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Welcome Message from the Dean
Faculty of Business Administration, Chiang Mai University proudly welcomes all participants of the 7th
Business Management Research Conference (BMRC) and the 4th International BMRC.
Once again academic experts, businessmen, graduate students and representatives from
government agencies and private organizations join us to enrich knowledge and understanding through
research exchange as well as building up network for further academic cooperation. We also continue to
provide a forum to publish academic papers.
The conference encompasses papers including three themes which are: 1) Corporate Sustainability,
Logistics, Information Technology and Management, 2) Financial and Accounting, and 3) Hospitality and
Marketing as well as doctoral presentation. At the end of the conference, we will award the best paper award,
too. Most noteworthy, Associate Professor Dr.Krassimir Petrov, Visiting Professor at Faculty of Business
Administration, Chiang Mai University has kindly accepted our invitation to give a keynote lecture on
Corporate Sustainability in an Unsustainable World.

(Associate Professor Dr.Siriwut

Buranapin)
Dean of Faculty of Business Administration
Chiang Mai University, THAILAND

คํานํา
การประชุมผลงานวิจยั ด้ านการจัดการธุรกิจ (Business Management Research Conference: BMRC) ได้ จดั
ต่อเนื่องเป็ นประจําทุกปี ครัง้ นี ้นับเป็ นครัง้ ที่เจ็ด จัดขึ ้นในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรม
ดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ และได้ มีการจัดประชุมผลงานวิจัยด้ านการจัดการธุรกิจในระดับนานาชาติ (International
Business Management Research Conference: IBMRC) ขึ ้นเป็ นครัง้ ที่สี่ในวันเดียวกัน ด้ วยการสนับสนุนจาก
คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริ มให้ เกิดการพัฒนางานวิจยั และเพิ่มโอกาสด้ าน
ช่องทางในการเผยแพร่ การแลกเปลีย่ นวิสยั ทัศน์ ประสบการณ์ และความรู้ด้านการบริ หารจัดการธุรกิจในสาขาต่างๆ โดย
เน้ นการสร้ างสรรค์และนําเสนองานวิจยั ที่ก่อให้ เกิดองค์ความรู้ และวิธีการใหม่ๆ ในบริ หารจัดการธุรกิจอันจะเป็ นการช่วย
ยกระดับการพัฒนาผลงานทางวิชาการด้ านบริ หารจัดการธุรกิจ และเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อการบริ หารจัดการธุรกิจทังใน
้
ระดับชุมชนและระดับประเทศ
การจัดประชุมผลงานวิจยั ด้ านการจัดการธุรกิจครัง้ นี ้ ได้ เปิ ดโอกาสให้ นกั วิชาการ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
รวมถึงผู้สนใจทัว่ ไป เข้ าร่วมเสนอผลงานทางวิชาการ และรับฟั งการนําเสนอผลงานดังกล่าว ทังในรู
้ ปแบบของการนําเสนอ
บทความวิจยั และการนําเสนอแบบ Conceptual paper โดยมีจํานวนบทความที่ได้ รับการคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิใน
สายวิชาการให้ นําเสนอในการประชุมระดับชาติ จํานวนทังสิ
้ ้น 25 บทความ และมีบทความที่ได้ รับการคัดเลือกให้ นําเสนอ
ในระดับนานาชาติทงสิ
ั ้ ้น 6 บทความ
คณะกรรมการจัดการประชุมผลงานวิจยั ด้ านการจัดการธุรกิจ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ลงทะเบียนเข้ าร่ วมฟั ง
การนําเสนอผลงานวิชาการ และผู้ที่ให้ ความสนใจส่งผลงานวิชาการเข้ ามาทุกท่าน แต่ด้วยข้ อจํากัดด้ านเวลา และการ
รักษามาตรฐานกระบวนการคัดเลือกบทความโดยมีการตัดสินบทความที่ได้ รับคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 2 ใน 3
ต่อบทความ จึงส่งผลให้ มีเพียงบางบทความที่ได้ รับการตอบรับให้ สามารถนําเสนอได้ คณะกรรมการจัดการประชุมฯ ได้
กําหนดให้ มีการจัดประชุมผลงานวิจยั ด้ านการจัดการธุรกิจ ขึ ้นเป็ นประจําทุกปี โดยหวังที่จะให้ เป็ นช่องทางสําคัญที่จะ
ส่งเสริ มให้ นกั วิชาการทังในและต่
้
างประเทศได้ มีเวทีในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และหวังเป็ นอย่างยิ่งว่าจะได้ รับการ
สนับสนุนจากนักวิชาการและภาคส่วนที่เกี่ยวข้ องอย่างต่อเนื่องต่อไปเผยแพร่ผลงานวิชาการด้ านการบริ หารจัดการธุรกิจที่
มีคณ
ุ ภาพอย่างต่อเนื่อง

(อาจารย์ ดร.นฤมล กิมภากรณ์)
ประธานกรรมการจัดการประชุมผลงานวิจยั ด้ านการจัดการธุรกิจ
คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีวิสยั ทัศน์เพื่อมุง่ เน้ นการเพิ่มพูนองค์ความรู้ ด้านวิชาการบริ หารธุรกิจ
โดยการส่งเสริ มให้ นกั วิจยั นักวิชาการ รวมถึงนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาเกิดการสร้ างและพัฒนาอย่างต่อเนื่องใน
งานวิ จัย ที่ สามารถนํ าไปสู่ก ารพัฒ นาองค์ ค วามรู้ ใหม่ๆด้ า นการบริ ห ารจัด การธุร กิ จที่ สามารถนํ าไปประยุก ต์ ใ ช้ เ พื่ อ
ประโยชน์ต่อการบริ หารจัดการธุรกิจทังในระดั
้
บชุมชนและระดับประเทศ การจัดการประชุมวิชาการด้ านบริ หารธุรกิจ
นับได้ วา่ เป็ นเครื่ องมือหนึง่ ที่คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เห็นว่ามีความสําคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริ มให้ เกิด
การพัฒนาและเผยแพร่ความรู้ รวมทังยั
้ งเป็ นช่องทางในการก่อให้ เกิดการแลกเปลีย่ นประสบการณ์และสร้ างความร่ วมมือ
ระหว่างผู้เข้ าร่ ว มประชุม สัม มนาจากทัง้ ภาครั ฐ ภาคเอกชน สถาบัน การศึกษา และสถาบันวิ จัย คณะบริ ห ารธุ รกิ จ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ จดั ให้ มีการจัดประชุมทางวิชาการระดับชาติ ด้ านการบริ หารธุรกิจ ภายใต้ ชื่อการประชุม “การ
ประชุมผลงานวิจยั ด้ านการจัดการธุรกิจ” (The Business Management Research Conference) โดยเริ่ มตังแต่
้ ปี 2550
และพบว่าได้ รับความสนใจอย่างมากจากผู้นําเสนอบทความวิชาการ
ดังนัน้ เพื่อตอบสนองต่อวัตถุประสงค์การสร้ างความเข้ มแข็งทางวิชาการสายบริ หารธุรกิจ และความเป็ นผู้นํา
ทางองค์ความรู้ในการบริ หารจัดการธุรกิจของคณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กอปรกับวัตถุประสงค์ในการสร้ าง
เวทีเพื่อเผยแพร่ความรู้ และเป็ นการแลกเปลีย่ นความคิดเห็นระหว่างนักวิชาการ นักวิจยั และนักศึกษาในระดับปริ ญญาโท
และปริ ญญาเอกในกลุ่มสาขาวิชาด้ านการบริ หารจัดการธุรกิจและสาขาที่เกี่ยวข้ องอย่างต่อเนื่อง คณะบริ หารธุรกิ จ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงจะได้ จดั ให้ มีการประชุมวิชาการอย่างต่อเนื่องทุกปี
การประชุมผลงานวิจยั ด้ านการจัดการธุรกิจครัง้ ที่ 7 มุ่งเน้ นการนําเสนอรายงานการวิจยั ที่ครอบคลุมสาขาการ
บริ หารธุรกิจทังในด้
้ านการตลาด การเงิน การบัญชี การบริ หารจัดการทรัพยากรมนุษย์ การบริ หารจัดการองค์กร การ
บริ หารจัดการผลิต และด้ านการเสริ มสร้ างความเป็ นผู้ประกอบการ โดยรายงานการวิจยั อาจเป็ นการค้ นพบทฤษฎีใหม่
หรื อเป็ นการประยุกต์ทฤษฎีหรื อเทคโนโลยีด้านการจัดการธุรกิจกับปั ญหาจริ งในภาคอุตสาหกรรม ภาคบริ การ ภาคพาณิช
ยกรรม และภาคเกษตรกรรมหรื อภาคอื่นๆ

กรอบหัวข้ อในการนําเสนอบทความ
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

ความยัง่ ยืนขององค์กร (Corporate Sustainability)
การตลาด (Marketing management)
การบริ หารการเงิน (Financial management)
การจัดการองค์กร (Organizational management)
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human resource management)
บัญชี (Accounting research)
โลจิสติกส์ (Logistics)
พฤติกรรมผู้บริ โภค (Consumer behavior management)
การพัฒนาความเป็ นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship development)
เทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหารจัดการ (Information technology and management)
การสือ่ สารขององค์กรธุรกิจและการสือ่ สารการตลาด (Organizational communication and marketing
communication)
12) ความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคม (Corporate social responsibility)
13) งานวิจยั ด้ านอื่นๆในการบริ หารจัดการธุรกิจ (Other related topics)

การเสนอบทความ
การประชุมผลงานวิจยั ด้ านการจัดการธุรกิจ ครัง้ ที่ 7 ผู้สนใจนําเสนอบทความฉบับสมบูรณ์ที่ต้องการนําเสนอ
โดยบทความที่ได้ รับพิจารณาคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิจาก 2 ใน 3 จะได้ รับการตอบรับให้ เข้ าร่ วมนําเสนอผลงานในการ
ประชุมที่จดั ขึ ้น การนําเสนอสามารถทําได้ 2 วิธีคือ การนําเสนอบทความวิจยั และการนําเสนอบทความแบบ Conceptual
Paper สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อเปิ ดโอกาสให้ นกั ศึกษาได้ เสนอแนวคิดการทําวิจยั วิทยานิพนธ์ และมีการ
แลกเปลีย่ นกับนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญและสนใจในหัวข้ อวิจยั

หลักการคัดเลือกบทความเพื่อรั บรางวัล
ทุกบทความจะถูกพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ โดยวิธีการไม่เปิ ดเผยชื่อของผู้นําเสนอบทความ (Blind peer
review) คณะกรรมการจะมีการตัดสินรางวัล “Best Paper Award” สําหรับบทความที่มีการนําเสนอภาคบรรยาย และ
ต้ องเป็ นบทความที่มีคณ
ุ ภาพตามหลักเกณฑ์การพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิและเป็ นผลงานที่มีความโดดเด่นประจําปี

คณะกรรมการที่ปรึกษา
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวฒ
ุ ิ บูรณพิร
2.
3.
4.
5.

Professor Dr. Richard Wright
Professor Dr. Kim Byong Shrik
Professor Dr.Paul Patterson
Associate Prof. Dr. Nicholas Dimmitt

คณบดีคณะบริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Fullbright senior specialist, USA
Kyonggi University, Korea
University of New South Wales, Australia
Asian Institute of Technology

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

รศ.ดร.ภัทรกิตติ์ เนตินิยม
รศ.ดร.วีระพล ทองมา
รศ.ดร.กชพร ศิริโภคากิจ
รศ.ดร.อภิชาต โสภาแดง
รศ.ดร.พัชรา ตันติประภา
รศ.ดร.รวี ลงกานี
รศ.สิริเกียรติ รัชชุศานติ
รศ.อรพิณ สันติธีรากุล
รศ. กิตติ สิริพลั ลภ
รศ.ยุทธนา ธรรมเจริ ญ
รศ.ชูศรี เที ้ยศิริเพชร
รศ.สุวรรณา เลาหะวิสทุ ธิ์
รศ.อรชร มณีสงฆ์
ผศ.ดร.กิตตินชุ ชุลกิ าวิทย์
ผศ.ดร.อมรรัตน์ ท้ วมรุ่งโรจน์
ผศ.ดร.อดิศกั ดิ์ ธีรานุพฒ
ั นา
อ.ดร. นฤมล กิมภากรณ์
อ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ
อ.ดร.ชัยวุฒิ ตังสมชั
้ ย
อ.ดร.นฤนาถ ศราภัยวานิช
อ.ดร.จอมใจ แซมเพชร
อ.ดร.มนทิพย์ ตังเอกจิ
้
ต
อ.ดร.ศรัญญา กันตะบุตร
อ.ดร.วรัท วินิจ
อ.ดร. วรรณัย สายประเสริ ฐ
ดร.สุจิรา ประยูรพิทกั ษ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยพายัพ

27. ดร.สมบูรณ์ กุลวิเศษชนะ
28. ดร. สาคร สุขศรี วงค์
29. ดร.กฤษฎา เสกตระกูล

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บริ ษัทเงินทุนกรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน)
สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน

คณะกรรมการจัดงาน
ฝ่ ายวิชาการและ Proceeding
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

อาจารย์ ดร. นฤมล
รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรา
รองศาสตราจารย์ ดร. รวี
รองศาสตราจารย์สริ ิ เกียติ
รองศาสตราจารย์อรชร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศกั ดิ์
อาจารย์ ดร. นฤนาถ
อาจารย์ ดร. วรรณัย
อาจารย์ ดร. มนทิพย์
อาจารย์ ดร. วรัท
อาจารย์ ดร. ชัยวุฒิ
อาจารย์ ดร. จอมใจ
อาจารย์ Traci
นางวัลลภา
นายอาทิตย์
นางธันยา
นางสาวสิริรัฐ

กิมภากรณ์
ตันติประภา
ลงกานี
รัชชุศานติ
มณีสงฆ์
ธีรานุพฒ
ั นา
ศราภัยวานิช
สายประเสริ ฐ
ตังเอกจิ
้
ต
วินิจ
ตังสมชั
้ ย
แซมเพชร
Morachnick
เตชะวัชรี กลุ
ทําสวน
พรหมบุรมย์
สุกนั ธา

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ชว่ ยเลขานุการ

ฝ่ ายประชาสัมพันธ์ ลงทะเบียน การเงินและของที่ระลึก
1. นางศรี ธร
2. นางวัลย์นารา
3. นางศิริพร
4. นางณัจยา
5. นางสาวผุสดี

ตาวังค์
สิงห์ทองวรรณ
เวชานนท์
สิงหจรัญ
ใจชุม่ ใจ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ฝ่ ายกรรมการประจําห้ องย่ อย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นางสาวทัศพร
นางสาวสรัญญา
นางศิริพร
นางสาวอัญชลี
นายครรชิต
นางสาวพิมลพรรณ
นางฐิ ตารี ย์

จันทนานุวฒ
ั น์กลุ
ชื่นเย็น
เวชานนท์
วิเลิศศักดิ์
พิชยั
จันทร์ หอม
ยิ ้มประเสริ ฐ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บรรณศรี
ทองทับ
บัวเหลือง
จันทร์ คําปั น
การะภักดี
ทะมา

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ฝ่ ายสถานที่ สารสนเทศและยานพาหนะ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายนิรันดร์
นายเทวัญ
นายธนากุล
นายณัฐกร
นายพาลาดอน
นายเทพากร

การประชุมผลงานวิจัยด้ านการจัดการธุรกิจระดับชาติ ครัง้ ที่ 7
The 7th Business Management Research Conference (BMRC)
วันศุกร์ ท่ ี 14 พฤศจิกายน 2557
ณ ศูนย์ ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพลส จ.เชียงใหม่
-----------------------------------------------------------8.30 – 9.00 น.
9.00 – 9.15 น.
9.15 – 9.45 น.

9.45 – 10.15 น.
10.15 – 12.00น.

12.00 – 13.00 น.
13.00 – 14.00 น.
14.00 – 14.20 น.
14.20 – 15.30 น.
15.30 – 16.30 น.

ลงทะเบียนรับเอกสาร (ห้ องเชียงใหม่ ชัน้ 2)
พิธีเปิ ดการประชุมวิชาการ
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จิราวรรณ ฉายสุวรรณ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
บรรยายพิเศษ หัวข้ อ “Corporate Sustainability in an Unsustainable World”
โดย Associate Professor Dr. Krassimir Petrov, a Visiting Professor at
Faculty of Business Administration, Chiang Mai University
พักรับประทานอาหารว่าง
การนําเสนอภาคบรรยาย ช่วงที่ 1 (แบ่งเป็ น 3 ห้ อง)
(เวลานําเสนอ 20 นาทีตอ่ บทความ: นําเสนอ 15 นาที และถามตอบ 5 นาที
ต่อบทความ)
• ห้ องที่ 1 (เชียงใหม่ 3-5)
• ห้ องที่ 2 (เชียงใหม่ 2)
• ห้ องที่ 3 (เชียงใหม่ 1)
พักรับประทานอาหารกลางวัน (ห้ อง Lobby ชัน้ 1)
การนําเสนอภาคบรรยาย ช่วงที่ 2 (แบ่งกลุม่ ย่อย ชัน้ 2)
พักรับประทานอาหารว่าง (บริ เวณหน้ าห้ องบรรยายกลุม่ ย่อย)
การนําเสนอภาคบรรยาย ช่วงที่ 3 (แบ่งกลุม่ ย่อย ชัน้ 2)
ประกาศรางวัลบทความวิจยั (Best Paper Award) (ห้ องเชียงใหม่ ชัน้ 2)

สารบัญ

หน้ า

กระบวนการตัดสินใจของผู้ซอื ้ ในเขตเทศบาลเมืองเชียงใหม่ ต่อการซือ้ ทองรูปพรรณ
แพร เฮงจี ระจรัส และสิ ริเกี ยรติ รัชชุศานติ
ปั จจัยในการกําหนดการลงทุนโดยตรงในต่ างประเทศของไทย
ประภัสสร คําสวัสดิ์
การศึกษาเปรียบเทียบอนุสัญญาภาษีซ้อนระหว่ างประเทศของกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ภัคชัญญา บุญชูคํา และสุวรรณา เลาหะวิ สทุ ธิ์
ความสัมพันธ์ ระหว่ างผลตอบแทนของหลักทรัพย์ และอัตราส่ วนทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทยในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
ไพรัตน์ ยาดี ชัยวุฒิ ตัง้ สมชัย และบุญสวาท พฤกษิ กานนท์
อุปสรรคกับความสําเร็จของธุรกิจสนามกอล์ ฟในประเทศไทย
ทวีวฒ
ั น์ ทวีผล และปรางทิ พย์ ยุวานนท์
ผลกระทบของรูปแบบบทวิจารณ์ ออนไลน์ ต่อความตัง้ ใจซือ้ สินค้ า
กรรวัษณพงศ์ รัฐวรวงศ์ และพิ มพ์มณี รัตนวิ ชา
ความคิดเห็นของบุคลากรต่ อกระบวนการจัดการความรู้ของศูนย์ ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศิ ริพร เลิ ศวัฒนวิ ลาศและเขมกร ไชยประสิ ทธิ์

1
19
33

51
69
79

94

ปั จจัยที่มีผลต่ อการตัดสินใจเลือกปลูกข้ าวในรูปแบบต่ างๆ ของเกษตรกรในจังหวัดสุพรรณบุรี
ศิ วิมล ช่างเรื อนงาม
111
ความพึงพอใจในการทํางานของนายทหารชัน้ ประทวนสังกัด กองพันรบพิเศษที่ 1 กรมรบพิเศษที่ 5
จังหวัดเชียงใหม่
เรวัต สายศร และวรัทยา แจ้งกระจ่าง
129
ส่ วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่ อผู้บริโภคในการซือ้ รถยนต์ บรรทุกส่ วนบุคคลมือสองในอําเภอเมืองลําพูน
จิ ณห์ณิภา สันติ วรานุรกั ษ์ และวรัทยา แจ้งกระจ่าง
144
ความพึงพอใจของลูกค้ าต่ อส่ วนประสมการตลาดบริการของบริษัท วิมเปวคอม ประเทศลาว จํากัด
ในเขตนครหลวงเวียงจันทน์
บุณยแสง ณ เชียงคํา และอรชร มณีสงฆ์
162
การศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่ างปฏิสัมพันธ์ ในสื่อสังคมออนไลน์ กับการวางแผนสินค้ าคงคลังของธุรกิจค้ าปลีก
แฟชั่น
ประกายเพชร อํานวยพร และวัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ
177
ปั จจัยที่มีอทิ ธิพลต่ อความพร้ อมของครูบัญชีในอาชีวศึกษากับการเข้ าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
นงคราญ ช่างสาน และมัทนชัย สุทธิ พนั ธุ์
195
การวางแผนทางการเงินเพื่อการเกษียณอายุของพนักงานประจํามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โรจนา ธรรมจิ นดา
209

สารบัญ
หน้ า
การบัญชีของประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ชูศรี เทีย้ ศิ ริเพชร ปิ ติ มา ดิ ศกุลเนติ วิทย์ อรรถพงศ์ พีระเชื ้อ และภูริทตั อิ นยา
ผลกระทบของเครื่องหมายเอ็กซ์ ดตี ่ อราคาและปริมาณการซือ้ ขายของหลักทรัพย์ ในดัชนีเซ็ท 50
วัทธิ กร หวังสันติ ธรรม และชัยวุฒิ ตัง้ สมชัย

226
248

การยอมรับและการใช้ งานโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชีของนักศึกษาบัญชี กรณีศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ธันยานี โพธิ สาร
271
พฤติกรรมการซือ้ ผลิตภัณฑ์ ชวี วิถขี องผู้บริโภค ในเขตอําเภอร้ องกวาง จังหวัดแพร่
นํ้าฝน รักประยูร และแวววรรณ ละอองศรี
288
การพัฒนาเครื่องมือเพื่อการประเมินการรับรู้ของผู้ใช้ บริการชาวไทยต่ อคุณภาพบริการอิเล็กทรอนิกส์
ด้ านการสํารองบัตรโดยสารของเว็บไซต์ สายการบินต้ นทุนตํ่า
สุขไพศาล รัตตนิ ทศั น์ นิ ตยา เจรี ยงประเสริ ฐ และวรัท วิ นิจ
301
ปั จจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่ อพฤติกรรมการเช่ าอพาร์ ตเม้ นต์ กรณีศึกษาผู้เช่ าอพาร์ ตเม้ นต์ บริเวณนิคม
อุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี
อชิ ระ ใจสุบรรณ
313
วิถกี ารดําเนินชีวติ ของผู้สูงวัยในเขตกรุ งเทพมหานครและปริมณฑล
บุริม โอทกานนท์ และพัลลภา ปี ติสนั ต์
323
การประเมินระดับความพร้ อมต่ อการขยายตัวไปยังต่ างประเทศของผู้ประกอบการแฟรนไชส์ ท่ ไี ด้ รับรางวัล
รับรองมาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์ ไทย ประจําปี 2555
อรุณี เลิ ศกรกิ จจา
342
ทัศนคติของอาจารย์ และนักศึกษาที่มีต่อการใช้ บริการเครือข่ ายสังคมออนไลน์ ในการสื่อสารระหว่ างอาจารย์ และ
นักศึกษาของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ธันยานี โพธิ สาร และนิ ตยา เจรี ยงประเสริ ฐ
358
การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักรขึน้ รูปแก้ วของบริษัทควอลิตเี ้ ซรามิก จํากัด โดยใช้ เทคนิคการลดเวลาปรับตัง้
เครื่องจักร
นิ คม โท๊ะนาบุตร และอดิ ศกั ดิ์ ธี รานุพฒ
ั นา
376
แนวทางการปรับปรุ งประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต กรณีศึกษา: นํา้ ดื่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย
อําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ธิ รนันท์ วัฒนโยธิ น โพยมพร รักษาชล และวไลพร สุขสมภักดิ์
391
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กระบวนการตัดสินใจของผู้ซือ้ ในเขตเทศบาลเมืองเชียงใหม่ ต่อการซือ้ ทองรูปพรรณ
Decision Making Process of Buyers in Chiang Mai Municipality
Area Towards Purchasing Gold Ornaments
แพร เฮงจี ระจรัส * และสิ ริเกี ยรติ รัชชุศานติ **

บทคัดย่ อ
การค้ นคว้ าแบบอิสระนี ้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจของผู้ซื ้อในเขตเทศบาลเมืองเชียงใหม่
ต่ อ การซื อ้ ทองรู ป พรรณ โดยเก็ บ รวบรวมข้ อมู ล จากแบบสอบถามกั บ กลุ่ม ตัว อย่ า งจํ า นวน 408 คน ใช้ วิ ธี ก าร
การสุม่ ตัวอย่างตามสะดวก สถิติที่ใช้ ได้ แก่ ความถี่ ร้ อยละ และค่าเฉลีย่
ผลการศึกษาในด้ านข้ อมูลทั่วไป พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง อายุระหว่าง 18-25 ปี
สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริ ญญาตรี ประกอบธุรกิจส่วนตัว/ค้ าขาย และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 10,001–20,000 บาท
ซื ้อทองรูปพรรณประเภทสร้ อยคอ ความถี่ในการซื ้อทองรู ปพรรณที่ 1–3 ปี /ครัง้ และนิยมซื ้อทองรู ปพรรณนํ ้าหนักมากกว่า
25 สตางค์ ถึง 1 บาท
กระบวนการตัดสินใจของผู้ซื ้อในเขตเทศบาลเมืองเชียงใหม่ต่อการซื ้อทองรู ปพรรณ สามารถสรุ ปได้ ดงั นี ้ ด้ าน
การรับรู้ความจําเป็ น พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ตดั สินใจซื ้อทองรูปพรรณเพื่อใช้ เองเป็ นเครื่ องประดับ รองลงมา
คือ เป็ นการออมและการลงทุน และเก็ บเป็ นของสะสม ตามลําดับ ด้ านการค้ นหาข้ อมูล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ค้นหาข้ อมูลในการซื ้อทองรูปพรรณในเขตเทศบาลเมืองเชียงใหม่ ซึ่งค้ นหาข้ อมูลจาก เพื่อน รองลงมาคือ ค้ นหา
จากประสบการณ์ของตัวท่านในอดีต และบุคคลในครอบครัว ตามลําดับ โดยใช้ เวลาค้ นหาข้ อมูล 30 นาที ถึง 1 ชัว่ โมง
โดยให้ ค วามคิด เห็นว่า ข้ อมูลที่ค้ นหาในการตัด สินใจซื อ้ ทองรู ป พรรณในเขตเทศบาลเมืองเชี ยงใหม่มีความเพียงพอ
และมีความน่าเชื่อถือในระดับมาก ด้ านการประเมินผลทางเลือก พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่นําข้ อมูลมาใช้
ประเมิ น ผลทางเลือ กก่อ นการตัด สิน ใจซื อ้ ทองรู ป พรรณในเขตเทศบาลเมื อ งเชี ย งใหม่ ด้ า นการตัด สิน ใจซื อ้ พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ตดั สินใจซื ้อทองรู ปพรรณในเขตเทศบาลเมืองเชียงใหม่ หลังการประเมินและเปรี ยบเทียบ
ทองรู ป พรรณ โดยซื อ้ ทองรู ป พรรณประเภทสร้ อยคอ รองลงมาคื อ แหวน และสร้ อยข้ อมื อ ตามลํา ดับ ตัด สิน ใจซื อ้
ทองรู ปพรรณนํ ้าหนักมากกว่า 25 สตางค์ ถึง 1 บาท รองลงมาคือ นํ ้าหนักมากกว่า 1 บาท ถึง 2 บาท และตํ่ากว่าหรื อ
เท่ากับ 25 สตางค์ (1 สลึง) ตามลําดับ ซึง่ ตัดสินใจซื ้อทองรูปพรรณด้ วยตัวเอง รองลงมาคือ บุคคลในครอบครัว และคู่รัก/
แฟน ตามลําดับ ให้ ความสําคัญต่อปั จจัยส่วนประสมการตลาดบริ การที่มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อทองรู ปพรรณจากห้ างค้ า
ทองรู ป พรรณในเขตเทศบาลเมื อ งเชี ย งใหม่ ได้ แก่ คุณ ภาพและการรั บ ประกัน สิ น ค้ า รองลงมาคื อ ผู้ ให้ บริ ก าร
มีความซื่อสัตย์และจริ งใจต่อลูกค้ าและตราชัง่ มีความเที่ยงตรงและทันสมัย ตามลําดับ ด้ านพฤติกรรมภายหลังการซื ้อ
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่คาดว่าจะใช้ บริ การหลังการซื ้อ คือ การขายคืนสินค้ า รองลงมาคือ การเปลี่ยนสินค้ า
และการจํานํา ตามลําดับ ความพึงพอใจที่ได้ รับจากการตัดสินใจซื ้อทองรูปพรรณจากห้ างค้ าทองรู ปพรรณในเขตเทศบาล
เมืองเชียงใหม่อยูใ่ นระดับมาก ซึ่งจะกลับมาใช้ บริ การที่ห้างค้ าทองรู ปพรรณในเขตเทศบาลเมืองเชียงใหม่ครัง้ ต่อไป และ
จะแนะนําให้ ผ้ อู ื่นมาใช้ บริ การห้ างค้ าทองรูปพรรณในเขตเทศบาลเมืองเชียงใหม่
*
**

นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ อาจารย์ประจําภาควิชาการเงินและการธนาคาร คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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ABSTRACT
The objective of this study was to study decision making process of buyers in Chiang Mai
municipality area towards purchasing gold ornaments. The data for the study were collected from
questionnaire distributed to 408 samples. The statistics used were frequency, percentage and mean.
The results of the study showed that the majority of the respondents were female, 18-25 year old,
single, with bachelor’s degree and ran their own business/commercial with the average income of Baht
10,001-20,000. Necklace was purchase mostly. The frequency in purchasing was about 1-3 times a year.
The respondents usually purchased 0.25 baht – 1 baht weight of gold ornament.
Decision making processes of buyers in Chiang Mai municipality area towards purchasing gold
ornaments were as follow: For the problem recognition, the study found that most respondents would like to
purchase gold ornaments for their own use as ornaments, saving and investing, and collections, respectively.
For the information searching, the study found that most respondents searched for the information from
friends, their own experience, and their family. Searching for information usually took 30 minutes – 1 hour. The
information was sufficient and highly reliable. For the evaluation of alternatives, the study found that the
respondents used the information to evaluate the alternatives before making buying decision.
For the purchasing decision, the study found that most respondents made their own purchasing
decision and purchased after evaluated and compared alternatives. Most respondents purchased necklace,
ring and bracelet, respectively. Most respondents usually purchased more than 0.25 baht-weight of gold
ornaments–1 baht-weight of gold ornaments, more than 1 baht-weight of gold ornaments–2 baht-weight of
gold ornaments and less than 0.25 baht-weight of gold ornaments, respectively. Most respondents made
decision basing on themselves, their family, and their lover, respectively. Factors affecting the purchasing
decision the most were the quality and warrantee, shop assistants sincerity, impartiality, and honesty when
dealing with customers, and accurate and reliable weighing scale, respectively. For the post purchase
behavior, the study found that most respondents expected to resell product, exchange product and pawn
product. There were highly satisfied with the purchase of gold ornaments in Chiang Mai municipality area.
Most respondents would repurchase and recommend other people to purchase gold ornaments in Chiang
Mai municipality area.
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บทนํา
ทองคําเป็ นแร่ ธาตุชนิดหนึ่งที่มีคณ
ุ สมบัติเฉพาะตัว มีความงดงาม มันวาว คงทน หายาก ไม่เสื่อมสภาพ และ
มีมลู ค่าในตัวมันเอง จึงเป็ นสิง่ ที่คนปรารถนาที่จะครอบครอง ทองคําเป็ นที่ร้ ูจกั กันในสังคมมนุษย์มาเป็ นเวลากว่าหกพันปี
เพื่ อ เป็ นเครื่ อ งตกแต่ง ในพิ ธี ก รรมทางศาสนา และเป็ นสัญ ลัก ษณ์ ข องความมี อํ า นาจและความรุ่ งเรื อ ง ต่อ มา
มีการนําทองคํามาใช้ เป็ นตัวกําหนดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราและใช้ เป็ นเงินสํารองระหว่างประเทศ (สมาคมค้ าทองคํา,
2552)
สําหรับประเทศไทย การบริ โภคทองคําสามารถจําแนกตามความต้ องการของผู้บริ โภค ได้ เป็ น 2 ลักษณะ คือ
1) การบริ โภคทองคําในรู ปสินค้ า อาทิ เครื่ องประดับทองรู ปพรรณ เครื่ องใช้ ต่างๆ ซึ่งเป็ นการบริ โภคที่ต้องการ
อรรถประโยชน์จากสินค้ า (Utility) เป็ นหลัก
2) การบริ โภคทองคํ า ในรู ป ของการสะสมความมั่ง คั่ง เนื่ อ งจากทองคํ า เป็ นสิ น ค้ า ที่ มี ล ัก ษณะพิ เ ศษ คื อ
เป็ นสินค้ าที่รักษาความมัง่ คัง่ มีมลู ค่าในตัวเอง มีสภาพคล่องสูง สามารถเปลีย่ นเป็ นเงินสดได้ ทกุ เวลาและเป็ นที่ยอมรับกัน
โดยทัว่ ไป ทองคําจึงเป็ นเสมือนเครื่ องสะสมความมัง่ คัง่ ให้ กบั บุคคล ซึง่ ความต้ องการบริ โภคทองคําจะมากหรื อน้ อยขึ ้นอยู่
กับอัตราผลตอบแทนของทองคําที่เพิ่มสูงขึ ้น และสภาพคล่องที่สามารถเปลี่ยนเป็ นเงินสดได้ รวดเร็ ว (สุรินทร์ ตนันวิจิตร,
2539, น. 3)
ในอดีต พบว่าผู้บริ โภคส่วนใหญ่จะซื ้อทองรู ปพรรณกว่า 95% แต่ปัจจุบนั การบริ โภคทองคํานันเปลี
้ ่ยนแปลงไป
จากเดิม เนื่องจากราคาทองคํามีความผันผวนและปรับตัวสูงขึ ้นอย่างต่อเนื่อง ผู้บริ โภคจึงไม่นิยมซื ้อทองเพื่อเก็บสะสม
แต่เน้ นซื ้อเพื่อการเก็งกําไร ซึ่งเห็นได้ ชดั เจนในช่วง 2-3 ปี ที่ผ่านมา (“ร้ านทองซึมยอดขายปี ใหม่วบู ,” 2553) โดยผู้บริ โภค
หันไปลงทุนในทองคําแท่งกว่า 95% และซื ้อทองรู ปพรรณเพียง 5% เป็ นผลให้ การค้ าทองรู ปพรรณกําลังประสบปั ญหา
เป็ นอย่างมาก เนื่องจากทองรู ปพรรณถูกลดความสําคัญลงอย่างต่อเนื่อง (“เยาวราช ถนนสายทองคํา ยุคสมัยเปลี่ยน
การค้ าเปลีย่ น,” 2552) จากพฤติกรรมการซื ้อทองคําที่เปลีย่ นแปลงไป ส่งผลให้ ห้างค้ าทองรู ปพรรณที่มีอยู่ทวั่ ประเทศกว่า
10,000 แห่ง บางส่วนต้ องปิ ดตัวลงเหลือราว 6,000 แห่ง และในอีก 5 ปี ข้ างหน้ า คาดการณ์ว่าจะปิ ดกิจการลงเหลือเพียง
10% หรื อประมาณ 600 แห่งเท่านัน้ (“ถึงยุคลงทุน ทองกระดาษ ตู้แดง สะเทือนต้ องดิ ้นเพื่ออยู่รอด,” 2553) ซึ่งถือเป็ น
วิกฤตของผู้ประกอบการค้ าทองรูปพรรณที่ต้องรับมือ
สําหรับการค้ าทองรู ปพรรณในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ พบว่า แหล่งค้ าทองรู ปพรรณที่ผ้ ซู ื ้อนิยมมากที่สดุ คือ
บริ เ วณตลาดวโรรส ตลาดเทศบาล ตลาดนวรั ฐ และตลาดต้ น ลํา ไย ซึ่งตัง้ อยู่บ นถนนช้ า งม่อ ย และถนนวิ ช ยานนท์
(วันทนา จันทร์ สนธิ สกุล, 2542, น. 3) มีห้างค้ าทองรู ปพรรณเปิ ดดําเนินการจํานวนทังสิ
้ ้น 34 ร้ าน (“ทําเนียบชมรม
ร้ านทอง จังหวัดเชียงใหม่ ประจําปี 2546-2547,” 2546) ให้ บริ การมานานกว่า 30 ปี กระจายให้ บริ การอยูท่ วั่ บริ เวณตลาด
จากบทสัมภาษณ์สมาชิกชมรมร้ านทองจังหวัดเชียงใหม่ของหนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ (“ราคาทองปี นี ้ยังผันผวน
แนวโน้ มขึ ้นลงแรงมาก,” 2556) พบว่า สุรพล โอวิทยากุ ล ประธานชมรมร้ านทองจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า แนวโน้ มราคา
ทองคําปี นี ้ยังคงผันผวน แต่คาดว่ายอดขายคงไม่มากกว่าทุกปี ที่ผ่านมา เนื่องจากลูกค้ าส่วนใหญ่เป็ นนักลงทุนเก็งกําไร
มากกว่า 50% เป็ นเหตุให้ การซื ้อทองรูปพรรณของลูกค้ าทัว่ ไปลดลง ซึง่ สอดคล้ องกับการให้ สมั ภาษณ์ของ วชิระ ตันติพนั ธุ์
พิพฒ
ั น์ เจ้ าของห้ างค้ าทองรู ปพรรณในย่านตลาดวโรรส ที่กล่าวว่า ความต้ องการซือ้ ทองคํารู ปพรรณของลูกค้ าลดลง
เนื่ อ งจากราคาทองคํ า ที่ เ พิ่ ม สูง ขึ น้ เกิ น กํ า ลัง ซื อ้ ของบุค คลทั่ว ไป และเมื่ อ ราคาทองปรั บ ตัว ขึ น้ มา 2-3 ปี ยอดขาย
ทองรูปพรรณก็ลดลง จึงทําให้ ยอดขายของทุกร้ านลดลง นอกจากนี ้ ประสาร กุลศรี สวุ รรณ เจ้ าของห้ างค้ าทองรู ปพรรณใน
ย่า นตลาดวโรรส กล่า วว่า หากภาวะเศรษฐกิ จ ดี ขึน้ กํ าลัง ซื อ้ ทองคํ า ของประชาชนก็ จ ะดี ขึน้ ตามลําดับ แต่ค าดว่า
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จะไม่เพิ่มขึ ้นมาก เนื่องจากกําลังซื ้อของประชาชนทัว่ ไปมีน้อย และในส่วนของผู้มีกําลังซื ้อส่วนใหญ่จะซื ้อทองคําแท่ง
เพื่อที่จะเก็งกําไร
จากปั ญหาดังกล่าวข้ างต้ นสามารถสรุปได้ วา่ ปั จจุบนั ยอดขายทองรู ปพรรณในเขตเทศบาลเมืองเชียงใหม่ลดลง
เป็ นอย่างมาก จากการตัด สิน ใจซื อ้ ของผู้บ ริ โภคที่ เ ปลี่ย นแปลงไป ทํา ให้ ผ้ ูศึก ษาได้ ตระหนัก ถึง ปั ญ หาและคํ า นึง ถึ ง
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้น จึงมีความตังใจที
้ ่จะหาแนวทางในการรักษาธุรกิจนี ้ไว้ โดยผ่านการศึกษากระบวนการตัดสินใจ
ของผู้ซื อ้ ในเขตเทศบาลเมื อ งเชี ย งใหม่ต่อ การซื อ้ ทองรู ป พรรณ เพราะการวิเ คราะห์ ก ระบวนการตัด สิน ใจของผู้ซื อ้
ทองรูปพรรณนัน้ จะทําให้ ผ้ ปู ระกอบการเข้ าใจถึงกระบวนการตัดสินใจของผู้ซื ้อ เหตุ-ปั จจัยที่สง่ ผลกระทบต่อการตัดสินใจ
ฯลฯ ซึ่งเป็ นประโยชน์ ต่อผู้ประกอบการค้ าทองรู ปพรรณให้ เข้ าใจกระบวนการตัดสินใจของผู้ซือ้ ในเขตเทศบาลเมือง
เชียงใหม่ตอ่ การซื ้อทองรูปพรรณมากขึ ้น อีกทัง้ ยังสามารถพัฒนากลยุทธ์การตลาดของทองรูปพรรณและการให้ บริ การได้
เพื่อให้ ธุรกิจอยูร่ อดและอยูไ่ ด้ อย่างยัง่ ยืน

วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจของผู้ซื ้อในเขตเทศบาลเมืองเชียงใหม่ตอ่ การซื ้อทองรูปพรรณ

กรอบแนวความคิดที่ใช้ ในการศึกษา
1. แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซือ้ ของผู้บริโภค
กระบวนการตัดสินใจซือ้ ของผู้บริ โภคของ Kotler & Armstrong (อ้ างถึงใน อรชร มณีสงฆ์, 2555, 57-60)
ประกอบด้ วย 5 ขัน้ ตอน คือ การรั บ รู้ ความจํ า เป็ น การค้ นหาข้ อมูล การประเมิน ผลทางเลือ ก การตัดสินใจซื อ้ และ
พฤติกรรมภายหลังการซื ้อ
1.1 การรั บรู้ ความจําเป็ น (Need Recognition) คือ การที่ผ้ บู ริ โภคตระหนักถึงความต้ องการของตน
หรื อการ ตระหนักถึงปั ญหาจากสิ่งกระตุ้นภายในร่ างกาย หรื อนักการตลาดอาจสร้ างสิ่งกระตุ้น
ทางการตลาด เพื่อกระตุ้นให้ ผ้ บู ริ โภคเกิดความต้ องการขึ ้นได้
1.2 การค้ นหาข้ อมูล (Information Search)
1.2.1 การค้ นหาข้ อมูลภายใน (Internal Search) คือ การที่ผ้ ูซื ้อค้ นหาข้ อมูลจากความทรงจํ าของ
ตนเองเกี่ยวกับข้ อมูลข่าวสารของผลิตภัณฑ์ที่อาจช่วยในการแก้ ปัญหา
1.2.2 การค้ นหาข้ อมูลภายนอก (External Search) ได้ แก่
1.2.2.1 แหล่งการค้ า (Commercial Sources) ได้ แก่ สื่อการโฆษณา พนักงานขาย ตัวแทน
การค้ าการบรรจุภณ
ั ฑ์ การจัดแสดงสินค้ า
1.2.2.2 แหล่ง ทางสังคม (Social Source) ได้ แก่ ครอบครั ว เพื่อ น เพื่ อนบ้ า น คนรู้ จัก
เพื่อนร่วมงาน (แหล่งบุคคล) สือ่ มวลชน เป็ นต้ น
1.2.3 การประเมิน ผลทางเลือ ก (Evaluation of Alternative) เมื่อ ผู้บริ โภคได้ ข้อ มูล มาแล้ ว
จะทํา การเปรี ย บเทีย บและประเมิ น ทางเลือกต่างๆ ก่ อนทํ าการซื อ้ เพื่อ ให้ ไ ด้ สิ่ง ที่ ดีที่ สุด
สําหรับแต่ละบุคคล ผ่านการประเมินด้ านคุณภาพ ราคา การบริ การ ตรายี่ห้อ ความเชื่อ และ
ทัศนคติ
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1.2.4 การตัดสินใจซื ้อ (Purchase Decision) ผู้บริ โภคจะตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์หรื อตรายี่ห้อที่จะ
ซื ้อ อีกทัง้ ผู้บริ โภคยังทําการเลือกผู้ขายหรื อร้ านค้ าปลีก เงื่อนไขการขาย ราคา และท้ ายที่สดุ
จะมีการซื ้อเกิดขึ ้นจริ งในขันนี
้ ้ เว้ นแต่ผ้ บู ริ โภคจะยกเลิกระบวนการตัดสินใจซื ้อก่อนที่จะถึงจุดนี ้
1.2.5 พฤติกรรมภายหลังการซื ้อ (Post Purchase Behavior) หลังการซื ้อผู้บริ โภคจะทําการประเมิน
ผลิตภัณฑ์ ว่าผลิตภัณฑ์สามารถทําหน้ าที่ได้ ตามระดับที่คาดหวังหรื อไม่ ผลที่ได้ ในขันนี
้ ้อาจ
เป็ นได้ ทัง้ ความพอใจและความไม่ พ อใจ ถ้ า พอใจก็ จ ะมี ก ารซื อ้ ซํ า้ แต่ใ นทางตรงกัน ข้ า ม
หากผู้บริ โภคไม่พอใจก็จะเกิดทัศนคติที่ไม่ดีตอ่ ผลิตภัณฑ์และเลิกใช้ ในที่สดุ
การรับรู้ความจําเป็ น (Need Recognition)
การค้ นหาข้ อมูล (Information Search)
การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of Alternatives)
การตัดสินใจซื ้อ (Purchase Decision)
พฤติกรรมภายหลังการซื ้อ (Post Purchase Behavior)
รูปที่ 1 แสดงโมเดล 5 ขันตอน
้
ในกระบวนการตัดสินใจซื ้อของผู้บริ โภค

2. แนวคิดเกี่ยวกับส่ วนประสมการตลาดบริการ
ในการดําเนินงานทางการตลาดไม่ว่าจะเป็ นตลาดสินค้ าหรื อตลาดบริ การชนิดใดชนิดหนึ่งก็ตาม ย่อมจะต้ อง
มีวิธีการในการบริ หารงานให้ บรรลุเป้าหมายที่ได้ วางไว้ โดยมีการใช้ เครื่ องมือต่างๆ มาเป็ นกลยุทธ์ เพื่อให้ เข้ าสูเ่ ป้าหมาย
ตามความต้ อ งการในแผนการตลาดของบริ ษั ท โดยทั่ว ไป เครื่ อ งมื อ ทางการตลาดที่ นิ ย มนํ า มาใช้ เพื่ อ ให้ บ รรลุถึ ง
วัตถุประสงค์ทางการตลาดในตลาดเป้าหมายที่ได้ วางแผนไว้ ก็คือ ส่วนประสมทางการตลาด ที่ประกอบไปด้ วย 4Ps ซึ่ง
P ตัวที่ 1 คือ ผลิตภัณฑ์ (Product) ส่วน P ตัวที่ 2 คือ ราคา (Price) ส่วน P ตัวที่ 3 คือ ช่องทางการจัดจําหน่าย (Place)
และ P ตัวที่ 4 คือ การส่งเสริ มการตลาด (Promotion) ซึง่ เครื่ องมือทัง้ 4 ตัวดังที่กล่าวมาจะมีความสําคัญเท่าเทียมกันที่จะ
นํามาใช้ กบั การบริ หารการตลาดที่เป็ นสินค้ า ทังนี
้ ้จะขึ ้นอยูก่ บั ว่านักการตลาดจะนํามาใช้ ในการบริ หารงานและผันแปรไป
ตามสิง่ แวดล้ อมทางการตลาดที่เป็ นอยูใ่ นขณะนัน้ ซึง่ จะเป็ นตัวกําหนดว่าจะใช้ สว่ นประสมแต่ละตัวเป็ นอย่างไร
แต่การบริ หารงานด้ านการตลาดบริ การต่างๆ มักจะเพิ่มเครื่ องมือเข้ าไปอีก 3Ps รวมเป็ นทังหมด
้
7Ps เพื่อให้ มี
ความเหมาะสมกับการบริ หารสินค้ าบริ การที่มีคุณลักษณะแตกต่างไปจากสินค้ า คือ ไม่สามารถจับต้ องได้ ไม่สามารถ
แยกระหว่างผู้ให้ บริ การและผู้รับบริ การได้ มีความผันแปรในการให้ บริ การไม่สามารถจะเก็บรักษาเอาไว้ ได้ และมีความ
ต้ องการของผู้ใช้ บริ การที่ไม่แน่นอน ซึ่ง P ทัง้ 3 ตัวนี ้ประกอบไปด้ วย P ตัวที่ 5 คือ บุคลากร (People) ส่วน P ตัวที่ 6 คือ
กระบวนการ (Process) และ P ตัว ที่ 7 คื อ ลัก ษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) โดยการบริ ห ารงาน
ด้ านการบริ การควรจะต้ องนําเอาทุก P ที่กล่าวมานี ้ มาทําการปรับแต่งให้ มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ทางการตลาด
บริ การที่มีการเปลี่ยนแปลงไปด้ วยเช่นกัน รายละเอียดทัง้ 7 Ps จะมีวิธีใช้ ดงั ต่อไปนี ้ (พัฒนา ศิริโชติบณ
ั ฑิต, 2548,
น. 35-40)
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1. ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายรวมถึง ตัวสินค้ าและบริ การที่กิจการมีไว้ เพื่อเสนอขายให้ แก่ผ้ ซู ื ้อและผู้บริ โภคที่มี
อยูใ่ นตลาดหนึ่งๆ ซึ่งผลิตภัณฑ์นี ้จะประกอบไปด้ วย การจัดให้ มีสายผลิตภัณฑ์ หรื อการมีสินค้ าหลากหลายไว้ เสนอขาย
แก่ลกู ค้ าในหลายๆกลุม่ ลูกค้ าที่มีความต้ องการแตกต่างกันไปตามระดับความชอบและประโยชน์ที่จะได้ รับ คุณภาพของ
ตัว ผลิตภัณฑ์ การออกแบบผลิต ภัณ ฑ์ โครงสร้ างและรู ป ร่ า งของผลิต ภัณ ฑ์ ประเภทของตราสินค้ า การบรรจุภัณ ฑ์
การให้ ขนาดที่เหมาะสมกับการใช้ การบริ การ การรับประกันผลิตภัณฑ์ และการรับคืนผลิตภัณฑ์ เป็ นต้ น สิง่ เหล่านี ้จะต้ อง
นํามาประยุกต์ใช้ กบั การให้ บริ การที่ดีด้วย
2. ราคา (Price) การกําหนดราคาเป็ นสิ่งสําคัญของเครื่ องมือการตลาดที่เป็ นส่วนประสมการตลาดอันถัดมา
เพราะการตัง้ ราคาที่จะเสนอขายสินค้ าและบริ การไปยังตลาดเป้าหมายที่ได้ มีการกํ าหนดไว้ นนจะต้
ั้
องคํานึงถึงลูกค้ า
ที่จะซือ้ ว่าจํ านวนเงิ นที่เป็ นราคาควรจะกํ าหนดไว้ ในราคาสูงหรื อตํ่า มากหรื อน้ อยเท่าใด ที่จะพอดีกับคุณภาพหรื อ
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่จะนํามาเสนอขายให้ แก่ลกู ค้ าในระดับต่างๆ ทังนี
้ ้ ยังต้ องตัดสินใจในระดับราคาให้ แก่คนกลาง
ทางการตลาดที่เป็ นผู้ค้าส่ง และราคาขายปลีกต่างๆ ด้ วย จะเสนอให้ ส่วนลดแก่ผ้ ูค้าส่ง ผู้ค้าปลีก และลูกค้ ารายย่อย
อย่างไร เงินส่วนยอมให้ แก่ผ้ คู ้ าที่เป็ นร้ านค้ าปลีกกรณีที่ขายสินค้ าได้ เป็ นปริ มาณมาก ระยะเวลาการชําระเงินคืนควร
กําหนดอย่างไร จึงจะจูงใจให้ มีการซื ้อสินค้ าเพิ่มมากขึ ้นกว่าเดิม การให้ สินเชื่อควรจะมีให้ หรื อไม่ ถ้ ามีให้ จะใช้ ระยะเวลา
กี่ วัน เช่ น 15 วัน 1 เดื อ น 2 เดื อ น เป็ นต้ น ดัง นัน้ การกํ า หนดราคายัง ถู ก นํ า มาประยุ ก ต์ ใ ช้ กับ การกํ า หนดราคา
ในการให้ บริ การระดับต่างๆ ด้ วยเช่นกัน
3. ช่องทางการจัดจําหน่าย (Place) เกี่ยวข้ องกับการเลือกใช้ ช่องทางการจัดจําหน่ายว่าจะใช้ กี่ระดับชัน้ และ
แต่ละระดับชัน้ จะมีจํานวนคนกลางมากน้ อยกี่รายที่จะเพียงพอต่อการกระจายตัวสินค้ าและบริ การให้ ทวั่ ถึงกลุ่มลุกค้ า
ที่มีอยูใ่ นตลาดเป้าหมาย สถานที่จดั จําหน่ายควรตังบริ
้ เวณใด โกดังสินค้ าสําหรับการกระจายที่รวดเร็ วมากขึ ้นควรมีหรือไม่
วิธีการขนส่งสินค้ าจะใช้ วิธีการใดที่จะทําการขนย้ ายสินค้ าจากโกดัง หรื อโรงงานผลิตไปยังคนกลางทางการตลาดในระดับ
ต่างๆ และผู้ซื อ้ ให้ ได้ รับความรวดเร็ ว สะดวก ปลอดภัย ประหยัดค่าใช้ จ่ ายและให้ ได้ ป ระสิท ธิ ภาพด้ านต้ นทุนสูงสุด
ซึง่ สิง่ เหล่านี ้จะเป็ นตัวช่วยเสริ มให้ การตลาดสินค้ าบริ การสามารถเข้ าถึงกลุม่ ผู้ใช้ บริ การได้ อย่างทัว่ ถึง
4. การส่งเสริ มการตลาด (Promotion) เป็ นเรื่ องเกี่ ยวกับวิธีการติดต่อสื่อ สารทางการตลาดจากผู้ผลิตหรื อ
ผู้ใ ห้ บ ริ ก ารไปยังผู้ซื อ้ หรื อ ผู้ใ ช้ บริ การต่า งๆ ที่ มีอ ยู่ในตลาดให้ รั บรู้ ถึ งข้ อมูลการให้ บ ริ ก าร กิ จ กรรมที่ นํา มาใช้ สําหรั บ
การส่งเสริ มการตลาด หรื อส่วนประสมการส่งเสริ มการตลาด เช่น การโฆษณาตามสือ่ วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร
การส่งเสริ มการขาย ด้ วยการลด แลก แจก แถม ชิงโชค ประกวดแข่งขัน คูปอง หรื อการใช้ วิธีการขายโดยพนักงานขายหรื อ
เป็ นผู้ให้ บริ การ การประชาสัมพันธ์ และการให้ ข่าว หรื อจะใช้ วิธีการตลาดทางตรง เช่น การขายผ่านทางอินเตอร์ เน็ต
การขายทางโทรทัศ น์ แ ละการส่ง จดหมายเสนอขาย สิ่ ง เหล่า นี เ้ รี ย กว่า การใช้ สื่ อ ผสมผสานในการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร
ทางการตลาดบริ การได้ เป็ นอย่างดี
5. บุคลากร (People) คือ บุคลากรฝ่ ายงานต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้ องกับการส่งมอบบริ การให้ แก่ลกู ค้ าที่มาใช้
บริ การของกิจการ พนักงานบริ การเหล่านี ้เป็ นกุญแจสําคัญที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้การให้ บริ การของพนักงาน ลูกค้ าที่เข้ ามา
ใช้ บริ การและบุคคลอื่น ๆที่มีส่ว นร่ วมกับสภาพแวดล้ อมการให้ บริ การต่างๆ รู ปแบบของบุคลากรผู้ใ ห้ บริ การที่ดีจะมี
คุณสมบัติที่ลกู ค้ าพบและสัมผัสแล้ วเกิดความรู้สกึ ประทับใจ เช่น การแต่งกายที่ดี รู ปร่ างหน้ าตา ทัศนคติและพฤติกรรมที่
จะทําให้ ลกู ค้ ามีการรับรู้ที่ดีเมื่อเข้ ารับบริ การ ผู้ให้ บริ การมีความสําคัญยิ่งต่อธุรกิจบริ การทังหลาย
้
โดยเฉพาะงานบริ การที่
ต้ อ งอาศัย บุค คลมาให้ บ ริ ก ารส่ง มอบไปยัง ลูก ค้ า เช่ น ธุ ร กิ จ ให้ คํ า ปรึ ก ษา การสอนให้ ค วามรู้ เป็ นต้ น ด้ ว ยเหตุนี ้
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การนําเสนอบริ การด้ วยพนักงานจึงต้ องมีการคัดเลือก การฝึ กอบรม การสร้ างแรงจูงใจและการทํางานเป็ นทีมที่ดี ส่วน
ลูกค้ าก็ต้องมีการให้ ข้อมูล หรื อคําแนะนํา และมีการฝึ กอบรมให้ ลกู ค้ าได้ มีความเข้ าใจถึงการใช้ บริ การของกิจการ
6. กระบวนการ (Process) เป็ นขันตอนหรื
้
อวิธีการดําเนินงานบริ การของกิจการที่จะส่งมอบบริ การไปยังลูกค้ า
ผ่านกิจกรรมบริ การต่างๆ ไม่ว่าจะใช้ บคุ คลหรื ออุปกรณ์และสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ ไปให้ ลกู ค้ าเพื่อให้ ได้ รับบริ การ
ที่ ดี มี ค วามประทับ ใจ ดัง นัน้ รู ป แบบการให้ บ ริ ก ารลูก ค้ า ตัง้ แต่ เ ริ่ ม ต้ น จนจบการให้ บ ริ ก ารต้ อ งมี ค วามกระชับ สัน้
มีความรวดเร็ ว และยังต้ องจัดทํากระบวนการบริ การให้ มีมาตรฐานเป็ นแบบเดียวกัน เพื่อให้ ลูกค้ าเกิดความเข้ าใจใน
กระบวนการและสร้ างความประทับใจในการให้ บริ การที่เร็ วกว่าและถูกต้ อง เพราะสิ่งเหล่านี ้เป็ นส่วนประกอบที่จะทําให้
งานบริ การมีกระบวนการที่เป็ นมาตรฐาน มีขนตอนที
ั้
่ชดั เจนและง่ายต่อการเข้ ามาใช้ บริ การของลูกค้ าโดยทัว่ ไป
7. ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) เป็ นสิง่ แวดล้ อมด้ านต่างๆ ของการให้ บริ การแก่ลกู ค้ าที่ได้ เข้ ามา
ใช้ บริ การกับกิจการ ที่จะทําให้ เกิดความสะดวกสบายต่อลูกค้ า อีกทังยั
้ งช่วยกิจการในการให้ บริ การอีกด้ วย ไม่ว่าจะเป็ น
สถานที่ให้ บริ การ สิง่ อํานวยความสะดวก และระบบการติดต่อสือ่ สารการบริ การในแต่ละครัง้ ลักษณะทางกายภาพเหล่านี ้
ได้ แก่ แค็ตตาล็อกสินค้ า แผ่นป้าย จอแสดงหมายเลขและอุปกรณ์จดั คิวบริ การ ที่นงั่ พักสําหรับรอการบริ การ อาหารและ
เครื่ องดื่ม บรรยากาศภายในร้ านค้ า เช่น ความสะดวก เสียงเพลง การมีกลิ่นหอม และการตกแต่งภายในที่ดี ดังนัน้
การออกแบบการให้ บริ การโดยรวมจะเกี่ยวข้ องกับรู ปแบบสีสนั ความสวยงาม อุปกรณ์ และการรายงานผลการให้ บริ การ
ต่างๆ ซึง่ สิง่ เหล่านี ้เป็ นสิง่ ที่มองเห็นได้ ง่าย สามารถจับต้ องหรื อสัมผัสจากผู้มาใช้ บริ การได้
3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ภัท ราพิ ม พ์ พิ ม พ์ ภัท รยศ (2546) ได้ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมผู้บ ริ โ ภคสิ น ค้ า เครื่ อ งประดับ อัญ มณี ใ นอํ า เภอเมื อ ง
จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีเหตุผลในการซื ้อเครื่ องประดับอัญมณีเพื่อใช้ เอง โดยซื ้อเพื่อใช้ เอง
ในวันคล้ ายวันเกิด และเป็ นผู้ตัดสินใจซื ้อเครื่ องประดับอัญมณีเอง ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ได้ รับข้ อมูลเกี่ ยวกับ
ร้ านจําหน่ายเครื่ องประดับอัญมณีจากการบอกต่อของบุคคลอื่น ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจซื ้อเครื่ องประดับอัญมณี ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ ค้ นหาข้ อมูลเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจซื ้อเครื่ องประดับอัญมณี ผ่านการสํารวจจากร้ านจํ าหน่าย
อัญมณี มีระยะเวลาค้ นหาข้ อมูลเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจซื ้อเครื่ องประดับอัญมณีระหว่าง 1-2 สัปดาห์ ด้ วยการเปรี ยบเทียบ
คุณ ภาพ ลัก ษณะ และราคาของแต่ล ะร้ านก่ อ นตัด สิ น ใจซื อ้ เครื่ อ งประดับ อัญ มณี และใช้ เวลาในการตัด สิ น ใจซื อ้
เครื่ องประดับอัญมณี ระหว่าง 1-2 สัปดาห์ จากการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ไม่ได้ ใช้ บริ การอื่นๆ
จากร้ านเครื่ องประดั บ อั ญ มณี เพราะทางร้ านมี รู ปแบบที่ ต้ องการอยู่ แ ล้ ว และในกรณี ที่ ใ ช้ บริ การอื่ น ๆ
จากร้ านเครื่ องประดับอัญมณี มีเหตุผลในการใช้ บริ การอื่นๆ คือเพื่อจะได้ แบบที่ต้องการส่วนการใช้ บริ การหลังการซือ้
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้ บริ การทําความสะอาดสินค้ า
เอมอร เหล่าวัฒนา (2549) ศึกษากระบวนการตัดสินใจซื ้ออัญมณีของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า
กลุ่ม ตัว อย่ า งใช้ เวลาในขัน้ ตอนของการตัด สิ น ใจซื อ้ มากกว่ า ขัน้ ตอนอื่ น ๆ มี ก ารให้ ความสํ า คัญ อยู่ใ นระดับ มาก
ขันการตระหนั
้
กถึงปั ญหา พบว่าปั ญหาคือการขาดเครื่ องประดับไปงาน สื่อที่ใช้ ค้นหาข้ อมูลคือวารสารและนิตยสาร
มีการเปรี ยบเทียบราคาและจากบุคคลหรื อองค์ กรโดยการถามผู้ร้ ู ขันประเมิ
้
นทางเลือก ผู้บริ โภคพิจารณาคุณค่าของ
อัญมณีในด้ านคุณภาพและความประณีต ประเภทร้ านค้ าที่เลือก คือร้ านในศูนย์การค้ ามีประตูกระจก ขันการตั
้
ดสินใจซื ้อ
ผู้บริ โภคมักจะชะลอการตัดสินใจซื ้อไว้ ก่อน ส่วนขันพฤติ
้
กรรมหลังการซื ้อ ผู้บริ โภคมักชื่นชมอัญมณีและใช้ อย่างคุ้มค่า
เสมอ ทางด้ านส่ ว นประสมการตลาด กลุ่ ม ตั ว อย่ า งให้ ความสํ า คั ญ ต่ อ ปั จจั ย ด้ านผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ ยู่ ใ นระดั บ มาก
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โดยให้ ความสําคัญในการออกใบประกันจากร้ านค้ ามากที่สดุ ปั จจัยด้ านราคาให้ ความสําคัญต่อการมีการต่อรองราคา
สํา หรั บ ปั จ จัย ด้ า นการจัด จํ า หน่ า ยให้ ค วามสํ า คัญ ในการโชว์ ใ นงานแสดงสิน ค้ า ปั จ จัย ด้ า นการส่ง เสริ ม การตลาด
ให้ ความสําคัญต่อความรู้พนักงานขายเกี่ยวกับอัญมณี
ซ่อนกลิ่น สมอ (2551) ศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสินใจซื ้อทองรู ปพรรณของลูกค้ า: กรณีศึกษาจังหวัด
ภูเก็ต พบว่า ด้ านผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ ผู้ซื ้อให้ ความสําคัญต่อการตัดสินใจในเรื่ องการตรวจสอบเปอร์ เซ็นต์และนํ ้าหนัก
ของทองรู ปพรรณ ด้ านราคาให้ ความสําคัญต่อการตัดสินใจในเรื่ องการกําหนดราคารับซื ้อทองรู ปพรรณคืนในราคาที่สงู
ด้ านช่องทางการจัดจําหน่าย ให้ ความสําคัญต่อการตัดสินใจในเรื่ อง สถานที่ตงอยู
ั ้ ่ในย่านชุมชน สามารถไปมาสะดวก
และทางเข้ าออกสะดวก มี ที่ จ อดรถอย่ า งเพี ย งพอ ด้ านการส่ ง เสริ ม การตลาดให้ ความสํ า คัญ ต่ อ การตัด สิ น ใจ
ในเรื่ อ งการรั บ ประกั น การซื อ้ คื น ทองรู ป พรรณในราคาที่ ยุ ติ ธ รรม ด้ านพนัก งานให้ ค วามสํ า คัญ ต่ อ การตัด สิ น ใจ
ในเรื่ องพนักงานขายมีมนุษยสัมพันธ์ ที่ดี มีความสุภาพ และสามารถให้ การแนะนําลูกค้ าได้ ดี ด้ านกระบวนการให้ บริ การ
ให้ ความสําคัญต่อการตัดสินใจในเรื่ อง มีการออกใบรับประกันเปอร์ เซ็นต์ และนํ ้าหนักของทองรู ปพรรณ ด้ านสิ่งแวดล้ อม
ทางกายภาพ ให้ ความสําคัญต่อการตัดสินใจในเรื่ องมีการรักษาความปลอดภัย ในภาพรวมพบว่าปั จจัยด้ านพนักงาน
มีคา่ เฉลีย่ มากที่สดุ รองลงมาคือ ด้ านสิง่ แวดล้ อมทางกายภาพ ส่วนค่าเฉลีย่ น้ อยที่สดุ คือ ด้ านการส่งเสริ มการตลาด
เจนจิ ร า ลิ ม้ ธนสาร (2554) ศึ ก ษากระบวนการตั ด สิ น ใจซื อ้ ทองคํ า รู ป พรรณ 96.5 % ของผู้ บริ โภค
ในจังหวัดสมุทรสาคร ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ในขันตอนการรั
้
บรู้ ปั ญหา ผู้บริ โภคที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่า
ซือ้ ทองคํ า รู ปพรรณเพราะราคาเพิ่ ม สูง ขึน้ อย่า งรวดเร็ ว และการลงทุน ในรู ป แบบอื่ น เช่ น ตลาดหุ้น มี ความเสี่ย งสูง
หรื อการฝากเงินกับธนาคารให้ ดอกเบีย้ ตํ่า จึงอยากลงทุนโดยการซือ้ ทองคํารู ปพรรณเก็ บไว้ ขันตอนการค้
้
นหาข้ อมูล
ผู้บริ โภคที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่า ก่อนการซื ้อทองรู ปพรรณ จะคํานึงถึงประสบการณ์การซื ้อทองคํารู ปพรรณ
ในอดีตจากร้ านที่เคยซื ้อมากที่สดุ ขันตอนการประเมิ
้
นผลทางเลือกผู้บริ โภคที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่า สิง่ ที่มีผล
ต่ อ การตัด สิ น ใจซื อ้ ทองคํ า รู ป พรรณ คื อ การขายต่ อ ได้ ร าคาดี ม ากที่ สุด ขัน้ ตอนการตัด สิ น ใจซื อ้ ผู้บ ริ โ ภคที่ ต อบ
แบบสอบถามมี ความคิ ด เห็ น ว่า ตัดสิน ใจซื อ้ ทองคํา รู ป พรรณจากร้ านที่ส ามารถไปซื อ้ ได้ ส ะดวก อยู่ใ กล้ ชุม ชน หรื อ
อยู่ในห้ างสรรพสินค้ าที่มีที่จอดรถเพียงพอมากที่สุด ขัน้ ตอนพฤติกรรมภายหลังการซือ้ ผู้บริ โภคที่ตอบแบบสอบถาม
มีความคิดเห็นว่า มีความพึงพอใจต่อทองคํารูปพรรณที่ซื ้อไปมากที่สดุ

วิธีการศึกษา
1. ขอบเขตการศึกษา
เนื ้อหาในการศึกษาครัง้ นี ้ ประกอบด้ วย กระบวนการตัดสินใจของผู้ซื ้อในเขตเทศบาลเมืองเชียงใหม่ต่อการซื ้อ
ทองรูปพรรณ ซึง่ มีทงสิ
ั ้ ้น 5 ขันตอน
้
ได้ แก่ การรับรู้ ความจําเป็ น การค้ นหาข้ อมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื ้อ
และพฤติ ก รรมภายหลัง การซื อ้ โดยศึก ษาส่ว นประสมการตลาดบริ ก ารที่ ผ้ ูป ระกอบการค้ า ทองรู ป พรรณนํ า มาใช้
เป็ นกลยุทธ์ดําเนินธุรกิจ ซึ่งเป็ นปั จจัยที่ผ้ ซู ื ้อใช้ พิจารณาประกอบกับกระบวนการตัดสินใจซื ้อทองรู ปพรรณ ประกอบด้ วย
ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจําหน่าย การส่งเสริ มการตลาด บุคลากร กระบวนการ และลักษณะทางกายภาพ
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2. ขัน้ ตอนการศึกษา
ประกอบด้ วย 1) รวบรวมข้ อมูลเบื ้องต้ น 2) สร้ างแบบสอบถาม 3) เก็บรวบรวมข้ อมูล 4) วิเคราะห์ข้อมูลและ
สรุปผล และ 5) จัดทําและนําเสนอรายงาน
3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรในการศึกษาครัง้ นี ้ คือ ผู้ซื ้อทองรูปพรรณในเขตเทศบาลเมืองเชียงใหม่
กลุม่ ตัวอย่างที่ศกึ ษาในครัง้ นี ้ ได้ แก่ ผู้ซื ้อทองรูปพรรณในเขตเทศบาลเมืองเชียงใหม่ ซึง่ ไม่ทราบจํานวนประชากร
ดังนัน้ ผู้ศึกษาจึงทําการกําหนดขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง เพื่อเป็ นแนวทางในการกําหนดจํานวนหน่วยตัวอย่างที่ควรใช้ ที่
ระดับความเชื่อมัน่ 95% ซึง่ สามารถคํานวณได้ จากสูตร (Zikmund et al, 2013, p. 434) ได้ ขนาดของกลุม่ ตัวอย่างเท่ากับ
385 ตัว อย่า ง และเพื่ อ สะดวกในการเก็ บ ข้ อ มูล และวิ เ คราะห์ ข้ อ มูล จึ ง ทํ า การเก็ บ ตัว อย่ า งเพิ่ ม เป็ น 408 ตัว อย่ า ง
จากห้ า งค้ า ทองรู ป พรรณ 34 ร้ าน ร้ านละ 12 แบบสอบถาม และใช้ วิ ธี ก ารสุ่ม ตัว อย่า งตามสะดวก (Convenience
Sampling) โดยเลือกเก็บตามความสะดวกบริ เวณห้ างค้ าทองรูปพรรณในเขตเทศบาลเมืองเชียงใหม่จนครบจํานวน
4. วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
เก็ บรวบรวมข้ อมูลผ่านการทําแบบสอบถามของผู้ซือ้ ทองรู ปพรรณจากห้ างค้ าทองรู ปพรรณ ในเขตเทศบาล
เมืองเชียงใหม่

ผลการศึกษา
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
จากการศึกษาข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ซือ้ ทองรู ปพรรณในเขตเทศบาลเมืองเชี ยงใหม่
ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้ อยละ 57.8 อายุ 18-25 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 22.8 โสด คิดเป็ นร้ อยละ
47.8 การศึกษาระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้ อยละ 47.3 ประกอบธุรกิจส่วนตัว/ค้ าขาย คิดเป็ นร้ อยละ 29.7 รายได้ เฉลีย่ ต่อ
เดือน 10,001–20,000 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 34.8
ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการซือ้ ทองรูปพรรณของผู้ซอื ้
จากการศึ ก ษาข้ อมู ล ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ การซื อ้ ทองรู ป พรรณของผู้ ตอบแบบสอบถาม พบว่ า ส่ ว นใหญ่
ซื ้อทองรูปพรรณประเภทสร้ อยคอ คิดเป็ นร้ อยละ 80.6 ความถี่ในการซื ้อทองรู ปพรรณที่ 1-3 ปี /ครัง้ คิดเป็ นร้ อยละ 37.0
และนิยมซื ้อทองรูปพรรณนํ ้าหนักมากกว่า 25 สตางค์ ถึง 1 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 46.1
ส่ วนที่ 3 กระบวนการตัดสินใจของผู้ซอื ้ ในเขตเทศบาลเมืองเชียงใหม่ ต่อการซือ้ ทองรูปพรรณ
ข้ อมูลเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจของผู้ซื ้อในเขตเทศบาลเมืองเชียงใหม่ตอ่ การซื ้อทองรู ปพรรณ ประกอบด้ วย
การรับรู้ความจําเป็ น การค้ นหาข้ อมูล การประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจซื ้อ และพฤติกรรมภายหลังการซื ้อ ดังนี ้
1. การรั บ รู้ ความจํ า เป็ น พบว่ า ผู้ ตอบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ ตั ด สิ น ใจซื อ้ ทองรู ป พรรณเพื่ อ ใช้ เอง
เป็ นเครื่ องประดับ คิดเป็ นร้ อยละ 73.5 รองลงมาคือ เป็ นการออมและการลงทุน คิดเป็ นร้ อยละ 37.3 และเก็บเป็ น
ของสะสม คิดเป็ นร้ อยละ 33.3 ตามลําดับ
2. การค้ นหาข้ อมูล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ค้นหาข้ อมูลในการซื ้อทองรู ปพรรณในเขตเทศบาล
เมืองเชียงใหม่ จํานวน 207 คน คิดเป็ นร้ อยละ 50.7 ซึ่งส่วนใหญ่ค้นหาข้ อมูลในการซื ้อทองรู ปพรรณในเขตเทศบาลเมือง
เชียงใหม่จากเพื่อน คิดเป็ นร้ อยละ 41.1 รองลงมาคือ ค้ นหาจากประสบการณ์ของตัวท่านในอดีต คิดเป็ นร้ อยละ 40.6 และ
บุ ค คลในครอบครั ว คิ ด เป็ นร้ อยละ 36.2 ตามลํ า ดับ โดยส่ ว นใหญ่ ใ ช้ เวลาค้ นหาข้ อมู ล ในการซื อ้ ทองรู ป พรรณ
ในเขตเทศบาลเมืองเชียงใหม่ 30 นาที ถึง 1 ชัว่ โมง คิดเป็ นร้ อยละ 41.5
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ตารางที่ 1 แสดง อันดับสูงสุดของข้ อมูลที่ค้นหาในการซื ้อทองรูปพรรณในเขตเทศบาลเมืองเชียงใหม่
อันดับสูงสุดของข้ อมูลที่ค้นหาในการซือ้ ทองรูปพรรณในเขตเทศบาลเมือง
จํานวน (คน)
เชียงใหม่
ด้ านผลิตภัณฑ์
ความหลากหลายของประเภททองรูปพรรณ
108
ด้ านราคา

สามารถต่อรองราคาได้

ด้ านช่องทางการจัดจําหน่าย ความสะดวกในการเดินทาง

ร้ อย
ละ
52.2

108

52.2

103

49.8

ด้ านการส่งเสริ มการตลาด

การให้ สว่ นลด เช่น การลดค่ากําเหน็จ หรื อการแจกของ
แถม เช่น แก้ วนํ ้า กระเป๋ า ฯลฯ

130

62.8

ด้ านบุคลากร

ผู้ให้ บริ การให้ การต้ อนรับที่อบอุน่ สุภาพ มีอธั ยาศัยดี เอา
ใจใส่และเต็มใจบริการ

142

68.6

ด้ านกระบวนการ

สอบถามและสามารถจัดหาทองรูปพรรณตามความ
ต้ องการของลูกค้ า

89

43.0

ด้ านลักษณะทางกายภาพ

ชื่อเสียงของห้ างค้ าทองรูปพรรณ

115

55.6

ด้ านอื่นๆ

การให้ บริ การโดยเจ้ าของกิจการ

118

57.0

หมายเหตุ. ผู้ตอบแบบสอบถามตอบได้ มากกว่า 1 ข้ อ
จํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม 207 คน

จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ต อบแบบสอบถามส่ว นใหญ่ ค้ น หาข้ อ มูล ในการซื อ้ ทองรู ป พรรณในเขตเทศบาล
เมืองเชียงใหม่ เกี่ยวกับความหลากหลายของประเภททองรู ปพรรณ สามารถต่อรองราคาได้ ความสะดวกในการเดินทาง
การให้ สว่ นลด เช่น การลดค่ากําเหน็จ หรื อการแจกของแถม เช่น แก้ วนํ ้า กระเป๋ า ฯลฯ ผู้ให้ บริ การให้ การต้ อนรับที่อบอุ่น
สุภาพ มีอธั ยาศัยดี เอาใจใส่และเต็มใจบริ การ การสอบถามและสามารถจัดหาทองรู ปพรรณตามความต้ องการของลูกค้ า
ชื่อเสียงของห้ างค้ าทองรูปพรรณและการให้ บริ การโดยเจ้ าของกิจการ
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ ความคิดเห็นว่าข้ อมูลที่ค้นหาในการตัดสินใจซื ้อทองรู ปพรรณในเขตเทศบาล
เมืองเชียงใหม่มีความเพียงพอ คิดเป็ นร้ อยละ 96.6 และมีความน่าเชื่อถือในระดับมาก คิดเป็ นร้ อยละ 41.5
3. การประเมิ น ผลทางเลือ ก พบว่า ผู้ต อบแบบสอบถามส่ว นใหญ่ นํ า ข้ อ มูล มาใช้ ป ระเมิ น ผลทางเลือ ก
ก่อนการตัดสินใจซื ้อทองรูปพรรณในเขตเทศบาลเมืองเชียงใหม่ จํานวน 200 คน คิดเป็ นร้ อยละ 96.6
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ตารางที่ 2 แสดง อันดับสูงสุดของปั จจัยส่วนประสมการตลาดบริ การที่นํามาใช้ ในการประเมินผลทางเลือกก่อนการ
ตัดสินใจซื ้อทองรูปพรรณในเขตเทศบาลเมืองเชียงใหม่
อันดับสูงสุดของปั จจัยส่ วนประสมการตลาดบริการที่นํามาใช้ ในการประเมินผล
จํานวน
ร้ อย
ทางเลือกก่ อนการตัดสินใจซือ้ ทองรูปพรรณในเขตเทศบาลเมืองเชียงใหม่
(คน)
ละ
ด้ านผลิตภัณฑ์
ความหลากหลายของประเภททองรูปพรรณ
58.5
117
ด้ านราคา

ราคาซื ้อทองรูปพรรณพร้ อมค่ากําเหน็จ

112

56.0

ด้ านช่องทางการจัดจําหน่าย

ความสะดวกในการเดินทาง

93

46.5

ด้ านการส่งเสริ มการตลาด

การให้ สว่ นลด เช่น การลดค่ากําเหน็จ หรื อการแจกของแถม
เช่น แก้ วนํ ้า กระเป๋ า ฯลฯ

137

68.5

ด้ านบุคลากร

ผู้ให้ บริ การให้ การต้ อนรับที่อบอุน่ สุภาพ มีอธั ยาศัยดี เอาใจ
ใส่และเต็มใจบริการ

130

65.0

ด้ านกระบวนการ

สอบถามและสามารถจัดหาทองรูปพรรณตามความต้ องการ
ของลูกค้ า

88

44.0

ด้ านลักษณะทางกายภาพ

ชื่อเสียงของห้ างค้ าทองรูปพรรณ

107

53.5

ด้ านอื่นๆ

การให้ บริ การโดยเจ้ าของกิจการ

120

60.0

หมายเหตุ. ผู้ตอบแบบสอบถามตอบได้ มากกว่า 1 ข้ อ
จํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม 200 คน

จากตารางที่ 2 พบว่า ปั จ จัย ส่ว นประสมการตลาดบริ ก ารที่ผ้ ูต อบแบบสอบถามส่ว นใหญ่ นํา มาใช้ ใ นการ
ประเมินผลทางเลือกก่อนการตัดสินใจซื ้อทองรูปพรรณในเขตเทศบาลเมืองเชียงใหม่ ได้ แก่ ความหลากหลายของประเภท
ทองรูปพรรณ ราคาซื ้อทองรูปพรรณพร้ อมค่ากําเหน็จ ความสะดวกในการเดินทาง การให้ สว่ นลด เช่น การลดค่ากําเหน็จ
หรื อการแจกของแถม เช่น แก้ วนํ ้า กระเป๋ า ฯลฯ ผู้ให้ บริ การให้ การต้ อนรับที่อบอุน่ สุภาพ มีอธั ยาศัยดี เอาใจใส่และเต็มใจ
บริ การ การสอบถามและสามารถจัดหาทองรู ปพรรณตามความต้ องการของลูกค้ า ชื่อเสียงของห้ างค้ าทองรู ปพรรณ และ
การให้ บริ การโดยเจ้ าของกิจการ
4. การตัดสินใจซื ้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ตดั สินใจซื ้อทองรูปพรรณในเขตเทศบาลเมืองเชียงใหม่
หลังการประเมินและเปรี ยบเทียบทองรู ปพรรณ จํานวน 396 คน คิดเป็ นร้ อยละ 97.1 โดยส่วนใหญ่ซื ้อทองรู ปพรรณ
ประเภทสร้ อยคอ คิดเป็ นร้ อยละ 76.8 รองลงมาคือ แหวน คิดเป็ นร้ อยละ 49.5 และสร้ อยข้ อมือ คิดเป็ นร้ อยละ 35.1
ตามลําดับ ส่วนใหญ่ตดั สินใจซื ้อทองรู ปพรรณนํ ้าหนักมากกว่า 25 สตางค์ ถึง 1 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 46.2 รองลงมาคือ
นํ ้าหนักมากกว่า 1 บาท ถึง 2 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 27.8 และตํ่ากว่าหรื อเท่ากับ 25 สตางค์ (1 สลึง) คิดเป็ นร้ อยละ 19.9
ตามลําดับ ซึง่ ส่วนใหญ่ตดั สินใจซื ้อทองรูปพรรณด้ วยตัวเอง คิดเป็ นร้ อยละ 76.0 รองลงมาคือ บุคคลในครอบครัว คิดเป็ น
ร้ อยละ 17.7 และคูร่ ัก/แฟน คิดเป็ นร้ อยละ 15.4 ตามลําดับ
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ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยและระดับ ความสํา คัญ ของปั จ จัย ส่ว นประสมการตลาดบริ ก ารที่ มี ผลต่อ การตัด สิน ใจซื อ้
ทองรูปพรรณจากห้ างค้ าทองรูปพรรณในเขตเทศบาลเมืองเชียงใหม่
ระดับ
ปั จจัยส่ วนประสม
ค่ าเฉลี่ ความสําคัญ
ลําดับที่
ปั จจัยย่ อยที่มีอทิ ธิพลมากที่สุด
การตลาดบริการ
ย
ที่มีผลต่ อ
การตัดสินใจ
ด้ านผลิตภัณฑ์
4.16
มาก
1
คุณภาพและการรับประกันสินค้ า
ด้ านราคา

3.74

มาก

5

ราคาสามารถต่อรองได้

ด้ านช่องทางการจัดจําหน่าย

3.73

มาก

6

ความสะดวกในการเดินทาง

3.13

ปานกลาง

7

การให้ สว่ นลด เช่น การลดค่ากําเหน็จ หรื อ
การแจกของแถม เช่น แก้ วนํ ้า กระเป๋ า ฯลฯ

4.13

มาก

2

ผู้ให้ บริ การมีความซื่อสัตย์และจริงใจต่อ
ลูกค้ า

มาก

4

ทวนรายการสินค้ าและตรวจเช็คนํ ้าหนัก
สินค้ าให้ ลกู ค้ าก่อนออกจากร้ าน

มาก

3

ตราชัง่ มีความเที่ยงตรงและทันสมัย

ด้ านการส่งเสริ มการตลาด
ด้ านบุคลากร
ด้ านกระบวนการ

3.93

ด้ านลักษณะทางกายภาพ

3.97

หมายเหตุ. จํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม 396 คน
ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง กลุม่ ตัวอย่างให้ ความสําคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจในระดับมากที่สดุ
ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง กลุม่ ตัวอย่างให้ ความสําคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง กลุม่ ตัวอย่างให้ ความสําคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง กลุม่ ตัวอย่างให้ ความสําคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจในระดับน้ อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง กลุม่ ตัวอย่างให้ ความสําคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจในระดับน้ อยที่สดุ

จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ ความสําคัญต่อปั จจัยส่วนประสมการตลาดบริ การที่มีผล
ต่อการตัดสินใจซื ้อทองรู ปพรรณจากห้ างค้ าทองรู ปพรรณในเขตเทศบาลเมืองเชียงใหม่ ได้ แก่ ด้ านผลิตภัณฑ์ (ค่าเฉลี่ย
4.16) โดยปั จจัยย่อยที่มีอิทธิพลมากที่สดุ คือ คุณภาพและการรับประกันสินค้ า รองลงมาคือ ด้ านบุคลากร (ค่าเฉลี่ย
4.13) โดยปั จ จัยย่อยที่มีอิ ทธิ พ ลมากที่ สุด คือ ผู้ใ ห้ บริ การมีค วามซื่อ สัตย์ และจริ งใจต่อลูกค้ า และด้ า นลัก ษณะ
ทางกายภาพ (ค่าเฉลีย่ 3.97) โดยปั จจัยย่อยที่มีอิทธิพลมากที่สดุ คือ ตราชัง่ มีความเที่ยงตรงและทันสมัย ตามลําดับ
5. พฤติกรรมภายหลังการซื ้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่คาดว่าจะใช้ บริ การหลังการซื ้อ คือ การขาย
คืนสินค้ า คิดเป็ นร้ อยละ 62.6 รองลงมาคือ การเปลี่ยนสินค้ า คิดเป็ นร้ อยละ 56.3 และการจํานํา คิดเป็ นร้ อยละ 38.6
ตามลําดับ โดยส่วนใหญ่มีความพึงพอใจที่ได้ รับจากการตัดสินใจซื ้อทองรูปพรรณจากห้ างค้ าทองรูปพรรณในเขตเทศบาล
เมืองเชียงใหม่อยูใ่ นระดับมาก คิดเป็ นร้ อยละ 55.3 ซึง่ ส่วนใหญ่จะกลับมาใช้ บริ การที่ห้างค้ าทองรู ปพรรณในเขตเทศบาล
เมืองเชี ยงใหม่ครัง้ ต่อไป คิดเป็ นร้ อยละ 99.0 และส่วนใหญ่ จะแนะนําให้ ผ้ ูอื่นมาใช้ บริ การห้ างค้ าทองรู ปพรรณในเขต
เทศบาลเมืองเชียงใหม่ คิดเป็ นร้ อยละ 97.3
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ส่ วนที่ 4 ปั ญหาและข้ อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม
จากการศึกษาปั ญหาและข้ อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าปั ญหาที่พบจากการเข้ าไปใช้ บริ การจาก
ห้ างค้ าทองรูปพรรณในเขตเทศบาลเมืองเชียงใหม่ ส่วนใหญ่ของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ไม่มีที่จอดรถ จอดรถยาก รถติด
คิดเป็ นร้ อยละ 25.2 รองลงมาคือ ไม่เปิ ดบริ การในวันอาทิตย์ คิดเป็ นร้ อยละ 16.7 และค่ากําเหน็จแพง คิดเป็ นร้ อยละ
12.6 ตามลําดับ
สําหรับข้ อเสนอแนะ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามแนะนําให้ ห้างค้ าทองรู ปพรรณในเขตเทศบาลเมืองเชียงใหม่
ควรมีที่จอดรถให้ ลกู ค้ าที่มาติดต่อกับกิจการอย่างเพียงพอ เพราะการจราจรติดขัด ควรคิดค่ากําเหน็จและค่าแลกเปลี่ยน
ถูกลง อยากให้ เปิ ดให้ การบริ การในวันอาทิตย์ ควรมีสนิ ค้ าที่หลากหลายและลวดลายทันสมัย ควรมีเจ้ าหน้ าที่ตํารวจหรื อ
เจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัยบริ เวณห้ างค้ าทองรู ปพรรณ ควรให้ บริ การที่เป็ นมิตร จริ งใจ และซื่อสัตย์ ต่อลูกค้ า
ควรแสดงราคาทองที่เป็ นปั จจุบนั และควรติดเครื่ องปรับอากาศ

การอภิปรายผลการศึกษาและข้ อเสนอแนะ
การอภิปรายผลการศึกษา
จากผลการศึกษากระบวนการตัดสินใจของผู้ซื ้อในเขตเทศบาลเมืองเชียงใหม่ต่อการซื ้อทองรู ปพรรณ พบว่า
มีประเด็นที่ควรนํามาอภิปราย ดังนี ้
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
จากการศึกษาข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ซือ้ ทองรู ปพรรณในเขตเทศบาลเมืองเชี ยงใหม่
ที่ตอบแบบสอบถาม ส่ว นใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง อายุระหว่างอายุ 18-25 ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริ ญญาตรี
ประกอบธุรกิจส่วนตัว/ค้ าขาย และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 10,001–20,000 บาท สอดคล้ องกับเจนจิรา ลิ ้มธนสาร (2554)
ที่ ศึ ก ษากระบวนการตัด สิ น ใจซื อ้ ทองคํ า รู ป พรรณ 96.5 % ของผู้ซื อ้ ในจัง หวัด สมุท รสาคร ผลการศึ ก ษาพบว่ า
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง อายุ 21-30 ปี โสด มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
10,001–20,000 บาท แต่ไม่สอดคล้ องกันในเรื่ องอาชีพ ที่ผ้ ตู อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นพนักงานบริ ษัทเอกชน
ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับการซื ้อทองรูปพรรณของผู้ซื ้อ
จากการศึกษาข้ อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับการซื ้อทองรูปพรรณของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าส่วนใหญ่ซื ้อทองรูปพรรณ
ประเภทสร้ อยคอ มีความถี่ในการซื ้อทองรู ปพรรณที่ 1-3 ปี /ครัง้ และนิยมซื ้อทองรู ปพรรณนํ ้าหนักมากกว่า 25 สตางค์ ถึง
1 บาท
ส่ วนที่ 3 กระบวนการตัดสินใจของผู้ซื ้อในเขตเทศบาลเมืองเชียงใหม่ตอ่ การซื ้อทองรูปพรรณ
1. การรั บ รู้ ความจํ า เป็ น พบว่ า ผู้ ตอบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ ตั ด สิ น ใจซื อ้ ทองรู ป พรรณเพื่ อ ใช้ เอง
เป็ นเครื่ องประดับ รองลงมาคือ เป็ นการออมและการลงทุน และเก็บเป็ นของสะสม ตามลําดับ ทังนี
้ ้อาจเป็ นผลมาจาก
การออกแบบทองรูปพรรณให้ มีความหลากหลายมากยิ่งขึ ้น ทังประเภท
้
นํ ้าหนัก และลวดลายของทองรู ปพรรณ จึงเป็ นผล
ให้ ผ้ ูต อบแบบสอบถามตัด สิ น ใจซื อ้ ทองรู ป พรรณเพื่ อ ใช้ เ ป็ นเครื่ อ งประดับ อี ก ทัง้ ทองรู ป พรรณยัง มี ส ภาพคล่อ งสูง
สามารถเปลีย่ นเป็ นเงินสดได้ ทกุ เวลา จึงเป็ นอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับการออมและการลงทุน ซึ่งผลดังกล่าวไม่สอดคล้ อง
กับเจนจิรา ลิ ้มธนสาร (2554) ที่ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า ซือ้ ทองรู ปพรรณ
เพราะราคาเพิ่มสูงขึ ้นอย่างรวดเร็ ว และการลงทุนในรูปแบบอื่น เช่น ตลาดหุ้นมีความเสีย่ งสูง หรื อการฝากเงินกับธนาคาร
ให้ ดอกเบีย้ ตํ่า จึงอยากลงทุนโดยการซื ้อทองคํารู ปพรรณเก็ บไว้ เนื่องจากมูลค่าของทองรู ปพรรณสามารถเพิ่มขึ ้นได้
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อย่างรวดเร็ ว และมีความมัน่ คงมากกว่าการลงทุนในหุ้น อีกทังยั
้ งให้ ผลตอบแทนที่สงู กว่าการฝากธนาคาร ซึ่งประโยชน์
ดังกล่าวอาจเป็ นสาเหตุให้ ผ้ บู ริ โภคตระหนักถึงการซื ้อทองรูปพรรณ
2. การค้ นหาข้ อมูล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามฃ ส่วนใหญ่ค้นหาข้ อมูลในการซื ้อทองรู ปพรรณในเขตเทศบาล
เมืองเชียงใหม่ ซึ่งส่วนใหญ่ค้นหาข้ อมูลจากเพื่อน รองลงมาคือ ค้ นหาจากประสบการณ์ของตัวท่านในอดีต และบุคคล
ในครอบครั ว ตามลํา ดับ ซึ่ ง ผลดัง กล่า ว ไม่ ส อดคล้ อ งกับ เจนจิ ร า ลิ ม้ ธนสาร (2554) ที่ ผ ลการศึ ก ษาพบว่า ผู้ต อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า ก่อนการซื ้อทองคํารู ปพรรณ ท่านคํานึงถึงประสบการณ์การซื ้อทองคํารู ปพรรณ
ในอดีต จากร้ านที่ เ คยซื อ้ มากที่สุด ทัง้ นี อ้ าจเป็ นผลมาจาก ทองรู ป พรรณเป็ นสิ่งที่ มี มูล ค่า สูง ดัง นัน้ ในการตัดสิน ใจ
ซื ้อทองรู ปพรรณจึงต้ องอาศัยแหล่งข้ อมูลที่มีความน่าเชื่อถือและไว้ วางใจที่นอกเหนือจากประสบการณ์ การซื ้อทองคํา
รูปพรรณในอดีตของผู้บริ โภคเอง ซึง่ ก็คือ เพื่อน และบุคคลครอบครัว
3. การประเมิ น ผลทางเลือ ก พบว่า ผู้ต อบแบบสอบถามส่ว นใหญ่ นํ า ข้ อ มูล มาใช้ ประเมิ น ผลทางเลือ ก
ก่ อ นการตัด สิ น ใจซื อ้ ทองรู ป พรรณในเขตเทศบาลเมื อ งเชี ย งใหม่ โดยปั จ จัย ส่ว นประสมการตลาดบริ ก ารที่ ผ้ ูต อบ
แบบสอบถามส่ ว นใหญ่ นํ า มาใช้ ในการประเมิ น ผลทางเลื อ กก่ อ นการตัด สิ น ใจซื อ้ ทองรู ป พรรณในเขตเทศบาล
เมืองเชียงใหม่ ได้ แก่ ความหลากหลายของประเภททองรู ปพรรณ ราคาซื ้อทองรู ปพรรณพร้ อมค่ากําเหน็จ ความสะดวก
ในการเดินทาง การให้ ส่วนลด เช่น การลดค่ากําเหน็จ หรื อการแจกของแถม เช่น แก้ วนํ ้า กระเป๋ า ฯลฯ ผู้ให้ บริ การ
ให้ การต้ อนรับที่อบอุ่น สุภาพ มีอธั ยาศัยดี เอาใจใส่และเต็มใจบริ การ การสอบถามและสามารถจัดหาทองรู ปพรรณ
ตามความต้ องการของลูกค้ า ชื่ อเสียงของห้ างค้ าทองรู ปพรรณ และการให้ บริ การโดยเจ้ าของกิ จการ ซึ่งผลดังกล่าว
ไม่สอดคล้ องกับเจนจิรา ลิ ้มธนสาร (2554) ที่ผลการศึกษาวิจยั พบว่า ผู้บริ โภคที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่าสิ่งที่
มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อทองคํารูปพรรณ คือ การขายต่อได้ ราคาดีมากที่สดุ รองลงมาคือ ลวดลายที่สวยงามและคุณรู ปที่ดี
ของทองรู ปพรรณ แต่สอดคล้ องกันในเรื่ องชื่อเสียง ความน่าเชื่อถือของร้ านค้ าที่จดั จําหน่ายทองคํารู ปพรรณ ทังนี
้ ้อาจมี
สาเหตุมาจากการที่ผ้ บู ริ โภคต้ องการให้ การประเมินผลเกิดประสิทธิภาพสูงสุดจึงประเมินปั จจัยในหลายๆ ด้ าน
4. การตัดสินใจซื ้อ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ ความสําคัญต่อปั จจัยส่วนประสมการตลาดบริ การ
ที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื อ้ ทองรู ป พรรณจากห้ า งค้ า ทองรู ป พรรณในเขตเทศบาลเมื อ งเชี ย งใหม่ คื อ คุณ ภาพและ
การรับประกันสินค้ า รองลงมาคือ ผู้ให้ บริ การมีความซื่อสัตย์และจริ งใจต่อลูกค้ า และตราชัง่ มีความเที่ยงตรงและทันสมัย
ตามลํ า ดั บ ซึ่ ง ผลดั ง กล่ า ว ไม่ ส อดคล้ องกั บ เจนจิ ร า ลิ ม้ ธนสาร (2554) ที่ ผ ลการศึ ก ษาวิ จั ย พบว่ า ผู้ บริ โภค
ที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่า สิ่งที่มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อทองคํารู ปพรรณ คือ สามารถไปซื ้อได้ สะดวก อยู่ใกล้
ชุมชนหรื ออยูใ่ นห้ างสรรพสินค้ าที่มีที่จอดรถพอเพียงมากที่สดุ รองลงมาคือ ท่านตัดสินใจซื ้อทองคํารู ปพรรณจากร้ านค้ า
ที่สามารถชําระเงินได้ หลายวิธี เหมาะสมกับวิธีการชําระเงินของท่าน เช่น ชําระผ่านบัตรเครดิต ผ่อนชําระกับทางร้ าน หรื อ
ผ่อนชํ าระกับสถาบันการเงิ น เช่ น อิ ออน เฟิ ร์ สช้ อ ย ทัง้ นี ้ อาจเป็ นผลมาจากทองรู ปพรรณมีมูลค่า สูง ผู้บ ริ โภคจึ งให้
ความสําคัญกับคุณภาพและการรับประกันสินค้ าเป็ นปั จจัยแรก โดยตัดสินใจซื ้อจากห้ างค้ าทองรู ปพรรณที่ผ้ ใู ห้ บริ การ
มีความซื่อสัตย์และจริ งใจต่อลูกค้ า และตราชัง่ มีความเที่ยงตรงและทันสมัย เพื่อให้ เกิดความมัน่ ใจในตัวสินค้ ามากที่สดุ
5. พฤติกรรมภายหลังการซื ้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจที่ได้ รับจากการตัดสินใจซื ้อ
ทองรู ปพรรณจากห้ างค้ าทองรู ปพรรณในเขตเทศบาลเมืองเชียงใหม่อยู่ในระดับมาก ซึ่งส่วนใหญ่จะกลับมาใช้ บริ การ
ที่ ห้ างค้ าทองรู ป พรรณในเขตเทศบาลเมื อ งเชี ย งใหม่ ค รั ง้ ต่ อ ไป และส่ ว นใหญ่ จ ะแนะนํ า ให้ ผู้ อื่ น มาใช้ บริ ก าร
ห้ างค้ าทองรู ปพรรณในเขตเทศบาลเมืองเชียงใหม่ สอดคล้ องกับเจนจิรา ลิ ้มธนสาร (2554) ที่ผลการศึกษาพบว่าผู้ซื ้อที่
ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่าท่านมีความพึงพอใจต่อทองรู ปพรรณที่ซื ้อไป รองลงมาคือ อนาคตท่านจะกลับมาซื ้อ
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ทองคํารูปพรรณที่ร้านเดิมอีกครัง้ และท่านจะแนะนําให้ เพื่อนหรื อคนใกล้ ชิดให้ ซื ้อทองคํารูปพรรณจากร้ านเดิม ตามลําดับ
ซึ่งเป็ นผลมาจากความพึงพอใจและมั่นใจในคุณภาพของสินค้ า และให้ ความไว้ วางใจกับห้ างค้ าทองรู ปพรรณที่ต น
เข้ ารับบริ การ ผู้บริ โภคจึงจะกลับมาใช้ บริ การในครัง้ ต่อไป และจะแนะนําให้ ผ้ อู ื่นมาใช้ บริ การ

ข้ อเสนอแนะ
จากผลการศึกษา ผู้ศกึ ษามีข้อเสนอแนะดังนี ้
1. ผู้ประกอบการค้ าทองรู ปพรรณ ควรให้ ความสําคัญกับกระบวนการตัดสินใจซื ้อที่มีผ้ ซู ื ้อกลุ่มเป้าหมายหลัก
คือ เพศหญิง ซึง่ ส่วนใหญ่นิยมซื ้อทองรูปพรรณมากกว่าเพศชาย โดยเฉพาะ เพศหญิงที่มีอายุระหว่างอายุ 18-25 ปี อยู่ใน
สถานภาพโสด มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี และมีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 10,001–20,000 บาท เนื่องจากมีกําลังซือ้
และนิยมซื ้อทองรูปพรรณเพื่อเป็ นเครื่ องประดับ
2. เนื่องจากผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตดั สินใจซื ้อทองรู ปพรรณประเภทสร้ อยคอ แหวน และสร้ อยข้ อมือ
ที่นํ ้าหนักมากกว่า 25 สตางค์ ถึง 1 บาท ดังนัน้ ผู้ประกอบการค้ าทองรู ปพรรณ ควรมีทองรู ปพรรณประเภท สร้ อยคอ
แหวน และสร้ อยข้ อ มื อ ที่ นํ า้ หนัก มากกว่า 25 สตางค์ ถึ ง 1 บาท ในปริ ม าณที่ ม ากกว่า นํ า้ หนัก อื่ น เพื่ อ ตอบสนอง
ความต้ อ งการของผู้บ ริ โภค โดยเน้ น รู ป แบบ ลวดลายที่ ทัน สมัย ตามแฟชั่น ซึ่ ง อาจแสดงสิ น ค้ า ในรู ป แบบทองชุ ด
ที่มีสร้ อยคอ สร้ อยมือ และแหวนลวดลายเหมือนกันทังชุ
้ ด เป็ นต้ น เพื่อกระตุ้นให้ ผ้ ซู ื ้อซื ้อทองรูปพรรณมากกว่า 1 ชิ ้น
3. ในขันตอนการรั
้
บรู้ ความจําเป็ น เนื่องจากผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตดั สินใจซื ้อทองรู ปพรรณเพื่อใช้ เอง
เป็ นเครื่ องประดับ ดังนันผู
้ ้ ประกอบการค้ าทองรู ปพรรณ ควรสร้ างการรั บรู้ ถึงประโยชน์ ของทองรู ปพรรณที่มากกว่า
การเป็ นเครื่ องประดับ ด้ วยการทําให้ การซื ้อทองรูปพรรณ เป็ นอีกหนทางหนึง่ ของการออมและการลงทุน และเป็ นสินทรัพย์
ที่สามารถเปลีย่ นเป็ นเงินสดได้ ในยามฉุกเฉิน/ยามจําเป็ น เพราะทองรูปพรรณเป็ นสิง่ ที่มีมลู ค่าและมีสภาพคล่องสูง
4. ในขันตอนการค้
้
นหาข้ อมูล เนื่องจากผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ค้นหาข้ อมูลจากเพื่อน ซึ่งผู้ประกอบการ
การค้ าทองรู ปพรรณ อาจใช้ กลยุทธ์ การแนะนําบอกต่อแบบปากต่อปาก โดยผู้แนะนํ าจะได้ รับของสมนาคุณ หรื อ
ได้ รับบัตรส่วนลดสําหรับการใช้ บริ การในครัง้ หน้ า และผู้ซื ้อซึ่งเป็ นลูกค้ าใหม่จะได้ รับส่วนลดจากการใช้ บริ การในครัง้ นี ้
เพื่อให้ ผ้ ซู ื ้อเป็ นแหล่งข้ อมูลที่แนะนําบอกต่อให้ ผ้ ซู ื ้อรายอื่นๆ ตัดสินใจมาซื ้อทองรูปพรรณในเขตเทศบาลเมืองเชียงใหม่
5. ผู้ตอบแบบสอบถามส่ว นใหญ่ ใ ช้ เวลาค้ นหาข้ อ มูล 30 นาที ถึ ง 1 ชั่ว โมง ซึ่ง แสดงให้ เห็ นว่า ใช้ เ วลา
ในการตัดสินใจซื ้อน้ อย อีกทัง้ การตัดสินใจซือ้ ทองรู ปพรรณเพื่อใช้ เองเป็ นเครื่ องประดับนัน้ ผู้ซื ้อยังไม่คํานึงถึงโอกาส
ในการซื ้อ ดังนัน้ ผู้ประกอบการค้ าทองรู ปพรรณ ควรกระตุ้นให้ ผ้ ซู ื ้อเกิดความต้ องการทองรู ปพรรณในขณะนัน้ ด้ วยการ
ให้ ข้อมูลต่างๆ เช่น สินค้ าใหม่ สินค้ าขายดี สินค้ าโปรโมชัน่ ลดราคาพิเศษ เป็ นต้ น เพื่อเป็ นการให้ ข้อมูลแก่ผ้ ซู ื ้อ และ
กระตุ้นให้ เกิดการตัดสินใจซื ้อที่เร็ วขึ ้น
6. ผู้ประกอบการค้ าทองรู ปพรรณ ควรสร้ างช่องทางในการให้ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจการผ่านทางช่องทาง
ต่างๆ ที่ผ้ ซู ื ้อสามารถเข้ าถึงแหล่งข้ อมูลได้ ง่ายยิ่งขึ ้น เช่น การสแกน QRcode ของกิจการ การสมัครเข้ าเป็ นสมาชิก Line
ของกิจการ การมีแอพลิเคชัน่ (Application) บนมือถือ เพื่อให้ ผ้ ทู ี่ต้องการซื ้อทองรูปพรรณสามารถโหลดแอพลิเคชัน่ มาใช้
งาน เป็ นต้ น
7. เนื่องจากผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ทําการประเมินผลทางเลือกและตัดสินใจซื ้อทองรู ปพรรณผ่านปั จจัย
ส่วนประสมการตลาดบริ การ ดังนันผู
้ ้ ประกอบการค้ าทองรู ปพรรณ ควรให้ ความสําคัญต่อปั จจัยส่วนประสมการตลาด
บริ การซึง่ สามารถเรี ยงลําดับความสําคัญ ได้ ดงั นี ้
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ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ ซึง่ เป็ นสิง่ ที่ผ้ ซู ื ้อให้ ความสําคัญมากที่สดุ โดยให้ ความสําคัญในเรื่ องความหลากหลายของ
ทองรู ปพรรณ และคุณภาพและการรับประกันสินค้ า ซึ่งผู้ประกอบการค้ าทองรู ปพรรณ ควรมีทองรู ปพรรณที่หลากหลาย
ประเภท ทังสร้
้ อยคอ สร้ อยแขน แหวน ต่างหู จีป้ ระดับ ฯลฯ และแต่ละประเภทควรมีหลายนํ ้าหนักและมีหลายลวดลาย
ที่ทนั สมัยให้ ผ้ ซู ื ้อได้ เลือกซื ้อ อีกทัง้ สินค้ ายังต้ องมีคณ
ุ ภาพ ได้ มาตรฐานตามที่สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริ โภค
(สคบ.) กํ าหนด และกิ จการควรรั บประกันสินค้ า โดยอาจออกใบรั บประกันสินค้ า หรื อประทับตรากิ จการที่ตัวสินค้ า
นอกจากนี ้หากสินค้ าที่ซื ้อไปเกิดการชํารุ ด กิจการก็ควรมีบริ การเปลี่ยน คืน และซ่อมสินค้ า อีกทังกิ
้ จการยังควรมีบริ การ
ทําความสะอาดและการรับจํานําสินค้ าด้ วย
ปั จจัยด้ านบุคลากร ที่แสดงให้ เห็นถึงการเอาใจใส่ดแู ลลูกค้ า โดยผู้ประกอบการค้ าทองรู ปพรรณ ควรให้ ความรู้
แก่ผ้ ูให้ บริ การเรื่ องทองรู ปพรรณ เพื่อให้ ข้อมูลและคําแนะนําแก่ผ้ ูซื ้อ และผู้ประกอบการค้ าทองรู ปพรรณ ควรทําการ
ฝึ กอบรมผู้ให้ บ ริ การให้ มี ค วามสุภาพ มีอัธ ยาศัย ดี เอาใจใส่ เต็ มใจบริ ก าร ด้ ว ยการพูด คุย ที่เ ป็ นมิต ร การสอบถาม
ความเป็ นอยู่ และการจําลูกค้ าได้ เป็ นต้ น อีกทังผู
้ ้ ให้ บริ การควรให้ บริ การด้ วยความซื่อสัตย์และจริ งใจต่อลูกค้ า ทังคุ
้ ณภาพ
สินค้ า ราคาจําหน่ายทองรู ปพรรณพร้ อมค่ากําเหน็จ ราคารับซื ้อคืน และนํ ้าหนักทองรู ปพรรณ เพื่อให้ ผ้ ูซื ้อเกิดความ
ประทับใจ พึงพอใจ ทําให้ เกิดการซื ้อซํ ้า และแนะนํา บอกต่อกิจการให้ ผ้ อู ื่นรู้จกั ต่อไป
ปั จจัยด้ านลักษณะทางกายภาพ ผู้ประกอบการค้ าทองรู ปพรรณ ควรให้ ความสําคัญในเรื่ องตราชั่ง ให้ มี
ความเที่ยงตรงและทันสมัย ซึง่ ผู้ประกอบการค้ าทองรู ปพรรณ สามารถตรวจสอบคุณภาพและออกใบรับประกันเครื่ องชัง่
ได้ จากศูนย์ ชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชี ย งใหม่) กรมการค้ าภายใน นอกจากนีผ้ ้ ูประกอบการค้ าทองรู ปพรรณ ควรให้
ความสําคัญกับความปลอดภัยบริ เวณร้ าน การตกแต่งและบรรยากาศภายในร้ าน ให้ น่าเข้ าใช้ บริ การ สว่าง สะอาดและ
สะดวกสบาย อีกทัง้ ยังควรจัดแสดงสินค้ าให้ เป็ นหมวดหมู่ และเป็ นระเบียบ ง่ายต่อการเลือกซื ้อ
ปั จจัยด้ านกระบวนการ ผู้ประกอบการค้ าทองรู ปพรรณ ควรให้ ความสําคัญในเรื่ องการสอบถามและจัดหา
ทองรู ปพรรณตามความต้ องการของลูกค้ า และมีการแนะนําทางเลือกต่างๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจ อีกทัง้ ยังทําการ
ทวนรายการสินค้ า ตรวจเช็คนํ ้าหนักสินค้ า และออกใบรับประกันสินค้ าให้ ลกู ค้ าก่อนออกจากร้ าน โดยให้ บริ การลูกค้ าด้ วย
ความเสมอภาค สะดวก และรวดเร็ ว เพื่อให้ ผ้ ซู ื ้อได้ สนิ ค้ าตรงตามความต้ องการ ถูกต้ อง มัน่ ใจและพึงพอใจการบริ การ
ปั จจัยด้ านราคา ถือเป็ นต้ นทุนของผู้ซื ้อ โดยผู้ประกอบการค้ าทองรู ปพรรณ ควรให้ ความสําคัญในเรื่ องราคาซื ้อ
ทองรู ป พรรณพร้ อมค่ า กํ า เหน็ จ และสามารถต่ อ รองราคาได้ ซึ่ ง ผู้ป ระกอบการค้ า ทองรู ป พรรณ ควรตัง้ ราคาขาย
ทองรู ปพรรณพร้ อมค่ากําเหน็จตามที่สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริ โภค (สคบ.) กําหนด และมีราคาที่สามารถ
ให้ ผ้ ูซื อ้ ต่อรองราคาเพิ่ มเติม ได้ รวมทัง้ การแสดงราคาทองรู ปพรรณในแต่ละวัน ทัง้ ราคาจํ า หน่ายทองรู ปพรรณและ
ราคารับคืน ซึง่ ผู้ซื ้อทองรูปพรรณสามารถสังเกตเห็นได้ ชดั เจน เพื่อเป็ นการให้ ข้อมูลแก่ผ้ ซู ื ้อในการตัดสินใจซื ้อได้ ง่ายยิ่งขึ ้น
ปั จจั ย ด้ านการจั ด จํ า หน่ า ย ผู้ ประกอบการค้ าทองรู ป พรรณ ควรให้ ความสํ า คัญ ในเรื่ อ งความสะดวก
ในการเดินทาง ซึ่งผู้ประกอบการค้ าทองรู ปพรรณ อาจอํานวยความสะดวกด้ วยการให้ ข้อมูลเกี่ ยวกับที่ตงั ้ หรื อแสดง
ตําแหน่งที่ตงและที
ั้
่จอดรถเพื่อให้ ผ้ ซู ื ้อเดินทางได้ สะดวก หรื อมีบคุ ลากรอํานวยความสะดวกในการจอดรถ หรื อสามารถ
นําใบจอดรถมาเป็ นส่วนลดการซื ้อทองรู ปพรรณ เป็ นต้ น รวมทังการให้
้
ข้อมูลเกี่ยวกับวัน เวลาเปิ ดและปิ ดบริ การ เพื่อให้
เกิดความสะดวกในการติดต่อกับทางร้ าน
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ปั จจัยด้ านการส่งเสริ มการตลาด ผู้ประกอบการค้ าทองรู ปพรรณ ควรให้ ความสําคัญในเรื่ องการให้ สว่ นลด เช่น
การลดค่ากําเหน็จ หรื อการแจกของแถม เช่น แก้ วนํ ้า กระเป๋ า ฯลฯ ซึ่งผู้ประกอบการค้ าทองรู ปพรรณ อาจทําในรู ปแบบ
โปรโมชัน่ ซื ้อครบตามจํานวนได้ รับของสมนาคุณ การแจกของสมนาคุณ การชิงโชค เป็ นต้ น ซึ่งสามารถทําในช่วงเทศกาล
ต่างๆ โดยทําเป็ นประจําในทุกๆปี
8. ในขันตอนพฤติ
้
กรรมภายหลังการซื ้อ เนื่องจากผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่คาดว่าจะใช้ บริ การหลังการซื ้อ
คือ การขายคืนสินค้ า ซึง่ ผู้ประกอบการค้ าทองรูปพรรณ ควรให้ ราคาตรงตามที่ สคบ. กําหนด โดยอาจให้ ราคาที่สงู ขึ ้น และ
บริ การด้ วยความเต็มใจ เพื่อให้ ผ้ ซู ื ้อเกิดความพึงพอใจ และแนะนําผู้อื่นให้ มาใช้ บริ การมากยิ่งขึ ้น
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ปั จจัยในการกําหนดการลงทุนโดยตรงในต่ างประเทศของไทย
The Determinants of Outward Foreign Direct Investment From Thailand
ประภัสสร คําสวัสดิ์

บทคัดย่ อ
จุดมุ่งหมายของงานวิจัยฉบับนี ้เพื่อตรวจสอบปั จจัยในการกําหนดการลงทุนโดยตรงในต่างประเทศของไทย
โดยใช้ ตวั แปรเศรษฐศาสตร์ มหภาคอันได้ แก่ รายได้ อัตราดอกเบี ้ย อัตราแลกเปลี่ยน ภาวะเงินเฟ้ อ ระดับของการเปิ ด
ประเทศ จํ า นวนการจดสิท ธิ บัต ร การใช้ จ่ า ยภาครั ฐ บาล และวิ ก ฤตเศรษฐกิ จ สมการหลัก ที่ ต รวจสอบปั จ จัย ที่
กําหนดการลงทุนในต่างประเทศใช้ ข้อมูลแบบอนุกรมเวลา ผลที่ได้ ปรากฏว่าอัตราแลกเปลี่ยนประสิทธิรูปที่แท้ จริ ง และ
การใช้ จ่ายภาครัฐบาลเป็ นปั จจัยที่สาํ คัญในการอธิบายการลงทุนโดยตรงในต่างประเทศของไทย ในขณะที่อตั ราดอกเบี ้ย
มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ การลงทุนโดยตรงในต่างประเทศของไทย ส่วนรายได้ ประชาชาติและระดับของการเปิ ดประเทศ
มีความสัมพันธ์กบั การลงทุนโดยตรงในต่างประเทศของไทยอย่างไม่มีนยั สําคัญ สาเหตุมาจากความไม่มีเสถียรภาพทาง
การเมืองของประเทศตลอดระยะเวลาที่ผา่ นมา
ABSTRACT
The purpose of this paper is to examine the determinants of foreign direct investment (Outward FDI)
in Thailand by using macroeconomic variables, such as income, interest rate, exchange rate, inflation,
openness of the economy, patents, government expenditure and crisis.The main model determinants of
Outward FDI is using time series data. It was found that real effective exchange rate and government
expenditure are proved the important determinant of outward FDI. While interest rate are positively correlated
with outward FDI. The national income and openness of the country were associated with no significant
outward FDI . The cause of country’s political was unstable during the past.

บทนํา
การลงทุนระหว่างประเทศหมายถึง การที่ประเทศใดประเทศหนึ่งได้ เคลื่อนย้ ายทุนจากประเทศของตนมาลงทุน
ในอีกประเทศหนึง่ โดยคาดว่าจะได้ รับผลตอบแทนที่สงู กว่าในประเทศของตน ซึง่ การลงทุนนี ้อาจจะเป็ นการลงทุนทางตรง
(Direct Investment) เป็ นลักษณะของการลงทุนในรู ปบรรษัทข้ ามชาติ (Multinational Corporations) ที่มีบริ ษัทแม่
อยู่ในประเทศที่เป็ นเจ้ าของทุนและมีบริ ษัทที่มีเครื อข่ายสาขาอยู่ในหลายประเทศ อาจกล่าวได้ ว่า การลงทุนโดยตรง
จากต่ า งประเทศ มี ค วามจํ า เป็ นต่ อ ประเทศกํ า ลัง พั ฒ นาเนื่ อ งจากระดั บ การออมภายในประเทศไม่ เ พี ย งพอ
กับความต้ องการลงทุนในประเทศจึงทําให้ เกิดช่องว่างระหว่างการออมและการลงทุนภายในประเทศ การลงทุนโดยตรง
จากต่างประเทศทําให้ เกิดการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันซึง่ จะส่งผลต่อการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ
*ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ อาจารย์ประจําสาขาการจัดการ คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
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(Economic Growth) ของประเทศ ทําให้ ในปั จจุบนั ประเทศต่างๆ ได้ ให้ ความสําคัญกับการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ
ซึ่งแต่ละประเทศก็จะมีการใช้ นโยบายและมาตรการต่างๆ เพื่อแข่งขันดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศกันอย่างมาก
สําหรับประเทศไทย ในช่วงระหว่างปี 1987 ถึง 2011 การลงทุนโดยตรงในต่างประเทศของไทยที่ผ่านมา จะเห็นได้ ว่า
มีการปรับเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง โดยหลังจากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ ขยายวงเงินให้ บริ ษัทไทยสามารถลงทุนโดยตรง
ในต่างประเทศได้ มากขึ ้นตามลําดับ โดยเฉพาะตังแต่
้ ปี 2007 โดยขยายวงเงินให้ บริ ษัทแม่ในไทยสามารถลงทุนโดยตรงใน
ต่างประเทศได้ เพิ่มจากเดิม 10 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ เป็ น 50 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ ต่อบริ ษัทต่อปี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในเดือนตุลาคม 2010 ได้ มีการอนุญาตให้ บริ ษัทไทยสามารถลงทุนโดยตรงในต่างประเทศได้ อย่างเสรี ส่งผลให้ เงินลงทุน
โดยตรงในต่างประเทศของไทยสูงสุดเป็ นประวัติการณ์ ในปี 2011 กล่าวคือเพิ่มขึ ้นจากปี 2010 คิดเป็ น 72.46% โดย
รูปแบบส่วนใหญ่ของการลงทุนโดยตรงของบริ ษัทไทยในช่วงปี 2007–2011 ที่ผ่านมา คือ การควบรวมและการซื ้อกิจการ
(นันทพร พงศ์พฒ
ั นานนท์ และชิดชนก อันโนนจารย์, 2555, น. 2) โดยประเทศที่บริ ษัทไทยไปลงทุนโดยตรงมากที่สดุ ได้ แก่
หมู่เกาะเคย์แมน พม่า และประเทศฮ่องกง (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2557, น. 1) เป็ นเป้าหมายหลักของการลงทุน
โดยตรงของธุรกิจของไทยตามลําดับ
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รูปที่ 1 แสดงกระแสเงินทุนไหลออกโดยตรงในต่างประเทศของไทย
ที่มา: UNCTADSTAT (2014, p.1)

และเมื่อนํากระแสเงินทุนไหลออกโดยตรงในต่างประเทศของประเทศในกลุม่ อุตสาหกรรมใหม่ อันได้ แก่ ไทย จีน
อินเดีย มาเลเซีย และ ฟิ ลปิ ปิ นส์ มาเปรี ยบเทียบกัน จะเห็นได้ วา่ ประเทศที่มีกระแสเงินทุนไหลออกโดยตรงในต่างประเทศ
มากที่สดุ เรี ยงตามลําดับ ได้ แก่ จีน อินเดีย มาเลเซีย ไทย และ ฟิ ลปิ ปิ นส์ ตามรูปที่ 2
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รู ปที่ 2 แสดงการเปรี ยบเทียบการลงทุนในต่างประเทศของประเทศกลุม่ อุตสาหกรรมใหม่ (หน่วย : ล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ)
ที่มา: UNCTADSTAT (2014, p.1)

ดังนันจึ
้ งเป็ นประเด็นที่นา่ สนใจยิง่ ที่จะศึกษาถึงปั จจัยที่มีสว่ นสําคัญต่อการเปลีย่ นแปลงของกระแสของเงินทุน
โดยตรงในต่างประเทศของไทยว่าขึ ้นอยูก่ บั สิง่ ใดและมีความสัมพันธ์เป็ นอย่างไร

วัตถุประสงค์ ของงานวิจัย
1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ และขนาดของความสัมพันธ์ ของ รายได้ ประชาชาติ อัตราดอกเบี ้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ อัตราเงินเฟ้ อ เทคโนโลยี ระดับการเปิ ดประเทศ การใช้ จ่ายภาครัฐบาลและวิกฤตเศรษฐกิ จทางการเงิ น
ที่เกิดขึ ้นของประเทศไทย (ประเทศเจ้ าของทุน) ที่มีตอ่ ปริ มาณการลงทุนโดยตรงในต่างประเทศของไทย
2. เพื่อใช้ เป็ นแนวทางของบรรษัทข้ ามชาติของไทยในการศึกษาถึงความเป็ นไปได้ ในการลงทุนระหว่างประเทศ

สมมติฐานของการวิจัย
การลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ ของประเทศไทยจะถูกกํ าหนดจากปั จจัยภายในประเทศอันได้ แก่ รายได้
ประชาชาติ อัตราดอกเบี ้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อัตราเงินเฟ้ อ จํานวนการจดสิทธิบตั รและใบอนุญาต
ระดับของการเปิ ดประเทศ และการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจโดยมีสมมติฐานดังนี ้
- รายได้ ประชาชาติ มีความสัมพันธ์เป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับมูลค่าการลงทุนทางตรงในต่างประเทศ
- อัตราดอกเบี ้ยที่แท้ จริ ง มีความสัมพันธ์เป็ นไปในทิศทางตรงข้ ามกับมูลค่าการลงทุนทางตรงในต่างประเทศ
- อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศประสิทธิภาพที่แท้ จริ ง มีความสัมพันธ์ เป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับ
มูลค่าการลงทุนทางตรงในต่างประเทศ
- อัตราเงินเฟ้ อ มีความสัมพันธ์เป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับมูลค่าการลงทุนทางตรงในต่างประเทศ
- จํานวนการจดสิทธิบตั รและใบอนุญาตมีความสัมพันธ์เป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับมูลค่าการลงทุนโดยตรงใน
ต่างประเทศ
- ระดับ ของการเปิ ดประเทศ มี ค วามสัม พัน ธ์ เ ป็ นไปในทิ ศ ทางเดี ย วกัน กับ มูล ค่า การลงทุน โดยตรงใน
ต่างประเทศ
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- การใช้ จ่ายภาครัฐบาล มีความสัมพันธ์เป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับมูลค่าการลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ
- วิกฤตเศรษฐกิจการเงินที่เกิดขึ ้น มีความสัมพันธ์ เป็ นไปในทิศทางตรงข้ ามกับมูลค่าการลงทุนโดยตรงใน
ต่างประเทศ

ขอบเขตของวิธีการวิจัย
ขอบเขตของการวิจัยนี ้ จะทําการศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างรายได้ ประชาชาติ อัตราดอกเบี ้ย อัตราเงินเฟ้ อ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เทคโนโลยี ระดับของการเปิ ดประเทศ การใช้ จ่ายภาครัฐบาล และวิกฤตเศรษฐกิจ
การเงินที่เกิดขึ ้น ของประเทศเจ้ าของทุน (ประเทศไทย) ที่จะส่งผลต่อการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศ โดยใช้ ข้อมูล
อนุกรมเวลา รายปี ตังแต่
้ ปี ค.ศ. 1987-2011 จาก UNCTADSTAT รวมทังสิ
้ ้น 25 ปี โดยการใช้ โปรแกรม Eviews ในการ
ประมาณค่า พารามิ เตอร์ ข องแบบจํ า ลองและวิ เ คราะห์ ผ ล ซึ่ง จะทํ าการวิ เ คราะห์ ค วามนิ่ ง ของข้ อ มูล (Unit Root)
ความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพในระยะยาว (Cointegration)

บทความงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
1. Kyrkilis และ Pantelidis (2003) ได้ เสนอบทความเรื่ อง Macroeconomic Determinants of Outward
Foreign Direct Investment โดยมีจุดมุ่งหมายของงานวิจัย ที่ต้องการทดสอบสมมติฐานที่ว่า เงิ นลงทุนทางตรง
จากต่ า งประเทศของประเทศต่ า งๆ อั น ได้ แก่ ประเทศในกลุ่ ม สหภาพยุ โ รป 5 ประเทศ (ประเทศฝรั่ ง เศส
สหพันธ์ สาธารณรัฐเยอรมนี อิตาลี เนเธอร์ แลนด์ และสหราชอาณาจักร) และประเทศในกลุม่ กําลังพัฒนา 4 ประเทศ
(สาธารณรัฐเกาหลี ประเทศบราซิล สิงค์โปร์ และสาธารณรัฐอาร์ เจนตินา) พิจารณาได้ จากฟั งก์ชนั่ ที่เป็ นลักษณะเฉพาะ
ของแต่ละประเทศ อันได้ แก่ รายได้ อัตราแลกเปลีย่ น เทคโนโลยี ทุนมนุษย์ และระดับของการเปิ ดประเทศ โดยกําหนด
แบบจําลองดังนี ้
FDI
= F (Y, I , ER, TE, HC, OP, D)
เมื่อ

FDI
Y
I
ER
TE
HC
OP
D

= เงินลงทุนระหว่างประเทศไหลออก
= รายได้ ที่แท้ จริ งของประเทศ
= อัตราดอกเบี ้ยภายในประเทศ
= ดัชนีอตั ราแลกเปลีย่ นประสิทธิภาพในประเทศ
= ปั จจัยด้ านเทคโนโลยี โดยประมาณการจากจํานวนผู้จดทะเบียนผลผลิตภายในประเทศ
= ปั จจัยด้ านทุนมนุษย์ โดยประมาณการจากจํานวนผู้เข้ าศึกษาระดับปริ ญญาเอก
(ประเทศกลุม่ EU) และจํานวนของผู้เข้ าศึกษาระดับปริ ญญาตรี (ประเทศในกลุม่ กําลังพัฒนา)
= ระดับการเปิ ดประเทศ โดยประมาณการจากมูลค่าของการส่งออก บวก การนําเข้ า
= เป็ นตัวแปรหุน่ (dummy variable)

เฉพาะกรณีของประเทศเยอรมัน โดยวัดจากผลกระทบของการรวมกันของประเทศเยอรมัน (ตะวันออก และ
ตะวันตก ) โดยกําหนดให้ 0 สําหรับตังแต่
้ ปี 1987–1990 และกําหนด1 สําหรับปี ตังแต่
้ 1991–1997)
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ผลที่ได้ จากสมการได้ บง่ ชี ้ว่า รายได้ ประชาชาติที่แท้ จริ ง ถือเป็ นปั จจัยที่สาํ คัญที่สดุ ในการอธิบาย FDI สําหรับกลุม่ ประเทศ
สมาชิกสมาคมสหภาพยุโรป ปั จจัยที่มีบทบาทสําคัญต่อ FDI ได้ แก่ ทุนมนุษย์ ขณะที่ประเทศที่กําลังพัฒนาจะได้ แก่
เทคโนโลยี โดยที่ในภาพรวม ผลสรุปได้ วา่ FDI จะได้ รับอิทธิพลจากลักษณะเฉพาะของแต่ละประเทศ โดยจะมีนยั สําคัญ
ที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ
2. บทความเรื่ อง Determinants of Foreign Direct Investment in India. (2011) โดย Singhania & Gupta
มี วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ต้ องการตรวจสอบปั จ จั ย ที่ มี บ ทบาทต่ อ การกํ า หนด FDI ในอิ น เดี ย โดยการใช้ ปั จ จั ย
ทางด้ านเศรษฐศาสตร์ มหภาคอันได้ แก่ รายได้ ประชาชาติ อัตราเงินเฟ้ อ อัตราแลกเปลี่ยน การจดสิทธิบตั ร การเพิ่มขึ ้น
ของปริ ม าณเงิ น และการค้ าระหว่างประเทศ ผู้เ ขีย นพยายามค้ น หาสมการที่ เหมาะสมที่สุดในการใช้ อ ธิ บ ายปั จ จัย
ในการกําหนดเงินทุนไหลเข้ าในประเทศอินเดีย โดยกําหนดแบบจําลองดังนี ้
AFDI
เมื่อ

= f ( AGDP, Openness, Inflation, Interest Rate, Money Growth, RnD)

AFDI
AGDP
Openness

= เงินลงทุนทางตรงระหว่างประเทศ ปรับด้ วย ดัชนีเงินเฟ้ อ
= รายได้ ประชาชาติที่แท้ จริ ง (รายได้ ประชาชาติที่ถกู ปรับด้ วยดัชนี)
= ผลรวมของมูลค่าสินค้ านําเข้ าและสินค้ าส่งออกคิดเป็ นเปอร์ เซ็นต์ของ
รายได้ ประชาชาติ
Inflation
= ร้ อยละของการเปลีย่ นแปลงอัตราเงินเฟ้ อ
Interest rate
= ร้ อยละของอัตราดอกเบี ้ยที่แท้ จริ ง
Money Growth = ร้ อยละของอัตราการเจริ ญเติบโตของปริ มาณเงิน
RnD
= จํานวนสิทธิบตั รทังหมดที
้
่มีการจดทะเบียน

จากผลการทดสอบปรากฏว่า จากปั จจัยทางด้ านเศรษฐศาสตร์ ที่กําหนดไว้ ทงหมด
ั้
มีเพียง รายได้ ประชาชาติ
อัตราเงินเฟ้ อ และผลงานการวิจยั ทางด้ านวิทยาศาสตร์ (ปั จจัย RnD) เท่านันที
้ ่มีนยั สําคัญทางสถิติ โดยที่การเปลีย่ นแปลง
นโยบายเงินลงทุนทางตรงจากต่างประเทศระหว่างปี 1995-1997 ได้ สง่ ผลกระทบต่อเงินลงทุนทางตรงไหลเข้ าประเทศ
อินเดียอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
3.บทความวิจยั เรื่ อง What Determines Chinese Outward FDI? โดย Kolstad and Wiig (2009) ได้ ทําการ
วิเคราะห์ ทางเศรษฐมิติของประเทศผู้รับทุนถึงปั จจัยในการกํ าหนดการลงทุนโดยตรงในต่างประเทศของสาธารณรั ฐ
ประชาชนจีนในช่วงระหว่างปี 2003–2006 โดยการศึกษาได้ เน้ นไปที่ปัจจัยด้ านสถาบันและปั จจัยทรัพยากรธรรมชาติ
โดยได้ กําหนดแบบจําลองดังนี ้
Chinese outward FDI
เมื่อ

Chinese outward FDI
Institutions

= α + β1 Institutions + β2 Natural resources + β3 (Institution *
Natural resources) + γ controls
= เงินลงทุนโดยตรงในต่างประเทศของสาธารณรัฐประชาชนจีน
= นิติธรรม (Rule of Law) เป็ นการพิจารณาความเข้ มแข็งของ
รัฐบาลในประเทศต่างๆ เช่น ระดับของการคอรัปชัน่ การออก
กฎหมายต่างๆของประเทศผู้รับทุน
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= ปริ มาณทรัพยากรธรรมชาติของประเทศผู้รับทุน เช่นเชื ้อเพลิง
แร่ธาตุ และ โลหะ เป็ นต้ น
= ปั จจัยควบคุมอื่นที่กําหนด ได้ แก่ รายได้ ประชาชาติ ระดับของ
การเปิ ดประเทศ อัตราเงินเฟ้ อ และ ระยะทางระหว่างประเทศเจ้ าของทุน
และประเทศผู้รับทุน

จากผลการวิเคราะห์ปรากฏว่า มูลค่าของการลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศของสาธารณรัฐประชาชนจีนจะถูก
ดึงดูดจากมูลค่าของรายได้ ประชาชาติของประเทศผู้รับทุน (ตลาดที่มีขนาดใหญ่) ประเทศที่มีทรัพยากรทางธรรมชาติ
เป็ นจํ า นวนมาก และประเทศที่ มี นิ ติ ธ รรมตํ่ า โดยในระยะเริ่ ม แรกจะมุ่ง เน้ น ไปในส่ว นของประเทศที่ พัฒ นาแล้ ว
ในกลุ่มองค์ การเพื่อความร่ วมมือทางเศรษฐกิ จและพัฒนา (Organisation for Economic Co-operation and
Development: OECD) หลังจากนันจะมุ
้ ง่ ไปในประเทศนอกกลุม่ OECD
4. บทความวิจยั เรื่ อง Effect of Exchange Rate Volatility of Foreign Direct Investment in Sub Saharan
Africa: The Case of Ghana โดย Coleman and Tettey (2008) มีจดุ ประสงค์เพื่อ นําวิธีการที่เข้ มงวดและมีประสิทธิภาพ
(โดยใช้ ข้อมูลในวงกว้ างและกรอบระยะเวลาที่ยาวนาน คือตังแต่
้ ปี 1970 ถึง 2002) เพื่อที่จะนํามาอธิ บายถึงผลอัน
เนื่องมาจากการเปลีย่ นแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนต่อการลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศโดยศึกษากรณีประเทศเล็กๆ และ
กําลังพัฒนาอย่างประเทศกานา การศึกษาเป็ นการนําข้ อมูลอนุกรมเวลา โดยใช้ แบบจําลอง ARCH และ GARCH
ในการอธิ บายผลของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อการลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศ ทังแบบระยะสั
้
นและระยะยาว
้
โดยมี
แบบจําลองระยะยาวดังนี ้
FDIt = β0 + β1 RXR + β2 EXVL + β3 OPEN + β4 PGDP + β5 FDL t-1 + β6 PLIN
เมื่อ

FDI
RXR
EXVL
OPEN
PGDP
PLIN

=
=
=
=
=
=

มูลค่าของการลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศ
อัตราแลกเปลีย่ นที่แท้ จริ ง
การเปลีย่ นแปลงในอัตราแลกเปลีย่ นที่แท้ จริ ง
ระดับของการเปิ ดประเทศ
รายได้ ประชาชาติตอ่ หัว
สถานการณ์ทางการเมืองซึง่ เป็ นตัวแปร dummy โดยกําหนดให้ 1 แทน
การไม่มี การเลือ กตัง้ ตามระบอบประชาธิ ป ไตย ส่วน 0 แทน การเลือกตัง้ ตามระบอบ
ประชาธิปไตยในขณะที่แบบจําลองระยะสัน้

∆FDIt = β0 + β1 ∆RXR + β2 ∆EXVL + β3 ∆OPEN + β4 ∆PGDP + β5 ∆FDL t-1 + β6 ∆PLIN
เมื่อ

∆

= ผลต่างของปั จจัย

จากงานวิจยั พบว่า การเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ นที่แท้ จริ งมีผลกระทบในเชิงลบกับกระแสเงินทุนไหลเข้ า
(FDI inflow) แต่การเปิ ดเสรี มิได้ นํามาซึง่ การเพิ่มขึ ้นของมูลค่ากระแสเงินทุนไหลเข้ าในประเทศกานา อีกทังยั
้ งแสดงให้ เห็น
ว่า Lagged Value ของ Stock ของการลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ กับปั จจัยทางการเมืองมีแนวโน้ มที่จะดึงดูดการลงทุน
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โดยตรงระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตามนักลงทุนจากต่างประเทศมิได้ คํานึงถึงขนาดของตลาดในการที่จะตัดสินใจลงทุนใน
ประเทศกานา

วิธีการศึกษา
ในการศึ ก ษา ปั จ จัย ที่ กํ า หนดการลงทุน โดยตรงในต่า งประเทศของไทย มี รู ป แบบการวิ จัย เชิ ง ประจัก ษ์
ทางสังคมศาสตร์ และในรู ปแบบการวิจยั เชิงปริ มาณ (Uantitative Research Method) โดยใช้ ข้อมูลอนุกรมเวลา (Time
Series) รายปี ตังแต่
้ ปี 1985–2011 รวมทังสิ
้ ้น 25 ปี โดยที่ข้อมูลตัวแปรตาม (OutFDI) นํามาจาก UNCTAD Stat ในส่วน
ของข้ อมูลอิสระทุกตัว ยกเว้ น CRISIS ซึง่ เป็ นตัวแปรหุน่ (Dummy Variable) นํามาจาก The World Bank data

แบบจําลองที่ใช้ ในการศึกษา
แบบจํ า ลองที่ ใ ช้ ใ นการศึก ษานี ้ ได้ นํ า เอาแนวคิ ด จากงานวิ จัยจากหลายๆท่า นที่ ก ล่า วมาก่ อ นแล้ ว ข้ า งต้ น
โดยเฉพาะจากงานวิจยั ของ Kyrkilis & Pantelidis เรื่ อง Macroeconomic Determinants of Outward Foreign Direct
Investment และของ Singhania & Gupta เรื่ อง Determinants of Foreign Direct Investment in India โดยสร้ างเป็ น
สมการแสดงความสัมพันธ์ดงั นี ้
log(OFDI)

= f(log(GDP),log(GOV), log(REER),log(INT), log(CPI),
log(OPEN), log( PATENTS), CRISIS)

OFDI
GDP
GOV

= มูลค่าการลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศ (Foreign Direct Investment : FDI)
= มูลค่าของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP)
= การใช้ จา่ ยภาครัฐบาล (General Government Final Consumption Expenditure
(% of GDP)
= อัตราแลกเปลีย่ นเงินตราประสิทธิภาพที่แท้ จริ ง (Real Effective Exchange Rate Index)
= อัตราดอกเบี ้ยทีแ่ ท้ จริ ง (Real Interest Rate)
= อัตราเงินเฟ้ อ (Inflation)
= ระดับการเปิ ดประเทศ (Open)
= จํานวนการจดสิทธิบตั รและใบอนุญาตของประเทศเจ้ าของทุน
= วิกฤตเศรษฐกิจทางการเงิน (Crisis) ได้ แก่ วิกฤติการเงินปี 1997-1998 (ต้ มยํากุ้ง) และ
วิกฤติซบั ไพรม์ ปี 2007-2008 ซึง่ ในที่นี ้ถือเป็ นตัวแปรหุน่ กําหนดให้ 1 เป็ นปี ที่เกิดวิกฤต
และ 0 หมายถึงปี อื่น

REER
INT
CPI
OPEN
PATENTS
CRISIS

ตัวแปรที่ใช้ ในการศึกษา
ตัวแปรตาม: มูลค่าการลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศ (Foreign Direct Investment: FDI) หมายถึง มูลค่าของ
การลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศของประเทศเจ้ าของทุน (เงินทุนไหลออก) ซึง่ ในที่นี ้ก็คือประเทศไทย
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ตัวแปรอิสระ
1. มูลค่าของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) หมายถึง รายได้ ประชาชาติ
ของประเทศ การที่ร ายได้ ป ระชาชาติเพิ่ มสูงขึน้ เกิ ดจากมูล ค่าของสินค้ าและบริ ก ารที่สูงขึน้ การเพิ่ม ขึน้ ของทุนที่ใ ช้
ในกระบวนการผลิต อุปสงค์ที่สง่ ผลให้ เกิดการบริ โภคในสินค้ าและบริ การต่างๆ การเจริ ญเติบโตของตลาด และยังรวมไป
ถึงความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยีที่ก่อให้ เกิดกระบวนการผลิตที่สร้ างการประหยัดต่อขนาด ในการดําเนินธุรกรรมระหว่าง
ประเทศ ธุรกิจจําเป็ นอย่างยิ่งที่จะเสาะหาความได้ เปรี ยบในการแข่งขัน อีกทังข้
้ อจํากัดของการขยายการลงทุนในประเทศ
อาทิพื ้นที่ลงทุนใหม่หาได้ ยากขึ ้น และมีราคาสูง ตลอดจนเงื่อนไขด้ านสภาพแวดล้ อมที่จํากัดประเภทของการตังโรงงาน
้
อุตสาหกรรม การขยายการลงทุนในต่างประเทศจึงเป็ นทางออกหนึง่ ของผู้ประกอบการ รวมถึงยังส่งผลดีต่อการลดต้ นทุน
การผลิต ทังต้
้ นทุนด้ านวัตถุดิบและแรงงาน ซึ่งจะช่วยลดแรงกดดันให้ กบั หลายอุตสาหกรรมที่ต้องเผชิญกับภาวะแข่งขัน
ด้ านราคาอย่างรุ นแรงในตลาดโลก ดังนัน้ การลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศจึงมีความสําคัญต่อภาคเศรษฐกิ จ อนึ่ง
ในบทความของธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้ าแห่งประเทศไทย เรื่ อง ประโยชน์ที่ประเทศไทยได้ รับจากการขยายการ
ลงทุนในต่างประเทศ (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2557, น. 1) ได้ มีการศึกษาวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์
(Correlation Coefficient) ระหว่างมูลค่าการลงทุนในต่างประเทศ กับมูลค่า GDP ของไทย ตังแต่
้ ปี 2545-2554 พบว่ามี
ค่าสูงถึง 0.9064 อันเป็ นสิ่งยืนยันได้ ว่าการลงทุนในต่างประเทศมีความสัมพันธ์ ในทิศทางเดียวกันกับการขยายตัวของ
เศรษฐกิจไทยในช่วงที่ผา่ นมา
2. การใช้ จ่ายภาครัฐบาล (General Government Final Consumption Expenditure (% of GDP): GOV)
แทนการใช้ จ่ายของรัฐบาลในการลงทุนด้ านปั จจัยพืน้ ฐานของประเทศ โดยจะมีความสัมพันธ์ ในเชิงบวกกับมูลค่า
ของการลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ ทังนี
้ ้อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้ างทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจาก
การใช้ จ่ายของภาครัฐบาล จะนําไปสู่การได้ เปรี ยบในการแข่งขันระหว่างประเทศ (Globerman, & Shapiro, 2002,
pp.1899-1900)
3. อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราประสิทธิภาพที่แท้ จริ ง (Real Effective Exchange Rate Index: REER) หรื อดัชนี
ของค่าเงินที่แท้ จริ ง แสดงถึงความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จากงานวิจยั เรื่ อง A Theory of Foreign Direct
Investment ของ Robert Z. Aliber (1970, pp. 5-10) กล่าวว่า ความสัมพันธ์ ระหว่างอัตราแลกเปลี่ยน กับมูลค่า
ของการลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศ เป็ นลักษณะเชิงบวก นัน่ คือ ถ้ าอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ของประเทศผู้ลงทุนใดๆ
มีลกั ษณะค่าเงิ นแข็งค่า (Appreciation) จะมีความสามารถในการหาเงินทุนเพื่อการลงทุนระหว่างประเทศได้ ดีกว่า
ประเทศผู้ลงทุนที่มีคา่ ของเงินอ่อนค่ากว่า (Depreciation)
4. อัตราดอกเบี ้ยที่แท้ จริ ง (Real Interest Rate) แสดงถึงผลตอบแทนของการลงทุน เป็ นอัตราดอกเบี ้ยที่หกั ออก
ด้ วยดัชนีราคา (GDP Deflator) ออกแล้ ว อัตราดอกเบี ้ยที่แท้ จริ งถือเป็ นปั จจัยที่สําคัญในการลงทุนระหว่างประเทศ
อันเนื่องมาจากการดําเนินธุรกิจจําเป็ นอย่างยิ่งในเรื่ องของเงินทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อัตราดอกเบี ้ยที่ตํ่าจะส่งผลให้ เกิด
การเพิ่มขึ ้นของรายได้ และการลดลงของต้ นทุนค่าเสียโอกาส นัน่ คือ ถ้ าอัตราดอกเบี ้ยของประเทศเจ้ าของทุนตํ่า แนวโน้ ม
ของการลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศจะเพิ่มขึ ้น (Kyrkilis & Pantelidis, 2003, pp. 829-830)
5. อัตราเงินเฟ้ อ (Inflation) ซึ่งคํานวณจากการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคา (CPI) มีความสัมพันธ์ เชิงบวกกับ
มูลค่าการลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศ อนึ่งเมื่อราคาสินค้ าเปลี่ยนแปลงเพิ่มสูงขึ ้น จะส่งผลกระทบต่อต้ นทุนการผลิต
ที่จะเพิ่มสูงขึ ้น (โดยเฉพาะอย่างยิง่ ค่าจ้ างแรงงาน) กลยุทธ์ประการหนึง่ ของผู้ประกอบการก็คือการย้ ายฐานการผลิตไปยัง
ประเทศที่มีต้นทุนการผลิตที่ตํ่ากว่า (Saleem, 2013, pp. 236-245)
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6. ระดับการเปิ ดประเทศ (Open) หมายถึงผลรวมของมูลค่าการนําเข้ าและการส่งออกของประเทศเจ้ าของทุน
การเปิ ดการค้ าเสรี ของประเทศที่มีการดําเนินธุรกรรมระหว่างประเทศจะส่งผลในเชิงบวกต่อมูลค่าของการลงทุนโดยตรง
ระหว่างประเทศในหลายกรณี เช่น 1) สามารถเสาะแสวงหาเงิ นทุนจากต่างประเทศ 2) ระบบเศรษฐกิ จที่มุ่งเน้ น
การส่งออก จะทําให้ ธุรกิจสามารถได้ รับข้ อมูลข่าวสารด้ านต่างๆเกี่ยวกับกลไกตลาดระหว่างประเทศ ความรู้ และทักษะ
ของการดําเนินธุรกรรมในประเทศต่างๆ 3) ส่งผลโดยตรงต่อความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศ กล่าวโดยสรุ ป
ความสัมพันธ์ ระหว่างระดับของการเปิ ดประเทศกับมูลค่าของการลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศ จะเป็ นความสัมพันธ์ ใน
เชิงบวก (Anitha, 2012, pp. 118)
7. จํ านวนการจดสิทธิ บตั รและใบอนุญาตของประเทศเจ้ าของทุน (Patents) ซึ่งอธิ บายถึงการเจริ ญเติบโต
ของเทคโนโลยีของประเทศ อันแสดงออกซึง่ ศักยภาพที่สงู ขึ ้นในการผลิตสินค้ าและบริ การของแต่ละประเทศ ซึ่งจะแสดงให้
เห็ นถึ งความสามารถในการแข่ง ขันที่ สูง กว่า และความสามารถของธุร กิ จ ที่มี อํา นาจในการแข่ง ขันที่ มาจากอํ านาจ
ทางกฎหมายที่ค้ มุ ครอง เช่นการจดสิทธิบตั รต่างๆ จะส่งผลกระทบให้ มลู ค่าของการลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศของ
ประเทศผู้ลงทุนเพิ่มขึ ้น (Kogut & Chang, 2002, pp. 401-410)
8. วิกฤตเศรษฐกิจทางการเงิน (Crisis) ได้ แก่ วิกฤติการเงินปี 1997-1998 (ต้ มยํากุ้ง) และวิกฤติซบั ไพรม์
ปี 2007-2008 ซึ่งในที่นี ้ถือเป็ นตัวแปรหุ่น กําหนดให้ 1 เป็ นปี ที่เกิดวิกฤต และ 0 หมายถึงปี อื่นซึ่งจะส่งผลกระทบต่อทุก
ประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจแบบเปิ ด (Opened Economy)

การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. การทดสอบข้ อมูลอนุ กรมเวลา การทดสอบข้ อมูลอนุกรมเวลาเป็ นสิ่งที่ควรกระทําก่อนที่จะนําข้ อมูล
อนุกรมเวลามาใช้ ในการวิเคราะห์โดยเฉพาะเงื่อนไขความคงที่ของอนุกรมเวลา (Stationary) ซึ่งเป็ นเงื่อนไขสําคัญในการ
นําข้ อมูลอนุกรมเวลามาใช้ โดยที่ในการวิเคราะห์/การพยากรณ์หลายๆ วิธี ได้ มีเงื่อนไขที่ว่าข้ อมูลอนุกรมเวลาที่นํามาใช้
จะต้ องคงที่ ดังนัน้ ถ้ าหากอนุกรมเวลาที่ใช้ ไม่คงที่ (Nonstationary) จะต้ องทําให้ อนุกรมเวลาดังกล่าวคงที่ก่อน การคงที่
ของอนุกรมเวลา หมายถึง อนุกรมเวลาที่อยู่ในสภาวะสมดุลเชิงสถิติ(Statistical Equilibrium) ซึ่งก็คือคุณสมบัติทางสถิติ
ของอนุกรมเวลาไม่เปลีย่ นแปลงไปตามเวลา (อัครพงศ์ อันทอง,
้
2550, น. 20-67)
เมื่อสมมติให้ ตวั แปร Xt เป็ นอนุกรมเวลาที่คงที่ (Stationary) ตัวแปร Xt จะมีคณ
ุ สมบัตดิ งั นี ้
Mean :
E(Xt) = µ
Variance:
Var(Xt) = E(Xt - µ )2 = σ2
Covariance:
E[(Xt - µ )( X t+k - µ)] = γk
ถ้ าตัวแปร Xt เป็ นอนุกรมเวลาที่ไม่คงที่ (Nonstationary) ดังนันตั
้ วแปร Xt จะมีคณ
ุ สมบัติ
Mean :
E(Xt) = tµ
Variance:
Var(Xt) = E(Xt - µ )2 = tσ2
Covariance:
E[(Xt - µ )( X t+k - µ)] = tγk
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2. การทดสอบ Unit Root test เป็ นการทดสอบความนิ่ง (Stationary) ของข้ อมูลที่นํามาทําการศึกษาในที่นี ้
จะใช้ วิธี Augmented Dickey-Fuller (ADF) test ในการทดสอบ โดยการทดสอบด้ วยแบบจําลองที่มีจุดตัดแกนและ
แนวโน้ มของเวลา (Trend and Intercept)
∆Xt = α + βt + θX t-1 + Σ δ ∆X t-I + εt
โดย

Xt คือข้ อมูลที่นํามาทดสอบ ณ เวลา t
α คือจุดตัดแกน หรื อแนวเดินเชิงเฟ้ นสุม่ ซึง่ มีความโน้ มเอียงโดยทัง่ ไปรวมอยูด่ ้ วย (Random Walk with
Rift)
t คือแนวโน้ มของเวลา

ซึ่งในการทดสอบแบบ ADF test นัน้ จํานวนพจน์ Σ ∆δX t-1 หรื อ Lag Difference Term ที่เพิ่มเข้ าไปนันจะเพิ
้
่ม
เข้ าไปทีละ 1 จนกว่าค่า error term (εi) จะไม่มีปัญหา Serial Correlation ซึ่งพิจารณาได้ จาก Dubin-watson Statistic
หากในการทดสอบที่ระดับ Level{I(0)} พบกับปั ญหายูนิทรูท หรื อค่า t-statistic ที่ได้ จากการทดสอบมีคา่ มากกว่าค่าวิกฤต
Mackinnon ก็จะทําการทดสอบข้ อมูล ในระดับ 1st difference ต่อไป โดยดูค่า t-statistic เปรี ยบเทียบกับค่าวิกฤต
Mackinnon อีกครัง้ หนึง่ ถ้ าค่า t-statistic มีคา่ น้ อยกว่าค่าวิกฤต Mackinnon ก็แสดงว่าข้ อมูลไม่มีปัญหายูนิทรูท ในระดับ
ข้ อมูล I(1)
3. การวิเคราะห์ ความสัมพ้ นธ์ เชิงดุลยภาพในระยะยาว (Cointegration) กล่าวคือในชุดข้ อมูลที่นํามา
วิเคราะห์สมการถดถอย แม้ วา่ ข้ อมูลจะมีลกั ษณะที่เรี ยกว่า Nonstationary แต่ถ้าตัวแปรที่นํามาพิจารณามีคณ
ุ สมบัติเป็ น
“Cointegration” ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยที่ได้ จะไม่มีปัญหา Spurious Regression แนวคิดนี ้ถูกพัฒนาโดย
นักเศรษฐมิติ 2 ท่านคือ Engle และ Granger ซึง่ ท่านทังสองให้
้
ข้อสรุปทางทฤษฎีวา่ “ข้ อมูลอนุกรมเวลาตังแต่
้ 2 ชุดขึ ้นไป
อาจมีความสัมพันธฺ ในเชิงเคลื่อนไหวไปพร้ อมๆ กัน ในสภาพที่แน่นอน ความสัมพันธ์ ดงั กล่าวเรี ยกว่า Cointegration
ความสัมพันธ์ เช่นนี ้เกิดขึ ้นได้ แม้ ว่าข้ อมูลจะเป็ น Nonstationary ก็ตาม” ซึ่งในการหาความสัมพันธ์ ระยะยาวจะเป็ น
การศึกษาเรื่ อง Cointegration ส่วนการศึกษาหาความสัมพันธ์ ของตัวแปรในระยะสัน้ ส่วนใหญ่นิยมใช้ แบบจําลองที่
เรี ยกว่า Error Correction Model ในการวิเคราะห์ การทดสอบความสัมพันธ์ ระยะยาวของข้ อมูล โดยใช้ วิธีการทดสอบ
ความสัมพันธ์ของ Engle-Granger มีขนตอนดั
ั้
งต่อไปนี ้
ขันตอนที
้
่ 1 นําตัวแปรที่ใช้ ในแบบจําลอง ไปทดสอบยูนิทรู ทเพื่อทดสอบความนิ่งของข้ อมูล โดยวิธี ADF test
(Augmented Dickey-Fuller test)
ขันตอนที
้
่ 2 ประมาณสมการถดถอยด้ วยวิธี Ordinary Least Squares (OLS) โดยใช้ แบบจําลองที่ (1)
ขันตอนที
้
่ 3 นําค่า µ (หรื อค่า residuals ที่ประมาณได้ จากสมการ) ของแต่ละสมการที่ประมาณได้ จากการ
ถดถอยด้ วยวิธี OLS มาทดสอบว่ามีลกั ษณะนิ่งที่ระดับ I (0) หรื อไม่ ด้ วยวิธีการทดสอบยูนิทรูท ด้ วยวิธี ADF test โดยไม่
ต้ องใส่คา่ คงที่และแนวโน้ มตามเวลา (trade and intercept) สมการที่ใช้ ทดสอบคือ
∆êt = γê t-1 + Σ a∆ê t-1 + Vt
จากการนําข้ อมูลของตัวแปรเชิ งปริ มาณทัง้ หมด มาหาค่าความหยุดนิ่งด้ วยวิธี Unit Root Test โดยใช้
Augmented Dickey-Fuller test (ADF) ได้ ผลว่าตัวแปรทุกตัวจะมีความหยุดนิ่งที่ระดับนัยสําคัญ 95%
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ผลการทดสอบความนิ่งของข้ อมูลโดยวิธียูนิทรู ท
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบ Augmented Dickey-Fuller unit root test ของตัวแปรในสมการ
Prob.MacKinnon (1996) one –sided p-values
ตัวแปร
log(GDP) log(int) log(cpi) log(REER) log(open) log(patents) log(gov) crisis
0.0406 0.0000 0.0351* 0.0029
0.0052 0.0005
0.0426* 0.0078*
หมายเหตุ. ทดสอบที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% (prob. < 0.05)
ข้ อมูลทุกตัวมีความหยุดนิง่ ที่ระดับ 1st difference ยกเว้ น * หยุดนิ่ง ณ ระดับ level zero
เมื่อนําตัวแปรทังหมดมาหาความสั
้
มพันธ์โดยการประมาณค่ากําลังสองน้ อยที่สดุ ของมูลค่าการลงทุนโดยตรงใน
ต่างประเทศ (OLS estimates of outward FDI) จะได้ ผลดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการประมาณค่ากําลังสองน้ อยที่สดุ ของมูลค่าการลงทุนโดยตรงในต่างประเทศของไทย
ตัวแปร cont. log(GDP) log(int) log(cpi) log(REER) log(open) log(patents) log(gov) crisis
11.26 -1.805 0.75* 0.319*
-5.06*
-0.463
-0.335*
4.39* -0.42*
R-squared = 0.99
F-statistic = 240.78*
DW = 1.77
Prob.Error term ที่ระดับ level Zero = 0.0099
หมายเหตุ. * = ณ ระดับนัยสําคัญที่ 99%
ตามวิธีการของ Engle and Granger (อัครพงศ์ อันทอง,
้
2546, น. 1-30) จะต้ องมีการทําการทดสอบ Residual
ของสมการประมาณค่าว่ามีลกั ษณะของ Stationary หรื อไม่ โดยไม่ใส่ค่าคงที่ และ Time Trend หากพบว่า Residual มี
ลักษณะ Stationary แสดงว่าสมการดังกล่าวมีความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพในระยะยาว ซึง่ ได้ ผลการศึกษาดังต่อไปนี ้
ตารางที่ 17 แสดงผลการทดสอบ Stationary ของ Residual ด้ วยวิธี Unit Root ที่ค่าระดับของข้ อมูล (At Level) ที่ระดับ
นัยสําคัญ 95%e
ตัวแปร error ของประเทศ
ค่ า Prob.ของ Residual
ไทย
0.0099
จากการนํา ตัว แปรทัง้ หมดของสมการ มาหาความสัม พันธ์ โดยวิธี ประมาณค่ากํ าลัง สองน้ อ ยที่ สุดจะได้ ค่า
สัมประสิทธิ์ของตัวแปรเป็ นไปตามสมการข้ างต้ น ทังนี
้ ้เมื่อนําค่าความคลาดเคลื่อนของสมการมาหาค่าความหยุดนิ่ง ผล
ปรากฏว่า มีค่า prob. < 0.01 แสดงว่าที่ความเชื่อมัน่ 99% ตัวคลาดเคลื่อนมีความหยุดนิ่ง การที่ตวั คลาดเคลื่อนของ
สมการถดถอยมีความหยุดนิ่งที่ระดับ I(0) จึงสรุปได้ วา่ สมการถดถอยที่ประมาณขึ ้นมีความสัมพันธ์ระยะยาว (Long-term
Relationship) คือมีการร่วมไปด้ วยกัน (co-integration)
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อภิปรายผลการศึกษา
ผลที่ ไ ด้ มี ข้ อสัง เกตที่ ส ามารถพิ จ ารณาได้ ดั ง ต่ อ ไปนี ้ รายได้ ประชาชาติ และ ระดั บ การเปิ ดประเทศ
มีความสัมพันธ์กบั มูลค่าของการลงทุนโดยตรงในต่างประเทศของไทย อย่างไม่มีนยั สําคัญ ขณะที่อตั ราดอกเบี ้ยที่แท้ จริ ง
ที่สง่ ผลอย่างมีนยั สําคัญ และมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับมูลค่าของการลงทุนโดยตรงในต่างประเทศของไทย
(ซึ่งแสดงให้ เห็นถึงกระแสของเงินทุนไหลออกจะเกิดขึน้ ก็ต่อเมื่ออัตราดอกเบี ้ยภายในประเทศเพิ่มสูงขึน้ ) สิ่งที่เกิดขึน้
กับตัวแปรอิสระทัง้ 3 นี ้สาเหตุน่าจะมาจากความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองของประเทศตลอดระยะเวลาที่ผ่า นมา
จึงทําให้ นกั ลงทุนทังไทยและต่
้
างประเทศขาดความมัน่ ใจในการดําเนินการลงทุนในประเทศมากกว่าการให้ ความสนใจ
ในการเปลีย่ นแปลงของอัตราดอกเบี ้ย รายได้ ประชาชาติ และระดับของการเปิ ดประเทศ สําหรับค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปร
การใช้ จ่ายภาครัฐบาลมีค่าเท่ากับ 4.39 แสดงให้ เห็นว่า ถ้ าการใช้ จ่ายภาครัฐบาลของไทยเพิ่มขึ ้น 1% จะส่งผลให้ มลู ค่า
ของการลงทุนโดยตรงในต่างประเทศของไทยเพิ่มขึน้ 4.39% อย่างมีนยั สําคัญ ทัง้ นี ้เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงใน
โครงสร้ างทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากการใช้ จ่ายภาครัฐบาล จะนําไปสู่การได้ เปรี ยบในการแข่งขันระหว่างประเทศ
(Globerman & Shapiro, 2001, pp. 1899-1900) ในส่วนของค่าสัมประสิทธิ์ของดัชนีราคา ที่แสดงถึงภาวะเงินเฟ้ อ
ส่งผลอย่างมีนยั สําคัญและมีความสัมพันธ์ เชิงบวกกับมูลค่าการลงทุนโดยตรงของประเทศไทยที่ระดับความเชื่อมัน่ 99%
กล่าวคือเมื่อราคาสินค้ าเปลี่ยนแปลงเพิ่มสูงขึ ้น จะส่งผลกระทบต่อต้ นทุนการผลิตที่จะเพิ่มสูงขึ ้น (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ค่าจ้ างแรงงาน) กลยุทธ์ประการหนึง่ ของผู้ประกอบการคือการย้ ายฐานการผลิตไปยังประเทศที่มีต้นทุนการผลิตที่ตํ่ากว่า
(Saleem, 2013, pp. 236-245) นอกจากนี ้เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์ ของอัตราแลกเปลี่ยน ส่งผลอย่างมีนยั สําคัญ
สําหรับประเทศไทย แต่ความสัมพันธ์กบั มูลค่าการลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศ มีผลในเชิงลบ แสดงให้ เห็นว่าเมื่อค่าเงิน
ในประเทศผู้ลงทุนอ่อนค่า จะส่งผลให้ มลู ค่าการลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศเพิ่มขึ ้น สาเหตุเนื่องมาจากความเป็ นไปได้
ที่แรงจูงใจหลักของการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศมาจากการส่งออก ดังนันเมื
้ ่อมีการเพิ่มขึ ้นในต้ นทุนการผลิต
ก็จะส่งผลให้ เกิดการลงทุนยังประเทศอื่นๆ ที่จะส่งผลให้ เกิดการได้ เปรี ยบในการแข่งขัน อันเนื่องมาจากต้ นทุน และสะท้ อน
ไปถึงความได้ เปรี ยบในกิจกรรมของการส่งออกระหว่างประเทศด้ วย ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ Kyrkilis และ Pantelidis
ที่ได้ กล่าวมาแล้ วข้ างต้ น โดยประเทศที่เน้ นการส่งออกอย่างสิงค์โปร์ และบราซิล ก็ได้ ให้ ผลการวิจัยออกมาในลักษณะ
เดียวกัน ค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรจํานวนการจดสิทธิบตั รและใบอนุญาตของประเทศเจ้ าของทุนมีความสัมพันธ์ เชิงบวก
กับมูลค่าการลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศของไทย อย่างมีนยั สําคัญ ซึ่งอธิบายถึงการเจริ ญเติบโตของเทคโนโลยีของ
ประเทศ อัน แสดงออกถึ ง ศัก ยภาพที่ สูง ขึ น้ ในการผลิ ต แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความสามารถในการแข่ ง ขัน ที่ สูง กว่ า และ
ความสามารถของธุรกิจที่มีอํานาจในการแข่งขันที่มาจากอํานาจทางกฎหมายคุ้มครอง (Kogut & Chang, 2002, pp.
401-410) และค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระ วิกฤตเศรษฐกิจ ซึ่งเป็ นตัวแปรหุ่น ส่งผลในเชิงลบกับประเทศไทยแสดงให้
เห็นว่า การเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ จะส่งผลมูลค่าของการลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศของประเทศเจ้ าของทุนลดลง

สรุ ปและข้ อเสนอแนะ
เมื่อพิจารณาจากสมการความสัมพันธ์ ระหว่างปั จจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อมูลค่าการลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศ
ของไทย จะเห็ น ว่ า ตัว แปรที่ มี ค วามสํ า คัญ ที่ ส ะท้ อ นถึ ง อิ ท ธิ พ ลที่ มี ต่ อ การลงทุ น ระหว่ า งประเทศของไทย ได้ แก่
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศและ การใช้ จ่ายภาครัฐบาล คําถามที่ตามมาก็คือ ถ้ านําสมการความสัมพันธ์
เดียวกันนี ้ มาใช้ กบั ประเทศต่างๆ ที่มีบทบาทสําคัญต่อประเทศไทยในอนาคตเช่น ประเทศต่างๆที่เป็ นสมาชิกกลุม่ AEC
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เช่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิ ลิปปิ นส์ ฯลฯ จะให้ ผลลัพธ์ ออกมาในลักษณะใด ปั จจัยอะไรบ้ างที่มีความสําคัญเหมือนกัน
หรื อต่างจากประเทศไทย อย่างไร และอะไรคือสาเหตุที่ทําให้ แตกต่างออกไปจากประเทศไทย (หรื อปั จจัยใดที่ทําให้ มลู ค่า
ของการลงทุนโดยตรงในต่างประเทศของประเทศอื่นๆ จึงสูงกว่าไทย เป็ นต้ น) สิ่งต่างๆ ที่กล่าวมานี ้ ควรมีการนํามาหา
คําตอบในอนาคต เพื่อที่จะทําให้ บริ ษัทข้ ามชาติของไทยสามารถดําเนินธุรกรรมต่างๆ โดยเฉพาะธุรกรรมระหว่างประเทศ
กับประเทศสมาชิก AEC ได้ อย่างเข้ าใจในสภาพแวดล้ อมต่างๆ ของประเทศสมาชิกนันมากยิ
้
่งขึ ้น
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การศึกษาเปรี ยบเทียบอนุสัญญาภาษีซ้อนระหว่ างประเทศของกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
Comparative Study of Double Taxation Agreement Between
Country of ASEAN Economic Community
ภัคชัญญา บุญชูคํา * และ สุวรรณา เลาหะวิ สทุ ธิ์

**

บทคัดย่ อ
การศึกษาเปรี ยบเทียบอนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อนระหว่างประเทศไทยของกลุ่มประชาคมเศรษฐกิ จอาเซียนนีเ้ ป็ น
การศึกษาข้ อมูลจากอนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อนที่ประเทศไทยได้ ทํากับประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิ จอาเซียนทัง้ หมด
7 ประเทศ คือ พม่า มาเลเซีย ลาว ฟิ ลิปปิ นส์ สิงคโปร์ เวียดนาม และอินโดนีเซีย ในขณะนี ้ยังไม่มีการทําอนุสญ
ั ญา
ภาษี ซ้อนกับประเทศกัมพูชา และบรูไนดารุสซาลาม
ผลการศึกษาพบว่าประเทศสิงคโปร์ เป็ นประเทศแรกที่มีการทําอนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อนกับประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ.
2519 และประเทศพม่าเป็ นประเทศล่าสุดที่ทําการตกลงในอนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อนล่าสุด เมื่อปี พ.ศ. 2555 ข้ อตกลง
ตามอนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อนระหว่างประเทศในกลุม่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีความเหมือนกันในด้ านองค์ประกอบทัว่ ไป
ขอบข่ายด้ า นบุคคล ภาษี ที่เกี่ ยวข้ อง บทนิย ามทั่วไป ภูมิลําเนาเพื่อการรั ษ ฎากร สถานประกอบการ ประเภทเงิ นได้
ที่มีการระบุ วิธีขจัดภาษี การเก็บภาษี ซ้อนในส่วนเงินได้ แต่มีความแตกต่างกันในข้ อตกลง ได้ แก่ อัตราภาษี ที่กําหนด
เพดานภาษี ในอนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อนได้ แก่ เงินปั นผล ดอกเบี ้ย ค่าสิทธิ ซึ่งวิธีขจัดภาษี ซ้อนในอนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อนนัน้ เงินได้
ส่วนใหญ่จะใช้ วิธีขจัดภาษี ซ้อนด้ วยวิธีเครดิตธรรมดา(Ordinary Credit Method) ส่วนเงินได้ เงินปั นผลส่วนใหญ่ใช้ วิธี
เครดิตธรรมดา (Ordinary Credit Method) และวิธีเครดิตสําหรับภาษี ที่เก็บจากกําไรของบริ ษัทผู้จ่ายเงินปั นผลในประเทศ
คู่สญ
ั ญา (Underlying Credit) ยกเว้ นประเทศสิงคโปร์ ที่มีการใช้ วิธียกเว้ นแบบก้ าวหน้ า (Exemption with Progression
Method) ส่วนการส่งเสริ มการลงทุนในประเทศกลุม่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใช้ วิธีเครดิตเพื่อส่งเสริ มการลงทุน (Tax
Sparing Credit)

ABSTRACT
The comparative study of double taxation agreement between Thailand and countries in the ASEAN
economic community. Data were studied from the double taxation agreement that Thailand made with
7countries; Myanmar, Malaysia, Laos, Philippines, Singapore, Vietnam and Indonesia. However, Thailand has
not yet made double taxation agreement with Cambodia and Brunei Darussalam.
The results showed that Singapore was the first country which Thailand made double taxation
agreement with in 1976 and Myanmar was the latest country that agreed with Thailand in 2012. Moreover, the
similarities of agreements between countries in ASEAN community are general elements, personal scope,

*
**

นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ อาจารย์ประจําภาควิชาการบัญชี คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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related taxes, general definitions, fiscal domicile, establishments, specific income and elimination of double
taxation for income.
In contrast, there are differences in agreements which are identified tax rate ceiling of double
taxation agreement; dividend, interests and royalty. Double taxation of the majority of income was eliminated
by ordinary credit method. Moreover, majorities of income and dividend used ordinary credit and underlying
credit methods (credit for taxes collected from profits of companies who pay dividends in the country parties).
However, Singapore used exemption with progression method. For the investment promotion of countries in
ASEAN economic community, tax sparing credit method was applied.

