	

this	concept	to	strategic	process	and	a	bundle

of	 organisational	 routines.	 According	 to

Zahra	and	George	(2002),	absorptive	capacity

is	 “a set of organisational routines and

processes by which firms acquire, assimilate,

transform, and exploit knowledge to produce

a dynamic organisational capability”

(p.186).	 This	 definition	 illustrates	 four

firm	 capabilities	 that	 represent	 the	 four

dimensions	 of	 absorptive	 capacity	 (see

Figure	1).	Notably,	Zahra	and	George’s	work	

(2002)	 has	 made	 several	 reformulations	 in	

both	 definition	 and	 dimensions	 from	 the	

seminal	work	by	Cohen	and	Levinthal	(1989,	

1990).	The	first	dimension	was	changed	from

“recognise”	 into	 “acquire”	 and	 the	 last

dimension	 also	 was	 changed	 from	 “apply”	

into	 ”exploit”.	The	four	dimensions	were	then	

grouped	into	two	main	components	that	are	

PACAP,	 which	means	 through	 acquisition

and	 assimilation,	 the	 firm	 can	 create	 and	

increase	 its	 knowledge	 stock,	 and	 RACAP,	

which	 means	 through	 transformation	 and	

exploitation,	the	firm	can	take	advantage	of	

assimilated	 knowledge	 to	 increase	 profit

(Zahra	 and	 George,	 2002).	 These	 two

components	are	obviously	separate	constructs,	

but	 the	 functions	 are	 complementary	 in

creating	 firm’s	 values	 (Zahra	 and	 George,	

2002).	These	 two	components:	PACAP	and	

RACAP	were	considered	a	big	change	in	the	

absorptive	capacity	(Zapata	and	Hernández,	
2018).	The	complementary	roles	of	both	PACAP	

and	RACAP	had	been	confirmed	by	several	

empirical	researches	(e.g.	Ebers	and	Maurer,	

2014;	Jansen	et	al.,	2005).

 
 

firms that rely more on explicit form of knowledge. Therefore, to address these gaps, my research 
questions are:- 

1. How does a PSF absorb new external knowledge/information? 
2. Why does a PSF fail to absorb new external knowledge/information? 

Literature Review 
Definition of absorptive capacity 
Cohen and Levinthal (1989, 1990) adapted this macroeconomic definition into the industrial-
organisation economic field and defined this term as the firm’s ability to recognise or identify 
valuable outside knowledge, assimilate it, and ultimately apply the assimilated knowledge for 
commercial purposes. This was the first simple and clear use of the term absorptive capacity (Lane 
et al., 2006). 

Such a definition, introduced by Cohen and Levinthal (1989, 1990), is framed within a 
technological knowledge context; likewise, Volberda et al. (2010) argued that Cohen and 
Levinthal’s works framed R&D at the centre between innovation and learning. Although this 
seminal definition provided by Cohen and Levinthal (1989, 1990) has been much cited by 
subsequent studies, a few of them have redefined and expanded their definition through theoretical 
justification. Thus, there are slight variations of the absorptive capacity definition in the subsequent 
studies (e.g. Zahra and George, 2002; and etc.). 

The “relative absorptive capacity” concept was introduced by Lane and Lubatkin (1998). The 
researchers reinterpreted the firm-level of absorptive capacity concept from Cohen and Levinthal 
(1989, 1990) into a learning dyad perspective. More precisely, Lane and Lubatkin (1998) proposed 
that the relative absorptive capacity is the student or receiver firm’s ability to absorb knowledge 
from another teacher/sender firm through a process of recognising value, assimilating, and 
applying. Regarding this definition, Lane and Lubatkin (1998) found that the analogous 
characteristics between a student firm and a teacher firm, specifically in terms of similarities in 
knowledge processing and knowledge application systems, significantly determine the student 
firm’s ability to absorb knowledge from the teacher firm. This relative absorptive capacity concept 
can also be applied to other collaboration types associated with knowledge transfer, such as intra-
organisational linkages (Lane and Lubatkin, 1998; Lane et al., 2001). 

 
Figure 1: Absorptive capacity process based on Zahra and George (2002) 

Later, in 2002, Zahra and George re-conceptualised absorptive capacity into the firm’s dynamic 
capability view by linking this concept to strategic process and a bundle of organisational routines. 
According to Zahra and George (2002), absorptive capacity is “a set of organisational routines 
and processes by which firms acquire, assimilate, transform, and exploit knowledge to produce a 
dynamic organisational capability” (p.186). This definition illustrates four firm capabilities that 
represent the four dimensions of absorptive capacity (see Figure 1). Notably, Zahra and George’s 
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	 Due	 to	 a	 vast	 stream	 of	 subsequent	

absorptive	 capacity	 literature,	 the	 original	

meaning	had	become	more	and	more	unclear	

since	the	researchers	adapted	the	absorptive	

capacity’s	meaning	based	on	their	research	

purposes	 and	 personal	 bias	 (Lane	 et	 al.,	

2006).	This	led	to	absorptive	capacity	being

reification.	 Lane	 et	 al.,	 (2006)	 by	 analysing

289	 absorptive	 capacity	 published	 papers

from	 14	 journals,	 had	 suggested	 a	 new

definition	of	absorptive	capacity:	to	be	able

to	 utilise	 externally	 generated	 knowledge,

the	 firm	 has	 to	 pass	 through	 “exploratory

learning, transformative learning, and

exploitative learning”	as	three	sequential

learning	processes.	Based	on	this	definition,	

most	studies	viewed	absorptive	capacity	as	

being	related	to	the	learning	process,	which	

follows	Cohen	and	Levinthal’s	three	original	

dimensions	(1989,	1990).	Although	transformation

capacity	was	introduced	by	Zahra	and	George	

(2002),	it	was	implicitly	shown	in	Lane	et	al.’s

definition	 (2006)	 as	 transformative	 learning	

instead.	 This	 is	 because	 assimilation	 and	

transformation	are	involved	with	assimilating	

and	 combining	 both	 external	 and	 internal	

knowledge,	 the	 two	 processes	 hence

overlapping	(Lane	et	al.,	2006).

Figure 2:	Absorptive	capacity	process	based	on	Todorova	and	Durisin	(2007)

	 Later,	 Todorova	 and	 Durisin	 (2007)

clarified	several	ambiguities	from	Zahra	and	

George’s	 work	 (2002).	 They	 argued	 that

“assimilation”	 and	 “transformation”	 are	 not	

sequential	 processes,	 but	 are	 alternatives	

(Todorova	and	Durisin,	2007).	The	assimilation	

is	a	process	whereby	new	external	knowledge	

is	fit	with	the	firm’s	existing	knowledge	base,	

so	 it	 is	 ready	 for	 exploitation,	whereas	 the	

transformation	process	occurs	when	external	

and	 internal	 knowledge	 are	 incongruent.

This	 corresponds	 with	 Lane	 et	 al.’s	 work

(2006).	 Moreover,	 Todorova	 and	 Durisin

(2007)	 reintroduced	 “recognition”	 from	 the	

classic	model	by	Cohen	and	Levinthal	(1989,	

1990).	 They	 argued	 that	 the	 firm	 should

firstly	 recognise	 the	 valuable	 outside

knowledge,	 then	 acquire	 it	 into	 the	 firm’s	

internal	 system,	 as	 argued	 by	 Todorova

and	Durisin	(2007).	Therefore,	Todorova	and	

Durisin	(2007)	redefined	absorptive	capacity	as	

the	“firm’s ability to recognise, value, acquire, 

assimilate or transform, and exploit external 

knowledge”	(see	Figure	2).

 
 

work (2002) has made several reformulations in both definition and dimensions from the seminal 
work by Cohen and Levinthal (1989, 1990). The first dimension was changed from “recognise” 
into “acquire” and the last dimension also was changed from “apply” into ‘exploit”. The four 
dimensions were then grouped into two main components that are PACAP, which means through 
acquisition and assimilation, the firm can create and increase its knowledge stock, and RACAP, 
which means through transformation and exploitation, the firm can take advantage of assimilated 
knowledge to increase profit (Zahra and George, 2002). These two components are obviously 
separate constructs, but the functions are complementary in creating firm’s values (Zahra and 
George, 2002). These two components: PACAP and RACAP were considered a big change in the 
absorptive capacity (Zapata and Hernández, 2018). The complementary roles of both PACAP and 
RACAP had been confirmed by several empirical researches (e.g. Ebers and Maurer, 2014; Jansen 
et al., 2005). 

Due to a vast stream of subsequent absorptive capacity literature, the original meaning had become 
more and more unclear since the researchers adapted the absorptive capacity’s meaning based on 
their research purposes and personal bias (Lane et al., 2006). This led to absorptive capacity being 
reification. Lane et al., (2006) by analysing 289 absorptive capacity published papers from 14 
journals, had suggested a new definition of absorptive capacity: to be able to utilise externally 
generated knowledge, the firm has to pass through “exploratory learning, transformative learning, 
and exploitative learning” as three sequential learning processes. Based on this definition, most 
studies viewed absorptive capacity as being related to the learning process, which follows Cohen 
and Levinthal’s three original dimensions (1989, 1990). Although transformation capacity was 
introduced by Zahra and George (2002), it was implicitly shown in Lane et al.’s definition (2006) 
as transformative learning instead. This is because assimilation and transformation are involved 
with assimilating and combining both external and internal knowledge, the two processes hence 
overlapping (Lane et al., 2006). 

 
Figure 2: Absorptive capacity process based on Todorova and Durisin (2007) 

Later, Todorova and Durisin (2007) clarified several ambiguities from Zahra and George’s work 
(2002). They argued that “assimilation” and “transformation” are not sequential processes, but are 
alternatives (Todorova and Durisin, 2007). The assimilation is a process whereby new external 
knowledge is fit with the firm’s existing knowledge base, so it is ready for exploitation, whereas 
the transformation process occurs when external and internal knowledge are incongruent. This 
corresponds with Lane et al.’s work (2006). Moreover, Todorova and Durisin (2007) reintroduced 
“recognition” from the classic model by Cohen and Levinthal (1989, 1990). They argued that the 
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 Multi-level absorptive capacity

	 Absorptive	 capacity	 is	 a	 multi-level	

construct	(Cohen	and	Levinthal,	1990;	Lane	

et	al.,	2006;	Volberda	et	al.,	2010).	As	Cohen	

and	Levinthal’s	seminal	paper	(1990)	viewed	

the	individual-level	as	an	antecedent	to	the	

firm-level	absorptive	capacity,	the	subsequent	

studies	tend	to	concentrate	on	the	characteristics	

of	the	individual	that	contribute	to	the	firm’s	

absorptive	capacity,	specifically	in	knowledge	

acquisition	and	assimilation	rather	than	the	

full	process.	Lane	et	al.	(2006)	highlighted	that	

existing	absorptive	capacity	literature	limits	

the	construct	as	existing	only	within	the	firm,	

while	ignoring	the	role	of	the	individual	in	each	

process	and	linking	between	individual-level	

and	firm-level	absorptive	capacity.	A	recent	

study	found	that	individual-level	is	not	only	an	

antecedent	for	firm-level	absorptive	capacity,	

since	assimilation	and	exploitation	processes	

also	require	 individual	attempts	 to	promote	

their	absorbed	external	knowledge	(Salter	et	

al.,	 2014b).	 Therefore,	 it	 is	 necessary	 to

address	 how	 absorptive	 capacity	 at	 both

levels	 is	 fully	 emerged	 (Lane	 et	 al.,	 2006;	

Volberda	et	al.,	2010).

