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คานา
การประชุมผลงานวิจัยด้ านการจัดการธุรกิจ (Business Management Research Conference: BMRC) จัดขึ ้น
ครัง้ นี ้นับเป็ นครัง้ ทีส่ าม ด้ วยการสนับสนุนจากคณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมให้
เกิดการพัฒนางานวิจัย และเพิ่มโอกาสด้ านช่องทางในการเผยแพร่ การแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ ประสบการณ์ และความรู้
ด้ านการบริ หารจัดการธุรกิจในสาขาต่างๆ โดยเน้ นการสร้ างสรรค์และนําเสนองานวิจัยที่ก่อให้ เกิดองค์ความรู้และวิธีการ
ใหม่ๆ ในบริ หารจัดการธุรกิจ อันจะเป็ นการช่วยยกระดับ การพัฒนาผลงานทางวิชาการด้ านบริ หารจัดการธุรกิจ และเป็ น
ประโยชน์สงู สุดต่อการบริหารจัดการธุรกิจทังในระดั
้
บชุมชนและระดับประเทศ
การจัดประชุมผลงานวิจัยด้ านการจัดการธุรกิจ ครัง้ นี ้ ได้ เปิ ดโอกาสให้ นักวิชาการ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
รวมถึงผู้สนใจทัว่ ไป เข้ าร่ วมเสนอผลงานทางวิชาการ และรับฟั งการนําเสนอผลงานดังกล่าว ทังในรู
้ ปแบบของการนําเสนอ
ภาคบรรยาย (Oral Presentation) และการนําเสนอแบบ Doctoral Presentation โดยในครัง้ นี ้มีจํานวนผลงานที่ได้ รับการ
คัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิในสายวิชาการให้ นําเสนอ จํานวนทังสิ
้ ้น 28 บทความ
คณะกรรมการจัดการประชุมผลงานวิจัยด้ านการจัด การธุรกิจ ครัง้ ที่ 3 (พ.ศ.2553) ขอขอบพระคุณ ทุกท่านที่
ลงทะเบียนเข้ าร่ วมฟั งการนําเสนอผลงานวิชาการ และผู้ที่ให้ ความสนใจส่งผลงานวิชาการเข้ ามาเป็ นจํานวนมาก แต่ด้วย
ข้ อจํากัดด้ านเวลา และการรักษามาตรฐานกระบวนการคัดเลือกบทความ จึงส่งผลให้ มีเพียงบางบทความที่ได้ รับการตอบ
รับให้ สามารถนําเสนอได้ คณะกรรมการจัดการประชุมฯ ได้ กําหนดให้ มีการจัดประชุม ผลงานวิจัยด้ านการจัดการธุรกิจ
ขึ ้นเป็ นประจําทุกปี โดยหวังที่จะให้ เป็ นช่องทางสําคัญที่จะส่งเสริมให้ นกั วิชาการได้ เผยแพร่ ผลงานวิชาการด้ านการบริหาร
จัดการธุรกิจที่มีคณ
ุ ภาพอย่างต่อเนื่อง

(อาจารย์ ดร.นฤมล กิมภากรณ์)
ประธานกรรมการจัดการประชุมผลงานวิจยั ด้ านการจัดการธุรกิจ ครัง้ ที่ 3
คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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สารจาก .... คณบดีคณะบริ หารธุรกิจ
คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ จัดให้ มีการประชุมวิชาการเพื่อนําเสนอผลงานวิจัยด้ านการจัดการ
ธุรกิจ ครัง้ ที่ 3 (The 3rd Business Management Research Conference, BMRC) ขึ ้นเพื่อเป็ นเวทีสําหรับคณาจารย์
นักวิจยั และนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาด้ านการบริ หารธุรกิจทังภาครั
้
ฐและภาคเอกชนทัว่ ประเทศ ได้ นําผลงานวิจัยทัง้
ด้ านพื ้นฐานและประยุกต์มาถ่ายทอด ก่อให้ เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ความร่ วมมือในกระบวนการต่อยอดองค์ความรู้
ระหว่างกัน รวมทังเกิ
้ ดการพัฒนาศักยภาพของนักวิจยั ใหม่และเสริ มสร้ างความร่ วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาต่างๆ
การนําเสนอผลงานวิจัยครัง้ นี ้ ได้ รวบรวมบทความที่นําเสนอภาคบรรยาย จํานวน 27บทความ และบทความ
นําเสนอแบบ Doctoral Presentation จํานวน 1 บทความ โดยแบ่งออกเป็ น 3 สาขา ได้ แก่ สาขาโลจิสติกส์ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการจัดการ สาขาการเงินและการบัญชี และสาขาอุตสาหกรรมไมตรี จิตและการตลาด โดยคาดหวังว่าองค์
ความรู้เหล่านี ้จะนําไปใช้ ประโยชน์ในการแก้ ไขปั ญหาและพัฒนาขีดความสามารถด้ านการจัดการธุรกิจ
ในนามของคณะบริ หารธุรกิจ ดิฉัน ขอขอบคุณคณะที่ปรึกษา วิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิ ที่กรุณาเสียสละเวลา
อ่านบทความและให้ คําแนะนําด้ านวิชาการอันเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์ความรู้และการพัฒนานักวิจัยเป็ นอย่างยิ่ง
อนึ่ง การประชุมในครัง้ นีจ้ ะสําเร็ จลุล่วงมิได้ หากขาดความร่ วมมือ ความเสียสละและความทุ่มเททัง้ แรงกายแรงใจของ
คณะกรรมการดําเนินการ และท้ ายที่สุดนี ้ ขอขอบคุณผู้ให้ การสนับสนุนในการจัดพิมพ์รายงานประมวลบทความในการ
ประชุมวิชาการในครัง้ นี ้เป็ นอย่างสูง

(รองศาสตราจารย์บญ
ุ สวาท พฤกษิ กานนท์)
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
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การประชุมผลงานวิจัยด้ านการจัดการธุรกิจ ครั ง้ ที่ 3
The 3rd Business Management Research Conference (BMRC)
คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีวิสยั ทัศน์เพื่อมุ่งเน้ นการเพิ่มพูนองค์ความรู้ด้านวิชาการบริ หารธุรกิจ
โดยการส่งเสริ มให้ นักวิจัย นักวิชาการ รวมถึงนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาเกิดการสร้ างและพัฒนาอย่างต่อเนื่องใน
งานวิจยั ที่สามารถนําไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆด้ านการบริ หารจัดการธุรกิจที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้ เพื่อประโยชน์
ต่อการบริ หารจัดการธุรกิจทังในระดั
้
บชุมชน และระดับประเทศ การจัดการประชุมวิชาการด้ านบริหารธุรกิจ นับได้ ว่าเป็ น
เครื่ องมือหนึง่ ที่คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เห็นว่ามีความสําคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริ มให้ เกิดการพัฒนาและ
เผยแพร่ ความรู้ รวมทัง้ ยังเป็ นช่ อ งทางในการก่อให้ เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสร้ างความร่ วมมือระหว่าง
ผู้ เข้ าร่ ว มประชุ ม สั ม มนาจากทัง้ ภาครั ฐ ภาคเอกชน สถาบั น การศึ ก ษา และสถาบั น วิ จั ย ค ณะบริ ห ารธุ ร กิ จ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ จัดให้ มีการจัดประชุมทางวิชาการระดับชาติ ด้ านการบริ หารธุรกิจ ภายใต้ ชื่อการประชุม ‚การ
ประชุมผลงานวิจัยด้ านการจัดการธุรกิจ ‛ (The Business Management Research Conference) โดยเริ่ มตังแต่
้ ปี 2550
และพบว่าได้ รับความสนใจอย่างมากจากผู้นําเสนอบทความวิชาการ
ดังนัน้ เพื่อตอบสนองต่อวัตถุประสงค์การสร้ างความเข้ มแข็งทางวิชาการสายบริหารธุรกิจ และความเป็ นผู้นําทาง
องค์ความรู้ในการบริ หารจัดการธุรกิจของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กอปรกับวัตถุประสงค์ในการสร้ างเวที
เพื่อเผยแพร่ความรู้ และเป็ นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักวิชาการ นักวิจยั และนักศึกษาในระดับปริ ญญาโทและ
ปริ ญ ญาเอกในกลุ่ม สาขาวิ ช าด้ า นการบริ ห ารจั ด การธุร กิ จ และสาขาที่ เกี่ ย วข้ อ งอย่ างต่ อ เนื่ อ ง คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จงึ จะได้ จดั ให้ มีการประชุมวิชาการอย่างต่อเนื่องทุกปี
การประชุมผลงานวิจัยด้ านการจัดการธุรกิจ ครัง้ ที่ 3 มุ่งเน้ นการนําเสนอรายงานการวิจัยที่ครอบคลุมสาขาการ
บริ หารธุรกิจ ทัง้ ในด้ านการตลาด การเงิน การบัญชี การบริ หารจัดการทรั พยากรมนุษย์ การบริ หารจัดการองค์ กร การ
บริ หารจัดการผลิต และด้ านการเสริ มสร้ างความเป็ นผู้ ประกอบการ โดยรายงานการวิจัยอาจเป็ นการค้ นพบทฤษฎีใหม่
หรื อเป็ นการประยุกต์ทฤษฎีหรื อเทคโนโลยีด้านการจัดการธุรกิจกับปั ญหาจริ งในภาคอุตสาหกรรม ภาคบริ การ ภาคพาณิช
ยกรรม และภาคเกษตรกรรม หรือภาคอื่นๆ โดยการนําเสนอบทความอาจใช้ ภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ

3

การประชุมผลงานวิจัยด้ านการจัดการบริหารธุรกิจ ครั ง้ ที่ 3
วันที่ 19 มีนาคม 2552 ณ โรงแรมเลอเมอริ เดียน จ.เชียงใหม่

กรอบหัวข้ อในการนาเสนอบทความ
1) งานวิจยั ด้ านการบริ หารการตลาด (Marketing management research)
2) งานวิจยั ด้ านการบริ หารการเงิน (Financial management research)
3) งานวิจยั ด้ านการจัดการองค์กร (Organizational management research)
4) งานวิจยั ด้ านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human resource management research)
5) งานวิจยั ด้ านบัญชี (Accounting research)
6) งานวิจยั ด้ านพฤติกรรมผู้บริ โภค( Consumer behavior management research)
7) งานวิจยั ด้ านการพัฒนาความเป็ นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship development research)
8) งานวิจยั ด้ านการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริ หารจัดการ (Information technology and
management research)
9) งานวิจยั ด้ านสื่อสารขององค์กรธุรกิจและการสื่อสารการตลาด (Organizational communication and
marketing communication research)
10) งานวิจยั ด้ านความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคม (Corporate social responsibility research)
11) งานวิจยั ด้ านอื่นๆในการบริหารจัดการธุรกิจ (Other related research topics)
การเสนอบทความ
การประชุมผลงานวิจัยด้ านการจัดการธุรกิจ ครัง้ ที่ 3 ผู้สนใจสามารถนําเสนอทัง้ บทคัดย่อและบทความฉบับ
สมบูรณ์ที่ต้องการนําเสนอ โดยบทคัดย่อที่ได้ รับพิจารณาคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิจาก 2 ใน 3 จะได้ รับการตอบรับให้ เข้ า
ร่ วมนําเสนอผลงานในการประชุมที่จัดขึ ้น การนําเสนอสามารถทําได้ 2 วิธีคือ การนําเสนอแบบบรรยายและการนําเสนอ
แบบ Doctoral Presentation เพื่อเปิ ดโอกาสให้ นกั ศึกษาระดับปริญญาเอกได้ เสนอแนวคิดการทําวิจยั วิทยานิพนธ์ ในระดับ
ปริ ญญาเอกและมีการแลกเปลี่ยนกับนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญและสนใจในหัวข้ อวิจยั โดยบทคัดย่อและบทความดังกล่าวจะ
ได้ รับการเผยแพร่ โดยลงในวารสารการประชุมที่จดั ทําขึ ้น
 การนําเสนอแบบ Doctoral Presentation สามารถจัดส่งเฉพาะกรอบแนวคิดในการทําวิทยานิพนธ์
ส่วนการนําเสนอภาคบรรยาย ต้ องจัดส่งทังบทคั
้
ดย่อ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) และบทความฉบับ
เต็ม
 หากผู้นาํ เสนอต้ องการลงบทความฉบับเต็มในวารสารการประชุมผลงานวิจัยด้ านการจัดการธุรกิจ ครัง้
ที่ 3 และส่งผลงานเพื่อให้ คณะกรรมการพิจารณาในส่วนของ ‚Best Paper Award‛ ผู้นําเสนอจะต้ อง
เลือกวิธีการนําเสนอภาคบรรยายในห้ องจัดประชุมเท่านัน้ และจัดส่งบทความฉบับเต็มที่แก้ ไขสมบูรณ์
แล้ วแก่คณะกรรมการจัดการประชุมฯ ภายในวันที่กําหนดไว้ เท่านัน้
หลักการคัดเลือกบทความเพื่อรั บรางวัล
ทุกบทความจะถูกพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ โดยวิธีการไม่เปิ ดเผยชื่อ ของผู้นําเสนอบทความ (Blind peer
review) คณะกรรมการจะมีการตัดสินรางวัล ‚Best Paper Award‛ สําหรับบทความที่มีการนําเสนอภาคบรรยาย และ
ต้ องเป็ นบทความที่มคี ณ
ุ ภาพตามหลักเกณฑ์การพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิและเป็ นผลงานที่มีความโดดเด่นประจําปี
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คณะกรรมการที่ปรึกษา
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ดาวรุ่ง กังวานพงศ์
รองอธิการบดีฝ่ายวิจยั มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ กรรมการพัฒนาคณะบริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. ศาสตราจารย์ ดร. อุทยั ตันละมัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4. รองศาสตราจารย์บญ
ุ สวาท พฤกษิ กานนท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5. Professor Dr. Richard Wright
Fullbright senior specialist, USA
6. Professor Dr. Kim Byong Shrik
Kyunggi University, Korea
7. Associate Prof. Dr. Nicholas Dimmitt
Asian Institute of Technology
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8.30 – 9.00 น.
9.00 – 9.15 น.

9.15 – 10.15 น.

10.15 – 10.30 น.
10.30 – 12.00 น.

12.00 – 13.00 น.
13.00 – 14.30 น.
14.30 – 14.45 น.
14.45 – 16.00 น.
16.00 – 16.30 น.

กาหนดการประชุมผลงานวิจัยด้ านการจัดการธุรกิจ ครั ง้ ที่ 3
The 3rd Business Management Research Conference
วันศุกร์ ท่ ี 19 มีนาคม 2553
ณ โรงแรมเลอเมอริ เดียน จังหวัดเชียงใหม่
-----------------------------------------------------------------------ลงทะเบียนรับเอกสาร
พิธีเปิ ดการประชุมวิชาการ
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ดาวรุ่ง กังวานพงศ์
รองอธิการบดีฝ่ายวิจยั มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
บรรยายพิเศษ หัวข้ อ ‚Sustainable Marketing: Focus on Branding and CSR‛
โดย รองศาสตราจารย์กติ ติ สิริพลั ลภ หัวหน้ าภาควิชาการตลาด คณะ
พาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พักรับประทานอาหารว่าง
การนําเสนอภาคบรรยาย ช่วงที่ 1 (แบ่งเป็ น 3 ห้ อง)
(เวลานําเสนอ 20 นาทีต่อบทความ: นําเสนอ 15 นาที และถามตอบ 5 นาที ต่อบทความ)
 กลุ่มที่ 1 Logistics, IT and Management (ห้ อง Voyage ชัน้ 3 )
 กลุ่มที่ 2 Finance and Accounting (ห้ อง Journey ชัน้ 3)
 กลุ่มที่ 3 Tourism and Marketing (ห้ อง Expidition ชัน้ 3)
พักรับประทานอาหารกลางวัน (ห้ อง Convention Hall 2 ชัน้ 4)
การนําเสนอภาคบรรยาย ช่วงที่ 2 (แบ่งกลุ่มย่อย)
พักรับประทานอาหารว่าง (บริ เวณหน้ าห้ องบรรยายกลุ่มย่อย)
การนําเสนอภาคบรรยาย ช่วงที่ 3 (แบ่งกลุ่มย่อย) และการนําเสนอ Doctoral Consortium
ประกาศรางวัลบทความดีเด่นและดีเยีย่ ม
(ห้ อง Convention Hall 3 ชัน้ 4)

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

รศ.ดร.สุภาพร เชิงเอีย่ ม
รศ.ดร.วีระพล ทองมา
รศ.ดร.นิตยา เจรี ยงประเสริฐ
รศ.ดร.จิราวรรณ ฉายสุวรรณ
รศ.ดร.รวิพร คูเจริ ญไพศาล
รศ.ดร.บุญใจ ศรีสถิตนรากูร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

รศ.ดร.สิริวฒ
ุ ิ บูรณพิร
รศ.สิริเกียรติ รัชชุศานติ
รศ.ศรี สมรัก อินทุจนั ทร์ ยง
รศ. จินตนา สุนทรธรรม
รศ. กิตติ สิริพลั ลภ
รศ.อรชร มณีสงฆ์
รศ.ยุทธนา ธรรมเจริญ
ผศ.ดร.กิตตินชุ ชุลิกาวิทย์
ผศ.ดร.สุลกั ษมณ์ ภัทรธรรมมาศ
ผศ.ดร.ภัทรกิตติ์ เนตินิยม
ผศ.ดร.พัชรา ตันติประภา
ผศ.ดร.รวี ลงกานี
อ.ดร.สมบูรณ์ กุลวิเศษชนะ
อ.ดร. สุจิรา ประยูรพิทกั ษ์
ดร.กฤษฎา เสกตระกูล
ดร.สาคร สุขศรี วงค์
อ.ดร.ชัยวุฒิ ตังสมชั
้ ย
อ.ดร.นฤนาถ ศราภัยวานิช
อ.ดร.มนทิพย์ จันทร์ กติ ิสกุล
อ.ดร.อดิศกั ดิ์ ธีรานุพฒ
ั นา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยโยนก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยพายัพ
สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน
บริ ษัทเงินทุนกรุงเทพธนาธรจํากัด มหาชน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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คณะกรรมการจัดงาน
ฝ่ ายวิชาการ
1. รองศาสตราจารย์บญ
ุ สวาท พฤกษิ กานนท์
2. อาจารย์ ดร.นฤมล กิมภากรณ์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวี ลงกานี
4. รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา เจรียงประเสริฐ
5. รองศาสตราจารย์ ดร.รวิพร คูเจริ ญไพศาล
6. รองศาสตราจารย์อรชร มณีสงฆ์
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรา ตันติประภา
8. อาจารย์ ดร.นฤนาถ ศราภัยวานิช
9. อาจารย์ ดร.มนทิพย์ เอกตังจิ
้ ต
10. อาจารย์ ดร.ชัยวุฒิ ตังสมชั
้ ย
11. อาจารย์ ดร. อดิศกั ดิ์ ธีรานุพฒ
ั นา
12. อาจารย์ ดร. จอมใจ แซมเพชร
13. นางวัลลภา เตชะวัชรีกลุ
14. นางสาวศุภลักษณ์ วันปั๋ น
15. นางมาลินี ตันติเสนีย์พงศ์
16. นายครรชิต พิชยั
17. นางธันยา พรหมบุรมย์
18. นางสาวสิริรัฐ สุกนั ธา
19. นางสาวอัญชลี วิเลิศศักดิ์

ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ฝ่ ายจัดหาสปอนเซอร์
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวฒ
ุ ิ บูรณพิร
2. รองศาสตราจารย์อรพิณ สันติธีรากุล
3. นางบัวเร็ ว คนภู
4. นางสาวเสาวลักษณ์ เอกรัตน์

รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ฝ่ ายลงทะเบียน
1. อาจารย์วิสทุ ธร จิตอารี
2. นางสาววรลักษณ์ สุธีรวรรธนา
3. นางศรี ธร ตาวังค์
4. นางสาวศิริพร มังคละวงค์
5. นางบุปผา ญาณะตาล

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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6.
7.
8.
9.

นางวรรณา สิงห์ทองวรรณ
นางสาวนิตยา ไชยชนะ
นางสาวชลิดา ใจมณี
นางสาวพิมลพรรณ จันทร์ หอม

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ฝ่ ายการเงินและบัญชี
1. นางวราลี ช่างย้ อม
2. นางณัจยา สิงหจรัญ

กรรมการ
กรรมการ

ฝ่ ายประชาสัมพันธ์
1. อาจารย์ชานนท์ ชิงชยานุรักษ์
2. นายเทวัญ ทองทับ
3. นางสาวรัชนีกร สุนทรเมือง
4. นางสาวกิง่ กาญจน์ แสงอาทิตย์
5. นางสาวดนุตรา ชัยชนะมงคล
6. นางสาวกานติมน ชมภูเอี่ยม

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ฝ่ ายอานวยการสถานที่
1. อาจารย์กลุ สิรี โค้ วสุวรรณ์
2. นายนิรันดร์ บรรณศรี
3. นายธนากุล บัวเหลือง
4. นายณัฐกร จันทร์ คําปั น
5. นายพาลาดอน การะภักดี
6. นายนิวตั วุฒิสาร

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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สารบัญนาเสนอบทความ
กลุ่มที่ 1: Logistics, IT and Management

A1
A2

A3
A4

A5

A6

A7
A8
A9
A10

ธุรกิจรถแท็กซีป่ ้ ายดํา ในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
มนัสสินี บุญมีศรี สง่ า และคณะ
บุพปั จจัยและผลลัพธ์ของการรับรู้ในการสนับสนุนขององค์กรต่อพนักงาน
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
บุญฑวรรณ วิงวอน
Thai Tribal Crafts Fair Trade Co., Ltd. -- Making a Difference in the World
Chirawan Chaisuwan and Traci Morachnick
ความสัมพันธ์ ระหว่าง ความเป็ นผู้ประกอบการขององค์การ สภาพแวดล้ อมทางธุรกิจและผล
การดําเนินงานของสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตขนาดกลางและขนาดใหญ่ในพื ้นที่
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ก้ องเกียรติ บูรณศรี, อดิลล่ า พงษ์ ย่ ีหล้ า และ จรั ญญา ปานเจริญ
การฟื น้ ฟูและพัฒนาธุรกิจผ้ าทอพื ้นเมืองของกลุ่มทอผ้ าพื ้นเมืองบ้ านฝายมูล ต.ป่ าคา
อ.ท่าวังผา จ.น่าน อย่างมีส่วนร่วม
สุพชิ ญา จารุ เนตร และ ชลธิรศน์ สุนทรานนท์
ผลของการมีส่วนร่ วมและความสัมพันธ์ ระหว่างผู้บริ หารเทคโนโลยีสารสนเทศกับผู้บริ หารธุรกิจ
ต่อความสอดคล้ องระหว่างกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธ์ธรุ กิจ
ชัยรั ตน์ จุสปาโล
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้วยหลักสมรรถนะ ของโรงแรมบูตกิ ในจังหวัดเชียงใหม่
ภารดัย สิงห์ ใจ
A Method for Measuring Supply Chain Performance
Adisak Theeranuphattana , John C.S. Tang , and Do Ba Khang
การพัฒนาระบบบัญชีสําหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
วรพรรณ ตระการศิรินนท์ , วิสุทธร จิตอารี และชูศรี เทีย้ ศิริเพชร
Political connection and corporate governance: Evidence from Thailand
Subhadanai Subhapholsiri
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กลุ่มที่ 2: Finance and Accounting

B1
B2

B3
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ธุรกิจรถแท็กซี่ป้ายดาในอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
The Illegal Taxi Business in Hua-Hin District , Prachuapkhirikhan Province
มนัสสินี บุญมีศรีสง่า 1, กมลวรรณ รัศมีลิ่มทอง **, เนตรทราย แซ่ลี ้ ** , ปั ทมา งามพันธุ์ **
ปารวี มาตย์เทพ ** และ อภิณญา วงศ์สามารถ **
บทคัดย่ อ
การวิ จั ยนี ้ มี วัต ถุป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษารู ป แบบการประกอบธุ ร กิ จ รถแท็ ก ซี่ ป้ ายดํ า ในอํ าเภอหัวหิ น จั ง หวั ด
ประจวบคีรี ขันธ์ โดยเป็ นการวิจัยเชิ งคุณภาพ ใช้ ก ารสังเกตและการสัมภาษณ์ เชิงลึกจากผู้ให้ ข้อมูลหลัก จํ านวน 25
คน ผลการศึกษาพบว่า พื ้นที่ในการประกอบธุรกิจรถแท็กซี่ป้ายดําในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ แบ่งออกเป็ น 5
พื ้นที่ มีการแบ่งเขตการให้ บริ การอย่างชัดเจน แต่ละกลุ่มผู้นํากลุ่มมีการตัง้ กฎเกณฑ์ในการอยู่ ร่วมกัน ผู้โดยสารหลักคือ
นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ รู ปแบบการประกอบธุรกิจมีการเรี ยงลําดับการให้ บริ การในลักษณะของการมา
ก่อนหลัง รถแท็กซี่ที่มาเข้ าทํางานก่อนจะได้ ให้ บริ การก่อน รอบการให้ บริ การแต่ละวันขึ ้นอยู่กบั จํานวนนักท่องเที่ยว ช่วง
เทศกาลงานประเพณีจะมีนกั ท่องเที่ยวมาใช้ บริ การมาก จํานวนการให้ บริ การก็จะมีหลายรอบ ส่วนอัตราค่าบริ การคิดตาม
ระยะทาง คือ 10 บาท ต่อ กิโลเมตร และคิดอัตราค่าบริการแบบเหมาจ่าย แต่อย่างไรก็ตามการคิดอัตราค่าบริการขึน้ อยู่
กับเจรจาต่อรอง ปั ญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ ้นสําหรับผู้ประกอบธุรกิ จรถแท็กซี่ป้ายดํา ได้ แก่ ปั ญหาการเรี ยกค่าคุ้มครอง
ของตํารวจ ปั ญหาเรื่ องการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ปั ญหาเรื่ องการให้ บริ การในช่วงเทศกาล ปั ญหาคู่แข่งขัน
ทางธุรกิจ ปั ญหาการตัดราคาค่าบริ การ ปั ญหาความไม่สงบภายในประเทศ ปั ญหาทางการเมือง และปั ญหาต้ นทุนในการ
ประกอบธุรกิจสูงขึ ้น เนื่องจากราคานํ ้ามันปรับราคาขึ ้น ส่งผลให้ มีนกั ท่องเที่ยวใช้ บริการลดลง
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จังหวัดเพชรบุรี
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Abstract
The objective of this research attempted to study the pattern of Illegal Taxi Business in Hua-Hin
District, Prachuapkhirikhan province. A qualitative research method with non-participant observation and indepth interview was applied in this study. The findings from 25 interviewees indicated that the illegal taxi
business area in Hua-Hin District, Prachuapkhirikhan Province is divided into 5 areas; each area is clearly
demarcated and each area leader has laid the rules of coexistence. The major passengers are Thai tourists
and foreigners. Each taxi cab is first in first out. The frequency of taxi service each day depends heavily on the
traffic of tourists and festival seasons. The service rate costs 10 baht per kilometer but the service charge is
negotiable. It is also found that there are many problems and obstacles incurred within illegal taxi business:
Bribery given to the government officials, language communications, service inadequacy during high seasons,
business competition among groups, political unrest and soaring oil price. The author argues that the tourism
industry will be better if the problems resulted from politics and oil are successfully solved.
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บทนา
จากสถิติจํานวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2550 จํานวน 14,464,228 คน
จําแนกเป็ นนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในอําเภอหัวหิน มีจํานวน 2,439,159 คน (สํานักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว
และกีฬา จังหวัดเพชรบุรี,2551) อําเภอหัวหินเป็ นสถานที่ที่นกั ท่องเที่ยวให้ ความสนใจเดินทางมาท่องเที่ยว เนื่องจากเป็ น
สถานที่ตากอากาศขึน้ ชื่อของประเทศไทย เป็ นเมืองชายทะเลที่มีหาดทรายขาวสะอาดและเป็ นที่ร้ ูจักของนักท่องเที่ยวทัง้
ชาวไทยและชาวต่างชาติ ในช่ วงฤดูร้อนของทุกปี อําเภอหัวหินจะคลาคลํ่ าไปด้ วยนักท่องเที่ยวที่นิยมเดินทางมาเพื่ อ
พักผ่อนเป็ นจํานวนมาก
อําเภอหัวหิน เป็ นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญที่สามารถสร้ างรายได้ ให้ กบั อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย
เป็ นจํานวนมาก อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวประกอบไปด้ วยธุรกิจต่าง ๆ เช่น ธุรกิจโรงแรมและที่พกั ธุรกิจภัตตาคารและ
ร้ านอาหาร ธุรกิจจําหน่ายสินค้ าที่ระลึก และธุรกิจการคมนาคมขนส่ง ส่งผลให้ เกิดการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ เป็ น
การสร้ างงานสร้ างรายได้ ให้ กบั ประชาชนในท้ องถิ่น แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงได้ มีการประกอบธุรกิจที่แปลกใหม่ เพื่อ
ตอบสนองความต้ องการของนักท่องเที่ยวให้ ได้ มากทีส่ ดุ
การเริ่มต้ นธุรกิจรถแท็กซี่ป้ายดําในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทัง้
ชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่นิยมเดินทางเข้ ามาท่องเที่ยวเป็ นจํานวนมาก เป็ นระยะเวลากว่า 30 ปี เนือ่ งจากในสมัยก่อน
การคมนาคมยังไม่ค่อยสะดวกสบายเหมือนเช่นทุกวันนี ้ เป็ นสาเหตุให้ มีผ้ รู ิ เริ่ มประกอบธุรกิจรถรับจ้ าง เพื่อให้ บริการนํา
นักท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่าง ๆ ทังนี
้ ้อัตราค่าบริการเป็ นแบบเหมาจ่ายตามระยะทาง ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ ้นอยู่กบั
การเจรจาต่อรองราคากันระหว่างนักท่องเที่ยวกับผู้ให้ บริการ
ธุรกิจรถแท็กซี่ป้ายดํา เป็ นรูปแบบการประกอบอาชีพอิสระรูปแบบหนึ่งที่สร้ างผลตอบแทนที่ดีแก่ผ้ ปู ระกอบการ ทําให้ มี
ผู้สนใจในการประกอบธุรกิจนี ้เป็ นจํานวนมาก มีการสานประโยชน์กนั และมีการแบ่งเขตการให้ บริ การอย่างชัดเจน แต่ละ
กลุ่มมีการตัง้ กฎเกณฑ์ในการดําเนินธุ รกิจ ผู้โดยสารหลักคือ นักท่องเที่ยวทัง้ ชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่เดินทางเข้ ามา
ท่องเที่ยวในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ทําให้ รายได้ จากการประกอบการนัน้ สูงเป็ นที่น่าพอใจ โดยรายได้ จะ
ได้ มาจากค่าโดยสาร และค่าตอบแทนจากสถานประกอบการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง เช่ น ร้ านขายของที่ระลึก ร้ านค้ าต่าง ๆ
และโรงแรม เมื่อผู้ประกอบธุรกิจรถแท็กซี่ป้ายดําสามารถชักจูงใจให้ นกั ท่องเที่ยวซื ้อสินค้ า หรือบริ การจากร้ านขายของที่
ระลึก หรื อ ร้ านค้ าต่าง ๆ อีกทังรายได้
้
จากการนํานักท่องเที่ยวไปพักยังโรงแรมที่ติดต่อกันไว้ ผู้ประกอบธุรกิจ รถแท็กซี่ป้าย
ดํา จะเป็ นผู้บริ หารจัดการธุรกิจของตนเอง มีอิสระในการประกอบการ ได้ รับการสนับสนุนทางสังคม ได้ รับรายได้ และ
ค่าตอบแทนสูงเป็ นที่น่าพอใจ นอกจากนี ้ยังมีความเข้ มแข็งและมีอํานาจการต่อรองซึ่งเกิดจากการรวมกลุ่มกัน ประกอบ
กับข้ อจํากัดของเจ้ าหน้ าที่ตํารวจที่ไม่สามารถจับกุมผู้ประกอบธุรกิจรถแท็กซี่ป้ายดําได้ หากไม่มีหลักฐานเพียงพอ
ในการประกอบธุ ร กิ จรถแท็ ก ซี่ ป้ ายดํ า ผู้ป ระกอบธุ รกิ จ จะต้ อ งมี ค วามรู้ มี ทักษะในด้ านการบริ ก ารที่ ดี แ ก่
นักท่องเที่ยว เพื่อให้ นกั ท่องเที่ยวเกิด ความประทับ ใจในการให้ บริการและกลับมาใช้ บริ การซํ ้า ผู้ประกอบธุรกิจยังต้ องมี
ทักษะในด้ านการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ รวมทังยั
้ งต้ องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่ตงั ้ ไว้ นอกจากนี ้ธุรกิจรถแท็กซี่
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ป้ ายดํ า มี ก ารแข่ ง ขั น กัน เองในการประกอบธุ ร กิ จ อย่ า งไรก็ ดี ธุ ร กิ จ รถแท็ ก ซี่ ป้ ายดํ า

ในอํ า เภอหัว หิ น จั ง หวั ด

ประจวบคีรีขนั ธ์ ได้ ดําเนินมากว่า 30 ปี สาเหตุที่ทําให้ ธรุ กิจรถแท็กซี่ป้ายดํานี ้ดํารงอยู่ได้ เนื่องจากผู้ประกอบธุรกิจไม่ต้อง
เสียเงินลงทุนมากสามารถทําเป็ นอาชีพเสริ มได้ อีกทังยั
้ งทําสืบต่อมาเป็ นเวลานาน สร้ างรายได้ และผลประโยชน์ให้ กบั ผู้
ประกอบธุรกิจ ด้ วยเหตุดงั กล่าวผู้วิจยั จึงมีความประสงค์ที่จะศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการประกอบธุรกิจ ปั ญหา อุปสรรค
และวิธีการแก้ ปัญหา ของการดําเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับระบบการคมนาคมขนส่งของผู้ประกอบการรายย่อยที่ไม่ได้ รับการ
อนุญาตตามกฎหมายในการดําเนินกิจการ แต่สามารถดํารงอยู่ เป็ นส่วนหนึ่งของอุต สาหกรรมการท่องเที่ยว และเป็ น
อาชีพที่ประสบความสําเร็ จ นั่นคือ รูปแบบการประกอบธุรกิจรถโดยสารรับจ้ างไม่ประจําทาง หรื อที่ค้ นุ หูกนั ในชื่อ

‚

แท็กซีป่ ้ ายดํา ‛ ในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
วัตถุประสงค์ ของงานวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาถึง
1. รูปแบบการประกอบธุรกิจรถแท็กซี่ป้ายดํา ในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
2. ปั ญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ ปัญหาที่เกิดขึ ้นในการประกอบธุรกิจแท็กซี่ป้ายดํา ในอําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์
วิธีการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง ‚การศึกษารูปแบบการประกอบธุรกิจของรถแท็กซี่ป้ายดํา ในอําเภอหัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขนั ธ์
‛ เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ (qualitative research) และใช้ วิธีการวิเคราะห์ ตีความ โดยใช้ การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth
Interview) บุคคลผู้ให้ ข้อมูลหลักจํานวน 25 คน ได้ แก่ คนขับรถ 7 คน เจ้ าของรถ 13 คน เจ้ าของสัมปทาน 5 คน ใน
อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ โดยใช้ แนวคิดเรื่ องการประกอบธุรกิจขนาดย่อม (เชาว์ โรจนแสง, 2547) เครื อข่าย
ทางสังคม (เสรี พงศ์พิศ 2548 : 34) ทุนทางสังคม (อเนก นาคะบุตร, 2548 : 15-19) แนวคิดเรื่องตลาดบริการ (ชัยสมพล
ชาวประเสริฐ, 2548: 106) เป็ นกรอบและแนวคิดในการวิจยั หลังจากนันนํ
้ าข้ อมูลที่ได้ มาวิเคราะห์
1. ขอบเขตในการศึกษา
การศึกษารูปแบบการประกอบธุรกิจรถแท็กซี่ป้ายดํา ในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ผู้วิจัยได้
กําหนดขอบเขตการศึกษาครัง้ นี ้ ดังนี ้ คือ ขอบเขตพื ้นที่ ขอบเขตประชากร และขอบเขตเนื ้อหามีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1.3.1 ขอบเขตด้ านพื ้นที่
การศึกษาครัง้ นี ้ ใช้ พื ้นทีใ่ นการศึกษาคือ อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
1.3.2 ขอบเขตด้ านประชากร
การศึกษาครั ง้ นี ม้ ีป ระชากรผู้ใ ห้ ข้อ มูล หลัก คื อ ผู้ป ระกอบธุ รกิ จ รถแท็ กซี่ ป้ ายดํ า ได้ แ ก่ คนขับ รถ
เจ้ าของรถ เจ้ าของสัมปทาน ในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
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1.3.3 ขอบเขตด้ านเนื ้อหา
ศึกษารูปแบบการประกอบธุรกิจรถแท็กซี่ป้ายดํา ในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
2. ขัน้ ตอนการศึกษา
การวิจยั เรื่ อง ‚ การศึกษารูปแบบการประกอบธุรกิจของรถแท็กซี่ป้ายดํา ในอําเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ‛ เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ (qualitative research) โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก
(In-depth Interview) และการวิเคราะห์ข้อมูลเป็ นเครื่ องมือในการวิจัย ทัง้ นีเ้ พื่อให้ การศึกษาวิจัยสามารถครอบคลุม
สาระสําคัญอย่างครบถ้ วนและนําไปสู่คําตอบของการวิจัยตามวัตถุป ระสงค์ที่ตัง้ ไว้ คณะผู้วิจัยได้ ดําเนินการศึกษาวิจัย
ตามแนวคิดและทฤษฎีได้ ดําเนินการตามขันตอน
้
5 ขันตอน
้
ดังนี ้
ขัน้ ตอนที่ 1 การกาหนดประชากรและผู้ให้ ข้อมูลหลัก
ประชากรที่ ใช้ ในการศึกษาวิจัยในครัง้ นี ้ คือ กลุ่มผู้ป ระกอบธุรกิจ รถแท็ก ซี่ป้ ายดําในอําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ จํานวน 25 คน ได้ แก่ คนขับรถ 7 คน เจ้ าของรถ 13 คน เจ้ าของสัมปทาน 5 คน
ขัน้ ตอนที่ 2 เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิ จั ย ครั ง้ นี ้ ผู้วิ จั ย เลื อ กใช้ แ นวคํ า ถามในการสั ม ภาษณ์ ร ะดั บ ลึ ก บุค คลผู้ใ ห้ ข้ อ มูล หลั ก ที่ ตั ง้ ไว้ ต าม
วัต ถุป ระสงค์ ข องการวิ จัย คํ าถามที่ ใ ช้ แ ละลํ าดับ คํ าถามสามารถเปลี่ย นแปลง และยื ดหยุ่นได้ ผู้วิจัยมีอิสระในการ
เปลี่ยนแปลงคําถามได้ ตามความเหมาะสมแต่ก็เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตัง้ ไว้ และผู้ให้ ข้อมูลหลักมีอิสระในการตอบ
เช่นกัน เพื่อการรวบรวมข้ อมูลที่ครบถ้ วนสมบูรณ์และนํามาทําการวิเคราะห์ต่อไป ซึ่งเหมาะสมในการศึกษาวิจยั ในครัง้ นี ้
ใช้ อปุ กรณ์ที่จําเป็ นต่อการเก็บข้ อมูล เช่น เครื่ องบันทึกเสียง เครื่องบันทึกภาพ ปากกา ดินสอ สมุดบันทึก เพื่อให้ ได้ ข้อมูลที่
ถูกต้ องและครอบคลุมเนื ้อหาตามที่ต้องการ
นอกจากนันยั
้ งใช้ การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม จึงสามารถสังเกตและแทรกตัวอยู่ได้ โดยที่ผ้ ถู กู สังเกตไม่ร้ ูสึก
ผิดสังเกต ผู้วิจัยจําเป็ นต้ องแสดงตัวเป็ นผู้โดยสาร และอาศัยเครื อข่ายผู้ประกอบการที่ผ้ วู ิจัยรู้จักแนะนําให้ ร้ ูจัก วิธีการนี ้
ทําให้ ได้ ข้อมูลหลายประการที่ไม่สามารถหาได้ จากการสัมภาษณ์ ทําให้ ผ้ วู ิจยั สามารถเข้ าถึงตัวผู้ถกู สังเกตและเข้ าใจในสิ่ง
ที่ศกึ ษาเพิ่มมากขึ ้น ส่งผลให้ วิเคราะห์ข้อมูลได้ ละเอียดมากยิง่ ขึ ้น
ขัน้ ตอนที่ 3 วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้ อมูลที่ใช้ ในการศึกษา โดยแบ่งข้ อมูลเป็ น 2 ประเภท ดังนี ้
1.ข้ อมูลด้ านเอกสาร (Documentary Research) ในการวิจัยครัง้ นี ้ คณะผู้วิจัยได้ ทําการรวบรวมข้ อมูลเอกสาร
เพื่อเป็ นการทบทวนว่ามีผ้ ศู กึ ษาและนักวิจยั ท่านใดศึกษาประเด็นนี ้ไว้ บ้าง โดยศึกษาค้ นคว้ าจากเอกสารทางวิชาการ ได้ แก่
หนังสือ และข้ อมูล ทางอินเตอร์ เนตที่เกี่ยวข้ อง ศึกษาแนวคิดทฤษฎี รู ปแบบการประกอบธุรกิจรถแท็กซี่ป้ ายดํา แนวทาง
และประเด็นที่สําคัญในการดําเนินงานของผู้ประกอบธุรกิจรถแท็กซี่ป้ายดําในอําเภอ หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
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2.ข้ อมูลภาคสนาม (Field Research) คณะผู้วิจัย ได้ เก็บ ข้ อมูลภาคสนามโดยการเข้ าไปสัง เกตการณ์ การ
สัมภาษณ์เชิงลึก( In-depth interview ) การจดบันทึก การบันทึกเสียง และภาพ ประกอบกับแนวคําถามเพื่อศึกษารูปแบบ
การดําเนินธุรกิจรถแท็กซี่ป้ายดํา การสัมภาษณ์เป็ นแบบรายบุคคลซึง่ เป็ นผู้ประกอบธุรกิจรถแท็กซีป่ ้ ายดํา
นอกเหนือจากการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้ เก็บข้ อมูลด้ วยวิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่ วม (Participant Observation)
เพื่อสังเกตรูปแบบการดําเนินธุรกิจ วิธีการสื่อสารกับนักท่องเที่ยว เพื่อให้ ได้ ข้อมูลที่เกิดขึ ้นจากสถานการณ์จริ ง เพื่อนํามา
ประกอบการวิเคราะห์ต่อไป
ขัน้ ตอนที่ 4 ระยะเวลาการเก็บข้ อมูล
คณะผู้วิจยั ใช้ เวลาในการเก็บรวบรวมข้ อมูลตังแต่
้ เดือนเมษายน - มิถนุ ายน พ.ศ. 2552 จากบุคคล
ผู้ให้ ข้อมูลหลัก เป็ นผู้ประกอบการธุรกิจรถแท็กซี่ป้ายดํา
ขัน้ ตอนที่ 5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
จากการเก็บรวบรวมข้ อมูลด้ านเอกสาร (Documentary Research) และข้ อมูลภาคสนาม ( Field
Research ) ผู้วิจยั ได้ รวบรวมประเด็นที่สําคัญ และจัดทําแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้ าง โดยเลือกเวลาที่เหมาะสม ขอ
ทําการสัมภาษณ์ผ้ ปู ระกอบธุรกิจรถแท็กซี่ป้ายดํา ในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ เพื่อนํามาประกอบการวิเคราะห์
ข้ อมูล หากข้ อมูลยังไม่สมบูรณ์ จะทําการเข้ าไปสัมภาษณ์เพิ่มเติม วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ ตรวจสอบว่าข้ อมูลที่ได้ มีความ
ซํ ้าซ้ อนกันจึงยุติการเก็บข้ อมูลภาคสนาม ทําการวิเคราะห์ เรี ยบเรี ยงเนื ้อหาด้ วยการอธิบายวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา
โดยวิเคราะห์จากบทสัมภาษณ์ ให้ ความสําคัญกับข้ อมูลเชิงคุณภาพเป็ นหลัก บรรยายความตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้
ในขันตอนแรก
้
และสรุปผลจากข้ อมูล พร้ อมนําเสนอข้ อเสนอแนะจากการวิจยั
3. ประชากร
ประชากรที่ใช้ การศึกษาวิจยั ในครัง้ นี ้ คือ กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจแท็กซี่ป้ายดําจํานวน 25 คน

ใน

อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
ผลการศึกษา
ผลการวิจัยเรื่ อ ง รู ป แบบการประกอบธุ ร กิจ ของรถแท็ กซี่ป้ ายดํ า ในอํ า เภอหัวหิ น จัง หวัดประจวบคี รี ขันธ์
คณะผู้วิจยั ได้ สรุปผลการวิจยั และนําเสนอดังต่อไปนี ้
1. รูปแบบการประกอบธุรกิจรถแท็กซี่ป้ายดํา ในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
2. ปั ญหา และอุปสรรคของการประกอบธุรกิจแท็กซี่ป้ายดํา ในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
1.รู ปแบบการประกอบธุรกิจรถแท็กซี่ป้ายดา ในอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จากการวิจัยพบว่า ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ประกอบธุรกิจรถแท็กซี่ป้ายดํา ในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ มี
ดังนี ้
18

การประชุมผลงานวิจัยด้ านการจัดการบริหารธุรกิจ ครั ง้ ที่ 3
วันที่ 19 มีนาคม 2552 ณ โรงแรมเลอเมอริ เดียน จ.เชียงใหม่

บุคคลผู้ให้ ข้อมูลหลัก ได้ แก่ คนขับรถ 7 คน เจ้ าของรถ 13 คน เจ้ าของสัมปทาน 5 คน เป็ นเพศชาย 22 คน
เพศหญิง 3 คน มีอายุระหว่าง 30 – 50 ปี มีภมู ิลําเนาอยู่ในจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ และจังหวัดอื่น ๆ เช่น จังหวัดเพชรบุรี
กาญจนบุรี ราชบุรี และสุราษฏร์ ธานี ส่วนใหญ่ มีครอบครัวและเป็ นหัวหน้ าครอบครัว ระยะเวลาในการประกอบธุรกิจรถ
แท็กซีป่ ้ ายดํา อยูร่ ะหว่าง 1-25 ปี พาหนะที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจส่วนใหญ่เป็ นรถกระบะดัดแปลง รถแวน รถยนต์นงั่ ส่วน
บุคคลและรถตู้ในการให้ บริ การ รูปแบบการประกอบธุรกิจค่อนข้ างมีความเป็ นอิสระสูง ไม่กํา หนดเวลาในการทํางาน ผู้
ดําเนินธุรกิจรถแท็กซี่ป้ายดําสามารถกําหนดเวลาในการทํางานได้ ด้วยตนเอง และประกอบอาชีพอื่นควบคู่กนั ได้ ส่งผลให้ มี
ผู้สนใจหันมาประกอบธุรกิจรถแท็กซี่เพิ่มขึ ้นอย่างรวดเร็ ว รูปแบบการประกอบธุรกิจค่อนข้ างมีความเป็ นอิสระสูง โดยไม่
กําหนดเวลาในการทํางาน ผู้ดําเนินธุรกิจรถแท็กซี่ป้ายดําสามารถกําหนดเวลาในการทํางานได้ ด้วยตนเอง และประกอบ
อาชีพอื่นควบคู่กนั ได้ ส่งผลให้ มผี ้ สู นใจหันมาประกอบธุรกิจรถแท็กซี่ป้ายดําเพิ่มขึ ้นอย่างรวดเร็ ว
1.1 การเข้ าสู่ธุรกิจรถแท็กซี่ป้ายดา
จากการสัมภาษณ์ผ้ ใู ห้ ข้อมูลหลักผู้ประกอบธุรกิจรถแท็กซี่ป้ายดํา พบว่า จุดเริ่มต้ นประกอบธุรกิจรถแท็กซีป่ ้ าย
ดํา มีมากว่า 30 ปี เนื่องจากอําเภอหัวหินเป็ นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวทังชาวไทย
้
และชาวต่างชาติ เป็ นสถานที่พกั ตาก
อากาศชายทะเลที่ขึ ้นชื่อของพระราชวงศ์และเจ้ านายชันสู
้ งมาตังแต่
้ ในอดีต
แม้ ในปั จจุบนั ความนิยมไม่ได้ เสื่อมถอยลง
กลับขยายไปสู่คนชันกลางและชาวต่
้
างชาติ จึงเป็ นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์โดยมีภเู ขา และ
นํ ้าตกที่งดงาม เป็ นแหล่งท่องเที่ยวเชิงกีฬา หัวหินมีสนามกอล์ฟอยู่หลายแห่ง นอกจากนี ้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวเพื่อความ
บันเทิงหลายรูปแบบ เช่น ผับ บาร์ ร้ านอาหารต่าง ๆ ภัตตาคาร และไนต์คลับ ทําให้ มนี กั ท่องเที่ยวเดินทางเข้ ามาท่องเที่ยว
เป็ นจํานวนมาก ส่งผลให้ การคมนาคมขนส่งซึง่ เป็ นองค์ประกอบสําคัญในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว มีไม่เพียงพอต่อ
ความต้ องการใช้ บริการของนักท่องเที่ยว
ในอดีตนันการคมนาคมยั
้
งไม่สะดวกเหมือนปั จจุบนั การเดินทางไปเยี่ยมชม
สถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ค่อนข้ างลําบากไม่มรี ถโดยสารประจําทางในการเข้ าถึง บางสายมีเพียงบางเวลา หรื อวันละสอง
เที่ยวในช่วงเช้ า และเย็น ส่งผลให้ ไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยว ประกอบกับผู้ประกอบการรถรับจ้ างมีจํานวนน้ อยราย
ไม่สามารถให้ บริ การนักท่องเที่ยวได้ อย่างเพียงพอ ก่อให้ เกิดการเสียโอกาสในการสร้ างรายได้
นักท่องเที่ยวเริ่ ม
สอบถามหาทางเลือกในการเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ จึงเริ่มมีการรับ – ส่งผู้โดยสารขึ ้น และได้ มีการชักชวน
เพื่อนฝูง ญาติมิตร ที่มีรถยนต์โดยสารส่วนบุคคลเพื่อเรี ยกมาอํานวยความสะดวกแก่ผ้ โู ดยสาร สําหรับค่าโดยสารไม่
กําหนดตายตัว ราคาสามารถต่อรอง ตกลงกันได้ ปั จจุบนั มีผ้ ดู ําเนินธุรกิจรถรับจ้ างอยู่ในระดับทีส่ งู เนื่องจากไม่ต้องลงทุน
มาก เสียค่าใช้ จ่ายน้ อย สามารถประกอบธุรกิจนี ้เป็ นอาชีพเสริ มได้ บางรายมีอาชีพประจํา ภายหลังเลิกงานจึงมาขับรถ
แท็กซีร่ ับจ้ าง รายได้ สงู เป็ นที่นา่ พอใจ จึงเป็ นสิ่งดึงดูดให้ มผี ้ สู นใจเข้ ามาประกอบธุรกิจรถรับจ้ างและมีปริมาณที่เพิ่มมาก
ขึ ้นจนถึงปั จจุบนั ในการเข้ าสู่ธรุ กิจรถแท็กซี่ป้ายดํา พบว่า ส่วนใหญ่เกิดจากเครื อข่ายทางสังคม จากการติดต่อชักชวนจาก
เพื่อน และคู่สมรส ผู้ที่มรี ถยนต์ส่วนบุคคลที่สามารถให้ บริการนักท่องเทีย่ วได้ ซึง่ จัดเป็ นเครือข่ายตรง และเครือข่ายอ้ อม
ซึง่ ผู้ประกอบธุรกิจรถแท็กซี่ป้ายดําอาจไม่ร้ ูจกั บุคคลนัน้ แต่เป็ นการติดต่อผ่านบุคคลอืน่ หรื อญาติพี่น้อง ชักจูงเข้ ามาโดย
เสียค่าใช้ จ่ายเริ่ มต้ นจากค่าเช่าพื ้นทีบ่ ริเวณที่จอดรถ บริ เวณที่เป็ นสถานที่ที่ได้ รบั ความนิยมของนักท่องเที่ยว
และเป็ น
สถานที่ที่นกั ท่องเที่ยวสามารถสังเกตเห็นได้ ง่าย หรืออยูใ่ นย่านการค้ า ค่าเช่าจะมีราคาแพงตามไปด้ วย
ในส่วนของ
ค่าใช้ จ่ายอื่น เช่น ค่าทีจ่ อดรถเพื่อรอให้ บริการลูกค้ า แต่ละพื ้นที่มีราคาไม่เท่ากันโดยคิดค่าเช่าแบบรายวัน หรื อรายเดือน
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ทังนี
้ ้ยังต้ องจ่ายเงินค่าดูแลให้ กบั ผู้รบั ผิดชอบในพื ้นที่เพื่อให้ การประกอบธุรกิจรถแท็กซี่ป้ายดํา ดําเนินไปด้ วยความสะดวก
ทังนี
้ ้มีส่วนประกอบทีส่ ําคัญที่เป็ นแรงเสริ มในการตัดสินใจเข้ าสู่การประกอบธุรกิจรถแท็กซี่ป้ายดํา เช่น รายได้ ค่าตอบแทน
และอิสระในการประกอบอาชีพ เป็ นต้ น
1.2 กลุ่มผู้ใช้ บริการรถแท็กซี่ป้ายดา
จากการสัมภาษณ์ผ้ ใู ห้ ข้อมูลหลัก พบว่า
กลุ่มผู้โดยสารหลักของผู้ประกอบธุรกิจรถแท็กซี่ป้ายดํา สามารถ
จําแนกได้ เป็ น 2 กลุ่ม คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ นักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่เป็ นกลุ่มนักศึกษาที่
เดินทางมาท่องเที่ยวในอําเภอหัวหิน มีลกั ษณะการท่องเที่ยวเป็ นกลุ่มใหญ่ สําหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จะเป็ นกลุ่ม
สแกนดิเนเวียเป็ นส่วนใหญ่ ได้ แก่ ประเทศสวีเดน ประเทศเดนมาร์ ก และประเทศนอร์ เวย์ และในกลุ่มเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ได้ แก่ ประเทศเกาหลี ประเทศญี่ปนุ่ และประเทศจีน เป็ นต้ น

1.3 พืน้ ที่ในการประกอบธุรกิจรถแท็กซี่ป้ายดา
พื ้นที่ในการประกอบธุรกิจรถแท็กซีป่ ้ ายดํา จากการลงพื ้นที่ในการทําวิจยั
และสัมภาษณ์ผ้ ใู ห้ ข้อมูลหลักผู้
ประกอบธุรกิจรถแท็กซี่ป้ายดํา พบว่า มีการแบ่งเขตพื ้นที่ให้ บริการรถแท็กซี่ป้ายดํา โดยแบ่งออกเป็ น 5 เขต ได้ แก่
1. บริ เวณสถานีรถไฟ อําเภอหัวหิน
2. บริ เวณหน้ าโรงแรมแกรนด์ พล่าซ่าหัวหิน จนถึงหน้ าโรงพยาบาลซานเปาโล
3. บริ เวณรอบโรงแรมโซฟิ เทล
4. บริ เวณรอบโรงแรมซิตี ้บีช
5. บริ เวณใกล้ ที่พกั อาศัยของผู้ให้ บริ การ
จากการสัมภาษณ์ผ้ ใู ห้ ข้อมูลหลัก พบว่า ทําเลที่ตงเป็
ั ้ นหัวใจที่สําคัญที่สุดในการประกอบธุรกิจ

รถแท็กซี่

ป้ ายดํา ผู้ประกอบการต้ องเลือกทําเลที่เหมาะสม เป็ นเขตชุมชนและอยู่ในย่านธุรกิจ หรื อเป็ นแหล่ งท่องเที่ยวที่ได้ รับความ
นิยม เมื่อหาทําเลที่ตงที
ั ้ เ่ หมาะสมได้ นนั ้ จะส่งผลให้ มีลกู ค้ า หรือ นักท่องเที่ยวมาใช้ บริ การเป็ นจํานวนมาก และหากลูกค้ า
หรื อนักท่องเที่ยวได้ รับการบริการที่ดีจากผู้ให้ บริ การ จะเกิดความพึงพอใจและประทับใจ ส่งผลให้ กลับมาใช้ บริการในครัง้
ต่อไป
1.4 รู ปแบบการประกอบธุรกิจรถแท็กซี่ป้ายดา ในอาเภอหัวหิน
รูปแบบการประกอบธุรกิจรถแท็กซี่ป้ายดํา ในอําเภอหัวหิน มีองค์ประกอบดังนี ้
1. ผู้ประกอบธุรกิจรถแท็กซี่ป้ายดา
1.1 เจ้ าของสัมปทาน เป็ นผู้มีรถสําหรับให้ บริการนักท่องเที่ยวของตนเอง เป็ นผู้คอยมาควบคุม ดู แล
อํานวยความสะดวก และ จัดลําดับการให้ บริ การแก่รถแท็กซี่ป้ายดําสมาชิกตามลําดับก่อนหลัง
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1.2 เจ้ าของรถ ต้ องเสียค่าใช้ จ่ายแรกเข้ าแก่เจ้ าของสัมปทาน เป็ นค่าใช้ จ่ายเริ่ มต้ นในการประกอบ
ธุรกิจ เมื่อมีการลงทะเบียนเสียค่าใช้ จ่ายแล้ ว จึงสามารถนํารถของตนออกมาให้ บริ การรับลูกค้ าได้ โดยจะต้ องนํารถมา
เรียงลําดับในการให้ บริ การ ตามลําดับก่อน - หลัง
1.3 คนขับรถ มีหน้ าที่ขบั รถเมื่อมีลกู ค้ ามาใช้ บริ การโดยเป็ นรถของเจ้ าของสัมปทาน หรื อ รถมาชิกที่
จ่ายเงินเข้ าร่วมสัมปทาน
2. เวลาในการให้ บริการ
จากการสัมภาษณ์ผ้ ใู ห้ ข้อมูลหลักผู้ประกอบธุรกิจรถแท็กซี่ป้ายดํา พบว่า เวลาในการ
ให้ บริ การรถแท็กซี่ป้ายดําในอําเภอหัวหิน มีการบริ การตลอด 24 ชั่วโมง เนื่องจากมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติว่าจ้ างไป
สนามบินสุวรรณภูมิ ว่ าจ้ างเข้ ากรุ งเทพมหานคร หรื อ เมืองพัทยา เวลาในการให้ บ ริ การจึ งมีค วามเป็ นอิสระสูง ไม่
กําหนดเวลาในการทํางาน ผู้ประกอบธุรกิจรถแท็กซี่ป้ายดําสามารถกําหนดเวลาในการทํางานได้ ด้วยตนเอง และประกอบ
อาชีพอื่นควบคู่กนั ได้ บางรายทํางานประจําอยูจ่ ึงไม่สามารถมาขับรถแท็กซี่ในช่วงเวลากลางวันได้ แต่จะมาหลังจากเลิก
งาน เวลาในการทํางานจึงไม่กาํ หนดตายตัว ขึ ้นอยู่กบั ความสะดวกของผู้ประกอบธุรกิจรถแท็กซี่ป้ายดําเป็ นหลัก
3. การให้ บริการ
จากการสัมภาษณ์ผ้ ใู ห้ ข้อมูลหลักผู้ประกอบธุรกิจรถแท็กซี่ป้ายดํา พบว่า การให้ บริ การในแต่
ละครัง้ จะมีการเรี ยงลําดับการให้ บริการในลักษณะของการมาก่อน - หลัง โดยรถแท็กซี่ที่มาเข้ าทํางานก่อน สามารถรับงาน
และเป็ นผู้บริ การในลําดับแรก ส่วนรถแท็กซี่ที่มาทีหลังจะรับงานเป็ นลําดับถัดไป เป็ นการเรี ยงลําดับก่อน - หลัง โดยมี
เจ้ าของหรื อ ผู้ที่ทําหน้ าที่ในการลงหมายเลขในกระดานการทํางาน เมื่อผู้ขับ รถมาถึงสถานที่ให้ บ ริ การและแจ้ งความ
ประสงค์ในการรับงาน แล้ วจึงนัง่ รอให้ มนี กั ท่องเที่ยวหรือลูกค้ ามาเรี ยกใช้ บริ การ ทังนี
้ ้ไม่มีการกําหนดเวลาที่แน่นอน ขึ ้นอยู่
กับความต้ องการของลูกค้ า ในแต่ละวันจํานวนเทีย่ วของการให้ บริ การจะไม่จํากัด ผู้ให้ บริ การสามารถให้ บริ การรถรับ - ส่ง
นักท่องเที่ยวโดยตรงนอกเวลาทํางานได้ แต่ต้องแจ้ งให้ เจ้ าของสัมปทาน ทราบก่อนล่ว งหน้ า 1 วัน ในส่วนของจํานวนรถ
ที่มาให้ บริการแต่ละวันจะมีจํานวนที่แตกต่างกัน หากเป็ นวันธรรมดา ( วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี ) จะมีจํานวนรถแท็กซี่มา
ให้ บริ การน้ อย เนื่องจากผู้ให้ บริการส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจส่วนตัวอืน่ ๆ เช่น ทําไร่ ดูแลธุรกิจครอบครัว และมาขับรถแท็กซี่
เป็ นงานอดิเรก และในช่วงวันศุกร์ – วันอาทิตย์ ช่วงเทศกาลหรื อวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต่าง ๆ ของไทย เช่น เทศกาลสงกรานต์
งานที่จดั ขึ ้นในโอกาสพิเศษต่าง ๆ เช่น งานหัวหิน แจ๊ ส เฟสติวลั งานกาชาด เป็ นต้ น จะมีรถแท็กซี่มาให้ บริการเป็ นจํานวน
มากกว่าวันปกติ
4. รายได้ และค่ าใช้ จ่ายของผู้ประกอบธุรกิจรถแท็กซี่ป้ายดา
จากการสัมภาษณ์ผ้ ใู ห้ ข้อมูลหลักเป็ นผู้ประกอบธุรกิจรถแท็กซี่ป้ายดํา พบว่า รายได้ ของ
ผู้ประกอบธุรกิจรถแท็กซี่ป้ ายดํา มีรายได้ ไม่แน่นอน ขึ ้นอยู่กบั ช่วงเวลาและเทศกาลต่าง ๆ ในแต่ละปี ดังนี ้ ช่วงเวลาปกติ
คือ ตัง้ แต่ เดื อ น พฤษภาคม – ตุล าคม รายได้ เฉลี่ ยเดื อนละ 6,000-10,000 บาท ช่ วงฤดูกาลท่ องเที่ ยวในช่ วงเดื อ น
พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ รายได้ เฉลี่ยเดือนละ 20,000-50,000 บาท ในช่วงเทศกาลไม่สามารถระบุวัน เวลา และ
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รายได้ ที่แน่นอนได้ ผู้ให้ บริ การแต่ละรายจะมีรายได้ สงู ขึ ้นอยู่กบั เทคนิควิธีการการหาลูกค้ าของแต่ละบุคคล

อัตรา

ค่าบริ การของรถแท็กซีป่ ้ ายดํา ในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ มีการคิดราคาหลายวิธี เช่น คิดราคาค่าบริการตาม
ระยะทาง กิโลเมตรละ 10 บาท หรื อการคิดค่าบริ การแบบเหมาจ่าย มีการต่อรองราคากันระหว่างผู้ให้ บ ริ การกับลู กค้ า
ขึ ้นอยูก่ บั ความพอใจของทังสองฝ่
้
าย อีกทังราคาค่
้
าบริ การนี ้ยังมีการเปลี่ยนแปลงไปตามราคานํ ้ามันหากราคานํ ้ามันปรับ
ขึ ้นตามระบบเศรษฐกิจ จะส่งผลต่ออัตราค่าบริการที่สงู ขึ ้นตามไปด้ วย
นอกจากนี ้ พบว่า รายได้ ของผู้ประกอบธุรกิจรถแท็กซี่ป้ายดํานอกเหนือจากที่ได้ มาจากค่า
โดยสารแล้ วนัน้ ผู้ประกอบธุรกิจบางรายยังได้ ค่าตอบแทนจากสถานประกอบธุรกิจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง เช่น ร้ านขายของที่
ระลึก ร้ านค้ าต่าง ๆ และโรงแรม หากผู้ประกอบธุรกิจรถแท็กซี่ป้ายดําสามารถชักจูงใจให้ นกั ท่องเที่ยวซื ้อสินค้ า หรื อบริ การ
จากร้ านขายของที่ระลึก หรือ ร้ านค้ าต่าง ๆ อีกทังยั
้ งได้ รายได้ จากการนํานักท่องเทีย่ วไปพักยังโรงแรมที่มีการติดต่อหรื อตก
ลงกันไว้ อีกด้ วย
5. ค่ าใช้ จ่ายของผู้ประกอบธุรกิจรถแท็กซี่ป้ายดา ในอาเภอหัวหิน
ค่าใช้ จ่ายในการประกอบธุรกิจรถแท็กซี่ป้ายดํา แบ่งค่าใช้ จ่ายดังนี ้
ค่ าใช้ จ่ายแรกเข้ า เป็ นค่าใช้ จ่ายเริ่ มต้ นในการประกอบธุรกิจ ค่าใช้ จ่ายในเรื่องของราคาและค่าพื ้นที่
บริ เวณที่จอดรถ หาก บริ เวณใดเป็ นสถานที่ที่ได้ รับความนิยมของนักท่องเที่ยว และเป็ นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวสามารถ
สังเกตเห็นได้ ง่าย หรื ออยู่ในย่านการค้ า พื ้นที่นนจะมี
ั้
ค่าเช่าสิทธิ์ในการประกอบธุรกิจสูง โดยสามารถแบ่งพื ้นที่ออกเป็ น 5
พื ้นที่ ดังนี ้
1. บริ เวณสถานีรถไฟ อําเภอหัวหิน ค่าเช่าสิทธิ์ในการประกอบธุรกิจอยู่ระหว่าง 5,000 10,000 บาท
2. บริ เวณหน้ าโรงแรมแกรนด์ พล่าซ่าหัวหิน จนถึงหน้ าโรงพยาบาลซานเปาโล มีค่าเช่าสิทธิ์
ในการประกอบธุรกิจอยู่ระหว่าง 5,000-20,000 บาท
3. บริ เวณรอบ ๆ โรงแรมโซฟิ เทล มีค่าเช่าสิทธิ์ในการประกอบธุรกิจอยู่ระหว่าง 30,000 –
70,000 บาท
4. บริ เวณรอบ ๆ โรงแรมซิตี ้บีช มีค่าเช่าสิทธิ์ในการประกอบธุรกิจอยู่ระหว่าง 30,000 -50,000 บาท
5. บริ เวณใกล้ ที่พกั อาศัยของผู้ให้ บริ การ
ในส่วนของค่าใช้ จ่ายอืน่ ๆ ได้ แก่ ค่าที่จอดรถในการรอให้ บริ การ แต่ละบริ เวณจะมีราคาไม่
เท่ากันโดยคิดเป็ นแบบรายวัน และรายเดือน พื ้นที่บ ริเวณสถานีรถไฟต้ องจ่ายค่าที่จอดรถรายวัน วันละ 20 บาท และค่า
ดูแลของผู้ให้ สมั ปทานพืน้ ที่ เดือนละ 250 บาท บริ เวณหน้ าโรงแรมแกรนด์ พลาซ่าหัวหิน มีค่าใช้ จ่ายเดือนละ 300 บาท
โดยจ่ายให้ กบั เจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับผิดชอบในพื ้นที่เพื่ออํานวยความสะดวกในการดําเนินอาชีพ ส่วนพื ้นที่บริ เวณรอบโรงแรมซิตี ้
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บีช จะจ่ายให้ ให้ กบั เจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับผิด ชอบเดือนละ 4,000 - 5,000 บาท เพื่อให้ การประกอบธุรกิจเป็ นไปอย่างราบรื่ น
เช่นกัน
6. เครื อข่ ายทางสังคม
จากการวิจยั พบว่า เครือข่ายทางสังคมของผู้ประกอบธุรกิจรถแท็กซี่ป้ายดํา คือ การ
รวมกลุ่ม ของผู้ป ระกอบธุรกิจ รถแท็กซี่ป้ ายดํา มีการจัดตัง้ ผู้นํากลุ่มเพื่อควบคุม ดูแล และแก้ ไขปั ญหา มีการกําหนด
นโยบายและตังกฎเกณฑ์
้
ในการอยู่ร่วมกันเพื่อให้ เป็ นไปในแนวทางเดียวกัน
นอกจากนี ้กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจรถแท็กซีป่ ้ ายดํา ยังมีเครื อข่ายที่ประกอบธุรกิจต่าง ๆ คือ
กลุ่มที่ประกอบธุรกิจอาชีพต่างกันในพื ้นที่อําเภอหัวหิน เช่น ธุรกิจโรงแรมและที่พัก ธุรกิจร้ านภัตตาคารและร้ านอาหาร
ธุรกิจจําหน่ายของที่ระลึก เป็ นต้ น โดยผู้ประกอบธุรกิจรถแท็กซี่ป้ายดํา มีการตกลงเพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจําหน่าย และ
สร้ างเครื อข่ายกับกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ อยู่บนผลประโยชน์ร่วมกัน เช่น ถ้ าผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมและที่พกั แนะนําลูกค้ ามาใช้
บริ การหรื อเรี ยกใช้ บริ การธุรกิจรถแท็ กซี่ป้ายดํา ผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวจะได้ รับผลประโยชน์ร่วมกัน คือ กลุ่มผู้ประกอบ
ธุรกิจรถแท็กซี่ป้ายดําจะส่งลูกค้ า หรื อ นักท่องเที่ยวไปยังโรงแรมดังกล่าวด้ วยเช่นกัน ทังนี
้ ้ผู้ประกอบธุรกิจรถแท็กซี่ป้ายดํา
จะได้ เงินค่าตอบแทนพิเศษจากโรงแรมคิดเป็ นรายบุคคล ขึน้ อยู่ กบั การเจรจาตกลงกัน โดยจะมีการบอกต่อกันปากต่อ
ปากทําให้ ธุรกิจรถแท็กซีป่ ้ ายดํา สามารถดํารงอยูไ่ ด้ และมีลกู ค้ ามาใช้ บริการมากขึ ้น
2. ปั ญหา และอุปสรรคของการประกอบธุรกิจแท็กซี่ป้ายดา
ปั ญหา และอุปสรรคของการประกอบธุรกิจแท็กซี่ป้ายดํา ในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ มีดงั นี ้
1. ปั ญหาด้ านการจดทะเบียน หรื อ ด้ านกฎหมาย จากการวิจยั พบว่า หน่วยงานภาครัฐ หรื อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง ยังไม่มีมาตรการในการกํากับดูแล หรื อ มีกฎระเบียบ ข้ อบังคับต่าง ๆ สําหรับผู้ประกอบธุรกิจรถ
แท็กซี่ป้ายดํา ทําให้ มีผ้ ปู ระกอบธุรกิจเพิ่มขึ น้ ก่อให้ เกิดปั ญหาและความขัดแย้ งในเรื่ องผลประโยชน์และการแย่งชิงพื ้นที่
จอดรถเพื่อรอให้ บริ การลูกค้ า การวิ่งรถเส้ นทางเดียวกัน ก่อให้ เกิดปั ญหา มีการกลัน่ แกล้ งกัน ทําให้ อีกฝ่ ายเสียหาย หรื อ
เกิดการตัดราคากัน ดังนันภาครั
้
ฐหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องควรยืนมาแก้ ไขปั ญหา พร้ อมทังจั
้ ดระเบียบการดําเนินธุรกิจให้
ถูกต้ องตามกฎหมาย โดยให้ มีการจดทะเบียนรับรองอย่างถูกต้ อง ปั จจุบนั มีผ้ ดู ําเนินธุรกิจรถแท็กซี่ป้ายดําจํานวนมากที่
ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย เนื่องจากจะต้ องเสียภาษี และไม่เห็นถึงความจําเป็ นในการจดทะเบียนรถ ด้ วยเหตุนี ้ผู้ดําเนิ น
ธุรกิจรถแท็กซี่ดงั กล่าวจึงกลายเป็ นธุรกิจรถแท็กซี่ป้ายดํา
2. ปั ญหาการเรี ยกค่าคุ้มครองจากเจ้ าหน้ าที่หน่วยงานของรัฐ จากการวิจยั พบว่า ผู้ประกอบการ
ต้ องจ่ายเงินให้ กบั ตํารวจเพื่อให้ แต่ละพื ้นที่ของการให้ บริการ มีเจ้ าหน้ าที่หน่วยงานของรัฐ อํานวยความสะดวกในการ
ประกอบธุรกิจโดยจํานวนเงินจะมีการตกลงกันระหว่างผู้ให้ สมั ปทานพื ้นที่และเจ้ าหน้ าที่หน่วยงานของรัฐ
3. ปั ญหาการสื่อสารกับลูกค้ า หรือ นักท่องเทีย่ วชาวต่างชาติ เนื่องจากผู้ประกอบธุรกิจบางรายมีการศึกษาไม่
สูงมาก ทัง้ ยังขาดทักษะและความรู้ความเข้ าใจในด้ านการสื่อสารภาษาอังกฤษ จึงไม่สามารถ สื่อสารกับ นักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติได้ หรื อในบางกรณีที่ลูกค้ าไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ ทําให้ เป็ นอุปสรรคในการบริ การนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ ในการเจรจาต่อรองอัตราค่าบริการระหว่างกัน ในบางครัง้ พวกเขาใช้ ท่าทางประกอบในการสื่อสารบ้ าง หรื อมี
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การเขียนตัวเลขเพื่อแสดงราคา และการชีแ้ ผนที่ประกอบการให้ บริ การ รวมทังการใช้
้
กิริยาท่าทางในการเรี ยกลูกค้ าหรือ
นักท่องเที่ยว บางครัง้ ในการสื่อสารดังกล่าวยังขาดความสุภาพจึงทําให้ สญ
ู เสียรายได้ บางส่วนไป
4. ปั ญหาด้ านวิธีการให้ บริ การ จากการวิจยั พบว่า ผู้ประกอบธุรกิจรถแท็กซี่ป้ายดํา ยังขาดทักษะ
ความรู้ความเข้ าใจในเรื่ องของการให้ บริ การที่ถกู ต้ อง เนื่องจากยังใช้ วิธีการให้ บริการแบบเดิม ๆ คือ การเรียกลูกค้ า และใช้
ป้ ายต่าง ๆ ที่เขียนเป็ นภาษาอังกฤษ และภาษาไทย โดยมีรูปภาพสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ เพื่อเป็ นการโน้ มน้ าวชัก จูงใจ
ลูกค้ า หรื อนักท่องเที่ยว หากนักท่ องเที่ย วไม่ส นใจจะไม่มี วิธีการสร้ างความสนใจวิธี อื่น เพื่อ ดึงดูด ใจ โน้ มน้ าวใจให้
นักท่องเที่ยวหันมาใช้ บริ การ ทําให้ สูญเสียโอกาสและรายได้ บางส่วนที่ควรจะได้ ไป และประกอบกับในช่วงเทศกาล การ
ให้ บริ การของผู้ป ระกอบธุรกิจรถแท็กซี่ ป้ายดํามีไม่เพียงพอต่อความต้ องการของนักท่องเที่ยว ทังนี
้ ้ เนื่องจากระบบการ
ขนส่งที่ไม่ได้ รับการพัฒนา และไม่ได้ เตรี ยมการ หรื อวางแผนเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวไว้ ล่วงหน้ า บางครัง้ มีการติดต่อผู้ให้
บริ การจากสถานที่บริ การอืน่ มาให้ บริ การแทน หรื อติดต่อบุคคลในครอบครัว เช่น ญาติ พี่น้อง และเพื่อน ที่ไม่ได้ ประกอบ
อาชีพดังกล่าวมาให้ บริ การนักท่องเที่ยวแทน เพื่อเป็ นการแก้ ไขสถานการณ์เฉพาะหน้ า ทําให้ ในบางครัง้ เกิดปั ญหาในด้ าน
การบริ การได้ เพราะผู้ให้ บริ การแทนไม่มคี วามรู้ความเข้ าใจหรื อทักษะในด้ านการบริ การ และไม่มีความชํานาญในสถานที่ดี
เพียงพอ
5. ปั ญหาด้ านเศรษฐกิจและต้ นทุนในการประกอบธุรกิจ ปั จจุบันสภาพเศรษฐกิจของประเทศมีผลต่อการ
ประกอบธุร กิจ รถแท็กซี่ป้ ายดําอย่างมาก เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจในปั จจุบัน มีการเปลี่ ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ไม่มี
เสถียรภาพ เศรษฐกิจของประเทศอยูใ่ นช่วงถดถอยทําให้ การประกอบธุรกิจต่าง ๆ หยุดชะงัก รวมถึงธุรกิจรถแท็กซี่ป้ายดํา
ได้ รับผลกระทบดังกล่าวด้ วยเช่นกัน ส่งผลให้ ผ้ ปู ระกอบธุรกิจบางรายต้ องหาวิธีการในการลดต้ นทุนในการประกอบการ
เพราะถ้ าต้ นทุนในการประกอบธุรกิจสูงจะส่งผลให้ อตั ราค่าบริการสูงขึ ้นตามไปด้ วย ผู้ประกอบธุรกิจ บางรายจึงหันมาใช้
วิธีการดัดแปลงรถของตนเอง โดยเปลี่ยนเชือ้ เพลิงจากนํ ้ามันมาใช้ แก๊ สแทน และมีการชักชวนกันระหว่างผู้ประกอบธุรกิจ
ด้ วยกันเอง ในการนํารถที่ให้ บริ การไปติดตังถั
้ งแก๊ ส NGV เพื่อลดต้ นทุนในการประกอบธุรกิจ และเพิ่มผลกําไรเพื่อให้ ธุรกิจ
สามารถอยู่ได้

สรุ ป อภิปรายผลการศึกษา และข้ อเสนอแนะ
จากการวิจยั เรื่อง “ธุรกิจรถแท็กซี่ป้ายดําในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ” เป็ นการศึกษาถึงรูปแบบการ
ประกอบธุรกิจรถแท็กซี่ป้ ายดํา

ปั ญหาและอุปสรรคของผู้ประกอบธุรกิจรถแท็กซี่ป้ายดํา

ผลการศึกษาพบว่า

การประกอบธุรกิจรถแท็กซี่ป้ายดําเป็ นอาชีพที่มีความเป็ นอิสระสูง สามารถกําหนดเวลาในการทํางานได้ ด้วยตนเอง และ
ประกอบอาชีพอื่นควบคู่กันได้ ส่งผลให้ มีผ้ สู นใจหันมาประกอบธุรกิจรถแท็กซี่เพิ่มขึน้ อย่างรวดเร็ ว

เนื่องจากการ

ประกอบธุรกิจรถแท็กซี่ป้ายดํา สามารถสร้ างรายได้ ให้ กบั ผู้ประกอบธุรกิจเป็ นจํานวนมาก เป็ นปั จจัยสําคัญในการดึงดูดให้
มีผ้ ปู ระกอบธุรกิจมากขึ ้น การเข้ าสู่ธุรกิจรถแท็กซี่ป้ายดํา ในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ส่วนมากเป็ นการชักจูง
จากผู้ที่ใกล้ ชิดแนะนําให้ เข้ ามาทํางาน และจําเป็ นที่จะต้ องมีบุคคลที่ร้ ูจกั คุ้นเคยเป็ นผู้แนะนําเข้ าไป พืน้ ที่ในการประกอบ
ธุรกิจรถแท็กซี่ป้ายดํา ในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ สามารถแบ่งพื ้นที่การให้ บริ การออกเป็ น 5 แห่ง เป็ นพื ้นที่
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ตังอยู
้ ่ในทําเลที่ดี เป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้ รับความนิยม มีนกั ท่องเที่ยวทังชาวไทยและชาวต่
้
างชาติมาเรี ยกใช้ บริ การจํานวน
มาก และสถานทีส่ งั เกตหรือพบเห็นได้ ง่าย
รูปแบบการดําเนินงานธุรกิจรถแท็กซี่ป้ายดํา ในอําเภอหัวหิน มีการเรี ยงลําดับการให้ บริ การ ตามลําดับการมา
ก่อนหลัง โดยการลงหมายเลขในกระดานการทํางาน เมื่อรถคันใดได้ ให้ บริ การกับนักท่องเที่ยวแล้ ว เมื่อกลับมาต้ องไปลง
หมายเลขเพื่อรอลําดับการให้ บริ การใหม่ โดยในแต่ละวันมีรอบการให้ บริ การไม่เท่ากันขึ ้นอยู่กบั ปั จจัยต่าง ๆ ผู้ให้ บริ การ
สามารถให้ บริ การรับ-ส่ง นักท่องเที่ยวนอกเวลาทํางานได้ แต่ต้องแจ้ งให้ หวั หน้ าทราบก่อนล่วงหน้ า 1 วัน
กลุ่มลูกค้ าที่ใช้ บริการรถแท็กซี่ป้ายดํา ในอําเภอหัวหิน จํา แนกได้ 2 กลุ่ม คือ ผู้ใช้ บริ การชาวไทยและผู้ใช้ บริ การ
ชาวต่างชาติ ผู้ใช้ บริการชาวไทยส่วนใหญ่เป็ นกลุ่มนักศึกษาที่เดินทางมาท่องเที่ยวส่วนผู้ใช้ บริการชาวต่างชาตินนั ้ เป็ นกลุ่ม
นักท่องเที่ยวชาวสแกนดิเนเวียน และนักท่องเที่ยวในกลุ่มเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
รายได้ ของผู้ประกอบธุรกิจรถแท็กซี่ป้ายดํา ในอําเภอหัวหิน เป็ นรายได้ ที่ไม่แน่นอน ขึ ้นอยู่กบั ช่วงเวลาและช่วง
เทศกาล รายได้ จะสูงในช่วงที่มีการท่องเที่ยว การตกลงราคาค่าบริ การคิดตามระยะทาง และคิดแบบเหมาจ่าย โดยมี
การต่อรองกันตามความพึงพอใจของทังสองฝ่
้
าย รวมทังของราคานํ
้
้ามันเป็ นปั จจัยส่งผลต่อ อัตราค่าบริ การ
ค่าใช้ จ่ายในการประกอบธุรกิจรถแท็กซี่ป้ายดํา ในอําเภอหัวหิน ได้ แก่ค่าใช้ จ่ายจากการเริ่ มเข้ ามาประกอบธุรกิจ
แต่ละพื ้นที่มีราคาไม่เท่ากันตามทําเลที่ตงของสถานที
ั้
่ให้ บริ การ ในส่วนของค่าใช้ จ่ายอืน่ คือ ค่าที่จอดรถในการรอให้ บริการ
แต่ละพื ้นที่มีราคาไม่เท่ากันโดยคิดเป็ นแบบรายวันและรายเดือน ขึ ้นอยู่กบั การตงลงซึง่ เป็ นราคาไม่สงู มากนัก โดยเงินที่จ่าย
ไปนันบางครั
้
ง้ นํากลับมาใช้ ในการดูแลสถานที่ในการให้ บริ การ
ปั ญหาจากการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ได้ แ ก่ ปั ญ หาการเรี ย กค่ า คุ้ม ครองจากหน่ ว ยราชการที่ รั บ ผิ ด ชอบในพื น้ ที่ นัน้
ผู้ประกอบการต้ องจ่ายเงินให้ กบั หน่วยราชการที่รับผิดชอบเพื่อความสะดวกในการประกอบธุรกิจโดยจํานวนเงินจะมีการ
ตกลงกัน ปั ญหาในส่วนของการสื่อสารกับลูกค้ าชาวต่างชาติ ทําให้ เป็ นอุปสรรคในการต่อการตกลงต่อรองราคา ปั ญหา
ช่วงเทศกาลการมีรถไม่เพียงพอต่อความต้ องการของนักท่องเทีย่ ว
ปั ญหาและอุป สรรคในการประกอบธุรกิจรถแท็กซี่ป้ ายดําในอําเภอหัวหิน เป็ นปั ญหาที่เกิดขึน้ มาจากปั จจัย
ภายในและปั จจัยภายนอก ปั ญหาที่เกิดจากปั จจัยภายในได้ แก่ ปั ญหาที่เกิดจากตัวผู้ประกอบการเอง ปั ญหาเหล่านี ้ผู้
ประกอบธุรกิจสามารถดําเนินการแก้ ไขได้ ด้วยตนเอง แต่ปัญหาที่เกิดจากปั จจัยภายนอก เช่น ข้ อขัดแย้ งที่เกิดขึ ้นภายใน
กลุ่มผู้ประกอบการ ปั ญหา และความขัดแย้ งระหว่างกลุ่มผู้ประกอบการ ปั ญหาและความขัดแย้ งกับผู้ป ระกอบธุรกิจ
ท่องเที่ยวในเรื่ องของผลประโยชน์ เช่น ร้ านค้ า โรงแรม สถานบันเทิง ปั ญหาการท่องเที่ยวของไทยมีแนวโน้ มที่ลดตัวลง
ปั ญหาความไม่สงบทางการเมือง เป็ นปั ญหาทีท่ างผู้ประกอบการไม่สามารถที่จะดําเนินการแก้ ไขได้ ทางรัฐบาลต้ องเป็ นผู้
แก้ ไขปั ญหาต่าง ๆ นี ้
จากการวิจยั พบว่า ภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับการประกอบธุรกิจรถแท็กซี่ป้ายดํา ควรมีการควบคุมเรื่ อง
ราคาอัตราค่ าบริ การให้ เป็ นมาตรฐาน และไม่ให้ เอาเปรี ยบนักท่องเที่ยว ควรมีการจัดระบบข้ อมูล หรื อ ทําประวัติ ผ้ ู
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ประกอบธุรกิจรถแท็กซี่ป้ายดํา หรื อ ผู้รับจ้ างเพื่อสร้ างความปลอดภัยแก่ผ้ มู าใช้ บริ การตลอดจนนักท่องเที่ยวทังชาวไทย
้
และชาวต่างชาติ ซึง่ ส่งผลต่อการประกอบธุรกิจในระยะยาว
ข้ อเสนอแนะจากการวิจัย
1. ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1.1 ควรพัฒนารถแท็กซี่ป้ายดําให้ เป็ นรถบริ การสาธารณะที่ยอมรับได้ แต่มีการควบคุมดูแล
คุณภาพของผู้ประกอบการ มีการกําหนดมาตรฐานการให้ บริ การโดยหน่วยงานภาครัฐ
1.2 ควรพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะให้ สามารถบริการนักท่องเที่ยวได้ ครอบคลุมพื ้นที่ที่เป็ น
แหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ให้ เพิ่มมากขึ ้น รวมทังปรั
้ บปรุงคุณภาพของการให้ บริ การ เพื่อลดเป็ นการลดความต้ องการในการใช้
บริ การจากกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจรถแท็กซีป่ ้ ายดํา
2. ข้ อเสนอแนะเพื่อการปฏิบตั ิ
2.1 ผู้ประกอบธุรกิจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการท่องเที่ยว ควรมีการจัดการระบบการให้ บริ การ
ค่าตอบแทนแก่กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจรถแท็กซี่ป้ายดําอย่างชัดเจน และเป็ นธรรม เพื่อลดปั ญหาความขัดแย้ งที่เกี่ยวกับเรื่อง
ผลประโยชน์
2.2 เนื่องจากผู้ประกอบธุรกิจรถแท็กซีป่ ้ ายดํา มีความรู้ มีทกั ษะ และประสบการณ์ในการ
ให้ บริ การกับนักท่องเที่ยวทังชาวไทยและชาวต่
้
างชาติอยู่แล้ ว หากได้ รับโอกาสในการฝึ กอบรมเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคนิคการ
ให้ บ ริ ก ารที่ เป็ นเลิ ศ หรื อ การเป็ นเจ้ าบ้ านที่ ดี จะสามารถยกระดับ อาชี พ เพื่ อ เป็ นตัวแทนเผยแพร่ วัฒ นธรรมไทยกับ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้ มากกว่าปั จจุบนั และสามารถช่วยส่งเสริ มการท่องเที่ยวของไทยได้ อีกทางหนึง่ ด้ วย
2.3 เนื่องจากผู้ประกอบการธุรกิจรถแท็กซีป่ ้ ายดํา เป็ นผู้มคี วามรู้ มีทกั ษะ และประสบการณ์ใน
การสื่อสารกับชาวต่างชาติเป็ นพืน้ ฐานอยู่แล้ ว หากได้ รับ โอกาสที่ดีในการศึกษาและฝึ กอบรมเพิ่มเติมถึงการใช้ ภาษาที่
ถูกต้ อง จะสามารถยกระดับอาชีพเพื่อเป็ นตัวแทนเผยแพร่ วฒ
ั นธรรมไทยกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้ มากกว่าปั จจุบัน
และสามารถช่วยส่งเสริ มการท่องเที่ยวของไทยได้ อีกทางหนึง่ ด้ วย
3. ข้ อเสนอแนะเพื่อการวิจยั ในโอกาสต่อไป
3.1 ควรศึกษาความเป็ นไปได้ ในการจัดการอบรมด้ านการใช้ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสําหรับ
ผู้ประกอบธุรกิจรถแท็กซีป่ ้ ายดํากลุ่มนี ้
3.2 ควรศึกษาถึงปั จจัยสําคัญต่าง ๆ ของผู้ประกอบธุรกิจรถแท็กซี่ป้ายดํา ที่มีผลต่อการพัฒนา
ทักษะด้ านการใช้ ภาษาต่างประเทศ เพื่อให้ มคี วามกระตือรื อร้ นในการแสวงหาความรู้ที่จะใช้ ในการให้ บริ การที่ดียงิ่ ขึ ้น
3.3 ควรมีการศึกษาเพื่อพัฒนาวิธีการฝึ กอบรมทางด้ านการสื่อสาร เพื่อจัดหลักสูตรทีเ่ หมาะสม
ในการเพิ่มศักยภาพในการใช้ ภาษาเพื่อการสื่อสารแก่ผ้ ปู ระกอบธุรกิจรถแท็กซี่ป้ายดํา
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บุพปั จจัยและผลลัพธ์ ของการรั บรู้ในการสนับสนุนขององค์ กรต่ อพนักงาน
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่ อม อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง
Antecedents and Consequences of Perceived Organizational Support for Employees in Small and Medium
Enterprise, Muang District, Lampang Province, THAILAND
บุญฑวรรณ วิงวอน *
บทคัดย่ อ
การวิจัยครั ง้ นีม้ ุ่งศึกษาบุพปั จจัยและผลลัพธ์ ของการรับ รู้ ในการสนับสนุนจากองค์ กร (POS) ของพนักงาน
วิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม โดยทําการสํารวจจากพนักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตอําเภอเมือง
จังหวัดลําปาง 195 คนกิจการละ 1 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้ วยสมการโครงสร้ างโดยใช้ โปรแกรม PLS Graph (Chin, 2001)
ผลการวิจัยพบว่า พนักงานส่วนใหญ่สมรสแล้ ว อายุเฉลี่ยประมาณ 30 ปี ถึง 40 ปี ขึ ้นไป การศึกษาระดับอนุปริญญาเป็ น
ส่วนใหญ่ และมีตําแหน่งพนักงานปฏิบตั ิงานระดับต้ น เป็ นพนักงานเพศหญิงและชายในสัดส่วนที่ใกล้ เคียงกัน พนักงานมี
การรับรู้ในการสนับสนุนจากองค์กรอยู่ในระดับดี และบุพปั จจัยที่มีอิทธิพลทางตรงต่อ การรับรู้ในการสนับสนุนจากองค์กร
(POS) คือการรับรู้ภาวะผู้นํา (TL) และการรับรู้ความยุติธรรมในองค์กร (OJ) ซึ่งส่ งอิทธิ พลร่ วมกันต่อการรับรู้ ในการ
สนับสนุนจากองค์กรร้ อยละ 28.1 โดยที่การรับรู้ภาวะผู้นําที่แม้ ว่าจะมีอิทธิพลทางตรงน้ อยกว่าการรับรู้ด้านความยุติธรรม
ในองค์กร แต่กลับมีอทิ ธิพลทางอ้ อมผ่านการรับรู้ความยุติธรรมในองค์กรสูงมาก และพบว่าการรับรู้ ในการสนับสนุนจาก
องค์กรมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการเป็ นพนักงานที่ดี (OCB) และความผูกพันองค์กร (OC) และเมื่อพิจารณาในด้ าน
ของตัวแปรตามจะพบว่า TL,OJ และ POS ล้ วนมีอิทธิพลต่อ OCB และ OC โดย TL และ OJ มีทงอิ
ั ้ ทธิพลทางตรงและ
อิทธิพลทางอ้ อม ต่อ OCB และ OC ขณะ ที่ POS มีเฉพาะอิทธิพลทางตรงต่อ OCB และ OC
Abstract
This study aimed at investigating the mediating role of Perceived Organizational Support (POS) for
SMEs employees. 195 employees were drawn randomly from 195 SME, one employee a firm, in Lampang,
THAILAND. A causal relationship were estimated through PLS-Graph 3.0 (Chin, 2001).It was found that
samples under study were mostly married, 30-40 years of age, under bachelor degree level of education, work
at operational level and were approximately equal in both gender. Employees fairly understood the role of POS
as mediator of TL and OJ. TL and OJ were antecedents that fairly loaded on POS and, consequently, POS
loaded directly on OC and OCB in turn. It was also found that TL, even paid less direct effect on POS, had
contributed more indirect effect on POS than OJ. As we viewed at inner endogenous variables, OC and OCB,
it was revealed that TL, OJ and POS have some strong effect on them where POS has only direct effect.
บทนา
*

รองศาสตราจารย์ ดร. อาจารย์หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทัว่ ไป คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
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ปั จจุบนั สภาพแวดล้ อมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วและก้ าวสู่ยคุ เศรษฐกิจที่เน้ นความรู้เป็ นฐาน (knowledge
based economy) ส่งผลให้ องค์กรต่างเผชิญกับภาวการณ์แข่งขันมากขึ ้น และเพื่อความอยู่รอดขององค์กรทําให้ ผ้ บู ริหาร
ต้ องเริ่มหันมาตระหนักถึงความสําคัญด้ านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรมากขึ ้น เพื่อเสริ มสร้ างคนในองค์กรให้ มี
คุณค่า (Spieth, 2004, p. 68) และองค์กรมีความได้ เปรียบเชิงการแข่งขัน (Porter, 1998, p. 124) โดยเฉพาะทรัพยากร
มนุษย์ที่มีคณ
ุ ค่าและนับเป็ นทรัพยากรที่มีเกียรติภมู ิอนั มีคณ
ุ ลักษณะเฉพาะ หรือสมรรถนะที่ซ่ อนอยู่ภายในตนเองมาก ๆ
อาทิ ทัศนคติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความคิดสร้ างสรรค์ที่มีอยู่ โดยที่มนุษย์แต่ละคนจะมีระดับสมรรถนะ
ที่แตกต่างกันไป ขึน้ อยู่กับ ว่ามนุษย์แต่ละคนจะนํา สมรรถนะเหล่านัน้ มาใช้ อย่างไรให้ เกิดประโยชน์กับองค์กรได้ อย่างมี
คุณค่า (Trautmann, Maher & Motley, 2007, pp. 269-287) ซึ่งความสําคัญของทรัพยากรบุคคล (ทุนมนุษย์) ดังกล่าว
นํามาสร้ างความสามารถในการแข่งขันและจะต้ องใช้ ระยะเวลายาวนานและเป็ นสิ่งทีท่ ําได้ ยาก เมือ่ เทียบกับปั จจัยอืน่ ๆ
ฉะนัน้ จึงเป็ นที่ยอมรับว่าถึงแม้ องค์กรใดจะมีเงินทุนมาก มีวัตถุดิบ ที่ดีและมีราคาถูกกว่าคู่แข่งขันหรื อมีวิธีการ
ผลิตและเทคโนโลยีที่ทนั สมัยเพียงใด ถ้ าองค์กรขาดบุคคลากรที่มีความรู้ ทักษะ ความสามารถ และทัศนคติเหมาะสมและ
ยังไม่ใช้ ระบบบริ หารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพแล้ วก็อาจส่งผลให้ องค์กรขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ขาดศักยภาพในการแข่งขันและพัฒนา จนอาจส่งผลให้ เกิดความล้ ม เหลวในการดําเนินงานขององค์ กรในระยะยาว
บุคลากรหรือพนักงานจึงเป็ นทรัพยากรหนึง่ ที่มีค่าสูงที่สดุ ในองค์กร (ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์, 2550, หน้ า 41)
แต่ในยุคปั จจุบนั ได้ มกี ารปรับเปลี่ยนจุดเน้ นด้ านการให้ คณ
ุ ค่าหรื อการเพิ่มมูลค่าของคนและได้ พฒ
ั นาไปถึง การ
บริ หารที่มองคนว่าเป็ นทุนมนุษย์ (สุรพงษ์ มาลี, 2551, หน้ า 2) ซึ่งสามารถงอกเงยและมีมลู ค่าเพิ่มได้ ไม่ใช่แค่เป็ นภาระ
หรื อค่าใช้ จ่ายขององค์กร ซึง่ เป้าหมายสูงสุดของการบริหารทรัพยากรบุคคล คือ การทําให้ บคุ คลในองค์กรกล่าวถึงองค์ กร
ในทางที่ดี กระตุ้นให้ การอยากเป็ นสมาชิกขององค์กรและสมาชิกส่วนใหญ่มีความผูกพันและใช้ ความพยายามเป็ นพิเศษในการ
ทําทุกอย่างให้ องค์กรประสบความสําเร็ จ (Ivancevich; Schweiger & Power, 1987, pp. 19-21) ซึ่งเป้ าหมายของการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์เป็ นการใช้ ป ระโยชน์จากทรัพ ยากรมนุษย์ของธุรกิจเพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ (Mondy, Noe and
Premeaux, 2008, p. 5) ซึง่ เป็ นนโยบายและการปฏิบตั ิในการใช้ ทรัพยากรมนุษย์ของธุรกิจยุคใหม่ (Dessler, 1998, p. 72)
ดังนัน้ การบริหารองค์กรยุคปั จจุบันและสิ่งสําคัญ ประการหนึ่งที่มีอิทธิ พลต่อการประกอบกิ จการวิสาหกิจ คือ
บุคลากร โดยที่การพัฒนาบุคลากรหรื อทรัพยากรมนุษย์นนั ้ อาจทําได้ โดยการพัฒนาพฤติกรรมการทํางานให้ แก่บุคลากร
เพื่อให้ มีพฤติกรรมการให้ ความช่วยเหลือ (altruism) พฤติกรรมความสํานึกในหน้ าที่ (conscientiousness) พฤติกรรม
ความอดทน อดกลัน้ (sportsmanship) พฤติกรรมการคํานึงถึงผู้อื่น (courtesy) และพฤติกรรมการให้ ความร่ วมมือ (civic
virtue) ซึง่ พฤติกรรมต่างเหล่านี ้เป็ นพฤติกรรมในการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์กร ซึง่ ไม่ได้ เกิดจากการให้ รางวัลหรือการจูงใจ แต่
เป็ นพฤติกรรมที่เกิดขึ ้นเองของพนักงาน ซึ่งเต็มใจที่จะปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ เต็มกําลังและความสามารถที่ตนมีอยู่ และ
อาจจะเกินกว่าบทบาทหน้ าที่ที่ตนเองได้ รับ ผิดชอบอยู่ อันจะเป็ นการนําไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล ของ
องค์กรได้ เป็ นอย่างดี การทีอ่ งค์กรได้ คนเก่งและคนดีมาร่ วมงานถือเป็ นความโชคดีในการปฏิบตั ิงานให้ บรรลุเป้าหมายได้
ด้ วยเหตุที่บคุ ลากรมีความสําคัญต่อองค์กรเป็ นอย่างมาก การที่องค์กรต้ องสูญเสียบุคลากรที่เป็ นคนดี
มี
ความสามารถไปก่อ นระยะอันสมควร โดยเฉพาะจากการลาออกของพนักงาน ย่อ มส่ งผลให้ อ งค์ ก รมีต้ นทุนที่สูงขึน้
สืบเนื่องจากมีค่าใช้ จ่ายที่ไม่จําเป็ นเกิดขึ ้นทังทางตรงและทางอ้
้
อม (Greenberg & Baron, 1997, pp.178-189) ต้ นทุน
โดยตรงได้ แก่ ค่าใช้ จ่ายในการสรรหา คัดเลือก ฝึ กอบรม และพัฒนาบุคลากรแต่ละคนจนมีความรู้ ความสามารถและ
ประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงาน ส่วนต้ นทุนโดยอ้ อม ได้ แก่ การลดประสิทธิภาพของทีมงานและผลผลิต อัตราการผิดพลาด
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และปริ มาณของเสียที่เพิ่มขึ ้น รวมถึงความสัมพันธ์กบั ลูกค้ าที่ไม่ต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจและความจงรักภักดีของลูกค้ า
(Maclean & Wetherbe, 2001)
องค์ กรวิส าหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็ นกิจการสร้ างรายได้ อย่างมั่นคงรู ป แบบหนึ่ง โดยสร้ าง ผลผลิ ต
ของกิจการ ซึง่ เกิดจากสินทรัพย์ของชุมชนหรื อจังหวัดที่มีรูปแบบการบริ หารจัดการสมัยใหม่ โดยคนในชุมชนมีการจัดการ
ด้ านภูมิปั ญญาในท้ องถิ่นให้ ฟื้นขึน้ มาเป็ นพลังให้ กับ ชุมชนในการพัฒนาเศรษฐกิจ ระดับฐานรากของประเทศ โดยมี
จุดหมายในการดําเนินกิจการ คือ การพึ่งตนเองและพึ่งพากันและกันของชุมชน ดังนัน้ พนักงานวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมจึงเป็ นแกนนําสําคัญในการระดมและแปรเปลี่ยนทรัพยากร เพื่อให้ เกิดการเชื่อมโยงและผสมผสานวัฒนธรรม
และภูมิปั ญญาท้ องถิ่น เพื่อให้ เกิดการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีที่เหมาะสมส่งเสริ มให้ เกิดการใช้ ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้ องถิ่น
อย่างมีประสิทธิภาพและจากข้ อมูลของยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัดลําปาง ประจําปี 2551-2554 ซึ่งมีจํานวนทังหมด
้
8
ยุทธศาสตร์ โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ ที่ 7 มีเป้ าประสงค์ 3 ประการ คือ (1) มุ่งเน้ นให้ ผ้ ปู ระกอบการสามารถลดต้ นทุนการผลิต
อีกทัง้ มีการเน้ นการประหยัดพลังงาน (2) เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ มีรูปแบบและคุณภาพให้ ดีขึ ้น
และ (3) ผู้ประกอบการมีการรวมตัวช่วยเหลือซึ่งกันและกัน (แผนพัฒนาจังหวัดลําปาง, 2551) ดังนัน้ จึง นับเป็ นการสร้ าง
โอกาส และเพิ่มมาตรฐานการครองชีพของประชาชนได้ อีกมากในวงกว้ าง โดยกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่
มีการจัดการโดยผู้ประกอบการ ต่างมีจุดแข็งก็คือ ความเชี่ยวชาญที่เป็ นเอกลักษณ์ของวิสาหกิจแต่ละแห่ง รวมถึงความ
คล่องตัว และมีความใกล้ ชิด สามารถปรับตัวเข้ ากับท้ องถิ่นและใช้ ฝีมือและความชํานาญในการบริการลูกค้ า (บุญฑวรรณ
วิงวอน, 2550, หน้ า 22-23)
อย่างไรก็ตามในช่ วงเวลาระหว่างปี พ.ศ. 2549-2552 ทั่วโลกต้ องเผชิญกับ ภาวะเศรษฐกิจถดถอย ส่งผลให้
กิจการขาดสภาพคล่องทางการเงิน ทําให้ เกิดการเลิกจ้ างงาน ผู้คนตกงานอีกทังมี
้ การปลดพนักงานออกในหลายประเทศ
ซึง่ เหตุการณ์ดงั กล่าวส่งผลให้ กิจการในประเทศไทยส่วนใหญ่ได้ รับผลกระทบไปด้ วยเช่นกัน ส่งผลให้ มี การจ้ างงานน้ อยลง
บางกิจการจ้ างพนักงานออกโดยมีการบอกกล่าวล่วงหน้ าและจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงาน หรือบางกิจการให้ ออก
โดยไม่บ อกล่ วงหน้ าและไม่สามารถจ่ ายเงินค่าชดเชยด้ วยเช่ นกัน เนื่องจากกิจ การขาดสภาพคล่อ งทางการเงิ นจึงไม่
สามารถจ่ายเงินให้ พนักงานได้ ส่งผลให้ เกิดการประท้ วงเรี ยกร้ องค่าชดเชยจากนายจ้ าง (กรุงเทพธุรกิจ, 2552) กระทบกับ
การบริ หารทรัพยากรบุคคลทัง้ ภาครัฐและเอกชนจําเป็ นต้ องปรับเปลี่ยนไปจากเดิมที่เน้ นกระบวนการ การทํางานประจํา
เน้ นขันตอน
้
และกฎระเบียบด้ านการบริ หารงาน โดยที่มองคนในองค์กรเป็ นทรัพยากรอย่างหนึ่งเหมือนกับทรัพยากรอื่น ๆ
และมองคนเป็ นต้ นทุน กล่าวคือ มองคนเป็ นภาระและค่าใช้ จ่าย
ดังนัน้ ในทุกขันตอนของการแสดงออกด้
้
วยการปฏิบตั ิงานที่ดีของบุคลากร จําเป็ นต้ องมีการได้ รับการสนับสนุน
จากองค์ กร โดยใช้ ภาวะผู้นําเพื่อการเปลี่ ยนแปลงเพื่อให้ เกิด การรับ รู้ ของพนักงานและผู้มีส่ วนเกี่ยวข้ องในเรื่ องความ
ยุติธรรมในองค์กร การรับรู้ในการสนับสนุนจากองค์กร ความผูกพันต่อองค์ กร จนท้ ายที่สุดส่งผลกระทบต่อพฤติกรรม
ในการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์กร (organizational citizenship behavior: OCB) ซึ่งก็คือ การปฏิบตั ิตัวของพนักงานที่ดีใน
การสร้ างผลงานให้ บรรลุเป้าหมายที่องค์กรได้ กําหนดไว้ หากองค์กรใดสามารถทําให้ พนักงานทํางานนอกเหนือจากที่กําหนดไว้
ได้ ด้วยความสมัครใจของพนักงานเอง โดยการคิดและทําในสิ่งที่เป็ นประโยชน์ต่อองค์กรแล้ วจะเป็ นการส่งเสริ มให้ องค์กร
นันมี
้ ประสิทธิภาพและบรรลุเป้ าหมายในการปฏิบตั ิงานได้ ดียิ่งขึ ้น (King, 2007, pp. 8-7) เพราะบุคลากรเป็ นกําลังสําคัญ
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและเป็ นทรัพยากรมนุษย์ที่คณ
ุ ปู การต่อสังคมและประเทศชาติ โดยแท้ และเป็ นการวางรากฐาน
ด้ านทุนทรัพยากรมนุษย์ให้ กบั สังคม โดยผลสําเร็จของการปฏิบัติงานในทุกระดับงานจะบรรลุเป้าหมายเพียงไร ขึ ้นอยู่กบั
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ความผูกพันกับองค์กรที่จะส่งผลถึงพฤติกรรมการปฏิบตั ิงานของบุคลากรในองค์กร เป็ นสําคัญอันจะมีส่วนช่วยพัฒนา
สังคมและประเทศชาติต่อไป
วัตถุประสงค์ ของงานวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้มีวิตถุประสงค์เพื่อ
1. ศึกษาบุพปั จจัยและผลลัพธ์ ของการรับรู้ภาวะผู้นําเพื่อการเปลี่ยนแปลง การรับรู้ความยุติธรรมในองค์กร การ
รับรู้ในการสนับสนุนจากองค์กร ความผูกพันองค์กรและการเป็ นพนักงานที่ดีของพนักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
2. ปั จจัยที่มอี ิทธิพลต่อการเป็ นพนักงานที่ดีของพนักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง สรุปกรอบแนวคิดได้ ดงั ต่อไปนี ้
H3
TL
H2
H1
H4
OJ

H6

OC

H7

OCB

POS

H5

สมมติฐานในการวิจัย
จากภาพกรอบแนวความคิดสามารถกําหนดสมมุติฐานการวิจยั ได้ ดงั นี ้
H1: การรับรู้ภาวะผู้นาํ เพื่อการเปลี่ยนแปลงมีอทิ ธิพลต่อการรับรู้ความยุติธรรมในองค์กร
H2: การรับรู้ภาวะผู้นาํ เพื่อการเปลี่ยนแปลงมีอทิ ธิพลต่อการรับรู้ในการสนับสนุนจากองค์กร
H3: การรับรู้ภาวะผู้นาํ เพื่อการเปลี่ยนแปลงมีอทิ ธิพลต่อความผูกพันองค์กร
H4: การรับรู้ด้านความยุติธรรมในองค์กรมีอิทธิพลต่อการรับรู้ ในการสนับสนุนจากองค์กร
H5: การรับรู้ด้านความยุติธรรมในองค์กรมีอทิ ธิพลต่อความเป็ นพนักงานที่ดีในองค์กร
H6: การรับรู้ในการสนับสนุนจากองค์กรมีอทิ ธิพลต่อความผูกพันในองค์กร
H7: การรับรู้ในการสนับสนุนจากองค์กรมีอทิ ธิพลต่อความเป็ นพนักงานที่ดีในองค์กร
วิธีการศึกษา
การวิจัยครัง้ นี ้เป็ นงานวิจัย เชิ ง ปริ มาณ หน่ ว ยวิเคราะห์คือผู้ปฏิบัติงานในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่ อ มที่ ตั ง้
สถานประกอบการในเขตอํา เภอเมื อ ง จั ง หวั ด ลํา ปาง ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
1. ขอบเขตการศึกษา เน้ น 4 ด้ าน คือ (1) เนือ้ หา ประเด็นการรับรู้ในการสนับสนุนจากองค์กร การรับรู้ภาวะ
ผู้นําเพื่อการเปลี่ยนแปลง การรับรู้ความยุติธรรมในองค์กร ความผูกพันกับองค์กรและการเป็ นพนักงานที่ดีในองค์กร (2)
ระยะเวลา ระยะเวลา 4 เดือน เดื อ นกรกฎาคม-ตุ ล าคม 2552 (3) ประชากร คือ พนักงานวิสาหกิจเขตอําเภอเมือง
จังหวัดลําปาง และ (4) สถานที ่ จังหวัดลําปาง
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2. ขัน้ ตอนการศึกษา การวิจยั ครัง้ นี ้มีการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ องกับการรับรู้ในการสนับสนุนจากองค์กร รวมถึง
บุพปั จจัยและผลลัพธ์ของการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กร และได้ แปลงแนวคิด องค์ความรู้จากทฤษฎีและผลการทบทวน
วรรณกรรมมาสกัดเป็ นตัวแปร โดยใช้ เทคนิค PLS Graph
3. ประชากร คือ พนักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง จํานวน 1,855
กิจการ (ข้ อมูลจํานวนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจากพาณิชย์จังหวัดลําปาง, 2552) โดยมีการรายงานผลการประกอบการ
คือ งบกําไร-ขาดทุน และงบดุล กลุ่มตัวอย่างคือพนักงานปฏิบตั ิงานระดับต้ น จํานวน 317 คน
4. วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล ผู้วิจัยได้ ใช้ 2 แนวทาง คือ (1) ส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ตามรายชื่อและ
แหล่งที่ตัง้ ของกิจการ และ (2) ผู้วิจัยได้ ทําการตรวจสอบข้ อมู ล จากแนวท างที่ 1 ซึ่งกลุ่มพนักงานทัง้ หมดที่ ต อ บ
แบบสอบถามจะไม่ ใ ช่ ก ลุ่ ม เดี ย วกั น ซึ่ ง ทั ง้ 2 วิ ธี ใช้ ระยะเวลา 1 เดือน และโดยได้ รับแบบสอบถามกลับคืนมา 163 ชุด คิดเป็ น
ร้ อยละ 62 (3) การวิเคราะห์ข้อมูลมี 2 ส่วน คือสถิติพรรณนาและสถิติอนุมาน กรณีสถิติอนุมานจะทําการวิเคราะห์
ตัวแบบสมการโครงสร้ างโดยใช้ โปรแกรม PLS Graph 3.0 (Chin, 2001)
ทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดทฤษฏี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ องกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในด้ านการรับรู้ในการสนับสนุน จาก
องค์กรมีปัจจัยที่เกี่ยวข้ อง อาทิ การรับรู้ ภาวะผู้นําเพื่อการเปลี่ยนแปลง ความยุติธรรมในองค์กร การรับรู้ ในการสนับสนุน ของ
องค์กร ความผูกพันกับองค์กร และการเป็ นพนักงานที่ดี ซึง่ ผู้วิจยั ได้ สรุปสาระสําคัญ ดังนี ้
จากการรายงานของธนาคารกรุ งเทพระบุว่าในปี พ.ศ.2551 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and
Medium Enterprises : SMEs) ซึง่ ประกอบด้ วย กิจการการผลิต การค้ า และธุรกิจบริการ ในประเทศไทยมีจํานวน รวมทังสิ
้ น้ 311,518 ราย
คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 92.00 ของวิสาหกิจทังหมด
้
จากการรายงานประเทศและในจํานวนนี ้ เป็ นวิสาหกิจประเภทการค้ า
(ค้ าส่ ง ค้ าปลี ก ภั ต ตาคารและโรงแรม ) มากที่สดุ 134,171 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 43.00 รองลงมาเป็ นภาค การผลิต
จํานวน 90,122 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 82.90 และการบริ การ จํานวน 87,225 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 28.70 กล่าวโดยสรุปกิจการ
SMEs มีความสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจ คือ (1) ช่วยการสร้ างงาน (2) สามารถสร้ างมูลค่าเพิ่ม (3) สร้ างเงินตราต่างประเทศ
(4) ช่วยประหยัดเงินตราต่างประเทศ โดยการผลิ ต เพื่ อ ทดแทนการนําเข้ าจากต่างประเทศ (5)เป็ นจุดเริ่ มต้ นในการลงทุน
และสร้ างเสริมประสบการณ์ (6) ช่วยเชื่อมโยงกับกิจกรรมขนาดใหญ่ และภาคการผลิตอื่น ๆ เช่น ภาคเกษตรกรรม และ (7) เป็ นแหล่ง
พัฒนาทักษะและฝี มือของคนในชุมชนนัน้ ๆ เป็ นต้ น
ดังนัน้ การพลิกฟื น้ เศรษฐกิจของประเทศไทย รวมทังแนวทางการพั
้
ฒนาต่อไปในอนาคต ควรจะให้ ความสําคัญ
กับ SMEs มากยิ่งขึ ้น ซึ่งไม่ได้ ห มายความว่ า กิ จ การขนาดใหญ่ จ ะไม่ ใ ห้ การสนับสนุนอีกต่อไป แต่ต้องปรับเปลี่ยน
กระบวนการส่งเสริ มกิจการให้ มีความเชื่อมโยงกันมากขึ ้น โดยสร้ างความแข็งแกร่งให้ SMEs ซึ่งส่วนใหญ่ยังมีจุดอ่อน
โดยการให้ ความช่วยเหลือหรื อ สนับสนุนด้ านต่าง ๆ อย่างเป็ นระบบและให้ เกิดความต่อเนื่องเนื่องจากหากกลุ่มผู้ประกอบการ
SMEs มีความแข็งแกร่ งสามารถยืนหยัดและแข่งขันกับสินค้ าต่างประเทศได้ ก็จะกลายเป็ นรากฐานสําคัญต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศไทยต่อไป โดยแนวทางการดําเนินงานเพื่อพัฒนา SMEs อย่างชัดเจนในภาพรวม ดังนันจากการ
้
ลงพื ้นที่สมั ภาษณ์และเสวนากลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สามารถสกัดตัวแปรหลักที่เกี่ยวข้ องกับ การรับรู้ในการ
สนับสนุนขององค์กรของพนักงาน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ดังนี ้
1. การรั บรู้ ภาวะผู้นาเพื่อการเปลี่ยนแปลง (Perceived Transactional Leadership: TL)
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ภาวะผู้นําเป็ นกระบวนการให้ อิทธิพลในการปฏิบตั ิงานของบุคคลที่ม่งุ สู่การบรรลุเป้ าหมาย ภายใต้ สถานการณ์ ที่
กําหนด หากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป รูปแบบภาวะผู้นําต้ องแปรเปลี่ยนไปด้ วยเช่นกัน (Hervey, Royal & Stout, 2003,
pp. 395-402) ซึง่ สอดคล้ องกับแนวคิดของ Brown and Duguid (1991, p. 40-57) ที่ได้ กล่าวว่าภาวะผู้นําเป็ นการใช้ อิทธิพล
ซึง่ เป็ นอํานาจภายในตัวของผู้นํา เช่น ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ บุคลิกภาพและคุณธรรม ซึ่งเป็ นอํานาจจริง ๆ ที่
มีอยู่ และอํานาจที่บุคคลนัน้ ๆ ได้ รับจากการที่ดํารงตําแหน่ง ซึ่ง เป็ นอํานาจการยอมรับจากกลุ่มแสดงพฤติกรรม ให้ เกิด
ความเข้ าใจร่ วมกันเพื่อให้ เกิดแรงกระตุ้นภายในกลุ่ม ทําให้ เกิดปฏิสัมพันธ์ ทางสังคม สามารถเปลี่ยนแปลงไป
ตาม
สถานการณ์ และนําไปสู่เป้ าหมายขององค์ กร ซึ่ง ความสัมพันธ์ ที่มีอิท ธิ พลระหว่างผู้นํา และผู้ตามในการรับ รู้ ด้ านการ
ปฏิบตั ิงานร่วมกัน (Bass, 1999,pp. 35-48) ทําให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ บรรลุเป้ าหมายร่ วมกัน (shared purposes)
(Daft, 1999, p. 5) จึง สรุปได้ ว่า ภาวะผู้นํา คือ ความสามารถในการมีอิทธิ พลเหนือผู้อื่นและจูงใจ เพื่อให้ บคุ คลเป้าหมาย
สามารถทํางาน (Rowold and Schlotz, 2009, pp. 35-48) รวมถึงเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี จนบรรลุความสําเร็ จตาม
เป้ าหมายองค์กร (Judge & Piccolo, 2004) และมีความสามารถเปลี่ยนความเชื่อ หรื อทัศนคติของผู้ตามให้ มีวฒ
ุ ิภาวะที่
สมบูรณ์ เพื่อให้ สมาชิกในทีมทํางานได้ ไกลเกินกว่าเป้าหมายที่ต้องการ (Sinčić, Pološki Vokić, 2007, p. 15) เรื่ องนี ้เป็ น
สิ่งจําเป็ นที่พนักงานสามารถรับรู้ได้ หากสามารถรับรู้ได้ ในทางบวกมาก ๆ ย่อมทําให้ พนักงานมององค์กรในแง่มมุ ใหม่ ๆ
และเกิดการตระหนักรู้ ในเรื่ อ งภารกิจ วิสัยทัศน์ขององค์ กร มีการพัฒนาความสามารถของตนไปสู่ระดับความสามารถ
ที่สงู ขึ ้น หรือมีศกั ยภาพมากขึ ้น (Markoczy and Xin, 2004, p. 89) ดังนันการรั
้
บรู้ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงเป็ นปั จจัยที่มี
อิทธิพลต่อ POS, OC และ OCB
2. การรั บรู้ ความยุติธรรมในองค์ กร (Perceived Organization Justice: OJ)
ความยุติธรรมภายในองค์ กร คือ เป็ นสิ่ง ที่พ นักงานตัดสิ น ใจว่าได้ รับ การปฏิบัติในเรื่ องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับ
การทํางานด้ วยความเป็ นธรรม ซึง่ สิ่งนี ้มีอิทธิพลต่อตัวแปรอื่น ๆ ในการทํางาน (Moorman,1991, p. 845) อีกทังเป็
้ นการรับรู้ของบุคคล
ต่อความยุติธรรมขององค์กร โดยพิจารณาจากความเป็ นธรรมด้ านกระบวนการจัดสรรผลตอบแทนและความยุติธรรมของ
ผลตอบแทนทีต่ นเองได้ รับ (Greenberg & Baron, 1997, p.178-189)
หลักสําคัญของความยุติธรรมมี 2 ประการ ดังนี ้ (Sheppard, Lewicki, & Minton, 1992, pp. 10-12)
1. หลั กความสมดุล บุ ค คลจะเปรี ยบเที ย บสิ่ ง ที่ต นเองกระทํ า กับ สิ่ ง ที่ ผ้ ูอื่ น กระทํา ในสถานการณ์ เ ดี ยวกัน
โดยบุคคลจะรู้สึกพึงพอใจก็ต่อเมื่ออัตราส่วนของสิ่งที่เขาลงทุนกับผลตอบแทนที่เขาได้ รับเท่ากับอัตราส่วนของสิ่งที่ผ้ อู ื่น
ลงทุนกับผลตอบแทนที่ผ้ อู ื่นได้ รับ
2. หลักการความถูกต้ อง ได้ แก่ ความถูกในการตัดสินใจ วิธีปฏิบตั ิห รื อการกระทําต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้นภายในองค์กร
ประกอบด้ วยลักษณะที่สําคัญ 5 ประการ คือ (1) ความคงที่ (2) ความแม่นยํา (3) ความชัดเจน (4) ความโปร่ งใสของ
กระบวนการ และ (5) ความสอดคล้ องกับคุณธรรมและค่านิยมในสถานการณ์นนั ้ ๆ (Aryee and Chary, 2001, pp. 154-160)
ดังนัน้ การบริ ห ารจัดการต้ องควบคู่กับ ธรรมาภิบ าล โดยคํานึงถึง หลักของความยุติธรรม ความสมดุล และ
ความถูกต้ อง ในการปฏิบตั ิงานร่ วมกัน เป็ นต้ น ผลการศึกษาในระยะที่ผ่านมาพบว่าความยุติธรรมในองค์กรเป็ นปั จจัยที่มี
อิทธิพลต่อ POS, OC และ OCB
3. ความผูกพันต่ อองค์ กร (Organization Commitment: OC)
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ความผูกพันต่อองค์กรเป็ นความปรารถนาของบุคคลที่จะเป็ นส่วนหนึง่ ขององค์กรตลอดไป หรื อเป็ นความรู้สึกของ
พนักงานที่แสดงตนว่าเป็ นหนึ่งเดียวกับองค์กร มีค่านิยมที่กลมกลืนกับสมาชิกองค์กรคนอื่น ๆ และเต็มใจที่จะอุทิศกําลัง
กายและกําลังใจ เพื่อปฏิบตั ิภารกิจขององค์กร (Steers, 1977, pp. 168-165) อีกทังความผู
้
กพันต่อองค์กรเป็ นลักษณะ
ความสัมพันธ์ ของบุคคลที่มีต่อองค์กร ซึ่งมี 3 ลักษณะ ดังนี ้ (1) มีความเชื่ออย่างแรงกล้ าและยอมรับในเป้ าหมายและ
ค่านิยมขององค์กร (2) มีความเต็มใจที่จะใช้ ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อองค์กร และ (3) มีความปรารถนา
อย่างแรง
กล้ าที่จะเป็ นสมาชิกขององค์กรต่อไป (Steers & Porter, 1998, pp. 442-443)
ความผูกพันต่อองค์กร หมายถึง ความผูกพันทางด้ านทัศนคติหรื อการที่บุคคลคน ๆ หนึ่งจะแสดงตนและมีส่วน
เกีย่ วข้ องในองค์กร ความผูกพันต่อองค์กรมีความหมายที่กว้ างกว่าความพอใจในงาน เพราะจะเกี่ยวข้ องกับองค์กรทังหมด
้
มิใช่เพียงแค่ตวั บุคคล และความผูกพันต่อองค์กรจะมีความมัน่ คงมากกว่าความพอใจในงานเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ ้นวันต่อวัน
นันจะไม่
้
ทําให้ ความผูกพันลดลงไป ดังนัน้ ความผูกพันต่อองค์กรว่าเป็ นความสัมพันธ์อย่างลึกซึง้ แน่นแฟ้ นระหว่างบุคคล
ใดบุคคลหนึง่ กับองค์กรใดองค์กรหนึง่ และเป็ นการแสดงออกทีม่ ากกว่าความจงรักภักดีที่เกิดขึ ้นตามปกติ เพราะ
เป็ น
ความสัมพันธ์ ที่เหนียวแน่นและผลักดันให้ บุคคลเต็มใจที่จะอุทิศ ตัวเองเพื่อสร้ างสรรค์ให้ องค์กรดีขึ ้น ผลการศึกษา ใน
ระยะทีผ่ ่านมาพบว่าความผูกพันต่อองค์กรเป็ นปั จจัยทีม่ ีอิทธิพลต่อ OC และ OCB (Markoczy and Xin, 2004, p. 89)
4. พฤติกรรมการเป็ นพนักงานที่ดีในองค์ กร (Organizational Citizenship Behavioral: OCB)
จากการทบทวนวรรณกรรมสามารถจําแนกพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์กรเป็ น 2 รูปแบบ ดังนี ้ (Organ
& Konovsky, 1989, p. 157)
1. พฤติกรรมการให้ ความช่วยเหลือ (altruism) เป็ นพฤติกรรมการช่วยเหลือพนักงานผู้อื่น ในการแก้ ปัญหา
ช่วยเหลือเพื่อนร่ วมงานที่ไม่มาทํางาน หรือให้ คําแนะนําในการปรับปรุงงาน
2. พฤติกรรมการยินยอมปฏิบตั ิตาม (compliance) เป็ นพฤติกรรมการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ เช่น การมาทํางานตรง
ตามเวลา เป็ นต้ น เมื่อพิจารณาแนวทางของการศึกษาต่าง ๆที่ผ่านมา ถึงแม้ จะมีความแตกต่างกันในแนวคิดของ การ
แยกโครงสร้ างของพฤติกรรม แต่มิติของพฤติกรรมที่จําแนกออกมาในแต่ละแนวทาง แต่กลับพบว่ามีความคล้ ายคลึงกัน ใน
การวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั จึงใช้ องค์ประกอบของพฤติกรรมตามแนวความคิดของออร์ แกน (Organ & KonovsKy, 1989, p. 159)
มาประยุกต์ใช้ ในการศึกษาและสร้ างเครื่องมือวัด และจําแนกรูปแบบพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดี ข ององค์ ก รจํา แนกได้
5 ด้ าน ดังนี ้(1) พฤติกรรมการให้ ความช่วยเหลือ (2) พฤติกรรมความสํานึกในหน้ าที่ (3) พฤติกรรมความอดทนอดกลัน้ (4)
พฤติกรรมการคํานึงถึงผู้อื่น (5) พฤติกรรมการให้ ความร่วมมือ (Armstrong, 2006, p. 58)
ดังนัน้ พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์กรจะมีความสัมพันธ์ในทางบวกต่อความพึงพอใจในการทํางาน ซึง่
ส่งผลให้ เกิดความเต็มใจที่จะร่วมมือกับระบบขององค์กร ด้ านผลการปฏิบตั ิงานพบว่าพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีของ
องค์กรช่วยเสริมสร้ างประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานและผลการปฏิบตั ิ และมีผลต่อคุณภาพชีวิตในการทํางาน
ซึง่
สอดคล้ องกับงานวิจัยของ Schnake & Dumler (1997, pp. 24-28) พบว่าพนักงานที่มีพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีของ
องค์กร มีแนวโน้ มที่จะถูกผู้บงั คับบัญชาประเมินว่าเป็ นผู้ปฏิบตั ิงานได้ ดีกว่าบุคคลอื่น ๆ ในองค์กร และสรุปได้ ว่าพฤติกรรม
การเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์กรมีผลต่อบุคคล คือทําให้ บคุ คลมีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ในตนเองส่งผลให้ มี ผลการปฏิบตั ิงานที่ดี
มีคณ
ุ ภาพชีวิตในการทํางานในระดับสูงและมีแนวโน้ มที่จะทําให้ ได้ รับการประเมินผลงานสูงสุดกว่าผู้ร่วมงานอื่น ๆ
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5. การรั บรู้ ในการสนับสนุนขององค์ กร (Perceived Organization Support: POS)
การรับรู้โดยทั่วไปเกี่ยวกับองค์ กรหรื อหน่วยงานด้ านการให้ ความสําคัญในการช่วยเหลือด้ านต่าง ๆ รวมถึง
ความเอาใจใส่ต่อความเป็ นอยู่ของพนักงาน ซึง่ การรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรจะทําให้ พนักงานมีความผูกพันกับองค์กร
(sense of obligation) รวมถึง การรับรู้ในการสนับสนุนจากองค์กร ส่งผลให้ พนักงานเกิดความผู กพันในงานที่ทํา อีกทัง้
ก่อให้ เกิดความยึดมัน่ ผูกพันต่อองค์กร ความรู้สึกที่สมั พันธ์กบั งาน (job related affect) และตอบสนองความรู้สึกที่ส่งผล
ต่องานในด้ านความพึงพอใจในงานและอารมณ์ของพนักงานผู้ปฏิบัติงานในองค์กรนัน้ ๆ (Gilbreath & Benson, 2004,
pp. 255-266) ผลการศึกษาในระยะที่ผ่านมาพบว่าการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรเป็ นปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อ OC และ
OCB
ดังนัน้ การวิจัยครัง้ นี ้ ผู้วิจัยศึกษามุมมองของพนักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อการรั บรู้ ในการ
สนับสนุนจากองค์กร จํานวน 5 ด้ านได้ แก่ (1) การรับรู้ภาวะผู้นําเพื่ อการเปลี่ยนแปลง (2) การรับรู้ความยุติธรรมในองค์กร
(3) การรับรู้ในการสนับสนุนจากองค์กร (4) ความผูกพันในองค์กร และ (5) การเป็ นพนักงานที่ดีในองค์กร เป็ นต้ น
ผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์คณ
ุ ลักษณะของผู้ตอบแบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจํานวน 163 คน
จากกลุ่มตัวอย่าง 317 คน คิดเป็ นร้ อยละ 51.68 พนักงานส่วนใหญ่สมรสแล้ ว อายุเฉลี่ยประมาณ 30 ปี ถึง 40 ปี ขึ ้นไป การศึกษาระดับ
อนุปริ ญญาเป็ นส่วนใหญ่ และมีตําแหน่งพนักงานปฏิบัติงานระดับต้ น เป็ นพนักงานเพศหญิงและชายในสัด ส่วนที่ใกล้ เคียงกัน
พนักงานมีการรับรู้ในการสนับสนุนจากองค์กรอยูใ่ นระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.626
ตาราง 1 สถิติพรรณนาและค่าความเที่ยงตรงและความเชื่อถือได้ ของมาตรวัดตามวิธีของครอนบัค
Corrected Cronbach's
มาตรวัด
Mean
S.D.
Item-Total

Correlation
การรั บรู้ ภาวะผู้นา (TL)
L1 ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถเป็ นที่ยอมรับของ
L2
บริหารมีวิสยั ทัศน์ที่กว้ างไกล
พนักผู้งาน
L3 ผู้บริหารรับฟั งความคิดเห็นที่แตกต่างของพนักงาน
L4 ผู้บริหารเป็ นกันเองกับพนักงาน
L5 ผู้บริหารปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดี
การรั บรู้ ความยุตธิ รรมในองค์ กร (OJ)
J1 องค์กรมีหลักเกณฑ์ด้านโอนย้ าย,เลื่อนตําแหน่ง ที่
J2
องค์กรใช้ หลักธรรมาภิบาลในการบริหารอย่างยุติธรรม
เหมาะสม
J3 องค์กรกําหนดระเบียบปฏิบตั งิ านและบังคับใช้ อย่าง
J4
องค์กรเปิ ดโอกาสให้ พนักงานได้ รับรู้ข่าวสารอย่างทัว่ ถึง
เสมอภาค
J5 องค์กรกําหนดผลตอบแทนให้ พนักงานสอดคล้ องกับผล
ความผู
กพันในองค์ กร (OC)
ปฏิบตั ิงาน
C1 มีการสร้ างวัฒนธรรมและค่านิยมองค์กรให้ แก่พนักงาน
C2 เป็ นองค์กรที่มีความมัน่ คง
C3 มีทศั นคติทดี่ ีต่อองค์กร
C4 องค์กรมีการบริ หารจัดการที่ดี
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4.07
4.21
4.20
3.85
4.10
3.97
3.77
3.57
3.73
3.86
3.98
3.74
3.92
3.85
4.37
3.90
3.83

0.63
0.75
0.82
0.94
0.81
0.81
0.68
0.87
0.89
0.85
0.82
0.90
0.60
0.89
0.78
0.77
0.83

0.70
0.40
0.43
0.60
0.49
0.57
0.81
0.55
0.67
0.70
0.52
0.64
0.85
0.63
0.22
0.65
0.69

0.809

0.849

0.761
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C5 องค์กรคํานึงถึงผลประโยชน์ และความรู้สกึ ของพนักงาน
3.67
0.92
0.69
การรั บรู้ การสนับสนุนจากองค์ กร (POS)
3.96
0.64
0.74
0.825
P1 มีสภาพแวดล้ อมที่ดตี ่อการทํางาน
3.93
0.74
0.45
P2 มีการจัดอบรมและพัฒนาความสามารถอย่างเหมาะสม
4.02
0.85
0.48
P3
องค์
ก
รมี
ก
ารสนั
บ
สนุ
น
และเห็
น
คุ
ณ
ค่
า
ผลงานของ
3.85
0.86
0.70
และทัว่ ถึง
P4
องค์
ก
รมี
ก
ารสนั
บ
สนุ
น
วั
ส
ดุ
อุ
ป
กรณ์
เครื
่
อ
งมื
อ
ที
ท
่
น
ั
สมั
ย
4.00
0.89
0.43
พนักงาน
P5 องค์กรสร้ างความปลอดภัยในการทํางานให้ กบั พนักงาน
4.06
0.79
0.65
การเป็ นพนักงานที่ดี (OCB)
4.02
0.60
0.79
0.821
O1 พนักงานมีความภาคภูมิใจในองค์กร
4.17
0.71
0.59
O2 พนักงานมีจิตสํานึกต่อการทํางาน
4.10
0.68
0.40
O3 พนักงานมีทศั นคติทดี่ ีต่อองค์กร
3.93
0.78
0.67
O4 การให้ ความช่วยเหลือ สนับสนุนซึง่ กันและกัน
3.94
0.85
0.62
O5 พนักงานปกป้ อง และรักษาผลประโยชน์ขององค์กร
3.93
0.86
0.60
ผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์คณ
ุ ลักษณะของผู้ตอบแบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจํานวน 195 คน
ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 30-40 ปี ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับอนุป ริญญา เป็ นพนักงานระดับต้ น เป็ นที่น่าสังเกตว่ากลุ่ม
ตัวอย่างมีอายุงานอยู่ในวัยทํางานเป็ นส่วนใหญ่ และทํางานกับกิจการภาคอุตสาหกรรมมากที่สดุ รองลงมาเป็ นภาคบริ การ
นอกจากนี ้ ผลการวิจัยพบว่าพนักงานรับรู้ ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง การรับรู้ ในการสนับ สนุนจากองค์กร
ความ
ยุติธรรมในองค์กร มีความผูกพันในองค์กรและมีความเป็ นพนักงานที่ดีในองค์กร โดยภาพรวมแล้ วอยู่ในระดับดี
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลด้ วยเทคนิค PLS

ภาพ 1 Final Model
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จากภาพ 1 ผลการวิเคราะห์ตวั แบบสมการโครงสร้ างความสัมพันธ์ ทกุ ตัวแปร พบว่าบุพปั จจัยที่มีอิทธิพลทางตรง
ต่อการรับรู้ในการสนับสนุนจากองค์กร (POS) ซึ่งเป็ นสื่อกลาง (mediator) ที่ดี โดยทําหน้ าที่เชื่อมโยง TL และ OJ ไปยัง
OC และ OCB ที่มีอิทธิพลทางตรงจาก POS มากกว่า TL แต่ก็พบว่า TL มีอิทธิพลต่อ OJ แล้ วอ้ อมผ่านไปมีอิทธิพลต่อ
POS ค่อนข้ างสูง หมายความว่า หากพนักงานมีความเชื่อว่าองค์กรจะให้ ความสนับสนุนแก่ตนเองหรื อไม่ มากน้ อยเพียงใด
ย่อมขึน้ อยู่กับความรู้ สึกหรื อการรับ รู้ ว่า องค์ กรมีความยุติธรรมหรื อไม่ มีวิธีป ฏิบัติที่เป็ นธรรม ไม่เลือ กปฏิบัติ กระจาย
ผลประโยชน์และค่าตอบแทนที่เหมาะสม อีกทังเปิ
้ ดโอกาสให้ ตนหรื อพนักงานได้ สื่อสารกับผู้นําได้ ยากง่ายเพียงใด
ผลการวิจัยชีว้ ่า การรั บรู้ ภาวะผู้นํามีอิทธิพลต่อทุก construct โดยมีอิทธิ พลทางตรงต่อ POS อัน หมายถึง
พนักงานมีความผูกพันในองค์กร (OC) มากทีส่ ดุ 57 % และการรับรู้ในการสนับสนุนจากองค์กร (POS) ส่งผลให้ เกิดการรับรู้ ด้ าน
การเป็ นพนักงานที่ดีในองค์กร ซึง่ อธิบายได้ เพียง 28 % ส่วนการรับรู้ภาวะผู้นําเพื่อการเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้ เกิดการรับรู้ความ
ยุติธรรมในองค์กร (OJ) สามารถอธิบายได้ เพียง 30 % ส่วนความยุติธรรมในองค์กร (OJ) การรับรู้ในการสนับสนุนจาก
องค์กร (POS) และความผูกพันในองค์กร สามารถอธิบายหรื อควบคุมถึงการเป็ นพนักงานที่ดีในองค์กร (OCB) 52%
เมื่อพิจารณาระดับอิทธิพลของบุพปั จจัย (Antecedents) ของตัวแปรตามทัง้ ภายใน (internal endogenous
variable) และภายนอก (external endogenous variable) ในภาพ 1 และตาราง 2 จะพบว่า TL, OJ และ POS มีอิทธิพล
ต่อ OCB โดยที่ OJ มีอทิ ธิพลสูงที่สดุ เพราะมีทงอิ
ั ้ ทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้ อม
ตาราง 2 อิทธิพลของตัวแปรทีม่ ีผลต่อการเป็ นพนักงานที่ดีในองค์กร
Dependent Variable

R2

Effect

OCB

0.528

OC

0.571

POS

0.281

OJ

0.305

DE
IE
TOTAL
DE
IE
TOTAL
DE
IE
TOTAL
DE
IE
TOTAL

TL
0.000
0.120**
0.120
0.267***
0.081**
0.348
0.132***
0.000
0.132
0.552***
0.000
0.552

Independent Variable
OJ
POS
0.318***
0.039***
0.017**
0.141**
0.335
0.180
0.000
0.613***
0.000
0.000
0.000
0.613
0.445***
N/A
0.245**
N/A
0.690
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

OC
0.453***
0.023**
0.478
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

หมายเหตุ N/A = not applicable, OCB = organization citizen behavior, OC = organization commitment,
POS = perceived organization support, OJ = organizational justice, DE = direct effect,
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IE = Indirect effect, N/A = not applicable, *** หมายถึง p ≤ .01, ** หมายถึง p ≤.05, p ≤ .10
ที่มา: จากการวิเคราะห์ตวั แบบสมการโครงสร้ าง PLS-Graph Program
ตาราง 3 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั
Hypothesis
H1: การรับรู้ภาวะผู้นําเพื่อการเปลีย่ นแปลงมีอิทธิพลต่อการรับรู้ความยุตธิ รรมในองค์กร TL->
OJ
H2: การรับรู้ภาวะผู้นาํ เพื่อการเปลี่ยนแปลงมีอทิ ธิพลต่อการรับรู้ในการสนับสนุน
จากองค์กร TL-> POS
H3: การรับรู้ภาวะผู้นาํ เพื่อการเปลี่ยนแปลงมีอทิ ธิพลต่อความผูกพันองค์กร TL->
CO
H4: การรับรู้ความยุติธรรมในองค์กรมีอิทธิพลต่อการรับรู้ ในการสนับสนุนจากองค์กร OJ->
POS
H5: การรับรู้ความยุติธรรมในองค์กรมีอทิ ธิพลต่อความเป็ นพนักงานที่ดีในองค์กร OJ->
OCB
H6: การรับรู้ในการสนับสนุนจากองค์กรมีอทิ ธิพลต่อความผูกพันในองค์กร POS->
OC
H7: การรับรู้ในการสนับสนุนจากองค์กรมีอทิ ธิพลต่อความเป็ นพนักงานที่ดี POS->
OCB

สรุ ป
coef.
t-stat
0.552 10.444*** สนับสนุน
0.132
0.267
0.613
0.318
0.039
0.453

1.940***
3.824***
4.224***
4.616***
9.847***
5.420***

สนับสนุน
สนับสนุน
สนับสนุน
สนับสนุน
สนับสนุน
สนับสนุน

Note: *** หมายถึง p ≤ .01, ** หมายถึง p ≤.05, p ≤ .10
ความเที่ยงตรงและความเชื่อถือได้ ของมาตรวัด
ความเที่ยงตรงเชิงเหมือน (convergent validity) คือความเที่ยงตรงของมาตรวัดที่ใช้ แสดงให้ เห็นว่าตัวชีว้ ัด
สามารถวัด construct เดียวกันได้ เกณฑ์การพิจารณาคือตัวชีว้ ดั จะต้ องมีค่า loading มากกว่า 0.700 มีค่า Cronbach’s
α สูงกว่า 0.707 มีค่า AVE สูงกว่า 0.50 และ loading จะต้ องมีนยั สําคัญทางสถิติ
จากตาราง 4 พบว่า loading มีค่าสูงกว่า 0.707 ทุกค่า และมีนยั สําคัญทางสถิติทกุ ค้ าน (สังเกต  t   1.96)
รวมทัง้ AVE มีค่าสูงกว่า 0.50 ทุกค่าเช่นกัน และจากตาราง 1 พบว่า Cronbach’s α มีค่าสูงกว่า 0.700 ทุกค่าค่า แสดงว่า
มาตรวัดมีความเชื่อถือได้ เชิงเหมือน
ตาราง 4 ค่าสถิติแสดงความเที่ยงตรงเชิงเหมือน (convergent validity)
Construct/ Item
การรั บรู้ ภาวะผู้นา (TL)
Loading AVE
t-stat
L1 ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถเป็ นที่ยอมรับของพนักงาน
0.8911 0.566
8.173
L2 ผู้บริหารมีวิสยั ทัศน์ที่กว้ างไกล
0.8642
7.746
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L3 ผู้บริหารรับฟั งความคิดเห็นที่แตกต่างของพนักงาน
0.9048
24.831
L4 ผู้บริหารเป็ นกันเองกับพนักงาน
0.7205
15.070
L5 ผู้บริหารปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดี
0.8671
20.441
การรั บรู้ ความยุตธิ รรมในองค์ กร (OJ)
Loading AVE
t-stat
J1 องค์กรมีหลักเกณฑ์ด้านโอนย้ าย,เลื่อนตําแหน่ง ที่เหมาะสม
0.8932 0.624 15.505
J2 องค์กรใช้ หลักธรรมาภิบาลในการบริหารอย่างยุติธรรม
0.8895
32.299
J3 องค์กรกําหนดระเบียบปฏิบตั งิ านและบังคับใช้ อย่างเสมอภาค
0.7435
36.741
J4 องค์กรเปิ ดโอกาสให้ พนักงานได้ รับรู้ข่าวสารอย่างทัว่ ถึง
0.7412
13.76
J5 องค์กรกําหนดผลตอบแทนให้ พนักงานสอดคล้ องกับผลปฏิบตั งิ าน
0.8597
20.167
ความผูกพันในองค์ กร (OC)
Loading AVE
t-stat
C1 มีการสร้ างวัฒนธรรมและค่านิยมองค์กรให้ แก่พนักงาน
0.9112 0.534 22.572
C2 เป็ นองค์กรที่มีความมัน่ คง
0.8958
24.901
C3 มีทศั นคติทดี่ ีต่อองค์กร
0.6727
28.269
C4 องค์กรมีการบริ หารจัดการที่ดี
0.8305
31.515
C5 องค์กรคํานึงถึงผลประโยชน์ และความรู้สกึ ของพนักงาน
0.9345
25.286
การรั บรู้ การสนับสนุนจากองค์ กร (POS)
P1 มีสภาพแวดล้ อมที่ดตี ่อการทํางาน
0.8872 0.585 10.823
P2 มีการจัดอบรมและพัฒนาความสามารถอย่างเหมาะสมและทัว่ ถึง
0.9297
16.202
P3 องค์กรมีการสนับสนุน และเห็นคุณค่าผลงานของพนักงาน
0.8572
41.639
P4 องค์กรมีการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือที่ทนั สมัย
0.7579
12.428
P5 องค์กรสร้ างความปลอดภัยในการทํางานให้ กบั พนักงาน
0.8170
40.249
การเป็ นพนักงานที่ดี (OCB)
O1 พนักงานมีความภาคภูมิใจในองค์กร
0.9432 0.583 17.000
O2 พนักงานมีจิตสํานึกต่อการทํางาน
0.9484
08.778
O3 พนักงานมีความตระหนักต่อองค์กร
0.8739
42.987
O4 การให้ ความช่วยเหลือ สนับสนุนซึง่ กันและกัน
0.9345
21.817
O5 พนักงานปกป้ อง และรักษาผลประโยชน์ขององค์กร
0.8267
32.158
ความเที่ยงตรงเชิงจําแนก (discriminant validity) หมายถึงความเที่ยงตรงของมาตรวัดของแต่ละ construct
ที่สามารแยกวัดได้ เฉพาะเรื่ องนัน้ ๆ ไม่ปนเปกับมาตรวัดของ construct อื่น ซึ่งวิธีพิจารณาคือให้ พิจารณาจากค่า AVE
โดยให้ พิจารณาทีละสดมภ์ มาตรวัดของ construct ใดมีค่า AVE สูงกว่าค่า cross correlation ระหว่าง construct ใน
สดมภ์ที่พิจารณากับ construct อื่น แสดงว่ามาตรวัดของ construct นันมี
้ ความเที่ยงตรงเชิงจําแนก สําหรับความเชื่อถือได้
ของมาตรวัดให้ พิจารณาที่ค่า composite reliability (CR) โดย CR จะต้ องสูงกว่า 0.60
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จากตาราง 4 จะพบว่า AVE ในสดมภ์ที่สนใจมีค่าสูงกว่าค่า cross correlation ทุกค่าในสดมภ์เดียวกัน แสดง
ว่ามาตรวัดมีความเที่ยงตรงเชิงจําแนกในทุก construct และพบว่า CR มีค่าสูงกว่า 0.60 ทุกค่า และ R2 มีค่าสูงกว่า 0.20
แสดงว่ามาตรวัดมีความเชื่อถือได้
ตาราง 5 ค่าสถิติแสดงความเที่ยงตรงเชิงจําแนก (Discriminant Validity) และความเชื่อถือได้ (Reliability) ของมาตรวัด
Construct

CR

R2

AVE

TL
OJ

0.866
0.892

0.000
0.305

POS
OC
OCB

0.875
0.840
0.874

0.281
0.571
0.528

หมายเหตุ ค่าตัวเลขใน mail diagonal คือ

0.566
0.624

TL
0.767
0.243

OJ
0.214

0.585
0.534
0.583

0.758
0.682
0.806

0.793
0.685
0.804

Construct
POS

OC

OCB

0.237
0.159
0.237

0.680
0.821

0.654

AVE

จากตาราง 5 แสดงอิทธิพลทางตรงและทางอ้ อมของตัวแปรอิสระที่มีต่อตัวแปรตาม คือ การเป็ นพนักงานที่ดีใน
องค์ กร พบว่า ความผูกพัน องค์ กร ความยุติธรรมในองค์ กร ผ่ านการรั บ รู้ ในการสนับ สนุน ขององค์ กรซึ่งเป็ นตัวกลาง
(mediator) มีอิทธิพลทางตรงต่อการเป็ นพนักงานที่ดีในองค์กร อย่างมีนยั สําคัญ ณ ระดับ 0.10 และการรับรู้ภาวะผู้นําเพื่อ
การเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลทางอ้ อมต่อการรับรู้ในการเป็ นพนักงานที่ดีในองค์กร อย่างมีนยั สําคัญ ณ ระดับ 0.10 เช่นกัน
เป็ นที่น่าสังเกตว่าแม้ ว่าการรับรู้ภาวะผู้นําเพื่อการเปลี่ยนแปลงจะไม่มอี ิทธิทางตรงต่อการเป็ นพนักงานที่ดีในองค์กร แต่ก็มี
อิทธิพลทางอ้ อมต่อการเป็ นพนักงานที่ดีในองค์กรแต่ยงั ในระดับใกล้ เคียงกัน หรื อเกือบปานกลาง
ส่วนอิทธิพลทางตรงและทางอ้ อมของตัวแปรอิสระที่มตี ่อตัวแปรตาม คือ การรับรู้ในการเป็ นพนักงานที่ดีในองค์กร
พบว่าการรั บรู้ ในการสนับสนุนจากองค์ กรมีอิทธิ พลทัง้ ทางตรงและทางอ้ อมต่อการเป็ นพนักงานที่ดีในองค์กร อย่างมี
นัยสําคัญ ณ ระดับ .10 โดยผ่านการรับรู้ในการสนับสนุนจากองค์กร
อภิปรายผลการศึกษาและข้ อเสนอแนะ
ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจํานวน 163 คน จากกลุ่มตัวอย่าง 317 คน คิด เป็ นร้ อยละ 51.68
ส่วนใหญ่เป็ นเป็ นหญิงและชายใกล้ เคียงกัน มีอายุระหว่าง 30-40 ปี ขึ ้นไป ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับอนุปริ ญญา / ปวส.
ขึ ้นไป มากที่สดุ ร้ อยละ 58.54 เป็ นพนักงานระดับต้ นมากที่สดุ ถึง 42.86 ซึ่งบุคคลเหล่านี ้มีความพร้ อมด้ านสรรพกําลังและ
มีความอดทนสูง มีความต้ องการที่จะสร้ างฐานะ ความเป็ นอยู่พร้ อมที่จะเรี ยนรู้ในการทํางาน (Longenecker, Moore, Petty & Palich,
2006, p. 12) และมักมีการเจริ ญเติบโตอย่างรวดเร็ วในตําแหน่ง หน้ าที่การงาน เป็ นที่น่าสังเกตว่า กลุ่มตัวอย่างมีอายุงาน
อยูใ่ นวัยทํางานเป็ นส่วนใหญ่ และทํางานกับกิจการภาคอุตสาหกรรมมากที่สดุ รองลงมาเป็ นภาคบริ การ อันเป็ นผลมาจาก
อุตสาหกรรมมีการใช้ แรงงานในวัยทํางาน ซึง่ ลักษณะงานส่วนใหญ่อ่ใู นภาคการผลิตและการบริการ
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นอกจากนี ้ ผลการวิจัยพบว่าพนักงานส่วนใหญ่รับรู้ถงึ ภาวะผู้นําเพื่อการเปลี่ย นแปลง การรับรู้ในการสนับสนุน
จากองค์กร การรับรู้ความยุติธรรมในองค์กร ความผูกพันในองค์กรและการเป็ นพนักงานที่ดีในองค์กร โดยภาพรวมแล้ วอยู่
ในระดับมาก เฉลี่ยเท่ากับ 3.95 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.626 แต่มีข้อสัง เกตว่า ปั จจัยที่มีค่าเฉลี่ยตํ่ากว่าด้ านอื่น ๆ
เมื่อเปรี ยบเทียบกับ 5 ด้ าน คือ ปั จจัยการรับรู้ความยุติธรรมในองค์กร (OJ) โดยพนักงานจะประเมินให้ น้อยกว่าด้ านอื่น ๆ
ทังที
้ ่เป็ นผลกระทบกับปั จจัย POS, OCB, และ OC มาก สาเหตุที่เป็ นเช่นนี ้เพราะ องค์กรแต่ละแห่งมีนโยบายที่แตกต่างกัน
ไป การดูแลพนักงานอาจจะไม่ทวั่ ถึง และเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ความดี ความชอบ หรือรางวัลที่ได้ รับ
อาจจะไม่เหมือนกัน มุมมองของผู้ประเมินต่างกัน อีกทังผลการประกอบการที
้
่ผ่านมาขึ ้นอยู่กับสภาวะทางเศรษฐกิจเป็ น
สําคัญ ส่งผลให้ ระบบการประเมินขาดความสมดุลกันในระหว่างความทุ่มเทที่มอบให้ แก่งานกับผลตอบแทนที่ได้ รับ หรื อ
อาจไม่เป็ นไปตามความคาดหวังของพนักงาน ดังแนวคิดของ Sheppard, Lewicki, & Minton (1992, pp. 10-12) ที่ได้ สรุปว่า
หลักความสมดุล บุคคลจะเปรี ยบเทียบสิ่งที่ตนเองกระทํากับสิ่งที่ผ้ อู ื่นกระทําในสถานการณ์เดียวกัน โดยบุคคล จะรู้สึก
พึงพอใจก็ต่อเมื่ออัตราส่วนของสิ่งที่ผ้ ปู ระกอบการได้ ลงทุนเทียบกับผลตอบแทนที่ได้ รับ เท่ากับอัตราส่วนของสิ่งที่ผ้ อู ื่น
ลงทุนกับผลตอบแทนที่ผ้ อู ื่นได้ รับ มากน้ อยเพียงใด อาจจะถูกใจสําหรับบางคนและอาจจะไม่ถูกใจสําหรับบางคนก็ได้
ตลอดจนหลักการความถูกต้ อง ได้ แก่ ความถูกในการตั ด สินใจ วิธีปฏิบัติหรื อการกระทําต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ ภายในองค์กร
ประกอบด้ วยลักษณะที่สําคัญ 5 ประการ คือ (1) ความคงที่ (2) ความแม่นยํา (3) ความชัดเจน (4) ความโปร่ งใสของกระบวนการ และ (5)
ความสอดคล้ องกับคุณธรรมและค่านิยมในสถานการณ์นนั ้ ๆ โดยทีแ่ ต่ละกิจการอาจจะมีความแตกต่างกันออกไป
ผลการวิเคราะห์ตัวแบบสมการโครงสร้ างความสัมพันธ์ ทกุ ตัวแปร พบว่าปั จจัยผลลัพธ์ที่ได้ รับอิทธิพลทางตรง
อย่างมากจากการรับรู้ในการสนับสนุนจากองค์กร (POS) ซึ่งเป็ น mediator คือ ความผูกพันในองค์กร (OC) มากที่สุด 57
% สาเหตุที่เป็ นเช่นนี ้เพราะพนักงานเห็นว่าตนนันเป็
้ นส่วนหนึ่งขององค์กร มีค่านิยมที่กลมกลืนกับสมาชิกองค์กรคนอื่น ๆ
และเต็มใจที่จะอุทิศกําลังกายและกําลังใจ เพื่อปฏิบัติภารกิจขององค์กร ดังแนวคิดของ Steers (1977); Baron &
Greenberg (1990, p. 181) ที่ได้ นําเสนอว่า หากองค์กรใด ๆ ก็ตามมีนโยบายที่ชดั เจน มีภารกิจที่เป็ นรูปธรรม มีเป้ าหมาย
ในการทํางานโดยผ่านการกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติในการทํางาน พร้ อมให้ โอกาสหรื อสนับ สนุนให้ พนักงาน
ทํางานได้ อย่างอิสระ ตัดสินใจด้ วยตนเองได้ ภายใต้ กฎ กติกาที่กําหนดไว้ แล้ ว ย่อมจะทําให้ พนักงานมีกําลังใจในการทํางาน และ
ผูกพันต่อองค์กรเป็ นลักษณะความสัมพันธ์ของบุคคลที่มีต่อองค์กร ซึง่ มี 3 ลักษณะ ดังนี ้ (1) มีความเชื่ออย่างแรงกล้ าและ
ยอมรับในเป้ าหมายและค่านิยมขององค์กร (2) มีความเต็มใจที่จะใช้ ความพยายามในการทํางานอย่างเต็มที่เพื่อองค์กร
และ (3) มีความปรารถนาอย่างแรงกล้ าที่จะเป็ นสมาชิกขององค์กรต่อไป ดังนันจึ
้ งสอดคล้ องกับผลการศึกษานี ้เช่นเดียวกัน
สําหรั บ การรั บ รู้ ในการสนับ สนุนจากองค์ กร (POS) ที่ส่งผลให้ เกิดพฤติกรรมการเป็ นพนักงานที่ดีในองค์ กร (OCB)
น้ อยกว่าที่ส่งผลต่อความผูกพันในองค์กร ซึ่งอธิบายได้ เพียง 28 % ส่วนการรับรู้ภาวะผู้นําเพื่อการเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้
เกิดความยุติธรรมในองค์กร (OJ) สูงมาก สามารถอธิบายได้ ว่าในการทํางานในองค์กรมีบคุ คลที่มีส่วนเกี่ยวข้ องหลายฝ่ าย
(stake holders) ทังภายในและภายนอก
้
อาทิ ภายในได้ แก่ การได้ รับการสนับสนุนหรือส่งเสริมจากองค์กรอาจมีน้อย ขวัญ
และกําลังใจในการทํางานอยูใ่ นระดับตํ่า สวัสดิการหรื อความมัน่ คงไม่ครอบคลุม หรือระบบของมาตรวัดในการทํางานหรื อ
การประเมินของผู้บริ หารองค์กรมีความแตกต่างกันไป
หากองค์กรใดก็ตามมีบรรยากาศในการทํางานที่ดี พนักงานมีความสุขกับงานที่ทํา มีอิสระในการทํางานรวมถึงไม่
ถูกบังคับหรื อควบคุมจากฝ่ ายบริ หาร จะส่งผลให้ พนักงานในองค์กรมีความผูกพันในหน้ าที่งาน เพื่อนร่ วมงาน โดยสังเกต ได้
จากการมีส่วนร่ วมกิจกรรม หรื อความถีใ่ นการเข้ าร่ วมกิจกรรม ถึงแม้ จะไม่มีคําสัง่ หรื อการร้ องขอจากฝ่ ายบริ หาร พนักงานก็
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จะทํางานหรือร่ วมกิจกรรมนัน้ ๆ ด้ วยความเต็มใจ ส่งผลให้ เกิด พฤติกรรมในการเป็ นพนักงานที่ดีในองค์กร ดังงานศึกษา
ของ Organ & Konovsky; Spector (1996, p. 257) ที่อธิบายว่าการเป็ นพนักงานที่ดีสงั เกตได้ จากองค์ประกอบต่อไปนี ้
(1) พฤติกรรมการให้ ความช่วยเหลือ เช่น การช่วยเหลือพนักงานผู้อื่น ในการแก้ ปัญหา ช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานที่ไม่มา
ทํางาน หรือให้ คําแนะนําในการปรับปรุงงาน (2) พฤติกรรมการยินยอมปฏิบตั ิตาม เป็ นการปฏิบัติตามกฎระเบียบ เช่น การมา
ทํางานตรงตามเวลา เป็ นต้ น เมื่อพิจารณาแนวทางของการศึกษาต่าง ๆที่ผ่านมา ถึงแม้ จะมีความแตกต่างกันในแนวคิด
ของการแยกโครงสร้ างของพฤติกรรม แต่ มิติ ของพฤติ กรรมที่จํ าแนกออกมาในแต่ล ะแนวทาง แต่ กลับ พบว่ ามีค วาม
คล้ ายคลึงกัน
การรับรู้ภาวะผู้นาํ เพื่อการเปลี่ยนแปลงเป็ นบุพปั จจัยหนึง่ ที่ส่งผลต่อการรับรู้ในสนับสนุนจากองค์กร เพราะภาวะ
ผู้นําเป็ นกระบวนการให้ อิทธิ พลในการปฏิบัติงานของบุคคลที่มุ่งสู่การบรรลุเป้ าหมาย ภายใต้ ส ถานการณ์ ที่กําหนด
หากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป รูปแบบภาวะผู้นาํ ต้ องแปรเปลี่ยนไปด้ วยเช่นกัน (Hervey & Stout, 2003, pp. 395-402)
อนึ่ง ความสัมพันธ์ ที่มีอิทธิ พ ลระหว่างผู้นํา (leaders) และผู้ต าม (followers) ในการรั บรู้ ด้ านการปฏิบัติง าน
ร่ วมกันของพนักงาน (Bass, 1999, Rowold & SchlotZ, 2009, pp. 35-48) ทําให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ บรรลุ
เป้ าหมายร่ วมกัน (shared purposes) (Daft, 1999, p. 5) จึงสรุปได้ ว่า ภาวะผู้นําเพื่อการเปลี่ยนแปลง คือ ความสามารถในการ
มีอิทธิพลเหนือผู้อื่นและกระบวนการจูงใจ เพื่อให้ บุคคลเป้ าหมายสามารถทํางาน รวมถึงเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี จน
บรรลุความสําเร็ จตามเป้าหมายองค์กร (Judge & Piccolo, 2004) และมีความสามารถเปลี่ยนความเชื่อ หรื อทัศนคติของผู้
ตามให้ มีวฒ
ุ ิภาวะที่สมบูรณ์ เพื่อให้ สมาชิกในทีมทํางานได้ ไกลเกินกว่าเป้าหมายที่ต้องการ (Sinčić, Pološki Vokić,
2007, p. 15) ทําให้ มองงานในแง่มมุ ใหม่ ๆ และเกิดการตระหนักรู้ ในเรื่ องภารกิจ วิสัยทัศน์ขององค์กรมีการพัฒนา
ความสามารถของผู้ร่วมงานและผู้ตามไปสู่ความสามารถที่สงู ขึ ้น หรื อมีศกั ยภาพมากขึ ้น ดังนัน้ สรุปได้ ว่า ทุกปั จจัยมีอิทธิพล
ทางบวก ซึง่ ผลการวิจยั เป็ นไปตามสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ .05 โดยภาพรวมพบว่าตัวแบบบุพปั จจัยสอดคล้ อง
2
กับวรรณกรรมมีคณ
ุ ภาพสูง คือ R ของตัวแปร endogenous มีค่าสูงระหว่าง .840-.892 โดยที่ทกุ เส้ นทางมีนยั สําคัญทางสถิติ
ข้ อเสนอแนะ
ผลการวิจัยครัง้ นี ท้ ําให้ ท ราบว่ าพนักงานวิ ส าหกิ จ จัง หวัด ลําปางส่ วนใหญ่ มี การรั บ รู้ ด้ านภาวะผู้นําเพื่ อการ
เปลี่ยนแปลง การรับรู้ในการสนับสนุนจากองค์กร ความยุติธรรมในองค์กร ความผูกพันในองค์กรและการเป็ นพนักงานที่ดี
ในองค์กร เพื่อลดปั ญหาอัตราการเข้ าออกของพนักงานที่มีแนวโน้ มสูงขึ ้นทุกปี และเพื่อสร้ างความได้ เปรียบทางการแข่งขัน
ทางธุรกิจในภาวะที่ทกุ องค์กรต้ องเผชิญกับสภาพการแข่งขันที่รุนแรง ผู้วิจยั มีข้อเสนอแนะจากการประมวลผลการวิจัย ครัง้
นี ้เพื่อผู้บริ หารระดับสูงและผู้จัดการฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์สามารถนําไปเป็ นประเด็นในการพัฒนาปรับปรุง
เพื่อ
์
ก่อให้ เกิดผลสัมฤทธิต่อเป้ าหมายและวิสยั ทัศน์ขององค์กรต่อไป
1. บริ ษัทควรพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการด้ านทรัพยากรมนุษย์ได้ แก่ระบบงานที่เกี่ยวข้ องกับพนักงาน
ขององค์กร เนื่องจากการทํางานของทรัพยากรมนุษย์จะเกี่ยวข้ องกับทุกส่วนงานขององค์กร ดังนัน้ ระบบสารสนเทศ
ด้ านบุคลากรจึงมีบทบาทที่มีผลต่อความสําเร็จขององค์กร โดยระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการด้ านทรัพยากรมนุษย์จะมี
คุณสมบัติในการวิเคราะห์และวางแผนภาระงาน การจ้ างบุคลากร การฝึ กอบรมพนักงาน การกําหนดงานให้ กบั พนักงาน
และงานอืน่ ๆ ที่เกีย่ วข้ องกับบุคลากร โดยระบบที่มีประสิทธิภาพจะสามารถจัดการเรื่ องค่าใช้ จ่ายด้ านบุคลากรให้ น้อยที่สุด
เพื่อดําเนินงานให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กรได้
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2. ผู้บ ริ หารสามารถนําผลการวิจัยในครัง้ นีไ้ ปใช้ ในการกําหนดกลไกด้ านการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ วางแผน
ปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานและปรับ ปรุ งสภาพแวดล้ อมในการปฏิบัติงานให้ เหมาะสมยิ่งขึน้ เพื่อสร้ างขวัญและ
กําลังใจให้ พนักงานอยู่ในระดับสูงขึ ้น จากการสร้ างทีมพนักงานที่มีประสิทธิ ภาพและมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง
กลุ่มงานภายใต้ องค์กรแห่งความสุข (Well being) และมีสวัสดิภาพที่ดี (welfare)
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Case Study on Fair TradeThai Tribal Crafts Fair Trade Co., Ltd.
: Making a Difference in the World
Chirawan Chaisuwan* and Traci Morachnick**
Abstract
The fair trade market is a rather new concept to Thai business practice. The concept of fair trade
originated in the USA and spread to the EU. The concept of fair trade has been developing for over 60 years,
yet there are only 3 companies in Thailand that are registered as Fair Trade Company: Green Net, Thai Craft
Fair Trade Company, Ltd., and Thai Tribal Crafts Fair Trade Co., Ltd.
Thai Tribal Crafts Fair Trade Co., Ltd (TTC) has been registered since 2002 as a World Fair Trade
Organization (formally the International Fair Trade Association ‚IFAT‛). TTC’s sales have been quite stable
until the year 2008 when it was faced with the decline of the export and domestic sales. TTCs’ revenues
comprises of 2 main sources: Product Sales and Donations. Being in a niche market, TTC is not shielded from
high competition. In addition, its unique management philosophy is paradoxical. On one hand, the fair trade
codes of practice, which attract a certain group of consumers, provides a source of competitive advantage to
companies to get access to the market. On the other hand, its philosophy can hinder the companies from
engaging in systematic improvements and efficiency. It is not evident that development through trade, which
aims to raise the standard of living and sustainability of the low-income producers, brings trade development
and sustainability to the business that runs it. Moreover, the appealing concept ‚Made by Hand, Buy by
Heart, seems to lose its mantra to the younger generations. TTC is faced with the challenge of maintaining
incoming orders as the global economy focuses on its own crisis.
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Rationale
The case study was written as a teaching tool in management and marketing courses for Undergraduates and
Master degree students offered by the Business Administration Faculty of Chiang Mai University. The
researchers believed there was a lack of literature and knowledge focused on Thailand’s practice of fair trade
that revealed the uniqueness of fair trade principals that can be incorporated into business practices and as a
marketing tool. TTC has been involved with fair trade since the mid-1970s allowing the reader to note the
changes fair trade organizations (FTOs) have had to adjust to in the global business environment.
By using this case, students will be able to:
a. Raise their awareness and knowledge about fair trade practices: its development globally and in
Thailand along with the special characteristics of Fair Trade Organizations (FTOs).
b. Evaluate market opportunities and threats in using Fair Trade as a company marketing strategy
for sustainability.
c. Evaluate the strengths and weaknesses of TTC
d. Identify TTC competitive advantages
e. Learn how the not-for-profit organization manages its business and fund raising activities.
Methodology
The case was written by conducting interviews with managers of fair trade businesses in Thailand.
Secondary sources were used to develop a timeline of the growth of fair trade practices in the world along with
updated data on the practices, opportunities and threats that exist within the fair trade structure.
Results
This case requires some quantitative analysis for a meaningful strategic recommendation. TTC Annual Report
2007 provides data about the sources and use of funds. It is noted that the total sales revenues are lower than
the total expenditures. The gross margin from sales is 62%. However, students should be able to identify the
missing data such as:
- KPIs to measure success: the need for financial figures to conduct the performance analysis of each retail
branch as well as the non-financial analysis to serve the donors’ purposes (3 stores in Chiang Mai Province,
and 1 in Mae Sot, Tak Province)
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Conclusion and Recommendation
Due to the global economic crisis in the year 2008 and 2009, TTC should put more emphasis on its domestic
sales in parallel with the Thai Government’s Campaign encouraging Thai tourists to travel domestically. A
niche market to grow is eco–tourism due to the fact that tourist behavior studies have noted an increase of
tourist wanting natural and cultural experiences with some levels of adventurous and authenticities. TTC
should help promote logistics for eco-tours to their producer’s villages.
Other immediate activities:
Cost saving, CRM with the Donors, Expand to the new markets such as Mail Order buyers, Copromotion with the provincial government, Product line pruning, Reviewing the costs and benefits of
each retail outlets, Reviewing its pricing policy, Low cost promotion; such as free documentary TV
program, electronic marketing, and using every possible touch points to present the WFTO logo and
philosophy.
Part One: Fair Trade Development
1.1 What is Fair Trade?
Fair trade is a movement for tackling poverty through trade and has been active for over 60 years. The
primary goal of fair trade throughout its history has been to provide market opportunities by creating demand
for products being produced by underprivileged (‚marginalized‛) producers located in developing countries
(‚Southern‛)*2. Fair Trade principles have been evolving for over 60 years. Today the World Fair Trade
Organization (‚WFTO‛) (formerly, International Fair Trade Association ‚IFAT‛) has agreed to the definition of
what Fair Trade is:
1. Fair trade is a trading partnership between marginalized producers in southern countries and
northern markets.
2. Based on dialogue, transparency and respect: Setting fair prices for products based on cost of
production.

2

The terms Northern and Southern FTOs have been used in Fair Trade literature as a definition of where the
products were sold and produced, historically. At the beginning it was the Northern FTOs where the products
were sold and Southern FTOs where the products were being produced. The term Northern and Southern are
based on the hemisphere, with continents such as Europe and North America are the Northern and Asia,
Africa and South America are the Southern.
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3. Seeks greater equity in international trade by being concerned with international trade barriers such
as tariffs.
4. It contributes to sustainable development by offering better trading conditions to, and securing the
rights of marginalized producers and workers in developing countries. Fair Trade offers rule based
certification that is concerned with workers rights, environment, fair price, sustainability and offering
or developing business services such as marketing and design.
5. Fair Trade Organizations backed by consumers are actively engaged in lobbying governments,
World Trade Organization (‚WTO‛), International Monetary Fund (‚IMF‛) in campaigning for changes
in rules and practice of conventional international trade.
6. Fair Trade is more than just trading: it proves that greater justice in world trade is possible. It
highlights the need for change in the rules and practice of conventional trade and shows how a
successful business can also put people first.
Fair trade is financed via the consumers in the developed world (‚Northern‛) 1. Fair trade products are sold at
a price to finance the fair trade process. It is important to stress that fair trade is not intended as a charitable
donation or a mere minimum standard to protect workers, but as a continuous improvement process. Fair
trade can thus be located somewhere between ‚development through trade and trade development‛
(Hockerts, 2005). In other words it can be considered that through selling handicrafts, the marginalized
producers are given a chance to develop their products hence increase their income and remain sustainable.
By lobbying governments, WTO, IMF on issues concerning trade barriers, promoting fair wages, fair prices
and humane working conditions, Fair Trade Organizations are aiding in the development of fair trade
standards.
1.2 Fair Trade Beginnings
The concept of fair trade had its beginning through charity organizations. In America it began with a church
based development organization Mennonite Central Committee (‚MCC‛). MCC began importing handicrafts
from developing countries in the 1940s such as embroidery from Puerto Rico, needlework from Palestinian
refugees and hand-carved Haitian woodenware. MCC saw that trade in these products was a way of
improving people’s livelihoods and began to sell the products through MCC’s church network. This operation
has grown in size since its beginnings and now operates as a fair trade organization under the name of Ten
Thousand Villages. Interestingly, though fair trade was invented in the USA it has been most successful in
Europe (Hockerts, 2005).
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In England it began through the Oxford Committee for Famine Relief (‚Oxfam)‛. During the 1950s, Oxfam was
funding development projects to help mainland Chinese refugees who had settled in Hong Kong. (Hockerts,
2005). The director of Oxfam at the time was a man named Leslie Kirkley. He came up with the idea to export
pincushions being made by the refugees in the Hong Kong refugee camps and to sell them through Oxfam’s
stores that were part of their charity fund-raising. In 1964 Oxfam formalized Kirkley’s efforts and created a
trading subsidiary called Oxfam Fair-Trade Company and began to import and market handicrafts from the
South through its extensive network of shops supported by volunteers (Oxfam, 2002). This was the first time a
European organization engaged in trade between South and North with the objective of trying to enhance the
opportunity and income of the producers involved. (Redfern and Snedker, 2002).
In other European countries similar projects were developed. In 1967 the importing organization, Fair Trade
Original, was established in the Netherlands. Then in 1969 the first ‚Third World Shop‛ opened. World Shops
or Fair Trade shops have a crucial role in the Fair Trade movement. They are the points of sales and also are
very active in developing campaigns and heightening awareness of fair trade issues. (WFTO, Kocken, M.,
2009).
During the 1970s, Non-Governmental Organizations (‚NGOs‛) and socially motivated individuals in many
countries in Asia, Africa and Latin America perceived the need for fair marketing organizations that would
provide advice, assistance and support to marginalized producers. The concept was ‚trade not aid‛ as a
method to decrease poverty around the world. Many Southern Fair Trade Organizations were established,
and links were made with the new organizations in the North. These relationships were based on partnership,
dialogue, transparency and respect. The goal was greater equity in international trade. (WFTO, Kocken, M.,
2009).
As the new millennium approached (2000) many of the original Fair Trade handicraft products began to look
tired and old fashioned to the northern market place. The practice of Fair Trade Organizations (‚FTOs‛)
followed the concept of ‚if the producers make it, we will try to sell it‛. Sales reached a plateau; agricultural
products such as bananas coffee, tea, cocoa and honey, had been added to the product range of Northern
FTOs with great success in sales (Redfern and Snedker, 2002). Fair Trade had begun through handicrafts
sales but now Northern FTOs saw the opportunity and success to grow and create impact for southern
producers through agricultural products.

Percentage of products imported to Northern FTOs in 2006
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24%

Handicrafts
Agricultural Products

76%

Source: Fairtrade Labelling Organization International (FLO), 2007
1.3 How Fair Trade Handicrafts Works
 Networks: Trade is conducted through alternative trading organizations (‚ATOs‛) or International
Marketing Organizations (IMOs). Today the term used is Fair Trade Organization (FTO). The size of
an FTO can be similar to an SME or as large as a corporation. The network consists of the World Fair
Trade Organization (WFTO) made up of representatives from regional and local FTOs that represent
the local producers. To become a member of the WFTO, an organization must be directly engaged
in fair trade practices through their trading activity. To qualify for trading membership, applicants
must already be trading and have evidence of sales (domestic, export or both), income from sales
must account for 50% or more of total income, and the organization follows the Code of Practices
established by the WFTO. An organization cannot be accepted without showing prior sales history.
World Fair Trade Organization (WFTO)
Regional Fair Trade Organizations: Africa: COFTA, Asia: AFTA, Latin America: IFTA LA
Local Fair Trade Organizations (FTO)
Local Producers: co-operatives
 WFTO Logo: Once an organization is certified by the WFTO, then the organization can display and
market the products using the WFTO logo to differentiate their brands from other handicrafts. This
also enables organizations to sell their products on the World of Good online retail site
(www.worldofgood.org).
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 Payment of a fair price: A fair price is determined in the regional or local context and has been
agreed through dialogue and participation. It provides fair pay to the producers and offers preproduction financing. Pre-financing of 50% of the total order allows producers to buy raw materials.
 Training and Development: Offering marginalized producers training and access to develop
capabilities to increase product qualities in order to enter new markets at prices that allow the
producers a sustainable livelihood. Training also focuses on producers gaining marketing know-how
to enter markets independent of fair trade.
 On the regional and local level the FTOs rarely work with individual producers. Instead they work with
co-operatives; which have been formed through individual producers, villages or NGOs. It is usually
the co-operative that decides product, capabilities, and how the pre-financing will be used.
Source: WFTO, 2009
2. Fair Trade Organizations in Thailand
In Thailand, fair trade was started mostly through Christian organization and NGOs involved with development
projects to help marginalized producers during the 1970’s and 80’s. Individual NGOs offered development
assistance by providing training and pre-financing. Today only a few companies are in the fair trade business
of marketing handcrafted products: Thai Tribal Crafts Fair Trade Co., Ltd., ThaiCraft Fair Trade Co., Ltd., Ydevelopment and Green Net are operating business as fair trade organizations.
2.1 Thai Tribal Crafts Fair Trade Co., Ltd., is the main focus of this case study and had its formal beginning in
the 1970s. It was developed by the Baptist Church to aid in the development of Northern Thailand’s Hilltribes
economic condition. Throughout its history, Thai Tribal Crafts has worked with Thai Hilltribes in partnerships to
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develop products and market them to American and European fair trade organizations. In 2002, they became
a certified member of the WFTO and use the logo to market Thai Tribal Crafts products. (www.ttcrafts.co.th)
2.2 ThaiCraft Fair Trade Co. Ltd and ThaiCraft Association are members of the WFTO and use the logo to
promote the handicraft products provided by over 70 producers groups throughout Thailand. ThaiCraft
Association begun in 1992 through taking over the ‚Hilltribe Sales‛. Hilltribe Sales was a volunteer-run monthly
sale(s) event organized by the International Church of Bangkok at the International School from 1975-1992.
The Hilltribe Sales was also the main point of sales for Thai Tribal Crafts at their start in the 1970s.
In 1992 the husband and wife team Stephen and Suwadee Salmon created ThaiCraft Association as an
independent development agency with no connection to a religious or government institution. Their goal was
to operate ThaiCraft as a non-profit association without depending on outside funding. They believed they
could generate enough income from monthly sales called ‚ThaiCraft Fair‛ to help producers supplement their
income from agriculture as well as to keep alive the diverse craft traditions found in Thailand.
During the early 1990s there was a substantial numbers of foreigners living and working in the financial and
industrial sectors in Bangkok. At this time foreign companies would send employees with their families.
Stephen and Suwadee made contact with the ex-pat community mainly through their connection with the
International School of Bangkok where their daughter was a student. Wives of foreign employees had free time
during the day to volunteer their service to assist with organizing the craft fairs as well as being the
representative at the fair. The Thai craft producers did not attend the monthly fairs, instead they would send the
products to Bangkok and the volunteers would organize the handicraft products for display. The ThaiCraft Fair
was arranged only for buyers in the domestic market.
The Asian Financial Crash of 1997 had a huge impact on how ThaiCraft Association conducted their business.
The Bangkok ex-pat community dwindled because foreign companies were sending their employees back to
their headquarters located in their own counties. ThaiCraft Association could no longer depend on volunteers
to conduct daily operations nor did they have as many people attending or buying at their monthly ThaiCraft
Fair. They saw the need to begin exporting the products, which meant changes had to occur in the daily
operations. They needed to hire full-time staff and the craft producers had to take over the work of the
volunteers in preparing for the monthly ThaiCraft Fair. The craft producers had to bring their own products to
Bangkok and they had to create their own display for their products.
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In 2001 they decided to form a new limited company, ThaiCraft Fair Trade Co., Ltd. The company would focus
only on commercial activities. Under Thailand’s tax law, an association has restrictions on trading practices;
an association cannot apply for an export license. Steve and Suwadee saw an opportunity to export the
products following the substantial devaluation of the Thai Baht caused by the Asian financial crisis. With the
new company they were able to apply and receive an export license. (www.thaicraft.org).
2.3 Y.Development Cooperation Company Limited, (YC) was set up within the YMCA in order to market local
handicraft products internationally. Export markets are encouraged only as a supplement to local markets.
Profits from exporting go into the YMCA's rural development program and shared among the producers
themselves in a way that will benefit their community. YC is not a member of WFTO however they practice fair
trade principles. The main focus of YC has been in capacity building. As a first step, the YMCA provides
vocational training to the villagers, which depends upon the request of the villagers and the natural resources
available. The YMCA encourages traditional crafts such as basket or cotton weaving. In other cases, skills
such as sewing, woodcarving or ceramics are initiated. The trainers are either YMCA staff from the Community
Development Department or villagers who have attended special handicraft training courses. A network
among Thai Fair Trade organizations and other sales outlets have been established to offer producers local
sales opportunities. YC sends their products to the monthly ThaiCraft Fair. (www.y-develop.co.th).
2.4 Green Net Green Net Cooperative is under the NGO Earth Net Foundation. It was established to help
develop organic agriculture and fair trade market access for small-scale farmers in Thailand. Green Net works
to develop capacity in these areas for other farmers’ organizations and NGOs in the region and to promote
and build awareness of organic agriculture and fair trade amongst consumers and the general public. Their
Vision Statement is: To be a leader in supporting the development of ‚The Organic Way of Life‛ and ‚Fair
Trade‛. Their specialty in handicraft is in cotton products with the majority being created for export.
(www.greennet.or.th).
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3. Fair Trade Today
Currently, Fair Trade has experienced success with agricultural products. Fairtrade Labelling Organizations
International (FLO) is a non-profit association that certifies producers and traders of agricultural products
whereas the WFTO certifies the organizations that practice Fair Trade. Fair Trade agricultural products,
attached with the FLO fair trade logo, can be bought in mainstream markets across Europe and USA.
Agricultural products are considered a commodity allowing for a standard price based on world markets. The
FLO fair trade logo label offers consumer to trust the product they are consuming was produced ethically.
Compared to handicrafts products, agricultural products have a higher re-purchase among consumers, once
the agricultural product is consumed, consumers will buy again. FTOs operate as a business. The concept is
for FTOs to be successful in order for producers to gain enough income to be sustainable or for producers to
be able to enter mainstream markets on their own. FTOs achieve their goal by offering pre-finance to
producers, business services such as exporting, product development, and marketing.

Figure 1: FLO Fair Trade Label for agricultural products
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Part Two: Thai Tribal Crafts Fair Trade Co., Ltd.
Meet Harry
How to measure success has never been a burning issue in Harry’s mind. Harry Wathittayakul, the current
Managing Director of Thai Tribal Crafts, has never had the time to dwell on the meaning of success since
graduating 10 years ago with a Bachelors degree in computer science from Payap University. After
graduation he immediately began work for a local Chiang Mai computer software company designing
programs and working 12 to 15 hour days. The work was interesting and kept him focused on the specific
goal of completing the assigned job on time and within the company’s standards and quality. After 2 years of
hard work, the software company decided to relocate to Germany; that was not an option for Harry. Harry was
born in a Northern Thailand hilltribe village, he had his family and community in Chiang Mai and he did not see
a future in relocating to Germany. As Harry began to look for new employment, he was asked to build a
website for Thai Tribal Crafts Fair Trade Co., Ltd (TTC) through his connections with his community Church.
Since his start at TTC in 2000, his objective has been to keep TTC sustainable by following the principles
developed by the WFTO.
When Harry joined Thai Tribal Crafts in 2000 as the web designer, the company had been operating for almost
three decades as a non-profit organization selling Karen and Lahu tribal handicrafts. In 2000, the board of
directors had a growing interest in obtaining International Fair Trade certification. They believed it would help
to increase the level of trust from consumers abroad and increase sales as well as bring more support from
the WFTO network. To achieve their goal of certification, Harry helped his colleague accomplish the
reorganization of the company in all business areas: accounts, product development, sales and marketing.
Their effort was rewarded, TTC obtained fair trade certification in 2002. Today Harry can think of success in
steps. He realizes that if he focuses only on the sales turnover to determine success, he will miss the big
picture of TTC’s mission.
1. To share the good news of God with the tribal people
2. To be a non-profit marketing agency of tribal handicrafts in both the domestic and overseas markets
3. To be a Fair Trade Organization by treating both producers and customers in a fair way
4. To help lift the economic level of the tribal people of Thailand
5. To practice fair trade and to show justice, so that both customers and producers are satisfied.
6. To help tribal people to be able to preserve their traditional crafts and arts
7. To encourage and promote the appropriate church activities
To achieve their mission TTC follows the principals as stated in their 2007 Annual Report:
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‚TTC is a Fair Trade Organization advocating and promoting Fair Trade to improve the livelihood of tribal
people in Northern Thailand. As a member of the WFTO we try to the best of our ability to practice and
implement the code of practice detailed below.
-Commitment to fair trade, Transparency, Ethical issues, Equal employment opportunities, Concern for the
environment, Respect for producer’s cultural identity, Education and advocacy, Improving working conditions
-Concern for people‛ Source: TCC Annual Report 2007
Background of Thai Tribal Craft
TTC’s mission has had minor changes since the founding over 30 years ago. TTC has grown and developed
along the lines of all Fair Trade Organizations throughout the world. It began with the notion of helping people
in need, the Karen and Lahu tribal people. It was during the 1960s at the time of the American/Vietnam war,
when many American military personnel were stationed in Thailand. Christian missionaries were working in
Chiang Mai with hilltribes. They were concerned with the degree of poverty they noticed among the hilltribes
and decided to market the hilltribe handicrafts to the tourist and military personnel that were visiting Chiang
Mai. The selling of hilltribe items such as basketry, hand-woven cloth, and shoulder bags was begun
informally such as by asking hotels and guest house managers to display their goods so the guests could see
and purchase or military personnel visiting church could purchase gifts to send home.
Towards the end of American involvement in the Vietnam War, the International Church in Bangkok invited the
Chiang Mai missionaries to speak about the work they were conducting with the Northern Hilltribes. The
missionaries told them about the lives and customs of the tribal people, how they farm on steep slopes in
mountain areas where the soil was not very productive and the economic needs that were necessary for them
to survive. The women who heard the story decided to organize a monthly Hilltribe Handicraft Sale in
Bangkok. Once a month the women in Bangkok would advertise their ‚Hilltribe Sales‛ at the Church and
among the many foreign people who were living in Bangkok. The missionaries in Chiang Mai would pack
boxes of crafts to send to Bangkok monthly. Each month more people attended the sale, with crafts sales
increasing monthly. As sales increased it was necessary to find more volunteers to participate in organizing
the monthly event. They were able to expand their volunteer base by contacting other foreigners not involved
with the Church to help with the monthly sales.
At this time, Thailand’s King Bhumibol Adulyadej and Queen Sirikit were also very concerned with the lives of
Thai Hilltribes and worked very hard to create Royal Projects to help the hilltribes in the Northern provinces.
The Queen was very impressed with the hand-woven and embroidered hilltribe fabrics and would have her
dressmakers create beautiful clothes from the fabrics. The Queen appeared in numerous photographs
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wearing the beautiful fabrics. Before this time, the general public feeling towards hilltribe people was
negative, with images of hilltribe being unwashed and uneducated mountain people. However, the Queen’s
beautiful clothes caught the attention of Thai society in general, which created added interest in hilltribe
fabrics. Now more Thai people were interested in purchasing hilltribe fabrics.
With sales increasing from foreigners and Thais it was acknowledged that the marketing of hilltribe handicrafts
had considerable potential. The tribal leaders and missionaries together decided to organize a hilltribe
marketing outlet and rented a small shophouse, and selected Thai Tribal Crafts (TTC) as the name. TTC wrote
a document titled, ‚Rules of Operations for Thai Tribal Crafts, the document specified that TTC would belong
jointly to the Karen Baptist Convention and Lahu Baptist Convention on a partnership basis. It stated that at
the end of each year any excess earning beyond what was needed for the operation and expansion of the
program would be donated to one or more projects for the development of hilltribe people. The Board of
Directors was composed of representatives of the Karen and Lahu Baptist Conventions, some of the founding
missionaries, and representatives from the Chiang Mai community.
Early Operations (1970s)
With the new shophouse in operation there was a need for full time employees to perform the functions of
management, accounting, buying, selling and promoting. At first members of the church volunteered to
perform the operations but soon realized they needed people who had the skills to operate the business. The
board of directors requested the Church mission board send a person to Thailand who had business
experience to manager the operations. A couple from Australia arrived to operate the daily functions.
Within a year the couple from Australia did not agree with some of the policies of TTC. They decided to split
with TTC and form their own company with some of the Karen people. They purchased a shophouse near TTC
and set up their own handicraft-marketing outlet taking the products from the Karen people. (However, the
Australian couple was not able to create sustainability and their store was closed and business ended within 5
years of opening.) The Karen people, from the Mae Sariang Karen Baptist Association, wanted to stay with
TTC. TTC checked their inventory and found that 80 percent came from Lahu and 20 percent came from
Karen. Thus, ownership of TTC was established as 80% belonging to Lahu Baptist Convention and 20%
belonging to the Mae Sariang Karen Baptist Association.
Sales at the time were increasing, making it necessary to find a larger building to conduct all operations. They
found a 3-floor building at 208 Bamrungrat Road in Chiang Mai to rent. Within a few years they were able to
purchase the building by grants they received from various Christian organizations and today are still located
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there conducting the main operations. A well-educated Lahu man named Khun Sakda Hasuwan became the
general manager and held the position until his death in 2007. Harry began his career at TTC in 2000 as the
web designer and within a year became assistant manager to Khun Sakda.
From the 1970s until the 1990s handicraft sales grew nicely for Northern Fair Trade organizations because the
products were new to European and American consumers. The trend of interior decoration had begun and
consumers were looking for different types of products to decorate their homes. The home interiors market
began as a niche in the 1970s and has developed into a significant market today across the developed world.
As the trend grew and mainstream business got more involved in the market, competition grew. The trends
became faster as commercial business started to innovate and the importance of quality and design grew.
China came out of isolationism and started to supply products to the mainstream market at very cheap prices
by replicating traditional handcrafted designs of South Asia and Africa and manufacturing using a clever mix
of mechanization and hand finishing. (Redfern and Snedker, 2002) Products from southern FTOs became
relatively more expensive as the competition became cheaper.
The New Millennium (2000) –Enter Harry
Harry began his career at TTC at the time the board of directors saw the need to introduce change based on
their low sales. Northern FTOs had begun to buy fewer handicrafts and were now focused on agricultural
goods in order to sustain the fair trade movement. The sales of agricultural products increased by 40% as
of 2006 and benefited 1.4 million farmers worldwide. Consumers worldwide spent 1.6 billion Euros on fair
trade certified products in 2006. The products with the major growth included cocoa, coffee, tea and
bananas. (FLO, 2008) Northern FTOs believed the agricultural sector was able to grow because there were
certifications for labelling the products as fair trade products while there were no certifications for handicrafts.
The certification was a marketing tool that allowed the consumer to feel good about their purchase.
Since 2001, FTOs around the world have been trying to work out how to create a certification scheme for
labelling handicrafts. FTOs worldwide had relied on product stories to sell their products. Product stories are
attached to the product and describe where the product came from and the village in which it was produced.
The story is focused on the people not the object. The labelling for agricultural products does not include a
product story only a label that contains the world ‚Fair Trade‛ along with the logo. The difficulties FTOs faced
on designing a certification scheme for handicraft products included the following issues (Salmon.S, interview,
2007):
 The handicraft products are diverse; silk, cotton, silver, wood, wax, etc.
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 Each handicraft item requires different skill levels and materials.
 It is difficult to inspect the supply chain, especially the raw materials.
 Certification agencies would have to decide on a fair wage for labor not based on government
statistics because those wages are unfair or political and does not reflect the skill, the time it took to
create the object or the reality of living wages.
Instead of trying to figure out how each handicraft item could be labeled as fair trade, WFTO decided to certify
the FTO. It was the FTO who received the label and logo. This meant it was up to the FTO to determine if the
handicraft item was fairly traded. Northern FTOs also saw the need to offer more capacity building to
Southern FTOs in order to sell their handicraft products; they began to offer members of the WFTO assistance
in product design and marketing.
Thai Tribal Crafts saw the need to obtain WFTO certification in order to increase sales. The WFTO logo is for
organizations that demonstrate a 100% commitment to Fair Trade in all their business activities. Only
monitored WFTO members are authorized to use the logo. Launched in 2004, the logo shows that an
organization follows the WFTO's Code of Practices, covering working conditions, transparency, wages, the
environment, gender equity and more. The WFTO logo is not a product mark - it is used to brand organizations
that are committed to 100% Fair Trade. It sets them apart from commercial as well as other Fair Trade
businesses, and provides a clear signal to retailers, partners, governments and donors that their core activity
is fair trade. (WFTO, 2008)
Harry as the assistant manager had to organize TTC in order to be monitored by the WFTO. He had to
reorganize the staff into teams. At the time each person was only involved in his or her own job and there was
no sharing of information among the staff. The staff consisted of only one person per a job, which created
problems such as accounting did not understand what the sales department was doing while the sales
department had no idea of budgets. The sales department acted passively and waited for orders to be
received without any strategies for increasing purchases. There was no product development department
and TTC relied on information given from buyers. When Harry started to develop a website to increase sales
the rest of the staff did not understand why he had to spend so much time and money taking photographs of
the products. The staff did not have the skills necessary to communicate with foreign buyers since most of the
staff was hired because they needed a job not based on their qualifications.
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In 2007, Harry became the Managing Director. The business needed to grow to meet the demands of
Northern FTOs. Harry had to make some difficult decisions: he had to decide if he could upgrade the current
staff to meet the needs of TTC operations; would he have to fire some members? Harry held weekly meetings
to explain to the staff the direction TTC would need to grow in order to survive. He explained they would need
to open local outlets to prepare for the future. The staff did not agree with the decision to expand branches
locally. The staff could not understand preparing for the future when what they did notice was the low sales in
2008 after they had opened up new branches. Harry tried to explain that the prices of rental area in prime
shopping areas were lower due to the recession beginning in 2007. If they could negotiate low rental prices
now then when the economy improved they would be well established with a good price for rent in the future.
Harry began to implement changes and discuss the future, the staff members at the weekly meetings were
silent, and there was no offer of suggestions from the members at the meetings. Through the office grapevine
Harry began to hear comments such as ‚The way things are going the company can not survive.‛ ‚TTC is
wasting money on new outlets with low sales.‛ Harry saw the need to bring in an outside consultant to work
with the staff on team building. He had a limited budget for training the staff and decided he would use
whatever funds he could raise to work on staff development. In 2009, he hired an outside consultant to
conduct a one-day workshop with the TTC staff (Harry did not attend). At the workshop the consultant had the
staff decide what were the strengths and weaknesses of their company. After the workshop, staff members
requested that Harry offer similar workshops in the future.
The Board of Directors
The TTC’s Board of Directors consists of representatives from the Christian Science Foundation (Baptist),
local Baptist Missionary Fellowship and Convention, and representative of producers. (See Annex 1:
Operational Structure). The Christian Service Foundation (Baptist) is responsible for electing board members.
The board of directors does not have shares in the company, they are considered trustees who ensure that
TTCs policy of social development are followed. It is Harry’s responsible to inform, prepare and distribute all
documents and issues for board meetings. The board votes on issues Harry presents, so Harry is excluded
from voting. Harry considers the board of directors as the backbone to ensuring transparency in operating the
company.
Thai Tribal Crafts Networks:
The operations of TTC depend on their networks, which can be divided into 3 areas: Producers, Buyers and
Donors.
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Producers: TTC has 3 types of producers: village tribes, finishing groups and cooperatives. Producers can be
divided into 3 groups: 1) Village producers who produce traditional items such as basketry and musical
instruments. TTC does not offer any design services. 2) Village producers who create raw materials for
production such as weave and pattern stitching. TTC informs the producer of the design, style and colors
needed by TTC 3) Finishing Groups are located in Chiang Mai, Mae Sariang and Mai Fai Luang. The finishing
groups receive instructions on design, style and color for products. The finishing group is in charge of sewing
the product and applying zippers and linings. In following the Code of Practice of WFTO (See Annex 2) TTC
pays their producers 50% of the order upfront. Harry notes that by giving the producer 50% upfront to control
their production and requesting producers to come to Chiang Mai to receive instructions and payment is
different from other social development organizations. TTC method encourages producers to be pro-active in
learning how to operate their own business. Other development organizations bring the materials to the
producers and stay in the village to train. When the development organization is finished with the training they
leave the village. The producers are on their own, they have not developed skills necessary to operate a
business.
Listed in the table below are the names, purchase amount and the number of the producers involved.
Producer Group
Thai Tribal Crafts Producers
Akha Tribe
Karen Tribe
Hmong Tribe
Lahu Tribe
Lisu Tribe
Lawa Tribe
Mien Tribe
Finishing Group

Purchase Amount

TOTAL
TTC Cooperative Partners and Other Organizations
WEAVE
Wong Wiang Handicraft
Lanna Café
Tabitha Handicraft
Ban Pong Centre

Artisan

Village

Group

$14,728.69
$23,603.83
$8,843.69
$26,446.91
$19,757.43
$3,537.83
$2,626.46
$121,755.20
$221,300.03

132
134
75
231
151
15
32
65
835

15
9
5
19
3
1
3
3
58

3
9
5
21
8
1
3
3
53

$9,089.57
$4,148.06
$420.86
$2,144.00
$4,690.51

218
90
186
93
329

3
6
17
9
18

3
6
17
12
18
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TOTAL
20,493.00
916
53
Other Organization: Raw materials, zippers, buttons, buckles etc, purchase from commercial shops
$27,105.26
TOTAL
$268,898.29
1,751
111
Source: TTC Annual Report, 2007
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Buyers: TTC depends on both domestic and overseas markets. A unique feature of being an FTO is the relationship
between FTOs throughout the world. For example TTC has a good relationship with Cooperazione Terzo Monda
(CTM). CTM is an Italian FTO comprising of 130 world cooperatives or associations that run fair trade shops called
Botteghe del Mondo, or World Shops. CTM will create and order a specific design from TTC’s producers.
Complying with the Codes of Practice, CTM will pre-finance 50% of the cost of production to TTC. In this type of
agreement TTC agrees not to sell the CTM designed product to any EU buyer for one year. But, they can sell the
CTM designed product to other countries such as USA or in their domestic market. Then, after one year they can
sell the CTM designed product to anyone. As stated in the Code of Practice the relationship between FTOs are
based on cooperation by exchanging information about products and markets, hence FTOs should avoid
duplicating or creating exclusivity in agreements.
Donors: TTC depends on donations from organizations that are members of the WFTO as a means to conduct
capacity building projects for TTC and its producers as well as open new sales outlets. The below list shows
the donations received by TTC in 2008.
SERRV International, USA : 150,000 THB
TearFund Foundation, UK: 200,000 THB
Trade Aid Importer, New Zealand: 130,000 THB
Marketing Strategies:
Thai Tribal Crafts Products, Design and Quality
TTC product line can be organized into 5 categories:
1. Bags: Cosmetic bags, eco-friendly cotton shopping bags, purses, backpacks and traditional
shoulder bags
2. Home decorations: Basketry, place mats and napkins, table clothes, tea pot covers, wall hangings,
cushion covers and blankets
3. Clothes: Shawl and scarves, shirts, skirts, pants and jackets.
4. Jewelry: Silver necklaces, earrings and bracelets.
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5. Miscellaneous: Bookmarks and book covers, notebooks, glass cases, pencil cases, letter holders,
slippers, dolls, musical instruments and Christmas decorations
To keep their products up to date and appealing, last year TTC was able to receive volunteers from France
who created new designs for their best selling products which are bags, especially the cosmetic bags. The
volunteers are supported through stipends provided by Northern FTOs such as CTM. This year TTC hired a
full-time designer from Burma to ensure continuous product development. The designers create a new design
based on the traditional hilltribe patterns and the current color trends of the season. Based on the design TTC
will decide which producer is best qualified to produce the product. They then will train the producer group in
the new design technique. The majority of TTC’s producer groups are not producing handicraft products fulltime. For the hilltribe producer the income is a source of supplement income and as method to keep their
traditional crafts from fading from their communities.
Harry is proud of the product quality. He exercises four steps to ensure high quality of TTC products: 1) quality
design, 2) producers can only purchase quality raw materials. TTC has agreements with 3 stores in Chiang
Mai that accept letter of credit from TTCs producers. TTC trust that these stores supply quality raw materials
and encourage their producers to purchase from them. 3) Quality checking in the villages by representatives
of each group. The village elects the representative. It is the representative who will go to TTC in Chiang Mai
to collect the order, receive instruction on design, style and color, and payment. If there is a problem with the
quality the representative will take responsibility 4) re-checking quality at TTC headquarters. ‚I see this as our
competitive advantage, our quality is superior to other villages’ products‛, Harry emphasized.