บทนํา
ปั จ จุบัน ยุค ทุน นิ ย มมี อิ ท ธิ พ ลต่อ เศรษฐกิ จ ในการขับ เคลื่อ นและผลัก ดัน ให้ แ ต่ล ะประเทศมี ค วามก้ า วหน้ า
ไปอย่างรวดเร็ วอันสืบเนื่องมาจากประเทศต่างๆ มีการอยู่รวมกันเป็ นสังคมโลก แต่ละภูมิภาคมีการรวมตัวกันในภูมิภาค
เพื่อเพิ่มการต่อรองในเวทีโลก เพิ่มความสามารถในการแข่งขันอย่างมีศกั ยภาพและยึดถือผลประโยชน์ร่วมกันเพื่อพัฒนา
ประเทศในภูมิภาคไปพร้ อมๆ กัน ดังนัน้ ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซียนจึงกํ าเนิดอย่างเป็ นทางการเมื่อเดือนตุลาคม
พ.ศ. 2546 พร้ อมกับมีการร่ วมลงนามในปฏิญญาอาเซียนให้เป็ นประชาคมเดียวกันให้ สําเร็ จภายใน เดือนธันวาคม
พ.ศ. 2558 ซึ่งประกอบไปด้ วย 10 ประเทศ ได้ แก่ ไทย มาเลเซีย ฟิ ลิปปิ นส์ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม กัมพูชา
ลาว พม่า และบรู ไน การรวมตัวกันของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนัน้ มีวตั ถุประสงค์ที่สําคัญทังด้
้ านเศรษฐกิ จ
การเมือง การปกครอง การศึกษา แรงงาน วัฒนธรรม ศิลปะ การมีตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน รวมไปถึง
การเคลือ่ นย้ าย สินค้ า บริ การ เงินทุน การลงทุนและแรงงาน ก่อให้ เกิดการพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐาน เช่น การลงทุนเส้ นทาง
รถไฟ การขนส่งทางนํ ้าและอากาศ การเชื่อมโยงทางด้ านไอทีและด้ านพลังงาน การสร้ างถนน ซึง่ เอื ้อประโยชน์แก่นกั ลงทุน
ที่ต้องการลงทุนในกลุม่ ประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
นักลงทุนหรื อผู้ประกอบการที่สนใจการลงทุนในต่างประเทศ ควรทําการศึกษาถึงกฎหมายภาษี ภายในประเทศ
ที่ลงทุน อันเนื่องมาจากเมื่อการลงทุนดังกล่าวอาจจะทําถูกจัดเก็บมากกว่า 1 ครัง้ ทําให้ เกิดความซํ ้าซ้ อนเกิดขึ ้น การทํา
ข้ อตกลงอนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อนระหว่างแต่ละประเทศจึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อมุ่งขจัดหรื อลดความซํ ้าซ้ อนในการจัดเก็บภาษี
ให้ หมดไปในระดับหนึง่ โดยให้ สทิ ธิแก่รัฐใดรัฐหนึง่ เป็ นฝ่ ายจัดเก็บภาษี ดงั กล่าว หากไม่มีการจัดทําอนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อนนัน้
ผู้ประกอบการและนักลงทุนต่างๆ จะต้ องเสียภาษี ซํ ้าซ้ อนระหว่างการเสียภาษี แก่ประเทศที่ลงทุนหรื อเรี ยกว่าประเทศ
แหล่ง เงิ นได้ และประเทศถิ่ นที่อ ยู่ของนักลงทุน ทําให้ เกิ ดต้ นทุนด้ านภาษี อากรที่สูงหรื อ อาจทําให้ ตัดสิน ใจไปลงทุน
ยังประเทศอื่นที่เสียภาษี น้อยกว่า ซึง่ ทําให้ ภาครัฐเสียโอกาสที่จะได้ รายได้ ในส่วนนี ้
ปั จจุบนั ประเทศไทยได้ ทําการจัดทําอนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อนกับต่างประเทศเป็ นจํานวน 57 ประเทศ (กรมสรรพากร,
2557) และยังมีบางประเทศที่อยู่ในขันตอนการเจรจา
้
ส่วนอนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อนที่ประเทศไทยทํากับกลุ่มประเทศของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในขณะนี ้มี 7 ประเทศดังนี ้
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ประเทศ
1. สิงคโปร์
2. มาเลเซีย
3. ฟิ ลปิ ปิ นส์
4. เวียดนาม
5. ลาว
6. อินโดนีเซีย
7. พม่า

อนุสัญญามีผลบังคับใช้
27 เม.ย. 2519
2 ก.พ. 2526
11 เม.ย. 2526
31 ธ.ค. 2535
23 ธ.ค. 2540
23 ต.ค. 2546
15 ส.ค. 2554

BMRC
ปี ภาษีท่ มี ีผลบังคับใช้
1 ม.ค. 2519
1 ม.ค. 2526
1 ม.ค. 2526
1 ม.ค. 2536
1 ม.ค. 2541
1 ม.ค. 2547
1 ม.ค. 2555

ประเทศในกลุม่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่ยงั ไม่มีอนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อนกับประเทศไทย มีจํานวน 2 ประเทศ
ได้ แก่ ประเทศกัมพูชา (อยูร่ ะหว่างการดําเนินการ) และประเทศบรูไนดารุสซาลาม

วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
การศึกษาเปรี ยบเทียบอนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อนระหว่างประเทศไทยกับประเทศในกลุม่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
เกี่ยวกับองค์ประกอบทัว่ ไป โครงสร้ างของอนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อน ข้ อตกลงการขจัดภาษี ซ้อนของเงินได้ สาํ คัญ

กรอบแนวคิดที่ใช้ ในการศึกษา
ในการศึก ษาการเปรี ย บเที ย บอนุส ัญ ญาภาษี ซ้ อ นระหว่า งประเทศของกลุ่ม ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น
มีกรอบแนวคิดที่ใช้ ศึกษา ได้ แก่ ความหมายของอนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อน ประโยชน์ของการทําอนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อน วิธีการ
ขจัดภาษี ซ้อน และโครงสร้ างของอนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อนระหว่างประเทศไทยกับประเทศคู่สญ
ั ญาในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ดังนี ้
1. ความหมายของอนุ สัญญาภาษีซ้อน ภาษี อากรถือเป็ นรายได้ หลักของประเทศในการบริ หารประเทศและนําไปสู่
การลงทุนระบบสาธารณูปโภคขันพื
้ ้นฐานและการพัฒนาด้ านต่างๆ ดังนันแต่
้ ละประเทศจึงมีการกําหนดกฎหมายให้
ประชาชนของรัฐต้ องมีหน้ าที่เสียภาษี ให้ รัฐ ซึง่ วิธีการจัดเก็บภาษี ของแต่ละประเทศจะมีความแตกต่างกัน หลักเกณฑ์ที่ใช้
ในการจัดเก็บภาษี เงินได้ มีดงั ต่อไปนี ้
• หลักแหล่งเงินได้ หมายถึง รัฐแหล่งเงินได้ สามารถกําหนดให้ ผ้ มู ีเงินได้ ผ้ ทู ี่มีแหล่งเงินได้ จากรัฐแหล่งเงินได้
ต้ องมีหน้ าที่เสียภาษี ให้ กบั รัฐแหล่งเงินได้
• หลักถิ่ นที่อยู่ หมายถึง รั ฐที่ผ้ ูมีเงิ นได้ ไปอาศัยอยู่ สามารถกํ าหนดให้ ผ้ ูมีเงิ นได้ ที่มีถิ่นที่อยู่ในรั ฐนัน้ ต้ อง
มีหน้ าที่เสียภาษี ให้ กบั รัฐที่ผ้ มู ีเงินได้ ไปอาศัยอยู่
• หลัก สัญ ชาติ แ ละพลเมื อ ง หมายถึ ง รั ฐ เจ้ าของสัญ ชาติ แ ละพลเมื อ ง สามารถกํ า หนดให้ ผ้ ูมี เ งิ น ได้
ที่ถือสัญชาติหรื อเป็ นพลเมืองของรัฐนันๆมี
้ หน้ าที่เสียภาษี ให้ กบั รัฐเจ้ าของสัญชาติ
สําหรับประเทศไทยนัน้ มีการระบุอํานาจรัฐในการจัดเก็บภาษี ไว้ ในประมวลรัษฎากรโดยยึดหลักแหล่งเงินได้ และ
หลักถิ่นที่อยู่ เงินได้ ที่มีแหล่งเงินได้ ในประเทศ ทังจากหน้
้
าที่งานที่ทํา ทรัพย์สินในประเทศไทย กิจการในประเทศไทย
รวมทังเงิ
้ นได้ ที่ได้ จากกิจการในประเทศไทยของนายจ้ าง ให้ ผ้ ูมีเงินได้ เสียภาษี ให้ กับประเทศไทยไม่ว่าจะเป็ นพลเมือง
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ของประเทศใดก็ตาม ไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไทยหรื อไม่ แต่ในกรณีเงินได้ ที่เป็ นแหล่งเงิ นได้ นอกประเทศ ต้ องเสียภาษี
ให้ กบั ประเทศไทยเมื่อผู้มีเงินได้ เป็ นผู้มีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศไทย และมีการนําเงินได้ เข้ ามาในประเทศไทย เช่น พลเมืองของ
ประเทศไทยได้ มีการลงทุนยังต่างประเทศ มีเงินจากแหล่งนอกประเทศและได้ มีการเสียภาษี เงินได้ ให้ กบั ประเทศแหล่งเงิน
ได้ แล้ ว แต่เมื่อมีการนําเงินได้ ที่เกิดจากแหล่งภายนอกประเทศเข้ ามาในประเทศจะถูกจัดเก็บภาษี ตามกฎหมายประเทศ
ไทย ซึง่ เป็ นภาระของนักลงทุนเรี ยกได้ วา่ มีการเก็บภาษี ซ้อน ดังนันภาษี
้
ซ้อนจึงหมายถึง เงินได้ จํานวนเดียวกันถูกจัดเก็บ
ภาษี มากกว่า 1 ครัง้ หรื อถูกเป็ นฐานในการคํานวณภาษี ทงสองรั
ั้
ฐ ลักษณะการซํ ้าซ้ อนของภาษี แบ่งได้ เป็ น 2 ลักษณะดังนี ้
(ธนภณ แก้ วสถิตย์, 2554)
- ภาษี ซ้อนเชิงเศรษฐกิจ (Economic Double Taxation) หมายถึงการมีเงินได้ จํานวนเดียวกันแต่ถกู นํามาเป็ น
ฐานการคํานวณภาษี สองครัง้ ในรัฐเดียวกัน
- ภาษี ซ้อนเชิงอํานาจรัฐ (Juridical Double Taxation) หมายถึงการเกิดภาษี ซ้อนของ 2 รัฐ ได้ แก่ รัฐแหล่งเงิน
ได้ กบั รัฐถิ่นที่อยูข่ องผู้มีเงินได้ ซึง่ ต่างใช้ สทิ ธิในการจัดเก็บภาษี ในเงินได้ จํานวนเดียวกัน ก่อให้ เกิดภาระภาษี แก่นกั ลงทุน
2. ประโยชน์ ของการทําอนุ สัญญาภาษีซ้อน อนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อนมีประโยชน์ดงั นี ้ (กระทรวงการคลัง, กรมสรรพากร,
2556)
1. ช่วยบรรเทาภาระภาษี ที่ซํ ้าซ้ อนและเป็ นอุปสรรคในการลงทุน รวมถึงลดต้ นทุนด้ านภาษี ให้ แก่นกั ลงทุน
2. ทําให้ เกิดหลักประกันและความชัดเจนในการเสียภาษี เพื่อสร้ างความมัน่ ใจต่อนักลงทุน
3. เกิดการเคลือ่ นย้ ายเงินทุน แรงงาน และเทคโนโลยีตา่ งๆ ระหว่างประเทศเพิ่มมากขึ ้น
4. เงินได้ บางประเภท มีการใช้ วิธีขจัดภาษี ซ้อนโดยวิธียกเว้ นภาษี เช่น เงินได้ ประเภทการบินระหว่างประเทศ
และลดภาษี เงินได้ กิจการเดินเรื อระหว่างประเทศ ซึ่งธุรกิจดังกล่าวเป็ นพื ้นฐานที่สําคัญของการค้ าการลงทุนระหว่าง
ประเทศ
5. ทําให้ สามารถแข่งขันกันและมีเป็ นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันไปพร้ อมๆ กัน
6. ทําให้ เกิดการแลกเปลี่ยนข้ อมูลทางด้ านภาษี ระหว่างกันเพื่อป้องกันการเลี่ยงภาษี และเกิดประโยชน์ในการ
จัดเก็บรายได้ เข้ าประเทศ
3. วิธีการขจัดภาษีซ้อน วิธีการขจัดภาษี ซ้อนที่ระบุในอนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อนมีทงหมด
ั้
3 ประเภท ดังนี ้ (ธนภณ แก้ วสถิตย์,
2554)
1. วิธีการเพิกถอนสิทธิอํานาจจัดเก็บโดยสิ ้นเชิง (Renunciation of the right to tax by either state) เป็ นการให้
สิทธิรัฐใดรัฐหนึง่ จัดเก็บเพียงรัฐเดียว
2. วิธียกเว้ น (Exemption Method) แบ่งเป็ น 2 วิธี ดังนี ้
2.1 วิธียกเว้ นเต็มที่ (Full Exemption Method) เมื่อรัฐแหล่งเงินได้ ทําการจัดเก็บภาษี เงินได้ แล้ ว รัฐถิ่นที่อยู่
จะทําการยกเว้ นไม่เก็บภาษี ดงั กล่าว
2.2 วิธียกเว้ นและก้ าวหน้ า (Exemption with Progression) เงินได้ ที่ถกู เสียภาษี ในรัฐแหล่งเงินได้ เรี ยบร้ อย
แล้ ว รัฐถิ่นที่อยูไ่ ด้ นําเงินได้ มารวมคํานวณภาษี เงินได้ นิติบคุ คล เพื่อขยายฐานภาษี ให้ กว้ างขึ ้น เงินได้ ดงั กล่าวจึงเสียภาษี
ในประเทศแหล่งเงินได้ เพียงแห่งเดียว เพื่อรัฐถิ่นที่อยูส่ ามารถจัดเก็บในอัตราที่สงู ขึ ้น อันเนื่องมากจากมีรัฐถิ่นที่อยู่ใช้ อตั รา
ก้ าวหน้ าในการจัดเก็บภาษี ตามกฎหมายภายในประเทศ
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3. วิธีเครดิต (Credit Method) แบ่งเป็ น 2 วิธีดงั นี ้
3.1 วิธีเครดิตเต็มที่ (Full Credit Method) เป็ นวิธีที่รัฐถิ่นที่อยูใ่ ห้ ผ้ มู ีเงินได้ นําภาษี ที่เสียจากรัฐแหล่งเงินได้ มา
เครดิตออกจากภาษี ที่คํานวณได้ ทงจํ
ั ้ านวน หากเกิ ดมียอดคงเหลือที่ต้องคืนให้ แก่ผ้ ูเสียภาษี ทําให้ รัฐถิ่นที่อยู่มีความ
เสียเปรี ยบ วิธีนี ้ไม่นิยมใช้
3.2 วิธีเครดิตธรรมดา (Ordinary Credit Method) เป็ นวิธีที่นิยมใช้ กนั อย่างแพร่ หลายหรื อเป็ นวิธีพื ้นฐานใน
การขจัดภาษี ซ้อน ซึง่ วิธีนี ้จะให้ รัฐถิ่นที่อยู่ทําการขจัดภาษี ซ้อนโดยให้ ผ้ มู ีเงินได้ นําภาษี ที่เสียจากรัฐแหล่งเงินได้ มาเครดิต
แต่จํานวนเงินไม่เกินภาษี ทีคํานวณได้ ในรัฐถิ่นที่อยู่
ภายใต้ วิธีเครดิตธรรมดานันยั
้ งมีวิธีที่เพิ่มเติมที่ช่วยเหลือทางด้ านภาษี คือวิธีเครดิตเพื่อส่งเสริ มการลงทุน (Tax
Sparing Credit) เป็ นวิธีการขจัดหรื อลดภาระภาษี แก่บริ ษัทที่ได้ รับการส่งเสริ มการลงทุน โดยวิธีการจะยกเว้ นภาษี ตาม
กฎหมายส่งเสริ มการลงทุน จํานวนภาษี ที่ได้ รับยกเว้ นนัน้ นักลงทุนนําไปใช้ เป็ นเครดิตภาษี ในประเทศถิ่นที่อยู่ได้ และ
จํานวนเงินต้ องไม่เกินกว่าจํานวนเครดิตภาษีที่คํานวณได้ และวิธีนี ้มักใช้ ในประเทศกําลังพัฒนาเป็ นส่วนใหญ่ ดังจะเห็นว่า
ในประเทศของกลุม่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนิยมใช้ เพื่อส่งเสริ มการลงทุนในประเทศของตน
อีกวิธีที่อยูภ่ ายใต้ วิธีเครดิตธรรมดาคือวิธีเครดิตสําหรับภาษี ที่เก็บจากกําไรของบริ ษัทผู้จ่ายเงินปั นผลในประเทศ
คูส่ ญ
ั ญา (Underlying Credit) เป็ นวิธีที่ใช้ เฉพาะเงินได้ เงินปั นผลเท่านัน้ โดยรัฐถิ่นที่อยูข่ องรัฐที่ได้ รับเงินปั นผลจะยอมให้
ผู้มีเงินได้ นําภาษี ที่เสียในรัฐแหล่งเงินได้ มาใช้ เป็ นเครดิตภาษี ในรัฐถิ่นที่อยู่ตามสัดส่วนที่ผ้ มู ีเงินได้ ถือหุ้นน้ อยกว่า 25 %
ของหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงของบริ ษัทที่จ่ายเงินปั นผล ซึง่ การคํานวณนันจะเพิ
้
่มเติมจากวิธีเครดิตธรรมดา (Ordinary Credit
Method) อีก 1 ขันตอนโดยรั
้
ฐถิ่นที่อยูจ่ ะยอมให้ ผ้ มู ีเงินได้ เงินปั นผลนําภาษีที่บริ ษัทผู้จ่ายเงินปั นผลได้ เสียไว้ ในรัฐแหล่งเงิน
ได้ มาใช้ เป็ นเครดิตภาษี ในรัฐถิ่นที่อยูไ่ ด้ อีก แต่คํานึงถึงเงื่อนไขของสัดส่วนผู้ถือหุ้นที่ระบุในอนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อนว่าสามารถ
ใช้ สทิ ธินี ้หรื อไม่
4. โครงสร้ างของอนุ สัญญาภาษีซ้อนระหว่ างประเทศไทยกับประเทศคู่สัญญาในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ลักษณะของอนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อนมักจะมีขอบข่ายและโครงสร้ างอนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อนจะประกอบไปด้ วย 4 ส่วนดังต่อไปนี ้
ส่ วนที่ 1 ขอบข่ ายของอนุ สัญญาภาษีซ้อน อนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อนจะว่าด้ วยเรื่ องการบังคับใช้ กบั บุคคลที่มี
ถิ่ น ที่ อ ยู่ใ นรั ฐ ทัง้ สองที่ เ ป็ นคู่ส ัญ ญารวมถึ ง ข้ อ ตกลงเรื่ อ งภาษี ที่ อ ยู่ใ นขอบข่ า ยที่ เ กี่ ย วข้ อ งว่า ประกอบได้ ด้ ว ยภาษี
ภายในประเทศของทังสองรั
้
ฐ และบทนิยามในการทําความเข้ าใจให้ ตรงกันและการปฏิบตั ิตามอนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อน
ส่ วนที่ 2 เงินได้ ประเภทต่ าง ๆ โดยทัว่ ไปเงินได้ ที่อนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อนได้ มีการบัญญัติมีดงั ต่อไปนี ้
- อสังหาริ มทรัพย์
- กําไรจากธุรกิจ
- การขนส่งระหว่างประเทศ
- เงินปั นผล
- ดอกเบี ้ย
- ค่าสิทธิ
- ผลได้ จากทุน
- บริ การส่วนบุคคลที่เป็ นอิสระ
- บริ การส่วนบุคคลที่ไม่เป็ นอิสระ
- ค่าป่ วยกรรมการ
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- นักแสดงและนักกีฬาสาธารณะ
- เงินบํานาญ
- เงินได้ อื่น ๆ แล้ วแต่อนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อนจะมีการกําหนด
ส่ วนที่ 3 การขจัดภาษีซ้อน การขจัดภาษี ซ้อนเกิดขึ ้นเมื่อมีการเก็บภาษี เงินได้ ที่ทงสองรั
ั้
ฐสามารถเก็บภาษี
ในเงินได้ ก้อนเดียวกันจึงทําให้ รัฐใดรัฐหนึ่งยอมขจัดภาษี ซ้อน ซึ่งรัฐถิ่นที่อยู่เป็ นรัฐขจัดภาษี โดยนําภาษี ที่เสียในรัฐแหล่ง
เงินได้ มาทําการเครดิตภาษี ได้ ในรัฐถิ่นที่อยูแ่ ละภาษี ที่นํามาเครดิตนันจะต้
้ องไม่เกินจํานวนเงินที่เสียภาษี ในรัฐถิ่นที่อยู่
ส่ วนที่ 4 บททั่วไป เป็ นบทบัญญัติที่ช่วยในการตีความและเป็ นแนวปฏิบตั ิ ได้ แก่ วันเริ่ มบังคับใช้ กฎเกณฑ์
การยกเลิกอนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อน ภาษาที่ใช้ เผยแพร่ในต้ นฉบับ เป็ นต้ น

วิธีการศึกษา
เก็บข้ อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยศึกษาจากอนุสญ
ั ญาระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและ
รั ฐบาลแห่งประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน และจากหนังสือ เอกสาร คํ าอธิ บ าย ข้ อ หารื อ คู่มือ การค้ า
และการลงทุนต่างๆ เกี่ยวกับกฎหมายภาษี อากร มีวิธีการศึกษา ดังนี ้
1. ศึกษาโครงสร้ างของอนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อนที่ประเทศไทยทํากับประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
เกี่ยวกับองค์ประกอบทัว่ ไป ได้ แก่ วันที่มีผลใช้ บงั คับ รอบระยะเวลาบัญชี ภาษาที่ใช้ เผยแพร่ ประเภทภาษี
2. ศึกษาเปรี ยบเทียบข้ อตกลงการขจัดภาษี ซ้อนของอนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อน จากเงินได้ เฉพาะ 5 รายการที่สําคัญ
และพบบ่อย ได้ แก่ เงินได้ บริ การส่วนบุคคลที่เป็ นอิสระ เงินปั นผล ค่าสิทธิ ดอกเบี ้ย และเงินได้ ที่ได้ รับการยกเว้ น
การส่งเสริ มการลงทุน
ขอบเขตการศึกษา
การศึกษาเปรี ยบเทียบอนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อนที่ประเทศไทยจัดทํากับประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ได้ นําเอาเนื ้อหาของอนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อนที่ประเทศไทยได้ ทํากับประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 7 ประเทศ
ได้ แก่ ประเทศพม่า ลาว มาเลเซีย ฟิ ลิปปิ นส์ สิงคโปร์ เวียดนาม และอินโดนีเซีย ยังไม่มีอนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อนที่ทํากับ
ประเทศกัมพูชา และบรูไนดารุสซาลาม ทังนี
้ ้มีขอบเขตในการศึกษาเปรี ยบเทียบเกี่ยวกับองค์ประกอบทัว่ ไป โครงสร้ างของ
อนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อน และข้ อตกลงการขจัดภาษี ซ้อนของเงินได้ ที่สาํ คัญ
การวิเคราะห์ ผลการศึกษา
ข้ อมูลที่รวบรวมได้ แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็ น 2 ส่วน
ส่วนที่ 1 องค์ประกอบทัว่ ไปของข้ อบัญญัติในอนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อน ได้ แก่ วันที่มีผลใช้ บงั คับ รอบระยะเวลาบัญชี
ภาษาที่ใช้ เผยแพร่ ประเภทภาษี
ส่วนที่ 2 การศึกษาเปรี ยบเทียบข้ อตกลงการขจัดภาษี ซ้อนของอนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อน จากเงินได้ เฉพาะ 5 รายการ
ที่สาํ คัญและพบบ่อย ได้ แก่
• เงินได้ บริ การส่วนบุคคลที่เป็ นอิสระ
• เงินปั นผล
• ค่าสิทธิ
• ดอกเบี ้ย
• เงินได้ ที่ได้ รับการยกเว้ นการส่งเสริ มการลงทุน
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โดยศึกษาเปรี ยบเทียบเพดานอัตราภาษี ที่ประเทศไทยได้ ตกลงกับกลุม่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของเงินได้
ต่างๆข้ างต้ น และวิธีขจัดภาษี ซ้อนในกรณีที่เงินได้ ต้องเสียภาษี ในแต่ละประเทศในกลุม่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ผลการศึกษา
ส่ วนที่ 1 องค์ ประกอบทั่วไปของข้ อบัญญัติในอนุสัญญาภาษีซ้อน
ประเทศไทยได้ มีการจัดทําอนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อนกับประเทศต่างๆ ในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทังหมด
้
7 ประเทศ โดยประเทศไทยเริ่ มทําอนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อนกับประเทศสิงคโปร์ เป็ นประเทศแรกในปี พ.ศ. 2519 ต่อมาก็เป็ น
ประเทศมาเลเซีย ฟิ ลิปปิ นส์ เวียดนาม ลาว อินโดนีเซีย และประเทศพม่าเป็ นประเทศล่าสุดในปี พ.ศ. 2554 รอบ
ระยะเวลาบัญชีในการจัดเก็ บภาษี ของแต่ละประเทศส่วนใหญ่ จะเริ่ ม 1 มกราคม เว้ นแต่ของประเทศพม่าจะใช้ รอบ
ระยะเวลาบัญชีเป็ นปี งบประมาณที่เริ่ ม 1 พฤษภาคม ทังนี
้ ้ภาษาที่ใช้ ในการทําอนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อนที่ใช้ เผยแพร่ เป็ น
ภาษาอังกฤษ แต่ทงนี
ั ้ ้มีบางประเทศที่ไม่มีการใช้ ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาประจําชาติ จะเผยแพร่ เป็ นภาษาประจําชาติ
เพิ่มเติม ได้ แก่ ภาษาไทย ภาษาพม่า ภาษาลาว ภาษามาเลเซี ย และภาษาเวียดนาม สรุ ป การเปรี ย บเทียบตาม
ตารางที่ 1 ดังนี ้
ตารางที่ 1 แสดงการเปรี ยบเทียบองค์ประกอบทัว่ ไปของข้ อบัญญัติในอนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อน ระหว่างไทยกับกลุม่ ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
ประเทศคู่สัญญา

1. ประเทศพม่า
2. ประเทศลาว
3. ประเทศมาเลเซีย
4. ประเทศฟิ ลิปปิ นส์
5. ประเทศสิงคโปร์
6. ประเทศเวียดนาม
7. ประเทศอินโดนีเซีย

มีผลบังคับใช้

รอบระยะเวลาบัญชี

15 ส.ค. 2554
23 ธ.ค. 2540
2 ก.พ. 2526
11 เม.ย.2526
27 เม.ย.2519
31 ธ.ค. 2535
23 ต.ค. 2546

1 พฤษภาคม–30 เมษายน
1 มกราคม–31 ธันวาคม
1 มกราคม–31 ธันวาคม
1 มกราคม–31 ธันวาคม
1 มกราคม–31 ธันวาคม
1 มกราคม–31 ธันวาคม
1 มกราคม–31 ธันวาคม

ภาษาที่ใช้ ในการเผยแพร่
ภาษาไทย ภาษาพม่า ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย ภาษาลาว ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย ภาษามาเลเซีย ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย ภาษาเวียดนาม ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ

ส่ว นภาษี ที่ มี ก ารระบุใ นอนุส ัญญาภาษี ซ้ อ นส่วนใหญ่ จ ะครอบคลุม ภาษี เ งิ น ได้ บุค คลธรรมดา ภาษี เ งิ น ได้
นิติ บุค คล และภาษี เ งิ นได้ หัก ณ ที่ จ่ า ย แต่ภาษี เ งิ นได้ ปิ โตรเลีย มมี ก ารระบุเ ฉพาะในอนุส ัญ ญาภาษี ซ้ อ นที่ ไ ทยทํ า
กับประเทศมาเลเซียเมื่อปี พ.ศ. 2538 ที่มีข้อตกลงเกี่ยวกับบริ ษัทผู้ได้ รับสัมปทานการสํารวจและขุดเจาะของปิ โตรเลียม
และภาษี เก็ บจากการจํ าหน่า ยเงิ น กํ าไรนัน้ มีก ารระบุเฉพาะในอนุส ัญญาภาษี ซ้อ นที่ประเทศไทยทํ ากับประเทศลาว
มาเลเซีย และเวียดนามเท่านัน้ ส่วนภาษี เงินได้ นิติบคุ คลเก็บจากผู้รับเหมาต่างประเทศและภาษี ปิโตรเลียมเก็บจากผู้รับ
ช่วงสัญญาต่างประเทศมีการระบุไว้ เฉพาะอนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อนที่ไทยทํากับประเทศเวียดนามเท่านัน้ สรุ ปประเภทภาษี
ที่ระบุในอนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อนตามตารางที่ 2 ดังนี ้

ตารางที่ 2 แสดงการเปรี ยบเทียบประเภทภาษี ที่เกี่ยวข้ องในอนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อน ที่ระบุในอนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อนระหว่างไทย
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กับกลุม่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ประเทศคู่สัญญา

ประเภทภาษีท่ มี ีการระบุในอนุสัญญาภาษีซ้อน

1. ประเทศพม่า
2. ประเทศลาว

ภาษีเงินได้ บคุ คลธรรมดา, ภาษีเงินได้ นิติบคุ คล, ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย

3. ประเทศมาเลเซีย

ภาษีเงินได้ บคุ คลธรรมดา, ภาษีเงินได้ นิติบคุ คล, ภาษีเงินได้ ปิโตรเลียม,

4. ประเทศฟิ ลิปปิ นส์
5. ประเทศสิงคโปร์
6. ประเทศเวียดนาม

ภาษีเงินได้ บคุ คลธรรมดา, ภาษีเงินได้ นิติบคุ คล, ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย

ภาษีเงินได้ บคุ คลธรรมดา, ภาษีเงินได้ นิติบคุ คล, ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย,
ภาษีเก็บจากการจําหน่ายเงินกําไร

ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย,ภาษีเก็บจากการจําหน่ายเงินกําไร

ภาษีเงินได้ บคุ คลธรรมดา, ภาษีเงินได้ นิติบคุ คล, ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย
ภาษีเงินได้ บคุ คลธรรมดา, ภาษีเงินได้ นิติบคุ คล, ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย,

ภาษี เก็บจากการจําหน่ายเงินกําไร, ภาษี เงินได้ นิติบุคคลเก็บจากผู้รับเหมาต่างประเทศ, ภาษี ปิโตรเลียมเก็บจากผู้รับช่วง
สัญญาต่างประเทศ

7. ประเทศอินโดนีเซีย

ภาษีเงินได้ บคุ คลธรรมดา, ภาษีเงินได้ นิติบคุ คล, ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย

ส่ วนที่ 2 การศึกษาเปรียบเทียบข้ อตกลงการขจัดภาษีซ้อน
ในการศึกษาเปรี ยบเทียบข้ อตกลงการขจัดภาษี ซ้อนของอนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อนที่ไทยทํากับประเทศคู่สญ
ั ญาใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนี ้ จะศึกษาจากเงินได้ เฉพาะ 5 รายการที่สาํ คัญและพบบ่อย ได้ แก่
• เงินได้ บริ การส่วนบุคคลที่เป็ นอิสระ
• เงินปั นผล
• ค่าสิทธิ
• ดอกเบี ้ย
• เงินได้ ที่ได้ รับการยกเว้ นการส่งเสริ มการลงทุน
1. เงินได้ บริการส่ วนบุคคลที่เป็ นอิสระ
เงิ นได้ ค่าบริ การส่วนบุคคลที่เป็ นอิสระที่ระบุในอนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อนระหว่างไทยกับกลุ่มประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซียน ได้ แก่ แพทย์ วิศวกร พยาบาล ทนายความ สถาปนิก นักบัญชี ทันตแพทย์ เงินได้ บริ การส่วนบุคคลที่เป็ น
อิสระนี ้ใช้ วิธีขจัดภาษี ซ้อนด้ วยวิธีเครดิตธรรมดา (Ordinary Credit Method) หมายความว่ารัฐสามารถเก็บภาษี ได้ ทงั ้ 2
รัฐ ตามกฎหมายภายในที่กําหนด ให้ รัฐถิ่นที่อยู่ทําการจัดเก็บเงินได้ ที่ผ้ มู ีถิ่นที่อยู่ได้ รับส่วนที่เกี่ยวกับการบริ การวิชาชีพ
อิสระ ส่วนรัฐแหล่งเงินได้ ทําการจัดเก็บภาษี ได้ นนในกรณี
ั้
ที่เข้ าเงื่อนไข 3 ข้ อ ดังนี ้
1) ผู้ให้ บริ การมีฐานประกอบการประจําอยูใ่ นรัฐแหล่งเงินได้ เฉพาะเงินได้ ที่เกิดจากแหล่งเงินได้ นนั ้
2) ผู้ให้ บริ การเข้ าไปในรัฐแหล่งเงินได้ ในระยะเวลาหนึง่ หรื อหลายระยะเวลารวมกันหรื อมากกว่า 183 วัน
3) ค่าตอบแทนหรื อเงินได้ ของผู้มีเงินได้ นนไม่
ั ้ ตกเป็ นภาระหรื อไม่ถกู นํามารับรู้ เป็ นรายจ่ายของวิสาหกิจหรื อของ
สถานประกอบการถาวรหรื อฐานประกอบการประจําซึง่ ตังอยู
้ ใ่ นรัฐแหล่งเงินได้
วิธีการขจัดภาษี ซ้อนเงินได้ คา่ บริ การส่วนบุคคลที่เป็ นอิสระในอนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อนระหว่างไทยกับกลุม่ ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน มีการตกลงเงื่อนไขการจัดเก็บเหมือนกันทุกประเทศ ตามตารางที่ 3 ดังนี ้

Page 40

BMRC

BUSINESS MANAGEMENT RESEARCH CONFERENCE

ตารางที่ 3 แสดงการเปรี ยบเทียบข้ อตกลงการจัดเก็บภาษี ของเงินได้ คา่ บริ การส่วนบุคคลที่เป็ นอิสระ
ข้ อตกลงการจัดเก็บภาษีเงินได้ ค่าบริการส่ วนบุคคลที่เป็ นอิสระ
ประเทศคู่สัญญา

รัฐถิ่นที่อยู่

รัฐแหล่ งเงินได้

จัดเก็บภาษีได้ โดยไม่มีเงื่อนไข
1. ประเทศพม่า
จัดเก็บเงินได้ ในเงื่อนไข 3 ข้ อ
จัดเก็บภาษีได้ โดยไม่มีเงื่อนไข
2. ประเทศลาว
จัดเก็บเงินได้ ในเงื่อนไข 3 ข้ อ
จัดเก็บภาษีได้ โดยไม่มีเงื่อนไข
3. ประเทศมาเลเซีย
จัดเก็บเงินได้ ในเงื่อนไข 3 ข้ อ
จัดเก็บภาษีได้ โดยไม่มีเงื่อนไข
4.ประเทศฟิ ลิปปิ นส์
จัดเก็บเงินได้ ในเงื่อนไข 3 ข้ อ
จัดเก็บภาษีได้ โดยไม่มีเงื่อนไข
5.ประเทศสิงคโปร์
จัดเก็บเงินได้ ในเงื่อนไข 3 ข้ อ
จัดเก็บภาษีได้ โดยไม่มีเงื่อนไข
6.ประเทศเวียดนาม
จัดเก็บเงินได้ ในเงื่อนไข 3 ข้ อ
จัดเก็บภาษีได้ โดยไม่มีเงื่อนไข
7.ประเทศอินโดนีเซีย
จัดเก็บเงินได้ ในเงื่อนไข 3 ข้ อ
2. เงินได้ เงินปั นผล เงินได้ ค่าสิทธิ และเงินได้ ดอกเบีย้
ข้ อตกลงในอนุสญ
ั ญาจะมีการกล่าวถึงอัตราเพดานภาษี และวิธีการขจัดภาษี ซ้อนของเงินได้ แต่ละประเภทดังนี ้
2.1 เงินได้ เงินปั นผล
อนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อนมีการกําหนดอนุสญ
ั ญาการกําหนดอัตราเพดานภาษี เงินได้ ปันผลและวิธีการขจัด
เงินได้ เงินปั นผล ซึง่ การกําหนดอัตราเพดานภาษี เงินได้ เงินปั นผลในอนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อนมี 2 ลักษณะ อนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อน
ที่ทํากับประเทศ พม่า ลาว สิงคโปร์ และเวียดนาม ได้ มีการกําหนดอัตราภาษี เป็ นอัตราเดียว โดยไม่มีการแยกเพดาน
อัตราภาษี ระหว่างกิจการที่ดําเนินกิจการอุตสาหกรรม ส่วนอนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อนที่ทํากับประเทศมาเลเซีย ฟิ ลิปปิ นส์ และ
อินโดนีเซีย มีการกําหนดเพดานภาษี อยู่ 2 อัตรา คืออัตราที่ตํ่ากว่าใช้ สาํ หรับกิจการดําเนินอุตสาหกรรม และอัตราที่สงู กว่า
ใช้ สาํ หรับกิจการที่มิได้ ดําเนินกิจการอุตสาหกรรม สรุปเปรี ยบเทียบตามตารางที่ 4 ดังนี ้

ตารางที่ 4 แสดงการเปรี ยบเทียบอัตราเพดานภาษี เงินได้ เงินปั นผล ที่ระบุในอนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อนระหว่างไทยกับกลุม่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
อัตราเพดานภาษีเงินได้ เงินปั นผล
ประเทศคู่สัญญา

1. ประเทศพม่า
2. ประเทศลาว
3. ประเทศมาเลเซีย
4. ประเทศฟิ ลิปปิ นส์
5. ประเทศสิงคโปร์
6. ประเทศเวียดนาม
7. ประเทศอินโดนีเซีย

ระบุอัตราเดียว

ระบุ 2 อัตรา

10 %
15 %
15, 20 %
15, 20 %
20 %
15 %
15, 20%

ทังนี
้ ้อัตราเพดานภาษี ของเงินได้ เงินปั นผลที่กําหนดในอนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อนระหว่างไทยกับประเทศต่างๆ ในกลุม่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนัน้ จะมีเพดานอัตราภาษี แตกต่างกันมีทงอั
ั ้ ตรา 10% 15% และ 20% หากนํามาพิจารณา
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กับกฎหมายภายในของแต่ละประเทศในกลุม่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้ ว จะพบว่าในประเทศที่มีการทําอนุสญ
ั ญา
ภาษี ซ้อนระหว่างกันจะให้ สิทธิประโยชน์ต่อนักลงทุนด้ วยการเสียภาษี จากอัตราเพดานภาษี ที่กําหนดในอนุสญ
ั ญาภาษี
ซ้ อนแทนการเก็บภาษี ตามกฎหมายภายในประเทศ ตัวอย่างเช่น
บริ ษัท A ของประเทศลาว ได้ รับเงินได้ เงินปั นผลจากประเทศไทยโดยไม่ผ่านสถานประกอบการถาวรในไทย
กฎหมายของประเทศไทยกําหนดให้ หกั ภาษี ในอัตรา 10% ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 70 เมื่อเทียบอัตราเพดานภาษี
ในอนุส ัญญาภาษี ซ้อ นกํ า หนดเพดานอัตราภาษี 15% ดังนัน้ บริ ษัท A ของประเทศลาวจะเสียภาษี ต ามกฎหมาย
ภายในประเทศไทยที่อตั รา 10% เนื่องจากอัตราดังกล่าวเป็ นอัตราที่ตํ่ากว่าอัตราเพดานภาษี ในอนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อน แสดง
ให้ เห็นว่ากฎหมายภายในประเทศไทยให้ สิทธิประโยชน์แก่นกั ลงทุน และเมื่อบริ ษัท A นําเงินได้ ดงั กล่าวกลับประเทศลาว
แล้ วยังสามารถใช้ วิธีขจัดภาษี ซ้อนด้ วยวิธีเครดิตสําหรับภาษี ที่เก็บจากกําไรของบริ ษัทผู้จ่ายเงินปั นผลในประเทศคู่สญ
ั ญา
(Underlying Credit) เป็ นการบรรเทาภาระภาษี ตามอนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อน
ในทางตรงกันข้ ามบริ ษัท ก ของประเทศไทย ได้ รับเงินได้ เงินปั นผลจากประเทศลาว โดยไม่มีสถานประกอบการ
ถาวรในประเทศลาว จะถูกหักภาษี ในอัตรา 5% ตามกฎหมายภายในประเทศลาว เมื่อเทียบอัตราเพดานภาษีในอนุสญ
ั ญา
ภาษี ซ้อนที่กําหนดเพดานอัตราภาษี 15% ดังนัน้ บริ ษัท ก ของประเทศไทยจะเสียภาษี ตามกฎหมายภายในประเทศลาว
ที่อตั รา 5% เนื่องจากอัตราดังกล่าวเป็ นอัตราที่ตํ่ากว่าอัตราเพดานภาษี ในอนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อน แสดงให้ เห็นว่ากฎหมาย
ภายในประเทศลาวให้ สทิ ธิประโยชน์แก่นกั ลงทุนอยู่แล้ ว และเมื่อบริ ษัท ก นําเงินได้ ดงั กล่าวกลับประเทศไทย สามารถใช้
วิธีขจัดภาษี ซ้อนด้ วยวิธีเครดิตสําหรั บภาษี ที่เก็บจากกําไรของบริ ษัทผู้จ่ายเงิ นปั นผลในประเทศคู่สญ
ั ญา(Underlying
Credit)
2.2 เงินได้ ค่าสิทธิ
การกํ า หนดอัต ราเพดานภาษี ค่ า สิท ธิ ใ นอนุส ัญ ญาภาษี ซ้ อ นมี ข้ อ ตกลงแตกต่า งกัน แล้ ว แต่ ข้ อ ตกลงที่ ทํ า
กับแต่ละประเทศ อนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อนที่ทํากับประเทศลาว มาเลเซีย เวียดนาม และอินโดนีเซียนัน้ จะกําหนดอัตราภาษี
เป็ นอัตราเดียวสําหรับเงินได้ คา่ สิทธิทงสิ
ั ้ ้น ส่วนอนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อนที่ทํากับประเทศสิงคโปร์ ได้ มีการกําหนดอัตราภาษี เป็ น
2 กรณีคือกรณีที่ 1 สําหรับเงินได้ คา่ สิทธิตา่ งๆ เว้ นแต่คา่ สิทธิในกรณีที่ 2 ได้ แก่ สิทธิของเงินได้ อนั ได้ จากการจําหน่ายสิทธิ
หรื อ ทรั พ ย์ สิน บัง คับต้ อ งไม่เกิ น จํ า นวนเงิ นได้ ก่อ นหัก รายจ่ าย ในขณะที่อ นุส ัญญาภาษี ซ้อ นที่ทํ า กับ ประเทศพม่า
ได้ มีการกําหนดอัตราภาษี เป็ น 3 กรณีในอัตราที่แตกต่างกัน คือกรณี ที่ 1 สําหรับเงินได้ ค่าสิทธิ ต่างๆ เว้ นแต่กรณีที่ 5
ค่าสิทธิ ที่จ่ายเป็ นค่าตอบแทนเพื่อการใช้ หรื อสิทธิ ในการใช้ ลิขสิทธิ์ใดๆ ในงานวรรณกรรมศิลปะ หรื องานวิทยาศาสตร์
และกรณี ที่ 6 ค่า สิ ท ธิ ที่ จ่ า ยเป็ นค่า ตอบแทนสํา หรั บ การบริ ก ารในลัก ษณะการจัด การหรื อ การให้ คํ า ปรึ ก ษาหรื อ
เพื่อข้ อสนเทศเกี่ยวกับประสบการณ์ทางอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรื อทางวิทยาศาสตร์ ส่วนอนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อนที่ทํา
กับประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์ได้ มีการกําหนดอัตราภาษี เป็ น 3 กรณีในอัตราที่แตกต่างกัน คือกรณี ที่ 1 สําหรับเงินได้ ค่าสิทธิต่างๆ
เว้ นแต่ กรณีที่ 3 ค่าสิทธิได้ จ่ายโดยวิสาหกิจซึ่งจดทะเบียนกับสํานักงานส่งเสริ มการลงทุนแห่งประเทศฟิ ลิปปิ นส์และ
ดําเนินการในกิจกรรมที่จดั สรรแล้ ว และกรณีที่ 4 ค่าสิทธิได้ จ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับฟิ ล์มภาพยนตร์ หรื อเทปบันทึกภาพ
สําหรับโทรทัศน์หรื อการกระจายเสียง อัตราเพดานภาษี เงินได้ ค่าสิทธิ ที่ระบุในอนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อนระหว่างไทยกับกลุม่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนสามารถแสดงเปรี ยบเทียบได้ ตามตารางที่ 5 ดังนี ้
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ตารางที่ 5

แสดงการเปรี ยบเทียบอัตราเพดานภาษี เงินได้ ค่าสิทธิ ที่ระบุในอนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อนระหว่างไทยกับกลุ่ม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ประเทศคู่สัญญา

อัตราเพดานภาษีเงินได้ ค่าสิทธิท่ รี ะบุในอนุสัญญาภาษีซ้อน
กรณีท่ ี 1

กรณีท่ ี 2

กรณีท่ ี 3

กรณีท่ ี 4

กรณีท่ ี 5

กรณีท่ ี 6

1. ประเทศพม่า
2. ประเทศลาว
3. ประเทศมาเลเซีย

15%
15%
15%

-

-

-

5%
-

10%
-

4. ประเทศฟิ ลิปปิ นส์
5. ประเทศสิงคโปร์
6. ประเทศเวียดนาม
7. ประเทศอินโดนีเซีย

25%
15%
15%
15%

15%
-

15%
-

15%
-

-

-

หมายเหตุ. กรณีที่ 1 = ค่าสิทธิทงสิ
ั ้ ้น
กรณีที่ 2 = ค่าสิทธิของเงินได้ อนั ได้ จากการจําหน่ายสิทธิหรื อทรัพย์สินบังคับต้ องไม่เกินจํานวนเงินได้ ก่อนหักรายจ่าย
กรณีที่ 3 = ค่าสิทธิได้ จา่ ยโดยวิสาหกิจซึง่ จดทะเบียนกับสํานักงานส่งเสริ มการลงทุนแห่งประเทศฟิ ลิปปิ นส์และดําเนินการในกิจกรรมที่สรรแล้ ว
กรณีที่ 4 = ค่าสิทธิได้ จา่ ยในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับฟิ ล์มภาพยนตร์ หรื อเทปบันทึกภาพสําหรับโทรทัศน์หรื อการกระจายเสียง
กรณีที่ 5 = ค่าสิทธิที่จา่ ยเป็ นค่าตอบแทนเพื่อการใช้ หรื อสิทธิในการใช้ ลิขสิทธิ์ใด ๆ ในงานวรรณกรรมศิลปะ หรื องานวิทยาศาสตร์
กรณี ที่ 6 = ค่า สิ ท ธิ ที่ จ่า ยเป็ นค่า ตอบแทนสํา หรั บ การบริ ก ารในลัก ษณะการจัด การหรื อการให้ คํ า ปรึ ก ษาหรื อเพื่ อข้ อสนเทศเกี่ ย วกับ
ประสบการณ์ทางอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรื อทางวิทยาศาสตร์

เพดานอัตราภาษี ของค่าสิทธินนกํ
ั ้ าหนดไว้ แตกต่างกัน มีทงอั
ั ้ ตรา 5% 10% 15% และ 25% หากนํามา
พิจารณากับกฎหมายภายในของแต่ละประเทศในกลุม่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้ ว จะพบว่าในประเทศที่มีการทํา
อนุส ัญ ญาภาษี ซ้ อ นระหว่า งกัน จะให้ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ต่อ นัก ลงทุน ด้ ว ยการเสี ย ภาษี จ ากอัต ราเพดานภาษี ที่ กํ า หนด
ในอนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อนแทนการเก็บภาษี ตามกฎหมายภายในประเทศ ตัวอย่างเช่น
บริ ษั ท A ของประเทศพม่า ได้ รั บ ค่า สิท ธิ (ลิข สิท ธิ์ โ ปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ) จากประเทศไทยโดยไม่ผ่า น
สถานประกอบการถาวรในประเทศไทย กฎหมายประเทศไทยกํ า หนดให้ หัก ภาษี ใ นอัตรา 15% ของค่า สิท ธิ ต าม
ประมวลรัษฎากร มาตรา 70 เมื่อเทียบอัตราเพดานภาษี ในอนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อนซึ่งตรงกับกรณี ที่ 5 ที่กําหนดเพดาน
อัตราภาษี 5% ดังนันบริ
้ ษัท A ของประเทศพม่าจะเสียภาษี ในอัตราเพดานภาษี เพียง 5% เนื่องจากอัตราดังกล่าวเป็ น
อัตราที่ตํ่ากว่าอัตราภาษี ตามกฎหมายประเทศไทย แสดงให้ เห็นว่าอนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อนให้ สิทธิประโยชน์แก่นกั ลงทุน และ
เมื่อบริ ษัท A นําเงินได้ ดงั กล่าวกลับประเทศพม่าแล้ วสามารถใช้ วิธีจดั ภาษี ซ้อนด้ วยวิธีเครดิตธรรมดา (Ordinary Credit
Method) ตามข้ อตกลง
ในทางกลับกัน บริ ษัท ก ของประเทศไทยได้ รับค่าสิทธิ (ลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ) จากประเทศพม่าโดยไม่
ผ่านสถานประกอบการถาวรในประเทศพม่า จะถูก หักในอัตรา 20% ของค่า สิทธิ ตามกฎหมายภายในประเทศพม่า
เมื่อเทียบอัตราเพดานภาษี ในอนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อนซึ่งตรงกับกรณีที่ 5 ที่กําหนดเพดานอัตราภาษี 5% ดังนัน้ บริ ษัท ก
ของประเทศไทยจะเสียภาษี ในอัตราเพดานภาษี ที่ 5% เนื่องจากอัตราดังกล่าวเป็ นอัตราที่ตํ่ากว่าอัตราภาษี ตามกฎหมาย
ภายในประเทศพม่า แสดงให้ เห็นว่าอนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อนให้ สิทธิ ประโยชน์แก่นกั ลงทุนไทย และเมื่อบริ ษัท ก นําเงินได้

Page 43

BMRC

BUSINESS MANAGEMENT RESEARCH CONFERENCE

กลับมาประเทศไทยแล้ วสามารถใช้ วิธีจดั ภาษี ซ้อนด้ วยวิธีเครดิตธรรมดา (Ordinary Credit Method ) เป็ นการบรรเทา
ภาระภาษี ตามอนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อน
2.3 เงินได้ ดอกเบีย้
การระบุอตั ราเพดานภาษี เงิ นได้ ของดอกเบีย้ ในอนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อนที่ทํากับประเทศต่างๆ มักมีการแยกเป็ น
2 กรณี คือ ดอกเบี ้ยที่ได้ รับจากสถาบันการเงิน รวมทังบริ
้ ษัทประกันภัย และดอกเบี ้ยสําหรับกรณีอื่นๆ ซึง่ อัตราเพดานภาษี
กรณีดอกเบี ้ยที่ได้ รับจากสถาบันการเงินมักจะตํ่ากว่ากรณีดอกเบี ้ยอื่นๆ เว้ นแต่อนุสญ
ั ญาภาษี ที่ไทยทํากับประเทศพม่า
และอินโดนีเซีย จะไม่มีความแตกต่างของอัตราภาษี ระหว่าง 2 กรณี ส่วนอนุสญ
ั ญาภาษี ที่ไทยทํากับประเทศฟิ ลิปปิ นส์
มี ก ารแบ่ ง เพิ่ ม อี ก 1 กรณี คื อ ดอกเบี ย้ ออกพัน ธบัต รหุ้น กู้ หรื อ ข้ อ ผูก มัด อื่ น ๆ แต่ อ ย่ า งไรก็ ต าม อัต ราเพดานภาษี
ของดอกเบี ้ยในการออกพันธบัตรหุ้นกู้หรื อข้ อผูกมัดอื่นๆ ก็ไม่ได้ แตกต่างจากกรณีดอกเบี ้ยสําหรับกรณีอื่นๆ
จากการเปรี ยบเทียบเพดานภาษี เงินได้ ดอกเบี ้ยจะเห็นว่าอัตราภาษี ตํ่าสุดเท่ากับ 10% และอัตราที่สงู สุดเท่ากับ
25% ดังแสดงในตารางที่ 6
ตารางที่ 6 แสดงการเปรี ยบเทียบอัตราเพดานภาษี เงินได้ ดอกเบี ้ยที่ระบุในอนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อนระหว่างไทยกับกลุ่ม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ประเทศคู่สัญญา

1. ประเทศพม่า
2. ประเทศลาว
3. ประเทศมาเลเซีย
4. ประเทศฟิ ลิปปิ นส์
5. ประเทศสิงคโปร์
6. ประเทศเวียดนาม
7. ประเทศอินโดนีเซีย

อัตราเพดานภาษีเงินได้ ดอกเบีย้ ที่ระบุในอนุสัญญาภาษีซ้อน
กรณีท่ ี 1

กรณีท่ ี 2

กรณีท่ ี 3

10%
10%
10%
10%
10%
10%
15%

15%
-

10%
15%
25%
15%
25%
15%
15%

หมายเหตุ. กรณีที่ 1= ดอกเบี ้ยที่ได้ รับจากสถาบันการเงินรวมทังบริ
้ ษัทประกันภัย
กรณีที่ 2 = กรณีดอกเบี ้ยที่เกี่ยวกับการออกพันธบัตรหุ้นกู้หรื อข้ อผูกมัดอื่นๆ
กรณีที่ 3 = กรณีดอกเบี ้ยสําหรับกรณีอื่น ๆ

ทังนี
้ ้วิธีการขจัดภาษี ซ้อนของเงินได้ ดอกเบี ้ยตามอนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อนจะใช้ วิธีเครดิตธรรมดา (Ordinary Credit
Method) ประเทศที่เป็ นแหล่งเงินได้ จะเก็บภาษี ได้ ไม่เกินเพดานอัตราภาษี ส่วนประเทศถิ่นที่อยู่จดั เก็บภาษี โดยผู้มีเงินได้
ต้ องนําเงินได้ ดอกเบี ้ยจากแหล่งนอกประเทศมารวมเป็ นเงินได้ ส่วนภาษี ที่ชําระไปแล้ วในต่างประเทศให้ นํามาเครดิตออก
ตัวอย่างเช่น
บริ ษั ท A ของประเทศพม่ า ได้ รั บ ดอกเบี ย้ เงิ น กู้ ยื ม จากสถาบั น การเงิ น ในประเทศไทยโดยไม่ ผ่ า น
สถานประกอบการในประเทศไทยจะถูกหักภาษี ในอัตรา 15% ของดอกเบี ้ยตามประมวลรัษฎากร มาตรา 70 เมื่อเทียบ
อัตราเพดานภาษี ในอนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อนซึ่งตรงกับกรณีที่ 1 ที่กําหนดเพดานอัตราภาษี 10% ดังนันบริ
้ ษัท A ของประเทศ
พม่ า จะเสี ย ภาษี ใ นอัต ราเพดานภาษี ที่ 10% เนื่ อ งจากอัต ราดัง กล่า วเป็ นอัต ราที่ ตํ่ า กว่ า อัต ราภาษี ต ามกฎหมาย
ภายในประเทศ แสดงให้ เห็นว่าอนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อนให้ สิทธิ ประโยชน์ แก่นักลงทุน และเมื่อบริ ษัท A นําเงิ นได้ กลับมา
ประเทศพม่าแล้ วสามารถใช้ วิธีจดั ภาษี ซ้อนด้ วยวิธีเครดิตธรรมดา (Ordinary Credit Method )
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บริ ษัท ก ของประเทศไทยได้ รับเงินได้ ดอกเบี ้ยอื่นๆ ในประเทศสิงคโปร์ หากกฎหมายการเก็บภาษี ในประเทศ
สิง คโปร์ กํ า หนดให้ หัก ภาษี ใ นอัต รา 30% เมื่ อ เที ย บอัต ราเพดานภาษี ใ นอนุส ัญ ญาภาษี ซ้ อ น 25% ดัง นัน้ บริ ษั ท ก
ของประเทศไทยจะถูกหักภาษี ในอัตราเพียง 25% ตามข้ อตกลงของอนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อน แสดงให้ เห็นว่ากฎหมาย
อนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อนให้ สิทธิประโยชน์แก่นกั ลงทุน และเมื่อบริ ษัท ก นําเงินได้ กลับประเทศไทยแล้ วสามารถใช้ วิธีจดั ภาษี
ซ้ อนด้ วยวิธีเครดิตธรรมดา (Ordinary Credit Method )เป็ นการบรรเทาภาระภาษี ตามอนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อนอีกครัง้ หนึง่
วิธีขจัดภาษีซ้อนเงินได้ ประเภทเงินปั นผล ค่ าสิทธิ และดอกเบีย้ ตามข้ อตกลงอนุ สัญญาภาษีซ้อนที่ทํา
กับประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
เงินได้ เมื่อเสียภาษี ในประเทศแหล่งเงินได้ ตามอัตราภาษี ที่กําหนดในประเทศแหล่งเงินได้ แต่สงู สุดไม่เกินอัตรา
เพดานในอนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อนข้ างต้ นแล้ ว การขจัดภาระภาษี ซ้อนเมื่อนําเงินได้ เงินปั นผล เงินได้ คา่ สิทธิและเงินได้ ดอกเบี ้ย
กลับมารวมเสียภาษี ในประเทศถิ่นที่อยูน่ นั ้ มีวิธีขจัดภาษี ซ้อนของเงินได้ แตกต่างกันแล้ วแต่ข้อตกลงในวิธีขจัดและประเภท
ของเงินได้
1. วิธีการขจัดภาษี ซ้อนของเงินได้ ประเภทดอกเบี ้ย และค่าสิทธิ ที่ใช้ ในกลุม่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ใช้ วิธี
เดียวกันคือ วิธีเครดิตภาษี ธรรมดา (Ordinary Credit Method)
2. เงิ นได้ เ งิ นปั นผลมีการใช้ วิธีการขจัดภาษี ซ้อนที่ แตกต่างกัน อนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อนที่ไทยทํา กับพม่า และ
อินโดนีเซียจะใช้ วิธีการเครดิตธรรมดา (Ordinary Credit Method) และภาษี ซ้อนที่ไทยทํากับลาว มาเลเซีย ฟิ ลปิ ปิ นส์ และ
เวี ย ดนามจะใช้ วิ ธี การขจัด ภาษี ซ้อ นของเงิ น ได้ ปั น ผลด้ ว ยวิ ธี สํา หรั บ ภาษี ที่ เ ก็ บ จากกํ าไรของบริ ษั ท ผู้จ่ า ยเงิ นปั น ผล
ในประเทศคูส่ ญ
ั ญา (Underlying Credit Method) ส่วนอนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อนที่ไทยทํากับสิงคโปร์ จะใช้ วิธีการขจัดภาษี ซ้อน
ด้ วยวิธียกเว้ นแบบก้ าวหน้ า (Exemption with Progression Method)
หากพิจารณาวิธีขจัดภาษี ซ้อนทัง้ 3 วิธี ได้ แก่ วิธีเครดิตภาษี ธรรมดา (Ordinary Credit Method) วิธีเครดิตเงิน
ปั นผล (Underlying Credit Method) วิธียกเว้ นและก้ าวหน้ า (Exemption with Progression) นัน้ พบว่าวิธีเครดิต
เงินปั นผล (Underlying Credit Method) เป็ นวิธีที่นกั ลงทุนมีความได้ เปรี ยบมากที่สดุ ในแง่ที่มีการเพิ่มเติมจากการใช้ วิธี
เครดิ ต ภาษี ธ รรมดา นอกจากนํ า ภาษี ที่ ไ ด้ ชํ า ระในประเทศแหล่ง เงิ น ได้ ม าเป็ นเครดิ ต ภาษี ใ นประเทศถิ่ น ที่ อ ยู่แ ล้ ว
ยังสามารถได้ รับเครดิตภาษี เงินปั นผลเพิ่มเติมเท่ากับอัตราภาษี เงินได้ นิติบคุ คลในประเทศแหล่งเงินได้ หารผลต่างระหว่าง
100 อัตราภาษี เงินได้ นิติบคุ คลประเทศถิ่นที่อยู่ ได้ ผลลัพธ์แล้ วนํามาคูณเงินปั นผลที่ได้ รับ
ส่วนวิธียกเว้ นและก้ าวหน้ า (Exemption with Progression ) ตามข้ อตกลงที่ทํากับประเทศสิงคโปร์ เป็ นการเพิ่ม
ฐานภาษี ให้ สงู ขึ ้นแล้ วนําภาษี ที่เสียจากรัฐแหล่งเงินได้ เครดิตเท่ากับที่เสียภาษี ในรัฐแหล่งเงินได้ ซึ่งทําให้ เสียภาษี สงู ขึ ้น
เพราะอัตราภาษี สว่ นเพิ่มจะเปลี่ยนแปลงไปในกรณีที่อตั ราภาษี ที่ใช้ เป็ นอัตราก้ าวหน้ า ส่วนใหญ่จะพบในกลุม่ ประเทศ
พัฒนาที่ต้องการสร้ างความเสมอภาคของผู้มีเงินได้
วิธีการขจัดภาษี ซ้อนของเงินได้ เงินปั นผล ดอกเบี ้ย ค่าสิทธิ ในอนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อนระหว่างไทยกับกลุม่ ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนนี ้ สามารถแสดงเปรี ยบเทียบตามตารางที่ 7 ดังนี ้
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ตารางที่ 7 แสดงการเปรี ยบเทียบวิธีขจัดภาษี ซ้อนของเงินได้ เงินปั นผล ดอกเบี ้ย ค่าสิทธิในอนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อนระหว่าง
ไทยกับกลุม่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ประเทศคู่สัญญา

1. ประเทศพม่า
2. ประเทศลาว
3. ประเทศมาเลเซีย
4. ประเทศฟิ ลิปปิ นส์
5. ประเทศสิงคโปร์
6. ประเทศเวียดนาม
7. ประเทศอินโดนีเซีย

วิธีขจัดภาษีซ้อนสําหรั บเงินได้ ท่ รี ะบุในอนุสัญญาภาษีซ้อน
เงินได้ เงินปั นผล

เงินได้ ดอกเบีย้

เงินได้ ค่าสิทธิ

Ordinary Credit Method

Ordinary Credit Method

Ordinary Credit Method

Underlying Credit

Ordinary Credit Method

Ordinary Credit Method

Underlying Credit

Ordinary Credit Method

Ordinary Credit Method

Underlying Credit

Ordinary Credit Method

Ordinary Credit Method

Exemption with Progression
Method
Underlying Credit

Ordinary Credit Method

Ordinary Credit Method

Ordinary Credit Method

Ordinary Credit Method

Ordinary Credit Method

Ordinary Credit Method

Ordinary Credit Method

หมายเหตุ.Ordinary Credit Method = วิธีเครดิตธรรมดา
Underlying Credit = วิธีเครดิตสําหรับภาษี ที่เก็บจากกําไรของบริ ษัทผู้จา่ ยเงินปั นผลในประเทศคูส่ ญ
ั ญา
Exemption with Progression Method= วิธียกเว้ นแบบก้ าวหน้ า

3. เงินได้ ท่ ีได้ รับการยกเว้ นการส่ งเสริมการลงทุน (Board of Investment)
กฎหมายการจัดเก็บภาษี แต่ละประเทศจะมีมาตรการยกเว้ นภาษี เงินได้ จากกําไรสุทธิ เพื่อเป็ นการจูงใจให้ มี
การลงทุนในประเทศของตน ภายใต้ กฎหมายการส่งเสริ มการลงทุน (Board of Investment) ของแต่ละประเทศในกลุ่ม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนัน้ ซึง่ พบว่าอนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อนที่ทํากับทุกประเทศในกลุม่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใช้ วิธี
ขจัดภาษี ซ้อนด้ วยวิธีเครดิตเพื่อส่งเสริ มการลงทุน (Tax Sparing Credit) ในการจูงใจนักลงทุนมาลงทุนและเพิ่มศักยภาพ
ในการแข่งขันกับนักลงทุนในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้ วยกัน
วิธีการขจัดภาษี วิธีนี ้ หมายถึง เงินได้ หรื อกําไรที่ได้ รับการยกเว้ นการส่งเสริ มการลงทุนจากประเทศแหล่งเงินได้
ต้ องนํ ามารวมเป็ นเงิ นได้ ห รื อกํ าไรของประเทศถิ่ นที่ อยู่ ในขณะเดีย วกัน สามารถที่จ ะนํา ภาษี ที่ ได้ รับ การยกเว้ นจาก
นอกประเทศมาเครดิตออก เป็ นวิธีการขจัดหรื อลดภาระภาษี แก่บริ ษัทที่ได้ รับการส่งเสริ มการลงทุน โดยวิธีการจะยกเว้ น
ภาษี ตามกฎหมายส่งเสริ มการลงทุน จํานวนภาษี ที่ได้ รับยกเว้ นนัน้ นักลงทุนนําไปใช้ เป็ นเครดิตภาษี ในประเทศถิ่นที่อยู่ได้
และจํานวนเงินต้ องไม่เกินกว่าจํานวนเครดิตภาษี ที่คํานวณได้ โดยการคํานวณจํานวนเครดิตตามวิธีการขจัดภาษี ซ้อน
เพื่อหาจํานวนที่หกั ออกจากภาษี ที่คํานวณได้ หลังจากนันทํ
้ าการเปรี ยบเทียบระหว่าง จํานวนเครดิต กับ ภาษี ที่ได้ รับ
การยกเว้ นจากนอกประเทศ ว่าจํานวนใดตํ่ากว่าให้ ใช้ จํานวนนันเป็
้ นภาษี ที่ได้ รับการยกเว้ นมาหักออกจากภาษี ที่คํานวณ
ได้ ในประเทศถิ่นที่อยู่
สรุ ปวิธีการจัดเก็ บภาษี ของรั ฐถิ่ นที่อยู่และรั ฐแหล่งเงิ นได้ จากเงิ นได้ ที่ได้ รับการยกเว้ นการส่งเสริ มการลงทุน
(Board of Investment) สามารถแสดงเปรี ยบเทียบในตารางที่ 8 ดังนี ้
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ตารางที่ 8 แสดงวิธีการจัดเก็บภาษี ของรัฐถิ่นที่อยูแ่ ละรัฐแหล่งเงินได้ จากเงินได้ ที่ได้ รับการยกเว้ นการส่งเสริ มการลงทุน
(Board of Investment) ที่ระบุในอนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อนระหว่างไทยกับกลุม่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ประเทศคู่สัญญา

การจัดเก็บภาษีเงินได้ ของกิจการที่ได้ รับการส่ งเสริมการลงทุนและวิธีการขจัดภาษีซ้อน
รัฐถิ่นที่อยู่

รัฐแหล่ งเงินได้

1. ประเทศพม่า

รวมกําไรนอกประเทศในการเสียภาษี
แต่ภาษีเงินได้ ที่ได้ รับการยกเว้ นจากนอกประเทศ ให้ นํามาเป็ นเครดิตภาษี

ยกเว้ นภาษีเงินได้

2. ประเทศลาว

รวมกําไรนอกประเทศในการเสียภาษี
แต่ภาษีเงินได้ ที่ได้ รับการยกเว้ นจากนอกประเทศ ให้ นํามาเป็ นเครดิตภาษี
รวมกําไรนอกประเทศในการเสียภาษี
แต่ภาษีเงินได้ ที่ได้ รับการยกเว้ นจากนอกประเทศ ให้ นํามาเป็ นเครดิตภาษี
รวมกําไรนอกประเทศในการเสียภาษี
แต่ภาษีเงินได้ ที่ได้ รับการยกเว้ นจากนอกประเทศ ให้ นํามาเป็ นเครดิตภาษี
รวมกําไรนอกประเทศในการเสียภาษี
แต่ภาษีเงินได้ ที่ได้ รับการยกเว้ นจากนอกประเทศ ให้ นํามาเป็ นเครดิตภาษี
รวมกําไรนอกประเทศในการเสียภาษี
แต่ภาษีเงินได้ ที่ได้ รับการยกเว้ นจากนอกประเทศ ให้ นํามาเป็ นเครดิตภาษี
รวมกําไรนอกประเทศในการเสียภาษี
แต่ภาษีเงินได้ ที่ได้ รับการยกเว้ นจากนอกประเทศ ให้ นํามาเป็ นเครดิตภาษี

ยกเว้ นภาษีเงินได้

3. ประเทศมาเลเซีย
4. ประเทศฟิ ลิปปิ นส์
5. ประเทศสิงคโปร์
6. ประเทศเวียดนาม
7. ประเทศ
อินโดนีเซีย

ยกเว้ นภาษีเงินได้
ยกเว้ นภาษีเงินได้
ยกเว้ นภาษีเงินได้
ยกเว้ นภาษีเงินได้
ยกเว้ นภาษีเงินได้

สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษาเรื่ องการศึกษาเปรี ยบเทียบอนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อนระหว่างประเทศของกลุ่มประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซียน พบว่า
1. สิงคโปร์ เป็ นประเทศแรกที่มีการทําอนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อนกับประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2519 และประเทศพม่าเป็ น
ประเทศล่าสุดที่ทําการตกลงในอนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อนล่าสุดปี พ.ศ. 2555 อนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อนระหว่างประเทศในกลุ่ม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีความเหมือนกันในข้ อตกลง ด้ านองค์ประกอบทัว่ ไป ขอบข่ายด้ านบุคคล ภาษี ที่เกี่ยวข้ อง
บทนิยามทัว่ ไป ภูมิลําเนาเพื่อการรัษฎากร สถานประกอบการ ประเภทเงินได้ ที่มีการระบุ วิธีขจัดภาษี การเก็บภาษี ซ้อน
ในส่วนเงินได้ แต่มีความแตกต่างในข้ อตกลง ส่วนภาษาที่ใช้ เผยแพร่ นนมี
ั ้ ความแตกต่างกันซึ่งสามารถแบ่งออกเป็ น
2 ประเภท ได้ แก่ ข้ อตกลงที่ใช้ ภาษาอังกฤษเป็ นต้ นฉบับคู่สญ
ั ญาเพียงภาษาเดียว และข้ อตกลงที่ใช้ 3 ภาษาได้ แก่
ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และภาษาประจําชาติ สําหรับประเทศไทยได้ มีการแปลภาษาอังกฤษต้ นฉบับเป็ นภาษาไทย
เรี ยบร้ อยแล้ ว ซึ่งหาข้ อมูลได้ จากกรมสรรพากร ที่อํานวยความสะดวกสําหรับผู้ที่สนใจศึกษาเรื่ องอนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อน
ระหว่างไทยกับต่างประเทศ
2. อนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อนที่ทํากับทุกประเทศในกลุม่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีข้อตกลงเกี่ยวกับประเภทภาษี
ที่เหมือนกัน ได้ แก่ ภาษี เงินได้ บคุ คลธรรมดา ภาษี เงินได้ นิติบคุ คล ภาษี เงินได้ หกั ณ ที่จ่าย ส่วนภาษี ที่มีความแตกต่างกัน
แล้ วแต่จะตกลงมีหรื อไม่ เช่น ภาษี เงิ นได้ ปิโตรเลียมมีการระบุไว้ ในข้ อตกลงของสัญญาที่ประเทศไทยทํากับประเทศ
มาเลเซีย และประเทศเวียดนาม ส่วนภาษี เก็ บจากการจําหน่ายเงิ นกําไรมีการระบุไว้ ในข้ อตกลงของสัญญาที่ทํากับ
ประเทศมาเลเชีย เป็ นต้ น
3. เงินได้ ค่าบริ การส่วนบุคคลที่เป็ นอิสระในอนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อนที่ประเทศไทยทํากับกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนมีความเหมือนกันโดยได้ ใช้ วิธีขจัดภาษี ซ้อนโดยให้ รัฐผู้มีถิ่นที่อยูจ่ ดั เก็บภาษี เงินได้ หากรัฐแหล่งเงินได้ จะจัดเก็บ
ภาษี เงินได้ ต้องเข้ าเงื่อนไข 3 ข้ อ ซึ่งเป็ นการเอื ้อประโยชน์ในการเคลื่อนย้ ายแรงงานได้ สะดวกขึ ้น ได้ แก่ แพทย์ พยาบาล
Page 47

BUSINESS MANAGEMENT RESEARCH CONFERENCE

BMRC

ทนายความ วิศวกร ทันตแพทย์ บัญชี และสถาปนิก ที่มีทกั ษะพร้ อมความรู้ ในการเผยแพร่ เทคนิคให้ แก่รัฐแหล่งเงินได้
รวมถึงช่วยให้ ประเทศนัน้ เจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ ้น เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ของกฎบัตรอาเซียนที่ได้ ทํา
ข้ อตกลง
4. อัตราเพดานภาษี ของเงินได้ เงินปั นผลนันมี
้ อตั ราเพดานภาษี ในอนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อนอยู่ระหว่าง 15% 20%
ยกเว้ นประเทศพม่าที่มีอตั รา 10% เงินได้ ค่าสิทธิ อัตราเพดานภาษี ในอนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อนอยู่ระหว่าง 15% 25% ยกเว้ น
ประเทศพม่าที่มีอตั รา 5% 10% และเงินได้ ดอกเบี ้ย อัตราเพดานภาษี ในอนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อนอยู่ระหว่าง 10% 15% ,
25% ยกเว้ นประเทศพม่าที่มีอตั รา 10% จากการเปรี ยบเทียบเพดานอัตราภาษี ของเงินได้ นนั ้ พบว่าประเทศพม่ามีอตั รา
เพดานภาษี ที่ตํ่าสุด ซึ่งมีผลให้ นกั ลงทุนจากนอกประเทศประเทศ สนใจลงทุนมาก โดยพิจารณาเปรี ยบเทียบอัตราภาษี
ภายในประเทศกับอัตราเพดานภาษี ในอนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อน หากเปรี ยบเทียบแล้ วพบว่าอัตราภาษี ที่จดั เก็บเป็ นอัตราที่ตํ่า
และมีวิธีขจัดภาษี ซ้อนที่สามารถบรรเทาภาระภาษี ได้ มากที่สดุ ย่อมทําให้ ต้นทุนการลงทุนของนักลงทุนตํ่าและสามารถ
แข่งขันได้ ในประเทศแหล่งเงินได้
5. วิธีการขจัดภาษี ซ้อนของกลุม่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของเงินได้ ดอกเบี ้ย และค่าสิทธิใช้ วิธีการขจัดภาษี
ซ้ อนด้ วยวิธีที่เหมือนกันคือ วิธีการเครดิตธรรมดา (Ordinary Credit Method) แต่มีความแตกต่างเกี่ยวกับอัตราเพดาน
ภาษี ที่ระบุ ส่วนเงินปั นผลของบริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนที่ตงขึ
ั ้ ้นตามกฎหมายไทยที่ได้ รับจากประเทศคู่สญ
ั ญาจะใช้ วิธีขจัด
ภาษี ซ้อนโดยวิธีเครดิตธรรมดา (Ordinary Credit Method) โดยให้ รัฐถิ่ นที่อยู่ขจัดภาษี ซ้อนและให้ รัฐแหล่งเงิ นได้
ทําการจัดเก็บภาษี เงินปั นผลตามกฎหมายของรัฐนัน้ ยกเว้ นในกรณีประเทศสิงคโปร์ ที่มีความแตกต่างกันโดยจะใช้ วิธีขจัด
ภาษี ซ้อนโดยวิธียกเว้ นแบบก้ าวหน้ า (Exemption with Progression Method) ซึ่งไม่ต้องนําไปรวมเป็ นเงิ นได้
ในการคํานวณเงินได้ เสียภาษี นิติบคุ คล ส่วนวิธีขจัดภาษี ซ้อนแบบเครดิตเต็มที่ (Full Credit Method) ไม่พบในกลุ่ม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพราะรัฐถิ่นที่อยูจ่ ะเสียเปรี ยบ
6. เงินได้ ที่ได้ รับการยกเว้ นการส่งเสริ มการลงทุน (Board of Investment) นันส่
้ วนใหญ่มีความเหมือนกันโดยจะ
ใช้ วิธีขจัดภาษี ซ้อนด้ วยวิธีเครดิตเพื่อส่งเสริ มการลงทุน (Tax Sparing Credit) เป็ นการจูงใจนักลงทุนมาลงทุนและเพิ่ม
ศักยภาพในการแข่งขันกับประเทศในกลุม่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้ วยกัน
ทังนี
้ ้จากการศึกษาอนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อนที่ประเทศไทยทํากับประเทศต่างๆ ในกลุม่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
เพื่อเป็ นข้ อตกลงในการขจัดภาษี ซ้อนในกรณีที่รัฐผู้มีถิ่นที่อยูแ่ ละรัฐแหล่งเงินได้ สามารถจัดเก็บภาษี ได้ ทงสองรั
ั้
ฐ ผู้มีเงินได้
ควรศึกษาข้ อตกลงที่ระบุในข้ อตกลงในอนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อน เพื่อได้ รับสิทธิประโยชน์ในการบรรเทาภาระภาษี ให้ แก่ผ้ มู ีเงิน
ได้ และแรงงานที่เคลือ่ นย้ ายในประเทศกลุม่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมถึงนักลงทุนสามารถลดต้ นทุนทางด้ านภาษี
อากร ซึง่ วิธีการขจัดภาษี ซ้อนของเงินได้ แต่ละประเภทมีความแตกต่างกัน ต้ องพิจารณาว่าผู้เสียภาษี สามารถนําภาษี ที่เสีย
ในประเทศแหล่งเงินได้ มารับรู้ เป็ นรายจ่ายในการคํานวณกําไรสุทธิในประเทศถิ่นที่อยู่ได้ หรื อไม่อย่างไร หรื อได้ รับยกเว้ น
ภาษี อากรตามเงื่อนไขประมวลรัษฎากร วิธีการเครดิตธรรมดาหรื อวิธีการยกเว้ น ซึ่งถ้ าเป็ นวิธีการเครดิตธรรมดาเป็ นวิธี
พื ้นฐานในการขจัดภาษีจะต้ องเอาเงินได้ ที่เกิดขึ ้นในประเทศคูส่ ญ
ั ญามารวมคํานวณและทําการเครดิตภาษี เงินได้ ภายหลัง
ทังนี
้ ้นักลงทุนต้ องศึกษาในรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการขจัดภาษี ซ้อนเพื่อการปฏิบตั ิเกี่ยวกับการเครดิตภาษี หรื อการยกเว้ น
ได้ อย่างถูกต้ อง
นอกจากนี ้อัตราภาษี เงินได้ ที่จดั เก็บภายในแต่ละประเทศย่อมไม่เหมือนกันขึ ้นกับบทบัญญัติการจัดเก็บภาษี ของ
แต่ละประเทศ การมีอตั ราเพดานภาษี ที่ระบุในข้ อตกลงทําให้ ผ้ มู ีเงินเสียภาษี ในอัตราที่สงู สุดเพียงเท่าอัตราเพดานที่ระบุ
แม้ วา่ อัตราภาษี ในประเทศแหล่งเงินได้ จะสูงเพียงไรก็ตาม ดังนันบริ
้ ษัทและห้ างหุ้นส่วนนิติบคุ คลที่ตงขึ
ั ้ ้นตามกฎหมายไทย
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แต่สนใจไปลงทุนในต่างประเทศต้ องพิจารณาอัตราภาษี ภายในประเทศแหล่งเงินได้ คู่กบั อัตราเพดานภาษี ในอนุสญ
ั ญา
ภาษี ซ้อนที่ประเทศไทยทํากับประเทศต่าง ๆในกลุม่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จึงเห็นได้ วา่ การที่ประเทศไทยมีการจัดทํา
อนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อนกับประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนันสามารถช่
้
วยบรรเทาภาระภาษี ที่ซํ ้าซ้ อนซึ่งเป็ น
อุปสรรคในการลงทุน รวมถึงลดต้ นทุนด้ านภาษี ให้ แก่นกั ลงทุน ทําให้ มีความชัดเจนในการเสียภาษี เกิดการเคลื่อนย้ าย
เงินทุน แรงงาน และเทคโนโลยีตา่ งๆ ระหว่างประเทศในกลุม่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้ ดีขึ ้น
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ความสัมพันธ์ ระหว่ างผลตอบแทนของหลักทรัพย์ และอัตราส่ วนทางการเงินของบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทยในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
Relationship Between Stock Returns and Financial Ratios of Listed Companies in Agricultural
and Food Industry Sector of the Stock Exchange of Thailand
ไพรัตน์ ยาดี * ชัยวุฒิ ตัง้ สมชัย ** และบุญสวาท พฤกษิ กานนท์ ***
4

5

6

บทคัดย่ อ
การค้ นคว้ าแบบอิสระนี ้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทนของหลักทรัพย์และอัตราส่วน
ทางการเงินของบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุม่ เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร จํานวน
ทังหมด
้
39 บริ ษัท โดยใช้ ข้อมูลผลการดําเนินงานย้ อนหลังรายไตรมาส แบ่งเป็ น 2 ช่วง ช่วงเศรษฐกิจปกติตงแต่
ั ้ ปี 2543
ถึงปี 2550 จํานวน 8 ปี และช่วงเศรษฐกิจไม่ปกติตงแต่
ั ้ ปี 2551 ถึงปี 2554 จํานวน 4 ปี
ผลการศึกษานี ้ทําการศึกษาด้ วยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบว่า ผลการศึกษา
แยกรายบริ ษัทฯ ช่วงเศรษฐกิจปกติ อัตราส่วนราคาปิ ดต่อมูลค่าหุ้นทางบัญชี (Price-Book Value: P/BV) และอัตราส่วน
ผลตอบแทนของสินทรัพย์ (Return on Asset: ROA) มีความสัมพันธ์ ในทิศทางเดียวกับอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์
(Return) แต่อตั ราส่วนเงินปั นผลตอบแทน (Dividend Yield: DIY) มีความสัมพันธ์ ในทิศทางตรงข้ ามกับอัตราผลตอบ
แทนของหลักทรัพย์ (Return) และอัตราส่วนผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity: ROE) และอัตราส่วนราคา
ปิ ดต่อกําไรต่อหุ้น (Price-Earning Ratio: P/E) มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียว และทิศทางตรงข้ าม กับอัตราผลตอบแทน
ของหลักทรัพย์ (Return) ในสัดส่วนที่เท่ากัน สําหรับช่วงเศรษฐกิจไม่ปกติ อัตราส่วนผลตอบแทนของสินทรัพย์ (Return on
Asset: ROA) อัตราส่วนราคาปิ ดต่อมูลค่าหุ้นทางบัญชี (Price-Book Value: P/BV) อัตราส่วนผลตอบแทนส่วนของผู้ถือ
หุ้น(Return on Equity: ROE) และอัตราส่วนราคาปิ ดต่อกําไรต่อหุ้น (Price-Earning Ratio: P/E) มีความสัมพันธ์ ใน
ทิศทางเดียวกับอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ (Return) แต่อตั ราส่วนเงินปั นผลตอบแทน (Dividend Yield: DIY)
มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ ามกับอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ (Return) และผลการศึกษาในภาพรวมกลุม่ เกษตร
และอุตสาหกรรมอาหาร พบว่า ช่วงเศรษฐกิจปกติ อัตราส่วนทางการเงินส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์ กบั อัตราผลตอบแทน
ของหลักทรั พย์ (Return) แต่ช่วงเศรษฐกิ จไม่ปกติ อัตราส่วนทางการเงิ นมีความสัม พันธ์ กับอัตราผลตอบแทนของ
หลักทรัพย์ (Return) ตํ่ากว่าช่วงเศรษฐกิจปกติ

ABSTRACT
This independent study aimed at exploring relationships between stock returns and financial ratios of
39 agro and food industrial companies registered in the Stock Exchange of Thailand. Quarterly data used
were divided into 2 significant periods: regular economic period of 8 years, from 2000-2007 and irregular
economic period of 4 years, from 2008-2011.
*

นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาจารย์ ดร. อาจารย์ประจําภาควิชาการเงินและการธนาคาร คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
***
รองศาสตราจารย์ อาจารย์พิเศษภาควิชาการเงินและการธนาคาร คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
**
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In this study, the findings were obtained by the use of multiple regression analysis at the significant
level of 0.05. The results as sorted by companies in the regular economic period indicated that the
relationships of Price-Book Value: P/BV and Return on Asset: ROA were relevant to stock returns. However,
the relationship of Dividend Yield: DIY was contradictory to stock returns as well as Return on Equity: ROE. In
the meanwhile, the relationship of Price-Earning Ratio: P/E was both relevant and contradictory to stock
returns. In the irregular economic period, the relationships of Return on Asset: ROA, Price-Book Value: P/BV,
Return on Equity: ROE and Price-Earning Ratio: P/E were relevant to stock returns. However, the relationship
of Dividend Yield: DIY was contradictory to stock returns. The findings on the study of overall agro and food
industrial companies revealed that in the regular economic period, most financial ratios were relevant to stock
returns, and the relationships of these ratios to stock returns turned out to be higher than those in the irregular
economic period.

บทนํา
การลงทุนในหลักทรัพย์นนั ้ นักลงทุนไม่วา่ จะเป็ นนักลงทุนสถาบันหรื อนักลงทุนทัว่ ไป จะมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ ได้
ผลตอบแทนในรู ปของเงินปั นผล (Dividend) กําไรส่วนเกิน (Capital Gain) ที่เกิดจากความแตกต่างของราคาหลักทรัพย์
และสิทธิ์ ในการรั บหุ้นเพิ่มทุน ตลาดหลักทรั พย์ จึงเป็ นทางเลือกหนึ่งสําหรั บนักลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนที่สูงกว่า
แต่การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ก็เป็ นการลงทุนที่มีความเสีย่ งสูง เนื่องจากตลาดหลักทรัพย์มีความอ่อนไหวต่อเหตุการณ์
ต่างๆ ได้ ง่า ย จึง เป็ นสาเหตุทํ าให้ ร าคาหลักทรั พ ย์ มีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา ดังนัน้ จึ งมีการพัฒนาวิธีวิเ คราะห์
ในรู ปแบบหลากหลาย เพื่อกําหนดค่าที่ควรจะเป็ นของหลักทรัพย์ เช่น การคาดคะเนแนวโน้ มของราคาหลักทรัพย์โดย
วิเคราะห์จากปั จจัยพื ้นฐาน (Fundamental Analysis) การวิเคราะห์หลักทรัพย์ทางเทคนิค (Technical Analysis) รวมถึง
การวิเคราะห์ความเสีย่ งในการลงทุน เพื่อให้ ได้ ผลตอบแทนของการลงทุนตามที่ได้ คาดหวังของนักลงทุน
การวิ เ คราะห์ ง บการเงิ น ถื อ เป็ นองค์ ป ระกอบที่ สํ า คัญ ในการวิ เ คราะห์ ห ลัก ทรั พ ย์ โดยใช้ ปั จจัย พื น้ ฐาน
(Fundamental Analysis) ซึง่ ผลการศึกษา ดังเช่น รพีพรรณ แสงสานนท์ (2548) ได้ ศกึ ษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วน
ทางการเงินและราคาตลาดของหลักทรัพย์กลุม่ พลังงานที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยอัตราส่วน
ทางการเงินรายไตรมาสที่นํามาพิจารณา ได้ แก่ อัตราส่วนกําไรสุทธิ ต่อหุ้น (EPS) อัตราส่วนเงินปั นผลต่อหุ้น (DPS)
อัตราส่วนมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (BVPS) อัตราส่วนหนี ้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) อัตราส่วนราคาซื ้อขายต่อกําไร
สุทธิตอ่ หุ้น (P/E) อัตราส่วนราคาซื ้อขายต่อมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (P/BV) และอัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
(ROE) เปรี ยบเทียบกับราคาตลาดของหลักทรัพย์ ซึ่งได้ ทําการวิเคราะห์ข้อมูลด้ วยวิธีสถิติเชิงพรรณนาและทดสอบ
สมมติฐานด้ วยวิธีสหสัมพันธ์ อย่างง่าย (Simple Correlation) ผลการศึกษาพบว่าอัตราส่วนทางการเงินที่ศึกษามี
ความสัมพันธ์ กบั การเปลี่ยนแปลงราคาตลาดหลักทรัพย์มากที่สดุ ถึง 8 ใน 9 หลักทรัพย์ของกลุม่ พลังงาน คือ อัตราส่วน
ราคาซื ้อขายต่อมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (P/BV) โดยมีความสัมพันธ์ เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน ดังนันอั
้ ตราส่วนดังกล่าวจึง
สามารถใช้ เป็ นตัวบ่งชี ้การเปลีย่ นแปลงราคาตลาดของหลักทรัพย์ได้ และธัชวิน โอจรัสพร (2551) ได้ ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินหลักกับราคาหุ้นสามัญธนาคารพาณิชย์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผลการศึกษา
จํานวน 11 หลักทรัพย์ โดยการใช้ ข้อมูล งบดุล งบกําไรขาดทุน และราคาหุ้นสามัญปิ ดรายไตรมาสปี 2547 ถึงปี 2550
พบว่า อัตราส่วนกําไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) และอัตราส่วนผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) มีความสัมพันธ์ ในทิศทาง
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เดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นสามัญในกลุม่ ธนาคารพาณิชย์สอดคล้ องกับสมมติฐาน และสุทธิเพ็ญ ดีสวัสดิ
(2553) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทนจากกําไรสุทธิ (NPM) อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) และ
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ในการอธิบายราคาหลักทรัพย์ กลุม่ อุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณูปโภค
ของบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ระหว่างปี พ.ศ.2549-พ.ศ.2551 จํานวน 20 บริ ษัท สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์
ข้ อมูลได้ แก่ การวิเคราะห์คา่ สัมประสิทธิสหสัมพันธ์ (Pearson Correlation) และการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคณ
ู (Multiple
Regression Analysis) ผลจากการศึกษาพบว่า อัตราผลตอบแทนจากกําไรสุทธิ (NPM) อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
(ROA) และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) มีความสัมพันธ์กบั ราคาหลักทรัพย์อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติผล
การศึกษาแสดงให้ เห็นว่า นักลงทุนในตลาดทุนของประเทศไทย ใช้ ข้อมูลทางบัญชีในด้ านอัตราส่วนทางการเงินที่ แสดงใน
งบการเงินเป็ นเกณฑ์ในการตัดสินใจกําหนดราคาหลักทรัพย์ ผลการศึกษาจึงเป็ นประโยชน์ในการนําไปประยุกต์ใช้ กบั ผู้ใช้
งบการเงินในการวิเคราะห์ข้อมูล และ Lewellen (2544, pp. 209-235) ศึกษาการพยากรณ์ผลตอบแทนจากอัตราส่วนทาง
การเงินของหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ ก ตังแต่
้ ปี ค.ศ. 1946-2000 ผลการศึกษาพบว่าอัตราเงินปั นผล (DIY)
เป็ นปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปลีย่ นแปลงราคาหลักทรัพย์มากที่สดุ รองลงมาคือ อัตราส่วนมูลค่าตามบัญชีต่อราคาตลาด
(P/BV) และอัตราส่วนกําไรสุทธิต่อราคาซื ้อขายต่อหุ้น (P/E) ตามลําดับ สําหรับอัตราส่วนทางการเงินอื่นมีความสัมพันธ์
กับราคาหลักทรัพย์เพียงบางช่วงเวลาตามสถานการณ์แวดล้ อมที่เปลีย่ นแปลง
เนื่องจากตลาดหลักทรัพย์มีความอ่อนไหวต่อเหตุการณ์ ต่างๆ ได้ ง่าย จึงเป็ นสาเหตุทําให้ ราคาหลักทรั พย์
มีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา ดังเช่น ปี 2550-2552 เกิดวิกฤติสินเชื่อด้ อยคุณภาพประเทศอเมริ กา ขาดความคล่องตัว
ของตลาดสินเชื่อทัว่ โลกและระบบธนาคารลดลง การกู้ยืมและการให้ ก้ ยู มื ที่มีความเสีย่ งสูง และระดับหนี ้สินของบริ ษัทและ
บุคคลที่สงู เกินไป (“วิกฤติสินเชื่อซับไพรม์,” 2557) ส่งผลให้ ดชั นีตลาดหุ้นไทยเปลี่ยนแปลงลดลงร้ อยละ 50 และเดือน
กันยายน 2552 ศาลปกครองกลางสัง่ คุ้มครองชัว่ คราวระงับก่อสร้ างโรงงาน 76 โครงการในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
มูลค่าความเสียหาย 400,000 ล้ านบาท (“ศาลปค.สัง่ ระงับก่อสร้ าง 76 โครงการมาบตาพุต,” 2552) และเดือนมีนาคม
2554 จากเหตุการณ์ แผ่นดินไหวและสึนามิประเทศญี่ ปุ่น ผลกระทบต่อเศรษฐกิจของไทยในอุตสาหกรรมไฟฟ้ าและ
อิเล็กทรอนิกส์ไทย ด้ านการลงทุนมีโครงการที่ได้ รับการอนุมตั ิสง่ เสริ มการลงทุนในช่วงเดือนมกราคมถึง 15 มีนาคม 2554
จํานวน 14 โครงการ มีเงินลงทุน 5,825.2 ล้ านบาท การจ้ างงาน 3,658 คน ได้ รับผลกระทบชะลอการเปิ ดดําเนินการ
ออกไป ด้ านการผลิตประสบปั ญหาการขาดแคลนวัตถุดิบผลิตภัณฑ์ ส่วนประกอบขาดแคลน และด้ านการส่งออก
เนื่องจากเป็ นอุตสาหกรรมที่มี ทงั ้ มูลค่าการส่งออกและมูลค่าการนําเข้ าค่อ นข้ า งสูง จากญี่ ปุ่น ปรั บตัวลดลง 5-15%
(สถาบันไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์, 2552) และเดือนกรกฏาคมถึงธันวาคม 2554 เกิดมหาอุทกภัยของประเทศไทย
ผลกระทบด้ านอุตสาหกรรมยานยนต์ และชิน้ ส่วนการผลิตรถยนต์ ในปี 2554 ลดลงไปประมาณ 3-3.5 แสนคัน
ด้ านอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ผลิต HDD รายอื่นนอกพื ้นที่ต้องชะลอการผลิตลงเนื่องจากขาดแคลนวัตถุดิบ ทําให้
อุปทาน HDD ในตลาดโลกลดลง ด้ านอุตสาหกรรมเครื่ องใช้ ไฟฟ้ าผู้ผลิตที่ไม่ถูกนํ ้าท้ วมโดยตรงยังคงได้ รับผลกระทบ
โดยอ้ อมผ่านทาง Supply Chain ส่งผลให้ การผลิตโดยรวมลดลงในไตรมาสที่ 4 ของปี 2554 ขณะเดียวกันยอดขาย
เครื่ องใช้ ไฟฟ้ าในประเทศลดลงจากอุปสงค์ที่หดตัวและอุปสรรคด้ านการขนส่ง ด้ านธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ อุทกภัยส่งผลให้
ความต้ องการในตลาดสังหาริ มทรัพย์หยุดชะงักลงจากยอดโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยลดลงร้ อยละ50-60 (ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย, 2554) จากข้ อมูลข้ างต้ น เห็นว่า ช่วงปี 2551 ถึงปี 2554 มีปัจจัยทางลบหลายด้ านที่ส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจของประเทศ และดังเห็นได้ จากข้ อมูล Market Cap AGRO (AGRI & FOOD) ปี 2550 เริ่ มลดลงเหลือร้ อยละ
12.34 และในปี 2551 ติดลบที่ร้อยละ 33.39 ซึง่ ในการศึกษาครัง้ นี ้จึงแบ่งการศึกษาออกเป็ น 2 ช่วง คือ ช่วงเศรษฐกิจปกติ
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ตังแต่
้ ปี 2543 ถึงปี 2550 จํานวน 8 ปี และช่วงเศรษฐกิจไม่ปกติตงแต่
ั ้ ปี 2551 ถึงปี 2554 จํานวน 4 ปี โดยเลือกใช้ ข้อมูล
รายไตรมาส เนื่องจากทําให้ ทราบข้ อมูลแนวโน้ มในอดีต ความสามารถในการทํากําไร ปั ญหาทางการเงินภาระหนี ้สิน
และประสิทธิภาพในการบริ หารสินทรัพย์ของบริ ษัทได้ อย่างต่อเนื่อง
กลุม่ ธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร มีสดั ส่วนมูลค่าหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ปี 2554 ประมาณ 6%
ของตลาดรวม และประเทศไทยเป็ นผู้ผลิตสินค้ าเกษตรและแปรรู ปอาหาร จัดเป็ น 1 ใน 7 ประเทศของโลกที่มีอาหาร
บริ โภคอย่างพอเพียงและยังมีเหลือเพื่อการส่งออก เห็นได้ จากภาพรวมผลผลิตสินค้ าเกษตรในปี 2553 ที่ผ่านมา ยังมี
ปริ มาณสูงกว่าการบริ โภคภายในประเทศ ซึ่งสามารถทํารายได้ เข้ าประเทศจากการส่งออกผลผลิตทางเกษตรและอาหาร
จากการที่ไทยเข้ าสูต่ ําแหน่งครัวอาเซียน วัดได้ จากการประเมินสถานการณ์ของอุตสาหกรรมอาหารไทย กับประชาคม
เศรษฐกิ จ อาเซี ย น (เออี ซี ) ช่ ว ง 6 เดื อ นแรกของปี 2553 พบสัด ส่ว นร้ อยละ 74 ของการค้ า อาหารอาเซี ย นทัง้ หมด
นอกจากนี ้ยังมีเรื่ องของการปรับลดภาษี นําเข้ าในอาเซียนลดลง รวมเข้ ากับสถาบันอาหารได้ ประเมินสถานการณ์ ของ
อุตสาหกรรมอาหารไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ว่ามีความหวังที่จะก้ าวจากครัวอาเซียนไปเป็ นครัวอาหารโลกใน
อีกไม่ช้า (กลุม่ ศึกษาข้ อตกลงเขตการค้ าเสรี ภาคประชาชน, 2554) และมูลค่าหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ของกลุม่ เกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหารยังมี การเติบ โตค่อ นข้ า งสูงข้ อมูลปี 2547-2554 มี ค่า เฉลี่ย ประมาณ 32.69% การศึกษาครั ง้ นี ้
จึงมีความสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทนของหลักทรัพย์และอัตราส่วนทางการเงินในกลุม่ เกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหารที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทย โดยมีวตั ถุประสงค์ของการศึกษา เพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์ ระหว่างผลตอบแทนของหลักทรัพย์และอัตราส่วนทางการเงินของบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยในกลุม่ เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

กรอบแนวคิดที่ใช้ ในการศึกษา
การศึกษาความสัมพันธ์ของอัตราส่วนทางการเงิน กับผลตอบแทนของหลักทรัพย์ ในกลุม่ อุตสาหกรรมส่วนมาก
นิยมใช้ อตั ราส่วนทางการเงินมาคํานวณ ดังนี ้
1. การคํานวณอัตราผลตอบแทน
อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ (Return) คือ ส่วนต่างของราคาหุ้น ณ เวลาปั จจุบนั กับราคาหุ้น ณ เวลา
ในอดีต แสดงในรูปร้ อยละ (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2548, น. 2-9) โดยใช้ ราคาหุ้นที่ทําการปรับค่าผลตอบแทน
รวมของหลักทรัพย์แล้ ว (Adjusted Price) คํานวณได้ จาก
อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ = Pt+1 - Pt *100
เมื่อ

Pt

Pt+1
Pt

=
=

ราคาปิ ดหุ้นสามัญปลายไตรมาส ของหลักทรัพย์
ราคาปิ ดหุ้นสามัญต้ นไตรมาส ของหลักทรัพย์

2. อัตราส่ วนทางการเงิน (Financial Ratio Analysis)
การวิเคราะห์อตั ราส่วนทางการเงิน (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2554) ที่ผ้ ูลงทุนใช้ เป็ นเครื่ องมือ
ในการวิเคราะห์และประเมินฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงานประสิทธิ ภาพ และความสามารถในการหากําไรของ
บริ ษัทได้ จากงบการเงินของบริ ษัท ซึ่งการจัดทําอัตราส่วนทางการเงินใช้ ข้อมูลทางการเงิน จากงบการเงินต่างๆ ได้ แก่
งบแสดงฐานะการเงิ น และงบกํ า ไรขาดทุน โดยอัตราส่ว นทางการเงิ นที่ ผ้ ูล งทุน ต้ องการเปรี ย บเที ย บว่า แต่ล ะกลุ่ม
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อุตสาหกรรมมีความสามารถในการสร้ างผลตอบแทน หรื อความสามารถในการทํากําไรเป็ นอย่างไรเมื่อเทียบกับกลุ่ม
อุตสาหกรรมอื่นเช่น อัตราส่วนผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) อัตราส่วนผลตอบแทนของสินทรัพย์ (ROA) อัตราส่วน
ราคาปิ ดต่อกําไรต่อหุ้น (P/E) อัตราส่วนราคาปิ ดต่อมูลค่าหุ้นทางบัญชี (P/BV) และอัตราส่วนเงินปั นผลตอบแทน (DIY)
ซึง่ ใช้ เป็ นข้ อมูลเพื่อประกอบการวิเคราะห์ และตัดสินใจลงทุน
การคํ า นวณอัต ราส่ว นทางการเงิ น (Financial Ratios) โดยอัต ราส่ว นทางการเงิ น ที่ สํ า คัญ และมี ผ ล
ต่อการตัดสินใจลงทุน ดังนี ้
1. อัตราส่ วนผลตอบแทนส่ วนของผู้ถอื หุ้น (Return on Equity-ROE)
หมายถึง อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น เป็ นอัตราส่วนที่ใช้ ในการวิเคราะห์เพื่อวัดผลตอบแทนต่อส่วนของผู้
ถือหุ้นที่จะสะท้ อนให้ เห็นถึงความสามารถในการบริ หารงาน เพื่อให้ เกิดผลตอบแทนแก่ผ้ ถู ือหุ้นที่เป็ นเจ้ าของกิจการ (เอช,
และอีริค, 2545, น. 391)
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ

ROE =

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทใหญ่(เฉลี่ย)

*100

2. อัตราส่ วนผลตอบแทนของสินทรัพย์ (Return on Asset-ROA)
หมายถึง ผลตอบแทนจากสินทรัพย์เป็ นอัตราส่วนที่ชี ้ถึงประสิทธิภาพของบริ ษัทในการนําสินทรัพย์ไป
ลงทุนให้ เกิดผลตอบแทน โดยเป็ นค่าที่แสดงถึงผลกําไรที่บริ ษัทหาได้ จากสินทรัพย์ทงหมดที
ั้
่บริ ษัทใช้ ดําเนินการ (เอช, และ
อีริค, 2545, น. 390)
ROA =

กําไร(ขาดทุน)ก่อนดอกเบี ้ยจ่ายและภาษี เงินได้
รวมสินทรัพย์(เฉลี่ย)

*100

3. อัตราส่ วนราคาปิ ดต่ อกําไรต่ อหุ้น (Price-Earning Ratio: P/E)
หมายถึง อัตราส่วนเปรี ยบเทียบระหว่างราคาตลาดของหุ้นสามัญต่อกําไรสุทธิ ต่อหุ้นสามัญ (EPS)
ที่บริ ษัทนันทํ
้ าได้ ในรอบระยะเวลา 12 เดือนล่าสุด (เอช, และอีริค, 2545, น. 389)
P/E =

ราคาตลาดของหุ้นสามัญ
กําไรสุทธิต่อหุ้นสามัญ

4. อัตราส่ วนราคาปิ ดต่ อมูลค่ าหุ้นทางบัญชี (Price-Book Value: P/BV)
หมายถึง อัตราส่วนเปรี ยบเทียบระหว่างราคาตลาดของหุ้นสามัญต่อมูลค่าทางบัญชีของหุ้นสามัญ 1
หุ้น ตามงบการเงินล่าสุดของบริ ษัทผู้ออกหุ้นสามัญ ซึง่ แสดงราคาหุ้น ณ ขณะนันเป็
้ นกี่เท่าของมูลค่าทางบัญชี (เอช, และ
อีริค, 2545, น. 389)
P/BV =

ราคาตลาดของหุ้นสามัญ

มูลค่าทางบัญชีของหุ้นสามัญ

5. อัตราส่ วนเงินปั นผลตอบแทน (Dividend Yield: DIY)
หมายถึ ง อัต ราเปรี ย บเที ย บเงิ น ปั น ผลจ่ า ยต่อ หุ้น สามัญ เที ย บกับ ราคาตลาดของหุ้น สามัญ เพื่ อ
ดูผลตอบแทนว่าหากลงทุนซื ้อหุ้น ณ ระดับราคาตลาดปั จจุบนั จะมีโอกาสได้ รับเงินปั นผลคิดเป็ นอัตราร้ อยละเท่าไรของ
ราคาหุ้น (เอช, และอีริค, 2545, น. 390)
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เงินปั นผลจ่ายต่อหุ้นสามัญ
ราคาตลาดของหุ้นสามัญ

3. การวิเคราะห์ สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
การวิเคราะห์ สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เป็ นวิธีการวิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อหา
ความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรตาม (Y) หรื อตัวแปรเกณฑ์ (Criterion Variable) จํานวน 1 ตัว กับตัวแปรอิสระ (X) หรื อตัว
แปรพยากรณ์ หรื อตัวแปรทํานาย (Predictor Variable) ตังแต่
้ 2 ตัวขึ ้นไป ในผลการศึกษานี ้ ทําการพยากรณ์ผลการศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทนของหลักทรัพย์และอัตราส่วนทางการเงินของบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ใช้ ข้อมูลผลการดําเนินงานย้ อนหลังรายไตรมาส แบ่งเป็ น 2 ช่วง
ช่วงเศรษฐกิจปกติตงแต่
ั ้ ปี 2543 ถึงปี 2550 จํานวน 8 ปี และช่วงเศรษฐกิจไม่ปกติตงแต่
ั ้ ปี 2551 ถึงปี 2554 จํานวน 4 ปี
ทําการศึกษาโดยใช้ แบบจําลอง Multiple Regression ตามสมการ ดังนี ้
(1) แบบจําลอง Multiple Regressions Analysis
Yi =β 0+β 1X 1i+β 2X 2i+...+β kX ki+ε i

เมื่อ

i
Yi
Xi

=
=
=
β 0 , β1 , β 2 ,...β k =

1, 2, 3, 4,… n
ตัวแปรตาม (Dependent variable)
ตัวแปรต้ นหรื อตัวแปรอิสระ (Independent Variable)
สัมประสิทธิ์การถดถอย (Regression Coefficients)

แนวคิด โดยตัวแปรตาม (Yi) เป็ นผลตอบแทนของหลักทรัพย์ และตัวแปรต้ นหรื อตัวแปรอิสระ (Xi) เป็ นอัตราส่วน
ทางการเงินที่สําคัญ ประกอบด้ วย อัตราส่วนผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) อัตราส่วนผลตอบแทนของสินทรัพย์
(ROA) อัตราส่วนราคาปิ ดต่อกําไรต่อหุ้น (P/E) อัตราส่วนราคาปิ ดต่อมูลค่าหุ้นทางบัญชี (P/BV) และอัตราส่วนเงินปั น
ผลตอบแทน (DIY)

วิธีการศึกษา
1. ขอบเขตการศึกษา
เนือ้ หาในการศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างผลตอบแทนของหลักทรั พย์และอัตราส่วนทางการเงิ นในกลุ่ม
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหารที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ใช้ ข้อมูลจากงบการเงินรายไตรมาสของ
บริ ษัท จํานวน 39 บริ ษัท ได้ แก่ งบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุน ของกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
ช่วงเศรษฐกิจปกติตงแต่
ั ้ ปี 2543 ถึงปี 2550 จํานวน 8 ปี และช่วงเศรษฐกิจไม่ปกติตงแต่
ั ้ ปี 2551 ถึงปี 2554 จํานวน 4 ปี
2. ขัน้ ตอนการศึกษา
ในการศึก ษาความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งผลตอบแทนของหลัก ทรั พ ย์ แ ละอัต ราส่ว นทางการเงิ น ของบริ ษั ท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุม่ เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร จํานวน 39 บริ ษัท โดยวิธีการ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู (Multiple Regression Analysis) แบ่งผลการศึกษาเป็ น 2 ระดับ ประกอบด้ วย
1) การศึกษาการถดถอยพหุคูณรายบริ ษัท แสดงความสัมพันธ์ ของอัตราส่วนทางการเงิน (ตัวแปรอิสระ)
กับผลตอบแทนของหลักทรัพย์ (ตัวแปรตาม) ของแต่ละบริ ษัท อย่างมีนยั สําคัญที่ 0.05
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2) การวิเคราะห์ การถดถอยพหุคูณของภาพรวมทุกบริ ษัท แสดงความสัมพันธ์ ของอัตราส่วนทางการเงิ น
(ตัวแปรอิสระ) กับผลตอบแทนของหลักทรัพย์ (ตัวแปรตาม) ของภาพรวมทุกบริ ษัท อย่างมีนยั สําคัญที่ 0.05
3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรในการศึกษาครัง้ นี ้ หลักทรัพย์ห้ นุ สามัญกลุม่ เกษตรและอุตสาหกรรมอาหารที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทังหมดจํ
้
านวน 41 หลักทรัพย์ (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2554) โดยตัดข้ อมูลออก
จากการศึกษาจํานวน 2 บริ ษัท ได้ แก่ บริ ษัท นํ ้าตาลครบุรี จํากัด (มหาชน) (KBS) เข้ าตลาดหลักทรัพย์ปี 2554 และบริ ษัท
พรี เมียร์ มาร์ เก็ตติ ้ง จํากัด (มหาชน) (PM) เข้ าตลาดหลักทรัพย์ปี 2551 เนื่องจากมีข้อมูลไม่เพียงพอ ดังนัน้ ผลการศึกษา
ทังหมดจํ
้
านวน 39 บรัษัท ประกอบด้ วย
- บริ ษัทอกริ เพียว โฮลดิ ้งส์ จํากัด (มหาชน)
APURE
- บริ ษัทห้ องเย็นเอเชี่ยน ซีฟ้ ดู จํากัด (มหาชน)
ASIAN
- บริ ษัทซีเฟรชอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)
CFRESH
- บริ ษัทห้ องเย็นโชติวฒ
ั น์หาดใหญ่ จํากัด (มหาชน)
CHOTI
- บริ ษัทเชียงใหม่โฟรเซ่นฟู้ดส์ จํากัด(มหาชน)
CM
- บริ ษัทเจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)
CPF
- บริ ษัทชุมพรอุตสาหกรรมนํ ้ามันปาล์ม จํากัด (มหาชน)
CPI
- บริ ษัทอีเทอเนิล เอนเนอยี จํากัด (มหาชน)
EE
- บริ ษัทฟู้ดแอนด์ดริ๊ งส์ จํากัด (มหาชน)
F&D
- บริ ษัทจีเอฟพีที จํากัด (มหาชน)
GFPT
- บริ ษัทหาดทิพย์ จํากัด (มหาชน)
HTC
- บริ ษัทนํ ้าตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน)
KSL
- บริ ษัทลีพฒ
ั นาผลิตภัณฑ์ จํากัด (มหาชน)
LEE
- บริ ษัทลํา่ สูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
LST
- บริ ษัทมาลีสามพราน จํากัด (มหาชน)
MALEE
- บริ ษัทไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)
MINT
- บริ ษัทโออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
OISHI
- บริ ษัทเพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จํากัด (มหาชน)
PB
- บริ ษัทแพ็คฟู้ด จํากัด (มหาชน)
PPC
- บริ ษัทเพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จํากัด (มหาชน)
PR
- บริ ษัทปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จํากัด (มหาชน)
PRG
- บริ ษัทเอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)
S&P
- บริ ษัทไทยเทพรส จํากัด (มหาชน)
SAUCE
- บริ ษัทอาหารสยาม จํากัด(มหาชน)
SFP
- บริ ษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จํากัด (มหาชน)
SORKON
- บริ ษัทเสริ มสุข จํากัด (มหาชน)
SSC
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บริ ษัทสุรพลฟู้ดส์ จํากัด (มหาชน)
SSF
บริ ษัทศรี ตรังแอโกรอินดัสทรี จํากัด (มหาชน)
STA
บริ ษัท ทรอปิ คอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
TC
บริ ษัทไทยเพรซิเดนท์ฟดู ส์ จํากัด (มหาชน)
TF
บริ ษัททิปโก้ ฟดู ส์ จํากัด (มหาชน)
TIPCO
บริ ษัทไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ จํากัด (มหาชน)
TLUXE
บริ ษัทตรังผลิตภัณฑ์อาหารทะเล จํากัด (มหาชน)
TRS
บริ ษัทไทยรับเบอร์ ลาเท็คซ์คอร์ ปอเรชัน่ (ประเทศไทย)จํากัด(มหาชน) TRUBB
บริ ษัทไทยยูเนียน โฟรเซ่น โปรดักส์ จํากัด (มหาชน)
TUF
บริ ษัทนํ ้ามันพืชไทย จํากัด (มหาชน)
TVO
บริ ษัทไทยวาฟูดโปรดักส์ จํากัด (มหาชน)
TWFP
บริ ษัทสหอุตสาหกรรมนํ ้ามันปาล์ม จํากัด (มหาชน)
UPOIC
บริ ษัทยูนิวานิชนํ ้ามันปาล์ม จํากัด (มหาชน)
UVAN

4. วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ใช้ วิ ธี เ ก็ บ รวบรวมข้ อ มูล ทุติ ย ภูมิ (Secondary Data) จากหลัก ทรั พ ย์ ห้ ุน สามัญ กลุ่ม เกษตรและ
กลุ่มอุต สาหกรรมอาหาร ที่จ ดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่งประเทศไทย จํ า นวน 39 หลัก ทรั พ ย์ จากฐานข้ อ มูล
SETSMART ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมทังข้
้ อมูลรายงานประจําปี ของหุ้น
สามัญกลุ่มเกษตรและกลุม่ อุตสาหกรรมอาหารในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แบบออนไลน์จาก www.sec.or.th,
www.set.or.th,
www.setsmart.com และ www.settrade.com เป็ นต้ น ซึ่ง ในการศึก ษาครั ง้ นีเ้ ลือกใช้ ข้อ มูล
ผลการดําเนินงานย้ อนหลังรายไตรมาส ช่วงเศรษฐกิจปกติตงแต่
ั ้ ปี 2543 ถึงปี 2550 จํานวน 8 ปี และช่วงเศรษฐกิจไม่ปกติ
ตังแต่
้ ปี 2551 ถึงปี 2554 จํานวน 4 ปี
ข้ อมูลจะถูกนํามาวิเคราะห์ หาความสัมพันธ์ ระหว่างผลตอบแทนของหลักทรั พย์ และอัตราส่วนทางการเงิ น
ของบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุม่ เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ด้ วยการวิเคราะห์สมการ
ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยผลตอบแทนของหลักทรั พย์ เ ป็ นตัวแปรตาม และอัตราส่ว น
ทางการเงิ นเป็ นตัวแปรอิ สระประกอบด้ ว ย อัต ราส่วนผลตอบแทนส่วนของผู้ถื อหุ้น (ROE) อัตราส่วนผลตอบแทน
ของสินทรัพย์ (ROA) อัตราส่วนราคาปิ ดต่อกําไรต่อหุ้น (P/E) อัตราส่วนราคาปิ ดต่อมูลค่าหุ้นทางบัญชี (P/BV) และ
อัตราส่วนเงินปั นผลตอบแทน (DIY) เพื่อรวบรวมข้ อมูล และรูปแบบการเปลีย่ นแปลงในอดีต
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้ อมูลที่รวบรวมได้ ทงหมด
ั้
(จํานวน 1,968 ตัวอย่าง) นํามาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ ระหว่างผลตอบแทนของ
หลักทรั พย์ และอัตราส่วนทางการเงิ น ของบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทยในกลุ่ม เกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร ด้ วยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู (Multiple Regression Analysis) ดังนี ้
Return i,t = β0 + β1ROEi,t + β2ROAi,t + β3P/Ei,t + β4P/BVi,t + β5DIYi,t + ei,t
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Return i,t
ROEi,t
ROAi,t
P/Ei,t
P/BVi,t
DIYi,t
β0
β1, β2,…β5
ei,t
i
t
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คือ อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ของบริ ษัท i ณ ไตรมาสที่ t
คือ อัตราส่วนผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity) ของบริ ษัท i ณ ไตรมาสที่ t
คือ อัตราส่วนผลตอบแทนของสินทรัพย์ (Return on Asset) ของบริ ษัท i ณ ไตรมาสที่ t
คือ อัตราส่วนราคาปิ ดต่อกําไรต่อหุ้น (Price-Earning Ratio) ของบริ ษัท i ณ ไตรมาสที่ t
คือ อัตราส่วนราคาปิ ดต่อมูลค่าหุ้นทางบัญชี (Price-Book Value) ของบริ ษัท i ณ ไตรมาสที่ t
คือ อัตราส่วนเงินปั นผลตอบแทน (Dividend Yield) ของบริ ษัท i ณ ไตรมาสที่ t
คือ ค่าคงที่ของ Price i,t เมื่อปั จจัยอื่นทุกตัวเป็ นศูนย์
คือ ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของ ROEi,t, ROAi,t, P/Ei,t, P/BVi,t, DIYi,t
คือ ค่าความคลาดเคลือ่ นของบริ ษัท i ณ ไตรมาสที่ t
คือ บริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทยในกลุ่ม เกษตรและอุตสาหกรรม
อาหาร จํานวน 39 บริ ษัท
คือ รายไตรมาส 1-4 ช่วงปี 2543 ถึงปี 2550 และช่วงปี 2551 ถึงปี 2554

จากตัวแบบที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถจําแนกตัวแปร และอธิบายวิธีการวัดค่าของตัวแปรต่างๆ ได้ ดงั นี ้
ตัวแปรตาม (Dependent Variable)
กําหนดตัวแปรตามเป็ น อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ห้ ุนสามัญ ของบริ ษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุม่ เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร คิดเป็ นเปอร์ เซ็นต์ โดยใช้ ราคาตลาดของหุ้นสามัญใน
แต่ละไตรมาสเทียบจากไตรมาสก่อนหน้ า ในการศึกษาใช้ ราคาปิ ด (Close Price) ของแต่ละไตรมาส (t)
ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)
ในการศึกษา ใช้ ข้อมูลอัตราส่วนทางการเงินรายไตรมาสของบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยในกลุม่ เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ของแต่ละบริ ษัท ดังนี ้
1. อัตราส่วนผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity - ROE) ข้ อมูลจากงบการเงินรายไตร
มาสของแต่ละบริ ษัทย้ อนหลังช่วงปี 2543 ถึงปี 2550 และช่วงปี 2551 ถึงปี 2554
2. อัตราส่วนผลตอบแทนของสินทรัพย์ (Return on Asset - ROA) ข้ อมูลจากงบการเงินรายไตรมาส
ของแต่ละบริ ษัทย้ อนหลังช่วงปี 2543 ถึงปี 2550 และช่วงปี 2551 ถึงปี 2554
3. อัตราส่วนราคาปิ ดต่อกําไรต่อหุ้น (Price-Earning Ratio : P/E) ข้ อมูลจากงบการเงินรายไตรมาส
ของแต่ละบริ ษัทย้ อนหลังช่วงปี 2543 ถึงปี 2550 และช่วงปี 2551 ถึงปี 2554
4. อัตราส่วนราคาปิ ดต่อมูลค่าหุ้นทางบัญชี (Price-Book Value : P/BV) ข้ อมูลจากงบการเงินรายไตร
มาสของแต่ละบริ ษัทย้ อนหลังช่วงปี 2543 ถึงปี 2550 และช่วงปี 2551 ถึงปี 2554
5. อัตราส่วนเงินปั นผลตอบแทน (Dividend Yield: DIY) ข้ อมูลจากงบการเงินรายไตรมาสของแต่ละ
บริ ษัทย้ อนหลังช่วงปี 2543 ถึงปี 2550 และช่วงปี 2551 ถึงปี 2554
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สมมุติฐานในการศึกษา ดังนี ้
1. อัตราส่ วนผลตอบแทนส่ วนของผู้ถอื หุ้น (Return on Equity-ROE)
ในการศึกษาครัง้ นี ้คาดว่า หากบริ ษัทมีอตั ราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเป็ นบวกมาก ทําให้ ผลตอบแทนต่อส่วนของ
ผู้ถือหุ้นมากตามไปด้ วย ซึง่ เป็ นผลดีตอ่ บริ ษัท สะท้ อนให้ เห็นถึงความสามารถในการบริ หารงาน สร้ างความเชื่อมัน่ ผู้ถือหุ้น
ที่เป็ นเจ้ าของกิจการได้ จึงตังสมมติ
้
ฐานดังนี ้
H01 : อัตราส่วนผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้นมีความสัมพันธ์ทางบวกกับอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์
2. อัตราส่ วนผลตอบแทนของสินทรัพย์ (Return on Asset - ROA)
ในการศึกษาครัง้ นี ้คาดว่า หากบริ ษัทมีผลตอบแทนจากสินทรัพย์เป็ นอัตราส่วนที่มีค่าสูง ชีถ้ ึงประสิทธิภาพ
ของบริ ษัทในการนําสินทรัพย์ไปลงทุนทําให้ เกิดผลตอบแทน และแสดงถึงผลกําไรที่บริ ษัทหาได้ จากสินทรัพย์ทงหมดที
ั้
่
บริ ษัทใช้ ดําเนินการ จึงตังสมมติ
้
ฐานดังนี ้
H02 : อัตราส่วนผลตอบแทนของสินทรัพย์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์
3. อัตราส่ วนราคาปิ ดต่ อกําไรต่ อหุ้น (Price-Earning Ratio: P/E)
ในการศึกษาครัง้ นี ้คาดว่า หากบริ ษัทมีอตั ราส่วนเปรี ยบเทียบระหว่างราคาตลาดของหุ้นสามัญต่อกําไรสุทธิ
ต่อหุ้นสามัญ (EPS) ที่บริ ษัทนันทํ
้ าได้ ในรอบระยะเวลา 12 เดือนล่าสุด ซึง่ ถ้ าบริ ษัทมีการเพิ่มขึ ้นและลดลงของกําไร หุ้นที่มี
แนวโน้ มการเพิ่ม ขึน้ ของกํ าไรมักจะมี P/E Ratio สูง ในขณะที่ห้ ุนที่มีแ นวโน้ มการถดถอยของกํ าไรจะมี P/E ตํ่ า
ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงของแนวโน้ มการทํ ากํ า ไรก็ จะมี ผลต่อราคา ดัง นัน้ อัตราผลตอบแทนจึง ผกผันกับ
อัตราส่วนราคาปิ ดต่อกําไรต่อหุ้น จึงตังสมมติ
้
ฐานดังนี ้
H03 : อัตราส่วนราคาปิ ดต่อกําไรต่อหุ้นมีความสัมพันธ์ทางลบกับอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์
4. อัตราส่ วนราคาปิ ดต่ อมูลค่ าหุ้นทางบัญชี (Price-Book Value : P/BV)
ในการศึกษาครัง้ นี ้คาดว่า หากบริ ษัทมีอตั ราส่วนเปรี ยบเทียบระหว่างราคาตลาดของหุ้นสามัญต่อมูลค่าทาง
บัญชีของหุ้นสามัญ 1 หุ้น ซึ่งบริ ษัทที่มีค่าอัตราส่วนมากกว่า 1 (ราคาหุ้นมีค่ามากกว่ามูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น) มูลค่าของ
บริ ษัทในตลาดหุ้นมีมากกว่ามูลค่าของสินทรัพย์ที่บริ ษัทมีอยู่จริ ง ส่วนใหญ่เกิดกับบริ ษัทที่มีผลประกอบการดี กําไรสูง
ทําให้ อตั ราส่วนราคาปิ ดต่อมูลค่าหุ้นทางบัญชีมีค่าสูงเกินไป ทําให้ โอกาสทํากําไรตํ่า แต่การซื ้อหุ้นที่มีมลู ค่าทางบัญชีตํ่า
หมายถึง ซื ้อหุ้นได้ ในราคาตํ่ากว่ามูลค่าทางบัญชีของบริ ษัท จึงตังสมมติ
้
ฐาน ดังนี ้
H04 : อัตราส่วนราคาปิ ดต่อมูลค่าหุ้นทางบัญชีมีความสัมพันธ์ทางลบกับอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์
5. อัตราส่ วนเงินปั นผลตอบแทน (Dividend Yield: DIY)
ในการศึกษาครัง้ นี ้คาดว่า หากบริ ษัทมีอตั ราเปรี ยบเทียบเงินปั นผลจ่ายต่อหุ้นสามัญเทียบกับราคาตลาดของ
หุ้น สามัญ หากหุ้น ตัว ใดมี อัต ราส่ว นเงิ น ปั น ผลตอบแทนสูง อาจได้ รั บ ความสนใจจากผู้ล งทุน มากกว่ า เนื่ อ งจาก
ให้ ผลตอบแทนในรูปของเงินปั นผลมากกว่า จึงตังสมมติ
้
ฐานดังนี ้
H05 : อัตราส่วนเงินปั นผลตอบแทนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์
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ผลการศึกษา
ในการศึกษานี ้ เป็ นการศึกษาความสัมพัน ธ์ ระหว่างผลตอบแทนของหลักทรั พย์ และอัตราส่วนทางการเงิ น
ของบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร จํานวน 39 บริ ษัท
ใช้ ข้อมูลงบการเงินย้ อนหลังรายไตรมาส ช่วงเศรษฐกิจปกติตงแต่
ั ้ ปี 2543 ถึงปี 2550 จํานวน 8 ปี และช่วงเศรษฐกิจ
ไม่ปกติตงแต่
ั ้ ปี 2551 ถึงปี 2554 จํานวน 4 ปี โดยหาความสัมพันธ์ ระหว่างผลตอบแทนหลักทรัพย์และอัตราส่วนทางการ
เงิน ด้ วยวิธีการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู (Multiple Regression Analysis) ผลการศึกษาแบ่งเป็ น 2 ส่วน ประกอบด้ วย
ผลการศึกษารายบริ ษัท และผลการศึกษาภาพรวมรายกลุม่ สามารถสรุปผลการศึกษาได้ ดังนี ้
ตารางที่ 1 สรุปค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุคณ
ู ของอัตราส่วนทางการเงินต่างๆ (ตัวแปรอิสระ) ช่วงเศรษฐกิจปกติ และ
ช่วงเศรษฐกิจไม่ปกติ แต่ละรายบริ ษัทฯ ของกลุม่ เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

-5.512
-3.463
-0.891
-10.575

-0.976

0.644

16.555

-

17.903

0.132

-32.420

0.383

0.852

39.835*
-11.397
-57.882*
60.255
12.684
18.204

-4.205
-4.799

91.963

-0.192
4.776
0.007
-11.639
0.066
-4.023

-60.825
-64.310

0.792

-1.350
-3.052
3.775
3.068
1.97
17.713*

-

0.061

2.098*
0.284
1.453
-5.622
-0.31
-10.470

DIY

-3.339

0.059

-36.476*
3.515
89.873
96.42
-22.26
32.803

P/BV

28.937*

-84.517

-0.197
-0.185
-1.08
-2.955
-0.326

P/E

40.714

-1.458

20.232*
23.899
14.485
34.218
56.419*
54.340*

ROE ROA

-0.075

37.522

-0.097
1.727
0.801
0.049
-0.437
-0.275

C

-0.052

-0.021

2.158
2.844*
1.361
0.546
0.243
3.888*
0.691

1.568
-1.157
-0.788
-0.205
0.638
-3.350

-19.974
-39.393
-24.006
-20.551

DIY

2.176

F&D

P/BV

2.085*

EE

-0.297

CPI

P/E

-0.768

CPF

ROE ROA

-0.621*

CM

-24.886

CHOTI

-35.710*

CFRESH

-21.590

ASIAN

C

ตัวแปรอิสระช่ วงเศรษฐกิจไม่ ปกติปี 2551-2554

-49.812

APURE

ตัวแปรอิสระช่ วงเศรษฐกิจปกติปี 2543-2550

-28.276*

รายชื่อบริษัทฯ
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PR

-22.233

0.568

0.295

0.213

26.899

-1.403

-21.752

0.799

2.431

7.927*

-48.750*

-6.025

PRG

-30.528*

2.324*

-2.378*

-0.039*

32.505

1.581

245.019

9.406

5.585

1.396

-146.144

-36.294

PPC
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2.686

-16.717

0.053

0.486

0.527

9.668

-26.127

7.904

-8.552

10.970

-117.902

-3.026

12.561

-0.309

-0.604

6.199

-10.140

7.823

0.634

3.373

4.654

1.574

-5.022

2.673

-43.488

156.555*
1.487

0.841

5.368

0.459

-3.857

-7.576*

6.757

1.082

-0.277

0.115

-

5.158

4.196

1.249

-0.036

-6.917

-

-0.072

-0.106

1.723

-0.026

12.241*

84.036*

-0.459

4.678

-3.345

-169.895

-0.251

10.635

0.318

0.710

0.260

-1.410

-63.110

18.646*

-0.108

8.048

186.873*

-0.363

33.786

-3.617

-0.159

-0.361

2.578

19.393

37.580

0.110

-9.724

7.230

-104.824

-3.142

24.868*

-0.903*

-1.742

3.295

-35.804

3.963

-1.196

0.328

5.955

-0.643

-26.634

1.288

41.125*

0.160

2.798

-2.824

-42.273*

5.877

74.915

-13.705

16.768*

-11.806

-15.922

-0.921

11.999

0.018

3.118*

-1.511*

-10.200

ตัวแปรอิสระช่ วงเศรษฐกิจปกติปี 2543-2550
C
ROE ROA P/E P/BV DIY

2.557

-1.699

57.865*

-0.034

PB

0.068

OISHI
0.797

MINT

3.061

MALEE

-0.207

LST
-20.156

LEE

4.728

KSL

27.143

HTC

-9.491

GFPT

-41.124

รายชื่อบริษัทฯ
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ตารางที่ 1 สรุปค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุคณ
ู ของอัตราส่วนทางการเงินต่างๆ (ตัวแปรอิสระ) ช่วงเศรษฐกิจปกติ และ
ช่วงเศรษฐกิจไม่ปกติ แต่ละรายบริ ษัทฯ ของกลุม่ เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (ต่อ)
ตัวแปรอิสระช่ วงเศรษฐกิจไม่ ปกติปี 2551-2554
C
ROE ROA P/E P/BV DIY

TLUXE

1.447

-1.405

3.489*

-0.410

-3.411

-1.123

-70.268

-8.238

5.357*

-0.067

69.816

6.014

TRS

-39.488*

0.207

-0.690

0.081

57.937*

-1.892

18.829

0.053

1.113

-

17.982*

-

TIPCO
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-1.789

34.979

-0.012

-0.511

0.061

-11.438

9.539

-0.351

5.332

-4.385

7.290

0.206

11.162

-0.044

-0.367

-1.512

23.896

-0.637

1.646

0.889

-5.464

-2.074

115.830*

-0.033

2.293

-3.526

-22.617

-0.135

4.369

0.563

3.214

-1.272

33.326

-0.440

4.057

-1.293

-1.068

-16.308

1.057

1.820

2.904

-36.513

-1.186*

55.522*

0.054

3.978*

-0.840

2.249

-48.489

3.191

16.178

5.784

-119.724

0.420

-119.800*

13.869*

5.242

10.011*

-1.161

4.385

1.095

-13.818

4.005

74.870

-1.159

18.087

0.564

3.259*

-0.773

-22.295

1.327

99.010

0.116

-0.467

0.429

-72.250

-0.452

40.275

0.015

2.017

-0.983

-31.603

-14.168

61.501

-13.339*

-1.682

-9.034*

332.817*

-1.441

-11.562

-0.140

0.568

0.263

20.838

13.213*

-15.458

8.094*

1.635

2.018

-221.316*

-2.166*

-18.115

3.003

-0.304

2.886

-21.717

ตัวแปรอิสระช่ วงเศรษฐกิจปกติปี 2543-2550
C
ROE ROA P/E P/BV DIY

-34.267

-5.548

-2.066

3.066

TF

1.857

TC
-0.842

STA

0.859

SSF

0.178

SSC
-174.396*

SORKON

-53.085*

SFP

-24.368

SAUCE

-32.861

S&P

-19.469
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ตารางที่ 1 สรุปค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุคณ
ู ของอัตราส่วนทางการเงินต่างๆ (ตัวแปรอิสระ) ช่วงเศรษฐกิจปกติ และ
ช่วงเศรษฐกิจไม่ปกติ แต่ละรายบริ ษัทฯ ของกลุม่ เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (ต่อ)
ตัวแปรอิสระช่ วงเศรษฐกิจไม่ ปกติปี 2551-2554
C
ROE ROA P/E P/BV DIY
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ตารางที่ 1 สรุปค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุคณ
ู ของอัตราส่วนทางการเงินต่างๆ (ตัวแปรอิสระ) ช่วงเศรษฐกิจปกติ และ
ช่วงเศรษฐกิจไม่ปกติ แต่ละรายบริ ษัทฯ ของกลุม่ เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (ต่อ)

-8.990
8.411
0.837

0.261

25.535*

-2.205*

5.604

5.465

-2.720

-11.823*

4.718
26.290
10.886

-0.811
-0.487

-65.169

0.630
0.975
-0.783

1.715*
2.106*

8.917

7.141
8.859*
0.794

-51.398
-109.224

1.347

-0.076
-2.629
-2.178

-1.315*
-0.626

4.761

-10.249
-141.666*
21.157

29.663*
12.998

-37.392

-0.810
-1.968
0.153

0.151
2.274*

0.610

137.226*
4.477
2.664

0.412
-0.912

24.035

-0.674
2.208
1.778

-0.134

UVAN

1.583*

-3.500

5.799*
3.053*
2.779*

UPOIC

-41.341*

-1.142

-1.609*
0.020
-0.145

-93.041*

ตัวแปรอิสระช่ วงเศรษฐกิจไม่ ปกติปี 2551-2554
C
ROE ROA P/E P/BV DIY

-65.512*

TWFP

-0.473

TVO

-56.302

TUF

-58.665

TRUBB

ตัวแปรอิสระช่ วงเศรษฐกิจปกติปี 2543-2550
C
ROE ROA P/E P/BV DIY

26.767

รายชื่อบริษัทฯ

*มีความสัมพันธ์ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
หมายเหตุ. (-) คือ มีความสัมพันธ์ ทิศทางตรงกันข้ ามกับตัวแปรตาม และ (+) มีความสัมพันธ์ ทิศทางเดียวกับตัวแปรตาม

ตารางที่ 2 แสดงค่าสัมประสิทธิ์ การถดถอย (Regression Coefficient) ของตัวแปรอิสระที่สมั พันธ์ กับตัวแปรตาม
ช่วงเศรษฐกิจปกติ และช่วงเศรษฐกิจไม่ปกติ ของภาพรวมทุกบริ ษัทในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
จํานวน 39 บริ ษัท
ช่ วงเศรษฐกิจปกติปี 2543-2550
ช่ วงเศรษฐกิจไม่ ปกติปี 2551-2554
ตัวแปรอิสระ
Coefficient Std.
TProb. Coefficient Std.
TProb.
Error Statistic
Error Statistic
C
-3.303* 1.428 -2.314 0.021
4.953* 2.284 2.168 0.031
ROE
-0.026 0.055 -0.465 0.642
0.032 0.027 1.181 0.238
ROA
0.463* 0.118 3.930 0.000
0.239 0.131 1.831 0.068
P/E
-0.023* 0.010 -2.203 0.028
-0.004 0.063 -0.059 0.953
P/BV
5.424* 0.732 7.409 0.000
1.481 1.187 1.248 0.212
DIY
-0.428* 0.098 -4.343 0.000
-0.778* 0.302 -2.573 0.010
R Square
0.084
0.031
Adjusted R Square
0.080
0.023
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ตารางที่ 2 แสดงค่าสัมประสิทธิ์ การถดถอย (Regression Coefficient) ของตัวแปรอิสระที่สมั พันธ์ กับตัวแปรตาม
ช่วงเศรษฐกิจปกติ และช่วงเศรษฐกิจไม่ปกติ ของภาพรวมทุกบริ ษัทในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
จํานวน 39 บริ ษัท (ต่อ)
ช่ วงเศรษฐกิจปกติปี 2543-2550
ช่ วงเศรษฐกิจไม่ ปกติปี 2551-2554
ตัวแปรอิสระ
Coefficient Std.
TProb. Coefficient Std.
TProb.
Error Statistic
Error Statistic
Std. Error of Regression
26.397
26.825
F- Statistic (Prob.)
21.807(0.000*)
3.942(0.002*)
*มีความสัมพันธ์ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05

ผู้ศึกษาได้ ทําการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ของตัวแปรต่างๆ ที่ใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้ด้ วยการวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณ เพื่อทดสอบสมมติฐานที่ตงั ้ ไว้ รายบริ ษัทฯ และภาพรวมกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งผลจากการ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 แสดงดังตารางที่ 1 และ 2 อัตราส่วนทางการเงินรายบริ ษัท มี
ความสัมพันธ์ กับอัตราผลตอบแทนของหลักทรั พย์ จํ านวน 30 บริ ษัท และไม่มีความสัมพันธ์ กับอัตราผลตอบแทน
ของหลักทรัพย์ จํานวน 9 บริ ษัท โดยทังนี
้ ้การคํานวณค่าร้ อยละพิจารณาจากจํานวนบริ ษัทที่มีความสัมพันธ์ กับอัตรา
ผลตอบแทนของหลักทรัพย์ จํานวน 30 บริ ษัท สามารถสรุปได้ วา่
1. ผลการศึกษาแยกรายบริ ษัทฯ ผลการศึกษาแยกรายบริ ษัทฯ ช่วงเศรษฐกิจปกติตงแต่
ั ้ ปี 2543 ถึงปี 2550
อัตราส่วนทางการเงินที่มีความสัมพันธ์กบั อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ ได้ แก่ อัตราส่วนผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น
(ROE) จํานวน 6 บริ ษัทฯ หรื อร้ อยละ 20 อัตราส่วนผลตอบแทนของสินทรัพย์ (ROA) จํานวน 11 บริ ษัทฯ หรื อร้ อยละ
36 อัตราส่วนราคาปิ ดต่อกําไรต่อหุ้น (P/E) จํานวน 4 บริ ษัทฯ หรื อร้ อยละ 13 และอัตราส่วนราคาปิ ดต่อมูลค่าหุ้นทางบัญชี
(P/BV) จํานวน 13 บริ ษัทฯ หรื อร้ อยละ 43 และอัตราส่วนเงินปั นผลตอบแทน (DIY) จํานวน 4 บริ ษัทฯ หรื อร้ อยละ 13
โดยที่ อัตราส่วนราคาปิ ดต่อมูลค่าหุ้นทางบัญชี (P/BV) และอัตราส่วนผลตอบแทนของสินทรัพย์ (ROA) มีความสัมพันธ์
ระหว่างอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ (Return) เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน (บวก) และอัตราส่วนผลตอบแทนส่วนของ
ผู้ถือหุ้น (ROE) และอัตราส่วนราคาปิ ดต่อกําไรต่อหุ้น (P/E) มีความสัมพันธ์ ระหว่างอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์
(Return) เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน (บวก) และทิศทางตรงข้ ามกัน (ลบ) ในสัดส่วนที่เท่ากัน และอัตราส่วนเงิ นปั น
ผลตอบแทน (DIY) มีความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ (Return) เป็ นไปทิศทางตรงข้ ามกัน (ลบ)
2. ผลการศึกษาแยกรายบริ ษัทฯ ผลการศึกษาแยกรายบริ ษัทฯ ช่วงเศรษฐกิจไม่ปกติตงแต่
ั ้ ปี 2551 ถึงปี 2554
อัตรา ส่วนทางการเงินที่มีความสัมพันธ์กบั อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ ได้ แก่ อัตราส่วนผลตอบ แทนส่วนของผู้ถือหุ้น
(ROE) จํานวน 4 บริ ษัทฯ หรื อร้ อยละ 13 อัตราส่วนผลตอบแทนของสินทรัพย์ (ROA) จํานวน 3 บริ ษัทฯ หรื อร้ อยละ 10
อัตราส่วนราคาปิ ดต่อกําไรต่อหุ้น (P/E) จํานวน 3 บริ ษัทฯ หรื อร้ อยละ 10 และอัตราส่วนราคาปิ ดต่อมูลค่าหุ้นทางบัญชี
(P/BV) จํานวน 5 บริ ษัทฯ หรื อร้ อยละ 16 และอัตราส่วนเงินปั นผลตอบแทน (DIY) จํานวน 4 บริ ษัทฯ หรื อร้ อยละ 13 โดยที่
อัตราส่วนผลตอบแทนของสินทรัพย์ (ROA) และอัตราส่วนราคาปิ ดต่อมูลค่าหุ้นทางบัญชี (P/BV) มีความสัมพันธ์ ระหว่าง
อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ (Return) เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน (บวก) และอัตราส่วนผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น
(ROE) อัตราส่วนราคาปิ ดต่อกําไรต่อหุ้น (P/E) และอัตราส่วนเงินปั นผลตอบแทน (DIY) มีความสัมพันธ์ ระหว่างอัตรา
ผลตอบแทนของหลักทรัพย์ (Return) เป็ นไปทิศทางเดียวกัน (บวก) และทิศทางตรงข้ ามกัน (ลบ)
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3. ผลการศึกษาภาพรวมทุกบริ ษัท ในช่วงเศรษฐกิจปกติตงแต่
ั ้ ปี 2543 ถึงปี 2550 อัตราส่วนผลตอบแทนของ
สินทรั พย์ (ROA) และอัตราส่วนราคาปิ ดต่อมูลค่าหุ้นทางบัญชี (P/BV) มีความ สัมพันธ์ กับอัตราผลตอบแทนของ
หลักทรัพย์ (Return) เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน (บวก) อัตราส่วนราคาปิ ดต่อกําไรต่อหุ้น (P/E) และอัตราส่วนเงินปั น
ผลตอบแทน (DIY) มีความสัมพันธ์ กบั อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ (Return) เป็ นไปทิศทางตรงข้ ามกัน (ลบ) และ
อัตราส่วนผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ไม่มีความสัมพันธ์กบั อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ (Return)
4. ผลการศึก ษาภาพรวมทุก บริ ษั ท ในช่ ว งเศรษฐกิ จ ไม่ป กติ ตัง้ แต่ปี 2551 ถึ ง ปี 2554 อัต ราส่ว นเงิ น
ปั นผลตอบแทน (DIY) มีความสัมพันธ์ กบั อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ (Return) เป็ นไปในทิศทางตรงข้ ามกัน (ลบ)
และอัตราส่วนผลตอบแทนของสินทรัพย์ (ROA) อัตราส่วนผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) อัตราส่วนราคาปิ ดต่อกําไร
ต่อหุ้น (P/E) และอัตราส่วนราคาปิ ดต่อมูลค่าหุ้นทางบัญชี (P/BV) ไม่มีความสัมพันธ์ กบั อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์
(Return)
5. สรุปผลการศึกษา ทังรายบริ
้
ษัทฯ และภาพรวมทุกบริ ษัท ในกลุม่ เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร จํานวน 39
บริ ษัท จะพบว่า ช่วงเศรษฐกิจปกติ (ปี 2543 ถึงปี 2550) อัตราส่วนผลตอบแทนของสินทรัพย์ (ROA) และอัตราส่วนราคา
ปิ ดต่อมูลค่าหุ้นทางบัญชี (P/BV) มีความสัมพันธ์ ระหว่างอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ (Return) เป็ นไปในทิศทาง
เดียวกัน (บวก) และอัตราส่วนราคาปิ ดต่อกําไรต่อหุ้น (P/E) และอัตราส่วนเงิ นปั นผลตอบแทน (DIY) มีความสัมพันธ์
ระหว่างอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ (Return) เป็ นไปทิศทางตรงข้ ามกัน (ลบ) และอัตราส่วนผลตอบแทนส่วนของ
ผู้ถือหุ้น (ROE) ไม่มีความสัมพันธ์ ระหว่างอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ (Return) อย่างมีนยั สําคัญเฉพาะรายกลุ่ม
ช่วงเศรษฐกิจไม่ปกติ (ปี 2551 ถึงปี 2554) อัตราส่วนเงินปั นผลตอบแทน (DIY) มีความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทน
ของหลักทรัพย์ (Return) เป็ นไปในทิศทางตรงข้ ามกัน (ลบ) อย่างมีนยั สําคัญ ทังรายบริ
้
ษัทฯ และรายกลุม่
6. ความสอดคล้ อ งของสมมติ ฐ านต่ อ ผลการศึ ก ษา อัต ราส่ ว นผลตอบแทนของสิ น ทรั พ ย์ (ROA)
มีความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ (Return) เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน (บวก) จะเห็นว่า เป็ นไปตาม
สมมติฐาน แต่อตั ราส่วนราคาปิ ดต่อมูลค่าหุ้นทางบัญชี (P/BV) มีความสัมพันธ์ ระหว่างอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์
(Return) เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน (บวก) จะเห็นว่า ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน และอัตราส่วนราคาปิ ดต่อกําไรต่อหุ้น (P/E)
มีความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ (Return) เป็ นไปทิศทางตรงข้ ามกัน (ลบ) จะเห็นว่า เป็ นไปตาม
สมมติฐาน และอัตราส่วนเงินปั นผลตอบแทน (DIY) มีความสัมพันธ์ ระหว่างอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ (Return)
เป็ นไปในทิศทางตรงข้ ามกัน (ลบ) จะเห็นว่า ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน และอัตราส่วนผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE)
มีความสัมพันธ์ ระหว่างอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ (Return) เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน (บวก) และทิศทางตรงข้ าม
กัน(ลบ) เฉพาะรายบริ ษัทฯ จะเห็นว่า ยังไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน

อภิปรายผล
จากผลการศึก ษาความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งผลตอบแทนของหลัก ทรั พ ย์ แ ละอัต ราส่ว นทางการเงิ น ของบริ ษั ท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย ในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร จํ านวน 39 บริ ษัท ทําการ
เปรี ยบเทียบผลการศึกษา ซึง่ มีประเด็นที่สามารถนํามาอภิปรายผลการศึกษาดังนี ้
1. ผลการศึกษาพบว่า อัตราส่วนราคาปิ ดต่อมูลค่าหุ้นทางบัญชี (P/BV) มีความ สัมพันธ์ ระหว่างอัตรา
ผลตอบแทนของหลักทรัพย์ (Return) เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน (บวก) สอดคล้ องกับการศึกษา รพีพรรณ แสงสานนท์
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(2548) ซึง่ สรุปได้ วา่ อัตราส่วนราคาปิ ดต่อมูลค่าหุ้นทางบัญชี (P/BV) นักลงทุนจึงสามารถใช้ ตดั สินใจในการลงทุนในหุ้น
สามัญกลุม่ เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
2. ผลการศึกษาพบว่า อัตราส่วนผลตอบแทนของสินทรัพย์ (ROA) มีความสัมพันธ์ ระหว่างอัตราผลตอบแทน
ของหลักทรัพย์ (Return) เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน (บวก) สอดคล้ องกับการศึกษา สุทธิเพ็ญ ดีสวัสดิ (2553) ซึ่งสรุ ปได้ ว่า
อัตราส่วนผลตอบแทนของสินทรัพย์ (ROA) นักลงทุนจึงสามารถใช้ ตดั สินใจในการลงทุนในหุ้นสามัญกลุ่มเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร
3. ผลการศึ ก ษาพบว่ า อัต ราส่ ว นผลตอบแทนส่ว นของผู้ถื อ หุ้น (ROE) มี ค วามสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งอัต รา
ผลตอบแทนของหลักทรั พย์ (Return) เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน(บวก) และทิศทางตรงข้ ามกัน (ลบ) สอดคล้ องกับ
การศึกษา ธัชริ น โอจรัสพร (2551) ในกรณีที่มีความ สัมพันธ์ เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน (บวก) สรุ ปได้ ว่า อัตราส่วน
ผลตอบแทนส่ว นของผู้ถื อ หุ้น (ROE) นัก ลงทุน ยัง ไม่ส ามารถใช้ เ ป็ นตัว บ่ง ชี ค้ วามสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งผลตอบแทนของ
หลักทรัพย์ได้ เนื่องจากผลการศึกษามีความสัมพันธ์ทงั ้ 2 ทิศทาง ในกลุม่ เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

ข้ อเสนอแนะ
1. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทนของหลักทรัพย์และอัตราส่วนทางการเงินของบริ ษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย ในกลุ่ม เกษตรและอุต สาหกรรมอาหาร ด้ ว ยวิ ธี ก ารสมการถดถอยพหุคู ณ
ผลการศึกษารายบริ ษัทฯ อัตราส่วนราคาปิ ดต่อมูลค่าหุ้นทางบัญชี (P/BV) และอัตราส่วนผลตอบแทนของสินทรัพย์
(ROA) มีความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ (Return) เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน (บวก) และอัตราส่วน
เงินปั นผลตอบแทน (DIY) มีความสัมพันธ์ ระหว่างผลตอบแทนของหลักทรัพย์ (Return) เป็ นไปทิศทางตรงข้ ามกัน ดังนัน้
นักลงทุนสามารถใช้ อตั ราส่วนทางการเงินดังกล่าว เป็ นข้ อมูลเพื่อการตัดสินใจในการลงทุนในหุ้นสามัญในกลุม่ เกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหารได้
2. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทนของหลักทรัพย์และอัตราส่วนทางการเงินของบริ ษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย ในกลุ่ม เกษตรและอุต สาหกรรมอาหาร ด้ ว ยวิ ธี ก ารสมการถดถอยพหุคู ณ
ผลการศึกษาโดยภาพรวมของกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ช่วงเศรษฐกิจปกติ อัตราส่วนทางการเงินส่วนใหญ่
มีความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ (Return) มากกว่าช่วงเศรษฐกิจไม่ปกติ ดังนัน้ การใช้ อตั ราส่วน
ทางการเงินเพื่อการตัดสินใจลงทุนในภาวะเศรษฐกิจปกติ จึงมีความน่าเชื่อถือมากกว่า
3. ในการศึก ษาความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งผลตอบแทนของหลัก ทรั พ ย์ แ ละอัต ราส่ว นทางการเงิ น ของบริ ษั ท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกลุม่ เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร โดยภาพรวม ด้ วยวิธีการสมการ
ถดถอยพหุคณ
ู ช่วงเศรษฐกิจปกติ อัตราส่วนผลตอบแทนของสินทรัพย์ (ROA) และอัตราส่วนราคาปิ ดต่อมูลค่าหุ้นทาง
บัญชี (P/BV) มีความสัมพันธ์กบั อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ (Return) เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน แต่อตั ราส่วนราคา
ปิ ดต่อกําไรต่อหุ้น (P/E) และอัตราส่วนเงินปั นผลตอบแทน (DIY) มีความสัมพันธ์ กับอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์
(Return) เป็ นไปทิศทางตรงข้ ามกัน ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจพหุคณ
ู (R Square) มีค่าสูงกว่าช่วงเศรษฐกิจไม่ปกติ
สําหรั บช่วงเศรษฐกิ จไม่ปกติ มีเฉพาะอัตราส่วนเงินปั นผลตอบแทน (DIY) มีความสัมพันธ์ กับอัตราผลตอบแทนของ
หลักทรัพย์ (Return) เป็ นไปในทิศทางตรงข้ ามกัน ค่าสัมประสิทธิ์ การตัดสินใจพหุคณ
ู (R Square) มีค่าตํ่ากว่า ดังนัน้
อัตราส่วนทางการเงินดังกล่าวมีแนวโน้ มที่จะสามารถนํามาใช้ เป็ นข้ อมูลเพื่อการตัดสินใจลงทุนในหุ้นสามัญในกลุม่ เกษตร
และอุตสาหกรรมอาหารในภาพรวม
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อุปสรรคและปั ญหาในการบริหารสนามกอล์ ฟในประเทศไทยให้ ประสบความสําเร็จ
Problems and Barrier to Business Achievement of Golf Courses in Thailand.
ทวีวฒ
ั น์ ทวีผล* และปรางทิ พย์ ยุวานนท์ **

บทคัดย่ อ
การศึกษาความสําเร็ จของธุรกิจสนามกอล์ฟในประเทศไทย มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาอุปสรรคและปั ญหาของ
ธุรกิจสนามกอล์ฟในประเทศไทยโดยประเมินสภาพแวดล้ อมจากภายนอกและภายใน เพื่อเป็ นองค์ประกอบการตัดสินใจ
ผู้วิจยั ใช้ การสัมภาษณ์เชิงลึกเป็ นเครื่ องมือในการรวบรวมข้ อมูลจากกลุม่ ตัวอย่าง ซึ่งคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจงรวม 11
ท่าน แบ่งเป็ นผู้บริ หารระดับสูงเชิงนโยบายมีประสบการณ์การบริ หารนโยบายระดับสูงไม่น้อยกว่า 2 ปี จํานวน 3 ท่าน และ
ผู้ประกอบการสนามกอล์ฟที่มีประสบการณ์ในการบริ หารธุรกิจกอล์ฟไม่น้อยกว่า 5 ปี จํานวน 8 ท่าน ผู้วิจยั สัมภาษณ์เชิง
ลึกผู้ประกอบการมีการกระจายตัวอยู่ทั่ว ทุกภูมิภาค ในประเทศไทยทัง้ 6 ภูมิภาค คือภาคเหนือ ภาคกลาง ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคใต้ ผลการวิจัยพบว่ามีความแตกต่างในด้ านมุมมองการ
ประเมินคือ ผู้บริ หารระดับนโยบายระดับสูง มีมุมมองภาพกว้ างถึงนโยบายภาครั ฐ และผลกระทบจากเงิ นสนับสนุน
ตลอดจนสภาพเศรษฐกิจ และสังคมที่เกื ้อหนุนการบริ หารงานในห้ วงเวลานัน้ แต่ผ้ ปู ระกอบการสนามกอล์ฟจะมองถึงภาพ
ด้ านการบริ หารธุรกิจ การควบคุมค่าใช้ จ่ายการบํารุ งรักษา การบริ หารทีมงาน และการต่อยอดความสัมพันธ์ กับธุรกิ จ
ต่อเนื่อง ซึง่ หมายรวมถึงความอยู่รอดขององค์กร ซึ่งทําให้ เกิดช่องว่างในวิสยั ทัศน์ของทังสองกลุ
้
ม่ อันเป็ นอุปสรรคในการ
สร้ างความสําเร็ จ เนื่องจากการมองด้ วยนโยบาย และการทําด้ วยประสบการณ์ที่ต่างห้ วงเวลากัน ทําให้ ขาดความแม่นยํา
ในการทํากลยุทธ์เพื่อแก้ ปัญหาที่ทนั ท่วงที ทําให้ บางสนามกอล์ฟต้ องปิ ดตัวไปท่ามกลางสนามกอล์ฟที่เปิ ดตัวในอัตราส่วนที่
ใกล้ เคียงกัน

__________________________________________

* นักศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัยศรี ปทุม.
** ดร. ผู้อํานวยการหลักสูตรดุษฎีบณ
ั ฑิต วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้ านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
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ABSTRACT
This research aim to identify barriers to achievement of golf courses business in Thailand. So, in the
order to the assessment of the external and internal environment for the element for a decision. The
researcher used qualitative approach by in-depth interviews as a tool to gather information from the sample.
The purposive sample of 11 persons comprising senior policy experience in the management of high-level
policy of not less than 2 years of 3 persons and entrepreneur of golf courses that have experience in running
a course of not less than 5 years old 8 persons, the researcher in-depth interviews entrepreneurs are
scattered throughout all regions in all 6 regions are Northern, Central, Northeast, East, West and South. The
research found that there is a difference in the field to assess the senior policy executive with wide aspect to
government policy and the impact of funding the economy and social support administration in that moment.
However, entrepreneurs are looking to golf, golf course maintenance management team And build on
relationships with business continuity. Conclusion entrepreneur need to the survival of the organization. The
gap in the vision of the two groups as a barrier to success. Due to the extensive policy and with experience in
the same timeframe. Given the lack of precision in the strategy to solve the case. Made some golf courses
have closed up on the golf course that opened in the same ratio.
บทนํา
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีการขยายตัวสูงขึ ้น ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของโลกเป็ นอย่างมาก การ
สร้ างรายได้ ที่สาํ คัญมาจากเงินตราต่างประเทศ (McFadden., & Train, 2010, 519) และการสร้ างงานที่เกิดขึ ้นจากธุรกิจ
การท่องเที่ยว ซึ่งอุตสาหกรรมกอล์ฟถือเป็ นส่วนหนึ่งด้ วยจากการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Maguire, Jarvie, Mansfield, &
Bradley, 2009, p. 31) อาทิเช่น สหรัฐอเมริ กาในรัฐแคลิฟอร์ เนีย รายได้ สว่ นใหญ่เกิดจากธุรกิจสนามกอล์ฟที่กระจาย
รายได้ สทู่ ้ องถิ่นประเทศแคนาดาที่มีรายได้ จากผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศสูงถึง 110,000 ล้ านเหรี ยญแคนาดาซึ่ง
เป็ นการจ้ างแรงงานที่สําคัญจากธุรกิจหนึ่งภายในประเทศ (Hardy, 2013, pp. 314-331) และประเทศสเปน ถูกคัดเลือก
ให้ เป็ นประเทศที่มีสนามกอล์ฟที่นกั กอล์ฟนิยมไปมากที่สดุ ในโลก ซึ่งพบว่าประเทศไทยอยู่ในอันดับ 7 (Annual Report
AGTO, 2014, p. 36) และในปี พ.ศ.2557 อัลไพน์กอล์ฟรี สอร์ ทเชียงใหม่ ของประเทศไทยได้ รับรางวัลเบส์ทกอล์ฟรี สอร์ ท
อวอทบายเอเชี่ยนทัวร์ จากความมีมาตรฐานของสนามและสิ่งอํานวยความสะดวก (Tournament News Asian Tour,
2014) โดยเอเชี่ยนทัวร์ ที่เป็ นองค์กรกีฬากอล์ฟ ชันนํ
้ าของทวีปเอเชีย ทําให้ เกิดความเชื่อมัน่ ต่อนักกอล์ฟ โดยอุตสาหกรรม
กอล์ฟ สามารถสร้ างรายได้ ในรู ปธุรกิจที่เกี่ยวข้ อง ทังในส่
้ วนของ เสื ้อผ้ า อุปกรณ์การเล่น ร้ านค้ า ร้ านอาหาร ตลอดจน
ธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่อง และมีความสัมพันธ์ทางการค้ าและการลงทุน (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2557, น. 16-18)
อัต ราการเติ บ โตของอุต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย วของโลกในปี พ.ศ. 2549-2554 เพิ่ ม ขึ น้ อัต ราร้ อยละ 6.6
จากจํานวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่ม ซึ่งพบว่านักท่องเที่ยวมีความนิยมเดินทางมาเล่นกอล์ฟกับครอบครัวเป็ นจํานวนที่สงู ขึ ้น
(สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2556, น. 16-17) โดยมีอนั ดับนักท่องเที่ยวที่มาประเทศไทย 5 อันดับ
แรกที่ขยายตัวคือ สาธารณาประชาชนจีน ร้ อยละ 38.57 ญี่ ปุ่น ร้ อยละ 35.60 เกาหลีใต้ ร้ อยละ 32.35 และอินเดีย
ร้ อยละ 31.46 ทําให้ ประเทศไทยมีรายได้ จากการท่องเที่ยว ปี ละประมาณ 1.71 ล้ านล้ านบาท (คณะกรรมการพัฒนา
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เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554, น. 40-43) โดยสอดคล้ องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11
ปี พ.ศ. 2555-2559 ได้ กล่าวถึงการเร่ งพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวเชิงกีฬา ที่จะทําให้ เกิดการกระจายความเจริ ญไปสู่ชุมชน
(คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2556, น. 25) โดยให้ ความสําคัญกับการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง และขับเคลื่อนให้ เกิดผลในทางปฏิบตั ิที่ชัดเจนขึ ้นในทุกระดับกีฬา (Intergovernmental Panel on Climate
Change, 2010, pp. 7-22) โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่นิยมมาเล่นกอล์ฟในประเทศไทยเป็ นจํานวน
มาก ที่สืบเนื่องมาจากคุณภาพสนาม คุณภาพงานบริ การ รวมถึงค่าใช้ จ่ายโดยรวม มีความเหมาะสมกับประเทศอื่นๆ
หลายๆ ประเทศในทวีปเอเชีย
กอล์ฟมีการพัฒนาทังวิ
้ ธีการเล่น รู ปแบบการจัดการสนาม และระบบการจัดการมาอย่างต่อเนื่อง และได้ รับ
ความนิยมแพร่ หลายมากขึ ้นจนในปั จจุบนั มีสนามกอล์ฟทัว่ โลกมากขึ ้นถึง 34,000 แห่ง (Golf Digest’s, 2014, p. 15)
เช่นเดียวกันกับสนามกอล์ฟในประเทศไทยมีการขยายตัวขึ ้นเป็ นจํานวนมากตามกัน (ธวัชชัย อรัญญิก, 2557) โดยมีอตั รา
การเพิ่มขึ ้นของจํานวนสนามกอล์ฟจาก 223 สนาม เป็ น 243 สนาม คิดเป็ นอัตราการเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 9 ของจํานวนสนาม
ทังหมด
้
(Thailand Golf Sourcing Guide, 2013, pp. 26-28) โดยมีประเภทของสนามกอล์ฟแยกตามวัตถุประสงค์การ
ดําเนินการ 2 ประเภท คือสนามกอล์ฟของทางราชการที่ใช้ เป็ นสวัสดิการของบุคลากรในสังกัด และสนามกอล์ฟของเอกชน
ที่ใช้ เป็ นสินค้ าและการบริ การในกิจกรรมทางธุรกิจ (Thaweephon & Yuwanont, 2014, p. 293) พบว่าขณะนี ้ธุรกิจสนาม
กอล์ฟมีอตั ราการเติบโตแบบถดถอย แสดงให้ เห็นถึงวงจรการเติบโตของธุรกิจกอล์ฟที่มีจํานวนเพิ่มขึ ้นเท่ากับจํานวนที่
ลดลงหรื อเลิกกิจการในจํานวนไม่น้อยกว่า 20 สนามที่ผ้ ปู ระกอบการต้ องประกาศขายธุรกิจเนื่องจากขาดสภาพคล่องใน
การดําเนินการ (“การเติบโตของธุรกิจสนามกอล์ฟและอัตราการว่างของสนามกอล์ฟ,” 2555, น. 2)
นักท่องเที่ยวเชิ งกีฬาให้ ความสนใจแบบเจาะจงกับสนามกอล์ฟเป็ นอีกหนึ่งทางเลือกของท่องเที่ยวเชิงกี ฬา
(Sports Tourism, 2010, pp. 69-71) และเป็ นอีกช่องทางของนักลงทุนภาคธุรกิจ ในการพัฒนาพื ้นที่ว่างเปล่าให้ เป็ น
สนามกอล์ฟและมีมลู ค่าเพิ่มในธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ (Wyman, & Sperry, 2010, p. 35) ซึ่งมูลค่าสูงขึ ้นจากระบบ
สิ่งอํานวยความสะดวกและการบริ การตามมาตรฐาน ตลอดจนการสร้ างความพึงพอใจของลูกค้ า (Humphreys, 2011,
pp. 49-58) ซึง่ ในการออกแบบและก่อสร้ างสนามกอล์ฟตามมาตรฐาน 18 หลุมนักลงทุนต้ องเริ่ มต้ นพิจารณาจากตําแหน่ง
ที่ตงั ้ การออกแบบและก่อสร้ างสนาม จากนันเข้
้ าสูก่ ระบวนการด้ านการบํารุ งรักษาสนามให้ ได้ ตามมาตรฐานการจัดการ
องค์กรตามวัตถุประสงค์ และการสร้ างประสิทธิ ภาพในการดําเนินงาน เพื่อให้ เกิดการได้ เปรี ยบเชิงการแข่งขันในด้ าน
คุณภาพและการบริ การของสนามกอล์ฟที่ตรงตามความต้ องการของลูกค้ า ซึ่งสามารถส่งผลถึงสถานะทางการเงินของ
ธุรกิจในอนาคต (Thaweephon & Yuwanont, 2014, p. 298) และนําไปสูค่ วามสําเร็ จตามเป้าหมายที่วางไว้ สนามกอล์ฟ
ถือเป็ นแหล่งท่องเที่ยวเชิงกีฬาแบบครบวงจร ที่สามารถสร้ างรายได้ และสร้ างงานให้ บุคคลที่อาศัยอยู่ในพื ้นที่นนอย่
ั ้ าง
ยั่ง ยื น ในเมื่ อ ปี พ.ศ. 2554 ประเทศไทยเกิ ด สถานการณ์ นํ า้ ท่ว ม ทํ า ให้ ธุ ร กิ จ สนามกอล์ ฟ ประสบกับ ปั ญ หาและ
ความเสียหายที่เกิดจากนํ ้าท่วมมากมาย ส่งผลให้ หลายสนามกอล์ฟไม่สามารถบริ หารงานต่อไปได้ เพราะขาดสภาพคล่อง
ในการปรับปรุงซ่อมแซมสนาม (“ฟ้ าหลังฝน,” 2012, น. 8) จนต้ องมีการประกาศขายธุรกิจ ออกไปจํานวนไม่น้อยกว่า 20
สนามคิดเป็ นมูลค่าทางเศรษฐกิจ ไม่น้อยกว่า 20,000 ล้ านบาท รวมถึงการเกิดอัตราการว่างงาน ของคนในพื ้นที่โดยรอบ
ส่งผลต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของพื ้นที่ตงสนามกอล์
ั้
ฟนัน้ (“ที่ดินออนไลน์,” 2557)
การลงทุนในธุรกิ จสนามกอล์ฟในประเทศไทยให้ เกิ ดความสําเร็ จ คือการตรวจสอบสภาพและการประเมิ น
สถานการณ์ขององค์กรจาก SWOT Analysis เพื่อมาเป็ นองค์ประกอบการตัดสินใจด้ วยการแบ่งออกเป็ นการวิเคราะห์
ปั จจัยภายนอก คือการพิจารณาโอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat) ตามด้ วยการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน
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โดยพิจารณาจากจุดแข็ง (Strength) และจุดอ่อน (Weakness) โดยการวิเคราะห์จากสภาพแวดล้ อมภายนอก จะนําเอาใช้
การวิเคราะห์ด้วยเครื่ องมือ PEST Analysis และปั จจัยภายใน โดยใช้ เครื่ องมือ 7S McKinsey ผู้วิจยั จึงมุ่งศึกษาอุปสรรค
กับความสําเร็ จของธุรกิจสนามกอล์ฟในประเทศไทยเพื่อใช้ สํารวจสภาพ สถานการณ์การลงทุนในธุรกิจสนามกอล์ฟของ
ประเทศไทยต่อไป

กรอบแนวคิดที่ใช้ ในการศึกษา
The Situation of Golf
Course in Thailand

Management

Achievement

ซึง่ เป็ นการได้ มาซึง่ กรอบแนวความคิดในการวิจยั ผู้วิจยั ได้ ทําการทบทวนวรรณกรรม จากบทความทางวิชาการ
พบว่า แต่ละตัวแปรที่กําหนดมีความสัมพันธ์กนั ในทางตรง (McCullick, Schempp, 2009, pp. 322-335) แสดงให้ เห็นถึง
ลําดับการบริ หารจัดการทัว่ ๆ ไปที่เข้ ามาเกี่ยวข้ อง ซึ่งมีงานวิจัยหลายตัวที่กล่าวถึงความต้ องการหลักของการบริ การ
(Moon, Kim, Ko, Connaughton, Lee., 2009, pp. 259-272; Lee, Lee, & Yoou, 2000, pp. 557-570; Namkung &
Jang, 2007, pp. 387-410; Park, Robertson, & Wu, 2004, pp. 54-63; Reichheld & Sasser, 1990, pp. 105-111;
Kim, Hae-Ryong, 2005, pp. 67-87) และการจัดการส่วนใหญ่มาจากลูกค้ าด้ วย เมื่อผู้ประกอบการรับทราบ
ความสัมพันธ์ดงั กล่าว ยิ่งจะทําให้ เกิดมูลค่า และการทํานายความสําเร็ จได้ ใกล้ เคียงวัตถุประสงค์ทางธุรกิจมากขึ ้น จึงเป็ น
ที่มาที่ไปให้ ผ้ วู ิจยั หยิบตัวแปรดังกล่าวเข้ ามาร่วมด้ วยในการวิจยั ครัง้ นี ้

การทบทวนวรรณกรรม
ในภาคธุรกิจการบริ หารจัดการสนามกอล์ฟต้ องมีองค์ประกอบหลายส่วน เพื่อให้ เกิดการประสบความสําเร็ จนัน้
ซึง่ ดังกล่าวจากการทบทวนวรรณกรรมพบว่ามีตวั อย่างที่เกี่ยวข้ องคือ
การท่องเที่ยวเชิงกอล์ฟ (Golf Tourism) หมายถึง วิธีการดําเนินการด้ านการท่องเที่ยวโดยใช้ กิจกรรมกีฬากอล์ฟ
เป็ นตัวเชื่อมทฤษฎีที่สนับสนุน Model of Golf Tourism (LIU De-yun, 2007, p. 12)
รายได้ ของ สนามกอล์ฟ (Golf Course) เกิดจากนําเอาพื ้นที่ๆได้ รับการออกแบบ มีขอบเขตที่ประกอบไปด้ วย
แท่นที แฟร์ เวย์ รัฟ บังเกอร์ กรี น โดยมีการดีไซน์ตามภูมิประเทศที่เหมาะสม เพื่อให้ เกิดความสนุกความ ท้ าทายในการ
เล่นด้ วยความเหมาะสมตามมาตรฐาน (USGA and R & A, 2012)
การจัดการ (Management) หมายถึง การใช้ เครื่ องมือในการบริ หารงานให้ ไปสูเ่ ป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของ
องค์กรนันๆ
้ ซึง่ เป็ นการบริ หารจัดการตามวัตถุประสงค์หรื อแบบมีสว่ นร่วม (Drucker, 1981, pp. 253-261)
การประสบความสําเร็ จ (Achievement) หมายถึง การสัมฤทธิ์ผลของงานการบริ หารสนามกอล์ฟตามเป้าหมาย
ที่จดั วางไว้ ด้วยความเต็มใจของทุกฝ่ าย ซึ่งต้ องสร้ างผลกําไรให้ กบั องค์กรตามเป้าหมายทางธุรกิจ (Karimi & Besharat,
2010, pp. 753-756)
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วิธีการศึกษา
1. ขอบเขตการศึกษา
ผู้วิจยั ศึกษาเฉพาะกรณีของอุปสรรคและปั ญหากับความสําเร็ จของธุรกิจสนามกอล์ฟในประเทศไทยในช่วง
5 ปี ที่ผา่ นมาตังแต่
้ ปี พ.ศ.2553-2557
2. ขัน้ ตอนการศึกษา
2.1 การศึกษาข้ อมูลเบื ้องต้ น แนวคิด ทฤษฎี บทความ และเอกสารออนไลน์ตามกรอบแนวความคิด
2.2 การวิจยั เชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์เชิงลึก
2.3 การวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการวิจยั
3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
การศึกษาครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อที่จะทราบถึงปั ญหาและอุปสรรคของ
การบริ ห ารจัด การสนามกอล์ ฟในประเทศไทยจึ งกํ า หนดกลุ่ม ประชากรเป็ นกลุ่มประชากรได้ จากการคัดเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive Random Sampling) โดยคัดเลือกจากผู้บริ หารสนามกอล์ฟทัว่ ทุกภูมิภาคในประเทศไทย
ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของเอเชี่ยนทัวร์ (Asian Tour, 2013) จาก 243 สนามทัว่ ประเทศไทย แบ่งออกเป็ น 6 ภูมิภาค
(Thaweephon & Yuwanont, 2014, p. 294) โดยคัดเลือกผู้บริ หารระดับนโยบายของประเทศ 3 ท่าน และคัดเลือกตัวแทน
ของของผู้ป ระกอบการสนามกอล์ฟ ในภูมิภาคต่างๆ ที่ บริ หารสนามแล้ วเกิ ด อุปสรรคและปั ญ หา รวมถึง การประสบ
ความสําเร็ จหลังจากผ่านวิกฤติ จํานวน 8 ท่าน ทังนี
้ ้เนื่องจากเป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ การกําหนดกลุม่ ตัวอย่างจึงกําหนด
ตามความเหมาะสมจํ า นวนผู้ใ ห้ ข้ อ มูล ที่ จ ะต้ อ งอยู่ร ะหว่า ง 8 ถึ ง 20 คน ข้ อ มูล จึ ง มี คุณ ภาพเพี ย งพอและลด
ความคลาดเคลือ่ นของข้ อมูล (Tepprasit, 2012, pp. 49-70)
4. วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผู้วิจัยใช้ วิธีการสัมภาษณ์ แบบเจาะลึก (In-depth Interview) จากกลุม่ ตัวอย่างตามข้ อคําถามที่กําหนดไว้
โดยนํารายละเอียดไปวิเคราะห์ตามตัวแปรในกรอบแนวความคิด

ผลการศึกษา
จากการสัมภาษณ์ เชิงลึกของผู้บริ หารระดับนโยบายระดับสูง 3 ท่านและผู้ประกอบการสนามกอล์ฟ 8 ท่าน
โดยแยกตามภูมิภาค ต่างๆ ของประเทศไทยสรุปได้ ดงั นี ้
ภาคเหนื อ (Northern Province) อุปสรรคของการบริ หารงานของผู้ประกอบการส่วนใหญ่ พบว่าพนักงาน
ขาดความเข้ าใจ ขาดทักษะการดูแลสนามที่สอดคล้ อ งกับ มาตรฐานสากล ซึ่งส่งผลทํ าให้ เกิ ดความเสียหาย เพราะ
การบํารุ งรั กษาสนาม คือกุญแจสําคัญที่จะตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า หากมีสภาพสนามที่ดี โอกาสที่ลกู ค้ า
จะเข้ ามาใช้ บริ การก็มีมากขึ ้นแต่ลกั ษณะพนักงานของภาคนี ้มีข้อได้ เปรี ยบภาคอื่นคือ การมีอธั ยาศัยพนักงานมีอธั ยาศัย
ไมตรี ที่ดี และมีคณ
ุ ภาพการบริ การที่ดี
ภาคกลาง (Central Provinces) อุปสรรคของการบริ หารงานของผู้ประกอบการส่วนใหญ่ พบว่ามีการให้
ความสําคัญในด้ านทักษะของพนักงาน การลงทุนในเครื่ องจักรค่อนข้ างน้ อยทังที
้ ่มีโอกาสในการเรี ยนรู้ การใช้ เทคโนโลยี
และมี โอกาสในการรั บ รู้ สูง กว่า ภูมิ ภาคอื่ น ๆ ข้ อ ได้ เ ปรี ย บคื อ พื น้ ที่ ส นามอยู่ใ นที่ ตัง้ ที่ เ อื อ้ ต่ อ การคมนาคมที่ ส ะดวก
เป็ นศูนย์กลางของการค้ าและมีธุรกิจต่อเนื่องที่มีผลกับสถานประกอบการกอล์ฟค่อนข้ างมาก และมีเครื อข่ายผู้ร่วมลงทุน
ที่แข็งแกร่ง
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ภาคตะวัน ออก (East Provinces) อุปสรรคของการบริ ห ารงานของผู้ป ระกอบการส่วนใหญ่ พบว่าขาด
การปรั บ ปรุ งสนามกอล์ ฟให้ มี ค วามทันสมัย เหมาะสมกับสถานการณ์ แ ละความต้ อ งการของนัก กอล์ฟ ที่ เ ปลี่ย นไป
เนื่ อ งจากมี ก ารแข่ ง ขัน สูง สนามกอล์ ฟ ในภูมิ ภ าคนี ม้ ี จํ า นวนมากที่ สุด ในประเทศไทย ข้ อ ได้ เ ปรี ย บของภูมิ ภ าคนี ้
คือผู้ประกอบการ หรื อเจ้ าของเป็ นผู้กําหนดนโยบายการลงทุนเอง และมีทีมบริ หารงานที่มีศกั ยภาพในการจัดการ การดูแล
สนาม ส่งผลให้ ค่าสนามมีมูลค่าสูง และเป็ นเมืองท่องเที่ยวมีเม็ดเงินสนับสนุนจากชาวต่างชาติ จึงเป็ นกลุ่มธุรกิจที่มี
ความสัมพันธ์ที่แนบแน่น สามารถตอบนโยบายของภาครัฐที่จะกระตุ้นและสนับสนุน ให้ เกิดความเชื่อมัน่ ของนักท่องเที่ยว
ต่างชาติ ได้ เป็ นอย่างดี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (North East Provinces) อุปสรรคของการบริ หารงานของผู้ประกอบการส่วนใหญ่
พบว่า นักกอล์ฟ หรื อลูก ค้ าตัดสินใจไปใช้ บ ริ การของสนามในภูมิภ าคนี ค้ ่อนข้ างน้ อย เนื่อ งจากมิใ ช่เส้ นทางของการ
ท่องเที่ยวเชิงกีฬา และมีจุดเชื่อมโยงในการท่องเที่ยวน้ อยกว่าภูมิภาค และมีต้นทุนค่าบํารุ งรักษาสนามที่ค่อนข้ างสูง
แต่ไม่ค้ มุ ค่ากับรายได้ ที่กลับคืนมา ข้ อได้ เปรี ยบคือเป็ นภาคที่มีสนามกอล์ฟที่มีภมู ิทศั น์ดี อยูบ่ ริ เวณเชิงเขา
ภาคตะวัน ตก (West Province) อุป สรรคของการบริ หารงานของผู้ป ระกอบการส่วนใหญ่ พบว่าสภาพ
ภูมิอากาศ มีความแห้ งแล้ ง เนื่องจากเป็ นภูมิภาคที่ติดภูเขา ทําให้ ฝนมีปริ มาณน้ อยกว่าภูมิภาคอื่น ทําให้ เกิดการขาด
แคลนนํ ้าจึงมีต้นทุนการบริ หารสนามที่สงู กว่าภูมิภาคอื่น ข้ อได้ เปรี ยบด้ านบุคคลากร เนื่องจากกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายเป็ น
ชาวต่างชาติ จึงจํ าเป็ นต้ องใช้ บุคคลากรที่มีทักษะเรื่ องภาษา ที่สามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้ ดี อีกทังจะต้
้ องให้
ความสําคัญกับการพัฒนาภายในองค์กร ด้ านทักษะ ความรู้ ความสามารถ เพื่อส่งผลให้ เกิดประสิทธิภาพในการทํางานได้
ดียิ่งขึ ้น
ภาคใต้ (South Provinces) อุปสรรคของการบริ หารงานของผู้ประกอบการส่วนใหญ่คือ ตําแหน่งที่ตงอยู
ั ้ บ่ ริ เวณ
ที่ก่อให้ เกิดความรุ นแรงทางการเมือง เป็ นผลมาจากความขัดแย้ งในสามจังหวัดภาคใต้ และประเทศใกล้ เคียง อีกทัง้
พนักงานไม่มีมิตรไมตรี ที่ดี อาจเกิดจากความตึงเครี ยดในสถานการณ์ปัจจุบนั หรื อเป็ นอุปนิสยั ส่วนบุคคล ข้ อได้ เปรี ยบ
คื อ ภูมิ ภาคนี เ้ ป็ นแหล่ง ท่อ งเที่ ย วที่ ทํ า รายได้ สูง และมี ช าวต่า งชาติ จ ากหลายกลุ่ม ทั่ว โลกนิ ย มมาท่อ งเที่ ย ว และมี
ทิศทางการบริ หารงานด้ านธุรกิจดี มีคา่ ใช้ จ่ายในการท่องเที่ยวต่อหัวสูงกว่าทุกภูมิภาค
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้บริ หารนโยบายระดับชาติ กล่าวว่า การกําหนดนโยบายของภาครัฐในการบริ หาร
ประเทศจะมีการจัดสรรงบประมาณเป็ นหมวดหมู่ และส่วนที่เกี่ ยวข้ องกับการท่องเที่ยวคือ การสร้ างความเชื่ อมโยง
ในด้ านการคมนาคมของประเทศ เพื่อต้ องการให้ เกิดการไหลเวียนของนักท่องเที่ยวทังชาวไทยและต่
้
างชาติ ที่ต้องการ
ความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง อีกทังทํ
้ าให้ ต้นทุนในการผลิตตํ่าลง แต่ช่วงหลังคณะรัฐบาลมักประสบปั ญหา
ทางด้ านเสถียรภาพ จึงทําให้ ขาดความต่อเนื่องของนโยบาย (นิวฒ
ั น์ธํารง บุญทรงไพศาล, 2557) และจากการสัมภาษณ์
เชิงลึกของผู้บริ หารนโยบายระดับสูงได้ กล่าวถึง ภาพรวมจากนโยบายของภาครัฐว่า การขับเคลื่อนธุรกิจให้ สอดคล้ องกับ
ทิศทางและนโยบายของรัฐเป็ นเรื่ องสําคัญ แต่ด้วยปั ญหาทางด้ านการเมืองของประเทศที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของ
นักท่องเที่ยวในรอบระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา ทําให้ เกิดผลกระทบโดยตรงกับผู้ประกอบการท่องเที่ยว รวมถึงธุรกิจสนาม
กอล์ ฟ อี กทัง้ สภาวะเศรษฐกิ จ ของประเทศที่ มีอิ ท ธิ พ ลต่อ ประเทศไทย อย่า งกลุ่ม ประเทศยุโ รป ที่ ประสบกับปั ญ หา
ด้ านวิกฤตการเงิน ก็ทําให้ เกิดการเดินทางท่องเที่ยวน้ อยลง (กุลธร มีสมมนต์, 2557) ซึ่งบทสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้บริ หาร
ดังกล่าว สอดคล้ องกับ รายงานจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ที่บอกว่าอุปสรรคด้ านการเมือง ส่งผลต่อความเชื่อมัน่
ทําให้ นกั ท่องเที่ยวที่จะเดินทางมายังประเทศไทยลดลง ส่งผลให้ รายได้ เข้ าประเทศตํ่าลงด้ วยเช่นกัน จึงต้ องมีการปรับกล
ยุทธ์ของการท่องเที่ยว เพื่อสร้ างความเชื่อมัน่ และทําให้ มีรายได้ ของประเทศไทยเพิ่มมากขึ ้น (ธวัชชัย อรัญญิก, 2557)
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และจากกรณี ศึกษา ของสนามกอล์ฟในประเทศไทย ที่สามารถผ่า นวิกฤตการณ์ ครั ง้ สําคัญในปี 2554 เช่ น
สโมสรอัลไพน์ กอล์ ฟ จัง หวัด ปทุมธานี ที่ส ามารถผ่านวิก ฤตนํา้ ท่วมครั ง้ รุ น แรงในปี 2554 ที่จํ าเป็ นต้ องใช้ เครื่ อ งมื อ
ในการจัดการวิกฤต ด้ วยการนําเอา กลยุทธ์ (Strategy) ระบบ (System) ทักษะ (Skill) พนักงาน (Staff) ทําการวางแผน
เพื่อป้องกันนํ ้าท่วมและสามารถดําเนินกิจการได้ ทนั ทีเมื่อนํ ้าลด (อุดมศักดิ์ โง้ วศิริ, 2557) เช่นกันกับสนามรี เวอร์ เดล
กอล์ฟคลับ จ.ปทุมธานี ที่ใช้ ความร่วมใจของพนักงานทุกคน ประกอบกับการมีวฒ
ั นธรรมองค์กรที่เข้ มแข็ง สามารถทําให้
สนามผ่านพ้ นวิกฤตมาได้ ไม่ต้องเสียเงินในการซ่อมแซม กิจการมีผลกําไรในที่สดุ (ณัฐพล ธูปพุทธา, 2557)
สรุ ปได้ ว่าเมื่อทําการพิจารณาจากบทสัมภาษณ์ของผู้บริ หารในระดับ นโยบายและผู้ประกอบการสนามกอล์ฟ
ในภูมิภาคต่างๆ มีความสอดคล้ องกับในเรื่ องลําดับความสําคัญของการเลือกปั จจัยส่งเสริ มความสําเร็ จ แต่มีความ
แตกต่างกันในเรื่ องมุมมองของมิติการบริ หารงาน เนื่องจากผู้บริ หารระดับนโยบายจะมองถึงภาพใหญ่ที่ในการขับเคลื่อน
ด้ วยยุทธศาสตร์ ระดับมหภาค คือจะเป็ นนโยบายของประเทศ แต่ด้วยอุปสรรคด้ านเสถียรภาพทางการเมืองทําให้ การสาน
ต่อด้ านนโยบายระหว่างรัฐบาลต่อรัฐบาลขาดความต่อเนื่อง จึงไม่สามารถนําเอาแผนงานที่วางไว้ มาปฏิบตั ิได้ เต็มรู ปแบบ
จึงส่งผลต่อภาคเอกชน อีกทังสถานการณ์
้
ทางการเมืองของประเทศ ยังส่งผลต่อความเชื่อมัน่ ในการเดินทางมาท่องเที่ยวใน
ประเทศไทยด้ วยเช่นกัน แต่ผ้ ปู ระกอบการจะมองถึงความอยูร่ อดขององค์กรเป็ นสําคัญ และเงินหมุนเวียนในการประคอง
องค์กรให้ สมดุลย์ จะเห็นได้ วา่ ผู้ประกอบการมองว่า การเลือกทําเลที่ตงมี
ั ้ ผลเป็ นอย่างมากสุด ในการเริ่ มต้ นลงทุนในธุรกิจ
สนามกอล์ฟ เพื่อให้ เกิดความสะดวกในการเดินทางของกลุม่ นักท่องเที่ยว ที่ไม่ควรมีระยะทางไกลจากศูนย์กลางเมืองมาก
อีกครัง้ ควรจะมีสภาพภูมิประเทศที่เอื ้ออํานวย มีการออกแบบและก่อสร้ างเพื่อให้ เกิดความสวยงาม มีความสนุกสนาน
ในการออกรอบ สภาพพื ้นดินมีความเหมาะสมในการทําสนามกอล์ฟ มีงบประมาณทางการเงินที่เตรี ยมไว้ ลงทุน หากใช้
เงินทุนจากสถาบันการเงิน ก็จะต้ องมีต้นทุนทางการเงินที่สงู ขึ ้น จากอัตราดอกเบี ้ยเนื่องจากธุรกิจสนามกอล์ฟ เป็ นธุรกิจ
ที่มีการลงทุนสูง เริ่ มตังแต่
้ ราคาของพื ้นที่ ราคาค่าก่อสร้ างสนามและสิง่ อํานวยความสะดวกต่างๆ
ดังนันเมื
้ ่อทําการบริ หารสนามกอล์ฟ การจัดการภายในองค์กรเป็ นสิ่งสําคัญ เนื่องจากสนามกอล์ฟ เป็ นธุรกิจ
ที่อยู่กบั สิ่งมีชีวิต ตังแต่
้ มนุษย์ไปถึงหญ้ าภายในสนาม ที่จะต้ องมีระบบการจัดการที่ดี เพราะถ้ าไม่สามารถจัดการที่ดีได้
ก็จะส่งผลให้ ประสบกับปั ญหาการขาดทุน อาทิ เกิดการรั่วไหลของเงิน ที่ขาดการตรวจสอบที่ดี การไม่มีองค์ความรู้ ที่ดีพอ
ในการบํารุงรักษาสนาม ส่งผลให้ สภาพสนามไม่ได้ มาตรฐาน คุณภาพงานบริ การของพนักงานไม่เป็ นตามมาตรฐานและ
ความคาดหวังของลูกค้ า ไม่สามารถทําให้ เกิดความพึงพอใจ ก็จะส่งผลให้ เกิดการเข้ ามาใช้ บริ การน้ อย องค์กรมีรายได้
ไม่เพียงพอต่อค่าใช้ จ่าย ทําให้ ประสบกับปั ญหาการขาดทุน ทังนี
้ ้ก็ต้องคํานึงถึงสถานการณ์จากปั จจัยภายนอกที่ควบคุม
แต่อาจจะส่งผลกระทบต่อการดําเนินงาน

การอภิปรายผลการศึกษาและข้ อเสนอแนะ
อุป สรรคที่ สํ า คัญ ของ การจัด การสนามกอล์ ฟ ในประเทศไทยให้ ป ระสบความสํา เร็ จ จะต้ อ งพิ จ ารณาใน
องค์ประกอบทังสองด้
้
านคือ สภาพแวดล้ อมภายนอก ที่ไม่สามารถควบคุมได้ แต่สง่ ผลถึงผลประกอบได้ ในระยะยาว อาทิ
เช่น นโยบายของภาครัฐและความมัน่ คงทางการเมือง ตลอดจนเศรษฐกิจระดับมหภาค (นิวฒ
ั น์ธํารง บุญทรงไพศาล,
2557) กับสภาพแวดล้ อมภายในที่สง่ ผลในระยะสัน้ แต่มีความต่อเนื่องในระยะยาวก่อให้ เกิดผลถึงความไม่ยงั่ ยืนในธุรกิจ
อาทิเช่น การบํารุงรักษาสนาม คุณภาพของบุคคลากร และการสร้ างความพึงพอใจให้ กบั ลูกค้ า เป็ นต้ น (กุลธร มีสมมนต์,
2557) ซึ่งนักลงทุนควรจะทําการพิจารณาศึกษาปั จจัยดังกล่าว โดยแบ่งออกเป็ น ระยะก่อนตัดสินใจลงทุน ควรจะ
พิจารณาจาก สภาพแวดล้ อมภายนอก ที่จะต้ องสอดคล้ องกับสถานการณ์ ในอนาคตที่ได้ ทําการศึกษาและประเมินไว้
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ว่ามีความเสี่ยงที่บริ หารจัดการได้ หรื อไม่ สําหรับนักลงทุนที่ลงทุนในธุรกิ จไปแล้ ว ก็ควรจะพิจารณาทบทวนทังสองด้
้
าน
อาจจะให้ นํ ้าหนักของปั จจัยภายใน ทังในด้
้ านการบริ หารจัดการ การบํารุงรักษา คุณภาพของบุคลากร คุณภาพของสินค้ า
หรื อสนามกอล์ฟ ที่สามารถตอบสนองได้ ตามความต้ องการและพฤติกรรมของผู้บริ โภค มากกว่า ปั จจัยภายนอกที่ยากต่อ
การควบคุม
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ผลกระทบของรู ปแบบบทวิจารณ์ ออนไลน์ ต่อความตัง้ ใจซือ้ สินค้ า
The Impact of Online Reviews Format on Purchase Intention
กรรวัษณพงศ์ รัฐวรวงศ * และพิ มพ์มณี รัตนวิ ชา **
7

8

บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาผลกระทบของรูปแบบบทวิจารณ์ออนไลน์ที่มีตอ่ ความตังใจ
้
ซื ้อสินค้ า และ 2) เพื่อทดสอบผลกระทบของประเภทสินค้ าและเพศของผู้อ่านบทวิจารณ์ ที่ส่งผลร่ วมต่อความตังใจซื
้ อ้
สินค้ า โดยประชากรกลุม่ เป้าหมาย (Target Population) คือ กลุ่มนิสิตนักศึกษาช่วงอายุ 20-28 ปี ของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ผู้วิจัยใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัยและเก็ บตัวอย่างจํ านวน 360 คน และใช้ รูปแบบ
บทวิจารณ์ ออนไลน์ 3 รู ปแบบ ได้ แก่ 1) บทวิจารณ์ที่มีเฉพาะข้ อความเพียงอย่างเดียว 2) บทวิจารณ์ที่มีข้อความและ
รูปภาพ และ 3) บทวิจารณ์ที่มีข้อความและวีดีโอ เป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้ อมูล ผู้วิจยั ดําเนินการเก็บข้ อมูลโดยตรงจาก
หน่วยตัวอย่างที่ละคน จนครบ 360 คน โดยผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า รู ปแบบบทวิจารณ์สง่ ผลต่อความตังใจซื
้ ้ออย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิติโดยพบว่ารูปแบบบทวิจารณ์สนิ ค้ าออนไลน์ที่แตกต่างกันจะส่งผลถึงความตังใจซื
้ ้อสินค้ าที่แตกต่างกัน
โดยมีตวั แปรประกอบสองตัวแปรที่แตกต่างกันที่สง่ ผลคือ เพศของผู้อ่านบทวิจารณ์ และประเภทสินค้ า โดยพบว่า ผู้หญิง
จะเกิดผลกระทบต่อรูปแบบบทวิจารณ์ในรูปแบบวีดีโอและข้ อความ และในรู ปแบบรู ปภาพและข้ อความในสินค้ าประเภท
บริ การ เกิดผลกระทบต่อรู ปแบบบทวิจารณ์ ที่เป็ นวีดีโอและข้ อความในประเภทสินค้ า สําหรั บผู้ชายเกิ ดผลกระทบต่อ
รู ปแบบวีดีโอและข้ อความในสินค้ าประเภทบริ การ และเกิดผลกระทบต่อรู ปแบบรู ปภาพและข้ อความ และวีดีโอและ
ข้ อความในสินค้ าประเภทบริ การ จากการวิเคราะห์ดงั กล่าวแสดงว่า รู ปแบบบทวิจารณ์นนมี
ั ้ ผลต่อความตังใจซื
้ ้อสินค้ า
โดยเฉพาะอย่างยิ่งรู ปแบบข้ อความและวีดีโอ เนื่องจากรู ปแบบสามารถบ่งบอกรายละเอียดของตัวสินค้ าได้ ดีมากกว่า
นอกจากนี ้เมื่อดูจากความแตกต่างของเพศของผู้อ่านบทวิจารณ์ และประเภทของสินค้ าส่งผลต่อความตังใจซื
้ ้อสินค้ า
ที่แตกต่างกันหลังจากอ่านบทวิจารณ์

ABSTRACT
The objectives of this research were 1) to study impact of online reviews format on purchase
intention. 2) to study impact from product type and reader’s gender to purchase intention. The target
population was student who study in Chulalongkorn University. The questionnaire was used as a research
instrument. A total of 360 complete example. This study examines the impact of three formats of online
reviews which are 1) Text only format, 2) Text with picture format, and 3) Text with video format, on
purchase intentionThe study findings indicate that online review format has significant impact on purchase
intention.The different review format are different impact. When gender of online reader and product type
*
**

นิสิตปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. อาจารย์ประจําคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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were considered together, it was found that for females, online review format has significant impact on
purchase intention of online review in The video with text review and picture with text for product type is
service and the video with text review that product type is good. For males, online review format has
significant impact on purchase intention of online review in The video with text review for product type is
service and the video with text and picture with text review for product type is good. The conclusion of this
study can be applied to advertisement and customer relationship management in internet.