 Process-based dimension of absorptive

capacity

	 Even	 though	 the	 studies	 agree	 that	

absorptive	 capacity	 is	 a	 multidimensional

construct,	until	now	there	has	been	inconclusive	

regarding	the	number	of	absorptive	capacity	

process-dimensions	(see	Table	1).

Table 1:	 summary	of	absorptive	capacity	process-based	dimensions	from	previous	studies

 
 

firm should firstly recognise the valuable outside knowledge, then acquire it into the firm’s internal 
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Volberda et al., 2010). As Cohen and Levinthal’s seminal paper (1990) viewed the individual-
level as an antecedent to the firm-level absorptive capacity, the subsequent studies tend to 
concentrate on the characteristics of the individual that contribute to the firm’s absorptive capacity, 
specifically in knowledge acquisition and assimilation rather than the full process. Lane et al. 
(2006) highlighted that existing absorptive capacity literature limits the construct as existing only 
within the firm, while ignoring the role of the individual in each process and linking between 
individual-level and firm-level absorptive capacity. A recent study found that individual-level is 
not only an antecedent for firm-level absorptive capacity, since assimilation and exploitation 
processes also require individual attempts to promote their absorbed external knowledge (Salter et 
al., 2014b). Therefore, it is necessary to address how absorptive capacity at both levels is fully 
emerged (Lane et al., 2006; Volberda et al., 2010). 

Process-based dimension of absorptive capacity 
Even though the studies agree that absorptive capacity is a multidimensional construct, until now 
there has been inconclusive regarding the number of absorptive capacity process-dimensions (see 
Table 1). 

Table 1: summary of absorptive capacity process-based dimensions from previous studies 

 
Table 1 shows that the absorptive capacity comprises at least two dimensional-process constructs. 
Almost all of them viewed absorptive capacity as a sequential process, while a recent study by 
Patterson and Ambrosini (2015) conducted an empirical qualitative study within a research-
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	 Table	 1	 shows	 that	 the	 absorptive

capacity	comprises	at	least	two	dimensional-

process	 constructs.	 Almost	 all	 of	 them

viewed	absorptive	 capacity	 as	 a	 sequential	

process,	while	 a	 recent	 study	by	Patterson	

and	Ambrosini	(2015)	conducted	an	empirical	

qualitative	study	within	a	research-intensive	

firm	 context	 and	 found	 that	 its	 process

seems	 to	 be	 interactive	 rather	 than

sequential	(see	Figure	3).	

 
 

intensive firm context and found that its process seems to be interactive rather than sequential (see 
Figure 3).  

 
Figure 3: Absorptive capacity based on Patterson and Ambrosini (2015) 

   Prior related knowledge and external information/knowledge 
The firm’s prior knowledge and new external information/knowledge are considered as the “firm-
level antecedents” of absorptive capacity process (Cohen and Levinthal, 1990; Todorova and 
Durisin, 2007; Zahra and George, 2002).  In fact, knowledge can be classified into two distinct 
groups (Nonaka and von Krogh, 2009; Teece, 2007); firstly, tacit knowledge is implicit and non-
codified knowledge or skills (Nonaka, 1994) and secondly, explicit knowledge is codified and 
articulated knowledge which can be captured in drawing and writing (Grant and Baden-Fuller, 
2004). Cohen and Levinthal (1989, 1990) emphasised technological knowledge/information, 
which tends to be more explicit knowledge component and followed by many subsequent studies 
(e.g. Lane and Lubatkin, 1998; Patterson and Ambrosini, 2015, Todorova and Durisin, 2007). As 
such, Volberda et al. (2010) recognised this gap and suggested that future research should be 
focused on various types of knowledge, in line with Cuervo-Cazurra and Rui (2017), who 
recommended that absorptive capacity studies should empirically explore the service firm setting, 
due to it largely depending upon tacit knowledge. 

 Acquisition, assimilation, transformation and exploitation 
      Acquisition 
The acquisition dimension proposed by Zahra and George (2002) is originally rooted in Cohen 
and Levinthal (1990) as “recognition” and it also refers to “exploratory learning” introduced by 
Lane et al. (2006). Unlike the recognition process, Zahra and George (2002) argued that the the 
acquisition term not only refers to the evaluation of valuable outside knowledge/information, but 
it also emphasises the way in which knowledge/information is transferred from sender to receptor. 
Regarding this process, it involves the firm’s capacity to “locate, identify, evaluate, and acquire” 
(Camisón and Forés, 2010) outside knowledge/information.  

     Assimilation 
Once the useful external knowledge/information has been acquired, the firm has to internalise it 
into the firm’s knowledge processing system; this is called “assimilation” (Zahra and George, 
2002). However, Patterson and Ambrosini (2015) found that the assimilation process should take 
place before acquisition as an opportunity for screening or a due diligence process, and also occurs 
along with the transformation and exploitation to address the certain knowledge gap at those 
stages. Many studies have elucidated that regardless of whether it is ready-to-use 
knowledge/information or not, it all needs to pass through the assimilation process (Lane and 
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    Prior related knowledge and external 

information/knowledge

	 The	 firm’s	 prior	 knowledge	 and	 new	

external	information/knowledge	are	considered	

as	the	“firm-level	antecedents”	of	absorptive	

capacity	process	(Cohen	and	Levinthal,	1990;	

Todorova	and	Durisin,	2007;	Zahra	and	George,	

2002).		In	fact,	knowledge	can	be	classified	into	

two	distinct	groups	(Nonaka	and	von	Krogh,	

2009;	Teece,	2007);	firstly,	tacit	knowledge	is	

implicit	and	non-codified	knowledge	or	skills	

(Nonaka,	1994)	and	secondly,	explicit	knowledge

is	 codified	 and	 articulated	 knowledge	

which	can	be	captured	in	drawing	and	writing	

(Grant	 and	Baden-Fuller,	 2004).	Cohen	 and	

Levinthal	(1989,	1990)	emphasised	technological

knowledge/information,	which	tends	to	be

more	 explicit	 knowledge	 component	

and	 followed	 by	many	 subsequent	 studies	

(e.g.	Lane	and	Lubatkin,	1998;	Patterson	and	

Ambrosini,	2015,	Todorova	and	Durisin,	2007).	

As	such,	Volberda	et	al.	(2010)	recognised	this	

gap	and	suggested	that	future	research	should	

be	 focused	on	various	 types	of	 knowledge,	

in	line	with	Cuervo-Cazurra	and	Rui	(2017),	

who	recommended	that	absorptive	capacity	

studies	should	empirically	explore	the	service	

firm	setting,	due	to	it	largely	depending	upon	

tacit	knowledge.



59Kasetsart Applied Business Journal

Vol. 14 No. 21 July - December 2020 

  Acquisition, assimilation, transforma-

tion and exploitation

 Acquisition

	 The	 acquisition	 dimension	 proposed

by	Zahra	and	George	(2002)	is	originally	rooted	

in	Cohen	and	Levinthal	(1990)	as	“recognition” 

and	 it	 also	 refers	 to	 “exploratory	 learning”	

introduced	by	Lane	et	al.	(2006).	Unlike	the	

recognition	process,	Zahra	and	George	(2002)	

argued	that	the	the	acquisition	term	not	only	

refers	 to	 the	evaluation	of	 valuable	outside	

knowledge/information,	but	it	also	emphasises	

the	way	in	which	knowledge/information	is	

transferred	from	sender	to	receptor.	Regarding	

this	process,	 it	 involves	 the	 firm’s	capacity	

to	 “locate,	 identify,	 evaluate,	 and	 acquire”	

(Camisón	and	Forés,	2010)	outside	knowledge/
information.	

 Assimilation

	 Once	 the	useful	 external	 knowledge/

information	has	been	acquired,	the	firm	has	

to	 internalise	 it	 into	 the	 firm’s	 knowledge	

processing	system;	this	is	called	“assimilation”

(Zahra	and	George,	2002).	However,	Patterson

and	 Ambrosini	 (2015)	 found	 that	 the

assimilation	 process	 should	 take	 place

before	 acquisition	 as	 an	 opportunity	 for

screening	 or	 a	 due	 diligence	 process,	 and

also	 occurs	 along	 with	 the	 transformation

and	 exploitation	 to	 address	 the	 certain

knowledge	 gap	 at	 those	 stages.	 Many

studies	 have	 elucidated	 that	 regardless

of	 whether	 it	 is	 ready-to-use	 knowledge/

information	 or	 not,	 it	 all	 needs	 to	 pass

through	 the	 assimilation	 process	 (Lane

and	 Lubatkin,	 1998;	 Lane	 et	 al.,	 2001;

Zahra	 and	 George,	 2002).	 This	 is	 probably	

because	 external	 knowledge/information	 is	

characterised	 as	 “sticky	 information”	 (von	

Hippel,	1998)	and	has	not	yet	been	translated	

into	the	firm’s	jargon	to	be	compatible	with	

the	firm’s	current	knowledge	base	(Lane	and	

Lubatkin,	1998).	

 Transformation

	 There	are	different	arguments	regarding

the	 position	 of	 the	 transformation	 process

within	 the	 absorptive	 capacity	 construct.

Zahra	 and	 George	 (2002)	 proposed	 that

the	transformation	occurs	after	assimilation,

but	 Todorova	 and	 Durisin	 (2007)	 and

Patterson	and	Ambrosini	(2015)	argued	that

both	 happen	 coincidentally	 due	 to	 being

alternative	 processes.	 Nonetheless,	 both

assimilation	 and	 transformation	 refer	 to

the	processes	of	combining	and	integrating

new	 outside	 knowledge/information	 into

the	 firm’s current	 knowledge	 base;	 hence,

Lane	 et	 al.	 (2006)	 combined	 both	 together

as	 transformative	 learning.	 The	 distinction

between	 transformation	 and	 assimilation

is	 that	 transformation	 refers	 to	 the

process	 of	 combining	 external	 knowledge/

information	and	internal	existing	knowledge	

when	both	are	incongruent	and	also	merging	

them	to	carry	out	the	new	cognitive	structure	

(Zahra	 and	 George,	 2002).	 This	 process	 is	

composed	 of	 adding,	 removing,	 composing	

and	reinterpreting	the	knowledge/information	

in	a	new	way	(Jansen	et	al.,	2005;	Todorova	

and	Durisin,	2007).	
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 Exploitation

	 The	 final	 dimensional-process	 is

exploitation,	 which	 is	 the	 stage	 at	 which

the	 firm	 redefines,	 extends	 and	 leverages

its	 internal	 existing	 competencies	 by

determining	 the	 applications	 of	 new

assimilated	 or	 transformed	 knowledge,	

thereafter	incorporating	it	into	its	operations	

(Zahra	 and	George,	 2002).	Although	Cohen	

and	Levinthal	(1990)	and	Todorova	and	Durisin

(2007)	proposed	 that	absorptive	capacity	 is

a	 path-dependent	 construct,	 interestingly

a	 recent	 study	 found	 that	 exploitation	 is

not	 a	 path-dependent	 dimension	 because

prior	 related	 knowledge	 and	 exploitation

are	 independent	 (Zobel	 et	 al.,	 2016).	 This

corresponds	with	the	findings	of	Lane	et	al.,	

(2001)	 that	 the	 exploitation	 is	 independent	

from	recognition	and	assimilation.	This	might	

be	because	the	firm’s	prior	knowledge,	which	

seems	 to	 be	 inapplicable	 in	 certain	 fields,

can	 possibly	 generate	 a	 competitive

advantage	 if	 it	 is	 reconfigured	 in	 a	 new

and	meaningful	way.

