
 
 

รายงานประจ าปี 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(ตุลาคม 2563 -  กันยายน 2564) 

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
เป้าประสงค์ที่ 1 ผู้รับบริการทางการศึกษาระดับอุดมศึกษามีคุณภาพส าเร็จการศึกษาแล้วมีงานท าตรงตามความ 
                      ต้องการของผู้ใช้ สามารถสร้างงานด้วยตนเอง        
กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาหลักสูตรได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักฐาน   

(1)  โครงการประเมินคุณภาพหลักสูตร (การศึกษา 2563)  

คณะ สาขาวิชา ผลการประเมิน 
หมายเหตุ 

(ที่ไม่ผ่านการประเมิน) 

คณเศรษฐศาสตร์ 
- ระดับหลักสูตร หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต 
- ระดับหลักสูตร หลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต 

 
- 
- 

 
3.39 
3.46 

 
- 
- 

 
กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาและส่งเสริมกิจการนักศึกษาและบูรณาการเพื่ออาชีพ   

(1)  โครงการพัฒนาและส่งเสริมกิจการนักศึกษาระดับปริญญาตรี  

โครงการ/กิจกรรม วันที่/ระยะเวลา สถานที่ ผู้เข้าร่วม/จ านวน 

1. โครงการฝึกอบรมทักษะส าหรับ           
นักเศรษฐศาสตร์ 

10 พ.ย. 63 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ITS 
ชั้น 2 อาคารเวียงค า(VKB)  
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

60 คน 

2. โครงการศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาความรู้
ความสามารถของนักศึกษานอกห้องเรียน 

19 ส.ค. 64   

3. โครงการปัจฉิมนิเทศบัณฑิต               
คณะเศรษฐศาสตร์ รุ่นที่ 46 

25 มิ.ย. 64 คณะเศรษฐศาสตร์  
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

220  คน 
(แบบออนไลน์) 

รวม .............3............. โครงการ  

  สรุปผลการด าเนินงานในโครงการ (พร้อมภาพประกอบ) ตามเอกสารแนบท้าย 
  
 
 
 
 
 
 



 
 

 
เป้าประสงค์ที่ 2 ส่งเสริมการอนุรักษ์ สืบทอด สืบสานประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย และเชิดชูสถาบันหลักของชาติ 
กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมสนับสนุน ให้ตระหนักเห็นคุณค่าศิลปะ และวัฒนธรรมไทย และเชิดชูสถาบันหลักของชาติ 
(1)  โครงการเทดิพระเกียรติส่งเสริมศาสนาและประเพณี 

 สรุปผลการด าเนินงานในโครงการ (พร้อมภาพประกอบ) ตามเอกสารแนบท้าย 

 (2)  โครงการบูรณาการด้านศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับการเรียนการสอนหรืองานวิจัย 

  สรุปผลการด าเนินงานในโครงการ (พร้อมภาพประกอบ) ตามเอกสารแนบท้าย 

 

 

 

 

โครงการ/กิจกรรม วันที่/ระยะเวลา สถานที ่
ผู้เข้าร่วม/
จ านวน 

1. โครงการบวงสรวงพ่อขุนรามค าแหงมหาราช 
เนื่องในวันสถาปนา คณะเศรษฐศาสตร์ 

2 พ.ย. 63 มหาวิทยาลัยรามค าแหง 52 คน 

2. โครงการสังสรรค์วันปีใหม่ 2564        
คณะเศรษฐศาสตร์ 

8 ม.ค. 64 มหาวิทยาลัยรามค าแหง 53 คน 

3. โครงการรวันสงกรานต์ 2-9 เม.ย. 64 มหาวิทยาลัยรามค าแหง 54 คน 

4. โครงการมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ 23 ก.ย. 64 มหาวิทยาลัยรามค าแหง 55 คน 

รวม ...........4.............. โครงการ  

โครงการ/กิจกรรม วันที่/ระยะเวลา สถานที ่
ผู้เข้าร่วม/
จ านวน 

1. โครงการศึกษาการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
โดยอาศัยศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น   (Cultural 
economics) 

24 มี.ค. 64 ณ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรม    
สิ่งทอ  ถ.พระราม4  

แขวงพระโขนง เขตคลองเตย 
กทม. 