บทนํา
การวิ จ ารณ์ สิ น ค้ า ออนไลน์ เ ป็ นแหล่ง สื่ อ สารที่ สํ า คัญ สํ า หรั บ ร่ ว มกัน แบ่ ง ปั น ข้ อ มูล ของสิ น ค้ า และบริ ก าร
(Bei, Chen & Widdows, 2004) รวมถึงการแสดงความคิดเห็นส่วนตัว ข้ อเสนอแนะ และประสบการณ์ที่ได้ พบมาก่อน
หน้ า (Chatterjee, 2001; Park, Lee & Han, 2007) ลักษณะของการวิจารณ์สนิ ค้ ามี 2 แบบด้ วยกัน คือ การวิจารณ์สินค้ า
ที่บคุ คลทัว่ ไปเป็ นผู้สร้ างคําวิจารณ์ และการวิจารณ์สนิ ค้ าที่ผ้ เู ชี่ยวชาญเป็ นผู้สร้ างคําวิจารณ์ ความคิดเห็นหรื อคําวิจารณ์
ของบุคคลรอบข้ างหรื อผู้ใช้ จะมีความน่าไว้ วางใจมากกว่าคําวิจารณ์ได้ รับจากผู้เชี่ยวชาญหรื อนักการตลาด (Bickart &
Schindler, 2001) แม้ วา่ การวิจารณ์ของคนรอบข้ างจะถูกเข้ าใจได้ น้อยกว่าการวิจารณ์ของผู้เชี่ยวชาญก็ตาม (Mitchell &
Dacin, 1996)
Buttle (1998) ระบุวา่ บทวิจารณ์ออนไลน์สามารถนําไปใช้ อ้างอิงเพื่อสร้ างความเชื่อถือไว้ วางใจของผู้บริ โภคบน
อินเทอร์ เน็ต โดยช่วยลดความรู้สกึ ไม่สบายใจ และลดการรับรู้ ความเสี่ยง นอกจากนี ้ Li, Kuo และ Russell (1999) พบว่า
จํานวนบทวิจารณ์ออนไลน์ (Quantity of Online Reviews) เป็ นสิ่งสําคัญเพราะจะช่วยให้ ผ้ บู ริ โภคพิจารณาคุณภาพของ
ข้ อมูลในบทวิจารณ์ออนไลน์ (Quality of Online Reviews) Fung และ Lee (1999) เสนอว่าคุณภาพของข้ อมูลในบท
วิจารณ์ออนไลน์เป็ นกลไกสําคัญในการสร้ างความเชื่อถือ (Keen et al., 2000 as cites in Nicolaou & McKnight, 2006)
Park และคณะ (2007) พบว่าคุณภาพบทวิจารณ์ออนไลน์และจํานวนบทวิจารณ์ออนไลน์มีผลต่อความตังใจซื
้ ้อ ผู้บริ โภค
ที่ให้ ความสําคัญกับบทวิจารณ์ออนไลน์ในระดับตํ่าจะได้ รับผลกระทบจากคุณภาพบทวิจารณ์ออนไลน์ในระดับตํ่า ในขณะ
ที่ผ้ บู ริ โภคที่ให้ ความสําคัญในระดับสูงกับบทวิจารณ์ออนไลน์ จะได้ รับผลกระทบจากคุณภาพบทวิจารณ์ออนไลน์มากกว่า
Yuan และ Du (2003) ได้ ศกึ ษาการสือ่ สารโดยใช้ ข้อความเพียงอย่างเดียว การสื่อสารโดยใช้ เสียงและข้ อความ
และการสื่ อ สารโดยการใช้ ข้ อ ความ เสี ย ง และวี ดี โ อในการสื่ อ สาร และพบว่ า การสื่ อ สารที่ ใ ช้ รู ป แบบสื่ อ ประสม
(Multimedia) ที่แตกต่างกัน จะส่งผลกระทบที่แตกต่างกันในแง่ของความง่ายต่อการใช้ งานและการเข้ าใจต่อการสื่อสาร
ทําให้ เห็นว่ารูปแบบการสื่อสารที่แตกต่างกันทําให้ เกิดผลกระทบที่แตกต่างกัน ต่อการเรี ยนรู้ และทัศนคติของบุคคลที่รับ
สื่อ (Dennehy, 2000) จากการศึกษาของ Yuan และ Du (2003) พบว่า สื่อประสมจะช่วยส่งเสริ มให้ เกิดความเข้ าใจใน
ข้ อมูล และผู้รับข้ อมูลสามารถที่จะเรี ยนรู้เกี่ยวกับเนื ้อหาของข้ อมูลได้ อย่างง่ายดายมากยิ่งขึ ้น
การวิ จ ารณ์ สิน ค้ า และบริ ก ารบนอิ น เทอร์ เ น็ ต ได้ มี ก ารพัฒ นารู ป แบบตามการเปลี่ ย นแปลงการสื่อ สารบน
อินเทอร์ เน็ตที่ได้ เปลี่ยนแปลงรู ปแบบไป เกิดเป็ นรู ปแบบการสื่อสารรู ปแบบใหม่และขยายอํานาจการสื่อสารสู่มวลชนที่
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ไม่ใช่แค่องค์กรเท่านันที
้ ่สามารถสือ่ สารข้ อมูล แต่เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ บคุ คลทัว่ ไปร่วมแบ่งปั นประสบการณ์ และนําเสนอ
เรื่ องราวของตนเอง ผู้ใช้ เว็บไซต์มีอิสระในการเลือกรับข้ อมูลที่ตนเองสนใจ เกิดช่องทางการสื่อสารแนวใหม่ขึ ้น โดยช่อง
ทางการสือ่ สารใหม่นี ้ ไม่มีกระบวนการคัดกรองที่อาจเกิดการบิดเบือนข้ อมูลขึ ้น
โดยบทวิจารณ์ที่มาจากสือ่ ออนไลน์ที่แตกต่างกันสามารถส่งผลที่แตกต่างกันต่อผู้บริ โภค จากงานวิจยั ของ Bickart
และ Schindler (2001) พบว่า ข้ อมูลสินค้ าที่อยู่ในชุมชนออนไลน์ก่อให้ เกิดความเชื่อและความรู้ สกึ เกี่ยวข้ องกับผู้บริ โภค
มากกว่าข้ อมูลสินค้ าที่ปรากฎในเว็บไซต์ของสินค้ านันที
้ ่สร้ างโดยนักการตลาด นอกจากนี ้การมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างผู้ให้ และ
ผู้รับข้ อมูลยังก่อให้ เกิดผลต่อการรับรู้ข้อมูลมากว่าผลจากการให้ ข้อมูลเพียงทางเดียวจะเห็นได้ วา่ ความคิดเห็นออนไลน์นนั ้
มีบทบาทที่สําคัญอย่างยิ่งต่อการตัดสินใจซื ้อของผู้บริ โภคโดยรู ปแบบสื่อเป็ นส่วนที่สําคัญที่ก่อให้ เกิดความเชื่ อถื อใน
บทวิจารณ์นนๆ
ั ้ ด้ วยธรรมชาติของมนุษย์มกั จะเชื่อถือในสิ่งที่ตนมัน่ ใจว่ามีความเชื่อถือ หรื อประสบการณ์ในสิ่งนัน้ ทําให้
บทวิจารณ์ออนไลน์มีแนวโน้ มที่สาํ คัญที่ทําให้ บริ โภคออนไลน์ให้ ความสนใจและมีการเข้ าถึงมากขึ ้น ด้ วยความสําคัญของ
บทวิจารณ์ ออนไลน์ นีจ้ ะก่อประโยชน์ ให้ นักการตลาด ในการวางแผนโฆษณาและหาช่องทางการประชาสัมพันธ์ และ
โฆษณาที่เหมาะสมกับตัวสินค้ า และกลุม่ เป้าหมายที่สง่ ผลกระทบสูงสุด นอกจากนี ้งานวิจยั เป็ นแนวทางให้ กบั ผู้ที่ต้องการ
โฆษณาสิ น ค้ า และบริ ก ารบนอิ น เตอร์ เ น็ ต ที่ ส่ง ผ่ า นโดยลูก ค้ า ผ่ า นการวิ จ ารณ์ สิ น ค้ า ให้ ส ามารถเลื อ กรู ป แบบที่ มี
ประสิทธิภาพมากที่สดุ และเป็ นแนวทางในการวางแผนในการโฆษณาโดยผ่านช่องทางการสื่อสารระหว่างลูกค้ าที่ทําให้
เกิดทัศนคติอนั ดีตอ่ ลูกค้ าอย่างตรงเป้าหมาย และก่อประสิทธิผลมากที่สดุ

กรอบแนวคิดที่ใช้ ในการศึกษา
รูปแบบข้ อมูล ปั จจุบนั การสือ่ สารได้ เปลีย่ นแปลงรูปแบบไป มีการใช้ สอื่ และเนื ้อหาในรูปแบบที่หลากหลายมาก
ขึ ้น ตามความก้ าวหน้ าของเทคโนโลยีและอินเทอร์ เน็ต แสดงให้ เห็นถึงความหลากหลายของข้ อมูล มีการใช้ สื่อประสมเข้ า
มาร่วมสือ่ สารผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตมากขึ ้น จาการศึกษาของ Yuan และ Du (2003) แสดงให้ เห็นว่าสื่อประสมมีบทบาท
ที่สําคัญต่อการสื่อสารในแง่ของการนําเสนอข้ อมูลบนอินเทอร์ เน็ต ซึ่งรู ปแบบสื่อประสมซึ่งมีรูปแบบที่แตกต่างกันนัน้
จะส่งผลกระทบต่อความเข้ าใจข้ อมูล การสื่อสารข้ อมูล และ การจดจําข้ อมูล สื่อประสมจะเป็ นตัวกระตุ้นในการส่งเสริ ม
การเรี ยนรู้ของผู้บริ โภคที่ได้ รับข้ อมูลทางอินเทอร์ เน็ต (Slawson, 1993) รู ปแบบการสื่อสารโดยใช้ สื่อประสมที่แตกต่างกัน
หรื อรู ปแบบของสื่อที่แตกต่างกันนันจะกระตุ
้
้ นให้ เกิดความสนใจที่แตกต่างกัน (Barker & Tucker, 1990) ปั จจุบนั สื่อ
ประเภทสื่อประสมนันเป็
้ นสื่อที่ใช้ ในการสื่อสารแบบมีปฏิสมั พันธ์ โดยสื่อปฏิสมั พันธ์ นนจะเป็
ั้
นตัวกระตุ้นกระบวนการ
เรี ยนรู้ และส่งผลที่ก่อให้ ให้ เกิดการตอบสนองที่รวดเร็ วมากขึ ้นมากกว่าสื่อแบบดังเดิ
้ มและสื่อประสมที่พบบนอินเทอร์ เน็ต
นอกจากจะเป็ นตัวกระตุ้นที่มีประสิทธิภาพสูงและนับว่าเป็ นสือ่ ที่มีรูปแบบหลากหลายรูปแบบ สือ่ ประสมนี ้จะเป็ นกระตุ้นที่
ก่อให้ เกิดประสบการณ์เรี ยนรู้ที่สาํ คัญ (Barker & Tucker, 1990; Slawson, 1993) จากงานวิจยั ของ Book (1993) พบว่า
การนําเสนอข้ อมูลหรื อข่าวสารบนอินเทอร์ เน็ตผ่านสื่อประสมนันจะเป็
้
นตัวกระตุ้นที่สําคัญในขันตอนการตั
้
ดสินใจของ
กระบวนการตัดสินใจซื ้อสินค้ า
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บทวิจารณ์ สินค้ า เป็ นส่วนหนึ่งของข้ อมูลที่สร้ างขึ ้นโดยผู้บริ โภคที่ได้ ซื ้อสินค้ าหรื อบริ การ (Park et al., 2007)
หรื อมีประสบการณ์ ตรงกับสินค้ าหรื อบริ การ ไม่ว่าจะเป็ นวิธีการใช้ หรื อการประเมินคุณภาพของสินค้ า (Chen & Xie,
2008) และเป็ นตัวช่วยในการตัดสินใจซื ้อสินค้ าของผู้บริ โภคหรื อเป็ นสิ่งที่ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือ (Cheung, & Thadani,
2009) Lazarsfeld (1955 อ้ างถึงใน Ha, 2002) กล่าวว่าข้ อมูลที่ผ้ ใู ช้ บนอินเทอร์ เน็ตสร้ างขึ ้นมีผลกระทบสําคัญกว่า
แหล่งข้ อมูลอื่นๆ ผู้บริ โภคได้ รับอิทธิพลจากบทวิจารณ์ของผู้อื่น ดังนันผู
้ ้ บริ โภคมีแนวโน้ มที่จะขึ ้นอยู่กบั ข้ อมูลบทวิจารณ์
เหล่านัน้ ผู้บริ โภคยินดีที่จะพึ่งพาบทวิจารณ์ออนไลน์ โดยเฉพาะกับสินค้ าหรื อบริ การที่ไม่ค้ นุ เคย (Litvin, Goldsmith, &
Pan, 2008) Hennig-Thurau, Gwinner, Walsh และ Gremler (2004) ได้ เน้ นความเกี่ยวข้ องและความสําคัญของบท
วิจารณ์ออนไลน์ เนื่องจากผู้บริ โภคมีโอกาสและความสามารถในการเขียนประสบการณ์ที่เกี่ยวกับสินค้ าหรื อบริ การ ทังใน
้
เชิงลบและเชิงบวก และผู้บริ โภคที่สนใจข้ อมูลสามารถประเมินผลโดยที่ข้อมูลเหล่านี ้อาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของตรา
สินค้ า หรื อชื่อเสียงของบริ ษัทในอนาคต (Riegelsberger, Sasse, & McCathy, 2005)
ความตัง้ ใจซือ้ สินค้ า จะเกิดขึ ้นในขันตอนการตั
้
ดสินใจซื ้อ โดยผู้บริ โภคจะสร้ างรู ปแบบความชอบในตราสินค้ า
ต่างๆ ที่มีอยู่ในทางเลือกเดียวกันในขัน้ ตอนการประเมินทางเลือกและผู้บริ โภคและสร้ างรู ปแบบความตัง้ ใจซื ้อไว้ ใน
ตราสินค้ าที่ชอบที่สดุ ก่อนตัดสินใจซื ้อ แต่อาจมี 2 ปั จจัยที่เข้ ามาสอดแทรกความตังใจและการตั
้
ดสินใจซื ้อ ได้ แก่ ทัศนคติ
ของผู้อื่น (Attitudes of others) และสถานการณ์ที่ไม่คาดหวังไว้ ลว่ งหน้ า (Unanticipated situational factors) (Fishbein,
1967) บทวิจารณ์ออนไลน์ (Online Consumer Review: OCR ) คือ ข้ อความหรื อบทความที่ผ้ บู ริ โภคแสดงความคิดเห็น
เห็นต่อสินค้ าหรื อบริ การที่ตนเคยมีประสบการณ์การใช้ งานหรื อบริ การมาก่อนโดยข้ อความหรื อบทความเหล่านี ้ถูกสื่อสาร
โดยการโพสต์ลงอินเตอร์ เน็ต (Henning Thurau et al., 2004) และ (Chen & Xie, 2008) ซึ่งถือว่าเป็ นรู ปแบบหนึ่งของ
การสื่อสารแบบปากต่อปากออนไลน์ (Electronic Word of Mouth) (Chen & Xie, 2008) และความแตกต่างจาก
การสือ่ สารแบบปากต่อปากแบทัว่ ไป โดย Lee (2009) ได้ สรุ ปความแตกต่างของการสื่อสารแบบปากต่อปากออนไลน์กบั
การสือ่ สารแบบปากต่อปากผ่านคําพูด
ประเภทสินค้ า Kotler (2011) ได้ แบ่งประเภทสินค้ าตามลักษณะของการจับต้ องได้ และจับต้ องไม่ได้ และ
ลักษณะความสัมพันธ์ ที่ก่อให้ เกิดประสบการณ์ แก่ลกู ค้ า ออกเป็ นสองประเภท ได้ แก่ สินค้ า (Product) และบริ การ
(Service) สินค้ าที่ต่างประเภทกันนี ้อาจทําให้ เกิดความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื ้อของลูกค้ า
Kotler (2000) กล่าวว่าการตลาดแบบออนไลน์ไม่ได้ เหมาะกับสินค้ าทุกประเภท จากงานวิจยั ของ Murray (1991) พบว่า
การซื ้อสินค้ าและบริ การ ผู้บริ โภคจะได้ รับความเสี่ยงที่แตกต่างกัน โดยการซื ้อบริ การจะเกิดความเสี่ยงที่สงู กว่าเมื่อเทียบ
กับความเสี่ยงจากการซื ้อสินค้ า เพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดขึ ้น ผู้บริ โภคมักจะสํารวจข้ อมูลเกี่ยวกับบริ การมากกว่าข้ อมูล
เกี่ยวกับสินค้ า
เพศ ในการรับส่งสารและข้ อมูลพบว่าผู้หญิงกับผู้ชายมีแนวโน้ มการรับสารและส่งต่อสารที่ต่างกัน โดยผู้หญิงจะ
สามารถรับและส่งต่อสารที่ไม่ใช่ลกั ษณะคําพูดได้ ดีกว่าเพศชาย (Briton & Hall,1995; Burgoon & Dillman, 1995;
Spangler, 1995) อีกทังผู
้ ้ หญิงยังสามารถตีความหมายจากรูปภาพหรื อข้ อความได้ ดกี ว่าเพศชาย และเพศชายมักจะชอบ
การสือ่ สารจากคําพูดมากกว่าเพศหญิง (Kette & Konecni, 1995) LaFrance & Henley (1994) ได้ ทําการศึกษาเกี่ยวกับ
Page 82

BMRC

BUSINESS MANAGEMENT RESEARCH CONFERENCE

การตัดสินใจจากการได้ รับข้ อมูล พบว่าผู้ชายมีแนวโน้ มที่จะตัดสินใจได้ อย่างรวดเร็ วเมื่อได้ รับข้ อมูลซึ่งแตกต่างจากเพศ
หญิงที่มีความรอบคอบในการตัดสินใจกับข้ อมูลต่างๆ ทังนี
้ ้จะพบว่าในการรับสารจากบุคคลอื่น เพศหญิงจะมีการรับสาร
ประเภทที่ไม่ใช่ลกั ษณะของคําพูดได้ ดีกว่าเพศชาย (Briton & Hall, 1995)

เพศของผู้อา่ นบทวิจารณ์
1.เพศชาย
2.เพศหญิง
บทวิจารณ์ออนไลน์
1.บทวิจารณ์ที่มีเฉพาะข้ อความเพียง
2.บทวิจารณ์ที่มีข้อความและรูปภาพ
3.บทวิจารณ์ที่มีข้อความและวีดีโอ

H2

ความตังใจซื
้ ้อสินค้ า

H1

H3

ประเภทสินค้ า
1.สินค้ า
2.บริ การ
รู ปที่ 1 กรอบงานวิจยั

วิธีการศึกษา
1. ขอบเขตการศึกษา
การศึกษาความสัมพันธ์และผลกระทบของตัวแปรต่างๆ โดยจะดําเนินการผ่านเว็บไซต์ที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้น โดย
มีการแสดงบทวิจารณ์ สินค้ าในเว็บไซต์ ได้ แก่ สินค้ าประเภทแบตเตอรี่ แบบพกพาและการบริ การประเภทร้ านอาหาร
เนื่องจากเป็ นสินค้ าและบริ การที่มีความเกี่ยวพันธ์ สงู คือการที่ผ้ บู ริ โภคมักจะให้ ความสนใจเป็ นพิเศษในด้ านการตัดสินใจ
ซื ้อ และเกี่ยวข้ องกับอารมณ์และความรู้สกึ ของผู้บริ โภค เนื่องจากผู้บริ โภคจะเกิดความเสี่ยงในกระบวนการตัดสินใจ อาทิ
เช่น ความเสีย่ งด้ านการเงิน ความเสีย่ งด้ านค่านิยม และความเสี่ยงจากการยอมของกลุม่ ที่ตนเป็ นสมาชิก (Schiffman &
Kanuk, 2002) โดยทังสองประเภท
้
จะไม่ระบุตราสินค้ า เนื่องจากมีความเป็ นไปได้ ที่สินค้ าที่มีตราสินค้ าที่เป็ นที่ร้ ู จกั จะถูก
เข้ าใจว่ามีคณ
ุ ภาพสูงกว่าสินค้ าที่ไม่มีตราสินค้ าหรื อไม่เป็ นที่ร้ ู จกั (Akshay et al., 1999) ซึ่งจะนําไปสูก่ ารลดความเสี่ยง
ที่ผ้ ซู ื ้อที่มีต่อสินค้ าอันเนื่องมาจากภาพพจน์ของตราสินค้ าทังนี
้ ้เนื่องจากผู้ซื ้อมักจะเลือกสินค้ าจากตราสินค้ าที่เป็ นที่ร้ ู จกั
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มากกว่าเลือกสินค้ าจากตราสินค้ าใหม่หรื อไม่ร้ ู จัก (Erdem, 1998) โดยเว็บไซต์ในงานวิจัยนี ้เป็ นเว็บไซต์ที่ไม่มีส่วน
ของการซื ้อขายสินค้ า
ประชากรในงานวิจัยนีค้ ือกลุ่มผู้ใช้ งานอินเทอร์ เน็ตที่มีอายุอยู่ในช่วง 20-29 ปี โดยจากการสํารวจของศูนย์
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ แห่งชาติ (2553; 2554; 2555; 2556) พบว่าบุคคลที่อยู่ในช่วงอายุ 20-29 ปี
การศึกษาระดับอุดมศึกษา อาศัยอยูใ่ นกรุงเทพมหานครเป็ นกลุม่ ที่มีความถี่ในการเข้ าเว็บไซต์มากที่สดุ ผู้วิจยั จึงกําหนดให้
เป็ นประชากรของการศึกษานี ้ และใช้ ประเภทสินค้ าเป็ น 2 ประเภทด้ วยกันคือ ร้ านเบเกอรี่ เป็ นตัวแทนของบริ การ และ
แบตเตอรี่ แบบพกพา เป็ นตัวแทนของสินค้ า เนื่องจากทังสองประเภทนี
้
้มีราคาที่ไม่สงู มากและราคาแตกต่างกันไม่มาก
รวมทังเป็
้ นสินค้ าที่กลุม่ ประชากรสามารถตัดสินใจซื ้อได้ ดีกว่าสินค้ าลักษณะอื่น จึงเลือกใช้ สนิ ค้ า 2 ประเภทนี ้
ผู้วิจยั พัฒนาเว็บไซต์ โดยมีรูปแบบบทวิจารณ์ออนไลน์ที่แตกต่างกัน Gantt (2013) ได้ ผลการศึกษาว่ารู ปแบบ
การนําเสนอข้ อมูลบนเว็บไซต์ที่เหมาะสม ข้ อความ,ข้ อความและรูปภาพและข้ อความและวิดีโอ ดังนันในงานวิ
้
จยั นี ้จึงแบ่ง
รู ปแบบบทวิจารณ์ออนไลน์ได้ เป็ น 3 รู ปแบบ คือ 1) รู ปแบบบทวิจารณ์ที่มีเฉพาะข้ อความ (Text ) 2) ข้ อความ (Text)
และ รูปภาพ (Picture) 3) ข้ อความ (Text) และ วีดีโอ (Video) โดยทัง้ 3 รู ปแบบ ใช้ สําหรับนําเสนอสินค้ า 2 ประเภท คือ
1) ประเภทสินค้ า (Product) และ 2) ประเภทบริ การ (Sevirce) มีเพศของลูกค้ าเป็ นตัวแปรกํากับหรื อตัวแปรขยาย
(Moderator Variable) เป็ นเพศตามกําเนิด โดยมีคา่ ที่เป็ นไปได้ 2 ค่า คือ 1) เพศหญิง 2) เพศชาย
ดังนัน้ เว็บไซต์ ที่พฒ
ั นา จะมีจํานวน 3x2 = 6 โดยเว็บไซต์ ที่พัฒนามีลกั ษณะการออกแบบเหมือนกัน
ทุกประการ และประกอบด้ วยคุณลักษณะที่เว็บไซต์ต้องมี (Must Have) เพื่อสร้ างความน่าเชื่อถือให้ ผ้ บู ริ โภค
2. ขัน้ ตอนการศึกษา
การศึกษาโดยเก็ บข้ อมูลจากกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ แบบสอบถามและให้ หน่วยตัวอย่างเข้ าอ่านบทวิจารณ์
บนเว็บไซต์ที่ผ้ วู ิจยั ได้ ทําการพัฒนาขึ ้นและนําข้ อมูลไปทําการทดสอบทางสถิติจากการวิเคราะห์ข้อมูลจากหน่วยตัวอย่าง
พบว่าข้ อมูลไม่มีการแจกแจงแบบปกติหรื อไม่ใกล้ เคียงแบบปกติ ผู้วิจัยจึงใช้ การทดสอบแบบที่ไม่อิงแบบพารามิเตอร์
(Non-Parametric Test) คือการทดสอบแมนวิทนีย์ (Mann-Whitney U Test) ซึ่งใช้ ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่า
กลางของประชากรสองกลุม่ และการทดสอบครัสคัล-วัลลิส (Kruskal- Wallis H Test) เป็ นการทดสอบระหว่างกลุ่ม
เพื่อทดสอบว่ากลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่มได้ มาจากประชากร 3 กลุ่มที่มีการแจกแจงเหมือนกันหรื อไม่ หรื อถูกสุ่มมาจาก
ประชากรที่มีคา่ เฉลีย่ เท่ากันหรื อไม่ (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2545)
3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
กลุม่ ตัวอย่างในงานวิจยั นี ้ เป็ นนิสิตที่ศึกษาอยู่ในระดับปริ ญญาตรี และปริ ญญาโท หลักสูตรภาษาไทยของ
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ผู้วิจยั ได้ แบ่งกลุ่มตัวอย่างของการทดลองเป็ น 12 กลุ่ม กลุ่มละ 30 คน รวมทังสิ
้ ้น 360 คน
จํ านวนหน่วยตัวอย่างที่ทําให้ ได้ ผลในการวิจัยเชิ งทดลองอย่างแม่นยํา อย่างน้ อย 20 หน่วยต่อกลุ่มทดลอง (Grant,
Wilkinson & Guerrazzi, 2013) โดยผู้วิจัยดําเนินการเก็บข้ อมูลจากตัวอย่างทีละหนึ่งราย โดยให้ หน่วยทดลองใช้
คอมพิวเตอร์ แบบพกพาและเข้ าใช้ งานเว็บไซต์ เพื่อเก็บข้ อมูล
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4. วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
เนื่องจากงานวิจยั นี ้เป็ นการเก็บข้ อมูลปฐมภูมิจากหน่วยตัวอย่างบนเว็บไซต์ผ้ วู ิจยั ได้ ทําการพัฒนาเว็บไซต์ที่มี
รู ปแบบบทวิจารณ์ แตกต่างกัน 3 รู ปแบบคือ 1) แบบที่แสดงเฉพาะข้ อความ 2) แบบที่แสดงข้ อความและรู ปภาพ
3) แบบที่แสดงข้ อความและวีดีโอ ของสินค้ า 2 ประเภทคือ ร้ านเบเกอรี่ ซึ่งเป็ นตัวแทนของประเภทบริ การ และแบตเตอร์ รี่
สํารองแบบพกพา ซึ่งเป็ นตัวแทนของสินค้ า โดยเลือกสินค้ าที่มีระดับราคาใกล้ เคียงกันเพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดจากราคา
สินค้ า
ใบงานและแบบสอบถามผู้วิจยั ได้ กําหนดให้ หน่วยทดลองทําใบงานโดยให้ หน่วยทดลองอ่านบทวิจารณ์และ
ตอบคําถามในใบงานก่อนตอบแบบสอบถามเพื่อวัดว่าหน่วยทดลองได้ อา่ นบทวิจารณ์จริ ง
ในส่วนแบบสอบถามประสอบไปด้ วย 2 ส่วน ส่วนที่ 1 ข้ อคําถามเกี่ยวกับความตังใจซื
้ ้อ โดยใช้ มาตรวัดการ
ประเมินลิเคิร์ท (Likert’s Ratting Scale) และส่วนที่ 2 เป็ นข้ อคําถามเกี่ยวกับข้ อมูลส่วนบุคคลได้ แก่ เพศ อายุ คณะ
และประสบการณ์การซื ้อสินค้ าบนอินเตอร์ เน็ต โดยหน่วยตัวอย่าง 1 หน่วยตัวอย่างจะได้ อ่านบทวิจารณ์เดียว และสินค้ า
ประเภทเดียว

ผลการศึกษา
ผู้วิจยั ได้ ดําเนินการทดลองตามขันตอนที
้
่ได้ กล่าวไว้ คือ เก็บข้ อมูลจากหน่วยทดลองซึง่ เป็ นนิสิตระดับปริ ญญาตรี
และปริ ญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยแบ่งกลุม่ ตัวอย่างออกเป็ น 12 กลุม่ กลุม่ ละ 30 คน รวมทังสิ
้ ้น 360 คน
จากการทดสอบความเป็ นเอกพันธ์ (Test of Homogeneity) ของกลุม่ ตัวอย่างทัง้ 12 กลุม่ พบว่ากลุม่ ตัวอย่างทัง้ 12 กลุม่
มีความเป็ นเอกพันธ์ คือเสมือนเป็ นกลุม่ เดียวกัน
ตารางที่ 1 แสดงค่าสถิติทดสอบ ครัสคัล-วัลลิส (Krukal-Willis H Test) ของความตังใจซื
้ ้อสินค้ า
Kruskal-Willis H Test
Chi-Square
df
Sig.
ความตังใจซื
้ ้อสินค้ า

แบตเตอรี่

ชาย

63.543

3

0.000

แบบพกพา

หญิง

56.667

3

0.001

ร้ านเบเกอรี่

ชาย

88.670

3

0.002

หญิง

72.380

3

0.000

จากตารางที่ 1 แสดงให้ เห็นค่า Sig. เมื่อเพศของผู้ซื ้อสินค้ าเป็ นเพศชายหรื อเพศหญิงและประเภทสินค้ าเป็ น
แบตเตอรี่ แบบพกพาและร้ านอาหารโดยค่า Sig. ของความตังใจซื
้ ้อสินค้ ามีคา่ น้ อยกว่า 0.05 จึงแสดงว่ารูปแบบบทวิจารณ์
ทัง้ 3 รูปแบบส่งผลกระทบต่อความตังใจซื
้ ้อสินค้ าโดยทัง้ 3 รูปแบบมีผลที่แตกต่างกันอย่างน้ อยคูใ่ ดคูห่ นึง่ ผู้วิจยั จึงทําการ
ทดสอบความสัมพันธ์ รายคู่ว่ารู ปแบบการนําเสนอคู่ใดที่สง่ ผลต่อความตังใจซื
้ ้อของบทวิจารณ์แบตเตอรี่ แบบพกพาและ
ร้ านเบเกอรี่ ในผู้อ่านบทวิจารณ์เพศหญิงและเพศชาย โดยใช้ การทดสอบของแมนวิทนีย์ (Mann-Whitney U Test) เพื่อ
เปรี ยบเทียบต่อ ความตังใจซื
้ ้อสินค้ า
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ตารางที่ 2 แสดงค่าสถิติแมนวิทนีย์ (Mann-Whitney U Test) เปรี ยบเทียบทิศทางความคิดเห็นที่ได้ จากรูปแบบ
บทวิจารณ์ร้านเบเกอรี่ เมื่อผู้อา่ นบทวิจารณ์เป็ นเพศชาย
Sig
รูปแบบบทวิจารณ์
ค่ าเฉลี่ย*
ข้ อความอย่ างเดียว ข้ อความและรูปภาพ ข้ อความและวีดโี อ
ข้ อความอย่างเดียว

3.505

-

0.001

0.000

ข้ อความและรูปภาพ

3.553

-

-

0.000

ข้ อความและวีดีโอ

3.865

-

-

-

จากตารางที่ 2 พบว่าค่าสถิ ติทดสอบแมนวิทนีย์ เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ย พบว่ารู ปแบบบทวิจารณ์ ออนไลน์
ทัง้ 3 รู ปแบบมีความต่างกันในเชิงคํานวณ (Descriptive) คือ รู ปแบบบทวิจารณ์แบบข้ อความและวีดีโอมีค่าเฉลี่ยความ
ตังใจซื
้ ้อสินค้ าที่ดีกว่า 2 รู ปแบบที่เหลือ รองมาคือรู ปแบบข้ อความและรู ปภาพ และรู ปแบบข้ อความเพียงอย่างเดียว
ตามลําดับ
ขณะเดียวกันเมื่อพิจารณาค่า Sig พบว่ารูปแบบวิจารณ์บทวิจารณ์แบบข้ อความเพียงอย่างเดียวมีความตังใจซื
้ ้อ
สินค้ าที่แตกต่างกันทางสถิติ หรื อ มีความตังใจซื
้ ้อสินค้ าที่แตกต่างจากรู ปแบบบทวิจารณ์ แบบข้ อความและรู ปภาพ และ
แต่แตกต่างกับแบบข้ อความและวีดีโอ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 และรู ปแบบข้ อความและรู ปภาพ
มีความตังใจซื
้ ้อสินค้ าที่แตกต่างกับรูปแบบข้ อความและวีดีโออย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
ดังนัน้ ความตังใจซื
้ ้อสินค้ าจากรู ปแบบบทวิจารณ์ทงั ้ 3 รู ปแบบสามารถสรุ ปได้ ว่าความตังใจซื
้ ้อสินค้ าจากการ
อ่านบทวิจารณ์ของรูปแบบบทวิจารณ์แบบข้ อความเพียงอย่างเดียว รูปแบบบทวิจารณ์แบบข้ อความและรูปภาพ ส่งผลต่อ
ความตังใจซื
้ ้อสินค้ าที่แตกต่างกัน และความตังใจซื
้ ้อเมื่ออ่านบทวิจารณ์ รูปแบบที่มีข้อความและรู ปภาพและรู ปแบบ
บทวิจารณ์ที่มีข้อความและวีดีโอส่งผลความตังใจซื
้ ้อสินค้ าแตกต่างกันโดยความตังใจซื
้ ้อสินค้ าของรูปแบบบทวิจารณ์แบบ
วีดีโอมีความตังใจซื
้ ้อสินค้ าที่ดีกว่ารูปแบบบทวิจารณ์แบบข้ อความและรู ปภาพและรู ปแบบบทวิจารณ์แบบข้ อความเพียง
อย่างเดียว เมื่อผู้อา่ นอ่านบทวิจารณ์เป็ นเพศชาย
ตารางที่ 3 แสดงค่าสถิติแมนวิทนีย์ (Mann-Whitney U Test) เปรี ยบเทียบทิศทางความคิดเห็นที่ได้ จากรูปแบบ
บทวิจารณ์แบตเตอรี่ แบบพกพา เมื่อผู้อา่ นบทวิจารณ์เป็ นเพศชาย
Sig
รูปแบบบทวิจารณ์
ค่ าเฉลี่ย*
ข้ อความอย่ างเดียว ข้ อความและรูปภาพ ข้ อความและวีดโี อ
ข้ อความอย่างเดียว

3.321

-

0.554

0.000

ข้ อความและรูปภาพ

3.654

-

-

0.008

ข้ อความและวีดีโอ

3.663

-

-

-

จากตารางที่ 3 พบว่าค่าสถิติทดสอบแมนวิทนีย์ เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ย พบว่า รู ปแบบบทวิจารณ์ออนไลน์ทงั ้ 3
รู ปแบบมีความต่างกันในเชิงคํานวณ (Descriptive) คือ รู ปแบบบทวิจารณ์แบบข้ อความและวีดีโอมีค่าเฉลี่ยความตังใจ
้
ซื ้อสินค้ าที่ดีกว่า 2 รูปแบบที่เหลือ รองมาคือรูปแบบข้ อความและรูปภาพ และรูปแบบข้ อความเพียงอย่างเดียวตามลําดับ
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ขณะเดียวกันเมื่อพิจารณาค่า Sig พบว่ารูปแบบวิจารณ์บทวิจารณ์แบบข้ อความเพียงอย่างเดียวมีความตังใจซื
้ ้อ
สินค้ าที่ไม่แตกต่างกันทางสถิติ หรื อ มีความตังใจซื
้ ้อสินค้ าที่ไม่แตกต่างจากรู ปแบบบทวิจารณ์ แบบข้ อความและรู ปภาพ
และ แต่แตกต่างกับแบบข้ อความและวีดีโอ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 และรู ปแบบข้ อความและ
รูปภาพมีความตังใจซื
้ ้อสินค้ าที่แตกต่างกับรูปแบบข้ อความและวีดีโออย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
ดังนัน้ ความตังใจซื
้ ้อสินค้ าจากรู ปแบบบทวิจารณ์ทงั ้ 3 รู ปแบบสามารถสรุ ปได้ ว่าความตังใจซื
้ ้อสินค้ าจากการ
อ่านบทวิจารณ์ของรูปแบบบทวิจารณ์แบบข้ อความเพียงอย่างเดียว รู ปแบบบทวิจารณ์แบบข้ อความและรู ปภาพ มีความ
ตัง้ ใจซือ้ สินค้ าที่ไม่แตกต่างกัน และทิศทางความคิดเห็น ของรู ปแบบบทวิจารณ์ ที่มีข้อ ความและรู ปภาพและรู ปแบบ
บทวิจ ารณ์ ที่มี ข้อ ความและวี ดีโอมี ความตัง้ ใจซื อ้ สิน ค้ า แตกต่า งกัน โดยความตัง้ ใจซื อ้ สินค้ าของรู ปแบบบทวิ จารณ์
แบบวีดีโอมีความตังใจซื
้ ้อสินค้ าที่ดีกว่ารู ปแบบบทวิจารณ์แบบข้ อความและรู ปภาพและรู ปแบบบทวิจารณ์แบบข้ อความ
เพียงอย่างเดียว เมื่อผู้อา่ นบทวิจารณ์เป็ นเพศชาย
ตารางที่ 4 แสดงค่าสถิติแมนวิทนีย์ (Mann-Whitney U Test) เปรี ยบเทียบทิศทางความคิดเห็นที่ได้ จากรูปแบบ
บทวิจารณ์แบตเตอรี่ แบบพกพา เมื่อผู้อา่ นบทวิจารณ์เป็ นเพศหญิง
Sig
รูปแบบบทวิจารณ์
ค่ าเฉลี่ย*
ข้ อความอย่ างเดียว ข้ อความและรูปภาพ ข้ อความและวีดโี อ
ข้ อความอย่างเดียว

3.594

-

0.068

0.007

ข้ อความและรูปภาพ

4.201

-

-

0.000

ข้ อความและวีดีโอ

4.554

-

-

-

จากตารางที่ 4 พบว่าค่าสถิติทดสอบแมนวิทนีย์ เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ย พบว่า รู ปแบบบทวิจารณ์ ออนไลน์ทงั ้
3 รูปแบบมีความต่างกันในเชิงคํานวณ (Descriptive) คือ รูปแบบบทวิจารณ์แบบข้ อความและวีดีโอมีค่าเฉลี่ยความตังใจ
้
ซื ้อสินค้ าที่ดีกว่า 2 รูปแบบที่เหลือ รองมาคือรูปแบบข้ อความและรูปภาพ และรูปแบบข้ อความเพียงอย่างเดียวตามลําดับ
ขณะเดียวกันเมื่อพิจารณาค่า Sig พบว่ารู ปแบบวิจารณ์บทวิจารณ์แบบข้ อความเพียงอย่างเดียวมีความตังใจ
้
ซื ้อสินค้ าที่ไม่แตกต่างกันทางสถิ ติ หรื อ มีความตังใจซื
้ อ้ สินค้ าที่ไม่แตกต่างจากรู ปแบบบทวิจารณ์ แบบข้ อความและ
รูปภาพ แต่แตกต่างกับแบบข้ อความและวีดีโอ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 และรูปแบบข้ อความและ
รูปภาพมีความตังใจซื
้ ้อสินค้ าที่แตกต่างกับรูปแบบข้ อความและวีดีโออย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
ดัง นัน้ ความตัง้ ใจซื อ้ สิ น ค้ า จากรู ป แบบบทวิ จ ารณ์ ทัง้ 3 รู ป แบบสามารถสรุ ป ได้ ว่ า ความตัง้ ใจซื อ้ สิ น ค้ า
จากการอ่านบทวิจารณ์ของรูปแบบบทวิจารณ์แบบข้ อความเพียงอย่างเดียว รู ปแบบบทวิจารณ์แบบข้ อความและรู ปภาพ
มีความตัง้ ใจซือ้ สินค้ าที่ไม่แตกต่างกัน และความตังใจซื
้ อ้ ของรู ปแบบบทวิจารณ์ ที่มีข้อความและรู ปภาพและรู ปแบบ
บทวิจารณ์ที่มีข้อความและวีดีโอมีความตังใจซื
้ ้อสินค้ าแตกต่างกันโดยความตังใจซื
้ ้อสินค้ าของรู ปแบบบทวิจารณ์แบบ
วีดีโอมีความตัง้ ใจซือ้ สินค้ าที่ดีกว่ารู ปแบบบทวิจารณ์ แบบข้ อความและรู ปภาพและรู ปแบบบทวิจารณ์ แบบข้ อความ
เพียงอย่างเดียว เมื่อผู้อา่ นบทวิจารณ์เป็ นเพศหญิง

Page 87

BMRC

BUSINESS MANAGEMENT RESEARCH CONFERENCE

ตารางที่ 5 แสดงค่าสถิติแมนวิทนีย์ (Mann-Whitney U Test) เปรี ยบเทียบทิศทางความคิดเห็นที่ได้ จากรูปแบบ
บทวิจารณ์ร้านเบเกอรี่ เมื่อผู้อา่ นบทวิจารณ์เป็ นเพศหญิง
Sig
รูปแบบบทวิจารณ์
ค่ าเฉลี่ย*
ข้ อความอย่ างเดียว ข้ อความและรูปภาพ ข้ อความและวีดโี อ
ข้ อความอย่างเดียว

3.594

-

0.001

0.000

ข้ อความและรูปภาพ

3.992

-

-

0.693

ข้ อความและวีดีโอ

4.156

-

-

-

จากตารางที่ 4 พบว่าค่าสถิติทดสอบแมนวิทนีย์ เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ย พบว่า รู ปแบบบทวิจารณ์ ออนไลน์ทงั ้
3 รูปแบบมีความต่างกันในเชิงคํานวณ (Descriptive) คือ รูปแบบบทวิจารณ์แบบข้ อความและวีดีโอมีค่าเฉลี่ยความตังใจ
้
ซื ้อสินค้ าที่ดีกว่า 2 รูปแบบที่เหลือ รองมาคือรูปแบบข้ อความและรูปภาพ และรูปแบบข้ อความเพียงอย่างเดียวตามลําดับ
ขณะเดียวกันเมื่อพิจารณาค่า Sig พบว่ารูปแบบวิจารณ์บทวิจารณ์แบบข้ อความเพียงอย่างเดียวมีความตังใจซื
้ ้อ
สินค้ าที่แตกต่างกันทางสถิติ หรื อมีความตังใจซื
้ ้อสินค้ าที่แตกต่างจากรู ปแบบบทวิจารณ์ แบบข้ อความและรู ปภาพ และ
แตกต่างกับแบบข้ อความและวีดีโอ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 และรู ปแบบข้ อความและรู ปภาพ
มีความตังใจซื
้ ้อสินค้ าที่ไม่แตกต่างกับรูปแบบข้ อความและวีดีโอ
ดัง นัน้ ความตัง้ ใจซื อ้ สิ น ค้ า จากรู ป แบบบทวิ จ ารณ์ ทัง้ 3 รู ป แบบสามารถสรุ ป ได้ ว่ า ความตัง้ ใจซื อ้ สิ น ค้ า
จากการอ่านบทวิจารณ์ของรูปแบบบทวิจารณ์แบบข้ อความเพียงอย่างเดียว รู ปแบบบทวิจารณ์แบบข้ อความและรู ปภาพ
มีความตังใจซื
้ ้อสินค้ าที่แตกต่างกัน และทิศทางความคิดเห็นของรู ปแบบบทวิจารณ์ที่มีข้อความและรู ปภาพและรู ปแบบ
บทวิจารณ์ที่มีข้อความและวีดีโอมีความตังใจซื
้ ้อสินค้ าที่ไม่แตกต่างกัน โดยความตังใจซื
้ ้อสินค้ าของรู ปแบบบทวิจารณ์
แบบวีดีโอมีความตังใจซื
้ ้อสินค้ าที่ดีกว่ารู ปแบบบทวิจารณ์แบบข้ อความและรู ปภาพและรู ปแบบบทวิจารณ์แบบข้ อความ
เพียงอย่างเดียว เมื่อผู้อา่ นอ่านบทวิจารณ์เป็ นเพศหญิง

การอภิปรายผลการศึกษาและข้ อเสนอแนะ
สรุ ปผลวิจัย
ตารางที่ 6 สรุปผลการวิจยั
ตัวแปร
ตาม
ความตังใจ
้
ซื ้อสินค้ า

ประเภท
สินค้ า
สินค้ า
บริ การ

เพศของผู้อ่านบท
วิจารณ์
เพศชาย
เพศหญิง
เพศชาย
เพศหญิง

ตัวแปรต้ น
ข้ อความ+วีดีโอ > ข้ อความรูปภาพ , ข้ อความอย่างเดียว
ข้ อความ+วีดีโอ > ข้ อความรูปภาพ ,ข้ อความอย่างเดียว
ข้ อความ+วีดีโอ > ข้ อความรูปภาพ > ข้ อความอย่างเดียว
ข้ อความ+วีดีโอ , ข้ อความรูปภาพ > ข้ อความอย่างเดียว
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การวิเคราะห์ผลกระทบของรูปแบบบทวิจารณ์สนิ ค้ าบนอินเทอร์ เน็ต 3 รูปแบบ ได้ แก่ 1) รูปแบบบทวิจารณ์ทมี่ ี
เฉพาะข้ อความ 2) รูปแบบที่มีข้อความและรูปภาพ และ 3) รูปแบบที่มีข้อความและวีดีโอ จากตารางที่ 6 จะพบว่า
เมื่อเป็ นสินค้ าในผู้อา่ นบทวิจารณ์เพศชายและเพศหญิง รูปแบบบทวิจารณ์ทเี่ ป็ นข้ อความและวีดโี อจะส่งผลต่อความตังใจ
้
ซื ้อมากกว่ารูปแบบข้ อความและรูปภาพ และรูปแบบข้ อความเพียงอย่างเดียว สําหรับในประเภทบริ การ เมื่อผู้อา่ น
บทวิจารณ์เป็ นเพศชาย พบว่า รูปแบบบทวิจารณ์แบบข้ อความและวีดีโอส่งผลต่อความตังใจซื
้ ้อมากกว่ารูปแบบข้ อความ
และรูปภาพและข้ อความเพียงอย่างเดียวตามลําดับ และในผู้อา่ นบทวิจารณ์เพศหญิงพบว่า ข้ อความและวีดีโอและ
ข้ อความและรูปภาพมีผลต่อความตังใจซื
้ ้อมากกว่าข้ อความเพียงอย่างเดียว
เหตุที่บทวิจารณ์แบบข้ อความและวีดีโอ เนื่องจากผู้อา่ นบทวิจารณ์รูปแบบข้ อความและวีดีโอสามารถที่ประเมิน
บทวิจารณ์และรับรู้ ข้อมูลจากบทวิจารณ์ได้ ง่าย นอกจากนี ้ผู้บทอ่านบทวิจารณ์ อาจรู้ สึกถึงความครบถ้ วนของเนื ้อหาใน
บทวิจ ารณ์ เนื่ องจากความเสมื อนจริ ง ของข้ อ มูล ที่ไ ด้ รับ และเมื่ อผู้อ่า นบทวิจ ารณ์ เป็ นเพศชายและเพศหญิ งรู ปแบบ
บทวิจารณ์จะส่งผลโดยตรงความตังใจซื
้ ้อในสินค้ าสินค้ า

ข้ อแนะนําและประโยชน์ จากการศึกษาในครัง้ นี ้
จาการอภิปรายความสัมพันธ์ ของผลการศึกษาแสดงให้ เห็นถึงความสําคัญของผลการประยุกต์ใช้ บทวิจารณ์
ออนไลน์ ในการจัดการด้ านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ ซึ่งหากนําผลการศึกษาในครัง้ นี ้ไปส่งเสริ มหรื อนําเสนอ
ต่อหน่วยงานที่เกี่ ยวข้ องหรื อผู้ประกอบการที่เกี่ ยวข้ อง เช่น การให้ บริ การเกี่ ยวการนําเสนอบทวิจารณ์ การวางแผน
ประชาสัมพันธ์ หรื อโฆษณาผ่านการวิจารณ์ สินค้ า หรื อแม้ กระทังการให้
้
บริ การข่าวสารของผู้บริ โภคด้ วยกันซึ่งเกิ ดขึน้
ประจําและต่อเนื่อง โดยเน้ นการพัฒนาบริ การที่สามารถตอบสนองความต้ องการในการวิจารณ์สินค้ าหรื อผู้ประกอบการ
ควรเลือกรู ปแบบที่ส่งผลกระทบต่อผู้บริ โภคสูงสุด รวมทังการจั
้
ดการบริ การที่ใช้ การนําเสนอที่ตอบสนองความต้ องการ
ได้ อย่างสูงสุด โดยสามารถนําผลวิจยั ได้ ที่ได้ ไปเป็ นกรอบสําหรับดําเนินการทางด้ านการวิจารณ์สินค้ าที่ทรงประสิทธิภาพ
สูงที่สดุ ผู้ประกอบการควรพิจารณ์ถึงความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์และกลุม่ เป้าหมาย ทังนี
้ ้เพื่อให้ เกิดผลกระทบที่ดีตอ่ ตัว
ผู้บริ โภคและเป็ นปั จจัยที่สําคัญสําหรับความตังใจในการซื
้
้อสินค้ าต่อไป โดยทังนี
้ ้ผู้ประกอบการอาจให้ โอกาสผู้บริ โภค
พัฒ นาองค์ ค วามรู้ เกี่ ย วกับ ประสบการณ์ ใ นตัว สิ น ค้ า ได้ อ ย่ า งเหมาะสม ทัง้ นี ก้ ารวิ จ ารณ์ สิ น ค้ า โดยผู้ บริ โ ภคเป็ น
สิ่งที่ผ้ ูประกอบการไม่สามารถที่จะควบคุมได้ แต่ผ้ ปู ระกอบการสามารถควบคุมปั จจัยที่สร้ างผลกระทบต่อผู้บริ โภคได้
อีกทังผู
้ ้ ให้ บริ การเว็บไซต์บทวิจารณ์ หรื อผู้นําเสนอบทวิจารณ์ควรเลือกรู ปแบบบทวิจารณ์ให้ เหมาะสมกับกลุม่ เป้าหมาย
และเหมาะสมกับประเภทสินค้ า ดังนี ้
1. ผู้นําเสนอบทวิจารณ์ควรเลือกรู ปแบบบทวิจารณ์ที่สง่ ผลโดยตรงต่อความตังใจซื
้ ้อสินค้ าและบริ การโดยทังนี
้ ้
จะพบว่าในประเภทสินค้ าในทังเพศชายและเพศหญิ
้
ง บทวิจารณ์รูปแบบข้ อความและวีดีโอจะส่งผลกระทบต่อความตังใจ
้
ซื ้อสูงสุดดังนัน้ เมื่อสร้ างบทวิจารณ์ในประเภทสินค้ าควรเลือกใช้ บทวิจารณ์รูปแบบข้ อความและวีดีโอ
2. ผู้นําเสนอบทวิจารณ์ควรคํานึงประเภทสินค้ าที่จะนํามานําเสนอ เนื่องจากรูปแบบบทวิจารณ์ที่แตกต่างกันของ
สินค้ าอาจส่งผลต่อความตังใจซื
้ ้อสินค้ าที่แตกต่างกันด้ วย ผลการทดลองในประเภทสินค้ าและบริ การ บทวิจารณ์ที่สง่ ผล
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กระทบต่อความตังใจซื
้ ้อนันมี
้ รูปแบบแตกต่างกัน โดยรู ปแบบข้ อความและวีดีโอส่งผลกระทบต่อความตังใจซื
้ ้อสูงที่สดุ
แต่ในสินค้ าประเภทบริ การของผู้อ่านบทวิจารณ์ เพศหญิ งรู ปแบบบทวิจารณ์ ที่เป็ นข้ อความและวีดีโอ และข้ อความและ
รูปภาพส่งผลต่อความตังใจซื
้ ้อสินค้ าที่ไม่แตกต่างกัน
3. ผู้นําเสนอบทวิจารณ์ควรเลือกรู ปแบบบทวิจารณ์ที่เหมาะกับเพศของลูกค้ ากลุม่ เป้าหมายโดยเฉพาะสินค้ าที่มี
กลุม่ เป้าหมายเป็ นเพศหญิงและเพศชายจะส่งผลที่ไม่แตกต่างกัน แต่เพศหญิงในสินค้ าประเภทบริ การ รู ปข้ อความและ
รูปภาพ และข้ อความและวีดีโอส่งผลต่อความตังใจซื
้ ้อที่ไม่แตกต่างกัน ดังนันจึ
้ งต้ องเลือกรูปภาพที่เหมาะสม
4. นําผลวิจัยที่ได้ ไปใช้ ประโยชน์ ในเชิงวิชาการเป็ นการต่อยอดของความรู้ ของการบูรณาการ (Integration)
ศาสตร์ ด้านการตลาด ด้ านนิเทศศาสตร์ เข้ ากับศาสตร์ ทางปฏิสมั พันธ์ระหว่างมนุษย์กบั คอมพิวเตอร์ (Human computer
Interaction) ผลจากการที่ได้ จากการวิจยั นี ้จะชี ้ถึงความสําคัญและความจําเป็ นศึกษารูปแบบบทวิจารณ์สนิ ค้ าและบริ การ
ออนไลน์ ประเภทสินค้ า และเพศของผู้บริ โภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็ นการต่อยอดงานวิจยั ในบริ บท (Content) ของประเทศ
ไทย
5. ผลสรุปงานวิจยั เป็ นแนวทางให้ กบั ผู้ที่ต้องการโฆษณาสินค้ าและบริ การบนอินเตอร์ เน็ตที่สง่ ผ่านโดยลูกค้ าผ่าน
การวิจารณ์สนิ ค้ าให้ สามารถเลือกรูปแบบที่มีประสิทธิภาพมากที่สดุ
6. เป็ นแนวทางสื่อสารทางการตลาดที่ก่อให้ เกิ ดการั บรู้ ข้ อมูลที่ถูกต้ อง และชัดเจน ที่สามารถส่งผลกระทบ
ในการวางแผนการประชาสัมพันธ์ได้
7. เป็ นแนวทางในการวางแผนในการโฆษณา โดยผ่านช่องทางการสื่อสารระหว่างลูกค้ า ที่ทําให้ เกิดทัศนคติอนั ดี
ต่อลูกค้ าอย่างตรงเป้าหมาย และก่อประสิทธิผลมากที่สดุ
8. องค์กรที่เกี่ยวข้ องได้ นําผลการศึกษารู ปแบบที่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้ งานไปวางแผนการจัดการแบ่งปั นข้ อมูล
บทวิจารณ์ ให้ เกิดประสิทธิ ภาพสูงสุด เพื่อรองรับการเจริ ญเติบโตของการสื่อสารบนอินเตอร์ เน็ต รวมถึงการตอบสนอง
การใช้ งานของผู้ใช้ ได้ อย่างทันท่วงที
9. กลุ่ม ผู้ผลิตเว็บไซต์ ที่มี การให้ บริ ก ารบทวิจารณ์ ออนไลน์ ใ นประเทศไทยได้ นําผลที่ ได้ รั บไปปรั บปรุ ง แบบ
การให้ บ ริ ก าร เนือ้ หา รวมถึ ง คุณ ลักษณะต่า งๆในการใช้ ง านบทวิ จ ารณ์ เพื่ อตอบสนองความต้ องการของผู้ใช้ ง าน
บทวิจารณ์ออนไลน์ในบริ บทคนไทยและดึงดูดผู้ใช้ งานให้ เข้ ามาใช้ บริ การได้ มากขึ ้น
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ความคิดเห็นของบุคลากรต่ อกระบวนการจัดการความรู้ของศูนย์ ศรีพัฒน์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Opinion of Employees Towards Knowledge Management Process of Sriphat Medical Center,
Faculty of Medicine, Chiang Mai University.
ศิ ริพร เลิ ศวัฒนวิ ลาศ *และเขมกร ไชยประสิ ทธิ์
9

**
10

บทคัดย่ อ
การศึกษาครัง้ นี ้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรต่อกระบวนการจัดการความรู้ 7 ด้ าน คือ
1) การค้ นหาความรู้ 2) การสร้ าง และแสวงหาความรู้ 3) การจัดความรู้ ให้ เป็ นระบบ 4) การประมวลและกลัน่ กรอง
ความรู้ 5) การเข้ าถึงความรู้ 6) การแบ่งปั นแลกเปลี่ยนความรู้ และ7) การเรี ยนรู้ ของศูนย์ศรี พฒ
ั น์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เก็บรวบรวมข้ อมูลโดยใช้ แบบสอบถามบุคลากรทังหมด
้
จํานวน 219 คน วิเคราะห์โดยใช้ สถิติเชิง
พรรณนา ได้ แก่ ร้ อยละ ความถี่ และค่าเฉลีย่
ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง (ร้ อยละ 90.0) เป็ นพยาบาลวิชาชีพ (ร้ อยละ
79.9) ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี (ร้ อยละ 88.6) มีประสบการณ์ การทํางานในศูนย์ ศรี พัฒน์ 1-5 ปี (ร้ อยละ 42.0)
สถานภาพ โสด (ร้ อยละ 66.2) และ อายุ 25-30 ปี (ร้ อยละ 39.3) องค์ ป ระกอบด้ านความคิ ด เห็ น พบว่ า ผู้ต อบ
แบบสอบถามมี ความคิดเห็นต่อกระบวนการจัดการความรู้ ทัง้ 7 ด้ าน ในระดับปานกลางทุกด้ าน องค์ ประกอบด้ า น
พฤติกรรม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เข้ าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้ จํานวน 1 ครัง้ ส่วนใหญ่ไม่เคยทําหน้ าที่
เป็ นคณะทํางานของกิจกรรมการจัดการความรู้ ที่ศูนย์ศรี พฒ
ั น์ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ทําหน้ าที่เป็ นสมาชิกกลุ่ม
ในการทํ า กิ จ กรรมการจั ด การความรู้
สํ า หรั บ กิ จ กรรมระบบพี่ เ ลี ย้ งและกิ จ กรรมที ม ดู แ ลผู้ ป่ วยสหวิ ช าชี พ
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยนําความรู้ ไปประยุกต์ใช้ ในงานภายในหน่วยงาน ส่วนในกิจกรรมชุมชนนักปฏิบตั ิ และ
กิจกรรมเวทีสําหรับการแลกเปลี่ยนความรู้ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่เคยนําความรู้ ไปประยุกต์ใช้ ในงานภายใน
หน่วยงาน
ผลการศึกษาแสดงให้ เห็นว่า การดําเนินงานกระบวนการจัดการความรู้ ของศูนย์ศรี พฒ
ั น์ ยังอยู่ในระยะเริ่ มต้ น
และยังมีการดําเนินงานน้ อย ดังนันผู
้ ้ บริ หารควรสนับสนุนให้ บคุ ลากรมีสว่ นร่วมในกิจกรรมการจัดการความรู้มากขึ ้น

*

หัวหน้ าประกันคุณภาพทางการพยาบาล ฝ่ ายการพยาบาล ศูนย์ศรี พฒ
ั น์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาจารย์ ดร. อาจารย์ประจําภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

**
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ABSTRACT
The purpose of this study was to examine opinions of employee towards the knowledge management
(KM) process including 1) knowledge identification 2) knowledge creation and acquisition 3) knowledge
organization 4) knowledge codification and refinement 5) knowledge access 6) knowledge sharing and
7) learning of Sriphat Medical Center, Faculty of Medicine, Chiang Mai University. The data were collected
using the questionnaire from 219 employees and analyzed by using descriptive statistics including
percentage, frequency, and mean.
Results showed that majority of respondents were female (90.0%) and professional nurses (79.9%),
had bachelor degree (88.6%), had working experiences ranged 1-5 years (42.0%), being single (66.2%), and
aged between 25-30 years old (39.3%). Respondents had opinions regarding all 7 processes of the
knowledge management process at moderate level. Regarding the KM participation, majority of them
participated only once, never serve as the KM working group but only be the members of the KM activities.
Respondents reported that they had already applied KM on their work for mentoring and the patient care
team. However, they had never applied the KM on their work for the community of practice and knowledge
sharing activities.
Results indicated that the KM of Sriphat Medical Center still be on the early stage with limited
implementation and thus the administrators should support the employee to be more participate on the KM
activities.

บทนํา
จากสถานการณ์ ที่เปลี่ยนแปลงไปทัง้ ระบบเศรษฐกิ จ สังคม เทคโนโลยี และสภาพการแข่งขัน ของประเทศ
มีผลต่อระบบบริ การด้ านสุขภาพโดยตรงโดยผู้รับบริ การมีความคาดหวังในการรักษาพยาบาล มากขึ ้น โดยเฉพาะในสถาน
บริ การสุขภาพของเอกชน เนื่องจาก ผู้รับบริ การต้ องมีการจ่ายค่ารักษาพยาบาลด้ วยตนเอง หรื อ จากบริ ษัทประกันสุขภาพ
สําหรับ ในจังหวัดเชียงใหม่ มีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งที่ให้ บริ การด้ านสุขภาพ ส่งผลให้ มีการแข่งขันกันค่อนข้ างสูง
โดยมีการพัฒนาคุณภาพบริ การ การหารูปแบบการดูแลผู้ป่วยที่มีคณ
ุ ภาพ แสวงหาแนวคิด หรื อการค้ นหาความรู้ ใหม่ โดย
อาศัยการค้ นคว้ าวิจยั เพื่อนํามาแก้ ปัญหา สร้ างนวัตกรรม ทังยั
้ งช่วยให้ เกิดการเรี ยนรู้ ใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง ที่สําคัญที่สดุ
คือ ช่วยให้ เกิดความคิดริ เริ่ มในการปรับปรุ ง คุณภาพของงานบริ การให้ ดีขึ ้น และในสังคมแห่งความรู้ (Knowledge
Society) ‘ความรู้ ’ ถือว่าเป็ นทรัพยากรหลักที่มีค่ายิ่ง ซึ่งแตกต่างจากปั จจัยการผลิตอื่น ๆ เนื่องจากความรู้ เป็ นสิ่งที่
เปลีย่ นแปลงและ สร้ างขึ ้นใหม่ได้ ตลอดเวลา ซึง่ สภาวะดังกล่าวก่อให้ เกิดความได้ เปรี ยบทางการแข่งขัน โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ ง ในสัง คมเศรษฐกิ จ ฐานความรู้ (Knowledge-based Economy) ความรู้ ได้ ก ลายเป็ นตัว ขับ เคลื่อ นที่ สํา คัญ
(บุญดี บุญญากิจ และคณะ, 2549, น. 6)
การจัดการความรู้ (Knowledge Management) หมายถึง แนวคิดและกระบวนการอย่างเป็ นระบบเกี่ยวกับ
การประมวลข้ อมูล สารสนเทศ ความคิด การกระทํา ตลอดจนประสบการณ์ของบุคคลเพื่อสร้ างเป็ นความรู้ หรื อนวัตกรรม
และจัดเก็บในลักษณะของแหล่งข้ อมูลที่บุคคลสามารถเข้ าถึงได้ โดยอาศัยช่องทาง ต่างๆ ที่องค์กรจัดเตรี ยมไว้ เพื่อนํา
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ความรู้ ที่มีอยู่ไปประยุกต์ใช้ ในการปฏิบตั ิงาน ซึ่งก่อให้ เกิด การแบ่งปั นและถ่ายโอนความรู้ และในที่สดุ ความรู้ ที่มีอยู่จะ
แพร่ กระจายและไหลเวียนทัว่ ทังองค์
้ กร อย่างสมดุล เป็ นไปเพื่อเพิ่มความสามารถในการพัฒนาผลผลิต และ องค์การ
(พรธิดา วิเชียรปั ญญา (2547, น. 32) กระบวนการจัดการความรู้ จะช่วยให้ องค์กรสามารถสร้ างและจัดการความรู้ ทังที
้ ่ มี
อยู่เดิมภายในองค์กรและความรู้ ใหม่ๆ ได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพและประสิทธิผล (บุญดี บุญญากิจ และคณะ, 2549, น.
54-58) ซึง่ ประกอบด้ วย 7 ขันตอน
้
ได้ แก่ 1) การค้ นหาความรู้ 2) การสร้ าง และแสวงหาความรู้ 3) การจัดความรู้ ให้ เป็ น
ระบบ 4)การประมวลและกลัน่ กรองความรู้ 5) การเข้ าถึงความรู้ 6) การแบ่งปั นแลกเปลีย่ นความรู้ 7) การเรี ยนรู้
จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับกระบวนการจัดการความรู้ ขององค์กรต่างๆ ด้ านสุขภาพ ได้ มีการศึกษามา
บ้ างได้ แก่ ณัฐนันท์ ยอดนพเกล้ า (2548) ได้ ทําการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการความรู้ ของโรงพยาบาลรวมแพทย์ อําเภอ
เมือง จังหวัดสุรินทร์ และเปรี ยบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการความรู้ ของบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาล
รวมแพทย์ ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลรวมแพทย์ให้ ความคิดเห็นด้ วยเกี่ยวกับการมีการจัดการ
ความรู้ ของโรงพยาบาลรวมแพทย์ โดยรวมและเป็ นรายด้ านทุกด้ าน อยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาละเอียด
ในแต่ล ะด้ า นพบว่าการจัด การความรู้ ของโรงพยาบาลรวมแพทย์ ด้ านการแบ่งปั น แลกเปลี่ยนความรู้ บุคลากรทาง
การแพทย์ให้ คะแนนเฉลี่ยระดับความคิดเห็นน้ อยที่สดุ นอกจากนี ้การศึกษาในโรงพยาบาลเอกชน กัลยา จุลศรี (2552)
ได้ ทําการศึกษาเกี่ยวกับสภาพการจัดการความรู้ ทางการพยาบาลของโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้ า ผลการศึกษาพบว่า
พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้ ามีความคิดเห็นต่อสภาพการจัดการความรู้ ทางการพยาบาลของโรงพยาบาล
พระมงกุฏเกล้ าในภาพรวมและรายด้ านอยู่ในระดับมากตามลําดับ ได้ แก่ ด้ านการค้ นหาความรู้ ด้ านการเรี ยนรู้ ด้ านการ
แบ่งปั นและเปลีย่ นความรู้ ด้ านการประมวลและกลัน่ กรองความรู้ ด้ านการจัดความรู้ ให้ เป็ นระบบ และด้ านการสร้ างและ
แสวงหาความรู้ ส่วนด้ านการเข้ าถึงความรู้ อยู่ในระดับปานกลาง พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า ที่มีอายุ
กลุ่มงาน และประสบการณ์ การทํางาน แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสภาพการจัดการความรู้ ทางการพยาบาลของ
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า ในภาพรวมและรายด้ านทุก ด้ า นแตกต่างกัน และวิ บูล ย์ ลกั ษณ์ วิ สิฐนรภัทร (2554)
ได้ ทํ าการศึกษาเกี่ ยวกับสภาพการจัด การความรู้ ทางการพยาบาลของฝ่ ายการพยาบาล โรงพยาบาลไทยนคริ นทร์
ผลการศึกษาพบว่า พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลไทยนคริ นทร์ มีความคิดเห็นต่อสภาพการจัดการความรู้ ทางการพยาบาล
ของโรงพยาบาลไทยนคนริ นทร์ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า มีความคิดเห็นอยู่
ในระดับ ปานกลางทัง้ 7 ด้ า น จากผลการศึก ษาดัง กล่า วยัง ไม่ มี ข้ อ มูล การจัด การความรู้ ขององค์ ก รในกํ า กับ ของ
มหาวิทยาลัย
สําหรั บหน่วยงานให้ บริ การสุขภาพ มีบุคลากรด้ านสุขภาพเป็ นกําลังสําคัญในการดําเนินงาน ประกอบด้ วย
บุคลากรในสาขาต่าง ๆ เช่น แพทย์ เภสัชกร พยาบาล และนักเทคนิคการแพทย์ เป็ นต้ น การทํางานต้ องใช้ ความชํานาญ
เฉพาะวิชาชีพเป็ นอย่างมาก เพราะการดูแลผู้ป่วยต้ องอาศัยความรู้แบบองค์รวมและการดูแลผู้ป่วยแบบบูรณาการ จึงจะ
ได้ ผลลัพธ์ที่ดีในการดูแลรักษา ดังนัน้ การจัดการความรู้ในโรงพยาบาลต้ องอาศัยบุคลากรด้ านสุขภาพ ที่มีการบูรณาการ
ความรู้ ทังรู้ ้ ลึกและรู้ จริ ง อันจะนําไปสูก่ ารรู้ กว้ างและรู้ เชื่อมโยงสหสาขา ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องทังหมด
้
นํามาซึ่งผลการ
ดําเนินงานให้ สาํ เร็ จตามที่ต้องการ โดยบุคลากรสุขภาพอย่างน้ อยควรมีความรู้ เกี่ยวกับกระบวนการจัดการความรู้ โดยที่
กระบวนการจัดการความรู้จะช่วยให้ องค์กรสามารถสร้ างและจัดการความรู้ ทังที
้ ่มีอยู่เดิมภายในองค์กรและความรู้ ใหม่ๆ
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (พรธิดา วิเชียรปั ญญา, 2547, น.19)
ศูนย์ศรี พฒ
ั น์ เป็ นองค์กรในกํากับ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้ การบริ หารจัดการของคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่บริ หารงานในรูปแบบเอกชน เพื่อให้ มีความคล่องตัวในการบริ หารจัดการ โดยใช้ พื ้นที่การดําเนิน
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ธุรกิ จร่ วมกับโรงพยาบาลมหาราชนครเชี ยงใหม่ให้ บริ การทางด้ านการแพทย์ โดยแพทย์ ผ้ เู ชี่ ยวชาญเฉพาะทาง และ
บุคลากรผู้ชํานาญการ ได้ มีการริ เริ่ มจัดการความรู้ ในการพัฒนาคุณภาพงานให้ มีประสิทธิภาพ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
คณะแพทยศาสตร์ , ศูนย์ศรี พฒ
ั น์, 2551) โดยมีการดําเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ หลายรู ปแบบ ได้ แก่ 1) กิจกรรม
การเรี ยนรู้ ร่วมกันเป็ นทีม (Team Learning) ของทีมสหวิชาชีพประกอบด้ วยแพทย์ เภสัชกร พยาบาล และนักเทคนิค
การแพทย์ ในรู ปแบบคณะกรรมการทีมดูแลผู้ป่วยสหวิชาชีพ (Patient Care Team: PCT) 2) ระบบพี่เลี ้ยง (Mentoring
System) 3) ชุมชนนักปฏิบตั ิ (Community of Practice หรื อ CoP) 4)เวทีสําหรับการแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge
Forum) แม้ วา่ จะได้ มีการริ เริ่ มดําเนินการหลายอย่างดังกล่าวมาแล้ ว แต่อย่างไรก็ตามการดําเนินงานนับถึงปั จจุบนั ยังไม่มี
การประเมิ น ความคิ ด เห็ น ประเด็ น ต่า งๆ เพื่ อ นํ า มาซึ่ง การพัฒ นาหน่ว ยงานให้ เ ป็ นองค์ ก รแห่ง การเรี ย นรู้ ได้ อ ย่า งมี
ประสิทธิภาพ ซึง่ จําเป็ นต้ องอาศัยข้ อมูล โดยเฉพาะข้ อมูลด้ านความคิดเห็น โดยความคิดเห็นเป็ นการแสดงออกทางด้ าน
ความรู้ สึก หรื อ ความเชื่ อต่อสิ่งใดสิ่ง หนึ่ง หรื อเหตุก ารณ์ ใดเหตุการณ์ ห นึ่ง ด้ ว ยการพูดหรื อการเขีย น โดยมีอารมณ์
ประสบการณ์ และสภาพแวดล้ อมในขณะนัน้ เป็ นพืน้ ฐานของการแสดงออก รวมทัง้ กระบวนการจัดการความรู้ ของ
ศูนย์ศรี พฒ
ั น์ยงั ต้ องอาศัยแนวคิดการจัดการความรู้ มาพัฒนาคุณภาพอีกมากในบุคลากร แต่ละระดับ และแต่ละวิชาชีพ
เพื่อให้ การดําเนินงานกระบวนการจัดการความรู้ในองค์กรให้ มีประสิทธิภาพมากขึ ้น
ดัง นัน้ ผู้ศึก ษาจึง ต้ องการศึก ษาความคิ ดเห็น ของบุค ลากรต่อ กระบวนการจัด การความรู้ ของศูน ย์ ศ รี พัฒ น์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อนําผลที่ได้ จากการศึกษานี ้ไปใช้ เป็ นแนวทาง ในการปรับปรุงและพัฒนาการ
บริ หารจัดการ การดําเนินงานกระบวนการจัดการความรู้ ให้ ตรงตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของศูนย์ศรี พฒ
ั น์ รวมทัง้
เพื่อให้ เกิดความยัง่ ยืนของการดําเนินกระบวนจัดการความรู้ตอ่ ไป

วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
เพื่ อ ศึก ษาความคิ ด เห็ น ของบุค ลากรต่อ กระบวนการจัด การความรู้ ของศูน ย์ ศ รี พัฒ น์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นิยามศัพท์
ความคิดเห็น หมายถึง ความรู้ สึกของบุคคลที่มีต่อสิ่งใด สิ่งหนึ่งโดยอาศัยพื ้นฐานความรู้ ประสบการณ์และ
สภาพแวดล้ อมของแต่ละบุคคลเข้ ามาเกี่ยวข้ องในการแสดงออกด้ วยการพูดหรื อการเขียนที่มีลกั ษณะเป็ นการลงมติหรื อ
ตีความ ซึง่ อาจเป็ นลักษณะเห็นด้ วยหรื อไม่เห็นด้ วย
บุ ค ลากรด้ า นสุ ข ภาพ หมายถึ ง บุค ลากรที่ ป ฏิ บัติ ง านเกี่ ย วกั บ การรั ก ษาพยาบาลในศูน ย์ ศ รี พัฒ น์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ปฏิบตั ิงานเต็มเวลา ประกอบด้ วย แพทย์ประจําของศูนย์ศรี พฒ
ั น์ เภสัชกร
พยาบาล และนักเทคนิคการแพทย์
กระบวนการจัดการความรู้ หมายถึง ขันตอนการจั
้
ดการความรู้ ที่ช่วยให้ องค์ กรสามารถสร้ างและจัดการ
ความรู้ ทังที
้ ่มีอยู่เดิมภายในองค์กรและความรู้ ใหม่ ๆ ได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพและประสิทธิผล ประกอบด้ วย 7 ขันตอน
้
ได้ แก่ 1) การค้ นหาความรู้ 2) การสร้ าง และแสวงหาความรู้ 3) การจัดความรู้ ให้ เป็ นระบบ 4) การประมวลและ
กลัน่ กรองความรู้ 5) การเข้ าถึงความรู้ 6) การแบ่งปั นแลกเปลี่ยนความรู้ 7) การเรี ยนรู้ (บุญดี บุญญากิจ และคณะ,
2549, น. 54-58)
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ศู น ย์ ศรี พั ฒ น์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ หมายถึ ง องค์ กรในกํ ากั บ ของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีการบริ หารงานภายใต้ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยให้ บริ การทางด้ าน
การแพทย์ โดยแพทย์ผ้ เู ชี่ยวชาญเฉพาะทาง และบุคลากรผู้ชํานาญการในรูปแบบเอกชน

กรอบแนวคิดที่ใช้ ในการศึกษา
ในการศึ ก ษาครั ง้ นี ้ ผู้ศึ ก ษาทํ า การศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของบุค ลากรต่ อ กระบวนการจั ด การความรู้ ของ
ศูนย์ศรี พฒ
ั น์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยกระบวนการจัดการความรู้ หมายถึง ขันตอนการจั
้
ดการ
ความรู้ ที่ ช่ ว ยให้ อ งค์ ก รสามารถสร้ างและจัด การความรู้ ทัง้ ที่ มี อ ยู่เ ดิ ม ภายในองค์ ก รและความรู้ ใหม่ๆ ได้ อ ย่า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิ ผล ประกอบด้ วย 7 ขันตอน
้
ได้ แก่ 1) การค้ นหาความรู้ 2) การสร้ างและแสวงหาความรู้
3) การจัดความรู้ ให้ เป็ นระบบ 4) การประมวลและกลัน่ กรองความรู้ 5) การเข้ าถึงความรู้ 6) การแบ่งปั นแลกเปลี่ยน
ความรู้ และ 7) การเรี ยนรู้ (บุญดี บุญญากิจ และคณะ, 2549, น. 54-58) โดยแสดงกรอบแนวคิดได้ ดงั นี ้
1) การค้ นหาความรู้

2) การสร้ าง และแสวงหาความรู้

3) การจัดความรู้ให้ เป็ นระบบ

- การวิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็ น
ระบบ
- การใช้ หลักการ PDCA ในการ
แก้ ไขจุดบกพร่ อง
- การค้ นหาข้ อมูลจากแหล่งต่างๆ ที่
เป็ นประโยชน์
- การนําวิธีปฏิบตั งิ านจากการ
ประชุมร่ วมกัน มาพัฒนา

- การทํางานเป็ นทีมเพื่อเพิ่มทักษะและความรู้ แก่
บุคลากร
- การจัดผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกให้ มาสอนงาน
- การจัดกิจกรรมการประชุมวิชาการ ฝึ กอบรม
หรื อสัมมนาเพิ่มความรู้
- การสนับสนุนให้ มีส่วนร่ วมในการแสดง ความ
คิดเห็น
- จัดสรรงบประมาณสําหรับไปศึกษาเพิ่มเติม
และอบรมวิชาการ
- จัดกิจกรรมการสอนงานที่เพิ่มความรู้
- มีระบบ Intranet และ วารสารศูนย์ศรี พฒ
ั น์
เพื่อการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้

- การจัดทําบันทึกวิธีการปฏิบตั งิ าน
- การจัดเก็บความรู้ โดยการจัดทํา
ฐานข้ อมูล
- คอมพิวเตอร์ ในการสืบค้ นความรู้ จาก
ฐานข้ อมูล
- จัดทําสถานที่สําหรับการจัดเก็บ
ความรู้
- มีแหล่งข้ อมูลความรู้ ได้ แก่หนังสือ
หรื อ ตํารา
- การจัดทําคูม่ ือ/แนวทางปฏิบตั ิ
- การจัดเก็บความรู้ จากประสบการณ์
ทํางาน

4) การประมวลและ
กลั่นกรองความรู้
- การปรับปรุ งรู ปแบบของ
เอกสารให้ เป็ นมาตรฐาน
เดียวกัน
- การปรับปรุ งแนวทางการ
ปฏิบตั งิ านให้ ทนั สมัย
- การนําข้ อมูลจากบันทึกการ
ปฏิบตั งิ านมาจัดทําคูม่ ือ
- มีการปรับปรุ งคูม่ ือหลังจาก
ประชุมร่ วมกัน

5) การเข้ าถึงความรู้
- ระบบการเชื่อมโยงข้ อมูล
ระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้ อง
- มีหนังสือเวียนแจ้ งให้ ทราบ
เกี่ยวกับข่าวสาร
- มีคอมพิวเตอร์ ช่วยในการ
เข้ าถึงความรู้
- จัด สถานที่ บริ เ วณ และ
บรรยากาศที่ เ หมาะสมให้
ได้ รับความรู้

6) การแบ่ งปั น
แลกเปลี่ยนความรู้
- สนับสนุนให้ มีการถ่ายทอด
ความรู้
- มีระบบสารสนเทศเป็ นแบบ
ให้ ข้อมูลที่ทนั สมัย
- มีการถ่ายทอดวิธีปฏิบตั ิที่ดี
เยี่ยม (Best Practices)
- ใช้ กิจกรรม CoP ในการ
แลกเปลี่ยนความรู้
- การแลกเปลี่ยนความรู้ จากผู้
มีประสบการณ์
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วิธีการศึกษา
1.

ขอบเขตการศึ ก ษา ผู้ศึ ก ษาได้ กํ า หนดขอบเขตการศึ ก ษาเพื่ อ ศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของบุค ลากร
ต่อกระบวนการจัดการความรู้ ของศูนย์ศรี พฒ
ั น์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยศึกษาในกลุ่มบุคลากร
สุขภาพที่ปฏิบตั ิงานเต็มเวลาของศูนย์ศรี พฒ
ั น์ซงึ่ เป็ นองค์กรในกํากับ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้ การบริ หารจัดการ
ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่บริ หารงานในรู ปแบบเอกชน ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้ อมูลตังแต่
้
1-31 มีนาคม 2557
2. ขัน้ ตอนการศึกษา ผู้ศึกษาได้ ดําเนินการศึกษาดังนี ้ 1) รวบรวมข้ อมูลเบื ้องต้ น 2) สร้ างแบบสอบถาม
3) เก็บรวบรวมข้ อมูล 4) วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล และ 5) จัดทําและนําเสนอรายงาน
3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง ประชากรที่ใช้ ในการทําศึกษาครัง้ นี ้ได้ แก่ บุคลากรของศูนย์ศรี พฒ
ั น์ ที่เป็ น
บุคลากรด้ านสุขภาพของศูนย์ศรี พฒ
ั น์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จํานวน 219 คน ซึ่งสามารถจําแนกได้
ดังนี ้
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนและร้ อยละของประชากร
วิชาชีพ
จํานวน (คน)
ร้ อยละ
แพทย์ประจําของศูนย์ศรี พฒ
ั น์
19
18.7
พยาบาลประจําการ
175
79.9
เภสัชกร
16
7.3
นักเทคนิคการแพทย์
9
4.1
รวม
219
100
ที่มา: แผนกทรัพยากรมนุษย์ โรงพยาบาลศูนย์ศรี พฒ
ั น์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2557
4. วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
เครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล คือ แบบสอบถามโดยแบ่ งเป็ น 4 ส่ วน ดังนี ้
ส่วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับบุคลากร ของศูนย์ศรี พฒ
ั น์ตอ่ กระบวนการจัดการความรู้ ได้ แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษาสูงสุด รายได้ ตอ่ เดือน อายุการทํางาน ฝ่ ายที่สงั กัด แผนกที่สงั กัด ตําแหน่งงาน
ส่ว นที่ 2 ข้ อมูล เกี่ ย วกั บ ความคิ ด เห็ น ของบุ ค ลากรของศู น ย์ ศ รี พัฒ น์ ต่ อ กระบวนการจัด การความรู้
ซึ่งประกอบด้ วย 7 ด้ าน คือ 1) การค้ นหาความรู้ 2) การสร้ าง และแสวงหาความรู้ 3) การจัดความรู้ ให้ เป็ นระบบ
4) การประมวลและกลัน่ กรองความรู้ 5) การเข้ าถึงความรู้ 6) การแบ่งปั นแลกเปลี่ยนความรู้ 7) การเรี ยนรู้ โดยใช้ มาตร
วัด ของลิเกิร์ต (สิน พันธ์พินิจ, 2553, น. 153) เป็ นคําถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งมีเกณฑ์การให้
คะแนน แต่ละระดับ ดังนี ้
ระดับคะแนน
ระดับความคิดเห็น
5
หมายถึง
มากที่สดุ
4
หมายถึง
มาก
3
หมายถึง
ปานกลาง
2
หมายถึง
น้ อย
1
หมายถึง
น้ อยที่สดุ
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ผลคะแนนที่ได้ จากการวิเคราะห์ หาค่าเฉลี่ย นํามาแปลความหมายของระดับคะแนนเฉลี่ย โดยใช้
เกณฑ์ กําหนดช่วงค่าเฉลีย่ ดังนี ้ (ชูชยั สมิทธิไกร, 2554, น. 50)
ค่ าเฉลี่ย
ระดับความคิดเห็น
4.21-5.00
หมายถึง
เห็นด้ วยมากที่สดุ
3.41-4.20
หมายถึง
เห็นด้ วยมาก
2.61-3.40
หมายถึง
เห็นด้ วยปานกลาง
1.81-2.60
หมายถึง
เห็นด้ วยน้ อย
1.00-1.80
หมายถึง
เห็นด้ วยน้ อยที่สดุ
ส่วนที่ 3 ข้ อมูลด้ านพฤติกรรมการมีสว่ นร่วมต่อกระบวนการจัดการความรู้
ส่วนที่ 4 ปั ญหาและข้ อเสนอแนะของบุคลากรที่มีตอ่ กระบวนการจัดการความรู้ โดยมีลกั ษณะข้ อคําถามเป็ น
คําถามปลายเปิ ด
สถานที่ ที่ใช้ ในการดําเนินการศึกษาและรวบรวมข้ อมูล
การศึกษาครัง้ นี ้ใช้ เวลาในการศึกษา 11 เดือน โดยเริ่ มตังแต่
้ เดือนสิงหาคม 2556 ถึง เดือนมิถนุ ายน 2557
และระยะเวลาในการเก็ บ รวบรวมข้ อมู ล ตัง้ แต่ 1-31 มี น าคม 2557 ที่ ศู น ย์ ศ รี พัฒ น์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ผลการศึกษา
มีดงั รายละเอียดต่อไปนี ้
ส่ วนที่ 1: ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
จากผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง (ร้ อยละ 90.0) สถานภาพ โสด (ร้ อยละ 66.2) อายุ 25-30 ปี
(ร้ อยละ 39.3) มีรายได้ ต่อเดือ น 25,001-35,000 บาท (ร้ อยละ 52.5) เป็ นวิ ชาชี พ พยาบาล (ร้ อยละ 79.9) มีระดับ
การศึกษาปริ ญญาตรี (ร้ อยละ 88.6) มีประสบการณ์การทํางานในศูนย์ศรี พฒ
ั น์ 1.5 ปี (ร้ อยละ 42)
ส่ วนที่ 2: ข้ อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของบุคลากรของศูนย์ศรี พฒ
ั น์ตอ่ กระบวนการจัดการความรู้
ตารางที่ 2 แสดงความคิดเห็นของบุคลากรของศูนย์ศรี พฒ
ั น์ ที่มีตอ่ กระบวนการจัดการความรู้ในภาพรวม
กระบวนการจัดการความรู้
ค่ าเฉลี่ย
แปลผล
การค้ นหาความรู้
3.14
ปานกลาง
การประมวลและกลัน่ กรองความรู้
2.94
ปานกลาง
การสร้ าง และแสวงหาความรู้
2.80
ปานกลาง
การเรี ยนรู้
2.80
ปานกลาง
การเข้ าถึงความรู้
2.69
ปานกลาง
การจัดความรู้ให้ เป็ นระบบ
2.64
ปานกลาง
การแบ่งปั นแลกเปลีย่ นความรู้
2.60
ปานกลาง
จากตารางที่ 2 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อกระบวนการจัดการความรู้ โดยรวมเห็นด้ วยในระดับ
ปานกลางทุกด้ าน
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ตารางที่ 3 แสดงความคิดเห็นของบุคลากรของศูนย์ศรี พฒ
ั น์ ที่มีตอ่ กระบวนการจัดการความรู้ จําแนกตามวิชาชีพ
เทคนิคการแพทย์
แพทย์ (n=19) พยาบาล (n=175) เภสัชกร (n=16)
(n=9)
กระบวนการจัดการความรู้
ค่าเฉลีย่ แปลผล ค่าเฉลีย่ แปลผล ค่าเฉลีย่ แปลผล ค่าเฉลีย่ แปลผล
ปานกลาง
การค้ นหาความรู้
3.29 ปานกลาง 3.13 ปานกลาง 3.02 ปานกลาง 3.17
ปานกลาง
การประมวลและกลั่น กรอง 3.06 ปานกลาง 2.93 ปานกลาง 3.02 ปานกลาง 2.86
ความรู้
ปานกลาง
การสร้ าง และแสวงหาความรู้
2.69 ปานกลาง 2.83 ปานกลาง 2.63 ปานกลาง 2.83
ปานกลาง
น้ อย
การเรี ยนรู้
2.67 ปานกลาง 2.85 ปานกลาง 2.49
2.86
ปานกลาง
น้ อย
น้ อย
การจัดความรู้ให้ เป็ นระบบ
2.56
2.65 ปานกลาง 2.52
2.73
ปานกลาง
น้ อย
น้ อย
การเข้ าถึงความรู้
2.28
2.62 ปานกลาง 2.48
2.67
น้ อย
น้ อย
น้ อย
การแบ่งปั นแลกเปลีย่ นความรู้
2.53
2.66 ปานกลาง 2.29
2.29
ปานกลาง
ค่ าเฉลี่ย
2.73 ปานกลาง 2.81 ปานกลาง 2.64 ปานกลาง 2.77
จากตารางที่ 3 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อกระบวนการจัดการความรู้ จําแนกตาม
วิชาชีพโดยเฉลีย่ มีความเห็นด้ วยในระดับปานกลางทังหมดแต่
้
เมื่อพิจารณาแยกเป็ นรายด้ านพบดังนี ้
- ด้ านการค้ นหาความรู้ ด้ านการประมวลและกลัน
่ กรองความรู้ และด้ านการสร้ าง และแสวงหาความรู้
ผู้ตอบแบบสอบถามทุกวิชาชีพมีความเห็นด้ วยในระดับปานกลาง
- ด้ านการเรี ยนรู้ ผู้ตอบแบบสอบถามวิชาชีพ แพทย์ พยาบาล และเทคนิคการแพทย์มีความเห็นด้ วย
ในระดับปานกลาง ส่วนวิชาชีพเภสัชกรมีความเห็นด้ วยในระดับน้ อย
- ด้ านการจัดความรู้ให้ เป็ นระบบและด้ านการเข้ าถึงความรู้ ผู้ตอบแบบสอบถามวิชาชีพ พยาบาล และ
เทคนิคการแพทย์มีความเห็นด้ วยในระดับปานกลาง ส่วนวิชาชีพ แพทย์และเภสัชกรมีความเห็นด้ วยในระดับน้ อย
- ด้ านการแบ่งปั นแลกเปลี่ยนความรู้ ผู้ตอบแบบสอบถามวิชาชีพ พยาบาลมีความเห็นด้ วยในระดับ
ปานกลาง ส่วนวิชาชีพ แพทย์ เภสัชกร และ เทคนิคการแพทย์มีความเห็นด้ วยในระดับน้ อย
ตารางที่ 4 แสดงสรุป 10 ลําดับค่าเฉลีย่ สูงสุดของความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีตอ่ กระบวนการจัดการความรู้
ลําดับ
รายละเอียด
กระบวนการจัดการความรู้ ค่ าเฉลี่ย แปลผล
1 มี ห นัง สื อ เวี ย นแจ้ งให้ ท ราบเกี่ ย วกับ ข่ า วสารหรื อ การเข้ าถึงความรู้
3.34
ปานกลาง
กิจกรรมต่างๆ เสมอ
2 มีการค้ นหาข้ อมูลจากแหล่งต่างๆ ที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การค้ นหาความรู้
3.29
ปานกลาง
การปฏิบตั ิงานเสมอ
3 มีการนําวิธีปฏิบตั ิงานที่เป็ นเลิศ ที่ได้ จากการประชุม การค้ นหาความรู้
3.23
ปานกลาง
ร่วมกัน มาพัฒนาการปฏิบตั ิงานเสมอ
4 จัดให้ มีการสร้ างทีมงาน หรื อ การทํางานเป็ นทีมเพื่อ การสร้ าง และแสวงหาความรู้
3.16
ปานกลาง
เพิ่มทักษะแก่บคุ ลากร
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ตารางที่ 4 แสดงสรุป 10 ลําดับค่าเฉลีย่ สูงสุดของความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อกระบวนการจัดการความรู้
(ต่อ)
ลําดับ
รายละเอียด
กระบวนการจัดการความรู้ ค่ าเฉลี่ย แปลผล
5 จัดให้ มีการสร้ างทีมงาน หรื อ การทํางานเป็ นทีมเพื่อ การสร้ าง และแสวงหาความรู้
3.06
ปานกลาง
เพิ่มความรู้แก่บคุ ลากร
6 ให้ ความสําคัญกับการจัดทําบันทึกวิธีการปฏิบตั ิงาน การจัดความรู้ให้ เป็ นระบบ
3.05
ปานกลาง
7 กิ จกรรมทีมดูแลผู้ป่วยสหวิ ชาชี พ (PCT) ของศูน ย์ การค้ นหาความรู้
3.05
ปานกลาง
ศรี พฒ
ั น์มีกิจกรรมการวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบเพื่อ
หาจุด บกพร่ อ งในเรื่ อ งทัก ษะความรู้ ของบุค ลากร
ได้ แก่ การทํา Root Cause Analysis
8 หลังจากประชุมร่ วมกันบุคลากรมีการปรับปรุ งคู่มือ การประมวลและกลั่น กรอง
3.01
ปานกลาง
หรื อแนวทางการปฏิบตั ิงานอย่างสมํ่าเสมอ
ความรู้
9 พี่ เ ลีย้ งมี ก ารให้ ค วามรู้ เกี่ ย วกับ งานบริ ก ารลูก ค้ า การเรี ยนรู้
2.97
ปานกลาง
(Customer Service) แก่บคุ ลากรใหม่
10 มีการปรับปรุ งแนวทางการปฏิบตั ิงานให้ ทนั สมัยอยู่ การประมวลและกลั่น กรอง
2.97
ปานกลาง
เสมอ
ความรู้
จากตารางที่ 4 พบว่าค่าเฉลี่ยสูงสุดของความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อกระบวนการจัดการความรู้
มากที่สดุ 3 อันดับแรกคือ มีหนังสือเวียนแจ้ งให้ ทราบเกี่ยวกับข่าวสารหรื อกิจกรรมต่าง ๆ เสมอ รองลงมาคือ มีการค้ นหา
ข้ อมูลจากแหล่งต่างๆ ที่เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิงานเสมอ และ มีการนําวิธีปฏิบตั ิงานที่เป็ นเลิศ ที่ได้ จากการประชุม
ร่วมกันมาพัฒนาการปฏิบตั ิงานเสมอ ตามลําดับ
ตารางที่ 5 แสดงสรุป 10 ลําดับค่าเฉลีย่ ตํ่าสุดของความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีตอ่ กระบวนการจัดการความรู้
ลําดับ
รายละเอียด
กระบวนการจัดการความรู้ ค่ าเฉลี่ย แปลผล
1 มี ก ารจั ด สถานที่ บริ เวณ และบรรยากาศที่ การเข้ าถึงความรู้
2.17
น้ อย
เหมาะสมเพื่อให้ บคุ ลากรได้ รับความรู้อย่างเต็มที่
2 มีระบบสารสนเทศ ได้ แก่ ระบบ Intranet เพื่อการ การสร้ าง และแสวงหาความรู้
2.20
น้ อย
แลกเปลีย่ นเรี ยนรู้สาํ หรับบุคลากร
3 มีเครื่ องมือได้ แก่ คอมพิวเตอร์ ในการสืบค้ นความรู้ การจัดความรู้ให้ เป็ นระบบ
2.23
น้ อย
จากฐานข้ อมูลที่ที่ทนั สมัยและสะดวกรวดเร็ ว
4 มี ค อมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยในการเข้ า ถึ ง ความรู้ ที่ ใ ช้ ไ ด้ การเข้ าถึงความรู้
2.26
น้ อย
อย่างสะดวก
5 มีแหล่งข้ อมูลความรู้ ได้ แก่หนังสือ หรื อ ตํารา ให้ การจัดความรู้ให้ เป็ นระบบ
2.32
น้ อย
เป็ นแหล่งความรู้
6 มีคอมพิวเตอร์ ช่วยในการเข้ าถึงความรู้ ที่เพียงพอ การเข้ าถึงความรู้
2.32
น้ อย
กับความต้ องการ
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ลําดับ
รายละเอียด
7 ได้ จัดทําสถานที่สําหรั บการจัดเก็ บความรู้ อย่าง
เหมาะสม
8 มีการจัดกิจกรรมการประชุมวิชาการที่เพิ่มความรู้
ให้ กบั บุคลากร
9 มี ก ารแลกเปลี่ ย นความรู้ โดยการทํ า กิ จ กรรม
“ชุมชนนักปฏิบัติ” ซึ่งเป็ นการปฏิบัติจริ งอย่าง
สมํ่าเสมอ
10 มีการจัดสรรงบประมาณสําหรับส่งผู้ปฏิบตั ิงานไป
ศึกษาเพิ่มเติมในระดับการศึกษาที่สงู ขึ ้น

BMRC

กระบวนการจัดการความรู้ ค่ าเฉลี่ย แปลผล
การจัดความรู้ให้ เป็ นระบบ
2.37
น้ อย
การสร้ าง และแสวงหาความรู้

2.46

น้ อย

ก า ร แ บ่ ง ปั น แ ล ก เ ป ลี่ ย น
ความรู้

2.51

น้ อย

การสร้ าง และแสวงหาความรู้

2.53

น้ อย

จากตารางที่ 5 พบว่าค่าเฉลี่ยตํ่าสุดของความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อกระบวนการจัดการความรู้
น้ อยที่สดุ 3 อันดับแรกคือ มีการจัดสถานที่ บริ เวณ และบรรยากาศที่เหมาะสมเพื่อให้ บคุ ลากรได้ รับความรู้ อย่างเต็มที่
รองลงมาคือ มีระบบสารสนเทศ ได้ แก่ ระบบ Intranet เพื่อการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ สําหรับบุคลากร และ มีเครื่ องมือได้ แก่
คอมพิวเตอร์ ในการสืบค้ นความรู้จากฐานข้ อมูลที่ทนั สมัยและสะดวกรวดเร็ ว ตามลําดับ
ส่ วนที่ 3: ข้ อมูลด้ านพฤติกรรมการมีสว่ นร่วมต่อกระบวนการจัดการความรู้
ผลการศึ ก ษาพบว่ า ส่ว นใหญ่ เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมการจัด การความรู้ จํ า นวน 1ครั ง้ ไม่ เ คยทํ า หน้ า ที่ เ ป็ น
คณะทํางานของกิจกรรมการจัดการความรู้ ที่ศนู ย์ศรี พฒ
ั น์ ทําหน้ าที่เป็ นสมาชิกกลุม่ ในการทํากิจกรรมการจัดการความรู้
กิจกรรมระบบพี่เลี ้ยงและกิจกรรมทีมดูแลผู้ป่วยสหวิชาชีพ ส่วนใหญ่เคยนําความรู้ ไปประยุกต์ใช้ ในงานภายในหน่วยงาน
กิจกรรมชุมชนนักปฏิบตั ิ และกิจกรรมเวทีสําหรับการแลกเปลี่ยนความรู้ ส่วนใหญ่ไม่เคยนําความรู้ ไปประยุกต์ใช้ ในงาน
ภายในหน่วยงาน
ส่ วนที่ 4: ปั ญหาและข้ อเสนอแนะของบุคลากรศูนย์ศรี พฒ
ั น์ที่มีตอ่ กระบวนการจัดการความรู้
ตารางที่ 6 แสดง 5 อันดับสูงสุดของปั ญหาที่เป็ นอุปสรรคต่อกระบวนการจัดการความรู้
ลําดับ

ปั ญหา

1
2
3

บุคลากรขาดความรู้ความเข้ าใจในขันตอนของการทํ
้
ากิจกรรมการจัดการความรู้
การติดตามประเมินผลโดย ที่ปรึกษา และ/หรื อ ผู้ผลักดัน ขาดความต่อเนื่อง
สมาชิกกลุม่ กิจกรรมการจัดการความรู้ ขาดความร่ วมมือ และขาดความรับผิดชอบที่ดี
ในการทํางานร่วมกัน
การทํากิจกรรมการจัดการความรู้ในศูนย์ศรี พฒ
ั น์ไม่เป็ นไปตามแผนที่กําหนดไว้ จริ ง
มีการประชุม ระดมความคิดเห็นจํานวนน้ อยครัง้

4
5

เห็นด้ วย
จํานวน ร้ อยละ
115
52.5
102
46.6
93
42.5
86
85

39.3
38.8

จากตารางที่ 6 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่าปั ญหาที่เป็ นอุปสรรคต่อกระบวนการจัดการความรู้
มากที่สดุ 3 อันดับแรกคือ บุคลากรขาดความรู้ ความเข้ าใจในขันตอนของการทํ
้
ากิจกรรมการจัดการความรู้ รองลงมาคือ
การติดตามประเมินผลโดย ที่ปรึ กษา และ/หรื อ ผู้ผลักดัน ขาดความต่อเนื่อง และสมาชิกกลุม่ กิจกรรมการจัดการความรู้
ขาดความร่วมมือ และขาดความรับผิดชอบที่ดีในการทํางานร่วมกัน
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การอภิปรายผลการศึกษาและข้ อเสนอแนะ
การอภิปรายผล
จากผลการศึกษาผู้ศกึ ษานําประเด็นที่สาํ คัญมาอภิปรายผล ดังนี ้
1. บุคลากรทางการแพทย์ของศูนย์ศรี พฒ
ั น์ ให้ ความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดการความรู้ของศูนย์ศรี พฒ
ั น์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยรวมและเป็ นรายด้ าน ได้ แก่ ด้ านการค้ นหาความรู้ ด้ านการสร้ างและ
แสวงหาความรู้ ด้ านการจัดการความรู้ ให้ เป็ นระบบ ด้ านการประมวลและกลัน่ กรองความรู้ ด้ านการเข้ าถึงความรู้ และ
ด้ านการเรี ยนรู้ อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้ องกับ ณัฐนันท์ ยอดนพเกล้ า (2548) ที่ทําการศึกษาเรื่ องการจัดการ
ความรู้ของโรงพยาบาลรวมแพทย์ อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ พบว่าบุคลากรทางการแพทย์ให้ ความคิดเห็นด้ วยเกี่ยวกับ
การมีการจัดการความรู้ ของโรงพยาบาลโดยรวมและเป็ นรายด้ านทุกด้ าน อยู่ในระดับปานกลาง ทัง้ นีอ้ าจเป็ นเพราะ
บุคลากรทางการแพทย์เห็นว่าศูนย์ศรี พฒ
ั น์ยงั มีการจัดการความรู้ น้ อยและต้ องการการเรี ยนรู้ มากขึ ้นเพื่อนําไปพัฒนา
ความรู้ ความสามารถของตนเอง ในการปฏิบัติง านให้ ดี ขึน้ เพื่อ ความก้ าวหน้ าในอาชี พ การงานและต้ องการประสบ
ความสําเร็ จในชีวิต
2. บุคลากรทางการแพทย์ของศูนย์ศรี พฒ
ั น์ ให้ ความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดการความรู้ของศูนย์ศรี พฒ
ั น์
ด้ านการแบ่งปั นแลกเปลีย่ นความรู้ ให้ คะแนนเฉลีย่ ความคิดเห็นอยู่ในระดับน้ อย ซึ่งสอดคล้ องกับ ณัฐนันท์ ยอดนพเกล้ า
(2548) ที่ทําการศึกษาเรื่ อง การจัดการความรู้ ของโรงพยาบาลรวมแพทย์ อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ พบว่าการจัดการ
ความรู้ของโรงพยาบาลรวมแพทย์ด้านการแบ่งปั นแลกเปลี่ยนความรู้ บุคลากรทางการแพทย์ให้ คะแนนเฉลี่ยระดับความ
คิดเห็นน้ อยที่สดุ ทังนี
้ ้อาจเป็ นเพราะศูนย์ศรี พฒ
ั น์ยงั ให้ ความสําคัญกับการแบ่งปั นแลกเปลีย่ นความรู้ระหว่างบุคลากรทาง
การแพทย์ไม่มากนัก ซึง่ การแบ่งปั นแลกเปลีย่ นความรู้เป็ นหัวใจหลักของการจัดการความรู้ เพราะทําให้ เกิดการเพิ่มพูนต่อ
ยอดความรู้ ทําให้ องค์ ก รพัฒนาได้ วัฒนธรรมองค์ กรของศูนย์ ศ รี พัฒน์ ยังมีการสร้ างกิ จ กรรมชุมชนนัก ปฏิบัติ (CoP)
ที่เ อื อ้ ต่อ การแลกเปลี่ย นเรี ย นรู้ น้ อ ย และศูน ย์ ศ รี พัฒ น์ มีก ารแบ่ง ปั น แลกเปลี่ยนความรู้ น้ อ ย อาจเนื่ อ งจากอุปสรรค
ในการแลกเปลี่ยนความรู้ ทางด้ านสถานภาพ สอดคล้ องกับแนวคิดของวิจารณ์ พานิช กล่าวว่า สถานะที่ไม่เท่าเทียมกัน
อาจปิ ดกันการแลกเปลี
้
ย่ นความรู้ เช่น พยาบาลส่วนใหญ่ลาํ บากใจที่จะเสนอแนะวิธีรักษาผู้ป่วยต่อแพทย์
3. การเปรี ยบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดการความรู้ของศูนย์ศรี พฒ
ั น์ของบุคลากรทางการแพทย์
ที่มีความแตกต่างกันในเรื่ องวิชาชีพและประสบการณ์การทํางาน พบว่าให้ ความคิดเห็นด้ วยเกี่ยวกับกระบวนการจัดการ
ความรู้ ของศูนย์ศรี พฒ
ั น์ในภาพรวม ไม่แตกต่างกัน คือมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลางเหมือนกัน ซึ่งสอดคล้ องกับ
ผลการวิจยั ของ วิบลู ย์ลกั ษณ์ วิสิฐนรภัทร (2554) ที่ทําการศึกษาเกี่ยวกับสภาพการจัดการความรู้ ทางการพยาบาลของ
ฝ่ ายการพยาบาล โรงพยาบาลไทยนคริ นทร์ พบว่าพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลไทยนคนริ นทร์ ที่มีอายุและประสบการณ์
การทํางานแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อสภาพการจัดการความรู้ ทางการพยาบาลของโรงพยาบาลไทยนคริ นทร์ โดย
ภาพรวมและรายด้ านไม่แตกต่างกัน แต่ไม่สอดคล้ องกับผลการวิจยั ของ กัลยา จุลศรี (2552) ที่ได้ ทําการศึกษาเกี่ยวกับ
สภาพการจัดการความรู้ ทางการพยาบาลของโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้ า พบว่าพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลพระมงกุฎ
เกล้ า ที่มีอายุ กลุ่มงาน และประสบการณ์ การทํางาน แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสภาพการจัดการความรู้ ทางการ
พยาบาลของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า ในภาพรวมและรายด้ านทุกด้ านแตกต่างกัน อาจเนื่องมาจากงานทางด้ าน
การแพทย์เป็ นงานที่ต้องใช้ ความรู้ทางการแพทย์ในการรักษาพยาบาล และความรู้ทางการแพทย์เป็ นความรู้ที่มีการพัฒนา
และเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ ว รวมทังกระแสการดู
้
แลสุขภาพของประชาชน ที่ทําให้ ข้อมูลทางการแพทย์สปู่ ระชาชนเป็ นไป
อย่างทัว่ ถึงจากสือ่ ต่าง ๆ จึงเป็ นแรงผลักดันให้ บคุ ลากรทางการแพทย์ ต้ องมีการเรี ยนรู้ และติดตามความรู้ ใหม่ตลอดเวลา
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เพื่อให้ ทนั กับความก้ าวหน้ าทางวิชาการ จนเป็ นวัฒนธรรมการเรี ยนรู้อย่างต่อเนื่องขององค์กรทางการแพทย์ให้ เป็ นทิศทาง
เดียวกัน โดยมีผ้ ปู ่ วยเป็ นศูนย์กลาง ดังนันบุ
้ คลากรทางการแพทย์ของศูนย์ศรี พฒ
ั น์ ที่มีวิชาชีพและประสบการณ์ทํางาน
แตกต่างกัน จึงให้ ความคิดเห็นด้ วยเกี่ยวกับกระบวนการจัดการความรู้ของศูนย์ศรี พฒ
ั น์ไม่แตกต่างกัน
4. ผลการศึกษาด้ านพฤติกรรมของบุคลากรศูนย์ศรี พฒ
ั น์ ที่มีต่อกิจกรรมการจัดการความรู้ พบว่าบุคลากรศูนย์
ศรี พัฒน์ ส่วนใหญ่เคยเข้ าร่ วมกิจกรรมการจัดการความรู้ ที่ศูนย์ พัฒน์จัดให้ จํานวน 1 ครั ง้ ส่วนใหญ่ไม่เคยทําหน้ าที่
เป็ นคณะทํางานของกิจกรรมการจัดการความรู้ ที่ศูนย์พัฒน์ ส่วนใหญ่ทําหน้ าที่เป็ นสมาชิกกลุ่มในการทํากิ จกรรมการ
จัดการความรู้ ส่วนใหญ่เคยนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ ในงานภายในหน่วยงานในกิจกรรมระบบพี่เลี ้ยงและกิจกรรมทีมดูแล
ผู้ป่ วยสหวิ ช าชี พ (PCT) ส่ว นในกิ จ กรรมชุม ชนนัก ปฏิ บัติ (CoP) และกิ จ กรรมเวที สํา หรั บ การแลกเปลี่ ย นความรู้
(Knowledge Forum) บุคลากรศูนย์ศรี พฒ
ั น์สว่ นใหญ่ไม่เคยนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ ในงานภายในหน่วยงาน ทังนี
้ ้อาจเป็ น
เพราะบุคลากรศูนย์ศรี พฒ
ั น์ไม่ได้ ให้ ความสําคัญกับกิจกรรมการจัดการความรู้ โดยเฉพาะด้ านการแบ่งปั นแลกเปลี่ยน
ความรู้ระหว่างบุคลากรทางการแพทย์ดงั ที่ได้ กล่าวข้ างต้ น ทําให้ บคุ ลากรทางการแพทย์ของศูนย์ศรี พฒ
ั น์มีพฤติกรรมเข้ า
ร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้น้อย
5. ผลการศึกษาปั ญหาและข้ อเสนอแนะที่มีต่อกระบวนการจัดการความรู้ ของศูนย์ศรี พฒ
ั น์ พบว่าปั ญหาที่เป็ น
อุปสรรคต่อกระบวนการจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน มากที่สดุ คือ บุคลากรขาดความรู้ ความเข้ าใจในขันตอนของการ
้
ทํากิจกรรมการจัดการความรู้ ซึ่งสอดคล้ องกับ ยศพร พยัคฆญาติ (2556) ที่ทําการศึกษาเรื่ อง ทัศนคติของพนักงานต่อ
กิจกรรมคิวซีซีของบริ ษัท เชียงใหม่เบเวอเรช จํากัด ที่ระบุปัญหาพนักงานขาดความรู้ ความเข้ าใจในขันตอนของการทํ
้
า
กิจกรรมคิวซีซีเป็ นอันดับแรก บริ ษัทจึงควรเพิ่มความรู้ความเข้ าใจให้ กบั พนักงานอย่างทัว่ ถึง และสร้ างทัศนคติให้ พนักงาน
เกิดความเข้ าใจ พอใจ และต้ องการมีสว่ นร่วมมากขึ ้นจึงจะนําไปสูก่ ารพัฒนาองค์กร
ข้ อค้ นพบ
1. บุคลากรด้ านสุขภาพของศูนย์ศรี พฒ
ั น์ มีความคิดเห็นต่อกระบวนการจัดการความรู้ โดยรวมเห็นด้ วยในระดับ
ปานกลางทุกด้ าน
2. บุคลากรด้ านสุขภาพที่มีความแตกต่างกันในเรื่ อง วิชาชีพ และประสบการณ์การทํางาน พบว่าให้ ความคิดเห็น
ด้ วยเกี่ยวกับกระบวนการจัดการความรู้ของศูนย์ศรี พฒ
ั น์ในภาพรวม ไม่แตกต่างกัน
3. บุคลากรด้ านสุขภาพของศูนย์ศรี พฒ
ั น์ ให้ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการความรู้ ของศูนย์ศรี พฒ
ั น์ ด้ านการ
แบ่งปั นแลกเปลีย่ นความรู้ ให้ คะแนนเฉลีย่ ความคิดเห็นน้ อยที่สดุ
4. ด้ านพฤติกรรมของบุคลากรศูนย์ศรี พฒ
ั น์ ที่มีต่อกิจกรรมการจัดการความรู้ พบว่าบุคลากรศูนย์ศรี พฒ
ั น์สว่ น
ใหญ่มีพฤติกรรมเข้ าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้น้อย
5. ในบางกิจกรรมผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่เคยนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ ในงานภายในหน่วยงาน
6. ปั ญหาที่เป็ นอุปสรรคต่อกระบวนการจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน มากที่สดุ คือ บุคลากรขาดความรู้ ความ
เข้ าใจในขันตอนของการทํ
้
ากิจกรรมการจัดการความรู้ (ร้ อยละ 52.5)
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ข้ อเสนอแนะ
จากผลการศึกษามีข้อเสนอแนะ ได้ ดงั นี ้
ด้ านส่ งเสริมจุดแข็ง
โดยนําผลการศึกษาค่าเฉลีย่ สูงสุด10 ลําดับของความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อกระบวนการจัดการ
ความรู้ มาเสนอแนะโดยจัดหมวดหมูต่ ามกระบวนการจัดการความรู้ดงั นี ้
ด้ านการเข้ าถึงความรู้
ศูนย์ศรี พฒ
ั น์ควรจัดให้ มีหนังสือเวียนแจ้ งให้ ทราบเกี่ยวกับข่าวสารหรื อกิจกรรมต่างๆ อย่างสมํ่าเสมอมากยิ่งขึ ้น
โดยแจ้ งทางวารสารศูนย์ศรี พฒ
ั น์ และแจ้ งเวียนทาง Intranet
ด้ านการค้ นหาความรู้
- ส่งเสริ มให้ มีการค้ นหาข้ อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ที่เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิงานอย่างสมํ่าเสมอ เช่น แนวทาง
ปฏิบตั ิตา่ งๆ ความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยที่ทนั เหตุการณ์
- ส่งเสริ มให้ มีกิจกรรมทีมดูแลผู้ป่วยสหวิชาชีพ (PCT) เพิ่มมากขึ ้น เช่น สนับสนุนให้ จดั ตังที
้ ม PCT ผู้ป่วยทางตา
PCT ผู้ป่วยหู คอ จมูก PCT ผู้ป่วยโรคหัวใจ เป็ นต้ น พร้ อมทังส่
้ งเสริ มให้ มีกิจกรรมการวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบเพื่อหา
จุดบกพร่องในเรื่ องทักษะความรู้ของบุคลากรได้ แก่ การทํา Root Cause Analysis
- ส่งเสริ มให้ มีการนําวิธีปฏิบตั ิงานที่เป็ นเลิศ ที่ได้ จากการประชุมร่ วมกัน เช่น นําวิธีปฏิบตั ิต่างๆ ที่ได้ จากการทํา
CoP การดูแลผู้ป่วยที่ได้ รับยาเคมีบําบัด CoP การดูแลผู้ป่วยเบาหวาน และจาก PCT ต่างๆ มาพัฒนาการปฏิบตั ิงานอย่าง
สมํ่าเสมอ
ด้ านการสร้ าง และแสวงหาความรู้
จัดให้ มีการสร้ างทีมงาน หรื อ การทํางานเป็ นทีมเพื่อเพิ่มทักษะแก่บคุ ลากร และเพิ่มความรู้ แก่บคุ ลากรเพิ่มมาก
ขึ ้น ได้ แก่จดั ให้ มี CoP และ PCT ขยายให้ มีเพิ่มมากขึ ้นให้ ครอบคลุมการดูแลผู้ป่วยเฉพาะทางมากยิ่งขึ ้น
ด้ านการจัดความรู้ให้ เป็ นระบบ
ให้ ความสําคัญกับการจัดทําบันทึกวิธีการปฏิบตั ิงานของผู้ปฏิบตั ิงาน โดยเฉพาะด้ านการบันทึกของแพทย์และ
การบันทึกทางการพยาบาล
ด้ านการแบ่ งปั นแลกเปลี่ยนความรู้
ให้ ความสําคัญกับความรู้และทักษะความชํานาญของบุคลากรและมีการสนับสนุนให้ มีการถ่ายทอดความรู้ นนๆ
ั้
ทั่วทัง้ องค์ กร เช่น การจัดบอร์ ดแสดงผลงานของบุคลากรด้ านต่าง ๆ รวมทัง้ จัดให้ มี การสื่อ สารผลงานของบุคลากร
ในวารสารศูนย์ศรี พฒ
ั น์อย่างต่อเนื่อง
ด้ านการประมวลและกลั่นกรองความรู้
หลังจากประชุมร่วมกันส่งเสริ มให้ บคุ ลากรมีการปรับปรุงคูม่ ือหรื อแนวทางการปฏิบตั ิงานอย่างสมํ่าเสมอ และให้
มีการปรับปรุงแนวทางการปฏิบตั ิงานให้ ทนั สมัยอยูเ่ สมอ
ด้ านการเรียนรู้
ส่งเสริ มให้ พี่เลี ้ยงมีการให้ ความรู้ เกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานต่าง ๆ และงานบริ การลูกค้ า (Customer Service)
แก่บคุ ลากรใหม่
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ด้ านการแก้ ไขจุดอ่ อน
โดยนําผลการศึกษาค่าเฉลีย่ ตํ่าสุด10 ลําดับของความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม ที่มีตอ่ กระบวนการจัดการ
ความรู้ มาเสนอแนะโดยจัดหมวดหมูต่ ามกระบวนการจัดการความรู้ดงั นี ้
ด้ านการเข้ าถึงความรู้
- ควรจัดสถานที่ บริ เวณ และบรรยากาศที่เหมาะสมเพื่อให้ บุคลากรได้ รับความรู้ อย่างเต็มที่และเพียงพอกับ
ความต้ องการของบุคลากรได้ แก่ บริ เวณอ่านหนังสือ หรื อป้ายประกาศ ในการเข้ าถึงความรู้ และมีการเชื่อมโยงข้ อมูล
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
- ควรจัดให้ มีเครื่ องมือได้ แก่ คอมพิวเตอร์ ในการสืบค้ นความรู้จากฐานข้ อมูลที่ทนั สมัยและสะดวกรวดเร็ ว ในการ
รวบรวม และจัดเก็บความรู้จากประสบการณ์การทํางานของบุคลากรผู้เชี่ยวชาญตามสาขาต่างๆ อย่างเป็ นรู ปธรรมพร้ อม
เผยแพร่ โดยมีการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้ อมูลความรู้ ให้ เป็ นหมวดหมู่ในระบบคอมพิวเตอร์ ให้ อํานวยความสะดวกต่อ
บุคลากรให้ รับรู้มากยิ่งขึ ้น
ด้ านการสร้ าง และแสวงหาความรู้
- ควรมีระบบสารสนเทศ ได้ แก่ ระบบ Intranet เพื่อการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้สาํ หรับบุคลากร ให้ มีใช้ ในองค์กรอย่าง
ทัว่ ถึงและมีความสะดวกในการใช้ งาน เพื่อให้ บคุ ลากรมีความสะดวกในแสวงหาความรู้ เป็ นการสร้ างและแสวงหาความรู้
เพื่อพัฒนาตนเองอยูต่ ลอดเวลา
- ผู้มีประสบการณ์ทํางานไม่เกิน 1 ปี และ 1-5 ปี เป็ นเด็กรุ่นใหม่สว่ นใหญ่จะมีการใช้ เทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน
มาก ดังนัน้ ศูนย์ศรี พฒ
ั น์ควรพิจารณาสนับสนุนเทคโนโลยี ช่องทางการสื่อสารที่ทันสมัย ผู้บริ หารศูนย์ ศรี พฒ
ั น์ ควรมี
การนําระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ มาใช้ ในการอํานวยความสะดวกในการเข้ าถึงความรู้ ต่างๆ โดยควรเพิ่มในส่วนของ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และขยายสัญญาณ Wireless ให้ ทวั่ ถึงและเพียงพอต่อการเรี ยนรู้ ให้ กับหน่วยงาน รวมทังจั
้ ดให้ มี
กิจกรรมเพื่อให้ ความรู้ แก่บุคลากรเรื่ องการใช้ ระบบสารสนเทศในการเข้ าถึงความรู้ และมีการเชื่ อมโยงข้ อมูลระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
- ควรมีการจัดกิจกรรมการประชุมวิชาการที่เพิ่มความรู้ให้ กบั บุคลากรในหน่วยงานอย่างสมํ่าเสมอ
- ผู้บริ หารศูนย์ศรี พฒ
ั น์ควรจัดสรรงบประมาณสําหรับส่งผู้ปฏิบตั ิงานในวิชาชีพแพทย์ พยาบาล เภสัชกรและ
เทคนิคการแพทย์ไปศึกษาเพิ่มเติมในระดับการศึกษาที่สงู ขึ ้นรวมทังส่
้ งไปอบรมวิชาการเพิ่มมากขึ ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ซึง่ ที่
ผ่านมามีการส่งหัวหน้ าพยาบาลและหัวหน้ าพนักงานฝ่ ายบริ หารไปศึกษาต่อในระดับปริ ญญาโท เพียง 2 รุ่ น แล้ วหยุดไป
ผู้บริ หารควรเห็นความสําคัญของการศึกษาเพิ่มเติมของบุคลากรวิชาชีพทังแพทย์
้
พยาบาล เภสัชกรและเทคนิคการแพทย์
อย่างต่อเนื่องดังนี ้
แพทย์ ผู้บริ หารศูนย์ศรี พฒ
ั น์ควรส่งแพทย์ ที่ทําหน้ าที่เป็ นประธานทีมดูแลผู้ป่วย สหวิชาชี พ (Patient Care
Team: PCT) ต่าง ๆ ไปศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับขันตอนในการพั
้
ฒนาและรับรองคุณภาพในโรงพยาบาล เพื่อที่จะได้ นํา
ความรู้ที่ได้ จากการศึกษานํากลับมานําทีมผู้ดแู ลผู้ป่วยสหวิชาชีพนัน้ ๆ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพและมีคณ
ุ ภาพมากยิ่งขึ ้น
พยาบาล ผู้บริ หารศูนย์ศรี พฒ
ั น์ควรส่งให้ พยาบาลระดับหัวหน้ างานไปศึกษาเพิ่มเติมในระดับปริ ญญาโททุกคน
เพื่อให้ มีองค์ความรู้ ในการบริ หารงานภายในหน่วยงาน และนอกจากนี ้ควรมีการส่งเสริ มให้ พยาบาลเฉพาะทาง เช่น
พยาบาลห้ องผ่าตัด พยาบาลหอผู้ป่วยวิกฤต พยาบาลห้ องทารกแรกเกิด และพยาบาลห้ องคลอดได้ ไปอบรมวิชาการ
ที่เกี่ยวข้ องกับงานเพิ่มมากขึ ้นในหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางในสาขาต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความรู้ ให้ ทนั สมัยและนํา
กลับมาปฏิบตั ิงานดูแลผู้ป่วยได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ รวมทังมี
้ การส่งเสริ มให้ พยาบาลที่จบหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะ
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ทางในสาขาต่าง ๆ นันเป็
้ นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาการพยาบาลและเปิ ดโอกาสให้ มีการถ่ายทอดความรู้ และใช้ ความรู้ ที่
ได้ ศกึ ษาเพิ่มเติม โดยการมอบหมายงานในส่วนของการเป็ นที่ปรึกษาในหน่วยงานในด้ านที่พยาบาลชํานาญ หรื อเป็ นฝ่ าย
วิชาการของหน่วยงานต่อไป
เภสัชกร ผู้บริ หารศูนย์ศรี พฒ
ั น์ควรส่งให้ เภสัชกรผู้ที่เป็ นระดับหัวหน้ าแผนกเภสัชกรรม และหัวหน้ าหน่วยคลังยา
เวชภัณฑ์ ให้ ไปศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริ หารธุรกิจเพื่อนําความรู้ ที่ได้ มาบริ หารจัดการเรื่ องการบริ หารคลังยาและ
เวชภัณฑ์ให้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ น
เทคนิคการแพทย์ ผู้บริ หารศูนย์ศรี พฒ
ั น์ควรส่งให้ หวั หน้ าแผนกและทีมนําเทคนิคการแพทย์ ผู้ที่ทํางานที่ศนู ย์
ศรี พฒ
ั น์ มาแล้ วมากกว่า 5 ปี ขึ ้นไป ให้ ไปศึกษาเพิ่มเติมเกี่ ยวกับองค์ ความรู้ สําหรับมาประยุกต์ใช้ ในวิชาชีพเทคนิค
การแพทย์เพิ่มมากขึ ้นเพื่อให้ มีองค์ความรู้ ด้านวิชาชีพเทคนิคการแพทย์นํากลับมาพัฒนางานด้ านวิชาชีพของตนเองให้
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น
ด้ านการจัดความรู้ให้ เป็ นระบบ
- ควรมีแหล่งข้ อมูลความรู้ ได้ แก่ คอมพิวเตอร์ ในการสืบค้ นความรู้ จากฐานข้ อมูลที่ที่ทนั สมัยและสะดวกรวดเร็ ว
นอกจากนี ้จัดให้ มหี นังสือ หรื อ ตํารา ให้ เป็ นแหล่งความรู้ให้ เพียงพอต่อความต้ องการของบุคลากร
- ควรจัดทําสถานที่สําหรับการจัดเก็บความรู้ อย่างเหมาะสมไว้ สําหรับบุคลากร เช่น จัดให้ มีห้องสมุด หรื อ มุม
หนังสือ ตํารา สําหรับบุคลากรในหน่วยงาน
ด้ านการแบ่ งปั นแลกเปลี่ยนความรู้
- ควรส่งเสริ มให้ มีการแลกเปลี่ยนความรู้ โดยการทํากิ จกรรม “ชุมชนนักปฏิบตั ิ” ซึ่งเป็ นการปฏิบตั ิจริ งอย่าง
สมํ่าเสมอ และควรขยายชุมชนนักปฏิบตั ิให้ มีเพิ่มมากขึ ้น เช่น จัดให้ มีชมุ ชนนักปฏิบตั ิกลุม่ การให้ สารนํ ้าและสารละลายใน
หลอดเลือดดํา ชุมชนนักปฏิบตั ิกลุม่ ป้องกันผู้ป่วยลืน่ ล้ มตกเตียง เป็ นต้ น
ด้ านการค้ นหาความรู้
- ในกิ จกรรมทีมดูแลผู้ป่วยสหวิชาชี พ (PCT) ของศูนย์ศรี พฒ
ั น์ ควรมีการใช้ กระบวนการ Plan–Do–Check–
Action (วงล้ อ PDCA )ที่เป็ นขันตอนชั
้
ดเจนมาใช้ มากยิ่งขึ ้นเพื่อแก้ ไขจุดบกพร่ อง นําไปพัฒนาวิธีการปฏิบตั ิงานทางการ
แพทย์ และนําไปพิจารณาในการสร้ างนวัตกรรม หรื อวิธีปฏิบตั ิใหม่ ๆ ที่เหมาะสม และสามารถนําไปใช้ ได้ จริ งกับลักษณะ
งานของแต่ละหน่วยงานได้ ยกตัวอย่างได้ แก่ การนํากระบวนการ PDCA มาใช้ ในทีมดูแลผู้ป่วยสหวิชาชีพ อายุรกรรม
(PCT-Med) ในการแก้ ปัญหาการใช้ ยาซํ ้าซ้ อนเพื่อให้ ผ้ ปู ่ วยได้ รับการรักษาด้ วยยาที่ควรได้ รับอย่างถูกต้ องและต่อเนื่อง
ในผู้ป่วยที่มีการใช้ ยามาจากหลายแหล่งและมีการใช้ ยาหลายชนิด
ด้ านการประมวลและกลั่นกรองความรู้
ผู้บริ หารศูนย์ ศรี พัฒ น์ ค วรส่ง เสริ ม ให้ หน่วยงานมี การนํา ข้ อ มูล จากบันทึกการปฏิ บัติ งานมาจัดทํ าคู่มือ การ
ปฏิบตั ิงานอย่างเหมาะสม
ด้ านการเรียนรู้
ผู้บริ หารศูนย์ศรี พฒ
ั น์ควรส่งเสริ มให้ มีการพัฒนาวิธีการปฏิบตั ิงานและจัดกิจกรรมเสริ มความรู้ แก่บคุ ลากรตรง
ตามแนวทางปฏิบตั ิงานและบุคลากรสามารถนําแนวทางปฏิบตั ิงานมาใช้ แก้ ปัญหาในการปฏิบตั ิงานได้
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ปั จจัยที่มีผลต่ อการตัดสินใจเลือกปลูกข้ าวในรู ปแบบต่ างๆ ของเกษตรกร
ในจังหวัดสุพรรณบุรี
Factor Affecting the Decision Making For Various Rice Production of Farmer
in Suphanburi Province
ศิ วิมล ช่างเรื อนงาม *
11

บทคัดย่ อ
การศึกษาถึงปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกรู ปแบบการปลูกข้ าว ได้ แก่ ข้ าวเคมีข้าวอินทรี ย์แบบผสมผสาน
ของเกษตรกรในจังหวัดสุพรรณบุรี ประกอยด้ วยเกษตรกรที่ปลูกข้ าวทัง้ 3 รู ปแบบ จํานวน ทังสิ
้ ้น 616 คน เป็ นกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยการเก็บรวบรวมข้ อมูลการสอบถามข้ อมูลทัว่ ไป ปั ญหาอุปสรรคข้ อเสนอแนะ และ คุณลักษณะการปลูกข้ าว
ตามรูปแบบต่างๆ และทดสอบแบบจําลองการเลือกปลูกข้ าวของเกษตรกรในของโลจิตแบบหลายทางเลือก (Mutinomial
Logit Model) ผลการศึกษาข้ อมูลทัว่ ไป พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย ร้ อยละ 56.00 มีอายุอยู่ระหว่าง 50-59 ปี
ร้ อยละ 32.79 ระดับการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา ร้ อยละ 78.25 มีสมาชิกในครัวเรื อนระหว่าง 4-6 คน ร้ อยละ
59.09 ระยะเวลาออกไปทํานาต่อวัน ร้ อยละ 30.84 รายได้ มากกว่า 150,000 บาทต่อปี ร้ อยละ 67.04 จํานวนครัง้ การ
ปลูกข้ าวต่อปี จํานวน 2 ครัง้ ต่อปี ร้ อยละ 96.43 ประสบการณ์การทํานา ระหว่าง 21-30 ปี ร้ อยละ 29.87 แรงงานใน
ครัวเรื อน จํานวน 2 คน ร้ อยละ 58.28 พื ้นที่เพาะปลูกระหว่าง 1-20 ไร่ ร้ อยละ 52.43 และแรงจูงใจในคือพื ้นที่มีความ
เหมาะสม และข้ าวมีราคาสูง
ทังนี
้ ้ จากการวิเคราะห์ตามแบบจําลองพบว่า เมื่อพิจารณาถึงปั จจัยต่างๆ ที่สง่ ต่อการตัดสินใจเลือกปลูกข้ าว
พบว่า ถ้ า เกษตรกรจบการศึกษาระดับมัธยมตอนปลายเพิ่มขึ ้น จะเลือกปลูกข้ าวเคมีและข้ าวแบบผสมผสาน ถ้ าออกไป
ทํานาต่อวันประมาณ 2 ชัว่ โมงเพิ่มขึ ้น จะเลือกปลูกข้ าวข้ าวเคมีและข้ าวแบบผสมผสาน ถ้ ารายได้ ระหว่าง 50,000100,000 บาท เพิ่มขึ ้น จะเลือกปลูกข้ าวเคมี ถ้ าเกษตรกรมีทศั นคติที่ว่าพื ้นที่ต้องมีนํ ้าเพียงพอต่อการปลูกข้ าวเพิ่มขึ ้น จะ
เลือกปลูกข้ าวเคมี ถ้ าพื ้นที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกเพิ่มขึ ้น จะเลือกปลูกข้ าวอินทรี ย์ ถ้ าพื ้นที่ปลูกข้ าวต้ องไม่ใช้
สารเคมี มาก่ อนเพิ่มขึน้ จะเลือกปลูก เคมี ถ้ า การเดิน ทางไปทํานาด้ ว ยความสะดวกสบายเพิ่ม ขึน้ จะเลือกปลูก ข้ า ว
ผสมผสานและข้ าวอินทรี ย์ ถ้ าผลผลิตข้ าวต้ องมีตลาดรองรับมีโรงสีหรื อพ่อค้ ามารับซื ้อเพิ่มขึ ้น จะเลือกปลูกข้ าวผสมผสาน
และข้ าวอินทรี ย์ ถ้ าการปลูกข้ าวเพื่อใช้ บริ โภคภายในครั วเรื อนเพิ่มขึน้ เกษตรจะเลือกปลูกข้ าวแบบผสมผสานและ
ข้ าวอินทรี ย์ ถ้ าการปลูกข้ าวส่งผลเสียต่อสุขภาพเพิ่มขึ ้น เกษตรกรจะเลือกปลูกข้ าวอินทรี ย์ ถ้ าการได้ รับอันตรายจาก
สารพิษจากการเพาะปลูกเพิ่มขึ ้น จะเลือกปลูกข้ าวแบบผสมผสานและข้ าวอินทรี ย์ ถ้ าคุณภาพเมล็ดดีเมล็ด/เต็มเพิ่มขึ ้น
จะเลือกปลูกข้ าวแบบผสมผสานและข้ าวอินทรี ย์ ถ้ าการดูแลรักษาข้ าวอินทรี ย์ง่ายกว่าข้ าวทัว่ ไปเพิ่มขึ ้นจะเลือกปลูกข้ าว
เคมี แ ละข้ า วแบบผสมผสาน ถ้ า ปุ๋ยอิ น ทรี ย์ ห าซื อ้ ง่ า ย เกษตรกรเพิ่ ม ขึ น้ จะเลือ กปลูก ข้ า วเคมี แ ละแบบผสมผสาน
ถ้ าปุ๋ยเคมีมีต้นทุนสูงกว่าปุ๋ยอินทรี ย์เพิ่มขึ ้น เกษตรกรจะเลือกปลูกข้ าวอินทรี ย์ ถ้ าการเข้ าร่ วมโครงการของรัฐบาลเพิ่มขึ ้น
เกษตรกรจะเลือกปลูกข้ าวเคมีและข้ าวแบบผสมผสาน
ปั ญหาและข้ อเสนอแนะ พบว่าการศึกษาปั ญหา โรค แมลง ศัตรู ข้าวในแปลงนาพบมากที่สดุ รองลงมาปั ญหา
เรื่ องความรู้ เรื่ องข้ าว ขาดความรู้ การผลิตที่ถกู ต้ อง ขาดองค์ความรู้ ขาดการรวมกลุม่ ต่างคนต่าง ปั ญหาปริ มาณผลผลิต
*

นักศึกษาปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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ข้ าว ผลผลิตตกตํ่า ปั ญหาการเก็บรักษาข้ าว ปั ญหาการจัดการนํ ้าในแปลงนา ปั ญหาราคาผลผลิต ปั ญหาการเตรี ยมดิน
ทําการเกษตร ดินเสือ่ มคูณภาพ ปั ญหาการเตรี ยมเมล็ดพันธุ์ครัง้ ต่อไป เมล็ดพันธุ์ขาดคุณภาพ และปั ญหาการส่งผลผลิต
ไปจําหน่าย มีตลาดรับซื ้อไม่เพียงพอ ปั ญหาที่เกษตรพบน้ อยที่สดุ

ABSTRACT
The objectives of this study were to study for factor affecting the decision making select to grow
chemical rice, integrated pest management rice and organic rice of farmer in Suphanburi Province. Data were
collected all 616 sample have interview general farm’s information, problems and suggestions and attribute
to grow three production Descriptive statistics multinomial logit model were the analytical tools. The study
farmer information that most information farmers were males for 56 percentage with age of between 50-59
years old for 32.79 percentages. Their educational level was primary for 78.25 percent. The household
consisted of 4-6 persons 59.09 percentage and labor force at 2 persons 58.28 percentage .Their time work
per day for 30.84 percent. The income 150,000 bath was 67.04 percentages. Almost famers had twice of
years and 21-30 years of experience on rice cultivation. The land use for producing rice was between 1-20 rai
52.43 percentage and the motivation of grow rice was famer inherit parentage 16.44 percent.
In order to results of multinomial logit analysis that factoring consider affecting decision making for
various rice production found the farmer having a high finished grade senior high school, are more likely to
choose to grow chemical rice and Integrated pest management rice. If time of work per day about 2 hours
increased, a chance to choose to chemical rice and Integrated pest management rice. If their incomes
about 50,000 – 100,000 bath per years increased, a chance to choose to chemical rice. If the area have
enough water for production rice hours increased, a chance to choose to chemical rice. If the area properly
grow rice increased, a chance to choose to organic rice. If the area cultivation have not chemical to properly
increased, a chance to choose to chemical rice. If the convenient traveling to paddy field increased, a
chance to choose to Integrated pest management rice and organic rice. If the production rice was available
market increased, a chance to choose to Integrated pest management rice and organic rice. If the
production. If the production rice consume in household increased, a chance to choose to Integrated pest
management rice and organic rice. If chemical affect for health increased, a chance to choose to organic
rice. If The danger of toxin get to practice agriculture increased, a chance to choose to Integrated pest
management rice and organic rice. If the good quality seed use with agriculture increased, a chance to
choose to Integrated pest management rice and organic rice. If he maintenance of organic rice be easy than
rice production increased, a chance to choose to chemical rice and Integrated pest management rice. If
Production factor was chemical fertilizer availability increased, a chance to choose to chemical rice and
Integrated pest management rice. If chemical fertilizer cost than manure increased, a chance to choose to
organic rice. If famers participate in the government of project increased, a chance to choose to chemical
rice and Integrated pest management rice.
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In addition problem and suggestion farm’s chemical, integrated pest management and organic rice
production. Most problem of diseases, the spread of insects and pest. Second the farmer lack knowledge as
correct with production rice and management of rice grower group were not strong. The problem of water
management in the fields that management of water devious to want farmer, lack of water resource. The
problem of productivity rice of price, depressed prices, Price was not fixed. Soil preparation and seed lack
quality of problem including insufficient source of market of product.