	 Although	 there	 is	 a	 large	 stream	 of	

absorptive	 capacity	 studies,	 there	 is	 still

a	 lack	of	consensus	among	the	researchers	

regarding	the	process	dimension	or	shape	of	

the	construct.	This	is	due	to	the	majority	of	

previous	 studies	 having	 studied	 absorptive	

capacity	 within	 the	 research-intensive	 firm	

context	and	relying	on	proxy	measurements,	

following	 Cohen	 and	 Levinthal’s	 seminal

works	 (1989,	 1990)	 however,	 they	 were

unsuccessful	 to	 validate	 the	 construct.

While	 the	 firm’s	 activities,	 routines	 and

processes	constitute	 the	process	dimension

of	 absorptive	 capacity	 in	 other	 types	 of

business	 and	 knowledge	 still	 remain	 in

a	black	box	(Lane	et	al.,	2006;	Lewin	et	al.,	

2011;	Volberda	et	al.,	2010).	

 Employee knowledge sharing

capability

	 Central	 to	 absorptive	 capacity	 is

employees	 because	 they	 are	 engaging	

in	 knowledge	 sharing	 (Caligiuri,	 2014).

Likewise,	 Ganguly	 et	 al.	 (2019)	 found	 that

the	employees	who	have	better	 knowledge

sharing	 capability	 are	 key	 in	 driving

organization's	 innovation.	 In	 absorptive

capacity	 literature,	 both	 theoretical	 and

empirical	studies	have	identified	organisational

antecedents,	 which	 tacitly	 may	 refer	 to

knowledge	 sharing	 capability;	 for	 example,	

“social integration mechanisms”	 that	 can

occur	 formally	 and	 informally	 (Todorova	

and	Durisin,	2007;	Zahra	and	George,	2002).

Also,	 Jansen	 et	 al.	 (2005)	 indicated	 that

“coordination capabilities”	increase	PACAP	and	

“socialization capabilities”	enhance	RACAP.

 Managerial capabilities

	 As	 the	 firm’s	 dominant	 logic	 results

from	 the	 manager’s	 dominant	 logic,

empirically,	 the	 findings	 of	 Eggers	 and

Kaplan	 (2009)	 suggested	 that	 firm-level

absorptive	 capacity	 is	 influenced	 by

managerial	 cognition.	 Correspondingly,

Van	den	Bosch	et	al.	(1999)	found	that	there	
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is	a	strong	relationship	between	managerial	

effect	 and	 the	 firm’s	 knowledge	 process.	

Additionally,	 several	 studies	 illustrate	 how	

managerial	capabilities	influence	the	way	in	

which	the	firm	absorbs	external	knowledge/

information,	 such	 as	 through	 the	 firm’s

structure	and	communication	style,	expertise	

knowledge	 distribution,	 and	 so	 on	 (Kogut

and	Zander,	1992;	Lenox	and	King,	2004).	

 Barriers to absorptive capacity

	 The	 majority	 of	 researches	 on	 the

absorptive	 capacity	 tends	 to	 concentrate

on	 antecedents,	 process	 and	 outcome	 to

validate	 the	 construct	 (Lane	 et	 al.,	 2006;

Volberda	et	al.,	2010),	so	only	two	published

studies	have	focused	on	barriers	to	absorptive

capacity	 (Cuervo-Cazurra	 and	 Rui,	 2017;

Matthyssens	et	al.,	2005).	

Figure 4:	Full	model	of	absorptive	capacity	by	Todorova	and	Durisin	(2007)

	 Matthyssens	 et	 al.	 (2005)	 listed

several	 barriers	 to	 the	 four-dimensional

process	 of	 Zahra	 and	George	 (2002)	 based

on	marketing	case-based	examples.	However,	

the	barriers	 asserted	by	Matthyssens	 et	 al.	

(2005)	 may	 be	 specific	 to	 their	 examined

cases	only	and	there	is	a	lack	of	explanation

as	 to	 how	 those	 barriers	 constrain	 each

absorptive	 capacity	 process.	 Thus,	 their

findings	 may	 not	 be	 applicable	 in	 other

firm	contexts.	

	 More	 recently,	 Cuervo-Cazurra	 and

Rui	(2017)	re-conceptualised	the	contingent	

barriers	 proposed	 by	Todorova	 and	Durisin

(2017)	 through	 an	 empirical	 qualitative

research	 of	 technological	 firms	 within	 the	

emerging	market	 context	 (see	 Figure	 4).

They	 found	 several	 additional	 barriers	 and	

classified	them	as	internal	barriers,	such	as	

weak	 social	 integration	 mechanisms	 and	

managerial	 biases,	 and	 external	 barriers,

including	 a	 weak	 appropriability	 regime,

 
 

Also, Jansen et al. (2005) indicated that “coordination capabilities” increase PACAP and 
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As the firm’s dominant logic results from the manager’s dominant logic, empirically, the findings 
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studies illustrate how managerial capabilities influence the way in which the firm absorbs external 
knowledge/information, such as through the firm’s structure and communication style, expertise 
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Matthyssens et al. (2005) listed several barriers to the four-dimensional process of Zahra and 
George (2002) based on marketing case-based examples. However, the barriers asserted by 
Matthyssens et al. (2005) may be specific to their examined cases only and there is a lack of 
explanation as to how those barriers constrain each absorptive capacity process. Thus, their 
findings may not be applicable in other firm contexts.  

More recently, Cuervo-Cazurra and Rui (2017) re-conceptualised the contingent barriers proposed 
by Todorova and Durisin (2017) through an empirical qualitative research of technological firms 
within the emerging market context (see Figure 4). They found several additional barriers and 
classified them as internal barriers, such as weak social integration mechanisms and managerial 
biases, and external barriers, including a weak appropriability regime, lack of triggering events, 
and conflict over resource ownership (Cuervo-Cazurra and Rui, 2017). These different barriers 
negatively impact on the different process-dimensions of absorptive capacity; for example, 
Cuervo-Cazurra and Rui’s findings (2017) clarified the inconclusive issue regarding the effect of 
appropriability regimes of previous studies that through the ineffective enforcement of intellectual 
property protection can constrain the firm’s acquisition and exploitation processes.  



Kasetsart Applied Business Journal

Vol. 14 No. 21 July - December 2020

62

lack	 of	 triggering	 events,	 and	 conflict	 over	

resource	 ownership	 (Cuervo-Cazurra	 and

Rui,	2017).	These	different	barriers	negatively	

impact	 on	 the	 different	 process-dimensions	

of	absorptive	capacity;	for	example,	Cuervo-

Cazurra	 and	 Rui’s	 findings	 (2017)	 clarified

the	 inconclusive	 issue	 regarding	 the	 effect

of	appropriability	regimes	of	previous	studies

that	 through	 the	 ineffective	enforcement	of

intellectual	property	protection	can	constrain

the	 firm’s	 acquisition	 and	 exploitation

processes.	

	 As	 Cuervo-Cazurra	 and	 Rui	 (2017)

re-conceptualised	the	barriers	from	Todorova

and	Durisin	(2007),	their	findings	are	hence

based	 on	 collective	 factors	 rather	 than

individual-level	barriers,	as	argued	by	Volberda	

et	 al.	 (2010).	 Additionally,	 Cuervo-Cazurra	

and	Rui	(2017)	highlighted	that	some	barriers	

may	be	specific	to	technological	firms,	where	

knowledge	is	highly	codified	only,	and	further	

research	 should	 be	 undertaken	 in	 service	

firms,	where	the	absorptive	capacity	process	

and	barriers	may	occur	differently	due	to	their	

massive	reliance	on	tacit	knowledge.	

 Professional service firm (PSF)

	 There	is	an	extensive	variety	of	types	

of	service	firms.	Scholars	have	divided	service	

firms	 into	 two	 broad	 categories,	which	 are

PSF	 and	 Non-PSF,	 based	 on	 their	 value

creating	activities	(Løwendahl,	2005).	The	PSF	
is	very	distinctive	from	other	firms	in	terms

of	 its	 environment	 as	well	 as	management	

features	 (Greenwood	 et	 al.,	 2005;	 Empson,	

2001).	 For	 instance,	 PSFs	 mainly	 employ	

highly	educated	graduate	workers	and	provide	

knowledge-based	services	to	their	clients	to	

further	their	business	operations	(Løwendahl	
et	al.,	2001).	

	 In	 fact,	 the	 term	 PSF	 is	 indirectly

defined	 based	 on	 the	 characteristic	 of

professional,	 which	 denotes	 a	 person	 who	

possesses	 expertise	 and	 knowledge	 within

a	 specific	 area	 (von	 Nordenflycht,	 2010).

Therefore,	 the	 term	 PSF	 refers	 to	 a	 firm

whose	 workforce	 depends	 upon	 specific

expertise	 and	 knowledge	 (Greenwood	 and

Suddaby,	 2006;	 von	 Nordenflycht,	 2010).

As	 such,	 the	 PSF	 definition	 is	 similar	 to

a	“knowledge-intensive firm”	 (Anand	et	al.,	

2007;	Teece,	2003).	Starbuck	(1992)	postulate

that	the	term	knowledge-intensive	firm	hints	

that	 knowledge	 is	 a	 critical	 input	 to	 the	

firm’s	 business	 operations.	 Likewise,	 this

term	also	refers	to	a	service	firm	that	creates

and	customises	services	or	customer	solutions	

through	its	value-added	activities,	including

gathering,	 creating	 and	 disseminating

knowledge	 (Bettencourt	 et	 al.,	 2002;	 Mills

et	al.,	1983).	

	 A	lack	of	understanding	of	the	taxonomy

of	 PSF	 may	 lead	 to	 the	 wrong	 research

implications.	Hansen	et	al.	(1999)	divided	PSF	

into	“reuse	economic”	and	“expert	economic”	

based	on	the	firm’s	value	creation	activities.	

The	 reuse	 economic	 refers	 to	 a	 PSF	 that

offers	low-customised	services	to	its	customers

through	 frequently	 reusing	 the	 company’s	



63Kasetsart Applied Business Journal

Vol. 14 No. 21 July - December 2020 

knowledge	 and	 lack	 of	 interaction	 with

customers,	 while	 the	 expert	 economic	 PSF	

has	high	interactions	with	counterparties	to	

provide	highly	customised	services	(Hansen

et	 al.,	 1999).	 Correspondingly,	 through

a	 comprehensive	 PSF	 literature	 review,	

Løwendahl	et	al.	(2001)	proposed	that	PSFs	
could	be	classified	along	a	continuum	of	low	

to	 high	 service	 customisation	 degree.	 This	

describes	how	the	PSF	absorbs	and	creates	

new	knowledge	since	it	is	linked	to	the	way	

in	which	it	associates	the	customers/clients	

(Løwendahl	 et	 al.,	 2001;	 Thompson,	 1967).
For	 instance,	a	 lower	degree	of	association	

means	 the	services	 tend	 to	 rely	heavily	on	

the	market	data	and	experts’	tacit	knowledge

rather	 than	 the	 co-creation	 service	 with	

the	customers;	consequently,	there	is	a	low	

degree	 of	 customisation	 (Løwendahl	 et	 al.,	
2001;	Thompson,	1967).	