200 

2. โครงการแข่งขันตามประเพณี 
นักเศรษฐศาสตร์ 

ต.ค. – ธ.ค. 63 
และ  

มิ.ย. – ก.ย. 64 

  

รวม ...........2.............. โครงการ  

2 



 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล  าในสังคม 
เป้าประสงค์ที่ 1 เยาวชน ประชาชนเข้าถึงบริการทางการศึกษา ระดับอุดมศึกษาอย่างเสมอภาค        
กลยุทธ์ที่ 1    สร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมทางการศึกษา 

(1)  โครงการประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหมค่ณะเศรษฐศาสตร์ 

  สรุปผลการด าเนินงานในโครงการ (พร้อมภาพประกอบ) ตามเอกสารแนบท้าย 
 
กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมการจัดบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน 
(1)  โครงการบริการวิชาการแก่สังคมของคณะเศรษฐศาสตร์ 

โครงการ/กิจกรรม วันที่/ระยะเวลา สถานที่ ผู้เข้าร่วม/จ านวน 

1. โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพแก่
ชุมชน คณะเศรษฐศาสตร์ เรื่อง        
“โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนด้วยการ
พัฒนาทักษะความรู้ดิจิตอลตามวิถีชีวิตใหม่” 

14-17 มิ.ย. 64 ชุมชนศิรินทร์และเพ่ือน 
แขวงบางจาก  
เขตภาษีเจริญ 

กรุงเทพมหานคร  

จ านวนผู้เข้าชม 
14 มิ.ย. 64 = 176 คน 
15 มิ.ย. 64 = 102 คน 
16 มิ.ย. 64 = 105 คน 
17 มิ.ย. 64 = 159 คน 

(แบบออนไลน์) 
2. โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพแก่
ชุมชนและสังคม เรื่อง เศรษฐกิจชุมชนและ
การเติบโตอย่างยั่งยืน 

8-10 มิ.ย. 64 หมู่ที่ 1 ต.มหาราช       
อ.มหาราช                 

จ.พระนครศรีอยุธยา 

จ านวนผู้เข้าชม 
8 มิ.ย. 64 = 381 คน 
9 มิ.ย. 64 = 458 คน 
10 มิ.ย. 64 = 228 คน 

(แบบออนไลน์) 
รวม ............2............ โครงการ  

  สรุปผลการด าเนินงานในโครงการ (พร้อมภาพประกอบ)  ตามเอกสารแนบท้าย                                                         

(2)  โครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยโดยความร่วมมือระหว่างคณะ (สาขาปราจีนบุรี) 
  สรุปผลการด าเนินงานในโครงการ (พร้อมภาพประกอบ)  เลื่อนจัดโครงการฯ ตามก าหนดของมหาวิทยาลัย
รามค าแหง 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 
เป้าประสงค์ที่ 1 ผลงานวิจัย นวัตกรรม องค์ความรู้ และงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์  
                      (เชิงสาธารณะและเชิงเศรษฐกิจ) 
กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งการวิจัยและงานสังสรรค์  

(1)  โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของอาจารย์และนักวิจัย 

โครงการ/กิจกรรม วันที่/ระยะเวลา สถานที่ ผู้เข้าร่วม/จ านวน 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย : 
การให้ความรู้ด้านการยื่นขอรับจริยธรรมการ
วิจัย 

25 มิ.ย. 64 คณะเศรษฐศาสตร์  
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 

รวม ............1............ โครงการ  

(2)  โครงการแนะน าให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
  สรุปผลส าเร็จการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2564  อยู่ที่ระดับ 4.54    

กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ (สร้างองค์ความรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยี)  

(1)  งานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์เพ่ือสร้างองค์ความรู้ 

ล าดับที่ 
ชื่องานวิจัย 

(ขอชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 

เจ้าของงานวิจัย 
(ขอชื่อภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ) 

ประเภท 
แหล่งทุน 

1 อุปสงค์ของตลาดบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของประเทศไทยและ
การวัดอ านาจเหนือตลาดของผู้ประกอบการ 
Demand for Thailand Mobile Telecommunication 
and Market Power Measurement 