บทนํา
ข้ าวมีความสําคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็ นอย่างมาก โดยมีเนื ้อที่ประมาณ 77.8 ล้ านไร่ มีผลผลิตเฉลี่ย
ทังหมดทั
้
ว่ ประเทศประมาณ 417 กิโลกรัมต่อไร่ ในฤดูปลูกการเพาะปลูกปี พ.ศ.2544 ถึง 2553 โดยข้ าวนาปี ได้ ผลผลิต
เฉลี่ยประมาณ 432 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนข้ าวนาปรังได้ ผลิตเฉลี่ยประมาณ 643 กิโลกรัมต่อไร่ (สํานักงานสถิติแห่งชาติ,
2553) โดยทัว่ ไปแล้ วเกษตรกรส่วนมากนิยมปลูกข้ าวแบบเกษตรเคมี โดยการใช้ สารเคมีทางการเกษตรจําพวกปุ๋ยเคมี
สารเคมีกําจัดศัตรู พืช และฮอร์ โมนสังเคราะห์ ที่ส่งผลกระทบต่อความเสื่อมโทรมทางสิ่งแวดล้ อม และผลทางเศรษฐกิจ
จากต้ นทุนการผลิตที่สูงขึน้ ทําให้ เกษตรกรแสวงหาทางเลือกที่ดีกว่า โดยแบ่งทางเลือกออกเป็ นสองกลุ่มใหญ่ ได้ แก่
กลุม่ การทําเกษตรอินทรี ย์ ซึง่ ปฏิเสธสารเคมี ไม่ว่าจะเป็ นการใช้ สารเคมีกําจัดศัตรู พืชหรื อปุ๋ยเคมี และกลุม่ การทําเกษตร
การจัดศัตรู พืชแบบผสมผสานที่ไม่ปฏิเสธการใช้ สารเคมี ยอมรับว่าสารเคมียงั มีประโยชน์อยู่ ถ้ ามีความควบคุมอย่าง
เหมาะสม (โกรศล โมกขมรรค, 2545)
กลุม่ ทําการเกษตรอินทรี ย์ (Organic Rice) เป็ นการปลูกข้ าวที่ได้ จากการผลิตที่หลีกเลี่ยงการใช้ สารเคมี หรื อ
สารสังเคราะห์ตา่ งๆ อาทิป๋ ยเคมี
ุ
สารควบคุมการเจริ ญเติบโต สารควบคุมและกําจัดวัชพืช และสารป้องกันจํากัดศัตรู พืช
ในทุกขัน้ ตอนการผลิต โดยการใช้ วัสดุจากธรรมชาติและสารสกัดจากพืชที่ไม่มีพิษต่อคนและสารตกค้ างปนเปื ้อนใน
ผลผลิต ก่อให้ เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้ อมและข้ าวที่มีคณ
ุ ภาพดี สําหรับ กลุม่ การทําการเกษตรแบบการป้องกันและควบคุม
ศัตรู พืชแบบผสมผสาน (Integreted Pest Management) เป็ นการปลูกข้ าวที่ผลิตจากเกษตรธรรมชาติ โดยการผสม
ระหว่างสารสกัดจากชีวภาพ กับการใช้ สารเคมี ที่เทคนิคและวิธีการต่างๆที่เหมาะสม (กรมการข้ าว, สํานักวิจยั และพัฒนา,
2551) ซึ่งจังหวัดสุพรรณบุรีเป็ นจังหวัดที่มีพื ้นที่ที่เหมาะสมในการปลูกข้ าวทังระบบชลประทาน
้
ดินมีความอุดมสมบูรณ์
ซึง่ ข้ าวเป็ นพืชที่นิยมปลูกมากที่สดุ ผู้ศึกษาจึงสนใจ ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกรู ปแบบการปลูกข้ าวเคมี ข้ าวแบบ
ผสมผสาน และข้ าวอินทรี ย์
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กรอบความคิดที่ใช้ ในการศึกษา

ทฤษฎีพนื ้ ฐาน
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกปลูกข้ าวประเภทต่างๆของเกษตรกรในจังหวัด
สุพรรณบุรี โดยใช้ แบบจําลอง Multinomial logit ในสถานการณ์ที่ผ้ ตู ดั สินใจมีหนทางให้ เลือกหลายทางเลือก ( j > 2 ) และ
แต่ละทางเลือก ไม่มีความหมายในเชิงลําดับก่อนหลัง เช่น การที่เกษตรกรเลือกปลูกข้ าวเคมี ( y = 1) ข้ าวแบบผสมผสาน
้ ่บ น
( y = 2 ) ข้ าวอินทรี ย์ ( y = 3 ) แสดงการแยกกลุ่มของเกษตรกรตามวิธีการผลิต แบบจําลองหลายทางเลือกนี ้ตังอยู
สมมติฐานที่ว่า () การที่บุค คลจะเลือกทางเลือ กหนึ่งๆ นัน้ เพราะอรรถประโยชน์ จากทางเลือกนัน้ สูงที่สุด นั่นคื อ
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ั้
เห็น สังเกตไม่ได้
U ij = max(U i1 ,....U im ) เป็ นที่เ ข้ าใจว่า ระดับอรรถประโยชน์ นนมองไม่

ดังนัน้ จึงต้ องตัง้ สมมติฐาน
เบื ้องต้ นว่า U=
µij + uij เมื่อ µij เป็ นสมการของตัวแปรที่สงั เกตได้ และมีพารามิเตอร์ ที่ม องไม่เห็น ส่วน uij คือ
ij
ตัวแปรคลาดเคลือ่ นจากข้ อตกลงเบื ้องต้ น เราเขียนความสัมพันธ์ของความน่าจะเป็ นที่ yi จะเลือก คือ
p ( y=
i

j=
) p (U=
max(U i1, ....U im )
ij

= p ( mm
ij + uij > max( ik + uik ))

=
k i,... j , k ≠ j

การที่จะประมาณค่าความน่าจะเป็ น ( p) ได้ นนั ้ จํ าเป็ นต้ องรู้ จํานวนสูงสุดของตัวแปรสุ่มเสียก่อน และเมื่อ
สมมติวา่ ตัวแปรสุม่ ทุกตัว (uij ) ต่างก็เป็ นอิสระต่อกัน การแจกแจงของตัวแปรสุม่ (uij ) จะเขียนได้ วา่
(1)

F=
(t ) exp(−e − t )

ซึง่ จะสังเกตได้ วา่ สมการ (1) ไม่เกี่ยวข้ องกับตัวพาราเตอร์ ที่ไม่ร้ ูคา่ แต่อย่างใด ภายใต้ ข้อสมมติเบื ้องต้ นนี ้
สามารถแสดงต่อได้ วา่
p ( y=
j=
)
t

exp( mij )
exp( mmm
i1 ) + exp( i 2 )... + exp( im )

(2)

เมื่อ m เป็ นจํานวนทางเลือกทังหมด
้
สมการ (2) หมายความว่า 0 ≤ p( yi =j ) ≤ 1 และผลบวกของความน่าจะ
เป็ นของทุกทางเลือกจะเท่ากับ 1 นัน่ คือ j
การแจกแจงของ i นี ้เท่ากับการกําหนดระดับค่าของอรรถประโยชน์ซึ่งบอกไม่ได้ ว่าเป็ นเท่าไรในการหาคําตอบ
จึงมักจะกําหนดให้ ค่าอรรถประโยชน์ทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งให้ มีค่าเป็ นศูนย์ ซึ่งมักจะใช้ ทางเลือกที่ 1 นัน่ คือ uij = 0
โดยทั่วไปแล้ วจะสมมติว่า uij มีความสัมพันธ์ เชิ งเส้ นกับตัวแปร อธิ บายที่สงั เกตค่าได้ )x) ซึ่งอาจจะขึน้ อยู่กับค่าที่
้ งเขียนได้ วา่ uij = xij' β
แปรเปลีย่ นไปจากค่าสังเกต i หรื อ/และทางเลือก j ดังนันจึ
p ( y=
j=
)
i

exp( xij' β )
'
1 + exp( xi' 2 β ) + .... + exp( xim
β)

(3)

และเมื่อใด m=2 สมการ )3) ก็จะกลับไปเป็ นแบบจําลองโลจิตสองทางเลือก โดยที่แบบจําลองในสมการที่ )3)
ประมาณค่าด้ วยวิธีความควรจะเป็ นสูงสุด )Maximum likelihood:MLE)
ตัวแปรที่อยูใ่ นเวกเตอร์ ) xij' เป็ นได้ ทงตั
ั ้ วแปรต่อเนื่อง และตัวแปรกลุม่ หรื อแม้ แต่ตวั แปรกลุม่ ทังหมด
้
หรื อตัวแปร
หุ่น (Bummy Variable) ค่าสัมประสิทธิ์ β ที่มีเครื่ องหมายลบ จะหมายความว่าอรรถประโยชน์หรื อความน่าจะเป็ นของ
ทางเลือกนันจะลดลงเมื
้
่อตัวแปรอธิบายนันเพิ
้ ่มขึ ้น (ในขณะที่ ทางเลือกอื่นๆไม่ได้ รับผลกระทบด้ วย)
ค่าผลกระทบส่วนเพิ่ม (Marginal effect) ของแต่ละตัวแปรอธิบายของแต่ละทางเลือก คือ
J
∂pij


=
pij  p j − ∑ pik β k 
∂xi
k =2
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เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
การศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกการปลูกข้ าวในรู ปแบบต่างๆ ของเกษตรกรในจังหวัดสุพรรณบุรี
การศึกษาตัวแปรตาม ซึง่ ประกอบด้ วยข้ าวเคมี ข้ าวแบบผสมผสาน ข้ าวอินทรี ย์ โดยการศึกษาการผลิตและความแตกต่าง
ระหว่างข้ าวแบบผสมผสานและข้ าวเคมี โดยวิเคราะห์ จากการศึกษาทางเศรษฐกิจการผลิตข้ าวแบบทัว่ ไป และแบบ
ควบคุมศัตรู พืชด้ วยวิธีผสมผสานของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรมโนรมย์ จํากัด จังหวัดชัยนาท (ไกรศล โมกขมรรคกุล,
2545)
เพื่อเปรี ยบเทียบตันทุนและผลตอบแทนในการผลิตข้ าวการผลิตข้ าวแบบทัว่ ไป และแบบควบคุมศัตรู พืชด้ วยวิธีผสมผสาน
อีกทังศึ
้ กษาการผลิตการแตกต่างระหว่างข้ าวปลอดสารพิษและข้ าวทัว่ ไป โดยการศึกษาต้ นทุนและผลตอบแทนการผลิต
ข้ าวปลอดสารพิษและข้ าวทัว่ ไป อําเภอบางปลาม้ า จังหวัดสุพรรณบุรี (ชนัญญา ดวงดี, 2550) ความเป็ นไปได้ ของการ
ผลิตข้ าวอินทรี ย์ในเขตชลประทาน (อภิชาต ลาวัณย์ประเสริ ฐ และคณะ, 2552) ต่อมาศึกษาตัวแปรอิสระ การศึกษา
ปั จจัยทางด้ านกายภาพ เศรษฐกิจ สุขภาพ ชีวภาพ การผลิต สังคม การส่งเสริ มที่ศึกษาปั จจัยที่มีผลต้ อการตัดสินใจผลิต
ข้ าวอินทรี ย์ จังหวัดอุบลราชธานี (จันทราพร ประธาน, 2548) ) ปั จจัยที่มีผลต่อการยอมรับการปลูกผักปลอดภัยจาก
สารพิษของเกษตรกรในอําเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี โดยใช้ ปัจจัยพื ้นฐานส่วนบุคคล ปั จจัยด้ านเศรษฐกิจ และปั จจัย
ด้ านสังคม (นัทธ์ หทัย ศิริวิริยะสมบูรณ์, ธํารง เมฆโหรา และทิพวรรณ ลิมงั กร, 2555) อีกทังศึ
้ กษาแบบจําลองที่ใช้ ใน
การศึกษา Multinomial Logit โดยการศึกษาความชํานาญด้ านการศึกษา (Grilli & Rampichini, 2550) การศึกษา
การตัดสินใจเลือกสาขางานของนักศึกษา (วสันต์ จันทรมูล, 2551)
ผลการศึกษาปั จจัยที่สง่ ผลกระทบต่อปั จจัยต่อการตัดสินใจเลือกปลูกข้ าว มีผ้ ศู กึ ษาปั จจัยที่มีผลในระดับมากต่อ
การตัดสินใจผลิตข้ าวอินทรี ย์ของเกษตรกร พบว่า 1) ปั จจัยด้ านสังคม ได้ แก่ เจ้ าหน้ าที่แนะนําให้ ปลูก สมาชิกในครัวเรื อน
สนับสนุน 2) ปั จจัยด้ านเศรษฐกิจ ได้ แก่ราคาจําหน่ายข้ าวอินทรี ย์สงู ต้ นทุนการผลิตตํ่า 3) ปั จจัยด้ านกายภาพ ได้ แก่
การคมนาคมสะดวกสภาพพื ้นที่เหมาะสม 4) ปั จจัยด้ านชีวภาพ ได้ แก่ คุณภาพของเมล็ดข้ าวดี การปฏิบตั ิดแู ลรักษาไม่
ยุ่งยาก 5) ปั จจัยด้ านการผลิต ได้ แก่ ความสะดวกในการจัดหาเมล็ดพันธุ์ ราคาไม่สงู 6) ปั จจัยด้ านการส่งเสริ มและ
บริ การ ได้ แก่ การฝึ กอบรม ได้ รับการตรวจรับรองแปลงเปรี ยบเทียบปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของเกษตรกรทัง้ 6 ด้ าน
(จันทราพร ประธาน, 2548) ปั จจัยที่ผลต่อการยอมรับการปลูกข้ าวหอมโดยใช้ ข้าวกล้ องเป็ นเมล็ดพันธุ์) พบว่า ในระดับ
ยอมรับมากที่สดุ ได้ แก่ ปั จจัยทางเศรษฐกิจ ส่วนปั จจัยทางสังคมปั จจัยทางกายภาพ ปั จจัยทางชีวภาพและปั จจัยทางการ
ผลิต อยู่ในระดับการยอมรับมาก (ศุภชัย สุทธิเจริ ญ, 2551) ผลการศึกษาปั จจัยบางประการที่มีอิทธิพลต่อการผลิตข้ าว
อินทรี ย์ ของกลุม่ เกษตรกรในจังหวัดสุรินทร์ พบว่า ระดับการศึกษา การได้ ข้อมูลจากเพื่อนบ้ าน วิทยุ การปฏิบตั ิดแู ลรักษา
นโยบายของรัฐ และการคํานึงถึงสุขภาพ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกปลูกข้ าวอินทรี ย์ (ภัคกัญญา โสมภีร์, 2544)

วิธีการศึกษา
การศึกษาครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ ซึง่ มีลาํ ดับขันตอนของการดํ
้
าเนินการวิจยั ต่อไปนี ้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั คือเกษตรกรที่ปลูกข้ าว คือ ข้ าวเคมี ข้ าวแบบผสมผสาน และข้ าวอินทรี ย์ ทังหมด
้
5
อําเภอ ประกอบด้ วย อําเภอเมือง บางปลาม้ า ศรี ประจันต์ ดอนเจดีย์ อู่ทอง 33,777 ครัวเรื อน หาค่ากลุม่ ตัวอย่างโดย
คํานวณจากจํานวนประชากร 33,777 ครัวเรื อน ใช้ สตู ร ยามาเน่ (Yamane) ที่มีค่าความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 96 โดยยอมให้
ข้ อผิดพลาดร้ อยละ 4 สําหรับสูตรจากการคํานวณขนาดของกลุม่ ตัวอย่างของยามาเน่รายละเอียดดังนี ้
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สูตร
แทนค่าสูตร =

n=

BMRC

N
1 + Ne 2

33, 777
1 + 33, 777(0.04) 2
n ≈ 614

โดยที่

n
N
e

= จํานวนขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง
= จํานวนรวมทังหมดของประชาการที
้
่ใช้ การศึกษา
= ค่าคลาดเคลือ่ นที่ยอมรับได้

ดังนันกลุ
้ ม่ ตัวอย่างมี จํานวน 616 ครัวเรื อนโดยปรับค่าเพิ่มอีก 2 ราย โดยการสุม่ แต่ละอําเภอมีทางปลูกข้ าว
ทัง้ 3 รูปแบบ โดยพบว่าอําเภอที่มีการปลูกข้ าวทัง้ 3 รูปแบบมีทงหมด
ั้
5 อําเภอดังกล่าว ซึ่งรวบรวมข้ อมูลเกษตรกรที่ปลูก
ข้ าวอินทรี ย์ 111 คน ข้ าวแบบผสมผสาน 322 คน และข้ าวแบบผสมผสาน 183 คน
2. ขอบเขตการศึกษา
การศึกษาครั ง้ นีไ้ ด้ ส่มุ ตัวอย่างจากประชากรที่ใช้ ในการศึกษา ได้ แก่ เกษตรที่ปลูกข้ าวอินทรี ย์ เคมี และ
ผสมผสาน ในจังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 5 อําเภอ ได้ แก่ เมืองสุพรรณบุรี บางปลาม้ า ศรี ประจันต์ ดอนเจดีย์ อู่ทอง โดย
เก็บข้ อมูลในช่วงฤดูการเพาะปลูก เดือน สิงหาคม ถึง ตุลาคม ปี พ.ศ. 2553
3. วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ข้ อมูลที่ใช้ เป็ นข้ อมูลปฐมภูมิ (Primary data) เป็ นวิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูลโดย สัมภาษณ์เกษตรกรทัง้ 3
รูปแบบ คือ ข้ าวเคมี ข้ าวแบบผสมผสาน และข้ าวอินทรี ย์
ในการวิเคราะห์ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกปลูกข้ าวของเกษตรกรผู้ปลูกข้ าว ต้ องอาศัยการเก็ บ
รวบรวมข้ อมูลดังต่อไปนี ้
1. ข้ อมูลทัว่ ไป ได้ แก่ เพศ อายุ ประสบการณ์ การทํานา การศึกษา สมาชิกในครัวเรื อน แรงงานในครัวเรื อน
การออกไปทํานาต่อวัน รายได้
2. ข้ อมูลการตัดสินใจเลือกปลูกข้ าวของเกษตรกรผู้ปลูกข้ าว แบ่งเป็ นปั จจัย 7 ปั จจัย ได้ แก่ ปั จจัยด้ าน
กายภาพ ปั จจัยด้ านเศรษฐกิจ ปั จจัยด้ านสุขภาพ ปั จจัยด้ านชีวภาพ ปั จจัยด้ านการผลิต ปั จจัยด้ านสังคม ปั จจัยด้ าน
การส่งเสริ ม
3. ข้ อมูลการศึกษาปั ญหาของเกษตรกรผู้ปลูกข้ าว ได้ แก่ ความรู้ เรื่ องข้ าว ราคาผลผลิต การจัดการนํ ้าใน
แปลงนาข้ าวกับแปลงนาเพื่อนบ้ าน โรค แมลง ศัตรู ข้าวระบาดแปลงนา การเก็บรักษาข้ าว การส่งผลผลิตไปจําหน่าย
ปริ มาณผลผลิตข้ าว การเตรี ยมดินทําการเกษตร การเตรี ยมเมล็ดพันธ์ครัง้ ต่อไป

การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ การวิเคราะห์ความถดถอย Multinomial logistic ในการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกปลูกข้ าวของเกษตรกรในรู ปแบบต่างๆ โดยกําหนด ค่านัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 90
เป็ นต้ นไป โดยใช้ แบบจําลอง Multinomial logistic ซึง่ สามารถอธิบายปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกปลูกข้ าวของเกษตรกร โดย
เริ่ มจากการหาตัวแปรอิสระที่เหมาะสมที่สดุ เพื่อนํามาสูก่ ารพัฒนาแบบจําลองปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจต่อการเลือก
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ปลูกข้ าวของเกษตรกร (Mutinomial logit Model) ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด จากนันจึ
้ งทําการทดสอบความถูกต้ องและหาค่า
ของตัวแปรอิสระในแบบจําลอง และสามารถคํานวณค่าความน่าจะเป็ นในรูปสมการ ดังนี ้
J
∂pij


=
pij  p j − ∑ pik β k 
∂xi
k =2



β = ค่าสัมประสิทธิ์

P = ความน่าจะเป็ นของบุคคลที่ i เลือกทางเลือกที่ j

k = จํานวนตัวแปรอธิบาย 1,2,…..,47

x = ตัวแปรอธิบาย

โดยกําหนดให้
ตัวแปร

คําอธิบาย

x1

เพศ
อายุ
ประสบการณ์การทํานา
การศึกษา
สมาชิกในครัวเรื อน
แรงงานในครัวเรื อน
การออกไปทํานาต่อวัน
รายได้
พื ้นที่ของท่านมีนํ ้าเพียงพอต่อการปลูกข้ าว พื ้นที่มีความเหมาะสมต่อการ
ปลูกข้ าว พื ้นที่ปลูกข้ าวต้ องไม่มกี ารใช้ สารเคมีมาก่อน เดินทางไปทํานาด้ วย
ความสะดวก
จําหน่ายมีตลาดรองรับ ราคาข้ าวที่จําหน่ายมีราคาสูง, เงินลงทุนปลูกข้ าวสูง
ผลผลิตต่อไร่สงู เมล็ดพันธุ์นิยมบริ โภค ปลูกข้ าวรายได้ ดคี ้ มุ ต่อการลงทุน
รายได้ ข้าวอินทรี ย์มากกว่าข้ าวทัว่ ไป ราคาข้ าวทัว่ ไปสูงกว่าข้ าวอินทรี ย์
ผลิตข้ าวเพื่อใช้ ในการบริ โภค ร่างกายแข็งแรง สารเคมีสง่ ผลเสียต่อสุขภาพ
พืชและสัตว์ในแปลงนาเป็ นอาหารได้ การได้ รับอันตรายจากสารพิษจากการ
เพาะปลูก
คุณภาพเมล็ดดี/เมล็ดเต็ม แมลงทําลายต้ นข้ าวมีจํานวนมาก สารเคมีทําลาย
สุขภาพ พันธุ์ข้าวสามารถต้ านทานโรคและแมลงได้ สมุนไพรกําจัดโรคและ
แมลงได้ การดูแลรักษาข้ าวอินทรี ย์ง่ายกว่าข้ าวทัว่ ไป
เมล็ดพันธุ์พร้ อมปลูกในครัง้ ต่อไป ปุ๋ยอินทรี ย์หาซื ้อง่าย ปุ๋ยเคมีหาซื ้อง่าย
ใช่ป๋ ยอิ
ุ นทรี ย์แม้ ราคาสูง ใช้ สารเคมีต้นข้ าวแข็งแรงปริมาณผลผลิตสูง การเพิม่
เครื่ องจักรจะเพิ่มผลผลิตข้ าว ปุ๋ยเคมีต้นทุนสูงกว่าปุ๋ยอินทรี ย์

x2
x3
x4
x5
x6
x7
x8

x9 , x10 , x11 , x12

x13 , x14 , x15 , x16 , x17 x18 , x19 , x20

x21 , x22 , x23 , x24 , x25

x26 , x27 , x28 , x29 x30 , x31

x32 , x33 , x34 , x35 , x36 , x37 , x38

Page 118

BUSINESS MANAGEMENT RESEARCH CONFERENCE

ตัวแปร
x39 , x40 , x41 , x42 , x43

x44 , x45 , x46 , x47

BMRC

คําอธิบาย
การได้ รับการอบรมการทําการเกษตร เพื่อนบ้ านใช้ สารเคมีหรื อปุ๋ยเคมี
แหล่งจําหน่ายยาฆ่าแมลงปุ๋ยเคมีใกล้ บ้าน เพื่อนบ้ านแนะนําให้ ใช้ สมุนไพร
ถ้ ามีการอบรมข้ าวอินทรี ย์อบรมทันที
การเข้ าร่วมโครงการของรัฐบาล ดินในแปลงนาต้ องได้ รับการตรวจสุขภาพ
จากหน่วยงาน การมีหน่วยงานมาตรวจแปลงนา การมีหน่วยงานแนะนํา
การทําเกษตรอินทรี ย์

ผลของการวิเคราะห์
1. การวิเคราะห์ ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทัว่ ไปของเกษตรกรจากข้ อมูลกรสํารวจแบบสุ่ม เพื่อให้ ทราบถึงพฤติกรรมการเลือก
รูปแบบข้ าวต่างๆของเกษตรกร นําเสนอผลการวิเคราะห์ทางสถิติเบื ้องต้ นของข้ อมูลทังหมด
้
อธิบายได้ ดงั นี ้
1.1 เพศ จากการเก็บข้ อมูลของเกษตรกรที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ของเกษตรกรที่ปลูกข้ าวเคมี ข้ าวแบบ
ผสมผสานและข้ าวอินทรี ย์ พบว่า เกษตรกรส่วนมากเป็ นเพศชาย
1.2 อายุ เกษตรกรข้ าวเคมี ข้ าวแบบผสมผสานและข้ าวอินทรี ย์ ส่วนใหญ่มีอยู่ระหว่าง 50-59 ปี รองลงมาอายุ
อยูร่ ะหว่าง 40-49 ปี
1.3 การศึ ก ษา เกษตรกรที่ ป ลูก ข้ า วเคมี ข้ า วแบบผสมผสานและข้ า วอิ น ทรี ย์ ส่ว นใหญ่ อ ยู่ใ นระดับ
ประถมศึกษา รองลงมาเกษตรกรที่ปลูกข้ าวแบบผสมผสานและข้ าวอินทรี ย์อยู่ระดับมัธยมต้ น และเกษตรกรที่ปลูกข้ าว
เคมีอยูร่ ะดับอาชีวศึกษา
1.4 สมาชิกในครัวเรื อน เกษตรกรที่ปลูกข้ าวเคมี ข้ าวแบบผสมผสานและข้ าวอินทรี ย์ ส่วนใหญ่มีสมาชิกใน
ครัวเรื อนอยูร่ ะหว่าง 4-6 คน รองลงมาอยูร่ ะหว่าง 1-3 คน
1.5 ระยะเวลาออกไปทํานาต่อวัน เกษตรกรส่วนใหญ่ที่ปลูกข้ าวเคมีใช้ ระยะเวลา 3 ชัว่ โมงต่อวัน ข้ าวแบบ
ผสมผสานและข้ าวอินทรี ย์ ระยะเวลา2 ชัว่ โมงต่อวัน รองลงมาระยะเวลา 3 ชัว่ โมงต่อวัน
1.6 รายได้ เกษตรกรปลูกข้ าวเคมี ข้ าวแบบผสมผสานและข้ าวอินทรี ย์ ส่วนใหญ่มีรายได้ ระหว่างมากกว่า
150,000 บาทต่อปี รองลงมาเกษตรที่ปลูกข้ าวเคมีและข้ าวแบบผสมผสานรายได้ อยู่ระหว่าง 50,000-100,000 บาทต่อปี
ส่วน เกษตรที่ปลูกข้ าวที่ปลูกข้ าวอินทรี ย์ มีรายได้ อยูร่ ะหว่าง 100,000-150,000 บาทต่อปี
1.7 จํานวนครัง้ ปลูกข้ าวต่อปี เกษตรกรปลูกข้ าวเคมี ข้ าวแบบผสมผสานและข้ าวอินทรี ย์ ส่วนใหญ่ปลูกข้ าว
จํานวน 2 ครัง้ ต่อปี
1.8 ประสบการณ์การทํานา เกษตรกรที่ปลูกข้ าวเคมีและข้ าวแบบผสมผสานมีประสบการณ์ทํานาอยู่ระหว่าง
21-30 ปี และข้ าวอินทรี ย์ 11-20 ปี
1.9 แรงงานในครัวเรื อน เกษตรกรปลูกข้ าวเคมี ข้ าวแบบผสมผสานและข้ าวอินทรี ย์สว่ นใหญ่ มีแรงงาน 2 คน
ต่อครัวเรื อน รองลงมามี 3 คน
1.10 พื ้นที่เพาะปลูก เกษตรกรปลูกข้ าวเคมี ข้ าวแบบผสมผสานและข้ าวอินทรี ย์ส่วนใหญ่มีพื ้นที่เพาะปลูก
1-20 ไร่ รองลงมา 21-40 ไร่
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1.11 แรงจูงใจในการทํานา เกษตรกรส่วนใหญ่มีแรงจูงใจที่ปลูกข้ าวเคมี คือพื ้นที่มีความเหมาะสม และข้ าวมี
ราคาสูง ซึง่ ข้ าวแบบผสมผสานส่วนใหญ่ทํานาต่อจากบรรพบุรุษ และมีประสบการณ์ทํานา ส่วนข้ าวอินทรี ย์เกษตรกรส่วน
ใหญ่มีขายง่ายมีตลาดรองรับและมีพื ้นที่เหมาะสม
2. การศึกษาปั จจัยที่มีผลต่ อการตัดสินใจการปลูกข้ าวในรูปแบบต่ างๆของเกษตรกร
การศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจการปลูกข้ าวในรูปแบบต่างๆของเกษตรกร ในจังหวัดสุพรรณบุรี โดยใช้
แบบจําลอง Multinomial Logit ซึง่ ผลการศึกษาปั จจัยกําหนดพฤติกรรมการเลือกปลูกข้ าวแบบผสมผสานของเกษตรกร มี
รายละเอียดดังต่อไปนี ้ ค่าผลกระทบส่วนเพิ่มของตัวแปรที่มีต่อค่าความน่าจะเป็ นของแต่ละทางเลือก คือ ∂p j / ∂x
สามารถอธิบายได้ วา่
1. ระดับการศึกษา ( x4 ) จากค่า Marginal effect สามารถอธิบายได้ ว่า ที่ระดับนัยสําคัญ 95% พบว่า
ถ้ าเกษตรกรจบการศึกษาระดับมัธยมตอนปลาย มีอิทธิพลต่อการเลือกปลูกข้ าวเคมีและข้ าวแบบผสมผสาน โดยที่โอกาส
ที่เกษตรกรจะเลือกปลูกข้ าวเคมี เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 19.47 แต่ลดความน่าจะเป็ นที่เลือกปลูกข้ าวอินทรี ย์ ร้ อยละ 19.65
ในขณะที่เพิ่มโอกาสที่จะปลูกข้ าวแบบผสมผสาน
2. ระยะเวลาออกไปทํานา ( x7 ) จากค่า Marginal effect สามารถอธิบายได้ ว่า ที่ระดับนัยสําคัญ 90%
พบว่า ถ้ าเกษตรกรออกไปทํานาต่อวันประมาณ 2 ชัว่ โมง มีอิทธิพลต่อการเลือกปลูกข้ าวเคมีและข้ าวแบบผสมผสาน โดย
ที่โอกาสที่เกษตรกรจะเลือกปลูกข้ าวเคมี เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 8.09 แต่ลดความน่าจะเป็ นที่เลือกปลูกข้ าวอินทรี ย์ ร้ อยละ 8.40
ในขณะที่เพิ่มโอกาสที่จะปลูกข้ าวแบบผสมผสาน
3. รายได้ ( x8 ) จากค่า Marginal effect สามารถอธิบายได้ ว่า ที่ระดับนัยสําคัญ 90% พบว่า ถ้ าเกษตรกรมี
รายได้ ระหว่าง 50,000-100,000 บาท มีอิทธิพลต่อการเลือกปลูกข้ าวเคมี โดยที่โอกาสที่เกษตรกรจะเลือกปลูกข้ าวเคมี
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 9.17 แต่ลดความน่าจะเป็ นที่เลือกปลูกข้ าวอินทรี ย์ เท่ากับ 9.11 ในขณะที่ลดโอกาสที่จะปลูก ข้ าวแบบ
ผสมผสาน
4. พืน้ ที่ต้องมีนํา้ เพียงพอต่ อการปลูกข้ าว ( x9 ) จากค่า Marginal effect ที่ระดับนัยสําคัญ 95% พบว่า
ถ้ าเกษตรกรมีทศั นคติที่ว่าพื ้นที่ต้องมีนํ ้าเพียงพอต่อการปลูกข้ าว จะมีอิทธิพลต่อการเลือกปลูกข้ าวเคมี โดยที่โอกาสที่
เกษตรกรจะเลือกปลูกข้ าวเคมี เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 30.58 แต่ลดความน่าจะเป็ นที่เลือกปลูกข้ าวอินทรี ย์ ร้ อยละ30.46
ในขณะที่ลดโอกาสที่จะปลูกข้ าวแบบผสมผสาน
5. พืน้ ที่ต้องมีความเหมาะสมต่ อการปลูกข้ าว ( x10 ) จากค่า Marginal effect ที่ระดับนัยสําคัญ 95% พบว่า
ถ้ าเกษตรกรมีทศั นคติที่ว่าพื ้นที่มีความเหมาะสมต่อการปลูก จะมีอิทธิพลต่อการเลือกปลูกข้ าวอินทรี ย์ โดยที่ โอกาสที่
เกษตรกรจะเลือกปลูกข้ าวเคมี ลดลงร้ อยละ 17.86 แต่เพิ่มความน่าจะเป็ นที่เลือกปลูกข้ าวอินทรี ย์ ร้ อยละ 17.97 ในขณะ
ที่ลดโอกาสที่จะปลูกข้ าวแบบผสมผสาน
6. พืน้ ที่ปลูกข้ าวต้ องไม่ ใช้ สารเคมีมาก่ อน ( x11 ) จากค่า Marginal effect ที่ระดับนัยสําคัญ 90% พบว่า
ถ้ าเกษตรกรมีทศั นคติที่ว่า พื ้นที่ปลูกข้ าวต้ องไม่ใช้ สารเคมีมาก่อน จะมีอิทธิพลต่อการเลือกปลูกเคมี โดยที่โอกาสที่
เกษตรกรจะเลือกปลูกข้ าวเคมี เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 9.33 แต่ลดความน่าจะเป็ นที่เลือกปลูกข้ าวอินทรี ย์ ร้ อยละ 9.30 ในขณะที่
ลดโอกาสที่จะปลูกข้ าวแบบผสมผสาน
7. การเดินทางไปทํานาด้ วยความสะดวก ( x12 ) จากค่า Marginal effect ระดับนัยสําคัญ 99% พบว่า
ถ้ าเกษตรกรมีทศั นคติที่ว่า การเดินทางไปทํานาด้ วยความสะดวกสบาย เช่น การมีถนนตัดผ่าน เกษตรกรจะเลือกปลูก
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ข้ าวผสมผสานและข้ าวอินทรี ย์ โดยที่ โอกาสที่เกษตรกรจะเลือกปลูกข้ าวเคมี ลดลงร้ อยละ 27.56 แต่เพิ่มความน่าจะเป็ น
ที่เลือกปลูกข้ าวอินทรี ย์ ร้ อยละ 27.37 ในขณะที่เพิ่มโอกาสที่จะปลูกข้ าวแบบผสมผสาน
8. การมีตลาดรองรับ ( x13 ) จากค่า Marginal effect ระดับนัยสําคัญ 90% พบว่า ถ้ าเกษตรกรมีทศั นคติที่ว่า
ผลผลิตข้ าวต้ องมีตลาดรองรับมีโรงสีหรื อพ่อค้ ามารับซื ้อ เกษตรกรจะเลือกปลูกข้ าวผสมผสานและข้ าวอินทรี ย์ โดยที่
โอกาสที่เกษตรกรจะเลือกปลูกข้ าวเคมี ลดลงร้ อยละ 17.55 แต่เพิ่มความน่าจะเป็ นที่เลือกปลูกข้ าวอินทรี ย์ ร้ อยละ 17.41
ในขณะที่เพิ่มโอกาสที่จะปลูกข้ าวแบบผสมผสาน
9. ปลูกข้ าวเพื่อใช้ ในการบริ โภค ( x21 ) จากค่า Marginal effect ระดับนัยสําคัญ 99% พบว่า ถ้ าเกษตรกรมี
ทัศนคติที่ว่าปลูกข้ าวเพื่อใช้ บริ โภคภายในครั วเรื อน เกษตรจะเลือกปลูกข้ าวแบบผสมผสานและข้ าวอินทรี ย์ โดยที่
โอกาสที่เกษตรกรจะเลือกปลูกข้ าวเคมีลดลงร้ อยละ 14.77 แต่เพิ่มความน่าจะเป็ นที่เลือกปลูกข้ าวอินทรี ย์ ร้ อยละ 14.66
ในขณะที่เพิ่มโอกาสที่จะปลูกข้ าวแบบผสมผสาน
10. สารเคมีส่งผลเสียต่ อสุขภาพ ( x23 ) จากค่า Marginal effect ระดับนัยสําคัญ 95% พบว่า ถ้ าเกษตรกรมี
ทัศนคติที่ว่า สารเคมีสง่ ผลเสียต่อสุขภาพ เกษตรกรจะเลือกปลูกข้ าวอินทรี ย์ โดยที่โอกาสที่เกษตรกรจะเลือกปลูกข้ าว
เคมี ลดลงร้ อยละ 16.85 แต่เพิ่มความน่าจะเป็ นที่เลือกปลูกข้ าวอินทรี ย์ ร้ อยละ17.00 ในขณะที่ลดโอกาสที่จะปลูกข้ าว
แบบผสมผสาน
11. การได้ รับอันตรายจากสารพิษจากการเพาะปลูก ( x25 ) จากค่า Marginal effect ระดับนัยสําคัญ 95%
พบว่า ถ้ าเกษตรกรมีทศั นคติที่ว่าการได้ รับอันตรายจากสารพิษจากการเพาะปลูก เกษตรกรจะเลือกปลูกข้ าวแบบ
ผสมผสานและ ข้ าวอินทรี ย์ โดยที่โอกาสที่เกษตรกรจะเลือกปลูกข้ าวเคมี ลดลงร้ อยละ 18.80 แต่เพิ่มความน่าจะเป็ นที่
เลือกปลูกข้ าวอินทรี ย์ ร้ อยละ 18.71 ในขณะที่เพิ่มโอกาสที่จะปลูกข้ าวแบบผสมผสาน
12. คุณภาพเมล็ดดี/เมล็ดเต็ม ( x26 ) จากค่า Marginal effect ระดับนัยสําคัญ 90% พบว่า ถ้ าเกษตรกรมี
ทัศนคติที่ ว่า คุณ ภาพเมล็ด ดี/เมล็ดเต็ ม เกษตรกรจะเลือกปลูกข้ า วแบบผสมผสานและข้ าวอินทรี ย์ โดยที่ โอกาสที่
เกษตรกรจะเลือกปลูกข้ าวเคมี ลดลงร้ อยละ 13.12 แต่เพิ่มความน่าจะเป็ นที่เลือกปลูกข้ าวอินทรี ย์ ร้ อยละ 13.06 ในขณะ
ที่เพิ่มโอกาสที่จะปลูกข้ าวแบบผสมผสาน
13. การดูแลรักษาข้ าวอินทรีย์ง่ายกว่ าข้ าวทั่วไป ( x31 ) จากค่า Marginal effect ระดับนัยสําคัญ 95% และ
ระดับนัยสําคัญ 99% พบว่า ถ้ าเกษตรกรมีทศั นคติที่ว่า การดูแลรักษาข้ าวอินทรี ย์ง่ายกว่าข้ าวทัว่ ไป เกษตรกรจะเลือก
ปลูกข้ าวเคมีและข้ าวแบบผสมผสาน โดยที่โอกาสที่เกษตรกรจะเลือกปลูกข้ าวเคมี เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 11.23 แต่ลดความ
น่าจะเป็ นที่เลือกปลูกข้ าวอินทรี ย์ ร้ อยละ 11.36 ในขณะที่เพิ่มโอกาสที่จะปลูกข้ าวแบบผสมผสาน
14. ปุ๋ยเคมีหาซือ้ ง่ าย ( x33 ) จากค่า Marginal effect ระดับนัยสําคัญ 90% และระดับนัยสําคัญ 95% พบว่า
ถ้ าเกษตรกร มีทศั นคติที่วา่ ปุ๋ยอินทรี ย์หาซื ้อง่าย เกษตรกรจะเลือกปลูกข้ าวเคมีและแบบผสมผสาน โดยที่โอกาสที่เกษตร
จะเลือกปลูกข้ าวเคมี เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 10.81 แต่ลดความน่าจะเป็ นที่เลือกปลูกข้ าวอินทรี ย์ ร้ อยละ 10.91 ในขณะที่เพิ่ม
โอกาสที่จะปลูกข้ าวแบบผสมผสาน
15. ปุ๋ยเคมีต้นทุนสูงกว่ าปุ๋ยอินทรี ย์ ( x38 ) จากค่า Marginal effect ระดับนัยสําคัญ 99% พบว่า ถ้ า
เกษตรกรของปุ๋ยเคมีมีต้นทุนสูงกว่าปุ๋ยอินทรี ย์ เกษตรกรจะเลือกปลูกข้ าวอินทรี ย์ โดยที่ โอกาสที่เกษตรกรจะเลือกปลูก
ข้ าวเคมี ลดลงร้ อยละ 27.88 แต่เพิ่มความน่าจะเป็ นที่เลือกปลูกข้ าวอินทรี ย์ ร้ อยละ 27.92 ในขณะที่ลดโอกาสที่จะปลูก
ข้ าวแบบผสมผสาน
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16. การเข้ าร่ วมโครงการของรั ฐบาล ( x44 ) จากค่า Marginal effect ระดับนัยสําคัญ 90% และระดับ
นัยสําคัญ 95% พบว่า การเข้ าร่ วมโครงการของรัฐบาล เกษตรกรจะเลือกปลูกข้ าวเคมีและข้ าวแบบผสมผสาน โดยที่
โอกาสที่เกษตรกรจะเลือกปลูกข้ าวเคมี เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 18.98 แต่ลดความน่าจะเป็ นที่เลือกปลูกข้ าวอินทรี ย์ ร้ อยละ19.37
ในขณะที่เพิ่มโอกาสที่จะปลูกข้ าวแบบผสมผสาน
การเสนอความน่าเชื่อถือของแบบจําลอง (goodness of fit) คือ ค่า Mcfadden R2 มีค่า เท่ากับ 0.53 และ
ค่า χ 2 = 651.1117 และค่า H 0 : β=1 β=2 ......β=n 0 มีระดับนัยสําคัญที่ 0.01 การทดสอบของแบบจําลอง MNL
ที่เป็ นอิสระต่อกันของทุกทางเลือก (independence of irrelevant alternative: IIA) การทดสอบผลปรากฏว่าไม่สามารถ
ปฏิเสธได้ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 แสดงว่า รู ปแบบการปลูกข้ าวเคมี ข้ าวแบบผสมผสาน และข้ าวอินทรี ย์ ไม่สามารถ
ทดแทนกันได้ และหมายความว่า แบบจํ าลอง MNL เป็ นวิธีที่เหมาะสมสามารถใช้ วิเคราะห์ ปัญหาทางเลือกนีไ้ ด้
ในการพยากรณ์ความถูกต้ องร้ อยละ 77.11
ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ Multinomial Logit
ตัวแปร

CONSTANT
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
X11
X12
X13
X14
X15
X16
X17
X18
X19
X20
X21

ข้ าวเคมี
( j =1)
ค่าสัมประสิทธิ์
ความน่าจะเป็ น

1.1742
-0.0413
-0.0298
0.0025
0.1947
0.0216
0.0602
0.0809
0.0917
0.3056
-0.1787
0.0933
-0.2756
-0.1755
0.0689
-0.0507
0.0280
0.0367
0.0178
0.0297
0.0045
-0.1477

0.0000***
0.2813
0.8007
0.9622
0.0107**
0.5730
0.1175
0.0754*
0.0835*
0.0201**
0.0375**
0.0825*
0.0091***
0.0607*
0.2320
0.3256
0.5734
0.5163
0.8077
0.5520
0.9255
0.0050***

ข้ าวแบบผสมผสาน
( j = 2)
ค่าสัมประสิทธิ์ ความน่าจะเป็ น

-0.0095
-0.0006
0.0003
-0.0035
0.0018
0.0006
0.0014
0.0031
-0.0005
-0.0010
-0.0010
-0.0003
0.0019
0.0014
-0.0004
0.0005
0.0005
0.0003
0.0026
-0.0012
-0.0021
0.0011
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0.4119
0.4662
0.9583
0.4155
0.4493
0.4536
0.4406
0.4198
0.6457
0.5193
0.5107
0.5662
0.4573
0.4475
0.5855
0.5234
0.5293
0.6176
0.4369
0.4110
0.4295
0.4465

ข้ าวอินทรี ย์
( j = 3)
ค่าสัมประสิทธิ์ ความน่าจะเป็ น

-1.1647
0.0419
0.0296
0.0010
-0.1965
-0.0222
-0.0616
-0.0840
-0.0912
-0.3046
0.1797
-0.0930
0.2737
0.1741
-0.0685
0.0502
-0.0285
-0.0370
-0.0205
-0.0285
-0.0024
0.1466

0.0000***
0.2747
0.8025
0.9852
0.0100***
0.5629
0.1087
0.0642*
0.0852*
0.0205**
0.0364**
0.0836*
0.0096***
0.0628*
0.2349
0.3305
0.5665
0.5130
0.7799
0.5684
0.9602
0.0053***
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ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ Multinomial Logit (ต่อ)
ตัวแปร

ข้ าวเคมี
j =1
ค่าสัมประสิทธิ์
ความน่าจะเป็ น

ข้ าวแบบผสมผสาน
j=2
ค่าสัมประสิทธิ์
ความน่าจะเป็ น

ข้ าวอินทรี ย์
j =3
ค่าสัมประสิทธิ์
ความน่าจะเป็ น

X22
X23
X24
X25
X26
X27

0.0484
-0.1685
-0.0592
-0.1880
-0.1312
-0.0497

0.3695
0.0109**
0.2751
0.0272**
0.0538*
0.5848

0.0019
-0.0015
-0.0015
0.0009
0.0006
0.0047

0.4357
0.4732
0.4284
0.5106
0.5313
0.4175

-0.0503
0.1700
0.0607
0.1871
0.1306
0.0450

0.3502
0.0101**
0.2634
0.0280**
0.0550*
0.6204

X28
X29
X30
X31
X32
X33
X34
X35
X36
X37
X38
X39
X40
X41
X42
X43
X44
X45
X46
X47

-0.0631
0.0525
-0.0693
0.1123
0.0720
0.1082
-0.1753
0.0355
0.0009
-0.1065
-0.2788
-0.0650
-0.0465
-0.0162
-0.0749
0.0071
0.1898
-0.1301
-0.0861
0.0572

0.3750
0.3046
0.2172
0.0450**
0.4041
0.0579*
0.1071
0.5892
0.9913
0.1396
0.0066***
0.2116
0.6054
0.8570
0.3592
0.9162
0.0506*
0.1097
0.3664
0.5080

-0.0017
-0.0012
-0.0015
0.0013
-0.0035
0.0009
-0.0005
-0.0019
-0.0017
-0.0017
-0.0004
0.0019
-0.0030
0.0006
0.0002
-0.0012
0.0039
-0.0031
0.0047
0.0020

0.4212
0.4528
0.4655
0.4425
0.4157
0.4327
0.6115
0.4262
0.4377
0.4304
0.7145
0.4415
0.4259
0.5699
0.8236
0.4573
0.4392
0.4132
0.4228
0.4510

0.0648
-0.0513
0.0708
-0.1136
-0.0685
-0.1091
0.1758
-0.0336
0.0008
0.1082
0.2792
0.0631
0.0495
0.0156
0.0747
-0.0059
-0.1937
0.1332
0.0815
-0.0592

0.3618
0.3154
0.2071
0.0425**
0.4270
0.0557*
0.1060
0.6092
0.9911
0.1336
0.0065***
0.2252
0.5822
0.8620
0.3606
0.9304
0.0458**
0.1013
0.3926
0.4931

ที่มา: จากการคํานวณ
หมายเหตุ * ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01
** ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
*** ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.10

Log likelihood function
Restricted log likelihood
Chi squared
McFadden Pseudo R-squared
Prob[ChiSqd > value]
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= -285.6649
= -621.2207
= 651.1117
= 0.5240583
= .0000000
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3) ปั ญหา อุปสรรค และข้ อเสนอแนะของเกษตรกรในจังหวัดสุพรรณบุรี
การศึก ษาปั ญหาที่ พบจากการปลูกข้ าวเคมี ข้ าวอิน ทรี ย์ และข้ าวอิน ทรี ย์ ของเกษตรในจัง หวัด สุพ รรณบุรี
ซึง่ ปั ญหาที่พบประกอบไปด้ วย ความรู้ ในเรื่ องการผลิตข้ าว ราคาผลผลิต การจัดการนํ ้าในแปลงนาข้ าวกับแปลงนาเพื่อน
บ้ าน โรค แมลง ศัตรู ข้าวระบาดในแปลงนา การเก็บรักษาข้ าว การส่งผลผลิตไปจําหน่าย ปริ มาณผลผลิตข้ าว อธิบายได้
ดังนี ้
การศึกษาปั ญหา โรค แมลง ศัตรู ข้าวในแปลงนา อย่างเช่นโรคแมลงระบาด ข้ าวดีด ข้ าวเด้ ง ข้ าววัชพืช ประสบ
ปั ญหามากที่สดุ จํานวน 34 คน คิดเป็ นร้ อยละ 5.52 อยู่ในระดับ ปานกลางจํานวน 314 คน คิดเป็ นร้ อยละ 50.97
รองลงมาปั ญหาเรื่ องความรู้ เรื่ องข้ าว ขาดความรู้ การผลิตที่ถูกต้ อง ขาดองค์ความรู้ ขาดการรวมกลุม่ ต่างคนต่างทํา มี
จํานวน 33 คน คิดเป็ นร้ อยละ 5.36 อยู่ในระดับปานกลางจํานวน 175 คน คิดเป็ นร้ อยละ 28.41 ปั ญหาปริ มาณผลผลิต
ข้ าว ผลผลิตตกตํ่า จํานวน 30 คน คิดเป็ นร้ อยละ 4.87 อยู่ในระดับปานกลางจํานวน 201 คน คิดเป็ นร้ อยละ 32.63
ปั ญหาการเก็บรักษาข้ าว โดยไม่มีเพื่อที่ในการเก็บรักษาข้ าว ต้ องขายผลผลิตทันที จํานวน 27 คน คิดเป็ นร้ อยละ 4.38 อยู่
ในระดับปานกลางจํานวน 204 คน คิดเป็ นร้ อยละ 33.12 ปั ญหาการจัดการนํ ้าในแปลงนาข้ าว โดยที่การบริ หารจัดการนํ ้า
ไม่ตรงกับความต้ องการของเกษตรกร ขาดแคลนแหล่งนํ ้า เกิดความแล้ ง จํานวน 25 คน คิดเป็ น ร้ อยละ 4.06 อยู่ในระดับ
ปานกลางจํานวน 160 คน คิดเป็ นร้ อยละ 25.97
ปั ญหาราคาผลผลิต โดยที่ราคาผลผลิตตกตํ่าและราคาไม่คงที่ ซึง่ เกษตรกรไม่สมารถกําหนดราคาเองได้ จํานวน
24 คน คิดเป็ นร้ อยละ 3.90 อยู่ในระดับปานกลางจํานวน 240 คน คิดเป็ นร้ อยละ 38.96 ปั ญหาการเตรี ยมดินทํา
การเกษตร ดินเสือ่ มคูณภาพ จํานวน 23 คน คิดเป็ น ร้ อยละ 3.73 อยูใ่ นระดับปานกลางจํานวน 127 คน คิดเป็ นร้ อยละ
20.62 ปั ญหาการเตรี ยมเมล็ดพันธุ์ครัง้ ต่อไป เมล็ดพันธุ์ขาดคุณภาพ มีสิ่งปลอมปน จํานวน 20 คน คิดเป็ นร้ อยละ 3.25
อยู่ในระดับปานกลางจํานวน 101 คน คิดเป็ นร้ อยละ 16.40 และปั ญหาการส่งผลผลิตไปจําหน่าย มีตลาดรับซื ้อไม่
เพียงพอ เป็ นปั ญหาที่เกษตรพบน้ อยที่สดุ จํานวน 19 คน คิดเป็ นร้ อยละ 3.08 อยู่ในระดับปานกลางจํานวน 208 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 33.77 (ตารางที่ 5.13) และปั ญหาด้ านอื่นๆอีก ได้ แก่ขาดแคลนแรงงานการเกษตร ค่าจ้ างแรงงานสูง
เกษตรกรไม่มีที่ดินทํากิน และค่าเช่าที่ดินไม่ได้ รับความเป็ นธรรม มีข้อเสนอแนะของเกษตรกรพบว่า เกษตรกรต้ องการให้
รัฐบาลมีนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรที่ชดั เจนสอดคล้ องกับพื ้นที่มีการพัฒนาดิน การตรวจสอบคุณภาพดิน
ตารางที่ 2 แสดงระดับปั ญหาที่พบในการปลูกข้ าวของเกษตรกรในจังหวัดสุพรรณบุรี
ปั ญหาที่พบในการปลูกข้ าว
มาก
ปานกลาง
33
175
เรื่ องความรู้ในการผลิตข้ าว
5.36%
28.41%
24
240
เรื่ องราคาผลผลิต
3.90%
38.96%
25
160
การจัดการนํ ้าในแปลงนาข้ าว
4.06%
25.97%
34
314
เรื่ องโรค แมลง ศัตรูข้าวระบาดในแปลงนา
5.52%
50.97%
ที่มา: จากการคํานวณ
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170
71.43%
185
30.3%
212
34.42%
128
20.78%
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238
38.64%
167
27.11 %
219
35.55%
140
22.73%
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ตารางที่ 2 แสดงระดับปั ญหาที่พบในการปลูกข้ าวของเกษตรกรในจังหวัดสุพรรณบุรี (ต่อ)
ปั ญหาที่พบในการปลูกข้ าว
มาก
ปานกลาง
น้ อย
27
204
162
เรื่ องการเก็บรักษาข้ าว
4.38%
33.12%
26.30%
19
208
164
เรื่ องการส่งผลผลิตข้ าวไปจําหน่าย
3.08%
33.77%
26.62%
30
201
170
เรื่ องปริ มาณผลผลิตข้ าว
4.87%
32.63%
27.60%
23
127
132
การตรี ยมดินทําการเกษตร
3.73%
20.62%
21.43%
20
101
155
การเตรี ยมเมล็ดพันธุ์ครัง้ ต่อไป
3.25%
16.40%
25.16%

BMRC
ไม่ มีปัญหา
223
36.20%
225
36.53%
215
34.90%
334
54.22%
340
55.19%

การอภิปรายผลการศึกษาและข้ อเสนอแนะ
ผลการศึกษาการตัดสินใจในการเลือกปลูกข้ าวในรู ปแบบต่างๆของเกษตรกรในจังหวัดสุพรรณบุรี โดยการใช้
แบบจําลอง Multinomial Logit Model ซึง่ พิจารณาปั จจัยต่างๆ ทัง้ 47 ปั จจัย พบว่า ปั จจัยที่มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
ความเชื่อมัน่ 90-99% ทังหมด
้
16 ปั จจัย พบว่า ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสินใจเลือกปลูกข้ าวของเกษตรกร ได้ แก่
ระดับการศึกษา ระยะเวลาออกไปทํานา รายได้ พื ้นที่ต้องมีนํ ้าเพียงพอต่อการปลูกข้ าว พื ้นที่ต้องมีความเหมาะสมต่อการ
ปลูกข้ าว พื ้นที่ปลูกข้ าวต้ องไม่ใช้ สารเคมีมาก่อน การเดินทางไปทํานาด้ วยความสะดวก การจําหน่ายมีตลาดรองรับ ปลูก
ข้ าวเพื่อใช้ ในการบริ โภค สารเคมีสง่ ผลเสียต่อสุขภาพ การได้ รับอันตรายจากสารพิษจากการเพาะปลูก คุณภาพเมล็ดดี/
เมล็ดเต็ม การดูแลรักษาข้ าวอินทรี ย์ง่ายกว่าข้ าวทัว่ ไป ปุ๋ยเคมีหาซื ้อง่าย ปุ๋ยเคมีต้นทุนสูงกว่าปุ๋ยอินทรี ย์ การเข้ าร่ วม
โครงการของรัฐบาล
ปั จจัยที่เกษตรกรที่มีผลต่อโอกาสที่จะเลือกปลูกข้ าวเคมีมากที่สดุ สามารถอธิบายได้ วา่ หากพื ้นที่เพาะปลูกมีนํ ้า
เพียงพอในการเพาะปลูกแล้ ว โอกาสที่เกษตรกรจะเลือกปลูกข้ าวเคมี โดยที่ปัจจัยอันดับที่สอง คือ ถ้ าเกษตรกรที่จบ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โอกาสที่เกษตรกรจะเลือกปลูกข้ าวเคมีเพิ่มขึน้ และปั จจัยอันดับที่สาม หาก
เกษตรกรได้ เข้ าร่วมในโครงการของรัฐบาล เช่น การจํานําข้ าว หรื อการประกันราคา โอกาสที่เกษตรกรเลือกปลูกข้ าวเคมี
ปั จจัยที่มีความสําคัญต่อการเลือกปลูกข้ าวแบบผสมผสาน สามารถอธิบายได้ วา่ หากเกษตรกรเข้ าร่ วมโครงการ
ของรัฐบาล โอกาสที่เกษตรกรจะเลือกปลูกข้ าวแบบผสมผสาน ปั จจัยที่สอง คือระยะการออกไปทํานา 2 ชั่วโมงต่อวัน
สามารถอธิบายได้ วา่ ถ้ าเกษตรกรมีระยะเวลาออกไปทํานาของเกษตรกร 2 ชัว่ โมงต่อวัน โอกาสที่เกษตรกรเลือกปลูกข้ าว
แบบผสมผสาน และ หากเกษตรกรมีทศั นคติที่ว่า การเดินทางไปทํานาด้ วยความสะดวกสบาย เช่น การมีถนนตัดผ่าน
โอกาสที่เลือกปลูกข้ าวแบบผสมผสาน
ปั จจัยที่มีความสําคัญต่อการเลือกปลูกข้ าวอินทรี ย์ สามารถอธิ บายได้ ว่า หากเกษตรกรมีทศั นคติที่ว่า หาก
ปุ๋ยเคมีที่ใช้ ในการเพาะปลูกมีต้นทุนสูงกว่าปุ๋ยอินทรี ย์ โอกาสที่จะเลือกปลูกข้ าวอินทรี ย์ รองลงมาหากเกษตรกรมีทศั นคติ
ที่วา่ การเดินทางไปทํานาด้ วยความสะดวกสบาย โอกาสที่เกษตรกรเลือกปลูกข้ าวอินทรี ย์เพิ่มขึ ้น และหากเกษตรกร การ
ได้ รับอันตรายจากสารพิษในการเพาะปลูก โอกาสที่เกษตรกรเลือกปลูกข้ าวอินทรี ย์เพิ่มขึ ้น
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ปั ญหาและข้ อเสนอแนะ พบว่า การศึกษาปั ญหา โรค แมลง ศัตรู ข้าวในแปลงนา อย่างเช่นโรคแมลงระบาด
ข้ าวดีด ข้ าวเด้ ง ข้ าววัชพืช ประสบปั ญหามากที่สดุ รองลงมาปั ญหาเรื่ องความรู้ เรื่ องข้ าว ขาดความรู้ การผลิตที่ถูกต้ อง
ขาดองค์ความรู้ ขาดการรวมกลุม่ ต่างคนต่าง ปั ญหาปริ มาณผลผลิตข้ าว ผลผลิตตกตํ่า ปั ญหาการเก็บรักษาข้ าว โดยไม่มี
เพื่อที่ในการเก็บรักษาข้ าว ต้ องขายผลผลิตทันที ปั ญหาการจัดการนํ ้าในแปลงนาข้ าว โดยที่การบริ หารจัดการนํ ้าไม่ตรงกับ
ความต้ องการของเกษตรกร ขาดแคลนแหล่ง ปั ญหาราคาผลผลิต โดยที่ราคาผลผลิตตกตํ่าและราคาไม่คงที่ ซึ่งเกษตรกร
ไม่สมารถกําหนดราคาเองได้ ปั ญหาการเตรี ยมดินทําการเกษตร ดินเสื่อมคูณภาพ ปั ญหาการเตรี ยมเมล็ดพันธุ์ครัง้ ต่อไป
เมล็ดพันธุ์ขาดคุณภาพ มีสงิ่ ปลอมปน และปั ญหาการส่งผลผลิตไปจําหน่าย มีตลาดรับซื ้อไม่เพียงพอ ปั ญหาที่เกษตรพบ
น้ อยที่สดุ และปั ญหาด้ านอื่นๆ อีก ได้ แก่ขาดแคลนแรงงานการเกษตร ค่าจ้ างแรงงานสูง เกษตรกรไม่มีที่ดินทํากิน และ
ค่าเช่าที่ดินไม่ได้ รับความเป็ นธรรม มีข้อเสนอแนะของเกษตรกรพบว่า เกษตรกรต้ องการให้ รัฐบาลมีนโยบายช่วยเหลือ
เกษตรกรที่ชดั เจนสอดคล้ องกับพื ้นที่มีการพัฒนาดิน การตรวจสอบคุณภาพดิน
ข้ อเสนอแนะแนวนโยบายของรัฐบาล
1. เจ้ า หน้ าที่ ค วรส่ง เสริ ม การจัด อบรมวามรู้ ด้ า นการปลูก ข้ า ว เพื่อ ส่ง เสริ ม การปลูก ข้ า วอิน ทรี ย์ จะพบว่า
ความเน้ นการส่งเสริ มจากหน่วยงานรัฐบาล การอบรมการทําการเกษตร การเข้ าร่ วมโครงการของรัฐบาล การตรวจ
คุณภาพดิน และการแนะนําให้ เกษตรกรปลูกข้ าวอินทรี ย์
2. รัฐบาลควรให้ มีการสนับสนุนการปลูกข้ าวอินทรี ย์ โดยการเพิ่มช่องทางการจําหน่ายและส่งเสริ มการใช้ ป๋ ยุ
อินทรี ย์ เพื่อส่งเสริ มสิง่ แวดล้ อม เน้ นการปลูกข้ าวแบบผสมผสานและลดการปลูกข้ าวเคมี
3. รัฐบาลควรนโยบายช่วยเกษตรกรที่ประสบปั ญหาโรค แมลง และศัตรูพืช มากที่สดุ อย่างเช่นโรคแมลงระบาด
ข้ าวดีด ข้ าวเด้ ง ข้ าววัชพืช เพราะปั ญหาเหล่านี ้จะส่งผลให้ ผลผลิตตกตํ่า ก่อให้ เกิดรายได้ น้อย ดังนัน้ รัฐบาลให้ ความรู้ ใน
การกําจัดโรคและแมลงในรูปแบบเกษตรอินทรี ย์ เพื่อเป็ นการลดต้ นทุนการผลิตและการทําการเกษตรแบบยัง่ ยืน
4. ควรศึกษาความต้ องการฝึ กอบรมและบริ การส่งเสริ มของเกษตรผู้ผลิตข้ าวเคมี ข้ าวแบบผสมผสาน และความ
อินทรี ย์ เนื่องจากผู้ผลิตข้ าวจําเป็ นที่ต้องมีความรู้ในขันตอนต่
้
างๆ เพื่อเป็ นการพัฒนาคุณภาพข้ าวให้ ได้ มาตรฐานเพื่อการ
ส่งออกสูต่ ลาดโลก
5. ความศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อกาตัดสินใจของเกษตรกรที่เลือกปลูกข้ าว อย่างเช่น ปั จจัยด้ านสภาพอากาศ
ด้ านนโยบายของรัฐบาล เป็ นต้ น เพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลในการส่งเสริ มการปลูกข้ าวอินทรี ย์ และข้ าวแบบผสมผสาน
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ความพึงพอใจในการทํางานของนายทหารชัน้ ประทวนสังกัด กองพันรบพิเศษที่ 1
กรมรบพิเศษที่ 5 จังหวัดเชียงใหม่
Job Satisfaction of Non-Commission Officer in The 1st Special
Forces Battalion, The 5th Special Forces Regiment, Chiang Mai Province
เรวัต สายศร * และวรัทยา แจ้งกระจ่าง **
12

13

บทคัดย่ อ
การศึกษานี ้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อทําให้ ทราบถึงความพึงพอใจในการทํางานของนายทหารชันประทวนสั
้
งกัดกอง
พันรบพิเศษที่ 1 กรมรบพิเศษที่ 5 จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อใช้ เป็ นแนวทางการจัดการด้ านกําลังพล เสริ มสร้ างขวัญกําลังใจ
และแรงจูงใจในการทํางาน โดยเก็บรวบรวมข้ อมูล ด้ วยการใช้ แบบสอบถามจาก นายทหารชันประทวนสั
้
งกัดกองพันรบ
พิเศษที่ 1 กรมรบพิเศษที่ 5 จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีจํานวนประชากรทัง้ หมด 190 คน จากการเก็บรวบรวมข้ อมูลทําโดย
การใช้ แบบสอบถาม และนําผลมาวิเคราะห์โดยใช้ สถิติเชิงพรรณนา ได้ แก่ ค่าความถี่ ร้ อยละ และค่าเฉลี่ย ซึ่งสรุ ปผล
การศึกษาได้ ดงั นี ้
ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทัง้ หมดเป็ นเพศชาย ส่วนใหญ่ มีอายุ 40 ปี ขึน้ ไป สถานภาพสมรส
การศึกษาในระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ภูมิลําเนาอยู่ภาคเหนือ ปั จจุบนั พักอาศัยอยู่กบั บ้ านพักของทางราชการ
ชัน้ ยศจ่าสิบเอก อายุราชการมากกว่า 10 ปี ขึ ้นไป ได้ รับเงินเดือนสุทธิ 15,001–20,000 บาท ระยะเวลาการทํางานใน
ตําแหน่งปั จจุบัน 1-3 ปี และสาเหตุที่รับราชการกับสังกัดกองพันรบพิเศษที่ 1 กรมรบพิเศษที่ 5 จังหวัดเชียงใหม่ คือ
งานที่ทําน่าสนใจ
จากการศึกษาความพึงพอใจในการทํางานของนายทหารชันประทวนสั
้
งกัดกองพัน รบพิเศษที่ 1 กรมรบพิเศษ
ที่ 5 จังหวัดเชี ยงใหม่ พบว่าองค์ ประกอบที่นายทหารชัน้ ประทวน มีความพึงพอใจในระดับมาก ได้ แก่ หัวหน้ าหรื อ
ผู้บังคับบัญชา งาน ผลประโยชน์ /สิ่ง ตอบแทนที่บุคคลได้ รับ จากการทํ างาน และ การยอมรั บ ตามลําดับ ส่ว น
องค์ประกอบที่นายทหารชันประทวน
้
มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ได้ แก่ เพื่อนร่ วมงาน นโยบายการจัดการและ
การบริ หาร สภาพการทํางาน ค่าจ้ าง และโอกาสที่จะได้ รับการเลือ่ นขัน/เลื
้ อ่ นตําแหน่ง ตามลําดับ
โดยมีปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดในแต่ละองค์ประกอบดังนี ้ ด้ านหัวหน้ าหรื อผู้บงั คับบัญชา คือ ความสามารถ
และน่าเคารพนับถือของผู้บงั คับบัญชา ด้ านงาน คือ ลักษณะของงานที่ทําอยูใ่ นปั จจุบนั เช่น การรักษาความเป็ นอธิปไตย
ความสงบเรี ยบร้ อย การปฏิบตั ิภารกิจพิเศษ การฝึ กภาคสนาม เป็ นต้ น ด้ านผลประโยชน์/สิ่งตอบแทนที่บคุ คลได้ รับจาก
การทํางาน คือ สวัสดิการที่ได้ รับเหมาะสมเมื่อเปรี ยบเทียบกับสังกัดอื่นที่มีลกั ษณะใกล้ เคียงกับงานที่ทํา ด้ านการยอมรับ
คือ สังกัดมีความมุง่ มัน่ และส่งเสริ มการปฏิบตั ิงานของนายทหารชันประทวนอย่
้
างจริ งจัง ด้ านเพื่อนร่วมงาน คือ ความสุข
ที่ได้ รับจากการทํางานกับเพื่อนร่ วมงาน ด้ านนโยบายการจัดการและการบริ หาร คือ ความมัน่ คงและความมัน่ ใจในการ
ทํางานกับทางสังกัด ด้ านสภาพการทํางาน คือ สังกัดมีการเปลี่ยนบรรยากาศในการทํางาน โดยให้ นายทหารชันประทวน
้
หมุนเวียนไปปฏิบตั ิงานราชการสนามต่างๆ ด้ านค่าจ้ าง คือ ความรู้ สึกต่อเงินเดือน/ค่าตอบแทน และเบี ้ยเลี ้ยง ที่ได้ รับ

*

นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาจารย์ประจําภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

**
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จากสังกัด เมื่อเปรี ยบเทียบกับสังกัดอื่นๆ ที่เคยรู้จกั และด้ านโอกาสที่จะได้ รับการเลือ่ นขัน/เลื
้ อ่ นตําแหน่ง คือ การได้ เรี ยนรู้
วิธีการปฏิบตั ิงานใหม่ๆ หรื อเข้ ารับการอบรมเพิ่มเติมที่สง่ ผลให้ มีโอกาสในการเลือ่ นขัน/เลื
้ อ่ นตําแหน่ง ตามลําดับ

ABSTRACT
The objective of this independent study was to examine job satisfaction of Non-Commission Officer in
the 1 Special Forces Battalion, the 5th Special Forces Regiment in Chiang Mai Province. The results from this
study could be used to develop military human resources management in order to improve morale and
motivation among these non-commissioned officers. The population of the study was 190 Non-Commission
Officers of the 1st Special Forces Battalion, the 5th Special Forces Regiment in Chiang Mai Province. The data
were collected through questionnaires and then analyzed by using descriptive statistics which consisted of
frequency, percentage and mean.
The research results were summarized as follows. All of the sample from this study were married,
male Non-Commissioned Officers aged 40 or over. Their highest level of education was a high school diploma
or a vocational certificate. Their domiciles were in the northern Thailand region. They lived on-base in military
family housing. Their rank was Master Sergeant First Class (1MSGT or SMG) with more than 10 years of
military service. Their net monthly income ranged between 15,001 and 20,000 baht. The length of their
services at this current rank was between 1 and 3 years. Their main reason for serving in the military in the 1st
Special Forces Battalion, the 5th Special Forces Regiment in Chiang Mai Province was that they found their
career interesting.
Based on the study, the factors with high satisfaction were Superiors/Leaders, Assignments/Work,
Total Compensation Package Including Benefits, and Recognition respectively. The factors with medium
satisfaction were Co-workers/Colleagues, Organizational Management Policy, Work Environments and Work
Conditions, Wages and Opportunities for Promotion respectively. In terms of Superiors/Leaders, they were
most satisfied with the leadership skills of their respected leaders. In terms of Assignments/Work, they were
most satisfied with job characteristics of their current job which include the protection of sovereignty and the
peacefulness of the country, special operation assignments, and field military exercises. In terms of Total
Compensation Package Including Benefits, they were most satisfied with a sufficient amount of benefits they
received when comparing to a similar package given to a similar rank or position in other military branches. In
terms of Recognition, the Command established an appropriate recognition system to honor outstanding
Master Sergeant First Class (1MSGT or SMG) personnel who excelled in assignments and operations. In
terms of Co-workers/Colleagues, they were most satisfied with the collaboration, the cooperation and the
coordination with their co-workers/colleagues. In terms of Organizational Management Policy, they were most
satisfied with the stability of their Command and they were most confident working for their Command. In
terms of Work Environments and Work Conditions, the Command created different work environments and
atmospheres for Master Sergeant First Class (1MSGT or SMG) personnel by assigning them to carry out
st

Page 130

BUSINESS MANAGEMENT RESEARCH CONFERENCE

BMRC

different work assignments and operations. In terms of Wages, they were most satisfied with a generous
amount of their salary/earnings and their allowance received from their Command when comparing to wages
given by other Commands. In terms of Opportunities for Promotion, they were most satisfied with opportunities
to learn new strategies for their operations and to attend seminars and conferences which assisted them in
their future promotion.

บทนํา
ทหารซึง่ เปรี ยบเสมือนรัว้ ของชาตินนั ้ ได้ อยู่ค่บู ้ านคู่เมืองไทยมาอย่างยาวนาน เพื่อการป้องกันและสร้ างสถานะ
ความมัน่ คงของประเทศ รัฐจําเป็ นต้ องจัดให้ มีกําลังทหารไว้ เพื่อการรักษาเอกราช และผลประโยชน์ของชาติ ความเป็ น
สถาบันทหารของกองทัพบกไทยในช่วงสิบปี ที่ผา่ นมานัน้ มีความเป็ นทหารอาชีพอย่างแท้ จริ ง ซึ่งความเป็ นทหารอาชีพนัน้
มีนยั ที่แตกต่างจากการเป็ นแค่ผ้ มู ีอาชีพเป็ นทหาร อันหมายถึงความเป็ นมืออาชีพของผู้ถืออาวุธที่แสดงถึงความมีอํานาจ
ในตัวเอง แต่อํานาจของทหารที่สงั คมมอบให้ เช่น อํานาจในการเกณฑ์ การระดมพล จึงต้ องตามติดมาด้ วยหน้ าที่ และ
ความรับผิดชอบ อีกทังการเป็
้
นทหารอาชีพนัน้ ยังมีความหมายรวมถึง การเป็ นผู้ที่มีความรู้ ความชํานาญในวิชาชีพของ
ทหาร พร้ อมที่จะปฏิบตั ิหน้ าที่ของตนอย่างเต็มที่ และมีความรับผิดชอบต่อสิง่ ที่ตนกระทําหรื อมิได้ กระทํา ทหารอาชีพ ต้ อง
มีหลักความประพฤติที่ถกู ต้ อง ปฏิบตั ิในสิง่ ที่ถกู ที่ควรให้ สมกับที่ได้ รับความไว้ วางใจจากประชาชนอีกด้ วย อย่างไรก็ตาม
สังคมปั จจุบนั ได้ มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว ซึ่งกระแสทางสังคมที่กดดัน การเปลี่ยนแปลง และสิ่งกระตุ้นต่างๆ
ทําให้ มีทหารจํานวนหนึง่ ไม่สามารถทนต่อความกดดันและสิ่งยัว่ ยุเหล่านันได้
้ จึงเลือกที่จะเดินออกนอกเส้ นทางของการ
เป็ นทหารอาชี พไปสู่การเป็ นแค่ผ้ ูมีอาชีพเป็ นทหาร ดังนัน้ การบริ หารงานบุคคล หรื อการจัดการทรั พยากรมนุษย์ ของ
หน่วยงาน จึงต้ องอาศัยแนวคิดที่เป็ นที่ยอมรับโดยทัว่ ไป โดยเฉพาะการกําหนดหลักการในการบริ หารงานจะต้ องเป็ นที่
ยอมรับระหว่างองค์กรกับผู้ปฏิบตั ิงาน หากองค์กรใดพัฒนาบุคคลให้ มีความรู้ ความสามารถ มีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
หรื อทําให้ ผ้ ปู ฏิบตั ิงานมีความพึงพอใจในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของตนเองได้ ผลงานที่ได้ จะเป็ นประสิทธิผลขององค์กร
กองพันรบพิเศษที่ 1 กรมรบพิเศษที่ 5 เป็ นหน่วยทหารที่ได้ รับมอบภารกิจการปฏิบตั ิการพิเศษ การสนับสนุน
การปฏิบตั ิการต่อสู้เพื่อความมัน่ คงภายใน และการปฏิบตั ิภารกิจพิเศษ ตามที่ได้ รับมอบ ซึ่งภารกิจดังกล่าวจําเป็ นต้ องใช้
นายทหารชันประทวนที
้
่ มี ค ณ
ุ ภาพ โดยปั จจุบนั หน่วยงานมีนายทหารชันประทวน
้
รวมทังสิ
้ ้น 190 นาย ผู้บงั คับบัญชาได้
เล็งเห็นความสําคัญในการพัฒนากําลังพลมาโดยตลอด ได้ มีการปรับปรุ ง เสริ มสร้ างแรงจูงใจในการทํางาน ในด้ านต่างๆ
ให้ กับนายทหารชัน้ ประทวน อย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตาม ทางกองพันรบพิเศษที่ 1 กรมรบพิเศษที่ 5 ยังคงประสบ
ปั ญหาเรื่ อง กําลังพลมีความประสงค์ขอลาออกจากราชการก่อนกําหนดสูงขึ ้นตลอดในช่วง 3 ปี ที่ผา่ นมา
จากเหตุผลข้ างต้ นนี ้ ผู้ศึกษาในฐานะที่เป็ นผู้รับราชการปฏิบัติงานอันมีภารกิ จและความรั บผิดชอบในส่วน
ข้ าราชการทหาร จึงมีความสนใจที่จะศึกษา ความพึงพอใจในการทํางานของนายทหารชันประทวนสั
้
งกัดกองพันรบพิเศษ
ที่ 1 กรมรบพิเศษที่ 5 จังหวัดเชี ยงใหม่ โดยผู้ศึกษามีจุดมุ่งหวังเพื่อการพัฒนา และผลักดันให้ นายทหารชัน้ ประทวน
มีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี เพื่อสนองตอบความต้ องการและเป็ นการสร้ างขวัญ กําลังใจ และสร้ างความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน
ของนายทหารชันประทวนสั
้
งกัดกองพันรบพิเศษที่ 1 กรมรบพิเศษที่ 5 จังหวัดเชียงใหม่
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วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการทํางานของนายทหารชันประทวนสั
้
งกัดกองพันรบพิเศษที่ 1 กรมรบพิเศษที่ 5
จังหวัดเชียงใหม่

นิยามศัพท์
ความพึงพอใจในการทํางาน หมายถึง ความรู้สกึ ร่วมของบุคคลที่มีตอ่ การทํางานในทางบวก เป็ นความสุขของ
บุคคลที่เกิดจากการปฏิบตั ิงานและได้ รับผลตอบแทน ซึง่ ผลตอบแทนคือ ทําให้ บคุ คลเกิดความรู้สกึ พอใจและ กระตือรื อร้ น
ในการทํางาน มีความตังใจในการทํ
้
างาน มีขวัญและกําลังใจ โดยปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับความพึงพอใจในการทํางานของ
นายทหารชันประทวนสั
้
งกัดกองพันรบพิเศษที่ 1 กรมรบพิเศษที่ 5 จังหวัดเชียงใหม่ ได้ แก่ ค่าจ้ างที่ได้ รับ โอกาสที่จะได้ รับ
การเลื่อนขันเลื
้ ่อนตําแหน่ง การยอมรับ ผลประโยชน์ สภาพการทํางาน หัวหน้ าหรื อผู้บงั คับบัญชา เพื่อนร่ วมงาน และ
นโยบายการจัดการและการบริ หาร
นายทหารชัน้ ประทวน หมายถึง ข้ าราชการทหารที่มีชนยศตํ
ั้
่ากว่าระดับสัญญาบัตร ซึ่งมีชนยศ
ั ้ ตังแต่
้ สิบตรี
สิบโท สิบเอก จ่าสิบตรี จ่าสิบโท จ่าสิบเอก และจ่าสิบเอก (พิเศษ) โดยข้ าราชการเหล่านี ้ ปฏิบตั ิงานในหน่วยงานสังกัด
กองพันรบพิเศษที่ 1 กรมรบพิเศษที่ 5 ซึง่ มีจํานวนทังหมด
้
190 นาย (ฐานข้ อมูลกําลังพลของกองพันรบพิเศษที่ 1 กรมรบ
พิเศษที่ 5, 2556)
กองพันรบพิเศษที่ 1 กรมรบพิเศษที่ 5 หมายถึง หน่วยทหารที่ได้ รับมอบภารกิจการปฏิบตั ิการพิเศษ การ
สนับสนุนการปฏิบตั ิการต่อสู้เพื่อความมัน่ คงภายใน และการปฏิบตั ิภารกิจพิเศษตามที่ได้ รับมอบ ตังอยู
้ เ่ ลขที่ 005/1 หมู่ 2
ตําบลแม่สา อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180

แนวคิดที่ใช้ ในการศึกษา
ในการศึกษาครัง้ นี ้ ผู้ศกึ ษาใช้ แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจในงานที่ทํางาน (ปรี ยาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2553) และ
องค์ประกอบที่ทําให้ เกิดความพึงพอใจในการทํางาน (กันตยา เพิ่มผล, 2551) ประกอบด้ วย งาน ค่าจ้ าง โอกาสที่จะได้ รับ
การเลื่อ นขัน้ เลื่อนตํา แหน่ง การยอมรั บ ผลประโยชน์ สภาพการทํ างาน หัวหน้ าหรื อ ผู้บัง คับ บัญ ชา เพื่ อนร่ ว มงาน
นโยบายการจัดการ และการบริ หาร

วิธีการศึกษา
1. ขอบเขตการศึกษา
ผู้ศกึ ษาได้ กําหนดขอบเขตการศึกษาเพื่อศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจในการทํางานของนายทหารชันประทวน
้
สังกัดกองพันรบพิเศษที่ 1 กรมรบพิเศษที่ 5 จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้ องค์ประกอบที่ทําให้ เกิดความพึงพอใจในการทํางาน
2. ขัน้ ตอนการศึกษา
ผู้ศึกษาได้ ดําเนินการศึกษาดังนี ้ 1) รวบรวมข้ อมูลเบื ้องต้ น 2) สร้ างแบบสอบถาม 3) เก็บรวบรวมข้ อมูล
4) วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล และ 5) จัดทําและนําเสนอรายงาน
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3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรในการศึก ษาครั ง้ นี ้ คือ นายทหารชัน้ ประทวนสังกัดกองพันรบพิ เศษที่ 1 กรมรบพิเ ศษที่ 5 จํ านวน
190 นาย โดยเก็บจากประชากรทังหมด
้
(ฐานข้ อมูลกําลังพลของกองพันรบพิเศษที่ 1 กรมรบพิเศษที่ 5, 2556) และทําการ
เก็บรวบรวมข้ อมูลโดยใช้ แบบสอบถาม จํานวน 190 ชุด
4. วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
เครื่ องมือ ที่ใ ช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อมูล คือ แบบสอบถามโดยแบ่งเป็ น 3 ส่วน ดังนี ้ ข้ อมูล ทั่ว ไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ข้ อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในการทํางาน และ ข้ อมูลปั ญหา และข้ อเสนอแนะ โดยใช้ คําถามแบบมาตรา
ประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งได้ กําหนดหลักเกณฑ์การให้ คะแนนในแต่ละระดับ และหลักเกณฑ์การแปลความหมาย
ของระดับค่าเฉลีย่ (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2546: 75)
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริ มาณ โดยนําข้ อมูลที่ได้ วิเคราะห์โดยใช้ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
ประกอบด้ วย ความถี่ (Frequency) ร้ อยละ (Percentage) และค่าเฉลี่ย (Mean) แล้ วสรุ ปผลการศึกษานําเสนอ
ในรูปลักษณะของการใช้ ตารางประกอบ

ผลการศึกษา
แบ่งเป็ น 3 ส่วน ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
ส่ วนที่ 1: ข้ อมูลทัว่ ไปของนายทหารชันประทวนสั
้
งกัดกองพันรบพิเศษที่ 1 กรมรบพิเศษที่ 5 จังหวัดเชียงใหม่
ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทัง้ หมดเป็ นเพศชาย ส่วนใหญ่ มีอายุ 40 ปี ขึน้ ไป สถานภาพสมรส
การศึกษาในระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ภูมิลําเนาอยู่ภาคเหนือ ปั จจุบนั พักอาศัยอยู่กบั บ้ านพักของทางราชการ
ชัน้ ยศจ่าสิบเอก อายุราชการมากกว่า 10 ปี ขึ ้นไป ได้ รับเงินเดือนสุทธิ 15,001–20,000 บาท ระยะเวลาการทํางานใน
ตําแหน่งปั จจุบนั 1–3 ปี และสาเหตุที่รับราชการกับสังกัดกองพันรบพิเศษที่ 1 กรมรบพิเศษที่ 5 จังหวัดเชียงใหม่ คือ
งานที่ทําน่าสนใจ
ส่ วนที่ 2: ข้ อมูลความพึงพอใจในการทํางาน
จากการศึ ก ษาพบว่ า องค์ ป ระกอบที่ มี ค วามพึ ง พอใจในระดับ มาก คื อ หัว หน้ าหรื อ ผู้ บัง คับ บัญ ชางาน
ผลประโยชน์/สิง่ ตอบแทนที่บคุ คลได้ รับจากการทํางาน และการยอมรับ ตามลําดับ ส่วนองค์ประกอบที่มีความพึงพอใจใน
ระดับปานกลาง ได้ แก่ เพื่อนร่ วมงาน นโยบายการจัดการและการบริ หาร สภาพการทํางาน ค่าจ้ าง และโอกาสที่จะได้ รับ
การเลือ่ นขัน/เลื
้ อ่ นตําแหน่ง ตามลําดับ
องค์ ประกอบเกี่ยวกับงาน ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยปั จจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจสูงสุด คือ ลักษณะของงานที่นายทหารทําอยู่ในปั จจุบัน เช่น การรั กษาความเป็ นอธิ ปไตย ความสงบ
เรี ยบร้ อยการปฏิบตั ิภารกิจพิเศษ การฝึ กภาคสนาม เป็ นต้ น
องค์ ประกอบเกี่ยวกับค่ าจ้ าง ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง โดยปั จจัยย่อยที่มี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุด คือ ความรู้ สึกของนายทหารต่อเงิ นเดือน/ค่าตอบแทน และเบี ้ยเลี ้ยง ที่ได้ รับจากสังกัด
เมื่อเปรี ยบเทียบกับสังกัดอื่นๆ ที่นายทหารเคยรู้จกั
องค์ ประกอบเกี่ยวกับโอกาสที่จะได้ รับในการเลื่อนขัน้ /เลื่อนตําแหน่ ง ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึง
พอใจอยูใ่ นระดับ ปานกลาง โดยปั จจัยย่อยที่มีคา่ เฉลีย่ ความพึงพอใจสูงสุด คือ การได้ เรี ยนรู้ วิธีการปฏิบตั ิงานใหม่ๆ หรื อ
เข้ ารับการอบรมเพิ่มเติมที่สง่ ผลให้ นายทหารมีโอกาสในการเลือ่ นขัน/เลื
้ อ่ นตําแหน่ง
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องค์ ประกอบเกี่ยวกับการยอมรั บ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก โดยปั จจัยย่อยที่มี
ค่าเฉลีย่ ความพึงพอใจสูงสุด คือสังกัดมีความมุง่ มัน่ และส่งเสริ มการปฏิบตั ิงานของนายทหารอย่างจริ งจัง
องค์ ประกอบเกี่ยวกับผลประโยชน์ /สิ่งตอบแทนที่บุคคลได้ รับจากการทํางาน ผู้ตอบแบบสอบถาม
มีความพึง พอใจอยู่ในระดับ มาก โดยปั จจัยย่อยที่มี ค่า เฉลี่ย ความพึง พอใจสูง สุด คื อ สวัสดิ การที่ ได้ รับ เหมาะสม
เมื่อเปรี ยบเทียบกับสังกัดอื่นที่มีลกั ษณะใกล้ เคียงกับงานที่ทํา
องค์ ประกอบเกี่ ยวกับ สภาพการทํางาน ผู้ต อบแบบสอบถามมี ความพึง พอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง
โดยปั จจัยย่อยที่มีคา่ เฉลีย่ ความพึงพอใจสูงสุด คือ สังกัดมีการเปลีย่ นบรรยากาศในการทํางาน โดยให้ นายทหารประทวน
หมุนเวียนไปปฏิบตั ิงานราชการสนามต่างๆ
องค์ ประกอบเกี่ยวกับหัวหน้ าหรื อผู้บังคับบัญชา ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
โดยปั จจัยย่อยที่มคี า่ เฉลีย่ ความพึงพอใจสูงสุด คือความสามารถและน่าเคารพนับถือของผู้บงั คับบัญชาของนายทหาร
องค์ ประกอบเกี่ยวกับเพื่อนร่ วมงาน ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง โดยปั จจัย
ย่อยที่มีคา่ เฉลีย่ ความพึงพอใจสูงสุด คือ ความสุขที่ได้ รับจากการทํางานกับเพื่อนร่วมงาน
องค์ ประกอบเกี่ยวกับนโยบายการจัดการและการบริ หาร ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
ปานกลาง โดยปั จจัยย่อยที่มีคา่ เฉลีย่ ความพึงพอใจสูงสุด คือ ความมัน่ คงและความมัน่ ใจในการทํางานกับทางสังกัด
ส่ วนที่ 3 ปั ญหาและข้ อเสนอแนะในการทํางาน
ปั ญหาที่พ บมากที่ สุด 3 ลําดับแรก คือ ควรปรั บเงิ นเดือนประจํ า ให้ สูงขึน้ ตามสภาพเศรษฐกิ จในปั จจุบัน
รองลงมาคือ ควรให้ คา่ เบี ้ยเลี ้ยงสูงกว่านี ้ และควรมีการชี ้แจงวิธีการปรับตําแหน่งให้ เป็ นรูปธรรมกว่านี ้ ตามลําดับ
ส่ วนที่ 4 ข้ อมูล ความพึ งพอใจในการทํางานของนายทหารชัน้ ประทวนสัง กัดกองพันรบพิ เศษที่ 1
กรมรบพิเศษที่ 5 จังหวัดเชียงใหม่ จําแนกตามอายุ ชัน้ ยศ และเงินเดือนสุทธิ ที่ได้ รับในปั จจุบัน (ต่ อเดือน)
1) จําแนกตามอายุ
องค์ ประกอบเกี่ยวกับงาน ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุ ตํ่ากว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
ปานกลาง ในขณะที่ผ้ ตู อบแบบสอบถามที่มีอายุ 31-40 ปี และ มากกว่า 40 ปี ขึ ้นไป มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก โดย
ให้ ปัจจัยย่อยที่มีคา่ เฉลีย่ ความพึงพอใจสูงสุดเหมือนกัน คือ ลักษณะของงานที่นายทหารทําอยู่ในปั จจุบนั เช่น การรักษา
ความเป็ นอธิปไตย ความสงบเรี ยบร้ อย ปฏิบตั ิภารกิจพิเศษ การฝึ กภาคสนาม เป็ นต้ น
องค์ ประกอบเกี่ยวกับค่ าจ้ าง ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุ ตํ่ากว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี 31-40 ปี และมากกว่า 40
ปี ขึ ้นไป มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยให้ ปัจจัยย่อยที่มีคา่ เฉลีย่ ความพึงพอใจสูงสุดเหมือนกัน คือ ความรู้ สกึ
ของนายทหารต่อเงินเดือน/ค่าตอบแทน และเบี ้ยเลี ้ยง ที่ได้ รับจากสังกัด เมื่อเปรี ยบเทียบกับสังกัดอื่นๆ ที่นายทหารเคย
รู้จกั
องค์ ประกอบเกี่ยวกับโอกาสที่จะได้ รับในการเลื่อนขัน้ /เลื่อนตําแหน่ ง ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุตํ่ากว่า
หรื อเท่ากับ 30 ปี ในขณะที่ผ้ ตู อบแบบสอบถามที่มีอายุ 31-40 ปี และ มากกว่า 40 ปี ขึ ้นไป มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
ปานกลาง โดยให้ ปัจจัยย่อยที่มีคา่ เฉลีย่ ความพึงพอใจสูงสุดเหมือนกัน คือ การได้ เรี ยนรู้ วิธีการปฏิบตั ิงานใหม่ๆ หรื อเข้ า
รับการอบรมเพิ่มเติมที่สง่ ผลให้ นายทหารมีโอกาสในการเลือ่ นขัน/เลื
้ อ่ นตําแหน่ง
องค์ ประกอบเกี่ยวกับการยอมรั บ ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุ ตํ่ากว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี ในขณะที่ผ้ ูตอบ
แบบสอบถามที่มีอายุ 31-40 ปี มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยให้ ปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุด
เหมือนกัน คือ สังกัดมีความมุง่ มัน่ และส่งเสริ มการปฏิบตั ิงานของนายทหารอย่างจริ งจัง
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ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุ มากกว่า 40 ปี ขึ ้นไป มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยปั จจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจสูงสุด คือ สังกัดได้ ให้ ความยกย่องเชิดชู แก่นายทหารประทวนที่ทําคุณประโยชน์อย่างเหมาะสม
องค์ ประกอบเกี่ยวกับผลประโยชน์ /สิ่งตอบแทนที่บุคคลได้ รับจากการทํางาน ผู้ตอบแบบสอบถามที่มี
อายุ ตํ่ากว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ในขณะที่ผ้ ตู อบแบบสอบถามที่มีอายุ 31-40 ปี และ
มากกว่า 40 ปี ขึ ้นไป มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยให้ ปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุดเหมือนกัน คือ
สังกัดมีการจัดเครื่ องแบบชุดกีฬา ให้ แก่นายทหารประทวนอย่างเพียงพอและเหมาะสม
องค์ ประกอบเกี่ยวกับสภาพการทํางาน ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุ ตํ่ากว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี 31-40 ปี และ
มากกว่า 40 ปี ขึ ้นไป มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง โดยให้ ปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุดเหมือนกัน
คือ สังกัดมีการเปลีย่ นบรรยากาศในการทํางาน โดยให้ นายทหารประทวนหมุนเวียนไปปฏิบตั ิงานราชการสนามต่างๆ
องค์ ประกอบเกี่ยวกับหัวหน้ าหรื อผู้บังคับบัญชา ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุ ตํ่ากว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี
ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 31 - 40 และ มากกว่า 40 ปี ขึ ้นไปมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยให้ ปัจจัยย่อยที่มี
ค่าเฉลีย่ ความพึงพอใจสูงสุดเหมือนกัน คือ ความสามารถและน่าเคารพนับถือของผู้บงั คับบัญชาของนายทหาร
องค์ ประกอบเกี่ยวกับเพื่อนร่ วมงาน ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุ ตํ่ากว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี อายุ 31-40 ปี และ
มากกว่า 40 ปี ขึ ้นไป มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง โดยให้ ปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุดเหมือนกัน
คือ ความสุขที่ได้ รับจากการทํางานกับเพื่อนร่วมงาน
องค์ ประกอบเกี่ยวกับนโยบายการจัดการและการบริ หาร ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุ ตํ่ากว่าหรื อเท่ากับ
30 ปี 31-40 ปี และ มากกว่า 40 ปี ขึน้ ไป มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง โดยให้ ปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจสูงสุดเหมือนกัน คือ ความมัน่ คงและความมัน่ ใจในการทํางานกับทางสังกัด
2) จําแนกตามชัน้ ยศ
องค์ ป ระกอบเกี่ ย วกั บ งาน ผู้ต อบแบบสอบถามที่ มี ชัน้ ยศ จ่ า สิบ มี ค วามพึง พอใจอยู่ใ นระดับ มาก และ
ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีชนยศ
ั ้ นายสิบมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยให้ ปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
สูงสุด เหมือกัน คือ ลักษณะของงานที่นายทหารทําอยู่ในปั จจุบนั เช่น การรักษาความเป็ นอธิปไตย ความสงบเรี ยบร้ อย
ปฏิบตั ิภารกิจพิเศษ การฝึ กภาคสนาม เป็ นต้ น
องค์ ประกอบเกี่ยวกับค่ าจ้ าง ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีชนยศ
ั ้ จ่าสิบ และ นายสิบ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
ปานกลาง โดยให้ ปั จ จัย ย่อ ยที่ มี ค่า เฉลี่ย ความพึง พอใจสูง สุด เหมื อ กัน คื อ ความรู้ สึก ของนายทหารต่ อ เงิ น เดื อ น/
ค่าตอบแทน และเบี ้ยเลี ้ยง ที่ได้ รับจากสังกัด เมื่อเปรี ยบเทียบกับสังกัดอื่นๆ ที่นายทหารเคยรู้จกั
องค์ ประกอบเกี่ยวกับโอกาสที่จะได้ รับในการเลื่อนขัน้ /เลื่อนตําแหน่ ง ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีชัน้ ยศ
จ่าสิบ มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง และ ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีชนยศ
ั ้ นายสิบ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้ อย
โดยให้ ปัจจัยย่อยที่มีคา่ เฉลีย่ ความพึงพอใจสูงสุดเหมือนกัน คือ การได้ เรี ยนรู้วิธีการปฏิบตั ิงานใหม่ๆ หรื อเข้ ารับการอบรม
เพิ่มเติมที่สง่ ผลให้ นายทหารมีโอกาสในการเลือ่ นขัน/เลื
้ อ่ นตําแหน่ง
องค์ ประกอบเกี่ยวกับการยอมรั บ ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีชนยศ
ั ้ จ่าสิบ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
และผู้ตอบแบบสอบถามที่มีชัน้ ยศนายสิบ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง โดยให้ ปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจสูงสุดเหมือกัน คือ สังกัดมีความมุง่ มัน่ และส่งเสริ มการปฏิบตั ิงานของนายทหารอย่างจริ งจัง
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องค์ ประกอบเกี่ยวกับผลประโยชน์ /สิ่งตอบแทนที่บุคคลได้ รับจากการทํางาน ผู้ตอบแบบสอบถามที่มี
ชันยศ
้ จ่าสิบ และนายสิบ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยปั จจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุดเหมือนกัน คือ
สวัสดิการที่ได้ รับเหมาะสมเมื่อเปรี ยบเทียบกับสังกัดอื่นที่มีลกั ษณะใกล้ เคียงกับงานที่ทํา
องค์ ประกอบเกี่ยวกับสภาพการทํางาน ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีชนยศ
ั ้ จ่าสิบ และนายสิบ มีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับปานกลาง โดยปั จจัยย่อยที่ มีค่าเฉลี่ยความพึง พอใจสูงสุดเหมือนกัน คือ สังกัดมีการเปลี่ย นบรรยากาศ
ในการทํางาน โดยให้ นายทหารประทวนหมุนเวียนไปปฏิบตั ิงานราชการสนามต่างๆ
องค์ ประกอบเกี่ยวกับหัวหน้ าหรื อผู้บังคับบัญชา ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีชนยศ
ั ้ จ่าสิบ และนายสิบ มีความ
พึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก โดยปั จจัยย่อยที่มีคา่ เฉลีย่ ความพึงพอใจสูงสุดเหมือนกัน คือ ความสามารถและน่าเคารพนับถือ
ของผู้บงั คับบัญชาของนายทหาร
องค์ ประกอบเกี่ยวกับเพื่อนร่ วมงาน ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีชนยศ
ั ้ จ่าสิบ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปาน
กลาง โดยปั จจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุด คือ ความพร้ อมที่จะให้ ความช่วยเหลือของเพื่อนร่ วมงาน เมื่อ
นายทหารมีปัญหาหรื อความขัดข้ องในการทํางาน
ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีชนยศ
ั ้ นายสิบ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง โดยปั จจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจสูงสุด คือ ความสุขที่ได้ รับจากการทํางานกับเพื่อนร่วมงาน
องค์ ประกอบเกี่ยวกับนโยบายการจัดการและการบริ หาร ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีชนยศ
ั ้ จ่าสิบ และนาย
สิบ มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยปั จจัยย่อยที่มีคา่ เฉลีย่ ความพึงพอใจสูงสุดเหมือนกัน 3 คือ ความมัน่ คงและ
ความมัน่ ใจในการทํางานกับทางสังกัด
3. จําแนกตามเงินเดือนสุทธิ ที่ได้ รับในปั จจุบัน (ต่ อเดือน)
องค์ ประกอบเกี่ยวกับงาน ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีเงินเดือนสุทธิ ที่ได้ รับในปั จจุบนั (ต่อเดือน) ตํ่ากว่า 15,000
บาท มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ในขณะที่ผ้ ตู อบแบบสอบถามที่มีเงินเดือนสุทธิ ที่ได้ รับในปั จจุบนั (ต่อเดือน)
15,001–20,000 บาท และ มากกว่า 20,000 บาทขึ ้นไป มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยให้ ปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจสูงสุดเหมือนกัน คือ ลักษณะของงานที่นายทหารทําอยู่ในปั จจุบัน เช่น การรั กษาความเป็ นอธิ ปไตย
ความสงบเรี ยบร้ อย การปฏิบตั ิภารกิจพิเศษ การฝึ กภาคสนาม เป็ นต้ น
องค์ ประกอบเกี่ยวกับค่ าจ้ าง ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีเงินเดือนสุทธิ ที่ได้ รับในปั จจุบนั (ต่อเดือน) ตํ่ากว่า
15,000 บาท และ 15,001 – 20,000 บาท มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ในขณะที่ผ้ ูตอบแบบสอบถามที่มี
เงินเดือนสุทธิ ที่ได้ รับในปั จจุบนั (ต่อเดือน) มากกว่า 20,000 บาทขึ ้นไป มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยให้ ปัจจัย
ย่อยที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุดเหมือนกัน คือ ความรู้ สึกของนายทหารต่อเงิ นเดือน/ค่าตอบแทน และเบีย้ เลี ้ยง
ที่ได้ รับจากสังกัด เมื่อเปรี ยบเทียบกับสังกัดอื่นๆ ที่นายทหารเคยรู้จกั
องค์ ประกอบเกี่ยวกับโอกาสที่จะได้ รับในการเลื่อนขัน้ /เลื่อนตําแหน่ ง ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีเงินเดือน
สุทธิ ที่ได้ รับในปั จจุบนั (ต่อเดือน) ตํ่ากว่า 15,000 บาท มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับน้ อย ในขณะที่ผ้ ตู อบแบบสอบถามที่มี
เงินเดือนสุทธิ ที่ได้ รับในปั จจุบนั (ต่อเดือน) 15,001 – 20,000 บาท มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง โดยให้ ปัจจัย
ย่อยที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุดเหมือนกัน คือ การได้ เรี ยนรู้ วิธีการปฏิบตั ิงานใหม่ๆ หรื อเข้ ารับการอบรมเพิ่มเติมที่
ส่งผลให้ นายทหารมีโอกาสในการเลือ่ นขัน/เลื
้ อ่ นตําแหน่ง
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ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีเงินเดือนสุทธิ ที่ได้ รับในปั จจุบนั (ต่อเดือน) มากกว่า 20,000 บาท ขึ ้นไป มีความพึง
พอใจอยู่ในระดับปานกลาง โดยปั จจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุด คือ โอกาสที่นายทหารจะได้ เลื่อนตําแหน่ง
สูงขึ ้นตาม ความสามารถของนายทหาร
องค์ ประกอบเกี่ยวกับการยอมรับ ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีเงินเดือนสุทธิ ที่ได้ รับในปั จจุบนั (ต่อเดือน) ตํ่ากว่า
15,000 บาทมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ในขณะที่ผ้ ูตอบแบบสอบถามที่มีเงินเดือนสุทธิ ที่ได้ รับในปั จจุบนั
(ต่อเดือน) 15,001–20,000 บาท และ มากกว่า 20,000 บาทขึ ้นไป มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยให้ ปัจจัยย่อยที่มี
ค่าเฉลีย่ ความพึงพอใจสูงสุดเหมือนกัน คือ สังกัดมีความมุง่ มัน่ และส่งเสริ มการปฏิบตั ิงานของนายทหารอย่างจริ งจัง
องค์ ประกอบเกี่ยวกับผลประโยชน์ /สิ่งตอบแทนที่บุคคลได้ รับจากการทํางาน ผู้ตอบแบบสอบถามที่มี
เงินเดือนสุทธิ ที่ได้ รับในปั จจุบนั (ต่อเดือน) ตํ่ากว่า 15,000 บาท 15,001–20,000 บาท และ มากกว่า 20,000 บาทขึ ้นไป
มี ค วามพึง พอใจอยู่ใ นระดับ มาก โดยปั จ จัย ย่อ ยที่ มี ค่า เฉลี่ ย ความพึง พอใจสูง สุด คื อ สวัส ดิ ก ารที่ ไ ด้ รั บ เหมาะสม
เมื่อเปรี ยบเทียบกับสังกัดอื่นที่มีลกั ษณะใกล้ เคียงกับงานที่ทํา
องค์ ประกอบเกี่ยวกับสภาพการทํางาน ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีเงินเดือนสุทธิ ที่ได้ รับในปั จจุบนั (ต่อเดือน)
ตํ่ากว่า 15,000 บาทมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง โดยปั จจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุด คือ สังกัด
มีการเปลีย่ นบรรยากาศในการทํางาน โดยให้ นายทหารประทวนหมุนเวียนไปปฏิบตั ิงานราชการสนามต่างๆ
ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีเงิ นเดือนสุทธิ ที่ได้ รับในปั จจุบนั (ต่อเดือน) 15,001–20,000 บาท มีความพึงพอใจ
ต่อ สภาพการทํางาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง และ ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีเงินเดือนสุทธิ ที่ได้ รับในปั จจุบัน
(ต่อเดือน) มากกว่า 20,000 บาทขึ ้นไป มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก โดยให้ ปัจจัยย่อยที่มีคา่ เฉลีย่ ความพึงพอใจสูงสุด
คือ ช่วงเวลาและระยะเวลาในการให้ พกั ระหว่างการทํางานที่ทางสังกัดจัดให้ แก่นายทหารประทวน
องค์ ประกอบเกี่ยวกับหัวหน้ าหรื อผู้บังคับบัญชา ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีเงินเดือนสุทธิ ที่ได้ รับในปั จจุบนั
(ต่อเดือน) ตํ่ากว่า 15,000 บาท และ 15,000–20,000 บาท มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก โดยให้ ปัจจัยย่อยที่มีคา่ เฉลีย่
ความพึงพอใจสูงสุดเหมือนกัน คือ ความสามารถและน่าเคารพนับถือของผู้บงั คับบัญชาของนายทหาร
ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีเงินเดือนสุทธิ ที่ได้ รับในปั จจุบนั (ต่อเดือน) มากกว่า 20,000 บาทขึ ้นไป มีความพึงพอใจ
อยูใ่ นระดับมาก โดยปั จจัยย่อยที่มีคา่ เฉลีย่ ความพึงพอใจสูงสุด คือ ในกรณีที่เกิดข้ อขัดแย้ ง ผู้บงั คับบัญชาของนายทหาร
ให้ ความเป็ นธรรมต่อผู้อยูใ่ ต้ บงั คับบัญชาในทุกๆ ด้ านอย่างเท่าเทียมกัน
องค์ ประกอบเกี่ยวกับเพื่อนร่ วมงาน ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีเงินเดือนสุทธิ ที่ได้ รับในปั จจุบัน (ต่อเดือน)
ตํ่ากว่า 15,000 บาท 15,001–20,000 บาท และ มากกว่า 20,000 บาทขึ ้นไป มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง โดย
ให้ ปัจจัยย่อยที่มีคา่ เฉลีย่ ความพึงพอใจสูงสุดเหมือนกัน คือ ความสุขที่ได้ รับจากการทํางานกับเพื่อนร่วมงาน
องค์ ประกอบเกี่ยวกับนโยบายการจัดการและการบริ หาร ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีเงินเดือนสุทธิ ที่ได้ รับใน
ปั จจุบนั (ต่อเดือน) ตํ่ากว่า 15,000 บาท และ 15,001–20,000 บาท มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ในขณะที่
ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีเงินเดือนสุทธิ ที่ได้ รับในปั จจุบนั (ต่อเดือน) มากกว่า 20,000 บาทขึ ้นไป มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก โดยให้ ปัจจัยย่อยที่มีคา่ เฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุดเหมือนกัน คือ ความมัน่ คงและความมัน่ ใจในการทํางานกับ
ทางสังกัด
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การอภิปรายผลการศึกษาและข้ อเสนอแนะ
การอภิปรายผล
จากการศึกษาความพึงพอใจในการทํางานของนายทหารชันประทวนสั
้
งกัดกองพันรบพิเศษที่ 1 กรมรบพิเศษที่ 5
จังหวัดเชียงใหม่ อภิปรายผลตามแนวคิดองค์ประกอบที่ทําให้ เกิดความพึงพอใจในการทํางาน (กันตยา เพิ่มผล, 2551)
สามารถอภิปรายผลการศึกษากับวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ องได้ ดงั นี ้
เรวัต สายศร (2557)
องค์ ประกอบที่ทาํ ให้ เกิดความ
พึงพอใจในการทํางาน

เกศินี วัจนะพุกกะ (2550)

ธิปไตย วรินทร์ (2551)

มาก

2

ระดับ
ความพึง
พอใจ
ปานกลาง

ค่าจ้ าง

ปานกลาง

8

ปานกลาง

6

ปานกลาง

7

โอกาสที่จะได้ รับในการเลือ่ นขัน/้
เลือ่ นตําแหน่ง

ปานกลาง

9

ปานกลาง

4

ปานกลาง

9

การยอมรับ

มาก

4

มาก

1

ปานกลาง

5

ผลประโยชน์/สิง่ ตอบแทนที่บคุ คล
ได้ รับจากการทํางาน

มาก

2

ปานกลาง

7

ปานกลาง

6

ปานกลาง

7

ปานกลาง

5

ปานกลาง

8

มาก

1

มาก

3

มาก

3

เพื่อนร่วมงาน

ปานกลาง

5

มาก

2

มาก

4

นโยบายการจัดการและการบริ หาร

ปานกลาง

6

ปานกลาง

9

มาก

2

งาน

สภาพการทํางาน
หัวหน้ าหรื อผู้บงั คับบัญชา

ระดับความ
ลําดับที่
พึงพอใจ

ลําดับที่

ระดับความ
พึงพอใจ

ลําดับที่

8

มาก

1

ข้ อค้ นพบ
จากการศึกษาความพึงพอใจในการทํางานของนายทหารชันประทวนสั
้
งกัดกองพันรบพิเศษที่ 1 กรมรบพิเศษที่ 5
จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ศกึ ษามีข้อค้ นพบดังนี ้
ผู้ตอบแบบสอบถามให้ ความสําคัญต่อองค์ ประกอบที่ทําให้ เกิดความพึงพอใจในการทํางาน ด้ านหัวหน้ าหรื อ
ผู้บงั คับบัญชา มากที่สดุ และให้ ความสําคัญต่อ องค์ประกอบที่ทําให้ เกิดความพึงพอใจในการทํางานด้ านโอกาสที่จะได้ รับ
การเลือ่ นขัน/เลื
้ อ่ นตําแหน่งน้ อยที่สดุ
ความพึงพอใจในการทํางานของนายทหารชัน้ ประทวนสังกัด กองพันรบพิเศษที่ 1 กรมรบพิเศษที่ 5 จังหวัด
เชี ยงใหม่ ที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุด 3 ลําดับแรก คือ ความมั่นคงและความมั่นใจในการทํางานกับทางสังกัด
รองลงมา คือ ลักษณะของงานที่ นายทหารทํา อยู่ใ นปั จจุบัน เช่ น การรั ก ษาความเป็ นอธิ ปไตย ความสงบเรี ยบร้ อย
การปฏิ บัติ ภารกิ จ พิ เ ศษ การฝึ กภาคสนาม เป็ นต้ น และความสามารถและน่าเคารพนับ ถื อ ของผู้บัง คับ บัญ ชาของ
นายทหาร ตามลําดับ

Page 138

BUSINESS MANAGEMENT RESEARCH CONFERENCE

BMRC

ความพึงพอใจในการทํางานของนายทหารชัน้ ประทวนสังกัดกองพันรบพิเศษที่ 1 กรมรบพิเศษที่ 5 จังหวัด
เชียงใหม่ ที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตํ่าสุด 3 ลําดับแรก คือ ความพร้ อมด้ านการจัดยานพาหนะ เครื่ องมือ วัสดุ อุปกรณ์
และสิง่ อํานวยความสะดวกในการทํางานที่ทางสังกัดจัดให้ แก่นายทหารประทวน รองลงมา คือ การที่นายทหารประทวน
ทุกคน ภายในสังกัดได้ รับโอกาสก้ าวหน้ าในหน้ าที่การงานที่ทํา เท่าเทียมกัน และเงินเดือน/ค่าตอบแทน และเบี ้ยเลี ้ยง
ที่นายทหารได้ รับในปั จจุบนั เพียงพอต่อค่าใช้ จ่ายในครอบครัว ตามลําดับ
ข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาความพึงพอใจในการทํางานของนายทหารชันประทวนสั
้
งกัดกองพันรบพิเศษที่ 1 กรมรบพิเศษที่ 5
จังหวัดเชียงใหม่ ในครัง้ นี ้ ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะเพื่อเป็ นแนวทางในการปรับกลยุทธ์ การจัดการด้ านกําลังพล เสริ มสร้ าง
ขวัญกําลังใจ และแรงจูงใจในการทํางานของนายทหารชันประทวน
้
และเพื่อให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของนายทหาร
ชันประทวนสั
้
งกัด กองพันรบพิเศษที่ 1 กรมรบพิเศษที่ 5 จังหวัดเชียงใหม่ ดังนี ้
ความพึงพอใจที่มีต่อองค์ ประกอบเกี่ยวกับงาน (ระดับความพึงพอใจมาก)
ควรรักษามาตรฐานและลักษณะของงานเอาไว้ และนําเสนอข้ อปฏิบตั ิของงาน (Job Instruction) ของนายทหาร
ชันประทวน
้
ที่มีความชัดเจน ซึ่งที่ผ่านมาทางสังกัดยังไม่ได้ จดั ทําอย่างเป็ นทางการและส่วนใหญ่จะเป็ นการให้ คําสัง่ โดย
วาจาเท่านัน้
ควรจัดทําพิมพ์ เขียวที่มีคําสัง่ ในการปฏิบัติงานที่เป็ นลายลักษณ์ อักษรอย่างชัดเจนแจกให้ แก่นายทหารชัน้
ประทวน เช่น ข้ อปฏิบตั ิในการฝึ กภาคสนาม ขันตอนการปฏิ
้
บตั ิเมื่อเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบ หรื อ ความรุ นแรงในแต่ละ
รูปแบบ ให้ ชดั เจน เป็ นต้ น
ควรออกแบบตารางเวรให้ กับ นายทหารชัน้ ประทวนแต่ ล ะนายในแต่ ล ะวัน ในสัป ดาห์ ให้ เหมาะสมกั บ
ประสบการณ์และขีดความสามารถชองกําลังของนายทหารชันประทวน
้
เช่น นายสิบที่ได้ รับการฝึ กยังไม่ครบตามจํานวน
ชัว่ โมง ก็ไม่ควรส่งไปอยูใ่ นพื ้นที่ ที่ยงั เป็ นจุดเสีย่ ง เป็ นต้ น
องค์ ประกอบเกี่ยวกับค่ าจ้ าง (ระดับความพึงพอใจปานกลาง)
ควรสํารวจมาตรฐานในการจ่ายเงินเดือนของสังกัดอื่นๆ นัน้ อยู่ในระดับใด หลังจากที่นายทหารชัน้ ประทวน
ปฏิบตั ิงานไปได้ ระยะหนึง่ หากมีการพัฒนาประสิทธิภาพของการปฏิบตั ิงานมากขึ ้น ผู้บงั คับบัญชา ควรทําการประเมินผล
โดยอาจทําผ่านการทดสอบเพื่อวัดระดับความสามารถ เพื่อพิจารณาปรั บอัตราเงิ นเดือนหรื อค่าจ้ าง ให้ เหมาะสมกับ
ความสามารถของนายทหารชันประทวน
้
แต่ยงั คงไม่ทําลายโครงสร้ างเงินเดือนของระบบราชการทหาร
ควรพิจารณาการเพิ่มสวัสดิการในด้ านอื่นๆ ที่ไม่ได้ มาในรู ปของตัวเงิน เช่น ค่ารักษาพยาบาลสําหรับสมาชิกใน
ครอบครัวเพิ่ม การจัดตังกองทุ
้
นกู้ยืมเพื่อการศึกษาจากทางสังกัดให้ กบั กําลังพลและบุตร และให้ มีการผ่อนชําระทุกเดือน
เป็ นต้ น
จากข้ อ จํ า กัด ด้ านโครงสร้ างของระบบเงิ น เดือ นราชการทหาร ทางสังกัด ควรพิ จ ารณาการกํ าหนดสัดส่ว น
ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงินและไม่เป็ นตัวเงินให้ มีเหมาะสมด้ วย โดยผู้บงั คับบัญชาอาจจะเสนอเรื่ อง การยกเลิกการจ่ายปรับ
ขึ ้นเงินเดือนแบบตายตัวตามฐานเงินเดือน ซึ่งไม่สามารถสะท้ อนให้ เห็นถึงผลการปฏิบตั ิงานของนายทหารชันประทวน
้
เนื่องจากทุกคนได้ ในอัตราส่วนที่เท่ากัน เป็ นต้ น แต่เปลีย่ นเป็ นการปรับขึ ้นตามผลงาน
องค์ ประกอบเกี่ยวกับโอกาสที่จะได้ รับในการเลื่อนขัน้ /เลื่อนตําแหน่ ง (ระดับความพึงพอใจปานกลาง)
ควรพิจารณาการมอบโอกาสเลือ่ นตําแหน่งสูงขึ ้นตามความสามารถของนายทหารชันประทวน
้
แต่ละรายให้ มาก
ขึ ้น โดยการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของนายทหารชันประทวน
้
ในแต่ละเดือน และแต่ละปี
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ควรกํ า หนดเกณฑ์ ใ นการทดสอบความสามารถของนายทหารชัน้ ประทวน อย่า งชัด เจนและเป็ นรู ป ธรรม
เช่น จํานวนครัง้ ของการปฏิบตั ิภารกิจที่ได้ รับมอบหมายเสร็ จตรงตามเวลา ความสามารถในการประสานงานอย่างถูกต้ อง
กับหน่วยงานอื่น เป็ นต้ น เพื่อนําไปพัฒนา และประยุกต์เครื่ องมือ Balance Score Card หรื อ การกําหนดดัชนีชี ้วัด (Key
Performance Indicator : KPI) เพื่อเป็ นเครื่ องมือที่ใช้ วดั ความสามารถของนายทหารชันประทวนในระยะยาวได้
้
ควรเปิ ดโอกาสให้ นายทหารชันประทวน
้
ได้ มีการได้ เรี ยนรู้ วิธีการปฏิบตั ิงานใหม่ๆ หรื อเข้ ารับการอบรมเพิ่มเติม
เช่น การเชิญวิทยากรผู้มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับงานที่ปฏิบตั ิอยู่ หรื อแม้ กระทัง่ ผู้เชี่ยวชาญด้ านการอบรมที่
พัฒนาด้ านขวัญ กําลังใจ และแรงบันดาลใจ (Motivational Speaker) มาให้ การอบรมนายทหารชันประทวนเป็
้
นระยะๆ
เป็ นต้ น
องค์ ประกอบเกี่ยวกับการยอมรับ (ระดับความพึงพอใจมาก)
ควรเสริ มนโยบายที่ช่วยให้ นายทหารชัน้ ประทวน มีร้ ู สึกว่า ประเทศชาติจะมัน่ คงอยู่ได้ นนั ้ มาจากความตังใจ
้
ในการปฏิบัติงานของนายทหารชัน้ ประทวนทุกนาย อีกทัง้ ผู้บังคับบัญชาระดับต้ น และผู้บังคับบัญชาระดับสูงควรให้
ความสนใจและยอมรั บนายทหารชัน้ ประทวนทุกนายด้ วยความจริ งใจในฐานะที่เป็ นบุคคลคนหนึ่ง ที่ปฏิบัติงานเพื่อ
ประเทศชาติ โดยการใส่ใจในพฤติกรรมในการปฏิบตั ิงาน รวมถึงการถามไถ่ในเรื่ องชีวิตส่วนตัวของนายทหารชันประทวน
้
แต่ละนายบ้ างเพื่อแสดงความมีนํ ้าใจและการยอมรับ
ควรยกย่องเชิดชูนายทหารชันประทวนที
้
่ทําคุณประโยชน์และสนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ และจรรยาบรรณ
ในการเป็ นทหารอาชีพ โดยจัดการมอบรางวัลเพื่อประกาศเกียรติคณ
ุ ของนายทหารชัน้ ประทวน อย่างเป็ นรู ปธรรม เช่น
การมอบรางวัล “Soldier of the Year” ประจําปี ให้ แก่นายทหารชันประทวน
้
ในด้ านต่างๆ อย่างชัดเจน เช่น ด้ านความ
รวดเร็ วในการปฏิบตั ิงาน ด้ านการเป็ นผู้ประสานงานดีเด่น หรื อ การเป็ นนายทหารชัน้ ประทวนที่มีผลงานโดยรวมดีเด่น
เป็ นต้ น
องค์ ประกอบเกี่ยวกับผลประโยชน์ /สิ่งตอบแทนที่บุคคลได้ รับจากการทํางาน (ระดับความพึงพอใจ
มาก)
ควรให้ ความสําคัญกับการจัดหาสวัสดิการ หรื อผลตอบแทนอื่นๆ ทังรางวั
้
ลตอบแทนในรูปตัวเงินและไม่ใช่ตวั เงิน
เช่น ค่าตอบแทนที่สงั กัดมอบให้ แก่นายทหารชันประทวน
้
เพื่อเป็ นการตอบแทนการปฏิบตั ิงานโดยตรงตามวาระโอกาส
และผลประโยชน์ อื่นๆ ที่อาจจะมิได้ จ่ายให้ นายทหารชัน้ ประทวนในรู ปแบบตัวเงิ น แต่เป็ นสิ่งที่มีคุณค่าทางจิ ตใจต่อ
นายทหารชันประทวน
้
บ่งบอกถึงชื่อเสียงเกียรติยศ สถานะทางสังคมของนายทหารชันประทวน
้
ซึง่ มีลกั ษณะเป็ นรางวัลซึ่ง
ส่งเสริ มสถานภาพทางสังคม ส่งเสริ มคุณค่าของบุคคล เช่น การยกย่องชมเชย รางวัลดีเด่น ส่งเสริ มศักยภาพของบุคคล
เช่น การส่งไปรับการฝึ กอบรมเพิ่มเติม ดูงาน การเพิ่มจํานวนวันหยุดพักผ่อน การพัฒนาคุณภาพของสวัสดิการด้ านอาหาร
และเครื่ องดื่มเพิ่มเติม การจัดให้ มีห้องพักระหว่างการรอการปฏิบตั ิงานที่ได้ มาตรฐาน หรื อแม้ กระทัง่ การจัดห้ องสันทนา
การสําหรับนายทหารชันประทวน
้
ซึ่งถือเป็ นการอํานวยความสะดวกและลดสภาวะตึงเครี ยดให้ แก่นายทหารชันประทวน
้
ได้ อีกด้ วย
องค์ ประกอบเกี่ยวกับสภาพการทํางาน (ระดับความพึงพอใจ ปานกลาง)
ควรดูแลสภาพการทํางานและสุขภาพของนายทหารชัน้ ประทวนให้ มีความพร้ อมที่จะรับมือกับภารกิ จต่างๆ
ตังแต่
้ การจัดยานพาหนะ เครื่ องมือ วัสดุ อุปกรณ์และสิ่งอํานวยความสะดวกในการทํางานให้ แก่นายทหารประทวนก่อน
ออกปฏิบตั ิงานเสมอ เพื่อความปลอดภัย ในการปฏิบตั ิงาน
ควรการจัดให้ มีสถานที่พกั /ห้ องปฏิบตั ิงาน ที่กว้ างขวาง เพียงพอ ให้ กบั นายทหารชันประทวน
้
การจัดให้ มีระบบ
การระบายความร้ อนและอุณหภูมิภายในห้ องพักระหว่างการรอการปฏิบัติได้ อย่างเหมาะสม รวมถึง การคํานึงด้ าน
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ความปลอดภัยด้ านทรัพย์สินของนายทหารชันประทวน
้
โดยมีการจัดตู้เก็บของ (Locker) ไว้ ให้ แก่นายทหารชันประทวน
้
อย่างเพียงพอด้ วย
และ ควรจัดสิ่งอํานวยความสะดวกในด้ านอื่น ๆ เช่น การจัดให้ มีห้องนํ ้า หรื อห้ องอาบนํ ้าที่สะอาด มีจํานวน
เพี ย งพอ มี ที่ พัก ผ่อ นหย่อ นใจ ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารนํ า้ ดื่ ม และเครื่ อ งดื่ ม ที่ จํ า เป็ น เช่ น มุม ชงชา กาแฟ รวมไปถึ ง การบริ ก าร
ด้ านไปรษณี ย์ ธนาคาร หรื อมิ นิมาร์ ท เป็ นต้ น ทัง้ นีเ้ นื่องจาก การเสริ มสร้ างบรรยากาศในการปฏิบัติ งาน และการที่
นายทหารชันประทวน
้
มีความพึงพอใจย่อมส่งผลให้ นายทหารชันประทวนมี
้
ความตังใจปฏิ
้
บตั ิงาน ซึ่งเป็ นการเสริ มสร้ าง
บรรยากาศในการปฏิบตั ิงานให้ ดีขึ ้น ช่วยลดการขาดงาน และการลางานได้ ในระยะยาวอีกด้ วย
องค์ ประกอบเกี่ยวกับหัวหน้ าหรือผู้บังคับบัญชา (ระดับความพึงพอใจมาก)
ควรเปิ ดโอกาสให้ นายทหารชันประทวนเข้
้
าถึงผู้บงั คับบัญชาได้ โดยสะดวก เพื่อปรึ กษาปั ญหาในการปฏิบตั ิงาน
หรื อปั ญหาส่วนตัวได้ ลดอํานาจการสัง่ งานแบบขันตอนออกไปให้
้
สงั กัดมีลกั ษณะเป็ นองค์กรแนวราบมากขึ ้น มีระดับ
ขันตอนในการสั
้
ง่ งานให้ น้อยลง
ควรให้ โอกาสนายทหารชันประทวนได้
้
แสดงความความคิดเห็นในการปฏิบตั ิงานอย่างเต็มที่ ใช้ เหตุผลในการ
พูดคุยกันในทุกเรื่ อง แม้ เมื่อมีปัญหา ไม่ควรใช้ อารมณ์ในการพูดคุย โดยผู้บงั คับบัญชาจะต้ องหลีกเลีย่ งการใช้ คําพูดในเชิง
ดูถกู ดุดา่ หรื อกล่าวคําหยาบคาย
ผู้บงั คับบัญชาที่มีประสิทธิ ภาพจะต้ องเป็ นผู้บงั คับบัญชาที่ม่งุ เน้ นการทํางานร่ วมกันกับนายทหารชัน้ ประทวน
และยึดแนวคิด “นายต้ องดูแลลูกน้ อง ลูกน้ องไม่จําเป็ นต้ องมาดูแลนาย” รวมถึงกระตุ้นให้ นายทหารชันประทวนเกิ
้
ดความ
ท้ าทายที่จะสร้ างผลงานให้ แก่สงั กัด
และควรสนับสนุนให้ เกิดอุดมการณ์ ในการปฏิบตั ิงานที่แท้ จริ ง นัน่ คือการที่ทําให้ นายทหารชัน้ ประทวนรู้ สึกว่า
ตัวเองนันถื
้ อเป็ นส่วนสําคัญของประเทศ คือ การเป็ นทหารอาชีพ ไม่ใช่แค่ “ผู้มีอาชีพเป็ นทหาร” เท่านัน้
องค์ ประกอบเกี่ยวกับเพื่อนร่ วมงาน (ระดับความพึงพอใจปานกลาง)
ควรจัดกิจกรรมเพื่อสมานความสัมพันธ์ระหว่างนายทหารชันประทวนให้
้
แน่นแฟ้ นยิ่งขึ ้น อันจะเป็ นการสนับสนุน
ให้ เกิดความสามัคคีในองค์กรทหาร โดยจัดให้ มีกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดกิจกรรมนันทนาการ การทัศนศึกษาดูงานนอก
สถานที่ การเยี่ยมครอบครัวทหาร การช่วยเหลือผู้ประสบภัย การประชุมสัมมนา กิจกรรมกลุม่ สัมพันธ์ การแข่งขันกีฬา
การพบปะสังสรรค์ หรื อการจัดให้ มีงานรื่ นเริ งต่างๆ เป็ นต้ น
ในกรณีที่มีนายทหารชันประทวนใหม่
้
เข้ ามา ผู้บงั คับบัญชาก็ควรทํางานแนะนํานายทหารชันประทวนใหม่
้
ให้ กบั
รุ่นพี่นายทหารอย่างเป็ นทางการ ให้ เกิดการฝากเนื ้อฝากตัวและการยอมรับ ไม่ให้ เกิดการแบ่งพรรคแบ่งพวกเกิดขึ ้น และ
สร้ างความรู้สกึ ที่ดีเมื่อต้ องติดต่อและประสานงานระหว่างเพื่อนร่วมงานต่อไป
ควรเน้ นยํ ้ากับนายทหารชันประทวนว่
้
า กองทัพบกไทยจะบรรลุเป้าหมายและประสบความสําเร็ จได้ นนั ้ เกิดขึ ้น
จากการทํางานเป็ นทีม คือการใช้ ความสามารถที่แตกต่างของนายทหารแต่ละบุคคล นําไปสูจ่ ดุ หมายที่ท้าทายร่ วมกัน นัน่
คือ การรักษาชาติ ศาสน์ กษัตริ ย์ และประชาชน ซึง่ นายทหารชันประทวนทุ
้
กคนมีสว่ นร่ วมสําคัญในการบรรลุเป้าหมาย
ของกองทัพบกไทยด้ วย
องค์ ประกอบเกี่ยวกับนโยบายการจัดการ และการบริหาร (ระดับความพึงพอใจปานกลาง)
ควรสร้ างเสริ มรากฐานของความมัน่ คงของของสังกัดให้ ยงั่ ยืนสืบไป และแสดงเจตจํานงในการดําเนินนโยบาย
ของสังกัดที่มีอยูใ่ ห้ แก่นายทหารชันประทวนได้
้
ทราบอย่างทัว่ กัน ผ่านการแสดงวิสยั ทัศน์ และพันธกิจของทางสังกัด ในการ
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ประชุมเดือนและประจําปี ควรนํานโยบายในการปฏิบตั ิงานมาชี ้แจง อีกทังเปิ
้ ดโอกาสในการแสดงความคิดเห็นอย่างเปิ ด
กว้ าง (Open Door Policy)
ควรเน้ นเรื่ องความมัน่ คงในการทํางาน แม้ ว่าจะได้ รับค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงินน้ อยกว่าองค์กรเอกชน แต่ความ
มั่นคงในการทํางานกับทางราชการย่อมสูงกว่าหลายเท่า ตัว และทางผู้บังคับบัญชา ควรชี แ้ จ้ งเกณฑ์ ที่ใช้ เ ป็ นตัววัด
ความสามารถในการเลือ่ นขัน/เลื
้ อ่ นตําแหน่งของทางสังกัด ให้ ชดั เจน ด้ วย
ควรทบทวนนโยบายในการแจ้ งข่าวสาร และจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ ให้ นายทหารชันประทวนทราบข่
้
าวสารของ
ทางสังกัดอย่างมีประสิทธิภาพและสมํ่าเสมอมากขึ ้น อาทิเช่น การส่งข้ อความสัน้ หรื อ SMS (Short Message Service)
ผ่านมือถือให้ แก่นายทหารชันประทวนทุ
้
กนาย
ควรมีนโยบายในการเข้ ารับการอบรม เพิ่มพูนความรู้ และทักษะสามารถปฏิบัติงานได้ ตามมาตรฐาน และมี
ประสิทธิภาพ อันปลูกฝั งให้ เกิดวัฒนธรรมองค์กรโดยไม่จดั อบรมเฉพาะนายทหารชันประทวนใหม่
้
เท่านัน้ แต่นายทหารชัน้
ประทวนรุ่นพี่ก็ควรได้ รับการอบรมอย่างสมํ่าเสมอด้ วย
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ส่ วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่ อผู้บริโภคในการซือ้ รถยนต์ บรรทุกส่ วนบุคคลมือสอง
ในอําเภอเมืองลําพูน
Services Marketing Mix Affecting Consumers Towards Buying Used Pick-up Vehicles
in Mueang Lamphun District
จิ ณห์ณิภา สันติ วรานุรกั ษ์ * และวรัทยา แจ้งกระจ่าง **
14

15

บทคัดย่ อ
การศึกษานี ้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาส่วนประสมการตลาดบริ การที่มีผลต่อผู้บริ โภคในการซื ้อรถยนต์บรรทุก
ส่วนบุคคลมื อสองในอํา เภอเมื องลําพูน โดยเก็ บข้ อ มูล จากผู้ที่ เดิน ทางมาเลือกซื อ้ รถยนต์ บ รรทุกส่วนบุคคลมือ สอง
จากผู้ประกอบการร้ านจําหน่ายรถยนต์มือสอง ในอําเภอเมืองลําพูน จํานวน 400 ราย และนําข้ อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้
สถิติเชิงพรรณนา ได้ แก่ ค่าความถี่ ร้ อยละ และค่าเฉลีย่ ซึง่ สรุปผลการศึกษาได้ ดงั นี ้
ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย อายุ 31-40 ปี สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา
สูงสุด มัธยมศึกษาตอนปลายหรื อปวช. อาชีพทําธุรกิจส่วนตัว รายได้ เฉลีย่ ต่อเดือน 30,001-40,000 บาท จํานวนรถยนต์ที่
ใช้ อยูใ่ นปั จจุบนั 2 คัน ประเภทของรถยนต์มือสองที่ต้องการ รถกระบะตอนครึ่ ง (แค็ป) ขนาดเครื่ องยนต์ 2,500 cc. ยี่ห้อ
โตโยต้ า สีบอร์ นเงิน ราคา 200,001-400,000 บาท ได้ แหล่งข้ อมูลเกี่ยวกับเต็นท์รถยนต์มือสองจาก ญาติ/เพื่อน บุคคล
แนะนําที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกซื ้อรถยนต์มือสอง แฟน/คู่สมรส และเหตุผลในการเลือกซื ้อรถยนต์มือสองของ
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ คุณภาพรถยนต์มือสอง
ผลการศึกษา ส่วนประสมการตลาดบริ การที่มีผลต่อผู้บริ โภคในการซื ้อรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลมือสองในอําเภอ
เมืองลําพูน พบว่า ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดบริ การที่มีผลอยู่ในระดับมาก ได้ แก่ ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ ปั จจัยด้ าน
ราคา ปั จจัยด้ านการส่งเสริ มการตลาด และปั จจัยด้ านบุคลากร ตามลําดับ ส่วนปั จจัยส่วนประสมการตลาดบริ การที่มีผล
ในระดับปานกลาง ได้ แก่ ปั จจัยด้ านช่องทางการจัดจําหน่าย ปั จจัยด้ านกระบวนการให้ บริ การ และ ปั จจัยด้ านการสร้ าง
และนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ตามลําดับ
ปั จจัยย่อยของส่วนประสมการตลาดบริ การที่มีผลต่อผู้บริ โภคในการซือ้ รถยนต์ บรรทุกส่วนบุคคลมือสองใน
อําเภอเมืองลําพูน มีคา่ เฉลีย่ สูงสุดแต่ละด้ านมีดงั นี ้ ด้ านผลิตภัณฑ์ คือ คุณภาพรถยนต์ ด้ านราคา คือ ราคาเหมาะสมกับ
คุณภาพ
ด้ า นการส่งเสริ ม การตลาด คื อ มี การให้ สิท ธิ พิเ ศษแก่ลูกค้ า เช่น การลดอัต ราดอกเบี ย้ ไฟแนนซ์ ก ารไม่คิ ด
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนแถมอุปกรณ์ ตกแต่งที่ลกู ค้ าต้ องการแถมการประกันภัยรถยนต์ เป็ นต้ น ด้ านบุคลากร คือ
พนักงานใช้ คําพูดสื่อสารเข้ าใจง่ายอธิบายได้ ชดั เจน ด้ านช่องทางการจัดจําหน่าย คือ การจัดแสดงรถยนต์เป็ นหมวดหมู่
ตามยี่ห้อ รุ่น ปี สี
ด้ านกระบวนการให้ บริ การ คือ ความถูกต้ องในการให้ บริ การ เช่น การบันทึกประวัติลกู ค้ า การนําส่งรถยนต์ได้
อย่างถูกต้ อง เป็ นต้ น ด้ านการสร้ างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ คือ เต็นท์รถยนต์มีชื่อเสียงเป็ นที่ยอมรับ
*

นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาจารย์ประจําภาควิชาการจัดการ คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

**
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ABSTRACT
This independent study aimed to explore services marketing mix affecting consumers towards
buying used pick-up vehicles in Mueang Lamphun district. The data were compiled from 400 questionnaires
distributed to customers who visited used vehicle dealerships. The given data were then analyzed by using
descriptive statistics consisted of a frequency, a percentage, and a mean. The research results were
summarized as follows.
Based on the findings, the majority of the respondents were married, male business owners aged
between 31 and 40. Their highest level of education was a high school diploma or a vocational certificate.
Their average net monthly income ranged between 30,001 and 40,000 baht. They already owned 2 cars and
were interested in buying used pick-up vehicles which came with an installation of 2,500 cc. engine and an
extended cab (an additional cabin space). Their most preferred brand was Toyota with a color of choice,
silver bronze, prized between 200,001-400,000 baht. Recommendations from their relatives and friends
played an important role as a main source of information regarding used car dealerships. A joint decisionmaking process was also an important factor for them in buying the vehicles. In other words, their spouses
had a strong influence on their purchase decisions on the vehicles. Most respondents were concerned with
the quality of used pick-up vehicles as their reason to make a purchase.
As a result of the study, the services marketing mix affecting consumers towards buying used pickup vehicles in Mueang Lamphun district at a high level were Product, Prize, Promotion, and People
respectively. The services marketing mix factors affecting consumers at a medium level were Place, Process,
and Physical Evidence respectively.
The sub factors for services marketing mix affecting consumers towards buying used pick-up
vehicles in Mueang Lamphun District with the highest average were as followed: For Product, the highest
average was for the quality of used pick-up vehicles.For Price, the highest average was for the reasonable
prices matching the quality of used pick-up vehicles. For Promotion, the highest average was for the customer
privileges in terms of lower interest rates on auto financing, free vehicle registration and title transfers, free car
decoration accessories, and free auto insurance. For People, the highest average was for the clear
communication used between salespeople and consumers. For Place, the highest average was for the
display of the vehicles in categories such as brands, models, years and colors. For Process, the highest
average was the thoroughness of the services to customers such as customer record keeping and vehicle
deliveries. For Physical Evidence, the highest average was for the reputation of the dealerships.

บทนํา
ปั จจุบนั รถยนต์มีความสําคัญต่อวิถีชีวิตของคนเพื่อการเดินทางในชีวิตประจําวัน การท่องเที่ยว และติดต่อธุรกิจ
ทําให้ ปริ มาณการใช้ และซื ้อรถยนต์เพิ่มขึ ้นทุกๆ ปี จากสถิติของกรมการขนส่งทางบกได้ รายงานว่า มีรถยนต์ที่จดทะเบียน
ตามกฎหมายว่าด้ วยรถยนต์สะสมทัว่ ประเทศ ปี 2555 มีจํานวน 32,476,977 คัน เมื่อเทียบกับช่วงสิ ้นสุดเดือนธันวาคม
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ปี 2554 มีจํานวน 30,194,937 คัน เห็นได้ ว่าในระยะเวลาประมาณหนึ่งปี จํานวนรถยนต์รวมสะสมทัว่ ประเทศมีจํานวน
เพิ่มขึ ้น คิดเป็ น 7.56% ธุรกิจรถยนต์มือสองเป็ นทางเลือกสําหรับผู้มีรายได้ ระดับปานกลางหรื อระดับล่างที่ต้องการรถยนต์
ใช้ เพื่อความสะดวกสบาย และเพื่อการประกอบธุรกิจ
อย่างไรก็ตาม ผลจากนโยบายสนับสนุนจากภาครัฐในโครงการรถยนต์คนั แรก ส่งผลทําให้ ธุรกิจรถยนต์มือสอง
ได้ รับผลกระทบอย่างรุนแรง โดยความต้ องการรถยนต์มอื สองลดลงอย่างชัดเจน และทําให้ ยอดขายลงลดมากกว่า ร้ อยละ
50 เพราะผู้บริ โภคหันไปใช้ สิทธิ ซือ้ รถยนต์ใหม่ตามเงื่ อนไขของรั ฐบาล ซึ่งมีกําหนดการยื่นแบบฟอร์ มการขอคืนภาษี
100,000 บาท ถึงสิ ้นปี 2555 จังหวัดลําพูน เป็ นที่ตงของนิ
ั้
คมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ในอําเภอเมืองลําพูนมีประชากร
อาศัยจํานวนมาก ประชากรที่อาศัยส่วนใหญ่เป็ นแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมภาคเหนือ เกษตรกร และ ผู้ประกอบธุรกิจ
ส่วนตัว ธุรกิจรถยนต์มือสองในอําเภอเมืองลําพูนมีการแข่งขันสูง เพราะธุรกิจรถยนต์มือสองให้ ผลตอบแทนสูง หากมีเงิน
ลงทุน ก็สามารถประกอบธุรกิจได้ ง่าย จึงกระตุ้นคู่แข่งรายใหม่เข้ ามาทําธุรกิจนี ้มากขึ ้น ประกอบกับนโยบายโครงการ
รถยนต์คนั แรก ยิ่งส่งผลให้ ผ้ ปู ระกอบการในตลาดรถยนต์มือหนึง่ และรถยนต์มือสอง แข่งขันกันมากยิ่งขึ ้นอีก โดยคู่แข่งขัน
แต่ละราย มีก ลยุท ธ์ ก ารตลาดแตกต่า งกัน ไป เช่น เน้ นคุณ ภาพของรถยนต์ เน้ นที่ ราคาถูก มี ก ารจัด ทํ าการส่ง เสริ ม
การตลาดร่ วมกับบริ ษัทไฟแนนซ์โดยคิดอัตราดอกเบี ้ยพิเศษตํ่าพิเศษ ฟรี ประกันชัน้ 1 ฟรี เงินดาวน์ หรื อ โปรโมชั่นเว้ น
การจ่ า ยค่า งวด 3 เดื อ นแรก เป็ นต้ น ส่ว นผู้ป ระกอบการบางรายมี ก ารปรั บ ปรุ ง ร้ านใหม่ทัง้ หมด หรื อ เพิ่ ม ช่ อ งทาง
การจัดจําหน่ายผ่านเว็บไซต์ เพื่อปรับภาพลักษณ์ของเต็นท์รถยนต์มือสอง เป็ นศูนย์รถยนต์มือสองครบวงจร และเพื่อให้
สามารถแข่งขันกับศูนย์รถยนต์มือหนึง่ อีกด้ วย
ผู้บริ โภคในจังหวัดลําพูนส่วนใหญ่นิยมใช้ รถยนต์ประเภทบรรทุกส่วนบุคคล โดยจากสถิติจํานวนรถยนต์บรรทุก
ส่วนบุคคล มีการเพิ่มขึน้ คิดเป็ นร้ อยละต่อปี โดยเทียบกับปี 2552 ได้ ดงั นี ้ ปี 2553 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 50.7 และปี 2554
เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 73.3 ดังนันหากผู
้
้ ประกอบการจําหน่ายรถยนต์มือสอง ในอําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน จะสามารถ
แข่งขันกับคู่แข่งในตลาดได้ ดีนนั ้ จําเป็ นต้ องเข้ าใจความต้ องการของลูกค้ าอย่างแท้ จริ ง จึงเป็ นเหตุผลสําคัญให้ ผ้ ศู ึกษา
มีความสนใจที่จ ะศึก ษา ส่ว นประสมการตลาดบริ ก ารที่ มีผ ลต่อ ผู้บริ โภคในการซือ้ รถยนต์ บ รรทุกส่วนบุคคลมือ สอง
ในอําเภอเมืองลําพูน เพื่อนําผลการศึกษาไปเป็ นแนวทางให้ กับผู้ประกอบการจําหน่ายรถยนต์มือสอง และสามารถนํา
ผลการศึกษามาปรับปรุงและเป็ นแนวทางในการวางแผนด้ านการตลาดบริ การของทางผู้ประกอบการ ให้ มีความสอดคล้ อง
กับความต้ องการของลูกค้ าในท้ องที่ได้ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดอย่างยัง่ ยืนต่อไป

วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
เพื่อศึกษา ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริ โภคในการตัดสินใจซื ้อรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลมือสองในอําเภอ
เมืองลําพูน จังหวัดลําพูน

นิยามศัพท์
ส่ วนประสมทางการตลาด หมายถึง เครื่ องมือที่ต้องใช้ ร่วมกันเพื่อสนองความต้ องการของตลาดเป้าหมาย
ซึ่ง ประกอบด้ วย ด้ านผลิต ภัณ ฑ์ ด้ านราคา ด้ า นช่ องทางการจัด จํ า หน่าย ด้ า นการส่งเสริ มการตลาด ด้ านบุค ลากร
ด้ านกระบวนการให้ บริ การ และด้ านการสร้ างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ
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ผู้บริโภค หมายถึง ผู้ที่เดินทางมาเลือกซื ้อ ทังผู
้ ้ ที่ตดั สินใจซื ้อและยังไม่ตดั สินใจซื ้อรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลมือ
สอง จากผู้ประกอบการร้ านจําหน่ายรถยนต์ ในอําเภอเมืองลําพูน จํานวน 4 แห่ง ได้ แก่ ผู้ประกอบการร้ านจําหน่ายรถยนต์
มือสอง จํานวน 4 แห่ง 1) ห้ างหุ้นส่วนจํากัด ลําพูนยูสคาร์ 2) ห้ างหุ้นส่วนจํากัดสมานชัยมอเตอร์ 3) ห้ างหุ้นส่วนจํากัด
นพดลธุรกิจยนต์ และ 4) บริ ษัท อินทร ลิสซิ่ง กรุ๊ป (1995) จํากัด
รถยนต์ บรรทุ ก ส่ วนบุ ค คลมื อ สอง หมายถึ ง รถยนต์ บ รรทุ ก ส่ ว นบุ ค คล (รย.3) ตามมาตรา ๔ แห่ ง
พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลที่มีนํ ้าหนักรถไม่เกินหนึ่งพันหกร้ อยกิโลกรัม ซึ่งมิได้ ใ ช้
ประกอบการขนส่งเพื่อสินจ้ างตามกฎหมายว่าด้ วยการขนส่งทางบก ได้ แก่ รถกระบะบรรทุก เป็ นต้ น

กรอบแนวคิดที่ใช้ ในการศึกษา
ในการศึก ษาครั ง้ นี ้ ผู้ศึก ษาใช้ แ นวคิ ด ส่ว นประสมการตลาดบริ ก าร (The Services Marketing Mix)
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (2552) ได้ อ้างถึงแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริ การ (Service Marketing
Mix ) ของ Philip Kotler ไว้ วา่ เป็ นแนวคิดที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจที่ให้ บริ การ โดยมีสว่ นประสมการตลาดบริ การ หรื อ 7Ps ที่
ใช้ สําหรับกําหนดกลยุทธ์ การตลาด ดังนี ้ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจัดจําหน่าย (Place) การ
ส่งเสริ มการตลาด (Promotion) บุคลากร (People) กระบวนการให้ บริ การ (Process) และการสร้ างและนําเสนอลักษณะ
ทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation)

วิธีการศึกษา
1. ขอบเขตการศึกษา
ผู้ศกึ ษาได้ กําหนดขอบเขตการศึกษาเพื่อศึกษา ส่วนประสมการตลาดบริ การ
2. ขัน้ ตอนการศึกษา
ผู้ศึกษาได้ ดําเนินการศึกษาดังนี ้ 1) รวบรวมข้ อมูลเบื ้องต้ น 2) สร้ างแบบสอบถาม 3) เก็บรวบรวมข้ อมูล
4) วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล และ 5) จัดทําและนําเสนอรายงาน
3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่มาใช้ บริ การที่แน่นอนประชากรในการศึกษาครัง้ นี ้ คือ ผู้ที่เดินทางมาเลือกซื ้อรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล
มือสอง ในอําเภอเมืองลําพูน ซึ่งไม่ทราบจํานวนประชากรที่มาใช้ บริ การที่แน่นอน โดยขอบเขตประชากรนี ้รวมทังกลุ
้ ่มผู้ที่
ตัดสินใจซื ้อและยังไม่ตดั สินใจซื ้อรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลมือสอง ซึ่งกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบประชากร
ดังนัน้ ผู้ศกึ ษาจึงกําหนดขนาดกลุม่ ตัวอย่างที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% และมีคา่ ความคลาดเคลือ่ น 5% คํานวณจากสูตรของ
(Black, 2007) ได้ ขนาดของกลุม่ ตัวอย่างเท่ากับ 384 ตัวอย่าง จึงได้ ปรับขนาดกลุม่ ตัวอย่าง เป็ นจํานวน 400 ตัวอย่าง และ
ทําการเก็บรวบรวมข้ อมูลโดยใช้ แบบสอบถาม จํานวน 400 ชุด
4. วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล คือ แบบสอบถามโดยแบ่งเป็ น 3 ส่วน ดังนี ้ ข้ อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับผู้ตอบ
แบบสอบถาม ข้ อมูลเกี่ยวกับปั จจัยส่วนประสมการตลาดบริ การ และข้ อมูลสาเหตุของการตัดสินใจซื ้อ หรื อไม่ซื ้อรถยนต์
บรรทุกส่วนบุคคลมือสอง ปั ญหาที่พบในการใช้ บริ การ และข้ อเสนอแนะ โดยใช้ คําถามแบบมาตราประมาณค่า (Rating
Scale) ซึ่งได้ กําหนดหลักเกณฑ์การให้ คะแนนในแต่ละระดับ และหลักเกณฑ์การแปลความหมายของระดับค่าเฉลี่ย
(ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2546, 75)
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การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริ มาณ โดยนําข้ อมูลที่ได้ วิเคราะห์โดยใช้ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
ประกอบด้ วย ความถี่ (Frequency) ร้ อยละ (Percentage) และค่าเฉลี่ย (Mean) แล้ วสรุ ปผลการศึกษานําเสนอใน
รูปลักษณะของการใช้ ตารางประกอบ

ผลการศึกษา
แบ่งเป็ น 3 ส่วน ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย อายุ 31–40 ปี สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา
สูงสุด มัธยมศึกษาตอนปลายหรื อปวช. อาชีพทําธุรกิจส่วนตัว รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 30,001–40,000 บาท จํานวนรถยนต์
ที่ใ ช้ อ ยู่ใ นปั จ จุบัน 2 คัน ประเภทของรถยนต์ บ รรทุก ส่ว นบุค คลมื อ สองที่ต้ อ งการ รถกระบะตอนครึ่ ง (แค็ป ) ขนาด
เครื่ องยนต์ 2,500 cc. ยี่ห้อโตโยต้ า สีบรอนซ์เงินราคา 200,001-400,000 บาท ได้ แหล่งข้ อมูลเกี่ยวกับเต็นท์รถยนต์บรรทุก
ส่วนบุคคลมือสองจากญาติ/เพื่อน บุคคลแนะนําที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกซื ้อรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลมือสอง
แฟน/คูส่ มรส และเหตุผลในการเลือกซื ้อรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลมือสองของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ คุณภาพ
รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลมือสอง
ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลส่ วนประสมการตลาดบริ การที่มีผลต่ อผู้บริ โภคในการซือ้ รถยนต์ บรรทุกส่ วนบุคคลมือ
สองในอําเภอเมืองลําพูน
ปั จจัยส่ วนประสมการตลาด ผลการศึกษาพบว่า ส่วนประสมการตลาดบริ การที่มีผลในระดับมาก ได้ แก่ ปั จจัย
ด้ านผลิตภัณฑ์ (ค่าเฉลีย่ 3.83) ปั จจัยด้ านราคา (ค่าเฉลี่ย 3.79) ปั จจัยด้ านการส่งเสริ มการตลาด (ค่าเฉลี่ย 3.58) และ
ปั จจัยด้ านบุคลากร (ค่าเฉลี่ย 3.43) ส่วนปั จจัยส่วนประสมการตลาดบริ การ ที่มีผลในระดับปานกลาง ได้ แก่ ปั จจัยด้ าน
ช่องทางการจัดจําหน่าย (ค่าเฉลี่ย 3.31) ปั จจัยด้ านกระบวนการให้ บริ การ (ค่าเฉลี่ย 3.12) และปั จจัยด้ านการสร้ างและ
นําเสนอลักษณะทางกายภาพ (ค่าเฉลีย่ 3.01) ตามลําดับ
ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ โดยปั จจัยย่อยที่มีคา่ เฉลีย่ ของระดับที่มีผลสูงสุด คือ คุณภาพรถยนต์ (ค่าเฉลีย่ 4.78)
ปั จจัยด้ านราคา โดยปั จจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยของระดับที่มีผลสูงสุด คือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ (ค่าเฉลี่ย
4.66)
ปั จจัยด้ านช่ องทางการจัดจําหน่ าย โดยปั จจัยย่อยที่มีคา่ เฉลีย่ ของระดับที่มีผลสูงสุด คือ การจัดแสดงรถยนต์
เป็ นหมวดหมูต่ ามยี่ห้อ รุ่น ปี สี (ค่าเฉลีย่ 4.09)
ปั จจัยด้ านการส่ งเสริมการตลาด โดยปั จจัยย่อยที่มีคา่ เฉลี่ยของระดับที่มีผลสูงสุด คือ มีการให้ สิทธิพิเศษแก่
ลูกค้ า เช่น การลดอัตราดอกเบี ้ยไฟแนนซ์ การไม่คิดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนแถมอุปกรณ์ตกแต่งที่ลกู ค้ าต้ องการแถม
การประกันภัยรถยนต์ เป็ นต้ น (ค่าเฉลีย่ 4.50)
ปั จจัยด้ านบุคลากร โดยปั จจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยของระดับที่มีผลสูงสุด คือ พนักงานใช้ คําพูดสื่อสารเข้ าใจง่าย
อธิบายได้ ชดั เจน (ค่าเฉลีย่ 4.13)
ปั จจั ย ด้ า นกระบวนการให้ บ ริ ก าร โดยปั จ จัย ย่อ ยที่ มี ค่า เฉลี่ย ของระดับ ที่ มี ผ ลสูง สุด คื อ ความถูก ต้ อ ง
ในการให้ บริ การ เช่น การบันทึกประวัติลกู ค้ า, การนําส่งรถยนต์ได้ อย่างถูกต้ อง เป็ นต้ น (ค่าเฉลีย่ 3.83)
ปั จจัยด้ านการสร้ างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ โดยปั จจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยของระดับที่มีผลสูงสุด
คือ เต็นท์รถยนต์มีชื่อเสียงเป็ นที่ยอมรับ (ค่าเฉลีย่ 4.51)
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ส่ วนที่ 3 ข้ อมูลสาเหตุของการตัดสินใจซือ้ หรื อ ไม่ ซือ้ รถยนต์ บรรทุกส่ วนบุคคลมือสอง ปั ญหาที่พบ
ในการใช้ บริการ และข้ อเสนอแนะ
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ตัดสิน ใจไม่ซือ้ รถยนต์ บรรทุก ส่วนบุคคลมื อสอง สาเหตุของการตัดสินใจซื อ้
หรื อไม่ซื ้อรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลมือสอง ในครัง้ นี ้ที่ผ้ ตู อบแบบสอบถามพบมากที่สดุ 3 ลําดับแรก คือ คุณภาพรถยนต์
(ร้ อยละ 69.3) รองลงมาคือ สภาพเดิมของตัวถังมีการเฉี่ยวชนหนักมากก่อน (ร้ อยละ 64.8) และราคาเหมาะสมกับ
คุณภาพรถยนต์ (ร้ อยละ 58.5) ตามลําดับ
ส่ วนที่ 4 ข้ อมูลส่ วนประสมการตลาดบริ การที่มีผลต่ อผู้บริ โภคในการซือ้ รถยนต์ บรรทุกส่ วนบุคคลมือ
สองในอําเภอเมืองลําพูน จําแนกตาม อายุ อาชีพ รายได้ เฉลี่ยต่ อเดือน และการตัดสินใจซือ้ รถยนต์ บรรทุก
ส่ วนบุคคลมือสอง
1. จําแนกตามอายุ
ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 21-30 ปี (ค่าเฉลี่ย 3.73) ให้ ปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์ มีผลอยู่
ในระดับมาก โดยปั จจัยย่อยที่มีผลมีคา่ เฉลีย่ สูงสุด คือ สภาพเดิมของตัวถัง (ไม่มีการเฉี่ยวชนหนัก)
ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 31-40 ปี (ค่าเฉลี่ย 3.79) และอายุ 41-50 ปี (ค่าเฉลี่ย 3.90) และอายุ 50 ปี ขึ ้นไป
(ค่าเฉลี่ย 3.96) ให้ ปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์มีผลอยู่ในระดับมากเท่ากัน โดยให้ ปัจจัยย่อยที่มีผลมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเหมือนกัน
คือ คุณภาพรถยนต์
ปั จจัยด้ านราคา ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 21-30 ปี (ค่าเฉลี่ย 4.13) ให้ ปัจจัยด้ านราคา มีผลอยู่ในระดับมาก
โดยปั จจัยย่อยที่มีผลมีคา่ เฉลีย่ สูงสุด คือ ติดป้ายบอกราคาชัดเจน
ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 31-40 ปี (ค่าเฉลี่ย 3.80) และอายุ 41-50 ปี (ค่าเฉลี่ย 3.77) และอายุ 50 ปี ขึ ้นไป
(ค่าเฉลีย่ 3.72) ให้ ปั จจัยด้ านราคา มีผลอยูใ่ นระดับมาก เท่ากัน โดยให้ ปัจจัยย่อยที่มีผลมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเหมือนกัน คือราคา
เหมาะสมกับคุณภาพ
ปั จจัยด้ านช่ องทางการจัดจําหน่ าย ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 21-30 ปี (ค่าเฉลี่ย 3.53) ให้ ปัจจัยด้ าน
ช่องทางการจัดจําหน่าย มีผลอยูใ่ นระดับมาก.ในขณะที่ผ้ ตู อบแบบสอบถามที่มีอายุ 31-40 ปี (ค่าเฉลี่ย 3.34) อายุ 41-50
ปี (ค่าเฉลีย่ 3.26) และอายุ 50 ปี ขึ ้นไป (ค่าเฉลี่ย 3.22) ให้ ปัจจัยด้ านช่องทางการจัดจําหน่าย มีผลอยู่ในระดับปานกลาง
เท่ากัน โดยให้ ปัจจัยย่อยที่มีผลมีคา่ เฉลีย่ สูงสุดเหมือนกัน คือ การจัดแสดงรถยนต์เป็ นหมวดหมูต่ ามยี่ห้อ รุ่น ปี สี
ปั จจัยด้ านการส่ งเสริ มการตลาด ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอ ายุ 21-30 ปี (ค่าเฉลี่ย 3.55) อายุ 31-40 ปี
(ค่าเฉลีย่ 3.63) และอายุ 41-50 ปี (ค่าเฉลี่ย 3.54) ให้ ปัจจัยด้ านการส่งเสริ มการตลาด มีผลอยู่ในระดับมากเท่ากัน โดย
ให้ ปัจจัยย่อยที่มีผลมีคา่ เฉลีย่ สูงสุดเหมือกัน คือ มีการให้ สทิ ธิพิเศษแก่ลกู ค้ า เช่น การลดอัตราดอกเบี ้ยไฟแนนซ์ การไม่คิด
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนแถมอุปกรณ์ตกแต่งที่ลกู ค้ าต้ องการแถมการประกันภัยรถยนต์ เป็ นต้ น
ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 50 ปี ขึ ้นไป (ค่าเฉลี่ย 3.53) ให้ ปั จจัยด้ านการส่งเสริ มการตลาด มีผลอยู่ในระดับ
มาก โดยปั จจัยย่อยที่มีผลมีคา่ เฉลีย่ สูงสุด คือ จัดกิจกรรมเพื่อให้ ลกู ค้ าได้ ซื ้อรถยนต์ในราคาถูกหรื อได้ รับของสมนาคุณใน
โอกาสพิเศษ
ปั จจัยด้ านบุคลากร ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 21-30 ปี (ค่าเฉลี่ย 3.34) และอายุ 31-40 ปี (ค่าเฉลี่ย 3.37)
ให้ ปัจจัยด้ านบุคลากร มีผลอยูใ่ นระดับปานกลาง เท่ากัน ในขณะที่ผ้ ตู อบแบบสอบถามที่มีอายุ 41-50 ปี (ค่าเฉลี่ย 3.50)
ให้ ปัจจัยด้ านบุคลากร มีผลอยู่ในระดับมาก โดยให้ ปัจจัยย่อยที่มีผลมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเหมือนกัน คือ พนักงานใช้ คําพูด
สือ่ สารเข้ าใจง่ายอธิบายได้ ชดั เจน
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ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 50 ปี ขึ ้นไป (ค่าเฉลี่ย 3.55) ให้ ปัจจัยด้ านบุคลากรมีผลอยู่ในระดับมาก โดยปั จจัย
ย่อยที่มีผลมีคา่ เฉลีย่ สูงสุด คือ พนักงานมีความกระตือรื อร้ นในการให้ บริ การ
ปั จจัยด้ านกระบวนการให้ บริ การ ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 21-30 ปี (ค่าเฉลี่ย 3.19) อายุ 31-40 ปี
(ค่าเฉลีย่ 3.12) และอายุ 41-50 ปี (ค่าเฉลีย่ 3.09) ให้ ปัจจัยด้ านกระบวนการให้ บริ การ มีผลอยู่ในระดับปานกลางเท่ากัน
โดยให้ ปัจจัยย่อยที่มีผลมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเหมือนกัน คือ ความถูกต้ องในการให้ บริ การ เช่น การบันทึกประวัติลกู ค้ า การ
นําส่งรถยนต์ได้ อย่างถูกต้ อง เป็ นต้ น
ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 50 ปี ขึ ้นไป (ค่าเฉลี่ย 3.19) ให้ ปัจจัยด้ านกระบวนการให้ บริ การ มีผลอยู่ในระดับ
ปานกลาง โดยปั จจัยย่อยที่มีผลมีคา่ เฉลีย่ สูงสุด คือ ระยะเวลาในการยื่นและรอการอนุมตั ิสนิ เชื่อรวดเร็ วตรงความต้ องการ
ปั จจัยด้ านการสร้ างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 21-30 ปี (ค่าเฉลี่ย
3.08) อายุ 31-40 ปี (ค่าเฉลี่ย 3.00) อายุ 41-50 ปี (ค่าเฉลี่ย 2.99) และอายุ 50 ปี ขึ ้นไป (ค่าเฉลี่ย 3.02) ให้ ปัจจัย
ด้ านการสร้ างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ มีผลอยูใ่ นระดับปานกลางเท่ากัน โดยให้ ปัจจัยย่อยที่มผี ลมีคา่ เฉลีย่ สูงสุด
เหมือนกัน คือ เต็นท์รถยนต์มีชื่อเสียงเป็ นที่ยอมรับ
2. จําแนกตามอาชีพ
ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพ ข้ าราชการ พนักงานรั ฐวิสาหกิจ และพนักงาน
บริ ษัทเอกชน (ค่าเฉลี่ย 3.88) ให้ ปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์ มีผลอยู่ในระดับมาก โดยปั จจัยย่อยที่มีผลมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ
รูปลักษณ์ภายนอกที่สวยงาม มีอปุ กรณ์ตกแต่ง
ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพ ธุรกิจส่วนตัว พ่อบ้ าน/แม่บ้าน และอื่นๆ (ค่าเฉลี่ย 3.81) และเกษตรกร
(ค่าเฉลี่ย 3.78) ให้ ปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์ มีผลอยู่ในระดับมากเท่ากัน โดยให้ ปัจจัยย่อยที่มีผลมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเหมือนกัน
คือ คุณภาพรถยนต์
ปั จจัยด้ านราคา ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพ ข้ าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริ ษัทเอกชน
(ค่าเฉลี่ย 3.84) และธุรกิจส่วนตัว พ่อบ้ าน/แม่บ้าน และอื่นๆ (ค่าเฉลี่ย 3.80) ให้ ปัจจัยด้ านราคา มีผลอยู่ในระดับมาก
เท่ากัน โดยให้ ปัจจัยย่อยที่มีผลมีคา่ เฉลีย่ สูงสุดเหมือนกัน คือ สามารถต่อรองราคาได้
ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพ เกษตรกร (ค่าเฉลีย่ 3.72) ให้ ปัจจัยด้ านราคา มีผลอยูใ่ นระดับมาก โดยปั จจัยย่อย
ที่มีผลมีคา่ เฉลีย่ สูงสุด คือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ
ปั จจัยด้ านช่ องทางการจัดจําหน่ าย ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพ ข้ าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และ
พนักงานบริ ษัทเอกชน (ค่าเฉลี่ย 3.27) และเกษตรกร (ค่าเฉลี่ย 3.10) ให้ ปัจจัยด้ านช่องทางการจัดจําหน่าย มีผลอยู่ใน
ระดับปานกลาง เท่ากัน ในขณะที่ผ้ ตู อบแบบสอบถามที่มีอาชีพ ธุรกิจส่วนตัว, พ่อบ้ าน/แม่บ้าน และอื่นๆ (ค่าเฉลี่ย 3.45)
ให้ ปัจจัยด้ านช่องทางการจัดจําหน่าย มีผลอยูใ่ นระดับมาก โดยให้ ปัจจัยย่อยที่มีผลมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเหมือนกัน คือ การจัด
แสดงรถยนต์เป็ นหมวดหมูต่ ามยี่ห้อ รุ่น ปี สี
ปั จจัยด้ านการส่ งเสริ มการตลาด ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพ ข้ าราชการ, พนักงานรัฐวิสาหกิจ และ
พนักงานบริ ษัทเอกชน (ค่าเฉลี่ย 3.65) และธุรกิจส่วนตัว พ่อบ้ าน/แม่บ้าน และอื่นๆ (ค่าเฉลี่ย 3.61) ให้ ปั จจัยด้ าน
การส่งเสริ มการตลาด มีผลอยู่ในระดับมาก เท่ากัน ในขณะที่ผ้ ตู อบแบบสอบถามที่มีอาชีพ เกษตรกร (ค่าเฉลี่ย 3.41)
ให้ ปัจจัยด้ านการส่งเสริ มการตลาด มีผลอยู่ในระดับปานกลาง โดยให้ ปัจจัยย่อยที่มีผลมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเหมือนกัน คือ
มีการให้ สิทธิพิเศษแก่ลกู ค้ า เช่น การลดอัตราดอกเบี ้ยไฟแนนซ์ การไม่คิดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนแถมอุปกรณ์ตกแต่ง
ที่ลกู ค้ าต้ องการแถมการประกันภัยรถยนต์ เป็ นต้ น
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ปั จจัยด้ านบุคลากร ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอาชี พ ข้ าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงาน
บริ ษัทเอกชน (ค่าเฉลีย่ 3.45) และเกษตรกร (ค่าเฉลีย่ 3.46) ให้ ปัจจัยด้ านบุคลากร มีผลอยูใ่ นระดับมากเท่ากัน ในขณะที่
ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพ ธุรกิจส่วนตัว พ่อบ้ าน/แม่บ้าน และอื่นๆ (ค่าเฉลี่ย 3.40) ให้ ปัจจัยด้ านบุคลากร มีผลอยู่ใน
ระดับปานกลางโดยให้ ปัจจัยย่อยที่มีผลมีคา่ เฉลีย่ สูงสุดเหมือนกัน คือ พนักงานใช้ คําพูดสือ่ สารเข้ าใจง่ายอธิบายได้ ชดั เจน
ปั จจัยด้ านกระบวนการให้ บริ การ ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอาชี พ ข้ าราชการ, พนักงานรัฐวิสาหกิจ และ
พนักงานบริ ษัทเอกชน (ค่าเฉลีย่ 3.07) ธุรกิจส่วนตัว, พ่อบ้ าน/แม่บ้าน และอื่นๆ (ค่าเฉลี่ย 3.15) และ เกษตรกร (ค่าเฉลี่ย
3.13) ให้ ปัจจัยด้ านกระบวนการให้ บริ การ มีผลอยู่ในระดับปานกลางเท่ากัน โดยให้ ปัจจัยย่อยที่มีผลมีค่าเฉลี่ยสูงสุด
เหมือนกัน คือ ความถูกต้ องในการให้ บริ การ เช่น การบันทึกประวัติลกู ค้ า, การนําส่งรถยนต์ได้ อย่างถูกต้ อง เป็ นต้ น
ปั จจัยด้ านการสร้ างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพ ข้ าราชการ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริ ษัทเอกชน (ค่าเฉลี่ย 3.03) ธุรกิจส่วนตัว พ่อบ้ าน/แม่บ้าน และอื่นๆ (ค่าเฉลี่ย 3.02) และ
เกษตรกร (ค่าเฉลี่ย 2.94) ให้ ปัจจัยด้ านการสร้ างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ มีผลอยู่ในระดับปานกลางเท่ากัน
โดยให้ ปัจจัยย่อยที่มีผลมีคา่ เฉลีย่ สูงสุดเหมือนกัน คือ เต็นท์รถยนต์มีชื่อเสียงเป็ นที่ยอมรับ
3. จําแนกตามรายได้ เฉลี่ยต่ อเดือน
ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน ตํ่ากว่าหรื อเท่ากับ 20,000 บาท (ค่าเฉลี่ย
3.77) 20,001–30,000 บาท (ค่าเฉลี่ย 3.76) 30,001–40,000 บาท (ค่าเฉลี่ย 3.86) และ 40,000 บาทขึ ้นไป (ค่าเฉลี่ย
3.89) ให้ ปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์ มีผลอยู่ในระดับมากเท่ากัน โดยให้ ปัจจัยย่อยที่มีผลมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเหมือนกัน คื อ
คุณภาพรถยนต์
ปั จจัยด้ านราคา ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้ เฉลีย่ ต่อเดือน ตํ่ากว่าหรื อเท่ากับ 20,000 บาท (ค่าเฉลี่ย 4.00)
และ 30,001–40,000 บาท (ค่าเฉลี่ย 3.81) ให้ ปัจจัยด้ านราคา มีผลอยู่ในระดับมากเท่ากัน โดยให้ ปัจจัยย่อยที่มีผล
มีคา่ เฉลีย่ สูงสุดเหมือนกัน คือ ติดป้ายบอกราคาชัดเจน
ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 20,001–30,000 บาท (ค่าเฉลี่ย 3.83) และ 40,000 บาทขึ ้นไป
(ค่าเฉลี่ย 3.61) ให้ ปัจจัยด้ านราคา มีผลอยู่ในระดับมากเท่ากัน โดยให้ ปัจจัยย่อยที่มีผลมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเหมือนกัน คือ
ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ
ปั จจัยด้ านช่ องทางการจัดจําหน่ าย ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน ตํ่ากว่าหรื อเท่ากับ 20,000
บาท (ค่าเฉลี่ย 3.11) ให้ ปัจจัยด้ านช่องทางการจัดจําหน่าย มีผลอยู่ในระดับปานกลาง โดยปั จจัยย่อยที่มีผลมีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ ที่ตงเหมาะสม
ั้
การเดินทางสะดวก มีที่จอดรถเพียงพอ
ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 20,001–30,000 บาท (ค่าเฉลี่ย 3.20) 30,001–40,000 บาท
(ค่าเฉลีย่ 3.35) ให้ ปัจจัยด้ านช่องทางการจัดจําหน่าย มีผลอยูใ่ นระดับปานกลางเท่ากัน ในขณะที่ผ้ ตู อบแบบสอบถามที่มี
รายได้ เฉลีย่ ต่อเดือน 40,000 บาทขึ ้นไป (ค่าเฉลีย่ 3.48) ให้ ปัจจัยด้ านสถานที่ มีผลอยู่ในระดับมาก โดยให้ ปัจจัยย่อยที่มี
ผลมีคา่ เฉลีย่ สูงสุดเหมือนกัน คือ การจัดแสดงรถยนต์เป็ นหมวดหมูต่ ามยี่ห้อ รุ่น ปี สี
ปั จจัยด้ านการส่ งเสริ มการตลาด ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน ตํ่ากว่าหรื อเท่ากับ 20,000
บาท (ค่าเฉลี่ย 3.53) 20,001–30,000 บาท (ค่าเฉลี่ย 3.57) 30,001–40,000 บาท (ค่าเฉลี่ย 3.56) และ 40,000 บาทขึ ้น
ไป (ค่าเฉลี่ย 3.64) ให้ ปัจจัยด้ านการส่งเสริ มการตลาด มีผลอยู่ในระดับมากเท่ากัน โดยให้ ปัจจัยย่อยที่มีผลมีค่าเฉลี่ย
สูงสุดเหมือนกัน คือ มีการให้ สิทธิพิเศษแก่ลกู ค้ า เช่น การลดอัตราดอกเบี ้ยไฟแนนซ์การไม่คิดค่าธรรมเนียมจดทะเบียน
แถมอุปกรณ์ตกแต่งที่ลกู ค้ าต้ องการแถมการประกันภัยรถยนต์ เป็ นต้ น
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ปั จจัยด้ านบุคลากร ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน ตํ่ากว่าหรื อเท่ากับ 20,000 บาท (ค่าเฉลี่ย
3.34) และ 20,001–30,000 บาท (ค่าเฉลี่ย 3.39) ให้ ปัจจัยด้ านบุคลากร มีผลอยู่ในระดับปานกลางเท่ากัน ในขณะที่
ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 30,001–40,000 บาท (ค่าเฉลี่ย 3.45) และ 40,000 บาทขึ ้นไป (ค่าเฉลี่ย
3.51) ให้ ปัจจัยด้ านบุคลากร มีผลอยูใ่ นระดับมากเท่ากัน โดยให้ ปัจจัยย่อยที่มีผลมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเหมือนกัน คือ พนักงาน
ใช้ คําพูดสือ่ สารเข้ าใจง่ายอธิบายได้ ชดั เจน
ปั จจัยด้ านกระบวนการให้ บริ การ ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน ตํ่ากว่าหรื อเท่ากับ 20,000
บาท (ค่าเฉลี่ย 3.01) 20,001–30,000 บาท (ค่าเฉลี่ย 3.09) 30,001–40,000 บาท (ค่าเฉลี่ย 3.15) และ 40,000 บาท
(ค่าเฉลี่ย 3.17) ขึ ้นไป ให้ ปัจจัยด้ านกระบวนการให้ บริ การ มีผลอยู่ในระดับปานกลางเท่ากัน โดยให้ ปัจจัยย่อยที่มีผลมี
ค่าเฉลีย่ สูงสุดเหมือนกัน คือ ความถูกต้ องในการให้ บริ การ เช่น การบันทึกประวัติลกู ค้ า การนําส่งรถยนต์ได้ อย่างถูกต้ อง
เป็ นต้ น
ปั จจัยด้ านการสร้ างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้ เฉลีย่ ต่อเดือน ตํ่ากว่า
หรื อเท่ากับ 20,000 บาท (ค่าเฉลี่ย 2.99) 20,001–30,000 บาท (ค่าเฉลี่ย 3.01) 30,001–40,000 บาท (ค่าเฉลี่ย 3.01)
และ 40,000 บาทขึ ้นไป (ค่าเฉลี่ย 3.03) ให้ ปั จจัยด้ านการสร้ างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ มีผลอยู่ในระดับ
ปานกลาง เท่ากัน โดยให้ ปัจจัยย่อยที่มีผลมีคา่ เฉลีย่ สูงสุดเหมือนกัน คือ เต็นท์รถยนต์มีชื่อเสียงเป็ นที่ยอมรับ
4. จําแนกตามการตัดสินใจซือ้ รถยนต์ บรรทุกส่ วนบุคคลมือสอง
ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีการตัดสินใจซือ้ รถยนต์ บรรทุกส่วนบุคคลมือสอง (ค่าเฉลี่ย
3.92) และไม่ซื ้อรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลมือสอง (ค่าเฉลี่ย 3.81) ให้ ปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์ มีผลอยู่ในระดับมากเท่ากัน
โดยให้ ปัจจัยย่อยที่มีผลมีคา่ เฉลีย่ สูงสุดเหมือนกัน คือ คุณภาพรถยนต์
ปั จจัยด้ านราคา ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีการตัดสินใจซื ้อรถยนต์ บรรทุกส่วนบุคคลมือสอง (ค่าเฉลี่ย 3.90)
ให้ ปัจจัยด้ านราคา มีผลอยูใ่ นระดับมาก โดยปั จจัยย่อยที่มีผลมีคา่ เฉลีย่ สูงสุด คือ ติดป้ายบอกราคาชัดเจน
ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีการตัดสินใจไม่ซื ้อรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลมือสอง (ค่าเฉลี่ย 3.77) ให้ ปัจจัยด้ านราคา
มีผลอยูใ่ นระดับมาก โดยปั จจัยย่อยที่มีผลมีคา่ เฉลีย่ สูงสุด คือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ
ปั จจัยด้ านช่ องทางการจัดจําหน่ าย ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีการตัดสินใจซื ้อรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลมือสอง
(ค่าเฉลีย่ 3.40) และไม่ซื ้อรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลมือสอง (ค่าเฉลีย่ 3.29) ให้ ปัจจัยด้ านช่องทางการจัดจําหน่าย มีผลอยู่
ในระดับปานกลางเท่ากัน โดยให้ ปัจจัยย่อยที่มีผลมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเหมือนกัน คือ การจัดแสดงรถยนต์เป็ นหมวดหมู่ตาม
ยี่ห้อ รุ่น ปี สี
ปั จจัยด้ านการส่ งเสริ มการตลาด ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีการตัดสินใจซื ้อรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลมือสอง
(ค่าเฉลีย่ 3.64) และไม่ซื ้อรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลมือสอง (ค่าเฉลีย่ 3.57) ให้ ปั จจัยด้ านการส่งเสริ มการตลาด มีผลอยู่
ในระดับมากเท่ากัน โดยให้ ปัจจัยย่อยที่มีผลมีคา่ เฉลี่ยสูงสุดเหมือนกัน คือ มีการให้ สิทธิพิเศษแก่ลกู ค้ า เช่น การลดอัตรา
ดอกเบีย้ ไฟแนนซ์ การไม่คิดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนแถมอุปกรณ์ ตกแต่งที่ลูกค้ าต้ องการแถมการประกันภัยรถยนต์
เป็ นต้ น
ปั จจัยด้ านบุคลากร ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีการตัดสินใจซื ้อรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลมือสอง (ค่าเฉลี่ย 3.61)
ให้ ปัจจัยด้ านบุคลากร มีผลอยูใ่ นระดับมาก โดยปั จจัยย่อยที่มีผลมีคา่ เฉลีย่ สูงสุด คือ พนักงานมีความกระตือรื อร้ นในการ
ให้ บริ การ
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ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีการตัดสินใจไม่ซือ้ รถยนต์ บรรทุกส่วนบุคคลมือสอง (ค่าเฉลี่ย 3.39) ให้ ปัจจัยด้ าน
บุคลากร มีผลอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยปั จจัยย่อยที่มีผลมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ พนักงานใช้ คําพูดสื่อสารเข้ าใจง่ายอธิบาย
ได้ ชดั เจน
ปั จจัยด้ านกระบวนการให้ บริ การ ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีการตัดสินใจซื ้อรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลมือสอง
(ค่าเฉลีย่ 3.19) และไม่ซื ้อรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลมือสอง (ค่าเฉลี่ย 3.10) ให้ ปัจจัยด้ านกระบวนการให้ บริ การ มีผลอยู่
ในระดับปานกลางเท่ากัน โดยให้ ปัจจัยย่อยที่มีผลมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเหมือนกัน คือ ความถูกต้ องในการให้ บริ การ เช่น
การบันทึกประวัติลกู ค้ า, การนําส่งรถยนต์ได้ อย่างถูกต้ อง เป็ นต้ น
ปั จจัยด้ านการสร้ างและนํ าเสนอลักษณะทางกายภาพ ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีการตัดสินใจซือ้ รถยนต์
บรรทุกส่วนบุคคลมือสอง (ค่าเฉลีย่ 3.04) และไม่ซื ้อรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลมือสอง (ค่าเฉลี่ย 3.00) ให้ ปัจจัยด้ านการ
สร้ างและนํา เสนอลักษณะทางกายภาพ มี ผลอยู่ในระดับปานกลางเท่ากัน โดยให้ ปั จจัยย่อยที่มี ผลมีค่าเฉลี่ยสูงสุด
เหมือนกัน คือ เต็นท์รถยนต์มีชื่อเสียงเป็ นที่ยอมรับ

การอภิปรายผลการศึกษาและข้ อเสนอแนะ
การอภิปรายผล
การศึกษาส่วนประสมการตลาดบริ การที่มีผลต่อผู้บริ โภคในการซื ้อรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลมือสองในอําเภอ
เมืองลําพูน อภิปรายผลตามแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดบริ การ (Service Marketing Mix) (ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และ
คณะ, 2552) สามารถอภิปรายผลการศึกษากับวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ องได้ ดงั นี ้
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ จากผลการศึกษาพบว่า ส่วนประสมการตลาดบริ การที่มีผลต่อ
ผู้บริ โภคในการซื ้อรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลมือสองในอําเภอเมืองลําพูน เป็ นอันดับแรกคือ ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ ซึ่งไม่
สอดคล้ องกับผลการศึกษาของ สุพรรณ ภูมิภมร (2551) ได้ ทําการศึกษา เรื่ อง ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจซื ้อรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลมือสอง กรณีศึกษา: จังหวัดกระบี่ ซึ่งพบว่า ปั จจัยส่วนประสมการตลาดที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื ้อรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลมือสอง เป็ นอันดับแรกคือ ปั จจัยด้ านบุคลากร และไม่สอดคล้ องกับผล
การศึกษาของ ศักดิ์ดาว รอดพิทกั ษ์ (2552) ได้ ทําการศึกษา เรื่ องปั จจัยที่ผ้ บู ริ โภคใช้ ในการเลือกซื ้อรถยนต์นงั่ มือสองจาก
ผู้ประกอบการ บนถนนกาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร ซึง่ พบว่า ปั จจัยส่วนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ซื ้อรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลมือสอง เป็ นอันดับแรกคือ ปั จจัยด้ านราคา
ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์
จากผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยย่อยด้ านผลิตภัณฑ์ ที่มีผลต่อผู้บริ โภคในการซื ้อมากที่สดุ คือ คุณภาพรถยนต์ ซึ่ง
ไม่สอดคล้ องกับผลการศึกษาของ สุพรรณ ภูมิภมร (2551) ซึ่งพบว่า ปั จจัยย่อยที่มีผลต่อผู้บริ โภคในการซื ้อมากที่สดุ คือ
การประหยัดนํ ้ามันและไม่สอดคล้ องกับผลการศึกษาของ ศักดิ์ดาว รอดพิทักษ์ (2552) ซึ่งพบว่า ปั จจัยย่อยที่มีผลต่อ
ผู้บริ โภคในการซื ้อมากที่สดุ คือ สภาพเดิมของตัวถัง (ไม่มีเฉี่ยวชนหนัก)
ปั จจัยด้ านราคา
จากผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยย่อยด้ านราคา ที่มีผลต่อผู้บริ โภคในการซือ้ มากที่สุด คือ ราคาเหมาะสมกับ
คุณภาพ ซึง่ สอดคล้ องกับผลการศึกษาของ สุพรรณ ภูมิภมร (2551) ซึ่งพบว่า ปั จจัยย่อยที่มีผลต่อผู้บริ โภคในการซื ้อมาก
ที่สดุ คือ ความเหมาะสมของราคาซื ้อ แต่สอดคล้ องกับผลการศึกษาของ ศักดิ์ดาว รอดพิทกั ษ์ (2552) ซึง่ พบว่า ปั จจัยย่อย
ที่มีผลต่อผู้บริ โภคในการซื ้อมากที่สดุ คือ ราคาเหมาะสม กับคุณภาพของรถยนต์
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ปั จจัยด้ านช่ องทางการจัดจําหน่ าย
จากผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยย่อยด้ านช่องทางการจัดจํ าหน่าย ที่มีผลต่อผู้บริ โภคในการซือ้ มากที่สุด คือ
การจัดแสดงรถยนต์เป็ นหมวดหมูต่ ามยี่ห้อ รุ่น ปี สี ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับผลการศึกษาของ สุพรรณ ภูมิภมร (2551) ซึง่ พบว่า
ปั จจัยย่อยที่มีผลต่อผู้บริ โภคในการซื ้อมากที่สดุ คือ การแนะนําของเต็นท์รถยนต์ และไม่สอดคล้ องกับผลการศึกษาของ
ศักดิ์ดาว รอดพิทกั ษ์ (2552) ซึง่ พบว่า ปั จจัยย่อยที่มีผลต่อผู้บริ โภคในการซื ้อมากที่สดุ คือ ความมีชื่อเสียงของผู้ประกอบการ
เต็นท์รถ
ปั จจัยด้ านการส่ งเสริมการตลาด
จากผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยย่อยด้ านการส่งเสริ มการตลาด ที่มีผลต่อผู้บริ โภคในการซื ้อมากที่สดุ คือ มีการให้
สิทธิพิเศษแก่ลกู ค้ า เช่น การลดอัตราดอกเบี ้ยไฟแนนซ์ การไม่คิดค่าธรรมเนียมจดทะเบียน แถมอุปกรณ์ตกแต่งที่ลกู ค้ า
ต้ องการแถมการประกันภัยรถยนต์ เป็ นต้ น ซึง่ สอดคล้ องกับผลการศึกษาของ สุพรรณ ภูมิภมร (2551) ซึง่ พบว่า ปั จจัยย่อย
ที่มีผลต่อผู้บริ โภคในการซื ้อมากที่สดุ คือ การแจกของแถมแต่ไม่สอดคล้ องกับผลการศึกษาของ ศักดิ์ดาว รอดพิทกั ษ์
(2552) ซึง่ พบว่า ปั จจัยย่อยที่มีผลต่อผู้บริ โภคในการซื ้อมากที่สดุ คือ พนักงานขายมีความรู้ และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
รถยนต์ แต่ละรุ่น แต่ละยี่ห้อ เป็ นอย่างดี
ปั จจัยด้ านบุคลากร
จากผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยย่อยด้ านบุคลากร ที่มีผลต่อผู้บริ โภคในการซื ้อมากที่สดุ คือ พนักงานใช้ คําพูด
สือ่ สารเข้ าใจง่ายอธิบายได้ ชดั เจน ซึ่งไม่สอดคล้ องกับผลการศึกษาของ สุพรรณ ภูมิภมร (2551) ซึ่งพบว่า ปั จจัยย่อยที่มี
ผลต่อผู้บริ โภคในการซื ้อมากที่สดุ คือ บุคลากรมีอธั ยาศัยดี สุภาพเรี ยบร้ อย
ปั จจัยด้ านกระบวนการให้ บริการ
จากผลการศึกษาพบว่า ปั จจัย ย่อ ยด้ านกระบวนการให้ บ ริ การ ที่ มีผ ลต่อผู้บ ริ โภคในการซือ้ มากที่ สุด คื อ
ความถูกต้ องในการให้ บริ การ เช่น การบันทึกประวัติลกู ค้ า, การนําส่งรถยนต์ได้ อย่างถูกต้ อง เป็ นต้ นซึ่งไม่สอดคล้ องกับ
ผลการศึ ก ษาของ สุ พ รรณ ภู มิ ภ มร (2551) ซึ่ ง พบว่ า ปั จจั ย ย่ อ ยที่ มี ผ ลต่ อ ผู้ บริ โภคในการซื อ้ มากที่ สุ ด คื อ
ความสะดวกสบายในการให้ บริ การ
ปั จจัยด้ านการสร้ างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ
จากผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยย่อยด้ านการสร้ างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ที่มีผลต่อผู้บริ โภคในการซื ้อ
มากที่สดุ คือ เต็นท์รถยนต์มีชื่อเสียงเป็ นที่ยอมรับซึ่งไม่สอดคล้ องกับผลการศึกษาของ สุพรรณ ภูมิภมร (2551) ซึ่งพบว่า
ปั จจัยย่อยที่มีผลต่อผู้บริ โภคในการซื ้อมากที่สดุ คือ ที่จอดรถสะดวก
ข้ อค้ นพบ
จากการศึกษาส่วนประสมการตลาดบริ การที่มีผลต่อผู้บริ โภคในการซื ้อรถยนต์ บรรทุกส่วนบุคคลมือสองใน
อําเภอเมืองลําพูน ในครัง้ นี ้ผู้ศกึ ษามีข้อค้ นพบดังนี ้
ผู้ตอบแบบสอบถามให้ สว่ นประสมการตลาดบริ การที่มีผลต่อผู้บริ โภคในการซื ้อรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลมือสอง
ในอําเภอเมืองลําพูน ด้ านผลิตภัณฑ์ มากที่สดุ และให้ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริ การ ด้ านการสร้ างและนําเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ น้ อยที่สดุ

Page 154

BUSINESS MANAGEMENT RESEARCH CONFERENCE

BMRC

ผู้ตอบแบบสอบถามให้ ระดับที่มีต่อปั จจัยย่อยส่วนประสมการตลาดบริ การที่มีผลต่อผู้บริ โภคในการซื ้อรถยนต์
บรรทุกส่วนบุคคลมือสองในอําเภอเมืองลําพูน ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรก คือ คุณภาพรถยนต์ ราคาเหมาะสมกับ
คุณภาพ และสภาพเดิมของตัวถัง (ไม่มีการเฉี่ยวชนหนัก) ตามลําดับ
ผู้ตอบแบบสอบถามให้ ระดับที่มีต่อปั จจัยย่อยส่วนประสมการตลาดบริ การที่มีผลต่อผู้บริ โภคในการซื ้อรถยนต์
บรรทุกส่วนบุคคลมือสองในอําเภอเมืองลําพูน ที่มีคา่ เฉลีย่ น้ อยสุด 3 ลําดับแรก คือ ระบบรักษาความปลอดภัยของบริ ษัท
มีความเหมาะสม ปั จจัยย่อยลําดับถัดมา คือ พนักงานของบริ ษัทแต่งกายสุภาพเหมาะสม และใส่ชุดฟอร์ มของบริ ษัท
และการติดตังอุ
้ ปกรณ์เสริ มเสร็ จตามกําหนดเวลานัดหมาย ตามลําดับ
เมื่อจําแนกตามอายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 21-30 ปี ให้ ระดับที่มีผลต่อ ปั จจัยย่อยด้ านผลิตภัณฑ์
มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด คือ สภาพเดิมของตัวถัง (ไม่มีการเฉี่ยวชนหนัก) ในขณะที่ผ้ ตู อบแบบสอบถามที่มีอายุ 31-40 ปี 41-50 ปี
และ 50 ปี ขึ ้นไป ให้ ระดับที่มีผลต่อ ปั จจัยย่อยด้ านผลิตภัณฑ์ มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด คือ คุณภาพรถยนต์
ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 21-30 ปี ให้ ระดับที่มีผลต่อ ปั จจัยย่อยด้ านราคา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ติดป้ายบอก
ราคาชัดเจน ในขณะที่ผ้ ตู อบแบบสอบถามที่มีอายุ 31-40 ปี 41-50 ปี และ 50 ปี ขึ ้นไป ให้ ระดับที่มีผลต่อ ปั จจัยย่อยด้ าน
ราคามีคา่ เฉลีย่ สูงสุด คือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ
ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 21-30 ปี 31-40 ปี และ 41-50 ปี ให้ ระดับที่มีผลต่อ ปั จจัยย่อยด้ านการส่งเสริ ม
การตลาด มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการให้ สิทธิ พิเศษแก่ลกู ค้ า เช่น การลดอัตราดอกเบี ้ยไฟแนนซ์ การไม่คิดค่าธรรมเนียม
จดทะเบียนแถมอุปกรณ์ตกแต่งที่ลกู ค้ าต้ องการแถมการประกัน ภัยรถยนต์ เป็ นต้ น ในขณะที่ผ้ ตู อบแบบสอบถามที่มีอายุ
50 ปี ขึ ้นไป ให้ ระดับที่มีผลต่อ ปั จจัยย่อยด้ านการส่งเสริ มการตลาด มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ จัดกิจกรรมเพื่อให้ ลกู ค้ าได้ ซื ้อ
รถยนต์ในราคาถูกหรื อได้ รับของสมนาคุณในโอกาสพิเศษ
ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 21-30 ปี 31-40 ปี และ 41-50 ปี ให้ ระดับที่มีผลต่อ ปั จจัยย่อยด้ านบุคลากร มี
ค่าเฉลีย่ สูงสุด คือ พนักงานใช้ คําพูดสื่อสารเข้ าใจง่ายอธิบายได้ ชดั เจน ในขณะที่ผ้ ตู อบแบบสอบถามที่มีอายุ 50 ปี ขึ ้นไป
ให้ ระดับที่มีผลต่อ ปั จจัยย่อยด้ านบุคลากร มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด คือ พนักงานมีความกระตือรื อร้ นในการให้ บริ การ
ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 21-30 ปี 31-40 ปี และ 41-50 ปี ให้ ระดับที่มีผลต่อ ปั จจัยย่อยด้ านกระบวนการ
ให้ บริ การ มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด คือ ความถูกต้ องในการให้ บริ การ เช่น การบันทึกประวัติลกู ค้ า, การนําส่งรถยนต์ได้ อย่างถูกต้ อง
เป็ นต้ น ในขณะที่ผ้ ตู อบแบบสอบถามที่มีอายุ 50 ปี ขึน้ ไป ให้ ระดับที่มีผลต่อ ปั จจัยย่อยด้ านกระบวนการให้ บริ การ มี
ค่าเฉลีย่ สูงสุด คือ ระยะเวลาในการยื่นและรอการอนุมตั ิสนิ เชื่อรวดเร็ วตรงความต้ องการ
เมื่อจําแนกตามอาชีพ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพ ข้ าราชการ, พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงาน
บริ ษัทเอกชน ให้ ระดับที่มีผลต่อ ปั จจัยย่อยด้ านผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ รู ปลักษณ์ภายนอกที่สวยงาม มีอปุ กรณ์
ตกแต่ง ในขณะที่ผ้ ตู อบแบบสอบถามที่มีอาชีพ ธุรกิจส่วนตัว พ่อบ้ าน/แม่บ้าน และอื่นๆ และ เกษตรกร ให้ ระดับที่มีผลต่อ
ปั จจัยย่อยด้ านผลิตภัณฑ์ มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด คือ คุณภาพรถยนต์
ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพ ข้ าราชการ, พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริ ษัทเอกชน และธุรกิจส่วนตัว
พ่อบ้ าน/แม่บ้าน และอื่นๆ ให้ ระดับที่มีผลต่อ ปั จจัยย่อยด้ านราคา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สามารถต่อรองราคาได้ ในขณะที่
ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพ เกษตรกรให้ ระดับที่มีผลต่อ ปั จจัยย่อยด้ านราคา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ราคาเหมาะสมกับ
คุณภาพ
เมื่อจําแนกตามรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน ตํ่ากว่าหรื อเท่ากับ
20,000 บาท และ 30,001–40,000 บาท ให้ ระดับที่มีผลต่อ ปั จจัยย่อยด้ านราคา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ติดป้ายบอกราคา
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ชัดเจน ในขณะที่ผ้ ตู อบแบบสอบถามที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 20,001–30,000 บาท และ 40,000 บาทขึ ้นไป ให้ ระดับที่มี
ผลต่อ ปั จจัยย่อยด้ านราคา มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด คือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ
ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน ตํ่ากว่าหรื อเท่ากับ 20,000 บาท ให้ ระดับที่มีผลต่อปั จจัยย่อยด้ าน
ช่ อ งทางการจัด จํ า หน่ า ย มี ค่ า เฉลี่ ย สูง สุด คื อ ที่ ตัง้ เหมาะสม การเดิ น ทางสะดวก มี ที่ จ อดรถเพี ย งพอ ในขณะที่
ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 20,001–30,000 บาท 30,001–40,000 บาท และ 40,000 บาทขึ ้นไป ให้
ระดับที่มีผลต่อปั จจัยย่อยด้ านช่องทางการจัดจําหน่าย มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การจัดแสดงรถยนต์เป็ นหมวดหมู่ตามยี่ห้อ
รุ่น ปี สี
เมื่อจําแนกตามการตัดสินใจซื ้อรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลมือสอง พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่มีการตัดสินใจซื ้อ
รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลมือสอง ให้ ระดับที่มีผลต่อ ปั จจัยย่อยด้ านราคา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ติดป้ายบอกราคาชัดเจน
ในขณะที่ผ้ ตู อบแบบสอบถามที่มีการตัดสินใจไม่ซื ้อรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลมือสอง ให้ ระดับที่มีผลต่อ ปั จจัยย่อยด้ าน
ราคา มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด คือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ
ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีการตัดสินใจซื ้อรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลมือสอง ให้ ระดับที่มีผลต่อ ปั จจัยย่อยด้ าน
บุคลากร มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด คือ พนักงานมีความกระตือรื อร้ นในการให้ บริ การ ในขณะที่ผ้ ตู อบแบบสอบถามที่มีการตัดสินใจ
ไม่ซื ้อรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลมือสอง ให้ ระดับที่มีผลต่อ ปั จจัยย่อยด้ านบุคลากร มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ พนักงานใช้ คําพูด
สือ่ สารเข้ าใจง่ายอธิบายได้ ชดั เจน
ข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษานี ้ ทําให้ ผ้ ศู กึ ษาทราบส่วนประสมการตลาดบริ การที่มีผลต่อผู้บริ โภคในการซื ้อรถยนต์บรรทุกส่วน
บุคคลมือสองในอําเภอเมืองลําพูน ทางผู้ศกึ ษาขอเสนอแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาส่วนประสมการตลาดบริ การที่มีผล
ต่อผู้บริ โภคในการซื ้อรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลมือสองในอําเภอเมืองลําพูน ตามข้ อค้ นพบที่ได้ จากการศึกษา ดังต่อไปนี ้
ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์
ผู้ประกอบการจําหน่ายรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลมือสอง ควรให้ ความสําคัญในเรื่ อง คุณภาพรถยนต์ สภาพเดิม
ของตัวถัง (ไม่มีการเฉี่ยวชนหนัก) และรู ปลักษณ์ ภายนอกที่สวยงามและมีอุปกรณ์ ตกแต่งพร้ อม โดยคัดเลือกรถยนต์
บรรทุกส่วนบุคคลมือสอง ที่มีคณ
ุ ภาพสูง ไม่ประวัติการเฉี่ยวชนหนัก ควรมีการตรวจสอบประวัติการบํารุ งรักษารถยนต์ใน
อดีตว่า ผู้ใช้ รถก่อนหน้ านันได้
้ มีการปรับเปลีย่ นหรื อซ่อมแซมส่วนใดของรถยนต์ไปแล้ วบ้ างอีกด้ วย โดยควรเริ่ มตรวจตังแต่
้
ห้ องเกียร์ โช็คอัพแหนบ พวงมาลัย เฟื องท้ าย และช่วงล่างในส่วนอื่นๆ ถ้ ามีสิ่งใดผิดปกติ เช่น มีนํ ้ามันไหลออกมา
จากบางแห่ง มีสว่ นหัก บิด งอ หรื อแหนบซ้ อนกันไม่เป็ นระเบียบ หรื อไม่ เป็ นต้ น นอกจากนัน้ ผู้ประกอบการจําหน่าย
รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลมือสองควรให้ ความสําคัญกับสีของรถยนต์ที่นํามาจําหน่าย โดยควรเลือกสีของรถยนต์ที่เป็ น
ที่นิยมของผู้บริ โภค อาทิเช่น สีบรอนซ์เงิน สีขาว และ สีดํา เป็ นต้ น เพื่อลดปั ญหารถยนต์ไม่ถกู จําหน่ายไม่ออก เป็ นการ
รักษาสภาพคล่อง และเน้ นรถยนต์ในกลุม่ ยี่ห้อ โตโยต้ า อีซูซุ และ ฟอร์ ด เนื่องจากเป็ นยี่ห้อที่บริ โภคต้ องการ หรื อ คิดเป็ น
ร้ อยละ 83.25 ของความต้ องการรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลมือสองทังหมด
้
อีกทังยั
้ งสามารถหาอะไหล่รถในการซ่อมบํารุ ง
ได้ ง่าย และ ผู้ประกอบการจําหน่ายรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลมือสองควรเลือก ขนาดของเครื่ องยนต์ ของรถยนต์บรรทุก
ส่วนบุคคลมือสอง ขนาด 2,500 cc. และ 3,000 cc. มาจําหน่ายเป็ นหลักอีกด้ วย