	 To	be	able	to	provide	knowledge-based	

services,	Empson	(2001)	asserted	that	there	

are	two	broad	types	of	knowledge	associated	

with	 PSFs.	 Firstly,	 technical	 knowledge	 is

the	 individual’s	 possessed	 knowledge

about	the	firm’s	industry,	the	firm’s	internal	

environment,	 and	 his/her	 own	 professional	

knowledge	 (Alvesson,	 1993;	 Empson,	 2001;	

Greenwood	et	al.,	1990).	This	is	in	line	with

the	 argument	 by	 Morris	 (2001)	 that	 this	

knowledge	 is	 ongoing	 and	 constantly	 and	

accumulatively	develops	over	the	time	during	

which	the	individual	provides	knowledge-based	

services.	This	could	also	refer	to	experienced-

based	knowledge	or	tacit	knowledge	(Nonaka,	

1994).	 Secondly,	 client	 knowledge	 relates

to	an	understanding	of	every	aspect	of	 the	

customers	such	as	their	industry,	firm,	inside	

people,	and	so	on	(Empson	2001).	

	 Taken	altogether,	the	features	of	PSF	

imply	that	tacit	knowledge	is	that	which	is	

embedded	within	the	employees,	especially	

those	 professions	 that	 are	 very	 critical	 in

offering	services	and	need	to	disseminate	and	

codify	this	tacit	knowledge	throughout	the	firm.	

Thus,	 understanding	 absorptive	 capacity	 in	

terms	of	the	process	and	barriers	within	this	

context	is	necessary;	however,	the	theoretical	

and	empirical	evidence	of	absorptive	capacity	

within	the	PSF	setting	is	still	scarce.	

Methodology

 Research design

	 To	 answer	 the	 research	 questions,

a	 qualitative	 research	 design	 is	 used	 in

conducting	 this	 research.	 This	 is	 because

the	previous	absorptive	capacity	studies	fail	

to	validate	the	process	construct,	while	the

barriers	 are	 still	 under-investigated,	 thus

Edmonson	 and	McManus	 (2007)	 suggested	

the	future	study	to	use	open-ended	questions	

instead.

	 An	inductive	research	approach	is	also	

employed	in	conducting	this	research.	This	means

the	research	has	not	started	with	any	theories	

or	 conceptual	 frameworks	 that	 have	 been	

developed	by	previous	researches	(Saunders	

et	al.,	2009),	but	reliant	on	the	collected	data	

to	develop	a	new	framework	which	is	directly	

relevant	to	the	research	questions.	
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	 A	single	case	study	method	has	been	

chosen	to	study	the	phenomenon	under	a	PSF	

context.		Yin	(2003)	argued	that	a	case	study	

method	is	suitable	for	in-depth	investigation	

of	the	contemporary	phenomenon	within	the	

real-life	 context,	 where	 evidence	 between

phenomenon	 and	 context	 boundaries	 are

scarce.	 As	 Cuervo-Cazurra	 and	 Rui	 (2017)

recommended	 further	 absorptive	 capacity

studies	to	work	on	the	process	and	barriers	

within	 the	 service	 firm	 since	 it	may	 occur	

differently	from	the	technological	or	research-

intensive	 firm,	 which	 implicitly	 suggested	

for	 the	 use	 of	 a	 case	 study	 approach	 as

a	research	method.	The	service	firm	context	

thus	is	considered	as	a	new	context	within	

the	absorptive	capacity	literature,	which	still	

lacking	 theoretical	 and	 empirical	 evidence	

regarding	 the	 absorptive	 capacity	 process	

and	barriers	within	the	service	firm	context.	

 Case-selection

	 The	empirical	setting	for	this	research

is	a	banking/financial	service	firm,	particularly

the	 operation	 division.	 This	 setting	 is

considered	 as	 reuse	 economic	 since	 the

workers	have	been	relying	on	the	guidebooks,	

which	 is	 a	 company’s	 internal	 knowledge

and	always	reuse	them	when	serving	the

customers.	 Additionally,	 the	 accessibility

of	this	PSF	in	Thailand	subsidiary	allows	me

to	 gain	 insights	 regarding	 my	 research

questions,	particularly	in	barrier-perspective.	

This	 is	 because	Thailand	 is	 categorised	 as	

the	 emerging	 countries,	 so	 deficiencies	 in	

regulations	 and	 other	 external	 factors	 that	

differ	 from	 the	 headquarter	 might,	 directly	

and	 indirectly	be	 the	barriers	 to	 this	PSF’s	

absorptive	capacity.	

 Data collection

	 Data	 collection	used	 in	 this	 research	

consists	 of	 primary	 data	 from	 in-depth,

semi-structured	 interviews,	 and	 secondary	

data	from	the	company’s	written	materials.	

	 I	used	a	snowball	method	(Miles	and	

Huberman,	 1994)	 in	 selecting	 samples	 or	

participants	 of	 this	 research.	 This	 process	

of	suggesting	the	further	participants	by	the	

previous	participant	is	an	example	of	snowball

sampling	method	worked.	The	process	had	

been	 continuing	 until	 the	 collected	 data

are	 robust.	 As	 a	 result,	 there	 were	 eleven

participants	 from	 bank’s	 operation	 division	

with	consisting	of	Customer	analysts,	Customer	

analyst	supervisors,	and	Subject-matter-expert	

(SME)	participated	in	the	interviews.

	 Prior	 the	 interviews,	 themes	 or	 key	

questions	had	been	designed	to	ensure	that	

covered	 all	 the	 elements	 of	 the	 research	

questions	 :	 (1)	 summarising	 the	 company’s	

internal	environment,	key	developments	and	

changes,	(2)	summarising	key	responsibilities	

and	routines	of	current	position,	(3)	new	or	

unfamiliar	information,	knowledge,	or	cases,	(4)	

explaining	further	stages	in	dealing	with	new	

or	unfamiliar	cases,	(5)	problems	or	barriers	

arose	in	dealing	with	the	new	or	unfamiliar	cases.

These	themes/key	questions	were	interrgated

to	 all	 participants,	 however,	 the	 flows



65Kasetsart Applied Business Journal

Vol. 14 No. 21 July - December 2020 

of	questions	were	varied	depended	upon	the	

conversation	during	the	interviews	and	also	

additional	unplanned	questions	were	asked	to	

discover	insights	of	interesting	issues

	 The	 written	 materials	 used	 in	 this

research	include:	firstly,	PSP
3
	is	a	document	

that	provides	to	all	workers	in	all	subsidiaries.

The	information	within	the	PSP	mainly	consists

of	 general	 businesses	 and	 global	 level

operations,	 procedures,	 and	 policies	 to

ensure	 that	 the	 workers	 are	 familiar	 with

the	 company	 internal	 systems.	 Secondly,

EMP
4
	 is	 the	 handbook	 for	 employees

that	 presents	 overview	 of	 the	 company’s

information,	its	customers,	and	the	expected	

roles	of	employees	by	companies.	Thus,	both	

PSP	 and	 EMP	 consisted	 of	 several	 useful

information	that	allows	me	to	gain	 insights	

about	 this	 PSF’s	 internal	 environment	 at

the	global	level.

 Data validation 

	 This	 research	 has	 triangulated	 the

data	 in	 order	 to	 ensure	 the	 robustness	 of

the	 gathered	 data	 (Yin,	 2009).	 The	 data

collection	used	 in	 this	dissertation	consists

of	primary	data	from	in-depth,	semi-structured	

interviews,	 and	 secondary	 data	 from	 the

company’s	written	materials	 to	see	 the

consistency	among	obtained	data.	Additionally,

using	 a	 snowball	 sampling	 method	 would	

mitigate	 the	 researcher’s	 bias	 towards	 the	

findings.

 Data analysis

	 This	research	has	been	adapted		Gioia’s	

model	 (Gioia	 et	 al.,	 1994)	 for	 inductively

analysing	the	data	means	a	myriad	of	terms,	

codes,	 and	 categories	 are	 derived	 from

informants/participants	 rather	 than	 from

the	review	of	literature	(Gioia	et	al.,	2012).

	 The	 inductive	 data	 analysis	 process	

was	begun	through	open	coding	(Strauss	and	

Corbin,	1988),	I	delineated	the	raw	data	line	

by	line	in	order	to	identify	the	text	segments	

that	 refer	 to	 the	 process	 and	 barriers	 of

absorptive	capacity.	Next	stage,	I	used	axial	

coding	(Strauss	and	Corbin,	1988)	by	comparing

and	 contrasting	 the	 1
st
-order	 concepts	 and	

identifying	 the	 relationships	between	 them.		

At	the	final	level	of	data	analysis,	I	examined	

the	2
nd
-order	themes	in	order	to	extract	them	

into	aggregate	dimensions	by	asking	whether	

those	themes	provide	any	concepts	that	could	

explain	my	 interesting	phenomenon	 that	 are	

process	and	barriers	of	PSF’s	absorptive	capacity. 

Findings

 Service firms’ absorptive capacity 

process 

	 As	shown	in	Figure	5,	the	data	analysis	

identifies	 six	 emerging	 dimensions/stages	

that	collectively	form	the	process	of	a	service	

firm’s	absorptive	capacity,	which	merge	the	

individual-level	 absorptive	 capacity,	 linking	

mechanism	between	both	levels,	and	firm-level	

absorptive	capacity	together	(see	Figure	6).

3	
The	real	name	is	replaced	and	anonymous	for	the	confidential	purpose

4	
The	real	name	is	replaced	and	anonymous	for	the	confidential	purpose
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Figure 5:	Data	structure	of	service	firm’s	absorptive	capacity	process
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 1. Simultaneously explore customer 

cases and exploit internal knowledge

	 	 First	 stage	 in	 the	 process	 refers

to	 individual	 employees	 seeking	 customer

information	 in	order	 to	provide	 the	 right

services	to	the	customers	based	on	service	

procedures	 (knowledge)	 from	 the	 firm’s

existing	knowledge	sources.	The	employee’s	

underlying	 activities	 at	 this	 stage	 are:	 (1)	

“Receiving and understanding the customer 

cases”	is	a	customer	due	diligence	process,

in	 which	 different	 sources	 of	 customer

information	 need	 to	 be	 woven	 into	 a	 full	

customer	case,	which	 is	done	by	customer	

analyst	 position	 through	 “the	 front-officers	

receive	 customer	 information	 directly	 from	

walk-in	customers”	(Participant	3)	and	“search	

on	Stock	Exchange	Thailand	(SET)	as	almost	

all	 of	 our	 customers	 are	 list	 companies	 in	

Thailand”	(Participant	9).

	 Additionally,	 (2)	 “Applying existing 

internal knowledge”	refers	to	the	employee’s	

ability	 to	 select,	 follow	and/or	 apply	 the

company’s	existing	knowledge	within	the 

guidebook	 or	 internal	 knowledge	 systems

that	 have	 been	 explicitly	 encoded	 as

service	 procedures.	 Some	 participants

strictlyapplied	 the	 company’s	 guidelines,	

for	 example,	 “we	 followed	 the	 instructions

from	 the	guidebook	 that	 illustrated	how	 to	

monitor	 or	 work	 procedure	 in	 serving	 the

customers”	 (Participant	 3),	 whereas	 other	

several	 interviewees	 also	 referred	 applying

the	knowledge	rather	than	strictly	following

the	 procedure,	 for	 instance	 “the	 reasons

why	we	have	 to	 do	 this	 (apply	 knowledge

from	 guidebook),	 knowing	 the	 reason	 is

significant,	[…]	so	we	could	apply	it	correctly”

(Participant	 8).	 The	 possible	 reasons	 to

explain	the	differences	in	the	use	of	a	firm’s	

existing	 knowledge	 are	 first	 they	 have

different	backgrounds,	particularly	the	length	

of	time	spent	working	within	this	company.