นายธันวา  แผนสท้าน 
Mr. Thunwar Phansatarn 

งบประมาณ
รายจ่ายจาก

รายได้ 

รวม…………1…………โครงการ 

  สรุปรายละเอียดผลงานวิจัย (พร้อมภาพประกอบ)   ตามเอกสารแนบท้าย   
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการบริหารเพื่อความม่ันคง 
เป้าประสงค์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี    
กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาบุคลากรให้มีบทบาทเชิงรุก ซ่ือสัตย์และภักดีต่อองค์กร 

(1)  โครงการพัฒนาบุคลากรของคณะให้มีสมรรถนะและทักษะที่สูงขึ้น 

โครงการ/กิจกรรม 
วันที่/

ระยะเวลา 
สถานที ่ งบประมาณ 

ผู้เข้าร่วม/
จ านวน 

1. โครงการส่งเสริมสมรรถนะและ
ประสิทธิภาพในการท างานของ
บุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ 

24 มิ.ย. 64 คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

1,800 54 คน 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการ
เรียนการสอน : การสร้างห้องเรียน
ออนไลน์ตามวิถีใหม่ 

15 มี.ค. 64 คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

4,450  

3. โครงการเขียนหนังสือราชการและ
การเขียนรายงานการประชุมของ
บุคลากร คณะเศรษฐศาสตร์ 

17 ก.ย. 64 คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

10,000 47 คน 

รวม ............3............. โครงการ  
 
กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

(1)  การประเมินคุณภาพการศึกษาในระบบ QA ของคณะเศรษฐศาสตร์ 

 สรุปการประเมินคุณภาพการศึกษาใน ระบบ QA (พร้อมภาพประกอบ)   ระดับคณะ ตามเกณฑ์ สป.อว.   
ได้คะแนน 4.35 หากพิจารณาตามเกณฑ์ สป.อว.และตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมของ ม.ร. ได้คะแนน 3.67    
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เอกสารแนบท้ายโครงการพัฒนาและ
ส่งเสริมกิจการนักศึกษาระดับปรญิญา

ตร ี



 
 

      

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

โครงการมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ 

วันที่ 23 กันยายน 2564 

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 
  

 

 

 

    

เอกสารแนบท้ายโครงการเทิดพระเกียรตสิ่งเสริมศาสนาและประเพณี 



 
 

 
โครงการศึกษาการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนโดยอาศัยศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น (Cultural economics) 

วันที่ 24 มีนาคม 2564 

ณ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ  

 

 

 

 
 

เอกสารแนบท้ายโครงการบูรณาการด้านศลิปะและ
วัฒนธรรมร่วมกับการเรียนการสอนหรืองานวิจัย 



 
 

 
โครงการประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่คณะเศรษฐศาสตร์ 

 

 

 

 
 
 
 
 

เอกสารแนบท้ายโครงการประชาสัมพันธ์รับ
สมัครนักศึกษาใหม่คณะเศรษฐศาสตร ์



 
 

 
 

รายงานผลโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน คณะเศรษฐศาสตร์ 

เรื่อง “โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนด้วยการพัฒนาทักษะความรู้ดิจิตอลตามวิถีชีวิตใหม่” 