Page 156

BUSINESS MANAGEMENT RESEARCH CONFERENCE

BMRC

เนื่องจากผู้บริ โภคส่วนใหญ่ ให้ ความสําคัญ ในเรื่ องรถยนต์ที่มีสมรรถนะในการขับดี เช่น เครื่ องยนต์ดี ช่วงล่างดี
เป็ นต้ น ดังนัน้ ผู้ประกอบการจําหน่ายรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลมือสอง ควรจัดการซ่อมบํารุ ง หรื อปรับแต่งรถยนต์บรรทุก
ส่วนบุคคลมือสองที่นํามาจําหน่ายให้ มีสมรรถภาพพร้ อมใช้ งานตามที่ผ้ บู ริ โภคต้ องการ
ผู้ประกอบการจําหน่ายรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลมือสองควรมีการรับประกันหลังการขาย ในด้ านสําคัญๆ เช่น
รับประกันสี เครื่ องยนต์ และแชสซี เป็ นต้ น และกําหนดว่าจะมีการรับประกันนานเท่าไหร่ หลังจากซื ้อ เช่น 3 เดือน หรื อ 6
เดื อ น เป็ นต้ น เพื่ อ เพิ่ มความมั่น ใจให้ กับ ผู้บ ริ โภค และยัง เป็ นการช่ ว ยกระตุ้น การตัด สินใจซื อ้ ของผู้บริ โภคได้ ด้ ว ย
นอกจากนัน้ ผู้ประกอบการจําหน่ายรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลมือสองควร ชีแ้ จงให้ ผ้ บู ริ โภคทราบถึงเรื่ อง การบริ การรับ
แลกเปลีย่ นรถยนต์เก่าโดยมีการตีราคาให้ ผ้ บู ริ โภคอย่างเป็ นธรรม ผู้ประกอบการจําหน่ายรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลมือสอง
ควรกําหนดเกณฑ์ที่ชดั เจนในการรับแลกเปลีย่ นรถยนต์เก่า อีกด้ วย
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ ว่ารถยนต์ของเต็นท์รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลมือสอง อาจจะไม่มีความแตกต่างกันมากนัก
แต่ผ้ ูประกอบการจําหน่ายรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลมือสอง สามารถสร้ างความแตกต่างในด้ านการให้ บริ การที่เป็ นเลิศ
เพื่อสร้ างคุณค่าการรับรู้ (Perceived Value) ในด้ านการให้ บริ การได้ รับจากผู้ประกอบการจําหน่ายรถยนต์บรรทุกส่วน
บุคคลมือสอง เช่น การบริ การหลังการขาย การให้ คําปรึกษาเรื่ องการซ่อมบํารุงรถยนต์ตา่ งๆ เป็ นต้ น ซึ่งจะทําให้ ลกู ค้ าเกิด
ความรู้สกึ คุ้มค่ากับเงินที่จา่ ย และเต็มใจจะจ่าย (Willingness To Pay) และยังเป็ นการเสริ มชื่อเสียงของทางผู้ประกอบการ
จําหน่ายรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลมือสอง ให้ ดียิ่งขึ ้นด้ วย
และจากการศึกษา ส่วนประสมการตลาดบริ การที่มีผลต่อผู้บริ โภคในการซื ้อรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลมือสองใน
อําเภอเมืองลําพูน จํานวนตามอายุ และจําแนกตาม อาชีพ พบว่า ผู้บริ โภคที่มีอายุมากกว่า 30 ปี ขึ ้นไป และกลุม่ อาชีพ
ธุรกิจส่วนตัว พ่อบ้ าน/แม่บ้าน และเกษตรกร จะให้ ความสําคัญในปั จจัยย่อยเรื่ อง คุณภาพรถยนต์ ในขณะที่ กลุม่ อาชีพ
ข้ าราชการ, พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริ ษัทเอกชน จะให้ ความสําคัญในปั จจัยย่อยเรื่ อง รู ปลักษณ์ภายนอกที่
สวยงาม มีอุปกรณ์ ตกแต่ง ดังนัน้ หากผู้ประกอบการจําหน่ายรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลมือสอง ต้ องการเน้ นกลุม่ ลูกค้ า
อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว พ่อบ้ าน/แม่บ้าน และเกษตรกร ควรให้ ความสําคัญกับการสรรหารถยนต์ที่มีคณ
ุ ภาพสูงเข้ ามายังเต็นท์
รถของผู้ประกอบการ แต่ถ้ าผู้ประกอบการจํ า หน่ายรถยนต์ บ รรทุกส่วนบุคคลมือ สอง ต้ องการเน้ น กลุ่ม ลูก ค้ าอาชี พ
ข้ าราชการ, พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริ ษัทเอกชน ควรนําเสนอรู ปลักษณ์ภายนอกของรถยนต์ พร้ อมอุปกรณ์
ตกแต่ง ที่ครบครันให้ แก่ลกู ค้ าให้ ในกลุม่ นี ้ อีกด้ วย
ปั จจัยด้ านราคา
เนื่องจากปั จจุบนั ผู้บริ โภคมีความรู้ มากขึ ้น มีการค้ นหา ตรวจสอบราคารถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลมือสองและ
เปรี ยบเทียบราคาก่อนตัดสินใจซื ้อ ดังนัน้ ผู้ประกอบการจําหน่ายรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลมือสองควรมีการตรวจสอบ
ราคาตลาด หรื อราคาทัว่ ไปตามสถานประกอบการอื่น ๆ และตังราคาให้
้
เหมาะสมกับคุณภาพของรถยนต์ โดยกําหนด
ราคาของรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลมือสองให้ สามารถต่อรองได้ จากราคาที่ตงไว้
ั ้ โดยมีการติดราคาป้ายให้ ชดั เจน และ
ราคาของรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลมือสองควรอยู่ในช่วง 200,001-400,000 บาท เนื่องจากเป็ นช่วงราคาที่ผ้ บู ริ โภคส่วน
ใหญ่ต้องการซื ้อ และอาจจะกําหนดเงื่อนไขการให้ สว่ นลดราคาเมื่อลูกค้ าซื ้อเป็ นเงินสดไว้ ด้วย นอกจากนันผู
้ ้ ประกอบการ
จําหน่ายรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลมือสอง ควรมีความหลากหลายของราคารถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลมือสอง ให้ ผ้ บู ริ โภค
ได้ เลือกอีกด้ วย
และจากการศึกษา ส่วนประสมการตลาดบริ การที่มีผลต่อผู้บริ โภคในการซื ้อรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลมือสองใน
อําเภอเมืองลําพูน จํ านวนตามอาชี พ พบว่า ผู้บริ โภคที่มีอาชี พเกษตรกร จะให้ ความสําคัญในปั จจัยย่อยเรื่ อง ราคา
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เหมาะสมกับคุณภาพ ดังนัน้ หากผู้ประกอบการจําหน่ายรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลมือสอง ต้ องการเน้ นกลุม่ ลูกค้ าอาชีพ
เกษตรกร ควรนําเสนอรถยนต์ที่มีความคุ้มค่าในเชิงการใช้ งาน เนื่องจากโดยปกติลกู ค้ ากลุม่ นี ้มักซื ้อรถยนต์บรรทุกส่วน
บุคคลมือสอง เพื่อการประกอบธุรกิจทางการเกษตร จึงไม่ควรนําเสนอรถยนต์ที่มีราคาสูงหรื อเน้ นอุปกรณ์เสริ มมากนัก
แต่ควรเน้ นสมรรถนะดี ในราคาที่เหมาะสมประกอบกัน
ปั จจัยด้ านช่ องทางการจัดจําหน่ าย
ผู้ประกอบการจําหน่ายรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลมือสอง ควรให้ ความสําคัญในเรื่ องการจัดแสดงรถยนต์ โดยมี
การจัดรถยนต์ให้ เป็ นหมวดหมู่ แบ่งเป็ นพื ้นที่เป็ นสัดส่วนตามยี่ห้อ รุ่น ปี สีของรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลมือสอง และหากมี
ผู้สนใจต้ องการเปิ ดเต็นท์รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลมือสองใหม่ ควรให้ ความสําคัญกับสถานที่ตงั ้ ที่สะดวกต่อการเดิน และ
ควรมีการอํานวยความสะดวกในการจอดรถให้ กบั ลูกค้ าที่มาซื ้อรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลมือสอง เช่น จัดสถานที่จอดรถให้
เป็ นระเบียบ มีช่องทางการเดินรถที่สะดวกปลอดภัย เป็ นต้ น อีกด้ วย อย่างไรก็ตามจากผลการศึกษา พบว่า การมีบริ การ
ขับรถยนต์ไปให้ ลกู ค้ าดูนอกสถานที่ นันมี
้ ผลต่อการซื ้อรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลมือสองในอําเภอเมืองลําพูน ในระดับน้ อย
ดังนัน้ ผู้ประกอบการจําหน่ายรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลมือสอง ไม่ควรนํามาเป็ นประเด็นหลักในการนําเสนอลูกค้ า หรื อ
อํานวยความสะดวกในเรื่ องดังกล่าวมากนัก
ปั จจัยด้ านการส่ งเสริมการตลาด
ผู้ประกอบการจําหน่ายรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลมือสอง ควรคํานึงถึงเรื่ อง การให้ สิทธิ พิเศษแก่ลกู ค้ า เช่น
การลดอัตราดอกเบี ้ยไฟแนนซ์ การไม่คิดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนแถมอุปกรณ์ตกแต่งที่ลกู ค้ าต้ องการแถมการประกันภัย
รถยนต์ เป็ นต้ น เนื่องเป็ นปั จจัยที่มีผลต่อการซือ้ รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลมือสอง ในระดับมากที่สดุ และควรมีการจัด
กิจกรรมเพื่อให้ ลกู ค้ าได้ ซื ้อรถยนต์ในราคาถูกหรื อได้ รับของสมนาคุณในโอกาสพิเศษด้ วย เพื่อให้ ผ้ ปู ระกอบการจําหน่าย
รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลมือสองสามารถจําหน่ายรถยนต์ออกไปได้ เร็ ว ไม่ต้องเก็บรถยนต์ไว้ นาน ซึ่งจะทําให้ เกิดต้ นทุน
ของการเก็บรักษาเพิ่มขึ ้น อีกทังจะส่
้ งผลต่อการตังราคาเพื
้
่อการแข่งขันกับผู้ประกอบการจําหน่ายรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล
มือสองรายอื่นอีกด้ วย นอกจากนันผู
้ ้ ประกอบการจํ าหน่ายรถยนต์ บรรทุกส่วนบุคคลมือสอง ควรเลือกการโฆษณาใน
หนังสือรถยนต์และ ผ่านทางแผ่นพับใบปลิว ป้ายต่างๆ เป็ นหลัก เพื่อเป็ นการแจ้ งข่าวสารเกี่ยวกับรถยนต์ที่มีจําหน่าย
แก่ลกู ค้ าทราบด้ วย อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการจําหน่ายรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลมือสอง ควรมีบริ การหลังการขายฟรี
เช่น ตรวจเช็คสภาพรถยนต์ เป็ นต้ น เพื่อเป็ นการดูแลลูกค้ าและทําให้ ลกู ค้ าเกิดความมัน่ ใจในคุณภาพของรถยนต์บรรทุก
ส่วนบุคคลมือสองที่ซื ้อไปอีกด้ วย
ปั จจัยด้ านบุคลากร
ผู้ประกอบการจําหน่ายรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลมือสอง ควรให้ ความสําคัญในเรื่ องการใช้ คําพูดสื่อสารที่เข้ าใจ
ง่าย อธิบายได้ ชดั เจนของพนักงาน โดยพนักงานต้ องสามารถให้ คําปรึ กษาแนะนําได้ ถกู ต้ อง มีความกระตือรื อร้ นในการ
ให้ บริ การ และมีความน่าเชื่อถือและไว้ วางใจได้ และเพื่อให้ สอบสนองเรื่ องที่ได้ กล่าวไว้ ข้างต้ น ทางผู้ประกอบการจําหน่าย
รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลมือสอง ควรมีการฝึ กอบรมและพัฒนาพนักงานในด้ านการให้ บริ การ และด้ านการปฏิบตั ิงาน
อย่างสมํ่าเสมอเพื่อให้ บริ การลูกค้ าได้ อย่างถูกต้ อง สามารถตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้ ในทุก ๆ ด้ าน โดยเน้ น
การเอาใจใส่ลกู ค้ าเพื่อสร้ างความประทับใจ และควรมีการทดสอบความรู้ และทักษะในการปฏิบตั ิงานของพนักงานเพื่อ
กระตุ้นให้ พนักงานพัฒนาความรู้ และทักษะในการทํางานอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเรื่ องการประเมินราคารถยนต์เก่า
ของลูกค้ า ชี ้แจ้ งเกณฑ์ที่ทางผู้ประกอบการจําหน่ายรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลมือสอง ใช้ ในการประเมิน เช่น รุ่ น ปี ระยะ
ของไมล์ในการใช้ รถยนต์ เป็ นต้ น เพื่อใช้ เกิดความชัดเจนของการประเมิน และได้ ราคาที่เป็ นธรรมสําหรับลูกค้ าอีกด้ วย
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นอกจากนัน้ ผู้ประกอบการจําหน่ายรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลมือสอง ควรมีการฝึ กอบรมและปลุกจิตสํานึกและ
ทัศนคติที่ดีตอ่ งานด้ านการขายด้ วย เพื่อให้ พนักงานมีความกระตือรื อร้ น และสามารถให้ บริ การลูกค้ าด้ วยความเอาใจใส่
มีความเข้ าใจ ตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้ ตรงตามความต้ องการของลูกค้ า เป็ นการสร้ างความประทับใจให้ กบั
ลูกค้ า เพราะการรักษาฐานลูกค้ าเดิมมีต้นทุนตํ่ากว่าการหาลูกค้ ารายใหม่หลายเท่าตัว และพนักงานเป็ นผู้ที่ต้องดูแลและ
ใกล้ ชิ ด ลูก ค้ า ให้ ม ากที่ สุด เพื่ อ ให้ ลูก ค้ า เกิ ด ความประทับ ใจและมี ก ารบอกต่อ ลูก ค้ า รายใหม่ใ ห้ กับ ทางกิ จ การของ
ผู้ประกอบการจําหน่ายรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลมือสองด้ วย
และจากการศึกษา ส่วนประสมการตลาดบริ การที่มีผลต่อผู้บริ โภคในการซื ้อรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลมือสองใน
อําเภอเมืองลําพูน จํานวนตามอายุ พบว่า ผู้บริ โภคที่มีอายุมากกว่า 50 ปี ขึ ้นไป จะให้ ความสําคัญในปั จจัยย่อยเรื่ อง
พนักงานมีความกระตือรื อร้ นในการให้ บริ การ ดังนันหากผู
้
้ ประกอบการจําหน่ายรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลมือสอง มีลกู ค้ า
กลุม่ ดังกล่าวเข้ ามารับบริ การ ควรกําชับกับพนักงานในเรื่ องการตอบสนองลูกค้ าอย่างรวดเร็ วในการให้ บริ การ และควร
ปลูกฝั งจิตสํานึกด้ านการบริ การหรื อการสร้ างจิตสํานึกในงานบริ การ (Service Mind) ให้ กบั พนักงานของเต็นท์รถให้ มาก
ขึ ้น และผู้ประกอบการจําหน่ายรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลมือสอง ควรให้ ความสําคัญเป็ นพิเศษกับการคัดเลือกและอบรม
พัฒ นาพนัก งานให้ มี ค วามรู้ ความสามารถ มี อัธ ยาศัย และมารยาทที่ ดี เพื่ อ สร้ างความประทับ ใจแรกพบ (First
Impression) อีกด้ วย
ปั จจัยด้ านกระบวนการให้ บริการ
ผู้ป ระกอบการจํ า หน่า ยรถยนต์ บรรทุก ส่ว นบุคคลมื อสอง ควรให้ ค วามสํา คัญ ในเรื่ อง ความถูก ต้ อ งในการ
ให้ บริ การ เช่น การบันทึกประวัติลกู ค้ า การนําส่งรถยนต์ได้ อย่างถูกต้ อง เป็ นต้ น ระยะเวลาในการยื่นและรอการอนุมตั ิ
สินเชื่อ ที่รวดเร็ วตรงตามความต้ องการของลูกค้ า และความรวดเร็ วในการให้ บริ การ เช่น การนํารถไปส่งให้ ลกู ค้ าได้ อย่าง
รวดเร็ ว เป็ นต้ น โดยผู้ป ระกอบการจํ าหน่า ยรถยนต์ บรรทุกส่วนบุค คลมือ สอง ควรกํ า หนดขัน้ ตอนการทํ างานที่เ ป็ น
มาตรฐาน ประกอบกับระยะเวลาในแต่ละขันอย่
้ างชัดเจน อาทิเช่น เริ่ มต้ นตังแต่
้ ลกู ค้ าเข้ ามายังเต็นท์รถยนต์ พนักงานขาย
จะต้ องต้ อนรับลูกค้ าด้ วยความสุภาพและเป็ นมิตร ในการเข้ ารับบริ การแต่ละครัง้ ของลูกค้ า หากลูกค้ าเป็ นลูกค้ ารายใหม่
หรื อไม่เคยเข้ ามายังเต็นท์ รถยนต์ ทางผู้ประกอบการจํ า หน่า ยรถยนต์ บรรทุกส่วนบุคคลมือสอง ควรมีการสอบถาม
และชี ้แจงรายละเอียดของรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลมือสองแต่ละรุ่ น หรื อ แต่ละประเภท ด้ วย มีการชี ้แจงเหตุผลให้ ลกู ค้ า
ได้ ทราบว่าถึงคุณภาพของรถยนต์ บรรทุกส่วนบุคคลมือสอง ของเต็นท์รถยนต์ ควรให้ ข้อมูลและคําแนะนําที่ให้ ตรงกับ
ความต้ องการและความพร้ อมทางการเงินของผู้ซื ้อด้ วย เช่น ผู้ซื ้อที่มีงบประมาณจํากัดควรแนะนํารุ่ นที่ราคาไม่แพงมาก
นัก แต่สามารถใช้ งานตามความต้ องการของลูกค้ าได้ ส่วนผู้ซื ้อที่มีงบประมาณมาก ควรแนะนํารถยนต์ยี่ห้อที่มีชื่อเสียง
และมีอปุ กรณ์ตกแต่งครบ เป็ นต้ น
และจากการศึกษา ส่วนประสมการตลาดบริ การที่มีผลต่อผู้บริ โภคในการซื ้อรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลมือสอง
ในอําเภอเมืองลําพูน จํานวนตามอายุ พบว่า ผู้บริ โภคที่มีอายุมากกว่า 50 ปี ขึ ้นไป จะให้ ความสําคัญในปั จจัยย่อยเรื่ อง
ระยะเวลาในการยื่นและรอการอนุมตั ิสินเชื่อรวดเร็ วตรงความต้ องการ ดังนันหากผู
้
้ ประกอบการจําหน่ายรถยนต์บรรทุก
ส่วนบุคคลมือสอง มีลกู ค้ ากลุ่มดังกล่าวเข้ ามารับบริ การควรเน้ นยํ ้ากับพนักงานของกิจการให้ อธิ บายระยะเวลาในการ
อนุมตั ิสินเชื่ อโดยละเอียด เช่น ถ้ าลูกค้ ามีเอกสารครบตามที่ทางธนาคารกํ าหนด ลูกค้ าจะทราบผลการอนุมัติสินเชื่ อ
ภายใน 7 วัน เป็ นต้ น
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ปั จจัยด้ านการสร้ างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ
ผู้ประกอบการจําหน่ายรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลมือสอง ควรให้ ความสําคัญในเรื่ อง ชื่อเสียงของเต็นท์รถยนต์
บรรทุกส่วนบุคคลมือสอง ป้ายชื่ อบริ ษัทเห็นได้ ชัดเจน และการมีสิ่งอํานวยความสะดวกขณะรอรั บบริ การเช่น นํ ้าดื่ม
หนังสือพิมพ์ นิตยสาร เก้ าอี ้นัง่ รอเพียงพอ เป็ นต้ น โดยผู้ประกอบการจําหน่ายรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลมือสอง ควรมุง่ เน้ น
ในด้ านภาพลักษณ์ของการเป็ นเต็นท์มือสองที่มีคณ
ุ ภาพในราคาที่เหมาะสม และมีเครื่ องมือและอุปกรณ์ที่ทนั สมัย ในการ
ตรวจเช็คสภาพของรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลมือสอง เพื่อเป็ นการสร้ างภาพลักษณ์ที่ดี และสร้ างความมัน่ ใจให้ แก่ลกู ค้ า
ด้ วย และผู้ประกอบการจําหน่ายรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลมือสอง ควรจัดทําป้ายชื่อบริ ษัทให้ มองเห็นเด่นชัด เพิ่มความ
สะดวกในการใช้ บริ การของลูกค้ า นอกจากนัน้ ควรจัดเพิ่มเก้ าอี ้ ม้ านั่งให้ ลูกค้ าได้ นงั่ พักผ่อน ขณะรอเลือกซื ้อรถยนต์
บรรทุกส่วนบุคคลมือสอง ให้ เกิดความสะดวกสบายมากยิ่งขึ ้นอีกด้ วย อย่างไรก็ตามจากผลการศึกษา พบว่าปั จจัยเรื่ อง
จํานวนห้ องนํ ้า ชุดฟอร์ มของบริ ษัท และระบบรักษาความปลอดภัยของบริ ษัท นันมี
้ ผลต่อการซื ้อรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล
มือสองในอําเภอเมืองลําพูน ในระดับน้ อย ดังนัน้ หากผู้ประกอบการจําหน่ายรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลมือสอง ต้ องการ
ปรับปรุงกิจการ อาจจะนําประเด็นดังกล่าวมาพิจารณาปรับปรุงเป็ นลําดับหลัง
เมื่อกล่าวโดยสรุ ปแล้ วจากข้ อค้ นที่ได้ จากการศึกษา ผู้ประกอบการจําหน่ายรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลมือสอง
ควรให้ ความสําคัญในปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ เ รื่ อง คุณภาพรถยนต์ สภาพเดิม ของตัวถัง (ไม่มีการเฉี่ ยวชนหนัก) และ
รู ปลักษณ์ ภายนอกที่สวยงามและมีอุปกรณ์ ตกแต่งพร้ อม ปั จจัยด้ านราคา ผู้ประกอบการจําหน่ายรถยนต์บรรทุกส่วน
บุคคลมือสอง ควรให้ ความสําคัญในเรื่ อง การตรวจสอบราคาตลาด หรื อราคาทัว่ ไปตามสถานประกอบการอื่นๆ และตัง้
ราคาให้ เหมาะสมกับคุณภาพของรถยนต์ โดยกําหนดราคาของรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลมือสองให้ สามารถต่อรองได้ จาก
ราคาที่ตงไว้
ั ้ โดยมีการติดราคาป้ายให้ ชดั เจน ปั จจัยด้ านช่องทางการจัดจําหน่าย ผู้ประกอบการจําหน่ายรถยนต์บรรทุก
ส่วนบุคคลมือสอง ควรให้ ความสําคัญในเรื่ องการจัดแสดงรถยนต์ โดยมีการจัดรถยนต์ให้ เป็ นหมวดหมู่ แบ่งเป็ นพื ้นที่เป็ น
สัดส่วนตามยี่ห้อ รุ่ น ปี สีของรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลมือสอง ปั จจัยด้ านการส่งเสริ มการตลาด ผู้ประกอบการจําหน่าย
รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลมือสอง ควรคํานึงถึงเรื่ อง การให้ สิทธิพิเศษแก่ลกู ค้ า เช่น การลดอัตราดอกเบี ้ยไฟแนนซ์ การไม่
คิดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนแถมอุปกรณ์ตกแต่งที่ลกู ค้ าต้ องการแถมการประกันภัยรถยนต์ เป็ นต้ น ปั จจัยด้ านบุคลากร
ผู้ประกอบการจําหน่ายรถยนต์ บรรทุกส่วนบุคคลมือสอง ควรให้ ความสําคัญในเรื่ องการใช้ คําพูดสื่อสารที่เข้ าใจง่าย
อธิ บายได้ ชัดเจนของพนักงาน โดยพนักงานต้ องสามารถให้ คําปรึ กษาแนะนําได้ ถูกต้ อง มีความกระตือรื อร้ นในการ
ให้ บริ การ และมีความน่าเชื่อถือและไว้ วางใจได้ ปั จจัยด้ านกระบวนการให้ บริ การ ผู้ประกอบการจําหน่ายรถยนต์บรรทุก
ส่วนบุคคลมือสอง ควรให้ ความสําคัญในเรื่ อง ความถูกต้ องในการให้ บริ การ เช่น การบันทึกประวัติลกู ค้ า , การนําส่ง
รถยนต์ได้ อย่างถูกต้ อง เป็ นต้ น ระยะเวลาในการยื่นและรอการอนุมตั ิสินเชื่อ ที่รวดเร็ วตรงตามความต้ องการของลูกค้ า
และความรวดเร็ วในการให้ บริ การ เช่น การนํารถไปส่งให้ ลกู ค้ าได้ อย่างรวดเร็ ว เป็ นต้ น และปั จจัยด้ านการสร้ างและ
นําเสนอลักษณะทางกายภาพ ผู้ประกอบการจํ าหน่ายรถยนต์ บรรทุก ส่วนบุคคลมือสอง ควรให้ ความสําคัญในเรื่ อ ง
ชื่อเสียงของเต็นท์รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลมือสอง ป้ายชื่อบริ ษัทเห็นได้ ชัดเจน และการมีสิ่งอํานวยความสะดวกขณะ
รอรับบริ การเช่น นํ ้าดื่ม หนังสือพิมพ์ นิตยสาร เก้ าอี ้นัง่ รอเพียงพอ เป็ นต้ น
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ความพึงพอใจของลูกค้ าต่ อส่ วนประสมการตลาดบริ การของ
บริษัท วิมเปวคอม ประเทศลาว จํากัด ในเขตนครหลวงเวียงจันทน์
Customers Satisfaction toward Service Marketing Mix
of Wimplecom Laos Company Limited in Vientiane Capital
บุณยแสง ณ เชียงคํา * อรชร มณีสงฆ์ **
16

17

บทคัดย่ อ
การค้ นคว้ าแบบอิสระนี ้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกค้ าที่มีต่อส่วนประสมการตลาดบริ การของ
บริ ษัท วิมเปวคอม ประเทศลาว จํากัด ได้ แก่สว่ นประสมในด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านราคา ด้ านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้ าน
การส่งเสริ มการตลาด ด้ านบุคลากร ด้ านลักษณะทางกายภาพ และด้ านกระบวนการ โดยใช้ แบบสอบถามในการเก็บ
รวบรวมข้ อมูลจากลูกค้ าที่ใช้ โทรศัพท์มือถือระบบเติมเงิน 3G ของบริ ษัท วิมเปวคอม ประเทศลาว จํากัด จํานวน 400 ราย
ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนมากเป็ นเพศหญิง อายุ 15-20 ปี สถานภาพโสด เป็ นนักศึกษา รายได้
ตํ่ากว่า 5,000,000 กีบ ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดบริ การ ด้ านราคา
และด้ า นลักษณะทางกายภาพ ส่ว นปั จ จัยประสมการตลาดบริ ก ารด้ า นผลิต ภัณฑ์ ด้ า นช่ องทางการจัด จํ าหน่า ย
ด้ านการส่งเสริ มการตลาด ด้ านบุคลากร และด้ านกระบวนการเป็ นปั จจัยส่วนประสมการตลาดที่ต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วน
ด้ านความคิดเห็นต่อการใช้ บริ การโทรศัพท์มือถือระบบเติมเงิน 3G ของบริ ษัท วิมเปวคอม ประเทศลาว จํากัด
ต่อไปในอนาคต พบว่ามีผ้ ตู อบแบบสอบถาม ร้ อยละ 41.75 ยังต้ องการจะใช้ บริ การของเครื อข่ายนี ้ต่อไป แต่อย่างไรก็ตาม
พบว่ามีผ้ ตู อบแบบสอบถามร้ อยละ 48.75 ยังไม่แน่ใจว่าจะใช้ บริ การของเครื อข่ายนี ้ต่อไปหรื อไม่ และพบว่ามีเพียงร้ อยละ
9.50 ตัดสินใจว่าจะยกเลิกใช้ บริ การเครื อข่ายนี ้
ผลการศึกษาด้ านปั ญหาที่ผ้ ตู อบแบบสอบถามพบมากที่สดุ 10 อันดับแรกเรี ยงตามลําดับค่าเฉลี่ยได้ แก่ สัญญาณ
มือถือยังไม่ครอบคลุมทุกพื ้นที่โดยเฉพาะในเขตนอกตัวเมืองใหญ่ ความเร็ วในการใช้ งานอินเตอร์ เน็ต 3G ไม่แรงตามจริ ง
ในบางเวลา การคิดปริ มาณการใช้ บริ การอินเตอร์ เน็ต 3G ไม่เป็ นไปตามจริ ง การตัดค่าบริ การโทรภายในประเทศไม่เป็ นไป
ตามเวลาใช้ งานจริ ง ศูนย์บริ การลูกค้ ายังมีน้อย หาได้ ยาก การติดต่อขอคําปรึ กษาต่างๆยังมีความล่าช้ าอยู่เนื่องจากมี
หลาย พนักงานที่ให้ บริ การยังขาดความชํานาญในการให้ บริ การและไม่คอ่ ยได้ รับข้ อมูลข่าวสารที่จําเป็ น ศูนย์บริ การลูกค้ า
มีพื ้นที่แคบและไม่มีสิ่งอํานวยความสะดวกให้ แก่ลกู ค้ าที่มารอใช้ บริ การ มีการส่งข้ อความแจ้ งเตือนถึงบริ การใหม่ๆ หรื อ
ข้ อมูลข่าวสารต่างๆในระบบมากเกินไป การจัดโปรโมชัน่ ส่งเสริ มการขายมีอยู่เรื่ อยๆ แต่หลังจากประกาศผลแล้ วลูกค้ า
ไม่คอ่ ยได้ รับข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อของผู้ที่ได้ รับรางวัล ซึง่ เป็ นปั ญหาที่ทางบริ ษัทควรเร่งปรับปรุงเพื่อรักษากลุม่ ลูกค้ าเดิม
ของบริ ษัท โดยการแก้ ปัญหาจะช่วยให้ ลกู ค้ าเกิดความพึงพอใจมากขึ ้นและมีความภักดีของบริ ษัทในอนาคต

*

นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
รองศาสตราจารย์ อาจารย์ประจําภาควิชาการตลาด คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

**
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ABSTRACT
This independent study aimed to examine the customers’ satisfaction toward the Service Marketing Mix
of Wimplecom Laos Company Limited in Vientiane Capital. The data collection tool used was a questionnaire
consisting of the rating scales (5 levels) investigating the customers’ satisfaction toward Service Marketing
Mix which included product, price, promotion, people, physical evidence, and process. The samples were
400 prepaid 3G users of Wimplecom Laos Company Limited. The analysis included frequency, percentage,
and mean.
The data revealed that the participants, mostly single female students aged 15-20 with less than
5,000,000 kip, were satisfied with the place, price, and physical evidence of the Service Marketing Mix.
However, they were not satisfied with the promotion, people, and process. For the attitude towards the 3G
prepaid service of Wimplecom Laos Company Limited, it was found that 41.75% of the samples would
continue using the service, 48.75% were not sure, and 9.50% would discontinue the service.
Furthermore, the data indicated the following 10 problems (in order of frequency): the signal did not
cover all areas especially outside the city, sometimes the speed of the 3G was not fast, the data usage of the
3G was not accurate, the service fee was not accurate, there were not enough service centers, the assistance
service was slow, the customer service officials were lack of service skills, the service centers were too small
without facilities for the customers, there were too many promotional messages and news sent to the users,
the customers did not get informed about the winners of the after sale promotions. These were the problems
the company needs to solve in order to increase the customers’ satisfaction and their loyalty.

บทนํา
ในสภาวะการดําเนินธุรกิ จ ภายใต้ ความทันสมัย และความก้ าวหน้ า ของเทคโนโลยีการสื่อสารที่มีการพัฒนา
อย่างรวดเร็ วและต่อเนื่อง ประกอบกับผลกระทบจากการขยายตัวทางด้ านเศรษฐกิจ-สังคม สภาพของการแข่งขันที่รุนแรง
และข้ อจํากัดอื่นๆ ในการดําเนินธุรกิจในปั จจุบนั ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริ โภค ในการ
เลือกใช้ สนิ ค้ าและบริ การที่มีให้ เลือกมากขึ ้นในปั จจุบนั สิ่งต่างๆ เหล่านี ้ได้ กลายเป็ นทังโอกาสและอุ
้
ปสรรคในการดําเนิน
ธุรกิจและนําธุรกิจของตัวเองให้ ก้าวไปสูแ่ นวหน้ าได้ จึงมีความจําเป็ นอย่างมากที่แต่ละธุรกิจต้ องประเมินการให้ บริ การแก่
ลูกค้ าของตัวเองอยูเ่ ป็ นประจํา อย่างเช่น ธุรกิจเกี่ยวกับระบบโครงข่ายการสือ่ สารไร้ สาย
ในช่วงเวลา 2-3 ปี ที่ผ่านมา สปป ลาว เป็ นอีกหนึ่งในกลุ่มประเทศอาเซียน ได้ ม่งุ เน้ นการพัฒนาเกี่ยวกับระบบ
การสื่อสารโทรคมนาคมให้ มีความทันสมัยมากกว่าเดิม เช่นการพัฒนาระบบการสื่อสารเป็ นระบบ 3G โดยมีองค์กรของ
รัฐบาลเป็ นผู้ควบคุมและให้ สมั ปทานแก่บริ ษัทเอกชนในการเช่าซื ้อ โครงข่ายโทรคมนาคมระบบ 3G ซึง่ มีอยู่ 4 บริ ษัทชันนํ
้ า
ในลาวที่เข้ ามาร่ วมสัมปทาน และให้ บริ การแก่ประชาชนทัว่ ไปภายใต้ ตราแบรนด์ ลาวโทรคม LTC อีทีแอว ETL บีลาย
Beeline และยูนิเทว Unitel โดยให้ บริ การในหลากหลายผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็ น เครื อข่ายโทรศัพท์ เคลื่อนที่ไร้ สาย
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เครื อข่ายการสือ่ สารทางอินเตอร์ เน็ตสายใยแก้ ว และ เครื อข่ายการสื่อสารอินเตอร์ เน็ตไร้ สายผ่านโทรศัพท์มือถือ และ Air
Card เป็ นต้ น (The Mobile World-Vientiane times, 2011)
ในบรรดาผู้ให้ บริ การเหล่านัน้ บริ ษัท วิมเปวคอม จํากัด หรื อที่ร้ ู กนั ดีของประชาชนลาวในนาม บีลาย Beeline ก็
เป็ นอีกบริ ษัทหนึง่ ที่เข้ ามาทําธุรกิจให้ บริ การด้ านผลิตภัณฑ์เครื อข่ายการสือ่ สารโทรศัพท์เคลือ่ นที่ไร้ สายและอินเตอร์ เน็ตไร้
สายผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในประเทศลาว (www.beeline.la) และมียอดผู้ใช้ บริ การสินค้ าในระดับต้ นๆ ของประเทศลาว
เนื่องจากมีอตั ราค่าบริ การที่ค่อนข้ างจะถูกกว่าผู้ให้ บริ การรายอื่นๆ เพราะบริ ษัทต้ องการเน้ นกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายที่เป็ น
วัยรุ่ น ซึ่งส่วนมากกําลังเรี ยนหรื อศึกษาในระดับมัธยมและมหาวิทยาลัย แต่เป็ นกลุ่มที่ใช้ บริ การในปริ มาณที่ค่อนข้ างสูง
(อภิเดช มิ่งบุบผา, การสือ่ สารระหว่างบุคคล, 22 มกราคม 2556)
ผู้ใช้ งานเฉพาะเครื อข่ายของ Beeline ในปั จจุบนั ทังหมดมี
้
มากกว่า 500,000 หมายเลขหรื อมีสว่ นแบ่งการตลาด
ประมาณ 27% (KPL Lao News Agency, 2011) ดังนัน้ เพื่อเป็ นการรักษาไว้ ซึ่งลูกค้ าเป้าหมายของบริ ษัท และเป็ น
การประเมินเกี่ ยวกับกลยุทธ์ ต่างๆ ที่บริ ษัทได้ นํามาใช้ ในช่วงที่ผ่านมา ด้ วยเหตุนีผ้ ้ ูศึก ษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษา
ความพึง พอใจของลูก ค้ า ที่ใ ช้ โทรศัพ ท์ เ คลื่อ นที่ แบบเติม เงิ น ในระบบ 3G ที่มี ต่อ ส่ว นประสมการตลาดของ บริ ษั ท
วิมเปวคอม ประเทศลาว จํากัด เพื่อที่จะสามารถรับรู้ ถึงระดับความพึงพอใจที่แท้ จริ งของลูกค้ าที่มาใช้ สินค้ าและการ
บริ การของบริ ษัท และทําให้ บริ ษัทสามารถนําเอาข้ อมูลพร้ อมทังข้
้ อเสนอแนะที่ได้ รับจากการศึกษาในครัง้ นี ้ไปปรับใช้ กบั
กลยุท ธ์ ข องบริ ษั ท ให้ เ ข้ า กับ สภาพแวดล้ อ มและสภาพการแข่ง ขัน ของธุ ร กิ จ ประเภทนี ใ้ นปั จ จุบัน เพื่ อ ที่ จ ะสามารถ
ตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าของบริ ษัทและดึงดูดลูกค้ าใหม่ของบริ ษัทได้ ในอนาคตอีกเช่นกัน

กรอบแนวความคิดที่ใช้ ในการศึกษา
แนวคิดความพึงพอใจของลูกค้ า (Customer Satisfaction Concept)
ความพึงพอใจของลูกค้ า เป็ นความรู้ สึกหลังการซือ้ ของบุคคลหรื อลูกค้ า ซึ่งเป็ นผลมาจากการเปรี ยบเทียบ
ระหว่างการรับรู้ตอ่ การบริ การที่ได้ รับ (Perceived Services Performance) กับการบริ การที่ลกู ค้ าคาดหวัง (Expectation)
(Kotler, 2003, 61 อ้ างถึงใน ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ, 2546, 90)
ความคาดหวังของลูกค้ า (Customer Expectation) เป็ นสิ่งที่ลูกค้ าต้ องการหรื อคาดหวังว่าจะได้ รับจาก
ผลิตภัณฑ์และการบริ การ ความคาดหวังเกิดจากประสบการณ์ และความรู้ ในอดีตของผู้ซื ้อเช่น จากเพื่อน จากนักการ
ตลาดและจากข้ อมูลคูแ่ ข่งขัน เป็ นต้ น ถ้ านักการตลาดนําเสนอข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เกินความเป็ นจริ ง จะทําให้ ลกู ค้ า
เกิดความหวังในผลิตภัณฑ์นนสู
ั ้ งเกินจริ ง และ เมื่อลูกค้ าพบว่าการทํางานของผลิตภัณฑ์นนตํ
ั ้ ่ากว่าที่คาดหวังไว้ ก็จะเกิด
ความไม่พึงพอใจ โดยการเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างระดับความคาดหวัง (Expectation :E) และการรับรู้ ของ
ผู้ใช้ บริ การต่อบริ การที่ได้ รับ (Perceived Performance :P) สามารถวัดได้ โดยการใช้ แบบจําลองความคาดหวังและการ
รับรู้ (E-P Model) โดยถ้ าผลที่ได้ รับจากสินค้ าหรื อบริ การตํ่ากว่าความคาดหวังของลูกค้ า (P<E) ทําให้ ลกู ค้ าเกิดความไม่
พึงพอใจ แต่ถ้าระดับของผลที่ได้ รับจากสินค้ าหรื อบริ การตรงกับความคาดหวังของลูกค้ า (P=E) จะทําให้ ลกู ค้ าเกิดความ
พึงพอใจ และถ้ าผลที่ได้ รับจากสินค้ าหรื อบริ การสูงกว่าความคาดหวังที่ลกู ค้ าตังไว้
้ (P>E) จะทําให้ ลกู ค้ าเกิ ดความ
ประทับใจ ดังนัน้ สิง่ สําคัญที่จะทําให้ บริ ษัทประสบความสําเร็ จก็คือ การเสนอผลิตภัณฑ์ตามผลประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ที่
สอดคล้ องกับความคาดหวังของผู้ซื ้อ
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แนวคิดส่ วนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ (Service Marketing Mix)
Kotler (2003 อ้ างถึงใน อดุลย์ จาตุรงคกุล, 2542, 312-314) ได้ กล่าวถึงส่วนประสมการตลาดบริ การ
ประกอบด้ วยปั จจัยต่างๆ เพื่อสนองความพึงพอใจของลูกค้ าด้ วยปั จจัยต่างๆ ดังนี ้
1. ผลิตภัณฑ์ (Product) คือ สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่นําเสนอแก่ตลาดเพื่อตอบสนองความจํา เป็ นและ
ต้ องการ ของมนุษย์และต้ องสร้ างคุณค่าให้ เกิดขึ ้น ผลิตภัณฑ์แบ่งออกเป็ นสองลักษณะคือ ผลิตภัณฑ์ที่จบั ต้ องได้ และ
ผลิตภัณฑ์ที่จับต้ องไม่ได้ บริ ษัท วิมเปวคอม ประเทศลาว จํากัด ได้ นําเสนอผลิตภัณฑ์ที่จับต้ องไม่ได้ คือการให้ บริ การ
เครื อข่ายโทรศัพท์และอินเตอร์ เน็ตไร้ สาย ระบบ 3G ที่มีคณ
ุ ภาพให้ เป็ นทางเลือกแก่ลกู ค้ า
2. ราคา (Price) หมายถึงต้ นทุนทังหมดที
้
่ลกู ค้ าต้ องจ่าย เพื่อการแลกเปลี่ยนกับสินค้ าหรื อการ
บริ การ ลูกค้ าจะทําการเปรี ยบเทียบระหว่างราคากับคุณค่าของผลิตภัณฑ์นนั ้ ถ้ าคุณค่าของผลิตภัณฑ์สงู กว่าราคา จะทํา
ให้ ลกู ค้ าตัดสินใจซื ้อหรื อใช้ บริ การ ดังนัน้ กลยุทธ์การกําหนดราคาต้ องคํานึงถึงคุณค่าที่รับรู้ในสายตาของลูกค้ า ทางบริ ษัท
วิมเปวคอม ประเทศลาว จํากัดเองได้ เน้ นการตังราคาโดยคํ
้
านึงถึงลูกค้ าเป้าหมายเป็ นหลัก เพื่อที่จะเน้ นให้ ลกู ค้ าได้ รับ
คุณค่าจากใช้ บริ การอย่างเต็มที่ เมื่อเปรี ยบเทียบจากราคาของคูแ่ ข่งรายอื่นๆ
3. สถานที่และการจัดจําหน่าย (Place) เป็ นกระบวนการทํางานที่จะให้ สินค้ าหรื อบริ การไปสูต่ ลาด
เพื่อให้ ลกู ค้ าได้ สินค้ าหรื อบริ การตามต้ องการ ซึ่งทางบริ ษัท วิมเปวคอม ประเทศลาว จํากัด ก็มีช่องทางการจําหน่ายใน
หลายรู ปแบบ ไม่ว่าจะเป็ นศูนย์บริ การลูกค้ าเองหรื อตัวแทนจําหน่ายที่มีอยู่ทวั่ ประเทศ เพื่อให้ ลกู ค้ าได้ เข้ าถึงสินค้ าได้
สะดวกสบายมากยิ่งขึ ้น
4. การส่งเสริ มการตลาด (Promotion) เป็ นการสือ่ สารการตลาด ที่ต้องแน่ใจว่าตลาดกลุม่ เป้าหมาย
เข้ าใจและให้ คุณค่าแก่สิ่งที่เสนอขาย เพื่อสร้ างทัศนคติและพฤติกรรมการซื ้อ การติดต่อสื่อสารอาจใช้ ทงพนั
ั ้ กงานหรื อ
ลูกค้ าเก่าบอกต่อลูกค้ าใหม่ รวมถึงการติดต่อสือ่ สารผ่านสือ่ ต่างๆเช่น การโฆษณา และการส่งเสริ มการขายต่างๆ ในส่วนนี ้
ทางบริ ษัท วิมเปวคอม ประเทศลาว จํากัด ได้ เน้ นเป็ นพิเศษเพื่อให้ ลกู ค้ าเป้าหมายได้ รับรู้ และเข้ าใจถึงคุณค่าของสินค้ าที่
พวกเขาจะได้ รับ ผ่านกระบวนการสือ่ สารต่างๆที่บริ ษัทนํามาใช้
5. บุคลากร (People) หรื อพนักงาน (Employee) เป็ นการคัดเลือก การฝึ กอบรม และการจูงใจ
พนักงานเพื่อทําให้ เกิดความแตกต่างในการทําให้ ลกู ค้ าพอใจได้ เป็ นอย่างมาก พนักงานต้ องมีความสามารถ มีทศั นคติที่ดี
มีความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ มีความสามารถแก้ ปัญหาเฉพาะหน้ าได้ ดี ในการศึกษาครัง้ นี ้ หมายถึง พนักงานฝ่ ายขายและ
ประชาสัมพันธ์ของบริ ษัท วิมเปวคอม ประเทศลาว จํากัด
6. ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) เป็ นการแสดงให้ เห็นคุณภาพของการบริ การโดย
ผ่านการใช้ หลักฐานที่มองเห็นได้ เพื่อให้ ลกู ค้ ามองเห็นคุณค่าการบริ การที่ส่งมอบ โดยพยายามสร้ างคุณภาพโดยรวม
TQM และในการศึกษาครัง้ นี ้ ผู้ศึกษาเจาะจงศึกษาที่ศนู ย์บริ การลูกค้ า ในด้ านสิ่งอํานวยความสะดวกภายในศูนย์ เป็ น
หลัก
7. กระบวนการ (Process) เป็ นขันตอนในการให้
้
บริ การ เพื่อส่งมอบคุณภาพในการให้ บริ การที่ดี
รวดเร็ วและสร้ างความประทับใจแก่ลกู ค้ า โดยทางผู้ศึกษาได้ เน้ นการศึกษากระบวน การให้ บริ การก่อนและหลังการขาย
ในด้ านประสิทธิภาพของการให้ บริ การ
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วิธีการศึกษา
ขอบเขตการศึกษา
เนื ้อหาในการศึกษาครัง้ นี ้ประกอบด้ วย การศึกษาถึงความพึงพอใจของลูกค้ าที่ใช้ มือถือแบบเติมเงินในระบบ
3G ที่มีตอ่ ส่วนประสมการตลาดบริ การของ บริ ษัท วิมเปวคอม ประเทศลาว จํากัดโดยเน้ น ส่วนประสมการตลาดสําหรับ
ธุรกิจบริ การ คือ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจําหน่าย การส่งเสริ มการตลาด บุคลากร กระบวนการ และ ด้ านลักษณะ
ทางกายภาพของบริ ษัท
ขัน้ ตอนการศึกษา
- รวบรวมข้ อมูลเบื ้องต้ น โดยการเก็บรวมรวมข้ อมูลปฐมภูมิ ซึ่งเป็ นข้ อมูลพื ้นฐานที่ใช้ ในการศึกษาในครัง้ นี ้
ตลอดจนแนวทางการในการทํากรอบในการศึกษาจากแนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อต่างๆ
จากห้ องสมุดและข้ อมูลจากอินเตอร์ เน็ต
- สร้ างแบบสอบถาม เพื่อเก็บข้ อมูลจากกลุม่ ตัวอย่างตัวอย่าง โดยมีการทดสอบแบบสอบถามในเบื ้องต้ น เพื่อ
วัดประสิทธิภามของแบบสอบถาม ก่อนที่จะลงเก็บข้ อมูลจริ ง
- เก็บรวบรวมข้ อมูล โดยเก็บข้ อมูลปฐมภูมิ ที่ได้ จากการตอบแบบสอบถามของกลุม่ ตัวอย่างที่กําหนด
- วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล โดยใช้ โปรแกรมทางสถิติสาํ เร็ จรูปเพื่อการวิจยั ทางสังคมศาสตร์ SPSS
- จัดทําและนําเสนอรายงาน
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรในการศึกษาครัง้ นี ้คือ ลูกค้ าที่ใช้ มือถือแบบเติมเงินในระบบ 3G ของบริ ษัท วิมเปวคอม ประเทศลาว
จํากัด ซึง่ เป็ นกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายหลักของบริ ษัท ที่ใช้ บริ การในพื ้นที่ของนครหลวงเวียงจันทน์เท่านัน้ เพราะเป็ นพื ้นที่ๆมี
การใช้ บริ การมากที่สดุ และ สัญญาณ 3G ครอบคลุมมากที่สดุ ใน สปป ลาว (อภิเดช มิ่งบุบผา, การสื่อสารระหว่างบุคคล,
2556)
การกํ าหนดกลุ่มตัวอย่างจํ านวน 400 ราย จากประชากรผู้ที่ใช้ โทรศัพท์ มือถื อ แบบเติมเงิ น ระบบ 3G ที่
ลงทะเบียนใช้ งานจริ งจากลูกค้ าที่ใช้ บริ การของบริ ษัท วิมเปวคอม ประเทศลาว จํากัด ในรู ปแบบเติมเงินเท่าจํานวน
246,762 หมายเลข (อภิเดช มิ่งบุบผา, การสือ่ สารระหว่างบุคคล, 2556)
วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
การศึกษาในครัง้ นี ้ได้ เก็บรวบรวมข้ อมูลจากแหล่งข้ อมูลเพียงแหล่งเดียวได้ แก่
ข้ อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็ นข้ อมูลที่ได้ จากการสัมภาษณ์ผ้ จู ดั การด้ านการตลาดของบริ ษัทผู้ให้ บริ การ
และ การใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้ อมูลในการศึกษาครัง้ นี ้ แบบสอบถามที่ได้ ออกแบบมานัน้ ก็ได้ ผ่าน
การตรวจสอบความเหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญ นําไปทดสอบแบบสอบถามกับกลุม่ ลูกค้ า 10 ฉบับ เพื่อให้ มนั่ ใจว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามเข้ าใจและสามารถให้ ข้อมูลที่เป็ นประโยชน์แก่การศึกษาได้ อย่างครบถ้ วน
ข้ อมูลที่รวบรวมได้ จากแบบสอบถาม จะนํามาวิเคราะห์โดยใช้ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
ประกอบด้ วย ความถี่ (Frequency) ร้ อยละ (Percentage) และค่าเฉลี่ย (Mean) ในส่วนข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ในส่วนของข้ อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจที่เป็ นการเปรี ยบเทียบระหว่างระดับความคาดหวังและระดับการ
รับรู้ตอ่ การบริ การที่ได้ รับนัน้ ใช้ มาตราวัดของ Rating Scale ที่มี 5 ระดับ โดยมีเกณฑ์การให้ คะแนนดังนี ้ (ชูศรี วงศ์รัตนะ,
2546, 75)
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ผลคะแนนที่ได้ จะนํามาหาค่าเฉลีย่ ซึง่ การแปลความหมายของค่าเฉลีย่ จะใช้ เกณฑ์การแบ่งอันตรภาคชัน้ (Class
Interval) เป็ น 5 ชัน้ กําหนดให้ ทกุ อันตรภาคชันมี
้ ความกว้ างเท่าๆกัน (นราศรี ไววนิชกุล และคณะ, 2542) ซึง่ มีความกว้ าง
ชันละ
้ 0.80 คะแนน จึ่งได้ เกณฑ์การแปรความหมายคะแนนเฉลีย่ ดังนี ้
ค่ าเฉลี่ย
4.21 – 5.00
3.41 – 4.20
2.61 – 3.40
1.81 – 2.60
1.00 – 1.80

ระดับความคาดหวังและการรับรู้ต่อการบริการที่ได้ รับ
มากที่สดุ
มาก
ปานกลาง
น้ อย
น้ อยที่สดุ

ผลค่าเฉลี่ยของระดับความคาดหวังและระดับการรับรู้ ที่ได้ จากผู้ตอบแบบสอบถามจะนํามาเปรี ยบเทียบกัน
และกําหนดเกณฑ์การแปลความหมายความพึงพอใจดังนี ้
การเปรียบเทียบค่ าเฉลี่ยระหว่ าง P และ E
P (ระดับการรับรู้) > E (ระดับความคาดหวัง)
P (ระดับการรับรู้) = E (ระดับความคาดหวัง)
P (ระดับการรับรู้) < E (ระดับความคาดหวัง)

จัดอยู่ในระดับ
ประทับใจ
พึงพอใจ
ไม่พงึ พอใจ

ในส่วนข้ อมูลเกี่ยวกับปั ญหาและข้ อเสนอแนะเพิ่มเติมของผู้ตอบแบบสอบถาม ก็จะใช้ คา่ สถิติแบบ ค่าความถี่
ค่าร้ อยละในการนําเสนอ

ผลการศึกษา
ข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
จากผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมาก เป็ นเพศหญิ ง ร้ อยละ 58.75 มีอายุระหว่าง 15–20 ปี
ร้ อยละ 60.00 เป็ นโสด ร้ อยละ 93.25 มีการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี ร้ อยละ 60.00 มีอาชีพเป็ นนักเรี ยนและนักศึกษา
รวมร้ อยละ 91.00 มีรายได้ ตํ่ากว่า 500,000 กีบ ร้ อยละ 46.25 และอาศัยอยูใ่ นเขตเมืองใหญ่ของนครหลวงเวียงจันทน์
ข้ อมูลพืน้ ฐานของการใช้ งานโทรศัพท์ มือถือแบบเติมเงินของลูกค้ า
จากผลการศึกษาข้ อมูลพื ้นฐานของการใช้ งานโทรศัพท์มือถือแบบเติมเงินของลูกค้ า ในนครหลวงเวียงจันทน์พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซื ้อหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ร้านตัวแทนจําหน่าย ใช้ การเติมเงินในรู ปแบบของบัตรเติมเงิน
โดยมีความถี่ในการเติมเงินมือถือเฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 3 ครัง้ ซึ่งมีค่าใช้ จ่ายในการเติมเงินเฉลี่ยต่อเดือนประมาณ
50,000–100,000 กีบ โดยมีการใช้ บริ การในด้ านโทรศัพท์และอินเตอร์ เน็ตเป็ นหลัก
ความพึงพอใจของลูกค้ าต่อส่วนประสมการตลาดบริ การของบริ ษัท วิมเปวคอม ประเทศลาว จํากัด ในเขตนคร
หลวงเวียงจันทน์
จากผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามต่อส่วนประสมการตลาดบริ การของบริ ษัท วิมเปวคอม
ประเทศลาว จํากัด โดยรวมพบว่าไม่พงึ พอใจ โดยสามารถสรุปในแต่ละส่วนประสมทางการตลาดบริ การทัง้ 7 ด้ านได้ ดงั นี ้
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ด้ านผลิต ภัณฑ์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามไม่พึงพอใจในด้ านผลิตภัณฑ์ โดยรวม เมื่อพิ จารณาถึงปั จจัย ย่อ ย
ด้ านผลิตภัณฑ์ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในด้ านการแจ้ งเตือนบริ การเสริ มใหม่ๆอยู่เรื่ อยๆ ส่วนด้ านอื่นๆ
ของด้ านผลิตภัณฑ์ ได้ แก่ สัญญาณโทรศัพท์มือถือภายในประเทศชัดเจน สัญญาณโทรศัพท์ มือถือระหว่างประเทศชัดเจน
สัญญาณมือถือครอบคลุมทุกพื ้นที่ ความเร็ วการใช้ งานอินเตอร์ เน็ต 3G แรงตามจริ ง บริ การเสริ มด้ านโทรศัพท์หลากหลาย
และ บริ การเสริ มด้ านอินเตอร์ เน็ต 3G หลายรูปแบบ ผู้ตอบแบบสอบถามไม่พงึ พอใจ
ด้ านราคา พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในด้ านราคาโดยรวม เมื่อพิจารณาถึงปั จจัยย่อยด้ านราคา
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในด้ านอัตราค่าบริ การโทรศัพท์ภายในประเทศและอัตราค่าบริ การโทรศัพท์
ระหว่างประเทศไม่แพง อัตราค่าบริ การส่งข้ อความไม่แพง อัตราค่าบริ การเสริ มด้ านโทรศัพท์ ไม่แพงซึ่งได้ แก่ อัตรา
ค่าบริ ก ารโทรศัพท์ ภายในประเทศไม่แพง อัตราค่าบริ การโทรศัพท์ ระหว่างประเทศไม่แพง ส่วนด้ านอัต ราค่า บริ การ
อินเตอร์ เน็ต 3G ผู้ตอบแบบสอบถามไม่พงึ พอใจ
ด้ านช่องทางการจัดจํ าหน่าย พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามไม่พึงพอใจในด้ านช่องทางการจัด จํ าหน่ายโดยรวม
เมื่อพิจารณาถึงปั จจัยย่อยด้ านช่องทางการจัดจําหน่าย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในด้ านช่องทางการ
เติมเงินและชําระค่าบริ การที่หลากหลายและสะดวกสบาย ส่วนด้ านช่องทางติดต่อให้ คําปรึ กษา Call Center ทําได้
สะดวกไม่เสียเวลา ผู้ตอบแบบสอบถามไม่พงึ พอใจ
ด้ านการส่งเสริ มการตลาด พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามไม่มีความพึงพอใจในด้ านการส่งเสริ มการตลาดโดยรวม
เมื่อพิจารณาถึงปั จจัยย่อยด้ านการส่งเสริ มการตลาด ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในด้ านการโฆษณาทางวิทยุ
มีความน่าสนใจและมีการจัดโปรโมชัน่ ส่งเสริ มการขายเป็ นประจําส่วนปั จจัยย่อยด้ าน การโฆษณาทางโทรทัศน์เห็นแล้ ว
ดึงดูดใจ การโฆษณาทางป้ายโฆษณาขนาดใหญ่เห็นแล้ วดึงดูดใจเข้ าใจง่าย การโฆษณาทางโปสเตอร์ ใบปลิวน่าสนใจ
และพบเห็นได้ ทวั่ ไป การขายโดยพนักงานขายโดยตรงอธิบายเข้ าใจ การจัดโปรโมชัน่ ส่งเสริ มการขายมีหลากหลายและ
น่าสนใจ ของรางวัลที่แจกมีมลู ค่าสูงและลูกค้ าต้ องการพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามไม่พงึ พอใจ
ด้ านบุคลากร พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามไม่พึงพอใจในด้ านบุคลากรโดยรวม เมื่อพิจารณาถึงปั จจัยย่อยด้ าน
บุคลากร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามไม่พงึ พอใจในปั จจัยย่อยในด้ านบุคลากร ในทุกด้ าน ซึง่ ได้ แก่ พนักงานแต่งกายสุภาพ
เรี ยบร้ อย พนักงานใช้ วาจาสุภาพมีมนุษย์สมั พันธ์ดีตอ่ ลูกค้ า มีความรวดเร็ วและถูกต้ องในการให้ บริ การ พนักงานมีความรู้
ความสามารถในหน้ าที่ที่รับผิดชอบ มีความพร้ อมในการให้ คําปรึกษาและข้ อมูลข่าวสารที่จําเป็ นต่อลูกค้ า และมีความเอา
ใจใส่พร้ อมรับฟั งข้ อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะของลูกค้ า
ด้ านลักษณะทางกายภาพ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึง พอใจในด้ านลัก ษณะทางกายภาพโดยรวม
เมื่อพิจารณาถึงปั จจัยย่อยด้ านลักษณะทางกายภาพ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในด้ านบริ เวณรอบ
ศูนย์บริ การมีสภาพแวดล้ อมที่ดีและมีที่นงั่ รอเพียงพอและสิง่ อํานวยความสะดวกต่างๆ ไว้ บริ การลูกค้ า ส่วนด้ านอื่นๆ ของ
ด้ านลักษณะทางกายภาพนัน้ ผู้ตอบแบบสอบถามไม่พงึ พอใจ
ด้ านกระบวนการ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามไม่พึงพอใจในด้ านกระบวนการโดยรวม เมื่อพิจารณาถึงปั จจัยย่อย
ด้ านกระบวนการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในด้ านขันตอนการเติ
้
มเงินและชําระค่าบริ การทําได้ ง่ายและ
การตรวจยอดการใช้ งานคงเหลือทังโทรศั
้
พท์ ส่งข้ อความและอินเตอร์ เน็ตทําได้ ง่ายสะดวกสบายเท่านัน้ ส่วนด้ านอื่นๆ
ของด้ านกระบวนการนัน้ ผู้ตอบแบบสอบถามไม่พงึ พอใจ
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เมื่อพิจารณาด้ านปั จจัยย่อยจําแนกตาม ปั จจัยส่วนบุคคล ได้ แก่ อายุ รายได้ ต่อเดือน และค่าใช้ จ่ายในการใช้
โทรศัพท์ตอ่ เดือน พบว่าปั จจัยย่อยที่แต่ละกลุม่ พึงพอใจได้ แก่
ตารางที่ 1 แสดงความพึงพอใจต่อปั จจัยย่อยของส่วนประสมการตลาดบริ การของบริ ษัท วิมเปวคอม ประเทศลาวจํากัด
จําแนกตาม อายุ รายได้ และค่าใช้ จา่ ยในการใช้ โทรศัพท์มือถือต่อเดือนของผู้ตอบแบบสอบถาม
ความพึงพอใจจําแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล
ปั จจัยย่ อย

สัญญาณโทรศัพท์มือถือ
ระหว่างประเทศชัดเจน

อายุ อายุ รายได้
รายได้
รายได้
คชจ
คชจ
คชจ
15-20 21 ตํ่ากว่ า 500,000 - มากกว่ า ตํ่ากว่ า 50,001- มากกว่ า
ปี
ขึน้ 500,000 1,000,000 1,000,000 50,000 100,000 100,000 กีบ
ไป
กีบ
กีบ
กีบ
กีบ
กีบ







สัญญาณมือถือ
ครอบคลุมทุกพื ้นที่
มีการแจ้ งเตือนบริ การ
เสริ มใหม่ๆ อยูเ่ รื่ อยๆ











อัตราค่าบริ การโทรศัพท์
ภายใน ประเทศไม่แพง











อัตราค่าบริ การโทรศัพท์
ระหว่างประเทศไม่แพง









อัตราค่าบริ การเสริ มด้ าน
โทรศัพท์ไม่แพง







อัตราค่าบริ การ
อินเตอร์ เน็ต 3G ไม่แพง







ช่องทางการขอเปิ ด
บริ การหลากหลาย พบได้
ทัว่ ไป



ช่องทางติดต่อให้
คําปรึกษา Call Center
ทําได้ สะดวก ไม่เสียเวลา
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ตารางที่ 1 แสดงความพึงพอใจต่อปั จจัยย่อยของส่วนประสมการตลาดบริ การของบริ ษัท วิมเปวคอม ประเทศลาวจํากัด
จําแนกตาม อายุ รายได้ และค่าใช้ จา่ ยในการใช้ โทรศัพท์มือถือต่อเดือนของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ)
ความพึงพอใจจําแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล
ปั จจัยย่ อย

คชจ
คชจ
คชจ
อายุ อายุ รายได้
รายได้
รายได้
15-20 21 ตํ่ากว่ า 500,000 - มากกว่ า ตํ่ากว่ า 50,001- มากกว่ า
ปี
ขึน้ 500,000 1,000,000 1,000,000 50,000 100,000 100,000 กีบ
กีบ
กีบ
กีบ
ไป
กีบ
กีบ


ช่องทางการเติมเงินและ
ชําระค่าบริ การ
หลากหลายและ
สะดวกสบาย



การโฆษณาทางวิทยุมี
ความน่าสนใจ





การโฆษณาทางโทรทัศน์
เห็นแล้ วดึงดูดใจ







การโฆษณาทางป้าย
โฆษณาขนาดใหญ่ เห็น
แล้ วเข้ าใจง่าย







การโฆษณาทางโปสเตอร์
น่าสนใจพบเห็นได้ ทวั่ ไป





พนักงานขายโดย ตรง
อธิบายเข้ าใจง่าย





พนักงานแต่งกายสุภาพ
เรี ยบร้ อย

















พนักงานใช้ วาจาสุภาพมี
มนุษย์สมั พันธ์ดีตอ่ ลูกค้ า
มี ค ว า ม ร ว ด เ ร็ ว แ ล ะ
ถูกต้ องในการให้ บริ การ
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ตารางที่ 1 แสดงความพึงพอใจต่อปั จจัยย่อยของส่วนประสมการตลาดบริ การของบริ ษัท วิมเปวคอม ประเทศลาวจํากัด
จําแนกตาม อายุ รายได้ และค่าใช้ จา่ ยในการใช้ โทรศัพท์มือถือต่อเดือนของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ)
ความพึงพอใจจําแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล
ปั จจัยย่ อย

คชจ
คชจ
คชจ
อายุ อายุ รายได้
รายได้
รายได้
15-20 21 ตํ่ากว่ า 500,000 - มากกว่ า ตํ่ากว่ า 50,001- มากกว่ า
ปี
ขึน้ 500,000 1,000,000 1,000,000 50,000 100,000 100,000 กีบ
กีบ
กีบ
กีบ
ไป
กีบ
กีบ

พนักงานมีความรู้
ความสามารถในหน้ าที่ที่
รับผิดชอบ



มีความพร้ อมในการให้
คําปรึกษาและข้ อมูลที่
จําเป็ นต่อลูกค้ า



มีความเอาใจใส่พร้ อมรับ
ฟั งข้ อคิดเห็น
ข้ อเสนอแนะของลูกค้ า



บริ เวณรอบศูนย์บริการมี
สภาพแวดล้ อมที่ดี



มีสถานที่จอดรถเพียงพอ
มีที่นงั่ รอเพียงพอและสิง่
อํานวยความสะดวก
ต่างๆไว้ บริ การ



















มีระบบการให้ บริ การ
ลูกค้ าที่ทนั สมัย
ขัน้ ตอนการเปิ ดใช้ งาน
ด้ วยตัวลูกค้ าเองรวดเร็ ว
ไม่ซบั ซ้ อน
ขัน้ ตอนในการเติ ม เงิ น /
ชําระค่าบริ การทําได้ ง่าย
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ตารางที่ 1 แสดงความพึงพอใจต่อปั จจัยย่อยของส่วนประสมการตลาดบริ การของบริ ษัท วิมเปวคอม ประเทศลาวจํากัด
จําแนกตาม อายุ รายได้ และค่าใช้ จา่ ยในการใช้ โทรศัพท์มือถือต่อเดือนของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ)
ความพึงพอใจจําแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล
ปั จจัยย่ อย

คชจ
คชจ
คชจ
อายุ อายุ รายได้
รายได้
รายได้
15-20 21 ตํ่ากว่ า 500,000 - มากกว่ า ตํ่ากว่ า 50,001- มากกว่ า
ปี
ขึน้ 500,000 1,000,000 1,000,000 50,000 100,000 100,000 กีบ
กีบ
กีบ
กีบ
ไป
กีบ
กีบ


การตรวจยอดการใช้ งาน
คงเหลือต่างๆ ทําได้ ง่า ย
สะดวกสบาย
ขัน้ ตอนในการร้ องเรี ย น
และการแก้ ไ ขข้ อขัดข้ อ ง
สะดวกรวดเร็ วไม่ซบั ซ้ อน











ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุน้อย(กลุม่ 15-20ปี ) ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้ ค่อนข้ างตํ่า
(ตํ่ากว่า 500,000 กีบต่อเดือน) และผู้ตอบแบบสอบถามที่มีค่าใช้ จ่ายด้ านโทรศัพท์ตํ่า(ตํ่ากว่า 50,000 กีบต่อเดือน) จะมี
ความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดบริ การของบริ ษัท วิมเปวคอม ประเทศลาว จํากัด ในเขตนครหลวงเวียงจันทน์ใน
ปั จจัยย่อยด้ านต่างมากกว่ากลุม่ อื่นๆ

การอภิปรายผลการศึกษาและข้ อเสนอแนะ
การอภิปรายผลการศึกษา
เมื่อพิจารณาจากการสรุปผลการศึกษา ความพึงพอใจความพึงพอใจของลูกค้ าต่อส่วนประสมการตลาดบริ การ
ของบริ ษัท วิมเปวคอม ประเทศลาว จํากัด ในเขตนครหลวงเวียงจันทน์ โดยใช้ แนวความคิดส่วนประสมการตลาดบริ การ
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในด้ านราคา และด้ านลักษณะทางกายภาพ สอดคล้ องกับผลการศึกษาของ
ขนิษฐา ตันติวาณิชย์พงศ์ (2547) ศึกษาเรื่ องความพึงพอใจของลูกค้ าที่มีต่อการใช้ บริ การของร้ านดีแทคในจังหวัด
เชี ยงใหม่ พบว่าลูกค้ ามีความพึงพอใจในระดับมากต่อส่วนประสมการตลาดบริ การด้ านราคาและด้ านลักษณะทาง
กายภาพ
เมื่อพิจารณาปั จจัยย่อยด้ านต่างๆ พบว่าส่วนมากไม่สอดคล้ องกับงานวิจยั ที่ผ่านๆมาทําการศึกษาในประเทศ
ไทย ไม่ว่าจะเป็ นด้ านผลิตภัณฑ์พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามไม่พึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดบริ การด้ านผลิตภัณฑ์
ไม่สอดคล้ องกับ วรัสนันท์ สรชาติ (2549) ศึกษาเรื่ องความพึงพอใจต่อการใช้ บริ การอินเตอร์ เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลือ่ นที่ของ
ลูกค้ าบริ ษัท แอดวานช์ อินโฟร์ เซอวิส จํากัด (มหาชน) ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าลูกค้ ามีความพึงพอใจใน
ระดับมากต่อส่วนประสมการตลาดด้ านผลิตภัณฑ์ ปั จจัยย่อยด้ านด้ านการส่งเสริ มการตลาด ผู้ตอบแบบสอบถามมีความ
พึงพอใจในด้ านการจัดโปรโมชัน่ ส่งเสริ มการขายเป็ นประจํา ไม่สอดคล้ องกับ วรัสนันท์ สรชาติ (2549) พบว่าลูกค้ ามีความ
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พึงพอใจต่อการให้ บริ การหลังการขายที่ดี ปั จจัยย่อยด้ านบุคลากรผู้ตอบแบบสอบถามไม่พึงพอใจต่อปั จจัยย่อยด้ านการ
เอาใจใส่พร้ อมรับฟั งข้ อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะของลูกค้ า ไม่สอดคล้ องกับ พงศกร พินิจชอบ (2550) ศึกษาเรื่ องความพึง
พอใจของลูกค้ าต่อการใช้ บริ การอินเตอร์ เน็ตเคเบิลโมเด็มของบริ ษัททรู อินเตอร์ เน็ตจํากัด ในจังหวัดเชียงใหม่ ที่พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับปานกลางต่อด้ านความกระตือรื อร้ นในการให้ บริ การของพนักงาน ปั จจัย
ย่อยด้ านลักษณะทางกายภาพ จากผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในปั จจัยย่อยด้ านบริ เวณรอบ
ศูนย์บริ การมีสภาพแวดล้ อมที่ดีมีที่นงั่ รอเพียงพอและสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆไว้ บริ การลูกค้ า ไม่สอดคล้ องกันกับ
ขนิษ ฐา ตันติ วาณิ ชย์ พ งศ์ (2547) ศึกษาเรื่ องความพึงพอใจของลูกค้ าที่มี ต่อการใช้ บ ริ การของร้ านดีแ ทคในจัง หวัด
เชียงใหม่ ที่พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในด้ านความกว้ างขวางและสะอาดของร้ าน
ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจต่อปั จจัยย่อยใน ด้ านกระบวนการผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจใน
ปั จจัยย่อยด้ านขันตอนในการเติ
้
มเงินและชําระค่าบริ การทําได้ ง่าย สอดคล้ องกับ วรัสนันท์ สรชาติ (2549) พบว่าลูกค้ ามี
ความพึง พอใจในระดับ มากต่ อ ด้ า นลูก ค้ า สามารถชํ า ระค่ า บริ ก ารได้ ง่ า ยและหลากหลายวิ ธี ปั จ จัย ย่อ ยด้ า นราคา
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดบริ การด้ านราคา สอดคล้ องกับ พงศกร พินิจชอบ (2550)
ศึกษาเรื่ องความพึงพอใจของลูกค้ าต่อการใช้ บริ การอินเตอร์ เน็ตเคเบิลโมเด็มของบริ ษัททรู อินเตอร์ เน็ตจํากัด ในจังหวัด
เชียงใหม่ ที่พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดด้ านราคา ปั จจัยย่อยด้ านช่องทางการจัด
จํ า หน่า ย พบว่า ผู้ต อบแบบสอบถามมี ค วามพึง พอใจในปั จ จัย ย่ อ ยด้ า นช่ อ งทางการเติ ม เงิ น และชํ า ระค่า บริ ก ารที่
หลากหลายและสะดวกสบาย สอดคล้ องกับ พงศกร พินิจชอบ (2550) ที่พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ
ต่อด้ านจํานวนสถานที่ให้ บริ การชําระเงินนันมี
้ ความพึงพอใจในระดับมาก พบว่าการศึกษาในประเทศไทย จะมีผลของ
ความพึง พอใจต่อ ปั จ จัยด้ า นส่ว นประสมการตลาดบริ การด้ า นต่า งๆ มากกว่า การศึก ษาใน ประเทศลาว ทัง้ นี อ้ าจ
เนื่องมาจาก ประเทศไทยเองมีการแข่งขันด้ านการบริ การต่างๆอย่างเข้ มข้ นมาเป็ นเวลานาน แต่ในประเทศลาวเองลักษณะ
การแข่งขันยังเป็ นตลาดที่มีการแข่งขันเชิงผูกขาด บริ ษัทจึงยังไม่ค่อยให้ ความสําคัญกับการพัฒนาส่วนประสมการตลาด
ในด้ านต่างๆเพื่อใช้ ในการแข่งขันมากนัก
ข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาถึงความพึงพอใจของลูกค้ าที่มีต่อส่วนประสมการตลาดของ บริ ษัทวิมเปวคอม ประเทศลาว จํากัด
ในเขตนครหลวงเวียงจันทน์ ในครัง้ นี ้ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจเฉพาะปั จจัยด้ านราคาและด้ านลักษณะ
ทางกายภาพ เท่านัน้ ซึ่งสอดคล้ องความต้ องการของผู้ตอบแบบสอบถามที่ต้องการจะใช้ บริ การของเครื อข่ายนี ้ต่อไปมี
เพียงร้ อยละร้ อยละ 41.75 เท่านัน้ โดยมีอีกร้ อยละ 48.75 ที่ตอบว่ายังไม่แน่ใจที่จะใช้ บริ การต่อ
ในการศึกษาครัง้ นี ้ยังพบว่าเมื่อจําแนกกลุม่ ผู้ตอบแบบสอบถามเป็ นกลุม่ ๆตามปั จจัยส่วนบุคคลได้ แก่ ช่วงอายุ
ช่วงรายได้ และค่าใช่จ่ายค่าโทรศัพท์ต่อเดือน ถึงแม้ จะพบว่ากลุม่ ที่ มีอายุ 15-20 ปี (อายุน้อย) รายได้ ตํ่ากว่า 5000,000
บาทต่อเดือน (รายได้ ตํ่า) จะมีความพึงพอใจต่อปั จจัยย่อยต่างๆมากกว่ากลุม่ อื่นๆ ซึง่ หากพิจารณาจากกลุม่ เป้าหมายของ
บริ ษัท ที่มงุ่ เจาะกลุม่ ที่มีอายุระหว่าง 15–40 ปี มีระดับการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นขึ ้นไป และมีรายได้ ตํ่ากว่า
500,000 กีบ (2,000 บาท) ถึงไม่เกิน 5,000,000 กีบ (20,000 บาท) ต่อเดือน ซึ่งเป็ นกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายหลักของบริ ษัท
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(อภิเดช มิ่งบุบผา, การสือ่ สารระหว่างบุคคล, 2556) พบว่าบริ ษัทยังควรต้ องปรับปรุงบริ การด้ านต่างๆ ในอนาคตเพื่อรักษา
ลูกค้ าเป้าหมายหลักกลุม่ นี ้เอาไว้
ผู้ศึกษาจึงมีข้อเสนอแนะให้ ทางบริ ษัทวิมเปวคอม ประเทศลาว จํากัดทําการปรับปรุ ง ส่วนประสมการตลาด
สําหรับธุรกิจบริ การ คือ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจําหน่าย การส่งเสริ มการตลาด บุคลากร กระบวนการ และ
ด้ านลักษณะทางกายภาพของบริ ษัท เพื่อสร้ างความพึงพอใจให้ กบั ลูกค้ า อีกทังยั
้ งเป็ นการสร้ างความภักดีของลูกค้ าต่อ
บริ ษัทวิมเปวคอม ประเทศลาว จํากัดอันจะนําไปสูก่ ารรักษาลูกค้ ากลุม่ เดิม และสร้ างการบอกต่อไปยังลูกค้ ากลุม่ ใหม่ได้
อีกด้ วย
โดยมีรายละเอียดของข้ อเสนอแนะเพื่อเป็ นแนวทางสําหรับผู้บริ หารภายในบริ ษัทวิมเปวคอม ประเทศลาว จํากัด
และผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องต่างๆ เพื่อเป็ นข้ อพิจารณาปรับปรุง เปลีย่ นแปลงดังต่อไปนี ้
ด้ านผลิต ภัณฑ์ เป็ นปั จจัย ที่ต้องรี บ ทําการปรั บปรุ ง อย่างเร่ งด่วน เนื่องจากเป็ นหัว ใจของบริ ษัท ปั จจัยย่อ ย
ด้ านผลิตภัณฑ์ที่ควรเร่งปรับปรุงได้ แก่ สัญญาณโทรศัพท์มือถือภายในประเทศไม่ชดั เจน สัญญาณโทรศัพท์มือถือระหว่าง
ประเทศไม่ชดั เจน สัญญาณมือถือยังไม่ครอบคลุมทุกพื ้นที่ ความเร็ วการใช้ งานอินเตอร์ เน็ต3Gไม่แรงตามจริ ง บริ การเสริ ม
ด้ านโทรศัพท์ยงั ไม่หลากหลาย และบริ การเสริ มด้ านอินเตอร์ เน็ต 3G ควรมีหลายรู ปแบบ นอกจากนี ้พบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามต้ องการให้ มีการปรับปรุงหรื อแก้ ไขเรื่ องสัญญาณโทรศัพท์มือถือทังในระบบ
้
2G และ 3G โดยอาจจะเป็ นการ
ขยายพื ้นที่ให้ บริ การให้ ครอบคลุมและเป็ นสัญญาณที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น โดยการขยายไปในเขตรอบตัวเมืองเพื่อให้
ลูกค้ าสามารถติดต่อสื่อสาร เชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์ เน็ต และใช้ ในการดาวโหลดข้ อมูลได้ สะดวก รวดเร็ วและมีความ
ต่อเนื่อง ผู้ศกึ ษาจึงเห็นควรว่าทางบริ ษัทควรพิจารณาในด้ านนี ้เป็ นพิเศษ
ด้ านบุคลากร พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความต้ องการให้ บริ ษัทปรับปรุ งและแก้ ไขหลายประการ ซึ่งเป็ นปั จจัย
แรกที่ควรเร่ งปรับปรุ ง ไม่ว่าจะเป็ นด้ าน การแต่งกายสุภาพเรี ยบร้ อย ใช้ คําพูดที่สภุ าพ มนุษย์สมั พันธ์ ดีต่อลูกค้ า ความ
รวดเร็ วและถูกต้ องในการให้ บริ การ ความรู้ความสามารถในหน้ าที่ที่รับผิดชอบ ความพร้ อมในการให้ คําปรึ กษาและข้ อมูล
ข่าวสารที่จําเป็ นต่อลูกค้ า มีความเอาใจใส่ พร้ อมรับฟั งข้ อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะของลูกค้ า ในการปรับปรุงอาจพิจารณา
ถึงข้ อเสนอแนะหรื อปั ญหาของผู้ตอบแบบสอบถามร่ วมด้ วย เช่น ปรั บปรุ งพนักงานให้ คําปรึ กษา Call Center ให้ มี
ประสิทธิภาพ ปรับปรุงบุคลิกของพนักงานต้ อนรับและพนักงานที่ให้ บริ การลูกค้ าประจําศูนย์บริ การลูกค้ าให้ ดีขึ ้น เป็ นต้ น
เนื่องจากหลายครั ง้ ที่ผ้ ูตอบแบบสอบถามเข้ าไปใช้ บริ การ ณ ศูนย์บริ การลูกค้ านัน้ ยังไม่ได้ รับการบริ การที่ประทับใจ
เท่าที่ควร พนักงานยังมีบคุ ลิกภาพที่ไม่เหมาะสม ไม่สภุ าพนอบน้ อม และเป็ นกันเองกับลูกค้ า โดยเฉพาะเวลาที่ลกู ค้ ามี
ปั ญหา และต้ องการให้ ผ้ ใู ห้ บริ การแก้ ไขปั ญหาข้ อขัดข้ องให้ รวมไปถึงการให้ ข้อมูลที่จําเป็ นแก่ลกู ค้ า แต่ลกู ค้ าก็จะเป็ นฝ่ าย
ถามก่อนเป็ นประจํา ผู้ให้ บริ การถึงจะให้ ข้อมูล และที่สาํ คัญควรปรับปรุ งบุคคลที่ให้ บริ การให้ การบริ การที่เท่าเทียมกันกับ
ลูกค้ าทุกคนของบริ ษัท เป็ นต้ น
ด้ านกระบวนการ พบว่าบริ ษัทควรปรับปรุ งหลายประการไม่ว่าจะเป็ น ขันตอนและวิ
้
ธีการในการเปิ ดใช้ งานที่
ศูนย์บริ การลูกค้ ารวดเร็ ว ไม่ซบั ซ้ อน ขันตอนและวิ
้
ธีการในการเปิ ดใช้ งานด้ วยตัวลูกค้ าเองรวดเร็ ว ไม่ซบั ซ้ อน ขันตอนใน
้
การร้ องเรี ยนและการแก้ ไขข้ อขัดข้ อง สะดวกรวดเร็ วไม่ซบั ซ้ อน แต่ที่สําคัญที่สดุ คือ ขันตอนในการร้
้
องเรี ยนและการแก้ ไข
ข้ อขัดข้ องนันต้
้ องสะดวกสบาย รวดเร็ ว และถูกต้ องด้ วย เพื่อสร้ างความรู้ สึกที่สะดวกสบายและปลอดภัยกับข้ อมูลของ
ผู้ใช้ บริ การ เนื่องจากผู้ตอบแบบสอบถามหลายท่านพบว่า การร้ องขอให้ ทางบริ ษัท หรื อผู้รับผิดชอบดูแลระบบแก้ ไข
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ข้ อขัดข้ องนัน้ ค่อนข้ างใช้ เวลานานในการแก้ ไข บางครัง้ ต้ องมีขนตอนหลายอย่
ั้
างกว่าที่จะแก้ ไขปั ญหาสําเร็ จ ซึ่งทําให้
ลูกค้ าเสียเวลาและรู้สกึ ไม่ได้ รับความปลอดภัย ดังนัน้ บริ ษัทควรจะมีการปรับปรุงและแก้ ไขในด้ านนี ้อย่างเร่งด่วน
ด้ านการส่งเสริ มการตลาด พบว่าในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามไม่พึงพอใจ ปั จจัยย่อยที่ควรปรับปรุ งได้ แก่
การโฆษณาทางโทรทัศน์ เห็นแล้ วไม่ดึงดูดใจ การโฆษณาทางป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ เห็นแล้ วไม่ดึงดูดใจ เข้ าใจยาก
การโฆษณาทางโปสเตอร์ ใบปลิวไม่น่าสนใจและไม่ค่อยมีทวั่ ไป การขายโดยพนักงานขายไม่สามารถอธิ บายให้ อธิบาย
เข้ า ใจ การจัด โปรโมชั่น ส่ง เสริ ม การขายไม่หลากหลายและไม่น่า สนใจ ของรางวัล ที่ แ จกไม่น่า สนใจ พบว่า ผู้ต อบ
แบบสอบถามต้ องการให้ มีการจัดโปรโมชัน่ ส่งเสริ มการตลาดที่หลากหลายและน่าสนใจมากขึ ้นเช่น ขูดบัตรเติมเงินลุ้นของ
รางวัลและอื่นๆ นอกจากนัน้ ก็ให้ มีการจัดกิ จกรรมเป็ นประจํ า ที่สําคัญไปกว่านัน้ หลังจากที่มีการจับฉลากรางวัลกัน
เรี ย บร้ อยแล้ ว ลูก ค้ า มี ค วามต้ อ งการให้ ท างบริ ษั ท แจ้ งข้ อ มูล ข่า วสารเกี่ ย วกับ ผู้ไ ด้ ร างวัล ลงในสื่อ สาธารณะต่ า งๆ
เนื่องจากว่ามีลกู ค้ าจํานวนมากไม่ได้ รับข้ อมูลข่าวสารนัน้ และเกิดความเข้ าใจผิดขึ ้นว่า บริ ษัทไม่ได้ แจกรางวัลจริ งตามที่ได้
โฆษณาก่อนที่จะมีการจับรางวัล ทังนี
้ ้อาจเนื่องจากผู้ตอบแบบาสอบถามสามารถรับสื่อต่างๆจากประเทศไทยและมีการ
เปรี ยบเทียบระหว่างข้ อเสนอการส่งเสริ มการตลาดของทางประเทศไทยกับทาง สปป ลาวก็ได้
ด้ านช่องทางการจัดจําหน่าย สิง่ ที่ควรปรับปรุงได้ แก่ เพิ่มช่องทางการขอเปิ ดบริ การหลากหลาย พบได้ ทวั่ ไปและ
ช่องทางติดต่อให้ คําปรึ กษา Call Center ทําได้ สะดวก ไม่เสียเวลา นอกจากนี ้พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความต้ องการ
ให้ บริ ษัทปรับปรุง โดยเฉพาะการเพิ่มจํานวนศูนย์บริ การลูกค้ าให้ มากขึ ้น หรื ออาจจะปรับปรุงเกี่ยวกับตัวแทนจําหน่ายให้ มี
ประสิทธิ ภาพมากขึ ้น เนื่องจากปั จจุบนั นี ้ยังมีศูนย์บริ การลูกค้ าไม่เพียงพอต่อความต้ องการของลูกค้ า เห็นได้ ชัดเจนว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามเกินครึ่ งใช้ บริ การต่างๆจากร้ านตัวแทนจําหน่าย ทําให้ บางครั ง้ ลูกค้ าไม่ได้ รับข้ อมูลที่จําเป็ นและ
ครบถ้ วนในการใช้ งาน
ด้ านราคา พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดบริ การด้ านนี ้ของบริ ษัท
แต่ก็ยงั มีปัญหาเดียวที่พบในการศึกษาครัง้ นี ้ได้ แก่ อัตราค่าบริ การอินเตอร์ เน็ตที่ยงั แพงเมื่อเปรี ยบเทียบกับปริ มาณการใช้
งานที่ได้ รับ ดังนันทางบริ
้
ษัทควรมีการปรับปรุ งเช่น ปรับลดอัตราค่าบริ การอินเตอร์ เน็ต 3G นอกจากนันการคิ
้
ดค่าบริ การ
ต่างๆ ก็ควรให้ เป็ นไปตามการใช้ งานจริ ง เพราะผู้ตอบแบบสอบถามรู้สกึ ว่า ปริ มาณการใช้ งานจริ ง ไม่เป็ นไปตามระบบการ
คิดปริ มาณการใช้ งานของบริ ษัท ทําให้ ผ้ ใู ช้ งานรู้สกึ ว่าไม่ได้ รับความเป็ นธรรม
ด้ านลักษณะทางกายภาพ พบว่าเป็ นด้ านที่ผ้ ตู อบแบบสอบถามมีปัญหาน้ อยที่สดุ ทําให้ มีข้อเสนอแนะไม่มาก
อาจจะมีบางข้ อเสนอที่พบเห็นเช่น อยากให้ มีการปรับปรุ งสิ่งอํานวยความสะดวกให้ แก่ลกู ค้ าเวลานัง่ รอ เพื่อขอรับการใช้
บริ การ ณ ศูนย์ บริ การลูกค้ า เช่น วารสารและนํ ้าดื่ม นอกจากนันก็
้ มีบางข้ อแนะนําเล็กน้ อยเช่น ขยายสถานที่จอดรถ
เป็ นต้ น
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The Study of Relationship Between Social Media Interaction with
Inventory Planning for Fashion Retail Business
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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้ ศึกษาถึงรู ปแบบการทําปฏิสมั พันธ์ ต่างๆ ในสื่อสังคมออนไลน์ประเภท เฟซบุ๊ก (Facebook) ที่สง่ ผล
ต่อการวางแผนสินค้ าคงคลังของธุรกิ จค้ าปลีกแฟชั่นที่จําหน่ายสินค้ าผ่าน เฟซบุ๊ก โดยผู้วิจัยได้ เลือกผู้ประกอบการที่
ดําเนินกิจการค้ าปลีกแฟชัน่ บนเฟซบุ๊กเป็ นกรณีศกึ ษา เนื่องจากในปั จจุบนั เกิดธุรกิจค้ าปลีกสินค้ าหลากหลายประเภทผ่าน
ทางสือ่ สังคมออนไลน์ เช่น เสื ้อผ้ า, นาฬิกา, ยาบํารุ งหรื อวิตามิน และอุปกรณ์เครื่ องใช้ แต่ธุรกิจที่ได้ รับความสนใจในการ
ซื ้อขายมากที่สดุ คือ ธุรกิจค้ าปลีกแฟชัน่ (ศูนย์วิจยั กสิกรไทย, 2555) ซึง่ ธุรกิจกรณีศกึ ษาใช้ สื่อสังคมออนไลน์เป็ นช่องทาง
ในการสือ่ สารกับลูกค้ าเพียงอย่างเดียว งานวิจยั นี ้ใช้ การวิเคราะห์จําแนกประเภท (Discriminant Analysis) เป็ นเครื่ องมือ
ที่ทําให้ ทราบถึงรู ปแบบการทําปฏิสมั พันธ์ ที่ทําให้ สินค้ าสามารถจําหน่ายได้ หมดตามปริ มาณสินค้ าคงคลัง โดยวิเคราะห์
จากค่านัยสําคัญของรู ปแบบการทําปฏิสมั พันธ์ แต่ละรู ปแบบ ผลการศึกษาพบว่าการทําปฏิสมั พันธ์ ในสื่อสังคมออนไลน์
ที่เป็ น การกดถูกใจ (Like) นันส่
้ งผลกับปริ มาณการจําหน่ายสินค้ า ดังนัน้ ธุรกิจค้ าปลีกแฟชั่นสามารถนําข้ อมูลนี ้ไปใช้
ประโยชน์ในการวางแผนสินค้ าคงคลังได้ ทงในกรณี
ั้
ที่จะซื ้อสินค้ าแบบใหม่ หรื อจะสัง่ ซื ้อสินค้ าแบบเดิมอีกครัง้ ด้ วยการนํา
ข้ อมูลการทําปฏิสมั พันธ์มาประมาณการสัง่ สินค้ าแทนการใช้ ผ้ เู ชี่ยวชาญด้ านแฟชัน่ เพื่อให้ ธุรกิจค้ าปลีกแฟชัน่ เพิ่มความ
แม่นยําในการวางแผนสินค้ าคงคลัง ลดค่าใช้ จ่ายในการวางแผนสินค้ าคงคลัง และทําให้ มีสินค้ าตอบสนองต่อความ
ต้ องการของลูกค้ าได้ อย่างเพียงพอ

ABSTRACT
This research aims to study the impact of interaction within social media such as Facebook, on
inventory planning of fashion retail businesses on Facebook pages. We had chosen retailers on Facebook as
case studies due to the fact that currently there are rapid growth of retail businesses of various kind on social
media such as garments, watches, vitamins, and various equipment, with the most popular products selling
through social media are fashion-related products (Kasikorn research center, 2012). Case study businesses
use only social media as the sole method of communication to its customers. This research employs
Discriminant Analysis as a tool to indicate type of interaction that lead to merchandises selling reached target
sale volume. By analyzing significant values of each interaction pattern, the study shows that the “Like” has
impact on sales amount. Therefore, fashion retail business can use this information as part of inventory
*
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planning process both for re-selling the same merchandise, and selling a new one. This input can be used in
conjunction with comments from fashion experts to approximate appropriate amount to order the suppliers,
increase inventory accuracy, reduce inventory planning costs, and enough merchandises to response
customer’s needs accordingly.

บทนํา
ในปั จจุบนั การใช้ อินเทอร์ เน็ตได้ รับความนิยมอย่างแพร่ หลาย เนื่องจากสามารถใช้ งานได้ อย่างสะดวกและ
ขอบเขตการใช้ งานที่ใ ช้ ได้ เกื อบทุกพืน้ ที่ของประเทศไทย ประกอบกับอุปกรณ์ ที่ส ามารถทําให้ ใช้ งานอิน เทอร์ เน็ตได้
ตลอดเวลา เช่น คอมพิวเตอร์ แบบพกพา, แท็บเล็ต และโทรศัพท์มือถือ ซึ่งอุปกรณ์ เหล่านี ้เป็ นปั จจัยในการส่งเสริ มให้ มี
ผู้ใช้ บริ การอินเทอร์ เน็ตเพิ่มมากขึ ้น รวมถึงจํานวนผู้ใช้ บริ การของสื่อสังคมออนไลน์ที่เพิ่มขึ ้นตามไปด้ วย จากข้ อมูลของ
ZocialRank (2014) พบว่า ปี พ.ศ.2557 ประเทศไทยมีประชากร 65 ล้ านคน มีผ้ ใู ช้ อินเทอร์ เน็ตจํานวน 24 ล้ านคน ใน
จํานวนนี ้มีผ้ ใู ช้ สื่อสังคมออนไลน์ ประมาณ 18 ล้ านคน และมีรายชื่อผู้ใช้ บริ การสื่อสังคมออนไลน์จํานวน 32 ล้ านรายชื่อ
ซึ่งจํานวนรายชื่อผู้ใช้ บริ การเฟซบุ๊กเพิ่มขึ ้นจากปี พ.ศ.2556 ถึง ร้ อยละ 44.44 โดยแบ่งตามจํานวนรายชื่อผู้ใช้ บริ การที่
ได้ รับความนิยมเป็ นอย่างมากได้ ตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนรายชื่อผู้ใช้ บริ การสือ่ สังคมออนไลน์ ปี พ.ศ.2556 และ ปี พ.ศ.2557
ผู้ให้ บริการ
จํานวนรายชื่อผู้ใช้ บริการ
จํานวนรายชื่อผู้ใช้ บริการ
สื่อสังคมออนไลน์
ปี พ.ศ.2556
ปี พ.ศ.2557
Facebook
18,000,000 รายชื่อ
26,000,000 รายชื่อ
Twitter
2,000,000 รายชื่อ
4,500,000 รายชื่อ
Instagram

630,000 รายชื่อ

1,600,000 รายชื่อ

สื่อ สัง คมออนไลน์ ถูก ใช้ เ พื่ อ การติ ด ต่อ สื่อ สาร แลกเปลี่ย นและแบ่ง ปั น ข้ อมูล ระหว่างกลุ่ม คนที่ร้ ู จัก กัน แต่
เนื่องจากจํานวนของผู้ใช้ งานสือ่ สังคมออนไลน์ที่เพิ่มขึ ้นส่งผลให้ สินค้ าและบริ การต่างๆ หันมาใช้ สื่อสังคมออนไลน์ในการ
ขยายตลาดสินค้ าและบริ การของตนเอง เช่น การให้ ผ้ ใู ช้ งานกดถูกใจหรื อแบ่งปั นข้ อมูลสินค้ าและบริ การของตนเอง, การ
สํารวจความคิดเห็นของลูกค้ าเพื่อนํามาพัฒนา และการแจกสิทธิพิเศษให้ กบั ลูกค้ า
เฟซบุ๊ก (Facebook) คือ เว็บไซต์ที่ให้ บริ การผ่านทางอินเทอร์ เน็ตในรูปแบบของสือ่ สังคมออนไลน์ ซึง่ เป็ นเว็บไซต์
เครื อข่ายสัง คมอย่า งหนึ่ง ที่ช่ วยให้ ผ้ ูใช้ สามารถติดต่อสื่อสารกับ ผู้อื่น ได้ เฟซบุ๊ก เปรี ยบเสมือ นเป็ นสังคมเสมื อนทาง
อินเทอร์ เน็ต ที่ผ้ ใู ช้ จะทําการสร้ างข้ อความ แสดงความคิดเห็น แบ่งปั นรูปภาพ แบ่งปั นวิดีโอ และสร้ างกิจกรรม เฟซบุ๊กเป็ น
ตัวเลือกแรกๆ ในกลุ่มคนที่กําลังมองหาการสร้ างความสัมพันธ์ กับผู้อื่นผ่านทางระบบอินเทอร์ เน็ตด้ วยการใช้ ข้อความ
ภาพถ่าย และวิดีโอ ทําการสร้ างข้ อมูลส่วนตัวหรื อเนื ้อหาขึ ้นมา ผู้ใช้ สามารถสนทนากับเพื่อนและสร้ างกลุม่ ผู้ใช้ ที่มีความ
สนใจในสิง่ เดียวกันมาสนทนาร่วมกัน เฟซบุ๊กจึงได้ กลายเป็ นเครื่ องมือทางการตลาดที่ช่วยเหลือธุรกิจในการสร้ างการรับรู้
ตราสินค้ าให้ กับผู้ใช้ ง านเฟซบุ๊กได้ เป็ นอย่า งดี แต่ก ารใช้ เฟซบุ๊ก ให้ เ กิ ดประโยชน์ สูงสุดนัน้ จํ าเป็ นต้ องใช้ ข้อ มูลต่างๆ
ภายในเฟซบุ๊ก เช่น ความคิดเห็นของลูกค้ า ที่สามารถนํามาปรับปรุ งแก้ ไขสินค้ าและผลิตภัณฑ์ให้ ดีขึ ้น ซึ่งงานวิจัยนี ้ได้
ทําการศึกษาการทําปฏิสมั พันธ์ภายในเฟซบุ๊กเพื่อใช้ ในการวางแผนสินค้ าคงคลังเพื่อลดต้ นทุนในการจัดเก็บสินค้ า
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กรอบแนวคิดที่ใช้ ในการศึกษา
การจัดการสินค้ าคงคลัง (Inventory Management) เป็ นองค์ประกอบหนึ่งของห่วงโซ่อปุ ทานที่มีความสําคัญ
เนื่องจากสินค้ าคงคลังเป็ นทรัพย์สนิ อย่างหนึง่ ที่ทําให้ เกิดต้ นทุนสูง ทังในด้
้ านของมูลค่าสินค้ า ค่าใช้ จ่ายในการจัดเก็บ และ
ค่าเสียโอกาส (เธียรภัทร เลิศวัฒนวิมล, 2554) การวางแผนสินค้ าคงคลัง (Inventory Planning) เป็ นหนึ่งในกระบวนการ
จัดการสินค้ าคงคลังซึ่งในการวางแผนสินค้ าคงคลังนัน้ เป็ นขัน้ ตอนการวางแผน การกํ าหนดนโยบายการสัง่ ซือ้ และ
การพยากรณ์ (Love, 1979) การวางแผนและบริ หารสินค้ าคงคลังสามารถเริ่ มจากการออกแบบผลิตภัณฑ์ การพยากรณ์
การขาย ระดับการผลิตทดแทน การสร้ างแบบจําลองการทํางาน และการรักษาสินค้ าคงคลังที่สามารถช่วยให้ ลดการลงทุน
กับสินค้ าคงคลังลงได้ (Bragg, 2011) ผลกําไรที่ได้ รับจากการลงทุนนันซ่
้ อนอยู่ในการวางแผนสินค้ าคงคลังว่าควรทํา
อย่างไร อะไรที่จะคอยควบคุมปริ มาณสินค้ าคงคลัง ในการสัง่ ซื ้อแต่ละครัง้ ควรสัง่ ซื ้อจํานวนเท่าไร เมื่อไรที่ต้องการสัง่ ซื ้อซํ ้า
และควรปรับลดหรื อเพิ่มระดับปริ มาณสินค้ าคงคลัง (Plossl, 1973) การวางแผนสินค้ าคงคลังของธุรกิจค้ าปลีกแฟชัน่ จะ
ทําการวางแผนโดยใช้ การพยากรณ์จากยอดขายในอดีต ซึง่ จํานวนเดือนที่ใช้ ในการพยากรณ์ขึ ้นอยูก่ บั ความเหมาะสมของ
แต่ละธุรกิจจะนํามาใช้ นอกจากการพยากรณ์ยงั ต้ องใช้ การวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริ โภคมาช่วยประมาณปริ มาณสินค้ า
คงคลัง (Brain, 2014)
สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ถูกพัฒนาจากเว็บ 2.0 ที่เพิ่มในส่วนของการสร้ างเนื ้อหาโดยผู้ใช้ ซึง่ เว็บไซต์
ที่ถกู พัฒนามานันจะทํ
้
าหน้ าที่เหมือนวารสารสาธารณะที่ทุกคนสามารถเข้ าถึงได้ ผ่านระบบอินเทอร์ เน็ต (Roger, Lau,
Steven, & William, 2013) สือ่ สังคมออนไลน์เป็ นการสนทนาที่มีผ้ สู นทนาหลายคนมาพูดคุยในเรื่ องที่มีความสนใจร่ วมกัน
คนที่สนทนาจะเป็ นทังผู
้ ้ สง่ และผู้รับข่าวสาร (ภิเษก ชัยนิรันดร์ , 2553) การสือ่ สารในสือ่ สังคมออนไลน์จะเป็ นการสือ่ สารใน
ลัก ษณะการสื่อ สารสองทาง ซึ่ง เว็ บไซต์ ที่ เป็ นสื่อสังคมออนไลน์ มีห ลายประเภท (Benedikt, & Stefan, 2010)
การติดต่อสือ่ สารทางสือ่ สังคมออนไลน์ถกู ใช้ เป็ นช่องทางการตลาดที่เน้ นการสร้ างปฏิสมั พันธ์ โดยผู้สง่ สารทําหน้ าที่สง่ สาร
และสร้ างความสัมพันธ์อนั ดีรวมถึงความใกล้ ชิดกับกลุม่ ผู้ที่สนใจ ใช้ การถ่ายทอดความหมายผ่านสื่อสังคมออนไลน์ไปยัง
กลุม่ เป้าหมายเพื่อให้ เกิดการยอมรับและตัดสินใจซื ้อ (ตระหนักจิต ยุตยรรยง, 2556) ทําให้ สอื่ สังคมออนไลน์เป็ นเครื่ องมือ
ที่ช่วยการประชาสัมพันธ์ , ทําให้ ลกู ค้ ารู้ จักตราสินค้ า, สร้ างภาพลักษณ์ ให้ สินค้ า และตอบสนองความต้ องการลูกค้ า
(อรวรรณ วงศ์แก้ วโพธิ์ทอง, 2553)
ธุรกิจค้ าปลีกแฟชั่น (Fashion Retail Business) ผลิตภัณฑ์แฟชัน่ จะมีลกั ษณะดังนี ้ วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์สนั ้
ความต้ องการมีความผันผวนสูง การคาดการณ์ตํ่า และแรงกระตุ้นซื ้อสูง (Martin, Robert, & Hellen, 2004) ร้ านค้ าปลีก
แฟชัน่ จะใช้ กลยุทธ์ เพื่อตอบสนองความต้ องการอย่างเพียงพอด้ วยผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม ในสถานที่ที่เหมาะสม และใน
เวลาที่เหมาะสม หากธุรกิจค้ าปลีกเป็ นไปตามกลยุทธ์จะสามารถขายผลิตภัณฑ์ได้ รวดเร็ วและได้ ผลกําไรมากขึ ้น ความท้ า
ทายของธุรกิจค้ าปลีก คือ ต้ องมีปริ มาณผลิตภัณฑ์เพียงพอกับปริ มาณการสัง่ ซื ้อภายในอนาคตด้ วยการสังเกตยอดขาย
(Moeng, 2011) ธุรกิจค้ าปลีกสมัยใหม่เป็ นลักษณะการขายหน้ าร้ านหรื อเป็ นแบบขายทางอินเทอร์ เน็ตแต่สินค้ าที่นําเสนอ
ล้ วนแต่มีราคาและบริ การที่คล้ ายกันดังนันการแข่
้
งขันของธุรกิจจึงขึ ้นอยู่กบั ประสบการณ์ของลูกค้ าที่ร้านค้ าปลีกนําเสนอ
ความสะดวกสบายและตอบสนองตรงตามความต้ องการของลูกค้ า จึงทําให้ การสร้ างคุณค่าและการส่งมอบคุณค่าเป็ น
สิง่ ที่สาํ คัญมากที่สดุ สําหรับธุรกิจค้ าปลีก (Strydom, 2011)
การวิเคราะห์ จาํ แนกประเภท (Discriminant Analysis) เป็ นวิธีการทางสถิติที่ใช้ สําหรับวิเคราะห์จําแนกกลุม่
ตังแต่
้ 2 กลุม่ ขึ ้นไป ซึง่ ประกอบด้ วยตัวแปรตามจํานวน 1 ตัวแปร และตัวแปรอิสระจํานวน 1 ตัวแปรขึ ้นไป การวิเคราะห์นี ้
สามารถบอกประสิทธิภาพของการจําแนกตัวแปร การวิเคราะห์จําแนกประเภทจะใช้ เพื่อทําการหาสาเหตุหรื อปั จจัยที่ควร
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ใช้ ในการแบ่งประเภท และสร้ างสมการจําแนกประเภทที่ดีที่สดุ จากข้ อมูล (สมประสงค์ เสนารัตน์, 2553) การวิเคราะห์
จะเป็ นการเปรี ย บเที ย บค่า เฉลี่ ย ของตัว แปรอิ ส ระในแต่ ล ะกลุ่ม ของตัว แปรตามว่ า มี ค วามแตกต่า งกัน มากหรื อ ไม่
ถ้ าแตกต่างตัวแปรนันจะสามารถจํ
้
าแนกประเภทได้ (อนุวตั ิ คูณแก้ ว, 2555)
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
Shintaro และ Charles (2013) ได้ ทํา การศึก ษาวิ จัย เรื่ อ งสื่อสัง คมออนไลน์ และโฆษณาสากล ได้ กล่า วถึ ง
3 ทฤษฎีสาํ คัญ ได้ แก่ ความสามารถของเครื อข่ายสังคมออนไลน์ การถ่ายโอนภาพ และการขยายส่วนบุคคล ที่ทําให้ สื่อ
สังคมออนไลน์สามารถเพิ่มมูลค่าการโฆษณาทางการตลาดได้
Jin (2012) ได้ ทําการศึกษาวิจยั เรื่ องศักยภาพของสื่อสังคมออนไลน์สําหรับการจัดการตราสินค้ าฟุ่ มเฟื อย ไว้ ว่า
สือ่ สังคมออนไลน์มีกลยุทธ์การแข่งขันเป็ นตัวกําหนดโดยใช้ การดําเนินงานของเนื ้อหาที่ผ้ ใู ช้ สร้ างขึ ้นเพื่อให้ บรรลุเป้าหมาย
ศักยภาพด้ านการตลาดของสื่อสังคมออนไลน์ในการจัดการตราสินค้ าฟุ่ มเฟื อยสามารถอธิ บายความสัมพันธ์ ระหว่าง
การรับรู้ของผู้บริ โภคที่แสดงออกทางคุณค่าและการปรับรู ปแบบการทํางานของตราสินค้ าฟุ่ มเฟื อย

วิธีการศึกษา
1. ขอบเขตการศึกษา
1.1 ธุรกิจที่ใช้ ในการศึกษา คือ ธุรกิจค้ าปลีกแฟชั่นที่ใช้ สื่อสังคมออนไลน์ เป็ นช่องทางในการติดต่อและ
นําเสนอสินค้ า และไม่มีการนําเสนอสินค้ าหรื อจําหน่ายสินค้ าหน้ าร้ าน โดยสือ่ สังคมออนไลน์ที่ใช้ ในการศึกษา คือ เฟซบุ๊ก
(Facebook) ซึง่ สินค้ าที่จดั จําหน่ายมีกลุม่ เป้าหมาย คือ สุภาพสตรี วยั ทํางานที่ใช้ เฟซบุ๊กในการค้ นหาสินค้ า
1.2 ด้ านเนื ้อหามุง่ เน้ นในเรื่ องการหาความสัมพันธ์ ของปฏิสมั พันธ์ ในสื่อสังคมออนไลน์ ได้ แก่ ความถี่ในการ
นําเสนอสินค้ า, การกดถูกใจ, การแสดงความคิดเห็น และการกดแบ่งปั น เพื่อนํามาประยุกต์ใช้ กับการวางแผนสินค้ า
คงคลังของธุรกิจค้ าปลีกแฟชัน่ ออนไลน์ ปฏิสมั พันธ์ ในสื่อสังคมออนไลน์ ในรู ปแบบของข้ อความส่วนตัว (Message) เป็ น
ช่องทางการสือ่ สารโดยเฉพาะที่ใช้ ในการสัง่ ซื ้อสินค้ าจึงไม่ได้ นํามาทําการศึกษาหาความสัมพันธ์ของปฏิสมั พันธ์
1.3 ทฤษฎีที่ใช้ ในการทําวิจยั ได้ แก่ Social Media, Inventory Planning, Fashion Retail Business และ
Discriminant Analysis
1.4 ระยะเวลาการเก็บข้ อมูลระหว่าง เดือนตุลาคม พ.ศ.2556 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2557
2. ขัน้ ตอนการศึกษา
2.1 รวบรวมปริ มาณการจําหน่ายสินค้ าแต่ละประเภทของบริ ษัทกรณีศึกษา และปริ มาณการทําปฏิสมั พันธ์
ใน แต่ละรู ปแบบของผู้ใช้ สื่อสังคมออนไลน์ที่กระทําต่อสินค้ าที่บริ ษัทกรณีศึกษาได้ นําเสนอ จํานวน 6 เดือน ตังแต่
้ เดือน
ตุลาคม พ.ศ.2556 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2557
2.2 ศึกษาการใช้ สื่อสังคมออนไลน์ และการวางแผนสินค้ าคงคลังของบริ ษัทกรณีศึกษา เพื่อหาแนวทางใน
การปรับปรุงการวางแผนสินค้ าคงคลังโดยการนําข้ อมูลการทําปฏิสมั พันธ์ในสือ่ สังคมออนไลน์มาประยุกต์ใช้
2.3 วิ เ คราะห์ รู ป แบบการทํ า ปฏิ ส ัม พัน ธ์ ที่ ส่ ง ผลต่ อ ปริ ม าณการจํ า หน่ า ยสิ น ค้ าได้ หมดตามปริ ม าณ
ในคลังสินค้ า ได้ แก่ ความถี่ในการนําเสนอ การกดถูกใจ การแสดงความคิดเห็น และการกดแบ่งปั น ด้ วยการวิเคราะห์
จําแนกประเภท (Discriminant Analysis)
2.4 พัฒนาการวางแผนสินค้ าคงคลังโดยการนําข้ อมูลการทําปฏิสมั พันธ์ในสือ่ สังคมออนไลน์มาประยุกต์ใช้
2.5 สรุปผลการวิจยั
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3. วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
3.1 จากการสัมภาษณ์ผ้ ปู ระกอบการบริ ษัทกรณีศกึ ษา เพื่อให้ ทราบถึงกระบวนการวางแผนสินค้ าคงคลังใน
ปั จจุบนั หลักการในการวางแผนสินค้ าคงคลัง รวมถึงข้ อมูลการใช้ สื่อสังคมออนไลน์ของบริ ษัทกรณีศึกษาว่านอกจากใช้
เพื่อการนําเสนอสินค้ า และติดต่อกับลูกค้ าหรื อผู้ใช้ สื่อสังคมออนไลน์แล้ วยังใช้ สื่อสังคมออนไลน์มาช่วยในการวางแผน
สินค้ าคงคลังอย่างไรบ้ าง
3.2 จากการรวบรวมข้ อมูลการทําปฏิสมั พันธ์ในสือ่ สังคมออนไลน์หรื อเฟซบุ๊กของบริ ษัทกรณีศกึ ษา ถึงการทํา
ปฏิสมั พันธ์รูปแบบต่างๆ ที่ผ้ ใู ช้ สื่อสังคมออนไลน์กระทําต่อสินค้ าแต่ละประเภทที่บริ ษัทกรณีศึกษาได้ นําเสนอ ซึ่งรู ปแบบ
การทําปฏิสมั พันธ์ที่ทําการศึกษามีจํานวน 4 รู ปแบบ ได้ แก่ ความถี่ในการนําเสนอ, การกดถูกใจ, การแสดงความคิดเห็น
และการกดแบ่งปั น
3.2.1 ความถี่การนําเสนอ (Post) คือ การนําเสนอสินค้ าเดิมในหลายๆ ช่วงเวลา เพื่อให้ ผ้ ใู ช้ สื่อสังคม
ออนไลน์ได้ รับรู้ถึงสินค้ านัน้ เป็ นการกระตุ้นให้ ผ้ ใู ช้ สอื่ สังคมออนไลน์เกิดความต้ องการซื ้อสินค้ า และเป็ นการเพิ่มโอกาสใน
การจําหน่ายสินค้ าให้ กบั ผู้ใช้ สอื่ สังคมออนไลน์ที่ยงั ไม่ได้ รับรู้สนิ ค้ านันในการนํ
้
าเสนอครัง้ แรก
3.2.2 การกดถูกใจ (Like) คือ รู ปแบบการทํางานอย่างหนึ่งของเฟซบุ๊กที่เป็ นการทําปฏิสมั พันธ์ ใ น
รู ปแบบของสัญลักษณ์ที่แสดงว่าผู้ใช้ มีความชอบ หรื อสนใจในข้ อความ และรู ปภาพสินค้ า ยิ่งไปกว่านันการกดถู
้
กใจยัง
เป็ นรูปแบบการทํางานที่ช่วยให้ ผ้ ใู ช้ สอื่ สังคมออนไลน์สามารถแสดงความคิดเห็นได้ โดยที่ไม่ต้องพิมพ์ข้อความที่แสดงออก
ถึงความชอบ หรื อความสนใจในสินค้ า
3.2.3 การแสดงความคิดเห็น (Comment) คือ รู ปแบบการทํางานของเฟซบุ๊กที่เป็ นการทําปฏิสมั พันธ์
ในรู ปแบบของข้ อความต่อสินค้ าที่ได้ นําเสนอ ตามความรู้ สึกของผู้ใช้ สื่อสังคมออนไลน์ เช่น การชื่นชม การสอบถาม
รายละเอียดสินค้ า และการสัง่ จองสินค้ า
3.2.4 การกดแบ่ง ปั น (Share) คื อ การเผยแพร่ ข้อ มูล ภายในเฟซบุ๊ก ของผู้ใ ช้ สื่อ สัง คมออนไลน์
เป็ นการบอกต่อข้ อมูลสินค้ าให้ กบั บุคคลอื่นๆ ในเครื อข่ายสังคมของผู้ใช้ ที่ทําการกดแบ่งปั น รูปแบบการทําปฏิสมั พันธ์นี ้จะ
กระจายข้ อมูลของสินค้ าออกไปได้ กว้ างขึ ้นช่วยเพิ่มโอกาสการรับรู้สนิ ค้ าของผู้ใช้ สอื่ สังคมที่ไม่มีโอกาสรับรู้สนิ ค้ ามาก่อน
3.3 จากการเก็บรวบรวมข้ อมูลของบริ ษัทกรณีศึกษาโดยข้ อมูลที่นํามาวิเคราะห์ คือ ข้ อมูลปริ มาณการสัง่ ซื ้อ
สินค้ าแต่ละประเภทจากผู้จดั จําหน่าย และข้ อมูลปริ มาณการจําหน่ายสินค้ าแต่ละประเภท เพื่อนํามาตรวจสอบว่าสินค้ า
รายการไหนที่จําหน่ายได้ หมด และจําหน่ายไม่หมดตามปริ มาณที่มีในคลังสินค้ า

ผลการศึกษา
ข้ อมูลจากการสัมภาษณ์
ธุรกิจค้ าปลีกแฟชัน่ ออนไลน์ของบริ ษัทกรณีศึกษาจะทําการสัง่ ซื ้อสินค้ าจากผู้จดั จําหน่ายในต่างประเทศ โดย
การให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญด้ านแฟชัน่ เป็ นผู้เลือกรูปแบบสินค้ าที่จะนํามาจําหน่าย สินค้ ารู ปแบบที่กําลังเป็ นที่นิยมหรื อน่าจะได้ รับ
ความนิย มจากลูกค้ า โดยปริ มาณในการสัง่ ซื อ้ สินค้ า แต่ล ะรู ป แบบก็ จ ะขึน้ อยู่กับผู้เชี่ ย วชาญด้ า นแฟชั่น เช่น กัน เพื่ อ
ประมาณความต้ องการของลูกค้ าถ้ าสินค้ าที่มีรูปแบบเป็ นที่นิยมมากก็จะทําการสัง่ ซื ้อปริ มาณมากซึ่งสินค้ าที่สงั่ ซื ้อจะมี
หลายขนาดแต่จะเน้ นการสัง่ ซื ้อไปที่ขนาดกลางเนื่องจากเป็ นรู ปร่ างมาตรฐานของคนไทย เมื่อสินค้ าสามารถจําหน่ายได้
หมดอย่างรวดเร็ วทางบริ ษัทถึงจะทําการสัง่ ซื ้อสินค้ ารูปแบบเดิมอีกครัง้ ถ้ าผู้จดั จําหน่ายยังมีสนิ ค้ าอยูแ่ ละสามารถส่งมาที่
บริ ษัทได้ ตามเวลาที่ต้องการ ซึ่งในการสัง่ ซือ้ สินค้ ารู ปแบบเดิมอีกครั ง้ บริ ษัทกรณีศึกษาไม่ได้ คํานึงถึงการแสดงความ
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ต้ องการของผู้ใช้ สื่อสังคมออนไลน์ผ่านรู ปสินค้ าที่ได้ นําเสนอในสื่อสังคมออนไลน์แต่อย่างใด ดังนันการวางแผนสิ
้
นค้ า
คงคลังของบริ ษัทกรณีศกึ ษาเป็ นการใช้ การประมาณการจากผู้เชี่ยวชาญด้ านแฟชัน่ ถึงปริ มาณการสัง่ ซื ้อสินค้ า ดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 กระบวนการไหลของสินค้ า และกระบวนการไหลของข้ อมูล ของบริ ษัทกรณีศกึ ษา

ธุรกิจค้ าปลีกแฟชัน่ ออนไลน์ของบริ ษัทกรณีศึกษามีช่องทางหลักในการติดต่อสื่อสาร และเผยแพร่ สินค้ าอยู่ที่
การใช้ สอื่ สังคมออนไลน์ สือ่ สังคมออนไลน์ที่ใช้ คือ เฟซบุ๊ก ซึ่งเฟซบุ๊กนันเป็
้ นสื่อสังคมออนไลน์ที่มีผ้ ใู ช้ งานอยู่เป็ นจํานวน
มากอีกทังยั
้ งเป็ นสื่อสังคมออนไลน์ที่มีประสิทธิ ภาพ ในช่วงแรกของการนําเฟซบุ๊กมาใช้ งานบริ ษัทกรณีศึกษาได้ ทําการ
ว่าจ้ างบริ การรับจ้ างกดถูกใจ เพื่อทําให้ เฟซบุ๊กของบริ ษัทเกิดภาพลักษณ์ที่ดนู า่ สนใจ รวมถึงสินค้ าที่ทําการเผยแพร่ภายใน
เฟซบุ๊ก ก็ จ ะเกิ ด ความนิ ย ม และทํ า ให้ เ กิ ด การกระตุ้น ผู้ใ ช้ เ ฟซบุ๊ก คนอื่ น ๆ ให้ ม าสนใจเฟซบุ๊ก ของบริ ษั ท กรณี ศึก ษา
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นอกจากนี ้ยังได้ ทําการซื ้อพื ้นที่โฆษณาภายในเฟซบุ๊ก ซึง่ พื ้นที่โฆษณานี ้จะแสดงผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนบนหน้ าต่างใช้ งาน
เฟซบุ๊กของผู้ใช้ ทกุ คน ทําให้ ผ้ ใู ช้ งานเฟซบุ๊กมีโอกาสได้ รับชมและรู้ จกั กับบริ ษัทกรณีศึกษามากขึ ้น หลังจากกระตุ้นให้ เกิด
การเพิ่มจํานวนผู้ใช้ เฟซบุ๊กที่สนใจในเฟซบุ๊กของบริ ษัทกรณีศกึ ษาแล้ วจึงได้ ยกเลิกการจ้ างบริ การการกดถูกใจ และเปลี่ยน
มาทําการบริ หารรูปแบบการนําเสนอสินค้ าด้ วยการนําเสนอรูปภาพของสินค้ าที่ตกแต่งอย่างสวยงามและทันสมัย อีกทังยั
้ ง
ใช้ รูปภาพที่นกั แสดงหรื อผู้ที่มีชื่อเสียงขณะกําลังสวมใส่สินค้ าเหล่านันเพื
้ ่อเรี ยกความสนใจจากผู้ใช้ เฟซบุ๊ก ซึ่งสามารถ
ดึงดูดผู้ใช้ เฟซบุ๊กให้ มาทําปฏิสมั พันธ์ ต่อรู ปภาพสินค้ า เมื่อผู้ใช้ เฟซบุ๊กได้ ทําปฏิสมั พันธ์ กบั รู ปภาพสินค้ าจะทําให้ รูปภาพ
สินค้ านันแสดงไปยั
้
งผู้ใช้ เฟซบุ๊กคนอื่นที่เกี่ยวข้ องกับผู้ใช้ นนๆ
ั ้ เนื่องจากรูปแบบการทํางานของเฟซบุ๊กที่เป็ นเครื อข่ายสังคม
จึงได้ เป็ นการเผยแพร่ ข้อมูลสินค้ าอีกทางหนึ่ง ดังนันการใช้
้
งานสื่อสังคมออนไลน์ของบริ ษัทกรณีศึกษาเป็ นการใช้ เพื่อ
เผยแพร่สนิ ค้ า ติดต่อกับผู้ใช้ เฟซบุ๊กหรื อลูกค้ า และใช้ เพื่อทําการสัง่ จองหรื อจําหน่ายสินค้ า ดังรูปที่ 2

รูปที่ 2 แสดงรูปแบบการใช้ สื่อสังคมออนไลน์ของบริ ษัทกรณีศกึ ษา

ธุรกิจค้ าปลีกแฟชัน่ ออนไลน์ของบริ ษัทกรณีศกึ ษา ไม่ได้ ใช้ สอื่ สังคมออนไลน์มาช่วยในการวางแผนสินค้ าคงคลัง
เนื่องจากผู้ประกอบการสังเกตถึงปริ มาณการกดถูกใจของแต่ละสินค้ าที่ได้ ทําการเผยแพร่ ในสื่อสังคมออนไลน์ว่า จํานวน
การกดถูกใจไม่ได้ สง่ ผลต่อปริ มาณการจําหน่ายสินค้ าแต่อย่างใด เพราะสินค้ าที่สามารถจําหน่ายได้ หมดนันมี
้ ทงสิ
ั ้ นค้ าที่มี
การกดถูกใจเป็ นจํานวนมาก และไม่มีการกดถูกใจเลย ดังนันการสั
้
ง่ ซื ้อสินค้ าเพื่อนํามาจําหน่ายจึงไม่ได้ ใช้ ข้อมูลการทํา
ปฏิสมั พันธ์ นนมาทํ
ั้
าการวางแผนสินค้ าคงคลัง แต่สื่อสังคมออนไลน์มีประสิทธิภาพในการเผยแพร่ สินค้ าให้ ผ้ ใู ช้ สื่อสังคม
ออนไลน์ได้ รับรู้ถึงสินค้ าเหล่านัน้
ข้ อมูลจากการวิเคราะห์
ในการศึกษานี ้ผู้วิจยั ได้ นําปริ มาณการจําหน่ายสินค้ าของบริ ษัทกรณีศึกษามาทําการวิเคราะห์ร่วมกับการทํา
ปฏิสมั พันธ์ของผู้ใช้ สอื่ สังคมออนไลน์ในรู ปแบบต่างๆ ด้ วยการวิเคราะห์จําแนกประเภท (Discriminant Analysis) โดยให้
ตัวแปรตามเป็ นปริ มาณการจําหน่ายสินค้ า ตัวแปรอิสระเป็ นความถี่ในการนําเสนอ, การกดถูกใจ, การแสดงความคิดเห็น
และการกดแบ่งปั น เพื่อหาความสัมพันธ์ ระหว่างปริ มาณการจํ าหน่ายสินค้ า และการทําปฏิสมั พันธ์ ของผู้ใช้ สื่อสังคม
ออนไลน์ ซึง่ สินค้ าของธุรกิจกรณีศกึ ษา แบ่งออกเป็ น 4 ประเภท ได้ แก่ เครื่ องประดับ, เสื ้อ, กางเกง และชุด โดยแยกเป็ น 1
ประเภทสินค้ าต่อ 1 บริ ษัทกรณีศกึ ษา
1. สินค้ าประเภทเครื่ องประดับ
สินค้ าประเภทเครื่ องประดับในการศึกษานี ้ หมายถึง สินค้ าที่เป็ นอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ ในการตกแต่งร่ างกาย ได้ แก่
ตุ้มหู เข็มกลัด เข็ มขัด หมวก ผ้ าพันคอ กระเป๋ า และรองเท้ า ที่มี จํา นวนทัง้ สิ ้น 48 รายการ โดยสามารถนํามาหา
ความสัมพันธ์ได้ ดงั ต่อไปนี ้
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ตารางที่ 2 ร้ อยละของจํานวนสินค้ าประเภทเครื่ องประดับ ที่จําหน่ายได้ หมด และจําหน่ายไม่หมด
ปริมาณการจําหน่ ายสินค้ า
รายการ

จําหน่ ายได้ หมด

จําหน่ ายไม่ หมด

รูปแบบ

ร้ อยละ

รูปแบบ

ร้ อยละ

21

43.75

27

56.25

จํานวนสินค้ าประเภทเครื่ องประดับ

จากตารางที่ 2 พบว่า สินค้ าประเภทเครื่ องประดับ ที่จําหน่ายได้ หมด มีจํานวน 21 รายการ คิดเป็ นร้ อยละ 43.75
และที่จําหน่ายไม่หมด มีจํานวน 27 รายการ คิดเป็ นร้ อยละ 56.255 โดยมีสินค้ าที่จําหน่าย ไม่หมดมากกว่าสินค้ าที่
จําหน่ายได้ หมด จํานวน 6 รายการ คิดเป็ นร้ อยละ 12.500 ซึ่งสินค้ าประเภทเครื่ องประดับจะมีรูปแบบการทําปฏิสมั พันธ์
ในปริ มาณที่แตกต่างกัน ดังตารางที่ 3 ที่แสดงปริ มาณการทําปฏิสมั พันธ์ของสินค้ าประเภทเครื่ องประดับ
ตารางที่ 3 ปริ มาณการทําปฏิสมั พันธ์แต่ละรูปแบบของสินค้ าประเภทเครื่ องประดับ
รูปแบบการทํา
ปฏิสัมพันธ์

ปริมาณ
น้ อยสุด

ปริมาณ
มากสุด

ปริมาณ
เฉลี่ย

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ความถี่ในการนําเสนอ

1

8

2.46

2.06

การกดถูกใจ

0

31

6.65

6.52

การแสดงความคิดเห็น

0

7

0.58

1.29

การกดแบ่งปั น

0

0

0

0

ตารางที่ 4 ค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของรูปแบบการทําปฏิสมั พันธ์ของสินค้ าประเภทเครื่ องประดับที่จําหน่าย
ได้ หมด และจําหน่ายไม่หมด
ปริมาณการจําหน่ ายสินค้ า
รูปแบบการทํา
จําหน่ ายได้ หมด
จําหน่ ายไม่ หมด
ปฏิสัมพันธ์
ความถี่ในการนําเสนอ
การกดถูกใจ
การแสดงความคิดเห็น
การกดแบ่งปั น

ค่ าเฉลี่ย

ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ค่ าเฉลี่ย

ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

2.62
8.81
0.91
0.00

2.06
7.89
1.70
0.00

2.33
4.96
0.33
0.00

2.09
4.72
0.79
0.00

จากตารางที่ 4 พบว่า หากสินค้ าประเภทเครื่ องประดับในแต่ละรายการจะจํ าหน่ายได้ หมดตามปริ มาณใน
คลังสินค้ าต้ องมีความถี่ในการนําเสนอตังแต่
้ 3 ครัง้ ขึ ้นไป มีปริ มาณการกดถูกใจตังแต่
้ 9 ครัง้ ขึ ้นไป และปริ มาณการแสดง
ความคิ ดเห็น ตัง้ แต่ 1 ครั ง้ ขึน้ ไป โดยที่ป ริ มาณการกดแบ่งปั นนัน้ ไม่ส่งผลต่อปริ มาณการจํ า หน่ายสิน ค้ า ประเภท
เครื่ องประดับ
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ตารางที่ 5 ค่าวิลค์ แลมบ์ดา ของรู ปแบบการทําปฏิสมั พันธ์ ที่ใช้ ในการหาความสัมพันธ์ กบั สินค้ าประเภทเครื่ องประดับที่
จําหน่ายได้ หมด และจําหน่ายไม่หมด
รูปแบบการทําปฏิสัมพันธ์
ค่ าวิลค์ แลมบ์ ดา ระดับนัยสําคัญ
ความถี่ในการนําเสนอ
0.99
0.64
การกดถูกใจ
0.91
0.04
การแสดงความคิดเห็น
0.95
0.13
การกดแบ่งปั น
จากตารางที่ 5 พบว่ า ระดับ นัย สํ า คัญ ของรู ป แบบการทํ า ปฏิ ส ัม พัน ธ์ ข องสิ น ค้ าประเภทเครื่ อ งประดับ
มีค่าแตกต่างกัน คือ ความถี่ในการนําเสนอมีระดับนัยสําคัญที่ 0.64 การกดถูกใจมีระดับนัยสําคัญที่ 0.04 การแสดง
ความคิดเห็นมีระดับนัยสําคัญที่ 0.13 ซึ่งระดับนัยสําคัญของการศึกษามีค่า 0.05 ดังนัน้ ความถี่ในการนําเสนอ และ
การแสดงความคิ ด เห็ น ไม่มี ค วามสัม พัน ธ์ กับ การจํ า หน่า ยสิน ค้ า ได้ ห มด และจํ า หน่ า ยไม่ ห มดของสิ น ค้ า ประเภท
เครื่ องประดับ แต่การกดถูกใจมีความสัมพันธ์ กับการจํ าหน่ายสินค้ าได้ หมด และจํ าหน่ายไม่หมดของสินค้ าประเภท
เครื่ องประดับ
2. สินค้ าประเภทเสื ้อ
สินค้ าประเภทเสื ้อในการศึกษานี ้ หมายถึง สินค้ าที่เป็ นเครื่ องนุ่งห่มร่ างกายช่วงบน หรื อตังแต่
้ เอวขึ ้นมา ได้ แก่
เสื ้อแขนสัน้ เสื ้อแขนยาว เสื ้อแขนกุด และเสื ้อกันหนาว ที่มีจํานวนทังสิ
้ ้น 67 รายการ โดยสามารถนํามาหา ความสัมพันธ์
ได้ ดงั ต่อไปนี ้
ตารางที่ 6 ร้ อยละของจํานวนสินค้ าประเภทเสื ้อ ที่จําหน่ายได้ หมด และจําหน่ายไม่หมด
ปริมาณการจําหน่ ายสินค้ า
รายการ

จําหน่ ายได้ หมด
รูปแบบ ร้ อยละ

จํานวนสินค้ าประเภทเสื ้อ

19

28.36

จําหน่ ายไม่ หมด
รูปแบบ ร้ อยละ
48

71.64

จากตารางที่ 6 พบว่า สินค้ าประเภทเสื ้อ ที่จําหน่ายได้ หมด มีจํานวน 19 รายการ คิดเป็ นร้ อยละ 28.36 และที่
จําหน่ายไม่หมด มีจํานวน 48 รายการ คิดเป็ นร้ อยละ 71.64 โดยมีสินค้ าที่จําหน่ายไม่หมดมากกว่าสินค้ าที่จําหน่ายได้
หมด จํานวน 29 รายการ คิดเป็ นร้ อยละ 43.28 ซึง่ สินค้ าประเภทเสื ้อจะมีรูปแบบการทําปฏิสมั พันธ์ ใน ปริ มาณที่แตกต่าง
กัน ดังตารางที่ 7 ที่แสดงปริ มาณการทําปฏิสมั พันธ์ของสินค้ าประเภทเสื ้อ
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ตารางที่ 7 ปริ มาณการทําปฏิสมั พันธ์แต่ละรูปแบบของสินค้ าประเภทเสื ้อ
รูปแบบการทํา
ปฏิสัมพันธ์

ปริมาณ
น้ อยสุด

ปริมาณ
มากสุด

ปริมาณ
เฉลี่ย

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ความถี่ในการนําเสนอ

1

10

1.60

1.39

การกดถูกใจ

0

32

3.96

6.09

การแสดงความคิดเห็น

0

4

0.34

0.77

การกดแบ่งปั น

0

1

0.03

0.17

ตารางที่ 8 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของรู ปแบบการทําปฏิสมั พันธ์ ของสินค้ าประเภทเสื ้อที่จําหน่ายได้ หมด
และจําหน่ายไม่หมด
ปริมาณการจําหน่ ายสินค้ า
รูปแบบการทํา
ปฏิสัมพันธ์

จําหน่ ายได้ หมด

จําหน่ ายไม่ หมด

ค่ าเฉลี่ย

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ค่ าเฉลี่ย

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ความถี่ในการนําเสนอ

1.84

2.14

1.50

0.97

การกดถูกใจ

7.58

9.79

2.52

2.83

การแสดงความคิดเห็น

0.79

1.18

0.17

0.43

การกดแบ่งปั น

0.11

0.32

0.00

0.00

จากตารางที่ 8 พบว่า หากสินค้ าประเภทเสื ้อในแต่ละรายการจะจําหน่ายได้ หมดตามปริ มาณในคลังสินค้ าต้ องมี
ความถี่ในการนําเสนอตังแต่
้ 2 ครัง้ ขึ ้นไป มีปริ มาณการกดถูกใจตังแต่
้ 8 ครัง้ ขึ ้นไป และปริ มาณการแสดงความคิดเห็น
ตังแต่
้ 1 ครั ง้ ขึน้ ไป โดยที่ปริ มาณการกดแบ่งปั นนัน้ ไม่ส่งผลต่อปริ มาณการจํ าหน่ายสินค้ าประเภทเสื ้อ เนื่องจากมี
ค่าประมาณ 0
ตารางที่ 9 ค่าวิลค์ แลมบ์ดา ของรูปแบบการทําปฏิสมั พันธ์ที่ใช้ ในการหาความสัมพันธ์กบั สินค้ าประเภทเสื ้อที่จําหน่ายได้
หมด และจําหน่ายไม่หมด
รูปแบบการทําปฏิสัมพันธ์
ค่ าวิลค์ แลมบ์ ดา ระดับนัยสําคัญ
ความถี่ในการนําเสนอ

0.99

0.37

การกดถูกใจ

0.86

0.00

การแสดงความคิดเห็น

0.87

0.00

การกดแบ่งปั น

0.92

0.00

จากตารางที่ 9 พบว่า ระดับนัยสําคัญของรู ปแบบการทําปฏิสมั พันธ์ ของสินค้ าประเภทเสื ้อมีค่าแตกต่างกัน คือ
ความถี่ในการนําเสนอมีระดับนัยสําคัญที่ 0.37 การกดถูกใจมีระดับนัยสําคัญที่ 0.00 การแสดงความคิดเห็นมีระดับ
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นัยสําคัญที่ 0.00 และการกดแบ่งปั นมีระดับนัยสําคัญที่ 0.00 ซึง่ ระดับนัยสําคัญของการศึกษามีคา่ 0.05 ดังนัน้ ความถี่ใน
การนําเสนอ ไม่มีความสัมพันธ์กบั การจําหน่ายสินค้ าได้ หมด และจําหน่ายไม่หมดของสินค้ าประเภทเสื ้อ แต่การกดถูกใจ,
การแสดงความคิดเห็น และการกดแบ่งปั น มีความสัมพันธ์ กบั การจําหน่ายสินค้ าได้ หมด และจําหน่ายไม่หมดของสินค้ า
ประเภทเสื ้อ
3. สินค้ าประเภทกางเกง
สินค้ าประเภทกางเกงในการศึกษานี ้ หมายถึง สินค้ าที่เป็ นเครื่ องนุง่ ห่มร่างกายช่วงล่าง หรื อตังแต่
้ เอวลงไป ได้ แก่
กางเกงขาสัน้ กางเกงขายาว และกระโปรง ที่มีจํานวนทังสิ
้ ้น 56 รายการ โดยสามารถนํามาหาความสัมพันธ์ได้ ดงั ต่อไปนี ้
ตารางที่ 10 ร้ อยละของจํานวนสินค้ าประเภทกางเกง ที่จําหน่ายได้ หมด และจําหน่ายไม่หมด
ปริมาณการจําหน่ ายสินค้ า
รายการ

จําหน่ ายได้ หมด

จําหน่ ายไม่ หมด

รูปแบบ

ร้ อยละ

รูปแบบ

ร้ อยละ

15

26.79

41

73.21

จํานวนสินค้ าประเภทกางเกง

จากตารางที่ 10 พบว่า สินค้ าประเภทกางเกง ที่จําหน่ายได้ หมด มีจํานวน 15 รายการ คิดเป็ นร้ อยละ 26.79 และ
ที่จําหน่ายไม่หมด มีจํานวน 41 รายการ คิดเป็ นร้ อยละ 73.21 โดยมีสินค้ าที่จําหน่ายไม่หมดมากกว่าสินค้ าที่จําหน่ายได้
หมด จํานวน 26 รายการ คิดเป็ นร้ อยละ 46.43 ซึ่งสินค้ าประเภทกางเกงจะมีรูปแบบการทําปฏิสมั พันธ์ ใน ปริ มาณที่
แตกต่างกัน ดังตารางที่ 11 ที่แสดงปริ มาณการทําปฏิสมั พันธ์ของสินค้ าประเภทกางเกง
ตารางที่ 11 ปริ มาณการทําปฏิสมั พันธ์แต่ละรูปแบบของสินค้ าประเภทกางเกง
รูปแบบการทําปฏิสัมพันธ์

ความถี่ในการนําเสนอ
การกดถูกใจ
การแสดงความคิดเห็น
การกดแบ่งปั น

ปริมาณน้ อยสุด

ปริมาณมากสุด

ปริมาณเฉลี่ย

ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

1
0
0
0

6
21
6
0

1.70
4.39
0.54
0

1.14
5.26
1.08
0

ตารางที่ 12 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของรู ปแบบการทําปฏิสมั พันธ์ ของสินค้ าประเภทกางเกงที่จําหน่ายได้
หมด และจําหน่ายไม่หมด
ปริมาณการจําหน่ ายสินค้ า
จําหน่ ายได้ หมด
จําหน่ ายไม่ หมด
รูปแบบการทําปฏิสัมพันธ์
ค่ าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่ าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ความถี่ในการนําเสนอ
2.80
1.52
1.29
0.60
การกดถูกใจ
10.07
6.82
2.32
2.30
การแสดงความคิดเห็น
1.07
1.67
0.34
0.69
การกดแบ่งปั น
0.00
0.00
0.00
0.00
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จากตารางที่ 12 พบว่า หากสินค้ าประเภทกางเกงในแต่ละรายการจะจําหน่ายได้ หมดตามปริ มาณในคลังสินค้ า
ต้ องมีความถี่ในการนําเสนอตังแต่
้ 3 ครัง้ ขึ ้นไป มีปริ มาณการกดถูกใจตังแต่
้ 10 ครัง้ ขึ ้นไป และปริ มาณการแสดงความ
คิดเห็นตังแต่
้ 1 ครัง้ ขึ ้นไป โดยที่ปริ มาณการกดแบ่งปั นนันไม่
้ สง่ ผลต่อปริ มาณการจําหน่ายสินค้ าประเภทกางเกง
ตารางที่ 13 ค่าวิลค์ แลมบ์ดา ของรู ปแบบการทําปฏิสมั พันธ์ ที่ใช้ ในการหาความสัมพันธ์ กบั สินค้ าประเภทกางเกงที่
จําหน่ายได้ หมด และจําหน่ายไม่หมด
รูปแบบการทําปฏิสัมพันธ์
ค่ าวิลค์ แลมบ์ ดา ระดับนัยสําคัญ
ความถี่ในการนําเสนอ

0.65

0.00

การกดถูกใจ

0.57

0.00

การแสดงความคิดเห็น

0.91

0.02

-

-

การกดแบ่งปั น

จากตารางที่ 13 พบว่า ระดับนัยสําคัญของรูปแบบการทําปฏิสมั พันธ์ของสินค้ าประเภทกางเกงมีค่าแตกต่างกัน
คือ ความถี่ในการนําเสนอมีระดับนัยสําคัญที่ 0.00 การกดถูกใจมีระดับนัยสําคัญที่ 0.00 การแสดงความคิดเห็นมีระดับ
นัยสําคัญที่ 0.02 ซึ่งระดับนัยสําคัญของการศึกษามีค่า 0.05 ดังนัน้ ความถี่ในการนําเสนอ, การกดถูกใจ และการแสดง
ความคิดเห็น มีความสัมพันธ์กบั การจําหน่ายสินค้ าได้ หมด และจําหน่ายไม่หมดของสินค้ าประเภทกางเกง
4. สินค้ าประเภทชุด
สินค้ าประเภทชุดในการศึกษานี ้ หมายถึง สินค้ าที่เป็ นเครื่ องนุ่งห่มทังร่้ างกาย ได้ แก่ ชุดกระโปรง ชุดกางเกงขา
ยาว ชุดกางเกงขาสัน้ และชุดเอี๊ยม ที่มีจํานวนทังสิ
้ ้น 133 รายการ โดยสามารถนํามาหาความสัมพันธ์ได้ ดงั ต่อไปนี ้
ตารางที่ 14 ร้ อยละของจํานวนสินค้ าประเภทชุด ที่จําหน่ายได้ หมด และจําหน่ายไม่หมด
ปริมาณการจําหน่ ายสินค้ า
รายการ

จําหน่ ายได้ หมด

จํานวนสินค้ าประเภทชุด

จําหน่ ายไม่ หมด

รูปแบบ

ร้ อยละ

รูปแบบ

ร้ อยละ

56

42.11

77

57.90

จากตารางที่ 14 พบว่า สินค้ าประเภทชุด ที่จําหน่ายได้ หมด มีจํานวน 56 รายการ คิดเป็ นร้ อยละ 42.11 และที่
จําหน่ายไม่หมด มีจํานวน 77 รายการ คิดเป็ นร้ อยละ 57.90 โดยมีสินค้ าที่จําหน่ายไม่หมดมากกว่าสินค้ าที่จําหน่ายได้
หมด จํานวน 21 รายการ คิดเป็ นร้ อยละ 15.79 ซึ่งสินค้ าประเภทชุดจะมีรูปแบบการทําปฏิสมั พันธ์ ใน ปริ มาณที่แตกต่าง
กัน ดังตารางที่ 15 ที่แสดงปริ มาณการทําปฏิสมั พันธ์ของสินค้ าประเภทชุด
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ตารางที่ 15 ปริ มาณการทําปฏิสมั พันธ์แต่ละรูปแบบของสินค้ าประเภทชุด
รูปแบบการทําปฏิสัมพันธ์
ปริมาณน้ อยสุด ปริมาณมากสุด
ความถี่ในการนําเสนอ
1
5
การกดถูกใจ
0
23
การแสดงความคิดเห็น
0
6
การกดแบ่งปั น
0
1

ปริมาณเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
1.68
0.96
5.07
4.95
0.45
0.97
0.03
0.17

ตารางที่ 16 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของรู ปแบบการทําปฏิสมั พันธ์ ของสินค้ าประเภทชุดที่จําหน่ายได้ หมด
และจําหน่ายไม่หมด
ปริมาณการจําหน่ ายสินค้ า
จําหน่ ายได้ หมด
จําหน่ ายไม่ หมด
รูปแบบการทําปฏิสัมพันธ์
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ค่ าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่ าเฉลี่ย
ความถี่ในการนําเสนอ
1.84
0.99
1.56
0.93
การกดถูกใจ
5.91
5.52
4.46
4.43
การแสดงความคิดเห็น
0.64
1.20
0.31
0.75
การกดแบ่งปั น
0.05
0.23
0.01
0.11
จากตารางที่ 16 พบว่า หากสินค้ าประเภทชุดในแต่ละรายการจะจําหน่ายได้ หมดตามปริ มาณในคลังสินค้ าต้ องมี
ความถี่ในการนําเสนอตังแต่
้ 2 ครัง้ ขึ ้นไป มีปริ มาณการกดถูกใจตังแต่
้ 6 ครัง้ ขึ ้นไป และปริ มาณการแสดงความคิดเห็น
ตัง้ แต่ 1 ครั ง้ ขึน้ ไป โดยที่ปริ ม าณการกดแบ่งปั นนัน้ ไม่ส่งผลต่อปริ มาณการจํ า หน่ายสินค้ า ประเภทชุด เนื่องจากมี
ค่าประมาณ 0
ตารางที่ 17 ค่าวิลค์ แลมบ์ดา ของรูปแบบการทําปฏิสมั พันธ์ ที่ใช้ ในการหาความสัมพันธ์ กบั สินค้ าประเภทชุดที่จําหน่าย
ได้ หมด และจําหน่ายไม่หมด
รูปแบบการทําปฏิสัมพันธ์
ค่ าวิลค์ แลมบ์ ดา ระดับนัยสําคัญ
ความถี่ในการนําเสนอ

0.98

0.10

การกดถูกใจ

0.98

0.09

การแสดงความคิดเห็น

0.97

0.05

การกดแบ่งปั น

0.99

0.18

จากตารางที่ 17 พบว่า ระดับนัยสําคัญของรู ปแบบการทําปฏิสมั พันธ์ ของสินค้ าประเภทชุดมีค่าแตกต่างกัน คือ
ความถี่ในการนําเสนอมีระดับนัยสําคัญที่ 0.10 การกดถูกใจมีระดับนัยสําคัญที่ 0.09 การแสดงความคิดเห็นมีระดับ
นัยสําคัญที่ 0.05 และการกดแบ่งปั นมีระดับนัยสําคัญที่ 0.18 ซึง่ ระดับนัยสําคัญของการศึกษามีคา่ 0.05 ดังนัน้ ความถี่ใน
การนําเสนอ, การกดถูกใจ, การแสดงความคิดเห็น และการกดแบ่งปั น ไม่มีความสัมพันธ์ กับการจําหน่ายสินค้ าได้ หมด
และจําหน่ายไม่หมดของสินค้ าประเภทชุด
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การอภิปรายผลการศึกษาและข้ อเสนอแนะ
ผลการศึกษา
จากการวิเคราะห์รูปแบบการทําปฏิสมั พันธ์ ของสินค้ าทัง้ 4 ประเภท ได้ แก่ เครื่ องประดับ, เสื ้อ, กางเกง และชุด
ด้ วยวิธีการวิเคราะห์จําแนกประเภท (Discriminant Analysis) ที่นําค่านัยสําคัญของการทําปฏิสมั พันธ์ แต่ละรู ปแบบ
มาหาความสัมพันธ์กบั ปริ มาณการจําหน่ายสินค้ า ทําให้ ทราบผลดังนี ้
รูปแบบการทําปฏิสมั พันธ์ในเฟซบุ๊กที่มีความสัมพันธ์กบั ปริ มาณการจําหน่ายสินค้ าได้ หมด และจําหน่ายไม่หมด
มากที่สดุ คือ การกดถูกใจ (Like) ซึง่ มีความสัมพันธ์กบั ปริ มาณการจําหน่ายสินค้ า จํานวน 3 ประเภท ได้ แก่ เครื่ องประดับ
, เสื ้อ และกางเกง ลําดับต่อมา คือ การแสดงความคิดเห็น (Comment) ซึ่งมีควมสัมพันธ์ กบั ปริ มาณการจําหน่ายสินค้ า
จํานวน 2 ประเภท ได้ แก่ เสื ้อ และกางเกง ส่วนความถี่ในการนําเสนอ (Post) นันมี
้ ความสัมพันธ์ กบั ปริ มาณการจําหน่าย
สินค้ าประเภทกางเกง และการกดแบ่งปั น (Share) ที่มีความสัมพันธ์กบั ปริ มาณการจําหน่ายสินค้ าประเภทเสื ้อ ซึ่งทังสอง
้
รูปแบบการทําปฏิสมั พันธ์นี ้มีลาํ ดับเท่าเทียมกัน แต่การกดแบ่งปั นเป็ นรู ปแบบการทําปฏิสมั พันธ์ ที่เกิดขึ ้นน้ อยที่สดุ หรื อไม่
เกิดขึ ้นเลยกับสินค้ าบางประเภท จึงทําให้ การกดแบ่งปั นมีความสัมพันธ์กบั ปริ มาณการจําหน่ายสินค้ าน้ อยที่สดุ ดังตาราง
ที่ 18
ตารางที่ 18 รูปแบบการทําปฏิสมั พันธ์ ที่มีความสัมพันธ์ กบั ปริ มาณการจําหน่ายสินค้ าได้ หมด และจําหน่ายไม่หมดของ
สินค้ าแต่ละประเภท
รูปแบบการทํา
เครื่อง
ลําดับ
เสือ้
กางเกง
ชุด
จํานวนรวม
ปฏิสัมพันธ์
ประดับ
ความสําคัญ
ความถี่ในการนําเสนอ
X
X
O
X
1
3
การกดถูกใจ
O
O
O
X
3
1
การแสดงความคิดเห็น
X
O
O
X
2
2
การกดแบ่งปั น
O
X
1
3
หมายเหตุ. O = มีความสัมพันธ์
X = ไม่มีความสัมพันธ์

รู ปแบบการทําปฏิสมั พันธ์ ในรู ปของการกดถูกใจ เป็ นการทําปฏิสมั พันธ์ อย่างง่ายผ่านรู ปแบบการทํางานของ
เฟซบุ๊กที่ช่วยให้ ผ้ ใู ช้ สามารถแสดงความรู้สกึ ต่อสินค้ าได้ โดยที่ไม่ต้องพิมพ์ข้อความผ่านการแสดงความคิดเห็น ซึ่งรู ปแบบ
การทําปฏิสมั พันธ์นี ้เป็ นรูปแบบการทําปฏิสมั พันธ์ในการแสดงความรู้สกึ หลายๆ อย่างของผู้ใช้ สอื่ สังคมออนไลน์ที่สนใจใน
สินค้ า เช่น รู้ สกึ ชอบ รู้ สกึ อยากได้ ชื่นชมสินค้ า และมีความสนใจในสินค้ า หรื อแม้ กระทัง่ ผู้ใช้ สื่อสังคมออนไลน์ที่ไม่ได้
รู้สกึ อะไรกับสินค้ าชิ ้นนันเพี
้ ยงแค่ทําปฏิสมั พันธ์กบั สินค้ านันด้
้ วยการรับรู้ ในปั จจุบนั การใช้ ชีวิตประจําวันของคนส่วนใหญ่
เป็ นไปอย่างรวดเร็ วทําให้ การกดถูกใจที่เป็ นรูปแบบการทํางานอย่างง่ายของเฟซบุ๊กกลายเป็ นทางเลือกหนึ่งสําหรับการทํา
ปฏิสมั พันธ์ ของผู้ใช้ สื่อสังคมออนไลน์ จากรู ปแบบเครื อข่ายสังคมของเฟซบุ๊กทําให้ การทําปฏิสมั พันธ์ ของผู้ใช้ สื่อสังคม
ออนไลน์คนหนึ่งกลายเป็ นการเผยแพร่ ข้อมูลนันไปสู
้ ผ่ ้ ใู ช้ สื่อสังคมออนไลน์อีกกลุม่ หนึ่งหรื อเป็ นการบอกต่อกัน (Word of
Mouth) ซึ่งเป็ นไปตาม 3 ทฤษฎีสําคัญ คือ ความสามารถของเครื อข่ายสังคมออนไลน์, การถ่ายโอนภาพ และการขยาย
ส่วนบุคคล ที่สามารถเพิ่มมูลค่าให้ กบั ธุรกิจได้ (Shintaro & Charles, 2013)
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แนวทางการพัฒนาการวางแผนสินค้ าคงคลัง
จากการศึก ษาความสัมพันธ์ ระหว่างการทํา ปฏิสมั พันธ์ ใ นสื่อสังคมออนไลน์ ของผู้ใช้ สื่อสังคมออนไลน์ กับ
ปริ มาณการจําหน่ายสินค้ าที่เกิดขึ ้น สามารถนํามาเป็ นแนวทางในการใช้ ข้อมูลภายในสื่อสังคมออนไลน์ของธุรกิจค้ าปลีก
แฟชัน่ มาเพื่อพัฒนา หรื อสร้ างแนวทางการวางแผนสินค้ าคงคลังให้ กบั ธุรกิจค้ าปลีกแฟชัน่ ได้ โดยแบ่งออกเป็ น 2 กรณี คือ
เมื่อต้ องการสัง่ ซื ้อสินค้ าแบบใหม่จากผู้จดั จําหน่าย และเมื่อต้ องการสัง่ ซื ้อสินค้ าแบบเดิมอีกครัง้ ด้ วยการนําข้ อมูลการทํา
ปฏิสมั พันธ์มาตัดสินใจร่วมกับการตัดสินใจจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้ านแฟชัน่ โดยแบ่งอัตราส่วนการตัดสินใจอยูท่ ี่ร้อยละ
50 เพื่อให้ ได้ รูปแบบสินค้ า และปริ มาณสินค้ าที่ตอบสนองผู้ใช้ สอื่ สังคมออนไลน์ให้ มากที่สดุ
1. เมื่อต้ องการสัง่ ซื ้อสินค้ าแบบใหม่จากผู้จดั จําหน่าย
จากรูปแบบการทํางานของบริ ษัทกรณีศกึ ษาในปั จจุบนั ที่ไม่ได้ มีการวางแผนสินค้ าคงคลังเลย เพียงแต่ทําการส่ง
รู ปภาพสินค้ าที่มีรูปแบบของสินค้ าที่น่าสนใจให้ กบั ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้ านแฟชั่นทําการยืนยันถึงรู ปแบบสินค้ านัน้ ว่า
สามารถนํามาจําหน่ายได้ และควรสัง่ ซื ้อในปริ มาณเท่าไร จากนันจึ
้ งทําการซื ้อสินค้ าและส่งไปยังคลังสินค้ าเพื่อทําการ
นําเสนอภายในสื่อสังคมออนไลน์ต่อไป ซึ่งสามารถนําข้ อมูลปริ มาณการทําปฏิสมั พันธ์ ของผู้ใช้ สื่อสังคมออนไลน์มาเป็ น
แนวทางในการวางแผนสินค้ าคงคลังเมื่อต้ องการสัง่ ซื ้อสินค้ าแบบใหม่ได้ โดยทําการนําเสนอรู ปสินค้ าภายในสื่อสังคม
ออนไลน์ก่อน แล้ วนําผลของปริ มาณการทําปฏิสมั พันธ์ ของผู้ใช้ สื่อสังคมออนไลน์มาวางแผนสินค้ าคงคลังก่อนทําการ
สัง่ ซื ้อสินค้ ารูปแบบใหม่ร่วมกับการติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญด้ านแฟชัน่ ดังรูปที่ 3

รูปที่ 3 เปรี ยบเทียบการสัง่ ซื ้อสินค้ าแบบใหม่ โดยใช้ ผ้ เู ชี่ยวชาญด้ านแฟชัน่ กับใช้ ข้อมูลการทําปฏิสมั พันธ์
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2. เมื่อต้ องการสัง่ ซื ้อสินค้ าแบบเดิมอีกครัง้
จากรูปแบบการทํางานของบริ ษัทกรณีศกึ ษาจะทําการสัง่ ซื ้อสินค้ าแบบเดิมอีกครัง้ เมื่อสินค้ านันได้
้ จําหน่ายหมด
ลงไปแล้ ว โดยไม่ได้ ทําการวางแผนสัง่ ซื ้อล่วงหน้ า และปริ มาณการสัง่ ซื ้อจะใช้ จากปริ มาณการสัง่ ซื ้อครัง้ ล่าสุดมาทําการ
ตัดสินใจสัง่ ซื ้อสินค้ านันอี
้ กครัง้ ซึง่ สามารถนําข้ อมูลปริ มาณการทําปฏิสมั พันธ์ของผู้ใช้ สอื่ สังคมออนไลน์มาเป็ นแนวทางใน
การวางแผนสินค้ าคงคลังเมื่อต้ องการสัง่ ซื ้อสินค้ าแบบเดิมอีกครัง้ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลปริ มาณการทําปฏิสมั พันธ์ ของ
สินค้ านันที
้ ่ได้ นําเสนอไปมาเป็ นแนวทางในการวางแผนสินค้ าคงคลัง ก่อนทําการสัง่ ซื ้อสินค้ าแบบเดิมอีกครัง้ ดังรูปที่ 4

รูปที่ 4 เปรี ยบเทียบการสัง่ ซื ้อสินค้ าแบบเดิมอีกครัง้ โดยใช้ ข้อมูลสัง่ ซื ้อล่าสุด กับใช้ ข้อมูลการทําปฏิสมั พันธ์

เมื่อนําข้ อมูลปริ มาณการทําปฏิสมั พันธ์ไปเป็ นแนวทางในการใช้ ข้อมูลภายในสือ่ สังคมออนไลน์ของธุรกิจค้ าปลีก
แฟชัน่ มาพัฒนาหรื อสร้ างแนวทางในการวางแผนสินค้ าคงคลังให้ กบั ธุรกิจค้ าปลีกแฟชัน่ แล้ ว จะช่วยให้ ธุรกิจค้ าปลีกแฟชัน่
ออนไลน์สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนากระบวนการวางแผนสินค้ าคงคลัง ช่วยลดค่าใช้ จ่ายที่เกิดจากกระบวนการ
วางแผนสินค้ าคงคลัง ช่วยเพิ่มความแม่นยําในการวางแผนสินค้ าคงคลัง และเพิ่มความสามารถในการตอบสนองความ
ต้ องการของลูกค้ า เนื่องจากสินค้ าแฟชั่นนัน้ เป็ นสินค้ าที่มีช่วงอายุของสินค้ าสันมี
้ ความเสี่ยงมากเมื่อสินค้ าที่มีอยู่ไม่
สามารถจําหน่ายไปยังลูกค้ าได้ หรื อสินค้ านันไม่
้ เป็ นที่ต้องการของลูกค้ าแล้ ว โดยความเสี่ยงที่เกิดขึ ้นนี ้จะส่งผลให้ ธุรกิจ
ค้ าปลีกแฟชัน่ เสียหายจากจํานวนของสินค้ าคงคลังที่มีอยู่ในเรื่ องของต้ นทุนจากการจัดเก็บสินค้ าคงคลัง ซึ่งจากที่กล่าว
มาแล้ วประโยชน์ที่ธุรกิจค้ าปลีกแฟชัน่ ออนไลน์ได้ รับนี ้จะช่วยให้ ธุรกิจนันมี
้ ประสิทธิภาพมากขึ ้น และได้ รับผลกําไรมากขึ ้น
ข้ อเสนอแนะ
1. จากการวิเคราะห์จําแนกประเภท พบว่า รู ปแบบการทําปฏิสมั พันธ์ ในรู ปของการกดถูกใจ จะมีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานสูงกว่ารูปแบบการทําปฏิสมั พันธ์รูปแบบอื่น (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีคา่ 5-9) เนื่องจากการกดถูกใจเป็ นรูปแบบ
การทําปฏิสมั พันธ์ ที่ง่าย และสะดวกที่สดุ สําหรับผู้ใช้ สื่อสังคมออนไลน์ อีกทังการกดถู
้
กใจที่มีปริ มาณมากๆ นันส่
้ งผลต่อ
การจําหน่ายสินค้ าได้ หมด
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2. ควรขยายขอบเขตการศึกษาไปยังธุรกิจประเภทอื่นเพื่อศึกษาว่าความสัมพันธ์ ระหว่างปฏิสมั พันธ์ ในสื่อสังคม
ออนไลน์กบั การวางแผนสินค้ าคงคลังนันเกี
้ ่ยวข้ องกันหรื อไม่
3. ผู้ประกอบการธุรกิจค้ าปลีกที่ใช้ สอื่ สังคมออนไลน์เป็ นเครื่ องมือในการทําธุรกิจ นอกจากพิจารณาปริ มาณการ
ทําปฏิสมั พันธ์แล้ ว จําเป็ นต้ องพิจารณาถึงเนื ้อหาที่ได้ นําเสนอว่าเกี่ยวข้ องกับสินค้ าที่ได้ นําเสนอไปหรื อไม่
4. การนําเสนอสินค้ าก่อนทําการสัง่ ซื ้อสินค้ ามาจัดจําหน่ายสามารถใช้ ได้ กบั สินค้ าที่มีการเผยแพร่ อยู่ก่อนแล้ ว
และผู้ใช้ สอื่ สังคมออนไลน์นนสามารถเข้
ั้
าถึงข้ อมูลเหล่านันได้
้ ซึง่ ในการศึกษานี ้ได้ ทําการศึกษาบริ ษัทที่ทําการจัดจําหน่าย
สินค้ าที่มีการเผยแพร่ให้ ผ้ บู ริ โภคได้ รับทราบและจัดจําหน่ายแล้ วในต่างประเทศ และบริ ษัทได้ สง่ ให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญด้ านแฟชัน่
เดินทางไปคัดเลือกรูปแบบของสินค้ าสําหรับนํามาจัดจําหน่ายภายในประเทศต่อไป
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ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่ อความพร้ อมของครู บัญชีในอาชีวศึกษากับการเข้ าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
The Factor Influencing the Readiness of Accounting Teachers in Vocational Colleges
toward ASEAN Economic Community (AEC)
นงคราญ ช่างสาน* และมัทนชัย สุทธิ พนั ธุ์**

บทคัดย่ อ
วัตถุประสงค์ของการศึกษาครัง้ นี ้ เป็ นการสํารวจระดับความพร้ อมและปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อความพร้ อมของครู
บัญชีในสถาบันอาชีวศึกษาเพื่อการเข้ าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุม่ ครูผ้ สู อนวิชา
บัญชี รวมทังทดสอบความสั
้
มพันธ์ระหว่างปั จจัยพื ้นฐานส่วนบุคคล และปั จจัยที่คาดว่ามีอิทธิพลต่อการพัฒนาคุณภาพ
ของครู ผ้ สู อนวิชาบัญชีในอาชี วศึกษากับความพร้ อมในการเข้ าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การเก็บรวบรวมข้ อมูล
แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นครู ผ้ สู อนวิชาบัญชีของวิทยาลัยสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทัว่
ประเทศ ที่เป็ นสถานศึกษาในหน่วยงานของรัฐบาลจํานวน 325 คน ผลการศึกษาพบว่าครู บญ
ั ชีของอาชีวศึกษามีระดับ
ความพร้ อมอยู่ในระดับมาก ได้ แก่ ด้ านสมรรถนะ ด้ านความรู้ ความเข้ าใจเกี่ ยวกับอาเซียน ด้ านการพัฒนาบุคลากร
ด้ านหลักสูตร ด้ านเทคโนโลยี ยกเว้ นด้ านภาษาที่อยู่ในระดับปานกลาง จากการทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม
ครูผ้ สู อนวิชาบัญชี พบ ความแตกต่างทางด้ านเพศ อายุ การเข้ ารับการอบรม โดยในด้ านเพศกลุม่ ตัวอย่างที่เป็ นเพศชาย
มีระดับความพร้ อมมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่เป็ นเพศหญิ ง เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า มีความแตกต่าง ในด้ าน
สมรรถนะ ด้ านความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับอาเซียน และด้ านภาษา สําหรับในด้ านอายุ พบว่า กลุม่ ตัวอย่างที่มีอายุระหว่าง
31-40 ปี กับอายุ 41-50 ปี มีระดับความพร้ อมที่แตกต่างกัน ในด้ านหลักสูตร และด้ านเทคโนโลยี สําหรับในด้ านการเข้ ารับ
การอบรม พบความแตกต่างระหว่างกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เคยเข้ ารับการอบรม กับกลุ่มตัวอย่างที่มีการเข้ ารับการอบรม
มากกว่า 4 ครัง้ ในด้ านสมรรถนะ ด้ านความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับอาเซียน ด้ านภาษา และด้ านการพัฒนาบุคลากร
นอกจากนี ้จากการศึกษาความสัมพันธ์ปัจจัยพื ้นฐานส่วนบุคคลพบความสัมพันธ์ด้านการเข้ ารับการอบรม การความพร้ อม
ในการเข้ าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และพบความสัมพันธ์ ระหว่างปั จจัยที่คาดว่ามีอิทธิพลต่อการพัฒนาคุณภาพของ
ครู ผ้ สู อนวิชาบัญชีในอาชีวศึกษา ในปั จจัยด้ านสมรรถนะ ปั จจัยด้ านความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับอาเซียน ปั จจัยด้ านการ
พัฒนาบุคลากร ปั จจัยด้ านเทคโนโลยี และปั จจัยด้ านภาษากับความพร้ อมในการเข้ าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

*นักศึกษาปริญญาโท สาขาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
**อาจารย์ประจําภาควิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
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ABSTRACT
The objectives of this study are to investigate the level of readiness and factor influencing the
readiness of accounting teachers in vocational colleges toward ASEAN Economic Community (AEC), to test
the differences between the groups of teachers, and to test for a possible relationship between the factor
influencing accounting teacher development and the readiness of accounting teachers toward AEC.
A questionnaire is used to ask for 325 accounting teacher in vocational colleges as data collection. The
results indicate that the accounting teachers have high level of readiness in terms of accounting skill,
perception of AEC, human resource development, curriculum, and technology, but have medium level in
foreign language skill. There are significant differences in the groups of gender, age, and training. If we focus
on gender ‘s sample factor. The male sample have more preparedness than female. Not only the gender
factor, There are several difference factors such as competency, the understanding in ASEAN, and language
skill. In the range of age: we found that the samples who are 31-40 years and 41-50 years have some
difference in curriculum, knowing in technology. The attention in accounting seminar we found some
difference between the sample who attended in accounting seminar exceed 4 courses and the sample who
have not attended in accounting seminar that they have more competency, the understanding in ASEAN, and
language skill and human resource’s development. Moreover, there is a significant relationship between the
training, accounting skill, perception of AEC, human resource development, technology, foreign language
skill, and the level of readiness toward AEC.