	 Taking	 the	 two	 activities	 above

together,	both	activities	occur	iteratively

and	 coincidentally	 to	 ensure	 that	 the

employees	 do	 not	misapply	 the	 company’s	

service	 procedures.	 This	 first	 stage	 of	 the	

Figure 6:	Service	firm’s	absorptive	capacity	process
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service’s	 firm	 absorptive	 capacity	 process	

is	considered	as	individual-level	absorptive	

capacity	 since	 each	 individual	 confronted

different	 customer	 cases	 and	 the	 way	 in

which	 they	 applied	 (tacit)	 knowledge	 to

provide	the	customer	services	was	different	

and	had	been	embedded	within	the	memory	

of	each	 individual	who	was	 responsible	 for

a	certain	customer	case.	

 2. Identify new scenario/cases

	 	 This	 refers	 to	 the	 employees’	

perception	 that	 some	customer	 cases	were	

relatively	new	to	him/her,	the	firm,	and	the	

firm’s	 industry	 based	 on	 his/her	 individual	

thoughts,	which	were	influenced	by	his/her	

background.	There	 are	 two	main	 employee	

activities:	(1)	“Suspecting the customer cases” 

means	an	employee’s	tendency	to	be	curious	

and	question	something	that	appears	unusual	

in	 the	 customer	 cases,	 which	 have	 been	

cultivated	by	firm’s	culture	e.g.	“due	to	the	

organisation	culture,	which	cultivates	us	 to	

be	a	curious	person”	(Participant	1),	and	also	

individual’s	knowledge	and	work	experiences	

(tacit	knowledge),	for	instance,	“the	customer	

information	seemed	to	be	reliable,	but	at	some	

points,	they	were	in	contrast	with	each	other,	

especially	their	source	of	wealth”	(Participant	

11)	.	Such	behaviour	was	beneficial	to	the	firm	

because	the	employees	could	internalise	the	

suspicious	cases	to	the	firm-level	for	further	

knowledge	processing.

	 	 Futhermore,	 (2)	 “Realising new

and unfamiliar cases”	not	only	refers	to	the

customer	 cases,	 but	 also	 includes	 the

external	 factors	 that	 probably	 influence

the	 customers’	 actions	 e.g.	 “some	 cases

were	quite	strange	within	this	industry	and	

we	all	should	be	aware	of	this	unfamiliarity

because	 those	 cases	 might	 be	 potential

case	 studies	 for	 us	 to	 learn	 in	 the	 future”	

(Participant	 10).	 Logically,	 any	 changes	 in

the	 customers	 might	 hint	 at	 changes	 in

the	 external	 environment,	 especially	 the

evolutions	of	the	financial	service	industry.

  Taken	altogether,	both	unusual	and

new/unfamiliar	 cases	 might	 refer	 to	 cases

that	have	 an	unclear	 or	 no	 solution	within

the	firm’s	existing	knowledge	(i.e.	guidebook);	

thus,	 the	 employees	 may	 have	 thought	 it

was	 a	 new	 case/scenario.	 At	 this	 stage,

it	 is	 also	 considered	 as	 individual-level

absorptive	 capacity	 since	 the	 new	 cases

were	 identified	 based	 on	 each	 individual’s	

subjective	 perception	 or	 their	 own	 tacit

knowledge	 since	 the	 explicit	 knowledge

(firm’s	guidebooks)	has	not	been	covered	and	

this	tacit	knowledge	has	not	yet	internalised	

to	the	firm-level	at	this	stage.

 3. Communicating/sharing cases

	 	 The	third	stage	refers	to	a	linking

and	 integration	 mechanism	 between

individual-level	 and	 firm-level	 absorptive

capacities.	 Based	 on	 the	 interview	 data,

two	broad	mechanisms	for	case	sharing	are:	(1)	

“Case sharing through formal communication”

refers	 to	 the	 employee	 purposively	

communicating	with	another	person	or	team	

through	a	 formal	meeting	with	purposes	to	
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solve	the	customer	cases	e.g.	“If	I	really	did	not	

understand	the	cases	as	well	as	how	to	provide	

the	solution	to	the	customers,	I	would	ask	my	

manager”	(Participant	5)	and	to	disseminate	

new/unfamiliar	 cases	 for	 further	 knowledge	

processing,	which	usually	occurred	through	

the	formal	department	meeting,	e.g.	“usually	

during	 the	 meeting	 we	 were	 sharing	 and

discussing	new	significant	cases	or	issues	that	

the	guidebook	had	not	covered”	(Participant	8)

The	meeting	seems	to	be	a	main	channel	for	

externalising	each	employee’s	tacit	knowledge	

(new	 and	 significant	 cases).	 Although	 the	

employees	 sometimes	 specifically	 indicated	

a	 person	 to	 communicate	with,	 during	 the	

meeting,	they	needed	to	narrate	again	those	

cases	that	they	subjectively	thought	were	new	

and	significant	to	the	firm.	

	 	 Another	activity	is	(2)	“Case sharing 

through informal communication”	 refers	 to	

employees	informally	and	openly	communicating

or	 sharing	 cases	 with	 another	 unspecified	

person	e.g.	“the	company’s	working	system	

facilitates	the	workers	to	have	open	and	creative

discussions”	 (PSP	 Book).	 The	 employees

typically	discussed	these	with	the	colleagues	

within	 their	 team	 first,	 especially	 those

colleagues	 who	 had	 been	 working	 within

the	company	for	a	couple	of	years.

	 	 Taken	 as	 a	 whole,	 both	 formal

and	 informal	 case	 sharing/communicating

are	 mechanisms	 that	 externalise	 the	 tacit	

knowledge	 to	 become	 explicit	 knowledge.

It	 is	 a	 significant	 stage	 that	 connects	 the	

individual’s	and	firm’s	absorptive	capacities	

together.	As	those	new/unfamiliar	cases	that	

were	 embedded	 only	 within	 the	 employee

who	dealt	with	that	case	(tacit	knowledge),	

he/she	had	to	marshal	or	codify	those	cases

in	the	form	of	a	textual	 format	or	narrative

story	to	be	able	to	share	it	with	others	easily

for	 seeking	 effective	 solutions/procedures

since	the	firm’s	existing	knowledge	sources	

might	 not	 be	 comprehensible	 on	 such

issues.	Thus,	at	this	stage,	those	cases	have	

been	 disseminated	 to	 other	 organisational	

members	 and	 internalised	 into	 the	 firm’s	

internal	systems.	Thus,	at	 this	stage,	 those	

cases	 have	 been	 disseminated	 to	 other

organisational	 members	 and	 internalised

into	the	firm’s	internal	systems.	

 4. Evaluating important cases

	 	 “Evaluating	important	cases”	refers	

to	the	potentially	new	and	significant	cases,	

determined	 by	 the	 employees	 (customer	

analysts),	which	will	be	received,	reassessed,	

understood	 and	 extracted	 by	 the	 experts/

professions.	This	stage	is	constituted	by	(1)	

“Receiving cases by experts”	refers	to	a	situation

where	the	potentially	new	or	significant	cases	

to	 the	 firm	 are	 transferred	 between	 lower-

level	employees;	generally,	from	the	customer	

analysts	to		Subject	Matter	Experts	(	SMEs),	

for	 example,	 “The	 SMEs	 also	 sat	 in	 the

meeting	 and	 retrieved	 the	 information	 we

were	talking	about	or	sharing”	(Participant	9).

The	 SMEs	 also	 realised	 new	 cases	 by

themselves	 through	 observing	 the	 work

tracking	 systems,	 particularly	 those	 cases

that	 the	 workers	 had	 spent	 a	 longer	 time

to	resolve.
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	 	 Moreover,	(2)	“Reviewing cases by 

experts”	means	 that,	 through	 the	 experts’/

professionals’	 education,	 experiences,	 and

professional	 background,	 they	 are	 able	 to

assess	 and	 determine	 which	 cases	 are

exactly	 new	 and	 significant	 to	 the	 firm

and	 its	 industry	 e.g.	 “the	 SMEs	 applied

the	 knowledge,	 skills	 and	 experiences	 in	

extracting	the	information	from	the	meeting	

with	lower-level	workers	which	was	considered	

significant	and	potentially	applicable	for	the	

company”	(Participant	9).

	 	 Taken	altogether,	during	this	stage,	

it	 appears	 to	 be	 a	 firm/organisational-level	

absorptive	 capacity	 since	 those	 potentially	

new	and	significant	cases	to	the	firm	were	

codified	 to	become	explicit	knowledge	and	

shared	 to	 others,	 including	 the	 SMEs.	 The	

SMEs	are	therefore	responsible	for	evaluating	

and	identifying	the	cases	that	are	truly	new	

and	 significant	 to	 the	 firm	 based	 on	 their	

professional	 experience	 (tacit	 knowledge).	

The	really	significant	cases	would	be	further	

discussed	at	the	global	level	to	generate	new	

knowledge/solutions.

 5. Developing solutions and creating 

new knowledge across subsidiaries

	 	 This	refers	to	a	stage	at	which	the	

significant	 cases,	 according	 to	 the	experts/

professions	 in	 each	 subsidiary,	 are	 pulled	

together	 for	 generating	 new	 knowledge

(or	customer	solutions/service	procedures)	to	

the	firm.	This	stage	comprises	(1)	“Case sharing

at intra-organisational level”	 is	 a	 meeting

among	 the	 SMEs	 to	 discuss	 the	 important	

cases	 that	 arose	 in	 each	 subsidiary.	 The	

SME	meeting	could	occur	on	a	worldwide	or

regional	 scale,	with	 the	main	aim	being	 to	

share	 and	 discuss	 the	 extracted	 cases	 in

each	subsidiary.

	 	 In	addition,	(2)	“Refining the existing 

internal knowledge”	 refers	 to	extending	and	

updating	the	company’s	existing	knowledge	

available	in	both	the	guidebook	and	internal	

knowledge	systems	to	effectively	align	with	

the	 new	 external	 environment.	 The	 SMEs	

then	adjusted	the	firm’s	existing	knowledge	

through	“knowledge	improvement,	adjustment,	

or	reduction	in	the	guidebook”	(Participant	7),	

and	the	SMEs	utilised	their	tacit	knowledge	

so	that	“the	new	knowledge	will	be	adjusted	

to	 be	 more	 comprehensive	 with	 various

situations	that	may	happen	in	the	 financial	

service	industry	in	the	long	term”	(Participant	11).

	 	 Taken	as	a	whole,	once	the	cases	

in	all	subsidiaries	had	been	shared,	the	SME	

Board	then	created	new	knowledge	by	either	

(1)	compatibly	combining	and	adjusting	the	

existing	knowledge	with	the	new	significant	

cases	 and/or	 (2)	 transforming	 the	 cases	 to	

become	the	firm’s	new	knowledge	and	adding

to	 the	 firm’s	 knowledge	 sources	 without	

combining	the	previous	ones.	This	stage	 is	

considered	as	firm-level	absorptive	capacity	

since	the	new	knowledge	that	was	created

had	 resulted	 from	 integrating	 the	 new

significant	 cases	 and	 the	 tacit	 knowledge

of	 SMEs,	 and	 was	 systematically	 codified

into	 the	 explicit	 knowledge	 form	 to	 the	

firm.	Consequently,	the	implications	of	new	

knowledge	were	compatible	with	the	firm’s	

dominant	logic.
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 6. Standardising and applying new 

knowledge across subsidiaries

	 	 The	 final	 stage	 refers	 to	 the	 new	

knowledge	 in	 the	 forms	 of	 the	 guidebook	

and	internal	knowledge	systems,	is	available	

for	applying	to	all	workers	across	subsidiaries.