Pricing Policy
Based on TTC’s philosophy, pricing is a tough decision. One artisan from Ban Pa Du village expressed his
gratitude to TTC and its customers for … ‚always paying the price he asked” for his musical instruments.
Normally, TTC sells the products at cost plus 40% mark up. Then, the retailers will add 4-5 times for their
markup.
Domestic Retail Shops
Besides the original shop which is also the Headquarters at 208 Bamrungrat Road, in 2007 TTC opened a
second store in Chiang Mai located on Thae Pae Road, which is a main street for tourist to buy souvenirs and
gifts. The new store is called the Fair Trade Shop and is a joint venture between TTC and Lanna Café. Lanna
Café is a NGO focused on increasing salaries of coffee hilltribe farmers in Northern Thailand. Lanna Café is a
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certified Fair Trade Organization that sells Lanna coffee throughout the world. In 2008, TTC used donations
from donors to open a third shop in Airport Plaza Mall in the Northern Heritage section, another touch point to
both Thai and foreign tourists.
In 2008, the fourth retail outlet was opened at Mae Sot, Tak Province, close to the border of Thai-Burma. It is a
partnership with Women’s Education for Advancement and Empowerment (‚WEAVE‛), an NGO promoting
health, education, and income generation to women refugees. This outlet sells products made from TTC and
WEAVE members.
Trade shows
TTC also sends their products monthly to the ThaiCraft Fair in Bangkok. They also attend the Bangkok
International Gifts and Household Decorative Items trade fair, organized by the Department of Export
Promotion, Ministry of Commerce (‚BIG‛). At this event, TTC will have an opportunity to meet the wholesalers
and retailers including the international importers. When possible, TTC will send invitations to their buyers to
visit the TTCs booth to present the latest collections.
E-commerce
TTC has its own website for customers to view and purchase as well as being linked to Alibaba.com and
WFTO websites.
Advertisement
TTC advertises in two local tourist magazines, which are distribute for free in tourist areas around Chiang Mai
such as the airport, hotels, guesthouses and restaurants. They are also featured in Lonely Planet tour guide,
one of the most frequently used tour books by foreign tourists.
Sales Promotions
Besides the 10 percent discount offered to regular customers and big volume retail customers, seasonal sales
such as Christmas sales, is a yearly promotional event. Harry himself is another touch point of promotion. Each
year, he attends several domestic and international meetings among the WFTO members. Several workshops
are held in Chiang Mai, which provide attendees with the chance to visit producers’ villages and experience
their traditions. The workshops can appeal to the buyers, donors and volunteers.
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TTCs’ Future
Fair Trade has been developing their operations and practices for the past 60 years. The actual social
benefits of fair trade are difficult to quantify. The financial benefits from fair trade are often quite low. TTC
wishes to remain sustainable and offer their producers supplement income. As one producer stated, ‚I have
been working with TTC for more than 20 years. My children received their higher education from the income I
earned from TTC’s orders…my hope and wishes are for TTC to support its producers for a long time to come.‛
(Dee Sae, age 55, Lahu Producer). Harry is concerned that he will be able to fulfill TTC’s producer’s wishes.
Harry is faced with the challenge - he must keep incoming orders consistent as the global economy focuses
on its own crisis. Harry also has to ensure that the TTC Company along with their network is prepared for the
future.
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Annex 1TTC Sales by Country 2007-2008
Description
In Country & Domestic Sales
TTC Shop
Fair Trade Shop
Trade Fairs
In Country Orders
Total In- Country Sales:
Export Sales
USA
Canada
Europe
UK
Finland
France
French Guiana
Germany
Italy
Netherlands
Spain
Sweden
Switzerland
Denmark
Total Europe:
Australia & New Zealand
Australia
New Zealand
Total Australia & New Zealand:
Asia
Japan
Korea
Singapore
67

2007
Amount ($US)

2008
Amount ($US)

$40,441.43
$3,459.23
$18,182.72
$32,713.43
$94,796.80

$37,755.79
$22,375.76
$12,107.76
$27,704.30
$99,943.41

$95,287.76
$15,390.91

$25,310.46
$517.30

$28,742.09
$725.49
$47,330.78
$526.86
$121.31
$7,718.51
$98.29
$309.83
$4,084.66
$507.24
$90,165.06

$12,427.86
$1,147.67
$31,461.00
$512.58
$7,166.39
$430.15
$244.70
$11,143.21
$415.94
$507.12
$65,456.62

$11,388.78
$11,560.37
$22,949.15

$30,510.43
13,245.21
$43,755.64

$7,580.90
$760.09
$208.06

$9,100.97
-
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Hong Kong
Total Asia:
TOTAL SALES:

$8,549.05
$327,138.73
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$198.30
$9,299.27
$244,282.69
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Annex 2 TTC USE OF FUNDS 2007-2008
Description

2007
Amount ($US)

Purchases
Marketing and Selling Expenses
Salary and Compensation
Public Expenses
Traveling Expenses
Repair and Maintenance
Fees and Taxes
Operating Expenses
Product Development and Training
TOTAL

$268,898.29
$2,995.34
$46,068.26
$3,293.73
$11,552.82
$9,640.61
$9,648.85
$15,033.40
$1,896.46
$369,027.74

%

2008
Amount ($US)

72%
1%
12%
1%
3%
3%
3%
4%
<1%
100%

Source: TCC Annual Reports 2007 & 2008
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$183,217.70
$12,346.12
$53,288.48
$4,505.55
$8,753.45
$515.91
$3,461.12
$8,595.21
$2,344.27
$277,027.82

%

66%
4%
19%
2%
3%
0%
1%
3%
1%
100%

การประชุมผลงานวิจัยด้ านการจัดการบริหารธุรกิจ ครั ง้ ที่ 3
วันที่ 19 มีนาคม 2552 ณ โรงแรมเลอเมอริ เดียน จ.เชียงใหม่

ความสัมพันธ์ ระหว่ าง ความเป็ นผู้ประกอบการขององค์ การ สภาพแวดล้ อมทางธุรกิจและผลการดาเนินงานของ
สถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตขนาดกลางและขนาดใหญ่ ในพืน้ ที่การนิคมอุตสาหกรรม
แห่ งประเทศไทย
The Relationship between Corporate Entreprenueurship, Business Environment and Performance in Medium
and Large Size Manufacturing Corporations in the Industrial Estate Authority of Thailand
นาวาอากาศตรี ก้ องเกียรติ บูรณศรี * , อดิลล่า พงษ์ ยี่หล้ า ** และ จรัญญา ปานเจริ ญ ***
บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ นี ้มีจุดมุ่งหมาย 2 ประการดังนี ้ (1) เพื่อตรวจสอบความสอดคล้ องระหว่างรูปแบบเชิงสมมติฐานกับ
ข้ อมูลเชิงประจักษ์ และ (2) เพื่อเปรียบเทียบและพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างความเป็ นผู้ประกอบการ
ขององค์การ สภาพแวดล้ อมทางธุรกิจ และผลการดําเนินงานของสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตขนาดกลางและ
ขนาดใหญ่ในประเทศไทย ประชากรกลุ่มเป้ าหมาย คือ สถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตขนาดกลางและขนาดใหญ่
ในพืน้ ที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้ วิจัยใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัยและเก็บตัวอย่างได้
จํานวน 571 แห่ง อัตราการตอบกลับ (Response Rate) คิดเป็ นร้ อยละ 48.6 การวิเคราะห์สมการเชิงโครงสร้ างด้ วย
โปรแกรม LISREL 8.52 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า (1) โมเดลการวิเคราะห์มีความสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ (2
= 336.52, df = 244, p = 0.001, GFI = 0.96, AGFI = 0.94) แสดงว่าโมเดลความเป็ นผู้ประกอบการขององค์การของ
กลุ่มตัวอย่างมีความเหมาะพอดีกบั ข้ อมูลเชิงประจักษ์ อยู่ในเกณฑ์ดี (Byrne, 1998) (2) ปั จจัยสภาพแวดล้ อมภายนอกและ
ปั จจัยสภาพแวดล้ อมภายในส่ง อิ ทธิ พลในทางบวกต่อความเป็ นผู้ป ระกอบการขององค์ การ โดยปั จจัยสภาพแวดล้ อม
ภายในองค์การมีอทิ ธิพลต่อความเป็ นผู้ประกอบการขององค์การมากกว่าปั จจัยสภาพแวดล้ อมภายนอกองค์การและความ
เป็ นผู้ประกอบการขององค์การมีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุต่อผลการดําเนินงานด้ านการเงินและผลการดําเนิ นงานที่ไม่ใช่
ด้ านการเงิน โดยความเป็ นผู้ประกอบการขององค์การมีอิทธิพลต่อผลการดําเนินงานด้ านการเรี ยนรู้ และการพัฒนามาก
ที่สุด รองลงมาคือ ด้ านลูกค้ า ด้ านการเงิน และด้ านการจัดการภายใน ตามลําดับ (3) โมเดลที่ผ้ วู ิจัยพัฒนาขึน้ มีความ
เหมาะสมกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ มากกว่าโมเดลทางเลือกอื่นๆ ที่นํามาทดสอบ
Abstract
The objectives of this research were 1) to examine validity of the model of Corporate
Entrepreneurship, 2) to compare and develop the model of casual relationship between Corporate
Entrepreneurship, Business Environment and Performance in medium and large size manufacturing
corporations in Thailand, and 3) to test the model invariance among 4-the four fields of study. The target
population was medium and large size manufacturing firms, where samples are of different organization sizes
and industry types, located within the Industrial Estate Authority of Thailand. The questionnaire was used as a
*

นักศึกษาปริ ญญาเอก หลักสูตร บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ผู้อาํ นวยการหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
***
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รองผู้อํานวยการหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
**
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research instrument. A total of 571 completed questionnaires were returned (48.6% Response Rate).
Structural Equation Model (SEM) by LISREL was used to analyze the data. The results of this study show that:
(1) the measurement model is valid and well fitted to empirical data ( 2 = 336.52, df = 244, p = 0.001, GFI =
0.96, AGFI = 0.94). This model exhibits acceptable levels of fit suggested by Byrne (1998), (2) it was found
that external environment and internal environment had positive effects on Corporate Entrepreneurship. In this
regards, when comparing these two influencing factors, it was further found that the internal environment had
higher positive effect on the Corporate Entrepreneurship. Furthermore, the Corporate Entrepreneurship was
found to have causal relationship with organization’s performance in both financial and non-financial aspects.
The Corporate Entrepreneurship had highest effect on the Learning and Development Performance, followed
by Customer Performance, Financial Performance and Internal Process Performance respectively, and (3) the
causal model of Corporate Entrepreneurship by authors is well fitted to empirical data than the alternatives
model.
บทนา
ความเป็ นผู้ประกอบการขององค์การ (Corporate Entrepreneurship หรื อ CE) เป็ นคุณลักษณะของความ
เป็ นผู้ประกอบการ ที่เกิดขึน้ ภายในองค์การขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่ดําเนินธุรกิจมาแล้ วระยะหนึ่ง (Morris, Kuratko
and Covin, 2008 : 11) แม้ วา่ การศึกษาเกี่ยวกับ ความเป็ นผู้ประกอบการขององค์การ จะได้ รับความสนใจจากนักวิชาการ
มาประมาณ 30 ปี แล้ วแต่ นกั วิชาการหลายกลุ่มได้ บัญ ญัติศัพท์ในการเรี ยกชื่ อแนวคิดนีแ้ ตกต่างกัน ออกไป อาทิ
Internal Corporate Entrepreneurship (Schollhammer,1982) , Corporate Ventures (Ellis and Taylor,1987) ,
Venture Management (Robert and Don, 1994) , New Ventures (Roberts,1980) และ Internal Corporate Venturing
(Burgelman,1984) เป็ นต้ น อย่างไรก็ตามสามารถสรุ ปคุณลักษณะที่สําคัญของความเป็ นผู้ประกอบการขององค์การ
ออกเป็ น 4 ลักษณะได้ แก่ (1) เป็ นพฤติกรรมหรือการกระทําในภาพรวมของทังองค์
้ การ มิใช่พฤติกรรมหรื อการกระทําของ
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง อาทิ การตัดสินใจอย่างมีส่วนร่ วม (Covin and Slevin, 1991 : 7) (2) เป็ นกระบวนการหรือกิจกรรม
ในเชิงประกอบการที่เกิดขึ ้นในองค์การที่ก่อตังหรื
้ อดําเนิ นกิจการมาอย่างมัน่ คงแล้ ว (Pinchot, 1985) จากความหมายนี ้
แสดงให้ เห็นถึงความแตกต่างระหว่าง ความเป็ นผู้ประกอบการและความเป็ นผู้ประกอบการขององค์การ โดยขึ ้นอยู่กับ
สถานภาพขององค์การที่ปฏิบัติงานในขณะนัน้ (3) เป็ นการดําเนินงานที่เกี่ยวกับนวัตกรรมทางความคิด โดยการแสวงหา
แนวคิดหรื อลู่ทางใหม่ๆเพื่อพัฒนาสินค้ าหรื อบริ การและกระบวนการทํางานให้ มีประสิทธิภาพสูงขึ ้นกว่าเดิม (Antoncic
and Hisrich, 2001; Covin and Miles, 1999; Covin and Slevin, 1991) ซึง่ กระบวนการดังกล่าวนี ้จะเป็ นการเพิ่มโอกาส
ทางการแข่งขันและส่งผลต่อความอยู่รอดขององค์ การในระยะยาว (Carrier, 1996; Covin and Miles, 1999;
Zahra, 1991) (4) เป็ นการปรับเปลี่ยนองค์ประกอบขององค์การ อาทิ การก่อตังหน่
้ วยธุรกิจใหม่ การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์
การดําเนินงานขององค์การ การปรับเปลี่ยนโครงสร้ างขององค์การ (Dess et al., 1999)
ปั จจุบนั กระแสความสนใจเกี่ยวกับ ความเป็ นผู้ประกอบการขององค์การ ได้ รับความความสนใจมากขึ ้นอย่าง
ต่อเนือ่ ง แต่ยงั ไม่มขี ้ อสรุปแน่ชดั ที่อธิบายถึง องค์ประกอบของความเป็ นผู้ประกอบการขององค์การ และอิทธิพลของความ
เป็ นผู้ประกอบการขององค์การ ที่มีผลต่อการดําเนินงานขององค์การธุรกิจ (Margarietha, 2007) นอกจากนี ้งานวิจัยที่
เกี่ยวข้ องกับความเป็ นผู้ประกอบการขององค์การ ที่ได้ รับการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ ซึ่งมีเป็ นจํานวนมาก แต่ส่วน
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ใหญ่ศึกษาประชากรจาก ประเทศสหรัฐอเมริ กาและกลุ่มประเทศยุโรปตะวันตก (Antoncic and Hisrich, 2000; Dilts
and Prough, 2001; Wiklund and Shepherd, 2005; Zahra, 1993; Zahra and Covin, 1995) ซึ่งเป็ นประเทศที่พฒ
ั นา
แล้ ว ถึงแม้ ว่านักวิชาการอีกกลุ่มหนึ่งเริ่ มให้ ความสําคัญมากขึน้ ในการศึกษาประชากรในกลุ่มประเทศกําลังพัฒนาแต่มี
อัตราการเติ บโตทางเศรษฐกิจ สูง อาทิ ประเทศจีน ประเทศอิ นเดี ย ประเทศเกาหลี ใ ต้ ประเทศมาเลเชีย เป็ นต้ น
(Bhardwaj, Sushil and Momaya, 2007; Kim and McIntoch, 1997; Zhan Jun, 2006; Zhong Yang et al, 2007)
แต่เมื่อเปรียบเทียบจํานวนงานวิจยั ที่ได้ รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ พบว่า จํานวนผลงานวิจยั ที่ศกึ ษาประชากรในกลุ่ม
ประเทศกําลังพัฒนานัน้ ยังมีจํานวนน้ อยมากเมื่อเปรี ยบเทียบกับการศึกษาประชากรในประเทศที่พัฒนาแล้ ว จากสาเหตุ
ดังกล่าว จึงทําให้ ผ้ วู ิจยั ต้ องการศึกษา ความเป็ นผู้ประกอบการขององค์การ ในสถานประกอบการธุรกิจที่ดําเนินกิจการใน
ประเทศกําลังพัฒนา โดยเลือ กที่ จะศึกษาประชากรในภูมิภาคเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ เนื่องจากว่า องค์ การธุร กิจใน
ภูมิภาคนีม้ ีลักษณะ ความเป็ นผู้ป ระกอบการขององค์ การสูง โดยสังเกตุได้ จากมีความได้ เปรี ยบเชิ งการแข่งขัน อาทิ
ด้ านแรงงานที่มที กั ษะสูงแต่อตั ราค่าจ้ างตํ่ากว่าเมื่อเปรียบเทียบกับภูมิภาคอื่น นอกจากนันเศรษฐกิ
้
จของประเทศในกลุ่มนี ้
มีอตั ราเติบโตที่รวดเร็ วแสดงให้ เห็นถึงการพัฒนาด้ านประสิทธิภาพ ความชํานาญ ขององค์การธุรกิจ (Krugman, 1994)
เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของการวิจยั ในระดับลึกลงไป พบว่าองค์การธุรกิจในประเทศไทยมีความน่าสนใจ เนื่องจากว่า
ผู้วิ จัยยังไม่พบการศึกษาในประเทศไทยเกี่ ยวกับ ความเป็ นผู้ป ระกอบการขององค์ การ ที่ มีค วามสัมพัน ธ์ กับ ผลการ
ดําเนินงานโดยรวมขององค์การธุรกิจ (Piyaporn Aeimtitiwat, 2006; Titikorn Theerapatvong, 2006; ศุภวรรณ ทรง
อํานวยคุณ, 2548) นอกจากนัน้ งานวิจยั ส่วนใหญ่ในประเทศไทย ศึกษาเฉพาะคุณลักษณะทางจิตวิทยาของผู้ประกอบการ
ซึ่งมีหน่วยการวิเคราะห์ในระดับบุคคล (ภาณี อุบลศรี , 2546; สมแก้ ว รุ่งเลิศเกรี ยงไกร, 2546) มากกว่าที่จะศึกษาความ
เป็ นผู้ประกอบการในระดับองค์การ
การวิจยั นี ้มีความแตกต่างจากการศึกษาความเป็ นผู้ประกอบการขององค์การในประเทศไทยที่มีมาก่อนหน้ านี ้
เช่น การศึกษาของ ศุภวรรณ ทรงอํานวยคุณ (2548) ที่ได้ ศึกษาความเป็ นผู้ประกอบการขององค์การในมหาวิทยาลัยซึ่ง
เป็ นหน่วยงานที่ไม่แสวงหาผลกําไร แต่งานวิจยั นี ้ศึกษาในบริ บทขององค์การธุรกิจ ผู้วิจยั ได้ กาํ หนดสมมติฐานการวิจัยไว้ ว่า
“โมเดลความเป็ นผู้ประกอบการขององค์ การมีความเหมาะพอดีกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ” ผลการศึกษาครัง้ นี ้ ผู้วิจัย
คาดว่าจะได้ ข้อสรุ ป ที่น่าสนใจและเป็ นประโยชน์ กับ สถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิ ตในประเทศไทย อีกทัง้ ยัง
สามารถนําไปปรับใช้ กบั องค์การอื่นๆทังในประเทศไทยและต่
้
างประเทศได้ อกี ด้ วย
กรอบแนวคิดที่ใช้ ในการศึกษา
จากความหมายของความเป็ นผู้ป ระกอบการขององค์การ สรุ ปความได้ ว่า ความเป็ นผู้ป ระกอบการของ
องค์การ เป็ นความสามารถโดยรวมขององค์การในการใช้ ความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์แสวงหาวิธีการหรื อลู่ทางใหม่ๆ เพื่อ
พัฒนาสินค้ าหรือบริ การ กระบวนการทํางานให้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธผลสูงขึ ้นและเป็ นความร่ วมมือกันทังองค์
้ การ
ในการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบขององค์ การ อาทิ การเปลี่ยนกลยุทธ์ โครงสร้ างองค์การ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้ าง
ความได้ เปรี ยบเชิงการแข่งขันและส่งผลต่อความอยู่รอดขององค์การในระยะยาว ผู้วิจยั ได้ พัฒ นาโมเดลเชิงสาเหตุมาจาก
โมเดลของ Covin and Slevin (1991) ร่ วมกับโมเดลของนักวิชาการท่านอื่นๆ อาทิ Antoncic and Hisrich (2001) ;
Guth and Ginsberg (1990) ; Margarietha (2007) ซึ่งศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่าง ปั จจัยสภาพแวดล้ อมทาง
ธุร กิ จ ความเป็ นผู้เป็ นผู้ ประกอบการขององค์ การ และผลการดํ าเนิ น งานขององค์ การ สรุ ป ได้ ว่า โมเดลของผู้วิจั ย
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ประกอบด้ วย ความเป็ นผู้ประกอบการขององค์การ ซึ่งวัดได้ จาก ตัวบ่งชี ้ 3 ตัวคือ การสร้ างนวัตกรรม (Innovativeness)
การกล้ าเสี่ยงอย่างชาญฉลาด (Risk Taking Intelligent) และการดําเนินงานเชิงรุก (Proactiveness) โดยความเป็ น
ผู้ป ระกอบการขององค์ การ ได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลจาก สภาพแวดล้ อ มทางธุ รกิ จ แบ่ ง ออกเป็ น 2 ประเภท คื อ (1) ปั จ จัย
สภาพแวดล้ อมภายนอก (External Environment) ซึง่ วัดได้ จากตัวบ่งชี ้ 3 ตัว คือ ความเป็ นปฏิปักษ์ (Hostility) ความเป็ น
วิวิธ พัน ธ์ (Heterogeneity) และ ความเป็ นพลวัต (Dynamism) (2) ปั จจัยสภาพแวดล้ อ มภายในองค์ การ (Internal
Environment) ซึง่ วัดได้ จากตัวบ่งชี ้ 5 ตัว คือ การสนับสนุนจากองค์การ (Management Support) การกระจายอํานาจหรือ
ความเป็ นอิสระในการตัดสินใจ (Work Discretion) ระบบการให้ รางวัล ตอบแทน(Rewards System) ความพร้ อมของ
ทรัพยากร (Resources Availability) และโครงสร้ างองค์การและขอบเขตการดําเนินงาน (Organizational Boundaries)
นอกจากนัน้ ความเป็ นผู้ประกอบการขององค์ การ ยังมีความสัม พันธ์ เชิ งสาเหตุต่อผลการดําเนินงานขององค์การ แบ่ ง
ออกเป็ น 4 ด้ าน คือ (1) ผลการดําเนินงานด้ านการเงิน (Financial Performance) ซึ่งวัดได้ จากตัวบ่งชี ้ 5 ตัว คือ การ
เพิ่ม ขึน้ ของกําไรจากการดําเนิ นงาน การเพิ่ม ขึน้ ของยอดขาย อัต ราผลตอบแทนเฉลี่ย 3 ปี ต่อ ยอดขาย (ROS) อัตรา
ผลตอบแทนเฉลี่ย 3 ปี ต่อสิ นทรั พย์ร วม (ROA) และอัตราผลตอบแทนเฉลี่ ย 3 ปี ต่อ ส่วนของทุน (ROE) (2) ผลการ
ดําเนินงานด้ านลูกค้ า (Customer Performance) ซึ่งวัดได้ จากตัวบ่งชี ้ 2 ตัวคือ การเติบโตด้ านการตลาด และ ความพึง
พอใจของลูกค้ า (3) ผลการดําเนินงานด้ านกระบวนการภายใน (Internal Process Performance) ซึ่งวัดได้ จากตัวบ่งชี ้
5 ตัวคือ ความสามารถในการจัดส่งสินค้ าตรงเวลา การดําเนินงานด้ านธุรการหรื อเอกสาร ความรวดเร็ วในขัน้ ตอนการ
ดําเนินงาน การผลิตตามแผนงานที่กําหนด และการควบคุมไม่ให้ เกิดของเสีย (4) ผลการดําเนินงานด้ านการพัฒนาและ
การเรียนรู้ (Learning and Development Performance) ซึ่งวัดได้ จากตัวบ่งชี ้ 2 ตัวคือ ความพึงพอใจของพนักงาน และ
การสร้ างการเรียนรู้ขององค์การ เมือ่ นําตัวแปรทังหมดมาสรุ
้
ปเป็ นกรอบแนวคิดการวิจยั ได้ ดงั รูปที่ 1

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
วิธีการศึกษา
ขอบเขตการศึกษา
การศึกษาโมเดลความเป็ นผู้ป ระกอบการของมีข อบเขตของการศึกษา โดยแบ่งออกเป็ น 3 ด้ านคื อ
ขอบเขตด้ านประชากร ขอบเขตด้ านเนื ้อหา และขอบเขตด้ านเวลา มีรายละเอียดดังนี ้
1.
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1.1 ขอบเขตด้ านประชากร
ประชากรในการศึกษาครัง้ นี ้คือ สถานประกอบการจํานวน 1,175 แห่ง ซึ่งประกอบการธุรกิจใน
อุตสาหกรรมการผลิตที่ส่งออกสําคัญของประเทศไทย 8 อุตสาหกรรม โดยมีรายชื่อในฐานข้ อมูลบริ การออนไลน์ของการ
นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (www.ieat.go.th) สาเหตุที่ผ้ วู ิจยั เลือกประชากรดังกล่าวเนื่องมาจากเป็ นบริ ษัทตังอยู
้ ่ใน
พื ้นที่ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่มีคณ
ุ ลักษณะความเป็ นผู้ประกอบการขององค์การ อย่างชัดเจนและเป็ น
สถานประกอบการธุรกิจด้ านการผลิตที่กระจายอยู่ทวั่ พื ้นที่ของประเทศไทย ดังนันผู
้ ้ วิจัยจึงพิจารณาว่าเหมาะสมที่จะเป็ น
ตัวแทนของสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตขนาดกลางและขนาดใหญ่ในภาพรวมและสามารถใช้ เป็ นประชากรใน
การวิจยั ครัง้ นี ้ได้ โดยให้ ผ้ บู ริ หารระดับสูงเป็ นตัวแทนในการตอบแบบสอบถาม
1.2 ขอบเขตด้ านเนื ้อหา
ผู้วิจัยเน้ นศึกษาเนือ้ หาด้ าน 1. ความเป็ นผู้ประกอบการขององค์การ ตามแนวคิดของ Miller and
Friesen (1982); Morris and Kuratko (2002); Zhan Jun (2006) 2. สภาพแวดล้ อมทางธุรกิจ ได้ แก่ ปั จจัยสภาพแวดล้ อม
ภายนอกองค์การ (External Environment) ตามแนวคิดของ Covin and Slevin (1991); Lumpkin and Dess (2001);
Margarietha (2007); Miller and Friesen (1985); Zahra (1991) และปั จจัยสภาพแวดล้ อมภายในองค์การ (Internal
Environment) ตามแนวคิดของ Hornsby, Kuratko and Zahra (2002) และ 3. ผลการดําเนินงานขององค์การ โดย
ประยุกต์แนวคิดของ Kaplan and Norton (1996) ที่ประเมินผลการดําเนินงานจากตัวชีว้ ดั ด้ านการเงินและตัวชีว้ ดั ที่ไม่ใช่
ด้ านการเงิน อันได้ แก่ ด้ านลูกค้ า ด้ านกระบวนการภายใน และด้ านการเรี ยนรู้

1.3 ขอบเขตด้ านเวลา
ในส่ ว นของขอบเขตด้ านเวลา ผู้ วิ จั ย ใช้ ระยะเวลาในการเก็ บ ข้ อมู ล 3 เดื อ น คื อ ระหว่ า ง
พฤษภาคม 2552 ถึง กรกฏาคม 2552
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร
ประชากรในการศึกษาครัง้ นี ้คือ สถานประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่ตงั ้ โรงงาน
ในเขตพื ้นที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จํานวน 30 นิคมอุตสาหกรรม ซึ่งกระจายอยู่ใน 14 จังหวัดทัว่ ประเทศ
ไทย มีจํานวนรวมทังสิ
้ ้น 1,175 องค์การ (การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย., 2551)
ตัวอย่ าง
ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัยครัง้ นี ้คือ สถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่
ดําเนินธุรกิจเกีย่ วกับอุตสาหกรรมการผลิตที่ส่งออกสําคัญของประเทศไทย 8 อุตสาหกรรม ตัวอย่างดังกล่าวได้ มาโดยการ
คัดเลือกแบบหลายขันตอนและการวิ
้
จยั ครัง้ นี ้ต้ องวิเคราะห์โมเดลลิสเรล เพื่อประมาณค่าพารามิเตอร์ ด้วยวิธีไลค์ลิฮูดสูงสุ ด
(Maximum Likelihood) ดังนัน้ โมเดลการวิจัยจึงต้ องใช้ จํานวนตัวอย่างขนาดใหญ่ ผู้วิจัยจึงใช้ สตู รของ Yamane (1970
อ้ างถึงใน ธานินทร์ ศิลป์ จารุ, 2548 : 49) ที่ความคาดเคลื่อนในการสุ่มตัวอย่างเท่ากับ 3 % โดยทําการเก็บรวบรวมข้ อมูล
2.
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ในช่วงเดือน พฤษภาคม – กรกฏาคม 2552 ทําให้ ได้ รับแบบสอบถามที่สมบูรณ์นํามาวิเคราะห์จํานวน 571 ฉบับ โดยเป็ น
องค์การขนาดใหญ่ 362 แห่ง และขนาดกลาง 209 แห่ง
วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิจัยครัง้ นี ้ รวบรวมข้ อมูลจาก ตัวแทนผู้บริหารระดับสูง (Top Management Level) เป็ นผู้ให้ ข้อมูล
ระดับองค์การ โดยใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการรวบรวมข้ อมูลจากสองช่องทาง คือ ทางไปรษณีย์ (Mailing) และ
อินเตอร์ เน็ต (Internet) (http://business.questions9.com/)
3.

ผลการศึกษา
การนําเสนอในหัวข้ อนี ้ ผู้วิจัยได้ แบ่งเนือ้ หาการนําเสนอออกเป็ น 2 ส่วน คือ ส่วนแรก ผลการวิเคราะห์เพื่อ
ตรวจสอบความสอดคล้ อ งของโมเดลการวิ จั ยกับ ข้ อ มูล เชิ ง ประจั ก ษ์ และส่ วนที่ ส อง ผลการเปรี ย บเที ยบโมเดลที่
ผู้วิจยั พัฒนาขึ ้นกับโมเดลทางเลือกอื่นๆ มีรายละเอียดดังนี ้

1. ผลการวิเคราะห์ เพื่อตรวจสอบความสอดคล้ องของโมเดลการวิจัยกับข้ อมูลเชิงประจักษ์
ผลทดสอบความสอดคล้ องของโมเดลเชิ งสาเหตุความเป็ นผู้ป ระกอบการขององค์ การตามโมเดลที่
กําหนดกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า โมเดลความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุความเป็ นผู้ประกอบการขององค์การที่สอดคล้ องกับ
ข้ อมูลเชิงประจักษ์ และมีค่านํ ้าหนักองค์ประกอบดังแสดงรายละเอียดใน รูปที่ 2 ตารางที่ 1
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รูปที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความตรงของโมเดลเชิงสาเหตุความเป็ นผู้ประกอบการขององค์การ
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขนาดอิทธิ พลโมเดลเชิงสาเหตุความเป็ นผูป้ ระกอบการของ
ค่ าสถิ
องค์
การติ
ไค-สแควร์ = 336.52 , df = 244 , p = 0.00 , GFI = 0.96 , AGFI = 0.94 ,RMR = 0.034 , RMSEA = 0.025 , X 2 / df = 1.38 , CN = 533.88
ขนาดของอิทธิพลจากตัวแปรสาเหตุไปตัวแปรผล
ตัวแปรผล
CE
FIN
CUSTOMER
INTPRO
DEVOL
ตัวแปรสาเหตุ
DE
IE
TE
DE
IE
TE
DE
IE
TE
DE
IE
TE
DE
IE
TE
EXTERN
0.12
0.12
0.05 0.05
0.07 0.07
0.07 0.07
0.08 0.08
INTERN
0.40
0.40
0.17 0.17
0.23 0.23
0.15 0.15
0.25 0.25
CE
0.26 0.17 0.43 0.43 0.13 0.56 0.22 0.15 0.37 0.62
0.62
CUSTOMER
0.30
0.30
INTPRO
0.11 0.11 0.36
0.36
DEVOL
0.03 0.03
0.09 0.09 0.24
0.24
2
อัตราความสามารถในการใช้ ตวั แปรแฝงอธิบายการผันแปรของตัวชีว้ ดั ( R )
CE
FIN
CUSTOMER
INTPRO
DEVOL
R Square
0.40
0.32
0.36
0.28
0.23
เมทริกซ์ สหสัมพันธ์ ระหว่ างตัวแปรแฝง
CE
FIN
CUSTOMER
INTPRO
DEVOL
EXTERN
INTERN
CE
1.0
FIN
0.48
1.0
CUSTOMER
0.54
0.51
1.0
INTPRO
0.42
0.29
0.47
1.0
DEVOL
0.48
0.26
0.34
0.48
1.0
EXTERN
0.30
0.14
0.16
0.13
0.14
1.0
INTERN
0.61
0.29
0.33
0.26
0.29
0.21
1.0
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จากรู ป ที่ 2 แสดงให้ เห็น ผลการวิเคราะห์ โมเดลความเป็ นผู้ป ระกอบการขององค์ การ พบว่า
โมเดลการวิจยั มีความสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจากค่าไค-สแควร์ ซึ่งมีค่าเท่ากับ 336.52 ที่
ค่าองศาอิสระเท่ากับ 244 ค่าความน่าจะเป็ น (p) = 0.00 ค่าดัชนีวดั ความกลมกลืน(GFI) เท่ากับ 0.96 ค่าดัชนี
วัดความกลมกลืนที่ปรับแก้ แล้ ว (AGFI) เท่ากับ 0.94 ค่าดัชนีรากของค่าเฉลี่ยกําลังสองของส่วนเหลือ (RMR)
เท่ากับ 0.034 ค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยความคาดเคลื่อนกําลังสอง (RMSEA) เท่ากับ 0.025 และค่าไค-สแควร์
สัมพัทธ์ ( X 2 / df ) เท่ากับ 1.38 จากข้ อมูลข้ างต้ นจะเห็นได้ ว่า ค่า GFI และ AGFI มีค่าเข้ าใกล้ 1 ค่า RMR
และ RMSEA มีค่าเข้ าใกล้ ศนู ย์ และค่าค่าไค-สแควร์ สมั พัทธ์มีค่าน้ อยกว่า 2 แสดงว่าโมเดลตามที่กาํ หนดมีความ
สอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์
เมื่อพิจารณาผลการประมาณค่าอิท ธิ พลของตัวแปรแฝงในโมเดลความเป็ นผู้ประกอบการของ
องค์การ
ดัง ตารางที่ 1 พบว่า ความเป็ นผู้ประกอบการขององค์การได้ รับอิทธิพลจากสภาพแวดล้ อมทาง
ธุรกิจซึ่งประกอบด้ วย ปั จจัยสภาพแวดล้ อมภายนอกองค์ การ (EXTERN) และปั จจัยสภาพแวดล้ อมภายใน
องค์การ (INTERN) โดย ความเป็ นผู้ประกอบการขององค์ การได้ รับอิทธิพลจากปั จจัยสภาพแวดล้ อมภายใน
องค์การมากกว่าปั จจัยสภาพแวดล้ อมภายนอกองค์การ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีขนาด
อิทธิพลรวมเท่ากับ 0.40 และ 0.12 ตามลําดับ และ ความเป็ นผู้ประกอบการขององค์การมีอิทธิพลต่อผลการ
ดําเนินงานทัง้ 4 ด้ าน ได้ แก่ ผลการดําเนินงานด้ านการเงิน ผลการดําเนินงานด้ านลูกค้ า ผลการดําเนินงานด้ าน
กระบวนการภายใน และผลการดําเนินงานด้ านการเรี ยนรู้และการพัฒนา อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
โดยมีค่าอิทธิพลรวมเท่ากับ 0.43 0.56 0.37 และ 0.62 ตามลําดับ
2. ผลการเปรี ยบเทียบโมเดลที่ผ้ ูวจิ ัยพัฒนาขึน้ กับโมเดลทางเลือกอื่นๆ
ผู้วิจยั จะทําการทดสอบโมเดลทางเลือก (Alternatives Model) ตามคําแนะนําของ Mueller
(1996) เพื่อเปรียบเทียบกับโมเดลที่กําหนดว่าจะมีโมเดลทางเลือกอื่นที่ดีกว่าโมเดลที่กําหนดหรือไม่ซึ่งวิธีการนี ้
สอดคล้ องกับ
เสรี ชัดแช้ ม (2547 : 24) ที่ได้ เสนอไว้ ว่า ในทางปฏิบตั ินักวิจัยอาจจะต้ องศึกษาโมเดล
องค์ประกอบหลายโมเดลทีแ่ ตกต่างกันไปตามหลักฐานที่นํามาสนับสนุน ดังนันในการวิ
้
จยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ตรวจสอบ
ว่าถ้ าพัฒนาโมเดลในรู ปแบบอื่นๆ (Alternatives Model) นอกเหนือ จากโมเดลที่ผ้ ูวิจัยกําหนดแล้ วนํามา
เปรี ยบเทียบกันเพื่อหาคําตอบว่า โมเดลใดที่มีความสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ มากที่สุดโดยใช้ ดัชนีการ
ตรวจสอบความถูกต้ องไขว้ ที่คาดหวังหรื อ Expected Cross-Validation Index (ECVI) และ ดัชนี Akaike’s
Information Criterion (AIC) ซึง่ เป็ นค่าสถิติที่ใช้ เปรี ยบเทียบโมเดล
ในการศึกษาครัง้ นี ้ผู้วิจัยได้ กําหนดให้
มีโมเดลเพื่อใช้ เปรี ยบเทียบกับโมเดลของผู้วิจัย โดยเรียกว่า โมเดลแข่งขัน (Competitive Model) หรื อโมเดล
ทางเลือก (Alternative Model) จํานวน 2 โมเดล ได้ แก่
โมเดลทางเลือกแบบที่ 1 คือ โมเดลที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยสภาพแวดล้ อมภายนอก
องค์การ และปั จจัยสภาพแวดล้ อมภายในองค์การมีความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุโดยตรงต่อผลการดําเนินงานของ
องค์การทัง้ 4 ด้ านแต่โมเดลนี ้จะไม่นําตัวแปรความเป็ นผู้ประกอบการขององค์การเข้ ามาศึกษา
โมเดลทางเลือกแบบที่ 2 คือ โมเดลที่แสดงความสัมพันธ์ ระหว่างปั จจัยสภาพแวดล้ อมภายนอก
องค์การ และปั จจัยสภาพแวดล้ อมภายในองค์การมีความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุโดยตรงต่อความเป็ นผู้ประกอบการ
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ขององค์การ และมีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุต่อผลการดําเนินงานขององค์การทัง้ 4 ด้ าน นอกจากนันแล้
้ วความ
เป็ นผู้ประกอบการขององค์การยังมีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุต่อผลการดําเนินงานทัง้ 4 ด้ านขององค์การ
ผลการวิเคราะห์ โมเดลทางเลือกทัง้ สอง แสดงไว้ ในภาพที่ 3 และ 4 ตามลําดับ ซึ่งมีผลการ
เปรี ยบเทียบดังนี ้
โมเดลทางเลือกแบบที่ 1 เป็ นการพัฒนาโมเดลเพื่อตรวจสอบว่า ความเป็ นผู้ประกอบการของ
องค์การเป็ นตัวแปรส่งผ่าน (Mediator Variable) หรื อไม่ โดยผู้วิจัยตัดตัวแปรความเป็ นผู้ประกอบการของ
องค์การ ออกจากโมเดลแล้ วเพิ่มเส้ นความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุระหว่างปั จจัยสภาพแวดล้ อมภายนอกองค์การกับ
ผลการดําเนินงานทัง้ สี่ด้าน และเพิ่มเส้ นความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุระหว่างปั จจัยสภาพแวดล้ อมภายในองค์การ
กับผลการดําเนินงานทังสี
้ ่ด้านขององค์การเมื่อวิเคราะห์ค วามสอดคล้ องของโมเดลกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า
โมเดลทางเลือ กแบบที่ 1 ไม่ส อดคล้ องกับ ข้ อมูลเชิ งประจักษ์ ที่ระดับ นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดย
พิจารณาจาก ค่าไค-สแควร์ (Chi-Square) ซึ่งมีค่าเท่ากับ 399.41 ที่องศาอิสระ (df) เท่ากับ 188 ค่าไค-สแควร์
สัมพัทธ์ ( X 2 / df ) เท่ากับ 2.12 ค่าความน่าจะเป็ น (p) เท่ากับ 0.00 ดัชชีวดั ระดับความกลมกลืน (GFI)
เท่ากับ 0.84 ดัชนีวดั ระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้ แล้ ว (AGFI) เท่ากับ 0.82 ดัชนีรากของค่าเฉลี่ยกําลังสองของ
ส่วนเหลือ (RMR) เท่ากับ .044 และค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยความคาดเคลื่อนกําลังสอง (RMSEA) เท่ากับ
0.073 ดัชนี Expected Cross-Validation Index (ECVI) เท่ากับ 0.87 (ECVI for Saturated model = 0.83,
ECVI for Independence model = 10.44) ดัชนี AIC เท่ากับ 529.41 (Saturated AIC = 506.00,
Independence AIC = 6366.75) ดังแสดงในภาพที่ 3
โมเดลทางเลือกแบบที่ 2 เป็ นการพัฒนาโมเดลความเป็ นผู้ประกอบการขององค์การโดยผู้วิจัย
เพิ่มเส้ นทางความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุระหว่างปั จจัยสภาพแวดล้ อมภายนอกองค์การกับผลการดําเนินงานทัง้ สี่
ด้ าน และเพิ่มเส้ นความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างปั จจัยสภาพแวดล้ อมภายในองค์การกับผลการดําเนินงานทังสี
้ ่
ด้ านขององค์การเมือ่ วิเคราะห์ความสอดคล้ องของโมเดลกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า โมเดลทางเลือกแบบที่ 2 มี
ความสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจากค่าไค-สแควร์ (Chi-Square) ซึ่งมีค่าเท่ากับ 478.93 ที่
องศาอิสระ (df) เท่ากับ 250 ค่าไค-สแควร์ สมั พัทธ์ ( X 2 / df ) เท่ากับ 1.91 ค่าความน่าจะเป็ น (p) เท่ากับ 0.00
ดัชชีวดั ระดับความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 0.94 ดัชนีวดั ระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้ แล้ ว (AGFI) เท่ากับ 0.92
ดัชนีรากของค่าเฉลี่ยกําลังสองของส่วนเหลือ (RMR) เท่ากับ 0.034 และค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยความคาด
เคลื่อนกําลังสอง (RMSEA) เท่ากับ 0.039 ดัชนี Expected Cross-Validation Index (ECVI) เท่ากับ 1.03
(ECVI for Saturated model = 1.07, ECVI for Independence model = 11.77) และดัชนี AIC เท่ากับ 628.73
(Saturated AIC = 650.00, Independence AIC = 7314.58) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (ภาพที่
4) แต่อ ย่างไรก็ต ามเมื่ อพิ จารณาค่ านํ า้ หนักองค์ ป ระกอบพบว่า ไม่ส อดคล้ องกับ ทฤษฎี จากการทบทวน
วรรณกรรมที่ผ่านมา อาทิ ค่านํา้ หนักองค์ประกอบปั จจัยสภาพแวดล้ อมภายในองค์การที่มีความสัมพั นธ์ เชิ ง
สาเหตุกับผลการดําเนินงานทุกด้ านมีค่าเป็ นลบทังหมดซึ
้
่ง มีความหมายว่า เมื่อ องค์ การมีการสนับสนุนของ
องค์ การ มี ค วามเป็ นอิ ส ระในการดํ าเนิ น งาน มี ค วามพร้ อมของทรั พ ยากร มีร ะบบการให้ เงิ น รางวัลและมี
โครงสร้ างและขอบเขตการดําเนินงานที่ดีหรื อมากขึ ้นจะส่งผลให้ ผลการดําเนินงานขององค์การลดลงเป็ นต้ น
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โมเดลความเป็ นผู้ประกอบการขององค์ การที่ผ้ ูวิจัยได้ กําหนดไว้ และได้ นําเสนอดัช นีตรวจสอบ
ความสอดคล้ องของโมเดลในหัวข้ อที่ผ่านมาแล้ วนัน้ (ดูภาพที่ 2) พบว่า ค่าไค-สแควร์ มีค่าเท่ากับ 336.52 ที่ค่า
องศาอิสระเท่ากับ 244 ค่าความน่าจะเป็ น (p) = 0.00 ค่าดัชนีวดั ความกลมกลืน(GFI) เท่ากับ 0.96 ค่าดัชนีวดั
ความกลมกลืนที่ปรับแก้ แล้ ว (AGFI) เท่ากับ 0.94 ค่าดัชนีรากของค่าเฉลี่ยกําลังสองของส่วนเหลือ (RMR)
เท่ากับ 0.034 ค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยความคาดเคลื่อนกําลังสอง (RMSEA) เท่ากับ 0.025 และค่าไค-สแควร์
สัมพัทธ์ ( X 2 / df ) เท่ากับ 1.3 ดัชนี Expected Cross-Validation Index (ECVI) เท่ากับ 0.94 (ECVI for
Saturated model = 1.07, ECVI for Independence model = 11.77) และดัชนี AIC เท่ากับ 498.52
(Saturated AIC = 650.00, Independence AIC = 7179.21) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ผลการเปรียบเทียบโมเดลที่ดีที่สดุ โดยมีเกณฑ์คือ ค่าดัชนี Expected Cross-Validation Index
(ECVI) และ ดัชนี AIC ต้ องมีค่าตํ่าที่สดุ (Joreskog and Sorbom, 1993) จากผลการวิเคราะห์ พบว่า โมเดล
ความเป็ นผู้ประกอบการขององค์การที่ผ้ วู ิจัยพัฒนาขึ ้นมีค่า ดัชนี ECVI และ ดัชนี AIC ตํ่าที่สดุ เมื่อเปรียบเทียบ
กับโมเดลทางเลือกทังสองแบบ
้
ดังนันจึ
้ งสรุปในขันต้
้ นได้ ว่า โมเดลความเป็ นผู้ประกอบการขององค์การที่ผ้ วู ิจัย
ได้ พฒ
ั นาขึ ้นมีความสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ มากกว่าโมเดลทางเลือกทังสองแบบ
้
นอกจากนันผู
้ ้ วิจัยยัง
ได้ ใช้ ค่าสถิติไค-สแควร์ สอดแทรก (Nested Chi-Square) หรื อการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าสถิติไคสแควร์ ซึ่งใช้ สําหรับ เปรี ยบเทียบโมเดลคู่แข่งในการศึกษาครัง้ นีค้ ือ การเปรี ยบเทียบระหว่าง โมเดลทางเลือก
แบบที่ 2 กับโมเดลความเป็ นผู้ประกอบการขององค์การที่พัฒนาขึน้ ว่าแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัยทางสถิติที่
ระดับ 0.01 หรื อไม่ ดังแสดงผลการเปรี ยบเทียบในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การเปรี ยบเทียบค่าสถิติ ไค-สแควร์ สอดแทรกที่ใช้ เปรียบเทียบโมเดล
df
Sig.
X2
X 2 df

GFI

AGFI

RMSEA

โมเดลทางเลือกแบบที่ 2

478.73

250

0.94

0.92

0.039

โมเดลของผู้วจิ ัย

336.52

244

0.96

0.94

0.025

142.26

6

P<.00**

ค่าไค-สแควร์ สอดแทรก (Nested Chi-square) = 142.26 **
จากตารางที่ 2 เมื่ อเปรี ยบเที ยบแบบจํ าลองโมเดลทางเลื อ กแบบที่ 2 กับ โมเดลความเป็ น
ผู้ประกอบการขององค์การที่ผ้ วู ิจัยพัฒนาขึน้ จะได้ ค่าไค-สแควร์ สอดแทรกเท่ากับ 142.26 และผลต่างของอัตรา
ความเป็ นอิสระเท่ากับ 6 ผลที่ได้ สรุปได้ วา่ โมเดลความเป็ นผู้ประกอบการขององค์การที่ผ้ วู ิจัยได้ กําหนดขึ ้นมี
ความแตกต่างจากโมเดลทางเลือก แบบที่ 2 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และจากดัชนีวดั ความ
สอดคล้ องของโมเดลแสดงให้ เห็นว่า โมเดลความเป็ นผู้ประกอบการขององค์ การที่ผ้ วู ิจัยได้ กําหนดขึน้ มีค วาม
สอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ มากกว่าโมเดลทางเลือก แบบที่ 2
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ภาพที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความตรงของโมเดลทางเลือกที่ 1

ภาพที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความตรงของโมเดลทางเลือกที่ 2
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การอภิปรายผลการศึกษา
การศึกษาโมเดลความเป็ นผู้ประกอบการขององค์การ กรณีศึกษาสถานประกอบการอุตสาหกรรม
การผลิตขนาดกลางและขนาดใหญ่ในประเทศไทย อธิปรายผลได้ ดงั นี ้
(1) ปั จจัยสภาพแวดล้ อมภายในองค์การมีความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุในทิศทางเดียวกับความเป็ น
ผู้ประกอบการขององค์การ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 แสดงว่า เมื่อสถานประกอบการอุตสาหกรรม
การผลิ ตมีปั จ จัย สภาพแวดล้ อมภายในองค์ การสูงจะส่ ง ผลให้ มีคุณ ลักษณะความเป็ นผู้ป ระกอบการของ
องค์การในระดับที่สูงขึน้ ด้ วย จากข้ อสรุปดังกล่าว พิจารณาได้ ว่า ถ้ าองค์การมีก ารสนับสนุนอย่างต่อเนื่องแก่
พนักงาน อาทิ สนับสนุนเงินทุนในการวิจยั พัฒนา จัดหาวัสดุอปุ กรณ์สิ่งอํานวยความสะดวก รวมทังเปิ
้ ดโอกาส
ให้ พนักงานทํางานได้ อย่างอิสระมากขึ ้นซึ่งพนักงานสามารถเสนอแนวคิดในการพัฒนาได้ อย่างเสรี มีระบบการ
ให้ รางวัลตอบแทนในรูปแบบที่เหมาะสม และการเลื่อนตําแหน่งมีความยุติธรรมแล้ ว ย่อมส่งผลให้ ผ้ บู ริ หารและ
พนักงานมีความกระตือรื อล้ นในการแสวงหาโอกาส จนกลายเป็ นผู้ริเริ่มพัฒนาสินค้ าและบริ การใหม่ก่อนคู่แข่ง
เสมอและให้ ความสําคัญกับการใช้ วิธีคิดแบบใหม่ในการสร้ างสรรค์สินค้ าและบริการ ซึง่ สอดคล้ องกับผลการวิจยั
ของ Antoncic and Hisrich (2000) และผลการวิจัยของ Hornsby และคณะ (2002)
ที่พบว่า ปั จจัย
สภาพแวดล้ อมภายในองค์การมีความสัมพันธ์ทางเดียวกับความเป็ นผู้ประกอบการขององค์การ
(2) ปั จจัยสภาพแวดล้ อมภายนอกองค์การมีความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุในทางเดียวกับความเป็ น
ผู้ประกอบการขององค์การ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 แสดงว่า เมื่อมีผลกระทบจากสภาพแวดล้ อม
ภายนอกองค์ ก ารในระดั บ สู ง ขึ น้ จะส่ ง ผลให้ สถานประกอบการอุ ต สาหกรรมมี คุ ณ ลั ก ษณะความเป็ น
ผู้ประกอบการขององค์การสูงขึ ้นด้ วย จากข้ อสรุปดังกล่าว แสดงให้ เห็นว่า เมื่อเกิดอุปสรรคจากสภาพแวดล้ อม
ภายนอกองค์ การ อาทิ การแข่ง ขันภายในอุตสาหกรรมมีระดับสูงขึน้ เกิดสงครามราคา เกิดการขาดแคลน
ทรัพยากรที่สํ าคัญ ในการผลิต พฤติกรรมผู้บริ โภคมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว ความต้ องการของลูกค้ ามี
หลากหลายแตกต่างกัน อาจจะทําให้ สถานประกอบการอุตสาหกรรมต้ องปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินงานใหม่ อาทิ
การส่งเสริมการสร้ างสรรค์นวัตกรรมทังนวั
้ ตกรรมการผลิต การบริ การ หรือนวัตกรรมด้ านกระบวนการ ให้ สงู ขึ ้น
รวมถึงอาจต้ องปรับระบบการทํางานให้ มีลกั ษณะเชิงรุก โดยการเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ความสามารถแก่พนักงาน
นอกจากนันปั
้ จจัยสภาพแวดล้ อมภายนอกองค์การที่สงู ขึ ้นนันอาจจะทํ
้
าให้ ผ้ บู ริหารองค์การให้ ความสําคัญกับ
การประเมินความเสี่ยง และหาแนวทางใหม่ๆมาใช้ ภายในองค์การซึ่งสอดคล้ องกับ ผลการวิจัยของ Antoncic
(2007:318) ที่ศกึ ษาพบว่า ความเป็ นปฏิปักษ์ (Hostility) เป็ นตัวบ่งชี ้ที่สําคัญของปั จจัยสภาพแวดล้ อมภายนอก
องค์การจะมีความสัมพันธ์ ระดับสูงในทิศทางเดียวกับความเป็ นผู้ประกอบการขององค์การ อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ร ะดับ 0.05 และสอคคล้ องกับ การศึกษาของ Covin and Slevin (1991) ที่ได้ สรุ ป ไว้ ว่า สาเหตุที่
สภาพแวดล้ อมภายนอกที่มีลักษณะความเป็ นปฏิปั กษ์ (Hostility) และความเป็ นวิวิธภัณฑ์ (Heterogeity) มี
ความสัมพันธ์ ในทางบวกกับความเป็ นผู้ประกอบการขององค์การ เนื่องจากองค์การธุรกิจโดยทัว่ ไปมักจะมองว่า
ปั จจัยสภาพแวดล้ อมภายนอกองค์การ หรือสถานการณ์การแข่งขันเป็ นอุปสรรคของการดําเนินธุรกิจ ด้ วยเหตุนี ้
เมื่อองค์ การธุรกิจรับรู้สถานการณ์การแข่งขันหรื ออุป สรรคมากเท่าใด ก็จ ะยิ่งปรั บปรุ งพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ
กระบวนการดําเนินงานเพื่อให้ สามารถรับมือกับสถานการณ์การแข่งขันหรืออุปสรรคได้ มากขึ ้นเท่านัน้
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(3) ความเป็ นผู้ป ระกอบการขององค์ การมีค วามสัมพันธ์ เชิ งสาเหตุในทางเดียวกับ ผลการ
ดําเนินงานด้ านการเงิน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 แสดงว่า เมื่อสถานประกอบการอุตสาหกรรมมี
การสร้ างสรรค์นวัตกรรม ผู้บริ หารมีการกล้ าเผชิญความเสี่ยงอย่างชาญฉลาด และมีการดําเนินงานในลักษณะ
เชิงรุ กแล้ วจะทําให้ สถานประกอบการอุตสาหกรรมมีผลการดําเนินงานด้ านการเงินในระดับที่สูงขึน้ ทังนี
้ อ้ าจ
เนื่องมาจาก เมื่อองค์การธุรกิจให้ ความสําคัญกับการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี แสวงหาแนวทางเพิ่มพูนความรู้
ทักษะให้ แก่พนักงาน หรื อกลุ่มผู้บริหารกล้ าที่จะเสี่ยงโดยการนําแนวทางการปฏิบตั ิงานใหม่ๆมาใช้ ในการพัฒนา
ผลิ ตภัณ ฑ์ ใหม่ให้ มากกว่าคู่แข่งขันแล้ วอาจจะทําให้ สามารถผลิตสิ น ค้ าใหม่ให้ แก่องค์ การ แล้ วจะนํามาซึ่ง
ยอดขายสินค้ าที่มากขึน้ และจากการนําเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ อาจจะทําให้ ต้นทุนของการผลิตสินค้ าลดลง
นํามาซึ่งกําไรจากผลการดําเนินงานที่มากขึ ้น สอดคล้ องกับ Antoncic and Hisrich (2000) ที่ศึกษาและพบว่า
องค์การธุรกิจในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศสโลเวียเนียที่มีลกั ษณะความเป็ นผู้ประกอบการขององค์การ
สูงแล้ วจะมีความสามารถในการทํากําไรสูงด้ วย
(4) ความเป็ นผู้ป ระกอบการขององค์ การมีค วามสัมพันธ์ เชิ งสาเหตุในทางเดียวกับ ผลการ
ดําเนินงานด้ านลูกค้ า อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 แสดงว่า เมื่อสถานประกอบการอุตสาหกรรมมีการ
สร้ างสรรค์นวัตกรรม ผู้บริ หารมีการกล้ าเผชิญความเสี่ยงอย่างชาญฉลาด และมีการดําเนินงานในลักษณะเชิงรุก
แล้ วจะทําให้ มีผลการดําเนินงานด้ านลูกค้ าสูงขึ ้น ทังนี
้ ้อาจเนื่องมาจาก เมื่อองค์การธุรกิจให้ ความสําคัญกับการ
วิจยั และพัฒนาเทคโนโลยี แสวงหาแนวทางเพิ่มพูนความรู้ทกั ษะให้ แก่พนักงาน หรือกลุ่มผู้บริ หารมีความกล้ าที่
จะเสี่ยงโดยการนําแนวทาง
การปฏิบตั ิงานใหม่ๆมาใช้ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ มากกว่าคู่แข่งขัน
แล้ วอาจจะทําให้ สามารถผลิตสินค้ าใหม่ที่ตรงกับความต้ องการของลูกค้ า จากผลวิจัยดังกล่าวจะนํามาซึ่งความ
พึงพอใจของลูกค้ าและมีการเติบโตในส่วนการตลาดในระดับที่สงู ขึ ้น โดยสังเกตได้ จาก มีจํานวนลูกค้ ารายใหม่
เพิ่มมากขึน้ ลูกค้ ารายเก่ามียงั คงสั่งซื ้อสินค้ าอย่างต่อ เนื่อง และเมื่อมีการพัฒนากระบวนการดําเนินงานทุก
ขันตอนแล้
้
วตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้ แล้ วข้ อร้ องเรี ยนต่างๆจากลูกค้ าย่อมลดลงด้ วย ซึ่งสอดคล้ อง
กับ Johanna and Cristina (2004) ที่ได้ ศึกษาและพบว่า ความเป็ นผู้ประกอบการขององค์การ มีอิทธิพล
ทางบวกต่อความพึงพอใจของลูกค้ า เช่นกัน
(5) ความเป็ นผู้ป ระกอบการขององค์ การมีค วามสัมพันธ์ เชิ งสาเหตุในทางเดียวกั บ ผลการ
ดําเนินงานด้ านกระบวนการภายใน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 แสดงว่า เมื่อสถานประกอบการ
อุต สาหกรรมมี การสร้ างสรรค์ น วัตกรรม ผู้ บริ ห ารมี การกล้ าเผชิ ญ ความเสี่ ย งอย่ างชาญฉลาด และมี การ
ดําเนินงานในลักษณะเชิงรุกแล้ วจะทําให้ มีผลการดําเนินงานด้ านกระบวนการภายในในระดับที่สงู ขึ ้น ทังนี
้ ้อาจ
เนื่องมาจาก เมื่อองค์การธุรกิจให้ ความสําคัญกับการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี แสวงหาแนวทางเพิ่มพูนความรู้
ทักษะให้ แก่พนักงาน หรื อกลุ่มผู้บ ริ หารกล้ าที่จะเสี่ ยงโดยการนําแนวทางการปฏิบัติงานใหม่ๆ มาใช้ ในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ มากกว่าคู่แข่งขันแล้ ว อาจจะทําให้ กระบวนการในการผลิตสินค้ ามีประสิทธิภาพที่สูงขึ ้น
อาทิ กระบวนการผลิตเกิดความผิดพลาดลดลง ผลิตสินค้ าได้ ตรงตามแผนงานที่กําหนด การจัดส่งสินค้ าได้ ตรง
เวลามากขึ ้น ผลการวิจัยดังกล่าวความสอดคล้ องกับ Svante and Jaana (2006) ที่ศึกษาพบว่า พนักงานและ
ผู้บริ หารระดับกลางในสถานประกอบการที่มีคุณลักษณะความเป็ นผู้ประกอบการสูงจะสามารถปรับ เปลี่ยน
กระบวนการดําเนินงานให้ ดีขึ ้นได้ และสอดคล้ องกับงานวิจัยของ Bhardwaj และคณะ (2007) ที่พบว่า ความ
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เป็ นผู้ประกอบการขององค์การมีความสัมพันธ์ ทางบวกกับผลการดําเนินงานด้ านกระบวนการภายในอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ
(6) ความเป็ นผู้ป ระกอบการขององค์ การมีค วามสัมพันธ์ เชิ งสาเหตุในทางเดียวกับ ผลการ
ดํ าเนิ นงานด้ านการเรี ยนรู้ และการพัฒ นา อย่ า งมี นัย สํ าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.01 แสดงว่า เมื่ อ สถาน
ประกอบการอุตสาหกรรมมีการสร้ างสรรค์นวัตกรรม ผู้บริ หารมีการกล้ าเผชิญความเสี่ยงอย่างชาญฉลาดและมี
การดําเนินงานในลักษณะเชิงรุกแล้ วจะทําให้ มีผลการดําเนินงานด้ านการเรี ยนรู้และการพัฒนาระดับที่สูงขึน้
ทังนี
้ ้อาจเนื่องมาจาก สถานประกอบการอุตสาหกรรมที่มีลักษณะความเป็ นผู้ประกอบการขององค์การสูงจะให้
ความสําคัญกับพนักงานมากโดยถือว่า พนักงานเป็ นสินทรัพย์อนั มีค่าขององค์การ ผู้บริ หารระดับสูงในองค์การ
ให้ ความสําคัญต่อการพัฒนากระบวนการทํางานของพนักงานอย่างต่อเนื่องและสร้ างสภาพแวดล้ อมเพื่อกระตุ้น
ให้ พนักงานสร้ างสรรค์นวัตกรรม ซึง่ ลักษณะการดําเนินงานตามที่กล่าวมา อาจทําให้ พนักงานมีความพึงพอใจใน
การทํางานมากขึน้ ได้ และองค์การที่มีลักษณะดําเนินงานเชิงรุ กจะมีระดับการเรี ยนรู้สูง เนื่องจากสามารถนํา
ข้ อมูลเกี่ยวกับ ลูกค้ า ผู้มีส่วนได้ เสีย และตัวแทนจําหน่ายมาใช้ ประโยชน์กบั องค์การมากขึ ้น ซึ่งผลการศึกษานี ้
สอดคล้ องกับ Johanna and Cristina (2004) ที่ได้ ศึกษาและพบว่า ความเป็ นผู้ประกอบการขององค์การมี
อิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจของพนักงาน อีกทังยั
้ งสอดคล้ องกับ แนวคิดของ Zahra และคณะ (1999)
ที่ว่า พฤติกรรมเชิงประกอบการขององค์การจะทําให้ เกิดการเรี ยนรู้ขององค์การ จากผลอภิปรายในข้ อนี ้แสดงให้
เห็นว่า ในปั จจุบนั องค์การธุรกิจจะต้ องพัฒนาทุนทางปั ญญา อาทิ ความรู้ของพนักงานเพื่อสร้ างและรักษาไว้ ซึ่ง
ความได้ เปรี ยบเชิงการแข่งขันและเพิ่มผลการดําเนินงานขององค์การ (Marr and Spender, 2004)
ข้ อเสนอแนะ
การนําเสนอในส่วนนี ้ ผู้วิจัยแบ่งเป็ น 2 ส่วนคือ ส่วนแรก เป็ นการนําเสนอข้ อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
และส่วนที่สอง เป็ นการนําเสนอข้ อเสนอแนะในการทําวิจยั ครัง้ ต่อไป ตามรายละเอียดดังนี ้
1. ข้ อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
จากการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจยั พบว่า สภาพแวดล้ อมทางธุรกิจมีความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุ
ในทางเดียวกับความเป็ นผู้ประกอบการขององค์การ และความเป็ นผู้ประกอบการขององค์การมีความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุในทางเดียวกับผลการดําเนินงานขององค์การ ผลจากผลการวิจัยนี ้สามารถนํามาเสนอแนะเพื่อการนําไป
ประยุกต์ใช้ ดงั นี ้
1.1 เพื่อให้ ผลการดําเนินงานขององค์การธุรกิจดียิ่งขึ ้น องค์การควรให้ ความสําคัญต่อการนํา
คุณลักษณะความเป็ นผู้ป ระกอบการขององค์การมาใช้ ให้ เกิดประโยชน์ โดยผู้บริ หารสถานประกอบการควร
สนับ สนุนกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ องค์ การมีลักษณะดําเนินงานเชิ งรุ ก อาทิ การให้ การสนับ สนุนแนวทางเพื่ อ
เพิ่มพูนทักษะ ความรู้ แก่พนักงาน การให้ ความสําคัญต่อการพัฒนาสินค้ า/บริ การใหม่ๆ ก่อนคู่แข่ง รวมถึงควรมี
การลงทุนด้ านเทคโนโลยี
1.2 จากผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยสภาพแวดล้ อมภายในองค์การมีผลอย่างมากต่อความ
เป็ นผู้ประกอบการขององค์การ ดังนันผู
้ ้ บริ หารควรให้ ความสําคัญต่อปั จจัยสภาพแวดล้ อมภายในองค์การ โดย
ผู้บริหารควรให้ การสนับสนุนให้ องค์การมีความสามารถในการสร้ างสรรค์นวัตกรรมได้ แก่ การสนับสนุนเงินทุนใน
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การวิจัยพัฒ นา เป็ นต้ น การปฏิบัติต่อมาคือ ผู้บริ หารควรให้ ความเป็ นอิสระในการดําเนินงานแก่พนักงานซึ่ง
หมายถึง ผู้บริหารต้ องมอบความไว้ วางใจแก่พนักงานในการทํางานโดยมีการกระจายอํานาจการตัดสินใจมาก
ยิ่งขึน้ (Decentralize) อีกทัง้ ควรลดระดับสายการบังคับ บัญชาให้ สนั ้ ลง เพื่อให้ การปฏิบัติบางกระบวนการมี
ความรวดเร็ วและทันต่อการเปลี่ ยนแปลงได้ มากยิ่งขึน้ การปฏิบัติต่อมาคือ องค์การธุรกิจควรมีระบบการให้
รางวัลตอบแทนที่สามารถจูงใจพนักงานได้ มากยิ่งขึ ้น อาทิ ในการพิจารณาเลื่อนตําแหน่งหรือการปรับเงินเดือน
ควรพิจารณาจากผลงานโดยตรงของพนักงานเพื่อสร้ างแรงจูงใจในการทํางานต่อไป การปฏิบตั ิประการต่อมาคือ
องค์การธุรกิจควรจัดสรรค์ทรัพยากรต่างๆ ให้ เพียงพอต่อการปฏิบตั ิงาน และการปฏิบัติต่อมาคือ ควรพิจารณา
ปรับปรุงโครงสร้ างองค์การให้ มคี วามยึดหยุ่นเพื่อเอื ้อให้ ระบบการดําเนินงานมีความคล่องตัวยิ่งขึ ้น
1.3 จากผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยสภาพแวดล้ อมภายนอกองค์การมีอิทธิพลต่อความเป็ น
ผู้ ประกอบการขององค์ ก าร ดั ง นั น้ องค์ ก ารธุ ร กิ จ ควรมี แ ผนดํ า เนิ น งานที่ ชั ด เจนเพื่ อ ใช้ ประโยชน์ จ าก
สภาพแวดล้ อ มภายนอกที่ เ ปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว หรื อ ควรกระตุ้ นให้ พ นัก งานมี ก ารปรั บ ตัว ให้ ทัน ต่ อ
สภาพแวดล้ อมภายนอกองค์การนัน้ และองค์ การธุรกิจควรฝึ กทบทวนให้ มีความเข้ มแข็ง รักงานท้ าทาย เพื่ อ
รับมือกับอุปสรรคที่เกิดขึ ้น ตลอดจนสามารถตอบสนองความต้ องการที่หลากหลายของลูกค้ าได้
2. ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั ง้ ต่ อไป
จากผลการศึกษาในครัง้ นี ้ สามารถนํามาเป็ นแนวทางในการทําวิจยั ครัง้ ต่อไปดังนี ้
2.1 การวิจยั ครัง้ ต่อไปควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเกีย่ วกับปั จจัยสภาพแวดล้ อมภายในองค์การ
ที่ส่งผลต่อความเป็ นผู้ประกอบการขององค์การในประเทศกําลังพัฒนา โดยการใช้ การวิจัยเชิงคุณภาพ อาทิ การ
สนทนากลุ่ม (Focus Group) การสัม ภาษณ์ เชิ ง ลึก (In-Depth Interview) เป็ นต้ น เพื่อ ให้ ได้ ปั จ จัย
สภาพแวดล้ อมภายในองค์การที่มีอิทธิพลต่อการดําเนินงานที่แท้ จริ งขององค์การธุรกิจในประเทศกําลังพัฒนา
อย่างเช่น ประเทศไทย เป็ นต้ น
2.2 ในการวิจัยครัง้ ต่อไป ควรศึกษาอิทธิ พลย้ อนกลับตามแนวคิดของ Covin and Slevin
(1991) โดยศึกษาอิทธิพลย้ อนกลับจากผลการดําเนินงานทัง้ 4 ด้ านมายังความเป็ นผู้ประกอบการขององค์การ
และควรศึกษาเพิ่มเติมจากแนวคิดของ Margarietha (2007) ที่พบว่า ปั จจัยสภาพแวดล้ อมภายนอกองค์การ
ส่งผลกระทบต่อปั จจัยสภาพแวดล้ อมภายในองค์ การ ด้ วยเช่นกัน นอกจากนัน้ ผู้วิจัยเห็น ว่าควรมีการศึกษา
เปรี ยบเทียบโมเดลความเป็ นผู้ประกอบการขององค์การระหว่างองค์การธุรกิจกับสถานประกอบการธุรกิจในการ
กํากับ ดูแ ลของภาครั ฐ หรื อเปรี ยบเทียบระหว่างองค์ การธุรกิจในอุตสาหกรรมการผลิ ตกับองค์ การธุรกิจใน
อุตสาหกรรมบริการ ชึง่ ถ้ าศึกษาตามข้ อแนะนําดังกล่าวแล้ วจะทําให้ องค์ความรู้เกี่ยวกับความเป็ นผู้ประกอบการ
ขององค์การเพิ่มพูนยิง่ ขึ ้น ดังนันผู
้ ้ วจิ ยั จึงขอเสนอ กรอบแนวคิด สําหรับการวิจยั ครัง้ ต่อไปดังภาพที่ 5
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รูปที่ 5 โมเดลเสนอแนะสําหรับการศึกษาครัง้ ต่อไป
2.3 การวิจัยครัง้ นี ้เป็ นการศึกษาในช่วงที่เกิดวิกฤตการณ์ด้านเศรษฐกิจ ดังนันการวิ
้
จัยครัง้
ต่อไปควรทําการศึกษาในช่วงเศรษฐกิจขาขึ ้นหรื อควรทําการศึกษาระยะยาว (Longitudinal) โดยใช้ โมเดลในการ
วิจยั ครัง้ นี ้ตรวจสอบความสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ต่อไป
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การฟื ้ นฟูและพัฒนาธุรกิจผ้ าทอพืน้ เมืองของกลุ่มทอผ้ าพืน้ เมืองบ้ านฝายมูล
ต.ป่ าคา อ.ท่ าวังผา จ.น่ าน อย่ างมีส่วนร่ วม
Recovering and Enhancement in Local Hand-Woven Textile Enterprises with Community
Participation : Case Study of Local Hand-Woven Textile Community in Ban Fai Moon, Tambon
PaKa, Tha Wang Pa District, Nan Province
สุพิชญา จารุเนตร และ ชลธิรศน์ สุนทรานนท์ 
บทคัดย่ อ
การศึกษาครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์ หลักคือ เพื่อหาแนวทางในการฟื ้นฟู และพัฒนาธุรกิจผ้ าทอพืน้ เมือง
อย่างมีส่วนร่ วม รวมทังแนวทางในการแก้
้
ไขปั ญหา และพัฒนากระบวนการบริ หารจัดการ การตลาด การผลิต
และการเงินการบัญชีของกลุ่มทอผ้ าพื ้นเมืองบ้ านฝายมูล ต.ป่ าคา อ. ท่าวังผา จ.น่าน คณะผู้วิจัยเก็บรวบรวม
ข้ อมูลจากประธานกลุ่มฯ สมาชิกของกลุ่ม และประชาชน โดยการสัมภาษณ์ และการประชุมกลุ่มระดมความ
คิดเห็น ผลการวิจยั พบว่า ด้ านการบริ หารจัดการ กลุ่มฯ ไม่มีการบริ หารจัดการที่ทนั สมัยและเหมาะสม ขาด
การมีส่วนร่วมของสมาชิกหรื อองค์กรที่สนับสนุนการดําเนินงาน ด้ านการผลิต ประสบปั ญหาราคาของวัตถุดิบมี
การปรับตัวสูงขึ ้น ด้ านการตลาด ไม่มีบรรจุภณ
ั ฑ์ที่เหมาะสมและสวยงาม รวมทังการโฆษณาประชาสั
้
มพันธ์
ด้ านการเงินและบัญชี ไม่มีระบบบัญชีที่มีมาตรฐาน
นอกจากนี ้ยังพบว่ากลุ่มฯ ไม่มีความต้ องการการฟื น้ ฟูการดําเนินกิจกรรมของกลุ่มฯ อันเนื่องจากการ
ประสบอุทกภัย เพราะได้ รับการจัดสรรเงินจาก อบต. เพื่อฟื น้ ฟูสถานที่ที่ได้ รับความเสียหายแล้ ว และในส่วนของ
อุปกรณ์และกี่ทอผ้ านัน้ ผู้ชายในหมู่บ้านส่วนใหญ่สามารถซ่อมแซมเองได้ อย่างไรก็ตามคณะผู้วิจัยจึงได้ จัด
อบรมให้ กับ สมาชิ กกลุ่ม ฯ ในหัว ข้ อ ‚โครงการเติมพลัง ปั ญญาพัฒ นาธุรกิจ ผ้ าทอพื น้ เมืองสู่อนาคต‛ ซึ่ง
ประกอบด้ วย ความรู้ เกี่ยวกับ การวางแผนการผลิตและวิเคราะห์แนวโน้ มความต้ องการของตลาด ความรู้
เกี่ยวกับการออกแบบตราสินค้ าและบรรจุภณ
ั ฑ์ ความรู้ เกี่ยวกับการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ความรู้เกี่ยวกับการ
จัดทําบัญชี ที่ถกู ต้ อง ได้ แก่การจัดทํางบดุล งบกําไรขาดทุน และการบันทึกรายรับ รายจ่ ายที่ถูกต้ องแก่กลุ่ม
ตลอดจนให้ ความรู้ เกี่ยวกับการเขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐในเรื่ องของเงินทุนสนับสนุน
ต่อไป เพื่อให้ การพัฒนาและการเรี ยนรู้เป็ นไปอย่างต่อเนื่อง ผู้วิจัยได้ เสนอแนวแนะทาง ให้ กบั กลุ่ม ตลอดจน
ให้ หน่วยงานที่เกีย่ วข้ องมีส่วนช่วยในการพัฒนากลุ่มดังต่อไปนี ้
ด้ านการบริ หารจัดการ กลุ่มฯ ควรมีการวางแผนการบริ หารจัดการอย่างมีส่วนร่วม มีการนําการจัดการ
เชิงกลยุทธ์ มาใช้ ในการวางแผน และวางกลยุทธ์ในการดําเนินงานของกลุ่มฯ ให้ ความสําคัญกับคนรุ่นใหม่ ให้
ความรู้กบั สมาชิกอย่างต่อเนื่อง และสร้ างจิตสํานึก ในการรวมกลุ่มให้ เป็ นองค์กรในชุมชนด้ านการผลิต กลุ่มฯ
ควรมีการวางแผนการผลิตเพื่อสร้ างอํานาจการต่อรองกับผู้ขายวัตถุดิบ ควรมีการพัฒนาอุปกรณ์/เครื่องมือใน




อาจารย์สาขาวิชาการตลาด คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ ท-เชียงใหม่
อาจารย์สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ ท-เชียงใหม่
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การผลิตโดยอาศัยการผสมผสานระหว่างภูมิปัญญาเดิมและนวัต กรรมใหม่ๆ และควรพัฒนาฝี มือแรงงานและ
การให้ ความสําคัญกับคุณภาพสินค้ าอย่างต่อเนื่อง
ด้ านการตลาด กลุ่มฯ ควรให้ ความสําคัญกับการสร้ างตราสินค้ าเพื่อเป็ นเอกลักษณ์ของตนเอง ควรมี
การเปิ ดหน้ า ร้ านในจั ง หวั ด /สถานที่ ท่ อ งเที่ ย ว ควรพั ฒ นารู ป แบบผลิ ต ภัณ ฑ์ แ ละลวดลายให้ ทัน ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงของตลาด ควรจัดทําบรรจุภณ
ั ฑ์ที่มีตราสินค้ า/ที่อยู่ของกลุ่ม และสร้ างเครื อข่ายกับกลุ่มที่ทําการ
ผลิตสินค้ าใกล้ เคียงกัน ซึง่ จะทําให้ เกิดอํานาจต่อรองที่สงู ขึ ้น
ด้ านการเงินและการบัญชี กลุ่มฯ ควรมีการทําความเข้ าใจกับวิธีการคิดต้ นทุนการผลิตที่ถกู ต้ อง และ
อาจมีการจัดตังกองทุ
้
นสวัสดิการสําหรับสมาชิกกลุ่มฯ โดยการระดมทุนจากสมาชิก และควรมีระบบบัญชีที่มี
มาตรฐาน
ส่วนแนวทางการพัฒนาโดยให้ ชมุ ชนมีส่วนร่ วม สามารถสรุปได้ วา่ ควรสร้ างค่านิยมให้ กบั เยาวชน และ
ดํารงไว้ ซงึ่ วัฒนธรรมการทอผ้ าพื ้นเมือง ควรสร้ างกิจกรรมระหว่างกลุ่มฯ กับชุมชน หรือการเปิ ดสอนการทอผ้ า
ให้ กบั วัยรุ่น หรื อผู้ทสี่ นใจ
Abstract
The purpose of this research is to find the path for the people in Baan Fai Moon Tambon Pa
Ka Tha Wang Pa District Nan Province to participate in recovering and developing local hand-woven
textile for business by coaching them to recognize and solve problem which occur while establishing
management, marketing, production, and financial and accounting process. Searching the best
way, the researcher interviewed and brainstormed with fifteen group leaders and fifteen group
members so-called the group in order to setting a manuscript for others in the same industry. The
problems that the researcher found are: Management- lack of suitable and modern management
and participation from members or supporting institutes. Production- rising of raw material costs.
Marketing- lack of suitable and attractive packages and lack of promotions. Financial and
Accounting- lack of a good accounting system.
Furthermore, the research shows that the group does not want to rebuild the business from
the flood even though they have received the money from the government while most men can fix
some tools and weaving machines by themselves. However, the researchers gave seminars in
‚Gaining wisdom and developing local hand-woven textile business for the future project‛ including
production planning and demand forecasting, brand designing and packaging, productivity, account
keeping such as balance sheet, income statement, expenses and benefits booking, and project
writing to receive funds from the government.
For the continuous enhancement and learning, the researchers comments that the group
should:
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Management- Develop participating management planning, strategic management,
strategic process management, empowering teenager, continuously knowledge providing for
members, and creating a group culture.
Production - Have a production plan in order to create force for dealing with suppliers,
develop tools and machines by combining old wisdom and new technology, promote skills, and
regularly concern quality of the products.
Marketing - Have its own brand, display shops in town and attractive places, new products
and style for changing demand, complete packages with brand and address, and a net work with
groups in the same industry.
Financial and Accounting - Understand in cost calculating, establish community welfare
fund for the members, and create standard accounting system.
Finally, the best way to get people to participate in are building norm in youth in order to
remaining the local weaving culture, creating activities between the group and community, or
teaching weaving for teenagers and others.
บทนา
การทอผ้ านับเป็ นอาชีพหัตถกรรมที่มีความสําคัญอย่างหนึ่งของชุมชนในประเทศไทย  ซึ่งการทอผ้ า
มีการพัฒนากระบวนการผลิต และคุณภาพให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของผู้บริโภคหรื อผู้ใช้ อยู่ตลอดเวลา
นับตังแต่
้ อดีตมาจนถึงปั จจุบนั สําหรับประเทศไทยนัน้ ผ้ าทอพื ้นเมือง นับว่าเป็ นหัตถกรรมพื ้นบ้ านที่สืบทอดกัน
มานาน ซึ่งแต่ละภูมิภาคหรื อพืน้ ที่จะมีเอกลักษณ์ หรื อลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกัน มีทงผ้
ั ้ าไหมและผ้ าฝ้ายที่มี
i
ลวดลายต่างๆ สวยงามแตกต่างกันไปตาม ศิลปวัฒนธรรมของแต่ละชนเผ่า ซึ่งมีกรรมวิธีการผลิตและการใช้
ลวดลาย ตลอดจนสีสันต่างๆ บนเนือ้ ผ้ าตามอิทธิ พลที่ได้ รับมาจากบรรพบุรุษ ขนบธรรมเนียม ความเชื่อ และ
วัฒนธรรมในการดํารงชีวิต ตลอดจนค่านิยมในสังคมที่สืบทอดกันมา 
จังหวัดน่านเป็ นจังหวัดหนึง่ ในภาคเหนือตอนบน ที่มีการก่อตังกลุ
้ ่มต่างๆ ในการผลิตสินค้ าหนึง่ ตําบล

หนึง่ ผลิตภัณฑ์ ปั จจุบนั มีสินค้ าจํานวน 420 รายการ ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นสินค้ าประเภท ผ้ าทอพืน้ เมืองต่างๆ เช่น
ผ้ าทอลายนํ ้าไหล ผลิตภัณฑ์จากหวาย และสินค้ าเบ็ดเตล็ดอื่นๆ
กลุ่มทอผ้ าพื ้นเมืองบ้ านฝายมูล ต.ป่ าคา อ.ท่าวังผา จ. น่าน ได้ รวมกลุ่มขึ ้นในปี พ.ศ. 2541 เพื่อเพิ่ม
รายได้ ให้ แก่ประชาชนในชุมชน และได้ มีการจัดตังคณะกรรมการกลุ
้
่มทอผ้ าเพื่อดําเนินการทางการผลิต และจัด


ทรงศักดิ์ ปรางควัฒนากุล และแพทริ เซีย ชีสแมน แน่นหนา. 2533. ผ้ าโบราณแห่ งนครเชียงใหม่ . กรุงเทพฯ :
ทบวงมหาวิทยาลัย. 5.


พระครูปลัดสมชาย ธีรปั ญโญ. 2544. ประวัตไิ ทยพวนบ้ านฝายมูล. กรุงเทพ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 1



ไทยตําบลดอทคอม, 2549 “ ตาบลป่ าคา” [ระบบออนไลน์] แหล่งที่มา
http://www.thaitambon.com/tambon/ttambon.asp?ID=550602 (15 มีนาคม 2549)
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จําหน่ายมากขึ ้น โดยมีการผลิตและจําหน่ายผ้ าทอพื ้นเมืองประกอบไปด้ วย ผ้ าฝ้าย ผ้ าฝ้ายสีพื ้น ผ้ าทอลายนํ ้า
ไหล ผ้ าไหม ซิ่นม่านไทยพวน ซิ่นคําเคิบ เป็ นต้ น การดําเนินงานของกลุ่มทอผ้ าพื ้นเมืองในปั จจุบนั ประสบ
ปั ญหาในด้ านการตลาด ความไม่พร้ อมในการผลิตที่มีประสิทธิภาพ (ต้ นทุนสูง) ต้ องการพัฒนาฝี มือ และเพิ่ม
ปริ มาณการผลิต รวมทังการขาดแคลนเงิ
้
นทุนหมุนเวียน ซึง่ ทางกลุ่มทอผ้ าพื ้นเมืองมีความต้ องการบุคลากรด้ าน
การตลาด และต้ องการให้ มีหน่วยงานเข้ ามาสนับสนุน การดําเนินงานของกลุ่ม เพื่อเสริ มสร้ างความเข้ มแข็ง
และศักยภาพของกลุ่มให้ สามารถดําเนินงานได้ อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2549 ที่ผ่าน
มา เกิดสถานการณ์ นํา้ ท่วมอย่างหนัก โดยเฉพาะพืน้ ที่ภาคเหนือ ที่จังหวัดน่าน นํา้ ป่ าได้ ไหลทะลักเข้ าท่วม
บ้ านเรือนประชาชนในหลายอําเภอค่อนข้ างวิกฤตหนัก อาทิ อําเภอเมือง ท่าวังผา ทุ่งช้ าง บ่อเกลือ เชียงกลาง
และ กิ่งอําเภอภูเพียง โดยที่ อ.ท่าวังผา ได้ รับผลกระทบหนักที่สดุ มีฝนตกต่อเนื่องตลอดทังคื
้ น ปริ มาณนํ ้าได้
ไหลเข้ าท่วมบ้ านเรื อนราษฎรอย่างรวดเร็ว ระดับนํ ้าสูงถึง 9.30 เมตร ส่งผลให้ พื ้นที่ล่มุ และพืน้ ที่ริมฝั่ ง 2 ตําบล
รวม 6 หมู่บ้าน คือ ตําบลป่ าคาและตําบลศรี ภูมิ บ้ านเรื อนกว่า 3,000 หลังคาเรื อน จมอยู่ใต้ ระดับนํา้ สูงถึง 3
เมตร ซึง่ ถือว่าหนักที่สดุ ในรอบ 50 ปี  ดังนัน้ ทางคณะผู้วิจัยมีจึงความสนใจที่ จะเข้ าไปศึกษาแนวทางในการ
ฟื น้ ฟูและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ การตลาด กระบวนการผลิต และการเงินการบัญชี รวมถึงแนวทาง
พัฒนา การแก้ ไขปั ญหา และการมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่มทอผ้ าพื ้นเมือง ที่อยู่ในพื ้นที่ศึกษา เพื่อหาแนวทาง
เสริ มสร้ างความมีศกั ยภาพของและความเข้ มแข็งของกลุ่มทอผ้ าให้ ยงั่ ยืนได้ ต่อไป
ในการศึกษาการฟื ้น ฟูและพัฒนาธุรกิจผ้ าทอพืน้ เมืองของกลุ่มทอผ้ าพืน้ เมือ งบ้ านฝายมูล ต.ป่ าคา
อ.ท่าวังผา จ.น่าน อย่างมีส่วนร่ วมนัน้ ผู้วิจยั ได้ กําหนดคําถามหลักในการวิจัย คือ กลุ่มทอผ้ าพื ้นเมืองบ้ านฝาย
มูล จะมีแนวทางในการฟื น้ ฟูและพัฒนาธุรกิจผ้ าทอพื ้นเมืองของกลุ่มฯ อย่างมีส่วนร่ วมได้ อย่างไร
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาแนวทางในการฟื น้ ฟูและพัฒนาผ้ าทอพื ้นเมืองของกลุ่มทอผ้ าโดยมีสมาชิกกลุ่ม ทอผ้ า
พื ้นเมือง บ้ านฝายมูล ต. ป่ าคา อ. ท่าวังผา จ. น่าน เข้ ามามีส่วนร่วม
2. เพื่อศึกษาแนวทางในการแก้ ไขปั ญหา ในการผลิตผ้ าทอพื ้นเมืองของกลุ่มทอผ้ าพื ้นเมืองบ้ านฝายมูล
ต.ป่ าคา อ. ท่าวังผา จ. น่าน
3. เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนากระบวนการบริ หารจัดการ การตลาด กระบวนการผลิต ฝี มือ
แรงงานและการเงินการบัญชีของกลุ่มทอผ้ าพื ้นเมืองบ้ านฝายมูล ต. ป่ าคา อ. ท่าวังผา จ. น่าน



รัฐสภาไทย, 2549 “ อุทกภัยภาคเหนือ” [ระบบออนไลน์] แหล่งที่มา
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‡

กรอบแนวความคิดในการวิจัย

- ข้ อมูลพื ้นฐานของกลุ่มในชุมชนที่เป็ น
พื ้นที่การศึกษา
- การดําเนินงานในปั จจุบนั
- ปั ญหา/อุปสรรค

การมีส่วนร่วมในการฟื น้ ฟูและพัฒนาผ้ า
ทอพื ้นเมืองอย่างมีส่วนร่วม
 กําหนดแนวทางในการแก้ ไข
ปั ญหา
 กําหนดแนวทางในการพัฒนาใน
ด้ านต่างๆ
ผ
- พัฒนากระบวนการบริ หาร
จัดการ
- พัฒนาการตลาด
- พัฒนากระบวนการผลิต
- พัฒนาฝี มือแรงงาน
- พัฒนาการบริ หารและ
จัดทํารายงานทางการเงิน
และการทําบัญชี
 กําหนดแนวทางในการ
พัฒนาการมีส่วนร่ วม

เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ใน
ด้ านต่างๆ
 ด้ านกระบวนการ
บริ หารจัดการ
 ด้ านการตลาด
 ด้ านกระบวนการผลิต
ด้ านพัฒนาการบริ หาร
และจัดทํารายงาน
ทางการเงินและการทํา
บัญชี


ภาพที่ 1-1 กรอบแนวคิดการวิจัยโครงการ
วิธีการศึกษา
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แนวทางในการฟื น้ ฟู
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ผ้ าพื ้นเมืองอย่างมี
ส่วนร่ วมและมี
ประสิทธิภาพ
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ขอบเขตการศึกษา
ขอบเขตพื ้นที่ศกึ ษา หมู่บ้านบ้ านฝายมูล ต.ป่ าคา อ. ท่าวังผา จ.น่าน ขอบเขตประชากร ได้ แก่ผ้ นู ํา
กลุ่มทอผ้ าพืน้ เมืองบ้ านฝายมูล ประชาชนในหมู่บ้านบ้ านฝายมูล และสมาชิกของกลุ่มทอผ้ าพื ้นเมืองบ้ านฝาย
มูล
ขัน้ ตอนการศึกษา
การวิจยั ในครัง้ นี ้ เป็ นการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม (Participatory action Research: PAR)
คือจะมุ่งเน้ นบทบาทสําคัญอยู่ที่สมาชิกกลุ่ม ทังผู
้ ้ วิจัยและผู้ร่วมกระบวนการวิจยั เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ สมาชิก
กลุ่ม ร่ ว มคิ ด ปั ญหาและหาแนวทางแก้ ไ ขที่ เหมาะสม โดยการวิจัยในลักษณะนี ม้ ุ่ง เน้ น ให้ ส มาชิ กกลุ่ม เกิ ด
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน หาทางออกในการแก้ ปัญหาร่ วมกัน ตลอดจนร่ วมกันในการตรวจสอบการดําเนินงาน
และในการวิจัยครัง้ นี ้ได้ ใช้ การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Qualitative
Research)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์ ซึ่งพัฒนามาจากแนวคิดทฤษฎีในการบริ หารธุรกิจ โดย
ทําการเก็บรวบรวมข้ อมูลโดยใช้ การสัมภาษณ์จาก ประชากรที่เป็ นผู้นําและสมาชิกกลุ่มทอผ้ าบ้ านฝายมูล และ
ผู้นําชุมชน นอกจากนี ้ยังสัมภาษณ์ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นสมาชิกในชุมชน โดย
การสุ่มตัวอย่าง (Random Sampling) โดยไม่ใช้ หลักความน่าจะเป็ น (Non - probability Sampling) ใช้ วิธี
สุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ที่เป็ นการเก็บข้ อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ผ้ วู ิจัยเห็นว่าจะได้ ข้อมูลที่เป็ น
ประโยชน์ต่องานวิจยั และทําการวิเคราะห์ข้อมูลโดยพรรณนาวิเคราะห์
วิธีการเก็บรวมรวบข้ อมูล
รายละเอียดของการเก็บรวบรวมข้ อมูลมีความแตกต่างกันในรายละเอียดดังนี ้
ประชากรที่เป็ นผู้นําและสมาชิก กลุ่ม ทอผ้ าบ้ านฝายมูล ผู้วิจัยดําเนิน การสัมภาษณ์ ใ นเรื่ อง การ
ดําเนินงานของกลุ่มในปั จจุบนั และหลังจากประสบอุทกภัย ประกอบด้ วย การตลาด การผลิต การเงิน การ
บัญชี การจัดการ การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ เป็ นต้ น ปั ญหาที่ประสบจากการดําเนินงานในภาวะปกติ และ
เมื่อประสบอุทกภัย ผลกระทบที่ได้ รับจากอุทกภัย การได้ รับความช่วยเหลือจากรัฐบาล และแนวทางในการ
ฟื น้ ฟู และพัฒนากลุ่มทอผ้ าพื ้นเมืองบ้ านฝายมูล
ส่วนผู้นํากลุ่มและสมาชิกในหมู่บ้าน ผู้วิจัยดําเนินการสัมภาษณ์ในเรื่อง ผลกระทบที่ชุมชนได้ รับจาก
การมี กลุ่มทอผ้ าพื น้ เมื องบ้ านฝายมูล และแนวทางในการฟื ้น ฟูแ ละพัฒนากลุ่มให้ มีป ระสิ ทธิ ภาพมากขึน้
รวมทังแนวทางในการที
้
่จะทําให้ ประชาชนในหมู่บ้านเข้ ามามีส่วนร่วมในการพัฒนากลุ่มทอผ้ าพื ้นเมืองอย่างมี
ส่วนร่ วมต่อไป
ซึ่งข้ อมูลทัง้ หมดที่ได้ จากการสัมภาษณ์ ผู้วิ จัยดําเนินการสรุ ปและบรรยาย รวมทัง้ นํามาวิเคราะห์
และประชุมกลุ่มร่ วมกันกับสมาชิกของกลุ่มทอผ้ า เพื่อหาแนวทางในการแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึน้ และการฟื ้นฟู
พัฒนากลุ่มให้ มีประสิทธิภาพมากขึ ้น นอกจากนี ้ยังทําการศึกษาความต้ องการของผู้นํากลุ่มและสมาชิกกลุ่มใน
การพัฒนาและให้ ประชาชนเข้ ามามีส่วนร่วมดังกล่าว
สรุ ปผลการวิจัยและข้ อเสนอแนะ
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จากคําถามในการวิจัย กลุ่มทอผ้ าพื ้นเมืองบ้ านฝายมูล มีแนวทางในการฟื น้ ฟูและพัฒนาธุรกิจผ้ าทอ
พื ้นเมืองของกลุ่มฯ อย่างมีส่วนร่ วม ภายใต้ ความแตกต่างของอายุ การศึกษา อาชีพ ของสมาชิกสามารถสร้ าง
การมีส่วนร่วมในด้ านการบริ หารจัดการ และกําหนดแนวทางการดําเนินงานของกลุ่มได้
หลังจากการดําเนินการวิจัยในครัง้ นี ้ คณะผู้วิจัยได้ ทราบถึงปั ญหาและแนวทางในการแก้ ไขปั ญหา
ร่ วมกันกันกับ ทางกลุ่ม แต่ละด้ านซึ่งประกอบไปด้ วย ด้ านการบริ หารจัดการ ด้ า นการผลิ ต การตลาด ด้ า น
การเงินและบัญชี ซึง่ สามารถสรุปดังนี ้
ปั ญหาและแนวทางในการพัฒนาผ้ าทอพื ้นเมืองของกลุ่มทอผ้ าพื ้นเมือง บ้ านฝายมูล ต. ป่ าคา อ. ท่าวัง
ผา จ. น่าน
ปั ญหาด้ านการบริ หารจัดการ
ปั ญหาในการบริ หารจัดการกลุ่มพบว่า ทางกลุ่มไม่มีการบริ หารจัดการที่ทนั สมัยและเหมาะสม ไม่มี
การวางแผนงานในอนาคต ไม่มีโครงสร้ างในการบริหารงานที่แสดงถึงความรับผิดชอบของสมาชิก ตลอดจนมี
การเมืองภายในกลุ่ม ส่วนการขาดการวางแผนด้ านการผลิต การเงิน และการตลาด ขาดการประสานงานที่ดี
ไม่มีการจัดฝึ กอบรมให้ กบั สมาชิกอย่างสมํ่าเสมอและต่อเนื่อง และสมาชิกขาดความรู้ความสามารถ เป็ นความ
คิดเห็นเพิ่มเติมในปั ญหาด้ านการบริ หารจัดการจากสมาชิกกลุ่ม
แนวทางการแก้ ไขปั ญหาด้ านการบริ หารจัดการ
1. วางแผนการบริ หารจัดการอย่างมีส่วนร่วม กลุ่มควรนําการจัดการเชิงกลยุทธ์ มาใช้ ในการวางแผน
และวางกลยุทธ์ในการดําเนินงานของกลุ่ม เพื่อวางแผนและกําหนดแนวทาง ด้ านการผลิต การเงิน การตลาด
สําหรับการพัฒนากลุ่มที่ชดั เจน สอดคล้ องกับแนวคิดทางด้ านการจัดการ ซึ่งเป็ นหลักพื ้นฐาน ประกอบด้ วยการ
วางแผน การสัง่ การ การจัดคนเข้ าทํางาน การสั่งการ และการควบคุม  รวมทัง้ ต้ องอาศัยเครือข่ายและความ
ร่ วมมือของทุกฝ่ าย ช่วยกันผลักดันให้ เป็ นไปตามแนวทางที่กาํ หนด กลุ่มทอผ้ าจะได้ พฒ
ั นาไปในทิศทางที่ชดั เจน
และเป็ นมาตรฐาน และควรดํ าเนิ นการวางแผนอย่ างเป็ นรู ป ธรรม และมีการบันทึกเป็ นลายลักษณ์ อักษร
เพื่อที่จะทําให้ สมาชิกของกลุ่มทอผ้ าพื ้นเมืองเข้ าใจในทิศทางเดียวกันของกลุ่ม และสามารถนําไปปฏิบัติงานให้
เป็ นไปตามแผนการดําเนินงานที่ได้ กําหนดไว้ อย่างถูกต้ อง ซึ่งสอดคล้ องกับ งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาเครื อข่าย
กลุ่มอาชีพของกลุ่มเกษตรกร ตําบลสันทราย อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า จากการวิจัยเกิดแนวคิดว่า
การมีส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการที่ประชาชนได้ เรียนรู้ และรับรู้ความสามารถของตนเอง แล้ วพยายามเข้ าไป
ควบคุม ตัดสินใจ และจัดการทรัพยากรของชุมชนเพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ชุมชนของตนเอง อันนําไปสู่การ
พึง่ พาตนเองได้ 
2. ให้ ค วามสําคัญกับคนรุ่ นใหม่ มีการสนับสนุนในคนในชุมชนมีส่วนร่ วมหรื อสมัครเป็ นสมาชิกของ
กลุ่มผ้ าทอพื ้นเมืองโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ เพราะในปั จจุบนั สมาชิกของกลุ่มทอผ้ าพื ้นเมืองเป็ นผู้สงู อายุ จึงส่งผล



สมคิด บางโม
สุวรรณา บัวพันธ์
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ให้ มีข้อจํากัดในการผลิตและพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางานให้ ดียงิ่ ขึ ้น ดังนันการสนั
้
บสนุนให้ คนรุ่นใหม่สนใจ
และมาเป็ นสมาชิกของกลุ่มทอผ้ าพื ้นเมือง นอกจากจะเป็ นการสร้ างรายได้ ให้ แก่สมาชิก ยังเป็ นการช่วยสืบทอด
ศิลปวัฒนธรรมของทางถิน่ ได้ อกี ทางหนึง่ ด้ วย ซึง่ สอดคล้ องกับ งานวิจยั เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต
สิ่งทอพื ้นบ้ านที่มีผลกระทบต่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้ อม : กรณีศึกษา ตําบลทุ่งกล้ วย กิ่งอําเภอภูซาง จังหวัด
พะเยา พบว่า ระบบวัฒนธรรมการทอผ้ าไทลื ้อของตําบลทุ่งกล้ วย มีวิถีการทอผ้ าที่เป็ นเอกลักษณ์ของกลุ่มตน
สืบทอดกันมาตังแต่
้ บรรพบุรุษสัง่ สมเป็ นภูมิปัญญาชาวบ้ าน ทีผ่ ่านการขัดเกลาทางสังคมจากรุ่นหนึง่ สู่อีกรุ่นหนึ่ง
สืบต่อกันมา แต่ปัจจุบันสังคมวัฒนธรรมของชาวไทลือ้ มีการกลืน กลายทางวัฒนธรรมของคนเมือง จึ งทําให้
บางอย่างเปลี่ยนแปลงไป แต่ในขณะเดียวกันจะมีการธํารงเอกลักษณ์ทางชาติพันธุ์ไว้ ทําให้ คนในชุมชนมีการ
ตระหนักและยังคงสืบทอดวัฒนธรรมวิธีการทอผ้ าของตนไปยังคนรุ่นใหม่อีกด้ วย
3. ให้ ความรู้กบั สมาชิกอย่างต่อเนื่อง การจะพัฒนากลุ่มให้ มนั่ คงและยัง่ ยืน ควรมีการเพิ่ม เติมความรู้
เกีย่ วกับการบริ หารจัดการธุรกิจในทุกด้ านให้ กบั สมาชิก เพื่อให้ สมาชิกมีกระบวนการคิดที่เป็ นระบบ (หรือเข้ าใจ
ระบบต่างๆ อย่างง่ ายๆ ได้ ) อันจะทําให้ ส มาชิ กกลุ่มสามารถหารื อ เสนอความเห็น ร่ วมมือ กัน และสามารถ
พัฒนาในทุกด้ าน ไปพร้ อมๆ กัน โดยการให้ ความรู้ หรื ออบรมนัน้ ทางกลุ่มสามารถขอความช่วยเหลือจาก
องค์กรภาครัฐได้ เช่น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคเหนือ เป็ นต้ น
4. สร้ างจิ ต สํ า นึ ก ควรจะมี ก ารสร้ างจิ ต สํ า นึ ก ในการรวมกลุ่ ม ให้ เป็ นองค์ ก รในชุ ม ชน เพราะ
นอกเหนือ จากการรวมกันเพื่อ ผลิ ตและขายแล้ ว การรวมกลุ่มยัง ช่ วยสร้ างอํานาจในการต่อรองให้ เกิดความ
เข้ มแข็งให้ แก่กลุ่มและชุมชนอีกด้ วย
ปั ญหาด้ านการผลิต
ปั ญหาด้ านการผลิต พบว่า ราคาของวัตถุดิบมีการปรับตัวสูงขึ ้น ระยะเวลาในการทอผ้ าของสมาชิกไม่
มีความแน่นอน เนื่องจากสมาชิกส่วนใหญ่มีอาชีพหลักคือ ทําไร่ ทํานา ซึ่งจะทอผ้ าเมื่อว่างจากการประกอบ
อาชีพหลัก ทําให้ บางครัง้ ผลิตสินค้ าไม่ทนั ต่อความต้ องการของลูกค้ า และไม่สามารถควบคุมได้ ทําให้ มีปัญหา
ในการบริ หารจัดการตามการรับคําสัง่ ซื ้อจากลูกค้ า เครื่ องมือหรืออุปกรณ์ไม่ทนั สมัย และไม่มีการพัฒนาลายผ้ า
แนวทางในการแก้ ไขปั ญหาด้ านการผลิต
1. ควรวางแผนการผลิตเพื่อสร้ างอํานาจการต่อรองกับผู้ขายวัตถุดิบ เนื่องจากปั ญหาที่สําคัญในการ
ผลิต คือ การที่วัตถุดิบมีราคาสูง ซึ่งเป็ นผลมาจากการปรับตัวของค่าครองชีพ และสภาวะเศรษฐกิจ ดังนัน้
หากกลุ่มทอผ้ ามีร้านจําหน่ายวัตถุดิบประจํา ที่เชื่อถือด้ านคุณภาพได้ และมีราคาสมเหตุสมผล ก็จะเป็ นการ
ดีกว่าการหาซื ้อยังร้ านอื่นแตกต่างกันไปในแต่ละครัง้ ซึ่งนอกจากจะไม่ได้ รับการอํานวยความสะดวกเท่าที่ควร
ในการจัดซือ้ จัดหา อาจจะทําให้ มีปั ญหาเกี่ยวกับ คุณภาพสินค้ าในอนาคต รวมทัง้ อาจทําให้ เกิดปั ญหาด้ าน
ต้ นทุนวัตถุดิบ โดยทางกลุ่มอาจทําสัญญาในการจัดซื ้อวัตถุดิบกับ ร้ านที่เชื่อมัน่ ว่ามีคุณภาพ ว่าจะซื ้อเป็ น
ประจําอย่างต่อเนื่องตามความต้ องการก็อาจจะได้ สิทธิพิเศษด้ านราคาได้ อย่างไรก็ตามสําหรับการแก้ ไขใน
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ระยะยาว ทางกลุ่มควรมีการวางแผนด้ านการผลิตว่ามีความต้ องการวัตถุดิบแต่ละประเภทอย่างไร จะได้ จัดซื ้อ
วัตถุดิบได้ ตามวัตถุประสงค์ และไม่เกิดการซื ้อวัตถุดิบมาเก็บไว้ แล้ วไม่ได้ ใช้ ทําให้ เกิดต้ นทุนจมได้
2. การพัฒนาอุปกรณ์/เครื่ องมือในการผลิต ภูมิปัญญาเรื่องเก่าแก่และดังเดิ
้ มของชุมชน มักไม่ถกู
สืบทอดและไม่ได้ รับความสนใจ เพราะมีกรรมวิธีการผลิตที่ยาก หรื อต้ องใช้ ฝีมือ ประสบการณ์ ความตั ง้ ใจเป็ น
อย่างมาก ทําให้ มีกลุ่มคนไม่มากนักที่จะเสียสละเวลาในการอนุรักษ์ ภมู ิปัญญาเหล่านี ้ ดังนันการประสานงาน
้
ไปยังหน่วยงานที่มีค วามชํานาญเฉพาะด้ าน ในการพัฒนาอุปกรณ์/เครื่ องมือในการทอผ้ า ให้ ทันสมัยขึน้ และ
สะดวกต่อการใช้ งานมากขึ ้น หรือใช้ งานง่ายขึ ้น อาจจะทําให้ มีผ้ ใู ห้ ความสนใจสืบสาน ภูมิปัญญาเหล่านี ้ต่อไป
และนอกจากนี ้แล้ ว การมีอปุ กรณ์ที่มีนวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งทําให้ ใช้ งานง่ายขึ ้น ผลิตได้ เร็ วขึ ้น ยังจะช่วยลดปั ญหา
ในการผลิตไม่ทนั ตามคําสัง่ ซื ้อ และสามารถช่วยในการเพิ่มปริ มาณผลผลิต เพื่อพัฒนาไปสู่อตุ สาหกรรมได้ เร็ ว
ขึ ้น อย่างไรก็ตามการกระทําข้ างต้ นคงต้ องใช้ เวลาในการพัฒนา ดังนันที
้ ่ทําได้ ในปั จจุบันคือสมาชิกทุกคนควร
มีการปรับปรุงกี่ ที่เป็ นอุปกรณ์การผลิตหลักให้ มีความคงทนและมีประสิทธิภาพในการผลิตที่ดียิ่งขึ ้น เพราะกี่ที่ใช้
ทอผ้ าของกลุ่มผ้ าทอพื ้นเมืองส่วนใหญ่ จะสร้ างขึน้ ด้ วยภูมิปัญญาของชาวบ้ าน ซึ่งจะไม่มีการกําหนดรูปแบบ
และขนาดของกี่ที่เป็ นมาตรฐาน
3. การพัฒนาฝี มือและคุณภาพ อาจทําได้ โดย การแบ่งระดับคุณภาพของผู้ทอตามประสบการณ์
และมีการจ่ายค่าตอบแทนตามคุณภาพของงาน เพื่อสร้ างแรงจูงใจในการพัฒนาฝี มือของผู้ทอ และควรมีการ
แบ่งระดับคุณภาพผ้ าทอในระดับชุมชน เพื่อกระตุ้นให้ เกิดการพัฒนาคุณภาพผ้ าทอและเอื ้อประโยชน์ต่อการ
ตัง้ ราคาให้ แตกต่างกันตามคุณภาพของงาน เนื่องจากคุณภาพในการผลิตหรื อการทอผ้ า จะขึน้ อยู่กบั ผู้ทอ
โดยตรง ซึ่งผู้ทอบางคนยังไม่มีความเชี่ยวชาญมากนัก เพราะเพิ่งเริ่ มทอผ้ า ดังนัน้ ทางกลุ่ มทอผ้ าพืน้ เมืองควร
เชิ ญผู้อาวุโส หรื อผู้สูงอายุที่มีประสบการณ์ และเชี่ ยวชาญในเรื่ องของการทอผ้ ามาช่วยฝึ กสอนเทคนิค หรื อ
วิธีการเพื่อให้ เกิดความชํานาญมากขึ ้น
ปั ญหาด้ านการตลาด
ปั ญหาด้ า นการตลาด
พบว่า ไม่มี บ รรจุภัณ ฑ์ ที่ ส วยงาม ไม่ มี งบประมาณในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ ลายผ้ าไม่ตรงกับความต้ องการของลูกค้ าเนือ่ งจากเป็ นลายโบราณ ไม่ทนั สมัย ไม่สามารถแปร
รูปผ้ าให้ ตรงกับความต้ องการของลูกค้ าได้ และไม่สามารถหาตลาดใหม่ๆ ได้ สมาชิกกลุ่มยังได้ ให้ ความเห็น
เพิ่มเติมในด้ านการตลาดพบว่ามีปัญหาไม่มีตราสินค้ าเป็ นของตนเอง และ ไม่มกี ารบรรจุหีบห่อที่เป็ นเอกลักษณ์
แนวทางในการแก้ ไขปั ญหาด้ านการตลาด
1. การให้ ความสํ าคัญกับตราสินค้ า กลุ่มควรมีการออกแบบตราสินค้ า (Brand) ของกลุ่มทอผ้ า
พื ้นเมืองที่เป็ นเอกลักษณ์ของตนเองขึ ้นมา ซึง่ จะสามารถสร้ างความแตกต่างจากกลุ่มทอผ้ าพืน้ เมืองอื่นๆ เพราะ
กลุ่มผ้ าทอพื ้นเมืองส่วนใหญ่จะตังชื
้ ่อตามสถานที่ผลิตหรื อลายผ้ าเท่านัน้ เช่น กลุ่มผ้ าทอพื ้นเมืองบ้ านดอกคําใต้
กลุ่มผ้ าทอลายนํา้ ไหล แต่จะไม่มีการตัง้ ชื่อยี่ห้อหรื อตราสินค้ าที่เป็ นเอกลักษณ์ของตนเอง ทําให้ ลูกค้ าไม่เกิด
ความจดจําหรือประทับใจในชื่อหรือตราสินค้ านันๆ
้
2. การเปิ ดหน้ าร้ านในจังหวัด/สถานที่ท่องเที่ยว ในอนาคตกรณีที่กลุ่มมีเงินทุนมากพอ การเปิ ดตัว
สินค้ าหรื อการทําให้ สินค้ าเป็ นที่ร้ ูจกั นัน้ การเปิ ดหน้ าร้ านในจังหวัดที่เป็ นแหล่งท่องเที่ยว หรือสถานที่ท่องเที่ยว
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ต่างๆ สําหรับจังหวัดน่าน อาจจะเปิ ดที่บริ เวณวัดที่มีชื่อเสียง ที่มีนกั ท่อ งเที่ยวเดินทางมาเป็ นประจํา จะทําให้
สินค้ าของกลุ่มเป็ นที่ร้ ูจกั และได้ รับความนิยมมากขึ ้น
3. การพัฒนารู ป แบบผลิตภัณฑ์ และลวดลาย กลุ่มควรมีการปรั บปรุ งรู ปแบบของผลิตภัณฑ์ และ
ลวดลายของผ้ าทอพื ้นเมือง โดยการศึกษาถึงความต้ องการของลูกค้ าและตลาด เพราะกลุ่มทอผ้ าพืน้ เมืองจะ
ผลิตสินค้ าหรื อลวดลายในรูปแบบเดิมๆ ซึ่งเป็ นเอกลักษณ์ของท้ องถิ่น ซึ่งเป็ นผลดีในแง่ของการอนุรักษ์ แต่
อย่างไรก็ตามควรมีการพัฒนาลายใหม่ๆ ตามความต้ องการของตลาดไปด้ วยก็จะทําให้ ผ้าทอพืน้ เมืองของกลุ่ม
เป็ นที่ต้องการของตลาดมากยิ่งขึ ้น เพราะจุดแข็งของกลุ่มคือ เป็ นผู้ที่มีฝีมือในการทอผ้ ามาเป็ นเวลานาน งานมี
คุณภาพ นอกจากนี ้อาจจะลองติดต่อกับกลุ่มอืน่ ๆ ในบริเวณหมู่บ้านเดียวกัน หรือหมู่บ้านใกล้ เคียงที่ทําการตัด
เย็บ เป็ นสินค้ าสําเร็ จรู ป เพื่อเป็ นการพัฒ นารู ป แบบสินค้ า เพราะในปั จจุบันมีความนิยมซือ้ เสือ้ ผ้ าพืน้ เมือง
สําเร็ จ รู ป กันมากขึน้ โดยเฉพาะวัยรุ่ นที่เริ่ มมีค่านิยมในการนํ าผ้ าทอพื น้ เมืองมาใส่ก็จ ะต้ องการเป็ นเสือ้ ผ้ า
สําเร็ จรู ปแล้ วเช่นเดียวกัน ซึ่งจะทําให้ สามารถขยายตลาดได้ กว้ างขวางขึ ้น หรื ออาจแจ้ งความจํานงขอความ
ช่วยเหลือไปยังกรมส่งเสริ มอุตสาหกรรมภาคเหนือ หรื อสถาบันการศึกษาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรื อลายผ้ าก็
ได้ สอดคล้ องกับงานวิจัย เรื่ อง การออกแบบเสื ้อผ้ าสตรี วยั ทํางานที่มีส่วนประกอบของผ้ าทอพื ้นเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ พบว่า การออกแบบเสือ้ ผ้ าสตรีวยั ทํางานที่มีส่วนประกอบของผ้ าทอพืน้ เมือง นักออกแบบต้ องศึกษา
ด้ านความต้ องการของรู ปแบบเสือ้ ผ้ า เพื่อให้ ตรงกับ ความต้ องการของสตรี ในยุคปั จ จุบัน อีกทัง้ เป็ นการเพิ่ม
แนวโน้ มให้ ผ้ คู นหันมานิยมสวมใส่เสือ้ ผ้ าที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของท้ องถิ่น และเป็ นการส่งเสริ มศิลปหัตถกรรม
ของไทยให้ สืบเนื่องต่อไป *
4. การทําบรรจุภณ
ั ฑ์ที่มีตราสินค้ า/ที่อยู่ของกลุ่ม ควรมีการใช้ บ รรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับ ผลิตภัณฑ์
เพราะทางกลุ่มทอผ้ าพื ้นเมืองไม่มีการสร้ างบรรจุภณ
ั ฑ์ที่เป็ นเอกลักษณ์และน่าดึงดูดใจแก่ผ้ ซู ื ้อ ส่วนใหญ่จะใช้
ถุงพลาสติกทัว่ ไปในการขายผลิตภัณฑ์ หากมีการออกแบบและใช้ บรรจุภณ
ั ฑ์ที่เป็ นเอกลักษณ์และน่าดึงดูดใจ
จะช่วยให้ ขายได้ ง่ายและยังเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ ได้ อีกทางหนึ่งด้ วย นอกจากนีบ้ รรจุภณ
ั ฑ์ควรมีชื่อ ที่อยู่
เบอร์ โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อกับกลุ่มได้ เพื่อจะช่วยทําให้ ลกู ค้ าสามารถระลึกถึง และจดจําได้ และเมื่อมีความ
ต้ องการในการซื ้อซํ ้าก็จะติดต่อได้ หรือสามารถแนะนําผลิตภัณฑ์ต่อให้ กบั ผู้อื่น ซึง่ สอดคล้ องกับแนวคิดทางการ
ตลาดด้ านผลิตภัณฑ์ ในเรื่ องของภาพลักษณ์ ของตราสินค้ า เพื่อสร้ างการรับรู้ ของผู้บริ โภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์
รวมถึงบรรจุภณ
ั ฑ์ที่จะดึงดูดให้ ผ้ ูบริ โภคให้ สนใจเลือกซื ้อ และเป็ นการนําข้ อมูลข่าวสารเกี่ยวกับตัวสินค้ าไปยัง
ผู้บริโภคได้ อกี ด้ วย 
5. การสร้ างเครื อข่ายกับ กลุ่มที่ทําการผลิ ตสินค้ าใกล้ เคี ยงกัน การสร้ างความสัมพันธ์ หรื อ ความ
ร่ วมมือระหว่างกลุ่มที่ทําการผลิตสินค้ าที่มีความใกล้ เคียงกัน จะทําให้ เกิดอํานาจการต่อรองที่สูงขึ ้น เช่น การ
ซื ้อวัตถุดิบ หากมีการรวมกลุ่มกันและซื ้อในปริ มาณที่มากขึ ้น ก็จะทําให้ ได้ ส่วนลดมากขึ ้น ซึง่ เป็ นการลดต้ นทุน
การผลิ ตได้ อีกวิธีการหนึ่ง นอกจากนีอ้ าจช่วยในเรื่ องของการออกร้ านแสดงสินค้ า เนื่องจากการเดินทางไป

*
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ออกร้ านจะมีค่าใช้ จ่ายในการเดินทางสูง หากมีการรวมกลุ่มกันก็จะทําให้ สามารถประหยัดต้ นทุนและเวลาได้ อีก
ด้ วย
ปั ญหาด้ านการเงินและการบัญชี
ปั ญหาด้ านการเงินและบัญชี พบว่า ทางกลุ่มไม่มีระบบบัญชีที่มีมาตรฐาน ไม่มแี หล่งเงินทุนที่แน่นอน
ที่ให้ การสนับสนุน และไม่มีวิธีการคิดราคาและต้ นทุนที่ถูกต้ อง ตลอดจน กลุ่มยัง ขาดแคลนเงินทุนในการ
ดําเนินกิจกรรมทางการผลิต เช่น ซื ้อวัตถุดิบ เครื่ องจักรและอุปกรณ์ ขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนิน
กิจกรรมของกลุ่ม ขาดแคลนเงินทุนในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะของสมาชิก ขาดการส่งเสริมการออมทรัพย์
ภายในกลุ่มเพื่อเพิ่มเงินทุนหมุนเวียน และขาดแคลนเงินทุนในการดําเนินกิจกรรมทางการตลาด เช่น การ
บรรจุหีบห่อ การแสดงสินค้ า การโฆษณา ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัย เรื่ อง ผลตอบแทนจากการลงทุนในการ
ผลิตผ้ าทอพื ้นเมืองระดับอุตสาหกรรมในครัวเรื อน ในเขตอําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ปั ญหาและ
อุปสรรคของผู้ผลิต ผ้ าทอพืน้ เมืองในเขตอําเภอสันกําแพง คือ การขาดเงินทุนหมุนเวียนที่ จะนํามาซือ้ วัตถุดิบ
หรื อวัตถุดิบมีราคาสูงขึ ้น การขาดเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ ามาช่วยให้ การผลิตมีความรวดเร็ ว การขาดประสิทธิภาพ
ในการผลิตทําให้ ผลิตภัณฑ์ไม่มีคณ
ุ ภาพตรงตามความต้ องการของตลาด ประกอบกับราคาที่จําหน่ายมักจะไม่
ยุติธรรม เนื่องจากถูกกดราคาจากพ่อค้ าคนกลาง 
แนวทางการการแก้ ไขปั ญหาด้ านการเงินและการบัญชี
1. ทําความเข้ าใจกับวิธีการคิดต้ นทุนการผลิต เนื่องจากการกําหนดราคาผลิตภัณฑ์ในปั จจุบนั ที่ทํา
กันอยู่คือ การคิดต้ นทุนจากวัตถุดิบ เช่น ด้ าย ฝ้าย ไหม และค่าแรง เท่านัน้ แต่ยงั ไม่ได้ รวมถึงค่าใช้ จ่ายแฝง
อื่นๆ เช่น ค่าสถานที่ ค่าไฟฟ้ า และค่าใช้ จ่ายในการติดต่อประสานงานต่างๆ จึงส่งผลให้ ต้นทุนที่ได้ ไม่ใช่
ต้ นทุนที่แท้ จริ งของสินค้ า และยังส่งผลให้ กระทบต่อการกําหนดราคาของสินค้ าที่ไม่ถูกต้ องเหมาะสมอีกด้ วย
ดังนันทางกลุ
้
่มทอผ้ าพืน้ เมืองสามารถขอรับความรู้และความช่วยเหลือทางด้ านคํานวณต้ นทุนที่ถกู ต้ องได้ จาก
หน่วยงานของรัฐ หรือสถาบันการศึกษาต่างๆ
2. การจัดตังกองทุ
้
นสวัสดิการสําหรับสมาชิกกลุ่ม ที่มาจากการระดมทุนของสมาชิกกลุ่ม ปั ญหาที่
พบในการวิจัยด้ านสมาชิกคือเรื่ องเงินทุนในการทอผ้ า เงินทุนจะเป็ นการหมุนเวียนจากการขายผลิตภัณฑ์เพื่อ
นํามาต่อทุน ดังนัน้ สมาชิกกลุ่ม น่าจะได้ ป ระโยชน์จากการรวมกลุ่ม ในเรื่ องเงิ นทุนด้ วย ซึ่งการจัดตัง้ กองทุน
สวัสดิการให้ กับสมาชิก จะเป็ นการช่วยเหลือทางการเงินระหว่างสมาชิกในกลุ่มอย่างเป็ นระบบ โดยเพิ่มเติม
ความรู้ให้ กบั ผู้นํากลุ่มและสมาชิกกลุ่มในเรื่องการบริหารกองทุน เพื่อนํามาบริหารด้ านการเงิน/บัญชีของกลุ่มให้
โปร่ งใส เป็ นธรรม และเกิด ประโยชน์ กบั สมาชิ กกลุ่ม มากที่สุด โดยเงิน ทุนดังกล่าวยัง สามารถนํามาเป็ น
สวัสดิการในการพัฒนาฝี มือและทักษะด้ านการทอผ้ าของสมาชิก รวมทังแหล่
้ งเงินที่มาจากการระดมทุนจะทํา
ให้ สมาชิกได้ ร้ ูสึกถึงการมีส่วนร่วมและการเป็ นเจ้ าของกลุ่ม ซึง่ จะทําให้ เกิดการผลักดันไปสู่การพัฒนาที่ยงั่ ยืน ซึ่ง
สอดคล้ อ งกับ งานวิ จัย เรื่ อ ง การเปรี ยบเที ย บการดํ า เนิน งานของกลุ่ม สตรี ส หกรณ์ ระหว่ า งกลุ่ม ที่ ป ระสบ
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ความสํ าเร็ จและกลุ่มที่ไม่ประสบความสํ าเร็ จในจังหวัดน่าน พบว่า กลุ่มที่ประสบความสํ าเร็ จมีเงิ น ทุน
หมุนเวียน ทุนสํารอง เงินสนับสนุนจากรัฐบาล จํานวนสมาชิกในกลุ่ม การออมทรัพย์ในกลุ่ม การจ่ายเงินปั นผล
และการจัดหาทุนกู้ยมื แก่สมาชิกมากกว่ากลุ่มที่ไม่ประสบความสําเร็ จ 
3. ระบบบัญชีที่มีมาตรฐาน กลุ่มควรนําเอาระบบบัญชีที่ถกู ต้ องและมีมาตรฐานมาใช้ เพื่อให้ กลุ่ม
ทอผ้ าพืน้ เมืองมีระบบที่ดี ส่งผลให้ สามารถวิเคราะห์สถานภาพทางการเงินของทางกลุ่มได้ อย่างถูกต้ อง และ
สามารถแก้ ไขปั ญหาได้ อย่างเหมาะสม ทางกลุ่มทอผ้ าพื ้นเมืองสามารถขอรับความรู้และความช่วยเหลือทางด้ าน
บัญชีได้ จากหน่วยงานของรัฐ หรือสถาบันการศึกษาต่างๆ
อย่างไรก็ตาม นอกเหนื อจากปั ญหาและแนวทางในการแก้ ไขปั ญหาดังที่กล่าวมาแล้ วในข้ างต้ นนัน้
ผู้วิจัยได้ เสนอแนวทาง เพื่อ ให้ การฟื ้นฟูและพัฒนาธุรกิจผ้ าทอพืน้ เมือ งมีความเข้ มแข็งและเกิด ความยัง่ ยืน
ดังต่อไปนี ้
1. ควรสร้ างค่านิยมให้ กบั เยาวชน เพื่อเพิ่มกลุ่มเป้าหมาย ปั จจุบันหัตถกรรมผ้ าทอพืน้ เมือง เป็ นที่
นิยมของคนในชุมชนอยู่แล้ ว แต่นิยมเฉพาะกลุ่มผู้มีอายุ และวัยทํางานเป็ นส่วนน้ อย ซึ่งเป็ นกลุ่มเป้ าหมายที่มี
กําลังซื ้อ ดังนัน้ หากต้ องการขยายกลุ่มเป้ าหมายไปยังเด็กและวัยรุ่ น ควรเริ่ มที่การสร้ างค่านิยมให้ กบั กลุ่มคน
เหล่านัน้ เช่น การจัดกิจกรรมการแข่งขันทอผ้ าพื ้นเมือง (ลายดังเดิ
้ ม) หรือประดิษฐ์ ของใช้ จากผ้ าทอพื ้นเมือง หรื อ
การรณรงค์เกี่ยวกับการใส่ผ้าทอในโรงเรี ยน เพื่อเป็ นการกระตุ้นให้ เยาวชนเห็นความสําคัญของผ้ าทอและการ
เห็นถึงความเพียรพยายามที่จะได้ มาซึ่งผ้ าทอแต่ละชิน้ และจะได้ สร้ างความภูมิใจและความตระหนักว่ าผ้ าทอ
พื ้นเมืองเป็ นเอกลักษณ์ของชุมชน ดังนันการขยายตลาดไปสู
้
่เยาวชนก็ทําได้ ไม่ยาก
2. ควรจัดตังร้้ านค้ าหรือตลาดนัดชุมชนขึ ้น เพื่อเป็ นการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ของทางกลุ่มและเป็ น
การเปิ ดโอกาสให้ ชมุ ชนได้ นําผลิตภัณฑ์อื่นๆ มาจําหน่ายด้ วย นอกจากนันกิ
้ จกรรมดังกล่าวยังเป็ นการสร้ างการ
รับรู้ไปยังกลุ่มลูกค้ าเป้าหมายได้ อีกทางหนึง่ ด้ วย
3. ควรมีการถ่ายทอดความรู้โดยการเปิ ดสอนการทอผ้ าพื ้นเมือง เป็ นการสืบทอดวัฒนธรรมจากรุ่นสู่
รุ่น สามารถเป็ นแนวทางในการประกอบอาชีพเสริมหลังจากการเรียนหรือทํางาน จัดเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ของท้ องถิ่น
ผนวกกับ การเรี ยนการสอนของนักเรี ยนในพืน้ ที่ ชนรุ่ นหลังๆ ที่มีความสนใจในวัฒนธรรมของชุมชน และมี
ความรู้เรื่องการทอผ้ า อาจจะสามารถช่วยในเรื่ องการจัดซื ้อจัดหาวัตถุดิบ การพัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์ให้ ดีขึ ้น
รวมทังยั
้ งสามารถใช้ ความรู้ความสามารถเข้ ามาช่วยในเรื่องการบริหารจัดการกลุ่มในด้ านให้ พฒ
ั นาและเข้ มแข็ง
ต่อไป
นอกจากนี ้ ในการวิจัยครัง้ นี ้ทําให้ มีแนวทางในการแก้ ไขปั ญหาร่วมกันกับกลุ่ม และได้ ดําเนินการไป
บางส่วนแล้ ว เช่น การร่วมกันออกแบบตราสินค้ าของกลุ่ม การจัดทําหีบห่อบรรจุภณ
ั ฑ์ และการให้ ความรู้ในเรื่ อง
ของการคิดต้ นทุนอย่างถูกต้ อง ซึ่งส่งผลทําให้ ทางกลุ่มฯ มีการพัฒนาด้ านกระบวนการบริ หารจัดการ การตลาด
การผลิตและการเงินและบัญชี อย่างเป็ นระบบและรวมถึงการมีส่วนร่ วมของทังสมาชิ
้
ก ประชาชน และสังคม ซึ่ง
ส่งผลให้ ในอนาคตกลุ่มทอผ้ าพืน้ เมืองบ้ านฝายมูลมีโอกาสที่จะก้ าวสู่การเป็ นกลุ่ม OTOP ระดับสี่ดาวและห้ า
ดาวต่อไป
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ข้ อเสนอแนะ
1. ในการบริ หารจัดการของกลุ่มผ้ าทอพืน้ เมือง ควรมีการแสดงความคิด เห็นและการตรวจสอบการ
ดําเนินงานของทางกลุ่ม มีการระดมความคิดเห็นของทางสมาชิก เพื่อให้ เกิดการพัฒนาและปรั บ ปรุ งอย่าง
ต่อเนือ่ งและยัง่ ยืน
2. ทางกลุ่มทอผ้ าพืน้ เมืองควรสร้ างเครื อข่ าย ภายในชุมชน เพื่ อสร้ างอํานาจการต่อรอง และความ
เข้ มแข็งของชุมชน
3. ชุมชนควรสร้ างค่านิยมให้ กบั เยาวชน เพื่ออนุรักษ์ และขยายกลุ่มเป้ าหมายผู้ใช้ ผ้าทอพื ้นเมือง
4. กลุ่มผ้ าทอพื ้นเมืองและชุมชน ควรถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการทอผ้ าพื ้นเมือง ให้ แก่เยาวชนและผู้ที่
สนใจ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมของชุมชนต่อไป
5. ควรนําผลการวิจัยที่ประสบความสําเร็ จไปขยายผลยังชุมชนหรื อกลุ่มที่มีลกั ษณะการดําเนินงานที่
คล้ ายคลึงกันต่อไป
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนีไ้ ด้ รับ การสนับ สนุนจาก เครื อข่ายการวิจัยภาคเหนือ ตอนบน สํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา (สกอ.) สัญญาหมายเลข 49 วิสาหกิจ 4
เอกสารอ้ างอิง
กมลภัทร์ รักสวน. ‚การออกแบบเสือ้ ผ้ าสตรี วัยทางานที่มีส่วนประกอบของผ้ าทอพืน้ เมือง
จังหวัดเชียงใหม่ ‛. วิทยานิพนธ์ ศกึ ษาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 2543.
ฉัตรชัย เชาวยุทธ์. ‚การเปรี ยบเทียบการดาเนินงานของกลุ่มสตรีสหกรณ์ ระหว่ างกลุ่มที่
ประสบความสาเร็จและกลุ่มที่ไม่ ประสบความสาเร็จในจังหวัดน่ าน‛. วิทยานิพนธ์ วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมการเกษตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.2545.
เดือนนภา ปั ญญาวงค์. ‚การเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตสิ่งทอพืน้ บ้ านที่มีผลกระทบต่ อ
วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้ อม : กรณีศึกษา ตาบลทุ่งกล้ วย กิ่งอาเภอภูซาง จังหวัดพะเยา‛.
วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กบั สิ่งแวดล้ อม บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.2545.
ทรงศักดิ์ ปรางควัฒนากุล และแพทริ เซีย ชีสแมน แน่นหนา. 2533. ผ้ าโบราณแห่ งนครเชียงใหม่ . กรุงเทพฯ :
ทบวงมหาวิทยาลัย. 5.
ไทยตําบลดอทคอม, 2549 “ ตาบลป่ าคา” [ระบบออนไลน์]
แหล่งที่มา http://www.thaitambon.com/tambon/ttambon.asp?ID=550602 (15 มีนาคม 2549)
พระครูปลัดสมชาย ธีรปั ญโญ. 2544. ประวัตไิ ทยพวนบ้ านฝายมูล.
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กรุงเทพ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 1
พิชญานันท์ อมรพิชญ์. ‚ผลตอบแทนจากการลงทุนในการผลิตผ้ าทอพืน้ เมืองระดับ
อุตสาหกรรมในครั วเรื อน ในเขตอาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่ ‛. วิทยานิพนธ์ บญ
ั ชี
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.2545.
รัฐสภาไทย, 2549 “ อุทกภัยภาคเหนือ” [ระบบออนไลน์] แหล่งที่มา
http://www.parliament.go.th/parcy/sapa_db/e_service/gennews_index.php (22 สิงหาคม
2549)
ศิริวรรณ เสรี รัตน์และคณะ, หลักการตลาด. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์
พัฒนาศึกษา, 2543.
สมคิด บางโม. องค์ การและการจัดการ. กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์.2545.
สุวรรณา บัวพันธ์. ‚การพัฒนาเครื อข่ ายกลุ่ มอาชีพของกลุ่มเกษตรกร ตาบลสันทราย อาเภอ
สารภี จังหวัดเชียงใหม่ ‛. วิทยานิพนธ์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริ มการเกษตร
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.2543.
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ผลของการมีส่วนร่ วมและความสัมพันธ์ ระหว่ างผู้บริ หารเทคโนโลยีสารสนเทศกับผู้บริ หารธุรกิจ
ต่ อความสอดคล้ องระหว่ างกลยุทธ์ เทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธ์ ธุรกิจ
ชัยรัตน์ จุสปาโล*
บทคัดย่ อ
วัตถุป ระสงค์ การวิจัยนี ้ เพื่อการประเมินความสอดคล้ องระหว่างกลยุทธ์ เทคโนโลยีสารสนเทศกับ
กลยุทธ์ ธรุ กิจ การมีส่วนร่ วมและความสัมพันธ์ในการพัฒนากลยุทธ์ เทคโนโลยีสารสนเทศและกลยุทธ์ธุรกิจ และ
การดําเนิน งานด้ านเทคโนโลยีส ารสนเทศของผู้บ ริ ห ารเทคโนโลยีส ารสนเทศและผู้ บ ริ ห ารธุร กิจ และเพื่อ
ศึกษาว่าการมีส่วนร่ วมและความสัมพันธ์ ระหว่างผู้บ ริ หารเทคโนโลยีสารสนเทศกับ ผู้บริ ห ารธุร กิจ สามารถ
พยากรณ์ สอดคล้ องระหว่างกลยุท ธ์ เทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธ์ธุรกิจได้ อย่างไร โดยเก็บรวบรวมข้ อมูล
จากองค์การธุรกิจไทย จํานวน 541 องค์การตามรายชื่อกิจการในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้ รับ
แบบสอบถามคืน จํานวน 150 องค์การ
ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและผู้บริ หารธุรกิจประเมินความสอดคล้ องระหว่าง
กลยุท ธ์ เ ทคโนโลยีส ารสนเทศกับ กลยุท ธ์ ธ ุร กิจ ไม่แ ตกต่า งกัน ผู้ บ ริ ห ารเทคโนโลยีส ารสนเทศและผู้
บริ หารธุรกิจ ประเมินการมี ส่วนร่ วมและความสัมพันธ์ ในการพัฒนากลยุทธ์ เทคโนโลยีสารสนเทศและกลยุทธ์
ธุรกิจและการดําเนินงานด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศระหว่างกันไม่แตกต่างกัน และความสอดคล้ องระหว่างกล
ยุทธ์ เทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธ์ธุรกิจขององค์การธุรกิจตัวอย่าง ขึ ้นกับ การมีส่วนร่ วมและความสัมพันธ์ ท่ี
สําคัญ 3 เรื่องคือ การมีส่วนของผู้บริหารในการวางแผนทัง้ กลยุท ธ์ ธุร กิจ และกลยุท ธ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้บ ริ ห ารให้ ความสําคัญ และสนับ สนุน งานเทคโนโลยีส ารสนเทศ และ การจัดการความรู้ และการสื่อสาร
ระหว่างผู้บริ หารเทคโนโลยีสารสนเทศกับผู้บริ หารธุรกิจ

*

นักศึกษาหลักสูตรบริ หารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และ ผู้อาํ นวยการศูนย์คอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
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Abstract
This research aimed to study the difference between the chief information officers and chief
executive officers perception relate to the alignment of information technology strategy and business
strategy. The participation and relations between chief information officers and chief executive
officers in developing and operating information technology strategy and business strategies were
observed. The research also studied the effects of these participation and relations to the alignment
of information technology strategies and business strategies. The target population comprised of
chief information officers and chief executive officers from 541 Thai business listed in SET (Stock
Exchange of Thailand) and 150 questionnaires had been returned from respondents.
The study has revealed that there is no significant difference between chief information
officers and chief executive officers in estimating the alignment of information technology strategy
and business strategy. The level of participation and relations of chief information officers and chief
executive officers in developing and operating information technology strategy were not different in
views of chief information officers and chief executive officers. The result of this study also showed
that the alignment of both strategies will depend on the participation and relations of both executive
in the following three factors: 1. participation of chief information officers and chief executive officers
for the strategic planning of information technology strategy and business strategy 2. information
technology priority and support by executives 3. knowledge management and the communication
between chief information officers and chief executive officers.
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1. บทนา
ปั จจุบนั เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ ามามีบทบาทสําคัญต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์อย่างมาก
โดย
เกีย่ วข้ องกับดําเนินงานทังในระดั
้
บมหภาค และจุลภาค สังคมใหม่เป็ นสังคมข้ อมูลข่าวสาร ที่มนุษย์สามารถเข้ าถึง
ข้ อมูลข่าวสารและนําข้ อมูลและสารสนเทศมาใช้ ประโยชน์อย่างเต็มที่ ก่อให้ เกิดพัฒนาการที่รวดเร็ วทางเศรษฐกิจ
และสังคม เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้ วย เทคโนโลยีฮาร์ ดแวร์ เทคโนโลยีซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีการสื่อสาร
ข้ อมูล (ครรชิ ต มาลัยวงศ์, 2550) และ สมบูรณ์ วลั ย์ สัตยารักษ์ วิทย์ และคณะ (2541) กล่าวว่า เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ใช้ งานในองค์การธุรกิจ เป็ นการใช้ วิธีการ องค์ความรู้ และอุปกรณ์ สําหรับการเก็บรวบรวมข้ อมูล
การประมวลผลข้ อมูล การจัด เก็บข้ อมูล การสื่อสาร การนําเสนอและการใช้ สารสนเทศสําหรับการดําเนินงาน
ขององค์การธุรกิจ
หลายสิบปี ที่ผ่านมา องค์การธุรกิจของไทยได้ นําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ ามาใช้ ในการดําเนินงาน
ขององค์การธุรกิจกันมากขึ ้น จากรายงาน Thailand ICT Indicator 2005 โดยศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์ แห่งชาติ (National Electronics and Computer Technology Center, 2005) แสดงค่าใช้ จ่ายด้ าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ เห็นสภาพตลาดที่มีการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ มีค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
103,195 ล้ านบาท
แบ่งเป็ น ค่าใช้ จ่ายด้ านฮาร์ ดแวร์ 18,064 ล้ านบาท ค่าใช้ จ่ายด้ านซอฟต์แวร์ 17,934 ล้ านบาท ค่าใช้ จ่ายด้ านการ
บริ การด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ 67,197 ล้ านบาท จากข้ อมูลข้ างต้ นเห็นได้ ว่า องค์การธุรกิจ มีการลงทุนทางด้ าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการดําเนินการขององค์การธุรกิจ ขณะเดียวกัน
ผู้บริหารขององค์การธุรกิจที่นําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ ามาใช้ งาน มีความคาดหวังเรื่องผลตอบแทนจากการ
ลงทุน และประสิทธิผลเทคโนโลยีสารสนเทศที่ให้ แก่องค์การธุรกิจ (Melville, Kraemer, and Gurbaxani, 2004;
Ward and Peppard, 2003) การที่องค์การจะได้ รับประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ งาน มาจากการบริ หาร
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ความสามารถทางเทคนิคในการพัฒนาระบบสารสนเทศ การประยุกต์ใช้ ทรัพยากร
ที่เป็ นโครงสร้ างพื ้นฐานทางด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Broadbent and Weill, 1997) การบริหารผู้ให้ บริ การ
ภายนอก (outsourcing) การบริ การเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการเรื่ อ งความสอดคล้ องระหว่างกล
ยุท ธ์ เทคโนโลยีส ารสนเทศกับ กลยุทธ์ ธุรกิจ ธุร กิจ โดยเฉพาะประเด็นสุดท้ าย องค์ การธุร กิจที่ไม่สามารถ
จัดการกระบวนการที่ทาํ ให้ เกิดความสอดคล้ องระหว่างกลยุทธ์ เทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธ์ ธุรกิจ อาจ
ทําให้ ได้ รับประสิทธิผลการดําเนินงานเทคโนโลยี สารสนเทศอยู่ในระดับตํ่า (Lederer and Mendelow, 1989)
รวมทังทํ
้ าให้ ไม่แน่ใจว่าเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถตอบสนองความต้ องการขององค์การธุรกิจได้ อย่างแท้ จริง และ
Ciborra (1997) กล่าวว่า การนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ งานในองค์การธุรกิจโดยที่ไม่กาํ หนดกลยุทธ์
เทคโนโลยีสารสนเทศก่อน อาจทําให้ เทคโนโลยีสารสนเทศไม่ตอบสนองต่อความต้ องการการใช้ งานขององค์การ
ทังหมด
้
และส่วนงานที่รับผิดชอบด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การธุรกิจ
ควรสร้ างความท้ าทายให้ กบั
ผู้บริหารธุรกิจในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ งานในองค์การธุรกิจ (Chan et al., 1993) ในต่างประเทศมี
การศึกษาเรื่ องความสอดคล้ องระหว่างกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธ์ธรุ กิจ ต่อเนือ่ งหลายปี จนถึงปั จจุบนั
เรื่องนี ้ก็ยงั เป็ นที่น่าสนใจศึกษาอยู่ (Rivard, Raymod, and Verreault, 2006; Strnadl, 2006; Oh and
Pinsonneault, 2007; Chan and Reich, 2007; Gartlan and Shanks, 2007; Enrique and Yres, 2008;
Vargas , Plazaola and Ekstedt, 2008) การศึกษาเรื่ องนี ้ได้ รับการการจัดอันดับ ให้ เป็ นหัวข้ อที่นา่ สนใจต่อ
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การศึกษาและวิจัยมาอย่างต่อเนือ่ ง ตังแต่
้ ปี 1991 เป็ นต้ นมา (Henderson and Venkatraman, 1993; Swain,
White, and Hurbert, 1995; Brancheau, Janz, and Wethderbe, 1996; Watson, Kelly, Galliers, and
Brancheau, 1997) และ ผลการสํารวจของ Computer Sciences Corporation’s Annual Survey ปี 2001
(Luftman et al., 2004; Sledgianowski, 2004; Rivard et al., 2006) ระบุว่าความสอดคล้ องระหว่างกลยุทธ์
เทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธ์ธุรกิจ ถูกจัดอันดับให้ อยูล่ ําดับหนึง่ ในสิบ ตลอดสิบกว่าปี ทีผ่ ่านมา ส่วนประเทศ
ไทย เรื่ องความสอดคล้ องระหว่างกลยุทธ์ เทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธ์ ธรุ กิจยังคงเป็ นประเด็นน่าสนใจทีต่ ้ อง
ศึกษา (Pimchangthong, Plaisent and Bernard, 2003) และจากการทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กี่ยวข้ องของการศึกษา
ครัง้ นี ้ พบว่า สําหรับประเทศไทยยังไม่มีนกั วิชาการศึกษาเรื่ องนี ้มาก่อน
ปั จจัยที่สําคัญปั จจัยหนึง่ ที่อาจทําให้ เกิดความสอดคล้ องระหว่างกลยุทธ์ เทคโนโลยีสารสนเทศกับกล
ยุทธ์ ธุรกิจ
คือการมีส่วนร่ วมและความสัมพันธ์ ระหว่างผู้บริ หารเทคโนโลยีสารสนเทศกับผู้บริหารธุรกิจ
งานวิจยั นี ้จึงต้ องการศึกษาการมีส่วนร่ วมและความสัมพันธ์ ระหว่างผู้บริ หารเทคโนโลยีสารสนเทศกับผู้
บริ หารธุรกิจ ว่ามีอิทธิพลหรือทําให้ เกิดความสอดคล้ องระหว่างกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธ์ธุรกิจ
หรื อไม่อย่างไร เพื่อนําผลการวิจยั เสนอแนะให้ กบั ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและผู้บริ หารธุรกิจขององค์การ
ธุรกิจ เพื่อบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การให้ ประสบความสําเร็ จ และคาดว่าหากองค์การทําให้
ความสอดคล้ องระหว่างกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธ์ธุรกิจธุรกิจเกิดขึ ้นจริง จะทําให้ องค์การได้ รับ
ประโยชน์จากการลงทุนใช้ งานเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ ้น นอกจากนี ้งานวิจยั นี ้จะเป็ นประโยชน์กบั นักวิจยั
ด้ านบริ หารงานเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย ที่จะศึกษาวิจัยต่อยอดเรื่องนี ้ในมุมมองอื่น ๆ และเพื่อขยายองค์
ความรู้ด้านบริ หารเทคโนโลยีสารสนเทศให้ กว้ างขวางมากยิ่งขึ ้น
2. วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยงข้ อง
Luftman และคณะ (1999) กล่าวว่าความสอดคล้ องระหว่างกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธ์
ธุรกิจ หมายถึง การที่องค์ การได้ นําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับ องค์ การมาใช้ งานให้ เหมาะสม
กับ เวลา และสถานการณ์ข องความต้ อ งการในการใช้ ง านที ่ต รงกับ กลยุท ธ์ ธ ุร กิจ Henderson และ
Venkatraman (1993) ได้ พฒ
ั นาตัวแบบความสอดคล้ องกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธ์ธุรกิจที่เรียกว่า
Strategic Alignment Model (SAM) โดยได้ นําเสนอ 4 องค์ประกอบย่อย ได้ แก่ กลยุทธ์ ธุรกิจ กลยุทธ์
เทคโนโลยีสารสนเทศ โครงสร้ างพื ้นฐานทัว่ ไปขององค์การและกระบวนการทํางานขององค์การ และโครงสร้ าง
พืน้ ฐานด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและกระบวนการดําเนินงานด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งแต่ละองค์ประกอบมี
คุณลักษณะที่ เป็ นเอกลักษณ์ ที่ แตกต่ างกัน ตัวแบบดังกล่ าวให้ ความสํ าคัญกับความสอดคล้ องกันในแต่ ละ
องค์ประกอบ ความสอดคล้ อ งนี ้ เป็ นปรากฏการณ์ที่ซ ับ ซ้ อ นขององค์การ ที่เกี่ยวกับกิจกรรมหรื อปั จจัยหลาย
อย่างที่ทําให้ เกิดการผสมผสานการใช้ งานเทคโนโลยีสารสนเทศให้ ตรงวัตถุประสงค์ขององค์การธุรกิจ
การมีส่วนร่วมและความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศกับผู้บริ หารธุรกิจ เป็ นปั จจัยหนึง่ ที่
สําคัญที่ก่อให้ เกิดความสอดคล้ องระหว่างกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การ (Kevin, 2002; Michael,
2001) โดยทัว่ ไปมี 3 ระดับ ดังนี ้
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ระดับที่หนึง่ การรับรู้ (Awareness) เป็ นระดับที่ผ้ บู ริ หารธุรกิจ เข้ าใจและตระหนักถึงความสําคัญของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่จะนําเข้ าใช้ ในการดําเนินงานขององค์การธุรกิจ โดยที่ผ้ บู ริ หารเทคโนโลยีสารสนเทศ(Reich
and Benbasat, 2000) และผู้บริหารธุรกิจต้ องสร้ างการรับรู้ร่วมกันอย่างเป็ นรูปธรรม เช่น การแลกเปลี่ยนความรู้
ร่ วมกันระหว่างธุรกิจ และ การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ การให้ ความสําคัญกับหน้ าที่งานด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
องค์การ โดยการจัดสรรทรัพยากร ให้ อํานาจในการดําเนินการ กําหนดโครงสร้ างการรายงานผลการดําเนินงานด้ าน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม และการมีสื่อสารระหว่างผู้บริ หารเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้บริ หารธุรกิจอย่าง
สมํ่าเสมอ (Javenpaa and Ives, 1991; Raghunathan and Raghunathan, 1989; Watson, 1990; Barki and
Hartwick, 1989)
ระดับที่สอง การผสมผสาน (Integration) เพื่อให้ เกิดความสอดคล้ องระหว่างกลยุทธ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
กับกลยุทธ์ธุรกิจ หลังจากที่ผ้ บู ริหารยอมรับความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะนําเข้ าใช้ งาน การผสมผสานมี
3 รูปแบบ ได้ แก่ การกําหนดกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามหลังการกําหนดกลยุทธ์ ธรุ กิจ การพัฒนากลยุทธ์
เทคโนโลยีสารสนเทศ และกลยุทธ์ธรุ กิจไปพร้ อม ๆ กัน และใช้ กลยุทธ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็ นพื ้นฐานสําหรับ
ออกแบบกระบวนการการทํางานขององค์การธุรกิจ (Chan et al., 1993) ถึงแม้ ว่า การผสมผสานจะมีความสําคัญมาก
สําหรับการแข่งขันขององค์การ และองค์การส่วนใหญ่ที่มีทรัพยากรด้ านการเงินอย่างเพียงพอ รวมถึงผู้บริ หารธุรกิจให้
การสนับสนุนหน้ าที่งานด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อจัดหานวัตกรรม เข้ ามาใช้ ในองค์การ แต่ก็พบว่ามีหลาย
องค์การที่ไม่ประสบผลสําเร็จการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ให้ เกิดประสิทธิผล เนื่องมาการผสมผสาน ซึง่ เป็ นเรื่ อง
ทําให้ เกิดขึ ้นได้ ยาก เช่น เกิดช่องว่างในการสื่อสารระหว่างผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและผู้บริ หารธุรกิจ (Van
Der Zee and De Jong,1999) ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศไม่เข้ าใจ ในเรื่ องวิสยั ทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และ
ลําดับความสําคัญของงานที่ต้องดําเนินการในแต่ละรอบเวลา ผู้บริ หารเทคโนโลยีสารสนเทศไม่ได้ เข้ ามีส่วนร่ วมใน
กระบวนการ การกําหนดกลยุทธ์ ธุรกิจ รวมไปถึงผู้บริ หารธุรกิจคาดการณ์ผิดและการขาดความเชี่ยวชาญในการ
บริ หารธุรกิจ (Lederer and Mendelow, 1989; Bowman et al., 1983) เรื่องราวเหล่านี ้ทําให้ ไม่เกิดการผสมผสาน
ระหว่างกลยุทธ์ เทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธ์ ธรุ กิจ
ระดับทีส่ าม ความสอดคล้ อง (Alignment) ในระดับนี ้บ่งชี ้ความสําเร็ จจากการกําหนดกลยุทธ์
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยระบุความต้ องการใช้ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทังแผนงานเทคโนโลยี
้
สารสนเทศ
นํามาผสมผสานกับกลยุทธ์ ธรุ กิจและความสามารถหลักขององค์การ
เป็ นลักษณะที่การกําหนดกลยุทธ์ให้
ความสําคัญกับกลยุทธ์หลักเพื่อนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ งาน และในระดับนี ้มีการนํากลยุทธ์ ธรุ กิจและกล
ยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ไปดําเนินการจริ งเพื่อให้ เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนกลยุทธ์ ธรุ กิจ
จากการทบทวนวรรณกรรมและผลการวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับการมีส่วนร่วมและความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศกับผู้บริ หารธุรกิจ สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
1. ความสัมพันธ์ ระหว่างผู้บริ หารกับฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เกี่ยวกับ มีการแลกเปลี่ยนความรู้ธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศระหว่างกัน มีการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้บริ หารกับผู้บริ หารเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสมํ่าเสมอ
ผู้บริหารรักษาคํามัน่ สัญญาที่สนับสนุนการดําเนินงานตามกลยุทธ์ เทคโนโลยีสารสนเทศที่กําหนด ผู้บริหารตระหนัก
ถึงความสําคัญของศักยภาพเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะนํามาใช้ งาน
ผู้บริหารให้ การสนับสนุนการดําเนินงานด้ าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้บริหารเปิ ดโอกาสให้ ผ้ บู ริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ าไปมีส่วนร่วมในการวางแผนธุรกิจ
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2. การมีส่วนร่ วมของผู้บริหารในการวางแผนกลยุทธ์ เกี่ยวกับกําหนดกลยุทธ์ธุรกิจที่ชดั เจนเพียงพอเพื่อ
นําไปสู่กลยุทธ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ าไปมีส่วนร่ วมในการวางแผนกลยุทธ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ร่ วมกันจัดลําดับ
ความสําคัญของโครงการด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะใช้ งาน และสนับสนุนการลงทุนด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ตรงกับวัตถุประสงค์ขององค์การ
3. ความสอดคล้ องระหว่างเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธ์ธุรกิจ ที่เกิดขึ ้นจริ งในบริบทเกี่ยวข้ องกับเรื่ องนี ้
องค์การ ได้ วิเคราะห์ความเหมาะสมของเทคโนโลยีสารสนเทศ และนําเทคโนโลยีสารสนเทศเหล่านัน้
เข้ ามาใช้
งานจริง เพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ธรุ กิจทีด่ ําเนินงานอยูใ่ นสภาพความเป็ นจริ งของแต่ละองค์การธุรกิจ

3. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
งานวิจยั มีวตั ถุประสงค์วิจยั ดังนี ้
1. เพื่อศึกษาการประเมินความสอดคล้ องระหว่างกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธ์ธรุ กิจของ
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศกับผู้บริ หารธุรกิจ
2. เพื่อศึกษาการประเมินการมีส่วนร่วมและความสัมพันธ์ในการพัฒนากลยุทธ์ เทคโนโลยีสารสนเทศและ
กลยุทธ์ ธรุ กิจ และการดําเนินงานด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและผู้บริหารธุรกิจ
3. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมและความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศกับผู้บริหารธุรกิจ ว่ามี
ปั จจัยใดทีส่ ามารถพยากรณ์ความสอดคล้ องระหว่างกลยุทธ์ เทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธ์ ธรุ กิจ
4. สมมุติฐานการวิจัย
งานวิจยั มีสมมุตฐิ านการวิจัยดังนี ้
1. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศกับผู้บริ หารธุรกิจประเมินความสอดคล้ องระหว่างกลยุทธ์เทคโนโลยี
สารสนเทศกับกลยุทธ์ ธรุ กิจแตกต่างกันหรื อไม่
2. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศกับผู้บริ หารธุรกิจประเมินการมีส่วนร่วมและความสัมพันธ์ระหว่างกันใน
การพัฒนากลยุทธ์ เทคโนโลยีสารสนเทศและกลยุทธ์ธุรกิจและการดําเนินงานด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศแตกต่างกัน
หรื อไม่
3. การมีส่วนร่วมและความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศกับผู้บริหารธุรกิจ สามารถ
พยากรณ์ ความสอดคล้ องระหว่างกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธ์ธุรกิจ ได้ หรื อไม่อย่างไร
5. ตัวแปร
ตัวแปรที่ใช้ ในการศึกษานี ้มีดงั นี ้
ตัวแปรอิสระ คือ การมีส่วนร่วมและความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศกับผู้
บริ หารธุรกิจ
ตัวแปรตาม คือ ความสอดคล้ องระหว่างกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธ์ธรุ กิจ
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6. วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรที่ทําการศึกษา ได้ แก่ องค์การธุรกิจในประเทศไทยที่จดทะเบียนที่กระทรวงพาณิชย์ แต่
เนื่องจากเรื่องที่ศกึ ษาเกี่ยวข้ องกับกับกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศและกลยุทธ์ธรุ กิจ องค์การที่อยู่ในข่ายที่มี
ข้ อมูลในเรื่ องนี ้จะเป็ นองค์การขนาดใหญ่ที่มีระบบการทํางานเป็ นสากล มีการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
กว้ างขวาง กรอบตัวอย่าง (Sampling Frame) จึงกําหนดเป็ นองค์การธุรกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
การสุ่มตัวอย่าง ใช้ กรอบตัวอย่างองค์การธุรกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทังหมด
้
จํานวน 541 องค์การ การทดสอบเครื่ องมือ การหาความตรง โดยนําแบบสอบถามที่สร้ างขึ ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ
ภายนอก ทีม่ ีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับเรื่ องการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริ หารธุรกิจ รวมจํานวน
ทังหมด
้
5 คน และการทดสอบความเชื่อมัน่ โดยนําแบบสอบถามไปทดลองกับองค์การตัวอย่างที่มีลกั ษณะคล้ ายกับ
องค์การตัวอย่างจริ งจํานวน 30 ตัวอย่าง ได้ นํามาหาค่าความเชื่อมัน่ ด้ วยวิธีการของครอนบัค (Cronbach) ได้ ค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha-Coefficient) ซึง่ มาตรวัดที่ใช้ วดั ความสัมพันธ์ ระหว่างผู้บริ หารกับฝ่ ายเทคโนโลยี
สารสนเทศมีจํานวน 6 ข้ อ มีค่าความเชื่อมัน่ 0.75 และมาตรวัดที่ใช้ วัดการมีส่วนร่ วมของผู้บริ หารในการวางแผนกล
ยุทธ์ มี 4 ข้ อมีค่าความเชื่อมัน่ 0.91 การเก็บรวบรวมข้ อมูล ติดต่อขอความร่ วมมือทางไปรษณีย์ในการตอบ
แบบสอบถามไปยังองค์การ
7. ผลการวิจัย
การเก็บรวบรวมข้ อมูลจากองค์การตัวอย่าง ได้ รับข้ อมูลทีส่ มบูรณ์ จํานวน 150 องค์การ คิดเป็ น ร้ อย
ละ 27.72 จากกรอบตัวอย่างทังหมด
้
541 องค์การ ผู้ที่ให้ ข้อมูลขององค์การ คือผู้บริ หารเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ผู้บริหารธุรกิจ องค์การละ 2 ราย จากข้ อมูลสามารถสรุปผลการวิจยั ได้ ดงั นี ้
ข้ อมูลทั่วไป
ผู้บริหารธุรกิจ จํานวน 150 คน ส่วนใหญ่เป็ นผู้บริ หารระดับสูงขององค์การ มีระยะเวลาดํารงตําแหน่ง
โดยเฉลี่ย 6.8 ปี ส่วนใหญ่มรี ะดับการศึกษาปริ ญญาโท และมีอายุเฉลี่ย 46.7 ปี ผู้บริ หารเทคโนโลยีสารสนเทศ
จํานวน 150 คน ส่วนใหญ่เป็ นผู้จดั การฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มีระยะเวลาดํารงตําแหน่งโดยเฉลี่ย 5.1 ปี มี
ระดับการศึกษาส่วนใหญ่ปริ ญญาโท และมีอายุเฉลี่ย 40.4 ปี
องค์การธุรกิจตัวอย่างส่วนใหญ่มรี ายได้ ต่อปี มากกว่า 1,000 ล้ านบาท มีพนักงานมากกว่า 1,000 คน
องค์การส่วนใหญ่จดั โครงสร้ างองค์ตามหน้ าที่ และมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่และผู้บริ หารระดับสูงเป็ นคนไทย องค์การ
ตัวอย่างที่ได้ แยกตามประเภทอุตสาหกรรมในจํานวนที่ใกล้ เคียงกัน ส่วนใหญ่แล้ วองค์การตัวอย่างมีการวางแผน
กลยุทธ์ ธรุ กิจ และกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมในการวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจ จาก 15 กิจกรรม องค์การ
ตัวอย่างมีการดําเนินการเกินร้ อยละ 50 ถึง 11 กิจกรรม ส่วนการวางแผนกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศมีการ
ดําเนินการเกินร้ อยละ 50 มี 5 กิจกรรม จาก 10 กิจกรรม
กลยุทธ์ ธุรกิจ
ในการประเมินกลยุทธ์ ธรุ กิจหรื อจุดเน้ นในการดําเนินธุรกิจ ผู้บริหารธุรกิจและผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้ คะแนนการดําเนินงาน ( 5 หมายถึง มีการดําเนินงานมากที่สดุ 4 หมายถึง มีการดําเนินงานมาก 3 หมายถึง มีการ
ดําเนินงานปานกลาง 2 หมายถึง มีการดําเนินงานน้ อย 1 หมายถึง มีการดําเนินงานน้ อยที่สดุ ) ในแต่ละกลยุทธ์ธุรกิจ
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ขององค์การ 6 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านผู้นําเรื่ องต้ นทุนการผลิตและการดําเนินงาน ด้ านการนําเสนอสินค้ าหรื อบริการต่อ
ลูกค้ าที่มคี วามโดดเด่นแตกต่างจากคู่แข่ง
ด้ านการมุ่งผลิตหรือเสนอสินค้ าหรือบริ การแก่ลกู ค้ าเฉพาะกลุ่มอย่าง
ชัดเจน ด้ านการใช้ นวัตกรรม ด้ านการเติบโต และด้ านการจัด การโซ่อปุ ทาน (Porter, 1985; Rackoff, Wiseman
and Ullrich, 1985; Clarke, 1994) จากคะแนนการดําเนินงานทีไ่ ด้ นํามาวิเคราะห์พบว่า องค์การตัวอย่างใช้ กลยุทธ์
ธุรกิจแต่ละด้ านในระดับมาก ผู้บริ หารธุรกิจประเมินคะแนนเฉลี่ยรวม 3.69 ส่วนผู้บ ริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเมินคะแนนเฉลี่ยรวม 3.67 เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยกลยุทธ์ ธุรกิจ แต่ละด้ านเป็ นรายข้ อ พบว่า ผู้บริหาร
ธุรกิจประเมินคะแนนกลยุทธ์ ธรุ กิจ ด้ านนวัตกรรมตํ่าสุด เฉลี่ย 3.48 ส่วนผู้บริ หารเทคโนโลยีสารสนเทศประเมิน
คะแนนกลยุทธ์ธุรกิจการใช้ นวัตกรรมตํ่าสุด 3.47 คะแนน ในขณะที่ผ้ บู ริ หารทัง้ สองกลุ่มประเมินคะแนนกลยุทธ์
ด้ านการจัดการโซ่อุปทานมีเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 และ 3.98 ซึ่งเป็ นคะแนนเฉลี่ยสูงสุด
กลยุทธ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้บริหารธุรกิจและผู้บริ หารเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเมินกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนกล
ยุทธ์ธรุ กิจแต่ละด้ าน โดยตรวจสอบการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศจริงขององค์การ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมหลัก และ
กิจกรรมสนับสนุน ขององค์การธุรกิจ การกําหนดคะแนนกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนกลยุทธ์ธรุ กิจ แต่ละด้ าน
เป็ นดังนี ้ ระดับคะแนน 4 หมายถึง กลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนกลยุทธ์ธรุ กิจมาก 3 หมายถึง สนับสนุน
กลยุทธ์ ธรุ กิจปานกลาง 2 หมายถึง สนับสนุนกลยุทธ์ธรุ กิจน้ อย และ 1 หมายถึง ไม่สนับสนุนกลยุทธ์ธรุ กิจ โดย
พิจารณาการระบุคนใช้ ระบบสารสนเทศแต่ละประเภท ผลการวิจยั พบว่า องค์การตัวอย่างใช้ กลยุทธ์ เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ธรุ กิจ ในระดับปานกลาง มีคะแนนเฉลี่ยรวม 2.79 ทังผู
้ ้ บริหารธุรกิจและผู้บริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศประเมินกลยุทธ์ เทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การธุรกิจเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ ด้านผู้นําต้ นทุนการ
ดําเนินงานเป็ นคะแนนเฉลี่ยสูงสุด และเพื่อสนับสนุน กลยุทธ์การใช้ นวัตกรรม เป็ นค่าตํ่าที่สดุ
ความสอดคล้ องระหว่ างกลยุทธ์ เทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธ์ ธุรกิจ
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้บริ หารธุรกิจ ประเมินกลยุทธ์ ธรุ กิจแต่ละด้ านที่มชี ่วงคะแนน 1 ถึง
5 คะแนน และกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนกลยุทธ์ ธรุ กิจแต่ละด้ าน มีช่วงคะแนน 1 ถึง 4 คะแนน
โดยนําค่าคะแนนกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศแต่ละด้ าน คูณด้ วย ค่าคะแนนกลยุทธ์ธรุ กิจแต่ละด้ าน ทําให้ ได้
ค่าความสอดคล้ องระหว่างกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธ์ธรุ กิจ(Chan and Reich, 2007; Avison et
al., 2004) ซึง่ ค่าเป็ นไปได้ คือ ตังแต่
้ 1 ถึง 20 การวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจยั เป็ นดังนี ้
ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย
1. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศกับผู้บริ หารธุรกิจประเมินความสอดคล้ องระหว่างกลยุทธ์เทคโนโลยี
สารสนเทศกับกลยุทธ์ ธรุ กิจแตกต่างกันหรื อไม่ มีผลการทดสอบ ดังนี ้
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ตารางที่ 3 ผลการทดสอบความแตกต่าง ของความสอดคล้ องระหว่างกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
กับกลยุทธ์ธรุ กิจระหว่างผู้บริหารธุรกิจกับผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ค่าความสอดคล้ องระหว่าง
กลยุทธ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
กับกลยุทธ์ธรุ กิจ

ผู้บริหารธุรกิจ
ค่าเฉลี่ย

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ผู้นําด้ านต้ นทุนการดําเนินงาน
การสร้ างความแตกต่าง
การมุ่งเน้ นลูกค้ าเฉพาะกลุม่
การใช้ นวัตกรรม
การเติบโต
การจัดการโซ่อปุ ทาน

12.60
10.74
9.46
9.11
9.75
12.64

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
4.95
5.04
4.55
4.80
4.16
4.48

รวม

10.72

4.66

ผู้บริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
12.19
4.74
10.56
4.96
9.82
4.79
9.02
4.97
10.18
4.29
12.23
4.58
10.67

4.73

P-Value

t-value

0.326
0.085
0.675
0.079
0.117
0.267

0.568
0.771
0.412
0.778
0.733
0.606

0.623

0.146

จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลจากองค์ การตัวอย่าง พบว่า ผู้บริ หารธุรกิจ ประเมินค่า
ความสอดคล้ องระหว่างกลยุทธ์ เทคโนโลยีสารสนเทศกับ กลยุทธ์ ธุรกิจรวม (ค่าเฉลี่ย 10.72) สูง กว่า
ผู้บริ หารเทคโนโลยีสารสนเทศ (ค่าเฉลี่ย 10.67)
เมื่อ พิจารณาค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐานของค่ าความ
สอดคล้ องระหว่างกลยุทธ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ กับ กลยุทธ์ ธุรกิจรวม พบว่า ของผู้บ ริ หารธุรกิจมีค่าน้ อย
กว่าของผู้บริ หารเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยในการประเมิน ค่า
ความสอดคล้ องระหว่างกลยุทธ์ เทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธ์ ธุรกิจรวม ของผู้บริ หารทัง้ 2 กลุ่มพบว่า
ประเมินความสอดคล้ องระหว่างกลยุทธ์ เทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธ์ธรุ กิจในภาพรวมไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาแต่ละกลยุท ธ์ ธุรกิจในการประเมินความสอดคล้ องระหว่าง
กลยุทธ์ ธุรกิจพบผลการวิเคราะห์ เช่น เดียวกัน คื อ ไม่ค วามแตกต่างในการประเมินความสอดคล้ องระหว่าง
กลยุทธ์ เทคโนโลยีสารสนเทศและกลยุทธ์ ธุรกิจของผู้บ ริ หารทัง้ 2 กลุ่ม
2. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศกับผู้บริ หารธุรกิจประเมินการมีส่วนร่วมและความสัมพันธ์ระหว่างกันใน
การพัฒนากลยุทธ์ เทคโนโลยีสารสนเทศและกลยุทธ์ธุรกิจ และการดําเนินงานด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศแตกต่างกัน
หรื อไม่

ตารางที่ 4 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย การมีส่วนร่วมและความสัมพันธ์
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ระหว่างผู้บริ หารธุรกิจกับผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
การมีส่วนร่วมและความสัมพันธ์
ผู้บริหารธุรกิจ
ผู้บริหารเทคโนโลยี
ระหว่างผู้บริ หารธุรกิจกับผู้บริ หาร
สารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ค่าเฉลี่ย
ค่า
ค่าเฉลี่ย
ค่า
เบี่ยงเบน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
มาตรฐาน
1. มีการแลกเปลี่ยนความรู้ธรุ กิจ
3.41
0.89
3.47
0.85
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระหว่างกัน
2. มีการติดต่อสื่อสารระหว่าง
3.53
0.95
3.45
0.87
ผู้บริหารกับผู้บริ หารเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างสมํ่าเสมอ
3. ผู้บริหารรักษาคํามัน่ สัญญาที่
3.56
0.88
3.57
0.93
สนับสนุนการดําเนินงานตาม กล
ยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่
กําหนด
4. ผู้บริหารตระหนักถึง
3.79
0.83
3.79
0.93
ความสําคัญของศักยภาพ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่จะ
นํามาใช้ งาน
5. ผู้บริหารให้ การสนับสนุนการ
3.83
0.87
3.84
0.92
ดําเนินงานด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
6. เปิ ดโอกาสให้ ผ้ บู ริ หาร
3.46
0.88
3.48
1.02
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ าไปมี
ส่วนร่ วมในการวางแผนธุรกิจ
7. กําหนดกลยุทธ์ธุรกิจที่ชดั เจน
3.30
0.88
3.38
0.94
เพียงพอ เพื่อนําไปสู่กลยุทธ์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
8. เข้ าไปมีส่วนร่ วม ในการ
3.31
0.91
3.31
1.00
วางแผนกลยุทธ์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
9. ร่ วมกันจัดลําดับความสําคัญ
3.34
0.87
3.55
0.93
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P-value

tvalue

0.480

0.661

0.221

0.819

0.569

0.064

0.448

0.065

0.444

0.064

0.106

0.182

0.331

0.758

0.297

0.060

0.522

-
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ของโครงการด้ านเทคโนโลยี
0.128
สารสนเทศที่จะใช้ งาน
10. สนับสนุนการลงทุนด้ าน
3.65
0.94
3.58
1.01
0.276 0.591
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ตรงกับ
วัตถุประสงค์ขององค์การ
จากตารางที่ 4 ผู้บริหารธุรกิจและผู้บริ หารเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ ให้ คะแนนการมีส่วนร่ วมและ
ความสัมพันธ์ ในประเด็นต่าง ๆ โดยมีระดับคะแนน 1 (น้ อยที่สุด) ถึง 5 (มากที่สุด) ผลการวิเคราะห์จากองค์การ
ตัวอย่าง พบว่าผู้บริ หารเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเมินการมีส่วนร่ วมและความสัมพันธ์ สูงกว่า ผู้บริ หารธุรกิจ 6 ข้ อ
จาก 10 ข้ อ เมื่อพิจารณาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จาก 10 ข้ อ พบว่าค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของผู้บริ หารเทคโนโลยี
สารสนเทศ สูงกว่า ผู้บริ หารธุรกิจ 8 ข้ อ หมายถึง ความเห็นของผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความแตกต่างมากกว่า
ผู้บริ หารธุรกิจ และเมื่อทดสอบความแตกต่าง ค่าเฉลี่ยการมีส่วนร่ วมและความสัมพันธ์ ระหว่างผู้บริ หารธุรกิจกับ
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่าไม่แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ 0.05 ทุกข้ อ
3. การมีส่วนร่ วมและความสัมพันธ์ ระหว่างผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศกับผู้บริหารธุรกิจ สามารถ
พยากรณ์ ความสอดคล้ องระหว่างกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธ์ธุรกิจ ได้ อย่างไร
การมีส่วนร่วมและความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารธุรกิจกับผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็ นกระบวนการที่
ทําให้ เกิดความสอดคล้ องระหว่างกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธ์ธุรกิจ
สําหรับการทดสอบสมมติฐานการ
วิจยั ในข้ อนี ้ ใช้ การวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) เพื่อลดจํานวนตัวแปร 10 ตัว ให้ เหลือตัวแปรที่เหมาะสม และทํา
การตรวจสอบความถูกต้ องของตัวแปรใหม่ที่เกิดขึ ้นว่าส่งผลต่อการทําให้ เกิดความสอดคล้ องระหว่างกลยุทธ์ เทคโนโลยี
สารสนเทศกับกลยุทธ์ ธรุ กิจหรื อไม่อย่างไร
ดังผลการวิจยั ต่อไปนี ้
ตารางที่ 5 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของการมีสว่ นร่วมและความสัมพันธ์ ระหว่างผู้บริหารธุรกิจกับผู้บริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ค่าสัมประสิทธิ์
1
สหสัมพันธ์
1. มีการ
1.00
แลกเปลี่ยนความรู้
ธุรกิจและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศระหว่าง
กัน
2. มีการ
0.787**
ติดต่อสื่อสาร

2

3

4

1.00
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5

6

7

8

9

10
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ระหว่างผู้บริ หาร
กับผู้บริหาร
เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่าง
สมํ่าเสมอ
3. ผู้บริหารรักษา
คํามัน่ สัญญาที่
สนับสนุนการ
ดําเนินงานตาม
กลยุทธ์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
4. ผู้บริหาร
ตระหนักถึง
ความสําคัญของ
ศักยภาพ
เทคโนโลยี
สารสนเทศที่จะ
นํามาใช้ งาน
5. ผู้บริหารให้ การ
สนับสนุนการ
ดําเนินงานด้ าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
6. เปิ ดโอกาสให้
ผู้บริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ าไปมี
ส่วนร่ วมในการ
วางแผนธุรกิจ
7. กําหนดกลยุทธ์
ธุรกิจที่ชดั เจน
เพียงพอ เพื่อ
นําไปสู่กลยุทธ์
เทคโนโลยี

0.590** 0.581**

1.00

0.536** 0.503** 0.657**

1.00

0.591** 0.537** 0.668** 0.770**

1.00

0.571** 0.525** 0.619** 0.558** 0.664**

0.609** 0.540** 0.596**

0.615 0.594**
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สารสนเทศ
8. เข้ าไปมีส่วน
0.532** 0.486** 0.569** 0.571** 0.596** 0.640** 0.755**
1.00
ร่ วม ในการ
วางแผนกลยุทธ์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
9. ร่ วมกัน
0.472** 0.425** 0.598** 0.590** 0.656** 0.534** 0.655** 0.734**
1.00
จัดลําดับ
ความสําคัญของ
โครงการด้ าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศที่จะใช้
งาน
10. สนับสนุนการ 0.498** 0.437** 0.643** 0.642** 0.679** 0.495** 0.624** 0.665** 0.782** 1.00
ลงทุนด้ าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ตรง
กับวัตถุประสงค์
ขององค์การ
** ที่ระดับนัยสําคัญ 0.01
จากตารางที่ 5 พบว่ามี 39 คู่จากการมีส่วนร่ วมและความสัมพันธ์ ของผู้บริ หารธุรกิจและผู้บริ หารเทคโนโลยี
สารสนเทศ 45 คู่ มีความสัมพันธ์ กนั ในทิศทางบวกเกิน 0.50 ส่วนที่เหลือ อีก 6 คู่ มีความสัมพันธ์ กนั ในทิศทางบวกแต่ไม่
้
และมีนยั สําคัญทีร่ ะดับ 0.01 ทุก
เกิน 0.50 แต่อย่างไรก็พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ แต่ละคู่ มีค่าเป็ นบวกทังหมด
คู่ หลังจากทราบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแล้ ว ดําเนินการสกัดปั จจัย (Factor Extraction) ใช้ วิธีการ Principle
Component Analysis และทําการหมุนแกนใช้ หลักการของ Varimax ได้ ตวั แปรใหม่ 3 ตัวแปร โดยมีค่า KMO เท่ากับ
0.911 ค่า Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square เท่ากับ 2315.441 มี Degree of Freedom เท่ากับ 45 และ
ค่า P-Value เท่ากับ 0.00 แล้ วนํามาจัดกลุ่มเพือ่ ให้ ได้ ตวั แปรใหม่ ดังผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามตารางที่ 6
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ตารางที่ 6 การจัดกลุ่มตัวแปรใหม่การมีส่วนร่ วมและความสัมพันธ์ ระหว่างผู้บริ หารธุรกิจกับ
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
การมีส่วนร่วมและความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารธุรกิจ
ตัวแปรใหม่หลังจากหมุนแกน
กับผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตัวแปรใหม่ 1 ตัวแปรใหม่ 2 ตัวแปรใหม่ 3
1. เข้ าไปมีส่วนร่ วม ในการวางแผนกลยุทธ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 0.844
2. ร่ วมกันจัดลําดับความสําคัญของโครงการด้ านเทคโนโลยี
0.753
สารสนเทศที่จะใช้ งาน
3. กําหนดกลยุทธ์ธุรกิจที่ชดั เจนเพียงพอ เพื่อนําไปสู่กลยุทธ์
0.734
เทคโนโลยีสารสนเทศ
4. ผู้บริหารตระหนักถึงความสําคัญของศักยภาพเทคโนโลยี
0.802
สารสนเทศ
5. ผู้บริหารให้ การสนับสนุนการดําเนินงานด้ านเทคโนโลยี
0.778
สารสนเทศ
6. ผู้บริหารรักษาคํามัน่ สัญญาที่สนับสนุนการดําเนินงาน
0.655
7. สนับสนุนการลงทุนด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตรงกับ
0.628
วัตถุประสงค์ขององค์การ
8. มีการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้บริหารกับผู้บริ หารเทคโนโลยี
0.871
สารสนเทศอย่างสมํ่าเสมอ
9. มีการแลกเปลี่ยนความรู้ธรุ กิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
0.838
ระหว่างกัน
10. เปิ ดโอกาสให้ ผ้ บู ริ หารเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ าไปมีส่วนร่ วม
0.513
ในการวางแผนธุรกิจ
Eigenvalue
2.81
2.70
2.44
Percent of Variance Rotation Sums of Squared
28.17
27.08
24.43
Loadings
Percent of Cumulative Rotation Sums of Squared
79.691
Loadings
จากตารางที่ 6 ผู้วิจัยได้ กําหนดตัวแปรใหม่ ดังนี ้ ตัวแปรใหม่ที่ 1 คือ การมีส่วนของผู้บริ หารในการ
วางแผนทังกลยุ
้ ทธ์ธรุ กิจและกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกอบด้ วย ผู้บริ หารธุรกิจเข้ าไปมีส่วนร่วมในการ
วางแผนกลยุทธ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การร่ วมกันจัดลําดับความสําคัญของโครงการด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศทีจ่ ะใช้
งาน และการกําหนดกลยุทธ์ธรุ กิจที่ชดั เจนเพียงพอเพื่อนําไปสู่กลยุทธ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
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ตัวแปรใหม่ที่ 2 คือ ผู้บริหารให้ ความสําคัญและสนับสนุนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้ วย
ผู้บริหารตระหนักถึงความสําคัญของศักยภาพเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้บริหารให้ การสนับสนุนการดําเนินงานด้ าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้บริ หารรักษาคํามั่นสัญญาที่สนับสนุนการดําเนินงานด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ผู้บริ หารสนับสนุนการลงทุนด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตรงกับวัตถุประสงค์ขององค์การ
ตัวแปรใหม่ที่ 3 คือ การจัดการความรู้และการสื่อสารระหว่างผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
กับผู้บริหารธุรกิจ ประกอบด้ วย การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้บริหารธุรกิจกับผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
สมํ่าเสมอ การแลกเปลี่ยนความรู้ธรุ กิจและเทคโนโลยีสารสนเทศระหว่างกัน และการเปิ ดโอกาสให้ ผ้ บู ริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ าไปมีส่วนร่ วมในการวางแผนธุรกิจ
สุดท้ ายคํานวณคะแนนตัวแปรใหม่ (Factor Score) ทัง้ 3 ตัวแปรข้ างต้ น เพื่อนําไปพิสจู น์ว่าตัวแปรใหม่
ที่กําหนดขึ ้น มีอิทธิพลต่อความสอดคล้ องระหว่างกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธ์หรื อไม่ โดยการ
วิเคราะห์การถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) ได้ ผลวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 7
ตารางที่ 7 ตัวแปรใหม่สําหรับการพยากรณ์ความสอดคล้ องระหว่างกลยุทธ์ เทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธ์
ธุรกิจ

ตัวแปรใหม่เพื่อการทดสอบ

Constant
1. การมีส่วนของผู้บริ หารในการวางแผนทัง้
กลยุทธ์ ธรุ กิจและกลยุทธ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ผู้บริหารให้ ความสําคัญและสนับสนุน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. การจัดการความรู้และการสือ่ สาร
ระหว่างผู้บริ หารธุรกิจกับผู้บริ หารเทคโนโลยี
สารสนเทศ
R
R2
Adjust R2
S.E.E.
F-Model
P-value
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ความสอดคล้ องระหว่างกลยุทธ์
เทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธ์
ธุรกิจ
Std. Estimate Value / P-value
64.180
(b = 5.084)
(P-value = 0.000)
(b = 5.628)
(P-value = 0.007)
(b = 8.146)
(P-value = 0.000)
0.589
0.346
0.340
15.36
52.288
0.000
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จากตารางที่ 7 พบว่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระมีค่ามากกว่าศูนย์อย่างมีนยั สําคัญ สมการถดถอยจึง
สามารถใช้ พยากรณ์ความสอดคล้ องระหว่างกลยุทธ์ เทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธ์ ธรุ กิจได้ ดังนัน้ สามารถสรุปได้
ว่า มีปัจจัยหรื อกิจกรรมที่สําคัญ 3 เรื่อง ทีม่ ีอิทธิผลสามารถพยากรณ์ความสอดคล้ องระหว่างกลยุทธ์ เทคโนโลยี
สารสนเทศกับกลยุทธ์ ธรุ กิจได้ คือ 1) การมีส่วนของผู้บริ หารในการวางแผนทังกลยุ
้ ทธ์ธุรกิจและกลยุทธ์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 2) ผู้บริ หารให้ ความสําคัญและสนับสนุนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 3) การจัดการความรู้และการ
สื่อสารระหว่างผู้บริ หารเทคโนโลยีสารสนเทศกับผู้บริหารธุรกิจ แต่ร้อยละของความแปรปรวนของค่าความความ
สอดคล้ องระหว่างกลยุทธ์ เทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธ์ธุรกิจ ที่อธิบายได้ จากตัวแปรอิสระหรือปั จจัยทังสามตั
้
วมี
เพียงร้ อยละ 34.6 ซึง่ ไม่สงู นัก
8. การอภิปรายผล
การศึกษาครัง้ นีเ้ ก็บรวบรวมข้ อมูลจากผู้บ ริ หารธุรกิจ และผู้บริ หารเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่อยู่ใน
บริ ษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็ นองค์ การธุรกิจขนาดใหญ่มีการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศในระดับสูงเพื่อการดําเนินงาน เนื่องจากผู้บริ หารธุรกิจ และผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็ น
บุคคลที่สําคัญที่จะทําให้ เกิด ความสอดคล้ องระหว่างกลยุทธ์ เทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธ์ ธุรกิจ
ผลการวิจัยนีพ้ บว่า การประเมิน ค่าความสอดคล้ องระหว่างกลยุทธ์ เทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธ์ ธุรกิจ
รวม ของผู้บริ หารทัง้ 2 กลุ่มไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ ตรงกับการศึกษาของ Kevin (2002) และ Amy
(2002)
ซึ่งผู้บริ หารธุรกิจและผู้บริ หารเทคโนโลยีสารสนเทศประเมินความสอดคล้ องไม่แตกต่างกัน
ผลการวิจัยนีพ้ บว่า
เรื่องการมีส่วนร่ วมและความสัมพันธ์ ระหว่างผู้บริ หารธุรกิจกับผู้บริ หารเทคโนโลยี
สารสนเทศ พบว่าไม่แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ สอดคล้ องกับของ Michael (2001) และตรงกับการศึกษา
บางส่วนของ Alice (2001) โดยเฉพาะรูปแบบการสื่อสารระหว่างผู้บริหารธุรกิจกับผู้บริ หารเทคโนโลยี
สารสนเทศ
สําหรั บกิ จกรรมที่สําคัญ 3 เรื่ อ ง ที่มีอิทธิ ผลสามารถพยากรณ์ ค วามสอดคล้ องระหว่ าง
กลยุทธ์ เทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธ์ธุรกิจ ได้ คือ 1) การมีส่วนของผู้บริ หารในการวางแผนทังกลยุ
้ ทธ์
ธุรกิจและกลยุทธ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็ นไปแนวทางทางเดียวกับ การศึกษาของ Teo และ King, 1997 ที่
ได้ เสนอแนวคิดการผสมผสานการวางแผนกลยุทธ์ ธุรกิจและกลยุทธ์ เทคโนโลยีสารสนเทศไว้ 4 แบบคือ การ
ดําเนินงานแยกส่วน การดําเนินวางแผนตามลําดับ การรับทราบข้ อมูลวางแผนร่ วมกัน และการดําเนินการไป
พร้ อมกัน ซึ่งแต่ละแบบมีผลทําให้ เกิดความสอดคล้ องระหว่างกลยุทธ์ เทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธ์ธุรกิจ
แตกต่างกัน 2) ผู้บริหารธุรกิจควรตระหนักถึงสําคัญและสนับสนุนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตรงกับการศึกษา
ของ Luftman และคณะ 1999 อาจเนื่องมาจากถ้ าผู้บ ริ หารธุรกิจไม่ได้ ตระหนักถึงสําคัญและไม่สนับสนุน
งานเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การอย่างจริ งจัง ทําให้ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศอาจจะได้ รับ การจัดสรร
ทรัพยากรน้ อย เป็ นเหตุให้ ไม่สามารถจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับองค์การได้ เพราะเทคโนโลยี
สารสนเทศบางอย่างมีค่าใช้ จ่ายค่อนข้ างสูง นอกจากนีย้ ังตรงกับการศึกษาของ Byrd Sambamurthy และ
Zmud (1995) พบว่าผู้บริ หารเทคโนโลยีสารสนเทศและผู้บริ หารธุรกิจควรให้ ความสําคัญกับกระบวนการ
วางแผนกลยุทธ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 3) การจัดการความรู้ เป็ นการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านธุรกิจและด้ าน
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เทคโนโลยีสารสนเทศระหว่างผู้บ ริ หารธุรกิจกับผู้บริหารเทคโนโลยี สารสนเทศ ตรงกับการศึกษาของ Watson
(1990) พบว่าผู้บริ หารเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรนําเสนอข้ อมูลความก้ าวหน้ าของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้ แก่ผ้ บู ริ หารธุรกิจระดับสูงรับทราบเป็ นระยะ ๆ และการสื่อสารระหว่างผู้บริ หารเทคโนโลยีสารสนเทศกับผู้
บริ หารธุรกิจ
ตรงกับการศึกษาของ Pyburn (1983) พบว่าปั จจัยแห่งความสําเร็ จที่ทําให้ เกิดความ
สอดคล้ องระหว่างกลยุทธ์ เทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธ์ ธุรกิจ มีปัจจัยดังนี ้ ความเข้ าใจธุรกิจของผู้บริ หาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ความซับซ้ อนของสภาพแวดล้ อมเทคโนโลยีสารสนเทศ
รูปแบบบุคลิกภาพของผู้บริ หาร และความสนิทสนมใกล้ ชิดกันระหว่างผู้บ ริ ห ารเทคโนโลยี ส ารสนเทศกับ ผู้
บริ ห ารธุ ร กิ จ
และรวมถึง การการสื่ อ สารระหว่ างผู้บ ริ ห ารเทคโนโลยี ส ารสนเทศกับ ผู้บริ หารธุรกิจ
นอกจากนี ้ประเด็นนี ้ยังสอดคล้ องกับการศึกษาของ Lederer และ Mendelow (1989) กล่าวว่าถ้ าเกิดช่องว่าง
ในการสื่อสารระหว่างผู้บริ หารธุรกิจกับผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ จะทําให้ ไม่เกิดความสอดคล้ องระหว่างกล
ยุทธ์ เทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธ์ธุรกิจ แต่อย่างไรก็ตามปั จจัยย่อยทัง้ สามปั จจัยสอดคล้ องกับการศึกษา
ของนักวิชาการที่ผ่านมาดังนันจึ
้ งเป็ นการยืนยันข้ อค้ นพบของนักวิชาการก่อนหน้ านี ้ และจากการทบทวน
วรรณกรรม พบว่ายังไม่มีนักวิชาการก่อนหน้ านี ้ได้ ศึกษาและจัดหมวดหมู่แบบเดียวกับงานวิจัยนี ้ ดังนัน้
ปั จจัยใหม่ทงสามตั
ั้
วที่ผ้ ูวิจัยสร้ างขึน้ จึง เป็ นข้ อค้ นพบทางวิชาการใหม่ ที่สําคัญ
โดยอิ ทธิ ผลสามารถ
พยากรณ์ ค วามสอดคล้ องระหว่างกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธ์ธรุ กิจได้ จึงเสนอแนะกับผู้ปฎิบัติ
และนักวิชาการในข้ อถัดไป
9. ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะสําหรับผู้บริ หารธุรกิจ และผู้บริ หารเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรให้ สําคัญในเรื่องกระบวนการ
ทีป่ ระกอบด้ วยกิจ กรรมที่ สําคัญ คื อ การมีส่ ว นของผู้บ ริ ห ารในการวางแผนทั ง้ กลยุท ธ์ ธุร กิ จและกลยุท ธ์
เทคโนโลยี สารสนเทศ ผู้บ ริ หารธุรกิจควรกําหนดกลยุทธ์ ธุรกิจที่ชัดเจนเพียงพอและควรเข้ าไปมีส่วนร่ วมใน
การวางแผนกลยุทธ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
นอกกจากนี ้ควรร่วมกันจัดลําดับความสําคัญของโครงการด้ าน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่จะใช้ งาน ผู้บริ หารธุรกิจควรให้ ค วามสําคัญและสนับสนุนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยตระหนักถึงความสําคัญของศักยภาพเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะนําเข้ ามาใช้ ในการดําเนินงานของ
องค์การ
รวมถึงควรรักษาคํามั่นสัญญาและสนับสนุนการลงทุนด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยการ
แลกเปลี่ยนความรู้ ธุร กิ จและเทคโนโลยีส ารสนเทศระหว่ างกัน มี ก ารติ ดต่อสื่ อสารระหว่ างผู้บ ริ หารธุ รกิจ
กับ ผู้บ ริ หารเทคโนโลยี สารสนเทศอย่างสมํ่าเสมอ โดยการเปิ ดโอกาสให้ ผ้ บู ริ หารเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ าไปมี
ส่วนร่ วมในการวางแผนธุรกิจ และมีรูปแบบรายงานผลการดําเนินงานด้ านเทคโนโลยี สารสนเทศที่พฒ
ั นา
เพื่อสนับตามความต้ องการของกลยุทธ์ตามช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม
ข้ อเสนอแนะสําหรับนักวิชาการที่จะศึกษาวิจยั ในเรื่องนี ้ ควรศึกษาต่อยอด กับองค์การธุรกิจขนาดกลางและ
เล็ก หรื อศึกษากับประเภทอุตสาหกรรมอืน่ ๆ ควรศึกษาเชิงลึกในรายละเอียดของแต่ละกิจกรรมโดยใช้ การวิจัยเชิง
คุณภาพ เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก หรื อการประชุมกลุ่มย่อย ระหว่างผู้บริหารธุรกิจกับผู้บริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศในประเด็นดังกล่าวข้ างต้ น
และเนื่องจากร้ อยละของความแปรปรวนของค่าความความสอดคล้ อง
ระหว่างกลยุทธ์ เทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธ์ ธรุ กิจ ที่อธิบายได้ จากตัวแปรอิสระหรื อปั จจัยทังสามตั
้
วมีเพียงร้ อย
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ละ 34.6 ซึง่ ไม่สงู นัก ดังนันจึ
้ งศึกษาประเด็นอื่น ๆ นอกจากเรื่ องการมีส่วนร่ วมและความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริ หาร
เทคโนโลยีสารสนเทศกับผู้บริ หารธุรกิจ อาจทําให้ พบประเด็นที่สําคัญอื่น ๆ ที่ส่งต่อความความสอดคล้ องระหว่าง
กลยุทธ์ เทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธ์ธรุ กิจมีความชัดเจนมากขึ ้น
10. กิตติกรรมประกาศ
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การจัดการทรั พยากรมนุษย์ ด้วยหลักสมรรถนะ ของโรงแรมบูตกิ ในจังหวัดเชียงใหม่
The Competency–Based Human Resource Management of
the Boutique Hotel in Chiang Mai
ภารดัย สิงห์ใจ*
บทคัดย่ อ
การวิจยั เรื่ อง การจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้วยหลักสมรรถนะ ของโรมแรมบูติก ในจังหวัดเชียงใหม่ มี
วัตถุป ระสงค์ เพื่ อศึกษาการใช้ หลักสมรรถนะในกระบวนการบริ ห ารทรั พยากรมนุษ ย์ ปั ญหาด้ านบุคลากร
ตลอดจนการใช้ โมเดลสมรรถนะในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ของโรงแรมประเภทบูติก ในจังหวัดเชียงใหม่
ผลการศึกษาพบว่า โรงแรมที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการวางแผนด้ านทรัพยากรมนุษย์ โดยเป็ น
แผนระยะปานกลาง มีการจัดประชุมพนักงานโรงแรมทุกเดือน ส่วนใหญ่ใช้ อินเตอร์ เน็ตและการบอกต่ อของ
พนักงานเป็ นช่องทางในการประชาสัมพันธ์สรรหาบุคลากร มีระยะเวลาในการสรรหาพนักงาน 1 – 3 เดือน ใช้
วิธีการสัมภาษณ์ และการทดสอบการปฏิบัติงานเป็ นหลักในการคัดเลือกบุคลากร ใช้ วิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานโดยนําผลงานมาเปรี ยบเทียบกับมาตรฐานที่กําหนดไว้ ส่วนใหญ่ พิจารณาปรับเลื่อนตําแหน่งจาก
หลักความรู้ ความสามารถ มีการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรโดยจัดอบรมที่โรงแรม และใช้ บุคลากรภายใน
โรงแรมเป็ นวิทยากร กําหนดเงินเดือนจากประสบการณ์ สวัสดิการที่โรงแรมที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีให้
คือ เครื่ องแบบพนักงาน เครื่ องมือที่โรงแรมที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้ ในการบริ หารงานด้ านทรัพยากร
มนุษย์คือ สมรรถนะของกลุ่มงานหรื อฝ่ ายงาน (Job Competency) มีการนําหลักสมรรถนะ (Competency)
มาประยุกต์ใช้ ในการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ในด้ านการประเมินผลการปฏิบัติงาน โรงแรมประสบปั ญหาด้ าน
ทรั พยากรมนุษ ย์ ใ นระดับ น้ อ ยทุกๆ ด้ าน เรี ยงตามลํ าดับได้ ดัง นี ้ ด้ านการวางแผนทรั พ ยากรมนุษ ย์ ด้ าน
ค่าตอบแทนและแรงจูงใจ ด้ านการสรรหาและการคัดเลือก ด้ านการฝึ กอบรมและพัฒนา และด้ านการ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ข้ อเสนอแนะสําหรับ โรงแรมบูติกในการนําหลักสมรรถนะมาใช้ ในการกระบวนการบริ หารทรัพยากร
มนุษย์ โดยเฉพาะในด้ านการสรรหาและคัดเลือก และการฝึ กอบรมและพัฒนา เนื่องจากจะทําให้ ได้ พนักงานที่
มีความสามารถตรงกับความต้ องการขององค์กร อีกทังยั
้ งสามารถพัฒนาศักยภาพของพนักงานได้ อย่างตรงจุด
ทังนี
้ ้เพื่อเป็ นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของโรงแรมบูติกให้ แข่งขันได้ ยงั่ ยืนต่อไป

*

อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการ คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ ท-เชียงใหม่
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Abstract
The purpose of this research is to study the competency-based Human Resource
Management, personnel problems and using competency model for human resources developing of
Boutique Hotel in Chiang Mai Region.
The result shows that the respondents mostly implement mid-range Human Resource
Planning, call an employee meeting every month, use internet and word of mouth to spread available
positions, interview and give an on-the-job test, taking one to three months, in order to fill in the
vacant positions, evaluate performance by compare with standard, promote employees by their
performance, train employees at the hotel by its own personnel, and set salary upon experience.
Moreover, they largely provide uniforms for their employees in the welfare program. ‚Job
Competency‛ is the tool that the hotels implement in Human Resource Management the most. Using
Competency principle, they evaluate performance. The samples slightly confront with Human
Resource troubles in every aspect consecutively as follow; Human Resource Planning,
Compensation and Motivation, Appointing, Training and Development, and Performance Appraisal.
Implementing Competency Concept, boutique hotels will directly increase employees’
capability in order to doing as the right thing as the company expected and they should create
necessary Competency Model to enhance competitive competency are the suggestions.
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บทนา
ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา กระแสความนิยมโรงแรมประเภทบูติกเพิ่มมากขึ ้น ทําให้ มีโรงแรมบูติกเพิ่ม
จํานวนขึ ้นอย่างรวดเร็วทัว่ โลก ซึ่งในยุคแรกๆ นัน้ โรงแรมบูติกมักจะมีขนาดเล็กและมีสิ่งอํานวยความสะดวก
ไม่มากนัก แต่ระยะหลัง ๆ ซึ่งเป็ นยุคเฟื่ องฟูของโรงแรมประเภทบูติก ขนาดและจํานวนห้ องไม่ใช่ ประเด็นที่
สําคัญ โรงแรมบูติกหลายแห่งมีการเพิ่ มสิ่ ง อํานวยความสะดวกมากขึน้ ตลอดจนการออกแบบดีไ ซน์ ที่ มี
เอกลักษณ์และมีบริการแบบเฉพาะเพื่อตอบสนองไลฟ์ สไตล์ของกลุ่มเป้ าหมาย ซึ่งถือว่าเป็ นเอกลักษณ์สําคัญ
ของโรงแรมประเภทบูติก
สําหรั บประเทศไทยนัน้ ได้ มีข้อมูลระบุว่าโรงแรมบูติกมีมาแล้ วกว่า 10 ปี  และจากข้ อมูลของ RatiLanna
Hotels & Hospitality Management พบว่าโรงแรมบูติกขนาดเล็ก ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มี จํานวน
44 แห่ง ซึ่งส่วนใหญ่จะมุ่งเน้ นการดีไซน์ที่มีเอกลักษณ์และบริ การแบบเฉพาะเพื่อตอบสนองไลฟ์ สไตล์ของ
กลุ่มเป้าหมาย โดยส่วนใหญ่ม่งุ ที่จะขายประสบการณ์และภาพลั กษณ์ของความเป็ นบูติก เชื่อมโยงกับความ
งาม ประวัติศาสตร์ หรื อความเป็ นท้ องถิน่ (Locality)
อย่างไรก็ตาม ไม่เพียงแต่เฉพาะการดีไซน์เท่านันที
้ ่จะสร้ างเอกลักษณ์และมูลค่าเพิ่มให้ กบั โรงแรมบูติก
แต่พนักงานนับ ว่าเป็ นกุญแจสํ าคัญของความสําเร็ จของโรงแรมประเภทบูติ ก ทัง้ นีเ้ นื่องจากอุตสาหกรรม
โรงแรมเป็ นอุตสาหกรรมที่ใช้ ท รั พยากรมนุษย์ หลายระดับ และหลายประเภทในการให้ บริ การ ไม่ว่าจะเป็ น
บุคลากรระดับ ปฏิบัติการ หัวหน้ างาน หรื อระดับ ผู้บ ริ หารก็ ตาม พนักงานจึงเป็ นส่วนประกอบสําคัญใน
กระบวนการให้ บริ การและเป็ นปั จจัยสําคัญในการสร้ างความแตกต่างของการให้ บริ การ ดังนัน้ การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์เพื่ อให้ ได้ บุคลากรที่มีทักษะ ความรู้ ความสามารถที่สามารถตอบสนองความต้ อ งการของ
นักท่องเที่ยว และมีความเต็มใจในการให้ บริ การจึงมีความสําคัญมากสําหรับอุตสาหกรรมโรงแรม ซึ่งแนวทางที่
โรงแรมบูติก ส่วนใหญ่ใช้ คดั เลือกพนักงานก็คือทัศนคติต่องานบริ การ และมักจะเลือกคนที่มีบคุ ลิกที่สอดคล้ อง
กับบุคลิกของโรงแรม โดยมากมักจะพบว่าพนักงานส่วนใหญ่ของโรงแรมมักเป็ นคนในท้ องถิ่น ทังนี
้ ้ก็เพื่อสร้ าง
ความกลมกลืนกับบรรยากาศของสถานที่
ปั จจุบนั แนวคิดสมรรถนะ (Competency) กําลังได้ รับความสนใจและถูกนํามาใช้ ในการบริ หารงาน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ เช่น การสรรหา การพัฒนา และการรักษาบุคลากร ทัง้ นี ้
เนื่องจากเป็ นแนวคิดที่เชื่อมโยงกับปั จจัยที่ก่อให้ เกิดความสําเร็ จขององค์กรเข้ ากับงานโดยตรงอย่างเป็ นรูปธรรม
ซึง่ จะทําให้ ผลงานของบุคลากรตรงตามความต้ องการหรื อความคาดหวังขององค์กร ซึ่งเป็ นสิ่งจําเป็ นอย่างยิ่ง
ต่อความสําเร็ จของโรงแรมประเภทบูติก ดังนัน้ การศึกษาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้วยหลักสมรรถนะ ของ
โรงแรมบูติก ในจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนการใช้ หลักสมรรถนะมาใช้ ในการพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์จะเป็ น
แนวทางที่เป็ นประโยชน์สําหรับโรงแรมประเภทบูติกในจังหวัดเชียงใหม่ในการสร้ างความสามารถในเชิงของการ
แข่งขันต่อไป




สุ ภทั ธา สุ ขชู
โรงแรมรติลานนา
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กรอบแนวคิดที่ใช้ ในการศึกษา

ข้อมูลพื้นฐานของผูต้ อบ
แบบสอบถามและโรงแรม
- เพศ
- วุฒิการศึกษา
- ประสบการณ์การทางานด้าน
โรงแรม
- ประสบการณ์การทางาน ณ
โรงแรมปั จจุบนั
- ประสบการณ์การทางานด้าน
การบริ หารทรัพยากรมนุษย์

กระบวนการบริ หาร
ทรัพยากรมนุษย์
-การวางแผน
- การสรรหาและคัดเลือก
-การประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงาน
-ค่าตอบแทนและแรงจูงใจ
-การฝึ กอบรมและพัฒนา

ปั ญหาด้านทรัพยากรมนุษย์
- การวางแผน
- การสรรหาและคัดเลือก
-การประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงาน
-ค่าตอบแทนและแรงจูงใจ
-การฝึ กอบรมและพัฒนา

การใช้หลักสมรรถนะในการ
สรรหาและคัดเลือก และ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
- สมรรถนะหลัก
- สมรรถนะด้านการบริ หาร
จัดการ
- สมรรถนะของกลุ่มงาน
- สมรรถนะรายบุคคล

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดทีใ่ ช้ ในการศึกษา
วิธีการศึกษา
1. ขอบเขตการศึกษา
ขอบเขตด้ านเนื ้อหา
ศึกษาการใช้ หลักสมรรถนะในกระบวนการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ ในการสรรหาและคัดเลือก การวางแผน
ฝึ กอบรมและพัฒนา การวางแผนความก้ าวหน้ าในอาชีพ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการจ่ายเงินเดือนและ
ค่าตอบแทน ของโรงแรมบูติก ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ขอบเขตด้ านประชากร
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การเก็บ รวบรวมข้ อมูลจากโรงแรมที่มีลักษณะเป็ นบูติก (Boutique
เชียงใหม่ จํานวน 44 แห่ง

Hotels) ในอําเภอเมือง จังหวัด

2. ขัน้ ตอนการศึกษา
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัยในครัง้ นี ้ เป็ นแบบสอบถาม ซึ่ง แบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ประกอบด้ วย ส่ วนที่ 1
คําถามเกี่ยวกับข้ อมูลพืน้ ฐานของโรงแรมบูติก ส่วนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับกระบวนการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ของ
อุตสาหกรรมโรงแรม ซึ่งเป็ นคําถามที่มีคําตอบให้ ผ้ ตู อบแบบสอบถามเลือกตอบ และส วนที่ 3 คําถามเกี่ยวกับ
ปั ญหาด้ านทรัพยากรมนุษย์ของอุตสาหกรรมโรงแรม
การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ โปรแกรมสถิติสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ เป็ นเครื่ องมือวิเคราะห์ หาค่าทางสถิติที่
เกีย่ วข้ อง เช่น ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย
3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ผู้บริ หารหรื อผู้มีส่วนเกี่ยวข้ องด้ านทรัพยากรมนุษย์ ของอุตสาหกรรมโรงแรมที่มีลักษณะเป็ นบูติก ใน
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึง่ มีจํานวน 44 ราย§
4 วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิจยั ครัง้ นี ้ เก็บรวบรวมข้ อมูลจากผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้ องด้ านการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ของ
อุตสาหกรรมโรงแรม ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยเครื่ องมือที่ใช้ คือแบบสอบถาม และจากการเก็บรวบรวม
ข้ อมูลได้ แบบสอบถามกลับคืนมาจํานวน 28 ราย หรื อร้ อยละ 63.64 จากประชากรทังหมด
้
44 ราย ทังนี
้ ้สาเหตุ
เนื่องจากโรงแรมไม่สะดวกในการให้ ข้อมูลแก่ผ้ วู ิจยั
ผลการศึกษา
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ จบการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี ประสบการณ์ในการทํางานเฉลี่ย 5.44 ปี
ประสบการณ์ในการทํางาน ณ โรงแรมปั จจุบันเฉลี่ย 2.27 ปี ประสบการณ์ทํางานด้ านการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
เฉลี่ย 5.89 ปี โรงแรมส่วนใหญ่มีบคุ ลากรจํานวนไม่เกิน 20 คน โดยส่วนใหญ่จะมีการแบ่งบุคลากรออกเป็ น 2 ส่วน
คือ ส่วนหน้ า และส่วนหลัง ซึง่ มักจะมีจํานวนบุคลากรที่รับผิดชอบหน้ าที่ส่วนหน้ ามากกว่าส่วนหลัง
โรงแรมที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการวางแผนด้ านทรัพยากรมนุษย์ โดยเป็ นแผนระยะปานกลาง มีการ
จัด ประชุม พนักงานโรงแรมทุกเดื อน ส่ วนใหญ่ ใ ช้ อิน เตอร์ เน็ ตและการบอกต่อ ของพนัก งานเป็ นช่ อ งทางในการ
ประชาสัมพันธ์สรรหาบุคลากร มีระยะเวลาในการสรรหาพนักงาน 1 – 3 เดือน ใช้ วิธีการสัมภาษณ์และการทดสอบ
การปฏิบตั ิงานเป็ นหลักในการคัดเลือกบุคลากร ใช้ วิธีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานโดยนําผลงานมาเปรียบเทียบกับ
มาตรฐานที่กําหนดไว้ ส่วนใหญ่พิจารณาปรับเลื่อนตําแหน่งจากหลักความรู้ความสามารถ มีการอบรมเพื่อพัฒนา
บุคลากรโดยจัดอบรมที่โรงแรม และใช้ บุคลากรภายในโรงแรมเป็ นวิทยากร กําหนดเงินเดือนจากประสบการณ์
สวัสดิการที่โรงแรมที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีให้ คือ เครื่ องแบบพนักงาน เครื่ องมือที่โรงแรมที่เป็ นกลุ่มตัวอย่า ง

§

โรงแรมรติลานนา
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ส่วนใหญ่ใช้ ในการบริ หารงานด้ านทรัพยากรมนุษย์คือ สมรรถนะของกลุ่มงานหรื อฝ่ ายงาน (Job Competency ) ดัง
แสดงในรูปที่ 2
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HR Scorecard

รูปที่ 2 การใช้ เครื่องมือในการบริหารทรัพยากรมนุษย์

โรงแรมบูติกมีการนําหลักสมรรถนะ มาประยุกต์ใช้ ในการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ โดยมีการปรับใช้ ในแต่ละ
ด้ านดังแสดงในรูปที่ 3
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รูปที่ 3 การนําหลักสมรรถนะมาประยุกต์ใช้ ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์
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ด้ านการวางแผน โรงแรมมีการวางแผนกําลังคนตามความเหมาะสมกับปริ มาณและคุณภาพของงานตาม
ตําแหน่งต่างๆ โดยกําหนดหน้ าที่ความรับผิดชอบของแต่ละงานชัดเจน มีการจัดตารางการอบรม ในแต่ละเดือน เพื่อ
เพิ่มศักยภาพในการทํางานของพนักงานในแต่ละแผนก นอกจากนี ้ในการวางแผนยังมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
ระหว่างหัวหน้ าแผนก
ด้ านการสรรหาและคัดเลือก โรงแรมมีการประเมินความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถต่างๆ เช่ น
ภาษาอังกฤษ และคุณลักษณะอืน่ ๆ เช่น บุคลิกภาพ ทัศนคติ และคัดเลือกคนจากสมรรถนะของงานแต่ละตําแหน่ง
และระดับพนักงาน
ด้ านการประเมินผลการปฏิบัติงาน โรงแรมมีการกําหนดมาตรฐานการทํางานในแต่ละตําแหน่ง เพื่อใช้ ใน
การพิจารณาเปรี ยบเทียบผลการทํางาน โดยประเมินจากสมรรถนะของแต่ละตําแหน่งงาน นอกจากนีย้ งั ประเมิน
ทักษะในด้ านอื่นๆ หรื อทักษะเฉพาะของบุคคลเพื่อนําไปพิจารณาหน้ าที่อื่นๆ ในการทํางาน
ด้ านค่าตอบแทนและสิ่งจูงใจ โรงแรมมีการกําหนดค่าตอบแทนและสิ่งจูงใจให้ เหมาะสมกับ แต่ละตําแหน่ง
โดยพิจารณาจากการแข่งขัน การตลาด ความรู้ ประสบการณ์ นอกจากนี ้บางโรงแรมยังมีการคัดเลือกพนักงานดีเด่น
ประจําเดือน (Employee of The Month : EMO) มีรางวัลเป็ นเซอร์ วิสชาร์ จ (Service Charge) และมีการคัดเลือก
พนักงานดีเด่นประจําปี (Employee of The Year : EOY) โดยได้ รับรางวัลเป็ นการท่องเที่ยวต่างประเทศ
ด้ านการฝึ กอบรมและการพัฒนา โรงแรมมีการกําหนดแนวทางในการพัฒนาพนักงานในตําแหน่งนันๆ
้ โดย
ถามความคิดเห็นจากพนักงาน และพัฒนาเป็ นรายบุค คล พิจารณาสมรรถนะของแต่ละคนว่ามีทักษะด้ านใด และ
ต้ องการพัฒนาในด้ านใด เพื่อให้ พนักงานเกิดความเต็มใจในการทีไ่ ด้ รับการพัฒนาในสิ่งที่ตนเองสนใจ
ผลการศึกษาปั ญหาด้ านทรัพยากรมนุษย์ของโรงแรม พบว่าโรงแรมประสบปั ญหาด้ านทรัพยากรมนุษย์ใน
ระดับน้ อย เมื่อพิจารณาแยกเป็ นด้ าน พบว่า โรงแรมประสบปั ญหาที่เกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละด้ านในระดับ
น้ อยทุกๆ ด้ าน เรี ยงตามลําดับได้ ดงั นี ้ ด้ านการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ ด้ านค่าตอบแทนและแรงจูงใจ ด้ านการสรร
หาและการคัดเลือก ด้ านการฝึ กอบรมและพัฒนา และด้ านการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
โรงแรมประสบปั ญหาด้ านการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ในระดับน้ อย เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า
โรงแรมประสบปั ญหาในระดับปานกลางในเรื่ อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้ อมภายนอก เช่น
การเมือง และเศรษฐกิจ ทําให้ ต้องปรับปรุงแผนบ่อย กรอบ ทิศทาง และแผนปฏิบตั ิการของบุคลากรไม่ชัดเจน และ
แผนด้ านทรัพยากรมนุษย์ไม่มคี วามยืดหยุ่น และโรงแรมประสบปั ญหาในระดับน้ อยในเรื่อง นโยบายด้ านการบริ หาร
ทรั พยากรมนุษย์ ไม่ชัด เจน ไม่ มีการพยากรณ์ ความต้ องการด้ า นทรั พ ยากรมนุษย์ หรื อมีการพยากรณ์ แต่มี ความ
คลาดเคลื่อนสูง กระบวนการพิจารณาเพิ่มหรือลดจํานวนบุคลากรมีความล่าช้ า และไม่ได้ รับความร่วมมือจากแผนก
ต่างๆ ในการวางแผนทรัพยากรมนุษย์
โรงแรมประสบปั ญหาด้ านค่าตอบแทนและแรงจูงใจในระดับน้ อย เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า
โรงแรมประสบปั ญหาการไม่มรี ะบบการให้ รางวัลจูงใจในการทํางานเป็ นทีมในระดับปานกลาง และประสบปั ญหาใน
ระดับน้ อยในเรื่ อง ไม่มีเส้ นทางในการเลื่อนปรับตําแหน่งแจ้ งให้ กบั บุคลากรรับทราบ บุคลากรไม่ค่อยพอใจในระบบ
ผลตอบแทนของโรงแรม สวัสดิการต่างๆ ที่ทางโรงแรมมอบให้ ยงั ไม่ตรงต่อความต้ องการของบุคลากรแต่ละคน และ
หลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนไม่มคี วามชัดเจน
โรงแรมประสบปั ญหาด้ านการสรรหาและคัดเลือกในระดับน้ อย เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า โรงแรม
ประสบปั ญหาระดับปานกลางในเรื่ อง บัณฑิตจบใหม่ไม่มีประสบการณ์ในการทํางาน คุณสมบัติของแรงงานในตลาด
ไม่ตรงต่อความต้ องการของโรงแรม และขาดแรงงานในช่วงฤดูการท่องเที่ยว และประสบปั ญหาระดับ น้ อยในเรื่ อง
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ค่าใช้ จ่ายในการสรรหาบุคคลค่อนข้ างสูง ขาดงบประมาณในการสรรหาบุค คล หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคลากร
ของโรงแรมล้ าสมัย ผลการคัดเลือกบุคลากรไม่มีความยุติธรรม บุคลากรที่มีความสามารถประสบปั ญหาสุขภาพ
การคัดเลือกบุคลากรถูกแทรกแซงจากผู้ที่ไม่เกี่ยวข้ อง และวิธีการสอบคัดเลือกไม่โปร่งใส
โรงแรมประสบปั ญหาด้ า นการฝึ กอบรมและพัฒนาในระดับ น้ อย เมื่อ พิ จ ารณาในรายละเอียด พบว่ า
โรงแรมประสบปั ญหาระดับปานกลางในเรื่อง งบประมาณในการฝึ กอบรมและพัฒนาบุคลากรมีไม่เพียงพอ และขาด
บุคลากรที่จะมาเป็ นผู้ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร และประสบปั ญหาระดับน้ อยในเรื่ อง บุคลากรไม่ให้ ความร่ วมมือ
ในการเข้ าร่ วมอบรมและพัฒนา และบุคลากรใหม่ไม่สามารถทํางานได้ ต้ องเสียเวลาและค่าใช้ จ่ายในการอบรม
พัฒนา การทํางานระบบทีมไม่ประสบความสําเร็ จ การพัฒนาบุค ลากรเกิดซํา้ ๆ กับ บุคลากรบางคนเท่านัน้ และ
ผู้บริหารระดับสูงไม่ให้ ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากร
โรงแรมประสบปั ญหาด้ านการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับ น้ อย เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า
โรงแรมประสบปั ญหาด้ านการประเมินผลการปฏิบตั ิงานในระดับน้ อยทุกๆ เรื่ อง โดยเรียงตามลําดับได้ ดงั นี ้ ไม่มีการ
นําผลการประเมินไปใช้ ในการพัฒนาบุคลากร ไม่ได้ แจ้ งหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานให้ บุคลากร
รับทราบตัง้ แต่แรก และการประเมินเป็ นการประเมินแบบทิศทางเดียว ไม่ได้ เปิ ดโอกาสให้ มีการประเมินกลับ แบบ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของบุคลากรไม่ชดั เจน ไม่มีการประกาศผลการประเมินให้ บคุ ลากรรับทราบ และระบบการ
ประเมินบุคลากรไม่โปร่ งใส
การอภิปรายผลการศึกษา
โรงแรมบูติก ในจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนใหญ่มีการวางแผนด้ านทรัพยากรมนุษย์โดยเป็ นแผนระยะ 1 – 3
ปี ทัง้ นีเ้ นื่องจากเชี ยงใหม่เป็ นจังหวัดท่ องเที่ยวที่ สําคัญ ทําให้ อุตสาหกรรมโรงแรมมีการเติบ โตและขยายตัวอยู่
ตลอดเวลา ส่ งผลให้ ความต้ องการบุคลากรที่ทํางานในด้ านนีม้ ากขึน้ ตามไปด้ วย ดังนัน้ ผู้บริ หารหรื อผู้ที่มีส่วน
เกีย่ วข้ องด้ านทรัพยากรมนุษย์จําเป็ นต้ องมีการวางแผนด้ านกําลังคนเป็ นอย่างดี มิฉะนันอาจทํ
้
าให้ เกิดภาวะของการ
ขาดแคลนแรงงานในบางตําแหน่ง ซึง่ จะส่งผลเสียหายต่อโรงแรมได้ ซึง่ สอดคล้ องกับหลักการจัดการทรัพยากรมนุษย์
เพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว  ที่กล่าวถึงการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ที่ ต้ องมีการพยากรณ์ความต้ องการบุคลากร
เพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์การ
การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการสรรหาบุคลากรของโรงแรมบูติก ในจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนใหญ่ใช้ ช่องทาง
อินเตอร์ เน็ตและการบอกต่อของพนักงาน เนื่องจากโรงแรมส่วนใหญ่จะมีเวปไซต์ของโรงแรมซึ่งประชาสัมพันธ์ และให้
รายละเอียดต่างๆ ทังด้
้ านของห้ องพักและราคา หรื อการติดต่อจองห้ องพักออนไลน์ รวมถึงข้ อมูลการรับสมัครงาน
ด้ วย นอกจากนันพนั
้ กงานที่ทํางานในโรงแรมยังเป็ นช่องทางการประชาสัมพันธ์ การสรรหาบุคลากรของโรงแรมได้ เป็ น
อย่างดี ดังนัน้ โรงแรมจึงใช้ 2 ช่องทางนี ้ในการสรรหาบุคลากรในตําแหน่งทีต่ ้ องการ เพราะทําได้ อย่างสะดวกรวดเร็ว
และไม่มีต้นทุนค่าใช้ จ่ายอีกด้ วย ทังนี
้ ้งานวิจยั ของจงพิศ  ก็พบว่าการสรรหาพนักงานของโรงแรมชัน้ นําในประเทศ
ไทย จะสรรหาโดยผ่านพนักงานปั จจุบนั ที่แนะนําเพื่อน / ญาติให้ มาทํางาน การบอกต่อ เช่นเดียวกัน
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โรงแรมบูติก ในจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนใหญ่ใช้ วิธีการสัมภาษณ์และการทดสอบการปฏิบตั ิงานในการคัดเลือก
บุคลากร ทัง้ นี ้เนื่องจากการสัมภาษณ์จะทําให้ ทราบลักษณะทางกายภาพ ได้ แก่ ความสมบูรณ์ของร่ างกาย กริยา
ท่าทาง และบุคลิกภาพของผู้สมัคร ตลอดจนเกิดการสนทนาเจรจาโต้ ตอบ ทําให้ ทราบถึง ปฏิภาณไหวพริ บ หรื อ
ทัศนคติที่มีต่อการทํางานได้ ซึ่งทางโรงแรมมักให้ ความสําคัญต่อทัศนคติและทักษะการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุค คล
เนื่องจากพนักงานส่วนใหญ่จะต้ องติดต่อสัมพันธ์กบั ลูกค้ า นอกจากนัน้ การทดสอบความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานก็วิธีการคัดเลือกพนักงานที่โรงแรมนิยมใช้ ควบคู่กับการสัม ภาษณ์ เพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจ
คัดเลือก ทังนี
้ ส้ อดคล้ องกับงานวิจยั เรื่ องการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมโรงแรมของประเทศไทย  ที่
พบว่า โรงแรมชันนํ
้ าในประเทศไทยจะทําการคัดเลือกพนักงานโดยการสัมภาษณ์เป็ นส่วนใหญ่ และรองลงมาคือการ
ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานระหว่างช่วงทดลองงาน
ส่วนวิธีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของโรงแรมบูติก ในจังหวัดเชียงใหม่นนั ้ ส่วนใหญ่ใช้ วิธีการนําผลงาน
มาเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่กําหนดไว้ ทังนี
้ ้มาตรฐานของการปฏิบตั ิงานเป็ นคุณลักษณะที่ถกู กําหนดขึ ้นตามชนิด
ของงานโดยอยู่ใ นรู ป ของปริ มาณหรื อคุณภาพของผลงาน เพื่ อ ใช้ วัดผลการปฏิ บัติง านของบุค ลากรว่ ามีค วาม
สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์เพียงใด ทัง้ นีก้ ารประเมินผลการปฏิบัติงานจะมีส่วนช่วยควบคุมให้ การดํ าเนินงานของ
โรงแรมเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความยุติธรรม ตลอดจนสามารถใช้ เป็ นแนวทางในการฝึ กอบรมและพัฒนา
บุคลากรต่อไป ซึ่งสอดคล้ องกับหลักการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ที่กล่าวว่าข้ อมูลจากการประเมินผลจะถูก
ป้ อนกลับไปให้ ผ้ บู ริหารเพื่อใช้ ในการตัดสินใจในการบริ หาร ในเรื่องการพิจารณาเงินเดือน อีกทังทํ
้ าให้ ได้ ร้ ูถึงจุดดีและ
จุดด้ อยของพนักงาน และยังทําให้ ทราบถึงความจําเป็ นของพนักงานเพื่อการฝึ กอบรมและพัฒนาที่จําเป็ นต่อไป
โรงแรมบูติก ในจังหวัดเชียงใหม่ส่วนใหญ่ พิจารณาปรับเลื่อนตําแหน่งโดยใช้ หลักความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ ซึง่ หลักเกณฑ์การเลื่อนตําแหน่งตามหลักความสามารถนัน้ จะยึดถือความรู้ความสามารถของบุคลากร
เป็ นหลัก เพื่อสร้ างความเป็ นกลางและความเสมอภาคให้ แก่บคุ ลากรภายในองค์การ ซึ่งมีข้อดีคือสร้ างขวัญกําลังใจ
ให้ กบั ผู้ปฏิบัติงานและก่อให้ เกิดความภาคภูมิใจในการทํา งาน อีกทังยั
้ งเป็ นการคัดบุคลากรที่ไม่ความสามารถออก
จากระบบอีกทางหนึ่ง นอกจากนัน้ ทางโรงแรมยังให้ ความสําคัญต่อประสบการณ์ของบุคลากร โดยที่อาจจะ
พิจารณาจากระยะเวลาการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในองค์การตัง้ แต่เริ่ มต้ นจนถึงปั จจุบัน หรื อพิจารณาจาก
ระยะเวลาการปฏิบตั ิงานในแผนกหรือหน่วยงานปั จจุบนั หรื ออาจจะพิจารณาจากระยะเวลาการปฏิบตั ิงานในตําแหน่ง
ปั จจุบนั ซึ่งสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ของการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ที่กล่าวว่า เป็ นข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับการ
ตัดสินใจในการสนับสนุนการเลิกจ้ าง และเพื่อก่อให้ เกิดแรงจูงใจของพนักงานที่ต้องการเลื่อนตําแหน่งในระดับที่สงู ขึ ้น
การอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรของโรงแรมบูติก ในจังหวัดเชียงใหม่ เป็ นลักษณะของการจัดอบรมที่โรงแรมจัด
เองโดยใช้ บุคลากรภายในโรงแรมเป็ นวิทยากร ทังนี
้ ้เนื่องจากการฝึ กอบรมภายใน (In-house Training) นันจะทํ
้
าให้
บุคลากรเข้ าใจขันตอนในการทํ
้
างานและมีทกั ษะการปฏิบตั ิงานที่ถกู ต้ องจากสถานที่และสภาพแวดล้ อมการทํางานจริ ง
และการที่ใช้ วิทยากรที่เป็ นบุคลากรภายในเป็ นผู้ฝึกอบรมนันจะทํ
้ าให้ การปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามคุณภาพและมาตรฐาน
ที่ทางโรงแรมได้ กาํ หนดไว้ ซงึ่ แต่ละโรงแรมจะแตกต่างกันไป ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั เรื่ อง การบริหารทรัพยากรมนุษย์
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ในอุตสาหกรรมโรงแรมของประเทศไทย  นอกจากนัน้ การฝึ กอบรมภายในยังทําให้ ประหยัด ค่าใช้ จ่ายกว่าการ
ฝึ กอบรมภายนอก ซึ่งสอดคล้ องกับ ผลการศึกษาปั ญหาด้ านการฝึ กอบรมและพัฒนาที่พบว่า งบประมาณในการ
ฝึ กอบรมและพัฒนาบุคลากรมีไม่เพียงพอ ดังนัน้ จึงทําให้ โรงแรมจัดการฝึ กอบรมและใช้ วิทยากรภายในเป็ นผู้อบรม
เอง
โรงแรมบูติก ในจังหวัดเชียงใหม่ส่วนใหญ่ ใช้ เกณฑ์การกําหนดเงินเดือนจากประสบการณ์ ทัง้ นีเ้ นื่องจาก
ประสบการณ์จะเป็ นเครื่ องชี ้ว่าบุคลากรมีความรู้ ทักษะ และความเข้ าใจในงานเป็ นอย่างดีและสามารถปฏิบตั ิงานได้
จริงตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา นอกจากนันประสบการณ์
้
ยงั ช่วยเสริ มสร้ างความรอบคอบ ความเข้ าใจในปั ญหา
ความกล้ าตัดสินใจ และความมัน่ คงในอารมณ์ให้ แก่บคุ ลากร ซึ่งเป็ นสิ่งจําเป็ นสําหรับการทํางานในโรงแรม ดังนัน้
การกําหนดเงินเดือนของโรงแรมจึงให้ ความสําคัญกับประสบการณ์ของบุคลากรเป็ นหลัก ซึ่งสอดคล้ องกับหลักการ
บริ หารค่าตอบแทน
สวัส ดิการที่โรงแรมบูติก ในจังหวัดเชียงใหม่ ส่ วนใหญ่ จัดให้ แก่พ นักงาน ได้ แก่ เครื่ องแบบพนักงาน
เนื่องจากทางโรงแรมต้ องการสร้ างภาพลักษณ์หรื อความแตกต่างที่เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะของโรมแรมเอง โดยพนักงาน
แต่ละแผนกแต่ละหน้ าที่ก็จะมีการแต่งกายที่แตกต่างกัน ซึง่ จะทําให้ ผ้ ทู มี่ าใช้ บริ การรับทราบได้ ทนั ที
ส่วนเครื่ อ งมือในการบริ หารงานด้ านทรัพยากรมนุษย์ นัน้ โรงแรมบูติก ในจังหวัดเชี ยงใหม่ส่ วนใหญ่ ใ ช้
สมรรถนะของกลุ่มงานหรื อฝ่ ายงาน (Job Competency) ทัง้ นี ้ สมรรถนะดังกล่าว นัน้ เป็ นสมรรถนะหรื อ
ความสามารถที่เกี่ยวข้ องโดยตรงกับความรู้และทักษะที่จําเป็ นต่อการทํางานของบุคลากรในตําแหน่งงานหนึ่งๆ โดย
บุคลากรแต่ละคนจะมี สมรรถนะของกลุ่มงาน แตกต่างกันไปตามตําแหน่งงานนันๆ
้
นอกจากนัน้ โรงแรมที่ไม่ได้ ใช้
เครื่ องมือในการบริ หารทรัพยากรมนุษย์แต่เป็ นการรับนโยบายจากผู้บริ หารโดยตรง ทังนี
้ ้เนื่องจากผู้บริหารระดับสูงจะ
มีบทบาทในการกําหนดนโยบายด้ านทรัพยากรมนุษย์ที่สําคัญ เช่น การวางแผนด้ านอัตรากําลัง การพัฒนาบุคลากร
และการบริ หารค่าตอบแทน เป็ นต้ น
แต่ทงั ้ นีจ้ ะเห็นว่า การนําหลักสมรรถนะมาประยุกต์ใช้ ในการบริ หารทรัพยากรมนุษย์นนั ้ โรงแรมบูติก ใน
จังหวัดเชียงใหม่ นํามาใช้ ในด้ านการประเมินผลการปฏิบตั ิงานเป็ นอันดับแรก ทังนี
้ ้ อาจจะเป็ นเพราะการประเมินผล
การปฏิบตั ิงานมีวตั ถุประสงค์สําคัญคือ เพื่อใช้ พิจารณาความเหมาะสมในการให้ ผลตอบแทน ความเหมาะสมในการ
ปฏิ บัติ ง านในตํ าแหน่ ง งาน หรื อ ประกอบการพิ จ ารณาเพื่ อ การฝึ กอบรมและการพัฒ นาบุค ลากรในขณะที่ ใ ห้
ความสําคัญขององค์กรกับการนําหลักสมรรถนะมาใช้ ในกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในด้ านการสรรหาและ
คัดเลือก ตลอดจนการฝึ กอบรมและพัฒนาเป็ นอันดับรองลงไป
ซึ่ง ตามแนวคิ ด ของการนํ าหลักสมรรถนะมาใช้ ใ นการบริ ห ารทรั พ ยากรมนุษ ย์ นัน้ จะต้ อ งพิจ ารณาตาม
กระบวนการตังแต่
้ การสรรหาและคัดเลือก เพราะมีความสําคัญต่อความได้ เปรียบเชิงแข่งขันขององค์กร จะเห็นได้ ว่า
องค์กรจํานวนมากยอมเสียงบประมาณและเวลา ไปกับกระบวนการสรรหาและคัดเลือกเพื่อให้ ได้ พนักงานมีคณ
ุ ภาพ
เนื่องจากตระหนักดีว่าหากรับคนผิดเข้ ามาทํางาน ย่อมส่งผลกระทบทางลบต่อประสิทธิผลโดยรวมขององค์กรและ
ท้ ายสุดองค์กรอาจต้ องเลิกจ้ างพนักงานเหล่านัน้ ตลอดจนการนําหลักสมรรถนะมาใช้ ในกระบวนการฝึ กอบรมและ
พัฒ นา นัน้ ก็ เพื่ อ ช่ วยพัฒ นาศัก ยภาพของพนักงานได้ อ ย่ างตรงจุด เป็ นแนวทางสํ าคัญ ในการปรั บ ปรุ ง ผลการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานให้ ดีขึ ้นตามที่องค์กรคาดหวัง ในปั จจุบนั แนวคิดเกี่ยวกับการฝึ กอบรมและพัฒนา เชื่อว่า การ



จงพิศ ศิริรัตน์
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ฝึ กอบรมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จะช่วยเพิ่มความได้ เปรียบเชิงแข่งขันขององค์ กร ทังนี
้ ้ เนื่ องจากการฝึ กอบรมและ
พัฒนาจะทําให้ พนักงานมีความสามารถสูงขึ ้น และตอบสนองต่อความต้ องการของลูกค้ าได้ ดีขึ ้น รวมทังสร้
้ างผลผลิต
**
ให้ แก่องค์กรมากขึ ้น ดังนันการฝึ
้
กอบรมและพัฒนาจึงเป็ นการลงทุนที่ให้ ผลตอบแทนที่ค้ มุ ค่าต่อองค์กร
ส่วนปั ญหาด้ านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของโรงแรมบูติก ในจังหวัดเชียงใหม่นนั ้ พบว่าประสบปั ญหาใน
ระดับน้ อยทุกด้ าน ไม่ว่าจะเป็ นด้ านการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ ค่าตอบแทนและแรงจูงใจ การสรรหาและการ
คัดเลือก การฝึ กอบรมและการพัฒนา และการประเมินผลการปฏิบัติงาน แต่อย่างไรก็ตามปั ญหาด้ านการวางแผน
ทรัพยากรมนุษย์ได้ รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้ อมภายนอก เช่น การเมืองและเศรษฐกิจ ทําให้
โรงแรมต้ องปรับปรุงแผนอยู่ต ลอดเวลา อีกทังกรอบ
้
ทิศทางและแผนปฏิบัติการของบุคลากรยังไม่มีความชัดเจน
รวมทังแผนด้
้
านทรัพยากรมนุษย์ไม่มีความยืดหยุน่ ทําให้ โรงแรมประสบปั ญหาในการดําเนินงานด้ านนี ้พอสมควร
ปั ญหาด้ านการสรรหาและคัดเลือก โรงแรมจะประสบปั ญหาในเรื่ องที่บณ
ั ฑิตจบใหม่ไม่มีประสบการณ์ใน
การทํางาน คุณสมบัติของแรงงานในตลาดไม่ตรงต่อความต้ องการของโรงแรม และขาดแรงงานในช่ วงฤดูการ
ท่องเที่ยว ทังนี
้ ้ นักศึกษาในสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรมถึงแม้ จะเคยฝึ กงานก่อนสําเร็ จการศึกษาเพื่อให้ เกิด
ความเข้ าใจในงานและอาชีพก็ตาม แต่ก็เป็ นเพียงแค่ประสบการณ์เบื ้องต้ นในการทํางานเท่านัน้ อาจจะยังขาดทักษะ
บางอย่างในการทํางานจริ ง เช่น การตัดสินใจแก้ ปัญหาเฉพาะหน้ าในสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งต้ องอาศั ยประสบการณ์ใน
การทํางานมาพอสมควร เป็ นต้ น
ปั ญหาด้ านการฝึ กอบรมและพัฒนา ได้ แก่งบประมาณในการฝึ กอบรมและพัฒนาบุคลากรมีไม่เพียงพอ
และขาดบุคลากรที่จะมาเป็ นผู้ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ดังนัน้ โรงแรมจึงใช้ วิธีจัดการฝึ กอบรมและใช้ วิทยากร
ภายในเป็ นผู้อบรมเองเป็ นหลัก
ส่วนปั ญหาด้ านค่าตอบแทนและแรงจูงใจนัน้ ทางโรงแรมไม่มีระบบการให้ รางวัลจูงใจในการทํางานแบบทีม
ข้ อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาพบว่าโรงแรมบูติก ในจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนใหญ่ใช้ หลักสมรรถนะในด้ านการประเมินผล
การปฏิบัติงาน (28.57 %) ในขณะที่ใช้ หลักสมรรถนะในด้ านการสรรหาและคัดเลือกด้ านการฝึ กอบรมและพัฒนา
รองลงมา (23 % และ 20 % ตามลําดับ)
วิธีการหนึ่งในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของโรงแรมบูติก คือ การนําหลักสมรรถนะมาใช้ ใน
การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะด้ านการสรรหาและคัดเลือก และการฝึ กอบรมและพัฒนา เนื่องจากเครื่ องมือ
ตามแนวคิดสมรรถนะ สามารถช่วยให้ องค์กรคัดเลือกและพัฒนาศักยภาพของพนักงานได้ อย่างตรงจุด ซึ่งจะทําให้
พนักงานสามารถทํางานตามที่องค์กรคาดหวังได้ อย่างถูกต้ อง
ทังนี
้ ้โรงแรมควรจะต้ องทําการจัดกลุ่มสมรรถนะ (Competency Model) ที่จําเป็ นขององค์กรหรือหน่วยงาน
ซึง่ รูปแบบดังกล่าวเกิดจากการนําวิสยั ทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมหลัก หรื อแผนกลยุทธ์ ขององค์กรมาพิจารณาร่วมกับงาน
ในฝ่ ายต่างๆ ขององค์กร ซึง่ รูปแบบของสมรรถนะประกอบด้ วย

**

สุกญั ญา รัศมีธรรมโชติ
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1. สมรรถนะหลัก (Core Competency) เป็ นสมรรถนะที่สะท้ อนค่านิยมหลักที่มีความสําคัญต่อการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานทุกคนในองค์กร เป็ นสมรรถนะร่วมที่องค์กรคาดหวังให้ พนักงานทุกคน ทุกตําแหน่งงานต้ องมี
เช่น การมีจิตสํานึกในการให้ บริ การ การทํางานเป็ นทีม เป็ นต้ น
2. สมรรถนะด้ านการบริ หารจัดการ (Managerial Competency) หมายถึงสมรรถนะที่เกี่ยวข้ องกับทักษะ
ด้ านการบริ หารจัดการ โดยองค์ กรคาดหวังให้ พนักงานในตําแหน่งหัวหน้ างาน หรื อผู้บังคับ บัญชาต้ องมีทักษะ
ดังกล่าว เช่น การตัดสินใจ การวางแผน เป็ นต้ น
3. สมรรถนะของกลุ่มงานหรื อฝ่ ายงาน (Functional Competency) เป็ นกลุ่มสมรรถนะที่เกี่ยวข้ องกับ
ความรู้และทักษะของกลุ่มงานหรื อฝ่ ายงานหนึ่งๆ ซึ่งสมรรถนะในกลุ่มนีจ้ ะเป็ นสมรรถนะร่ วมของพนักงานทุกคนที่
ทํางานในกลุ่มงานหรื อฝ่ ายงานหนึง่ ๆ เช่น การมีมนุษยสัมพันธ์ เป็ นต้ น
4. สมรรถนะของตําแหน่งงาน (Job or Technical Competency) หมายถึง สมรรถนะที่เกี่ยวข้ อง
โดยตรงกับความรู้ และทักษะที่จําเป็ นต่อการทํางานของพนักงานในตําแหน่งงานหนึ่งๆ โดยพนักงานแต่ละคนจะมี
สมรรถนะของตําแหน่งงาน แตกต่างกันไปตามตําแหน่งงานของตน เช่น ทักษะการเจรจาต่อรอง เป็ นสมรรถนะของ
ตําแหน่งงานของพนักงานฝ่ ายขาย เป็ นต้ น
5. สมรรถนะรายบุคคล (Personal Attributes) เป็ นกลุ่มสมรรถนะที่เป็ นคุณลักษณะที่ซ่อนอยู่ในบุคคลแต่
ละคน ซึ่งมีผลอย่างมากต่อทัศนคติในการทํางาน และความสําเร็ จในงานของบุคคลนันๆ
้ เช่น ความอดทนต่อแรง
กดดัน ความซื่อสัตย์ เป็ นต้ น
หลังจากที่โรงแรมได้ จัดทํากลุ่มสมรรถนะ (Competency Model) ของตนเองขึน้ มาและได้ มีการกําหนด
ระดับความสามารถหรื อระดับสมรรถนะที่คาดหวังจากทุกตําแหน่งงานในองค์กรแล้ ว สามารถนํามาใช้ เป็ นเครื่ องมือใน
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ของโรงแรม ดังนี ้
1. กระบวนการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน (Recruitment and Selection Process)
1.1 โรงแรมจะต้ องกําหนดให้ สมรรถนะ ของแต่ละตําแหน่งงานที่เปิ ดรับสมัครเป็ นคุณสมบัติที่จําเป็ น
(Job Specification) ของตําแหน่งนัน้ และแสดงรายละเอียดของสมรรถนะ ดังกล่าวในหน้ า
โฆษณารับสมัครงาน
1.2 นําสมรรถนะ ที่สําคัญของตําแหน่งนันๆ
้ มาสร้ างเครื่องมือในการคัดเลือกผู้สมัคร ซึ่งอาจจะเป็ น
แบบทดสอบความสามารถ หรื อแบบสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้ างคําถาม
2. การฝึ กอบรมและพัฒนา (Training and Development)
การจัดระบบการฝึ กอบรมของโรงแรมให้ สอดคล้ องกับโมเดลสมรรถนะ (Competency Model) มี
ขันตอนดั
้
งนี ้
2.1 นําวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) ค่านิยมหลัก (Core Values) และกลยุทธ์ (Strategy)
ขององค์กรมาวิเคราะห์ เพื่อกําหนดสมรรถนะหลัก (Core Competency) ขององค์กรซึ่งเป็ น
สมรรถนะที่พนักงานทุกคนต้ องมีในระดับที่องค์กรคาดหวัง โดยโมเดลสมรรถนะ ที่สร้ างขึน้ จะ
มุ่งเน้ นสมรรถนะที่ทุกตําแหน่งงานทัง้ ในปั จจุบันและอนาคตจํ าเป็ นต้ องมี จึงจะสามารถสร้ าง
ผลงานที่ดีเลิศตามที่องค์กรคาดหวังได้
2.2 กําหนดชื่อ นิยามหรื อความหมาย ระดับความสามารถ และตัวชีว้ ดั พฤติกรรม ที่สะท้ อนให้ เห็น
ระดับความสามารถต่างๆ ของสมรรถนะแต่ละตัว โดยสมรรถนะหลัก และรายละเอียดต้ องเป็ นที่
ยอมรับของสมาชิกทุกคนในองค์กร
136

การประชุมผลงานวิจัยด้ านการจัดการบริหารธุรกิจ ครั ง้ ที่ 3
วันที่ 19 มีนาคม 2552 ณ โรงแรมเลอเมอริ เดียน จ.เชียงใหม่

2.3 กําหนดระดับความสามารถของแต่ละสมรรถนะหลัก ในข้ อ 2.2 ให้ กบั ทุกตําแหน่งงาน โดยแต่ละ
ตําแหน่งจะกําหนดระดับความสามารถของสมรรถนะ แต่ละตัวสอดคล้ องกับบทบาทและหน้ าที่
ความรับผิดชอบของตําแหน่งงานนันๆ
้
2.4 ประเมินช่องว่าง ระหว่างระดับความสามารถของสมรรถนะ แต่ละตัวที่องค์ กรคาดหวังจาก
พนักงาน กับระดับความสามารถที่แท้ จริ งของพนักงานแต่ละคน ซึ่งจะทําให้ องค์กรได้ สมรรถนะ
ของพนักงานแต่ ละคน (Competency Profile)
และทราบว่าพนักงานคนใดที่ มีร ะดับ
ความสามารถในสมรรถนะเท่ากับตํ่ากว่าหรือสูงกว่าทีอ่ งค์กรคาดหวัง
ส่วนขันตอนในการจั
้
ดทําโปรแกรมการฝึ กอบรมตามแนวสมรรถนะ ที่สามารถนํามาประยุกต์ใช้ มีดงั นี ้
ขันตอนที
้
่ 1 การตัดสินใจว่าสมรรถนะใดควรพัฒนาให้ เกิดขึ ้นในตัวพนักงาน เป็ นการตัดสินใจว่าโรงแรม
ควรพัฒนาพนักงานให้ มีสมรรถนะใด และสมรรถนะใดที่พฒ
ั นาให้ เกิดขึ ้นในตัวพนักงานได้ ยากและไม่ค้ มุ ค่าที่จะทุ่มเท
ทรั พยากรในการพัฒนา ซึ่งในกรณีนี ้ องค์ กรควรใช้ หลักการสรรหาบุค คลที่เหมาะสมมากกว่ามุ่ง พัฒนาผู้ที่ขาด
คุณสมบัติ
ขันตอนที
้
่ 2 เลือกวิธีการพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพมากที่สดุ เป็ นการเลือกวิธีการพัฒนาบุคลากรที่
เหมาะสมกับโรงแรมและผู้ที่เข้ ารับการฝึ กอบรม ซึ่งอาจกระทําได้ หลายวิธี เช่น การสอนงานโดยหัวหน้ างาน (Onthe-Job Training) เป็ นวิธีการที่หวั หน้ างานสอนงานแบบตัวต่อตัวให้ แก่พนักงาน ณ สถานที่ปฏิบตั ิงานจริ ง เพื่อให้
พนักงานได้ เรี ยนรู้วิธีการทํางานที่ถกู ต้ องจนสามารถปฏิบัติงานตามที่มอบหมายได้ หรื ออาจจะใช้ วิธีการทํางานแบบ
คู่หู (Buddy Working) ซึ่งเป็ นการที่โรงแรมสนับสนุนให้ พนักงานพัฒนาตัวเองด้ วยการจับคู่กบั เพื่อนร่วมงานที่มี
สมรรถนะในระดับเดียวกัน
ซึง่ วิธีการดังกล่าวจะช่วยให้ ทางโรงแรมสามารถใช้ ทรัพยากรในการฝึ กอบรมและพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ
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วิธีการวัดสมรรถนะโซ่ อุปทาน
A Method for Measuring Supply Chain Performance
Adisak Theeranuphattana*, John C.S. Tang** and Do Ba Khang***
บทคัดย่ อ
Chan and Qi (2003) ได้ พัฒนาวิธีการวัดสมรรถนะแบบใหม่ที่รวมมาตรวัดต่างๆ ในโซ่อปุ ทานให้ เป็ นดัชนี
สมรรถนะรวม วิธีการวัดสมรรถนะนีเ้ ป็ นประโยชน์ต่อการจัดการโซ่อปุ ทาน อย่างไรก็ตาม การคํานวณตามขันตอนวิ
้
ธี
ดังกล่าวมีความยุง่ ยาก เนื่องจากใช้ แบบจําลองฟั ซซีอลั กอริ ธึมซึง่ มีความซับซ้ อนสูง ในการรวมข้ อมูลสมรรถนะ แนววิธี
ของ Chan and Qi มุ่งวัดความไม่แน่ชดั ของดุลยพินิจของผู้ประเมิน จึงทําให้ ค่านํ ้าหนักของปั จจัยต่างๆ ไม่ได้ สอดคล้ อง
กับค่านํ ้าหนักในแบบจําลองรวมแบบถ่วงนํ ้าหนัก (Weighted Additive Models) นอกจากนี ้ สมมุติฐานการให้ คะแนน
(Score) ที่เป็ นแบบเชิงเส้ นโดยปริ ยาย อาจนําไปสู่ความคลาดเคลื่อนในการประเมินสมรรถนะรวมของโซ่อปุ ทาน
งานวิจัยนี ้มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ ไขข้ อจํากัดต่างๆ ข้ างต้ น โดยพัฒนาวิธีการวัดสมรรถนะขึ ้นใหม่ ซึ่งกําจัดจุดอ่อนของ
แบบจําลองเดิม งานวิจยั นี ้ผสานวิธีวเิ คราะห์การตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์สามวิธี อันประกอบด้ วย ทฤษฎีฟังก์ชั่น
คุณค่าแบบหลายลักษณะ (Multiattribute Value Theory) วิธีการให้ ค่านํา้ หนักแบบแกว่งไกว (Swing Weighting
Method) และกระบวนงานเวกเตอร์ ลกั ษณะเฉพาะ (Eigenvector Procedure) เพื่อสร้ างวิธีวดั สมรรถนะโซ่อปุ ทานขึ ้น
งานวิจัยนีน้ ําเสนอหนึ่งกรณีศึกษาเพื่อให้ ป ระจักษ์ ว่าวิธีการวัดสมรรถนะที่เสนอสามารถใช้ ง านได้ จ ริ ง แบบจําลอง
สมรรถนะโซ่ อุป ทานพัฒนามาจากแบบจํ าลองอ้ างอิ ง การดํ าเนิน งานโซ่ อุป ทาน (Supply Chain Operations
Reference Model (SCOR)) ระดับที่หนึ่ง ผู้บริหารโซ่อปุ ทานสามารถเปรี ยบเทียบสมรรถนะของระบบโดยรวม และ
วิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโซ่อปุ ทาน โดยใช้ วิธีการวัดสมรรถนะที่เสนอ วิธีการวัดนี ้มิได้ ซบั ซ้ อนในเชิง
แนวคิด แต่ครอบคลุมองค์ประกอบที่เกีย่ วข้ องกับการวัดสมรรถนะโซ่อปุ ทาน และมีความยืดหยุ่นของสมมุติฐานการให้
คะแนน ซึง่ ได้ นําไปสู่การปรับปรุงการวัดสมรรถนะโซ่อปุ ทานในทางปฏิบตั ิ
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Abstract
Chan and Qi (2003) developed an innovative measurement method that aggregates performance
measures in a supply chain into an overall performance index. The method is useful and makes a
significant contribution to supply chain management. Nevertheless, it can be cumbersome in computation
due to its highly complex algorithmic fuzzy model. In aggregating the performance information, weights
used by Chan and Qi – which aim to address the imprecision of human judgments – are incompatible with
weights in additive models. Furthermore, the default assumption of linearity of its scoring procedure could
lead to an inaccurate assessment of the overall performance. This paper addresses these limitations by
developing an alternative measurement that takes care of the above. This research integrates three
different approaches to multiple criteria decision analysis (MCDA) – the multiattribute value theory (MAVT),
the swing weighting method and the eigenvector procedure – to develop a comprehensive assessment of
supply chain performance. One case study is presented to demonstrate the measurement of the proposed
method. The performance model used in the case study relies on the Supply Chain Operations Reference
(SCOR) model level 1. With this measurement method, supply chain managers can easily benchmark the
performance of the whole system, and then analyze the effectiveness and efficiency of the supply chain.
This paper develops a simple, understandable and flexible measurement method that contributes to the
important goal of improving the practice of supply chain performance measurement.