บทนํา
ภายใต้ ความคาดหวังในการผลิตนักศึกษาที่จบอาชีวศึกษาให้ มีคุณลักษณะพร้ อมสําหรั บการเข้ าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ปั จจัยหลักที่จะผลิตนักศึกษาให้ มีคณ
ุ ลักษณะที่พงึ ประสงค์ได้ คือ ครูผ้ สู อนจะต้ องมีความพร้ อมในด้ าน
ต่างๆ ได้ แก่ ด้ านภาษา การใช้ เทคโนโลยี ด้ านความรู้ในสาขาวิชาชีพ และมีความตระหนักและเข้ าใจในการเป็ นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (นพดล สุตนั ติวณิชย์กลุ , 2554) ดังนันครู
้ บญ
ั ชีจึงเป็ นอีกภาคส่วนที่ต้องมีการตรี ยมความพร้ อมในการ
เข้ าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เนื่องจากมีความเกี่ยวข้ องโดยตรงในการผลิตนักศึกษาสาขาบัญชี เพื่อที่จะออกไปศึกษา
ต่อในระดับอุดมศึกษา และทํางานในสาขาการบัญชี นอกจากนี ้ครู ผ้ ูสอนบางส่วนยังเป็ นผู้จัดทําบัญชี และผู้สอบบัญชี
จึ ง ต้ อ งมี ก ารพัฒ นาศัก ยภาพเพื่ อ ให้ เ ป็ นผู้มี คุณ สมบัติ พ ร้ อมที่ จ ะปฏิ บัติ ง านได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในด้ า นต่ า งๆ
อยู่ตลอดเวลา แต่ในช่วงที่ผ่านมามีการขยายสถานศึกษาอย่างรวดเร็ วทําให้ ภาครัฐไม่สามารถสนับสนุนงบประมาณใน
ด้ านต่างๆ ได้ อย่างเพียงพอ อีกทังครู
้ บางส่วนยังขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพราะต้ องรับภาระทังงานสอน
้
และงาน
สนับ สนุน (บรรเลง ศรนิ ล และคณะ, 2548) นอกจากนี ย้ ังมี ก ารปรั บ เปลี่ย นหมุน เวี ย นครู ผ้ ูส อนบ่อ ยครั ง้ เนื่ อ งจาก
ในบางแห่งมีครู อัตราจ้ างเข้ าทํางานชั่วคราวแล้ วลาออกเพราะไม่มีความมัน่ คงในวิชาชีพ (วิทยากร เชียงกูล, 2552)
รวมทัง้ ในปั จจุบันยังได้ มีการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นระหว่างประเทศมาใช้ ทําให้ ครู ผ้ ูสอนต้ องติดตาม
ความเปลีย่ นแปลงทังในด้
้ านวิชาชีพและเทคโนโลยีตลอดเวลา นอกจากนี ้งานวิจยั ที่มีอยู่ก็เป็ นการศึกษาเฉพาะบุคลากร
ทีเ่ กี่ยวกับสาขาการบัญชีเท่านัน้ แต่ในส่วนของครูบญ
ั ชีในอาชีวศึกษายังไม่ปรากฏผลการศึกษาในงานวิจยั อดีต
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ดังนัน้ ในการศึกษาครัง้ นี ้จึงทําการศึกษาระดับความพร้ อมของครู บญ
ั ชีในสังกัดอาชีวศึกษา และทดสอบความ
แตกต่างระหว่างกลุม่ ครูบญ
ั ชี รวมทังทดสอบความสั
้
มพันธ์ ระหว่างปั จจัยพื ้นฐานส่วนบุคคล และปั จจัยที่คาดว่ามีอิทธิพล
ต่อการพัฒนาคุณภาพของครูบญ
ั ชีในอาชีวศึกษากับความพร้ อมในการเข้ าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพื่อจะได้ ทราบว่า
ครูบญ
ั ชีมีความพร้ อมในการเข้ าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจหรื อไม่ ถ้ ามีมีความพร้ อมระดับใด และมีความแตกต่างระหว่างกลุม่
ครูบญ
ั ชีกบั ความพร้ อมในการเข้ าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรื อไม่ อย่างไร รวมทังมี
้ ปัจจัยใดบ้ างที่มีความสัมพันธ์ กบั
ความพร้ อมของครูบญ
ั ชีในอาชีวศึกษากับการเข้ าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จากการศึกษาในครัง้ นี ้ ประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้ รับคือสามารถนํามาเป็ นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุ ง ประสิทธิ ภาพในการจัดการเรี ยนการสอนของครู บญ
ั ชีใน
อาชีวศึกษา การจัดทําหลักสูตรสาขาการบัญชีของอาชีวศึกษา และกําหนดทิศทางในการเตรี ยมความพร้ อมของครู บญ
ั ชี
อาชีวศึกษาเพื่อเข้ าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ทบทวนวรรณกรรมและสมมุตฐิ านการศึกษา
จากการศึกษางานวิจัยในอดีตสําหรับความพร้ อมของครู บญ
ั ชีต่อการเข้ ามากับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ในประเทศไทย มีน้อยมาก ทําให้ การกําหนดสมมติฐานในครัง้ นี ้ได้ กําหนดไว้ 3 ด้ าน ได้ แก่ 1) สมมติฐานเกี่ยวกับความ
แตกต่างของระดับความพร้ อมระหว่างกลุม่ ครูบญ
ั ชีอาชีวศึกษากับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จํานวน 6 ด้ าน ได้ แก่ เพศ
อายุ ระดับการศึกษา หน้ าที่ที่รับผิดชอบ ประสบการณ์ การเข้ ารับการอบรม 2) สมมติฐานด้ านปั จจัยพื ้นฐานส่วนบุคคล
จํานวน 6 ด้ าน ได้ แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา หน้ าที่ที่รับผิดชอบ ประสบการณ์ การเข้ ารับการอบรม มีอิทธิพลต่อความ
พร้ อมของครู บญ
ั ชีอาชีวศึกษาในการเข้ าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ 3) สมมติฐานด้ านสมรรถนะเฉพาะผู้สอน
6 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านสมรรถนะ ด้ านภาษา ด้ านความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับอาเซียน ด้ านการพัฒนาบุคลากร ด้ านการพัฒนา
หลักสูตร และด้ านเทคโนโลยี มีอิทธิพลต่อความพร้ อมของครู บญ
ั ชีอาชีวศึกษาในการเข้ าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ในด้ านความแตกต่างของระดับความพร้ อมระหว่างกลุ่มครู บญ
ั ชีอาชีวศึกษา ด้ านเพศ จากการศึกษางานวิจัยในอดีต
สําหรับความแตกต่างของระดับความพร้ อมกับด้ านเพศ ไม่พบความแตกต่างในด้ านเพศ (สงกรานต์ ไกยวงษ์ , 2551;
วันเพ็ญ วิโรจน์เจริ ญวงศ์, มณเฑียร รัตนศิริสงศ์วุฒิ, และมนต์ชัย เทียนทอง, 2556) ถึงแม้ ว่าในการศึกษาจากกลุ่ม
ตัวอย่างเพศหญิงจะมีจํานวนมากกว่า ด้ านอายุ จากการศึกษางานวิจยั ในอดีตสําหรับความแตกต่างของระดับความพร้ อม
กับช่วงอายุ ไม่พบความแตกต่างระหว่างช่วงอายุ (นฤมล สุมรรคา 2554, ชูศรี เที ้ยศิริเพชร 2552) ทังนี
้ ้อาจเป็ นเพราะ
ข้ อจํากัดของการกระจายตัว เนื่องจาก กลุม่ ตัวอย่างมีจํานวนน้ อย และอายุของกลุม่ ตัวอย่างที่ทําการศึกษาใกล้ เคียงกัน
ดังนัน้ ในการศึกษาถ้ ากลุม่ ตัวอย่างใหญ่ขึ ้น มีการกระจายตัวมากขึ ้นอาจพบความแตกต่างดังกล่าว ด้ านระดับการศึกษา
จากการศึกษางานวิจยั ในอดีตสําหรับความแตกต่างของระดับความพร้ อมกับด้ านระดับการศึกษาของ นฤมล สุมรรคา
(2554) พบว่า ผู้ที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกันจะมีระดับความพร้ อมที่ตา่ งกัน โดยผู้ที่มีระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริ ญญา
ตรี จะมีระดับความพร้ อมน้ อยกว่าผู้ที่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี และผู้ที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริ ญญาตรี ก็จะมีระดับ
ความพร้ อมที่ สูง กว่ า ระดับ ปริ ญ ญาตรี ซึ่ ง สอดคล้ อ งกับ การศึ ก ษาของสุธิ ด า ปั ท ทุม และไกรชิ ต สุต เมื อ ง (2555)
ที่พบลักษณะส่วนบุคคลด้ านระดับการศึกษาที่แตกต่างกันส่งผลต่อระดับการรับรู้ การเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
อันเนื่องมาจากการรั บรู้ ข่าวสาร จากสถาบันการศึกษา ด้ านหน้ าที่ที่รับผิดชอบ จากการศึกษางานวิจัยในอดีตไม่พบ
การศึกษาความแตกต่างของระดับความพร้ อมกับหน้ าที่ที่รับผิดชอบในการเข้ าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของบุคลากร
ที่เกี่ยวข้ องกับวิชาชีพบัญชี แต่จากการศึกษาของวัลลภ บัวชุม (2554, น. 35-39) พบว่าผู้จัดทําบัญชีที่อยู่ในตําแหน่ง
ผู้บริ หารจะมีระดับความพร้ อมน้ อยต่อการเข้ าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เนื่องจากมีภาระหน้ าที่มากขึ ้น และมีข้อจํากัด
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ในด้ านเวลา จึงทําให้ มีระดับความพร้ อมที่น้อย ด้ านประสบการณ์ จากการศึกษางานวิจยั ในอดีตสําหรับความแตกต่าง
ของระดับความพร้ อมกับด้ านประสบการณ์ ของ วัลลภ บัวชุม (2554, น. 35-39) พบว่าผู้จดั ทําบัญชีที่มีประสบการณ์น้อย
กว่าผู้จัดทําบัญชี ที่มีประสบการณ์ มากกว่า จะมีระดับความพร้ อมสูงกว่า เนื่องจากผู้ที่มีประสบการณ์ น้อย มีหน้ า ที่
ความรั บผิด ชอบที่น้ อยกว่า ส่งผลให้ มีเวลาในการศึกษาหาความรู้ และเตรี ย มความพร้ อมมากกว่า ผู้จัดทํา บัญ ชี ที่ มี
ประสบการณ์มากกว่า แต่จากการศึกษาของ นฤมล สุมรรคา (2554, น.35-39) พบว่าผู้จดั การที่มีประสบการณ์ทํางานสูง
จะมีระดับความพร้ อมต่อ การเข้ า สู่ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซียนสูง กว่าผู้จัดการที่มี ประสบการณ์ น้อ ยกว่า เนื่องจาก
แรงกดดันจากเจ้ าของกิจการ และคาดหวังในการแข่งขันในระดับสากล ทําให้ ต้องมีการเตรี ยมความพร้ อมทางวิชาชีพบัญชี
มากกว่าผู้ที่มีประสบการณ์น้อย ด้ านการเข้ ารับการอบรม ที่แตกต่างกันส่งผลต่อระดับความพร้ อมในการเข้ าสู่ ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนที่ตา่ งกัน จากการศึกษาของ มัทนชัย สุทธิพนั ธุ์ (2556) และนฤมล สุมรรคา (2554) พบว่าผู้จดั ทําบัญชี
ที่มีการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการเข้ ามาของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะมีความพร้ อมกว่าผู้ที่ไม่เคยศึกษาหาความรู้
ดังนัน้ ในการศึก ษาครั ง้ นีจ้ ะได้ ท ดสอบสมมติฐานเกี่ ยวกับความแตกต่างของระดับความพร้ อมระหว่างกลุ่มครู บัญ ชี
อาชีวศึกษากับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 6 ด้ าน คือ H1: เพศ, H2: อายุ, H3: ระดับการศึกษา, H4: หน้ าที่ที่รับผิดชอบ,
H5: ประสบการณ์ทํางาน, H6: การเข้ ารับการอบรม
ด้ านปั จจัยพื ้นฐานส่วนบุคคล ได้ แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา หน้ าที่ที่รับผิดชอบ ประสบการณ์ และการเข้ ารับ
การอบรม จากการศึกษาในอดีตส่วนใหญ่ไม่พบความสัมพันธ์ ด้านเพศต่อความพร้ อมในการเข้ าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน เนื่องจากผู้ที่เกี่ยวข้ องในด้ านวิชาชีพบัญชีสว่ นใหญ่เป็ นเพศหญิ ง (มัทนชัย สุทธิพนั ธุ์, 2556; นฤมล สุมรรคา,
2554) ในด้ านอายุ มัท นชัย สุทธิ พันธุ์ (2556) และ วัลลภ บัวชุม (2554) พบความสัม พันธ์ ในด้ านอายุ เนื่องจาก
สถาบันการศึกษาจัดการเรี ยนการสอนภายใต้ หลักสูตรการการเรี ยนบัญชีสมัยใหม่ทําให้ นกั บัญชีรุ่นใหม่มีความพร้ อมใน
การเข้ าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ด้ านระดับการศึกษา นฤมล สุมรรคา (2554) พบว่าระดับการศึกษามีความสัมพันธ์
กับความพร้ อมซึง่ สอดคล้ องกับผลการศึกษาของ สุธิดา ปั ททุม และไกรชิต สุตะเมือง (2555) เป็ นเพราะการรับรู้ ข่าวสาร
การฝึ กอบรมจากสถาบันการศึกษา ในทางกลับกัน วัลลภ บัวชุม (2554) ไม่พบความสัมพันธ์ ของระดับการศึกษาซึ่งอาจ
เนื่ อ งมาจากการกระจุ ก ตัว ของนัก บัญ ชี ส่ ว นใหญ่ จ ะมี ก ารศึ ก ษาในระดับ ปริ ญ ญาตรี ในด้ านหน้ า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบ
จากการศึกษางานวิจัยในอดีตไม่พบการศึกษาความสัมพันธ์ ในหน้ าที่ที่รับผิดชอบสําหรับความพร้ อมต่อการเข้ ามากับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของบุคลากรที่เกี่ยวข้ องกับวิชาชีพบัญชี แต่จากการศึกษาของ วัลลภ บัวชุม (2554) พบว่า
ผู้จดั ทําบัญชีที่อยูใ่ นตําแหน่งผู้บริ หาร มีหน้ าที่ความรับผิดชอบมาก ทําให้ ไม่สามารถเตรี ยมความพร้ อมต่อการเข้ ามาของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอาจเนื่องมาจากข้ อจํากัดในด้ านเวลา ด้ านประสบการณ์ จากการศึกษาในอดีตส่วนใหญ่พบ
ความสัมพันธ์ ระหว่างปั จจัยด้ านประสบการณ์ ของบุคลากรวิชาชี พบัญชีกับความพร้ อมต่อการเข้ ามาของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน จากการศึกษาของนฤมล สุมรรคา (2554) พบความสัมพันธ์ด้านประสบการณ์ในทิศทางเดียวกับความ
พร้ อมต่อการเข้ ามาของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อันเนื่องมาจากประสบการณ์ที่สงู ทําให้ ต้องเรี ยนรู้ และเตรี ยมความ
พร้ อมทางวิชาชีพบัญชีเพื่อให้ การแข่งขันในระดับสากล แต่พบความสัมพันธ์ ในทิศทางกลับกันกับการศึกษาของ วัลลภ
บัวชุม (2554) อันเนื่องมาจากประสบการณ์ที่น้อยทําให้ มีหน้ าที่ความรับผิดชอบน้ อยส่งผลให้ มีเวลาในการเตรี ยมความ
พร้ อมต่อการเข้ ามาของประชาคมเศรษฐกิจมาก แต่ไม่พบความสัมพันธ์ จากการศึกษาของ สงกรานต์ ไกรวงษ์ (2551)
และมัทนชัย สุทธิพนั ธุ์ (2556) อันเนื่องมาจากกลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่มีประสบการณ์การทํางานกระจุกตัวในช่วงอายุงาน
ตังแต่
้ 3-10 ปี สําหรับด้ านการเข้ ารับการอบรม จากการศึกษาของ มัทนชัย สุทธิพนั ธุ์ (2556) และนฤมล สุมรรคา (2554)
พบความสัม พัน ธ์ ใ นด้ า นการเข้ า รั บ การอบรมที่ ส่ง ผลต่อ ความพร้ อมในการเข้ า สู่ป ระชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น อัน
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เนื่อ งมาจากการเข้ า รั บ การอบรมทํ าให้ เ กิ ด การรั บรู้ ข่า วสารข้ อ มูล ที่เ กี่ ย วข้ องกับ การเตรี ยมความพร้ อมในการเข้ า สู่
ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซียน ซึ่งสอดคล้ องกับผลการศึกษาของวัลลภ บัวชุม (2554) และสงกรานต์ ไกรวงษ์ (2551)
ดังนันในการศึ
้
กษาครัง้ นี ้จะได้ ทดสอบสมมติฐานด้ านปั จจัยพื ้นฐานส่วนบุคคล 6 ด้ าน คือ H7: เพศ, H8: อายุ, H9: ระดับ
การศึกษา, H10: หน้ าที่ที่รับผิดชอบ, H11: ประสบการณ์ทํางาน และ H12: การเข้ ารับการอบรม มีอิทธิพลต่อความพร้ อม
ของครูบญ
ั ชีอาชีวศึกษากับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
สําหรับด้ านปั จจัยที่คาดว่ามีอิทธิพลต่อการพัฒนาศักยภาพของครู บญ
ั ชี ในการศึกษาครัง้ นี ้ได้ กําหนด 6 ปั จจัย
ได้ แก่ ด้ านสมรรถนะ ด้ านภาษา ด้ านความรู้ ความเข้ าใจเกี่ ยวกับอาเซียน ด้ านการพัฒนาบุคลากร ด้ านการพัฒนา
หลักสูตร และด้ านเทคโนโลยี สําหรับด้ านสมรรถนะเป็ นปั จจัยในการจัดการเรี ยนการสอน โดยถือว่าครู เป็ นปั จจัยป้อนที่มี
ความสําคัญต่อการจัดการศึกษา ต้ องมีสมรรถนะ คือ การมีความรู้ ความเข้ าใจในเนื ้อหาวิชา มีทกั ษะในการจัดการเรี ยนรู้
การวัดผลประเมินผล มีการผลิตหรื อจัดหาสื่อได้ อย่างเหมาะสม นําความรู้ ด้ านจิ ตวิทยามาใช้ ในการบริ หารห้ องเรี ยน
(พศิน แตงจวง, 2554) รวมทังความ
้
สามารถในด้ านวิชาชีพบัญชี ดังที่สมาคมนักบัญชีและ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง
ประเทศไทย (2547) ในด้ านภาษา กฎบัตรอาเซียนข้ อ 34 บัญญัติว่า “ภาษาที่ใช้ ในการทํางานของอาเซียน คือ
ภาษาอังกฤษ” หมายความว่าภาษาอังกฤษนันถู
้ กใช้ ในการสือ่ สารระหว่างกัน จากการศึกษา ของ นพดล สุตนั ติวณิชย์กุล
(2554) พบว่า ครู -อาจารย์ ส ายอาชี พส่วนใหญ่ ยัง ขาดทัก ษะและความพร้ อมด้ า นภาษาต่า งประเทศ สอดคล้ องกับ
การศึกษาของสมเกียรติ วัฒนศิริชยั กุล (2553) พบว่าแรงงานไทยมีทกั ษะดี แต่ออ่ นทางภาษา ทําให้ ไม่สามารถแข่งขันกับ
ประเทศสมาชิ กในกลุ่ม อาเซี ยนได้ ด้ านความรู้ ความเข้ า ใจเกี่ ยวกับ อาเซี ย น จากการศึก ษาของสุธิด า ปั ท ทุม และ
ไกรชิต สุตะเมือง (2555) พบว่า ปั จจัยภายในด้ านการเรี ยนรู้ AEC ที่มีผลต่อการรับรู้ การเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
มีความสัมพันธ์ กับการรับรู้ การเปิ ดประชาคมเศรษฐกิ จอาเซียน ซึ่งสอดคล้ องกับ กนกวรรณ สมรักษ์ (2555) ที่พบว่า
การเรี ยนรู้ที่แตกต่างกันมีผลทําให้ การรับรู้ทศั นคติและแนวโน้ มพฤติกรรมต่อเรื่ องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่แตกต่างกัน
ด้ านการพัฒนาบุคลากร จากการศึกษาของกรรณิการ์ สุวรรณศรี (2556) ได้ เสนอแนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคคลากร
เพื่อรองรับการเข้ าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียนว่าสถาบันการศึกษาควรจัดระบบการฝึ กอบรมและพัฒนาครู หรื อบุคลากร
ทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ เช่น การสัมมนา การศึกษาดูงานและการศึกษาต่อเป็ นต้ น และพระราชบัญญัติ
การอาชีวศึกษา พุทธศักราช 2552 ได้ กําหนดให้ มีระบบพัฒนาครูและคณาจารย์ของการอาชีวศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้
ทันการการเปลีย่ นแปลง ด้ านการพัฒนาหลักสูตร จากการศึกษาของรัตนา วงศ์รัศมีเดือน (2555) พบว่าผู้บริ หารองค์กรมี
ความคาดหวังในด้ านเนื ้อหาหลักสูตรในระดับมากสําหรับผู้สําเร็ จการศึกษาปริ ญญาตรี ในด้ านการบัญชีการเงินและการ
รายงานทางการเงินซึง่ ถือว่าความรู้หลักที่นกั บัญชีจะต้ องมีความพร้ อม รวมทังการประยุ
้
กต์ใช้ ความรู้ ทางการบัญชีในการ
แก้ ปั ญหาต่ า งๆ ได้ เพื่ อ รองรั บ การเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ น้ ในอนาคต ด้ านเทคโนโลยี จากการศึ ก ษาของรั ต นา
วงศ์รัศมีเดือน (2555) พบว่าผู้บริ หารองค์กรมีความคาดหวังต่อผู้สาํ เร็ จการศึกษาปริ ญญาตรี ในด้ านความรู้ ความสามารถ
ทัว่ ไปมากที่สดุ คือ ความสามารถในการใช้ โปรแกรมพื ้นฐานได้ รองลงมาคือโปรแกรมนําเสนอ และโปรแกรมสําเร็ จรู ป
ทางบัญชี จากการศึกษาของ นพดล สุตนั ติวณิชย์กุล (2554) พบว่า ครู -อาจารย์สายอาชีพส่วนใหญ่ยงั ขาดทักษะและ
ความพร้ อมด้ านเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพเพื่อการเข้ าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดังนัน้ การศึกษาครัง้ นี ้จะทดสอบ
สมมติฐานด้ านปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาศักยภาพของครู บญ
ั ชี ดังนี ้ H13: ด้ านสมรรถนะ, H14: ด้ านภาษา, H15:
ด้ านความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับอาเซียน, H16: ด้ านการพัฒนาบุคลากร, H17: ด้ านการพัฒนาหลักสูตร, H18: ด้ าน
เทคโนโลยี มีอิทธิพลต่อความพร้ อมของครูบญ
ั ชีอาชีวศึกษากับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ปั จจัยพืน้ ฐานส่ วนบุคคล
-

เพศ

-

อายุ

-

ระดับการศึกษา

-

หน้ าที่ที่รับผิดชอบ

-

ประสบการณ์ทํางาน

ความพร้ อมของครูบญ
ั ชี

-

การเข้ ารับการอบรม

อาชีวศึกษา ในการเข้ าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ปั จจัยด้ านสมรรถนะ
- ด้ านสมรรถนะ
-

ด้ านภาษา ได้ แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน

-

ด้ านความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับอาเซียน

-

ด้ านการพัฒนาบุคลากร

-

ด้ านหลักสูตร

-

ด้ านเทคโนโลยี

วิธีการศึกษา
การศึกษาครั ง้ นี ้ ใช้ กลุ่มประชากร คื อ ครู บัญ ชี ใ นวิ ท ยาลัย สัง กัด สํา นัก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึก ษา
ทัว่ ประเทศ จํานวนทังสิ
้ ้น 1,746 คน (ข้ อมูล ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2556) การกําหนดขนาดตัวอย่างใช้ วิธีการคํานวณกลุม่
ตัวอย่างตามสูตรของ Taro Yamane (1973) ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95 ได้ จํานวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัย
325 คน โดยใช้ การสุม่ ตัวอย่างแบบง่าย ผู้วิจัยได้ ทําการสํารวจข้ อมูล เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อความพร้ อมของครู
บั ญ ชี ใ นอาชี ว ศึ ก ษาโดยจั ด ทํ า แบบสอบถามซึ่ ง ประยุ ก ต์ ม าจากงานวิ จั ย ในอดี ต (มั ท นชั ย สุ ท ธิ พั น ธุ์ , 2556;
ณัฐ ชา วัฒ นวิ ไ ล และจุ ฑ ามน สิ ท ธิ ผ ลวนิ ช กุ ล , 2554, น. 16-24) ส่ง ไปยัง ครู บัญ ชี ใ นวิ ท ยาลัย สัง กัด สํา นัก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่เป็ นกลุม่ ตัวอย่างทัว่ ประเทศ ในเดือนมกราคม 2557
แบบสอบถามในการศึกษาครัง้ นี ้ประกอบด้ วย ข้ อมูลพื ้นฐานส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้ แก่ เพศ อายุ
ระดับการศึกษา หน้ าที่ที่รับผิดชอบ ประสบการณ์ ทํางาน จํานวนครัง้ ของการเข้ ารับการอบรม ข้ อมูลปั จจัยที่มีอิทธิ พล
ต่อการพัฒนาศักยภาพของผู้สอนวิชาบัญชีในการเข้ าสูป่ ระชาคมอาเซียน และข้ อมูลความพร้ อมของผู้สอนวิชาบัญชีใน
การเข้ าสู่ประชาคมอาเซียน 5 ด้ าน คือ ทางด้ านสมรรถนะ ด้ านความรู้ ความเข้ าใจเกี่ ยวกับอาเซียน ด้ านภาษา ด้ าน
การพัฒนาบุคลากร ด้ านหลักสูตร ด้ านเทคโนโลยี คําถามในแบบสอบถามเป็ นคําถามปลายปิ ดเพื่อความมีประสิทธิภาพ
และความรวดเร็ วของการตอบ ผู้ตอบแบบสอบถามจะถูกถามเพื่อประเมินความสําคัญของปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนา
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ศักยภาพ และความพร้ อมของครูบญ
ั ชี โดยผ่านเครื่ องมือวัดจาก Rating Scale 5 ตัวเลือก ได้ แก่ 1 (น้ อยที่สดุ ) 2 (น้ อย) 3
(ปานกลาง) 4 (มาก) และ 5 (มากที่สดุ )
การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็ น วิเคราะห์ ระดับความพร้ อมของครู บญ
ั ชี อาชี วศึกษาในการเข้ าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน โดยเกณฑ์การให้ คะแนน 5 ระดับตามวิธี Rating Scale กําหนดเกณฑ์การให้ ค่าระดับความพร้ อม
(Wilmshurst & Frost, 2000) เกณฑ์การแปลความหมายเพื่อการจัดระดับระดับค่าเฉลีย่ (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2553) ผู้วิจยั
ได้ แบ่งเกณฑ์การวัดระดับความพร้ อมออกเป็ น 5 ระดับ ดังนี ้ ค่าเฉลีย่ 4.50–5.00 หมายถึง ความพร้ อมมากที่สดุ ค่าเฉลี่ย
3.50–4.49 หมายถึง ความพร้ อมมาก ค่าเฉลี่ย 2.50 – 4.49 หมายถึง ความพร้ อมปานกลาง ค่าเฉลี่ย 1.50–2.49
หมายถึง ความพร้ อมน้ อยค่าเฉลีย่ 1.00–1.49 หมายถึง ความพร้ อมน้ อยที่สดุ การทดสอบความแตกต่างของข้ อมูลทัว่ ไป
ที่มีผลต่อความพร้ อมของครู บญ
ั ชี ในกรณีที่ข้อมูลทัว่ ไปมี 2 กลุม่ ย่อย ใช้ สถิติทดสอบ Independent sample t-test และ
ถ้ ามากกว่า 2 กลุม่ ย่อยใช้ สถิติทดสอบ ANOVA และเมื่อมีความแตกต่างระหว่างกลุม่ จะทดสอบความแตกต่างแต่ละคู่
ด้ วยวิธี Post Hoc โดยกําหนดนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่างปั จจัยที่คาดว่าที่มี
อิทธิพลต่อการพัฒนาคุณภาพของครู บญ
ั ชีอาชีวศึกษาและความพร้ อมในการเข้ าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยการ
วิเคราะห์สมการถดถอย

ผลการศึกษา
จากผลการศึกษา พบว่าครู บญ
ั ชีของอาชีวศึกษามีความพร้ อมในภาพรวม ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.86) และเมื่อ
พิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า มีความพร้ อมด้ านเทคโนโลยี (ค่าเฉลี่ย 4.07) ด้ านสมรรถนะ (ค่าเฉลี่ย 3.99) ด้ านหลักสูตร
(ค่าเฉลีย่ 3.88) ด้ านความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับอาเซียน (ค่าเฉลี่ย 3.70) ด้ านการพัฒนาบุคลากร (ค่าเฉลี่ย 3.61) อยู่ใน
ระดับมากตามลําดับ ยกเว้ น ด้ านภาษาซึ่งมีความพร้ อมในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.24) การทดสอบความแตกต่าง
ระหว่างกลุม่ ครูบญ
ั ชีในอาชีวศึกษากับความพร้ อมในการเข้ าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยทดสอบความแตกต่างของ
ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาคุณภาพของครู บญ
ั ชี 5 ด้ าน คือ ด้ านสมรรถนะ ด้ านความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับอาเซียน
ด้ านภาษา ด้ านการพัฒนาบุคลากร ด้ านหลักสูตร ด้ านเทคโนโลยี ผลการทดสอบในภาพรวม ดังตารางที่ 1 ดังนี ้
ตารางที่ 1 ทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุม่ ครูบญ
ั ชี
ข้ อมูลทั่วไป
เพศ
อายุ

จําแนกเป็ น
ชาย
หญิง

ค่ าเฉลี่ย
4.170
3.831

ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.663
0.643

21 - 30 ปี

4.043

0.617

31 – 40 ปี

3.882

0.611

41 – 50 ปี

3.718

0.690
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ตารางที่ 1 ทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุม่ ครูบญ
ั ชี (ต่อ)
ข้ อมูลทั่วไป

จําแนกเป็ น

ค่ าเฉลี่ย

ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

t/ F

p-value

0.642

0.522

51 – 60 ปี

3.857

0.705

ปริ ญญาตรี

3.875

0.612

ปริ ญญาโท

3.814

0.760

หน้ าที่ที่
รับผิดชอบ

1 หน้ าที่
2 หน้ าที่ขึ ้นไป

3.915
3.818

0.663
0.639

1.341

0.181

ประสบการณ์

1 -10 ปี

3.936

0.632

1.592

0.191

ทํางาน

11 – 20 ปี

3.807

0.603

21 – 30 ปี

3.804

0.765

31 – 40 ปี

3.574

0.600

ไม่เคยอบรม
1-3 ครัง้

3.743
3.924

0.624
0.667

7.203

0.001*

มากกว่า 4 ครัง้

4.156

0.595

ระดับการศึกษา

จํานวนครัง้
การเข้ าอบรม

**นัยสําคัญที่ 0.01, *นัยสําคัญที่ 0.05

จากตารางที่ 1 ผลการศึกษาการทดสอบความความแตกต่างระหว่างกลุม่ ของครูบญ
ั ชีกบั ความพร้ อมในการเข้ าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พบความแตกต่างในด้ านเพศ โดยกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นเพศชายมีระดับความพร้ อมมากกว่า
กลุม่ ตัวอย่างที่เป็ นเพศหญิง เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า มีความแตกต่าง ในด้ านสมรรถนะ ด้ านความรู้ ความเข้ าใจ
เกี่ยวกับอาเซียน และด้ านที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ในด้ านอายุพบความแตกต่างในภาพรวม เมื่อพิจารณาราย
ด้ านพบความแตกต่างในด้ า นหลักสูตรและด้ า นเทคโนโลยี ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิ ติ 0.05 จึงทําการทดสอบความ
แตกต่างเป็ นรายคู่ ด้ วยวิธี Post Hoc พบว่า กลุม่ ตัวอย่างที่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี กับอายุ 41.50 ปี มีระดับความพร้ อมที่
แตกต่างกัน ในด้ านจํานวนครัง้ ของการเข้ ารับการอบรมพบความแตกต่างที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 เมื่อพิจารณา
เป็ นด้ าน พบว่า กลุม่ ตัวอย่างที่มีการเข้ ารับการอบรมที่แตกต่างกัน มีระดับความพร้ อมในด้ านสมรรถนะ ด้ านความรู้ ความ
เข้ าในเกี่ยวกับอาเซียน ด้ านภาษาและด้ านการพัฒนาบุคลากร ที่แตกต่างกัน จึงทําการทดสอบความแตกต่างรายคูด่ ้ วยวิธี
Post Hoc พบความแตกต่างระหว่างกลุม่ ตัวอย่างที่ไม่เคยเข้ ารับการอบรม กับกลุ่มตัวอย่างที่มีการเข้ ารับการอบรม
มากกว่า 4 ครัง้ สําหรับการทดสอบความแตกต่างในด้ านระดับการศึกษา หน้ าที่ที่รับผิดชอบ และประสบการณ์การทํางาน
ไม่มีความแตกต่างกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยที่สง่ ผลต่อความพร้ อมของครูบญ
ั ชีโดยใช้ เมทริ กซ์ความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปร (Correlation Matrix) ดังตารางที่ 2 ซึ่งจะแสดงความสัมพันธ์ ของปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความพร้ อมของครู บญ
ั ชี
อาชีวศึกษาในการเข้ าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พบว่า ปั จจัยด้ านเพศ อายุ ระดับการศึกษา หน้ าที่ที่รับผิดชอบ และ
ประสบการณ์ ทํา งาน ส่งผลในเชิ งลบกับ ความพร้ อมของผู้สอนวิ ชาบัญชี ส่ว นปั จจัยด้ า นการเข้ า รั บ การอบรม ด้ า น
สมรรถนะ ด้ านความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับอาเซียน ด้ านภาษา ด้ านการพัฒนาบุคลากร ด้ านหลักสูตร และด้ านเทคโนโลยี
ส่งผลในเชิงบวกกับความพร้ อมของผู้สอนวิชาบัญชี และจากการตรวจสอบ Multicollinearity โดยใช้ Variance inflation
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factor (VIF) พบว่า ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อความพร้ อมของผู้สอนวิชาบัญชีทงั ้ 12 ด้ าน ไม่มีความสัมพันธ์ กนั เอง หรื อไม่เกิด
Multicollinearity เพราะมีคา่ VIF มีคา่ น้ อยกว่า 10
การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยที่คาดว่ามีอิทธิพลต่อการพัฒนาคุณภาพของครู บญ
ั ชีอาชีวศึกษาในการ
เข้ าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การศึกษาครัง้ นี ้ใช้ การวิเคราะห์การถดถอยดังตารางที่ 3 โดยการวิเคราะห์การถดถอย
เพื่อพยากรณ์ ความสัมพันธ์ ระหว่างความพร้ อมของครู บญ
ั ชีกับปั จจัยสําคัญที่มีอิทธิ พลต่อการพัฒนาศักยภาพของครู
บัญชีอาชีวศึกษาในการเข้ าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พบว่า ปั จจัยทัง้ 12 ด้ าน มีความสัมพันธ์ กบั ความพร้ อมของครู
บัญชี ในระดับสูง โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ พหุคูณเป็ น 0.701 และสามารถร่ วมกันพยากรณ์ ความพร้ อมของครู
บัญชี ได้ ร้อยละ 49.1 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีความคลาดเคลือ่ นมาตรฐานในการพยากรณ์ เท่ากับ ±
0.473 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อความพร้ อมของครู บญ
ั ชีมากที่สดุ โดยเรี ยงตามลําดับได้ แก่
ด้ านสมรรถนะ ด้ านความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับอาเซียน ด้ านการพัฒนาบุคลากร ด้ านภาษา ด้ านเทคโนโลยี และด้ านการ
เข้ ารับการอบรม สามารถพยากรณ์ความพร้ อมของครูบญ
ั ชี อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 3 การวิเคราะห์การถดถอยเพื่อพยากรณ์ความสัมพันธ์ระหว่างความพร้ อมของผู้สอนวิชาบัญชีกบั ปั จจัยสําคัญที่
มีอิทธิพลต่อการพัฒนาศักยภาพของผู้สอนวิชาบัญชีของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในการเข้ าสูป่ ระชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
t

p-value

2.214

0.028

-0.001

-0.032

0.974

0.048

-0.041

-0.635

0.526

-0.089

0.067

-0.059

-1.329

0.185

หน้ าที่ที่รับผิดชอบ

0.001

0.058

0.001

0.023

0.981

ประสบการณ์ทํางาน

-0.091

0.052

-0.117

-1.756

0.080

การเข้ ารับการอบรม

0.105

0.044

0.109

2.381

0.018*

ด้ านสมรรถนะ

0.377

0.078

0.327

4.855

0.000*

ด้ านภาษา

-0.123

0.038

-0.194

-3.280

0.001*

ด้ านความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับอาเซียน

0.217

0.053

0.241

4.064

0.000*

ด้ านการพัฒนาบุคลากร

0.183

0.048

0.251

3.825

0.000*

ด้ านหลักสูตร

-0.073

0.066

-0.082

-1.110

0.268

ด้ านเทคโนโลยี

0.204

0.063

0.201

3.260

0.001*

ปั จจัย

B

SEb

(Constant)

0.798

0.360

เพศ

-0.003

0.105

อายุ

-0.031

ระดับการศึกษา

ค่าคงที่ = 0.798 ; SEest = ± 0.473
R = 0.701 ; R2 = 0.491 ; F = 25.130 ; p-value = 0.000*
** นัยสําคัญที่ 0.01, * นัยสําคัญที่ 0.05
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สรุ ปผลการศึกษาและข้ อเสนอแนะ
สรุ ปผลการศึกษา พบว่า ครู บญ
ั ชีมีความพร้ อมในการเข้ าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาในแต่ละด้ านพบว่ามีความพร้ อมอยูใ่ นระดับมากทุกด้ าน ยกเว้ นในด้ านภาษา อยูใ่ นระดับปานกลาง ส่วน
การทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุม่ ครู บญ
ั ชี พบว่า มีความแตกต่างในด้ านเพศ ด้ านอายุ ด้ านจํานวนครัง้ ของการเข้ า
รับการอบรม แต่ไม่พบความแตกต่างในด้ านการศึกษา หน้ าที่ที่รับผิดชอบ และประสบการณ์การทํางาน สําหรับทดสอบ
ความสัมพันธ์ ระหว่างปั จจัยพืน้ ฐานส่วนบุคคล และทดสอบความสัมพันธ์ ของปั จจัยที่คาดว่ามีอิทธิ พลต่อการพัฒนา
คุณภาพของครู ผ้ สู อนวิชาบัญชีในอาชีวศึกษากับความพร้ อมในการเข้ าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผลการศึกษาพบ
ความสัมพันธ์ในด้ านการเข้ ารับการอบรม ด้ านสมรรถนะ ด้ านความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับอาเซียน ด้ านการพัฒนาบุคลากร
ด้ านเทคโนโลยี แต่ไม่พบความสัมพันธ์ ในด้ านเพศ อายุ ระดับการศึกษา หน้ าที่ที่รับผิดชอบ ประสบการทํางาน และด้ าน
หลักสูตร
ประโยชน์ที่ได้ จากการศึกษาสามารถนํามาเป็ นแนวทางให้ กับครู บญ
ั ชีเพื่อพัฒนา ประสิทธิ ภาพในการจัดการ
เรี ยนการสอน รวมทังสํ
้ านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาควรมุ่งเน้ นการพัฒนาครู บญ
ั ชี และพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้
สอดคล้ อ งกับ การเข้ า สู่ป ระชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น ซึ่ ง จะทํ า ให้ ห น่ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น สถาบัน การศึ ก ษาใน
ระดับอุดมศึกษา ผู้ประกอบการ และผู้เรี ยน เกิดความเชื่อมัน่ ในคุณภาพของครูบญ
ั ชีในอาชีวศึกษา ข้ อจํากัดในการศึกษา
คือ ประชากรที่ใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้เป็ นครูบญ
ั ชีในวิทยาลัยสังกัดอาชีวศึกษาที่เป็ นสถานศึกษาของรัฐ ทังนี
้ ้ยังมีวิทยาลัย
ของเอกชนที่จัดการเรี ยนการสอนสายอาชีพอีกทัง้ การศึกษาในอดีตที่เกี่ยวข้ องกับครู บญ
ั ชีมีน้อยมากทําให้ การนําผล
การศึกษาของกลุ่มตัวอย่างที่ใกล้ เคียงกันมาปรับใช้ ได้ ในบางส่วน ในการทดสอบปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ กบั ความพร้ อม
ของครู บัญชี ยังมีปัจจัยบางด้ านที่ไม่ได้ นํามาทดสอบความสัมพันธ์ กับความพร้ อมของครู บัญชี เช่น ด้ านคุณธรรม
จริ ยธรรม ด้ านทักษะในการทํางานเป็ นทีม ดังนันการศึ
้
กษาในอนาคตควรมีการศึกษาในเรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อความ
พร้ อมของครูบญ
ั ชีในการเข้ าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จากกลุม่ ตัวอย่างอื่น เช่น ครูบญ
ั ชีในสายอาชีพของสถานศึกษา
เอกชน เพือ่ เปรี ยบเทียบผลการศึกษา รวมทังมี
้ การเพิ่มปั จจัยด้ านอื่นๆ มาใช้ ในการศึกษาต่อไป
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การวางแผนทางการเงินเพื่อการเกษียณอายุของพนักงานประจํามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Financial Planning for Retirement of Chiang Mai University’s Employees
โรจนา ธรรมจิ นดา *
20

บทคัดย่ อ
การวิ จัย นี ้ มี วัต ถุป ระสงค์ เ พื่ อ ให้ ท ราบการวางแผนทางการเงิ น เพื่ อ การเกษี ย ณอายุข องพนัก งานประจํ า
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเก็บออม การลงทุนในปั จจุบนั ของพนักงานและเพื่อประเมินความรู้ ความ
เข้ าใจเกี่ยวกับการวางแผนการเงินและการลงทุนในรู ปแบบต่างๆเพื่อการเกษี ยณอายุ เก็บตัวอย่างโดยใช้ แบบสอบถาม
จากพนักงานประจํามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จํานวน 325 ราย ตังแต่
้ เมษายน - มิถนุ ายน 2556 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เป็ นเพศหญิ ง มีอายุระหว่าง 35-49 ปี มีสถานภาพสมรส และจบการศึกษาขันสู
้ งสุดคือปริ ญญาโทหรื อเทียบเท่า
ผลการวิจยั พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ให้ ความสําคัญกับการวางแผนการเงินเพื่อการเกษี ยณอายุใน
ระดับ มาก และส่ว นใหญ่ มี ก ารวางแผนการเงิ น เพื่อ การเกษี ยณอายุ ทางเลือ กในการออมและการลงทุนเพื่ อการ
เกษี ยณอายุที่มีผ้ ตู อบมากที่สดุ 3 อันดับแรกได้ แก่ เงินฝากธนาคาร การทําประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ และสลากออมสิน
ในส่วนของความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับการออมและการลงทุนเพื่อการเกษี ยณพบว่าอยูใ่ นระดับมาก
อย่างไรก็ตามผลการวิจยั พบว่า ส่วนใหญ่มีอตั ราการออมเพื่อการเกษี ยณอายุประมาณ 5-10% ของรายได้
ต่อเดือน และผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เห็นว่าการออมและการลงทุนที่เป็ นอยู่ไม่น่าเพียงพอต่อการดํารงชีพหลัง
เกษี ยณ จากผลการวิจยั นี ้ ผู้วิจยั มีข้อเสนอแนะต่อผู้บริ หารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการสร้ างมาตรการจูงใจพนักงานให้
เพิ่มอัตราการออมเพื่อการเกษี ยณอายุให้ สงู ขึ ้น เช่นการจัดตังกองทุ
้
นสํารองเลี ้ยงชีพที่มีระบบจ่ายเงินสมทบแบบยืดหยุ่น
ตามช่ว งอายุ ตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณ ฑ์ การออมและการลงทุน ใหม่ๆ ที่มีร ะยะเวลาการลงทุนยาวนานและให้
ผลตอบแทนค่อนข้ างแน่นอน เพื่อเป็ นทางเลือกใหม่ๆ ที่สามารถจูงใจให้ อตั ราการออมเพื่อการเกษี ยณอายุเพิ่มสูงขึ ้น
จะเห็นได้ ว่าแม้ ว่าผลการวิจยั เรื่ องนี ้ชีใ้ ห้ เห็นว่าพนักงานประจํามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ ความสําคัญกับการ
วางแผนการเงินเพื่อการเกษี ยณและส่วนใหญ่ มีการวางแผนการเงิ นเพื่อการเกษี ยณแล้ ว ประเด็นสําคัญคือการวาง
แผนการออมและการลงทุ น ที่ ดํ า เนิ น การอยู่ นั น้ อาจจะยั ง ไม่ เ หมาะสม ผลการวิ จั ย แสดงให้ เห็ น ว่ า พนั ก งาน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีการจัดสรรเงินลงทุนที่ไม่สมดุล กล่าวคือมีการลงทุนในสัดส่วนที่สงู มากในทางเลือกที่ความเสี่ยง
ตํ่า และลงทุนค่อนข้ างมากในทางเลือกที่ความเสีย่ งสูง โดยที่มีการลงทุนค่อนข้ างน้ อยในทางเลือกที่ความเสี่ยงปานกลาง
ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับแนวคิดปิ รามิดการลงทุน หากมีการให้ ความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับทางเลือกและการจัดสรรเงินออมและ
เงินลงทุนแก่พนักงาน ก็จะทําให้ เกิดการปรับเปลี่ยนการจัดสรรเงินลงทุนไปลงทุนในทางเลือกต่างๆ ได้ สมดุลมากขึ ้นและ
สามารถสร้ างผลตอบแทนในรูปแบบที่เหมาะสมกับการเกษี ยณอายุมากขึ ้นด้ วย
ประเด็ น สํ า คั ญ อี ก ประเด็ น หนึ่ ง ที่ พ บจากการวิ จั ย นี ค้ ื อ การลงทุ น ของกลุ่ ม ผู้ มี อ ายุ น้ อยของพนั ก งาน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นนั ้ ส่วนใหญ่เน้ นการลงทุนที่ความเสี่ยงตํ่า ซึ่งไม่ได้ เป็ นไปตามหลักการลงทุนตามแนวคิดวัฎจักร
การออมซึง่ กล่าวไว้ วา่ คนกลุม่ อายุน้อยควรจะมีสดั ส่วนการลงทุนในทางเลือกที่มีความเสี่ยงสูงได้ ถึง 60% ซึ่งจะสามารถ
สร้ างผลตอบแทนในระยะยาวเมื่อเกษี ยณอายุ ดังนัน้ มหาวิทยาลัยอาจพิจารณากําหนดนโยบายให้ พนักงานที่มีอายุน้อย
หรื อเพิ่งเริ่ มเข้ าทํางานเข้ าอบรมหลักสูตร การบริ หารการเงินส่วนบุคคล ตังแต่
้ ยงั อายุน้อย เพื่อจะได้ มีความรู้ ความเข้ าใจ
*

อาจารย์ ดร. อาจารย์ประจําภาควิชาการเงินและการธนาคาร คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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และเกิดความตระหนักถึงความสําคัญของการออม อันจะนําไปสูค่ วามมัน่ คงทางการเงินและการมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีของ
พนักงานมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ภายหลังเกษี ยณอายุการทํางาน

ABSTRACT
The research objectives are to understand the financial planning for retirement of permanent
employees of Chiang Mai University (CMU), to study their saving and investing behaviours and to assess
financial literature about investment plan for retirement. Data were collected between April and June 2013 by
using questionnaire from 325 employees. Major respondents are female, age between 35-49 years, having
married status and educated at a master level or equivalent. The result reveals that most of the respondents
rated the significance of financial planning for retirement at an important level and most of them have already
started their retirement plan. The top three investment choices for retirement plan are bank deposit, life
insurance with saving and special premium saving certificate (by GSB bank). The results also show that most
of the respondents have financial literature at a high level.
However, the result reveals the relative low level of a retirement saving rate (5-10% of monthly
income). This research reports that most of the respondents felt that their current saving and investment
practices appear to generate insufficient income after retirement. Based on these results, the researcher
suggests that the CMU administrators may have to initiate the attractive investment measures to increase a
retirement saving rate of their employees, for example establishing a provident fund with the flexible
contribution level plan which may vary depending on the employees’ age, and/or developing new investment
products which can provide a steady income in long term. These attractive investment measures may help
increasing the level of a retirement saving rate.
Although this research found that CMU employees have realised that financial planning for retirement
is important and they have began doing it, this research argues that the current way that the employees doing
their saving and investment may not be appropriate. The result reveals that CMU employees have unbalance
capital allocations which invest too much in low risk assets and relative high proportion in risky assets while
invest relative low proportion in moderate risk assets. This finding appears to be iinconsistent with the
Investment Pyramid concept. It is suggested that more financial training workshops are needed to allow CMU
employees understand better about investment choices and a concept of capital allocation, so they may do
the well-balanced capital allocation and receive better income.
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Another significant finding is the young aged group of CMU employees mostly invest in low
investment choices. This finding seems inconsistent with the Saving Cycle concept which suggests that the
young aged group may have a high proportion of risky invest choices up to 60%. Therefore, Chiang Mai
University may consider the policy for the young aged group of employees to attain a personal financial
planning training in order to understand and to be aware of the significant of saving which finally leads to the
employees’ financial security and a better quality of life after retirement.

บทนํา
ปั จจุบนั โครงสร้ างประชากรของประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงเข้ าสูส่ งั คมผู้สงู อายุเพิ่มขึ ้น เนื่องจากการลดลง
ของอัตราการเกิดประกอบกับการเพิ่มขึ ้นของอายุเฉลี่ยของประชากร ในช่วงสามทศวรรษที่ผ่านมา สัดส่วนของประชากร
กลุม่ อายุ ตํ่ากว่า 14 ปี ลดลงเป็ นอย่างมาก จาก ร้ อยละ 38.8 ใน พ.ศ. 2523 เหลือร้ อยละ 18.6 ใน พ.ศ. 2555 ในขณะที่
สัดส่วนของประชากรในกลุม่ อายุมากกว่า 60 ปี กลับเพิ่มสูงขึ ้นจาก ร้ อยละ 5.5 เป็ น 12.7 ในช่วงเวลาเดียวกัน (วิทยาลัย
ประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550; สํานักงานสถิติแห่งชาติ, 2557) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้ างประชากรดังกล่าว จะส่งผลให้ ประชากรในวัยแรงงาน (15-59 ปี ) มีแนวโน้ มลดลง โดยใน พ.ศ. 2543 คนวัย
ทํางาน 100 คนต้ องเลี ้ยงดูผ้ สู งู อายุ 13 คน เด็ก 38 คน แต่จากการพยากรณ์คาดว่าใน พ.ศ. 2563 คนวัยทํางาน 100 คน
ต้ องเลี ้ยงดูผ้ สู งู อายุเพิ่มขึ ้นเป็ น 23 คน เด็กลดลงเหลือ 30 คน (เกื ้อ วงศ์บญ
ุ สิน, 2549; นภาพร ชโยวรรณ, 2542) จากผล
การสํารวจระดับประเทศ เรื่ องผู้สงู อายุในประเทศไทย พ.ศ.2545 พบว่าผู้สงู อายุเพียงหนึ่งในสามที่ตอบแบบสอบถามมี
เงินมากพอที่จะดูแลและเลี ้ยงตนเองได้ (วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, 2550) นอกจากนันยั
้ ง
พบว่า เงินยังชีพของผู้สงู อายุไทย เกือบร้ อยละ 75 มาจากเพียงสองแหล่งเท่านัน้ คือ เงินสะสมจากการทํางาน และเงิน
ช่วยเหลือจากลูกหลาน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็ นมหาวิทยาลัยของรัฐที่จัดตังขึ
้ ้นในภูมิภาค เป็ นแห่งแรก ใน พ.ศ. 2501 เพื่อขยาย
โอกาสทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ปั จจุบนั มี 21 คณะ เปิ ดสอนทังระดั
้ บปริ ญญาตรี ปริ ญญาโทและปริ ญญาเอก
มี นัก ศึก ษาจํ า นวนทัง้ สิน้ 38,787 คน (ฝ่ ายเทคโนโลยี ส ารสนเทศและประมวลผล สํ า นัก ทะเบี ย นและประมวลผล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ข้ อมูล ณ วันที่ 20 มิถนุ ายน 2555) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีจํานวนบุคลากรทังหมด
้
11,437 คน
จําแนกเป็ นข้ าราชการ 1,352 คน พนักงานมหาวิทยาลัยประจํา 4,446 คน พนักงานมหาวิทยาลัยชัว่ คราว (ส่วนงาน)
4,697 คน และลูกจ้ างประจํา 942 คน (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555) ตามที่สภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติได้ ให้ ความเห็นชอบ
ร่ างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 เพื่อปรับเปลี่ยนสถานภาพของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไปเป็ น
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ส่งผลให้ ข้าราชการจํานวนมากเลือกที่จะเปลี่ยนสภาพเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย เมื่อรวม
กับจํานวนพนักงานมหาวิทยาลัยประจําเดิมที่มีอยู่แล้ ว ทําให้ ปัจจุบนั มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีบุคลากรในสถานภาพ
พนักงานมหาวิทยาลัยประจํา จํานวน 4,446 คน (38.9% ของบุคลากรทังหมด)
้
ในขณะที่ข้าราชการลดลงเหลือเพียง
1,352 คน (11.8% ของบุคลากรทังหมด)
้
การปรับเปลีย่ นสถานภาพจากข้ าราชการไปเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัยนัน้ ย่อม
ส่งผลกระทบในเรื่ องการวางแผนทางการเงินเพื่อการเกษี ยณอายุ ดังนัน้ จึงเป็ นเรื่ องสําคัญและเป็ นความท้ าทายสําหรับ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะต้ องสร้ างความความรู้ และมุ่งสร้ างความตระหนักในเรื่ องการวางแผนเพื่อการเกษี ยณอายุของ
บุคลากร รวมทังให้
้ การสนับสนุนส่งเสริ มโครงการในรู ปแบบต่างๆ เพื่อให้ กระตุ้นให้ เกิดการออมเงินเพื่อการเกษี ยณอายุ
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แก่บุคลากร อันจะนําไปสู่ความมัน่ คงของชีวิตในวัยเกษี ยณ จึงเป็ นที่มาของการศึกษาเกี่ยวกับความตระหนักและการ
วางแผนการเงินเพื่อการเกษี ยณอายุ เพื่อให้ เกิดความมัน่ คงในชีวิตและคุณภาพชีวิตที่ดีหลังเกษี ยณอายุ

กรอบแนวคิดที่ใช้ ในการศึกษา
1. แนวคิดและทฤษฏี
1.1 การวางแผนการเงินเพื่อการเกษี ยณอายุ (Retirement Planning)
ธนัยวงศ์ กีรติวานิชย์ (2553) กล่าวถึงการประยุกต์ใช้ หลักการเงินการลงทุน สําหรับการวางแผนชีวิตเพื่อรองรับ
การเกษี ยณอายุ ดังนี ้ 1) สํารวจสถานะทางการเงินในปั จจุบนั ของตนเองว่ามีความมัน่ คงมากน้ อยเพียงใด โดยพิจารณา
แหล่งที่มาของรายได้ รายจ่ายในแต่ละเดือนมากน้ อยเพียงใด และมีเงินออมเป็ นสัดส่วนเท่าใด 2) ต้ องการจะเกษี ยณอายุ
การทํางานเมื่อใด และจะใช้ ชีวิตหลังเกษี ยณแบบไหน และต้ องการมีเงินสําหรับใช้ จ่ายหลังเกษี ยณอายุประมาณเดือนละ
เท่าใด 3) พิจารณาเงิ นออมที่มีอยู่ ว่าจะเพียงพอกับค่าใช้ จ่ายที่ประมาณการไว้ หรื อไม่ 4) ศึกษาหาความรู้ เพิ่มเติม
เกี่ยวกับการลงทุน ซึง่ จะเป็ นทางเลือกที่จะช่วยต่อยอดเงินออมให้ งอกเงย โดยพิจารณาว่าทางเลือกในการลงทุนเหล่านัน้
ให้ ผลตอบแทนในลักษณะใด และมีความเสี่ยงเหมาะสมกับระดับที่ยอมรับได้ หรื อไม่ 5) วางแผนกลยุทธ์ การลงทุน โดย
การวางแผนจัดสรรเงินลงทุนในทางเลือกการลงทุนประเภทต่างๆในสัดส่วนที่เหมาะสมกับเป้าหมายการเกษี ยณอายุ รู้ จกั
เสริ มสร้ างวินยั ในการลงทุน 6) ปรับเปลีย่ นแผนหรื อกลยุทธ์การลงทุนอย่างเหมาะสม
1.2 แนวคิดเรื่ องปิ รามิดการลงทุน (Investment Pyramid)
ปิ รามิดการลงทุน หมายถึงการจัดสรรเงินลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ (Asset Classes) โดยให้ ความสําคัญ
กับความปลอดภัยของเงินทุน (Capital Protection) มากที่สดุ แต่ในขณะเดียวกัน ก็ยงั คํานึงถึงโอกาสของการทํากําไร
(Capital Appreciation) ฉะนัน้ ปิ รามิดการลงทุนจึงกําหนดให้ สดั ส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสีย่ งตํ่า มากกว่าการ
ลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง แนวคิดนี ้เป็ นแนวทางการลงทุนที่สามารถให้ ผลตอบแทนรวม (Total Return) ตาม
สมควรและไม่มีความเสี่ยงมากเกินไป ซึ่งสามารถให้ ผลตอบแทนแก่ผ้ ูลงทุนได้ ไม่ว่าตลาดหุ้นจะอยู่ในช่วงซบเซา หรื อ
ร้ อนแรง เนื่องจากมีการกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ที่หลายหลากทังที
้ ่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์และนอกตลาดหลักทรัพย์
(สถาบันพัฒนาบุคลากรธุรกิจหลักทรัพย์, 2545)

Page 212

BUSINESS MANAGEMENT RESEARCH CONFERENCE

BMRC

รู ปที่ 1 ปิ รามิดการลงทุน
ที่มา: สถาบันพัฒนาบุคลากรธุรกิจหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2545)

1.3 วัฏจักรชีวิตกับการออม
ทฤษฎีวฏั จักรชีวิต อธิบายไว้ ว่า คนเราโดยปกติตงแต่
ั ้ เกิดจนสิ ้นอายุขยั จะมีช่วงอายุการสะสมความมัง่ คัง่ ของ
ชีวิต แบ่งเป็ น 4 ช่วงอายุขยั ได้ แก่
1. ช่วงการสะสม (Accumulation Phase) เป็ นกลุม่ คนที่มีอายุตงแต่
ั ้ 20 ปี ขึ ้นไป จนถึงช่วง 30 ปี ต้ นๆ ที่
เพิ่งเริ่ มทํางานและสร้ างอนาคต คนในกลุม่ นี ้ส่วนใหญ่ยงั มีรายได้ ตํ่ากว่ารายจ่าย ไม่ได้ มีการออมเงินหรื อลงทุนมากนัก
สําหรับความเสีย่ งของการลงทุนของคนในกลุม่ นี ้ จึงเป็ นการลงทุนที่มีระดับความเสี่ยงสูงได้ เนื่องจากช่วงอายุเกษี ยณยัง
อยูห่ า่ งไกล ควรลงทุนในสินทรัพย์เสีย่ งได้ ในสัดส่วนได้ ถึง 60%
2. ช่วงการออม (Saving Phase) เป็ นกลุม่ คนอายุ 30 ปี ต้ นๆ ถึงประมาณ 45 ปี เริ่ มมีความก้ าวหน้ าใน
อาชีพการงาน มีตําแหน่งในระดับบริ หารหรื อระดับสูง หรื อมีธุรกิจเป็ นของตนเอง เริ่ มมีรายได้ สงู กว่ารายจ่าย และเริ่ มมีการ
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ลงทุนอย่างจริ งจังมากขึ ้น เนื่องจากคนช่วงอายุนี ้ยังมีเวลาอีก 15.20 ปี ก่อนเกษี ยณอายุ ดังนันยั
้ งถือว่าเป็ นเป้าหมาย
การออมระยะยาวที่รองรับความเสีย่ งได้ สงู มากถึงสูงปานกลาง สัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์เสีย่ ง ประมาณ 40-60%
3. ช่วงวัยก่อนเกษี ยณ (Pre-retirement Phase) เป็ นกลุม่ คนที่มีอายุประมาณ 45.59 ปี ซึ่งคนกลุม่ นี ้จะ
เริ่ มปลอดจากภาระค่าใช้ จ่าย รายได้ ก็ใกล้ จุดอิ่มตัว มีอตั ราการออมสูง การลงทุนของคนกลุม่ นี ้ก็จะหลีกเลี่ยงความเสี่ยง
สูง สัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์เสีย่ งประมาณ 20%
4. วัยเกษี ยณ (Retirement Phase) เริ่ มตังแต่
้ อายุ 60 ปี ขึ ้นไป รายได้ หลักจากเงินเดือนหมดไป เป้าหมาย
การลงทุนคือรักษาเงินต้ นไม่ให้ สญ
ู เสียไป โดยทัว่ ไปแล้ วการลงทุนของคนวัยเกษี ยณ ควรจะมีสินทรัพย์ที่มีความมัน่ คงสูง
40-80% สินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงปานกลาง 40% และเป็ นสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงน้ อยที่สดุ (ศูนย์สง่ เสริ มการพัฒนา
ความรู้ตลาดทุน, 2553)
2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย (2550) ได้ ศึกษาเรื่ องผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้ างประชากรต่อวิถีชีวิตของประชากรกับทิศทางการออมในอนาคต ซึ่งได้ ศึกษาข้ าราชการที่เป็ นสมาชิกกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้ าราชการ จํานวน 2,691 ราย โดยมีสมมติฐานว่า การออมและการวางแผนเกษี ยณจะแตกต่างกัน
ระหว่างกลุม่ ประชากรต่างรุ่นเกิด 3 กลุม่ (25-34 ปี 35-49 ปี และ 50-59 ปี ) พบว่า โดยภาพรวมกลุม่ ตัวอย่างมีการศึกษา
อยู่ในระดับปานกลางคือปริ ญญาตรี ข้ าราชการชายส่วนใหญ่มีการศึกษาตํ่ากว่าระดับปริ ญญาตรี ส่งผลให้ ไม่มีเงินออม
พอเพียง และส่วนใหญ่จะตกอยูใ่ นกลุม่ ผู้มีหนี ้สิน ซึง่ มีวงเงินค่อนข้ างสูง นอกจากนันยั
้ งพบว่าข้ าราชการหญิงที่อยู่ในกลุม่
ผู้สงู วัย จะมีเงินออมในปั จจุบนั มากกว่า และมีการวางแผนเรื่ องการจัดสรรเงินออมเพื่อการเกษี ยณอายุมากกว่ากลุ่ม
ข้ าราชการชาย และกลุม่ ผู้ที่มีอายุน้อย อย่างไรก็ตามพบว่าข้ าราชการกลุม่ อายุน้อยมีการวางแผนที่จะทํางานต่อภายหลัง
การเกษี ยณอายุ ขณะที่ข้าราชการสูงวัยวางแผนที่จะใช้ ชีวิตสบายๆกับลูกหลานในครอบครัว ท่องเที่ยว หรื อทํากิจกรรม
สันทนาการและงานอาสาสมัคร สําหรับผู้ที่มีเงินออม จุดประสงค์แรกของการออมคือ ออมเพื่อการศึกษาของบุตรหลาน
จุดประสงค์รองลงมาคือ ออมเพื่อเกษี ยณอายุ อย่างไรก็ตามพบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่คิดจะพึ่งพาตนเองโดยเงินออม
ของตน มากกว่าจะหวังได้ รับความช่วยเหลือจากภาครัฐหรื อลูกหลาน ข้ าราชการหญิงมักเลือกวิธีการลงทุนทางการเงินที่มี
ความเสี่ยงน้ อย เช่น การฝากประจําสลากออมสิน ประกันชีวิต และซื ้อทองรู ปพรรณ ขณะที่ข้าราชการชายจะเลือก
ลงทุนในรูปการเก็บเงินสด กองทุนหุ้นและอสังหาริ มทรัพย์ ในส่วนความรู้ ความเข้ าใจด้ านการลงทุนทางการเงิน ไม่ว่าจะ
เป็ นเพศหญิงหรื อชาย หรื อกลุม่ อายุใด พบว่าอยูใ่ นระดับค่อนข้ างตํ่า
Helman et al. (2012) ได้ ทําการสํารวจคนทํางานในประเทศสหรัฐอเมริ กาที่มีอายุตงแต่
ั ้ 25 ปี ขึ ้นไป จํานวน
1,003 ราย ในเดือน มกราคม ค.ศ. 2012 เกี่ยวกับ ความมัน่ ใจในการเกษี ยณอายุ: ความไม่มนั่ คงในงาน ภาระการเป็ นหนี ้
และการออม ผลการสํารวจเปิ ดเผยว่า มีเพียงร้ อยละ 14 ของคนทํางาน ที่ร้ ู สกึ มัน่ ใจว่าจะมีเงินเพียงพอในการดํารงชีพ
อย่างมีคุณภาพเมื่อเกษี ยณอายุ ร้ อยละ 38 มัน่ ใจในระดับปานกลาง และ ร้ อยละ 23 ไม่มีความมัน่ ใจเลย ในขณะที่
ร้ อยละ 62 กังวลว่าระดับหนี ้สินที่เป็ นอยูท่ ําให้ เกิดปั ญหาในการออมเงิน อย่างไรก็ตาม ร้ อยละ 58 ตอบว่าได้ ทําการออม
เงินเพื่อการเกษี ยณอายุ แต่พบว่าเป็ นอัตราที่ลดลง เมื่อเทียบกับ ร้ อยละ 65 ในปี 2009 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
(56%) ยอมรับว่า ยังไม่เคยคํานวณตัวเลขว่าตนเองและคูส่ มรสต้ องการใช้ เงิน และจะต้ องออมเงินเป็ นจํานวนเท่าใด เพื่อ
ใช้ ในการดํารงชี พอย่างมีคุณภาพหลังเกษี ยณ นอกจากนัน้ ร้ อยละ 67 ยอมรับว่าตนเองออมเงิ นและลงทุนเพื่อการ
เกษี ยณอายุได้ น้อยกว่าแผนที่วางไว้ สัดส่วนของผู้ตอบว่าวางแผนที่จะทํางานหารายได้ เสริ มหลังเกษี ยณอายุ มีสงู ถึง
ร้ อยละ 70 สําหรับแหล่งที่มาหลักของรายได้ หลังเกษี ยณอายุของคนทํางาน ได้ แก่ เงินสนับสนุนเพื่อการเกษี ยณอายุจาก
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นายจ้ าง (Employer-sponsored Retirement Savings Plan) ร้ อยละ 43 และ เงินประกันสังคม ร้ อยละ 31 (Social
Security)

วิธีการศึกษา
1. ขอบเขตการศึกษา
การศึกษาเรื่ องการวางแผนการเงินเพื่อการเกษี ยณอายุของพนักงานประจํามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีขอบเขต
การศึกษาประกอบด้ วย การศึกษาพฤติกรรมการออมและการลงทุน การวัดความรู้ และความเข้ าใจเกี่ยวกับการออมและ
การลงทุน และการวางแผนการเงินเพื่อการเกษี ยณอายุของพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. ขัน้ ตอนการศึกษา
รวบรวมข้ อมูลโดยใช้ แบบสอบถาม เก็บข้ อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลจัดทํารายงาน
3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรในการศึกษาครัง้ นี ้คือ พนักงานมหาวิทยาลัยประจํา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จํานวน 4,446 คน (ณ
20 มิถุนายน 2555) กําหนดขนาดตัวอย่าง จํานวน 303 ตัวอย่าง จากตารางกําหนดขนาดตัวอย่าง ของ Askin and
Colton (1963 อ้ างถึงใน นราศรี ไววนิชกุล และชูศกั ดิ์ อุดมศรี , 2548) ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% เก็บข้ อมูลแบบสะดวก
(Convenience Sampling) ตังแต่
้ เมษายน ถึงมิถนุ ายน 2556 โดยมีการส่งแบบสอบถาม 800 ชุด มีผ้ ตู อบกลับ 325 ราย
คิดเป็ นอัตราการตอบกลับ (Respond Rate) 40.63% ทําให้ ได้ จํานวนตัวอย่างสูงกว่าขนาดตัวอย่างที่กําหนดเล็กน้ อย และ
ส่งผลให้ ระดับความน่าเชื่อถือของข้ อมูลเพิ่มขึ ้น

ผลการวิจัย
การนําเสนอข้ อมูลผลการวิจัยนี ้ ประกอบไปด้ วย 4 ส่วน ได้ แก่ 1) ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 2)
พฤติกรรมด้ านการใช้ จ่าย การออมและการลงทุน 3) ความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับการออมและการลงทุน 4) การวางแผน
การเงินเพื่อการเกษี ยณอายุ
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนและร้ อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
25-34 ปี
35-49 ปี
50 - 60 ปี
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จํานวน
106
219
จํานวน
77
135
113

ร้ อยละ
32.6
67.4
ร้ อยละ
23.7
41.5
34.8
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ตารางที่ 1 แสดงจํานวนและร้ อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ)
สถานภาพ
สมรส
โสด
หม้ าย
หย่า/แยกกันอยู่
ระดับการศึกษาที่สาํ เร็จสูงสุด
ปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่า
ปริ ญญาโทหรื อเทียบเท่า
ปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า
อนุปริ ญญาหรื อเทียบเท่า
ตํ่ากว่าอนุปริ ญญา
สายงาน
วิชาการ
สายบริ หารวิชาการ
ปฏิบตั ิการ
การเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัยประจํา
เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัยประจําตังแต่
้ แรกเข้ า
เคยเป็ นข้ า ราชการมาก่ อ น แต่ เ ปลี่ ย นสถานะมาเป็ นพนัก งาน
มหาวิทยาลัยประจํา
เคยเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราวมาก่อน แต่เปลี่ยนสถานะมา
เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัยประจํา
คณะ หรือ หน่ วยงานที่สังกัด
คณะหรื อหน่วยงานที่จดั การเรี ยนการสอนในสายวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ
คณะหรื อ หน่ ว ยงานที่ จั ด การเรี ย นการสอนในสายวิ ท ยาศาสตร์
เทคโนโลยี
คณะหรื อหน่วยงานที่จดั การเรี ยนการสอนในสายสังคมศาสตร์
หน่วยงานอื่นๆ เช่น สถาบันวิจยั หรื อ สํานักต่างๆ

จํานวน
170
130
9
16
จํานวน
79
117
98
14
17
จํานวน
112
10
203
จํานวน
91
176

ร้ อยละ
52.3
40.0
2.8
4.9
ร้ อยละ
24.3
36.0
30.2
4.3
5.2
ร้ อยละ
34.5
3.0
62.5
ร้ อยละ
28.0
54.2

58

17.8

จํานวน
124
88

ร้ อยละ
38.2
27.1

71
42

21.8
12.9

หมายเหตุ. จํานวนทังหมด
้
325 และไม่มีข้อมูล Missing

ส่ วนที่ 2 พฤติกรรม ด้ านการใช้ จ่าย การออมและการลงทุน
ในส่วนของพฤติกรรม ผู้วิจยั ได้ เก็บข้ อมูลโดยแบ่งตามสถานภาพ ออกเป็ น 2 กลุม่ คือ โสด หม้ าย/หย่าหรื อแยก
อยู่ และ สมรส โดยมีผ้ ตู อบจํานวน 155 และ 170 รายตามลําดับ เนื่องจากรายได้ และการใช้ จ่ายอาจมีลกั ษณะที่แตกต่าง
กัน
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ตารางที่ 2 แสดงร้ อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายได้ รวม (เงินเดือนและรายได้ อื่นๆ รวมบํานาญ ถ้ ามี)
กรณีโสด หม้ าย/หย่ าหรือแยกกันอยู่
ร้ อยละ
กรณีสมรส
ร้ อยละ
ตํ่ากว่า 15,000 บาทต่อเดือน
1.9
ตํ่ากว่า 30,000 บาทต่อเดือน
10.0
15,000 - 30,000 บาทต่อเดือน
34.8
30,000 - 60,000 บาทต่อเดือน
38.8
30,001 - 45,000 บาทต่อเดือน
28.4
60,001 - 90,000 บาทต่อเดือน
24.7
45,001 - 60,000 บาทต่อเดือน
12.9
90,001 - 120,000 บาทต่อเดือน
15.3
60,001 - 75,000 บาทต่อเดือน
9.0
120,001 - 150,000 บาทต่อเดือน
4.1
75,001 - 90,000 บาทต่อเดือน
5.2
150,001 - 180,000 บาทต่อเดือน
1.8
90,001 - 100,000 บาทต่อเดือน
4.5
180,001 - 200,000 บาทต่อเดือน
2.9
มากกว่า 100,000 บาทต่อเดือน
3.3
มากกว่า 200,000 บาทต่อเดือน
2.4
รวม
100.0
รวม
100.0
จากตารางที่ 2 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ปัจจุบนั มีรายได้ รวม (เงินเดือนและรายได้ อื่นๆ รวมบํานาญ ถ้ ามี)
กรณีโสดคือ 15,000 - 30,000 บาทต่อเดือน และ กรณีสมรส 30,000 – 60,000 บาทต่อเดือน
ตารางที่ 3 แสดงร้ อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการมีเงินออม
มีเงินเหลือเก็บปั จจุบัน (รายได้ หกั ค่ าใช้ จ่าย)
โสด หม้ าย/หย่ า
ไม่มี
18.7
มีเงินออม
81.3
รวม
100.0

สมรส
20.0
80.0
100.0

จากตารางที่ 3 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ทงโสด
ั้
แสะสมรส มีเงินออมใกล้ เคียงกันคือมีสดั ส่วนประมาณ
ร้ อยละ 80
ตารางที่ 4 แสดงร้ อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามปั จจุบนั มีหนี ้สิน
ปั จจุบันมีหนีส้ ิน
โสด หม้ าย/หย่ า
ไม่มีหนี ้สิน
29.0
มีหนี ้สิน
71.0
รวม
100.0

สมรส
22.4
77.6
100.0

จากตารางที่ 4 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ปัจจุบนั มีหนี ้สิน ร้ อยละ 71.0 สําหรับกรณีโสดและ ร้ อยละ 77.6
กรณีสมรส
ตารางที่ 5 แสดงร้ อยละของผู้ตอบแบบสอบถามเฉพาะผู้ที่มีหนี ้สิน ตามประเภทของหนี ้สิน
ประเภทของหนีส้ นิ
โสด หม้ าย/หย่ า
ผ่อนบ้ าน หรื อที่ดิน
67.3
ผ่อนรถ
49.1
เครื่ องแต่งกายและเครื่ องประดับ
1.8
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ตารางที่ 5 แสดงร้ อยละของผู้ตอบแบบสอบถามเฉพาะผู้ที่มีหนี ้สิน ตามประเภทของหนี ้สิน (ต่อ)
ประเภทของหนีส้ นิ
โสด หม้ าย/หย่ า
เครื่ องใช้ ไฟฟ้ าและสินค้ าเทคโนโลยี
17.3
การศึกษา
14.5
ค่ารักษาพยาบาล
1.8
ลงทุนทําธุรกิจ
10.0
การท่องเที่ยว
1.8
ค่าใช้ จ่ายในชีวิตประจําวัน (ค่าอาหาร ค่านํ ้าค่าไฟฟ้ า ค่านํ ้ามันรถ)
29.1

BMRC
สมรส
17.4
15.9
0.8
9.8
6.1
24.2

หมายเหตุ. ตอบได้ มากกว่า 1 ข้ อ

จากตารางที่ 5 ประเภทของหนี ้สิน 3 อันดับแรกของทังสองกลุ
้
ม่ คือ ผ่อนบ้ าน หรื อที่ดิน ผ่อนรถ และค่าใช้ จ่าย
ในชีวิตประจําวัน (ค่าอาหาร ค่านํ ้าค่าไฟฟ้ า ค่านํ ้ามันรถ)
ตารางที่ 6 แสดงร้ อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามแหล่งกู้ยืม
โสด หม้ าย/หย่ า
แหล่ งกู้ยมื
ร้ อยละ
กู้จากธนาคาร
61.8
กู้จากสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารเช่น บริ ษัทอิออน บริ ษัทลิซซิง่
15.5
เงินยืมจากญาติหรื อเพื่อน
7.3
กู้สหกรณ์
54.5
เงินกู้นอกระบบ
4.5

สมรส
ร้ อยละ
59.1
13.6
8.3
54.5
3.0

หมายเหตุ. ตอบได้ มากกว่า 1 ข้ อ

จากตารางที่ 6 แหล่งกู้ยืมส่วนใหญ่ คือ กู้จากธนาคาร รองลงมา กู้สหกรณ์ และกู้จากสถาบันการเงินที่ไม่ใ ช่
ธนาคารเช่น บริ ษัทอิออน บริ ษัทลิซซิ่ง
ส่ วนที่ 3 ความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับการออมและการลงทุน
การวัดความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับการออมและการลงทุนของผู้ตอบแบบสอบถาม จะวัดจากการตอบคําถาม
แบบ ถูก ผิด จํานวน 12 ข้ อ ซึ่งเป็ นคําถามความรู้ ทัว่ ไปเกี่ยวกับการออมและการลงทุน ซึ่งกําหนดเกณฑ์การให้ คะแนน
ดังนี ้ ตอบถูก ได้ 1 คะแนน และตอบผิด ได้ 0 คะแนน ซึง่ ทําให้ คะแนนที่ได้ อยูร่ ะหว่าง 0 ถึง 12 สําหรับการกําหนดระดับ
ความรู้ความเข้ าใจ คะแนนจะถูกแปลงเป็ นร้ อยละ และกําหนดเกณฑ์การแบ่งระดับความรู้ ความเข้ าใจออกเป็ น 5 ระดับ
ดังนี ้ (ล้ วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2540)
ตารางที่ 7 แสดงเกณฑ์การแบ่งระดับความรู้ความเข้ าใจ
ระดับคะแนน (คะแนนเต็ม 100 %)
มากกว่า 80.01
60.01 – 80.00
40.01 – 60.00
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ตารางที่ 7 แสดงเกณฑ์การแบ่งระดับความรู้ความเข้ าใจ (ต่อ)
ระดับคะแนน (คะแนนเต็ม 100 %)
20.01 – 40.00
ตํ่ากว่าหรื อเท่ากับ 20.00

ความหมาย
มีความเข้ าใจน้ อย
มีความเข้ าใจน้ อยที่สดุ

ตารางที่ 8 แสดงระดับความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับการออมและการลงทุนของผู้ตอบแบบสอบถาม
ระดับความรู้ความเข้ าใจ
จํานวน
ร้ อยละ
มีความเข้ าใจมากที่สดุ
59
18.2
มีความเข้ าใจมาก
135
41.5
มีความเข้ าใจปานกลาง
104
32.0
มีความเข้ าใจน้ อย
19
5.8
มีความเข้ าใจน้ อยที่สดุ
8
2.5
รวม
325
100
จากตารางที่ 8 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับการออมและการลงทุนในระดับมาก
คิดเป็ นร้ อยละ 41.5 รองลงมามีความรู้ความเข้ าใจในระดับปานกลาง คิดเป็ นร้ อยละ 32.0
ส่ วนที่ 4 การวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณอายุ
ตารางที่ 9 แสดงร้ อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการวางแผนการออมและการลงทุนเพื่อการเกษี ยณอายุ
การวางแผนการออมและการลงทุน
อายุ
รวม
เพื่อการเกษียณอายุ
ตํ่ากว่ า 34 ปี
35-49 ปี
50-60 ปี
มีการวางแผน
50.7
68.9
85.0
70.2
ยังไม่มีการวางแผน
รวม

49.3
100

31.1
100

15.0
100

29.8
100

จากตารางที่ 9 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีการวางแผนการออมและการลงทุนเพื่อการเกษี ยณ เมื่อทดสอบ
Pearson Chi-Square พบว่ามีความแตกต่างกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 โดยกลุม่ อายุมากมีสดั ส่วนการวางแผนมากที่สดุ
รองลงมาคือกลุม่ อายุปานกลาง ส่วนกลุม่ อายุน้อยจะมีการวางแผนน้ อยที่สดุ
สําหรับข้ อมูลที่นําเสนอตังแต่
้ ตารางที่ 10 เป็ นต้ นไป จะเป็ นข้ อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามเฉพาะที่มีการวาง
แผนการออมและการลงทุนเพื่อการเกษี ยณอายุ จํานวน 228 ราย จาก 325 ราย
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ตารางที่ 10 แสดงร้ อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับ อัตราการออมและการลงทุนเพื่อการเกษี ยณอายุ ของรายได้
รวมประจําเดือน
สัดส่ วนการออมและการลงทุน
อายุ
เพื่อการเกษียณอายุของรายได้ รวม
รวม
ตํ่ากว่ า 34
35-49 ปี
50-60 ปี
ประจําเดือน
ปี
ตํ่ากว่า 5 %
35.9
20.4
5.2
16.7
5 - 10%

38.5

40.9

22.9

33.3

11 - 15 %

15.4

9.7

16.7

13.6

16 - 20%

5.1

12.9

20.8

14.9

เกินกว่า 20%

5.1
100

16.1
100

34.4
100

21.5
100

รวม

ตารางที่ 10 แสดงผลการวิจยั ว่า ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอตั ราการออมและการลงทุนเพื่อ
การเกษี ยณอายุ ของรายได้ รวมประจําเดือน คือ 5 – 10 % ร้ อยละ 33.3 เมื่อทดสอบ Pearson Chi-Square ตามกลุม่ อายุ
พบว่ามีความแตกต่างกันในแต่ละกลุม่ อายุที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 กล่าวคือ กลุม่ อายุมากจะมีอตั ราการออมส่วนใหญ่ เกิน
กว่า 20 % ในขณะที่กลุม่ อื่นๆ มีอตั ราการออมที่ 5-10%
ตารางที่ 11 แสดงร้ อยละของผู้ตอบแบบสอบถามเฉพาะผู้ที่วางแผน จําแนกตามทางเลือกในการออมและการลงทุน
อายุ
ทางเลือกในการออมและการลงทุน
รวม
ตํ่ากว่ า 34 ปี
35-49 ปี
50-60 ปี
เพื่อการเกษียณอายุในปั จจุบนั
เงินฝากธนาคาร

66.7

55.9

67.7

62.7

พันธบัตรรัฐบาล

5.1

7.5

21.9

13.2

สลากออมสิน

28.2

30.1

43.8

35.8

กองทุนหุ้นระยะยาว (LTF)

12.8

30.1

26.0

25.4

กองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ (RMF)

2.6

20.4

32.3

22.4

การทําประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์

48.7

61.3

67.7

62.3

หุ้นกู้

5.1

5.4

7.3

6.1

กองทุนรวม

7.7

15.1

8.3

11.0

หุ้นสามัญ

12.8

22.6

28.1

23.2

ทองแท่ง / ทองรูปพรรณ / อัญมณี

25.6

23.7

25.0

24.6

อสังหาริ มทรั พย์ (ที่ดินหรื อที่ดินพร้ อมสิ่งปลูก
สร้ าง)
กองทุนบําเหน็จบํานาญข้ าราชการ

15.4

30.1

29.2

2.6

4.3

6.3

*ตอบได้ มากกว่า 1 ข้ อ
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ตารางที่ 11 แสดงถึ ง ทางเลื อ กในการลงทุ น เพื่ อ การเกษี ยณ ในภาพรวม 3 อั น ดั บ แรกที่ พ นั ก งาน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เลือกลงทุนคือ เงินฝากธนาคาร การทําประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์และธนาคารออมสิน จากการ
ทดสอบด้ วย Pearson Chi-Square ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทุกกลุม่ อายุมีการออมและลงทุนใน
แต่ละทางเลือกไม่แตกต่างกัน ยกเว้ นการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและ กองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ (RMF)
ตารางที่ 12 แสดงร้ อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จํ า แนกตามความคิ ดเห็น เกี่ ย วกับความเหมาะสมและเพี ยงพอ
ของการออมเงินและการลงทุนเพื่อการเกษี ยณอายุ
การออมเงินและการลงทุนเหมาะสม
อายุ
รวม
เพียงพอสําหรับการใช้ ชีวติ หลังเกษียณอายุ
ตํ่ากว่ า 34 ปี 35-49 ปี 50-60 ปี
เหมาะสมและเพียงพอแน่นอน

12.8

22.6

59.4

36.4

ยังไม่นา่ จะเพียงพอ

66.7

67.7

37.5

54.8

ไม่เพียงพอแน่นอน

20.5
100

9.7
100

3.1
100

8.8
100

รวม

ตารางที่ 12 แสดงถึงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อความเหมาะสมและเพียงพอของการออมและการ
ลงทุนสําหรับการใช้ ชีวิตหลังเกษี ยณอายุ พบว่าโดยรวมเห็นว่ายังไม่น่าจะเพียงพอ เมื่อทดสอบ Pearson Chi-Square ที่
ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบว่าความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามในแต่ละกลุม่ อายุมีความแตกต่างกัน กล่าวคือ กลุม่
อายุมาก เห็นว่าเพียงพอแน่นอน ส่วนกลุม่ อื่นๆเห็นว่ายังไม่นา่ จะเพียงพอ

อภิปรายผลการศึกษาและข้ อเสนอแนะ
ผลการวิจยั นี ้ แสดงว่าพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีการวางแผนการออมและการลงทุนเพื่อการเกษี ยณอายุ
ในสัดส่วนมากคือ ร้ อยละ 70 ซึ่งพบว่าไม่สอดคล้ องกับการศึกษาของ Helman et al. (2012) ที่เปิ ดเผยว่า คนทํางานใน
สหรัฐอเมริ กา มีการออมเงินเพื่อการเกษี ยณ ร้ อยละ 58 ผลการวิจยั นี ้เปิ ดเผยว่า สัดส่วนการออมและการลงทุนเพื่อการ
เกษี ยณอายุ ส่วนใหญ่อยูใ่ นระดับ 5.10 % ของรายได้ รวมประจําเดือน ถือว่าค่อนข้ างตํ่าเมื่อเทียบกับอัตราการออมของ
ครัวเรื อนในประเทศไทย ในปี 2555 ซึ่งอยู่ที่ ร้ อยละ 22.35 (สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง, 2556) และไม่สอดคล้ องกับ
ผลการวิจัยของวีระชาติ กิเลนทอง (2555) ที่ศึกษากลุ่มคนทํางานทัง้ ภาครัฐและเอกชนที่มีอายุระหว่าง 40-60 ปี และ
พบว่า อัตราการออมก่อนเกษี ยณมีคา่ เฉลีย่ 22 %
เมื่อพิจารณาผลวิจยั เปรี ยบเทียบกับแนวคิดวัฏจักรชีวิตกับการออม (ศูนย์ส่งเสริ มการพัฒนาความรู้ ตลาดทุน,
2553) ซึง่ กล่าวไว้ วา่ การออมจะเปลี่ยนไปในแต่ละช่วงชีวิต ช่วงชีวิตแรกคือ ช่วงการสะสม (Accumulation phase) อายุ
20 - 34 ปี เพิ่งเริ่ มทํางานและสร้ างอนาคต ซึ่งสามารถลงทุนในทางเลือกที่ความเสี่ยงสูงได้ ถึง 60% เนื่องจากช่วงอายุ
เกษี ยณยังอยูห่ า่ งไกล ผลการวิจยั ชี ้ให้ เห็นทังประเด็
้
นที่สอดคล้ องและไม่สอดคล้ องกับแนวคิดวัฏจักรชีวิต ประเด็นที่ไม่
สอดคล้ องคือ ผลการวิจยั แสดงให้ เห็นว่าพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กลุม่ อายุน้อย ส่วนใหญ่ลงทุนในทางเลือกที่
ความเสีย่ งตํ่ามากกว่าทางเลือกที่ความเสีย่ งสูง สําหรับประเด็นที่สอดคล้ องกับแนวคิดนี ้ คือ ผลวิจยั พบว่าเกือบสามในสี่
ของกลุม่ อายุน้อย มีอตั ราการออมค่อนข้ างตํ่า (ตํ่ากว่า 10%)
สําหรับระยะที่สอง คือ ช่วงการออม (Saving Phase) อายุ 30-45 ปี เริ่ มมีรายได้ สงู กว่ารายจ่าย และเริ่ มมีการ
ลงทุนมากขึ ้น คนช่วงอายุนี ้ยังมีเวลาอีก 15.20 ปี ก่อนเกษี ยณอายุ ดังนันยั
้ งถือว่าสามารถกําหนดเป้าหมายการออมระยะ
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ยาวที่รองรับความเสีย่ งได้ สงู มากถึงสูงปานกลาง สัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์เสีย่ ง ประมาณ 40-60% ผลวิจยั ค่อนข้ าง
สอดคล้ องกับแนวคิดนี ้ กล่าวคือ กลุม่ อายุปานกลางเริ่ มเลือกลงทุนในทางเลือกที่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ ้นบ้ าง เช่น การลงทุน
ในอสังหาริ มทรัพย์ กองทุน LTF
สําหรับช่วงวัยก่อนเกษี ยณ (Pre-retirement Phase) อายุ 45-59 ปี เริ่ มปลอดจากภาระค่าใช้ จ่าย มีอตั ราการ
ออมสูง การลงทุนของคนกลุม่ นี ้ควรจะหลีกเลีย่ งความเสีย่ งสูง สัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ลดเหลือเสี่ยงประมาณ 20%
ผลการวิจยั สอดคล้ องกับแนวคิดนี ้ กล่าวคือ พนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กลุม่ อายุมาก ยังคงเน้ นการลงทุนในทางเลือก
ที่มีความเสีย่ งตํ่า และมีจํานวนหนึง่ ที่เริ่ มไปลงทุนในทางเลือกที่มีความเสีย่ งสูงขึ ้น เช่น อสังหาริ มทรัพย์ และหุ้นสามัญ
นอกจากนัน้ ผลการวิจยั พบว่า ภายใต้ การออมเงินและการลงทุนเพื่อการเกษี ยณอายุในปั จจุบนั ส่วนใหญ่เห็นว่า
ยังไม่นา่ จะเพียงพอสําหรับการใช้ ชีวิตหลังเกษี ยณ (55%) มีประมาณร้ อยละ 36 ที่เห็นว่าเพียงพอแน่นอน ซึ่งสอดคล้ อง
กับผลการสํารวจระดับชาติเรื่ องผู้สงู อายุในประเทศไทย พ.ศ. 2545 ที่พบว่าผู้สงู อายุเพียงหนึ่งในสามที่ตอบแบบสอบถาม
มีเ งิ น มากพอจะดูแ ลเลีย้ งตนเองได้ (วิ ทยาลัย ประชากรศาสตร์ จุฬ าลงกรณ์ ม หาวิท ยาลัย , 2550) ผลการวิ จัย นี ไ้ ม่
สอดคล้ องกับ Helman et al. (2012) ซึง่ เปิ ดเผยว่า มีเพียงร้ อยละ 14 ของคนทํางานในประเทศสหรัฐอเมริ กา ที่ร้ ู สกึ มัน่ ใจ
ว่าจะมีเงินเพียงพอในการดํารงชีพอย่างมีคณ
ุ ภาพเมื่อเกษี ยณอายุ
จะเห็ น ได้ ว่า โดยรวมแล้ ว พนัก งานมหาวิ ท ยาลัย เชี ย งใหม่ใ ห้ ค วามสํา คัญ กับ การวางแผนการเงิ น เพื่ อ การ
เกษี ยณอายุ และมีสดั ส่วนของผู้ที่วางแผนสูงถึงร้ อยละ 70 อย่างไรก็ตามส่วนใหญ่เห็นว่าการออมและการลงทุนเพื่อการ
เกษี ยณในปั จจุบนั ของตนเองนัน้ ยังไม่นา่ จะเพียงพอกับ รายจ่ายเพื่อการดํารงชีพหลังเกษี ยณอายุ
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ข้ อเสนอแนะ
1. การทําให้ เกิดความสมดุลในการจัดสรรเงินลงทุนตามแนวคิดปิ รามิดการลงทุน

อสังหาริ มทรัพย์ (27.2%)
ทอง อัญมณี (24.6%)
หุ้นสามัญ (23.2%) กองทุนรวม (11.0%)
กองทุน LTF (25.4%)
พันธบัตรรัฐบาล (13.2%) หุ้นกู้ (6.1%)
กองทุน RMF (21.5%) กองทุน กบข. (4.8%)
เงินฝากธนาคาร (62.7%)
ประกันชีวติ (62.3%)
สลากออมสิน (35.8%)
หมายเหตุ. % หมายถึงสัดส่วนคําตอบที่มีผ้ เู ลือก หารด้ วยจํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม (เลือกได้ มากกว่า 1 ข้ อ) ข้ อมูลจากตารางที่ 11
รูปที่ 2 สรุปรูปแบบการลงทุนเพื่อการเกษี ยณอายุของพนักงานประจํา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เมื่อพิจารณาผลการวิจัยเปรี ยบเทียบกับแนวคิดปิ รามิดการลงทุนพบว่า การออมและการลงทุนของพนักงาน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไม่สอดคล้ องกับแนวคิด กล่าวคือพนักงานหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีสดั ส่วนการลงทุนสูงในทางเลือก
ที่ความเสีย่ งตํ่ามากที่สดุ (ชันล่
้ างสุด ในรูปที่ 2) รองลงมามีสดั ส่วนการลงทุนในทางเลือกที่ความเสีย่ งสูง (ชันบนสุ
้
ดและชัน้
รองลงมาในรูปที่ 2) แต่กลับมีสดั ส่วนการลงทุนน้ อยที่สดุ ในทางเลือกที่มีความเสี่ยงปานกลาง (ชันที
้ ่สองจากด้ านล่าง ใน
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รู ปที่ 2) ซึ่งได้ แก่การลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ ซึ่งไม่สอดคล้ องกับแนวคิดเรื่ องปิ รามิดการลงทุน ทําให้ ผ้ ลู งทุน
อาจได้ รั บ ผลตอบแทนไม่ เ พี ย งพอต่ อ การดํ า รงชี พ ภายหลัง การเกษี ย ณอายุ ผลการวิ จัย นี ช้ ี ใ้ ห้ เ ห็ น ว่ า พนัก งาน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยังมีความต้ องการความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับแนวคิดความเสีย่ งและผลตอบแทน ความรู้ เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินชนิดต่างๆ ซึง่ มีความเสีย่ งและให้ ผลตอบแทนที่แตกต่างกัน
ผู้วิจยั มีข้อเสนอแนะว่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ควรจัดให้ มีโครงการอบรมสัมมนาเกี่ยวกับการวางแผนการเงินเพื่อ
การเกษี ยณอายุขึ ้น เพื่อให้ ความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับการลงทุน แนวคิดของความเสีย่ งและผลตอบแทน และเพื่อนําเสนอ
ทางเลือกในการลงทุนใหม่ๆ ที่สามารถให้ ผลตอบแทนที่ไม่ได้ มาจากการทํางาน (Passive Income) โดยมุ่งเน้ นกลยุทธ์ ใน
การวิเคราะห์ การประเมินและการคัดเลือกทางเลือกในการลงทุนที่ให้ ผลตอบแทนมัน่ คง (How to Strategies) เช่น การ
ลงทุนในหุ้นที่จ่ายเงินปั นผลสมํ่าเสมอ การลงทุนในพันธบัตร การลงทุนในหุ้นกู้ระยะยาว การเลือกลงทุนในกองทุนรวมที่
เน้ นหุ้นกู้ การเลือกลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ การพิจารณาเลือกทําเลเพื่อลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์เพื่อให้ เช่า
เป็ นต้ น ซึง่ จากผลการวิจยั พบว่าพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยงั เลือกลงทุนในทางเลือกเหล่านี ้ไม่มากเท่าที่ควร
2. การกําหนดมาตรการเพื่อเพิ่มอัตราการออมเพื่อการเกษียณอายุ
ผลการวิ จั ย เปิ ดเผยว่ า สั ด ส่ ว นการออมเงิ นและการลงทุ น เพื่ อ การเกษี ยณอายุ ข องพนั ก งาน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อยู่ที่ระดับประมาณ 5-10% ของรายได้ ประจําเดือน ซึ่งถือว่าค่อนข้ างตํ่าเมื่อเปรี ยบเทียบกับ
การศึกษาอื่นๆ เมื่ออัตราการออมตํ่า ก็ย่อมส่งผลให้ ได้ รับผลตอบแทนตํ่าตามไปด้ วย ซึ่งผลการวิจยั ก็ได้ แสดงให้ เห็นว่า
พนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สว่ นใหญ่เห็นว่า การออมและการลงทุนในปั จจุบนั ยังไม่นา่ จะเพียงพอกับรายจ่ายเพื่อการ
ดํารงชีพภายหลังเกษี ยณ ผู้วิจยั มีข้อเสนอแนะ เพื่อส่งเสริ มการเพิ่มอัตราการออมของพนักงาน เช่นโครงการรณรงค์เพื่อ
เสริ มสร้ างความตระหนักถึงความสําคัญของการออมและการสร้ างความมีวินยั ในการออม เช่น การจัดกิจกรรมส่งเสริ ม
การฝึ กอบรม ตลอดจนการสร้ างสื่อการเรี ยนรู้ เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับการออมและการลงทุนในรู ปแบบที่
เข้ าใจง่าย เช่น การจัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการ เพื่อเป็ นการส่งเสริ มให้ พนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ มีความตระหนักรู้ถึง
ความสําคัญของการออมและการลงทุนมากขึ ้น นอกจากนี ้มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆ
เพื่อเป็ นทางเลือกในการลงทุนแก่พนักงานมหาวิทยาลัย อาทิเช่น กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ ซึง่ เป็ นทางเลือกใหม่ในการ
ลงทุน สําหรั บผู้ที่สนใจอยากลงทุนในอสังหาริ ม ทรั พ ย์ แต่ไม่มีกํา ลังซื อ้ มากพอ สามารถไปร่ วมลงทุน กับกองทุนรวม
อสังหาริ มทรัพย์ได้ ซึง่ จะนําเงินจากผู้ลงทุนรายย่อยไปลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ เช่น หอพักนักศึกษา อาคารสํานักงานให้
เช่า เป็ นต้ น
อย่า งไรก็ ตาม ในระหว่า งดํา เนิน โครงการวิ จัยนี ้ มหาวิท ยาลัยเชี ยงใหม่ก็ได้ จัดให้ มีก องทุนสํา รองเลี ้ยงชี พ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2556 ซึง่ ได้ เปิ ดรับสมัครสมาชิกในช่วง มิถนุ ายน – กรกฎาคม 2556 (หลังช่วงเก็บข้ อมูล) ถือ
ได้ ว่าเป็ นการเสนอทางเลือกใหม่อีกช่องทางหนึ่งที่เปิ ดโอกาสให้ พนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีทางเลือกในการลงทุน
เพื่ อ การเกษี ย ณอายุ ที่ มี ค วามมั่น คงเพิ่ ม ขึ น้ ซึ่ ง น่ า จะส่ง ผลให้ อัต ราการออมเงิ น เพื่ อ การเกษี ย ณของพนัก งาน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพิ่มสูงขึ ้น อย่างไรก็ดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาจพิจารณากําหนดนโยบายเพิ่มเติมให้ ผ้ บู ริ หาร
กองทุนสํารองเลี ้ยงชี พ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เสนอแผนการสมทบเงินสะสมแบบยืดหยุ่น คือสมาชิกสามารถเลือก
ปรับเปลีย่ นอัตราเงินสมทบได้ ตามความต้ องการ เช่นในช่วงที่มีภาระต้ องผ่อนบ้ านผ่อนรถ ก็อาจเลือกอัตราเงินสมทบ ใน
อัตราที่ตํ่า เช่น 5 % ของรายได้ แต่เมื่อระยะเวลาผ่านไป ภาระในการผ่อนทรัพย์สินต่างๆเริ่ มลดลง สมาชิกก็อาจเลือก
อัตราเงินสมทบในอัตราที่สงู ขึ ้นได้ เช่น 10-20 % ของรายได้ ต่อเดือน ซึ่งสอดคล้ องกับแนวคิดวัฎจักรชีวิตกับการออม
และจะเป็ นรูปแบบที่สามารถตอบสนองและจูงใจให้ พนักงานเข้ าร่วมเป็ นสมาชิกกองทุนสํารองเลี ้ยงชีพมากขึ ้น ซึ่งอาจทํา
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ให้ อตั ราการออมเพิ่มสูงขึ ้นได้ นอกจากนี ้ผู้บริ หารมหาวิทยาลัยอาจพิจารณากําหนดนโยบายต่อผู้บริ หารกองทุนสํารอง
เลี ้ยงชีพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ พฒ
ั นารูปแบบการจ่ายเงิน ณ วันเกษี ยณ โดยแบ่งเป็ นสองส่วน ส่วนแรกจ่ายในลักษณะ
ของเงินบํานาญ เพื่อประกันรายได้ ขนตํ
ั ้ ่าที่สมาชิกจะได้ รับต่อเดือนเพื่อใช้ ดํารงชีพ และส่วนที่เหลือจึงจ่ายเป็ นเงินก้ อน
ให้ กับสมาชิก ณ วันเกษี ยณ ซึ่งข้ อเสนอแนะนี ้ ก็เป็ นข้ อเสนอแนะที่กล่าวถึงในงานวิจัยของวีระชาติ กิเลนทอง, บุญเลิศ
จิตรมณีโรจน์, ลลิตา จันทรวงศ์ไพศาล, และอาชว์ ปวีณวัฒน์ (2555) ที่ศกึ ษาเรื่ องการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษี ยณ
จากพนักงานทังภาครั
้
ฐและเอกชนด้ วยเช่นกัน
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บทคัดย่ อ
การศึกษานี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะและวิเคราะห์เปรี ยบเทียบการบัญชีของประเทศในกลุม่ อาเซียน 10
ประเทศในประเด็นที่สําคัญได้ แก่ สภาพแวดล้ อมทางการบัญชีของแต่ละประเทศ วิชาชีพการบัญชี กฎเกณฑ์การจัดทํา
บัญชี หลักการบัญชีและแนวปฏิบตั ิทางการบัญชี และความแตกต่างระหว่างหลักการบัญชีของแต่ละประเทศกับมาตรฐาน
รายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) รวมทังการเตรี
้
ยมความพร้ อมด้ านการบัญชีต่อการเปิ ด AEC การศึกษานี ้
เป็ นการวิจยั เชิงพรรณนาซึง่ เป็ นการเก็บข้ อมูลทุติยภูมิ และเก็บข้ อมูลปฐมภูมิบางส่วนจากการสัมภาษณ์ผ้ มู ีสว่ นเกี่ยวข้ อง
ผลการศึกษาพบว่าประเทศที่มีสภาพแวดล้ อมคล้ ายกัน จะมีลกั ษณะการบัญชีและการพัฒนาที่คล้ ายกัน โดย
ทุกประเทศในกลุม่ มีการปรับมาตรฐานบัญชีของประเทศไปสูม่ าตรฐานรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ องค์กรวิชาชีพ
ทางบัญชีของแต่ละประเทศรับผิดชอบในการออกมาตรฐานการบัญชีและกํากับดูแลผู้ประกอบวิชาชีพการบัญชี โดยการ
ออกข้ อบังคับในการปฏิบตั ิงานทังนั
้ กบัญชีและผู้สอบบัญชี ส่วนหน่วยงานภาครัฐโดยกระทรวงการคลังเป็ นผู้ออกระเบียบ
การจัดทําบัญชี
การพัฒนาหลักการบัญชีและแนวปฏิบตั ิการบัญชีแต่ละประเทศมีความแตกต่างตามสภาพแวดล้ อมทางบัญชี
ประเทศสิงคโปร์ มีการพัฒนาการบัญชีที่มีประสิทธิภาพที่สดุ เนื่องจากสภาพแวดล้ อมทัว่ ไปทางบัญชี คือเป็ นประเทศที่มี
การลงทุนจากต่างประเทศมาก ตลาดหลักทรัพย์มีขนาดใหญ่ ภาษาอังกฤษเป็ นหนึง่ ในภาษาราชการ องค์กรวิชาชีพได้ รับ
การสนับสนุนจากรัฐบาลแต่ทํางานเป็ นอิสระ กฎระเบียบในการกํากับดูแลผู้ประกอบวิชาชีพมีความเข้ มงวด ดังนันสิ
้ งคโปร์
จึงสามารถนํามาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่างประเทศไปใช้ ได้ อย่างเต็มรู ปแบบ แต่สิงคโปร์ ยงั มีการแยกมาตรฐาน
การบัญชีสาํ หรับธุรกิจขนาดเล็ก ข้ อบังคับการประกอบวิชาชีพของสิงคโปร์ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานสากล รวมทังมี
้
การเตรี ยมความพร้ อมอย่างดีเพื่อรองรับ AEC ส่วนประเทศอื่นๆ ส่วนใหญ่มีการปรับเปลีย่ นมาตรฐานการบัญชีในประเทศ
ให้ สอดคล้ องกับมาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ แต่ยงั คงมีมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่นเพื่อบังคับใช้ กับ
กิ จการที่ มีขนาดแตกต่า งกัน สํา หรั บประเทศลาว บรู ไนและพม่าอยู่ร ะหว่างดําเนิน การปรั บ มาตรฐานการบัญชี และ
ข้ อบังคับการปฏิบตั ิงานของนักบัญชีให้ เป็ นสากล ด้ านคุณสมบัตินกั วิชาชีพบัญชีสว่ นใหญ่มีการกําหนดตามสมาพันธ์ นกั
บัญชี โลกซึ่งกํ าหนดคุณสมบัติผ้ สู อบบัญชี ต้องจบปริ ญญาตรี มีประสบการณ์ ทํางาน 3-5 ปี และผ่านการทดสอบจาก
องค์กรวิชาชีพ ส่วนคุณสมบัตินกั บัญชีบางประเทศยังไม่มีการกําหนดชัดเจน สําหรับการเตรี ยมความพร้ อมด้ านบัญชี
พบว่าทุกประเทศเน้ นการพัฒนาให้ ความรู้แก่ผ้ ปู ฏิบตั ิด้านบัญชีในหัวข้ อด้ านมาตรฐานบัญชีและการสอบบัญชีใหม่รวมทัง้
หัวข้ ออื่นที่เกี่ยวข้ อง
*
**

รองศาสตราจารย์ ประจําภาควิชาการบัญชี คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาจารย์ ดร. อาจารย์ประจําภาควิชาการบัญชี คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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ABSTRACT
The study aims to investigate the characteristics and compare the accounting practices among 10
countries in ASEAN Economics Community (AEC) on key issues that are accounting environment, accounting
professional, accounting regulation, accounting principle and practices, and the different between accounting
principle of each country and International Financial Reporting Standard (IFRS), including preparation for the
AEC. The methodology of this study is descriptive analysis. The data mainly come from secondary data and
partly primary data from interviewing related parties.
The results show that accounting standards in all countries are moving to IFRS. Accounting
professional bodies, in each country are responsible for issuing accounting standards, monitoring accounting
professional, both auditors and accountants, by using rule and regulation. On the other hand, government
agency by ministry of finance is responsible for issuing the accounting act.
The development of accounting principle and practices in each country is different from each other
because of accounting environment. Singapore has the best accounting standard among AEC. The reasons are
that Singapore has high volume of foreign investment, large stock market, and English used as official language.
In addition, accounting professionals are supported by government but still run independently. Moreover,
accounting rules and regulation strictly follow professional conducts. Therefore, Singapore is fully adopts IFRS;
and well prepare for AEC. However, the country uses different set of accounting standard for small enterprises.
On the other hand, others countries has developing their accounting standard to convergence with IFRS, but still
have different sets of accounting standards for different sizes of business. The Lao People’s Democratic
Republic, Brunei, and Myanmar are in the developing process to align their local accounting standards and
regulations to international. For accounting professional qualification, most countries are following International
Federation of Accountants (IFAC). To quality as an auditor, they must get bachelor degree, 3-5 years working
experience, and pass the exam organized by accounting professional bodies. However, in some countries does
not defined clearly about the accountant qualification. Moreover, All countries are preparing accounting
professional by focusing on educate practitioners about accounting standards, auditing, and related topics.

บทนํา
จากการที่ประเทศในกลุม่ ประเทศอาเซียน (ASEAN) มีการรวมตัวกันตังแต่
้ พ.ศ.2510 จนถึงปั จจุบนั มีประเทศ
สมาชิกทังหมด
้
10 ประเทศ ได้ แก่ ประเทศไทย บรู ไน กัมพูชา อินโดนิเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิ ลิปปิ นส์ สิงคโปร์ และ
เวียดนาม โดยมีวตั ถุประสงค์สนับสนุนให้ กลุม่ ประเทศอาเซียนสามารถขับเคลื่อนพัฒนาภูมิภาคร่ วมกันเป็ นประชาคม
เดียวกันอย่างมีดลุ ยภาพ ภายในปี พ.ศ.2563 (ค.ศ.2020) เรี ยกว่า ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) โดยมีกรอบ
ตกลงในการร่ วมมือกันในการบูรณการใน 3 องค์ประกอบ ซึ่งมีประชาคมเศรษฐกิ จอาเซียน (ASEAN Economics
Community : AEC) เป็ นโครงการนําร่ องในการบูรณาการด้ านเศรษฐกิจในกลุ่มสมาชิกอาเซียนอย่างเป็ นระบบ ใน
ลักษณะประสานกันเป็ นขันตอนโดยมี
้
เป้าหมายให้ เป็ นตลาดเดียวกันและใช้ ฐานผลิตร่ วมกัน เพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพการ
ผลิตและบริ การและเป็ นการส่งเสริ มการแข่งขันในเศรษฐกิจระดับโลกด้ วย โดยมีแผนดําเนินการให้ มีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่
1 มกราคม พ.ศ.2558 หรื อ ค.ศ.2015 เป็ นต้ นไป (ฉัตรชัย มงคลวิเศษไกวัล, 2554) ภายใต้ กรอบตกลงการเข้ าสู่ AEC ย่อม
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ส่งกระทบโดยตรงต่อการค้ าระหว่างกัน และส่งผลต่อไปยังการใช้ ข้อมูลบัญชีในประเด็นแนวปฏิบตั ิทางการบัญชี และการ
เคลือ่ นย้ ายนักวิชาชีพบัญชีระหว่างประเทศในกลุม่ AEC
โดยทัว่ ไปแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีของแต่ละประเทศมีความแตกต่างกัน เนื่องจากสภาพแวดล้ อมทางการบัญชี
ของแต่ละประเทศมีความแตกต่างกัน ซึ่งได้ แก่ ภาวะเศรษฐกิจ การลงทุน โครงสร้ างเงินทุนของธุรกิจ ระบบกฎหมาย
องค์กรวิชาชีพทางการบัญชี กฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องกับการบัญชี วัฒนธรรมทางการค้ าและสังคม ปั จจัยเหล่านี ้มีผลกระทบให้
หลักการจัดทําบัญชีหรื อแนวปฏิบตั ิการบัญชีแต่ละประเทศต่างกัน และส่งผลสะท้ อนออกมาเป็ นรายงานทางการเงินที่ใช้
ในการประเมินผลการดําเนินของธุรกิจมีความแตกต่างกัน ถึงแม้ ในปั จจุบนั ประเทศส่วนใหญ่ในโลกมีการปรับหลักการทํา
บัญชีที่ยอมรับทั่วไปของประเทศตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นระหว่างประเทศ (International Financial
Reporting Standards : IFRS) แล้ ว แต่แนวปฏิบตั ิทางการบัญชียงั มีความแตกต่างจากมาตรฐานจาก IFRS เนื่องจาก
ปั จจัยแวดล้ อมการบัญชีของแต่ละประเทศข้ างต้ น (Doupnik and Perera, 2012) ทังนี
้ ้ การบัญชีเป็ นการรายงานผลทาง
ธุร กิ จ ดัง นัน้ การใช้ ข้อ มูล การบัญ ชี ใ นการค้ า ระหว่า งประเทศ ตัง้ แต่ก ารร่ วมลงทุน การทํ า ธุ ร กรรมการเงิ น และการ
ประเมินผลการดําเนินงาน ผู้ลงทุนและผู้ใช้ ข้อมูลบัญชีจึงจําเป็ นต้ องรู้ถึงแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีของประเทศคูค่ ้ า
การบัญชี ของประเทศในกลุ่มสมาชิ กอาเซียน 10 ประเทศมีความแตกต่างกันตามสภาพแวดล้ อมทางบัญชี
เช่นเดียวกัน เช่น ประเทศสิงคโปร์ เป็ นประเทศที่มีเศรษฐกิ จที่การพัฒนามากที่สดุ ในกลุ่ม มีแนวปฏิบตั ิทางบัญชี ที่มี
รูปแบบคล้ ายประเทศสหราชอาณาจักรเนื่องจากเคยเป็ นอาณานิคม มีการวัดมูลค่าถูกต้ องและยุติธรรม (True and Fair)
มีการเปิ ดเผยข้ อมูลมาก ประเทศสิงคโปร์ เป็ นประเทศที่มีการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) อยู่
ในระดับสูง โดยได้ รับคะแนนเป็ นอันดับที่ 1 ของกลุม่ ประเทศในภูมิภาคเอเชีย ติดต่อกันเป็ นเวลา 3 ปี เป็ นต้ น ในขณะ
ที่ประเทศต่างๆ มีระดับการพัฒนาด้ านการบัญชี แตกต่างกัน โดยประเทศไทยมีการตัง้ สภาวิ ชาชี พบัญชี ที่รับรองตาม
กฎหมายเป็ นองค์กรกํากับดูแลในปี พ.ศ.2547 และมีการประกาศใช้ IFRS เริ่ มต้ นในปี พ.ศ.2554 โดยใช้ เฉพาะกิจการที่มี
ส่วนได้ เสียต่อสาธารณะ (Public Accountable Entity : PAE) เท่านัน้ ประเทศเวียดนามและลาว มีการเปิ ดตลาดหุ้นแล้ ว มี
การลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ (Foreign direct investment : FDI) เพิ่มขึ ้นอย่างมาก ในขณะที่ ประเทศกัมพูชาและพม่า
กําลังเพิ่งเปิ ดการค้ าเสรี ด้ านมาตรฐานการบัญชีและแนวปฏิบตั ิทางบัญชีของประเทศเหล่านี ้อยูร่ ะหว่างดําเนินการพัฒนาไปสู่
IFRS
นอกจากนี ้ วิชาชีพบัญชีเป็ นหนึง่ ที่สามารถเคลือ่ นย้ ายไปประกอบวิชาชีพในกลุม่ ประเทศอาเซียน โดยได้ ลงนาม
ในกรอบข้ อตกลงยอมรับร่ วมในวิชาชีพในแต่ละสาขาวิชาชีพ (ASEAN Mutual Recognition Arrangement Framework
on Accountancy Services : MRA) เพื่อเป็ นการอํานวยความสะดวกในขันตอนการขอใบอนุ
้
ญาตและรับรองคุณวุฒิ
การศึกษาหรื อความรู้ทางวิชาชีพ ซึง่ นักวิชาชีพบัญชีในอาเซียนสามารถขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในประเทศอาเซียน
อื่นได้ โดยยังต้ องปฏิบตั ิตามกฎระเบียบภายในของประเทศนันๆ
้
จากการที่ประเทศไทยเข้ าสู่ AEC จะส่งผลให้ มีการขยายตัวการค้ าและเศรษฐกิจระหว่างภูมิภาคอาเซียนมากขึ ้น
รวมถึงการเคลือ่ นย้ ายแรงงานวิชาชีพด้ วย เนื่องจากประเทศในกลุม่ AEC มีหลักการบัญชีและหลักเกณฑ์ในการประกอบ
วิชาชี พบัญชี แตกต่างกัน ผู้ศึกษาจึงสนใจศึกษาการบัญชี ของประเทศในกลุ่ม AEC โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ ทราบถึ ง
ลักษณะการบัญชีของแต่ละประเทศ และเปรี ยบเทียบลักษณะการบัญชีในประเด็น
สภาพแวดล้ อมทางการบัญชี
กฎหมายการเกี่ยวกับการบัญชี และแนวปฏิบตั ิทางการบัญชี ซึ่งคาดว่าจะเป็ นประโยชน์แก่ผ้ ปู ระกอบการค้ าและลงทุน
วางแผนตัดสินใจการดําเนินธุรกิจในกลุม่ ประเทศอาเซียน รวมถึงทราบข้ อมูลการเตรี ยมความพร้ อมด้ านบัญชีในประเทศ
ต่างๆ เพื่อผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีใช้ เป็ นข้ อมูลในการเตรี ยมตัวเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ ายนักวิชาชีพในกลุม่ อาเซียนในอนาคต
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กรอบแนวคิดที่ใช้ ในการศึกษา
จากแนวคิดทฤษฎีและบทความที่เกี่ยวข้ อง ผู้วิจยั จึงได้ กําหนดกรอบแนวทางการศึกษาแยกเป็ น 2 ส่วนดังนี ้
1. ศึกษาลักษณะการบัญชีของประเทศในกลุม่ AEC แต่ละประเทศจํานวน 10 ประเทศ ได้ แก่ ประเทศไทย บรู ไน
กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิ ลิปปิ นส์ สิงคโปร์ และเวียดนาม โดยแยกประเด็นการศึกษาเป็ น 5 ประเด็นตาม
แนวคิดของ Doupnik and Perera (2012) ได้ แก่
1.1 สภาพแวดล้ อมทั่วไปทางบัญชี (Accounting Environment) ได้ แ ก่ ข้ อ มูลพื น้ ฐานของประเทศ
ประกอบด้ วย จํานวนประชากร ตัวเลขเศรษฐกิจด้ านรายได้ ประชาชาติ การขยายตัวทางเศรษฐกิจ ลักษณะการค้ า จํานวน
การลงทุนจากต่างประเทศ ระบบการเมืองการปกครอง ภาวะตลาดหุ้นตลาดทุน และวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ
1.2 วิชาชีพการบัญชี (Accounting Profession) ได้ แก่ ลักษณะองค์กรกํากับดูแลวิชาชีพการบัญชีในแต่ละ
ประเทศ บทบาทองค์กรวิชาชีพการบัญชีในการสนับสนุนกํากับดูแลการการประกอบวิชาชีพซึ่งแต่ละประเทศจะมีความ
เข้ มงวดต่างกัน สถานการณ์ประกอบวิชาชีพบัญชีทงในอดี
ั้
ต ปั จจุบนั และอนาคต
1.3 กฎเกณฑ์การจัดทําบัญชี (Accounting Regulation) ได้ แก่ กฎหมายการจัดทําบัญชี และกฎเกณฑ์การ
กําหนดคุณสมบัติผ้ ปู ระกอบวิชาชีพบัญชี ในบางประเทศจัดทําบัญชีภายใต้ กฎเกณฑ์ของตลาดทุนและหน่วยงานกํากับ
ดูแลตลาดทุน และ บางประเทศกํากับดูแลโดยภาครัฐบาลซึง่ กระทรวงที่ดแู ลมีความต่างกัน
1.4 หลักการบัญชีและแนวปฏิบตั ิทางการบัญชี (Accounting Principle and Practices) ได้ แก่ หลักการ
บัญชีและแนวปฏิบตั ิทางการบัญชี ที่แต่ละประเทศถื อปฏิบตั ิ บางประเทศหน่วยงานรัฐบาลกํ าหนดหลักการบัญชีหรื อ
มาตรฐานบัญชี ขณะบางประเทศกําหนดโดยองค์กรวิชาชีพบัญชี ตลอดจนพัฒนาการจัดทําบัญชี
1.5 ความแตกต่างหลักการบัญชีแต่ละประเทศที่ต่างกับ IFRS (Differences between countries GAAP
and IFRS) เนื่องจากประเทศส่วนใหญ่กําหนดจัดทํามาตรฐานการบัญชีตาม IFRS และประกาศวันเริ่ มต้ นใช้ แต่แนว
ปฏิบตั ิบางประเด็นยังมีความแตกต่างกัน ดังนันจึ
้ งควรทราบถึงประเด็นทางปฏิบตั ิที่ต่างกับ IFRS เพื่อประโยชน์ในการใช้
ข้ อมูลบัญชี
ในส่วนนี ้จะศึกษาการดําเนินการเตรี ยมความพร้ อมด้ านการบัญชีของประเทศต่างๆ เมื่อเปิ ด AEC ตามกรอบตก
ลงด้ านบริ การด้ านการบัญชี
2. เปรี ยบเทียบลักษณะการบัญชีของประเทศในกลุ่ม AEC 10 ประเทศ โดยแยกเป็ น 5 ประเด็นที่ศึกษา และ
วิเคราะห์ความเหมือนและแตกต่างแต่ประเด็นโดยรวม

วิธีการศึกษา
การศึกษาครัง้ นี ้ เป็ นการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยมีวิธีการศึกษาดังนี ้
ขอบเขตและประชากรของการศึกษา
การศึกษาครัง้ นี ้ประกอบด้ วย ลักษณะการบัญชีของกลุม่ ประเทศ AEC 10 ประเทศและการเปรี ยบเทียบการบัญชี
แต่ละประเทศใน 5 ประเด็นได้ แก่ สภาพแวดล้ อมทัว่ ไปทางบัญชี วิชาชีพการบัญชี กฎเกณฑ์การจัดทําบัญชี หลักการ
บัญชีและแนวปฏิบตั ิทางการบัญชี และความแตกต่างหลักการบัญชีแต่ละประเทศที่ต่างจาก IFRS รวมทังศึ
้ กษาถึงการ
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ดําเนินการเตรี ยมความพร้ อมด้ านการบัญชีของประเทศต่างๆต่อการเปิ ด AEC ซึ่งประชากรที่ศึกษาในครัง้ นี ้ ประกอบ
ด้ วย 10 ประเทศ ได้ แก่ ประเทศไทย บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิ ลปิ ปิ นส์ สิงคโปร์ และเวียดนาม
ขัน้ ตอนการศึกษาและการเก็บข้ อมูลการศึกษา มีรายละเอียดดังนี ้
1. การเก็บข้ อมูลทุติยภูมิ เป็ นการรวบรวมจากเอกสาร งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง และเว็ปไซต์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
ของประเทศในกลุม่ AEC 10 ประเทศ ประกอบด้ วย ข้ อมูลพื ้นฐานของประเทศ เพื่อทราบสภาพแวดล้ อมทางการบัญชี
หลักการบัญชีและแนวปฏิบตั ิทางบัญชี จากหน่วยงานประกอบวิชาชีพบัญชี กฎระเบียบการประกอบวิชาชีพบัญชี จาก
หน่วยงานกํากับการจัดทําบัญชี มาตรฐานการบัญชีที่แต่ละประเทศที่นํามาปฏิบตั ิ จากหน่วยงานที่กําหนดมาตรฐานการ
บัญชีและหน่วยงานที่ประกอบวิชาชีพ ข้ อมูลการเตรี ยมความพร้ อมด้ านการบัญชีของประเทศต่างๆ ต่อการเปิ ด AEC
2. ข้ อมูลปฐมภูมิ โดยการเก็บข้ อมูลโดยสัมภาษณ์ผ้ มู ีประสบการณ์ในการค้ าร่วมกับกลุม่ ประเทศ AEC ตลอดจน
นักวิชาชีพบัญชีที่เคยปฏิบตั ิงานร่ วมกับกิจการในประเทศ AEC จํานวน 4 ราย เพื่อทราบสภาพในการปฏิบตั ิด้านบัญชีที่
เกิดขึ ้นจริ งในแต่ละประเทศ รวมทังปั
้ จจัยอื่นที่เกี่ยวข้ องต่อลักษณะและการพัฒนาการบัญชีแต่ละประเทศ เช่น พฤติกรรม
และวัฒนธรรมของนักบัญชีแต่ละประเทศ เป็ นต้ น
3. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการเก็บรวบรวมข้ อมูลทุติยภูมิและปฐมภูมิที่ได้ นํามาวิเคราะห์ โดยประมวลผลข้ อมูล
ลักษณะการบัญชีของประเทศในกลุม่ AEC แต่ละประเด็นโดยจัดเป็ นหมวดหมู่ 5 ประเด็น แล้ ววิเคราะห์ความเหมือนและ
ความแตกต่าง แล้ วสรุปผลเป็ นการบรรยายข้ อความ

ผลการศึกษา
ผลการศึกษาการเปรี ยบเทียบการบัญชีของกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประกอบด้ วย 2 ส่วนตามกรอบ
แนวคิดการศึกษา
ส่ วนที่ 1 ลักษณะการบัญชีแต่ ละประเทศในกลุ่ม AEC จํานวน 10 ประเทศ ได้ แก่ ประเทศไทย บรู ไน กัมพูชา
อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิ ลปิ ปิ นส์ สิงคโปร์ และเวียดนาม โดยเป็ นการสรุ ปใน 5 ประเด็นที่ศึกษา รวมทังการเตรี
้
ยม
ความพร้ อมด้ านการบัญชีของแต่ละประเทศต่อการเปิ ด AEC
ลักษณะการบัญชีของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว(สปป.ลาว) มีประชากรประมาณ 6.5 ล้ านคน ปั จจุบนั เศรษฐกิจ ติด
อันดับ 1 ใน 10 ของประเทศที่รายได้ ประชากรเพิ่มสูงขึ ้นมากที่สุด มีมูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI)
ประมาณ 450 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ (Economic and Social Survey of Asia and The Pacific 2012, 2012) และมีการ
วางแผนพัฒนาประเทศ ให้ เป็ นประเทศอุตสาหกรรมที่มีความทันสมัย มีการจัดตังเขตเศรษฐกิ
้
จพิเศษ เพื่อให้ เกิดการจ้ าง
งานและเพิ่มรายได้ ให้ แก่ประชากร ตลาดหลักทรัพย์ลาว (LSX) ได้ เปิ ดทําการขึ ้นเมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2554 ปั จจุบนั
มีหลักทรัพย์ที่ซื ้อขายจํานวน 2 บริ ษัท
ด้ านการพัฒนาการบัญชี ตังแต่
้ พ.ศ.2535 ได้ เริ่ มใช้ ระบบบัญชีลาวโดยจัดทําเป็ นคู่มือบัญชีลาว ซึ่งมีลกั ษณะ
การบันทึกบัญชีตามเกณฑ์คงค้ าง ใช้ สาํ หรับทุกบริ ษัทเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บภาษี เพียงอย่างเดียว ระบบการศึกษา
และนักวิชาการทางด้ านการบัญชียงั ไม่เพียงพอ ในปี พ.ศ.2556 เป็ นปี แรกที่สถาบันการศึกษาในประเทศลาวผลิตนักบัญชี
ที่จบระดับปริ ญญาตรี ที่ผ่านมามีการผลิตนักบัญชีขนประกาศนี
ั้
ยบัตรขันสู
้ งเท่านัน้ มีสํานักตรวจสอบบัญชี ของ Big4

Page 230

BUSINESS MANAGEMENT RESEARCH CONFERENCE

BMRC

จํานวน 3 บริ ษัท ซึ่งส่วนมากจะตรวจสอบบัญชีให้ บริ ษัทระหว่างประเทศ บริ ษัทสอบบัญชีท้องถิ่นขนาดเล็กส่วนใหญ่
ให้ บริ การทางภาษี และการทําบัญชี (Sunya Rattanavibull, สัมภาษณ์ 25 มีนาคม 2556)
ด้ านองค์กรวิชาชีพมีสมาคมนักบัญชีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (Lao Institute of Certified
Public Accountants - LICPA) อยู่ภายใต้ กระทรวงการคลัง มีสมาชิก 3 ประเภท มีหน้ าที่เกี่ยวกับ การฝึ กอบรม การจัด
สอบการรั บรองและออกใบอนุญาตของนักบัญชี และผู้สอบบัญชี และจัดหลักสูตรต่างๆ ด้ านการพัฒนาอาชี พให้ กับ
สมาชิก ปั จจุบนั LICPA มีจํานวนสมาชิกไม่มากและยังไม่มีบทบาทมากนักในการพัฒนาวิชาชีพบัญชีในประเทศลาว
จึงเป็ นสาเหตุหนึง่ ที่ทําให้ พฒ
ั นาการบัญชีของประเทศลาวค่อนข้ างล่าช้ าและขาดนักบัญชีมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญ
ในด้ านการทําบัญชี มีกฎหมายการบัญชีและการตรวจสอบ กําหนดนิติบุคคลที่ต้องจัดทําบัญชี และนําส่งงบ
การเงินประจําปี ต่อสํานักงานจดทะเบียนบริ ษัทแต่ไม่ได้ กําหนดให้ มีผ้ สู อบบัญชีรับรอง ในทางปฏิบตั ิบริ ษัทมีการนําส่งงบ
การเงินให้ แก่กรมสรรพากรแทน (ACCA:2010) การกําหนดมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชีทําโดย LICPA ภายใต้
กระทรวงการคลัง ปั จจุบันอยู่ในระหว่างการพัฒนาไปสู่ IAS/IFRS แต่ยังคงมีความล่าช้ าอยู่มาก เนื่องมาจากขาด
งบประมาณและบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ตลาดหลักทรัพย์ต้องการให้ บริ ษัทที่เข้ าตลาดพัฒนาการนําเสนอรายงาน
ทางการเงินให้ เป็ น Full IFRS แต่อย่างไรก็ตาม ด้ วยกฎหมายบัญชีและมาตรฐานการบัญชีในประเทศลาวที่ยงั ไม่พฒ
ั นา
ทําให้ การจัดทําบัญชีตาม IFRS ยังคงเป็ นเรื่ องยากและต้ องใช้ เวลา ผู้ตรวจสอบบัญชีจึงได้ พยายามเขียนรู ปแบบรายงาน
ทางการเงินให้ ใกล้ เคียงกับ IFRS มากที่สดุ เท่าที่จะทําได้ ด้ านการสอบบัญชีมี 2 ประเภท ได้ แก่ ผู้สอบบัญชีอิสระซึ่งต้ อง
เป็ นสมาชิกของ LICPA และผู้สอบบัญชีการเงิน เป็ นผู้ลงนามรับรองงบการเงินต้ องได้ รับการรับรองและสอบผ่านหลักสูตร
ของ LICPA การให้ บริ การโดยทัว่ ๆไปของนักบัญชี นอกจากการให้ บริ การด้ านบัญชีแล้ ว ยังสามารถให้ บริ การทางภาษี
ให้ กบั ลูกค้ าตามกฎหมายภาษี อากรและกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้ องได้
การเตรี ยมพร้ อมด้ านการบัญชีต่อการเข้ าสู่ AEC มีการจัดทํามาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชี
เป็ นภาษาลาวแล้ ว โดยการสนับสนุนของธนาคารโลก และมีการจัดอบรมให้ แก่นกั บัญชีทวั่ ประเทศแล้ ว และมีการอนุญาต
ให้ ใช้ มาตรฐาน IFRS ในการจัดทํางบการเงินได้ สาํ หรับกิจการขนาดใหญ่ กิจการที่ลงทุนจากต่างชาติ และบริ ษัทในตลาด
หลักทรัพย์ รวมทังมี
้ การจัดการทดสอบวัดความรู้ ของผู้ยื่นคําขอเป็ นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จัดอบรมสําหรับผู้สอนวิชา
บัญชี และมีหลักสูตรการฝึ กอบรมในประเด็นทางการบัญชีที่ทนั สมัยอย่างต่อเนื่อง
ลักษณะการบัญชีของราชอาณาจักรกัมพูชา
ราชอาณาจักรกัมพูชา มีประชากรทังหมดประมาณ
้
14 ล้ านคน ด้ านเศรษฐกิจ จัดอยู่ในประเทศที่มีรายได้ น้อย
มีมลู ค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ประมาณ 892 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ (Economic and Social Survey of
Asia and The Pacific 2012, 2012) โดยมีการส่งออกไปสหรัฐอเมริ กามากที่สดุ ตลาดหลักทรัพย์กมั พูชาเป็ นบริ ษัทร่ วม
ทุนระหว่างรัฐบาลกัมพูชากับตลาดหลักทรัพย์เกาหลีใต้ ในปี พ.ศ.2555 มีหลักทรัพย์เพียง 1 บริ ษัท
สมาคมนักบัญชีรับอนุญาตและผู้สอบบัญชีกมั พูชา (Kampuchea Institute of Certified Public Accountants
and Auditors - KICPAA) ถูกจัดตังขึ
้ ้นภายใต้ กระทรวงการคลังมีหน้ าที่อบรมจัดการและควบคุมการประกอบวิชาชีพบัญชี
พัฒนาและเสริ มสร้ างหลักสูตรปริ ญญาตรี และประกาศนียบัตรทางการบัญชีให้ มีคณ
ุ ภาพมากขึ ้น โดยนักบัญชีรับอนุญาต
(CPA) และผู้สอบบัญชีตามกฎหมายจะต้ องผ่านการรับรองจาก KICPAA
กฎหมายที่เกี่ยวกับการบัญชี กําหนดให้ บริ ษัทที่ตงในกั
ั ้ มพูชาจัดทํางบการเงินประจําปี ที่มีการตรวจสอบบัญชี
พร้ อมกับนําเสนอรายงานทางการเงิน การจัดทํางบการเงินนิติบคุ คลขนาดเล็กและขนาดกลาง ต้ องปฏิบตั ิตามมาตรฐาน
การบัญชีกมั พูชา ซึง่ ไม่เป็ นไปตาม IFRS
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ด้ านหลักบัญชีและแนวปฎิบตั ิทางบัญชี มีสภาวิชาชีพบัญชีแห่งชาติ (National Accounting Council-NAC)
ทําหน้ าที่ออกมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชีของกัมพูชา ซึ่งมีการประกาศปรับมาตรฐานการบัญชีของ
กัมพูชาให้ สอดคล้ องกับ IAS/IFRS เริ่ มใช้ ในปี พ.ศ.2551 และได้ เริ่ มจากการแปลให้ เป็ นภาษาท้ องถิ่นของกัมพูชาจาก
บทความของ IAS/ FRS และมีการปรับเปลี่ยนบางอย่างที่มาตรฐานการบัญชีที่จดั ทําขึ ้นยังขาดเนื ้อหาที่สําคัญ ทําให้ เกิด
ปั ญหาต่อคุณภาพของข้ อมูลทางการเงินของธุรกิจ ในปั จจุบนั กัมพูชาได้ บงั คับใช้ Cambodian International Financial
Reporting Standards (CIFRS) ซึง่ แปลมาจาก IFRS โดยไม่มีการดัดแปลงใดๆ สําหรับกิจการสาธารณะ และใช้ CIFRS
for SME โดยนํามาจาก IFRS for SME โดยไม่มีการดัดแปลงเช่นเดียวกันสําหรับกิจการขนาดกลางและย่อม
การศึกษาและการฝึ กอบรมการบัญชีในประเทศยังไม่เพียงพอที่จะผลิตนักบัญชีและผู้สอบบัญชีมืออาชีพที่มี
ความเชี่ยวชาญ จากการปฏิรูปทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ สํานักงานสอบบัญชีระหว่างประเทศ “Big 4” เข้ ามา
ดําเนินงาน แต่การพัฒนาวิชาชีพการบัญชีกมั พูชายังไม่สามารถเปลีย่ นแปลงได้ ทนั ที
การเตรี ยมความพร้ อมด้ านการบัญชีตอ่ การเปิ ด AEC โดย KICPAA ได้ มีการประสานงานกับอาจารย์ผ้ สู อนวิชา
บัญชีทั่วประเทศเพื่อให้ ทราบถึงปั ญหาและความต้ องการของกลุ่มอาจารย์ในระดับปริ ญญาตรี เพื่อนํามาพัฒนาและ
เสริ มสร้ างหลักสูตรปริ ญญาตรี และประกาศนียบัตรทางการบัญชีของกัมพูชาให้ มีคณ
ุ ภาพมากยิ่งขึ ้น และสนับสนุนให้ แก่
นักบัญชีที่เป็ นสมาชิกและผู้ที่สนใจเพื่อเป็ นการพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง โดยได้ จดั ให้ มีการอบรมในหัวข้ อที่
เกี่ยวข้ องกับความเสีย่ งและการควบคุมภายใน การบริ หารและการควบคุมความเสีย่ ง
ลักษณะการบัญชีของสหพันธรัฐมาเลเซีย
สหพันธรัฐมาเลเซียมีประชากรประมาณ 29.5 ล้ านคน ส่วนใหญ่นบั ถือศาสนาอิสลาม ระบบเศรษฐกิจแบบเสรี
นิยมโดยรัฐบาลมีนโยบายเปิ ดรับการค้ า การลงทุนและการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากตะวันตก เพื่อพัฒนาประเทศไปสูก่ าร
เป็ นประเทศที่พฒ
ั นาแล้ ว รวมทังได้
้ ดําเนินการเปิ ดเสรี ภาคบริ การทางการเงิน เพื่อดึงดูดนักลงทุนชาวต่างชาติให้ มาทํา
ธุรกิจในสาขานี ้มากขึ ้น โดยการตังเป
้ ้ าหมายให้ มาเลเซียเป็ นศูนย์การเงินของชาวอิสลาม มีมูลค่าการลงทุนโดยตรงจาก
ต่างประเทศ (FDI) ประมาณ 11,966 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ (Economic and Social Survey of Asia and The Pacific 2012,
2012) และมีตลาดหลักทรัพย์แห่งเดียว
มาเลเซียมี Malaysian Accounting Standards Board (MASB) ซึง่ เป็ นหน่วยงานอิสระภายใต้ พระราชบัญญัติ
การรายงานทางการเงิ น ค.ศ.1997 เป็ นผู้พฒ
ั นาและออกมาตรฐานการบัญชี ของประเทศ มีสถาบันนักบัญชีประเทศ
มาเลเซีย (MIA) อยู่ภายใต้ การดูแลของกระทรวงการคลังทําหน้ าที่ควบคุมการประกอบวิชาชีพบัญชีในประเทศมาเลเซีย
รวมถึงการศึกษา การประกันคุณภาพ และการตรวจสอบติดตามแนวโน้ มพัฒนาการบัญชีในประเทศและระหว่างประเทศ
และมีสถาบันนักบัญชีรับอนุญาตแห่งมาเลเซีย (MICPA) มีบทบาทในการกํากับกฎเกณฑ์ทางการสอบบัญชีแห่งมาเลเซีย
ของธุรกิจต่างๆ ทังสององค์
้
กรได้ พฒ
ั นาความร่ วมมือกับองค์กรระดับนานาชาติสง่ ผลให้ นกั บัญชีของมาเลเซียสามารถมี
ใบอนุญาตในการประกอบอาชีพในระดับระหว่างประเทศได้ เช่น ACCA, CIMA และ CA (Australia)
กฎหมายการจัดตังบริ
้ ษัทกําหนดให้ บริ ษัททุกแห่งจัดทํารายงานทางการเงินอย่างน้ อยปี ละครัง้ โดยต้ องมีผ้ สู อบ
บัญชีรับอนุญาตรับรองเพื่อนําเสนอต่อผู้ถือหุ้น ผู้ประกอบวิชาชีพการบัญชีทงผู
ั ้ ้ ทําบัญชีและผู้สอบบัญชี ต้ องเป็ นสมาชิก
ของ MIA และต้ องเข้ าอบรมตามหลักสูตรของสถาบันภายใน 6 เดือนนับจากเป็ นสมาชิก มีอายุไม่ตํ่ากว่า 21 ปี และผ่าน
การสอบและมีประสบการณ์ด้านบัญชีไม่น้อยกว่า 3 ปี ประเทศมาเลเซียไม่ผกู พันให้ คนต่างชาติเข้ าไปทํางานวิชาชีพบัญชี
มาตรฐานการบัญชีที่นํามาปฏิบตั ิใช้ ในประเทศมาเลเซียแบ่งเป็ น 3 ระดับตามลักษณะกิจการ (ACCA: 2010)
ได้ แก่ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (Malaysian Financial Reporting Standards - MFRS) เป็ นมาตรฐานการบัญชี

Page 232

BUSINESS MANAGEMENT RESEARCH CONFERENCE

BMRC

สําหรับทุกกิจการในตลาดหลักทรัพย์และกิจการเอกชน ซึ่งมีเนื ้อหาไม่แตกต่างกันกับ IFRS นอกจากนี ้มาเลเซียยังได้
ประกาศใช้ มาตรฐานการรายงานสําหรับหน่วยงานเอกชน (Malaysian Private Entities Reporting Standard - MPERS)
สําหรับกิจการขนาดกลางและเล็ก ซึง่ นํามาจาก IFRS for SME โดยมีการยกเว้ นบางเรื่ องเช่น ภาษี เงินได้ และประกาศให้
เริ่ มใช้ ในปี 2559 โดยสามารถเลือกปฏิบตั ิก่อนได้ หากพร้ อม ส่วนกิจการเอกชนขนาดกลางและเล็กก่อนปี 2559 สามารถที่
จะเลือกปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานสําหรับหน่วยงานเอกชน (Private Entities Reporting Standard – PERS)
การเตรี ยมความพร้ อมด้ านการบัญชีต่อการเปิ ด AEC โดย MIA ได้ จดั ให้ มีหลักสูตรการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาความรู้
ต่อเนื่องทางวิชาชีพหลายหลักสูตรที่เป็ นเนื ้อหาใหม่ๆ เช่น การบัญชีสญ
ั ญาก่อสร้ าง การพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ และต้ นทุน
การกู้ยืม ในมุมมองของนักปฏิบตั ิ เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ เพื่อสนับสนุนและเตรี ยมความพร้ อมของนักบัญชีมาเลเซียต่อการเปิ ดเสรี
ลักษณะการบัญชีของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
สาธารณรั ฐสังคมนิ ยมเวี ยดนามมี ประชากรประมาณ 92 ล้ านคน มี การปกครองระบอบสังคมนิ ยม รั ฐบาล
เวียดนามเปิ ดให้ นกั ลงทุนต่างชาติเข้ าไปลงทุนในประเทศได้ มากขึ ้น โดยมีการปรับปรุ งกฎระเบียบต่างๆให้ เอื ้อต่อการลงทุน
จากต่างประเทศและเพิ่มสิทธิ ประโยชน์ต่างๆเพื่อดึงดูดการลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติ มีมูลค่าการลงทุนโดยตรงจาก
ต่างประเทศ (FDI) ประมาณ 7,430 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ (Economic and Social Survey of Asia and The Pacific 2012,
2012) มีตลาดหลักทรัพย์ 2 แห่ง โดยตังอยู
้ ่ที่นครโฮจิมินห์ 1 แห่งและในกรุ งฮานอยอีก 1 แห่ง มีองค์กรวิชาชีพทังสมาคม
้
การบัญชีแห่งประเทศเวียดนาม(VAA) และสมาคมผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศเวียดนาม (VACPA) ซึ่งเป็ นหน่วย
ภายใต้ กระทรวงการคลัง รับผิดชอบในการด้ านการดูแลนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
กฎหมายการทําบัญชีกําหนดให้ องค์กรทุกประเภทจะต้ องจัดทํางบการเงินประจํ าปี ที่จะส่งไปยัง สํานักงาน
จดทะเบียนธุรกิจ กรมสรรพากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง โดยมีนกั บัญชีรับผิดชอบจัดทําบัญชีและยังไม่มีการกําหนด
คุณสมบัติ ส่วนผู้สอบบัญชีต้องเป็ นผู้จบการศึกษาปริ ญญาตรี สาขาการบัญชีในสถาบันที่รับรอง ประสบการณ์สอบบัญชี 3
ปี หรื อประสบการณ์ด้านบัญชี 5 ปี และผ่านการสอบ CPA ของประเทศเวียดนาม ชาวต่างชาติจะเป็ นผู้สอบบัญชีได้ ต้องที่
เป็ นผู้อยู่อาศัยที่ถูกต้ องตามกฎหมายเป็ นเวลาอย่างน้ อยหนึ่งปี และผ่านการสอบ CPA สํานักงานตรวจสอบบัญชีใน
ประเทศเวียดนามในปั จจุบนั มีจํานวนเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องซึง่ เป็ นผลมาจากการค้ าระหว่างประเทศ
บริ ษัทในประเทศเวียดนามทังหมดทั
้
งบริ
้ ษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และบริ ษัททัว่ ไปต้ องปฏิบตั ิตาม
มาตรฐานการบัญชีเวียดนาม (Vietnam Accounting Standards หรื อ VAS) ซึง่ พัฒนาขึ ้นโดยกระทรวงการคลังโดยอ้ างอิง
จากมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ (IAS) ฉบับต่างๆ ซึ่งได้ ประกาศใช้ ใน พ.ศ.2546 และได้ มีการปรับเปลี่ยน
มาตรฐานบางส่วนให้ เหมาะสมกับธุรกิจในเวียดนาม ปั จจุบนั ยังไม่มีการนํา IFRS ฉบับใหม่ หรื อนํามาบังคับใช้ ทงฉบั
ั ้ บ ใน
กรณีที่บางบริ ษัทได้ จดั ทํางบการเงินตาม IFRS เพื่อรายงานหน่วยงานในต่างประเทศ การจัดทําดังกล่าวมิสามารถใช้
ทดแทนการจัดทํางบการเงินตามกฎหมายเวียดนามได้
การเตรี ยมความพร้ อมของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในเวียดนาม VAA ได้ จดั หลักสูตรฝึ กอบรมทังด้
้ านการบัญชี
และการสอบบัญชีสําหรับผู้อํานวยการด้ านบัญชีของกิจการ และหลักสูตรเตรี ยมความพร้ อมสําหรับผู้ที่จะทดสอบเป็ น
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต นอกจากนี ้ VAA มีโครงการตรวจเยี่ยมสํานักงานบัญชี เพื่อตอบสนองนโยบายด้ านการควบคุม
คุณภาพงานบัญชี
ลักษณะการบัญชีของสาธารณรัฐสิงคโปร์
สาธารณรัฐสิงคโปร์ มีประชากรประมาณ 5.3 ล้ านคน มีการปกครองระบอบสาธารณรัฐ ภาษาราชการที่ใช้ คือ
ภาษาอังกฤษ จีน และมลายู ประชากรส่วนใหญ่นบั ถือศาสนาพุทธ สิงคโปร์ ต้องเผชิญกับการแข่งขันของสินค้ าในภูมิภาค
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ที่ มี ต้ น ทุน ตํ่ า กว่ า จึ ง เน้ น การพัฒ นาภาคการผลิ ต ที่ ใ ช้ เทคโนโลยี สูง ให้ ค วามเท่ า เที ย มกัน ระหว่า งนัก ลงทุน ในและ
ต่างประเทศโดยนักลงทุนต่างประเทศสามารถลงทุนได้ ร้อยละ 100 เกือบทุกสาขาธุรกิจ และอนุญาตให้ นกั ลงทุนต่างชาติ
ถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้ างในสิงคโปร์ รวมถึงไม่มีการควบคุมการโอนเงินตราต่างประเทศ และผลกําไรใน
การประกอบธุรกิจออกนอกประเทศ มูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ประมาณ 64,003 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
(Economic and Social Survey of Asia and The Pacific 2012, 2012) ซึง่ เป็ นอันดับหนึง่ ในอาเซียน มีตลาดหลักทรัพย์
สิงคโปร์ (SGX)
การพัฒนาด้ านบัญชีใน พ.ศ. 2551 รัฐบาลประเทศสิงคโปร์ ได้ จดั ตัง้ The Committee to Develop the Singapore
Accountancy Sector (the “CDAS”) ซึง่ เป็ นคณะทํางานในการเตรี ยมสิงคโปร์ เป็ นศูนย์กลางในการให้ บริ การด้ านวิชาชีพ
บัญชีในระดับนานาชาติในภูมิภาคเอเชียเปซิฟิก โดยการพัฒนาวิชาชีพบัญชีของสิงคโปร์ ให้ เป็ นที่ร้ ู จัก CDAS ได้ มีการ
จัดทํา Singapore Qualification Program (Singapore QP) เพื่อเพิ่มคุณค่าวิชาชีพสอบบัญชี และนักบัญชี โดยมีการ
ปรับเปลีย่ นการคุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในเรื่ องการศึกษา การผ่านการอบรม และการฝึ กงานด้ าน
บัญชี ซึง่ จะกําหนดให้ Singapore QP มีผลบังคับใช้ ใน พ.ศ. 2562
องค์ ก รวิ ช าชี พ ที่ สํา คัญ ได้ แ ก่ สถาบัน วิ ช าชี พ ผู้ส อบบัญ ชี แ ห่ง สิง คโปร์ (ICPAS) มี ห น้ า ที่ ประสานงานการ
ประกอบวิชาชีพบัญชีแล้ ว ยังให้ บริ การเป็ นแหล่งสืบค้ นข้ อมูลสารสนเทศ ข่าวและเหตุการณ์เกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี และการ
พัฒนาด้ านต่างๆที่เกี่ยวข้ องกับวิชาชีพทังด้
้ านมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชี เทคนิควิธีการปฏิบตั ิงานของ
นักบัญชี รวมทังการสนั
้
บสนุนงานวิจยั ทางการบัญชีแก่นกั บัญชีในประเทศสิงคโปร์ เป้าหมายของ ICPAS ได้ แก่ การเป็ น
องค์กรหลักที่มีข้อมูลสําหรับบัญชีทงหมดและผู
ั้
้ เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้ องกับการทํางานหรื อผู้ที่มีการติดต่อกับประเทศสิงคโปร์
ICPAS ได้ ลงนามในข้ อตกลงยอมรับร่ วม (MRA) กับองค์กรวิชาชีพของประเทศต่างๆ เช่น ACCA CPA ออสเตรเลีย และ
สมาคมการบัญชีของประเทศกัมพูชา เป็ นต้ น
ตามกฎหมายการบัญชีมีการตังองค์
้ กรกํากับดูแลทางการบัญชี( (ACRA) ทําหน้ าที่กํากับดูแลสภาพแวดล้ อม
ทัว่ ไปของบริ ษัทธุรกิจต่างๆและนักบัญชี เพื่อเอื ้อต่อการเจริ ญเติบโตขององค์กรในประเทศสิงคโปร์ ACRA จะติดตาม
ตรวจสอบการปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชี การจัดเก็บข้ อมูลและการยื่นงบการเงินตามกฎเกณฑ์ของบริ ษัทเพื่อให้ เกิด
ความมัน่ ใจว่าทุกบริ ษัทต้ องมีรายงานทางการเงินที่ถกู ต้ องและเหมาะสม สามารถอธิบายถึงความมีประสิทธิภาพในการ
บริ หารงานที่เป็ นจริ ง ผู้สอบบัญชีที่จะปฏิบตั ิงานในประเทศสิงคโปร์ จะต้ องเป็ นสมาชิกของ ICPAS ผู้ที่จบการศึกษาจาก
ต่างประเทศที่ต้องการประกอบอาชีพผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจะต้ องผ่านการสอบในวิชากฎหมายบริ ษัท และภาษี อากร
ของประเทศสิงคโปร์ การประกอบอาชี พเป็ นผู้สอบบัญชี จะต้ องจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่กําหนด ฝึ กอบรม 6
modules ซึง่ ใช้ เวลา 18 เดือน และผ่านการฝึ กงานด้ านบัญชี เป็ นเวลา 3 ปี
มาตรฐานการบัญชีของประเทศสิงคโปร์ จดั ทําโดยคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชี (Singapore Accounting
Standards Council - ASC) ซึง่ ตังขึ
้ ้นตาม พรบ.มาตรฐานการบัญชีของประเทศ บริ ษัทที่ประกอบธุรกิจในประเทศสิงคโปร์
หรื อสาขาของบริ ษัทต่างประเทศที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นประเทศสิงคโปร์ จะต้ องจัดทํางบการเงินที่สอดคล้ องกับ Singapore Financial
Reporting Standards (SFRS) ซึ่งไม่มีความแตกต่างจาก IFRS ในส่วนที่เป็ นสาระสําคัญ และสิงคโปร์ มีกําหนดจะใช้
IFRS ที่ปราศจากการดัดแปลงในปี 2561 สําหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กต้ องจัดทํางบการเงินตาม SFRS for
Small Entities ซึง่ อ้ างอิงมาจาก IFRS for SME นอกจากนี ้บริ ษัทในประเทศสิงคโปร์ ต้องมีการแสดงงบประมาณการรายได้
และกําไร โดยยื่นเอกสารต่อกรมสรรพากร ภายใน 3 เดือน นับจากวันสิ ้นงวดบัญชี
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การเตรี ยมความพร้ อมเข้ าสู่ AEC รัฐบาลมีการจัดตัง้ Singapore Accountancy Academy Global Education
(SAA GE) เพื่อการพัฒนาการศึกษาอบรมทางด้ านวิชาชีพบัญชีในระดับนานาชาติ เพื่อเตรี ยมความพร้ อมสู่ AEC และ
ICPAS ได้ จดั หลักสูตรฝึ กอบรมที่เน้ นความรู้ กบั ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเด็นสําคัญของมาตรฐานการสอบบัญชีของ
สิงคโปร์ ซึ่งมุ่งเน้ นการนําไปปฏิบัติ และให้ ความสําคัญกับการวิจัยด้ านการสอบบัญชี ในมุมมองของอาเซียน เพื่อนํา
ผลการวิจยั ที่ได้ รับมาพัฒนาวิชาชีพบัญชีในภูมิภาค
ลักษณะการบัญชีของราชอาณาจักรบรูไนดารุ สซาลาม
ราชอาณาจักรบรู ไนดารุ สซาลามมีประชากรมากกว่า 0.4 ล้ านคน มี การปกครองปกครองด้ วยระบอบสม
บูรณาญาสิทธิราช ประชากรส่วนใหญ่นบั ถือศาสนาอิสลาม มีระบบเศรษฐกิจเป็ นแบบตลาดเสรี ภายใต้ การดูแลของรัฐ โดย
ให้ ตา่ งชาติสามารถเข้ ามาลงทุนได้ อย่างเสรี ในบางอุตสาหกรรมชาวต่างชาติสามารถถือหุ้นได้ ร้อยละ 100 ประเทศบรูไนเป็ น
ผู้ผลิตนํ ้ามันรายใหญ่อนั ดับสามในภูมิภาคอาเซียน จึงมีรายได้ หลักจากการส่งออกนํ ้ามันดิบและก๊ าซธรรมชาติ มีมูลค่า
1,208 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ (Economic and Social Survey of Asia and The Pacific 2012, 2012) ไม่มีตลาดหลักทรัพย์
องค์กรวิชาชีพมีสถาบันวิชาชีพบัญชีแห่งบรู ไนดารุ สซาลาม (BICIA) รับผิดชอบในการขึ ้นทะเบียนเป็ นผู้สอบบัญชี
จดทะเบียนจัดตังสํ
้ านักงานบัญชี ควบคุมกฎระเบียบของการปฏิบตั ิงานวิชาชีพการบัญชี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตต้ องผ่านการ
ทดสอบตามมาตรฐานของ ACCA และมีสภามาตรฐานบัญชีแห่งบรู ไนดารุ สซาลาม (The Brunei Darussalam Accounting
Standards Council - BDASC) มีความรับผิดชอบในการกํ าหนดมาตรฐานการบัญชีที่นํามาบังคับใช้ และการเปลี่ยน
มาตรฐานการบัญชีไปใช้ IFRS เพื่อให้ เกิดความสอดคล้ องของมาตรฐานบัญชีและรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ
กฎหมายกําหนดให้ บริ ษัทต้ องมีผ้ สู อบบัญชีรับรองงบการเงิน และต้ องส่งงบการเงินบัญชีประจําปี ให้ กบั หน่วย
วางแผนเศรษฐกิจทางสถิติ ตังแต่
้ ปี พ.ศ.2555 รัฐบาลกําหนดให้ กระทรวงการคลังควบคุมการปฏิบตั ิของวิชาชีพบัญชี และ
มีการจัดตังคณะกรรมการกํ
้
ากับดูแลนักบัญชีอิสระ โดยมีอํานาจในการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้ทําบัญชี
รัฐบาลบรู ไนดารุ สซาลามประกาศใช้ มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ (IFRS) ทุกฉบับโดยมีผลบังคับใช้ กับ
ธุรกิจที่มีผลกระทบต่อสาธารณะ เช่น ธนาคาร สถาบันการเงิน บริ ษัทประกันภัย ตังแต่
้ ต้นปี พ.ศ.2557 สําหรับธุรกิจอื่น
สามารถใช้ มาตรฐานการบัญชีของบรูไนดารุสซาลาม ซึง่ จัดทําโดย BDASC
การเตรี ยมการความพร้ อมด้ านบัญชีตอ่ การเปิ ด AEC BICPA ได้ มีการทําหลักสูตรฝึ กอบรมศึกษาต่อเนื่องสําหรับ
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี เช่น ก้ าวทัน IFRS 2010 การตรวจสอบการทุจริ ต การบัญชีสินทรัพย์และหนี ้สิน แนวทางการปฏิบตั ิ
สําหรับนักบัญชีขนต้
ั ้ นและขันกลาง
้
เป็ นต้ น
ลักษณะการบัญชีของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
สาธารณรัฐอินโดนีเซียประชากร 237.64 ล้ านคน ส่วนใหญ่ นับถือศาสนาอิสลาม มีการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย ด้ านเศรษฐกิจมีอตุ สาหกรรมที่สาํ คัญ ได้ แก่ การกลัน่ นํ ้ามัน ซึง่ ทํารายได้ ให้ แก่ประเทศมากที่สดุ มีการลงทุน
โดยตรงจากต่างประเทศประมาณ 18,906 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ (Economic and Social Survey of Asia and The Pacific
2012, 2012) และมีตลาดหลักทรัพย์อินโดนีเซีย
องค์กรวิชาชีพบัญชีมีสถาบันนักบัญชีแห่งอินโดนีเซีย (Ikatan Akuntan Indonesia : IAI) ทําหน้ าที่กําหนด
มาตรฐานการบัญชีของประเทศ จัดเตรี ยมหลักสูตรการศึกษาด้ านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องและกําหนดคุณสมบัตินกั บัญชี
และมีสถาบันนักบัญชีสาธารณะแห่งอินโดนีเซีย (IAPI) รับผิดชอบในการพัฒนามาตรฐานการสอบบัญชี จรรยาบรรณของ
ผู้สอบบัญชี (Code of ethics) ดําเนินการจัดสอบผู้สอบบัญชี และการดําเนินการด้ านการศึกษาต่อเนื่อง
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กฎเกณฑ์การจัดทําบัญชีกําหนดให้ บริ ษัทจะต้ องปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีและงบการเงินต้ องรับรองโดย
ผู้สอบบัญชี และผู้ทําบัญชีต้องได้ รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลัง สําเร็ จการศึกษาจากสถาบันที่รับรอง ต้ องสอบผ่าน
หลักสูตรการศึกษาวิชาชีพ และต้ องมีการศึกษาต่อเนื่องตามชั่วโมงที่กําหนด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตต้ องผ่านการสอบ
Indonesian CPA มีประสบการณ์อย่างน้ อย 3 ปี หรื อเป็ นผู้สอนการบัญชีและการสอบบัญชีระดับมหาวิทยาลัย อย่างน้ อย
4 ปี และต้ องอบรมหลักสูตร CPD 30 ชัว่ โมงต่อปี
หลักการจัดทําบัญชีประกอบด้ วย 3 มาตรฐาน ได้ แก่ มาตรฐานรายงานทางการเงิน (PSAK) สําหรับหน่วยงาน
สาธารณะ ซึง่ อ้ างอิงและดัดแปลงบางส่วนจาก IFRS (2009) โดยไม่อนุญาตให้ กิจการประยุกต์ใช้ fully IFRS ได้ นอกจากนี ้
อินโดนีเซียยังมีมาตรฐานการบัญชีสาํ หรับกิจการที่ไม่มีสว่ นได้ เสียต่อสาธารณะ (SAK-ETAP) ซึ่งดัดแปลงมาจากมาตรฐาน
การบัญชี IFRS for SME ซึ่งใช้ สําหรับกิจการขนาดกลางและย่อม และหากนิติบุคคลใดที่มีส่วนร่ วมในการทําธุรกรรม
เกี่ยวข้ องกับกฎหมายอิสลามก็จะต้ องปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายอิสลาม (SAK-Syariáh) อีกด้ วย
มีการเตรี ยมความพร้ อมเข้ าสู่ AEC ตังแต่
้ พ.ศ.2552 โดยได้ รับการสนับสนุนจากรัฐบาลในการปรับใช้ มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS Convergence) ในปี พ.ศ.2554 IAI ได้ เป็ นเจ้ าภาพจัดการประชุมนานาชาติ
รวมทังได้
้ มีการจัดฝึ กอบรมหลายหลักสูตรเพื่อพัฒนาวิชาชีพบัญชีในประเทศ เช่น การตรวจสอบภาษี อากร ความรู้ ด้ าน
การเงินสําหรับผู้ที่ไม่ใช่นกั การเงิน เป็ นต้ น
ลักษณะการบัญชีของสาธารณรัฐฟิ ลิปปิ นส์
สาธารณรัฐฟิ ลิปปิ นส์มีประชากรประมาณ 100 ล้ านคน ส่วนใหญ่นบั ถือศาสนาคริ สต์ มีการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย มีภาษาราชการได้ แก่ภาษาอังกฤษและตากาลอก (ฟิ ลิปิโน) เศรษฐกิจส่วนใหญ่เติบโตของภาคบริ การและ
การลงทุนภายในประเทศ มีการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ประมาณ 1,262 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ (Economic and
Social Survey of Asia and The Pacific 2012, 2012) มีตลาดหลักทรัพย์ (PSE) ซึ่งเป็ นหนึ่งในตลาดหุ้นที่เก่าแก่ที่สดุ ใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
มีองค์กรวิชาวิชาชีพหลายแห่ง ได้ แก่ สภากําหนดมาตรฐานการรายงานทางการเงินของฟิ ลิปปิ นส์ (Philippines
Financial Reporting Standards Council - FRSC) สมาชิกมาจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้ อง เช่น ธนาคารกลาง ตลาด
หลักทรัพย์ และจากสถาบันการศึกษา เป็ นต้ น คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชี (ASC) จัดตังเพื
้ ่อสร้ างหลักการบัญชีที่
รับรองทัว่ ไปในประเทศฟิ ลิปปิ นส์ และสมาคมผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งสาธารณรัฐฟิ ลิปปิ นส์ (Philippine Institutes of
Certified Public Accountants - PICPA) กําหนดมาตรฐานการสอบบัญชีในประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์ และออกใบอนุญาตผู้สอบ
บัญชีรวมทังตรวจสอบการละเมิ
้
ดมาตรฐานวิชาชีพ
กฎหมายการบัญชี กําหนดให้ มีคณะกรรมการการบัญชี (Board of Accountancy - BOA) ซึ่งเป็ นหน่วยงาน
รัฐบาลในการดูแลการปฏิบตั ิงานของผู้สอบบัญชี ผู้ทําบัญชีในฟิ ลิปปิ นส์จะต้ องสําเร็ จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่ได้ รับ
การรั บรองและขึ ้นทะเบียนกับกระทรวงการคลัง ผู้สอบบัญชี ต้องเป็ นสมาชิกของ PICPA มีสญ
ั ชาติฟิลิปปิ นส์ สําเร็ จ
ปริ ญญาตรี ด้านบัญชี สอบผ่านการทดสอบ CPA และมีประสบการณ์การทํางานอย่างน้ อย 3 ปี
หลักการบัญชีและแนวปฏิบตั ิทางบัญชีออกเป็ น 3 ระดับ ได้ แก่ มาตรฐานการบัญชีของฟิ ลิปปิ นส์ (Philippines
Financial Reporting Standards - PFRS) ซึ่งดัดแปลงจาก IFRS สําหรับกิจการที่มีสว่ นได้ เสียสาธารณะ ประกาศใช้
ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2548 PFRS for SMEs (นํามาจาก IFRS for SMEs) สําหรับกิจการที่ไม่มีสว่ นได้ เสียสาธารณะ และ PFRS for
SME หรื อหลักการบัญชี (สามารถเลือกได้ ) สําหรับกิจการขนาดเล็ก (Micro Entities)
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การเตรี ยมความพร้ อมเข้ าสู่ AEC หลักสูตรการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ ต่อเนื่องของฟิ ลิปปิ นส์สว่ นใหญ่ เป็ น
เรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ภาษี อากร มาตรฐานการสอบบัญชี และการบริ หารความเสีย่ ง มีการ
จัดตัง้ คณะทํางานด้ านวิชาการที่รับผิดชอบในการจัดทํามาตรฐานการสอบบัญชี ภาครั ฐของฟิ ลิปปิ นส์ (PGAS) ให้
สอดคล้ องกับมาตรฐานการสอบบัญชีภาครัฐระหว่างประเทศ (IPSAS) ให้ มีผลบังคับใช้ ในเดือนมกราคม พ.ศ.2557
ลักษณะการบัญชีของสาธารณรัฐแห่ งสหภาพเมียนมาร์
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ มีประชากรประมาณ 61 ล้ านคน ส่วนใหญ่นบั ถือศาสนาพุทธ มีการปกครอง
แบบเผด็จการทหาร เศรษฐกิจของเมียนมาร์ ที่อยูใ่ นระดับแข็งแกร่ง ค่าจ้ างแรงงานที่อยู่ในระดับตํ่า และทรัพยากรธรรมชาติ
ที่อดุ มสมบูรณ์ ทําให้ นกั ลงทุนจากทัว่ โลกให้ ความสนใจเมียนมาร์ ในฐานะที่เป็ นแหล่งลงทุนแห่งใหม่ที่มีศกั ยภาพสูง การ
ลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ(FDI) ประมาณ 850 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ (Economic and Social Survey of Asia and The
Pacific 2012, 2012) เมื่อต้ นปี พ.ศ.2556 รัฐบาลได้ ออกกฏหมายการลงทุนของต่างชาติโดยได้ อํานวยความสะดวกแก่นกั
ลงทุนมากขึ ้น เช่น สามารถเช่าที่ดินระยะยาวได้ จากรัฐหรื อเอกชนระยะเวลา 50 ปี และสามารถต่อสัญญาได้ ครัง้ ละ 10 ปี
รวมแล้ วไม่เกิน 70 ปี ชาวต่างชาติสามารถถือหุ้นได้ ร้อยละ 60-100 ขึ ้นอยู่กบั ประเภทของธุรกิจ ยังไม่มีตลาดหลักทรัพย์ที่
เปิ ดดําเนินการอย่างเป็ นทางการ แต่อยูใ่ นระหว่างการเตรี ยมจัดตังตลาดหลั
้
กทรัพย์
องค์กรวิชาชีพการบัญชีมีสภาการบัญชีเมียนมาร์ (Myanmar Accountancy Council - MAC) มีหน้ าที่ในการ
กําหนดมาตรฐานการบัญชี คุณสมบัตินกั บัญชีและการพัฒนาวิชาชีพบัญชี ในทางปฏิบตั ิไม่มีบทบาทมาก เนื่องจาก
คณะกรรมการของสภาการบัญชีเป็ นบุคคลที่ถกู กําหนดมาโดยรัฐบาลทหาร และมีสถาบันผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเมียนมาร์
(Myanmar Institute of Certified Public Accountants - MICPA) รับผิดชอบในการพัฒนาความรู้ ด้านการสอบบัญชีให้
เป็ นที่ยอมรับระดับสากล
กฎหมายบริ ษัทกําหนดให้ ทกุ บริ ษัทจะต้ องจัดทําบัญชีและส่งงบการเงินประจําปี ที่ได้ รับการรับรองและลงนาม
โดยกรรมการและมีผ้ สู อบบัญชีชีแ้ จงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ส่วนการประกอบวิชาชีพบัญชีอยู่ภายใต้ สภาวิชาชีพบัญชีแห่ง
ประเทศเมียนมาร์ มีผ้ ปู ระกอบวิชาชีพบัญชี 3 รู ปแบบ ได้ แก่ นักบัญชีจดทะเบียน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และนักบัญชี
ปฏิบตั ิ โดย 2 กลุม่ แรกจะต้ องผ่านการอบรมและผ่านสอบตามหลักสูตรของ MAC ชาวต่างชาติสามารถยื่นขอใบประกอบ
วิชาชีพสอบบัญชีหากมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
มาตรฐานการบัญชีของเมียนมาร์ จัดทําโดย MAC ในปี พ.ศ. 2553 โดยได้ ออกมาตรฐานการบัญชีใหม่ที่ครบชุด
เรี ยกว่า Myanmar Financial Reporting Standards (MFRS) ซึ่งจัดทําบนพื ้นฐานของ IAS/ IFRS ฉบับปี 2010 ซึ่งถือใช้
ปฏิบตั ิสาํ หรับกิจการที่มีสว่ นได้ เสียสาธารณะ สําหรับกิจการขนาดเล็กและขนาดกลางใช้ มาตรฐานการบัญชีสําหรับกิจการที่
ไม่มีสว่ นได้ เสียสาธารณะ (MFRS for SMEs)
การเตรี ยมการเข้ าสู่ AEC ทาง MAC อยู่ในระหว่างกําลังพิจารณาการเตรี ยมจัดทํามาตรฐานการบัญชีประเทศ
เมียนมาร์ (MAS) ให้ กิจการสามารถนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) มาใช้ ได้ มีการฝึ กอบรม
เกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับธุรกิจขนาดกลางและย่อม (IFRS for SMEs) เพื่อเตรี ยมความพร้ อมใน
การปฏิบตั ิตาม IFRS อย่างเต็มรู ปแบบ และเมียนมาร์ สามารถบรรลุตามเป้าหมาย AEC Blueprint โดยได้ อนุญาตให้ นกั
ลงทุนอาเซียนถือหุ้นข้ างมากในธุรกิจบริ การวิชาชีพบัญชี ไม่มีข้อจํากัดด้ านการให้ บริ การข้ ามพรมแดนและด้ านการเข้ าไป
รับบริ การในต่างแดน
ลักษณะการบัญชีของราชอาณาจักรไทย
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ราชอาณาจัก รไทยมี ป ระชากรประมาณ 66 ล้ า นคน ส่ว นใหญ่ นับ ถื อ ศาสนาพุท ธ มี ก ารปกครองระบอบ
ประชาธิ ป ไตย มี พ ระมหากษั ต ริ ย์ ท รงเป็ นพระประมุ ข ปั จจั ย สนั บ สนุ น จากการขยายตั ว ทางเศรษฐกิ จ มาจาก
ภาคอุตสาหกรรม โรงแรม ภัตตาคารและการก่อสร้ าง มีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เป็ นศูนย์กลางการซื ้อขาย
ตราสารทุนและตราสารหนี ้ และตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ (MAI) สําหรับธุรกิจขนาดกลางและเล็ก การลงทุนโดยตรงจาก
ต่างประเทศ(FDI) ประมาณ 9,572 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ (Economic and Social Survey of Asia and The Pacific 2012,
2012)
องค์กรวิชาชีพการบัญชีมีสภาวิชาชีพบัญชีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (FAP) เป็ นองค์กรอิสระ มี
บทบาทสนับสนุนกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชีตามที่กําหนดในกฎหมาย โดยเป็ นผู้กําหนดมาตรฐานการบัญชี
(TAS or TFRA) มาตรฐานการสอบบัญชี และมาตรฐานอื่นเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี ตลอดจนส่งเสริ มการศึกษา การอบรม
และการวิจยั เกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี เป็ นหน่วยงานที่ออกใบอนุญาตสําหรับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
กฎหมายการจัดทําบัญชีกําหนดให้ นิติบุคคลต้ องจัดทําบัญชีและนําส่งงบการเงินประจําปี โดยมีผ้ ูสอบบัญชี
รับอนุญาตหรื อผู้สอบบัญชีภาษี อากรรับรองต่อกระทรวงพาณิชย์และกรมสรรพากร การจัดทําบัญชีตามมาตรฐานการ
บัญชีที่ FAP กําหนด คุณสมบัติผ้ ทู ําบัญชีกําหนดถูกตามขนาดของกิจการ ได้ แก่ กิจการขนาดไม่ใหญ่ต้องมีวฒ
ุ ิการศึกษา
ไม่ตํ่ากว่าอนุปริ ญญาทางการบัญชี ส่วนกิจการขนาดใหญ่ผ้ ทู ําบัญชีต้องมีวฒ
ุ ิไม่ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี ทางการบัญชีจาก
สถาบันที่สภาวิชาชีพพรับรอง ไม่กําหนดให้ มีประสบการณ์ ผู้สอบบัญชีต้องเป็ นสมาชิกของสภาวิชาชีพการบัญชี ต้ องมี
สัญชาติไทย ผ่านการฝึ กงาน 3 ปี และ 3,000 ชัว่ โมงและผ่านการสอบ CPA ของ FAP ชาวต่างชาติที่ผ้ ปู ระกอบวิชาชีพ
บัญชีในประเทศไทย ต้ องเป็ นผู้มีความรู้ภาษาไทยดี และมีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีและกฎหมายภาษี อากรของ
ไทย
มาตรฐานการบัญชีประเทศไทยมีการปรับใช้ ตาม IAS/IFRS ตังแต่
้ พ.ศ.2554 โดยแบ่งมาตรฐานการบัญชีไทย
แบ่งเป็ น 2 ระดับ ได้ แก่ มาตรฐานการบัญชีสาํ หรับกิจการที่มีสว่ นได้ เสียสาธารณะ (PAEs) ต้ องปฏิบตั ิตามมาตรฐานไทยซึ่ง
ปรับจาก IAS/IFRS เต็มรูปแบบ และมาตรฐานการบัญชีสาํ หรับกิจการที่ไม่มีสว่ นได้ เสียสาธารณะ (NPAEs) สําหรับกิจการที่
ไม่เข้ าลักษณะ PAE จะปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชี NPAE ซึ่ง FAP จัดทําขึ ้น โดยมีหวั ข้ อต่างๆ ตาม IAS/IFRS ฉบับเต็ม
แต่ตดั หลักการบางประการที่ไม่จําเป็ นออก ในอนาคตจะมีการปรับไปตาม IFRS for SME จะกล่าวได้ ว่ามาตรฐานการบัญชี
ไทยยังมีบางส่วนที่ตา่ งจาก IAS/IFRS
การเตรี ยมความพร้ อมสู่ AEC ทาง FAP กําหนดให้ มีการใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จดั ขึ ้นตาม IFRS
อย่างเต็มสําหรับกิจการที่มีสว่ นได้ เสียสาธารณะทุกแห่งภายใน พ.ศ.2558 รวมทังมี
้ มาตรฐานการสอบบัญชีที่จดั ทําขึ ้น
ตามมาตรฐานการสอบบัญชี ระหว่างประเทศ ปั จจุบันชาวต่างชาติสามารถมาจัดตัง้ ธุรกิ จเพื่อให้ บริ การทางบัญชี ใ น
ประเทศไทยได้ นอกจากนี ้ประเทศไทยไม่มีข้อจํากัดด้ านการให้ บริ การข้ ามพรมแดนและด้ านการเข้ าไปรับบริ การในต่าง
แดน โดยด้ านการให้ บริ การข้ ามพรมแดน คนไทยสามารถขอให้ บริ ษัทบัญชีในต่างประเทศทําบัญชีให้ บริ ษัทโดยติดต่อทาง
e-mail หรื อ โทรศัพท์ได้ และด้ านการเข้ าไปรับบริ การในต่างแดนคนไทยสามารถเดินทางไปขอคําปรึ กษาด้ านบัญชีใน
ต่างประเทศได้
ส่ วนที่ 2 การเปรี ยบเทียบลักษณะการบัญชีของประเทศในกลุ่ ม AEC เป็ นการสรุ ปโดยรวมของตาม
ประเด็นที่ศกึ ษา 5 ด้ านซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
1. สภาพแวดล้ อมทั่วไปทางบัญชี (Accounting Environment) หมายถึง ข้ อมูลพื ้นฐานของประเทศ สําหรับ
ในกลุ่มอาเซียน ด้ านจํานวนประชากรรวมทังอาเซี
้
ยนประมาณ 600 ล้ านคน หรื อร้ อยละ 9 ของประชากรโลก ประเทศ
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อินโดนีเซียมีจํานวนประชากรมากที่สดุ และประเทศบรูไนมีประชากรน้ อยที่สดุ ประเทศส่วนใหญ่นบั ถือศาสนาพุทธ ยกเว้ น
อินโดนีเซียและมาเลเซียที่นบั ถือศาสนาอิสลาม และประเทศฟิ ลิปปิ นส์ ซึ่งส่วนใหญ่นบั ถือศาสนาคริ สต์ ด้ านระบอบการ
ปกครองมีตงแต่
ั ้ ระบอบเผด็จการทางทหาร (เมียนมาร์ ) ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช (บรูไน) ระบอบสังคมนิยม (เวียดนาม
และลาว) ระบอบสาธารณรัฐ (สิงคโปร์ ) และ ระบอบประชาธิ ปไตย(ไทย อินโดนีเซีย ฟิ ลิปปิ นส์ กัมพูชา และมาเลเซีย)
ด้ านการพัฒนาตลาดทุนพบว่า ส่วนใหญ่มีการจัดตังตลาดหลั
้
กทรัพย์แล้ ว ยกเว้ นประเทศบรูไนและเมียนมาร์ ซงึ่ อยูร่ ะหว่าง
การจัดเตรี ยมการจัดตังตลาดหลั
้
กทรัพย์ มูลค่าการซื ้อขายยังค่อนข้ างมีขนาดเล็กยกเว้ นตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ที่มี
ปริ มาณซื ้อขายมาก ด้ านการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) พบว่ามากกว่ากึ่งหนึง่ ของการลงทุนจากต่างประเทศใน
ภูมิภาคอาเซี ยนเป็ นการลงทุนในประเทศสิง คโปร์ รองลงมาได้ แก่ประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย และเวี ยดนาม
ตามลําดับ โดยประเทศอื่นในอาเซียนมีปริ มาณการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศน้ อย
2. วิชาชีพทางการบัญชี (Accounting Profession) ได้ แก่ ลักษณะองค์กรกํากับดูแลวิชาชีพการบัญชีในแต่ละ
ประเทศ ซึ่งมีความเข้ มงวดต่างกัน ประเทศที่มีองค์วิชาชีพแห่งเดียวในการกํากับดูแล ได้ แก่ ไทย ฟิ ลิปปิ นส์ และลาว
โดยหน้ าที่ทงกํ
ั ้ าหนดมาตรฐานการบัญชีและกํากับดูแลผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ส่วนประเทศที่เหลือได้ แก่ กัมพูชา มาเลเซีย
สิงคโปร์ เวียดนาม บรู ไน เมียนมาร์ และ อินโดนีเซีย มีองค์กรวิชาชีพหลายแห่ง โดยแยกองค์กรที่กําหนดมาตรฐานการ
บัญชี และองค์กรที่กํากับดูแลผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีออกจากกัน ประเทศส่วนใหญ่มีองค์กรวิชาชีพบางส่วนอยูภ่ ายใต้ การ
ดูแลของกระทรวงการคลังหรื อรัฐบาล ยกเว้ นประเทศไทยที่มีการดําเนินงานอย่างอิสระ เกือบทุกประเทศใน AEC มีองค์กร
วิชาชี พที่มีบทบาทสําคัญในการพัฒนามาตรฐานการบัญชีที่บงั คับใช้ ในประเทศ และกํากับดูแลวิชาชีพนักบัญชีและ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต องค์กรวิชาชีพทางการบัญชีในประเทศลาว ยังมีบทบาทไม่มากนักเนื่องจากขาดความสามารถใน
การดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
3. กฎเกณฑ์ การจัดทําบัญชี (Accounting Regulation) ในด้ านหลักเกณฑ์การจัดทําบัญชี ทุกประเทศในกลุม่
ประเทศ AEC มีการออกกฎหมายการจัดทําบัญชีโดยรัฐ โดยมีการกําหนดกิจการและวิธีการจัดทําบัญชี ประเทศส่วนใหญ่
กําหนดให้ มีผ้ สู อบบัญชีรับอนุญาตรับรองงบการเงินก่อนส่งต่อหน่วยงานภาครัฐ ยกเว้ นประเทศลาวที่ยงั ไม่กําหนด ด้ าน
การตังองค์
้ กรวิชาชีพมากํากับดูแล ส่วนใหญ่อยูภ่ ายใต้ การดูแลโดยกระทรวงการคลังซึง่ เป็ นหน่วยงานภาครัฐ บางประเทศ
มีองค์กรวิชาชีพดําเนินการเป็ นอิสระแม้ จะดําเนินงานภายใต้ กฎหมาย ส่งผลให้ มีการพัฒนาการบัญชีได้ กว้ างขวางจะเห็น
ได้ จากการที่มีการปรับใช้ มาตรฐานการบัญชีของประเทศ (Local GAAP) ไปสู่ IAS/IFRS โดยเฉพาะประเทศสิงคโปร์ มีการ
ตังองค์
้ กรตามกฎหมายชื่อว่า ACRA มีหน้ าที่ดแู ลเกี่ยวกับสภาพแวดล้ อมทัว่ ไปของธุรกิจต่างๆและนักบัญชี ทังนี
้ ้เพื่อเอื ้อ
ต่อการเจริ ญเติบโตขององค์กรในประเทศ
ในด้ านกฎเกณฑ์การกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพ เป็ นข้ อกําหนดขององค์กรวิชาชีพแต่ละประเทศ โดยกําหนด
คุณสมบัติสมาชิกขององค์กร และของผู้ประกอบวิชาชีพด้ านบัญชี ส่วนใหญ่กําหนดคุณสมบัติผ้ ูสอบบัญชีรับอนุญาตที่
รับรองงบการเงินจะต้ องเป็ นสมาชิกขององค์กรวิชาชีพ จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี สาขาบัญชี มีประสบการณ์ การ
ฝึ กงานระหว่าง 3.5 ปี ผ่านการสอบ CPA และขึ ้นกับองค์กรกํากับดูแล ยกเว้ นประเทศเวียดนามกําหนดคุณสมบัติเพิ่มใน
ส่วนของการตังสํ
้ านักงานบัญชี และบางประเทศมีการกําหนดคุณสมบัติชาวต่างชาติที่ต้องการประกอบวิชาชีพในประเทศ
ในส่วนของการกําหนดคุณสมบัติของผู้ทําบัญชีหรื อนักบัญชี ส่วนใหญ่กําหนดให้ ต้องเป็ นผู้จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
สาขาบัญชีจากสถาบันที่ได้ รับการรับรองจากองค์กรวิชาชีพ สําหรับประเทศไทยที่กําหนดผู้ทําบัญชีของกิจการขนาดเล็ก
สามารถจบการศึกษาในระดับอนุปริ ญญาได้ ในบางประเทศกําหนดให้ ต้องเป็ นสมาชิกขององค์กรวิชาชีพ และสอบผ่าน
หลักสูตรที่ กําหนด รวมทัง้ ต้ องมีประสบการณ์ การทํางานด้ านบัญชี ระหว่าง 2.5 ปี ได้ แก่ ประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์