There	 are	 two	 main	 activities	 underlying	

this	stage:	 (1)	“Retrieval of new knowledge 

by lower-level workers”	means	the	employees

(customer	 analysts	 and	 other	 positions)

select	 the	 new	 knowledge	 based	 on	 each	

individual	subjective	criterion		e.g.	“sourced	

only	relevant	knowledge	that	was	applicable	

with	my	current	responsibility”	(Participant	2),

meanwhile	 several	 interviewees	 retrieved

only	the	knowledge	that	was	applicable	to	their	

new/unfamiliar	cases,	e.g.	“I	always	sourced	

the	new	knowledge	that	I	was	unfamiliar	with	

or	rarely	confronted;	thus,	next	time	I	could	

apply	it	correctly”	(Participant	3).

	 	 Another	 activity	 is	 (2)	 “Applying

the new knowledge based on its implications”

refers	 to	 the	 employees	 utilising	 the	 new	

knowledge	 based	 on	 each	 individual’s

subjective	interpretations.	Although	the	firm	

had	 tried	 to	 globally	 standardise	 the	 use

and	 implications	 of	 new	 knowledge,	 the

implications	 of	 new	 knowledge	 can	 be

interpreted	 differently	 based	 on	 each

individual’s	understanding	of	the	knowledge.

The	 reason	 for	 this	 was	 described	 by

an	 interviewee:	 “the	 new	 knowledge	 or

information	 that	 has	 been	 encoded	 in	 the	

guidebook	 is	 like	 a	 regulation	 and	 it	 is

subject	to	each	person’s	interpretation	[…]	to	

be	able	to	apply	it”	(Participant	2).	The	manner	

of	interpretation	for	each	employee	tended	to	

reflect	the	background	of	each	person;	thus,	

the	greater	their	work	experience,	the	more	

precisely	and	correctly	 they	 interpreted	 the	

new	knowledge’s	implications

	 	 Taken	 altogether,	 this	 stage	 is

indeed	 individual-level	 absorptive	 capacity	

because	 each	 employee	 needs	 to	 retrieve,	

translate,	interpret	and	understand	the	new

firm	 knowledge	 and	 apply	 it	 based	 on

individually	subjective	interpretation.	It	turns	

the	loop	to	the	first	stage	as	“new	knowledge”	

becomes	 “existing	 knowledge”.	 Therefore,

the	service	firm’s	absorptive	capacity	process	

is	path	dependent.

 Barriers to the service firm’s absorptive

capacity

	 As	shown	in	Figure	7,	the	data	analysis	

depicts	three	emerging	layers	of	barriers	to	

the	service	firm’s	absorptive	capacity	process,	

which	 comprise	 of	 individual-level,	 internal

environment,	 and	 external	 environment

(see	Figure	8).
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Figure 7:	Data	structure	of	barriers	to	service	firm’s	absorptive	capacity	process

 1. Individual-level barriers

	 	 “Individual-level	 barriers”	 refer	 to	

a	 set	 of	 factors	 that	 constrain	 the	 service	

firm’s	 absorptive	 capacity	 that	 occurs	 for	

some	employees	 rather	 than	all	employees.	

From	the	interview	data,	it	is	clear	that	there	

are	 three	 main	 individual-level	 barriers:	 (1)	

“Lack of relevant prior knowledge”	refers	to	

the	backgrounds	of	some	employees	in	both	

educational	and	work	experience	that	is	not	

related	 to	 the	 firm’s	 industry;	 (2)	 “Different 

interpretations of the implications of

knowledge”	 means	 that	 each	 individual

understands	 and	 interprets	 the	 knowledge	

within	the	guidebook	or	internal	knowledge	

systems	differently.	Based	on	 the	 interview	

data,	it	can	be	noted	that	this	barrier	is	also	

influenced	by	each	individual’s	background;	

(3)	 “Lack of attention”	 refers	 to	 the	 extent

to	 which	 the	 employees	 pay	 attention	 to

their	work	as	 they	may	be	unaware	of	 the

introduction	 of	 new	 knowledge	 or	 the

importance	 of	 new	 case	 sharing.	 Notably,

the	 depth	 of	 focus	 on	 the	 work	might	 be	

somehow	 influenced	 by	 each	 employee’s	

personality	 type,	 but	may	 also	 be	 partially	

influenced	by	the	firm’s	internal	environment,	

such	as	control	systems.
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	 	 Taken	 altogether,	 such	 barriers

are	 directly	 related	 to	 each	 individual’s

background	and	attitude	towards	the	work.	

These	 negatively	 affect	 the	 service	 firm’s	

absorptive	 capacity	due	 to	 some	employees	

beingunable	to	identify	and	share	new	cases	

to	the	firm	and	also	being	unable	to	apply	the	

firm’s	knowledge	effectively	(see	Figure	8).

Figure 8:	Individual	level	barriers	in	relations	with	service	firm’s	absorptive	capacity

 2. Internal environment barriers

	 	 Internal	 environment	 barriers	 are

a	 set	 of	 barriers	 that	 reflect	 the	 internal

problems	of	the	firm	such	as	the	structure,

the	 firm’s	 knowledge	 sources,	 and	 control	

systems	 that	 diminish	 employees’	 and	 the	

firm’s	ability	to	absorb	new	outside	knowledge/

information.	The	internal	barriers	include:	(1)	

“Top-down management style”	refers	to	an	

imbalance	of	power	between	high-	and	low-

level	 workers.	 A	 clear	 example	 of	 the

imbalance	 of	 power	within	 this	 PSF	 is	 the	

fact	that	the	SME	position	held	the	highest	

authority	 in	 determining	which	 cases	were	

important	to	the	firm	rather	than	this	being

determined	 by	 the	 employees	 (customer

analysts),	who	dealt	directly	with	–	and	gained	

more	 insight	 into	 –	 the	 customer	 cases;	

(2)	 “Inapplicable guidebook”	 refers	 to	 the

employees	 being	 unable	 to	 apply	 the

knowledge	 or	 some	 instructions	 within

the	 guidebook	 as	 it	 was	 not	well-planned,	

designed	 or	 written	 at	 headquarters.	 Some	

sections	of	the	knowledge/service	procedures	

within	 the	 guidebook	 were	 hard	 for	 the

employees	 to	 understand	 and	 apply	 due	

to	 several	 causes,	 such	 as	 the	 information	

contrasting	with	internal	knowledge	systems	

and	repetitive	service	procedures;	(3)	“Internal 

control barriers”	 refer	 to	 the	 firm’s	attempt

to	regulate	employees	to	achieve	the	firm’s	

expected	 standard.	 Based	 on	 the	 interview

data,	there	were	two	main	control	systems:	

outcome	control	through	the	customer	cases	

analysis	 and	 process	 control	 through	 the

company's	 work	 tracking	 systems.	 With	

the	 firm	having	 too	much	 control	 over	 the

employees,	they	might	place	more	emphasis

on	 their	 work	 to	 meet	 the	 company’s

standard	 without	 concerning	 themselves

with	 knowledge	 sharing	 or	 updating	 new	

knowledge.
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	 	 Taken	as	a	whole,	unlike	the	individ-

ual-level	barriers,	these	internal	environment	

barriers	 tend	 to	 affect	 almost	 everybody	 in	

this	PSF.	Remarkably,	some	internal	barriers	

could	be	a	distinct	cause	of	individual-level	

barriers.	

Figure 9:	Internal	environment	barriers	in	relations	with	service	firm’s	absorptive	capacity

policy/instruction.	 If	 the	 customer	 provides

insufficient	 information	 or	 ignores	 the

information	 requirement,	 the	 employees

might	be	unable	to	understand	and	capture

the	 full	 case	 story;	 and	 could	 not	 justify

whether	 this	 case	 is	 a	 potentially	 new

significant	case	to	the	firm	or	not.

	 	 Taken	 altogether,	 the	 external

barriers	 seem	 to	 directly	 and	 indirectly

constrain	the	service	firm’s	ability	to	absorb	

external	knowledge/information	and	also	make	

it	more	complicated	to	apply	and	identify	the	

firm’s	knowledge	(see	Figure	10).	The	PSF	has	

no	power	 to	 control	 these	 outside	barriers;	

however,	 by	being	aware	of	 these	barriers,

the	PSF	could	probably	proactively	prepare	

itself	 to	 deal	 with	 those	 external	 threats	

to	 facilitate	 both	 individual-	 and	 firm-level

absorptive	capacity	processes.

 3. External environment barriers

	 	 External	 environment	 barriers	 are

a	 set	 of	 barriers	 from	 outside	 stakeholders	

that	posed	some	difficulties	to	the	service	firm

in	 absorbing	 new	 knowledge/information.

The	external	environment	barriers	include:	(1)	

“Differences	 between	 domestic	 and	 foreign	

laws”	 pose	 a	 difficulty	 to	 the	 individual-

absorptive	 capacity	 in	 applying	 the	 firm’s	

knowledge/service	procedures.	This	is	because	

of	the	nature	of	the	financial	service	industry,

which	 is	 highly	 regulated,	 and	 also	 the

need	 to	 localise	 to	 the	 local	 environment,

suchas	local	regulations.	This	PSF	aimed	to	

maintain	 a	 global	 service	 standard	 across

the	 subsidiaries;	 thus,	 the	 employees	 had

to	consider	various	laws	in	service	providing

for	 the	 customers;	 (2)	 “Difficult	 customers”	

refers	to	the	extent	to	which	the	customers

are	 non-cooperative	 with	 the	 firm’s
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Figure 10:	External	environment	barriers	in	relations	with	service	firm’s	absorptive	capacity

(2010);	namely,	that	the	absorptive	capacity

studies	had	focused	only	on	research-intensive	

firms	and	technological	knowledge.	Secondly,	

there	was	scarce	empirical	evidence	regarding

individual-level	absorptive	capacity	and	how	it	

links	with	the	firm-level	proposed	by	Lane	et	

al.	(2006)	and	Volberda	et	al.	(2010).	Notably,	

my	findings	aligned	with	Cohen	and	Levinthal’s	

seminal	paper	(1990)	in	terms	of	the	absorptive	

capacity	being	a	multi-level	construct.

	 	 Secondly,	 the	 findings	 from

the	research	setting	consider	the	“case

communicating/sharing”	 both	 formally	 and

informally	as	one	of	the	stages	in	the	service	firm’s

absorptive	capacity.	This	is	similar	to	previous	

studies	by	Todorova	and	Durisin	(2007)	and	

Zahra	and	George	(2002)	 in	terms	of	social	

integration	 mechanisms,	 but	 both	 studies

view	 it	 as	 the	 organisational	 antecedent

due	 to	 their	 absorptive	 capacity	 process

constructs	 being	 captured	 only	 at	 the	 firm

level.	 The	main	 reason	 for	 including	 it	 in

the	 process	 is	 because	 this	 study	 is	 set

within	the	PSF	context,	which	relies	heavily

Discussion

Theoretical implications

 1. Towards absorptive capacity process

	 	 Based	 on	 my	 empirical	 findings,

I	 contribute	 several	 new	 insights	 to	 the

absorptive	capacity	literature.	First,	this	study	

has	 introduced	 six	 dimensions/stages	 of

absorptive	 capacity	 process	 within	 the

service	firm,	which	differs	from	the	previous

studies	 (e.g.	 Cohen	 and	 Levinthal,	 1990;

Todorova	 and	 Durisin,	 2007;	 Zahra	 and

George,	 2002)	 and	 consists	 of	 the	 highest	

number	of	processes	so	far.	Interestingly,	due	

to	the	nature	of	the	service	firm	being	highly	

involved	with	tacit	knowledge,	its	absorptive	

capacity	process	is	hence	more	complex	and	

integrates	the	individual-level	and	firm-level	

together,	as	well	as	the	 linking	mechanism	

between	 both	 levels.	 This	 process	 has

allowed	me	 to	 address	 two	 gaps	within

the	 existing	 absorptive	 capacity	 literature,

first	 highlighted	 by	 Lane	 et	 al.	 (2006),

Lewin	 et	 al.	 (2011)	 and	 Volberda	 et	 al.
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on	 tacit	 knowledge.	 The	 third	 stage	 “case

communicating/sharing”	is	hence	a	mechanism	

to	externalise	the	tacit	knowledge	to	become	

an	explicit	knowledge	component	and	it	is	also	

a	linking	mechanism	between	individual-level	

absorptive	capacity	and	firm-level	absorptive	

capacity.