1. Introduction
Business management has entered a period in which supply chains compete with each other
(Christopher, 1998). As firms head towards supply chain management (SCM), it becomes essential to
measure the performance of the supply chain. Traditional performance measurement systems (PMSs)
however, cannot adequately capture the complexity of supply chain performance for several reasons such
as: They have been found to be lacking in a balanced approach to integrating financial and non-financial
performance measures. They also fall short in terms of the systems thinking perspective, by which a supply
chain must be viewed as the whole entity and measured widely across the whole. Traditional PMSs also
lack effective techniques that can help supply chain managers to interpret the overwhelming amount of
supply chain performance information (Chan et al., 2006). Therefore, there is a pressing need to develop
tools and measurement methods to improve the practice of supply chain performance measurement
(SCPM).
The literature on SCPM can be divided into the three major components of the PMS: performance
models, supply chain metrics and measurement methods. The ‘performance model’ is a selected
framework that links the overall performance with different levels of decision hierarchy to meet the
objectives of the organization (Simatupang and Sridharan, 2002). The term ‘metric’ includes the definition
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of measure, data capture, and responsibility for calculation (Neely et al., 1995). The ‘measurement method’
is a set of rules and guidelines for measurement.
A variety of performance models can measure supply chain performance according to different
performance attributes, (Beamon, 1999; Chan and Qi, 2003b; Chan 2003), processes (Gunasekaran et al.,
2001; Supply-Chain Council, 2006), management levels (Gunasekaran et al., 2001), and perspectives
adapted from the balanced scorecard (Brewer and Speh, 2000; Lohman et al., 2004). The current literature
tends to focus on performance models by grouping measures into those various perspectives.
The literature concerning supply chain metrics suggests integrated measures (Bechtel and
Jayaram, 1997; Brewer and Speh, 2000; Farris II and Hutchison, 2002; Novack and Thomas, 2004);
identifies measures frequently used to guide supply chain decision making (Fawcett and Cooper, 1998;
Harrison and New, 2002; and Bolstorff, 2003); invents new metrics (Lambert and Pohlen, 2001; Dasgupta,
2003); and cautions against measures of traditional logistics operations such as inventory turn (Lambert
and Pohlen, 2001), logistics cost per unit (Griffis et al., 2004), capacity utilization (Hausman, 2004), and
order per sales representative (Fawcett and Cooper, 1998). Such traditional logistics measures do not
focus on key chain-spanning activities, do not always optimize supply chain performance, and do not
motivate employees to work with a supply chain orientation (Brewer and Speh, 2000).
When it comes to measurement methods, the analytic hierarchy process (Chan, 2003), the fuzzy
set theory (Chan and Oi 2003a) and a method used in the ABC inventory (Gunasekaran et al., 2004) are
just a few of the techniques that have been proposed to assist in the prioritization of supply chain
performance measures. Kleijnen and Smits (2003) suggested that multiple supply chain measures may be
aggregated into the utility, which is the final performance measure of a system, through scoring methods.
Lohman et al. (2004) aggregated various performance measures into one number by using the method
derived from Maskell (1991) for metric normalization. Seth et al. (2006) suggested using a novel
methodology that integrates statistical analysis, quality loss function (QLF), and data envelopment analysis
(DEA) to create a single performance indicator for the measurement of the quality of service in the supply
chain context, yet this measurement method needs to be demonstrated empirically.
In an attempt to resolve traditional PMS deficiencies, Chan and Qi (2003a) proposed an innovative
measurement method that converts performance data from various measures into a meaningful composite
index for a supply chain. The methodology developed is based on the fuzzy set theory to address the
imprecision in human judgments. A geometric scale of triangular fuzzy numbers by Boender et al. (1989) is
employed to quantify the relative weights of performance measures in terms of the triangular fuzzy number.
Performance data are transformed into fuzzy measurement results by two subsequent mappings. First, the
performance data are converted into the performance scores by adopting the proportional scoring
technique, which involves defining and scaling the two end points of the measurement scale for each
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measure so that the score ranges from 0 to 10. Second, the performance score is translated into a fuzzy
performance grade set, defined by the triangular fuzzy number. The fuzzy performance grade set is
defined as the fuzzy measurement result, which is denoted by a fuzzy vector {A, B, C, D, E, F}. These six
grades denote the gradational measurement results ranging from the perfect to worst. The weighted
average method is used to aggregate the fuzzy measurement results and to defuzzify the fuzzy
performance grades into a crisp (exact) number ranging from zero to ten, called the performance index.
Chan and Qi’s measurement method has made a significant contribution to SCM. Harland et al.
(2006) regarded Chan and Qi’s (2003a) paper as one of the core set of papers concerning the
development of the discipline of SCM. Chan and Qi’s measurement approach offers managers an
innovative way of aggregating financial and non-financial performance measures into a single index for
analyzing and benchmarking the overall performance of a supply chain. The performance index makes it
easy for managers to comprehend the complexity of supply chain performance and to recognize all
aspects of performance along the chain. The index is aimed at assisting managers in modeling,
optimizing, and continuously improving the supply chain.
The method is undoubtedly useful for SCM, yet there is room for improvement. First, supply chain
practitioners may find it difficult to use Chan and Qi’s measurement method because of its very complex
fuzzy set algorithm. Although the fuzzy logic-based approach is effective in making decisions and
evaluations where preferences are not clearly articulated, managers who do not have the requisite
academic expertise will be frustrated by the mathematical sophistication that it requires (Zanakis et al.,
1995; Bozdag et al., 2003).
Second, it is important to recognize that Chan and Qi’s measurement approach has its roots in the
weighted additive model of the multiattribute value theory (Keeney and Raiffa, 1976; Dyer and Sarin, 1979).
Weights in such a model however, are scaling constants, which ‚do not indicate relative importance‛
(Keeney and Raiffa, 1976, p.273). Weights as scaling constants rely on measurement scales (the ranges of
measures being weighted). In general, the greater the range of performance for a particular measure, the
greater the weight for the measure should be. If a particular measure has a small range between the worst
and the best performance, this measure becomes irrelevant because it has no importance in
discriminating between the worst and the best performance even though the evaluator may consider it an
important measure per se (von Winterfeldt and Edwards, 1986; Goodwin and Wright, 2004). Although the
fuzzy set theory has its advantage in capturing the imprecision of evaluators’ judgments, the Boender et
al.’s (1989) geometric scale of triangular fuzzy number, adopted by Chan and Qi (2003a), does not
produce weights that coincide with the meaning of weights in the weighted additive model as it does not
take explicitly the range of measurement into account. Thus, it cannot be guaranteed that this technique
will not lead to biased weights.
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Third, the relationships between measurement scales and performance scores are somewhat ad
hoc because they are limited to just merely linear functions. In principle, these relationships should
represent the extent to which the performance of particular metrics satisfies the evaluator, and they may be
best represented by non-linearity (Forman and Selly, 2001; Belton and Stewart, 2002). Belton and Stewart
(2002) observed that value functions are rarely linear. The default assumption of linearity tends to be
violated in real-world decision making in some circumstances (Stewart, 1996). Therefore, the measurement
algorithm must be flexible enough to handle both the linear and non-linear functions that could arise. Any
measurement method that always allows or always precludes linearity might not be adequate to capture
human preferences in reality.
In view of the above limitations, a simple, flexible, and sound theoretical approach to SCPM is
needed. Thus, the objective of this paper is to introduce an alternative measurement method that
possesses such desirable features. Developed from the integration of the multiattribute value theory, the
swing weighting method (von Winterfeldt and Edwards, 1986), and Saaty’s (1980) eigenvector procedure –
the proposed measurement method is conceptually simple and comprehensible and both flexible and
rigorous enough to cope with the human evaluation process.
The contributions of this paper are to: (1) develop a novel performance measurement method to
contribute to the development of SCM, (2) point to an approach that can elicit weights in the additive
aggregation model, (3) present an alternative modeling of judgments that permits both linear and nonlinear value functions, and (4) provide an original case study to demonstrate the proposed approach.
In a subsequent section, the proposed performance measurement method for SCM and its
development background are described. Next, details of a case study are provided. The paper ends with
conclusions and discussions.

2. The Proposed Measurement Method
2.1 Background
Various measures have been proposed by several authors to capture many aspects of supply
chain performance. Important measures of supply chain performance could be used collectively to depict
the overall supply chain performance, and this evaluation could be administered through techniques
typical to the field of multiple criteria decision analysis (MCDA). MCDA is a collection of formal approaches
which take into account multiple criteria in helping individuals or groups to promote good decision making
(Belton and Stewart, 2002). Common MCDA techniques embrace multiattribute value theory (MAVT),
multiattribute utility theory (MAUT), the analytic hierarchy process (AHP), goal programming, and
outranking methods (Belton and Stewart, 2002).
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This study uses MAVT (Keeney and Raiffa, 1976; Dyer and Sarin, 1979) to provide a platform for
integrating several measures of supply chain performance into a single indicator. MAVT is an approach
that allows numerical scores (values) to represent the respondent’s preference for performance outcomes.
The scores are usually derived by the construction of the respondent’s preference orderings or
mathematical functions. Such a function is referred to as the ‘value function’ if the assessment of
preference is not concerned with uncertainty. If the assessment involves risk and uncertainty, MAUT
should be applied, and the function under uncertainty is referred to as the ‘utility function’.
In applying MAVT for SCPM, this study underscores the importance of modeling accurate value
judgments. Accordingly, its scoring method allows non-linearity between performance outcomes and
preference scores (values) to happen. In the literature, there has been a debate regarding the assumption
of shapes of value functions. Von Winterfeldt and Edwards (1986) suggested that value functions should
be linear or nearly linear if the problem (the performance model) has been well structured and if the
appropriate scales have been selected. Belton and Stewart (2002), however, cautioned against the
oversimplification of the problem by an inappropriate use of linear value functions because Stewart’s
(1993, 1996) experimental simulations have showed that the results of MAVT models are very sensitive to
inappropriate linearization.
A combination of non-linear value functions and the fuzzy set theory could lead to the daunting
complexity of algorithm for practitioners and could create ambiguity regarding the interpretation of inputs.
Although a decision support system (DSS) could be developed to help managers to take decisions without
being frightened by model complexity, its modeling would be uneconomical since the model would take as
long to build as the system it represented, and would be expensive to develop and control. Stewart (1992)
addressed these potential limitations by suggesting that analysts apply value functions without fuzzy set
theory to make it simple, easier to use, and transparent enough to generate further insights and
understanding. The success of model implementation depends on good communication between the
analyst and the decision maker (Pöyhönen and Hämäläinen, 2000). Stewart (1992) stated that although
attempts to apply fuzzy set theory to value functions may lead to effective models, doing so may enlarge
the scope for misunderstanding between analysts and decision makers because the inputs required from
the decision makers are not as straightforward as the unequivocal language of relative values. He further
stated that the fuzziness of judgments is not an important matter in practical value function analyses
because the decision maker can handle it by conducting sensitivity analyses. This study adopts Stewart’s
(1992) suggestion by applying the value measurement theory without the fuzzy set theory.
We believe that the use of simple and understandable measurement methods contributes
significantly to the important goal of improving the understanding and practice of SCPM. Likewise,
research in MCDA has also called for the use of simple, understandable, and usable approaches for
solving MCDA problems (Dyer et al., 1992; Chang and Yeh, 2001; Mendoza and Martines, 2006).
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Experiments (for example, Schoemaker and Waid, 1882; and Brugha, 2004) have shown that decision
makers prefer simpler methods because such methods make it easier to understand and thus make them
feel more in control. MAVT has several aggregation models, but this paper employs the additive
aggregation model because it is the simplest and most widely used form (Belton, 1986; von Nitzsch and
Weber, 1993; Belton and Stewart, 2002). According to Stewart (1992), the additive form is well-justified
theoretically, and is easily understood because the relationship between the inputs and the output of the
model are not hidden by the complicated mathematical calculation.

2.2 Weighted Additive Model of SCPM
The weighted additive model of SCPM can be written as:
V ( x)  V ( x1 , x2 ,..., xm )  k1v1 ( x1 )  k 2 v 2 ( x 2 )  ...  k m v m ( xm )
m

  k i vi ( xi )

(1a)

i 1

where the overall value (score) V (x) represents the supply chain performance index; vi is a partial value
function associated with measure ith for measuring the preference of achieving different levels of
performance; xi is the performance level (outcome) in terms of measure ith; and k i  0 is the weight
assigned to measure i and

m

k
i 1

i

 1.

Three assumptions must be kept in mind when applying the weighted additive model (Belton and
Stewart, 2002). First, all measures have mutual preferential independence; the preference ordering in
terms of one measure should not depend on the levels of performance on other measures. Second, the
partial value functions are on an interval scale; only ratios of differences between values are meaningful.
Third, weights are scaling constants; any method of assessing weights must be consistent with the
algebraic meaning in the additive value function.

2.3 Assessing Weights of Measures
The weight parameters k i in the additive value function have a very specific algebraic meaning as
shown in Equation 1b (Salo and Hämäläinen, 1997). Assume that a suitable range of measurement scale
[ xi , xi ] has been defined to cover the performance of the ith metric. It is not unusual to normalize the
value function such that the values V ( x  )  V ( x1 , x2 ,..., xm )  0 and V ( x  )  V ( x1 , x2 ,..., xm )  1
are assigned to the worst and best conceivable performance. By normalizing the partial value functions
onto the [0, 1] range, the additive representation can be written as:
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where vi ( xi )  [Vi ( xi )  Vi ( x )] /[Vi ( x )  Vi ( x)]  [0,1] is the normalized score of x on the ith metric
and ki  Vi ( xi )  Vi ( xi ) is the weight of the ith metric. This expression of k i implies that if the
measurement scales of metrics are changed, the weights need to be changed as well. Therefore, it should
not be assumed that the weights are known prior to the construction of the measurement scale (Vargas,
1986; Belton and Stewart, 2002). Such methods of eliciting weights as the AHP (Saaty, 1980) and the fuzzy
AHP (Boender et al., 1989) do not correspond to this algebraic meaning because their resulting weights
are assessed in isolation from the ranges of measurement scales. Such methods therefore, may be prone
to biased weights.

i


i

The tradeoff procedure (Keeney and Raiffa, 1976) – the standard method of eliciting weights for
the additive model – has the strongest theoretical foundation (Keeney and Raiffa, 1976; Schoemaker and
Waid, 1982; Weber and Borcherding, 1993), yet this method is complicated and more likely to produce
elicitation errors (Schoemaker and Waid, 1982; Borcherding et al., 1991; Edwards and Barron, 1994). This
study therefore, applies the swing weighting method (von Winterfeldt and Edwards, 1986), which also
satisfies the requirement that weights be reliant on the measurement scale. According to Edwards and
Barron (1994), this method is simpler to use and more likely to be useful.
The swing weighting method would work as follows: First, the evaluator needs to consider a
hypothetical situation in which all the metrics would be at their worst possible levels. The evaluator is
allowed to move (swing) the most important metric to the best level and this metric would be assigned 100
points. The second most desirable attribute and the remaining attributes would then be respectively moved
and assigned less than 100 points. The given points would then finally be normalized to sum to one to yield
the final weights. The swing procedure will be explained in more detail when the case study is presented.

2.4 Assessing Value Functions
The value function reflects the evaluator’s preferences for different levels of achievement on the
measurement scale. The first step in defining a value function is to identify its measurable scale. The
second step is to establish the scale of the performance score so that the performance results from diverse
measures can be combined into a meaningful figure. Next, the value function is constructed to convert the
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performance data into the performance score that reflects the extent to which the evaluator has a
preference.
2.4.1 Interval Scale of Measurement
In the proposed method, the performance is assessed on the interval scale of measurement. To
construct the interval scale, the evaluator specifies two end points of the scale. The end points can be
defined in many ways (see for example, Belton and Stewart, 2002, § 5.2.1; von Winterfeldt and Edwards,
1986, § 7.3), but this study finds it useful to follow Chan and Qi’s measurement scale, set in terms of an
interval [bottom, perfect]. The bottom value represents the worst conceivable performance on the
particular metric, and the perfect value indicates the most satisfactory performance. Since changing the
scale can be somewhat cumbersome, it is suggested that evaluators choose end points that are very likely
to include any possible future performance (von Winterfeldt and Edwards, 1986).
2.4.2

Performance Score and its Scale

After the extreme points of the measurement scale have been specified, consideration must be
given to the performance score, its scale, and how the score is to be assessed. The performance score is
the logical number indicating the degree to which the particular performance satisfies the evaluator. Like
Chan and Qi (2003a), this study sets the performance score on a scale of 0 to 10. The perfect point of the
measurement scale is given a score of 10 and the bottom a score of 0. Other performance levels will
receive intermediate scores which reflect their preferences relative to the extreme points.
2.4.3

Eigenvector Method for Assessing Value Functions

Although several techniques are available for developing value functions, the proposed method of
eliciting values relies on the eigenvector method of the analytic hierarchy process (AHP) (Saaty, 1980). The
AHP is an approach to multiple criteria decision analysis that has been extensively applied in modeling the
human judgment process (Lee et al., 1995). It is a theory of measurement that derives ratio scales, which
reflect priorities of elements, from paired comparisons in multilevel hierarchic structures (Saaty, 1996).
The AHP is based on three principles: decomposition, comparative judgments, and the synthesis
of priorities. The decomposition principle allows problem attributes to be decomposed to form a hierarchy.
The principle of comparative judgments enables the assessment of pairwise comparisons of elements
within a given level with respect to their parent in the adjacent upper level. The elements are compared
according to the strength of their influence, which can be made in terms of importance, preference or
likelihood. These pairwise comparisons are placed into comparison matrices to calculate the ratio scales
that reflect the local priorities of elements. The principle of a synthesis of priorities allows decision makers
to multiply the local priorities of the elements in a cluster according to the global priority of the parent
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element, thus producing global priorities throughout the hierarchy. In this paper, the proposed method of
eliciting values is based on the second principle of the AHP.
Kamenetzky (1982) and Vargas (1986) have shown that it is possible to derive value functions
from reciprocal pairwise comparisons and Saaty’s eigenvector method. The AHP – the eigenvector
procedure in particular – is used to elicit values because of its unique characteristics. First, pairwise
comparison judgments are easy to elicit because the evaluator can consider only two elements at a time.
Second, the AHP allows for inconsistency in each set of pairwise judgments, and provides a measure of
such inconsistency. Third, the redundancy of the information contained in the systematic pairwise
comparisons contributes to the robustness of the value estimation (Kamenetzky, 1982). Finally, pair
comparisons do not require making any assumption about the form of the value function.
Now we can take a closer look at the proposed method for developing partial value functions
through the use of Saaty’s eigenvector method. To construct the partial value function, for each measure,
the evaluator needs to establish the scale of measurement in terms of an interval [bottom, perfect]. As the
value function would be curvilinear, the intermediate points on the measurement scale need to be
specified to reveal the shape of the value curve. These points may be selected purposely to make the
comparison as simple as possible in the sense that they are equally distributed throughout the scale of
measurement. Since at this stage we do not know yet how many points (or ‘ratings’ according to the AHP
terminology) on the interval scale are adequate for an accurate assessment of a partial value function, we
assume that there are n points. Note that it is imperative for n to embrace two extreme points in order that
the compatible MAVT performance scores can be derived later.
The comparison between the pair of performance outcomes p, q  n for metric i would simply
take the form: ‚For metric i, how preference is outcome p when compared to outcome q?‛ The evaluator
would then provide the specified response in either numerical or verbal mode of judgments, as indicated in
Table 1.
Table 1 Mapping from verbal judgments into AHP 1-9 scales
Verbal judgments
Numerical scale of the degree of preference
Equally preferred
1
Moderately preferred
3
Strongly preferred
5
Very Strongly preferred
7
Extremely preferred
9
For compromise between the above values
2,4,6,8
Source: Saaty, 1996
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The response, denoted by a pq , is positioned into a pairwise comparison matrix Ann . The
importance of element q with respect to element p is the reciprocal of a pq . The comparison process is
carried out as long as all pairs of n are compared. A matrix of pairwise comparison values Ann is then
formed:

Ann

a12
 1
1 a
1
  12
 


1
a
1
a
2n
 1n

 a1n 
 a 2 n 
  

 1  nn

(2)

Local priorities are determined by solving the following matrix equation (Saaty, 1980):

Ann W n1  max W n1

(3)

where W n1 is the normalized eigenvector and max is the largest eigenvalue of the matrix Ann . By this
equation, W n1 provides the priority ordering of preference, whereas max is a measure of the
consistency of the judgment.
A standard measure of the consistency of the evaluator’s judgment can be performed for each
matrix by calculating a consistency ratio (C.R.), which is a function of comparison matrix dimensions (n x
n), a random index (R.I.), and the principal eigenvalue ( max ) – that is:
max  n

C.R. 

(4)

n  1R.I .

Based on simulations, the random index for various matrix sizes has been provided by Saaty
(1980), as shown in Table 2. The acceptable C.R. range varies according to the size of matrix, i.e. 0.05 for
a 3 by 3 matrix, 0.08 for a 4 by 4 matrix and 0.1 for all larger matrices (n  5) (Saaty, 1994).
Table 2 The average random indices (R.I.)
1
2
3
4
n
R.I. 0.00 0.00 0.58 0.90
Source: Saaty, 1980

5
1.12

6
1.24

7
1.32

8
1.41

9
1.45

10
1.49

…
…

The AHP in theory gives values on a ratio scale summed to one, whereas the MAVT scores in this
study are on the 0-10 interval scale. To construct the partial value function, the priority orderings W n1 =
w j , j  1,..., n need to be transformed into the performance scores ( wcj ) – the scale of which has its
lowest priority score at zero and the highest priority score at 10. The scale conversion is done by linear
transformation, which is recommended and used by Kamenetzky (1982), Vargas (1886), and Mustajoki
and Hämäläinen (2000). The converted score wcj for w j is defined as:
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wcj



w j  min( w j )
max( w j )  min( w j )

 10

(5)

The wcj will be used to estimate the partial value function. By this transformation, wcj will not have
the ratio scale property anymore, but it will have the property of an interval scale. Nevertheless, it is
enough to indicate the strength of preference in the value function.
At this point, it is necessary to make certain that the value assessment process involves a fair
number of n, at the same time, not being too unwieldy to obtain the value function. Kamenetzky (1982) and
Pan and Rahman (1998) suggested that the above method seems to work well when there are a small
number of n. Saaty (1980) suggested that the human brain has the psychological limit of 7  2 items in a
simultaneous comparison. Therefore, we would need 5 performance ratings to avoid the complication in
estimating a value function. The simulations of Stewart (1993, 1996) confirmed the robustness of analyses
to the use of 5 point estimates for value functions. Thus, 5 points on the interval scale (two ‘endpoints’ and
three ‘midpoints’) are adequate to obtain a good approximation of a value function.
2.4.4

Value Curve Fitting

Having determined the five points and their corresponding scores, we can then graph and draw a
curve through them. By drawing a line through the five individually assessed points, we can gain some
idea about the shape and a possible functional form of the function. To standardize value analysis into a
uniformly recognized form, we will fit a curve through these points to determine the corresponding equation
for vi ( xi ) . Most value functions can be fitted by exponential or polynomial functions (von Winterfeldt and
Edwards, 1986).
It is very simple and easy for practitioners to use a Microsoft® Excel spreadsheet to conduct
linear or non-linear regression analyses since the spreadsheet does not require users to have an intimate
understanding of the mathematics behind the curve fitting process. What is required from the users is the
ability to select the correct type of regression analysis and the ability to judge the goodness of fit from the
estimated function. By preparing an XY (Scatter) plot and using the ‘Add Trendline’ function – the value
curve, its mathematical equation, and its R-squared value can be obtained. As the assessment of a value
function is subjective, a perfect representation is not necessary (von Winterfeldt and Edwards, 1986;
Clemen, 1996). A smooth curve drawn through the assessed points as well as its equation should be an
adequate representation of the value function with regard to a particular metric. The R-squared value
provides an estimate of goodness of fit of the function to the data. A function is most reliable when its Rsquared value is at or near 1.
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2.5

Synthesizing Information

After determining the swing weights, the partial value functions, and the current performance data
of supply chain measures, the performance index can be computed. The performance index is determined
by applying Equation 1a, multiplying the value score of a performance measure by the swing weight of that
measure and then adding the resultant values. Because the values relating to individual measures have
been assessed on a 0 to 10 scale and the weights are normalized to sum to 1, then the overall values of
the supply chain performance index will lie on a 0 to 10 scale.
Note that supply chain performance is often assessed by managers working as a group whose
information could be utilized in the evaluation process. They normally come from various functions and
management levels, and do not have equal expertise and knowledge. Since they may have different
opinions, they may need to use an approach that allows them to aggregate individual judgments to obtain
a group judgment. To resolve the differences, they may use mathematical aggregation to combine
individual judgments. Mathematical aggregation methods involve such techniques as calculating simple
averages and weighted averages of the judgments of individual evaluators. If some evaluators are better
judges than others, the judgment aggregation process could adopt the weighted average method
(Goodwin and Wright, 2004).

3. Case Study
The case study selected to illustrate how the proposed measurement method can be applied
looks at how one supply chain analyst evaluated the performance of the Siam City Cement Public
Company Limited, a cement manufacturing supply chain in Thailand. Although multiple evaluators
participated in our research, for the sake of brevity, we include only the assessment of one evaluator for
this paper. The evaluator applied the Supply Chain Operations Reference (SCOR) model level 1 metrics
(Supply-Chain Council 2006) to the performance model shown in Figure 1 (see Table 3 for metric
definitions and abbreviations used in this study, and Table 4 for the monthly performance data). After
examining the historical performance, the evaluator specified five performance ratings for every metric: two
endpoints of the measurement scale and three arbitrary intermediate points. The weighted additive value
function that depicted the supply chain performance was based on the SCOR level 1 metrics as shown in
the following equation:
V ( x1 , x2 ,..., x10 )  k1v1 ( x1 )  k 2 v2 ( x2 )  ...  k10v10 ( x10 )
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(ROSCFA)

(ROWC)

SCOR Level 1
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Performance
Ratings

98%

1.3 days

12 days

21%

100%

18.0%

58%

38 days

5.9%

8.5%

95%

2.0 days

14 days

10%

80%

18.5%

60%

44 days

4.5%

7.5%

85%

3.5 days

15 days

0%

50%

19.2%

64%

50 days

3.9%

6.5%

78%

5.0 days

17 days

-10%

20%

19.8%

68%

56 days

3.5%

6.0%

70%

6.0 days

18 days

-19%

0%

20.0%

70%

65 days

3.0%

5.5%

Figure 1 A SCOR-based performance model and performance ratings identified by the evaluator
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Table 3 Definitions of SCOR level 1 metrics
Level 1 metric

Designation i
=

Metric definition

Perfect Order Fulfillment
(POF)

1

The percentage of orders meeting delivery performance
with complete and accurate documentation and no
delivery damage.

Order Fulfillment Cycle Time
(OFCT)

2

The average actual cycle time consistently achieved to
fulfill customer orders.

Upside Supply Chain
Flexibility (USCF)

3

The number of days to achieve an unplanned sustainable
20% increase in quantities delivered.

Upside Supply Chain
Adaptability (USCA)

4

The maximum sustainable percentage increase in quantity
delivered that can be achieved in 30 days.

Downside Supply Chain
Adaptability (DSCA)

5

The reduction in quantities ordered sustainable at 30 days
prior to delivery with no inventory or cost penalties.

Supply Chain Management
Cost (SCMC)

6

The sum of the costs associated with the SCOR Level 2
processes to Plan, Source, Deliver, and Return.

Cost of Goods Sold (COGS)

7

The cost associated with buying raw materials and
producing finished goods. This cost includes direct costs
(labor, materials) and indirect costs (overhead).

Cash-to-Cash Cycle Time
(C2C)

8

The time it takes for an investment made to flow back into
a company after it has been spent for raw materials.

Return on Supply Chain
Fixed Assets (ROSCFA)

9

The return an organization receives on its invested capital
in supply chain fixed assets. This includes the fixed assets
used in Plan, Source, Make, Deliver, and Return.

Return on Working Capital
(ROWC)

10

A measurement which assesses the magnitude of
investment relative to a company’s working capital position
verses the revenue generated from a supply chain.

Remark: For the detailed definitions, please refer to Supply-Chain Council (2006).
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Table 4 SCOR level 1 monthly performance data, 2006
Metric
Month
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec

POF
(% order)
83.9%
77.7%
77.8%
68.4%
89.9%
88.4%
91.0%
93.3%
93.0%
94.7%
95.1%
90.1%

OFCT
(days)
2.4
3.2
2.5
5.8
2.1
1.8
1.6
1.3
1.5
1.5
2.3
2.7

USCF
(days)
13.0
15.5
17.3
13.1
13.6
17.4
14.5
15.4
14.2
14.0
14.5
15.0

USCA
(% order)
9%
-1%
-19%
13%
11%
-18%
20%
0%
18%
16%
7%
10%

DSCA
(% order)
0%
0%
100%
25%
85%
100%
100%
51%
15%
67%
44%
25%
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SCMC
(% revenue)
19.1%
19.0%
19.0%
19.1%
19.1%
19.3%
19.3%
19.4%
19.4%
19.4%
19.4%
19.3%

COGS
(% revenue)
59.8%
63.5%
64.9%
60.0%
62.8%
67.3%
63.2%
63.9%
65.3%
66.8%
65.6%
65.7%

C2C
(days)
59
48
42
57
54
45
51
52
54
61
58
54

ROSCFA
(%)
4.6%
4.7%
5.2%
5.0%
4.7%
4.1%
4.9%
4.6%
4.0%
3.4%
3.7%
4.0%

ROWC
(%)
7.1%
6.4%
6.2%
6.3%
7.0%
5.7%
6.4%
6.8%
7.4%
6.4%
7.0%
7.7%
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The first step in developing the compound value function V ( x1 , x2 ,..., x10 ) was to determine the
weights k1 , k 2 ,..., k10 . The swing weight approach was applied by asking the evaluator to imagine a
hypothetical situation in which all ten measures would be at their least preferred conceivable performance (the
bottom values). Then the evaluator was asked: If just one of these performance measures could be moved to
its best level, which would he choose? The evaluator selected POF. After this change was made, he was
asked which measure he would next choose to move to its best level, and so on. Finally, the results were
ranked in the following sequence: 1) POF, 2) COGS, 3) SCMC, 4) DSCA, 5) OFCT, 6) C2C, 7) ROSCFA, 8)
ROWC, 9) USCA, and 10) USCF.
POF, the highest rank, was given a weight of 100. Other weights were assessed in the following
series of steps. The evaluator was asked to compare a swing from the highest COGS to the lowest, with a
swing from the lowest POF to the highest. After some thought, he decided that the swing in COGS was 92% as
important as the swing in POF so COGS was given a weight of 92. Similarly, a swing from the worst to the best
performance for SCMC was considered to be 87% as important as that of the worst to the best performance
for POF, so SCMC was assigned a weight of 87. The swing procedure was repeated for the rest of the
measures. The evaluator worked with a visual analogue scale like the one shown in Figure 2 to assess the
relative magnitude of the swing weights. The ten weights obtained sum to 672, and since it is conventional to
normalize them so that they add up to 1. Normalization is achieved by simply dividing each weight by the sum
of weights (672). The normalized swing weights are shown in Figure 2.

Figure 2 Derivation of swing weights – the graphic representation of scale

155

การประชุมผลงานวิจัยด้ านการจัดการบริหารธุรกิจ ครั ง้ ที่ 3
วันที่ 19 มีนาคม 2552 ณ โรงแรมเลอเมอริ เดียน จ.เชียงใหม่

After eliciting the swing weights, the evaluator needed to develop the partial value functions
v1 ( x1 ), v2 ( x2 ), ..., v10 ( x10 ) . The partial value function of POF (v1 ( x1 )) was obtained by asking the
evaluator to compare in a pairwise fashion the relative preference of performance ratings of POF. For example,
in terms of ‘Perfect Order Fulfillment’, which performance level was more preferable, 98% or 95%? And how
did he rank preference differences when using the verbal judgment scale? The evaluator replied that 98% was
moderately preferable to 95% and this judgment was then transformed into the numerical scale of 3 according
to the instruction as shown in Table I. After all performance ratings had been compared pair by pair, a paired
comparison or judgment matrix was formed so that the vector of priorities, the largest eigenvalue, the
consistency ratio, and the performance scores ranging from zero to ten could be calculated. Based on the
evaluator’s assessment and the numerical scale in Table I, the POF pairwise comparison matrix and its
computed data can be obtained as shown in Table 5. Similarly, Table 6 to 14 summarize the paired
comparisons and the computed data of other metrics.
Table 5 Pairwise comparison judgments and values of POF performance ratings
Perfect Order
Fulfillment
(%)
98% (perfect)
95%
85%
78%
70% (bottom)
C.R. = 0.067

98%

95%

85%

78%

80%

1
1/3
1/4
1/6
1/8

3
1
1/4
1/6
1/7

4
4
1
1/4
1/3

6
6
4
1
1/2

8
7
3
2
1

Relative
priorities
(wj)
0.466
0.293
0.133
0.061
0.042

Scores
(wcj)

Relative
priorities
(wj)
0.417
0.326
0.171
0.052
0.033

Scores
(wcj)

Relative
priorities
(wj)
0.516
0.233
0.143
0.066
0.042

Scores
(wcj)

10.00
6.04
2.14
0.45
0.00

Table 6 Pairwise comparison judgments and values of OFCT performance ratings
Order Fulfillment
Cycle Time
(days)
1.3 (perfect)
2
3.5
5
6 (bottom)
C.R. = 0.058

1.3

2

3.5

5

6

1
1/2
1/3
1/7
1/9

2
1
1/4
1/6
1/9

3
4
1
1/5
1/7

7
6
5
1
1/2

9
9
7
2
1

10.00
7.64
3.61
0.52
0.00

Table 7 Pairwise comparison judgments and values of USCF performance ratings
Upside Supply Chain
Flexibility
(days)
12 (perfect)
14
15
17
18 (bottom)
C.R. = 0.029

12

14

15

17

18

1
1/3
1/5
1/7
1/8

3
1
1/2
1/4
1/6

5
2
1
1/3
1/4

7
4
3
1
1/2

8
6
4
2
1
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Table 8 Pairwise comparison judgments and values of USCA performance ratings
Upside Supply Chain
Adaptability (%)

21%

10%

0%

-10%

-19%

21% (perfect)
10%
0%
-10%
-19% (bottom)
C.R. = 0.070

1
1/3
1/5
1/7
1/9

3
1
1/3
1/5
1/8

5
3
1
1/4
1/6

7
5
4
1
1/3

9
8
6
3
1

Relative
priorities
(wj)
0.494
0.261
0.149
0.064
0.033

Scores
(wcj)

Relative
priorities
(wj)
0.442
0.296
0.158
0.074
0.030

Scores
(wcj)

Relative
priorities
(wj)
0.401
0.251
0.196
0.108
0.043

Scores
(wcj)

Relative
priorities
(wj)
0.435
0.299
0.172
0.063
0.032

Scores
(wcj)

Relative
priorities
(wj)
0.499
0.254
0.136
0.069
0.042

Scores
(wcj)

10.00
4.94
2.51
0.67
0.00

Table 9 Pairwise comparison judgments and values of DSCA performance ratings
Downside Supply
Chain Adaptability (%)
100% (perfect)
80%
50%
20%
0% (bottom)
C.R. = 0.086

100%

80%

50%

20%

0%

1
1/2
1/4
1/7
1/9

2
1
1/3
1/6
1/8

4
3
1
1/4
1/7

7
6
4
1
1/5

9
8
7
5
1

10.00
6.44
3.09
1.05
0.00

Table 10 Pairwise comparison judgments and values of SCMC performance ratings
Supply Chain
Management Cost (%
revenue)
18.0% (perfect)
18.5%
19.2%
19.8%
20% (bottom)
C.R. = 0.083

18.0%

18.5%

19.2%

19.8%

20%

1
1/2
1/3
1/4
1/6

2
1
1/2
1/3
1/5

3
2
1
1/4
1/5

4
3
4
1
1/5

6
5
5
5
1

10.00
5.79
4.28
1.82
0.00

Table 11 Pairwise comparison judgments and values of COGS performance ratings
Cost of Goods Sold
(% revenue)

58%

60%

64%

68%

70%

58% (perfect)
60%
64%
68%
70% (bottom)
C.R. = 0.068

1
1/2
1/4
1/6
1/9

2
1
1/3
1/6
1/8

4
3
1
1/5
1/7

6
6
5
1
1/3

9
8
7
3
1

10.00
6.63
3.47
0.76
0.00

Table 12 Pairwise comparison judgments and values of C2C performance ratings
Cash to Cash Cycle
Time (days)

38

44

50

56

65

38 (perfect)
44
50
56
65 (bottom)
C.R. = 0.043

1
1/3
1/5
1/6
1/8

3
1
1/3
1/4
1/6

5
3
1
1/3
1/4

6
4
3
1
1/2

8
6
4
2
1
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4.62
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Table 13 Pairwise comparison judgments and values of ROSCFA performance ratings
Return on Supply
Chain Fixed Assets
(%)
5.9% (perfect)
4.5%
3.9%
3.5%
3.0% (bottom)
C.R. = 0.058

5.9%

4.5%

3.9%

3.5%

3.0%

1
1/3
1/5
1/6
1/7

3
1
1/4
1/5
1/6

5
4
1
1/2
1/3

6
5
2
1
1/3

7
6
3
3
1

Relative
priorities
(wj)
0.485
0.283
0.109
0.080
0.044

Scores
(wcj)

Relative
priorities
(wj)
0.437
0.288
0.148
0.084
0.043

Scores
(wcj)

10.00
5.43
1.48
0.83
0.00

Table 14 Pairwise comparison judgments and values of ROWC performance ratings
Return on Working
Capital (%)
8.5% (perfect)
7.5%
6.5%
6.0%
5.5% (bottom)
C.R. = 0.046

8.5%

7.5%

6.5%

6.0%

5.5%

1
1/2
1/4
1/5
1/7

2
1
1/3
1/4
1/6

4
3
1
1/3
1/4

5
4
3
1
1/3

7
6
4
3
1

10.00
6.22
2.67
1.04
0.00

The partial value functions of ten measures are given in Table 15.
Based on the partial value functions and the swing weights, the compound value function
V ( x1 , x2 ,..., x10 ) would look like this:
V ( x1 , x 2 , ..., x10 )  0.149  v1 ( x1 )  0.110  v 2 ( x 2 )  0.030  v3 ( x3 )
 0.049  v 4 ( x 4 )  0.119  v5 ( x5 )  0.129  v6 ( x6 )
 0.137  v7 ( x7 )  0.104  v8 ( x8 )  0.092  v9 ( x9 )

(7)

 0.080  v10 ( x10 )

For the purposes of illustration, the performance data presented in Table 16 are from the sample
month of December 2006. Using the partial value functions v1 ( x1 ), v2 ( x2 ), ..., v10 ( x10 ) , depicted in Table
15, the corresponding scores (values) can be calculated as shown in Table 16 for the calculated scores.
Based on Equation 7, the supply chain performance index for December was 2.99.
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Table 15 Partial value functions for SCOR level 1 metrics
Metrics
Designation

Mathematical function vi xi 

Value curve
10.0

x1

8.0

Score

POF (%)

0, x1  70%


v1 ( x1 )  901.88 x13  2101.1x12  1637.9 x1  426.42, 70%  x1  98%, R 2  0.9883

10, x1  98%


6.0
4.0
2.0
70.0%

75.0%

80.0%

85.0%

90.0%

95.0%

%

10.0

x2

8.0

R 2  0.9934

Score

OFCT (days)

0, x2  6


v2 ( x2 )    6.8542 Ln( x2 )  12.042, 1.3  x2  6,

10, x2  1.3


6.0
4.0
2.0
1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

days

10.0

x3

8.0

R 2  0.998

Score

USCF (days)

0, x3  18


v3 ( x3 )   0.3196 x32  11.217 x3  98.527, 12  x3  18,
 10, x  12
3


6.0
4.0
2.0
12

13

14

15

16

17

18

days

10.0

x4

8.0
6.0

Score

USCA (%)

 0, x4  19%

v4 ( x4 )   60.588 x42  23.307 x4  2.3182,  19%  x4  21%, R 2  0.9976
 10, x  21%
4


4.0
2.0
-19%

-9%

1%

11%

21%

%

10.0

x5

8.0

Score

DSCA (%)

 0, x3  0%

v5 ( x5 )   7.6803x52  2.0501x5  0.129, 0%  x5  100%, R 2  0.9979
 10, x  100%
3


6.0
4.0
2.0
0%

20%

40%

60%
%
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Table 15 Partial value functions for SCOR level 1 metrics (Cont.)
Metrics
Designation

Mathematical function v x 
i

Value curve

i

10.0

x6

 0, x6  20%

v6 ( x6 )   5408 x62  2500.6 x6  284.39, 18%  x6  20%, R 2  0.9588
 10, x  18%
6


8.0

Score

SCMC
(% rev)

6.0
4.0
2.0
18.0%

18.5%

19.0%

19.5%

20.0%

% revenue

10.0

x7

 0, x7  70%

v7 ( x7 )   472.1x72  684.66 x7  247.97, 58%  x7  70%,
 10, x  58%
7


8.0

R 2  0.9936

Score

COGS
(% rev)

6.0
4.0
2.0
58%

60%

62%

64%

66%

68%

70%

% revenue

10.0

x8

8.0

R 2  0.9993

Score

C2C (days)

0, x8  65


v8 ( x8 )    0.0006 x83  0.1167 x82  7.2572 x8  151.8, 38  x8  65,

10, x8  38


6.0
4.0
2.0
38

43

48

53

58

63

days

10.0

x9

8.0

R 2  0.9717

Score

ROSCFA (%)

 0, x9  3.0%

v9 ( x9 )   2675.5 x92  125.88 x9  6.5856, 3.0%  x9  5.9%,
 10, x  5.9%
9


6.0
4.0
2.0
3.0%

3.5%

4.0%

4.5%

5.0%

5.5%

6.0%

7.5%

8.0%

8.5%

%

10.0

x10

8.0

Score

ROWC (%)

 0, x10  5.5%

v10 ( x10 )   340.09 x10  19.14, 5.5%  x10  8.5%, R 2  0.994
 10, x  8.5%
10


6.0
4.0
2.0
5.5%

6.0%

6.5%

7.0%
%
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Table 16 Performance of the supply chain of the case study, December 2006
Metric
Performance
POF
OFCT
USCF
USCA
DSCA
SCMC
COGS
C2C
RSCFA
ROWC

Score (value)

xi

vi ( xi )

90.1%
2.7
15.0
10%
25%
19.3%
65.7%
54
4.0%
7.7%

0.494
0.583
0.065
0.259
0.012
0.396
0.260
0.098
0.267
0.560

The number reveals that the overall supply chain performance was not very satisfactory. The supply
chain manager would need to refine the supply chain operations to improve the performance. To monitor the
progress of the supply chain, the monthly historical performance indices were calculated and plotted with the
recent index as shown in Figure 3.
To compare the indices computed from the proposed measurement method with those whose value
functions are linear by default, all the partial value functions were then assumed to be linear with respect to their
bottom and perfect values, whereas the swing weights remained the same. By the default assumption of linearity,
its resulting performance indices could be calculated and depicted as shown in Figure 3 to compare with those
whose value functions would permit non-linearity.
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10

Performance Index

8
6.64

6.37
6

5.72

5.41

5.04
4.21

4.27

4.23

3.87

3.75

3.71

4.97

3.80

3.57

3.27

2.82

2.73

2

5.06

4.91

5.19

3.74

4

5.27

5.13

2.99

Proposed method
Linearization
0
Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

Month

Figure 3 Comparisons between the performance indices of the proposed method and those of the linear function
method
From the figure one can see that the linearization indices were systematically higher than their
counterparts. The average PI score assuming linearity was 5.21, whereas the average PI of the proposed method
was 3.68. There is a significant difference (15.2%) in terms of values between the average results of the two
methods with respect to the ten-point scale. Since the two methods use the same set of performance data and
swing weights, the difference was mainly attributed to the value curves. The finding of this case study supported
evidence from the MCDA literature by showing how the default assumption of linearity can have a significant
impact on the measurement result.
The proposed method’s value functions were mostly convex. Given the same measurement scale, linear
functions map the performance outcomes into the higher performance scores, compared to those mapped by
convex functions. This finding has an implication to the choice of value functions in real measurement problems.
In practical terms, convex curves are more likely to motivate people to improve or maintain high performance
because if they do not do so, they could earn extremely low marks for the measurement results. The
overestimation of the measurement results could not only lower the motivation for upgrading the performance but
could also send a misleading signal to managers regarding the sense of urgency to improve the performance.

4. Conclusions and Discussions
Chan and Qi (2003a) proposed the measurement and aggregation algorithm based on fuzzy sets and
linear value functions to calculate the performance index for the supply chain. Although the measurement method
is helpful in analyzing supply chain performance, the fuzzy set techniques can be quite complex due to the
considerable number of calculations that are required. At the same time, it may produce defective weights
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because their meanings are not consistent with the weights in additive models. Moreover, the linearization of
partial value functions can lead to a misleading performance index. To resolve these issues, this paper develops
a user-friendly alternative measurement approach whose weighting parameters are pertinent to scaling constants
in the additive model. The method developed is applicable to both linear and non-linear value functions.
The proposed measurement method is presented based on the integration of the multiattribute value
theory and the eigenvector method of the analytic hierarchy process and a real-world case study is provided. The
weighted additive model is used to aggregate the performance information because it is the most widely used
model. The measurement method relies on the swing weights of the supply chain metrics and on the eigenvector
procedure for building partial value functions. The swing weighting method is applied because it produces
weights compatible with weights in additive models. The eigenvector method provides a simple and useful tool in
modeling both the linearity and non-linearity of value judgments. Once this method is fully applied, all the supply
chain performance information can be aggregated into the overall performance index. As the performance index
is formulated as a compound function of quantitative SCM measures, it can facilitate quantitative SCM research
that investigates supply chain modeling and optimization.
The case study shows how the default assumption of linearity can affect the measurement result. It is
advisable therefore, to allow non-linearity to take place when modeling human preference. Adopting non-linearity
involves additional efforts: identifying additional anchor points, conducting pairwise comparisons, and performing
additional calculations and regression analyses. It is, however, worth all the effort to do so not only to guard
against obtaining misleading performance indices but also to understand the current performance situation and
attitudes reflected in value functions.
The proposed measurement method has several advantages. First, it is flexible because it can handle
both linearity and non-linearity. Second, the method is user-friendly because it is made up of simple and
understandable MCDA tools. Belton and Stewart (2002) stated that the transparency, simplicity and user-friendly
aspects of both the simple additive model and the AHP account for their widespread popularity. The proposed
method shares these characteristics.
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บทคัดย่ อ
การศึกษานี ม้ ีวัต ถุป ระสงค์ เพื่อ ออกแบบและพัฒนาระบบบัญ ชีสํา หรั บกลุ่ม วิสาหกิ จชุม ชนนํ าไปปฏิบตั ิ ได้ เป็ น
การศึกษาจากตัวแทนวิสาหกิจชุมชนที่เข้ าร่ วมอบรมจํานวน 25 ราย จาก 24 วิสาหกิจชุมชนโดยเลือกกลุ่มตัวอย่างจาก
วิสาหกิจชุมชนที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นตําบลสันผีเสื ้อ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ วิธีการศึกษาโดยการค้ นคว้ าข้ อมูลเบื ้องต้ นจากเอกสารที่
เกี่ยวข้ อง สัมภาษณ์ตวั แทนวิสาหกิจชุมชนที่เข้ าร่ วมโครงการ แล้ วนําข้ อมูล ที่ได้ ไปออกแบบระบบบัญชีสําหรับวิสาหกิจชุมชน
จัดอบรมและให้ ตวั แทนวิสาหกิจชุมชนไปจัดทําบัญชี ตลอดจนออกแบบเอกสารและรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ อง ทดลองใช้
ระบบบัญชีการเงินที่พฒ
ั นาแล้ วกับวิสาหกิจชุมชน โดยมีการติดตามและให้ คําแนะนําอย่างต่อเนื่อง เพื่อนํามาปรับปรุ งระบบ
บัญชีให้ เหมาะสมสําหรับวิสาหกิจเพื่อนําไปใช้ ได้
ผลการศึกษาพบว่า การดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชน ประกอบด้ วยการนําเข้ าวัตถุดิบ การลงทุน การจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ การจัดหาวัตถุดิบ การได้ รับเงินสนับสนุนจากองค์กรของรัฐ การให้ สมาชิกกู้ยืมเงิน การผลิต การแปรรู ปผลผลิต การ
รวบรวมผลผลิตและการจัดจําหน่าย ฯลฯ ระบบบัญชีพัฒนาและออกแบบตามลักษณะการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชน
จัดทําบัญชีตามเกณฑ์คงค้ าง มีการกําหนดผังบัญชี เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี สมุดบัญชีขนต้
ั ้ นและสมุดบัญชีย่อย มี
การปิ ดบัญชีและจัดทํางบกําไรขาดทุน ภายหลังจากเสร็ จสิ ้นโครงการผู้ เข้ าร่ วมอบรมมีความรู้ ความเข้ าใจในการจัดทําบัญ ชี
เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 92 (23 คน) มีการบันทึกบัญชีในสมุดเงินสด จัดทําบัญชีแยกประเภท มีการจัดทํางบการเงินประจําเดือน จะ
จัดทําบัญชีต่อไปตามที่ได้ รับการอบรม ร้ อยละ 64 (16 คน) ทําให้ ทราบผลการดําเนินงาน ทราบรายได้ ค่าใช้ จ่ายที่ถูกต้ อง
ทราบข้ อมูลลูกหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีก้ ารค้ าที่ถูกต้ อง ร้ อยละ 64 (16 คน) แสดงให้ เห็นว่าระบบบัญชีของวิสาหกิจชุมชนที่
พัฒนาขึ ้นสามารถนําไปปฏิบตั ไิ ด้
อย่างไรก็ตาม รายงานฉบับนีจ้ ะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลไม่ได้ หากผู้เข้ าอมรมขาดความรู้ ความเข้ าใจในการ
จัดทําบัญชี ซึง่ ผู้เข้ าร่ วมโครงการส่วนใหญ่เป็ นผู้สงู อายุ และไม่ได้ เรี ยนหนังสือในระดับที่สงู ส่งผลให้ มีข้อจํากัดในด้ านการอ่าน
เขียน และการคิดคํานวณ จึงควรสนับสนุนให้ มีการเปิ ดรับคนรุ่ นใหม่เข้ ามามีสว่ นร่ วมในวิสาหกิจชุมชน เพือ่ ช่วยปฏิบตั ิงานใน
ทุก ๆ ด้ าน โดยเฉพาะด้ านบัญชีและการเงิน นอกจากนี ้ หน่วยงานของรัฐควรให้ ความสนใจกับจัดทําบัญชี เพื่อวิสาหกิจชุมชน
สามารถนําข้ อมูลด้ านบัญชีและการเงินไปใช้ บริ หารงานได้

*
**
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Abstract
The objective of this study was to design and develop a practical accounting system for community
enterprises. The study was based on 25 representatives from 24 community enterprises in Tumbon San Peesuer,
Mueang Chiang Mai District, who participated in the training. The data was collected from related documents
and interviewing participating community enterprise representatives. Then the data was used to design an
accounting system for community enterprises. The training was conducted for representatives who were asked to
do the accounting, as well as designing forms and related financial reports. The designed system was piloted in
community enterprises, with supervision and follow-up suggestions in order to further improve the system.
The results of the study showed that the operation of community enterprises consisted of raw material
import, investments, supplies procurement, raw materials procurement, acquiring government’s financial support,
loans for members, production, product modification, product accumulation, sale management, etc. The
accounting systems was design according to the operation of each community enterprise which consisted of
accrual basis, chart of accounts, account documents, journals, ledgers, closing entry, and income statement.
After the training, 92% of the participants (23 persons) learned more about accounting, 64% (16 persons) did
cash account, ledgers, monthly financial statement, and continued to do accounting after the training, and 64%
(16 persons) learned about the results of their operation, were aware of accurate income and expenses and
information about their debtors and people who owed them money. It was seen that the designed system of
accounting was practical and could be effectively used.
However, efficiency of the system comes from the understanding of the accountants. Most participants
were older people and not very well educated. They had limitation in literacy and mathematics skills. Younger
people should be encouraged to work in community enterprises in order to more effectively manage every aspect
of the operation especially accounting and finance. Moreover, government sectors should consider the
importance of accounting so that they could better help with the administration of community enterprises.

169

การประชุมผลงานวิจัยด้ านการจัดการบริหารธุรกิจ ครั ง้ ที่ 3
วันที่ 19 มีนาคม 2552 ณ โรงแรมเลอเมอริ เดียน จ.เชียงใหม่

บทนา
ในชุมชนมีการรวมตัวกันเพือ่ ประกอบธุรกิจในระดับรากหญ้ าอยู่มากมาย
ซึง่ เป็ นธุรกิจทีย่ งั มีขนาดไม่ถงึ วิสาหกิจ
ขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs) หรือสหกรณ์ แต่เป็ นธุรกิจทีส่ ามารถช่วยเหลือเศรษฐกิจของประเทศได้ ในระดับหนึง่ ธุรกิจ
ในระดับนีย้ งั มีปัญหาที่ประสบอยู่ คือ ไม่เป็ นที่ยอมรับของหน่วยงานรัฐหรือเอกชนอื่น ๆ เนื่องจากไม่มีกฎหมายรองรับ การ
สนับสนุนจากภาครัฐไม่ตรงกับความต้ องการที่แท้ จริง เนื่องจากข้ อมูลกลุม่ เป้ าหมาย และความต้ องการไม่ชดั เจน รัฐบาลจึง
กําหนดให้ มีการออกพระราชบัญญัติสง่ เสริ มวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 (ราชกิจจานุเบกษา, ๒๕๔๘) เพือ่ รับรองรับการ
ประกอบการดังกล่าว
วิสาหกิจชุมชน (Community enterprise) หมายถึง กิจการของชุมชนเกี่ยวกับการผลิตสินค้ า การให้ บริ การหรื อการ
อืน่ ๆ ที่ดาํ เนินการโดยคณะบุคคลที่มคี วามผูกพัน มีวิถีชีวิตร่วมกันและรวมตัวกันประกอบกิจการดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็ นนิติ
บุคคลในรู ปแบบใด หรื อไม่เป็ นนิติบคุ คล เพื่อสร้ างรายได้ และเพื่อการพึง่ พาตนเองของครอบครัว ชุมชนและระหว่างชุมชน
วิสาหกิจชุมชนเป็ นนโยบายของรัฐบาล ที่มีแนวคิดในการแก้ ปัญหาภาพรวมของประเทศ เนื่องจากวิสาหกิจชุมชน
เป็ นกิจการสร้ างผลผลิตจากสินทรัพย์ของชุมชน ก่อให้ เกิดรายได้ อย่างมัน่ คง มีรูปแบบการบริหารจัดการสมัยใหม่โดยชุมชน
ประชาชนรู้ จกั นําสินทรัพย์ของตนที่มีอยู่มาเป็ นพลังให้ กบั ชุมชนในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานรากของประเทศ เกิดอาชีพที่
ยัง่ ยืน โดยมีจดุ หมายในการดําเนินกิจกรรมคือ การพึง่ ตนเองและพึง่ พากันและกันของชุมชน
ปั จจุบนั ทัว่ ประเทศไทยมีวิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียนแล้ ว ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2550 จํานวนทังสิ
้ ้น 45,593 แห่ง มี
สมาชิกทังหมด
้
750,159 ราย (ส่วนทะเบียนและข้ อมูลวิสาหกิจชุมชน, รายงานความก้ าวหน้ าการจดทะเบียน,2550)วิสาหกิจ
ชุมชนได้ แบ่งประเภทของกิจการเป็ น 2 ส่วน ได้ แก่ กลุม่ ที่ผลิตสินค้ า และกลุม่ ที่ให้ บริ การ เช่น การผลิตพืช การผลิตปศุสตั ว์
การแปรรู ปผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตภัณฑ์ผ้าทอและเสื ้อผ้ า การผลิตปั จจัยการผลิต เครื่องจักสาน ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ดอกไม้
ประดิษฐ์ เครื่ องดืม่ ของชําร่ วย/ของที่ระลึก เครื่ องไม้ และเฟอร์ นิเจอร์ สิง่ ประดิษฐ์ จากโลหะ เครื่ องประดับ/อัญมณี เครื่ องปั น้
เครื่ องหนัง การออมทรัพย์ชมุ ชน ร้ านค้ าชุมชน สุขภาพ และท่องเที่ยว เป็ นต้ น
ในจังหวัดเชียงใหม่มีกลุม่ วิสาหกิจชุมชนทั ้งหมด 1,891 แห่ง (ส่วนทะเบียนและข้ อมูลวิสาหกิจชุมชน, รายงาน
ความก้ าวหน้ าการจดทะเบียน, 2550) โดยในเขตอําเภอเมืองเชียงใหม่ มีวิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียนแล้ วทั ้งหมด 61 แห่ง
(สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริ มวิสาหกิจชุมชน, วิสาหกิจชุมชน, ชื่อวิสาหกิจชุมชน/เครื อข่ายวิสาหกิจ, 2550) ซึง่
จะเป็ นกิจการประเภท การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ/เสื ้อผ้ า การผลิตปั จจัยการผลิต เครื่ องจักสาน ผลิตภัณฑ์
สมุนไพร และของชําร่วย/ของทีร่ ะลึก เป็ นต้ น
จากการรวบรวมสภาพปั ญหาโดยการสัมภาษณ์ผ้ ปู ระกอบการของวิสาหกิจชุมชนในเขตอําเภอเมืองเชียงใหม่พบว่า
ประสบปั ญหาการดําเนินในด้ านการจัดทําบัญชีโดยไม่มีการทําบัญชีต้นทุน การคํานวณต้ นทุน มีการจัดทําระบบบัญชีเล่ม
เดียว บุคลากรขาดความรู้และการจัดการบัญชีทถี่ กู ต้ อง (สัมภาษณ์ : บุญ สุตา, 2550) ไม่สามารถคาดการณ์และประเมินผล
บัญชี ด้ านการจัดทํางบดุล (สัมภาษณ์ : สว่าง ธาตุอินจันทร์ , กันยายน 2550) ส่วนความต้ องการอบรมผู้ประกอบการวิสหกิจ
ชุมชนมีความต้ องการด้ านการเสริมสร้ างความสามารถทางการบริหารการเงิน การบัญชี และการลงทุน ต้ องการอบรม
ด้ านการคิดต้ นทุนผลิตภัณฑ์และการวิเคราะห์ต้นทุน ด้ านการใช้ ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อวางแผนและการควบคุม ระบบ
บัญชีต้นทุน และข้ อมูลการบัญชีเพื่อการตัดสินใจ (สัมภาษณ์ : ศรีพรรณ มะลิสม,)
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วิสาหกิจชุมชนแต่ละกลุม่ ได้ พบปั ญหา ด้ านการผลิตในเรื่ องราคาวัตถุดบิ และต้ นทุนค่าขนส่งสูงขึ ้น เครื่ องมือและ
เครื่ องจักรมีราคาสูง ด้ านบัญชีของกิจการพบว่า ไม่ได้ มีการจัดทําบัญชี และปั ญหาหลักคือ ไม่ มกี ารทาบัญชีอย่ างเป็ น
ระบบและขาดที่ปรึกษาด้ านบัญชีท่ ดี ี ด้ านการเงินโดยรวมคือ การขาดเงินทุนหมุนเวียน สถาบันการเงินไม่สนับสนุนสินเชือ่
หนีส้ ญ
ู อัตราดอกเบี ้ยสูงและสินทรัพย์ราคาตกตํา่ ประมาณร้ อยละ 70 ต้ องการรับบริ การจากที่ปรึกษา โดยรู ปแบบบริการที่
วิสาหกิจต้ องการมากที่สดุ คือ บริ การปรึกษาแนะนํา บริการฝึ กอบรม และการบริการข่าวสารทางวิชาการ ตามลําดับ ความ
ต้ องการบริ การฝึ กอบรมในภาพรวมพบว่า ประมาณ 2 ใน 3 ของวิสาหกิจ สนใจที่จะเข้ ารับการฝึ กอบรม โดยมีความต้ องการ
ฝึ กอบรมด้ านการบริหารจัดการทางการเงินและการลงทุนมากที่สดุ โดยวิสาหกิจทีม่ ียอดจําหน่ายสูง ต้ องการอบรมด้ านบัญชี
ภาษี และการบริ หารงานบุคคลสูง ขณะทีว่ ิสาหกิจขนาดเล็กกว่าต้ องการอบรมด้ านการจัดการการค้ าและบริ การมากกว่า ส่วน
หัวข้ อที่เกี่ยวข้ องกับการเงินการลงทุน รองลงมาได้ แก่ การตลาด การค้ าและบริการ และระบบบัญชี ระบบภาษี (ความต้ องการ
ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, ด้ านการฝึ กอบรม, 2550 )
ดังนัน้ เพื่อให้ วิสาหกิจชุมชนทีเ่ ป็ นพื ้นฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง มีการพัฒนาความสามารถในการ
จัดการด้ านบัญชีและการเงิน ส่งเสริ มความรู้ และภูมิปัญญาท้ องถิ่น สร้ างรายได้ การช่วยเหลือซึง่ กันและกัน อันทีจ่ ะให้ ชมุ ชน
พึง่ พาตนเองได้ และพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชนให้ มีความเข้ มแข็งพร้ อมสําหรับการแข่งขันทางการค้ าในอนาคตไม่ว่าระดับใด
คณะผู้วิจยั จึงสนใจศึกษาเพือ่ พัฒนาระบบบัญชีสาํ หรับกลุม่ วิสาหกิจชุมชนให้ นําไปปฏิบตั ิได้ การศึกษาประกอบด้ วย การ
จัดทําเอกสารที่ใช้ ในการบันทึกบัญชี ขันตอนการบั
้
นทึกรายการ สมุดบัญชี ระบบการควบคุมภายใน ตลอดจนการจัดทํางบ
การเงิน เพื่อเป็ นข้ อมูลในการบริหารจัดการของวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน มีการจัดเก็บข้ อมูลทางบัญชี มีการ
บันทึกบัญชี สามารถคํานวณต้ นทุนสินค้ าหรื อบริ การได้ ซึง่ จะทําให้ กลุม่ วิสาหกิจชุมชนมีความเข้ มแข็ง ความสามารถในการ
แข่งขันในอนาคต และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานเพิม่ ขึ ้น
กรอบแนวคิดทีใ่ ช้ ในการศึกษา
การศึกษาครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั เชิงพัฒนา เพื่อพัฒนาระบบบัญชีที่สามารถให้ กลุม่ วิสาหกิจชุมชนนําไปปฏิบตั ิ เพื่อใช้ ใน
การเก็บรวบรวมข้ อมูล ตลอดจนจัดทํางบการเงินได้ โดยมีขั ้นตอนการศึกษาดังนี ้
1. การรวมรวมแนวคิดทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวข้ อง เก็บรวบรวมข้ อมูลจากการสํารวจลักษณะการดําเนินงานของ
วิสาหกิจชุมชน และมีการฝึ กอบรมให้ ความรู้พื ้นฐานแก่ตวั แทนวิสาหกิจชุมชนที่มหี น้ าที่ในการจัดทําบัญชี และ
ออกแบบระบบบัญชีสาํ หรับวิสาหกิจชุมชน
2. จัดให้ มีการฝึ กอบรมแก่ตวั แทนกลุม่ วิสาหกิจชุมชน โดยมีการสร้ างสถานการณ์ เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อให้
ทราบถึงวิธีการจัดทําบัญชี การทดลองบันทึกรายการบัญชี การจัดทํางบกําไรขาดทุน ตามระบบทีไ่ ด้ ออกแบบไว้
ตลอดจนให้ ตวั แทนกลุม่ ไปจัดทําและบันทึกรายการบัญชีที่เกี่ยวข้ องอย่างต่อเนื่อง
3. มีการติดตามการจัดทําบัญชีตามระบบบัญชีทกี่ ําหนดขึ ้น โดยเข้ าไปพบตัวแทนกลุม่ หลังจากที่ได้ นําระบบบัญชี
ไปทดลองบันทึกบัญชี เพื่อตรวจสอบและให้ คําแนะนําสําหรับตัวแทนกลุม่ ทีเ่ ข้ าร่วมโครงการ
4. มีการปรับปรุ งระบบบัญชีที่ได้ ให้ ตวั แทนวิสาหกิจชุมชนไปทดลองปฏิบตั ิ
อนาคต
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5. ได้ ระบบบัญชีที่เหมาะสมสําหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่สามารถนําไปใช้ ได้ จริ ง
บัญชีแจกแก่วิสาหกิจชุมชนด้ วย

และได้ มีการจัดทําคูม่ ือระบบ

โดยสามารถเขียนเป็ นเป็ นขั ้นตอนแสดงการทํางานในรู ปที่ 1 ดังนี ้
1.
 



2.

3.

4.



5.





6.

7.

รูปที่ 1 แสดงขัน้ ตอนในการพัฒนาระบบบัญชีวสิ าหกิจชุมชน
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ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ อง
ในอดีตที่ผ่านมาได้ มีผ้ ทู ี่เคยศึกษาถึงเรื่ องระบบบัญชี และกลุม่ วิสาหกิจชุมชนไว้ หลายท่าน ซึง่ อาจ
สรุ ปได้ ดงั นี ้
การใช้ ระบบบัญชีของประเทศไทยในปั จจุบนั ยังมีปัญหา และอุปสรรคอยู่มาก ทัง้ ปั ญหาที่เกิดขึ ้นจากระบบบัญชีเอง
และปั ญหาที่เกิดขึ ้นจากตัวผู้ใช้ ระบบบัญชี โดยมีผ้ ทู ี่เคยศึกษาเกี่ยวกับปั ญหา และอุปสรรคดังกล่าวไว้ ดงั นี ้
ชัยมงคล เดียวกุล (2545) ได้ ทําการศึกษาเรื่ อง ระบบบัญชีการเงินที่เหมาะสมของกลุ่มผลิตตําบล : กรณีศกึ ษา
ตําบลป่ าบง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้ วิ ธีการสัมภาษณ์ ร ะบบัญ ชีการเงิน และระบบการปฏิบตั ิงานที่ใช้ อยู่ใน
ปั จจุบนั กับผู้นํากลุม่ ผลิตเครื่ องจักสาน กลุม่ ที่ 2 บ้ านป่ าบง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ และคณะกรรมการบริ หาร 5 คน
ซึง่ จากผลการศึกษาพบว่า ที่ผ่านมากลุ่มผลิตดังกล่าวไม่ทราบผลการดําเนินงานของตนเองเลย เนื่องจากไม่มีการ
จัดทํางบการเงิน ข้ อมูลที่ทางกลุม่ ผลิตมีเป็ นเพียงรายรับ และรายจ่ายเท่านัน้ นอกจากนีย้ งั พบว่า สมาชิกของกลุ่มขาดความรู้
ความเข้ าใจด้ านการบัญชี อีกทั ้งยังขาดบุคลากรที่ชํานาญด้ านการบัญชีคอยให้ คําแนะนําปรึ กษา เมื่อระบบบัญชีกําหนดให้ มี
การจัดทํารายงานและเอกสารต่าง ๆ สมาชิกของกลุ่มที่ได้ รับมอบหมายให้ ทําการจัดการด้ านบัญชีจึงรู้ สึกว่าตนเองมีห น้ าที่
เพิม่ ขึ ้น โดยยังไม่เห็นประโยชน์ของการนําระบบบัญชีมาใช้ กบั ทางกลุม่
บุศรา คงศักดิ์ (2546) ได้ ทําการศึก ษาเรื่ อง การประยุกต์ใช้ ระบบบัญชีกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมืองแห่งชาติ :
กรณีศกึ ษา อําเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยทําการศึกษากับหมู่บ้านที่ได้ รับเงินจัดสรรจํานวน 1 ล้ านบาท จากรัฐบาล และ
ใช้ วิธี การสัมภาษณ์ กรรมการหมู่บ้ านที่มีห น้ า ที่จัดทํ าบัญ ชี จํา นวน 10 หมู่บ้าน ในอํ าเภอท่ าปลา จัง หวัด อุตรดิต ถ์ และ
เจ้ าหน้ าที่พฒ
ั นาชุมชนที่กํากับดูแลจํานวน 2 ราย เกี่ยวกับวิธีการในการจัดทําบัญชี ตลอดจนเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องในการ
จัดทําบัญชี
ซึง่ ผลการศึกษาพบว่า มีปัญหาเกิดขึ ้นหลายด้ านเกี่ยวกับการจัดทําระบบบัญชีทงั ้ ในด้ านของผู้จดั ทําบัญชี และใน
ด้ านของตัวระบบบัญชีเอง สําหรับปั ญหาในด้ านของผู้จดั ทําบัญชีนนพบว่
ั้
า ผู้จดั ทําบัญชีไม่มีพื ้นฐานความรู้ ทางด้ านการบัญชี
โดยตรง ทําให้ เกิดอุปสรรคในการปฏิบตั ิงาน และการใช้ เอกสารการบันทึกบัญชีต่าง ๆ ถึงแม้ ว่าทางชุมชนจะได้ จดั ให้ มีการ
ฝึ กอบรมในเบื ้องต้ นแล้ ว ผู้จดั ทําบัญชีก็ยงั ขาดความเข้ าใจในการบันทึกรายการให้ ถกู ต้ อง เนื่องจากระยะเวลาในการฝึ กอบรม
มีน้อย และผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมไม่เข้ าใจศัพท์ทางด้ านการบัญชี สําหรับปั ญหาในด้ านของตัวระบบบัญชีเอง คือ ในการจัดทํา
บัญชีมีค่าใช้ จ่ายค่อนข้ างสูง และไม่สะดวกในการจัดเก็บเอกสาร จึงไม่เป็ นที่นิยมในการจัดทํา นอกจากนีย้ งั พบว่าในการจ่าย
ค่าใช้ จ่ายดําเนิน งานที่ไม่มีใบเสร็ จรับเงิน ผู้จ่ายเงินจะทําเอกสารเป็ นใบบันทึกการขอจ่ายเงิน แล้ วให้ คณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านรับรองการจ่ายเงิน โดยไม่มีการทําใบสําคัญจ่าย ซึง่ ถือเป็ นการควบคุมภายในทีไ่ ม่คอ่ ยดีนกั เพราะอาจเกิดการทุจริ ตได้
ง่าย เนื่องจากไม่มีหลักฐานประกอบการจ่ายเงิน

173

การประชุมผลงานวิจัยด้ านการจัดการบริหารธุรกิจ ครั ง้ ที่ 3
วันที่ 19 มีนาคม 2552 ณ โรงแรมเลอเมอริ เดียน จ.เชียงใหม่

ชูศรี เทีย้ ศิริเพชร และคณะ (2547) ได้ ทําการศึกษาเรื่ อง การพัฒนาระบบบัญชีฟาร์ มโคนมของเกษตรกรผู้เลี ้ยงโค
นมสมาชิกสหกรณ์โคนมแม่ออน จํากัด จังหวัดเชียงใหม่ เป็ นการศึกษาจากเกษตรกรผู้เลี ้ยงโคนมสมาชิกสหกรณ์โคนมแม่ออน
จํากัด โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบบัญชีฟาร์ มที่เหมาะสม
ซึง่ ผลการศึกษาพบว่า กิจการฟาร์ มโคนมมีการดําเนินงานเป็ นรู ปแบบบุคคลธรรมดา มีขนาดเล็กไม่มีการจ้ างงาน
รายได้ มาจากการขายนํา้ นมดิบ ระบบบัญชีพฒ
ั นาและออกแบบตามลักษณะการดําเนินงานโดยจัดทําตามเกณฑ์คงค้ าง ผัง
บัญชีตั ้งขึ ้นตามรายการที่เกี่ยวกับกิจกรรมของสหกรณ์ โคนม สมุดบัญชีประกอบด้ วย สมุดรายวันขาย สมุดรายวันซื ้อ สมุดเงิน
สด และสมุดรายวันทัว่ ไป มีการปิ ดบัญชีทกุ สิ ้นเดือนโดยจัดทํางบกําไรขาดทุน ภายหลังร่ วมโครงการเกษตรกรมีการจัดทําบัญชี
ร้ อยละ 52.38 และสามารถนําไปใช้ ประโยชน์ในการจัดการฟาร์ มชัดเจนยิ่งขึ ้น
ในการพัฒนาระบบบัญชีกบั กลุม่ วิสาหกิจชุมชนนัน้ เพื่อให้ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีการจัดทําบัญชีได้ อย่างถูกต้ อง และ
เป็ นการควบคุมภายในอย่างหนึ่ง สําหรับเหตุผลที่เลือกพัฒนาระบบบัญชีให้ กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนัน้ เนื่องจากการศึกษาที่
ผ่านมา พบว่า กลุม่ วิสาหกิจชุมชนยังมีจดุ อ่อนในเรื่ องของการจัดทําบัญชี การควบคุมภายใน และการจัดการทางด้ านการเงิน
ที่ดี ซึง่ ผู้ที่ได้ เคยศึกษาในเรื่ องดังกล่าวมีดงั นี ้
รั ชชา แดนโพธิ์ (2549) ได้ ทําการศึก ษาเรื่ อง การจัดการปั จจัยการผลิต ของกลุ่ม วิสาหกิ จชุมชนสําหรั บสิน ค้ า
ประเภทของใช้ และของประดับตกแต่งในโครงการหนึ่งตําบล หนึงผลิตภัณฑ์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยทําการศึกษาถึงปั ญหา และ
อุปสรรคของกลุ่มวิสาหกิ จชุมชน สํา หรั บสิ น ค้ าประเภทของใช้ และของประดับตกแต่งในโครงการสิน ค้ า หนึงตําบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ ระดับ 3-5 ดาว ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยศึกษาจากข้ อมูลปฐมภูมิตามแบบสอบถามจํานวน 38 ราย
จากการศึกษาเปรี ยบเทียบระหว่างธุรกิจประเภท SMEs กับ กลุ่มวิสาหกิ จชุมชน ในหัวข้ อต่าง ๆ พบว่า ด้ านการ
จัดการการผลิต ธุรกิจประเภท SMEs สามารถลดต้ นทุนการผลิตได้ มากกว่ากลุ่มวิสาหกิ จชุมชน และด้ านการจัดการด้ า น
การเงิน ถึงแม้ ว่ากลุม่ วิสาหกิจชุมชนจะสามารถระดมเงินทุนได้ มากกว่าธุรกิจประเภท SMEs แต่ธุรกิจประเภท SMEs สามารถ
จัดการกับเงินทุนที่มีได้ ดีกว่ากลุม่ วิสาหกิจชุมชน
จากผลการศึกษาที่ได้ จะเห็นว่า ธุรกิจประเภท SMEs มีการจัดการต่าง ๆ ที่ดีกว่ากลุม่ วิสาหกิจชุมชน ซึง่ เหตุผลหนึ่งที่
การจัดการของธุรกิจประเภท SMEs มีประสิทธิภาพมากกว่ากลุม่ วิสาหกิจชุมชน น่าจะมีผลมาจากธุรกิจประเภท SMEs มีการ
จัดทําบัญชีที่เป็ นระบบ มีความถูกต้ อง และชัดเจน ส่งผลให้ ธุรกิจประเภท SMEs สามารถควบคุมต้ นทุนการผลิต และจัดการ
กับเงินทุนที่มีอยู่ได้ ดกี ว่ากลุม่ วิสาหกิจ
วิธีการศึกษา
1. ขอบเขตการศึกษา
เป็ นการศึกษาเพื่อออกแบบและพัฒนาระบบบัญชีสาํ หรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อสามารถนําไป
ปฏิบตั ิ ได้ โดยศึกษาจากกลุ่มวิส าหกิ จ ชุม ชนในอํ าเภอเมือง จัง หวัดเชียงใหม่ ที่เข้ าร่ วมโครงการ โดย
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ขอบเขตของงานวิจยั ประกอบด้ วย การเก็บรวบรวมข้ อมูลพื ้นฐาน ออกแบบระบบบัญชี ซึ่งประกอบด้ วย
การจัดทําเอกสารที่ใช้ ในการบัน ทึกบัญ ชี ขั ้นตอนการบัน ทึกรายการ สมุดบัญ ชี ตลอดจนการจัดทํ างบ
การเงิน การฝึ กอบรมและประเมินผลระบบที่พฒ
ั นาให้ นําไปปฏิบตั ิได้ จริ ง
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ขอบเขตประชากร
ประชากรในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้ คือ วิสาหกิจชุมชน ซึง่ มีจาํ นวน 45,593 แห่ง มีสมาชิกทังหมด
้
750,159
ราย และในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีจํานวน 61 แห่ง (ส่วนทะเบียนและข้ อมูลวิสาหกิจชุมชน, รายงานความก้ าวหน้ าการ
จดทะเบียน, 2550, แหล่งที่มา : http://sceb.doae.go.th/RecordAcc/mysiteReportAcc2549/index.htm, 10 กันยายน
2550)
กลุ่มตัวอย่ าง
ในการศึกษาวิจัยครั ง้ นี ้ คณะผู้วิจัยจะศึกษาจากวิสาหกิ จชุมชนที่จดทะเบียนแล้ ว โดยจะทํา การศึกษา
เฉพาะวิสาหกิจชุมชนที่ตั ้งอยู่ในตําบลสันผีเสื ้อ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึง่ มีจาํ นวน 24 วิสาหกิจชุมชน เนื่องจากเป็ น กลุ่ม
ที่มีศัก ยภาพ มีผ้ ูนากลุ่มที่เข็มเข็ง และทางวิสาหกิจชุ มชนมีความต้ องการใช้ เป็ นต้ นแบบของระบบบัญชีสาหรั บ
วิสาหกิจชุมชนอื่น (สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริ มวิสาหกิจชุมชน, วิสาหกิจชุมชน, ชื่อวิสาหกิจชุมชน/เครื อข่าย
วิสาหกิจ, แหล่งที่มา : http://smce.doae.go.th /ProductCategory/SmceCategory.php, 10 กันยายน 2550) ซึง่ ได้ แก่กลุม่
การผลิตพืช การผลิตปศุสตั ว์ การแปรรู ปผลิต ภัณ ฑ์อาหาร การผลิตปั จจัยการผลิต เครื่ องจัก สาน ผลิตภัณ ฑ์สมุนไพร
เครื่ องดืม่ ของชําร่ วยและของที่ระลึก เป็ นต้ น
3. วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ข้ อมูลปฐมภูมิ (Primary Source)
- สัมภาษณ์สมาชิกวิสาหกิจชุมชนในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเก็บข้ อมูลพื ้นฐานเกี่ย วกับระบบ
บัญชี ปั ญหาที่เกิดขึ ้นจากการจัดทําบัญชี
- รวบรวมข้ อมูลที่ได้ แล้ วนํามาออกแบบระบบบัญชีที่เหมาะสม ตลอดจนออกแบบเอกสารและรายงาน
ทางการเงินที่เกี่ยวข้ อง
- นําระบบบัญชีที่ออกแบบไปอมรมและทดลองใช้ กับวิสาหกิจชุมชน กลุ่มตัวอย่าง พร้ อมทั ้งสรุ ปผลการใช้
และวิเคราะห์ปัญหา เพือ่ ที่จะปรับปรุ งให้ ดียิ่งขึ ้น
ข้ อมูลทุติยภูมิ (Secondary Source)
- โดยการค้ นคว้ าข้ อมูล จากหนังสือ เอกสาร วารสาร ตํารา ฐานข้ อมูล และเวปไซต์ที่เกี่ยวข้ อง
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ลักษณะการดาเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชีย งใหม่ มีกลุ่มวิ สาหกิ จชุม ชนทัง้ หมด 1,891 แห่ ง (ส่วนทะเบียนและข้ อ มูลวิสาหกิ จชุมชน, รายงาน
ความก้ าวหน้ าการจดทะเบียน, 2550) โดยในเขตอําเภอเมืองเชียงใหม่ มีวิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียนแล้ วทั ้งหมด 61 แห่ง
(สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริ มวิสาหกิจชุมชน, 2550)
ในการวิจัยในครัง้ นีไ้ ด้ ทําการศึก ษากลุ่มตัวอย่างในตําบลสันผีเสื ้อ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึง่ เป็ นตําบลที่มี
จํานวนวิสาหกิจชุมชนมากที่สดุ ถึงจํานวน 24 แห่ง จากทั ้งหมด 61 แห่งในจังหวัดเชียงใหม่ จากการสอบถามความต้ องการ
ขั ้นต้ นมีผ้ สู นใจเข้ าร่ วมโครงการพัฒนาระบบบัญชีสาํ หรับวิสาหกิจชุมชนจํานวน 24 แห่งโดยสามารถแบ่งกลุม่ วิสาหกิจชุมชนที่
เข้ าร่ วมโครงการ ได้ 5 กลุม่ ดังนี ้
ประเภทกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
1. ผลิตภัณฑ์อาหาร

2. ผลิตภัณฑ์ผ้าและสิง่ ทอ

3. ผลิตภัณฑ์จกั สาน
4. ผลิตภัณฑ์จากการเลี ้ยง
สัตว์

ชื่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในตาบลสันผีเสือ้ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
-

วิสาหกิจชุมชนนํา้ พริ กแดง นํ ้าพริ กลาบแม่บ้านป่ าข่อยใต้
กลุม่ แปรรู ปผลิตผลทางการเกษตรบ้ านป่ าข่อยใต้
กลุม่ แปรรู ปนํ ้าดื่มบ้ านร้ องอ้ อ
กลุม่ แปรรู ปการเกษตรบ้ านท่าร้ องขี ้ควาย
กลุม่ แปรรู ปอาหารผลิตภัณฑ์เกษตรบ้ านร้ องอ้ อ
กลุม่ ผู้ปลูกผักปลอดสารพิษบ้ านป่ าข่อยใต้
กลุม่ แปรรู ปผลิตผลการเกษตรบ้ านขัวโก
กลุม่ ผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษบ้ านขัวโก
กลุม่ ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษป่ าข่อยเหนือ
กลุม่ แม่บ้านแปรรู ปผลิตภัณฑ์เกษตรบ้ านท่าหลุก
กลุม่ นํ ้าดืม่ ตราเพชรบ้ านขัวโก
กลุม่ ขนมคุณนายบ้ านท่าหลุก
กลุม่ หัตถกรรมบ้ านท่า (ร้ องขี ้ควาย)
กลุม่ อาชีพหัตถกรรมบ้ านท่าเดื่อ
กลุม่ ส่งเสริ มอาชีพแม่บ้านท่าเดื่อ
กลุม่ แม่บ้านสันผีเสื ้อสามัคคี
กลุม่ จักรสานบ้ านป่ าข่อยใต้

-

กลุม่ เลี ้ยงไก่พื ้นเมืองเพื่อการค้ าบ้ านสันทราย
กลุม่ เลี ้ยงโคเนือ้ บ้ านร้ องอ้ อ
กลุม่ ผู้เลี ้ยงปลาบ้ านสันทราย กลุม่
ผู้เลี ้ยงสัตว์เพื่อการค้ าบ้ านท่าหลุก
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5. ผลิตภัณฑ์อนื่ ๆ

-

กลุม่ แม่บ้านสันทราย
กลุม่ ส่งเสริ มอาชีพเกษตรกรบ้ านร้ องอ้ อ
กลุม่ ส่งเสริ มอาชีพสันผีเสื ้อสามัคคี
กลุม่ เกษตรกรทําสวนบ้ านขัวโก

จากการรวบรวมสภาพปั ญหาโดยการสัมภาษณ์ ผ้ ูประกอบการของวิสาหกิจชุมชนในตําบลสันผีเสื ้อ อําเภอเมือง
เชียงใหม่พบว่าประสบปั ญหาการดําเนินในด้ านบัญชีต้นทุน การคํานวณต้ นทุน ด้ านการจัดทําระบบบัญชีเล่มเดียว ด้ านขาด
ความรู้ และการจัดการบัญชีที่ถกู ต้ อง (สัมภาษณ์ : บุญ สุตา,มยุรี บุญยะประภา) ด้ านขาดบุคลากรที่มีความชํานาญในการทํา
ระบบบัญชี ด้ านการคาดการณ์และประเมินผลบัญชี ด้ านการจัดทํางบดุล (สัมภาษณ์ : สว่าง ธาตุอินจันทร์ ) ส่วนความต้ องการ
อบรมผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนมีความต้ องการด้ านการเสริมสร้ างความสามารถทางการบริหารการเงิน การบัญชี
และการลงทุน ต้ องการอบรมด้ านการคิดต้ นทุนผลิตภัณฑ์และการวิเคราะห์ต้นทุน ด้ านการใช้ ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อ
วางแผนและการควบคุม ระบบบัญชีต้นทุน และข้ อมูลการบัญชีเพื่อการตัดสินใจ (สัมภาษณ์ : ศรี พรรณ มะลิสม)
จากการสัมภาษณ์ ตวั แทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ที่เข้ าร่ วมโครงการจํานวน 24 แห่ง ทําให้ ทราบว่าปั ญหาด้ านการเงิน
และบัญชีของกลุม่ วิสาหกิจต่าง ๆ ในตําบลสันผีเสื ้อ ส่วนใหญ่ไม่ได้ มีการจัดทําบัญชี ไม่บนั ทึกรายการบัญชี ขาดความรู้ ความ
เข้ าใจด้ านการบัญชี มีเพียงการบันทึกการซื ้อขายสินค้ า เก็บข้ อมูลเจ้ าหนีก้ ารค้ า และลูกหนีก้ ารค้ า ไม่ได้ บนั ทึกในสมุดรายวัน
ขั ้นต้ น ไม่มีการผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภท ตลอดจนไม่ได้ จัดทํางบทดลอง งบกํ าไรขาดทุน และงบดุล อีกทั ้งผู้ที่เ ป็ น
ตัวแทนกลุม่ ทีม่ หี น้ าที่ในการเก็บรวมรวมข้ อมูลด้ านบัญชีและการเงินก็ผ้ ทู ไี่ ม่มีความรู้ทางด้ านบัญชี ไม่ได้ เรี ยนจบทางด้ านบัญชี
หรื อการเงิน ผู้ที่ทําหน้ าที่จดั ทําบัญชีในวิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่จะเป็ นผู้สงู อายุ เป็ นบุคคลที่มีความไว้ เนือ้ เชื่อใจได้ ทําให้ เกิด
ปั ญหาในการจัดทําบัญชีให้ ถูกต้ อง บางวิส าหกิจชุมชน ไม่ได้ มีการแบ่งหน้ าที่ความรับผิดชอบในกลุ่มให้ ชัดเจน ทําให้ เกิ ด
ปั ญหาในการดําเนินงานได้
ในงานวิจัยครั ง้ นี ้ จะขอยกตัวอย่างกลุ่มผลิตอาหาร ของวิ สาหกิจขนมคุณ นายบ้ านท่ าหลุก เป็ นตัวอย่างในการ
ศึกษาวิจยั เนื่องจาก วิสาหกิจกลุ่มนี ้ ได้ มีการผลิตสินค้ าเป็ นประจําทุกวัน มีรายการซื ้อวัตถุดิบ วัสดุ การขายสินค้ า การจ่าย
ค่าจ้ างค่าแรง การจ่ายค่าใช้ จ่ายในการผลิตต่าง ๆ ขณะเดียวกันทางกลุ่มมีการบันทึกข้ อมูลสมุดบัน ทึกข้ อมูลการขายและ
ทะเบียนคุมวัตถุดิบ มีการกําหนดโครงสร้ างการดําเนินงานของกลุม่ ชัดเจน และกลุ่มมีความตั ้งใจอยากพัฒนาระบบบัญชีของ
กลุม่ ตนเองให้ ดขี ึ ้น

ผลการศึกษา
การศึกษาครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั เพื่อการพัฒนา โดยพัฒนาระบบบัญชีให้ เหมาะสําหรับวิสาหกิจชุมชนสามารถ
นําไปปฏิบตั ิได้ โดยมีสนใจเข้ าร่ วมโครงการจํานวน
ทําการศึกษาโดยการสัมภาษณ์ สมาชิก
วิสาหกิจชุมชน เพื่อเก็บข้ อมูลพื ้นฐานเกี่ยวกับระบบบัญชี ปั ญ หาที่เกิดขึ ้นจากการจัดทําบัญชี รวบรวมข้ อมูลที่ได้ แล้ วนํามา
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ออกแบบระบบบัญชีที่เหมาะสม ตลอดจนออกแบบเอกสารและรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ อง ทดลองใช้ ระบบบัญชีการเงินที่
พัฒนาแล้ ว กับวิสาหกิ จชุม ชน พร้ อมทัง้ สรุ ปผลการใช้ และวิเคราะห์ ปั ญหา เพื่อที่จะปรั บปรุ งให้ ดียิ่งขึ ้น สามารถสรุ ปผล
การศึกษาได้ ดงั นี ้
ระบบบัญชีสาหรับวิสาหกิจชุมชน
คณะผู้วิจยั ได้ ออกแบบระบบบัญชีให้ เหมาะสมกับการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชน โดยมีลกั ษณะต่าง ๆ
ดังนี ้
การบันทึกบัญชีของวิสาหกิจชุมชนได้ บนั ทึกบัญ ชีตามเกณฑ์คงค้ าง คือ เป็ นการบันทึกรายการที่เกิดขึ ้น
ตามลักษณะการดําเนินงานในวิสาหกิจชุมชน ทั ้งรายการที่จ่ายเป็ นเงินสดและรายการที่ยงั ไม่ได้ จ่ายเป็ นเงินสดแต่กิจการได้ มี
การใช้ บริ การดังกล่าว
การบันทึกบัญชีคณะผู้วิจยั ได้ มีการแบ่งประเภทของการดําเนินงานเป็ น 3 กลุม่ ได้ แก่ ด้ านรายได้ ด้ าน
ค่าใช้ จ่าย และด้ านอื่น ๆเป็ นต้ น มีการจัดทําเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี เช่น ใบเสร็ จรับเงิน ใบขายเชือ่ ใบรับสินค้ า และ
ใบเบิกเงิน เป็ นต้ น สําหรับกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้นในการดําเนินงานและด้ าน และได้ มีการกําหนดผังบัญชีให้ สอดคล้ องกับ
ลักษณะการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชน
ส่วนสมุดบัญชีที่ใช้ ในการบันทึกบัญชี ได้ กําหนดให้ มีสมุด 2 เล่ม ได้ แก่ สมุดเงินสด และสมุดบัญชีทั่วไป
สมุดเงินสดใช้ บนั ทึกรายการเกี่ยวกับการรับเงินสดและการจ่ายเงินสด เช่น รับเงินค่าหุ้น รับเงินค่าขายสินค้ า รั บชําระหนี ้ จ่าย
ค่าวัตถุดิบ จ่ายค่าแรงงาน จ่ายค่าสาธารณูปโภค เป็ นต้ น สมุดบัญชีทั่วไป ใช้ บนั ทึกเกี่ยวกับการขายสินค้ าเป็ นเงิน เชื่อ ซื ้อ
สินค้ าเป็ นเงินเชื่อ และรายการอื่น ๆ ที่ไม่ได้ รับและจ่ายเป็ นเงินสด
เมื่อบันทึกรายการในสมุดดังกล่าวข้ างต้ นแล้ ว ได้ กําหนดมีการบันทึกรายการที่เกี่ยวข้ องในทะเบียนและ
บัญชีย่อย ที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่ ทะเบียนสมาชิกและหุ้น ทะเบียนคุมสินค้ า/วัตถุดิบ ทะเบียนสินทรัพย์ถาวร บัญชีย่อยลูกหนี ้เงินให้
กู้ยืม บัญชีย่อยลูกหนีข้ ายสินค้ าเงินเชือ่ เป็ นต้ น
เมื่อถึงสิ ้นงวดที่กําหนด อาจเป็ นทุกเดือน สามเดื อน หกเดือน หรื อ ได้ ให้ มีการปิ ดบัญชีเพื่อจัดทํางบ
การเงิน โดยนํายอดรวมของตัวเลขในสมุดเงินสดและสมุดบัญชีทวั่ ไป มาจัดทํางบทดลอง และจัดทํา งบกําไรขาดทุน งบดุล ซึง่
การจัดทํางบกําไรขาดทุนทําให้ วิสาหกิจชุมชน ทราบผลการดําเนินงานของตนเองในแต่ละรอบระยะเวลาที่ได้ จดั ทํา ส่วนงบดุล
ทางคณะผู้วิจยั ได้ กําหนดแบบฟอร์ มให้ แล้ ว แต่ไม่สามารถหาตัวเลขในบางรายการได้ เนื่องจาก ไม่ทราบยอดคงเหลือของ
รายการสินทรัพย์ที่ใช้ ในการจัดทํา แต่ได้ แนะนําไปยังแต่ละวิสาหกิจชุมชน หากต้ องการจัดงบดุล ควรประเมินและกําหนดราคา
ของสิน ทรั พย์ ที่เกี่ ยวข้ อ ง เช่น เงิน สด เงิน ฝากธนาคาร วัสดุคงเหลือ ลูกหนี ก้ ารค้ า เจ้ า หนี ก้ ารค้ า ที่ ดิน อาคาร อุปกรณ์
เครื่ องมือ เครื่ องจักรต่าง ๆ เป็ นต้ น
หลังจากเข้ ารับการอบรมแล้ ว ผู้เข้ ารับการอบรมส่วนใหญ่ มีความรู้ ความเข้ าใจในการจัดทําบัญชีเพิ่มขึ ้น
(23 คน) มีการบันทึกบัญชีในสมุดเงินสด จัดทําบัญชีแยกประเภท มีการจัดทํางบการเงินประจําเดือน จะจัดทําบัญชีตอ่ ไป
ตามที่ได้ รับการอบรม (16 ) ทําให้ ทราบผลการดําเนินงาน ทราบรายได้ คา่ ใช้ จ่ายที่ถกู ต้ อง ทราบข้ อมูลลูกหนีก้ ารค้ าและ
เจ้ าหนี ้การค้ าที่ถกู ต้ อง (16 ) แสดงให้ เห็นว่าระบบบัญชีของวิสาหกิจชุมชนที่พฒ
ั นาขึ ้นสามารถนําไปปฏิบตั ไิ ด้
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ส่วนปั ญหาที่พบจากพัฒนาระบบบัญชีดงั กล่าว พบว่าผู้แทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เข้ าร่ วมโครงการ บาง
ท่านเป็ นผู้สงู อายุ ไม่มีความรู้ ด้านบัญชีมาก่อน ขาดความเข้ าใจในการบันทึกรายการให้ ถูกต้ อง สายตาไม่ค่อยดี ไม่สะดวกใน
การจัด เก็ บ เอกสาร และไม่ มี เวลาในการจัดทํ าบัญ ชี ทํ า ให้ ไ ม่ ส ามารถเข้ า ร่ ว มโครงการเต็ม ที่ แต่ ก็เห็น ถึ งประโยชน์ และ
ความสําคัญของการจัดทําบัญชี
การอภิปรายผลการศึกษาและข้ อเสนอแนะ
อภิปรายผล
จากผลการศึกษาข้ างต้ นได้ ดําเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ กล่าวคือมีการออกแบบและพัฒนาระบบ
บัญชีสาํ หรับกลุม่ วิสาหกิจชุมชน เพือ่ นําไปปฏิบตั ไิ ด้ โดยมีวิสาหกิจชุมชนที่เข้ าร่ วมโครงการจํานวน 24 วิสาหกิจชุมชน ได้ เข้ า
รับการอมรมเรื่ องการจัดทําบัญชี การฝึ กปฏิบตั ิการบันทึกบัญชีตามระบบบัญชีที่ได้ ออกแบบไว้ ตลอดจนได้ พฒ
ั นาระบบบัญชี
ให้ เหมาะสมกับวิสาหกิจของตนเอง และเป็ นแนวทางที่วิสาหกิจ ชุมชนอื่นสามารถนําไปเป็ นแนวทางในการจัดทําบัญชีของ
ตนเองได้ ซึง่ สอดคล้ องกับผลการศึกษาของ ชูศรี เที ้ยศิริเพชรและคณะ (2547) ที่ได้ ศกึ ษาเรื่ อง “การพัฒนาระบบบัญชีฟาร์ มโค
นมของเกษตรกรผู้เลี ้ยงโคนมสมาชิกสหกรณ์ โคนมแม่ออน จํากัด จังหวัดเชียงใหม่” พบว่า เกษตรกรที่เข้ าร่ วมโครงการได้ มีการ
จัดทําบัญชี และตามระบบที่ผ้ วู ิจยั ได้ พฒ
ั นาและออกแบบตามลักษณะการดําเนินงาน จัดทําตามเกณฑ์คงค้ าง และสามารถ
นําไปใช้ ประโยชน์ในการจัดการฟาร์ มได้ ชดั เจนขึ ้น
ส่วนการจัดทําบัญ ชีทําให้ วิสาหกิจชุมชนนัน้ ทราบถึงผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงิน ของกลุ่ม
ตนเอง ซึ่งสอดคล้ องกับการศึกษาของ รั ชชา แดนโพธิ์ (2549) ได้ ทําการศึก ษาเรื่ อง “การจัดการปั จจัยการผลิตของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนสําหรับสินค้ าประเภทของใช้ และของประดับตกแต่งในโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดเชียงใหม่ ”
พบว่า ธุรกิ จประเภท SMEs มีการจัด การต่าง ๆ ที่ดีกว่ ากลุ่มวิสาหกิ จชุมชน ซึง่ เหตุผลหนึ่ งที่การจัดการของธุร กิจประเภท
SMEs มีประสิทธิภาพมากกว่ากลุ่มวิสาหกิ จชุมชน น่าจะมีผลมาจากธุรกิจประเภท SMEs มีการจัดทําบัญชีที่เป็ นระบบ มี
ความถูกต้ อง และชัดเจน ส่งผลให้ ธุรกิจประเภท SMEs สามารถควบคุมต้ นทุนการผลิต และจัดการกับเงินทุนที่มีอยู่ได้ ดีกว่า
กลุม่ วิสาหกิจ
ส่วนปั ญหาที่พบจากการพัฒนาระบบบัญชีเนื่องจากผู้เข้ าร่ วมโครงการไม่มีความรู้ ด้านบัญชี ซึง่ สอดคล้ อง
กับการศึกษาของ บุศรา คงศักดิ์ (2546) ได้ ทําการศึกษาเรื่ อง “การประยุกต์ใช้ ระบบบัญชีกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมือง
แห่งชาติ : กรณีศกึ ษา อําเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ” พบว่า มีปัญหาเกิดขึ ้นหลายด้ านเกี่ยวกับการจัดทําระบบบัญชีทั ้งใน
ด้ านของผู้จดั ทําบัญชี และในด้ านของตัวระบบบัญชีเอง สําหรับปั ญหาในด้ านของผู้จดั ทําบัญชีนนพบว่
ั้
า ผู้จดั ทําบัญชีไม่มีพื ้น
ฐานความรู้ ทางด้ านการบัญชีโดยตรง ทําให้ เกิดอุปสรรคในการปฏิบตั ิงาน และการใช้ เอกสารการบันทึกบัญชีต่าง ๆ ถึงแม้ ว่า
ทางชุมชนจะได้ จดั ให้ มีการฝึ กอบรมในเบื ้องต้ นแล้ ว ผู้จดั ทําบัญชีก็ยงั ขาดความเข้ าใจในการบันทึกรายการให้ ถกู ต้ อง เนื่องจาก
ระยะเวลาในการฝึ กอบรมมีน้อย และผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมไม่เข้ าใจศัพท์ทางด้ านการบัญชี สําหรับปั ญหาในด้ านของตัวระบบ
บัญชีเอง คือ ในการจัดทําบัญชีมีค่าใช้ จ่ายค่อนข้ างสูง และไม่สะดวกในการจัดเก็บเอกสาร จึงไม่เป็ นที่นิยมในการจัดทํา และ
สอดคล้ องกับผลการศึกษาของ ชัยมงคล เดียวกุล (2545) ได้ ทําการศึกษาเรื่ อง “ระบบบัญชีการเงินที่เหมาะสมของกลุม่ ผลิต
ตําบล : กรณีศกึ ษาตําบลป่ าบง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ” พบว่า สมาชิกของกลุ่มขาดความรู้ ความเข้ าใจด้ านการบัญชี
อีกทัง้ ยังขาดบุคลากรที่ชํานาญด้ านการบัญชีคอยให้ คําแนะนํ าปรึ กษา เมื่อระบบบัญชีกําหนดให้ มีการจัดทํารายงานและ
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เอกสารต่าง ๆ สมาชิกของกลุ่มที่ได้ รับมอบหมายให้ ทํา การจัดการด้ านบัญชีจึงรู้ สึกว่าตนเองมีห น้ าที่เพิ่มขึ ้น โดยยังไม่เห็น
ประโยชน์ของการนําระบบบัญชีมาใช้ กับทางกลุม่
ข้ อค้ นพบ
หน่วยงานของรัฐให้ การสนับสนุนกับผลลัพธ์ คือ ผลิตภัณฑ์ที่ได้ มากกว่าการจัดทําบัญชี และการเก็บข้ อมูลเอกสาร
ข้ อจากัด
ผู้เข้ าร่ วมโครงการส่วนใหญ่เป็ นผู้สงู อายุ สายตาไม่ค่อยดี และไม่ได้ เรี ยนหนังสือในระดับที่สงู ส่งผลให้ มีข้อจํากัดใน
ด้ านการอ่าน เขียน และการคิดคํานวณ
ข้ อเสนอแนะ
1.
ควรสนับ สนุ น ให้ วิ ส าหกิ จชุม ชนมี ก ารเปิ ดรั บคนรุ่ น ใหม่ เ ข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มเป็ นกรรมการกลุ่ม เพื่ อ ช่ ว ย
ปฏิบตั ิงานในทุก ๆ ด้ าน โดยเฉพาะด้ านบัญชีและการเงิน
2.
หน่วยงานของรัฐควรให้ ความสนใจกับการเก็บข้ อมูลเอกสาร การจัดทําบัญชี ควบคู่ไปกับการสนับสนุนด้ าน
ผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีข้อมูลเอกสารที่ครบถ้ วน สามารถนําข้ อมูลไปใช้ ในการจัดทําบัญชี การบริ หารงาน
และมีหลักฐานที่ตรวจสอบได้
บรรณานุกรม
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ตัวอย่ างสมุดบัญชีและเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี
1. ตัวอย่ างสมุดเงินสด
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2. สมุดบัญชีทวั่ ไป
ปี

ขายสินค้ า
รายการ

อืน่ ๆ

เดือน วัน

เงินเชือ่
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3. ทะเบียนคุมสินค้ า/วัตถุดบิ
ชื่อสินค้ า/วัตถุดิบ ………………..………….………
หน่ วยนับ ………….. ราคาทุนต่ อหน่ วย ……….……. ราคาขายต่ อหน่ วย ....…………
ปี

รับ

จ่าย
คงเหลือ

รายการ
เดือน วัน

(หน่วย)
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4. บัญชีแยกประเภทย่อยลูกหนี ้เงินให้ ก้ ยู ืม
ชื่อผู้ก้ ยู ืม………………………..………………… อัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ ……………. ต่อปี
จํานวน
ปี
เดือน วัน

การรับชําระคืน

จํานวนเงินต้ น

เลขที่
เอกสาร

เงินต้ น

เงินต้ น

ดอกเบี ้ย

ที่ก้ ยู มื

ที่ก้ ยู มื
คงเหลือ
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5. ใบเสร็จรับเงิน
เล่มที่..…………..
เลขที่…………….
ชื่อวิสาหกิจชุมชน………………………………………………………..
ที่อยู่ เลขที่………… ตาบล……………………. อาเภอ……………………… จังหวัด……………………..
รร
วันที……….เดื
่
อน………………พ.ศ………….
รับจาก……………………………………..…………………….. อยูบ่ า้ นเลขที่…….…… หมู่ที่…………….
ตาบล…………………….. อาเภอ……………………. จังหวัด……………………. ตามรายการดังต่อไปนี้
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7

รายการ
รับเงินค่าขายสิ นค้า.........................จานวนหน่วย..........................
รับชาระหนี้ค่าสิ นค้าจากการขายสิ นค้าเงินเชื่อ
รับชาระหนี้เงินให้กยู้ ืม
รับชาระดอกเบี้ยเงินให้กยู้ ืม
รับเงินค่าหุน้
............................................................
............................................................
( ตัวอักษร) …………………………………………

รวมเงิน

……………………………………………
ผูร้ ับเงิน
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6. ใบขายสินค้ าเชื่อ

…………..
…………..
ชื่อวิสาหกิจชุมชน………………………………………………………..
………… …………………….
………………………
……………………..

…………………………………………
……………
…………………
…….….………….

………. ……………… . ………….
…….…….. ……….…..……………

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
(

)………………………………………………………

……………………………..…….………

………………...………………………
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ความสัมพันธ์ ทางการเมืองและบรรษัทภิบาล: ผลการศึกษาของประเทศไทย
Political connection and corporate governance: Evidence from Thailand
ศุภดนัย ศุภผลศิริ*
บทคัดย่ อ
วิทยานิพนธ์ฉบับนี ้ศึกษาผลกระทบของความสัมพันธ์ทางการเมือง และ ระดับบรรษัทภิบาล ที่มีต่อผลประกอบการ
ของบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พ ย์ แห่งประเทศไทย ในช่วงระหว่า งปี พ.ศ. 2541-2551 ผลการวิจยั แสดงให้ เห็น ว่ า
บริ ษัทที่มีความสัมพันธ์ทางการเมืองกับคณะรัฐมนตรี มีผลประกอบการที่เกินกว่าตลาดอย่างมีนยั สําคัญ อย่างไรก็ดบี ริ ษัทที่มี
ความสัมพันธ์ทางการเมืองกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนัน้ ไม่ได้ รับประโยชน์อ ย่างมีนัยสําคัญ และเมื่อนําปั จจัยด้ านธรรมาภิ
บาล และ ตัวแทนของการไหลของข้ อมูลที่ไม่ใช่สาธารณะมาเป็ นตัวแปรควบคุมเพิม่ เติมแล้ ว ก็ยงั พบว่าบริ ษัทที่มีความสัมพันธ์
กับรัฐมนตรี นนั ้ ยังสามารถที่จะได้ รับผลประกอบการที่สงู กว่าตลาดได้ อยู่ดี นอกจากนี ้งานวิจยั ยังพบว่าบริ ษัท ที่มีระดับธรรมาภิ
บาลที่ดกี ว่ามีผลประกอบการที่น่าพึงพอใจกว่าด้ วย อย่างไรก็ตาม เมื่อนําตัวแทนของอัตราการไหลของข้ อมูลที่ไม่ใช่สาธารณะ
เข้ ามาเป็ นตัวแปรควบคุมนัน้ ให้ ผลที่บง่ บอกว่าบริ ษัทที่มีอตั ราการไหลของข้ อมูลที่ไม่ใช่สาธารณะไม่ได้ มีแนวโน้ มที่จะได้ รับผล
ประกอบการที่มากกว่าตลาดแต่อย่างใด
งานวิจยั ยังได้ นําข้ อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการเมือง ไปเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ รัฐประหารเมื่อ 19 กันยายน
2549 เพือ่ ศึกษาผลกระทบของการเกิดขึ ้นของการรัฐประหารต่อผลตอบแทนของบริ ษัทที่มีความสัมพันธ์กับนักการเมืองระดับ
รัฐมนตรี และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ทั ้งที่ได้ รับและสูญเสียอํานาจทางการเมือง โดยทําการศึกษาโดยใช้ การศึกษาเหตุการณ์
(Event Study) พบว่า ผลตอบแทนบริ ษัท ที่มีความสัมพันธ์กับคณะรัฐมนตรี ที่ถูกคณะรัฐประหารให้ ลงจากอํานาจนัน้ ได้ รั บ
ผลกระทบเชิงลบอย่างมีนยั สําคัญ ซึง่ ตรงกันข้ ามกับผลตอบแทนของบริ ษัทที่มีสายสัมพันธ์ทางการเมืองกับสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรฝ่ ายค้ านที่ได้ รับผลกระทบเชิงบวกอย่างมีนัยสําคัญ

*

นัก ศึกษาปริ ญ ญาโท หลัก สูต รภาษาอังกฤษ ภาควิ ชาการธนาคารและการเงิ น คณะพาณิ ชยศาสตร์ และการบัญ ชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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Abstract
This study investigates the effects of political connection and corporate governance level on the
performances of the listed firms in SET. The period of the study is 1999-2008. The results indicate that the firms
connecting with the cabinet members can significantly outperform the markets while the firms connecting with the
representatives are not. And, when the governance level and the proxy of private information flow are controlled,
the outperformance of cabinet connected firms still persists. Moreover, the result from the study points out that the
firms that have higher corporate governance level will have more pleasant performance, especially in term of
Tobin’s Q ratio. Even though, the firms having higher private information flow do not make the outperformance.
This research also studies the effect of the coup in 2006 on the stock returns of political connected firms.
The result from the event study suggests that the firms connecting with the overthrown cabinet members received
significantly negative effect from the happening of coup, in the other hand, the firms connecting with
representatives from the opposition parties received the positive effect.
Introduction
In our competitive world, firms try to maximize their profits in the long run by both developing their way of
doing businesses and, even, creating political advantages which are usually established through connections
with politicians. ‚Is political connection is matter?‛ many researchers around the world are interested on this topic.
Faccio (2006) indicates the evidence of the benefits received from political connection. Many researchers such as
Fishman (2001), Johnson and Mitton (2002) and Goldman et al. (2006) provide the evidences of the benefits from
connection in several countries, both developed and emerging ones. For Thailand, Bunkanwanicha and
Wiwattanakantang (2008) and Imai (2006) find strong evidences of political connected favors through many
accounting and stock performances. Chantrataragul (2007) provides the mixed result. In sharp contrast,
Udomworarat (2005) shows far less of the benefits generated from political connections. So far the effect of
political connection in Thailand is inconclusive.
The inconclusive evidences in Thailand may arise from two noteworthy causes. The first is the difference in
period focused by preceding studies which, perhaps, serves the disparate evidences. Another is from the omission of
some relevant control variables such as corporate governance level and information flow. This conjecture is influenced
from the works of Durnev et al. (2004), Ferreira et al. (2007) [6], Gompers et al. (2003) and Core et al. (2006) [7] which show
that the firms with higher governance level and more openness, on average, will outperform the firms with worse ones.
Especially in Thailand, political connected firms may have different standards of governance and degrees of openness
6

These two papers imply that firm-specific return variation, as the proxy of information flow, causes improvement in the firm’s performance in
term of stock prices and quality in decision-making process.
7
Gomper et al. (2006) find that firms with strong shareholder rights, on average, can have higher risk-adjusted stock returns, Tobin’s Q,
profitability and sales growth than those of firms with weak shareholder rights. Core, Guay and Ructicus (2006) extend the understanding from
Gompers et al., and they find the evidence that weak shareholder’s rights are associated with lower operating performance.
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from the non political connected firms. On the one hand, they could have higher governance standards and information
flow [8] because managements of these firms try to ensure the public who especially keep eyes on them that they follow
the good governance and have no suspicious activities or transactions. The incentive to do so is set with the belief that
this improvement will creates popularity to firms, managements and the connected politicians in term of openness, good
governance, and transparency. On the other hand, the political connected firms could also have poorer governance and
openness. It might be because political connected firms have no incentive to invest their resources for establishing the
better governance standards. Since, only political connections they have are sufficient to provide the pleasant
performances. Or, in the radical view, they may not want to develop good governance and openness at all, because, in
this aspect, the better governance and openness are like the more obstacles for exploiting benefits from connection as
well as making the transactions which undermine minority shareholders’ interests. Therefore it is interesting to investigate
the relation between political connection and governance. In one extreme, it might be the case that instead of political
connection, the better in governance level and information flow are the explanations of the different in performances
between these two groups.
The aim of this study is to do a reinvestigation on the performances of political connected firms between 1998 to
2008 period. This lengthened period, besides from covering more data, it also allows us to investigate the effect of the
19th September 2006 coup to political connected stocks. In addition, this paper control for the effect of corporate
governance level and information flow in examining the effect of political connection. This study will provide further
understanding on effects of political connections. It will provide us a basis to improve the law and regulation in order to
promote the fair competition among firms in Thai capital market. Also, the insight form the study will be useful for the
corporate managements who pondering about creating or developing the governance standards for the firms.
Objectives
The study has two main objectives as follows:
- To reexamine the empirical evidence of political connected firms in Thailand. And by extending the
study period to cover the recent coup provides the opportunity to gain further insight of the effect of
political connections.
- To investigate on whether corporate governance and the information flow can be able to cause the
outperformance of the political connected firms.
Sample and Data Description
Sample and Data
Total samples are all listed firms in 1999-2008 exclude firms with incomplete or unavailable data and
firms with negative equity in the stock exchange of Thailand. There are 3,492 firms-years included in the samples.
8

In this study, the term openness and information flow will be used interchangeably.
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Financial data
Financial data can be obtained from two sources. The first is SETSMART data base where provides the
data on Thai listed firms. The accounting data are taken from this source since 1999 to 2008. The second is
DATASTREAM data base. The weekly and monthly total returns on stocks and SET index and risk free rates (1month US. T-bill) are collected from DATASTREAM data base in the same time period as precedent source as
well as the accounting data.
Ownership and management data
The major shareholders and top management names can be obtained from SETSMART online data base
created by the Stock Exchange of Thailand (SET). By going through the data base, one could direct to the
detailed ownership data that include the names of shareholders whose stakes of at least 0.5%. For the list of
major shareholders of the firms, the earliest reported data in a year will be used (which are often around the first
quarter). The management names provided by SETSMART are limited to the top ones; the chairman, board of
directors and the chief executive officer. All board of directors who have enrolled in the firms in that particular year
will be used.
Politicians’ data
Base on the idea that even representatives and cabinet members are politicians, they have unequal
political power and influence. The cabinet members have more rooms and direct power to support their
connected firms such as trough policies and concessions. In this paper, as general, we classify the politicians
into two classes; the cabinet member (CAB) and the representative (REP). The representative is generally referred
to the politicians who are not classified as the cabinet members. The data of the cabinet members are obtained
from the website of the secretariat of the cabinet. (www.cabinet.thaigov.go.th) and the data of representatives are
collected from the parliament library and the website of the parliament (www.parliament.go.th).
Identification of Political connected firms
Initially, for the firms to be politically connected, it is prerequisite that the politician connected to them
must have taken office for at least six months. The procedures to identify political connection could be
summarized into five main steps. First, the family names of politicians, defined as the cabinet member and the
representative, and dates they taking offices are collected since 1997 to 2008.
Second, the political connection is identified between the politicians and the families, defined as surname
of the business groups in Thailand. The families will be considered as connected to politicians if the relationships
between them fall into the four main features of connection as described as follow:
i. A politician is a member of a particular family or, in short, the relationship between the politician and
family is by blood lineage.
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ii.

A family has in-law relationship with a politician. The relationship is established through the marriage
between the two families.

iii.

A family member is known to have a close relationship with the politician or the politician’s families.

iv.

A family member has a noteworthy business partner status with a politician. Moreover, to identify the
connection created through joint business, there are two conditions: First, the joint business must be
a flagship company of a family or. Another condition, they must be co-owner of two or more
companies. These details are stated in the Brooker Group’s report.

The connection between politicians and each family will be identified in this step as above. The types of
connections will be noted aside the name of connected families. The first type of connection is considered as
‚direct connection to politicians‛ while the rests are considered as ‚strongly indirect connection‛ and ‚weakly
indirect connection‛. These will be useful when we do an analysis. Indirect connection statuses are mainly derived
from the books, Brooker Group’s ‚A Unique Guide to Who Owns What‛ and Nation’s ‚The Fifty-five Most WellKnown Families‛. The product of this step is the database informing the connection between families.
Third, we gather the private holding companies own by each family, especially for the top families. These
lists of private companies are primarily collected from the Brooker Group’s report (2003). This step will help us
collecting the bigger set of the listed firms’ shares hold by each family; particularly in case that family does not
directly hold the firms but use the juristic person instead.
In the forth step, the list of major shareholders and board of directors of listed firms provided by the
SETSMART’s data bases are then matched with the prepared surnames and private companies of the families
whose relationship with the politicians fall into (i), (ii) (iii), and (iv).9 The ensuing products are the surname or
name (in case it is a juristic person) and percentage of total shares held by these people, for major shareholders
angle, and positions charged by them in the board members of the firms, for board members angle. The product
of this step is the percentage or position held in the firm by each political connected person.
Lastly, for the connection established through shareholder angle, the percentage of shares held by
political connected people will be summarized for each firm-year. Then if the summations for a firm are not less
than the specific breakpoint, that firm will be counted as the political connected firms through shareholding. (The
specific breakpoint will be tested at 0.510, 1011, and 20 percent). For the board members angle, the number of
political connected board members will be summarized for a firm-year. Likewise, the specific breakpoint will be
9

This method is applicable because the family names in Thailand are quite unique.
This 0.5% is the minimum percentage shareholding which is compulsively required the shareholders names to be shown in the SETSMART’s
data base.
11
This cut-off point is generally used by several papers studying in political connection such as Imai (2006), Bunkanwanicha et al. (2009), Faccio
(2006), Faccio et al. (2006), Khwaja et al. (2005) and etc.
10
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applied, if the number of connected board members can reach that break point, the firm will be counted as the
political connected firms through board members. (The specific breakpoint will be tested at > 0, 1, and 2 people).
At last, the firms that can reach a specific cut-off will be considered as political connected firms.
Methodology
First descriptive statistics of the characteristics of the political connected firms and the non-connected
firms are investigated. These characteristics include ROA, ROE, Tobin’s Q, firms’ size, firms’ age, DE ratio,
interest coverage ratio, profitability ratio, firm specific return variations, the probability of information-based
trading and governance level.
Table 1 exhibits the quantities of political connected firms. Panel A presents the quantities of political
connected firms by various definitions and cut-off level. The matching is done through shareholding and board of
directors lists which separately shown the panel.
Panel B focuses on direct connection definition which is frequently used in the study and shows the
quantities of connected firms in yearly manner. For the whole period of the study (1999-2008), when we use
shareholding as the source of connection, there are 62 cabinet connected firms-years which equal to 1.8% of all
non-financial firms and 173 (5%) representative connected firms-years When we use the board of directors list as
the source of connection, there are 39 (1.1%) cabinet connected firms and 261 (7.5%) representatives connected
firms-years. It is also interesting to note that in the period of Thaksin’s regime (2001-2005), there are more firms
connected with politicians than the period of non-Thaksin’s regime (1999-2000 and 2007-2008). In 2001-2005
period, when using the connection established through shareholding, there are 2.5% of total firms that connect
with cabinet members and 6.4% of total firms connecting with representatives politicians, while in the nonThaksin’s period, there are only 0.8% and 2.6% of total firms that connect with cabinet and representatives,
respectively. However this increasing number is not only from the Thaksin’s TRT parties, it is also from the others
parties as well. While representatives connected firms found through the list of board of directors are more than
through shareholding, cabinet connected firms exhibit contrastively.
The increasing numbers of political connected firms (both cabinet connected and representative
connected firms) in the period of Thaksin’s regime conform to the work of Thanee Chaiwat (2006) which states
that the changed contexts of political market around year 2000-2001 are the factors that encouraged and induced
the businesspeople joining in the political market. This research also points out that there is more incentive for the
business sectors to try running in the national office by, particularly, establishing the new-type relationship with
the political groups, the relationship which he called ‚the relationship that lead by the business group and support
by the political group. If the business units jumping in the political arena have hidden agenda to exploit the
societies and their competitors’ benefit through the design of rent-seeking policy, concession contract or other
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contract that are not fair to those people, it could be the case that the deeper involvement by one big business
group who newly jump in the political market, also tempt other business groups participating in the political arena,
in order to protect their market share, as well. This could cause the rise up of the numbers of the businesspeople
or the agent of these businesspeople in the political arena.
Overall descriptive statistics, as exhibited in Table 2, represent the characteristics of political connected
firms and their matched firms. The political connected firms are cabinet connected firms and representative
connected firms. The table is divided into two panels. The first is for the descriptive statistics of political
connected firms matched through shareholding and the second is ones through board of directors. Each panel
reports performance characteristics (Tobin’s Q ratio, ROA, ROE), accounting characteristics (size, age in month,
DE ratio, interest coverage, asset growth, operating income per total asset and revenue per total asset) and
corporate governance characteristics (corporate governance index (CGI), components of CGI (board structure,
conflict of interest, board responsibility, shareholder right and disclosure and transparency), idiosyncratic volatility
(IDIO) and probability of information based trading (PIN).
Table 1
Sample of political connected firms
Panel A: Numbers of political connected firms – whole period
Panel A shows the quantities of political connected firms-year defined by each definition for the whole period
(1999 - 2008) in Stock Exchange of Thailand. Politicians are classified into cabinet members (CAB) and
representatives (REP). It reports the quantities of political connected firms derived from matching process which
using the connection through shareholding and through board of directors as the source of political connection.
The first three columns report the quantities of connected firms by using the direct connection definition in
matching process while the next three and the last three columns also add the strongly indirect connection and
indirect connection definition into the matching rules, respectively. Cut-off level utilized are 0.5%, 10% and 20%
for the connection through shareholding and 1 person, 2 persons and 3 persons through board staff.
Direct & strongly indirect
Direct & indirect
Definition used
Direct connection
connection
connection
Connection established through shareholding
Cut-off level
0.5% 10% 20%
0.5% 10% 20%
0.5% 10% 20%
192
62
55
320
92
81
527
164
130
CAB Connected
956
173
82
1031 218
131
1051 366
262
REP Connected
Connection established through board of directors
Cut-off level
one
two
three
one
two
three
one
two
three
226
39
17
289
73
31
407
154
71
CAB Connected
796
261
109
927
375
188
1077 498
257
REP Connected
Panel B: Numbers of political connected firms – Yearly
Panel B presents the number of political connected firms each year in Stock Exchange of Thailand. Politicians are
classified into cabinet members and representatives. It reports the quantities of political connected firms derived
from matching process which using the connection through shareholding and through board of directors as the
source of political connection. The number of connected firms in the panel comes from utilizing the 10% cut-off
level in judgment process for the connection matched through shareholding data and 2 persons cut-off level for
the connection matching through board staffs data.
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 99-08
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Direct Connection through shareholding - 10% cut-off
CAB Connected
2
4
8
9
8
REP Connected
9
9
23
25
20
Direct Connection through board of director - 2 persons cut-off
CAB Connected
3
2
6
4
4
REP Connected
18
12
37
40
44

11
23

10
25

6
24

0
1

4
14

62
173

6
43

5
23

5
20

3
3

1
21

39
261

As shown in the Panel A, performance and accounting characteristic, there are three significant
differences between cabinet connected firms and their matched firm which are Tobin’s Q ratio, size and
Revenue/Asset. The first two variables imply that the firms connect with cabinet members tend to be the large
firms in term of market capitalization and book value of asset. The negative difference in Revenue/Asset could be
intimated that these firms has lower asset turnover which can be due to their big size. About ease to access the
debt financing and profitability, cabinet connected firms also have higher DE ratio, lower interest coverage and
higher operating income per asset comparing with the matched firms, but these differences are not strong
enough to be significant. In corporate governance characteristics, cabinet connected firms show the significantly
higher magnitude in probability of information-based trading and lower amount in the idiosyncratic volatilities. The
cabinet connected group also demonstrates the significant better CGI and its three components. This evidence
provides us an idea that the political connected firms are not the bad-run firms even though they might enjoy the
statuses of their political connection. Contrastingly to the cabinet connected firms, representative connected firms
tend to have significantly lower profitability in term of ROE, operating income per asset and revenue per asset
comparing with their matched group. They are also longer established than their matched firms. In the context of
information flow and corporate governance, they present evidences of higher index of the conflict of interest, one
of the CGI components.
As for Panel B, Characteristics of political connected firms found through board of directors, there are
some different results from ones shown in the Panel A. The firms connected with cabinet members do not show
significant differences from their peers in term of performance characteristics, even though they demonstrate
positive sign. In accounting characteristics, the firms connecting with cabinet members also shows significant
positive in the difference with their peers when the Revenue/Asset is compared. Moreover, the size of cabinet
connected firms are not significant different from their matched firms. These are contrasting to ones we got from
the connection through shareholding. In governance characteristics, only shareholder right item of the cabinet
connected firms shows significantly superior from their peers. The firms connecting with representatives from the
matching through the board of directors list shows quite consistent in characteristic differences (from their peers)
with the representative connected firms finding from the list of shareholding showing in Panel A. Their
performances in term of ROA are significantly less than their matched firms as well as Revenue/Asset. They are
longer established than their peers. And, in the governance characteristics, the firms connecting with
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representative also have higher conflict of interest index and lower in board structure index, the two components
of CGI.
A reexamination of the effects of political connections
Political connection and firm’s performances
To measure the contribution from political and cabinet connection, we also perform the regression
analysis. To see whether the connections through politicians can improve the firm’s performances in several
views, four dependent variables are employed in the tests. The dependent variables involved in this section are
ROA, ROE and Tobin’s Q ratio. The regression model can be shown in the general form as below:
(2)
where

,

are the dummy variables that take on a value of one if the firm is connected to a

representative and a cabinet member, respectively, and zero otherwise. If a firm is considers as connected to
cabinet members it will not connected to representatives.
denotes the set control variables; such as
interest coverage ratio and firms’ size, of firm i in the year t. The focused study period is 1999-2008.
The is expected to be significantly positive which could lead us to reject the first null hypothesis and
state that the political connection could create value to the firms.
The event study on the coup d’état
To investigate the effect on the quickly losing of governmental power, we provide the event study
analysis on the impact of the 19th September 2006 coup on the stock returns of previously political connected
firms. The abnormal return and volume would be calculated during the coup d’état running from -4 to +4 week.
In the study, we examine the event study with CAPM-adjusted and 3-Facter adjusted method. Firstly, we
classify the stock into two groups; political connected group and matched-group. Then the abnormal return and
cumulative abnormal return of political group would be computed. Next, the differences from zero are tested on
the abnormal and cumulative abnormal returns will be tested. As regarding to the first hypothesis, the result of the
last step is expected to be significantly negative especially for the cabinet connected firms and firms connecting
with the representatives who are in the coalition parties. This could be interpreted that the stock returns of the
connected groups received higher negative impact from the coup than their peers did.
And due to the lacking of political connection firms when a year is focused, we use a set of combination
between the source indicating of the political connection firms which we will call ‚SH-BD Cooperation connection‛
(stands for shareholding-board of director cooperation) or only ‚Cooperation‛. This combines the connection
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definition through shareholding and board of directors into one group. The connection that meets any of these
requirements is considered as connects with the cabinet members through Cooperation12:
1. The firm connects with the cabinet member through both shareholding and board of director at 0.5% and
1 person cut-off respectively.
2. The firm connects with the cabinet member through shareholding at 10% cut-off.
3. The firm connects with cabinet member politicians through board of director at 2 people cut-off.
By replacing cabinet member by representative in these three conditions, the conditions are for connection with
the representatives through Cooperation.

12

We also tested for the consistency when this type of definition is utilized in the regression on firms’ performance and the results
show the consistent evidences. This also supports the use of this definition in this part of the study.
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Table 2
Descriptive Statistics
Descriptive Statistics represent political connected firms’ characteristics. Panel A present characteristics of political connected firms found through
shareholding and Panel B demonstrate ones found through board of directors. Each panel shows performance characteristics of political connected firms
(Tobin’s Q ratio, ROA, ROE), accounting characteristics (size (natural log of total asset), Age in month, DE ratio, interest coverage ratio, asset growth,
operating income per asset and revenue per asset) and governance characteristics (corporate governance index (CGI), CGI components, the idiosyncratic
volatilities and the probability of information based trading (PIN)).
Panel A: Characteristics of political connected firms found through shareholding
CAB
REP
Matched CAB
Matched REP
CAB-Matched
REP-Matched
Performance characteristics
1.924
0.992
1.367
1.093
0.557**
-0.101
TOBIN'S Q
(0.268)
(0.047)
(0.069)
(0.043)
(0.228)
(0.068)
0.049
0.026
0.029
0.041
0.021
-0.016
ROA
(0.014)
(0.010)
(0.011)
(0.008)
(0.018)
(0.013)
0.026
0.042
-0.790
0.107
0.815
-0.065*
ROE
(0.063)
(0.022)
(0.733)
(0.022)
(0.936)
(0.034)
Accounting characteristics
16.035
14.496
15.329
14.592
0.706***
-0.096
Size
(0.205)
(0.090)
(0.142)
(0.073)
(0.242)
(0.120)
228.396
379.530
253.501
307.788
-25.105
71.742***
Age (Month)
(16.036)
(12.466)
(13.260)
(9.308)
(21.185)
(15.679)
65.1038
65.3367
59.3103
89.0809
5.7935
-23.7442*
DE Ratio
(10.1192)
(8.8807)
(22.31)
(8.8224)
(29.6477)
(13.7468)
101.9046
221.6227
109.327
-185.859
-7.4224
Interest Coverage 35.7637
(89.1853)
(28.0499)
(77.4176)
(47.5369)
(121.9817)
(68.9606)
0.073
0.063
0.066
0.069
0.007
-0.006
Asset Growth
(0.036)
(0.017)
(0.022)
(0.013)
(0.040)
(0.021)
Operating
0.069
0.035
0.039
0.053
0.030
-0.019*
Income/Asset
(0.015)
(0.009)
(0.011)
(0.006)
(0.018)
(0.010)
0.650
0.939
0.954
1.054
-0.304***
-0.115*
Revenue/Asset
(0.055)
(0.045)
(0.065)
(0.036)
(0.094)
(0.059)
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Table 2

Descriptive Statistics – (Continue)

CAB
Corporate governance characteristics
0.935
IDIO
(0.165)
0.272
PIN
(0.030)
0.565
CGI
(0.021)
0.547
- Board Structure
(0.029)
- Conflict of Interest 0.480
(0.023)
- Board
0.626
Responsibility
(0.032)
- Shareholder Right 0.501
(0.024)
0.642
- Disclosure and
Transparency
(0.027)

REP

Matched CAB

Matched REP

CAB-Matched

REP-Matched

3.224
(0.200)
0.292
(0.017)
0.469
(0.011)
0.414
(0.018)
0.408
(0.012)
0.535
(0.017)
0.379
(0.015)
0.558
(0.016)

1.970
(0.215)
0.215
(0.015)
0.499
(0.018)
0.462
(0.025)
0.450
(0.021)
0.538
(0.021)
0.415
(0.021)
0.581
(0.025)

3.219
(0.133)
0.296
(0.010)
0.465
(0.008)
0.441
(0.013)
0.384
(0.008)
0.511
(0.012)
0.389
(0.012)
0.559
(0.012)

-1.035***
(0.303)
0.057*
(0.031)
0.066**
(0.027)
0.085**
(0.039)
0.031
(0.031)
0.088**
(0.036)
0.086***
(0.031)
0.060
(0.038)

0.006
(0.233)
-0.005
(0.019)
0.004
(0.013)
-0.027
(0.022)
0.024*
(0.014)
0.024
(0.021)
-0.010
(0.020)
-0.000
(0.020)

Panel B: Characteristics of political connected firms found through board of directors
CAB
Performance characteristics
1.800
TOBIN'S Q
(0.301)
0.051
ROA
(0.017)
0.067
ROE
(0.030)

REP

Matched CAB

Matched REP

CAB-Matched

REP-Matched

1.150
(0.055)
0.001
(0.021)
-0.134
(0.174)

1.441
(0.114)
0.029
(0.014)
0.003
(0.056)

1.248
(0.049)
0.058
(0.016)
0.057
(0.029)

0.3591
(0.269)
0.0215
(0.022)
0.0644
(0.080)

-0.0986
(0.077)
-0.057**
(0.026)
-0.1908
(0.139)
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Table 2

Descriptive Statistics – (Continue 2)

CAB
Accounting characteristics
15.081
Size
(0.284)
271.547
Age (Month)
(22.8553)
69.4882
DE Ratio
(23.0245)
Interest Coverage 46.9233
(141.525)
0.063
Asset Growth
(0.0383)
Operating
0.070
Income/Asset
(0.019)
1.364
Revenue/Asset
(0.2205)
Corporate governance characteristics
1.799
IDIO
(0.2227)
0.295
PIN
(0.046)
0.523
CGI
(0.0258)
0.554
- Board Structure
(0.0409)
- Conflict of Interest 0.411
(0.0282)
- Board
0.538
Responsiblility
(0.0359)
- Shareholder Right 0.473
(0.031)
0.618
- Disclosure and
Transparency
(0.0357)

REP

Matched CAB

Matched REP

CAB-Matched

REP-Matched

15.266
(0.0978)
353.615
(14.1733)
77.9217
(7.7562)
227.6634
(60.065)
0.351
(0.249)
0.027
(0.0139)
0.751
(0.04)

15.089
(0.1898)
281.420
(15.1805)
94.9549
(13.7531)
91.2365
(36.3847)
0.091
(0.0262)
0.046
(0.0143)
0.926
(0.0711)

15.132
(0.0702)
291.649
(8.3854)
92.426
(6.8995)
5732.1732
(4672.3623)
0.096
(0.0132)
0.045
(0.0083)
0.927
(0.0348)

-0.0076
(0.3329)
-9.8735
(26.8178)
-25.4668
(25.2264)
-44.3132
(111.2787)
-0.0275
(0.0455)
0.024
(0.024)
0.4379**
(0.1879)

0.1341
(0.1184)
61.9659***
(15.4194)
-14.5043
(10.8651)
-5504.5098
(6375.1094)
0.255
(0.1915)
-0.0183
(0.0152)
-0.1766***
(0.0548)

2.573
(0.1615)
0.278
(0.0121)
0.475
(0.0095)
0.397
(0.0136)
0.445
(0.011)
0.514
(0.0144)
0.413
(0.0129)
0.563
(0.015)

2.382
(0.2453)
0.238
(0.0159)
0.484
(0.0218)
0.470
(0.0335)
0.418
(0.0225)
0.528
(0.0283)
0.371
(0.0251)
0.573
(0.0283)

2.721
(0.1027)
0.284
(0.0087)
0.472
(0.0072)
0.444
(0.0112)
0.399
(0.0076)
0.518
(0.0107)
0.405
(0.0102)
0.559
(0.0109)

-0.5829
(0.3777)
0.057
(0.0402)
0.0386
(0.0351)
0.0835
(0.0545)
-0.0062
(0.0369)
0.0097
(0.0466)
0.1026**
(0.0409)
0.0451
(0.0464)

-0.1487
(0.1831)
-0.0056
(0.0145)
0.003
(0.012)
-0.0467***
(0.018)
0.0459***
(0.013)
-0.0038
(0.0178)
0.0079
(0.0166)
0.0032
(0.0183)
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Political connection, governance, and firm specific information
Corporate governance index construction
To construct Corporate Governance Index (CGI), I use CGI data obtained from prior research base on
the approach of Ananchotikul (2007).This index using information of Thai listed companies from publicly source,
including the mandatory Annual Disclosure Report (Form 56-1), company annual reports, corporate websites, the
web-based SET Market Analysis and Reporting Tool (SETSMART), and the SET’s Director Database, to avoid bias
from self-evaluated questionnaire. The obtained data from 87 questions will be grouped in to five governance
components: 1) Board Structure 2) Conflict of Interest 3) Board Responsibilities 4) Shareholder Rights, and 5)
Disclosure and Transparency. Scores are given to each of the governance items and taking a weighted average
of the sub indexes to create CGI. As the result CGI runs from 0 to 100 with higher values indicating better
corporate governance.
The calculation of firm specific variation (idiosyncratic volatility)
In this study, we follow the calculation of firm specific information examined in the Ferreira and Laux
(2007). However the paper of Ferreira using the daily return to estimate the idiosyncratic volatility in each month,
these monthly data are not conforming to our tests which based on the annual data. Hence, we adjust the
calculation of idiosyncratic volatility by using weekly return to estimate the yearly idiosyncratic variation instead.
The market model will be used in the estimation the residual as shown as below:
(5)
with
.
is the excess return for stock i on week t, and
is the valueweighted excess market index return on week t. Then
, where
,
and

. From this projection, idiosyncratic variance is defined as
(6)

After the idiosyncratic volatility is computed, we standardize it by the total volatility. As the method
provided by Ferreira and Laux (2007), the equation to calculate the idiosyncratic volatilities is shown as below:
(7)
where subscript i and t represent firm and year, respectively.
The probability of information-based Trading (PIN)13
To be more completely test the information flow hypotheses, I also investigate alternative measurements
of information flow that is the probability of information-based trading (PIN) based on Easley et al. (1998).Trading
13

The explanation of the probability of information-based trading is duplicated from the master degree’s thesis of Miss Gunyarat
Supawimon. 2010. ‚Information flow and corporate governance in Thailand‛.
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is theoretically linked to the quality or extent of private information and is thus a natural measure of private
information flow. The analysis uses the information in trade data to estimate the probability of inform trade.
Private information is the event as the occurrence of signal that is not publicly observable about the
future value of asset where the signal may be good news or bad news. Public information events may affect
prices but not directly affect trade while the focus here is the private information event which is independently
distributed across days and occur with probability α. These information events are good news with the probability
1-δ or bad news with probability δ. Trade arises from both informed traders (those who have seen any signal)
and uninformed traders. On any day, arrivals of uninformed buyers and uninformed sellers are random variables
determined by independent Poisson processes with arrival rate ε per day while the arrival rate of inform trader is
µ per day. Assume that inform traders are risk neutral. If they observe good signals, they will buy the stock and
they will sell the stock if they observe bad signals. In the model, buys and sell will reflect the underlying
information structure, more buys in good events and more sells in bad events and no inform traders in no event
day. These rate and probabilities are presented by this model which weights on three possible components (good
news, bad news and no news, respectively) reflect their probability of occurrence in the data.
Estimate these parameters θi = (αi, δi, εik, μi,) of firm i in each year by maximizing the joint likelihood
over the J trading days in a calendar year. The two probability parameters α and δ were restricted to [0, 1] by a
logit transform of unrestricted parameters, and the two rate parameters ε and µ were restricted to [0, ∞] by a
logarithmic transform. The formula is shown below:
(8)
Define:

=

(min ( , ) + max ( , )) / 2
=
/( + )
Where εi is an arrival rate of uninformed traders for firm i, μi ,is an arrival rate of informed traders for firm
i, Bi, is the number of investor buy order over day j , Si, is the number of investor initiated sell order over day, δi is a
probability of information bad event is occur, αi is a probability of occurring private information event, θi is the
vector of parameters to be estimated (αi, δi, εik, μi,) for firm i. A sequential trade model, presented in Easley et
Al. (1998), uses counts of a firm’s buy and sells trades to infer the flow of information.
That I mentioned earlier, Trade process depends on four parameters: α is the probability of private
information events; δ, the probability that the information is bad news; µ, the arrival rate of inform trader; and ε,
the arrival rate of uninformed traders. These parameters will determine the probability of information-based
trading (PIN) in stock based on Easley et al. (1998) as the equation below;
PIN =
(9)
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The PIN variable forms a theoretical construct that computes the weight of the private information based
trading relative to the trading by uninformed traders. In equation (9), the numerator denotes the number of orders
which is composed of the information based order arrival rate times the occurrence of the information event, and
the denominator is the total sum of the information based trade and the sell and buy trades for the non information
event case. In other words, the probability of information-based trading depends on the arrival rates of informed
and uninformed traders and on the probability that new information exists.
Political connected, corporate governance and firm specific variation
To investigate whether the firms’ performance are affected by governance/information flow or political
connection, the following regressions are estimated.
(10)
where

is the governance index of firm i at the started year t.

is the firm specific information

and the probability of information-based trading variables of firm i at the stated year t. The observation period is
from 2001 to 2008. According to the expertise provided by GIM (2003) and Ferreira et al. (2007), the coefficients
of G-index and firm specific information are expected to be significantly positive. This incident will be consistent
with our anticipation which lead us to conclude that the firms which have better governance standard and
information flow will outperform the firms with lower ones. This will allow us to reject the second null hypothesis.
Empirical Result
A reexamination of the effects of political connections
Political connection and firm’s performances
This sub-section presents estimates of the time-series cross-sectional firm-level regression with the yearly
data over the period 1999-2008. The regressions report the result from running equation (2); the differences in
each table are the used of the period, the definition of political connection and the classification of politicians.
Table 3, shows the estimation results when the whole period of the study is focus. The politicians are
classified into cabinet members and representatives. In the table, Panel A show the results from using connected
found through shareholding and Panel B demonstrate the results from using the board of director.
We begin our reinvestigation of firm performances by using the most general definition of political
connection which is direct connection through shareholding with 10% cut-off14. In Panel A, The results of using the
Tobin’s Q ratio, ROA and ROE as the dependent variables are reported in the column (4), (5) and (6), serially. In
14

The 10% cut-off point is generally used in the research on political connection as stated in the footnote number
17.
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the column (4), the estimate for the influence of CAB Connected on Tobin’s Q ratio is 0.538 and it is highly
significant. For REP Connected dummy, its estimate shows negative 0.063 which is significant at 10% level too. In
the column (5) and (6), our results remain stable. The coefficient of CAB Connected is still positive and significant
at 5% and 10% respectively. However, the estimates of REP connected in these two columns show no sign of
statistical significance. For other control variables, the estimated results present the consistence to the basic
intuition on Revenue/Total Asset and DE Ratio which are significant positive and negative, respectively.
Nevertheless, the coefficients of Size and ln(Asset) display somewhat mixed sign between different dependent
variables.
In Panel B, we also run a test by using the connection through board of director with two people cut-off
as the alternative definition. The result from this alternative definition is consistent with the former. The estimates of
CAB Connected are all positive, although ones of column (5) and (6) – (ROA and ROE) – are not statistically
significant. For REP Connected, its estimated coefficients show negative signs for the Tobin’s Q and ROA column,
as the latter is also significant at 1% level.
The evidences shown from column (4), (5) and (6) in Table 3 consistently indicate two points. First, on
average, the connections with cabinet members are able to bolster the accounting performances of the firms.
Second, representatives provide no significant supports to their connected firms, moreover, in some cases; to
connect with them could negatively affect the performances of the firms.
In Table 3, we also lower and higher the different cut-off points in the judgment of political connected
firms, the resulted obtained are still consistent with the use of the original cut-off, especially for the connection
found through shareholding. Table 3 demonstrates that the ownership concentration of political connected
shareholding can also be a factor determining the benefit received from the connection. As one can see in Table
3, the sizes of benefits firms receive from connecting with cabinet members are higher when percentages of total
shares held by their families are more concentrated, or the positions in board rooms are added. This evidence
could be interpreted as the difference in incentive driven – while holding a small fraction of shares in a firm (or
sitting a position in board staff) could be marked as the connection signal or burden between politician’s families
and the bigger owners of the firms, to hold a large fraction of share (or sitting more positions in board staff) in
another firm could be seen as the family business of politicians, especially for very high percentage likes 20% or
above.
Imai (2006) and Bunkanwanicha et al. (2009) are the preceding paper studying on political connection in
the period of Thaksin’s government (2001-2005 and 2001-2004 respectively). The results from these two papers
point out that the benefits from political connection, especially cabinet connection are obvious. Table 4 shows us
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the results from reinvestigating this argument.15 Remarkably, in 2001-2005, as it well coheres with the evidence of
Imai (2006), the cabinet members contributed the considerably bigger and stronger significant outperformance to

15

The study period is 2001 to 2005 which exclude the last year of Thaksin’ regime, the year of political instability
triggering by the selling most, if not all, shares Thaksin and his family held in Shin Corporation Public Co., Ltd. to
Temasek, the sovereign fund of Singapore. This transaction is the key bringing to the public furore on Thaksin and
his government, the big demonstration leading by PAD, and lastly the coup on 19 September 2006.
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Table 3
The political connection and the performances of the firms
The dependent variables reported in this table are Tobin’s Q ratio, ROA and ROE of firms in each year t. Sample period is 1999-2008. DE ratio is divided by
1000 to reduce the decimal points of coefficients. The accounting - independent variables (Size (natural log of total asset), Revenue/Total Asset, DE Ratio,
Ln(Age in Month) (natural log of monthly age of firms)) are measured at year t-1. Industry classification follows SET standard. State-owned enterprise equals
to 1 if 20% or more of shares of the firm is held by government who is also the biggest shareholder for the year. CAB Connected and REP Connected are
dummy variables which equal to 1 if the firm is considered as the cabinet connected firm for the first one and representative connected firm for another, 0
otherwise. The connections are found through shareholding in Panel A and through board of director in Panel B. The direct connection definition is used for
matching the political connection. The regressions utilize the OLS method. . Robust standard errors are given in the parentheses. *, **, and *** indicate
significance at the 10%, 5% and 1% level, respectively. The first three columns are the estimated result of using 0.5% shareholding cut-off for Panel A and 1
person cut-off for Panel B in the process of the judgment on political connection, while the next three and last three in Panel A (Panel B) are ones of using
10% (2 persons) and 20% (3 persons) cut-off , respectively.
Panel A: Connection established through shareholding

State-owned Enterprise
Industry-Year Dummies

(1)
(2)
(3)
Tobin's Q
ROA
ROE
0.5% shareholding
0.225***
0.023**
0.347
(0.067)
(0.011)
(0.779)
-0.058***
0.025
0.672
(0.017)
(0.020)
(0.565)
0.027
0.001
-0.048
(0.021)
(0.010)
(0.094)
0.067***
0.037***
0.444
(0.017)
(0.012)
(0.355)
0.001
-0.002***
-0.034
(0.002)
(0.000)
(0.045)
-0.103***
0.001
0.243
(0.026)
(0.006)
(0.255)
-0.005
0.036
0.353
(0.052)
(0.028)
(0.232)
YES
YES
YES

(5)
(6)
ROA
ROE
10% shareholding
0.538***
0.037**
1.120*
(0.204)
(0.017)
(0.638)
-0.063*
-0.013
0.587
(0.032)
(0.018)
(0.522)
0.021
0.000
-0.061
(0.024)
(0.010)
(0.0930)
0.073***
0.037***
0.447
(0.019)
(0.012)
(0.356)
0.000
-0.002***
-0.035***
(0.000)
(0.000)
(0.045)
-0.101*** 0.003
0.283
(0.024)
(0.005)
(0.291)
0.018
0.018
0.309
(0.06)
(0.028)
(0.274)
YES
YES
YES

(7)
(8)
(9)
Tobin's Q
ROA
ROE
20% shareholding
0.694***
0.040**
1.188*
(0.239)
(0.02)
(0.669)
-0.019
-0.023
0.950
(0.042)
(0.016)
(0.833)
0.021
0.000
-0.064
(0.024)
(0.010)
(0.092)
0.075***
0.037***
0.450
(0.02)
(0.012)
(0.359)
0.000
-0.002***
-0.035
(0.001)
(0.000)
(0.045)
-0.101***
0.003
0.291
(0.025)
(0.005)
(0.297)
0.020
0.037
0.281
(0.06)
(0.028)
(0.296)
YES
YES
YES

R2
Observation

15.82%
3074

16.07%
3074

16.41%
3074

CAB Connected
REP Connected
Size
Revenue/Total Assets
DE Ratio
Ln(Age in month)

2.24%
3492

0.94%
3230

(4)
Tobin's Q
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Panel B: Connection established through board of director
(1)
Tobin's Q

State-owned Enterprise
Industry-Year Dummies

0.052
(0.04)
0.013
(0.039)
0.028
(0.02)
0.067***
(0.016)
0.002
(0.002)
-0.107***
(0.027)
-0.016
(0.052)
YES

(2)
ROA
1 person
0.000
(0.024)
-0.033**
(0.013)
0.001
(0.01)
0.036***
(0.012)
-0.002***
(0.000)
0.005
(0.005)
0.034
(0.028)
YES

0.701
(0.469)
0.780
(0.724)
-0.076
(0.081)
0.428
(0.34)
-0.033
(0.043)
0.241
(0.256)
0.217
(0.307)
YES

R2
Observation

15.30%
3074

2.27%
3492

0.96%
3230

CAB Connected
REP Connected
Size
Revenue/Total Assets
DE Ratio
Ln(Age in month)

(3)
ROE

(4)
Tobin's Q
0.339**
(0.143)
-0.038
(0.049)
0.029
(0.02)
0.064***
(0.015)
0.002
(0.002)
-0.104***
(0.028)
-0.024
(0.054)
YES

(5)
ROA
2 persons
0.018
(0.013)
-0.023***
(0.007)
0.001
(0.01)
0.036***
(0.012)
-0.002***
(0.000)
0.004
(0.005)
0.033
(0.026)
YES

0.766
(0.505)
0.536
(0.638)
-0.063
(0.088)
0.429
(0.345)
-0.034
(0.044)
0.277
(0.279)
0.272
(0.277)
YES

16.07%
3074

2.19%
3492

0.92%
3230
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(6)
ROE

(7)
Tobin's Q
1.335***
(0.356)
-0.138
(0.085)
0.026
(0.02)
0.065***
(0.016)
0.002
(0.002)
-0.103***
(0.028)
-0.013
(0.05)
YES

(8)
ROA
3 persons
0.05**
(0.021)
-0.004
(0.008)
0.001
(0.01)
0.036***
(0.012)
-0.002***
(0.000)
0.003
(0.005)
0.034
(0.027)
YES

(9)
ROE
0.777
(0.511)
1.047
(0.874)
-0.059
(0.091)
0.433
(0.344)
-0.034
(0.044)
0.259
(0.268)
0.258
(0.302)
YES

16.82%
3074

2.18%
3492

0.92%
3230
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their connected firms comparing with the whole period of our study. These evidences are consistent with the
preceding papers. And the study of Thanee Chaiwat (2006) also conforms to and helps to explain in our finding.
In the work of Mr. Chaiwat, he state that the growth rate of asset and earning of the firms connecting with the
cabinet member in 2001 to 2003 are higher than the average of their peers which he interprets it as the benefit
from the economic rent. Moreover, Thanee Chaiwat also proposes that there is a change in the flow of resource
since 2001. The change in the resource flow he explains is happened by the way these big businesspeople play
the role that affecting the policy making and control.
Similarly to the whole period, the firms connected with representatives in Thaksin’s period earn highly
significant depressing effect when Tobin’s Q is focused for Panel A and ROA for Panel B.
In the other hand, the out of Thaksin’s era gives the diverse result. In Panel A, CAB Connected dummies
indicate the weaker allegation to politicians as the coefficients show significantly negative number and
insignificantly positive number as Tobin’s Q ratio and ROE are regressed, respectively. However, when the ROA is
regressed, the coefficient of CAB Connected gives the significantly positive number. Panel B also provides the
results leading to the same interpretation. Hence, the different results from using three different dependent
variables lead us to the lower the degree of the allegation on cabinet members in this period.
Because the small sample size (<30) of CAB Connected firms in non-Thaksin’s regime might lead to
unreliable estimates, we also run the tests by lowering the cut-off point to 0.5%. The result we obtain is still
consistent with the above, even though there is some drop in its size and strength. The coefficients estimated of
CAB Connected in Thaksin’s regime are larger than the whole period; anyway only two coefficients regressing
with Tobin’s Q and ROA are significant. The coefficients of the CAB Connected in non-Thaksin’s regime show
significantly positive sign when regressing with ROA and insignificantly negative when the Tobin’s Q and ROE are
regressed with.
For representative connected firms, it seems like that in both regimes, they cannot clearly earn the
positive effect from their political connection. Moreover, they seem to be rather hurt as found in Table 4. In short,
Table 4 provides the evidence telling that under Thaksin’s regime, the cabinet connected firms earns greater and
more obvious benefits than non-Thaksin’s regime.
Table 5 present us the regression results when the definition of political connected used in two tables
above are loosen. In this table the political connection definition turns from merely direct connection to direct or
strongly indirect and direct or indirect connection. By doing this, it will allow us to investigate how the change will
be when we include the firms of politicians’ relative, friends and conglomerates into the sample.
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Table 4

The political connection and the performances of the firms – Thaksin’s regime and non-Thaksin’s
regime
The dependent variables reported in this table are Tobin’s Q ratio, ROA and ROE of firms in each year t. Sample
period is 1999-2008. The independent variables used are the same as they are fully shown in Table 3. CAB
Connected and REP Connected are dummy variables which equal to 1 if the firm is considered as the cabinet
direct connected firm for the first one and representative direct connected firm for another, 0 otherwise. In Panel
A, the connections are found through shareholding and in Panel B the connection are found through board of
director. The direct connection definition used for matching the political connection and 10% or 2 people cut-off
point are applied to the political connection judgment. The regressions utilize the OLS method. . Robust standard
errors are given in the parentheses. *, **, and *** indicate significance at the 10%, 5% and 1% level, respectively.
As one can see, each reported panel is separated into two parts. The first part displays the coefficients of CAB
Connected and REP Connected when the regression covers the period of Thaksin’s regime (2001-2005). And
another report the coefficient of the political connection dummies as the model is regressed by using the period of
non-Thaksin’s regime (1999-2000 and 2007-2008).
Panel A: Connection established through shareholding
Tobin's Q
ROA
ROE
0.885***
0.063**
1.732**
CAB Connected
(0.233)
(0.026)
(0.834)
Thaksin's Regime
-0.090***
-0.020
0.715
REP Connected
(0.028)
(0.027)
(0.638)
(2001-2005)
R2
21.95%
2.10%
1.35%
Observation
1556
1820
1670
-0.195***
0.052**
0.182
CAB Connected
(0.45)
(0.025)
(0.457)
Non-Thaksin's Regime
-0.095***
0.020
0.147
REP Connected
(0.019)
(0.013)
(0.097)
(1999-2000 & 2007 -2008)
R2
13.31%
7.60%
2.32%
Observation
1140
1255
1163
Panel B: Connection established through board of director
Tobin's Q
ROA
ROE
0.557***
0.008
0.967
CAB Connected
(0.137)
(0.023)
(0.604)
Thaksin's Regime
-0.034
-0.032***
0.81
REP Connected
(0.068)
(0.005)
(0.723)
(2001-2005)
R2
20.01%
2.09%
1.34%
Observation
1556
1820
1670
-0.215***
0.007
0.167
CAB Connected
(0.078)
(0.03)
(0.141)
Non-Thaksin's Regime
-0.117
0.012
-0.688
REP Connected
(0.092)
(0.009)
(0.569)
(1999-2000 & 2007 -2008)
R2
13.37%
7.58%
2.52%
Observation
1140
1255
1163
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Panel A exhibits the result from the connection made through shareholding. Our estimation in this panel
shows that the loosen definition can still show the consistent result; the positive effect for connecting with cabinet
members and negative effect to Tobin’s Q and ROA for connecting with representatives. Even though it lowers the
coefficients of CAB Connected dummy for all dependent variables and turns the coefficient of CAB Connected
associated with ROA (column 2 and 5) into insignificant one.
Panel B are from the use of board of directors as the source of connection. The estimated results in the
first part of panel B seem consistent with one from the direct connection meaning. Interestingly, the coefficients of
CAB Connected are not all clear lower when the loosen definitions of political connection are applied, still, for
column 2, 4, 5, and 6 the coefficient of CAB Connected become statistically significant (while it is not significant in
the direct definition). These evidences support the usage of indirect connection in our sample.
There is another point that deserves the consideration. Although the terms we use to describe the
indirect connection are classified into strongly and weakly indirect connection, the reality seems not to cohere
with our set terms. As it is shown in the Table 5, the coefficient of CAB Connected from using the direct and
strong indirect connection definition do not persistently bigger and stronger significant than ones from using
direct and indirect connection definition (which include the firms considered as weakly indirect connected with
cabinet members into the samples). This evidence shows that the beneficiaries from political connections are not
solely cluster around the family of politicians and their spouse, but also including their conglomerates.
Concisely, the first part of Table 5, both in Panel A and B, shows us that when the loosen definitions are
utilized; the evidences of benefits received from connecting with cabinet members still persist. As the
shareholding are the source of connection matching, employing this loosen definitions cause the lower and
weaker amount in estimated result. As the board of director are the source of connection matching, using this
loosen definitions generate clearer evidences of exploiting political connections. And when we separately analyze
on each type of connection (direct connection, strong indirect connection and weak indirect connection), we find
that the strong and weak indirect connection can both contribute the outperformance as well.
Conclusively, this sub-section contributes five insights to us. First, the benefits from the connection with
cabinet members do exist as it was indicated by Imai (2006) and Wiwattanakantang (2009). Second, the
percentage of shares held by cabinet connected people and number of connected boards in the firms are
positive related with the outperformance contributed by political connection. Third, the evidence of benefits
received seems to be stronger in the period of Thaksin’s regime. Fourth, when the loosen definitions of connection
are utilized, the size and the strength of the coefficients estimated are affected. Last, by and large, the results
from using the shareholding and the board of directors (at the same level cut-off) as the sources of political
connections are quite consistent. Anyway, the use of shareholding as the source of political connection seems to
provide stronger evidences, particularly when Tobin’s Q ratio is regressed with.
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Table 5 The political connection and the performances of the firms – loosen definition of political connection & separate regime
The dependent variables reported in this table are Tobin’s Q ratio, ROA and ROE of firms in each year t. Sample period is 1999-2008. The independent
variables used are the same as they are fully shown in Table 3. CAB Connected and REP Connected are dummy variables which equal to 1 if the firm is
considered as cabinet connected firm for the first one and representative connected firm for another, 0 otherwise. The reported tables are separated into two
panels. Panel A displays the coefficients of CAB Connected and REP Connected when the political connections are established through shareholding and
Panel B exhibits ones when the political connections are established through board of director. The direct or strongly indirect connection definition used for
matching the political connection is applied to the first three columns and the direct or indirect connection definition is applied to the last three. 10% cut-off
point and 2 people cut-off are applied to the political connection judgment through shareholding and through the board of director, respectively. The
regressions utilize the OLS method. . Robust standard errors are given in the parentheses. *, **, and *** indicate significance at the 10%, 5% and 1% level,
respectively.
Panel A: Connection established through shareholding
(1)
(2)
(3)
Tobin's Q
ROA
ROE
Direct & Strongly Indirect Connection
0.419***
0.014
0.800*
CAB Connected
(0.15)
(0.011)
(0.474)
-0.093***
-0.004
0.647
REP Connected
(0.028)
(0.013)
(0.536)
R2
Observation

16.00%
3074

2.18%
3492

0.93%
3230

(4)
Tobin's Q
0.311***
(0.091)
-0.014
(0.028)
15.88%
3074

Panel B: Connection established through board of director
(1)
(2)
(3)
Tobin's Q
ROA
ROE
Direct & Strongly Indirect Connection
0.205**
0.022*
0.640*
CAB Connected
(0.097)
(0.013)
(0.369)
-0.046
-0.012
0.676
REP Connected
(0.033)
(0.011)
(0.666)

(4)
Tobin's Q
0.108*
(0.065)
-0.069**
(0.027)

(5)
(6)
ROA
ROE
Direct & Indirect Connection
0.020
0.916*
(0.014)
(0.515)
-0.018
0.765
(0.017)
(0.573)
2.20%
3492

0.94%
3230

(5)
(6)
ROA
ROE
Direct & Indirect Connection
0.012**
0.780*
(0.005)
(0.467)
-0.033*
0.789
(0.017)
(0.747)

R2

15.44%

2.19%

0.93%

15.45%

2.24%

0.95%

Observation

3074

3492

3230

3074

3492

3230
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The event study on the coup d’état
Table 6 presents the results from the event study of coup d’état at 19 September 2006. The political
connected firms are classified by politicians they connect with (the cabinet members of year 2006 (Panel A), the
representatives of year 2006 who are in the coalition parties (Panel B), representatives of year 2006 who are in the
opposition parties (Panel C), the cabinet members and representatives of year 2007 who were appointed by the
military junta (Panel D and E) and the matched-cabinet connected firms and matched representative connected
firms (Panel F)). Due to very small political connected firms sample and for ease to report, this section use SH-BD
Cooperation as the source of connection. Each panel is separated into three parts which are the results from
applying direct connection definitions, direct or strongly indirect connection and direct or indirect connection
into the judgment procedures. In the Panel A which the result of cabinet connected firms are shown, one can see
that all thirty-six cumulative abnormal returns for the cabinet members are entirely negative and more than a half
demonstrate the sign of significances. This could iterate the idea that the firms connected to the cabinet of
Thaksin Shinwatra in that period get hurt from the breaking out of the coup. Amid the presented six event
windows, the event window covering two weeks before the coup till the coup weeks show the greatest and
strongest amount. However, in the abnormal return table we create, but not show, it is fingered that the negative
impact from the happen of the coup on the cabinet connected firms tends to highly concentrate in the coup week.
On average, in the week of the coup, the cabinet connected firms get hurt by around negative 12% of the
abnormal returns adjusted by CAPM and around negative 8% when adjusted by three-factor model. Interestingly,
even the definition of political connections are loosen, the negative impact these firms earn from the sudden coup
do not be alleviated. In contrast, it seems to be stronger when the associates of cabinet members are included as
one can see when the direct and indirect definition is applied to the connection matching; all the cumulative
abnormal returns present significances.
In Panel B, which the firms connecting with the representative from the coalition parties are focused, it is
shown that because there are no any significant abnormal returns, the evidences of negative impact from the
coup are not strong. And when the definition are more and more loosen, the negative effects the connected firms
realize become disappear which could view as the negative effect from the coup could not reach to these firms. –
The market might not recognize the links as well as the junta. – Conclusively, this panel could be interpreted that
the government side representative connected firms does not obviously be hurt from the happen of the coup.
Interestingly, in Panel C, the firms connected with the representative of opposition parties seem to earn
far better effect comparing with the cabinet connected firms. When CAPM adjusted are used, twelve of eighteen
abnormal returns are positive, still, eight of them illustrate the significances. However the significant abnormal
returns are likely generated from the prior period of the occurrence of the coup which may be from the rumor
about the coup itself and the higher degree of the demonstration against Thaksin Shinawatra’s PM status.
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In Panel F, for the comparability reason, we apply the result obtained from the matched firms. As one can
see, the matched-cabinet connected firms show insignificant sign for both CAPM adjusted and 3-Factor adjusted.
For the matched-representative connected firms, only one of (0,-1) window present the evidence of significant,
while others are not. Shortly, this panel indicates that the matched firms do not received significant effect from the
outbreak of the coup.
In Figure 2 which shows the cumulative CAPM-adjusted returns, it is postulated that the returns of political
connected stocks represent different degrees of shock on the coup date and while they started around the same
place in a month before the coup, time were wearing out the government side stock.
Conclusively, this sub-section demonstrates the evidence from the event study telling that while the firms
connecting with cabinet members under PM Thaksin earned the significant negative cumulative abnormal returns
around the coup event, the firms connecting with representatives of the coalition parties obtain the negative effect
with lower level. In the other hand, the firms connecting with representatives from coalition parties enjoy the
occurrence of the coup as their stocks make significant cumulative abnormal returns around this event.
Political connection, governance, and firm specific information
We continue our study of benefits received from political connection in the former section by adding
some controls that might be omitted in preceding papers into the models. They are corporate governance
(Corporate Governance Index (CGI), CGI components) and the hypothesized information flow variables (the
idiosyncratic volatility (IDIO), and the probability of information-based trading (PIN)). This addition will lead us to
the answer of the main research question of this paper – After controlling for corporate governance and
information flow, will the political connected firms still outperform their peers?.
In Table 7, we investigate this issue by adding these control variables and their interaction terms with
political connection dummy into the regression. Because of statistically insignificant of representative connection
dummy (REP Connected) in the model we run with these added variables, we cut it out from the equations and
utilized only effectual CAB Connected dummy. This table is arranged in two panels which each panel is divided
into two parts. Panel A reports the result from using the connection found through shareholding as the definition of
political connection whereas Panel B uses the political connection found through board of director. Tobin’s Q ratio
is employed as dependent variable in the first part and ROA is used in the second part. Table 7 organizes the
results obtained with eight columns which are different in adding CGI, IDIO, PIN, and their interaction with the
cabinet connection dummy in the model used before in Table 3.
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Table 6
Event study on coup d’état on September 2006
This table reports the cumulative weekly abnormal returns of political connected firms around the event of the coup d’état, 19 September 2006. The week of
coup event (18th – 22th September) are perceived as the week zero. The political connected firms are classified by politicians they connect with (cabinet
members, representatives who are in the coalition parties and representatives who are in the opposition parties) and the definitions of connection applied into
the judgment procedures (direct connection, direct and strongly indirect connection, direct and indirect connection). The source of political connection is
from Cooperation. The political connection dummies are generated from the information of year 2006 and 2007. Abnormal returns are adjusted by CAPM and
3-factors model which their coefficients used are estimated from weekly returns in 2004 to 2006. Cumulative abnormal returns are sum of all abnormal returns
over the window; (-4,4), (-2,2), ,(-2,-1), (-2,0), (0,1), (0,4).t-value are given in the parentheses. *, **, and *** indicate significant difference from zero at the 10%,
5% and 1% level, respectively.
CAPM Adjusted
3-Factors Adjusted
(-4,4)
(-2,2)
(-2,1)
(-2,0)
(0,1)
(0,4)
(-4,4) (-2,2)
(-2,1)
(-2,0)
(0,1) (0,4)
Panel A: Cabinet connected portfolio (2006)
-5.66
-3.25
-3.3
-9.67**
-6.18*
-5.45
-6.29
-4.66
-3.06
-6.78*
-4.23 -5.5
Direct Connection
(1.52) (0.84) (1.13)
(2.36)
(1.87)
(1.26)
(1.65) (1.24)
(1.1)
(1.84)
(1.29) (1.27)
Direct & Strongly
Indirect Connection

-5.76*
(2.06)

-4.35
(1.33)

-5.06*
(1.8)

-10.93**
(2.7)

-5.04** -4.57* -5.38** -10.47***
Direct & Indirect
Connection
(2.08) (1.95) (2.37)
(3.27)
Panel B: Representative connected portfolio – Coalition parties (2006)
-1.00
0.00
-1.63
-5.28
Direct Connection
(0.3)
(0.00) (0.55)
(1.42)
Direct & Strongly
Indirect Connection

1.64
(0.59)

3.95
(1.57)

1.15
(0.53)

-0.89
(0.42)

-7.06**
(2.44)

-5.29*
(1.82)

-6.35**
(2.22)

-5.6
(1.73)

-4.83*
(1.75)

-8.38**
(2.16)

-5.33* -5.37*
(1.86) (1.84)

-6.53***
(2.85)

-5.54**
(2.56)

-4.82*
(1.93)

-5.39**
(2.25)

-4.76**
(2.12)

-7.55**
(2.5)

-4.54* -5.17**
(2.04) (2.37)

-3.56
(1.62)

-2.56
(1.14)

-2.33
(0.72)

-2.10
(0.64)

-2.17
(0.75)

-3.81
(1.06)

-2.42 -3.22
(1.14) (1.45)

-1.10
(0.9)

0.65
(0.32)

0.56
(0.2)

2.16
(0.88)

0.84
(0.39)

0.83
(0.39)

0.17 0.17
(0.14) (0.08)

0.73
(0.56)

1.58
(0.84)

2.78*
(1.8)

1.98
(1.49)

1.89
(1.44)

0.29 0.45
(0.34) (0.34)

0.17
(0.13)

4.02**
(2.14)

3.44***
(2.92)

2.47**
(2.07)

3.42**
(2.73)

-1.22 0.19
(1.42) (0.14)

2.3
4.03** 2.12
0.43
-0.76
Direct & Indirect
Connection
(1.22) (2.58) (1.59)
(0.32)
(0.89)
Panel C: Representative connected portfolio – Opposition parties (2006)
4.18** 3.82*** 2.31*
2.38*
-1.91**
Direct Connection
(2.29) (3.46) (1.92)
(1.84)
(2.26)
Direct & Strongly
Indirect Connection

4.52**
(2.64)

3.64***
(3.32)

2.44**
(2.17)

2.3*
(1.98)

-1.32
(1.59)

0.72
(0.55)

4.32**
(2.46)

3.23***
(2.79)

2.54**
(2.33)

3.2***
(2.89)

-0.7 0.69
(0.85) (0.53)

Direct & Indirect

1.89

0.54

-0.65

-0.35

-1.84***

-0.62

0.60

-0.69

-0.51

1.51

-0.35

214

-1.59

การประชุมผลงานวิจัยด้ านการจัดการบริ หารธุรกิจ ครั ง้ ที่ 3
วันที่ 19 มีนาคม 2552 ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน จ.เชียงใหม่

Connection
Table 6

(0.86)

(0.37)

(0.44)

(0.24)

(2.69)

(0.45)

(0.26)

(0.46)

(0.35)

(1.05)

(0.48) (1.05)

Event study on coup d’état on September 2006 – (continue)

CAPM Adjusted
(-4,4)
(-2,2)
(-2,1)
(-2,0)
Panel D: Cabinet connected portfolio (2007)
-0.87
-2.46
-1.84
Direct Connection -4.7
(1.42)
(0.52)
(0.78)
(0.7)

(0,1)

(0,4)

(-4,4)

(-2,2)

3-Factors Adjusted
(-2,1)
(-2,0)
(0,1)

(0,4)

-2.2
(1.02)

-3.26
(1.17)

-4.46
(1.43)

-0.61
(0.39)

-2.02
(0.73)

-1.57
(0.62)

-1.95
(0.93)

-3.05
(1.2)

Direct & Strongly
0.98
-1.00
-1.56
Indirect Connection (0.44)
(0.76)
(0.88)
Panel E: Representative connected portfolio (2007)
-5.99
-7.23
Direct Connection -1.27
(0.27)
(1.29)
(1.1)

-1.01
(0.62)

-1.55
(1.4)

-0.74
(0.55)

0.81
(0.38)

-1.44
(1.09)

-0.36
(0.24)

-0.84
(0.53)

-0.75
(0.71)

-0.71
(0.55)

-5.27
(1.06)

-4.21
(1.49)

-4.34
(5.18)

-0.13
(0.03)

-5.33
(0.9)

-2.18
(0.37)

-3.33
(0.62)

-1.11
(0.49)

-3.02*
(7.75)

Direct & Strongly
-4.42
Indirect Connection (0.85)
Panel F: Matched portfolio
Direct Matched-CAB 0.31
Connected
(0.1)

-2.53
(0.63)

-5.06
(1.41)

-2.88
(0.83)

-2.76
(1.41)

-4.28
(1.32)

-4.99
(0.96)

-3.73
(0.91)

-3.02
(0.93)

-2.8
(0.83)

-1.37
(0.74)

-4.37
(1.36)

1.54
(0.66)

-1.41
(1.1)

-0.73
(0.37)

-1.82
(1.21)

-0.64
(0.22)

0.33
(0.11)

1.32
(0.61)

0.56
(0.37)

-0.19
(0.1)

-0.54
(0.33)

-0.43
(0.15)

Direct Matched-REP
Connected

1.23
(1.10)

-1.68
(1.55)

-0.03
(0.02)

-2.24***
(2.76)

-1.06
(1.05)

1.47
(0.98)

0.29
(0.26)

0.08
(0.08)

0.10
(0.09)

-1.02
(1.33)

-1.17
(1.16)

1.95
(1.30)
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The outcomes obtained in the first column shows us that after the corporate governance level among
firms is controlled in our preceding used regression model, the estimates of CAB Connected are still highly
significant as the same for the equation used Tobin’s Q and ROA as dependent variables. Hence, the insight we
obtain from the former section can still be sustained. As for the corporate governance control, the estimates of
CGI show us the positive signs for both dependent variables in both panels. Meanwhile, particularly for the
equation used Tobin’s Q as the dependent variable, the coefficient of CGI is highly significant. The latter evidence
could be interpreted that the firms having higher corporate governance standard tends to outperform the firms
with lower one, especially in term of Tobin’s Q ratio. This evidence we obtain is in line with the finding of
GIM(2003), Bebchuk et al.(2008) and Bhagat et al. (2008).
The interaction term between the CGI and cabinet connected dummy is added to the model in column 2
and the coefficient of CAB Connected still indicates that the cabinet connected firms can generate the
outperformance. Even though, the statistical significance shows somewhat less strong in the result from Panel A.
The coefficient estimate of CGI is still similar to ones in the first column – it is highly significant and presents a little
greater amount when the interaction term is inserted. For the interaction term, CAB Connected*CGI, its estimates
in both panel demonstrate the negative signs and ones of Panel B, both for Tobin’s Q ratio and ROA, show the
evidence of statistic significance (at 10% significance level for equation used Tobin’s Q and 5% level for
another).This finding could be interpreted that while connecting with cabinet or having superior governance level
could bring the pleasant performance to the firms, having both does not earn another additional positive effect.
Besides, the high governance standard could impede the attempt to exploit benefits from the political
connections one have. This might be because the corporate governance standard is also based on transparency
and openness that are disparate to the exploitation on political connection which needs some opaqueness. Or, it
could be the case that the firms that have very high governance standard are the firms that their manager,
employee and big shareholder believe in good governance and have top-level integrity in the aspect of a firm and
the nation; hence they would not try to take advantage from the political connection.
After we control for the firm-specific variation in third column, the cabinet connected firms can still earn
the outperformance with highly statistic significance. The evidence obtained in the third column of Table 7 also
point out the influence of idiosyncratic volatility seems not to follow our hypothesis which we hypothesize it as the
proxy of information flow. In contrast with the corporate governance indicator (CGI), idiosyncratic volatility (IDIO)
appears to be the factor that hinders the satisfying performance. As it is shown in the table, the estimates of IDIO
in column 3 present the negative numbers with highly significant evidence.
The results we obtained, however, do not in line with Ferreira et al. (2007) which present the result
fingering that idiosyncratic volatility, the proxy of private information flow, positively relates with the profitability of
the firms and associates with the efficient corporate investments. If the information served to the market or
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openness really bring the good performance to the firms, our obtained results in column 3 and 4 tend to, instead,
follow the arguments of Kelly (2007) and Ashbaugh-Skaife (2006) who point out that the idiosyncratic volatility is
not an appropriate proxy of information flow and has no clearly association with it. Still, it could be interpreted that
the firms with high idiosyncratic volatility are the uninteresting firms which are likely to have less analyst coverage
(Chan et al. 2006). Or they are small-capitalization firms (Malkiel and Xu (1997)). I also would like to propose the
idea about the arising of high idiosyncratic variation in these firms. First, it could be because these firms, as
aforementioned, have less analyst coverage, are smaller and received less attention from the market. Their prices
move infrequently and, sometimes, do not changed for a period, thus it seems to have less co-movement with the
market which in turn, generate higher idiosyncratic volatility. Second, Thai market is dominated by the firms with
big capitalization in the SET, when a small group of these stock move, the whole market index is also moved.
Hence, the very big firms tend to have less firm-specific variation comparing with the small firms.
In the fourth column, we insert the interaction term of cabinet connection dummy and idiosyncratic
volatility into the model. The interaction term show negative and significant signs in the first panel which utilize the
shareholding as the source of the political connection definition. This evidence further indicates that among the
cabinet connected firms, the firms with high firm-specific variation further get negative effect, or in another view,
the firms that have low firm-specific variation are the real one that earns benefits from their connection.
Nevertheless, the results in Panel B do not conform to these characteristics and the estimates of the interaction
terms present the positive sign, even though, they are not significant.
In column 5 and 6, we replace IDIO in column 3 and 4 by the probability of information-based trading,
PIN, the proxy of the private information. When the probability of information-based trading is regressed with
Tobin’s Q ratio in column 5, its estimates show positive sign in all parts of both panels, however they are not
significant. The positive relationship between PIN the accounting performance is consistent with the finding of
Ferreira et al. (2007) which also find the insignificant association between PIN and the profitability (ROE). In the
sixth column, the interaction term between cabinet connected dummy is added into the equation. However, its
coefficients are not strong enough to be significant. The estimates of CAB Connected are still positive and highly
significant even we control for private information flow in the column fifth. In column sixth, which the interaction
term is added, the coefficient of cabinet connection dummy are still similar to column 5, that is significant and
positive except one from the second part of Panel B which present the insignificant result. The evidence from
column 5 and 6 do not clearly support the argument that the firms having higher private information flow which is
a proxy of openness, can generate the outperformance.
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Table 7

The political connection, corporate governance and the performances of the firms

The dependent variables reported in this table are Tobin’s Q ratio and ROA of firms in each year t. Sample period is 2001-2008. DE ratio is divided by 1000 to
reduce the decimal points of coefficients. The accounting - independent variables (Size (natural log of total asset), Revenue/Total Asset, DE Ratio and ln(Age
in Month) (natural log of monthly age of firms)) are measured at year t-1. Corporate Governance Index (CGI) is measured at year t-1 while the idiosyncratic
volatility (IDIO) and the probability of information based trading (PIN) are measured at year t. Industry classification follows SET standard. State-owned
enterprise equals to 1 if 20% of more of shares of the firm is held by government who is also the biggest shareholder for the year. CAB Connected is dummy
variables which equal to 1 if the firm is considered as the cabinet direct connected firm, 0 otherwise. The connections are found through shareholding for
Panel A and through board of director for Panel B. The direct connection definition is used for matching the political connection. 10% cut-off point is applied
to the political connection judgment through shareholding and 2 people cut-off through the board of director. The regressions utilize the OLS method. .
Robust standard errors are given in the parentheses. *, **, and *** indicate significance at the 10%, 5% and 1% level, respectively.
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Panel A: Connection established through shareholding
(1)
Dependent Variable: Tobin’s Q Ratio
0.544***
CAB Connected
(0.126)
0.295***
CGI
(0.056)
CAB Connected*CGI

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1.029**
(0.433)
0.317***
(0.062)
-0.912
(0.946)

0.645***
(0.094)

0.816***
(0.158)

1.004***
(0.089)

1.355***
(0.398)

-0.026***
(0.01)

-0.025**
(0.01)
-0.185*
(0.109)

1.378
(1.004)
0.357***
(0.085)
-0.024
(1.203)

0.038
(0.129)

1.38***
(0.438)
0.284***
(0.082)
-1.204
(0.896)
-0.024**
(0.01)
-0.222**
(0.096)

IDIO
CAB Connected*IDIO

State-owned Enterprise
Industry Dummy
Year Dummy

0.016
(0.021)
0.108***
(0.02)
-0.004
(0.012)
-0.085***
(0.01)
0.027
(0.075)
YES
YES

0.016
(0.021)
0.108***
(0.02)
-0.004
(0.012)
-0.084***
(0.01)
0.025
(0.075)
YES
YES

0.004
(0.025)
0.11***
(0.018)
-0.001
(0.012)
-0.063***
(0.01)
0.031
(0.079)
YES
YES

0.003
(0.025)
0.113***
(0.02)
-0.001
(0.012)
-0.062***
(0.01)
0.035
(0.077)
YES
YES

0.03
(0.023)
0.138***
(0.02)
-0.001
(0.01)
-0.099***
(0.028)
0.006
(0.121)
YES
YES

0.055
(0.129)
-1.436
(1.559)
0.03
(0.023)
0.139***
(0.02)
-0.001
(0.01)
-0.1***
(0.027)
0.007
(0.121)
YES
YES

R2
Observations

21.46%
2402

21.52%
2402

18.77%
2474

18.91%
2474

21.89%
1675

22.26%
1675

PIN
CAB Connected*PIN
Size
Revenue/Total Assets
DE Ratio
ln(Age in month)
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0.002
(0.024)
0.112***
(0.022)
-0.002
(0.013)
-0.076***
(0.01)
0.04
(0.078)
YES
YES

0.098
(0.125)
-1.478
(1.921)
0.028
(0.024)
0.141***
(0.022)
-0.001
(0.009)
-0.093***
(0.026)
0.007
(0.123)
YES
YES

22.01%
2402

21.81%
1636
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Table 7

The political connection, corporate governance and the performances of the firms – (Continue)

Dependent Variable: ROA
CAB Connected
CGI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

0.067***
(0.017)
0.086
(0.061)

0.082*
(0.049)
0.086
(0.06)
-0.029
(0.074)

0.065***
(0.017)

0.081***
(0.02)

0.044***
(0.013)

0.066*
(0.035)

-0.006***
(0.002)

-0.006***
(0.002)
-0.018**
(0.007)

0.067
(0.062)
0.082***
(0.016)
-0.007
(0.081)

0.003
(0.018)

0.107**
(0.047)
0.071
(0.061)
-0.049
(0.074)
-0.005***
(0.002)
-0.019***
(0.007)

CAB Connected*CGI
IDIO
CAB Connected*IDIO

State-owned Enterprise
Industry Dummy
Year Dummy

-0.010
(0.013)
0.022
(0.015)
-0.002***
(0.000)
0.015**
(0.006)
0.055
(0.043)
YES
YES

-0.010
(0.013)
0.022
(0.015)
-0.002***
(0.000)
0.015**
(0.006)
0.055
(0.043)
YES
YES

-0.012
(0.013)
0.023
(0.014)
-0.002***
(0.000)
0.015**
(0.006)
0.060
(0.038)
YES
YES

-0.012
(0.013)
0.023
(0.014)
-0.002***
(0.000)
0.015**
(0.006)
0.061
(0.038)
YES
YES

0.000
(0.002)
0.015***
(0.005)
-0.002***
(0.000)
-0.01**
(0.004)
-0.004
(0.01)
YES
YES

0.004
(0.018)
-0.089
(0.112)
0.000
(0.002)
0.015***
(0.005)
-0.002***
(0.000)
-0.01**
(0.004)
-0.004
(0.01)
YES
YES

R2
Observations

1.92%
2582

1.92%
2582

1.96%
2667

1.96%
2667

22.14%
1744

22.15%
1744

PIN
CAB Connected*PIN
Size
Revenue/Total Assets
DE Ratio
ln(Age in month)
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-0.012
(0.013)
0.022
(0.015)
-0.002***
(0.000)
0.016**
(0.007)
0.057
(0.043)
YES
YES

0.006
(0.018)
-0.096
(0.121)
0.000
(0.002)
0.015***
(0.004)
-0.002***
(0.000)
-0.009**
(0.004)
-0.014
(0.009)
YES
YES

1.98%
2582

24.22%
1694
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Table 7 The political connection, corporate governance and the performances of the firms – (Continue 2)
Panel B: Connection established through board of director
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Dependent Variable: Tobin’s Q Ratio
0.751***
1.943***
0.738***
0.707**
1.255***
CAB Connected
(0.219)
(0.749)
(0.213)
(0.317)
(0.273)
0.305***
0.329***
CGI
(0.063)
(0.078)
-2.329*
CAB Connected*CGI
(1.261)
-0.026***
-0.026***
INFO
(0.009)
(0.009)
0.019
CAB Connected*INFO
(0.263)
0.017
PIN
(0.128)
CAB Connected*PIN
0.023
0.023
0.012
0.012
0.047**
Size
(0.02)
(0.02)
(0.023)
(0.022)
(0.02)
0.094***
0.096***
0.095***
0.095***
0.117***
Revenue/Total Assets
(0.015)
(0.015)
(0.014)
(0.013)
(0.01)
-0.002
-0.002
0.001
0.001
-0.002
DE Ratio
(0.01)
(0.01)
(0.01)
(0.01)
(0.009)
-0.088***
-0.088***
-0.066***
-0.066***
-0.097***
ln(Age in month)
(0.01)
(0.01)
(0.013)
(0.012)
(0.027)
-0.046
-0.044
-0.043
-0.043
-0.137
State-owned Enterprise
(0.076)
(0.077)
(0.078)
(0.081)
(0.114)
Industry Dummy
YES
YES
YES
YES
YES
Year Dummy
YES
YES
YES
YES
YES
R2
Observations

21.71%
2402

21.94%
2402

18.64%
2474

18.64%
2474
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22.32%
1675

(6)

(7)

(8)

1.463***
(0.515)

2.158**
(0.929)
0.284***
(0.101)
-2.541*
(1.37)
-0.024**
(0.01)
-0.076
(0.287)

1.378
(1.004)
0.357***
(0.085)
-0.024
(1.203)

0.028
(0.143)
-0.762
(2.417)
0.047**
(0.02)
0.116***
(0.01)
-0.002
(0.009)
-0.097***
(0.026)
-0.136
(0.113)
YES
YES
22.35%
1675

0.01
(0.021)
0.096***
(0.016)
0.001
(0.011)
-0.081***
(0.01)
-0.033
(0.084)
YES
YES

0.098
(0.125)
-1.478
(1.921)
0.028
(0.024)
0.141***
(0.022)
-0.001
(0.009)
-0.093***
(0.026)
0.007
(0.123)
YES
YES

22.25%
2402

21.81%
1636
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Table 7

The political connection, corporate governance and the performances of the firms – (Continue 3)

Dependent Variable: ROA
CAB Connected
CGI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

0.056**
(0.025)
0.089
(0.06)

0.123***
(0.047)
0.090
(0.06)
-0.132**
(0.06)

0.055**
(0.024)

0.016
(0.041)

0.061**
(0.03)

0.045
(0.048)

-0.006***
(0.002)

-0.006***
(0.002)
0.024
(0.03)

0.164
(0.108)
0.082***
(0.016)
-0.212
(0.188)

0.002
(0.018)

0.056
(0.101)
0.073
(0.061)
-0.068
(0.114)
-0.006***
(0.002)
0.019
(0.035)

CAB Connected*CGI
INFO
CAB Connected*INFO

State-owned Enterprise
Industry Dummy
Year Dummy

-0.009
(0.013)
0.02
(0.015)
-0.002***
(0.000)
0.014**
(0.006)
0.048
(0.043)
YES
YES

-0.009
(0.013)
0.02
(0.015)
-0.002***
(0.000)
0.014**
(0.006)
0.048
(0.043)
YES
YES

-0.011
(0.013)
0.022
(0.014)
-0.002***
(0.000)
0.014**
(0.006)
0.054
(0.037)
YES
YES

-0.011
(0.013)
0.022
(0.014)
-0.002***
(0.000)
0.014**
(0.006)
0.055
(0.037)
YES
YES

0.001
(0.002)
0.014***
(0.004)
-0.002***
(0)
-0.01**
(0.004)
-0.010
(0.008)
YES
YES

0.001
(0.02)
0.059
(0.237)
0.001
(0.002)
0.014***
(0.004)
-0.002***
(0)
-0.01**
(0.004)
-0.010
(0.007)
YES
YES

R2
Observations

1.90%
2582

1.90%
2582

1.94%
2667

1.95%
2667

22.34%
1744

21.07%
1744

PIN
CAB Connected*PIN
Size
Revenue/Total Assets
DE Ratio
ln(Age in month)
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-0.011
(0.013)
0.02
(0.015)
-0.002***
(0)
0.016**
(0.007)
0.051
(0.042)
YES
YES

0.004
(0.02)
-0.004
(0.257)
0.001
(0.002)
0.015***
(0.004)
-0.002***
(0)
-0.009**
(0.004)
-0.021**
(0.008)
YES
YES

1.96%
2582

24.54%
1694
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Conclusively, this section provides the evidence indicating that after controlling for the corporate
governance level, idiosyncratic volatility and the probability of information-based trading of the firms, the
political connected firms can still outperform the non-connected ones. This insight advocates us to, once
again, reject the first null hypothesis. Furthermore, we also learn that the firms with superior corporate
governance standards could enjoy the better performances and one with higher firm-specific variation
could realize the underperformance comparing with their peers. Hence, the second null hypothesis was
repudiated, particularly for the governance issue, as well
Conclusion
This study investigates the effects of political connection and corporate governance level on the
performances of the listed firms in SET. The period of the study is 1999-2008. The politicians are classified
into two groups: the cabinet members and the representatives. There are two sources of political
connection used in this study; the first is the shareholding list and the second is the board of director list.
The political connections are also classified into three levels which are direct connection, strongly indirect
connection and weakly indirect connection. Corporate Governance Index (CGI) is used as the proxy of the
corporate governance level of firms and the idiosyncratic volatility (IDIO) and the probability of informedtrading (PIN) will be proposed as the proxies of information flow. The CGI is conducted following
Ananchotikul (2007) approach. The results indicate that the firms connecting with the cabinet members can
significantly outperform the markets while the firms connecting with the representatives are not. This
evidence is condensed in the period of 2001-2005 when the direct connection and direct or strongly
indirect connection are applied in the meaning of the political connections. This evidence is consistent with
the work of Imai (2006) and Bunkanwanicha et al. (2009). However, when the direct or indirect connection
is used in the matching process, the cabinet connected firms in 2001-2005 can have the outperformance
likewise ones in the other (1999-2000 and 2007-2008). And, when the governance level and the proxy of
private information flow are controlled, the outperformance of cabinet connected firms still persists.
Moreover, the result from the study points out that the firms that have higher corporate governance level will
have more pleasant performance, especially in term of Tobin’s Q ratio.. Even though, the firms having
higher private information flow cannot make the outperformance.
This research also studies the effect of the coup in 2006 on the stock returns of political connected
firms by using the event study on weekly returns and the regression models on the buy-and-hold portfolio.
The result from the event study suggests that the firms connecting with the overthrown cabinet members
received significantly negative effect from the happening of coup, in the other hand, the firms connecting
with representatives from the opposition parties received the positive effect.
Nevertheless, this study has some limitations. First, it is the limitation arising from lacking data,
especially for PIN and CGI variables. Corporate Governance Index is not available for the first two years of
our whole period of study (1999-2000). And the lacking of PIN data is from the technical computation
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problem which, in ideal case, requires the considerably effective parallel computers to estimate. The
missing variable could affect the results. Second is problem relevant to the political connection data. My
information on the indirect connections with politicians which dealing with the connection through in-law
relative, close relationship and business conglomerates is still far from perfect; even I make my best effort
on this information, it could be both incomplete and somewhat dirty. This could debunk the reliability of this
research as well.
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บรรษัทภิบาล และต้ นทุนเงินทุนของบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย
Corporate Governance and Cost of Capital of the Companies Listed in the
Stock Exchange of Thailand
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บทคัดย่ อ
งานวิจยั มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบรรษัทภิบาลกับต้ นทุนเงินทุนของบริ ษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมไปถึงศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบรรษัทภิบาลกับส่วนประกอบย่อยของต้ นทุน
เงินทุนซึ่งได้ แก่ ต้ นทุนของหนี ้สิน และต้ นทุนของผู้ถือหุ้น การศึกษานี ้มีระยะเวลาการวิจยั 6 ปี ตั ้งแต่ พ.ศ.2545 ถึง
พ.ศ.2550 การศึกษาของวิทยานิพนธ์ ฉบับนี ้ถูกแบ่งออกเป็ นหกขั ้นตอน ขันตอนที
้
่หนึ่งถืงห้ าคือการวัดระดับบรรษัทภิ
บาล รวมไปถึง วิธี การคํ านวณต้ น ทุน ของหนี ส้ ิ น ต้ น ทุน ของผู้ ถือ หุ้น ต้ น ทุน เงิน ทุน และตัวแปรควบคุมตามลํ าดับ
วิทยานิพนธ์ ฉ บับ นี ใ้ ช้ วิธีข อง Ananchotikul (2006) ในการวัดระดับ บรรษัท ภิบ าล การคํานวณต้ นทุนของหนีส้ ินใช้
แบบจําลอง ordered logit ในการพยากรณ์อนั ดับความน่าเชื่อถือของบริษัท เพื่อที่จะแปลงอันดับความน่าเชื่อถือของ
บริษัทนันไปสู
้ ่ต้นทุนของหนี ้สินโดยใช้ ส่วนต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรั ฐบาลกับอัตราผลตอบแทนของ
หุ้นกู้ที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือต่างๆ ด้ านการคํานวณต้ นทุนของผู้ถือหุ้น วิทยานิพนธ์ฉบับนี ้ใช้ วิธีของ CAPM, ThreeFactor Model, Constant Growth DDM และ Easton (2004) ในการคํานวณ ต้ นทุนเงินทุนสามารถคํานวณได้ จาก
การหาค่าเฉลี่ยถ่วงนํา้ หนักระหว่างต้ นทุนของหนี ้สินและต้ นทุนของผู้ถือหุ้นขันตอนสุ
้
ดท้ ายคือ การหาความสัมพันธ์
ระหว่างบรรษัทภิบาลกับต้ นทุนของหนี ้สิน ต้ นทุนของผู้ถือหุ้น และต้ นทุนเงินทุน โดยใช้ แบบจําลองถดถอย
Abstract
The purpose of this research is to investigate the relationship between corporate
governance and cost of capital of the companies listed in The Stock Exchange of Thailand. This thesis also
examine the relationship between corporate governance and components of the cost of capital (i.e., cost of
debt capital and cost of equity capital). This thesis research use the data during 2002 – 2007. Methodology
of this thesis can be divided into six steps. The first to the fifth step is measuring corporate governance and
calculating cost of debt capital, cost of equity capital, cost of capital, control variables respectively.
Ananchotokul (2006) is used to measure corporate governance level. This thesis use ordered logit model to
predict corporate credit rating and derive it into cost of debt capital by using yield spread curve. Cost of
equity capital is calculated by using CAPM, Three-Factor Model, Constant Growth DDM and Easton (2004)
model. Cost of capital is weighted average between cost of debt capital and cost of equity capital. Final
step is to investigate the relationship between corporate governance and cost of debt capital, cost of equity
capital, and cost of capital by using regression model.
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1. Introduction
Due to separation of ownership and control in corporate organizations which is shown by agency
theory framework (Jensen and Meckling [1976]), information asymmetry which stakeholders (shareholders
and debtholders) cannot perfectly monitor managers’ behavior arises and potentially create moral hazard
problem. Moral hazard problem occurs when managers have incentives to pursue their own interests at
shareholders expense. Self-interested managerial behavior can take several forms including shrinking,
consumption of perquisites, over compensation, and empire building. All of these behaviors increase the
agency risk faced by external stakeholders and decrease the expected cash flows to the firm and its
external stakeholders. Therefore the default risk of bondholders increases leading to lower credit ratings or
greater cost of debt. Moreover, information asymmetry also creates adverse selection problem when
investors cannot evaluate true economic value of the firm perfectly. If the financial information is lack of
transparency and quality, there are greater information risks being imposed on the investors. Consequently,
the rational investors will price-protect against this problem, raising the firm’s cost of equity capital.
Besides, debtholders still have conflict of interest problem with shareholders. In levered firms shareholders
have incentives to undertake actions that can transfer wealth from debtholders to themselves. Shareholder
may demand direct payouts of firm assets in terms of dividend payouts or share repurchases as opposed
to supporting manager’s investment in positive net present value projects that increase a firm’s future cash
flows. The reduction in a firm’s expected future cash flows will increase debtholders’ default risk. In addition
shareholders may influence managers to invest in riskier projects that increase the variance of the firms’
future cash flows resulting in debtholders facing greater default risk. In both examples, bondholders bear
greater risk that their fixed contractual claims on the firm’s cash flow will not be paid while shareholders
potentially are better off. The greater default risk results in higher firm’s cost of debt capital.
Corporate governance will play a role to mitigate agency costs and information asymmetry resulting in
reducing cost of capital in several channels. Firstly, corporate governance can limit degree of
expropriation. Managers tend to expropriation more when there is market downturn and less when market is
booming. This negative relation between the degree of expropriation and market condition can magnify the
non-diversifiable risk of a firm which must be compensated by a greater required rate of return of
stakeholders. Therefore, decreasing the degree of expropriation by improving corporate governance can
reduce the firm’s cost of capital.
Secondly, better corporate governance can lower the cost of capital by reducing the cost of external
monitoring by outside stakeholder. Cost of external monitoring arises when stakeholders monitor on
managers to ensure that managers acts on their benefits. Consequently, outside stakeholders demand a
higher required rate of return to compensate their external monitoring cost.
Thirdly, corporate governance also reduces the cost of capital by lessening information asymmetry
between manager and outside stakeholders. There are several prior studies focused on relationship
between information asymmetry and cost of capital. Merton [1987] shows that, in an imperfect capital
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market, when manager have more information than outsiders, rational investors would price-protect or
penalize the firm by demand higher risk premium to compensate information risk. To alleviate this
information risk, firm should increase information quality (Leuz and Verrecchia [2005]), Botosan [1997],
Botosan and Plumlee [2002], Barth and Landsman [2003] find that good governance in term of disclosure
quality or earning transparency lower cost of equity capital while Sengupta [1998] find the negative
relationship between disclosure and cost of issuing debt.
The benefit of understanding the effect of corporate governance on cost of capital is important to many
accessories. In the cost of equity component, there are many researches showing that corporate
governance enhances firm valuation or equity price (e.g., Gomper et al. [2003], Durnev and Kim [2005]).
However these researches assume that corporate governance affect firm valuation by improving
shareholders’ expected cash flows because corporate governance can mitigate the degree of
expropriation by insiders. It stills largely unknown that those mechanisms also affect the other determinant
of firm value (i.e. cost of equity capital). In the cost of debt capital component, whether corporate
governance can mitigate cost of debt capital is interesting topic for managers. In general debt is a major
source of fund for publicly traded firm. If corporate governance can reduce cost of debt capital, manager
will have an incentive to follow corporate governance practices. Therefore many practitioners, researchers
including managers concern the effect of corporate governance on the cost of capital.
Many researchers (e.g., Ashbaugh-Skaife et al. [2006], Reverte [2007]) provide the evidences of the
benefits received from improving the level of corporate governance in developed markets. However, the
evidences from those researchers may not be hold in Thai market because Thai market is one of the
emerging market which regulations or governance standards are not fully developed and may be the
unique of Thai market. As a result, Anuchitworawong [2008] aspire to access the relationship between the
corporate governance and cost of capital in Thai market, and his evidence is still the similar to previous
evidences. However, the result from Anuchitworawong [2008] may be biased due to short study period
(2002 and 2004) and irrelevant cost of debt estimated method. From those biases, it is worthwhile to
reinvestigate the effects of corporate governance and cost of capital by lengthen sample period to 20002007 and providing appropriate method to access the firms’ cost of equity and cost of debt.
2. Objectives
The main objective of this paper is to investigate the extent to which corporate governance attributes
that affect firms’ cost of capital in non-financial publicly traded Thai firms by using more appropriate lengths
to measure corporate governance index and more relevant method to evaluate cost of debt capital.
Moreover, this paper also investigates the relationship between components of cost of capital (i.e., cost of
debt and cost of equity) and corporate governance. The contribution of this research is to provide us an
additional insight to whether cost of capital is affected by corporate governance.
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3. Sample and Data
Sample Selection
For my empirical research sample, I use all of publicly traded Thai firms listed on the Stock
Exchange of Thailand (SET) that have completed both corporate governance index data and financial data
from 2000-2007. As a result, there are 411 stocks or 2548 observations in the regression.
Sources of Data
Financial data is obtained from DATASTREAM. The missing data from DATASTREAM is fulfilled by
SETSMART database. I also convert accounting data from fiscal year format into calendar year format by
using information from Securities and Exchange Commissions (SEC). The daily and weekly stocks and SET
returns are collected from DATASTREAM. Credit rating data is obtained from TRISRATING agency.
Corporate Governance data is obtained from Eamsherangkoon [2009] with an evaluate base on
Ananchotikul [2007] approach. Following this approach, CGI is segmented into 5 factors which are: 1.
Board Structure. 2. Conflicts of Interest. 3. Board Responsibility. 4. Shareholder Rights and 5. Disclose
and Transparency. This index is constructed from the Annual Disclosure Report (Form 56-1), the company
annual reports, the corporate websites, the web-based on SET Market Analysis and Reporting Tool
(SETSMART), and the SET’s Director Database.
Hypotheses Development
For the cost of debt, there are several researches examine the association between corporate
governance and cost of debt capital. For example, Ashbaugh-Skaife et al. [2006] show that the credit
ratings which is a proxy of cost of debt capital are positively associated with the degree of corporate
governance. The reason behind this association is that effective corporate governance can reduce the
degree of expropriation by insiders as a result the firm can create more future cash flows to stakeholders.
The more future cash flows cause the lower the likelihood of firm defaults or higher credit ratings (lower cost
of debt). Therefore, my first assumption is that there is a negative relationship between corporate
governance and cost of debt.
For the cost of equity, many researchers show us the evidence between corporate governance
and cost of equity capital. Reverte [2007] indicate that stronger governance firms enjoy a reduction in the
cost of equity capital in Spanish capital market after controlling for beta, size and market-to-book. However,
Reverte’s result may not hold true in Thai capital market because Thailand is the country that has
underdeveloped corporate governance practice as well as has smaller number of investors and listed firms
compare to mature market. Consequently, I reinvestigate the relationship between corporate governance
and cost of equity. Nevertheless, I still posit the negative association between corporate governance and
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cost of equity. So, my second assumption is that improving corporate governance level can reduce cost of
equity.
For the cost of capital, many researches discover the improving of corporate governance can
reduce both cost of equity and cost of debt as mentioned in previous paragraphs. Therefore, improving of
corporate governance must reduce cost of capital because cost of capital is the weighted average of cost
of debt and cost of equity. In other word, both cost of debt and equity are sub-components of the cost of
capital. As a result, my third assumption is that there is a negative relationship between corporate
governance and cost of capital. According to these three assumptions, the hypotheses in the null form are
as follows:
H1:

There is no relationship between corporate governance and cost of debt.