วันที่ 14 -17 มิถุนายน 2564 

 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง ได้จัดโครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน เรื่อง 
“โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนด้วยการพัฒนาทักษะความรู้ดิจิตอลตามวิถีชีวิ ตใหม่”(แบบออนไลน์) เพ่ือถ่ายทอด
ความรู้ เรื่องการจัดท าตลาดออนไลน์ ให้กับผู้ประกอบการ เพื่อให้สามารถเข้าถึงผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตาม
ยุควิถีชีวิตใหม่ สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป ที่นิยมการซื้อสินค้าทางออนไลน์มากาขึ้น และรวมทั้งเป็ น
การเพ่ิมช่องทางในการจ าหน่ายสินค้าอีกด้วยให้กับผู้ประกอบการในชุมชนศิรินทร์และเพ่ือน แขวงบางจาก เขตภาษีเจริญ   
จ.กรุงเทพมหานคร และประชาชนทั่วไป โดยมีก าหนดจัดงานในวันที่ 14-17 มิถุนายน พ.ศ.2564 ในรูปแบบออนไลน์ 
 คณาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ได้ด าเนินโครงการบริการวิชาการในรูปแบบออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ 
www.facebook.com/คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามค าแหง โดยแบ่งการให้ความรู้ออกเป็น 4 วิดิโอประกอบไปด้วย 
 วิดีโอที่ 1 พฤติกรรมผู้บริโภคตามวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) มีผู้เข้าชม 176 ครั้ง 
 วิดีโอที่ 2 เทคนิคการสร้างเพจร้านค้าบน Facebook มีผู้เข้าชม 102 ครั้ง 
 วิดีโอที 3 การท าคอนเทนท์ (content) และการตกแต่งภาพ มีผู้เข้าชม 105 ครั้ง 
เมื่อท าการเผยแพร่วิดีโอครบทั้งหมดแล้วได้ให้ผู้เข้าชมท าแบบสอบถามออนไลน์โดยมีผู้ท าแบบสอบถามจ านวนทั้งสิ้น 33 คน 
แบ่งออกเป็นอาจารย์ 10 คน และผู้เข้าชม 23 คน โดยมีความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ใน ระดับมาก (4.02) ความคิดเห็นของการ
น าไปใช้ประโยชน์ได้จริงอยู่ใน ระดับมาก (4.20) ซึ่งในการจัดโครงการบริการวิชาการครั้งนี้สามารถน าไปบูรณาการร่วมกับ
วิชาที่ จัดการเรียนการสอนของคณะเศรษฐศาสตร์ ได้แก่  ECO3221 (ECO3201),ECO4221 (ECO3203),ECO4225 
(ECO3209) และ ECO4107 

 

ภาพกิจกรรม 
 

 

เอกสารแนบท้ายโครงการบริการวชิาการแก่สังคม 

http://www.facebook.com/คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง%20โดย


 
 

 
 

          
 

         



 
 

รายงานผลโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน  

เรื่อง เศรษฐกิจชุมชนและการเติบโตอย่างยั่งยืน 

วันที่ 8 - 10 มิถุนายน 2564 

 
 โลกในยุคปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมถึงมีการน าเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามามีบทบาทต่อการ
ด ารงชีวิตประจ าวันของผู้คนมากขึ้น ทั้งในด้านการอ านวยความสะดวกในการใช้ชีวิต การติดต่อสื่อสารเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง 
โดยมีการพัฒนาทั้งด้านกระบวนการผลิตและพัฒนาด้านกระบวนการตลาด แต่สิ่งที่จะขาดไม่ได้คือ การพัฒนาที่เริ่มต้นจาก
ฐานราก หรือการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน เพ่ือให้เกิดความเข้มแข็งทั้งในด้านการผลิต และการพ่ึงพาตนเอง 
ในส่วนของเศรษฐกิจชุมชนนั้น หมายถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ทั้งในด้านการผลิตและการบริโภคที่เกิดจากคนใน
ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการคิด วางแผน และการลงมือปฏิบัติ ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นต่อการอยู่รอดของคนในชุมชน 
 คณะเศรษฐศาสตร์ได้ตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดบริการวิชาการด้านการให้
ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน เพ่ือให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง และสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ พัฒนา และน าไปสู่ชุมชนและกลุ่มเกษตรกรที่มีความเข้มแข็งยั่งยืนต่อไป 
 และเนื่องจากการระบาดของโรคระบาด COVID – 19 ส่งผลให้คณะกรรมการบริการวิชาการและวิชาชีพ
แก่ชุมชน ไม่สามารถออกพ้ืนที่เพ่ือไปให้บริการทางวิชาการ ในพ้ืนที่ได้ ในการนี้ คณาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ได้ด าเนิน
โครงการบริการวิชาการในรูปแบบออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ www.facebook.com/คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัย
รามค าแหง โดยแบ่งการให้ความรู้ออกเป็น 3 วิดีโอประกอบไปด้วย 
 วิดีโอที่ 1 เศรษฐกิจฐานราก สามารถเข้าถึงผู้ชมได้ 381 ครั้ง 
 วิดีโอที่ 2 การปรับตัวของธุรกิจ สามารถเข้าถึงผู้เข้าชม 458 ครั้ง 
 วิดีโอที่ 3 การปรับตัวของธุรกิจในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สามารถเข้าถึงผู้ชมได้ 228 ครั้ง 
เมื่อท าการเผยแพร่วิดีโอครบทั้งหมดแล้วได้ให้ผู้เข้าชมท าแบบสอบถามออนไลน์โดยมีผู้ท าแบบสอบถามจ านวนทั้งสิ้น 40 คน 
แบ่งออกเป็นอาจารย์ 5 คน และผู้เข้าชม 35 คน ซี่งผู้ตอบแบบสอบถามได้รับความรู้เพ่ิมขึ้นเฉลี่ยอยู่ ใน ระดับมาก (4.33) 
ความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ใน ระดับมาก 4.49 ความคิดเห็นของการน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงอยู่ใน ระดับมากที่สุด 4.60  ซึ่งใน
การจัดโครงการบริการวิชาการครั้งนี้สามารถน าไปบูรณาการร่วมกับวิชาที่จัดการเรียนการสอนของคณะเศรษฐศาสตร์ ได้แก่ 
ECO2123, ECO3620 และ ECO3622 