Page 239

BUSINESS MANAGEMENT RESEARCH CONFERENCE

BMRC

ฟิ ลปิ ปิ นส์และอินโดนีเซีย สําหรับประเทศไทยและเมียนมาร์ กําหนดให้ ขึ ้นทะเบียนกับองค์กรวิชาชีพแต่ไม่ได้ มีการกําหนด
ประสบการณ์ ส่วนประเทศลาว กัมพูชา และบูรไน ยังไม่มีการกําหนดคุณสมบัติที่ชดั เจน
4. หลักการบัญชีและแนวปฏิบัติทางบัญชี (Accounting Principle and Practices) ส่วนใหญ่ประเทศต่างๆ
ในกลุม่ AEC จํานวน 7 ประเทศได้ มีการจัดทํามาตรฐานการรายงานทางการเงินของแต่ละประเทศสอดคล้ องกับ IFRS
ได้ แก่ ประเทศกัมพูชา มาเลเซีย สิงคโปร์ ไทย อินโดนีเซีย เวียดนาม และฟิ ลปิ ปิ นส์ ในขณะที่ ประเทศบรูไน เมียนมาร์ ลาว
อยูร่ ะหว่างการดําเนินการปรับมาตรฐานการบัญชีของประเทศตาม IFRS และกําหนดประกาศใช้ ไม่เกินปี พ.ศ.2558 โดย
ประเทศที่นํา IFRS มาปรับใช้ ส่วนใหญ่มีการนําหลักการบัญชีมาใช้ 2 ระดับ ได้ แก่ กิจการขนาดใหญ่หรื อมีสว่ นได้ เสียต่อ
สาธารณะชนจะใช้ มาตรฐานการบัญชีตาม IFRS ฉบับเต็มรู ปแบบ (Fully of IFRS) ส่วนกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม
ในประเทศจะใช้ มาตรฐานการบัญชีสําหรับ SME ซึ่งสร้ างขึ ้นเองและอยู่ระหว่างปรับใช้ ตาม IFRS for SME นอกจากนี ้
ประเทศมาเลเซียและประเทศอินโดนีเซียที่ประชากรส่วนใหญ่นบั ถือศาสนาอิสลาม จะมีบางกิจการที่กําหนดให้ จดั ทําบัญชี
ตามหลักบัญชีอิสลาม (Islamic Accounting) ซึง่ มีรูปแบบวิธีการบัญชีโดยเฉพาะ
5. ความแตกต่ างหลักการบัญชีแต่ ละประเทศกับ IFRS ด้ านความสอดคล้ องของแนวปฏิบตั ิการบัญชีของ
แต่ละประเทศกับ มาตรฐาน IAS/IFRS สามารถจัดได้ เป็ น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ กลุ่มแรกได้ แก่กลุ่มประเทศที่ใช้ มาตรฐาน
IAS/IFRS หรื อมีความพยายามปรับมาตรฐานการบัญชีของประเทศตนให้ สอดคล้ องกับมาตรฐาน IAS/IFRS มากที่สดุ โดย
มีประเด็นความแตกต่างเพียงเล็กน้ อย ได้ แก่ประเทศ กัมพูชา สิงคโปร์ ฟิ ลิปปิ นส์ และมาเลเซีย กลุ่มที่สอง ได้ แก่กลุ่ม
ประเทศมีความพยายามปรับมาตรฐานการบัญชีของประเทศตนให้ สอดคล้ องกับมาตรฐาน IAS/IFRS แต่การปรับใช้ ยงั คง
มีความแตกต่างบ้ างในบางประเด็น หรื อเป็ นการปรับใช้ ตามฉบับ IFRS ที่ไม่เป็ นปั จจุบนั ได้ แก่ประเทศ ไทย อินโดนีเซีย
เมียนมาร์ และเวียดนามกลุม่ สุดท้ ายได้ แก่กลุม่ ประเทศที่ยงั มิได้ บงั คับใช้ IFRS โดยอยูร่ ะหว่างดําเนินการจะนํา IFRS มาใช้
เท่านันได้
้ แก่ ประเทศลาว และบรูไน
การดําเนินการเตรี ยมความพร้ อมด้ านการบัญชีเพื่อรองรับการเปิ ด AEC โดยของประเทศต่างๆมีกิจกรรมที่
แตกต่างกัน สรุ ปโดยรวมพบว่า ทุกประเทศทังที
้ ่นํา IFRS มาใช้ แล้ วหรื ออยู่ระหว่างการพัฒนาการใช้ IFRS จะมีการจัด
อบรมพัฒนาให้ ความรู้ เกี่ยวกับ IFRS ให้ แก่ผ้ ปู ฏิบตั ิในประเทศ ทังด้
้ านมาตรฐานบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชี โดย
ประเทศที่นํามาใช้ แล้ ว ได้ เพิ่มหัวข้ ออบรมที่เกี่ยวเนื่อง เช่น การควบคุมภายในและการบริ หารความเสีย่ ง เป็ นต้ น และได้ ให้
ความรู้ เรื่ องการควบคุมคุณภาพงานบริ การด้ านบัญชี ยกเว้ นประเทศสิงคโปร์ ที่มีการพัฒนาความรู้ โดยการวิจัยให้ ได้
ความรู้ เกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานด้ านบัญชีในภูมิภาค เพื่อประโยชน์ต่อการที่นกั บัญชีสิงคโปร์ ไปปฏิบตั ิในต่างประเทศกลุม่
AEC นอกจากนี ้ยังพบว่าพฤติกรรมและวัฒนธรรมของนักบัญชี ส่งผลต่อประสิทธิภาพการพัฒนานักบัญชีแต่ละประเทศ
เช่น นักบัญชีในประเทศสิงคโปร์ และฟิ ลิปปิ นส์ มีการทํางานจริ งจัง มีการใช้ ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาท้ องถิ่น จึงมีส่วน
สนับสนุนให้ การบัญชีของประเทศมีการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ เป็ นต้ น
สรุปลักษณะการบัญชีของประเทศในกลุม่ AEC ข้ างต้ น ได้ แสดงการเปรี ยบเทียบสภาพแวดล้ อมทางการบัญชีใน
ประเด็นที่สาํ คัญดังแสดงในตารางที่ 1 และเปรี ยบเทียบการเตรี ยมความพร้ อมด้ านการบัญชีของประเทศกลุม่ AEC แสดง
ในตารางที่ 2
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ตารางที่ 1 แสดงการเปรี ยบเทียบสภาพแวดล้ อมทางการบัญชีของประเทศกลุม่ AEC
FDI
(ล้ านUSD) ตลาดหลักทรัพย์

ประชากร
(ล้ านคน)

สปป.ลาว

6.5

สังคมนิยม

2,054

450

กัมพูชา

1.4

ประชาธิปไตย

1,818

892

ประชากร
(ล้ านคน)

ระบอบการ
ปกครอง

รายได้
เฉลี่ย/ปี
(USD)

มาเลเซีย

29.58

ประชาธิปไตย

17,748

11,966

มี

MASB
(หน่วยงานอิสระ)

เวียดนาม

92

สังคมนิยม

2,589

7,430

มี

สิงคโปร์

5.3

ประชาธิปไตย

64,584

64,003

มี

Ministry of Finance
(กระทรวงการคลัง)
ASC
(ภายใต้ หน่วยงานรัฐ)

237.64

ประชาธิปไตย

6,728

18,906

มี

บรูไน

0.4

สมบูรณาญา
สิทธิราช

53,431

1,208

ไม่มี

BDASC
(ภายใต้ หน่วยงานรัฐ)

ฟิ ลิปปิ นส์

100

ประชาธิปไตย

5,264

1,262

มี

FRSC
(ภายใต้ หน่วยงานรัฐ)

เมียนมาร์

61

เผด็จการทาง
ทหาร

1,040

850

ไม่มี

MICPA
(ภายใต้ หน่วยงานรัฐ)

ไทย

66

ประชาธิปไตย

7,907

9,572

มี

ประเทศ

อินโดนีเซีย

ระบอบการ
ปกครอง

รายได้
เฉลี่ย/ปี
(USD)

ประเทศ

มี (หลักทรัพย์ 2
บริ ษัท)
มี (หลักทรัพย์
1 บริ ษัท)

FDI
(ล้ านUSD) ตลาดหลักทรัพย์
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องค์ กรวิชาชีพ
(สถานะ)
LICPA (ภายใต้
กระทรวงการคลัง)
NAC (ภายใต้
กระทรวงการ
เศรษฐกิจและการเงิน)
องค์ กรวิชาชีพ
(สถานะ)

DSAK IAI
(หน่วยงานอิสระ)

FAP
(หน่วยงานอิสระ)

แนวปฏิบัติทางการบัญชี
-ระบบบัญชีลาว
-จะเริ่ มใช้ IFRS ปี 2014
-IFRS สําหรับธุรกิจขนาดใหญ่
-IFRS for SMEs สําหรับธุรกิจขนาดกลาง
และเล็ก
แนวปฏิบัติทางการบัญชี
-IFRS สําหรับธุรกิจขนาดใหญ่
-IFRS for SMEs สําหรับธุรกิจขนาดกลาง
และเล็ก (เริ่ ม 2016 แต่สามารถใช้ ก่อนได้ )
-PERS สําหรับกิจการขนาดเล็กมากที่ไม่เข้ า
เงื่อนไข
IAS (2003)
-IFRS (ขยายเวลาใช้ บางมาตรฐาน)
-IFRS for SMEs สําหรับธุรกิจชนาดกลาง
และเล็ก
- IFRS (V. 2009 และดัดแปลง) สําหรับ
กิจการสาธารณะ
-IFRS for SMEs (ดัดแปลง
-ยังไม่มีหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป
-จะเริ่ มใช้ IFRS ปี 2014 กับเฉพาะกิจการ
สาธารณะ
-IFRS (ขยายเวลาใช้ บางมาตรฐาน)
-IFRS for SMEs (โดยไม่มีการดัดแปลง)
สําหรับธุรกิจขนาดกลางและเล็ก
-หลักการภาษีในการบันทึกบัญชีสําหรับ
กิจการขนาดเล็กมาก
-IFRS (V.2010)
-IFRS for SMEs สําหรับธุรกิจขนาดกลาง
และเล็ก
-IFRS (V.2009 และยกเว้ นบางมาตรฐาน)
สําหรับกิจการสาธารณะ
-TAS สําหรับกิจการไม่ใช่สาธารณะ
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ตารางที่ 2 แสดงการเปรี ยบเทียบข้ อมูลการเตรี ยมความพร้ อมด้ านการบัญชีของประเทศกลุม่ AEC
ประเทศ
สปป.ลาว

รายละเอียด
จัดทํามาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชีเป็ นภาษาลาว จัดอบรมให้ แก่นักบัญชีทั่วประเทศ และอนุญาตให้ ใช้ มาตรฐาน IFRS ในการจัดทํางบ
การเงินสําหรับกิจการขนาดใหญ่ กิจการที่ลงทุนจากต่างชาติ และบริ ษัทในตลาดหลักทรัพย์ รวมทัง้ มีการจัดการทดสอบวัดความรู้ ของผู้ยื่นคําขอเป็ นผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต จัดอบรมสําหรับผู้สอนวิชาบัญชี และมีหลักสูตรการฝึ กอบรมในประเด็นทางการบัญชีที่ทนั สมัยอย่างต่อเนื่อง
กัมพูชา
KICPAA ได้ มีการประสานงานกับอาจารย์ผ้ ูสอนวิชาบัญชี ทั่วประเทศเพื่อให้ ทราบถึงปั ญหาและความต้ องการ เพื่อนํ ามาพัฒนาและเสริ มสร้ างหลักสูตร
ปริ ญญาตรี และประกาศนียบัตรทางการบัญชีให้ มีคณ
ุ ภาพมากยิ่งขึ ้น และสนับสนุนนักบัญชีที่เป็ นสมาชิกและผู้ที่สนใจพัฒนาความรู้ ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
โดยจัดให้ มีการอบรมในหัวข้ อที่เกี่ยวข้ องกับความเสี่ยงและการควบคุม
มาเลเซีย MIA ได้ จดั ให้ มีหลักสูตรการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพหลายหลักสูตรที่เป็ นเนือ้ หาใหม่ๆ เช่น การบัญชีสําหรับสัญญาก่อสร้ าง การพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์ และต้ นทุนการกู้ยืม ในมุมมองของนักปฏิบตั ิ เป็ นต้ น
เวียดนาม VAA ได้ จัดหลักสูตรฝึ กอบรมทัง้ ด้ านการบัญชีและการสอบบัญชีสําหรับผู้อํานวยการด้ านบัญชีของกิจการ และหลักสูตรเตรี ยมความพร้ อมสําหรับผู้ที่จะ
ทดสอบเป็ นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต มีโครงการตรวจเยี่ยมสํานักงานบัญชี เพื่อตอบสนองนโยบายด้ านการควบคุมคุณภาพงานบัญชี
บรูไน
BICPA ได้ มีการทําหลักสูตรฝึ กอบรมศึกษาต่อเนื่องสําหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี เช่น ก้ าวทัน IFRS 2010 การตรวจสอบการทุจริ ต การบัญชีสินทรัพย์และ
หนี ้สิน แนวทางการปฏิบตั ิสําหรับนักบัญชีขนต้
ั ้ นและขันกลาง
้
อินโดนีเซีย ได้ รับการสนับสนุนจากรั ฐบาลในการปรับใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นระหว่างประเทศ (IFRS Convergence) รวมทัง้ ได้ มีการจัดฝึ กอบรมหลาย
หลักสูตรเพื่อพัฒนาวิชาชีพบัญชีในประเทศ เช่น การตรวจสอบภาษีอากร ความรู้ด้านการเงินสําหรับผู้ที่ไม่ใช่นกั การเงิน เป็ นต้ น
สิงคโปร์
รัฐบาลมีการจัดตัง้ Singapore Accountancy Academy Global Education (SAA GE) เพื่อการพัฒนาการศึกษาอบรมทางด้ านวิชาชีพบัญชี ในระดับ
นานาชาติ และ ICPAS ได้ จดั หลักสูตรฝึ กอบรมที่เน้ นความรู้ต่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเด็นสําคัญของมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งมุ่งเน้ นการนําไปปฏิบตั ิ
และให้ ความสําคัญกับการวิจยั ด้ านการสอบบัญชีในมุมมองของอาเซียน เพื่อนําผลการวิจยั ที่ได้ รับมาพัฒนาวิชาชีพบัญชีในภูมิภาค
ฟิ ลิปปิ นส์ มีการจัดตังคณะทํ
้
างานด้ านวิชาการที่รับผิดชอบในการจัดทํามาตรฐานการสอบบัญชีภาครัฐของฟิ ลิปปิ นส์ (PGAS) ให้ สอดคล้ องกับมาตรฐานการสอบบัญชี
ภาครัฐระหว่างประเทศ (IPSAS) ให้ มีผลบังคับใช้ ในเดือนมกราคม พ.ศ.2557
เมียนมาร์ MAC อยู่ในระหว่างกําลังพิจารณาการเตรี ยมจัดทํามาตรฐานการบัญชีประเทศเมียนมาร์ (MAS) มีการฝึ กอบรมเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
สําหรับธุรกิจขนาดกลางและย่อม (IFRS for SMEs) เพื่อเตรี ยมความพร้ อมในการปฏิบตั ิตาม IFRS อย่างเต็มรูปแบบ
ไทย
FAP กําหนดให้ มีการใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จัดขึ ้นตาม IFRS อย่างเต็มรู ปแบบสําหรับกิจการที่มีส่วนได้ เสียสาธารณะทุกแห่งภายในปี พ.ศ.
2558 รวมทังมี
้ มาตรฐานการสอบบัญชีที่จดั ทําขึ ้นตามมาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศ

อภิปรายผลการศึกษา
จากผลการศึกษาการเปรี ยบเทียบการบัญชีของกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 10 ประเทศโดยรวม พบว่า
ประเทศสิงคโปร์ มีการพัฒนาการบัญชี ที่มีป ระสิทธิ ภาพสูง เนื่อ งจากสภาพแวดล้ อมทางบัญ ชี ที่สนับ สนุนส่ง ผลให้ มี
หลัก การบัญ ชี แ ละมาตรฐานการบัญ ชี ข องประเทศมี ก ารปรั บ ไปสู่ IFRS ได้ เ ต็ ม รู ป แบบ ได้ แ ก่ การมี ก ารลงทุน จาก
ต่างประเทศมาก มีตลาดหลักทรัพย์ที่มีขนาดใหญ่ มีการใช้ ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาท้ องถิ่น มีองค์กรวิชาชีพที่สนับสนุนโดย
รัฐบาลแต่มีการทํางานเป็ นอิสระ มีกฎระเบียบที่กํากับดูแลผู้ประกอบวิชาชีพที่เข้ มงวด รวมทังมี
้ การดําเนินการในการ
เตรี ยมความพร้ อมด้ านบัญชีเพื่อรองรับการเปิ ด AEC ในเชิงรุ ก โดยรัฐบาลมีการตังหน่
้ วยงานในการวิจัยองค์ความรู้
เกี่ยวกับการบัญชีของประเทศอื่นเพื่อนักบัญชีสิงคโปร์ สามารถเคลื่อนย้ ายไปในกลุม่ ประเทศได้ สะดวกตามเงื่อนไข MRA
ซึง่ สอดคล้ องกับการศึกษาของ Haribhakti (2008) ศึกษาเรื่ อง Financial accounting standards: Convergence of Indian
standards with the global standards กล่าวถึงการปรับเปลีย่ นมาตรฐานบัญชีไปสูส่ ากล นํา IFRS มาใช้ โดยจะพยายาม
ผสมผสานให้ อยู่ในกฎหมาย วัฒนธรรม การปฏิบตั ิและสภาพแวดล้ อมทางธุรกิจของประเทศอินเดีย โดยจะมุ่งเน้ นการ
พัฒนามาตรฐานที่มีคุณภาพสูง และได้ รับการสนับสนุนจากรัฐบาล การนํา IFRS มาใช้ แบบสมบูรณ์ในอนาคต การ
นํามาใช้ ระยะแรกควรเป็ นกิจการขนาดใหญ่ก่อน
ผลการศึกษาที่พบว่า การเตรี ยมความพร้ อมของประเทศที่อยู่ระหว่างการปรั บปรุ งมาตรฐานการบัญชี ของ
ประเทศไปสู่ IFRS ได้ แก่ ประเทศลาว เมียนมาร์ บรู ไน และกัมพูชา ได้ มีการเน้ นไปที่การอบรมความรู้ เกี่ยวกับมาตรฐาน
การบัญชีใหม่และหัวข้ อที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่ การควบคุมภายในและการบริ หารความเสีย่ ง ให้ ผ้ ปู ระกอบวิชาชีพบัญชีทกุ แขนง
Page 242

BUSINESS MANAGEMENT RESEARCH CONFERENCE

BMRC

ทังนั
้ กวิชาการ นักบัญชีและผู้สอบบัญชี เพื่อเป็ นเผยแพร่การนํามาตรฐานการบัญชีใหม่ไปสูก่ ารปฏิบตั ิได้ จริ ง ซึง่ สอดคล้ อง
กับการศึกษาของ Gousseva (2009) ได้ ศึกษาเรื่ อง The transition to IFRS: The Russian experience โดยกล่าวถึง การ
ปฏิรูปการเปลีย่ นแปลงมาตรฐานการบัญชีของรัสเซีย (Russian GAAP) สูก่ ารจัดทํารายงานทางการเงินตาม IFRS สิ่งที่
ช่วยได้ คือ ระบบการจัดการขององค์กรที่ดีซึ่งจะช่วยควบคุมความเสี่ยง และมีระบบคุณภาพข้ อมูลทางการเงินที่ทนั เวลา
และนัก บัญ ชี จ ะแสวงหาความรู้ ใหม่ ต ลอดเวลาเพื่ อ จั ด ทํ า รายงานทางการเงิ น ที่ มี คุ ณ ภาพเป็ นที่ น่ า เชื่ อ ถื อ จาก
บุคคลภายนอก
เมื่อศึกษาเปรี ยบเทียบข้ อบังคับด้ านคุณสมบัตินกั วิชาชีพบัญชีของนักบัญชีในกลุม่ ประเทศ AEC พบว่าข้ อบังคับ
สําหรับนักบัญชีตามกฎหมายของประเทศไทย มีวฒ
ุ ิการศึกษาขันตํ
้ ่าระดับอนุปริ ญญา (สําหรับกิจการขนาดเล็ก) ไม่ต้อง
ผ่านการฝึ กหัดงานก่อนการปฏิบตั ิงานจริ ง ไม่ต้องผ่านการทดสอบทางวิชาชีพ จึงวิเคราะห์ได้ วา่ ประเทศไทยมีการกําหนด
คุณสมบัตินกั บัญชีสําหรับธุรกิจขนาดเล็กค่อนข้ างตํ่า ซึ่งสอดคล้ องกับการศึกษาของ ชูศรี เที ้ยศิริเพชร (2553) ที่ศึกษา
เรื่ องการเปรี ยบเทียบข้ อบังคับสําหรับนักวิชาชีพบัญชีระหว่างประเทศไทย ประเทศสิงคโปร์ และประเทศอินเดีย โดยพบว่า
ประเทศไทยมีรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติของนักวิชาชีพบัญชีน้อยกว่า IFAC ในขณะที่คณ
ุ สมบัติของผู้ทําบัญชีตาม
กฎหมายของประเทศต่างๆ ยกเว้ น ประเทศลาว บรู ไน เวียดนาม และพม่า มีการกําหนดระดับการศึกษาขันตํ
้ ่าในระดับ
ปริ ญญาตรี และกําหนดให้ มีการประสบการณ์การทํางานอย่างน้ อย 2.5 ปี และต้ องผ่านการทดสอบขององค์กรวิชาชีพ
จากการศึกษาพบว่า ประเทศที่มีการประกาศปรับมาตรฐานการบัญชีของประเทศไปสู่ IFRS แล้ ว แต่ทกุ ประเทศ
ยังมีการกําหนดมาตรฐานการบัญชีเป็ นหลายระดับ รวมทังมี
้ การปรับใช้ ตาม IFRS ฉบับที่ไม่เป็ นปั จจุบนั เช่น ประเทศ
อินโดนีเซีย เวียดนาม และไทย เป็ นต้ น ส่งผลให้ ในการปฏิบตั ิจริ งในการจัดทํารายงานการเงินไม่เป็ นไปตาม IFRS ซึ่ง
สอดคล้ องกับการศึกษาของ Rahman (2000) ศึกษาเรื่ อง Accounting Standard in the East Asia Region เป็ น
การศึกษาการปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีของประเทศซึง่ เกิดปั ญหาวิกฤติทางการเงิน 5 ประเทศ ได้ แก่ ประเทศเกาหลี
ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย และฟิ ลปิ ปิ นส์ พบว่าทุกประเทศมีการระบุว่ามาตรฐานการบัญชีมีการจัดทําตามมาตรฐานการ
บัญชีระหว่างประเทศ (IAS) แต่ในการปฏิบตั ิจริ งพบว่าแต่ละบริ ษัทไม่มีปฏิบัติตาม IAS ทัง้ หมด แต่มีการปฏิบัติตาม
กฎหมายบังคับ งบการเงินจึงอาจไม่มีคณ
ุ ภาพ การที่จะพัฒนาการจัดทํารายงานที่มีคุณภาพจึงควรมีความร่ วมมือของ
ผู้สอบบัญชีและผู้กํากับดูแลที่ต้องมีการปฏิบตั ิตามกฎหมายอย่างเข็มงวด

ข้ อค้ นพบจากการศึกษา
1. ประเทศสิงคโปร์ มีหน่วยงานที่ตงตามกฎหมายเรี
ั้
ยกว่า ACRA มีหน้ าที่ดแู ลเกี่ยวกับสภาพแวดล้ อมทัว่ ไปของ
บริ ษัทธุรกิจต่างๆ และนักบัญชี เพื่อเอื ้อต่อการเจริ ญเติบโตขององค์กรในประเทศ อาจกล่าวได้ วา่ แม้ มีโครงสร้ างเป็ นองค์กร
ของรัฐแต่มีการดําเนินการประสานทังส่
้ วนธุรกิจและนักบัญชีอย่างเป็ นอิสระ เป็ นปั จจัยที่สาํ คัญที่สง่ ผลให้ มีการพัฒนาการ
บัญชีของประเทศสิงคโปร์ ที่มีประสิทธิภาพที่สดุ ซึง่ แตกต่างจากหน่วยงานกํากับในประเทศอื่นที่สว่ นใหญ่องค์กรวิชาชีพอยู่
ภายใต้ การดําเนินงานของรัฐ แต่ไม่มีบทบาทมากในการกํากับดูแลผู้ประกอบวิชาชีพ ไม่เกิดการประสานงานกับภาคเอกชน
การพัฒนาคุณภาพงานของนักบัญชีจึงไม่คอ่ ยมีประสิทธิภาพ
2. ข้ อบังคับสําหรับนักบัญชีตามกฎหมายของประเทศไทยมีการกําหนดคุณสมบัตินกั บัญชี โดยมีวฒ
ุ ิการศึกษา
ขันตํ
้ ่าระดับอนุปริ ญญาสาขาบัญชี (สําหรับกิจการขนาดเล็ก) หรื อจบระดับปริ ญญาตรี สาขาบัญชี (สําหรับกิจการขนาด
ใหญ่) ไม่ต้องผ่านการฝึ กหัดงานก่อนการปฏิบตั ิงานจริ งและไม่ต้องผ่านการทดสอบทางวิชาชีพ รวมทังไม่
้ จําเป็ นต้ องเป็ น
สมาชิกของสภาวิชาชีพการบัญชี อาจส่งต่อคุณภาพงานของนักบัญชีไทย ตลอดจนไม่สอดคล้ องกับคุณสมบัตินกั บัญชี
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ตามกฎหมายตามเงื่อนไขของ MRA ด้ านบัญชี อาจส่งผลกระทบให้ นกั บัญชีไทยไม่สามารถเข้ าไปทํางานในประเทศกลุม่
AEC อื่นได้
3. พฤติกรรมและวัฒนธรรมของนักบัญชีของแต่ละประเทศมีผลกระทบต่อการพัฒนาการบัญชีของประเทศนันๆ
้
จากการสัมภาษณ์ โดยนักบัญชีของประเทศสิงคโปร์ และฟิ ลิปปิ นส์มีการทํางานจริ งจัง มีการใช้ ภาษาอังกฤษเป็ นภาษา
ท้ องถิ่น จึงมีส่วนสนับสนุนให้ การบัญชีมีการพัฒนาอย่างมีประสิทธิ ภาพ ในขณะที่นกั บัญชีประเทศไทยแม้ มีความคิด
สร้ างสรรค์ แต่ไม่คอ่ ยแสวงหาความรู้ใหม่หรื อความรู้ที่เกี่ยวข้ อง และส่วนใหญ่ไม่มีทกั ษะในการใช้ ภาษาอังกฤษ แม้ วา่ จะมี
ข้ อกําหนดให้ อบรมเพื่อพัฒนาความรู้ แต่มีสว่ นหนึง่ เข้ าอบรมโดยพิจาณาเรื่ องราคาค่าธรรมเนียมเป็ นหลัก จึงเป็ นข้ อจํากัด
หนึง่ ในการพัฒนาการปฏิบตั ิงานบัญชีในประเทศและการก้ าวสูป่ ระเทศอื่นใน AEC หรื อระดับนานาชาติอื่น

ข้ อเสนอแนะจากการศึกษา
1. รัฐบาลประเทศต่างๆรวมทังประเทศไทยควรมี
้
การประเมินทบทวนโครงสร้ างและบทบาทของหน่วยงานกํากับ
ดูแลด้ านพัฒนาการบัญชีเพื่อเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินการเช่นเดียวกับประเทศสิงคโปร์ โดยอาจพิจารณาจัดตัง้
หน่วยงานเฉพาะเพื่ออํานวยความสะดวกด้ านบัญชีในทุกด้ านทังด้
้ านการจัดทําบัญชีและการปฏิบตั ิงานด้ านบัญชี ซึ่งถือ
เป็ นส่วนหนึง่ ของการพัฒนาการค้ าการลงทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
2. หน่ว ยงานที่ กํา กับดูแลการปฏิ บัติง านและกํ าหนดกฎเกณฑ์ ข้อ บัง คับสําหรั บนักบัญ ชี ต ามกฎหมายของ
ประเทศไทย ทัง้ กรมพัฒนาธุร กิ จการค้ าและสภาวิช าชี พ บัญชี แห่งประเทศไทยควรมีการศึกษาและทบทวนกํ า หนด
คุณสมบัตินกั บัญชีไทยใหม่ ให้ สอดคล้ องกับข้ อบังคับของ IFAC ซึ่งประเทศต่างๆทังระดั
้ บภูมิภาคและนานาชาตินําไป
ปฏิบตั ิ ได้ แก่ นักบัญชีควรมีประสบการณ์และผ่านการทดสอบเพื่อยกระดับนักบัญชีปฏิบตั ิงานให้ ได้ มาตรฐาน รวมทังควร
้
เป็ นสมาชิกของสภาวิชาชีพเพื่อความสะดวกในการกํากับคุณภาพการปฏิบตั ิงานได้
3. ตามกรอบข้ อตกลงยอมรับร่วมในสาขาบัญชีของอาเซียน หรื อ MRA ที่มีแนวทางเงื่อนไขนักบัญชีที่กําหนดนัก
วิชาชีพบัญชีใน AEC ต้ องมีความสามารถในการประกอบอาชีพในประเทศที่ยอมรับนักบัญชีไปทํางาน ดังนันนั
้ กบัญชีชาว
ไทยที่ต้องการความก้ าวหน้ าในวิชาชีพ สามารถไปทํางานในต่างประเทศหรื อกลุม่ ประเทศ AEC ไม่ว่าจะเป็ นรู ปแบบใด
ควรแสวงหาความรู้ ใหม่หรื อความรู้ ที่เกี่ ยวข้ อง เช่น เทคนิคการบริ หารใหม่ เทคโนโลยีสารสมเทศในการสื่อสารและ
ประมวลผล และรวมทังฝึ
้ กทักษะในการใช้ ภาษาอังกฤษ เป็ นต้ น
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ผลกระทบของเครื่ องหมายเอ็กซ์ ดีต่อราคาและปริมาณการซือ้ ขายของหลักทรั พย์ ในดัชนีเซ็ท50
Impact of Trading Sign XD on Price and Trading Volume of Securities in SET50 Index
วัทธิ กร หวังสันติ ธรรม * และชัยวุฒิ ตัง้ สมชัย **
26

บทคัดย่ อ
การค้ นคว้ าแบบอิสระนี ้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของเครื่ องหมาย XD ต่อราคาและปริ มาณการซื ้อขาย
ของหลักทรัพย์ในดัชนี SET50 โดยรวบรวมข้ อมูลการขึ ้นเครื่ องหมาย XD ของหลักทรัพย์ในดัชนี SET50 ในช่วงปี 2551
ถึงปี 2555 โดยตัดหลักทรัพย์ที่ไม่ได้ นํามาคํานวณในดัชนี SET50 ในแต่ละช่วงเวลา หลักทรัพย์ที่ไม่มีการขึ ้นเครื่ องหมาย
XD และเหตุการณ์ที่มีการซ้ อนทับของข้ อมูลในช่วงเวลาที่สนใจศึกษาออก การศึกษานี ้ใช้ การวิเคราะห์ข้อมูลตามแนวทาง
การศึกษาเหตุการณ์ โดยใช้ เหตุการณ์ การขึ ้นเครื่ องหมาย XD เป็ นกรณีศึกษา เพื่อศึกษาว่าเหตุการณ์ ดงั กล่าวส่งผล
กระทบต่อราคาการซื ้อขายหลักทรัพย์ จนเกิดอัตราผลตอบแทนผิดปกติ และผลตอบแทนผิดปกติสะสม เกิดผลกระทบต่อ
ปริ มาณการซื ้อขายหลักทรัพย์ จนเกิดสัดส่วนปริ มาณการซื ้อขายผิดปกติ
ผลการศึกษาด้ านผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์โดยใช้ วิธี Market Adjusted Return และวิธี Market and Risk
Adjusted Return ในการคํานวณ วันหลังเกิดเหตุการณ์ 1 วัน (XD+1) พบผลตอบแทนผิดปกติเฉลี่ยอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติ ซึ่งเป็ นวันมีค่าติดลบมากที่สดุ ผลตอบแทนผิดปกติเฉลี่ยสะสม ช่วงเวลาระยะสันมาก
้
(วันก่อนเกิดเหตุการณ์ 3 วัน
ถึง วันหลังเกิดเหตุการณ์ 3 วัน [XD-3 , XD+3]) พบนัยสําคัญทางสถิติเกิดขึ ้นบ่อยครัง้ ที่สดุ ช่วงเวลาระยะสัน้ (วันก่อนเกิด
เหตุการณ์ 10 วัน ถึง วันหลังเกิดเหตุการณ์ 10 วัน [XD-10 , XD+10]) ช่วงเวลาระยะกลาง (วันก่อนเกิดเหตุการณ์ 20 วัน
ถึง วันหลังเกิดเหตุการณ์ 20 วัน [XD-20 , XD+20]) ช่วงเวลาระยะยาว (วันก่อนเกิดเหตุการณ์ 30 วัน ถึง วันหลังเกิด
เหตุการณ์ 30 วัน [XD-30 , XD+30]) ทังสามช่
้
วงเวลาพบนัยสําคัญทางสถิติเกิดขึ ้นโดยมีจํานวนครัง้ ที่ใกล้ เคียงกัน
ผลการศึกษาด้ านผลกระทบต่อปริ มาณการซื ้อขายหลักทรัพย์พบว่า ปริ มาณการซื ้อขายหลักทรัพย์ผิดปกติเฉลี่ย
จะมีนยั สําคัญทางสถิติ วันก่อนขึ ้นเครื่ องหมาย XD 5 วัน (XD-5) และวันก่อนขึ ้นเครื่ องหมาย XD 1 วัน (XD-1) โดยวันหลัง
ขึ ้นเครื่ องหมาย XD 1 ถึง 3 วัน [XD+1 , XD+3] พบว่าปริ มาณการซื ้อขายหลักทรัพย์มีคา่ ใกล้ เคียงกับค่าปกติ

ABSTRACT
The purpose of this independent study was to analyze the impact of trading sign XD on price and
trading volume of securities in SET50 index. The data were collected from security price around XD events of
securities in SET50 during 2008-2012. The study excluded the securities which were not used to calculate
SET50 index in each period and did not register XD sign and also excluded overlapped data. In order to
analyze the data, the event study approach was used. The event of registration of XD sign were studied in
*
**

นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาจารย์ ดร. อาจารย์ประจําภาควิชาการเงินและการธนาคาร คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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order to observe the impact on price of securities trading which caused Abnormal Return, Cumulative
Abnormal Return, and Abnormal Trading Volume.
The study result on the impact towards security price was presented by applying the method of
Market Adjusted Return and Market and Risk Adjusted Return in calculating normal return. For one day after
the event (XD+1), the study found that the average Abnormal Return had the most negative value with
statistical significance. The average Abnormal Return in the short term (from 3 days before the event to 3 days
after the event [XD-3 , XD+3]) happened most with statistical significance. Meanwhile, in short term (from 10
days before the event to 10 days after the event [XD-10 , XD+10]), in medium term (from 20 days before the
event to 20 days after the event [XD-20 , XD+20]) and in long term (30 days before the event to 30 days after
the event [XD-30 , XD+30]), the study found that these three periods were statistical indifferent in their
occurrences.
For the study result on the impact towards trading volume, the average of Abnormal Trading Volume
of securities appeared on 5 days before XD sign registration (XD-5) and 1 day before XD sign registration
(XD-1) with statistical significance. For the period 1 to 3 days after XD sign registration [XD+1 , XD+3], the
value of trading volume of securities was close to normal trading volume.

บทนํา
หลักการและเหตุผล
การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เป็ นองค์ประกอบส่วนหนึ่งที่มีความสําคัญสําหรับการวางแผนออมเงินระยะยาว
การที่เข้ าไปซื ้อหลักทรัพย์ในธุรกิจที่เชื่อมัน่ ว่าจะสร้ างผลกําไรและเจริ ญรุ่ งเรื องต่อไปในวันข้ างหน้ า จะทําให้ มีฐานะเป็ น
“ผู้ลงทุน” และเป็ น “เจ้ าของกิจการ” ในขณะเดียวกัน ซึ่งมีสิทธิ ได้ รับเงินปั นผลจากกําไรที่เกิดขึ ้นในการทําธุรกิจนันทุ
้ กๆ
ปี ตราบที่ยงั ถือหลักทรัพย์นนอยู
ั ้ ่ ยิ่งไปกว่านัน้ ยังสามารถคาดหวังให้ หลักทรัพย์ที่ถืออยู่มีมลู ค่าเพิ่มขึ ้น ถ้ าธุรกิจนันเจริ
้ ญ
เติมโตและมีผลกําไรเพิ่มขึ ้น และเมื่อถึงเวลาที่ตดั สินใจขายหลักทรัพย์นนออกไปก็
ั้
จะได้ ราคาที่สงู กว่าเมื่อแรกซื ้อมา ด้ วย
เหตุนี ้จะเห็นได้ ว่าการลงทุนในหลักทรัพย์เป็ นอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับผู้มีเงินออมที่แสวงหาผลตอบแทน โดยระดับของ
ผลตอบแทนสําหรับการลงทุนในหลักทรัพย์มีความผูกพันใกล้ ชิดกับปั จจัยความสําเร็ จของธุรกิจ และระบบเศรษฐกิจที่จะมี
ผลต่อธุรกิจนันๆ
้ (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2545, น. 4-7)
ในการลงทุนเริ่ มแรกนันผู
้ ้ ลงทุนอาจจะยังไม่พร้ อมที่จะยอมรับความเสีย่ งในระดับที่สงู ดังนัน้ การลงทุนในหุ้นปั น
ผลที่มีพื ้นฐานดี จึงเป็ นอีกช่องทางหนึ่งในการลงทุนระยะยาว เพื่อรับผลตอบแทนแบบสมํ่าเสมอ (Settrade.com, 2556)
โดยผู้ลงทุนสามารถเลือกลงทุนในหุ้นที่อยูใ่ นหลักทรัพย์ในดัชนี SET50 เนื่องจากเป็ นหุ้นที่มีสภาพคล่องสูงอย่างสมํ่าเสมอ
สามารถซื ้อ ขาย เปลี่ยนมือได้ ง่าย ทําให้ ไว้ ใจได้ ว่าเมื่อซื ้อหุ้นมาแล้ วต้ องการขายจะมีคนรับซื ้อ นอกจากนี ้ การลงทุนใน
ตลาดหลักทรัพย์นนจะต้
ั ้ องเข้ าใจข้ อมูลพื ้นฐานที่จะเป็ นประโยชน์ตอ่ การตัดสินใจซื ้อขายหลักทรัพย์ เช่น ข้ อมูลเกี่ยวกับงบ
การเงินของบริ ษัท อัตราส่วนทางการเงินต่างๆของบริ ษัท สภาพเศรษฐกิจและสังคมที่อาจส่งผลต่อธุรกิจ รวมไปถึงการ
ประกาศการขึน้ เครื่ อ งหมาย XD เพื่ อเป็ นการแจ้ ง ให้ ท ราบว่าผู้ที่ ซือ้ หุ้นตัง้ แต่วัน ที่ขึน้ เครื่ อ งหมาย XD จะไม่ไ ด้ รั บ
ผลประโยชน์ในรูปเงินปั นผล
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การขึ ้นเครื่ องหมาย XD นันจะส่
้ งผลกระทบต่อนักลงทุนที่เข้ าไปซื ้อหลักทรัพย์ในวันที่ขึ ้นเครื่ องหมาย คือจะไม่ได้
รับผลตอบแทนในรู ปของเงินปั นผลที่บริ ษัทจะจ่ายให้ ในการจ่ายครัง้ ต่อไปที่จะมาถึง โดยนักลงทุนที่เป็ นผู้ขายหลักทรัพย์
นันจะเป็
้
นผู้ที่ได้ รับเงินปั นผล ซึง่ ตามปกติแล้ วราคาของหลักทรัพย์จะต้ องลดลงเท่ากับจํานวนเงินปั นผลที่บริ ษัทประกาศจะ
จ่ายออกมา แต่เมื่อได้ ศึกษาทฤษฎีเงินปั นผล 3 ทฤษฎี ได้ แก่ Dividend Irrelevance Theory, Dividend Preference
(Bird-in-the-Hand) Theory และ Tax Preference Theory ทําให้ พบว่าในบางครัง้ เหตุการณ์จริ งที่เกิดขึ ้นอาจไม่เป็ นไป
ตามที่คาดคิดไว้ กล่าวคือราคาหลักทรัพย์อาจไม่ได้ ลดลงเท่ากับจํานวนเงินปั นผลที่บริ ษัทจะจ่าย อาจจะลดลงมากกว่า
ลดลงน้ อยกว่าจํานวนเงินปั นผลที่จ่าย ราคาคงเดิม(ไม่ลดลง) หรื อราคาอาจจะเพิ่มขึ ้นก็เป็ นได้ ซึ่งหากทราบถึงแนวโน้ ม
การเปลีย่ นแปลงของราคาและปริ มาณการซื ้อขายในวันที่มีการขึ ้นเครื่ องหมาย XD จะทําให้ นกั ลงทุนสามารถใช้ ประโยชน์
จากข้ อมูลในอดีตเหล่านันมาประกอบการตั
้
ดสินใจได้
ดังนัน้ ผู้ศึกษาจึงต้ องการศึกษาถึงผลกระทบต่อราคาและปริ มาณการซื ้อขายหลักทรัพย์จากเครื่ องหมาย XD
ของหลักทรัพย์ในดัชนี SET50 เพื่อให้ ทราบถึงการเปลีย่ นแปลงของราคาและปริ มาณซื ้อขายทังก่
้ อน ระหว่าง และหลังขึ ้น
เครื่ องหมาย XD และเพื่อเป็ นประโยชน์ตอ่ การนําไปประยุกต์ใช้ ในการตัดสินใจเลือกจังหวะในการลงทุนของนักลงทุน
วัตถุประสงค์ การศึกษา
เพื่อศึกษาผลกระทบต่อราคาและปริ มาณการซื ้อขายหลักทรั พย์จากเครื่ องหมาย XD ของหลักทรัพย์ในดัชนี
SET50
ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
1. ทําให้ ทราบถึงผลกระทบต่อราคาและปริ มาณการซื ้อขายหลักทรัพย์จากเครื่ องหมาย XD ของหลักทรัพย์ใน
ดัชนี SET50
2. นักลงทุนสามารถนําข้ อมูลไปใช้ เป็ นแนวทางในการตัดสินใจในการลงทุน
นิยามศัพท์
หลักทรัพย์ในดัชนี SET50 หมายถึง หลักทรัพย์ 50 อันดับแรก ที่มีมลู ค่าตามราคาตลาดสูง การซื ้อขายมีสภาพ
คล่องสูงอย่างสมํ่าเสมอ และเป็ นหลักทรัพย์ที่มีการกระจายของผู้ถือหลักทรัพย์รายย่อยอย่างเหมาะสม โดยการทบทวน
ลําดับของหลักทรัพย์จะมีการทบทวนลําดับทุกๆ 6 เดือน ในช่วงเดือนมิถนุ ายน สําหรับรายชื่อในครึ่ งหลังของปี และช่วง
เดือนธันวาคม สําหรับรายชื่อในครึ่งแรกของปี ถัดไป
เครื่ องหมาย XD (Excluding Dividend) หมายถึง การขึ ้นเครื่ องหมายในตลาดหลักทรัพย์ โดยเมื่อเครื่ องหมาย
XD ขึ ้น ผู้ซื ้อหลักทรัพย์ในวันที่เครื่ องหมายขึ ้นจะไม่ได้ สทิ ธิในการรับเงินปั นผลที่จะมาถึง
ผลกระทบต่อราคา หมายถึง ผลกระทบที่มีต่อราคาของหลักทรัพย์ ซึ่งอาจทําให้ ราคาของหลักทรัพย์นนเพิ
ั ้ ่ม
สูงขึ ้นหรื อตํ่าลงได้
ผลกระทบต่อปริ มาณการซื ้อขาย หมายถึง ผลกระทบที่มีต่อปริ มาณการซื ้อขายของหลักทรัพย์ ซึ่งอาจทําให้
ปริ มาณการซื ้อขายของหลักทรัพย์นนเพิ
ั ้ ่มสูงขึ ้นหรื อตํ่าลงได้
มูลค่าที่แท้ จริ งของเงิน หมายถึง มูลค่าของเงินที่สามารถใช้ จ่ายซื ้อสินค้ าได้ จริ งๆ ไม่ได้ อยู่ในรู ปของจํานวนเงิน
เช่น ปี 2550 เงิน 20 บาท ซื ้อข้ าวได้ หนึง่ จาน ปี 2550 เงิน 30 บาท ก็ซื ้อข้ าวได้ หนึ่งจานเหมือนกัน แสดงว่า มูลค่าของเงิน
20 บาท ในปี 2550 มีมูลค่าของเงินเท่ากับ 30 บาทในปี 2550 (การมีเงิน 20 บาท ในปี 2550 จึงเหมือนกับการมีเงิน 30
บาทในปี 2555)
XD-a หมายถึง วันก่อนหน้ าที่จะขึ ้นเครื่ องหมาย XD เป็ นเวลา a วัน เช่น XD-5 คือ วันก่อนขึ ้นเครื่ องหมาย XD 5
วัน โดยนับเฉพาะวันทําการของตลาดหลักทรัพย์
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XD+b หมายถึง วันหลังจากที่ขึ ้นเครื่ องหมาย XD ไปแล้ วเป็ นเวลา b วัน เช่น XD+5 คือ วันหลังจากที่ขึ ้น
เครื่ องหมาย XD ไปแล้ ว 5 วัน โดยนับเฉพาะวันทําการของตลาดหลักทรัพย์
ช่วงเวลาปกติ หมายถึง ช่วงเวลา 15 วัน ก่อนที่จะถึงช่วงเวลาที่สนใจศึกษา การศึกษาในครัง้ นี ้กําหนดช่วงเวลาที่
สนใจศึกษาคือ ก่อนขึ ้นเครื่ องหมาย XD 30 วัน จนกระทัง่ ถึงช่วงหลังขึ ้นเครื่ องหมาย XD 30 วัน ฉะนัน้ ช่วงเวลาปกติ คือ
[XD-45 , XD-31]
การซ้ อนทับของข้ อมูล หมายถึง การที่ช่วงเวลาที่สนใจศึกษาในเหตุการณ์ หนึ่ง เข้ าไปอยู่ในช่วงเวลาที่สนใจ
ศึกษาอีกเหตุการณ์หนึง่ ซึง่ อาจทําให้ คา่ ที่คํานวณได้ ผิดไปจากที่ควรจะเป็ น ส่งผลให้ เหตุการณ์ที่ศึกษามีความน่าเชื่อถือ
ลดลง โดยในการศึกษาครัง้ นี ้กําหนดให้ มีการซ้ อนทับของข้ อมูลได้ ไม่เกิน 10 วัน (แต่ละเหตุการณ์ใช้ ช่วงเวลา[XD-30 ,
XD+30] หากเวลาในช่วง XD+30 ของเหตุการณ์แรกไปซ้ อนทับกับเวลาในช่วง XD-30 ของเหตุการณ์ที่สอง เกิน 10 วัน จะ
ไม่นําข้ อมูลของเหตุการณ์นนมาร่
ั ้ วมคํานวณด้ วย)
สัด ส่ว นปริ ม าณซื อ้ ขายของหลัก ทรั พ ย์ หมายถึ ง ผลหารระหว่า งปริ ม าณการซื อ้ ขายหลัก ทรั พ ย์ เ ฉลี่ ย ของ
หลักทรั พย์ แต่ละตัว ณ วันที่สนใจศึกษาต่อปริ มาณการซือ้ ขายหลักทรั พย์ เฉลี่ยของกลุ่มหลักทรั พย์ ที่สนใจศึกษา ณ
วันเดีย วกันกับ ปริ มาณการซื อ้ ขายหลักทรั พย์ เฉลี่ย ของหลักทรั พย์ แต่ละตัว ณ ช่ว งเวลาปกติต่อปริ ม าณการซือ้ ขาย
หลักทรัพย์เฉลีย่ ของกลุม่ หลักทรัพย์ที่สนใจศึกษา ณ ช่วงเวลาปกติเดียวกัน

กรอบแนวคิดที่ใช้ ในการศึกษา
แนวคิดและทฤษฎีท่ ีเกี่ยวข้ อง
1. แนวคิดเกี่ยวกับเงินปั นผล
1.1 Dividend Irrelevance Theory (Miller & Modigliani, 1961, pp. 411-433) แนวคิดนี ้ได้ เสนอว่า เงินปั นผล
นันไม่
้ มีความสําคัญต่อราคาของหุ้นสามัญ และนักลงทุนจะไม่สนใจว่าบริ ษัทจะทําการจ่ายเงินปั นผลหรื อไม่ เพราะมูลค่า
ของธุรกิจนันจะอยู
้
ท่ ี่ความสามารถในการทํากําไรของบริ ษัท ซึง่ เกิดจากการลงทุนและความเสีย่ งของธุรกิจ ไม่เกี่ยวกับการ
จ่ายปั นผลของธุรกิจแต่อย่างใด การจ่ายปั นผลสูงหรื อตํ่าก็ไม่มีความแตกต่างกัน เนื่องจากผลตอบแทนจากหุ้นสามัญมี 2
ส่ว นคื อ เงิ น ปั น ผลและกํ า ไรจากส่ว นต่า งของราคาหุ้น ดัง นัน้ หากธุ ร กิ จสามารถนํ า กํ า ไรสะสมไปลงทุน ต่อ ให้ ธุ ร กิ จ
เจริ ญรุ่งเรื องขึ ้น ย่อมส่งผลให้ มลู ค่าของธุรกิจสูงขึ ้น และส่งผลให้ ราคาหุ้นสูงขึ ้นตาม ทําให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับส่วนต่างของราคา
หุ้นเพิ่มขึ ้น
1.2 Dividend Preference (Bird-in-the-Hand) Theory (Gordon, 1963, pp. 264-272; Lintner, 1962, pp.
243-269) แนวคิดนี ้ได้ เสนอว่า การจ่ายเงินปั นผลมีผลต่อราคาของหุ้นสามัญ โดยหากมีการจ่ายเงินปั นผลจะทําให้ ราคา
ของหุ้นสามัญสูงขึ ้น เนื่องจากนักลงทุนจะให้ ความสําคัญกับการได้ รับเงินปั นผลในปั จจุบนั มากกว่าการคาดหวังให้ บริ ษัท
นําเงินไปลงทุนต่อแล้ วอาจจะทําให้ ราคาของหุ้นสามัญเพิ่มขึ ้นในอนาคต เพราะการลงทุนนันย่
้ อมมีความเสี่ยงหรื อความ
ไม่แน่นอน เปรี ยบเสมือนการที่มีนกตัวเล็กๆ อยูใ่ นมือย่อมมีคา่ มากกว่าการเสีย่ งหาไก่ตวั ใหญ่ที่อาจจะอยูใ่ นพุม่ ไม้
1.3 Tax Preference Theory (Lizenberger & Ramaswany, 1979, pp.163-195) แนวคิดนี ้ได้ เสนอว่า การไม่
จ่ายเงินปั นผลจะเป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้ถือหุ้นมากกว่า เนื่องจากอัตราภาษี ของรายได้ จากเงินปั นผลมีมลู ค่าสูงกว่าอัตราภาษี
ของกําไรจากส่วนต่างของราคาหุ้น นอกจากนี ้ภาษี ของรายได้ จากเงินปั นผลก็ต้องทําการจ่ายทันทีเมื่อมีการจ่ายเงินปั นผล
แต่ภาษี ของกําไรจากส่วนต่างของราคาหุ้นนันจะจ่
้ ายก็ต่อเมื่อมีการขายหุ้นออกไปก่อน การที่สามารถยืดระยะเวลาของ
การจ่ายภาษี จึงมีประโยชน์ตอ่ ผู้ถือหุ้นเพราะทําให้ มลู ค่าปั จจุบนั ของภาษี ที่ต้องจ่ายลดลงได้ และการไม่จ่ายเงินปั นผลยัง
ทําให้ ธุรกิจสามารถนํากําไรไปลงทุนต่อ ส่งผลให้ ธุรกิจมีการดําเนินงานที่ดีขึ ้นและนําไปสูร่ าคาหุ้นที่จะเพิ่มขึ ้นตาม
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2. การศึกษาเหตุการณ์ (Event Study)
การศึกษาเหตุการณ์ (Bodie, Kane & Marcus, 2007) กล่าวถึงขันตอนในการศึ
้
กษาเหตุการณ์ว่าเป็ นการระบุ
เหตุการณ์ที่สนจะศึกษาและกําหนดช่วงเวลา แล้ วเลือกหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้ อง คํานวณหาอัตราผลตอบแทนปกติที่เกิดขึ ้น
ในช่วงที่สนใจ และคํานวณหาอัตราผลตอบแทนผิดปกติในช่วงเดียวกัน โดยอัตราผลตอบแทนผิดปกตินนั ้ เกิดจากอัตรา
ผลตอบแทนที่เกิดขึ ้นจริ งนันแตกต่
้
างกับอัตราผลตอบแทนปกติเท่าไหร่ แล้ วนํามาทดสอบด้ วยวิธีการทางสถิติว่าอัตรา
ผลตอบแทนผิดปกตินนมี
ั ้ คา่ แตกต่างจากศูนย์อย่างมีนยั สําคัญหรื อไม่
ผลกระทบด้ านราคาจะใช้ การคํานวณผลตอบแทนผิดปกติ และผลกระทบด้ านปริ มาณการซื ้อขายจะใช้ การ
คํานวณปริ มาณการซื ้อขายที่ผิดปกติ โดยใช้ คา่ ทางสถิติ t-test เพื่อทดสอบว่ามีนยั สําคัญหรื อไม่
ผลตอบแทนที่เกิดขึ ้นจริ งของหลักทรัพย์
(Pt - Pt-1 ) + D
Rate of Return=
Pt-1
โดยที่
Pt
คือ ราคาหลักทรัพย์ช่วงระยะเวลา t
คือ ราคาหลักทรัพย์ช่วงระยะเวลา t-1
Pt-1
D

คือ ผลตอบแทนระหว่างการครอบครองหลักทรัพย์

ผลตอบแทนผิดปกติ คือ ผลต่างของผลตอบแทนที่เกิดขึ ้นจริ ง กับผลตอบแทนที่คาดหวัง
ARit = Rit - E(Ri )
โดยที่
ARit คือ ผลตอบแทนผิดปกติ (Abnormal Return) ชองหลักทรัพย์ i ณ วันที่ t
Rit
คือ ผลตอบแทนที่เกิดขึ ้นจริ งของหลักทรัพย์ i ณ วันที่ t
E(Ri ) คือ ผลตอบแทนที่คาดหวัง (Expected Return) ของหลักทรัพย์ i
การหาผลกระทบต่อราคาจะใช้ วิธีทดสอบสองวิธีคือ Market Adjusted Return และ Market and Risk
Adjusted Return เพื่อดูวา่ ความเสีย่ งที่แตกต่างกันจะทําให้ ผลที่ออกมาแตกต่างกันอย่างไร
- วิธี Market Adjusted Return จะกําหนดให้ E(Ri ) เท่ากับผลตอบแทนของตลาด
E(Ri ) = E(Rmt )
โดยที่
E(Rmt ) คือ ผลตอบแทนของตลาด ณ วันที่ t
- วิธี Market and Risk Adjusted Return
จากตัวแบบของ Capital Asset Pricing Model (CAPM) ทําให้ ทราบว่า ผลตอบแทนที่นกั ลงทุนต้ องการจากการ
ถือครองหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยง จะเท่ากับ อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ที่ไม่มีความเสี่ยง บวกกับอัตราผลตอบแทนส่วน
เพิ่มจากการถือครองสินทรัพย์ที่มีความเสีย่ ง

Page 252

BUSINESS MANAGEMENT RESEARCH CONFERENCE

BMRC

ทําให้ กําหนด E(Ri ) ดังสมการ

E(Ri ) = rf + [rm - rf ]βi
โดยที่
E(Ri ) คือ ผลตอบแทนที่คาดหวัง (Expected Return) ของหลักทรัพย์ i
คือ อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่ปราศจาก
rf
ความเสีย่ ง
คือ อัตราผลตอบแทนของกลุม่ หลักทรัพย์ตลาด
rm
βi
คือ ค่าสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์ระหว่างการเคลือ่ นไหวของ
อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ i เทียบกับการเคลือ่ นไหวของ
อัตราผลตอบแทนของตลาด
ค่าเบต้ า (β) เป็ นค่าที่แสดงการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์เมื่อผลตอบแทนของตลาด
เปลี่ยนแปลงไป ถ้ าเบต้ ามีค่ามากกว่า 1 หมายความว่า ถ้ าผลตอบแทนของตลาดเพิ่มขึ ้น ผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่
พิจารณาจะเพิ่มขึ ้นมากกว่า ในทางกลับกัน ถ้ าผลตอบแทนของตลาดลดลง ผลตอบแทนของหลักทรัพย์จะลดลงมากกว่า
σi
β= rim � �
σm
โดยที่
rim
คือ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของผลตอบแทนของหลักทรัพย์ i
กับผลตอบแทนของตลาด
คือ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลตอบแทนของหลักทรัพย์ i
σi
คือ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลตอบแทนของตลาด
σm
อัตราผลตอบแทนผิดปกติเฉลีย่ และอัตราผลตอบแทนผิดปกติเฉลีย่ สะสมจะถูกคํานวณ ดังนี ้
-อัตราผลตอบแทนผิดปกติเฉลีย่
N

โดยที่

AARt

1
AARt = � ARit
N
i=1

คือ อัตราผลตอบแทนผิดปกติเฉลี่ย (Average Abnormal Return) ณ
วันที่ t
N
คือ จํานวนหลักทรัพย์ในกลุม่ ที่ศกึ ษา
เพื่อวัดว่าหลักทรัพย์ในกลุม่ SET 50 เมื่อมีการขึ ้นเครื่ องหมาย XD แล้ ว ทําให้ ผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในกลุม่
SET 50 มีความแตกต่างจากผลตอบแทนที่คาดหวัง อย่างไร
โดยที่
AARt = 0 คือ ไม่มีความแตกต่าง
AARt < 0 คือ ผลตอบแทนที่เกิดขึ ้นจริ งน้ อยกว่าผลตอบแทนที่คาดหวัง
AARt > 0 คือ ผลตอบแทนที่เกิดขึ ้นจริ งมากกว่าผลตอบแทนที่คาดหวัง
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t=t2

CAARt1 ,t2 = � AARt
t=t1

CAARt1 ,t2 คือ อัตราผลตอบแทนผิดปกติเฉลีย่ สะสม (Cumulative Average
Abnormal Return) จาก วันที่ t1 ถึง t2
คือ วันแรกของช่วงเวลาที่ศกึ ษา
t1
คือ วันสุดท้ ายของช่วงเวลาที่ศกึ ษา
t2
เพื่อวัดว่าในช่วงเวลาที่ศึกษาหลักทรัพย์ในกลุม่ SET 50 เมื่อมีการขึ ้นเครื่ องหมาย XD แล้ ว ทําให้ ผลตอบแทน
ของหลักทรัพย์ในกลุม่ SET 50 มีความแตกต่างจากผลตอบแทนที่คาดหวังอย่างไร ในแต่ละช่วงเวลาในการศึกษา รวมถึง
ช่วงเวลาทังหมดในการศึ
้
กษาด้ วย
โดยที่
CAARt1 ,t2 = 0 คือ ไม่มีความแตกต่าง
CAARt1 ,t2 < 0 คือ ผลตอบแทนที่เกิดขึ ้นจริ งน้ อยกว่าผลตอบแทนที่คาดหวัง
CAARt1 ,t2 > 0 คือ ผลตอบแทนที่เกิดขึ ้นจริ งมากกว่าผลตอบแทนที่คาดหวัง
โดยที่

-สมมุติฐานเพื่อทดสอบว่ามีอตั ราผลตอบแทนผิดปกติเฉลีย่ ณ วันที่ t หรื อไม่ ดังนี ้
สมมุติฐานหลัก H0 : AARt = 0
สมมุติฐานรอง H1 : AARt ≠ 0

ซึ่งถ้ าสามารถปฎิเสธสมมุติฐานหลักได้ ก็แสดงว่า มีอัตราผลตอบแทนผิดปกติเฉลี่ยเกิ ดขึน้ อย่างมี
นัยสําคัญ
-สมมุติฐานเพื่อทดสอบว่ามีอตั ราผลตอบแทนผิดปกติเฉลีย่ สะสมจากวันที่ t1 ถึง t2 ดังนี ้
สมมุติฐานหลัก H0 : CAARt1 ,t2 = 0
สมมุติฐานรอง H1 : CAARt1 ,t2 ≠ 0
ซึง่ ถ้ าสามารถปฎิเสธสมมุติฐานหลักได้ ก็แสดงว่า มีอตั ราผลตอบแทนผิดปกติเฉลีย่ สะสมเกิดขึ ้นอย่างมี
นัยสําคัญ
การคํานวณค่าทางสถิติ t-test เพื่อทดสอบว่าเกิดอัตราผลตอบแทนผิดปกติอย่างมีนยั สําคัญหรื อไม่
กรณี

AARt

tAARt =

กรณี

CAARt1 ,t2

tCARRt =

โดยที่

SAAR

AARt

SAAR
CAARt1 ,t2
SAAR * �t2 - t1

คือ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราผลตอบแทนผิดปกติเฉลีย่ ของช่วงที่
ทําการศึกษา

Page 254

BUSINESS MANAGEMENT RESEARCH CONFERENCE

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SAAR )
โดยที่

T

1
����)2
SAAR = � � (AARt - AAR
T-1

AARt
AAR
����
T

สัดส่วนปริ มาณการซื ้อขาย
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t=1

คือ อัตราผลตอบแทนผิดปกติเฉลี่ย (Average Abnormal Return) ณ
วันที่ t
คือ ค่าเฉลีย่ ของอัตราผลตอบแทนผิดปกติในช่วงที่ทําการศึกษา
คือ จํานวนวันในช่วงเวลาที่ทําการศึกษา

Vit Vi
�
Vmt Vm
คือ สัดส่วนปริ มาณการซื ้อขายของหลักทรัพย์ (Volume Ratio) i ณ วันที่ t
เป็ นการนําปริ มาณการซื ้อขายเฉลีย่ ของหลักทรัพย์ที่สนใจศึกษาใน
ช่วงเวลาปกติหารด้ วยปริ มาณการซื ้อขายเฉลี่ยของหลักทรัพย์ใน SET50
ในช่วงเวลาปกติ เพื่อหาค่าปริ มาณการซื ้อขายปกติที่ควรจะเป็ น แล้ วนํา
ค่าที่ได้ มาหารปริ มาณการซื ้อขายเฉลี่ยของหลักทรัพย์ที่สนใจศึกษา ณ
วันที่ต้องการศึกษา ซึ่งหารกับปริ มาณการซื ้อขายเฉลี่ยของหลักทรัพย์ใน
SET50 ณ วันที่ต้องการศึกษา
คือ ปริ มาณการซื ้อขายเฉลีย่ ของหลักทรัพย์ i ในช่วงเวลาปกติ (15วัน)
คือ ปริ มาณการซื ้อขายรวมเฉลี่ยของหลักทรัพย์ใน SET50 ในช่วงเวลา
ปกติ (15 วัน)
คือ ปริ มาณการซื ้อขายของหลักทรัพย์ ณ วันที่ t ในช่วงที่ทําการศึกษา
คือ ปริ มาณการซื ้อขายรวมของหลักทรัพย์ในSET50 ณ วันที่ t
ในช่วงที่ทําการศึกษา
VRit =

โดยที่

VRit

Vi
Vm
Vit
Vmt
สัดส่วนปริ มาณการซื ้อขายเฉลีย่

โดยที่

N

1
AVRt = � VRit
N
i=1

AVRt คือ สัดส่วนปริ มาณการซื ้อขายเฉลีย่ (Average Volume Ratio) ณ วันที่ t
N
คือ จํานวนหลักทรัพย์ในกลุม่ ที่ศกึ ษา
เพื่อวัดว่าหลักทรัพย์ในกลุม่ SET 50 เมื่อมีการขึ ้นเครื่ องหมาย XD แล้ ว ทําให้ ปริ มาณการซื ้อขายของหลักทรัพย์
ในกลุม่ SET 50 มีความแตกต่างจากปริ มาณการซื ้อขายหลักทรัพย์ในกลุม่ SET 50 ในช่วงเวลาปกติอย่างไร
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AVRt = 1คือ ไม่มีความแตกต่าง
AVRt < 1คือ มีปริ มาณการซื ้อขายน้ อยกว่าช่วงเวลาปกติ
AVRt > 1คือ มีปริ มาณการซื ้อขายมากกว่าช่วงเวลาปกติ

สมมุติฐานเพื่อจะทดสอบว่ามีสดั ส่วนปริ มาณการซื ้อขายเฉลีย่ ที่ผิดปกติ ณ วันที่ t หรื อไม่ ดังนี ้
สมมุติฐานหลัก H0 : AVRt = 1
สมมุติฐานรอง H1 : AVRt ≠ 1
ซึ่งถ้ าสามารถปฎิเสธสมมุติฐานหลักได้ ก็แสดงว่า มีสดั ส่วนปริ มาณการซื ้อขายเฉลี่ยที่ผิดปกติเกิดขึ ้นอย่างมี
นัยสําคัญ
การคํานวณค่าทางสถิติ t-test เพื่อทดสอบว่าเกิดปริ มาณการซื ้อขายผิดปกติอย่างมีนยั สําคัญหรื อไม่
AVRt - 1
tAVRt =
SAVR
โดยที่
SAVR คือ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสัดส่วนปริ มาณการซื ้อขายเฉลี่ยของช่วง
ที่ทําการศึกษา
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SAVR )
โดยที่

T

1
����)2
SAVR = � � (AVRt - AVR
T-1

AVRt
����
AVR
T

t=1

คือ สัดส่วนปริ มาณการซื ้อขายเฉลีย่ (Average Volume Ratio) ณ วันที่ t
คือ ค่าเฉลีย่ ของอัตราผลตอบแทนผิดปกติในช่วงที่ทําการศึกษา
คือ จํานวนวันในช่วงเวลาที่ทําการศึกษา

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
มรกต ชนินทรานุรักษ์ และคณะ (2554) ได้ ศกึ ษาผลกระทบต่อราคาและปริ มาณการซื ้อขายของหลักทรัพย์ที่ถกู
ปรับเข้ าและออกจากดัชนี SET50 โดยใช้ จํานวนตัวอย่างทังหมด
้
54 ตัวอย่าง โดยแบ่งเป็ นหลักทรัพย์ที่ถูกปรับเข้ า 28
หลักทรัพย์ และหลักทรัพย์ที่ถกู ปรับออก 26 หลักทรัพย์ พบว่า ผลกระทบต่อราคาคาหลักทรัพย์ที่ถกู ปรับเข้ าดัชนี SET50
มีอตั ราผลตอบแทนสะสมเฉลี่ยสูงกว่าปกติโดยจะมีอตั ราผลตอบแทนผิดปกติสงู สุดที่สดุ ในช่วงหลังวันประกาศที่ 2.63%
และผลกระทบต่อราคาคาหลักทรัพย์ที่ถกู ปรับออกจากดัชนี SET50 มีอตั ราผลตอบแทนสะสมเฉลี่ยตํ่ากว่าปกติโดยจะมี
อัตราผลตอบแทนผิดปกติตํ่าสุดในช่วงก่อนวันประกาศที่ -4.40% (ระดับนัยสําคัญที่ 5%) และได้ พบกําไรแบบไม่มีความ
เสีย่ งประมาณ 3.5% สําหรับหลักทรัพย์ที่ถกู ปรับเข้ า และ -2.72% สําหรับหลักทรัพย์ที่ถกู ปรับออก โดยกําไรดังกล่าวเกิด
จากกลยุทธ์การเข้ าซื ้อ/ขายหลักทรัพย์ที่ถกู ปรับเข้ า/ออกที่ราคาเปิ ดของวันหลังวันประกาศ และขาย/ซื ้อที่ราคาปิ ดของวันที่
มีผลจริ ง ทางด้ านผลกระทบต่อปริ มาณการซื ้อขายหลักทรัพย์ที่ถูกปรับเข้ าดัชนี SET50 ปริ มาณการซื ้อขายหลักทรัพย์
เฉลีย่ ในช่วงก่อนวันประกาศมีค่าใกล้ เคียงปกติ ในช่วงวันประกาศและในช่วงวันที่มีผลจริ งปริ มาณการซื ้อขายหลักทรัพย์
เฉลี่ยจะสูงขึน้ ส่วนปริ มาณการซือ้ ขายหลักทรัพย์ที่ถูกปรับออกจากดัชนี SET50 ปริ มาณการซื ้อขายหลักทรั พย์ เฉลี่ย
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ในช่วงก่อนวันประกาศมีคา่ ตํ่ากว่าปกติเล็กน้ อย หลังจากนันปริ
้ มาณการซื ้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยจะมีค่าสูงกว่าปกติขึ ้นไป
เรื่ อยๆ จนสูงสุดในช่วง 1 วันก่อนวันที่มีผลจริ ง หลังจากวันที่มีผลจริ งปริ มาณการซื ้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยได้ ลดลงมาแต่ยงั
อยูใ่ นระดับที่สงู กว่าค่าปกติ
ศาสฏย์ บุญเฉลียว (2550) ได้ ศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างนโยบายเงิ นปั นผลกับราคาหุ้นสามัญของบริ ษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยอาศัยข้ อมูลเสถียรภาพของอัตราผลตอบแทนจากเงินปั นผล พบว่า
กลุ่มหลักทรั พย์ที่มีการประกาศจ่ายปั นผลเพิ่มขึ ้นจากครัง้ ก่อน ทังกลุ
้ ่มหลักทรัพย์ที่อัตราผลตอบแทนจากเงินปั นผลมี
เสถียรภาพ และกลุม่ หลักทรัพย์ที่อตั ราผลตอบแทนจากเงินปั นผลไม่มีเสถียรภาพ มีค่าเฉลี่ยผลตอบแทนเกินปกติเกิดขึ ้น
มากกว่าตลาด ณ วันประกาศจ่ายเงินปั นผล โดยมีระดับนัยสําคัญที่ 1% และพบว่าค่าเฉลี่ยผลตอบแทนเกินปกติสะสม
ของหลักทรัพย์ทงสองกลุ
ั้
ม่ ในช่วงวันประกาศจ่ายเงินปั นผล (-3 , +1) โดยมีระดับนัยสําคัญที่ 1% เช่นกัน กลุม่ หลักทรัพย์ที่
มีการประกาศจ่ายปั นผลเท่ากับครัง้ ก่อน ทังกลุ
้ ่มหลักทรั พย์ ที่อตั ราผลตอบแทนจากเงิ นปั นผลมีเสถียรภาพ และกลุ่ม
หลักทรัพย์ที่อตั ราผลตอบแทนจากเงินปั นผลไม่มีเสถียรภาพ มีค่าเฉลี่ยผลตอบแทนเกินปกติเกิดขึ ้นมากกว่าตลาด ณ วัน
ประกาศจ่ายเงินปั นผล โดยมีระดับนัยสําคัญที่ 1% และพบว่าค่าเฉลี่ยผลตอบแทนเกินปกติสะสมของหลักทรัพย์ทงสอง
ั้
กลุม่ ในช่วงวันประกาศจ่ายเงินปั นผล (-3 , +1) โดยมีระดับนัยสําคัญที่ 1% เช่นกัน กลุม่ หลักทรัพย์ที่มีการประกาศจ่ายปั น
ผลลดลงจากครัง้ ก่อน กลุม่ หลักทรัพย์ที่อตั ราผลตอบแทนจากเงินปั นผลไม่มีเสถียรภาพ มีค่าเฉลี่ยผลตอบแทนเกินปกติ
สะสมน้ อยกว่าตลาด โดยมีระดับนัยสําคัญที่ 1% และพบว่าค่าเฉลี่ยผลตอบแทนเกินปกติสะสมน้ อยกว่าตลาด เกิดขึ ้น
ในช่วงวันประกาศจ่ายเงินปั นผล (-3 , +1) โดยมีระดับนัยสําคัญที่ 5%

วิธีการศึกษา
1. ขอบเขตการศึกษา
การศึกษาถึงผลกระทบต่อราคาและปริ มาณการซื ้อขายหลักทรัพย์จากเครื่ องหมาย XD ของหลักทรัพย์ในดัชนี
SET50 ครัง้ นี ้จะใช้ ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ประเภทอนุกรมเวลา (Time Series) ประเภทรายวัน โดยจะศึกษา
เป็ นสีร่ ะยะ ได้ แก่
ระยะสันมาก
้
คือ ช่วงเวลาตังแต่
้ ก่อนขึ ้นเครื่ องหมาย XD 3 วันทําการ จนถึงหลังขึ ้นเครื่ องหมาย XD 3 วันทําการ
ระยะสัน้ คือ ช่วงเวลาตังแต่
้ ก่อนขึ ้นเครื่ องหมาย XD 10 วันทําการ จนถึงหลังขึ ้นเครื่ องหมาย XD 10 วันทําการ
ระยะกลาง คือ ช่วงเวลาตังแต่
้ กอ่ นขึ ้นเครื่ องหมาย XD 20 วันทําการ จนถึงหลังขึ ้นเครื่ องหมาย XD 20 วันทําการ
ระยะยาว คือ ช่วงเวลาตังแต่
้ ก่อนขึ ้นเครื่ องหมาย XD 30 วันทําการ จนถึงหลังขึ ้นเครื่ องหมาย XD 30 วันทําการ
2. ขัน้ ตอนการศึกษา
แบ่งรูปแบบในการศึกษาเป็ น 2 กรณี ดังนี ้
1. หลักทรัพย์ทงหมดในดั
ั้
ชนี SET50
2. แบ่งตามกลุม่ อุตสาหกรรม ได้ แก่ กลุม่ อุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร กลุม่ อุตสาหกรรมธุรกิจ
การเงิน กลุม่ อุตสาหกรรมสินค้ าอุตสาหกรรม กลุม่ อุตสาหกรรมอสังหาริ มทรัพย์และก่อสร้ าง กลุม่ อุตสาหกรรมทรัพยากร
กลุม่ อุตสาหกรรมบริ การ และกลุม่ อุตสาหกรรมเทคโนโลยี
การศึกษาจะแบ่ง 3 ส่วน ดังนี ้
1. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา โดยจะหาจํานวนเหตุการณ์ตา่ งๆ มาแสดงในรูปแบบร้ อยละ
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2. ผลกระทบของเครื่ องหมาย XD ต่อราคาของหลักทรัพย์ในดัชนี SET 50 โดยจะหาอัตราผลตอบแทน
ผิดปกติเฉลีย่ เพื่อจะทดสอบว่ามีอตั ราผลตอบแทนผิดปกติเฉลีย่ ณ วันที่ t หรื อไม่ และหาอัตราผลตอบแทนผิดปกติเฉลี่ย
สะสม เพื่อจะทดสอบว่ามีอตั ราผลตอบแทนผิดปกติเฉลีย่ สะสม จากวันที่ t 1 ถึง t2 หรื อไม่ นอกจากนี ้ยังทําการทดสอบโดย
ใช้ ค่าทางสถิติ t-test ว่าเกิดอัตราผลตอบแทนผิดปกติอย่างมีนยั สําคัญหรื อไม่ โดยจะทําการเปรี ยบเทียบสองวิธี คือวิธี
Market Adjusted Return และวิธี Market and Risk Adjusted Return
3. ผลกระทบของเครื่ องหมาย XD ต่อปริ มาณการซื ้อขายของหลักทรัพย์ในดัชนี SET 50 โดยจะหา
สัดส่วนปริ มาณการซื ้อขายที่ผิดปกติ เพื่อจะทดสอบว่ามีสดั ส่วนปริ มาณการซื ้อขายเฉลี่ยที่ผิดปกติ ณ วันที่ t หรื อไม่ และ
ทําการทดสอบโดยใช้ คา่ ทางสถิติ t-test ในการทดสอบค่าเฉลีย่ ของสัดส่วนปริ มาณการซื ้อขายผิดปกติที่เกิดขึ ้นในแต่ละวัน
ตลอดช่วงเวลาที่ศกึ ษา ว่ามีปริ มาณการซื ้อขายผิดปกติอย่างมีนยั สําคัญหรื อไม่
3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
การศึกษาครัง้ นี ้ผู้ศกึ ษาได้ กําหนดขนาดตัวอย่างคือหลักทรัพย์ในดัชนี SET50 ซึง่ มีจํานวนทังหมด
้
69 หลักทรัพย์
โดยใช้ ข้อมูลการขึ ้นเครื่ องหมาย XD ย้ อนหลังเป็ นเวลา 5 ปี ตังแต่
้ ปี 2551 ถึงปี 2555 ของหลักทรัพย์ที่ถกู นํามาคํานวณ
รวมใน SET50 ในแต่ละช่วงเวลา โดยไม่นําหลักทรัพย์ที่ไม่ได้ อยู่ใน SET50 ในแต่ละช่วงเวลา หลักทรัพย์ที่ไม่มีการขึ ้น
เครื่ องหมาย XD ในช่วงเวลาที่ศกึ ษา และหลักทรัพย์ที่เกิดเหตุการณ์ที่มีการซ้ อนทับของข้ อมูลในช่วงเวลาที่ศึกษามากกว่า
10 วัน มาร่ วมคํานวณ เนื่องจากระยะเวลาย้ อนหลัง 5 ปี ตังแต่
้ ปี 2551 ถึงปี 2555 นัน้ มีจํานวนเหตุการณ์ มากเพียง
พอที่จะให้ ผลการสรุ ปได้ อีกทังการเก็
้
บข้ อมูลย้ อนหลังในจํานวนปี ที่มากเกินไปอาจจะทําให้ ผลที่ออกมาคลาดเคลื่อนได้
จากลักษณะเศรษฐกิจ ลักษณะการลงทุน ค่านิยม รวมไปถึงตัวแปรอื่นๆด้ วย
4. วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ข้ อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยเก็บข้ อมูลของราคาหลักทรัพย์ย้อนหลังของหลักทรัพย์ดชั นี SET50 จาก
SETSMART

ผลการศึกษา

ข้ อมูลเชิงพรรณนา
การศึกษาครัง้ นี ้ ได้ ใช้ ข้อมูลหลักทรัพย์ของบริ ษัทหลักทรัพย์จดทะเบียนที่อยูใ่ นดัชนี SET50 ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ย้ อนหลังเป็ นเวลา 5 ปี ตังแต่
้ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 โดยใช้ ข้อมูลของ
หลักทรัพย์ที่ถกู นํามาคํานวณรวมใน SET50 ในแต่ละช่วงเวลา โดยไม่นําหลักทรัพย์ที่ไม่ได้ อยูใ่ น SET50 ในแต่ละช่วงเวลา
หลักทรัพย์ที่ไม่มีการขึ ้นเครื่ องหมาย XD ในช่วงเวลาที่ศึกษา และหลักทรัพย์ที่เกิดเหตุการณ์ที่มีการซ้ อนทับของข้ อมูลใน
ช่วงเวลาที่ศกึ ษามากกว่า 10 วัน มาร่วมคํานวณ เมื่อดูจํานวนเหตุการณ์ในแต่ละปี แล้ ว พบว่าจํานวนเหตุการณ์ทงหมดที
ั้
่
ศึกษามีจํานวน 384 เหตุการณ์ จํานวนเหตุการณ์ในแต่ละปี มีจํานวนต่างกันไม่มากนัก โดยปี ที่มีจํานวนเหตุการณ์ น้อย
ที่สดุ (2552) มีจํานวนเหตุการณ์ตา่ งจากปี ที่มีจํานวนเหตุการณ์มากที่สดุ (2555) เป็ นจํานวน 8 เหตุการณ์
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เมื่อแบ่งตามกลุ่มอุตสาหกรรม พบว่ากลุม่ อุตสาหกรรมทรัพยากรมีจํานวนเหตุการณ์ มากที่สดุ 99 เหตุการณ์
คิดเป็ น 25.7813% รองลงมาคือกลุม่ อุตสาหกรรมบริ การมีจํานวนเหตุการณ์ 87 เหตุการณ์ โดยกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้ า
อุตสาหกรรมมีจํานวนเหตุการณ์น้อยที่สดุ 19 เหตุการณ์ เมื่อ
แบ่ง ตามลัก ษณะการจ่ า ยเงิ น ปั น ผล พบว่า เหตุก ารณ์ ส่ว นใหญ่ อ ยู่ใ นการจ่ า ยเงิ น ปั น ผลเพิ่ ม ขึน้ มี จํ า นวน
เหตุการณ์ 218 รองลงมาเป็ นการจ่ายเงินปั นผลเท่าเดิม มีจํานวนเหตุการณ์ 84 เหตุการณ์ ส่วนการจ่ายเงินปั นผลลดลง
มีจํานวนเหตุการณ์ 82 เหตุการณ์
เมื่อแบ่งตามขนาดของธุรกิจ พบว่าบริ ษัทขนาดใหญ่จะมีจํานวนเหตุการณ์เกิดขึ ้นมากกว่า คือมีจํานวน
เหตุการณ์ 233 เหตุการณ์ ส่วนบริ ษัทขนาดเล็กมีจํานวนเหตุการณ์ 151 เหตุการณ์
ผลกระทบของเครื่องหมาย XD ต่ อราคา (Price Effect) ของหลักทรัพย์ ในดัชนี SET50
ในตารางค่า CAAR ที่มี *** หมายถึง ค่า CAAR ที่มีระดับนัยสําคัญที่ 1% (ระดับความเชื่ อมัน่ 99%) ,**
หมายถึง ค่า CAAR ที่มีระดับนัยสําคัญที่ 5% (ระดับความเชื่อมัน่ 95%) ,* หมายถึง ค่า CAAR ที่มีระดับนัยสําคัญที่ 10%
(ระดับความเชื่อมัน่ 90%)
ในตาราง ค่า CAAR_1 เป็ นค่า CAAR ของวิธี Market Adjusted Return และค่า CAAR_2 เป็ นค่า CAAR ของ
วิธี Market and Risk Adjusted Return
1. ผลกระทบต่ อหลักทรั พย์ ทัง้ หมดในดัชนี SET50 พบว่า ผลตอบแทนผิดปกติเฉลี่ยโดยส่วนใหญ่ของวิธี
Market Adjusted Return มีค่าเป็ นบวก ส่วนวิธี Market and Risk Adjusted Return มีค่าเป็ นลบ โดยทัง้ 2 วิธีพบ
นัย สํ า คัญ ทางสถิ ติ เ หมื อ นกัน 1 วัน คื อ วัน หลัง เกิ ด เหตุก ารณ์ 1 วัน (XD+1) การทดสอบสมมุติ ฐ านทางสถิ ติ ข อง
ผลตอบแทนผิดปกติเฉลี่ยสะสม (CAAR) พบว่าวิธี Market Adjusted Return ผลตอบแทนผิดปกติเฉลี่ยสะสม ทังช่
้ วง
ระยะสันมาก
้
ระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาว ไม่พบนัยสําคัญทางสถิ ติทงั ้ 4 ช่วงเวลา แต่วิธี Market and Risk
AdjustedReturn พบนัยสําคัญทางสถิติทงั ้ 4 ช่วงเวลา
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รูปที่ 1 ผลตอบแทนผิดปกติเฉลี่ย (AAR) และตารางที่ 1 ผลตอบแทนผิดปกติเฉลี่ยสะสม (CAAR) ของหลักทรัพย์ที่ขึ ้นเครื่ องหมาย XD ในดัชนี
SET50 ที่เกิดขึ ้นในแต่ละช่วงเวลาที่ทําการศึกษา
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2. ผลกระทบต่ อหลักทรัพย์ เมื่อแบ่ งตามกลุ่มอุตสาหกรรม
กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร เมื่อใช้ วิธี Market Adjusted Return ผลตอบแทนผิดปกติ
เฉลี่ยโดยส่วนใหญ่มีค่าเป็ นบวก ส่วนวิธี Market and Risk Adjusted Return จะมีค่าเป็ นลบ โดยทังสองวิ
้
ธี พบ
ผลตอบแทนผิดปกติเฉลีย่ ที่มีนยั สําคัญทางสถิติ 1 วัน คือ วันหลังเกิดเหตุการณ์ 1 วัน (XD+1) การทดสอบสมมุติฐานทาง
สถิติของผลตอบแทนผิดปกติเฉลีย่ สะสม (CAAR) พบว่าวิธี Market Adjusted Return ผลตอบแทนผิดปกติเฉลีย่ สะสม ทัง้
ช่วงระยะสันมาก
้
ระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาว ไม่พบนัยสําคัญทางสถิติทงั ้ 4 ช่วงเวลา แต่วิธี Market and Risk
Adjusted Return พบนัยสําคัญทางสถิติทงั ้ 4 ช่วงเวลา

Market and Risk Adjusted Return
Market Adjusted Return

.

รูปที่ 2 ผลตอบแทนผิดปกติเฉลี่ย (AAR) และตารางที่ 2 ผลตอบแทนผิดปกติเฉลี่ยสะสม (CAAR) ของหลักทรัพย์ที่ขึ ้นเครื่ องหมาย XD ในกลุม่
อุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารที่เกิดขึ ้นในแต่ละช่วงเวลาที่ทําการศึกษา

กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน เมื่อเปรี ยบเทียบวิธี Market Adjusted Return และMarket and Risk
Adjusted Returnแล้ ว พบว่าผลตอบแทนผิดปกติเฉลี่ยโดยส่วนใหญ่ ของทังสองวิ
้
ธีมีค่าเป็ นบวก โดยทัง้ สองวิธี พบ
ผลตอบแทนผิดปกติเฉลี่ยที่มีนยั สําคัญทางสถิติเหมือนกัน 1 วัน คือ วันหลังเกิดเหตุการณ์ 1 วัน (XD+1) การทดสอบ
สมมุติฐานทางสถิติของผลตอบแทนผิดปกติเฉลีย่ สะสม (CAAR) พบว่าวิธี Market Adjusted Return ผลตอบแทนผิดปกติ
เฉลี่ยสะสมพบนัยสําคัญทางสถิติในระยะเวลาสันมากเท่
้
านัน้ แต่วิธี Market and Risk Adjusted Return ผลตอบแทน
ผิดปกติเฉลีย่ สะสมพบนัยสําคัญทางสถิติ 3 ช่วงเวลา คือ ช่วงระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาว

Page 260

BUSINESS MANAGEMENT RESEARCH CONFERENCE

BMRC

2.0000%
1.0000%

-1.0000%

XD-30
XD-24
XD-18
XD-12
XD-6
XD
XD+6
XD+12
XD+18
XD+24
XD+30

0.0000%

-2.0000%
-3.0000%
-4.0000%
-5.0000%
Market and Risk Adjusted Return
Market Adjusted Return

.

รูปที่ 3 ผลตอบแทนผิดปกติเฉลี่ย (AAR) และตารางที่ 3 ผลตอบแทนผิดปกติเฉลี่ยสะสม (CAAR) ของหลักทรัพย์ที่ขึ ้น
เครื่องหมาย XD ในกลุม่ อุตสาหกรรมธุรกิจการเงินที่เกิดขึ ้นในแต่ละช่วงเวลาที่ทําการศึกษา
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กลุ่มอุตสาหกรรมสินค้ าอุตสาหกรรม เมื่อเปรี ยบเทียบวิธี Market Adjusted Return และMarket and Risk
Adjusted Returnแล้ ว พบว่าผลตอบแทนผิดปกติเฉลี่ยโดยส่วนใหญ่ ของทังสองวิ
้
ธีมีค่าเป็ นบวก โดยทัง้ สองวิธี พบ
ผลตอบแทนผิดปกติเฉลี่ยที่มีนยั สําคัญทางสถิติเหมือนกัน 2 วัน คือ วันก่อนเกิดเหตุการณ์ 21 วัน (XD-21) และวันหลัง
เกิดเหตุการณ์ 1 วัน (XD+1) การทดสอบสมมุติฐานทางสถิติของผลตอบแทนผิดปกติเฉลี่ยสะสม (CAAR) พบว่าวิธี
Market Adjusted Return พบนัยสําคัญทางสถิติของผลตอบแทนผิดปกติเฉลี่ยสะสมของช่วงระยะสันมากเท่
้
านัน้ แต่วิธี
Market and Risk Adjusted Return ผลตอบแทนผิ ด ปกติ เ ฉลี่ย สะสมพบนัย สําคัญ ทางสถิ ติ ทัง้ 4 ช่ ว งเวลา

Market and Risk Adjusted Return
Market Adjusted Return

.

รูปที่ 4 ผลตอบแทนผิดปกติเฉลี่ย (AAR) และตารางที่ 4 ผลตอบแทนผิดปกติเฉลี่ยสะสม (CAAR) ของหลักทรัพย์ที่ขึ ้นเครื่ องหมาย XD ในกลุม่
อุตสาหกรรมสินค้ าอุตสาหกรรมที่เกิดขึ ้นในแต่ละช่วงเวลาที่ทําการศึกษา
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กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริ มทรั พย์ และก่ อสร้ าง เมื่อเปรี ยบเทียบวิธี Market Adjusted Return และMarket
and Risk Adjusted Returnแล้ ว พบว่าผลตอบแทนผิดปกติเฉลี่ยโดยส่วนใหญ่ของทังสองวิ
้
ธีมีค่าเป็ นบวก โดยทังสองวิ
้
ธี
พบผลตอบแทนผิดปกติเฉลี่ยที่มีนยั สําคัญทางสถิติเหมือนกัน 2 วัน คือ วันก่อนเกิดเหตุการณ์ 5 วัน (XD-5) และวันหลัง
เกิดเหตุการณ์ 1 วัน (XD+1) การทดสอบสมมุติฐานทางสถิติของผลตอบแทนผิดปกติเฉลี่ยสะสม (CAAR) พบว่าวิธี
Market Adjusted Return ผลตอบแทนผิดปกติเฉลีย่ สะสม ทังช่
้ วงระยะสันมาก
้
ระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาว ไม่พบ
นัยสําคัญทางสถิติทงั ้ 4 ช่วงเวลา แต่วิธี Market and Risk Adjusted Return พบนัยสําคัญทางสถิติ ในช่วงระยะกลาง
และระยะยาว
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.

รูปที่ 5 ผลตอบแทนผิดปกติเฉลี่ย (AAR) และตารางที่ 5 ผลตอบแทนผิดปกติเฉลี่ยสะสม (CAAR) ของหลักทรัพย์ที่ขึ ้นเครื่ องหมาย XD ในกลุม่
อุตสาหกรรมอสังหาริ มทรัพย์และก่อสร้ างที่เกิดขึ ้นในแต่ละช่วงเวลาที่ทําการศึกษา

กลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร เมื่อใช้ วิธี Market Adjusted Return ผลตอบแทนผิดปกติเฉลีย่ โดยส่วนใหญ่มีคา่
เป็ นบวก ส่วนวิธี Market and Risk Adjusted Return จะมีค่าเป็ นลบ โดยทังสองวิ
้
ธี พบผลตอบแทนผิดปกติเฉลี่ยที่มี
นัย สํ า คัญ ทางสถิ ติ เ หมื อ นกัน 1 วัน คื อ วัน หลัง เกิ ด เหตุก ารณ์ 1 วัน (XD+1) การทดสอบสมมุติ ฐ านทางสถิ ติ ข อง
ผลตอบแทนผิดปกติเฉลีย่ สะสม (CAAR) พบว่าทังสองวิ
้
ธี พบนัยสําคัญทางสถิติของผลตอบแทนผิดปกติเฉลีย่ สะสมของ
ช่วงระยะสันมากเท่
้
านัน้
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รูปที่ 6 ผลตอบแทนผิดปกติเฉลี่ย (AAR) และตารางที่ 6 ผลตอบแทนผิดปกติเฉลี่ยสะสม (CAAR) ของหลักทรัพย์ที่ขึ ้น
เครื่องหมาย XD ในกลุม่ อุตสาหกรรมทรัพยากรที่เกิดขึ ้นในแต่ละช่วงเวลาที่ทําการศึกษา

กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ เมื่อใช้ วธิ ี Market Adjusted Return ผลตอบแทนผิดปกติเฉลีย่ โดยส่วนใหญ่มีคา่
เป็ นบวก ส่วนวิธี Market and Risk Adjusted Return จะมีคา่ เป็ นลบ โดยทังสองวิ
้
ธี พบผลตอบแทนผิดปกติเฉลีย่ ที่มี
นัยสําคัญทางสถิติ 2 วัน ได้ แก่ วันเกิดเหตุการณ์ (XD) และวันหลังเกิดเหตุการณ์ 1 วัน (XD+1)การทดสอบสมมุติฐานทาง
สถิติของผลตอบแทนผิดปกติเฉลีย่ สะสม (CAAR) พบว่าวิธี Market Adjusted Return ผลตอบแทนผิดปกติเฉลีย่ ไม่พบ
นัยสําคัญทางสถิติทงั ้ 4 ช่วงเวลา แต่วิธี Market and Risk Adjusted Return พบนัยสําคัญทางสถิติทงั ้ 4 ช่วงเวลา
.
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รูปที่ 7 ผลตอบแทนผิดปกติเฉลี่ย (AAR) และตารางที่ 7 ผลตอบแทนผิดปกติเฉลี่ยสะสม (CAAR) ของหลักทรัพย์ที่ขึ ้น
เครื่องหมาย XD ในกลุม่ อุตสาหกรรมบริ การที่เกิดขึ ้นในแต่ละช่วงเวลาที่ทําการศึกษา
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กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี เมื่อใช้ วิธี Market Adjusted Return ผลตอบแทนผิดปกติเฉลี่ยโดยส่วนใหญ่มี
ค่าเป็ นบวก ส่วนวิธี Market and Risk Adjusted Return จะมีค่าเป็ นลบ โดยทังสองวิ
้
ธี พบผลตอบแทนผิดปกติเฉลี่ยที่มี
นัย สํ า คัญ ทางสถิ ติ เ หมื อ นกัน 1 วัน คื อ วัน หลัง เกิ ด เหตุก ารณ์ 1 วัน (XD+1) การทดสอบสมมุติ ฐ านทางสถิ ติ ข อง
ผลตอบแทนผิดปกติเฉลี่ยสะสม (CAAR) พบว่าวิธี Market Adjusted Return พบนัยสําคัญทางสถิติของผลตอบแทน
ผิดปกติเฉลี่ยสะสมเพียงช่วงระยะสันมากเท่
้
านัน้ ส่วนวิธี Market and Risk Adjusted Return พบผลตอบแทนผิดปกติ
เฉลีย่ สะสมพบนัยสําคัญทางสถิติทงั ้
4 ช่วงเวลา
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รูปที่ 8 ผลตอบแทนผิดปกติเฉลี่ย (AAR) และตารางที่ 8 ผลตอบแทนผิดปกติเฉลี่ยสะสม (CAAR) ของหลักทรัพย์ที่ขึ ้น
เครื่องหมาย XD ในกลุม่ อุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่เกิดขึ ้นในแต่ละช่วงเวลาที่ทําการศึกษา
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XD+27

XD+24

XD+21

XD+18

XD+15

XD+12

XD+9

XD+6

XD+3

XD

XD-3

XD-6

XD-9

XD-12

XD-15

XD-18

XD-21

XD-24

XD-27

1.80
1.60
1.40
1.20
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00
XD-30

สัดส่วนปริ มาณการซื ้อขาย

ผลกระทบของเครื่องหมาย XD ต่ อปริมาณการซือ้ ขาย (Volume Effect) ของหลักทรัพย์ ในดัชนี SET 50
1. ผลกระทบต่ อหลักทรั พย์ ทัง้ หมดในดัชนี SET50 พบว่า ปริ มาณการซื ้อขายเฉลี่ยมีแนวโน้ มสูงขึ ้นกว่า
ปกติอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ โดยเฉพาะวันก่อนขึ ้นเครื่ องหมาย XD 9 วัน (XD-9) จนถึงวันขึ ้นเครื่ องหมาย
XD (XD)

"

รูปที่ 9 แสดงสัดส่วนปริ มาณการซื ้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ย (AVR) ที่ขึ ้นเครื่ องหมาย XD ในดัชนี SET50

2. ผลกระทบต่ อหลักทรัพย์ เมื่อแบ่ งตามกลุ่มอุตสาหกรรม
กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร การขึ ้นเครื่ องหมาย XD นัน้ ในวันที่ใกล้ ขึ ้นเครื่ องหมาย
XD การเพิ่มขึ ้นของปริ มาณไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ
สัดส่วนปริ มาณการซื ้อขาย

1.8
1.6
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
XD+30

XD+27

XD+24

XD+21

XD+18

XD+15

XD+12

XD+9

XD+6

XD+3

XD

XD-3

XD-6

XD-9

XD-12

XD-15

XD-18

XD-21

XD-24

XD-27

XD-30

0

.

รูปที่ 10 แสดงสัดส่วนปริ มาณการซื ้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ย (AVR) ที่ขึ ้นเครื่ องหมาย XD ในกลุม่ อุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
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กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน การขึ ้นเครื่ องหมาย XD นัน้ จะส่งผลให้ มีปริ มาณการซื ้อขายเฉลีย่ มีแนวโน้ ม
สูงขึ ้นกว่าปกติอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ โดยเฉพาะวันก่อนขึ ้นเครื่ องหมาย XD 9 วัน (XD-9) จนถึงวันหลังขึ ้นเครื่ องหมาย
XD 2 วัน (XD+2)
สัดส่วนปริ มาณการซื ้อขาย

1.8000
1.6000
1.4000
1.2000
1.0000
0.8000
0.6000
0.4000
0.2000
XD+30

XD+27

XD+24

XD+21

XD+18

XD+15

XD+12

XD+9

XD+6

XD+3

XD

XD-3

XD-6

XD-9

XD-12

XD-15

XD-18

XD-21

XD-24

XD-27

XD-30

0.0000

รูปที่ 11 แสดงสัดส่วนปริ มาณการซื ้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ย (AVR) ที่ขึ ้นเครื่ องหมาย XD ในกลุม่ อุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน

.

รูปที่ 12 แสดงสัดส่วนปริ มาณการซื ้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ย (AVR) ที่ขึ ้นเครื่ องหมาย XD ในกลุม่ อุตสาหกรรมสินค้ าอุตสาหกรรม
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XD+30

XD+27

XD+24

XD+21

XD+18

XD+15

XD+12

XD+9

XD+6

XD+3

XD

XD-3

XD-6

XD-9

XD-12

XD-15

XD-18

XD-21

XD-24

XD-27

5.0000
4.5000
4.0000
3.5000
3.0000
2.5000
2.0000
1.5000
1.0000
0.5000
0.0000
XD-30

สัดส่วนปริ มาณการซื ้อขาย

กลุ่มอุตสาหกรรมสินค้ าอุตสาหกรรม การขึ ้นเครื่ องหมาย XD นัน้ จะส่งผลให้ มีปริ มาณการซื ้อขายเฉลี่ยมี
แนวโน้ มสูงขึ ้นกว่าปกติอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติในวันก่อนขึ ้นเครื่ องหมาย XD 1 วัน (XD-1)

.
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กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ และก่ อสร้ าง การขึ ้นเครื่ องหมาย XD นัน้ จะส่งผลให้ มีปริ มาณการซื ้อขาย
เฉลีย่ มีแนวโน้ มสูงขึ ้นกว่าปกติอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ในวันก่อนขึ ้นเครื่ องหมาย XD 5 วัน (XD-5) จนถึงวันก่อนขึ ้น
เครื่ องหมาย XD 1 วัน (XD-1)
สัดส่วนปริ มาณการซื ้อขาย

4.5000
4.0000
3.5000
3.0000
2.5000
2.0000
1.5000
1.0000
0.5000
XD+30

XD+27

XD+24

XD+21

XD+18

XD+15

XD+12

XD+9

XD+6

XD+3

XD

XD-3

XD-6

XD-9

XD-12

XD-15

XD-18

XD-21

XD-24

XD-27

XD-30

0.0000

รูปที่ 13 แสดงสัดส่วนปริ มาณการซื ้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ย (AVR) ที่ขึ ้นเครื่ องหมาย XD ในกลุม่ อุตสาหกรรมอสังหาริ มทรัพย์และก่อสร้ าง

'

กลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร การขึ ้นเครื่ องหมาย XD นัน้ จะส่งผลให้ มีปริ มาณการซื ้อขายเฉลีย่ มีแนวโน้ ม
สูงขึ ้นกว่าปกติอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ในวันก่อนขึ ้นเครื่ องหมาย XD 4 วัน (XD-4) จนถึงวันก่อนขึ ้นเครื่ องหมาย XD 1
วัน (XD-1)
สัดส่วนปริ มาณการซื ้อขาย

1.6000
1.4000
1.2000
1.0000
0.8000
0.6000
0.4000
0.2000

รูปที่ 14 แสดงสัดส่วนปริ มาณการซื ้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ย (AVR) ที่ขึ ้นเครื่ องหมาย XD ในกลุม่ อุตสาหกรรมทรัพยากร
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XD+30

XD+27

XD+24

XD+21

XD+18

XD+15

XD+12

XD+9

XD+6

XD+3

XD

XD-3

XD-6

XD-9

XD-12

XD-15

XD-18

XD-21

XD-24

XD-27

XD-30

0.0000

'
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XD+30

XD+27

XD+24

XD+21

XD+18

XD+15

XD+12

XD+9

XD+6

XD+3

XD

XD-3

XD-6

XD-9

XD-12

XD-15

XD-18

XD-21

XD-24

XD-27

2.0000
1.8000
1.6000
1.4000
1.2000
1.0000
0.8000
0.6000
0.4000
0.2000
0.0000
XD-30

สัดส่วนปริ มาณการซื ้อขาย

กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ การขึ ้นเครื่ องหมาย XD นัน้ จะส่งผลให้ มีปริ มาณการซื ้อขายเฉลีย่ มีแนวโน้ มสูงขึ ้น
กว่าปกติอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ในวันก่อนขึ ้นเครื่ องหมาย XD 9 วัน (XD-9) จนถึงวันขึ ้นเครื่ องหมาย XD (XD)

รูปที่ 15 แสดงสัดส่วนปริ มาณการซื ้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ย (AVR) ที่ขึ ้นเครื่ องหมาย XD ในกลุม่ อุตสาหกรรมบริ การ

'

กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี การขึ ้นเครื่ องหมาย XD นัน้ จะส่งผลให้ มีปริ มาณการซื ้อขายเฉลีย่ มีแนวโน้ ม
สูงขึ ้นกว่าปกติอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ในวันก่อนขึ ้นเครื่ องหมาย XD 16 วัน (XD-16) จนถึงวันขึ ้นเครื่ องหมาย XD (XD)
สัดส่วนปริ มาณการซื ้อขาย

2.5000
2.0000
1.5000
1.0000
0.5000

รูปที่ 16 แสดงสัดส่วนปริ มาณการซื ้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ย (AVR) ที่ขึ ้นเครื่ องหมาย XD ในกลุม่ อุตสาหกรรมเทคโนโลยี

XD+30

XD+27

XD+24

XD+21

XD+18

XD+15

XD+12

XD+9

XD+6

XD+3

XD

XD-3

XD-6

XD-9

XD-12

XD-15

XD-18

XD-21

XD-24

XD-27

XD-30

0.0000

'

การอภิปรายผลการศึกษาและข้ อเสนอแนะ
เมื่อเทียบกับการศึกษาของ มรกต ชนินทรานุรักษ์ และคณะ (2554) พบว่า ผลกระทบของการขึ ้นเครื่ องหมาย
XD นัน้ ผลกระทบในด้ านราคามีความคล้ ายคลึงกับการปรับออกจากดัชนี SET50 ของหลักทรัพย์โดยจะมีผลตอบแทน
ผิดปกติเฉลี่ยตํ่าสุดในวันหลักขึ ้นเครื่ องหมาย XD 1 วัน ส่วนผลกระทบด้ านปริ มาณการซื ้อขาย พบว่า มีความคล้ ายคลึง
กับ การปรั บ เข้ า ในดัช นี SET50 ของหลัก ทรั พ ย์ โดยจะมี ป ริ ม าณการซื อ้ ขายเฉลี่ย เพิ่ ม ขึ น้ มากในช่ ว ง 2 วัน ก่ อ นขึ น้
เครื่ องหมาย XD หลังจากนันปริ
้ มาณการซื ้อขายเฉลีย่ จะลดลงจนใกล้ เคียงกับค่าปกติ
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เมื่อเทียบกับการศึกษาของ ศาสฏย์ บุญเฉลียว(2550) พบว่า การขึ ้นเครื่ องหมาย XD ของหลักทรัพย์ทําให้
ผลตอบแทนผิดปกติเฉลีย่ สะสมของหลักทรัพย์ในระยะสันมาก
้
มีคา่ เป็ นลบทัง้ การจ่ายปั นผลเพิ่มขึ ้นจากครัง้ ก่อน การจ่าย
ปั นผลลดลงจากครัง้ ก่อน และการจ่ายปั นผลเท่าเดิมกับครัง้ ก่อน ซึ่งคล้ ายกับความสัมพันธ์ ระหว่างนโยบายเงินปั นผลกับ
ราคาหุ้นสามัญของบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ประกาศจ่ายปั นผลลดลงจากครัง้ ก่อน ต่างจาก
กรณีการประกาศจ่ายปั นผลเพิ่มขึ ้นจากครัง้ ก่อน และการประกาศจ่ายปั นผลเท่ากับครัง้ ก่อนที่ค่าเฉลี่ยผลตอบแทนเกิน
ปกติสะสมเกิดขึ ้นมากกว่าตลาด
ข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาครัง้ นี ้พบว่า การขึ ้นเครื่ องหมาย XD ของหลักทรัพย์ในดัชนี SET50 นันจะส่
้ งผลให้ เกิดผลตอบแทน
ผิดปกติเฉลีย่ สูงสุดในวันที่มีการขึ ้นเครื่ องหมาย XD ซึ่งหมายความว่านักลงทุนควรลงทุนในหลักทรัพย์ก่อนที่จะมีการขึ ้น
เครื่ องหมาย XD อย่างไรก็ตามจากการศึกษาพบว่า ผลตอบแทนผิดปกติเฉลี่ยตํ่าสุดเกิดขึ ้นในวันหลังจากที่มีการขึน้
เครื่ องหมาย XD 1 วัน ซึ่งแสดงให้ เ ห็น ว่าเมื่อ นัก ลงทุน ได้ ลงทุนในหลัก ทรั พย์ แล้ ว ไม่ได้ ทํา การขายออกไปอาจทํ าให้
ผลตอบแทนที่ได้ ลดลงหรื ออาจเกิดการขาดทุนได้ นอกจากนี ้หากดูแยกเป็ นรายอุตสาหกรรมแล้ ว รู ปแบบของการเกิ ด
ผลตอบแทนผิดปกติยงั มีความไม่แน่นอน นักลงทุนควรลงทุนในหุ้นที่มีพื ้นฐานดี มากกว่าเก็งกําไรจากเหตุการณ์การขึ ้น
เครื่ องหมาย XD
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การยอมรับและการใช้ งานโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชีของนักศึกษาบัญชี
กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Acceptance and Use of Accounting Application Software among Accounting Majored Students:
Case Study of Chiang Mai University
ธันยานี โพธิ สาร *
27

บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ นี ้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อทราบปั จจัยที่ทําให้ เกิดการยอมรับและการใช้ งานโปรแกรมสําเร็ จรู ปทางการ
บัญชีของนักศึกษาบัญชี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยใช้ วิธีการสํารวจด้ วยแบบสอบถามเพื่อเก็บข้ อมูลจากนักศึกษา
สาขาวิชาเอกบัญชี ของคณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ลงทะเบียนเรี ยนวิชาโปรแกรมสําเร็ จรู ปเพื่องานบัญชี
(บธ.บช. 435) ประจํา ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2556 คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จํานวน 205 คน
การศึกษานี ้ ใช้ ส ถิ ติ ใ นการวิ เคราะห์ ข้ อ มูล จากแบบสอบถามโดยใช้ ส ถิ ติเ ชิ ง พรรณนาต่า งๆ (Descriptive
Statistics) อันได้ แก่ ร้ อยละ และค่าเฉลีย่ และทําการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของตัว
แปรต่างๆ และหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ ด้ วยวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อตรวจสอบโมเดล (SEM)
จากการวิ เ คราะห์ ข้ อ มูล เพื่ อ ตรวจสอบโมเดลพบว่ า ความคาดหมายด้ า นการปฏิ บัติ ง าน (Performance
Expectancy) ความคาดหมายด้ านความพยายาม (Effort Expectancy) อิทธิพลทางสังคม (Social Influence) ส่งผลให้
เกิดความตังใจแสดงพฤติ
้
กรรมการใช้ โปรแกรมสําเร็ จรูปทางการบัญชีของนักศึกษาสาขาบัญชี (Behavior Intention) และ
ความตังใจแสดงพฤติ
้
กรรมการใช้ โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางการบัญชี (Behavior Intention) มีอิทธิพลทําให้ นกั ศึกษาสาขา
บัญชีเกิดพฤติกรรมการใช้ โปรแกรมสําเร็ จรูปทางการบัญชีจริ งของนักศึกษาบัญชี (Use Behavior) ยกเว้ นปั จจัยเงื่อนไข
ด้ านสิ่งอํานวยความสะดวก(Facilities Conditions) ไม่ได้ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้ โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางการบัญชี
จริ งของนักศึกษาบัญชี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ABSTRACT
The objective of this research is to know factor affecting acceptance and usage of Accounting
Software of accounting majored student of Chiang Mai University. The questionnaires were used to gathering
data from 205 accounting majored students registered to Software’s for Accountant (ACC435) course in
semester 1 year 2013 at Faculty of Business Administration, Chiang Mai University.
The descriptive statistics used in analyzing data from this study’s questionnaire are mean and
average, moreover, factor analysis, Reliability Analysis, and Structure Equation Model.
The result from Structure Equation Model found that Performance Expectancy factor, Effort
Expectancy Factor, Social Influence Factor has positive influence on accounting students to accept
accounting software’s usage. In addition, the accounting software acceptance of accounting students
significantly influences the behavior to use accounting software of accounting students. In contrast, facility
*

อาจารย์ ดร. อาจารย์ประจําภาควิชาการบัญชี คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Page 271

BUSINESS MANAGEMENT RESEARCH CONFERENCE

BMRC

conditions factor is negatively related to the behavior to use accounting software’s of Chiang Mai University’s
accounting students.

บทนํา
บุคลากรทางสาขาบัญชีที่มีความสามารถและทักษะทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิง่ โปรแกรมสําเร็ จรูปทางการ
บัญชีนนเป็
ั ้ นที่ต้องการของตลาดแรงงานและนายจ้ าง อีกทังสภาวิ
้
ชานักบัญชีได้ ม่งุ เน้ นที่จะให้ ผ้ ปู ระกอบวิชาชีพมีความรู้
และทักษะด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศที่คลอบคลุมด้ านสมรรถนะทางการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ (เกรี ยงไกร บุญเลิศอุทยั ,
2014) ซึง่ หมายรวมทังโปรแกรมทางการบั
้
ญชีประเภทต่างๆด้ วย
โปรแกรมสําเร็ จรูปทางการบัญชีเป็ นโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจประเภทหนึ่งที่ถกู นํามาใช้ เพื่อจัดการข้ อมูลและ
บริ หารสารสนเทศทางการบัญชีของธุรกิจทังขนาดเล็
้
กและขนาดใหญ่ โดยปั จจุบนั โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางการบัญชีที่มี
จําหน่ายอยู่ในท้ องตลาดมีความหลากหลายประเภท ประเภทที่หนึ่งเป็ นโปรแกรมสําเร็ จรู ปทางการบัญชีสําหรับกิจการ
ขนาดเล็กและขนาดกลาง (Accounting Software for SME) ที่มงุ่ ที่จะบริ หารจัดการข้ อมูลของกิจการขนาดเล็กและขนาด
กลางเพื่อจัดทําบัญชี การเงิ น รายงานทางการเงิ นเบือ้ งต้ นของ ซึ่งโดยทั่วไปจะมีลกั ษณะและฟั งก์ ชันการทํางานของ
โปรแกรมที่ค ล้ ายคลึงกันในระดับ โครงสร้ างของโปรแกรม ประเภทที่ สองอยู่ในกลุ่มระบบวางแผนทรั พ ยากรองค์ ก ร
(Enterprise Resource Planning) ซึง่ เป็ นระบบบริ หารจัดการข้ อมูลและสารสนเทศสําหรับธุรกิจที่มีขนาดใหญ่มีขอบเขต
การทํางานรองรับข้ อมูลและการทํางานทุกด้ านขององค์กร โดยในแวดวงธุรกิจปั จจุบนั ระบบ ERP SAP เป็ นระบบวางแผน
ทรัพยากรองค์กรที่ได้ รับความนิยมมากที่สดุ
ภาควิชาการบัญชี คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีหน้ าที่ผลิตบัญชีบณ
ั ฑิตที่มีคณ
ุ ภาพเพื่อตอบสนอง
ความต้ องการบุคคลากรสายบัญชีของทุกภาคส่วนต่างๆโดยภาควิชามีกระบวนวิชาที่เปิ ดสอนให้ กับนักศึกษาเพื่อเพิ่ม
ความสามารถและศักยภาพในการใช้ โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางการบัญชีซึ่งเป็ นทักษะที่มีความจําอย่างยิ่งที่นกั ศึกษาในยุค
ปั จจุบนั
โครงสร้ างของหลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีกระบวนวิชาทางด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่
ทังสิ
้ ้น 3 กระบวนวิชา (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, คณะบริ หารธุรกิจ, ภาควิชาการบัญชี, 2549) โดยแต่ละกระบวนวิชามี
วัตถุประสงค์ในการเรี ยนรู้ให้ นกั ศึกษาได้ รับความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศทางการบัญชีและการใช้
โปรแกรมสําเร็ จรู ปสําหรับนักบัญชี โดยกระบวนวิชาโปรแกรมสําเร็ จรู ปเพื่องานทางบัญชีนนมี
ั ้ วตั ถุประสงค์หลักที่จะให้
นักศึกษาที่ลงเรี ยนกระบวนวิชาดังกล่าวมีความสามารถในการวิเคราะห์ การใช้ งานโปรแกรมสําเร็ จรู ปทางการบัญชีและ
สามารถใช้ โปรแกรมสําเร็ จรู ปเพื่องานทางการ บัญชีการเงิน การบริ หาร การวางระบบบัญชี การบัญชีภาษี อากร อย่าง
เหมาะสม
ในเนื ้อหาวิชาโปรแกรมสําเร็ จรูปเพื่องานบัญชีนนั ้ มีการปรับปรุงให้ มีความทันสมัยรวมถึงการปรับโครงสร้ างจาก
เดิมที่มีการเรี ยนการสอนด้ วยวิธีการบรรยาย 2 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์และการปฏิบตั ิการในห้ องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ จํานวน
3 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ ในหลักสูตรปี 2549 โครงสร้ างหน่วยกิต เป็ นชัว่ โมงบรรยาย 3 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์เพียงอย่างเดียว และ
อาจารย์ผ้ สู อนจะมอบหมายให้ นกั ศึกษาทําการเข้ าห้ องปฏิบตั ิการนอกเหนือจากชัว่ โมงการบรรยาย โดยมีผลเริ่ มใช้ ตงแต่
ั ้ ปี
การศึกษา 2556 เป็ นต้ นมา ส่งผลให้ นกั ศึกษาต้ องศึกษาเรี ยนรู้ การใช้ โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางการบัญชีในกลุม่ โปรแกรม
สําเร็ จรู ปสํา หรั บ สํา หรั บ กิ จการขนาดเล็กและขนาดกลาง โปรแกรมบริ ห ารงานสํานักงานต่า งๆ และ ระบบวางแผน
ทรัพยากรองค์กร ด้ วยตนเอง ด้ วยสาเหตุดงั กล่าวข้ างต้ น ประเด็นการยอมรับและการใช้ โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางการบัญชี

Page 272

BUSINESS MANAGEMENT RESEARCH CONFERENCE

BMRC

ประเภทต่างๆของนักศึกษาสาขาวิชาเอกบัญชี คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นนเป็
ั ้ นสิ่งจําเป็ นที่ควรให้ ความ
สนใจเพื่อให้ เกิดความเข้ าใจปั จจัยต่างๆที่มผี ลต่อการยอมรับและการใช้ โปรแกรมสําเร็ จรูปทางการบัญชีประเภทต่างๆ และ
ใช้ เป็ นในการจัดการเรี ยนการสอนต่อไป โดยการศึกษานี ้มีวตั ถุประสงค์ที่จะศึกษาถึงปั จจัยที่ก่อให้ เกิดการยอมรับและการ
ใช้ โปรแกรมสําเร็ จรูปทางการบัญชีประเภทต่างๆของนักศึกษาบัญชีที่เรี ยนวิชา บธ.บช. 435 ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา
2556

กรอบแนวคิดที่ใช้ ในการศึกษา
โครงสร้ างหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปรับปรุ ง พ.ศ.2549 ผ่านความเห็นชอบของสภาวิชาชีพให้ ทําการ
สอนกับนักศึกษาสาขาวิชาเอกบัญชีตงแต่
ั ้ วนั ที่ 29 มกราคม 2552 โดยภาพรวมมีจํานวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร 141
หน่วยกิต ประกอบด้ วยหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป 30 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ 105 หน่วยกิต ประกอบด้ วยวิชาแกน 36
หน่วยกิต วิชาเอก 54 หน่วยกิต และหมวดวิชาเสรี 6 หน่วยกิต โดยมีการเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชาในกลุม่ วิชาแกนและมี
การปรับปรุงหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ ให้ ครอบคลุมการเรี ยนวิชาศึกษาทัว่ ไปในกลุม่ วิชาภาษาและการสื่อสารอีกทังการ
้
เพิ่มเติมวิชา บธ.บช. 435 โปรแกรมสําเร็ จรู ปเพื่องานบัญชี จํานวน 3 หน่วยกิตให้ เรี ยนแทนเพื่อเป็ นการเพิ่มทักษะด้ าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการปรั บปรุ งหลัก สูตรในคราวนัน้ มีวัตถุป ระสงค์ เพื่อให้ สอดคล้ อ งกับเกณฑ์ การพิจารณา
คุณสมบัติของผู้ขึ ้นทะเบียนเป็ นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ของสภาวิชาชีพบัญชี
จากการปรับปรุ งหลักสูตรในปี 2546 โครงสร้ างของหน่วยกิตวิชา บธ.บช. 435 โปรแกรมสําเร็ จรู ปเพื่องานทาง
บัญชี มีจํานวนหน่วยกิต 3 หน่วยกิต (2 /2-1/ฝ) โดยในการเรี ยนการสอนจะแบ่งชัว่ การเรี ยนการสอนเป็ นการบรรยายใน
ห้ องเรี ยน 2 หน่วยกิตและ 1 หน่วยสําหรับภาคปฏิบตั ิในห้ องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ โดยเนื ้อหาการเรี ยนรู้ของกระบวนวิชา
ครอบคุลมการวางแผนเพื่อนําโปรแกรมสําเร็ จรู ปทางการบัญชีมาใช้ ในองค์กร หลักเกณฑ์และขันตอนการเปลี
้
่ยนจาก
ระบบจัดทําบัญชีด้วยมือมาเป็ นการจัดทําบัญชี ด้วยโปรแกรมสําเร็ จรู ปทางการบัญชี ประโยชน์ และปั ญหาในการใช้
โปรแกรมสําเร็ จรูปทางการบัญชี การเลือกใช้ โปรแกรมสําเร็ จรูปเพื่องานการบัญชีที่เหมาะสม กรณีศกึ ษาการฝึ กปฏิบตั ิการ
ใช้ โปรแกรมสําเร็ จรูปเพื่องานทางการบัญชี แต่เนื่องจากการข้ อจํากัดของตารางเวลาในการจัดการเรี ยนการสอนในระบบ
ตอนเรี ยนละ 1.5 ชัว่ โมงและข้ อจํากัดด้ านกําลังคนและห้ องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ ส่งผลให้ เกิดการปรับเปลี่ยนโครงสร้ าง
ของหน่วยกิตกระบวนวิชา บธ.บช. 435 โดยทําการยกเลิกหน่วยกิตภาคปฏิบตั ิออกเป็ นหน่วยกิตการบรรยาย 3 หน่วยกิต
และได้ ทําการดําเนินการขออนุมตั ิให้ มีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ ปีการศึกษาที่ 1/2556 เป็ นต้ นไป ส่งผลให้ นกั ศึกษาสาขาวิชาการ
บัญชีที่ลงทะเบียนเรี ยนวิชา บธ.บช. 435 จะได้ รับการสอนด้ วยวิธีการบรรยาย และเข้ าห้ องปฏิบตั ิการเพื่อเรี ยนภาคปฏิบตั ิ
เป็ นครั ง้ คราวและใช้ วิธีการมอบหมายให้ นักศึกษาทําการฝึ กหัดใช้ โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางการบัญชี ประเภทต่างๆ ทัง้
โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางการบัญชี สําหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กที่ได้ รับความนิยมในตลาดธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดเล็กของไทย ได้ แก่ โปรแกรมสําเร็ จรูปทางการบัญชี เอ็กซ์เพรสและ SAP ERP ECC 6 ผ่านทางกรณีศกึ ษา GBI 2.11
ซึ่งเป็ นระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรที่ได้ รับความนิยมเป็ นอันดับหนึ่งในตลาดระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรของไทย
และต่างประเทศ (Columbus, 2013)
แนวคิดเกี่ยวกับการยอมรับและการใช้ เทคโนโลยี
ในการศึกษาการยอมรับและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศนันเป็
้ นการศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ เพื่ออธิบายวิธีการ
และเหตุผลในการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคคลหรื อองค์กรในการรับเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ งาน และการ
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อธิบายเหตุผลว่าเหตุใดบุคคลหรื อองค์กรจึงยอมรับการใช้ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยกลุม่ ทฤษฏีที่มีบทบาทสําคัญใน
การวิจยั ในสาขาการยอมรับการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศนันมี
้ ประมาณ 9 ทฤษฏีดงั นี ้ 1) Theory of Reasoned Action
:TRA 2) Theory of Planned Behavior: TPB 3) Technology Acceptance Model: TAM 4) Model of PC Utilization:
MPCU 5) Diffusion of Innovation Theory: DOI 6) Motivational Model: MM 7) Social Cognitive Theory: SCT 8)
Combining-the Technology Acceptance Model and Theory of Planned Behavior: C-TAM-TPB 9) Unified
Theory of Acceptance and Use of Technology: UTAUT
UTAUT)

ทฤษฎีการยอมรับและใช้ เทคโนโลยีใหม่ (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology:

ทฤษฎีการยอมรับและใช้ เทคโนโลยีใหม่ UTAUT ได้ ถกู นําเสนอโดย Venkatesh, Morris, Davis, G. B., and
Davis, F. D. (2003) เพื่อใช้ เป็ นกรอบการวิจัยในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยทฤษฏีดงั กล่าวมีที่มาและได้ รับการ
พัฒนาจากกรอบแนวคิ ด/ทฤษฏีการการยอมรั บและพฤติ กรรมการใช้ เทคโนโลยี พืน้ ฐานทัง้ สิ ้น 8 แนวคิดด้ วย อัน
ประกอบด้ วย Theory of Reasoned Action (TRA), Technology Acceptance Model (TAM), Motivational Model
(MM), Theory of Planned Behavior (TPB), Combined TAM and TPB (C-TAM-TPB),Model of PC Utilization
(MPCU), Innovation Diffusion Theory (IDT) และ Social Cognitive Theory(SCT) ทฤษฎีการยอมรับและใช้ เทคโนโลยี
ใหม่ UTAUT แม้ จะว่าจะมีปัจจัยหลักที่เป็ นกรอบหลักในศึกษาการยอมรับการใช้ เทคโนโลยีและพฤติกรรมการใช้
โปรแกรมสําเร็ จรูป แต่ได้ ถกู นํามาใช้ ศึกษาการยอมรับและการใช้ งานเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศในหลายบริ บททาง
การศึกษาไม่ว่าจะเป็ นการยอมรับการใช้ งานแท็ปเล็ตพีซี (Garfield, 2005) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
(Saleh Alwahaishi & Snasel, 2013) และ ระบบ Placement Test Electronic (Tan, 2013) ในสภาพแวดล้ อมการศึกษา
ทังในธุ
้ รกิจและสถาบันการศึกษา
Performance
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Gender

Age

Experience

Voluntariness
of Use

รูปที่ 1 กรอบแนวคิด UTAUT1

รู ปที่1 ทฤษฎีการยอมรั บและใช้ เทคโนโลยีใหม่ UTAUT1 ได้ ถูกนําเสนอโดย Venkatesh et al. (2003)
ประกอบด้ วยปั จจัยอิสระ 2 ตัวอันได้ แก่ ความตังใจแสดงพฤติ
้
กรรมการใช้ ใช้ เทคโนโลยี(Behavior Intention) ที่สนับสนุน
ให้ เกิดพฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยี (Use Behavior) โดยการความตัง้ ใจแสดงพฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยี( Behavior
Intention) มีปัจจัยสนับสนุนจาก 3 ปั จจัย ได้ แก่ ความคาดหมาย
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ด้ านการปฏิบตั ิงาน (Performance Expectancy) ความคาดหมายด้ านความพยายาม (Effort Expectancy)
อิทธิ พลทางสังคม (Social Influence) ที่เป็ นตัวทําให้ เกิ ดความตังใจแสดงพฤติ
้
กรรมการใช้ เทคโนโลยี (Behavior
Intention) และเงื่อนไขด้ านสิง่ อํานวยความสะดวก (Facilities Condition) ที่สง่ ผลโดยตรงกับ พฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยี
นอกจากนันยั
้ งมี ปั จจัยเสริ มอีก 4 ปั จจัยอันได้ แก่ คือ เพศ (Gender) อายุ (Age) ประสบการณ์ (Experience) และ
ความสมัครใจในการใช้ งาน (Voluntariness of Use) โดยปั จจัยเสริ ม 3 ตัว ยกเว้ นความสมัครใจในการใช้ งาน มีส่วน
สนับสนุนให้ เกิดความตังใจแสดงพฤติ
้
กรรมการใช้ เทคโนโลยี โดย Venkatesh et al. (2003) ได้ ให้ คํานิยามของปั จจัยแต่
ละปั จจัยไว้ ดงั นี ้ ความคาดหมายด้ านการปฏิบตั ิงาน (Performance Expectancy) หมายถึง ความเชื่อของผู้ใช้ ที่มีต่อ
เทคโนโลยีว่าจะสามารถสนับสนุนการทํางานของผู้ใช้ ได้ ความคาดหมายด้ านความพยายาม (Effort Expectancy)
หมายถึง ระดับความง่ายในการใช้ งานเทคโนโลยีในมุมมองของผู้ใช้ งาน อิทธิพลทางสังคม (Social Influence) หมายถึง
ผลกระทบกับภาพลักษณะและสถานะทางสังคมจากการใช้ โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางการบัญชี ของผู้ใช้ เงื่ อนไขด้ านสิ่ง
อํานวยความสะดวก (Facilities Conditions) หมายถึง ระดับการรับรู้ เรื่ องความสะดวกต่างๆที่ก่อให้ เกิดการใช้ เทคโนโลยี
ส่วนคํานิยามของปั จจัยความตังใจแสดงพฤติ
้
กรรมการใช้ โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางการบัญชี (Behavior Intention) ได้ ให้
หมายถึง ความสนใจส่วนบุคคลในการใช้ เทคโนโลยี คํานิยามของปั จจัยพฤติกรรมการใช้ โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางการบัญชี
(Use Behavior) ได้ ให้ หมายถึง พฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยี ตามการศึกษาของ Davis (1989)
กรอบแนวคิดในการวิจยั ครัง้ นี ้จะนําเอาแบบจําลอง UTAUT ตามรูปที่ 2 ซึง่ เป็ นกรอบแนวคิดทีเข้ ากับสภาวะของ
การศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้ ที่ได้ รับการปรับปรุ งจากกรอบแนวคิด UTAUT1 โดยทําการตัดตัวแปรอิสระที่เป็ นปั จจัยเสริ ม 4 ตัว
ได้ แก่ เพศ (Gender) อายุ (Age) ประสบการณ์ (Experience) และความสมัครใจในการใช้ งาน (Voluntariness of Use)
เนื่องจากประชากรและกลุม่ ตัวอย่างในการศึกษาครัง้ นี ้เป็ นนักศึกษาสาขาวิชาเอกบัญชีชนปี
ั ้ ที่ 4 ซึ่งเป็ นกลุม่ ตัวอย่างที่อยู่
ในกลุม่ อายุที่ใกล้ เคียงกันและนักศึกษาไทยนันส่
้ วนใหญ่มีประสบการณ์คล้ ายคลึงกันคือยังไม่เคยทํางาน อีกทังโปรแกรม
้
สําเร็ จรู ปทางการบัญชีเป็ นเทคโนโลยีเป้าหมายในการศึกษาครัง้ นี ้ถูกกําหนดให้ ใช้ ในการเรี ยนการสอนวิชา บธ.บช. 435
(โปรแกรมสําเร็ จรูปสําหรับนักบัญชี) ซึง่ การตัดปั จจัยเสริ มทัง้ 4 ตัวออกจากกรอบแนวคิดของการศึกษานันได้
้ ถกู นําไปใช้
ในการศึกษาเทคโนโลยีในกลุม่ นักศึกษาชาวไต้ หวัน่ ในการศึกษาของ Tan (2013)
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รูปที่ 2 กรอบแนวคิด UTAUT

Sriwidharmanely และ Sysfrudin (2012) ได้ ทําการศึกษาการยอมรับโปรแกรมสําเร็ จรู ปทางการบัญชีของ
นักศึกษาสาขาวิชาบัญชีโดยใช้ แบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยีใหม่ (Technology Acceptance Model: TAM) ซึ่งเป็ น
ต้ นแบบของทฤษฏีการยอมรับและการใช้ เทคโนโลยี (UTAUT) ที่ใช้ เป็ นแนวคิดในการศึกษานี ้ ผลการศึกษาแสดงให้ เห็นว่า
การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้ งานมีผลด้ านบวกกับการรับรู้ โดยทําการศึกษากับนักศึกษาสาขาการบัญชีชาวอินโดนีเซีย
จํานวน 163 คน จากเมือง Bengkulu City จังหวัด Bengkula ประเทศอินโดนีเซีย ผลการศึกษาแสดงให้ เห็นว่า การรับรู้ ถึง
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ความง่ายในการใช้ งาน (The Perceived Ease of Use) ส่งผลกระทบเชิงบวกกับ กับ การรับรู้ถึงประโยชน์ที่จะได้ รับ (The
Perceived Usefulness) ในขณะที่การรับรู้ ถึงประโยชน์ในการใช้ งานส่งผลกระทบเชิงบวก 2 ปั จจัยคือ ความตังใจแสดง
้
พฤติกรรมการใช้ การใช้ งาน (The Intention to Use) และการเข้ าใช้ งานโปรแกรมสําเร็ จรู ปจริ ง (The Actual System
Usage)
Rahman, Jamaludin & Mahmud (2011) ได้ ทําการศึกษาการยอมรับการใช้ ระบบห้ องสมุดดิจิตอลของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาชาวมาเลเซีย โดยการนําเอาแบบจําลอง UTAUT มาใช้ ในการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการ
ยอมรับในการใช้ ระบบสารสนเทศดังกล่าวข้ างต้ นโดยได้ นําแบบจําลอง UTAUT มาปรับให้ เข้ ากับเนื ้อหาของคุณภาพของ
ข้ อมูลที่ได้ จากระบบสารสนเทศ โดยผลการศึกษาพบว่า ความคาดหมายด้ านความพยายาม (Effort Expectancy) มีผล
สนับสนุนในด้ านบวกที่ก่อให้ เกิดความตังใจแสดงพฤติ
้
กรรมการใช้ การใช้ งานระบบสารสนเทศ
Tan (2013) ได้ ทํ า การศึก ษาการยอมรั บ และทัศ นคติ ข องนัก เรี ย นชาวไต้ ห วัน ต่ อ ระบบประเมิ น ระดับ
ความสามารถ (Placement Test) ในการสอบ TOEFL โดยใช้ วิธีเก็บข้ อมูลด้ วยแบบสอบถามที่พฒ
ั นามาจากแบบจําลอง
UTAUT เฉพาะตัวแปรอิสระ 4 ตัวแปรหลักอันได้ แก่ ความคาดหมายด้ านการปฏิบตั ิงาน (Performance Expectancy)
ความคาดหมายด้ านความพยายาม (Effort Expectancy) อิทธิพลทางสังคม (Social Influence) และเงื่อนไขด้ านสิ่ง
อํานวยความสะดวก (Facilities Condition) มาเพื่อศึกษาการยอมรับการใช้ และพฤติกรรมในการใช้ งานระบบดังกล่าว ข้ อ
ค้ นพบจากการศึกษาสนับสนุนข้ อสมมุติฐานที่ได้ จากกรอบแนวคิด UTAUT และได้ ให้ ความเห็นว่ากรอบแนวคิด UTAUT
เป็ นกรอบแนวคิดมีความเหมาะสมที่จะใช้ ในการศึกษาเพื่อเข้ าใจการยอมรับเทคโนโลยีในวงการการศึกษา ผลการศึกษา
พบว่า ปั จจัยด้ านความคาดหมายด้ านการปฏิบตั ิงาน (Performance Expectancy) ความคาดหมายด้ านความพยายาม
(Effort Expectancy) มีอิทธิพลด้ านบวกทําให้ เกิดความตังใจแสดงพฤติ
้
กรรมการใช้ E-Placement Test (Behavior
Intention) ซึง่ ต่างกับ เงื่อนไขด้ านสิง่ อํานวยความสะดวก (Facilities Condition) ที่ไม่มีผลสนับสนุนด้ านบวกกับพฤติกรรม
การใช้ E-Placement Test
Nassuora (2013) ทําการศึกษาการยอมรับเทคโนโลยี M-Learning ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในประเทศ
ซาอุดีอาราเบียโดยมีวตั ถุประสงค์ในการศึกษาเพื่อศึกษาความเป็ นไปได้ และการยอมรับเทคโนโลยี M-Learning และ
ปั จจั ย ที่ ส นับ สนุ น ให้ เกิ ด การใช้ งาน M-Learning ในกลุ่ม นั ก ศึ ก ษาระดับ บัณ ฑิ ต ศึ ก ษาในประเทศซาอุ ดี
อาราเบียจํานวน 80 คนโดยใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้ อมูล โดยใช้ กรอบแนวคิด UTAUT ในการศึกษา
พบว่า ปั จจัย อิทธิพลทางสังคมเงื่อนไขด้ านสิง่ อํานวยความสะดวก มีอิทธิพลในการสนับสนุนให้ เกิดความคาดหมายด้ าน
การปฏิบตั ิงานกับเทคโนโลยี M-Learning และพฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยี M-Learning ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ชาวซาอุดีอาราเบีย
Rahman et al. (2011) ทําการศึกษาการยอมรั บและการใช้ งาน Digital Library ของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาชาวมาเลเซียจํานวน 534 คนโดยมีการปรับตัวปั จจัยของทฤษฎีการยอมรับและใช้ เทคโนโลยีใหม่ UTAUT ใน
การศึกษา ผลการศึกษาพบว่าเกิดปั จจัยด้ านความคาดหมายด้ านการปฏิบตั ิงาน (Performance Expectancy) ความ
คาดหมายด้ านความพยายาม (Effort Expectancy) มีอิทธิ พลด้ านบวกทําให้ เกิดความตังใจแสดงพฤติ
้
กรรมการใช้
เทคโนโลยี (Behavior Intention) และเงื่อนไขด้ านสิง่ อํานวยความสะดวก (Facilities Condition) จากทบทวนวรรณกรรมที่
กล่าวมาข้ างต้ น แสดงให้ เห็นว่าทฤษฎีการยอมรับและใช้ เทคโนโลยีใหม่ UTAUT ได้ ถกู นํามาใช้ ในการศึกษาการยอมรับ
และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในงานวิจยั ที่ผา่ นมา หากแต่ยงั ไม่เคยมีการศึกษาในบริ บทของนักศึกษาบัญชีชาวไทยต่อ
การยอมรับและการใช้ โปรแกรมสําเร็ จรูปทางการบัญชีมาก่อน
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วิธีการศึกษา
1. ขอบเขตการศึกษา
ศึกษาถึงการยอมรับและการใช้ โปรแกรมสําเร็ จรูปทางการบัญชีประเภทต่างๆ ของนักศึกษาบัญชีที่ลงทะเบียนวิชา
โปรแกรมสําเร็ จรูปเพื่องานบัญชีในเทอมที่ 1 ปี การศึกษา 2556
2. ขัน้ ตอนการศึกษา
การวิจยั ครัง้ นี ้ใช้ เวลาทังหมด
้
12 เดือน ตังแต่
้ เดือนตุลาคม 2556 จนถึงเดือนตุลาคม 2557 โดยทําการเก็บข้ อมูล
แบบสอบถามในเดือนธันวาคม 2556 เนื่องจากเป็ นการเก็บข้ อมูลกับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรี ยนวิชา 701435 ในเทอมที่ 1
ปี การศึกษา 2556
3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรในการวิจัยครั ง้ นี ้คือ นักศึกษาวิชาเอกการบัญชี คณะบริ หารธุรกิ จ มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ โดยกลุ่ม
ตั ว อย่ า งของนั ก ศึ ก ษาวิ ช าเอกบั ญ ชี ใ นการศึ ก ษาครั ง้ นี ค้ ื อ นั ก ศึ ก ษาวิ ช าเอกการบั ญ ชี คณะบริ หารธุ ร กิ จ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ลงทะเบียนเรี ยนวิชา โปรแกรมสําเร็ จรูปเพื่องานบัญชีในเทอมที่ 1 ปี การศึกษา 2556 จํานวน 205
คน
4. วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้ อมูลใช้ แบบสอบถามกับนักศึกษาบัญชีที่ลงทะเบียนเรี ยนวิชาโปรแกรมสําเร็ จรู ปเพื่องานบัญชี
(701435) ในเทอมที่ 1 ปี การศึกษา 2556 คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จํานวน 205 คน โดยแบบสอบถาม
แบ่งเป็ น 4 ส่วนดังนี ้ ส่วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับความรู้ ในการใช้ โปรแกรม
สําเร็ จรู ปทางการบัญชี ส่วนที่ 3 ปั จจัยด้ านความคาดหมายด้ านการปฏิบตั ิงาน (Performance Expectancy) ความ
คาดหมายด้ านความพยายาม (Effort Expectancy) อิทธิ พลทางสังคม (Social Influence) และเงื่อนไขด้ านสิ่งอํานวย
ความสะดวก (Facilities Conditions) ส่วนที 4 ความตังใจแสดงพฤติ
้
กรรมการใช้ โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางการบัญชีและ
พฤติกรรมการใช้ งานโปรแกรมสําเร็ จรูปประเภทต่างๆ โดยข้ อมูลที่เก็บได้ จากแบบสอบถามจะถูกนํามาทดสอบสมมติฐาน
โดยการศึกษาปั จจัยการยอมรับและการใช้ โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางการบัญชีของนักศึกษาสาขาบัญชีตามกรอบ
ทฤษฏีการยอมรับและการใช้ เทคโนโลยีใหม่ ในการศึกษานี ้ได้ กําหนดสมมุติฐานในการวิจยั ไว้ ทงสิ
ั ้ ้น 5 ข้ อดังนี ้
้
กรรม
H1: ความคาดหมายด้ านการปฏิบตั ิงาน (Performance Expectancy) มีผลด้ านบวกความตังใจแสดงพฤติ
การใช้ โปรแกรมสําเร็ จรูปทางการบัญชี (Behavior Intention)
้
กรรมการ
H2: ความคาดหมายด้ านความพยายาม (Effort Expectancy) มีผลด้ านบวกต่อความตังใจแสดงพฤติ
ใช้ โปรแกรมสําเร็ จรูปทางการบัญชี (Behavior Intention)
้
กรรมการใช้ โปรแกรม
H3: อิทธิผลทางสังคม (Social Expectancy) มีผลด้ านบวกต่อ ความตังใจแสดงพฤติ
สําเร็ จรูปทางการบัญชี (Behavior Intention)
้
H4: เงื่อนไขด้ านสิง่ อํานวยความสะดวก (Facilities Conditions) มีผลด้ านบวกต่อ ความตังใจในการใช้
เทคโนโลยี (Behavior Intention)
้
กรรมการใช้ โปรแกรมสําเร็ จรูปทางการบัญชี (Behavior Intention) มีผลด้ านบวกต่อ
H5: ความตังใจแสดงพฤติ
พฤติกรรมการใช้ โปรแกรมสําเร็ จรูปทางการบัญชี (Use Behavior)
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ผลการศึกษา
ข้ อมูลจากแบบสอบถาม จํานวน 205 ชุด พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็ นนักศึกษาหญิงจํานวน 160 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 78.0 และนักศึกษาชาย จํานวน 45 คน คิดเป็ นร้ อยละ 22.00 ศึกษาอยู่ในระดับชันปี
้ ที่ 4 จํานวน 204 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 99.5 และนักศึกษาชันปี
้ ที่ 4 ที่มีสถานะอยูช่ นปี
ั ้ ที่ 3 เนื่องจากลาการศึกษาไปโครงการแลกเปลีย่ น จํานวน 1 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 0.5 ทังหมดเป็
้
นศึกษาสาขาวิชาเอกบัญชี ในเทอม 1 ปี การศึกษา 2556 ทังนี
้ ้เนื่องจากวิชา บธ.บช. 435 เป็ น
วิชาเอกบังคับของนักศึกษาเอกบัญชีกําลังลงทะเบียนเรี ยนวิชา บธ.บช. 435 ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษาที่ 2556 มี
พฤติก รรมในการเรี ย นวิ ชา บธ.บช. 435 โดยเข้ า เรี ยนครบทุก ชั่ว โมงมากที่ สุด จํ านวน 129 คน คิด เป็ นร้ อยละ 62.9
รองลงมา ขาดเรี ยนจํานวน 1-6 คาบในเทอมที่ผ่านมาจํานวน 73 คน คิดเป็ นร้ อยละ 35.6 และ ขาดเรี ยนมากกว่า 6 ครัง้
จํานวน 3 คน คิดเป็ นร้ อยละ 1.5 มีระดับเกรดเฉลี่ยสะสมถึงปั จจุบนั อยู่ในช่วง 2.00 -3.25 มากที่สดุ จํานวน 125 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 61.0 ระดับเกรดเฉลีย่ มากกว่า 3.25 – 3.50 จํานวน 37 คน คิดเป็ นร้ อยละ 18.0 กลุม่ 3.51 – 4.00 จํานวน 32
คน คิดเป็ นร้ อยละ 15.6 มากกว่า 1.755 – 2.00 จํานวน 10 คน คิดเป็ นร้ อยละ 4.9 และ ตํ่ากว่า 1.75 จํานวน 1 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 0.5 ด้ านโปรแกรมสําเร็ จรูปที่สามารถใช้ งานได้ พบว่า สามารถใช้ โปรแกรมสําเร็ จรูป Express จํานวน 202 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 98.5 รองลงมาคือ SAP ERP จํานวน 189 คน คิดเป็ นร้ อยละ 92.1 และ โปรแกรม Seniorsoft จํานวน 180 คน
หรื อ ร้ อยละ 87.8 เมื่อถามความเห็นเกี่ยวกับภาษาที่ใช้ ในโปรแกรมสําเร็ จรูปทางการบัญชีที่เหมาะกับการใช้ งาน นักศึกษา
มีความเห็นว่า ควรแสดงผลได้ ทงภาษาไทยและอั
ั้
งกฤษมากที่สดุ จํ านวน 1.4 คน คิดเป็ นร้ อยละ 65.4 รองลงมาคือ
ภาษาไทย จํานวน 39 คน คิดเป็ นร้ อยละ 19.0 และภาษาอังกฤษน้ อยที่สดุ จํานวน 32 คน คิดเป็ นร้ อยละ 15.6 เมื่อถาม
ความเห็นเกี่ยวกับการศึกษาการใช้ งานโปรแกรมสําเร็ จรู ปด้ วยตัวเอง นักศึกษาส่วนมากตอบว่าไม่แน่ใจว่าจะสามารถ
ศึกษาและใช้ งานได้ ด้วยตัวเอง จํานวน 102 คน คิดเป็ นร้ อยละ 49.8 และ คิดเห็นว่าสามารถศึกษาด้ วยตัวเอง จํานวน 66
คน คิดเป็ นร้ อยละ 32.2 และไม่สามารถศึกษาด้ วยตัวเอง จํานวน 37 คน คิดเป็ นร้ อยละ 18.0
ตารางที่ 1 ความคิดเห็นต่อความรู้ในการใช้ โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี-กิจการขนาดเล็กและขนาดกลาง
ฟั งก์ ชนั การใช้ โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชีขนาดเล็ก
ค่ าเฉลี่ย
ระดับความสามารถ
การเปลีย่ นแปลงข้ อมูลรายการค้ าในระบบการเงิน
3.33
ปานกลาง
การเปลีย่ นแปลงข้ อมูลรายการค้ าในระบบขาย
3.36
ปานกลาง
การเปลีย่ นแปลงข้ อมูลหลักและข้ อมูลอ้ างอิง
3.38
ปานกลาง
การเปลีย่ นแปลงข้ อมูลรายการค้ าในระบบซื ้อ
3.38
ปานกลาง
การเปลีย่ นแปลงข้ อมูลรายการค้ าในระบบบัญชี
3.4
ปานกลาง
การลบข้ อมูลรายการค้ าในระบบซื ้อ
3.42
มาก
การลบข้ อมูลรายการค้ าในระบบการเงิน
3.42
มาก
การลบข้ อมูลรายการค้ าในระบบบัญชี
3.44
มาก
การลบข้ อมูลรายการค้ าในระบบขาย
3.46
มาก
การเพิม่ ข้ อมูลรายการค้ าในระบบการเงิน
3.47
มาก
การลบข้ อมูลหลักและข้ อมูลอ้ างอิง
3.49
มาก
การเรี ยกใช้ ข้อมูลจากแฟ้ มข้ อมูลสํารอง
3.52
มาก
การเพิม่ ข้ อมูลรายการค้ าในระบบขาย
3.54
มาก
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ฟั งก์ ชนั การใช้ โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชีขนาดเล็ก
การสร้ างแฟ้ มสํารองข้ อมูล
การเพิม่ ข้ อมูลรายการค้ าในระบบซื ้อ
การเพิม่ ข้ อมูลรายการค้ าในระบบบัญชี
การเพิม่ ข้ อมูลหลักและข้ อมูลอ้ างอิง
การเข้ าใช้ ระบบงาน (User Login)

ค่ าเฉลี่ย
3.54
3.55
3.552
3.58
4.04

BMRC
ระดับความสามารถ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

นักศึกษามีประเมิ นระดับ ความรู้ ในการใช้ งานโปรแกรมสําเร็ จรู ปทางการบัญ ชี ในแต่ละด้ านของโปรแกรม
สําเร็ จรู ปทางการบัญชีดงั นี ้ โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางการบัญชีสําหรับกิจการขนาดเล็กและขนาดกลางเช่น Express และ
Seniorsoft จากรูปแบบการใช้ งานทังสิ
้ ้น 18 ด้ าน นักศึกษาคิดว่ามีความรู้ในระดับปานกลางในรู ปแบบการใช้ งาน 5 ด้ าน
และมีความรู้ระดับมากใน 13 ด้ าน ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 2 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อความรู้ในการใช้ ระบบ SAP ERP
ฟั งก์ ชนั การทํางานระบบ SAP ERP
การวิเคราะห์/ค้ นหา/คํานวณต้ นทุนจากคําสัง่ ผลิต
การเชื่อมแผนผลิตหลักเข้ ากับแผนความต้ องการวัสดุ
การแสดงผังบัญชี
การบันทึกการโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารเผื่อเลือกอื่นๆ
การสร้ างแผนการขายและการดําเนินการ
การถ่ายโอนแผนการขายและการดําเนินการไปยังระบบจัดการความต้ องการของผู้ซื ้อ
การผ่านการชําระไปยังผู้ขาย
การรับสินค้ าสําเร็ จรูปจากแผนกการผลิต
การบันทึกวัตถุดิบทีใ่ ช้ ไปในการผลิตสินค้ าสําเร็จรูป
การตัดจ่ายสินค้ าตามใบสัง่ ผลิต
การสร้ าง/ออกใบขอจัดซื ้อ/ใบว่าจ้ าง
การสร้ าง/ออกใบรับสินค้ าตามใบสัง่ ซื ้อ
การสร้ าง/ออกใบคําขอให้ เสนอราคา (RFQ)
การยืนยันการเสร็ จสิ ้นของกระบวนการผลิต
การแสดงเอกสารบัญชีแยกประเภททัว่ ไป
การสร้ างเอกสารใบกํากับสินค้ า/ใบแจ้ งหนี ้จากผู้ขาย
การสร้ าง/ออกใบสัง่ ซื ้อ
การรับชําระ/ออกใบชําระเงินให้ ลกู ค้ า
การเริ่ มกระบวนการจัดส่งสินค้ า
การเลือกวัสดุลงใบส่งสินค้ า
การเพิม่ ข้ อมูลหลักของระบบการจัดการวัสดุ/วัตถุดิบ
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ค่ าเฉลี่ย ระดับความสามารถ
3.14
ปานกลาง
3.18
ปานกลาง
3.18
ปานกลาง
3.19
ปานกลาง
3.20
ปานกลาง
3.20
ปานกลาง
3.22
ปานกลาง
3.22
ปานกลาง
3.24
ปานกลาง
3.24
ปานกลาง
3.26
ปานกลาง
3.26
ปานกลาง
3.27
ปานกลาง
3.27
ปานกลาง
3.27
ปานกลาง
3.28
ปานกลาง
3.29
ปานกลาง
3.30
ปานกลาง
3.32
ปานกลาง
3.32
ปานกลาง
3.32
ปานกลาง
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ฟั งก์ ชนั การทํางานระบบ SAP ERP
การบันทึกบัญชีการจ่ายสินค้ า
การสร้ างข้ อมูลการสอบถามของลูกค้ า
การตังหนี
้ ้/แจ้ งหนี ้ลูกค้ า
การสร้ างคําสัง่ ขายอ้ างอิงตามใบเสนอราคา
การเพิม่ ข้ อมูลหลักของระบบขายและจัดส่งสินค้ า
การติดตังส่
้ วนแสดงผลหน้ าจอ (SAP Front End)
การเรี ยกใช้ งานระบบ SAP Easy Access
การเข้ าใช้ ระบบงาน (User Login)

ค่ าเฉลี่ย ระดับความสามารถ
3.34
ปานกลาง
3.35
ปานกลาง
3.37
ปานกลาง
3.39
ปานกลาง
3.40
ปานกลาง
3.58
มาก
3.81
มาก
4.02
มาก

ตารางที่ 2 แสดงข้ อมูลสรุ ปความเห็นของนักศึกษาต่อระดับความสามารถในการใช้ งานฟั งก์ชนั ของระบบ SAP
ERP จํานวน 29 ข้ อ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้ นการเข้ าใช้ ระบบงาน (User Login) การติดตังส่
้ วนแสดงผล
หน้ าจอ (SAP Front End) และ การเรี ยกใช้ งานระบบ SAP Easy Access ที่มีความรู้อยูใ่ นระดับมาก
ตารางที่ 3 แสดงระดับความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อปั จจัย 6 ด้ านของโมเดลการศึกษา
ปั จจัยที่มีผลต่ อ

ค่ าเฉลี่ย

ปั จจัยด้ านความคาดหมายด้ านการปฏิบตั งิ าน (Performance Expectancy)
1 การใช้ โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางการบัญชีจะช่วยทําให้ ผลการเรี ยนของฉันดียิ่งขึ ้น
2 การใช้ โปรแกรมฯจะช่วยเพิ่มผลการเรี ยนเพื่อโอกาสในการทํางานที่ดีในอนาคต
3 โปรแกรมสําเร็ จรู ปฯ อาจช่วยเพิ่มศักยภาพในการเรี ยนทําให้ ฉนั เรี ยนรู้ ได้ รวดเร็ วยิ่งขึ ้น
4 โปรแกรมฯ อาจมีส่วนประโยชน์/ช่วยเสริ ม/เอื ้อต่อกิจกรรมการเรี ยนรู้ ของฉัน
ปั จจัยด้ านความคาดหมายด้ านความพยายาม (Effort Expectancy)
1 เป็ นการง่ายสําหรับฉันที่จะมีทกั ษะในการใช้ โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางการบัญชี
2 การเรี ยนรู้ ที่จะใช้ งานโปรแกรมสําเร็ จรู ปทางการบัญชีเป็ นสิ่งที่ง่ายสําหรับฉัน
3 การใช้ งานโปรแกรมสําเร็ จรู ปทางการบัญชีมีความชัดเจนและเข้ าใจง่าย
4 องค์ประกอบของโปรแกรมสําเร็ จรู ปทางการบัญชีง่ายที่จะทําความเข้ าใจ
ปั จจัยด้ านอิทธิพลทางสังคม (Social Influence)
1 บุคคลที่มีความสําคัญต่อฉันคิดว่าฉันควรใช้ โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางการบัญชี
2 บุคคลที่มีผลต่อการเรี ยนของฉันคิดว่าฉันควรใช้ โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางการบัญชี
3 ฉันคาดว่าคงจะใช้ โปรแกรมฯ เพราะว่าบุคคลรอบตัวฉันต่างก็ใช้ กนั ทังนั
้ น้
4 การไม่ใช้ โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางการบัญชีทําให้ ฉนั ล้ าหลังกว่าคนอื่นๆ
ปั จจัย เงื่อนไขด้ านสิ่งอํานวยความสะดวก (Facilitating Conditions)
1 โปรแกรมฯ มีความเหมาะสมสอดคล้ องกับวิธีเรี ยน/ทํางานของฉัน
2 โปรแกรมฯ สามารถเข้ าถึงการใช้ งานได้ ง่ายจากภายนอกมหาวิทยาลัย
3 โปรแกรมฯ สามารถเข้ าถึงการใช้ งานได้ ง่ายผ่านสิ่งอํานวยความสะดวกของมหาวิทยาลัย
ปั จ จัย ด้ า นความตัง้ ใจแสดงพฤติ ก รรมการใช้ โปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป ทางบัญ ชี ( Behavior

3.79
3.52
3.96
3.76
3.94
3.49
3.58
3.46
3.48
3.46
3.69
3.66
3.69
3.59
3.81
3.83
3.77
3.8
3.91
3.80
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ระดับความ
คิดเห็น
เห็นด้ วย
เห็นด้ วย
เห็นด้ วย
เห็นด้ วย
เห็นด้ วย
เห็นด้ วย
เห็นด้ วย
เห็นด้ วย
เห็นด้ วย
เห็นด้ วย
เห็นด้ วย
เห็นด้ วย
เห็นด้ วย
เห็นด้ วย
เห็นด้ วย
เห็นด้ วย
เห็นด้ วย
เห็นด้ วย
เห็นด้ วย
เห็นด้ วย
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ปั จจัยที่มีผลต่ อ

ค่ าเฉลี่ย

ระดับความ
คิดเห็น

4.01
3.96
3.42
3.61
3.5
3.67
3.66

เห็นด้ วย
เห็นด้ วย
เห็นด้ วย
เห็นด้ วย
เห็นด้ วย
เห็นด้ วย
เห็นด้ วย

Intention)
1 ฉันตังใจว่
้ าจะใช้ โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางการบัญชีในอนาคต
2 ฉันจะใช้ โปรแกรมฯเพื่อเข้ าถึงความสามารถในการใช้ เทคโนโลยีของฉัน
3 ฉันวางแผนว่าจะใช้ โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางการบัญชีภายใน 3 เดือน
ปั จจัยด้ านพฤติกรรมการใช้ โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางการบัญชี (Use Behavior)
1 ฉันเคยใช้ โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางการบัญชีในการระบุระดับการเรี ยนของฉันในโรงเรี ยน
2 ฉันเคยใช้ โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางการบัญชีในการแสดงออกถึงความสามารถของฉัน
3 ฉันเคยใช้ โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางการบัญชีในการพิสจู น์ความสามารถของฉัน

จากตารางที่ 3 แสดงข้ อมูลสรุ ประดับความคิดเห็นต่อปั จจัยต่อการยอมรับและการใช้ งานโปรแกรมสําเร็ จรู ป
ทางการบัญชี ดังนี ้ ปั จจัยความคาดหมายด้ านการปฏิบตั ิงาน (Performance Expectancy) จํานวน 4 ตัวแปร มีความเห็น
โดยรวมอยู่ ในระดับเห็นด้ วย ปั จจัยความพยายาม (Effort Expectancy) จํานวน 4 ตัวแปร มีความเห็นโดยรวมทุกข้ ออยู่
ในระดับเห็นด้ วย ปั จจัยความคาดหมายทางสังคม (Social Influence) จํานวน 4 ตัวแปร มีความเห็นโดยรวมทุกข้ ออยู่ใน
ระดับเห็นด้ วย ปั จจัยเงื่อนไขด้ านสิง่ อํานวยความสะดวก (Facilitating Conditions) จํานวน 5 ตัวแปร มีความเห็นโดยรวม
ทุกข้ ออยู่ในระดับเห็นด้ วย ปั จจัยความตังใจแสดงพฤติ
้
กรรมการใช้ โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางบัญชี (Behaviour Intention)
จํานวน 3 ตัวแปร เห็นด้ วย ปั จจัย พฤติกรรมในการใช้ เทคโนโลยี (Use Behaviour) ทังจํ
้ านวน 3 ด้ าน โดยรวมข้ ออยู่ใน
ระดับเห็นด้ วย
การวิเคราะห์ โครงสร้ างโมเดล

รูปที่3 ผลการวิเคราะห์โครงสร้ างโมเดล

ตารางที่ 4 Model Fit Summary
ดัชนีชวี ้ ดั
ค่ าดัชนีของโมเดล
RMSEA
CFI
CMIN/DF

0.063
.912
1.920

ค่ าที่ยอมรับ
0.05-0.08 ค่าเข้ าใกล้ 0 เป็ นค่าทีด่ ีที่สดุ
ระดับ 0.90 เป็ นระดับที่โมเดลควรถูกยอมรับ
ค่าที่ได้ น้อยกว่า 3 จะเป็ นค่าทีด่ ี และดีที่สดุ เมื่อเข้ าใกล้ 1
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จากการทดสอบความถูกต้ องของโมเดล (Goodness of fit) ดังแสดงในตารางที่ 4 Model Fit Summary หาก
พิจารณา ค่า CMIN, CFI และค่า RMSEA จะพบว่าโมเดลของการศึกษาครัง้ นี ้ได้ รับการยืนยันความถูกต้ องและทําให้
สามารถสรุปผลการวิเคราะห์คา่ สถิติวา่ โมเดลสมมุติฐานเป็ นโมเดลที่นา่ เชื่อถือ
ตารางที่ 5 Regression Weight
Estimate
PE BI
0.48
EE  BI
0.205
SI  BI
0.297
FC  UB
-0.036
BI  UB
1.041

S.E.
0.145
0.071
0.113
0.145
0.189

C.R.
3.299
2.871
2.617
-0.249
5.505

P
***
0.004
0.009
0.803^
***

Standardized
.403
.276
.315
-.025
.760

Hypothesis
H1
H2
H3
H4
H5

ผลการทดสอบ
ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ
ไม่ยอมรับ
ยอมรับ

หมายเหตุ. ^ ค่าสถิติแสดงให้ เห็นว่า ไม่มี significance

สรุ ปผลการวิเคราะห์ โมเดล
จากรูปที่ 3 แสดงให้ เห็นผลการวิเคราะห์โครงสร้ างเส้ นทางของโมเดลในการศึกษาและค่าสถิติที่ได้ จาการวิเคราะห์
โมเดล ด้ วยโปรแกรม AMOS ด้ วยค่าสถิติต่างตามที่แสดงในตารางที่ 4 Model Fit Summary หากพิจารณา ค่า CMIN, CFI
และค่า RMSEA จะพบว่าโมเดลของการศึกษาครัง้ นี ้ได้ รับการยืนยันความถูกต้ องและทําให้ สามารถสรุ ปผลการวิเคราะห์
ค่าสถิติวา่ โมเดลสมมุติฐานเป็ นโมเดลที่น่าเชื่อถือหากพิจารณาค่า p-value จากตารางที่ 5 โดยพิจารณาจากค่านํ ้าหนักของ
แต่ละตัวแปรที่มีผลต่อโมเดล (Regression Weight) จะสามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ของตัวแปรต่างๆของโมเดลและผล
การทดสอบสมมติฐานได้ ดงั นี ้
สมมติฐาน H1: ความคาดหมายด้ านการปฏิบตั ิงาน (Performance Expectancy) มีผลด้ านบวกต่อความตังใจ
้
แสดงพฤติกรรมการใช้ โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางการบัญชี (Behavior Intention) ความเชื่อของผู้ใช้ ที่มีต่อโปรแกรมสําเร็ จรู ป
ทางการบัญ ชี ว่า จะสามารถสนับ สนุนการทํ า งานของผู้ใ ช้ ไ ด้ หรื อ ความคาดหมายด้ า นการปฏิบัติ ง าน (Performance
Expectancy: PE) มีอิทธิพลด้ านบวกกับปั จจัยความสนใจส่วนบุคคลในการใช้ โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางการบัญชี (Behaviour
Intension: BI) โดยดูจากค่า P-Value ที่แสดงความมีนยั สําคัญระหว่างตัวแปรทังสอง
้ ส่งผลให้ เกิดการยอมรับสมมุติฐาน H1
สมมติฐาน H2: ความคาดหมายด้ านความพยายาม (Effort Expectancy) มีผลด้ านบวกต่อความตังใจแสดง
้
พฤติกรรมการใช้ โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางการบัญชี (Behavior Intention) ระดับความง่ายในการใช้ งานโปรแกรมสําเร็ จรู ป
ทางการบัญชีในมุมมองของผู้ใช้ งาน (Effort Expectancy: EE) มีอิทธิพลด้ านบวกให้ เกิด ความสนใจส่วนบุคคลในการใช้
โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางการบัญชี (Behaviour Intension: BI) โดยดูจากค่า P-Value ที่แสดงความมีนยั สําคัญระหว่างตัวแปร
ทังสอง
้ ส่งผลให้ เกิดการยอมรับสมมุติฐาน H2
สมมติฐาน H3: อิทธิพลทางสังคม (Social Influence) มีผลด้ านบวกต่อความตังใจแสดงพฤติ
้
กรรมการใช้ โปรแกรม
สําเร็ จรูปทางการบัญชี (Behavior Intention) ผลกระทบกับภาพลักษณะและสถานะทางสังคมจากการใช้ โปรแกรมสําเร็ จรู ป
ทางการบัญชีของผู้ใช้ (Social Influence: SI) ส่งเสริ มให้ เกิดความสนใจส่วนบุคคลในการใช้ โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางการบัญชี
(Behaviour Intension: BI) โดยดูจากค่า P-Value ที่แสดงความมีนยั สําคัญระหว่างตัวแปรทังสอง
้
ส่งผลให้ เกิดการยอมรับ
สมมุติฐาน H3
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สมมติฐาน H4: เงื่อนไขด้ านสิ่งอํานวยความสะดวก (Facilities Conditions) มีผลด้ านบวกต่อพฤติกรรมการใช้
โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางการบัญชี (Use Behavior) ระดับการรับรู้ เรื่ องความสะดวกต่างๆที่ก่อให้ เกิ ดการใช้ เทคโนโลยี
(เงื่อนไขด้ านสิ่งอํานวยความสะดวก :Facilitating Conditions) ที่ไม่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการใช้ โปรแกรมสําเร็ จรู ป
ทางการบัญชีของนักศึกษาบัญชี (Use Behaviour: UB) โดยดูจากค่า P-Value ที่แสดงอิทธิพลระหว่างกันในด้ านบวก
ระหว่างตัวแปรทังสอง
้ ส่งผลให้ เกิดการไม่ยอมรับสมมติฐาน H4
สมมติฐานH5: ความตังใจแสดงพฤติ
้
กรรมการใช้ โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางการบัญชี (Behavior Intention) มีผล
ด้ านบวกต่อ พฤติกรรมการใช้ โปรแกรมสําเร็ จรูปทางการบัญชี (Use Behavior) ความสนใจส่วนบุคคลในการใช้ โปรแกรม
สําเร็ จรู ปทางการบัญชี (Behaviour Intension: BI) ส่งผลด้ านบวกกับพฤติกรรมการใช้ โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางการบัญชี
ของนักศึกษาบัญชี (Use Behaviour: UB)ของนักศึกษาจริ ง โดยดูจากค่า P-Value ที่แสดงความมีนยั สําคัญระหว่างตัว
แปรทังสองส่
้
งผลให้ เกิดการยอมรับสมมติฐาน H5

อภิปรายผลการศึกษา

จากการศึกษาเรื่ องการยอมรับและการใช้ งานโปรแกรมสําเร็ จรู ปทางการบัญชีของนักศึกษาบัญชี กรณีศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึง่ มีวตั ถุประสงค์เพื่อทราบปั จจัยที่ทําให้ เกิดการยอมรับและการใช้ งานโปรแกรมสําเร็ จรู ปทางการ
บัญชีของนักศึกษาบัญชี มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ สามารถนํามาอภิปรายผลการศึกษาได้ ดงั นี ้ ปั จจัยอิทธิ พลทางสังคม
(Social Influence) มีผลด้ านบวกต่อ ความตังใจแสดงพฤติ
้
กรรมการใช้ โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางการบัญชี (Behavior
Intention) ในการศึกษานี ้ ซึง่ สอดคล้ องกับผลการศึกษาของ Nassuora (2013) และ Tan (2013) ปั จจัยความคาดหมาย
ด้ านความพยายาม (Effort Expectancy) มีผลด้ านบวกต่อ ความตังใจแสดงพฤติ
้
กรรมการใช้ โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางการ
บัญชี (Behavior Intention) ในการศึกษานี ้ซึง่ สอดคล้ องกับผลการศึกษาของ Rahman et al. (2011) และTan (2013) แต่
ไม่สอดคล้ องกับผลการศึกษาของ Nassuora (2013) ความตังใจแสดงพฤติ
้
กรรมการใช้ โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางการบัญชี
(Behavior Intention) มีผลด้ านบวกต่อ พฤติกรรมการใช้ โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางการบัญชี (Use Behavior) ซึ่งสอดคล้ อง
กับผลการศึกษาของ Sriwidharmanely & Sysfrudin (2012) Nassuora (2013) และ Tan (2013) ปั จจัยความ
คาดหมายด้ านการปฏิบตั ิงาน (Performance Expectancy) มีผลด้ านบวกต่อปั จจัยความตังใจแสดงพฤติ
้
กรรมการใช้
โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางการบัญชี (Behavior Intention) ซึ่งสอดคล้ องกับผลการศึกษาของ Rahman et al, (2011) Tan
(2013) และNassuora (2013) แต่ไม่สอดคล้ องกับผลการศึกษาของ Nassuora (2013) ปั จจัยเงื่อนไขด้ านสิ่งอํานวย
ความสะดวก (Facilities Conditions: FC) ไม่มีอิทธิพลทางด้ านบวกกับพฤติกรรมการใช้ โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางการบัญชี
ของนักศึกษาบัญชี (Use Behavior: UB) ซึ่งสอดคล้ องกับผลการศึกษาของ Tan (2013) และ Nassuora (2013) โดย
สาเหตุที่ทําให้ ปัจจัยการรับรู้เรื่ องความสะดวกต่างๆที่ก่อให้ เกิดการใช้ เทคโนโลยี (Facility Conditions) ไม่ได้ มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการใช้ โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางการบัญชี (Use Behavior) ของนักศึกษาบัญชีของนักศึกษาสาขาบัญชีนํา
พฤติกรรมการใช้ งานโปรแกรมสําเร็ จรูปทางการบัญชีของนักศึกษาบัญชี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องจากในปั จจุบนั สิ่ง
อํานวยความสะดวกที่ทางมหาวิทยาลัยจัดเตรี ยมให้ สําหรับนักศึกษาไม่ว่าจะเป็ นคอมพิวเตอร์ การเชื่อมต่อกับระบบ
อินเทอร์ เน็ตมีราคาถูกลงและเป็ นเจ้ าของได้ ง่ายขึ ้นทําให้ นกั ศึกษาสาขาวิชาบัญชีเจ้ าของได้ ลดข้ อจํากัดด้ านสิ่งอํานวย
ความสะดวกในการใช้ โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางการบัญชี และโปรแกรมสําเร็ จรู ปทางการบัญชีเป็ นสื่อการสอนในกระบวน
วิชา บธ. บช. 435 มีชุดคําสัง่ แบบสาธิ ต (Demo Version Program) ที่สามารถติดตัง้ กับคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคล
เช่นเดียวกันกับส่วนติดต่อกับผู้ใช้ งานระบบ SAP ERP ที่ทํางานผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตด้ วยเทคโนโลยี Cloud Computing
ซึง่ นักศึกษาสามารถใช้ งานระบบ SAP ERP จากทางบ้ านหรื อสถานที่ตา่ งๆ ได้ อย่างสะดวกยิ่งขึ ้น
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ข้ อค้ นพบ
จากผลการศึกษาที่เก็บข้ อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็ นนักศึกษาสาขาบัญชี จํานวน 205 คน ซึ่งสรุ ปไว้
ข้ างต้ นนัน้ ผู้วิจัยมีข้อค้ นพบที่น่าสนใจดังต่อไปนี ้ ปั จจัยความคาดหมายด้ านการปฏิบตั ิงาน มีอิทธิพลด้ านบวกในการ
ส่ง เสริ ม ให้ เ กิ ด ความตัง้ ใจแสดงพฤติ ก รรมการใช้ โ ปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป ทางการบัญ ชี ของนัก ศึก ษาสาขาบัญ ชี คณะ
บริ หารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปั จจัยด้ านความคาดหมายด้ านความพยายาม ส่งผลด้ านบวกต่อการความตังใจแสดง
้
พฤติกรรมการใช้ โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางการบัญชี ของนักศึกษาสาขาบัญชี คณะบริ หารธุรกิ จ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปั จจัยด้ านอิทธิพลทางสังคม มีสาระสําคัญในการสนับสนุนให้ เกิดการความตังใจแสดงพฤติ
้
กรรมการใช้ โปรแกรมสําเร็ จรูป
ทางการบัญชี ของนักศึกษาสาขาบัญชี คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ ความตังใจแสดงพฤติ
้
กรรมการใช้
โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางการบัญชีมีผลสนับสนุนด้ านบวกกับ พฤติกรรมการใช้ โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางการบัญชีและระบบ
บริ หารทรัพยากรองค์กร (SAP ERP) ของนักศึกษาสาขาบัญชี คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปั จจัยเงื่อนไขด้ าน
สิ่งอํานวยความสะดวก (Facilities Conditions: FC) ไม่มีอิทธิพลทางด้ านบวกกับพฤติกรรมการใช้ โปรแกรมสําเร็ จรู ป
ทางการบัญชีของนักศึกษาบัญชี (Use Behavior: UB) ของนักศึกษาสาขาบัญชี คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข้ อเสนอแนะ
จากข้ อค้ นพบของการศึกษาครัง้ นี ้ ที่แสดงให้ เห็นว่าปั จจัยความตังใจแสดงพฤติ
้
กรรมการใช้ โปรแกรมสําเร็ จรู ป
ทางการบัญชีของนักศึกษานันมี
้ ผลสนับสนุนในด้ านบวกให้ เกิดพฤติกรรมการใช้ โปรแกรมสําเร็ จรู ปของนักศึกษาบัญชี
ข้ อเสนอแนะของการศึกษาครัง้ นี ้มีดงั ต่อไปนี ้ เพื่อสร้ างให้ นักศึกษามีตัง้ ใจแสดงพฤติกรรมการใช้ โปรแกรมสําเร็ จรู ป
ทางการบัญชี การเรี ยนการสอนในกระบวนวิชาที่มีการเรี ยนการสอนเกี่ยวข้ องกับการใช้ โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางการบัญชี
ควรที่จะมีการสอดแทรกประโยชน์ของการใช้ โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางการบัญชีที่ส่งผลต่อผลการเรี ยนที่ดี โอกาสในการ
ทํางาน ศักยภาพในการทํางาน และเอื ้อประโยชน์ในต่อกิจกรรมการเรี ยนรู้ ของนักศึกษา อธิ บายให้ เข้ าใจองค์ประกอบ
ทักษะที่จําเป็ นในการใช้ และขันตอนการใช้
้
งานโปรแกรมสําเร็ จรู ปทางการบัญชีให้ นกั ศึกษาเข้ าใจได้ ง่าย อ้ างอิงถึงความ
คาดหวังของบุคคลต่างๆ เช่น นายจ้ างในอนาคต อาจารย์ผ้ ูสอน เพื่อนร่ วมงานในอนาคตต่อความสามารถในการใช้
โปรแกรมสําเร็ จรูปทางการบัญชีของนักศึกษา หากสามารถสร้ างสิ่งแวดล้ อมในการเรี ยนการสอนให้ เกิดความตังใจแสดง
้
พฤติกรรมการใช้ งานโปรแกรมที่กล่าวข้ างต้ น ก็ จะส่งผลให้ เกิดพฤติกรรมการใช้ โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางการบัญชี ของ
นักศึกษา สาขาวิชาเอกบัญชีตอ่ ไปในอนาคต
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ภาคผนวก 1
Survey Question ของ Tan(2013)
Performance Expectancy
1 I believe that using accounting software could
improve my academic results.
2 I believe that using accounting software will help
me to attain gains in job performance.
2 I think that using accounting software could
improve my academic performance for future job
opportunities.
3 Accounting software could accelerate my
academic performance.
4 Accounting software could be beneficial to my
learning activities.
Effort Expectancy
1 Accounting software would probably be easy to
use.
2 Accounting Software should be easy for me.
3 Learning to operate accounting software is easy
for me.
4 Using Accounting Software is understandable.

1
2
3
4

Social Influence
People who are important to me think that I
should use accounting software.
People who affect my learning think that I should
use accounting software.
I expect to use accounting software because
people around me do.
Not using accounting software is falling behind
others.

BMRC

คําถามที่ใช้ การจัดทําแบบสอบถามการศึกษานี ้
ความคาดหมายด้ านการปฏิบตั ิงาน
ฉันเชื่อว่าการใช้ โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชีจะช่วยทํา
ให้ ผลการเรี ยนของฉันดียงิ่ ขึ ้น
ฉันคิดว่าการใช้ โปรแกรมสําเร็ จรูปทางการบัญชีจะช่วยเพิม่
ผลการเรี ยนเพื่อโอกาสในการทํางานที่ดใี นอนาคต
โปรแกรมสําเร็ จรูปทางการบัญชีอาจช่วยเพิ่มศักยภาพใน
การเรี ยนทําให้ ฉนั เรียนรู้ได้ รวดเร็วยิ่งขึ ้น
โปรแกรมสําเร็ จรูปทางการบัญชีอาจมีสว่ นประโยชน์/ช่วย
เสริ ม/เอื ้อต่อกิจกรรมการเรียนรู้ของฉัน
ฉันเชื่อว่าการใช้ โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชีจะช่วยทํา
ให้ ผลการเรี ยนของฉันดียงิ่ ขึ ้น
ความคาดหมายด้ านความพยายาม
เป็ นการง่ายสําหรับฉันที่จะมีทกั ษะในการใช้ โปรแกรม
สําเร็ จรูปทางการบัญชี
การเรี ยนรู้ทจี่ ะใช้ งานโปรแกรมสําเร็ จรูปทางการบัญชีเป็ นสิง่
ที่ง่ายสําหรับฉัน
การใช้ งานโปรแกรมสําเร็ จรูปทางการบัญชีมีความชัดเจน
และเข้ าใจง่าย
องค์ประกอบของโปรแกรมสําเร็ จรูปทางการบัญชีงา่ ยทีจ่ ะ
ทําความเข้ าใจ
บุคคลที่มีความสําคัญต่อฉันคิดว่าฉันควรใช้ โปรแกรม
สําเร็ จรูปทางการบัญชี
บุคคลที่มีผลต่อการเรี ยนของฉันคิดว่าฉันควรใช้ โปรแกรม
สําเร็ จรูปทางการบัญชี
ฉันคาดว่าคงจะใช้ โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชีเพราะว่า
บุคคลรอบตัวฉันต่างก็ใช้ กนั ทังนั
้ น้
การไม่ใช้ โปรแกรมสําเร็ จรูปทางการบัญชีทาํ ให้ ฉนั ล้ าหลัง
กว่าคนอื่นๆ
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ภาคผนวก 1 (ต่ อ)
Survey Question ของ Tan(2013)
Facilitating conditions
1 I sense the need to use accounting software to
advance my education.
2 I have the knowledge to take advantage of
accounting software.
3 Accounting software is suitable to the way I like
to do things.