H2:

There is no relationship between corporate governance and cost of equity.

H3:

There is no relationship between corporate governance and cost of capital.

4. Methodology
Corporate Governance Index Construction
To measure the CGI, I use the CGI data obtained from the prior research, which are constructed
and based on the approach of Ananchotikul (2007). To avoid bias from self-evaluated questionnaire, the
constructed CGI uses information that is obtained from the public sources, such as mandatory Annual
Disclosure Report (Form 56-1), company annual reports, corporate websites, the web-based on SET Market
Analysis and Reporting Tool (SETSMART), and the SET’s Director Database. There are 87 questions for
each firm which can be grouped into five governance components: 1. Board Structure. 2. Conflicts of
Interest. 3. Board Responsibility. 4. Shareholder Rights and 5. Disclose and Transparency. Each index
can be explained as followed:
The first sub-index, Board Structure provides the information about the board size and board
independence. The good corporate governance firm should allow directors to make a decision
independently for the benefits of the shareholder. The second sub-index, Conflicts of Interest reflexes the
characteristic of CEO, Directors, Committees, Chairman. The CEO should not be a Chairman of the Board;
otherwise the CEO will be overpowered and will dominate the Board. Moreover, the Committee should exist
to mitigate the conflicts of interest between the shareholders and the manager. The third sub-index, Board
Responsibility index measures the action, monitoring and support made by the Board for example, the
number of Board meeting, number of Committee meeting and the meeting attendance. The forth subindex, Shareholder Rights index represents the shareholder voting rights and dividend policy. In the high
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corporate governance firm, shareholder should have proper voting rights and the dividend policy should be
fully disclosed. The last sub-index, Disclose and transparency determine the financial and operational
transparency. After each index is scored, the CGI is calculated by combining each index. Full detail of the
questionnaire is showed on Appendix A.
Cost of Debt
Cost of debt represents the effective rate that a company finances a new debt instruments. For my
research, there are two-steps to estimate cost of debt for a firm. First, I estimate credit rating of company.
Credit ratings are defined as a creditworthiness of a company. Normally, the firms with high-credit rating
have less default probability on debt instruments than low-credit rating firms. They are ordered, with AAA
best, AA+ second best and so on. However, in my research, credit ratings are grouped into 4 categories,
AAA, AA, A and BBB (AA+, AA, AA- are grouped into AA and so on).
The logistic ordered model is used to estimate company’s credit rating. The formula is represented
following equation.
(1)
where is the credit rating of company i at time t (AAA = 4, AA = 3, A =2 and BBB =1)
The companies’ credit ratings are gathered from TRISRATING agency and mapped into a quarterly basis.
is the vector of explanatory variable which effect of company i at time t.
Five sets of explanatory variables used to estimate the firms’ credit rating are from Altman’s model,
Blume’s model, Shumway’s model, Campbell’s model, and Zmijewski’s model. These explanatory variables
are shown in Appendix B and can be widely divided into 2 categories, accounting variables and market
variables. The accounting variables are based on calendar year format. I also lagged market variables for 3
months, to ensure that accounting information is incorporated into market data. The median of this five
models is used as a proxy of the company’s credit rating.
Next, company’s credit rating is converted into cost of debt capital by adding credit spread of
each rating categories on the yield of Thai government bond at a specific time. However, in order to be
able to use credit rating estimation as a proxy of the credit rating of the firm, I have to verify the accuracy of
credit rating estimation method. If credit-rating estimation model is not accuracy enough to estimate the
firms’ credit rating, the firms’ estimated credit rating will be unreliable and lead to defective cost of debt.
Cost of Equity
Four different methods are used to excess the firms’ cost of equity. The first two methods are
based on asset pricing models. My first one is the capital asset pricing model (CAPM) of Sharpe [1964]
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and Lintner [1965]. In the CAPM, the expected return on stock i or, equivalently, the cost of equity for firm i
is as follows.
(2)
where
is cost of equity of firm i at year t based on the CAPM model.
is the risk-free interest rate
at year t.
is the expected return on the market index (SET) and is calculated from 10 year historical
return of SET index (1990-1999) , the CAPM risk of stock i at time t, is the slope in the regression of its
excess return the market’s excess return in the last 3 year. The regression equation is run on a weekly basis
and is shown as below.
(3)
However, recent empirical work suggests that the CAPM is not a good explanation of expected
returns. Specifically, many papers argue that the market beta ( ) does not show reliable power to explain
the expected stock return (Fama and French [1992]). Fama and French [1993] propose a three-factor
pricing model as an alternative choice to excess stock expected returns or cost of equity. Since there is no
consensus about which asset pricing model is best, I also use three-factor pricing model as a second
approach to estimate firm costs of equity. Three-factor pricing model is shown as follow.
(4)
where
is the cost of equity of firm i at year t based on three-factor pricing model. ,
are
the same as above.
is the expected difference between the returns in a portfolio of small stocks
and a portfolio of big stocks.
is the expected difference between the returns on a portfolio of
high book-to-market stocks and a portfolio of low book-to-market stocks. Both
and
are calculated from 10 year historical records (1990-1999) as the same as
. The SMB and HML
portfolios will be rebalanced at the end of June each year. , and are the slopes in the following
regression.
(5)
The other two methods are based on implied cost of equity models. Implied cost of equity is to be
the discount rate the market applies to a firm’s expected future cash flow to arrive at current stock. In this
research, two models have been used to access the firm’s cost of capital. The first implied model or my

232

การประชุมผลงานวิจัยด้ านการจัดการบริหารธุรกิจ ครั ง้ ที่ 3
วันที่ 19 มีนาคม 2552 ณ โรงแรมเลอเมอริ เดียน จ.เชียงใหม่

third approach is the traditional method which is derived from a constant growth dividend discount model
(DDM). I estimate the cost of equity from the following equation.
(6)
where
represents the analysts’ consensus forecast of expected dividend per share for firm i for
one-year ahead.
data is obtained from I/B/E/S database.
is the cost of equity for firm i at
year t.
represents stock price of the firm i at year t. is the constant growth rate of dividend for the
firm i. It calculated from the median of the historical five year
of the firms.
Besides a traditional constant growth DDM, there are other models to estimate implied cost of
equity (e.g., Easton [2004], Claus and Thomas [2001], and Gebhardt, Lee and Swaminathan [2001]) which
are hinged on the residual valuation model. Later, Botosan and Plumlee [2005] assess the relative reliability
of five methods of estimating implied or ex ante cost of equity capital by examining the relationship
between each method’s ex ante cost of equity capital and firm-specific risks (e.g., unlevered beta, size,
book to market ratio). They find that ex ante cost of equity capital derived from Easton [2004] and Botosan
and Plumlee [2002] method are associated with firm-specific risks in a consistent and predictable manner.
Nevertheless, data requirement for Botosan and Plumlee [2002] method is limited by my sample.
Consequently, I use Easton [2004] model as the last approach to assess the ex ante cost of equity capital.
This method derives the ex ante cost of equity capital from the following equation.
(7)
where
and
are earnings per share forecasts by analysts for the firm i for one-year and
two-year ahead from year t. I gather these variables from I/B/E/S.
is the cost of equity capital for firm
i at year t. represents stock price of the firm i at year t.
Cost of Capital
I use weighted average of the after-tax cost of debt capital and cost of equity capital based on the
proportion of debt and equity in capital structure of the firm (WACC) method to estimate cost of capital. The
formula is represented as follow,
(9)
where
is the cost of capital for the frim I at time t which cost of equity component is estimate by
method k; 1 means estimated by CAPM, 2 means estimated by three-factor pricing model, 3 means
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estimated by traditional constant growth DDM and 4 means estimated by Easton[2004] model.
and
are the same as above. For the market value of equity ( ), I measure it by take average of market
value of firm i between year t. Interest-bearing debt for the firm i in year t ( ) is measuring by take
average of interest-bearing debt between which reported in quarterly financial statement. (t) is tax rate
Control Variables
I divide control variables into three parts as follows.
Control Variables – Cost of Debt
The control variables of the cost of debt capital regression model were chosen based on prior
researches (e.g., Sengupta [1998], Ashbaugh-Skaife et al [2006]). Two control variables are used in this
section. The first one is the leverage factor, I control leverage factor as a natural logarithm of the ratio of the
book value long-term debt to the market value of equity. Firms with higher this ratio are expected to have
higher cost of debt because they have higher default risks. The second control variable is profit margin. In
general, the firms with a higher profit margin are likely to have a lower. I use the ratio of income before
extraordinary items to net sales in year t as the proxy of profit margin.
Control Variables – Cost of Equity
Botosan and Plumlee [2005] indicate that a good measure of implied cost of equity or expected
return on equity investment will have relationship with risk factors (i.e., beta, size and market-to-book ratio)
as same as in literatures. With respect to beta, Sharpe [1964] formalize the prediction that the firm’s
expected return should positively relationship with its beta and develop this relationship into CAPM. Later
on, Fama and French [1992] develop a three factor asset pricing model which including three risk factors
(i.e., beta, size and market-to-book ratio) and convince that their asset pricing model outperforms the
CAPM. Therefore I use beta, size and market-to-book ratio as control variables in my regression. Beta is the
slope in the regression of its excess return the market’s excess return in the last 3 year. The regression is
used from equation 3. Size is the natural logarithm of market capitalization. Market-to-book ratio is the ratio
of market capitalization to the book value of equity.
Control Variables – Cost of Capital
I merge the control variables of the cost of debt capital and cost of equity capital as a proxy for the
control variables of the cost of capital, i.e., leverage, profit margin, beta, size, the market to book ratio.
Corporate Governance and Cost of Capital
To empirically investigate the extent to which governance attributes that affect firms’ cost of equity
capital, cost of debt capital, and cost of capital in non-financial publicly traded Thai firms. I use OLS
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regression model to investigate the relationship between these dependent variables (
) and

,

, and

(10)
(11)
(12)
where
,
firm i in year t.
control variable j.

and

are the same as above.
is Corporate Governance Index for the
is the set of control variables j for the firm i in year t. is coefficient of the

5. Result
In this section, I will present result of regression analysis in the relationship between cost of equity,
cost of debt, cost of capital and corporate governance. Cost of debt is estimated by using credit rating
method. For cost of equity, I use four methods, namely, Easton, DDM, Three-factor model, and CAPM. Cost
of capital is the weighted average between cost of debt and cost of equity. Lastly, corporate governance is
used by corporate governance index as a proxy.
Cost of Debt and Corporate Governance
Table 1 shows the accuracy tests of five credit rating estimations and their median. Credit ratings
reported by TRISRATING agency in year 2008 are used to be a sample. From Table 1, Altman model is the
best credit rating estimation model when compare among five models. However, the median of all 5 models
is the best of all methods. It’s a percent correct on the 156 credit rating is 73%. This result suggests that the
median of five models is accuracy enough to be a proxy of the firm’s credit rating.
Table 2 reports the regression result between cost of debt and corporate governance level. This
regression reports the result from equation 11 in which cost of debt is the dependent variable, corporate
governance is the explanatory variable, and control variables.
The result shows that CGI has negative relationship with cost of debt and also is negatively
significant at 1% level. The adjusted R2 is around 0.11. This is strong evidence supporting an idea that
improving corporate governance level can reduce the cost of debt of the firm. For other independent
variables, all of estimated coefficients are consisted with Sengupta [1998], Ashbaugh-Skaife et al [2006].
Leverage factor (LEV) has positive relationship with cost of debt while profit margin (PMAR) has negative
relationship with cost of debt. Leverage is positively significant at 1* level, but profit margin is negatively
significant at 10% level.
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Table 1
Credit-Rating Estimated Accuracy Test

Observations
Correct
% Correct

Altman
156
111
71%

Blume
156
95
61%

Credit Rating Estimated Model
Campbell
Shumway
Zmijewski
156
156
156
98
99
109
63%
63%
70%

Median
156
114
73%

Table 2
Regression result: cost of debt on Corporate Governance Index (CGI), and other control variables.
Independent Variables
CD
0.045***
Intercept
(8.609)
3.13E-05***
LEV
(3.975)
-4.16E-06*
PMARGIN
(-1.686)
-0.003***
CGI
(-2.861)
2
R
0.11
N
2548
Note: Coefficients are presented in boldface. Standard errors are in parentheses. *, ** and*** indicate
significance at 10%, 5%, 1% level, respectively.
Cost of Equity and Corporate Governance
Table 3 reports the regression results between cost of equity estimated by 4 different methods and
corporate governance level. The results are reported in each column by dependent variable is cost of
equity measure by using Capital Asset Pricing Model (CE1), Three-Factor Asset Pricing Model (CE2),
Dividend Discount Model (CE3) and Easton model (CE4) respectively. Corporate governance index (CGI)
is independent variable, beta, size and market to book ratio (MB) are control variables.
Regression result from Table 3 shows that CGI has negative relationship with all cost of equity measure.
CGI is negatively significant at 1% in Easton model, 5 % in Dividend Discount Model, Three-Factor Asset
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Pricing Model and CAPM. The adjusted R2 is ranged from 0.016 to 0.94. This is also strong evidence
supporting an idea that improving corporate governance level can reduce the cost of equity of the firm. For
the control variable coefficients, all of coefficients in Easton model and DDM model are consistent with the
theory. BETA has positive relationship with CGI while SIZE and MB have negative relationship with CGI.
However, MB is not consistent with the theory in Three-Factor Asset Pricing Model and CAPM model, while
SIZE is not in line with the theory in CAPM model.
Table 3
Regression result: cost of equity on Corporate Governance Index (CGI), and other control variables
Cost of Equity
Independent
Variables
CE1
CE2
CE3
CE4
0.024***
0.158***
0.455
0.334***
Intercept
(21.866)
(16.145)
(1.595)
(16.1)
0.065***
0.121***
0.265***
0.033***
BETA
(241.622)
(32.201)
(2.763)
(4.832)
1.19E-05
2.99E-04*
-0.018
-0.005**
MB
(0.984)
(1.763)
(-0.733)
(-2.414)
2.8E-04***
-0.013***
-0.053
-0.017***
SIZE
(2.947)
(-11.521)
(-1.590)
(-7.525)
-0.002**
-0.03**
-0.097** -0.101***
CGI
(-2.081)
(-1.849)
(-1.761)
(-4.886)
2
R
0.946
0.284
0.016
0.166
N
2548
2548
720
773
Note: Coefficients are presented in boldface. Standard errors are in parentheses. *, ** and*** indicate
significance at 10%, 5%, 1% level, respectively.
Cost of capital and Corporate Governance
Table 4 reports the regression results between cost of capital estimated by 4 different methods and
corporate governance level. The results are reported in each column by dependent variable is cost of
capital measure by using Capital Asset Pricing Model (CC1), Three-Factor Asset Pricing Model (CC2),
Dividend Discount Model (CC3) and Easton model (CC4) respectively. Corporate governance index (CGI)
is independent variable, beta, size, market to book ratio (MB), leverage (LEV) and profit margin (PMAR) are
control variables.
Regression result from Table 4 shows that CGI has negative relationship with all cost of capital measure.
CGI is negatively significant at 1% in Easton model, 5 % in DDM and Three-Factor Asset Pricing Model and
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10% in CAPM. The adjusted R2 is ranged from 0.033 to 0.659. This is quite strong evidence supporting an
idea that improving corporate governance level can reduce the cost of capital of the firm. For the control
variable coefficients, all of coefficients in Easton model are consistent with the theory. BETA and LEV have
positive relationship with CGI while SIZE, MB and PMAR have negative relationship with CGI. However, MB
is not consistent with the theory in DDM and Three-Factor Asset Pricing Model and not significantly different
from zero in CAPM. SIZE is not in line with the theory in CAPM model. LEV is not significantly different from
zero in DDM, Three-Factor Asset Pricing Model and CAPM model. Finally, PMAR is not consistent with the
theory in DDM model, and not significantly different from zero in 3FAC model.
Table 4
Regression result: cost of capital on Corporate Governance Index (CGI), and other control variables
Cost of Capital
Independent
Variables
CC1
CC2
CC3
CC4
0.019***
0.065***
0.126***
0.185***
Intercept
(5.081)
(8.334)
(2.732)
(11.17)
0.029***
0.047***
0.027*
0.012***
BETA
(24.415)
(7.478)
(1.727)
(4.286)
-3.98E-06 1.8E-04*** 0.013***
-0.003**
MB
(-0.122)
(3.304)
(3.137)
(-3.7)
0.001***
-0.002*** -0.012**
-0.009***
SIZE
(5.166)
(-5.789)
(-2.151)
(-3.82)
-9.83E-06 -2.42E-04 -7.74E-04 0.011***
LEV
(-0.292)
(-0.588)
(-0.129)
(5.229)
-5.7E-06***
1.15E-05
0.054**
-0.061*
PMAR
(-9.147)
(1.527)
(2.558)
(-1.8)
-0.005*
-0.006**
-0.1**
-0.029***
CGI
(-1.646)
(-1.976)
(-2.167)
(-4.221)
2
R
0.659
0.284
0.033
0.104
N
2548
2548
720
773
Note: Coefficients are presented in boldface. t-Statistic values are in parentheses. *, ** and*** indicate
significance at 10%, 5%, 1% level, respectively.
6. Conclusion
This study investigates the relationship between corporate governance and cost of capital and its
components in Thai capital markets. Although there are previous researches studying the relationship
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between corporate governance and cost of capital as well as cost of equity capital and cost of debt capital.
The results may inconsistent in Thai capital market because the unique of Thai capital market. Moreover,
there is a research investigate the effect of corporate governance on cost of capital in Thailand, but the
result is unreliable due to improper method to measuring cost of debt and short sample period. Therefore, I
reinvestigate the effect of corporate governance and cost of capital in Thailand. I use credit rating
approach to estimate the credit rating of the firm and convert it into cost of debt by using credit spread.
Cost of equity is estimated by four different models, namely Easton model, dividend discount model, threefactor asset pricing model, and capital asset pricing model. Cost of capital is the weighted average
between cost of debt and cost of equity. Lastly, corporate governance level is used by corporate
governance index (CGI) as a proxy and is conducted following Ananchotikul [2007] approach.
After control for other variables, the regression result shows that cost of debt, cost of equity and cost of
capital have a negative relationship with corporate governance level. This result is in line with AshbaughSkaife et al. [2006], Reverte [2007] and Anuchitworawong [2008]. The result will provide us the extra
understanding the effect of corporate governance on cost of capital. Moreover, it also gives another
explanation to practitioners why corporate governance can enhance firm value. Finally, it will inform
managers that improving corporate governance practices may reduce firm’s cost of capital. As a result,
managers can create firm value more easily.
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Appendix
A: Questions for corporate governance index construction
Code
Questions
A. Board Structure
A1
What is the size of the board of directors?
A2
What is the size of executive board?
A3
How many directors are also managers?
A4
How many directors are dependent?
A5
Does the firm state the definition of independence in the disclosure report?
A6
How many directors have attended director training programs by the Thai Institution of
Directors Association?
B. Conflict of Interest
B1
Is the chairman is the same person as CEO?
B2
Is the chairman independent?
B3
How many public companies dose the chairman currently serve as a director or a manager?
B4
Does an audit committee exist?
B5
- Chair by independent director?
B6
- Role and responsibilities clearly stated?
B7
- Performance or meeting attendance disclosure?
B8
Does a nominating committee exist?
B9
- Chair by independent director?
B10
- Role and responsibilities clearly stated?
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Scoring Rule
1 if 5 <=a1<=12;
1 if a2 <= 12
1 if a3/a1 < 1/3
1 if a4/a1 > 1/3
1 if a5=1
1 if a6/a1 >1/2

1 if b1=0
1 if b2=1
1 if b3<=3
1/2 if b4=1
1/6 if b5=1
1/6 if b6=1
1/6 if b7=1
1/2 if b8=1
1/6 if b9=1
1/6 if b10=1

;0 otherwise
;0 otherwise
;0 otherwise
;0 otherwise
;0 otherwise
;0 otherwise

;0 otherwise
;0 otherwise
;0 otherwise
;0 otherwise
;0 otherwise
;0 otherwise
;0 otherwise
;0 otherwise
;0 otherwise
;0 otherwise

Max. Score
6.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

Weight
20%

8.00

25%
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Code
Questions
B. Conflict of Interest
B11
- Performance or meeting attendance disclosure?
B12
Does a remuneration committee exist?
B13
- Chair by independent director?
B14
- Role and responsibilities clearly stated?
B15
- Performance or meeting attendance disclosure?
B16
Does a corporate governance committee exist?
B17
- Chair by independent director?
B18
- Role and responsibilities clearly stated?
B19
- Performance or meeting attendance disclosure?
B20
Does the firm has a policy that specifies a minimum number of independent directors?
Does the firm discuss the following internal-control issues in the disclosure report?
B21
- Organization and control environment
B22
- Risk management
B23
- Management control activities
B24
- Information and communication
B25
- Monitoring and evaluation
C. Board Responsibilities
C1
Number of board meeting per year
C2
Average director’s meeting attendance
C3
Average independent directors meeting attendance
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Scoring Rule
1/6 if b11=1
1/2 if b12=1
1/6 if b13=1
1/6 if b14=1
1/6 if b15=1
1/2 if b16=1
1/6 if b17=1
1/6 if b18=1
1/6 if b19=1
1/3 if b20=1

;0 otherwise
;0 otherwise
;0 otherwise
;0 otherwise
;0 otherwise
;0 otherwise
;0 otherwise
;0 otherwise
;0 otherwise
;0 otherwise

2/15 if b21=1
2/15 if b22=1
2/15 if b23=1
2/15 if b24=1
2/15 if b25=1

;0 otherwise
;0 otherwise
;0 otherwise
;0 otherwise
;0 otherwise

1 if c1>4
c2/c1
c3/c1

;0 otherwise
;0 otherwise
;0 otherwise

Max. Score
8.00

Weight
25%

13.00
1.00
1.00
1.00

20%
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Code
Questions
C. Board Responsibilities
C4
Is there a board meeting solely for independent directors?
C5
Number of audit committee meeting per year
C6
Average audit committee meeting attendance
C7
Is there at least one accounting expert on the audit committee?
C8
How many public companies does the chairman of audit committee serve as a director or
manager?
C9
Does the firm clearly distinguish the role and responsibilities of the board and management?
C10
Does the firm disclose that directors evaluation system exists?
C11
Does the firm have an option scheme which incentivizes management?
C12
Has there been any legal dispute where the firm was claimed to be a fault during the past
year?
C13
Has there been any sanction to the board, management, or other insider for violations of
Securities and/or Corporations laws in the last two years?
D. Shareholder Rights
D1
Does the firm hold an annual general shareholder meeting?
D2
Does the firm employ one-share-one-vote rule?
D3
Is cumulative voting allowed in electing directors?
D4
Is voting by mail allow?
D5
How many days in advance does the company send out a notice of general meetings to
shareholders?
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Scoring Rule
1 if c4=1
1 if c5=>4
c6/c5
1 if c7=1
1 if c8<=3

;0 otherwise
;0 otherwise
;0 otherwise
;0 otherwise
;0 otherwise

Max. Score
13.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

1/3 if c9=1
1/3 if c10=1
1/3 if c11=1
1 if c12=0

;0 otherwise
;0 otherwise
;0 otherwise
;0 otherwise

0.33
0.33
0.33
1.00

3*(1-c13)

;0 otherwise

3.00
7.00

1 if d1=1
1 if d2=1
1 if d3=1
1 if d4=1
d5/14

;0 otherwise
;0 otherwise
;0 otherwise
;0 otherwise
;0 otherwise

Weight
20%

10%
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Code
Questions
D. Shareholder Rights
D6
Is proxy voting allowed?
D7
Does the firm disclosure a dividend policy?
D8
What is the minimum dividend (as a percentage of net profit) according to the dividend policy?
D9
Does the firm provide an explanation/rationale for setting dividend at the specified level?
E. Disclosure and Transparency
Does the firm disclose the following information in the disclosure report?
E1
- Board meeting attendance of individual directors
E2
- Board compensation and/or benefits of individual directors
E3
- Directors shareholding
E4
- Management shareholding
E5
- Related party transaction in detail
E6
- Corporate group structure
E7
- Grouping of major shareholding who belong to the same family/economics unit
E8
Does investor relation unit exist?
E9
Does the firm mention its investor relations activity carried out during the past year?
E10
Does the firm’s Annual Report include a section devoted to corporate governance principles
and implementations?
E11
How many times in the last two years has the firm been charged for failures to publish
company reports within the specified periods?
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Scoring Rule
1 if d6=1
1/3 if d7=1
1/3*d8/100
1/3 if d9=1

Max. Score
7.00

Weight
10%

13.00

25%

;0 otherwise
;0 otherwise
;0 otherwise
;0 otherwise

1 if e1=1
1 if e2=1
1 if e3=1
1 if e4=1
1 if e5=1
1 if e6=1
1 if e7=1
1 if e8=1
1 if e9=1
1 if e10=1

;0 otherwise
;0 otherwise
;0 otherwise
;0 otherwise
;0 otherwise
;0 otherwise
;0 otherwise
;0 otherwise
;0 otherwise
;0 otherwise

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

3-e23

;0 otherwise

3.00

B: Data requirement for estimate firm’s credit rating
Table 5 Explanatory Variables from Five Different Models
Altman
WC/TA



EBIT/TA



ME/TL



AGE



Blume

OPTMAR



LTD/TA



TD/TA



BETA



Campbell

NI/TA

Shumway

Zmijewski











NI/MTA
TL/TA
TL/MTA



CA/MTA



EXRET





RSIZE





SD





MB



PRICE




CA/CL

Table 5 represents the explanatory variables that used to estimate the credit rating of the firm. The explanatory
variables are from Altman’s model, Blume’s model, Shumway’s model, Campbell’s model, and Zmijewski’s model.
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Where WC is the net working capital, EBIT is the earnings before interest and tax, ME is the market value of
equity, TL is the total liabilities, AGE is the number of years since a firm has been first rated by a rating agency,
OPTMAR is operating profit margin, LTD is long-term debt, TD is total debt, BETA is the slope in the regression of
its excess return the market’s excess return in the last 3 year, TA is the total asset, MTA is the market value of total
asset and equal to the combination of market value of equity and book value of liability, CA is current asset, CL is
current liabilities, EXRET is measured as a monthly log excess on each firm’s equity relative to SET index, RSIZE
is relative size of each firm which calculate as the log ratio of its market capitalization to that of the SET index, SD
is standard deviation of each firm’s daily stock returns over the past three months, MB is the ratio of market to
book value of equity, and PRICE is the natural logarithm of the stock price.
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ความสัมพันธ์ ระหว่ างโครงสร้ างคณะกรรมการบริ หารบริ ษทั กับโครงสร้ างเงินทุนของบริษทั จดทะเบียนในตลาด
หลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย
The Relationship between the Company Board Structure and the Capital Structure of Listed Companies in the
Stock Exchange of Thailand (SET)
อัศนัย ธุรวติกลุ *, รวี ลงกานี** และ นฤนาถ ศราภัยวานิช***
บทคัดย่ อ
การศึกษานี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้ างคณะกรรมการบริหารบริ ษัทกับโครงสร้ างเงินทุน
ของบริ ษัทจดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยรวบรวมข้ อมูลใน งบการเงินและแบบแสดงรายการข้ อมูล
ประจําปี (แบบ 56-1) ในช่วงปี พ.ศ.2549 – พ.ศ.2551 จํานวน 525 กลุ่มตัวอย่าง โดยกลุ่มตัวอย่างดังกล่าวไม่รวมถึง บริษัทใน
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (Market Alternative Investment: MAI) กลุ่มบริ ษัทจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมการเงิน บริ ษัท
ที่แก้ ไขการดําเนินงานไม่ได้ ตามกําหนด (Non-Performing Group) และบริ ษัททีม่ ีข้อมูลไม่ครบ 3 ปี
การศึกษาครั ง้ นีใ้ ช้ การวิเคราะห์ผ ลทางสถิติโดยใช้ การทดสอบถดถอยแบบพหุคูณในการทดสอบความสัมพัน ธ์
ระหว่างโครงสร้ างคณะกรรมการบริ หารบริษัทกับโครงสร้ างเงินทุนของบริษัท โดยตัวแปรที่ใช้ ในการศึกษาเรื่องโครงสร้ างคณะ
กรรมการบริ หารบริษัทประกอบด้ วย ขนาดของคณะกรรมการ สัดส่วนของกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริหาร การควบรวมตําแหน่ง
ผู้บริหารสูงสุดกับประธานกรรมการในคนเดียวกัน และค่าตอบแทนของฝ่ ายบริ หาร ส่วนตัวแปรควบคุม ประกอบด้ วย ขนาด
ของกิจการ ความสามารถในการทํากําไร และสภาพคล่องของกิจการ
ผลการศึกษาพบว่า ตัวแปรที่ใช้ แทนโครงสร้ างคณะกรรมการบริ หารบริ ษัทมีเพียงขนาดของคณะกรรมการบริ ษัท
เท่านั ้นที่มีความสัมพันธ์ กับโครงสร้ างเงินทุนของบริ ษัทอย่างมีนัยสําคัญ ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิตที่ 0.05 โดยขนาดของ
คณะกรรมการบริ ษัทส่งผลต่อโครงสร้ างเงินทุนในทิศทางตรงกันข้ าม สําหรับตัวแปรสัดส่วนของกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริหาร การ
ควบรวมตําแหน่งผู้บริหารสูงสุดกับประธานกรรมการในคนเดียวกัน และค่าตอบแทนของฝ่ ายบริ หารค่าตอบแทนของฝ่ าย
บริหาร ไม่มีนยั สําคัญต่อโครงสร้ างเงินทุนของบริษัท และในส่วนของตัวแปรควบคุม คือขนาดของกิจการ พบว่ามีความสัมพันธ์
กับโครงสร้ างเงินทุนของบริ ษัทอย่างมีนยั สําคัญ ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิตที่ 0.05 โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน และ
ยังพบว่าความสามารถในการทํากําไร และสภาพคล่องของกิจการนั ้น มีความสัมพันธ์กับ โครงสร้ างเงินทุนของบริษัทอย่างมี
นัยสําคัญ ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิตที่ 0.05 โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ าม

*

นักศึกษาปริ ญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาจารย์ภาควิชาการเงินและการธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
***
ดร. อาจารย์ภาควิชาการเงินและการธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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Abstract
This study aims to study the relationship between the company board structure and the capital structure
of Listed Companies in the Stock Exchange of Thailand (SET). The data were collected from financial statements
and the Annual Registration Statements (Form 56-1) consisting of 525 firms during 2006 – 2008 which excluded
Market Alternative Investment: (MAI), Listed companies in financial industry, non-performing group and listed
companies with incomplete data during three years.
This study used multiple regression analysis equations to test the hypothesis between company board
structure and capital structure. The company board structure in this study focuses on contents board of directors.
There are four characteristics of board measurements which are board size, board composition, CEO duality and
management compensations. In addition, their control variables are size (sales), profitability and liquidity.
The findings showed that the only factor that affects capital structure in the opposite direction at the
significant level of 0.05 is the board size of company. On the contrary, the board composition, CEO duality and
management compensations have no significant effect on capital structure. The control variable is size (sales)
which affects capital structure in the same direction at the significant level of 0.05, while the other control
variables are profitability and liquidity which have affect capital structure in the opposite direction at the significant
level of 0.05
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1. บทนา
การตัดสินใจด้ านการเงินทีบ่ ริษัทต่างๆ ต้ องเผชิญนัน้ คือการตัดสินใจเลือกส่วนประสมของโครงสร้ างเงินทุน ระหว่าง
การจัดหาเงินทุนโดยการกู้ยมื เงิน (หนี ้สิน) หรือ การจัดหาเงินทุนโดยใช้ เงินทุนในส่วนของเจ้ าของบริษัท (Glen and Pinto, 1994
อ้ างถึงใน Abor, 2007) การตัดสินใจด้ านการจัดหาเงินทุนนั ้นมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อบริ ษัท เนื่องจากบริษัทมีความต้ องการที่
จะสร้ างความมัง่ คัง่ สูงสุดให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นของบริษัท และการตัดสินใจดังกล่าวยังมีผลอย่างมากต่อความสามารถของบริ ษัทใน
การรับมือกับสภาพแวดล้ อมในการแข่งขันที่บริษัทต้ องเผชิ ญอยู่ (Abor and Biekpe, 2005 อ้ างถึงใน Abor, 2007) ปั จจัย
สําคัญคือการที่บริษัทจะต้ องจัดหาโครงสร้ างเงินทุนระหว่างหนีส้ ินและส่วนของผู้ถือหุ้น เพื่อที่จะสร้ างความมัง่ คัง่ ให้ กบั บริษัท
อย่างยัง่ ยืน
บริษัทจะต้ องเลือกโครงสร้ างเงินทุนจากรู ปแบบโครงสร้ างที่ หลากหลาย ซึง่ อาจก่อให้ เกิดหนีส้ ินแก่บริษัท
ในจํานวนที่แตกต่างกัน ซึง่ บริษัทอาจใช้ วิธีการจัดหาเงินทุนโดยการกู้ยืมเงิน การใช้ ตราสารหนี ้ การออกหุ้นกู้แปลงสภาพ การ
เซ็นสัญญาล่วงหน้ า หรือจัดหาเงินทุนจากส่วนของเจ้ าของบริษัท ได้ แก่ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นสามัญ หรือกํา ไรสะสม เพื่อก่อให้ เกิด
มูลค่าตลาดสูงสุดแก่บริ ษัท และสร้ างความมัง่ คัง่ สูงสุดแก่ผ้ ถู ือหุ้น (Abor, 2007) โดยลักษณะโครงสร้ างเงินทุนของบริษัทที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี พ.ศ. 2546 มีอัตราส่วนหนีส้ ินต่อทุนโดยเฉลี่ยของบริ ษัท จดทะเบียน
ยกเว้ นกลุ่มธนาคารและการเงินอยู่ที่ 1.26 เท่า (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2546: ออนไลน์ ) ส่วนในปี พ.ศ.2549
อัตราส่วนหนีส้ ินต่อทุนโดยเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนยกเว้ นกลุ่มธนาคารและการเงินลดลงอยู่ที่ 1.01 เท่า โดยลดลงจากปี
พ.ศ. 2546 ถึงร้ อยละ 20 (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2549ข: ออนไลน์)
โครงสร้ างคณะกรรมการบริหารบริ ษัทเป็ นส่วนสําคัญในการผลักดันเรื่องการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัทเพื่อช่วย
ลดปั ญหาความขัดแย้ งด้ านผลประโยชน์ระหว่างผู้ถือหุ้นและผู้บริหาร ซึง่ มีสาเหตุมาจากแต่ละฝ่ ายต้ องการทีจ่ ะเพิม่ อํานาจและ
ความเป็ นเจ้ าของในกิจการเพื่อผลประโยชน์ สูงสุดแก่ตนเอง และผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้ าไปตรวจสอบผลการดําเนินงานของ
ผู้บริหารได้ อย่างสมบูรณ์ โครงสร้ างคณะกรรมการบริหารบริ ษัทได้ ถูกนํามาศึกษาเชิงประจักษ์ ในงานวิจัยในอดีตว่ามีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจด้ านโครงสร้ างเงินทุนของบริ ษัท งานวิจัยดังนั น้ ได้ ระบุถึงคุณลักษณะของโครงสร้ างคณะกรรมการบริ หาร
บริษัทประกอบด้ วย ขนาดของคณะกรรมการ สัดส่วนของกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร การควบรวมตําแหน่งผู้บริหารสูงสุดกับ
ประธานกรรมการในคนเดียวกัน (CEO Duality) ระยะเวลาการดํารงตําแหน่งและเงินเดือนของผู้บริหาร แต่อย่างไรก็ต าม ผล
จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้ างคณะกรรมการบริหารบริษัทกับโครงสร้ างเงินทุนในเบื ้องต้ นนัน้ ยังปรากฏความ
ผันผวน (Abor, 2007) โดย Pfeffer and Salancick (1978 อ้ างถึงใน Abor, 2007) และ Lipton and Lorsch (1992 อ้ างถึงใน
Abor, 2007) ได้ ศกึ ษา และค้ นพบความสัมพันธ์อย่างมีนยั สําคัญระหว่างโครงสร้ างเงินทุนกับขนาดของคณะกรรมการ ในขณะ
ที่ Berger and other (1997 อ้ างถึงใน Abor, 2007) ได้ พบว่าบริ ษัทที่มีคณะกรรมการจํานวนมากจะมีอตั ราความเสี่ยง
ทางด้ านการเงินและหนีส้ ิน ตํ่า ซึ่งมีข้อสันนิษ ฐานว่าขนาดของคณะกรรมการที่มีขนาดใหญ่นัน้ จะมีแ รงกดดันที่มากขึ ้นต่อ
คณะกรรมการทีต่ ้ องบริหารการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและหลีกเลี่ยงภาวะความเสี่ยง ในขณะที่ Jensen (1986 อ้ างถึงใน
Abor, 2007) และ Berger and other (1997 อ้ างถึงใน Abor, 2007) ได้ ศึกษาแล้ วพบว่าบริษัทที่มีระดับการก่อหนีท้ ี่สูงจะมีผ้ ู
ร่วมบริหารจากภายนอกในจํานวนที่สูงเช่นเดียวกัน ซึง่ สอดคล้ องกับผลการศึกษาของ Abor (2007) ที่พบความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกันระหว่างโครงสร้ างเงินทุนกับสัดส่วนของกรรมการทีไ่ ม่เป็ นผู้บริ หาร สําหรับการควบรวมตําแหน่งผู้บริหารสูงสุด
กับประธานกรรมการในคนเดียวกันนั ้น Fosberg (2004 อ้ างถึงใน Abor, 2007) ไม่พบความสัมพันธ์ทางสถิติกบั โครงสร้ าง
เงินทุน แต่ Abor (2007) กลับค้ นพบความสัมพันธ์ ทางสถิติระหว่างการควบรวมตําแหน่งผู้บริ หารสูงสุดกับประธาน
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กรรมการในคนเดี ยวกันกับ โครงสร้ างเงินทุนในทิศ ทางเดียวกัน นอกจากนี ผ้ ้ ูวิจัยท่านอื่ นได้ ศึกษาความสัม พัน ธ์ ระหว่าง
โครงสร้ างเงินทุนกับผลตอบแทนของผู้บริหารแล้ วพบว่ามีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ าม ไม่ว่าจะเป็ น Berger and other
(1997 อ้ างถึงใน Abor, 2007) และ Yu and other (2002 อ้ างถึงใน Abor, 2007) และ Abor (2007) เป็ นต้ น การศึกษาเรื่อง
โครงสร้ างคณะกรรมการบริหารบริ ษัทในประเทศไทยนั ้นยังไม่มีการศึกษาเรื่องนี ้โดยตรง แต่ได้ มีการนําเรื่องนีม้ าทําการศึกษา
ในเชิงของการกํากับดูแลกิจการที่ดี หรือ บรรษัทภิบาล เช่น นวลนภา อัครพุทธิพร และศิลปพร ศรีจั่นเพชร (2550) ได้ ศึกษา
เรื่อง คะแนนการประเมินการกํากับดูแลกิจการมีความสัมพันธ์กบั มูลค่าของกิจการหรื อไม่ ผลการศึกษาพบว่า การที่บริษัทจัด
ให้ มีการกํากับดูแลกิจการที่ดีจนได้ รับผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการที่มี ช่วงคะแนนที่แตกต่างกันไปไม่มีความสัมพันธ์กบั
มูลค่าของกิจการ และไมตรี เอื ้อจิตอนันตกุล (2549) ได้ ศกึ ษาเรื่อง การกํากับดูแลกิจการที่ดีช่วยการลงทุนหรือไม่ ผลการศึกษา
พบว่า จํานวนกรณีพิพาททางกฎหมายเป็ นประเด็นสําคัญทีส่ ดุ ทีน่ กั ลงทุนสถาบันและต่างประเทศให้ ความสําคัญ เป็ นต้ น
จากการศึ ก ษาเชิ ง ประจั ก ษ์ ข้ างต้ นนี แ้ สดงให้ เ ห็ น ว่ า โครงสร้ างเงิ น ทุ น และ โครงสร้ างคณะกรรมการบริ หาร
บริ ษัทมีความสัมพันธ์ กนั ซึ่งผลของการศึกษาจากผู้ศึกษาท่านอื่นยังปรากฎความผันผวน และในด้ านของโครงสร้ างคณะ
กรรมการบริ หารบริษัทนั ้นยังเป็ นประเด็นสําคัญในหลายประเทศที่ศึกษาเรื่ องความสัมพันธ์ของโครงสร้ างเงินทุนกับการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี ดังนั ้นจากประเด็นดังกล่าวจึงเป็ นเหตุจูงใจให้ ผ้ ูศึกษาสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้ างคณะ
กรรมการบริ หารบริษัทกับโครงสร้ างเงินทุนของบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเป็ นข้ อมูลสนับสนุน
ให้ ผ้ มู ีส่วนได้ เสีย (Stakeholder) ใช้ ในการตัดสินใจได้ อย่างถูกต้ องและเหมาะสมต่อไป
โครงสร้ างบทความนี ไ้ ด้ แ บ่ง การนํ าเสนอเป็ น 5 ส่ว น โดยส่ วนที่ 1 เป็ นบทนํ า ส่ว นที่ 2 กล่ าวถึง แนวคิ ด และ
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้ อ ง ส่วนที่ 3 เป็ นข้ อมูล และวิธีการศึกษา ส่วนที่ 4 นํ าเสนอผลการศึกษา และส่วนที่ 5 สรุ ป ผลและ
อภิปรายผลการศึกษา

2. แนวคิด และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ อง
2.1 ความเป็ นมาของการกากับดูแลกิจการในประเทศไทย
จากวิกฤตการณ์ภาวะเศรษฐกิจปี พ.ศ. 2540 ซึง่ มีผลกระทบต่อเนื่องต่อความเสียหายในตลาดทุน รัฐบาลจึงเล็งเห็น
ถึงความจําเป็ นเร่งด่วนในการฟื น้ ฟูตลาดทุนไทย จึงได้ มีนโยบายให้ จดั การประชุมเพื่อจัดทําแผนแม่บทในการพัฒนาตลาดทุน
ขึ ้น การประชุมในครัง้ นันผู
้ ้ แทนจากภาคเอกชนและหน่วยงานของรัฐได้ ให้ ข้อคิดเห็นที่เป็ นประโยชน์หลายประการ โดยมาตรการ
สําคัญที่ที่ประชุมให้ ความสนใจเป็ นพิเศษคือ การสร้ างบรรษั ทภิบาลในตลาดทุน ทัง้ ในด้ าน บริ ษัทจดทะเบียนและสถาบัน
ตัวกลางรวมไปถึงองค์กรกํากับดูแลด้ วย นอกจากนี ้รัฐบาลได้ ประกาศอย่างเป็ นทางการให้ ปี พ.ศ. 2545 เป็ นปี เริ่มต้ นแห่งการ
รณรงค์การมีบรรษัทภิบาลที่ดี และเพื่อให้ การส่งเสริ มบรรษัทภิบาลมีพฒ
ั นาการที่เป็ นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง เมื่อต้ นปี พ.ศ.
2545 รัฐบาลจึงได้ จดั ตั ้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลแห่งชาติขึ ้น เพื่อมีนโยบายให้ หน่วยงานต่างๆ ส่งเสริ มการมีบรรษัทภิบาลที่ดี
และจัดเรื่ องนี ้ให้ เป็ นวาระแห่งชาติ (National Agenda) ขณะเดียวกันตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ เสนอหลักการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี 15 ข้ อ ให้ แก่บริษัทจดทะเบียนเพื่อเป็ นแนวทางปฏิบตั ิและกําหนดให้ บริ ษัทจดทะเบียนทุกบริ ษัทต้ องเปิ ดเผย
การปฏิบตั ิ ตามหลักการกํากับดูแล กิจการทีด่ ีดงั กล่าว ตังแต่
้ รอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2545 ต่อมาในปี
พ.ศ. 2549 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ ออกหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 5 หมวด สําหรับบริษัทจดทะเบียน
ปี พ.ศ.
2549 ซึง่ เป็ นการนําหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี 15 ข้ อเดิมมาปรับปรุ งแก้ ไขเพิ่มเติมให้ ใกล้ เคียงกับหลักการกํากับดูแลกิจการ
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ปี พ.ศ.2547 ขององค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและพัฒนา (Organization for Economic Co-operation and Development:
OECD) ซึง่ เป็ นองค์กรที่กําหนดหลักการกํากับดูแลกิจการฉบับสากล รวมทังปรั
้ บปรุ งแก้ ไขตามข้ อเสนอแนะของธนาคารโลกที่
ได้ จากการเข้ าร่ วมโครงการประเมินผลการปฏิบตั ิตามมาตรฐานสากลด้ านบรรษัทภิบาล
โดยกําหนดให้ บริษัทจด
ทะเบียนทุกบริ ษัทต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลตามหลักการกํากับดูแ ลกิจการที่ดีสําหรับ บริ ษัทจดทะเบียนปี พ.ศ. 2549 ตั ้งแต่รอบ
ระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และนอกจากการออกหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีแล้ ว ตลาดหลักทรัพย์ยงั ได้
จัดให้ มีกิจกรรมและโครงการบรรษัทภิบาลทีด่ ีขึ ้น (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2549ก: ออนไลน์)
2.2 โครงสร้ างคณะกรรมการ (Board Structure)
กิจการขนาดเล็ก หรื อกิจการครอบครัว ส่วนมากเจ้ าของเงินทุนของกิจการ และผู้บ ริหารจัดการ มักรวมอยู่ในบุคคล
คนเดียวกัน ดังนั ้นสิ่งที่เป็ นประโยชน์ต่อผู้บริหารจัดการ ก็มกั จะเป็ นประโยชน์ต่อเจ้ าของเงิน ครอบครัว และกิจการไปด้ วย แต่
เมื่อกิจการมีการระดมทุนจากประชาชน หรื อบุคคลภายนอกเข้ ามาด้ วย ลักษณะการบริ หารจัดการก็จําเป็ นต้ องเปลี่ยนไปใน
ความเป็ นบริษัท โดยเฉพาะบริ ษัทจดทะเบียน บทบาทของ ‚เจ้ าของเงิน‛ ‚บริษัท‛ และ ‚ผู้จดั การ‛ ล้ วนแยกจากกัน เจ้ าของเงิน
หรื อผู้ถือ หุ้น ไม่ได้ เป็ นผู้บริ หารกิ จการโดยตรง แต่แ ต่งตั ้ง ‚กรรมการ‛ เป็ นผู้แทนเพื่อบริ หารบริ ษัทในรู ป ‚คณะกรรมการ‛ ซึ่ง
ส่ วนมากแล้ วคณะกรรมการก็ มิ ไ ด้ จั ดการบริ ษั ท เอง แต่ แ ต่ ง ตัง้ ผู้ จั ด การทํ า หน้ าที่ บ ริ ห ารจั ด การบริ ษั ท อี ก ชัน้ หนึ่ ง โดย
คณะกรรมการในฐานะผู้แทนของ ผู้ถือหุ้น จึงมีหน้ าที่และความรับผิดชอบในการดูแลให้ ผ้ ูจั ดการ บริ หารกิจการให้ เป็ นไปเพื่อ
ประโยชน์ที่ดที ี่สดุ ของผู้ถือหุ้น ซึง่ เป็ นเจ้ าของเงิน และเป็ นผู้แต่งตังคณะกรรมการนั
้
้น โดยกรรมการทุกคนในฐานะส่วนหนึ่งขอ
คณะกรรมการ มีความรับผิดชอบต่อหน้ าทีน่ ี ้อย่างเท่าเทียมกัน (คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน เล่ม 1 ระบบออนไลน์, 2552)
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ปี พ.ศ. 2549 ได้ กล่าวไว้ ว่าคณะกรรมการมีบทบาทสําคัญในการ
กํากับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบตั ิหน้ าที่ต่อผู้ถือหุ้นและเป็ น
อิสระจากฝ่ ายจัดการ คณะกรรมการควรมี ภาวะผู้นํา วิสยั ทัศน์ และมีความเป็ นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุด ของ
บริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม คณะกรรมการควรจัดให้ มีระบบแบ่งแยกบทบาทหน้ าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ าย
จัดการที่ชดั เจน และดูแลให้ บริษัทมีระบบงานที่ให้ ความเชื่อมั่นได้ ว่ากิจกรรมต่ างๆของบริ ษัทได้ ดําเนินไปในลักษณะที่ถกู ต้ อง
ตามกฎหมายและมีจริยธรรม
2.3 ทฤษฎีโครงสร้ างเงินทุน (Capital Structure Theory)
วิวฒ
ั นาการของทฤษฎีโครงสร้ างเงินทุน เริ่ มขึ ้นเมื่อต้ นทศวรรษ 1950 โดย David Duran ซึง่ ได้ เสนอแนวคิดที่คํานึงถึง
ผลกระทบของภาระผูกพันทางการเงิน (Financial Leverage) ต่อมูลค่าของกิจการ คือ แนวคิดกําไรสุทธิ (Net Income
Approach) แนวคิดกําไรจากการดําเนินงานสุทธิ (Net Operating Income Approach) และ แนวคิดวิธีปฏิบตั ิมาดังเดิ
้ ม
(Traditional Approach) ต่อมาในปลายทศวรรษ 1950s และ 1960s Franco Modigliani และ Merton H. Miller (MM) ได้
เสนอว่า การกําหนดระดับสัดส่วนโครงสร้ างเงินทุนไม่มีความเกี่ยวข้ องกับมูลค่าของกิจการ ในตลาดที่มีการแข่งขันสมบูรณ์ แต่
มูลค่าของกิจการจะขึ ้นอยูก่ บั ความเสี่ยงและการตัดสินใจลงทุนของกิจการ ดังนัน้ มูลค่าของกิจการจะขึ ้นอยู่กบั ความเสี่ยงและ
การตัดสินใจลงทุนของกิจการ ดังนัน้ มูลค่าของกิจการจะพิจารณาได้ จากมูลค่าสินทรัพย์ที่แท้ จริง และได้ ศกึ ษาเพิ่มเติมและ
นําเสนอทฤษฎีและข้ อสรุ ปเกี่ยวกับโครงสร้ างเงินทุนไว้ 2 แนว คือ รู ปแบบที่ไม่มีภาษี เงินได้ และมีภาษี เงินได้ หลังจากนัน้ มามี
นักการเงินและนักเศรษฐศาสตร์ หลายท่านที่ทําการวิจยั พัฒนาแนวคิดของ Modigiliani และ Miller (MM) (1958) โดยการวิจัย
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นันได้
้ ทาํ การพัฒนานําเอาหลายปั จจัยเข้ ามาทําการศึกษาเพื่อที่จะสามารถอธิบายโครงสร้ างเงินทุนได้ เหมาะสมและใกล้ เคียง
กับความเป็ นจริงมากขึ ้น
2.4ทฤษฎีตัวแทน (Agency Theory)
ในการศึกษาครัง้ นี ้ได้ เน้ นถึงการศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้ างเงินทุนและโครงสร้ างของคณะกรรมการ โดย
ทฤษฎีของโครงสร้ างเงินทุนที่เกี่ยวข้ องในการศึกษาครัง้ นี ้คือ ทฤษฎีตวั แทน เนื่องจากผู้บริหารของกิจการถือเป็ นตัวแทนที่ถูก
แต่งตั ้งจากผู้ถือหุ้นเพื่อให้ บริ หารงานในกิจการ ซึง่ มีความสอดคล้ องกับทฤษฎีตวั แทน ดังที่จะกล่าวรายละเอียดดังนี ้
Jensen and Meckling (1976 อ้ างถึงใน Cringoj and Mramor, 2006) ได้ กล่าวไว้ ว่าความขัดแย้ งระหว่างตัวแทน
(Agency Conflict) แบ่งออกได้ เป็ นสองประเภท
ประเภทแรก คือ ความขัดแย้ งระหว่างผู้ถือหุ้นและผู้บริ หาร ซึ่งโดยปกติผ้ ูบริหารจะได้ รับค่าตอบแทนเฉพาะเงินเดือน
เท่านั ้น และไม่สามารถได้ รับผลกําไรทั ้งหมดที่เกิดขึ ้น จากการดําเนินงาน ถึงแม้ ว่าบริษัทจะมีผลกําไรเหลือมากเท่าไหร่ก็ตาม แต่
ในขณะเดียวกันผู้บริหาร
ต้ องแบกรับภาระต้ นทุนในการดําเนินงานที่เกิดขึ ้นในกิจการทั ้งหมด ด้ วยเหตุนีท้ ําให้ เป็ นเหตุจูง
ใจ ให้ ผ้ บู ริ หารจะไม่ดําเนินงานตามวิธีในการทํางานของบริษัทเพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ผ้ ถู ือหุ้น
ประเภททีส่ องคือ ความขัดแย้ งระหว่างผลประโยชน์ระหว่างผู้ถือหุ้นกับเจ้ าหนี ้ ในประเด็นของผลตอบแทนแต่ละฝ่ าย
ซึง่ ตามทฤษฎีได้ อธิบายไว้ ว่า กิจการที่มีการกู้ยืมเงิน จากภายนอกมาจํานวนมาก บริ ษัทจะมีแนวโน้ มในการลงทุนโครงการที่มี
ความเสี่ยงสูง เพราะโครงการที่มีความเสี่ยงสูงมักจะให้ ผลตอบแทนทีส่ งู เช่นเดียวกัน เมื่อโครงการประสบความสําเร็ จมีผลกําไรสูง
เจ้ าหนี ้จะได้ รับผลตอบแทนเป็ นดอกเบี ้ยซึ่งเป็ นอัตราคงที่ตามที่กําหนดไว้ ในสัญญา ดังนั ้นผลกําไรที่เหลืออยู่จากการลงทุนใน
โครงการทีใ่ ห้ ผลตอบแทนสูง (ความเสี่ยงสูง) จะเป็ นของผู้ถือหุ้นทั ้งหมด แต่ในทางตรงกันข้ ามถ้ าหากโครงการที่กิจการลงทุนไป
เกิดผลขาดทุนหรื อไม่ป ระสบผลสําเร็ จตามที่คาดหวังไว้ เจ้ าหนีจ้ ะต้ องร่ วมเฉลี่ยความสูญเสียนี ้ด้ วย เนื่ องจากบริ ษัทจะไม่
สามารถจ่ายชําระคืนเงินกู้ให้ เจ้ าหนี ้ได้ และอาจจะต้ องมีการเจรจา ปรับโครงสร้ างหนี ้ใหม่ทําให้ มลู ค่าของเจ้ าหนีล้ ดลง ดังนั ้นใน
สัญญาการกู้ยมื เงินจึงมีข้อกําหนดต่าง ๆ ในการลงทุนและไม่ลงทุนในโครงการทีม่ ีความเสี่ยงสูงเกินไป เพือ่ ให้ เจ้ าหนี ้ได้ รับเงินต้ น
พร้ อมผลตอบแทนตามที่กําหนดไว้ ในสัญญา
2.5วรรณกรรมที่เกี่ยวข้ อง
จากแนวคิดและทฤษฎีที่ได้ กล่าวไว้ ข้างต้ น มีงานวิจยั จํานวนมากทังในประเทศและต่
้
างประเทศที่นําแนวคิดและทฤษฎี
ดังกล่ าวมาประยุกต์ ใช้ เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ ระหว่างโครงสร้ างเงินทุนและโครงสร้ างคณะกรรมการบริ หารบริ ษั ท โดย
โครงสร้ างของคณะกรรมการนัน้ เป็ นส่ วนหนึ่ งที่ถูกกํ าหนดไว้ ในหลักการกํ ากับดูแลกิ จการที่ ดี ดังนัน้ ผู้ ศึกษาจึ งได้ รวบรวม
วรรณกรรมทีเ่ กี่ยวข้ องกับโครงสร้ างเงินทุนและการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี ซึง่ มีดงั ต่อไปนี ้
ศิลปพร ศรี จ่ นั เพชร (2551) ได้ ศกึ ษาเรื่ อง ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัท โครงสร้ างของผู้ถือหุ้น กับ
มูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษาคือบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET50)
ระหว่างปี พ.ศ.2547 – 2549 รวมระยะเวลา 3 ปี ตัวแปรตามที่ใช้ ใ นการศึกษา คือ ผลการคํานวณหามูลค่าเพิ่มเชิง
เศรษฐศาสตร์ ของกิจการ และสําหรับตัวแปรอิสระ จํานวน 5 ตัวแปร ประกอบด้ วย องค์ประกอบของกรรมการที่เป็ นอิสระและ
กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริหาร ความเป็ นอิสระของประธานกรรมการ จํานวนครัง้ ของการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท สัดส่วนการ
กระจุกตัวของผู้ถือหุ้น และสัดส่วนการถือหุ้นของผู้บริ หารและคณะกรรมการบริหาร สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การ
วิ เ คราะห์ ค วามถดถอยเชิ ง พหุ และสหสัม พัน ธ์ เ ชิ ง ซ้ อ น ผลการศึ ก ษาพบว่ า ความเป็ นอิ ส ระของประธานกรรมการมี
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ความสัมพันธ์ ในทางบวกกับมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ อย่า งมีนัยสําคัญ แสดงว่าการที่ประธานกรรมการมีความเป็ นอิสระ
มากเท่าไหร่จะส่งผลให้ บริษัทเกิดมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจที่สูงขึ ้น สัดส่วนการกระจุกตัวของผู้ถือหุ้นมีความสัมพันธ์ในทางบวก
กับมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจ แสดงให้ เห็นว่าการกระจุกตัวของผู้ถือหุ้นมีมากทําให้ นกั ลงทุน มีความเชื่อมัน่ ว่าผู้ถือหุ้นเหล่านีจ้ ะมี
อํานาจในการบริ หารงานของบริษัท สําหรับตัวแปรสัดส่วนของกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริหาร จํานวนครัง้ ของ
การประชุมคณะกรรมการบริษัท และสัดส่วนการถือหุ้นของผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารไม่มีความสัมพันธ์กบั มูลค่าเพิ่ม
เชิงเศรษฐกิจ
Yu and other (2002)ได้ ทําการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้ างเงินทุนและคุณลักษณะบางประการของธรร
มาภิบาลที่พบในบริ ษัทจีน ความสัมพันธ์ ดังกล่าวได้ รับการทดสอบในกลุ่ม ตัวอย่างบริ ษัทจีนที่คัดเลือกมาทั ้งหมด 60 แห่ง
ในช่วงระหว่างปี 1996 ถึง 1998 โดยผลจากการสังเกตการณ์เบื ้องต้ นพบว่าความเสี่ยงที่ทางบริ ษัทต้ องเผชิญมีแนวโน้ มตํ่าลง
หากบริษัทมีอตั ราส่วนของผู้บริหารที่เป็ นบุคคลภายนอกสูงขึ ้นหรือหากผู้บริ หารมีระยะการดํารงตําแหน่งเป็ นเวลานาน ผลลัพธ์
ดังกล่าวมีความสอดคล้ องกับงานวิจยั ทีถ่ กู จัดทํามาก่อนหน้ าหลายฉบับ เช่น Tam (1995) Xu and Wang (1997)โดยภาพรวม
แล้ ว ผลจากการสังเกตการณ์เบื ้องต้ นในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้ างเงินทุนกับคุณลักษณะบางประการของธรร
มาภิบาล แสดงให้ เห็นว่าเหล่าผู้จัดการในบริษัทมีแนวโน้ มที่จะเลือกนโยบายที่มีความเสี่ยงตํ่าหากทางบริ ษัทของตนยึดหลัก
ธรรมาภิบาลทีม่ นั่ คง ซึง่ ชี ้ให้ เห็นว่าผู้จดั การทีอ่ ยู่ในอํานาจของหลักธรรมาภิบาลที่เข้ มแข็ง มีแนวโน้ มที่จะชะลอความเสี่ยงจาก
การจัดการลงทุนเพือ่ หลีกเลี่ยงความผิดพลาดเสียหายที่อาจเกิดขึ ้นตามมา อย่างไรก็ตาม การค้ นพบดังกล่าวได้ แสดงให้ เห็นถึง
ความสัมพันธ์ อย่างมีนัยสําคัญเชิ งสถิติระหว่างโครงสร้ างเงินทุนและคุณลักษณะของคณะผู้บริ หารเฉพาะในประเด็นด้ าน
โครงสร้ างและระยะเวลาการดํารงตําแหน่งของคณะผู้บ ริ หารเท่านัน้ แต่ความสัมพันธ์ ดงั กล่าวมิ ได้ มีนัยสําคัญเชิงสถิติใน
ประเด็นด้ านขนาดและค่าตอบแทนของคณะผู้บริหารแต่อย่างใด
Abor and Biekpe (2006) ได้ ศกึ ษาเรื่ อง คุณลักษณะของคณะกรรมการมีผลต่อโครงสร้ างเงินทุนของธุรกิจขนาด
กลางและขนาดเล็กในประเทศกานาหรื อไม่ เป็ นการศึกษาหาความสัมพันธ์ ระหว่างโครงสร้ างเงินทุนกับ คุณลักษณะของ
คณะกรรมการซึ่ง ประกอบไปด้ ว ย ขนาดของคณะกรรมการ ความเป็ นอิ ส ระของคณะกรรมการ ความสามารถของ
คณะกรรมการ การควบรวมตําแหน่งผู้บริ หารสูงสุดกับประธานกรรมการในคนเดียวกัน และตัวแปรควบคุม ประกอบด้ วย
อายุกิจการ ขนาดของกิจการ ความสามารถในการทํากําไร และอัตราการเจริญเติบโตของกิจการ ระยะเวลาในการศึกษา 6 ปี
ระหว่าง ค.ศ.1998 – 2003 ผลการศึกษาพบว่า กิจการที่มี โครงสร้ างเงิน ทุน ที่ป ระกอบด้ วยหนี ส้ ิน ตํ่าจะมีข นาดของ
คณะกรรมการขนาดใหญ่ แต่ในขณะที่กิจการทีม่ ีความเป็ นอิสระของคณะกรรมการสูง มีคณะกรรมการที่มีความสามารถ และ
กิจการทีม่ ีระบบการบริหารแบบชั ้นเดียวหรื อมีการควบรวมตําแหน่งระหว่างผู้บริหารสูงสุดกับประธานกรรมการในคนเดียวกัน
จะมี โครงสร้ างเงิ นทุน ที่ป ระกอบด้ ว ยหนี ส้ ินในจํ านวนที่สูง สําหรับ ตัวแปรควบคุม ให้ ผ ลการศึกษาที่ส อดคล้ อ งกับ ทฤษฎี
โครงสร้ างเงินทุน ซึ่งจากผลการศึกษานีจ้ ะแสดงให้ เห็น ว่าคุณลักษณะของคณะกรรมการของกิจ การจะมีผลต่อโครงสร้ าง
เงินทุน
Abor (2007) ได้ ศกึ ษาเรื่ อง การกํากับดูแลกิจการทีด่ ีและการตัดสินใจเลือกใช้ โครงสร้ างเงินทุนของบริษัทจดทะเบียน
ในประเทศกานา เป็ นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของการกํากับดูแลกิจการทีด่ ีและโครงสร้ างเงินทุนของบริษัท
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษามีทั ้งหมด 22 บริษัท ระยะเวลาที่ใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้มีระยะเวลา 6 ปี ตั ้งแต่ ปี ค.ศ. 1998 จนถึง
ปี ค.ศ. 2003 สถิติทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ โดยคุณลักษณะของการกํากับดูแลกิจการที่ดีที่
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ใช้ เป็ นตัวแปรอิสระในการศึกษาครัง้ นี ้ ประกอบด้ วย จํานวนกรรมการในคณะกรรมการของบริษัท สัดส่วนของกรรมการที่ไม่
เป็ นผู้บริหาร การควบรวมตําแหน่งผู้จัดการใหญ่กบั ประธานกรรมการในคนเดียวกัน และระยะเวลาในการดํารงตําแหน่งของ
ประธานกรรมการ ผลการศึกษาพบว่า อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นมีความสัมพันธ์กนั ในเชิงบวกกับจํานวนกรรมการ
ในคณะกรรมการของบริษัท สัดส่วนของกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร การควบรวมตําแหน่งผู้บริหารกับประธานกรรมการในคน
เดียวกันอย่างมีนัยสําคัญในขณะที่อัต ราส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นมีความสัมพันธ์ ในเชิงลบกับระยะเวลาในการดํารง
ตําแหน่งของผู้บริ หาร
จากวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ องสามารถสรุ ปได้ วา่ การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้ างคณะกรรมการบริหารบริ ษัท
กับโครงสร้ างเงินทุนในอดีตนัน้ โดยส่วนใหญ่ แล้ วในด้ านโครงสร้ างของคณะกรรมการบริ หารบริ ษัท เป็ นปั จจัยสําคัญต่อ
โครงสร้ างเงินทุน เนื่องจากคณะกรรมการเป็ นบุคคลที่มีความสําคัญต่อบริ ษัท เพราะเป็ นผู้กําหนดนโยบายต่างๆ อัน ได้ แก่
นโยบายในการดําเนินงานซึ่งรวมถึงกฎ ระเบียบ ข้ อบังคับของบริ ษัท และนโยบายการกํ ากับดูแลกิจการซึ่งในนโยบายการ
กํากับ ดูแลกิ จการนัน้ บริ ษัท จะปฏิบัติต ามหลักการกํ ากับ ดูแ ลกิ จการทัง้ 5 หมวดมากหรื อ น้ อ ยเพียงใดก็ขึน้ อยู่กับ การให้
ความสําคัญของคณะกรรมการ ดังนั ้นการศึกษาครัง้ นีจ้ ึงเน้ นศึกษาการกํากับดูแลกิจการเฉพาะด้ านโครงสร้ างคณะกรรมการ
เช่นเดียวกัน

3. ข้ อมูล และวิธกี ารศึกษา
3.1 ข้ อมูลและแหล่ งข้ อมูล
ประชากรที่ใช้ ศึกษาประกอบด้ วยบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2549 ถึงปี
พ.ศ. 2551 โดยข้ อมูลทีใ่ ช้ ในการศึกษาครัง้ นีเ้ ป็ นข้ อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ประกอบด้ วยรายงานประจําปี งบการเงิน
แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ตั ้งแต่ปี พ.ศ. 2549 ถึงปี พ.ศ. 2551 โดยเก็บรวบรวมข้ อมูลจากเว็บ ไซด์ของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.sec.or.th)
3.2 วิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
จากข้ อกําหนดของข้ อมูล และแหล่งข้ อมูลที่ใช้ ในการศึกษาดังที่กล่าวข้ างต้ น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษาครัง้ นีไ้ ม่
รวมถึงบริ ษัทดังต่อไปนี ้
1) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ
2) บริษัทที่มีข้อมูลไม่ครบทั ้ง 3 ปี
3) บริษัทจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมการเงิน ซึง่ ประกอบด้ วย ธนาคาร ประกันภัยและประกันชีวิต กองทุน เงินทุน
และหลักทรัพย์ เนื่องจากมีข้อบังคับพิเศษทีท่ ําให้ โครงสร้ างเงินทุนแตกต่างจากธุรกิจอื่น ๆ และบริษัทที่แก้ ไขการดําเนินงานไม่ได้
ตามกําหนด ซึง่ อยูร่ ะหว่างการฟื น้ ฟูกิจการจะมีลกั ษณะโครงสร้ างทางการเงินที่แตกต่างจากปกติ
4) บริษัทจดทะเบียนที่มีส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ
5) บริษัทจดทะเบียนที่มีข้อมูลระหว่างปี พ.ศ. 2549 – 2551
จากวิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างข้ างต้ น ทําให้ ได้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษา จํานวน 175 บริ ษัท โดย 3 ปี มีจํานวน
กลุ่มตัวอย่างทั ้งสิ ้น 525 ตัวอย่าง
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3.3 การวิเคราะห์ ข้อมูล
จากวัตถุประสงค์ของการศึกษาเพือ่ ทีจ่ ะศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้ างเงินทุนกับโครงสร้ างคณะกรรมการ
ของบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้ การวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณ เพื่อวิเคราะห์ศึกษาหา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัวขึ ้นไป (Relationship among variables) และแบบจําลองที่ใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้ คือ
DER =  0+  1BSIZE+  2BCOM+  3CD +  4CCOM+  5 SIZ+  6 PROF  7 LIQ+ e
โดยที่
DER คือ อัตราส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น จะคํานวณโดย หนีส้ ินจะใช้ มลู ค่าตามบัญชีของหนี ้สินระยะยาว และ
ส่วนของผู้ถือหุ้นจะใช้ มลู ค่าตามบัญชีของส่วนของผู้ถือหุ้น
BSIZE คือ ขนาดของคณะกรรมการ หรือ จํานวนคณะกรรมการ ซึง่ คํานวณจาก ลอการิทึ่ม (Logarithm) ของจํานวน
คณะกรรมการ
BCOM คื อ สัดส่ วนของกรรมการที่ ไม่ เป็ นผู้ บ ริ หาร ซึ่ง คํ า นวณโดยนับ จํ า นวนกรรมการที่ไ ม่ เป็ นผู้บ ริ ห ารใน
คณะกรรมการ หารด้ วยจํานวนกรรมการในคณะกรรมการทั ้งหมด
CD คือ การควบรวมตําแหน่งผู้บริ หารสูงสุดกับประธานกรรมการในคนเดียวกัน (CEO Duality) โดยทําการเก็บ
ข้ อมูล หากกิจการมีตําแหน่งของประธานกรรมการและผู้จดั การใหญ่มีการควบรวมตําแหน่งให้ กําหนดค่าเป็ น 1 หากไม่มีการ
ควบรวมตําแหน่งให้ กําหนดค่าเป็ น 0
CCOM คือ ค่าตอบแทนของฝ่ ายบริหาร จะคํานวณโดยใช้ ลอการิ ทมึ่ ของค่าตอบแทนฝ่ ายบริ หาร
SIZ คือ ขนาดของกิจการ จะคํานวณโดยใช้ ลอการิทมึ่ ของยอดขาย
PROF คือ ความสามารถในการทํากําไร จะวัดโดยใช้ อตั ราส่วนกําไรก่อนดอกเบี ้ยจ่ายและภาษี (EBIT) ต่อสินทรัพย์
รวม
LIQ คือ สภาพคล่องของกิจการ ซึง่ จะใช้ อตั ราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี ้สินหมุนเวียน จะคํานวณโดยใช้ ลอการิทมึ่
ของสภาพคล่องของกิจการ
e คือ ความคลาดเคลื่อนอย่างสุ่ม
3.4 ตัวแปรและการวัดค่ า
ตัวแปรที่ใช้ ในการศึกษาและการวัดค่าตัวแปรต่างๆ สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
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ตารางที่ 1 สรุ ปข้ อมูลตัวแปรที่ใช้ ในการทดสอบและการวัดค่ า
ตัวแปร
ตัวแปรตาม
อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
(Debt to Equity Ratio)
ตัวแปรอิสระ
ขนาดของคณะกรรมการ
(Board Size)
สัดส่วนของกรรมการทีไ่ ม่เป็ นผู้บริ หาร
(Board Composition)
การควบรวมตําแหน่งผู้บริหารสูงสุดกับ
ประธานกรรมการในคนเดียวกัน (CEO
Duality)
ค่าตอบแทนของฝ่ ายบริหาร
(Compensations Committee)
ตัวแปรควบคุม
ขนาดของบริษัท
ความสามารถในการทํากําไร
(Profitability)
สภาพคล่อง (Liquidity)

สัญลักษณ์

การวัดค่ า

DER

อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

BSIZE

จํานวนคณะกรรมการ ซึง่ คํานวณจาก ลอการิทมึ่
(Logarithm) ของจํานวนคณะกรรมการ
จํานวนกรรมการทีไ่ ม่เป็ นผู้บริ หารในคณะกรรมการต่อ
จํานวนกรรมการทังหมด
้
มีการควบรวมตําแหน่งผู้จดั การใหญ่กบั ประธาน
กรรมการในคนเดียวกันกําหนดค่าเป็ น 1 หากไม่มีการ
ควบรวมตําแหน่งกําหนดค่าเป็ น 0
ค่าตอบแทนของฝ่ ายบริหาร จะคํานวณโดยใช้ ลอการิ
ทึม่ ของค่าตอบแทนฝ่ ายบริหาร

BCOM
CD

CCOM

SIZE
PROF

LIQ

ขนาดของกิจการ จะคํานวณโดยใช้ ลอการิ ทมึ่ ของ
ยอดขาย
ความสามารถในการทํากําไรโดยใช้ อตั ราส่วนกําไร
ก่อนดอกเบี ้ยจ่ายและภาษีต่อสินทรัพย์รวม
(Earnings Before Interest and Tax: EBIT)
สภาพคล่องของกิจการ ซึง่ จะใช้ อตั ราส่วนสินทรัพย์
หมุนเวียนต่อหนี ้สินหมุนเวียน จะคํานวณโดยใช้
ลอการิทมึ่ ของสภาพคล่องของกิจการ
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ตารางที่ 2 สรุ ปทิศทางความสัมพันธ์ ของตัวแปรอิสระที่คาดไว้
ตัวแปรอิสระ
ขนาดของคณะกรรมการ
สัดส่วนของกรรมการทีไ่ ม่เป็ นผู้บริ หาร
การควบรวมตําแหน่งผู้บริหารสูงสุดกับประธานกรรมการในคนเดียวกัน
ค่าตอบแทนของฝ่ ายบริหาร
ขนาดของกิจการ
ความสามารถในการทํากําไร
สภาพคล่องของกิจการ

สัญลักษณ์

ทิศทางที่คาดหวัง

BSIZE
BCOM
CD
CCOM
SIZ
PROF
LIQ

ลบ
บวก
บวก
ลบ
บวก
บวก
ลบ

3.5 สถิติท่ ใี ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึกษานี ้ใช้ การวิเคราะห์ส มการถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่าง
โครงสร้ างคณะกรรมการบริ หารบริ ษัทกับโครงสร้ างเงินทุนของบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย
พิจารณาสมมติฐานจากค่าสถิตทิ ดสอบที (t-test) โดยจะเป็ นไปตามสมมติฐานเมื่อระดับนัยสําคัญที่ได้ (Prob.) มีค่าน้ อยกว่า
ระดับนัยสําคัญที่กําหนด คือ 0.05 และพิจารณาทิศทางความสัมพันธ์จากค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอยเชิงส่วน (Coefficient)

4. ผลการศึกษา
ผลการศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างกับโครงสร้ างคณะกรรมการบริหารบริ ษัทกับโครงสร้ างเงินทุนของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สามารถแบ่งการนําเสนอผลการศึกษาออกเป็ น 2 ส่วนได้ ดงั นี ้
4.1 การอธิบายลักษณะของตัวแปรเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis)
ค่าสถิติที่ใช้ ประกอบด้ วย ค่า Mean คือค่าเฉลี่ยของข้ อมูลทัง้ หมด ค่า Median คือค่ามัธยฐานของข้ อมูล ค่า
Maximum คือค่าสูงสุดของข้ อมูล ค่า Minimum คือค่าตํ่าสุดของข้ อมูล และค่า Standard Deviation คือค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ของข้ อมูล โดยทําการแสดง 2 ตารางคือ ตารางที่ 3 แสดงสถิติเชิงพรรณนาของตัวแปรที่เป็ นตัวแปรเชิงปริ มาณ และตารางที่ 4
แสดงสถิติเชิงพรรณนาของตัวแปรทีเ่ ป็ นตัวแปรเชิงคุณภาพ ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
ตารางที่ 3 ค่ าทางสถิติของตัวแปรในการศึกษา
ปี 2549
(N = 175)

ปี 2550
(N = 175)

ปี 2551
(N = 175)

DER (เท่ า)
Mean

1.13

1.14

1.27

Median

0.92

0.84

0.88

ตัวแปร
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Std. Deviation
Minimum
Maximum

1.01
0.04
5.65

0.99
0.05
5.58

1.34
0.02
9.47

BSIZE (คน)
Mean
Median
Std. Deviation
Minimum
Maximum

10.97
10
2.73
6
22

10.83
11
2.6
5
19

10.73
10
2.5
5
19

BCOM (เท่ า)
Mean

0.65

0.72

0.72

0.64
0.17
0.25

0.71
0.16
0.33

0.70
0.16
0.36

29,275,584
14,300,000
117,150,009
120,000
1,533,987,302

29,820,866
15,800,000
84,078,753
120,000
1,066,023,464

27,828,433
16,920,000
34,452,831
120,000
212,845,000

ปี 2549
(N = 175)

ปี 2550
(N = 175)

ปี 2551
(N = 175)

9,708,713
2,971,418
25,567,234

9,814,717
2,999,074
24,756,061

11,846,371
3,492,029
35,760,528.30

Median
Std. Deviation
Minimum
CCOM (บาท)
Mean
Median
Std. Deviation
Minimum
Maximum

ตารางที่ 3 ค่ าทางสถิติของตัวแปรในการศึกษา (ต่ อ)
ตัวแปร
SIZ (พันบาท)
Mean
Median
Std. Deviation
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Minimum
Maximum

256,004
283,707,758

237,052
263,832,711

262,490
401,399,706

PROF (เท่ า)
Mean

9.48

8.23

7.67

Median

8.86

8.05

7.67

Std. Deviation
Minimum
Maximum

7.54
-24.52
33.73

7.68
-19.96
32.42

9.04
-26.87
43.63

LIQ (เท่ า)
Mean
Median
Std. Deviation
Minimum
Maximum

2.19
1.49
2.22
0.18
17.02

2.12
1.44
1.93
0.22
14.29

2.3
1.38
2.95
0.18
28.67

ตารางที่ 4 สถิติเชิงพรรณนาของตัวแปรที่เป็ นตัวแปรเชิงคุณภาพ
ปี 2549
ปี 2550
(N
=
175)
(N
= 175)
ตัวแปร
จานวน
ร้ อยละ
จานวน
ร้ อยละ

ปี 2551
(N = 175)
จานวน

ร้ อยละ

146

83.4

CD
0

139

79.4

147

1

84.0

36
20.6
28
16.0
29
16.6
ตารางที่ 3 และ 4 เป็ นสถิตเิ ชิงพรรณนาของตัวแปรที่ใช้ ในการศึกษาพบว่าอัตราส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (DER)
มีค่าเฉลี่ยในแต่ละปี มีคา่ ทีส่ งู กว่าค่ามัธยฐาน และบริษัทจดทะเบียนโดยส่วนใหญ่จะทําการจัดหาเงินทุนมาจากหนีส้ ินเป็ นจํานวน
ที่สงู กว่าส่วนของผู้ถือหุ้น
ขนาดของคณะกรรมการ (BSIZE) พบว่าบริ ษัทจดทะเบียนมีจํานวนคณะกรรมการสูงสุด คือ 22 คน และตํ่าสุด
จํานวน 5 คน ซึ่งโดยถัวเฉลี่ยแล้ วบริ ษัทจดทะเบียนจะมีจํ านวนคณะกรรมการอยู่ที่ 11 คน และโดยส่วนใหญ่ แล้ วจะมี
คณะกรรมการทีไ่ ม่เป็ นผู้บริ หาร (BCOM) มากกว่ากรรมการที่เป็ นผู้บริหาร ค่าตอบแทนฝ่ ายบริ หาร (CCOM) พบว่าในปี พ.ศ.
2549 บริ ษั ทจดทะเบี ยนมี ผ ลตอบแทนแก่ ผ้ ูบ ริ หารสูงที่ สุด อยู่ที่ 1,533,987,302 บาทต่ อปี และ มี ค่าเบี่ย งเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) ของค่าตอบแทนฝ่ ายบริหาร (CCOM) อยู่ที่ 117,150,009 บาทต่อปี แสดงว่าข้ อมูลมีการกระจายตัว
มาก เมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2550 และ 2551 ซึง่ อาจเป็ นไปได้ วา่ บริษัทจดทะเบียนทีม่ ีผลตอบแทนของผู้บริห ารในจํานวน
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ที่สูง และมีการกระจายตัวมากนัน้ อาจมีจํานวนคณะกรรมการในบริ ษัทสูงด้ วยเช่นกัน และยังพบว่าค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) ของค่าตอบแทนฝ่ ายบริหาร (CCOM) ตั ้งแต่ปี พ.ศ. 2549 ถึง 2551มีแนวโน้ มที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง
อาจเป็ นเพราะ ในปี พ.ศ. 2549 เป็ นปี ที่เริ่ มมีการเผยแพร่หลักการกํากับดูแลกิจการฉบับใหม่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ส่วนการควบรวมตําแหน่ งผู้บ ริ หารสูงสุดกับ ประธานกรรมการในคนเดียวกัน (CD) พบว่าบริ ษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยส่วนใหญ่ไม่มีการควบรวมตําแหน่งผู้บริหารสูงสุดกับประธานกรรมการในคนเดียวกัน และมีแนวโน้ มที่
ลดลง ขนาดของกิจการ(SIZ) ใช้ ของยอดรายได้ รวมเป็ นตัววัดขนาดของบริ ษัทจดทะเบียน พบว่าขนาดของกิจการหรื อ
ยอดขายในแต่ละปี ของกิจการมีจํานวนที่ไม่แตกต่างกัน และมีแนวโน้ มที่กิจการมียอดขายที่เพิ่มขึ ้น ซึ่งบริ ษัทจดทะเบียนที่
นํามาใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้ จะประกอบด้ วยบริษัทจดทะเบียนที่มีทงขนาดเล็
ั้
กไปจนถึงขนาดใหญ่ ความสามารถในการทํากําไร
ของกิจการ(PROF) พบว่ามีค่าที่แตกต่างกันค่อนข้ างมาก ซึง่ มีค่าสูงสุด เท่ากับ 43.63 และค่าตํ่าสุดเท่ากับ -26.87 และมีค่าเฉลี่ย
ในปี พ.ศ.2549, 2550 และ 2551 เท่ากับ 9.48 , 8.23 และ 7.67 ตามลําดับ แสดงให้ เห็นว่าบริ ษัทจดทะเบียนมีแนวโน้ มของ
ความสามารถในการทํากําไรที่ลดลงทุกปี อย่างต่อเนื่อง สภาพคล่องของกิจการ (LIQ) พบว่าค่าของข้ อมูลมีความแตกต่างกันมาก
และมีค่าเฉลี่ยในปี พ.ศ.2549, 2550 และ 2551 เท่ากับ 2.19, 2.12 และ 2.30 ตามลําดับ ซึ่งแสดงให้ เห็นว่า บริ ษัทจดทะเบียนมี
สภาพคล่องที่คอ่ นข้ างสูง
4.2 การวิเคราะห์ สมการถดถอยเชิงพหุคูณ
จากการประมวลผลข้ อมูลตามสมการที่ใช้ ในการศึกษา ได้ นํ าข้ อมูลมาจากตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย
ระหว่างปี พ.ศ. 2549 ถึงปี พ.ศ. 2551 โดยสมการที่ใช้ ในการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณในการศึกษาครัง้ นี ้ ผู้ศึกษาได้ ทําการ
แปลงรู ปข้ อมูลเพื่อให้ การแจกแจงของข้ อมูลแบบปกติ ดังนั ้นเมื่อแปลงรู ปของข้ อมูลแล้ วสมการที่ใช้ สําหรับการศึกษาในครัง้ นี ้
คือ
Log(DER) =  0+  1Log(BSIZE)+  2Log(BCOM)+  3CD +  4Log(CCOM)+  5 Log(SIZ)+
 6 PROF  7 Log(LIQ)+ e
โดยที่
Log(DER) คือ
Log(BSIZE) คือ
Log(BCOM) คือ
CD
คือ
Log(CCOM) คือ
Log(SIZ) คือ
PROF
คือ
Log(LIQ) คือ
e
คือ

ลอการิทมึ่ ของอัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
ลอการิทมึ่ ของจํานวนคณะกรรมการ
ลอการิทมึ่ ของสัดส่วนของกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร
การควบรวมตําแหน่งผู้บริหารสูงสุดกับประธานกรรมการในคนเดียวกัน
ค่าตอบแทนของฝ่ ายบริหาร
ลอการิทมึ่ ของขนาดของกิจการ
ลอการิทมึ่ ความสามารถในการทํากําไร
ลอการิทมึ่ ของสภาพคล่องของกิจการ
ความคลาดเคลื่อนอย่างสุ่ม
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ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ สมการถดถอยพหุคูณ
ตัวแปร
Coefficients
Std Error
t-Statistic
Prob.(t-Statistic)
Intercept
-1.2704
0.4762
-2.67
0.0079
Log(BSIZE)
-0.4800
0.1298
-3.69
<.0001*
Log(BCOM)
-0.0834
0.1148
-0.73
0.4676
CD
-0.0200
0.0387
-0.52
0.6049
Log(CCOM)
0.0110
0.0209
0.53
0.5981
Log(SIZE)
0.1709
0.0256
6.68
<.0001*
PROF
-0.0286
0.0037
-7.66
<.0001*
Log(LIQ)
-0.8761
0.0408
-21.45
<.0001*
R-Squared
0.5968
Adjusted R-Squared
0.5913
หมายเหตุ: * มีความสัมพันธ์ทรี่ ะดับนัยสําคัญ 0.05
ู (R-Squared) และค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจพหุคูณที่ปรับแล้ ว
จากตารางที่ 5 พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจพหุคณ
(Adjusted R-Squared) มีค่าเท่ากับ 0.596822 และ 0.591363 ตามลําดับ หมายความว่า ตัวแปรอิสระ ขนาดคณะกรรมการ
สัดส่วนของกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บ ริ หาร การควบรวมตําแหน่งผู้บริหารสูงสุดกับประธานกรรมการในคนเดียวกัน ค่าตอบแทน
ฝ่ ายบริ หาร และตัวแปรควบคุม คือ ขนาดของกิจการ ความสามารถในการทํากําไร สภาพคล่องของกิจการ มีผลทําให้ ตวั แปร
ตาม คือ โครงสร้ างเงินทุนเปลีย่ นแปลงได้ มากถึง 59%
ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ างตัวแปรตามและตัวแปรอิ ส ระตามสมการที่ ได้ นี ้ สามารถอธิ บ ายได้ ที ล ะคู่ ในขณะที่ห า
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามและตัวแปรอิสระคู่ใดคูห่ นึง่ ตัวแปรอิสระตัวอื่นๆ ที่เหลือจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง ทิศทางของ
ความสัมพันธ์ของตัวแปรตามและตัวแปรอิสระจะแสดงโดยเครื่ องหมาย +/- ที่สมั ประสิทธิ์ของพจน์ต่างๆ ในสมการถดถอย ถ้ า
ค่าเป็ น + แสดงว่ า ความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรอิ สระและตัวแปรตามเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน แต่ ถ้าค่าเป็ น – แสดงว่ า
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตามเป็ นไปในทิศทางตรงข้ ามกัน ผลการวิเคราะห์การถดถอยแสดงได้ ดงั นี ้
ก) จานวนคณะกรรมการ หรื อขนาดคณะกรรมการ (BSIZE)
ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 พบว่าค่า Coefficient ระหว่างอัตราส่วนหนี ้ต่อส่วนของผู้ถือหุ้นกับจํานวน
คณะกรรมการ มีค่าเท่ากับ -0.4800 เมื่อพิจารณาค่า Prob. (t-Statistic) แล้ วพบว่าเท่ากับ <0.0001 ซึง่ มีค่าน้ อยกว่าระดับ
นัยสําคัญ 0.05 แสดงว่าความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นกับจํานวนคณะกรรมการมีความสัมพันธ์กัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เครื่ องหมายของค่า Coefficient แสดงทิศทางความสัมพันธ์ มีค่าเป็ นลบ หมายความว่า ถ้ าจํานวน
คณะกรรมการของกิจการเปลี่ยนแปลงไปแต่ในขณะที่ตัวแปรอิสระอื่นๆ ไม่ มีการเปลี่ยนแปลงไปจะส่งผลให้ โครงสร้ างเงินทุน
เปลีย่ นแปลงไปไปในทิศทางตรงกันข้ าม ซึง่ ความสัมพันธ์ดงั กล่าวเป็ นไปตามสมมติฐานที่ตั ้งไว้
ข) สัดสวนของคณะกรรมการที่ไม่ เป็ นผู้บริ หาร (BCOM)
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ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 พบว่าค่า Coefficient ระหว่างอัตราส่วนหนี ้ต่อส่วนของผู้ถือหุ้นกับสัดส่วน
ของคณะกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร มีค่าเท่ากับ -0.083446 เมื่อพิจารณาค่า Prob. (t-Statistic) แล้ วพบว่าเท่ากับ 0.4676 ซึง่
มีค่ามากกว่าระดับนัยสําคัญ 0.05 แสดงว่าโครงสร้ างเงินทุนไม่มี ความสัมพันธ์กบั สัดส่วนของคณะกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ จึงไม่เป็ นไปตามสมมติฐานที่ตงไว้
ั้

ค) การควบรวมตาแหน่ งผู้บริ หารสูงสุดกับประธานกรรมการในคนเดียวกัน (CD)
ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 พบว่าค่า Coefficient ระหว่างอัตราส่วนหนี ้ต่อส่วนของผู้ถือหุ้นกับสัดส่วน
ของคณะกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร มีค่าเท่ากับ -0.020013 เมื่อพิจารณาค่า Prob.(t-Statistic) แล้ วพบว่าเท่ากับ 0.6049 ซึง่ มี
ค่ามากกว่าระดับ นัยสําคัญ 0.05 แสดงว่าโครงสร้ างเงินทุนไม่ มีความสัมพันธ์ กับ การควบรวมตําแหน่ง ผู้บริ หารสูงสุดกับ
ประธานกรรมการในคนเดียวกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ จึงไม่เป็ นไปตามสมมติฐานทีต่ ั ้งไว้
ง) ค่ าตอบแทนฝ่ ายบริ หาร (CCOM)
ณ ระดับ นัยสํา คัญทางสถิติที่ 0.05 พบว่าค่ า Coefficient ระหว่างอัต ราส่ วนหนี ต้ ่อ ส่วนของผู้ถือ หุ้น กับ
ค่าตอบแทนฝ่ ายบริหาร มีค่าเท่ากับ 0.0110486 เมื่อพิจารณาค่า Prob.(t-Statistic) แล้ วพบว่าเท่ากับ 0.5981 ซึง่ มีคา่ มากกว่า
ระดับนัยสําคัญ 0.05 แสดงว่าโครงสร้ างเงินทุน ไม่มีความสัมพันธ์กับค่าตอบแทนฝ่ ายบริหารอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ จึงไม่
เป็ นไปตามสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
จ) ขนาดของกิจการ (SIZ)
ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 พบว่า ค่า Coefficient ของอัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นกับขนาดของ
กิจการ มีค่าเท่ากับ 0.1709 เมื่อพิจารณาค่า Prob. (t-Statistic) แล้ วพบว่าเท่ากับ <.0001 ซึง่ มีค่าน้ อยกว่าระดับนัยสําคัญ 0.05
แสดงว่าความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นกับขนาดของกิจการมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ เครื่ องหมายของค่า Coefficient แสดงทิศทางความสัมพันธ์มีค่าเป็ นบวก หมายความว่า ถ้ าขนาดของกิจการเปลี่ยนแปลงไปแต่
ในขณะที่ตวั แปรอิสระอื่นๆ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง จะส่งผลให้ อตั ราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน
แสดงให้ เห็นว่าขนาดของกิจการเป็ นปั จจัยที่ส่งผลให้ อัตราส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เพิ่มขึ ้นในทิศทางตรงกันเดียวกัน จึง
เป็ นไปตามสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
ฉ) ความสามารถในการทากาไรของกิจการ (PRF)
ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 พบว่า ค่า Coefficient ของอัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นกับความสามารถ
ในการทํากําไรของกิจการ มีค่าเท่ากับ -0.0286 เมื่อพิจารณาค่า Prob. (t-Statistic) แล้ วพบว่าเท่ากับ <.0001 ซึง่ มีค่าน้ อยกว่าระดับ
นัยสําคัญ 0.05 แสดงว่าความสัมพันธ์ ระหว่างอัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นกับความสามารถในการทํากําไรของกิจการมี
ความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ เครื่องหมายของค่า Coefficient แสดงทิศทางความสัมพันธ์มีค่าเป็ นลบ แต่สมมติฐานใน
การศึกษาเป็ นบวก หมายความว่า ถ้ าขนาดของกิจการเปลี่ยนแปลงไปแต่ในขณะที่ตวั แปรอิสระอื่นๆ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง จะส่งผล
ให้ อตั ราส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงกันข้ าม แสดงให้ เห็นว่าขนาดของกิจการเป็ นปั จจัยที่ส่งผลให้
อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพิม่ ขึ ้นในทิศทางตรงกันข้ าม แต่อย่างไรก็ตามผลการศึกษาไม่เป็ นไปตามสมมติฐานทีต่ ั ้งไว้
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ช) สภาพคล่ องของกิจการ (LIQ)
ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 พบว่า ค่า Coefficient ของอัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นกับสภาพคล่องของ
กิจการ มีค่าเท่ากับ -0.8761 เมื่อพิจารณาค่า Prob. (t-Statistic) แล้ วพบว่าเท่ากับ <.0001 ซึง่ มีค่าน้ อยกว่าระดับนัยสําคัญ 0.05
แสดงว่าความสัม พันธ์ ระหว่างอัตราส่วนหนี ส้ ินต่ อส่วนของผู้ ถือหุ้นกับ สภาพคล่ องของกิ จการมีค วามสัมพันธ์ กันอย่ างมี
นัยสําคัญทางสถิติ เครื่ องหมายของค่า Coefficient แสดงทิศทางความสัมพันธ์ มีค่าเป็ นลบ หมายความว่า ถ้ าขนาดของกิจการ
เปลีย่ นแปลงไปแต่ในขณะทีต่ วั แปรอิสระอื่นๆ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง จะส่งผลให้ อตั ราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเปลี่ยนแปลงไป
ในทิศทางตรงกันข้ าม แสดงให้ เห็นว่าสภาพคล่องของกิจการเป็ นปั จจัยที่ส่งผลให้ อตั ราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เพิ่มขึ ้นใน
ทิศทางตรงกันข้ าม จึงเป็ นไปตามสมมติฐานทีต่ ั ้งไว้

5. สรุ ปและอภิปรายผล
การศึกษาเรื่ องความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้ างคณะกรรมการบริหารบริ ษัทกับโครงสร้ างเงินทุน ของบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนี ้ เก็บข้ อมูลจากระบบ SETSMART ตั ้งแต่ปี พ.ศ.2549 จนถึงปี พ.ศ.2551 จํานวนข้ อมูล
บริษัทจดทะเบียนที่ใช้ ในการศึกษาทั ้งหมด 175 บริษัท โดยข้ อมูลรวม 3 ปี มีจํานวนบริ ษัทจดทะเบียนที่ใช้ ในการศึกษาทั ้งสิ ้น 525
ข้ อมูล ซึง่ ไม่รวมถึงบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (Market Alternative Investment: MAI) กลุ่มบริ ษัทจดทะเบียนในกลุ่ม
อุตสาหกรรมการเงินซึง่ ประกอบด้ วย ธนาคาร ประกันภัยและประกันชีวิต กองทุน เงินทุนและหลักทรัพย์ เนื่องจากมีข้อบังคับพิเศษ
ที่ทาํ ให้ โครงสร้ างเงินทุนแตกต่างจากธุรกิจอื่น ๆ และบริ ษัททีแ่ ก้ ไขการดําเนินงานไม่ได้ ตามกําหนด (Non-Performing Group) ซึง่ อยู่
ระหว่างการฟื ้น ฟูกิจ การจะ มี ลักษณะโครงสร้ างทางการเงิ น ที่แ ตกต่างจากปกติ วัตถุประสงค์ ในการศึกษาคื อศึกษาหา
ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้ างของคณะกรรมกับโครงสร้ างเงินทุน
ผู้ศึกษาทําการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ เทคนิคการวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณ ณ ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 เพื่อวิเคราะห์
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตาม คือ อัตราส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (โครงสร้ างเงินทุน) ตัวแปรอิสระ จํานวน 4 ตัวแปร
คือ ขนาดของคณะกรรมการ สัดส่วนของกรรมการทีไ่ ม่เป็ นผู้บริ หาร การควบรวมตําแหน่งผู้บริหารสูงสุดกับประธานกรรมการใน
คนเดียวกัน และค่าตอบแทนของฝ่ ายบริหาร สําหรับตัวแปรควบคุม จํานวน 3 ตัวแปร คือขนาดของกิจการ ความสามารถในการ
ทํากําไร และสภาพคล่องของกิจการ ซึง่ ตัวแปรควบคุมดังกล่าวนี ้ได้ มีการศึกษาเชิงประจักษ์ ไว้ ในอดีตทังในและต่
้
างประเทศว่า
ตัวแปรควบคุมนี ้มีผลต่อโครงสร้ างเงินทุน แต่ในการศึกษาครัง้ นีผ้ ้ ูศกึ ษาต้ องการที่จะศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้ าง
ของคณะกรรมการกับโครงสร้ างเงินทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านัน้ ผู้ศึกษาจึงได้ กําหนด
ตัวแปรดังกล่าวไว้ เป็ นตัวแปรควบคุม ผลการศึกษาสามารถสรุปได้ ดังตารางที่ 6 ดังต่อไปนี ้
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ตารางที่ 6 สรุ ปผลการศึกษา
ตัวแปร
ขนาดของคณะกรรมการ (BSIZE)
สัดส่วนของกรรมการทีไ่ ม่เป็ นผู้บริหาร (BCOM)
การควบรวมตําแหน่งผู้บริหารสูงสุดกับประธานกรรมการ ในคน
เดียวกัน (CD)
ค่าตอบแทนของฝ่ ายบริหาร (CCOM)
ขนาดของกิจการ (SIZ)
ความสามารถในการทํากําไร (PROF)
สภาพคล่องของกิจการ (LIQ)
หมายเหตุ + : ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับตัวแปรตาม
- : ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์ในเชิงลบกับตัวแปรตาม
*: มีนยั สําคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.05

สมมติฐาน
ในการศึกษา

ผลการศึกษา

-

-*
-

+

-

+
+
-

+
+*
-*
-*

จากตารางที่ 6 พบว่า สามารถสรุปผลการศึกษาและอภิปรายผลได้ ดงั ต่อไปนี ้
1) ขนาดของคณะกรรมการ (BSIZE) สมมติฐานของการศึกษาตั ้งไว้ ว่าขนาดของคณะกรรมการมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางตรงกันข้ ามกับโครงสร้ างเงินทุน และมีความสอดคล้ องกับผลการศึกษาของ Abor and Biekpe (2006) ที่กล่าวไว้ ว่า
คณะกรรมการของบริ ษัทมีอํานาจหน้ าที่ ในการบริ หารกิจการโดยตรง ดังนั ้นผู้เป็ นเจ้ าของกิจการต้ องการที่จะเพิ่มความเป็ น
เจ้ าของของกิจการ โดยการจัดหาเงินทุนจากแหล่งภายนอกโดยการออกหุ้นเพิ่มเติม แทนการจัดหาเงินทุนจากหนีส้ ิน เพื่อ
ต้ องการลดกรรมสิทธิ์ความเป็ นเจ้ าของและอํานาจในการบริ หารงานในทางที่ไม่เหมาะสมของคณะกรรมการ และผู้เป็ นเจ้ าของ
กิจการต้ อ งการที่จะเพิ่มการตรวจสอบในการบริ หารงานให้ สอดคล้ องกับวัตถุป ระสงค์ที่ผ้ ูเป็ นเจ้ าของกิจการมอบหมายให้
คณะกรรมการ และยังมีความสอดคล้ องกับ Berger and Other (1997 อ้ างถึงใน Abor, 2007) ได้ กล่าวไว้ ว่าบริ ษัทที่มี
คณะกรรมการจํานวนมากจะมีโครงสร้ างเงินทุนทีม่ าจากหนี ้สินในจํานวนที่ตํ่า ซึง่ จํานวนของคณะกรรมการที่มากนัน้ หมายถึง
แรงกดดันที่มากขึ ้นต่อเหล่าผู้บริหารที่จะต้ องบริ หารและจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงภาวะความเสี่ยง ข้ อ
ค้ นพบดังกล่าวชี ้ให้ เห็นว่าขนาดของคณะผู้บริหารที่ใหญ่มกั จะถูกควบคุมอย่างเข้ มงวด เพื่อไม่ให้ บริษัทใช้ นโยบายความเสี่ยง
สูง เพื่ อ เพิ่ ม อัต ราผลตอบแทนผู้ ถื อ ทุน ให้ กับ บริ ษั ท และ อี กเหตุผ ลหนึ่ ง นั่น คื อจํ านวนของผู้ บ ริ ห ารที่ มี อยู่ม ากทํา ให้ การ
ประนีประนอมในข้ อตกลงและการตัดสินใจต่างๆ ทําได้ ยากขึ ้นและช้ าลง ความขัดแย้ งที่อ าจเกิดขึ ้นในทีมผู้บริหารขนาดใหญ่
ทําให้ การตัดสินใจปรับเพิ่มโครงสร้ างเงินทุนเป็ นไปได้ ยากอีกด้ วย
2) สัดส่วนของกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร (BCOM) สมมติฐานของการศึกษาตั ้งไว้ ว่าสัดส่วนของกรรมการที่ไม่เป็ น
ผู้บริหารมีความสัมพันธ์กบั โครงสร้ างเงินทุ นในทิศทางตรงกันข้ าม ผลการศึกษาพบว่าสัดส่วนของกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หารไม่
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มีความสัมพันธ์ กับโครงสร้ างเงินทุนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งผลที่ได้ จากการศึกษาในครัง้ นี ้ไม่สอดคล้ องกับ ผล
การศึกษาของ Yu and other (2002) ที่พบความสัมพันธ์อย่างมีนยั สําคัญระหว่างโครงสร้ างเงินทุนกับสัดส่วนของกรรมการที่
ไม่เป็ นผู้บริ หารในทิศทางตรงกันข้ าม และไม่เป็ นไปตามสมมติฐานที่คาดหวังไว้ แสดงให้ เห็นว่าว่าการที่คณะกรรมการของ
บริษัทมีความเป็ นอิสระสูงจะไม่มีผลต่อการตัดสินใจในโครงสร้ างเงินทุนของกิจการ และบริ ษัทจดทะเบียนในประเทศไทยนั ้นโดย
ส่วนใหญ่จะมีสดั ส่วนของกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริหารอยู่ระหว่างร้ อยละ 50-75 จึงอาจทําให้ ผ้ ูถือหุ้นมีความเชื่อมัน่ ได้ ว่าบริษัท
จดทะเบียนมีการคานอํานาจกับฝ่ ายบริหารอย่างเพียงพอแล้ วจึงไม่จําเป็ นต้ องมีการนําหนีส้ ินมาใช้ เพื่อควบคุมการบริหารงาน
ของคณะกรรมการ
3) การควบรวมตําแหน่งผู้บริ หารสูงสุดกับประธานกรรมการในคนเดียวกัน สมมติฐานของการศึกษาตังไว้
้ ว่าการ
ควบรวมตําแหน่งผู้บริหารสูงสุดกับประธานกรรมการในคนเดียวกันมีความสัมพันธ์กบั โครงสร้ างเงินทุนในทิศทางเดียวกัน ผล
การศึกษาพบว่าการควบรวมตําแหน่งผู้บริหารสูงสุดกับประธานกรรมการในคนเดียวกันไม่มีความสัมพันธ์กบั โครงสร้ างเงินทุน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ 0.05 ตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ีได้ กล่าวว่า ประธานกรรมการและกรรมการผู้จดั การไม่ควร
เป็ นบุคคลเดียวกัน หากผู้จดั การใหญ่กบั ประธานกรรมการเป็ นคนเดียวกันแล้ วจะทําให้ ผ้ บู ริหารมีอิสระในการดําเนินงานอย่าง
มาก ซึง่ อาจทําให้ ผ้ บู ริ หารตัดสินใจที่จะสร้ างผลประโยชน์ให้ กบั ตนเองโดยไม่คํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นจนทําให้
เกิดความเสียหายต่อบริ ษัทและความเสี่ยงทางการเงินของบริ ษัทได้ ซึ่งจากการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณา พบว่า บริ ษัทจด
ทะเบียนทีน่ ํามาใช้ ในการศึกษาครัง้ นีม้ ีจํานวนร้ อยละ 18 ที่ไม่ได้ ปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องของการควบ
รวมตําแหน่งผู้บริหารกับประธานกรรมการในคนเดียวกัน แสดงให้ เห็นว่าบริษัทจดทะเบียนบางส่วนยังขาดการแบ่งแยกอํานาจ
หน้ าที่ในการบริหารงานระหว่างผู้บริหารกับประธานกรรมการ ทําให้ ไม่เกิดการคานอํานาจซึ่งกันและกันในบริษัท และอาจทําผู้
ถือหุ้นของกิจการขาดความเชื่ อมั่นในกลไกลของการกํากับดูแลกิจการที่ดี ที่จะทําให้ กรรมการและผู้บริ หารปฏิบัติงานด้ วย
ความระมัดระวังและความซื่อสัตย์ รวมถึงรักษาผลประโยชน์โดยรวมของบริษัทเป็ นอันดับแรก
4) ค่าตอบแทนของฝ่ ายบริหาร สมมติฐานของการศึกษาตั ้งไว้ ว่าค่าตอบแทนของฝ่ ายบริ หารมีความสัมพันธ์ กับ
โครงสร้ างเงินทุนในทิศทางตรงกันข้ าม แต่ผลการศึกษาพบว่าค่าตอบแทนของฝ่ ายบริ หารไม่มีความสัมพันธ์ กับ โครงสร้ าง
เงินทุนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05 ซึง่ ไม่เป็ นไปตามสมมติฐานทีค่ าดหวังไว้ ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีได้ กล่าวไว้
ว่าค่าตอบแทนของกรรมการควรจัดให้ อ ยู่ในลักษณะที่เปรี ยบเทียบได้ กับระดับ ที่ป ฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม ประสบการณ์
ภาระหน้ าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ ซึง่ จากการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณา พบว่าบริ ษัทจดทะเบียนที่นํามา
ศึกษาในครัง้ นี ้มีคา่ ตอบแทนคณะกรรมการในช่วงที่แตกต่างกันค่อนข้ างมาก ซึง่ ค่าตอบแทนดังกล่าวอาจจะมีความสัมพันธ์กับ
ขนาดของคณะกรรมการ ซึง่ หากบริ ษัทจดทะเบียนที่มีจํานวนคณะกรรมการที่สงู ก็ยอ่ มที่จะมีคา่ ตอบแทนกรรมการที่สูงตามไป
ด้ วย และอาจมีความเป็ นไปได้ ว่ากิจการที่มีผ ลตอบแทนของผู้บริ หารในจํ านวนที่สูง เป็ นเพราะต้ องการให้ ผ้ ูบริ ห ารดําเนิ น
นโยบายด้ วยความระมัดระวัง หรือมีความเสี่ยงตํ่า เพื่อหลีกเลี่ยงปั ญหาการล้ มละลายเนื่องจากบริษัทไม่สามารถชําระดอกเบี ้ย
และเงินต้ นให้ กบั เจ้ าหนี ้ได้ (Stulz 1988, Harris and Raviv 1988 อ้ างถึงใน Abor, 2007) นอกจากนีผ้ ลการศึกษาที่ได้ ในครัง้ นี ้
มีความสอดคล้ องกับ Yu and other (2002) ที่ไม่พบความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติระหว่างโครงสร้ างเงินทุนกับ
ค่าตอบแทนของฝ่ ายบริหาร
5) ขนาดของกิจการ สมมติฐานของการศึกษาตั ้งไว้ ว่าขนาดของกิจการมีความสัมพันธ์ กับโครงสร้ างเงินทุนใน
ทิศทางเดียวกันซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานทีต่ ั ้งไว้ ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่คาดหวังไว้ และสอดคล้ องกับผลการศึกษาของ
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Ferri and Jones (1979), Pandy (1981) และ Gonenc (2003) แสดงให้ เห็นว่ากิจการทีม่ ีขนาดของกิจการใหญ่ (ยอดขายสูง)
จะได้ รับความเชื่อถือจากเจ้ าหนีใ้ นการกู้ยืม เงิน มีโอกาสในการล้ มละลายที่ตํ่า และมีข้อมูลของกิจการในด้ านต่าง ๆ ที่เจ้ าหนี ้
สามารถเข้ าถึงได้ ง่ายกว่ากิจการทีม่ ีขนาดเล็ก ด้ วยเหตุนี ้กิจการที่มีขนาดของกิจการที่ใหญ่อาจจะมีความสามารถที่จะกู้เงินได้
ในเงื่อนไขที่ดีกว่ากิจการที่มีขนาดเล็กหรือมียอดขายที่ตาํ่
6) ความสามารถในการทํากําไร สมมติฐานของการศึกษาตั ้งไว้ ว่าความสามารถในการทํากําไรมีความสัมพันธ์กับ
โครงสร้ างเงินทุนในทิศทางเดียวกัน แต่ผลการศึกษาพบว่าความสามารถในการทํากําไรมีความสัมพันธ์กบั โครงสร้ างเงินทุนใน
ทิศทางตรงกันข้ าม อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่คาดหวังไว้ แต่มีความสอดคล้ องกับผล
การศึกษาของกอบกุล จินตนาเวชกุล (2547) ที่กล่าวไว้ ว่าบริ ษัทจดทะเบียนในประเทศไทยที่มีความสามารถในการทํากําไรที่สูง
จะมีแนวโน้ มทีจ่ ะใช้ แหล่งเงินทุนภายในกิจการมากกว่าแหล่งเงินทุนภายนอกกิจการ แสดงให้ เห็นว่ากิจการที่ มีความสามารถ
ในการทํากําไรที่สงู จะมีการใช้ แหล่งเงินทุนจากส่วนของผู้ถือหุ้นมากกว่าหนี ้สิน ซึง่ อาจมีความเป็ นไปได้ ว่าผู้ถือหุ้นต้ องการที่จะ
ปกป้องผลประโยชน์ของตนเอง หากมีการจัดหาเงินทุนจากแหล่งภายนอกของกิจการนั ้น ทําให้ กิจการต้ องนํากระแสเงินสด
คงเหลือไปจ่ายชําระดอกเบี ้ยให้ กบั เจ้ าหนี ้
7) สภาพคล่องของกิจการ สมมติฐานของการศึกษาตั ้งไว้ ว่าสภาพคล่องของกิจการมีความสัมพันธ์กับโครงสร้ าง
เงิ น ทุน ในทิ ศ ทางตรงกัน ข้ ามซึ่ง สอดคล้ อ งกับ สมมติ ฐานที่ ตัง้ ไว้ และสอดคล้ องกับผลการศึกษาของ Ozkan (2001) และ
Mallikarjurnappa and Carmelita (2007) แสดงให้ เห็นว่ากิจการที่มีสภาพคล่องที่สูงที่ดํารงสินทรัพย์หมุนเวียนไว้ ในปริมาณที่
มาก เช่น สินค้ าคงเหลือ เงินสด ลูกหนี ้ ตัว๋ เงินรับ เป็ นต้ น เมื่อต้ องการจัดหาเงินทุนเพื่อนํามาใช้ ภายในกิจการ จะนําสินทรัพย์
ดังกล่าวไปจัดหาเงินทุนแทนการกู้เงินจากแหล่งภายนอกกิจการ
จากผลการศึกษานี ้สามารถสรุปได้ ว่า ขนาดของคณะกรรมการมีความสัมพันธ์ ในทิศทางตรงกันข้ ามกับโครงสร้ าง
เงินทุนอย่างมีนัยสําคัญ ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยข้ อสรุ ปนี ้สามารถนําไปใช้ ประกอบการตัดสินใจในการเลือก
ลงทุน ของนักลงทุนได้ เช่น ถ้ านักลงทุนต้ องการเลือกลงทุนในบริ ษัทที่ใช้ นโยบายความเสี่ยงตํ่า เพื่อหลีกเลี่ยงปั ญหาการ
ล้ ม ละลายเนื่ อ งจากบริ ษั ท ไม่ ส ามารถชํ า ระดอกเบี ย้ และเงิ น ต้ น ให้ กับ เจ้ า หนี ไ้ ด้ สามารถพิ จ ารณาจํ า นวนขนาดของ
คณะกรรมการบริ ษัททีม่ ีขนาดใหญ่เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ ้นดังกล่าวได้ ในทางกลับกัน ถ้ านักลงทุนต้ องการเลือ กลงทุนใน
บริษัทที่ใช้ นโยบายความเสี่ยงสูง เพื่อเพิม่ อัตราผลตอบแทนผู้ถือทุน สามารถพิจารณาจํานวนขนาดของคณะกรรมการบริ ษัทที่
มีขนาดเล็ก เป็ นต้ น นอกจากนั ้นข้ อสรุปนี ้ยังสามารถลดความขัดแย้ งระหว่างผลประโยชน์ระหว่างผู้ถือหุ้นกับเจ้ าหนี ้ได้ อีกด้ วย
เนื่องจากบริ ษัทโดยส่วนใหญ่จะมีแนวโน้ มในการลงทุนโครงการที่มีความเสี่ยงสูง เพราะโครงการที่มีความเสี่ยงสูงมักจะให้
ผลตอบแทนที่สงู เช่นเดียวกัน เมื่อโครงการประสบความสําเร็จมีผลกําไรสูงเจ้ าหนี ้จะได้ รับผลตอบแทนเป็ นดอกเบี ้ยซึง่ เป็ นอัตรา
คงทีต่ ามทีก่ ําหนดไว้ ในสัญญา แต่ในทางตรงกันข้ ามถ้ าหากโครงการที่กิจการลงทุนไปเกิดผลขาดทุนหรือไม่ประสบผลสําเร็จ
ตามที่คาดหวังไว้ เจ้ าหนีจ้ ะต้ องร่วมรับความสูญเสียนีด้ ้ วย เนื่องจากบริษัทจะไม่สามารถจ่ายชําระคืนเงินกู้ให้ เจ้ าหนีไ้ ด้ และ
อาจจะต้ องมีการเจรจา ปรับโครงสร้ างหนีใ้ หม่ทําให้ มูล ค่าของเจ้ าหนี ้ลดลง ดังนั ้นเพื่อลดความปั ญหาความขัดแย้ งดังกล่าว
เจ้ าหนี ้อาจพิจารณาจํานวนขนาดของคณะกรรมการบริ ษัทมาประกอบการตัดสินใจอนุมตั ิเงินกู้แก่ลกู หนี ้ ต่อไป
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การพยากรณ์ อัตราส่ วนราคาต่ อผลตอบแทนโดยใช้ อัตราส่ วนกระแสเงินสดรู ปแบบใหม่ ของกลุ่มธุรกิจการแพทย์ ซ่ งึ
จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย
The Prediction of Price/Earnings Ratio by Using The New Cash Flow Ratios of Medical Sector Listed in The
Stock Exchange of Thailand.
วรงค์ ผ่องใส*
บทคัดย่ อ
การศึกษาครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อทดสอบ ความสามารถในการพยากรณ์ ของอัตราส่วนกระแสเงินสดรู ปแบบใหม่ที่
มีต่ออัตราส่วนราคาต่อผลตอบแทนของกลุ่มธุรกิจการแพทย์ซงึ่ จดทะเบียนอยูใ่ นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยงานวิจยั
ครัง้ นีม้ ีจุดมุ่งหมายให้ ผ้ ูล งทุนและผู้ใช้ ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อประกอบการตัดสินใจดึงเอาประโยชน์ จากงบกระแสเงินสด
ออกมาใช้ ให้ ก่อประโยชน์มากทีส่ ดุ ถึงแม้ วา่ จะมีงานวิจยั ในอดีตซึง่ เคยศึกษาและค้ นคว้ าเกี่ยวกับอัตราส่วนกระแสเงินสดกันมา
มากแล้ วก็ ต ามที แต่ส่ วนประกอบและการใช้ ง านของอัตราส่ วนกระแสเงิ น สดต่ างๆ เหล่ านัน้ มี ค วามซับซ้ อ นและมี การ
ตีความหมายที่กระจัดกระจายกันออกไป ดังนัน้ งานวิจยั ฉบับนีจ้ ึงแนะนําให้ ผ้ ูใช้ ประโยชน์จากงบกระแสเงินสดใช้ อัตราส่วน
กระแสเงินสดในรูปแบบใหม่ซงึ่ มีรูปแบบทีง่ ่ายกว่าและอธิบายการเปลี่ยนแปลงได้ ง่ายกว่า งานวิจยั ฉบับนี ้ใช้ การวิเคราะห์ความ
ถดถอยด้ วยวิธี Stepwise เพื่อวัดระดับของความสัมพันธ์ ที่เกิดขึ ้นระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม จากการวิจัยพบว่า
อัตราส่วนกระแสเงินสดรู ปแบบใหม่นั ้นมีความสามารถในการพยากรณ์อตั ราส่วนราคาต่อผลตอบแทนได้ อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติ ดังนั ้นอัตราส่วนกระแสเงินสดรูปแบบใหม่นี ้จึงควรถูกจัดประเภทเป็ นหนึง่ ในอัตราส่วนทางการเงินที่ใช้ กันอย่างแพร่หลาย
อย่างไรก็ดีงบกระแสเงินสดนัน้ ยังประกอบไปด้ วยข้ อมูล ที่สําคัญ อีกมากมาย ดังนัน้ ผู้ใช้ งบการเงินควรให้ ความสําคัญกับ
ประโยชน์แฝงที่ยงั คงอยู่ในงบกระแสเงินสดให้ มากกว่ ากระแสเงินสดทังสามกิ
้
จกรรมที่ปรากฏอยู่เป็ นรายการพื ้นฐานในงบ
กระแสเงินสด
Abstract
This study investigates the prediction power of the new cash flow ratios to price/earnings ratios of
medical sector listed in the Stock Exchange of Thailand. In addition, this study encourages investors or other
people who use the accounting information for decision making to bring out the usefulness of cash flow
statement. Although there are many researchers who created ratios from the cash flow statement, these ratios
have not had a wide range of using because of a complexity of ratios’ components. So, this study recommends
the new simple type of cash flow ratios to end-users. According to this study, the stepwise multiple regression is
employed to measure the level of relation. Furthermore, the result of this study points out that the new cash flow
ratios have a statistic significant to the price/earnings ratio. Finally, the new cash flow ratios should be collected to
the one of popular core financial ratios. By the way, the cash flow statement contains a lot of essential information.

*
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So, end-users should emphasize the other way of hidden benefit in the cash flow statement more than 3 activities
of cash flow.
INTRODUCTION
Generally, the cash flow statement presents 3 activities of cash disbursement and cash generating which support
the causes of cash differentiations in the period. Many scholars and financial analysts have hardly tried to use the
extreme capacity of cash flow statement. In addition, many people believe that cash flow statement still has the
hidden benefits in its items. Although the cash flow statement is accepted that it is the necessary statement which
every firm must present to the public, the using of cash flow statement for decision making is not admired by the
investors. Because of this situation, there were many professors who tried to use the information in the cash flow
statement to create a new type of analytical tool by using the financial technique. However, the ratios which were
constructed by those who invented are accepted to encourage people to use the cash flow statement for decision
making, the components of these formula are very complex and difficult to find and to calculate. So, this paper
recommends the new types of cash flow ratios which basically calculate for those who have a full financial
statement.
There are a lot of cash flow ratios from prior researches, but those are not intended to use for stock market. Most
ratios are used to evaluate the firm’s performance. For example, CFO-to-debt ratio, which sets the cash flow form
operation as a numerator and is divided by total debt, focuses on the cash generating for debt repayment in long
term. Moreover, the capital expenditure ratio, which brings the cash flow from operation dividing by capital
expenditures, is used to measure the relationship between firm’s cash generating ability and firm’s capital
investing. So, many types of cash flow ratios seem to provide the management tools for the company. Then, these
ratios are mostly used by the auditor to asses and to test the risk of clients’ management. This action was
evidently supported by Mills and Yamamura (1998). They provided the recommendation to auditors who gave an
opinion for their clients with careless of cash flow ratio that might occur to make a mistake for offering opinion. To
illustrate, the clients’ going concern status can be possibly determined by the cash flow ratio. If auditors did not
focus or less focus on the cash flow statement, the opinion on the auditor’s report would abuse to the users.
According to this situation, the investors can prevent themselves from the hidden mistaking by calculating the
cash flow ratios with their own.
This paper provides the new components of cash flow ratios calculation. These ratios include the Free Cash Flow
Ratio, Operating Cash Flow Ratio, Investing Cash Flow Ratio, and Financing Cash Flow Ratio. Furthermore, These
4 new cash flow ratios have the same denominator which is the net income. According to the available ratios,
every inventor believed that the ratios should be calculated as the proportion of the balance sheet items.
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Because, these ratios are used to determine the internal firm’s performance, these ratios are also divided by the
balance sheet items. Consequently, if cash flow ratios have ability to determine the output of the firm’s
performance, like marketability ratio (P/E ratio), these kinds of cash flow ratios will be divided by the bottom line of
income statement. This paper assumes that most investors are interested by the profit of the firm. So, the ratio
which is used to determine the market response should be calculated as the proportion of income statement item.
Moreover, based on the valuation approach, these cash flow ratios are. Then, if these ratios exactly provide the
valuation of equities as the other core valuation model, they will have ability to predict the future market reaction
possibly.
Finally, the stepwise multiple regression is brought to investigate the relationship between the Price per Earning
ratio and Cash Flow Ratios. In the meaning of forecasting, the dependent variable, P/E Ratios, is set from the
period t+1 and the independent variables are set backward for one period ( t ). The result of this study points out
that the new types of cash flow ratios have a positive relation to the P/E ratio. So, it can be determined that the
new cash flow ratios truly have ability to predict the P/E ratio. Then, investors will obtain the new source of
financial instruments to help them to make a decision.
The remainder parts of this paper are organized as follow. Section ΙΙ develops the study’s hypothesis, and
section ΙΙΙ discusses the sample selection process. Section ΙV describes the empirical employed methods and
the results of this study. Lastly, section V summarizes the contribution and the conclusion of this research.
HYPOTHESIS DEVELOPMENT
According to valuation approach, cash flow was agreed to determine the value of common equity. Soffer, Leonard
and Robin (2002) introduced to use cash flow for examining the value of common equity which was called The
Corporate Valuation Models. This concept based on the economic concept. In addition, the economic concept
has a different point of view from pure accounting concept. For instance, balance sheet from accounting concept
is set from a simple equation which asset must equal to the summation of liability and owner’s equity, but balance
sheet of economic equation is relied on the cash generating ability. So, most prior papers were set the balance
sheet equation as this equation;
CORE  NONOP  DEBT  OCAP  COMEQUITY

Soffer, Leonard and Robin (2002) explained this equation that the combination of value of core operations (CORE)
and value of non-operating net asset (NONOP) had to balance with the summation of value of debt claims
(DEBT), value of other capital (OCAP) and value of common equity (COMEQUITY).
As the Soffer, Leonard and Robin (2002)’s study, they discovered that there were 2 types of cash flows that
related to The Corporate Valuation Models. Furthermore, cash flows themselves were also split to debt claims,
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other capital claims and common equity claims. Moreover, after rearranging the equation, this equation was
changed to focus on the value of common equity. The effects of these actions created the new 4 types of The
Corporation Valuation Models which consisted of The Flows to Equity Model, The Free Cash Flow model, The
Adjusted Present value model, and The Residual Income Model. These models are respectively showed as follow;
COMEQUITY  PV ( FreeCashFl ow  Non _ OperatingCashFlow  DebtService  OtherCapitalCashFlow)
COMEQUITY  PV ( FreeCashFl ow)  Non _ OperatingCashFlow  DebtService  OtherCapitalCashFlow
COMEQUITY  PV ( FreeCashFl ow _ atUnleveredCostOfEquity )  ValueOfLev erage  Non _ OperatingNetAssets
 DebtClaims  OtherCapitalClaims
a
NOPATt  K e  OPNAt 1
COMEQUITY  OPNA0  
 NONOP  DEBT  OCAP
1  K e t
t 1

This study bases on the 1st equation that the value of common equity is estimated by the present value of free
cash flow, non-operating cash flow, debt claims, and other capital claims, because this paper especially focuses
on the cash flows and expects to the prediction power of all cash flows.
Casey and Bartczak (1983) used the cash flow from operating activity to predict the financial distress. In addition,
they believed the cash status of the firm should directly connect to the bankruptcy situation. So, they set up the
cash flow ratios to predict this financial distress. It is truly that Casey and Bartczak (1983)’s study was the first
paper which used the cash flow ratios to predict an important financial event. Casey and Bartczak (1983)
confirmatively indicated that the cash flow from operating activity was appropriately selected to set for the ratios
calculation, because cash flow from operating activity was always found that it had a prediction power to the
stock price by the prior researches. Especially to Casey and Bartczak (1983)’s paper, they provided 2 cash flow
ratios which were CFCL which calculated by cash flow from operating activity dividing by current liability, and
CFTL which constructed by cash flow from operating activity dividing by total liability. Unfortunately, the result of
Casey and Bartczak (1983)’s research did not found a significant level of prediction power of cash flow from
operating activity. By comparing with the accrual ratios, cash flow ratios might have insufficient forces to attract
the stock price. Although Casey and Bartczak (1983)’s empirical research did not found any evidences that
supported their assumption, they still believe that cash flow ratios should have the prediction power to stock price
in the future.
In early 1993, Giacomino and Mielke (1993) brought the cash flow ratios for evaluating firm’s financial strength
and profitability. They suggested that the using of cash flow ratios mostly searched for sufficiency and efficiency
of cash and cash using. According to Giacomino and Mielke (1993)’s study, the sufficiency meant that firms can
generating cash to cover debts, investing, and dividend payment. There were 6 sufficiency cash flow ratios which
included cash flow adequacy, Long-term debt payment ratio, dividend payout ratio, reinvestment ratio, debt
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coverage ratio, and depreciation-amortization impact ratio. These ratios set cash flow from operating activity as
the denominator, but there was only cash flow adequacy that set the cash flow from operating activity as a
numerator. In addition, the efficiency was determined that firm could use the receiving cash or cash payment
available. As a result of Giacomino and Mielke (1993)’s study, there was only cash flow to sale ratio that showed
the significant differentiation between their sample size. This expression has become the motivation of cash flow
ratios study, because many people were attracted to this result. After Giacomino and Mielke (1993)’s study, there
are a lot of creative ratios which are constructed for seeking out a new financial analysis tool.
In a brief introduction, Mills and Yamamura (1998) pointed out that the using of cash flow statement should more
appropriate to analyze firm’s liquidity than using balance sheet or income statement. Anyway, balance sheet
stands for firm’s financial status. In addition, income statement provides the capability of firm’s operating. These
statements are not different only in the benefit of presentation, but they also contrast in the statements’ setting
time. Moreover, all items in these statements totally stand alone, which means these items are not directly connect
to another statement, but the cash flow statement is the only one statement which has to collect and analyze items
from balance sheet and income statement together. So, Mills and Yamamura (1998) encouraged the auditors to
emphasize the cash flow statement more than they had been used. By the way, if the auditors use the cash flow
statement, they will able to estimate the liquidity of the owner of that statement. For example, cash flow ratio can
reveal the sufficient of cash generating which will cover the firm’s current liability. Moreover, the cash flow ratio
also presents the multiplier between cash flow generating and liability.
Mills and Yamamura (1998) brought many previous cash flow ratios for their recommendation, but their ratios had
some strange from the previous ratios. Mills and Yamamura (1998) set up their ratio by reversing components
position. As Giacomino and Mielke (1993)’s study, they brought the cash flow from operating as the denominator,
but Mills and Yamamura (1998) reversed cash flow from operating to the numerator part of their formula. So, they
assumed that cash flow ratios should be focused on cash flow changing to the proportion of majored financial
keys factors. Firstly, the operating cash flow ratio, which is calculated by the proportion of cash flow from
operating activity dividing by the current liability, provides the capability of the debt covering from operating cash
flow. The second ratio is the funds flow coverage ratio which is very complicated ratio. This ratio is calculated for
measure the firm’s risk, because this ratio presents the sufficient of cash generating to cover the interest payment,
short-term debt, and dividend payment. According to this reason, the auditors should concentrate on this ratio for
assessing clients’ risk. The cash interest coverage ratio is used to estimate the range of interest payment of firm’s
debt loading. The next cash flow ratio is the cash current debt coverage ratio. This ratio directly focuses on the
short-term debt coverage from cash flow. In addition, capital expenditure ratio is the interesting cash flow ratio,
because this ratio measures the appropriated cash using for investing and paying existing debts. The next
important cash flow ratio is the net free cash flow ratio. This ratio improves the coverage rate of lease payment or
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rental payment. Finally, Mills and Yamamura (1998) also provided the cash flow adequacy ratio. This type of ratio
is calculated for firm’s adequacy cash.
According to Mills and Yamamura (1998), most previous cash flow ratios are used to estimate and measure the
capability of firm’s debt coverage. In 2001, there was a research paper from Gombola and Ketz (2001) whose
paper confirming the relationship between the cash flow ratio and returns ratio. Gombola and Ketz (2001)
believed that cash flow ratios should be classified as a one of financial ratio type. In addition, they found that the
cash flow ratios from their adjusted formula related to the returns ratio.
Gombola and Ketz (2001) used the empirical research to seek out the relationship between cash flow ratios and
the general price level and the historical cost. They set the indicators for general price level and historical cost as
Short (1978)’s paper. There were 7 factors for the historical cost indicators which were return on investment,
capital intensiveness, asset turnover, financing policy, inventory turnover, working capital, and current position.
Based on the historical cost indicators ideas, the general price level replaced return on investment to return
factors and changed current position factors to cash position factors. Many of cash flow ratios were used to
determine those 2 ratios, the general price level and the historical cost. In Gombola and Ketz (2001)’s paper,
cash flow ratios were divided by 4 interested factors which were equity, sales, total asset, and total liability, but
the nominator for these ratios was cash flow from operating activity.
Gombola and Ketz (2001) pointed out that the cash flow ratios closely associated to profitability ratios.
Nevertheless, Gombola and Ketz (2001) suggested that there was a hidden information in cash flow statement
which related to other keys financial ratios that they did not found in their empirical research. So, the cash flow
statement is the one of financial tools that should not overlook. Then, with Gombola and Ketz (2001)
recommendation, this paper believes that the cash flow ratio should have a predictive power to forecast the stock
price or any market reactions.
There are other cash flow ratios in the literatures. According to the Dow Theory Forecasts (2005), there were 2
ratios which used to determine the stock price. These ratios were accepted by the users that these ratios helped
investors to rank the interested stocks. Anyway, Price/cash-flow and Price/free cash flow are still used to scale the
stock price. If the result of calculation is high, the Quadrix Score, the stock investing scale, will be in the high
ranking. By this result, investors can be sure that their investing decision meets their basic needs. In their
investing portfolio, if investors provide the Price/free cash flow calculation by themselves, they will obtain the
significant predictor to forecast the stock price. In addition, this calculation helps the investors to save their money
from financial consultant.
According to these literatures, cash flow ratios are proved that these kinds of ratios are existed. So, most cash
flow ratios are calculated by the totally different components. Although the cash flow ratios are still used to
measure the firm and stock activities, these ratios have never focused on the market reaction since these ratios
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were invented. By the way, there were a lot of market response researches in predictive approach. In addition,
most predictive approach papers focused on the income statement items. The predictive models were not only
investigate the stock price, but these models were also emphasized on the model’s components which calculated
as the proportion to the firms’ earning, because the outstanding of market reaction models confirmed that firms’
earnings were included in the market response models’ components. Because, this paper bases on the predictive
approach, the components of this paper model are set as the proportion of earning. So, the cash flow ratios from
this paper are calculated by dividing 4 types of cash flows, which are free cash flow, operating activity cash flow,
investing activity cash flow, and financing activity cash flow, with earning.
From The Corporate Valuation Models, this paper believes that cash flow ratios should have a relationship to the
stock price. Moreover, these ratios should have a predictive power to the price/earning ratio, because these ratios
are focused on the market reaction approach. So, if the new cash flow ratios are accepted, these cash flow types
will be recognized as the marketability ratio. By reviewing the prior literatures, the hypothesis of this paper is
H1: The new cash flow ratios relate to the price per earning ratio in positive manner.
With this hypothesis, this paper sets the model for testing. According to the reviewing literatures, the study model
is adapted from The 1st Corporate Valuation Models. In addition, this model uses the stepwise multiple regression
to test this relation. The stepwise multiple regression helps to delete the multicollinearity effect from the multiple
regression model and concludes the suitable model of this investigation. Furthermore, this model constructs from
the statistic technique. So, the component of this model is quietly different from the original core model. The
model of this study is
P / E _ Ratio t 1   0  1

FCFt
CFOt
CFI t
CFFt
DebtClaim t
CapitalCla imt
 2
 1
2
 1


Et
Et
Et
Et
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This model has 4 parts of components which are dependent variable ( P / E _ Ratio t 1 ), and 3 factors of
independent variables (

FCFt CFOt CFI t CFFt DebtClaim t
CapitalCla imt
,
,
,
,
, and
). The model of
Et
Et
Et
Et
Et
Et

this study is going to be discussed again in the 4th section of this paper which is presented for the empirical
method and the result of this study section.
SAMPLE SELECTION PROCESS
The sample size of this study is the medical sector which listed in the Stock Exchange of Thailand during the 1 st
Quarter of 2001 to the 4th Quarter of 2008. In this range of time, this market was covered all of business cycle. In
addition, this sample size should reflect the movement of stock price for all cycle. Generally, although the
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economic is recession, the medical sector still provides its business to the patients. It is truly that the illness does
not depend on the economic situation. So, the earning of this sector should not be sensible through the economic
status. Moreover, it seems that this research can possibly ignore the uncontrollable sources which occurred by
the financial event.
These samples were collected from http://www.sec.or.th and http://www.setsmart.com which contained the whole
sector’s financial statement and the historical trading data. The total amount of this sample size is 381. Testing the
hypothesis is calculated by the model which is constructed by the researcher (It is tightly explained in the next
section of this paper). In the introduction part, the analytical procedure was already explained. Then, the multiple
regression is used to measure the relationship between dependent variable and independent variables.
Furthermore, this paper expects the result that the independent variables might have the positive relation to the
dependent variable. Unfortunately, there were a few prior researches that selected this sector as
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the sample size. So, this paper challenges the medical sector to the sample size because of the cleared
condition.
EMPIRICAL METHODS AND RESULTS
Methods
This paper uses the multiple regression to employ the relation testing. The series of this paper is selected by
the quarter reports between 2001 and 2008. According to the sample size part, the major reason of this
sample selection is to cover all business cycles. This paper expects the relationship between the P/E ratio
and the new cash flows ratios. Furthermore, the model also puts the debt claim and equity claim in it, because
these variables are stated in the original The Corporate Valuation model. The model of this study is as follow:
P / E _ Ratio t 1   0  1

FCFt
CFOt
CFI t
CFFt
DebtClaim t
CapitalCla imt
 2
 1
2
 1


Et
Et
Et
Et
Et
Et

The model is constructed from 5 components of variables groups. The first component is the dependent
variable ( P / E _ Ratio t 1 ). 4 remain components are prediction variables. The type of these variables is
classified by the coefficients which are β’s type, γ’s type, θ’s type, and ω’s type. As the original Corporate
Valuation Model components, β’s type, γ’s type, θ’s type, and ω’s type are stood for Free Cash Flow part,
Non-operating cash flow part, Debt service part, and other capital cash flow part respectively. Generally,
these indicators are used to measure the price of the firm or book value of firm’s equity, but this paper
diploids the mathematics technique to expand the initial equation and resets the equation in to the statistic
form. According to the research hypothesis, all of these coefficients are expected the positive sign. However,
the result of the expected sign is not going to be as the assumption, the coefficient of correlation will prove
the overall variables direction again. So, the suitable model form stepwise multiple regression is also desired
that the new cash flow ratios still exist in that equation and have a positive relation to the P/E ratio with the
acceptable value of coefficient of correlation.
According to the Corporate Valuation Model, this study provides the stepwise multiple regression to measure
the relationship between the P/E ratio and the new types of cash flow ratios. The result of this study is showed
by table 2. From the statistical values in this table, the result is pointed out that the new cash flow ratios have
a connection to the forward period P/E ratio as the set hypothesis. Moreover, the direction of this relation is in
the positive manner, because the multiple coefficient of correlation ( r ) is closely to 1. The multiple coefficient
of correlation from this testing is equal to 0.607. Furthermore, the changing of P/E ratio is determined by the
independent or interested variables which remain in the suitable equation approximately 36%. By the way,
this equation is checked the equation’s error by the standard
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Independent Variables

TABLE 2
Stepwise Multiple Regression
Variables’ Coefficient (β)

P-Value

1

FCFt
Et

-1.677

0.000*

2

CFOt
Et

4.416

0.000*

3

CFFt
Et

-1.643

0.000*

CapitalCla imt
Et

-2.355

0.000*

4

Multiple coefficient of correlation ( r )
0.607
2
multiple coefficient of determination (R )
0.368
2
Adjusted multiple coefficient of determination ( R Adjusted )
0.36
F-Distribution
0.000*
Standard Residual (Maximum)
3.802
Cook’s Distance (Maximum)
1.767
(* P-Value is lower than 0.05, statistical significance)
residual and Cook’s distance. The result from 2 checking lists approves the correction of the calculation in the
acceptable state. In addition, the P-value of the F-distribution testing also confirms the correction of the
multiple regression equation with the minimum range of the value. This equation is tested about the
autocorrelation with Durbin-Watson. The Durbin-Watson’s value presents value of this regression equal to 2
which means the autocorrelation is not going to occur for this research model’ variables.
There are 3 types of new cash flow ratios still appearing in the finalized multiple regression model. With this
result, it can also assume that Free Cash Flow ratio, Operating Cash Flow ratio, and Financing Cash Flow ratio
have ability to predict the future P/E ratio. According to the variables’ coefficient, the Operating Cash Flow
ratio has the strongest relation to determine the changing of P/E ratio among the cash flow ratios.
Unfortunately, the expected sign of Free Cash Flow ratio and Financing Cash Flow ratio is reversed by the
calculation procedure, but the Investing Cash Flow ratio has not got the relation to the P/E ratio, because this
ratio is deleted from the last equation with an over scale of P-value. In addition, this ratio is not reduced from
the equation because of multicollinearity effect. So, it means that the Investing Cash Flow ratio is not
necessary to use for forecasting the P/E ratio or to classify as the marketability ratio. By the way, between
debt claim and capital claim, there is only capital claim that relates to the P/E ratio. So, it reveals that debt
claim is not appropriately used as the marketability ratio. Especially, this model has not a constant, because
the P-value of constant is over the acceptable range.
After the investigation, the result of this study shows that the hypothesis is rejected. So, 3 of 4 new cash flow
ratios have ability to predict the P/E ratio and have a positive relation to P/E ratio too. Moreover, the Free Cash
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flow ratio, Operating Cash Flow ratio, and Financing Cash Flow ratio should be used as the marketability ratio.
Applying this study to the real situation, investors or financial statement users can estimate the future P/E ratio
by using Free Cash Flow ratio, Operating Cash Flow ratio, Financing Cash Flow ratio and capital claim.
Although these cash flow ratios are clearly defined that they have a prediction power to predict the future P/E
ratio, they are having a significant forecasting power by the assumption that the outside factors do not
influence the sample environment.
SUMMARY AND CONCLUSION
In conclusion, the cash flow ratio which uses to measure the market response exists. So, the cash flow ratio
which is divided by the net income has the connection to the marketability ratio which uses the P/E ratio as
the representative. According to this study result, the Free Cash Flow ratio, Operating Cash Flow, and
Financing Cash Flow ratio exactly have a prediction power to estimate the future P/E ratio. With a positive
relation, if these ratios are increasing, future P/E ratio will be rising as the direct reflection. Similar to this
situation, if these ratios are decreasing, it will be surly that P/E ratio is going to drop.
This study set the Corporate Valuation Model as the core model of this study. According to Soffer, Leonard
and Robin (2002), there were 4 valuation models in their series. This paper chooses the free cash flow model
to be the adaptation base equation. In addition, the free cash flow model was focused on the value of
common equity, but this paper recomposes the equation with the combination of mathematics and statistic
techniques. It usually does when the researchers wants to reduce the heteroskedasticity by dividing all of the
equation’s variables with the same factor. As the topic of this study, this study needs to investigate the new
type cash flow ratios. So, the principle idea about this ratio is to focus the market reaction. Then, all of cash
flow ratios are divided by the item from the income statement. With this concept, there is a perfect existing
ratio which is suitable for this equation. The P/E ratio is mostly applied to this model because of that fact.
Finally, most previous papers were focus on the internal measurement; however, there is a little contrasting
with the formula. For example, Mills and Yamamura (1998) set the reversing component of their ratio from
Giacomino and Mielke (1993). Surprisingly, their results were similar to each other. By the way, the closely
ideas to this paper are Casey and Bartczak (1983) and the Dow Theory Forecasts (2005). It can be seen that
Casey and Bartczak (1983)’s study is the essential motivation of this paper, because this literature was the
first paper which tried to deal the cash flow ratio with the stock price performance. It is truly that the Dow
Theory Forecasts (2005) is one of the core motivations for this paper, this paper had a contemporary idea
about the market reaction which Casey and Bartczak (1983)’s did not have, because this paper was occurred
before the empirical research about the market reaction existed. As a result of this study, it is possibly that the
new cash flow ratios are challenged the investors and any people who have to involve the financial statement
by their predictive power.
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คุณค่ าของอัตราส่ วนทางการเงิน ปี พ.ศ.2550 : กรณีศึกษากลุ่มวัตถุดิบและ
สินค้ าอุตสาหกรรมที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย
The Value Relevance of the Financial Ratios in the year 2007
: In Case of the Industrials Sector listed in the Stock Exchange of Thailand
พัชราณี อุตมวุฒิกําจร*
บทคัดย่ อ
งานวิจัยนี ้มุ่งศึกษาคุณค่าของอัตราส่วนทางการเงินต่อการตัดสินใจของนักลงทุน ในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมที่
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อนักลงทุนได้ รับข้ อมูลจากการประกาศผลประกอบการประจําปี 2550
ผู้วจิ ยั ใช้ การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้ นคือ อัตราส่วนทางการเงิน และตัว
แปรตามคือ ผลตอบแทนจากการลงทุน ผลการวิจยั พบว่าอัตราส่วนทางการเงินมีคณ
ุ ค่าต่อการตัดสินใจของนักลงทุน (F =
2
2.778,Sig = 0.048 และ Adj R = 0.071) และอัตราส่วนทางการเงินที่สามารถอธิบายผลตอบแทนจากการลงทุน เมื่อ
นักลงทุนได้ รับข้ อมูลจากรายงานประจําปี ของกลุ่มวัตถุดิบและสินค้ าอุตสาหกรรมสําหรับผลประกอบการในปี 2550 คือ
อัตราส่วนกําไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (NI/SE, Unstandardized Beta Coefficients = +0.427,t = 2.847 และ sig =
0.006)
Abstract
The research aims to study the value relevance of the financial ratios in the case of the Industrials
sector listed in the Stock Exchange of Thailand when the annual reports for the year 2007 are published in the
SET. The study applies the multiple regression analysis to the study the relationship between the financial
ratios and the stock returns. The results are 1) financial ratios are value relevant (F = 2.778, Sig = 0.048 less
than the confident level at 0.05 and Adj R2 = 0.071) 2) the ratio net income to shareholder equities can explain
the stock returns when annual reports are published in the SET (NI/SE, Unstandardized Beta Coefficients =
+0.427, t = 2.847 and sig = 0.006 less than the confident level at 0.05).

บทนา
ข้ อมูลทางการบัญชีจะถือว่ามีคณ
ุ ค่าหรือมีประโยชน์ต่อผู้ใช้ ยอ่ มหมายถึงว่า ข้ อมูลดังกล่าวควรมีความเกี่ยวข้ องกับการ
ตัดสินใจ และทันเวลา (Relevance and Timeliness) คุณค่าของข้ อมูลทางการบัญชีในการอธิบายราคาหุ้นหรืออธิบาย
ผลตอบแทนจากการลงทุนเมือ่ นักลงทุนได้ รบั ข้ อมูลทางการบัญชี ซึง่ สะท้ อนในรูปการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ในช่วง
ระยะเวลาสั ้นๆ Ball and Brown (1968), Ou and Penman (1989), Holthausen, Robert W.and Watts,Ross L
(2001), Utamawoottikumjorn.P (2008) งานวิจยั ที่ศกึ ษาเกี่ยวกับประโยชน์ของข้ อมูลทางด้ านการบัญชีอนั เป็ นผลจาก
การประกาศผลประกอบการของธุรกิจมี 2 แนวทาง คือ แนวทางที่ 1 เป็ นการศึกษาว่าข้ อมูลทางการบัญชีทนี่ กั ลงทุนได้ รับ
จากการประกาศผลประกอบการทําให้ นกั ลงทุนได้ รบั ผลตอบแทนจากการลงทุนเกินปกติรอบๆ วันประกาศผลประกอบ
การหรือไม่ Ball and Brown (1968), Ou and Penman (1989) ตัวแปรตามที่ใช้ ในการศึกษา ได้ แก่ ผลตอบแทนเกินปกติ
*

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ภาควิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม
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(AR) อัตราผลตอบแทนเกินปกติสะสม (CAR) และอัตราผลตอบแทนเกินปกติเฉลีย่ สะสม (CAAR) ส่วนแนวทางที่ 2 เป็ น
การศึกษาว่าข้ อมูลทีน่ กั ลงทุนได้ รับจากการประกอบผลประกอบการของธุรกิจนันมี
้ ความเกี่ยวข้ องกับการตัดสินใจและทัน
ต่อการตัดสินใจหรื อไม่ Robert W.and Watts,Ross L (2001), Utamawoottikumjorn.P (2008) ตัวแปรตามที่ใช้ ใน
การศึกษา ได้ แก่ ผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์ และอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์ (Rate of
Returns) สําหรับงานวิจยั นี ้มุ่งศึกษาคุณค่าของข้ อมูลทางการบัญชีในแนวทางที่ 2 กล่าวคือ มุ่งศึกษาว่าข้ อมูลบัญชีมี
ประโยชน์ต่อการตัดสินใจของนักลงทุนทังในเรื
้ ่องของความเกี่ยวข้ องกับการตัดสินใจและความทันเวลาหรือไม่ (Whether
the accounting amount is timely to the investors’ decision making.) ตัวแปรตามคือ การเปลี่ยน แปลงของราคาหุ้น
หรือผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์ (price changes or returns) Holthausen, Robert W.and Watts,Ross L
(2001), Utamawoottikumjorn.P (2008) ที่ได้ รับผลกระทบจากการนําส่งงบการเงินของบริ ษัทมหาชนทีจ่ ดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนันยั
้ งเป็ นการศึกษาของคุณค่าของข้ อมูลบัญชีในช่วงเวลาก่อนทีจ่ ะได้ รับผลกระทบจาก
วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจของโลก ซึง่ วิกฤตการณ์ดงั กล่าวส่งผลอย่างชัดเจนและรุนแรงในสหรัฐอเมริ กาในปี พ.ศ.2550
(ค.ศ.2007) แต่ประเทศไทยเริ่มได้ รับผลกระทบในไตรมาสที่ 2 ของปี พ.ศ.2551 (ค.ศ.2008) เพือ่ นําไปศึกษาต่อเนื่องให้
เห็นผลกระทบของวิกฤตการณ์ดงั กล่าวต่อคุณค่าของข้ อมูลบัญชีในช่วงเวลาทีไ่ ด้ รบั ผลกระทบดังกล่าว อันจะเป็ น
ประโยชน์ต่อหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้ องกับการกํากับดูแลตลาดทุน ในการให้ ข้อมูลข่าวสารแก่นกั ลงทุนเพื่อใช้ ประกอบในการ
วิเคราะห์ปัจจัยพื ้นฐานของหลักทรัพย์ สมการที่ใช้ ในการศึกษาตัวแปรตามนี ้มีการพัฒนามาจากสมการของ Ohlson
(1995) และจากงานวิจยั ก่อนหน้ านี ้ พบว่าอัตราส่วนทางการเงินมีคณ
ุ ค่าต่อการตัดสินใจของนักลงทุน Ou and Penman
(1989), Deewongkit.S (1994),Utamawoottikumjorn.P (2008)
อัตราส่วนทางการเงินมีคุณค่าต่อการตัดสินใจของนักลงทุน Ou and Penman(1989) และผลกระทบดังกล่าวจะยิ่งมาก
เมื่อภาวะเศรษฐกิจถดถอย Larcker (1992), Gregory D.(1997) ความเสี่ยงที่เป็ นระบบที่วดั จากค่าเบต้ า มีการ
เปลีย่ นแปลงตามสภาพของธุรกิจ Fabozzi และ Francis(1977) อัตราส่วนทางการเงินมีความสัมพันธ์กบั ความเสี่ยงทีเ่ ป็ น
ระบบอันก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงของผลตอบแทนจากการลงทุนในรู ปการเปลี่ยนแปลงราคาหุ้น Beaver,Kettler and
Scholes (1970) ผลการวิจัยในอดีตในต่างประเทศพบว่าข้ อมูลทางการบัญชี ที่มีค วามสัมพันธ์ กับ ค่าเบต้ าอย่างมี
นัยสําคัญ ได้ แก่ อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของเจ้ าของ Beaver,Kettler และScholes (1970), Hamada(1972),Ben-Zion
และ Bowman (1980) และ Bramble (1990) อัตราการจ่ายเงินปั นผล Beaver, Kettler และScholes (1970), Bowman
(1979), Bramble (1990) ความแปรปรวนของกําไร (Beaver, Kettler และScholes (1970), Eskew (1979) และ
Bramble (1990) เป็ นต้ น
ผลการวิจยั ในอดีตในประเทศไทยศึกษาคุณค่าของอัตราส่วนทางการเงินก่อนวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ โดยศึกษาเฉพาะ
กรณีของกลุ่มบริ ษัทเงินทุนหลักทรัพย์พบว่าอัตราส่วนทางการเงินมีความสัมพันธ์กบั การเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นเมื่อนัก
ลงทุนได้ รับข้ อมูลจากการประกาศผลประกอบการของธุรกิจ (Sig = 0.000 น้ อยกว่าระดับนัยสําคัญ 0.05 และ Adj R2 =
0.77) Utamawoottikumjorn.P (2008)
ดังนั ้นงานวิจยั นี ้จึงมุ่งศึกษาคุณค่าของอัตราส่วนทางการเงินในปี พ.ศ.2550 (ค.ศ.2007) ซึง่ เป็ นปี ก่อนที่วิกฤตการณ์ทาง
เศรษฐกิจโลก ปี พ.ศ.2550 จะกระทบประเทศไทยในไตรมาสที่ 2 ปี พ.ศ.2551 (ค.ศ.2008) และศึกษาเฉพาะกลุ่มธุรกิจ
อุตสาหกรรมที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เนื่องจากเป็ นกลุ่มธุรกิจที่ได้ รับผลกระทบมากที่สุดและมีผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศสูงสุด (ดูตารางที่ 1 ตารางที่ 2 และตารางที่ 3 ประกอบ)
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ตารางที่ 1 แสดงอัตราการขยายตัวผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP Growth Rate)
2550
GDP

2550

2551

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
1
2
3
4
1
2
3

ภาคเกษตร

1.8

1.1

3.7

-0.2

2.3

3.1

8.6

9.9

ภาคนอกเกษตร

5.2

4.7

4.5

5.5

6.2

6.2

5

3.5

GDP

4.9

4.4

4.4

5.1

5.7

6

5.3

4

GDPปรับฤดูกาล

4.9

1

1.3

1.8

1.5

1.2

0.8

0.6

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ.24 พฤศจิกายน 2551
ตารางที่ 2 แสดงผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (ล้ านบาท) เปรียบเทียบระหว่างภาคเกษตรและนอกนอกภาคเกษตร
(หน่วย : พันล้ านบาท)
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
ภาคเกษตร
นอกภาค
เกษตร
รวม

444,185

468,905

514,257

615,854

668,808

728,093

835,776

913,926

4,478,546

4,664,597

4,936,386

5,301,515

5,820,668

6,364,800

7,005,521

7,579,385

4,922,731

5,133,502

5,450,643

5,917,369

6,489,476

7,092,893

7,841,297

8,493,311

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ.24 พฤศจิกายน 2551
ตารางที่ 3 แสดงแนวโน้ มของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของอุตสาหกรรมต่างๆ ในภาคเกษตรและภาคนอกภาคเกษตร
(หน่วย : พันล้ านบาท)
2543

2544

2545

2546

2547

2548

2549

2550

ภาคเกษตร

444,185

468,905

514,257

615,854

668,808

728,093

835,776

913,926

เกษตรกรรม,การล่าสัตว์ และป่ าไม้

326,389

357,979

406,809

506,623

561,857

623,738

730,438

807,898

ประมง

117,796

110,926

107,448

109,231

106,951

104,355

105,338

106,028

4,478,546

4,664,597

4,936,386

5,301,515

5,820,668

6,364,800

7,005,521

7,579,385

116,726

126,232

135,851

154,606

175,350

222,617

256,837

276,670

1,653,658

1,715,926

1,836,083

2,061,572

2,235,573

2,461,294

2,750,367

3,023,454

ไฟฟ้า ก๊ าซธรรมชาติ และวัตถุดบิ

146,105

166,683

175,595

191,006

210,903

220,410

238,889

248,119

ก่อสร้ าง

150,615

154,493

165,719

174,699

194,466

214,004

231,899

246,622

ค้ าส่งและค้ าปลีกเครื่ องอุปโภคบริโภค

847,564

856,098

866,332

888,016

970,806

1,042,043

1,122,655

1,192,687

ภาคนอกเกษตร
เหมืองแร่
อุตสาหกรรม
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โรงแรมและภัตตาคาร

275,214

289,175

309,622

299,567

334,222

346,865

386,062

416,592

ขนส่ง คลังสินค้ า สือ่ สารและโทรคมนาคม

395,926

427,049

449,278

457,169

492,530

519,623

569,875

622,080

ตัวแทนธุรกรรมทางการเงิน

145,840

151,360

170,036

202,257

233,719

264,896

286,220

311,488

อสังหาริมทรัพย์

161,792

163,862

171,751

177,848

188,243

198,521

208,757

215,397

บริการสังคมและรักษาความปลอดภัย

211,045

222,161

244,783

262,272

295,885

326,051

349,853

373,210

การศึกษา

196,542

202,318

211,278

221,191

248,876

280,978

316,690

360,152

สุขภาพ

96,678

104,825

107,654

106,836

116,695

135,224

150,010

163,849

การให้ บริการอืน่ ๆ

73,813

77,118

84,949

96,654

115,178

123,743

128,669

119,853

7,028

7,297

7,455

7,822

8,222

8,531

8,738

9,212

งานแม่บ้านและแรงงานรับจ้ างทัว่ ไป

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ.24 พฤศจิกายน 2551
กรอบแนวคิดที่ใช้ ในการศึกษา
งานวิจัยก่อนหน้ านี ้ พบว่าอัตราส่วนทางการเงินมีคุณค่าต่อการตัดสินใจของนักลงทุน Ou and Penman (1989),
Deewongkit.S (1994), Utamawoottikumjorn.P (2008)

อัตราส่วนทางการเงิน

ผลตอบแทนจากการลงทุน
เมื่อนักลงทุนได้ รบั ข้ อมูล
จากงบการเงินประจําปี

รูปที่ 1 แสดงกรอบแนวความคิดที่ใช้ ในการศึกษา

สมมติฐานการวิจัย
H1 : อัตราส่วนทางการเงินมีความสัมพันธ์กบั ผลตอบแทนจาการลงทุนเมือ่ นักลงทุนได้ รบั ข้ อมูลจาก
งบการเงินประจําปี
ผู้วจิ ยั ได้ กําหนดตัวแปรตามและตัวแปรอิสระตามสมมติฐานข้ างต้ นดังนี ้
1. ตัวแปรตาม คือ ผลตอบแทนจากการลงทุนเมื่ อนักลงทุนได้ รับ ข้ อมูลจากงบการเงินประจํ าปี ซึ่งเท่ากับ
ผลต่างของราคาหุ้นก่อนวันที่นําส่งงบการเงิน 1 วัน (Pt – 1) และราคาหุ้นหลังวันนําส่งงบการเงิน 1 วัน
(Pt +1) หรือ Pt +1 - Pt – 1 = Rt สเกลในการวัดค่า คือ สเกลอัตราส่วน (Ratio Scales)
2. ตัวแปรอิสระ คือ อัตราส่วนทางการเงิน Khunthong.J(1997), Utamawoottikumjorn.P (2008)
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ตารางที่ 4 แสดงอัตราส่วนทางการเงินทีใ่ ช้ ในการทําวิจยั การกําหนดตัวแปร และมาตรวัด
อัตราส่ วนทางการเงิน
อัตราส่วนวิเคราะห์กระแสเงินสด(Cash Flow Concept)
CF/CL
= กระแสเงินสดสุทธิ
หนี ้สินหมุนเวียน
CF/TL
= กระแสเงินสดสุทธิ
หนี ้สินรวม
อัตราส่วนวิเคราะห์สภาพคล่อง (Liquidity Ratio)
QA/CL
= สินทรัพย์หมุนเร็ ว
หนี ้สินหมุนเวียน
CA/CL
= สินทรัพย์หมุนเวียน
หนี ้สินหมุนเวียน
CA/TA
= สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์รวม
WC/TA = เงินทุนหมุนเวียน
สินทรัพย์รวม
อัตราส่วนแสดงกิจกรรมในการดําเนินงาน(Activity Ratio)
NS/TA
= ยอดขายสุทธิ
สินทรัพย์รวม
OI/TA
= กําไรสุทธิจากการดําเนินงาน
สินทรัพย์รวม
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทํากําไร (Profitability Ratio)
OI/NS
= กําไรสุทธิจากการดําเนินงาน
ยอดขายสุทธิ
NI/TA =
กําไรสุทธิ .
สินทรัพย์รวม
NI/SE = กําไรสุทธิ
ส่วนของผู้ถือหุ้น
LOSS = ผลขาดทุนต่อเนื่องอย่างน้ อย 2 ปี ก่อนปี ทีศ่ กึ ษา
อัตราส่วนแสดงความเสี่ยงและความยืดหยุน่ ทางการเงิน (Financial Risk and
Leverage Ratio)
TL/SE = หนี ้สินรวม .
ส่วนของผู้ถือหุ้น
288

ตัวแปร

มาตรวัด

C1

สเกลอัตราส่วน

C2

สเกลอัตราส่วน

L3

สเกลอัตราส่วน

L4

สเกลอัตราส่วน

L5

สเกลอัตราส่วน

L6

สเกลอัตราส่วน

A7

สเกลอัตราส่วน

A8

สเกลอัตราส่วน

P9

สเกลอัตราส่วน

P10

สเกลอัตราส่วน

P11

สเกลอัตราส่วน

P12

สเกลแบ่งกลุ่ม

F13

สเกลอัตราส่วน
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TL/TA = หนี ้สินรวม
สินทรัพย์รวม
SE/TK =
ส่วนของผู้ถือหุ้น
.
หนี ้สินระยะยาว+ส่วนของผู้ถือหุ้น
MS/TL = มูลค่ายุตธิ รรมของหุ้นสามัญ
หนี ้สินรวม
ขนาดของกิจการ
Ln TA = Log (สินทรัพย์รวม)

F14

สเกลอัตราส่วน

F15

สเกลอัตราส่วน

F16

สเกลอัตราส่วน

F17

สเกลอัตราส่วน
ตารา

งที่ 5 แสดงอัตราส่วน ตัวแปร และค่าคาดหวังของความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับ
ผลตอบแทนจากการลงทุน
ค่ าคาดหวังของความสัมพันธ์ ระหว่ างอัตราส่ วนทางการเงิน
อัตราส่ วน
ตัวแปร
กับผลตอบแทนจากการลงทุน
CF/CL
CF/TL
QA/CL
CA/CL
CA/TA
WC/TA
NS/TA
OI/TA
OI/NS
NI/TA
NI/SE
LOSS

TL/SE
TL/TA
SE/TK
MS/TL
LnTA

C1
C2
L3
L4
L5
L6
A7
A8
P9
P10
P11
P12

F13
F14
F15
F16
F17

- Beaver Kettler และ Scholes (1970) , Deewongkit.S (1994)

+/- Logue และ Mervile (1973)
+/- Logue และ Mervile (1973)
+ Beaver Kettler และ Scholes(1970), Hamada
(1979),Bowman(1980), Beaver Kettler และ Scholes (1970),
Deewongkit.S (1994),Utamawoottikumjorn (2008)

- Deewongkit.S (1994) Beaver Kettler และ Scholes
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(1970),Bramble (1990) Deewongkit.S (1994)

วิธีการศึกษา
1. ขอบเขตการศึกษา
ข้ อมูลที่นักลงทุนใช้ ป ระกอบในการตัดสินใจลงทุนในการศึกษานีเ้ ป็ นการนําตัวเล ขจากงบกําไรขาดทุน งบดุล และงบ
กระแสเงินสดมาจัดทําอัตราส่วนทางการเงินซึ่งเป็ นเพียงส่วนหนึ่งของงบการเงินที่สมบูรณ์ และส่วนหนึ่งของรายงาน
ทางการเงินทั ้งหมดทีน่ กั ลงทุนได้ รับประกอบการตัดสินใจ
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ศึกษาเฉพาะบริ ษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เฉพาะกลุ่มวัตถุดิบและสินค้ าอุตสาหกรรม ที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ในปี พ.ศ.2550 (ค.ศ.2007) จํานวน 71 บริษัท จากทั ้งหมด 72 บริษัท เนื่องจากบริษัท อิโนเว รับเบอร์
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ไม่ไ ด้ นําส่งงบการเงินประจําปี จึงไม่สามารถเก็บข้ อมูลราคาหุ้ นก่อนและหลังนําส่งงบ
การเงิน 1 วัน และผู้วิจยั ได้ ตดั ข้ อมูลของบริษัทดังกล่าวออกจากการศึกษาทั ้งหมด
3. วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
งานวิจัยนี ้ใช้ ข้อมูลทุตยิ ภูมิจากฐานข้ อมูล SETSMART ดังนี ้
3.1 อัตราส่วนทางการเงิน เก็บข้ อมูลจากตัวเลขทางบัญ ชีจากงบการเงินประจําปี ของบริ ษัทจดทะเบียนในกลุ่ม วัตถุดิบ
และสินค้ าอุตสาหกรรม ที่มีการนําส่งงบการเงินประจําปี 2550 และนํามาคํานวณอัตราส่วนทางการเงินที่ใช้ ในการ
วิเคราะห์งบการเงิน
3.2 วันทีท่ ี่บริษัทจดทะเบียนในกลุม่ อุตสาหกรรมนําส่งงบการเงินประจําปี 2550 แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3.3 ราคาหุ้นก่อนวันทีน่ ําส่งงบการเงิน 1 วัน และราคาหุ้นหลังวันนําส่งงบการเงิน 1 วัน และนํามาคํานวณผลตอบแทน
จากการลงทุนจากผลต่างของราคาหุ้นก่อนและหลังวันนําส่งงบการเงินประจําปี
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
ก.วิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
ข.วิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression)

290

การประชุมผลงานวิจัยด้ านการจัดการบริหารธุรกิจ ครั ง้ ที่ 3
วันที่ 19 มีนาคม 2552 ณ โรงแรมเลอเมอริ เดียน จ.เชียงใหม่

ผลการศึกษา
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
ตารางที่ 7 แสดงตัวแปรที่นํามาศึกษา จํานวนตัวอย่าง ค่าตํ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐา น
อัตราส่วน

ตัวแปร

จํานวน

ค่าตํ่าสุด

ค่าสูงสุด

ตัวอย่าง

ค่าเฉลีย่

ค่าเบี่ยงเบน

เลขคณิต มาตรฐาน

CF/CL

C1

71

-5.58

1.40

-0.23

0.82

CF/TL

C2

71

-48.14

1.40

-0.88

5.77

QA/CL

L3

71

0.00

5.01

0.52

0.99

CA/CL

L4

71

0.14

18.26

2.55

3.22

CA/TA

L5

71

0.02

1.69

0.55

0.26

WC/TA

L6

71

-0.26

1.10

0.20

0.29

NS/TA

A7

71

0.03

28.99

1.51

3.38

OI/TA

A8

71

-0.05

2.82

0.14

0.39

OI/NS

P9

71

-0.14

1.10

0.09

0.14

NI/TA

P10

71

-0.09

2.59

0.09

0.31

NI/SE

P11

71

-1.28

9.00

0.85

1.47

TL/SE

F13

71

0.00

12.26

1.29

1.79

TL/TA

F14

71

0.00

2.52

0.49

0.38

SE/TK

F15

71

0.08

1.00

0.57

0.22

MS/TL

F16

71

0.00

229.28

8.72

30.95

LnTA

F17

71

5.10

11.80

7.94

1.31

Pt +1 - Pt – 1

R

71

-10.00

5.00

-0.06

1.63

ตารางที่ 8 แสดงจํานวนตัวอย่าง และเปอร์ เซ็นต์ของตัวอย่างที่มีผลประกอบการขาดทุนต่อเนื่อง 2 ปี (P12)
อัตราส่วน ตัวแปร
การจัดกลุ่ม
จํานวนตัวอย่าง เปอร์ เซ็นต์
Loss
P12 ขาดทุนตอเนื่อง 2 ปี (1)
7
9.9
ไม่ขาดทุนต่อเนือ่ ง 2 ปี (0)
64
90.1
71
100.0
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3. ผลการวิเคราะห์ ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis)
ตารางที่ 9 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ
ตัวแปร
ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยไม่ปรับมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยปรับมาตรฐาน
(Unstandardized Beta Coefficients)
(Standardized Beta Coefficients)
ค่าคงที่
1.280
P11(NI/SE)
0.427
0.385
P12(LOSS)
0.899
0.165
F17(LnTA)
-0.225
-0.180
2
F = 2.778,Sig = 0.048 และ Adj R = 0.071

t

Sig

1.030
2.847
1.359
-1.387

0.307
0.006
0.179
0.170

อัตราส่วนทางการเงินมีคุณค่าต่อการตัดสินใจของนักลงทุน (F = 2.778, Sig = 0.048 และ Adj R2 = 0.071) และ
อัตราส่วนทางการเงินที่สามารถอธิบายผลตอบแทนจากการลงทุนเมื่อนักลงทุนได้ รับข้ อมูลจากรายงานประจําปี ของกลุ่ม
วัตถุดิบและสินค้ าอุตสาหกรรมสําหรับผลประกอบการในปี 2550 คือ อัตราส่วนกําไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (NI/SE,
Unstandardized Beta Coefficients = +0.427,t = 2.847 และ sig = 0.006) และสามารถสร้ างสมการประมาณค่า
ผลตอบแทนจากการลงทุน ได้ ดงั นี ้

ผลตอบแทนจากการลงทุน
เมื่อนักลงทุนได้ รับข้ อมูล
จากงบการเงินประจําปี

=

0.427 อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

การอภิปรายผลการศึกษาและข้ อเสนอแนะ
1. อัตราส่วนทางการเงินสามารถอธิบายผลตอบแทนจากการลงทุน 7.1% (Adj R2 = 0.071) ปั จจัยอื่นๆ ไม่ได้ นํามาศึกษา
ในงานวิจยั นี ้ ได้ แก่ ข้ อมูลจากงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุประกอบงบการเงิน ชนิดของรายงาน
ของผู้สอบบัญชี สารและคําชี ้แจงของผู้บริ หาร และบทวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม เป็ นต้ น
2. อัตราส่วนที่สามารถอธิบายผลตอบแทนจากการลงทุนเมื่อนักลงทุนได้ รับข้ อมูลจากรายงานประจําปี ของกลุ่มวัตถุดิบ
และสิ น ค้ า อุ ต สาหกรรมสํ า หรั บ ผลประกอบการในปี 2550 คื อ อั ต ราส่ วนกํ า ไรสุท ธิ ต่ อ ส่ ว นของผู้ ถื อ หุ้ น (NI/SE,
Unstandardized Coefficients = +0.427,t = 2.847 และ sig = 0.006) หมายความว่า ยิ่งอัตราส่วนกําไรสุทธิต่อส่วน
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ของผู้ถือหุ้นมีค่ามากผู้ลงทุนย่อมคาดหวังผลตอบแทนจากการลงทุน และรับความเสี่ยงในการลงทุนมากขึ ้นด้ วย Logue
และ Mervile (1973)
นอกจากนัน้ ยังแปลความหมายโดยนัยได้ ว่านักลงทุนที่ลงทุนในกลุ่มวัตถุดิบและสินค้ าอุตสาหกรรม ให้ ความสําคัญกับ
ตัวเลขผลประกอบการของธุรกิจ เนื่องจากหมายถึงโอกาสที่จะได้ รับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของเงินปั นผล และ
โอกาสในการเติบโตในอนาคตของกิจการ
3. การนําผลการวิจัยไปใช้ อย่างน่าเชื่อถือควรมีการศึกษาโดยใช้ ข้อมูลก่อนปี พ.ศ.2551 ที่กว้ างขึ ้น เช่น ปี พ.ศ.2545 –
2550 ซึง่ ประเทศไทยได้ ผ่านพ้ นวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ปี พ.ศ.2540 และก่อนได้ รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์ภาวะ
เศรษฐกิจตกตํ่าใน ปี พ.ศ.2551 ดังนั ้นงานวิจยั นี ้จึงสามารถอธิบายคุณค่าของอัตราส่วนทางการเงินของกลุ่มอุตสาหกรรม
เฉพาะปี พ.ศ.2550 นอกจากนันควรมี
้
การศึกษาว่าข้ อมูลทางการบัญชีที่นกั ลงทุนใช้ ในการตัดสินใจซื ้อขายหลักทรัพย์ใน
กลุ่มดังกล่าวมีความสอดคล้ องกับภาวะเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมในช่วงเวลาดังกล่าวหรื อไม่ เนื่ องจากการศึกษาทาง
คุณค่าของอัตราส่วนทางการเงินสามารถใช้ อธิบายพฤติกรรมของนักลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว
แต่การวิ เคราะห์ ว่าการตัด สิน ใจของนักลงทุน มี ทิศ ทางที่ ถูกต้ อ งหรื อ ไม่ นัน้ ควรเปรี ยบเทียบกับ ภาวะเศรษฐกิ จและ
อุตสาหกรรมในช่วงเวลาดังกล่าวด้ วย
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ปั จจัยที่กาหนดระดับหนีแ้ ละผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงระดับหนี ้
ต่ อผลตอบแทนของหุ้น
The Determinants of Leverage Level and the Effect of Leverage Change on Stock Return
นรีรัตน์ เตชพิรุณทอง* และ ชลภัทร์ พรหมสิทธิ์
บทคัดย่ อ
วัตถุประสงค์ของการศึกษานี ้คือ การตรวจสอบปั จจัยที่กําหนดระดับ ของหนี ้สินของบริ ษัท และเพื่อทดสอบว่า
การเปลีย่ นแปลงของหนี ้สินมีผลกระทบต่อผลตอบแทนของหุ้นสามัญหรือไม่ จากการศึกษาในบริษัทจดทะเบียนที่ไม่จดั อยู่
ในภาคอุตสาหกรรมการเงินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั ้งแต่ปี ค.ศ.1999 ถึง 2008 เราพบว่าขนาดของบริษัท
ทรัพย์สินที่มีตัวตนและค่าเฉลี่ยระดับหนีข้ องอุตสาหกรรม มีค วามสัมพันธ์ ทางบวกกับ ระดับ ของหนีส้ ินของบริ ษัท แต่
โอกาสการเจริญเติบโต ผลกําไร และอัตราเงินเฟ้อคาดการณ์ มีความสัมพันธ์ทางลบกับ ระดับ ของหนีส้ ิน ผลการศึกษา
ยืนยันว่าทั ้งปั จจัยเฉพาะของบริ ษัทและปั จจัยภายนอกมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของระดับหนี ้ นอกจากนัน้ ผลการศึกษา
แสดงให้ เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงรายไตรมาสของอัตราส่วนระดับหนีข้ องบริ ษัท มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญในเชิงลบกับ
ผลตอบแทนหุ้น ผลลัพธ์เหล่านี ้ยังคงความสําคัญ หลังจากการควบคุมปั จจัยเฉพาะต่างๆของบริ ษัทเช่ น ผลตอบแทบต่อ
ส่วนของเจ้ าของ อัตราส่วนมูลค่าทางบัญชีกบั มูลค่าตลาด มูลค่าตลาดและอัตราส่วนระดับหนี ้ในอดีต
Abstract
The purpose of this study is to examine factors that determine firms’ leverage level and to test
whether leverage change has significant effect on stock return. Using non-financial firms listed on the Stock
Exchange of Thailand from the year 1999 to 2008, we find that firm size, asset tangibility and industry median
of leverage level are positively related to leverage whereas growth opportunity, profitability, and expected
inflation are negatively related to leverage. The results confirm that both firms’ specific factors and external
factors have the significant impacts on the decision for leverage level. Moreover, the results show that
quarterly change in a firm’s leverage ratio has the significant and negative effect on the stock return. These
results are robust after controlling for a number of firm characteristics such as ROE, book-to-market, market
capitalization, and the past leverage ratio.

*

Corresponding Author, Dr. Nareerat Taechapiroontong, Acting Program Chair of Financial Management,
College of Management, Mahidol University,
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1. INTRODUCTION
Firms use leverage as an essential source of financing. The appropriate level of leverage is a critical
decision finance managers have to decide in order to maximize the firms’ value.. The leverage not only
directly affects the firms’ cost of capital but also can impact the stock price. Several studies investigate the
determinants of leverage level but only a few have analyzed the leverage in relation to stock price. Prior
researches document that various reliably driving forces such as profitability, firm size, growth, and type of
asset (tangibility of assets) determine the leverage level. However, most studies do not consider the effect of
external factors until Booth, Aivazian, Demirguc-Kunt and Maksimovic (2001), Deesomsak, Paudyal, and
Pescetto (2004) and Frank and Goyal (2007) analyze the capital structure of firms across countries and claim
that external factors are also the relevant factors that significantly affect the leverage level.
The degree of significance and the relationship between leverage and the relevant factors are
different over time. Frank and Goyal (2007) shows that profit is found to have less degree of significant
relationship with leverage after 1980s for U.S. firms. In addition, Deesomsak et al. (2004) propose that the
financial crisis is found to have altered the role of both firm and country specific factors for countries in Asia
Pacific. For instance, the relationship between leverage and firm specific variables such as firm size, growth
opportunities, non-debt tax shield, and liquidity, have altered between the pre- and post-crisis periods.
Several studies focus only on factors that link to the leverage decision. However, as leverage is one
of the most important decisions that managers face, this decision can affect a firm in many perspectives such
as financing capacity, risk, cost of capital, investment decision, and ultimately shareholders’ wealth. Thus,
investigation on the effect of leverage on the stock price is of interesting. Cai and Zhang (2008) claim that
firms with greater increase in leverage ratio during the previous quarter on average have lower stock return.
They also show that this result is consistent with Myers (1984)’s dynamic pecking order theory which argues
that the increase in leverage ratio reduces a firm’s safe debt capacity and increases the possibility of forgoing
positive NPV projects in the future. According to Myers (1984), change in leverage is the proxy for the change
in firms’ debt capacity, thus the increase in leverage can result in the lower stock prices.
This study adds to existing literature as follows. First, this study aims at analyzing whether the main
variables which are profitability, size, tangibility of asset, and growth, influence leverage level in Thailand
Stock Market. In addition, we also add industry median and inflation in this study as there is no existing
research confirm the significant of these two variables in Thailand, an Asian emerging Second, the study of
leverage change and stock return is also interesting since previous researches only show that stock return
can impact the leverage change, but we propose the opposite relationship in that the leverage change
actually can affect the stock return. We are the first to link the leverage with the stock return. This paper
intends to add the above implications to both finance managers and investors.
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1.1 Statement of the Problem
The appropriate target capital structure of a firm is a critical task a manager has to decide in order to
maximize firm’s value. The changes in capital structure are sensitive to investors and ultimately can impact
stock price. Although previous studies document that profitability, firm size, growth, and tangibility of assets
are main forces of leverage level, the financial crisis, the differences in countries and study time periods may
change the roles of firm specific factors. This study employs regression analysis to investigate whether those
firm specific factors and external factors such as inflation can influence the leverage level in the current
decade. We also examine how stock price reacts to leverage change decision.
1.2 Objectives of the Study
1. To determine the reliable factors that can influence the decision to set leverage level of Thai listed firms.
2. To examine whether the leverage change has the significant impact on the stock return for Thai listed firms.
1.3 Scope of the Study
The sample consisting of 262 Thai non-financial firms listed on the Stock Exchange of Thailand from
the year 1999 to 2008 is used to analyze the determinants of leverage. In addition, quarterly and monthly data
of 248 Thai non-financial firms listed during 2000 to 2008 are obtained to test for the effect of leverage change
on stock return. The firms included in the sample are required to have consecutive information during the test
period.
2. LITERATURE REVIEW
The Modigliani-Miller Theorem (1958) is the starting point and one of the most important theories in
the field of corporate finance. Modigliani-Miller Theorem states that value of a firm is independent of its
financing decision or capital structure. While the Modigliani-Miller theorem does not provide a realistic
description of how firms finance their assets and operations, it provides a mean of finding reasons why
financing may matter. It leads to the studies diagnosing what matters for the capital structure and mainly
focusing on violation of the assumptions. In addition, it influences the early development of both the trade-off
theory and the pecking order theory.
Theoretical Framework
2.1 Trade-off Theory
Modigliani and Miller (1963) recognize the benefits of taxes in the determination of the capital
structure and incorporate taxes in the Modigliani-Miller proposition. When corporate income tax is added to
the original irrelevance proposition, this creates a benefit for debt in that it serves as a tool to shield earnings
from taxes. However, Kraus and Litzenberger (1973) provide a classic theory stated that optimal leverage
reflects a trade-off between the tax benefits of debt and the costs of bankruptcy. A trade-off theory suggests
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that given the optimal leverage level, the deviation from this target level either lower or higher is bad news and
has the negative impact on the stock price.
Shyam-Sunder and Myers (1999) suggest that the static trade-off theory predicts an optimal level of
debt as a result of tradeoffs between tax advantages from interest and costs of financial distress. Random
events are able to move leverage away from the optimal level but it would then gradually reverse. If the
optimum debt ratio is constant, there should be mean-reverting behavior. In contrast with static trade-off
theory, dynamic trade-off model recognizes that it is costly to issue and repurchase debt. Firms whose
leverage ratios do not coincide with their targets will only adjust their capital structure when the benefits of
doing so outweigh the costs of adjustment.
2.2 Agency Cost Theory
Jensen and Meckling (1976) initiate the research in this area to extend the Modigliani-Miller
assumption in which investment decisions are independent of capital structure. An optimal capital structure
can be obtained by comparing the agency cost of debt against the benefit of debt. Jensen and Meckling
(1976) also identify two types of conflict. First, the conflict between shareholders and managers arises
because managers held just a part of the claim. Consequently, they do not capture the entire gain from their
profit enhancement activities, but they do bear the entire cost. Therefore, managers are likely to transfer the
resources to their personal benefit. Second, there is also the conflict between debtholders and shareholders
under the levered firms. Shareholders can potentially expropriate value from debtholders by increasing
investment risk as they can expect the unlimited gain but the limited liability. On the other hand, debtholders
need to share the burden with shareholders if the investment is not successful.
2.3 The Signaling Effect
The private information is one of the approaches in explaining capital structure. In these theories,
managers or insiders are assumed to possess private information about the characteristics of the firm's return
stream or investment opportunities. The choice of the firm's capital structure is considered as one of the
signals to outside investors. According to Ross (1977), managers know the true distribution of firm returns but
investors do not. The main result is that firm value and debt level are positively related. Issuance of debt is the
good news to the financial market because debt creates the obligation that managers need to repay. Adding
debt to firm’s capital structure is the good signal to investors that there are high cash flows and reflects
managers’ confidence about their own firms.
2.4 The Pecking Order Theory
The pecking order theory is arrived from Myers (1984) who argues that adverse selection implies that
retained earnings are better than debt and debt is better than equity. The firms will rely firstly on internal
sources (lowest information asymmetry costs), then debt and lastly equity (highest information asymmetry
costs). Moreover, there is no optimal debt ratio and hence the firm’s debt ratio reflects the cumulative external
financing required. According to the static pecking order theory, debt is preferred to equity; therefore, the
increase in debt level is the good news. On the other hand, Myers (1984)’s dynamic pecking order model
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claims that the increase in debt level reduces the debt capacity and thus increases the possibility of forgoing
positive net present value projects in the future. Therefore, the increase in leverage level is considered as the
bad news and finally has the effect on the stock price.
2.5 The Market Timing Theory
Baker and Wurgler (2002) suggest a new theory of capital structure called the market timing theory.
This theory states that the current capital structure is the cumulative outcome of past attempts to time the
equity market. Market timing implies that firms issue new shares when perceived to be overvalued and
repurchase its own shares when considered to be undervalued.
Related Literature
The previous research on capital structure and leverage determinants have been discussed for
decades over the issues of how firms determine the capital structure and leverage level. There are several
factors that are expected to have relationship with the leverage level. These factors come from the implication
and expectation related to many capital structure theories. The results of the relationship between leverage
level and each factor are mostly shown in the similar way although there are some conflicts. This might be
because of the differences in sample periods, sample size, and countries. Moreover, not only researchers are
interested in factors that drive managers to decide for the leverage level but also the effect of leverage
change on the stock return. If leverage change can have the impact on the stock return, this would be one of
the crucial information for investors. The below is the review of related literature for the determinants of
leverage level and the effect of leverage change on the stock return.
The Determinants of Leverage Level
Titiman and Wessels (1988) find the importance of uniqueness toward the capital structure of U.S
firms. Customers, workers, and suppliers of firms that produce specialized products probably suffer relatively
high costs in the event that they liquidate. The result shows that debt levels are negatively related to the
uniqueness of a firm's line of business. In addition, transaction costs may be an important determinant of
capital structure choice as short-term debt ratios were shown to be negatively related to firm size, possibly
reflecting the relatively high transaction costs that small firms face when issuing long-term financial
instruments.
Shuetrim, Lowe, and Morling (1993) suggest that both internal (firm-related) and external
(macroeconomic factors) can influence leverage of Australian firms. The relevant determinant of their study is
firm size, in which large firms have more advantages over smaller competitors in the credit markets. Other
factors include negative relationship of cash flows, positive relationship of real tangible assets and growth in
the real size of firms' balance sheets. The other remaining variation in leverage over time can be explained by
real asset prices which are categorized as the macroeconomic factor. The deregulation of the Australian
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financial system would also appear to have an important role in explaining movements in leverage over the
time dimension.
Rajan and Zingales (1995) study the capital structure in the G-7 countries which includes Canada,
France, German, Japan, Italy, U.K., and U.S. They concentrate on key determinants which are growth
opportunity, tangibility, size, and profitability. The results at the aggregate level are similar to what the capital
structure predicted. For example, growth and profitability have the negative relationship with leverage while
size and tangibility have the positive sign. However, in terms of country specific analysis, the relationship
between the determinants and leverage are varied across countries. For example, German has the
significantly negative relationship between size and leverage whereas other countries have the positive
relationship.
Booth et al. (2001) study the determinants of capital structure in 10 developing countries and find
that the results are similar to the capital structure in developed countries. One of the consistent results is that
the negative relationship between profit and the debt level. The asset tangibility also has a role in financing
decisions although there is the different relationship between long-term debt and total debt decisions. The
relationships of size and growth opportunity are also varied across countries but mostly significant. Inflation
which is the external factors of firms is found to be negatively related to leverage but it is insignificant.
Drobetz and Fix (2003) test leverage determinants using Swiss data. Confirming the pecking order
model, the result shows that more profitable firms use less leverage. Firms with more investment opportunities
apply less leverage, which supports both the trade-off model and a complex version of the pecking order
model. Similar to other studies, size and tangibility are significant and positively related to leverage. However,
volatility is insignificant.
Deesomsak et al. (2004) find that the capital structure decision of firms in Asia Pacific (Australia,
Malaysia, Singapore, and Thailand) is influenced by both the environment and firm-specific factors. There is
the positive relationship between tangibility of assets but this variable is significant only for Australia. The
relationship between profitability and leverage is found to be negative but statistically insignificant for all
countries with the exception of Malaysia. Other variables like size, growth opportunity, non-debt tax shield,
liquidity and volatility also varied across countries. This inference is supported by country dummy variables
and country specific variables, such as the level of stock market’s activity, interest rates, creditor’s rights and
ownership concentration. This study also finds that some of these factors have different relationship with
leverage during before and after the financial crisis in 1997.
Frank and Goyal (2007) examines the relative importance of many factors in the leverage decisions
of U.S. firms from 1950 to 2003. The core of this study is that they test the group of factors from the previous
studies and find the core model of reliable factors in determining the capital structure. They conclude that the
reliable factors are industry median of leverage, market-to-book ratio, tangibility, profits, log of assets, and
expected inflation. Firms that compete in industries in which the median firm has high leverage tend to have
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high leverage. Firms that have a high market-to-book ratio and have more profits tend to have low levels of
leverage. Firms that have more tangible assets and larger firms, tend to have more leverage. In addition,
when inflation is expected to be high, firms tend to have high leverage.
In Thailand, determinants of leverage have been studied by Wiwattanakantang (1999) for Thai nonfinancial firms in 1996. This study finds that the capital structure theories play the important role for Thai firms’
decision making on debt level. The paper also proves that ownership structure has the significant impact to
the financial policy. Four determinants which are tangibility, profitability, taxes and growth are found to be
significant.
The Effect of Leverage Change on the Stock Return
A few studies examine the leverage effect toward stock price or stock return. Black (1976) and Christie
(1982) try to explain the asymmetry of stock volatility by reference to a leverage effect and claim that the
asymmetry arises because increases in a firm’s debt to equity ratio will lead to both an increase in the risk and
required return on equity which will reduce the value of equity thus causing the negative relation between
volatility and return ratios of the companies in the capitalization portfolios. Chelley-Steeley and Steeleyfound
(2005) find that the smaller the firms in a given portfolio, the more likely that companies with high leverage
ratios are to be found in that portfolio. The empirical analysis of Chelley-Steeley and Steeleyfound (2005)
shows that the small firm portfolio exhibits the largest leverage effect, while the large firm portfolio exhibits the
smallest leverage effect. This study supports the theory which predicts that companies with high leverage
ratios should exhibit greater leverage effects.
Cai and Zhang (2008) use the sample of U.S. firms during 1975 to 2002 and find a significant and
negative effect of change in leverage ratio on the stock return. Using Fama-MacBeth (1973) type crosssectional regressions, they further verify that the marginal effect of leverage change on stock returns is robust
after controlling for earnings and other firm characteristics. Moreover, firms with an increase in leverage ratio
tend to have less future investment. These findings are consistent with a dynamic view of the pecking-order
theory that an increase in leverage reduces firms’ safe debt capacity and may lead to future underinvestment.
The combined results suggest that change in expected future cash flow due to the change in debt capacity is
more likely to lead to the stock price change.
Previous studies on determinants of leverage although mostly provide similar results, there still exists
conflictions due to differences in countries, sample periods and sample size. Thus this paper intends to study
significant factors of leverage level, particularly, in Thailand, one of the Asian emerging market. Moreover, not
only researchers are interested in factors that drive managers to decide for the leverage level but also the
effect of leverage change on the stock return. If leverage change can have the impact on the stock return, this
will be one of the crucial information for investors.
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3. DATA AND METHODOLOGY
3.1 Data
The sample data consists of Thai firms listed on the Stock Exchange of Thailand during 1999 to 2008.
The data are from SETSMART as a main source and financial data from www.set.or.th as a second source for
addressing some missing data. Macroeconomic data such as inflation is obtained from CEIC database.
Financial firms are excluded from the sample due to the distinctive difference in capital structure from other
sectors. In addition, the sample is further restricted to firms that have consecutive information during the study
period. Therefore, the final samples of listed firms in Thailand used in this study are 262 firms for the analysis
of determinants of leverage level and 248 firms for the analysis of effect of leverage change on the stock
return.
3.2 Determinants of Leverage Level
3.2.1 Variables Description
Theoretical and empirical studies have shown that growth opportunities, size, profitability, and
tangibility of assets are the main common factors that have the significant effect on the leverage level or the
capital structure. The variables in Frank and Goyal (2007)’s core model are growth opportunities, size,
profitability, tangibility of assets, median industry leverage, and inflation. Therefore, this study will use the
variables based on Frank and Goyal (2007)’s core model. Next are the summary of results of previous studies
on these factors and the discussion of how to measure these determinants in this study.
3.2.1.1 Growth Opportunities (GROWTH)
For pecking order theory, firms with more investment opportunities, given the same level of profit, will
need to have more debt level to finance these growths. Therefore, based on pecking order theory, it predicts
that growth opportunities have positive relationship with leverage level. In contrast with the complex model of
pecking order, Myers (1977) argues that it is possible that firms with large expected growth opportunities
maintain low-risk debt capacity to avoid financing future investments with new equity offerings, or foregoing
the investments. Therefore, the more complex version of the pecking order theory predicts that firms with
larger expected investments have less current leverage. For the agency cost and trade-off theory, the
concerned point is the conflict between shareholders and bondholders. Jensen and Meckling (1976) and
Myers (1977) argue that when firms have growth opportunities, they have a tendency to invest in the risky
projects and transfer wealth from shareholders to bondholders. Thus expected future growth should be
negatively related to long-term debt levels based on agency cost theory as well as trade-off theory. However,
Myers (1977) also points out that this agency cost problem can be mitigated if firms issue short-term rather
than long-term debt.
There exist many proxies used in the previous empirical studies to measure the growth opportunities.
Titman and Wessels (1988) use past growth rate of total assets, research and development expenditures over
sales and capital expenditures over total assets which are also proxies for growth and represent outflows.
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These variables should therefore be positively related to debt under the pecking order theory. However,
Chan, Karkeski, and Lakonishok (2003) argue that this measure might not be appropriate because historical
growth cannot predict the future growth. Another alternative proxy is market to book ratio, which is believed to
be a forward looking measurement for growth opportunities. Rajan and Zingales (1995), Booth et al. (2001),
Drobetz ans Fix (2003), Deesomsak et al. (2004), and Frank and Goyal (2007) use market to book ratio to
measure growth in their studies. In this paper, market to book ratio is used to measure growth opportunities. It
is defined as the book value of total assets less the book value of equity plus the market value of equity
divided by the book value of total assets.
3.2.1.2 Firm’s Size (SIZE)
The relationship between size and leverage is also varied based on different perspectives and
theories. Information asymmetry is the key indicator to interpret the relationship based on pecking order
theory. Information asymmetry is smaller for large firms as they are more closely observed by analysts so they
are easier to access and have low issuing cost in the equity market. Therefore, large firms tend to use more
equity, thus firm size has negative relationship with leverage level. However, small firms are likely to face high
issuing cost for issuing equity as well as long term debt. They may seek to finance assets and operations
through short-term debt or bank-loan rather than issuing long-term debt. Thus based on pecking order theory,
the prediction about relationship between firm size and leverage level is ambiguous.
Warner (1977) and Ang, Chua and McConnell (1982) argue that bankruptcy costs are relatively
higher for smaller firms. Trade-off theory expects that large firms are more diversified and have lower
bankruptcy risk. Thus, it can be interpreted that there is the positive relationship between firm size and
leverage level.
The most frequently used proxies by previous literature are log of sales and log of total assets. In this
study, log of asset is used as the proxy to measure firm size as from the previous empirical studies, it gives
more consistent results than log of sales which sometimes report that have no relationship with leverage.
3.2.1.3 Profitability (PROF)
Pecking order theory of Myers and Majluf (1984) predicts that firms use retained earnings as the first
resource, then debt and equity respectively. The past profitability of firms, and hence the amount of earnings
available to be retained, should be an important determinant of the current capital structure. If firms have
more profitability, which means more retained earnings and more internal funds, firms will be likely to use less
debt. Therefore, pecking order theory implies the inverse relationship between profitability and leverage level.
Similarly, the signaling effect theory also predicts the inverse relationship between profitability and leverage.
High profitability can serve as the signal of quality, therefore, when firms have high profit, there is less need to
take on high leverage to distinguish themselves from lower quality firms.
On the other hand, trade-off theory and agency cost theory predict the positive relationship between
profitability and leverage. Taxes, bankruptcy cost, and agency cost are the driving factors that motivate high
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profit firms to use more leverage. Expected bankruptcy costs decline when profitability increases. The
deductibility of corporate interest payments persuades more profitable firms to finance with debt to take the
tax advantages. In the agency models of Jensen and Meckling (1976), higher leverage helps to control
managers from engaging in sub optimal investment projects.
Most empirical studies find a negative relationship between profitability and leverage in line with the
pecking order theory. In this study, operating income before depreciation over total assets is used to measure
the profitability.
3.2.1.4 Tangibility of Assets (TANG)
Type of assets owned by firms in some way affects capital structure choice. Myers and Majluf (1984)
argue that tangible assets can be used to avoid cost of capital that will be charged due to the asymmetry
information that managers have better information than outsiders. Thus firms that have tangible assets are
willing to use their assets as collateral and issue secured debt to take this benefit. In contrast to Frank and
Goyal (2007), they argue that low information asymmetry associated with tangible assets makes equity
issuances less costly. Thus leverage level should be lower for firms with higher tangibility. However, if adverse
selection is in place, tangibility increases adverse selection and results in higher leverage. According to Frank
and Goyal’s point of view, there is an ambiguity under the pecking order theory as tangibility can be viewed
as a proxy for different economic forces.
Jensen and Meckling (1976) and Myers (1977) suggest that lenders require collateral under secured
debt to protect themselves from high leverage firms to overinvest and thus transfer wealth from debtholders to
shareholders. Moreover, the liquidation value of the firm increases with the tangibility of assets. Scott (1977)
argues that firms that do not have tangible asset and are unable to provide collaterals will have to pay higher
interest, or will be forced to issue equity instead of debt. Hence, trade-off theory predicts the positive
relationship between leverage level and tangibility of assets.
In contrast with trade-off theory, agency cost theory predicts the inverse relationship between
leverage and tangibility of assets. Grossman and Hart (1982) argue that bankruptcy cost is increased with
leverage level. Thus managers are indirectly controlled to avoid over consume firms’ perquisites as
debtholders will closely monitor high lever firms. Firms with fewer tangible assets that can be used as
collateral will use more leverage to control managers not to over consume firms’ perquisites. Hence, agency
cost theory predicts the negative relationship between leverage and tangibility of assets.
While the majority of empirical studies such as Titman and Wessels (1988), Shuetrim, Lowe, and
Morling (1993), Rajan and Zingales (1995), Drobetz ans Fix (2003), and Frank and Goyal (2007) find a
positive relationship between tangibility and leverage, the empirical studies in developing countries and Asia
Pacific countries find mixed relationships such as Booth et al. (2001) and Deesomsak et al. (2004). Booth et
al. (2001) also claim that tangibility of assets affects total and long-term debt differently. Most of these studies
also used the similar proxy to measure tangibility of assets, that is, the ratio of total fixed asset or net property
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plant and equipment to total assets. In this study, net property plant and equipment to total assets is used to
measure tangibility of assets.
3.2.1.5 Industry Condition (INDUS)
Trade-off theory predicts that higher industry median leverage should result in more debt for firms
within the industry. This implies the positive relationship between leverage and median industry leverage. This
is supported by the studies of Bowen, Daely and Huber (1982) and Bradley, Jarrel and Kim (1984) which
investigate leverage ratios for selected industries and all found that specific industries have a common
leverage ratio which over time is relatively stable. The correlation of capital structure and industry membership
also received empirical support in Schwartz and Arson (1967), Scott and Martin (1975). The interpretation is
that managers are likely to use industry median leverage as a benchmark as they consider their own firm’s
leverage. Thus industry median leverage is often used as a proxy for target capital structure. Hovakimian et
al. (2001) provide evidence consistent with firms actively adjusting their debt ratios towards the industry
average.
Frank and Goyal (2007) also claim that median industry leverage is one of the reliable factors in their
core model of capital structure determinants. Therefore, following Frank and Goyal (2007), this paper uses
median industry leverage to be a proxy for industry condition to test whether industry condition has the
significant effect on firms’ capital structure decision.
3.2.1.6 Macroeconomic Condition (MACRO)
The cyclical of economic condition is one of the factors that have been proved in the previous
studies that it can influence the capital structure decision and leverage level. Macroeconomic condition like
inflation helps explain why the leverage level varies across time as well as across firms. For example,
aggregate equity issues vary pro-cyclically and aggregate debt issues vary counter-cyclically for firms that
access public financial markets whereas firms that exhibit higher degrees of financial constraints do not
exhibit these counter-cyclical debt issue patterns. Gertler and Gilchrist (1993) show that subsequent to
recessions induced by monetary contractions, aggregate net debt issues increase for large firms but remain
stable for small firms. Korajczyk and Levy (2003) find that constrained firms have pro-cyclical leverage, but
unconstrained firms have counter-cyclical leverage and macroeconomic conditions play a smaller role in both
target leverage and issue choice for constrained firms than for unconstrained firms. In addition, Frank and
Goyal (2007) find the significant positive relationship between expected inflation rate and leverage level in
their study of the reliable determinants of capital structure of US firms during 1950 to 2003. However, the
relationship between leverage and expected inflation rate are not different between the constraint and
unconstraint firms.
Trade-off theory implies pro-cyclical leverage during expansion period. This is because during this
period, equity market is performing well so the expected bankruptcy costs are lower. Thus firms are more
likely to have taxable income to shield, and firms have more free cash available. Jensen and Meckling (1976)
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propose that debt should be more attractive for unconstrained firms. Collateral values are likely to be procyclical too. If firms borrow against collateral, leverage should again be pro-cyclical. In contrast with trade-off
theory, pecking order theory implies that leverage should decline during expansions since internal funds
increase during expansions, all else equal. If corporate profits have shown an increase in the recent past,
agency problems between shareholders and managers are less severe. Consequently firms should issue less
debt. However, agency problems are likely to be more severe during downturns as manager’s wealth is
reduced relative to that of shareholders. Managers prefer debt financing when their compensation is relatively
low, that is, following low returns in the equity market or low corporate profits. Thus if debt aligns managers
incentives with those of shareholders, leverage should be counter-cyclical.
Inflation rate is frequently used as the indicator of economic situation. Change in Consumer Price
Index is mostly used in the previous studies to be a proxy for inflation rate. This paper use Consumer Price
Index percentage change as a proxy for the macroeconomic condition. Table 1 summarizes all the factors
that are studied, ratio or proxy, and the expected relationship between these factors and leverage level.
Table 1 Summary of determinants, proxy, and the expected relationship with leverage
Determinants of
Variables
Leverage Level
(Ratio/ Proxy)
Growth Opportunities(GROWTH)
Market to Book Ratio
Size
Log of Assets
Operating Income before Depreciation to
Profitability (PROF)
Total Assets
Net property, plant, and equipment to Total
Tangibility of Assets (TANG)
Assets
Median of Total Debt to Market Value by
Industry Condition (INDUS)
Industry
Macroeconomic Condition (MACRO) Consumer Price Index Change

Expected
Relationship
+
+
+
-

3.2.2 Methodology
OLS method, panel: fixed effect, and panel: random effect estimations are utilized for testing the
cross sectional variation among firms’ leverage level. Panel data analysis is preferable because it allows to
include the firm specific effects which maybe random or fixed. Individual firm’s leverage ratios are modeled
as a function of several independent factors in a cross-sectional framework. The regression model is as
follows:
Leveragei ,t  1   2 GROWTHi.t 1   3 SIZEi.t 1   4 PROFi.t 1   5TANGi.t 1   6 INDUSi.t 1   7 MACROi.t 1   i.t 1

(1)
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where Leveragei,t is firm i’s leverage at time t, measured at the accounting year-end. The dependent variable
is the leverage from the year 1999 to 2008 and the explanatory variables are from the year 1998 to 2007.
Moreover, the independent variables are lagged one period in order to reflect that the past determinants can
affect the current leverage level and to provide a more robust test of the theory.
Two definitions of leverage which are market-valued leverage and book-valued leverage are used.
Market-valued leverage is defined as total debt divided by total debt plus market value of equity plus book
value of preferred shares. Book-valued leverage is the ratio of total debt over total assets. The relationships
between the determinants and leverage are expected to be the same for both definitions. The independent
variables consist of both firm-specific variables and external factor including growth opportunities, firm size,
profitability, tangibility of assets, Industry median of leverage level, and macroeconomic factor.
3.3 The Effects of Leverage Change on Stock Return
3.3.1 Methodology
To test whether change in leverage level have the effect on the stock return, following Cai and Zhang
(2008), this paper uses cross-sectional regressions of monthly individual stock returns. The regression model
is as follows:
Ri ,t  1   2 LEV _ CHGi ,t 1  3 LEV _ LEVELi ,t 1   4 BETAi ,t 1  5 BK _ TO _ MKTi ,t 1  6 MKTCAPi ,t 1  7 ROEi ,t 1   i ,t 1

(2)
where Ri,t is the monthly individual stock return. Leverage change is the leverage change during the most
recent fiscal quarter. Following Cai and Zhang (2008), leverage change is defined as the percentage change
in book leverage from the previous quarter as they argue that market value leverage is not proper to test the
effect of leverage change on the stock returns because its change is mechanically related with stock price.
As it is possible that the explanatory power of leverage change on stock returns can be explained by
other firm specific factors, these factors are included in the regression model as the control variables. The
control variables include stock beta with past 36 months return data, log of market capitalization, the book-tomarket ratio, and ROE at end of the previous quarter. Another independent variable is the leverage level at
the beginning of the previous quarter to summarize the cumulative effects of the determinants of capital
structure that might affect firms’ leverage ratio.
We use three regression equations to test our expectations. These three cross-sectional regressions
are estimated to test whether change in leverage level can consistently and significantly explain the stock
returns, and the inclusion of leverage level at the beginning of the previous quarter, and others control
variables is to ensure that the effect of the change in leverage level is not the proxy for other firms specific
characteristics that also have the relationship with the stock return.
Table 2 presents the expected relationship between the leverage change and the control variables
and the stock return.
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Table 2 The expected relationship between the independent variables and stock return
Independent Variables
Leverage Change (LEV_CHG)
Leverage Level (LEV_LEVEL)
Beta
Book-to-Market (BK_TO_MKT)
Market Capitalization (MKTCAP)
ROE

Variable (Ratio/Proxy)
Percentage change of book-valued
leverage from the previous quarter
Book-valued leverage level at the
beginning of the previous quarter
Stock beta with past 36 months
return data
Book value of assets to market
value of assets at the end of
previous quarter
Log of market value of equity at the
end of previous quarter
Net income to shareholder’s equity
at the end of the previous quarter.