	 	 Additionally,	the	fifth	stage	“developing

solutions and creating new knowledge across 

subsidiaries”	indicated	that	the	service	firm	

creates	new	knowledge	by	combining	new	

cases/knowledge	 with	 existing	 knowledge	

(similar	 to	 knowledge	 assimilation),	 and	

adds	new	knowledge	without	combining	the	

previous	 knowledge	 (similar	 to	 knowledge	

transformation).	This	can	strengthen	andconfirm

the	arguments	of	Todorova	and	Durisin	(2007)	

and	Patterson	and	Ambrosini	(2015),	who	state	

that	knowledge	assimilation	and	transformation

are	 alternative	 processes	 and	 can	 happen	

coincidentally	rather	than	being	a	sequential	

process,	as	argued	by	Zahra	and	George	(2002).

	 	 Finally,	 the	 empirical	 findings

contribute	by	finding	that	the	service	firm’s	

absorptive	capacity,	including	the	exploitation

process	(the	first	and	sixth	stages	in	my

findings),	 is	 path-dependent,	 which	 is

consistent	with	Cohen	and	Levinthal	(1990)	

and	Todorova	and	Durisin	(2007).	A	possible	

reason	to	explain	this	study’s	findings	is	based	

on	 the	 service	 firm,	which	 is	 characterised	

as	a	reuse-economic	PSF	as	the	knowledge-

based	services	provided	to	the	customers	are	

based	on	the	firm’s	existing	knowledge	(e.g.	

guidebook),	which	 is	 cumulatively	 changed	

and	upgraded	over	time.	

 2. Towards barriers to absorptive 

capacity

	 	 The	previous	studies	have	researched	

its	antecedents,	process	and	outcome,	while	

theoretical	 and	 empirical	 evidence	 of	 the	

barriers	to	absorptive	capacity	–	specifically	

within	the	service	firm	–	is	scarce	(Cuervo-

Cazurra	and	Rui,	2017).	To	bridge	this	gap,	

therefore,	this	research	is	the	first	absorptive	

capacity	 study	 that	 introduces	a	non-static	

process	point	view	of	barriers	in	the	service	

firm	 context.	 My	 findings	 provide	 a	 fresh

insight	on	barriers,	fully	capturing	a	multi-level

absorptive	capacity	divided	into	three	main	

layers:	 individual-level,	 internal	 level,	 and	

external	level.

	 	 The	 analysis	 of	 individual-level

absorptive	 capacity	 introduced	 several

barriers	 that	 occur	 due	 to	 differences	 in

individual	 background	 and	 personality.

The	findings	suggest	that	a	“lack	of	relevant	

knowledge”	is	the	main	barrier	that	negatively	

affects	several	processes	of	the	individual-level

absorptive	 capacity.	 	This	barrier	 seems	 to

correspond	 with	 the	 previous	 studies	 in

finding	 that	 the	 relevant	 prior	 knowledgeis

the	 antecedent	 of	 firm-level	 absorptive

capacity	 (Cohen	 and	 Levinthal,	 1990;

Todorovaand	Durisin,	2007;	Zahra	and	George,	

2002).	Through	the	barrier	 lens,	the	lack	of

relevant	prior	knowledge	causes	a	failure	in	

individual-level	 absorptive	 capacity,	 which
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also	 means	 a	 failure	 at	 the	 firm	 level	 as	

well.	 My	 findings	 also	 contribute	 two

more	 individual-level	 barriers	 to	 the

literaturethat	 are	 “different	 interpretations

of	 the	 implications	 of	 knowledge”,	 and

“lack	of	attention”	 in	sharing	and	updating	

the	knowledge.

	 	 Second,	 from	 the	 findings,	 the

“top-down	management	 style”	 is	 a	 barrier,	

which	seems	similar	to	“managerial	biases”	

(Cuervo-Cazurra	and	Rui,	2017)	and	internal	

“power	relationships”	(Todorova	and	Durisin,	

2007),	but	unlike	managerial	bias,	which	tends	

to	refer	to	a	tendency	of	the	manager	to	show	

bias	in	acquiring	certain	knowledge	sources,	

the	 top-down	management	 style	 provides

a	broader	view	as	a	firm	structure	that	limits	

lower-level	employees’	ability	 in	 identifying	

and	 sharing	new	cases	 to	 the	 firm,	having	

similar	negative	consequences	to	the	internal	

power	relationships	argued	by	Todorova	and	

Durisin	 (2007).	 I	 also	 highlight	 the	 finding	

that	the	firm’s	existing	knowledge	source	(e.g.	

guidebook)	can	itself	be	a	barrier	if	the	inside	

knowledge	cannot	be	applied	by	employees.	

Plus,	I	assert	that	“internal	control	systems”	

indirectly	 ruin	 the	 service	 firm’s	 absorptive	

capacity	since	they	make	employees	ignore	

new	knowledge	and	new	case	sharing	during	

the	meetings.

	 	 Third,	the	findings	suggest	“differences

between	domestic	and	foreign	laws”	indirectly	

constrain	the	service	firm’s	absorptive	capacity	

since	this	barrier	has	led	to	an	inapplicable	

guidebook	within	this	subsidiary.	Additionally,	

there	 are	 “difficult	 customers”	 in	 terms	

of	non-cooperation	with	the	firm’s	policy	for	

providing	their	information;	thus,	without	the	

customer	 cases,	 the	 employees	 are	 unable	

to	justify	how	important	it	is,	and	ultimately	

the	 service	 firm	 fails	 to	absorb	 the	outside	

information.

Managerial implications

	 This	research	provides	ideas	that	could	

be	 valuable	 to	 managers	 in	 service	 firms,	

particularly	reuse-economic	PSF.	It	presents	

non-static	 the	 service	 firm’s	 absorptive

capacity	process	point	view	of	barriers;	thus,	

the	managers	can	first	visibly	realise	multiple	

stages	of	the	service	firm’s	absorptive	capacity	

rather	than	they	just	had	visible	only	the	most	

relevant	stages	to	their	position,	and	secondly	

need	to	be	aware	of	and	able	to	overcome	

the	existence	of	barriers	to	the	service	firm’s	

absorptive	capacity	in	order	to	maximise	this	

capacity.

	 With	regard	to	my	findings,	they	can	

assist	the	managers	to	address	the	problems	

that	 the	service	 firm	 is	 facing	 in	absorbing	

new	outside	knowledge/information,	and	then	

the	managers	can	further	analyse	the	cause(s)	

of	such	problems	and	also	create	appropriate	

solutions	to	resolve	them.	More	precisely,	the	

managers	can	understand	that	individual-level	

absorptive	capacity	and	the	linking	mechanism

to	 the	 firm	 level	 significantly	 influence	 the	

firm-level	 absorptive	 capacity.	 If	 there	 is
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a	problem	within	the	“evaluating important 

cases”	 stage,	 the	managers	 can	 look	 back	

and	find	out	the	cause	from	prior	processes	

such	 as	 “case communicating/sharing”

and/or	“identify new scenario/cases”,	so	the	

managers	are	able	 to	 identify	 the	barrier(s)

in	 relations	 to	 that	 stage(s).	 For	 example,

the	managers	might	observe	that	the	cause	

of	 an	 inability	 to	 evaluate	 important	 cases	

is	rooted	 in	a	 lack	of	case	communicating/

sharing,	 so	 then	 they	 can	 explore	 in	more	

detail	whether	 the	barrier(s)	 is	occurring	at	

the	 individual	 level	 (e.g.	 “lack of relevant 

knowledge”	or	“lack of attention”)	or	at	the	

internal	 level	 (e.g.	 “top-down management

style”	 and	 “internal control systems”).

My	findings	can	also	facilitate	the	managers	

to	notice	the	cause-effect	relationships	among	

the	barriers.	A	good	illustration	is	the	finding	

that	internal	control	systems	lead	to	a	lack

of	 attention	 among	 employees	 in	 sharing

new	cases;	 thus,	 the	managers	 can	design

the	 most	 appropriate	 solutions	 to	 resolve

the	problems.

 Limitations and recommendations for 

future research

 1.	 The	research	has	studied	the	PSF,	

which	 primarily	 collect	 data	 through	 the	

interviews	 only	 in	 a	 subsidiary.	 The	 future	

research	 thus	 can	 collect	 the	 interview

data	from	the	service	firm	across	subsidiaries	

and	 also	 headquarter	 to	 explore	 additional	

barriers	in	different	countries’	environment.

	 2.	 The	 inductive	 qualitative	 design

are	unable	 to	 test	and	validate	 relationship	

among	the	stages	of	service	firm’s	absorptive

capacity	 and	 also	 between	 the	 process	

and	the	barriers	 in	my	 findings.	The	 future

researchmay	operationalize	this	by	conducting

a	 quantitative	 research	 approach	 instead.

The	 statistical	 test	 could	 strengthen	 and

validate	 the	 relationships	 among	 the

components	of	the	findings.