ผลการประเมิน 

ประเภท จ านวน (คน) ค่าความรู้เฉลี่ย ค่าความพึงพอใจ
เฉลี่ย 

การน าไปใช้ประโยชน์
ได้จริง 

อาจารย์ 5 4.00 4.56 5.00 
ผู้เข้าชม 35 4.66 4.41 4.20 

รวม 40 4.33 4.49 4.60 
 
 
 
 
 

http://www.facebook.com/คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง%20โด
http://www.facebook.com/คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง%20โด


 
 

ภาพกิจกรรม 
 

        

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

โครงการวิจัย:  อุปสงค์ของตลาดบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของประเทศไทยและการแข่งขันด้านราคาระหว่างผู้ประกอบการ 

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย: 

   งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือประมาณการอุปสงค์ของตลาดบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของประเทศไทยซึ่งใช้
ในการวิเคราะห์การแข่งขันด้านราคาระหว่างผู้ประกอบการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นเรื่องอ านาจตลาดของผู้ประกอบการ
ในตลาด 

ผลการศึกษาและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ: 

   งานวิจัยนี้ศึกษาวิธีการประมาณการอุปสงค์จากข้อมูลระดับตลาดเพื่อประยุกต์ใช้กับตลาดบริการ

โทรศัพท์เคลื่อนที่ของประเทศไทยซึ่งวิธีการประมาณการจ าเป็นจะต้องพิจารณาจากขั้นตอนการตัดสินใจของผู้ใช้บริการรวม

ไปถึงวิธีการประมาณท่ีเหมาะสม เมื่อได้ข้อมูลลักษณะอุปสงค์แล้วสามารถน าไปวิเคราะห์การแข่งขันด้านราคาระหว่าง

ผู้ประกอบการเพ่ือวิเคราะห์อ านาจเหนือตลาดของผู้ประกอบการได้  

   จากการประมาณการแบบจ าลองด้วยวิธี Fixed Effects with IV (2SLS) พบว่าค่าประมาณการของ

พารามิเตอร์ที่ส าคัญได้แก่ Nesting Parameter และค่าพารามิเตอร์ของอัตราค่าบริการเป็นไปตามเงื่อนไขของแบบจ าลอง

รวมไปถึงการประมาณการมีความเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบวิธี OLS และมีคุณสมบัติคงเส้นคงวา (Consistent Estimation) 

เมื่อทดสอบเปรียบเทียบกับวิธีการประมาณการ Random Effects with IV (2SLS) จากแบบจ าลองผลการค านวณความ

ยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาพบว่ามีค่ามากกว่าหนึ่ง (ค่าสมบูรณ์) อย่างไรก็ตามความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาไขว้มีทั้ง

ผู้ประกอบการที่มีค่ามากกว่า 1 ใกล้เคียง 1 และน้อยกว่า 1 โดยในช่วงหลังจากปี ค.ศ. 2008 พบว่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์