Expected Relationship
No relationship
No relationship
+
+

4. EMPIRICAL RESULTS
4.1 Determinants of Leverage level
Table 3 shows summary of descriptive statistics of 262 listed firms during the year 1999 to 2008. The
independent variables are lagged one year from the dependent variables. From table 4, the importance of
leverage tends to decrease over the periods and companies on average have growth in size while other
variables are varied. The correlations coefficient, not shown here, are generally low except for the correlation
between growth, profitability, industry median and leverage.
Table 3 Descriptive statistics for the variables used to study the determinants of leverage level. The data are
from SETSMART and the sample contains 262 firms listed on the stock exchange of Thailand from the year
1999 to 2008.
Descriptive Statistics
Variables
Mean
Std. Dev.
Maximum
Minimum
No. of Observations
MKT_LEV
0.003
0.008
0.149
0.000
2,620
BOOK_LEV
0.313
0.372
5.138
0.000
2,620
GROWTH
585.110
765.836
15431.330
7.142
2,620
TANG
0.425
0.234
0.975
0.000
2,620
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SIZE
6.443
0.603
8.493
4.713
2,620
PROF
0.099
0.161
0.907
-1.703
2,620
INDUS
0.001
0.003
0.013
0.000
2,620
MACRO
2.818
2.198
7.995
0.285
2,620
Note that MKT_LEV and BOOK_LEV are measured by the ratio of market value of debt to total asset and book
value of debt to total assets respectively. GROWTH (Growth opportunity) is the ratio of market to book ratio.
TANG (Tangibility) is natural logarithm of total assets (in Thousand Baht). SIZE is the ratio of property, plant,
and equipment to total assets. PROF (Profitability) is the ratio of operating income before depreciation to total
assets. INDUS (Industry median) is the median of market-valued leverage ratio by industry. MACRO
(Macroeconomic condition) is the percentage change of Consumer Price Index (CPI change).
Table 4 The average value of all variables reported by years. Independent variables are lagged one year from
the dependent variables.
The Average Value
Independe
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
nt Variable
306.37 399.04 330.66 406.35 563.23 985.52 730.93 651.00 698.62 779.33
GROWTH
3
6
5
8
9
0
9
0
8
4
TANG
0.446 0.427 0.420 0.427 0.420 0.429 0.419 0.426 0.421 0.409
SIZE
6.426 6.400 6.397 6.387 6.401 6.433 6.469 6.492 6.508 6.516
PROF
0.073 0.061 0.077 0.111 0.108 0.120 0.111 0.106 0.111 0.107
INDUS
0.004 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
MACRO
7.995 0.285 1.592 1.627 0.697 1.804 2.759 4.540 4.638 2.241
Dependent
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Variable
MKT_LEV 0.005 0.005 0.004 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
BOOK_LE
V
0.358 0.354 0.332 0.278 0.332 0.303 0.295 0.288 0.299 0.297

Table 5 presents the regression model of leverage’s determinants. The model consists of six
determinants which are growth (GROWTH), tangibility (TANG), size (SIZE), profitability (PROF), industry
median (INDUS), and macroeconomic condition (MACRO). The level of R-squared varies from 9.45% to
55.36% and R-squared is highest under panel fixed effect method for both market-valued leverage and bookvalued leverage.
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Growth (GROWTH) and profitability (PROF) show the negative relationship with both market-valued
leverage and book-valued leverage and the coefficients are significant at 1% level for all estimation methods.
Industry median for leverage level (INDUS) is another reliable determinant as it consistently has positive
relationship with leverage and the coefficients are significant at 1% level for all estimations. Tangibility (TANG)
has the positive relationship with leverage and also significant at 1% level except for the random effect
estimation and for OLS estimation that are significant at 10% level and insignificant respectively when marketvalued leverage is used. Size (SIZE) also has the positive relationship with leverage but the significant level is
varied among the estimation methods. Under OLS estimation, size is insignificant related to market-valued
leverage but it is significant at 1% level to book-valued leverage. Size is significant for both definitions of
leverage under fixed effect estimation but with the negative relationship when book-valued leverage is used.
For random effect estimation, size is significant at 5% level for market-valued leverage but insignificant for
book-valued leverage. Macroeconomic condition (MACRO) which in this case used CPI percentage change
as the proxy has consistently negative relationship with both definitions of leverage and the level of significant
is at 5% level except for fixed effect and random effect estimation that MACRO is insignificant and significant
at 10% level respectively when book-valued leverage is used.
The significantly negative impact of growth which is measured by total book-to-market ratio is
consistent with the previous empirical studies shown by Rajan and Zingales (1995), Wiwattanakantang (1999),
Drobetz and Fix (2000) and Frank and Goyal (2007). This implies that firms with high growth opportunities will
have low leverage level. Thus based on non-financial firms listed on SET, this confirms the expected negative
relationship based on the trade-off theory, agency cost theory, and Myers (1977) pecking order theory.
Table 5 Result of determinants of leverage level
OLS
Panel: Fixed Effect
MKT_LEV BOOK_LEV
MKT_LEV BOOK_LEV
-1.1300E-6.5500E-4.9200E- -4.3700EGROWTH 06***
05***
07**
05***
(0.0000)
(0.0000)
(0.0000)
(0.0000)
TANG
0.00089
0.14764***
0.00349*** 0.29656***
(0.0006)
(0.0282)
(0.0013)
(0.0531)
SIZE
0.00036
0.06099***
0.00390*** -0.06540*
(0.0003)
(0.0110)
(0.0009)
(0.0363)
PROF
-0.00701*** -0.52110***
-0.00682*** -0.25695***
(0.0010)
(0.0441)
(0.0010)
(0.0424)
INDUS
0.91690*** 32.08913***
0.62885*** 14.07469***
(0.0634)
(2.7794)
(0.0667)
(2.7519)
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Panel: Random Effect
MKT_LEV BOOK_LEV
-7.3200E-4.9400E07***
05***
(0.0000)
(0.0000)
0.00168*
0.21158***
(0.0009)
(0.0397)
0.00090**
0.02670
(0.0004)
(0.0187)
-0.00707*** -0.33476***
(0.0010)
(0.0406)
0.69799*** 19.69360***
(0.0625)
(2.6111)
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MACRO
C
R2
Adjusted
R2

-0.00016**
(0.0001)
0.00046
(0.0016)

-0.00730**
(0.0030)
-0.07905
(0.0722)

-0.00013**
(0.0001)
-0.02355***
(0.0057)

-0.00255
(0.0025)
0.64637***
(0.2362)

-0.00012**
(0.0001)
-0.00339
(0.0027)

-0.00436*
(0.0024)
0.09686
(0.1223)

0.14554

0.18236

0.44859

0.53364

0.09440

0.09451

0.14358
0.18048
0.38600
0.48069
0.09232
0.09243
*, **, and *** denote statistical significance at 10%, 5%, and 1% levels respectively.

The positive relationship between tangibility and leverage is significant similar to the previous
empirical studies (Shuetrim et al., 1993; Wiwattanakantang, 1999; Drobetz and Fix, 2003; Frank and Goyal,
2007). The result implies that firms use tangible assets as collateral when borrowing money, therefore, firms
with high collateral will be able to borrow more and have high leverage level. This positive relationship is also
consistent with the trade-off theory and agency cost theory.
The coefficients of firm’s size are generally positive and significant. This is similar to the previous
empirical studies (Shuetrim et al., 1993; Wiwattanakantang, 1999; Drobetz and Fix, 2003; Deesomsak, 2004;
Frank and Goyal, 2007). The implication for the positive relationship is that larger firms face lower bankruptcy
cost and are likely to have more debt capacity due to more diversification. In addition, as large firms are likely
to have credit rating thus they have the advantage over small firms in accessing credit market. The positive
relationship confirms the prediction of trade-off theory. However, there is a negative relationship between the
size and book-valued leverage under fixed effect estimation. This is also similar to some studies (Titiman and
Wessels, 1988; Rajan and Zingales, 1995; Booth et al., 2001) which find that size has both positive and
negative relationship with leverage. The negative coefficient can be explained by the information asymmetry
because size can be regarded as the proxy for information asymmetry between firm insider and capital
market. Large firms are closely monitored by analysts, thus they can easily raise fund from equity market so
that these firms have low leverage level.
Profitability is strongly negative and significant in all cases (Titiman and Wessels, 1988; Shuetrim et
al., 1993; Rajan and Zingales, 1995; Wiwattanakantang, 1999; Booth et al., 2001; Drobetz and Fix, 2003;
Deesomsak, 2004; Frank and Goyal, 2007). This determinant confirms the prediction of pecking order theory
which suggests that firms will use internal funds before using debt and equity. Thus this implies that high
profit firms tend to have low leverage level as firms can use profit available as the first source of fund.
Industry median of market-valued leverage is another reliable determinant as this factor is
consistently positive and significant in all cases which are similar to the study of Frank and Goyal (2007). The
result is consistent with the prediction of trade-off theory which suggests that at higher industry median
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leverage should result in more debt for firms within the industry. Managers are likely to use industry median
leverage as a benchmark as they contemplate their own firm’s leverage.
In addition to the firm-specific factors that have the significant impact to leverage, macroeconomic
condition or outside factors can also impact firm’s leverage level. From this study, Consumer Price Index
percentage change is used as a proxy for the macroeconomic condition. The result is that this variable has
the significant negative relationship with leverage except when using fixed effect estimation for book-valued
leverage. The negative relationship is similar to the study of Booth et al. (2001).
4.2 The effect of leverage change on the stock return
In this section, we study the effect of leverage change on the stock return. Table 6 presents the
descriptive statistics for monthly stock return (MRET) and all independent variables which are leverage
change (LEV_CHG), leverage level (LEV_LEVEL), beta (BETA), book-to-market ratio (BK_TO_MKT), log of
market capitalization (MKTCAP), and return on equity (ROE).
Table 6 Descriptive statistics for the variables used to study the effect of leverage change on stock return.
The data are from Set Smart and the sample contains 248 firms listed on the stock exchange of Thailand for
the period 2000 to 2008.
Descriptive Statistics
Variables
Mean
Std. Dev.
Maximum
Minimum
Observations
MRET
(0.0088)
(0.2610)
(19.0000)
-(0.9632)
26784
LEV_CHG
-(0.0028)
(0.1237)
(2.2436)
-(2.9390)
26784
LEV_LEVEL
(0.2947)
(0.3065)
(5.2443)
(0.0000)
26784
BETA
(0.7010)
(0.1342)
(0.9597)
(0.5268)
26784
BK_TO_MKT
(0.0047)
(0.0100)
(0.1400)
(0.0000)
26784
MKTCAP
(9.0715)
(0.7667)
(11.8039)
(6.8573)
26784
ROE
(0.0422)
(2.0738)
(15.2097)
-(72.4231)
26784
Note that MRET (Monthly return) is monthly stock return in percentage. LEV_CHG (Leverage change) is
measured by the percentage change of book-valued leverage from the previous quarter. LEV_LEVEL
(Leverage level) is the book-valued leverage level at the beginning of the previous quarter. BETA is stock beta
with past 36 months return data. BK_TO_MKT (Book-to-Market ratio) is the ratio of book value of assets to
market value of assets at the end of previous quarter. MKTCAP (Market capitalization) is measured by log of
market value of equity at the end of previous quarter. ROE is ratio of net income to shareholder’s equity at the
end of the previous quarter.
Table 7 reports the panel estimation of monthly stock return. In regression 1, only leverage change
during the previous quarter is added as the independent variable. The result is leverage changed has the
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significantly negative relationship with monthly stock return at 1% level. In regression 2, leverage level at the
beginning of the previous quarter is added to the regression 1 in order to test whether leverage level, which in
this case acts as the proxy to summarize the cumulative effects of the determinants of capital structure that
may have on firm’s leverage (Cai and Zhang, 2008), also has the effect on monthly stock return. The result is
leverage change still has the significantly negative impact at 5 % level while the leverage level is not
significant. In regression 3, other control variables that are likely to have the relationship with monthly stock
return are added to the regression 2 in order to see whether the leverage change still consistently has the
negative relationship with the monthly stock return. The result is leverage change is significant at 10% level
and has the negative relationship with monthly stock return. Among the control variables, leverage level is still
insignificant. Other control variables are consistent with the previous studies. CAPM beta has no relationship
with monthly stock return (Fama and French, 2002; Cai and Zhang, 2008). Market capitalization which is a
proxy for firm size is negative and book-to-market ratio is positive, and both are significant at 1% level similar
to the study of Cai and Zhang (2008). Although ROE has positive relationship with monthly stock return but it
is insignificant.
Table 8 presents the result of monthly stock return regression under the different estimation methods
(OLS, fixed effect, and random effect) to see whether the relationship of leverage change and other control
variables are the same. Under the three estimation methods shown in table 12, leverage change is
consistently significant at 5% and 10% level and has the negative relationship with monthly stock return.
Book-to-market and market capitalization is also consistently positive and significant at 1% level except that
book-to-market ratio has the negative relationship with monthly stock return under fixed effect estimation. In
addition, leverage level, beta, and ROE are insignificant under all estimations.
Table 7 Panel estimations for monthly stock return regression (Fixed Effect)
Dependent Variable: Monthly Stock Return
1
2
LEV_CHG
-0.034387***
-0.029312**
(0.0127)
(0.0133)
LEV_LEVEL
0.009644
(0.0076)
BETA
BK_TO_MKT
MKTCAP
ROE
314

3
-0.0189**
(0.0080)
-0.0074
(0.0052)
-0.0026
(0.0224)
-1.0444***
(0.2835)
-0.0660***
(0.0143)
0.0007
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(0.0005)
C
0.008718***
0.00589***
0.6159***
(0.0016)
(0.0027)
(0.1288)
2
R
0.0632
0.0633
0.0198
2
Adjusted R
0.0506
0.0506
0.0104
*,**, and *** denote statistical significance at 10%, 5%, and 1% levels respectively.
Table 8 The result of monthly stock return model under different estimation methods
Dependent Variable: Monthly Stock Return
OLS
Panel: Fixed Effect
Panel: Random Effect
LEV_CHG
-0.0250*
-0.0189**
-0.0250*
(0.0132)
(0.0080)
(0.0131)
LEV_LEVEL
0.0040
-0.0074
0.0040
(0.0055)
(0.0052)
(0.0055)
BETA
0.0026
-0.0026
0.0026
(0.0119)
(0.0224)
(0.0118)
BK_TO_MKT
0.8884***
-1.0444***
0.8884***
(0.1800)
(0.2835)
(0.1797)
MKTCAP
0.0139***
-0.0660***
-0.0139***
(0.0023)
(0.0143)
(0.0023)
ROE
0.0004
0.0007
0.0004
(0.0008)
(0.0005)
(0.0008)
C
0.1278***
0.6159***
0.1278***
(0.0228)
(0.1288)
(0.0228)
2
0.0043
0.0198
0.0043
R
2
Adjusted R
0.0041
0.0104
0.0041
*,**, and *** denote statistical significance at 10%, 5%, and 1% levels respectively.
For the previous model, monthly return is used to test the relationship with the leverage change and
other control variables which all independent variables are in the quarterly basis while the dependent variable
is the monthly data. Thus for the robustness check, quarterly stock return is also compiled to test whether
there is the significantly negative relationship with the leverage change. The empirical results show the similar
results as the results using the monthly stock return. Table 9 shows the empirical results when using quarterly
stock return as the dependent variable under the different estimation methods.
Table 9 The results of robust check for quarterly stock return model under different estimation methods
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Dependent Variable: Quarterly Stock Return
OLS
Panel: Fixed Effect
Panel: Random Effect
LEV_CHG
-0.0803**
-0.0462*
-0.0803**
(0.0369)
(0.0245)
(0.0367)
LEV_LEVEL
0.0049
-0.0249
0.0049
(0.0154)
(0.0155)
(0.0153)
BETA
-0.0257
-0.0140
-0.0257
(0.0333)
(0.0782)
(0.0331)
BK_TO_MKT
2.3752***
-2.2282**
2.3752***
(0.5046)
(0.8657)
(0.5019)
MKTCAP
-0.0416***
-0.1992***
-0.0416***
(0.0064)
(0.0488)
(0.0064)
ROE
0.0002
0.0028***
0.0002
(0.0022)
(0.0010)
(0.0021)
C
1.4076***
2.8596***
1.4076***
(0.0640)
(0.4518)
(0.0637)
2
R
0.013305
0.063434
0.013305
2
Adjusted R
0.012642
0.036116
0.012642
*,**, and *** denote statistical significance at 10%, 5%, and 1% levels respectively.

5. CONCLUSION
This paper examines both the determinants of leverage level and the effect of leverage change on
the stock return for Thai non-financial firms listed on the Stock Exchange of Thailand. The analyses are
performed by using the sample of 262 firms during the year 1999 to 2008 to study determinants of leverage
and the sample of 248 firms during the year 2000 to 2008 to investigate the effect of leverage change on the
stock return. Our analysis is conducted under various estimation methods including OLS, panel: fixed effect,
and panel: random effect.
The results for determinants of leverage level are consistent with the previous studies. Firm’s size,
tangibility and industry median of leverage level are positively related to leverage while growth opportunity,
profitability, and macroeconomic condition are negatively related to leverage. The results indicate that both
firm specific factors and external factors have the significant impacts on the decision for leverage level. The
relationship between the determinants and leverage level are also consistent for both market-valued leverage
and book-valued leverage. The results imply that Thai non-financial listed firms also apply various capital
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structure theories which are mainly the pecking-order theory, trade-off theory, and agency cost theory. The
determinants from this study will be worth for managers to consider when determining firms’ leverage level.
Not only the leverage level is crucial for firms to determine their debt level, leverage also has
significant effect on the investors’ wealth. The second part of this study indicates that quarterly change in
firm’s leverage ratio has the significant and negative effect on the stock return. This relationship is robust after
controlling for a number of firm characteristics such as ROE, book-to-market, market capitalization, and the
past leverage ratio. Investors should be aware of leverage change as the study suggests that firms with
greater increase in leverage ratio during the previous quarter on average have lower stock returns.
In summary, this study provides interesting evidence to both managers and investors. The
determinants of leverage level are factors that can help managers in making decision related to the leverage
level. Moreover, investors should realize that leverage change also has the significant impact on the stock
return. However, the future research should be focused on longer time period to test the determinants of
leverage level. The longer time period will be appropriate to test the relationship between determinants and
leverage level before and after the U.S. financial crisis in order to see whether the crisis has the significant
impact on those relationships.
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ผลกระทบของวันที่มีผลต่ ออัตราผลตอบแทนของดัชนีในตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย
Day-of-the-Weeks Effects in Returns of Indexes in the Stock Exchange of Thailand
นภนนท์ หอมสุด* และฐิ ติพร สําราญศาสตร์ **
บทคัดย่ อ
งานวิจยั เรื่องนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อทดสอบวันที่เป็ นปั จจัยส่งผลต่ออัตราผลตอบแทนของดัชนีในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ข้ อมูลที่ใช้ ในการวิจยั คือ ดัชนีจํานวน 37 ดัชนีในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรายวัน ตั ้งแต่วนั จันทร์
ที่ 5 มกราคม 2547 ถึงวันอังคารที่ 30 ธันวาคม 2551 รวมทั ้งสิ ้น 1,225 วัน ซึง่ ถูกแบ่งออกตามปี ได้ ทั ้งหมด 6 ชุด การ
ทดสอบใช้ วิธีสมการถดถอยเชิงพหุ
ผลการวิจยั พบว่า
ไม่สามารถหารู ปแบบที่แน่นอนสําหรับวันทีส่ ่งผลต่ออัตรา
ผลตอบแทนของดัชนีต่าง ๆ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้

Abstract
The objective of this research is to test day-of-the-week effects on returns of indexes in the Stock
Exchange of Thailand. The usage data in this research is 37 indexes in the Stock Exchange of Thailand since
5th January 2003 to 30th December 2008 which consist of 1,225 days while the statistical method used in this
research is multiple regressions. It is found that there is inconsistent pattern for day-of-the-week effects on
returns of indexes in the Stock Exchange of Thailand.
บทนา
ในช่วงหลายทศวรรษทีผ่ ่านมามีนกั วิชาการทางการเงินหลายคนค้ นพบความผิดปกติของวันหรือเดือนทีส่ ่งผลต่อ
การเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ทางการเงินต่างๆ โดยเริ่มต้ นจากงานวิจยั ของ Fama (1970) ทั ้งที่ตามสมมติฐานทางการเงิน
เกี่ยวกับตลาดเงินนั ้น อัตราผลตอบแทนจะต้ องมีลกั ษณะเป็ นข้ อมูลสุ่ม ซึง่ สามารถอธิบายความได้ ว่า ปั จจัยด้ านเวลาต่าง
ๆ จะต้ องไม่ส่งผลต่ออัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ทางการเงินต่าง ๆ กล่าวคือ วันหรือเดือนที่แตกต่างกันไม่เป็ นปั จจัยที่
ส่งผลให้ อตั ราผลตอบแทนแตกต่างกัน (Agathee 2008)
อย่างไรก็ตาม มีงานวิจยั เชิงประจักษ์ จํานวนมาก ซึง่ พบว่า วันเป็ นปั จจัยที่สง่ ผลต่ออัตราผลตอบแทนของ
หลักทรัพย์ตา่ ง ๆ ดังเช่น งานวิจยั ของ Cross(1973), French (1980), Gibbons and Hess (1981) และ Keim and
Stambaugh (1984) ซึง่ ได้ ทําการวิจยั และสรุปว่า วันจันทร์ เป็ นปั จจัยทีม่ ีผลต่ออัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในประเทศ
สหรัฐอเมริ กา สําหรับงานวิจยั ของ Jaffe and Westerfield (1985) พบว่า วันอังคารมีอตั ราผลตอบแทนเฉลี่ยตํ่าทีส่ ดุ ใน
ดัชนีราคาหลักทรัพย์ของประเทศออสเตรเลียและประเทศญี่ปนุ่ ขณะที่ Brook and Persand (2001) ทําการวิจยั โดยมี
สมมติฐานว่า วันเป็ นปั จจัยที่สง่ ผลต่ออัตราผลตอบแทนของ 5 ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ และพบว่า วันจันทร์ เป็ นปั จจัยที่มีผลต่ออัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในประเทศไทย และประเทศมาเลเซีย เป็ นต้ น

*
**

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาชาวิชาการจัดการธุรกิจทัว่ ไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นักศึกษา สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทัว่ ไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ขณะที่การศึกษาในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั ้น Holden, Thompson, and Ruangrit (2005) ศึกษาโดย
ใช้ ข้อมูลรายวันจํานวน 1,473 วัน พบว่า วันจันทร์ วันอังคาร และวันพฤหัสบดี เป็ นวันที่มีอตั ราผลตอบแทนติดลบ โดยวัน
จันทร์ ติดลบมากทีส่ ดุ ขณะที่วนั พุธ และวันศุกร์ อัตราผลตอบแทนเป็ นบวก โดยวันศุกร์ เป็ นบวกมากที่สดุ นอกจากนี ้ โสภิ
ตา ฉิมสะอาด และนภนนท์ หอมสุด (2552) ทําการวิจยั เกี่ยวกับวันทีส่ ่งผลต่ออัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พบว่า วันจันทร์ และวันศุกร์ มีอตั ราผลตอบแทนเฉลี่ยทีแ่ ตกต่างจากวันอื่น ๆ โดยวันจันทร์ เป็ น
วันทีม่ ีอตั ราผลตอบแทนเฉลี่ยติดลบ ขณะทีว่ นั ศุกร์ เป็ นวันที่มอี ตั ราผลตอบแทนเฉลี่ยเป็ นบวก งานวิจยั เรื่ องนี ้ยังสรุ ปว่า
ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ของประเทศมาเลเซียมีอตั ราผลตอบแทนในวันจันทร์ ทตี่ ิดลบมากที่สดุ
ดัชนีราคาตลาด
หลักทรัพย์ของประเทศอินโดเนเซียมีอตั ราผลตอบแทนในวันจันทร์ ที่ตดิ ลบมากที่สดุ และวันไม่ส่งผลต่ออัตราผลตอบแทน
ของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ประเทศสิงคโปร์
จากงานวิจยั ที่ได้ ยกตัวอย่างมาข้ างต้ น ตลอดจนงานวิจยั ที่ได้ ทาํ การศึกษาในประเทศต่าง ๆ ทัว่ โลก ดังเช่น
Barone (1980), Satamases (1986), Board and Sutcliffe (1988), Solnik and Bousquet (1990), Agrawal and
Tandon (1994), Balaban (1995), Choudhary (2000), Tong (2000), และ Sar (2003) พบว่า ยังไม่สามารถหา
รูปแบบทีแ่ น่ชดั ว่า วันส่งผลต่ออัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์อย่างไร ในบางงานวิจยั จะพบว่า มีอตั รา
ผลตอบแทนที่ตดิ ลบอย่างมีนยั สําคัญในวันจันทร์ บางงานวิจยั พบว่า มีอตั ราผลตอบแทนทีต่ ิดลบอย่างมีนยั สําคัญในวัน
อังคาร แต่มีอตั ราผลตอบแทนเป็ นบวกในวันศุกร์ เป็ นต้ น ทําให้ จําเป็ นต้ องทําการวิจยั เชิงประจักษ์ เพื่อก่อให้ เกิดองค์
ความรู้ที่หลากหลายเกี่ยวกับปั จจัยด้ านวันที่ส่งผลต่ออัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์
นอกจากนี ้ผู้วจิ ยั ยังไม่พบว่ามีงานวิจยั ที่วเิ คราะห์ถงึ ผลกระทบของวันที่มีต่อดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แยกตาม
อุตสาหกรรมในประเทศไทยเลย ด้ วยเหตุดงั กล่างมาข้ างต้ น งานวิจยั เรื่อง ‚ผลกระทบของวันทีม่ ีผลต่ออัตราผลตอบแทน
ของดัชนีในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย‛ จึงเกิดขึ ้น โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อค้ นหาว่าวันเป็ นปั จจัยทีส่ ่งผลต่ออัตรา
ผลตอบแทนของดัชนีรายอุตสาหกรรมในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือไม่ อย่างไร โดยมีการแบ่งข้ อมูลการ
คํานวณออกเป็ นรายปี จํานวน 5 ปี ตั ้งแต่ปี 2547 – 2551 และมีการใช้ ข้อมูลเป็ นรายอุตสาหกรรมทั ้งสิ ้น 37 อุตสาหกรรม
วิธีการศึกษา
1. ข้ อมูลที่ใช้ ในการวิจยั คือ ราคาปิ ดรายวันของดัชนีรายอุตสาหกรรมในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จาก
ฐานข้ อมูลของ Thompson Reuters โดยใช้ ข้อมูลตั ้งแต่วนั จันทร์ ที่ 5 มกราคม 2547 ถึงวันอังคารที่ 30 ธันวาคม 2551
รวมทั ้งสิ ้น 1,225 วัน ทังนี
้ ้มีการแบ่งข้ อมูลออกเป็ นรายปี จํานวน 5 ปี และมีการใช้ ข้อมูลรวมในการวิเคราะห์
2. ดัชนีทใี่ ช้ ในการคํานวณจํานวน 37 ดัชนี แบ่งออกได้ ดงั ต่อไปนี ้
2.1 ดัชนีราคาหลักทรัพย์หลักจํานวน 4 ดัชนี คือ
SET
คือ
ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
SET50
คือ
ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 50 ตัวหลัก
SET100
คือ
ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
MAI
คือ
ดัชนีราคาหลักทรัพย์ MAI
2.2 ดัขนีราคาหลักทรัพย์แยกตามกลุม่ อุตสาหกรรมจํานวน 8 ดัชนี คือ
THAFINCIAL คือ
ดัชนีราคากลุ่มธุรกิจการเงิน
THAGRO
คือ
ดัชนีราคากลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
THCONSUMP คือ
ดัชนีราคากลุ่มสินค้ าอุปโภคบริ โภค
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THINDUS
คือ
ดัชนีราคากลุ่มสินค้ าอุตสาหกรรม
THPROPCON คือ
ดัชนีราคากลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้ าง
THRESOURC คือ
ดัชนีราคากลุ่มทรัพยากร
THSERVICE
คือ
ดัชนีราคากลุ่มบริการ
THTECH
คือ
ดัชนีราคากลุ่มเทคโนโลยี
2.3 ดัขนีราคาหลักทรัพย์แยกตามหมวดธุรกิจจํานวน 26 ดัชนี คือ
SETA
คือ
ดัชนีราคาหมวดธุรกิจการเกษตร
SETAU
คือ
ดัชนีราคาหมวดยานยนต์
SETB
คือ
ดัชนีราคาหมวดธนาคาร
SETC
คือ
ดัชนีราคาหมวดวัสดุก่อสร้ าง
SETCO
คือ
ดัชนีราคาหมวดพานิชย์
SETEC
คือ
ดัชนีราคาหมวดชิ ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
SETEN
คือ
ดัชนีราคาหมวดพลังงานและสาธารณูปโภค
SETF
คือ
ดัชนีราคาหมวดเงินทุนและหลักทรัพย์
SETFA
คือ
ดัชนีราคาหมวดแฟชัน่
SETFB
คือ
ดัชนีราคาหมวดอาหารและเครื่ องดืม่
SETHC
คือ
ดัชนีราคาหมวดการแพทย์
SETHM
คือ
ดัชนีราคาหมวดของใช้ ครัวเรือนและสํานักงาน
SETIC
คือ
ดัชนีราคาหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
SETIM
คือ
ดัชนีราคาหมวดวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่ องจักร
SETIN
คือ
ดัชนีราคาหมวดประกันภัยและประกันชีวิต
SETMN
คือ
ดัชนีราคาหมวดเหมืองแร่
SETMP
คือ
ดัชนีราคาหมวดสือ่ และสิ่งพิมพ์
SETPA
คือ
ดัชนีราคาหมวดกระดาษและวัสดุการพิมพ์
SETPF
คือ
ดัชนีราคาหมวดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
SETPK
คือ
ดัชนีราคาหมวดบรรจุภณ
ั ฑ์
SETPR
คือ
ดัชนีราคาหมวดพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
SETPS
คือ
ดัชนีราคาหมวดบริ การเฉพาะกิจ
SETPT
คือ
ดัชนีราคาหมวดปิ โตเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์
SETP
คือ
ดัชนีราคาหมวดของใช้ ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
SETTP
คือ
ดัชนีราคาหมวดขนส่งและโลจิสติกส์
SETTO
คือ
ดัชนีราคาหมวดการท่องเทีย่ วและสันทนาการ
ทั ้งนี ้ในปี 2547 ไม่มีข้อมูลของ SET100 และ SETIM ขณะที่ในปี 2548 ใม่มีข้อมูลของ SETIM
3. คํานวณอัตราผลตอบแทนโดยใช้ สตู ร
Rt  LN (
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โดยที่

=
อัตราผลตอบแทน ณ วัน t
=
ดัชนีราคาหลักทรัพย์ ณ วัน t
Pt
=
ดัชนีราคาหลักทรัพย์ ณ วัน t  1
Pt 1
4. นําข้ อมูลในแต่ละปี มาคํานวณสมการถดถอยเชิงพหุตามแนวทางของ Bildik (1999) ซึง่ ได้ กําหนดสมการ
Rt

เท่ากับ
Rt  1  2 D2  3 D3  4 D4  5 D5

โดยที่

Rt

1

2
3

4
5
D2
D3

D4
D5

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

อัตราผลตอบแทน ณ วันที่ t
สัมประสิทธิ์ของอัตราผลตอบแทนในวันจันทร์
สัมประสิทธิ์ของอัตราผลตอบแทนในวันอังคาร
สัมประสิทธิ์ของอัตราผลตอบแทนในวันพุธ
สัมประสิทธิ์ของอัตราผลตอบแทนในวันพฤหัสบดี
สัมประสิทธิ์ของอัตราผลตอบแทนในวันศุกร์
ตัวแปรดัมมี่แทนวันอังคาร
ตัวแปรดัมมี่แทนวันพุธ
ตัวแปรดัมมี่แทนวันพฤหัสบดี
ตัวแปรดัมมี่แทนวันศุกร์

ทั ้งนี ้หากข้ อมูลเป็ นวันจันทร์ ตัวแปรดัมมี่ทั ้ง 4 ตัวจะเท่ากับ 0
หากข้ อมูลเป็ นวันอังคาร ตัวแปรดัมมี่ D2 จะเท่ากับ 1 ขณะที่ตวั แปรดัมมี่ D3 D4 และ D5 จะเท่ากับ 0
หากข้ อมูลเป็ นวันพุธ ตัวแปรดัมมี่ D3 จะเท่ากับ 1 ขณะที่ตวั แปรดัมมี่ D2 D4 และ D5 จะเท่ากับ 0
หากข้ อมูลเป็ นวันพฤหัสบดี ตัวแปรดัมมี่ D4 จะเท่ากับ 1 ขณะที่ตวั แปรดัมมี่ D2 D3 และ D5 จะเท่ากับ 0
หากข้ อมูลเป็ นวันศุกร์ ตัวแปรดัมมี่ D5 จะเท่ากับ 1 ขณะที่ตวั แปรดัมมี่ D2 D3 และ D4 จะเท่ากับ 0
หากอัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แต่ละวันมีคา่ ไม่แตกต่างกัน ค่าสัมประสิทธิ์ยอ่ มจะเข้ าใกล้
0 และจะทําให้ ค่า F-statistic มีคา่ ไม่มีนยั สําคัญในระดับทีก่ ําหนด
5. โปรแกรมทีใ่ ช้ ในการวิจยั คือ โปรแกรม Microsoft Excel
ผลการศึกษา
1. เมื่อนําข้ อมูลอัตราผลตอบแทนรายวันของดัชนีราคาในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2547 จํานวน
35 ดัชนีและวัน ซึง่ ได้ เปลี่ยนเป็ นตัวแปรดัมมี่แล้ ว ไปประมวลผลกับสมการถดถอยเชิงพหุแยกตามดัชนี จะได้ ข้อมูลโดย
สรุปดังตารางที่ 1 ผลจากการประมวลผลกับสมการถดถอยเชิงพหุ สรุปได้ ดงั ต่อไปนี ้
1.1 อัตราผลตอบแทนของดัชนี SET50 ในวันจันทร์ เป็ นบวกและแตกต่างจากวันอื่นอย่างมีนยั สําคัญ
ที่ระดับ 0.05 ขณะที่อตั ราผลตอบแทนของดัชนี MAI ในวันอังคารเป็ นลบและแตกต่างจากวันอื่นอย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ
0.01
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1.2 อัตราผลตอบแทนของดัชนี THAFINCIAL ในวันจันทร์ และวันอังคารเป็ นลบและแตกต่างจากวัน
อื่นอย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ 0.05 อัตราผลตอบแทนของดัชนี THAGRO ในวันจันทร์ เป็ นลบและแตกต่างจากวันอื่นอย่างมี
นัยสําคัญที่ระดับ 0.001 อัตราผลตอบแทนของดัชนี THCONSUMP ในวันจันทร์ เป็ นลบและแตกต่างจากวันอื่นอย่างมี
นัยสําคัญที่ระดับ 0.05 อัตราผลตอบแทนของดัชนี THPROPCON ในวันจันทร์ เป็ นลบและแตกต่างจากวันอื่นอย่างมี
นัยสําคัญที่ระดับ 0.05 อัตราผลตอบแทนของดัชนี THREHOURC ในวันศุกร์ เป็ นบวกและแตกต่างจากวันอื่นอย่างมี
นัยสําคัญที่ระดับ 0.05 อัตราผลตอบแทนของดัชนี THSERVICE ในวันศุกร์ เป็ นลบและแตกต่างจากวันอื่นอย่างมี
นัยสําคัญที่ระดับ 0.05 และอัตราผลตอบแทนของดัชนี THTECH ในวันพฤหัสบดีเป็ นบวกและแตกต่างจากวันอื่นอย่างมี
นัยสําคัญที่ระดับ 0.05
1.3 อัตราผลตอบแทนของดัชนี SETA ในวันศุกร์ เป็ นลบและแตกต่างจากวันอื่นอย่างมีนยั สําคัญที่
ระดับ 0.01 อัตราผลตอบแทนของดัชนี SETC ในวันศุกร์ เป็ นลบและแตกต่างจากวันอื่นอย่างมีนยั สําคัญทีร่ ะดับ 0.01
อัตราผลตอบแทนของดัชนี SETEC ในวันศุกร์ เป็ นลบและแตกต่างจากวันอื่นอย่างมีนยั สําคัญทีร่ ะดับ 0.01 อัตรา
ผลตอบแทนของดัชนี SETEN ในวันพฤหัสบดีเป็ นบวกและแตกต่างจากวันอื่นอย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ 0.05 อัตรา
ผลตอบแทนของดัชนี SETF ในวันศุกร์ เป็ นลบและแตกต่างจากวันอื่นอย่างมีนยั สําคัญทีร่ ะดับ 0.05 อัตราผลตอบแทนของ
ดัชนี SETFA ในวันศุกร์ เป็ นลบและแตกต่างจากวันอื่นอย่างมีนยั สําคัญทีร่ ะดับ 0.05 อัตราผลตอบแทนของดัชนี SETFB
ในวันศุกร์ เป็ นลบและแตกต่างจากวันอื่นอย่างมีนยั สําคัญทีร่ ะดับ 0.001 อัตราผลตอบแทนของดัชนี SETHM ในวันศุกร์
เป็ นลบและแตกต่างจากวันอื่นอย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ 0.05 อัตราผลตอบแทนของดัชนี SETIC ในวันพฤหัสบดีเป็ นบวก
และแตกต่างจากวันอื่นอย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ 0.01 อัตราผลตอบแทนของดัชนี SETMP ในวันศุกร์ เป็ นลบและแตกต่าง
จากวันอื่นอย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ 0.01 อัตราผลตอบแทนของดัชนี SETPK ในวันศุกร์ เป็ นลบและแตกต่างจากวันอื่น
อย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ 0.001 อัตราผลตอบแทนของดัชนี SETPR ในวันศุกร์ เป็ นลบและแตกต่างจากวันอื่นอย่างมี
นัยสําคัญที่ระดับ 0.01 และ อัตราผลตอบแทนของดัชนี SETTP ในวันพุธเป็ นลบและแตกต่างจากวันอื่นอย่างมีนยั สําคัญที่
ระดับ 0.05
ตารางที่ 1 ผลการสร้ างสมการถดถอยแยกตามดัชนีของปี 2547
2547
β0
β1
β2
SET
-1.7567
0.2338
-0.5448
SET50
2.2585*
0.0002
-0.0004
MAI
-0.6013 -3.3071** 0.0349
THAFINCIAL
-1.9136* -2.2475*
0.5712
THAGRO
-3.8572*** 0.4550
-0.3395
THCONSUMP
-2.4294*
0.3143
-0.5984
THINDUS
-1.8342
0.1616
-0.3149
THPROPCON
-2.4948*
0.6210
-0.2544
THREHOURC
-1.0804
0.1266
-0.2876
THSERVICE
0.6442
0.1265
-1.2165
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β3
-0.8171
-0.0006
-0.5834
1.6711
-0.3895
-0.6529
-0.6846
-1.0312
-1.1522
1.0867

β4
1.5059
0.0013
-1.2192
0.1603
1.2721
-0.3948
1.0652
0.5725
1.9745*
-1.9828*

FStatistics
1.2745
1.0201
2.6253*
2.3715*
3.3940**
1.3882
1.0186
1.6131
1.2984
1.4047
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2547
THTECH
SETA
SETAU
SETB
SETC
SETCO
SETEC
SETEN
SETF
SETFA
SETFB
SETHC
SETHM
SETIC
SETIN
SETMN
SETMP
SETPA
SETPF
SETPK
SETPR
SETPS
SETPT
SETTP
SETTO

β0
-0.0342
0.4665
0.0219
-0.0033
-0.0720
0.9679
-0.3370
0.1300
-0.2589
-0.2343
0.3205
0.4171
0.4611
0.0250
-0.8493
-0.3778
0.1417
-1.1969
0.7772
0.0595
0.1514
1.3929
0.3261
1.2304
-1.3875

β1
-0.6879
0.4591
-0.5132
-1.1488
0.8819
-0.3468
-0.4227
-0.2921
-0.6024
0.0544
-1.0069
1.2345
-0.6966
-0.6599
0.0882
0.8962
-0.4545
-0.1514
-0.8455
0.7265
-0.2180
-1.2363
-0.3079
0.1011
0.3922

β2
-0.0729
-0.5712
-0.5924
-0.3338
1.4211
-0.8915
-0.7238
-1.1563
-0.0881
-0.4768
-0.1204
1.5038
-1.6277
0.0296
0.3133
-0.1317
-0.9545
0.5991
0.5402
-0.9986
-1.0044
0.7531
-0.6816
-1.9529*
-0.7103
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β3
2.1207*
0.9772
-0.6831
1.8606
0.0108
0.7743
0.8182
1.9734*
0.9201
-0.3814
1.1889
0.5666
0.2450
2.1593*
0.3648
0.9735
-0.1534
0.1054
-1.0242
0.4021
0.2916
-0.5306
1.2365
1.8867
-0.6677

β4
-1.4319
-2.7704**
-1.3645
-1.7480
-3.0460**
-1.7313
-2.8855**
-1.0717
-2.1300*
-2.4601*
-3.6976***
-1.0038
-2.1526*
-1.1445
-1.4997
-1.7060
-2.9465**
-1.6355
-1.7919
-3.3339***
-3.0180**
0.8891
-1.5949
-0.8345
-0.0616

FStatistics
1.4055
1.8770
0.5886
1.5897
2.4461*
1.0898
1.9623
1.2964
1.1643
1.2965
3.2434**
1.0576
1.6082
1.2819
0.6419
0.9643
1.9686
0.9001
1.1741
2.5610*
2.0546
1.0216
0.9477
1.9187
0.6066
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*Sig. < 0.05, **Sig. < 0.01, ***Sig. < 0.001
2. เมื่อนําข้ อมูลอัตราผลตอบแทนรายวันของดัชนีราคาในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2548 จํานวน 36
ดัชนีและวัน ซึง่ ได้ เปลี่ยนเป็ นตัวแปรดัมมี่แล้ ว ไปประมวลผลกับสมการถดถอยเชิงพหุแยกตามดัชนี จะได้ ข้อมูลโดยสรุ ปดัง
ตารางที่ 2 ผลจากการประมวลผลกับสมการถดถอยเชิงพหุ สรุปได้ ดงั ต่อไปนี ้
2.1 อัตราผลตอบแทนของดัชนี SET ในวันจันทร์ เป็ นลบและแตกต่างจากวันอื่นอย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ
0.05 อัตราผลตอบแทนของดัชนี SET50 ในวันจันทร์ เป็ นลบและแตกต่างจากวันอื่นอย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ 0.05 อัตรา
ผลตอบแทนของดัชนี SET100 ในวันอังคารเป็ นบวกและแตกต่างจากวันอื่นอย่างมีนยั สําคัญทีร่ ะดับ 0.05 และอัตรา
ผลตอบแทนของดัชนี MAI ในวันอังคารเป็ นลบและแตกต่างจากวันอื่นอย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ 0.01
2.2 อัตราผลตอบแทนของดัชนี THAGRO ในวันพุธเป็ นบวกและแตกต่างจากวันอื่นอย่างมีนยั สําคัญที่
ระดับ 0.01 อัตราผลตอบแทนของดัชนี THCONSUMP ในวันจันทร์ เป็ นลบและแตกต่างจากวันอื่นอย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ
0.01 ขณะที่อตั ราผลตอบแทนของวันอังคารเป็ นบวกและแตกต่างจากวันอื่นอย่างมีนยั สําคัญ 0.05 และอัตราผลตอบแทนของ
วันพฤหัสบดีเป็ นลบและแตกต่างจากวันอื่นอย่างมีนยั สําคัญ 0.05 อัตราผลตอบแทนของดัชนี THINDUS ในวันจันทร์ เป็ นลบ
และแตกต่างจากวันอื่นอย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ 0.05 อัตราผลตอบแทนของดัชนี THPROPCON ในวันจันทร์ เป็ นลบและ
แตกต่างจากวันอื่นอย่างมีนยั สําคัญทีร่ ะดับ 0.01 และอัตราผลตอบแทนของดัชนี THSERVICE ในวันศุกร์ เป็ นลบและแตกต่าง
จากวันอื่นอย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ 0.05
2.3 อัตราผลตอบแทนของดัชนี SETAU ในวันศุกร์ เป็ นลบและแตกต่างจากวันอื่นอย่างมีนยั สําคัญทีร่ ะดับ
0.05 อัตราผลตอบแทนของดัชนี SETB ในวันอังคารเป็ นบวกและแตกต่างจากวันอื่นอย่างมีนยั สําคัญทีร่ ะดับ 0.05 ขณะที่อตั รา
ผลตอบแทนของวันศุกร์ เป็ นลบและแตกต่างจากวันอื่นอย่างมีนยั สําคัญทีร่ ะดับ 0.05 อัตราผลตอบแทนของดัชนี SETCO ในวัน
ศุกร์ เป็ นลบและแตกต่างจากวันอื่นอย่างมีนยั สําคัญทีร่ ะดับ 0.01 อัตราผลตอบแทนของดัชนี SETF ในวันศุกร์ เป็ นลบและ
แตกต่างจากวันอื่นอย่างมีนยั สําคัญทีร่ ะดับ 0.001 อัตราผลตอบแทนของดัชนี SETFA ในวันจันทร์ เป็ นบวกและแตกต่างจากวัน
อื่นอย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ 0.05 ขณะที่อตั ราผลตอบแทนของวันพุธเป็ นลบและแตกต่างจากวันอื่นอย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ
0.05 อัตราผลตอบแทนของดัชนี SETFB ในวันจันทร์ เป็ นบวกและแตกต่างจากวันอื่นอย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ 0.05 ขณะที่
อัตราผลตอบแทนของวันอังคารเป็ นบวกและแตกต่างจากวันอื่นอย่างมีนยั สําคัญทีร่ ะดับ 0.01 อัตราผลตอบแทนของดัชนี
SETHC ในวันอังคารเป็ นบวกและแตกต่างจากวันอื่นอย่างมีนยั สําคัญทีร่ ะดับ 0.05 อัตราผลตอบแทนของดัชนี SETHM ในวัน
ศุกร์ เป็ นลบและแตกต่างจากวันอื่นอย่างมีนยั สําคัญทีร่ ะดับ 0.01 อัตราผลตอบแทนของดัชนี SETIN ในวันอังคารและวัน
พฤหัสบดีเป็ นบวกและแตกต่างจากวันอื่นอย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ 0.05 อัตราผลตอบแทนของดัชนี SETMP ในวันศุกร์ เป็ นลบ
และแตกต่างจากวันอื่นอย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ 0.05 อัตราผลตอบแทนของดัชนี SETPA ในวันจันทร์ เป็ นบวกและแตกต่างจาก
วันอื่นอย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ 0.05 ขณะที่อตั ราผลตอบแทนวันศุกร์ เป็ นลบและแตกต่างจากวันอื่นอย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ
0.05 อัตราผลตอบแทนของดัชนี SETPF ในวันศุกร์ เป็ นลบและแตกต่างจากวันอื่นอย่างมีนยั สําคัญทีร่ ะดับ 0.01 อัตรา
ผลตอบแทนของดัชนี SETPS ในวันพฤหัสบดีเป็ นบวกและแตกต่างจากวันอื่นอย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ 0.01 และอัตรา
ผลตอบแทนของดัชนี SETPT ในวันพฤหัสบดีเป็ นบวกและแตกต่างจากวันอื่นอย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 2 ผลการสร้ างสมการถดถอยแยกตามดัชนีของปี 2548
2548
β0
β1
β2
SET
-2.4056*
1.2240
1.5994
SET50
-2.1098*
1.1373
1.4666
326

β3
-0.7328
-0.7955

β4
1.2978
1.2169

F-Statistics
2.4129*
2.0018
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2548
SET100
MAI
THAFINCIAL
THAGRO
THCONSUMP
THINDUS
THPROPCON
THREHOURC
THSERVICE
THTECH
SETA
SETAU
SETB
SETC
SETCO
SETEC
SETEN
SETF
SETFA
SETFB
SETHC
SETHM
SETIC
SETIN
SETMN
SETMP
SETPA
SETPF
SETPK
SETPR
SETPS
SETPT
SETTP
SETTO

β0
-0.0002
0.5910
0.5424
-0.0095
-2.5994**
-2.0691*
-2.9009**
-0.3334
1.3975
0.5766
-0.2760
-1.4700
1.1172
1.5568
1.1940
1.3104
0.6932
1.2900
2.3604*
2.0239*
1.2788
0.0660
0.4967
-0.2774
1.0633
0.9528
2.3692*
0.5137
0.2587
-0.2807
0.8672
0.5998
-0.5550
-0.8063

β1
2.1762*
-3.0271**
0.7387
0.8771
1.9972*
-0.5263
0.9265
0.6964
1.4063
1.2465
1.4148
0.9674
2.0592*
0.6173
1.5526
1.7641
0.6592
0.9632
1.0745
3.3052**
2.1503*
0.6552
1.0718
2.0147*
-0.0992
0.3484
0.6652
-0.9032
1.2635
-0.0094
-0.9345
-0.8051
-0.9355
-1.5906

β2
0.0002
-0.0183
0.0556
2.9928**
1.0114
-0.5426
1.7532
0.6615
-0.4271
-1.5025
0.5047
-0.6030
-0.7887
1.0989
-1.4166
-0.7526
0.5336
-0.4993
-2.0872*
0.0021
-0.0191
-0.8007
-1.4358
0.6017
-0.3219
-0.6305
-0.8442
-1.0482
-0.1768
0.2752
-0.2593
1.1930
1.0839
0.3265
327

β3
-0.0001
0.3921
-1.5238
0.3778
-1.9768*
-0.7838
-1.4746
0.5332
0.7277
1.5705
1.0166
0.3006
1.1615
0.4716
-0.0870
1.0504
1.1165
0.8864
0.7774
0.0011
1.5565
1.5576
1.5390
2.1424*
0.2654
0.7642
1.3606
0.0511
0.9814
0.9177
2.6428**
2.0291*
0.6772
1.4319

β4
0.0001
-1.3504
1.1551
0.7590
1.8876
1.3200
0.3859
1.1123
-2.5414*
-1.8781
-0.2879
-2.5530*
-2.1463*
0.4586
-2.7055**
-1.5566
-0.3348
-4.6672***
-1.3400
0.2990
-0.2536
-3.3255**
-1.6991
-0.3327
-0.1104
-2.2037*
-2.1954*
-2.6983**
-0.5610
0.4257
-0.1974
1.3890
0.2003
0.9405

F-Statistics
0.9471
2.2980*
0.8998
2.0891
3.8479**
1.4419
2.9341*
0.5110
2.2202*
2.0275
0.6898
2.0137
2.4132*
0.8890
0.6340*
1.7845
0.5117
5.0819***
2.6966*
3.0220*
1.7493
2.9120*
1.7425
1.8397
0.2653
1.3734
2.6878*
1.8923
0.5945
0.2356
1.7432
1.6956
0.5714
1.2443
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*Sig. < 0.05, **Sig. < 0.01, ***Sig. < 0.001
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ดัชนีและวัน ซึง่ ได้ เปลี่ยนเป็ นตัวแปรดัมมี่แล้ ว ไปประมวลผลกับสมการถดถอยเชิงพหุแยกตามดัชนี จะได้ ข้อมูลโดยสรุ ปดัง
ตารางที่ 3 ผลจากการประมวลผลกับสมการถดถอยเชิงพหุ สรุปได้ ดงั ต่อไปนี ้
3.1 อัตราผลตอบแทนของดัชนี THAGRO ในวันอังคารเป็ นลบและแตกต่างจากวันอื่นอย่างมีนยั สําคัญที่
ระดับ 0.05 อัตราผลตอบแทนของดัชนี THINDUS ในวันพุธเป็ นบวกและแตกต่างจากวันอื่นอย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ 0.05 และ
อัตราผลตอบแทนของดัชนี THSERVICE ในวันอังคารเป็ นบวกและแตกต่างจากวันอื่นอย่างมีนยั สําคัญทีร่ ะดับ 0.05
3.2 อัตราผลตอบแทนของดัชนี SETC ในวันอังคารและวันพฤหัสบดีเป็ นบวกและแตกต่างจากวันอื่นอย่างมี
นัยสําคัญที่ระดับ 0.05 อัตราผลตอบแทนของดัชนี SETF ในวันจันทร์ เป็ นลบและแตกต่างจากวันอื่นอย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ
0.05 อัตราผลตอบแทนของดัชนี SETFB ในวันจันทร์ เป็ นลบและแตกต่างจากวันอื่นอย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ 0.05 ขณะที่อตั รา
ผลตอบแทนของวันอังคารเป็ นบวกและแตกต่างจากวันอื่นอย่างมีนยั สําคัญทีร่ ะดับ 0.05 อัตราผลตอบแทนของดัชนี SETHC
ในวันอังคารเป็ นบวกและแตกต่างจากวันอื่นอย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ 0.05 อัตราผลตอบแทนของดัชนี SETIN ในวันพฤหัสบดี
เป็ นบวกและแตกต่างจากวันอื่นอย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ 0.05 อัตราผลตอบแทนของดัชนี SETMP ในวันจันทร์ เป็ นลบและ
แตกต่างจากวันอื่นอย่างมีนยั สําคัญทีร่ ะดับ 0.01 ขณะที่อตั ราผลตอบแทนของวันอังคารเป็ นบวกและแตกต่างจากวันอื่นอย่างมี
นัยสําคัญที่ระดับ 0.05 อัตราผลตอบแทนของดัชนี SETPT ในวันอังคารเป็ นบวกและแตกต่างจากวันอื่นอย่างมีนยั สําคัญที่
ระดับ 0.05 และอัตราผลตอบแทนของดัชนี SETTO ในวันอังคารและวันพฤหัสบดีเป็ นบวกและแตกต่างจากวันอื่นอย่างมี
นัยสําคัญที่ระดับ 0.05
4. เมื่อนําข้ อมูลอัตราผลตอบแทนรายวันของดัชนีราคาในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2550 จํานวน 37
ดัชนีและวัน ซึง่ ได้ เปลี่ยนเป็ นตัวแปรดัมมี่แล้ ว ไปประมวลผลกับสมการถดถอยเชิงพหุแยกตามดัชนี จะได้ ข้อมูลโดยสรุ ปดัง
ตารางที่ 4 ผลจากการประมวลผลกับสมการถดถอยเชิงพหุ สรุปได้ ดงั ต่อไปนี ้
4.1 อัตราผลตอบแทนของดัชนี THINDUS ในวันศุกร์ เป็ นบวกและแตกต่างจากวันอื่นอย่างมีนยั สําคัญที่
ระดับ 0.05
4.2 อัตราผลตอบแทนของดัชนี SETFA ในวันจันทร์ เป็ นบวกและแตกต่างจากวันอื่นอย่างมีนยั สําคัญที่
ระดับ 0.05 อัตราผลตอบแทนของดัชนี SETIN ในวันจันทร์ เป็ นบวกและแตกต่างจากวันอื่นอย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ 0.05 อัตรา
ผลตอบแทนของดัชนี SETPS ในวันพฤหัสบดีเป็ นบวกและแตกต่างจากวันอื่นอย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ 0.01 และอัตรา
ผลตอบแทนของดัชนี SETPT ในวันพฤหัสบดีเป็ นบวกและแตกต่างจากวันอื่นอย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 3 ผลการสร้ างสมการถดถอยแยกตามดัชนีของปี 2549
2549
β0
β1
β2
SET
-0.4971
-1.8224
1.1866
SET50
-0.3696
-1.8411
1.1089
SET100
-0.4164
-1.8212
1.1302
MAI
1.2813
0.0795
-0.6598
THAFINCIAL
-0.5217
-1.6039
1.5127
THAGRO
-0.7495
-2.2242*
1.5257
THCONSUMP
-0.3436
-1.1394
0.9800
328

β3
-0.3886
-0.3936
-0.4004
1.3827
-0.0443
0.6380
-0.8440

β4
1.0546
0.9749
1.0194
0.3121
0.1724
1.7963
1.3460

F-Statistics
1.2479
1.1722
1.1935
0.8185
1.0329
2.2940*
0.9802
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2549
β0
β1
β2
THINDUS
-0.6618
-1.3318
1.9336*
THPROPCON
-1.0069
-1.1039
1.1732
THREHOURC
0.0810
-1.7487
0.9818
THSERVICE
-1.7340
2.1831*
-0.3852
THTECH
-1.7529
0.7539
0.1624
SETA
-1.2930
0.2403
0.4555
SETAU
-0.9492
1.6122
-1.7923
SETB
-1.8034
0.6937
0.0438
SETC
-1.0243
2.0836*
0.3021
SETCO
-0.0277
0.0765
0.2228
SETEC
0.1622
-0.1639
-0.3149
SETEN
-1.7592
0.9522
-0.6087
SETF
-1.9638*
1.3465
-0.0730
SETFA
-1.2309
0.5312
-1.0949
SETFB
-2.3762*
2.0296*
0.6378
SETHC
-0.0812
2.4637*
0.2200
SETHM
-0.0757
0.8738
-0.1387
SETIC
-1.8507
0.8060
0.2078
SETIM
-0.8964
1.3213
-0.6415
SETIN
0.0705
1.0224
-0.0667
SETMN
0.5936
1.1764
1.2829
SETMP
-2.7674** 1.9931*
-0.4397
SETPA
0.3153
0.8978
0.0560
SETPF
-0.4836
-0.3082
-1.4028
SETPK
-0.5687
-0.1330
-0.9476
SETPR
-0.9789
1.3328
-0.6143
SETPS
-0.9341
1.4494
-0.2637
SETPT
-1.4901
2.0265*
-1.6903
SETTP
-1.5094
1.3154
-0.7008
SETTO
0.0216
2.0848*
0.0923
*Sig. < 0.05, **Sig. < 0.01, ***Sig. < 0.001
ตารางที่ 4 ผลการสร้ างสมการถดถอยแยกตามดัชนีของปี 2550
2550
β0
β1
β2
SET
1.1398
-0.3644
-0.4350
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β3
-1.7044
-0.4902
-0.6194
1.8064
-0.4000
1.2084
1.1844
1.1153
2.1193*
0.6443
0.2396
1.1163
0.5027
1.6636
1.8356
0.7433
1.3458
-0.4408
-0.3022
2.0419*
0.2798
0.4766
0.9097
0.9419
0.8359
1.4512
-1.1743
1.5148
1.8165
2.0899*

β4
1.3693
1.1008
1.1131
-0.2771
-0.8716
-1.2833
-1.1805
-0.3800
-0.7736
-1.2579
-0.2274
0.0779
-1.2373
0.0201
-0.2691
0.2798
-0.6204
-0.9104
0.0868
0.7367
0.4271
0.0717
-0.0418
0.4181
-0.1730
-1.1093
-0.8323
-0.6707
-0.3434
-0.0217

F-Statistics
2.1461
1.0122
1.1302
2.2521*
0.9174
1.0088
1.9018
1.0247
2.1144
0.4108
0.0523
1.1248
1.4917
1.1528
2.7228*
1.3511
0.5969
1.0282
0.6119
1.1533
0.7286
2.4113*
0.3476
0.6717
0.3935
1.2897
1.0229
2.3858*
1.5835
1.7447

β3
0.8262

β4
1.5643

F-Statistics
0.9502

การประชุมผลงานวิจัยด้ านการจัดการบริหารธุรกิจ ครั ง้ ที่ 3
วันที่ 19 มีนาคม 2552 ณ โรงแรมเลอเมอริ เดียน จ.เชียงใหม่

SET50
SET100
MAI
THAFINCIAL
THAGRO
THCONSUMP
THINDUS
THPROPCON
THREHOURC
THSERVICE
THTECH
SETA
SETAU
SETB
SETC
SETCO
SETEC
SETEN
SETF
SETFA
SETFB
SETHC
SETHM
SETIC
SETIM
SETIN
SETMN
SETMP
SETPA
SETPF
SETPK
SETPR
SETPS
SETPT
SETTP

1.2017
1.1653
0.8029
0.5406
0.6050
-1.2415
1.1865
0.6735
1.5950
-0.2669
0.3291
-0.3590
1.0098
-0.0234
0.7950
-1.5940
-0.3512
-0.6785
-0.9541
2.0092*
0.0222
-0.8120
-0.3974
0.3815
-1.7440
1.9331*
-1.2252
0.2498
0.8115
1.2756
0.2587
-0.2807
0.8672
0.5998
-0.5550

-0.4165
-0.4145
1.6532
-0.0771
-0.1032
1.7062
0.4226
-0.9877
-0.6816
-1.1048
-0.2960
-0.9684
-0.0370
-0.2856
-0.7788
-1.0345
0.6477
0.0764
-0.0948
-0.6082
-0.8371
-1.2051
-0.2544
-0.3781
-1.8249
0.8532
-1.2801
-0.3066
-0.9493
0.1689
1.2635
-0.0094
-0.9345
-0.8051
-0.9355

-0.2577
-0.2864
0.7040
-0.3539
-1.0398
-0.7208
-0.9970
-0.5821
0.0652
0.9167
0.4579
1.6755
-1.3752
0.0519
0.3537
0.5808
0.9534
1.0594
0.0072
0.5710
0.8174
0.0195
-0.0618
0.3676
-1.1753
0.6735
0.4257
0.9231
0.2345
-0.5337
-0.1768
0.2752
-0.2593
1.1930
1.0839
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0.8488
0.8015
0.2388
0.1516
1.2832
0.3745
0.7731
0.4658
1.0584
1.2389
0.1592
-1.1212
1.5424
1.0100
1.3494
1.0190
1.5301
1.8379
1.5397
1.4085
1.8634
0.6832
-0.9527
-0.0424
0.9080
0.4109
0.0485
1.3232
0.4288
0.8164
0.9814
0.9177
2.6428**
2.0291*
0.6772

1.5472
1.5583
1.2887
1.0889
1.1535
1.3415
2.0179*
1.0615
1.8333
0.7598
0.6349
-0.1094
-1.4389
0.5178
0.3267
0.8152
-0.6649
1.5979
0.3128
-1.4291
0.8407
1.8641
-0.0771
0.7670
1.2089
1.8219
0.4222
0.7787
-0.3320
-0.6954
-0.5610
0.4257
-0.1974
1.3890
0.2003

0.9596
0.9365
1.1182
0.3264
0.8870
1.3824
1.4500
0.6223
1.4989
0.8489
0.1668
1.0286
1.4723
0.2746
0.6582
1.1303
0.8470
1.5039
0.6776
1.7518
1.1097
1.2107
0.2280
0.2027
2.0078
1.6813
0.7003
0.6731
0.3818
0.6181
0.5945
0.2356
1.7432
1.6956
0.5714

การประชุมผลงานวิจัยด้ านการจัดการบริหารธุรกิจ ครั ง้ ที่ 3
วันที่ 19 มีนาคม 2552 ณ โรงแรมเลอเมอริ เดียน จ.เชียงใหม่

SETTO
-0.8063
-1.5906
0.3265
1.4319
0.9405
1.2443
*Sig. < 0.05, **Sig. < 0.01, ***Sig. < 0.001
5. เมื่อนําข้ อมูลอัตราผลตอบแทนรายวันของดัชนีราคาในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2551 จํานวน 37
ดัชนีและวัน ซึง่ ได้ เปลี่ยนเป็ นตัวแปรดัมมี่แล้ ว ไปประมวลผลกับสมการถดถอยเชิงพหุแยกตามดัชนี จะได้ ข้อมูลโดยสรุ ปดัง
ตารางที่ 5 ผลจากการประมวลผลกับสมการถดถอยเชิงพหุ สรุปได้ ดงั ต่อไปนี ้
5.1 อัตราผลตอบแทนของดัชนี SET ในวันจันทร์ และวันพุธเป็ นลบและแตกต่างจากวันอื่นอย่างมีนยั สําคัญที่
ระดับ 0.05 อัตราผลตอบแทนของดัชนี SET50 ในวันพุธเป็ นลบและแตกต่างจากวันอื่นอย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ 0.05 อัตรา
ผลตอบแทนของดัชนี SET100 ในวันจันทร์ และวันพุธเป็ นลบและแตกต่างจากวันอื่นอย่างมีนยั สําคัญทีร่ ะดับ 0.05 และอัตรา
ผลตอบแทนของดัชนี MAI ในวันอังคารเป็ นลบและแตกต่างจากวันอื่นอย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ 0.05
5.2 อัตราผลตอบแทนของดัชนี THAFINCIAL ในวันจันทร์ เป็ นลบและแตกต่างจากวันอื่นอย่างมีนยั สําคัญที่
ระดับ 0.05 อัตราผลตอบแทนของดัชนี THAGRO ในวันจันทร์ เป็ นลบและแตกต่างจากวันอื่นอย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ 0.05
อัตราผลตอบแทนของดัชนี THCONSUMP ในวันจันทร์ เป็ นลบและแตกต่างจากวันอื่นอย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ 0.01 อัตรา
ผลตอบแทนของดัชนี THINDUS ในวันจันทร์ เป็ นลบและแตกต่างจากวันอื่นอย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ 0.05 อัตราผลตอบแทน
ของดัชนี THPROPCON ในวันจันทร์ เป็ นลบและแตกต่างจากวันอื่นอย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ 0.05 และอัตราผลตอบแทนของ
ดัชนี THREHOURC ในวันพุธเป็ นลบและแตกต่างจากวันอื่นอย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ 0.05
5.3 อัตราผลตอบแทนของดัชนี SETAU ในวันจันทร์ เป็ นลบและแตกต่างจากวันอื่นอย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ
0.01 ขณะที่อตั ราผลตอบแทนของวันศุกร์ เป็ นลบและแตกต่างจากวันอื่นอย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ 0.05 อัตราผลตอบแทนของ
ดัชนี SETB ในวันศุกร์ เป็ นลบและแตกต่างจากวันอื่นอย่างมีนยั สําคัญทีร่ ะดับ 0.05 อัตราผลตอบแทนของดัชนี SETCO ในวัน
ศุกร์ เป็ นลบและแตกต่างจากวันอื่นอย่างมีนยั สําคัญทีร่ ะดับ 0.05 อัตราผลตอบแทนของดัชนี SETEC ในวันอังคารและวันศุกร์
เป็ นลบและแตกต่างจากวันอื่นอย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ 0.05 อัตราผลตอบแทนของดัชนี SETEN ในวันอังคารเป็ นลบและ
แตกต่างจากวันอื่นอย่างมีนยั สําคัญทีร่ ะดับ 0.05 อัตราผลตอบแทนของดัชนี SETF ในวันอังคารและวันศุกร์ เป็ นลบและ
แตกต่างจากวันอื่นอย่างมีนยั สําคัญทีร่ ะดับ 0.01 อัตราผลตอบแทนของดัชนี SETFA ในวันศุกร์ เป็ นลบและแตกต่างจากวันอื่น
อย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ 0.05 อัตราผลตอบแทนของดัชนี SETFB ในวันศุกร์ เป็ นลบและแตกต่างจากวันอื่นอย่างมีนยั สําคัญที่
ระดับ 0.05 อัตราผลตอบแทนของดัชนี SETHC ในวันศุกร์ เป็ นลบและแตกต่างจากวันอื่นอย่างมีนยั สําคัญทีร่ ะดับ 0.05 อัตรา
ผลตอบแทนของดัชนี SETHM ในวันศุกร์ เป็ นลบและแตกต่างจากวันอื่นอย่างมีนยั สําคัญทีร่ ะดับ 0.05 อัตราผลตอบแทนของ
ดัชนี SETIM ในวันศุกร์ เป็ นลบและแตกต่างจากวันอื่นอย่างมีนยั สําคัญทีร่ ะดับ 0.05 อัตราผลตอบแทนของดัชนี SETMN ในวัน
จันทร์ เป็ นลบและแตกต่างจากวันอื่นอย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ 0.05 อัตราผลตอบแทนของดัชนี SETPS ในวันศุกร์ เป็ นลบและ
แตกต่างจากวันอื่นอย่างมีนยั สําคัญทีร่ ะดับ 0.05 อัตราผลตอบแทนของดัชนี SETTP ในวันศุกร์ เป็ นลบและแตกต่างจากวันอื่น
อย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ 0.01 และอัตราผลตอบแทนของดัชนี SETTO ในวันจันทร์ วันอังคาร และวันพุธเป็ นลบและแตกต่าง
จากวันอื่นอย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 5 ผลการสร้ างสมการถดถอยแยกตามดัชนีของปี 2551
2551
β0
β1
β2
SET
-1.9737*
-0.7341
-1.8900*
SET50
-1.8396
-0.6130
-1.9112*
SET100
-1.9145*
-0.6301
-1.8981*
MAI
-0.7074
-1.8927*
-1.2505
THAFINCIAL
-2.0213*
-0.5119
-1.4396
THAGRO
-2.2869*
-1.5147
-1.0877
THCONSUMP
-2.8401**
0.5572
-1.3724
THINDUS
-2.3906*
-1.1745
-1.4510
THPROPCON
-1.9894*
-0.8125
-1.3358
THREHOURC
-1.7855
-0.2946
-2.2291*
THSERVICE
-1.3572
-1.4180
-0.6480
THTECH
-1.4503
-1.4073
0.3035
SETA
-0.7126
-0.6913
-0.1177
SETAU
-2.9313** -0.9931
-1.0249
SETB
-0.4410
-1.3537
-0.1261
SETC
-0.9177
-0.9868
0.2012
SETCO
-0.3297
-1.2000
-0.7481
SETEC
-1.6838
-2.2079*
-0.6546
SETEN
-0.2871
-2.2295*
0.7073
SETF
-0.8922 -2.7355** -0.3267
SETFA
0.7749
-1.3752
-0.6857
SETFB
-1.3384
-0.9029
0.2698
SETHC
-0.8307
-0.8649
-1.0745
SETHM
-0.2312
-0.6655
-0.9961
SETIC
-1.3569
-1.2831
0.3852
SETIM
-0.2421
-0.2719
-0.3187
SETIN
-1.4134
-0.5767
-1.1443
SETMN
-2.1908*
-1.3232
0.0316
SETMP
-0.4930
-0.9082
-0.4480
SETPA
-0.9534
-0.6933
0.4953
SETPF
-1.2593
-0.0105
-1.4034
SETPK
-0.6423
-1.2777
-0.0798
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β3
0.1501
0.3076
0.2506
-0.6158
-0.1782
0.3957
-0.6321
-0.5328
-0.5971
0.7076
-0.1252
0.8005
0.2518
-0.2593
0.1124
-0.4006
-1.0426
-0.4103
0.1473
0.5124
0.5900
0.2052
1.0465
-0.0785
0.8747
0.6405
-0.1307
-0.9856
-0.5591
0.3280
-0.9672
0.8284

β4
0.1196
0.0643
0.0683
-0.7099
0.1362
0.2629
0.3051
-0.2258
-0.4488
0.1430
-1.8736
-0.6604
-1.7908
-2.3991*
-1.9229*
0.3391
-1.9731*
-2.0125*
-1.7855
-3.1109**
-2.5412*
-2.4436*
-2.5643*
-2.0835*
-0.5220
-2.2217*
-1.5388
-0.9970
-1.1411
-0.3254
-0.1626
-0.9069

F-Statistics
1.6086
1.5023
1.5465
1.3059
1.2941
1.7866
2.1506
1.9070
1.3921
1.7529
1.5598
1.0506
0.8540
3.2904**
1.1506
0.4264
1.4177
2.4714*
1.7526
3.6652**
1.9535
1.7386
2.0527
1.1671
0.9347
1.1161
1.2049
1.7034
0.5766
0.3697
0.9035
0.7120
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SETPR
-1.0350
-1.2995
-0.4038
0.0122
-1.8047
1.2360
SETPS
-0.3538
-0.5273
1.4606
-1.6294
-2.2483*
2.0493
SETPT
-1.0838
-1.7097
-0.4033
-0.6931
-1.8085
1.6023
SETTP
-1.3334
-1.6169
-0.4781
-0.3172
-2.8720**
2.5940*
SETTO
-2.4709*
-1.9819* -1.9155*
1.1673
-1.3957
3.4026**
*Sig. < 0.05, **Sig. < 0.01, ***Sig. < 0.001
6. เมื่อนําข้ อมูลอัตราผลตอบแทนรายวันของดัชนีราคาในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั ้งแต่ 2547 - 2551
จํานวน 37 ดัชนีและวัน ซึง่ ได้ เปลี่ยนเป็ นตัวแปรดัมมี่แล้ ว ไปประมวลผลกับสมการถดถอยเชิงพหุแยกตามดัชนี จะได้ ข้อมูลโดย
สรุปดังตารางที่ 6 ผลจากการประมวลผลกับสมการถดถอยเชิงพหุ สรุปได้ ดงั ต่อไปนี ้
6.1 อัตราผลตอบแทนของดัชนี SET ในวันจันทร์ เป็ นลบและแตกต่างจากวันอื่นอย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ
0.05 ขณะที่อตั ราผลตอบแทนของวันศุกร์ เป็ นบวกและแตกต่างจากวันอื่นอย่างมีนยั สําคัญทีร่ ะดับ 0.05 อัตราผลตอบแทนของ
ดัชนี SET50 ในวันจันทร์ เป็ นบวกและแตกต่างจากวันอื่นอย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ 0.05 อัตราผลตอบแทนของดัชนี SET100 ใน
วันอังคารเป็ นบวกและแตกต่างจากวันอื่นอย่างมีนยั สําคัญทีร่ ะดับ 0.05 และอัตราผลตอบแทนของดัชนี MAI ในวันอังคารเป็ น
ลบและแตกต่างจากวันอื่นอย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ 0.05
6.2 อัตราผลตอบแทนของดัชนี THAFINCIAL ในวันจันทร์ เป็ นลบและแตกต่างจากวันอื่นอย่างมี
นัยสําคัญที่ระดับ 0.05 อัตราผลตอบแทนของดัชนี THAGRO ในวันจันทร์ เป็ นลบและแตกต่างจากวันอื่นอย่างมีนยั สําคัญที่
ระดับ 0.01 ขณะที่อตั ราผลตอบแทนของวันศุกร์ เป็ นบวกและแตกต่างจากวันอื่นอย่างมีนยั สําคัญทีร่ ะดับ 0.05 อัตรา
ผลตอบแทนของดัชนี THCONSUMP ในวันจันทร์ เป็ นลบและแตกต่างจากวันอื่นอย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ 0.001 อัตรา
ผลตอบแทนของดัชนี THINDUS ในวันจันทร์ เป็ นลบและแตกต่างจากวันอื่นอย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ 0.01 ขณะที่อตั รา
ผลตอบแทนของวันศุกร์ เป็ นบวกและแตกต่างจากวันอื่นอย่างมีนยั สําคัญทีร่ ะดับ
0.05
อัตราผลตอบแทนของดัชนี
THPROPCON ในวันจันทร์ เป็ นลบและแตกต่างจากวันอื่นอย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ 0.001 และอัตราผลตอบแทนของดัชนี
THSERVICE ในวันพฤหัสบดีเป็ นบวกและแตกต่างจากวันอื่นอย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ 0.05 ขณะที่อตั ราผลตอบแทนของวัน
ศุกร์ เป็ นลบและแตกต่างจากวันอื่นอย่างมีนยั สําคัญทีร่ ะดับ 0.05
6.3 อัตราผลตอบแทนของดัชนี SETA ในวันศุกร์ เป็ นลบและแตกต่างจากวันอื่นอย่างมีนยั สําคัญทีร่ ะดับ
0.01 อัตราผลตอบแทนของดัชนี SETAU ในวันจันทร์ และวันพุธเป็ นลบและแตกต่างจากวันอื่นอย่างมีนยั สําคัญทีร่ ะดับ 0.05
และอัตราผลตอบแทนของวันศุกร์ เป็ นลบและแตกต่างจากวันอื่นอย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ 0.001 อัตราผลตอบแทนของดัชนี
SETB ในวันพฤหัสบดีเป็ นบวกและแตกต่างจากวันอื่นอย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ 0.05 ขณะที่อตั ราผลตอบแทนของวันศุกร์ เป็ น
ลบและแตกต่างจากวันอื่นอย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ 0.05 อัตราผลตอบแทนของดัชนี SETCO ในวันศุกร์ เป็ นลบและแตกต่าง
จากวันอื่นอย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ 0.01 อัตราผลตอบแทนของดัชนี SETEC ในวันศุกร์ เป็ นลบและแตกต่างจากวันอื่นอย่างมี
นัยสําคัญที่ระดับ 0.001 อัตราผลตอบแทนของดัชนี SETEN ในวันพฤหัสบดีเป็ นบวกและแตกต่างจากวันอื่นอย่างมีนยั สําคัญที่
ระดับ 0.05 อัตราผลตอบแทนของดัชนี SETF ในวันศุกร์ เป็ นลบและแตกต่างจากวันอื่นอย่างมีนยั สําคัญทีร่ ะดับ 0.001 อัตรา
ผลตอบแทนของดัชนี SETFA ในวันศุกร์ เป็ นลบและแตกต่างจากวันอื่นอย่างมีนยั สําคัญทีร่ ะดับ 0.001 อัตราผลตอบแทนของ
ดัชนี SETFB ในวันพฤหัสบดีเป็ นบวกและแตกต่างจากวันอื่นอย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ 0.05 ขณะที่อตั ราผลตอบแทนของวัน
ศุกร์ เป็ นลบและแตกต่างจากวันอื่นอย่างมีนยั สําคัญทีร่ ะดับ 0.05 อัตราผลตอบแทนของดัชนี SETHC ในวันพฤหัสบดีเป็ นบวก
และแตกต่างจากวันอื่นอย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ 0.05 อัตราผลตอบแทนของดัชนี SETHM ในวันศุกร์ เป็ นลบและแตกต่างจาก
วันอื่นอย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ 0.001 อัตราผลตอบแทนของดัชนี SETMP ในวันศุกร์ เป็ นลบและแตกต่างจากวันอื่นอย่างมี
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นัยสําคัญที่ระดับ 0.05 อัตราผลตอบแทนของดัชนี SETPF ในวันพุธเป็ นลบและแตกต่างจากวันอื่นอย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ
0.05 อัตราผลตอบแทนของดัชนี SETPK ในวันพฤหัสบดีเป็ นบวกและแตกต่างจากวันอื่นอย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ 0.05 ขณะที่
อัตราผลตอบแทนของวันศุกร์ เป็ นลบและแตกต่างจากวันอื่นอย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ 0.001 อัตราผลตอบแทนของดัชนี SETPR
ในวันศุกร์ เป็ นลบและแตกต่างจากวันอื่นอย่างมีนยั สําคัญทีร่ ะดับ 0.001 อัตราผลตอบแทนของดัชนี SETPT ในวันศุกร์ เป็ นลบ
และแตกต่างจากวันอื่นอย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ 0.05 อัตราผลตอบแทนของดัชนี SETTP ในวันศุกร์ เป็ นลบและแตกต่างจากวัน
อื่นอย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ 0.01 และอัตราผลตอบแทนของดัชนี SETTO ในวันจันทร์ เป็ นลบและแตกต่างจากวันอื่นอย่างมี
นัยสําคัญที่ระดับ 0.05 ขณะที่อตั ราผลตอบแทนของวันพฤหัสบดีเป็ นบวกและแตกต่างจากวันอื่นอย่างมีนยั สําคัญทีร่ ะดับ 0.01
ตารางที่ 6 ผลการสร้ างสมการถดถอยแยกตามดัชนีของปี 2547-2551
2547-2551
β0
β1
β2
SET
-2.4897*
-0.9957
-0.6262
SET50
2.2993*
-0.0017
-0.0012
SET100
-0.0006
2.2244*
-0.0003
MAI
0.2996
-3.0441** -0.6280
THAFINCIAL
-2.0010*
-1.8516
-0.0455
THAGRO
-2.9912**
-1.6224
0.4613
THCONSUMP
-4.1656***
1.1585
-0.6960
THINDUS
-2.9538**
-1.0878
-0.9245
THPROPCON
-3.4953***
-0.7506
-0.0520
THREHOURC
-1.0359
-0.9483
-0.9181
THSERVICE
-1.0096
0.1528
-0.9057
THTECH
-1.3712
-0.3707
-0.1108
SETA
-1.0388
0.2932
0.7042
SETAU
-2.1470*
0.2761
-2.2871*
SETB
-0.8494
-0.5868
-0.3748
SETC
-0.3046
0.6086
1.2330
SETCO
-0.4600
-0.3317
-1.1982
SETEC
-0.4997
-0.4385
-0.7941
SETEN
-0.9464
-0.9284
0.3413
SETF
-1.4636
-0.6341
-0.3834
SETFA
1.3180
-0.6521
-1.3747
SETFB
-1.3257
0.5934
0.7878
SETHC
-0.1146
1.5646
0.2844
SETHM
-0.1012
-0.0919
-1.5891
SETIC
-1.3344
-0.3248
-0.0188
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β3
-0.3377
-0.0003
-0.0001
0.1315
0.2280
1.0212
-1.4224
-1.2372
-1.3402
0.3372
1.9237*
1.7570
1.2350
0.5789
2.0192*
1.5290
0.4472
1.2544
2.3757*
1.8438
1.6717
2.2231*
1.9761*
0.8989
1.7214

β4
2.1280*
0.0037
0.0007
-0.7730
0.9400
2.1792*
1.6491
1.9931*
1.0003
2.3680
-2.5742*
-1.8610
-2.9043**
-3.8978***
-2.5051*
-1.0037
-2.8926**
-3.4218***
-1.0320
-4.5745***
-3.6344***
-2.5191*
-1.0332
-3.5731***
-1.5817

F-Statistics
2.4450*
1.0573
0.9895
2.0731
1.6740
3.5168**
4.7843***
3.2532**
3.1160**
1.7073*
2.4380*
1.7161
2.3242*
5.0890***
2.3118*
1.0657
2.0648
2.8709*
1.7166
5.4034***
4.0111**
2.8037*
1.5029
3.2238**
1.4703
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2547-2551
β0
β1
SETIM
-1.0608
-0.2256
SETIN
-0.4818
0.8848
SETMN
-0.9413
-0.1082
SETMP
-1.1968
0.2015
SETPA
-0.3337
-0.4431
SETPF
-0.1643
-0.5437
SETPK
-0.4560
0.3024
SETPR
-0.9530
0.2105
SETPS
0.9294
-0.7910
SETPT
-0.8639
-1.1743
SETTP
-0.7703
-0.5532
SETTO
-1.9023*
-0.0818
*Sig. < 0.05, **Sig. < 0.01, ***Sig. < 0.001

β2
-0.8689
-0.2685
0.6518
-0.7678
0.5406
-1.9240*
-1.5440
-1.2775
0.6612
-0.8805
-1.3157
-1.0333

β3
0.6889
1.5039
0.2351
0.4907
1.0248
-0.1133
1.9862*
1.3879
0.4501
1.7900
1.7063
2.8838**

β4
-1.6122
-0.6401
-0.9884
-2.3907*
-1.3341
-1.3556
-4.2313***
-3.7476***
-0.8867
-2.1511*
-2.9508**
-0.6273

F-Statistics
1.0010
0.7517
0.4710
1.6038
0.6860
1.1750
4.9064***
3.7111**
0.5831
2.1464*
2.8498*
2.6806*

สรุ ป
งานวิจยั เรื่องนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาว่าวันเป็ นปั จจัยที่สง่ ผลต่ออัตราผลตอบแทนของดัชนีในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยหรือไม่ อย่างไร โดยใช้ ดชั นีรายวัน 37 ดัชนี แยกตามปี จํานวน 5 ปี
จากผลการวิเคราะห์ พบว่า ในปี 2547 วันเป็ นปั จจัยที่สง่ ผลต่ออัตราผลตอบแทนทั ้งสิ ้น 22 ดัชนี จาก 36 ดัชนี คิดเป็ น
61.11% ในปี 2548 วันเป็ นปั จจัยที่สง่ ผลต่ออัตราผลตอบแทนทั ้งสิ ้น 23 ดัชนี จาก 36 ดัชนี คิดเป็ น 63.89% ในปี 2549 วันเป็ น
ปั จจัยที่สง่ ผลต่ออัตราผลตอบแทนทั ้งสิ ้น 11 ดัชนี จาก 37 ดัชนี คิดเป็ น 29.73% ในปี 2550 วันเป็ นปั จจัยที่สง่ ผลต่ออัตรา
ผลตอบแทนทั ้งสิ ้น 5 ดัชนี จาก 37 ดัชนี คิดเป็ น 13.51% และในปี 2551 วันเป็ นปั จจัยที่สง่ ผลต่ออัตราผลตอบแทนทั ้งสิ ้น 25
ดัชนี จาก 37 ดัชนี คิดเป็ น 67.57% ซึง่ จะพบว่า ไม่สามารถระบุได้ อย่างเด่นชัดถึงจํานวนดัชนี หรือ ชนิดของดัชนีทวี่ นั เป็ น
ปั จจัยที่สง่ ผลต่ออัตราผลตอบแทน ตัวอย่างเช่น ดัชนี SET ในปี 2548 และ ปี 2551 มีวนั เป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่ออัตราผลตอบแทน
ขณะที่ ปี ทีเ่ หลือนันวั
้ นไม่ได้ เป็ นปั จจัยทีส่ ่งผล เป็ นต้ น
นอกจากนี ้ ผลการวิจยั ยังพบว่า ไม่มีดชั นีใดที่วนั เป็ นปั จจัยทีส่ ง่ ผลต่ออัตราผลตอบแทนทัง้ 5 ปี จะมีเพียงดัชนีทวี่ นั
เป็ นปั จจัยทีส่ ง่ ผลต่ออัตราผลตอบแทนจํานวน 4 ปี เช่น ดัชนี THINDUS ที่วนั เป็ นปั จจัยทีส่ ่งผลในปี 2548 – 2551 แต่เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายปี จะพบว่า ในปี 2548 วันจันทร์ มีผลในเชิงลบต่ออัตราผลตอบแทน ในปี 2549 วันพุธมีผลในเชิงบวกต่ออัตรา
ผลตอบแทน ในปี 2550 วันศุกร์ มีผลในเชิงบวกต่ออัตราผลตอบแทน และในปี 2551 วันจันทร์ มีผลในเชิงลบต่ออัตรา
ผลตอบแทน
จากผลทีไ่ ด้ นําเสนอมาตลอดงานวิจยั นั ้น ทําให้ พอสรุปได้ วา่ วันเป็ นปั จจัยทีส่ ่งผลต่ออัตราผลตอบแทนของดัชนีต่าง ๆ
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในบางดัชนี แต่ไม่สามารถสรุปหรือหารู ปแบบทีช่ ดั เจนได้ ว่า วันใดมีผลต่อดัชนีไหน เพราะ
เมื่อเปลี่ยนชุดข้ อมูลก็ทาํ ให้ ผลการทดสอบเปลี่ยนไป จึงเป็ นปั ญหาที่ท้าทายสําหรับนักวิจัยทีจ่ ะพิจารณาว่า ควรจะใช้ วนั เป็ น
ปั จจัยร่วมในการสร้ างตัวแบบทางการเงินต่าง ๆ ที่ใช้ กบั ข้ อมูลในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรื อไม่ และถ้ าหากมีการใช้
จะเลือกใช้ วนั ใดในรูปแบบใด
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งานวิจยั เรื่องนี ้สามารถนําไปพัฒนาต่อได้ ด้วยการนําข้ อมูลไปทดสอบกับดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์อื่น ดัชนีราคา
หลักทรัพย์รายตัว หรือ หลักทรัพย์ทางการเงินอื่น ๆ นอกจากนี ้ ช่วงเวลาทีใ่ ช้ ในการทดสอบก็สามารถเป็ นประเด็นในการพัฒนา
งานวิจยั ต่อไป ด้ วยการลองทดสอบกับข้ อมูลจํานวน 2 ปี 3 ปี ไปเรื่อย ๆ เพื่อค้ นหาว่า ระยะเวลาของข้ อมูลของกลุ่มตัวอย่าง มี
อิทธิพลกับผลการวิจยั หรือไม่
การพัฒนางานวิจยั เรื่องนี ้อีกส่วนหนึง่ ที่น่าสนใจ คือ การใช้ เทคนิค ทางสถิติอื่น ๆ ในการ
ประมวลผล เพื่อเปรียบเทียบผลการวิจยั ทีไ่ ด้ นอกเหนือจากวิธีสมการถดถอยเชิงพหุ เช่น วิธีการทดสอบสมมติฐานแบบพาราเม
ติก วิธีการทดสอบสมมติฐานแบบนอนพาราเมติก เป็ นต้ น นอกจากนี ้ การใช้ ข้อมูลรายปี ยังมีข้อเสียที่สําคัญ คือ หากอัตรา
ผลตอบแทนของดัชนีแต่ละดัชนีมีค่าลดลงในแต่ละปี ก็มกั จะทําให้ อตั ราผลตอบแทนของแต่ละวันในปี นี ้ติดลบทั ้งหมด และจะ
เป็ นบวกทังหมดในทางกลั
้
บกัน ดังนันผู
้ ้ วิจยั อาจแสวงหาวิธีการทีจ่ ะขจัดปั ญหาเกี่ยวกับ การลดลง/เพิม่ ขึ ้น ของอัตรา
ผลตอบแทนในแต่ละวันทีเ่ กิดจากแนวโน้ มของอัตราผลตอบแทนในภาพรวม เพื่อที่จะทําให้ การวิเคราะห์มีความแม่นยํามาก
ยิง่ ขึ ้น
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การกากับดูแลกิจการกับผลการดาเนินงานของบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย
Corporate Governance and Firm Performance of Thai Listed Companies in the
Stock Exchange of Thailand
*
สุชลธา บุพการะกุล , รวี ลงกานี ** , มนทิพย์ ตั ้งเอกจิต *** และสุวรรณา เลาหะวิสทุ ธิ์ ****
บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ นีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการกํากับดูแลกิจการกับผลการดําเนินงานของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การศึกษาครัง้ นี ้จัดเก็บข้ อมูลจากรายงานประจําปี งบการเงิน แบบแสดงรายการ
ข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ตั ้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ถึงปี พ.ศ. 2549 และงบการเงินประจําปี พ.ศ. 2550 มีจํานวนบริษัทที่ใช้ ใน
การศึกษาทังสิ
้ ้น 280 บริษัทต่อวิเคราะห์ผลทางสถิติโดยใช้ สมการถดถอย ตัวแปรที่ ใช้ ในการศึก ษาประกอบด้ ว ย ขนาด
คณะกรรมการของบริ ษัท สัดส่วนของกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร สัดส่วนจํานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 5 อันดับแรก
สัดส่วนการถือหุ้นของกรรมการบริหาร และการควบรวมตําแหน่งผู้จดั การใหญ่กบั ประธานกรรมการในคนเดียวกัน ตัวแปรที่ใช้
วัดผลการดําเนินงาน ได้ แก่ อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม และอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น ผลการศึกษาพบว่ากิจการที่
มีจํานวนคณะกรรมการบริหารมากและกิจการทีม่ ีขนาดเล็กมีผลการดําเนินงานตํ่า
Abstract
The objective of this study is to investigate the relationship between the corporate governance and firm
performance of Thai listed companies in the Stock Exchange of Thailand (SET). The data used in this study are
from the annual report, financial statement and annual registration statement (Form 56-1) of the 280 listed
companies in the SET on yearly basis starting from 2004 to 2006 and the financial statement on 2007. This study
uses the multiple regression to analyze the relationship between the corporate governance and firm performance.
The corporate governance in this study focuses on Board of Directors Structure. There are five
characteristics of board measurements: board size, board composition, top 5 shareholders, managerial
shareholdings and role duality. The firm performance is measured by return on assets and return on equity.
The results indicate that board size has negative effect on the firm performance, while size of firm has
positive effect on the firm performance.
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1. บทนา
นักลงทุนทุกคนคงไม่สามารถปฏิเสธได้ ว่า สิ่งที่ทุกคนคาดหวังจากการลงทุนในหลักทรัพ ย์ ก็คือ ผลตอบแทนการ
ลงทุนซึง่ อาจอยูใ่ นรู ปของเงินปั นผล (Dividend) หรือกําไรส่วนเกิน (Capital Gain) จากราคาที่ซื ้อ ผลตอบแทนการลงทุนจึง
เป็ นส่วนหนึ่งของวัตถุประสงค์การลงทุนที่สําคัญ ปั จจัยที่นักลงทุนใช้ พิจารณาเลือกลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อให้ ได้ ผลตอบแทน
สูงสุด คือ ผลการดําเนินงานของบริษัทซึ่งเป็ นข้ อมูลที่บ่งบอกว่ากิจการที่ดําเนินการอยู่นั ้นประสบผลสําเร็ จมากน้ อยเพียงใด
อย่างไรก็ตามจากสภาพแวดล้ อมทางการเงินในปั จจุบนั หากจะตัดสินใจลงทุนโดยใช้ เพียงผลการดําเนินงานของบริ ษัทเป็ นตัว
พิจารณาอาจไม่เพียงพอ เนื่องจากมีปัจจัยอื่นทีส่ ามารถกระทบต่อผลการดําเนินการได้ อีกมากมายหลายปั จจัย
ในช่ วงทศวรรษที่ผ่านมานักลงทุนได้ เกิดความหวัน่ วิตกกับความสูญเสียที่เกิดจากการทุจริ ตหรื อความขัดแย้ งใน
องค์กรทุจริ ต หลายเหตุการณ์ทเี่ กิดขึ ้นมาถูกตั ้งคําถามในเชิงของความล้ มเหลวในการตรวจสอบและยังได้ มีคําถามอีกมากมาย
ในเชิงของข้ อมูลที่ธุรกิจเปิ ดเผยออกมา ไม่วา่ จะเป็ นกรณีเอนรอน เวิร์ดคอม เลห์แมน บราเธอร์ ส หรือแม้ กระทัง่ กรณีของแชร์
ลูกโซ่ของแมดอฟ เหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นเหล่านี ้ทําให้ ทุกฝ่ ายเริ่ มที่จะให้ ความสําคัญต่อการกํากับดูแลกิจการ และการเผยแพร่
ข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับการกํากับดูแลมากขึ ้น การลงทุนในหุ้นสามัญหรื อหุ้นกู้ของธุรกิจในตลาดทุนซึ่งนักลงทุนเริ่ มขาดความ
มัน่ ใจจึงต้ องคํานึงถึงวิธีการเพื่อสร้ างความมัน่ ใจให้ กบั นักลงทุนและในขณะเดีย วกันต้ องเป็ นวิธีการที่ทําให้ ธุรกิจดําเนินไปได้
อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ หรือเรียกว่าการกํากับดูแลกิจการ ข้ อมูลการกํากับดูแลกิจการที่ดีจึงเป็ นข้ อมูลอีกกลุ่มหนึ่งที่นัก
ลงทุนให้ ความสําคัญนอกเหนือจากการพิจารณาแต่เพียงผลการดําเนินงานแต่เพียงประการเดียวเช่นในอดีต
การศึกษาทีเ่ กี่ยวข้ องกับการกํากับดูแลกิจการพบว่าการที่องค์กรธุรกิจมีการกํากับดูแลกิจการที่ดีนั ้นสามารถช่วยลด
ความขัดแย้ งในผลประโยชน์ที่เกิดขึ ้นในฝ่ ายต่างๆ ของธุรกิจได้ และถ้ าหากความขัดแย้ งแห่งผลประโยชน์ลดลงไปได้ แล้ ว ผล
การดําเนินงานของธุรกิจก็จะดีขึ ้นด้ วย Greory and Simms (1999 อ้ างถึงใน Haniffa and Hudaib, 2006) ได้ พบว่าการกํากับ
ดูแลกิจการมีความสําคัญ เพราะการกํากับดูแลเป็ นข้ อมูลสะท้ อนให้ เห็นถึงประสิทธิภาพการใช้ ทรัพยากรของบริ ษัท ช่วยสร้ าง
ความมัน่ ใจให้ กบั นักลงทุนและเจ้ าหนีท้ งในประเทศและต่
ั้
างประเทศ ทําให้ บริษัท มีความรับผิดชอบต่อสังคมเพิ่มขึ ้น และยัง
ช่วยปรับปรุ งผลการดําเนินงานของบริษัทในระยะยาวให้ ดีขึ ้นด้ วย นอกจากนี ้การกํากับดูแลกิจการที่ดีสามารถลดการบิดเบือน
ผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริ ษัท (Creative Accounting) ทําให้ ข้อมูลทางการเงินของบริษัทมีความน่าเชื่ อถือ
(วรศักดิ์ ทุมมานนท์, 2543)
ผลการศึก ษาจํ านวนมากในต่ างประเทศแสดงให้ เห็ น ถึงความสัมพันธ์ ร ะหว่างการกํ ากับ ดูแ ลกิ จ การกับผลการ
ดําเนิ นงาน และตัวชี ว้ ดั ผลตอบแทนจากการลงทุน เช่ น ผลการศึกษาร่ วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย Georgia
และ
Institutional Shareholder Services (ISS) ซึง่ เป็ นองค์กรให้ คําปรึกษาเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ พบว่าบริษัทที่มีการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีจะมีค่าเฉลี่ยอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on Investment) และอัตราผลตอบแทนจากส่วน
ของผู้ถือหุ้น (Return on Equity: ROE) สูงกว่าบริษัทที่มีการกํากับดูแลกิจ การไม่ดีในช่วงปี เดียวกันถึงร้ อยละ 18.7 และ 23.8
ตามลําดับ นอกจากนี ้จากการศึกษาในเยอรมนีตั ้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมปี พ.ศ. 2541 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 2545 พบว่า
การลงทุนในหุ้นกลุ่มที่มีการกํากับดูแลกิจการที่ดีจะให้ ผลตอบแทนสูงกว่าการลงทุนในหุ้นกลุ่มที่มีการกํา กับดูแลกิจการที่ไม่ดี
โดยเฉลี่ยถึงร้ อยละ 2.33 ต่อเดือน (สมาคม ซีเอฟเอ ไทยแลนด์, 2549 : ออนไลน์)
ประเด็นที่ น่าสนใจ คือ หากทํ าการศึกษากับ บริ ษัท จดทะเบีย นในตลาดหลักทรั พย์ แห่ง ประเทศไทย ซึ่งมี ปัจ จัย
แวดล้ อมที่แตกต่างกันกับบริ ษัทจดทะเบียนในต่างประเทศ เช่ น ปั จจัยด้ านการเมือง ปั จจัยด้ านเศรษฐกิจ และปั จจัยด้ าน
สังคมและวัฒนธรรม เป็ นต้ น ผลการศึกษาจะแสดงให้ เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างการกํากับดูแลกิจการกับผลการดําเนินงาน
ด้ วยหรือไม่ งานวิจยั นี ้จึงได้ ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการกํากับดูแลกิจการและผลการดําเนินงานของธุรกิจ ซึง่ การกํากับ
ดูแลกิจการที่นํามาทดสอบในการศึกษาครัง้ นีเ้ ป็ นส่วนที่สามารถวัดจากโครงสร้ างกรรมการของผู้ถือหุ้น (Board Structure)
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เพราะเป็ นข้ อมูลที่ได้ มีการศึกษาและทดสอบแล้ วว่าสามารถเป็ นตัวแทน (Proxy) ที่ดีของการกํากับดูแลกิจการได้ เป็ นอย่างดี
ผลการศึกษานี ้จะเป็ นประโยชน์สําหรับนักลงทุนและผู้ใช้ ข้อมูลโดยทัว่ ไปในการใช้ ข้อมูลเพื่อตัดสินใจลงทุน
โครงสร้ างบทความนี ไ้ ด้ แ บ่ง การนํ าเสนอเป็ น 5 ส่ ว น โดยส่ วนที่ 1 เป็ นบทนํ า ส่ว นที่ 2 กล่ า วถึง แนวคิ ด และ
วรรณกรรมทีเ่ กี่ยวข้ อง ส่วนที่ 3 เป็ นข้ อมูลและวิธีการศึกษา ส่วนที่ 4 นําเสนอผลการศึกษา และส่วนที่ 5 สรุ ปผลและอภิปราย
ผลการศึกษา

2. แนวคิด และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ อง
2.1 ทฤษฎีตัวแทน (Agency Theory)
ทฤษฎีตวั แทนมองว่า มนุษย์ทุกคนในองค์กรย่อมมีแรงผลักดันที่จะทําเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวด้ วยกันทังสิ
้ ้น ดังนัน้
ผู้บ ริ หารหรื อ ฝ่ ายจัดการจะพยายามหาหนทางสร้ างมูล ค่าสูงสุดให้ กับ กิจการก็ ต่อเมื่ อ พิจารณาแล้ วเห็น ว่าหนทางนัน้
เอื ้ออํานวยประโยชน์ให้ กับตนเองด้ วย สมมติฐานที่อยู่เบื ้องหลังทฤษฎีการเป็ นตัวแทน ก็คือผู้เป็ นเจ้ าของกิจการหรือผู้ถือหุ้น
กับผู้บริ หารหรื อฝ่ ายจัดการต่างมีความขัดแย้ งทางด้ านผลประโยชน์ ซึ่งกันและกัน โดยที่ผ้ ูบริ หารหรือฝ่ ายจัดการ จะสร้ าง
อรรถประโยชน์สูงสุดให้ กบั ตัวเองโดยไม่คํานึงถึงว่าการกระทําเช่นนัน้ จะก่อให้ เกิดประโยชน์หรื อความมัง่ คัง่ สูงสุดแก่ตวั ผู้เป็ น
เจ้ าของกิจการหรือไม่

2.2 ความเป็ นมาของการกากับดูแลกิจการในประเทศไทย
จากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจปี พ.ศ. 2540 ได้ เกิดปั ญหาการล้ มละลายหรือการปิ ดกิจการของธุรกิจหลายขนาด ทํา
ให้ การบริ หารงานของบริ ษัทในประเทศไทยขาดความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือ จึงเป็ นผลให้ รัฐบาลไทยได้ ให้ ความสําคัญกับ
การกํากับดูแลกิจการที่ดีและได้ ดําเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. 2545 รัฐบาลได้ ประกาศให้ เป็ นปี เริ่ มต้ นแห่ง
การรณรงค์การกํากับดูแลกิจการที่ดี และได้ จัดตั ้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลแห่งชาติขึ ้น ในส่วนของตลาดหลักทรัพย์ได้
เสนอ ‚หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 15 ข้ อ‛ ให้ แก่บริษัทจดทะเบียนเพื่อเป็ นแนวทางปฏิบัติ ต่อมาในปี พ.ศ. 2549 ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ ออก ‚หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2549‛ ซึง่ เป็ นการนําข้ อพึงปฏิบตั ิ
จากหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 15 ข้ อ มาปรับปรุ งแก้ ไขเพิ่มเติมให้ เทียบเคียงกับหลักการกํากับดูแลกิจการของ OECD ปี
พ.ศ. 2547 ซึ่งเป็ นผู้กําหนดหลักการกํากับดูแลกิจการฉบับสากล และข้ อเสนอแนะของธนาคารโลกจากการเข้ าร่วมโครงการ
ประเมินผลการปฏิบตั ติ ามมาตรฐานสากลด้ านบรรษัทภิบาล (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2551: ออนไลน์)

2.3 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้ อง
มีงานวิจยั จํานวนมากในต่างประเทศที่ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างการกํากับดูแลกิจการในด้ านคณะกรรมการกับ
ผลการดําเนินงาน ซึง่ มีดงั ต่อไปนี ้
Baliga et al. (1996) ได้ ศกึ ษาถึงการควบรวมตําแหน่งผู้จัดการใหญ่กับประธานกรรมการในคนเดียวกันว่ามี
ความสัม พัน ธ์ กับ ผลการดํ า เนิ น งานหรื อ ไม่ ซึ่ง ทํ าการศึก ษาบริ ษั ท ในประเทศสหรั ฐ อเมริ กา ผลการศึก ษาพบว่าไม่ มี
ความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติระหว่างการควบรวมตําแหน่งผู้จดั การใหญ่กบั ประธานกรรมการในคนเดียวกันกับผล
การดําเนินงาน โดยผลการศึกษาชี ้ให้ เห็นว่า ผลการดําเนินงานมีการเปลี่ยนแปลงน้ อยมากเมื่อมีการเปลี่ยนโครงสร้ างการ
บริหาร
Beiner et al. (2004) ได้ ศกึ ษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างการกํากับดูแลกิจการกับผลการดําเนินงานของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ ซึง่ ทําการเก็บรวบรวมข้ อมูลในปี พ.ศ. 2545 จํานวน 267 บริษัท ผล
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การศึกษาพบว่าโครงสร้ างการถือหุ้นที่วดั จากสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ ามกับ
ผลการดําเนินงาน ในขณะทีข่ นาดของบริ ษัทมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับผลการดําเนินงาน
Haniffa and Hudaib (2006) ได้ ศกึ ษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างการกํากับดูแลกิจการกับผลการดําเนินงานของบริษัท
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์กวั ลาลัมเปอร์ (The Kuala Lumpur Stock Exchange) จํานวน 347 บริษัท ระหว่างปี พ.ศ.
2539 ถึงปี พ.ศ. 2543 ผลการศึกษาพบว่า ขนาดคณะกรรมการในบริษัท และสัดส่วนของจํานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นใหญ่ 5
อันดับแรก มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลการดําเนินงานที่วดั โดยอัตราส่ วนกําไรสุทธิต่อสินทรัพย์รวม (Return on Assets:
ROA) ส่วนการควบรวมตําแหน่งของผู้จดั การใหญ่และประธานกรรมการในคนเดียวกัน และสัดส่วนของจํานวนหุ้นที่ถือโดย
กรรมการบริ หารของบริษัทมีความสัมพันธ์ทางลบ
Coleman (2007) ได้ ศกึ ษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างการกํากับดูแลกิจการว่ามีผลกระทบต่อมูลค่าของผู้ถือหุ้นหรือไม่
โดยศึกษาข้ อมูลบริ ษัทจดทะเบียนจํานวน 103 บริ ษัท จากบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ประเทศแอฟริกาใต้ กาน่า เคนย่า และ
ไนจีเรีย โดยศึกษาข้ อมูลในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2540 ถึงปี พ.ศ. 2544 ผลจากการวิเคราะห์สมการถดถอยพบว่า ตัวแปรที่มีผล
ต่อมูลค่าของผู้ถือหุ้น ได้ แก่ ขนาดคณะกรรมการซึ่งมี ความสัมพันธ์ ในทางบวก และการควบรวมตําแหน่งผู้จัดการใหญ่ กับ
ประธานกรรมการในคนเดียวกันซึง่ มีความสัมพันธ์ในทางลบ
จากวรรณกรรมที่ เกี่ยวข้ องสามารถสรุ ป ได้ ว่า การศึกษาความสัม พันธ์ ร ะหว่ างการกํากับ ดูแลกิจการกั บ ผลการ
ดําเนินงานในอดีตนัน้ โดยส่วนใหญ่ แล้ วจะศึกษาในด้ านโครงสร้ างของคณะกรรมการ ซึ่งเป็ นปั จจัยด้ านหนึ่งในการกํากับ
ดูแลกิจการ 5 ข้ อ เนื่องจากคณะกรรมการเป็ นบุคคลที่มีความสําคัญต่อบริษัท เพราะเป็ นผู้กําหนดนโยบายต่างๆ อันได้ แก่
นโยบายในการดําเนินงานซึง่ รวมถึงกฎ ระเบียบ ข้ อบังคับของบริษัท และนโยบายการกํากับดูแลกิจการซึง่ ในนโยบายการกํากับ
ดูแลกิจการนั ้นบริษัทจะปฏิบตั ิตามหลักการกํากับ ดูแลกิจการทั ้ง 5 หมวดมากหรือน้ อยเพียงใดก็ขึ ้นอยู่กบั การให้ ความสําคัญ
ของคณะกรรมการ ดังนั ้นการศึกษาครัง้ นี ้จึงเน้ นศึกษาการกํากับดูแลกิจการเฉพาะด้ านโครงสร้ างคณะกรรมการเช่นเดียวกัน

3. ข้ อมูล และวิธกี ารศึกษา
3.1 ข้ อมูลและแหล่ งข้ อมูล
ประชากรที่ใช้ ศึกษาประกอบด้ วยบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2547 ถึงปี
พ.ศ. 2549 โดยข้ อมูลที่ใช้ ในการศึกษาครัง้ นี เ้ ป็ นข้ อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ประกอบด้ วยรายงานประจําปี งบ
การเงิน แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ตั ้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ถึงปี พ.ศ. 2549 และงบการเงินประจําปี พ.ศ.
2550 โดยเก็บรวบรวมข้ อมูลจากเว็บไซด์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(www.sec.or.th)
3.2 วิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ ศึกษาไม่รวมบริ ษัทจดทะเบียนที่แก้ ไขการดําเนินงานไม่ได้ ตามกําหนด (Non-Performing Group)
บริษัทจดทะเบียนที่อยูใ่ นกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน บริษัทจดทะเบียนที่มีส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ และบริษัทจดทะเบียนที่
มีข้อมูลของตัวแปรไม่ครบถ้ วน ดังนั ้นจํานวนตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษาทั ้งสิ ้นปี ละ 280 บริ ษัท รวม 3 ปี มีจํานวนทั ้งสิ ้น 840
บริษัท
3.3 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ตัวแบบทีใ่ ช้ ในการศึกษาโดยแบ่งออกเป็ น 2 ตัวแบบตามตัวแปรที่ใช้ ในการวัดผลการดําเนินงานดังนี ้
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ตัวแบบที่ 1
ROAi,t+1

=  0+  1BSIZEi,t+  2BODCOMi,t+  3TOP5i,t+  4MOWNi,t +
 5DUALi,t+  6ROAi,t+  7SIZEi,t+  8AGEi,t+  9TYPEi,t+ e

ตัวแบบที่ 2
ROEi,t+1

=  0+  1BSIZEi,t+  2BODCOMi,t+  3TOP5i,t+  4MOWNi,t +
 5DUALi,t+  6ROEi,t+  7SIZEi,t+  8AGEi,t+  9TYPEi,t+ e

โดยข้ อมูลตัวแปรทีใ่ ช้ ในการทดสอบและการวัดค่าสรุปได้ ดงั ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 สรุ ปข้ อมูลตัวแปรที่ใช้ ในการทดสอบและการวัดค่ า
ตัวแปร
ตัวแปรตาม
อัตราส่วนกําไรสุทธิต่อสินทรัพย์รวม ณ
วันสิ ้นปี ที่ t+1
อัตราส่วนกําไรสุทธิต่อส่วนของ
ผู้ถือหุ้น ณ วันสิ ้นปี ที่ t+1
ตัวแปรอิสระ
ขนาดคณะกรรมการของบริษัท
สัดส่วนของกรรมการทีไ่ ม่เป็ นผู้บริ หาร
สัดส่วนจํานวนหุ้นทีถ่ ือโดยผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ 5 อันดับแรก

สัญลักษณ์

การวัดค่ า

ROAi,t+1

กําไรสุทธิหารสินทรัพย์รวม

ROEi,t+1

กําไรสุทธิหารส่วนของผู้ถือหุ้น

BSIZEi,t
จํานวนกรรมการในคณะกรรมการของบริษัท
BODCOMi,t จํานวนกรรมการทีไ่ ม่เป็ นผู้บริ หารในคณะกรรมการต่อ
จํานวนกรรมการทังหมด
้
TOP5i,t

จํานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 5 อันดับแรกของ
บริษัทต่อจํานวนหุ้นสามัญที่ออกจําหน่ายทั ้งหมด
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ตารางที่ 1 (ต่ อ)
ตัวแปร
สัดส่วนการถือหุ้นของกรรมการบริหาร
ของบริษัท
การควบรวมตําแหน่งผู้จดั การใหญ่กบั
ประธานกรรมการในคนเดียวกัน
ตัวแปรควบคุม
อัตราส่วนกําไรสุทธิต่อสินทรัพย์รวม ณ
วันสิ ้นปี ที่ t

สัญลักษณ์
การวัดค่ า
MOWNi,t
จํานวนหุ้นที่ถือโดยกรรมการบริ หารต่อจํานวนหุ้น
สามัญที่ออกจําหน่ายทังหมด
้
มีการควบรวมตําแหน่งผู้จดั การใหญ่กบั ประธาน
DUALi,t
กรรมการในคนเดียวกันกําหนดค่าเป็ น 1 หากไม่มีการ
ควบรวมตําแหน่งกําหนดค่าเป็ น 0
ROAi,t

กําไรสุทธิหารสินทรัพย์รวม

อัตราส่วนกําไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันสิ ้นปี ที่ t

ROEi,t

กําไรสุทธิหารส่วนของผู้ถือหุ้น

ขนาดของบริษัท
อายุของบริษัท

SIZEi,t
AGEi,t

Logarithm ของยอดรายได้ รวม
จํานวนปี ของบริษัทนับจากวันจดทะเบียนเข้ าเป็ น
บริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจนถึงปี ที่ t

ประเภทอุตสาหกรรม

TYPEi,t

กลุ่มอุตสาหกรรมที่มี Market Cap สูงสุด 3 อันดับ
กําหนดค่าเป็ น 1 กลุ่มอุตสาหกรรม 4 กลุ่มสุดท้ าย
กําหนดค่าเป็ น 0

ส่วนค่าคาดหวังของความสัมพันธ์ ที่ได้ จากทฤษฎีและงานวิจัยอื่นตามที่ระบุไว้ ในการทบทวนวรรณกรรมสรุ ปได้ ดงั
ตารางที่ 2
ตารางที่ 2 สรุ ปทิศทางความสัมพันธ์ ของตัวแปรอิสระที่คาดไว้
ตัวแปรอิสระ
ขนาดคณะกรรมการของบริษัท
สัดส่วนของกรรมการทีไ่ ม่เป็ นผู้บริ หาร
สัดส่วนจํานวนหุ้นทีถ่ ือโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 5 อันดับแรก
สัดส่วนการถือหุ้นของกรรมการบริหารของบริ ษัท
การควบรวมตําแหน่งผู้จดั การใหญ่กบั ประธานกรรมการในคน
เดียวกัน
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สัญลักษณ์
BSIZEi,t
BODCOMi,t
TOP5i,t
MOWNi,t
DUALi,t

ทิศทางที่คาดหวัง
+
+
-

การประชุมผลงานวิจัยด้ านการจัดการบริหารธุรกิจ ครั ง้ ที่ 3
วันที่ 19 มีนาคม 2552 ณ โรงแรมเลอเมอริ เดียน จ.เชียงใหม่

3.4 สถิติท่ ใี ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน
การศึกษานี ้ใช้ การวิเคราะห์สมการถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression) โดยพิจารณาสมมติฐานจากค่าสถิติ
ทดสอบที (t-test) โดยจะเป็ นไปตามสมมติฐานเมื่อระดับนัยสําคัญที่ได้ (Prob.) มีค่าน้ อยกว่าระดับนัยสําคัญที่กําหนด คือ
0.05 และพิจารณาทิศทางความสัมพันธ์จากค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอยเชิงส่วน (Coefficient)

4. ผลการวิจัย
วัตถุป ระสงค์หลักของการศึกษา คื อ เพื่อศึกษาถึง ความสัมพันธ์ ระหว่างการกํ ากับ ดูแลกิจ การในด้ านโครงสร้ าง
คณะกรรมการ กับผลการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่ นําเสนอผลการศึกษาเป็ น 2
ส่วนดังนี ้
4.1 การวิเคราะห์ ข้อมูลรวมทัง้ หมดเชิงพรรณา (Descriptive Analysis)
ตารางที่ 3 แสดงสถิ ติเชิงพรรณนาของตัวแปรที่ เป็ นตัวแปรเชิ งปริ มาณ โดยระบุถึง ค่ าเฉลี่ ย (Mean) ค่ าสูงสุด
(Maximum) และค่าตํา่ สุด (Minimum) ของตัวแปรต่างๆ ตารางที่ 4 แสดงสถิติเชิงพรรณนาของตัวแปรทีเ่ ป็ นตัวแปรเชิงคุณภาพ
มีรายละเอียดดังนี ้
ตารางที่ 3 สถิติเชิงพรรณนาของตัวแปรที่เป็ นตัวแปรเชิงปริ มาณ
ตัวแปร

ปี 2547 (N = 280)

ปี 2548 (N = 280)

ปี 2549 (N = 280)

ROAi,t+1
Mean
Minimum
Maximum

6.32
-23.27
44.82

5.43
-33.85
31.47

5.23
-24.99
31.96

ROEi,t+1
Mean
Minimum
Maximum

10.85
-45.31
65.06

8.96
-58.67
51.49

8.00
-51.40
36.92

BSIZEi,t
Mean
Minimum

11.29
5.00

11.30
6.00

11.26
6.00

Maximum

25.00

25.00

25.00

BODCOMi,t
Mean
Minimum
Maximum

64.37
23.08
100.00

63.90
25.00
100.00

62.21
0.00
100.00
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ตารางที่ 3 (ต่ อ)
ตัวแปร

ปี 2547 (N = 280)

ปี 2548 (N = 280)

ปี 2549 (N = 280)

TOP5i,t
Mean
Minimum
Maximum

59.83
11.71
98.07

59.37
11.71
98.09

60.33
11.45
98.10

MOWNi,t
Mean

13.02

12.85

14.27

Minimum
Maximum

0.00
91.53

0.00
77.72

0.00
96.01

ROAi,t
Mean
Minimum
Maximum

7.67
-33.51
35.51

6.32
-23.27
44.82

5.43
-33.85
31.47

ROEi,t
Mean
Minimum
Maximum

14.13
-35.10
89.75

10.85
-45.31
65.06

8.96
-58.67
51.49

SIZEi,t
Mean
Minimum

9.42
7.88

9.46
7.92

9.51
7.65

Maximum

11.82

11.97

12.87

AGEi,t
Mean
Minimum
Maximum

12.16
1.00
30.00

13.16
2.00
31.00

14.16
3.00
32.00
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ตารางที่ 4 สถิติเชิงพรรณนาของตัวแปรที่เป็ นตัวแปรเชิงคุณภาพ
ปี 2547
จานวน

ปี 2548
ร้ อยละ

จานวน

ปี 2549
ร้ อยละ

จานวน

ร้ อยละ

DUALi,t
0
1

224
56

80.00
20.00

221
59

78.90
21.10

207
73

73.90
26.10

TYPEi,t
0
1

182
98

65.00
35.00

182
98

65.00
35.00

140
140

50.00
50.00

จากตารางที่ 3 และ 4 เมื่อพิจารณาตัวแปรตามจะเห็นว่าค่าเฉลี่ยของ ROAi,t+1 และ ROEi,t+1 มีค่าสูงที่สุดในปี พ.ศ.
2547 โดย ROAi,t+1 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.32 และ ROEi,t+1 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 10.85 สะท้ อนให้ เห็นว่ากิจการโดยรวมมีผลกําไร
และมีความสามารถจ่ายผลตอบแทนให้ กบั ผู้ถือหุ้นในอัตราที่น่าพอใจ เมื่อพิจารณาตัวแปรอิสระจะเห็นว่าบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีขนาดคณะกรรมการของบริ ษัท (BSIZEi,t) โดยเฉลี่ยในแต่ละปี เท่ากับ 11 คน ในส่วนของ
สัดส่วนของกรรมการทีไ่ ม่เป็ นผู้บริ หารของบริษัท (BODCOMi,t) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วงร้ อยละ 62 ถึง 64 แสดงว่าคณะกรรมการ
ส่วนใหญ่ของบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกอบด้ วยกรรมการทีไ่ ม่เป็ นผู้บริ หารมากกว่ากรรมการที่
เป็ นผู้บริหาร ในส่วนของสัดส่วนจํานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 5 อันดับแรก (TOP5i,t) พบว่ามีข้อมูลค่อนข้ างกว้ าง โดยมี
ค่าสูงสุดในปี พ.ศ. 2549 เท่ากับร้ อยละ 98.10 และมีค่าตํ่าสุดในปี เดียวกันเท่ากับร้ อยละ 11.45 และค่าเฉลี่ยทั ้ง 3 ปี มี
ค่าประมาณร้ อยละ 60 เมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยแสดงว่าบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลัก ทรั พย์ โดยส่วนใหญ่ แล้ วยังคงมี
โครงสร้ างการถือหุ้นแบบกระจุกตัว ในส่วนของสัดส่วนการถือหุ้นของกรรมการบริหารของบริ ษัท (MOWNi,t) พบว่ามีข้อมูล
ค่อนข้ างกว้ างเช่นเดียวกัน โดยมีค่าสูงสุดในปี พ.ศ. 2549 เท่ากับร้ อยละ 96.01 และมีค่าตํ่าสุดในปี เดียวกันเท่ากับร้ อยละ 0
โดยค่าเฉลี่ยทั ้ง 3 ปี อยู่ในช่วงร้ อยละ 12 ถึง 14 ส่วนการควบรวมตําแหน่งผู้จัดการใหญ่กบั ประธานกรรมการในคนเดียวกัน
(DUALi,t) พบว่าบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีการควบรวมตําแหน่งผู้จัดการใหญ่ กับประธาน
กรรมการในคนเดียวกันลดลงทุกปี โดยในปี พ.ศ. 2547 คิดเป็ นร้ อยละ 80 ในปี พ.ศ. 2548 คิดเป็ นร้ อยละ 78.90 และ
ในปี พ.ศ. 2549 คิดเป็ นร้ อยละ 73.90 แสดงว่าบริษัทส่วนใหญ่ประมาณร้ อยละ 70 ถึง 80 มีการปฏิบตั ิตามหลักการกํากับ
ดูแลกิจการทีด่ ีที่กล่าวว่า ประธานกรรมการและผู้จดั การใหญ่ไม่ควรเป็ นบุคคลเดี ยวกันเพื่อไม่ให้ คนใดคนหนึ่งมีอํานาจโดยไม่
จํากัด ในส่วนของ Logarithm ของยอดรายได้ รวมหรื อขนาดของกิจการ (SIZEi,t) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 9 ในขณะที่อายุบริ ษัทโดย
เฉลีย่ เท่ากับ 13 ปี ในส่วนของประเภทอุตสาหกรรม (TYPEi,t) นัน้ พบว่าบริษัทที่อยู่ในกลุ่ม Market Cap สูงมีจํานวนน้ อยกว่า
บริษัทที่อยู่ในกลุ่ม Market Cap ตํ่า ยกเว้ นในปี พ.ศ. 2549 ที่บริษัททังสองกลุ
้
่มมีจํานวนเท่ากัน เนื่องจากในปี พ.ศ. 2549
หลักทรัพย์ในกลุ่มเทคโนโลยีหมวดเครื่ องใช้ ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ มีการเปลี่ยนหมวดธุรกิจ
จากการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิ งปริ มาณข้ างต้ น สามารถสรุ ปการปฏิบัติตามหลักการกํากับ ดูแลกิจการที่ดีในด้ าน
โครงสร้ างคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนได้ ดงั ตารางที่ 5
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ตารางที่ 5 การปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัทจดทะเบียน
ตัวแปร
BSIZEi,t
BODCOMi,t
TOP5i,t

MOWNi,t
DUALi,t

หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี

ข้ อมูลของบริ ษัทจดทะเบียน

กําหนดตามความเหมาะสมของแต่ละ
บริษัท
ควรประกอบด้ วยกรรมการอิสระอย่าง
น้ อย 1 ใน 3 แต่ต้องไม่ตาํ่ กว่า 3 คน
กระบวนการสรรหากรรมการบริษัทควร
มีความโปร่งใส ปราศจากอิทธิพลของผู้
ถือหุ้นทีม่ ีอํานาจควบคุม
ไม่มีการกําหนดหลักเกณฑ์ระบุไว้

ขนาดคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอยูร่ ะหว่าง 5-25 คน

ประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้จดั การไม่ควรเป็ นบุคคลเดียวกัน

จํานวนกรรมการทีไ่ ม่เป็ นผู้บริ หารของบริษัทจดทะเบียน
อยู่ในช่วงร้ อยละ 0-100
สัดส่วนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 5 อันดับแรกของบริษัท
จด
ทะเบียนอยูใ่ นช่วงร้ อยละ 98-11 โดยมีคา่ เฉลี่ยที่ร้อยละ 60
สัดส่วนการถือหุ้นของกรรมการบริหารมีค่าเฉลีย่ อยูใ่ นช่วงร้ อยละ
12-14
บริษัทจดทะเบียนร้ อยละ 70-80 มีการปฏิบตั ติ ามข้ อปฏิบตั ิ
ดังกล่าว

จากตารางที่ 5 แสดงให้ เห็นว่าในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยยังคงมีบริ ษัท จดทะเบียนที่ไม่ได้ ปฏิบัติตามหลักการ
กํากับดูแลกิจการทีด่ ีทกุ ตัวแปร เช่น การควบรวมตําแหน่งผู้จดั การใหญ่กบั ประธานกรรมการในคนเดียวกันยังคงมีบางบริ ษัท
ที่ยงั ไม่ได้ ปฏิบตั ิตามหลักการดังกล่าว
4.2 การวิเคราะห์ สมการถดถอย
4.2.1 ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยตามแบบจําลองที่ 1 สามารถแสดงได้ ดงั ตารางที่ 6

ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์ สมการถดถอยตามแบบจาลองที่ 1
ROAi,t+1 =  0+  1BSIZEi,t+  2BODCOMi,t+  3TOP5i,t+  4MOWNi,t +
 5DUALi,t+  6ROAi,t+  7SIZEi,t+  8AGEi,t+  9TYPEi,t+ e
ตัวแปร

ปี 2547 (N=280)

ปี 2548 (N=280)

ปี 2549 (N=280)

(Constant)
Coefficient
t-Statistic
Prob.(t-Statistic)

-3.972
-0.823
0.411

-10.036
-1.560
0.120

0.317
0.074
0.941

BSIZEi,t
Coefficient

-0.094

0.024

-0.203*
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t-Statistic
Prob.(t-Statistic)

-0.846
0.398

0.185
0.854

-1.822
0.070

BODCOMi,t
Coefficient
t-Statistic
Prob.(t-Statistic)

0.033
1.617
0.107

0.025
1.051
0.294

0.010
0.577
0.565

TOP5i,t
Coefficient
t-Statistic
Prob.(t-Statistic)

-0.026
-1.237
0.217

0.017
0.690
0.491

-0.020
-1.069
0.286

MOWNi,t
Coefficient
t-Statistic
Prob.(t-Statistic)

0.009
0.396
0.693

0.002
0.079
0.937

-0.013
-0.889
0.375

-0.077
-0.086
0.931

-0.504
-0.554
0.580

-0.548
-0.845
0.399

ปี 2547 (N=280)

ปี 2548 (N=280)

ปี 2549 (N=280)

DUALi,t
Coefficient
t-Statistic
Prob.(t-Statistic)
ตารางที่ 6 (ต่ อ)
ตัวแปร
ROAi,t
Coefficient
t-Statistic
Prob.(t-Statistic)

0.594***
5.469
0.000

0.777***
8.096
0.000

SIZEi,t
Coefficient
t-Statistic
Prob.(t-Statistic)

0.574
1.164
0.246

0.864
1.371
0.172

0.446
1.054
0.293

AGEi,t
Coefficient
t-Statistic
Prob.(t-Statistic)

0.045
0.944
0.346

-0.003
-0.048
0.962

0.015
0.392
0.695

TYPEi,t
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Coefficient
t-Statistic
Prob.(t-Statistic)

0.430
0.543
0.588

-1.107
-1.215
0.226

0.109
0.187
0.852

Adj. R2

0.386

0.446

0.566

Std. Error

5.239

5.906

4.661

F-statistic

20.459

25.982

41.429

0.000

0.000

0.000
Prob (F-statistic)
หมายเหตุ: *** มีความสัมพันธ์ทรี่ ะดับนัยสําคัญ 0.01
* มีความสัมพันธ์ทรี่ ะดับนัยสําคัญ 0.10

ู ที่ปรับแล้ ว (Adjust R-Squared) ของปี พ.ศ. 2547 ถึงปี พ.ศ.
จากตารางที่ 6 พบว่าค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจพหุคณ
2549 มีค่าเท่ากับ 0.386, 0.446 และ 0.566 ตามลําดับ หมายความว่า ตัวแปรต่างๆ คือ BSIZEi,t, BODCOMi,t, TOP5i,t,
MOWNi,t, DUALi,t, ROAi,t, SIZEi,t, AGEi,t และ TYPEi,t สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของผลการดําเนินงาน (ROAi,t+1) ในปี
พ.ศ. 2547 ได้ ร้อยละ 38.60 ปี พ.ศ. 2548 ได้ ร้อยละ 44.60 และปี พ.ศ. 2549 ได้ ร้อยละ 56.60 ส่วนร้ อยละที่เหลือเกิดจาก
อิทธิพลของตัวแปรอื่นที่ไม่ได้ นํามาพิจารณา โดยสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ได้ ดงั นี ้
ผลการวิเคราะห์สามารถสรุ ปได้ ว่า ตัวแปรที่ใช้ แทนการกํากับดูแลกิจการทั ้ง 5 ตัวแปรไม่มีความสัมพันธ์กับผลการ
ดําเนินงาน (ROAi,t+1) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 อย่างไรก็ตาม ขนาดคณะกรรมการของบริษัท (BSIZEi,t) มีความสัมพันธ์กบั ผล
การดําเนินงาน(ROAi,t+1) ในปี พ.ศ. 2549 ที่ระดับ นัยสําคัญ 0.10 โดยมีความสัมพันธ์ ในทิศทางลบ นอกจากสมมติฐาน
เกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ได้ กล่าวไว้ แล้ ว พบว่ามีตัวแปรควบคุ ม ได้ แก่ ผลการดําเนินงานของบริ ษัท ณ วันสิ ้นปี ที่ t
(ROAi,t) มีความสัมพันธ์ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติกับ ผลการดําเนิน งาน (ROAi,t+1) ทัง้ 3 ปี ที่ระดับ นัยสําคัญ 0.01 โดยมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางบวก
4.2.2 ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยตามแบบจําลองที่ 2 สามารถแสดงได้ ดงั ตารางที่ 7
ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์ สมการถดถอยตามแบบจาลองที่ 2
ROEi,t+1

ตัวแปร

=  0+  1BSIZEi,t+  2BODCOMi,t+  3TOP5i,t+  4MOWNi,t +
 5DUALi,t+  6ROEi,t+  7SIZEi,t+  8AGEi,t+  9TYPEi,t+ e
ปี 2547 (N=280)

ปี 2548 (N=280)

(Constant)
Coefficient
t-Statistic
Prob.(t-Statistic)

-9.585
-1.002
0.317

-11.862
-0.976
0.330

BSIZEi,t
Coefficient

-0.203

0.184
349

ปี 2549 (N=280)
-17.244
-1.913
0.057
-0.480**

การประชุมผลงานวิจัยด้ านการจัดการบริหารธุรกิจ ครั ง้ ที่ 3
วันที่ 19 มีนาคม 2552 ณ โรงแรมเลอเมอริ เดียน จ.เชียงใหม่

t-Statistic
Prob.(t-Statistic)

-0.924
0.357

0.745
0.457

-2.203
0.029

BODCOMi,t
Coefficient
t-Statistic
Prob.(t-Statistic)

0.036
0.924
0.356

0.006
0.120
0.905

0.022
0.616
0.539

TOP5i,t
Coefficient
t-Statistic
Prob.(t-Statistic)

-0.026
-0.666
0.506

0.023
0.481
0.631

-0.036
-1.081
0.281

0.018
0.432
0.666

-0.018
-0.372
0.710

-0.019
-0.583
0.561

ปี 2547 (N=280)

ปี 2548 (N=280)

ปี 2549 (N=280)

DUALi,t
Coefficient
t-Statistic
Prob.(t-Statistic)

-0.938
-0.535
0.593

-1.959
-0.990
0.323

-0.763
-0.568
0.571

ROEi,t
Coefficient
t-Statistic
Prob.(t-Statistic)

0.547***
6.638
0.000

0.661***
6.515
0.000

SIZEi,t
Coefficient
t-Statistic
Prob.(t-Statistic)

1.431
1.362
0.175

1.361
1.112
0.267

2.625***
2.989
0.003

AGEi,t
Coefficient
t-Statistic
Prob.(t-Statistic)

0.012
0.139
0.889

-0.106
-0.924
0.356

0.076
0.906
0.366

MOWNi,t
Coefficient
t-Statistic
Prob.(t-Statistic)
ตารางที่ 7 (ต่ อ)
ตัวแปร

TYPEi,t
350

0.562***
13.447
0.000
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Coefficient
t-Statistic
Prob.(t-Statistic)

1.753
1.210
0.227

-2.991
-1.591
0.113

1.674
1.459
0.146

Adj. R2

0.394

0.354

0.451

Std. Error

9.662

11.273

9.311

F-statistic

21.160

17.977

26.468

0.000

0.000

0.000
Prob (F-statistic)
หมายเหตุ: *** มีความสัมพันธ์ทรี่ ะดับนัยสําคัญ 0.01
** มีความสัมพันธ์ทรี่ ะดับนัยสําคัญ 0.05

ู ที่ปรับแล้ ว (Adjust R-Squared) ของปี พ.ศ. 2547 ถึง
จากตารางที่ 7 พบว่าค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจพหุคณ
ปี พ.ศ. 2549 มีค่าเท่ากับ 0.394, 0.354 และ 0.451 ตามลําดับ หมายความว่า ตัวแปรต่างๆ คือ BSIZEi,t, BODCOMi,t,
TOP5i,t, MOWNi,t, DUALi,t, ROEi,t, SIZEi,t, AGEi,t และ TYPEi,t สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของผลการดําเนินงาน
(ROEi,t+1) ในปี พ.ศ. 2547 ได้ ร้อยละ 39.40 ปี พ.ศ. 2548 ได้ ร้อยละ 35.40 และปี พ.ศ. 2549 ได้ ร้อยละ 45.10 ส่วนร้ อยละที่
เหลือเกิดจากอิทธิพลของตัวแปรอื่นที่ไม่ได้ นํามาพิจารณา โดยสามารถสรุ ปผลการวิเคราะห์ได้ ดงั นี ้
ผลการวิเคราะห์สามารถสรุ ปได้ ว่า ตัวแปรที่ใช้ แทนการกํากับดูแลกิจการทั ้ง 5 ตัวแปรมีเพียงขนาดคณะกรรมการของ
บริษัท (BSIZEi,t) ที่มีความสัมพันธ์กบั ผลการดําเนินงาน (ROEi,t+1) ในปี พ.ศ. 2549 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 โดยมีความสัมพันธ์
ในทิศทางลบ นอกจากสมมติฐ านเกี่ ยวกับ การกํากับดู แลกิจการที่ได้ กล่าวไว้ แล้ ว พบว่ามีตัวแปรควบคุม ได้ แก่ ผลการ
ดําเนินงานของบริ ษัท ณ วันสิ ้นปี ที่ t (ROEi,t) มีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติกบั ผลการดําเนินงานทั ้ง 3 ปี และขนาด
กิจการ (SIZEi,t) มีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติกบั ผลการดําเนินงานในปี พ.ศ. 2549 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 โดยทั ้ง
2 ตัวแปรมีความสัมพันธ์ในทิศทางบวก

5. อภิปรายผลการศึกษา
จากผลการศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างการกํากับดูแลกิจการกับ ผลการดําเนินงานของบริ ษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดังกล่าวข้ างต้ น สามารถอภิปรายผลได้ ดงั นี ้
ขนาดคณะกรรมการของบริษัทมีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สําคัญกับผลการดําเนินงานที่วดั โดย ROEi,t+1 ในปี พ.ศ.
2549 โดยทิศทางความสัมพันธ์เป็ นไปในทางลบ แสดงว่าการที่บริ ษัทมีขนาดคณะกรรมการที่ใหญ่จะทําให้ บริ ษัทมีผลการ
ดําเนิ น งานที่แ ย่ล ง ซึ่ง ทิศ ทางความสัม พัน ธ์ ที่ไ ด้ ไ ม่เป็ นไปตามสมมติ ฐ านที่ กําหนดว่ าขนาดคณะกรรมการของบริ ษัท มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับผลการดําเนินงาน อย่างไรก็ตามผลการศึกษาที่ได้ สอดคล้ องกับ Hermalin and Weisbach (2000)
ที่ได้ ศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ ระหว่างขนาดคณะกรรมการของบริ ษัทกับผลการดําเนินงาน โดยงานวิจยั ที่ศึก ษา
พบว่าขนาดคณะกรรมการที่ใหญ่จะมีประสิทธิภาพในการดําเนินงานน้ อยกว่าขนาดคณะกรรมการที่เล็ก ซึง่ มีสาเหตุจากเมื่อ
บริษัทมีจํานวนกรรมการมากขึ ้นทําให้ บริ ษัทมีต้นทุนค่าตอบแทนของกรรมการสูงขึ ้น และอาจเกิดปั ญหาการเอารัดเอาเปรียบ
กันในการดําเนินงานระหว่างกรรมการเอง ทําให้ ป ระสิทธิภาพในการควบคุมดูแลฝ่ ายบริหารลดลง ส่งผลให้ บริ ษัทมีผลการ
ดําเนินงานทีแ่ ย่ลงด้ วย ซึง่ จากหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีได้ กล่าวว่า ให้ บริ ษัทจดทะเบียนกําหนดขนาดคณะกรรมการตาม
ความเหมาะสมของแต่ละบริษัท ทั ้งนี ้เมื่อพิจารณาจากสถิติเชิงพรรณนาพบว่า ขนาดคณะกรรมการสูงสุดของบริษัทจดทะเบียน
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ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีเท่ากับ 25 คน และขนาดคณะกรรมการตํา่ สุดมีเท่ากับ 5 คน ซึง่ มีความแตกต่างกันอย่าง
มาก แสดงให้ เห็นว่าบริษัทจดทะเบียนยังมีขนาดคณะกรรมการที่ไม่เหมาะสม
ผลการศึก ษาแสดงให้ เ ห็ น ว่ า โครงสร้ างคณะกรรมการที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ผลการดํ า เนิ น งานมี เ พี ยงขนาด
คณะกรรมการของบริ ษัท โดยเริ่มมีความสัมพันธ์กบั ผลการดําเนินงานทีว่ ดั โดย ROEi,t+1 ในปี พ.ศ. 2549 ทั ้งนีอ้ าจเนื่องจากใน
ปี ดังกล่าวตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ เริ่ มเผยแพร่หลักการกํากับดูกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2549 ซึ่ งเป็ น
หลักการกํากับ ดูแลกิจการฉบับใหม่ ที่จะนํามาใช้ แทนหลักการกํากับดูแ ลกิจการที่ดี 15 ข้ อ ทําให้ บ ริ ษัทจดทะเบียนเริ่ มนํ า
หลักการดังกล่าวไปปฏิบตั จิ ึงทําให้ พบความสัมพันธ์ในปี ดังกล่าว ส่วนโครงสร้ างคณะกรรมการอื่นๆ ไม่มีความสัมพันธ์กบั ผล
การดําเนินงาน อย่างไรก็ตามผลการศึ กษาดังกล่าวไม่ได้ หมายความว่าโครงสร้ างคณะกรรมการนั ้นๆ ไม่มีความสําคัญ แต่
อาจมีสาเหตุเนื่องจากปั จจัยที่ส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานนั ้นมีอยู่หลายปั จจัยด้ วยกัน ซึ่งตัวแปรดังกล่าวอาจยังไม่
สะท้ อนถึงผลการดําเนินงานได้ ดีพอ หรื อตัวแปรดังกล่าวอาจมีอิทธิพลกับตัว วัดผลการดําเนินงานตัวอื่นๆ ดังนั ้นบริ ษัทจด
ทะเบียนจึงไม่ควรมองข้ ามหรือละเลยไม่ปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
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ปั จจัยที่มีผลกระทบต่ อการเคลื่อนไหวของราคาทองคาแท่ งในประเทศไทย
Factors affecting the movement of Thailand gold bar price
ธนินท์รัฐ รัตนพงศ์ภิญโญ**
บทคัดย่ อ
การศึกษาวิจยั นี ้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาปั จจัยที่มผี ลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคําแท่งในประเทศ
ไทย ข้ อมูลที่ศกึ ษาเป็ นข้ อมูลรายเดือน ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2547 ถึงเดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2552 ตัวแปรอิสระทีใ่ ช้ ใน
การศึกษา ประกอบด้ วย ราคาทองคําในตลาดโลก อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐฯ ดัชนีราคาผู้บริ โภค ดัชนี
ความเชื่อมัน่ ของผู้บริโภค ดัชนีราคาหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ แนวโน้ มราคาทองคําแท่งในอดีต
โดยใช้ สมการถดถอยเชิงพหุเป็ นเครื่ องมือในการวิเคราะห์
ผลจากการวิจยั พบว่า ปั จจัยทีม่ ีผลกระทบต่อการเคลือ่ นไหวของราคาทองคําแท่งในประเทศไทย คือ ราคาทองคํา
ในตลาดโลก อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทต่อดอลล่าร์ สหรัฐฯ และดัชนีความเชื่อมัน่ ของผู้บริโภค
โดยทัง้ 3 ปั จจัยมี
ความสัมพันธ์กบั การเคลื่อนไหวของราคาทองคําแท่งในประเทศไทยอย่างมีนยั สําคัญ ณ ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95 โดยมีค่า
R2 = 0.997, R2adjust = 0.997, F-test = 4488.133 ฯลฯ และแบบจําลองสามารถใช้ ในการพยากรณ์แนวโน้ มราคาทองคําใน
ประเทศไทยในระยะสั ้นได้
Abstract
The objective of this research was to study the factors that affect the movement of Thailand gold bar
price. The considered factors were the world gold price (PW), the Baht rate per US dollar (EX), the Thai consumer
confidence index (CCI), the Thai consumer price index (CPI), the Stock Exchange of Thailand index (SET) and
past trend of gold bar price (Trend). All the factors studies were monthly averaged secondary data from January
2004 to June 2009. Data analysis was done by using the multiple regression technique.
The research results found that the factors affecting the movement of Thailand gold bar price were the
world gold price (PW), the Baht rate per US dollar (EX) and the Thai consumer confidence index (CCI). The PW
factor, EX factor and CCI factor have affected the movement of Thailand gold bar price with high confidence
interval statistics testing (95%) ; R2 = 0.997, R2adjust = 0.997, F-test = 4488.133 etc., and this model can forecast
the short-term trend of Thailand gold bar price.
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บทนา
จากสภาวะเศรษฐกิจทัว่ โลกที่กําลังเผชิญกับปั ญหาความผันผวน และชะลอตัวอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ นกั ลงทุนเริ่ม
มองหาช่องทางอื่นๆในการลงทุนและเก็บออมนอกเหนือจากการฝากเงินไว้ ในธนาคาร การลงทุนในตราสารหนี ้ หรื อแม้ กระทัง่ การ
ลงทุนในหุ้น
เนื่องจากผลตอบแทนจากอัตราดอกเบีย้ ลดลงเรื่อยๆตามสภาพเศรษฐกิจทําให้ การฝากเงินในธนาคารไม่ได้ รบั
ผลตอบแทนสูงเช่นในอดีต และการลงทุนในหุ้นทีค่ ่อนข้ างมีความผันผวนและความเสีย่ งสูง โดยนักลงทุนต้ องคอยติดตามการ
เคลื่อนไหวของเศรษฐกิจโลก รวมทังมองหาหลั
้
กประกันทีม่ นั่ คงและมีความเสี่ยงค่อนข้ างน้ อย ซึง่ ทองคําแท่งก็เป็ นทางเลือกใน
การลงทุนทางหนึ่งทีก่ ําลังได้ รับความสนใจในปั จจุบนั เนื่องจากไม่จําเป็ นต้ องลงทุนด้ วยงบประมาณทีส่ งู ไม่มีต้นทุนในการซื ้อ
กล่าวคือ การลงทุนในทองคําแท่งไม่ต้องเสียค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมเมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุนประเภทอื่นๆ ทีผ่ ้ ลู งทุนจะต้ องถู กหัก
ค่าธรรมเนียม ภาษีจากผลกําไรและอื่นๆ นอกจากนี ้ทองคําแท่งได้ รับการยอมรับว่าเป็ นวัตถุมีค่าซึง่ ใช้ ในการชําระและไถ่ถอนหนี ้
ได้ ดที สี่ ดุ มีความสะดวกในการซื ้อขายที่ง่ายต่างจากการซื ้อขายหุ้น พันธบัตร ตราสารหนี ้ หรื อแม้ แต่การฝากเงินธนาคาร การ
ลงทุนในทองคําแท่งจึงมีข้อได้ เปรียบตรงที่ เป็ นการถือครองสินทรัพย์ที่จบั ต้ องได้ และเป็ นอีกทางเลือกในการกระจายความเสี่ยง
จากการลงทุนทีม่ ีสภาพคล่องสูงในการซื ้อขายแลกเปลี่ยน โดยเฉพาะในยามทีค่ าดว่าอัตราผลตอบแทนจากตลาดหุ้นหรือราคา
พันธบัตรมีแนวโน้ มจะปรับตัวลดลงและในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจขาดเสถียรภาพ
อย่างไรก็ดี ในสถานการณ์ความไม่แน่นอนด้ านต่างๆ ในปั จจุบนั ในภูมิภาคต่างๆ ของโลก ไม่วา่ จะเป็ น ทางด้ าน
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง โดยเฉพาะอย่างยิง่ การถดถอยทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริ กา
จากปั ญหาวิกฤติหนี ้ด้ อย
คุณภาพ (Sub Prime Debt) ส่งผลให้ ให้ ราคาทองคําแท่งผันผวนเป็ นอย่างมาก ซึง่ จากความผันผวนของราคาทองคําแท่งที่
คาดการณ์ได้ ยาก ส่งผลให้ นกั ลงทุนที่ต้องการลงทุนในทองคําแท่งจะต้ องใช้ ความระมัดระวังและเปิ ดรับข่าวสารอย่างต่อเนื่องเพือ่
ป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ ้น
โดยการลงทุนในทองคําแท่งนั ้นผู้ลงทุนย่อมต้ องการผลตอบแทนจากราคาทีป่ รับตัวสูงขึ ้นใน
อนาคต คือส่วนต่างของราคาซื ้อขาย ถือว่าเป็ นผลกําไรที่ผ้ ลู งทุนคาดว่าจะได้ รับจากการลงทุน จึงเป็ นสิง่ ที่น่าสนใจว่าการผันผวน
ของราคาดังกล่าวนันมี
้ ปัจจัยอะไรบ้ างทีเ่ กี่ยวข้ อง เพื่อให้ ง่ายต่อการติดตามและคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาทองคําแท่ง
ในทางวิชาการนัน้ มีงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้ องกับการศึกษาตัวแปรทีม่ ีผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคํา ได้ แก่ 1) การ
ใช้ ซพั พอร์ ตเวกเตอร์ แมชชีนในการทํานายการขึ ้นลงของราคาทองคํา (เพชรฤดี องค์ศรีตระกูล 2546)โดยนําปั จจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
ได้ แก่ ดัชนีราคาหุ้น ดัชนีอตั ราแลกเปลี่ยน ดัชนีการทําเหมืองแร่ ดัชนีราคานํา้ มัน และดัชนีราคาผู้บริโภค มาคาดคะเนราคา
ทองคํา ผลการทดลองแสดงให้ เห็นว่าการใช้ ซพั พอร์ ตรี เกรสชัน่ ให้ ประสิทธิภาพในการพยากรณ์ราคาทองคําดีที่สดุ 2) การศึกษา
ถึงการเคลือ่ นไหวของราคาทองคํา (Donald W. Doyle, Jr. และ David Beahm 2008) พบว่า การขึ ้นลงของราคาทองคําขึ ้นอยู่
กับขึ ้นอยูก่ บั 5 ปั จจัย ได้ แก่ อุปสงค์และอุปทานของทองคํา (Supply and Demand) ค่าเงินดอลล่าร์ (The Dollar) ความสัมพันธ์
ราคานํ ้ามันกับทองคํา (Oil/Gold Relationship) ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ (Economic Uncertainty) และ การลงทุนของนัก
ลงทุนสถาบัน (Institutional Buying) 3) การวิเคราะห์ปัจจัยที่มผี ลกระทบต่อราคาทองคําในประเทศไทย (จิตประพันธ์ ยืนสง่า
มัน่ คง 2549) พบว่า ปั จจัยทีม่ ีผลกระทบต่อราคาทองคําในประเทศไทย คือ ราคาทองคําในตลาดโลก ดัชนีราคาผู้บริโภค อัตรา
แลกเปลี่ยนของประเทศไทยต่อดอลลาร์ สหรัฐ
และเหตุการณ์ก่อวินาศกรรมในประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 11 กันยายน
พ.ศ.2544 หลังจากนันแล้
้ วงานวิจยั ต่อๆมา ได้ แก่ งานวิจยั ของสิทธิพฒ
ั น์ พิพธิ กุล (2550) และศูนย์วจิ ยั ธนาคารกสิกรไทย
(2551) ต่างให้ ความสําคัญกับตัวแปรทางด้ านอุปสงค์ในประเทศ ราคาทองคําในตลาดโลก และอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อ
ดอลลาร์ สหรัฐ อย่างไรก็ดี ในปี พ.ศ.2551 ได้ เกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจการเงินที่คอ่ นข้ างรุ นแรงในสหรัฐอเมริกาและส่งผลกระทบ
ไปทัว่ โลก นอกจากนี ้ยังมีปัญหาทางด้ านการเมืองภายในประเทศของไทย รวมทั ้งตัวแปรทางเศรษฐกิจ การเงินทีส่ ําคัญทังของไทย
้
และต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก จากเหตุผลดังกล่าว ทําให้ ผ้ วู จิ ยั มีความสนใจในการที่จะศึกษาเกี่ยวกับ ปั จจัยที่มี
ผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคําแท่งในประเทศไทยให้ มคี วามเป็ นปั จจุบนั มากขึ ้น
เพื่อที่จะสามารถคาดการณ์
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ทิศทางของราคาทองคําได้ อย่างใกล้ เคียงความเป็ นจริง รวมทังสามารถนํ
้
าเอาผลทีไ่ ด้ จากการศึกษาในครัง้ นี ้ไปประกอบร่ วมกับ
การวิเคราะห์ด้วยวิธีการอื่นๆ เพื่อนําไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผู้ที่เกี่ยวข้ อง
การวิจยั ในครัง้ นี ้ มีวตั ถุประสงค์ เพือ่ ศึกษาถึง ปั จจัยที่มผี ลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคําแท่งใน
ประเทศไทย และเพื่อสร้ างแบบจําลองอย่างง่ายในการพยากรณ์แนวโน้ มราคาทองคําแท่งในประเทศไทยในระยะสัน้
กรอบแนวคิดในการวิจยั
จากการทบทวนทฤษฎี วรรณกรรมและผลงานการวิจยั ที่เกี่ยวข้ องอันได้ แก่ ความรู้ทวั่ ไปเกี่ยวกับทองคํา ทฤษฎี
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ แนวคิดการคาดคะเนอัตราแลกเปลี่ยนโดยอาศัย Sentimental Analysis (ซึง่ ผู้วิจยั ใช้
อธิบายเรื่อง ‚การคาดคะเนตามความรู้สกึ นึกคิดของตลาดการเงินและนักลงทุนโดยทัว่ ไป‛) ทฤษฎีผลตอบแทนจากการลงทุน
ในตลาดทุนและความเสี่ยงจากการลงทุน ทฤษฎีการเลือกถือสินทรัพย์และอุปสงค์ในสินทรัพย์ แนวคิดการวิเคราะห์หลักทรัพย์
ด้ วยปั จจัยพื ้นฐานทางเศรษฐกิจและการวิเคราะห์ทางเทคนิค แนวคิดและวิธีการสร้ างดัชนีความเชื่อมัน่ ของผู้บริโภค และ
งานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้ อง หลังจากนันจึ
้ งทําการเก็บรวบรวมข้ อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเบื ้องต้ น สามารถสังเคราะห์และสรุปได้ เป็ น
ความสัมพันธ์ดงั แผนภาพกรอบแนวคิดในการวิจยั (Conceptual framework)
ราคาทองคาในตลาดโลก
อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทต่อดอลลาร์ สหรัฐฯ
การเคลื่อนไหวของราคาทองคาแท่ง
ในประเทศไทย

ดัชนีราคาผูบ้ ริ โภค
ดัชนีความเชื่อมัน่ ผูบ้ ริ โภค
ดัชนีราคาหลักทรัพย์ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
แนวโน้มราคาทองคาแท่งในอดีต

วิธีการศึกษา
การวิจยั เรื่อง ปั จจัยที่มผี ลกระทบต่อการเคลือ่ นไหวของราคาทองคําแท่งในประเทศไทย เป็ นการศึกษาวิจยั ในเชิง
ปริมาณ โดยมีขั ้นตอนดังนี ้
1. ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง ทีน่ ํามาใช้ ในการศึกษาเป็ นประเภททุติยภูมิ โดยใช้ ข้อมูลรายเดือน ระหว่างเดือน
มกราคม พ.ศ. 2547 ถึงเดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2552 รวมระยะเวลา 66 เดือน
ตัวแปรที่ใช้ ในการศึกษา ประกอบด้ วย
1.1 ตัวแปรอิสระ ได้ แก่ ราคาทองคําในตลาดโลก เก็บจาก World Gold Council อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงิน
บาทต่อดอลล่าร์ สหรัฐฯ เก็บจากธนาคารแห่งประเทศไทย ดัชนีราคาผู้บริ โภคของประเทศไทย เก็บจาก
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สํานักดัชนีเศรษฐกิจการค้ ากระทรวงพาณิชย์ ดัชนีความเชื่อมัน่ ผู้บริโภคของประเทศไทย เก็บจากศูนย์
พยากรณ์เศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย แนวโน้ มราคาทองคําแท่งในอดีต และดัชนีราคา
หลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เก็บจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
1.2 ตัวแปรตาม ได้ แก่ ราคาทองคําแท่งภายในประเทศ เก็บจากสมาคมค้ าทองคําแห่งประเทศไทย
2. โปรแกรมทีใ่ ช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ โปรแกรมสําเร็จรูป Eviews
3. การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ วิธีศกึ ษาการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) เพือ่ หา
ความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆทีค่ าดว่าจะมีผลกระทบต่อการเคลือ่ นไหวของราคาทองคําแท่งในประเทศไทย
การวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้ สถิติวเิ คราะห์
เพื่อศึกษาหาความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆทีม่ ีผลกระทบต่อการ
เคลื่อนไหวของราคาทองคําแท่งในประเทศไทย ซึง่ จะพิจารณาถึงค่า R2, R2adjust, ค่า t-test, ค่า Prob (ค่า P-Value ของ Fstatistic) และ ค่า Durbin-Watson

ผลการศึกษา
แบบจําลองแสดงความสัมพันธ์ของปั จจัยต่างๆทีม่ ผี ลกระทบต่อการเคลือ่ นไหวของราคาทองคํา แท่งในประเทศไทย
เป็ นดังนี ้
PG = - 8283.647 + 15.410PW+ 234.138Ex - 5.841CPI - 24.848CCI + 0.286SET + 0.047Trend
(-4.558) (27.477) (6.684)
(-0.243)
(-2.287)
(0.611)
(1.280)
กําหนดให้
PG คือ ระดับราคาทองคําแท่งในประเทศไทย หน่วยเป็ น บาทต่อ นํ ้าหนักทองคํา 1 บาท
PW คือ ระดับราคาทองคําในตลาดโลก หน่วยเป็ น ดอลล่าร์ ต่อออนซ์
EX คือ อัตราแลกเปลี่ยน หน่วยเป็ น บาทต่อดอลล่าร์ สหรัฐฯ
CPI คือ ดัชนีราคาผู้บริ โภค
CCI คือ ดัชนีความเชื่อมัน่ ของผู้บริ โภค
SET คือ ดัชนีราคาหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index)
Trend คือ แนวโน้ มราคาทองคําแท่งในอดีต
จากผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติของค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระแต่ละตัว โดยกําหนดปั จจัยอื่น ๆ คงที่
จากค่า t (T-statistic) และจากการพิจารณาค่า Prob ผลปรากฏว่าตัวแปรอิสระดัชนีราคาผู้บริโภค ดัชนีราคาหลักทรัพย์ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และแนวโน้ มราคาทองคําแท่งในอดีตไม่มีนยั สําคัญทางสถิตจิ ึงไม่สามารถยอมรับได้ ในทาง
สถิติ ดังนั ้นจึงต้ องมีการตัดตัวแปรอิสระที่มปี ั ญหาออก แล้ วทําการประมาณค่าใหม่เพื่อให้ ได้ สมการที่ เหมาะสมทีส่ ดุ
ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุที่เหมาะสมหลังจากทําการปรับปรุ ง
PG = - 6721.273 + 15.373PW + 211.8750Ex -23.480CCI
(-4.835) (29.106)
(6.753)
(-2.217)
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ค่า R2 , R2 adjust , F-statistic และค่า Durbin-Watson (D.W.) มีดงั นี ้
R2
=
0.997
2
R adjust
=
0.997
Prob (F-statistic)
=
0.000 (ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95%)
D.W.
=
2.19
*ตัวเลขในวงเล็บเป็ นค่าสถิติ T-test
เมื่อทดสอบความเป็ นอิสระกันของค่าความคลาดเคลือ่ นโดยใช้ คา่ สถิติ D.W. พบว่า ค่าสถิติ D.W. มีค่าเท่ากับ
0.57 แสดงว่าค่าความคลาดเคลื่อนไม่เป็ นอิสระกัน จึงทําการแก้ ปัญหา Autocorrelation โดยวิธีการ First Order
Autoregressive ซึง่ ได้ ค่า D.W. ที่ดขี ึ ้นเป็ น 2.19 แสดงว่าค่าความคลาดเคลื่อนเป็ นอิสระต่อกัน ในทางสถิติถือว่าการแก้ ปัญหา
ดังกล่าวได้ สิ ้นสุดลงแล้ ว

สรุ ป อภิปรายผลการศึกษา และข้ อเสนอแนะ
ผลจากการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุ พบว่า ปั จจัยทีม่ ีผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคําแท่งใน
ประเทศไทย ได้ แก่ ราคาทองคําในตลาดโลก (Pw) อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทต่อดอลล่าร์ สหรัฐฯ (EX) และดัชนีความเชื่อมัน่
ของผู้บริโภค (CCI) โดยราคาทองคําในตลาดโลก (Pw) และอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทต่อดอลล่าร์ สหรัฐฯ (EX) มีความสัมพันธ์
กับการเคลือ่ นไหวของราคาทองคําแท่งในประเทศไทยในทิศทางเดียวกัน ส่วนดัชนีความเชื่อมัน่ ของผู้บริ โภค (CCI) มี
ความสัมพันธ์กบั การเคลื่อนไหวของราคาทองคําแท่งในประเทศไทยในทิศทางตรงกันข้ าม ซึง่ จากการทดสอบพบว่าทั ้ง 3 ตัวแปร
อิสระ เป็ นตัวแปรทีม่ ีระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95
ผลจากการวิจยั ข้ างต้ นสอดคล้ องกับงานวิจยั ในอดีตเป็ นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะงานวิจยั ของจิตประพันธ์ ( 2549)
และสิทธิพฒ
ั น์ (2550) ที่พบว่า การเคลื่อนไหวของราคาทองคําแท่งในประเทศไทย ถูกกําหนดจากตัวแปรทางด้ านราคาทองคํา
ในตลาดโลก อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทต่อดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา แต่สําหรับการคาดคะเนราคาทองคําเพือ่ การลงทุนผู้วจิ ยั
พบว่า ตัวแปรทีม่ บี ทบาทสําคัญ ได้ แก่ ดัชนีความเชื่อมัน่ ของผู้บริโภค ซึง่ สะท้ อนภาพการคาดคะเนของของตลาดการเงินจาก
การวิเคราะห์ทางเทคนิค ทีม่ ีแนวคิดพื ้นฐานว่าราคาตลาดของหลักทรัพย์สะท้ อนมูลค่าของหลักทรัพย์นั ้นๆ
ยิง่ ไปกว่านัน้ จากกรอบแนวคิดการวิจยั ที่สร้ างขึ ้นจากการทบทวนแนวคิดและทฤษฎีทเี่ กี่ ยวข้ อง และได้ นําเสนอใน
ตอนต้ นนั ้น หากพิจารณาเป็ นรายตัวแปรจะพบว่า หลายตัวแปรมีความสัมพันธ์กนั และอยูใ่ นฐานะเดียวกันสําหรับการอธิบาย
แนวโน้ มของราคาทองคําแท่งในระยะสั ้น เช่น ดัชนีราคาผู้บริโภค ดัชนีราคาหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และดัชนีความเชื่อมัน่ ของผู้บริโภค ทังสามตั
้
วล้ วนเป็ นตัวแปรด้ านอุปสงค์ และในทางธุรกิจแล้ วต่างมีความสัมพันธ์ตอ่ กันใน
ระดับหนึง่ ผู้วจิ ยั จึงได้ ทดสอบตัวแปรทุกตัวและพบว่าดัชนีความเชื่อมัน่ ของผู้บริโภคเป็ นตัวแปรทีม่ ีอิทธิพลต่อตัวแปรตามมาก
ที่สดุ ทั ้งนี ้ก็เพราะการคํานวณตัวแปรนี ้มีองค์ประกอบและให้ นํ ้าหนักกับตัวแปรอื่นที่เกี่ยวข้ อง
ตลอดจนคํานึงถึงปั จจัย
ภายนอกที่ควบคุมไม่ได้
และส่งผลกระทบต่อตลาดหลักทรัพย์และหลักทรัพย์คือราคาทองคําแท่งของไทยด้ วย
นอกจากนี ้แล้ ว ผลของการเก็งกําไรทองคําในฐานะหลักทรัพย์อย่างรุนแรงในปั จจุบนั ส่งผลให้ ผลการทดสอบตัว
แปรแนวโน้ มราคาทองคําแท่งในอดีตไม่มีความสัมพันธ์กบั ราคาปั จจุบนั ของทองคําแท่ง รวมทังการวิ
้
จยั ครัง้ นี ้เน้ นการวิเคราะห์
ทางเทคนิค คือผลกระทบจากปั จจัยต่างๆ ทีม่ ีต่อการเคลื่อนไหวของตัวแปรตามทีศ่ กึ ษา มิได้ เป็ นการพิจารณาร่วมระหว่าง การ
วิเคราะห์ปัจจัยพื ้นฐานหรื อมูลค่าที่ควรจะเป็ นของหลักทรัพย์ การวิเคราะห์ทางเทคนิคหรื อทิศทางการเคลื่อนไหวของหลักทรัพย์
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และการวิเคราะห์โดยใช้ Sentimental analysis หรือความรู้สึกของตลาด(นักลงทุน)ต่อการเปลี่ยนแปลงของหลักทรัพย์ ในการ
พยากรณ์เพื่อคํานวณค่าของราคาทองคําแท่งในอนาคต
แบบจําลองที่ได้ จึงเป็ นแบบจําลองอย่างง่าย มีประโยชน์ในทางปฏิบตั ิ แต่มีข้อจํากัดบางประการในทางวิชาการ
เนื่องจากผลของแบบจําลองทีไ่ ด้ สามารถใช้ ในการพยากรณ์แนวโน้ มของราคาทองคําแท่งในระยะสั ้นได้
แต่ไม่สามารถทีจ่ ะ
นําไปใช้ ในการพยากรณ์ราคาทองคําแท่งเพื่อให้ ทราบค่าได้ อย่างสมบูรณ์โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในระยะยาว
อนึ่ง จากผลการวิจยั ยังพบว่า การจะวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคาทองคําแท่งในประเทศไทยดังกล่าวได้ อย่าง
มีประสิทธิผลโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในระยะยาว อาจจะต้ องมีปัจจัยนอกเหนือจากที่นําเข้ ามาพิจารณาเพิม่ เติม เช่น แนวโน้ มอัตรา
ดอกเบี ้ยระยะยาว ปริมาณทองคําในตลาดโลก การเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างทางเศรษฐกิจ (Economic Structural Change) ของ
ประเทศไทย เป็ นต้ น รวมทั ้งอาจมีการทดลองใช้ แบบจําลองอื่น ๆ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของตัวแปรทีศ่ กึ ษา และความ
เป็ นไปได้ ในการนํามาใช้ ประโยชน์
สําหรับข้ อเสนอแนะในการศึกษาครัง้ นี ้แยกเป็ น
1. ข้ อเสนอแนะทางวิชาการ
ตัวแปรที่นํามาใช้ ศกึ ษาในครัง้ นี ้เป็ นตัวแปรเชิงปริมาณที่มีระดับการวัดเป็ น Interval หรือ Ratio Scale ผู้ที่
สนใจทีจ่ ะศึกษาในครัง้ ต่อไปอาจจะนําตัวแปรเชิงปริมาณทีม่ ีระดับการวัดเป็ น Nominal หรือ Ordinal Scale
เข้ ามาทําการศึกษาเพิม่ เติม เพื่อให้ ได้ แบบจําลองในการพยากรณ์แนวโน้ มราคาทองคําแท่งที่มีประสิทธิภาพ
และครอบคลุมทุกปั จจัยมากขึ ้น อีกทั ้งการศึกษาในครัง้ นี ้เป็ นการศึกษาในภาพรวม แบบจําลองทีไ่ ด้ จากการ
วิจยั ในครัง้ นี ้เป็ นแบบจําลองระยะสั ้น ดังนันในการศึ
้
กษาในครัง้ ต่อไป ผู้ที่สนใจอาจจะนําไปพัฒนาเป็ น
แบบจําลองระยะยาว และแบบจําลองการพยากรณ์ราคาทองคําที่เหมาะสม
2. ข้ อเสนอแนะทางปฏิบตั ิ
ควรนําผลการศึกษาทีไ่ ด้ จากการวิจยั ไปใช้ ประโยชน์ ในการคาดคะเนการเปลี่ยนแปลงของราคาทองคําแท่ง
หรือนําไปใช้ ประโยชน์ในด้ านธุรกรรมการค้ าและในการวางแผนการลงทุนในทองคําแท่งต่อไป ดังนี ้
2.1. ราคาทองคําในตลาดโลก (Pw) เป็ นปั จจัยที่มีผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคําแท่งใน
ประเทศไทย เนื่องจากเป็ นต้ นทุนด้ านวัตถุดบิ ของการผลิตทองคําในประเทศ ดังนั ้น ผู้ที่มีความสนใจ
ที่จะลงทุนในทองคําแท่ง จึงควรติดตามการเคลื่อนไหวของราคาทองคําในตลาดโลก เพือ่ ทีจ่ ะได้
ทราบถึงสถานการณ์และสามารถตัดสินใจพิจารณาว่าช่วงเวลาใดควรจะทําการซื ้อขายทองคํา
เพือ่ ให้ ได้ รบั ผลตอบแทนที่ค้ มุ ค่าทีส่ ดุ
2.2. อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทต่อดอลลาร์ สหรัฐฯ (EX) เป็ นปั จจัยที่มีผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของ
ราคาทองคําแท่งในประเทศไทย เนื่องจากทองคําเป็ นสินค้ าทีต่ ้ องนําเข้ าจากต่างประเทศ จึงต้ องมี
อัตราแลกเปลี่ยนเข้ ามาเกี่ยวข้ องด้ วย ดังนั ้นการติดตามการเคลือ่ นไหวขึ ้นลงของค่าเงินก็มีส่วนช่วย
ในการลดความเสี่ยงจากต้ นทุนทองคําทีอ่ าจเพิ่มสูงขึ ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนได้

โดยในส่วนของผู้

ลงทุนเพื่อเก็งกําไรทองคํา เมื่อเห็นว่า อัตราแลกเปลี่ยนมีแนวโน้ มที่จะสูงขึ ้นหรือแข็งค่าขึ ้น ทําให้ ต้อง
ใช้ เงินบาทในปริ มาณทีม่ ากขึ ้นในการนําเข้ าทองคําจากต่างประเทศ เป็ นการส่งสัญญาณให้ ทราบว่า
ราคาทองคําแท่งมีแนวโน้ มที่จะสูงขึ ้น ก็อาจจะทําการซื ้อทองคําแท่งไว้ ก่อนเพื่อเก็งกําไรต่อไป
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2.3 ดัชนีความเชื่อมัน่ ของผู้บริ โภค (CCI) เป็ นปั จจัยที่มผี ลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคํา
แท่งในประเทศไทย กล่าวคือ ในสภาวะทีส่ ถานการณ์ต่างๆ ทังทางด้
้
านเศรษฐกิจ และการเมือง
ภายในประเทศที่ไม่แน่นอนในปั จจุบนั
เป็ นปั จจัยดึงดูดให้ ผ้ ลู งทุนต้ องหันมาให้ ความสนใจและให้
ความสําคัญมากขึ ้น เพือ่ ใช้ เป็ นข้ อมูลในการพิจารณาประกอบการตัดสินใจลงทุนในทองคําแท่ง โดย
หากมีการคาดการณ์วา่ ดัชนีความเชื่อมัน่ ของผู้บริโภคมีแนวโน้ มจะลดลง ก็จะเป็ นตัวชักจูงความ
สนใจของผู้ทตี่ ้ องการลงทุนในทองคําแท่ง
ให้ หนั มาลงทุนซื ้อมากขึ ้นเพื่อหวังเก็งกําไรจากราคา
ทองคําทีน่ ่าจะขยับตัวสูงขึ ้นในระยะยาว
ในขณะที่ผ้ คู ้ าทองอาจจะทําการเตรียมแผนการรองรับ
ความต้ องการทองคําแท่งทีอ่ าจจะมีเพิม่ มากขึ ้นของผู้ทตี่ ้ องการซื ้อทองคํา เพื่อวางแผนและเตรียม
สินค้ าให้ ทนั กับความต้ องการ
คาขอบคุณ
การวิจยั ครัง้ นี ้สําเร็จลุลว่ งไปได้ ด้วยดี ผู้วิจยั ขอขอบพระคุณหน่วยงานราชการและภาคธุร กิจเอกชนต่างๆที่ได้ ให้
ความอนุเคราะห์ข้อมูล รวมทั ้งคําแนะนําสําหรับการศึกษาในเรื่องนี ้ และทีส่ ําคัญคือ คุณปิ่ นอนงค์ วัยเจริญ และคุณพัชรี ทอง
เสริม บัณฑิตสาขาวิชาการจัดการธุรกิจทัว่ ไป รุ่นที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึง่ เป็ นผู้ช่วยวิจยั ในการศึกษา
ครัง้ นี ้ นอกจากนี ้แล้ วผู้วจิ ยั ยังได้ รับคําแนะนํา และความช่วยเหลือในการตรวจสอบแก้ ไขข้ อบกพร่องของงานวิจยั รวมทังให้
้
กําลังใจในการทํางานจากสมาชิกทุกคนในครอบครัว เพือ่ นร่ วมงาน และน้ องๆในคณะวิทยาการจัดการ ตลอดจนได้ รบั ความ
กรุ ณาจากท่านคณบดีคณะวิทยาการจัดการในความอนุเคราะห์ทกุ ๆด้ าน จนทําให้ งานวิจยั ในครัง้ นี ้สําเร็จลุล่วงได้ อย่างสมบูรณ์
ตามวัตถุประสงค์
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ความสัมพันธ์ ระหว่ างราคานา้ มันกับราคาหุ้นกลุ่มพลังงานในตลาดหลักทรั พย์
แห่ งประเทศไทยระหว่ างปี ค.ศ. 2004-2008
Relationship Between Oil Price and Price of Stocks in Energy Sector of the Stock Exchange of Thailand During
2004-2008
บุญสวาท พฤกษิกานนท์* , ชัยวุฒิ ตั ้งสมชัย* และสิริรฐั สุกนั ธา***
บทคัดย่ อ
การศึกษาครัง้ นี ้เป็ นการศึกษาเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างราคานํา้ มันกับราคาหุ้นกลุ่มพลังงานในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย โดยข้ อมูลทีใ่ ช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้เป็ นข้ อมูลทุติยภูมิรายเดือนระยะเวลา 60 เดือนตั ้งแต่มกราคม พ.ศ. 2547
ถึงธันวาคม พ.ศ.2551 จากศูนย์การเงินและการลงทุน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยทําการวิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้ เทคนิควิธีโคอินทิเกรชัน (Cointegration) และแบบจําลองเออเรอร์ คอร์ เรคชัน (Error Correction Mechanism) ตามแนวทาง
ของ Engle-Granger
ผลการศึกษาพบว่า ราคาหลักทรัพย์ที่ความสัมพันธ์ ในทิศทางเดียวกับราคานํ ้ามันและมีนยั สําคัญทางสถิติคือ ราคา
หลักทรัพย์ PTT, ราคาหลักทรัพย์ BANPU, ราคาหลักทรัพย์ RATCH, ราคาหลักทรัพย์ EGCOMP, ราคาหลักทรัพย์ LANNA,
ราคาหลักทรัพย์ SCG, ราคาหลักทรัพย์ TTC และ ราคาหลักทรัพย์ MDX และจากการพิจารณาการปรับตัวระยะยาว พบว่า
หลักทรัพย์ทมี่ ีการปรับตัวเข้ าสู่ดลุ ยภาพในระยะยาวเร็วทีส่ ดุ คือ ราคาหลักทรัพย์ SCG รองลงมาคือ ราคาหลักทรัพย์ RATCH
Abstract
This study is to analyze the relationship between oil price and price of stocks in energy sector of the
Stock Exchange of Thailand during 2004-2008 by employing sixty related monthly data, from January 2004 to
December 2008, retrieved from Finance and Investment Center, Faculty of Business Administration, Chiang Mai
University. The study applies Co-integration and Error Correction Models by Engle and Granger.
The results reveal the statistically significant evidences of positive relationships between oil price and
stock prices of PTT, BANPU, RATCH, EGCOMP, LANNA, SCG, TTC, and MDX. In addition, stock prices of SCG
and RATCH exhibit the most and the second most rapid adjustment towards the long-run equilibrium, respectively.
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บทนา
ในการพัฒนาประเทศของประเทศต่างๆ จําเป็ นต้ องใช้ เงินทุนจํานวนมาก ประเทศไทยซึง่ เป็ นประเทศกําลังพัฒนาก็
เช่นเดียวกัน จําเป็ นต้ องใช้ เงินทุนจํานวนมหาศาลในการพัฒนาประเทศ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนับเป็ นแหล่งระดม
เงินทุนแห่งหนึ่งที่มีบทบาทสําคัญในการระดมเงินทุนของประเทศ ในส่วนของการลงทุนของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ซึง่ มีบทบาทสําคัญในการเสริ มสร้ างสภาพคล่องให้ กบั ตลาดแรกและตลาดรองในการระดมทุน โดยหวังที่จะได้ รับ
ผลตอบแทน นักลงทุนจําเป็ นต้ องอาศัยข้ อมูลเพื่อใช้ ประกอบการตัดสินใจในการลงทุน เนื่องจากตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วอันเป็ นผลมาจากปั จจัยต่างๆ ดังทีจ่ ะได้ กล่าวต่อไป
นักลงทุนจะใช้ ดชั นีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้ นโดยทัว่ ไป
ถ้ าดัช นี ร าคาหุ้น ตลาดหลักทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยมี ค่า สูง ขึน้ แสดงว่า ราคาหุ้น ส่ วนใหญ่ ใ นตลาดหลักทรั พย์ สูง ขึน้ เมื่ อ
เปรียบเทียบกับราคาหุ้นส่วนใหญ่ในวันฐานและวันทีผ่ ่านมา ในทางตรงข้ าม ถ้ าดัชนีราคาหุ้นโน้ มไปในทิศทางที่ลดลง แสดงให้
เห็นถึงภาวะตลาดหุ้นกําลังซบเซา ผู้ลงทุนสามารถใช้ ประกอบการตัดสินใจลงทุนได้ การติดตามดัชนีราคาหุ้นจะช่วยให้ ผ้ ูลงทุน
สามารถเห็นแนวโน้ มของราคาหุ้นโดยทัว่ ไปได้ ว่าราคาหุ้นส่วนใหญ่ มีแนวโน้ มขึน้ หรื อลงหรื อทรงตัว และยังนําไปใช้ ในการ
คาดการณ์ต่างๆ เกี่ยวกับแนวโน้ มของตลาดในอนาคตได้ อีกด้ วย นอกจากนี ้ ดัชนีราคาหุ้นสามารถเป็ นตัวชี ้นําทางเศรษฐกิจที่
นักวิเคราะห์สามารถนําไปประกอบการพิจารณาคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจของประเทศได้ อีกด้ วย
สําหรับกลุ่มอุตสาหกรรมด้ านพลังงาน พลังงานนับเป็ นสิ่งที่มีความสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจและการดําเนินชีวิตของ
ประชาชนทัว่ โลก เป็ นปั จจัยที่ทําให้ โลกมีการพัฒนาขับเคลื่อนไปข้ างหน้ าได้ พลังงานเป็ นสินค้ าที่มีความเป็ นสากล มีการซื ้อ
ขายกันทัว่ โลก ซึง่ ตัวอย่างที่เห็นได้ ชดั ก็คอื นํ ้ามันปิ โตรเลียมและพลังงานประเภทอื่น เช่น ถ่านหิน ก๊ าซธรรมชาติและไฟฟ้า ก็ได้
มีการขยายเครื อข่ายการขนส่ง ท่อ และสายส่งระหว่างประเทศมากขึ ้น เช่น ในทวีปเอเชีย ทวีปยุโรปและทวีปอเมริ กา ฯลฯ ทําให้
การลงทุนและการค้ าพลังงาน มีความสําคัญในระดับประเทศและมีการขยายตัวมากขึ ้นเรื่ อยๆ ต่อทังเศรษฐกิ
้
จ สังคม และ
การเมือง อย่างไรก็ตามการจัดหาพลังงานให้ ได้ พ ลังงานมาและการนําพลังงานไปใช้ ล้ วนแต่ต้องอาศัยการลงทุนปริ มาณ
มหาศาล ดังเช่น ทบวงพลังงานโลกหรือ IEA (International Energy Agency) ได้ ประมาณการไว้ ว่าในช่วงปี ค.ศ. 2000-2030
โลกต้ องลงทุนในกิจการพลังงานถึง 16 ล้ านล้ านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา เนื่องจากการลงทุนเป็ นสิ่งที่สําคัญที่สุด จะเห็นได้ ว่า
รัฐบาลได้ พยายามผลักดันให้ กิจการแปรรู ปรัฐวิสาหกิจด้ านไฟฟ้า หรื อการให้ ผลประโยชน์ทางภาษีกับภาคเอกชนก็เพื่อส่งเสริ ม
ให้ มีการลงทุน ในช่วงปี ค.ศ. 2004 ที่ผ่านมาได้ มีห้ นุ ในกลุ่มพลังงานเข้ ามาระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ แก่
บริษัทไทยออยล์ (มหาชน) จํากัด และระยองเพียวริ ฟายเออร์ (มหาชน) จํากัด และในปี ค.ศ. 2005 ทางรัฐบาลมีนโยบายที่จะ
แปรรูปการไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึง่ เป็ นรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ให้ เข้ าตลาดหลักทรัพย์ เพื่อระดมทุนสําหรับการขยาย
กิจการในอนาคต จากการขยายตัวอย่างรวดเร็ วของอุตสาหกรรมด้ านพลังงาน เป็ นสิ่งดึงดูดความสนใจของนั กลงทุนที่ต้องการ
ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูง สามารถสร้ างผลตอบแทนทั ้งในรูปเงินปั นผลหรือผลกําไรจากการซื ้อขายหลักทรัพย์ ซึ่ง
นักลงทุนควรศึกษาข้ อมูลพื ้นฐานของการดําเนินงานที่ผ่านมารวมทั ้งวิเคราะห์แนวนโยบายในอนาคตของธุรกิจ ตลอดจนหา
เครื่ องมือในการวัดผลการดําเนินงานใหม่ๆ ของธุรกิจมาประกอบการตัดสินใจ เพื่อให้ ได้ รับผลตอบแทนที่ต้องการ และลดความ
เสี่ยงจากการลงทุนได้
การขึ ้นหรือลงของปริมาณและราคาในการซื ้อขายในแต่ละวันของหลักทรัพย์ เนื่องมาจากหลายสาเหตุ ปั จจัยต่างๆ
ในทางเศรษฐกิจที่ส่งผลให้ ระบบเศรษฐกิจของประเทศเปลี่ยนแปลง ย่อมส่งผลให้ ภาวะตลาดหลักทรัพย์มีการเปลี่ยนแปลง ผู้
ลงทุนโดยทัว่ ไปนอกจากจะต้ องทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของภาวะตลาดหลักทรัพย์ในขณะใดขณะหนึ่ง ว่ามีการเปลี่ยนแปลง
เป็ นอย่างไรและเปลีย่ นแปลงไปในทิศทางใดแล้ ว ยังต้ องการทราบว่าภาวะเหล่านีเ้ กิดจากปั จจัยใดบ้ าง ยกตัว อย่างเช่น ราคา
นํ ้ามัน อัตราดอกเบี ้ย อัตราแลกเปลีย่ น เป็ นต้ น
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ด้ วยความสําคัญดังกล่าวมาข้ างต้ น คณะผู้วิจยั จึงมีความสนใจทีจ่ ะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างราคานํา้ มันกับราคา
หุ้นกลุ่มพลังงานในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระหว่างปี ค.ศ. 2004-2008 ซึ่งเป็ นช่วงเวลาที่ร ะดับ ราคานํา้ มันมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมาก การศึกษาวิจยั ครัง้ นีส้ ามารถช่วยให้ นกั ลงทุนใช้ เป็ นข้ อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุนในตลาด
หลักทรั พย์ แห่ง ประเทศไทยและช่ วยในการประเมิ นถึ งผลกระทบด้ านต่างๆที่เกี่ ยวข้ องกับ ราคาหุ้นกลุ่มพลังงานในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่ อาจส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม
กรอบแนวคิดที่ใช้ ในการศึกษา
1. ทฤษฎีท่ เี กี่ยวข้ อง
1.1) ทฤษฎี Cointegration
เนื่องจากการศึกษาในครัง้ นี ้ ข้ อมูลทางเศรษฐกิจที่นํามาใช้ เป็ นข้ อมูลอนุกรมเวลา(Time Series Data) ซึง่ หาก
นํามาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของข้ อมูลโดยตรง โดยที่ไม่มีการตรวจสอบก่อน มักเกิดปั ญหา ความไม่นิ่งของข้ อมูล (Non –
Stationary) กล่าวคือ ค่าเฉลีย่ และค่าความแปรปรวน จะมีค่าไม่คงที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ทําให้ ความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรของสมการมีความสัมพันธ์ไม่แท้ จริง โดยสังเกตได้ จากค่าสถิติบางอย่า งอาทิ ค่า t-statistic จะไม่เป็ นการแจกแจงที่เป็ น
มาตรฐาน และค่า R2 ที่สงู ในขณะที่ค่า Durbin-Watson(DW) statistic อยู่ในระดับตํ่าแสดงให้ เห็นถึงค่าความคลาดเคลื่อนมี
ปั ญหา Autocorrelation ในระดับสูง จึงเป็ นการยากทีจ่ ะยอมรับได้ ในทางเศรษฐศาสตร์
วิธีการที่จะจัด การกับ ข้ อมูลที่มีลักษณะเป็ น Non-Stationary มีอ ยู่หลายวิธี แต่วิธีที่ได้ รับความแพร่ หลาย คือ วิธี
Cointegration และ Error Correction Mechanism เนื่องจากเป็ นเครื่องมือในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว
(Cointegrating Relationship) และลักษณะการปรับตัวในระยะสั ้น โดยการศึกษา Cointegration และ Error Correction
Mechanism วิธีดงั กล่าวมีขั ้นตอนดังต่อไปนี ้
1) ทําการทดสอบความเป็ น Stationary ของตัวแปรที่นํามาใช้ ในการศึกษาด้ วย Unit Root Test โดยวิธี DickeyFuller test (DF) หรือ Augmented Dickey-Fuller test (ADF)
2) นําตัวแปรทีท่ ําการทดสอบ Unit Root แล้ ว มาหาดุลยภาพในระยะยาว โดยวิธีการของ Engle-Granger
3) เมื่อพบว่าแบบจําลองมีความสัมพันธ์ระยะยาวแล้ ว จึงทําการคํานวณหาลักษณะการปรับตัวในระยะสั ้นด้ วยวิธีการ
Error Correction Mechanism (ECM)
จากขั ้นตอนดังกล่าวข้ างต้ น ต่อไปจะนําเสนอแนวคิดในกระบวนการศึกษา Cointegration และ Error Correction
Mechanism ที่ใช้ ในการศึกษา
(1) การทดสอบ Unit Root โดยวิธี Dickey-Fuller test (DF) หรือ Augmented Dickey-Fuller test (ADF)
การทดสอบหา Unit Root เป็ นการทดสอบตัวแปรอนุกรมเวลาที่ใช้ ในการศึกษาเพื่อทดสอบความเป็ น Stationary
[I(0) : Integrated of Order 0] หรือ Non-Stationary [I(d);d>0 : Integrated of Order d] โดยในการทดสอบ Unit Root ตาม
วิธีก ารของ Dickey and Fuller เป็ นการทดสอบที่ ทําการทดสอบตัวแปรที่ เคลื่ อ นไหวไปตามช่ว งเวลา ซึ่ง มี ลักษณะ
Autoregressive Model โดยสามารถเขียนรู ปแบบสมการได้ เป็ น 3 รูปแบบคือ
ถ้ า X t เป็ นแนวเดินเชิงสุ่ม (Random Walk)
Xt =
(1)
 X t-1 +  t
ถ้ า X t เป็ นแนวเดินเชิงสุ่มซึง่ มีความโน้ มเอียงทัว่ ไปรวมอยูด่ ้ วย (Random Walk with Drift) จะได้ แบบจําลองดังนี ้
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Xt =
(2)
 +  X t-1 +  t
ถ้ า X t เป็ นแนวเดินเชิงสุ่มซึง่ มีความโน้ มเอียงทัว่ ไปรวมอยูด่ ้ วย (Random Walk with Drift) และมีแนวโน้ มตามเวลา
เชิงเส้ น (Linear Time Trend) จะได้ แบบจําลองดังนี ้
Xt =
(3)
 +  t +  X t-1 +  t
โดยที่ X t และ X t - 1 คือตัวแปรทีใ่ ช้ ในการศึกษา ณ เวลาที่ t และ t-1
 ,  และ  คือค่าคงที่
t คือ แนวโน้ มเวลา
 t คืออนุกรมตัวแปรสุ่ม ที่มีการแจกแจงแบบปกติที่เป็ นอิสระต่อกันและเหมือนกัน (independent and
identical distribution) โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0 และค่าความแปรปรวนคงที่สามารถเขียนแทนด้ วยสัญลักษณ์
t ~



ud 0,  2



ในการทดสอบ X t มีความนิ่งของข้ อมูลที่ Integrated of Order 0 (X t~I(0)) หรือไม่ สามารถทําการทดสอบได้ โดย
การแปลงสมการที่ (1) (2) และ (3) ให้ อยู่ในรูปของ First Differencing (  X t)โดยนํา X t - 1 ลบออกทัง้ 2 ข้ างของสมการ (1),
(2) และ (3) จะได้
 Xt-1 +  t
=
(4)
Xt
 +  Xt-1 +  t
=
(5)
Xt
 +  t +  Xt-1 +  t
(6)
Xt =
โดยที่  =  -1
โดยมีสมมติฐานว่าง (Null Hypothesis) ในการทดสอบคือ  = 0 ในขณะที่สมมติฐานทางเลือก (Alternative
Hypothesis) ในการทดสอบคือ  < 0 โดยทําการเปรียบเทียบค่าสถิติ t (t-statistic) ที่คํานวณได้ กบั ค่าที่เหมาะสมที่อยู่ใน
ตาราง Dickey-Fuller (Dickey-Fuller Tables) หรือกับค่าวิกฤต MacKinnon (MacKinnon Critical Values) ในกรณีที่ยอมรับ
สมมติฐานหลักแสดงว่าตัวแปรนัน้ มีลกั ษณะเป็ น Non-Stationary ถ้ าปฏิเสธสมมติฐานหลักยอมรับสมมติฐานรองแสดงว่าตัว
แปรนั ้นมีลกั ษณะเป็ น Stationary
ในกรณีที่เกิดปั ญหา Autocorrelation เราจะใช้ วิธี Augmented Dickey-Fuller Test (ADF) Test โดยเพิ่ม lagged
p

change  X t  j  เข้ าไปในสมการทางขวามือ ของสมการ (4),(5) และ (6) ซึง่ สามารถทดสอบหาค่า Unit Root ได้ ดกี ว่า
 j 1

โดยใช้ แบบจําลองดังต่อไปนี ้
X t

=

X t

=

X t

=

โดยที่ P

 Xt-1 +



  X t - 1 +  t
i 1

 +  Xt-1 +



  X t - 1 +  t
i 1

 +  t +  Xt-1 +



  X t - 1 +  t
i 1

= จํานวนของ lag ที่ใส่เข้ าไปเพือ่ แก้ ปัญหา Autocorrelation ในตัวแปรสุ่ม

โดยจะมีการทดสอบเช่นเดียวกับวิธีการของ Dickey and Fuller เพราะค่าสถิติทดสอบมีการแจกแจงเชิงเส้ นกํากับที่
เหมือนกัน ดังนั ้นจึงสามารถใช้ คา่ วิกฤตแบบเดียวกันได้
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กรณีที่ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า Xt มียูนิทรูทนัน้ ต้ องนําค่า ΔXt มาทํา Differencing ไปเรื่อยๆ จนสามารถ
ปฏิเสธสมมติฐานที่วา่ Xt เป็ น Non – Stationary Process ได้ เพื่อทราบ Order of Integration (d) ว่าอยู่ในระดับใด [Xt ~ I(d)
; d > 0]
ภายหลังจากทราบค่า d (Order of Integration) แล้ วต้ องทําการ Differencing ตัวแปร (เท่ากับ d+1 ครัง้ ) ตาม
กระบวนการของ Box – Jenkin Method ก่อนที่จะนําตัวแปรดังกล่าวมาทําการ Regression เพื่อหลีกเลี่ยงปั ญหา Spurious
Regression ถึงแม้ วิธีนีจ้ ะได้ รับ ความนิยมใช้ กันอย่างแพร่ หลาย แต่การกระทําดังกล่าวจะทําให้ แบบจําลองที่ได้ จ ากการ
ประมาณขาดข้ อมูลในส่วนของการปรับตัวแปรต่างๆ เพื่อเข้ าสูด่ ลุ ยภาพระยะยาว (รังสรรค์ หทัยเสรี ,2538)
ต่อมาในปี 1987 Robert F. Engle และ Clive W.J Granger ได้ เสนอบทความทางวิชาการเรื่อง Cointergration
and Error Correction: Representation, Estimation and Testing ซึง่ Cointegration and Error Correction เป็ นเศรษฐมิติ
แนวใหม่ที่ใช้ กับข้ อมูลอนุกรมในการหาดุลยภาพระยะยาวจากข้ อมูล โดยไม่ผ่านการทํา Differencing เพื่อแก้ ปัญหาข้ อมูล
อนุกรมเวลาที่มีลกั ษณะเป็ น Non-Stationary
(2) การทดสอบ Cointegration
หลังจากทดสอบ Unit Root ของแต่ละตัวแปรแล้ ว ก็จะนําตัวแปรเหล่านันมาทดสอบดุ
้
ลยภาพในระยะยาวตามวิธีของ
Engle-Granger
ถ้ ามีความสัมพันธ์ระยะยาว (long run relationship) ระหว่างตัวแปรสองตัว (หรือมากกว่า) ที่มีลกั ษณะไม่นิ่ง
(nonstationary) ก็จะปรากฎส่วนเบี่ยงเบนทีอ่ อกไปจากทางเดินของความสัมพันธ์ระยะยาว (long run path) ดังกล่าวก็จะมี
ลักษณะนิ่ง (stationary) กรณีเช่นนี ้ตัวแปรที่เราพิจารณาอยู่จะถูกเรี ยกว่า cointegrated เพราะฉะนันตามคํ
้
านิยามของ Engle
and Granger เกี่ยวกับการ cointegration ของสองตัวแปรจะเป็ นดังนี ้คือ ถ้ า x t และ y t เป็ นอนุกรมเวลา x t และ y t จะถูก
เรียกว่าเป็ นอันดับของการ cointegrated of order d,b ซึง่ เขียนแทนด้ วยสัญลักษณ์ x t , y t ~ CI(d,b) ถ้ า x t และ y t เป็ น
integrated of order d ซึง่ เขียนแทนด้ วยสัญลักษณ์ I(d) และจะต้ องมีการรวมเชิงเส้ น (linear combination) ของตัวแปรทังสอง
้
นี ้ สมมติวา่ เป็ น  x t +  y t ซึง่ จะต้ องเป็ น integrated of order (d-b) โดยที่ d  b > 0 เวกเตอร์ [  ,  ] นี ้จะถูกเรียกว่า
เวกเตอร์ ที่ทําให้ เกิดการร่ วมกันไปด้ วยกัน (cointegrating vector) ยกตัวอย่างเช่น ถ้ า x t และ y t เป็ น I(1) ทั ้งคู่ และพจน์คา่
ความคาดเคลื่อน (error term)  t ของการถดถอยเชิงเส้ น (linear regression) ของตัวแปรทังสองเป็
้
นกระบวนการนิ่ง
(stationary process) I(0) , x t และ y t จะถูกเรียกว่าเป็ นอันดับของการร่วมกันไปด้ วยกัน (cointegrated of order) (1,1) หรือ
x t , y t ~ CI(1,1)
สําหรับการทดสอบการ cointegration นันให้
้ ใช้ ส่วนตกค้ างหรือส่วนที่เหลือ (residuals) จากสมการถดถอย
(regression equation) ที่เราต้ องการจะทดสอบ cointegration ได้ แก่ ê t มาทําการถดถอยดังสมการต่อไปนี ้
 ê t =
 ê t - 1 + v t
และนําค่าสถิติ t (t-statistic) ซึง่ ได้ มาจากอัตราส่วนของ ˆ /S.E. ˆ ไปเปรียบเทียบกับค่าวิกฤต MacKinnon โดยที่ H
ั ษณะร่ วมกันไป
0:  = 0 คือการไม่มีการร่ วมกันไปด้ วยกัน (null hypothesis of no cointegration) การปฏิเสธ H 0 คือมีลก
ด้ วยกัน (cointegrated)
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1.2) แนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ เชิงดุลยภาพในระยะสัน้ ตามแบบจาลองเอเรอร์ คอเรคชัน
(Error-Correction Model: ECM)
ตามหลักของ Granger representation กล่าวว่า ถ้ าพบความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพในระยะยาวระหว่างตัวแปรที่
นํามาทดสอบแล้ วจะสามารถสร้ างแบบจําลองเรียกว่า Error Correction Model เพื่ออธิบายการปรับตัวในระยะสั ้นของตัวแปร
ต่างๆเพื่อให้ เข้ าสู่ดุลยภาพในระยะยาว โดยคํานึงถึงผลกระทบที่เกิดจากความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการปรับตัวของตัวแปร
ต่างๆ ในระยะยาว ( et 1 ) เข้ าไปด้ วย ซึง่ สามารถแสดงได้ ดงั นี ้
et = Yt -  t - xt
xt   1et 1  lagged xt , yt    1t

yt   2 et 1  lagged xt , yt    2t

โดยที่

et 1 คือ Error Correction Term

 1t และ  2t เป็ น white noise process

 1 และ  2 เป็ นค่าพารามิเตอร์ ที่มีค่าไม่เท่ากับศูนย์

จากรูปแบบความสัมพันธ์จะเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของตัวแปร xt และ yt ต่างขึ ้นอยู่กบั ฟั งก์ชนั Distributed
Lags of First Difference ของ xt และ yt รวมทั ้งตัว Error Correction Term ที่ลา่ ช้ าออกไปช่วงเวลาหนึ่ง รูปแบบการปรับตัวใน
ระยะสั ้นตามแบบจําลองของ ECM ที่แสดงนี ้ แสดงการปรับตัวในระยะสั ้นเมื่อระบบเศรษฐกิจขาดความสมดุล เพือ่ ให้ เข้ าสูด่ ลุ ย
ภาพระยะยาว yt  xt
2. แบบจาลองที่ใช้ ในการศึกษา
ในการศึกษาครัง้ นี ้จะแบ่งทําการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างราคานํ ้ามันกับราคาหุ้นกลุ่มพลังงานในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย โดยแบ่งหลักทรัพย์กลุ่มพลังงานออกเป็ น 9 บริษทั ซึง่ ในการศึกษาครัง้ นี ้จะประมาณแบบจําลอง 14
แบบจําลองดังนี ้
1) PPTT  f ( Poil )
2) PBPC  f ( Poil )
3) PBANPU  f ( Poil )
4) PRATCH  f ( Poil )
5) PEGCOMP  f ( Poil )
6) PLANNA  f ( Poil )
7) PSCG  f ( Poil )
8) PEASTW  f ( Poil )
9) PRPC  f ( Poil )
10) PESSO  f ( Poil )
11) PTCC  f ( Poil )
12) PBAFS  f ( Poil )
13) PIRPC  f ( Poil )
14) PIRPC  f ( Poil )
โดยที่ Poil
คือ ราคานํ ้ามัน
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PPTT
PBCP
PBANPU
PRATCH
PEGCOMP

PLANNA
PSCG
PEASTW
PRPC
PESSO
PTCC
PBAFS
PIRPC

PMDX

คือ ราคาหุ้นบริษัทการปิ โตรเลียมแห่งประเทศไทย (มหาชน) จํากัด (PTT)
คือ ราคาหุ้นบริษัท บางจากปิ โตรเลียม จํากัด (มหาชน) (BCP)
คือ ราคาหุ้นบริษัทบ้ านปู (มหาชน) จํากัด (BANPU)
คือ ราคาหุ้นบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ ้ง (มหาชน) จํากัด (RATCH)
คือ ราคาหุ้นบริษัทผลิตไฟฟ้า (มหาชน) จํากัด (EGCOMP)
คือราคาหุ้นบริษัทลานนารีซอร์ สเซล (มหาชน) จํากัด (LANNA)
คือราคาหุ้นบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จํากัด (มหาชน) (SCG)
คือราคาหุ้นบริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ ้า (มหาชน) จํากัด (EASTW)
คือราคาหุ้นบริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จํากัด (มหาชน) (RPC)
คือราคาหุ้นบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (ESSO)
คือราคาหุ้นบริษัท ไทย แคปปิ ตอล คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) (TCC)
คือราคาหุ้นบริษัท บริการเชื ้อเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (BAFS)
คือราคาหุ้นบริษัท ไออาร์ พีซี จํากัด (มหาชน) (IRPC)
คือราคาหุ้นบริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จํากัด (มหาชน) (MDX)

3. สมมติฐาน
ราคาหุ้นทุกตัวในกลุ่มพลังงาน มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับราคานํ ้ามัน
วิธีการศึกษา
1. ขอบเขตการศึกษา
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างราคานํ ้ามันกับราคาหุ้นกลุ่มพลังงานในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในครัง้ นีไ้ ด้
ศึกษาธุรกิจในกลุ่มพลังงานทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จํานวน 9 แห่ง โดยใช้ ข้อมูลทุตยิ ภูมิรายเดือนระยะเวลา 60 เดือน
ตั ้งแต่มกราคม พ.ศ. 2547 ถึงธันวาคม พ.ศ.2551 จากศูนย์การเงินและการลงทุน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่ง
บริษัทที่ได้ ทําการศึกษาประกอบด้ วย 14 บริษัทดังนี ้
1) บริษัทการปิ โตรเลียมแห่งประเทศไทย (มหาชน) จํากัด (PTT)
2) บริษัท บางจากปิ โตรเลียม จํากัด (มหาชน) (BCP)
3) บริษัทบ้ านปู (มหาชน) จํากัด (BANPU)
4) บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ ้ง (มหาชน) จํากัด (RATCH)
5) บริษัทผลิตไฟฟ้า (มหาชน) จํากัด (EGCOMP)
6) บริษัทลานนารีซอร์ สเซล (มหาชน) จํากัด (LANNA)
7) บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จํากัด (มหาชน)(SCG)
8) บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ ้า (มหาชน) จํากัด (EASTW)
9) บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จํากัด (มหาชน) (RPC)
10) บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (ESSO)
11) บริษัท ไทย แคปปิ ตอล คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) (TCC)
12) บริษัท บริการเชื ้อเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (BAFS)
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13) บริษัท ไออาร์ พซี ี จํากัด (มหาชน) (IRPC)
14) บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จํากัด (มหาชน) (MDX)
2. ขัน้ ตอนการศึกษา
ในการศึกษาครัง้ นี ้ใช้ วิธี Cointegration และ Error Correction Mechanism ซึง่ วิธีนี ้จะใช้ เป็ นเครื่ องมือในการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว หาลักษณะการปรับตัวในระยะสัน้ ซึง่ มีขนตอนการศึ
ั้
กษาดังนี ้
1) ทําการทดสอบความเป็ น Stationary ของตัวแปรที่นํามาใช้ ในการศึกษาด้ วย Unit root test โดยวิธี
Dickey-Fuller test(DF) หรือ Augmented Dickey-Fuller test (ADF) โดยสร้ างแบบจําลอง 3 แบบจําลองดังนี ้
 Xt-1 +  t
Xt =
 +  Xt-1 +  t
Xt =
 +  t +  Xt-1 +  t
Xt =
โดยที่ X t และ X t - 1 คือตัวแปรทีใ่ ช้ ในการศึกษา ณ เวลาที่ t และ t-1ซึง่ ในการศึกษาครัง้ นี ้คือ ราคานํ ้ามัน
และราคาหุ้นกลุ่มพลังงาน
 ,  และ  คือค่าคงที่
t คือ แนวโน้ มเวลา
 t คืออนุกรมตัวแปรสุ่ม
นํามาทดสอบสมมติฐาน โดยมีสมมติฐานคือ
H0 :  = 0
Ha :  < 0
ทําการเปรี ยบเทียบค่าสถิติ t (t-statistic) ที่คํานวณได้ กบั ค่าที่เหมาะสมที่อยู่ในตาราง Dickey-Fuller
(Dickey-Fuller Tables) หรือกับค่าวิกฤต MacKinnon (MacKinnon Critical Values) ในกรณีที่ยอมรับสมมติฐานหลักแสดง
ว่าตัวแปรนั ้นมีลกั ษณะเป็ น Non-Stationary ถ้ าปฏิเสธสมมติฐานหลักยอมรับสมมติฐานรองแสดงว่าตัวแปรนั ้นมีลกั ษณะเป็ น
Stationary
ในกรณีที่เกิดปั ญหา Autocorrelation เราจะใช้ วิธี Augmented Dickey-Fuller Test (ADF) Test โดย
p