	 3.	 The	 single	 qualitative	 case	 study	

design	 employed	 by	 this	 research,	 which

specifically	 concentrated	 on	 one	 type	 of

service	firm	(reuse-economic	PSF).	My	empirical

findings,	 therefore,	 may	 not	 be	 able	 to

generalise	 into	 other	 types	 of	 the	 service

firm.	 The	 future	 research	 may	 work	 on

a	single-case	or	multi-case	 study	approach

in	 other	 types	 of	 service	 firm	 such	 as

“expert-economic	 PSF”,	 which	 purely	 rely

on	 experience-based	 knowledge,	 so	 the

absorptive	 capacity	 process	 and	 barriers

may	appear	differently	from	my	finding.
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จริยธรรมในการตีพิมพ์

	 วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์มุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานด้านจริยธรรมในการตีพิมพ์สูงสุด

ดังนั้นทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านจริยธรรมในการตีพิมพ์อย่างเคร่งครัด

บทบาทหน้าที่ของกองบรรณาธิการ

	 1.	 กองบรรณาธิการมีหน้าท่ีพิจารณาและตรวจสอบบทความที่ส่งมาเพื่อเข้ารับการพิจารณาตีพิมพ์

กับวารสารทุกบทความ	 โดยพิจารณาเนื้อหาบทความที่สอดคล้องกับเป้าหมายและขอบเขตของวารสาร

รวมถึงการตรวจสอบคุณภาพบทความในกระบวนการประเมินและคุณภาพบทความก่อนการตีพิมพ์

	 2.	 กองบรรณาธกิารตอ้งไมม่สีว่นไดส้ว่นเสยีกบัผูน้พินธห์รอืผูท้รงคณุวฒุิ	ไมน่ำาบทความหรอืวารสาร

ไปใช้ประโยชน์ในเชิงธุรกิจหรือนำาไปเป็นผลงานทางวิชาการของตนเอง	

	 3.	 กองบรรณาธิการต้องไม่แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาบทความและผลประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ	

รวมถึงไม่ปิดกั้นหรือแทรกแซงข้อมูลที่ใช้แลกเปลี่ยนระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิและผู้นิพนธ์

	 4.	 กองบรรณาธิการต้องปฏิบัติตามกระบวนการและขั้นตอนต่างๆ	ของวารสารอย่างเคร่งครัด

	 5.	 กองบรรณาธิการต้องรักษามาตรฐานของวารสาร	 รวมถึงพัฒนาวารสารให้มีคุณภาพและ

มีความทันสมัยเสมอ

บทบาทหน้าที่ของผู้เขียนบทความ

	 1.	 ผลงานของผู้เขียนบทความต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยตีพิมพ์หรือเผยแพร่ที่ใดมาก่อน

	 2.	 ผู้เขียนบทความต้องไม่คัดลอกผลงานของผู้อื่น	 และต้องมีการอ้างอิงทุกครั้งเมื่อนำาผลงานของ

ผู้อื่นมานำาเสนอหรืออ้างอิงในเนื้อหาบทความของตนเอง

	 3.	 ผู้เขียนต้องยินยอมโอนลิขสิทธิ์ให้แก่วารสารก่อนการตีพิมพ์	 และไม่นำาผลงานไปเผยแพร่หรือ

ตีพิมพ์กับแหล่งอื่น	ๆ	หลังจากที่ได้รับการตีพิมพ์กับวารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์แล้ว

	 4.	 ชื่อผู้เขียนบทความปรากฏในบทความต้องเป็นผู้ที่มีส่วนในผลงานวิชาการนี้จริง	

บทบาทหน้าที่ของผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ

	 1.	 ผู้ทรงคุณวุฒิต้องคำานึงถึงคุณภาพบทความเป็นหลักพิจารณาบทความภายใต้หลักการและ

เหตุผลทางวิชาการโดยปราศจากอคติหรือความคิดเห็นส่วนตัว	 และไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้เขียนบทความ	

	 2.	 ผู้ทรงคุณวุฒิต้องไม่แสวงหาประโยชน์จากผลงานทางวิชาการที่ตนเองได้ทำาการประเมิน

	 3.	 ผูท้รงคณุวุฒิต้องตระหนกัว่าตนเองมคีวามรูค้วามเขา้ใจในเนือ้หาของผลงานวชิาการทีร่บัประเมนิ

อย่างแท้จริง

	 4.	 หากผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบพบว่าบทความที่รับประเมิน	 เป็นบทความที่คัดลอกผลงานชิ้นอื่นๆ	

ผู้ทรงคุณวุฒิต้องแจ้งให้กองบรรณาธิการทราบทันที

	 5.	 ผู้ทรงคณุวฒุติอ้งรกัษาระยะเวลาประเมนิตามกรอบเวลาประเมนิทีก่ำาหนด	รวมถงึไมเ่ปดิเผยขอ้มลู

ของบทความให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับรู้



คำาแนะนำาสำาหรับผู้ประสงค์ส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์

ข้อกำาหนดหลัก

	 1.	 บทความท่ีแสดงเจตจำานงเพื่อตีพิมพ์ในวารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์

แก่วงการวิชาการโดยตรงซึ่งแสดงถึงการพัฒนา	หรือต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจ

	 2.	 บทความท่ีประสงค์จะเผยแพร่จะต้องไม่มีเน้ือหาท่ีแสดงถึงการหม่ินประมาท	ดูหม่ิน	ให้ร้าย	หรือยุยง

ใหเ้กดิความเกลยีดชงัต่อบุคคลหรือองคก์รใดองคก์รหน่ึง	และการกระทำาต่างๆ	ซ่ึงรวมถงึการขัดต่อความสงบ

เรยีบรอ้ยหรือศลีธรรมอนัดขีองประชาชน	ทัง้น้ีความคดิเหน็ทีป่รากฏใน	วารสารเกษตรศาสตรธ์รุกจิประยกุต์

ถือเป็นความคิดเห็นและความรับผิดชอบของผู้เขียนเพียงผู้เดียวโดยคณะบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและจะไม่รับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น

	 3.	 บทความที่จะลงตีพิมพ์ ในวารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์จะต้องเป็นบทความที่ ไม่เคย

ได้รับการเผยแพร่หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาเผยแพร่ของวารสารใดวารสารหน่ึงมาก่อน	 ทั้งการเผยแพร่

ในรูปแบบของเล่มหรือบางส่วนของข้อมูลหรือทั้งสองอย่าง

	 4.	 ข้อมูล	ตาราง	รูปภาพ	แผนภาพ	หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร

เกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์ถือเป็นลิขสิทธิ์ของคณะบริหารธุรกิจ	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 การคัดลอก

หรือเผยแพร่จะต้องได้รับอนุญาตจากคณะบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นลายลักษณ์อักษร

การพิจารณาบทความ

	 บทความทีจ่ะไดร้บัการพจิารณาลงตพีมิพจ์ะตอ้งผา่นการพจิารณาจากกองบรรณาธกิาร	และผูท้รงคณุวฒุิ

ในสาขาที่เกี่ยวข้อง	 โดยกองบรรณาธิการจะตรวจสอบ	 (ความเหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ

ประโยชนท์างดา้นทฤษฎแีละทางดา้นปฏบิตั)ิ	ของหวัขอ้และเนือ้หาของบทความ	โดยบรรณาธกิารจะสง่บทความ

ให้ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย	3	ท่าน	ที่มาจากคนละสถาบันกับผู้ส่งบทความ	เพื่อสอบทาน	

คุณภาพของบทความว่าอยู่ในระดับท่ีเหมาะสมท่ีจะลงตีพิมพ์หรือไม่โดยกระบวนการพิจารณากลั่นกรองนี้	

ผูท้รงคณุวฒุจิะไมส่ามารถทราบขอ้มลูของผูส้ง่บทความและผ้สูง่บทความจะไมท่ราบขอ้มลูของผ้ทูรงคณุวฒุิ	

(Double-Blind	Process)	หากผู้ทรงคณุวฒุไิดพ้จิารณากลัน่กรองบทความแลว้	กองบรรณาธกิารจะตัดสนิใจ

โดยอิงตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิว่าบทความนั้นๆ	 ควรจะลงตีพิมพ์ในวารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจ

ประยุกต์หรือควรที่จะส่งให้กับผู้ส่งบทความนำากลับไปแก้ไขก่อนแล้วพิจารณาอีกครั้งหน่ึงหรือปฏิเสธ

การลงตีพิมพ์

                                           

 

 



หลักเกณฑ์การจัดทำาต้นฉบับ (Manuscript Requirements)

 1.		บทความตน้ฉบบัตอ้งระบชุื่อ-นามสกลุ		ตำาแหนง่ทางวชิาการ		ตำาแหนง่ทางบรหิาร	สถานทีท่ำางาน

หรือสถาบันการศึกษา	ที่อยู่ติดต่อได้และอีเมลล์ของผู้เขียนไว้ ในหน้าแรกของบทความ

	 2.		บทความตน้ฉบบัพมิพล์งเอกสารหนา้เดยีว	ควรมคีวามยาวไมเ่กนิ	20	หนา้กระดาษ	A4	ตัง้คา่หนา้

กระดาษดังนี้	บน	(Top)	1	นิ้ว,	ล่าง	(Bottom)	1.5	นิ้ว,	ซ้าย	(Left)	และขวา	(Right)	1	นิ้ว

	 3.		ชื่อเรื่องภาษาไทย	ใชตั้วอกัษร	Angsana	New	ขนาด	18	Point	ตวัหนา	และชื่อเรื่องภาษาองักฤษ				

ใช้ตัวอักษร	Time	New	Roman	ขนาด	16	Point	ตัวหนา

	 4.	 หัวเรื่องหลัก	เช่น	บทนำา	บททบทวนวรรณกรรม	วิธีการวิจัย	ผลการศึกษา	อภิปรายและสรุปผล

การวิจัย	เอกสารอ้างอิง	เป็นต้น	ภาษาไทยใช้ตัวอักษร	Angsana	New	ขนาด	16	Point	ตัวหนา	และภาษา

อังกฤษใช้ตัวอักษร	Time	New	Roman	ขนาด	14	Point	ตัวหนา

	 5.	 การพิมพ์เน้ือเรื่อง	 ภาษาไทยใช้ตัวอักษร	 Angsana	 New	 ขนาด	 14	 Point	 ภาษาอังกฤษ

ใช้ตัวอักษร	Time	New	Roman	ขนาด	12	Point

	 6.	 แนวทางการเขียนบทความวิจัย	หัวข้อมีดังนี้

	 	 -	 บทคัดย่อ	ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

	 	 -	 บทนำา	ครอบคลุมถึงความสำาคัญ	ความเป็นมา	และวัตถุประสงค์ของการวิจัย

	 	 -	 บททบทวนวรรณกรรม

	 	 -	 วิธีการวิจัย	อธิบายถึงวิธีการดำาเนินการวิจัย	รวมถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลหรือเครื่องมือที่ใช้

ในการวิจัยอย่างชัดเจน

	 	 -	 ผลการวิจัย

	 	 -	 การอภิปราย	สรุปผลการวิจัย	และข้อเสนอแนะ

	 	 -	 เอกสารอ้างอิง

	 7.	 แนวทางการเขียนบทความวิชาการ	หัวข้อมีดังนี้

	 	 -	 บทคัดย่อ	ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

	 	 -	 บทนำา	ครอบคลุมถึงความสำาคัญ	ความเป็นมา	และวัตถุประสงค์ของบทความวิชาการ

	 	 -	 เนื้อหาบทความ	 ชี้ ให้เห็นถึงประเด็นที่ต้องการนำาเสนอโดยมีการอ้างอิงทฤษฎีหรืองานวิจัย

ที่เกี่ยวข้อง

	 	 -	 บทสรุปและข้อเสนอแนะ	

	 	 -	 เอกสารอ้างอิง	

	 8.	 ผู้ส่งบทความจะต้องเขียนอ้างอิงเอกสารโดยจัดให้อยู่ในรูปแบบ	APA	Style	และต้องตรวจสอบ

ความถูกต้องและความสมบูรณ์ของการอ้างอิงก่อนส่งบทความต้นฉบับ	 สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่	

http://journal.bus.ku.ac.th/files/Journal_Guideline.pdf

	 หมายเหตุ	:	เอกสารอ้างอิงท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูล	TCI	เช่น	ข้อมูลจาก	Website	การศึกษาค้นคว้าอิสระ

วิทยานิพนธ์	และวารสารที่ยังไม่ได้เข้าฐานข้อมูล	TCI	ให้จำากัดอยู่ที่	30%	ของจำานวนเอกสารอ้างอิงทั้งหมด		

และปรับเนื้อหาให้สอดคล้องกับกับเอกสารอ้างอิงที่มีการแก้ไข



การส่งบทความ (Paper Submission)

	 ผู้ท่ีประสงค์จะส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์	สามารถส่งบทความต้นฉบับ

ทางระบบ	Online	Submission	สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่	www.tci-thaijo.org/index.php/KAB
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โทรศัพท์	02-942-8777	ต่อ	1131	โทรสาร	02-942-8778
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