ต่อราคาและความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาไขว้มีการเปลี่ยนแปลงไปน้อยมาก  

   จากข้อมูลลักษณะอุปสงค์เมื่อน าไปวิเคราะห์พฤติกรรมการแข่งขันด้านราคาระหว่างผู้ประกอบการโดย

เริ่มต้นพิจารณาลักษณะต้นทุนของผู้ประกอบการจะพบว่าผู้ประกอบการมีการประหยัดต่อขนาดซึ่งพิจารณาได้จากเหตุผล

ที่ว่าเมื่อตลาดจะมีการเติบโตในขณะที่ต้นทุนหน่วยสุดท้ายมีแนวโน้มลดลง ในขณะเดียวกันค่า Lerner Index มีค่ามากกว่า

ศูนย์และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นแสดงให้เห็นถึงอ านาจเหนือตลาดของผู้ประกอบการในตลาดกล่าวคือผู้ประกอบการมี

ความสามารถในการก าหนดอัตราค่าบริการให้สูงกว่าต้นทุนหน่วยสุดท้ายซึ่งแสดงให้เห็นว่าสวัสดิการสังคมลดลงด้วยซึ่ง

เปรียบเทียบกับกรณีของตลาดแข่งขันสมบูรณ์ที่ผู้ประกอกการจะก าหนดอัตราค่าบริการเท่ากับต้นทุนหน่วยสุดท้าย 

   งานศึกษานี้มีประโยชน์สองประการที่ส าคัญ ประการแรกคือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลตลาด

บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของประเทศไทยสามารถพิจารณาผู้มีอ านาจเหนือตลาดอย่างมีนัยส าคัญโดยใช้ความสามารถในการ

ก าหนดอัตราค่าบริการแทนที่ส่วนแบ่งตลาดได้ซึ่งเป็นแนวทางในการปรับปรุง ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ

พิจารณาก าหนดผู้มีอ านาจเหนือตลาดในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2557 นอกจากนี้ยังสามารถใช้ติดตามนโยบายการก ากับ

ดูแลที่มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมสวัสดิการสังคมได้จากการลดอ านาจเหนือตลาดของผู้ประกอบการ ประการต่อมาคือวิธีการ

ประมาณการอุปสงค์จากข้อมูลระดับตลาดสามารถประยุกต์ใช้กับตลาดหรืออุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมี

ความกังวลเรื่องอ านาจเหนือตลาดของผู้ประกอบการได้ 

เอกสารแนบท้ายโครงการวิจัย 



 
 

   ข้อจ ากัดของงานศึกษานี้ที่ส าคัญคือวิธีการประมาณท่ีเหมาะสมโดยเฉพาะอย่างยิ่งแบบจ าลองรูปแบบ 

Nested Logit ที่จะต้องพิจารณาโครงสร้างอย่างรอบครอบ นอกจากนี้แล้วการที่ศึกษาด้วยข้อมูลระดับตลาดท าให้ไม่เห็น

ความแตกต่างระหว่างการตัดสินใจของผู้ใช้บริการแต่ละรายได้ซ่ึงสามารถพัฒนาเป็นแบบจ าลองกรณีท่ีค่าพารามิเตอร์มีการ

สุ่มตัวอย่างโดยมีความซับซ้อนมากขึ้นอีกด้วย 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

โครงการส่งเสริมสมรรถนะและประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ 

วันที่ 24 มิถุนายน 2564 

ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 

 

 

 

เอกสารแนบท้ายโครงการพัฒนาบคุลากรของ
คณะฯให้มีสมรรถนะและทักษะทีสู่งขึ้น 



 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนการสอน : การสร้างห้องเรียนออนไลน์ตามวิถีใหม่ 

วันที่ 15 มีนาคม 2564 

ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

โครงการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุมของบุคลากร คณะเศรษฐศาสตร์ 

วันที่ 17 กันยายน 2564 

ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 

 

 

 

 



 
 

 

การประเมินคุณภาพการศึกษาในระบบ QA ของคณะเศรษฐศาสตร์ 

ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 

 

เอกสารแนบท้ายการประเมินคุณภาพการศึกษาใน
ระบบ QA ของคณะฯ 