เพิม่ lagged change  X t  j  เข้ าไป ซึง่ สามารถทดสอบหาค่า Unit Root ได้ ดกี ว่าโดยใช้ แบบจําลองดังต่อไปนี ้
 j 1

Xt

=

Xt

=

Xt

=

 Xt-1 +



  X t - 1 +  t
i 1

 +  Xt-1 +



  X t - 1 +  t
i 1

 +  t +  Xt-1 +

โดยที่ P



  X t - 1 +  t
i 1

= จํานวนของ lag ที่ใส่เข้ าไปเพือ่ แก้ ปัญหา
Autocorrelation ในตัวแปรสุม่
โดยจะมีการทดสอบเช่นเดียวกับวิธีการของ Dickey and Fuller เพราะค่าสถิติทดสอบมีการแจกแจงเชิง
เส้ นกํากับทีเ่ หมือนกัน ดังนันจึ
้ งสามารถใช้ ค่าวิกฤตแบบเดียวกันได้

369

การประชุมผลงานวิจัยด้ านการจัดการบริหารธุรกิจ ครั ง้ ที่ 3
วันที่ 19 มีนาคม 2552 ณ โรงแรมเลอเมอริ เดียน จ.เชียงใหม่

2) หลังจากทดสอบ Unit Root ของแต่ละตัวแปรแล้ ว ก็จะนําตัวแปรเหล่านันมาทดสอบดุ
้
ลยภาพในระยะยาวตามวิธี
ของ Engle-Granger
3) เมื่อพบว่าแบบจําลองมีความสัมพันธ์ระยะยาวแล้ ว จึงทําการคํานวณหาลักษณะการปรับตัวในระยะสั ้นด้ วย
วิธีการ Error Correction Mechanism (ECM)
ผลการศึกษา
การศึกษาในครัง้ นี ้ต้ องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างราคานํ ้ามันกับราคาหุ้นกลุ่มพลังงานในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย โดยใช้ ข้อมูลรายเดือนระหว่างปี พ.ศ. 2547-2551 รวมทั ้งสิ ้น 60 เดือน ใช้ ข้อมูลราคานํ ้ามันของบริ ษัทจดทะเบียน
14 บริษัท ผลการวิเคราะห์แบ่งออกเป็ น 3 ส่วนคือ (1) ผลการทดสอบความนิ่งของราคานํ ้ามันกับราคาหุ้นกลุ่มพลังงาน ด้ วย
การทดสอบ Unit root test โดยวิธี Dickey-Fuller test(DF) หรือ Augmented Dickey-Fuller test (ADF) (2) การทดสอบดุลย
ภาพในระยะยาวตามวิธีของ Engle-Granger (3) คํานวณหาลักษณะการปรับตัวในระยะสั ้นด้ วยวิธีการ Error Correction
Mechanism (ECM)
1. ผลการทดสอบความนิ่งของข้ อมูลหรือยูนิทรู ท (Unit root test)
ในการทดสอบ Unit Root ของข้ อมูลนั ้นเพื่อต้ อ งการพิจารณาว่าข้ อมูล นัน้ มี ความนิ่ง Stationary [I(0) ;
Integrated of Order 0] หรือไม่มีความนิ่ง Non-Stationary [I(d) ; Integrated of Order d] ทั ้งนีเ้ พื่อหลีกเลี่ยงข้ อมูลที่มี
ค่าเฉลีย่ และความแปรปรวน ที่ไม่คงทีใ่ นแต่ละช่วงเวลาที่แตกต่างกัน โดยทําการทดสอบตามวิธี Dickey-Fuller Test (DF) แต่
หากพบว่าเกิดปั ญหา Autocorrelation เกิดขึ ้นก็จะใช้ วธิ ี Augmented Dickey-Fuller Test (ADF)
ในการทดสอบว่าแบบจําลองทีเ่ หมาะสมนันมี
้ จุดตัดแกนและแนวโน้ มเวลาหรือไม่ จะดูได้ จากค่า F-test ที่คาํ นวณ
ได้ ว่ามีค่าเท่าไหร่ ระหว่างแบบจําลองรู ปแบบที่ปราศจากจุดตัดแกนและแนวโน้ มเวลา (Without Intercept and Trend)
แบบจําลองที่มีจุดตัดแกนแต่ปราศจากแนวโน้ มเวลา (With Intercept but Without Trend) และแบบจําลองที่มีจุดตัดแกนและ
แนวโน้ มเวลา (With Intercept and Trend) เปรียบเทียบกับค่าสถิติจากการเปิ ดตารางว่ายอมรับสมมติฐานหรือไม่ เพื่อทําการ
เลือกรูปแบบของแบบจําลอง
สําหรับการพิจารณาความนิ่งของข้ อมูลนันจะทํ
้
าการเปรี ยบเทียบค่าสถิติ T-Statistic กับค่าสถิติ Mackinnon Critical
โดยดูค่าสถิติ Mackinnon Critical ที่ระดับนัยสําคัญร้ อยละ 1ของแบบจําลอง ถ้ าค่าสถิติ T-Statistic มีค่ามากกว่าค่า
Mackinnon Critical แสดงว่ายอมรับ สมมติฐานหลักดังนัน้ ข้ อมูลอนุกรมเวลานัน้ มีลั กษณะไม่นิ่ง ซึ่งแก้ ไขได้ โดยการทํา
Differencing ลําดับที่ 1 หรือ ลําดับถัดไปจนกว่าข้ อมูลอนุกรมเวลานันจะมี
้
ลกั ษณะนิ่ง
ผลการศึกษาแสดงให้ เห็นว่าตัวแปรต่างๆมีลกั ษณะไม่นิ่งที่ระดับความสัมพันธ์ของข้ อมูล 0 I(0) เพราะที่ระดับ Level
นัน้ เมื่อพิจารณาค่าสถิติของแบบจําลองทั ้ง 3 รูปแบบคือแบบจําลองรูปแบบทีป่ ราศจากจุดตัดแกนและแนวโน้ มเวลา (Without
Intercept and Trend) แบบจําลองที่มีจุดตัดแกนแต่ปราศจากแนวโน้ มเวลา (With Intercept but Without Trend) และ
แบบจําลองที่มีจุดตัดแกนและแนวโน้ มเวลา (With Intercept and Trend) พบว่ามีค่าสถิติT-Statistic มากกว่าค่าสถิติ
MacKinnon Critical แสดงให้ เห็นถึงการยอมรับสมมติฐานหลักที่ระดับนัยสําคัญร้ อยละ 1 แสดงว่าที่ระดับ Level มีลกั ษณะ
ไม่นิ่ง หรื อมี Unit Root ในแบบจําลองทัง้ 3 รูปแบบ ดังนั ้นจึงต้ องนําตัวแปรต่างๆมาทําการทดสอบ Order Of Integration ที่
ระดับสูงขึ ้น โดยการหาผลต่างระดับที่ 1 (1st differences) หรือ I(1)
จากการศึกษาพบว่าตัวแปรทุกตัวมีลกั ษณะนิ่งที่ระดับความสัมพันธ์ของข้ อมูลที่ 1 I(1) เพราะจากการทดสอบค่าสถิติ
ของแบบจําลอง 3 รู ปแบบที่ผลต่างระดับที่ 1 พบว่าค่าสถิติ T-Statistic มีค่าน้ อยกว่าค่าสถิติ MacKinnon Critical ซึง่ แสดงว่า
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ปฏิเสธสมมติฐานหลัก นัน่ คือ ตัวแปรทุกตัวมีลกั ษณะนิ่ง หรื อไม่มี Unit Root ในแบบจําลอง 3 รูปแบบ ที่ระดับนัยสําคัญร้ อยละ
1
2. การทดสอบความสัมพันธ์ เชิงดุลยภาพระยะยาว (Cointegration)
การทดสอบความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว (Long-run relationship) ของข้ อมูลอนุกรมเวลา ตามกระบวนการ
cointegration และ error correlation mechanism ซึง่ เทคนิคสามารถใช้ วิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลาที่มีลกั ษณะไม่นงิ่ ได้ โดยไม่
เกิดปั ญหาความสัมพันธ์ที่ไม่แท้ จริง ซึง่ การศึกษาจะใช้ วธิ ีการทดสอบของ Engle and Granger โดยมีขั ้นตอนการทดสอบ
ดังต่อไปนี ้
1.การทดสอบตัวแปรในแบบจําลองว่ามีลกั ษณะเป็ น non-stationary process หรือไม่โดยวิธี ADF test
2.การประมาณสมการถดถอย (regression equation)ด้ วยวิธี ordinary least square (OLS)
3.ส่วนตกค้ างหรื อส่วนทีเ่ หลือ (residuals) จากสมการถดถอย (regression equation) ที่เราต้ องการจะทดสอบ cointegration
ได้ แก่ ê t มาทําการถดถอยดังสมการต่อไปนี ้
 ê t =
 ê t - 1 + v t
และนําค่าสถิติ t (t-statistic) ซึง่ ได้ มาจากอัตราส่วนของ ˆ /S.E. ˆ ไปเปรียบเทียบกับค่าวิกฤต MacKinnon โดยที่
H0:  = 0 คือการไม่มีการร่วมกันไปด้ วยกัน (null hypothesis of no cointegration) การปฏิเสธ H0 คือมีลกั ษณะร่ วมกันไป
ด้ วยกัน (cointegrated)
ผลการทดสอบความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว (Cointegration) ของหลักทรัพย์ในกลุ่มพลังงาน และราคานํ ้ามัน
ซึง่ สามารถแสดงแบบจําลองของหลักทรัพย์แต่ละหลักทรัพย์ได้ ดงั นี ้
ตารางที่ 1 การทดสอบความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว (Cointegration) ของหลักทรัพย์ในกลุ่มพลังงาน และราคานํ ้ามัน
Cointegration
Dependent
variable
PPTT
PBCP
PBANPU
PRATCH
PEGCOMP

PLANNA

C
98.30146
(0.0000)
13.97728
(0.0000)
-42.02386
(0.0369)
36.72084
(0.0000)
66.75880
(0.0000)
3.864273
(0.0001)

Independent variable = Poil
Coefficient ADF Test Integration
Prob
of residual of residaul
of Poil
2.014541 -2.190892**
I[0]
0.000000
(0.0000)
-0.022931 -1.563624
I[1]
0.096755
(0.0968)
3.921594 -2.109034**
I[0]
0.000000
(0.0000)
0.056544
I[0]
0.008466
(0.0084) 2.802758***
0.260488 -1.635299*
I[0]
0.000965
(0.0010)
0.121039
I[0]
0.000000
(0.0000) 2.777927***
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การประชุมผลงานวิจัยด้ านการจัดการบริหารธุรกิจ ครั ง้ ที่ 3
วันที่ 19 มีนาคม 2552 ณ โรงแรมเลอเมอริ เดียน จ.เชียงใหม่
PSCG
PEASTW
PRPC
PESSO
PTCC
PBAFS
PIRPC

PMDX

3.706702
(0.0000)
3.743986
(0.0000)
5.485776
(0.0000)
13.97728
(0.0000)
0.750302
(0.0308)
5.905645
(0.0000)
4.888613
(0.0000)
0.897684
(0.0007)

0.006022
(0.0001) 5.052210***
0.008835 -0.946798
(0.0242)
-0.009814 -0.264961
(0.0834)
-0.022931 -1.563624
(0.0968)
0.019906
(0.0001) 2.915993***
0.037883 -0.839131
(0.0000)
0.009856 -1.239635
(0.2172)
0.018284 -2.184563**
(0.0000)

I[0]

0.000106

0.229864

I[1]

0.115599

0.084522

I[1]

0.187896

0.050803

I[1]

0.246201

0.046834

I[0]

0.000119

0.226976

I[1]

0.000000

0.429056

I[1]

0.217179

0.026136

I[0]

0.000003

0.312493

จากตารางที่ 1 พบว่าหลักทรัพย์ในกลุ่มพลังงาน และราคานํ ้ามันทีม่ ีความสัมพันธ์ในระยะยาว 8 หลักทรัพย์ จาก
ทั ้งหมด 14 หลักทรัพย์ ได้ แก่ ราคาหลักทรัพย์ PTT, ราคาหลักทรัพย์ BANPU, ราคาหลักทรัพย์ RATCH, ราคาหลักทรัพย์
EGCOMP, ราคาหลักทรัพย์ LANNA, ราคาหลักทรัพย์ SCG, ราคาหลักทรัพย์ TTC และ ราคาหลักทรัพย์ MDX โดยมี
ความสัมพันธ์กนั ในทิศทางเดียวกัน ซึง่ ราคานํา้ มันมีอิทธิพลต่อราคาหลักทรัพย์ BANPU มากที่สดุ เมื่อพิจารณาค่า R 2 โดย
พบว่าค่า R 2 = 0.771874 หมายความว่า ตัวแปร ราคานํา้ มัน มีอิทธิต่อ ราคาหลักทรัพย์ BANPU ร้ อยละ 77.1874 สําหรับที่
เหลือร้ อยละ 22.8126 เป็ นอิทธิพลของตัวแปรอื่น สําหรับราคาหลักทรัพย์ทมี่ ีความสัมพันธ์กบั ราคานํ ้ามันน้ อยทีส่ ดุ ได้ แก่ ราคา
หลักทรัพย์ RATCH ซึง่ มีคา่ R 2 = 0.113628
3. การทดสอบความสัมพันธ์ เชิงดุลยภาพระยะสัน้ ตามแบบจาลองเอเรอร์ คอเรคชัน (Error Correction Model: ECM)
ผลการทดสอบสามารถแสดงแบบจําลองเอเรอร์ คอเรคชัน (Error Correction Model: ECM) ของหลักทรัพย์ในกลุ่ม
พลังงานแต่ละหลักทรัพย์ดงั นี ้
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ตารางที่ 2 การทดสอบความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะสันตามแบบจํ
้
าลองเอเรอร์ คอเรคชัน (Error Correction Model
:ECM) ของหลักทรัพย์ในกลุ่มพลังงาน และราคานํ ้ามัน
Independent variable = Poil
Dependent
C
Coefficient Coefficient of
Prob
R2
variable
of Poil
errort 1
-0.062611 2.004750 -0.151619
0.000000
0.416099
PPTT
ไม่สามารถหาการปรับตัวในระยะสั ้นได้
PBCP
0.875873
2.904489
-0.122698
0.000001
0.385645
PBANPU
-0.014275 0.127694 -0.325999
0.005330
0.170507
PRATCH
-0.358065 0.145217 -0.054390
0.345832
0.037211
PEGCOMP
-0.015141 0.121041 -0.240718
0.001197
0.213602
PLANNA
-0.015124 0.001669 -0.388958
0.000006
0.350986
PSCG
ไม่สามารถหาการปรับตัวในระยะสั ้นได้
PEASTW
ไม่สามารถหาการปรับตัวในระยะสั ้นได้
PRPC
ไม่สามารถหาการปรับตัวในระยะสั ้นได้
PESSO
-0.028124 0.015519 -0.197216
0.010457
0.150302
PTCC
ไม่สามารถหาการปรับตัวในระยะสั ้นได้
PBAFS
ไม่สามารถหาการปรับตัวในระยะสั ้นได้
PIRPC
-0.017028 0.007043 -0.086748
0.498040
0.024588
PMDX
จากการทดสอบหาความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะสันตามแบบจํ
้
าลองเอเรอร์ คอเรคชัน (Error Correction Model
:ECM) พบว่า มีการปรับตัวในระยะสั ้นของ ราคาหลักทรัพย์ PTT, ราคาหลักทรัพย์ BANPU, ราคาหลักทรัพย์ RATCH, ราคา
หลักทรัพย์ LANNA, ราคาหลักทรัพย์ SCG, และ ราคาหลักทรัพย์ TTC และพบว่าหลักทรัพย์ที่มีการปรับตัวเข้ าสู่ดุลยภาพใน
ระยะยาวเร็ วที่สดุ คือ ราคาหลักทรัพย์ SCG ซึง่ มีค่าสัมประสิทธิ์ของการปรับตัว มีค่าเท่ากับ -0.388958 ที่ระดับความเชื่อมั่น
ร้ อยละ 99 อธิบายได้ ว่าหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆที่ทําให้ ราคาหลักทรัพย์ SCG เกิดการเบี่ยงเบนออกจากดุลยภาพในระยะ
ยาว ราคาหลักทรัพย์ SCG ในเดือนถัดไปจะมีการปรับตัวร้ อยละ 38.8958 เพื่อให้ กลับเข้ าสู่ดลุ ยภาพระยะยาว รองลงมาคือ
ราคาหลักทรัพย์ RATCH มีค่าสัมประสิทธิ์ของการปรับตัว มีค่าเท่ากับ -0.325999 นอกจากนี ้หลักทรัพย์ BCP ,หลักทรัพย์
EASTW ,หลักทรัพย์ RPC ,หลักทรัพย์ ESSO ,หลักทรัพย์ BAFS และหลักทรัพย์ IRPC ไม่สามารถหาการปรับตัวในระยะสั ้นได้
เนื่องจากราคาหลักทรัพย์ดงั กล่าวและราคานํ ้ามันไม่มีความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว
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การอภิปรายผลการศึกษาและข้ อเสนอแนะ
1. สรุ ปผลการศึกษา
การศึกษาครัง้ นี ้เป็ นการศึกษาเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างราคานํา้ มันกับราคาหุ้นกลุ่มพลังงานในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยระหว่างปี ค.ศ. 2004-2008 เพื่อคาดการณ์ถึงผลกระทบต่างๆที่เกี่ยวข้ องกับราคาหุ้นกลุ่มพลังงาน ซึง่ อาจ
ส่งผลต่อระดับเศรษฐกิจ นอกจากนี ้ยังเป็ นประโยชน์ต่อการตัดสินใจลงทุนในหุ้นกลุ่มพลังงาน ซึง่ ทําการศึกษาธุรกิจในกลุม่
พลังงานที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จํานวน 14 แห่ง ได้ แก่ 1.บริษัท บางจากปิ โตรเลียม จํากัด (มหาชน) 2.บริ ษทั เอสโซ่
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 3.บริษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน) 4.บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 5.บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮ
ลดิ ้ง จํากัด (มหาชน) 6.บริ ษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ ้าภาคตะวันออก จํากัด (มหาชน) 7.บริษัท ผลิตไฟฟ้า จํากัด
(มหาชน) 8.บริษัท ลานนารีซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน) 9.บริ ษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จํากัด (มหาชน) 10.บริษัท ระยองเพียวริ ฟาย
เออร์ จํากัด (มหาชน) 11.บริษัท ไทย แคปปิ ตอล คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) 12.บริษัท บริการเชื ้อเพลิงการบินกรุ งเทพ จํากั ด
(มหาชน) 13.บริษัท ไออาร์ พซี ี จํากัด (มหาชน) 14.บริ ษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จํากัด (มหาชน) โดยใช้ ข้อมูลทุติยภูมิรายเดือน
ระยะเวลา 60 เดือนตังแต่
้ มกราคม พ.ศ. 2547 ถึงธันวาคม พ.ศ.2551 จากศูนย์การเงินและการลงทุน คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การศึกษาแบ่งออกเป็ น 3 ส่วนได้ แก่(1) ผลการทดสอบความนิ่งของราคานํา้ มันกับราคาหุ้นกลุ่ม
พลังงาน ด้ วย การทดสอบ Unit root test โดยวิธี Dickey-Fuller test (DF) หรือ Augmented Dickey-Fuller test (ADF) (2)
การทดสอบดุลยภาพในระยะยาวตามวิธีของ Engle-Granger (3) คํานวณหาลักษณะการปรับตัวในระยะสันด้
้ วยวิธีการ Error
Correction Mechanism (ECM) โดยแบบจําลองทีใ่ ช้ ในการศึกษาประกอบด้ วย 2 ตัวแปร คือ ราคาหลักทรัพย์ และราคานํ ้ามัน
ผลการทดสอบ Unit root ด้ วยวิธี Augmented Dickey-Fuller Test ของข้ อมูลราคาหลักทรัพย์ ทั ้ง 14 หลักทรัพย์ และ
ราคานํ ้ามัน พบว่าที่ระดับ level ยอมรับสมมติฐานหลักที่ระดับนัยสําคัญร้ อยละ 1 แสดงว่าทีร่ ะดับ Level มีลกั ษณะไม่นิ่ง หรือ
มี Unit Root ในแบบจําลองทัง้ 3 รูปแบบ และเมือ่ ทําสอบทีร่ ะดับ First Differences พบว่าตัวแปรทุกตัวมีลกั ษณะนิ่งที่ระดับ
ความสัมพันธ์ของข้ อมูลที่ 1 I(1) เพราะจากการทดสอบค่าสถิตขิ องแบบจําลอง 3 รูปแบบทีผ่ ลต่างระดับที่ 1 พบว่าค่าสถิติ TStatistic มีค่าน้ อยกว่าค่าสถิติ MacKinnon Critical ซึง่ แสดงว่าปฏิเสธสมมติฐานหลัก นั่นคือ ตัวแปรทุกตัวมีลกั ษณะนิ่ง
หรือไม่มี Unit Root ในแบบจําลอง 3 รูปแบบ ทีร่ ะดับนัยสําคัญร้ อยละ 1
ผลการทดสอบ Cointegration หรือการหาความสัมพันธ์ระยะยาวระหว่างราคาหลักทรัพย์และราคานํ ้ามัน พบว่า
ราคาหลักทรัพย์ที่ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกับราคานํ ้ามันและมีนยั สําคัญทางสถิติคือ ราคาหลักทรัพย์ PTT, ราคา
หลักทรัพย์ BANPU, ราคาหลักทรัพย์ RATCH, ราคาหลักทรัพย์ EGCOMP, ราคาหลักทรัพย์ LANNA, ราคาหลักทรัพย์ SCG,
ราคาหลักทรัพย์ TTC และ ราคาหลักทรัพย์ MDX
้
ราคาหลักทรัพย์
ผลการประมาณค่าสัมประสิทธิ์ โดยแบบจําลองเอเรอร์ คอเรคชัน พบว่า มีการปรับตัวในระยะสันของ
PTT, ราคาหลักทรัพย์ BANPU, ราคาหลักทรัพย์ RATCH, ราคาหลักทรัพย์ LANNA, ราคาหลักทรัพย์ SCG, และ ราคา
หลักทรัพย์ TTC และพบว่าหลักทรัพย์ทมี่ ีการปรับตัวเข้ าสู่ดลุ ยภาพในระยะยาวเร็วทีส่ ดุ คือ ราคาหลักทรัพย์ SCG รองลงมาคือ
ราคาหลักทรัพย์ RATCH
2. ข้ อเสนอแนะ
1) สิง่ ทีไ่ ด้ จากการศึกษาครัง้ นี ้ นันทํ
้ าให้ ทราบถึงความสัมพันธ์ของราคานํ ้ามันทีม่ ีตอ่ ราคาหลักทรัพย์ แต่ พบว่าราคา
หลักทรัพย์บางตัวนั ้นไม่ได้ มคี วามสัมพันธ์กบั ราคานํ ้ามัน ดังนันอาจมี
้
ปัจจัยอื่นๆที่น่าจะนํามาพิจารณา และการศึกษาครัง้ นี ้
ศึกษาเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างราคานํ ้ามันและราคาหลักทรัพย์ ซึง่ ในความเป็ นจริงอาจมีปัจจัยอื่นที่เป็ นตัวกําหนดราคา
หลักทรัพย์ ดังนันในการศึ
้
กษาครัง้ ต่อไปจึงควรมีการนําตัวแปรอื่นมาร่วมพิจารณา
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2) การศึกษาในครัง้ นี ้ใช้ ข้อมูลราคาหลักทรัพย์และราคานํ ้ามันเป็ นข้ อมูลรายเดือนซึง่ อาจทําให้ ความสัมพันธ์ที่หามา
ได้ มคี วามละเอียดและแม่นยําในระดับหนึง่ ดังนันในการศึ
้
กษาครัง้ ต่อไปควรทําการศึกษาข้ อมูลที่เป็ นรายสัปดาห์ หรือรายวัน
เพือ่ ความละเอียดและแม่นยํามากขึ ้น
3) ในการศึกษาครัง้ ต่อไป นอกจากศึกษาความสัมพันธ์ด้วยวิธีการร่วมกันไปด้ วยกัน (Cointegration) แล้ วควรมีการ
ทดสอบแบบวิธีอื่นด้ วย เช่นการใช้ F-test เพือ่ ให้ ได้ ผลการทดสอบทีแ่ ม่นยํามากขึ ้น
4) ในการศึกษาครัง้ ต่อไป อาจเพิม่ ตัวแปรทางเศรษฐกิจอื่นๆเพื่อเพิม่ ความสามารถของตัวแบบในการอธิบายตัวแปร
ตาม หรือราคาหลักทรัพย์
5) ในการศึกษาครัง้ ต่อไป อาจทําการศึกษาถึงผลของราคานํ ้ามันต่อกลุม่ หลักทรัพย์อื่นๆ
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รู ปแบบและการสื่อสารการดาเนินธุรกิจอย่ างรั บผิดชอบต่ อสังคมของ
ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
Patterns and Business Communication though Corporate Social Responsibility (CSR)
of Tisco Bank Public Company Limited
นําชัย ทนุธรรมนิธิ * และ พิทกั ษ์ ศิริวงศ์**
บทคัดย่ อ
การวิจยั เรื่องรู ปแบบและการสื่อสารการดําเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมของธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) เป็ น
การวิจยั เชิงคุณภาพ ด้ วยวิธีการวิเคราะห์เนือ้ หา จากเอกสาร รายงานประจําปี และการสัมภาษณ์ระดับลึกนักสื่อสารองค์กร
ของธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) ที่ทําหน้ าที่สื่อสารการดําเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา
ถึงรู ปแบบการดําเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม กระบวนการสื่อสารกับผู้มีส่ วนได้ ส่วนเสียทั ้งภายในและภายนอก
องค์กร รวมทังกระบวนในการสื
้
่อสารการดําเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรไปสู่สาธารณะ ผลการศึกษาพบว่า
ธนาคารทิสโก้ ฯ มีนโยบายที่สอดคล้ องกับการดําเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม มีการปฏิบตั ิที่ต่อเนื่องและยาวนาน โดยมี
การดําเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมที่เริ่ มจากมิติภายในก่อน โดยการให้ ความสําคัญกับการกํากับดูแลองค์กรตามหลัก
ธรรมาภิบาล จากนัน้ ขยายไปสู่มิติภายนอกคือความรับผิดชอบต่อชุมชน ธนาคารทิสโก้ ฯ มีกระบวนการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทังภายในและภายนอก
้
การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ เสียภายในคือพนักงาน เพือ่ ให้ พนักงานเกิดการตระหนัก มีความเข้ าใจ
และปฏิบตั งิ านในแนวทางทีส่ อดคล้ องกับนโยบายของธนาคาร การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ เสียภายนอกองค์กรเป็ นการสื่อสารกับ
ผู้ถือหุ้น เจ้ าหนี ้ คู่ค้า คูแ่ ข่ง ลูกค้ า และชุมชนเพื่อแจ้ งข้ อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวขององค์กร ให้ เกิดการรับรู้ ความเข้ าใจ การ
ให้ ความร่วมมือ และสนับสนุนองค์กรให้ สามารถดําเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมได้ อย่างยัง่ ยืน ส่วนการสื่อสารการดําเนิน
ธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรสู่สาธารณะใช้ การโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชนต่างๆ เพื่อเสริมภาพลักษณ์
ให้ เป็ นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือ การจัดทํารายงานพิเศษความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทเป็ นการนําเสนอข้ อมูล และกิจกรรม
ด้ านการดําเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมในแต่ละปี ในขณะที่การจัดโครงการหรื อกิจกรรมการรณรงค์ต่าง ๆ สามารถแสดง
ถึงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรสู่สาธารณชน ก่อให้ เกิดผลดีทั ้งต่อองค์กรและสังคมโดยรวม

*
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Abstract
This study focuses on pattern and business communication through corporate social responsibility (CSR)
of Tisco Bank Public Company Limited. The study is qualitative research by using content analysis and in depth
interview. The objective is to study the patters of business obligation for customers, and study the processes of
business communication with the internal and external sectors for executing responsibly to external environment
and society. The research showed that Tisco Bank Public Company Limited has a policy that conforms to the
business ethics and has bought itself to the obligations of society, which it continually works on. The process, itself
starts with its own internal development, which aims for sustainable businesses practices by focusing on
regulating the organization for good governance. Later, it will develop itself externally, which aims to be socially
responsible. As for the studies that were carried out, the primary losses from the internal sections, are on the
employee understanding and conforming to the bank policies. The process of communication with stakeholders
such as shareholders, loaners, corporations, competitors, consumers and the society is to give them the
understanding and information on the progress of the organization, and with it the support from the public to the
organization for its sustainable business practices.
The organization has advertised through various media to improve the image and to make it well
recognized. By working with the society in mind, the company can be more fully responsible to its surrounding
environment. Furthermore, development and activity campaigns can fully show the responsibility of the
organization and with it the benefits to both organization and society.
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ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา
ปั จจุบนั นี ้สภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอย (Global Recession) ที่เกิดขึ ้นได้ สะท้ อนถึงความเสื่อมถอยของระบบทุนนิยม
เสรี องค์กรธุรกิจรายใหญ่หลายรายต้ องตกอยู่ในสภาวะล้ มละลาย และหลายรายรัฐบาลต้ องเข้ ามาอัดฉีดเม็ดเงินเพือ่ โอบอุ้ม
ไม่ให้ เข้ าสู่สภาวะล้ มละลาย ทังที
้ ่ก่อนหน้ าบริ ษัทเหล่านั ้นล้ วนแล้ วแต่ได้ รบั การจัดอันดับเครดิต หรื อการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือ (Credit Rating) อยู่ในระดับบริษทั ชั ้นนําของโลกทีส่ ะท้ อนถึงความศักยภาพและสามารถขององค์กรเหล่านั ้นเป็ น
อย่างดี
วิกฤตการณ์ครัง้ นี ้จึงทําให้ หลายองค์กรทัว่ โลกเริ่ มตระหนักว่าองค์กรทีเ่ ก่งเพียงอย่างเดียวอาจไม่ใช่องค์กรที่ยงั่ ยืน
เสมอไป ท่ามกลางระบบทุนนิยมที่กําลังเสื่อมถอย นอกจากความเก่งแล้ ว ความดีได้ กลายเป็ นองค์ประกอบใหม่ที่องค์กรต่าง ๆ
ต้ องให้ ความสําคัญมากขึ ้น เพราะองค์กรทีเ่ ก่งแล้ วดีด้วยน่าจะเป็ นองค์กรที่สามารถอยู่ได้ อย่างยัง่ ยืน
(ภัทรียา เบญจพลชัย, 2552) แนวคิดนี ้นับว่าเป็ นสัญญาณหนึ่งของธุรกิจทัว่ โลกที่เริ่ มตระหนักและตื่นตัวต่อแนวคิดการพัฒนา
องค์กรอย่างยัง่ ยืน
สถาบันการเงินก็เป็ นหนึง่ ในหลายภาคธุรกิจที่เริ่ มให้ ความสําคัญกับเรื่ องแนวคิดการพัฒนาอย่างความยัง่ ยืนนี ้ โดย
เชื่อว่าการพัฒนาที่ยงั่ ยืนของสถาบันการเงินเป็ นแนวโน้ มและวิถีใหม่ในโลกธุรกิจการเงิน ทีก่ ําลังเปลี่ยนวิธีคิดในการทําธุรกิจ
แบบเดิม แนวความคิดใหม่ในเรื่ องความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ (Corporate Social Responsibility: CSR) จึง
เป็ นแนวทางที่หลายองค์กรเลือกใช้ เหตุผลก็เพราะเชื่อว่าปั จจุบนั นี ้ ‚ถ้ าสังคมอยูไ่ ม่ได้ ธุรกิจของตนเองที่อยูใ่ นสังคมนันก็
้ อยู่
ไม่ได้ เช่นกัน‛
ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็ นการดําเนินธุรกิจควบคู่กบั การใส่ใจและดูแลรักษาสังคม และสิง่ แวดล้ อมภายใต้ หลัก
จริ ยธรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี และการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการ เพือ่ นําไปสู่การดําเนินธุรกิจที่ประสบ
ความสําเร็จอย่างยัง่ ยืน (สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม, 2551: 5)
ปั จจุบนั สถาบันการเงินในประเทศไทยได้ เริ่มมีความตื่นตัวในเรื่องการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
ผ่านการทํา
กิจกรรมเพือ่ สังคม และโครงการเพื่อสังคมต่าง ๆ เป็ นจํานวนมาก ส่วนหนึง่ เกิดจากการทีต่ ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(ตลท.) มุ่งมัน่ ทีจ่ ะให้ ความสําคัญ เรื่ องความดีขององค์กร โดยผ่านหลักการของความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุ รกิจ(นงค์
นาถ ห่านวิไล, 2552)
ปี พ.ศ. 2549 ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ได้ ริเริ่มให้ มีรางวัล CSR Awards ให้ กบั บริษทั จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ทมี่ ีความโดดเด่นในการดําเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อส่งเสริ มให้ มีการขับเคลื่อน CSR ที่เห็นเป็ นรู ปธรรม
มากขึ ้นเรื่อยๆ และยิง่ ทําให้ บริษัทจดทะเบียนมีความยัง่ ยืนพร้ อมเดินหน้ ากิจการต่อไปท่ามกลางความท้ าทายทีจ่ ะมีมากขึ ้นๆ
ในอนาคต
ผู้วจิ ยั จึงสนใจว่าธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) สถาบันการเงินที่อยู่ภายใต้ การกํากับดูแลของตลาดหลักทรัพย์ แห่ง
ประเทศไทย และได้ รับรางวัล SET Awards 2008 ‚Top Corporate Governance Report Awards – SET‛ หรือ ‚รางวัลบริษัท
จดทะเบียนที่มีการกํากับกิจการที่ดี‛ มีรูปแบบการดําเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมอย่างไร รวมทังมี
้ การสือ่ สารกับผู้มีสว่ น
ได้ ส่วนเสียทั ้งภายในและภายนอกองค์กรเพื่อให้ เกิดการดําเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรสู่สาธารณะอย่างไร
โดยผลการวิจยั ครัง้ นี ้สามารถใช้ เป็ นตัวอย่างทีด่ ีและเป็ นแรงบันดาลใจสําหรับองค์กรธุรกิจที่สนใจดําเนินธุรกิจในแนวทาง
ดังกล่าว
ทังยั
้ งสามารถใช้ เป็ นกรณีศกึ ษาสําหรับหน่วยงานทีม่ ีส่วนเกี่ยวข้ องกับการส่งเสริ มแนวคิดการดําเนิ นธุรกิจอย่าง
รับผิดชอบต่อสังคม เพื่อจะได้ สนับสนุนให้ เกิดรูปแบบการดําเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจในประเทศไทย
ที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สงู สุดต่อการพัฒนาองค์กร และพัฒนาประเทศอย่างยัง่ ยืนต่อไป
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วัตถุประสงค์ การศึกษา
1. เพือ่ ศึกษารู ปแบบการดําเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมของธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
2. เพือ่ ศึกษาถึงการสือ่ สารกับผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายในและภายนอกองค์กรเพื่อให้ เกิด
การดําเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมของธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
3. เพือ่ ศึกษาถึงการสือ่ สารการดําเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมของธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
สู่สาธารณะ
วิธีการศึกษา
การวิจยั ครัง้ นี ้ใช้ วธิ ีการวิจยั เชิงคุณภาพโดยใช้ วธิ ีการศึกษา 2 ส่วนหลักคือ
1. การวิเคราะห์เนื ้อหา (Content Analysis) จากเอกสารต่างๆ ได้ แก่
1.1 รายงานพิเศษความรับผิดชอบต่อสังคม ปี 2549-2551
1.2 รายงานประจําปี 2549 – 2551
1.3 เว็บไซต์ขององค์กร
1.4 สื่อโฆษณาต่าง ๆ
2. วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) นักสื่อสารขององค์กรทีม่ ีส่วนเกี่ยวข้ องกับการ
สื่อสารการดําเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร จํานวน 3 คน และสัมภาษณ์ผ้ อู ํานวยการฝ่ ายนิเทศสัมพันธ์ (Head
of Corporate Marketing & Communication) จํานวน 1 คน
ผลการศึกษา
จากการศึกษาพบว่าธนาคารทิสโก้ ฯ มีการวางนโยบายการดําเนินกิจการของบริษัททีส่ อดคล้ องกับการดําเนินธุรกิจ
อย่างรับผิดชอบต่อสังคม และตระหนักในเรื่องสังคมมาตั ้งแต่ปี พ.ศ. 2525 เมื่อครัง้ ยังจดทะเบียนเป็ นบริ ษัทเงินทุนหลักทรัพย์
ด้ วยการตั ้งมูลนิธิทสิ โก้ เพือ่ การกุศล (TISCO Foundation for Charity) และยังคงดําเนินกิจกรรมช่วยสังคมมาจนถึงทุกวันนี ้
โดยมีวตั ถุประสงค์หลัก 4 ประการ คือ
1. มอบทุนการศึกษาแก่นักเรี ยน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทวั่ ประเทศ
2. มอบทุนรักษาพยาบาลแก่ผ้ ปู ่ วยอนาถา
3. มอบทุนประกอบอาชีพสําหรับผู้ด้อยโอกาสให้ มีโอกาสพึง่ พาตนเองได้ ในระยะยาว
4. ช่วยเหลือกิจกรรมสาธารณประโยชน์อื่นๆ
ธนาคารทิสโก้ ฯได้ พฒ
ั นาพื ้นฐานของการยึดมัน่ ในจรรยาบรรณทางธุรกิจ ดําเนินธุรกิจอย่างโปร่ งใส ไม่เอารัดเอาเปรียบเมื่อ
มีกําไรจากการดําเนินธุรกิจ องค์กรเจริญเติบโต มีความมัน่ คงขึ ้น ผู้เกี่ยวข้ องทุกฝ่ ายได้ รับการดูแลจากธนาคารเป็ นอย่างดี มี
ความพร้ อมที่เกื ้อกูลต่อสังคมภายนอก ธนาคารได้ วางหลักการสําคัญของความรับผิดชอบต่อสังคม( CSR) ที่ต้องเริ่มจาก
องค์ประกอบทีส่ ําคัญคือ ค่านิยมทีด่ ีองค์กร และผู้บริหารทีม่ ีคณ
ุ ธรรมจึงได้ มีนโยบายขับเคลื่อนพนักงานและมีกระบวนการ
ดําเนินธุรกิจด้ วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ สว่ นเสีย รวมทังเป็
้ นมิตรกับทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจรวมทังสั
้ งคม และ
สิ่งแวดล้ อม

379

การประชุมผลงานวิจัยด้ านการจัดการบริหารธุรกิจ ครั ง้ ที่ 3
วันที่ 19 มีนาคม 2552 ณ โรงแรมเลอเมอริ เดียน จ.เชียงใหม่

ค่านิยมที่องค์กรกําหนด และส่งเสริมให้ พนักงานยึดมัน่ ได้ แก่ 1) ความเป็ นมืออาชีพ 2) ความซือ่ สัตย์ สุจริต
3)
ความเชื่อถือ 4) การให้ ความสําคัญกับลูกค้ ากว่าสิ่งอื่นใด
ค่านิยมดังกล่าวกลายเป็ นวินยั
และจรรยาบรรณที่ยดึ หลักธรรมาภิบาลในการทํางานด้ วยความซือ่ ตรงต่อสังคมที่
พัฒนาเป็ นวัฒนธรรมองค์กรต่อไป
จากการศึกษาพบว่าธนาคารทิสโก้ ได้ ดําเนินโครงการสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่อง และเป็ นรูปธรรม มุ่งเน้ นให้
พนักงานขององค์กรมีหวั ใจแห่งการเป็ นผู้ให้ และมีส่วนร่ วมในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การให้ ทนุ การศึกษาแก่นกั เรียนที่ ยากจน หรือ
เรียนดี การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และการอนุรักษ์ ธรรมชาติ สิ่งแวดล้ อม ล้ วนเป็ นการปลูกฝั งจิตอาสาที่จะพัฒนาชุมชนให้ อยู่
ร่วมกันอย่างยัง่ ยืน
การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียเพื่อให้ เกิดการดาเนินธุรกิจอย่ างรั บผิดชอบต่ อสังคม
การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายใน ได้ แก่ พนักงาน
การสื่อสารภายในแต่ละองค์กรของธนาคาร รวมทั ้งการสื่อสารกับกลุ่มผู้มสี ว่ นได้ เสียภายในองค์กรของธนาคาร เป็ น
รูปแบบของเครือข่ายการสื่อสารแบบเป็ นทางการ ได้ แก่ การใช้ สื่อบุคคล การจัดการประชุมและการอบรม การใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการใช้ สอื่ ประชาสัมพันธ์ภายใน เป็ นต้ น
1. การใช้ ส่ อื บุคคล เป็ นช่องทางการสื่อสารภายในองค์กรที่ธนาคารใช้ มากที่สดุ เพื่อสร้ างการมีส่วนร่วมของ
พนักงานในการดําเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม เนื่องจากทําให้ พนักงานมีความเข้ าใจในเนื ้อหาของสื่อได้ ดีมากกว่าใช้
ช่องทางอื่น ๆ เพราะเป็ นการสื่อสาร 2 ทางทีผ่ ้ รู ับสารสามารถรับสารและนําไปปฏิบตั งิ านได้ อย่างรวดเร็ว ถูกต้ องแม่นยํา
สามารถแลกเปลี่ยนข้ อมูลข่าวสารหรื อเสนอแนะความคิดเห็นได้ ในทันที จากการศึกษาพบว่าหากผู้สง่ สารเป็ นผู้บริหารระดับสูง
ของธนาคารมากเท่าใดจะยิง่ ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของพนักงานมากยิง่ ขึ ้นเท่านั ้น
โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้ องกับนโยบาย
วิสยั ทัศน์ เป้าหมายขององค์กร หรือแนวทางในการปฏิบตั ิงาน หากเรื่ องใดทีผ่ ้ บู ริหารระดับสูงเป็ นผู้สอื่ สารด้ วยตนเอง แสดงว่า
เรื่องนันมี
้ ความสําคัญต่อองค์กร และการสื่อสารของผู้บริ หารระดับสูงยังสะท้ อนถึงตัว ตนขององค์กรอีกทางหนึ่ง
2. การจัดอบรมและการสัมมนา เป็ นวิธีการสือ่ สารรู ปแบบหนึง่ เพือ่ พัฒนาความรู้ ความสามารถในเรื่องต่างๆ
ของธนาคาร โดยส่วนใหญ่ได้ จดั การอบรมโดยแบ่งเป็ นระดับต่างๆ เช่น ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง และระดับ
พนักงาน ผู้ส่งสารหรื อวิทยากรมักเป็ นวิทยากรระดับหัวหน้ างานในกลุม่ บริษทั ของทิสโก้ และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก
หน่วยงานภายนอก เพื่อแบ่งปั นประสบการณ์เกี่ยวกับกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจ ปั จจัยแห่งความสําเร็จ และการจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล โดยจัดทําโครงการเพือ่ หล่อหลอมให้ เป็ น ‚TISCO Officer‛ ใช้ ชื่อว่า ‚Executive trainee‛ เพือ่ เตรียมความ
พร้ อมเพื่อเป็ นผู้บริ หารในกลุ่มบริษัทของกลุ่มทิสโก้ ในอนาคต ในการจัดอบรมดังกล่าววิทยากรระดับหัวหน้ างานจะนํานโยบาย
และแนวทางการปฏิบตั ิเรื่ องความรับผิดชอบต่อสังคมถ่ายทอดให้ กบั พนักงานที่เข้ าอบรม เพื่อสร้ างความรู้ความเข้ าใจ รวทั ้ง
นําไปเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิในหน่วยงานของตน
3. การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์ กร แบ่งได้ เป็ น 2 ลักษณะได้ แก่ การใช้ อินเตอร์ เน็ตเป็ น
เครื อข่ายข้ อมูลภายในองค์กรเพื่อเปิ ดโอกาสให้ พนักงานค้ นหาข้ อมูลข่าวสาร คําสัง่ ความเคลือ่ นไหวต่างๆ ขององค์การ รวมทัง้
การตรวจสอบข้ อมูลส่วนตัว ข้ อมูลของพนักงานในส่วนต่างๆ และข้ อมูลของผู้บริ หาร อีกลักษณะหนึ่งคือการใช้ จดหมาย
อิเลคทรอนิกส์ภายในเพื่อรับส่งข้ อมูลข่าวสารระหว่างกันภายในองค์กรโดยสามารถตรวจสอบข้ อมูลเฉพาะบุคคลเท่านัน้ การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กรมีรูปแบบการสือ่ สารจากบนลงล่าง และการสือ่ สารจากล่างสูบ่ น เป็ นการสื่อสารระดับ
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แนวนอน และการสื่อสารข้ ามสายงาน นอกจากนี ้แบบอย่างการปฏิบตั ิทดี่ ีของธนาคารทิสโก้ ฯ คือกรรมการผู้จดั การใหญ่จะใช้
จดหมายอิเลคทรอนิกส์ภายในเป็ นช่องทางสื่อสารเชิญชวนให้ พนักงานมีส่วนร่ วมกับกิจกรรมเพื่อสังคมขององค์กร
วิธีการ
ดังกล่าวได้ รับผลตอบรับทีด่ ีมากจากพนักงาน เนื่องจากเป็ นการสื่อสารโดยตรงจากกรรมการผู้จดั การใหญ่ถงึ พนักงานทุกคน
แสดงให้ เห็นว่าผู้บริหารระดับสูงให้ ความสําคัญกับเรื่องดังกล่าว
4. การใช้ ส่ ือประชาสัมพันธ์ ภายในองค์ กร เป็ นวิธีการสือ่ สารอีกรูปแบบหนึง่ ทีช่ ่วยสนับสนุนให้ เกิดการดําเนิน
ธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมของธนาคารทิสโก้ ฯ โดยใช้ การสื่อสารผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้ างเสริมความรู้ ความเข้ าใจ
และกระตุ้นให้ พนักงานมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร ผู้ส่งสารเป็ นหน่วยงานทีร่ ับผิดชอบเกี่ยวกับงานสื่อสารภายใน
องค์กร โดยฝ่ ายทรัพยากรบุคคลทําหน้ าที่สื่อสารข้ อมูลความเคลื่อนไหวขององค์กร มีทั ้งการสือ่ สารทางเดียว เช่น การจัดทํา
สิ่งพิมพ์ วารสารภายในหน่วยงาน หนังสือเวียน ป้ายประชาสัมพันธ์ ควบคูไ่ ปกับการสื่อสารสอง เช่น การใช้ จดหมาย
อิเลคทรอนิกส์การจัดกิจกรรมกลุ่มย่อย เป็ นต้ น เพือ่ แจ้ งถึงนโยบาย วัฒนธรรม ค่านิยม อุดมการณ์ และจรรยาบรรณขององค์กร
รวมถึงเป้าหมายและแนวทางการปฏิบตั งิ าน ตลอดจนกฎ ระเบียบต่างๆ ที่พนักงานจะต้ องยึดถือปฏิบตั ิ
การประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรเป็ นการสื่อสารที่มีรูปแบบน่าสนใจและสามารถกระตุ้นให้ พนักงานมีสว่ นร่วม กับ
องค์กรในการดําเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมได้ ดที สี่ ดุ ได้ แก่ การจัดกิจกรรมรณรงค์ภายในองค์กร โดยผู้สง่ สารหรื อ
ผู้ดําเนินการเป็ นคณะกรรมการที่ทาํ หน้ าที่กํากับดูแลการดําเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม ร่วมกับฝ่ ายสือ่ สารองค์กรหรื อ
ฝ่ ายนิเทศสัมพันธ์ รู ปแบบกิจกรรมรณรงค์จะมีการกําหนดประเด็นรณรงค์อย่างชัดเจน พร้ อมทังกํ
้ าหนดระยะเวลา งบประมาณ
และการประเมินผลไว้ ด้วย ส่วนมากเป็ นการรณรงค์เพื่อสร้ างจิตสํานึกและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของพนักงานในเรื่ องต่างๆ เช่น
โครงการ ‚รัก เรี ยนรู้ สู่ชมุ ชน” เพือ่ เชิญชวนให้ พนักงานร่ วมกันเป็ นพนักงานจิตอาสาช่วยกันปรับปรุงห้ องสมุดของโรงเรียนที่ขาด
แคลนงบประมาณ
การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายนอกองค์ กร ได้ แก่ ผู้ถอื หุ้น เจ้ าหนี ้ คู่แข่ ง คู่ค้า ลูกค้ า ชุมชน
เพือ่ ให้ เกิดการดําเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมเป็ นไปตามนโยบายขององค์กรทีก่ ําหนดความเป็ นตัวตนของ
องค์กร โดยมีวตั ถุประสงค์ในการสื่อสารทีห่ ลากหลาย ทั ้งการสื่อสารเพื่อแจ้ งข่าวสารความเคลือ่ นไหวขององค์กร การสื่อสาร
เพือ่ เสริ มสร้ างภาพลักษณ์และจุดเด่นขององค์กร การสื่อสารเพื่อให้ เกิดการประสานความร่วมมือ และการสื่อสารเพือ่ การ
พัฒนาหรื อหวังผลให้ มีการเปลี่ยนแปลงไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ ผู้วจิ ยั ขอนําเสนอรายละเอียดแยกตามกลุ่มผู้มสี ว่ นได้ ส่วนเสีย
ดังนี ้
1. การสื่อสารกับผู้ถอื หุ้น เป็ นการที่ธนาคารทิสโก้ ฯ สือ่ สารกับนักลงทุนหรื อผู้ถือหุ้นขององค์กร เพือ่ สร้ าง
ความสัมพันธ์อนั จะนําไปสู่การสนับสนุนหรือการลงทุนกับ องค์กร
ทําหน้ าทีเ่ ป็ นผู้ดแู ลการติดต่อสื่อสารและเปิ ดเผยข้ อมูล
เกี่ยวกับผลการดําเนินงาน ข้ อมูลทางการเงินช่องทางโอกาสทีด่ ีและความเสีย่ งต่าง ๆ ในการดําเนินกิจการ รวมทั ้งข่าวสารความ
เคลื่อนไหวต่างๆ ขององค์กร ควบคูไ่ ปกับทําหน้ าที่ตอบข้ อสงสัย และรับข้ อคิดเห็นต่าง ๆ จากผู้ถือหุ้น จากการสัมภาษณ์ผ้ ถู ือ
หุ้นพบว่าช่องทางการสื่อสารทีม่ ีประสิทธิภาพในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นกับธนาคารคือสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ แก่ จดหมาย
อิเลคทรอนิกส์ และ อินเตอร์ เน็ตเนื่องจากสามารถให้ ข้อมูลได้ อย่างถูกต้ อง รวดเร็วครบถ้ วน
นอกจากนีย้ งั มีการสื่อสารในรูปแบบของการจัดประชุมชี ้แจงการจัดส่งจดหมายและเอกสารทางการเงินต่างๆ และการ
จัดทํารายงานประจําปี เพือ่ แสดงผลประกอบการ ตามระเบียบบริษัทจดทะเบียนที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนดไว้
2. การสื่อสารกับเจ้ าหนี ้ ธนาคารทิสโก้ ฯ ใช้ วธิ ีการสื่อสารกับเจ้ าหนี ้เพื่อแจ้ งผลการดําเนินงานติดต่อประสานงาน
และเปิ ดเผยข้ อมูลต่างๆ รับผิดชอบโดยผู้บริ หารระดับสูงทีด่ แู ลด้ านการเงิน และหน่วยงานด้ านการเงินขององค์กร โดยใช้ การส่ง
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เอกสารจดหมาย หรือใช้ สื่ออิเล็กโทรนิกส์ คือ จดหมายอิเลคทรอนิคส์ ที่สามารถรับส่งข้ อมูลได้ อย่างถูกต้ องและรวดเร็ว ภายใต้
การดําเนินงานที่เน้ นความโปร่ งใสตรวจสอบได้ และเป็ นไปตามเงือ่ นไขข้ อกําหนดของสัญญาและพันธะทางการเงิน
3. การสื่อสารกับคู่แข่ งขัน เป็ นการสื่อสารกับคู่แข่งขันทางการค้ า เพื่อการดําเนินธุรกิจอย่างมีจริ ยธรรมตามกรอบ
กติกาของการแข่งขันทีด่ ี ไม่ทาํ ลายชื่อเสียงของคู่แข่งขันทางการค้ าด้ วยการกล่าวหาในทางร้ าย หรื อให้ ข้อมูลที่ไม่ตรงกับความ
เป็ นจริง นอกจากนี ้พบกว่าองค์กรยังมีการติดต่อสื่อสารกับคูแ่ ข่ง โดยการเข้ าร่วมเป็ นสมาชิก และร่วมทํากิจกรรมในโครงการ
ต่างๆ กับธนาคารอื่น ๆ เช่น โครงการ โครงการสิ่งแวดล้ อมแห่งสหประชาชาติ (United Nation Environment Program-UNEP)
ที่มีสถาบันการเงินของประเทศต่างๆ ร่วมลงนามอีกกว่า 30 ประเทศ
4. การสื่อสารกับลูกค้ า เป็ นการสื่อสารทางการตลาด เพื่อให้ เกิดการสนับสนุนองค์กร และใช้ สินค้ าและบริ การ
รวมทั ้งสร้ างความโดดเด่น สร้ างอัตลักษณ์ เป็ นภาพประทับใจทีน่ ่าจดจํา เพื่อเสริ มสร้ างภาพลักษณ์ให้ กบั องค์กร ตลอดจน
บริหารความสัมพันธ์กบั ลูกค้ าเพื่อให้ เกิดความผูกพันและความไว้ วางใจในองค์กร
มีหน่วยงานด้ านการตลาดและด้ านการ
สื่อสารองค์กร หรือด้ านการประชาสัมพันธ์ขององค์กรเป็ นผู้รบั ผิดชอบดูแลร่วมกัน ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ คือ จดหมาย
อิเลคทรอนิคส์ และอินเตอร์ เน็ต
5. การสื่อสารกับชุมชน เป็ นการสื่อสารกับชุมชนในพื ้นที่ทอี่ งค์กรดําเนินธุรกิจอยูเ่ พื่อให้ เกิดความไว้ วางใจว่าการ
ดําเนินธุรกิจขององค์กร รักษาความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างกัน ซึง่ มีทงหน่
ั ้ วยงานในส่วนกลาง และส่วนสํานักงานสาขาทีม่ ี
สํานักงานตั ้งอยูใ่ นท้ องถิ่น และดําเนินกิจกรรมตามแนวปฏิบตั ทิ รี่ ับมาจากส่วนกลาง และกิจกรรมที่ริเริ่มขึ ้นเองตามความ
เหมาะสมกับสภาพแวดล้ อมและความต้ องการในท้ องถิ่น
การสื่อสารการดาเนินธุรกิจอย่ างรั บผิดชอบต่ อสังคมขององค์ กรสู่สาธารณะ
รูปแบบการสื่อสารการดําเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรสู่สาธารณะทีส่ ําคัญคือการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ การจัดทํารายงานพิเศษความรับผิดชอบต่อสังคม และการจัดกิจกรรมรณรงค์ด้านต่าง ๆ
การโฆษณาประชาสัมพันธ์ เป็ นการสื่อสารเพือ่ แจ้ งข่าวสารการดําเนินธุรกิจต่อสังคมขององค์กร สารที่ใช้ สื่อนันจะมี
้
ความหลากหลายขึ ้นอยู่กบั ความเหมาะสมของช่องทางการสื่อสารและกลุ่มเป้าหมาย โดยจะใช้ ระบบอินเตอร์ เน็ตหรือเว็บไซต์
ขององค์กรในการสื่อสารข้ อมูลเกี่ยวกับองค์กรในภาพรวมทังหมด
้
และข้ อมูลในเชิงลึกทีเ่ ป็ นรายละเอียดต่าง ๆ รวมถึงข้ อมูลที่
จําเป็ นต่อกลุ่มผู้มีสว่ นได้ เสียเฉพาะกลุ่ม เช่น นักลงทุน ผู้ถือหุ้น เป็ นต้ น ตลอดจนข่าวสารความเคลื่อนไหวทั ้งหมดขององค์กร
นอกจากนีก้ ารสื่อสารกับสื่อมวลชนเพื่อแจ้ งข้ อมูลข่าวสารต่างๆ และให้ สื่อมวลชนนําข่าวสารดังกล่าวไปเผยแพร่ สู่
สาธารณะอีกทอดหนึ่ง เช่น การทีผ่ ้ บู ริหารขององค์กรให้ สมั ภาษณ์ ซึง่ จะดําเนินหลังจากที่องค์กรได้ ดาํ เนินโครงการหรื อกิจกรรม
ต่าง ๆ ทีแ่ สดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมเสร็จสิ ้นแล้ ว เพื่อแจ้ งถึงผลการดําเนินงาน หรื อดําเนินการสื่อสารก่อนที่องค์กรจะ
ดําเนินโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเชิญชวนให้ กลุ่มเป้าหมายที่สนใจได้ ตดั สินใจเข้ ามามีสว่ นร่ วมกับโครงการหรื อกิจกรรม
นัน้ ๆ
การจัดทารายงานพิเศษความรั บผิดชอบต่ อสังคม (CSR Special Report) เป็ นสื่อสิ่งพิมพ์อีกฉบับหนึง่ ทีบ่ ริษัท
จัดทําขึ ้นแยกจากการจัดทํารายงานประจําปี
เป็ นรูปแบบการสือ่ สารการดําเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรสู่
สาธารณะอีกรูปแบบหนึง่ เพือ่ เป็ นการเผยแพร่แนวคิดและผลงานที่สามารถติดตามประเมินผลได้ คอ่ นข้ างเป็ นรูปธรรม รวมทั ้ง
การถ่ายทอดองค์ความรู้
และประสบการณ์ตา่ งๆเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะชนทีส่ นใจ
โดยเนื ้อหาสาระจะเป็ นส่วนที่
นอกเหนือจากเนื ้อหาทัว่ ไปของรายงานกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมทีไ่ ด้ จดั ทําและบรรจุไ ว้ ในรายงายประจําปี
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การจัดกิจกรรมรณรงค์ ทางสังคม เป็ นอีกรูปแบบหนึง่ ของการสื่อสารการดําเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมที่
ธนาคาร ได้ ดําเนินการอย่างต่อเนื่อง และถือว่าเป็ นรูปแบบทีส่ ามารถสะท้ อนการดําเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมได้ เป็ น
อย่างดี ทังยั
้ งสามารถเสริ มสร้ างอัตลักษณ์และภาพลักษณ์ทโี่ ดดเด่นให้ กบั องค์กร นอกจากนี ้ยังสามารถใช้ เป็ น ‚สาร‛ ที่สอื่ สู่
สาธารณะเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรด้ วย เช่น โครงการ เกมทศกัณฐ์ ช่วยครูใต้ กับ บมจ.เวิร์คพอยท์เอน
เตอร์ เทนเมนท์ บริ จาคเงินเงินสมทบทุนและเปิ ดบัญชีธนาคาร เพื่อรวบรวมเงินบริจาคช่วยเหลือครูในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ผ่านรายการเกมทศกัณฐ์ ช่วยครูใต้ ซึง่ ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 อสมท. โดย บมจ.เวิร์คพอยท์เอนเตอร์ เท
นเมนท์ จะรวบรวมเงินบริจาคทังหมด
้
บริจาคผ่านมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็ นต้ น
สรุ ปผลการศึกษา
จากการวิจยั พบว่า ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) มีรูปแบบการดําเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ดังนี ้
1. ความรั บผิดชอบด้ านเศรษฐกิจ เป็ นการดําเนินธุรกิจเพือ่ ให้ ได้ ผลประกอบการตามเป้าหมายที่กําหนด และเป็ น
การสร้ างกิจการให้ มีความมัน่ คงอย่างยัง่ ยืนในระยะยาวภายใต้ การกํากับดูแลกิจการที่ดตี ามหลักบรรษัทภิบาล และบทบาท
ขององค์กรต่อผู้มีสว่ นได้ เสีย โดยจะกําหนดเป็ นค่านิยม และเป็ นวัฒนธรรมองค์กร หรือจรรยาบรรณ เพื่อให้ บุคลากรในองค์กร
ยึดถือปฏิบตั ิ
2. ความรับผิดชอบด้ านสิ่งแวดล้ อม เป็ นการบริหารจัดการสิ่งแวดล้ อมในกระบวนการทํางานภายในองค์กรและคู่
ธุรกิจ โดยคํานึงถึงการใช้ ทรัพยากร การฟื น้ ฟูธรรมชาติ สภาพแวดล้ อม
3. ความรั บผิดชอบด้ านสังคม เป็ นการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาสังคมในด้ านต่าง ๆ โดยเริ่ มจากสังคมภายในองค์กร
คือ การดูแลและพัฒนาพนักงาน ด้ วยการจัดค่าตอบแทนและสวัสดิการทีเ่ หมาะสม และส่งเสริ มความรู้แก่พนักงานควบคูไ่ ปกับ
การวางรากฐานแนวความคิดในการปฏิบตั ิงานทีค่ ํานึงถึงจริยธรรม คุณธรรม ตามหลักบรรษัทภิบาล รวมทังสร้
้ างจิตสํานึกที่ดี
ด้ านสังคม สิง่ แวดล้ อม ด้ านการศึกษา และด้ านศาสนา
ด้ านกระบวนการสื่อสารกับผู้มีสว่ นได้ ส่วนเสียเพื่อให้ เกิดการดําเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมพบว่าธนาคารทิส
โก้ จํากัด (มหาชน) มีกระบวนการสื่อสารดังนี ้
1. กระบวนการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายในองค์ กร ได้ แก่ พนักงาน จากการศึกษาวิจัยพบว่า
กระบวนการสื่อสารภายในองค์กรเพือ่ การดําเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมเป็ นการสื่อสารกับผู้ มสี ่วนได้ สว่ นเสียภายใน
องค์กร นัน่ คือ พนักงานเพือ่ ให้ เกิดความตระหนัก เข้ าใจ และปฏิบตั ิงานในแนวทางที่สอดคล้ องกับการดําเนินธุรกิจอย่าง
รับผิดชอบต่อสังคม ตามทีไ่ ด้ กําหนดไว้ เป็ นวัฒนธรรม ค่านิยม หรือจรรยาบรรณขององค์กร โดยมีรูปแบบการสื่อสารผสมผสาน
กัน ทังเครื
้ อข่ายการสือ่ สารแบบเป็ นทางการ
2. การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายนอกองค์ กร ได้ แก่ ผู้ถือหุ้น เจ้ าหนี ้ คูค่ ้ า คู่แข่ง ลูกค้ า และ
ชุมชน เป็ นการสื่อสารเพื่อแจ้ งข่าวสารความเคลือ่ นไหวขององค์กร สร้ างช่องทางการมีส่วนร่วมกับองค์กร เพื่อให้ เกิดการรับรู้
เข้ าใจ ให้ ความร่วมมือ ร่วมพัฒนาและสนับสนุนองค์กรให้ สามารถดําเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมได้ อย่างยัง่ ยืน
ในการสื่อสารการดําเนินธุรกิจอย่างรับผิดขอบต่อสังคมของธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) สูส่ าธารณะ นันพบว่
้
า
การจัดทํารายงานการพิเศษความรับผิดชอบต่อสังคมเป็ นการสื่อสารที่สามารถนําเสนอข้ อมูลการดําเนินธุรกิจด้ านความ
รับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทได้ ครบถ้ วนที่สดุ
และการจัดโครงการหรื อกิจกรรมรณรงค์สามารถแสดงถึงความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององค์กรมากที่สดุ รวมทั ้งสามารถก่อให้ เกิดผลดีทั ้งต่อองค์กรและสังคมโดยส่วนรวม
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อภิปรายผลการศึกษา
จากการศึกษาวิจยั จะพบว่าธนาคารทิสโก้ ฯ มีแนวทางในการดําเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม โดยเริ่มจากมิติ
จากภายในองค์กรก่อน คือการยึดมัน่ จริยธรรมทางธุรกิจ ปฏิบตั ิตามหลักบรรษัทภิบาลทีด่ ี การจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่เน้ น
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง จากนันจึ
้ งขยายไปสูม่ ิตภิ ายนอก คือความรับผิดชอบต่อชุมชนด้ วยการตระหนักถึงความรับผิดชอบที่
พึงมีต่อสังคมโดยดําเนินกิจการเพือ่ สังคมในรูปแบบต่างๆ อย่างต่อเนื่องควบคูไ่ ปกับการดําเนินธุรกิจ โดยเน้ นพัฒนาตนเองและ
สังคมให้ อยู่ได้ อย่างยัง่ ยืน
ผู้วจิ ยั ยังเห็นว่าการสื่อสารการดําเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรทีด่ ี จะสามารถกระตุ้นให้ ผ้ มู ีสว่ นได้
เสีย เข้ าใจ สนับสนุน และนําไปสู่ภาคปฏิบตั ิอย่างเป็ นรูปธรรม รวมทังจะช่
้ วยสังคมให้ สงั คมรับรู้ วา่ องค์กรมีแนวทางการดําเนิน
ธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรอย่างไร เป็ นการสร้ างมูลค่าเพิม่ ให้ แก่องค์กร
สําหรับองค์กรทีต่ ้ องการรูปแบบดําเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมไปประยุกต์ใช้ จึงควรพิจารณาจากมิติภายใน
องค์กรก่อนเป็ นอันดับแรก จากนันจึ
้ งพิจารณามิติภายนอกองค์กร ซึง่ สามารถดําเนินได้ หลายรูปแบบ โดยคํานึงถึงความจําเป็ น
และความต้ องการของสังคมควบคู่กนั ไปกับความพร้ อมขององค์กร แล้ วเลือกการสื่อสารให้ สงั คมรับรู้ อย่างโปร่งใส และชัดเจน
ข้ อเสนอแนะ
1. จาการศึกษาพบว่าธนาคารทิสโก้ ฯ ประสบความสําเร็จในการสื่อสารการดําเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
โดยการให้ ความสําคัญกับมิตภิ ายในองค์กรองค์กร จึงเป็ นแบบอย่างการปฏิบตั ทิ ี่ดสี ําหรั บองค์ก่อนอื่นที่เริ่มมี
แนวทางในการดําเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม
2 การดําเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมควรหารู ปแบบการสื่อสารที่เหมาะสมกับธุรกิจองค์กร
เพือ่ การดําเนินงานอย่างเป็ นรูปธรรม และสามารถสื่อสารได้ อย่างชัดเจน
3. การดําเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม มีความเกี่ยวข้ องและสัมพันธ์กบั จริ ยธรรมและความประพฤติของ
พนักงานทุกคนในองค์กร โดยเฉพาะผู้บริ หารทีจ่ ะต้ องเป็ นแบบอย่างที่ดี
บรรณานุกรม
คณะทํางานส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้ อมของบริษัทจดทะเบียน. 2551. เข็มทิศธุรกิจเพื่อสังคม.
กรุ งเทพมหานคร : โรงพิมพ์ ไอคอนพริ นติ ้ง,
โสภณ พรโชคชัย. 2551. CSR ที่แท้ . กรุ งเทพมหานคร : มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย,
ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน). 2549 รายงานประจาปี 2549. กรุ งเทพมหานคร : ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน),
‚_____‛ รายงานประจาปี 2550. กรุ งเทพมหานคร : ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน),
‚_____‛ รายงานประจาปี 2551. กรุ งเทพมหานคร : ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน),
‚_____‛ 2550. รายงานพิเศษความรับผิดชอบต่ อสังคมประจาปี 2549. กรุ งเทพมหานคร :
ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน),
‚_____‛ 2550. รายงานพิเศษความรับผิดชอบต่ อสังคมประจาปี 2550. กรุ งเทพมหานคร :
ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
‚_____‛ 2551. รายงานพิเศษความรับผิดชอบต่ อสังคมประจาปี 2551. กรุ งเทพมหานคร :
ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
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‚ตลาดหลักทรัพย์ฯหนุนCSRเพิม่ เครดิตบริษัทจดทะเบียน.‛ [ระบบออนไลน์]. กรุ งเทพธุรกิจ (12 พฤษภาคม). แหล่งที่มา:
http://www.bangkokbiznews.com (12 พฤษภาคม 2552).
‚ตลท. หนุน CSR เพิม่ เครดิต บจ. ดันกิจการดีรับลงทุนยุคทุนนิยมเสือ่ ม.‛ [ระบบออนไลน์]. กรุ งเทพธุรกิจ
แหล่งที่มา: http://www.bangkokbiznews.com (12 พฤษภาคม 2552).
สถาบันธุรกิจเพือ่ สังคม. รู้จกั CSR แหล่งที่มา: http://www.csri.or.th/knowledge-crs-definition (12 พฤษภาคม 2552).
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การแก้ ปัญหาการบริ การที่ส่งผลต่ อความภักดีของลูกค้ าของธุรกิจบริ การ
Service Recovery that affects Customer Loyalty of Service Businesses
ฉัตยาพร เสมอใจ*
บทคัดย่ อ
การศึกษาการแก้ ไขปั ญหาการบริการที่สง่ ผลต่อความภักดีของลูกค้ าต่อธุรกิจบริ การหลังการแก้ ไขปั ญหา เป็ นการวิจัย
เชิงสํารวจ (Survey Research) มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับความรุ นแรงของปั ญหาการบริ การกับ
ระดับความภักดีต่อธุรกิจบริการ 2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการแก้ ปัญหาการบริการของธุรกิจกับระดับความภักดีต่อธุรกิจ
บริ การ และ 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจต่อการแก้ ไขปั ญหาของธุรกิจบริ การกับระดับความภักดีต่อธุรกิจ
บริการ โดยใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือในการเก็บข้ อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 700 คน ซึ่งเป็ นลูกค้ าธุรกิจบริการประเภท
ร้ านตัดผม ร้ านอาหาร สถานพยาบาล คลินิก
ทันตกรรม และสปา ในกรุ ง เทพมหานคร และจัง หวัด นครราชสีม า การเลื อ กกลุ่ม ตัวอย่า งแบบกํ า หนดสัด ส่ วน (Quota
Sampling) จังหวัดละ 350 คน ได้ รับแบบสอบถามทีม่ ีความสมบูรณ์ 539 ชุด
ผลการศึกษาพบว่า 1) ระดับความรุนแรงของปั ญหาการบริการเฉลี่ยอยู่ในระดับ ‚ปานกลาง‛ ( X = 2.691, SD =
1.069) และมีความสัมพันธ์กับระดับความภักดีต่อธุรกิจบริการอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 2) การแก้ ปัญหาการ
บริการของธุรกิจเฉลี่ยอยู่ในระดับ ‚ปานกลาง‛ ( X = 2.80, SD = 0.8157) และมีความสัมพันธ์กบั ระดับความภักดีต่อธุรกิจ
บริ การอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 3) ความพึงพอใจต่อการแก้ ไขปั ญหาของธุรกิจบริ การเฉลี่ยอยู่ในระดับ
‚น้ อย‛ ( X = 2.906, SD = 1.105) และมีความสัมพันธ์กบั ระดับความภักดีต่อธุรกิจบริการอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
Abstract
This study was focused on service recovery that affected on customer loyalty. The objectives of the study
were to investigate the relationship between the degree of service problems and customer loyalty; service
recovery method and customer loyalty; and customer satisfaction on service recovery and customer loyalty.
A questionnaire was used to collect the data from 700 respondents who are the customers of
barber/salon, restaurant, clinic, dental clinic, and spa in Bangkok and Nakhonratchasima provinces. There were
539 completed questionnaires returned.
The results reveal that the degree of service problem is classified as ‚moderate‛ ( X = 2.691, SD =
1.069) and it is correlated with the degree of service loyalty is at 95% confidential level (α = 0.05); the degree of
service recovery is classified as ‚moderate‛ ( X = 2.80, SD = 0.8157) and it is correlated with the degree of
service loyalty is at 95% confidential level (α = 0.05); and the degree of customer satisfaction on service recovery
is classified as ‚low‛ ( X = 2.906, SD = 1.105) and it is correlated with the degree of service loyalty is at 95%
confidential level (α = 0.05).
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บทนา
อุตสาหกรรมการบริการเป็ นองค์ประกอบสําคัญทีส่ ่งเสริ มให้ เศรษฐกิจของประเทศเกิดการเติบโต
ดังเห็นได้ จาก
ในช่วงปี พ.ศ. 2543–2548 มีสดั ส่วนเกือบครึ่งหนึ่งของการผลิตโดยรวมของประเทศ และมีส่วนในการสร้ างงานถึงร้ อยละ 40
ของประเทศ (World Bank, 2009 : Online) หลายหน่วยงานจึงมีความพยายามในการส่งเสริมและสร้ างความเข้ มแข็งให้ แก่
ธุรกิจบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวการณ์ทกี่ ารแข่งขันทวีความรุ นแรง เนื่องจากความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยีทสี่ ง่ ผลให้
ความสามารถในการผลิตสูงขึ ้น และเกิดนวัตกรรมใหม่ๆ อยูต่ ลอดเวลา เทคโนโลยีการติดต่ อสื่อสารก็ช่วยขยายช่องทางการ
ติดต่อสื่อสารทีส่ ะดวกสบายกลายเป็ นโลกไร้ พรมแดน ผู้บริโภคสามารถเข้ าถึงข้ อมูลได้ มากยิง่ ขึ ้น มีการเปรี ยบเทียบและเสาะหา
ในสิง่ ที่เหมาะสมกับตนเองทีส่ ดุ หากธุรกิจใดไม่สามารถพัฒนาตนเองให้ สามารถดึงดูดและตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า
ได้ อย่างเหมาะสม ก็จะไม่สามารถสร้ างความสนใจและรักษาลูกค้ าไว้ ได้ การแข่งขันในปั จจุบนั จึงไม่ใช่แค่เพียงการหาลูกค้ าใหม่
แต่ต้องมุ่งเน้ นที่การรักษาลูกค้ าเดิมให้ เกิดการซื ้อซํ ้าอย่างต่อเนื่อง (ฉัตยาพร เสมอใจ , 2550)
การมีลกู ค้ าทีภ่ กั ดีจะสร้ างผลประโยชน์แก่ธุรกิจ จากการที่ลกู ค้ าที่มีความเชื่อมัน่ ในคุณค่าของผลิตภัณฑ์ ลูกค้ าที่ภกั ดี
จะให้ การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง จึงช่วยสร้ างรายได้ จากการซื ้อซํ ้าและซื ้อผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของธุรกิจ และยังช่วยเพิ่มลูกค้ าใหม่
จากการบอกปากต่อปากและชักชวนให้ ผ้ ูอื่นทดลองใช้ ผลิตภัณฑ์ของธุรกิจอีกด้ วย (Gummesson, 1999) ในขณะที่ธุรกิจ
พยายามสร้ างลูกค้ าที่ภกั ดี ก็อาจเกิดเหตุการณ์ที่ทําให้ สูญเสียลูกค้ าที่ภกั ดีไปให้ ค่แู ข่งขันอื่นได้ หากเกิดความผิดพลาดในการ
บริ การของธุร กิจ โดยเฉพาะถ้ าไม่มีการแก้ ไขหรื อดําเนิน การล่าช้ า แต่ถ้ามีการแก้ ไขปั ญหาอย่างรวดเร็ วและเหมาะสมจะ
สามารถรักษาลูกค้ าไว้ ได้ (Bennekom, 2009 : Online) กระนั ้นก็ตามยังมีข้อโต้ แย้ งในด้ านผลลัพธ์ ว่าสามารถสร้ างผลกระทบ
ดังกล่าวได้ จ ริ งหรื อไม่ และต้ องทําการแก้ ไขปั ญหาในระดับ ใดจึงจะได้ ผลลัพธ์ ที่ดี อีกทังยั
้ ง ไม่มีการศึกษาในประเด็นนี ก้ ับ
ผู้บริ โภคในประเทศไทย ซึ่งมีความแตกต่างทั ง้ ด้ านวัฒนธรรม วิถีการดําเนินชีวิต และพฤติกรรมการบริโภค จึงยังไม่สามารถ
สรุปได้ วา่ ผลกระทบดังกล่าวจะเกิดขึ ้นกับการบริโภคการบริการในสังคมของคนไทยหรื อไม่
เพื่อเป็ นแนวทางในการเพิ่มระดับคุณภาพการบริ การของธุรกิจ และเพื่อพัฒนาแนวทางสําหรับธุรกิจบริ การในการ
แก้ ปัญหาการบริ การทีเ่ กิดขึ ้น นักวิจยั จึงเล็งเห็นถึงความสําคัญและความต้ องการในการศึกษาวิธีการแก้ ปัญหาการบริการของ
ธุรกิจและความภักดีของลูกค้ าหลังจากประสบการณ์ดงั กล่าว
กรอบแนวคิดการศึกษา
ลูกค้ าที่ภกั ดี (Loyal Customer) คือ ลูกค้ าที่มีความซือ่ สัตย์ต่อผลิตภัณฑ์ตราใดตราหนึ่งโดยเฉพาะ เป็ นกลุ่มลูกค้ า
ในฝั นทีธ่ ุรกิจปรารถนา เพราะเป็ นกลุ่มที่สร้ างรายได้ (Heskett et al., 1994) และผลประโยชน์แก่ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
(Gummesson, 1999) มีการศึกษาถึงความภักดีมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ดังเห็นได้ จากการศึกษาของนักวิชาการด้ าน
การตลาดหลายท่าน (เช่น [Day, 1969; Lutz and Winn, 1974; and Snyder, 1984] quoted in Javalgi and Moberg, 1997;
Dick and Basu, 1994; Oliver, 1997; Price and Arnould, 1999) มีการกล่าวถึงลักษณะของความภักดีว่า ลูกค้ าทีม่ ีความ
ภักดีจะแสดงออกถึงความภักดี 2 รูปแบบ คือ ความภักดีทางอารมณ์ (Emotional Loyalty) และความภักดีทางพฤติกรรม
(Behavioral Loyalty) ซึง่ สามารถอธิบายได้ วา่ ความภักดีทางอารมณ์ (Dick and Basu, 1994; Zeithaml, 2000; Chadhuri
and Holbrook, 2001) หรือทัศนคติ (Attitude) (Day, 1969 quoted in Javalgi and Moberg, 1997) หรือบางครัง้ อาจเรี ยกว่า
เป็ นความปรารถนาหรือความผูกพันทางอารมณ์ (Affective Commitment) ของลูกค้ าที่จะรักษาสัมพันธภาพกับธุรกิจอย่าง
ต่อเนื่อง (Moorman et al., 1992) ซึง่ มีผลโดยตรงต่อความภักดีทางพฤติกรรม (Ball et al., 2006) ดังนี ้
1. ความภักดีทางอารมณ์
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1) ตั ้งใจทีจ่ ะให้ การสนับสนุนการบริการของธุรกิจอย่างต่อเนื่องและยาวนานโดยไม่หวัน่ ไหว (Gummesson,
1999 ; Dick and Basu, 1994 ; Ahluwalia et al., 1999; Wong and Sohal, 2003) ซึง่ จะสามารถวัดได้ จากระดับความผูกพัน
กับพนักงานทีใ่ ห้ บริ การ ระดับความผูกพันทางอารมณ์กบั ธุรกิจ และความปรารถนาที่จะรักษาความสัมพันธ์กบั ธุรกิจ (Mattila,
2004)
2) มีความเชื่อมัน่ ในคุณค่าของสินค้ าและบริการเสมอ (Zeithaml, 2000) ถึงแม้ จะมีการดึงดูดจากธุรกิจอื่น
และไม่อ่อนไหวต่อราคาแม้ จะมีธรุ กิจอื่นขายในราคาทีต่ ํ่ากว่า (Day, 1969 quoted in Javalgi and Moberg, 1997; Ball et
al., 2006)
2. ความภักดีทางพฤติกรรม
1) เอ่ยถึงธุรกิจในทางทีด่ ี และเต็มใจที่จะแนะนําคนใกล้ ชิด เพื่อน ญาติ หรือผู้ที่ขอคําแนะนําให้ ไปใช้ บริ การ
(Reichheld and Sasser, 1990; Dick and Basu, 1994; Zeithaml, 2000; Chadhuri and Holbrook, 2001; Maxham,
2001; Widmer and Conklin, 2001; Wong and Sohal, 2003; Mattila, 2004; Ball et al., 2006)
2) การซื ้อซํ ้าอย่างสมํ่าเสมอ (Heskett et al., 1994; Ball et al., 2006) เป็ นที่แรกทีจ่ ะนึกถึงหากต้ องการใช้
บริการ (Ball et al., 2006) มีเหตุผลในการใช้ บริ การมากขึ ้น ทังปริ
้ มาณการซื ้อ และความถี่ในการซื ้อ (Dick and Basu, 1994;
Baldinger and Robinson, 1996; Widmer and Conklin, 2001)
3) ซื ้อสินค้ าหรือบริ การอื่นๆ ของธุรกิจด้ วย (Gremler and Brown, 1996; Ball et al., 2006)
4) กระทําในสิ่งทีเ่ อื ้อประโยชน์แก่ธุรกิจ เช่น แสดงตัวเป็ นเสมือนพันธมิตรของธุรกิจ ให้ ข้ อมูลทีเ่ ป็ นประโยชน์แก่
ธุรกิจ (Widmer and Conklin, 2001) ชักชวนลูกค้ าจากคู่แข่งมาทดลองใช้ (Ball et al., 2006)
ความภักดีของลูกค้ าเป็ นความสมัครใจของลูกค้ า ซึง่ สามารถตัดสินใจเลือกที่จะใช้ บริการใดบริ การหนึ่งจากธุรกิจใด
ธุรกิจหนึ่งโดยเฉพาะ ในระยะเวลาที่ยาวนาน และจะดําเนินต่อไปตราบที่ลูกค้ ารู้ สึกว่าเขาได้ รับ คุณค่าที่คาดหวังแล้ วอย่าง
เพียงพอ จนกว่าความรู้ สกึ พึงพอใจจะเปลี่ยนไป และเริ่มคาดหวังว่าสินค้ าหรือบริ การรายอื่นจะสามารถสร้ างความพึงพอใจได้
มากกว่าและเปลี่ยนไปใช้ สินค้ าหรือบริการรายอื่น
การสูญเสียลูกค้ า (Customer Defection) สาเหตุหลักประการหนึง่ ที่ทาํ ให้ ก่อให้ เกิดการสูญเสียลูกค้ าไปให้ คแู่ ข่งขัน
รายอื่นคือ เกิดความผิดพลาดขึ ้นในสินค้ าหรือการบริ การของธุรกิจ (Hays and Hill, 1999) โดยเฉพาะถ้ าไม่มีการแก้ ไข หรือ
ดําเนินการล่าช้ า จะส่งผลทําให้ ลูกค้ าไม่พึงพอใจอย่างยิ่ง ทังที
้ ่ลูก ค้ ายังพึงพอใจในระดับคุณสมบัติของบริ การอยู่ แต่ความ
ผิดพลาดนันอาจส่
้
งผลให้ ลกู ค้ ามองหาผู้ให้ บริการรายใหม่ (ฉัตยาพร เสมอใจ, 2550) โดยเฉพาะกับธุรกิจบริการประเภทเลือก
ซื ้อ (Shopping Services) (Lovelock and Wright, 2002) อย่างเช่น ร้ านตัดผม คลินิกทันตกรรม หรื อสปา เป็ นต้ น ที่ผ้ ูบริโภค
จะมีความเสี่ยงค่อนข้ างมาก เนื่องจากต้ องเข้ าไปอยู่ในกระบวนการหรือเป็ นส่วนหนึ่งของการบริการด้ วย ผู้บริโภคจึงใช้ ความ
พยายามในการเสาะแสวงหา เปรียบเทียบ และประเมินข้ อมูลก่อนการตัดสินใจเลือกซื ้อ (ฉัตยาพร เสมอใจ, 2550) เมื่อเกิด
ความพึงพอใจกับการบริการมาก่อนผู้บริโภคจึงมักไม่เปลี่ยนผู้ให้ บริการ แต่เมื่อเกิดปั ญหาจากการบริ การที่ทําให้ ต้องเปลี่ยนใจ
ไปใช้ บริ การจากผู้ให้ บริการรายอื่นจึงมีความเป็ นไปได้ ตํ่ามากที่จะกลับมาใช้ บริ การจากผู้ให้ บริการรายเดิมอีก แต่มีผ้ ูกล่าวว่า
การเกิดปั ญหาถือเป็ นโอกาสสําหรับธุรกิจในการแสดงความพร้ อมและความจริงใจในการตอบสนองต่อปั ญหา ซึง่ จะทําให้ ลกู ค้ า
เกิดความรู้ สกึ มัน่ ใจต่อการบริการได้ (Wikipedia, 2009 : Online)
การแก้ ปัญหาการบริ การ (Service Recovery) แม้ ธุรกิจจะไม่ชอบลูกค้ าทีอ่ ยูใ่ นอารมณ์โกรธจากการได้ รับบริ การที่
ไม่ดี และต้ องเสียค่าใช้ จ่ายในการรักษาลูกค้ ากลุ่มนีม้ ากพอสมควร แต่ธุรกิจก็ยงั ต้ องสนใจลูกค้ ากลุ่มนีม้ ากกว่าที่จะมองหา
ลูกค้ ารายใหม่เพียงอย่างเดียวได้ (Bennekom, 2009 : Online) การเกิดปั ญหาการบริการจึงเป็ นเรื่ องเลวร้ ายทีไ่ ม่มีใครต้ องการ
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ให้ เกิดกับตนเอง แต่การเกิดปั ญหาก็ไม่ได้ เป็ นผลเสียเสมอไป เพราะยังเป็ นโอกาสสําหรับธุรกิจที่จะแสดงให้ ลูกค้ าเห็นว่าธุรกิจมี
ความพร้ อมในการตอบสนองต่อปั ญหาได้ ดีกว่าธุรกิจอื่นที่เป็ นคู่แข่ง (Bennekom, 2009 : Online) การแก้ ไขปั ญหาที่ประสบ
ความสําเร็จจะสามารถทําให้ ลูกค้ าที่พบกับปั ญหาการบริการเหล่านัน้ ซื ้อเพิ่มขึ น้ (Smith and Bolton, 1998) และเป็ นลูกค้ า
ต่อเนื่องในระยะยาว (Andreassen, 2001) อีกทังยั
้ งจะบอกต่อไปถึงคนรู้ จกั (ซึ่งเป็ นวิธีการโฆษณาที่มีประสิทธิภาพที่สุด)
เนื่องจากการแก้ ปั ญหาการบริ การเป็ นการพยายามรักษาลูกค้ าที่มีศักยภาพโดยการรักษาสัมพันธภาพให้ คงอยู่ต่อไป หาก
สามารถรักษาสัมพันธภาพไว้ ได้ ลูกค้ าจะบอกต่อถึงความประทับใจที่ตนเองได้ รับจากการแก้ ไขปั ญหาที่รวดเร็วและเหมาะสม
ดังกล่าว ซึง่ จะกลายเป็ นการเพิ่มความรู้สึกมั่นใจต่อการบริ การให้ แก่ลูกค้ าได้ เนื่องจากวัตถุประสงค์หลักของการแก้ ไขปั ญหา
การบริ การคือ การหาปั ญหาและทําการแก้ ไขอย่างถาวรเพื่อรักษาลูกค้ าให้ อยู่ต่อเนื่องในระยะยาว ดังนั ้นธุรกิจต้ องฟั งเสียง
ลูกค้ าอยูเ่ สมอ เมื่อพบว่ามีปัญหาเกิดขึ ้นต้ องแก้ ไขอย่างรวดเร็วและเหมาะสม (Bennekom, 2009 : Online) โดยมีข้อเสนอแนะ
ในการปรับปรุ งการบริการ ดังนี ้
1. ยอมรับความผิดพลาดของตนเอง โดยไม่โต้ เถียง (Bliss, 2009 : Online) กล่าวคําขอโทษ (Bitner et al., 1990;
Miller et al., 2000; Maxham, 2001) และพยายามอธิบายเท่าที่สมควรถึงปั ญหาที่เกิดขึ ้น จะทําให้ ลกู ค้ าลดความโกรธลงได้
บางครังอาจต้
้
องอาศัยการปลอบโยน เพื่อลดความขัดแย้ งกับลูกค้ าอีกด้ วย (Bennekom, 2009 : Online)
2. ใช้ สมั พันธภาพระหว่างบุคคล ใช้ ความมีมนุษยธรรม ความเห็นอกเห็นใจ (Miller et al., 2000; Lewis and
McCann, 2004) และความเข้ าใจในการติดต่อเจรจากับลูกค้ า ไม่ใช่ให้ พนักงานอ้ างกฎตลอดเวลาเหมือนเป็ นหุ่นยนต์ทไี่ ม่มี
จิตใจ
3. ปรับวิธีการให้ บริ การกรณีฉุกเฉินให้ เกิดความสะดวกที่สุด เพื่อแสดงให้ เห็นว่าธุรกิจมีความใส่ใจที่จะแก้ ปัญหา
และพยายามลดความไม่สะดวกสบายที่เกิดขึ ้น (Boshoff, 1999) โดยไม่ปล่อยให้ ลูกค้ ารอรับบริการอยู่ในกระบวนการปกติ ยิ่ง
ลูกค้ าแสดงอารมณ์ไม่ชอบจะยิ่งทําให้ ลูกค้ ารายอื่นรับรู้ถึงความไม่พึงพอใจนัน้ ตามไปด้ วย ถ้ ายิ่งยกเลิกกระบวนการปกติและ
ให้ บริ การพิเศษจะทําให้ ทกุ อย่างง่ายขึ ้น สะดวกขึ ้นกับลูกค้ า ก็จะลดความรู้สกึ ผิดหวังทังหมดที
้
เ่ กิดขึ ้นได้
4. ปั ญหาที่เกิดขึ ้นอาจส่งผลกระทบต่อแต่ละบุคคลแตกต่างกัน เมื่อปั ญหาเกิดขึ ้นลูกค้ าจะยิ่งคาดหวังให้ ธุรกิจใส่ใจ
มากขึ ้น (Tax et al., 1998) ต้ องทําการประเมินว่าส่งผลต่อลูกค้ าแต่ละรายอย่างไร ได้ รบั ผลกระทบมากน้ อยเพียงใด จะหา
วิธีแก้ ไขให้ ลกู ค้ าแต่ละรายอย่างไร และต้ องแจ้ งให้ ลกู ค้ าทราบว่า จะได้ รับการแก้ ไขปั ญหาอย่างไรและเมื่อใด
5. หัวหน้ าผู้รับผิดชอบต้ องเข้ ามามีส่วนร่วมในการแก้ ปัญหา ไม่ควรปล่อยให้ พนักงานดําเนินการเอง เพื่อจะได้ ทราบ
ถึงเหตุการณ์และใช้ เป็ นแนวทางในการแก้ ไขและป้องกันต่อไป ในบางกรณีทพี่ นักงานไม่สามารถตัดสินใจได้ หัวหน้ าต้ องเข้ ามา
ติดต่อลูกค้ าทันที
ซึง่ จะทําให้ ลกู ค้ าเกิดความมัน่ ใจถึงความรับผิดชอบของธุรกิจจากการเข้ ามาแก้ ปัญ หาของระดับหัวหน้ า
(Bliss, 2009 : Online)
6. ต้ องดําเนินการแก้ ไขปั ญหาโดยด่วนทีส่ ดุ ให้ คํามัน่ ที่เชื่อถือได้ และดําเนินการทันที หรือเสนอทางออกทันที
(Goodwin and Ross, 1990) อย่ารอให้ ลกู ค้ าเรียกร้ องก่อนว่าต้ องการให้ แก้ ไข/ชดเชยอะไรบ้ าง
7. ให้ สงิ่ ชดเชยทีเ่ หมาะสม (Lewis and McCann, 2004) หรือจัดกิจกรรมระหว่างช่วงเวลาที่ต้องรอคอยในขณะทํา
การแก้ ไขปั ญหาต่างๆ ทําให้ ลกู ค้ ารู้สกึ ว่ามีความสุข ไม่ร้ ูสกึ ว่ากําลังรอคอยอยู่ การปล่อยให้ ลกู ค้ าใจจดจ่อยู่กบั การรอคอยจะทํา
ให้ ลกู ค้ ารู้ สกึ ว่าต้ องรอคอยนานยิง่ ขึ ้น (Lovelock and Wright, 2002)
8. ต้ องสื่อสารกับลูกค้ าโดยให้ คาอธิบาย หรื อเสนอทางแก้ ท่ สี ะดวกให้ แก่ ลูกค้ าให้ เร็ วที่สุด และต้ องแจ้ ง
ว่ าได้ ดาเนินการอะไรไปแล้ วบ้ าง เพื่อให้ ลูกค้ าเกิดความมั่นใจว่ าปั ญหากาลังได้ รับการแก้ ไข (Bliss, 2009 : Online)
9. แก้ ไขปรับปรุงกระบวนการในการให้ บริการ (Goodwin and Ross, 1990) เพือ่ ป้ องกันไม่ให้ เหตุการณ์เดิมเกิดขึ ้น
อีก
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ถึงแม้ จะมีการศึกษาและเสนอแนะวิธีการแก้ ไขปั ญหาการบริ การ แต่ยงั ไม่มีข้อสรุปได้ ว่าต้ องดําเนินการในประเด็น
ใดบ้ าง ควรให้ ความสําคัญกับประเด็นใดเป็ นพิเศษหรื อไม่ จึงจะทําให้ ลกู ค้ าเกิดความภักดีหลังการแก้ ไขปั ญหาการบริก ารได้
ความภักดีหลังการแก้ ปัญหาการบริ การ การแก้ ไขปั ญหาการบริการที่มีประสิทธิภาพสามารถเพิ่มระดับความพึง
พอใจของลูกค้ าที่พบปั ญหาได้ มากกว่าลูกค้ าที่ไม่เคยพบกับปั ญหาการบริ การมาก่อน (Bennekom, 2009 : Online) การ
แก้ ปัญหาการบริ การที่ดีสามารถทําให้ ลูกค้ าที่กําลังโกรธสามารถหายโกรธและกลายเป็ นลูกค้ าที่มีความภักดีได้ (Wikipedia,
2009 : Online) แต่หากการแก้ ปัญหาอยู่ในระดับตํ่า และไม่ได้ รับการแก้ ไขปั ญหาอย่างรวดเร็วและเหมาะสม ไม่มีคําขอโทษ
อย่างจริ งใจ ไม่มีการชดเชยที่เหมาะสมทีท่ ําให้ ลกู ค้ ารู้สกึ ดีขึ ้น จะไม่ก่อให้ เกิดความพึงพอใจสู งขึ ้นหลังการแก้ ปัญหา (Maxham,
2001) แต่จะเป็ นการทําลายความภักดีของลูกค้ ามากกว่า (Levesque and McDougall, 2000) ลูกค้ าจะหมดความเชื่อถือต่อ
ธุรกิจนันทั
้ นที และจะไม่กลับมาซื ้อหรือใช้ บริการอีก อย่างไรก็ตาม การแก้ ไขปั ญหาอาจไม่ได้ เพิ่มระดับความพึงพอใจเสมอไป
ลูกค้ าจะให้ อภัยและมีความพึงพอใจสูงขึ ้นหลังจากมีการแก้ ไขปั ญหาต่อเมื่อลูกค้ าเห็นว่าความผิดพลาดนัน้ ไม่รุนแรงจนเกินไป
หรือไม่เคยเกิดปั ญหาความผิดพลาดประเภทนั ้นมาก่อน และลูกค้ ามองว่าความผิดพลาดนั ้นเป็ นเรื่องความไม่แน่นอนที่ธุรกิจ
ควบคุมได้ ยาก ไม่ใช่เกิดจากความผิดพลาดของระบบการบริ การ (Magnini et al., 2007) จะเห็นได้ ว่าถึงแม้ จะมีการแก้ ไข
ปั ญหาก็ยงั ไม่ใช่ประเด็นสําคัญที่ทาํ ให้ ลกู ค้ าเกิดความพึงพอใจได้ ยังต้ องพิจารณาที่ความรุ นแรงของปั ญหาอีกด้ วย แล้ วระดับ
ความรุนแรงของปั ญหาจะส่งผลต่อความภักดีของลูกค้ าอย่างไร
ความพึงพอใจหลังการแก้ ไขปั ญหา เกิดขึ ้นเมื่อมีการแก้ ไขปั ญหาอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถเพิ่มระดับ
ความพึงพอใจของลูกค้ าทีพ่ บปั ญหาได้ มากกว่าลูกค้ าที่ไม่เคยพบกับปั ญหาการบริการมาก่อน (Bennekom, 2009 : Online)
ลูกค้ าทีม่ ีความพึงพอใจสูงขึ ้นน่าจะมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความภักดีสงู ขึ ้นด้ วย แต่ผลการศึกษาของ Andreassen (2001)
และ Matos et al. (2007) กลับพบว่า ถึงแม้ ความพึงพอใจของลูกค้ าหลังการแก้ ไขปั ญหาการบริการสูงขึ ้นกว่าเดิมแต่ไม่ส่งผล
ต่อความตังใจในการซื
้
้อซํ ้า การบอกปากต่อปาก และมองภาพลักษณ์ขององค์กรดีขึ ้น ในขณะที่การศึกษาของ Smith and
Bolton (1998) แสดงให้ เห็นว่าหากการแก้ ปัญหาทําได้ ดีเยี่ยมระดับความพึงพอใจและการตั ้งใจซื ้อซํ ้าจะเพิ่มขึ ้น เช่นเดียวกับ
Maxham (2001) ที่มีผลการศึกษาสนับสนุนไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั ้งชี ้ให้ เห็นว่าระดับของการแก้ ปัญหาระดับกลาง-สูงมีผล
ต่อการบอกต่อทีส่ งู ขึ ้นอีกด้ วย การแก้ ไขปั ญหา จากผลการวิจยั ทีข่ ดั แย้ งกันจึงยังไม่สามารถสรุปได้ วา่ ความพึงพอใจทีเ่ กิดขึ ้น
จากการแก้ ไขปั ญหาแล้ วส่งผลต่อความภักดีหรื อไม่
จากกรอบแนวคิดดังกล่าวข้ างต้ นผู้วจิ ยั ต้ องการทดสอบสมมติฐานดังนี ้
H1: ระดับความรุนแรงของปั ญหาการบริการมีความสัมพันธ์กบั ระดับความภักดีต่อธุรกิจบริการ
H2: การแก้ ปัญหาของธุรกิจบริ การมีความสัมพันธ์กบั ระดับความภักดีต่อธุรกิจบริ การ
H3: ระดับความพึงพอใจต่อการแก้ ไขปั ญหาของธุรกิจบริการมีความสัมพันธ์กบั ระดับความภักดีต่อธุรกิจบริการ
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ระดับความรุ นแรงของปัญหา

H1

ระดับการแก้ไขปัญหา

H2

ระดับความภักดีของลูกค้า

H3

ระดับความพึงพอใจต่อการแก้ไขปญหา

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดทีใ่ ช้ ในการศึกษา
วิธีการศึกษา
1. ขอบเขตการศึกษา
การวิจัยนีเ้ ป็ นการศึกษาการแก้ ไขปั ญหาการบริ การของธุรกิจที่มีผลต่อความภักดีของลูกค้ า เพื่อนําผลการศึกษาใช้
เป็ นแนวทางในการพัฒนากลยุทธ์การตลาดสําหรับสร้ างความภักดี โดยมีขอบเขตของการวิจยั ดังนี ้
1) ศึกษาเฉพาะการแก้ ไขปั ญหาการบริ การของธุรกิจบริการประเภทร้ านตัดผม ร้ านอาหาร สถานพยาบาล คลินิก
ทันตกรรม และ สปา ทีม่ ีผลต่อความภักดีของลูกค้ าหลังการแก้ ไขปั ญหาเท่านัน้
2) ศึกษาเฉพาะธุรกิจที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดนครราชสีมาเท่านัน้
3) ผู้ มี ส่ ว นร่ ว มในการให้ ข้ อ มู ล ในการวิ จั ย ครั ง้ นี ้ ได้ แ ก่ ลู ก ค้ าธุ ร กิ จ บริ ก ารประเภทร้ านตั ด ผม ร้ านอาหาร
สถานพยาบาล คลินิกทันตกรรม และ สปา ในจังหวัดกรุ งเทพฯ และนครราชสีมา เนื่องจากทัง้ 2 แห่งเป็ นเมืองใหญ่ ซึ่งไม่ทราบ
จํานวนประชากรที่แท้ จริง ผู้วิจยั จึงเลือกใช้ วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็ น (Non-probability Sampling)
และใช้ วธิ ีการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยกําหนดสัดส่วน (Quota Sampling) แบ่งออกเป็ นกรุงเทพฯ 350 คน และนครราชสีมา 350
คน
2. ขัน้ ตอนการศึกษา
การวิจยั นีเ้ ป็ นการศึกษาการแก้ ไขปั ญหาการบริ การและความภักดีหลังการแก้ ไขปั ญหา
เป็ นการวิจยั เชิงสํารวจ
(Survey Research) โดยผู้วจิ ยั ทําการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับปั ญหาการบริการ การแก้ ไขปั ญหาการ
บริการที่มีผลต่อความภักดีของลูกค้ า เพือ่ ใช้ เป็ นแนวทางในการพัฒนาเครื่องมือเพือ่ การวิจยั ทําการทดสอบความน่าเชื่อถือของ
เครื่ องมือ และนําออกเก็บข้ อมูลจากลุ่มตัวอย่างจํานวน 700 คน และนําแบบสอบถามมาตรวจสอบความถูกต้ องและทําการ
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ได้ แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ร้ อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย่ (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) และสถิตเิ ชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ สําหรับทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing) ได้ แก่
ไคสแควร์ (Chi-Square) F-test และ Pearson Correlation นัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ 0.05
3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร (Population) ในการศึกษา ได้ แก่ ผู้ใช้ บริ การร้ านตัดผม ร้ านอาหาร สถานพยาบาล คลินิกทันตกรรม
และสปา ในกรุ งเทพมหานคร และจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งไม่มีฐานข้ อมูลผู้มีส่วนร่ วมในการให้ ข้อมูลดังกล่าว และไม่ทราบ
จํานวนประชากรที่ชัดเจน การกําหนดกลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ ในการวิจัย จึงใช้ วิธีการหาขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตาราง
ขนาดตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ทางการตลาดของ Malhotra (2002) กรณี Problem Solving Research ซึง่ มีขนาดกลุ่มตัวอย่าง
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ขั ้นตํ่า 200 ตัวอย่าง ช่วงระยะของกลุ่มตัวอย่าง คือ 300 - 500 ตัวอย่าง เพื่อให้ ได้ ผลการวิจยั ที่น่าเชื่อถือ ผู้วิจยั ได้ กําหนดขนาด
ตัวอย่ างสําหรับ การวิจัยที่เหมาะสมจากตารางดัง กล่าวจํ านวน 500 ตัวอย่าง ผู้ วิจัยทําการส่งแบบสอบถามถึงประชากร
กลุ่มเป้าหมายเพิ่มเป็ น 700 คน เพื่อป้องกันความคาดเคลื่อนของข้ อมูล โดยส่งถึงกลุ่มเป้าหมายในกรุ งเทพมหานคร 350 คน
จังหวัดนครราชสีมา 350 คน และได้ รับแบบสอบถามกลับคืน จํานวน 319 ชุด และ 242 ชุด ตามลําดับ ซึง่ มีความสมบูรณ์ 309
ชุด และ 230 ชุด ตามลําดับ รวมเป็ น 539 ชุด
4. วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
1) เครื่องมือเพื่อการวิจยั คือ แบบสอบถาม ซึง่ ประกอบด้ วย 4 ส่วน ได้ แก่
1. ข้ อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้ วย เพศ การศึกษา อายุ และรายได้
2. พฤติกรรมต่อการบริการ ประกอบด้ วย การใช้ บริการจากผู้ให้ บริการรายเดิม การมีประสบการณ์ปัญหา
การให้ บริ การของธุรกิจดังกล่าว และความรุนแรงของปั ญหาดังกล่าว
3. ความคิดเห็นต่อการแก้ ไขปั ญหาความผิดพลาดของธุรกิจ ซึง่ แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ได้ แก่ ส่วนของระดับ
การดําเนินการแก้ ไขปั ญหาโดยให้ แสดงความคิดเห็นต่อระดับการดํา เนินการแก้ ไขปั ญหา ได้ แก่ (1) ระดับการยอมรับความ
ผิดพลาดโดยไม่โต้ เถียง (2) ให้ พนักงานทีค่ ้ นุ เคยกับลูกค้ ามาเจรจา (3) ให้ ความเข้ าใจหรื อเห็นอกเห็นใจต่อลูกค้ ากับเหตุการณ์
ที่เกิดขึ ้น (4) อํานวยความสะดวกกับลูกค้ าที่ประสบปั ญหามากเป็ นพิเศษ (5) เจ้ าหน้ าที่ระดับหัวหน้ าแสดงความรับผิดชอบต่อ
ลูกค้ าทันที (6) พยายามหาวิธีแก้ ไขโดยด่วนที่สุด (7) มีสิ่งชดเชยที่เหมาะสมให้ สําหรับปั ญหาที่เกิดขึ ้น (8) มีการอธิบายถึง
สถานการณ์ปัญหาทีเ่ กิดขึ ้น และ (9) มีการปรับปรุ งการบริการดีขึ ้นจนไม่เกิดเหตุการณ์เดิมอีก และระดับความพึงพอใจต่อการ
แก้ ไขปั ญหาโดยให้ แสดงความคิดเห็นต่อระดับการดําเนินการแก้ ไขปั ญหา
4. พฤติกรรมของผู้ตอบแบบสอบถามต่อธุรกิจการบริ การ โดยให้ แสดงความคิดเห็น ต่อระดับการแสดง
พฤติกรรมความภักดีของผู้ตอบแบบสอบถามเอง ได้ แก่ (1) พูดถึงการบริการของธุรกิจดังกล่าวในทางทีด่ ีให้ ผ้ อู ื่นฟั ง (2) เต็มใจที่
จะแนะนําให้ คนใกล้ ชิดไปใช้ บริ การจากธุรกิจดังกล่าว (3) ตั ้งใจทีจ่ ะให้ การสนับสนุนบริ การของธุรกิจดังกล่าวอย่างต่อเนื่องโดย
ไม่หวัน่ ไหว (4) มีความรู้สกึ ผูกพันกับธุรกิจที่ให้ บริการดังกล่าว (5) มีความปรารถนาที่จะรักษาความสัมพันธ์กบั ธุรกิจต่อไป (6)
มีความเชื่อมัน่ ในคุณค่าของการบริการที่ทา่ นได้ รับจากธุรกิจดังกล่าวเสมอ (7) ไม่อ่อนไหวต่อราคาแม้ จะมีธุรกิจอื่นขายในราคา
ที่ตาํ่ กว่า (8) ใช้ บริการของธุรกิจดังกล่าวอย่างสมํ่าเสมอ (9) นึกถึงธุรกิจดังกล่าวเป็ นที่แรกหากต้ องการใช้ บริการ (10) มีความ
ตั ้งใจที่จะใช้ บริการบ่อยขึ ้น (11) มีความตั ้งใจซื ้อสินค้ าหรือบริ การอื่นๆ ของธุรกิจดังกล่าวด้ วย และ (12) ชักชวนให้ ผ้ ูอื่นที่ใช้
บริการของธุรกิจอื่นมาใช้ บริการของธุรกิจดังกล่าว
ระดับความรุนแรงของปั ญหาการบริการในส่วนที่ 2 ให้ แสดงความคิดเห็นโดยแบ่งออกเป็ น 5 ระดับ ได้ แก่ 1
= ระดับมากทีส่ ดุ , 2 = ระดับมาก, 3 = ระดับปานกลาง, 4 = ระดับน้ อย และ 5 = ระดับน้ อยที่สดุ
ระดับความเห็นเกี่ยวกับการดําเนินการแก้ ไขปั ญหา และระดับความพึงพอใจต่อการแก้ ไขปั ญหาในส่วนที่ 3
กับระดับการแสดงพฤติกรรมความภักดีของผู้ตอบแบบสอบถาม ในส่วนที่ 4 ให้ แสดงความคิดเห็นโดยแบ่งออกเป็ น 5 ระดับ
ได้ แก่ 5 = ระดับมากทีส่ ดุ , 4 = ระดับมาก, 3 = ระดับปานกลาง, 2 = ระดับน้ อย และ 1 = ระดับน้ อยที่สดุ
2) การสร้ างและพัฒนาเครื่องมือเพื่อการวิจัย ผู้วจิ ยั ดําเนินการสร้ างและพัฒนาเครื่ องมือเพื่อการวิจยั โดย
ศึกษาหลักการแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับการแก้ ปัญหาทีม่ ีผลต่อความภักดีของลูกค้ า เพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการพัฒนา
แบบสอบถาม จากนั ้นนําแบบสอบถามสําหรับการศึกษาถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคต่อการแก้ ไขปั ญหาการบริการ ไปทําการ
ทดสอบ (Try Out) กับกลุม่ ทีค่ าดว่าจะเป็ นตัวอย่าง 30 คน และหาค่า Reliability Coefficients แล้ วนําผลทดสอบมาวิเคราะห์
หาค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม โดยใช้ สมั ประสิทธิ์อลั ฟาของ ครอนบัค (Cronbach’s Alpha) (บุญชม ศรีสะอาด, 2543 :
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100-103) สําหรับระดับการแก้ ไขปั ญหา และระดับความภักดีของลูกค้ า ได้ คา่ ความเชื่อมัน่ 0.944 และ 0.965 ตามลําดับ แสดง
ว่าเป็ นแบบสอบถามที่มีความเชื่อมัน่ สูง
3) การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผู้วจิ ยั ทําการแจกแบบสอบถามตามความสะดวก
โดยแจกให้ กบั ผู้ตอบ
แบบสอบถามในสถานทีต่ ่างๆ ได้ แก่ สถาบันการศึกษา ห้ างสรรพสินค้ า แหล่งชุมชน และฝากไว้ ณ สถานที่ให้ บริการ
ผลการศึกษา
1. ข้ อมูลส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่ างที่ตอบแบบสอบถาม
กลุ่มตัวอย่ างที่ตอบแบบสอบถาม จานวน 539 คน ส่ วนใหญ่ ร้อยละ 53.99 เป็ นเพศหญิง ส่ วนใหญ่ ร้อยละ
33.40 มีช่วงอายุ 25-30 ปี การศึกษา ส่ วนใหญ่ ร้อยละ 56.22 มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี และส่ วนใหญ่ ร้อยละ
52.69 มีรายได้ 10,000-30,000 บาท
2. ข้ อมูลพฤติกรรมต่อการบริการ
1) การใช้ บริ การเป็ นประจําจากผู้ให้ บริการรายเดิม กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม จํานวน 539 คน พบว่า
ส่วนใหญ่ร้อยละ 38.03 ใช้ บริการร้ านอาหาร รองลงมาคือ ใช้ บริการสถานพยาบาล คิดเป็ นร้ อยละ 24.68 และใช้ บริการร้ านตัด
ผม คิดเป็ นร้ อยละ 20.59 ตามลําดับ
2) ประสบการณ์ เกี่ยวกับปั ญหาการบริ การจากกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม จํานวน 539 คน พบว่า มี
จํานวน 438 คน คิดเป็ นร้ อยละ 81.26 เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับปั ญหาการให้ บริการของธุรกิจ และ จํานวน 101 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 18.74 ไม่เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับปั ญหาการให้ บริ การของธุรกิจ
3) ความคิดเห็นต่อระดับความรุนแรงของปั ญหาการบริการ กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามที่มีประสบการณ์
เกี่ยวกับปั ญหาการให้ บริ การ ส่วนใหญ่เห็นว่าปั ญหาการบริการมีระดับความรุ นแรงปานกลาง คิดเป็ นร้ อยละ 40.87 รองลงมา
คือ มีระดับความรุนแรงมาก คิดเป็ นร้ อยละ 25.57 และมีระดับความรุนแรงมากที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 15.07 ตามลําดับ
3. ข้ อมูลความคิดเห็นต่ อการแก้ ไขปั ญหาความผิดพลาดของธุรกิจ
1) ความคิ ดเห็นต่ อการแก้ ไขปั ญ หาความผิ ดพลาดของธุ รกิ จ กลุ่ม ตัวอย่างที่ต อบแบบสอบถาม ที่ เคยมี
ประสบการณ์ปัญหาการให้ บริ การ จํานวน 438 คน มีความคิดเห็นต่อการแก้ ไขปั ญหาความผิดพลาดของธุรกิจในภาพรวมและ
รายข้ อ อยูใ่ นระดับ ‚ปานกลาง‛ เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยสามารถเรียงลําดับจากมากไปน้ อยได้ ดงั นี ้ อํานวยความสะดวกกับลูกค้ า
มากเป็ นพิเศษ มีคา่ เฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 2.91 รองลงมา ระดับหัวหน้ าแสดงความรับผิดชอบต่อลูกค้ าทันที มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.90
และพยายามหาวิธีแก้ ไขโดยด่วนที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.86 ตามลําดับ ในขณะที่ให้ พนักงานที่ค้ ุนเคยกับลูกค้ ามาเจรจา มี
ค่าเฉลีย่ น้ อยทีส่ ดุ เท่ากับ 2.63
2) ความคิดเห็นต่อระดับความพึงพอใจในการแก้ ไขปั ญหาธุรกิจบริการ กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม ที่ มี
ประสบการณ์เกี่ยวกับปั ญหาการให้ บริการจํานวน 438 คน มีความคิดเห็นต่อระดับความพึงพอใจในการแก้ ไขปั ญหาธุรกิจ
บริการ ส่วนใหญ่ร้อยละ 37.67 มีระดับความพึงพอใจปานกลาง รองลงมาคือ มีระดับความพึงพอใจมาก คิดเป็ นร้ อยละ 22.37
และมีระดับความพึงพอใจน้ อย คิดเป็ นร้ อยละ 19.86 ตามลําดับ เมื่อพิจารณาในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.91 ซึง่ มีความพึง
พอใจอยู่ในระดับ ‚ปานกลาง‛ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.10
4. การทดสอบสมมติฐาน
ผลการทดสอบสมมติฐาน 1 พบว่า ระดับความรุ นแรงของปั ญหาการบริ การมีความสัมพันธ์กับระดับความภักดี
ต่อธุรกิจบริ ก ารไปในทิศทางตรงกันข้ าม อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ยกเว้ นข้ อ 5 มีความปรารถนาที่จะรั กษา
ความสัมพันธ์กบั ธุรกิจต่อไป และข้ อ 7 ไม่อ่อนไหวต่อราคาแม้ จะมีธุรกิจอื่นขายในราคาที่ตํ่ากว่า แสดงให้ เห็นว่าถ้ าระดับความ
รุนแรงอยูใ่ นระดับตํา่ จะมีความภักดีสงู หากความรุ นแรงเพิ่มขึ ้นจะทําให้ ระดับความภักดีลดลง ดังแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างระดับความรุนแรงของปั ญหาการบริการกับระดับความภักดีตอ่ ธุรกิจบริการ
Pearson
ระดับความภักดีต่อธุรกิจบริ การ
Mean
SD.
Correlation
ระดับความรุนแรงของปั ญหาการบริ การ
3.038
1.069
1. พูดถึงการบริการของธุรกิจดังกล่าวในทางทีด่ ีให้ ผ้ อู ื่นฟั ง
2.961
0.908
-.189
2. เต็มใจทีจ่ ะแนะนําให้ คนใกล้ ชิดไปใช้ บริ การของธุรกิจดังกล่าว
2.836
0.905
-.109
3. ตั ้งใจทีจ่ ะให้ การสนับสนุนบริ การของธุรกิจดังกล่าวอย่างต่อเนื่องโดยไม่
2.826
0.974
-.137
หวัน่ ไหว
4. มีความรู้สกึ ผูกพันกับธุรกิจทีใ่ ห้ บริการดังกล่าว
2.820
0.883
-.134
5. มีความปรารถนาที่จะรักษาความสัมพันธ์กบั ธุรกิจต่อไป
2.865
0.911
-.076
6. มีความเชื่อมัน่ ในคุณค่าของการบริการที่ได้ รับจากธุรกิจดังกล่าวเสมอ
2.925
0.870
-.165
7. ไม่อ่อนไหวต่อราคาแม้ จะมีธุรกิจอื่นขายในราคาที่ตาํ่ กว่า
3.014
0.959
-.081
8. ใช้ บริการของธุรกิจดังกล่าวอย่างสมํ่าเสมอ
3.052
0.968
-.146
9. จะนึกถึงธุรกิจดังกล่าวเป็ นที่แรกหากต้ องการใช้ บริ การ
2.970
0.979
-.160
10. มีความตั ้งใจทีจ่ ะใช้ บริการบ่อยขึ ้น
2.904
0.905
-.177
11. ตั ้งใจจะซื ้อสินค้ าหรือบริการอื่นๆ ของธุรกิจดังกล่าวด้ วย
2.863
2.900
-.255
12. ชักชวนให้ ผ้ อู ื่นทีใ่ ช้ บริการของธุรกิจอื่นมาใช้ บริการธุรกิจดังกล่าวทีใ่ ช้
2.899
0.925
-.217
บริการอยู่
ระดับความภักดีรวม
2.534
0.695
-.181
* มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
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Sig.
0.00*
0.02*
0.00*
0.00*
0.11
0.00*
0.09
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
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ผลการทดสอบสมมติฐาน 2 พบว่า การแก้ ปัญหาของธุรกิจบริการสัมพันธ์ กบั ระดับความภักดีต่อธุรกิจบริการ
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.00 โดยจะส่งผลไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคื อ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของระดับการ
แก้ ปัญหา ระดับความภักดีต่อธุรกิจบริ การจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อจะเห็นว่าการแก้ ไขแต่
ละข้ อจะส่งผลต่อระดับความภักดีทแี่ ตกต่างกัน ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการแก้ ปัญหาของธุรกิจบริการกับระดับความภักดีตอ่ ธุรกิจบริการ
การแก้ ไขปั ญหา
ข้ อ1
ข้ อ 2 ข้ อ 3 ข้ อ 4 ข้ อ 5 ข้ อ 6 ข้ อ 7
ข้ อ 8
ข้ อ 9
ยอมรับ
ให้ ให้ ความ อํานวย เจ้ าหน้ าที่ พยายาม มีสงิ่
มีการ มีการ
ความ พนักงาน เข้ าใจหรื อ ความ ระดับ
หา ชดเชยที่ อธิบายถึง ปรับปรุ ง
ผิดพลาด ที่ค้ นุ เคย เห็นอก สะดวกกับ หัวหน้ า วิธีแก้ ไข เหมาะสม สถานการณ์ การ
โดยไม่ กับลูกค้ า เห็นใจต่อ ลูกค้ าที่ แสดง โดยด่วน ให้ สาํ หรับ ปั ญหาที่ บริการดี
โต้ เถียง มาเจรจา ลูกค้ ากับ ประสบ ความ ที่สดุ ปั ญหาที่ เกิดขึ ้น ขึ ้นจนไม่
เหตุการณ์ ปั ญหา รับผิดชอบ
เกิดขึ ้น
เกิด
ที่เกิดขึ ้น มากเป็ น ต่อลูกค้ า
เหตุการณ์
พิเศษ ทันที
เดิมอีก
ระดับความภักดีต่อธุรกิจ
r
r
r
r
r
r
r
r
r
บริ การ
1. พูดถึงการบริการของธุรกิจ
0.19* 0.19* 0.34* 0.37* 0.31* 0.38* 0.43* 0.38* 0.43*
ดังกล่าวในทางทีด่ ีให้ ผ้ อู ื่นฟั ง
2. เต็มใจทีจ่ ะแนะนําให้ คน
ใกล้ ชิดไปใช้ บริ การของธุรกิจ
0.23* 0.23* 0.39* 0.33* 0.28* 0.34* 0.39* 0.46* 0.44*
ดังกล่าว
3. ตั ้งใจทีจ่ ะให้ การสนับสนุน
บริการของธุรกิจดังกล่าว
0.20* 0.20* 0.37* 0.28* 0.31* 0.30* 0.36* 0.39* 0.41*
อย่างต่อเนื่องโดยไม่หวัน่ ไหว
4. มีความรู้สกึ ผูกพันกับธุรกิจ
0.18* 0.18* 0.30* 0.28* 0.30* 0.31* 0.39* 0.34* 0.33*
ที่ให้ บริการดังกล่าว
5. มีความปรารถนาที่จะ
รักษาความสัมพันธ์กบั ธุรกิจ
0.24* 0.24* 0.41* 0.37* 0.33* 0.37* 0.49* 0.47* 0.45*
ต่อไป
6. มีความเชื่อมัน่ ในคุณค่า
ของการบริการที่ได้ รับจาก
0.34* 0.34* 0.40* 0.47* 0.34* 0.42* 0.47* 0.39* 0.43*
ธุรกิจดังกล่าวเสมอ
7. ไม่อ่อนไหวต่อราคาแม้ จะมี
0.26* 0.26* 0.38* 0.37* 0.40* 0.39* 0.39* 0.43* 0.43*
ธุรกิจอื่นขายในราคาที่ตาํ่ กว่า
8. ใช้ บริการของธุรกิจ
0.30* 0.30* 0.39* 0.43* 0.44* 0.38* 0.47* 0.35* 0.37*
ดังกล่าวอย่างสมํ่าเสมอ
9. จะนึกถึงธุรกิจดังกล่าวเป็ น
0.39* 0.39* 0.44* 0.26* 0.31* 0.30* 0.36* 0.33* 0.33*
ที่แรกหากต้ องการใช้ บริการ
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10. มีความตั ้งใจทีจ่ ะใช้
0.29* 0.29* 0.52* 0.37* 0.38* 0.33* 0.48* 0.32* 0.43*
บริการบ่อยขึ ้น
11. ตั ้งใจจะซื ้อสินค้ าหรือ
บริการอื่นๆ ของธุรกิจ
0.26* 0.26* 0.41* 0.35* 0.31* 0.27* 0.46* 0.32* 0.37*
ดังกล่าวด้ วย
12. ชักชวนให้ ผ้ อู ื่นทีใ่ ช้ บริการ
ของธุรกิจอื่นมาใช้ บริการ
0.30* 0.30* 0.32* 0.26* 0.32* 0.37* 0.39* 0.39* 0.34*
ธุรกิจดังกล่าวทีใ่ ช้ บริ การอยู่
* มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.00
= 0.50 - 0.70 มีความสัมพันธ์กนั ในระดับปานกลาง
= 0.30 - 0.50 มีความสัมพันธ์กนั ในระดับตํา่
= 0.00 - 0.30 มีความสัมพันธ์กนั ในระดับตํา่ มาก
ผลการทดสอบสมมติฐาน 3 พบว่า ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามต่อการแก้ ไขปั ญหาของธุรกิจบริ การมี
ความสัมพันธ์กบั ระดับความภักดีตอ่ ธุรกิจบริการ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทุกข้ อ ยกเว้ น ข้ อ 2 เต็มใจที่จะแนะนํา
ให้ คนใกล้ ชิดไปใช้ บริการของธุรกิจดังกล่าว และ ข้ อ 9 จะนึกถึงธุรกิจดังกล่าวเป็ นที่แรกหากต้ องการใช้ บริ การ (ดังแสดงในตารางที่
3) เมื่อพิจารณาระดับความพึงพอใจต่อการแก้ ไขปั ญหาของธุรกิจบริการ พบว่า มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.105 และมีค่าเฉลี่ย
2.906 ซึง่ มีระดับความพึงพอใจต่อการแก้ ไขปั ญหาอยูใ่ นระดับ ‚ปานกลาง‛
ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจต่อการแก้ ไขปั ญหาของธุรกิจบริการกับระดับความภักดีต่อธุรกิจบริ การ
Pearson
ระดับความภักดีต่อธุรกิจบริ การ
Mean
SD.
Sig.
Correlation
2.906
1.105
ความพึงพอใจต่อการแก้ไขปั ญหาของธุรกิ จบริ การ
1. พูดถึงการบริการของธุรกิจดังกล่าวในทางทีด่ ีให้ ผ้ อู ื่นฟั ง
2.961
0.908
0.45
0.00*
2. เต็มใจทีจ่ ะแนะนําให้ คนใกล้ ชิดไปใช้ บริ การของธุรกิจดังกล่าว
2.836
0.905
0.40
0.00*
3. ตั ้งใจทีจ่ ะให้ การสนับสนุนบริ การของธุรกิจดังกล่าวอย่างต่อเนื่องโดยไม่
2.826
0.974
0.59
0.00*
หวัน่ ไหว
4. มีความรู้สกึ ผูกพันกับธุรกิจที่ให้ บริการดังกล่าว
2.820
0.883
0.42
0.00*
5. มีความปรารถนาที่จะรักษาความสัมพันธ์กบั ธุรกิจต่อไป
2.865
0.911
0.54
0.00*
6. มีความเชื่อมัน่ ในคุณค่าของการบริการที่ได้ รับจากธุรกิจดังกล่าวเสมอ
2.925
0.870
0.54
0.00*
7. ไม่อ่อนไหวต่อราคาแม้ จะมีธุรกิจอื่นขายในราคาที่ตาํ่ กว่า
3.014
0.959
0.42
0.00*
8. ใช้ บริการของธุรกิจดังกล่าวอย่างสมํา่ เสมอ
3.053
0.968
0.41
0.00*
9. จะนึกถึงธุรกิจดังกล่าวเป็ นที่แรกหากต้ องการใช้ บริ การ
2.970
0.979
0.31
0.00*
10. มีความตั ้งใจทีจ่ ะใช้ บริการบ่อยขึ ้น
2.904
0.905
0.49
0.00*
11. ตั ้งใจจะซื ้อสินค้ าหรือบริการอื่นๆ ของธุรกิจดังกล่าวด้ วย
2.863
2.900
0.46
0.00*
12. ชักชวนให้ ผ้ อู ื่นทีใ่ ช้ บริการของธุรกิจอื่นมาใช้ บริการธุรกิจดังกล่าวทีใ่ ช้
2.900
0.925
0.44
0.00*
บริการอยู่
ระดับความภักดีรวม
2.534
0.694
0.50
0.00*
* มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
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จากผลการทดสอบความสัมพันธ์ดงั กล่าวข้ างต้ น ผู้วิจยั ทําการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่ างสองตัวแปร คือ ตัวแปร
ต้ น (ความพึงพอใจต่อการแก้ ไขปั ญหา การแก้ ไขปั ญหา และความรุ นแรงของปั ญหา) และตัวแปรตาม (ระดับความภักดี) พบว่า
ทั ้งสองตัวแปรมีความสัมพันธ์กนั โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.529 (R = 0.529) ตัวแปรต้ นทั ้ง 3 ปั จจัยส่งผลต่อความ
ภักดี 28% (R Square = 0.280)
ตารางที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจต่อการแก้ ไขปั ญหา ระดับการแก้ ไขปั ญหา และระดับความรุนแรงของปั ญหา
ของธุรกิจบริการ กับระดับความภักดีตอ่ ธุรกิจบริการ
Model

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients
B
Std. Error
Beta

t

Sig.

(Constant)

1.228

0.126

-

9.733 0.000*

ความพึงพอใจต่อการแก้ ไขปั ญหา (X1)

0.215

0.036

0.342

5.946 0.000*

ระดับการแก้ ไขปั ญหา (X2)

0.172

0.049

0.202

3.533 0.000*

ระดับความรุนแรงของปั ญหา (X3)

0.060

0.027

0.092

2.231 0.026*

* มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4 สามารถสร้ างสมการในการพยากรณ์ความสัมพันธ์ ระหว่างสองตัวแปร คือ ความพึงพอใจต่อการแก้ ไข
ปั ญหา (X1) ระดับการแก้ ไขปั ญหา (X2) ระดับความรุนแรงของปั ญหา (X3) และความภักดี (Y) ได้ จากค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย
พหุคณ
ู ได้ ดงั นี ้
Y = 1.228 + 0.215X1 + 0.172X2 + 0.060X3
การอภิปรายผลการศึกษาและข้ อเสนอแนะ
จากผลการวิจยั เห็นได้ ว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ซึ่งใช้ บริการร้ านตัดผม ร้ านอาหาร สถานพยาบาล คลินิกทัน
ตกรรม และสปา มีความภักดีต่อธุรกิจดังกล่าวในระดับปานกลาง ลูกค้ าจะใช้ บริ การจากธุรกิจผู้ให้ บริการรายเดิม ซึง่ สนับสนุ น
แนวคิดที่ว่าธุรกิจประเภทบริการเลือกซื ้อ (Shopping Service) เป็ นธุรกิจที่ผ้ ูบริ โภคจะพิจารณาและเลือกจากความพึงพอใจ
และเมื่อเป็ นลูกค้ าแล้ วมักจะเลือกที่จะใช้ บริ การทีเ่ ดิม เพื่อเป็ นการลดความเสี่ยงของตนเอง (Lovelock and Wright, 2002)
แต่เมื่อมีปัญหาการบริ การเกิด ขึ ้นจะส่งผลต่อระดับ ความภักดีของลูกค้ า ดังเห็นได้ จากระดับ ความภักดีของผู้ที่มี
ประสบการณ์และไม่มปี ระสบการปั ญหาการบริ การจะมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ โดยผู้ทไี่ ม่มีประสบการณ์ปัญหาการ
บริการมีระดับความภักดีสงู กว่า ซึง่ สนับสนุนแนวคิดของ Hays and Hill (1999) ที่วา่ การเกิดความผิดพลาดขึ ้นในตัวสินค้ าหรื อ
การให้ บริ การของธุรกิจเป็ นสาเหตุหลักประการหนึ่งทีท่ ําให้ ก่อให้ เกิดการสูญเสียลูกค้ าไปให้ ค่แู ข่งขันรายอื่น
นอกจากนี ้การศึกษายังบ่งบอกได้ วา่ ระดับความรุ นแรงของปั ญหาที่เกิดขึ ้นมีความสัมพันธ์กับระดับความภักดี เป็ นไป
ในทิศทางตรงกันข้ าม หมายความว่า ยิ่งปั ญหามีความรุ นแรงมากเพียงใดยิ่งส่งผลต่อระดับความภักดีลดลง ซึ่งสนับสนุน
การศึกษาของ Jonston (2005) ที่พบว่า ความผิดพลาดในการบริ การส่งผลทางลบต่อพฤติกรรมความภักดี โดยเฉพาะถ้ าไม่มี
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การแก้ ไข หรื อดําเนินการล่าช้ า จะส่งผลทําให้ ลกู ค้ าไม่พงึ พอใจอย่างยิ่ง ทังที
้ ่ลกู ค้ ายังพึงพอใจในระดับคุณสมบัติของบริการอยู่
แต่ความผิดพลาดนันอาจส่
้
งผลให้ ลกู ค้ ามองหาผู้ให้ บริ การรายใหม่ (ฉัตยาพร เสมอใจ, 2550)
เมื่อความผิดพลาดหลีกเลี่ยงไม่ได้ ธุรกิจจําเป็ นต้ องมีการตอบสนองที่เหมาะสม ซึ่งผลการศึกษานีแ้ สดงถึงวิธีการ
แก้ ปัญหาที่ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้ า แต่ละวิธีล้วนส่งผลต่อความภักดีในทุกด้ าน ธุรกิจสามารถรักษาระดับความภักดีของ
ลูกค้ าได้ โดยดําเนินตามวิธีการแก้ ไขดังกล่าวทัง้ 9 ข้ อ ได้ แก่ (1) ระดับการยอมรับความผิดพลาดโดยไม่โต้ เถียง (2) ให้ พนักงาน
ที่ค้ นุ เคยกับลูกค้ ามาเจรจา (3) ให้ ความเข้ าใจหรื อเห็นอกเห็นใจต่อลูกค้ ากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้น (4) อํานวยความสะดวกกับ
ลูกค้ าที่ประสบปั ญหามากเป็ นพิเศษ (5) เจ้ าหน้ าที่ระดับหัวหน้ าแสดงความรับผิดชอบต่อลูกค้ าทันที (6) พยายามหาวิธีแก้ ไข
โดยด่วนที่สุด (7) มีสิ่งชดเชยที่เหมาะสมให้ สําหรับปั ญหาที่เกิดขึ ้น (8) มีการอธิบายถึงสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ ้น และ (9) มี
การปรับปรุ งการบริ การดีขึ ้นจนไม่เกิดเหตุการณ์เดิมอีก ซึง่ การศึกษาแสดงให้ เห็นว่าที่ระดับการแก้ ไขปั ญหาในระดับปานกลาง
สามารถสร้ างความพึงพอใจให้ แก้ ลูกค้ าต่อการแก้ ไขปั ญหาการบริ การได้ ในระดับปานกลาง ซึ่ งจะส่งผลดีต่อพฤติกรรมการ
แสดงความภักดีของลูกค้ า สนับสนุนการศึกษาของ Smith and Bolton (1998) ที่กล่าวว่าหากสามารถแก้ ไขปั ญหาการบริการ
ได้ จะทําให้ ลกู ค้ าทีพ่ บกับปั ญหาการบริ การเหล่านันซื
้ ้อเพิ่มขึ ้น และเป็ นลูกค้ าต่อเนื่องในระยะยาว (Andreassen, 2001) อีกทัง้
ยังจะบอกต่อไปถึงคนรู้จกั (Bennekom, 2009 : Online) และผลการศึกษานีช้ ี ้ให้ เห็นว่า การแก้ ไขปั ญหาการบริการและความ
ภักดีของลูกค้ ามีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน หมายความว่า ยิ่งมีการแก้ ไขปั ญหาการบริการในระดับที่สูงขึ ้น ก็จะส่งผล
ต่อความภักดีมากขึ ้น ซึง่ สอดคล้ องกับการศึกษาของ Maxham (2001) ที่ชี ้ให้ เห็นว่าระดับของการแก้ ปัญหาระดับกลาง-สูงมีผล
ต่อการบอกต่อที่สงู ขึ ้นอีกด้ วย
หากธุรกิจสามารถดําเนินการแก้ ไขปั ญหาการบริการจนสามารถสร้ างความพึงพอใจได้ จะส่งผลต่อความภักดีในทุด
ด้ าน ได้ แก่ (1) พูดถึงการบริการของธุรกิจดังกล่าวในทางที่ดีให้ ผ้ ูอื่นฟั ง (2) เต็มใจที่จะแนะนําให้ คนใกล้ ชิดไปใช้ บริ การของธุรกิจ
ดังกล่าว (3) ตั ้งใจทีจ่ ะให้ การสนับสนุนบริ การของธุรกิจดังกล่าวอย่างต่อเนื่องโดยไม่หวัน่ ไหว (4) มีความรู้สึกผูกพันกับธุรกิจที่
ให้ บริ การดังกล่าว (5) มีความปรารถนาที่จะรักษาความสัมพันธ์กบั ธุร กิจต่อไป (6) มีความเชื่อมั่นในคุณค่าของการบริการที่
ท่านได้ รับจากธุรกิจดังกล่าวเสมอ (7) ไม่อ่อนไหวต่อราคาแม้ จะมีธุรกิจอื่นขายในราคาที่ตํ่ากว่า (8) ใช้ บริการของธุรกิจดังกล่าว
อย่างสมํ่าเสมอ (9) จะนึกถึงธุรกิจดังกล่าวเป็ นที่แรกหากต้ องการใช้ บริ การ (10) มีความตั ้งใจที่จะใช้ บริการบ่อยขึ ้น (11) มีความ
ตั ้งใจซื ้อสินค้ าหรือบริการอื่นๆ ของธุรกิจดังกล่าวด้ วย และ (12) ชักชวนให้ ผ้ ูอื่นที่ใช้ บริการของธุรกิจอื่นมาใช้ บริการของธุรกิจ
ดังกล่าว ซึง่ สนับสนุนการศึกษาของ Smith and Bolton (1998) แสดงให้ เห็นว่าหากการแก้ ปัญหาที่ดีจะส่งผลให้ ลูกค้ ามีความ
พึงพอใจและการตั ้งใจซื ้อซํ ้าจะเพิ่มขึ ้น แต่ขดั แย้ งกับการศึกษาของ Andreassen (2001) และ Matos et al. (2007) ที่พบว่า
ถึงแม้ ความพึงพอใจหลังการแก้ ไขปั ญหาการบริ การสูงขึ ้นแต่ไม่ส่งผลต่อความตังใจในการซื
้
้อซํ ้า ในขณะเดียวกันก็สนับสนุน
การศึกษาดังกล่าวด้ วย คือ ไม่ส่งผลต่อการบอกปากต่อปากไปยังผู้อื่น
บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
1) บทสรุ ป
ถึงแม้ การเกิดปั ญหาการบริการถือเป็ นโอกาสในการแสดงความพร้ อมในการแก้ ไขปั ญหาของธุรกิจ (Bennekom,
2009 : Online) แต่ผลวิจยั นีไ้ ด้ ยืนยันแล้ วว่า การไม่เกิดปั ญหาใดๆ ในการบริ การจะสร้ างความภักดีของลูกค้ าต่อการบริการ
ได้ มากว่า ธุรกิจจึงควรเตรี ยมความพร้ อมในการป้องกันและปรับปรุ งการบริ การอยู่เสมอ เพราะบางครัง้ ธุรกิจก็ไม่ สามารถ
หลีกเลี่ ยงการเกิ ด ปั ญหาในการบริ การได้ การเตรี ย มความพร้ อมอาจช่ วยให้ ปั ญ หาที่ เกิ ด ขึน้ มี ค วามรุ น แรงน้ อ ยลง โดย
เปรี ยบเทียบแล้ วระดับ ความรุ นแรงที่สูงกว่าจะมีความภักดีที่ตํ่ากว่า หากต้ องการให้ ระดับความภักดีสูงขึ ้น ต้ องทําให้ ระดับ
ความรุนแรงของปั ญหาลดลง แต่ไม่ว่าปั ญหาที่เกิดขึ ้นจะมีความรุนแรงในระดับใด ธุรกิจจะต้ องดําเนินการแก้ ไขปั ญหาอย่าง
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จริ งจัง กล่าวคือ ต้ องดําเนินการตามวิธีการที่เสนอแนะดังกล่าวข้ างต้ น และต้ องดําเนินการอย่างจริงจังและรวดเร็ ว เพราะหาก
ไม่ไ ด้ รั บ การแก้ ไ ขปั ญหาอย่างรวดเร็ วและเหมาะสมที่ทําให้ ลูกค้ ารู้ สึกดีขึน้ ก็จะไม่ก่อให้ เกิดความพึงพอใจในระดับ สูงขึน้
(Maxham, 2001)
2) ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะสําหรับการวิจยั ครัง้ นี ้
ถึงแม้ จะมีการศึกษาก่อนหน้ านีท้ ี่อ้างถึงการเกิดปั ญหาในการให้ บริ การของธุรกิจว่าจะเป็ นโอกาสในการสร้ าง
ความภักดีได้ แต่ถ้ามีการแก้ ไขปั ญหาที่ไม่ดีพอ ไม่เพียงแต่ไม่สามารถสร้ างความภักดีได้ แต่จะทําให้ สูญเสียลูกค้ าไปด้ วย เพื่อ
รักษาลูกค้ าให้ คงอยู่ต่อไปการหลีกเลี่ยงไม่ให้ เกิ ดปั ญหาย่อมเป็ นวิธีที่ดีที่สุด แต่ถ้าหากหลีกเลี่ยงไม่ได้ ควรมีการแก้ ไขปั ญหา
ความผิดพลาดในการให้ บริ การอย่างมีประสิทธิภาพ คือ ต้ องมีการเตรียมแนวทางในการแก้ ไขปั ญหา หมั่นใส่ใจ รับฟั ง และ
สอบถามจากลูกค้ า แทนที่จะรอให้ เกิดปั ญหา หาทางแก้ ไขและป้องกันปั ญหาเพื่อให้ ความผิดพลาดเป็ นศูนย์ (Bennekom,
2009 : Online)
2. ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครัง้ ต่อไป
1) การวิจยั นี ้เป็ นการศึกษาการแก้ ไขปั ญหาและความภักดีที่เป็ นภาพรวมของธุรกิจประเภทบริการเลือกซื ้อ
ซึ่งทําให้ เข้ าใจถึงเฉพาะภาพรวมเท่านัน้ เนื่องจากธุรกิจบริ การแต่ละประเภทจะมีธรรมชาติและกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนของ
ตนเอง ควรทําการศึกษาเฉพาะธุรกิจเพื่อความเข้ าใจที่ลึกซึ ้งยิ่งขึ ้นถึงวิธีการแก้ ไขปั ญหาของธุรกิจที่เหมาะสมเพื่อสร้ างและ
รักษาความภักดีของลูกค้ า
2) เนื่องจากการศึกษานี ้เป็ นการศึกษาความคิดเห็นของลูกค้ า จึงได้ ความคิดเห็นทีส่ ะท้ อนจากมุมมองของ
ลูกค้ าที่มีต่อการแก้ ไขปั ญหาที่ได้ รับจากธุรกิจ ควรศึกษาจากมุมมองของธุรกิจว่ามีการดําเนินการอย่างไร และมีผลลัพธ์อย่างไร
จะทําให้ สามารถนํามาใช้ เป็ นแนวทางในการพัฒนากลยุทธ์สร้ างความภักดีได้ ชดั เจนยิง่ ขึ ้น
3) ศึกษาวิจยั ปั ญหาของธุรกิจบริการอื่นเพิ่ม เช่น ธุรกิจบันเทิง มหาวิทยาลัยเอกชน และโรงเรี ยนเอกชน
ธุรกิจบริการเกี่ยวกับสัตว์เลี ้ยง คลินิกรักษาสัตว์ ฯลฯ
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ผลกระทบของรู ปทรงและข้ อความยั่วยุต่อประสิทธิภาพของแบนเนอร์ บนอินเทอร์ เนต
Impacts of shape and provocative message on Internet banner’s efficiency
ชัชพงศ์ ตั ้งมณี* และสรรชัย นิจสุนกิจ**
บทคัดย่ อ
หนึง่ ในตัวชี ้วัดประสิทธิภาพของการโฆษณาด้ วยแบนเนอร์ บนอินเทอร์ เนต คือ อัตราการคลิก อันหมายถึงผลหารของ
จํานวนคลิกด้ วยจํานวนผู้แวะชมในช่วงเวลาหนึ่งๆ ในขณะที่การวิจัยจํานวนมากต่างศึกษาผลกระทบของตัวแปรต่างๆ ที่คาด
มีผลต่ออัตราคลิกบนแบนเนอร์ เช่น การใช้ เสียงหรือภาพเคลื่อนไหวประกอบแบนเนอร์ หรือการส่งเสริมการตลาดผ่านเว็บไซต์
ช่วยค้ นหา แต่ทว่ายังไม่พบการเผยแพร่ การศึกษาผลกระทบของรู ปทรงแบนเนอร์ หรื อของการใช้ ข้อความยัว่ ยุประกอบแบ น
เนอร์ ตอ่ อัตราการคลิก ทั ้งทีเ่ ทคโนโลยีสารสนเทศได้ พฒ
ั นาจนทําให้ แบนเนอร์ มีหลายรูปทรงหรือการแสดงข้ อความในลักษณะ
ต่างๆ กระทําได้ ง่ายขึ ้น การศึกษานี ้จึงมุ่งวิเคราะห์ผลกระทบของ (1) รูปทรง และ (2) การใช้ ข้อความยัว่ ยุต่ออัตราการคลิก
ด้ วยการทดลองในสภาพจริ ง ที่ติดตัง้ แบนเนอร์ ใ นสี่ เงื่อนไข (2 รู ป ทรง x 2 การใช้ ข้ อความยัว่ ยุ) บนเว็บ ไซต์ท าง
ท่องเที่ยวและสันทนาการเป็ นระยะเวลา 64 วัน ทําให้ ทราบว่า (1) อัตราการคลิกโดยเฉลี่ยเป็ นร้ อยละ 2.76 (2) ผลกระทบ
ของรูปทรงต่ออัตราคลิกมีนยั สําคัญที่ระดับ 0.05 แต่ทว่า (3) ผลกระทบของการใช้ ข้อความยัว่ ยุต่ออัตราคลิกไม่มีนยั สําคัญ
นอกจากเป็ นการต่อยอดองค์ความรู้ของการส่งเสริมการตลาดออนไลน์ในบริ บทของผู้ใช้ อินเทอร์ เนตในประเทศไทย
แล้ ว ผู้ประกอบการคงต้ องเพิ่มความสําคัญกับรู ปทรงของแบนเนอร์ ที่ใช้ ในแผนการตลาดออนไลน์ เนื่องจากรูปทรงมีผลอย่าง
มีนยั สําคัญต่ออัตราการคลิก
Abstract
One of indicators of Internet banner’s efficiency, a click through rate is the number of click in one time slot
on a banner divided by the number of visitors. A fair number of research projects have examined impacts of
various factors on the click through rate. Such factors include use of sound, or animation in banner display or
search-engine enabled promotion. However, there is no published work investigating impacts of banner shape or
those of use of provocative contents on the banner’s click through rate. This study attempts to fill this void.
Based on the field experiment in which banners of four conditions (2 shapes x 2 types of provocative
contents) were installed on one recreational web site for 64 days, the analysis indicated (1) an average of the click
through rate is about 2.76%, (2) banner shape had a 0.05 statistically significant impact on the click through rate
but (3) the impact of provocative content on the click through rate was not statistically significant.

*
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In addition to extending insight into online promotion in the context of Internet users in Thailand,
practitioners should be more attentive to the use of various shapes of their Internet banners in order to increase
the click through rate. This is because of the statistically significant impact of different banner shapes on the click
through rate.
1. ความสาคัญของปั ญหาและวัตถุประสงค์ การวิจยั
หนึ่งในตัวแปรสําคัญของกิจกรรมทางธุรกิจคือการส่งเสริมการตลาด (promotion) ที่ครอบคลุมการโฆษณาและการ
ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ สินค้ าหรื อบริการเป็ นที่ร้ ูจกั แพร่ หลาย ยังผลให้ กลุ่มเป้าหมายรับทราบและตัดสินใจเป็ นเจ้ าของสินค้ าหรื อ
เข้ ารับบริการข้ างต้ น การจัดสรรงบประมาณด้ านโฆษณาในสภาวะเศรษฐกิจถดถอย จึงต้ องกระทําอย่างรอบคอบและรัดกุม
กล่าวคือ ในขณะที่การโฆษณาผ่านสื่ออื่นได้ รับผลกระทบจากภาวะถดถอย แต่ การโฆษณาบนอินเทอร์ เนต ยังคงได้ รับการ
ยอมรับอย่างต่อเนื่อง (ศูนย์เทคโนโลยี อิเลกทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ แห่งชาติ, 2551) ทั ้งนี ้อาจมาจากการโฆษณาบนอินเทอร์
เนต ทีส่ ามารถนําเสนอได้ หลากชนิดทังเป็
้ นอักษร เสียง หรือ ภาพเคลื่อนไหว ทําให้ สามารถนําเสนอยังกลุ่มเป้าหมายลั กษณะ
ต่าง ๆ ได้ ชดั เจน แม่นยํา อีกทังยั
้ งสามารถปรับแก้ เนื ้อความให้ สอดคล้ องในระดับรายบุคคล (customization) ตลอดเวลาและ
ที่ดจู ะสําคัญที่สดุ คือความสามารถข้ างต้ นอยูภ่ ายใต้ ต้นทุนทีต่ ํ่าเมื่อเทียบกับการโฆษณาช่องทางอื่น
การโฆษณาบนอินเทอร์ เนตในปั จจุบนั มีหลายรู ปแบบ เช่ น การส่งไปรษณีย์อิเลกทรอนิกส์โดยตรง (direct e-mail)
การใช้ ประโยชน์จากเครือข่ายสังคม (social network) การโฆษณาผ่านเว็บไซต์ช่วยค้ นหา (search engine advertising) โดย
ที่แบนเนอร์ เป็ นรู ปแบบที่ได้ รับความนิยมมานานที่สุด (Benway & Lane, 1998; Sigel, et. al. 2006; Lohita, et. al., 2003;
Yoon, 2003)
แบนเนอร์ (banner) หรื อ ป้ ายโฆษณาอิ เ ลกทรอนิ ก ส์ คื อ การนํ า เสนอเนื อ้ หาเพื่ อ การสื่ อ สารทางการตลาดถึ ง
กลุ่มเป้าหมาย บนเว็บเพจที่โดยส่วนใหญ่ มักเป็ นโฮมเพจ ทังนี
้ ้ การนําเสนอดังกล่าวได้ กระทําในกรอบสี่เหลี่ยมที่ปรากฏบน
ตําแหน่งต่างๆ ของเว็บเพจ แต่ในปั จจุบนั ความก้ าวหน้ าทางการโปรแกรมทําให้ ผ้ ูประกอบการมีทางเลือกมากกว่าเพียงกรอบ
สี่เหลี่ยม กล่าวคือ ในปั จจุบนั อาจนําเสนอในรู ปทรงใด ๆ ตามต้ องการ ดังตัวอย่างในรูปที่ 1
เนื่องจากวัตถุประสงค์หลักสําคัญของการโฆษณาด้ วยแบนเนอร์ คือการที่ผ้ แู วะชมรับรู้และคลิ กบนแบนเนอร์ เพื่อไปที่
เว็บไซต์ของผู้โฆษณาและรับทราบเพิ่มเติมรายละเอียดของสินค้ าที่ปรากฎบนแบนเนอร์ ดังนัน้ การแสดงเนือ้ หาบนแบนเนอร์
จึงมักพยายามออกแบบให้ สะดุดตาหรือสร้ างความสนใจกับผู้แวะชมมากจนทําให้ ต้องคลิกบนแบนเนอร์ เนือ้ หาดังกล่าวจึง
อาจเป็ นภาพ เคลื่อนไหวที่ใช้ เสียงประกอบ หรื อนําเสนอประเด็นที่แตกต่างกับประเด็นบนเว็บเพจ หรือกระทัง่ การหน่วงเวลา
เพือ่ ให้ แบนเนอร์ ปรากฏบนเว็บเพจช้ ากว่าเนื ้อหาอื่นๆ ในเว็บเพจอาจสร้ างความสนใจกับผู้แวะชม

รูปทรงสีเ่ หลีย่ ม

รูปทรงอิสระ (Free Form)

รูปที่ 1 : ตัวอย่างแบนเนอร์ ทเี่ ป็ นกรอบสี่เหลี่ยมและเป็ นรูปทรงอิสระ
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ดังนั ้นจะเห็นได้ วา่ แบนเนอร์ ที่มีประสิทธิภาพต้ องดึงดูดให้ ผ้ ูแวะชมตระหนักและรับรู้ ถึงใจความบนแบนเนอร์ มากจน
ทําให้ ผ้ ูแวะชมคลิกบนแบนเนอร์ เพื่อ (1) แวะมาที่เว็บไซต์ผ้ ูลงโฆษณาบนแบนเนอร์ และ (2) รับทราบข้ อมูลเพิ่มเติม ดังนัน้
ประสิทธิภาพของแบนเนอร์ จึงวัดจากอัตราการคลิก (clickthrough rate) อันมาจากจํานวนคลิกบนแบนเนอร์ (clickthrough)
หารด้ วยจํานวนผู้แวะชม (visitors) ในช่วงเวลาหนึง่ ๆ
จริ งอยู่ที่ประสิทธิ ภาพของแบนเนอร์ บนอินเทอร์ เนตอาจวัดได้ จากจํานวนครัง้ ของผู้พบเห็นแบนเนอร์ (impression)
อันคํานวณได้ โดยตรงจากจํานวนผู้แวะชม (visitor) กล่าวคือ ผู้แวะชมหนึ่งคนมีค่าเป็ นหนึง่ ของจํานวนครัง้ การพบเห็นแบนเนอร์
การวัดประสิทธิภาพด้ วยจํานวนผู้แวะชมแม้ จะได้ รับยอมรับในระดับหนึ่ง แต่ข้อจํากัดสําคัญคือ การมีผ้ ูแวะชมหนึ่งคน ไม่อาจ
บอกอย่างชัด เจนว่าการสื่ อสารทางตลาดได้ ผลลัพธ์ อ ย่างถูกต้ อง เพราะผู้แ วะชมดั งกล่ าวอาจไม่ ทนั ได้ ต ระหนักหรื อ รับ รู้
เนื ้อความบนแบนเนอร์ เลย อัตราการคลิกจึงดูจะเป็ นตัวชี ้วัดประสิทธิ ภาพของแบนเนอร์ ได้ อย่างน่าเชื่อถือและสามารถใช้
เปรียบเทียบได้ ด้วย กล่าวคือ การคลิกเป็ นการยืนยันความสนใจของผู้แวะชมทีม่ ากจนเกิดการคลิก และการคํานวณสัดส่วนต่อ
จํานวนผู้แวะชม ทําให้ นักการตลาดออนไลน์ สามารถเปรี ยบเทียบประสิทธิ ภาพแบนเนอร์ ร ะหว่างสถานการณ์ไ ด้ ทั ้งนี ้
ประสิทธิภาพของการโฆษณาในบริ บททัว่ ๆ ไปอาจวัดที่ปริ มาณการขายที่เพิ่มขึ ้นหรื อความตระหนัก (awareness) ในสินค้ าที่
ปรากฏในเนื ้อความทีส่ ื่อสารผ่านการโฆษณา แม้ ตวั ชี ว้ ดั เหล่านี ้จะได้ การยอมรับในบริบทของการโฆษณาออนไลน์ด้วยเช่นกัน
แต่ทว่าอัตราการคลิกที่เลือกใช้ ในการศึกษานี ้ ได้ เป็ นตัวบ่งชีป้ ระสิทธิภาพหรื อความสําเร็จของการโฆษณาผ่านสื่ออินเทอร์ เนต
ในหลายโครงการวิจัย (Benway & Lane, 1998; Sigel, et. al., 2008; Yoon, 2003; Lohita, et. al., 2003; Pagendarm &
Schaumburg, 2001)
ผู้ออกแบบแบนเนอร์ ตลอดจนนักวิชาการด้ านระบบสารสนเทศได้ พยายามอย่างมากเพื่อพัฒนาแบนเนอร์ ให้ มีอัตรา
คลิกสูงสุด (ชัชพงศ์ ตังมณี
้ & เอกพจน์ เศวตรัตนเสถียร, 2546; ชัชพงศ์ ตั ้งมณี & อัษฎาพร ทรัพย์สมบูรณ์, 2547; ชัชพงศ์
ตั ้งมณี & กานดา เดชอาคม, 2546 ; Noiwan & Norcio, 2006; Sigel, et.al., 2008; ยุตินา นิชพรกุล, 2543) รู ปแบบของแบน
เนอร์ (format) ได้ เป็ นประเด็นที่นกั วิจยั ด้ านการตลาดออนไลน์ให้ ความสําคัญมานานแล้ ว การเปรี ยบเทียบอัตราคลิกบนแบน
เนอร์ สามรู ปแบบอันประกอบด้ วย (1) แบบผังในเว็บเพจ (embedded) (2) แบบปรากฏตัวแยกต่างหาก (pop-up) และ (3)
แบบลอยบนเว็บเพจ (floating) ของชัชพงศ์ ตั ้งมณี และเอกพจน์ รัตนเสถียร (2546) พบว่า อัตราคลิกบนแบบปรากฏตัวแยก
ต่างหาก (pop-up) จะสูงสุดอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ และบนแบบผังในเว็บเพจจะตํ่าสุดเช่นกัน ความพยายามที่จะใช้ การ
เคลื่อนไหว (animation) เพือ่ เพิ่มความน่าสนใจให้ กบั แบนเนอร์ นําไปสู่การวิจัยหลายโครงการที่มีข้อค้ นพบยังไม่สอดคล้ องกัน
(ชัชพงศ์ ตั ้งมณี & กานดา เดชอาคม, 2546; ชัชพงศ์ ตั ้งมณี & เอกพจน์ เศวตรัตนเสถียร, 2547; ยุตินา นิชพรกุล, 2543)
กล่าวคือ ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ ว่าการเพิ่มส่วนเคลื่อนไหวให้ กับแบนเนอร์ นําไปสู่อัตราคลิกที่สูงกว่าแบนเนอร์ ที่มีแต่ส่วนนิ่ง
(static) เพราะโครงการวิจัยที่อ้างถึงข้ างต้ นพบแต่เพียงอัตราคลิกบนแบนเนอร์ ที่ (1) มี และ (2) ไม่มีส่วนเคลื่อนไหว ไม่
แตกต่างกันทางสถิติ ยิง่ ไปกว่านั ้น ชัชพงศ์ ตั ้งมณี และเอกพจน์ เศวตรัตนเสถียร (2547) ยังพบว่า แบนเนอร์ ที่มีส่วนเคลื่อนไหว
มีอตั ราการคลิกน้ อยกว่าทีไ่ ม่มีส่วนเคลื่อนไหวอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาข้ ามวัฒนธรรม (crosscultural) ของ Noiwan และ Noreen (2006) ที่พบว่าผู้ใช้ งานทังคนไทยและคนอเมริ
้
กนั ต่างมองข้ าม (overlook) ลักษณะที่
เคลื่ อ นไหวบนแบนเนอร์ ใ นขณะที่ กํา ลัง ค้ น หาข้ อ มูล กระทั่ง ได้ มี การศึ กษาที่ยื น ยัน การมองไม่ เ ห็น แบนเนอร์ (banner
blindness) ที่แม้ ว่าการออกแบบแบนเนอร์ จะได้ พยายามกระทําอย่างโดดเด่นที่ สุด (Benway & Lane, 1998; Pagendarm &
Schaumburg, 2001)
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ตําแหน่งหรื อขนาดของแบนเนอร์ บนเว็บเพจเป็ นอีกตัวแปรทีด่ จู ะส่งผลต่ออัตราคลิก โดยทัว่ ไปการแสดงแบนเนอร์ มกั
ปรากฏในตําแหน่งบน (top) ของเว็บเพจ เนื่องจากจะปรากฏต่อสายตาผู้แวะชมก่อนเนื ้อหาส่วนอื่น ดังนั ้นอัตราคลิกที่ตําแหน่ง
นี ้ควรต้ องแตกต่างมาตําแหน่งอื่นๆ เช่น ตําแหน่งล่าง ซ้ าย ขวา หรือ ตรงกลาง (middle) ของเว็บเพจ โดยข้ อสังเกตนี ้เป็ นจริง
ในงานของยุตินา นิชพรกุล (2543) และชัชพงศ์ ตั ้งมณี และ กานดา เดชอาคม (2546) ที่ยืนยันในบริ บทของผู้ใช้ อินเทอร์ เนต
ไทยว่าตําแหน่งบนได้ รับอัตราคลิกสูงสุดและแตกต่างจากตําแหน่งอื่น ๆ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ แต่ Sigel และคณะ (2008)
พบว่าแบนเนอร์ ที่วางตําแหน่งริ มซ้ ายหรือขวามีอตั ราคลิกสูงกว่าแบนเนอร์ ในตําแหน่งบน ทังนี
้ ้ งานของชัชพงศ์ ตังมณี
้ และ
กานดา เดชอาคม (2546) นับเป็ นการวิจัยแรกๆ ในบริบทของผู้ใช้ อินเทอร์ เนตไทยที่พบว่าแบนเนอร์ ขนาดใหญ่นําไปสู่อตั รา
การคลิกทีส่ งู กว่าขนาดเล็กอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ โดย Sigel และคณะ (2008) พบว่าอัตราการคลิกบนแบนเนอร์ แนวตั ้ง
จะสูงกว่าอย่างมีนยั สําคัญบนแบนเนอร์ ลกั ษณะอื่น ๆ
ไม่เพียงแค่ตวั แปรข้ างต้ น ทีแ่ สดงถึงความสามารถในการเพิ่มอัตราคลิก ยังมีอีกสองตัวแปรทีผ่ ้ ูวิจัยสนใจศึกษาในงาน
นี ้ นัน่ คือรู ปทรง (shape) และการใช้ ข้อความยัว่ ยุ (provocative message) ในช่วงเวลาที่การตลาดออนไลน์ได้ รับการยอมรับ
เพิ่มขึ ้น แบนเนอร์ มักปรากฏอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมที่โดยส่วนใหญ่เป็ นสี่เหลี่ยมทางแนวนอนวางในตําแหน่งบนของเว็บเพจดัง
ตัวอย่างแบนเนอร์ โฆษณาโทรศัพท์มือถือในรูปที่ 2 แต่ทว่าในปั จจุบันได้ มีความพยายามนําเสนอแบนเนอร์ ในรูปทรงที่ไม่ใช่
สี่เหลี่ยม ในทีน่ ี ้ขอเรี ยกว่าเป็ นรูปทรงอิสระ (free form) โดยที่วตั ถุประสงค์หลักของรูปทรงอิสระคือ การฉีกรู ปแบบจากสิ่งที่ใช้
มาเพื่ อ ให้ ผ้ ู แ วะชมรั บ ทราบความใหม่ แ ละสนใจมากจนคลิ ก บนแบนเนอร์ นั กการตลาดออนไลน์ จึ ง พยายามเสนอกั บ
ผู้ประกอบการให้ เปลี่ยนรูปทรงจากกรอบสี่เหลี่ยมเป็ นทรงอิสระมากขึ ้น ดังนั ้น รูปทรงของแบนเนอร์ ในการศึกษานี ้จึงหมายถึง
ลักษณะการแสดงแบนเนอร์ บนเว็บเพจที่ประกอบด้ วยรูปทรงสี่เหลี่ยมตามทีป่ ฏิบตั มิ า และรูปทรงอิสระอันเป็ นรูปทรงที่ไม่ใช่ทรง
สี่เหลี่ยมข้ างต้ น ทังนี
้ ้ยังไม่พบการวิจยั ที่ทดลองเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแบนเนอร์ อันเนื่องจากรูปทรงระหว่างรู ปสี่เหลี่ยม
กับรู ปทรงอิสระ และนี ้คือเป้าหมายหลักของการศึกษาในครั ง้ นี ้
อีกหนึ่งในเทคนิคดึงดูดความสนใจ คือการยัว่ ยุ (provoke) ก่อนลงสนามแข่งขัน ผู้ฝึกซ้ อมมักพูดยัว่ ยุให้ ผ้ ูเล่นในทีม
เกิดความสนใจในเกมแข่งขันและเกิดความรู้สึกฮึกเหิมอยากเอาชนะฝ่ ายตรงข้ าม การโฆษณาก็เช่นกัน ได้ มีความพยายามใช้
ประเด็นที่อยูใ่ นความสนใจของบุคคลเพื่อยัว่ ยุความสนใจ เช่น การแสดงรูปสัตว์เลี ้ยงน่ารักน่าเอ็นดู หรือการใช้ ประเด็นทางเพศ
เพือ่ ยัว่ ยุให้ เกิดความสนใจรับทราบข่าวสาร คงไม่ปฏิเสธว่าเมื่อผู้แวะชมเว็บเพจได้ พบข้ อความบนแบนเนอร์ เขียนว่า ‚กดแล้ วได้
เงิน‛ จะรู้ สึกใคร่ ร้ ู และอยากคลิกแบนเนอร์ มากกว่าข้ อความนํ าเสนอทั่วๆไป ทัง้ นี ้ความรู้ สึกถูกยัว่ ยุจะแตกต่างไปทันทีหาก
ข้ อความดังกล่าวเป็ นการให้ ข้อมูลสินค้ าที่ไม่ยวั่ ยุแต่อย่างใด ในขณะที่ Yoon (2003) ทดลองเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ
แบนเนอร์ ระหว่างแบนเนอร์ ที่แสดงข้ อความกับ ที่แ สดงเพียงรู ป ภาพ ข้ อค้ นพบที่น่าสนใจ คือ แบนเนอร์ ที่แสดงรู ป ภาพมี
ประสิทธิภาพสูงกว่าที่แสดงข้ อความอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ แต่การทดลองของ Yoon (2003) ได้ กระทํากับผู้ใช้ อินเทอร์ เนต
ในเกาหลี ข้ อค้ นพบจึงยังคงมีข้อจํากัด
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รูปที่ 2 : แสดงรู ปทรงสี่เหลี่ยมของแบนเนอร์
ตัวอย่างข้ อความยัว่ ยุอาจเป็ น ‚อยากได้ ตวั๋ หนังละซิ คลิกที่นี่ ‛ หรือ ‚โปรโมชั่นพิเศษ ถ้ าไม่เกิน 18 ไม่ต้องแหยมมา
คลิก‛ หรือตามทีแ่ สดงในรู ปที่ 3 ในขณะทีข่ ้ อความในลักษณะ ‚ร้ านอาหารสุนัขออนไลน์ ‛ เป็ นการให้ รายละเอียดที่ไม่น่าจะมี
ผลเชิงยัว่ ยุได้ ดังนันตั
้ วแปรการใช้ ข้อความยัว่ ยุในการศึกษาครัง้ นี จ้ ึงหมายถึงการแสดงหรื อไม่แสดงข้ อความบนแบนเนอร์ เพื่อ
ดึงดูดความสนใจของผู้แวะชมแบนเนอร์ ให้ คลิกบนแบนเนอร์

รูปที่ 3 : แสดงตัวอย่างข้ อความยัว่ ยุบนแบนเนอร์
ในขณะที่มีการวิจัยเชิงประจักษ์ (empirical work) จํานวนหนึ่งได้ เปรี ยบเทียบประสิทธิภาพของแบนเนอร์ อัน
เนื่องจากการใช้ เสียง รู ปแบบ ตําแหน่งและขนาดของแบนเนอร์ แต่กว่าการสํารวจวรรณกรรมในอดีตยังไม่พบการศึกษาอย่าง
เป็ นระบบที่ได้ เปรี ยบเทียบอัตราคลิกอันเนื่องจากรูปทรงของแบนเนอร์ และการแสดงข้ อความยัว่ ยุบนแบนเนอร์ เว้ นแต่ Lohita
และคณะ (2003) ได้ พบผลกระทบของการใช้ ข้อ ความลักษณะต่าง ๆ บนแบนเนอร์ ต่ออัตราการคลิก แต่ Lohita และคณะ
(2003) มุ่งความสนใจไปที่ลักษณะของเว็บ ไซต์ระหว่างแบบ Business-to-Business และ Business-to-Customer ดังนั ้น
วัตถุประสงค์สองข้ อของการศึกษาครัง้ นี ้คือ (1) เปรียบเทียบประสิทธิภาพของแบนเนอร์ ระหว่างแบนเนอร์ รูปทรงสี่เหลี่ยมกับ
รูปทรงอิสระ และ (2) เปรียบเทียบประสิทธิภาพของแบนเนอร์ ที่แสดงข้ อความยัว่ ยุและไม่ยวั่ ยุในเว็บไซต์พาณิชย์อิเลกทรอ
นิกส์ทวั่ ไป
2. ระเบียบวิธวี ิจยั
การตอบวัตถุประสงค์สองข้ อของการวิจยั นี ้ ได้ กระทําในลักษณะของ field experiment นัน่ คือ ผู้วจิ ยั ต้ องการทราบว่า
เมื่อควบคุมตัวแปรอื่นๆ ภายใต้ สภาพจริงให้ คงที่มากที่สุดเท่าที่ทําได้ และกําหนดให้ ตวั แปรที่สนใจแปรผันแล้ ว อัตราคลิกจะ
แตกต่างระหว่างแต่ละค่าของตัวแปรทีก่ ําหนดอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติหรือไม่ (Babbie, 2010) หรืออาจกล่าวได้ ว่าการศึกษา
ครัง้ นี ้ต้ องการทราบว่าภายใต้ สถานการณ์จริง อัตราคลิกบนแบนเนอร์ ที่แตกต่างกันเป็ นเพราะ (1) รู ปทรงที่แตกต่างกันระหว่าง
ทรงสี่เหลี่ยมและทรงอิสระหรือ (2) การใช้ หรือไม่ใช้ ข้อความยัว่ ยุบนแบนเนอร์ โดยที่ผ้ ูวิจยั จะพยายามอย่างที่สดุ ในการควบคุม
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ตัวแปรอื่นๆ ให้ คงที่ เช่น ขนาดของแบนเนอร์ เว็บไซต์ทแี่ สดงแบนเนอร์ ตลอดช่วงเวลาทีแ่ บนเนอร์ ทั ้งนี ้เพื่อให้ ความแตกต่างของ
อัตราคลิกทีอ่ าจเกิดขึ ้นเป็ นเพราะรูปทรงหรือการใช้ ข้อความยัว่ ยุเท่านั ้น การเลือกแนวทางการทดลองสําหรับตอบคําถามวิจยั นี ้
นับได้ ว่าเหมาะสมกว่าการสอบถาม (นวรัตน์ ลิขิตรานันท์ , 2544) เนื่องจากการสอบถามเป็ นการเก็บข้ อมูลในระดับความ
ต้ องการคลิกหรื อเจตนาทีจ่ ะคลิก โดยที่ Hoffman และ Novak (2000) ได้ แนะนําว่า เจตนาทีจ่ ะคลิกแบนเนอร์ อาจไม่สะท้ อนถึง
จํานวนคลิกที่เกิดขึ ้นจริง ดังนั ้นการศึกษานี ้จึงเลือกพัฒนาซอฟต์แวร์ สําหรับนับจํานวนคลิกที่เกิดในสภาพจริงที่เป็ นส่วนหนึ่ง
ของการทดลองในลักษณะ field experiment โดยที่การนําเสนอรายละเอียดของระเบียบวิธีวิจยั จึงเป็ นตามลําดับนี ้ การเลือก
แบนเนอร์ และเว็บไซด์ทใี่ ช้ ทดลองการเก็บข้ อมูลและหน่วยทดลอง ระบบสารสนเทศที่พฒ
ั นาขึ ้นเพื่อการทดลองนี ้ ประเด็นความ
เชื่อถือได้ (reliability) และความถูกต้ อง (validity) และกรอบการวิเคราะห์ข้อมูล
2.1 การกาหนดแบนเนอร์ ในการทดลองเปรี ยบเทียบ
จากตัวแปรอิสระสองตัวแปรอันประกอบด้ วย (1) รูปทรงทีม่ ีคา่ ทีเ่ ป็ นไปได้ สองค่าคือ รู ปทรงสี่เหลี่ยมและรู ปทรงอิสระ
และ (2) การแสดงข้ อความยัว่ ยุบนแบนเนอร์ อันมี ค่าที่เป็ นไปได้ สองค่าคือการใช้ หรือไม่ใช้ ข้อความยัว่ ยุ ทําให้ ทราบว่าแบน
เนอร์ ที่ใช้ ในการทดลองจะมีสี่ลักษณะคือ ลักษณะแรก เป็ นแบนเนอร์ รูปทรงสี่เหลี่ยมที่แสดงข้ อความยัว่ ยุ ลักษณะที่สองคือ
รูปทรงสี่เหลี่ยมทีแ่ สดงข้ อความไม่ยวั่ ยุ ลักษณะที่สามเป็ นแบนเนอร์ รูปทรงอิสระที่แสดงข้ อความยัว่ ยุและลักษณะทีส่ ี่คือรู ปทรง
อิสระทีแ่ สดงข้ อความไม่ยวั่ ยุ นัน่ หมายความว่ารายละเอียดอื่นๆ ผู้วิจยั ต้ องควบคุมให้ คงที่หรื อเหมือนกันเพื่อให้ ความแตกต่าง
ของอัตราการคลิกเกิดจากสี่ลกั ษณะข้ างต้ นเท่านั ้น
เนื่องจากผู้วิจัยได้ รับ ความอนุเคราะห์จากเว็บ ไซต์ DoubleEnjoy.com ที่ให้ บริการด้ านการท่องเที่ยว ให้ สามารถ
ติดตั ้งแบนเนอร์ เพื่อเก็บ ข้ อมูลอัตราคลิกได้ ทังนี
้ ก้ ารเก็บอัตราคลิกนีไ้ ด้ กระทําต่อรายสามชั่วโมง โดยทางเว็บไซด์กําหนด
ขนาดของแบนเนอร์ เป็ น 125 x 125 pixels และรูปทรงทังสองเป็
้
นในรูปที่ 4

(ก) รู ปทรงสีเ่ หลีย่ มด้ วยข้ อความยัว่ ยุ

(ข) รูปทรงอิสระด้ วยข้ อความไม่ยวั่ ยุ
รูปที่ 4 แสดงสองตัวอย่างของแบนเนอร์ ในการทดลอง
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สําหรับข้ อความยัว่ ยุนั ้นผู้วจิ ยั ได้ เลือกข้ อความ ‚ท่องเที่ยวทัว่ ไทยไปฟรีๆ‛ เป็ นข้ อความยัว่ ยุและข้ อความ ‚ท่องเที่ยวทัว่
ไทยไปกั บ เรา‛ เป็ นข้ อความไม่ ยั่ว ยุ เ พื่ อ แสดงบนแบนเนอร์ ทัง้ ที่ ผ้ ู วิ จัย ได้ ตรวจสอบกั บ นิ สิ ต บัณ ฑิ ต ศึ ก ษาของคณะ
พาณิ ช ยศาสตร์ และการบัญชี จํ านวนสามสิ บ คน และได้ รับ การยื นยัน ว่าข้ อความทัง้ สองสะท้ อ นการยั่วยุแ ละการไม่ยั่ว ยุ
ตามลําดับอย่างเปรียบเทียบกันได้ เหมาะสมแล้ ว เนื่องจากแบนเนอร์ มีขนาด 125 x 125 pixels ดังนั ้นเนื ้อความบนแบนเนอร์ จึง
มีเพียงข้ อความดังกล่าวที่แสดงด้ วยฟอนต์ชนิด Tahoma ขนาด 20 จุดเท่ากัน ตัวอย่างของแบนเนอร์ ในการทดลองแสดงในรูป
ที่ 4
2.2 เว็บไซต์ ในการทดลอง
เว็บไซต์ DoubleEnjoy.com ได้ กรุณาให้ ผ้ วู ิจยั ติดตั ้งแบนเนอร์ บนเว็บไซต์เป็ นระยะเวลาทั ้งสิ ้น 64 วัน ทังนี
้ เ้ ว็บไซต์
อนุญาตให้ แบนเนอร์ เป็ นแบบผังในเว็บเพจ (embedded) แบบไม่มีส่วนเคลื่อนไหวโดยมีตําแหน่งดังในรูปที่ 5 และ 6 การ
สอบถามผู้บริหารเว็บไซต์นี ้พบว่ามีผ้ แู วะชมในวันปกติเป็ นจํานวนโดยเฉลี่ย 200-300 คน การใช้ เว็บไซต์นี ้เป็ นบริบทการทดลอง
จึงมีความเหมาะสมในลักษณะทีไ่ ม่ใช่เว็บใหม่ทเี่ พิง่ ติดตัง้ เมื่อพิจารณารวมกับข้ อความบนแบนเนอร์ ตามที่นําเสนอใน 2.1 จึง
สอดคล้ องกับการให้ บริการด้ านท่องเที่ยวของเว็บไซต์ DoubleEnjoy.com
2.3 หน่ วยทดลองและการเก็บข้ อมูล
หน่วยทดลองในการศึกษานี ้ คือผู้แวะชมเว็บไซต์ DoubleEnjoy.com ในช่วง 64 วันของการทดลอง แม้ จะไม่สามารถ
ควบคุมหน่วยทดลองให้ มีลกั ษณะคล้ ายกันให้ มากที่สุด (most compatible) เหมือนการทดลองในห้ องปฏิบตั ิการ แต่ทว่าการ
ทดลองในสภาพจริ งจะทําให้ ได้ ข้อสรุปที่มีความถูกต้ องเชิงภายนอกสูง (high external validity)
ในขณะที่ผ้ วู จิ ยั สามารถควบคุมการแสดงแบนเนอร์ บนเว็บไซต์ DoubleEnjoy.com ให้ เป็ นหนึ่งในสี่เงื่อนไข (2 รูปทรง
x 2 ข้ อความยัว่ ยุ) การคํานวณอัตราคลิกมาจากจํานวนคลิกหารด้ วยจํานวนผู้แวะชมในช่วง 64 วันของการเก็บ ข้ อมูล ได้ มา
จากการพัฒนาโปรแกรมไปติดตั ้งที่เว็บไซต์ข้างต้ นเพื่ อ (1) ควบคุมการแสดงบนแบนเนอร์ ในสี่เงื่อนไขบนเว็บไซต์ และ (2)
บันทึกจํานวนคลิกบนแบนเนอร์ และผู้แวะชมลงฐานข้ อมูลก่อนคํานวณอัตราคลิกสําหรับการวิเคราะห์ทางสถิติต่อไป
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รูปที่ 5 : แสดงตําแหน่งของแบนเนอร์ บน DoubleEnjoy.com
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นอกจากรูปทรงและลักษณะข้ อความที่ผ้ ูวิจัยต้ องการตรวจสอบผลกระทบต่ออัตราคลิกแล้ ว ช่วงเวลาของการแสดง
แบนเนอร์ อาจส่งผลต่อจํานวนคลิกหรื อจํานวนผู้แวะชมได้ กล่าวคือ การประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวอาจทําให้ มีผ้ ูแวะชม
เว็บไซต์ DoubleEnjoy.com ในช่วงประชาสัมพันธ์มากเป็ นพิเศษกว่าช่วงที่ไม่มีประชาสัมพันธ์ ด้ วยเหตุนีโ้ ปรแกรมที่พฒ
ั นาขึ ้น
จึงกําหนดให้ ส่มุ แสดงแบนเนอร์ จํานวนสีเ่ งื่อนไขเป็ นจํานวนทังสิ
้ ้นแปดครัง้ ในยี่สิบสี่ชั่วโมง รายละเอียดการสุ่มอาจเป็ นทํานอง
เดียวกับตารางที่ 1 ดังนันอั
้ ตราการคลิกในการศึกษาจึงเป็ นอัตราต่อสามชัว่ โมง

รูปที่ 6 แสดงตําแหน่งของแบนเนอร์ บน DoubleEnjoy.com
ตัวอย่างเช่นผู้แวะชมในช่วงตีสามถึงหกโมงเช้ าจากตารางที่ 1 จะได้ เห็นแบนเนอร์ รูปทรงสี่เหลี่ยมแสดงข้ อความไม่ยวั่
ยุ ทั ้งนี ้ในวันต่อๆ ไป โปรแกรมจะสุ่มการนําเสนอแบนเนอร์ ทําให้ โอกาสที่จะนําเสนอแบนเนอร์ รูปทรงเดียวกันและใช้ ข้อความ
แบบเดียวกันในเวลาเดียวกันลดลง ขั ้นตอนการทํางานของโปรแกรมเป็ นดังนี ้
1. เมื่อมีผ้ ูแวะชมเว็บไซต์ในช่วงการทดลอง โปรแกรมจะบันทึกหมายเลขไอพี (IP address) ของผู้แวะชม วันเวลา
ของการแวะชม เงื่อนไขของแบนเนอร์ ทแี่ สดง ทั ้งนี ้ก่อนการบันทึก โปรแกรมจะตรวจสอบว่ามีผ้ ูแวะชมมาจากหมายเลขไอพี นี ้
ในช่วงครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาหรื อไม่ หากปรากฏว่ามีจะถือว่าเป็ นการแวะชมจากบุคคลเดียวกันให้ บันทึกการแวะชมครัง้ ที่แล้ ว
เท่านั ้น การกําหนดระยะเวลาสามสิบนาทีนี ้มาจากการศึกษาของบัณฑิต เชี่ยวเจริ ญ และจันทร์ เจ้ า มงคลนาวิน (2548)
2. เมื่อผู้แวะชมคลิกบนแบนเนอร์ โปรแกรมจะบันทึกการคลิก ทังนี
้ ้การคลิกต้ องเกิดภายในครึ่งชัว่ โมงของการเข้ ามา
แวะชม หากเกินจากนี ้ บัณฑิต เชี่ยวเจริญ และจันทร์ เจ้ า มงคลนาวิน (2548) ให้ ถือได้ ว่าผู้แวะชมไม่คลิก
เนื่องจากเว็บไซต์ DoubleEnjoy.com อนุญาตให้ วางแบนเนอร์ ได้ ทั ้งสิ ้น 64 วัน จึงทําให้ มีข้อมูลรายสามชัว่ โมงจํานวน
ทั ้งสิ ้น 512 ระเบียน เมื่อครบ 64 วัน ผู้วิจัยได้ ตรวจสอบข้ อมูลที่ได้ ดงั ตัวอย่างในตารางที่ 2 แล้ วพบว่าจํานวนผู้แวะชมในบาง
ช่วงเวลาเป็ นศูนย์ทาํ ให้ การคํานวณอัตราคลิกกระทําไม่ได้ ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงต้ องตัดข้ อมูลที่มีจํานวนผู้แวะชมเป็ นศูนย์ ทําให้ เหลือ
จํานวนข้ อมูลทั ้งสิ ้น 496 ระเบียน
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ตารางที่ 1 แสดงตัวอย่างที่เป็ นไปได้ ในวันหนึ่งๆของการแสดงแบนเนอร์
ช่วงเวลา
รูปทรง
ข้ อความ
00:01 – 03:00
สี่เหลี่ยม
ยัว่ ยุ
03:01 – 06:00
สี่เหลี่ยม
ไม่ยวั่ ยุ
06:01 – 09:00
อิสระ
ยัว่ ยุ
09:01 – 12:00
อิสระ
ไม่ยวั่ ยุ
12:01 – 15:00
สี่เหลี่ยม
ยัว่ ยุ
15:01 – 18:00
สี่เหลี่ยม
ไม่ยวั่ ยุ
18:01 – 21:00
อิสระ
ยัว่ ยุ
21:01 – 24:00
อิสระ
ไม่ยวั่ ยุ
2.4 ประเด็นความเชื่อถือได้ (reliability) และความถูกต้ อง (validity)
ผู้วจิ ยั พยายามอย่างที่สดุ เพื่อให้ ผลจากการทดลองมีคณ
ุ ภาพที่ยอมรับได้ ทงในประเด็
ั้
นความเชื่อถือและความถูกต้ อง
ของข้ อมูล ความพยายามมีรายละเอียดดังนี ้
1. การดําเนินการทดลองในลักษณะของการทดลองในสภาพที่เกิดจริงหรื อเรียกว่า field experiment จะทําให้ ได้
ข้ อมูลจากหน่ วยทดลองเป็ นผู้แวะชมที่เกิดขึน้ จริ ง ยังผลให้ ความถูกต้ อ งภายนอก (external validity) สมบูร ณ์ มากขึน้
โดยเฉพาะเมื่อเปรียบกับการทดลองในห้ องปฏิบตั ิการ
ตารางที่ 2 แสดงตัวอย่ างแฟ้มข้ อมูลที่เป็ นไปได้ ภายหลังตัดข้ อมูลที่จานวนผู้แวะชมเป็ นศูนย์ แล้ ว
จํานวนผู้แวะชม จํานวนคลิกบน
ลําดับ
รูปทรง
ข้ อความ
อัตราการคลิก
(คน)
แบนเนอร์
1
สี่เหลี่ยม
ยัว่ ยุ
10
0
0.000
2
อิสระ
ไม่ยวั่ ยุ
31
3
0.096
3
อิสระ
ยัว่ ยุ
42
2
0.048
4
สี่เหลี่ยม
ไม่ยวั่ ยุ
19
1
0.053
5
อิสระ
ยัว่ ยุ
18
2
0.111
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
496
สี่เหลี่ยม
ไม่ยวั่ ยุ
15
4
0.267
2. การวัดประสิทธิภาพของแบนเนอร์ ไม่ได้ เ ป็ นเพียงการสอบถามความต้ องการคลิก (intention to click) (นวรัตน์
ลิขิตรานันท์, 2544; วุธินันท์ สุวิมลพันธ์ , 2539) ที่มกั คลาดเคลื่อนไม่สะท้ อนพฤติกรรมการคลิกที่เกิดจริง การนับจํานวนคลิก
และจํานวนผู้แวะชมมาจากโปรแกรมที่พัฒนาด้ วย ASP.NET (Active server page) ร่ วมกับ การจัดการฐานข้ อ มูลด้ วย
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โปรแกรม MySQL อีกทังการประมวลผลอยู
้
บ่ นเซิร์ฟเวอร์ ที่ใช้ ระบบปฏิบตั ิการ Microsoft Windows Server 2000 ที่เสถียรด้ วย
อัตราการทํางาน 99% ทําให้ สามารถเก็บข้ อมูลได้ ตลอด 24 ชัว่ โมงในช่วงทังหมด
้
64 วัน
3. เนื่องจากจํานวนคลิกหรือจํานวนผู้แวะชมขึ ้นกับช่วงเวลา เช่น จํานวนผู้แวะชมเว็บไซต์กีฬาในช่วงวิมเบิลดันจะสูง
กว่าในช่วงที่ไม่มีการแข่งขัน ดังนัน้ เพื่อควบคุมผลกระทบจากฤดูกาล (seasonal) ผู้วิจัยจึงออกแบบให้ แสดงแบนเนอร์ ในสี่
เงื่อนไขอย่างทัดเทียมกันในช่วง 24 ชัว่ โมง ผู้วิจยั ได้ กําหนดได้ โปรแกรมสุ่ม (randomize) แบนเนอร์ เพื่อนําเสนอโดยที่ในหนึ่งวัน
ต้ องนําเสนอให้ ครบถ้ วนเหมือนกันทุกวัน
2.5 กรอบการวิเคราะห์ ข้อมูลและการทดสอบสมมติฐาน
การวิเคราะห์ข้อมูลเพือ่ ตอบสองวัตถุประสงค์ของการวิจยั นี ้กระทําด้ วยการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างสองประชากร
ด้ วยการทดสอบที (independent t-test) ทั ้งนีก้ ารวิเคราะห์ดงั กล่าวมีเงื่อนไขเบื ้องต้ นว่า (1) การแจกแจงข้ อมูลต้ องเป็ นแบบ
ปกติ และ (2) ข้ อมูลต้ องเป็ นอิสระต่อกัน (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2545, 2548) หากนักวิจยั ตรวจสอบแล้ วพบว่าเงื่อนไขเบื ้องต้ น
ไม่เป็ นจริง การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยต้ องเป็ นด้ วยเทคนิคทีไ่ ม่อิงพารามิเตอร์ (non-parametric technique) โดยสมมติฐานสอง
ข้ อทีก่ ารศึกษามุ่งทดสอบคือ (1) อัตราคลิกระหว่างรูปทรงแบนเนอร์ สองลักษณะควรต้ องแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
และ (2) อัตราการคลิกระหว่างการแสดงข้ อความยัว่ ยุสองลักษณะควรต้ องแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ทังนี
้ ร้ ะดับ
นัยสําคัญที่ใช้ คือ 0.05
นอกเหนื อ จากการวิเ คราะห์ อ นุม านข้ างต้ น (inferential) การวิเ คราะห์ จะยัง อาศัยการวิ เคราะห์ เชิ ง พรรณา
(descriptive) เพือ่ อธิบายตัวแปรด้ วยตัวสถิติเบื ้องต้ น เช่น ค่าเฉลี่ย ร้ อยละ หรือส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
3. ผลการวิเคราะห์
การเก็บข้ อมูลจากการแสดงแบนเนอร์ ในสี่เงื่อนไข (2 รู ปทรง x 2 ข้ อความยัว่ ยุ) บนเว็บไซต์ DoubleEnjoy.com เป็ น
ระยะเวลา 64 วัน หรื อ ทัง้ หมด 512 ระเบี ย น แต่ ท ว่ า มี อ ยู่ 16 ช่ วงเวลาที่ ไ ม่ มีผ้ ู แวะชมเลย ทํ าให้ ไ ม่ สามารถคํ า นวณ
ประสิทธิภาพของแบนเนอร์ ชนิดนั ้นๆ ได้ ทําให้ เหลือข้ อมูลสําหรับการวิเคราะห์จํานวน 496 ระเบียน
ตารางที่ 3 ได้ แสดงค่าเฉลี่ยของอัตราการคลิกทั ้งโดยรวมและจําแนกตามรู ปทรงและลักษณะข้ อความ ข้ อค้ นพบที่
สําคัญเป็ นดังนี ้
 เมื่อพิจารณาโดยรวมจะได้ อตั ราการคลิกเป็ น 0.02760 หรือประมาณร้ อยละ 2.76 หมายความว่า ในผู้แวะชม
100 คน จะมีประมาณสามคนทีค่ ลิกบนแบนเนอร์
 เมื่อพิจารณาแยกตามรู ปทรงและการแสดงข้ อความยัว่ ยุ ดูเหมือนว่าอัตราการคลิกบนแบนเนอร์ ระหว่างสอง
รู ป ทรงหรื อระหว่างการใช้ และไม่ใช้ ข้อความยัว่ ยุ จะดูใกล้ เคียงกันมาก ทัง้ นีข้ ้ อสรุ ป ว่าความแตกต่างของอัตราคลิกจะ มี
นัยสําคัญต้ องขึ ้นกับการทดสอบสมมติฐานในการรายงานในต่อไป
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ตารางที่ 3 แสดงค่าสถิตเิ บื ้องต้ นของอัตราคลิก จําแนกตามรู ปทรงและชนิดข้ อความ
ตัวแปร
จํานวนข้ อมูล อัตราการคลิก ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สี่เหลี่ยม
240
0.02896
0.148
รูปทรง
อิสระ
256
0.02629
0.118
ยัว่ ยุ
253
0.02984
0.144
ข้ อความ
ไม่ยวั่ ยุ
243
0.02527
0.121
รวม
496
0.02760
0.133
ก่อนที่ผ้ วู ิจยั จะทดสอบสมมติฐานสองข้ อ ผู้วิจัยต้ องตรวจสอบการแจกแจงของอัตราคลิกว่าเป็ นแบบปกติสอดคล้ อง
กับข้ อตกลงเบื ้องต้ นของการทดสอบทีแบบอิสระหรือไม่ การตรวจสอบการแจกแจงแบบ Kolmogorov-Smirnov ได้ คา่ สถิติเป็ น
9.508 ด้ วยองศาอิสระ 496 และค่านัยสําคัญ เป็ น 0.000 บ่งชี ว้ ่าการแจกแจงของอัตราคลิกไม่เป็ นแบบปกติ และเมื่อใช้
พิจารณาค่า skewness และ kurtosis พบว่าทั ้งสองมีค่าเป็ น 6.645 และ 44.958 ตามลําดับ ยืนยันอย่างชัดเจนว่าการแจกแจง
ดังกล่าวไม่เป็ นแบบปกติ (Muylle และคณะ (2004) อธิบายว่าหากค่าสัมบูรณ์ของค่า skewness และ kurtosis น้ อยกว่าหนึ่ง
อาจพอสรุปได้ ว่าการแจกแจงเป็ นแบบปกติ) ทังนี
้ เ้ มื่อพิจารณาการแจกแจงของอัตราคลิกจําแนกตามรู ปทรงและข้ อความที่
แสดงบนแบนเนอร์ พบว่าการแจกแจงของอัตราการคลิกในทุกกรณีตามที่นําเสนอในตารางที่ 4 ไม่เป็ นแบบปกติเลย ดังนั ้น
การทดสอบสมมติฐานจึงต้ องใช้ เทคนิค Mann-Whitney ที่ไม่อิงพารามิเตอร์ ทดแทน
การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับอัตราคลิกเฉลี่ยระหว่างบนแบนเนอร์ รูปทรงสี่เหลี่ยมกับรูปทรงอิสระว่าแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติได้ ค่าสถิติ Mann-Whitney เป็ น 0.000269 ค่า Z เป็ น -3.771 และค่านัยสําคัญเป็ น 0.000 ยืนยันว่า
อัตราคลิกเฉลี่ยบนสองรู ปทรงแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แม้ ว่าการพิจารณาข้ อมูลจากการทดลอง (ดู
ตารางที่ 3 ประกอบ) จะเห็นว่าอัตราการคลิกของทั ้งคู่จะใกล้ เคียงกันก็ตาม
ส่วนการทดสอบทํานองเดียวกันระหว่างบนแบนเนอร์ ที่แสดงข้ อความยัว่ ยุและไม่ยวั่ ยุ ได้ ค่าสถิติ Mann-Whitney เป็ น
0.00030 ค่า Z เป็ น -0.571 และค่านัยสําคัญเป็ น 0.568 แสดงว่า ความแตกต่างของอัตราคลิกเฉลี่ยระหว่างบนแบนเนอร์ ที่
แสดงข้ อความยัว่ ยุและไม่ยวั่ ยุไม่มีนยั สําคัญ
ตารางที่ 4 แสดงผลการตรวจสอบการแจกแจงของอัตราคลิก
เงื่อนไข
ค่ าสถิติ Kolmogorov-Smirnov
df
รูปทรง
สี่เหลี่ยม
0.473
120
ทรงอิสระ
0.385
120
ข้ อความ ยัว่ ยุ
0.421
120
ไม่ยวั่ ยุ
0.382
120

Sig.
.000
.000
.000
.000

4. สรุ ปและอภิปรายผล
การเก็บข้ อมูลภายใต้ การทดลองในสภาพจริง (field experiment) ของอัตราการคลิกบนแบนเนอร์ ในเว็บไซต์เกี่ยวกับ
การท่องเที่ยว DoubleEnjoy.com เป็ นระยะเวลา 64 วัน ทําให้ ได้ ข้อมูลสําหรับการทดสอบสมมติฐานทังสิ
้ ้น 496 ระเบียน
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การวิเคราะห์สถิติเบื ้องต้ นพบว่าอัตราคลิกเฉลี่ยเป็ นร้ อยละ 2.76 หมายความว่าอย่างมาก 3 ใน 100 ของผู้แวะชมเว็บไซต์จะ
คลิกบนแบนเนอร์ เพือ่ รับทราบเพิ่มเติมข้ อมูลทางการตลาด หากเปรียบเทียบอัตราคลิกที่ได้ รายงานไว้ ในอดีต (ชัชพงศ์ ตั ้งมณี &
เอกพจน์ เศวตรัตนเสถียร, 2546; ชัชพงศ์ ตั ้งมณี & กานดา เดชอาคม, 2546 ; ชัชพงศ์ ตั ้งมณี & อัษฎาพร ทรัพย์สมบูรณ์,
2547; Sigel, et.al., 2008) จะเห็นว่าอัตราคลิกร้ อยละ 2.76 ในงานนี ้ ดูจะชี ้ถึงอัตราการคลิกทีเ่ พิ่มขึ ้น ทั ้งนี ้เพราะการศึกษาใน
อดีตมักรายงานแนวโน้ มอัตราการคลิกที่ลดลง กล่าวคือ อัตราคลิกร้ อยละ 4 ในปี 2546 (ชัชพงศ์ ตังมณี
้ & เอกพจน์ เศวตรัตน
เสถียร, 2546) ลดเป็ นร้ อยละ 3 ในปี 2547 (ชัชพงศ์ ตั ้งมณี & อัษฎาพร ทรัพย์สมบูรณ์, 2547) อีกทังในปี
้
2551 Sigel และ
คณะ (2008) พบอัตราคลิกเป็ นเพียงร้ อยละ 0.4 ดังนั ้น จึงอาจสรุ ปได้ ว่าอัตราคลิกโดยรวมในการศึกษานีส้ อดคล้ องกับข้ อ
ค้ นพบในการศึกษาที่ผ่านมาในบริบทไทย และชีถ้ ึงจํานวนที่มากกว่าตัวเลขในงานต่างประเทศ แต่ทว่าการสรุปว่าผู้แวะชมใน
ประเทศไทยมีอตั ราการคลิกสูงกว่าต่างชาติ อาจต้ องรอการวิจยั เพิ่มเติม
ผลการทดสอบสมมติฐานยืนยันว่าความแตกต่างของอัตราคลิกระหว่างแบนเนอร์ รูปทรงสี่เหลี่ยมและรู ปทรงอิสระมี
นัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ 0.05 แม้ วา่ อัตราคลิกที่รายงานจะใกล้ เคียงกันก็ตาม (ดูตารางที่ 3 ประกอบ) แต่ความแตกต่างของ
อัตราคลิกระหว่างแบนเนอร์ ที่แสดงข้ อความยัว่ ยุกับไม่ยวั่ ยุ ไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ ข้ อค้ นพบนีค้ ่อนข้ างแย้ งกับความคิดของ
บุคคลทัว่ ไปรวมถึงผู้วิจยั ด้ วย กล่าวคือ บุคคลโดยส่วนใหญ่คงต้ องเกิดความรู้สึกว่าถูกยัว่ ยุเมื่อได้ เห็นข้ อความ ‚ห้ ามกด‛ หรือ
‚ไม่แน่จริงอย่ากด‛ ปรากฏบนแบนเนอร์ และใคร่คลิกเพื่อรับทราบข้ อมูลเพิม่ เติม คําอธิบายสําหรับข้ อค้ นพบในงานนีท้ ี่แย้ งกับ
ความคิดเห็นข้ างต้ นคือ ข้ อความยัว่ ยุที่ใช้ ในการศึกษานีอ้ นั ได้ แก่ ‚ท่องเที่ยวทัว่ ไทยไปฟรีๆ‛ ดูจะไม่แสดงการยัว่ ยุให้ ผ้ ูแวะชม
สนใจใคร่คลิกมากนัก หรื ออีกนัยหนึง่ ยังยัว่ ยุไม่มากพอ
ผลการทดลองในสภาพจริงนี ้ ช่วยต่อเสริมองค์ความรู้ทางการโฆษณาออนไลน์ โดยเฉพาะเป็ นส่วนช่วยนําเสนอผล
เชิงประจักษ์ (empirical result) ในบริ บทของผู้ใช้ อินเทอร์ เนตในประเทศไทย สําหรั บ ประเด็นของข้ อ ความยั่วยุนัน้ ผล
การศึกษาอาจช่วยกระตุ้นให้ มีการค้ นคว้ าเพิ่มเติมเพื่ออธิบายการใช้ ภาษาที่ส่งผลต่อการยัว่ ยุให้ เกิดการคลิกบนแบนเนอร์ โดย
ไม่เป็ นการหลอกลวงให้ คลิก (deceive) นอกจากนี ผ้ ้ ูประกอบการยังสามารถประยุกต์ข้อค้ นพบไปใช้ ในการกําหนดวิธีการ
ส่งเสริ มทางการตลาดเพื่อเพิ่มอัตราการคลิก การประยุกต์ดงั กล่าวอาจเป็ นการพิจารณารู ปทรงของแบนเนอร์ ให้ เหมาะสม
เนื่องจากผลการศึกษานี ้ยืนยันผลกระทบของรูปทรงต่ออัตราการคลิก ถึงแม้ การศึกษานี ้จะไม่สามารถยืนยันผลกระทบของการ
ใช้ ข้ อ ความยั่ว ยุต่ อ อัต ราการคลิ ก แต่ การยอมรั บ ถึง การใช้ ข้ อ ความยั่วยุต่ อ การคลิ ก แบนเนอร์ ยัง คงปรากฏอยู่ ดัง นัน้
ผู้ประกอบการอาจทดสอบระดับยัว่ ยุให้ มากพอก่อนประยุกต์ในแผนส่งเสริ มการตลาดออนไลน์ของตน
การนําผลการศึกษานีไ้ ปใช้ คงจะกระทําได้ กว้ างกว่านี ้หากไม่มีข้อจํากัดสองประการสําคัญ ข้ อจํากัดแรกมาจากการ
เก็บข้ อมูลในการศึกษานี ้กระทําบนเว็บ ไซต์เดียว ผู้วิจยั ไม่สามารถอธิบายได้ ว่าจะยังคงได้ ข้อสรุ ปเดียวกันหากเก็บข้ อมูลบน
เว็บไซต์อื่นที่ไม่ใช่เว็บไซต์ทางการท่องเที่ยวเหมือนกับ DoubleEnjoy.com ดังนั ้น การศึกษาในอนาคตควรเพิ่มประเภทและ
จํานวนของเว็บไซต์ให้ มากขึ ้น เพื่อได้ ข้อค้ นพบที่ถูกต้ องและเชื่อถือมากขึ ้น ข้ อจํากัดที่สองมาจากระยะเวลาการทดลองที่มี
ระยะสองเดือนตามที่ได้ ขอความอนุเคราะห์ แม้ จะมากพอที่ทําให้ ผลอันสามารถใช้ ได้ จริ ง แต่ระยะเวลาที่นานขึ ้นอาจช่วยฉาย
ภาพผลกระทบของทั ้งสองตัวแปรรวมถึงผลของเวลาที่มีต่ออัตราการคลิก ดังนันโครงการวิ
้
จัยต่อจากนี ้อาจมุ่งวิเคราะห์อิทธิพล
ของระยะเวลาทดลองต่อผลสรุปที่ได้
บรรณานุกรม
ภาษาไทย
กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา. 2545 การวิเคราะห์ สถิติ: สถิติสาหรั บการบริ หารและวิจยั , กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์จฬุ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
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รู ปแบบการดาเนินชีวติ ของนักศึกษาปริ ญญาตรี ภาคพิเศษ คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Lifestyles of in Undergraduate Students in Twilight Programs of the Faculty of
Business Administration, Chiang Mai University
ศยามล สุทธิสวัสดิ์*, พัชรา ตันติประภา** และ เรนัส เสริ มบุญสร้ าง***
บทคัดย่ อ
การศึกษานีม้ ี วตั ถุป ระสงค์ เพื่ อศึกษาลักษณะรู ปแบบการดํ าเนิน ชีวิ ตของนักศึกษาปริ ญญาตรี ภาคพิ เศษ คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และจัดกลุ่มนักศึกษาปริญญาตรีภาคพิเศษ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตาม
ลักษณะรูปแบบการดําเนินชีวติ โดยพิจารณาจาก 3 ด้ าน คือ ด้ านกิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็น โดยใช้ แบบสอบถาม
เป็ นเครื่ อ งมื อ ในการเก็ บ รวบรวมข้ อมู ล จากกลุ่ ม ตั ว อย่ า งซึ่ ง เป็ นนั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี ภ าคพิ เ ศษ คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จํานวน 410 คน ใช้ วิธีเลือกตัวอย่างแบบตามสะดวก สถิติที่ใช้ ได้ แก่ การวิเคราะห์ปัจจัย (Factor
Analysis) เพือ่ ลดจํานวนตัวแปร และการวิเคราะห์จดั กลุ่ม (Cluster Analysis) เพือ่ หาลักษณะเด่นของกลุม่ ตัวอย่าง
ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาปริ ญญาตรี ภาคพิเศษ คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีรูปแบบการดําเนิน
ชีวิต 5 กลุ่ม มีลกั ษณะเด่นของกิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็น ตามลําดับดังนี ้ (1) กลุ่มใส่ใจแฟชัน่ ไม่สนกีฬา เป็ นกลุ่มที่
ไม่รักกีฬาและออกกําลังกาย แต่สนใจบุคลิกภาพและแฟชัน่ (2) กลุ่มบริ โภคข้ อมูลข่าวสารทุกประเภท เป็ นกลุ่มที่ไม่ใส่ใจสังคม
และเห็นคุณค่าเงิน สนใจข่าวสารทุกประเภท ไม่สนใจในครอบครั ว ไม่คํานึงถึงคุณภาพและราคา แต่สมัครสมาชิ กข้ อมูล
ข่าวสารทุกประเภท (3) กลุ่มใส่ใจสังคมไม่สนเทคโนโลยี เป็ นกลุ่มที่ไม่สนใจเทคโนโลยีและการสื่อสาร ไม่ชอบออนไลน์ และ
เกมส์ แต่ใส่ใจสังคมและเห็นคุณค่าเงิน (4) กลุ่มคอกีฬาและออนไลน์ไม่ใส่ใจแฟชัน่ เป็ นกลุ่มที่ไม่สนใจบุคลิกภาพและแฟชั่น
รักกีฬาและออกกําลังกาย ไม่เข้ าร่วมกิจกรรมและชมรม ชอบออนไลน์และเกมส์ ไม่รักบ้ านและที่พกั อาศัย เป็ นคอกีฬาและโปรด
ปรานอาหารเหนื อ เป็ นนักประดิ ษฐ์ และสะสม และรั กกิ จกรรม (5) กลุ่มมี ศีล ธรรมรั กบ้ านและการเรี ยน เป็ นกลุ่ม ที่ใ ห้
ความสําคัญในเรื่ องสิทธิส่วนบุคคล ไม่ใช่คนกลางคืน ใส่ใจศีลธรรม รักบ้ านเกิดและทําประโยชน์แก่สงั คม รักความเป็ นไทยและ
วางแผนอนาคต รักบ้ านและที่พกั อาศัย เป็ นเด็กเรียน รักเพื่อนพ้ อง และชอบเรี ยนรู้และสนใจอาหารการกิน
Abstract
The objective of this study was to study lifestyle characteristics and patterns of undergraduate students at
Twilight Program of Faculty of Business Administration, Chiang Mai University. The lifestyles were considered in 3
aspects; activities, interests and opinions. The data was collected by using questionnaire distributed to 410
undergraduate students from this faculty with the convenient sampling method. Statistics used in analysis the data
were factor analysis and cluster analysis to find prominent characteristics of the sample.
The findings showed that there were 5 patterns of lifestyles among undergraduate students at the Twilight
Programs of Faculty of Business, Administration, Chiang Mai University, each of which had its own distinctive
pattern of relative with the activities, interests and opinions as follows : (1) Fashionable but anti-sport, students in
this group did not like sports and exercises, but they were interested in personalities and the fashions; (2) News
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and information, students in this group did not concern in the social work, did not care in their families and did not
consider in product qualities and prices; but they realized in money worth, interested and applied as the members
in all kinds of information; (3) Society and anti-technology, students in this group were not interested in technology
and communication and did not like any on-line activity and game, but they attended in the social work and
realized in money worth; (4) Sport and online crazy but anti-fashion, students in this group were not interested in
their personalities and fashions, did not participate in any activity and club, did not love their families and
residences; but they loved sports, exercises, on-line activities and games, they were sport fans and were crazy
about northern food, as well as they were the inventors, collectors and activity fans; (5) Morals-family-education,
students in this group concentrated on personal rights, ignored in night lives, attended in morals, loved their home
towns, contributed to social work, loved in Thai being, planned in their futures, loved their families and residences,
worked hard in their education, loved their friends, enjoyed to learn new experience and cared in their food.
บทนา
ในปั จจุบันสินค้ าและบริ การชนิดเดียวหรื อรู ปแบบเดียว ไม่สามารถตอบสนองความต้ องการของผู้บ ริ โภคทุกคนได้
เนื่องจากผู้บริ โภคแต่ละคนมีความต้ องการทีแ่ ตกต่างหลากหลายออกไป แต่หากจะนําเสนอสินค้ าที่มีรูปแบบเฉพาะตามความ
ต้ องการของผู้บริโภคแต่ละรายก็อาจทําได้ ยากเพราะจะต้ องใช้ เงินทุนและทรัพยากรเป็ นจํานวนมาก ซึง่ จะทําให้ ไม่ค้ มุ ค่ากับการ
ลงทุน จึงทําให้ เกิดแนวคิดเกี่ยวกับการแบ่งส่วนตลาดขึน้ (ธนวรรณ แสงสุวรรณ และคณะ, 2544 : 48) โดยการแบ่งส่วนตลาด
เป็ นการแบ่งลูกค้ าออกเป็ นกลุ่มตามความต้ องการ โดยลูกค้ าที่มีความชอบหรื อความต้ องการคล้ ายคลึงกัน จะอยู่ในกลุ่ม
เดียวกัน ส่วนลูกค้ าที่มีความต้ องการที่ต่างกันก็จะอยู่ต่างกลุ่มกัน เพื่อนักการตลาดจะได้ สามารถนําเสนอสินค้ า/ บริการ เพื่อ
ตอบสนองความต้ องการของคนในแต่ละกลุ่มได้ อย่างเหมาะสม
เกณฑ์ที่ใช้ ในการแบ่งส่วนตลาด ประกอบไปด้ วยเกณฑ์ภมู ิศาสตร์ ประชากรศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์ และจิตวิทยา
การแบ่งส่วนตลาดโดยใช้ เกณฑ์จิตวิทยานั ้นเป็ นการแบ่งส่วนตลาดตามปั จจัยด้ านจิตวิทยาที่ มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อของกลุ่ม
ลูกค้ า (เอก บุญเจือ, 2548 : 73) และปั จจุบนั นักการตลาดจํานวนมากได้ นํามาใช้ ในการแบ่งส่วนตลาด
รูปแบบการดําเนินชีวติ (Lifestyle) เป็ นลักษณะหนึ่งอยู่ในเกณฑ์จิตวิทยาซึง่ เกี่ยวข้ องกับการศึกษาถึงกิจกรรม ความ
สนใจ และความคิดเห็น ของผู้บริโภค รูปแบบการดําเนินชีวติ สะท้ อนว่าบุคคลใช้ เวลาอย่างไร ความเชื่อเกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ
และการเมืองของบุคคลคืออะไร รูปแบบการดําเนินชีวิตกระทบต่อสินค้ าที่บุคคลซื ้ออย่างไร และตราที่บุคคลชอบคืออะไร เป็ น
ต้ น (อดุลย์ จาตุรงคกุล, 2541 : 72) การแบ่งตลาดตามรูปแบบการดําเนินชีวติ นี ้จะทําให้ นกั การตลาดสามารถออกแบบกลยุทธ์
การตลาดให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของกลุ่มผู้บริโภคได้ ดขี ึ ้น
นักศึกษาเป็ นกลุ่มผู้บริ โภคที่น่าสนใจเนื่องจากเป็ นกลุ่มคนที่มีจํานวนมาก มีกําลังซื ้อที่ค่อนข้ างสูง และยังมีภาระ
ผูกพันไม่มากนัก ทําให้ มีการใช้ จ่ายเพื่อตอบสนองความต้ องการส่วนบุคคลสูง จึงจัดเป็ นลูกค้ าชั ้นดีที่นักการตลาดให้ ความ
สนใจ ดังนันนั
้ กการตลาดจึงต้ องศึกษาค้ นหาความสัมพันธ์ระหว่างสินค้ ากับนักศึกษาในกลุ่มรูปแบบการดําเนินชีวิตต่างๆ เพื่อ
จะได้ นําเสนอสินค้ าและบริ การทีส่ ามารถตอบสนองต่อแต่ละกลุ่มเหล่านี ้ได้ อย่างเหมาะสมทีส่ ดุ
ปั จ จุบันมี สถาบัน อุด มศึกษาที่มีการเปิ ดสอนหลักสูต รปริ ญ ญาตรี และผลิ ตบัณฑิต ออกไปแล้ วมากมายรวมถึ ง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งเป็ นมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคแห่งแรกของประเทศไทยและเป็ นศูนย์กลางการศึกษาของภาคเหนือ
(Thaihuborg, 2551: ออนไลน์ ) มีการเปิ ดสอนหลักสูตรระดับ ปริ ญญาตรี ทางบริ หารธุรกิจ ตั ้งแต่ปี การศึกษา 2511 จาก
คุณภาพของบัณฑิตและความมีชื่อเสียงของคณะบริหารธุรกิจทําให้ เกิดความต้ องการศึกษาต่อในคณะนี ้มาก ดังนัน้ เพื่อเป็ น
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การตอบสนองความต้ องการ ขยายโอกาสทางการศึกษา และเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ทู ี่มีความจําเป็ นต้ องทํางานโดยไม่ส ามารถเรียน
ภาคปกติได้ มีโอกาสศึกษาในระดับปริญญาตรี จึงมีการเปิ ดหลักสูตรสาขาบริ หารธุรกิจ ภาคพิเศษขึ ้น ในปี พศ.2548 (งาน
บริการการศึกษา คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ , 2551) และเนื่องด้ วยนักศึกษากลุ่มนีม้ ีค่าเรียนที่ค่อนข้ างสูงและ
บางส่วนยังทํางานมีรายได้ เป็ นของตัวเอง ซึง่ ส่งผลให้ มีอํานาจการซื ้อสูง จึงนับเป็ นกลุม่ ทีเ่ ป็ นตลาดที่น่าสนใจของนักการตลาด
ดั ง นั น้ การศึ ก ษารู ปแ บบการดํ า เนิ น ชี วิ ต ของ นั ก ศึ ก ษาปริ ญญาตรี ภาคพิ เ ศ ษ ค ณะบริ หารธุ ร กิ จ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะเป็ นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการและนักการตลาดในการนําข้ อมูลเบื อ้ งต้ นมาใช้ ในการเลือกนําเสนอ
สินค้ าและบริการ รวมถึงผลิตผลิตภัณฑ์และกําหนดกลยุทธ์การตลาดเพื่อตอบสนองความต้ องการของผู้บริ โภคกลุม่ นี ้
กรอบแนวคิดที่ใช้ ในการศึกษา
แนวคิดการแบ่ งส่ วนตลาดและรู ปแบบการดาเนินชีวิต
เอก บุญเจือ (2548 : 74) กล่าวว่า ‚การแบ่งส่วนตลาด (Market Segmentation) หมายถึง การแบ่งความต้ องการของ
ลูกค้ าออกเป็ นกลุ่มย่อยๆ โดยจัดให้ ลกู ค้ าที่มีลกั ษณะความต้ องการคล้ ายคลึงกันไว้ ในกลุ่มเดียวกัน และแยกลูกค้ าที่มีลกั ษณะ
ความต้ องการแตกต่างกันออกจากกัน‛ โดยเกณฑ์ที่ใช้ ได้ แก่ ภูมิศาสตร์ (ลักษณะที่ตงทางภู
ั้
มิศาสตร์ ที่แตกต่างกัน เช่น ทวีป
ประเทศ ภูมิภาค เขตเมือง เป็ นต้ น) ประชากรศาสตร์ (ลักษณะประชากรศาสตร์ ต่างๆ เช่น เพศ อายุ อาชีพ วงจรชีวิตครอบครัว
รายได้ จํานวนสมาชิกในครอบครัว การศึกษา สถานภาพสมรส เป็ นต้ น) จิต วิทยา (ปั จ จัยด้ านจิตวิทยา เช่น ชัน้ ทางสังคม
รูปแบบการดําเนินชีวติ บุคลิกลักษณะ เป็ นต้ น) พฤติกรรมศาสตร์ (ลักษณะพฤติกรรมการใช้ สนิ ค้ าและบริการต่างๆ เช่น โอกาส
ในการซื ้อ ผลประโยชน์ทตี่ ้ องการ สถานะผู้ใช้ อัตราการใช้ สถานภาพความซือ่ สัตย์ เป็ นต้ น) (เอก บุญเจือ , 2548 : 74-78)
รูปแบบการดําเนินชีวติ เป็ นปั จจัยหนึง่ ในเกณฑ์จิตวิทยาที่นกั การตลาดให้ ความสนใจและนิยมนํามาใช้ ในการแบ่งส่วน
ตลาด พัชรา ตันติประภา (2548 : 118) ได้ ให้ ความหมายว่า ‚รูปแบบการดําเนินชีวิต (Lifestyle) คือ รูปแบบที่บุคคลใช้ ชีวิต
เวลา และเงิน รูปแบบการดําเนินชีวิตสะท้ อนถึง กิจกรรม (Activities) ความสนใจ (Interests) และความคิดเห็น (Opinions)
หรือที่เรี ยกว่า AIO‛ รูปแบบการดํารงชีวติ จะรวมถึงวิถีทางที่บุคคลใช้ เวลา การมีปฏิสมั พันธ์กับบุคคลอื่น และรูปแบบทัว่ ไปของ
ชีวิตและความเป็ นอยู่ บุคคลจะกําหนดรูปแบบการดํารงชีวิตของตนเอง และการเลือกซื ้อสินค้ าและบริการก็จะได้ รับผลกระทบ
จากรูปแบบการดําเนินชีวิต ในด้ านการตลาด รูปแบบการดําเนินชีวติ อธิบายถึงปั จเจกบุคคล กลุ่มบุคคลทีม่ ีปฏิสมั พันธ์กนั และ
กลุ่มใหญ่ของบุคคล (ส่วนแบ่งตลาด) ที่เป็ นผู้มีศกั ยภาพเป็ นลูกค้ า งานวิจัยรู ปแบบการดําเนินชีวิตในการแบ่งส่วนตลาดจะวัด
กิจกรรมของบุคคลในรู ปแบบของการใช้ เวลาของบุคคล ความสนใจและการให้ ความสําคัญในสิ่งแวดล้ อมที่ใกล้ ชิดของบุคคล
การมองตนเองและโลกรอบตัวเอง และข้ อมูลพื ้นฐานทางประชากรศาสตร์ (Kucukemiroglu, 1997: 473) โดยทัว่ ไปแล้ วการ
วัดรู ปแบบการดํารงชีวิตสามารถวัดได้ จาก กิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็น ร่ วมกับปั จจัยทางประชากรศาสตร์ หรือที่
เรียกว่า การวัด AIO + Demo (อดุลย์ จาตุรงคกุล, 2539 : 286) รายละเอียดของ AIO แสดงไว้ ในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การจัดพวก AIO เพือ่ การศึกษารู ปแบบการดําเนินชีวิต
กิจกรรม
ความสนใจ
ความคิดเห็น
(Activities)
(Interest)
(Opinions)
ทํางาน
ครอบครัว
ตนเอง
งานอดิเรก
บ้ าน
เรื่องเกี่ยวกับสังคม
เหตุการณ์ทางสังคม
งานในอาชีพ
การเมือง
วันหยุดพักผ่อน
ชมรม
ธุรกิจ
การบันเทิง
พักผ่อน
เศรษฐศาสตร์
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ประชากรศาสตร์
(Demographics)
อายุ
การศึกษา
รายได้
อาชีพ
ขนาดครอบครัว
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สมาชิกสโมสร
แฟชัน่
การศึกษา
ชมรม
อาหาร
สินค้ า
จ่ายของ
สื่อต่างๆ
อนาคต
กีฬา
ความสําเร็จ
วัฒนธรรม
ที่มา : Plummer, J. T. (1974) อ้ างถึงใน อดุลย์ จาตุรงคกุล, 2539 : 286

ที่อยูอ่ าศัย
ภูมิศาสตร์
ขนาดเมืองที่อาศัย
ขั ้นตอนวงจรชีวิต

งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
ปกรณ์ สิทธิเลิศ (2545) ได้ ศกึ ษารูปแบบการใช้ ชีวติ ของวัยรุ่นในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยพิจารณาจาก 3
ด้ านคือกิจกรรม (Activities) ความสนใจ (Interests) และความคิดเห็น (Opinions) โดยใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือในการ
เก็บข้ อมูลจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็ นวัยรุ่นที่มีอายุระหว่าง 15-19 ปี ที่พกั อาศัยในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่จํานวน 300
ตัวอย่างผลการศึกษาพบว่ากิจกรรมหลังเลิกเรี ยนของวัยรุ่ นส่วนใหญ่ คือ ดูแ ลตัวเอง เช่น ซักผ้ ารี ด ผ้ าเอง และช่วยงานบ้ าน
ผู้ปกครอง กิจกรรมในการพักผ่อนของวัยรุ่นคือ ดูโทรทัศน์และฟั งวิทยุ กิจกรรมเกี่ยวกับการเดินชอปปิ ้ งส่วนใหญ่ ที่ชอปปิ ้งคือ
เสื ้อผ้ า ซีดแี ละการ์ ตนู วัยรุ่นชายส่วนใหญ่จะใช้ เวลาว่างในการเล่นกีฬาฟุตบอล กิจกรรมที่เกี่ยวกับการใช้ บริการร้ านอาหาร ส่วน
ใหญ่ ชอบทานอาหารตามสั่ง จานเดียวทั่วไปโดยเหตุผลคือไปกับครอบครัวและนัดเจอเพื่อนๆ วัยรุ่ น กิจกรรมเกี่ยวกับ สถาน
บันเทิงคือชมภาพยนตร์ และร้ านอาหารที่มีดนตรี ฟังมากกว่าไปผับหรื อเธค ความสนใจของวัยรุ่ นคือการเที่ยวชมความงาม
ธรรมชาติมากกว่าเที่ยวสถานบัน เทิง วัยรุ่ น หญิ งให้ ความสนใจราคามากกว่าตรายี่ห้อ และสนใจที่จะใช้ เครื่ องสําอางเช่ น
นํ ้าหอม ยาระงับกลิ่นกายเพื่อเสริมบุคลิกภาพ ความคิดเห็นวัยรุ่นมีความเห็นเหมือนกันว่าการชอปปิ ้งตามร้ านขายของข้ างถนน
ดีกว่าห้ างสรรพสินค้ า เห็นด้ วยว่าสุขภาพเป็ นเรื่องทีส่ ําคัญมาก และเห็นด้ วยกับการเล่นกีฬาว่าช่วยทําให้ ห่างไกลยาเสพติด ทํา
ให้ สขุ ภาพดี รูปร่ างดี เห็นด้ วยว่าการท่องเที่ยวในที่แปลกใหม่เป็ นสิ่งที่สร้ างเสริ มประสบการณ์อีกทั ้งการเที่ยวชมธรรมชาติเป็ น
สิ่งที่ดีควรได้ รับการสนับสนุน นอกจากนี ้วัยรุ่นไม่เห็นด้ วยกับการทดลองสูบบุหรี่ และการเล่นพนันฟุตบอล โดยเฉพาะวัยรุ่ น
หญิงไม่เห็นด้ วยว่าการใช้ บตั รเครดิตเป็ นการบ่งบอกฐานะและความทันสมัย
อรรณพ ชัยวุฒิ (2548) ได้ ทาํ การศึกษารู ปแบบการดําเนินชีวิตของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยมี
กลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน โดยวิเคราะห์ตวั ประกอบ (Factor Analysis) ได้ กลุ่มรู ปแบบการดําเนินชีวิต 33 กลุ่มแยกตาม
ลักษณะกลุ่มตัวประกอบด้ านกิจกรรมได้ 13 กลุ่ม กลุ่มตัวประกอบด้ านความสนใจ 12 กลุ่มและกลุ่มตัวประกอบด้ านความ
คิดเห็น 8 กลุ่มตามลําดับ และมีการแบ่งกลุ่มตามลักษณะรู ปแบบการดําเนินชีวิต โดยการวิเคราะห์จัดกลุ่มตามลักษณะที่
คล้ ายกัน (Cluster Analysis) สามารถจัดกลุ่มได้ 5 กลุ่มดังนี ้ กลุ่มที่ 1 กลุ่มจริงจังกับการเรียนมีลกั ษณะเด่นคือเพื่อพ่อแม่และ
อนาคต ขยันหมัน่ เรียน นิยมความจริ งไม่เพ้ อฝั น ตระหนักคุณค่าเงินตรา ชอบอบายมุขและเสี่ยงโชค นิยมอาหารนอกบ้ าน กลุ่ม
ที่ 2 กลุ่มไม่สนใจอะไรทั ้งนั ้นเป็ นกลุ่มที่มีลกั ษณะเด่นคือใฝ่ ลาภยศ สรรเสริญ มัน่ ใจในตัวเอง อนุรักษ์ วฒ
ั นธรรม ชีวิตนี ้เพื่อเกรด
บันเทิงเฮฮา นักกิจกรรม รักกีฬาและความสนุกสนาน สนใจเครื่ องยนต์ เทคโน กีฬา บันเทิง ชอบอบายมุขและเสี่ยงโชค กลุ่มที่ 3
กลุ่มชีวติ เรียบง่ายไม่คิดทําเรื่ องเสื่อมเสีย มีลกั ษณะเด่นคือตระหนักคุณค่าเงินตรา เพือ่ พ่อแม่และอนาคต มุ่งเน้ นการกระทํา ไม่
เน้ นสิทธิส่วนบุคคลคํานึงถึงส่วนรวม กลุ่มที่ 4 กลุ่มรักสนุกมีลักษณะเด่นคือเน้ นสิทธิส่วนบุคคลไม่คํานึงถึงส่วนรวม ชอบ
อบายมุขและเสี่ยงโชค นักกิจกรรม ใส่ใจเหตุการณ์บ้านเมืองและเศรษฐกิจส่วนตัว นิยมอาหารนอกบ้ าน ขยันหมั่นเรียน คลัง่
ไคล้ แฟชัน่ กลุ่มที่ 5 กลุ่มสนใจแต่ตนเองมีลกั ษณะเด่นคือชอบอบายมุขและเสี่ยงโชค สนใจเครื่องยนต์ เทคโน กีฬา บันเทิง เน้ น
สิทธิส่วนบุคคลไม่คํานึงถึงส่วนรวม รักกีฬาและความสนุกสนาน นักกิจกรรม นิยมความจริ งไม่เพ้ อฝั น รักครอบครัวและการ
เรียน ซึง่ งานวิจยั ดังกล่าวเป็ นกลุ่มนักศึกษา ภาคปกติโดยรวมทังมหาวิ
้
ทยาลัยแต่ไม่ได้ เจาะจงเป็ นรายคณะซึง่ แต่ละคณะก็ต้ อง
มีรูปแบบการดําเนินชีวิตที่แตกต่างกันไป
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Lin (2002: 249-268) ศึกษาการแบ่งส่วนตลาดลูกค้ าตามความชอบตรายี่ห้อ โดยใช้ ลกั ษณะประชากรศาสตร์ และ
ลักษณะทางจิตวิทยา เช่นรู ปแบบการดําเนินชีวิตและบุคลิกภาพ ได้ สรุ ปว่าการใช้ ตวั แปรด้ านประชากรศาสตร์ ในการระบุถึง
ส่วนแบ่งตลาดมักจะเป็ นที่นิยมใช้ แต่การใช้ ตวั แปรด้ านจิตวิทยาในการแบ่งส่วนตลาด จะช่วยให้ ได้ ข้อมูลมากกว่าการใช้ ตวั แปร
ด้ านประชากรศาสตร์ เพียงอย่างเดียว การใช้ วิธีการแบ่งส่วนตลาดหลายแบบกล่าวคือการใช้ ทั ้งวิธีการแบ่งส่วนตลาดตาม
ลักษณะประชากรศาสตร์ และการแบ่งส่ วนตลาดตามลักษณะจิตวิ ท ยาจะให้ ข้อ มูลการแบ่งส่วนตลาดที่สมบูรณ์ แ ละเป็ น
ประโยชน์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการกําหนดตําแหน่งผลิตภัณฑ์และการเพิม่ ส่วนแบ่งตลาด
วิธีการศึกษา
1. ขอบเขตการศึกษา
การศึกษารูปแบบการดําเนินชีวิตศึกษาครอบคลุมถึงกิจกรรม (Activities) ความสนใจ (Interests) และความคิดเห็น
(Opinions) หรือที่เรี ยกว่า AIO โดยรายละเอียดของกิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็น ศึกษาตามการจัดพวก AIO ดัง
แสดงในตารางที่ 1
2. ขัน้ ตอนการศึกษา
2.1 แหล่ งข้ อมูลที่ใช้ ในการศึกษา
การศึกษานี ้เป็ นการวิจยั เชิงพรรณนา (Descriptive Research) แหล่งข้ อมูลที่ใช้ ในการศึกษา ได้ แก่
1) ข้ อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เก็บรวบรวมข้ อมูลโดยการสํารวจโดยใช้ แบบสอบถาม (Questionnaire)
ถามจากกลุ่มนักศึกษาปริญญาตรี ภาคพิเศษ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ลงทะเบียนในปี การศึกษา 2551
2) ข้ อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เก็บรวบรวมข้ อมูลโดยการศึกษาค้ นคว้ าจากหนังสือ เอกสาร ตํารา
งานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้ อง รวมทั ้งการค้ นคว้ าข้ อมูลผ่านระบบอินเทอร์ เน็ต
2.2 การพัฒนาแบบสอบถามและแบบสอบถาม
การพัฒนาแบบสอบถามและแบบสอบถาม มีดงั นี ้
1) สัมภาษณ์กลุ่ม (Focus Group) นักศึกษาทั ้ง 4 ชั ้นปี จํานวน 13 คน โดยใช้ กรอบคําถามเกี่ยวกับรูปแบบ
การดําเนินชีวิต AIO ตามตารางที่ 1 จากนัน้ นําผลการสัมภาษณ์กลุ่มและแบบสอบถามของอรรณพ ชัยวุฒิ (2548) มาพัฒนา
เป็ นแบบสอบถาม และให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญจํานวน 2 คน พิจารณาให้ ความเห็นเกี่ยวกับข้ อคําถาม และทําการแก้ ไขปรับปรุงตามการ
แนะนํา
2) การทดสอบแบบสอบถาม มี 2 ขั ้นตอน คือ การทดสอบเบื ้องต้ น โดยนําแบบสอบถาม 8 ชุด จํานวน 148
ข้ อ ไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างทัง้ 4 ชั ้นปี ชั ้นปี ละ 2 คน พบว่าคําถามบางข้ อผู้ตอบแบบสอบถามไม่เข้ าใจ จึงได้ ทําการแก้ ไข
ปรับปรุ ง จากนั ้นจึงนําไปทดสอบอีกครัง้ กับกลุ่มตัวอย่างจํานวน 100 ตัวอย่าง โดยแบบสอบถามแบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 4
ส่วน ได้ แก่
ส่ วนที่ 1 เป็ นข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึง่ เป็ นคําถามเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของ
กลุ่มตัวอย่าง ได้ แก่ เพศ อายุ ชัน้ ปี การศึกษา สาขาวิชา ภูมิลําเนา จํานวนพี่น้อง เป็ นคนที่เท่าไหร่ในพี่น้อง พักอาศัยกั บใคร
ประเภททีพ่ กั อาศัย รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน แหล่งที่มาของรายได้ รายได้ เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว ยานพาหนะส่วนใหญ่ที่ใช้ ใน
การเดินทาง อุปกรณ์การสื่อสารและเทคโนโลยีที่มีในครอบครอง การกู้ยมื เงินเพื่อการศึกษา และเว็บไซต์ที่เข้ าบ่อยที่สุด จํานวน
16 ข้ อ
ส่ วนที่ 2 เป็ นคําถามเกี่ยวกับการทํากิจกรรม (Activities : A) ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้ แก่ กิจกรรม
เกี่ยวกับ ทํางาน งานอดิเรก เหตุการณ์ ท างสังคม วันหยุด พักผ่อน การบันเทิง สมาชิกสโมสร ชมรม การจ่ ายของ และกีฬา
จํานวน 57 ข้ อ (แสดงไว้ ในคอลัมน์ที่ 3 ของตารางที่ 3)
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ส่ วนที่ 3 เป็ นคําถามเกี่ยวกับความสนใจในเรื่องต่างๆ (Interests : I) ของผู้ตอบแบบสอบถามได้ แก่ ความ
สนใจเกี่ยวกับครอบครัว บ้ าน งานในอาชีพ ชมรม การพักผ่อน แฟชั่น อาหาร สื่อต่างๆ และความสําเร็ จ จํานวน 46 ข้ อ (แสดง
ไว้ ในคอลัมน์ที่ 3 ของตารางที่ 4)
ส่ วนที่ 4 เป็ นคําถามเกี่ยวกับความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ (Opinions : O) ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้ แก่
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ คนอื่น สังคม การเมือง ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การศึกษา สินค้ า อนาคต และวัฒนธรรม จํานวน 45 ข้ อ
(แสดงไว้ ในคอลัมน์ที่ 3 ของตารางที่ 5)
คําถามในส่วนที่ 2 ถึงส่วนที่ 4 ที่เป็ นแบบประเมินค่าตามแบบของ Likert Rating Scale มีคําตอบให้ เลือก 5
คําตอบคือ เห็นด้ วยอย่างยิง่ เห็นด้ วย เฉยๆ ไม่เห็นด้ วย และไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง โดยมีเกณฑ์การให้ คะแนน ดังนี ้ เห็นด้ วยอย่าง
ยิง่ = 5 เห็นด้ วย= 4 เฉยๆ = 3 ไม่เห็นด้ วย = 2 และ ไม่เห็นด้ วยอย่างยิง่ = 1
3) ข้ อมูลที่ได้ จากการทดสอบในครัง้ ที่ 2 นํามาทดสอบความน่าเชื่อถือ (Reliability) โดยใช้ วิธีของ ครอ
นบาค (Cronbach Method) คํานวณค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α Coefficient หรือ Alpha Coefficient) ได้ ค่าความน่าเชื่อถือ
ของคําถามเกี่ยวกับกิจกรรม (57 ข้ อ) = 0.925 คําถามเกีย่ วกับความสนใจ (46 ข้ อ) = 0.867 คําถามเกี่ยวกับความคิดเห็น (45
ข้ อ) = 0.842 และคําถามรวมทังหมด
้
(148 ข้ อ) = 0.945 ซึง่ เห็นได้ ว่าคําถามในแบบสอบถามที่ใช้ นี ้ มีค่าความน่าเชื่อถืออยู่
ในเกณฑ์ค่อนข้ างสูง จึงเหมาะสมสําหรับใช้ ในการศึกษานี ้ และได้ นําข้ อคําถามทั ้ง 148 ข้ อไปใช้ โดยไม่ตดั ออก
4) ทําการเก็บรวบรวมข้ อมูลจากนักศึกษาปริญญาตรีภาคพิเศษ ได้ แบบสอบถามที่สามารถนํามาวิเคราะห์
ได้ จํานวน 410 ชุด ทําการทดสอบความน่าเชื่อถือ (Reliability) ได้ ค่าความน่าเชื่อถือ ของคําถามเกี่ยวกับกิจกรรม (57 ข้ อ) =
0.887 คําถามเกี่ยวกับความสนใจ (46 ข้ อ) = 0.840 คําถามเกี่ยวกับความคิดเห็น (45 ข้ อ) = 0.794 และคําถามรวมทังหมด
้
(148 ข้ อ) = 0.918
2.3 การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อแบ่งกลุ่ม ตัวอย่างตามลักษณะรู ป แบบการดําเนินชีวิต แบ่งการวิเคราะห์ข้ อมูล
ออกเป็ น 3 ขั ้นตอน ดังต่อไปนี ้
1) การวิเคราะห์ด้วยเทคนิค การวิเคราะห์ปั จจัย (Factor Analysis) ในการแบ่งกลุ่มตัวแปร (คําถาม)
กิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็น (คําถามในส่วนที่ 2 ถึงส่วนที่ 4) เป็ นปั จจัย (กลุ่มตัวประกอบ) แยกทําการวิเคราะห์
คําถามแต่ละส่วนดังนี ้
ก. การสกัดปั จจัยใช้ วิธีตวั ประกอบหลัก (Principal Component Analysis)
ข. จํานวนปั จจัย (กลุ่มตัวประกอบ) ทีเ่ ลือกสกัดใช้ ปัจจัยที่มีค่า Eigenvalue มากกว่า 1
ค. ใช้ วธิ ีการหมุนแกนปั จจัยในแบบ Varimax
ผลจากการวิเคราะห์ข้างต้ นทําให้ ได้ จํานวนปั จจัย (กลุ่มตัวประกอบ) และการพิจารณาว่าตัวแปร (คําถาม) ใดควรอยู่
ในกลุ่มตัวประกอบใดพิจารณาจากค่า Factor Loading โดยจะจัดตัวแปร (คําถาม) ให้ อยู่ในกลุ่มตัวประกอบที่มีค่า Factor
loading สูง
กลุ่มตัวประกอบจะถูกตั ้งชื่อโดยพิจารณาจากตัวแปร (คําถาม) ทีอ่ ยู่ในกลุ่มตัวประกอบนัน้ (แสดงในตารางที่ 3 ตาราง
ที่ 4 และตารางที่ 5)
2) การวิเคราะห์จดั กลุ่ม (Cluster Analysis) ใช้ การวิเคราะห์แบบ K-Means Cluster Analysis เพื่อจัดกลุ่ม
ตัวประกอบเป็ นกลุ่มรู ปแบบการดําเนินชีวิต โดยนําค่า Factor Score ของแต่ละกลุ่มตัวประกอบที่ได้ จากขั ้นตอนที่ 1)มาใช้
ในการวิเคราะห์
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3) วิเคราะห์ Crosstabs ของแต่ละกลุ่มเพื่อหาลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของแต่ละกลุ่มรู ปแบบการ
ดําเนินชีวิต
3. ประชากร
ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการศึก ษา คื อ นั กศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี ภาคพิ เศษ คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ มหาวิ ท ยาลัยเชี ยงใหม่ ที่
ลงทะเบี ย นเรี ย นในปี การศึก ษา 2551 ซึ่ง มี นัก ศึก ษาจํ า นวน 499 คน (งานบริ ก ารการศึ กษา คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 7 มกราคม 2552)
4. วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
เก็บรวบรวมข้ อมูลโดยการสํารวจโดยใช้ แบบสอบถาม จากนักศึกษาปริญญาตรี ภาคพิเศษ จํานวน 410 คน ใช้ การ
เลือกตัวอย่างแบบตามสะดวก (Convenient Sampling) โดยการแจกแบบสอบถามให้ นกั ศึกษากรอกข้ อมูลใต้ คณะ อาคาร
เรียน และห้ องสมุด เป็ นต้ น
ผลการศึกษา
ผลการศึกษา พบว่าข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็ นดังรายละเอียดต่อไปนี ้
ตารางที่ 2 แสดงข้ อมูลลักษณะเฉพาะทัว่ ไปของนักศึกษาปริ ญญาตรีภาคพิเศษ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มี
จํานวนมากที่สดุ
ข้ อมูลทั่วไป
ลักษณะ
ร้ อยละ
เพศ
หญิง
58.54
อายุ
19 ปี
27.32
ศึกษาอยูใ่ นชันปี
้ ที่
1
41.22
ศึกษาในสาขาวิช าหรื อ ตัง้ ใจที่จะเลื อ กศึกษาใน
การตลาด
35.12
สาขาวิชา
ภูมิลําเนา
อยู่ในภาคเหนือยกเว้ นจังหวัดเชียงใหม่
39.76
มีพี่น้องรวมผู้ตอบแบบสอบถามด้ วยจํานวน
1–2
77.07
ตารางที่ 2
(ต่ อ) แสดงข้ อมู ล ลั ก ษณะเฉพาะทั่ ว ไปของนั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี ภ าคพิ เ ศษ คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทมี่ ีจํานวนมากทีส่ ดุ
ข้ อมูลทั่วไป
ลักษณะ
ร้ อยละ
เป็ นบุตรคนที่
1
54.15
พักอาศัยอยูก่ บั
เพือ่ น
29.76
สถานที่พกั อาศัย
หอพัก
54.88
มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
3,001 – 6,000 บาท
50.24
(ไม่รวมค่าทีพ่ กั และค่าลงทะเบียนเรียน)
แหล่งที่มาของรายได้ ได้ รับมาจาก
บิดามารดา
97.56
รายได้ เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว
25,001 บาท ขึ ้นไป
59.27
ยานพาหนะที่ใช้ ในการเดินทาง
รถจักรยานยนต์
48.54
อุปกรณ์การสื่อสารและเทคโนโลยีทมี่ ีในครอบครอง
โทรศัพท์มือถือ
99.02
กู้ยืมเงินเพือ่ การศึกษา
ไม่ก้ ู
73.41
เว็บไซต์ที่เข้ าบ่อยทีส่ ดุ
www.google.co.th
48.05
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ผลการวิเคราะห์ ตัวประกอบด้ านกิจกรรม (Activities : A)
ผลการวิเคราะห์ตวั ประกอบด้ านกิจกรรม (Activities : A) มีคําถามในส่วนของการทํากิจกรรม 57 ข้ อ เมื่อนําข้ อมูลมา
วิเคราะห์การจัดกลุ่มตัวแปรด้ วยเทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) ได้ กลุ่มตัวประกอบด้ านกิจกรรม 15 กลุ่ม ทําการ
ตั ้งชื่อกลุ่มตัวประกอบตามตัวแปร (คําถาม) ในกลุ่มนัน้
ตารางที่ 3 แสดงผลสรุปชื่อกลุ่มตัวประกอบด้ านกิจกรรม 15 กลุ่ม
กลุ่มตัวประกอบ
ชื่อกลุ่ม
ตัวแปร (คาถาม)
กลุ่มที่ 1
รักกีฬาและออกกําลังกาย
ฉั น เล่ น กี ฬ าเป็ นประจํ า , ฉั น ติ ด ตามข่ า วสารด้ า นกี ฬ า
เสมอ, ฉันเป็ นนักกีฬา, ฉันต้ องมีอุปกรณ์กีฬาที่ฉันเล่น ,
ฉันสมัครเป็ นสมาชิกเว็บไซต์เกี่ยวกับกีฬา, ฉันออกกําลัง
กายเป็ นงานอดิ เ รก, ฉั น มั ก เล่ น กี ฬ าตามสมั ย นิ ย ม,
ฉันเป็ นสมาชิ กชมรมที่เกี่ ยวกับกี ฬา และฉันมักเดิมพัน
เมื่อมีการแข่งขันกีฬา
กลุ่มที่ 2
สมาชิกข้ อมูลข่าวสารทุกประเภท
สมัครเป็ นสมาชิกข่าวกี ฬาผ่ านทางSMS, สมัค รเป็ น
สมาชิกข่าวดาราผ่านทางSMS, สมัครเป็ นสมาชิกข่าว
สถานการณ์ปัจจุบนั ผ่านทางSMS และสมัครเป็ นสมาชิก
เว็บไซต์เกี่ยวกับความสวยความงามและสุขภาพ

ตารางที่ 3 (ต่ อ) แสดงผลสรุปชื่อกลุ่มตัวประกอบด้ านกิจกรรม 15 กลุ่ม
กลุ่มตัวประกอบ
ชื่อกลุ่ม
ตัวแปร (คาถาม)
กลุ่มที่ 3
เข้ าร่วมกิจกรรมและชมรม
เป็ นสมาชิกชมรมช่วยเหลือสังคม เช่น ชมรมอาสา ชมรม
ต่อต้ านยาเสพติด เป็ นต้ น , เป็ นผู้นําในการทํากิ จกรรม
ของชมรมที่ เป็ นสมาชิ ก อยู่ , มั ก เข้ าร่ ว มกิ จ กรรมทาง
ศาสนาอยู่เ สมอ, เป็ นกรรมการชมรมต่างๆ ของคณะ,
เป็ นสมาชิ ก ชมรมที่ไ ด้ ท่ อ งเที่ ย ว เช่ น ชมรมท่ อ งเที่ ยว
ชมรมโฟโต้ เป็ นต้ น, เข้ าร่ วมกิจกรรมของคณะเสมอโดย
ไม่ต้องบังคับ และชอบดูหมอ/ดูดวง
กลุ่มที่ 4
เด็กเรี ยน
เข้ าเรี ยนทุกครัง้ , ส่งการบ้ านและรายงานให้ ทนั ตามเวลา
ที่กําหนดเสมอ, ตั ้งใจเรี ยน, ทําการบ้ าน, ทํารายงานและ
สอบทุกครั ง้ เพื่ อผลการเรี ย นที่ ดี , ขาดเรี ยนเฉพาะเมื่ อ
จําเป็ นจริ งๆเท่านั ้น และตั ้งใจเรียนและทบทวนเนือ้ หาที่
เรียนอย่างสมํ่าเสมอ
กลุ่มที่ 5
ออนไลน์และเกมส์
เล่ น อิ น เทอร์ เน็ ต เป็ นงานอดิ เ รก, เป็ นสมาชิ ก เกมส์
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กลุ่มที่ 6

พักผ่อนแบบไร้ สาระ

กลุ่มที่ 7

ไฮโซอินเทรนด์

กลุ่มที่ 8

บันเทิงและรื่นรมย์

กลุ่มที่ 9

คนกลางคืน

กลุ่มที่ 10

นักประดิษฐ์ และสะสม

ออนไลน์, เล่นเกมส์เป็ นงานอดิเรก, เวลาว่างส่วนใหญ่จะ
ท่องอินเทอร์ เน็ตและแชทกับเพื่อน และแหล่งค้ นคว้ าหา
ข้ อมูล คืออินเทอร์ เน็ต
เวลาว่างมักจะดูทวี ี, เวลาว่างมักใช้ ในการนอน, เวลาว่าง
ชอบอ่ า นหนั ง สื อ การ์ ตู น /นวนิ ย าย/นิ ต ยสารเกี่ ย วกั บ
การ์ ตนู และนิยมอ่านนิตยสารประเภท Gossip ดารา
ไปช้ อปปิ ง้ ตามห้ างเท่านัน้ (โรบินสัน, เซ็นทรัล, โลตัส และ
อื่นๆ), ซื ้อสินค้ าแบรนด์เนมเท่านัน้ และเป็ นผู้นําในการใช้
สินค้ าหรือบริการใหม่ๆ อยู่เสมอ
ไปชมภาพยนตร์ ในโรงภาพยนตร์ เป็ นประจํา , ไปดูละคร
เวที ทอล์ คโชว์ คอนเสิร์ ต เป็ นประจํ า , เวลาว่างชอบ
ท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และไปงาน
เปิ ดตัวภาพยนตร์ /สินค้ าใหม่ๆอยูเ่ สมอ
เวลาไปเที่ยวกลางคืนมักจะดื่มเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์/
สูบ บุหรี่ , เที่ยวกลางคืน เป็ นประจํา และใช้ เวลาว่างกับ
เพือ่ นมากกว่ากับครอบครัว
สะสมสิ่ ง ของต่ า งๆ เป็ นงานอดิ เ รก เช่ น แสตมป์
ของพรี เมี่ ยม บัต รชมภาพยนตร์ เ ป็ นต้ น และประดิษ ฐ์
สิ่งของเป็ นงานอดิเรก

ตารางที่ 3 (ต่ อ) แสดงผลสรุปชื่อกลุ่มตัวประกอบด้ านกิจกรรม 15 กลุ่ม
กลุ่มตัวประกอบ
ชื่อกลุ่ม
ตัวแปร (คาถาม)
กลุ่มที่ 11
นักช้ อปราคาถูก
ซื ้อสินค้ าที่หน้ ามอ, กาดหลวงและกาดรินคําเป็ นประจํา
ชอบซื ้อสินค้ าราคาถูก และเมื่อไปช้ อปปิ ้งซื ้อเสื ้อผ้ าและ
เครื่ องประดับเป็ นส่วนใหญ่
กลุ่มที่ 12
เรียนหาความรู้ เพิ่มเติม
เมื่ อ มี การอบรมความรู้ เพิ่ ม เติ ม จะเข้ าร่ วมโดยไม่ ต้ อ ง
บังคับ, มีการเรียนติวพิเศษเพิ่มเติม และค้ นคว้ าหาข้ อมูล
จากห้ องสมุดเป็ นประจํา
กลุ่มที่ 13
มีรายได้ เสริมและความเป็ นส่วนตัว
ทํ า งานพิ เ ศษต่ า งๆ เพื่ อ หารายได้ เ สริ ม และชอบไป
ช้ อปปิ ง้ เพียงคนเดียว
กลุ่มที่ 14
เรียนตามกฎเกณฑ์
จะเข้ าเรียนตรงเวลาเมื่อมีการเช็คชื่อเท่านั ้น และถ้ าเลือก
ได้ จะไม่เลือกลงทะเบียนเรียนในตอนเช้ าๆ
กลุ่มที่ 15
คํานึงถึงคุณภาพและราคา
เลือกซื ้อสินค้ า/บริ การ โดยคํานึงถึงความเหมาะสมของ
คุณภาพและราคา
ผลการวิเคราะห์ ตัวประกอบด้ านความสนใจในเรื่ องต่ างๆ (Interests : I)
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ผลการวิเคราะห์ตวั ประกอบด้ านความสนใจในเรื่ องต่างๆ (Interests : I) โดยมีคําถามในส่วนของความสนใจในเรื่ อง
ต่างๆรวม 46 ข้ อ เมื่อนําข้ อมูลมาวิเคราะห์การจําแนกกลุ่มตัวแปรด้ วยเทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) ได้ ตัว
ประกอบด้ านความสนใจ 14 กลุ่ม ทําการตั ้งชื่อกลุ่มตัวประกอบตามตัวแปร (คําถาม) ในกลุ่มนัน้
ตารางที่ 4 แสดงผลสรุปชื่อกลุ่มตัวประกอบด้ านความสนใจ 14 กลุ่ม
กลุ่มตัวประกอบ
ชื่อกลุ่ม
ตัวแปร (คาถาม)
กลุ่มที่ 1
สนใจข่าวสารทุกประเภท
สนใจติดตามข่าวผ่านSMS และMMS, สนใจติดตามข่าว
บันเทิงผ่านSMS และMMS, สนใจติดตามข่าวกีฬาผ่ าน
SMS และMMS และสัก/เจาะ/เพ้ นท์ร่างกายตามแฟชัน่
กลุ่มที่ 2
นิ ย ม ค ว า ม สํ า เ ร็ จ ใ น ชื่ อ เ สี ย ง ต้ องประสบความสํ า เร็ จ ในด้ านการงาน, ต้ องประสบ
เกียรติยศ และเงินทอง
ความสํ า เร็ จ ในด้ า นการเรี ย น, ความสํ าเร็ จ สูง สุด คื อ
เกียรติยศชื่อเสียง, ความสําเร็จสูงสุดในชีวติ คือความรํ่ารวย
และวางแผนการดําเนินชีวติ เพื่อไปสู่ความสําเร็จทีต่ ั ้งไว้
กลุ่มที่ 3
สนใจในครอบครัว
ครอบครัวคือสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิต , คําปรึกษาของคนใน
ครอบครัวมีอิทธิพ ลต่อการตัดสินใจมากกว่าเพื่อน, สนใจ
และเอาใจใส่ สุขภาพของคนในครอบครั ว และให้ ค วาม
สนใจกับผลการเรี ยนมาก
กลุ่มที่ 4
รักบ้ านและที่พกั อาศัย
ชอบปรับปรุง/ตกแต่ง/ซ่อมแซมที่พกั อาศัยให้ ดูดีอยู่เสมอ,
ชอบปลูกต้ นไม้ เพื่อสร้ างความร่ มรื่ นให้ กบั ที่พกั อาศัย และ
ทําความสะอาดและตกแต่งทีพ่ กั อาศัยอยูเ่ สมอ
ตารางที่ 4 (ต่ อ) แสดงผลสรุปชื่อกลุ่มตัวประกอบด้ านความสนใจ 14 กลุ่ม
กลุ่มตัวประกอบ
ชื่อกลุ่ม
ตัวแปร (คาถาม)
กลุ่มที่ 5
ไม่สนใจชมรมและกิจกรรมใดๆ
ไม่สนใจที่จะเข้ าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยจัด
ขึ ้น, ไม่ส นใจในการเข้ าร่ วมงานประกวดที่เกี่ยวข้ อ งกับ
สาขาวิชาทีเ่ รียน และไม่สนใจที่จะเข้ าร่วมชมรมใดๆ
กลุ่มที่ 6
สนใจบุคลิกภาพและแฟชัน่
สนใจเรื่ องรูปร่ างและผิวพรรณ, สนใจเรื่ องแฟชั่น, มีสไตล์
การแต่งตัวเป็ นของตัวเองไม่ตามใคร และสนใจติดตามข่าว
ดาราเสมอ
กลุ่มที่ 7
ชอบเรี ยนรู้ และสนใจอาหารการกิน เลือกเรี ยนวิชาที่นําไปใช้ ได้ จ ริ งมากกว่าการได้ เกรดง่าย,
ชอบเรี ยนวิ ช าที่มีกิ จ กรรมมากกว่า การฟั ง บรรยายอย่าง
เดียว, ใส่ใจในคุณภาพและความสะอาดของอาหาร, ชอบ
อาหารเพื่อสุขภาพ, ชอบลองเมนูอาหารใหม่ๆ และพร้ อม
เรียนรู้และยอมรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ทีน่ ํามาใช้ กบั สิ่งที่สนใจ
กลุ่มที่ 8
สนใจต่างประเทศและธรรมชาติ
สนใจการใช้ ชีวิตในต่างแดน, สนใจที่จะเรี ยนรู้ วัฒนธรรม
ต่างชาติ และการท่องเทีย่ วทางธรรมชาติเป็ นสิ่งที่สนใจ
กลุ่มที่ 9
เทคโนโลยีและการสื่อสาร
โทรศัพท์มือถือเป็ นส่วนสําคัญมากในชีวติ , อินเทอร์ เน็ตเป็ น
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แหล่งข้ อมูลที่สาํ คัญที่สดุ และใช้ hi5 สื่อสารกับคนอื่น
กลุ่มที่ 10
รักบ้ านเกิดและทําประโยชน์แก่สงั คม สนใจเลือกทํางานตามภูมิลําเนาของตัวเอง, รักที่จะใช้ ชีวิต
ในถิ่นฐานบ้ านเกิด, สนใจที่จะทํางานให้ ตรงกับสาขาวิชาที่
เรียน และสนใจ หรื ออยากมีส่วนร่ วมในการเข้ าชมรมที่เป็ น
ประโยชน์ แ ก่ สัง คม เช่ น ชมรมต่ อ ต้ า นยาเสพติ ด ชมรม
พระพุทธศาสนา เป็ นต้ น
กลุ่มที่ 11
ชอบอยูบ่ ้ าน
ไม่ชอบเทีย่ วร้ านอาหาร ผับ หรื อเธค แต่ชอบพักผ่อนอยู่กบั
บ้ านมากกว่าออกไปเที่ยวข้ างนอก
กลุ่มที่ 12
ชอบเก็บตัวและนิยมอาหารฝรั่ง
ชอบอาหารฝรั่ง เช่น Fast food มากกว่าอาหารไทย และ
รู้จกั คนในละแวกบ้ านน้ อยมาก
กลุ่มที่ 13
คอกีฬาและโปรดปรานอาหารเหนือ โปรดปรานอาหารภาคเหนือเป็ นพิเศษ และเป็ นแฟนกีฬา
ตัวยง
กลุ่มที่ 14
สนใจข่าวเศรษฐกิจบ้ านเมือง
สนใจติดตามข่าวเศรษฐกิจบ้ านเมืองทางโทรทัศน์
ผลการวิเคราะห์ ตัวประกอบด้ านความคิดเห็นในประเด็นต่ างๆ (Opinions : O)
ผลการวิเคราะห์ตวั ประกอบด้ านความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ (Opinions : O) โดยมีคําถามในส่วนของความคิดเห็น
ในประเด็นต่างๆรวม 45 ข้ อ เมื่อนําข้ อมูลมาวิเคราะห์การจําแนกกลุ่มตัวแปรด้ วยเทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis)
ได้ ตวั ประกอบด้ านความคิดเห็น 14 กลุ่ม ทําการตั ้งชื่อกลุ่มตัวประกอบตามตัวแปร(คําถาม) ในกลุ่มนัน้

ตารางที่ 5 แสดงผลสรุปชื่อกลุ่มตัวประกอบด้ านความคิดเห็น 14 กลุ่ม
กลุ่มตัวประกอบ
ชื่อกลุ่ม
ตัวแปร (คาถาม)
กลุ่มที่ 1
ใส่ใจสังคมและเห็นคุณค่าเงิน
คิดว่าสินค้ าดีไม่จําเป็ นต้ องมีราคาแพงเสมอไป, เริ่มต้ นทีต่ วั
เราก่อนในการมีส่วนร่วมในการลดภาวะโลกร้ อน, คนใน
สังคมเริ่ มเห็นแก่ตวั มากขึ ้น, ชอบใช้ สินค้ าไทยเพื่อสนับสนุน
คนไทยด้ วยกัน, เปรี ยบเทียบราคาก่อนซื ้อสินค้ า , อยากมี
ธุรกิจเป็ นของตัวเอง, คิดว่าไม่ควรสูบบุหรี่ ในที่สาธารณะ
และจริ ยธรรมในการทําธุรกิจ ของผู้ประกอบการเป็ นเรื่ อ ง
สําคัญมาก
กลุ่มที่ 2
รักความเป็ นไทยและวางแผนอนาคต คิดว่าผู้หญิงไทยควรแต่งกายให้ มิดชิด , สังคมไทยกําลังถูก
วัฒ นธรรมต่ า งชาติ ค รอบงํ า , การรณรงค์ เ รื่ อ งการใช้
ภาษาไทยให้ ถกู ต้ องเป็ นเรื่องสําคัญมาก, วางแผนอนาคต
ของตัวเองอย่างเป็ นขันตอน,
้
ในอนาคต อยากมีครอบครัวที่
อบอุ่นมากกว่าการมีเงินทอง และคิดว่านักแสดงมีอิทธิพล
ต่อการเลือกซื ้อสินค้ าของผู้ซื ้อมาก
กลุ่มที่ 3
ไม่ใส่ใจศีลธรรม
คิดว่าการอยู่ก่อนแต่งไม่ใช่เรื่ องเสียหาย, การเล่นพนันไม่ใช่
เรื่องผิด, การดูคลิบส่วนตัวของใครๆไม่ใช่เรื่องผิด และการ
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กลุ่มที่ 4

ไม่ใส่ใจการเมือง

กลุ่มที่ 5

รักเพื่อนพ้ อง

กลุ่มที่ 6

ให้ ความสําคัญกับการศึกษา

กลุ่มที่ 7

หัวใหม่ใจเปิ ดกว้ าง

สูบบุหรี่ กินเหล้ าเป็ นเรื่ องปกติ
คิดว่าการเมืองไม่เกี่ยวข้ องกับตัวเอง, การเลือกตั ้งไม่สําคัญ
อะไร เลือกไปก็เท่านั ้น, ภาวะเศรษฐกิจที่ยํ่าแย่ในปั จจุบัน
กระทบกับพฤติกรรมการใช้ จ่ายของตัวเองน้ อยมาก, การ
แก้ ไ ขปั ญหาเศรษฐกิ จรั ฐบาลเท่านัน้ ที่จ ะทําได้ และการ
ทุจริตในการสอบ ถ้ าไม่ถกู จับได้ ก็ไม่น่าจะเป็ นไร
เป็ นคนที่ผ้ อู ื่นมักมาขอคําปรึกษา, ใส่ใจหรื อให้ ความสําคัญ
กับความรู้สกึ ของผู้อื่น, เพื่อนมีส่วนสําคัญมากในชีวิต และ
เคารพความคิดเห็นของผู้อื่น
คิ ด ว่ า การศึ ก ษาแค่ ร ะดับ ปริ ญ ญาตรี ยัง ไม่ เ พี ย งพอใน
ปั จจุ บั น , ระบบการศึ ก ษาไทยยั ง ไม่ ดี พ อ และภาวะ
เศรษฐกิจไม่ดที กุ คนต้ องประหยัดมากๆ
คิดว่าเปิ ดโอกาสให้ คนรุ่ นใหม่มากกว่าอิงตามอาวุโส, ไม่
ควรกีดกันชาวต่างชาติในการทําธุรกิจในไทย ไม่ว่าจะเป็ น
ธุรกิจใดก็ตาม และคิดว่าการเมืองไทยปั จจุบันยังคงมีการ
ซื ้อสิทธิขายเสียงอยู่มาก

ตารางที่ 5 (ต่ อ) แสดงผลสรุปชื่อกลุ่มตัวประกอบด้ านความคิดเห็น 14 กลุ่ม
กลุ่มตัวประกอบ
ชื่อกลุ่ม
ตัวแปร (คาถาม)
กลุ่มที่ 8
ให้ ความเสมอภาคในเรื่ องเพศ
คิดว่าเพศที่สามไม่ใช่เรื่องแปลก และการเปลี่ยนคํานําหน้ า
ชื่อของผู้หญิงได้ เป็ นการสร้ างความเสมอภาค ระหว่างเพศ
ชายและเพศหญิง
กลุ่มที่ 9
รักกิจกรรม
คิดว่ากิจกรรมรับน้ องเป็ นสิ่งที่ดคี วรรักษาไว้ และการศึกษา
ในห้ องเรียนเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ
กลุ่มที่ 10
เน้ นปั จจุบนั
คิดว่าทําวันนี ้ให้ ดที ี่สดุ ก็พอ ไม่ต้องคิดถึงอนาคต
กลุ่มที่ 11
มุ่งเน้ นสิทธิส่วนบุคคล
คิดว่าการจัดระเบียบสังคมและเข้ มงวดกับวัยรุ่ นเป็ นการ
ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล และเป็ นคนมัน่ ใจในตนเอง
กลุ่มที่ 12
คล้ อยตามกระแส
คิด ว่ าความเห็น ของนักวิ ช าการ/นักวิ จ ารณ์ / สื่ อ มี ผ ลต่อ
ความคิ ด เห็ น ทางการเมื อ งของตั ว เอง และการไป
ต่างประเทศเป็ นการยกระดับของคนวิธีหนึง่
กลุ่มที่ 13
มุ่งเน้ นตัวเอง
คิดว่าการแต่งกายเป็ นสิทธิส่วนบุคคล เราจะแต่งอย่างไรก็
ได้ และในสังคมธุรกิจรายใหญ่เท่านั ้นทีจ่ ะอยูไ่ ด้
กลุ่มที่ 14
เน้ นแรงงานไทย
คิดว่าไม่ควรใช้ แรงงานต่างชาติ
ผลการวิเคราะห์ จดั กลุ่ม (Cluster Analysis)
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การประชุมผลงานวิจัยด้ านการจัดการบริหารธุรกิจ ครั ง้ ที่ 3
วันที่ 19 มีนาคม 2552 ณ โรงแรมเลอเมอริ เดียน จ.เชียงใหม่

กลุ่มตัวประกอบด้ านกิจกรรม ความสนใจ ความคิดเห็น ที่ได้ จาก Factor analysis ดังแสดงในตารางที่ 3-5 นํามา
วิเคราะห์จดั กลุ่ม (Cluster Analysis) โดยใช้ การวิเคราะห์ด้วยวิธีการจัดกลุ่มแบบ K-Means Cluster Analysis การจัดกลุ่ม
นักศึกษาปริ ญญาตรี ภาคพิเศษ คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สามารถจัดได้ 6 กลุ่ม แต่เนื่องจากมี 1 กลุ่ม ที่มี
จํานวนสมาชิกในกลุ่มเพียง 1 คน จึงตัดออกไม่นํามาวิเคราะห์เพิ่มเติม จึงจัดกลุ่มนักศึกษาออกเป็ น 5 กลุ่ม จากกลุ่มตัวอย่างที่
เหลือ 409 คน อธิบายการตั ้งชื่อกลุ่มได้ ตามลักษณะเด่น และลักษณะโดยรวมของกลุ่ม ดังนี ้
ตารางที่ 6 แสดงผลสรุปกลุ่มตัวประกอบรวมลักษณะรูปแบบการดําเนินชีวติ 5 กลุ่ม
กลุ่มรู ปแบบการดาเนินชีวิต 5 กลุ่ม
จานวน (คน)
กลุ่มที่ 1
กลุ่มใส่ใจแฟชัน่ ไม่สนกีฬา
117
กลุ่มที่ 2
กลุ่มบริ โภคข้ อมูลข่าวสารทุกประเภท
99
กลุ่มที่ 3
กลุ่มใส่ใจสังคมไม่สนเทคโนโลยี
75
กลุ่มที่ 4
กลุ่มคอกีฬาและออนไลน์ไม่ใส่ใจแฟชัน่
68
กลุ่มที่ 5
มีศีลธรรมรักบ้ านและการเรียน
50
กลุ่มที่ 1 กลุ่มใส่ ใจแฟชั่นไม่ สนกีฬา
เป็ นกลุ่มนักศึกษาปริญญาตรี ภาคพิเศษ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีจํานวนมากที่สุด คือ 117 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 28.54
ตารางที่ 7 แสดงข้ อมูลทัว่ ไปของสมาชิกส่วนใหญ่ของกลุ่มและลักษณะเด่นของกลุ่มใส่ใจแฟชัน่ ไม่สนกีฬา
ข้ อมูลทั่วไป
ร้ อยละ
ลักษณะเด่ น
เพศ
หญิง
86.32  ลั ก ษณะเด่ น สู ง กว่ า
อายุ
19 ปี
28.21 ค่ า เฉลี่ ย รวม ได้ แก่ สนใจ
ศึกษาอยูใ่ นชันปี
้ ที่
1
42.74 บุคลิกภาพและแฟชัน่
ศึกษาในสาขาวิชาหรือ
การบัญชี
37.61 - ลั ก ษ ณ ะ เ ด่ น ตํ่ า ก ว่ า
ตั ้งใจทีจ่ ะเลือกศึกษาในสาขาวิชา
ค่าเฉลี่ย รวม ได้ แก่ รักกี ฬ า
ภูมิลําเนา
อยู่ในภาคเหนือ
46.15 และออกกําลังกาย
ยกเว้ นจังหวัดเชียงใหม่
มีพี่น้องรวมผู้ตอบแบบสอบถาม
1–2
79.49
เป็ นบุตรคนที่
1
53.85
พักอาศัยอยูก่ บั
เพือ่ น
35.04
สถานที่พกั อาศัย
หอพัก
61.54
มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
3,001 – 6,000 บาท
51.28
(ไม่รวมค่าทีพ่ กั และค่าลงทะเบียนเรียน)
แหล่งที่มาของรายได้ ได้ รับมาจาก
บิดามารดา
97.44
รายได้ เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว
25,001 บาท ขึ ้นไป
65.81
ยานพาหนะที่ใช้ ในการเดินทาง
รถจักรยานยนต์
49.57
กู้ยืมเงินเพือ่ การศึกษา
ไม่ก้ ู
81.20
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เว็บไซต์ที่เข้ าบ่อยทีส่ ดุ

www.google.co.th

37.61

กลุ่มที่ 2 กลุ่มบริ โภคข้ อมูลข่ าวสารทุกประเภท
เป็ นกลุ่มนักศึกษาปริ ญญาตรี ภาคพิเศษ คณะบริหารธุร กิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีจํานวน 99 คน คิดเป็ นร้ อยละ
24.15
ตารางที่ 8 แสดงข้ อมูลทัว่ ไปของสมาชิกส่วนใหญ่ของกลุ่มและลักษณะเด่นของกลุ่มบริโภคข้ อมูลข่าวสารทุกประเภท
ข้ อมูลทั่วไป
ส่ วนใหญ่
ร้ อยละ
ลักษณะเด่ น
เพศ
ชาย
55.56 - - ลักษณะเด่นสูงกว่าค่าเฉลี่ย
อายุ
19 ปี
30.30 รวม ได้ แ ก่ สนใจข่ าวสารทุก
ศึกษาอยูใ่ นชันปี
้ ที่
1
44.44 ประเภท และสมาชิ ก ข้ อ มู ล
ศึกษาในสาขาวิชาหรือ
การตลาด
39.39 ข่าวสารทุกประเภท
ตั ้งใจทีจ่ ะเลือกศึกษาในสาขาวิชา
 - ลักษณะเด่นตํ่ากว่าค่าเฉลี่ย
ภูมิลําเนา
อยู่ในภาคเหนือ
35.35 รวม ได้ แก่ ใส่ ใ จสัง คมและ
เห็ น คุณ ค่ าเงิ น , สนใจใน
ยกเว้ นจังหวัดเชียงใหม่
มีพี่น้องรวมผู้ตอบแบบสอบถาม
1–2
75.76 ค ร อ บ ค รั ว แ ล ะ คํ า นึ ง ถึ ง
เป็ นบุตรคนที่
1
50.51 คุณภาพและราคา
ตารางที่ 8 (ต่ อ) แสดงข้ อมูลทัว่ ไปของสมาชิกส่วนใหญ่ของกลุ่มและลักษณะเด่นของกลุ่มบริโภคข้ อมูลข่าวสารทุกประเภท
ข้ อมูลทั่วไป
ส่ วนใหญ่
ร้ อยละ
ลักษณะเด่ น
พักอาศัยอยูก่ บั
บิดาและมารดา
35.35
สถานที่พกั อาศัย
บ้ านเดี่ยว
45.45
มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
3,001 – 6,000 บาท
55.56
(ไม่รวมค่าทีพ่ กั และค่าลงทะเบียนเรียน)
แหล่งที่มาของรายได้ ได้ รับมาจาก
บิดามารดา
100.00
รายได้ เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว
25,001 บาท ขึ ้นไป
57.58
ยานพาหนะที่ใช้ ในการเดินทาง
รถจักรยานยนต์
46.46
กู้ยืมเงินเพือ่ การศึกษา
ไม่ก้ ู
78.79
เว็บไซต์ที่เข้ าบ่อยทีส่ ดุ
www.google.co.th
57.58
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กลุ่มที่ 3 กลุ่มใส่ ใจสังคมไม่ สนเทคโนโลยี
เป็ นกลุ่มนักศึกษาปริญญาตรี ภาคพิเศษ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีจํานวน 75 คน คิดเป็ นร้ อยละ
18.29
ตารางที่ 9 แสดงข้ อมูลทัว่ ไปของสมาชิกส่วนใหญ่ของกลุ่มและลักษณะเด่นของกลุ่มใส่ใจสังคมไม่สนเทคโนโลยี
ข้ อมูลทั่วไป
ส่ วนใหญ่
ร้ อยละ
ลักษณะเด่ น
เพศ
หญิง
62.67
- ลั ก ษ ณ ะ เ ด่ น สู ง ก ว่ า
ค่ า เฉลี่ ย รวม ได้ แก่ ใส่ ใ จ
อายุ
20 ปี
29.33
สังคมและเห็นคุณค่าเงิน
ศึกษาอยูใ่ นชันปี
้ ที่
1
26.67
- ลั ก ษณะเด่ น ตํ่ า กว่ า
ศึกษาในสาขาวิชาหรือ
การบัญชี
36.00
ค่าเฉลีย่ รวม ได้ แก่
ตั ้งใจทีจ่ ะเลือกศึกษาในสาขาวิชา
เทคโนโลยี แ ละการสื่ อ สาร
ภูมิลําเนา
อยู่ในภาคเหนือ
38.67
และออนไลน์และเกมส์
ยกเว้ นจังหวัดเชียงใหม่
มีพี่น้องรวมผู้ตอบแบบสอบถาม
1–2
73.33
เป็ นบุตรคนที่
1
52.00
พักอาศัยอยูก่ บั
อยู่ลาํ พัง
32.00
สถานที่พกั อาศัย
หอพัก
58.67
มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
3,001 – 6,000 บาท
45.33
(ไม่รวมค่าทีพ่ กั และค่าลงทะเบียนเรี ยน)
แหล่งที่มาของรายได้ ได้ รับมาจาก
บิดามารดา
96.00
รายได้ เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว
25,001 บาท ขึ ้นไป
46.67
ยานพาหนะที่ใช้ ในการเดินทาง
รถจักรยานยนต์
48.00
กู้ยืมเงินเพือ่ การศึกษา
ไม่ก้ ู
58.67
ตารางที่ 9 (ต่ อ) แสดงข้ อมูลทัว่ ไปของสมาชิกส่วนใหญ่ของกลุ่มและลักษณะเด่นของกลุ่มใส่ใจสังคมไม่สนเทคโนโลยี
ข้ อมูลทั่วไป
ส่ วนใหญ่
ร้ อยละ
ลักษณะเด่ น
เว็บไซต์ที่เข้ าบ่อยทีส่ ดุ
www.google.co.th
60.00
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กลุ่มที่ 4 กลุ่มคอกีฬาและออนไลน์ ไม่ ใส่ ใจแฟชั่น
เป็ นกลุ่มนักศึกษาปริ ญญาตรี ภาคพิเศษ คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีจํานวน 68 คน คิดเป็ นร้ อยละ
16.59
ตารางที่ 10 แสดงข้ อมูลทัว่ ไปของสมาชิกส่วนใหญ่ของกลุ่มและลักษณะเด่นของกลุ่มคอกีฬาและออนไลน์ไม่ใส่ใจแฟชัน่
ข้ อมูลทั่วไป
ส่ วนใหญ่
ร้ อยละ
ลักษณะเด่ น
เพศ
ชาย
85.29
- ลั ก ษณะเด่ น สู ง กว่ า
ค่าเฉลี่ย รวม ได้ แก่ รั กกี ฬ า
อายุ
22 ปี
26.47
แ ล ะ อ อ ก กํ า ลั ง ก า ย ,
ศึกษาอยูใ่ นชันปี
้ ที่
1
38.24
ออนไลน์และเกมส์, คอกีฬา
ศึกษาในสาขาวิชาหรือ
การตลาด
36.76
และโปรดปรานอาหารเหนือ
ตั ้งใจทีจ่ ะเลือกศึกษาในสาขาวิชา
และรักกิจกรรม
ภูมิลําเนา
อยู่ในอําเภอเมือง
35.29
- ลั ก ษณะเด่ น ตํ่ า กว่ า
จังหวัดเชียงใหม่
ค่ า เฉลี่ ย รวม ได้ แก่ สนใจ
มีพี่น้องรวมผู้ตอบแบบสอบถาม
1–2
76.47
บุคลิกภาพและแฟชัน่ ,
ด้ วยจํานวน
เป็ นบุตรคนที่
พักอาศัยอยูก่ บั
สถานที่พกั อาศัย
มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
(ไม่รวมค่าทีพ่ กั และค่าลงทะเบียนเรียน)
แหล่งที่มาของรายได้ ได้ รับมาจาก
รายได้ เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว
ยานพาหนะที่ใช้ ในการเดินทาง
กู้ยืมเงินเพือ่ การศึกษา
เว็บไซต์ที่เข้ าบ่อยทีส่ ดุ

1
บิดาและมารดา
หอพัก
3,001 – 6,000 บาท

51.47
26.47
50.00
52.94

บิดามารดา
25,001 บาท ขึ ้นไป
รถจักรยานยนต์
ไม่ก้ ู
www.google.co.th

98.53
77.94
51.47
85.29
41.18
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เข้ าร่ วมกิจกรรมและชมรม,
รักบ้ านและที่พกั อาศัย และ
นักประดิษฐ์ และสะสม

การประชุมผลงานวิจัยด้ านการจัดการบริหารธุรกิจ ครั ง้ ที่ 3
วันที่ 19 มีนาคม 2552 ณ โรงแรมเลอเมอริ เดียน จ.เชียงใหม่

กลุ่มที่ 5 กลุ่มมีศีลธรรมรั กบ้ านและการเรี ยน
เป็ นกลุ่มนักศึกษาปริญญาตรี ภาคพิเศษ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีจํานวน 50 คน คิดเป็ นร้ อยละ
12.20
ตารางที่ 11 แสดงข้ อมูลทัว่ ไปของสมาชิกส่วนใหญ่ของกลุ่มและลักษณะเด่นของกลุ่มมีศีลธรรมรักบ้ านและการเรียน
ข้ อมูลทั่วไป
ส่ วนใหญ่
ร้ อยละ
ลักษณะเด่ น
เพศ
หญิง
74.00
- ลั ก ษณะเด่ น สู ง กว่ า
ค่ าเฉลี่ย รวม ได้ แ ก่ มุ่ง เน้ น
อายุ
19 ปี
42.00
สิทธิส่วนบุคคล, รักบ้ านเกิด
ศึกษาอยูใ่ นชันปี
้ ที่
1
56.00
และทําประโยชน์ แก่ สงั คม,
ศึกษาในสาขาวิชาหรือตังใจที
้ ่จะเลือกศึกษา
การบัญชี
40.00
รั ก ค ว า ม เ ป็ น ไ ท ย แ ล ะ
ในสาขาวิชา
วางแผนอนาคต, รั ก บ้ าน
ภูมิลําเนา
อยู่ในภาคเหนือยกเว้ น
46.00
และที่พักอาศัย , เด็กเรี ยน,
จังหวัดเชียงใหม่
รักเพื่อนพ้ อง และชอบเรียนรู้
มีพี่น้องรวมผู้ตอบแบบสอบถามด้ วยจํานวน
1–2
82.00
และสนใจอาหารการกิน
เป็ นบุตรคนที่
1
70.00
- ลั ก ษณะเด่ น ตํ่ า กว่ า
พักอาศัยอยูก่ บั
เพือ่ น
32.00
ค่ า เ ฉ ลี่ ย ร ว ม ไ ด้ แ ก่ ค น
สถานที่พกั อาศัย
หอพัก
62.00
ก ล า ง คื น แ ล ะ ไ ม่ ใ ส่ ใ จ
มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
3,001 – 6,000 บาท
42.00
ศีลธรรม
(ไม่รวมค่าทีพ่ กั และค่าลงทะเบียนเรียน)
แหล่งที่มาของรายได้ ได้ รับมาจาก
รายได้ เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว
ยานพาหนะที่ใช้ ในการเดินทาง
กู้ยืมเงินเพือ่ การศึกษา
เว็บไซต์ที่เข้ าบ่อยทีส่ ดุ

บิดามารดา
25,001 บาท ขึ ้นไป
รถจักรยานยนต์
ไม่ก้ ู
www.google.co.th

96.00
40.00
48.00
52.00
44.00

อภิปรายผลการศึกษา
เมื่อเปรี ยบเทียบผลการศึกษานี ก้ ับ ผลการศึกษาของอรรณพ ชัยวุฒิ (2548) ที่ศึกษารู ปแบบการดําเนินชีวิตของ
นักศึกษาปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่าการศึกษานี ้ สามารถจัดรู ปแบบการดําเนินชีวิตของนักศึกษาปริ ญญาตรี
ภาคพิเศษ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ 5 กลุ่ม เช่นเดียวกับการศึกษาของอรรณพ ชัยวุฒิ (2548) จัดรูปแบบ
การดําเนินชีวิตของนักศึกษาปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ 5 กลุ่ม โดยสามารถเปรี ยบเทียบลักษณะของกลุ่มจาก
งานวิจยั ทังสองได้
้
ดังแสดงในตารางที่ 12
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ตารางที่ 12 แสดงการเปรียบเทียบกลุ่มรูปแบบการดําเนินชีวิตตามขนาดกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มรู ปแบบการดาเนินชีวิตของนักศึกษาปริ ญญาตรีภาคพิเศษ
คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กลุ่มใส่ใจ
กลุ่มใส่ใจ กลุ่มคอ
กลุ่มบริ โภค
กลุ่มรู ปแบบการดาเนินชีวิต กลุ่มมี
ข้ อมูล
ของนักศึกษาปริ ญญาตรี ศีลธรรมรัก สังคมไม่สน แฟชัน่ ไม่สน กีฬาและ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
บ้ านและ
เทคโนโลยี
กีฬา
ออนไลน์ไม่ ข่าวสารทุก
(อรรณพ ชัยวุฒิ (2548)) การเรียน
ใส่ใจแฟชัน่ ประเภท
กลุ่มจริงจังกับการเรียน
**
*
กลุ่มไม่สนใจอะไรทั ้งนั ้น
*
*
**
*
ตารางที่ 12 (ต่ อ) แสดงการเปรียบเทียบกลุ่มรูปแบบการดําเนินชีวิตตามขนาดกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มรู ปแบบการดาเนินชีวิตของนักศึกษาปริ ญญาตรีภาคพิเศษ
คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กลุ่มใส่ใจ
กลุ่มใส่ใจ กลุ่มคอ
กลุ่มบริ โภค
กลุ่มรู ปแบบการดาเนินชีวิต กลุ่มมี
ข้ อมูล
ของนักศึกษาปริ ญญาตรี ศีลธรรมรัก สังคมไม่สน แฟชัน่ ไม่สน กีฬาและ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
บ้ านและ
เทคโนโลยี
กีฬา
ออนไลน์ไม่ ข่าวสารทุก
(อรรณพ ชัยวุฒิ (2548)) การเรียน
ใส่ใจแฟชัน่ ประเภท
กลุ่มชีวติ เรียบง่ายไม่คิดทํา
*
*
*
เรื่องเสื่อมเสีย
กลุ่มรักสนุก
*
**
*
กลุ่มสนใจแต่ตนเอง
*
**
**
หมายเหตุ : กลุ่มที่มลี กั ษณะใกล้ เคียงกัน คือ กลุ่มทีม่ ีลกั ษณะเหมือนกันเพียงลักษณะเดียว (*) กลุ่มที่มีลกั ษณะ
เหมือนกัน คือ กลุ่มทีม่ ีลกั ษณะเหมือนกันตั ้งแต่ 2 ลักษณะขึ ้นไป (**)
ในการศึกษานี ้กลุ่มรูปแบบการดําเนินชีวิตที่มีขนาดตัวอย่างมากที่สดุ เป็ นอันดับแรก คือ กลุ่มใส่ใจแฟชั่นไม่สนกีฬา
โดยมีลกั ษณะเด่น คือ สนใจบุคลิกภาพและแฟชัน่ แต่ไม่รักกีฬาและออกกําลังกาย ซึ่งมีลกั ษณะเหมือนกับกลุ่มไม่สนใจอะไร
ทั ้งนัน้ ในการศึกษาของอรรณพ ชัยวุฒิ (2548) ซึง่ มีลกั ษณะเด่น คือ ไม่รักกีฬาและความสนุกสนาน และไม่สนใจเครื่ องยนต์
เทคโน กีฬา บันเทิง และมีลักษณะใกล้ เคียงกับ กลุ่มชีวิตเรี ยบง่ายไม่คิด ทําเรื่ องเสื่อมเสีย ในการศึกษาของอรรณพ ชัยวุฒิ
(2548) ซึง่ มีลกั ษณะเด่น คือ ไม่สนใจเครื่องยนต์ เทคโน กีฬา บันเทิง
กลุ่มรู ปแบบการดําเนินชีวิตที่มีขนาดของกลุ่มตัวอย่างมากเป็ นอันดับสอง คือ กลุ่มบริโภคข้ อมูลข่าวสารทุกประเภท
โดยมีลกั ษณะเด่น คือ สนใจข่าวสารทุกประเภท และสมัครสมาชิกข้ อมูลข่าวสารทุกประเภท แต่ไม่ใส่ใจสังคมและเห็นคุณค่า
เงิน ไม่สนใจในครอบครัว ไม่คํานึงถึงคุณภาพและราคา ซึ่งมีลกั ษณะเหมือนกับกลุ่มสนใจแต่ตนเองในการศึกษาของอรรณพ
ชัยวุฒิ (2548) ซึ่งมีลักษณะเด่น คือ สนใจเครื่ องยนต์ เทคโน กีฬา บันเทิง แต่ไม่รักครอบครัวและการเรี ยน และมี ลักษณะ
ใกล้ เคียงกับ กลุ่มชี วิตเรี ยบง่ายไม่คิดทําเรื่ องเสื่อมเสีย ในการศึกษาของอรรณพ ชัยวุฒิ (2548) ซึ่งมี ลักษณะเด่น คือ ไม่
ตระหนักคุณค่าเงินตรา และกลุ่มรักสนุก ซึง่ มีลกั ษณะเด่น คือ สนใจเครื่องยนต์ เทคโน กีฬา บันเทิง
กลุ่มที่มีขนาดกลุ่มตัวอย่างรองลงมา คือ กลุ่มใส่ใจสังคมไม่สนเทคโนโลยี มีลักษณะเด่น คือ ใส่ใจสังคมและเห็น
คุณค่าเงิน แต่ไม่สนใจเทคโนโลยีและการสื่อสาร ไม่ชอบออนไลน์และเกมส์ ซึ่งมีลกั ษณะใกล้ เคียงกับกลุ่มไม่สนใจอะไรทังนั
้ น้
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ในการศึกษาของอรรณพ ชัยวุฒิ (2548) ซึง่ มีลกั ษณะเด่น คือ ไม่สนใจเครื่องยนต์ เทคโน กีฬา บันเทิง กลุ่มชีวิตเรียบง่ายไม่คิด
ทําเรื่องเสื่อมเสีย ซึง่ มีลกั ษณะเด่น คือ ไม่สนใจเครื่ องยนต์ เทคโน กีฬา บันเทิง และกลุ่มจริ งจังกับการเรียน ซึ่งมีลกั ษณะเด่น
คือ ตระหนักคุณค่าเงินตรา
กลุ่มคอกี ฬาและออนไลน์ ไ ม่ใ ส่ใจแฟชั่น มี ลักษณะรู ป แบบการดําเนิ น ชี วิต คือ รัก กีฬ าและออกกํ าลัง กาย ชอบ
ออนไลน์และเกมส์ คอกีฬาและโปรดปรานอาหารเหนือ ไม่สนใจบุคลิกภาพและแฟชัน่ ไม่เข้ าร่ วมกิจกรรมและชมรม ไม่รักบ้ าน
และที่พักอาศัย และ ไม่เป็ นนักประดิษฐ์ และสะสม กลุ่มนีม้ ีลักษณะเหมือนกับกลุ่มรักสนุก ในการศึกษาของอรรณพ ชัยวุฒิ
(2548) ซึง่ มีลกั ษณะเด่น คือ ไม่คลัง่ ไคล้ แฟชัน่ และสนใจเครื่องยนต์ เทคโน กีฬา บันเทิง กลุ่มสนใจแต่ตนเอง ซึง่ มีลกั ษณะเด่ น
คือ ไม่เป็ นนักกิจกรรม สนใจเครื่องยนต์ เทคโน กีฬา บันเทิง รักกีฬา และมีลกั ษณะใกล้ เคียงกับกลุ่มไม่สนใจอะไรทังนั
้ น้ ซึ่งมี
ลักษณะเด่น คือ ไม่เป็ นนักกิจกรรม
กลุ่มมีศลี ธรรมรักบ้ านและการเรียน มีลกั ษณะรูปแบบการดําเนินชีวิต คือ มุ่งเน้ นสิทธิส่วนบุคคล รักบ้ านเกิดและทํา
ประโยชน์แก่สงั คม รักความเป็ นไทยและวางแผนอนาคต รักบ้ านและที่พกั อาศัย เด็กเรียน รักเพื่อนพ้ อง ชอบเรียนรู้และสนใจ
อาหารการกิน ไม่เป็ นคนกลางคืน และใส่ใจศีลธรรม กลุ่มนี ้มีลกั ษณะสอดคล้ องกับกลุ่มจริ งจังกับการเรียน ในการศึกษาของ
อรรณพ ชัยวุฒิ (2548) ซึง่ มีลกั ษณะเด่น คือ เพื่อพ่อแม่และอนาคต ขยันหมั่นเรียน นิยมความจริงไม่เพ้ อฝั น ไม่ชอบอบายมุข
และเสี่ยงโชค และมีลกั ษณะใกล้ เคียงกับกลุ่มไม่สนใจอะไรทังนั
้ น้ ซึ่งมีลกั ษณะเด่น คือ ไม่ชอบอบายมุขและเสี่ยงโชค กลุ่มรัก
สนุก ซึง่ มีลกั ษณะเด่น คือ เน้ นสิทธิส่วนบุคคลไม่คาํ นึงถึงส่วนรวม และกลุ่มสนใจแต่ตนเอง ซึ่งมีลกั ษณะเด่น คือ เน้ นสิทธิส่วน
บุคคลไม่คาํ นึงถึงส่วนรวม
ผลการศึกษานี ้และการศึกษาของอรรณพ ชัยวุฒิ (2548) มีความเหมือนกันเพียงบางส่วนดังกล่าวข้ างต้ น โดยส่วน
ใหญ่ มีความแตกต่าง ซึ่งความแตกต่างของผลการศึกษานี ้ และผลการศึกษาของอรรณพ ชัย วุฒิ (2548) อาจเกิดจากกลุ่ม
นักศึกษาที่ในการศึกษาทังสองมี
้
ลกั ษณะต่างกัน โดยที่นกั ศึกษาในการศึกษานี ้ศึกษาเฉพาะนักศึกษาของคณะบริหารธุรกิจภาค
พิเศษ มหาวิท ยาลัยเชี ยงใหม่ ในขณะที่การศึกษาของอรรณพ ชัยวุฒิ (2548) ศึกษานักศึกษาปริ ญ ญาตรี ทุกคณะ ของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังนัน้ สภาพแวดล้ อมความเป็ นอยู่ที่ต้องเรี ยนนอกเวลาราชการ คือวันจันทร์ -ศุกร์ เวลา
17.0020.00 น. และวันเสาร์ เวลา 13.00-16.00 น. ซึง่ มีเวลาเรี ยน มีการดําเนินชีวติ ที่ต่างกัน ดังนั ้นจึงอาจส่งผลให้ รูปแบบการดําเนิน
ชีวิตของนักศึกษาทังสองกลุ
้
่มมีความแตกต่างกันด้ วย
ข้ อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาครัง้ นี ้ แสดงให้ เห็นรู ปแบบการดําเนินชีวิตของนักศึกษาปริ ญญาตรีภาคพิเศษ คณะบริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีรูปแบบการดําเนินชีวิตที่แตกต่างกันเป็ นกลุ่มๆ ซึ่งส่งผลให้ การแสดงออกทางพฤติกรรมต่างกัน และมี
การบริ โภคสินค้ าที่แตกต่า งกัน ดัง นัน้ นักการตลาด หรื อ ผู้ประกอบการ สามารถนําข้ อมูลที่ไ ด้ จากผลการศึกษาครัง้ นีม้ า
ประยุกต์ใช้ และเป็ นข้ อมูลพื ้นฐานสําหรับผู้ประกอบการในการพัฒนากลยุทธ์การตลาดตามลักษณะของคนในแต่ละกลุ่ม ซึ่งมี
ข้ อเสนอแนะทางการตลาดของแต่ล ะกลุ่มรู ป แบบการดํ าเนิ นชี วิต ของนักศึกษาปริ ญญาตรี ภาคพิ เศษ คณะบริ ห ารธุ รกิ จ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเรียงลําดับจากกลุ่มที่มีขนาดตัวอย่างมากที่สดุ ไปหากลุ่มทีม่ ีขนาดตัวอย่างน้ อยทีส่ ดุ ได้ ดงั นี ้
กลุ่มใส่ ใจแฟชั่นไม่ สนกีฬา
กลุ่มนีม้ ีขนาดกลุ่มตัวอย่างมากที่สุดคือ 117 คน คิดเป็ นร้ อยละ 28.54 กลุ่มนีส้ นใจบุคลิกภาพและแฟชัน่ คือ สนใจ
เรื่องรู ปร่างและผิวพรรณ สนใจเรื่ องแฟชัน่ ติดตามข่าวดาราเสมอ เป็ นนักช้ อปราคาถูก ชอบซื ้อสินค้ าที่หน้ ามอ กาดหลวง และ
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กาดริ น คํ า เป็ นประจํ า สิ น ค้ าที่ ซื อ้ ส่ ว นใหญ่ คื อ เสื อ้ ผ้ า และเครื่ อ งประดับ สนใจเรื่ อ งเทคโนโลยี แ ละการสื่ อ สาร คื อ
โทรศัพท์มือถือเป็ นส่วนสําคัญมากในชีวติ อินเทอร์ เน็ตเป็ นแหล่งข้ อมูลที่สําคัญที่สดุ และใช้ hi5 ติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่น
สินค้ าที่เหมาะสมกับกลุม่ นี ้ ได้ แก่ เสื ้อผ้ า เครื่ องประดับ ของใช้ กระจุกกระจิก และเครื่องสําอาง เป็ นต้ น ซึง่ เป็ นสินค้ าที่
แสดงออกถึงความเป็ นวัยรุ่น แสดงออกถึงความมัน่ ใจในตัวเอง แน่นอนว่าความมัน่ ใจของคนกลุ่มนี ้ คือ เสื ้อผ้ า หน้ า ผม หน้ า
ต้ องขาวใส อมชมพู ไม่มีสิว สินค้ าทีท่ ําการตลาดกับกลุ่มนีไ้ ด้ มีตั ้งแต่ โฟมขัดทําความสะอาดผิว เจลแต้ มสิว ครีมกันแดด ครีม
บํารุ ง การเสริ มสร้ างความมัน่ ใจของกลุ่มนี ้ คือ การมีรูปร่างหน้ าตาทีด่ ีแบบใช้ ทางลัดโดยสถานบริการเสริมความงามและคลินิก
รักษาผิว เช่น ขจัดไขมันส่วนเกิน สูตรการลดนํา้ หนัก ยาและเครื่องสําอางที่ลดการเกิดสิว ที่มีการให้ บริการและคําแนะนําจาก
แพทย์ ผ้ ู เ ชี่ ย วชาญ กลุ่ม นี จ้ ะตัด สิ น ใจซือ้ สิ น ค้ าที่ ร าคาถูก หาซือ้ ได้ ง่ ายหรื อ ที่ตัง้ ของสถานบ ริ การเหล่ า นี ต้ ้ อ งอยู่ใ กล้ กั บ
มหาวิทยาลัย และที่พกั เนื่องจากสะดวกในการเดินทาง การส่งเสริมการตลาดโดยการโฆษณาผ่านทางสื่อโทรทัศน์ อินเทอร์ เน็ต
นิตยสารแฟชั่น ใบปลิว ป้ายโฆษณา การเสนอขายสินค้ าหรือบริ การของสถานบริ การต่างๆ เป็ นต้ น การแจกสินค้ าตัวอย่างให้
ทดลองใช้ การให้ ขา่ ว และการประชาสัมพันธ์โดยการให้ สมั ภาษณ์จากดารา นักแสดง หรือบุคคลที่มีชื่อเสียงที่เคยใช้ สินค้ าหรือ
บริการนันๆ
้
กลุ่มบริ โภคข้ อมูลข่ าวสารทุกประเภท
กลุ่มนีม้ ีขนาดกลุ่มตัวอย่างรองลงมาคือ 99 คน คิดเป็ นร้ อยละ 24.15 กลุ่มนีม้ ีรูปแบบการดําเนินชีวิตคือ สนใจข่ าว
ติดตามข่าว ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ผ่านทาง SMS และMMS และสมัครสมาชิกข้ อมูลข่าวสารทุกประเภทผ่านทาง SMS อีกทัง้
สมัครเป็ นสมาชิกเว็บไซต์เกี่ยวกับความสวยความงาม และสุขภาพ กลุ่มนีเ้ ป็ นกลุ่มที่เปิ ดรับข้ อมูลข่าวสารทุกประเภทไม่ว่าจะ
เป็ นไปในทางบวกหรื อทางลบ
สินค้ าที่เหมาะกับกลุ่มนี ้ คือ การให้ บริ การการส่งข้ อมูลข่าวสารต่างๆ ผ่านทาง SMS และMMS ร้ านอินเทอร์ เน็ต ร้ าน
กาแฟที่มี Wireless การให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตติดตั ้งที่บ้าน หรือที่หอพัก การให้ บริการอินเทอร์ เน็ตผ่านทางโทรศัพท์มือถือ การ
ให้ บริ การชัว่ โมงอินเทอร์ เน็ตทีม่ ีความหลากหลายให้ เลือก ทังนี
้ ก้ ารบริการต้ องเป็ นอินเทอร์ เน็ตความเร็วสูง และมีการให้ บริ การ
หลังการขาย ทังนี
้ ส้ ินค้ าเทคโนโลยีที่ทนั สมัยก็เป็ นส่วนสําคัญที่ทําให้ ได้ รับข้ อมูลข่าวสารได้ ครบถ้ วน และรวดเร็ว การโฆษณา
ผ่ านทางสื่ อโทรทัศ น์ วิท ยุ โทรศัพ ท์ มื อถื อ เว็บ ไซต์ ต่ างๆ อี เมล์ นิ ต ยสารที่เกี่ ยวกับ คอมพิวเตอร์ อิ น เทอร์ เน็ต หรื อ ข้ อ มูล
สารสนเทศ เป็ นต้ น การส่งเสริมการขายโดยการให้ ทดลองใช้ ฟรี การสะสมแสตมป์ การใช้ บริการของร้ านอินเทอร์ เน็ต การแถม
เป็ นต้ น
กลุ่มใส่ ใจสังคมไม่ สนเทคโนโลยี
กลุ่มนี ้มีขนาดตัวอย่าง 75 คน คิดเป็ นร้ อยละ 18.29 กลุ่มนี ้เป็ นกลุ่มที่ใส่ใจสังคม กล่าวคือ คิดว่าสินค้ าไม่จําเป็ นต้ องมี
ราคาแพง คิดว่าต้ องเริ่มที่ตัวเราเองก่อนในการมีส่วนร่ วมในการลดภาวะโลกร้ อน ชอบใช้ สินค้ าไทยเพื่อช่วยสนับสนุนคนไทย
คิดว่าการสูบบุหรี่ ในที่สาธารณะเป็ นสิ่งที่ไม่ควรกระทํา และเห็นว่าจริ ยธรรมในการทําธุรกิจของผู้ประกอบการเป็ นเรื่องที่สําคัญ
และเป็ นกลุ่มที่เห็นคุณค่าเงิน คือ เปรี ยบเทียบราคาก่อนซื ้อสินค้ า และเลือกซื ้อสินค้ า/บริการ โดยคํานึงถึงความเหมาะสมของ
คุณภาพและราคา
สินค้ าที่เหมาะกับกลุ่มนี ้ คือ สินค้ าที่มีราคาเหมาะสมกับคุณภาพ มุ่งเน้ นสินค้ าที่ผลิตในท้ องถิ่ นและในประเทศ ทํา
โดยคนไทย จําหน่ายโดยคนไทย สินค้ าดังกล่าวต้ องเป็ นสินค้ าที่แสดงออกถึงการอนุรักษ์ ความเป็ นไทย ได้ ช่วยเหลือคนไทย
ด้ วยกัน อีกทังยั
้ งช่วยลดภาวะโลกร้ อนอีกด้ วย สถานที่จําหน่ายสินค้ าดังกล่าว ได้ แก่ ถนนคนเดิน ตลาดหน้ ามอ กาดริ นคํา งาน
อุตสาหกรรมภาคเหนือ เป็ นต้ น สื่อทีส่ ามารถเข้ าถึงลูกค้ ากลุ่มนี ้ ได้ แก่ วิทยุ หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น แผ่นพับโฆษณา ป้ายโปสเตอร์
ป้ายเขียน โบรชัวร์ ใบปลิว สื่อยานพาหนะที่ตดิ ทั ้งภายในและภายนอกยานพาหนะ การส่งเสริมการขายควรทํารวมกันหรือผสม
กันระหว่างการทําการประชาสัมพัน ธ์ การส่ง เสริ มการขาย หรื อ การบริ จาคเข้ าด้ วยกัน มุ่งเน้ นให้ กลุ่ม นีม้ ี ส่วนร่ วมในการ
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ช่วยเหลือคนไทย ช่วยเหลือสังคม รักษาสิ่งแวดล้ อมและแสดงให้ กลุ่มเห็นว่าไม่ถูกเอารัดเอาเปรี ยบจากการขายสินค้ า เช่น การ
ซื ้อสินค้ าครบ 100 บาท 1 บาทของคุณจะนําไปซื ้ออุปกรณ์การเรียนให้ กับโรงเรี ยนที่ขาดแคลนทุ นทรัพย์ เป็ นต้ น หรือ การจัด
เหตุการณ์พิเศษทางการตลาดโดยการผูกติดกับสังคมหรือส่วนรวม โดยที่ชี ้ให้ กลุ่มนี ้เห็นว่าสินค้ านัน้ ไม่ได้ ม่งุ หวังประโยชน์เพียง
อย่างเดียว แต่มีกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคมด้ วย
กลุ่มคอกีฬาและออนไลน์ ไม่ ใส่ ใจแฟชั่น
กลุ่มนีม้ ีขนาดตัวอย่าง 68 คน คิดเป็ นร้ อยละ 16.59 กลุ่มนีม้ ีรูปแบบการดําเนินชีวิต คือ รักกีฬาและออกกําลังกาย
กล่าวคือ เล่นกีฬาเป็ นประจํา เป็ นนักกีฬา ออกกําลังกายเป็ นงานอดิเรก มักเล่นกีฬาตามสมัยนิยม ต้ องมีอุปกรณ์ กีฬาที่เล่น
เป็ นสมาชิกชมรมทีเ่ กี่ยวกับกีฬา ติดตามข่าวสารด้ านกีฬาเสมอ สมัครเป็ นสมาชิกเว็บไซต์เกี่ยวกับกีฬา และเป็ นแฟนกีฬาตัวยง
อีกทังกลุ
้ ่มนีย้ งั ชอบเล่นเกมส์เป็ นงานอดิเรก เป็ นสมาชิกเกมส์ออนไลน์ เวลาว่างส่วนใหญ่เล่นอินเทอร์ เน็ต และแชทกับเพื่อน
แหล่งค้ นคว้ าหาข้ อมูล คือ อินเทอร์ เน็ต
กลุ่มนีเ้ หมาะกับสินค้ าที่เกี่ยวกับกีฬาและการออนไลน์ ได้ แก่ เสื ้อผ้ ากีฬา อุปกรณ์กีฬา การให้ บริ การข้ อมูลข่าวสาร
ด้ านกีฬาผ่านทางโทรศัพท์มือถือ เป็ นต้ น ร้ านเกมส์ ร้ านอินเทอร์ เน็ต ร้ านที่จําหน่ายเกมส์และอุปกรณ์ การเล่นเกมส์ สถานที่ที่
ให้ บ ริ การต้ องอยู่ใกล้ กับ สถานศึกษา และที่พัก สื่อที่เข้ าถึงกลุ่มนีไ้ ด้ ดี คือ หนังสื อพิมพ์ เฉพาะเกี่ยวกับ กี ฬา นิตยสารกีฬ า
นิตยสารเกมส์ โดยเน้ นการโฆษณาผ่านสื่อทีก่ ลุ่มนี ้ให้ ความสนใจ คือ อินเทอร์ เน็ต การให้ การสนับสนุนเพื่อการตลาด เช่น เป็ นผู้
อุปถัมภ์ในการแข่งขันกีฬาระดับต่างๆ หรื อเป็ นผู้สนับสนุนอย่างเป็ นทางการของการแข่งขันกีฬาต่างๆ และอาจใช้ รู ปแบบของ
การเป็ นสมาชิก เช่น สมาชิกชมรมกีฬาต่างๆ สมาชิกสปอร์ ตคลับ สโมสร หรื อสนามกีฬาที่เปิ ดให้ บริการแก่สมาชิก เช่น สนาม
กีฬาสมโภช 700 ปี สมาคมพ่อค้ าจีน สนามกีฬาของชมรม เป็ นต้ น การส่งเสริมการขายควรให้ ส่วนลด การให้ สิทธิพิเศษสําหรับ
ผู้ทเี่ ป็ นสมาชิก หรื อผู้ทเี่ ป็ นนักศึกษา หรื อการสะสมแสตมป์ /คูปองเพื่อนํากลับมาใช้ บริการฟรี
กลุ่มมีศีลธรรมรั กบ้ านและการเรี ยน
กลุ่มนี ้มีขนาดตัวอย่าง 50 คน คิดเป็ นร้ อยละ 12.20 กลุ่มนี ้เป็ นกลุ่มที่คิดว่าการจัดระเบียบสังคมและเข้ มงวดกับวัยรุ่ น
เป็ นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล เป็ นคนที่มนั่ ใจในตนเอง กลุ่มนี ้มีความเห็นว่า การอยู่ก่อนแต่ง การเล่นพนัน
การดูคลิบ
ส่วนตัวของใครๆ และการสูบบุหรี่กินเหล้ า เป็ นเรื่ องทีผ่ ิด ไม่ควรกระทํา กลุ่มนี ้รักและสนใจทีจ่ ะทํางานในถิ่นฐานบ้ านเกิด สนใจ
ที่จะทํางานให้ ตรงกับสาขาวิชาที่เรี ยน สนใจและมีส่วนร่ วมกับ ชมรมที่เป็ นประโยชน์ แก่สังคม รักบ้ านและที่พักอาศัย ชอบ
ปรับปรุ ง/ตกแต่ง/ซ่อมแซมที่พกั อาศัยให้ ดดู ีอยู่เสมอ ชอบทําความสะอาด ปลูกต้ นไม้ เพื่อสร้ างความร่มรื่นให้ กบั บ้ านและที่พกั
อาศัย กลุ่มนี ้ตังใจเรี
้ ยน ส่งการบ้ านและรายงานทุกครัง้ เข้ าเรี ยนทุกครัง้ ขาดเฉพาะเมื่อจําเป็ นเท่านัน้ ใส่ใจหรือให้ ความสําคัญ
กับความรู้สกึ ของผู้อื่น เคารพความคิดเห็นของผู้อื่น เป็ นคนที่ผ้ อู ื่นมักมาขอคําปรึกษา และเพื่อนมีความสําคัญมากในชีวิต
กลุ่มนี ้เหมาะกับสินค้ าทีเ่ กี่ยวกับของประดับตกแต่งบ้ าน ต้ นไม้ ดอกไม้ เป็ นต้ น สถานที่ทเี่ หมาะกับการจําหน่ายสินค้ า
คือ สถานที่ทเี่ ป็ นแหล่งรวมของอุปกรณ์ที่ใช้ ในการตกแต่งที่พกั อาศัย ไปที่เดียวได้ ของครบทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็ น ต้ นไม้ ดอกไม้
กระถางต้ นไม้ อุปกรณ์ในการปรับปรุงตกแต่งที่พกั อาศัย อีกทังกลุ
้ ่มนี ้ยังเหมาะกับสินค้ าที่เกี่ยวกับการเรียน ได้ แก่ หนังสือ ตํารา
เรียน อุปกรณ์การเรียน เป็ นต้ น การส่งเสริมการตลาดที่เกี่ยวกับของประดับตกแต่งบ้ าน ต้ นไม้ ดอกไม้ โดยการเสนอขายของ
เจ้ าของร้ านและพนักงาน การให้ ส่วนลด ของแถม การส่งเสริมการขายที่เกี่ยวกับการเรียน ได้ แก่ การให้ ส่วนลดสําหรับสมาชิก
ให้ สิทธิพเิ ศษสําหรับผู้ที่แสดงบัตรนักศึกษา การจัดสัปดาห์พิเศษ เช่น สัปดาห์หนังสือ เป็ นต้ น
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ข้ อเสนอแนะเพิ่มเติมสาหรั บสถาบันการศึกษา
จากผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มากกว่าร้ อยละ 50 เป็ นกลุ่มที่สนใจแฟชั่น ไม่สนใจกีฬา และสนใจ
ข่าวสารทัว่ ไปทุกประเภท รวมทังข่
้ าวดารา บันเทิง นิยมใช้ สินค้ าเทคโนโลยีในการรับข่าวสาร ขณะเดียวกันนักศึกษากลุ่มที่รัก
บ้ านและการเรียนเป็ นกลุ่มทีม่ ีจํานวนน้ อยทีส่ ดุ เพียง ร้ อยละ 12.2 ของนักศึกษาทั ้งหมด โดยกลุ่มที่สนใจรับข้ อมูลและกีฬาส่วน
ใหญ่ จะเป็ นเพศชาย ในขณะที่กลุ่มที่สนใจแฟชั่นส่วนใหญ่จะเป็ นเพศหญิง จากข้ อมูลนี ้ทางสถาบันการศึกษาควรจะเน้ นหา
วิธีการให้ นกั ศึกษาหันมาให้ ความสนใจในการเรี ยนมาขึ ้นโดยอาจพิจารณาการประยุกต์นําสิ่งที่นกั ศึกษาสนใจอยู่แล้ วมาช่วยทํา
ให้ นักศึกษาสนใจ เช่น การประยุกต์นํ าเอาเรื่ องแฟชั่นที่อยู่ในความสนใจของนักศึกษามาเป็ นตัวอย่าง หรื อกรณีศึกษาใน
บทเรียน การใช้ สื่อเทคโนโลยีที่นกั ศึกษานิยมใช้ ในการรับข่าวสาร เช่น อินเทอร์ เน็ต SMS และ MMS มาเป็ นสื่อทีใ่ ห้ นกั ศึกษาใช้
ประกอบการเรี ยนการสอนจะทําให้ นกั ศึกษาเกิดความสนใจมากขึ ้น เป็ นต้ น
ข้ อจากัดของการศึกษา
การศึกษานี ้ทําการศึกษาเฉพาะรูปแบบการดําเนินชีวติ ของนักศึกษาภาคพิเศษ คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังนันการนํ
้
าผลการศึกษาไปประยุกต์ใช้ สาํ หรับสถาบันการศึกษาอื่น จึงควรพิจารณาด้ วยความ
ระมัดระวังถึงข้ อจํากัดนี ้ การศึกษาเพิ่มเติมกับนักศึกษาภาคพิเศษสถาบันอื่นจะเป็ นประโยชน์ในการสร้ างบทสรุปทัว่ ไปของ
การศึกษา (Generalization)
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อิทธิพลของภาพลักษณ์ ประเทศแหล่ งกาเนิดสินค้ าต่ อความสัมพันธ์ กบั ตราสินค้ า:
กรณีศึกษาสินค้ าหมวดอัญมณีและเครื่ องประดับไทย*
Impact of Country-of-origin Image on Brand Relationship:
A case study of Thai jewelry product category.
นลินรัตน์ ปิ ยนลินมาศ* และนฤมล กิมภากรณ์ **
บทคัดย่ อ
การศึกษาครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบขององค์ประกอบภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกําเนิดสินค้ าต่อต่อ
ความสัมพันธ์ของลูกค้ ากับตราสินค้ าหมวดอัญมณีและเครื่องประดับไทยของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ใช้ วิธีวิเคราะห์องค์ประกอบ
ในการจัดกลุ่มองค์ประกอบของภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกําเนิดสินค้ าที่ใช้ ทดสอบความสัมพันธ์ประกอบด้ วย 3 องค์ประกอบ
หลัก คือ 1.องค์ประกอบภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกําเนิดสินค้ าด้ านคุณลักษณะทัว่ ไปของประเทศไทย (GCA) ซึง่ แบ่งได้ เป็ น 2
องค์ประกอบย่อย คือ องค์ประกอบย่อยด้ านคุณลักษณะของคนชนชาติไทย (GCA1) และองค์ประกอบย่อยด้ านคุณลักษณะ
ของประเทศไทย (GCA2) 2.องค์ประกอบภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกําเนิดสินค้ าด้ านคุณลักษณะทัว่ ไปของสินค้ าไทย (GPA) 3.
องค์ประกอบภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกําเนิดสินค้ าด้ านคุณลักษณะเฉพาะของสินค้ าหมวดอัญมณีและเครื่ องประดับไทย
(SPA) ซึง่ แบ่งได้ เป็ น 2 องค์ประกอบย่อย คือ องค์ประกอบย่อยด้ านคุณลักษณะของอัญมณีและเครื่องประดับไทย (SPA1)
และองค์ประกอบย่อยด้ านการบริการและการจัดจําหน่ายอัญมณีและเครื่องประดับไทย (SPA2) ดําเนินการเก็บข้ อมูลโดยการ
ออกแบบสอบถามจํานวน 452 ชุด จากนักท่องเที่ยวชาวสหราชอาณาจักร 207 ราย และชาวสหรัฐอเมริ กาจํานวน 245 ราย
ทดสอบสมมติฐานด้ วยวิธีการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู ผลการศึกษาพบว่า องค์ประกอบย่อยด้ านคุณลักษณะของประเทศ
ไทยมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความสัมพันธ์ของลูกค้ ากับตราสินค้ ามากเป็ นอันดับหนึง่ ตามด้ วยองค์ประกอบด้ านคุณลักษณะทัว่ ไป
ของสินค้ าไทย และองค์ประกอบย่อยด้ านการบริการและการจัดจําหน่ายอัญมณีและเครื่องประดับไทย ส่วนองค์ประกอบย่อย
ด้ านคุณลักษณะของคนชนชาติไทยมีอิทธิพลเชิงลบต่อความสัมพันธ์ของลูกค้ ากับตราสินค้ า
Abstract
The study examined the impact of country-of-origin image on customer-brand relationship in Thai jewelry
industry among foreign tourists. The components of country-of-origin image are divided by factor analysis to 3
main factors: 1) General Country Attributes (GCA), which was divided into two sub-facets: stereotypes of Thai
people (GCA1) and attributes of Thailand (GCA2); 2) General Product Attributes (GPA); and 3) Thai jewelry
product attributes (SPA), which was divided into two sub-facets: attributes of Thai jewelry (SPA1) and
service/distribution of Thai jewelry industry (SPA2). Four hundred and fifty-two samples were collected from 207
American tourists and 245 British tourists who visited Chiang Mai. The analysis to find the prediction factors for
customer-brand relationship using Stepwise Multiple Regression Analysis revealed that the factors that have the
most positive influence are attributes of Thailand (GCA2), followed by General Product Attributes (GPA), and
*

นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาจารย์ ดร. ประจําภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
( บทความนีเ้ ป็ นส่วนหนึง่ ของงานวิ จยั เรื ่ อง อิ ทธิ พลของภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกาเนิดสิ นค้าต่อความตัง้ ใจซื ้อสิ นค้าของ
นักท่องเทีย่ วต่างชาติ โดย นลิ นรัตน์ ปิ ยนลิ นมาศ นฤมล กิ มภากรณ์ จิ ราวรรณ ฉายสุวรรณ และ พัชรา ตันติ ประภา)
**
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service/distribution of Thai jewelry industry (SPA2). However, attributes of Thai people had a negative influence on
customer-brand relationship.
บทนา
การสร้ างภาพลักษณ์ประเทศไทยและสินค้ าไทยผ่านตราสัญลักษณ์ ‚ตราประเทศไทย‛ หรือ ‚Country Logo‛ ซึง่ มีคาํ
ว่า ‚Thailand : Land of Diversity and Refinement‛ และสัญลักษณ์ ‚ตราสินค้ าไทย‛ หรือ ‚Product Logo‛ ซึง่ มีคําว่า
‚Thailand : Diversity and Refinement‛ ได้ ถกู พัฒนาขึ ้นโดยกระทรวงพาณิชย์ เพื่อสร้ างภาพลักษณ์ว่า ไทยเป็ นแหล่งผลิต
สินค้ าและบริการที่มีความหลากหลายพิถีพิถนั ในทุกขันตอนการผลิ
้
ตและให้ บริ การ (‚รายงาน : ‘Thailand’s Brand’ กระหึม่ ไกล
ทั ้งในประเทศ – ต่างประเทศ.‛, 2548: ออนไลน์) โดยมีผ้ ปู ระกอบการในกลุ่มสินค้ าอัญมณีและเครื่ องประดับได้ รับอนุญาตให้ ใช้
สัญลักษณ์ตราสินค้ าไทย (Thailand’s Brand) เพื่อแสดงถึงประเทศแหล่งกําเนิดสินค้ าแล้ วจํานวน 31 ราย (กรมส่งเสริ มการ
ส่งออก กระทรวงพาณิชย์, 2551: ออนไลน์) เพือ่ ส่งไปจําหน่ายยังประเทศคู่ค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศสหรัฐอเมริ กาและส
หราชอาณาจักรซึง่ จัดเป็ นประเทศคู่ค้าหลักของไทยอันดับที่1 และ 2 ในด้ านการส่งออกสินค้ าประเภทอัญมณีและเครื่ องประดับ
(กรมส่งเสริ มการส่งออก กระทรวงพาณิชย์, 2551: ออนไลน์)
การสร้ างภาพลักษณ์ตราสินค้ าไทยในตลาดต่างประเทศให้ สําเร็ จจําเป็ นต้ องเข้ าใจถึงมุมมองของชาวต่างชาติที่หล่อ
หลอมมาจากความแตกต่างทางด้ านวัฒนธรรม ซึง่ สะท้ อนออกมาในลักษณะเฉพาะของคนแต่ละชนชาติ ซึง่ ภาพลักษณ์ ตรา
สิ น ค้ าที่ สื่ อ ถึ ง ประเทศแหล่ งกํ า เนิ ด สิ น ค้ าย่ อ มมี ผ ลมาจากภาพลักษณ์ ป ระเทศแหล่ ง กํ า เนิ น สิ น ค้ า นัน้ ซึ่ง เป็ นผลจาก
ประสบการณ์ทเี่ กี่ยวข้ องกับประเทศนั ้น อาทิ ประสบการณ์ทางตรงในการไปท่องเที่ยวยังสถานทีต่ ่างๆ และการได้ พบปะผู้คนใน
ประเทศนัน้ สัมผัสถึงความเป็ นประเทศ ซึง่ อิทธิพลของสภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรมความเป็ นอยู่ (Terpstra
and Sarathy, 2000) เป็ นภาพลักษณ์ในมิติของคุณลักษณะของประเทศแหล่งกําเนิดสินค้ า (General Country Attributes;
GCA) นอกจากนีจ้ ากแนวคิดของ R. Parameswaran และ R.M. Pisharodi (1994) ได้ รวมมิติด้านคุณลักษณะของสินค้ า
โดยรวมของประเทศ (General Product Attributes; GPA) และด้ านคุณลักษณะเฉพาะของสินค้ าตามประเภทที่สนใจศึกษา
(Special Product form goodwill-related attributes; SPA) ในการวัดภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกําเนิดสินค้ า
ดัง นั น้ การศึก ษานี ผ้ ้ ู วิ จั ย จึ ง ต้ องการทดสอบอิ ท ธิ พ ลของภาพลัก ษณ์ ป ระเทศแหล่ ง กํ า เนิ ด สิ น ค้ าจํ า แนกตาม
องค์ประกอบของภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกําเนิดสินค้ าในหมวดสินค้ าอั ญมณีและเครื่ องประดับ เพื่อเข้ าใจในมุมมองของ
ลูกค้ าเป้าหมายทีม่ ีตอ่ ภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกําเนิดสินค้ าไทย และทดสอบระดับอิทธิพลขององค์ประกอบของภาพลักษณ์
ประเทศแหล่งกําเนิ ดสินค้ าที่ส่งผลต่อระดับความสัมพันธ์ ร ะหว่างลูกค้ ากับ ตราสินค้ า เพื่อเป็ นข้ อมูล สําคัญในการกําหนด
แนวทางจัดการภาพลักษณ์ภาพลักษณ์ ตราสินค้ าที่สื่อถึงประเทศแหล่งกําเนิดสินค้ าในหมวดอัญมณีและเครื่ องประดับของ
ประเทศไทยให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของตลาดเป้าหมายได้ อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
เพื่อศึกษาระดับ อิทธิพลของภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกําเนิดสิน ค้ าที่มีต่อความสัมพันธ์ ของลูกค้ ากับตราสินค้ าใน
หมวดอัญมณีและเครื่ องประดับไทย
กรอบแนวคิดการศึกษา
การวิจัยครัง้ นีเ้ ป็ นการวิจัยเชิงสํารวจ เพื่อศึกษาอิทธิพลของภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกําเนิดสินค้ าต่อความสัมพันธ์
ระหว่างลูกค้ า กับ ตราสิน ค้ าในหมวดผลิ ต ภัณฑ์ ป ระเภทอัญ มณี โดยใช้ ก รณี ศึก ษาอุ ตสาหกรรมอัญมณี ป ระเทศไทย ซึ่ง
441

การประชุมผลงานวิจัยด้ านการจัดการบริหารธุรกิจ ครั ง้ ที่ 3
วันที่ 19 มีนาคม 2552 ณ โรงแรมเลอเมอริ เดียน จ.เชียงใหม่

การศึกษาภาพลักษณ์ดําเนินการภายใต้ กรอบแนวคิด ที่ประยุกต์จาก R. Parameswaran และ R.M. Pisharodi (1994) ที่แบ่ง
มิติในการวัดภาพลักษณ์ ป ระเทศแหล่งกําเนิ ดสินค้ าเป็ น 3 ด้ าน ได้ แ ก่ ด้ านคุณลักษณะของประเทศแหล่งกําเนิดสินค้ า
(General Country Attributes; GCA) ด้ านคุณลักษณะของสินค้ าไทยทัว่ ไป (General Product Attributes; GPA) และด้ าน
คุณลักษณะเฉพาะของสินค้ าตามประเภทที่สนใจศึกษา (Special Product form goodwill-related attributes; SPA) (ข้ อ
คําถามในการวัดแสดงในตารางที่ 1 แสดงผลการจัดกลุ่ม ข้ อคําถามในการวัดแนวคิดตามกรอบการศึกษา) ส่วนการวัดระดับ
ความสัมพันธ์ของลูกค้ ากับตราสินค้ าหมวดอัญมณีและเครื่องประดับไทยเลือกใช้ องค์ประกอบในการวัดจากแนวคิดของ Susan
Fournier (1998) ซึง่ นิยามความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ ากับตราสินค้ าว่าคือ อํานาจของจิตใจและความผูกพันระหว่างตราสินค้ า
กับลูกค้ า ประกอบด้ วย 3 องค์ประกอบ ได้ แก่ การแสดงออกเชิงพฤติกรรมของลูกค้ าที่มีการซื ้อสินค้ าในตราสินค้ าเดิมซํ ้ากันจน
เคยชินเป็ นประจํา การแสดงออกทางอารมณ์ที่แสดงความเชื่อมโยงระหว่างตัวตนของลูกค้ ากับตราสินค้ า และการแสดงออก
ด้ านสังคมที่ลกู ค้ าสามารถบอกกล่าวให้ บุคคลอื่นๆทราบได้ ถึงบุคลิกลักษณะของตนแก่ผ้ ูพบเห็นผ่านการแสดงตราสินค้ า โดย
ข้ อคําถามทีใ่ ช้ ในการวัดประกอบด้ วย 13 ข้ อคําถาม
ณ์
ุ
ณ
ณ
(General Country Attributes:
GCA)
ณ์
ุณ ณ
(General
Product Attributes: GPA)
ณ์
ณ ฉ

ณ
ุ
ญ ณ
(Special Product
form goodwill-related
attributes: SPA)

H
1

H
2

H
3

ความสัมพันธ์ของลูกค้า
กับตราสิ นค้า
(CustomerBrand
Relationship:
CBR)

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการศึกษา
งานวิจัยนี ้ทดสอบสมมติฐาน อิทธิพลของภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกําเนิดสินค้ ากับความสั มพันธ์ของลูกค้ ากับตรา
สินค้ า ดังนี ้
สมมติฐานที่ 1 คือ ภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกําเนิดสินค้ าด้ านคุณลักษณะของประเทศแหล่งกําเนิดสินค้ า (General
Country Attributes; GCA) ไม่มี ผลต่อความสัมพันธ์ ของลูกค้ ากับ ตราสินค้ าหมวดอัญมณีแ ละเครื่ องประดับ ไทยของ
นักท่องเที่ยวต่างชาติ
สมมติฐานที่ 2 คือ ภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกําเนิดสินค้ าด้ านคุณลักษณะของสินค้ าไทยทัว่ ไป (General Product
Attributes; GPA) ไม่มีผลต่อความสัมพันธ์ ของลูกค้ ากับตราสินค้ าหมวดอัญมณีและเครื่ องประดับไทยของนักท่องเที่ยว
ต่างชาติ
สมมติฐานที่ 3 คือ ภาพลักษณ์ป ระเทศแหล่งกําเนิดสินค้ าด้ านคุณลักษณะเฉพาะของสินค้ าหมวดอัญมณีและเครื่องประดับ
ไทย (Special Product form goodwill-related attributes; SPA) ไม่มีผลต่อความสัมพันธ์ของลูกค้ ากับตราสินค้ าหมวดอัญ
มณีและเครื่องประดับไทยของนักท่องเที่ยวต่างชาติ
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วิธีการศึกษา
1. ขอบเขตการศึกษา
ศึกษาอิทธิ พลของภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกําเนิดสินค้ าที่มีต่อ ความสัมพันธ์ ของลูกค้ ากับตราสินค้ า รวมทังศึ
้ กษา
ระดับความสัมพันธ์ของลูกค้ ากับตราสินค้ าในหมวดอัญมณีและเครื่องประดับไทยของกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวสหรัฐอเมริกาและ
ชาวสหราชอาณาจักร และสร้ างสมการประมาณการระดับความสัม พัน ธ์ ข องลูก ค้ า กับ ตราสิ น ค้ าในหมวดอัญ มณี แ ละ
เครื่ องประดับไทยของกลุ่มนักท่อ งเที่ยวชาวสหรัฐอเมริ กาและชาวสหราชอาณาจักรจากองค์ ประกอบภาพลักษณ์ป ระเทศ
แหล่งกําเนิดสินค้ า
2. ขั ้นตอนการศึกษา
การวิจัยนี เ้ ป็ นการวิจัยเชิงปริ มาณ (Qualitative Research) โดยใช้ วิธีการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research
Method) ด้ วยแบบสอบถาม (Questionnaire) มีขั ้นตอนการวิจยั โดยการทบทวนแนวคิดทฤษฎีทเี่ กี่ยวข้ อง กําหนดกรอบแนวคิด
ในการวิจยั สร้ างแบบสอบถาม ทดสอบแบบสอบถาม รวบรวมข้ อมูล ทดสอบสมมติฐาน ประมวลผลการวิจัย สรุปผลการวิจัย
อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
3. ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากรในการศึกษาครัง้ นี ้ อ้ างอิงจากสถิติของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในปี 2551 คือ กลุ่มนักท่องเที่ยวชาว
สหรัฐอเมริ กา และกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวสหราชอาณาจักรที่เดินทางมาจังหวัดเชียงใหม่รวม 368,490 ราย และกําหนดจํานวน
กลุ่มตัวอย่างด้ วยวิธีการของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% (กุณฑลี รื่นรมย์, 2549) ได้ กลุ่มตัวอย่างจํานวนรวม 452
คน นักท่องเที่ยวชาวสหรัฐอเมริ กาจํานวน 245 ราย นักท่องเที่ยวชาวสหราชอาณาจักรจํานวน 207 ราย
4. เครื่ องมือที่ใช้ และการวิเคราะห์ข้อมูล
เครื่ อ งมือที่ ใช้ ในการรวบรวมข้ อ มูล คื อ แบบสอบถาม สอบถามถึงภาพลักษณ์ ป ระเทศแหล่งกํ าเนิ ดสินค้ า และ
ความสัมพันธ์ของลูกค้ ากับตราสินค้ า กําหนดมาตรวัดเป็ นไลเกิท (Likert Scale) 10 ระดับ คือ 10 เห็นด้ วยอย่างยิ่ง น้ อยลง
จนถึง 1 ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง และทดสอบความน่าเชื่อถือ (Reliability) ของแบบสอบถาม ด้ วยวิธี วิเคราะห์ค่าความสอดคล้ อง
ภายในจากค่ าสัม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟาของครอนบัค ในแต่ ล ะกลุ่ม องค์ ป ระกอบ ในการวิ เ คราะห์ ข้ อ มูล ผู้วิ จัย ทําการทดสอบ
สมมติฐานของการวิจยั ทีร่ ะดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
ผลการทดสอบความน่ าเชื่ อถื อ และความเที่ยงตรงของเครื่ อ งมื อ ที่ใ ช้ วัด องค์ ป ระกอบด้ านภาพลักษณ์ ป ระเทศ
แหล่งกําเนิดสินค้ า พบว่าค่าความสอดคล้ องภายในจากค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัคขององค์ประกอบรวมทั ้ง 3 ด้ าน มี
ค่าอยู่ในระดับสูง เท่ากับ 0.830 ประกอบด้ วย ภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกําเนิดสินค้ าด้ านคุณลักษณะของประเทศไทย เท่ากับ
0.897 ด้ านคุณลักษณะทัว่ ไปของสินค้ าไทย เท่ากับ 0.888 ด้ านคุณลักษณะเฉพาะของสินค้ าหมวดอัญมณีและเครื่ องประดับ
เท่ากับ 0.949
ผลการจัดองค์ประกอบของภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกําเนิดสินค้ าด้ วยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบจัดกลุ่มองค์ประกอบ
ภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกําเนิดสินค้ า 28 ข้ อ 3 องค์ประกอบหลัก ออกเป็ น 5 องค์ประกอบย่อย (แสดงด้ วยค่านํา้ หนักปั จจัย
ดังแสดงค่าในตารางที่ 1) ได้ แก่
1)
องค์ประกอบด้ านคุณลักษณะทัว่ ไปของประเทศไทย (GCA) แบ่งได้ เป็ น 2 ปั จจัยย่อย คือ
1.1) องค์ประกอบย่อยด้ านคุณลักษณะของคนชนชาติไทย (GCA1)
1.2) องค์ประกอบย่อยด้ านคุณลักษณะของประเทศไทย (GCA2)
2) องค์ประกอบด้ านคุณลักษณะทัว่ ไปของสินค้ าไทย (GPA)
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3) องค์ประกอบด้ านคุณลักษณะเฉพาะของสินค้ าหมวดอัญมณีและเครื่องประดับ (SPA) แบ่งได้ เป็ น 2 ปั จจัย
ย่อย คือ
3.1 องค์ประกอบย่อยด้ านคุณลักษณะของอัญมณีและเครื่องประดับ (SPA1)
3.2 องค์ประกอบย่อยด้ านการบริการและการจัดจําหน่ายอัญมณีและเครื่องประดับ (SPA2)
ผลการทดสอบความน่าเชื่อถือและความเที่ยงตรงของเครื่องมือที่ใช้ วดั องค์ประกอบความสัมพันธ์ ของลูกค้ ากับตรา
สินค้ า พบว่าค่าความสอดคล้ องภายในจากค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัคขององค์ประกอบความสัมพันธ์ ของลูกค้ ากับ
ตราสินค้ ามีค่าครอนบาชอัลฟ่ า เท่ากับ 0.971
จัดกลุ่มองค์ประกอบความสัมพันธ์ของลูกค้ ากับตราสินค้ าได้ เป็ น 1 กลุ่ม ได้ แก่ CBR ซึง่ แสดงด้ วยค่านํ ้าหนักปั จจัยดัง
แสดงค่าในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงผลการจัดกลุ่มข้ อคําถามในการวัดแนวคิดตามกรอบการศึกษา
Country-or-origin Factors
ชาวไทยมีความเป็ นมิตร
ชาวไทยมีความเป็ นศิลปิ น
ชาวไทยมีความคิดสร้ างสรรค์ในเชิงประดิษฐ์
ชาวไทยเป็ นผู้มีการศึกษาดี
ชาวไทยเป็ นผู้ทํางานหนัก
ชาวไทยมีความรู้ ทางเทคนิค
ชาวไทยมีความมุ่งมัน่ ที่จะพัฒนามาตรฐานงานให้ ดขี ึ ้น
ชาวไทยมีทกั ษะในการทํางาน
ชาวไทยมีความสามารถในการเพิ่มมาตรฐานคุณภาพชีวติ ของตน
ระบอบการปกครองทีใ่ ช้ ในประเทศไทยมีความสงบเรี ยบร้ อยดี
เศรษฐกิจของประเทศไทยมีความเจริ ญก้ าวหน้ าขึ ้น
สินค้ าของประเทศไทยมีชื่อเสียง
สินค้ าของประเทศไทยมีราคาสมเหตุสมผล
สินค้ าไทยมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างมาก
สินค้ าไทยสามารถสื่อข้ อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้ องออกมาได้
สินค้ าไทยมีความคงทน
สินค้ าไทยมีให้ เลือกหลายรูปแบบ
สินค้ าไทยสามารถหาซื ้อได้ ทวั่ ไป
สินค้ าไทยมีศนู ย์บริการลูกค้ า
อัญมณีและเครื่ องประดับไทยผลิตจากวัตถุดิบที่มีคณ
ุ ภาพสูง
การซื ้ออัญมณีและเครื่ องประดับไทยถือเป็ นการลงทุนที่ดี
อัญมณีและเครื่ องประดับไทยผลิตด้ วยความพิถีพถิ ัน
อัญมณีและเครื่ องประดับไทยมีรูปแบบเป็ นเอกลักษณ์
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Rotated Component Matrix
GCA1 GCA2 GPA SPA1 SPA2 CBR
.784
.793
.753
.511
.507
.752
.670
.685
.641
.362
.434
.688
.415
.636
.785
.669
.613
.523
.632
.584
.680
.724
.670
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Rotated Component Matrix
GCA1 GCA2 GPA SPA1 SPA2 CBR
ร้ านจําหน่ายอัญมณีและเครื่ องประดับไทยมีใบรับรองคุณภาพสินค้ า
.663
ร้ านจําหน่ายอัญมณีและเครื่ องประดับไทยจําหน่ายสินค้ าทีท่ ํามาจาก
.738
วัตถุดิบคุณภาพสูง
พนักงานบริ การของร้ านอัญมณีและเครื่ องประดับไทยให้ บริการที่ดี
.777
พนักงานบริ การของร้ านอัญมณีและเครื่ องประดับไทยมีความรู้ใน
.758
สินค้ าเป็ นอย่างดี
โดยภาพรวมมีความประทับใจในสินค้ าอัญมณีและเครื่ องประดับไทย
.694
Rotated Component Matrix
Customer-Brand Relationship Factors
GCA1 GCA2 GPA SPA1 SPA2 CBR
เคยมีประสบการณ์ในการใช้ อญ
ั มณีและเครื่ องประดับไทย
0.707
ได้ ใช้ เวลาในการเลือกซื ้ออัญมณีและเครื่องประดับไทยตามทีว่ างแผน
0.700
ไว้
มีความตั ้งใจทีจ่ ะแนะนําอัญมณีและเครื่องประดับไทยให้ กบั เพื่อน/คน
0.646
รู้จกั
มีความชื่นชอบอัญมณีและเครื่ องประดับไทย
0.658
มีความคลัง่ ไคล้ อญ
ั มณีและเครื่องประดับไทย
0.698
มีความสนใจทีจ่ ะศึกษาข้ อมูลเกี่ยวกับอัญมณีและเครื่องประดับไทย
0.719
เพิม่ ขึ ้น
มีความรู้เกี่ยวกับอัญมณีและเครื่องประดับไทยอย่างมาก
0.752
อัญมณีและเครื่ องประดับไทยเป็ นสิ่งทีท่ ําให้ ระลึกถึงบุคคลต้ นแบบ
0.727
มีบคุ ลิกภาพทีเ่ หมาะสมกับการสวมใส่อญ
ั มณีและเครื่องประดับไทย
0.738
อัญมณีและเครื่ องประดับไทยทําให้ นึกถึงความทรงจําทีเ่ คยมา
0.767
ประเทศไทย
มีความสนใจในอัญมณีและเครื่ องประดับไทยมาก
0.758
ซื ้ออัญมณีและเครื่ องประดับไทยสมํ่าเสมอ
0.754
มีความภูมิใจทีม่ ีผ้ พู บเห็นว่าได้ สวมใส่อญ
ั มณีและเครื่ องประดับไทย
0.743
หมายเหตุ: วิธีการวิเคราะห์ Factor Analysis แบบ Varimax Rotation
Country-or-origin Factors

ผลการศึกษา
ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้ อยละ 51.50 มีอายุ
45 – 54 ปี ร้ อยละ 27.00 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้ อยละ 19.20 มีอาชีพพนักงานบริ ษัทเอกชน ร้ อยละ 29.00 รายได้ ตํ่า
กว่า 15,000 ดอลล่าร์ สหรัฐต่อปี ร้ อยละ 33.20 จําแนกตามเชื ้อชาติองั กฤษและเชื ้อชาติอเมริ กนั เป็ นสัดส่วนทีเ่ ท่าๆ กัน
นักท่องเที่ยวต่างชาติมีความคิดเห็นต่อองค์ประกอบภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกําเนิดสินค้ า มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 7.06
สามารถลําดับองค์ประกอบย่อย ได้ แก่ ความเป็ นมิตร ความเป็ นศิลปิ น ความเป็ นผู้มีความคิดสร้ างสรรค์ในเชิงประดิษฐ์ ทัก ษะ
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ความรู้ความสามารถของฝี มือแรงงานไทย การบริการและการจัดจําหน่าย และสินค้ าอัญมณีและเครื่องประดับไทยมีคุณภาพ
ส่วนค่าเฉลี่ยขององค์ประกอบย่อยค่อนข้ างน้ อย อยู่ในระดับเกือบจะเห็นด้ วย ได้ แก่ สินค้ าไทยสามารถสื่อข้ อมูลข่าวสารที่
เกี่ยวข้ อง ระบบการปกครองที่ ใช้ ในประเทศไทย และการโฆษณาประชาสัม พันธ์ ข องสิน ค้ า ไทย และหากแยกเป็ นแต่ล ะ
องค์ประกอบพบว่า ความคิดเห็นที่มีต่อองค์ประกอบย่อยด้ านคุณลักษณะของคนชนชาติไทย (GCA1) มีค่าเฉลี่ย 8.17 ความ
คิดเห็นที่มีต่อองค์ประกอบย่อยด้ านคุณลักษณะของประเทศไทย(GCA2) มีค่าเฉลี่ย 7.08 ความคิดเห็ นที่มีต่อองค์ประกอบ
ด้ านคุณลักษณะทัว่ ไปของสินค้ าไทย (GPA) มีค่าเฉลี่ย 6.77 ความคิดเห็นที่มีต่อองค์ประกอบย่อยด้ านการบริ การและการจัด
จํ า หน่ า ยอัญ มณี แ ละเครื่ อ งประดั บ ไทย (SPA2) มี ค่ าเฉลี่ ย 7.10 และความคิ ด เห็ น ที่ มี ต่ อ องค์ ป ระกอบย่ อ ยด้ านคุ ณ
ลักษณะเฉพาะของอัญมณีและเครื่องประดับไทย (SPA1) มีค่าเฉลี่ย 6.82
นักท่องเที่ยวต่างชาติมีความคิดเห็นต่อองค์ประกอบความสัม พันธ์ ของลูกค้ ากับตราสินค้ ามีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 5.71
สามารถลําดับองค์ประกอบย่อย คือ มีความสนใจและคลัง่ ไคล้ อญ
ั มณีและเครื่องประดับไทย ตลอดจนมีความสนใจที่จะศึกษา
หาข้ อมูล เพิ่ ม เติ ม เกี่ ยวกับ อัญ มณี แ ละเครื่ อ งประดับ ไทย และมี ค วามตัง้ ใจที่ จะบอกต่ อ ไปยัง คนรู้ จัก ส่ วนค่ าเฉลี่ ย ของ
องค์ ป ระกอบย่อยค่อนข้ างน้ อ ย อยู่ในระดับ เกื อ บจะเห็น ด้ วย ได้ แก่ ประสบการณ์ ส่ วนบุค คลเกี่ ยวกับการมี บุคลิก ภาพที่
เหมาะสมกับการสวมใส่อัญมณีและเครื่ องประดับไทย อัญมณีและเครื่ องประดับ ไทยเป็ นสิ่งที่ทําให้ ระลึกถึงบุคคลต้ นแบบ
ซื ้ออัญมณีและเครื่ องประดับไทยสมํ่าเสมอ และมีความรู้เกี่ยวกับอัญมณีและเครื่องประดับไทย
อิทธิพลของภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกําเนิดสินค้ าที่มีต่อความสัมพันธ์ของลูกค้ ากับตราสินค้ าในหมวดอัญมณีและ
เครื่ องประดับไทยของนักท่องเทีย่ วต่างชาติ
ผลการทดสอบชุดของสมมติฐาน ด้ วยการวิเคราะห์สมั ประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์ สนั ณ ระดับนัยสําคัญ 0.01 พบ
ความสัมพันธ์ เชิงบวกระหว่างองค์ประกอบภาพลักษณ์ ป ระเทศแหล่งกําเนิดสินค้ าด้ านคุณลักษณะทัว่ ไปของประเทศไทย
องค์ ประกอบย่อยด้ านคุณลักษณะของคนชนชาติไทย (GCA1) องค์ป ระกอบภาพลักษณ์ป ระเทศแหล่งกํ าเนิดสินค้ าด้ าน
คุณลักษณะทั่วไปของประเทศไทยองค์ ประกอบย่อยด้ านคุณลักษณะของประเทศไทย (GCA2) องค์ ประกอบภาพลักษณ์
ประเทศแหล่งกําเนิดสินค้ าด้ านคุณลักษณะทัว่ ไปของสินค้ าไทย (GPA) องค์ประกอบภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกําเนิด สินค้ า
ด้ านคุณลักษณะทัว่ ไปของประเทศไทยองค์ป ระกอบย่อยด้ านคุณลักษณะของอัญมณีและเครื่ องประดับไทย (SPA1) และ
องค์ประกอบภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกําเนิดสินค้ าด้ านคุณลักษณะของประเทศไทยองค์ประกอบย่อยด้ านการบริการและการ
จัดจําหน่ายอัญมณีและเครื่องประดับไทย (SPA2) กับความสัมพันธ์ของลูกค้ ากับตราสินค้ า
องค์ ป ระกอบย่ อ ยภาพลั ก ษณ์ ป ระเทศแหล่ ง กํ า เนิ ด สิ น ค้ าด้ านการบริ ก ารและการจั ด จํ า หน่ า ยอั ญ มณี แ ละ
เครื่ องประดับไทย (XSPA2) องค์ ประกอบย่อยด้ านคุณลักษณะของประเทศไทย (XGCA2) องค์ประกอบภาพลักษณ์ป ระเทศ
แหล่งกําเนิดสินค้ าคุณลักษณะทัว่ ไปของสินค้ าไทย (XGPA) และองค์ประกอบย่อยด้ านคุณลักษณะของคนชนชาติไ ทย (XGCA1) มี
ความสัมพันธ์เชิงเส้ นตรงกับความสัมพันธ์ของลูกค้ ากับตราสินค้ าหมวดอัญมณีและเครื่ องประดับของนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดย
มีค่า ความสัมพันธ์ (R) 0.791 และมีค่าสัมประสิทธิ์การทํานายความสัมพันธ์ ของลูกค้ ากับตราสินค้ าหมวดอัญมณีและ
เครื่ องประดับของนักท่องเที่ยวต่างชาติ สามารถทํานายได้ จากตัวแปรอิสระทัง้ 4 ร่วมกัน (R2) ร้ อยละ 62.6 โดยองค์ประกอบ
ย่อ ยภาพลักษณ์ ป ระเทศแหล่ง กํ าเนิด สิ นค้ าด้ านคุณลักษณะของประเทศไทย (XGCA2) มีอิ ทธิ พ ลเชิ งบวกมากที่สุดมี ค่า
สัมประสิทธิ์ของตัวพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบเท่ากับ 0.505 รองลงมาเป็ นองค์ประกอบภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกําเนิดสินค้ า
คุณลักษณะทัว่ ไปของสินค้ าไทย (XGPA) มีค่าสัมประสิทธิ์ของตัวพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบเท่ากับ 0.501 องค์ประกอบย่อยด้ าน
การบริการและการจัดจําหน่ายอัญมณีและเครื่องประดับไทย (XSPA2) มีค่าสัมประสิทธิ์ของตัวพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบเท่ากับ
0.455 ส่วนองค์ประกอบย่อยด้ านคุณลักษณะของคนชนชาติไทย (XGCA1) มีอิทธิพลเชิงลบ มีค่าสัมประสิทธิ์ของตัวพยากรณ์
ในรู ปคะแนนดิบเท่ากับ - 0.278
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การอภิปรายผลการศึกษาและข้ อเสนอแนะ
การจัดองค์ประกอบภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกําเนิดสินค้ าเป็ นหลายองค์ประกอบ ซึ่งสอดคล้ อง C.M. Han และ V.
Terpstra (1988); M.S. Roth และ J.B. Romeo (1992); R. Parameswaran และ R.M. Pisharodi (1994) ที่กล่าวว่า
ภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกําเนิดสินค้ านับว่าเป็ นแนวคิดที่มีป ระกอบไปด้ วยหลายมิติ (Multidimensional Construct) แต่
การศึกษานี ้มีข้อแตกต่างจากการจัดองค์ประกอบของ R. Parameswaran และ R.M. Pisharodi (1994) แบ่งองค์ประกอบย่อย
ขององค์ป ระกอบภาพลักษณ์ป ระเทศแหล่งกําเนิ ดสินค้ าด้ านคุณลักษณะทั่วไปของประเทศไทย (GCA) และ องค์ประกอบ
ภาพลักษณ์ ประเทศแหล่งกําเนิด สินค้ าด้ านคุณลักษณะเฉพาะของสินค้ าหมวดอัญมณีและเครื่ องประดับ ไทย (SPA) ซึ่ง
สามารถแบ่งได้ อีกเป็ น 2 ปั จจัยย่อย คือ
องค์ ป ระกอบภาพลักษณ์ ป ระเทศแหล่ ง กํ าเนิ ด สิ น ค้ าด้ านคุณ ลัก ษณะทั่วไปของประเทศไทย (GCA)
ประกอบด้ วย 2 องค์ประกอบย่อย คือ
1) องค์ประกอบย่อยด้ านคุณลักษณะของคนชนชาติไทย (GCA1)
2) องค์ประกอบย่อยด้ านคุณลักษณะของประเทศไทย (GCA2)
องค์ประกอบภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกําเนิดสินค้ าด้ านคุณลักษณะเฉพาะของสินค้ าหมวดอัญมณีและ
เครื่ องประดับไทย (SPA)
1) องค์ประกอบย่อยด้ านคุณลักษณะของอัญมณีและเครื่องประดับไทย (SPA1)
2) องค์ประกอบย่อยด้ านการบริการและการจัดจําหน่ายอัญมณีและเครื่องประดับไทย (SPA2)
ผลการศึกษานี ้ยัง พบว่า ภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกําเนิดสินค้ ามีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์ของลูกค้ ากับตราสินค้ า
สอดคล้ องกับ Nariaya Mohd Yasin และคณะ (2007) ที่กล่าวว่า ภาพลักษณ์แหล่งกําเนิดสินค้ ามีอิทธิพลต่อความจงรักภักดี
ในตราสินค้ า และสอดคล้ องกับ C.H. Lin และ D.T. Kao (2004) ที่ว่า ภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกําเนิดสินค้ าจะมีอิทธิพลต่อ
ความสัมพันธ์ของลูกค้ ากับตราสินค้ า และสอดคล้ องกับ V. Terpstra และ R. Sarathy (2000) สรุปได้ ว่า ภาพลักษณ์ประเทศ
แหล่งกําเนิดสินค้ ามีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์ ของลูกค้ ากับตราสินค้ า และสอดคล้ องกับ ณัฐพัชร์ ล้ อประดิษฐ์ พงษ์ (2549) ที่
กล่าวว่า การรับรู้ภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกําเนิดสินค้ าและความสัมพันธ์กบั ตราสินค้ าไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ และภาพลักษณ์ (รวมถึงภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกําเนิดสินค้ า) ถือเป็ นองค์ประกอบหนึ่งในตัวขับเคลื่อนที่ก่อให้ เกิด
ความสัมพันธ์กับตราสินค้ า แต่ไม่สอดคล้ องกับงานวิจัยของ G. Balabanis และคณะ (2002) ที่ได้ กล่าวว่าองค์ประกอบด้ าน
คุณลักษณะของคนชนชาติ (GCA1/Stereotype) เป็ นองค์ประกอบสําคัญที่สุดในการศึกษาองค์ประกอบภาพลักษณ์ประเทศ
แหล่ ง กํ าเนิ ดสิ น ค้ า ซึ่ง จากโมเดลที่ส ร้ างขึน้ ในการวิ จัยนี ้ องค์ ป ระกอบย่อ ยภาพลักษณ์ ป ระเทศแหล่ ง กํ าเนิ ดสิ น ค้ าด้ าน
คุณลักษณะของคนชนชาติไทย (GCA1) ที่มีอิทธิพลเชิงลบกับความสัมพันธ์ของลูกค้ ากับตราสินค้ าและมีอิทธิพลน้ อยที่สดุ
การศึกษานี ้สามารถยืนยันได้ ว่าความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ ากับตราสินค้ าในหมวดของอัญมณีและเครื่องประดับของ
ไทยเป็ นผลมาจากความพึงพอใจของลูกค้ าต่อประสบการณ์ ความทรงจําที่ดีกบั ตราสินค้ าเพิ่มขึ ้นจนกระทัง่ เกิดความภักดีใน
ตราสินค้ า เป็ นความรู้สกึ ประทับใจในตัวสินค้ า ดังนั ้นการจะเพิ่มความสัมพันธ์ของลูกค้ ากับตราสินค้ าอัญมณีและเครื่องประดับ
ของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ควรปรับปรุ งองค์ประกอบย่อยด้ านคุณลักษณะของประเทศไทย (GCA2) องค์ประกอบภาพลักษณ์
ประเทศแหล่งกําเนิดสินค้ าด้ านคุณลักษณะทัว่ ไปของสินค้ าไทย (GPA) และองค์ประกอบย่อยด้ านการบริ การและการจัด
จําหน่ายอัญมณีและเครื่องประดับไทย (SPA2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องควรร่ วมมือกันกําหนดองค์ประกอบภาพลักษณ์ประเทศ
แหล่งกําเนิดสินค้ าที่เป็ นจุดเด่นของประเทศไทย ในเรื่ องศักยภาพฝี มือแรงงานไทย การรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้ าและ
บริการ รู ปแบบของสินค้ าตรงตามความต้ องการของกลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย สร้ างความเชื่อมั่นต่ อตราสินค้ าไทย และสื่อสารไปยัง
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กลุ่มลูกค้ าเป้าหมายด้ วยการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ สร้ างการรับรู้ ตราสินค้ า สร้ างการจดจํา ระลึกถึงแก่กลุ่มตลาดเดิมและ
ตลาดใหม่ ที่มีศกั ยภาพในการขยายตัวทางธุรกิจ ให้ เพิ่มมากขึ ้น จึงจะสามารถสร้ างความสัมพันธ์ของลูกค้ ากับตราสินค้ าอัญ
มณีและเครื่องประดับของนักท่องเที่ยวต่างชาติให้ เกิดความได้ เปรียบในเชิงแข่งขันและมัน่ คงในระยะยาวได้
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กลยุทธ์ การพัฒนาภาพลักษณ์ ประเทศแหล่ งกาเนิดสินค้ าสาหรั บอุตสาหกรรมสิ่งทอ
Strategy of Country-of-Origin Images Development for Textile Industry
สิริเกียรติ รัชชุศานติ*, นิตยา เจรียงประเสริ ฐ** และชานนท์ ชิงชยานุรักษ์ ***
บทคัดย่ อ
การศึกษานี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อสํารวจศักยภาพในการพัฒนาภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกําเนิดสินค้ าของสินค้ าประเภท
สิ่งทอไทย เพื่อสํารวจทัศนคติในการรับรู้ ภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกํา เนิดสินค้ าของผู้ซื ้อสินค้ าจากต่างประเทศที่มีต่อสินค้ า
ประเภทสิ่งทอไทย และ ศึกษากลยุทธ์การพัฒนาภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกําเนิดสินค้ าสําหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอในประเทศ
ไทย โดยมุ่งเน้ นศึกษาสินค้ าประเภทเสื ้อผ้ าสําเร็ จรู ปเป็ นหลัก เครื่ องมือที่ใช้ ในการศึกษา ได้ แก่ ชุดกรอบคํา ถามที่ใช้ ในการ
สัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ทเี่ กี่ยวข้ องจํานวน 15 ราย เพือ่ ศึกษาศักยภาพในการแข่งขันและสภาพทัว่ ไปของอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย
และแบบสอบถามสําหรับการสํารวจทัศนคติ โดยใช้ กลุ่มตัวอย่างจํานวน 60 ราย เพื่อสํารวจทัศนคติของผู้ซื ้อต่อภาพลักษณ์
แหล่งกําเนิดสินค้ าของสินค้ าประเภทสิ่งทอไทย การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนของการสัมภาษณ์เชิงลึก ได้ แก่ การสรุ ป ผลตาม
ทฤษฎีความได้ เปรียบจากการแข่งขันระหว่างประเทศ ส่วนข้ อมูลจากการสํารวจโดยใช้ แบบสอบถามวิเคราะห์โดยใช้ สถิติเชิง
พรรณนา ได้ แก่ ความถี่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย และสถิติอนุมาน ได้ แก่ การทดสอบสถิติ t
ผลการศึกษาในส่วนศักยภาพในการพัฒนาภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกําเนิดสินค้ าของอุตสาหกรรมสิ่งทอไทยสรุ ปได้
ดังนี ้ ด้ านสภาพปั จจัยการผลิต พบว่าระบบการขนส่งยังขาดความเชื่อมโยง แรงงานขาดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้ าน และการ
วิจัยและพัฒ นาที่เกี่ยวข้ องกับ อุตสาหกรรมยังอยู่ในระดับ ตํ่า ในขณะที่ ด้ านสภาพอุป สงค์ พบว่าอุป สงค์ ภายในและนอก
ประเทศมีความแตกต่างกัน โดยอุป สงค์ภายนอกประเทศมีความเข้ มงวดและพฤติกรรมซับซ้ อนกว่า อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้ อง
และสนับสนุนมีความครบวงจร แต่ไม่เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
กลยุท ธ์ ขององค์กรธุรกิจ โครงสร้ างและการแข่ งขัน ผู้ผ ลิตส่วนใหญ่ แข่งขันโดยใช้ กลยุทธ์ ราคาเป็ นหลัก การแข่งขันอยู่ใน
ระดับ สูง รวมถึง ไม่ มีการเชื่ อมโยงในกิ จกรรมหลักและกิ จกรรมสนับ สนุน บทบาทของภาครัฐ มี การดํ าเนิน การตามแผน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และเครื่ องนุ่งห่ม โดยมุ่งให้ ไทยเป็ นศูนย์กลางสิ่งทอและแฟชัน่ ของภูมิภาคอาเซียน
และโอกาส การเจรจาข้ อตกลงการค้ าเสรี และนโยบายเปิ ดตลาดต่างประเทศใหม่ๆ ยังสร้ างโอกาสและความได้ เปรี ยบให้ กับ
ผู้ผลิตของไทย
ในส่วนทัศนคติการรับรู้ ภาพลักษณ์แหล่งกําเนิดสินค้ าของผู้ซื ้อ ส่วนใหญ่เป็ นบริ ษัทที่ทําธุรกิจด้ านเสื ้อผ้ าโดยเฉพาะ
เสื ้อผ้ าสําเร็ จรู ปและมีตราสินค้ าเป็ นของตนเอง เมื่อเปรี ยบเทียบมิติภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกําเนิดสินค้ าห้ าประเทศ ได้ แก่
ประเทศไทย จีน เวียดนาม อินเดีย และอินโดนีเซีย ในปั จจัยด้ านราคา ด้ านบริ การและคุณภาพ ด้ านโฆษณาและชื่อเสียง ด้ าน
การออกแบบและรู ป แบบ และด้ านภาพลักษณ์ ของลูก ค้ า สําหรั บปั จ จัยด้ านราคา ประเทศไทยมีสิน ค้ าราคาแพงและไม่
สมเหตุสมผล แต่มีภาพลักษณ์ที่เชื่อถือได้ และเป็ นสินค้ าเฉพาะ ปั จจัยด้ านบริการและคุณภาพ แรงงานฝี มือของไทยถูกมองว่า
มีความระมัดระวังและประณีตมากกว่าทุกประเทศ มีเทคนิคในการผลิตก้ าวหน้ าและมีการกระจายสินค้ าในวงกว้ างมากกว่า
หลายประเทศยกเว้ นจีน ปั จจัยด้ านโฆษณาและชื่อเสียง สินค้ าไทยมีภาพลักษณ์ที่ทําให้ ผ้ ูซื ้อภูมิใจที่ได้ เป็ นเจ้ าของและตรา
สินค้ าเป็ นที่ร้ ูจักมากกว่าทุกประเทศ แต่การโฆษณาของสินค้ าไทยยังเป็ นรองประเทศจีน ปั จจัยด้ านการออกแบบและรู ปแบบ
สินค้ าไทยมีขนาดและรู ปแบบให้ เลือกน้ อยกว่าจีนและอินเดีย สินค้ าไทยมีการใช้ สีที่เหมาะสมและให้ ความสําคัญกับการใช้ งาน
*

รองศาสตราจารย์ อาจารย์ภาควิชาการเงินและการธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ ดร. อาจารย์ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
***
อาจารย์ภาควิชาการเงินและการธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
**
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ต่างจากสินค้ าประเทศอื่น และปั จจัยด้ านภาพลักษณ์ของลูกค้ า สินค้ าของประเทศไทยเหมาะกับลูกค้ าที่มีอายุน้อย และเป็ น
เพศหญิง โดยมีภาพลักษณ์ที่เหมาะสมกับลูกค้ าระดับสูงมากกว่าทุกประเทศ
จากการทดสอบสถิ ติ t เปรี ยบเทีย บค่ า เฉลี่ยของมิติ ภาพลัก ษณ์ ระหว่ างประเทศไทยและประเทศต่ างๆ เมื่ อ
เปรี ยบเทียบระหว่างไทยกับจี นพบว่ามี ปั จจัยจํานวน 16 ปั จจัย จากปั จจัยทั ้งหมด 20 ปั จจั ยที่มีค วามแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญ เมื่อเปรียบเทียบระหว่างประเทศไทยกับเวียดนามพบว่า 10 ปั จจัยที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ สําหรับไทย
และอินเดียมี 6 ปั จจัยที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ และเมื่อเปรียบเทียบไทยกับอินโดนีเซียพบว่ามี 11 ปั จจัยที่มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ ในส่วนของค่าเฉลี่ยของคําถามเกี่ยวกับระดับความสําคัญ ของประเทศผู้ผลิตสินค้ าพบว่า ค่าเฉลี่ย
ของความคิดเห็นเกี่ยวกับประเทศผู้ผลิตสินค้ าโดยรวมแล้ วอยู่ในระดับค่อนข้ างมาก โดยความคิดเห็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ
ประเทศผู้ ผ ลิ ตส่ ง ผลต่ อ ความมั่น ใจในการซื อ้ สิ นค้ าหรื อตรายี่ห้อ ที่มี คุณ ภาพสูง สุด หรื อ ดี ที่สุด ซึ่ง มีค วามหมาย ในระดับ
ค่อนข้ างมาก
แนวทางกลยุทธ์การพัฒนาภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกําเนิดสินค้ าเสื ้อผ้ าสําเร็จรูปของไทย แนวทางเบื ้องต้ นได้ แก่การ
กําหนดตลาดเป้าหมาย โดยแบ่งออกเป็ นสองตลาดหลัก ได้ แก่ ตลาด Modern Fashion และ ตลาด Thai Fashion สําหรับ
ตลาด Modern Fashion สามารถแบ่งได้ เป็ นสองตลาด ได้ แก่ ตลาดสินค้ าทัว่ ไป ซึง่ ควรแข่งขันในด้ านคุณภาพการผลิตและ
สัญญาการส่งมอบที่ตรงเวลา รวมถึงการลดต้ นทุน และการมองหาตลาดใหม่ๆ เพื่อลดความรุ นแรงในการแข่งขันด้ านราคา
ตลาดสินค้ าเฉพาะ ควรมี การพัฒนาคุณภาพสินค้ าโดยให้ ความสําคัญกับบุคลากรในด้ านการออกแบบผลิตภั ณฑ์ และมี
รูปแบบสินค้ าที่หลากหลาย และการผลิตที่ทนั สมัย ในส่วนของตลาด Thai Fashion เป็ นตลาดที่ยงั มีโอกาสในด้ านการพัฒนา
ภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกําเนิดสินค้ า แต่ต้องมีการสร้ างความแตกต่างในด้ านผลิตภัณฑ์ให้ โดดเด่นจากสินค้ าของประเทศ
เพือ่ นบ้ าน และมีการสื่อสารเรื่ องราวผลิตภัณฑ์ไปยังกลุ่มเป้าหมาย และพัฒนาการออกแบบสินค้ าให้ เข้ าถึงผู้บริโภคให้ มากขึ ้น
Abstract
This study focuses on Thai textile’s country of origin image. It aims to investigate the industry’s potential,
survey foreign customers’ attitudes toward the country of origin image, and determine developing strategies for
Thai textile’s country of origin image. Particularly, this study chooses to study in apparel products. The study
research tools are a list of questions for in-depth interviews and a questionnaire for attitude survey. Fifteen
respondents are selected from the textile expert list for in-depth interview, which purposes to explore the general
knowledge of the industry. Data that gathered from in-depth interview is summarized by various theories. Sixty
respondents are surveyed by using questionnaire. Both descriptive statistics: frequency, percentage, mean and
inferential statistics: t-test are used for questionnaire analysis.
There are several interesting results from the investigation of the industry potential. Production factor: Thai
textile industry is lack of the transportation linkage, skilled labour, and R&D. Demand factor: internal and external
demands are different and the external demand is more complicated. Related and supported industries factor: the
cycle of related and supported industries is complete but not leading to the same direction. Business strategies
factor: the competition is high and the main strategy is pricing strategy. There is no connection between main
activity and supporting activity. Government factor: the strategic plan for developing textile industry of Thailand
intends to demonstrate Thailand as an ASEAN fashion and textile center by FTA and opening a new market and
opportunity.
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Respondents are divided into two groups in attitude survey. They are Asian respondent and Non-Asian
respondent. Most of the respondents are working in Apparel Company. Price and value factor: Thai textile image
is viewed as the most expensive and unreasonable compared to China, Vietnam, India and Indonesia. However, it
seems to be more reliable and exclusive. Service and quality: Thai textile image is viewed as having a careful and
meticulous workmanship. Thailand owns images that are technically advanced and worldwide distribution than
others, except China. Advertising and reputation: Thai textile has the most recognizable brand name and pride of
ownership image, but little advertising when compared to China. Design and style: Thai textile provides limited
choice of size & model when compared to China and India, but Thai textile is viewed as appropriate use of color
and more concerned with performance. Consumers’ profile: Thai textile is viewed as more suitable for young
people, women and upper class.
T-test statistical analysis finds that there are sixteen factors of Thai textile images which are significantly
different from China, ten factors for Thai and Vietnam, six factors for Thai and India, and eleven factors for Thai
and Indonesia. The important of country of origin analysis states that most of the statements are fairly important.
‚To make sure that I buy the highest quality product or brand, I look to see what country the product was made in‛
has the highest mean and could be interpreted to fairly important.
The preliminary developing strategy for Thai textile industry from the study is defining target markets and
applying the right strategy to the chosen market. There could be segmented into two main segments, Modern
Fashion market, and Thai Fashion market. Modern Fashion market includes common product market and
exclusive product market. The suggestions for common product market are to focus on production quality and
delivery service. Due to the high pricing competition in this market, it is also important to decreasing cost and
searching for new market. In exclusive product market, the product quality improvement is the most important.
Designer should pay attention on the new design, various product styles, and advance production process. Thai
Fashion market has high opportunity in improving the country of origin image. The suggestions are to create the
distinctive product image from the neighborhood; to apply communication strategy toward target market, and
customer oriented design.
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บทนา
กระบวนการโลกาภิวตั น์ในปั จจุบนั ซึ่งถูกขับเคลื่อนโดยปั จจัยเชิงมหภาค 2 ปั จจัยหลักอันได้ แก่ ความพยายามใน
การลดการกีดกันทางการค้ าระหว่างประเทศ และความก้ าวหน้ าของเทคโนโลยีทางด้ านการขนส่งและการสื่อสาร (Frankel,
2000) ได้ ส่งผลให้ การค้ าระหว่างประเทศในช่วงทศวรรษที่ผ่านมามีการขยายตัวอย่างรวดเร็ วและต่อเนื่ อง (World Trade
Organization, 2000) สินค้ าซึ่งเดิมถูกจํากัดด้ วยเงื่อนไขของพรมแดนได้ ถูกนําเสนอให้ เป็ นที่ร้ ูจักมากขึ ้นในตลาดต่างประเทศ
โดยอาศัยกลยุทธ์ทางการตลาดระหว่างประเทศทีถ่ กู ออกแบบให้ มีความสอดคล้ องกับความต้ องการของกลุ่มเป้าหมาย แต่เป็ น
ที่น่าเสียดายทีน่ กั การตลาดและผู้ที่เกี่ยวข้ องในปั จจุบนั แทบจะไม่ได้ ให้ ความสําคัญกับภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกําเนิดสินค้ า
(Nagashima, 1970) ซึง่ ถือเป็ นปั จจัยที่มีอิทธิพลอย่างสูงต่อพฤติกรรมผู้บริโภคในตลาดระหว่างประเทศ (Parameswaran, &
Pisharodi, 1994)
ประเทศไทยถือเป็ นประเทศหนึ่งซึ่งได้ รับโอกาสจากกระบวนการโลกาภิวตั น์อย่างมาก ดังจะเห็นได้ จากมูลค่าการ
ส่งออกที่เพิ่มสูงขึ ้นเกือบเท่าตัวในระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2543 - 2548 มูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ ้นจาก 67,889 ล้ าน
ดอลลาร์ สหรัฐ เป็ น 109,210 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ) (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2549) ดังนั ้นเพื่อให้ ได้ รับประโยชน์สูงสุดจาก
โอกาสส่งออกซึง่ มีแนวโน้ มเพิ่มสูงขึ ้นอย่างต่อเนื่อง นักการตลาด ผู้ผลิต รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้ องทุกส่วน ควรหันมาให้ ความสําคัญ
กับ แนวคิด ภาพลักษณ์ ป ระเทศแหล่งกําเนิ ดสินค้ าอย่างจริ ง จัง เพื่อให้ เกิ ดการพัฒนาและสามารถนํ าภาพลักษณ์ ป ระเ ทศ
แหล่งกําเนิ ดดังกล่าวไปช่ วยในการกําหนดกลยุทธ์ ทางการตลาด ให้ ธุรกิจของไทยสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกําเนิดมีลกั ษณะที่แตกต่างกันไปตามประเภทของสินค้ า (Onkvisit
& Shaw, 1997) ผู้เสนอโครงการวิจยั จึงเลือกที่จะศึกษาในสินค้ าเพียงประเภทเดียว ซึ่งได้ แก่ เสื ้อผ้ าสําเร็ จรู ป ซึ่งเป็ นสินค้ าใน
อุตสาหกรรมสิ่งทอ ทังนี
้ เ้ นื่องจากอุตสาหกรรมสิ่งทอของไทยเป็ นอุตสาหกรรมเป้าหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
โดยในปี พ.ศ. 2548 มีมูลค่าสูงถึง 177,469 ล้ านบาท ซึง่ คิดเป็ น 4.6% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP) (NESDB,
2549) นอกจากนันประเทศไทยมี
้
ส่วนแบ่งตลาดการส่งออกเสื ้อผ้ าสําเร็จรูปคิดเป็ น 1.6% ในปี พ.ศ. 2547 ซึง่ คิดเป็ นอันดับที่ 11
ของโลก (World Trade Organization, 2000) แต่มีจุดอ่อ นคือผู้ผลิต ส่วนมากเป็ นผู้รับ จ้ างผลิต หรื อ OEM (Original
Equipment Manufacturer) แทนทีจ่ ะเป็ นผู้ออกแบบสินค้ า หรือ ODM (Original Design Manufacturer) และมีตราสินค้ าเป็ น
ของตนเองหรื อ OBM (Original Branding Manufacturer) นอกจากนัน้ อุตสาหกรรมสิ่งทอของไทยในอนาคตมีแนวโน้ มที่จะ
พบกับอุปสรรคทางการค้ าที่เพิ่มสูงขึ ้น ไม่ว่าจะเป็ นมาตรการปกป้องจากการนําเข้ าสินค้ าที่เพิ่มขึ ้น (Safe Guard Measure)
ของสหรัฐอเมริ กาและสหภาพยุโรปที่มีต่อสินค้ าประเภทสิ่งทอจากประเทศจีนซึง่ จะสิ ้นสุดในปี 2551 หรือมาตรการกีดกันทาง
การค้ าในรู ปแบบที่ไม่ใช่ภาษี
ดัง นัน้ ผู้ วิจัย จึง มี ค วามสนใจที่จ ะศึก ษาถึ ง แนวทางการพัฒ นาภาพลัก ษณ์ ป ระเทศแหล่ ง กํ าเนิ ด สิ น ค้ าสํ า หรั บ
อุตสาหกรรมสิ่งทอในประเทศไทย เพื่อผู้ผลิต นักการตลาด และผู้ที่เกี่ยวข้ องจะสามารถนําไปใช้ พัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด
ระหว่างประเทศให้ เกิดประสิทธิ ผล รวมถึงเป็ นแนวทางสําหรับ หน่ วยงานที่เกี่ยวข้ องเพื่อใช้ กําหนดนโยบายในการพัฒนา
อุตสาหกรรมสิ่งทอให้ มีความยั่งยืนสืบ ต่ อไป โดยมี ความมุ่งหวังที่จะให้ โครงการวิจัยดังกล่ าวเป็ นงานวิ จัยที่ จะก่ อให้ เกิ ด
ประโยชน์อย่างแท้ จริงในทางปฏิบตั ิให้ กบั อุตสาหกรรมสิ่งทอไทย
ภายใต้ โครงการวิจยั ดังกล่าวเพื่อให้ เกิดประโยชน์อย่างแท้ จริงกับ อุตสาหกรรมสิ่ง ทอไทย ผู้วิจัยได้ ออกแบบงานวิจัย
เป็ น 3 ระยะดังรู ปที่ 1.1 โดยในระยะแรกจะเป็ นการสํารวจศักยภาพในการพัฒนาภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกําเนิดของสินค้ า
ประเภทสิ่งทอ และการสํารวจทัศนคติของผู้ซื ้อสินค้ าจากต่างประเทศที่มีต่อสินค้ าประเภทสิ่งทอของไทย ในขณะที่ระยะที่สอง
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จะเป็ นการต่อยอดจากระยะทีห่ นึง่ โดยทําการสํารวจทัศนคติของผู้บริโภคในตลาดต่างประเทศโดยตรง และในระยะที่สามจะได้
เชื่อมโยงผลจากงานวิจยั ที่ได้ ทงหมดมาใช้
ั้
ในภาคปฏิบตั ิโดยการสร้ างตราสินค้ าให้ กบั OEM เพือ่ ยกระดับเป็ น OBM ในที่สดุ
ระยะที่ 1
 สารวจศักยภาพในการพัฒนา
ภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกาเนิด
 สารวจทัศนคติของผูซ้ ้ื อสิ นค้า
(buyer) จากต่างประเทศ

ระยะที่ 2
 สารวจทัศนคติของผูบ้ ริ โภคใน
ตลาดต่างประเทศ

ระยะที่ 3
การสร้างตราสิ นค้า

เสนอกลยุทธ์การพัฒนาภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกาเนิดสิ นค้าสาหรับอุตสาหกรรมสิ่ งทอ

รูปที่ 1 แนวคิดการวิจยั โครงการวิจยั กลยุทธ์การพัฒนาภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกําเนิดสินค้ า
สําหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอในระยะต่าง ๆ
อย่างไรก็ตามการนําเสนอผลงานครัง้ นี ้ผู้วิจัยมุ่งเน้ นผลของงานวิจัยในระยะที่หนึ่งเท่านั ้น โดยผู้วิจัยจะได้ นําผล
การศึกษาทีไ่ ด้ ไปใช้ ในงานวิจยั ระยะที่สองและระยะทีส่ ามต่อไปในอนาคต
กรอบแนวคิดที่ใช้ ในการศึกษา
การวิจัยเรื่ องกลยุทธ์ การพัฒนาประเทศแหล่งกําเนิดสินค้ า สําหรั บอุตสาหกรรมสิ่งทอ ใช้ แนวคิด และทฤษฎีที่
เกี่ยวข้ องดังนี ้
1. แนวคิดด้ านทัศนคติ (ศิริวรรณ, 2538)
ทัศนคติ เป็ นความคิด เห็น ที่มี อ ารมณ์ เป็ นส่วนประกอบ และเป็ นส่ วนที่พร้ อมจะมี ป ฏิกิ ริ ยาเฉพาะอย่างต่อ
สถานการณ์ภายนอก ซึง่ มีองค์ประกอบที่สาํ คัญ 3 ประการประกอบกัน ได้ แก่
องค์ ประกอบทางด้ านความเข้ าใจ (Cognitive Component)
เป็ นส่วนที่แสดงถึงความรู้ (Knowledge) การรับรู้ (Perception) และความเชื่อ (Beliefs) ที่ผ้ ูบริ โภคมีต่อ
ความคิ ดหรื อ สิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ ง ส่ วนของความเข้ า ใจเป็ นส่ วนประกอบแรก ซึ่ง ก็ คื อ ความรู้ และการรั บ รู้ ที่ไ ด้ จากการผสมกับ
ประสบการณ์ โดยตรงต่อทัศนคติและข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องจากหลายแหล่งข้ อมูล ความรู้ และผลกระทบต่อการรับรู้ กําหนดความ
เชื่อถือ ซึง่ หมายถึงสภาพด้ านจิตใจที่สะท้ อนความรู้เฉพาะอย่างของบุคคลและมีการประเมินเกี่ยวกับความคิดต่อสิ่งใดสิง่ หนี่ง
องค์ ประกอบทางด้ านความชอบ (Affective Component)
เป็ นส่วนทีส่ ะท้ อนถึงอารมณ์ (Emotion) หรือความรู้สกึ (Feeling) ของผู้บริโภคที่มีต่อความคิดหรื อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
สภาพอารมณ์จะสามารถเพิ่มประสบการณ์ด้านบวก (Positive) หรือด้ านลบ (Negative) ซึง่ ประสบการณ์ จะมีผลกระทบด้ าน
จิตใจ วิธีปฏิบตั ิทใี่ ช้ วดั การประเมินผลอาศัยเกณฑ์การให้ คะแนนความพึงพอใจหรือไม่พงึ พอใจ ดีหรือไม่ดี เห็นด้ วยหรือไม่เห็น
ด้ วย
องค์ ประกอบทางด้ านพฤติกรรม (Behavior Component)
เป็ นส่วนทีส่ ะท้ อนถึงความน่าจะเป็ นหรือแนวโน้ มที่จะมีพฤติกรรม การปฏิบตั ิ หรือปฏิกิริยาของผู้บริโภค ด้ วยวิธี
ใดวิธีหนึ่งต่อทัศนคติทมี่ ีตอ่ สิ่งหนึ่ง
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ประเภทของทัศนคติ
ทัศนคติเชิงบวกหรื อทีด่ ี เป็ นทัศนคติที่ชกั นําให้ บุคคลแสดงออกถึงความรู้สึกอารมณ์จากสภาพจิตใจ โต้ ตอบใน
ด้ านดีต่อบุคคลอื่น หรือเรื่องราวใดเรื่องราวหนึ่ง รวมทังหน่
้ วยงาน องค์กร สถาบัน การดําเนินการขององค์กรและอื่นๆ
ทัศนคติเชิงลบหรื อไม่ดี คือทัศนคติที่สร้ างความรู้ สึกเป็ นไปในการเสื่อมเสีย ไม่ได้ รับความเชื่อถือหรือไว้ วางใจ
อาจมีความเคลือบแคลง ระแวง สงสัย รวมทั ้งเกลียดชังต่อบุคคลในทัศนคติเชิ งหนึง่ หรือเรื่ องเรื่ องราวหรือปั ญหาใดปั ญหาหนึ่ง
หรือหน่วยงาน องค์กร สถาบัน การดําเนินงานขององค์กรและอื่น ๆ
ทัศนคติที่บุคลไม่แสดงความคิดเห็น ในเรื่ องราวหรือปั ญหาใดปั ญหาหนึง่ หรือหน่วยงาน สถาบัน องค์กร และอื่น
ๆ โดยสิ ้นเชิง
2. แนวคิดส่ วนประสมการตลาด (ศิริวรรณ, 2541)
กระบวนการวางแผนและการบริหาร แนวความคิดเกี่ยวกับการตั ้งราคาการส่งเสริมการตลาด การจัดจําหน่าย
สินค้ าบริ การหรื อความคิด เพื่อสร้ างให้ เกิดการแลกเปลี่ยน เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของบุคคลและบรรลุเป้าหมายของ
องค์ การ หรื อกล่าวได้ ว่า การตลาดเป็ นการใช้ เครื่ อ งมือ การตลาด โดยคํ านึงถึงความพึงพอใจของลูกค้ า โดยใช้ ต้ นทุน ที่
เหมาะสม และสามารถเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ได้ ทนั เวลา ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix หรือ 4Ps) เป็ นตัวแปรทาง
การตลาดทีค่ วบคุมได้ ซึง่ บริ ษัทใช้ ร่วมกันเพื่อสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้ าหมาย ประกอบด้ วยเครื่องมือดัง ต่อไปนี ้
ผลิตภัณฑ์ (Product)
ผลิตภัณฑ์ หมายถึงสิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจ เพื่อตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าให้ พงึ พอใจในผลิตภัณฑ์ที่
เสนอขาย ผลิตภัณฑ์ต้องมีอรรถประโยชน์ (Utility) มีคุณค่า (Value) ในสายตาของลูกค้ า จึงจะมีผลทําให้ ผลิตภัณฑ์สามารถ
ขายได้ การกําหนดกลยุทธ์ ด้ านผลิตภัณฑ์ ต้องพยายามคํ านึงถึงปั จจัยต่อไปนี ้ ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ (Product
Differentiation) เป็ นกิจกรรมการออกแบบลักษณะต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ หรื อบริ ษัทให้ แตกต่างจากคู่แข่งขัน สามารถ
ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้ า องค์ประกอบหรื อคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ (Product Component) เช่น ประโยชน์
พื ้นฐาน รูปร่างลักษณะ คุณภาพ การบรรจุภณ
ั ฑ์ ตราสินค้ า ฯลฯ ตําแหน่งผลิตภัณฑ์ (Product Positioning) เป็ นการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทเพื่อแสดงตําแหน่งที่แตกต่าง และมีคุณค่าในจิตใจของลูกค้ าเป้ าหมาย การพัฒนาผลิตภัณฑ์
(Product Development) เพื่อให้ ผลิตภัณฑ์มีลักษณะใหม่แ ละปรั บปรุ งให้ ดียิ่งขึ ้น ซึ่งต้ องคํานึงถึงความสามารถในการ
ตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้ ดียงิ่ ขึ ้น ส่วนประสมผลิตภัณฑ์ (Product Mix) และสายผลิตภัณฑ์ (Product Line) ส่วน
ประสมผลิตภัณฑ์ หมายถึง กลุ่มของสินค้ าหลายชนิ ดที่ธุรกิจผลิตออกมาเสนอขายให้ กับผู้ซื ้อ สายผลิตภัณฑ์ หมายถึง กลุ่ม
ของสินค้ าหลายชนิดที่มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ ชิด เช่น ผลิตภัณฑ์ทาํ หน้ าที่คล้ ายคลึงกัน ผลิตภัณฑ์ขายให้ ลูกค้ ากลุ่มเดียวกัน
เป็ นต้ น
ราคา (Price)
ราคา หมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรู ปตัวเงิน ราคาเป็ นต้ นทุน (Cost) ของลูกค้ า ผู้บริ โภคจะเปรี ยบเทียบ
ระหว่างคุณค่า (Value) ผลิตภัณฑ์กบั ราคา (Price) ผลิตภัณฑ์นนั ้ ถ้ าคุณค่าสูงกว่าราคา เขาก็ตดั สินใจซื ้อ ดังนัน้ ผู้กําหนดกล
ยุทธ์ด้านราคาต้ องคํานึงถึง คุณค่าที่ได้ รับ (Perceived Value) ในสายตาของลูกค้ า ซึง่ ต้ องพิจารณาว่าการยอมรับของลูกค้ า
ในคุณค่าของผลิตภัณฑ์ว่าสูงกว่าราคาของผลิตภัณฑ์นนั ้ ต้ นทุนสินค้ าและค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ อง ราคาสินค้ าจะต้ องคํานึงถึง
ต้ นทุนสินค้ า และค่าใช้ จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้ องบวกด้ วยกําไรที่ต้องการ ภาวะการแข่งขัน การแข่งขันที่รุนแรงมีแนวโน้ มที่ร าคา
สินค้ าจะตํ่าลง ปั จจัยอื่นๆ ได้ แก่ ภาวะเศรษฐกิจ กฎหมาย ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ (Demand) ผู้ขายวัตถุดิบและปั จจัยการ
ผลิต และจรรยาบรรณของธุรกิจ
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การจัดจาหน่ าย (Place)
การจัด จํ าหน่ าย หมายถึง โครงสร้ างของช่องทางซึ่ง ประกอบด้ วยสถาบันและกิ จกรรม ใช้ เพื่ อเคลื่ อ นย้ าย
ผลิตภัณฑ์และบริ การจากองค์การไปยังตลาด สถาบันที่นําผลิตภัณฑ์อ อกสู่ตลาดเป้ าหมายก็คือ สถาบันการตลาด ส่วน
กิจกรรมทีช่ ่วยในการกระจายตัวของสินค้ าประกอบด้ วย การขนส่ง การคลังสินค้ า และการรักษาสินค้ าคงคลัง การจัดจําหน่าย
ประกอบด้ วย 2 ส่วนต่อไปนี ้ ช่องทางการจัดจําหน่ าย (Channel of Distribution) หมายถึงเส้ นทางที่ผลิตภัณฑ์และ(หรือ)
กรรมสิทธิ์ที่ผลิตภัณฑ์ถูกเปลี่ยนมือไปยังตลาด ประกอบด้ วย ผู้ผลิต คนกลาง ผู้บ ริ โภค หรื อผู้ใช้ ทางอุตสาหกรรม การ
สนับสนุนการกระจายตัวสินค้ าสู่ตลาด (Market Logistics) หมายถึง กิจ-กรรมที่เกี่ยวข้ องกับการเคลื่อนย้ ายตัวผลิตภัณฑ์จาก
ผู้ผลิตไปสู่ผ้ ูบริโภค หรือผู้ใช้ ทางอุตสาหกรรม ประกอบด้ วย การขนส่ง (Transportation) การเก็บรักษาสินค้ า (Storage) การ
คลังสินค้ า (Warehousing) และการบริ หารสินค้ าคงเหลือ (Inventory Management)
การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion)
การส่งเสริ มการตลาด (Promotion) หมายถึง การติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับข้ อมูลระหว่างผู้ขายกับผู้ซื ้อ เพื่อสร้ าง
ทัศนคติและพฤติกรรมการซื ้อ การติดต่อสื่อสารอาจใช้ พนักงานขายทําการขาย และการติดต่อสื่อสารโดยไม่ใช้ คน เครื่ องมือ
ในการติดต่อสื่อสารมีหลายประการซึ่งอาจเลือกใช้ หนึ่งหรื อหลายเครื่ องมือ ต้ องใช้ หลักการใช้ เครื่ องมือสื่อสารแบบประสม
ประสานกัน (integrated marketing communication: IMC) โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับลูกค้ า ผลิตภัณฑ์ค่แู ข่งขัน โดย
บรรลุจุดมุ่งหมายร่ วมกันได้ เครื่ องมือส่งเสริมที่สําคัญมีดงั นี ้ การโฆษณา (Advertising) เป็ นกิจกรรมในการเสนอข่าวสาร
เกี่ยวกับองค์การ และ(หรือ)ผลิตภัณฑ์ หรือความคิด ที่ต้องมีการจ่ายเงินโดยผู้อุปถัมภ์รายการ การขายโดยใช้ พนักงานขาย
(Personal Selling) เป็ นกิจกรรมการแจ้ งข่าวสารและจูงใจตลาดโดยใช้ บุคคล ซึง่ จะเกี่ยวข้ องกับกลยุทธ์การขายโดยใช้ พนั กงาน
ขายและการจัดการหน่วยงานขาย (Sales Force Management) การส่งเสริ มการขาย (Sales Promotion) หมายถึงกิจกรรม
การส่งเสริ มที่นอกเหนือจากการโฆษณา การขายโดยใช้ พนักงาน การให้ ข่าวและการประชาสัมพันธ์ ซึ่งสามารถกระตุ้นความ
สนใจทดลองใช้ หรือการซื ้อ การส่งเสริ มการขายมี 3 รูปแบบคือ การกระตุ้นผู้บริ โภค เรียกว่าการส่งเสริ มการขายที่ม่งุ สู่ผ้ ูบริโภค
(Consumer Promotion) ได้ แก่ การแจกของตัวอย่าง การลดราคา เป็ นต้ น การกระตุ้นคนกลางเรียกว่าการส่งเสริมการขายที่ม่งุ
สู่คนกลาง (Trade Promotion) ได้ แก่ การแจกรางวัลสําหรับผู้ค้าส่ง การสะสมยอดขายเพื่อรับรางวัลของตัวแทนขาย เป็ นต้ น
และการกระตุ้นพนักงานขาย เรียกว่าการส่งเสริมการขายที่ม่งุ สู่พนักงานขาย (Sales Force Promotion) ได้ แก่ การแข่งขันการ
ทํายอดขาย การแจกโบนัสพิเศษ เป็ นต้ น การให้ ข่าวและการประชาสัมพันธ์ (Publicity and Public Relations) การให้ ข่าวเป็ น
การเสนอความคิดเกี่ยวกับสินค้ าหรื อบริ การที่ไม่ต้องมีการจ่ายเงิน ส่วนการประชาสัมพันธ์ หมายถึง ความพยายามที่มีการ
วางแผนโดยองค์การหนึ่งเพื่อสร้ างทัศนคติที่ดีต่อองค์ การให้ เกิดกับ กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง การให้ ข่าวเป็ นกิจกรรมหนึ่งของการ
ประชาสัมพันธ์ การตลาดทางตรง (Direct Marketing หรือ Direct Response Marketing) และการตลาดเชื่อมตรง (Online
Marketing) เป็ นการติดต่อสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้ เกิดการตอบสนองโดยตรง หรื อหมายถึงวิธีการต่างๆ ที่นักการตลาด
ใช้ ส่งเสริมผลิตภัณฑ์โดยตรงกับผู้ซื ้อ และทําให้ เกิดการตอบสนองในทันที ประกอบด้ วย การขายทางโทรศัพท์ การขายโดยใช้
จดหมายตรง การขายโดยใช้ แคตตาล็ อ ค การขายทางโทรทัศ น์ วิท ยุ หรื อ หนังสือ พิม พ์ ซึ่ง จูง ใจให้ ลูกค้ ามี กิ จกรรมการ
ตอบสนอง
3. แนวคิดด้ านกลยุทธ์ การตลาด (Marketing Strategy) (พิบูล, 2546)
กลยุทธ์ ด้านการตลาดเป็ นกลยุทธ์ระดับหน้ าที่ด้านเศรษฐกิจที่สําคัญ เป็ นแกนหลักสําคัญ และเป็ นศูนย์กลาง
ของการปฏิบตั ิ ซึง่ กลยุทธ์ด้านอื่น ๆ ทั ้งหมดจะต้ องให้ การสนับสนุนที่สอดคล้ องกัน จึงจะทําให้ เกิดความแข็งแกร่งทางด้ านการ
แข่งขัน เครื่องมือสําคัญของกลยุทธ์การตลาด คือ การพัฒนา 4P’s หรือส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) ให้ สอดคล้ อง
กับตลาดเป้าหมาย เพื่อสร้ างความพอใจให้ กบั ผู้บริโภคเหนือคูแ่ ข่ง
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หน่วยงานธุรกิจสามารถใช้ กลยุทธ์ ทางด้ านการตลาดได้ หลายรู ปแบบ เช่น กลยุทธ์การพัฒนาตลาด (Market
Development Strategy) ทําให้ สามารถเพิ่มยอดขายและขยายส่วนครองตลาดในตลาดเดิม (Existing Market) ได้ มากขึ ้น ด้ วย
การลดราคาเพื่อเจาะตลาดในขณะที่ตลาดอยู่ในขันอิ
้ ่มตัว หรืออาจนําผลิตภัณฑ์เดิมเข้ าไปขายในตลาดใหม่ หรื อกลยุทธ์การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development Strategy) ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อวางจําหน่ายในตลาดเดิมในปั จจุบนั
เพื่อให้ มียอดขายเพิ่มขึน้ หรื อ ปรับ ปรุ งผลิตภัณฑ์ ใหม่ เอาไปขายในตลาดใหม่ ซึ่งอาจทําได้ หลายวิธี เช่ น การเน้ นรู ป แบบ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ปรับปรุงคุณภาพให้ ดีขึ ้น เพิ่มนวัตกรรมบางอย่างเป็ นต้ น
กลยุท ธ์ ด้านการตลาดอื่น ๆ ที่ห น่วยธุรกิจ สามารถนํามาใช้ ได้ แ ก่ กลยุท ธ์ ด้ านการโฆษณาและการส่งเสริ ม
การตลาด (Sales and Promotion) ซึง่ มีสองกลยุทธ์สําคัญระหว่าง กลยุทธ์ผลัก (Push Strategy) เป็ นและกลยุทธ์ดงึ (Pull
Strategy)
4. ทฤษฎีความได้ เปรี ยบจากการแข่ งขันระหว่ างประเทศ (Porter, 1990)
ไมเคิล พอร์ ทเตอร์ (Michael Porter) ได้ ทาํ การศึกษาเพื่อตอบคําถามว่าทําไมบางประเทศจึงประสบความสําเร็จ
ในการแข่งขันระหว่างประเทศในขณะที่บางประเทศล้ มเหลว โดยสํารวจบริ ษัทในอุตสาหกรรมต่าง ๆ จํานวน 100 บริษัทใน
ประเทศพัฒนาแล้ ว 10 ประเทศ และได้ ข้อสรุ ปว่าการที่องค์กรธุรกิจของประเทศใดจะสามารถใช้ ทรัพยากรของประเทศนัน้ ให้
เกิดความได้ เปรียบในการแข่งขันระหว่างประเทศได้ นั ้นขึ ้นอยูก่ บั องค์ประกอบ 4 ประการ อันได้ แก่ สภาพปั จจัยการผลิต สภาพ
อุปสงค์ อุตสาหกรรมทีเ่ กี่ยวข้ องและสนับสนุน (Related and Supporting Industries) และกลยุทธ์ขององค์กรธุรกิจ โครงสร้ าง
และคูแ่ ข่งขัน (Firm Strategy, Strategy and Rivalry)
พอร์ ท เตอร์ ไ ด้ กล่ าวว่าองค์ ป ระกอบทัง้ 4 เป็ นส่ วนประกอบของโมเดลเพชร (Diamond Model) ซึ่ง มี
ความสัมพันธ์ ซึ่งกันและกันดังแสดงในรู ป ที่ 2.1 หากองค์ ประกอบหนึ่งเปลี่ยนจะส่ง ผลต่อเนื่องไปสู่องค์ประกอบอื่น ๆ ด้ วย
ยกตัวอย่างเช่น สภาพอุปสงค์จะไม่สามารถก่อให้ เกิดความสามารถในการแข่งขันได้ หากคู่แข่งขันในอุตสาหกรรมมีน้อย
สภาพปั จจัยการผลิต (Factor Conditions)
สภาพปั จจัยการผลิต หมายถึงระดับและส่วนประกอบของปั จจัยการผลิต โดยสามารถแบ่งออกเป็ นสองประเภท
ได้ แก่ ปั จจัยขันพื
้ ้นฐาน (Basic Factors) ได้ แก่ ทรัพยากรธรรมชาติ สภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ ในขณะที่ปัจจัยการ
ผลิตอีกประเภทคือ ปั จจัยขันก้
้ าวหน้ า (Advance Factors) ซึง่ ได้ แก่ สาธารณูปโภค การศึกษา แรงงานที่มีความชํานาญ และ
สิ่งอํานวยความสะดวกต่องานวิจยั และพัฒนา ในทัศนะของพอร์ ทเทอร์ ปัจจัยก้ าวหน้ ามีความสําคัญมากต่อความได้ เปรียบใน
การแข่งขันระหว่างประเทศ แต่ปัจจัยดังกล่าวไม่ได้ เกิดขึ ้นตามธรรมชาติเช่นเดียวกับปั จจัยขั ้นพื ้นฐาน แต่ได้ มาจากการลงทุน
โดย บุคคล บริ ษัท และรัฐบาล ดังนัน้ การที่รัฐบาลลงทุนในด้ านของการศึกษาขั ้นพื ้นฐานและการศึกษาขั ้นสูง ลงทุนในการ
ยกระดับฝี มือและความรู้ ของประชากร รวมถึงการสนับสนุนงานวิจัยในสถาบันการศึกษาชั ้นสูงจะสามารถยกระดับปั จจัยการ
ผลิตขั ้นก้ าวหน้ าของประเทศได้
สภาพอุปสงค์ (Demand Conditions)
สภาพอุป สงค์ หมายถึงอุปสงค์ภายในประเทศ ในประเทศที่ผ้ ูบริ โภคมีความซับซ้ อนและต้ องการสินค้ าที่มี
คุณภาพสูงอยูต่ ลอดเวลา จะเป็ นแรงกดดันให้ องค์กรธุรกิจต้ องมีการวิจยั และพัฒนาสินค้ าทีม่ ีคณ
ุ ภาพสูงหรือสินค้ ารูปแบบใหม่
ๆ มาตอบสนองตลาดยู่เรื่ อย ๆ ในที่สุดจะส่งผลให้ องค์กรธุรกิจและประเทศนั ้นมีความสามารถสูงขึ ้นและมีความได้ เปรียบใน
การแข่งขันระหว่างประเทศเหนือประเทศที่ไม่มีแรงกดดันจากผู้บริโภคภายในประเทศ
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้ องและสนับสนุน (Related and Supporting Industries)
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อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้ องและสนับสนุน หมายถึงกิจการที่เป็ นผู้จัดหาวัตถุดิบ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้ องกับ
อุตสาหกรรมนัน้ กิจการทีผ่ ลิตสินค้ าใดส่งออกขายในตลาดโลกไม่สามารถดําเนินการเป็ นอิสระแยกตัวกับกิจการอื่นได้ เนื่องจาก
การผลิตต้ องอาศัย วัตถุดิบ อุปกรณ์ และชิ ้นส่วน ซึง่ เป็ นผลผลิตของกิจการอื่น หากไม่มีกิจการอื่นจัดหาวัตถุดิบ อุปกรณ์ และ
ชิ ้นส่วนให้ กิจการจะประสบปั ญหาขาดแคลนวัตถุดิบหรือต้ นทุนที่สูงขึ ้นเนื่องจากต้ องจัดหาวัตถุดิบหรือผลิตในสิ่งที่ต นเองไม่
ชํานาญ
การที่มีการจัดตั ้งกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้ องและสนับสนุนกันไว้ ในพื ้นที่เดี่ยวกัน หรื อคลัสเตอร์ (Cluster) จะ
ส่งผลให้ กิจการนั ้นมีความได้ เปรี ยบในการแข่งขันระหว่างประเทศ เพราะสามารถสื่อสารกับกิจการที่เป็ นผู้จดั หาวัตถุดิบและ
กิจการที่เกี่ยวข้ องได้ รวดเร็ว สามารถได้ รับสารสนเทศและแลกเปลี่ยนข้ อมูลต่าง ๆ ซึ่งอาจช่วยให้ ประหยัดต้ นทุน นอกจากนัน้
การแข่งขันกันเองในกลุม่ ผู้จดั หาวัตถุดิบจะส่งผลให้ มีการพัฒนาคุณภาพของวัตถุดิบรวมถึงการมีราคาที่ตํ่าลง
กลยุทธ์ ขององค์ กรธุรกิจ โครงสร้ างและคู่แข่ งขัน (Firm Strategy, Strategy and Rivalry)
กลยุทธ์ขององค์กรธุรกิจ โครงสร้ างและคู่แข่งขัน หมายถึงลักษณะการบริ หารจัดการ ขอบเขตของการแข่งขัน
และข้ อกีดขวางการเข้ ามาแข่งขันของผู้ผลิตรายใหม่ที่มีอยู่ภายในประเทศ พอร์ ทเทอร์ แสดงให้ ว่าประเทศต่าง ๆ มีลกั ษณะการ
บริหารจัดการในอุดมคติทแี่ ตกต่างกัน เช่น ผู้บริหารระดับสูงของญี่ปนส่
ุ่ วนใหญ่เป็ นผู้มีความรู้ทางด้ านเทคโนโลยี ทัศนคติของ
ผู้บริหารชาวญี่ปนจึ
ุ่ งมุ่งไปในทิศทางของการปรับปรุงกระบวนการผลิต กรรมวิธีในการผลิต และการออกแบบผลิตภัณฑ์ ตรงกัน
ข้ ามผู้บริ หารระดับสูงของสหรัฐอเมริกาซึง่ ส่วนใหญ่มีความรู้ ทางด้ านการเงินจึงขาดความสนใจในการปรับปรุงกระบวนการผลิต
และออกแบบ ส่งผลให้ อเมริกาสูญเสียความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมที่กระบวนการผลิตและการออกแบบเป็ น
ปั จจัยสําคัญต่อความสําเร็ จเช่น อุตสาหกรรมรถยนต์
นอกจากนันการแข่
้
งขันทีร่ ุนแรงภายในประเทศยังเป็ นอีกปั จจัยหนึ่งที่สามารถสร้ างความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้
เนื่องจากท่ามกลางการแข่งขันที่เข้ มข้ นองค์กรธุรกิจต้ องปรับปรุงประสิทธิภาพของตนอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ สามารถแข่งขันกับ
คู่แข่งได้
5. แนวคิดห่ วงโซ่ มูลค่ า (Value Chain) (Porter, 1985)
องค์กรภาคธุรกิจสามารถที่จะเลือกและปฏิบตั ิตามกลยุทธ์การแข่งขันทัว่ ไปนําไปสู่ความสามารถในการแข่งขันที่ยงั่ ยืน พอร์ ท
เทอร์ ได้ กล่าวถึงความสัมพันธ์ ระหว่างความสามารถในการแข่งขัน ไม่ว่าจะเป็ นทางด้ านต้ นทุนหรือความแตกต่าง และห่วงโซ่
มูลค่าซึ่งประกอบกันขึ ้นมากจากกิจกรรมการสร้ างมูลค่าแต่ละส่วน ดังรู ปที่ 2.2 โดยสามารถแบ่งกิจกรรมต่างๆ ออกเป็ นสอง
ส่วน ได้ แก่ กิจกรรมหลัก (Primary Activities) ซึง่ ประกอบด้ วยการนําเข้ าปั จจัยในการผลิต
กลยุทธ์องค์กร โครงสร้าง
และคู่แข่งขัน
สภาพอุปสงค์

สภาพปัจจัยการผลิต
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
และที่สนับสนุน
รูปที่ 2 โมเดลเพชรของพอร์ ตเทอร์
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การผลิต การนําผลิตภัณฑ์ออกจําหน่าย การตลาดและการขาย และการบริ การ ในขณะที่กิ จกรรมสนับสนุน
(Secondary Activities) ประกอบด้ วย การจัดซื ้อ การพัฒนาเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ และ
โครงสร้ างพื ้นฐานขององค์กร
การนาเข้ าปั จจัยในการผลิต (Inbound Logistics)
การนําเข้ าปั จจัยในการผลิต คือ กิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับการรับวัตถุดิบ การจัดเก็บ และการจัดการวัตถุดิบ เช่น
การควบคุมสินค้ าคงเหลือ การจัดตารางลําเลียงวัสดุ และการคืนวัตถุดบิ ให้ กบั ผู้ขายปั จจัยการผลิต
การผลิต (Operations)
การผลิต คือ กิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับการแปลงปั จจัยป้อนเข้ าไปสูส่ ินค้ าสําเร็จรูป เช่น การใช้ เครื่องจักร การบรรจุ
การประกอบ การดูแลรักษาเครื่องจักร การทดสอบ เป็ นต้ น
การนาผลิตภัณฑ์ ออกจาหน่ าย (Outbound Logistics)
การนําผลิตภัณฑ์ออกจําหน่าย คือ กิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับการจัดเก็บ และการกระจายสินค้ าไปยังผู้ซื ้อ เช่น การ
จัดเก็บสินค้ าสําเร็ จรู ป การจัดตารางส่งสินค้ า กระบวนการรับคําสัง่ ซื ้อ
การตลาดและการขาย (Marketing and Sales)
การตลาดและการขาย คือ กิจกรรมที่ทําให้ ลูกค้ าสามารถซื ้อสินค้ า รวมถึงการชักชวนให้ ซื ้อ เช่น การโฆษณา
การส่งเสริ มการตลาด ทีมขาย การเลือกช่องทางกระจายสินค้ า การบริหารช่องทาง และราคา
การบริ การ (Service)
การบริการ คือ กิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับการให้ การบริการเพื่อสร้ างหรื อรักษาคุณค่าของสินค้ า เช่น บริการติดตัง้
ซ่อมแซม การจัดอบรม การจัดหาอะไหล่ และการปรับปรุงสินค้ า
การจัดซือ้ (Procurement)
การจัดซื ้อ คือ กิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับการซื ้อปั จจัยนําเข้ า เช่น การซื ้อวัตถุดิบ วั สดุสิ ้นเปลือง และปั จจัยนําเข้ า
อื่นๆ รวมทั ้งอุปกรณ์ เครื่องจักร และอาคาร

การพัฒนาเทคโนโลยี (Technology Development)
การพัฒนาเทคโนโลยี เป็ นส่วนสําคัญในการสร้ างคุณค่าให้ กบั ผลิตภัณฑ์และบริ การ กระบวนการดังกล่าวมีส่วน
ช่วยในด้ านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เช่น การแสวงหาแนวคิดใหม่ เพื่อผลิตสินค้ า ออกแบบ และนําผลิตใหม่ออกจําหน่าย รวมถึง
การพัฒนากระบวนการ เช่น การพัฒนาและใช้ วธิ ีการใหม่ๆ หรือใช้ อปุ กรณ์ใหม่เพื่อปรับปรุ งกิจกรรมต่างให้ สามารถสร้ างมูลค่า
ได้ เพิ่มขึ ้น
การจัดการทรั พยากรบุคคล (Human Resource Management)
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ คือ กิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับคนทังองค์
้ กรประกอบด้ วย การจ้ างงาน การฝึ กฝนอบรม
รวมทั ้งการจ่ายค่าตอบแทนให้ กบั พนักงาน
โครงสร้ างพืน้ ฐานองค์ กร (Firm Infrastructure)
โครงสร้ างพื ้นฐานองค์กร ประกอบด้ วย กิจกรรมต่างๆ ซึง่ ได้ แก่ การเงิน การบัญชี กฎหมาย และระบบข้ อมูล
6. แนวคิดภาพลักษณ์ ประเทศแหล่ งกาเนิด
ความหมายของแหล่ งกาเนิดสินค้ า
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Nagashima (1970) ให้ ความหมายของภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกําเนิดสินค้ าว่า หมายถึง ภาพ (Picture)
ชื่อเสียง (Reputation) และแบบฉบับทางความคิด (Stereotype) ที่ผ้ บู ริ โภคมีตอ่ สินค้ าจากประเทศใดประเทศหนึ่ง ภาพลักษณ์
ประเทศแหล่งกําเนิดนี ้ถูกสร้ างขึ ้นมาจากตัวแปรหลายตัว อันได้ แก่ คุณสมบัติของสินค้ า ลักษณะของประเทศ พื ้นทางฐาน
การเมืองและเศรษฐกิจ ประวัตศิ าสตร์ และวัฒนธรรมประเพณี
Roth และ Romeo (1992) ให้ ความหมายของภาพลักษณ์แหล่งกําเนิดว่า เป็ นการรับรู้ในภาพรวมที่ผ้ ู บริโภคมี
ต่อสินค้ าจากประเทศใดประเทศหนึ่งซึ่งอยู่บนพื ้นฐานมาจากการรับ รู้ ด้ านการผลิต และการรับรู้ ของผู้บริ โภคในจุดแข็งและ
จุดอ่อนทางการตลาดทีม่ ีตอ่ ประเทศนั ้น
ผลกระทบของภาพลักษณ์ ประเทศแหล่ งกาเนิดที่มีต่อการตัดสินใจเลือกซือ้ และคุณค่ าตราสินค้ า
Lin และ Kao (2004) ได้ กล่าวว่าภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกําเนิดสามารถส่งผลต่อคุณค่าตราสินค้ าได้ โดยที่
ภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกําเนิดจะมีอิทธิพลต่อการรับ รู้ ของผู้บริ โภคและจะนําไปสู่การตัดสินใจเลือกซื ้อสินค้ า ซึง่ สามารถ
ส่งผลต่อคุณค่าตราสินค้ าในที่สุด ดังแสดงในรู ป ที่ 3 โดยระดับ ผลกระทบจะมีม ากน้ อยเพียงใดขึ ้นอยู่กับปั จจัยควบคุม
ดังต่อไปนี ้ ปั จจัยแรกได้ แก่ความสามารถในการเข้ าถึงข้ อมูล (Information Accessibility) หมายถึงยิ่งผู้บริโภคสามารถที่จะ
เข้ าถึงข้ อมูลที่ใช้ ในการประเมินมูลค่ามากเท่าใด อิทธิพลของภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกําเนิดต่อคุณค่าตราสินค้ าก็ จะลดลง
ปั จจัยที่สองได้ แก่ความคุ้นเคยกับผลิตภัณฑ์ (Product Familiarity) หมายถึงยิ่งผู้บริ โภคมีความคุ้นเคยกับสินค้ ามากเท่าใด
อิทธิ พ ลของภาพลักษณ์ ป ระเทศแหล่งกํา เนิ ดต่อ คุณ ค่าตราสินค้ า ก็จะลดลง ปั จจัยที่สาม คือ ความมีอคติด้านความรู้ สึก
(Affective Prejudice) หมายถึงความรู้สึกอคติในด้ านความรักชาติของตนเหนือกว่าชาติอื่น และปั จจัยที่สี่ ได้ แก่ ความสําคัญ
ของสินค้ า (Product Importance) หมายถึง หากสินค้ ามีผ้ ูบริโภคมากเท่าใด ผลกระทบของภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกําเนิด
ย่อมมีสูงขึ ้น และประการสุดท้ าย คือความซับซ้ อนของสินค้ า (Product Complex) หมายถึง หากสินค้ ามีความซับซ้ อนมาก
ย่อมมีปัจจัยหลายอย่างที่ต้องพิจารณา ดังนัน้ ภาพลักษณ์ ประเทศแหล่งกําเนิ ดจึงอาจจะมี อิทธิพ ลต่อการตัดสินใจซื ้อของ
ผู้บริโภคลดลง

Country-ofOrigin

Purchase
Action

Consumer
Perception

Brand Equity

Moderators
1. Information
Accessibility
2. Product Familiarity
3. Affective Prejudice
4. Product Importance

รูปที่ 3 ผลกระทบของภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกําเนิดทีม่ ีตอ่ คุณค่าตราสินค้ า (Lin และ Kao)
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คุณลักษณะที่ใช้ ในการวัดทัศนคติท่ มี ีต่อภาพลักษณ์ ประเทศแหล่ งกาเนิดสินค้ า
Nagashima (1977) ทําการศึกษาเปรี ยบเทียบทัศนคติของนักธุรกิจชาวญี่ปนและชาวอเมริ
ุ่
กาที่มีต่อผลิตภัณฑ์
ต่างๆ ในประเทศและต่างประเทศ โดยใช้ แบบสอบถามที่ใช้ มาตรวัด 7 ขั ้น (Semantic Differential Method) ในการสํารวจ
ความคิดเห็น 5 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านราคาและคุณค่า (Price & Value) ด้ านบริการและคุณภาพ (Service & Engineering) ด้ านการ
โฆษณาและชื่อเสียง (Advertising & Reputation) ด้ านการออกแบบและสไตล์ (Design & Style) ด้ านคุณลักษณะลูกค้ า
(Consumer’s Profile) ของนักธุรกิจชาวสหรัฐอเมริ กา 230 คน และนักธุรกิจชาวญี่ปนุ่ 100 คน ที่มีต่อคําบรรยายลักษณะสินค้ า
20 ลักษณะของสิ น ค้ ากลุ่มต่ างๆ ได้ แ ก่ รถยนต์ เครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้า สิ่ ง ทอ เครื่ อ งสํ าอาง หาร และยา ซึ่ง ผลิ ต ในประเทศ
สหรัฐอเมริ กา ญี่ปนุ่ เยอรมัน อังกฤษ ฝรั่งเศส และอิตาลี
Chasin และ Jaffe (1978) ทําการศึกษาการรับรู้ ของผู้ซื ้ออุตสาหกรรมชาวสหรัฐอเมริ กาที่มีต่อคุณภาพของ
สินค้ าที่ผลิตในประเทศยุโรปตะวันออก (เช่น ฮังการี โปแลนด์ โรมาเนีย และสหภาพโซเวียต) โดยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง
จากกว่า 100 บริษัท ถึงคุณลักษณะ 10 ด้ าน โดย 5 ด้ านเป็ นคุณลักษณะที่เกี่ยวข้ องกับผลิตภัณฑ์ ได้ แก่ คุณภาพ (Quality)
แรงงานมีฝีมือ (Workmanship) รูปแบบ (Style) เชื่อถือได้ (Dependability) และเทคโนโลยีขั ้นสูง (Advanced Technology)
ในขณะที่ 5 ด้ านที่เหลือเป็ นการวัดเกี่ยวกับคุณค่าทางการตลาด ได้ แก่ เงื่ อนไขสินเชื่อทางการค้ า (Credit Terms) คุณค่า
สําหรับเงินที่จ่าย (Values for Money) การส่งมอบตรงเวลา (On-time Delivery) ชื่อเสียง (Reputation) และการบํารุงรักษา
และการบริ การ (Maintenance/ Service)
Niffenegger และคณะ (1980) ทําการศึกษาภาพลักษณ์ของสินค้ าจากประเทศอังกฤษในสายตาของผู้จัดการ
ร้ านค้ าปลีกชาวอังกฤษและฝรั่งเศส โดยใช้ แบบสอบถามในการสํารวจความคิดเห็น 5 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านราคาและคุณค่า (Price
& Value) ด้ านบริการและคุณภาพ (Service & Engineering) ด้ านการโฆษณาและชื่อเสียง (Advertising & Reputation) ด้ าน
การออกแบบและสไตล์ (Design & Style) ด้ านคุณลักษณะลูกค้ า (Consumer’s Profile) ในลักษณะเดียวกับ Nagashima
(1977)
Narayana (1981) ทําการศึกษาภาพลักษณ์ของสินค้ าจากประเทศสหรัฐอเมริกาและญี่ปนโดยรวม
ุ่
โดยใช้ มาตร
วัดในลักษณะเดียวกับ Nagashima (1977)
Johansson และคณะ (1985) ทําการศึกษาผลกระทบของภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกําเนิดสินค้ าที่มีต่อการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทรถยนต์ โดยทําการวัดคุณลักษณะ 13 ด้ าน ได้ แก่ ราคา (Price) การควบคุม (Handling) กําลังม้ า
(Horse Power) อัตราเร่ ง (Acceleration) การใช้ นํ ้ามัน (Gas Mileage) ความปลอดภัย (Safety) ความสะดวกสบายในการขับ
ขี่ (Driving Comfort) ความสะดวกสบายในการโดยสาร (Passenger Comfort) Reliability (ความเชื่อถือได้ ) ความทนทาน
(Durability) แรงงานมีฝีมือ (Workmanship) รูปแบบ (Style) และ สี (Colour) ของรถยนต์ 10 รุ่น ซึง่ ผลิตใน 3 ประเทศ ได้ แก่
ญี่ปนุ่ สหรัฐอเมริ กา และเยอรมัน
Roth และ Romeo (1992) ทําการสํารวจแหล่งกําเนิดสินค้ าในมิติของความเหมาะสมระหว่างประเทศและ
ประเภทของผลิตภัณฑ์ โดยทําการศึกษาว่าคุณลักษณะของสินค้ าด้ านใดที่มีความเชื่อมโยงกับภาพลักษณ์ของประเทศมาก
ที่สุด และคุณลักษณะดังกล่าวมีความแตกต่างกันในสินค้ า ประเภทที่ต่างกันหรื อไม่ Roth และ Romeo เสนอกรอบการวัด
คุณลักษณะที่สํ าคัญ ได้ แ ก่ ความมีน วัตกรรม (Innovativeness) การออกแบบ (Design) ความภูมิใ จที่ได้ เป็ นเจ้ าของ
(Prestige) และแรงงานมีฝีมือ (Workmanship) โดยทําการศึกษากับผลิตภัณฑ์ประเภท เบียร์ รถยนต์ รองเท้ าหนัง คริ สตัล
รถจักรยาน และนาฬิกา
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วิธีการศึกษา
1. ขอบเขตการศึกษา
ขอบเขตเนื ้อหา แบ่งเป็ น 3 ด้ าน ได้ แก่
1) การศึกษาศักยภาพในการแข่งขันด้ านแหล่งกําเนิดสินค้ าของสินค้ าประเภทสิ่งทอไทย ตามแนวทางของ
ทฤษฎีความได้ เปรียบจากการแข่งขันระหว่างประเทศ และทฤษฎีห่วงโซ่คณ
ุ ค่า
2) การศึ กษาทัศ นคติ ใ นการรั บ รู้ ภาพลัก ษณ์ ป ระเทศแหล่ ง กํ าเนิ ด สิ น ค้ า ของผู้ ซื อ้ สิ น ค้ า ( Buyer) จาก
ต่างประเทศที่มีต่อสินค้ าประเภทสิ่งทอไทย ตามแนวทางของแนวคิดด้ านการรับ รู้ หรื อ ทัศนคติที่มีต่อ ภาพลักษณ์ ป ระเทศ
แหล่งกําเนิดสินค้ า 5 ด้ าน ของ Nagashima (1977) ได้ แก่ ด้ านราคาและคุณค่า (Price & Value) ด้ านบริการและคุณภาพ
(Service & Quality) ด้ านการโฆษณาและชื่อเสียง (Advertising & Reputation) ด้ านการออกแบบและสไตล์ (Design &
Style) ด้ านคุณลักษณะลูกค้ า (Consumer’s Profile) เนื่องจากมีความครอบคลุมการวัดคุณลักษณะในทุกด้ านของสิ่ง ทอและ
สินค้ าประเภทสิ่งทอเป็ นหนึ่งในสินค้ าทีไ่ ด้ มีการสํารวจทัศนคติด้วยในการศึกษาของ Nagashima (1970)
3) การศึกษากลยุทธ์การพัฒนาภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกําเนิดสินค้ า สําหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอในประเทศ
ไทย ตามแนวทางของทฤษฏีส่วนประสมทางการตลาด ทฤษฎีความได้ เปรี ยบจากการแข่ งขันระหว่างประเทศ ทฤษฎีห่วงโซ่
คุณค่าและทฤษฎีห่วงโซ่อุปทาน
2. ขัน้ ตอนการศึกษา
งานวิจยั นี ้มีขนตอนการศึ
ั้
กษา 7 ขั ้นตอนได้ แก่
1) ศึกษาเอกสารทีเ่ กี่ยวข้ อง
2) สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทเี่ กี่ยวข้ อง
3) จัดทําและทดสอบแบบสอบถาม
4) เก็บรวบรวมข้ อมูล
5) วิเคราะห์ข้อมูล
6) จัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
7) สรุปผลและจัดทํารายงาน
3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ขอบเขตประชากรศึกษา แบ่งเป็ น 2 กลุ่ม ได้ แก่
1. เจ้ าหน้ าทีห่ รือตัวแทนจาก กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ กรมส่งเสริ ม
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม สมาคมสิง่ ทอ และนักวิชาการจากสถาบันการศึกษา
2. ผู้ผลิต ผู้ซื ้อทีม่ าร่วมงานแสดงสินค้ าทั ้งในและนอกทวีปเอเชีย
4. วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. เป็ นการศึกษาข้ อมูลทุติยภูมิจากหนังสือ วารสาร อินเทอร์ เน็ต และเอกสารที่ เกี่ยวข้ อง
2. เป็ นการเก็บข้ อมูลปฐมภูมิซงึ่ แบ่งได้ เป็ น 2 กลุ่ม
กลุ่มที่ 1 ข้ อ มูล จากการสัม ภาษณ์ เชิ ง ลึ กกับ ผู้ ที่ เกี่ ย วข้ อ งได้ แ ก่ ผู้ บริ ห ารจากกรมส่ ง เสริ มการส่ ง ออก
กระทรวงพาณิชย์ ผู้บริหารจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม สมาชิกสมาคมสิ่ง
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ทอไทย นักวิชาการ และผู้ผลิตเสื ้อผ้ าสําเร็จรูปเพือ่ การส่งออก จํานวนรวม 15 ราย เพื่อศึกษาด้ าน
ศักยภาพในการแข่งขันและสภาพทัว่ ไปของอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย
กลุ่มที่ 2 ข้ อมูลจากการเก็บแบบสอบถามโดยใช้ กลุ่มตัวอย่างจํานวน 60 ราย ที่เลือกจากกลุ่มประชากรคือ ผู้
ซื ้อสินค้ า ประเภทเสื ้อผ้ าสําเร็ จรู ปจากประเทศใน 3 กลุ่มที่มาร่วมงานแสดงสินค้ าประเภทสิ่งทอ
BIFF&BIL 2008 ที่จดั ขึ ้นในกรุ งเทพฯ ได้ แก่ ยุโรป อเมริกา และประเทศอื่นๆ เพื่อสํารวจทัศนคติ
ของผู้ซื ้อต่อภาพลักษณ์แหล่งกําเนิดสินค้ าของสินค้ าประเภทสิ่งทอไทย
อย่างไรก็ ตาม จากการลงพื ้นที่ใ นการเก็บ ข้ อมูลจริ งในงาน BIFF&BIL 2008 และข้ อมูลการ
ประเมินผลงาน BIFF&BIL 2007 พบว่า ผู้ซื ้อที่มาร่ วมงานแสดงสินค้ าที่จัดขึ ้นในกรุ งเทพฯนัน้ เป็ น
กลุ่มประเทศในทวีปเอเชียเป็ นส่วนมาก จึงแบ่งกลุ่มผู้ซื ้อสินค้ าในการศึกษาครัง้ นี ้ เป็ น 2 กลุ่ม คือ
กลุ่มประเทศในทวีปเอเชีย และกลุ่มประเทศนอกทวีปเอเชีย
3. เป็ นการจัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการให้ แก่ผ้ ูที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่ ผู้บริหารจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม สมาชิกสมาคมสิ่งทอไทย นักวิชาการ และผู้ผลิตเสื ้อผ้ าสําเร็จรูปเพื่อการส่งออก เพื่อศึกษาแนวทางการสร้ างกล
ยุทธ์การพัฒนาภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกําเนิดสินค้ า สําหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอในประเทศไทย
ผลการศึกษา
ส่ วนที่ 1 ศักยภาพในการพัฒนาภาพลักษณ์ ประเทศแหล่ งกาเนิดสินค้ าของอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย
จากการใช้ ทฤษฎีความได้ เปรียบจากการแข่งขันระหว่างประเทศของไมเคิล พอร์ ทเทอร์ ในการวิเคราะห์ศกั ยภาพของ
อุตสาหกรรมสิ่งทอไทย สามารถสรุปได้
สภาพปั จจัยการผลิต
ระบบการขนส่งมีการขยายตัวและพัฒนาทังการขนส่
้
งทางบก การขนส่งทางนํ ้า และการขนส่งทางอากาศยาน แต่
ยังคงขาดความเชื่อมโยงกันระหว่างโครงข่าย
อัตราค่าจ้ างแรงงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่ องนุ่งห่มของไทยสูงกว่าประเทศคู่แข่งในแถบเอเชีย และแรงงาน
ส่วนใหญ่ในอุตสาหกรรมยังคงเป็ นแรงงานทีใ่ ช้ ทกั ษะและความรู้ตํ่า ในขณะทีย่ งั คงขาดแคลนแรงงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้ าน โดยเฉพาะบุคลากรที่มีความรู้ในอุตสาหกรรมตังแต่
้ ต้นนํ ้าถึงปลายนํ ้า
การวิจยั และพัฒนาอยูใ่ นระดับตํา่ และต้ องพึง่ พาเทคโนโลยีทงในด้
ั ้ านเครื่ องจักรและเทคนิคในการผลิตจาก
ต่างประเทศเป็ นหลัก
สภาพอุปสงค์
อุปสงค์ของอุตสาหกรรมสิ่งทอในประเทศสามารถสะท้ อนได้ จากการศึกษาพฤติกรรมการบริ โภคเสื ้อผ้ าของคนไทย
พบว่าผู้บ ริ โภคชาวไทยให้ ความสําคัญ กับความคงทนอันดับ หนึ่ง 95 คะแนน ในขณะที่ให้ ความสําคัญกับ รู ปแบบเพียง 74
คะแนน ซึ่งแตกต่างกับ พฤติกรรมของผู้บริ โภคที่ซ ั บ ซ้ อนกว่าในญี่ปุ่ นและยุโรปที่ให้ ความสําคัญ กับ รู ปแบบเสื ้อผ้ ามากกว่า
สําหรับการตอบสนองอุปสงค์ภายนอกประเทศ ผู้ผลิตไทยส่วนมากทําการผลิตในรู ป แบบของการรับจ้ างผลิตตามแบบและ
มาตรฐานที่กําหนดขึน้ จากผู้ ซือ้ โดยในปั จจุ บันอุป สงค์ ข องตลาดโลกมีแ นวโน้ มทีจะเข้ มงวดกับ มาตรฐานต่ าง ๆ มากขึน้
โดยเฉพาะความเป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้ อม รวมถึงมีความต้ องการสิ่งทอทีต่ ้ องใช้ เทคโนโลยีขั ้นสูงในการผลิตมากขึ ้น
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้ องและสนับสนุน
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อุตสาหกรรมสิ่งทอไทย ประกอบด้ วยอุตสาหกรรมครบวงจรตั ้งแต่ต้นนํา้ ไปจนถึงปลายนํ ้า อย่างไรก็ตามยังขาดความ
เชื่อมโยงระหว่างอุตสาหกรรม รวมถึงมูลค่าและระดับการพัฒนาในแต่ละอุตสาหกรรมต้ นนํ ้าจนถึงปลายนํ ้าไม่เป็ นไปในทิศทาง
เดียวกัน
นอกจากนัน้ อุตสาหกรรมสิ่งทอไทยมีความพยายามในการพัฒนาในรูปแบบของคลัสเตอร์ แต่ยงั ไม่ประสบผลสําเร็ จ
เนื่องจากผู้เข้ าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็ นอุตสาหกรรมต้ นนํ ้าซึ่งเป็ นกลุ่มชาวบ้ าน ในขณะที่โรงงานขนาดกลาง และขนาดใหญ่
ซึง่ เป็ นอุตสาหกรรมกลางนํ ้าไม่เข้ าร่วม
กลยุทธ์ ขององค์ กรธุรกิจ โครงสร้ าง และการแข่ งขัน
ผู้ผลิตส่วนใหญ่เป็ น SME รับจ้ างผลิต (OEM) ไม่มีการสร้ างความแตกต่างจากคู่แข่ง ไม่มีการพัฒนาแบรนด์เพื่อเพิ่ม
มูลค่าให้ กบั สินค้ าของตนเอง OBM และ ODM มีน้อยมาก จึงเกิดการแข่งขันในระดับที่สงู และใช้ กลยุทธ์ราคาเป็ นหลัก ผู้ผลิต
ยังขาดการจัดการที่ดี ไม่ได้ คํานึงถึงการสร้ างคุณค่าในแต่ละกิจกรรมทังในส่
้ วนของกิจกรรมหลักและกิจกรรมสนับสนุนของ
ธุรกิจ รวมถึงไม่ได้ คาํ นึงถึงความเชื่อมโยงในแต่ละกิ จกรรม
บทบาทของภาครั ฐ
ภาครัฐมีการจัดตังสถาบั
้
นและหน่วยงานต่างๆ เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมสิ่งทอของประเทศ และมีการจัดทําและ
ดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม โดยกําหนดวิสยั ทัศน์ในระยะ 5 ปี คือ ไทยเป็ น
ศูนย์กลางสิ่งทอและแฟชัน่ ของภูมิภาคอาเซียน
โอกาส
การเจรจาข้ อตกลงการค้ าเสรี และนโยบายเปิ ดตลาดต่างประเทศใหม่ๆ สร้ างโอกาสให้ กบั ผู้ผลิตไทยสามารถส่งสินค้ า
ไปยังตลาดส่งออกหลักได้ โดยเสียภาษี ตาํ่ ลงจนกระทัง่ ไม่เสียภาษี ในที่สดุ สร้ างความได้ เปรียบเหนือประเทศอื่นๆ ที่ไม่ได้ จดั ทํา
ข้ อตกลงกับประเทศดังกล่าว
ส่ วนที่ 2 ทัศนคติในการรั บรู้ ภาพลักษณ์ แหล่ งกาเนิดสินค้ าของผู้ซอื ้ ที่มีต่อเสือ้ ผ้ าสาเร็ จรู ปของไทย
ข้ อมูลทั่วไป
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มาจากแถบ ประเทศทวีปเอเชีย ดํารงตําแหน่งกรรมการผู้จัดการ มีประสบการณ์การ
ทํางานในอุตสาหกรรมสิ่งทอ 15 ปี ทํางานอยูใ่ นบริ ษัททีท่ ําธุรกิจด้ านเสื ้อผ้ า โดยเฉพาะเสื ้อผ้ าสําเร็จรูปและมีตราสินค้ าเป็ นของ
ตนเอง ที่มีพนักงานจํานวน 1-9 คน ยอดขายเฉลี่ยต่อปี อยู่ที่ น้ อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ล้ านดอลล่าร์ สหรัฐ ในส่วนของประเทศ
อันดับแรกทีบ่ ริษัทสัง่ ซื ้อสิ่งทอ คือ ประเทศ จีน รองลงมาได้ แก่ประเทศไทย เสื ้อผ้ าสําเร็ จรู ปส่วนใหญ่ที่ซื ้อ คือ ชุดลําลอง วัสดุที่
ใช้ ผลิตเสื ้อผ้ าสําเร็ จรู ป ได้ แก่ วัสดุ ประเภท ผ้ าทอ โดยใช้ วัสดุประเภทด้ ายที่ใช้ ในการเย็บและปั ก ได้ แก่ ด้ ายเย็บ และวัสดุ
ประเภทด้ ายที่ใช้ ในการทอและปั กได้ แก่ด้ายสําหรับทอผ้ ายืดเป็ นส่วนใหญ่
มิติภาพลักษณ์ ประเทศแหล่ งกาเนิดสินค้ า
การเปรี ยบเทียบมิติภาพลักษณ์ ประเทศแหล่ งกาเนิดสินค้ าของทุกประเทศ
1. ปั จจัยด้ านราคา
เสื ้อผ้ าสําเร็จรูปจากจีนมีภาพลักษณ์ไม่แพงและราคาสมเหตุสมผลที่สดุ โดยไทยมีภาพลักษณ์ที่มีราคาแพงที่สุด และ
ไม่สมเหตุสมผลที่สดุ แต่เชื่อถือได้ มากที่สดุ ในขณะทีอ่ ินเดียมีภาพลักษณ์ในด้ านเชื่อถือไม่ได้ ทสี่ ดุ เสื ้อผ้ าสําเร็จรู ปของไทยและ
อินเดียถูกมองว่าเป็ นสินค้ าทีห่ รูหรากว่าสินค้ าประเทศอื่นทีน่ ํามาเปรียบเทียบ ในขณะทีจ่ ีนมีภาพลักษณ์ในด้ านสินค้ าไม่หรู หรา
มากทีส่ ดุ สินค้ าของไทยเป็ นสินค้ าทีถ่ กู มองว่าเป็ นสินค้ าเฉพาะมากที่สดุ ซึ่งตรงข้ ามกับเวียดนามที่มีสินค้ าในภาพลักษณ์ที่เป็ น
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สินค้ าทัว่ ไปมากที่สดุ การผลิตสินค้ าของจีนมีภาพลักษณ์การใช้ เครื่องจักรในการผลิตสินค้ ามาก ส่วนเวียดนามมีภาพลักษณ์ที่
มีการผลิตโดยใช้ เครื่องจักรน้ อยมากทีส่ ดุ
2. ปั จจัยด้ านบริ การและคุณภาพ
จีน เป็ นประเทศที่มีภาพลักษณ์ ใ นด้ านฝี มือ แรงงานไม่ค่อยมี ความระมัดระวังและไม่ค่อยปราณี ต และผลิต สิน ค้ า
จํานวนมากที่สดุ โดยไทยมีภาพลักษณ์ทมี่ ีฝีมือแรงงานที่ระมัดระวังและปราณีต และผลิตสินค้ าเป็ นรายชิน้ มากที่สุด แต่จีนถูก
มองว่ามีเทคนิคในการผลิตก้ าวหน้ า และมีการกระจายสินค้ าในวงกว้ างมากที่สุ ด ในขณะที่เวียดนามมีภาพลักษณ์ทีมีเทคนิค
การผลิตล้ าหลัง มากที่สุด และอิ น โดนี เซียถูกมองว่ามี การกระจายสิ นค้ าในวงจํ ากัด มากที่สุด ภาพลักษณ์ สิ น ค้ ามี ค วาม
ลอกเลียนแบบสินค้ าของจีนสูงที่สดุ โดยที่อินเดียถูกมองว่าเป็ นสินค้ ามีความคิดสร้ างสรรค์มากทีส่ ดุ
3. ปั จจัยด้ านโฆษณาและชื่อเสียง
สินค้ าของไทยมีภาพลักษณ์ในด้ านความภูมิใจที่ได้ เป็ นเจ้ าของสูงที่สดุ โดยส่วนใหญ่มีภาพลักษณ์ที่ไม่ค่อยภูมิใจที่ได้
เป็ นเจ้ าของสินค้ าจากประเทศจีน แต่ประเทศจีนเป็ นประเทศทีม่ ีภาพลักษณ์ในการทําโฆษณามากที่สดุ ในขณะที่เวียดนามเป็ น
ประเทศที่ถกู มองว่ามีการโฆษณาน้ อยที่สดุ ตราสินค้ าที่เป็ นที่ร้ ูจักมากที่สุด คือ ตราสินค้ าจากประเทศไทย ในขณะที่ตราสินค้ า
จากอินโดนีเซียไม่เป็ นทีร่ ้ ูจกั ที่สดุ
4. ปั จจัยด้ านการออกแบบและรู ปแบบ
เสื ้อผ้ าสําเร็จรูปของประเทศจีนมีขนาดและรูปแบบให้ เลือกจํานวนมากที่สดุ และมีภาพลักษณ์ในการที่ให้ ความสําคัญ
กับรู ปลักษณ์ ภายนอกที่สุด โดยเสื ้อผ้ าสําเร็ จรู ปจากประเทศอินโดนีเซียมีขนาดและรู ปแบบสินค้ าให้ เลือกจํานวนจํากัดที่สุด
และไทยให้ ความสําคัญกับการใช้ งานมากที่สุด สินค้ าจากไทยมีการใช้ สีอย่างเหมาะสมที่สุด โดยสินค้ าจาก เวียดนามเป็ น
สินค้ าที่มีภาพลักษณ์การใช้ สีอย่างไม่เหมาะสมที่สดุ
5. ปั จจัยด้ านภาพลักษณ์ ของลูกค้ า
ประเทศจีนมีภาพลักษณ์ในด้ านจําหน่ายสินค้ าสําหรับลูกค้ าอายุน้อยที่สุด โดยประเทศ อินเดียมีภาพลักษณ์ในการ
จําหน่ายเสื ้อผ้ าสําเร็จรู ปให้ กบั ลูกค้ าอายุมากที่สุด สินค้ าจากไทยถูกมองว่าเป็ นสินค้ าสําหรับผู้หญิงที่สดุ ซึ่ง ตรงข้ ามกับสินค้ า
จากอินโดนีเซียซึง่ ถูกมองว่าเป็ นสินค้ าสําหรับผู้ชายที่สดุ และสินค้ าของไทยยังมีภาพลักษณ์ที่เหมาะสมกับตลาดระดับสูงมาก
ที่สดุ โดยสินค้ าจากเวียดนามถูกมองว่าเป็ นสินค้ าทีเ่ หมาะสมกับตลาดล่างทีส่ ดุ
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รูปที่ 4 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยในด้ านราคาและมูลค่า
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Service and Quality
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รูปที่ 5 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยในด้ านบริการและคุณภาพ
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รูปที่ 6 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยในด้ านโฆษณาและความเป็ นที่ร้ ูจกั
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Design and Style
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รูปที่ 7 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยในด้ านการออกแบบและรูปแบบ
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Consumer’s Profile
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รูปที่ 8 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยในด้ านข้ อมูลลูกค้ า
ตาแหน่ งการรั บรู้สินค้ าประเภทเสือ้ ผ้ าของไทยเมื่อเปรี ยบเทียบกับประเทศจีน เวียดนาม อินเดีย และ อินโดนีเซีย
ในมิติภาพลักษณ์ ต่างๆ
มิติภาพลักษณ์ ราคาไม่ แพง-ราคาแพง และ ผลิตโดยใช้ เครื่องจักรมาก-ผลิตโดยใช้ เครื่องจักรน้ อย
พบว่าเสื ้อผ้ าสําเร็ จรู ปของจีนเป็ นประเทศเดียวทีอ่ ยู่สว่ นราคาไม่แพง และผลิตโดยใช้ เครื่ องจักรมาก ส่วนประเทศอื่นๆ
ได้ แก่ เวียดนาม อินโดนีเซีย อินเดีย และไทย อยู่ในส่วนราคาไม่แพง และผลิตโดยใช้ เครื่ องจักรน้ อย อย่างไรก็ตามจากภาพ
ดังกล่าว ยังแสดงให้ เห็นว่า ภาพลักษณ์ของเสื ้อผ้ าสําเร็จรูปไทยแพงกว่าเมื่อเปรี ยบเทียบกับเสื ้อผ้ าสําเร็ จรูปจากประเทศอื่นๆ
มิติภาพลักษณ์ เชื่อถือได้ -เชื่อถือไม่ ได้ และ ความเฉพาะ-ทั่วไป
พบว่าสินค้ าเสื ้อผ้ าของไทยเป็ นประเทศเดียวที่อยู่ส่วนเชื่อถือได้ และมีความเฉพาะ ประเทศ อินโดนีเซียอยู่ ในส่วน
เชื่อถือได้ แต่เป็ นเสื ้อผ้ าสําเร็จรูปทัว่ ไป สําหรับประเทศอื่นๆ ได้ แก่ เวียดนาม จีน และ อินเดีย อยู่ในส่วนเชื่อถือไม่ได้ และเป็ น
เสื ้อผ้ าสําเร็จรูปทัว่ ไป
มิติภาพลักษณ์ ปราณีตในการผลิต-แรงงานฝี มือที่ไม่ ค่อยมีความระมัดระวังและความปราณีตในการผลิต
และ สินค้ าผลิตจานวนมาก-สินค้ าผลิตรายชิน้ และ แรงงานฝี มือที่มีความระมัดระวัง
พบว่าสินค้ าเสื ้อผ้ าของไทยมีภาพลักษณ์ อยู่ในส่วนที่ด้านแรงงานฝี มือที่มีความระมัดระวังและปราณีตในการผลิต
และ อยูร่ ะหว่างเสื ้อผ้ าสําเร็จรูปผลิตจํานวนมากและผลิตรายชิ ้นพอดี สําหรับประเทศอินโดนีเซี ย อินเดีย เวียดนาม อยู่ในส่วน
ของแรงงานฝี มือที่มีความระมัดระวังและปราณีตในการผลิต และ เสื ้อผ้ าสําเร็จรู ปผลิตจํานวนมาก ส่วนประเทศจีนอยู่ในส่วน
ของ แรงงานฝี มือที่ไม่ค่อยมีความระมัดระวังและความปราณีต และเสื ้อผ้ าสําเร็ จรู ปผลิตจํานวนมากเพียงประเทศเดียว
มิติภาพลักษณ์ เทคนิคในการผลิตก้ าวหน้ า-เทคนิคในการผลิตล้ าหลัง และ สินค้ ามีความคิดสร้ างสรรค์ สินค้ ามีความลอกเลียนแบบ
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พบว่าสินค้ าเสื ้อผ้ าของไทย อินเดีย และอินโดนีเซีย อยูใ่ นส่วนของมีเทคนิคในการผลิตก้ าวหน้ า และเสื ้อผ้ าสําเร็ จรูปมี
ความคิดสร้ างสรรค์ แต่เสื ้อผ้ าสําเร็ จรูปจาก จีนและเวียดนามอยูใ่ นส่วนของมีเทคนิคในการผลิตก้ าวหน้ า แต่เสื ้อผ้ าสําเร็จรู ปมี
ความลองเลียนแบบ
มิติภาพลักษณ์ ภมู ิใจที่ได้ เป็ นเจ้ าของสูง-ไม่ ค่อยภูมใิ จที่ได้ เป็ นเจ้ าของ และ ตราสินค้ าเป็ นที่ร้ ู จกั -ตราสินค้ า
ไม่ เป็ นที่ร้ ู จกั
พบว่าสินค้ าเสื ้อผ้ าของไทย และจี น อยู่ใ นส่วนที่ภูมิใจที่ได้ เป็ นเจ้ าของสูง และ ตราสินค้ าเป็ นที่ร้ ู จัก ส่วนเสือ้ ผ้ า
สําเร็จรูปจากประเทศ อินเดีย เวียดนาม และอินโดนีเซีย อยูใ่ นส่วนของภูมิใจทีไ่ ด้ เป็ นเจ้ าของสูง แต่ตราสินค้ าไม่เป็ นที่ร้ ูจกั
มิติภาพลักษณ์ สินค้ ามีขนาดและรู ปแบบให้ เลือกจานวนมาก-สินค้ ามีขนาดและรูปแบบให้ เลือกจานวน
จากัด และ ให้ ความสาคัญกับรู ปลักษณ์ ภายนอก-ให้ ความสาคัญกับการใช้ งาน
พบว่าสินค้ าเสื ้อผ้ าของไทย เป็ นประเทศเดียวทีอ่ ยูใ่ นส่วนของเสื ้อผ้ าสําเร็จรูปมีขนาดและรูปแบบให้ เลือกจํานวนมาก
และให้ ความสําคัญกับการใช้ งาน สําหรับประเทศอื่นๆ ได้ แก่ จีน อินเดีย เวียดนาม และอินโดนีเซีย อยู่ในส่วนของส่วนของ
เสื ้อผ้ าสําเร็จรูปมีขนาดและรู ปแบบให้ เลือกจํานวนมาก และ ให้ ความสําคัญกับรูปลักษณ์ภายนอก

รู ปที่ 9 มิติภาพลักษณ์ราคาไม่แพง-ราคาแพง และ
ผลิตโดยใช้เครื่ องจักรมาก-ผลิตโดยใช้เครื่ องจักรน้อย

รู ปที่ 10 มิติภาพลักษณ์เชื่อถือได้-เชื่อถือไม่ได้ และ
ความเฉพาะ-ทัว่ ไป
้ อย

รู ปที่ 11 มิติภาพลักษณ์แรงงานฝี มือที่มีความระมัดระวัง
และ ปราณี ตในการผลิต-แรงงานฝี มือที่ไม่ค่อยมีความ
ระมัดระวังและความปราณี ตในการผลิต และ สิ นค้าผลิต
จานวนมาก-สิ นค้าผลิตรายน้อย

รู ปที่ 12 มิติภาพลักษณ์เทคนิ คในการผลิตก้าวหน้าเทคนิ คในการผลิตล้าหลัง และ สิ นค้ามีความคิด
สร้างสรรค์-สิ นค้ามีความลอกเลียนแบบ
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รู ปที่ 13 มิติภาพลักษณ์ภูมิใจที่ได้เป็ นเจ้าของสู ง-ไม่
ค่อยภูมิใจที่ได้เป็ นเจ้าของ และ ตราสิ นค้าเป็ นที่รู้จกั -ตรา
สิ นค้าไม่เป็ นที่รู้จกั น้อย

รู ปที่ 14 มิติภาพลักษณ์สินค้ามีขนาดและรู ปแบบให้
เลือกจานวนมาก-สิ นค้ามีขนาดและรู ปแบบให้เลือก
จานวนจากัด และ ให้ความสาคัญกับรู ปลักษณ์ภายนอกให้ความสาคัญกับการใช้งาน
น้อย

ความสาคัญของประเทศผู้ผลิตสินค้ า (Importance of country of origin)
ตารางที่ 1

แสดงค่ าเฉลี่ยของคาถามเกี่ยวกับระดับความสาคัญของประเทศผู้ผลิตสินค้ า

ในการจัดซื ้อเสื ้อผ้ าสําเร็จรูป ท่านให้ ความสําคัญกับประเทศผู้ผลิตสินค้ า
ในการมองหาสินค้ าที่ตงใจจะซื
ั้
้อ ท่านให้ ความสําคัญกับข้ อมูลประเทศผู้ผลิต
สินค้ า

4.60

Std.
Deviation
ค่อนข้ างมาก 1.87

4.87

ค่อนข้ างมาก

1.61

เมื่อพิจารณาตัดสินใจซื ้อ ท่านให้ ความสําคัญกับข้ อมูลประเทศผู้ผลิตสินค้ า
ประเทศผู้ผลิตส่งผลต่อความมัน่ ใจในการซื ้อสินค้ าหรือตรายีห่ ้ อที่มีคณ
ุ ภาพสูง
สุดหรือดีที่สดุ

4.73

ค่อนข้ างมาก

2.00

5.17

ค่อนข้ างมาก

1.54

ท่านให้ ความสําคัญกับคุณภาพของสินค้ า โดยพิจารณาจากประเทศผู้ผลิต
เมื่อท่านซื ้อสินค้ าใหม่ ข้ อมูลด้ านประเทศผู้ผลิตสินค้ าเป็ นข้ อมูลแรกที่ท่านจะให้
ความสําคัญ

5.00

ค่อนข้ างมาก

1.79

4.52

ค่อนข้ างมาก

1.81

ท่านให้ ความสําคัญกับป้ายระบุ "ผลิตในประเทศ ...." บนเสื ้อผ้ า

4.73

ค่อนข้ างมาก

1.82

ความคิดเห็นเกี่ยวกับประเทศผู้ผลิตสินค้ า

ค่ าเฉลี่ย ความหมาย

จากตารางที่ 1 พบว่า คําถาม “ประเทศผู้ ผ ลิ ตส่ ง ผลต่ อ ความมั่น ใจในการซื อ้ เสื อ้ ผ้ า สํ า เร็ จ รู ป หรื อ ตรายี่ ห้อที่ มี
คุณภาพสูงสุดหรือดีที่สุด” มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 5.17 โดยมีความสําคัญอยู่ในระดับค่อนข้ างมาก ส่วนคําถาม “เมื่อท่านซื ้อ
เสื ้อผ้ าสําเร็จรูปใหม่ ข้ อมูลด้ านประเทศผู้ผลิตเสื ้อผ้ าสําเร็ จรูปเป็ นข้ อมูลแรกที่ท่านจะให้ ความสําคัญ ” มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุด คือ
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4.52 โดยมีความสําคัญอยูใ่ นระดับค่อนข้ างมาก สําหรับค่าเฉลี่ยรวมของทุกคําถามอยู่ในช่วงมีความสําคัญค่อนข้ างมาก คือ มี
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.80
ส่ วนที่ 3 แนวทางกลยุทธ์ การพัฒนาภาพลักษณ์ ประเทศแหล่ งกาเนิดสินค้ าของเสือ้ ผ้ าสาเร็ จรู ปของไทย
เนื่องจากผู้เสนอโครงการวิจยั ได้ ออกแบบงานวิจัยเป็ น 3 ระยะดังที่นําเสนอในบทที่ 1 โดยในระยะแรกจะเป็ นการ
สํารวจศักยภาพในการพัฒนาภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกําเนิดของสิ นค้ าประเภทสิ่งทอ และสํารวจทัศนคติของผู้ซื ้อสินค้ าจาก
ต่างประเทศที่มีต่อสินค้ าประเภทสิ่งทอไทย ในขณะที่ระยะที่สองจะเป็ นการต่อยอดจากระยะที่หนึ่งโดยทําการสํารวจทัศนคติ
ของผู้บริโภคในตลาดต่างประเทศโดยตรง และในระยะทีส่ ามจะได้ เชื่อมโยงผลจากงานวิจัยที่ได้ ทั ้งหมดมานําเสนอเป็ นกลยุทธ์
การพัฒนาภาพลักษณ์แหล่งกําเนิดสินค้ า (Country of Origin Image) เพื่อการนําไปใช้ ในภาคปฏิบตั ิโดยการสร้ างตราสินค้ า
เพือ่ ยกระดับผู้ประกอบการสิ่งทอไทย โดยเฉพาะสินค้ าประเภทเสื ้อผ้ าสําเร็จรูปให้ มีศกั ยภาพในการเป็ น OBM ในที่สุด ซึ่งการ
นําเสนอผลการวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็ นเพียงผลสรุปจากโครงการในระยะที่ 1 เท่านั ้น จึงยังไม่สามารถเชื่อมโยงข้ อมูลทั ้งหมดเป็ นกลยุทธ์
การพัฒนาภาพลักษณ์แหล่งกําเนิดสินค้ าได้ อย่างครบถ้ วนสมบูรณ์ คณะผู้วิจยั จึงขอนําเสนอเป็ นแนวทางเบื ้องต้ น ซึง่ ได้ มาจาก
การเก็บข้ อมูลทังในส่
้ วนของการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ที่เกี่ยวข้ องในอุตสาหกรรม การเก็บข้ อมูลจากแบบสอบถามกับผู้ซื ้อ และ
การสัมมนากลุ่มย่อยกับผู้ที่เกี่ยวข้ องเกี่ยวกับการสร้ างกลยุทธ์การพัฒนาภาพลักษณ์แหล่งกําเนิดสินค้ าสําหรับสินค้ าประเภท
เสื ้อผ้ าสําเร็จรูป มานําเสนอเป็ นข้ อเสนอแนะของคณะผู้วิจยั ดังนี ้
การทําการตลาดสําหรับสินค้ าประเภทเสื ้อผ้ าสําเร็ จรู ปของไทย จําเป็ นต้ องมีการกําหนดตลาดเป้ าหมายให้ ชดั เจน
ก่อน เนื่องจากผู้ประกอบการประเภทเสื ้อผ้ าสําเร็จรูปของไทยมีความแตกต่างด้ านศักยภาพการผลิตค่อนข้ างมาก เช่น ขนาด
โรงงานใหญ่ กลาง เล็ก หรื อลักษณะการผลิตทีเ่ น้ นแบบการผลิตจํานวนมาก ตามคําสัง่ ซื ้อเท่านั ้น ไปจนถึงการผลิตจํานวนน้ อย
ชิ ้นต่อคําสัง่ ซื ้อ และมีการออกแบบเพื่อนําไปเสนอกับลูกค้ าด้ วย ทําให้ ต้องมีการทําการตลาดที่แตกต่างกัน เพราะลักษณะการ
ผลิตดังกล่าวตอบสนองความต้ องการของตลาดที่แตกต่างกัน กล่าวคือเป็ นตลาดที่เน้ นต้ นทุนตํ่า จากการสัง่ ผลิตจํานวนมาก
หรื อตลาดระดับล่าง ซึ่งมีค่แู ข่งที่สําคัญคือ ประเทศจีน เวียดนาม อินเดีย เป็ นต้ น ส่วนการผลิตบางโรงงานจะเน้ นการผลิต
จํานวนน้ อย มีการออกแบบและผลิตทีห่ ลากหลายมากขึ ้น หรื อตลาดระดับกลางขึ ้นไป ซึ่งไม่คํานึงถึงการแข่งขันด้ านราคาเป็ น
หลัก โดยมีค่แู ข่ง คือ ฮ่องกง เกาหลี ไต้ หวัน เป็ นต้ น ดังนัน้ คณะผู้วิจัยจึงเสนอแนวทางกลยุทธ์การพัฒนาแหล่งกําเนิดสินค้ า
โดยแบ่งเป็ น 2 ตลาดหลักๆ ได้ แก่
1. ตลาด Modern Fashion หรือตลาดสินค้ าเสื ้อผ้ าสําเร็ จรูปแบบตามแฟชัน่ โลก ที่ผลิตเพื่อตอบสนองความต้ องการ
ลูกค้ าที่เน้ นความทันสมัยเป็ นหลัก
2. ตลาด Thai Fashion หรือตลาดสินค้ าเสื ้อผ้ าสําเร็ จรูปแบบที่เน้ นความเป็ นเอกลักษณ์ของประเทศไทย ที่มีความ
แตกต่างจากประเทศอื่น และมีความคลาสสิกในการสวมใส่
ตลาด Modern Fashion
ตลาดนี ้เป็ นตลาดทีผ่ ้ ปู ระกอบการไทยส่วนใหญ่ดําเนินธุรกิจอยู่ โดยเป็ นการรับจ้ างผลิตหรือ OEM เป็ นจํานวนมาก มี
บางโรงงานเท่านั ้นทีม่ ีการออกแบบสินค้ า (ODM) ไปนําเสนอให้ ลกู ค้ าเลือก ส่วนการมีตรายี่ห้อเป็ นของตนเอง หรือ ODM นัน้ มี
น้ อยมากๆ และหลายรายยังไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่ควร โดยการสร้ างตรายีห่ ้ อส่วนใหญ่จะไปขายในตลาดต่างประเทศ เพื่อ
สร้ างการยอมรับก่อนจะนํามาขายในประเทศ เนื่องจากทัศนคติของคนไทยยังนิยมตรายี่ห้อของสินค้ าจากต่างประเทศมากกว่า
ตรายี่ห้อของไทย
ถึงแม้ ว่าผู้ ป ระกอบการส่ วนใหญ่ จ ะเป็ น OEM แต่ก็มี มาตรฐานการผลิต ที่เน้ นคุณ ภาพซึ่งเป็ นที่ย อมรั บจากผู้ซื อ้
ค่อนข้ างสูง โดยจากผลการศึกษาครัง้ นี ้พบว่า ผู้ซื ้อมีความเห็นว่าสินค้ าเสื ้อผ้ าสําเร็ จรูปของไทยมีความน่าเชื่อถือที่สุด มีการ
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ผลิตเป็ นรายชิ ้นมากกว่าการผลิตแบบจํานวนมาก และมีภาพลักษณ์ในการผลิตโดยใช้ ฝีมือแรงงานที่มีความระมัดระวังและ
ความประณีตในการผลิตมากกว่าประเทศคู่แข่งอื่น เช่น จีน เวียดนาม อินเดีย และอินโดนีเซีย
นอกจากนี ้จากการศึกษายังพบว่า ผู้ซื ้อมองว่าภาพลักษณ์ของสินค้ าเสื ้อผ้ าสําเร็จรูปของไทยเหมาะกับลูกค้ าระดับสูง
และมีราคาแพงกว่าของคู่แข่ง เน้ นการใช้ งานมากกว่ารูปลักษณ์ภายนอกและมีรูปแบบให้ เลือกทีจ่ ํากัด แต่มีการใช้ สีที่เหมาะสม
และมีตราสินค้ าเป็ นทีร่ ้ ู จกั มากกว่าของประเทศคู่แข่ง ถึงแม้ จะมีการกระจายสินค้ าและการโฆษณาที่น้อยกว่าประเทศคู่แข่ง เช่น
จีน เวียดนาม และอินเดีย
จากผลการศึกษาดังกล่าวทําให้ สามารถเสนอแนะแนวทางกลยุทธ์ การพัฒนาภาพลักษณ์ แหล่งกําเนิดสินค้ าของ
สินค้ าประเภทเสื ้อผ้ าสําเร็ จรูปของไทยได้ วา่ ควรเน้ นกลยุทธ์การสื่อสารการตลาด (IMC) ในการสร้ างการรับรู้ ในภาพลักษณ์ของ
สินค้ าประเภทเสื ้อผ้ าสําเร็ จรูปของไทยให้ มากขึ ้น โดยเฉพาะในด้ านคุณค่าของสินค้ าที่มีคุณภาพ (Quality) เหนือกว่าประเทศ
คู่แข่ง และการส่งมอบสินค้ าที่ตรงต่อเวลา (Delivery) และไม่ควรแข่งขันในกลยุทธ์ด้านต้ นทุนการผลิต (Cost) กับประเทศคู่แข่ง
ซึง่ มีต้นทุนการผลิตที่ตํ่ากว่าในด้ านวัตถุดิบทีส่ ามารถผลิตได้ เอง เช่น จีนและอินเดีย ซึง่ ผลิตฝ้ ายได้ เป็ นอันดับ 1 และ 2 ของโลก
หรือด้ านแรงงานราคาถูก เช่น จีนและเวียดนาม ซึ่งมีอตั ราค่าแรงงานเพียง USD 0.28 ต่อชัว่ โมง นอกจากนี ้ควรมีการเน้ นกล
ยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจําหน่ายให้ มากขึ ้น โดยนอกจากจะขายสินค้ าผ่านตัวแทนจําหน่ายหรือ Trader ทั ้งในและต่างประเทศ
แล้ ว ควรมีการออกงานแสดงสินค้ า หรือการใช้ กลยุทธ์ที่เรี ยกว่า Business Matching ในการไปเจรจาการค้ าในตลาดต่างๆให้
มากขึ ้น ซึง่ นอกจากจะเป็ นการประชาสัมพันธ์แล้ วยังเป็ นการขยายตลาดในต่างประเทศทีเ่ ป็ นเสมือนการขายตรงได้ มากขึ ้นด้ วย
อย่างไรก็ตามการไปในลักษณะนี ้ผู้ประกอบการควรมีการเตรียมความพร้ อมก่อนเดินทางให้ มากขึ ้น โดยเฉพาะการหาข้ อมูลใน
ตลาดทีจ่ ะไปนั ้นๆ ทั ้งในด้ านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และพฤติกรรมผู้บริ โภค เพื่อการนําเสนอสินค้ าที่ตรงกับตลาดเป้าหมาย
ให้ มากขึ ้น
นอกจากนี ้จากผลการศึกษาพบว่า ภาพลักษณ์ในด้ านความคิดสร้ างสรรค์ของเสื ้อผ้ าสําเร็จรูปของไทยยังด้ อยกว่าของ
ประเทศอินเดีย แต่มีการใช้ เทคนิคการผลิตทีด่ ีกว่าประเทศอินเดีย จึงนับเป็ นช่องทางในการพัฒนากลยุทธ์ภาพลักษณ์ประเทศ
แหล่งกําเนิดสินค้ าได้ ดใี นการนําไปสู่ตลาดระดับกลางสําหรับผู้ประกอบการที่มีศกั ยภาพในด้ านการออกแบบสินค้ า โดยจะต้ อง
มีการศึกษาแนวโน้ มของตลาดแฟชั่น โลกให้ มากขึน้ โดยเน้ นการพัฒ นาให้ มีรูป แบบที่หลากหลายมากขึน้ และการใช้ สีให้
เหมาะสม ซึ่งประเทศไทยก็ทําได้ ดีในระดับ หนึ่ง จากภาพลักษณ์ ที่ ผ้ ูซือ้ มีต่อสินค้ าประเภทเสื ้อผ้ าสําเร็ จรู ปของไทยแต่หาก
ต้ องการทีจ่ ะแข่งขันในระดับกลางถึงระดับสูง ซึง่ มีค่แู ข่งทีส่ ําคัญ เช่น ญี่ปนุ่ เกาหลี ฮ่องกง หรือไต้ หวัน ที่เป็ นประเทศผู้นําด้ าน
แฟชั่นในตลาดกลุ่มประเทศในทวีปเอเชียอยู่ในปั จจุบัน ซึ่งจากข้ อมูลมูลค่าการส่งออกสิ่งทอและเครื่ องนุ่มห่มไทยเมื่อเดือน
ตุลาคม ปี 2550 พบว่า มูลค่าการส่งออกในตลาดสหรัฐอเมริกา และยุโรปลดลงจนมีตวั เลขทีต่ ิดลบ ขณะที่มลู ค่าการส่งออกกับ
ประเทศในทวีปเอเชีย ยกเว้ นประเทศญี่ปนกลั
ุ่ บมีแนวโน้ มที่เพิ่มขึ ้น จึงเป็ นอีกตลาดที่น่าสนใจ
อย่างไรก็ตามการจะเป็ นผู้นําด้ านแฟชั่นนัน้ จําเป็ นอย่างยิ่งที่ผ้ ูประกอบการไทยต้ องพัฒนาศักยภาพของตนในด้ าน
การออกแบบที่สร้ างสรรค์ การใช้ เทคโนโลยีการผลิตที่ทนั สมัยขึ ้นเพื่อพัฒนารู ปแบบของสินค้ าให้ มีคุณภาพมากขึ ้น โดยนัก
ออกแบบของไทยต้ องมีความรู้ตั ้งแต่เรื่องของผ้ าชนิดต่างๆ และการใช้ เทคนิคในการผลิตต่าง เช่น การฟอก การย้ อม และการใช้
สี เป็ นต้ น ซึง่ จากข้ อมูลทุติยภูมิพบว่า อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทยยังมีการใช้ เทคโนโลยีการผลิตที่ล้าสมัย แรงงานยังมีระดับ
การศึกษาที่ตํ่ ากว่ามัธ ยมปี ที่ 6 (ม. 6) จํา นวนมากกว่า 50% ของแรงงานทัง้ หมดในอุตสาหกรรม รวมทั ง้ มี บุ คลากรผู้ จ บ
การศึกษาด้ านสิ่งทอโดยตรงน้ อยกว่า 1% ของบุคลากรทั ้งหมดในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่ องนุ่งห่ม ทําให้ การพัฒนาทักษะ
ความชํานาญของบุคลากรด้ านนีม้ ีน้อย อันจะส่งผลต่อการพัฒนารู ปแบบและคุณภาพของเสื ้อผ้ าสําเร็ จรู ปของไทยเพื่อการ
แข่งขันในตลาดระดับกลาง ซึง่ ประเทศคู่แข่งมีศกั ยภาพด้ านนี ้ค่อนข้ างมาก โดยการพัฒนาด้ านบุคลากรนี ้จะเป็ นไปด้ วยดีหาก
ได้ รับการสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐบาลให้ เป็ นในทิศทางเดียวกัน ได้ แก่ การพัฒนาบุคลากรด้ านการผลิตระดับล่างโดย
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กรมพัฒนาฝี มือแรงงาน การพัฒนาบุคลากรด้ านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยกรมส่งเสริ มอุต สาหกรรม ซึ่งได้
ดําเนินการมาแล้ วจากโครงการกรุ งเทพเมืองแฟชัน่ แต่ไม่ได้ ดาํ เนินการอย่างต่อเนื่อง
นอกเหนือจากตลาดในเอเชียดังกล่าวแล้ ว ยังมีตลาดอื่นๆที่น่าสนใจสําหรับผู้ประกอบการผลิตเสื ้อผ้ าสําเร็ จรู ปของ
ไทย เช่น ประเทศรัสเซีย ซึง่ มีแนวโน้ มการเติบโตทางเศรษฐกิจทีด่ ีขึ ้น จากการเป็ นผู้ผลิตนํ ้ามันรายใหญ่ของโลก แต่ประชากรยัง
มีรายได้ ที่ไม่สงู นัก ทําให้ เป็ นตลาดระดับกลางที่น่าสนใจ หรือประเทศในทวีปอัฟริ กา ซึ่งเป็ นประเทศใหม่ๆที่ยงั มีความต้ องการ
ของตลาดในด้ านสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มอยูม่ าก เพราะมีประชากรจํานวนมาก ถึงแม้ จะมีรายได้ ไม่มากนักก็ตาม
นอกจากนี ้ผลการศึกษายังพบว่า ผู้ซื ้อให้ ความสําคัญกับประเทศแหล่งกําเนิดสินค้ าในระดับมาก โดยเฉพาะเมื่อนําไป
สัมพันธ์กบั คุณภาพของสินค้ า และการซื ้อสินค้ าใหม่ แต่ให้ ความสําคัญกับป้ายระบุ ‚Made in…..‛ ในระดับที่น้อยกว่า ซึง่ อาจ
เป็ นไปได้ วา่ ผู้ซื ้อส่วนใหญ่จะสนใจข้ อมูลเกี่ยวกับประเทศแหล่งกําเนิดสินค้ าเมื่อต้ องตัดสินใจซื ้อ โดยการสอบถามหรือหาข้ อมูล
จากผู้ขายโดยตรง จึงไม่ได้ สนใจป้ายระบุแหล่งกําเนิดสินค้ า นอกจากนี ้สินค้ าบางชนิดถูกผลิตจากหลายๆประเทศ โดยบางส่วน
ของสินค้ าอาจถูกผลิตในต่างประเทศกัน แต่ป้ายระบุแหล่งกําเนิดสินค้ าอาจระบุเพียงประเทศเดียวที่มีมลู ค่าของต้ นทุนสูงที่สดุ
อย่างไรก็ตามคณะผู้วิจยั ยังคงเสนอแนะว่า ผู้ประกอบการยังควรให้ ความสําคัญในการสือ่ สารด้ วยป้ายระบุ ‚Made in…..‛ เพื่อ
สื่อสารกับผู้บริโภคได้ วา่ สินค้ าของประเทศไทยนั ้นมีคณ
ุ ภาพเหนือกว่าประเทศคู่แข่ งอย่างไร ถึงแม้ ว่าผู้ประกอบการไทยจะเน้ น
การผลิตตามคําสั่งซื ้อ หรื อ OEM ก็ตาม เพราะจะเป็ นแนวทางการพัฒนาภาพลักษณ์สินค้ าประเภทเสื ้อผ้ าสําเร็ จรู ป ของไทย
ไปสู่การเป็ น ODM และ OBM ในที่สดุ
กล่าวโดยสรุ ปได้ ว่าแนวทางกลยุทธ์ การพัฒ นาภาพลักษณ์ ป ระเทศแหล่งกํ าเนิดสินค้ า สําหรั บ กลุ่มสินค้ าเสือ้ ผ้ า
สําเร็จรูปประเภท Modern Fashion สามารถแบ่งเป็ น 2 ตลาด ดังนี ้
1. ตลาดสินค้ าทั่วไป (Mass Products) สําหรับผู้ประกอบการที่รับจ้ างผลิตตามคําสั่งซื ้อ (OEM) ซึ่งประเทศคู่
แข่งขัน ได้ แก่ จีน เวียดนาม และอินโดนีเซีย ควรเน้ นการแข่งขันที่คณ
ุ ภาพการผลิต และสัญญาการส่งมอบที่ตรง
เวลา รวมทั ้งการพยายามลดต้ นทุนการผลิตเพื่อให้ สามารถนําเสนอราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพ เนื่องจากผู้ซื ้อ
ส่วนใหญ่ยงั มีภาพลักษณ์ว่าสินค้ าของไทยมีราคาที่ไม่เหมาะสม อย่างไรก็ตามควรสื่อสารกับผู้ซื ้อให้ มากขึ ้นใน
ด้ านความเหมาะสมของราคากับคุณภาพ และพยายามรักษาคุณภาพการผลิตให้ มีความสมํ่าเสมอ ซึง่ ประเทศ
คู่แข่งยังจัดการได้ ไม่ดนี กั นอกจากนี ้ผู้ประกอบการควรมองหาตลาดใหม่ๆ เพื่อลดความรุ นแรงของการแข่งขันกับ
ประเทศที่มีต้นทุนการผลิตตํา่ อย่างจีนหรือเวียดนามในตลาด เช่น สหรัฐอเมริกา และยุโรป
2. ตลาดสินค้ าเฉพาะ (Niche Market) เป็ นตลาดสําหรับผู้ประกอบการที่มีความสามารถทังการรั
้
บจ้ างผลิตตาม
คําสัง่ ซื ้อ (OEM) และความสามารถในการออกแบบสินค้ าเพื่อนําเสนอกับผู้ซื ้อ (ODM) โดยการพัฒนาคุณภาพ
การผลิตและการปรับปรุ งผลิตภัณฑ์ให้ มีความน่าสนใจมากขึ ้น ด้ วยการพัฒนาบุคลากรด้ านการออกแบบให้ มี
ความรู้ตั ้งแต่ลกั ษณะของผ้ า การออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ มีความทันสมัย (Modern) ตามทันแนวโน้ มแฟชั่นโลก
และมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ ้น โดยเน้ นทังด้
้ านการใช้ งานและรู ปลักษณ์ ภายนอก รวมทังการรู
้
้ จักใช้ สีให้
เหมาะสม และการผลิตที่ใช้ เทคโนโลยีทนั สมัย
นอกจากนี ้การสนับสนุนจากภาครัฐเป็ นสิ่งที่ช่วยผู้ประกอบการได้ อย่างมากในการพัฒนาให้ เป็ น ODM หรือ OBM ใน
ด้ านการมีศนู ย์พฒ
ั นาฝี มือแรงงานทีเ่ ฉพาะเจาะจง เช่น ศูนย์พฒ
ั นาด้ านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือการเพิ่มโอกาส
ด้ านการศึกษาให้ แรงงานระดับล่างให้ มีการศึกษาสูงขึ ้น เพื่อให้ การพัฒนาความรู้ด้ านการผลิตดีขึ ้น รวมทังการสนั
้
บสนุนจาก
ภาครัฐในการเปิ ดตลาดใหม่ๆ หรื อการทําการตลาดกับกลุ่มเฉพาะในตลาดเดิม ด้ วยการออกงานแสดงสินค้ า และการจับคู่
ธุรกิจ (Business Matching) ซึง่ ต้ องใช้ เงินลงทุนจํานวนมาก
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สําหรับการสร้ างผู้ประกอบการที่มีตรายีห่ ้ อของตนเองนั ้น สําหรับตลาดแบบสินค้ าทัว่ ไปคงทําได้ ยาก เนื่องจากคู่แข่งมี
ศักยภาพมากกว่าและมีชื่อเสียงในการเป็ นผู้นําแฟชัน่ อยูแ่ ล้ ว เช่น คู่แข่งจากประเทศญี่ปนุ่ เกาหลี หรือฮ่องกง แต่สําหรับตลาด
สิน ค้ าเฉพาะ อาจทําได้ ด้ วยการรวมตัวกัน เพื่อ แลกเปลี่ ยนข้ อมูล ด้ านแนวโน้ ม แฟชั่นโลก และการพัฒ นาบุค ลากรที่เ ป็ น
Designer และ Marketer รวมทั ้งการส่งเสริมให้ Designer และ Marketer ทํางานร่วมกันมากขึ ้น ตังแต่
้ การรู้จักผู้บริโภคใน
ตลาดต่างๆ การออกแบบให้ ตรงกับ ความต้ องการ การทําการตลาดให้ ตรงกับ กลุ่มเป้าหมาย และการสื่อสารเรื่ องราวของ
ผลิตภัณฑ์ไปยังผู้บริ โภคให้ ชดั เจนมากขึ ้น
ตลาด Thai Fashion
ตลาดนี ้ยังมีผ้ ปู ระกอบการของไทยอยู่ในตลาดน้ อยราย เนื่องจากเป็ นตลาดขนาดเล็ก และมีความเฉพาะในด้ านความ
ต้ องการ เน้ นการใช้ วตั ถุดิบในประเทศที่มีความเป็ นไทย เช่น ผ้ าฝ้ าย และผ้ าไหม ซึง่ ผู้ประกอบการจะต้ องมีความสามารถใน
การออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ สามารถสื่อสารความเป็ นไทยไปยังผู้บริโภค ขณะเดียวกันสินค้ าก็ต้องมีความทันสมัยเหมาะสมกับ
การใช้ งานจริงในโอกาสต่างๆ ซึ่งหากผู้ประกอบการในตลาดนีส้ ามารถพัฒนาตัวเองได้ มากขึ ้น ก็จะสามารถพัฒนาไปสู่การ
สร้ างตรายีห่ ้ อให้ กบั สินค้ าเสื ้อผ้ าสําเร็จรูปของตนเองได้ (OBM)
ดังนั ้นแนวทางกลยุทธ์การพัฒนาภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกําเนิดสินค้ าสําหรับตลาด Thai Fashion ยังมีโอกาสอีก
มากสําหรับผู้ประกอบการไทย แต่ต้องมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ มีเอกลักษณ์เฉพาะมากขึ ้น สร้ างความแตกต่างจากประเทศอื่น
โดยเฉพาะประเทศลาวซึง่ มีวฒ
ั นธรรมที่คล้ ายกับไทยอย่างมาก รวมทังการสื
้
่อสารเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ไปยังกลุ่มเป้าหมายให้
มากขึ ้น โดยกลุ่มเป้าหมายนั ้นต้ องเน้ นกลุ่มเฉพาะ (Niche Market) ที่มีความชอบผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็ น Geographical
Indication, Historical Indication หรือ Cultural & Art Indication ซึง่ ตลาดที่น่าสนใจ เช่น ประเทศญี่ปนที
ุ่ ม่ ีความสนใจผ้ าฝ้าย
ของไทย และผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ อย่างไรก็ตามตลาดลักษณะนี ้ผู้ประกอบการต้ องมีการพัฒนาตนเองอย่างมากใน
ด้ านการออกแบบ และการทําการตลาดที่เข้ าถึงผู้บริ โภคให้ มากขึ ้น
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การศึกษาเปรี ยบเทียบข้ อบังคับสาหรั บนักวิชาชีพบัญชีระหว่ างประเทศไทย
ประเทศสิงคโปร์ และประเทศอินเดีย
A Comparative Study of Regulations for Professional Accountants in Thailand,
Singapore and India
ชูศรี เที ้ยศิริเพชร*

บทคัดย่ อ
การศึกษาเรื่ องการเปรี ยบเทียบข้ อบังคับสําหรับนักวิชาชีพบัญชีระหว่างประเทศไทย ประเทศสิงคโปร์ และประเทศ
อินเดีย มีวตั ถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบข้ อบังคับสําหรับนักวิชาชีพบัญชีระหว่างประเทศไทย ประเทศสิงคโปร์ และประเทศ
อินเดีย โดยศึกษาจากกฎหมายและข้ อ บังคับ ที่เกี่ยวข้ องได้ แก่ พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี ข้ อบังคับ สําหรับ บริ ษัท จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของทั ้ง 3 ประเทศ และข้ อบังคับสําหรับนักวิชาชีพบัญชีของสหพันธ์ นักบัญชีระหว่างประเทศ
(International Federation of Accountants: IFAC) รวมทั ้งข้ อมูลจากแหล่งข้ อมูลทุติยภูมิอื่น ข้ อมูลที่ได้ นํามาศึกษา
เปรี ยบเทียบใน 5 ประเด็น ได้ แก่ การเปรี ยบเทียบด้ านคุณสมบัติของนักวิชาชีพบัญชี ด้ านการควบคุมกํากับดูแลการ
ปฏิบตั ิงานของนักวิชาชีพบัญชี ด้ านจรรยาบรรณของนักวิชาชีพบัญชี ด้ านบทลงโทษสําหรับนักวิชาชีพบัญชี และการ
เปรียบเทียบกับข้ อบังคับสําหรับนักวิชาชีพบัญชีของ IFAC
ผลการศึกษาพบว่า การเปรียบเทียบข้ อบังคับด้ านคุณสมบัติ นักวิชาชีพบัญชีของประเทศไทยมีอายุขนตํ
ั ้ ่า 18 ปี มี
วุฒิการศึกษาขั ้นตํ่าระดับ อนุป ริ ญญาและปริ ญญาตรี ไม่ต้องผ่ านการฝึ กหัดงานก่อนการปฏิบัติงานจริ ง ไม่ต้องผ่านการ
ทดสอบทางวิชาชีพ และมีการพัฒนาความรู้ ต่อเนื่องทางวิชาชีพน้ อยกว่าอีก 2 ประเทศ ส่วนนักวิชาชีพบัญชีของประเทศ
สิงคโปร์ และประเทศอินเดียมีอายุขนตํ
ั ้ ่า 21 ปี มีวุฒิการศึกษาขันตํ
้ ่าระดับปริญญาตรี ผ่านการฝึ กหัดงานก่อนการปฏิบตั ิงาน
จริ ง ผ่านการทดสอบทางวิชาชีพในวิชาที่นอกเหนือจากวิชาเกี่ยวกับการบัญชีและกฎหมาย และมีการพัฒนาความรู้ ต่อเนื่อง
ทางวิชาชีพมากกว่าข้ อบังคับของประเทศไทย
การเปรี ยบเทียบข้ อบังคับ ด้ านการควบคุมกํากับดูแลการปฏิบัติงาน นักวิชาชีพด้ านการทําบัญ ชีของประเทศไทย
สามารถปฏิบตั ิงานได้ โดยไม่ต้องเป็ นสมาชิกขององค์กรทางวิชาชีพบัญชี แต่อีก 2 ประเทศกําหนดให้ นกั วิชาชีพบัญชีทกุ ด้ าน
ต้ องเป็ นสมาชิกขององค์กรทางวิชาชีพบัญชี
การเปรี ย บเที ย บข้ อ บัง คับ ด้ านจรรยาบรรณ ข้ อ บัง คับ ของประเทศไทยมี ก ารกํ า หนดแต่ ไ ม่ มี ร ายละเอี ย ดของ
จรรยาบรรณไว้ ส่วนประเทศสิงคโปร์ และประเทศอินเดียมีการกําหนดรายละเอียดของจรรยาบรรณไว้ มากกว่า
การเปรียบเทียบข้ อบังคับด้ านบทลงโทษ ทั ้ง 3 ประเทศมีการกําหนดบทลงโทษสําหรับนักวิชาชีพบัญชีทกุ ด้ าน ซึ่ง
ครอบคลุมทั ้งโทษของการประพฤติผิดจรรยาบรรณ และโทษของการไม่ปฏิบตั ิตามข้ อบังคับสําหรับนักวิชาชีพบัญชี
การเปรียบเทียบข้ อบังคับสําหรับนักวิชาชีพบัญชีของทัง้ 3 ประเทศกับข้ อบังคับของ IFAC พบว่า ประเทศสิงคโปร์
และประเทศอินเดียมีการกําหนดข้ อบังคับทุกด้ านตามที่ IFAC กําหนด โดยประเทศสิงคโปร์ มีการกําหนดรายละเอียดของ
ข้ อบังคับเกี่ยวกับจรรยาบรรณของนักวิชาชีพบัญชีไว้ มากที่สุดและเทียบเท่า IFAC ส่วนประเทศไทยมีรายละเอียดเกี่ยวกับ
คุณสมบัติของนักวิชาชีพบัญชีน้อยกว่า IFAC และน้ อยทีส่ ดุ ระหว่าง 3 ประเทศ
โดยสรุ ปแล้ วพบว่า ประเทศไทยมี การกําหนดรายละเอี ยดของข้ อบัง คับ สําหรับ นักวิชาชีพบัญชีไว้ น้อ ยกว่าอีก 2
ประเทศและ IFAC ดังนั ้นหน่ วยงานที่รับผิ ดชอบในการกําหนดข้ อ บังคับ สําหรับ นักวิชาชี พบัญชี ของประเทศไทย ควรนํา
*

รองศาสตราจารย์ อาจารย์ภาควิชาการบัญชี คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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ข้ อบังคับสําหรับ นักวิชาชีพบัญชี ของประเทศสิงคโปร์ และประเทศอินเดียมาเป็ นแนวทางในการพัฒนาข้ อ บังคับ สําหรับนัก
วิชาชีพบัญชีของประเทศไทยให้ มีความก้ าวหน้ ามากยิง่ ขึ ้นและสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้ ในอนาคต
Abstract
This study is a Comparative Study of Regulations for Professional Accountants in Thailand, Singapore and
India. The purpose of this study is to compare the regulations for professional accountants in Thailand, Singapore
and India by studying from laws and regulations concerning professional accountants of Thailand, Singapore and
India. That are Accountant Acts and Listed Company Rules, and also Professional Accountant Regulations of
International Federation of Accountants (IFAC). The data also collected from other secondary data In this study,
the result was divided into 5 issues. There were comparing professional accountant qualification, monitoring
professional accountants, professional accountant ethics, disciplinary procedures, and Professional Accountant
Regulations of IFAC among 3 countries.
For professional accountant qualification, in Thailand, the professional accountant must have 18 years old
minimum, graduated in diploma and Bachelor’s Degree, do not need to pass practical experience and
professional examination, but need to pass Continuing Professional Development (CPD) with less period and
subjects than other countries. In Singapore and India, the professional accountant must have 21 years old
minimum, graduated in Bachelor’s Degree, need to pass practical experience and professional examination that
include non-accounting and law subjects, and also pass CPD with more period and subjects than Thailand.
For monitoring professional accountants, Thai accountant can work without being a member of
professional accountant organization whereas Singapore and Indian accountant have to be member of the
organization.
For professional accountant ethics, Thailand has no detail in this regulation while India has quite much
details and Singapore has the most.
For disciplinary procedures, all countries has penalties for professional accountants who do not comply
with professional accountant ethics and regulations.
For comparing Professional Accountant Regulations of IFAC among 3 countries, both Singapore and
India has all regulations following IFAC but Singapore has the most professional accountant ethics regulation
details as same as IFAC. Even so Thailand has less professional accountant qualification regulation details than
IFAC and has the least professional accountant ethics regulation details.
In conclusion, Thailand has less regulation details than Singapore, India and IFAC. Thus, the sector
responsible for making the regulations for professional accountants in Thailand should take Singapore and India
regulations as a model to improve Thai professional accountant regulations to be more advance and competitive
with other countries in the future.
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บทนา
ในปั จจุบัน เศรษฐกิจของประเทศไทยมีการเชื่อมโยงกับ เศรษฐกิจ โลกมากขึ ้น ทําให้ ธุรกิ จระหว่างประเทศขยาย
ตัวอย่างรวดเร็ว ทังในด้
้ านการค้ าและการลงทุน ประเทศไทยจึงต้ องร่ วมทําข้ อตกลงว่าด้ วยการเปิ ดเขตการค้ าเสรี (Free Trade
Area: FTA) กับองค์การการค้ าโลก (World Trade Organization: WTO) เพื่อสร้ างโอกาสทางการค้ าและการลงทุนกับประเทศ
ต่าง ๆ ทัว่ โลก วิชาชีพบัญชีเป็ นสาขาหนึง่ ของการค้ าบริการสาขาธุรกิจวิชาชีพที่ประเทศต่าง ๆ มุ่งหวังที่จะให้ มีการเปิ ดเสรี หรือ
มีการยอมรับคุณสมบัติซึ่งกันและกันมากขึ ้น ผลของการเจรจาการค้ าหลายฝ่ ายรอบอุรุกวัย (Uruguay Round) ทําให้ เกิด
ความตกลงทัว่ ไปว่าด้ วยการค้ าบริการ (General Agreement on Trade in Services: GATS) ภายใต้ กรอบขององค์การการค้ า
โลก ประเทศไทยได้ ยื่นตารางข้ อผูกพันในการเปิ ดการค้ าเสรีสาขาธุรกิจวิชาชีพ ซึง่ รวมการบริ การด้ านบัญชี (ศิลปพร ศรีจั่น
เพชร, 2545 : 12-13) ทั ้งนี ้ปรากฏว่า กว่า 54 ประเทศได้ ยนื่ ตารางข้ อผูกพันให้ มีการเปิ ดตลาดด้ านบัญชี โดยเปิ ดเสรี ใ ห้ บริษัท
ในประเทศสามารถใช้ บริการด้ านบัญชีจากบริษัทในต่างประเทศได้ ทั ้งนี ้ต้ องเป็ นบริ ษัทในประเทศที่ยินยอมให้ ผ้ ูมีสญ
ั ชาติไ ทย
ประกอบอาชีพสอบบัญชีในประเทศนั ้นได้ (สภาวิชาชีพบัญชี , 2547 : ออนไลน์ ) ประเทศไทยจึงมีความผูกพันตามข้ อตกลง
ดังกล่าวข้ างต้ นที่จะต้ องมีการเปิ ดเสรีวิชาชีพบัญชีเพิ่มมากขึ ้น ทําให้ จําเป็ นต้ องปรับปรุงจุดอ่อนทางด้ านกฎหมายให้ มีความ
รัดกุมมากยิง่ ขึ ้น เพือ่ ผลักดันให้ มีมาตรฐานบัญชีและข้ อบังคับสําหรับนักวิชาชีพบัญชีที่รุดหน้ าและสามารถแข่งขันกับประเทศ
อื่นได้
การพัฒนาทางการบัญชี และข้ อบังคับ สําหรับ นักวิชาชีพ บัญ ชีในแต่ละประเทศนั ้นล้ วนแตกต่างกัน ซึ่งขึ ้นอยู่กับ
สภาพแวดล้ อมทางการบัญชีข องแต่ ละประเทศ ได้ แ ก่ ด้ านการเมือ ง กฎหมาย การศึกษา วัฒ นธรรม และเศรษฐกิ จ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ระดับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ ประเทศทีม่ ีระดับการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิ จอยู่ใน
ระดับสูงย่อมมีการบัญชีทมี่ ีความซับซ้ อนมากกว่า ส่งผลให้ การบัญชีและข้ อบังคับสําหรับนักวิชาชีพบัญชีของประเทศนัน้ ๆ มี
มาตรฐานสูงตามไปด้ วย (ศิริลกั ษณ์ ศุทธชัย, 2549 : 91) ในกลุ่มประเทศแถบเอเชียด้ วยกัน ประเทศสิงคโปร์ เป็ นประเทศที่มี
การกํากับดูแลที่ดี (Good Corporate Governance) อยู่ในระดับสูง โดยได้ รับ คะแนนเป็ นอันดับที่ 1 ของกลุ่มประเทศใน
ภูมิภาคเอเชีย และถือเป็ นประเทศเดียวในภูมิภาคเอเชียที่ติดอันดับ ความโปร่งใสสูงมาก (ดรรชนีชี ้วัดภาพลักษณ์ คอรัปชั่น
ประจําปี 2549, 2549 : ออนไลน์) จากการจัดอันดับโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) การ
ที่ประเทศและองค์กรที่มีการกํากับดูแลที่ดี จะเป็ นเสมือนกลไกที่ทําให้ ได้ รับความเชื่อถือจากนานาประเทศ ส่งผลให้ องค์กร
วิชาชีพบัญชีของประเทศสิงคโปร์ เข้ มแข็งและเป็ นที่ยอมรับในระดับสากล ส่วนประเทศอินเดียนั ้นมีการรับบริ การทําบัญชีเพื่อ
การส่งออก โดยเริ่มจากการทีส่ ํานักงานบัญชีในสหรัฐอเมริกาเป็ นตัวกลางทําตลาดเพื่อรับให้ คําปรึกษาทางด้ านบัญชีและภาษี
แล้ วส่งงานบันทึกบัญชีส่งไปให้ บริษัทในอินเดียเป็ นผู้ดาํ เนินการ ซึง่ ปั จจุบนั ธุรกิจนี ้ของประเทศอินเดียมีการขยายไปยังประเทศ
อื่นเหนือจากประเทศสหรัฐอเมริ กา แสดงให้ เห็นว่าวิชาชีพการบัญชีของประเทศอินเดียมีการพัฒนาและเป็ นที่ยอมรับเพราะ
สามารถส่งออกไปยังต่างประเทศ (ศิริรัฐ โชติเวชการ :2550)
ดังนั ้นผู้ศกึ ษาจึงสนใจศึกษาเปรียบเทียบข้ อบังคับสําหรับนักวิชาชีพบัญชีระหว่างประเทศไทย ประเทศสิงคโปร์ และ
ประเทศอินเดีย ในประเด็นการกําหนดคุณสมบัติ การควบคุม กํากับดูแล จรรยาบรรณ และบทลงโทษสําหรับนักวิชาชีพบัญชี
ของแต่ละประเทศ รวมทัง้ การนําไปเปรี ยบเทียบกับ ข้ อบังคับ วิชาชี พบัญ ชีที่กําหนดโดยสหพันธ์ นักบัญ ชีระหว่างประเทศ
(International Federation of Accountants: IFAC) ซึง่ เป็ นเป็ นองค์กรระดับสากล เพื่อพิจารณาความแตกต่างอันจะเป็ น
แนวทางในการปรับปรุ งด้ านข้ อบังคับสําหรับนักวิช าชีพบัญ ชีไทยให้ เป็ นที่ยอมรับ ในระดับสากลและสามารถแข่งขันระดับ
นานาชาติได้
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กรอบแนวคิดที่ใช้ ในการศึกษา
ในการศึกษาครัง้ นี ้มีกรอบแนวคิดทีใ่ ช้ ในการศึกษา ประกอบด้ วยทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ อง ดังนี ้
1. ข้ อบังคับสาหรั บนักวิชาชีพบัญชี (Regulation of the Accountancy Profession) (IFAC, 2007 : Online) เป็ น
แนวนโยบายในการกําหนดข้ อบังคับสําหรับนักวิชาชีพบัญชีของสหพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศ (IFAC) ซึง่ ถือเป็ นแนวทาง
ให้ กับ ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกสามารถนํ า ไปใช้ ใ นการกํ าหนดข้ อ บัง คับ สํ าหรั บ นัก วิช าชี พ บัญ ชี ใ นประเทศของตนได้ ซึ่ง
แนวนโยบายได้ ระบุว่า ข้ อบังคับสําหรับนักวิชาชีพบัญชีที่ดีต้องมีการกําหนดเนื ้อหาครอบคลุม ในเรื่ องดังต่อไปนี ้ ได้ แก่ 1)
คุณสมบัติของนักวิช าชีพบัญชี (Entry and Licensing Requirements) โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณสมบัติด้านการศึกษา
(Education Requirements) 2) การควบคุม กํากับดูแลการปฏิบตั ิงานของนักวิชาชีพบัญชี (Monitoring of Professional
Accountant Behavior and Performance) 3) จรรยาบรรณของนักวิชาชีพบัญชี (Ethical Standards) และ 4) บทลงโทษ
สําหรับนักวิชาชีพบัญชี (Disciplinary Systems and Procedures)
2. มาตรฐานการศึกษาสาหรั บนักวิชาชีพบัญชีระหว่ างประเทศ (International Education Standards for
Professional Accountants: IES) (International Federation of Accountants, 2008 : Online) เป็ นมาตรฐานที่กําหนด
คุณสมบัติด้านการศึกษา ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานวิชาชีพบัญชี รวมทั ้งจรรยาบรรณของนักวิชาชีพบัญชี ซึ่ง
กําหนดโดย IFAC ปั จจุบนั มีทงหมด
ั้
8 ฉบับ คือ IES 1 – IES 8 สําหรับมาตรฐานเกี่ยวกับการกําหนดคุณสมบัติและ
จรรยาบรรณของนักวิชาชีพบัญชีทสี่ ําคัญมี 5 ฉบับ (International Federation of Accountants, 2008 : Online) ดังนี ้
2.1 IES 2: หัวข้ อในหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพบัญชี (Content of Professional Accounting Education
Programs) ต้ องมีสาระสําคัญครอบคลุมในหัวข้ อต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้
1) หัวข้ อเกี่ยวกับการบัญชี การเงิน และหัวข้ ออื่นที่เกี่ยวข้ อง ประกอบด้ วยวิชา บัญชีการเงินและรายงานทางการเงิน
บัญชีบริ หารและการควบคุม ภาษี อากร ธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ การตรวจสอบและการรับรอง การเงินและการจัดการทาง
การเงิน และจรรยาบรรณของวิชาชีพ
2) หัวข้ อเกี่ยวกับองค์กรและธุรกิจ ประกอบด้ วยวิชา เศรษฐศาสตร์ สภาพแวดล้ อมทางธุรกิจ การกํากับดูแลกิจการ
จริ ยธรรมทางธุรกิจ ตลาดเงิน วิธีการเชิงปริ มาณ พฤติกรรมองค์กร การจัดการ และการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ การตลาด และ
ธุรกิจระหว่างประเทศ
3) หัวข้ อเกี่ยวกับ เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้ วยวิชา เช่น ความรู้ ทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู้
เกี่ยวกับการควบคุมเทคโนโลยีสารสนเทศ ความสามารถของผู้ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็ นต้ น
2.2 IES 4: จรรยาบรรณของนักวิชาชีพบัญชี (Professional Values, Ethics and Attitudes) นักวิชาชีพบัญชี
ต้ องมีจรรยาบรรณตาม Code of Ethics for Professional Accountants ในเรื่องต่าง ๆ ได้ แก่ ความซื่อสัตย์ ความเป็ นกลาง
ความสามารถและความระมัดระวังทางวิชาชีพ การรักษาความลับ และการปฏิบตั ิตามระเบียบทางวิชาชีพ
2.3 IES 5:
คุณสมบัติเกี่ยวกับประสบการณ์ การฝึ กหัดงาน (Practical Experience Requirements) โดย
นักวิชาชีพบัญชีต้องผ่านการฝึ กหัดงานทางวิชาชีพเป็ นระยะเวลานานพอที่ผ้ ูขึ ้นทะเบียนจะมีความรู้ ทางวิชาชีพ ทักษะทาง
วิชาชีพ และคุณธรรมจริยธรรมทางวิชาชีพ เพียงพอต่อการปฏิบตั ิงานวิชาชีพบัญชี และพร้ อมสําหรับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ทางวิชาชีพต่อไปในอนาคต ซึ่ง IFAC ได้ กําหนดให้ ผ้ ูที่สามารถขึ ้นทะเบียนเป็ นนักวิชาชีพบัญชีได้ ต้องผ่านการฝึ กหัดงานทาง
วิชาชีพมาแล้ วอย่างน้ อย 3 ปี
2.4 IES 7: การพัฒนาความรู้ ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (Continuing Professional Development) นักวิชาชีพบัญชีมี
หน้ าที่ ต้ อ งพัฒนาความรู้ ความสามารถทางวิ ช าชี พ อย่า งต่อ เนื่ อ งตลอดระยะเวลาที่ ทํา หน้ าที่ เป็ นนักวิช าชี พ บัญ ชี ผ่ า น
กระบวนการพัฒนาความรู้ ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (Continuing Professional Development: CPD) โดยระบุให้ นักวิชาชีพบัญชี
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ต้ องผ่านการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพอย่างน้ อย 120 ชั่วโมงภายในระยะเวลา 3 ปี ซึ่งต้ องเป็ นการพัฒนาความรู้
ต่อเนื่องทางวิชาชีพที่ได้ รับการรับรองทางวิชาชีพอย่างน้ อย 60 ชัว่ โมง และในแต่ละปี ต้ องผ่านการพัฒนาความรู้ ต่อเนื่องทาง
วิชาชีพไม่น้อยกว่า 20 ชัว่ โมง
2.5 IES 8: คุณสมบัตดิ ้ านความสามารถของนักวิชาชีพสอบบัญชี (Competence Requirements for Audit
Professionals) นักวิชาชีพสอบบัญชีต้องมีคณ
ุ สมบัตทิ างด้ านความสามารถ โดยต้ องสําเร็จการศึกษาระดับปริ ญญาตรีหรือ
เทียบเท่า ได้ รบั การศึกษาในวิชา การตรวจสอบขั ้นสูง มาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศ วิชาบัญชีการเงินและรายงาน
ทางการเงินขั ้นสูง มาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ และวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับบัญชีการเงิน การ
ประเมินการควบคุมและความเสีย่ ง และประเด็นสําคัญที่เกี่ยวข้ องเป็ นปั จจุบนั ต้ องปฏิบตั ติ าม Code of Ethics for
Professional Accountants ของ IFAC ต้ องมีประสบการณ์การฝึ กหัดงานสอบบัญชีอย่างน้ อย 3 ปี และต้ องเป็ น
ประสบการณ์การฝึ กหัดงานตรวจสอบข้ อมูลทางการเงิน อย่างน้ อย 2 ปี และต้ องมีการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ เป็ น
เช่นเดียวกับนักวิชาชีพบัญชีตาม IES 7
3. ข้ อบังคับเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชีของประเทศไทย ประเทศสิงคโปร์ และประเทศอินเดีย
3.1 ข้ อบังคับเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชีของประเทศไทย ประกอบด้ วยพระราชบัญญัติ 3 ฉบับ ได้ แก่ พระราชบัญญัติ
การบัญชี พ.ศ. 2543 พระราชบัญญัติวชิ าชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535
3.2 ข้ อบังคับเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชีของประเทศสิงคโปร์ ประกอบด้ วยพระราชบัญญัติ 3 ฉบับ ได้ แก่
พระราชบัญญัตินกั วิชาชีพบัญชี ค.ศ. 2004 (Accountants Act, 2004) กฎระเบียบสําหรับนักวิชาชีพบัญชี ค.ศ. 2004
(Accountants (Public Accountants) Rules, 2004) และกฎระเบียบสําหรับบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์
(SGX-ST Listing Rules)
3.3 ข้ อบังคับเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชีของประเทศอินเดีย ประกอบด้ วยพระราชบัญญัติ 5 ฉบับได้ แก่
พระราชบัญญัตินกั วิชาชีพบัญชีรับอนุญาต ค.ศ. 1949 (Chartered Accountants Act, 1949) พระราชบัญญัตินกั วิชาชีพบัญชี
รับอนุญาต (แก้ ไขเพิ่มเติม) ค.ศ. 2006 (Chartered Accountants (Amendment) Act, 2006) พระราชบัญญัตบิ ริษัท ค.ศ.
1956 (Companies Act, 1956)พระราชบัญญัตบิ ริษัท (แก้ ไขเพิม่ เติม) ค.ศ. 2006 (Companies (Amendment) Act, 2006)
และกฎระเบียบของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์อินเดีย ค.ศ. 1993 (Securities and Exchange Board of India
(underwriters) Rules, 1993)
4. วรรณกรรมที่เกี่ยวข้ องกับข้ อบังคับสาหรั บนักวิชาชีพบัญชี
ศิลปพร ศรี จ่ นั เพชร (2545) ได้ กล่าวไว้ ในบทความเรื่ องนักวิชาชีพบัญชีกบั IEG ฉบับที่ 9 ว่า ในช่วงทศวรรษที่
ผ่านมาเศรษฐกิจไทยมีการเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกมากขึ ้น ทําให้ ธุรกิจระหว่างประเทศขยายตัวอย่างรวดเร็ ว ทั ้งในด้ าน
การค้ าและการลงทุน ดังนันนั
้ กบัญชีในปั จจุบนั จําเป็ นต้ องมีการปรับตัวอย่างมากเช่นกัน ทั ้งทางด้ านความรู้ความชํานาญและ
ทัก ษะที่ จํ า เป็ นเพื่ อ ให้ ส อดคล้ องกั บ สภาพแวดล้ อมที่ เ ปลี่ ย นแปลงอยู่ ต ลอดเวลา สหพัน ธ์ นั ก บัญ ชี ร ะหว่ า งประเทศ
(International Federation of Accountants: IFAC) เป็ นองค์กรทางวิชาชีพบัญชีองค์กรหนึง่ ที่มีบทบาทอย่างมากในการพัฒนา
วิชาชีพให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้ อมดังกล่าว ในฐานะประเทศสมาชิกของ IFAC สมาคมนักบัญชีและ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย (ส.บช) ได้ ใช้ แนวทางปฏิบตั ิเกี่ยวกับวิชาชีพที่กําหนดโดย IFAC ในหลาย ๆ เรื่อง โดย
จัดทําขึ ้นตามมาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศ (International Standards on Auditing: ISAs) ที่กําหนดโดย IFAC
นอกจากนี ้มรรยาทของนักวิชาชีพบัญชีจะครอบคลุมสาขาวิชาชีพบัญชีทั ้งหมด
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อุเทน เลานาทา (2547) ได้ ศกึ ษาเปรี ยบเทียบข้ อบังคับ สําหรับนักวิชาชีพบัญชีระหว่างประเทศไทย ประเทศ
มาเลเซียและประเทศเวียดนาม โดยทําการเปรี ยบเทียบจากกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับนักวิชาชีพบัญชีของแต่ละประเทศ โดย
ศึกษาค้ นคว้ าจากแหล่งข้ อมูลทุติยภูมิทงที
ั ้ ่เป็ นหนังสือเชิงวิชาการ วารสารนักบัญชี กฎหมายเกี่ยวกับบัญชี และข้ อมูลต่าง ๆ
ในด้ านทีเ่ กี่ยวข้ องกับคุณสมบัติของนักวิชาชีพบัญชี ด้ านจรรยาบรรณของนักวิชาชีพบัญชี ด้ านการปฏิบตั ิงานของนักวิชาชีพ
บัญชี ด้ านการควบคุมกํากับดูแลนักวิชาชีพ และในด้ านบทลงโทษของนักวิชาชีพบัญชี ผลการศึกษาพบว่า ประเทศมาเลเซีย
มีพัฒนาการทางด้ านบัญ ชี ที่เกี่ ยวข้ องกับ ข้ อ บัง คับ ของนักวิช าชี พ บัญ ชี ที่กําหนดไว้ ลํ า้ หน้ ากว่าประเทศไทยและประเทศ
เวียดนาม มีสถาบันวิชาชีพทีห่ ลากหลายสําหรับนักวิชาชีพบัญชีเฉพาะด้ าน สถาบันวิชาชีพมีอิสระในการกํากับดูแ ลนักวิชาชีพ
บัญชีด้วยกันอย่างเต็มที่ และประเทศมาเลเซียได้ บงั คับให้ นกั วิชาชีพบัญชีต้องเป็ นสมาชิกกับสถาบันวิชาชีพ ซึง่ ประเทศไทย
และประเทศเวียดนามยังไม่มีข้อกําหนดนี ้ ในด้ านการศึกษาวิชาการบัญชีเพื่อให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของสังคมและ
สามารถปฏิบตั งิ านในระดับท้ องถิ่นและระดับสากลนัน้ ประเทศไทยและประเทศมาเลเซียได้ มีการปรับหลักสูตรทางการศึกษา
แล้ ว ซึ่งเชื่อว่าหลักสูตรดังกล่าวสามารถจะทําให้ ได้ คุณลักษณะของบัณฑิตทางการบัญชีที่ตลาดแรงงานต้ องการ ประเทศ
เวียดนามถึง แม้ ว่าจะมีพัฒนาการที่ช้ ากว่าแต่ก็เริ่ มเห็น พัฒนาการที่ดีขึ น้ อย่างต่อเนื่อ งหลังจากได้ รับ ความช่ วยเหลือและ
สนับสนุนจากกลุม่ ประเทศยุโรป และถือได้ วา่ มีพฒ
ั นาการทางการบัญชีทรี่ วดเร็วมาประเทศหนึง่ ในปั จจุบนั
Ghazala Saeed (2008) ได้ เขียนบทความเรื่อง Are Ethics Important For Professional Accountants? กล่าวว่า
ปั จจุบนั ธุรกิจในประเทศต่างๆ มีทศิ ทางในการนําเสนอรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีตามมาตรฐานระหว่างประเทศ ใน
ด้ านจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีของสถาบันวิชาชีพ บัญชีของแต่ละประเทศก็ควรจะมีการกําหนดให้ สอดคล้ องกับ มาตรฐาน
ระหว่างประเทศด้ วย นักวิชาชีพการบัญชีควรให้ ความสําคัญของเรื่องจรรยาบรรณนีโ้ ดยมีการเข้ าศึกษาหาความรู้และมีการ
ทดสอบเพื่อรับใบอนุญาตจากสถาบันวิชาชีพ บทบาทของนักวิชาชีพบัญชีควรปฏิบตั ิเสมือนเป็ นที่ปรึกษาอิสระของกิจการ นัก
วิชาชีพบัญชีสามารถแบ่งเป็ น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกได้ แก่ นักวิชาชีพบัญชีทํางานนอกกิจการโดยมีความเป็ นอิสระ ได้ แก่ ผู้สอบบัญชี
หรือที่ปรึกษางานบริการอื่น คนกลุ่มนี ้ควรสามารถให้ คําแนะนํางานด้ านระบบบัญชี งานภาษีอากร งานงบประมาณ ตลอดการ
แนะนําการป้องการทุจริ ตด้ วย ซึง่ จะเป็ นเสริ มสร้ างจรรยาบรรณในองค์กร อีกกลุ่มหนึ่งได้ แก่ ผู้ทําบัญชีที่ปฏิบตั ิงานในองค์กร
นอกจากมีหน้ าที่จัดทํางบการเงินตามกฎหมายแล้ ว ควรจะมีวิธีการนําเสนอข้ อมูลเพิ่มเติมที่จําเป็ นเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ
ของผู้บริหารในการใช้ ทรัพยากรขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
สมาพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศ (IFAC) ซึ่งเป็ นองค์กรวิชาชีพการบัญชีระหว่างประเทศ ประกอบด้ วยสมาชิก
สถาบันวิชาชีพชันนํ
้ าของโบก เช่น ACCA, AICPA, ICMA, ICAP, IASB เป็ นต้ น ได้ ร่วมกันกําหนดมาตรฐานจรรยาบรรณด้ าน
บัญชีระดับสากล เพื่อสถาบันวิชาชีพบัญชีแต่ละประเทศสามารถนําไปประยุกต์ใช้ ได้ โดยไม่ควรจะน้ อยกว่ามาตรฐานระหว่าง
ประเทศ
หลักเกณฑ์ พื ้นฐานของมาตรฐานจรรยาบรรณระหว่างประเทศ ประกอบด้ วย ความซื่อสัตย์ (Integrity) คือ นัก
วิชาชีพบัญชีต้องปฏิบตั ิงานด้ วยความซื่อตรงต่อกิจการทีป่ ฏิบตั ิงานอยู่ การที่ความเป็ นกลาง (Objectivity) คือนักวิชาชีพบัญชี
ต้ องปฏิบัติด้วยความไม่ลําเอียง ไม่ มีส่วนได้ เสียในการตัดสิน ใจของกิจการ ความสามารถและความระมัดระวังทางวิชาชีพ
(Professional Competence & Due Care) คือการที่นกั วิชาชีพบัญชีต้องรักษาความมีความรู้ ทักษะในการปฏิบตั ิเยี่ยงนัก
วิชาชีพ การรักษาความลับ(Confidentiality ) คือการที่นักวิชาชีพบัญชีต้องไม่เปิ ดเผยข้ อมูลที่ได้ รับรู้จากการปฏิบตั ิงานให้
บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้ อง รวมทั ้งไม่นําข้ อมูลไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตน และการปฏิบตั ิตามระเบียบทางวิชาชีพ (Professional
Behavior) คือ นักวิชาชีพบัญชีต้องปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ และไม่ปฏิบตั ิในสิ่งที่ทาํ ให้ เสื่อมเสียชื่ อเสียง
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วิธีการศึกษา
การศึกษาครัง้ นี ้เป็ นการศึกษาเชิงพรรณนา โดยการขันตอนการศึ
้
กษาดังนี ้
1. การเก็บข้ อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากแหล่งข้ อมูลที่เป็ น กฎหมายข้ อบังคับเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชีของ 3
ประเทศที่ศกึ ษา รวมทั ้งเอกสารทีเ่ กี่ยวข้ องได้ แก่ งานวิจยั หนังสือวิชาการ วารสารวิชาการ เอกสารประกอบการอบรมสัมมนา
และข้ อมูลออนไลน์ (Online Documents)
2. นําข้ อมูลที่ได้ จากการเก็บรวบรวมมาดําเนินการศึกษาเปรียบเทียบข้ อบังคับสําหรับนักวิชาชีพบัญชีระหว่างประเทศ
ไทย ประเทศสิงคโปร์ และประเทศอินเดีย ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี ้ ได้ แก่ ด้ านคุณสมบัติของนักวิชาชีพบัญชี ด้ านการควบคุ ม
กํากับดูแลการปฏิบตั ิงานของนักวิชาชีพบัญชี ด้ านจรรยาบรรณของนักวิชาชีพบัญชี ด้ านบทลงโทษสําหรับนักวิชาชีพบัญชี
และการเปรียบเทียบกับข้ อบังคับสําหรับนักวิชาชีพบัญชีของ IFAC โดยนักวิชาชีพบัญชีในที่นีห้ มายถึง ผู้ประกอบวิชาชีพด้ าน
การทําบัญชีและผู้สอบบัญชีเท่านั ้น ซึง่ เป็ นไปตามข้ อบังคับของประเทศไทยกําหนด
3.นําผลการศึกษาเปรียบเทียบในแต่ละประเด็นของข้ อบังคับสําหรับนักวิชาชีพบัญชีระหว่างประเทศไทย ประเทศ
สิงคโปร์ และประเทศอินเดีย และการเปรียบเทียบกับข้ อบังคับของ IFAC แล้ วสรุปผลการศึกษาและนําเสนอข้ อเสนอแนะ
ผลการศึกษา
ผลการศึกษาการเปรียบเทียบข้ อบังคับสําหรับนักวิชาชีพบัญชี ระหว่างประเทศไทย ประเทศสิงคโปร์ ประเทศอินเดีย
และของ IFAC โดยแยกเป็ นประเด็น ด้ านคุณสมบัติของนักวิชาชีพบัญชี ด้ านการควบคุมกํากับดูแลการปฏิบตั งิ านของนัก
วิชาชีพบัญชี ด้ านจรรยาบรรณของนักวิชาชีพบัญชี
และด้ านบทลงโทษสําหรับนักวิชาชีพบัญชี มีรายละเอียดดังนี ้
1. การเปรี ยบเทียบข้ อบังคับด้ านคุณสมบัติของนักวิชาชีพบัญชี
การเปรียบเทียบข้ อบังคับคุณสมบัติของนักวิชาชีพบัญชีระหว่างประเทศไทย ประเทศสิงคโปร์ และประเทศอิน เดีย กับ
ข้ อ บัง คับสํ าหรั บ นักวิ ช าชี พ บัญ ชี ข อง IFAC ซึ่งประกอบด้ วยรายละเอี ยดต่ างๆ ได้ แ ก่ อายุ สัญ ชาติ วุฒิก ารศึกษา
สถาบันการศึกษา การฝึ กหัดงาน การทดสอบทางวิชาชีพ วิชาที่ใช้ ในการทดสอบทางวิชาชีพ และการพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง
ทางวิชาชีพ ดังแสดงในตารางที่ 1 โดยมีรายละเอียดแต่ละด้ าน ดังนี ้
1.1 ด้ านอายุของนักวิชาชีพบัญชี IFAC ไม่ได้ มีข้อกําหนดเกี่ยวกับอายุของนักวิชาชีพบัญชี สําหรับประเทศไทยได้
มีการกําหนดให้ นกั วิชาชีพด้ านการทําบัญชีต้องมีอายุไม่ตํ่ากว่า 18 ปี บริบูรณ์ และนักวิชาชีพด้ านการสอบบัญชีต้องมีอายุไม่
ตํ่ากว่า 20 ปี บริบูรณ์ ส่วนประเทศสิงคโปร์ และประเทศอินเดียได้ มีการกําหนดให้ นักวิชาชีพบัญชีทุกด้ านต้ องมีอายุไม่ตํ่ากว่า
21 ปี บริบูรณ์
1.2 ด้ า นสัญชาติของนักวิชาชีพบัญชี IFAC ไม่ได้ มีข้อกําหนดเกี่ยวกับ สัญชาติ ส่วนประเทศไทยกําหนดให้ นัก
วิชาชีพด้ านการทําบัญชีมีสญ
ั ชาติใดก็ได้ สําหรับนักวิชาชีพด้ านการสอบบัญชีต้องมีสญ
ั ชาติไทย หรือสัญชาติของประเทศที่
ยินยอมให้ ผ้ ูมีสัญชาติไทยประกอบวิชาชีพสอบบัญชีในประเทศนัน้ ได้ ซึ่งนักวิชาชีพบัญชีทงั ้ 2 ด้ านต้ องมีความรู้ ภาษาไทย
เพียงพอทีจ่ ะสามารถทําบัญชี สอบบัญชี และจัดทํารายงานเป็ นภาษาไทยได้ มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี มาตรฐาน
การสอบบัญชี และกฎหมายภาษี อากรของไทย และได้ รับ ใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้ วยการทํางานของคนต่างด้ าว ส่วน
ประเทศสิงคโปร์ และประเทศอินเดียไม่ได้ กําหนดเกี่ยวกับเรื่องสัญชาติของนักวิชาชีพบัญชีไว้
ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบคุณสมบัติของนักวิชาชีพบัญชีระหว่างประเทศไทย ประเทศสิงคโปร์ ประเทศอินเดีย และ
ข้ อบังคับสําหรับนักวิชาชีพบัญชีของ IFAC
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คุณสมบัตขิ องนักวิชาชีพบัญชี

IFAC

1. อายุของนักวิชาชีพบัญชี
- นักวิชาชีพทําบัญชี
- นักวิชาชีพสอบบัญชี
- นักวิชาชีพบัญชีทกุ ด้ าน
2. สัญชาติ
- นักวิชาชีพทําบัญชี
- นักวิชาชีพสอบบัญชี

ไม่กําหนด

- นักวิชาชีพบัญชีทกุ ด้ าน

ไม่กําหนด

4.สถาบันการศึกษารั บรองโดย

ไม่กําหนด

7. การพัฒนาความรู้ ต่อเนื่อง
- นักวิชาชีพทําบัญชี
- นักวิชาชีพสอบบัญชี
- นักวิชาชีพบัญชีทกุ ด้ าน

ประเทศอินเดีย

ไม่ตาํ่ กว่า 21 ปี

ไม่ตาํ่ กว่า 21 ปี

ไม่จํากัดสัญชาติ

ไม่จํากัดสัญชาติ

ไม่จํากัดสัญชาติ
สัญชาติไทยและ
ประเทศที่คนไทยไป

ปริญญาตรี

6. การทดสอบวิชาชีพ
- นักวิชาชีพทําบัญชี
- นักวิชาชีพสอบบัญชี
- นักวิชาชีพบัญชีทกุ ด้ าน

ประเทศสิงคโปร์

ไม่ตาํ่ กว่า 18 ปี
ไม่ตาํ่ กว่า 20 ปี

3. วุฒกิ ารศึกษาไม่ ต่ากว่ าระดับ
- นักวิชาชีพทําบัญชี
-นักวิชาชีพสอบบัญชี
- นักวิชาชีพบัญชีทกุ ด้ าน

5. ประสบการณ์ การฝึ กหัดงาน
- นักวิชาชีพทําบัญชี
- นักวิชาชีพสอบบัญชี
- นักวิชาชีพบัญชีทกุ ด้ าน

ประเทศไทย

อนุปริญญา/ปริ ญญาตรี
ปริญญาตรี

สภาวิชาชีพบัญชี

ปริญญาตรี และผ่าน ปริญญาตรี และ
การทดสอบ
ผ่านการฝึ กงาน 3090 ชม.
สภาวิชาชีพบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี/รัฐ

ไม่กําหนด
 3 ปี และ 3,000 ชม.

3 ปี
4 ปี
 3 ปี *

3 ปี
ไม่กําหนด
ทดสอบ 8 วิชา
มีการทดสอบ

ทดสอบ 4 วิชา

แบ่งเป็ น 3 ระดับ
ทดสอบ 18 วิชา

27 ชม./3 ปี
12 ชม./ปี
120 ชม./3ปี

40 ชม./ปี

ผ่านหลักสูตร Post
Qualification
Courses 4 วิชา/2 ปี
* หากมีประสบการณ์ฝึกงานไม่ถึง 2 ปี และไม่สําเร็จการศึกษา หรือไม่ผ่านการทดสอบจากสถาบันวิชาชีพ ต้ องผ่าน
การทดสอบเรื่องกฎหมายของประเทศสิงคโปร์
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1.3 ด้ านวุฒิการศึกษา IFAC กําหนดให้ นักวิชาชีพบัญชีทุกด้ านต้ องสําเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับปริญญาตรี
ส่วนประเทศไทยมีการกําหนดให้ นกั วิชาชีพด้ านการทําบัญชีของกิจการที่มีทนุ จดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้ านบาท สินทรัพย์รวมไม่
เกิน 30 ล้ านบาท และรายได้ รวมไม่เกิน 30 ล้ านบาทสําเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับอนุปริ ญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั ้นสูง (ปวส.) ส่วนกิจการที่ขนาดเกินกว่าที่กําหนดข้ างต้ น ผู้ทําบัญชีต้องสําเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับปริญญาตรี ส่วนนัก
วิชาชีพด้ านการสอบบัญชีต้องสําเร็ จการศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับปริ ญญาตรี ส่วนประเทศสิงคโปร์ กําหนดวุฒิการศึกษาขั ้นตํ่า
ต้ องจบปริ ญญาตรีและผ่านการทดสอบวิชาชีพ และประเทศอินเดียกําหนดให้ นกั วิชาชีพบัญชีทกุ ด้ านต้ องมีวฒ
ุ ิการศึกษาขั ้น
ตํ่าต้ องจบปริ ญญาตรี และผ่านการฝึ กงานระหว่างเรียน 30- 90 ชัว่ โมง
1.4 ด้ านสถาบันการศึกษาของนักวิชาชีพบัญชี IFAC ไม่ได้ กําหนดลักษณะสถาบันการศึกษาของนักวิชาชีพบัญชี
สําหรับประเทศไทยกําหนดให้ นกั วิชาชีพบัญชีทกุ ด้ านต้ องสําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ได้ รับการ
รับ รองจากคณะกรรมการสภาวิชาชี พ บัญชี ส่วนประเทศสิง คโปร์ ได้ มี การกําหนดให้ นักวิ ชาชี พบัญ ชี ทุก ด้ านต้ อ งสําเร็ จ
การศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ได้ รับการรับรองจากคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี และประเทศอินเดียได้ มีการกําหนดให้ นัก
วิชาชีพบัญชีทกุ ด้ านต้ องจบการศึกษาจากสถาบันการศึกษาทีไ่ ด้ รับการรับรองจากรัฐบาลกลาง หรื อสภาวิชาชีพบัญชี
1.5 ด้ านการฝึ กหัดงานของนักวิชาชีพบัญชี IFAC กําหนดให้ นกั วิชาชีพบัญชีทกุ ด้ านต้ องมีประสบการณ์การฝึ กหัด
งานอย่างน้ อย 3 ปี สําหรับประเทศไทยกําหนดเฉพาะนักวิชาชีพด้ านการสอบบัญชีต้องมีประสบการณ์การฝึ กหัดงานเป็ นเวลา
ต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 3 ปี บริ บูรณ์ และมีเวลาฝึ กหัดงานรวมกันไม่น้ อยกว่า 3,000 ชั่วโมง ส่วนประเทศสิงคโปร์ ได้ มีการ
กําหนดให้ นกั วิชาชีพบัญชีทกุ ด้ านต้ องมีประสบการณ์การฝึ กหัดงานทั ้งภายในประเทศและต่างประเทศรวมกันไม่น้อยกว่า 3 ปี
หรื อหากมีประสบการณ์การฝึ กหัดงานภายในประเทศไม่ถึง 2 ปี และไม่ได้ สําเร็ จการศึกษาทางการบัญชี หรื อไม่ได้ ผ่านการ
ทดสอบทางวิชาชีพบัญชีจากสถาบันที่คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีกําหนด ต้ องผ่านการทดสอบเกี่ยวกับกฎหมายของประเทศ
สิงคโปร์ ประเทศอินเดียได้ มีการกําหนดให้ นกั วิชาชีพด้ านการทําบัญชีต้องมีประสบการณ์การฝึ กหัดงานไม่น้อยกว่า 3 ปี ส่วน
นักวิชาชีพด้ านการสอบบัญชีของนิติบุคคลต้ องผ่านการฝึ กหัดงานไม่น้อยกว่า 4 ปี
1.6 ด้ า นการทดสอบทางวิชาชีพของนักวิชาชีพบัญชี IFAC กําหนดให้ นักวิชาชีพบัญชีทุกด้ านต้ องผ่านการ
ทดสอบ ส่วนประเทศไทยกําหนดให้ นักวิชาชีพด้ านการสอบบัญชีเท่านัน้ ต้ องผ่ านการทดสอบความรู้ จํ านวน 8 วิชา ส่วน
ประเทศสิงคโปร์ กําหนดให้ นกั วิชาชีพบัญชีทกุ ด้ านต้ องผ่านการทดสอบ 4 วิชา สําหรับประเทศอินเดียกําหนดให้ นกั วิชาชีพบัญชี
ทุกด้ านต้ องผ่านการทดสอบทางวิชาชีพโดยแบ่งเป็ น 3 ระดับ จํานวน 18 วิชา
1.7 ด้ านการศึกษาต่ อเนื่องทางวิชาชีพของนักวิชาชีพบัญชี IFAC กําหนดให้ นกั วิชาชีพบัญชีทกุ ด้ านต้ องผ่านการ
พัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพอย่างน้ อย 120 ชัว่ โมงทุกรอบ 3 ปี หรื อ 40 ชัว่ โมงต่อปี สําหรับประเทศไทยกําหนดให้ นัก
วิชาชีพด้ านการทําบัญชีต้องผ่านการพัฒนาความรู้ ต่อเนื่องทางวิชาชีพอย่างน้ อย 6 ชัว่ โมงต่อปี และไม่ตํ่ากว่า 27 ชัว่ โมงต่อ 3
ปี โดยต้ องมีเนื ้อหาเกี่ยวกับการบัญชีไม่น้อยกว่า 18 ชัว่ โมง สําหรับนักวิชาชีพด้ านการสอบบัญชีต้องผ่านการพัฒนาความรู้
ต่อเนื่องทางวิชาชีพอย่างน้ อย 12 ชัว่ โมงต่อปี ส่วนประเทศสิงคโปร์ ได้ มีการกําหนดให้ นกั วิชาชีพบัญชีทุกด้ านต้ องผ่านการ
พัฒนาความรู้ ต่อเนื่องทางวิชาชีพอย่างน้ อย 40 ชั่วโมงต่อปี และประเทศอินเดียได้ มีการกําหนดให้ นักวิชาชีพบัญชีที่เป็ น
ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้ านต้ องผ่านหลักสูตร Post Qualification Courses ซึง่ มี 4 วิชา ทุกรอบ 2 ปี ซึง่ ประกอบวิชาที่เกี่ยวกับการ
จัดการและวิชาทีเ่ กี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ ด้วย
โดยสรุปการเปรี ยบเทียบข้ อกําหนดคุณสมบัติของนักวิชาชีพบัญชีระหว่างประเทศไทย ประเทศสิงคโปร์ และประเทศ
อินเดีย พบว่า นักวิชาชีพบัญชีของประเทศไทยมีอายุน้อยกว่า อาจเนื่องจากข้ อกําหนดด้ านวุฒิการศึกษาตํ่ากว่า ไม่ต้องผ่าน
การฝึ กหัดงาน ไม่ต้องผ่านการทดสอบทางวิชาชีพ และมีการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพน้ อยกว่า ส่วนนักวิชาชีพบัญชี
ของประเทศสิงคโปร์ และประเทศอินเดียมีอายุมากกว่า อาจเนื่องจากมีข้อกําหนดนักวิชาชีพของทั ้ง 2 ประเทศต้ องผ่านการ
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ฝึ กหัดงาน และผ่านการทดสอบในวิชาที่นอกเหนือจากวิชาเกี่ยวกับการบัญชีและกฎหมาย และมีการพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง
ทางวิชาชี พมากกว่านักวิชาชีพ บัญชีข องประเทศไทย และเมื่อเปรี ยบกับข้ อกํ าหนดของ IFAC นักวิชาชีพ บัญชีของไทยมี
คุณสมบัติตํ่ากว่าในประเด็นอายุ คุณวุฒิ และประสบการณ์ฝึกงาน
2. การเปรี ยบเทียบข้ อบังคับการควบคุม กากับดูแลการปฏิบัติงานของนักวิชาชีพบัญชี
การเปรียบเทียบข้ อบังคับด้ านการควบคุม กํากับดูแลการปฏิบตั ิงานของนักวิชาชีพบัญชีระหว่างประเทศไทย ประเทศ
สิงคโปร์ และประเทศอินเดีย กับข้ อบังคับสําหรับนักวิชาชีพบัญชีของ IFAC ประกอบด้ วยประเด็นต่างๆ ได้ แก่ องค์กรวิชาชีพ
บัญชีและบทบาทหน้ าที่ที่มีต่อนักวิชาชีพบัญชี ข้ อบังคับและกฎระเบียบที่ใช้ ควบคุมนักวิชาชีพ บัญชี การเป็ นสมาชิกของ
องค์กรทางวิชาชีพบัญชี และการควบคุมนักวิชาชีพบัญชี ดังแสดงรายละเอียดในตาราง 2
ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบการควบคุม กํากับดูแลการปฏิบตั งิ านของนักวิชาชีพบัญชี
ไทย ประเทศสิงคโปร์ และประเทศอินเดีย กับข้ อบังคับสําหรับนักวิชาชีพบัญชีของ IFAC
การควบคุ ม กากับดูแล นั กวิชาชีพ
บัญชี
1. องค์ กรวิชาชีพบัญชีและบทบาท
หน้ าที่
- นักวิชาชีพบัญชีทกุ ด้ าน

IFAC

สภาวิชาชีพ

2. ข้ อบังคับและกฎระเบียบ
- นักวิชาชีพบัญชีทกุ ด้ าน
มีข้อกําหนด
3. กา รเ ป็ นส มา ชิ ก ขององ ค์ กร
วิชาชีพบัญชี
- นักวิชาชีพทําบัญชี
- นักวิชาชีพสอบบัญชี
- นักวิชาชีพบัญชีทกุ ด้ าน
ต้ องเป็ นสมาชิก
4. การควบคุมนักวิชาชีพบัญชี
- ด้ านคุณสมบัติ
มีการกําหนดไว้
- ด้ านการปฏิบตั งิ าน
ทุกด้ าน
- ด้ านการเพิกถอน

ประเทศไทย

ประเทศสิงคโปร์

สภาวิชาชีพบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี
กระทรวงพาณิชย์
ตลาดหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์และ
กลต.
พ.ร.บ. 3 ฉบับ

ระหว่างประเทศ

ประเทศอินเดีย
สถาบันวิชาชีพบัญชี
คณะกรรมการ
กฎหมายบริษัท
ตลาดหลักทรัพย์

พ.ร.บ. 3 ฉบับ

พ.ร.บ. 5 ฉบับ

ต้ องเป็ นสมาชิก

ต้ องเป็ นสมาชิก

มีการกําหนดไว้
ทุกด้ าน

มีการกําหนดไว้
ทุกด้ าน

ขึ ้นทะเบียน
ต้ องเป็ นสมาชิก

มีการกําหนดไว้
ทุกด้ าน

จากตารางที่ 2 ที่แสดงการเปรี ยบเทียบการควบคุม กํากับดูแลการปฏิบตั ิงานของนักวิชาชีพบัญชีระหว่างประเทศ
ไทย ประเทศสิงคโปร์ และประเทศอินเดีย กับข้ อบังคับสําหรับนักวิชาชีพบัญชี ของ IFAC มีรายละเอียดดังนี ้
2.1 ด้ านองค์ กรวิชาชีพบัญชีและบทบาทหน้ าที่ท่ ีมีต่อนักวิชาชีพบัญชี IFAC มีข้อกําหนดให้ มีองค์กรวิชาชีพ
กํากับดูแลนักวิชาชีพบัญชีที่เกี่ยวข้ อง ส่วนประเทศไทยมีสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ทําหน้ าที่ในการดําเนินการ
เกี่ยวกับ การประกอบวิชาชีพบัญชีแ ละนักวิชาชีพบัญชี ทุกด้ าน กรมพัฒนาธุรกิจ การค้ า กระทรวงพาณิชย์ทําหน้ าที่ในการ
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กําหนดคุณสมบัติและควบคุมการปฏิบตั ิงานของนักวิชาชีพด้ านการทําบัญชี และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรั พย์ซึ่งทําหน้ าที่ในการกําหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขอบเขตการปฏิบัติหน้ าที่ และวิธีการในการให้ ความ
เห็นชอบนักวิชาชีพด้ านการสอบบัญชีของนิติบุคคลในตลาดหลักทรัพย์
ประเทศสิงคโปร์ มีสถาบันนักวิชาชีพบัญชีแห่งประเทศสิงคโปร์ เป็ นองค์กรทางวิชาชีพบัญชีทาํ หน้ าที่ในการดําเนินการ
ที่ เกี่ยวกับวิชาชีพบัญชีและนักวิชาชี พบัญชีทุก ด้ าน และมีตลาดหลักทรั พย์แห่งประเทศสิงคโปร์ ทําหน้ าที่ในการกําหนด
กฎระเบียบและกํากับดูแลนิติบคุ คลในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ในประเด็นการเปิ ดเผยข้ อมูลและการกํากับดูแลทีด่ ี ส่ ว น
ประเทศอินเดียมีสถาบันนักวิชาชีพบัญชีแห่งประเทศอินเดีย ทําหน้ าที่ในการดําเนินการที่เกี่ยวกั บการประกอบวิชาชีพบัญชีทกุ
ด้ าน สํานักงานคณะกรรมกฎหมายบริษัททําหน้ าที่ในการตรวจสอบคุณสมบัติและควบคุมการปฏิบตั ิงานของนักวิชาชีพด้ าน
การสอบบัญชีที่ปฏิบัติงานในบริ ษัทที่ไม่ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และมีสํานักงานคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
อินเดียทําหน้ าทีใ่ นการกําหนดกฎระเบียบสําหรับนิติบุคคลในตลาดหลักทรัพย์ และกํากับดูแลให้ นิติบุคคลดังกล่าวปฏิบตั ิตาม
อย่างเคร่ งครัด เพื่อรักษาผลประโยชน์ทกุ ด้ านของผู้ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์อินเดีย โดยเฉพาะด้ านความถูกต้ องและเชื่อถือได้
ของข้ อมูลทางการเงินในรายงานทางการเงินของนิติบุคคลในตลาดหลักทรัพย์
2.2 ด้ านข้ อบังคับและกฎระเบียบที่ใช้ ควบคุมนักวิชาชีพบัญชี IFAC มีการกําหนดข้ อบังคับระดับสําหรับ
องค์กรวิชาชีพเพือ่ ให้ ประเทศต่างๆนําไปเป็ นแนวทางปฏิบตั ิ สําหรับประเทศไทยมีข้อบังคับและกฎระเบียบที่สําคัญสําหรับนัก
วิชาชี พบัญชี 3 ฉบับ ได้ แก่ พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ประเทศสิงคโปร์ มีข้อบังคับและกฎระเบียบทีส่ ําคัญสําหรับนักวิชาชีพบัญชี 3 ฉบับ ได้ แก่ พระราชบัญญัตินักวิชาชีพ
บัญชี ค.ศ. 2004 กฎระเบียบสําหรับนักวิชาชีพบัญชี ค.ศ. 2004 และกฎระเบียบสําหรับบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
สิงคโปร์ ส่วนประเทศอินเดียมีข้อบังคับและกฎระเบียบที่สําคัญสําหรับนักวิชาชีพบัญชี 5 ฉบับ ได้ แก่ พระราชบัญญัตินัก
วิชาชีพบัญชีรับอนุญาต ค.ศ. 1949 พระราชบัญญัตินกั วิชาชีพบัญชีรับอนุญาต (แก้ ไขเพิ่มเติม) ค.ศ. 2006 พระราชบัญญัติ
บริษัท ค.ศ. 1956 พระราชบัญญัติบริษัท (แก้ ไขเพิ่มเติม) ค.ศ. 2006 และกฎระเบียบของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
อินเดีย ค.ศ. 1993
2.3 ด้ านการเป็ นสมาชิกขององค์ กรทางวิชาชีพบัญชี IFAC มีการกําหนดให้ นกั วิชาชีพบัญชีต้องเป็ นสมาชิกของ
องค์กรวิชาชีพในประเทศ สําหรับประเทศไทยได้ กําหนดให้ นักวิชาชีพด้ านการทําบัญชีต้องเป็ นสมาชิกสามัญ วิสามัญ หรื อ
สมทบของสภาวิชาชีพบัญชี หรือต้ องเป็ นผู้ขอขึ ้นทะเบียนไว้ กบั สภาวิชาชีพบัญชี ส่วนวิชาชีพด้ านการสอบบัญชีต้องเป็ น
สมาชิกสามัญหรื อวิสามัญของสภาวิชาชีพบัญชี สําหรับประเทศสิงคโปร์ ได้ มีการกําหนดให้ นักวิชาชีพบัญชีทุกด้ านต้ องเป็ น
สมาชิกของสถาบันนักวิชาชีพบัญชีแห่งประเทศสิงคโปร์ และประเทศอินเดียได้ มีการกําหนดให้ นกั วิชาชีพบัญชีทกุ ด้ านต้ องเป็ น
สมาชิกของสถาบันนักวิชาชีพบัญชีแห่งประเทศอินเดีย
2.4 ด้ านการควบคุมนักวิชาชีพบัญชี IFAC มีการกําหนดข้ อบังคับเพื่อควบคุมนักวิชาชีพบัญชีทกุ ด้ าน ได้ แก่ ด้ าน
คุณสมบัติ ด้ านปฏิบตั ิ และด้ านการลงโทษ สําหรับประเทศไทยได้ กําหนดเพื่อควบคุม โดยให้ นกั วิชาชีพด้ านการทําบัญชีต้อง
เป็ นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี หรือขึ ้นทะเบียนไว้ กบั สภาวิชาชีพบัญชี และนิติบุคคลซึง่ ประกอบกิจการให้ บริการด้ านการทํา
บัญชีต้องจัดให้ มีหลักประกันเพื่อประกันความรับผิดต่อบุคคลที่ 3 สําหรับนักวิชาชีพด้ านการสอบบัญชีของนิติบุคคลทัว่ ไปต้ อง
เป็ นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ต้ องได้ รับใบอนุญาตจากสภาวิชาชีพบัญชี และต้ องเข้ ารับการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ
ใบอนุญาตเป็ นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจะสิ ้นผลลง เมื่อผู้รับใบอนุญาตนั ้นตาย พ้ นจากการเป็ นสมาชิกของสภาวิชาชีพบัญชี
ขาดคุณสมบัติหรื อมีลักษณะต้ องห้ ามในการเป็ นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ถูกเพิกถอนใบอนุญาตเนื่องจากการประพฤติผิด
จรรยาบรรณ ไม่ชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและไม่ได้ รับการผ่อนผันตามที่คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีกําหนด หรือไม่
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เข้ ารับการอบรมตามหลักสูตรทีส่ ภาวิชาชีพบัญชีกําหนดให้ ครบถ้ วน นิติบุคคลซึ่งประกอบกิจการให้ บริการด้ านการสอบบัญชี
ต้ องจดทะเบียนต่อสภาวิชาชีพและมีหลักประกันเพื่อประกันความรับผิดต่อบุคคลที่ 3 ตามประเภท จํานวน หลักเกณฑ์ และ
วิธีการที่กําหนดโดยกฎกระทรวง สําหรับนักวิชาชีพด้ านการสอบบัญชีของนิตบิ ุคคลในตลาดหลักทรัพย์ต้องปฏิบตั ิเช่นเดียวกับ
นักวิชาชีพด้ านการสอบบัญชีของนิติบุคคลทัว่ ไป รวมทั ้งต้ องได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ซึง่ ความเห็นชอบดังกล่าวจะสิ ้นสุดลงเมื่อระยะเวลาครบ 5 ปี นับตั ้งแต่วนั ที่ได้ รับความเห็นชอบ ผู้สอบ
บัญชีได้ แจ้ งเป็ นหนังสือเพือ่ ขอยุติการปฏิบตั ิงานเป็ นผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีนนั ้ ลงลายมือชื่อเพื่อแสดงความเห็นในการสอบ
บัญชีของนิติบุคคลในตลาดหลักทรัพย์ตดิ ต่อกันเกิน 2 ปี โดยมิได้ ปฏิบตั ิงานสอบบัญชีในนิติบุคคลนัน้ จริง หรื อไม่สามารถดํารง
คุณสมบัติของผู้สอบบัญชีทไี่ ด้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้
ประเทศสิงคโปร์ กําหนดให้ นักวิชาชีพบัญชีทุกด้ านต้ องเป็ นสมาชิกของสถาบันนักวิชาชีพบัญชีแห่งประเทศสิงคโปร์
ต้ องรายงานการเปลี่ยนแปลงชื่อ หรือข้ อมูลอื่นในทะเบียนนักวิชาชีพบัญชีต่อคณะกรรมการกํากับดูแลภายใน 30 วันนับจาก
วัน ที่มี การเปลี่ ยนแปลง หากไม่ ป ฏิบัติ ต ามโดยไม่ มี เหตุผ ลอัน สมควร ต้ อ งถูกปรั บ ไม่ เกิ น 1,000 $ และต้ อ งถูกเพิกถอน
ใบอนุญาต หากนักวิชาชีพบัญชีนนั ้ เสียชีวติ ไม่สามารถปฏิบตั ิงานวิชาชีพบัญชีได้ เนื่องจากความบกพร่ องทางร่างกาย หรือ
ทางจิต ถูกตัดสินให้ ล้มละลาย ไม่สามารถต่อใบอนุญาตได้ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรภายใน 1 เดือน หรือถูกยกเลิกการขึ ้น
ทะเบียนเนื่องจากคณะกรรมการกํากับดูแลพิจารณาแล้ วว่าได้ รับการขึ ้นทะเบียน โดยการทุจริ ต หรือประพฤติมิชอบ ขาด
คุณสมบัติของผู้ขอขึ ้นทะเบียนเป็ นนักวิชาชีพบัญชี หรื ออยู่ในสถานะที่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ของนักวิชาชีพบัญชีได้ อีกต่อไป
สําหรับสํานักงานบัญชีต้องถูกยกเลิกการขึ ้นทะเบียน เมื่อคณะกรรมการกํากับดูแลพิจารณาแล้ วว่า ได้ รับการขึ ้นทะเบียน โดย
การทุจริ ต หรื อประพฤติมิชอบ ได้ ยตุ ิการให้ บริ การทางวิชาชีพบัญชีในประเทศสิงคโปร์ แล้ ว หรื ออยู่ในสถานะที่ไม่สามารถ
ให้ บริ การทางวิชาชีพบัญชีได้ อีกต่อไป
ประเทศอินเดียได้ กําหนดให้ นกั วิชาชีพบัญชีทุกด้ านต้ องเป็ นสมาชิกของสถาบันนักวิชาชีพบัญชีแห่งประเทศอินเดีย
ต้ องถูกเพิกถอนใบอนุญาต หากเสียชีวิต ไม่ชําระค่าธรรมเนียมตามที่กําหนดไว้ ถูกดําเนินคดีในขณะที่ได้ รับการขึ ้นทะเบียน
เป็ นนักวิชาชีพบัญชีรับอนุญาต ถูกศาลตัดสินให้ เป็ นบุคคลไร้ ความสามารถ ไม่ยอมให้ ข้อมู ลตามที่ถกู ร้ องขอตามกฎระเบียบ
ข้ อบังคับ หรือกฎหมายสําหรับนักวิชาชีพบัญชี กระทําการแอบอ้ างเป็ นสมาชิกสถาบันนักวิชาชีพบัญชี สมัครใจหยุดการเป็ น
นักวิชาชีพบัญชี หรือถูกร้ องเรียนจากนักวิชาชีพบัญชีอื่นว่าประพฤติตนไม่เหมาะสม และได้ รับการตัดสินจากศาลสูง แล้ วว่า
นักวิชาชีพบัญชีนนประพฤติ
ั้
ตนไม่เหมาะสมจริ ง
โดยสรุ ปการเปรี ยบเทียบการควบคุม กํากับดูแลการปฏิบัติงานของนักวิชาชีพบัญชีระหว่างประเทศไทย ประเทศ
สิงคโปร์ และประเทศอินเดีย พบว่า การควบคุม กํากับดูแลการปฏิบตั ิงานของนักวิชาชีพด้ านการทําบัญชีของประเทศไทย
แตกต่างจากประเทศสิงคโปร์ และประเทศอินเดีย กล่าวคือ นักวิชาชีพด้ านการทําบัญชีของประเทศไทยสามารถปฏิบตั ิงานได้
โดยไม่ต้องเป็ นสมาชิกขององค์กรทางวิชาชีพบัญชี แต่ต้องขึ ้นทะเบียนเท่านั ้น ซึง่ อาจเป็ นสาเหตุที่ทําให้ การควบคุม กํากับดูแล
การปฏิบตั ิงานของนักวิชาชีพด้ านการทําบัญชีของประเทศไทยทําได้ ยากกว่าประเทศสิงคโปร์ และประเทศอินเดีย เนื่องจากทั ้ง
ประเทศสิงคโปร์ และประเทศอินเดียได้ มีการกําหนดให้ นกั วิชาชีพบัญชีทกุ ด้ านต้ องเป็ นสมาชิกขององค์กรทางวิชาชีพบัญชี ทังนี
้ ้
ทั ้ง 3 ประเทศได้ มี การกําหนดให้ มี การควบคุม นักวิชาชีพบัญชี ทุกด้ าน ทัง้ ที่ป ฏิบัติ งานในบริ ษัทที่จดทะเบียนและไม่ได้ จ ด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
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3. การเปรี ยบเทียบข้ อบังคับด้ านจรรยาบรรณของนักวิชาชีพบัญชี
การเปรียบเทียบข้ อบังคับด้ านจรรยาบรรณของนักวิชาชีพบัญชี ระหว่ า งประเทศไทย ประเทศสิ ง คโปร์ และ
ประเทศอินเดีย กับข้ อบังคับสําหรับนักวิชาชี พบัญชีของ IFAC ประกอบด้ วยประเด็น จรรยาบรรณ ได้ แก่ ความซื่อสัตย์ ความ
เป็ นกลาง ความสามารถและความระมัดระวังทางวิชาชีพ การรักษาความลับ และการปฏิบตั ติ ามระเบียบทางวิชาชีพ
ดังแสดงรายละเอียดในตาราง 3
ตารางที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบจรรยาบรรณของนักวิชาชีพบัญชีระหว่างประเทศไทย ประเทศสิงคโปร์และประเทศ
อินเดีย กับข้ อบังคับสําหรับนักวิชาชีพบัญชีของ IFAC
จรรยาบรรณของนักวิชาชีพบัญชี
1. ความซือ่ สัตย์
2. ความเป็ นกลาง
3. ความสามารถและความ
ระมัดระวังทางวิชาชีพ
4. การรักษาความลับ
5. การปฏิบตั ิตามระเบียบทางวิชาชีพ
6. หัวข้ ออื่น
- การประชาสัมพันธ์
- ค่าธรรมเนียม
- บทสรุ ปการดําเนินงาน

IFAC
กําหนด
กําหนด
กําหนด

ประเทศไทย
กําหนด/ไม่มีรายละเอียด
กําหนด/ไม่มีรายละเอียด
กําหนด/ไม่มีรายละเอียด

ประเทศสิงคโปร์
มีรายละเอียด
มีรายละเอียด
มีรายละเอียด

ประเทศอินเดีย
มีรายละเอียด
มีรายละเอียด
มีรายละเอียด

กําหนด
กําหนด

กําหนด/ไม่มีรายละเอียด
กําหนด/ไม่มีรายละเอียด

มีรายละเอียด
มีรายละเอียด

มีรายละเอียด
มีรายละเอียด

กําหนด
กําหนด
กําหนด

กําหนด
กําหนด
ไม่กําหนด

ไม่กําหนด
ไม่กําหนด
ไม่กําหนด

ไม่กําหนด
ไม่กําหนด
ไม่กําหนด

จากตารางที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบจรรยาบรรณของนักวิชาชีพบัญชี พบว่า IFAC กําหนดให้ มีข้อบังคับเกี่ยวกับ
จรรยาบรรณของนักวิชาชีพบัญชี โดยแบ่งออกเป็ น 5 หมวด ได้ แก่ ความซื่อสัตย์ ความเป็ นกลาง ความสามารถและความ
ระมัดระวังทางวิชาชีพ การรักษาความลับ และการปฏิบตั ิตามระเบียบทางวิชาชีพ สําหรับประเทศไทยได้ มีการกําหนดให้ นกั
วิชาชีพบัญชีต้องมีจรรยาบรรณอันประกอบด้ วย การมีความโปร่ งใส ความเป็ นอิสระ ความเที่ยงธรรม และความซื่อสัตย์
สุจริ ต การมีความรู้ความสามารถและมาตรฐานในการปฏิบตั ิงาน การมีความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการและการรักษาความลับ
รวมทั ้งการมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้เป็ นหุ้นส่วน หรือบุคคลหรื อนิติบุคคลที่ผ้ ปู ระกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบตั ิหน้ าทีใ่ ห้
ประเทศสิงคโปร์ ได้ มีการกําหนดให้ นักวิชาชีพบัญชีต้องมีจรรยาบรรณอันประกอบด้ วย ความเป็ นอิสระ การปฏิบัติ
ตามแนวทางในการปฏิบัติ ง าน การโฆษณาประชาสัม พันธ์ ค่าธรรมเนี ยม การรั กษาความลับ การเปลี่ยนการแต่ ง ตัง้
ผู้ปฏิบตั ิงานวิชาชีพ การอ้ างอิง และบทสรุปความก้ าวหน้ าในการดําเนินงานของกิจการ และเอกสารประกอบอื่น
ประเทศอินเดียได้ มีการกําหนดให้ นักวิชาชีพบัญชีต้องมีจรรยาบรรณอันประกอบด้ วย ความเป็ นอิสระ การปฏิบัติ
ตามแนวทางในการปฏิบัติงาน การโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าธรรมเนียม การรักษาความลับ และการเปลี่ยนการแต่งตัง้
ผู้ปฏิบตั ิงานวิชาชีพ
โดยสรุ ป แล้ ว ทัง้ 3 ประเทศมีการกํ าหนดจรรยาบรรณของนักวิชาชีพไว้ ค รอบคลุมทัง้ 4 หมวด สอดคล้ องกับ
ข้ อกําหนดของ IFAC อันได้ แก่ การมีความโปร่ งใส ความเป็ นอิสระ ความเที่ยงธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต การมีความรู้
ความสามารถและมาตรฐานในการปฏิบตั งิ าน การมีความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการและการรักษาความลับ รวมทั ้งการมีความ
รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้เป็ นหุ้นส่วน หรื อบุ คคลหรื อนิติบุคคลที่ผ้ ูประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ แต่ประเทศไทยไม่มี
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การกําหนดรายละเอียดของจรรยาบรรณไว้ ประเทศอินเดียมีการกําหนดรายละเอียดของจรรยาบรรณไว้ มากพอสมควร ส่วน
ประเทศสิงคโปร์ มีการกําหนดรายละเอียดของจรรยาบรรณไว้ มากที่สุดโดยเฉพาะหมวดการมีความโปร่งใส ความเป็ นอิสระ
ความเที่ยงธรรม และความซือ่ สัตย์สจุ ริ ต มีการกําหนดรายละเอียดครอบคลุมในเรื่องต่าง ๆ เช่น ครอบครัวและความสัมพันธ์
ส่วนตัว ค่าธรรมเนียม ของกํานัลและการรับ รอง เป็ นต้ น ซึ่งอาจเป็ นตัวชีว้ ดั หนึ่งที่ประเทศสิงคโปร์ ได้ รับรางวัลอันดับการ
กํากับดูแลที่ดสี งู สุดในเอเชียนัน้
4. การเปรี ยบเทียบข้ อบังคับบทลงโทษสาหรับนักวิชาชีพบัญชี
การเปรียบเทียบข้ อบังคับด้ านบทลงโทษสําหรับนักวิชาชีพบัญชี ระหว่ า งประเทศไทย ประเทศสิ ง คโปร์ และ
ประเทศอินเดีย กับข้ อบังคับสําหรับนักวิชาชีพบัญชีของ IFAC ประกอบด้ วยประเด็นบทลงโทษ ด้ านจรรยาบรรณ และการไม่
ปฏิบตั ิตาม ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 แสดงการเปรี ยบเทียบบทลงโทษสําหรับ นักวิชาชีพบัญชีระหว่างประเทศไทย ประเทศสิงคโปร์ และ
ประเทศอินเดีย กับข้ อบังคับสําหรับนักวิชาชีพบัญชีของ IFAC
บทลงโทษสาหรั บนักวิชาชีบัญชี
โทษประพฤติผิดด้ า นจรรยาบรรณ
และไม่ ปฏิบัติตามข้ อบังคับ
- นักวิชาชีพบัญชีทกุ ด้ าน

IFAC

ประเทศไทย

ประเทศสิงคโปร์

ประเทศอินเดีย

มีการกําหนด

ตักเตือน/เพิกถอน
ใบอนุญาต
ทั ้งจําคุกและปรับ

พัก/เพิกถอน
ใบอนุญาตและปรับ

ปรับและจําคุก

จากตารางที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบบทลงโทษสําหรับนักวิชาชีพบัญชี พบว่า IFAC มีการกําหนดบทลงโทษไว้ ทั ้ง
ด้ านการประพฤติผิดด้ านจรรยาบรรณ และไม่ปฏิบตั ิตามข้ อบังคับ ส่วนอีก 3 ประเทศมีรายละเอียดต่างกัน
ประเทศไทยได้ มีการกําหนดให้ ผ้ ปู ระกอบวิชาชีพด้ านการทําบัญชีที่ประพฤติผิดจรรยาบรรณต้ องได้ รับโทษโดยการถูก
ตักเตือนเป็ นหนังสือ ภาคทัณฑ์ พักใช้ ใบอนุญาต พักการขึ ้นทะเบียน หรื อห้ ามการประกอบวิชาชีพด้ านที่ประพฤติผิด
จรรยาบรรณโดยมีกําหนดเวลาไม่เกิน 3 ปี เพิกถอนใบอนุญาต เพิกถอนการขึ ้นทะเบียนหรือสัง่ ให้ พ้นจากการเป็ นสมาชิกสภา
วิชาชี พบัญชี หากประกอบวิชาชีพด้ านการทําบัญชีโดยไม่มีใบอนุญาตต้ องระวางโทษจํ าคุกไม่เกิน 3 ปี หรื อปรับ ไม่เกิ น
60,000 บาท หรื อทังจํ
้ าทั ้งปรับ หากประกอบวิชาชีพด้ านการทําบัญชีโดยไม่ได้ เป็ นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี หรือไม่ได้ ขึ ้น
ทะเบียนไว้ กับสภาวิชาชีพบัญชีต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 2 ปี หรื อปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรื อทังจํ
้ าทั ้งปรับ หากนัก
วิชาชีพด้ านการทําบัญชีใดถูกลงโทษเนื่องจากประพฤติผิดจรรยาบรรณทําการประกอบวิชาชีพบัญชีในระหว่างนัน้ ต้ องระวาง
โทษจําคุกไม่เกิน 3 ปี หรื อปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรื อทังจํ
้ าทั ้งปรับ และหากผู้ใดไม่ปฏิบตั ิตามคําสัง่ ของคณะกรรมการ
จรรยาบรรณตามมาตรา 53 วรรคห้ า หรื อคําสัง่ ของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชีตามมาตรา 61 (2) หรือ
(3) ต้ องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรื อทังจํ
้ าทั ้งปรับ ในกรณีที่ผ้ ูกระทําความผิดเป็ นนิติ
บุคคล กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพัน นิติบุคคล หุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้แทนนิติบุคคล หรื อบุค คลใดซึ่งรับผิดชอบในการ
ดําเนินการของนิติบุคคลนัน้ ต้ องรับโทษตามที่กฎหมายกําหนดไว้ สําหรับความผิดนัน้ ๆ ด้ วย เว้ นแต่จะพิสูจน์ได้ ว่าตนมิได้ มี
ส่วนรู้ เห็นหรื อยินยอมในการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั ้น นอกจากนีน้ ิติ บุคคลซึ่งประกอบกิจการให้ บริ การด้ านการทํา
บัญชี ต้ องจดทะเบียนต่อสภาวิชาชีพตามเงื่อนไข หากไม่ได้ จดทะเบียนต่อสภาวิชาชีพต้ องระวางโทษปรับไม่เกิน 300,000
บาท และปรับอีกไม่เกินวันละ 10,000 บาทจนกว่าจะได้ ปฏิบตั ิให้ ถกู ต้ อง สําหรับนักวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชีที่ประพฤติ
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ผิดต้ องได้ รับโทษเพิ่มเติมจากโทษของนักวิชาชีพด้ านการทําบัญชี ในกรณีที่ลงลายมือชื่อรับรองการสอบบัญชี รับรองเอกสาร
หรื อแสดงความเห็นในฐานะผู้สอบบัญชี โดยที่ตนไม่ได้ เป็ นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หรื อเป็ นการกระทําในอํานาจหน้ าที่ทาง
ราชการต้ องได้ รับโทษจําคุกไม่เกิน 3 ปี หรื อปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรื อทังจํ
้ าทั ้งปรับ รวมทั ้งนิติบุคคลซึง่ ให้ บริการด้ านการ
สอบบัญชีทไี่ ม่ได้ จดทะเบียนต่อสภาวิชาชีพบัญชีตามเงื่อนไขที่กําหนดต้ องได้ รับโทษปรับไม่เกิน 300,000 บาท และปรับอีกไม่
เกินวันละ 10,000 บาทจนกว่าจะปฏิบตั ใิ ห้ ถกู ต้ อง
ประเทศสิงคโปร์ ได้ มีการกําหนดให้ นกั วิชาชีพบัญชีทกุ ด้ านทีป่ ระพฤติผิดจรรยาบรรณและไม่ปฏิบตั ิตามข้ อบังคับของ
นักวิชาชีพบัญชีต้องถูกพักใช้ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพบัญชี หรือถูกสัง่ ระงับการปฏิบตั ิงานวิชาชีพบัญชีเป็ นระยะเวลาไม่เกิน
2 ปี หรื อถูกสัง่ ให้ จํากัดขอบเขตการปฏิ บัติงานเฉพาะในรู ป แบบ หรื อวิธีการปฏิบ ัติงานตามที่คณะกรรมการกํากับ ดูแล
เห็นสมควรเท่านั ้นเป็ นระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี หรือถูกปรับไม่เกิน 10,000 $ หรือได้ รับหนังสือตักเตือน หรือถูกสัง่ ให้ กระทําการ
ตามที่คณะกรรมการกํากับดูแลเห็นสมควรเท่านัน้ หรื อถูกสั่งให้ จ่ายเงินค่ าเสียหายต่างๆ รวมทั ้งภาษี อากรที่เกิดขึ ้นจากการ
ปฏิบตั ิงานผิดพลาดตามที่ศาลสูงสุดตัดสิน หรือมีคาํ สัง่ อื่น ๆ ทีเ่ หมาะสมกับแต่ละกรณี
ประเทศอินเดียได้ มีการกําหนดให้ นักวิชาชีพบัญชีทุกด้ านที่ประพฤติผิดจรรยาบรรณและไม่ปฏิบตั ิตามข้ อบังคับของ
นักวิชาชีพบัญชีต้องถูกปรับตังแต่
้ 1,000 รูปี แต่ไม่เกิน 5,000 รูปี หรือจําคุกไม่เกิน 6 ปี หรือทั ้งจําทั ้งปรับ หรือถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพบัญชี
จะเห็ นได้ ว่า การเปรี ยบเทียบบทลงโทษสํ าหรั บ นักวิช าชี พบัญ ชี ทัง้ 3 ประเทศ มีการกํ าหนดข้ อบังคับ เกี่ ยวกับ
บทลงโทษสําหรับนักวิชาชีพบัญชีทั ้งด้ านการประพฤติผิดจรรยาบรรณและไม่ปฏิบตั ิตามข้ อบังคับและสอดคล้ องกับ IFAC
โดยประเทศไทยมีบทลงโทษแยกระหว่างนักวิชาชีพทําบัญชี และผู้สอบบัญชี และมีโทษทั ้งการจําคุกและเสียค่าปรับ แต่มี
ข้ อจํากัดในค่าปรับ ส่วนประเทศสิงคโปร์ แม้ ไม่มีบทลงโทษการจําคุกแต่ค่าปรับจะครอบคลุมถึงความเสียหายอื่นที่เกิดจากการ
ปฏิบตั ิงานผิดพลาดโดยมีการจํากัดวงเงิน จึงอาจเป็ นสาเหตุหนึ่งที่นกั วิชาชีพบัญชีในสิงคโปร์ มีการปฏิบตั ิงานตามข้ อบังคับ
อย่างเคร่ งครัด
สรุ ป โดยรวมของการเปรี ยบเทียบข้ อบังคับ สําหรั บ นักวิชาชีพบัญชี ระหว่างประเทศไทย ประเทศสิงคโปร์ และ
ประเทศอินเดีย กับข้ อบังคับสําหรับนักวิชาชีพบัญชีของ IFAC พบว่า ประเทศไทย ประเทศสิงคโปร์ และประเทศอินเดีย มี
การกําหนดข้ อบังคับเกี่ยวกับ การควบคุม กํากับดูแล การปฏิบตั ิงานของนักวิชาชีพบัญชี และข้ อบังคับเกี่ยวกับบทลงโทษ
สําหรับ นักวิชาชีพบัญชีเช่นเดียวกั บ IFAC ในด้ านการกําหนดข้ อบังคับ เกี่ยวกับ คุณสมบัติข องนักวิชาชี พบัญ ชีนัน้ พบว่า
ประเทศสิงคโปร์ กําหนดคุณสมบัติทกุ ด้ านของนักวิชาชีพบัญชีตามที่ IFAC กําหนด ประเทศอินเดียกําหนดคุณสมบัติด้านวุฒิ
การศึกษาและประสบการณ์การฝึ กหัดงานตามที่ IFAC กําหนด แต่ในด้ านการพัฒนาความรู้ ต่อเนื่องทางวิชาชีพมีหน่วยวัดที่
ต่างกัน สําหรับประเทศไทยกําหนดคุณสมบัติทุกด้ านของนักวิชาชีพบัญชีตํ่ากว่าที่ IFAC กําหนด นอกจากนี ้ยังพบว่า การ
กําหนดข้ อบังคับเกี่ยวกับจรรยาบรรณของนักวิชาชีพบัญชีนั ้น ทัง้ 3 ประเทศกําหนดให้ มีข้อบังคับเกี่ยวกับจรรยาบรรณของนัก
วิชาชีพบัญชีเช่นเดียวกับที่ IFAC กําหนด แต่ประเทศไทยไม่มีการกําหนดรายละเอียดของจรรยาบรรณ ประเทศอินเดียมีการ
กําหนดรายละเอียดของจรรยาบรรณไว้ มากพอสมควร และประเทศสิงคโปร์ มีการกําหนดรายละเอียดของจรรยาบรรณไว้ มาก
ที่สดุ
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อภิปรายผลการศึกษา
จากผลการศึกษาพบว่า ข้ อบังคับ เกี่ยวกับนักวิชาชีพบัญชีของประเทศสิงคโปร์ และประเทศอินเดียมีข้อบังคับและ
พัฒนาการทีม่ ากกว่านักวิชาชีพบัญชีของประเทศไทย ในประเด็นดังต่อไปนี ้
1. การกําหนดข้ อบังคับเกี่ยวกับคุณสมบัติของนักวิชาชีพบัญชี ประเทศสิงคโปร์ และประเทศอินเดียกําหนดให้ นัก
วิช าชี พบัญ ชีต้ อ งสํ า เร็ จการศึกษาขัน้ ตํ่ าในระดับ ปริ ญญาตรี ผ่ านการฝึ กหัด งาน ผ่ านการทดสอบทางวิช าชี พในวิช าที่
นอกเหนือจากวิชาการบัญชีและกฎหมาย ได้ แก่วิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ วิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาบริหารธุรกิจ และวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ และผ่านการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพมากกว่าประเทศไทยทังจํ
้ านวนชัว่ โมงและเนื ้อหาวิชา ทํา
ให้ นกั วิชาชีพบัญชีของทั ้ง 2 ประเทศมีความรอบรู้หลายด้ าน ซึง่ สอดคล้ องกับข้ อบังคับของ IFAC ในส่วน IES 2 เรื่องหัวข้ อใน
หลักสูตรการศึกษาวิชาชีพบัญชี (Content of Professional Accounting Education Programs) ต้ องมีสาระสําคัญครอบคลุม
ในหัว ข้ อ ต่ า ง ๆ นอกเหนื อ จากหัว ข้ อ เกี่ ยวกับ การบัญ ชี การเงิ น และกฎหมาย ได้ แ ก่ หัว ข้ อ เกี่ ยวกับ องค์ ก รและธุ ร กิ จ
ประกอบด้ วยวิชา เศรษฐศาสตร์ สภาพแวดล้ อมทางธุรกิจ การกํ ากับดูแลกิจการ จริ ยธรรมทางธุรกิจ ตลาดเงิน วิธีการเชิ ง
ปริ มาณ พฤติกรรมองค์กร การจัดการ และการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ การตลาด และธุรกิจระหว่างประเทศ และหัวข้ อเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้ วยวิชา เช่น ความรู้ทวั่ ไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู้ เกี่ยวกับการควบคุมเทคโนโลยี
สารสนเทศ ความสามารถของผู้ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็ นต้ น
2. การกําหนดข้ อบังคับเกี่ยวกับ การควบคุม กํากับดูแลการปฏิบัติงานของนักวิชาชี พบัญชีประเทศสิงคโปร์ และ
ประเทศอินเดียกําหนดให้ นักวิชาชีพบัญชีทุกด้ านต้ องเป็ นสมาชิกขององค์กรทางวิชาชีพบัญชี ซึง่ สอดคล้ องกับผลการศึกษา
เปรียบเทียบข้ อบังคับสําหรับนักวิชาชีพบัญชีระหว่างประเทศไทย ประเทศมาเลเซียและประเทศเวียดนามของ อุเทน เลานํา
ทา (2547) ที่พบว่า ประเทศมาเลเซียมีพฒ
ั นาการทางด้ านบัญชีที่เกี่ยวข้ องกับข้ อบังคับของนักวิชาชีพบัญชีที่กําหนดไว้ ลํ ้า
หน้ ากว่าประเทศไทยและประเทศเวียดนาม เพราะประเทศมาเลเซียได้ บังคับให้ นักวิชาชีพบัญชี ต้องเป็ นสมาชิกกับสถาบัน
วิชาชีพ
3. การกําหนดข้ อบังคับเกี่ยวกับ จรรยาบรรณสําหรับนักวิชาชีพบัญชี ประเทศสิงคโปร์ ไ ด้ กําหนดรายละเอียดของ
ข้ อบังคับเกี่ยวกับจรรยาบรรณของนักวิชาชีพบัญชีไว้ มากทีส่ ดุ ซึง่ สอดคล้ องกับบทความเรื่องนักวิชาชีพบัญชีกบั IEG ฉบับที่ 9
ของศิลปพร ศรี จั่น เพชร (2545) ที่กล่าวไว้ ว่า จรรยาบรรณของนักวิชาชีพบัญชี (Code of Ethics for Professional
Accountants) จะต้ องมีการเปลี่ยนแปลง โดยครอบคลุมสาขาวิชาชีพบัญชีทงหมดตามแนวทางของ
ั้
IFAC
4. การแบ่งกลุ่มนักวิชาชีพบัญชีของประเทศสิงคโปร์ มีมากกว่าประเทศไทย 3 สาขา ได้ แก่ ผู้บริ หารการเงิน ผู้
ประกอบวิชาชีพด้ านการล้ มละลาย และผู้ให้ คําปรึกษาเกี่ยวกับการบริ หาร ส่วนนักวิชาชีพบัญชีของประเทศอินเดียมีมากกว่า
ประเทศไทย 1 สาขา คือ ผู้ให้ คําปรึกษาเกี่ยวกับการล้ มละลาย ทําให้ นักวิชาชีพบัญชีของทั ้ง 2 ประเทศมีบทบาทหน้ าที่
หลากหลายกว่านักวิชาชีพบัญชีของประเทศไทย ซึ่งสอดคล้ องกับบทความของ Ghazala Saeed (2008) เรื่อง Are Ethics
Important For Professional Accountants? ที่กล่าวไว้ ว่า บทบาทของนักวิชาชีพบัญชีควรปฏิบัติเสมือนเป็ นที่ปรึกษาอิสระ
ของกิจการ โดยนักวิชาชีพบัญชีทํางานนอกกิจการซึง่ มีความเป็ นอิสระ ได้ แก่ ผู้สอบบัญชีหรื อที่ปรึกษางานบริ การอื่น คนกลุ่มนี ้
ควรสามารถให้ คําแนะนํางานด้ านระบบบัญชี งานภาษีอากร งานงบประมาณ ตลอดการแนะนําการป้องการทุจริ ตด้ วย ซึง่ จะ
เป็ นเสริมสร้ างจรรยาบรรณในองค์กร อีกกลุ่มหนึ่งได้ แก่ ผู้ทําบัญชีที่ปฏิบตั ิงานในองค์กรนอกจากมีหน้ าที่จัดทํางบการเงินตาม
กฎหมายแล้ ว ควรจะมีวิธีการนําเสนอข้ อมูลเพิ่มเติมที่จําเป็ นเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริ หารในการใช้ ทรัพยากรของ
องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
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ข้ อเสนอแนะ
เนื่องจากในปั จจุบนั เศรษฐกิจของประเทศไทยมีการเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกมากขึ ้น เกิดการเปิ ดการค้ าเสรีบริ การ
วิชาชีพด้ านบัญชี ทําให้ ประเทศไทยจําเป็ นต้ องปรับปรุงจุดอ่อนทางด้ านกฎหมายให้ มีความรัดกุมมากยิ่งขึ ้น เพื่อผลักดันให้ มี
ข้ อบังคับสําหรับนักวิชาชีพบัญชีทรี่ ุดหน้ าและสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้
จากการศึกษาเปรี ยบเทียบข้ อบังคับสําหรับนักวิชาชีพบัญชีระหว่างประเทศไทย ประเทศสิงคโปร์ และประเทศอินเดีย
ทางผู้ศกึ ษามีข้อเสนอแนะที่สําคัญสําหรับเป็ นแนวทางในการปรับปรุงข้ อบังคับสําหรับนักวิชาชีพบัญชีของประเทศไทยให้ มี
ความก้ าวหน้ ามากยิง่ ขึ ้น สําหรับหน่วยงานที่มีหน้ าทีใ่ นการกําหนดข้ อบังคับสําหรับนักวิชาชีพบัญชีในประเทศไทย ดังต่อไปนี ้
1. ด้ านคุณสมบัติเกี่ยวกับคุณวุฒิการศึกษา ควรกําหนดให้ นักวิชาชีพด้ านการทําบัญชีต้องสําเร็ จการศึกษาขั ้นตํ่า
ระดับปริญญาตรี ผ่านการฝึ กหัดงาน และผ่านการทดสอบทางวิ ชาชีพ เพื่อยกระดับการปฏิบัติของนักวิชาชีพบัญชีไทยให้
แข่งขันระดับสากล รวมทังนํ
้ าไปสู่การพัฒนาการจัดทําบัญชีของหน่วยงานภาคเอกชนให้ ได้ มาตรฐานมากขึ ้น
2. ด้ านคุณสมบัติเกี่ยวกับการทดสอบวิชาชีพ ควรกําหนดวิชาที่ใช้ ในการทดสอบทางวิชาชีพให้ มีความหลากหลาย
มากขึ น้ นอกเหนื อ จากวิ ชาเกี่ ยวกับ การบัญ ชี แ ละกฎหมาย เช่ น วิ ช าคณิ ต ศาสตร์ แ ละสถิ ติ วิ ช าเศรษฐศาสตร์ วิช า
บริ หารธุรกิจ วิชาภาษี อากร และวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็ นต้ น เนื่ องจากปั จจุบันสภาพแวดล้ อมการบริ ห ารงาน
จําเป็ นต้ องบูรณาการความรู้ด้านต่างๆอย่างใกล้ ชิด
3. ด้ านคุณสมบัติเกี่ยวกับการศึกษาต่อเนื่อง ควรกําหนดให้ นกั วิชาชีพบัญชีต้องผ่านการพัฒนาความรู้ ต่อเนื่องทาง
วิชาชี พเพิ่ มขึน้ ทัง้ จํานวนชั่ว โมง และความหลากหลายของเนือ้ หาวิช า
เช่ น วิชาเกี่ ยวกับ การจัดการ วิชาเกี่ยวกับ
เศรษฐศาสตร์ เป็ นต้ น
4. ด้ านข้ อบังคับการกํากับดูแล ควรกําหนดให้ นักวิชาชีพด้ านการทําบัญชีต้ องเป็ นสมาชิกของสภาวิชาชีพบัญ ชี
เพือ่ ให้ การควบคุม กํากับดูแลนักวิชาชีพด้ านการทําบัญชีมีความสะดวกมากยิง่ ขึ ้น
5. ด้ านจรรยาบรรณ ควรกําหนดรายละเอียดในจรรยาบรรณของนักวิชาชีพบัญชี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมวดการมี
ความโปร่ งใส ความเป็ นอิ สระ ความเที่ยงธรรม และความซื่อสัตย์สุจริ ต เพื่อยกระดับ มาตรฐานการกํากับดูแลที่ดี ของ
ประเทศไทย
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แนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในระดับคณะในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Guideline for Monitoring and Evaluation the Internal Control System for Faculty level
in Chiang Mai University
ชูศรี เที ้ยศิริเพชร 
บทคัดย่ อ
การศึกษาเรื่ องแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในระดับคณะในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีวตั ถุประสงค์
เพื่อกําหนดแนวปฏิบัติการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานระดับคณะ เพื่อให้ ได้ ข้อมูลไปจัดทํารายงาน
ประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้ วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ. 2544 ขอบเขตการศึกษาครัง้ นี ้ใช้ ข้อมูลจากคณะบริหารธุรกิจเป็ นตัวอย่าง โดยเป็ นการศึกษาการประเมินผลรายครัง้ ด้ วย
การประเมินตนเอง ใช้ วธิ ีการประเมินโดยการจัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการ (CSA Workshop) วิธีการศึกษาเป็ นการหาข้ อมูลจาก
เอกสารที่เกี่ยวข้ องเพื่อหาข้ อมูลเบื ้องต้ น และโดยการสัมภาษณ์ แบบเจาะลึกจากผู้เกี่ยวข้ องในระบบปฏิบัติงานของคณะ
บริ หารธุรกิจ แล้ วนํามาออกแบบเอกสารการประเมินผล และจัดประชุมเชิ งปฏิบัติการเพื่อระดมความเห็นเพื่อได้ ข้อมูล ไป
วิเคราะห์สําหรับการจัดทํารายงาน
ผลการศึกษาพบว่า แนวปฏิบตั ิการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานระดับคณะ ผู้บริ หารควรเริ่ ม
โดยการจัดทําแผนและดําเนินการประเมินการควบคุมภายในของคณะ โดยกําหนดผู้รับผิดชอบการประเมินโดยตรงซึ่งควร
แต่งตั ้งเป็ นคณะกรรมการประเมิน คุณสมบัติของคณะกรรมการซึ่งควรเป็ นผู้เข้ าใจระบบการปฏิบัติงาน วิธีการประเมินผล
ตารางเวลากิจกรรมการประเมิน การนําผลการประเมินไปใช้ และงบประมาณตามความเหมาะสม
วิธีการประเมินผลเป็ นการประเมินผลด้ วยตนเองควรใช้ วธิ ีการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ โดยให้ ผ้ รู ับผิดชอบแต่ละกิจกรรม
มาประชุมร่วมกัน เพื่อระดมความเห็นเกี่ยวกับระบบปฏิบตั ิงานทีท่ ําอยู่ ระบุจุดอ่อนการควบคุมภายใน ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้น
และเสนอแนวทางการปรับปรุ งเพื่อให้ การปฏิบตั ิงานมีประสิทธิภาพมากขึ ้น
เครื่ องมือที่ใช้ การประเมินการควบคุมภายในด้ วยตัวเอง ประกอบด้ วย 2 ส่วน ได้ แก่ 1) แบบประเมินองค์ประกอบการ
ควบคุมภายใน ประกอบด้ วยคําถามในแต่ละหัวข้ อย่อยแต่ละองค์ประกอบ เพื่อประเมินความเพียงพอและความมีประสิทธิผล
ของแต่ละองค์ประกอบการควบคุมภายใน โดยระบุระดับประสิทธิผลการควบคุม ประสิทธิผลการปฏิบตั ิงาน และหลักฐาน
แสดงการควบคุม 2) ผังแสดงกระบวนการแต่ละกิจกรรม จัดทําขึ ้นตามลักษณะงานทีท่ ําในปั จจุบนั แล้ วนําไปเสนอในที่ประชุม
เชิงปฏิบตั ิการ เพือ่ ระดมความเห็นในการประเมินผลการควบคุมภายใน
ข้ อมูลที่ได้ จากการประเมินผลการควบคุมภายใน ได้ แก่ ผลการประเมินตามแบบประเมินองค์ประกอบการควบคุม
ภายใน จุดอ่อนการควบคุมภายใน ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ ้น และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน จะเป็ นข้ อมูลไปบันทึก
ลงในรายงานตามแบบมาตรฐานของระเบียบฯ และสําหรับเป็ นข้ อมูลในการพิจารณาบริหารงานต่อไป
Abstract
A study entitled ‚Guideline for Monitoring and Evaluation the Internal Control System for Faculty level in
Chiang Mai University has the objective to set up the guideline for monitoring the Internal Control System for
Faculty level as well as the methods for acquiring data which will lead to the preparation of report of the monitoring


รองศาสตราจารย์ อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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of Internal Control in accordance with the regulation of the National Audit Committee regarding the standard of
Internal Control B.E. 2544 (A.D. 2001). The scope of this study uses the data from Faculty of Business
Administration as an sample and outlined to explore several evaluation by using Control Self Assessment
Workshop. The methodology includes researching from related document for fundamental information and indepth interviews with related people in the operative system of Faculty of Business Administration. The data
acquired was used for designing the evaluation document and workshop was held to gather opinions leading to
the data for analyzing and report preparing.
The research findings indicate that regarding the operative methods for the monitoring and evaluation of
Internal Control of Faculty level, the executives should start from preparing a plan and conducting the assessment
of Internal Control for the faculty by assigning the directly responsible people who should be appointed as the
evaluation committee. The committee should be selected from people who have thorough understanding of the
operative system, evaluation methods, schedule of evaluation activities, application of the results, and budget.
The evaluation should be a Control Self Assessment. Workshop should be adopted having people
responsible for each activity attending the meeting to gather opinions concerning the operative system in mission
and to identify weaknesses of the Internal Control, possible risks, and to suggest methods of improvement for
effective operation.
The tools used for Control Self Assessment include 2 parts, which are (1) Internal Control Elements
Questionnaire covering questions in each minor aspects of each element to evaluate the sufficiency and
effectiveness of the elements of Internal Control. The questionnaire should specify the levels of control
effectiveness, operation effectiveness, evidence of Internal Control, and conclusion of Internal Control in each
element. (2) Process Flow Charts illustrating procedures of each activity based on the current mission. The
presentation was conducted in the workshop to gather opinions concerning the evaluation of Internal Control.
The evaluation data of Internal Control includes the evaluation data from Internal Control Elements
Questionnaire, the weaknesses of Internal Control, possible risks, and improvement plan of Internal Control. The
data will be used for preparing the report as required by the regulation and for further administration.
บทนา
การควบคุมภายใน(Internal Control) เป็ นกระบวนการปฏิบตั งิ านที่จดั ขึ ้นในองค์กรเพือ่ ให้ บรรลุภารกิจอย่างมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ จึงเป็ นสิง่ ทีจ่ ําเป็ นสําหรับที่ผ้ บู ริ หารของทุกองค์กรไม่วา่ ภาคเอกชนหรื อภาครัฐจะต้ องเข้ าใจและ
ปฏิบตั ติ ามกิจกรรมต่างๆ เพือ่ ให้ การปฏิบตั ิงานบรรลุเป้าหมายตามนโยบาย และวัตถุประสงค์ขององค์กรทั ้งด้ านการดําเนินงาน
และการใช้ ทรัพยากร โดยผู้บริหารควรพิจารณาถึงองค์ประกอบการควบคุมภายใน ได้ แก่ มีการจัดสภาพแวดล้ อมการควบคุม
ภายในที่ดใี นองค์กร มีการประเมินความเสี่ยงในการปฏิบตั งิ าน มีการกําหนดกิจกรรมการควบคุม มีระบบสารสนเทศและการ
สื่อสารภายในองค์กร และมีการติดตามประเมินผล (คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน,2546)
การควบคุมภายในไม่ใช่ระบบหนึง่ ระบบใดโดยเฉพาะ หรือเป็ นระบบทีแ่ ยกออกจากระบบงานประจําขององค์กร แต่
ควรถือเสมือนหนึ่งเป็ นส่วนเดียวกันกับของระบบงานทีฝ่ ่ ายบริ หารใช้ ปฏิบตั ิงาน สําหรับหน่วยงานภาครัฐ รายงานของการ
ควบคุมภายในเป็ นส่วนหนึง่ ของระบบการบริ หารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเลคทรอนิกส์ (GFMIS) ที่นําไปเป็ นข้ อมูลใน
การประเมินผลยุทธศาสตร์ ของชาติและรัฐบาลได้
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สําหรับหน่วยงานภาครัฐในประเทศไทยทุกแห่ ง จะต้ องจัดให้ มีระบบการควบคุมภายใน ซึ่งถูกกําหนดตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้ วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 โดยกําหนดให้ หน่วยรับตรวจซึ่ง
ได้ แก่หน่วยงานภาครัฐนํามาตรฐานการควบคุมภายในมาใช้ เพื่อวางแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และมีการ
ประเมินเพื่อทําให้ ทราบว่าหน่วยงานมีการปฏิบ ัติตามระบบการควบคุมภายในหรือไม่ โดยต้ องส่งรายงานความคืบหน้ าทุก 2
เดือน และให้ ส่งรายงานการรับตรวจต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) ทุกปี ในทางปฏิบตั ิพบว่า ผู้บริหารระดับสูงใน
ภาครัฐส่วนใหญ่ ยงั ไม่มีสนใจการควบคุมภายในและผู้ปฏิบตั ิงานในหน่วยงานยังไม่เข้ าใจในการประเมินการควบคุมภายใน
โดยเข้ าใจว่าการควบคุมภายในเป็ นหน้ าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน แม้ ว่า คตง. ได้ กําหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุม
ภายในเพื่อให้ หน่วยรับตรวจภาครัฐทุกแห่งถือปฏิบตั ติ ามระเบียบ ซึง่ เป็ นไปตามแนว ทางมาตรฐานการควบคุมภายในระหว่าง
ประเทศ(COSO) (คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน,2546)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็ นหน่วยงานหนึ่งของรัฐ แม้ ว่าได้ มีการบริหารแบบองค์กรในกํากับตังแต่
้ เดือน มีนาคม พ.ศ.
2551 แล้ ว ก็จําเป็ นต้ องมีการจัดตั ้งระบบการควบคุมภายในระดับองค์กร โดยที่มหาวิทยาลัยเป็ นหน่วยงานที่เป็ นสถานศึกษา
และมีพันธกิจและกิจกรรมหลายอย่างซึ่งแตกต่างจากหน่วยงานรัฐอื่น และในส่วนการดําเนินงานระดับคณะซึ่งเรี ยกว่าเป็ น
ระดับหน่วยงาน ก็ถูกกําหนดให้ มีระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลของหน่วยงานเช่นเดียวกัน ทังนี
้ ล้ กั ษณะการ
ดําเนินงานของแต่ละคณะมี ความแตกต่างกัน ผู้บ ริ หารแต่ละคณะจึงควรมีการกําหนดแนวทางการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายในเพื่อใช้ ปฏิบตั ิในคณะของตนเอง
คณะต่างๆใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ มีการจัดตั ้งคณะกรรมการควบคุมภายในระดับคณะ และจัดทําระบบการ
ควบคุมภายในเพื่อส่งมหาวิทยาลัยแล้ วเมื่อปี พ.ศ. 2545 และในปี พ.ศ. 2547 ได้ มีการประเมินผลเพื่อจัดทํารายงานตาม
ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กําหนดโดย คตง.แล้ ว ทั ้งนี ้ผู้จัดทําและผู้เกี่ยวข้ องในคณะต่างๆส่วนใหญ่ ยงั ไม่มีความเข้ าใจในการ
ติดตามประเมินผลอย่างชัดเจน เนื่องจากคณะยังไม่มีแนวทางและขันตอนการปฏิ
้
บัติงานที่ชัดเจน แต่เป็ นการจัดทําตาม
แนวทางที่ให้ ปฏิบตั ิซงึ่ เป็ นหลักเกณฑ์ทวั่ ไปสําหรับหน่วยงานรัฐทุกแห่ง (อินทิรา ธงไชย : สัมภาษณ์) ผู้บริหารคณะจึงควรมีการ
กําหนดแนวทางในการประเมินผลการควบคุมภายในที่เหมาะสมเฉพาะหน่วยงานภายใน เพื่อให้ การติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ และสามารถนําข้ อมูลไปใช้ ประโยชน์ในการบริหารต่อไป ซึ่งคณะกรรมการควบคุมภายในของ
คณะเห็นว่าควรจะมีการศึกษาแนวทางปฏิบตั ิในเรื่ องนีส้ ําหรับคณะด้ วย(รายงานการประชุมครัง้ ที่ 3/2547 วันที่ 14 มิถนุ ายน
2547)
คณะผู้ศกึ ษาเป็ นผู้ทเี่ กี่ยวข้ องเกี่ยวกับการควบคุมภายในของคณะบริหารธุรกิจ จึงมีความสนใจและเห็นความจําเป็ น
ที่จะศึกษาเพื่อกําหนดแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานระดับคณะในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดยใช้ ข้อ มูล คณะบริ ห ารธุ รกิ จเป็ นตัวอย่า งในการศึกษา ซึ่ง ผลการศึกษาจะทํ าให้ ค ณะมีแ นวทางในการปฏิบัติงานและ
ประเมิน ผลการควบคุม ภายในมี ค วามถูกต้ อ งเหมาะสมมากขึน้ และจะสามารถเป็ นแนวทางที่นํ าไปประยุกต์ ใช้ สํ าหรั บ
หน่วยงานระดับ คณะอื่นๆทั ้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ตลอดจนสามารถนําไปใช้ เป็ นกรณี ศึกษาสําหรั บการสอน
วิชาการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่สอนในระดับปริ ญญาตรี และบัณฑิตศึกษาได้ นอกจากนี ้ยังก่อให้ เกิดการ
พัฒนาระบบการควบคุมภายในต่อไป
กรอบแนวคิดที่ใช้ ในการศึกษา
ในการศึกษาครัง้ นี ้มีกรอบแนวคิดทีใ่ ช้ ในการศึกษา ประกอบด้ วยทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ อง ดังนี ้
1. ทฤษฎีและแนวคิดหลักการศึกษา ในครัง้ นีแ้ นวทฤษฎีทเี่ กี่ยวข้ อง ได้ แก่ มาตรฐานการควบคุมภายในสากลที่ตงั ้
โดยคณะกรรมการร่ วมของสถาบันวิชาชีพ 5 แห่งในประเทศสหรัฐอเมริ กา ที่เรี ยกว่า COSO (Committee of Sponsoring
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Organizations of the Treadway Commission) ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้ วยการกําหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 แนวคิดและกระบวนการติดตามประเมินผล และขันตอนการปฏิ
้
บตั ิในการประเมินการควบคุม
ภายในและการรายงานตามระเบียบระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
1.1 ความหมายของการควบคุมภายใน ในการศึกษาครัง้ นี ้ ใช้ ตามกําหนดโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ใน
หนังสือคําแนะนํา การนํามาตรฐานการควบคุมภายในไปใช้ ในเชิงปฏิบตั ิ ซึง่ มีความสอดคล้ องกับมาตรฐาน COSO มี
รายละเอียดดังนี ้ (คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน, 2544)
การควบคุมภายใน(Internal Control) หมายถึง กระบวนการที่ผ้ ูกํากับดูแล ฝ่ ายบริ หารและบุคลากรของหน่วยรับ
ตรวจ กําหนดให้ มีขึ ้น เพือ่ ให้ ความมัน่ ใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดําเนินงานของหน่วยรับตรวจจะบรรลุ วัตถุประสงค์
ดังต่อไปนี ้
(1) ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงาน
(Effectiveness and Efficiency of operations) ได้ แก่ การ
ดําเนินงานและการใช้ ทรัพยากรของหน่วยรับตรวจให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ซึง่ รวมถึงการดูแลรักษา
ทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ ้นเปลือง หรือการทุจริ ตในหน่วยรับตรวจ
(2) ความเชื่อถือได้ ของการรายงานทางการเงิน (Reliability of financial reporting) ได้ แก่ การจัดทํารายงาน
ทางการเงินที่ใช้ ภายในและภายนอกหน่วยรับตรวจให้ เป็ นไปอย่างถูกต้ อง เชื่อถือได้ และทันเวลา
(3) การปฏิบตั ติ ามกฎหมาย และระเบียบข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ อง (Compliance with applicable laws and
regulations) ได้ แก่ การปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบข้ อบังคับ หรื อมติคณะรัฐมนตรี ทเี่ กี่ยวข้ องกับการดําเนินงานของหน่วยรับ
ตรวจ รวมทังการปฏิ
้
บตั ติ ามนโยบายและวิธีการปฏิบตั งิ านทีห่ น่วยรับตรวจได้ กําหนดขึ ้น
1.2 แนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมภายใน จากความหมายของการควบคุมภายในข้ างต้ นสะท้ อนให้ เห็นถึงแนวคิด
เกี่ยวกับการควบคุมภายในดังนี ้(สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย;2551)
(1) การควบคุมภายในเป็ นส่วนประกอบทีแ่ ทรกหรือแฝงอยูใ่ นการปฏิบตั งิ านตามปกติ มิใช่เหตุการณ์ใดเหตุการณ์
หนึง่ และมิใช่ผลสุดท้ ายของการกระทํา แต่เป็ นกระบวนการ (Process) ที่ตอ่ เนื่อง และแทรก ในการปฏิบตั งิ านตามปกติของ
หน่วยรับตรวจ ฝ่ ายบริ หารจึงควรนําการควบคุมภายในมาใช้ มาเป็ นส่วนหนึง่ ของกระบวนการบริหารงาน ซึง่ ได้ แก่ การวางแผน
(Planning) การดําเนินการ (Executing) และการติดตามผล (Monitoring)
(2) การควบคุมภายในเกิดขึ ้นได้ โดยบุคลากรของหน่วยรับตรวจ บุคลากรทุกระดับเป็ นผู้มบี ทบาทสําคัญในการทําให้
มีการควบคุมภายในเกิดขึ ้นในหน่วยรับตรวจ ฝ่ ายบริหารเป็ นผู้รับผิดชอบในการจัดให้ มีระบบการควบคุมภายในที่ดี ส่วน
บุคลากรอื่นของหน่วยรับตรวจรับผิดชอบต่อการปฏิบตั ติ ามระบบการควบคุมภายในที่กําหนดขึ ้น
(3) การควบคุมภายในช่วยให้ ความมัน่ ใจอย่างสมเหตุสมผล (Reasonable assurance)ว่าจะบรรลุตามวัตถุประสงค์
ที่กําหนด แต่ไม่สามารถให้ ความมัน่ ใจอย่างสมบูรณ์ เพราะยังมีปัจจัยอื่น ซึง่ มีผลกระทบต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ของหน่วยรับ
ตรวจ เช่น การใช้ ดลุ ยพินิจผิดพลาด การปฏิบตั ผิ ิดกฎหมายระเบียบและกฎเกณฑ์ทกี่ ําหนดไว้ เป็ นต้ น นอกจากนีก้ ารวางระบบ
การควบคุมภายในจะต้ องคํานึงถึงต้ นทุนและผลประโยชน์ที่เกี่ ยวข้ องกันว่าผลประโยชน์ทไี่ ด้ รบั จากการควบคุมภายในจะคุ้มค่า
กับต้ นทุนที่เกิดขึ ้น
1.3 องค์ ประกอบของการควบคุมภายใน
ตามแนวคิดของ COSO การควบคุมภายในประกอบด้ วยองค์ประกอบที่สาํ คัญ 5 ประการ ที่มีความเกี่ยวพันธ์กนั
องค์ประกอบเหล่านี ้ได้ มาจากแนวทางทีผ่ ้ บู ริหารดําเนินงานและเชื่อมโยงเข้ ากับกระบวนการบริหาร มีรายละเอียดดังนี ้ (สมาคม
ผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย;2551)
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1. สภาพแวดล้ อมของการควบคุม (Control Environment) เป็ นองค์ประกอบพื ้นฐานซึง่ อาศัยบุคลากรเป็ นรากฐาน.
ในการขับเคลื่อนการดําเนินงาน และส่งผลต่อองค์ประกอบอื่นๆ ได้ แก่ ความซื่อสัตย์ คุณค่าทางจริ ยธรรมและความสามารถ
ของบุคลากรในองค์กร สะท้ อนทัศนคติแลความรับรู้ถึงความสําคัญของการควบคุมภายในของบุคลากรทุกระดับ ผู้บริหาร
ระดับสูงทีบทบาทสําคัญในเอื ้อให้ เกิดบรรยากาศในการควบคุมภายใน
2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) องค์กรต้ องรับรู้และจัดการความเสี่ยงทีต่ ้ องเผชิญในรูปแบบที่
หลากหลาย
ทั ้งจากภายในและภายนอกองค์กร โดยต้ องมีการกําหนดวัตถุประสงค์ให้ เชื่อมโยงกันทุกกระบวนการของ
หน่วยงานทังระดั
้ บกิจกรรมและระดับองค์กร องค์กรประกอบนี ้ ประกอบด้ วยการกําหนดวัตถุประสงค์ การระบุเหตุการณ์ที่เป็ น
ปั จจัยเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และการตอบสนองความเสี่ยง
3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) หมายถึง นโยบายและวิธีการต่างๆที่ฝ่ายบริ หารกําหนดขึ ้นและนํามาใช้
เพือ่ ก่อให้ เกิดความมัน่ ใจว่ามาตรการต่างๆที่จําเป็ นได้ มีการนําไปปฏิบตั อิ ย่างมีประสิทธิภาพสําหรับการจัดการความเสีย่ งทีม่ ี
ผลต่อการบรรลุความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ กิจกรรมแหล่านี ้ เช่น การสอบทานโดยผู้บริหารระดับสูง ระดับกลาง การ
แบ่งแยกหน้ าที่ การจัดทําเอกสาร การควบคุมทางกายภาพ เป็ นต้ น
4. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communications) เป็ นปั จจัยที่ทที ําให้ บุคลากรในองค์กรสามารถ
เข้ าถึงสารสนเทศ และเกิดการแลกเปลี่ยนสารสนเทศทีจ่ ําเป็ นต่อการบริหารจัดการและควบคุมการปฏิบตั งิ าน องค์กรควรจัดให้
มีเครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบงานทีด่ ี รวมทังบุ
้ คลากรทีเ่ หมาะสม
5. การติดตามประเมินผล (Monitoring) กระบวนการดําเนินงานในองค์กรทังหมด
้
จําเป็ นต้ องมีการติดตาม
ประเมินผล และมีการปรับปรุงแก้ ไขตามความจําเป็ นอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้ องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยูเ่ สมอ การ
ประเมินผลควรมีการติดตามทั ้ง 5 องค์ประกอบ ทั ้งระดับกิจกรรมและระดับองค์กร มักมีการประเมินผลอย่างน้ อยปี ละครัง้ เพือ่
ประเมินความเพียงพอและประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน
1.4 แนวปฏิบัตใิ นการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินได้ นําเสนอแนวปฏิบตั ิในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน สําหรับหน่วยงาน
ทัว่ ไป ประกอบด้ วย 2 ส่วน ดังนี ้
(1) แนวทางการติดตามผลในระหว่ างการปฏิบตั ิงาน (Ongoing Monitoring) โดย การกําหนดนโยบายและวิธี
ปฏิบตั ิ เพือ่ ให้ ฝ่ายบริ หารสามารถติดตามความน่าเชื่อถือของระบบการรายงาน เช่น มีการสอบทานรายงานเป็ นครัง้ คราว เป็ น
ต้ น เพื่อให้ มนั่ ใจว่าในการปฏิบตั ิงานตามปกติของบุคลากรได้ รับข้ อมูลทีถ่ กู ต้ องเกี่ยวกับการควบคุมภายใน เช่น การที่ให้
เจ้ าหน้ าทีม่ ีส่วนร่ วมในการกําหนดวิธีการควบคุมและประเมินระบบการควบคุมภายใน เป็ นต้ น เพื่อสามารถติดตามผลการ
ปฏิบตั ิงานตามปกติของเจ้ าหน้ าทีท่ ี่มีหน้ าทีร่ ับผิดชอบงาน โดยสอบทานกิจกรรมการควบคุมทีส่ าํ คัญกับเจ้ าหน้ าทีผ่ ้ รู ับผิดชอบ
ปฏิบตั ิงานในเป็ นระยะๆ และควรให้ เจ้ าหน้ าที่ผ้ ปู ฏิบตั ิงานในกิจกรรมนั ้นๆ เสนอแนะการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมการ
ควบคุม และสอบทานประสิทธิผลของการควบคุมภายในเป็ นระยะๆ โดยให้ ความสําคัญกับคุณสมบัตขิ องผู้รับผิดชอบใน
ประเมินการควบคุมภายใน เช่น ต้ องมีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในระดับทีเ่ หมาะสม เป็ นต้ น การวางแผนการตรวจสอบ
ขอบเขตการตรวจสอบ และความรับผิดชอบจะต้ องเหมาะสมกับความต้ องการของหน่วยงานนั ้น ๆ
(2) แนวทางการประเมินผลเป็ นรายครั ง้ (Separate Evaluation) โดยจัดทําแผนการประเมินผลการควบคุม
ภายในอย่างเป็ นระบบโดยมีทีมงานรับผิดชอบ ซึง่ ควรเป็ นผู้มีความรู้ ทักษะ ความชํานาญ และเข้ าใจกิจกรรมต่างๆทีจ่ ะประเมิน
อย่างเพียงพอ และเครื่ องมือทีใ่ ช้ ประเมิน กําหนดขอบเขตการ กิจกรรม และความถี่ของการประเมินให้ เหมาะสม ทําความ
เข้ าใจเกี่ยวกับกระบวนการของระบบการควบคุม แล้ วจัดเตรียมคูม่ ือ นโยบาย แผนภูมิองค์กร และเอกสารที่เกี่ยวข้ องอื่นๆให้ กบั
ทีมงาน อาจจัดให้ มีการประชุมเจ้ าหน้ าทีห่ น่วยงานย่อยผู้รับการประเมินตามความเหมาะสมเพื่อระดมสมองระบุปัญหา สาเหตุ
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ของปั ญหา หรือความเสี่ยงทีท่ ําให้ งานไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ พร้ อมประเมินผลและวิเคราะห์ข้อมูลทีไ่ ด้ รบั จากการประเมิน โดย
บันทึกเป็ นลายลักษณ์อกั ษร แล้ วสรุปผลการประเมินและจัดทํารายงาน
1.5 การวางแผนและการดาเนินการประเมินการควบคุมภายใน
ตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคตง.
ระบุให้ หน่วยรับตรวจจัดให้ มีการประเมินผลการควบคุมภายในทังใน
้
ระหว่างการปฏิบตั งิ าน และการประเมินผลเป็ นรายครัง้ ในทางปฏิบตั ิการประเมินผลเป็ นรายครัง้ ของทุกกิจกรรมอาจทําได้ ยาก
คตง.จึงได้ มขี ้ อแนะนําในการวางแผนและการดําเนินการประเมินการควบคุมภายใน ควรดําเนินการ ดังนี ้
1. การกําหนดผู้รับผิดชอบ เนื่องจากหัวหน้ าหน่วยงานไม่สามารถทราบสถานการณ์การควบคุมภายในที่รับผิดชอบได้
ทันทีจะต้ องมีการติดตามประเมินผลก่อน จึงควรมีการมอบหมายหน้ าที่ความรับผิดชอบให้ กบั เจ้ าหน้ าที่ระดับอาวุโสที่เหมาะสม
ไปดูแลในเรื่องนี ้ เพื่ออํานวยการและประสานการประเมินผลการ การปรับปรุงการควบคุมภายใน และการรายงานของ
หน่วยงานโดยรวม
2. การแบ่งหน่วยงานออกเป็ นกิจกรรมต่างๆ เจ้ าหน้ าที่ระดับอาวุโสจะดําเนินการให้ ผ้ บู ริหารระดับส่วนงานย่อย
ติดตามประเมินผลการควบคุมในกิจกรรมทีต่ นรับผิดชอบ แล้ วบันทึกผลเป็ นลายลักษณ์อกั ษร การติดตามผลนี ้ควรกระทําอย่าง
ต่อเนื่องและรวมเป็ นงานประจําวัน เช่น การแบ่งเป็ นกิจกรรมด้ านการบัญชี และด้ านการจัดซื ้อจัดจ้ าง เป็ นต้ น
3. การจัดสรรทรัพยากรบุคคล ควรจัดสรรอัตรากําลังในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ทั ้งนี ้การติดตามผล
ในระหว่างการปฏิบตั ิงานเป็ นความรับผิดชอบทัว่ ไปของฝ่ ายบริ หาร ส่วนการประเมินรายครัง้ ควรมอบให้ หวั หน้ ากิจกรรม โดยผู้
ประเมินต้ องเช้ าใจกิจกรรมที่ประเมิน
4. การจัดให้ มีระบบการติดตามผลการปฏิบตั งิ านประเมินผล โดยในระหว่างการประเมินผลการควบคุมภายในระดับ
ส่วนงานหรื อส่วนงานย่อย ควรจัดให้ มีการบันทึกเกี่ยวกับการประเมินแต่ละกิจกรรมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และมีแผนงานแสดง
ระยะเวลาทีจ่ ะปรับปรุงแก้ ไขข้ อบกพร่องจุดอ่อนของการควบคุมภายใน และการติดตามผลการปรับปรุง
5. กําหนดเวลาการประเมินผล ระดับหน่วยงาน ควรพิจารณา 3 ปั จจัยหลักได้ แก่ ทรัพยากรที่มีอยู่ ประสิทธิผลของ
การติดตามประเมินผล และ ลักษณะวงจรกิจกรรม เพื่อให้ มนั่ ใจว่ามีการกําหนดระยะเวลาไว้ เพียงพอทีจ่ ะปฏิบตั งิ านให้ แล้ ว
เสร็จภายใน 1 ปี
6. การดําเนินการประเมินผลการควบคุมภายใน เป็ นการเลือกกิจกรรมทีป่ ระเมิน วิธีการ และเครื่ องมือที่ใช้ ในประเมิน
พร้ อมเตรียมเอกสารสําหรับการประเมิน รวมถึงการจัดทํารายงาน
ในการศึกษาครัง้ นี ้มีขอบเขตการศึกษาเพื่อกําหนดแนวทางการประเมินการควบคุมภายในเฉพาะในส่วนการ
ประเมินผลรายครัง้ ด้ วยการควบคุมด้ วยตนเองเท่านั ้น เนื่องจากการติดตามผลระหว่างปฏิบตั ิงานได้ รวมอยูใ่ นงานประจํา และ
คณะบริ หารธุรกิจเป็ นหน่วยงานย่อยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึง่ ไม่จําเป็ นต้ องมีการประเมินผลการควบคุมอย่างเป็ นอิสระ
จากผู้ตรวจสอบภายใน
2. ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ อง
2.1 คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2545) ได้ วจิ ยั เรื่อง โครงสร้ างและระบบการบริ หารงานของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อเป็ นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ เป็ นการศึกษาเปรี ยบเทียบโครงสร้ างและระบบบริหารงานของ
สถาบันการศึกษาที่อยู่ในกํากับของรัฐกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พร้ อมทั ้งเสนอปั ญหาที่เกิดขึ ้นและโครงสร้ างการบริ หาร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้ วิสยั ทัศน์ที่กําหนดไว้ ในแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 9 ระหว่างพ.ศ. 2545-2549
ผลการศึกษาได้ เสนอโครงสร้ างและระบบการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเป็ น 3 ระบบ ได้ แก่ ระบบการบริ หารทัว่ ไป
ระบบบริ หารงบประมาณและทรัพยากรและระบบการบริ หารบุคคล
ในส่วนของระบบบริ หารงบประมาณและทรัพยากร
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ประกอบด้ วย 5 ระบบงานย่อย ได้ แก่ ระบบงบประมาณ ระบบทรัพย์สินและพัสดุ ระบบการเงิน ระบบบัญชีและการทํารายงาน
การเงิน และระบบการตรวจสอบและประเมินผล
สําหรับระบบการตรวจสอบและประเมินผลพบว่า ระบบงานทีป่ ฏิบตั งิ านอยูไ่ ม่มีการประเมินผล มีเพียงการตรวจสอบ
ให้ ถกู ต้ องตามระเบียบราชการเท่านั ้น และบุคลากรบางส่วนไม่มคี วามเข้ าใจในระเบียบราชการ อีกทังบุ
้ คลากรไม่เพียงพอใน
การติดตามและประเมินผล ส่วนระบบการบริหารงานของสถาบันที่อยูใ่ นกํากับของรั ฐพบว่ายังไม่มีวิธีและแนวทางปฏิบตั ิงาน
การประเมินผลทีช่ ดั เจน ผลการศึกษาครัง้ นี ้จึงมีข้อเสนอแนะโดยการจัดให้ มีแนวทางการตรวจสอบภายในเพือ่ การติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบตั งิ าน เพื่อกําหนดเป็ นมาตรฐานการตรวจสอบและการประเมินผลหน่วยงานต่อไป ทั ้งนี ้ควรจะมีการใช้
ระบบอินเตอร์ เน็ตมาสนับสนุนด้ วย เพือ่ สร้ างความเป็ นเลิศ ความโปร่งใส และความมีประสิทธิภาพสําหรับการบริหารของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เมื่อออกนอกระบบ
2.2 เบ็ญจมาศ ฮะยิม้ (2549) ศึกษาเรื่ องการควบคุมภายในโดยการประเมินตนเอง (Control Self - Assessment :
CSA) ด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศระดับอุดมศึกษา โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาข้ อมูลพื ้นฐานเรื่องการจัดวางระบบควบคุม
ภายในด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศระดับอุดมศึกษาทั ้งภาครัฐบาลและเอกชนว่ามีวิธีการ รูปแบบปฏิบตั อิ ย่างไร ผลการศึกษา
พบว่า สถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาลมีรูปแบบการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพื่อเป็ นการประกันคุณภาพด้ านการศึกษา ทํา
ให้ สามารถวัดประสิทธิผลการดําเนินงาน การบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากการดําเนินงานด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศของแต่ละ
สถาบันอุดมศึกษาได้ รวมถึงการรายงานผลให้ หน่วยงานภาครัฐได้ ทราบ ส่วนสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ยังไม่มีรูปแบบทีช่ ดั เจน
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรหรื อข้ อบังคับ แต่ได้ มีการพัฒนารูปแบบ การจัดวางระบบควบคุมภายในเพื่อให้ สอดคล้ องกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา
การบริหารความเสี่ยงเพือ่ การจัดวางระบบควบคุมภายในด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ต้ องสอดคล้ องตรงกับ
วัตถุประสงค์หลัก และกลยุทธ์ของสถาบันอุดมศึกษา จะมีการทบทวนและประเมินความเสีย่ งอย่างน้ อยปี ล่ะ 1 ครัง้ จึงจะทําให้
การควบคุมภายในเกิดประสิทธิผลจากการจัดวางระบบควบคุมภายในดังกล่าว
และการจัดวางระบบควบคุมภายในของ
สถาบันอุดมศึกษาพบว่ามีวตั ถุประสงค์ทเี่ หมือนกัน แต่ความแตกต่างที่พบคือวัฒนธรรมของแต่ละสถาบันอุดมศึกษาทําให้ มีวิธี
ดําเนินงานการจัดวางระบบควบคุมภายในแตกต่างกัน
2.3 Audit and Consulting Services (2009) ได้ กล่าวถึงงานที่รับผิดชอบโดยฝ่ ายตรวจสอบในของ University of
Tennessee แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา โดยแต่ละปี จะมีจดั ทําแผนการตรวจสอบภายในประจําปี จึงต้ องหาข้ อมูลเบื ้องต้ น โดย
การประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง จากการปฏิบตั งิ านของส่วนงานต่างๆในมหาวิทยาลัย การปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของ
หน่วยงานรัฐบาลทีเ่ กี่ยวข้ อง และความต้ องการตรวจสอบของฝ่ ายบริ หาร ปั จจัยทีใ่ ช้ ในการประเมินความเสี่ยง เช่น ผลการ
ตรวจสอบในอดีต ขนาดของงบประมาณ มีการเปลี่ยนผู้บริหารหรือระบบงาน และการประเมินผลการควบคุมภายใน เป็ นต้ น
สําหรับในส่วนการควบคุมภายใน แต่ละแผนกงานจะประเมินการควบคุมภายในโดยการใช้ แบบสอบถามการประเมินตนเอง
(Self-Assessment of Internal Controls Questionnaire) เพือ่ ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในในแผนก คําถาม
ในแบบสอบถามเพื่อตอบเรื่องกระบวนการปฏิบตั ติ ่างๆ เช่น การรับชําระเงิน การเคลื่อนย้ ายอุปกรณ์ การปฏิบตั ติ ามระเบียบ
และสัญญา เป็ นต้ น ข้ อแนะนําที่ได้ จากแบบสอบถาม ผู้บริหารควรนํามาแก้ ไข หากไม่สามารถแก้ ไขปรับปรุ งได้ เอง สามารถ
ติดต่อของความช่วยเหลือจากหน่วยงานตรวจสอบภายในได้
2.4 Florida State University (2009) ได้ กําหนด Department Business Management Guide – Internal Control
& Fraud Prevention โดยระบุวา่ การควบคุมภายในเป็ นกระบวนการทีอ่ อกแบบโดยผู้บริหาร เพื่อให้ เกิดความมัน่ ใจในเรื่อง
ประสิทธิภาพการดําเนินงาน รายงานทางการเงินทีเ่ ชื่อถือได้ และป้ องกันความเสียหายที่อาจเกิดจากการทุจริ ต บทบาทของ
ฝ่ ายบริ หารในการควบคุมภายใน ได้ แก่ การส่งเสริมสภาพแวดล้ อมให้ เกิดจริ ยธรรมในการทํางาน มีการประเมินความเสี่ยง
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จัดทําและรักษาระบบการควบคุมภายใน รับข้ อมูลสารสนเทศจากมหาวิทยาลัยมาใช้ อย่างเหมาะสม และติดตามประเมิน
ระบบการควบคุมภายใน เพื่อทราบถึงจุดอ่อนหรื อข้ อบกพร่องแล้ วนํามาแก้ ไขปรับปรุงอยู่เสมอ เครื่องมือที่ใช้ ในการประเมิน
ได้ แก่ แบบประเมินการควบคุมภายใน (The Internal Control Checklist) ซึง่ จะประกอบด้ วยหัวข้ อ เช่น สภาพแวดล้ อมในการ
ควบคุม งบประมาณและรายงานทางการเงิน การจัดซื ้อ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การวิจัยและพัฒนา และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ผู้บริหารควรมีการประเมินทุกหัวข้ อตามจริง เพื่อทราบข้ อมูลในการปรับปรุงให้ ถกู ต้ อง
วิธีการศึกษา
การศึกษาครัง้ นี ้เป็ นการศึกษาเชิงคุณภาพเพื่อการพัฒนา โดยการขั ้นตอนการศึกษาดังนี ้
1. การเก็บข้ อมูลจาก 2 แหล่งได้ แก่
1.1 ข้ อมูลทุตยิ ภูมิ เป็ นการสํารวจข้ อมูลจากเอกสาร บทความ สิ่งพิมพ์ ตลอดจนข้ อมูลจาก Internet ที่เกี่ยวข้ องกับ
งานวิจัย ได้ แก่ ระเบียบและแนวปฏิบัติของการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้ องของคณะกรรการตรวจเงินแผ่นดิน ม าตรฐานการ
ควบคุมภายในระหว่างประเทศ (COSO) รวมทั ้งบทความอื่นทีเ่ กี่ยวข้ อง
1.2 ข้ อมูลปฐมภูมิ เป็ นการเก็บ ข้ อมูลจากบุคลากรทั ้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ที่เป็ นบุคคลที่มีความสําคัญ
(Key Informant) โดย
(1) การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) บุคคลที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่
- ผู้บริหารในคณะเพือ่ ทราบนโยบายและแผนเกี่ยวกับกิจกรรมการควบคุมภายใน
- บุคลากรในหน่วยงานนอกคณะ โดยการสัมภาษณ์และเก็บข้ อมูลเกี่ยวกับระเบียบและข้ อมูลในแนวปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับ การควบคุมภายใน ตลอดจนปั ญหาที่เกิดจากการดําเนินงาน ได้ แก่ หน่วย
ตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย
(2) การสนทนากลุ่มแบบเจาะจง (Focus Group Discussion) ได้ แก่
- บุคลากรในส่วนงานย่อยเพื่อทราบวิธีป ฏิบัติงานในระบบปฏิบัติงาน เพื่อเป็ นข้ อมูลในการประเมิ นการ
ควบคุมภายในปละความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึ ้น
2. การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการเก็บรวบรวมข้ อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิที่ได้ ทําให้ ทราบสถานการณ์การควบคุมภายใน
ของคณะ แล้ วนําไปเปรียบเทียบกับแนวทางปฏิบตั ิที่เป็ นมาตรฐานและนํามากําหนดแนวทางประเมินผลการควบคุมภายใน
พร้ อมทังพิ
้ จารณาเลือกวิธีการประเมินผลและ ออกแบบเครื่ องมือที่จะนําไปใช้ ในการประเมินผล ที่เหมาะสมสําหรับหน่วยงาน
เพือ่ จะได้ ข้อมูลการจัดทํารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบฯ และสําหรับการบริ หารงานต่อไป
3. การจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการประเมินผลด้ วยตนเอง(CSA Workshop) เพื่อนําเสนอและระดมความเห็น
ระดับ คณะ โดยนําเครื่ อ งมือที่การประเมิน ที่ออกแบบนํ าไปใช้ ทดลองการประเมินผล กับ ผู้ เข้ าร่ วมประชุมซึ่งประกอบด้ วย
หัวหน้ างานแต่ละส่วน เพื่อรับฟั งความคิดในแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในและแนวทางปรับปรุง
4 การจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ์ โดยนําเห็นนําข้ อมูลจากการสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ และการประชุม มาปรับปรุ ง
จัด ทําร่ างรายงาน และส่งไปยังให้ ผ้ ูท รงคุ ณวุฒิอ่ านเพื่อรับ ฟั งข้ อเสนอ นํ ามาปรับ ปรุ งร่ างรายงาน จัดทําเป็ นรายงานฉบับ
สมบูรณ์ต่อไป
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ผลการศึกษา
ผลการศึกษาแยกเป็ น 3 ส่วน ได้ แก่
ส่วนที่ 1 ข้ อมูลพื ้นฐานในการกําหนดแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของคณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ส่วนที่ 2 แนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ของคณะบริ หารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประกอบด้ วย แนวปฏิบตั ิการประเมินผล และการนําข้ อมูลไปจัดทํารายงานตามระเบียบฯ
ส่วนที่ 3 แนวทางการนําผลการศึกษาไปประยุกต์ใช้ กบั หน่วยงานอื่นระดับคณะในมหาวิทยาลัย
1 ข้ อมูลพืน้ ฐานในการกาหนดแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของคณะบริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1.1 ข้ อกาหนดของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่ นดินว่ าด้ วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ. 2544 ได้ กําหนดหลักเกณฑ์สําคัญ ดังนี ้
(1) ให้ หน่วยรับตรวจ ซึง่ หมายถึง หน่วยงานราชการทั ้งหมด จัดวางระบบการควบคุมภายในโดยใช้ มาตรฐานการควบคุม
ภายในตามระเบียบฯ ซึง่ สอดคล้ องกับมาตรฐานควบคุมภายในสากล แนวทาง COSO
(2) ตามข้ อ 6 ของ ให้ หน่วยรับตรวจ รายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กํากับดูแล และคณะกรรมการ
ตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในอย่างน้ อยปี ละหนึ่งครัง้ ภายในเก้ าสิบวันนับจากวันสิ ้นปี งบประมาณหรือปี ปฏิทนิ แล้ วแต่
กรณี โดย
- ทําความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจที่ใช้ อยู่มีมาตรฐานตามระเบียบนี ้หรือไม่
- รายงานผลการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในในการบรรลุวตั ถุประสงค์และ
เป้ าหมายที่กําหนด รวมทั ้งข้ อมูลสรุปผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ประกอบด้ วย
สภาพแวดล้ อมของการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการสือ่ สาร และการ
ติดตามประเมินผล
- จุดอ่อนของระบบการควบคุมภายในพร้ อมข้ อเสนอแนะและแผนการปรับปรุ งระบบ
การควบคุมภายใน
(3) รูปแบบการจัดทํา ได้ กําหนดเป็ น คําแนะนําการใช้ รูปแบบรายงานรูปแบบรายงานและตัวอย่างรายงาน สําหรับ
ระดับหน่วยงานย่อย มีรายงาน 6 แบบได้ แก่
- แบบ ปย.1 เป็ นรายงานความเห็นเกี่ยวกับการควบคุมภายในของผู้บริหารส่วนงาน แบบ ปย.2-1 เป็ นรายงานผล
การประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน
- แบบ ปย.2 เป็ นสรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน
- แบบ ปย.3 แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ระบุจุดอ่อนของระบบการควบคุมภายในหรื อความเสี่ยงที่ยงั มี
อยู่ และข้ อเสนอแนะการปรับปรุง
- แบบติดตาม-ปย.3 เป็ นแบบรายงานผลการติดตามการปฏิบตั ิตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
- แบบ ปม. เป็ นแบบประเมินการควบคุมภายใน
1.2 ลักษณะดาเนินงานและระบบการควบคุมภายในของคณะบริ หารธุรกิจ
คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีโครงสร้ างองค์กร ประกอบด้ วย ภาควิชาการเงินและการธนาคาร ภาค
วิชาการจัดการ ภาควิชาการตลาด ภาควิชาการบัญชี และสํานักงานเลขานุการคณะ โดยปั จจุบนั สํานักงานเลขานุการคณะ
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ประกอบด้ วย 5 งาน ได้ แก่ งานบริ หารและธุรการ งานนโยบายและแผน งานคลังและพัสดุ งานบริการการศึกษา งานวิจยั และ
วิเทศสัมพันธ์
ผู้ บ ริ ห ารสูงสุด ของคณะได้ แก่ คณบดี มี คณะผู้บ ริ ห าร ประกอบด้ ว ย รองคณบดี 4ฝ่ ายดูแ ลรั บ ผิ ด ชอบแต่ ละ
ด้ าน ได้ แ ก่ ฝ่ ายบริ ห าร ฝ่ ายวิช าการ ฝ่ ายพัฒนาคุณ ภาพนักศึกษา และฝ่ ายวิจัยและวิเ ทศสัม พัน ธ์ และมี หัวหน้ า
ภาควิ ช า 4 ภาค ดูแลด้ านวิชาการแต่ละภาควิชา
ในด้ านการดําเนินการเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน คณะได้ มกี ารจัดตั ้งคณะกรรมการควบคุมภายในขึ ้นในปี พ.ศ.
2545 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้ วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้ อ 5
คณะกรรมการประกอบด้ วยรองคณบดีฝ่ายบริหารรับผิดชอบโดยตําแหน่ง คณาจารย์ตวั แทนจากภาควิชาต่างๆที่มีความรู้ด้าน
บัญชีการเงิน หัวหน้ าหน่วยงานย่อยในงานคลังพัสดุ และงานนโยบายและแผน กิจกรรมทีด่ ําเนินการไปแล้ ว ได้ แก่ การจัดทํา
ระบบการควบคุมภายในเพื่อส่งมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินตามระเบียบ คณะกรรมการควบคุมภายในมี
การประชุม เมื่อมีการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน โดยเป็ นการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ทวั่ ไปสําหรับ
หน่วยงานรัฐและเอกสารคําแนะนํา ไม่มีการกําหนดแนวทางการประเมินการควบคุมภายในของคณะ เพื่อการนําข้ อมูลไปไปใช้
เพือ่ การบริหาร คณะกรรมการควบคุมภายในเสนอให้ มีการศึกษาแนวทางปฏิบตั ิการประเมินผลการควบคุมภายในของคณะ
บริหารธุรกิจ
2. แนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของคณะบริ หารธุรกิจ
เป็ นผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์งานศึกษานี ้ ประกอบด้ วย ประกอบด้ วยหัวข้ อย่อย
2.1 แนวปฏิบัติการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของคณะบริ หารธุรกิจ เป็ นการศึกษาเปรี ยบเทียบ
การดําเนินการประเมินการควบคุมภายในของคณะกับแนวปฏิบตั กิ ารติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน แล้ วนํามากําหนดแนวทางปฏิบตั กิ ารติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของคณะบริหารธุรกิจ สําหรับการ
ประเมินผลเป็ นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในต่อไป โดยควรขันตอนการดํ
้
าเนินการ ดังนี ้
(1) การจัดทําแผนและดําเนินการประเมินการควบคุมภายในของคณะอย่างชัดเจน โดยระบุผ้ รู บั ผิดชอบการประเมิน
โดยตรง ควรแต่งตั ้งเป็ นคณะกรรมการประเมิน คุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ วิธีการประเมินผล ตารางเวลากิจกรรมการ
ประเมิน การนําผลการประเมินไปใช้ และงบประมาณตามความเหมาะสม
(2) กําหนดองค์ประกอบและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการประเมิน ควรประกอบด้ วยรองคณบดีทรี่ ับผิดชอบ
คณะกรรมการควรเป็ นหัวหน้ างานหน่วยต่างๆ ที่เข้ าใจระบบการปฏิบตั ิงานได้ ดี และผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ ทักษะ และสามารถ
วิเคราะห์ เพือ่ ประเมินระบบควบคุมภายใน
(3) กําหนดกระบวนการประเมินผลการควบคุมภายในและเอกสารทีเ่ กี่ยวข้ องให้ เหมาะสมกับสภาพแวดล้ อมและ
วัฒนธรรมองค์กร
(4) กําหนดตารางเวลากิจกรรมประเมินผลการควบคุมภายใน ตั ้งแต่การเตรียมการจนถึงการจัดทําการรายงานส่ง
(5) การประเมินผลและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ จากการประเมิน โดยคณะกรรมการประเมินและบันทึกเป็ นลายลักษณ์
อักษร นําเสนอผู้บริหารสูงสุดแสดงความเห็น
(6) การสรุปผลและข้ อมูลการประเมินการควบคุมภายในจัดทําเป็ นรายงานตามแบบฟอร์ มตามระเบียบ คตง. และ
นําส่งภายในกําหนด รวมทั ้งการรายงานผลการประเมินเป็ นข้ อมูลเพื่อนําไปใช้ ในการบริ หารและปรับปรุงงาน
2.2 วิธีการประเมินผลการควบคุมภายใน คณะผู้ศกึ ษาเสนอแนะการประเมินผลด้ วยตนเองควรใช้ วธิ ีการประชุม
เชิงปฏิบตั ิการ (CSA Workshop) เนื่องจากเป็ นวิธีทนี่ ิยมปฏิบตั ิ โดยที่การประเมินการควบคุมด้ วยตนเองโดยการประชุมเชิง
ปฏิบตั ิการนี ้ เป็ นกระบวนการทีผ่ ้ รู ับผิดชอบแต่ละกิจกรรมมาประชุมร่ วมกัน เพื่อพิจารณาวิธีการควบคุมที่ได้ กําหนดไว้ แล้ ว
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อย่างเป็ นทางการมีจุดอ่อนหรือไม่อย่างไร มีความเสี่ยงที่อาจเกิดอย่างไร และมีแนวทางการปรับปรุ งเพื่อให้ การปฏิบตั ปิ ระสบ
ความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ อย่างไร เนื่องจากผู้ปฏิบตั งิ านทุกคนรับผิดชอบต่อกิจกรรมทีต่ นปฏิบตั ิ จึงเป็ นผู้ทรี่ ้ ู ดเี กี่ย วกับ
การควบคุมและปั ญหาต่างๆซึง่ ควรได้ รับการปรับปรุงแก้ ไข โดยมีผ้ นู าํ การประชุม(Facilitator) ซึง่ อาจเป็ นประธานการประเมิน
การควบคุมภายใน หรือบุคคลภายนอกที่มีความรู้ เรื่ องการควบคุมภายใน
คณะผู้ศกึ ษาได้ ทดลองใช้ การประเมินวิธีนี ้
โดยจัดให้ มีการประชุมระหว่างหัวหน้ างานและเจ้ าหน้ าหน่วยงานย่อย
รวมทั ้งผู้บริ หารระดับรองคณบดีฝ่ายบริหารเข้ าร่ วมประชุม
โดยนําเสนอเอกสารสําหรับการประเมินและระดมความคิดเห็น
คณะผู้ศกึ ษาเป็ นผู้อํานวยความสะดวกในการประชุม (Facilitator) พบว่าผู้เข้ าร่วมประชุมมีการแสดงความเห็นอย่างดี เพื่อระบุ
ปั ญหาที่เกิดขึ ้นแล้ ว จุดอ่อนการควบคุม ความเสี่ยงที่อาจเกิด และระดมความเห็นแนวทางการปรับปรุง และเห็นว่าผู้บริหาร
คณะควรมีการจัดการประชุมเช่นนี ้อย่างต่อเนื่อง เพราะทําให้ ทราบปั ญหาทีแ่ ท้ จริงและมีแนวทางร่วมกันในการนําไปปรับปรุ ง
งานได้ ทนั ที แสดงให้ เห็นว่าวิธีการนี ้สามารถใช้ ได้ กบั วัฒนธรรมองค์กรของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2.3 เครื่องมือที่เกี่ยวข้ องกับการประเมินการควบคุมภายในด้ วยตัวเอง ในการประชุมเชิงปฏิบตั ิ ควรต้ องมี
เอกสารเพื่อการประเมิน 2 ส่วน ดังนี ้
(1) แบบประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน เป็ นแบบสอบถามทีผ่ ้ ศู กึ ษาได้ จดั ทําออกแบบโดยประยุกต์จากแบบ
มาตรฐานของคตง. และแบบประเมินของสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูประถัมภ์ เพื่อประเมินความเพียงพอและความมี
ประสิทธิผลของแต่ละองค์ประกอบการควบคุมภายใน
ดังแสดงตัวอย่างในรูปที่ 1 เป็ นตัวอย่างแบบประเมินด้ าน
สภาพแวดล้ อมการควบคุม ประกอบด้ วยคําถามในแต่ละหัวข้ อย่อยแต่ละองค์ประกอบ มีการสรุปการควบคุมทั ้งระดับ
หน่วยงานและระดับกิจกรรมว่ามี/ไม่มี ระบุระดับประสิทธิผลการออกแบบการควบคุมว่า มี/มีบางส่วนหรื อมีครบถ้ วน ระบุ
ประเภทหลักฐานทีแ่ สดงว่ามีการควบคุม ระบุระดับประสิทธิผลการปฏิบตั งิ านว่า มี/มีบางส่วนหรือมีครบถ้ วน และสรุปผลการ
ควบคุมภายในแต่ละองค์ประกอบเพื่อแสดงความเห็นว่าการควบคุมภายในมีความเพียงพอ มีประสิทธิผลการออกแบบการ
ควบคุม และมีประสิทธิผลการปฏิบตั งิ านหรือไม่ ควรมีการปรับปรุงในส่วนใดอย่างย่อ เนื่องจากแบบประเมินเป็ นภาพรวมของ
หน่วยงาน อาจนําไปประเมินที่ประชุมเชิงปฏิบตั ิการ หรื อที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมก็ได้
(2) ผังแสดงกระบวนการแต่ละกิจกรรม (Process Flow Chart) การศึกษาครัง้ นี ้เลือกใช้ รูปแบบการประเมินเน้ น
กระบวนการ (Process - Based) เพราะเป็ นการประเมินขั ้นตอนของกระบวนการของงานต่างๆที่สําคัญตั ้งแต่ต้นจนจบ
กระบวนการ คณะผู้ศกึ ษาได้ จดั ทําผังกระบวนการปฏิบตั งิ านขึ ้นตามลักษณะทีท่ ําในปั จจุบนั ตามการแบ่งส่วนงานของคณะ
โดยแยกเป็ นกระบวนการปฏิบตั งิ านย่อยทีส่ ําคัญจํานวนทั ้งสิ ้น 21 ผัง แล้ วนําเสนอในทีป่ ระชุมเชิงปฏิบตั กิ าร โดยให้ ผ้ เู ข้ าร่วม
ประชุมร่วมกันระดมความเห็นเพื่อระบุจดุ ควบคุมและความเสี่ยงทีอ่ าจเกิดขึ ้น และเสนอแนวทางเพื่อปรับปรุ งกระบวนการให้ มี
ประสิทธิภาพมากขึ ้น ดังแสดงตัวอย่างในรูปที่ 2 แสดงตัวอย่างผังแสดงกระบวนการรับเอกสารของงานบริ หารและธุรการ
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รูปที่ 1 แสดงตัวอย่างแบบประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายในของคณะบริหารธุรกิจ
ด้ านสภาพแวดล้ อมของการควบคุม

*ประสิทธิผล : 0 = ไม่มี 1 = มีบางส่วน 2 = มีครบถ้ วน

สรุปการควบคุม ประสิทธิผล
ลําดั สภาพแวดล้ อมของการ
การ
ระดับ
ระดั
บ
บ
ควบคุม
กิจกรร ออกแบบ
องค์กร
ควบคุม*
ม
1

สรุปหลักฐานการควบคุม

ประสิทธิผ
ลการ
ปฏิบตั *ิ

ความซือ่ สัตย์และคุณค่าทางจริยธรรม

1.1 ผู้บริหารระดับสูงได้ จัดให้
มีกฎจรรยาบรรณที่ทุกคน
ใ น อ ง ค์ กร เข้ าใ จ ด้ ว ย
หรือไม่

-

-

1)

คู่ มื อ จริ ยธรรมพนั ก งาน
(ของมหาวิทยาลัย)
2)
นโยบายการกํากับดูแล
กิจการทีด่ ี
3)
เ อ ก ส า ร เ ซ็ น รั บ ท ร า บ
นโยบายการปฏิบตั ิ

1.2 ค ณ ะ มี ก ร ะ บ ว น ก า ร
ติดตามการปฏิบตั ิตามกฎ
ค ว า ม ซื่ อ สั ต ย์ แ ล ะ
จรรยาบรรณหรื อไม่

√

√

1) รายงานการเกี่ยวกับการปฏิบตั ิ
ตามกฎความซือ่ สัตย์และ
จรรยาบรรณของบุคลากร
2) เอกสารแต่งตั ้งคณะทํางานรับ
เรื่องร้ องเรี ยน และกระบวนการ
ไต่สวนและพิจารณาบทลงโทษ

1.3 มี ก ารระบุ ก ารไม่ ป ฏิ บั ติ
ตามกฎความซื่อสัตย์และ
จรรยาบรรณในเวลาที่
เหมาะสม และมีการแก้ ไข
โดยผู้ทเี่ หมาะสมหรือไม่

√

-

1) นโยบายและระเบียบปฏิบตั ใิ น
เรื่องโทษของการกระทําทุจริ ต
2) นโยบายการให้ คณ
ุ แลโทษแก่ผ้ ู
ปฏิบตั ติ ามคู่มอื จรรยาบรรณ

ข้ อมูลทีไ่ ด้ จากการประเมินการควบคุมภายใน ในส่วนของการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารได้ แก่ ในแต่ละกระบวนการ
ปฏิบตั ิงานจะระบุจดุ ควบคุม จุดอ่อนการควบคุมภายใน ความเสี่ยงทีอ่ าจเกิดขึ ้น และแนวทางปรับปรุ งแก้ ไข ให้ มีการจดบันทึก
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพราะเป็ นผลการประเมินการควบคุมภายใน ซึง่ จะเป็ นข้ อมูลสําคัญไปจัดทํารายงานการควบคุมภายใน
ตามระเบียบของ คตง. อย่างไรก็ตามผู้รับผิดชอบโดยตรง อาจจะต้ องพิจารณาโดยละเอียดแต่ละขั ้นตอนในแต่ละกระบวนการ
เช่น จํานวนเอกสาร ระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน คุณสมบัตผิ ้ ปู ฏิบตั ิ เป็ นต้ น เพื่อจะเป็ นข้ อมูลนําไปปรับปรุงงานอย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ ้น
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2.4 การนาข้ อมูลการประเมินผลการควบคุมภายในไปจัดทารายงานตามระเบียบฯข้ อ 6
เป็ นขั ้นตอนการจัดทํารายงานโดยมีการนําข้ อมูลจากการศึกษามาใช้ ประกอบด้ วย 4 ขั ้นตอน ดังแสดงในรูปที่ 3
รูปที่ 3 แสดงการนําข้ อมูลจากการประเมินผลการควบคุมภายในไปจัดทํารายงานตามระเบียบของ คตง.
- การประชุ ม ช ปฏ ตการ
รายงานระดับหน่ วยงานตามระเบียบของคตง.
แ อ ถามอ ค์ ประกอ
การคว คุมภาย



ข้ อมูล
ประ ม

ปย.2-1

ปย.2



ุดอ่ อ ขอ การ
คว คุมภาย



ข้ อมูล
ประ ม

ปม.

ปย.3

ปย.1

ตดตาม
/ปย.3

ปย.3

ผแ ด
ก กรรม
ขั ้นที่ 1 การจัดทําแบบปย. 2-1 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน และแบบปย. 2
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน โดยนําข้ อมูลจากแบบสอบถามประเมินองค์ประกอบการ
ควบคุมภายใน พิจารณาความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายในแต่ละองค์ประกอบ
ขั ้นที่ 2 การจัดทําแบบติดตาม ปย. 3 รายงานผลการติดตามการปฏิบตั ติ ามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน เป็ น
การประเมินสถานการณ์การควบคุมภายในทีป่ ฏิบตั ิอยู่ จากข้ อมูลทีจ่ ดบันทึกจากการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ ซึง่ ได้ แก่ จุดอ่อน
การควบคุมและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้น มาเทียบกับแบบ ปย.3 แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในงวดก่อน
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ขั ้นที่ 3 การจัดทําแบบ ปม. แบบการประเมินการควบคุมด้ วยตนเองในแต่ละกิจกรรม เพือ่ พิจารณาความเพียงพอ
และเหมาะสมของการควบคุมภายใน โดยข้ อมูลจากแบบ ปย.2 แบบปย.3 และแบบติดตามปย.3 แล้ วจัดทําแบบ ปย. 3
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในเพื่อกําหนดผู้รับผิดชอบและระยะเวลาทีจ่ ะดําเนินการปรับปรุงแก้ ไข
ขั ้นที่ 4 การจัดทําแบบปย.1 หนังสือรับรองการควบคุมภายในของผู้บริหารระดับส่วนงานย่อย (ตามระเบียบฯ ข้ อ 6)
แสดงความเห็นเกี่ยวกับการควบคุมภายใน โดยนําข้ อมูลจากรายงานขั ้นที่ 1 ถึง 3 มาจัดทํา แบบฟอร์ มเป็ นข้ อความมาตรฐาน
แบ่งเป็ น 2 กรณี คือ กรณีไม่พบจุดอ่อนทีม่ ีนยั สําคัญ และ กรณีพบจุดอ่อนทีม่ ีนยั สําคัญ ลงนามโดยคณบดีซงึ่ เป็ นหัวหน้ าส่วน
งานย่อย
3. แนวทางการนาผลการศึกษาไปประยุกต์ ใช้ กบั หน่ วยงานอื่นระดับคณะในมหาวิทยาลัย การดําเนินงานของ
หน่วยงานคณะต่างๆในมหาวิทยาลัย มีภารกิจทีเ่ หมือนกันและอยู่ภายในกฎระเบียบที่คล้ ายกัน แต่อาจแตกต่างกันในด้ าน
ระดับกิจกรรม ดังนั ้นในการประเมินผลการควบคุมภายในเพื่อรายงานผลต่อหน่วยงานภาครัฐตามผลการศึกษาครัง้ นี ้ สามารถ
จะนําขั ้นตอนทีก่ ล่าวถึงนี ้ไปประยุกต์ใช้ ได้ โดยการเริ่มจาก การกําหนดแผนการประเมินการควบคุมภายใน ควรดําเนินการโดย
คณะกรรมการควบคุมภายในระดับคณะ ใช้ วิธีการประเมินผลด้ วยตนเองโดยการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร อาจจะมีการทําแต่ละ
หน่วยงานย่อย เช่น ภาควิชา หน่วยงานคลัง หน่วยงานวิจยั เป็ นต้ น เครื่องมือที่ใช้ การประเมินการควบคุมภายในด้ วยตัวเอง
ประกอบด้ วย 2 ส่วน ได้ แก่ 1) แบบประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน ประกอบด้ วยคําถามในแต่ละหัวข้ อย่อยแต่ละ
องค์ประกอบของแต่ละหน่วยงาน เช่น ภาควิชาจะถามเกี่ยวกับกระบวนการจัดวิชาที่เปิ ดสอน หน่วยงานคลังจะถามเกี่ยว
กระบวนการรับจ่ายเงิน เป็ นต้ น 2) ผังแสดงกระบวนการแต่ละกิจกรรม จัดทําขึ ้นตามลักษณะงานที่ทาํ ในปั จจุบนั เครื่องมือทัง้
สองนี ้ควรนําไปเสนอในทีป่ ระชุมเชิงปฏิบตั ิการ เพือ่ ระดมความเห็นเกี่ยวกับระบบปฏิบตั งิ านที่ทาํ อยู่ ระบุจดุ อ่อนการควบคุม
ภายใน ความเสี่ยงทีอ่ าจเกิดขึ ้น และเสนอแนวทางการปรับปรุงเพือ่ ให้ การปฏิบตั งิ านมีประสิทธิภาพมากขึ ้น ข้ อมูลที่ได้ จากการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน จะเป็ นข้ อมูลไปบันทึกลงในรายงานตามแบบมาตรฐานของระเบียบฯ ซึง่ จะเป็ นแบบฟอร์ ม
มาตรฐานสําหรับทุกหน่วยงานและทุกมหาวิทยาลัย และสําหรับเป็ นข้ อมูลในการพิจารณาบริหารงานต่อไป
อภิปรายผลการศึกษา
จากผลการศึกษาพบว่า หน่วยงานระดับคณะต่างๆในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมทังคณะบริ
้
หารธุรกิจมีการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบและเอกสารคําแนะนําของคตง.
โดยยังไม่มีแนวทางปฏิบตั ิงานการประเมินผล
ควบคุมภายในที่ชดั เจน สอดคล้ องกับการศึกษาของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2545) ที่ศกึ ษา ที่พบว่า ระบบ
การบริหารงานของสถาบันที่อยูใ่ นกํากับของรัฐยังไม่มีวธิ ีและแนวทางปฏิบตั งิ านการประเมินผลทีช่ ดั เจน
ในการวางแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของคณะบริหารธุรกิจ ควรใช้ วิธีการประเมินตนเองโดย
การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ ซึง่ สอดคล้ องกับวัฒนธรรมองค์กร โดยจะเป็ นข้ อมูลส่วนหนึง่ ของระบบประกันคุณภาพการศึกษา ซึง่
สอดคล้ องกับการศึกษาของเบ็ญจมาศ ฮะยิ ้ม(2549) ซึง่ ศึกษาเรื่องการควบคุมภายในโดยการประเมินตนเอง (Control Self Assessment : CSA) ด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศระดับอุดมศึกษา พบว่า การจัดวางระบบควบคุมภายในของสถาบันอุดมศึกษา
มีรูปแบบการจัดวางระบบควบคุมภายในมีวตั ถุประสงค์เหมือนกัน เพือ่ เป็ นการประกันคุณภาพด้ านการศึกษา แต่ความ
แตกต่างทีพ่ บคือวัฒนธรรมของแต่ละสถาบันอุดมศึกษาทําให้ มีวธิ ีดําเนินงานการจัดวางระบบควบคุมภายในแตกต่างกัน
การเพิม่ ประสิทธิภาพการควบคุมในหน่วยงานในคณะควรมีการปรับปรุงระบบการปฏิบตั งิ านใหม่อย่างต่อเนื่องให้ มี
ประสิทธิภาพ สอดคล้ องกับบทความของ Department Business Management Guide – Internal Control & Fraud
Prevention (2008) ที่กล่าวถึง การควบคุมภายในเป็ นกระบวนการทีอ่ อกแบบโดยผู้บริหาร เพื่อให้ เกิดความมัน่ ใจในเรื่อง
ประสิทธิภาพการดําเนินงาน รายงานทางการเงินทีเ่ ชื่อถือได้ และป้ องกันความเสียหายที่อาจเกิดจากการสูญเสียหรื อการทุจริต
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ดังนั ้นบทบาทของภาควิชาในการควบคุมภายใน คือการจัดวางระบบการควบคุมภายในและติดตามประเมินระบบการควบคุม
ภายใน เพื่อทราบถึงจุดอ่อนหรือข้ อบกพร่ องแล้ วนํามาแก้ ไขปรับปรุ งอยูเ่ สมอ เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการประเมินได้ แก่ แบบประเมิน
การควบคุมภายใน (The Internal Control Checklist) ซึง่ จะประกอบด้ วยหัวข้ อตามองค์ประกอบการควบคุมภายใน
ข้ อเสนอแนะ
1. ผู้บริหารคณะมีนโยบายการควบคุมภายในมาใช้ อย่างเป็ นรูปธรรม โดยกําหนดแนวทางทีช่ ดั เจนให้ ปฏิบตั ิ และมี
การเผยแพร่ ให้ ทราบทัว่ กันโดยทางเว็ปไซด์ของคณะ
2. ในการปรับปรุงแก้ ไขระบบงานด้ านต่างๆ นอกจากการควบคุมภายในแล้ ว ควรจัดให้ มีการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
ระหว่างผู้ปฏิบตั ทิ กุ ฝ่ ายทีเ่ กี่ยวข้ อง ซึง่ เหมาะสมกับวัฒนธรรมของคณะบริหารธุรกิจ โดยผู้รับผิดชอบควรจะนําข้ อมูลการนําไป
ปรับปรุ งแก้ ไขทันที
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