1
2
3

1
2
3

BMRC

คําถามที่ใช้ การจัดทําแบบสอบถามการศึกษานี ้
เงื่อนไขด้ านสิ่งอํานวยความสะดวก
โปรแกรมสําเร็ จรูปทางการบัญชีมีความเหมาะสมสอดคล้ อง
กับวิธีเรียน/ทํางานของฉัน
โปรแกรมสําเร็ จรูปทางการบัญชีสามารถเข้ าถึงการใช้ งานได้
ง่ายจากภายนอกมหาวิทยาลัย
โปรแกรมสําเร็ จรูปทางการบัญชีสามารถเข้ าถึงการใช้ งานได้
ง่ายผ่านสิง่ อํานวยความสะดวกของมหาวิทยาลัย
ความตัง้ ใจแสดงพฤติกรรมการใช้ โปรแกรมสําเร็จรูป
Behavior Intention
ทางการบัญชี
I intend to use accounting software in the future. ฉันตังใจว่
้ าจะใช้ โปรแกรมสําเร็ จรูปทางการบัญชีในอนาคต
I would use accounting software to access my
ฉันจะใช้ โปรแกรมสําเร็ จรูปทางการบัญชีเพื่อเข้ าถึง
abilities.
ความสามารถในการใช้ เทคโนโลยีของฉัน
I plan to take accounting software within the next ฉันวางแผนว่าจะใช้ โปรแกรมสําเร็ จรูปทางการบัญชีภายใน
3 months.
3 เดือน
Use behavior
พฤติกรรมการใช้ งานโปรแกรมสําเร็จรูป
I have used accounting software to identify my
ฉันเคยใช้ โปรแกรมสําเร็ จรูปทางการบัญชีในการแสดงออก
level in school.
ถึงความสามารถของฉัน
I have used accounting software to access my
ฉันเคยใช้ โปรแกรมสําเร็ จรูปทางการบัญชีในการพิสจู น์
abilities.
ความสามารถของฉัน
I have use accounting software to prove my
ฉันเคยใช้ โปรแกรมสําเร็ จรูปทางการบัญชีในการระบุระดับ
abilities.
การเรี ยนของฉันในโรงเรี ยน
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พฤติกรรมการซือ้ ผลิตภัณฑ์ ชีววิถีของผู้บรโภค ในเขตอําเภอร้ องกวาง จังหวัดแพร่
Consumers’ Buying Behavior towards Herbal Products in Rong Kwang District, Phrae Province
นํ้าฝน รักประยูร * และแวววรรณ ละอองศรี *
28

บทคัดย่ อ
การวิจยั นี ้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื ้อผลิตภัณฑ์ชีววิถีของผู้บริ โภค ในเขตอําเภอร้ องกวาง จังหวัด
แพร่ และศึกษาความสัมพันธ์ ของปั จจัยด้ านประชากรศาสตร์ กับพฤติกรรมการซื ้อผลิตภัณฑ์ชีววิถี กลุม่ ตัวอย่าง คือ
ผู้บริ โภคที่ซื ้อผลิตภัณฑ์ชีววิถีของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ แพร่ เฉลิมพระเกียรติ โดยมีแบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือที่ใช้ ในการ
วิจยั เก็บข้ อมูลกลุม่ ตัวอย่าง จํานวน 385 ราย วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าความถี่ และร้ อยละ ใช้ สถิติเชิงพรรณนาและสถิติ
สหสัมพันธ์ อย่างง่ายของเพียร์ สนั (Pearson chi-Square) ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศ
หญิง ร้ อยละ 66.0 มีอายุระหว่าง 21-30 ปี โดยเป็ นนักศึกษา มีการศึกษาอยู่ในระดับปริ ญญาตรี รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
5,001-10,000 บาท ผู้บริ โภคส่วนใหญ่ซื ้อผลิตภัณฑ์ชีววิถี ประเภท สบู่ครี มอาบนํ ้า (นมข้ าว) เหตุผลในการซื ้อคือ อยาก
ทดลองใช้ ความถี่ในการซื ้อ 1 ครัง้ ต่อเดือน บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการซื ้อมากที่สดุ คือ ตนเอง และซื ้อผลิตภัณฑ์ชีววิถีจาก
พนักงานขายที่เป็ นนักศึกษา ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าปั จจัยส่วนบุคคล ได้ แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา มี
ความสัม พันธ์ กับ พฤติ กรรมการซื อ้ ผลิต ภัณฑ์ ชีว วิ ถีใ นด้ า นเหตุผ ล, ช่ ว งเวลาและบุค คลที่อิ ท ธิ พ ลต่อ การซื อ้ อย่า งมี
นัยสําคัญทางสถิติ ณ 0.05

ABSTRACT
The purpose of this research were to study the consumers’ buying behavior towards herbal

products in Rong Kwang district, Phrae province and study the relation of demographic factors on the

buying behaviors towards herbal products. The sample groups were the consumers who bought the herbal
products of Maejo University Phrae campus. The data were collected from 385 consumers by questionnaires.
The data were analyzed by using frequency, percentage and Pearson Chi-Square. The results of this study
revealed that the majority of the respondents were 66 percent of female, between 21-30 year-old. They were
students studying in a bachelor’s degree level and the average earning were about 5,001 – 10,000 baht per
month. Most consumers preferred buying shower cream (milk rice) because they wanted to try the products.
The buying frequency was once a month, the influence of buying decision was themselves, and they also
bought the products from student sellers. The results of the hypothesis testing show that personal factors i.e.,
gender, age, level of education are related to herbal product buying behavior in terms of reasons to buy,
buying time and product buying influencers with statistical significance level of 0.05.

*

อาจารย์ประจําสาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ -แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
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บทนํา
ปั จจุบัน ตลาดโลกมีความต้ องการสมุนไพรสูงและมีแนวโน้ มขยายตัวเพิ่มขึน้ จากข้ อ มูลการใช้ และส่งออก
สมุนไพรกลุม่ เครื่ องสําอางของไทยพบว่ามีมลู ค่า 180,000 ล้ านบาท ขณะที่สมุนไพรกลุม่ อาหารเสริ มมีมลู ค่าการใช้ และ
ส่งออกรวม 80,000 ล้ านบาท ส่วนสมุนไพรกลุม่ สปาและผลิตภัณฑ์มีมลู ค่าการใช้ และส่งออก ประมาณ 10,000 ล้ านบาท
สมุนไพรกลุ่มยาแผนโบราณตามภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยมีมูลค่าประมาณ 10,000 ล้ านบาท นอกจากนัน้ ยังมี
สมุนไพรกลุม่ สารสกัด กลุม่ ที่ใช้ ในอาหารสัตว์ กลุม่ ที่ใช้ ในการป้องกันกําจัดศัตรูพืช นับว่าสมุนไพรไทยมีศกั ยภาพสามารถ
นํารายได้ เข้ าสูป่ ระเทศ (ศูนย์วิจัยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, 2556) สําหรับในประเทศไทยมีการใช้
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรในธุรกิจต่างๆ ทังในลั
้ กษณะของอาหารเสริ มสุขภาพ เครื่ องสําอางสมุนไพร นวดและอบตัวด้ วย
สมุนไพร รวมไปถึงการรับประทานเครื่ องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ทําให้ เกิดการขยายตัวของผู้ประกอบการที่สนใจพัฒนา
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรขยายเข้ าไปสูผ่ ้ ปู ระกอบการรายย่อยในชุมชน โดยเฉพาะเครื่ องสําอางจากสารสกัดธรรมชาติ ดังนัน้
จําเป็ นต้ องเร่งวิจยั และพัฒนาสมุนไพรอย่างครบวงจร ตังแต่
้ ระดับต้ นนํ ้า กลางนํ ้า ถึงปลายนํ ้า เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันให้ กบั สินค้ าสมุนไพรไทย โดยเกษตรกรต้ องรวมกลุม่ ผลิตวัตถุดิบสมุนไพร อาจเป็ นกลุม่ เกษตรกร วิสาหกิจ
ชุมชน หรื อสหกรณ์ เพื่อสร้ างความเข้ มแข็งและเพิ่มอํานาจต่อรองทางการค้ า ขณะเดียวกันยังต้ องผลิตวัตถุดิบสมุนไพรที่มี
คุณภาพ ได้ มาตรฐานจีเอพี ซึง่ จะสามารถขายได้ ราคาดี อย่างไรก็ตามพบว่า ปั ญหาในช่วงแรกการพัฒนาผลิตภัณฑ์ คือ
ชุมชนยังขาดความรู้ทางวิชาการที่จะทําได้ มาตรฐานถูกต้ อง รวมถึงขาดตลาดรองรับ ขาดเครื่ องจักร อุปกรณ์ที่จําเป็ น และ
ความรู้ตา่ งๆ ที่จะทําให้ สนิ ค้ ามีคณ
ุ ภาพได้ มาตรฐานมากยิ่งขึ ้น จนผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) จาก
การศึกษาค้ นคว้ างานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง พบว่าพฤติกรรมการซื ้อผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางสมุนไพรส่วนใหญ่ ซือ้ ผลิตภัณฑ์
เพราะประโยชน์ที่ได้ รับและความเชื่อมัน่ ในชื่อของสินค้ า อีกทังส่
้ วนใหญ่ได้ รับข่าวสารจากผู้เคยใช้ ผลิตภัณฑ์มาก่อน (ใจ
แก้ ว แถวเงิน, 2550; ธนพร สืบอินทร์ , 2554; ฉัตรสุดา สืบสนธิ, 2548; วิไลวรรณ ชัยณรงค์, 2554)
สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ -แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ได้ ริเริ่ มโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีววิถีขึ ้นใน
พ.ศ. 2555 โดยมีฐานคิดจากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั คําว่า “ผลิตภัณฑ์ชีววิถี”
หมายถึง การนําเอาพืชสมุนไพรในท้ องถิ่นอาทิเช่น มะนาว มะกรู ด มะเฟื อง ใบบัวบก เป็ นต้ น มาผสมกับหัวเชื ้อเคมี
ชีวภาพที่เป็ นสารตังต้
้ นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ความโดดเด่นของผลิตภัณฑ์ชีววิถี คือการโดยนําภูมิปัญญาของผู้เฒ่า
ผู้แก่มาผสมผสานกับองค์ความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ จนได้ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่น่าใช้ มีความ
แตกต่างจากผลิตภัณฑ์เคมีที่มีอยูใ่ นท้ องตลาด โดยเฉพาะในด้ านส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ที่เน้ นการใช้ สารเคมีให้ มีสดั ส่วน
น้ อยที่สดุ และผสมสมุนไพรที่หาได้ ง่ายในท้ องถิ่นมาใช้ เป็ นส่วนผสมหลัก เพื่อให้ เกิดการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ให้ กับ
ชุมชน ครัวเรื อนอย่างแท้ จริ ง ส่วนการนําสมุนไพรธรรมชาติมาใช้ เลยมีข้อจํากัดในหลายด้ านเช่น อายุการใช้ งานสัน้
วัตถุดิบที่ใช้ อาจขาดแคลนในบางฤดูกาล การเก็บรักษามีความยุ่งยากในการใช้ อีกทังมี
้ ผลิตภัณฑ์เคมีตามท้ องตลาดที่
วางจําหน่ายที่ก่อให้ เกิดความสะดวกสบายแก่ผ้ บู ริ โภค จึงทําให้ การใช้ ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติโดยตรงลดน้ อยลงอย่าง
เห็นได้ ชัด โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีววิถีมีเป้าหมายว่า “คนทําปลอดภัย คนใช้ มีสุข สร้ างสรรค์พัฒนาภูมิปัญญา
ท้ องถิ่น เงินทุนหมุนเวียนในชุมชน” ตลอดจน เพื่อให้ นกั ศึกษาได้ เรี ยนรู้ การตลาดตังแต่
้ กระบวนการผลิตจนถึงการนํา
ผลิตภัณฑ์ไปสูผ่ ้ บู ริ โภคคนสุดท้ าย ระยะแรกนันจั
้ ดจําหน่ายให้ กบั ผู้บริ โภคภายในเขตอําเภอร้ องกวาง จังหวัดแพร่ เท่านัน้
ซึง่ มีรายการผลิตภัณฑ์ที่ออกจําหน่ายดังนี ้ 1) สบูค่ รี มอาบนํ ้า (นมข้ าว) 2) สบู่ก้อนนํ ้าผึ ้งผสมนมข้ าว 3) นํ ้ายาล้ างจ้ าน
4) นํ ้ายาถูพื ้น 5) นํ ้ายาซักผ้ า 6) นํ ้ายาปรับผ้ านุ่ม สําหรับตลาดของผลิตภัณฑ์ชีววิถีของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ -แพร่ เฉลิม
พระเกียรติซงึ่ เป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีสว่ นผสมของสมุนไพร ยังเป็ นกลุม่ ตลาดที่มีลกั ษณะเฉพาะ (Niche Market) ผู้บริ โภคบาง
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กลุ่มยังไม่ได้ ให้ ความสนใจต่อคุณสมบัติที่แตกต่าง จําเป็ นต้ องอาศัยพนักงานขายที่เป็ นนักศึกษาอธิ บายและทําความ
เข้ าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์วา่ แตกต่างจากผลิตภัณฑ์ในท้ องตลาดอย่างไร
ดังนัน้ การศึกษาพฤติกรรมผู้บริ โภคจะทําให้ เรารู้จกั ผู้บริ โภคกลุม่ เป้าหมายว่ามีลกั ษณะอย่างไร ซึ่งคําถามที่ใช้
เพื่อค้ นหาลักษณะพฤติกรรมผู้บริ โภค คือ 6 Ws และ 1 H ประกอบด้ วย ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย (Who) ผู้บริ โภคซื ้อ
อะไร (What) ทําไมผู้บริ โภคจึงซื ้อ (Why) ใครมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจซื ้อ (Who) ผู้บริ โภคซื ้อเมื่อใด (When) ผู้บริ โภคซื ้อ
ที่ไหน (Where) และผู้บริ โภคซื ้ออย่างไร (How) (ปณิศา ลัญชานนท์, 2548) จะทําให้ สามารถเลือกใช้ เครื่ องมือการตลาด
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนสามารถนําข้ อมูลมาเป็ นแนวทางสําหรับพัฒนาผลิตภัณฑ์ตอ่ ไป

กรอบแนวคิดที่ใช้ ในการศึกษา
จากการทบทวนทฤษฎี วรรณกรรมและผลงานการวิจัยที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่ ตลาดผู้บริ โภคและพฤติกรรมการซื ้อ
ของผู้บริ โภค ตลอดจนแบบจําลองพฤติกรรมผู้บริ โภค สามารถสังเคราะห์และสรุ ปได้ เป็ นแผนภาพกรอบแนวคิดในการ
วิจยั (Conceptual Framework) ดังนี ้
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปั จจัยส่วนบุคคล
1.
2.
3.
4.
5.

พฤติกรรมการซื ้อผลิตภัณฑ์ชีววิถี

เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
อาชีพ
รายได้

- ประเภทผลิตภัณฑ์ที่ซื ้อ
- เหตุผลในการซื ้อ
- ช่วงเวลา/โอกาสที่ซื ้อ
- ความถี่ในการซื ้อ
รู ปที่ 1 กรอบแนวความคิดในการวิจยั

แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมผู้ บริ โภค
Solomon (อ้ า งถึง ใน ศิริ ว รรณ เสรี รัตน์, 2550) กล่า วว่า พฤติก รรมผู้บริ โภค หมายถึง พฤติก รรมการ
ตัดสินใจและการกระทําของผู้บริ โภคที่เกี่ยวข้ องกับการซื ้อ การใช้ สินค้ าและบริ การ เพื่อตอบสนองความต้ องการและ
ความพึงพอใจชองเขา วุฒิ สุขเจริ ญ (2555) เสนอว่า พฤติกรรมผู้บริ โภค หมายถึง กิจกรรมที่เกิดขึ ้นในกระบวนการที่
เกี่ยวข้ องกับการบริ โภคใดๆ เชิงเศรษฐศาสตร์ สอดคล้ องกับ Armstrong & Kotler (2009) กล่าวว่า พฤติกรรมการซื ้อ
ของผู้บริ โภค หมายถึง พฤติกรรมการซื ้อของผู้บริ โภคขันสุ
้ ดท้ ายอันได้ แก่ บุคคลและครัวเรื อนต่างๆ ที่ซื ้อสินค้ าและบริ การ
เพื่อการบริ โภคส่วนตัว ในการที่เราจะเข้ าใจถึงสาเหตุหรื อเหตุผลว่าทําไมผู้บริ โภคถึงตัดสินใจซื ้อ หรื อไม่ซื ้อผลิตภัณฑ์ตวั
ใดตัวหนึ่งนัน้ โดยเฉพาะลักษณะของผู้ซือ้ (Buyer's Characteristics) ถือว่าเป็ นปั จจัยภายในของผู้ซือ้ ที่ส่งผลถึง
ความรู้ สกึ นึก คิดของผู้ซื ้อ ประกอบด้ วย ปั จจัยด้ านวัฒนธรรม (Cultural) ปั จจัยด้ านสังคม (Social) ปั จจัยส่วนบุคคล
(Personal) และปั จจัยด้ านจิ ตวิทยา (Psychological) ซึ่งผู้บริ โภคจะมีลกั ษณะแตกต่างกันอย่างยิ่ง ในแง่ของ อายุ
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รายได้ ระดับการศึกษา ปณิศา ลัญชานนท์ (2548) กล่าวว่า การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริ โภคจําเป็ นต้ องศึกษาลักษณะ
พฤติกรรมผู้บริ โภค คือ คือ 6 Ws และ 1 H ประกอบด้ วย ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย (Who) ผู้บริ โภคซื ้ออะไร (What)
ทําไมผู้บริ โภคจึงซื ้อ (Why) ใครมีส่วนร่ วมในการตัดสินใจซื ้อ (Who) ผู้บริ โภคซื ้อเมื่อใด (When) ผู้บริ โภคซื ้อที่ไหน
(Where) และผู้บริ โภคซื ้ออย่างไร (How) เนื่องจากคําถามเหล่านี ้จะทําให้ ทราบถึงพฤติกรรมการซื ้อ การบริ โภค การ
เลือกผลิตภัณฑ์ แนวคิดหรื อประสบการณ์ที่จะทําให้ ผ้ บู ริ โภคพึงพอใจ ส่วนการตัดสินใจซื ้อของผู้ซื ้อจะได้ รับอิทธิ พลมา
จากลักษณะส่วนบุคคลทางด้ านต่างๆ ได้ แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้ การศึกษา ค่านิยม และรู ปแบบการดํารงชีวิต
ในส่วนของงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมการซื ้อของผู้บริ โภค ธนพร สืบอินทร์ (2554) ทําการศึกษาปั จจัย
ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื ้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรอภัยภูเบศรของผู้บริ โภคในจังหวัดปราจีนบุรี โดยศึกษาลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ และปั จจัยส่วนประสมการตลาด ปั จจัยด้ านสังคม ปั จจัยด้ านจิตวิทยาและพฤติกรรมการซื ้อผลิตภัณฑ์
สมุนไพรอภัยภูเบศร ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริ โภคที่มีลกั ษณะทางประชากรศาสตร์ แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการซือ้
สมุนไพรอภัยภูเบศรแตกต่างกัน ปั จจัยส่วนประสมการตลาดด้ านผลิตภัณฑ์และด้ านราคา ปั จจัยด้ านสังคมและจิตวิทยา
ด้ านการรับรู้ ด้ านการเรี ยนรู้ และด้ านทัศนคติและความเชื่อ มีความสัมพันธ์ กบั พฤติกรรมการซื ้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรอภัย
ภูเบศรประเภทเครื่ องสําอางสมุนไพร ฉัตรสุดา สืบสนธิ (2548) ได้ ทําการศึกษาพฤติกรรมการซื ้อของผู้บริ โภคต่อกลยุทธ์
การตลาดของผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางสมุนไพร ในเขตกรุงเทพมหานคร: กรณีศึกษา บริ ษัท สโรรักษ์ (ประเทศไทย) จํากัด
โดยศึกษาข้ อมูลด้ านประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการซือ้ ระดับความพึงพอใจของผู้บริ โภคที่มีต่อกลยุทธ์ การตลาด
ผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางและเวชสําอางสมุนไพรสโรรักษ์ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการซื ้อและใช้
บริ การ ด้ วยเหตุผลที่เชื่อมัน่ ในชื่อของสินค้ า มาใช้ บริ การรักษาสิว ฝ้ า พร้ อมใช้ ผลิตภัณฑ์ ความถี่ในการใช้ ผลิตภัณฑ์จะ
ใช้ น้อยกว่า 7 ครัง้ /สัปดาห์ ความถี่ในการใช้ บริ การรักษาสิว ฝ้ า นวดตัว ที่ศนู ย์ความงามเดือนละครัง้ ปริ มาณการใช้ จ่าย
เฉลีย่ ในการซื ้อแต่ละครัง้ 300-600 บาท ประเภทผลิตภัณฑ์ที่เลือกซื ้อและใช้ บริ การส่วนใหญ่ เลือกใช้ ผลิตภัณฑ์สโรรักษ์
คอลเล็คชั่น เช่น ผงเร่ ง ผงพอก การตัดสินใจซื ้อหรื อใช้ บริ การจะตัดสินใจด้ วยตนเอง และการรับรู้ ข่าวสารเกี่ยวกับสโร
รักษ์ จะได้ รับข่าวสารจากผู้ที่เคยใช้ ผลิตภัณฑ์มาก่อน นอกจากนี ้ ใจแก้ ว แถวเงิน (2550) ได้ ทําการศึกษาการพัฒนา
กลยุทธ์ ทางการตลาดผลิต ภัณ ฑ์ ส มุน ไพรของกลุ่ม วิ ส าหกิ จ ชุม ชน จังหวัดอุบลราชธานี โดยพิจ ารณาในด้ า นระบบ
การตลาด การคาดคะเนระดับความต้ องการผลิตภัณฑ์สมุนไพร พฤติกรรมการเลือกซื ้อและปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการ
ตัดสินใจซื ้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรของผู้บริ โภค ผลการศึกษาพบว่า ระบบตลาดผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางสมุนไพร เริ่ มต้ น
จากการซื ้อวัตถุดิบหลักส่วนใหญ่สามารถปลูกได้ เองในชุมชน แต่มีวตั ถุดิบบางประเภทต้ องสัง่ ซื ้อมาจากนอกพื ้นที่ ระบบ
การจัดจําหน่ายแบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ ระบบจําหน่ายทางตรง และ ระบบจําหน่ายทางอ้ อม ส่วนการคาดคะเนระดับ
ความต้ องการผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางสมุนไพรมีแนวโน้ มความต้ องการผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ในด้ านพฤติกรรมการ
เลือ กซื อ้ และปั จ จัย ที่ มี อิ ทธิ พ ลต่อ การตัด สิน ใจซื อ้ ผลิต ภัณ ฑ์ ส มุน ไพรของผู้บ ริ โภค พบว่า ส่ว นใหญ่ ใ ช้ ผ ลิต ภัณ ฑ์
เครื่ องสําอางประเภทสบูส่ มุนไพร เหตุผลการเลือกใช้ คือ ผิวกายชุ่มชื่น ผิวขาวเนียน ผิวสวย สะอาด มีประสบการณ์ใน
การใช้ สมุนไพรอย่างน้ อย 1 ปี วัตถุประสงค์ในการซื ้อสมุนไพรเพื่อใช้ เอง ซื ้อจากร้ านค้ าทัว่ ไป ค่าใช้ จ่ายในการซื ้อน้ อยกว่า
500 บาท ความถี่ในการซื ้อ 1 เดือน/ครัง้ ได้ รับข้ อมูลผลิตภัณฑ์จากเพื่อน ปั ญหาที่พบส่วนใหญ่ หาซื ้อยาก ปั จจัยที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื ้อที่สําคัญที่สดุ คือ ความรู้ สกึ ปลอดภัยจากการใช้ ผลิตภัณฑ์ รองลงมาคือ ราคาที่เหมาะสมกับ
คุณภาพ สถานที่ตงมี
ั ้ ความสะดวกในการซื ้อ
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โดยสรุป การวิจยั เกี่ยวกับพฤติกรรมการซื ้อของผู้บริ โภค มีจดุ สังเกต คือ มักจะใช้ คาํ ถามเกี่ยวกับลักษณะ
พฤติกรรมผู้บริ โภค คือ 6 Ws และ 1 H ซึง่ คําตอบที่ได้ จะช่วยให้ นกั การตลาดจัดกลยุทธ์การตลาดที่สามารถสนองความ
พึงพอใจของผู้บริ โภคได้ อย่างเหมาะสม
ตารางที่ 1 แสดงตัวแปร แนวคิด/ทฤษฎี และหลักฐานเชิงประจักษ์
ตัวแปรอิสระ

1.ปัจจัยส่วนบุคคล

2. พฤติกรรมการซื้อ

แนวคิด/ทฤษฎี
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค

พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค

หลักฐานเชิงประจักษ์

Kotler, P. (2003)
Armstrong & Kotler (2009)
ปณิศา ลัญชานนท์ (2548)
ธนพร สื บอินทร์ (2554)
Kotler, P. (2003)
Armstrong & Kotler (2009)
Majumdar, R. (2010)
Solomon (2002)
วุฒิ สุ ขเจริ ญ (2555)
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2550)
ฉัตรสุ ดา สื บสนธิ (2548)
ปณิศา ลัญชานนท์ (2548)
ใจแก้ว แถวเงิน (2550)
ธนพร สื บอินทร์ (2554)

สมมติฐานการวิจัย

ปั จจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื ้อผลิตภัณฑ์ชีววิถี
- ปั จจัยส่วนบุคคล ได้ แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้
- พฤติกรรมการซื ้อ ได้ แก่ ประเภทผลิตภัณฑ์ที่ซื ้อ, เหตุผลในการซื ้อ, ช่วงเวลา/โอกาสที่ซื ้อ,
ความถี่ในการซื ้อ, บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการซื ้อ, สือ่ ที่ได้ รับข้ อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

วิธีการศึกษา
1. ขอบเขตการศึกษา
การวิจยั นี ้ เป็ นการศึกษาพฤติกรรมการซื ้อผลิตภัณฑ์ชีววิถีของผู้บริ โภค ซึ่งเป็ นผลิตภัณฑ์ที่จดั ทําขึ ้นเพื่อจัด
จําหน่ายของสาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ -แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เพื่อจะได้ นํามาปรับปรุ งกลยุทธ์ ทางการตลาด
และสามารถขยายตลาดสําหรับผลิตภัณฑ์ให้ เพิ่มมากยิ่งขึ ้นต่อไป โดยมีขอบเขตการศึกษาเฉพาะผู้บริ โภคในเขตอําเภอ
ร้ องกวาง อําเภอร้ องกวาง จังหวัดแพร่ ที่ซื ้อผลิตภัณฑ์ชีววิถีไปใช้ เท่านัน้ ซึ่งมีคําถามที่ใช้ เพื่อค้ นหาลักษณะพฤติกรรม
ผู้บริ โภค คือ ปั จจัยส่วนบุคคล และข้ อคําถามเกี่ยวกับ 6 Ws 1 H ประกอบด้ วย ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย (Who)
ผู้บริ โภคซื ้ออะไร (What) ทําไมผู้บริ โภคจึงซื ้อ (Why) ใครมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจซื ้อ (Who) ผู้บริ โภคซื ้อเมื่อใด (When)
ผู้บริ โภคซื ้อที่ไหน (Where) และผู้บริ โภคซื ้ออย่างไร (How)
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2. ขัน้ ตอนการศึกษา
การวิจยั นี ้เป็ นการวิจยั เชิงสํารวจ (Survery Research) โดยผู้วิจยั ทําการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมการซื ้อ เพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการพัฒนาเครื่ องมือเพื่อการวิจยั ได้ แก่ แบบสอบถาม ซึ่งได้ ทําการ
ทดสอบความน่าเชื่อถือของเครื่ องมือ และนําออกเก็บข้ อมูลจากกลุม่ ตัวอย่างจํานวน 385 ตัวอย่าง และนําแบบสอบถาม
มาตรวจสอบความถูกต้ องและทําการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ได้ แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ร้ อยละ (Percentage) และ
สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ สําหรับการทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing) ได้ แก่ ไคสแควร์ (ChiSquare) นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทําการเก็บข้ อมูลในช่วงเวลา ตังแต่
้ 1 กันยายน 2556 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม
2556
3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ ในการศึกษาได้ แก่ ผู้ที่ซื ้อผลิตภัณฑ์ชีววิถีของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ -แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ในเขต
อําเภอร้ องกวาง จังหวัดแพร่ เนื่องจากไม่ทราบจํานวนที่แน่นอนของประชากรกลุม่ นี ้ ดังนันจึ
้ งกําหนดขนาดกลุม่ ตัวอย่าง
จากการคํานวณโดยใช้ สตู รของ William G. Cochran (อ้ างถึงใน พิมพา หิรัญกิตติ, 2552, น. 135) โดยใช้ ระดับความ
เชื่อมัน่ ที่ 95% และยอมให้ เกิดความคลาดเคลือ่ นที่ 0.50 ได้ ขนาดกลุม่ ตัวอย่าง 385 ตัวอย่าง ใช้ เทคนิคการสุม่ ตัวอย่าง
แบบบังเอิญ (Accidental Sampling)
4. วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นแบบสอบถามที่สร้ างขึ ้นประกอบด้ วย
ส่วนที่ 1 ลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้ วย คําถามเกี่ยวกับเพศ อายุ อาชีพ
ระดับการศึกษา และรายได้
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการซือ้ ผลิตภัณฑ์ชีววิถีของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้ วย คําถามเกี่ ยวกับ
ประเภทผลิตภัณฑ์ชีววิถีที่ซื ้อ เหตุผลในการซื ้อ ความถี่ในการซื ้อ บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการซื ้อ และแหล่งที่ซื ้อผลิตภัณฑ์
การทดสอบเครื่องมือที่ใช้ ในการศึกษา
แบบสอบถามที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลในการศึกษาครัง้ นี ้ ผู้ทําการวิจัยได้ สร้ างข้ อความที่เป็ น
คําถาม จากการศึกษากรอบแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้ อง และผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
การทดสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถามและหาค่ าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
แบบสอบถามที่ได้ สร้ างขึ ้นให้ ผ้ ทู รงคุณวุฒิ 3 ท่าน ตรวจแบบสอบถามให้ ตรงกับเนื ้อหาที่จะทําการวิจยั
และสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ทังในด้
้ านโครงสร้ าง (Construct Validity) และความเที่ยงตรงของเนื ้อหา
(Content Validity) นําแบบสอบถามไปทดสอบกับประชากรที่มิใช่กลุม่ ตัวอย่างในเขตอําเภอร้ องกวาง จังหวัดแพร่ จํานวน
30 ราย เพื่อ หาข้ อ บกพร่ อ งที่ เกิ ดขึน้ จากแบบสอบถามที่ส ร้ างขึน้ หลัง จากดํ า เนิ นการแก้ ไขส่ว นบกพร่ อง แล้ ว จึง นํ า
แบบสอบถามที่แก้ ไขสมบูรณ์ไปแจกให้ กบั กลุม่ ตัวอย่างตามที่กําหนดไว้
การวิเคราะห์ ข้อมูลด้ วยวิธีการทางสถิติ
การวิเคราะห์ และประมวลผลข้ อมูลใช้ โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสังคมศาสตร์ โดยวิเคราะห์ลกั ษณะ
ประชากรศาสตร์ และพฤติกรรมการซื ้อผลิตภัณฑ์ชีววิถีของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้ วยการหาค่าความถี่ ร้ อยละ และสถิติ
สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์ สนั (Pearson chi-Square)
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ผลการศึกษา
ส่ วนที่ 1 ลักษณะประชากรศาสตร์ ของผู้ตอบแบบสอบถาม
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จํานวน 254 คน คิดเป็ นร้ อยละ 66.6 มีอายุอยูร่ ะหว่าง 2130 ปี จํานวน 135 คน คิดเป็ นร้ อยละ 35.1 รองลงมาได้ แก่ อายุ 31-40 ปี และ อายุ 41-50 ปี จํานวน 71 คน คิดเป็ นร้ อย
ละ 18.4 เท่ากัน มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริ ญญาตรี จํานวน 210 คน คิดเป็ นร้ อยละ 54.5 รองลงมาได้ แก่ ตํ่ากว่า
หรื อเท่ากับมัธยมศึกษาตอนต้ น จํานวน 69 คน คิดเป็ นร้ อยละ 17.9 มีอาชีพนักเรี ยน/นักศึกษา จํานวน 178 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 46.2 รองลงมาได้ แก่ อาชีพค้ าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จํ านวน 98 คน คิดเป็ นร้ อยละ 25.5 มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
5,001-10,000 บาท จํานวน 176 คน คิดเป็ นร้ อยละ 45.7 รองลงมาได้ แก่ 10,001 – 15,000 บาท จํานวน 80 คน ส่วน
ใหญ่มีสถานภาพโสด จํานวน 224 คน คิดเป็ นร้ อยละ 58.2 รองลงมาได้ แก่ สมรส จํานวน 133 คน คิดเป็ นร้ อยละ 34.5
ส่ วนที่ 2 พฤติกรรมการซือ้ ผลิตภัณฑ์ ชีววิถขี องผู้ตอบแบบสอบถาม
พบว่าอันดับผลิตภัณฑ์ชีววิถีที่ผ้ บู ริ โภคเลือกซื ้อมากที่สดุ คือ สบูค่ รี มอาบนํ ้า (นมข้ าว) จํานวน 257 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 66.8 รองลงมา คือ นํ ้ายาล้ างจาน จํานวน 190 คน คิดเป็ นร้ อยละ 49.3 เหตุผลที่เลือกซื ้อผลิตภัณฑ์ชีววิถี คือ
อยากทดลองใช้ เอง จํานวน 145 คน คิดเป็ นร้ อยละ 37.7 รองลงมา คือ ช่วยอุดหนุนนักศึกษาให้ มีรายได้ จํานวน 84 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 21.8 ส่วนใหญ่จะทําการซื ้อผลิตภัณฑ์ชีววิถีตามช่วงเวลา/โอกาสในการซื ้อ ได้ แก่ เมื่อผลิตภัณฑ์ที่ใช้ หมด
จํานวน 174 คน คิดเป็ นร้ อยละ 45.2 รองลงมาได้ แก่ เมื่อมีการลดราคา จํานวน 85 คน คิดเป็ นร้ อยละ 22.1 มีความถี่
ในการผลิตภัณฑ์ชีววิถี 1 ครัง้ ต่อเดือน จํานวน 179 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 46.5 บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื ้อ
ผลิตภัณฑ์ชีววิถีของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ได้ แก่ ตัวเอง จํานวน 170 คน คิดเป็ นร้ อยละ 44.2 รองลงมาได้ แก่
นักศึกษาผู้ให้ คําแนะนํา/ผู้ขายผลิตภัณฑ์ จํานวน 122 คน คิดเป็ นร้ อยละ 31.7 ซึง่ จะได้ รับข้ อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชีววิถี
จากการแนะนําของพนักงานขาย (นักศึกษา) จํานวน 299 คน คิดเป็ นร้ อยละ 77.7 รองลงมาได้ แก่ การบอกต่อของ
บุคคลอื่น จํานวน 47 คน คิดเป็ นร้ อยละ 12.2 รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 พฤติกรรมการซื ้อผลิตภัณฑ์ชีววิถีของผู้บริ โภค
พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ ชีววิถี

1.ประเภทผลิตภัณฑ์ชีววิถีที่เลือกซื้อ
- สบู่ครี มอาบนํ้า (นมข้าว)
- นํ้ายาล้างจาน
- นํ้ายาถูพ้ืน
- นํ้ายาซักผ้า

- สบู่กอ้ น

- นํ้ายาปรับผ้านุ่ม

2. เหตุผลในการเลือกซื้อ
- อยากทดลองใช้เอง
- เป็ นของฝาก
- เพื่อจําหน่ายต่อ
- ราคาถูกและประหยัด
- สิ นค้ามีคุณภาพ เชื่อถือได้
- ช่วยอุดหนุนนักศึกษาให้มีรายได้
- เป็ นสิ นค้าที่มีส่วนผสมของสมุนไพร
- เป็ นสิ นค้าที่ใช้สารเคมีนอ้ ย
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จํานวน (N=385)

ร้ อยละ

257
190
109
96
89
60

66.8
49.3
28.3
24.9
23.1
15.6

145
12
16
44

37.7
3.1
4.2
11.4
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พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ ชีววิถี

3. ช่วงเวลา/โอกาสที่ซ้ือผลิตภัณฑ์ชีววิถี

- เมื่อผลิตภัณฑ์ใช้หมด
- เมื่อมีการลดราคา
- เมื่อเห็นการสาธิตวิธีการทําผลิตภัณฑ์
- เมื่อต้องการซื้ อเป็ นของฝากในโอกาสพิเศษต่างๆ
- อื่นๆ ระบุ

4. ความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ์ชีววิถี
- 1 ครั้งต่อเดือน
- 2 ครั้งต่อเดือน
- 3 ครั้งต่อเดือน

- มากกว่า 3 ครั้งต่อเดือน

5. บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชีววิถี
- ตัวท่านเอง
- เพื่อน
- คู่รัก
- สมาชิกในครอบครัว
- นักศึกษาผูใ้ ห้คาํ แนะนํา/ผูข้ ายผลิตภัณฑ์

6. สื่อที่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชีววิถี

- สื่ ออินเตอร์เน็ต
- แผ่นพับ/ใบปลิว
- การแนะนําของพนักงานขาย (นักศึกษา)
- การบอกต่อของบุคคลอื่น

จํานวน (N=385)

ร้ อยละ

25
84
38
21

6.5
21.8
9.9
5.5

174
85
75
49
2

45.2
22.1
19.5
12.7
0.5

179
87
50
69

46.5
22.6
13.0
17.9

170
60
9
24
122

44.2
15.6
2.3
6.2
31.7

25
14
299
47

6.5
3.6
77.7
12.2

ส่ วนที่ 3 การทดสอบสมมติฐาน
ผลการทดสอบสมมติฐานปั จจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์ กบั พฤติกรรมการซื ้อ พบว่า ปั จจัยส่วนบุคคล ได้ แก่
เพศ อายุ และระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์ กบั พฤติกรรมการซื ้อผลิตภัณฑ์ชีววิถีในประเด็นของเหตุผลในการซื ้อ
ช่วงเวลา/โอกาสในการซื ้อ บุคคลที่มีอิทธิ พลต่อการซื ้อ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (P < .05) ปั จจัยส่วนบุคคลที่ไม่มี
ความสัมพันธ์ กบั พฤติกรรมการซื ้อผลิตภัณฑ์ชีววิถีได้ แก่ อาชีพ และรายได้ นอกจากนี ้ยังพบว่าพฤติกรรมการซื ้อในด้ าน
ความถี่ในการซื ้อไม่มีความสัมพันธ์กบั ปั จจัยส่วนบุคคล รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3-5
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ตารางที่ 3 การทดสอบไควสแควร์ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับพฤติกรรมการซื ้อผลิตภัณฑ์ชีววิถี
ตัวแปรพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ ชีววิถี
χ 2-test
P-Value

แปลผล

ประเภทผลิตภัณฑ์ที่ซ้ื อ

- นํ้ายาถูพ้ืน

.249
5.977
1.162
6.831
.015
.005

- นํ้ายาล้างจาน
- นํ้ายาซักผ้า
- สบู่ครี มอาบนํ้า (นมข้าว)
- นํ้ายาปรับผ้านุ่ม
- สบู่กอ้ น

.618
.050*
.281
.009**
.902
.942

ไม่มีความสัมพันธ์
มีความสัมพันธ์
ไม่มีความสัมพันธ์
มีความสัมพันธ์
ไม่มีความสัมพันธ์
ไม่มีความสัมพันธ์

ตารางที่ 4 การทดสอบไควสแควร์ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับพฤติกรรมการซื ้อผลิตภัณฑ์ชีววิถี (ต่อ)
ตัวแปรพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ ชีววิถี
แปลผล
χ 2-test
P-Value
เหตุผลในการซื้ อ
มีความสัมพันธ์
20.923
.004**
ช่วงเวลา/โอกาสที่ซ้ื อ
มีความสัมพันธ์
25.563
.000**
ความถี่ในการซื้ อ
ไม่มีความสัมพันธ์
4.953
.422
บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการซื้ อ
มีความสัมพันธ์
17.354
.002*
สื่ อที่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ไม่มีความสัมพันธ์
4.936
.424
* มีความสําคัญอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ณ 0.05
** มีความสําคัญอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ณ 0.01

ตารางที่ 5 การทดสอบไควสแควร์ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอายุกบั พฤติกรรมการซื ้อผลิตภัณฑ์ชีววิถี
ตัวแปรพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ ชีววิถี
χ 2-test
P-Value

แปลผล

ประเภทผลิตภัณฑ์ที่ซ้ื อ

- นํ้ายาถูพ้ืน

- นํ้ายาล้างจาน
- นํ้ายาซักผ้า
- สบู่ครี มอาบนํ้า (นมข้าว)
- นํ้ายาปรับผ้านุ่ม
- สบู่กอ้ น

เหตุผลในการซื้ อ
ช่วงเวลา/โอกาสที่ซ้ื อ
ความถี่ในการซื้ อ
บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการซื้ อ
สื่ อที่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

8.350
56.649
20.300
41.445
20.648
16.611
106.769
70.504
27.673
85.332
48.330

* มีความสําคัญอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ณ 0.05
* * มีความสําคัญอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ณ 0.01
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.138
.000**
.001**
.000**
.001**
.005**
.000**
.000**
.323
.000**
.003**

ไม่มีความสัมพันธ์
มีความสัมพันธ์
มีความสัมพันธ์
มีความสัมพันธ์
มีความสัมพันธ์
มีความสัมพันธ์

มีความสัมพันธ์
มีความสัมพันธ์
ไม่มีความสัมพันธ์
มีความสัมพันธ์
มีความสัมพันธ์

BMRC

BUSINESS MANAGEMENT RESEARCH CONFERENCE

ตารางที่ 6 การทดสอบไควสแควร์ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษากับพฤติกรรมการซื ้อ
ผลิตภัณฑ์ชีววิถี
ตัวแปรพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ ชีววิถี
χ 2-test
P-Value

แปลผล

ประเภทผลิตภัณฑ์ที่ซ้ื อ

- นํ้ายาถูพ้ืน

- นํ้ายาล้างจาน
- นํ้ายาซักผ้า
- สบู่ครี มอาบนํ้า (นมข้าว)
- นํ้ายาปรับผ้านุ่ม
- สบู่กอ้ น

เหตุผลในการซื้ อ
ช่วงเวลา/โอกาสที่ซ้ื อ
ความถี่ในการซื้ อ
บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการซื้ อ
สื่ อที่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

2.671
47.925
12.940
37.334
12.049
8.899
113.749
79.074
19.038
52.713
41.539

.614
.000**
.012*
.000**
.017*
.064
.000**
.000**
.519
.000**
.003**

ไม่มีความสัมพันธ์
มีความสัมพันธ์
มีความสัมพันธ์
มีความสัมพันธ์
มีความสัมพันธ์
ไม่มีความสัมพันธ์

มีความสัมพันธ์
มีความสัมพันธ์
ไม่มีความสัมพันธ์
มีความสัมพันธ์
มีความสัมพันธ์

* มีความสําคัญอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ณ 0.05
* * มีความสําคัญอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ณ 0.01

การอภิปรายผลการศึกษาและข้ อเสนอแนะ
จากผลการศึกษา พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกซื ้อผลิตภัณฑ์ คือ ครี มอาบนํ ้า (นมข้ าว) รองลงมา
คือ นํ ้ายาล้ างจาน มีเหตุผลที่เลือกซื ้อผลิตภัณฑ์ชีววิถี คือ อยากทดลองใช้ เอง จะทําการซือ้ ผลิตภัณฑ์ชีววิถีเมื่อ
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ หมด มีความถี่ในการซื ้อ 1 ครัง้ ต่อเดือน บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื ้อผลิตภัณฑ์ชีววิถี ได้ แก่ ตัวเอง
และส่วนใหญ่จะได้ รับข้ อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชีววิถีจากการแนะนําของพนักงานขาย (นักศึกษา) ซึ่งสินค้ าจําพวก สบู่
ผงซักฟอก นํ ้ายาซักผ้ า นํ ้ายาล้ างจาน ถือว่าเป็ น สินค้ าอุปโภคบริ โภคแบบสะดวกซื ้อ (Convenience Products) ที่
ผู้บริ โภคมักจะซือ้ ครัง้ ละน้ อยๆ แต่ซือ้ บ่อยครั ง้ ดังนัน้ จํ าต้ องนําสินค้ าไปไว้ ในสถานที่ที่สะดวกพร้ อมที่จะสนองความ
ต้ องการของลูกค้ าทันที ผู้บริ โภคมักมีพฤติกรรมการซื ้อแบบไม่ค่อยได้ วางแผนล่วงหน้ า อีกทัง้ ใช้ เวลาไม่มากในการ
ตัด สิน ใจเลือ กซื อ้ ฉะนัน้ การตัด สิน ใจจึ ง ขึน้ อยู่กับ ผู้บ ริ โภคแต่ล ะคน และการให้ ข้ อ เสนอแนะจากผู้ข ายนั่น เอง
(Armstrong & Kotler, 2009) นอกจากนีย้ งั สนับสนุนแนวคิดของ Majumdar (2010) ที่กล่าวว่า ผู้บริ โภคที่มี
ประสบการณ์ ในสินค้ าหรื อบริ การมาบ้ างแล้ ว หรื อเป็ นสินค้ าหรื อบริ การที่ง่ายต่อการหาข้ อมูล ผู้บริ โภคมักจะไม่ขอ
คําปรึกษาจากผู้อื่น ในทางตรงกันข้ ามสินค้ าหรื อบริ การที่ผ้ บู ริ โภคไม่มีประสบการณ์เลยหรื อมีประสบการณ์เพียงเล็กน้ อย
หาข้ อมูลได้ ยาก หรื อไม่เชื่อถือโฆษณา ผู้บริ โภคจะมีแนวโน้ มที่จะขอคําแนะนําจากผู้อื่น และเมื่อผู้บริ โภคได้ รับความรู้แล้ ว
ก็จะสามารถทําให้ เปลีย่ นแปลงทัศนคติและพฤติกรรมได้ (วุฒิ สุขเจริ ญ, 2555) อีกทังยั
้ งสอดคล้ องกับผลการศึกษา การ
พัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพรของกลุม่ วิสาหกิจชุมชน จังหวัดอุบลราชธานีของ ใจแก้ ว แถวเงิน (2550)
พบว่า พฤติ กรรมการเลือกซือ้ และปั จจัยที่มีอิ ทธิ พลต่อการตัดสินใจซื อ้ ผลิตภัณฑ์ สมุนไพรของผู้บริ โภค ส่วนใหญ่ ใ ช้
ผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางประเภทสบู่สมุนไพร มีความถี่ ในการซื ้อ 1 เดือน/ครัง้ ได้ รับข้ อมูลผลิตภัณฑ์จากเพื่อน และ
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สอดคล้ องกับ ฉัตรสุดา สืบสนธิ (2548) ได้ ศึกษาพฤติกรรมการซื ้อของผู้บริ โภคต่อกลยุทธ์ การตลาดของผลิตภัณฑ์
เครื่ องสําอางสมุนไพร ในเขตกรุงเทพมหานคร: กรณีศกึ ษา บริ ษัท สโรรักษ์ (ประเทศไทย) พบว่า การตัดสินใจซื ้อหรื อใช้
บริ การจะตัดสินใจด้ วยตนเอง และการรับรู้ขา่ วสารเกี่ยวกับสโรรักษ์ จะได้ รับข่าวสารจากผู้ที่เคยใช้ ผลิตภัณฑ์มาก่อน
ผลการทดสอบสมมติ ฐ านแสดงให้ เ ห็ น ว่า ลัก ษณะส่ว นบุค คล ได้ แ ก่ เพศ อายุ และระดับ การศึก ษา มี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื ้อผลิตภัณฑ์ชีววิถีในประเด็นของเหตุผลในการซื ้อ ช่วงเวลา/โอกาสในการซื ้อ บุคคลที่มี
อิทธิพลต่อการซื ้อ สอดคล้ องกับผลการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื ้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรอภัยภูเบศรของผู้บริ โภค
ในจังหวัดปราจีนบุรีของ ธนพร สืบอินทร์ (2554) ที่พบว่า ผู้บริ โภคที่มีลกั ษณะทางประชากรศาสตร์ แตกต่างกันจะมี
พฤติกรรมการซื ้อสมุนไพรอภัยภูเบศรแตกต่างกัน นอกจากนี ้ยังสนับสนุนแนวคิดตามแบบจําลองพฤติกรรมผู้บริ โภคที่
กล่าวว่า การซื ้อของผู้บริ โภคนันได้
้ รับอิทธิพลอย่างมากจากปั จจัยส่วนบุคคล และปั จจัยทางจิตวิทยา ซึ่งนักการตลาดไม่
สามารถควบคุมปั จจัยดังกล่าวได้ แต่จําต้ องนําปั จจัยเหล่านี ้มาพิจารณา ซึง่ บุคคลจะมีการเปลีย่ นแปลงสินค้ าและบริ การ
ที่พวกเขาซื ้อ ตามลักษณะทางเพศ อายุ ระดับการศึกษา และสามารถนําลักษณะส่วนบุคคลมาใช้ เป็ นในการแบ่งกลุม่ ผู้
ซือ้ ในตลาดเสือ้ ผ้ า เครื่ อ งสํา อาง ของใช้ ในครั วเรื อ น โดยอายุมักจะมี ส่วนเกี่ ยวข้ อ งกับ รสนิย มของผลิต ภัณ ฑ์ ที่ ซื อ้
(Armstrong & Kotler, 2009) สอดคล้ องกับวุฒิ สุขเจริ ญ (2555) ที่กล่าวว่า เมื่อผู้บริ โภคเกิดความต้ องการ ผู้บริ โภคมี
เป้าหมายได้ หลากหลายในการตอบสนองความต้ องการที่เกิดขึ ้น เป้าหมายที่เลือกโดยผู้บริ โภคจะขึ ้นอยูก่ บั ตัวผู้บริ โภคเอง
เช่น อายุ สภาพร่างกาย เพศ เป็ นต้ น และขึ ้นอยูก่ บั สภาพแวดล้ อม เช่น ครอบครัว สังคม ซึ่งถือว่าเป็ นบุคคลที่อิทธิพล
ต่อการซื ้อหรื อกลุม่ อ้ างอิงในทางการตลาด
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะส่วนผสมทางการตลาดสําหรับตลาดผลิตภัณฑ์ผสมสมุนไพร
1. ผลิตภัณฑ์ (Products) ควรเน้ นพัฒนาตรายี่ห้อสินค้ าและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ มีความโดดเด่นของ
สมุนไพรที่ใช้ ความปลอดภัยของแหล่งวัตถุดิบ ตลอดจนควรมีการรับรองมาตรฐานต่างๆ เช่น เลขที่จดแจ้ งผลิตภัณฑ์
หรื อ มาตรฐานผลิต ภัณ ฑ์ ชุม ชน (มผช.) ตลอดจนเครื่ อ งหมายมาตรฐานต่า งๆ ที่ มี อ ยู่เ กี่ ย วกับ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ป ระเภท
เครื่ องสําอาง เพื่อให้ ผ้ บู ริ โภคเกิดความมัน่ ใจในการซื ้อและใช้ ผลิตภัณฑ์
2. ราคา (Price) ควรมีการตังราคาที
้
่มีความเหมาะสมกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ โดยอาจเทียบราคากับคู่แข่ง
ขันในผลิตภัณฑ์ประเภทผลิตภัณฑ์ผสมสมุนไพรที่มีอยูใ่ นท้ องตลาด
3. ช่องทางการจัดจําหน่าย (Place) ควรมีการพัฒนาช่องทางการจัดจําหน่ายให้ ครอบคลุมและกระจายสินค้ าไป
ยังเครื อข่าย อาทิเช่น ศูนย์จัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชน ร้ านค้ าเพื่อสุขภาพ ร้ านขายยา ร้ านจํ าหน่ายผลิตภัณฑ์
เครื่ องสําอาง เป็ นต้ น
4. การส่งเสริ มการตลาด (Promotion) ควรมีการจัดทําใบปลิวที่ให้ ความรู้ เกี่ยวกับสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ มี
การจัดทํารายการส่งเสริ มการขาย เช่น บัตรสมาชิก การสะสมแต้ ม มีการประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ผ่านกิจกรรมการจัด
แสดงสินค้ ากับทางจังหวัด ไม่วา่ จะเป็ นการออกร้ าน การจัดนิทรรศการ งานแสดงสินค้ าต่างๆ เพื่อให้ เป็ นที่ร้ ู จกั และรับรู้
ของกลุม่ ผู้ใส่ใจสุขภาพเน้ นการใช้ ผลิตภัณฑ์ที่มีสว่ นผสมของสมุนไพรธรรมชาติ และลดการใช้ สารเคมี
สําหรับในการจัดทําการวิจยั ครัง้ ต่อไป ควรศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยด้ านอื่นๆ ตามกรอบแนวคิดพฤติกรรมผู้บริ โภค
เช่น ปั จจัยส่วนผสมทางการตลาด ปั จจัยทางด้ านจิตวิทยา ซึง่ เป็ นปั จจัยที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื ้อผลิตภัณฑ์ของ
ผู้บริ โภค อันจะทําให้ สามารถพัฒนาทังในด้
้ านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจําหน่าย และการส่งเสริ มการตลาด ได้
อย่างคลอบคลุม ตลอดจนควรมีข้อคําถามเกี่ยวกับความคิดเห็นหรื อข้ อเสนอแนะที่เป็ นคําถามปลายเปิ ดเกี่ยวกับด้ าน
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สินค้ าชุมชน การส่งเสริ มสินค้ าชาวบ้ าน ซึ่งจะทําให้ ได้ ข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่จะสามารถนํามาใช้ เป็ นข้ อมูลในการวางแผน
กลยุทธ์การตลาดได้ อย่างต่อเนื่อง อันจะนําไปสูก่ ารพัฒนาตลาดซึ่งถือว่าเป็ นตลาดเฉพาะกลุม่ (Niche Market) ที่เน้ น
ในเรื่ องของสมุนไพรธรรมชาติและการประยุกต์ใช้ เศรษฐกิจพอเพียงให้ เกิดขึ ้นกับชุมชน
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งานวิจยั นี ้เป็ นส่วนหนึง่ ของการวิจยั เรื่ อง ช่องทางการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ชีววิถีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ -แพร่ เฉลิม
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กลัน่ กรองบทความ กําลังใจจากเพื่อนร่วมงานแม้ ไม่อาจเอ่ยนามและครอบครัวที่ทําให้ งานวิจยั ในครัง้ นี ้สําเร็ จลุลว่ งด้ วยดี
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การพัฒนาเครื่ องมือเพื่อการประเมินการรั บรู้ของผู้ใช้ บริการชาวไทย
ต่ อคุณภาพบริการอิเล็กทรอนิกส์ ด้านการสํารองบัตรโดยสารของเว็บไซต์ สายการบินต้ นทุนตํ่า
Instrument Development for Assessing Perception of Thai Customers
Towards E-Service Quality on Ticket Reservation of Low Cost Airline Websites
สุขไพศาล รัตตนิ ทศั น์ * นิ ตยา เจรี ยงประเสริ ฐ ** และวรัท วิ นิจ ***
29

30

31

บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครื่ องมือประเมิน และระบุรายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบของการรับรู้
ของผู้ใช้ บริ การชาวไทยต่อคุณภาพบริ การอิเล็กทรอนิกส์ด้านการสํารองบัตรโดยสารของเว็บไซต์สายการบินต้ นทุนตํ่า กลุม่
ตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษา คือ ชาวไทยที่มีอายุตงแต่
ั ้ 18 ปี ขึ ้นไป ที่เคยใช้ บริ การสํารองบัตรโดยสารผ่านทางเว็บไซต์สาย
การบินต้ นทุนตํ่า มากกว่า 1 ครัง้ ใน 1 ปี จํานวน 212 ราย เครื่ องมือที่ใช้ ในการศึกษา ได้ แก่ เครื่ องมือประเมินออนไลน์ที่
พัฒนาภายใต้ กรอบแนวคิดของเครื่ องมือประเมิน E-S-QUAL และเครื่ องมือประเมิน E-RecS-QUAL ของ Parasuraman,
Zeitham, and Malhotra. (2005) และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ อง นอกจากนี ้ยังใช้ การวิจยั เชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก
เพื่อนํามาปรับปรุ งเครื่ องมือให้ สอดคล้ องกับบริ บทของการประเมินเว็บไซต์สายการบินต้ นทุนตํ่า จากนันวิ
้ เคราะห์ความ
เที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา (Content Validity) โดยผ่านการพิจารณาตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญด้ านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
วิเคราะห์ความเที่ยงตรงภายใน (Internal Validity) ด้ วยการทดสอบเบื ้องต้ นจํานวน 100 ราย วิเคราะห์ความเชื่อมัน่ ของ
เครื่ องมือประเมิน (Reliability Analysis) ด้ วยการค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Conbach’s Alpha Coefficient)
วิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้ าง (Construct Validity) ด้ วยการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) และวิเคราะห์
ความเที่ ยงตรงของเครื่ อ งมือ ประเมิ นครั ง้ สุดท้ า ย ด้ วยการวิเ คราะห์ สหสัมพันธ์ และการถดถอย (Correlation and
Regression Analysis)
ผลการศึกษาพบว่า ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) เท่ากับ 0.946
และผลจากการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) บ่งชี ้ว่าเครื่ องมือเพื่อการประเมินการรับรู้ของผู้ใช้ บริ การชาวไทย
ต่อคุณภาพบริ การอิเล็กทรอนิกส์ด้านการสํารองบัตรโดยสารของเว็บไซต์สายการบินต้ นทุนตํ่า มีจํานวนข้ อคําถามทังหมด
้
29 ข้ อ ประกอบด้ วย 4 องค์ประกอบ คือ 1) ของเว็บไซต์ (Efficiency) 2) การทํางานเชิงระบบและความน่าเชื่อถือของ
เว็บไซต์ (System Availability and Reliability) 3) ความเป็ นส่วนตัวและความปลอดภัยของเว็บไซต์ (Privacy and
Security)และ 4)การติดต่อกับเว็บไซต์ (Contact)

*

นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ ดร. อาจารย์ประจําภาควิชาการจัดการ คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
***
อาจารย์ ดร. อาจารย์ประจําภาควิชาการตลาด คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
**
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ABSTRACT
The objective of this research is to develop the instrument for assessing and presenting the details of
each component of Thai customers’ perception towards E-Service quality on ticket reservation of low cost
airline websites. The sample of this study were 212 Thai customers aged over eighteen who had the
reservation experiences via low-cost airline websites more than one time per year. The instruments used for
the study were the online questionnaire developed under the framework of assessing instrument named E-SQUAL, the E-RecS-QUAL by Parasuraman, Zeitham, and Malhotra (2005) and the related literature. Moreover,
the research employs qualitative research method by an in-depth interview to improve the instrument in
accordance with the context of assessment of low-cost airlines websites. Then the content validity was
analyzed by the experts on electronic commerce, and so was the internet validation done by the fundamental
testing of one hundred customers. Moreover, the reliability analysis was examined by cronbach’s alpha
coefficient and construct validity was done using factor analysis. Consequently, the final analysis of the
validity of assessing the instrument was analyzed by correlation and regression analysis.
The findings of this study were that the cronbach’s alpha coefficient was at the level of 0.946, and the
result of factor analysis indicated that the instrument for assessing perception of Thai customers towards EService quality on ticket reservation of low cost airline websites had 29 questions altogether consisting of 4
elements: 1) Efficiency 2) System Availability and Reliability 3) Privacy and Security and 4) Contact

บทนํา
ในโลกปั จจุบนั ที่มีการใช้ เทคโนโลยีอินเทอร์ เน็ตกันอย่างแพร่ หลาย ได้ ส่งผลให้ ผ้ ูบริ โภคมีอํานาจมากยิ่งขึน้
เนื่องจากผู้บริ โภคสามารถที่จะเข้ าถึงข้ อมูลต่างๆ อย่างไร้ พรมแดน ประกอบกับภาวะกดดันจากการแข่งขันที่มีมากขึ ้นใน
ยุคโลกาภิวฒ
ั น์ ทําให้ ผ้ บู ริ โภคเกิดความคาดหวังเมื่อมาใช้ บริ การจากผู้ให้ บริ การว่าควรจะได้ รับบริ การที่ดีและใช้ เวลาที่
น้ อยลง ผู้ให้ บริ การจึงตระหนักถึงการให้ บริ การด้ วยเวลาที่มีประสิทธิภาพ และให้ ผ้ ใู ช้ บริ การมีการรอคอยที่น้อยที่สดุ ซึ่ง
นําไปสูก่ ารปรับกระบวนการทํางานใหม่อย่างกว้ างขวาง เครื่ องมืออย่างหนึ่งที่มีบทบาท และช่วยให้ การปรับกระบวนการ
ทํางานให้ มีประสิทธิภาพ คือ เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะอินเทอร์ เน็ต ซึ่งเป็ นเทคโนโลยีที่ผ้ ใู ช้ สามารถใช้ บริ การได้
จากทุกสถานที่และทุกเวลา ยิ่งไปกว่านัน้ อัตราการเติบโตของการใช้ อินเทอร์ เน็ตส่งผลให้ ผ้ ูบริ โภคมีการใช้ ช่องทาง
อินเทอร์ เน็ตในการค้ นหาข้ อมูลและใช้ บริ การออนไลน์มากขึ ้น องค์กรต่างๆ จึงได้ ใช้ ช่องทางอินเทอร์ เน็ตในการให้ บริ การ
ลูกค้ าเพิ่มอีกช่องทางหนึง่ (Rotchanakitumnuai, 2003, อ้ างถึงใน ศิริลกั ษณ์ โรจนกิจอํานวย, 2549, น.1) ซึ่งช่องทางนัน้
ได้ แก่ การสร้ างเว็บไซต์เพื่อให้ บริ การและสือ่ สารกับกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมาย อย่างไรก็ตามการพัฒนาเว็บไซต์ดงั กล่าวอาจทํา
ได้ หลายรูปแบบ ซึง่ อาจจะสามารถให้ บริ การหรื อสือ่ สารกับลูกค้ าได้ หรื อไม่ได้
เครื่ องมือประเมิน SERVQUAL ถูกพัฒนาขึ ้นเพื่อใช้ ประเมินคุณภาพบริ การแบบดังเดิ
้ มที่ผ้ ใู ช้ บริ การไปใช้ บริ การ
ณ สถานที่ทําการของผู้ให้ บริ การ ซึ่งจะแตกต่างจากการให้ บริ การอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากช่องทางในการให้ บริ การผ่าน
อินเทอร์ เน็ตมีปัจจัยอื่นๆ เข้ ามาเกี่ยวข้ อง เช่น ช่องทางในการบริ การที่เป็ นเว็บไซต์ของผู้ให้ บริ การ ความปลอดภัย ความ
ง่า ยต่อการใช้ บ ริ การผ่า นช่ องทางเว็ บ (Rotchanakitumnuai, 2005, อ้ า งถึ ง ใน ศิ ริ รัต น์ , 2549, น.14) ต่อมาในปี
คริ สต์ศกั ราช 2005 Parasuraman, Zeithaml, and Malhotra ได้ ทําการปรับปรุ งเครื่ องมือประเมิน SERVQUAL เพื่อให้
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เข้ ากับบริ บทการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยเครื่ องมือประเมินที่พฒ
ั นาขึ ้นนันแบ่
้ งได้ เป็ น 2 ชุด คือ ชุดหลัก และชุดรอง ซึ่ง
ชุดหลักเรี ยกว่า E-S-QUAL ส่วนชุดรองนันเรี
้ ยกว่า E-RecS-QUAL สําหรับเครื่ องมือประเมิน E-S-QUAL นัน้ แบ่ง
องค์ ประกอบคุณภาพได้ เ ป็ น 4 องค์ ป ระกอบ ได้ แ ก่ ความมีป ระสิทธิ ภาพ (Efficiency) การพร้ อมใช้ ง านของระบบ
(System Availability) การบรรลุเป้าหมาย (Fulfillment) และความเป็ นส่วนตัว (Privacy) ส่วนเครื่ องมือประเมิน E-RecSQUAL นัน้ แบ่งองค์ประกอบคุณภาพออกเป็ น 3 องค์ประกอบ ได้ แก่ การตอบสนอง (Responsiveness) การชดเชย
(Compensation) และการติดต่อ (Contact)
ปั จจุบนั เครื่ องมือประเมิน E-S-QUAL และเครื่ องมือประเมิน E-RecS-QUAL ของ Parasuraman et al. (2005)
เป็ นที่นิยมอย่างแพร่หลายของนักวิชาการในต่างประเทศ ด้ วยการนําเครื่ องมือประเมิน E-S-QUAL และเครื่ องมือประเมิน
E-RecS-QUAL ไปใช้ วดั คุณภาพของเว็บไซต์ที่แตกต่างกันออกไปตามแต่บริ บทที่ตนเองสนใจศึกษา ทังเว็
้ บไซต์ของภาครัฐ
เว็บไซต์ของภาครัฐวิสาหกิจ และเว็บไซต์ของภาคธุรกิจ โดยหลากหลายนักวิชาการก็มีการนําเครื่ องมือประเมิน E-SQUAL และเครื่ องมือประเมิน E-RecS-QUAL ไปใช้ ด้วยวิธีที่แตกต่างกันไป แต่ที่นิยมกันอย่างมาก คือ การนําทัง้ 33 ข้ อ
คําถาม ใน 7 องค์ประกอบไปใช้ วดั โดยตรง โดยเพิ่มเติมชื่อเว็บไซต์ที่ตนเองศึกษาเข้ าไปในรูปประโยคของข้ อคําถามต่างๆ
อย่างไรก็ตามเครื่ องมือประเมิน E-S-QUAL และประเมิน E-RecS-QUAL ของ Parasuraman et al. (2005) ได้ มี
การพัฒนามาจากการศึกษาผู้ใช้ บริ การชาวสหรัฐอเมริ กาที่ใช้ www.amazon.com และ www.walmart.com ดังนันข้
้ อ
คําถามในเครื่ องมือประเมิน E-S-QUAL และเครื่ องมือประเมิน E-RecS-QUAL ของ Parasuraman et al. (2005) จะมี
บางองค์ประกอบ (Dimensions) และบางข้ อคําถาม (Items) ที่เกี่ยวกับสินค้ าที่จบั ต้ องได้ (Tangible Products) เข้ ามา
เกี่ยวข้ อง ดังนันในบริ
้
บทของเว็บไซต์ที่ไม่มีเรื่ องของการจําหน่ายสินค้ าที่จบั ต้ องได้ เข้ ามาเกี่ยวข้ องนัน้ จึงจําเป็ นอย่างยิ่งที่
จะต้ องมีการพัฒนาต่อยอดให้ เหมาะสมกับเว็บไซต์ที่ตนสนใจศึกษา
ถ้ ากล่าวถึงการนําเครื่ องมือประเมิน E-S-QUAL และเครื่ องมือประเมิน E-RecS-QUAL ไปพัฒนาต่อยอดนัน้
พบว่าผลงานวิจยั ในต่างประเทศยังมีไม่มากนัก และผลงานในประเทศไทยยังมีอยู่น้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริ บทของ
เว็บไซต์ สายการบินต้ นทุนตํ่า ยังไม่มีรายงานการศึกษาในเรื่ องนี ้ทังในประเทศไทยและในต่
้
างประเทศ ซึ่งเป็ นบริ บทที่
น่าสนใจอย่างมาก เพราะจากผลสํารวจการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรื อนและสถานประกอบการใน
ประเทศไทยของสํานักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า ประชากรที่มีอายุ 6 ปี ขึ ้นไป มีการใช้ อินเทอร์ เน็ตเพิ่มมากขึ ้น คือ เพิ่มจาก
ร้ อยละ 26.5 ในปี 2555 เป็ นร้ อยละ 28.9 ในปี 2556 (สํานักงานสถิติแห่งชาติ, 2555ก; สํานักงานสถิติแห่งชาติ, 2556ก)
และสถานประกอบการทังใหญ่
้ และเล็กที่มีคนทํางานตังแต่
้ 1 คนขึ ้นไปมีการใช้ อินเทอร์ เน็ตร้ อยละ 19.2 ในปี 2555 และร้ อยละ
19.2 ในปี 2556 (สํานักงานสถิติแห่งชาติ, 2555ข; สํานักงานสถิติแห่งชาติ, 2556ข) และจากผลสํารวจการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรื อนของสํานักงานสถิติแห่งชาติ ระหว่างปี 2555 กับปี 2556 จากผลสํารวจคนที่อายุ
ตังแต่
้ 6 ปี ขึ ้นไปที่เคยจองหรื อซื ้อสินค้ าและบริ การผ่านทางอินเทอร์ เน็ต พบว่า เพิ่มจากร้ อยละ 4.5 ในปี 2555 เป็ นร้ อยละ
5.3 ในปี 2556 โดยมีสนิ ค้ าและบริ การที่ได้ รับความนิยมสูงที่สดุ ในปี 2556 คือ เครื่ องแต่งกายและเครื่ องประดับ เพิ่มจาก
ร้ อยละ 38.2 ในปี 2555 เป็ นร้ อยละ 46.8 ในปี 2556 รองลงมาคือ การสํารองบัตรโดยสารทางอินเทอร์ เน็ต (E-Ticket) เพิ่ม
จากร้ อยละ 15.8 ในปี 2555 เป็ นร้ อยละ 17.1 ในปี 2556 ตามลําดับ (สํานักงานสถิติแห่งชาติ, 2555ก; สํานักงานสถิติ
แห่งชาติ, 2556ก) จึงเห็นได้ ว่าการใช้ อินเทอร์ เน็ตโดยเฉพาะการสร้ างหรื อพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อให้ บริ การและสื่อสารกับ
ลูกค้ าของสายการบินต้ นทุนตํ่า มีความสําคัญมากต่อธุรกิจ เพราะผู้บริ โภคมีการซื ้อบัตรโดยสารผ่านทางอินเทอร์ เน็ตเป็ น
จํานวนมาก
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การศึกษาในครัง้ นี ้ จึงต้ องการนําเครื่ องมือประเมิน E-S-QUAL และเครื่ องมือประเมิน E-RecS-QUAL มาพัฒนา
ต่อยอด โดยการผสมผสานระหว่างการวิจยั เชิงคุณภาพและการวิจยั เชิงปริ มาณ เพื่อพัฒนาเครื่ องมือประเมินการรับรู้ ของ
ผู้ใช้ บริ การชาวไทยต่อคุณภาพบริ การอิเล็กทรอนิกส์ด้านการสํารองบัตรโดยสารของเว็บไซต์สายการบินต้ นทุนตํ่า ที่มี
มาตรฐาน มีคณ
ุ ภาพและประสิทธิภาพ มีความเหมาะสม และเป็ นประโยชน์ สามารถนําไปใช้ ในการประเมินการรับรู้ ของ
ผู้ใช้ บริ การชาวไทยต่อคุณภาพบริ การอิเล็กทรอนิกส์ด้านการสํารองบัตรโดยสารของเว็บไซต์สายการบินต้ นทุนตํ่าต่อไป

นิยามศัพท์ ท่ ใี ช้ ในการศึกษา
การรั บรู้ (Perception) หมายถึง กระบวนการที่ผ้ ูใช้ บริ การเลือกสรร จัดระเบียบ และตีความสิ่งเร้ าออกเป็ น
ความหมาย ซึง่ แม้ ว่าผู้ใช้ บริ การแต่ละคนจะเข้ ามาใช้ บริ การในสถานที่และเวลาเดียวกัน แต่ก็สามารถตีความการรับรู้ ใน
คุณภาพการให้ บริ การออกมาแตกต่างกันได้ (วีระรัตน์ กิจเลิศไพโรจน์, 2549, น. 67)
เว็บไซต์ สายการบินต้ นทุนตํ่า (Low Cost Airways Websites) หมายถึง เว็บไซต์ของสายการบินต้ นทุนตํ่าที่
ให้ บริ การเส้ นทางการบินภายในประเทศไทยและระหว่างประเทศทังสิ
้ ้น 3 สายการบิน ได้ แก่ สายการบินแอร์ เอเชีย สาย
การบินนกแอร์ และสายการบินโอเรี ยนท์ไทย

วิธีการศึกษา
1. ขอบเขตการศึกษา
การศึกษาในครัง้ นี ้ จะทําการเพื่อพัฒนาเครื่ องมือประเมิน และระบุรายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบของการ
รับรู้ของผู้ใช้ บริ การชาวไทยต่อคุณภาพบริ การอิเล็กทรอนิกส์ด้านการสํารองบัตรโดยสารของเว็บไซต์สายการบินต้ นทุนตํ่า
2. ขัน้ ตอนการศึกษา
การพัฒนาเครื่ องมือเพื่อการประเมินการรับรู้ ของผู้ใช้ บริ การชาวไทยต่อคุณภาพบริ การอิเล็กทรอนิกส์ด้านการ
สํารองบัตรโดยสารของเว็บไซต์ สายการบินต้ นทุนตํ่า ได้ พฒ
ั นาตามกระบวนทัศน์ในการพัฒนาเครื่ องมือประเมินทาง
การตลาดของ Churcill (1979) ซึง่ ประกอบด้ วยขันตอนในการพั
้
ฒนาเครื่ องมือจํานวน 10 ขันตอน
้
คือ
ขัน้ ตอนที่ 1 การศึกษาแนวคิดคุณภาพบริ การอิเล็กทรอนิกส์ โดยศึกษาเครื่ องมือประเมิน E-S-QUAL และ
เครื่ องมือประเมิน E-RecS-QUAL ของ Parasuraman et al. (2005) และศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ องกับการนําเครื่ องมือ
ประเมิน E-S-QUAL และเครื่ องมือประเมิน E-RecS-QUAL ไปปรับปรุ งใช้ ในงานวิจยั โดยรวบรวมข้ อคําถามที่เหมือนกัน
เข้ าไว้ ด้วยกัน และนําข้ อคําถามที่มีความแตกต่างกันมาเรี ยงต่อท้ าย
ขัน้ ตอนที่ 2 การวิจยั เชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์ เชิงลึกชาวไทยที่มีอายุตงแต่
ั ้ 18 ปี ขึ ้นไป ที่เคยใช้ บริ การ
สํารองบัตรโดยสารผ่านทางเว็บไซต์สายการบินต้ นทุนตํ่ามากกว่า 2 เว็บไซต์ และมีความถี่มากกว่า 1 ครัง้ ใน 1 ปี จํานวน
10 ราย เพื่อค้ นหาข้ อคําถามที่มีผลต่อการรับรู้ของผู้ใช้ บริ การชาวไทยต่อคุณภาพบริ การอิเล็กทรอนิกส์ด้านการสํารองบัตร
โดยสารของเว็บไซต์สายการบินต้ นทุนตํ่าเพิ่มเติม
จากนันนํ
้ าข้ อมูลที่ได้ จากขันตอนที
้
่ 1 และขันตอนที
้
่ 2 มาคัดกรองตีความ และจัดหมวดหมู่โดยคํานึงถึงบริ บท
ตามหลักการวิเคราะห์เนื ้อหา (Content Analysis) เพื่อจัดทําเครื่ องมือประเมินเบื ้องต้ น (Initial Scale)
ขัน้ ตอนที่ 3 นําเครื่ องมือประเมินเบื ้องต้ น ไปให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญ 3 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา โดย
พิจารณาว่าข้ อคําถามควรอยูใ่ นองค์ประกอบใด ซึ่งข้ อคําถามที่ผ้ เู ชี่ยวชาญตังแต่
้ 2 คนขึ ้นไป เห็นว่าควรอยู่องค์ประกอบ
เดียวกัน ข้ อคําถามนันก็
้ จะถูกจัดอยูใ่ นองค์ประกอบนันๆ
้ แต่ถ้าผู้เชี่ยวชาญตังแต่
้ 2 คนขึ ้นไป มีความเห็นว่าข้ อคําถามนัน้
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ไม่สามารถจัดกลุม่ อยูใ่ นองค์ประกอบใดได้ เลย หรื อการตอบของผู้เชี่ยวชาญมีการกระจัดกระจาย ข้ อคําถามนันจะถู
้ กตัด
ออก (Ohanian, 1990, pp. 39-52)
ขัน้ ตอนที่ 4 การนําเครื่ องมือประเมินที่ผา่ นขันตอนที
้
่ 3 ไปทดลองใช้ (Try Out)
ขัน้ ตอนที่ 5 การนําข้ อมูลที่เก็บได้ จากการทดลองใช้ (Try Out) มาวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis)
เพื่อจัดกลุม่ ข้ อคําถามที่มีความสัมพันธ์กนั นํามาจัดไว้ ในองค์ประกอบเดียวกัน และค้ นหาว่าข้ อคําถามใดที่ควรตัดออก
ขัน้ ตอนที่ 6 การนําเครื่ องมือประเมินที่ผา่ นขันตอนที
้
่ 5 มาคํานวณหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค
ขัน้ ตอนที่ 7 การนําเครื่ องมือประเมินที่ผา่ นขันตอนที
้
่ 5 และขันตอนที
้
่ 6 ไปเก็บข้ อมูลจริ ง
ขัน้ ตอนที่ 8 การนําข้ อมูลที่ได้ จากเก็บข้ อมูลจริ ง มาวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) เพื่อจัดกลุม่ ข้ อ
คําถามที่มีความสัมพันธ์กนั นํามาจัดไว้ ในองค์ประกอบเดียวกัน และค้ นหาว่าข้ อคําถามใดที่ควรตัดออก
ขัน้ ตอนที่ 9 การนําเครื่ องมือประเมินที่ผา่ นขันตอนที
้
่ 8 มาคํานวณหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค
ขัน้ ตอนที่ 10 การนําข้ อมูลที่ได้ จากเก็บข้ อมูลจริ ง มาวิเคราะห์สหสัมพันธ์ และการถดถอย (Correlation and
Regression Analysis)
3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร
ประชากรในการศึกษาครัง้ นี ้ คือ ชาวไทยที่มีอายุตงแต่
ั ้ 18 ปี ขึ ้นไป ที่เคยใช้ บริ การสํารองบัตรโดยสารผ่านทาง
เว็บไซต์สายการบินต้ นทุนตํ่า มากกว่า 1 ครัง้ ใน 1 ปี
กลุ่มตัวอย่ าง
การศึกษาครัง้ นี ้ ได้ มีการใช้ กลุม่ ตัวอย่าง 2 กลุม่ คือ กลุม่ ตัวอย่างของการวิจยั เชิงคุณภาพ และกลุม่ ตัวอย่างของ
การวิจยั เชิงปริ มาณ คือ
1. การวิจยั เชิงคุณภาพ
ผู้ศึกษาได้ ทําการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์ เชิงลึก (In-Depth Interview) ชาวไทยที่มีอายุ
ตังแต่
้ 18 ปี ขึ ้นไป ที่เคยใช้ บริ การสํารองบัตรโดยสารผ่านทางเว็บไซต์สายการบินต้ นทุนตํ่ามากกว่า 2 เว็บไซต์ และมี
ความถี่ในการใช้ บริ การมากกว่า 1 ครัง้ ใน 1 ปี จํานวน 10 ราย
2. การวิจยั เชิงปริ มาณในขันตอนการทดลองใช้
้
เครื่ องมือ (Try Out)
ผู้ศกึ ษาได้ ทําการวิจยั เชิงปริ มาณในขันตอนการทดลองใช้
้
โดยเก็บข้ อมูลจากกลุม่ ตัวอย่างชาวไทยที่มี
อายุตงแต่
ั ้ 18 ปี ขึ ้นไป ที่เคยใช้ บริ การสํารองบัตรโดยสารผ่านทางเว็บไซต์สายการบินต้ นทุนตํ่า มากกว่า 1 ครัง้ ใน 1 ปี
ั ้ 18 ปี ขึ ้นไป
จํานวน 100 ราย ด้ วยวิธีการเลือกตัวอย่างตามสะดวก (Convenience Sampling) จากชาวไทยที่มีอายุตงแต่
ที่เคยใช้ บริ การสํารองบัตรโดยสารผ่านทางเว็บไซต์สายการบินต้ นทุนตํ่า มากกว่า 1 ครัง้ ใน 1 ปี ผ่านทาง Facebook
3. การวิจยั เชิงปริ มาณในขันตอนการเก็
้
บข้ อมูลจริ ง
ผู้ศกึ ษาได้ ทําการวิจยั เชิงปริ มาณในขันตอนการเก็
้
บข้ อมูลจริ ง โดยการเก็บข้ อมูลจากกลุม่ ตัวอย่างชาว
ไทยที่มีอายุตงแต่
ั ้ 18 ปี ขึ ้นไป ที่เคยใช้ บริ การสํารองบัตรโดยสารผ่านทางเว็บไซต์สายการบินต้ นทุนตํ่า มากกว่า 1 ครัง้ ใน
1 ปี จํานวน 200 ราย ตามหลักการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Comrey, & Lee, 1992, p. 217) แต่การศึกษาครัง้ นี ้สามารถ
ั้
เก็บข้ อมูลจริ งได้ 212 ราย โดยใช้ วิธีการเลือกตัวอย่างตามสะดวก (Convenience Sampling) จากชาวไทยที่มีอายุตงแต่
18 ปี ขึ ้นไปที่เคยใช้ บริ การสํารองบัตรโดยสารผ่านทางเว็บไซต์สายการบินต้ นทุนตํ่า มากกว่า 1 ครัง้ ใน 1 ปี ผ่านทางเว็บ
บอร์ ดบลูแพลนเน็ต (Blue Planet) ของเว็บไซต์พนั ทิปดอทคอม
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4. วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
การศึกษาในครัง้ นี ้เก็บรวบรวมข้ อมูลจากการสํารวจโดยใช้ เครื่ องมือประเมินออนไลน์ (Online Questionnaire)
ซึง่ จะแบ่งคําถามออกเป็ น 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบเครื่ องมือประเมินออนไลน์ ได้ แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ตอ่ เดือน
ประสบการณ์ในการใช้ บริ การ ความถี่ในการใช้ บริ การ เว็บไซต์ของสายการบินต้ นทุนตํ่าที่เคยใช้ บริ การสํารองบัตรโดยสาร
บ่อยที่สดุ ลักษณะคําถามเป็ นแบบสํารวจรายการ (Check List)
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นของผู้ใช้ บริ การชาวไทยต่อคุณภาพบริ การอิเล็กทรอนิกส์ด้านการสํารองบัตรโดยสารของ
เว็บไซต์สายการบินต้ นทุนตํ่า แบ่งเป็ น 4 ด้ าน คือ 1)ด้ านประสิทธิ ภาพของเว็บไซต์ (Efficiency) 2)ด้ านการทํางานเชิง
ระบบและความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ (System Availability and Reliability) 3)ด้ านความเป็ นส่วนตัวและความปลอดภัย
ของเว็บไซต์ (Privacy and Security) 4)ด้ านการติดต่อกับเว็บไซต์ (Contact) ลักษณะคําถามเป็ นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ (Likert Scale) เกณฑ์ในการวัดค่าตัวแปร คือ 1 หมายถึง ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง 2 หมายถึง ไม่เห็นด้ วย
3 หมายถึง ไม่แน่ใจ 4 หมายถึง เห็นด้ วย และ 5 หมายถึง เห็นด้ วยอย่างยิ่ง
ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นของผู้ใช้ บริ การชาวไทยต่อคุณภาพบริ การอิเล็กทรอนิกส์ด้านการสํารองบัตรโดยสารของ
เว็บไซต์สายการบินต้ นทุนตํ่าโดยภาพรวม ลักษณะคําถามเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale)
เกณฑ์ในการวัดค่าตัวแปร คือ 1 หมายถึง น้ อยที่สดุ 2 หมายถึง น้ อย 3 หมายถึง ปานกลาง 4 หมายถึง มาก และ 5
หมายถึง มากที่สดุ
5. การวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึกษาในครัง้ นี ้ ได้ วิเคราะห์ข้อมูล โดยการใช้ โปรแกรมสําเร็ จรู ป SPSS Version 17.0 โดยใช้ เทคนิคการ
วิเคราะห์ คือ
1. ข้ อมูลทัว่ ไปของกลุม่ ตัวอย่างใช้ คา่ ความถี่ (Frequency) และร้ อยละ (Percentage)
2. คุณภาพของเครื่ องมือประเมิน
2.1 การหาค่าสัมประสิทธิ์ แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ของแต่ละ
องค์ประกอบและรวมทุกองค์ประกอบ ซึง่ ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคของแต่ละองค์ประกอบและค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาครวมทุกองค์ประกอบต้ องมีคา่ มากกว่า 0.07 (Nunnally, & Bernstein, 1994)
2.2 การวิเคราะห์องค์ประกอบหลักและหมุนแกนแบบแวริ แมกซ์ แล้ วพิจารณาคัดเลือกองค์ประกอบ
ตามเกณฑ์ คือ
2.2.1 ค่า KMO ต้ องมีคา่ อยูร่ ะหว่าง 0.6-1 (Tabachnick, & Fidell, 1996)
2.2.2 แต่ละองค์ประกอบต้ องมีคา่ ไอเกนมากกว่า 1 (Floyd, & Widaman, 1995)
2.2.3 ข้ อคําถามในแต่ละองค์ประกอบต้ องมีคา่ นํ ้าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) มากกว่า
0.50 (Hair, Black, Babin, Anderson, & Tatham, 2006)
2.3 การนําค่าเฉลีย่ รวมของแต่ละองค์ประกอบที่ได้ มาวัดความสอดคล้ องกับคุณภาพของเว็บไซต์โดย
ภาพรวม ด้ วยการวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการถดถอย (Correlation and Regression Analysis)
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ผลการศึกษา
1. ข้ อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่ าง
กลุม่ ตัวอย่างในการศึกษาครัง้ นี ้เป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยเป็ นเพศหญิงร้ อยละ 58 และเป็ นเพศชายร้ อย
ละ 42 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 29-39 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 44.3 รองลงมา คือ อายุระหว่าง 18-28 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 29.2
โดยประกอบอาชีพเป็ นพนักงานบริ ษัทเอกชน คิดเป็ นร้ อยละ 41.0 รองลงมา คือ รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ คิดเป็ นร้ อยละ
18.4 ส่วนใหญ่มีรายได้ ต่อเดือน มากกว่า 30,001 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 46.2 รองลงมาคือ มีรายได้ ต่อเดือน 20,001 –
30,000 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 22.6 ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการใช้ บริ การสํารองบัตรโดยสารทางเว็บไซต์สายการบิน
ต้ นทุนตํ่า มากกว่า 24 เดือน คิดเป็ นร้ อยละ 40.6 รองลงมา คือ น้ อยกว่า 6 เดือน คิดเป็ นร้ อยละ 33.5 ส่วนใหญ่มีความถี่
ในการใช้ บริ การสํารองบัตรโดยสารทางเว็บไซต์สายการบินต้ นทุนตํ่า ระดับปานกลาง คิดเป็ นร้ อยละ 36.3 รองลงมา คือ
นานๆ ครั ง้ คิดเป็ นร้ อยละ 32.6 โดยเว็บ ไซต์ สารบินต้ นทุนตํ่าที่เคยใช้ บริ การสํารองบัตรโดยสารบ่อยที่สุด คื อ
www.airasia.com คิดเป็ นร้ อยละ 77.4 รองลงมา คือ www.nokair.com คิดเป็ นร้ อยละ 20.3
2. ผลการพัฒนาเครื่องมือประเมิน
ผลขัน้ ตอนที่ 1 ผู้ศึกษาเลือกใช้ 4 องค์ประกอบ ในเครื่ องมือประเมิน E-S-QUAL และเครื่ องมือประเมิน
E-RecS-QUAL ของ Parasuraman et al. (2005) มาเป็ นต้ นแบบข้ อคําถาม เพื่อสร้ างเครื่ องมือเพื่อการประเมินการรับรู้
ของผู้ใช้ บริ การชาวไทยต่อคุณภาพบริ การอิเล็กทรอนิกส์ด้านการสํารองบัตรโดยสารของเว็บไซต์สายการบินต้ นทุนตํ่า
ร่ วมกับเครื่ องมือประเมินของ Jain (2011) ที่นําไปใช้ วดั คุณภาพบริ การของเว็บไซต์การรถไฟ ซึ่งมีการให้ บริ การด้ านการ
สํารองบัตรโดยสารที่คล้ ายคลึงกับสายการบินต้ นทุนตํ่า
ผลขัน้ ตอนที่ 2 ผู้ศกึ ษาทําการวิจยั เชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ทําให้ ได้ ข้อคําถามเพิ่มเติม จากนันนํ
้ า
ข้ อคําถามจากขันตอนที
้
่ 1 และขันตอนที
้
่ 2 มารวมกันได้ 33 ข้ อคําถาม นํามาแบ่งประเภทและจัดหมวดหมู่ได้ จํานวน 4
องค์ประกอบ
ผลขัน้ ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน พบว่า ผู้เชี่ยวชาญมากกว่า 2
ท่าน มีความคิดเห็นว่าทุกข้ อคําถามในองค์ประกอบที่ 1, องค์ประกอบที่ 2, องค์ประกอบที่ 3 และองค์ประกอบที่ 4
สามารถจัดอยูใ่ นองค์ประกอบนันๆ
้ ได้
ผลขัน้ ตอนที่ 4 ผู้ศกึ ษาสามารถเก็บข้ อมูลในขันตอนของการทดลองใช้
้
(Try Out) ได้ จํานวน 100 ราย
ผลขัน้ ตอนที่ 5 ข้ อมูลที่ได้ จากทดลองใช้ มีค่า KMO เท่ากับ 0.834 ซึ่งเป็ นค่าที่ค่อนข้ างสูง แสดงว่าข้ อมูล
ตัวอย่างมีความเหมาะสมกับเทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบ ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ พบว่า มี 1 ข้ อคําถามถูกตัด
ออก เนื่องจากมีคา่ นํ ้าหนักองค์ประกอบตํ่ากว่า 0.50
ผลขัน้ ตอนที่ 6 ผลการนําจํานวน 32 ข้ อคําถามที่ผ่านเกณฑ์การวิเคราะห์องค์ประกอบในขันตอนที
้
่ 5 มา
คํานวณหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค พบว่า แต่ละองค์ประกอบมีคา่ มากกว่า 0.80 และมีคา่ สัมประสิทธิ์รวมทุก
องค์ประกอบเท่ากับ 0.895 แสดงว่าเครื่ องมือประเมินมีเกณฑ์ความเชื่อมัน่ ค่อนข้ างสูง
ผลขัน้ ตอนที่ 7 ผู้ศกึ ษาสามารถเก็บข้ อมูลจริ งได้ จํานวน 212 ราย
ผลขัน้ ตอนที่ 8 ข้ อมูลที่ได้ จากการเก็บข้ อมูลจริ ง มีค่า KMO เท่ากับ 0.918 ซึ่งเป็ นค่าที่ค่อนข้ างสูง แสดงว่า
ข้ อมูลตัวอย่างมีความเหมาะสมกับเทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบ ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ พบว่า มี 3 ข้ อคําถาม
ถูกตัดออก เนื่องจากมีคา่ นํ ้าหนักองค์ประกอบตํ่ากว่า 0.50

Page 307

BUSINESS MANAGEMENT RESEARCH CONFERENCE

BMRC

ผลขัน้ ตอนที่ 9 ผลการนําจํานวน 29 ข้ อคําถามที่ผ่านเกณฑ์การวิเคราะห์องค์ประกอบในขันตอนที
้
่ 8 มา
คํานวณหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค พบว่า แต่ละองค์ประกอบมีคา่ มากกว่า 0.80 และมีคา่ สัมประสิทธิ์รวมทุก
องค์ประกอบเท่ากับ 0.946 แสดงว่าเครื่ องมือประเมินมีเกณฑ์ความเชื่อมัน่ ค่อนข้ างสูง
ผลขัน้ ตอนที่ 10 ผลการพิจารณาความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม พบว่า (X1) ประสิทธิภาพ
ของเว็บไซต์ (X2) การทํางานเชิงระบบและความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ (X3) ความเป็ นส่วนตัวและความปลอดภัยของ
เว็บไซต์ (X4) การติดต่อกับเว็บไซต์ กับ (Y) คุณภาพของเว็บไซต์โดยภาพรวม มีความสัมพันธ์ กันในทางบวกอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (r = 0.506, 0.486, 0.180 และ .402 ตามลําดับ) โดยประสิทธิภาพของเว็บไซต์มีผลต่อ
คุณภาพของเว็บไซต์โดยภาพรวม 25.6% การทํางานเชิงระบบและความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์มีผลต่อคุณภาพของ
เว็บไซต์โดยภาพรวม 25.6% ความเป็ นส่วนตัวและความปลอดภัยของเว็บไซต์มีผลต่อคุณภาพของเว็บไซต์โดยภาพรวม
3.2% และการติดต่อกับเว็บไซต์มีผลต่อคุณภาพของเว็บไซต์โดยภาพรวม 16.1%
ดังนันสรุ
้ ปผลการพัฒนาเครื่ องมือประเมินได้ ว่า เครื่ องมือเพื่อการประเมินการรับรู้ ของผู้ใช้ บริ การชาวไทยต่อ
คุณภาพบริ การอิเล็กทรอนิกส์ด้านการสํารองบัตรโดยสารของเว็บไซต์สายการบินต้ นทุนตํ่า ประกอบด้ วย 4 องค์ประกอบ
โดยองค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพของเว็บไซต์ (Efficiency) เป็ นองค์ประกอบเกี่ยวกับความง่าย ความเร็ วในการเข้ าถึง
และการใช้ ประโยชน์จากเว็บไซต์ ประกอบด้ วย 12 ข้ อคําถาม องค์ประกอบที่ 2 การทํางานเชิงระบบและความน่าเชื่อถือ
ของเว็บไซต์ (System Availability and Reliability) เป็ นองค์ประกอบเกี่ยวกับความพร้ อมของเว็บไซต์ที่ดําเนินงานโดยไม่
เกิดปั ญหาและการตอบสนองต่อคําสัง่ ของเว็บไซต์ ประกอบด้ วย 5 ข้ อคําถาม องค์ประกอบที่ 3 ความเป็ นส่วนตัวและ
ความปลอดภัยของเว็บไซต์ (Privacy and Security)เป็ นองค์ประกอบเกี่ยวกับ การรักษาสิทธิสว่ นบุคคลและการปกป้อง
ข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ บริ การ ประกอบด้ วย 4 ข้ อคําถาม องค์ ประกอบที่ 4 การติดต่อกับเว็บไซต์ (Contact) เป็ น
องค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดการที่มีประสิทธิภาพของปั ญหาด้ วยความช่วยเหลือของเว็บไซต์ และผลิตภัณฑ์ที่ต้องการจาก
เว็บไซต์ ประกอบด้ วย 8 ข้ อคําถาม ดังผลลัพธ์ที่ได้ จากการวิเคราะห์องค์ประกอบ ในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลลัพธ์ที่ได้ จากการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis)
องค์ ประกอบและข้ อคําถาม
Factor
Extracted
Factor and Item
Loading Communality
1. ประสิทธิภาพของเว็บไซต์ (Efficiency)
1.1 เว็บไซต์จดั ลําดับขันตอนการทํ
้
ารายการได้ เหมาะสม 0.824
0.731
1.2 เว็บไซต์จดั วางโครงสร้ างไว้ อย่างเป็ นระบบระเบียบ
0.806
0.709
(Parasuraman et al., 2005)
1.3 เว็บไซต์อํานวยให้ ฉนั เข้ าถึง/เข้ าใช้ ได้ อย่างรวดเร็ ว
0.799
0.766
ง่าย (Parasuraman et al., 2005)
1.4 ข้ อมูลเนื ้อหาของเว็บไซต์จดั วางอย่างมีระเบียบเป็ น
0.781
0.650
สัดส่วน (Parasuraman et al., 2005)
1.5 เว็บไซต์ออกแบบมาให้ ฉนั ค้ นหาสินค้ า/บริ การที่
0.778
0.652
ต้ องการพบโดยง่าย (Parasuraman et al., 2005)
1.6 เว็บไซต์ใช้ งานง่าย (Parasuraman et al., 2005)
0.777
0.661
1.7 เว็บไซต์มีการจัดวางตําแหน่งและรูปแบบสอดคล้ อง
0.762
0.662
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องค์ ประกอบและข้ อคําถาม
Factor
Factor and Item
Loading
กันในทุกหน้ า (Jain, 2011)
1.8 เว็บไซต์จดั ลําดับก่อนหลังของข้ อมูลสินค้ า/บริ การ
0.759
ต่างๆภายในเว็บไซต์ได้ เหมาะสม
1.9 เว็บไซต์ออกแบบมาให้ ฉนั ท่องชมจากส่วนหนึง่ ไป
0.732
ส่วนหนึง่ ของเว็บไซต์โดยง่าย (Parasuraman et al.,
2005)
1.10 เว็บไซต์อํานวยให้ ฉนั ทําธุรกรรมได้ เสร็ จสิ ้นสมบูรณ์ 0.655
อย่างรวดเร็ ว (Parasuraman et al., 2005)
1.11 เว็บไซต์ทํารายการต่างๆตามคําสัง่ ของฉันได้ ถกู ต้ อง 0.603
1.12 หน้ าเพจของเว็บไซต์แสดงผล (Load) ได้ รวดเร็ ว
0.597
ทันที (Parasuraman et al., 2005)
2. การทํางานเชิงระบบและความน่ าเชื่อถือของ
เว็บไซต์ ( System Availability and Reliability)
2.1 เว็บไซต์ไม่ลม่ ระบบทํางานราบรื่ น
0.844
(Parasuraman et al., 2005)
2.2 หน้ าต่างๆ ของเว็บไซต์ไม่ค้างหรื อหยุดชะงักเมื่อฉัน
0.789
ป้อนข้ อมูลสัง่ ซื ้อ (Parasuraman et al., 2005)
2.3 เว็บไซต์เปิ ดตัวและเริ่ มดําเนินการได้ ทนั ที
0.653
(Parasuraman et al., 2005)
2.4 เว็บไซต์ใช้ ข้อมูลในการทํารายการที่ถกู ต้ องตาม
0.651
ข้ อตกลงที่ให้ ไว้ เสมอ
2.5 เว็บไซต์พร้ อมให้ บริ การเสมอ (ทุกเวลา ทุกวัน
0.570
ตลอด ปี ) (Jain, 2011)
3. ความเป็ นส่ วนตัวและความปลอดภัยของเว็บไซต์
(Privacy and Security)
3.1 เว็บไซต์มีการปกป้องความปลอดภัยข้ อมูลบัตร
0.819
เครดิตของฉัน (Parasuraman et al., 2005)
3.2 เว็บไซต์มีการยืนยันการทําธุรกรรมออนไลน์
0.768
(Jain, 2011)
3.3 เว็บไซต์มีการปกป้องข้ อมูลเกี่ยวกับการช้ อปปิ ง้ ผ่าน
0.666
เว็บของฉัน (Parasuraman et al., 2005)
3.4 เว็บไซต์ไม่นําข้ อมูลส่วนตัวของฉันไปแลกเปลีย่ น/
0.644
แบ่งปั น/ใช้ งานร่วมกับเว็บไซต์อื่น (Parasuraman

Page 309

Extracted
Communality

BMRC
Eigenvalues
% of variance

α

11.401

0.881

5.488

0.824

0.630
0.602

0.545
0.535
0.576

0.798
0.761
0.643
0.622
0.547

0.771
0.710
0.624
0.601
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องค์ ประกอบและข้ อคําถาม
Factor
Factor and Item
Loading
et al., 2005)
4. การติดต่ อกับเว็บไซต์ (Contact)
4.1 เว็บไซต์อํานวยให้ ฉนั สามารถติดต่อกับบุคคลจริ งได้
0.804
หากประสบปั ญหา (Parasuraman et al., 2005)
4.2 เว็บไซต์มีพนักงานบริการออนไลน์
0.800
(Parasuraman et al., 2005)
4.3 เว็บไซต์มีแผนผังเว็บไซต์ (Sitemap) เพื่อให้ ฉนั เข้ าใจ 0.647
โครงสร้ างเว็บ และเข้ าถึงข้ อมูลที่ต้องการได้ รวดเร็ ว
4.4 เว็บไซต์มีการจัดเตรียมหน้ าคําถามที่ถกู ถามบ่อย
0.638
(FAQs) เพื่อช่วยเหลือ/แนะนําฉัน (Jain, 2011)
4.5 เว็บไซต์มีบริ การค้ นหาด้ วยคําสําคัญทําให้ ฉนั พบ
0.614
สินค้ า/บริ การที่ต้องการได้ อย่างง่ายดาย (Jain, 2011)
4.6 เว็บไซต์จดั ให้ มแี ผนที่แสดงทีต่ งของบริ
ั้
ษัทออนไลน์
0.591
(Online Map)ให้ ฉนั สามารถติดต่อกับบริษัทได้
4.7 เว็บไซต์แสดงหมายเลขโทรศัพท์ให้ ฉนั สามารถติดต่อ 0.582
กับองค์กร/บริ ษัทได้ (Parasuraman et al., 2005)
4.8 เว็บไซต์นําเสนอทุกสินค้ า/บริการที่ต้องการ
0.515
ช่วยเหลือและตอบสนองต่อข้ อสงสัยและปั ญหา
ของฉัน (Jain, 2011)

Extracted
Communality

BMRC
Eigenvalues
% of variance

α

4.982

0.871

0.714
0.663
0.554
0.481
0.537
0.505
0.408
0.564

* Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy = 0.918
* Total variance extracted by the 4 factors = 62.838%

อภิปรายผลการศึกษา
1. เมื่อเปรี ยบเทียบผลสรุปองค์ประกอบของนักวิจยั แต่ละท่านกับผลสรุปองค์ประกอบของการศึกษาครัง้ นี ้ พบว่า
ในงานวิจยั ที่ศกึ ษาในบริ บทของเว็บไซต์ประเภท E-Ticket ส่วนใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยมีการเปลี่ยนแปลง
ทังในเชิ
้
งปริ มาณ คือ จํานวนองค์ประกอบที่เพิ่มขึ ้นหรื อลดลงจากเดิม และในเชิงนามคือ ชื่อองค์ประกอบที่แต่งต่างกับ
เครื่ องมือประเมิน E-S-QUAL และเครื่ องมือประเมิน E-RecS-QUAL โดยการเปลีย่ นแปลงนัน้ เกิดขึ ้นจากการที่นกั วิจยั แต่
ละท่านเลือกใช้ องค์ประกอบในเครื่ องมือประเมิน E-S-QUAL และเครื่ องมือประเมิน E-RecS-QUAL ที่แตกต่างกัน และ
นักวิจยั บางท่านมีการเพิ่มองค์ประกอบอื่นๆ ที่นอกเหนือจากเครื่ องประเมิน E-S-QUAL และเครื่ องมือประเมิน E-RecSQUAL เพื่อให้ เข้ าบริ บทที่ตนเองศึกษา ซึ่งสอดคล้ องกับผลสรุ ปองค์ประกอบของผู้ศึกษา เนื่องจากผู้ศึกษาได้ เลือกใช้
องค์ประกอบที่ตรงกับงานวิจัยของ Jain (2011) ที่มีบริ บทคล้ ายคลึงกัน ในเรื่ องของ E-Ticket แต่การศึกษาในครัง้ นี ้ผู้
ศึกษาได้ เพิ่มเติมการวิจยั เชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อให้ ได้ บริ บทที่เหมาะสมกับเว็บไซต์สายการบินต้ นทุนตํ่า
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ในประเทศไทย ทําให้ ผลสรุปองค์ประกอบผู้ศกึ ษาต่างจากงานวิจยั ของ Jain (2011) และแตกต่างกับงานวิจยั ของนักวิจยั
ท่านอื่นๆ
2. การศึกษาครัง้ นี ้ได้ เลือกใช้ 4 องค์ประกอบในเครื่ องมือ E-S-QUAL และเครื่ องมือประเมิน E-RecS-QUAL คือ
1. ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) 2. การพร้ อมใช้ งานของระบบ (System Availability) 3. ความเป็ นส่วนตัว (Privacy)
และ 4. การติดต่อ (Contact) เมื่อเปรี ยบเทียบข้ อคําถามของผลการศึกษาในครัง้ นี ้กับข้ อคําถามใน 4 องค์ประกอบข้ างต้ น
ในเครื่ องมือประเมิน E-S-QUAL และเครื่ องมือประเมิน E-RecS-QUAL พบว่า การศึกษาครั ง้ นี ้มีข้อคําถามมากกว่า
11 ข้ อ ซึ่งเป็ นข้ อคําถามที่มีผลต่อการรับรู้ ของผู้ใช้ บริ การชาวไทยต่อคุณภาพบริ การอิเล็กทรอนิกส์ด้านการสํารองบัตร
โดยสารของเว็บไซต์สายการบินต้ นทุนตํ่า

ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะสําหรับผู้ประกอบการ
เครื่ องมือเพื่อประเมินการรั บรู้ ของผู้ใช้ บริ การชาวไทยต่อคุณภาพบริ การอิเล็กทรอนิกส์ด้านการสํารองบัตร
โดยสารของเว็บไซต์สายการบินต้ นทุนตํ่า ได้ ผ่านการตรวจสอบเบื ้องต้ นจากผู้เชี่ยวชาญ รวมทังผ่
้ านการทดสอบคุณภาพ
ของเครื่ องมือด้ วยการวิจยั เชิงปริ มาณและการวิจยั เชิงคุณภาพ ดังนันผู
้ ้ ประกอบการสามารถนําเครื่ องมือเพื่อประเมินการ
รับรู้ของผู้ใช้ บริ การชาวไทยต่อคุณภาพบริ การอิเล็กทรอนิกส์ด้านการสํารองบัตรโดยสารของเว็บไซต์สายการบินต้ นทุนตํ่า
ไปใช้ ในการวัดคุณภาพของเว็บไซต์ที่ให้ บริ การ แล้ วนําผลที่ได้ มาปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อตอบสนองความต้ องการ
ของผู้ใช้ บริ การให้ เกิดความพึงพอใจสูงสุด
2. ข้ อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครัง้ ต่ อไป
1. ผู้ศกึ ษาได้ ทําการศึกษาเฉพาะในขอบเขตของเว็บไซต์สายการบินต้ นทุนตํ่า ดังนันหากสายการบิ
้
นรู ปแบบ
อื่นต้ องการจะนําเครื่ องมือประเมินดังกล่าวไปใช้ ควรมีการศึกษาเพิ่มเติม เพราะอาจมีความแตกต่างตามลักษณะการรับรู้
ของกลุม่ ผู้ใช้ บริ การที่แตกต่างกัน เช่น บางคําถามอาจไม่มีผลต่อกลุม่ ผู้ใช้ บริ การสํารองบัตรโดยสารเว็บไซต์สายการบินที่
ไม่ใช่สายการบินต้ นทุนตํ่า เป็ นต้ น
2. ผู้ศกึ ษาได้ ทําการศึกษาเฉพาะผู้ใช้ บริ การชาวไทยและเป็ นสายการบินภายในประเทศไทยเท่านัน้ ดังนันใน
้
อนาคตควรมีการศึกษาผู้ใช้ บริ การชาวต่างชาติเพิ่มเติมและควรนําเครื่ องมือประเมินไปทดสอบกับสายการบินต้ นทุนตํ่า
อื่นๆ ในต่างประเทศ เพื่อขยายการรับรู้คณ
ุ ภาพบริ การอิเล็กทรอนิกส์ให้ ครอบคลุมทุกกลุม่ ผู้ใช้
3. ในอนาคตควรมีการศึกษาในมีการนําเครื่ องมือประเมินที่ได้ พฒ
ั นาในการศึกษาครัง้ นี ้ ไปทดสอบคุณภาพ
ของเครื่ องประเมินอีกครัง้ โดยควรทดสอบทังความเชื
้
่อมัน่ และความเที่ยงตรง โดยอาจเลือกทดสอบกับเว็บไซต์สายการบิน
ต้ นทุนตํ่าเพียงสายการบินเดียว เพื่อเป็ นการสนับสนุนเครื่ องมือประเมินที่ได้ พฒ
ั นาในการศึกษาครัง้ นี ้ให้ มีความน่าเชื่อถือ
มากยิ่งขึ ้น ว่าสามารถนําไปใช้ วดั เว็บไซต์สายการบินต้ นทุนตํ่านันๆ
้ ได้ จริ ง และหลังจากที่ได้ ทดสอบคุณภาพของเครื่ องมือ
ประเมินอีกครั ง้ แล้ ว ควรมีการนําไปใช้ วัดคุณภาพของเว็บไซต์ สายการบินต้ นทุนตํ่านัน้ ๆ แล้ วนําผลการศึกษาที่ได้ ไป
เสนอแนะในการปรับปรุงคุณภาพบริ การอิเล็กทรอนิกส์ด้านการสํารองบัตรโดยสารของเว็บไซต์สายการบินต้ นทุนตํ่านันๆ
้
ต่อไป เพื่อความยัง่ ยืนขององค์กร
4. ในอนาคตควรมีนักวิจัยทําการพัฒนาเครื่ องมือประเมินในบริ บทอื่นๆ หรื อเว็บไซต์อื่นๆ ให้ มีความ
หลากหลายทังทางด้
้
านสินค้ าและบริ การ และทําการพัฒนาให้ กว้ างขวางทังในประเทศไทยและต่
้
างประเทศ โดยควร
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พัฒนาเครื่ องมือประเมินกับบริ บทที่ไม่มีผ้ ใู ดเคยทําการศึกษาและเป็ นองค์กรธุรกิจที่ต้องมีการแข่งขันทางด้ านคุณภาพการ
ให้ บริ การออนไลน์ เช่น ผู้ให้ บริ การบัตรเครดิต ผู้ให้ บริ การโทรศัพท์มือถือและโทรคมนาคม โรงแรม เป็ นต้ น
5. ในอนาคตเมื่อมีการพัฒนาเครื่ องมือประเมินในบริ บทอื่นๆ หรื อ เว็บไซต์อื่นๆ ที่มากขึ ้น จนมีปริ มาณที่
เพียงพอต่อการนํามาสังเคราะห์ข้อคําถามที่สามารถนําไปใช้ วดั ได้ ในทุกๆ เว็บไซต์ ควรมีนกั วิจยั ทําการพัฒนาเครื่ องมือ
ประเมินหลัก อันประกอบด้ วยข้ อคําถามพื ้นฐานที่ทกุ ๆ เว็บไซต์สามารถนําไปใช้ ได้ เลย โดยไม่มีข้อโต้ แย้ ง
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ปั จจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่ อพฤติกรรมการเช่ าอพาร์ ตเม้ นต์
กรณีศึกษาผู้เช่ าอพาร์ ตเม้ นต์ บริเวณนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี
The Study of Marketing Factors Influencing
The Rental Apartment Behaviors A Case Study of The Apartment Tenants in The Areas of
Amata Nakorn Industrial Estate in Chonburi Province
อชิ ระ ใจสุบรรณ *

บทคัดย่ อ
การศึกษาครัง้ นี ้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความสําคัญของปั จจัยทางการตลาดแต่ละปั จจัยที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการเช่าอพาร์ ตเม้ นต์ รวมทัง้ ศึกษาพฤติกรรมการเช่าอพาร์ ตเม้ นต์ ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลที่ได้ จากการเก็ บ
รวบรวมข้ อมูลพบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ ความสําคัญกับปั จจัยทางการตลาดเพื่อใช้ ในการตัดสินใจเช่าอพาร์ ตเม้ นต์
อันได้ แก่ ปั จจัยทางการตลาดด้ านผลิตภัณฑ์เป็ นอันดับแรก รองลงมาคือปั จจัยทางการตลาดด้ านทําเลที่ตงั ้ ปั จจัยทาง
การตลาดด้ านราคา และท้ ายสุดคือปั จจัยทางการตลาดด้ านการส่งเสริ มการตลาดโดยถ้ าพิจารณาเป็ นรายปั จจัยพบว่า
ปั จจัยทางการตลาดด้ านผลิตภัณฑ์ กลุม่ ตัวอย่างให้ ความสําคัญกับการออกแบบอาคารและความสวยงามความสะอาด
ของที่พกั การออกแบบภายในห้ องพัก สีของห้ องพัก ขนาดของห้ องพัก เฟอร์ นิเจอร์ ห้ องนํ ้าและสุขภัณฑ์ รวมถึงความเอา
ใจใส่ของพนักงานรักษาความปลอดภัยในระดับมาก ในรายปั จจัยทางการตลาดด้ านราคากลุม่ ตัวอย่างให้ ความสําคัญกับ
ค่าเช่ารายเดือน การผ่อนชําระค่าเช่าเป็ นงวด การจ่ายค่าเช่าล่วงหน้ า ในระดับมาก ส่วนรายปั จจัยทางการตลาดด้ าน
ทําเลที่ตัง้ กลุ่มตัวอย่างให้ ความสําคัญกับ การที่พกั อยู่ใกล้ ที่ทํางานในระดับมาก เช่นเดียวกัน และในส่วนรายปั จจัย
ทางการตลาดด้ านการส่งเสริ มการตลาดกลุม่ ตัวอย่างให้ ความสําคัญกับส่วนลดพิเศษของค่าเช่ารายเดือนในระดับปาน
กลาง เหตุผลที่เป็ นเช่นนี ้เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นผู้มีการศึกษาและรายได้ ค่อนข้ างสูงจึงให้ ความสําคัญกับ
ปั จจัยทางการตลาดด้ านผลิตภัณฑ์เป็ นอันดับที่หนึ่ง เพราะต้ องการความสะดวกสบายและความเป็ นอยู่ที่ดีเหมาะสมกับ
ฐานะ รวมถึงต้ องการลดค่าใช้ จ่ายและเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทาง จึงต้ องการเช่าที่พกั ให้ อยูใ่ กล้ กบั ที่ทํางาน

*

อาจารย์ประจําสาขาวิชาการตลาด คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม วิทยาเขตชลบุรี
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ABSTRACT
The objectives of this study were to study the important levels of each marketing factor which
influenced the rental apartment behaviors and to study the rental apartment behaviors. The results of this
study found that most samples viewed the product factors were the most important level for decision making
to rent apartment, followed by the place and price factors. While the promotion factors were the least
important level. When we considered the details of each marketing factor, the results revealed that the
samples gave significance to the product factors in terms of Architectural and beautiful building, clean
residence, room design, room color, room size, furniture, bathroom and sanitary wares, and security guard
attention at high significance levels. For the price factors, the samples gave importance to monthly rental fees,
rent installment payment, and advance rental payment at high significance levels. In the aspect of the place
factors, the samples gave importance to location near the office at also high significance level. In the
promotion factors, the samples gave significance to special discount of monthly rental fee at moderate level.
Because most samples had rather high education and income therefore they gave important to the product
factors primarily. Moreover, they wanted to obtain convenience, comfort, and good life that were appropriate
with their statuses. Furthermore, they required to reduce their expenses and increased convenience for
traveling, thus they preferred to rent the residences near their offices.

บทนํา
ที่พกั อาศัยนันมี
้ หลายรูปแบบ อพาร์ ตเม้ นต์เป็ นที่พกั อาศัยประเภทหนึ่งที่สามารถตอบสนองความต้ องการของผู้
ที่ย้ายจากภูมิลาํ เนาเดิมมาพักอาศัยเพื่อความสะดวกในการเดินทางไปทํางาน โดยเฉพาะในพื ้นที่ที่เป็ นแหล่งการจ้ างงาน
และบริ เวณโดยรอบก็มักจะมีผ้ ูประกอบการธุรกิจอพาร์ ตเม้ นต์ ให้ เช่าเพื่อตอบสนองกับความต้ องการของผู้พักอาศัย
โดยตรง จังหวัดชลบุรีนบั ได้ วา่ เป็ นแหล่งการจ้ างงานที่สําคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย โดยเฉพาะภาคธุรกิจอุตสาหกรรม
ซึง่ จะเห็นได้ จากจํานวนของผู้ทํางานจํานวนมากที่ย้ายภูมิลําเนามาจากต่างจังหวัด และเป็ นจังหวัดที่มีนิคมอุตสาหกรรม
จํานวนไม่น้อยเช่นเดียวกัน นิคมอุตสาหกรรมอมตะถือได้ ว่าเป็ นนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และมีความสําคัญต่อสภาพ
เศรษฐกิจและการจ้ างงานของจังหวัดชลบุรี เนื่องจากมีจํานวนถึง 196,946 คน (บริ ษัทอมตะคอร์ ปอเรชัน่ จํากัด, 2552) ซึง่
มี จํ า นวนมากที่ ไ ม่ใ ช่ ค นในท้ อ งถิ่ น ของจัง หวัด ดัง นัน้ ความต้ อ งการที่ พัก อาศัย ของผู้ที่ ทํ า งานจึ ง เป็ นปั จ จัย หนึ่ง ที่ มี
ความสําคัญกับคุณภาพชีวิต อพาร์ ตเม้ นต์ จัดได้ ว่าเป็ นที่พักอาศัยที่ได้ ความนิยมและเลือกเป็ นที่พกั อาศัย เนื่องจาก
สามารถตอบสนองความต้ องการได้ มากที่สดุ โดยมีปัจจัยทางการตลาดเป็ นเครื่ องมือที่สาํ คัญในการใช้ ตดั สินใจที่จะเลือก
พักอาศัย ไม่วา่ จะเป็ นปั จจัยทางด้ านลักษณะทางกายภาพของห้ องพัก อาคารและสถานที่ ค่าเช่า ทําเลที่ตงั ้ รวมถึงวิธีการ
ส่งเสริ มการตลาดของผู้ประกอบการ ล้ วนแล้ วแต่มีผลต่อการตัดสินใจทังสิ
้ ้น การศึกษาปั จจัยทางการตลาดแต่ละปั จจัยที่
ส่ง ผลต่อ พฤติก รรมการเช่า อพาร์ ต เม้ นต์ จึ งมี ค วามน่า สนใจและมี ค วามสํา คัญ ที่ จ ะทํ า งานวิ จัย ชิ น้ นี ้ เนื่ อ งจากการ
เปลีย่ นแปลงของปั จจัยต่างๆจะส่งผลกระทบโดยตรงกับผู้ประกอบการธุรกิจอพาร์ ตเม้ นต์ให้ เช่า สิ่งที่ผ้ ปู ระกอบการจําเป็ น
อย่างยิ่งที่จะต้ องรับทราบก็คือข้ อมูลปั จจัยทางการตลาด ซึง่ การเผยแพร่ข้อมูลนี ้อาจมีสว่ นทําให้ ผ้ ปู ระกอบการรายเก่าและ
รายใหม่ที่ต้องการลงทุนได้ ใช้ ในการตัดสินใจดําเนินธุรกิจในภาวะการณ์ปัจจุบนั นี ้ได้ โดยสามารถปรับปรุงให้ สอดคล้ องกับ
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ความต้ องการของผู้พกั อาศัยในด้ านอาคารสถานที่ ค่าเช่า ทําเลที่ตงั ้ การส่งเสริ มการตลาด และผู้พกั อาศัยก็จะได้ รับการ
ตอบสนองได้ ตรงกับความต้ องการของตนเอง

วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาระดับความสําคัญของปั จจัยทางการตลาดแต่ละปั จจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเช่าอพาร์ ตเม้ นต์
รวมทังศึ
้ กษาพฤติกรรมการเช่าอพาร์ ตเม้ นต์

กรอบแนวคิดที่ใช้ ในการศึกษา
สิง่ กระตุ้นทางการตลาดในทฤษฎีพฤติกรรมของผู้บริ โภคอันได้ แก่ ปั จจัยทางการตลาด เช่นห้ องพัก ราคาค่าเช่า
ซึ่งผู้ประกอบการใช้ เป็ นเครื่ องมือในการบริ หารการตลาด และเนื่องจากปั จจัยทางการตลาดมีผลต่อความต้ องการและ
ความรู้สกึ นึกคิดของลูกค้ า ซึง่ ลูกค้ าจะเก็บไว้ ภายในใจหรื อกล่องดํา (Black Box) ดังนันหากผู
้
้ ประกอบการต้ องการบริ หาร
การตลาดให้ มี ป ระสิท ธิ ภาพ ผู้ป ระกอบการก็ ค วรที่ จ ะล่ว งรู้ ถึ ง ความต้ อ งการในปั จ จัย ทางการตลาดต่อ ไปนี ้ โดยมี
รายละเอียดของทฤษฏีดงั นี ้ (ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ, 2552, น. 128-130)
1. สิง่ กระตุ้น อาจเกิดขึ ้นเองภายในร่างกายและสิง่ กระตุ้นจากภายนอกนักการตลาดต้ องสนใจและจัดสิง่ กระตุ้น
ภายนอกเพื่อให้ ผ้ บู ริ โภคเกิดความต้ องการผลิตภัณฑ์ สิง่ กระตุ้นถือว่าเป็ นเหตุจงู ใจให้ เกิดการซื ้อสินค้ า โดยสิง่ กระตุ้น
ภายนอกประกอบด้ วย 2 ส่วนคือ
1.1 สิง่ กระตุ้นทางการตลาด (Marketing stimulus ) เป็ นสิง่ กระตุ้นที่นกั การตลาดสามารถควบคุมได้ และ
ต้ องจัดให้ มขี ึ ้น เป็ นสิง่ กระตุ้นที่เกี่ยวข้ องกับส่วนประสมทางการตลาด (Marketing mix) ซึง่ ประกอบด้ วย
1.1.1 สิง่ กระตุ้นด้ านผลิตภัณฑ์ (Product) เช่น การออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ สวยงามเพื่อกระตุ้นความ
ต้ องการ
1.1.2 สิง่ กระตุ้นด้ านราคา (Price) เช่น การกําหนดราคาสินค้ าให้ เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์โดยพิจารณา
ลูกค้ า
1.1.3 สิ่งกระตุ้นด้ านช่องทางการจัดจําหน่าย (Distribution) หรื อ (Place) เช่น จําหน่ายผลิตภัณฑ์ให้
ทัว่ ถึง
1.1.4 สิง่ กระตุ้นด้ านการส่งเสริ มการตลาด (Promotion) เช่น การโฆษณาสมํ่าเสมอ
1.2 สิง่ กระตุ้นอื่นๆ (Other stimulus) เป็ นสิง่ กระตุ้นความต้ องการของผู้บริ โภคที่อยูน่ อกองค์การซึง่ บริ ษัท
หรื อผู้ผลิตควบคุมไม่ได้ ได้ แก่ สิง่ กระตุ้นทางเศรษฐกิจ สิง่ กระตุ้นทางเทคโนโลยีสงิ่ กระตุ้นทางธรรมชาติ สิง่ กระตุ้นทาง
กฎหมาย และการเมือง และสิง่ กระตุ้นทางวัฒนธรรม
2. กล่องดําหรื อความรู้ สึกคิดของผู้ซือ้ เปรี ยบเสมือนกล่องดําที่ผ้ ูผลิตหรื อผู้ขายไม่สามารถทราบได้ จึงต้ อง
พยายามค้ นหาความรู้สกึ นึกคิดของผู้ซื ้อ ความรู้สกึ นึกคิดของผู้ซื ้อได้ รับอิทธิพลจากสิง่ ต่อไปนี ้คือ
2.1 ลักษณะของผู้ซื ้อ (Buyer characteristic) ลักษณะของผู้ซื ้อมีอิทธิพลจาก ปั จจัยต่าง ๆคือปั จจัยด้ าน
วัฒนธรรม ปั จจัยด้ านสังคม ปั จจัยส่วนบุคคล และปั จจัยด้ านจิตวิทยา
2.2 กระบวนการตัดสินใจของผู้ซื ้อ (Buyer decision process) ประกอบด้ วยขันตอน
้
คือการรับรู้ ความ
ต้ องการ (ปั ญหา) การค้ นหาข้ อมูล การประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจซื ้อ และพฤติกรรมภายหลังการซื ้อ
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3. การตอบสนองของผู้ซื ้อหรื อการตัดสินใจซื ้อของผู้บริ โภค ผู้บริ โภคจะมีการตัดสินใจประเด็นต่างๆ คือ การเลือก
ผลิตภัณฑ์ (Product choice) การเลือกตราสินค้ า (Brand choice) การเลือกผู้ขาย (Dealer choice) การเลือกเวลาในการ
ซื ้อ (Purchase timing) และการเลือกปริ มาณการซื ้อ (Purchase amount) รัตติกาล กําเหนิดศรี (2550) ศึกษาปั จจัยที่มี
ความสัมพันธ์ตอ่ การตัดสินใจเลือกเช่าหอพักในเขตนิคมอุตสาหกรรม นวนคร พบว่ากลุม่ ตัวอย่างมีการสํารวจเปรี ยบเทียบ
หอพักก่อนการตัดสินใจเช่าให้ ความสําคัญต่อปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดคือ ขนาดของหอพัก การมีห้องนํา้ และ
ระเบียงในตัว ราคาห้ องพัก ทําเลที่ตงสะดวกต่
ั้
อการเดินทาง รวมถึงมีการส่งเสริ มการตลาดมณีรัตน์ เฉยยัง่ ยืน (2551)
ศึกษาปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์และปั จจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์ตอ่ การตัดสินใจเช่าหอพักอาศัยของพนักงานโรงงานใน
อําเภอบ้ านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทราพบว่าปั จจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์ ต่อการตัดสินใจเช่าหอพักในขันการรั
้
บรู้ ปัญหา
และขันการตั
้
ดสินใจเช่า รวมถึงปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจเช่าห้ องพักในขันการรั
้
บรู้ปัญหา

วิธีการศึกษา
1. ขอบเขตการศึกษา
การศึกษาในครัง้ นี ้เป็ นการศึกษาวิจยั เชิงสํารวจ (Survey Research) เพื่ออธิบายถึงปั จจัยทางการตลาดและ
พฤติกรรมการเช่าที่สง่ ผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจอพาร์ ตเม้ นต์ให้ เช่า โดยทําการศึกษาตัวแปรอิสระได้ แก่ปัจจัยส่วน
บุคคล(เพศ อายุอาชีพ รายได้ ระดับการศึกษา สถานภาพ ภูมิลาํ เนาเดิม) ปั จจัยทางการตลาด(ด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านราคา
ด้ านช่องทางการจัดจํ าหน่าย ด้ านส่งเสริ มการตลาด) และตัวแปรตามได้ แก่พฤติกรรมผู้บริ โภค โดยใช้ แบบสอบถาม
(Questionnaire)
2. ขัน้ ตอนการศึกษา
ขันตอนที
้
่ 1 ศึกษาค้ นคว้ ารายละเอียดต่างๆ จากหนังสือ เอกสารทางวิชาการ ทฤษฎี และงานวิจัยต่างๆ ที่
เกี่ยวข้ องกับปั จจัยทางการตลาด และพฤติกรรมการเช่าอพาร์ ตเม้ นต์
ขันตอนที
้
่ 2 ศึกษาการสร้ างแบบสอบถามจากกรอบแนวความคิดซึ่งประกอบด้ วย สิ่งกระตุ้นทางการตลาดด้ าน
ผลิตภัณฑ์ สิ่งกระตุ้นด้ านราคา สิ่งกระตุ้นด้ านช่องทางการจัดจําหน่าย สิ่งกระตุ้นด้ านส่งเสริ มการตลาด และงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้ อง
3.ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร
ประชากรที่ใช้ ในการศึกษาคือผู้ที่ทํางานและเช่าอพาร์ ตเม้ นต์บริ เวณนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จํานวน 6,744
คน (ที่มา : องค์การบริ หารส่วนตําบลดอนหัวฬอ อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี)
กลุ่มตัวอย่ าง
ผู้วิจยั ได้ กําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามกําหนดของYamane (Yamane,1973 อ้ างถึงใน ชูศรี วงษ์ รัตนะ,
2541, น. 22) ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% ความคาดเคลือ่ น 0.05
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ตารางที่ 1 ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง
ขนาดของธุรกิจอพาร์ ตเม้ นต์
ขนาดเล็ก (ตํ่ากว่า 30 ห้ อง)
ขนาดกลาง (มากกว่า 30 ไม่เกิน 100 ห้ อง)
ขนาดใหญ่ (มากกว่า 100 ห้ อง)
รวม

ที่มา : องค์การบริหารส่วนตําบลดอนหัวฬอ่ อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

จํานวน
10 กิจการ
20 กิจการ
12 กิจการ
42 กิจการ

จํานวนประชากร
852 คน
1,886 คน
4,006 คน
6,744 คน

BMRC
จํานวนกลุ่มตัวอย่ าง
50 คน
120 คน
230 คน
400 คน

4.วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ได้ ใช้ วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) โดยมีการแบ่งกลุ่มประชากรตามขนาดของธุรกิจ
อพาร์ ตเม้ นต์ และทําการเก็บข้ อมูลจากกลุม่ ตัวอย่างด้ วยแบบสอบถาม รวมเป็ นจํานวนทังสิ
้ ้น 400 ชุด

ผลการศึกษา
วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาระดั บ ของปั จจั ย ทางการตลาดแต่ ล ะปั จจั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ พฤติ ก รรมการเช่ า
อพาร์ ตเม้ นต์
จากจํานวนผู้ตอบแบบสอบถามทังหมด
้
400 คน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย จํานวน 218 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 54.50 ซึ่งมีอายุ 31–35 ปี จํานวน 113 คน คิดเป็ นร้ อยละ 28.30 มีอาชีพเป็ นพนักงานบริ ษัทเอกชนจํานวน 105
คน คิดเป็ นร้ อยละ 26.20 และเป็ นลูกจ้ างชัว่ คราวจํานวน 95 คนคิดเป็ นร้ อยละ 23.80 คน มีรายได้ เฉลี่ยต่อปี 15,000–
19,999 บาท จํานวน 129 คน คิดเป็ นร้ อยละ 32.20 มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่าจํานวน 115 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 28.70มีสภาพเป็ นโสดจํานวน 273 คน คิดเป็ นร้ อยละ 68.30 และมีภมู ิลําเนาเดิมเป็ นคนภาคตะวันออกจํานวน
115 คน คิดเป็ นร้ อยละ 28.80
โดยกลุม่ ตัวอย่างให้ ความสําคัญกับปั จจัยทางการตลาดด้ านผลิตภัณฑ์ในระดับมาก คิดเป็ นค่าเฉลีย่ 3.52 ปั จจัย
ทางการตลาดด้ านทําเลที่ตงในระดั
ั้
บปานกลาง คิดเป็ นค่าเฉลี่ย 3.37 ปั จจัยด้ านราคาในระดับปานกลาง คิดเป็ นค่าเฉลี่ย
3.18 ปั จจัยทางการตลาดด้ านส่งเสริ มการตลาดในระดับปานกลาง คิดเป็ นค่าเฉลีย่ 3.12
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความสําคัญของปั จจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเช่า
อพาร์ ตเม้ นต์โดยภาพรวม
ปั จจัยทางการตลาด
N = 400
ระดับ
ลําดับที่
SD
X
ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์
3.52
0.351
มาก
1
ปั จจัยด้ านทําเลที่ตงั ้
3.37
0.681
ปานกลาง
2
ปั จจัยด้ านราคา
3.18
0.557
ปานกลาง
3
ปั จจัยด้ านการส่งเสริ มการตลาด
3.12
0.507
ปานกลาง
4
รวม
3.29
0.378
ปานกลาง
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ตารางที่ 3 ค่าเฉลีย่ ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความสําคัญของปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ที่สง่ ผลต่อพฤติกรรมการเช่า
อพาร์ ตเม้ นต์
ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์
N= 400
ระดับ
SD
X
1. การออกแบบอาคารและความสวยงาม
4.19
0.647
มาก
2. ความสะอาดของที่พกั
4.18
0.761
มาก
3. การออกแบบภายในห้ องพัก
4.10
0.788
มาก
4. สีของห้ องพัก
4.14
0.818
มาก
5. ขนาดของห้ องพัก
4.15
0.740
มาก
6. ห้ องนํ ้าภายในห้ องพัก
4.08
0.808
มาก
7. ชนิดของสุขภัณฑ์
4.11
0.769
มาก
8. เครื่ องปรับอากาศในห้ องพัก
3.14
1.041
ปานกลาง
9. พัดลมในห้ องพัก
3.17
1.044
ปานกลาง
10. เครื่ องทํานํ ้าอุน่ ในห้ องนํ ้า
3.14
0.877
ปานกลาง
11. อินเทอร์ เน็ต
3.24
1.058
ปานกลาง
12. โทรศัพท์ในห้ องพัก
3.13
0.970
ปานกลาง
13. เคเบิลทีวี
3.26
1.036
ปานกลาง
14. เฟอร์ นิเจอร์ ภายในห้ องพัก
3.57
0.923
มาก
15. ร้ านขายของชําภายในที่พกั
3.16
1.026
ปานกลาง
16. ร้ านอาหารภายในที่พกั
3.20
1.068
ปานกลาง
17. ร้ านซักรี ดภายในที่พกั
3.06
0.981
ปานกลาง
18. ห้ องออกกําลังกาย
3.15
0.932
ปานกลาง
19. บริ เวณโดยรอบเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ
3.11
0.975
ปานกลาง
20. ภาพพจน์และชื่อเสียงของทีพ่ กั
3.44
1.044
ปานกลาง
21. อัธยาศัยของพนักงานและผู้ดแู ลที่พกั
3.48
0.965
ปานกลาง
22. ความเอาใจใส่ของพนักงาน รปภ.
3.60
0.934
มาก
23. ความเอาใจใส่ของพนักงานทําความสะอาด
3.37
1.027
ปานกลาง
รวม
3.52
0.351
มาก
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ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความสําคัญของปั จจัยด้ านราคาที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเช่า
อพาร์ ตเม้ นต์
N= 400
ระดับ
ปั จจัยด้ านราคา
SD
X
1. ค่าเช่ารายเดือน
4.30
0.803
มาก
2. การผ่อนชําระค่าเช่าเป็ นงวด
3.70
0.745
มาก
3. การจ่ายค่าเช่าล่วงหน้ า
3.52
1.141
มาก
4. ค่านํ ้า ค่าไฟฟ้ า
3.25
1.099
ปานกลาง
5. ค่าประกันและค่ามัดจํา
3.14
1.046
ปานกลาง
6. ค่าโทรศัพท์ภายในห้ องพัก
3.13
1.008
ปานกลาง
7. ค่าอินเทอร์ เน็ต
2.94
1.146
ปานกลาง
8. ค่าเคเบิลทีวี
2.47
1.110
น้ อย
9. ค่าใช้ บริ การห้ องออกกําลังกาย
2.36
0.968
น้ อย
10. ค่าทีจ่ อดรถ
3.03
0.993
ปานกลาง
รวม
3.18
0.557
ปานกลาง
ตารางที่ 5 ค่าเฉลีย่ ความเบีย่ งเบนมาตรฐาน ระดับความสําคัญของปั จจัยด้ านทําเลที่ตงที
ั ้ ่สง่ ผลต่อพฤติกรรมการเช่า
อพาร์ ตเม้ นต์
ปั จจัยด้ านทําเลที่ตงั ้
1. ที่พกั ใกล้ ที่ทํางาน
2. ที่พกั ใกล้ ตลาดหรื อศูนย์การค้ า
3. ที่พกั ใกล้ แหล่งบันเทิงกลางคืน
4. ความสะดวกในการเดินทางไปที่ตา่ งๆ
รวม

N= 400
SD
0.987
0.872
0.975
0.963
0.681

X

3.64
3.37
3.26
3.20
3.37

ระดับ
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความสําคัญของปั จจัยด้ านการส่งเสริ มการตลาดที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการเช่าอพาร์ ตเม้ นต์
N= 400

ปั จจัยด้ านการส่ งเสริมการตลาด

ระดับ

X

SD

1. ส่วนลดพิเศษของค่าเช่ารายเดือน
2. สิทธิในการใช้ บริ การซักรี ดในราคาถูก

3.39
3.19

0.991
0.937

ปานกลาง
ปานกลาง

3. สิทธิในการใช้ บริ การห้ องออกกําลังกายราคาถูก

3.22

0.991

ปานกลาง

4. คําบอกเล่าจากคนรู้จกั

3.41

1.049

ปานกลาง

5. ป้ายโปสเตอร์ โฆษณา

3.10

0.956

ปานกลาง
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6. โฆษณาในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
7. โฆษณาทางวิทยุ
รวม

3.07
2.46
3.12

0.958
1.094
0.507

BMRC
ปานกลาง
น้ อย
ปานกลาง

ทําให้ สรุ ปได้ ว่าปั จจัยทางการตลาดด้ านผลิตภัณฑ์เป็ นปั จจัยที่มีระดับความสําคัญมากต่อพฤติกรรมการเช่า
อพาร์ ตเม้ นต์ ดังนัน้ ธุรกิ จอพาร์ ตเม้ นต์ควรให้ ความสําคัญกับปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ เป็ นอย่างมาก ทัง้ ในส่วนของการ
ออกแบบอาคารและความสวยงาม ความสะอาดของที่พกั ขนาดของห้ องพัก สีของห้ องพัก ชนิดของสุขภัณฑ์ การ
ออกแบบภายในห้ องพัก ห้ องนํ ้าภายในห้ องพัก และเฟอร์ นิเจอร์ ภายในห้ องพัก ในส่วนของปั จจัยด้ านทําเลที่ตงั ้ ปั จจัยด้ าน
ราคา และปั จจัยด้ านการส่งเสริ มการตลาด จะเป็ นปั จจัยทางการตลาดที่มีระดับความสําคัญในระดับรองลงมา ซึ่งภาค
ธุรกิจอพาร์ ตเม้ นต์ก็ควรให้ ความสําคัญเช่นเดียวกัน เนื่องจากล้ วนแล้ วแต่มีผลต่อพฤติกรรมการเช่าอพาร์ ตเม้ นต์
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเช่ าอพาร์ ตเม้ นต์
จากจํานวนผู้ตอบแบบสอบถามทังหมด
้
400 คน กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการเช่าอพาร์ ตเม้ นต์ในการ
เลือกสีทาในห้ องพักเป็ นสีขาวจํานวน 207 คน คิดเป็ นร้ อยละ 51.80 เลือกสุขภัณฑ์ประเภทชักโครกจํานวน 280 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 70.00 เลือกประเภทเตียงเดี่ยวจํานวน 309 คน คิดเป็ นร้ อยละ 77.30 เลือกโทรศัพท์ที่โทรทางไกลได้ จํานวน
171 คน คิดเป็ นร้ อยละ 42.80 เลือกค่าเช่า2001-2200 บาทจํานวน 106 คน คิดเป็ นร้ อยละ 26.50 เลือกประเภทจ่ายเดือน
ละครัง้ จํานวน 220 คน คิดเป็ นร้ อยละ 55.00 เลือกจ่ายล่วงหน้ า 1 เดือนจํานวน 236 คน คิดเป็ นร้ อยละ 59.00 เลือกชําระ
ค่านํ ้าแบบเหมาจ่ายจํานวน 240 คน คิดเป็ นร้ อยละ 60.00 เลือกชําระค่าไฟฟ้ าแบบเหมาจ่ายจํานวน 241 คน คิดเป็ นร้ อย
ละ 60.30 เลือกชําระค่าอินเตอร์ เน็ตแบบจ่ายรวมกับค่าเช่าจํานวน 290 คน คิดเป็ นร้ อยละ 72.50 เลือกชําระค่าเคเบิลทีวี
แบบจ่ายรวมกับค่าเช่าจํานวน 241 คน คิดเป็ นร้ อยละ 60.30 เลือกชําระค่าที่จอดรถแบบจ่ายรวมกับค่าเช่าจํานวน 242
คน คิดเป็ นร้ อยละ 60.50 เลือกที่พกั อาศัยแบบหอพักจํานวน 190 คน คิดเป็ นร้ อยละ 47.40 เลือกพักคนเดียวจํานวน 138
คน คิดเป็ นร้ อยละ 34.40 เลือกพักอาศัยมากกว่า 5 ปี จํานวน 144 คน คิดเป็ นร้ อยละ 36.00 เลือกทราบข้ อมูลเกี่ยวการเช่า
ที่พกั จากมีคนแนะนําจํานวน 255 คนคิดเป็ นร้ อยละ 63.80
ทําให้ สรุปได้ วา่ พฤติกรรมการเช่าอพาร์ ตเม้ นต์ที่กลุม่ ตัวอย่างเลือกประกอบด้ วย พฤติกรรมการเลือกสีทาห้ องพักที่เป็ น
สีขาว เลือกสุขภัณฑ์ประเภทชักโครก และเตียงเดี่ยว เลือกโทรศัพท์ที่โทรทางไกลได้ ค่าเช่าห้ องพักอยู่ในระหว่าง 20012200 บาท และจ่ายเดือนละครัง้ มีการเก็บค่าเช่าจ่ายล่วงหน้ า 1 เดือน เลือกชําระค่านํ ้าและค่าไฟฟ้ าเป็ นแบบเหมาจ่าย
ส่วนค่าอินเตอร์ เน็ตค่าเคเบิลทีวีและค่าที่จอดรถเป็ นแบบจ่ายรวมกับค่าเช่า รู ปแบบที่พกั อาศัยที่เลือกมากที่สดุ เป็ นแบบ
หอพัก และเลือกที่พกั คนเดียว โดยพักอาศัยมากกว่า 5 ปี รวมถึงทราบข้ อมูลเกี่ยวกับการเช่าที่พกั จากมีคนแนะนํามาก
ที่สดุ

การอภิปรายผล
ปั จจัยทางด้ านประชากรศาสตร์ ที่สง่ ผลต่อพฤติกรรมการเช่าอพาร์ ตเม้ นต์พบว่าผู้บริ โภคส่วนใหญ่ เป็ นเพศชาย
ร้ อยละ 54.50 และเพศหญิงร้ อยละ 45.50 อายุ 31-35 ปี มีร้อยละ 28.30 อาชีพเป็ นพนักงานบริ ษัทเอกชน มีร้อยละ 26.20
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า มีร้อยละ 28.70 มีสถานภาพโสดร้ อยละ 68.30 รายได้ สว่ นใหญ่ อยู่ระหว่าง
15,000-19,999 บาท มีร้อยละ 32.20 และจากการวิเคราะห์ผลการเก็บรวบรวมข้ อมูลพบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ให้
ความสําคัญกับปั จจัยทางการตลาดเพื่อใช้ ในการตัดสินใจเช่าอพาร์ ตเม้ นต์ อันได้ แก่ ปั จจัยทางการตลาดด้ านผลิตภัณฑ์
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เป็ นอันดับแรก รองลงมาคือปั จจัยทางการตลาดด้ านทําเลที่ตงั ้ ปั จจัยทางการตลาดด้ านราคา และท้ ายสุดคือปั จจัยทาง
การตลาดด้ านการส่งเสริ มการตลาดโดยถ้ าพิจารณาเป็ นรายปั จจัยพบว่าปั จจัยทางการตลาดด้ านผลิตภัณฑ์ กลุม่ ตัวอย่าง
ให้ ความสําคัญกับการออกแบบอาคารและความสวยงาม ความสะอาดของที่พกั การออกแบบภายในห้ องพัก สีของ
ห้ องพัก ขนาดของห้ องพัก เฟอร์ นิเจอร์ ห้ องนํ ้าและสุขภัณฑ์ รวมถึงความเอาใจใส่ของพนักงานรักษาความปลอดภัยใน
ระดับมาก ในรายปั จจัยทางการตลาดด้ านราคากลุม่ ตัวอย่างให้ ความสําคัญกับค่าเช่ารายเดือน การผ่อนชําระค่าเช่าเป็ น
งวด การจ่ายค่าเช่าล่วงหน้ า ในระดับมาก ส่วนรายปั จจัยทางการตลาดด้ านทําเลที่ตงกลุ
ั ้ ม่ ตัวอย่างให้ ความสําคัญกับการ
ที่พักอยู่ใกล้ ที่ทํางานในระดับมาก เช่นเดียวกัน และในส่วนรายปั จจัยทางการตลาดด้ านการส่งเสริ มการตลาดกลุ่ม
ตัวอย่างให้ ความสําคัญกับส่วนลดพิเศษของค่าเช่ารายเดือนในระดับปานกลาง เหตุผลที่เป็ นเช่นนี ้เนื่องจากกลุม่ ตัวอย่าง
ส่วนใหญ่เป็ นผู้มีการศึกษาและรายได้ ค่อนข้ างสูงจึงให้ ความสําคัญกับปั จจัยทางการตลาดด้ านผลิตภัณฑ์ เป็ นอันดับที่
หนึ่ง เพราะต้ องการความสะดวกสบายและความเป็ นอยู่ที่ดีเหมาะสมกับฐานะ รวมถึงเพิ่มความสะดวกสบายในการ
เดินทางจึงให้ ความสําคัญกับปั จจัยด้ านทําที่ตงั ้ ของที่พกั ให้ อยู่ใกล้ กับที่ทํางาน และต้ องการลดค่าใช้ จ่ายด้ วยการให้
ความสําคัญกับปั จจัยด้ านราคาที่เกี่ยวข้ องกับค่าเช่ารายเดือน รวมถึงปั จจัยด้ านส่งเสริ มการตลาดที่เป็ นเรื่ องของส่วนลด
พิเศษ
ปั จจัยทางการตลาดด้ านผลิต ภัณฑ์ จึงเป็ นข้ อมูล ที่สํา คัญ ในการบริ หารจัด การธุร กิ จให้ เช่ าอพาร์ ต เม้ น ต์ ซึ่ง
สอดคล้ องกับงานที่วิจยั ของรัตติกาล กําเนิดศรี (2550) และมณีรัตน์ เฉยยัง่ ยืน (2551) ในเรื่ องการให้ ความสําคัญกับ
ปั จจัยทางการตลาดด้ านผลิตภัณฑ์เป็ นอันดับหนึง่ เนื่องจากเป็ นลักษณะทางกายภาพที่ผ้ เู ช่าพิจารณาและพบเห็นได้ เป็ น
อย่างแรก รวมถึงสามารถรับรู้ ได้ ด้วยความรู้ สกึ ดังนันผู
้ ้ ประกอบการธุรกิจให้ เช่าอพาร์ ตเม้ นต์ควรให้ ความสําคัญกับการ
ออกแบบอาคารและความสวยงาม รวมถึงความสะอาดของที่พกั เป็ นอันดับแรก ทังนี
้ ้เพื่อจะเป็ นการสร้ างความแตกต่างให้
ธุรกิจบริ การ ซึ่งสอดคล้ องกับแนวคิดของคอตเลอร์ (2009, P. 428) ที่กล่าวไว้ ว่า วิธีการสร้ างความแตกต่างของธุรกิจ
บริ การก็คือ การส่งมอบบริ การที่มีคุณภาพอย่างสมํ่าเสมอได้ เหนือกว่าคู่แข่งขัน โดยการตอบสนองความคาดหวังใน
คุณภาพการบริ การ

ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะด้ านปั จจัยทางการตลาดสําหรับผู้ประกอบการธุรกิจอพาร์ ตเม้ นต์ให้ เช่า
1.1 ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ เป็ นสิ่งสําคัญอันดับแรกที่ควรจะเน้ นในเรื่ องการออกแบบอาคารให้ มีความ
สวยงาม และความสะอาด รวมถึงขนาดของพัก และองค์ประกอบอื่นที่เกี่ยวข้ อง เช่น สีที่ทาในห้ องพักควรเป็ นสีขาว ชนิด
ของสุขภัณฑ์ควรเป็ นแบบชักโครก
1.2 ปั จจัยด้ านราคา ควรจะให้ ความสําคัญกับการคิดค่าเช่ารายเดือน เป็ นอย่างมาก เนื่องจากผู้เช่าเลือกที่
จะจ่ายค่าเช่าในอัตรา 2001-2200 บาทต่อเดือน รวมถึงการคิดค่าใช้ จ่ายอื่นๆที่ทําการเรี ยกเก็บรายเดือน เช่น การชําระค่า
นํ ้าและค่าไฟฟ้ าแบบเหมาจ่ายรายเดือน
1.3 ปั จจัยด้ านทําเลที่ตงั ้ ควรให้ ความสําคัญกับความสะดวกในการเดินทางโดยทําเลที่ตงของอพาร์
ั้
ตเม้ นต์
ควรตังอยู
้ ใ่ นทําเลที่ใกล้ กบั ที่ทํางานเป็ นอย่างมาก รองลงมาได้ แก่ ทําเลใกล้ กบั ตลาดหรื อศูนย์การค้ า
1.4 ปั จจัยด้ านการส่งเสริ มการตลาด ควรให้ ความสําคัญกับการสื่อสารการตลาดแบบปากต่อปากให้ มาก
เนื่องจากพบว่าผู้เช่าตัดสินใจเช่าจากคําบอกเล่าจากคนรู้จกั เป็ นอย่างมาก โดยผู้ประกอบการควรจัดให้ มีการบริ หารลูกค้ า
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สัมพันธ์เป็ นช่วงๆเพื่อเป็ นการสร้ างความสัมพันธ์กบั ผู้เช่าที่พกั ได้ แก่การมอบสิทธิพิเศษต่างๆในช่วงวันสําคัญ เช่น ส่วนลด
พิเศษของค่าเช่ารายเดือน เนื่องจากในพื ้นที่บริ เวณเดียวกันมีจํานวนของอพาร์ ตเม้ นต์ที่เป็ นคูแ่ ข่งจํานวนมาก
2. ข้ อเสนอแนะสําหรับการวิจยั ครัง้ ต่อไป
2.1 ควรศึกษาและจัดทําเนื ้อหาในแบบสอบถามให้ ละเอียดมากขึ ้น ครอบคลุมถึงสิง่ ที่ต้องการศึกษา
ข้ อมูลทังจากในส่
้
วนของผู้ที่เช่าและผู้ประกอบการอพาร์ ตเม้ นต์ให้ เช่า เพื่อประโยชน์ในการตังคํ
้ าถามและสามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ งานได้ จริง
2.2 ควรศึกษาถึงสิ่งแวดล้ อมทางการตลาดที่เกี่ยวข้ องอื่นๆ อันได้ แก่ การเมือง เศรษฐกิจสังคม และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อทําให้ ทราบการเปลี่ยนแปลงต่างๆ และนํามาใช้ เป็ นแนวทางในการวางแผนการตลาดให้
สอดคล้ องกับสถานการณ์ทางธุรกิจมากยิ่งขึ ้น

บรรณานุกรม
ชัยสมพล ชาวประเสริ ฐ. (2548). การตลาดบริ การ. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชัน่ .
ชูศรี วงษ์ รัตนะ. (2541). เทคนิ คการใช้สถิ ติการวิ จยั (พิมพ์ครัง้ ที่ 7). กรุงเทพฯ: เทพนิมิตการพิมพ์.
บริ ษัทอมตะคอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน). (2552). รายงานประจํ าปี 2552. กรุงเทพฯ: บริ ษัทอมตะคอร์ ปอเรชัน่ จํากัด
(มหาชน).
บุญชม ศรี สะอาด. (2543). การวิ จยั เบือ้ งต้น (พิมพ์ครัง้ ที่ 6). กรุงเทพฯ: สุวิริยศาสน์.
พัฒนา ศิริโชติบณ
ั ฑิต. (2548). การตลาดสําหรับธุรกิ จบริ การ. กรุงเทพฯ: แม็ค.
ไพศาล หวังพานิช. (2548). วิ ธีการวิ จยั (พิมพ์ครัง้ ที่ 6). กรุงเทพฯ: กองบริ หารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทร์ วิโรฒ.
มณีรัตน์ เฉยยัง่ ยืน. (2551). ปั จจัยด้านผลิ ตภัณฑ์และปั จจัยส่วนบุคคลทีม่ ี ความสัมพันธ์ ต่อการตัดสิ นใจเช่าห้องพัก
อาศัยของพนักงานโรงงาน ในตําบลบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิ งเทรา (วิทยานิพนธ์บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ). ชลบุรี: มหาวิทยาลัยบูรพา.
รัตติกาล กําเหนิดศรี . (2550). ปั จจัยทีม่ ีความสัมพันธ์ ต่อการตัดสินใจเลือกเช่าหอพักในเขตนิ คมอุตสาหกรรมนวนคร
(วิทยานิพนธ์บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ). ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี.
ศิริชยั พงษ์ วิชยั . (2545). การวิ เคราะห์ข้อมูลทางสถิ ติดว้ ยคอมพิวเตอร์ (พิมพ์ครัง้ ที่ 15). กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ. (2552). การบริ หารตลาดยุคใหม่ฉบับปรับปรุงใหม่ปี 2552. กรุงเทพฯ: ธรรมสาร.
Armstrong, G., & Kotler, P. (2007). Marketing An Introduction (8th ed.). New jersey: Pearson.
Etzel, M. J., Walker, B. J., & Stanton, W. J. (2008). Marketing (16th ed.). Boston: McGraw-Hill.
Kotler, P. (2009). Principles of Marketing. New Jersey: Pearson Education.
Kotler, P. & Keller. (2009). Marketing Management (13th ed.). New Jersey: Prentice-Hall.
Yamane, T. (1973). Statistics: An introductory analysis (3rd ed.). Tokyo: Harper and Row.

Page 322

BUSINESS MANAGEMENT RESEARCH CONFERENCE

BMRC

วิถีการดําเนินชีวิตของผู้สูงวัยในเขตกรุ งเทพมหานครและปริมณฑล
Lifestyle of the Aging People in Bangkok and Vicinity
บุริม โอทกานนท์ * และพัลลภา ปี ติ สนั ต์ **

บทคัดย่ อ
งานวิจยั ฉบับนี ้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อที่จะศึกษาวิถีชีวิตการใช้ ชีวิตของผู้สงู วัยที่อาศัยอยูใ่ นเขตกรุ งเทพฯ มหานคร
และปริ มณฑล ที่มีช่วงอายุระหว่าง 46-67 ปี โดยทําการศึกษาในด้ านการพฤติกรรมการด้ านกิจกรรม ด้ านความสนใจ
ด้ านทัศนคติ และพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่อ และทําการแบ่งกลุม่ ประชากรสูงวัยจากปั จจัยด้ านกิจกรรม ความสนใจ และ
ทัศนคติที่มีต่อการใช้ ชีวิต (AIO, Activities, Interests, Opinion) การแบ่งกลุม่ ผู้สงู วัยใช้ เทคนิคองค์ประกอบปั จจัยหลัก
(Factor Analysis) และเทคนิคการแบ่งกลุม่ (Cluster Analysis)
ในด้ านผลการศึกษาจากลุ่มตัวอย่างพบว่า สามารถแบ่งผู้สงู วัยได้ เป็ น 3 กลุม่ ได้ แก่ กลุม่ ซ่อนเร้ น กลุ่มสมถะ
และกลุม่ ลืมวัย โดยกลุม่ ซ่อนเร้ น ส่วนใหญ่เป็ นผู้สงู วัยเพศชาย มีช่วงอายุระหว่าง 53-57 ปี กลุม่ ผู้สงู วัยในกลุม่ นี ้เป็ นกลุม่ ที่
ไม่คอ่ ยชอบเข้ าสังคม ไม่คอ่ ยเปิ ดเผยตัวเองและ มักไม่คอ่ ยพอใจในสิง่ ที่ตวั เองมีอยู่ ชอบใช้ ชีวิตในการจับจ่ายไม่ว่าจะเป็ น
การรับประทานอาหารที่ภตั ตาคาร ร้ านอาหารชอบซื ้อของเดินช้ อปปิ ง้ สําหรับกลุม่ สมถะส่วนใหญ่เป็ นเป็ นเพศหญิงช่วง
อายุระหว่าง 53-57 ปี ผู้สงู วัยในกลุม่ นี ้เป็ นกลุม่ ที่เมื่อซื ้อสินค้ าจะพิจารณาจากราคาก่อนสิ่งอื่น ไม่เลือกซื ้อของที่ฟุ่มเฟื อย
หรื อมีราคาแพง พิจารณาเหตุและผล มีความยุติธรรม มีการใช้ ชีวิตที่ความเป็ นอยู่แบบประหยัด สมถะ รักอิสระและพอใจ
ในสิง่ ที่ตวั เองมีอยู่ ส่วนกลุม่ ลืมวัย ผลจากการวิจยั พบว่า กลุม่ ผู้สงู วัยส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิงช่วงอายุระหว่าง 42-52 ปี เป็ น
กลุม่ ผู้สงู วัยที่ งานสังสรรค์ยงั นิยมไปเที่ยวผับ ดิสโก้ ไนต์คลับ เลาจน์ ชอบไปงานปาร์ ตี ้ งานเลี ้ยงสังสรรค์ หรื อไปคาราโอ
เกะ มีพฤติกรรมการซื ้อสินค้ าโดยเลือกยี่ห้อที่ดีที่สดุ ตามสมัย ตามแฟชัน่ ใช้ เงินเพื่อเป็ นรางวัลของชีวิตหรื อทําให้ ตวั เองมี
ความสุข

*
**

อาจารย์ประจําภาควิชาการตลาด วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ชว่ ยศาสตรจารย์ ดร. อาจารย์ประจําภาควิชาการตลาด วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
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ABSTRACT
This research aims to investigate aging people who are between 48-67 years old and living in
Bangkok and Vicinity. These people are living generations in Baby Boomer and the Generation X periods.
This research is also attempt to differentiate these aging people according to their Activities, Interests, and
Opinions. Factor analysis and Cluster analysis were used to explain the different of aging groups of the
samples. The last part of the research is examine the media exposures of the aging people.
From the findings, this research discovered that aging people can be clustered into three differential
groups, which are Salience, Tranquility, and Ageless. Regarding the Salience group, research results show
that most of this aging group are male with age of 53-57 years old. They do not like social activities.
Furthermore they seem not that satisfied with what they have had. However, this group prefer to spending
time for dinning out and shopping. For Tranquility, most of them are female with age of 53-57 years old. They
are price oriented shoppers. However, they seem to satisfy with their life status. For Ageless, most of them are
female with age of 48-52 years old. This group love hanging out for entertainment. In addition, they prefer
brand name with best quality in order to reward themselves.Media that the aging people has exposed most to
television, newspaper, and website, respectively.

บทนํา
กลุม่ ประชากรสูงวัย เป็ นกลุม่ ประชากรที่เกิดหลังจากสงครามโลกครัง้ ที่ 2 สิ ้นสุดลง กลุม่ ประชากรกลุม่ นี ้มีอายุ
ระหว่าง 48-67 ปี ซึง่ เป็ นกลุม่ ประชากรคาบเกี่ยวระหว่างกลุม่ ประชากรที่เรี ยกว่า เบเบี ้ บูมเมอร์ (Baby Boomers) ในช่วง
ปลายอายุ (Werner, Carrie A, 2011) และเป็ นกลุม่ ประชากรช่วงต้ นอายุของกลุม่ เจนเนอร์ เรชัน่ เอ็กซ์ (Generation X)
ในช่วงวัยอายุนี ้เป็ นวัยที่เริ่ มมีการปรับเปลี่ยนแบบแผนในการดํารงชีวิต เนื่องเพราะกลุม่ หนึ่งได้ เกษี ยณอายุจากการ
ทํางานไปแล้ ว และอีกกลุ่มก็กําลังจะเข้ าสู่ช่วงเวลาของการเกษี ยณอายุ และบางส่วนก็ ได้ เกษี ยณอายุไปแล้ ว เดนท์
(2011) ระบุวา่ ช่วงเวลาของของการใช้ จ่ายที่มากที่สดุ ของคนเรามากคือประมาณช่วงอายุ 46 ปี หลังจากนันรู
้ ปแบบของ
การใช้ จ่ายก็จะลดลงและเปลีย่ นไป ดังนันบริ
้ บทในแง่ของการใช้ ชีวิตของกลุม่ ช่วงปลายของเบบี ้บูมเมอร์ และช่วงต้ นของ
อายุของเจนเนอร์ เรชัน่ เอ็กซ์ จึงมีความแตกต่างไปจากการใช้ ชีวิตเมื่อตอนยังอยูใ่ นตอนต้ นของวัยทํางาน นัน่ คือวิถีการใช้
ชีวิตของประชากรสูงวัยเปลีย่ นแปลงไปจากเดิม ในช่วงอายุก่อนสูงวัยวันนัน้ ผู้ที่อยู่ในช่วงก่อนสูงวัยจะใช้ เวลาหลักไปกับ
การทํางาน สะสมทรัพย์สนิ เมื่อเริ่ มมีครอบครัว ก็มงุ่ ความสนใจไปที่การมีสร้ างครอบครัวให้ มีความสุข การเลี ้ยงดูบตุ ร การ
ซื ้อบ้ าน ซื ้อทรัพย์สินอื่นๆ เช่น รถยนต์ ที่ดิน และการสะสมทรัพย์เพื่อใช้ ในอนาคต ซึ่งอาจจะมองได้ ว่าจ่ายส่วนใหญ่จะ
หมดไปกับการสร้ างครอบครัว และเมื่อ ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องการวางแผนการใช้ ชีวิตหลังการเกษี ยณ หรื อการบริ หารชีวิตเมื่อ
เกษี ยณอายุไปแล้ ว จากเดิมที่ลกั ษณะการดําเนินชีวิตที่ต้องทํางานหาเงินมาซื ้อในขณะเดียวกัน เนื่องจากว่าเป็ นวัยที่
ครอบครัวเริ่ มลดขนาดลง จากเดิมที่อยูก่ นั เป็ นครอบครัวใหญ่ เมื่อลูกๆ จบการศึกษาก็มกั จะแยกครอบครัวออกไปใช้ ชีวิต
ในปั จจุบนั ประชากรกลุม่ นี ้กลุม่ หนึง่ เป็ นประชากรที่เป็ นประชากรสูงอายุคือมีอายุตงแต่
ั ้ 60 ปี ขึ ้นไป (รายงานการ
สํารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2550, 2550) ประการสูงอายุช่วงต้ น (61-69 ปี ) ในปี 2553 ประเทศไทยมี
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ประชากรกลุม่ นี ้อยู่ 4,133,463 และอีกกลุม่ หนึง่ เป็ นกลุม่ ประชากรวัยทํางานที่กําลังอยูใ่ นช่วงสุดท้ ายของการทํางานซึง่ คน
กลุม่ นี ้ต้ องการการวางแผนชีวิตสําหรับอนาคตหลังจากเกษี ยณอายุ

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมด้ านประชากรศาสตร์ และด้ านพฤติกรรมของของผู้สงู วัย
2. เพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยทางจิตวิทยาของผู้สงู วัย
3. เพื่อแบ่งกลุม่ จากปั จจัยทางจิตวิทยาของผู้สงู วัย
4. เพื่อศึกษาการเปิ ดรับสือ่ ของผู้สงู วัย

วิธีการศึกษา
การวิจัยในครั ง้ นีเ้ ป็ นการวิจัยเชิ งสํารวจ (Survey) ใช้ ระยะเวลา 5 เดือนในการเก็ บ รวบรวมข้ อมูล โดยใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือ คําถามแบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 4 ส่วน โดยส่วนที่ 1 ข้ อมูลด้ านประชากรศาสตร์ ส่วนที่ 2
เป็ นข้ อมูลด้ านพฤติกรรมการดําเนินชีวิตของสูงวัย ส่วนที่ 3 เป็ นข้ อมูลด้ านพฤติกรรมการใช้ จ่ายของสูงวัย ส่วนที่ 4 เป็ น
ข้ อมูลด้ านพฤติกรรมการเปิ ดรับสือ่ ของผู้สงู วัย และส่วนที่ 5 ข้ อคิดเห็นหรื อข้ อเสนอแนะอื่นๆ

การทบทวนวรรณกรรม
กลุม่ ประชากรสูงวัยถือเป็ นกลุ่มทรัพยากรมนุษย์ที่ทรงคุณค่า ต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ซึ่งควรถือ
เป็ นกลุม่ เป้าหมายของการวิจยั ในหลากหลายประเด็น เพื่อที่จะนํามาใช้ ในการวางแผนทังเชิ
้ งนโบบายภาครัฐ การใช้ เป็ น
แนวทางในการดําเนินชีวิตให้ กบั คนในสังคมรุ่นต่อๆไป (สมโภชน์ อเนกสุข และกชกร สังขชาติ, 2548) แต่จากการทบทวน
วรรณกรรมยัง พบว่า นิ ย ามของผู้สูง อายุใ นประเทศไทยเองมี ค วามแตกต่า งกับ ในต่า งประเทศ เช่ น อเมริ ก า ทัง้ นี ้
เนื่องมาจากความแตกต่างในด้ าน พฤติกรรม รู ปแบบการใช้ ชีวิต สภาพเศรษฐกิจและสังคม และโครงสร้ างประชากร
(สถาบันประชากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2557) ดังนันงานวิ
้
จัยนี ้จึงมุ่งเน้ นการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ องกับ
ผู้สูงอายุในประเทศไทยเป็ นหลัก ซึ่งพบว่าในประเทศไทยนัน้ งานวิจัยที่เกี่ ยวข้ องกับผู้สงู วัยโดยเฉพาะในยังมีอยู่เป็ น
จํานวนไม่มาก นอกจากนันยั
้ งพบว่างานวิจัยมักเกี่ยวข้ องกับเรื่ องของสภาวสุขอนามัย และการส่งเสริ มการดูแลสุขภาพ
ทางด้ านจิตใจโดยใช้ หลักพุทธศาสนาเป็ นหลัก หากแต่ในการดําเนินชีวติ ของผู้สงู วัยนันไม่
้ ใช่มีเพียงแค่มิติของด้ านสุขภาพ
กายและใจ แต่ยงั มีอีกมิติที่สําคัญคือ มิติของของด้ านวิถีการใช้ ชีวิต การเข้ าสังคม และรู ปแบบของการใช้ ชีวิตอีกด้ วย
(ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ และคณะ, 2552; กันติกา ธนะขว้ าง, 2551; Tempest, Barnett and Coupeland, 2011)
การแบ่ งกลุ่มคนจากวิถกี ารใช้ ชีวิต
จากการทบทวนวรรณกรรมที่ศึกษาเกี่ยวกับผู้สงู อายุในช่วง 20 ปี ที่ผ่านมา (พ.ศ.2556-2536) พบว่าการศึกษา
การเปลีย่ นแปลงวิถีการใช้ ชีวติ ของผู้สงู วัยนันยั
้ งมีข้อจํากัด โดยงานวิจยั ส่วนใหญ่นนั ้ เน้ นศึกษาการเปลีย่ นแปลงในกรอบที่
จํากัดเพียงแค่ ด้ านเศรษฐกิจและสังคม เช่น มะลิวลั ย์ บุษบงค์ (2544) มาศวรี สังข์เรี ยง (2552) ด้ านสุขภาพ เช่น ไธพัตย์
สุนทรวิภาต (2549) ด้ านจิตใจ เช่น พรพัจน์ กิ่งแก้ ว (2538) จตุพร โนโชติ (2547) ณิศรา ฐิ ตะดิลก (2553) นอกจากนัน้
งานวิจยั ในอดีตยังพบว่ามีข้อจํากัดที่มองผู้สงู อายุเป็ นแค่กลุม่ คนที่เหมือนๆกัน ทังที
้ ่ในความเป็ นจริ งแล้ วนันแม้
้ ผ้ สู งู อายุจะ
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ถูกกําหนดโดยช่วงอายุแต่ไม่สามารถเหมารวมได้ วา่ ทุกคนจะมีวิถีการใช้ ชีวติ ที่เหมือนกัน ดังนันการแบ่
้
งกลุม่ ย่อยจะช่วย
ให้ เข้ าใจผู้สงู อายุได้ ดียิ่งขึ ้น
วิธีการที่ใช้ ตรวจวัดวิถีการดําเนินชีวิตของคนเพื่อใช้ ในการแบ่งคนออกเป็ นกลุม่ ย่อย (Segmentation) ที่ใช้ ได้ รับ
การยอมรับมากที่สดุ คือ การวัดวิถีการใช้ ชีวิตของคนโดยวัดจาก การทํากิจกรรม การให้ ความสนใจ และการแสดงความ
คิดเห็น หรื อ AIO (Activities, Interests, Opinions) (Plummer, 1974; Vyncke, 2002; Sathish and Rajamohan, 2012)
AIO เป็ นเทคนิคการทําวิจยั ในการแบ่งกลุม่ ย่อยทางการตลาดโดยใช้ การสกัดปั จจัยทางจิตวิทยา Peter and Olson
(1994) ได้ ระบุวา่ วิถีการดําเนินชีวิตนันหมายการกระทํ
้
าต่างๆ เกิดขึ ้นในระหว่างที่คนเรามีชีวิตอยู่ ซึ่งหมายรวมถึงการทํา
กิจกรรม การให้ ความสนใจ และการแสดงความคิดเห็น Vyncke (2002) เสริ มว่าวิถีการดําเนินชีวิตของคนในด้ านการทํา
กิจกรรมนัน้ มีอยู่หลากหลายรู ปแบบเช่น การทํางาน การทํากิ จกรรมยามว่าง การเข้ าร่ วมกลุ่มสังคม การบันเทิง การ
พักผ่อน การจับจ่ายซื ้อของเป็ นต้ น สําหรับในด้ านความสนใจนัน่ คือการให้ ความสําคัญต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรื อเรื่ องราวใด
เรื่ องราวหนึง่ เช่นความสนใจในครอบครัว บ้ าน หน้ าที่การงาน ชุมชน การดูหนังฟั งเพลง ในขณะที่การแสดงความคิดเห็น
หมายถึงความเชื่อคนในสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่แสดงออกมาในการใช้ ชีวิตเช่นความเชื่อในเรื่ องการมีชีวิตอยู่ การจับจ่ายใช้ สอย
ธุรกิ จ เศรษฐกิ จ การศึกษา วัฒนธรรม หรื อแม้ กระทั่งความคิดเห็นเกี่ ยวกับ สิ่งที่จะเกิ ดขึน้ ในอนาคต Sathish and
Rajamohan (2012) ระบุว่าการศึก ษาปั จจัยด้ านประชากรศาสตร์ ช่วยให้ นักการตลาดสามารถระบุตําแหน่งของ
กลุม่ เป้าหมายได้ วา่ เป็ นใครและอยู่ที่ได้ ในขณะการศึกษาปั จจัยทางจิตวิทยานันทํ
้ าให้ นกั การตลาดสามารถเข้ าถึงความ
ต้ องการส่วนลึกในใจของกลุม่ เป้าหมายได้ ดียิ่งขึ ้น Krishnan (2011) ได้ ระบุเพิ่มเติมอีกว่าแนวคิดเรื่ องวิถีการดําเนินชีวิตมี
ความสําคัญในด้ านการตลาดเพื่อใช้ ในการแบ่งกลุม่ ย่อย การทําความเข้ าใจกับกลุม่ เป้าหมาย ซึ่งเราไม่สามารถศึกษาได้
จากลักษณะทางประชากรศาสตร์ แต่เพียงอย่างเดียว เพราะการศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ แต่เพียงอย่างเดียวนัน้
ทําให้ เรามองเห็นภาพการใช้ ชีวิตของคนเราที่ไม่สมบูรณ์ ซึ่งการศึกษาวิถีการใช้ ชีวิตของคนจะทําเราให้ ได้ ภาพที่สมบูรณ์
และเข้ าใจคนได้ มากขึ ้น
การเปิ ดรับข่ าวสาร
Stourd (2007) ได้ กล่าวว่าการเปิ ดรับสื่อรู ปในแบบที่แตกต่างกันออกไปของคน อาจจะเป็ นมูลเหตุชกั นําให้ คน
เกิดพัฒนาการรับรู้ที่แตกต่างกันเกี่ยวกับเรื่ องราวของโลกที่อยูร่ อบตัวของพวกเขา การเปิ ดรับสื่อของคนจึงเป็ นการเปิ ดรับ
สารจากสือ่ ที่ตรงกับความเชื่อหรื อความโน้ มเอียงที่จะเชื่อของตนเอง Klapper (1960) กล่าวเสริ มว่าคนมีแนวโน้ มในการ
เปิ ดรับสือ่ สาธารณะที่มีการแสดงความคิดเห็นและให้ ความสนใจกับสิง่ ที่ตนเองมีประสบการณ์อยู่และจะหลีกเลี่ยงในการ
รับข่าวสารที่ตนเองไม่ชื่นชอบ Potter (2012) ชี ้ว่าการเปิ ดรับสื่อนันจะมี
้
ผลกระทบต่อบุคคลใน 6 รู ปแบบ ซึ่งผลกระทบ
ดังกล่าวจะมีผลต่อประสบการณ์ภายในของแต่ละบุคคล ผลกระทบเหล่านันได้
้ แก่ การรับรู้ ความเชื่อ ความคิด ร่ างกาย
และพฤติกรรม ซึง่ ผลกระทบจากการเปิ ดรับสือ่ อาจจะส่งผลให้ เกิดการกระทําใน 4 รูปแบบ ได้ แก่
1. การแสวงหา (Acquiring) เป็ นผลกระทบที่เกิดขึ ้นในแทบจะทันทีเมื่อคนได้ รับสื่อ ซึ่งก็จะทําให้ เกิดการ
แสวงหาไม่วา่ จะเป็ นข่าวสาร เนื ้อหา ชื่อ หรื อสิง่ อื่นใดที่ได้ รับจากการได้ เห็น ได้ ยิน หรื อได้ ฟังข่าวสารนันๆ
้
2. การกระตุ้นเตือน (Trigger) เมื่อเปิ ดรับสือ่ คนจะถูกกระตุ้นเตือนให้ นกึ ถึงและนําประสบการณ์ของตนเองที่
มีอยูท่ ี่เกี่ยวข้ องกับสารที่ได้ รับ เช่น การมีเชื่อต่อสิง่ ใดสิง่ หนึง่ มาก่อนแต่เมื่อได้ รับสารก็จะทําให้ เกิดแล้ วอาจทําให้ ความเชื่อ
นันเปลี
้ ย่ นแปลงไป
3. การยกระดับ (Altering) ในระหว่างการเปิ ดรับสื่อนัน้ อาจทําให้ คนได้ รับข้ อมูล ข้ อเท็จจริ งใหม่ๆ ทําให้ เกิด
ความรู้สกึ คิดเห็นต่อเรื่ องใดเรื่ องหนึง่ มากขึ ้น หรื อแม้ กระทัง่ ทําให้ อารมณ์ ร่ างกาย ความเชื่อเปลี่ยนแปลงไปจากข่าวสาร
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ใหม่ๆ ที่ได้ รับ ซึง่ การยกระดับนันอาจจะไม่
้
ได้ ก่อให้ เกิดผลในทันทีในทุกกรณี โดยส่วนใหญ่จะใช้ ระยะเวลาเพื่อทําให้ เกิด
การเปลีย่ นแปลงนันๆ
้
4. การตอกยํ ้า (Reinforcement) เนื่องจากการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมในด้ านการปฏิบตั ิของการใช้ ชีวิตของคนเรา
นันไม่
้ ได้ มีเปลี่ยนแปลงได้ ง่าย ดังนัน้ การเปิ ดรับสารในรู ปแบบซํ ้าๆ กัน ก็อาจจะทําให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใน
การใช้ ชีวิตของบุคคลนันๆ
้ ไป
เมื่อมองถึงการงานวิจัยที่เกี่ยวกับการรับสื่อในผู้สงู อายุนนั ้ ยังพบผลวิจัยที่แตกต่างกันในเรื่ องสื่อที่เหมาะสม
ตัวอย่างเช่น บางงานวิจยั พบว่า คนในชุมชนเป็ นสื่อที่ดีที่เหมาะสมที่สดุ สําหรับผู้สงู อายุ (นครไทย จีนสวัสดิ์ และนิสาพร
วัฒนศัพท์, ม.ป.ป.) ในขณะที่บางงานวิจยั พบว่า สือ่ ทีวี ลูกหลาน และโทรศัพท์ เป็ นสื่อที่เหมาะสมกับผู้สงู อายุ (พนม คลี่
ฉายา, 2555) ทังนี
้ ้ผู้วิจยั ตังข้
้ อสังเกตว่าอาจเป็ นเพราะความแตกต่างด้ านพื ้นที่ ที่อยูอ่ าศัย หัวข้ อข่าวสารที่ผ้ สู งู อายุรับ อัน
นํามาซึ่งรู ปแบบของวิถีชีวิตที่แตกต่างกัน ดังนัน้ งานวิจัยในครัง้ นี ้นอกจากจะช่วยเติมเต็มองค์ความรู้ ที่เกี่ยวข้ องการ
ผู้สงู อายุในรายละเอียดมากยิ่งขึ ้นยังในบริ บทของการแบ่งกลุม่ ย่อยของผู้สงู อายุต่อวิถีชีวิตที่แตกต่างอันส่งผลต่อรู ปแบบ
การรับสารที่แตกต่างกัน

กรอบแนวคิดที่ใช้ ในการศึกษา
การตังคํ
้ าถามเพื่อแบ่งกลุม่ ด้ วยคําถามที่เกิดจากวิถีชีวิตของคนในด้ านการทํากิจกรรม ความสนใจในเรื่ องการใช้
ชีวิต และความคิดเห็นต่อสิ่งต่างๆ ได้ ถกู นํามาใช้ ในการจัดกลุม่ ประชากรในการวิจยั ในครัง้ นี ้ การวิเคราะห์องค์ประกอบ
ปั จ จัย หลัก และการวิ เ คราะห์ แ บ่ง กลุ่ม เป็ นวี ธี ก ารหนึ่ง ในการทํ า วิ จัย ทางตลาดเพื่ อ ที่ จ ะใช้ แ บ่ง กลุ่ม ประชากรจาก
ความจําเพาะทางปั จจัย ทําให้ ได้ จํานวนกลุม่ ที่ต้องการทําการศึกษามีขนาดเล็กลง และสามารถเข้ าถึงความต้ องการที่อยู่
ภายในของกลุ่มที่ทําการศึกษา เพื่อที่จะใช้ กระบวนการทางการตลาดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สินค้ า หรื อบริ การเพื่อ
ตอบสนองความต้ องการของกลุม่ ย่อยแต่ละกลุม่ ที่จําแนกออกมาได้ เหล่านัน้
ความคิดเห็นOpinions

กิจกรรม Activities

ความสนใจInterests

การแบ่งส่วนแบ่งการตลาดตามหลัก
จิตวิทยา ซึง่ เกี่ยวกับพฤติกรรมการ
เปิ ดรับสื่อ
psychographic
segmentation that
impacts media openess
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1. ขอบเขตการศึกษา
การศึกษาเป็ นการศึกษาประชากรผู้สงู วัยในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล โดยทําการศึกษาในหัวข้ อของ
การดําเนินชีวิต และพฤติกรรมการเปิ ดรับสือ่ ของประชากรผู้สงู วัย
2. ขัน้ ตอนในการศึกษา
การศึกษาเป็ นการศึกษาวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Analysis) โดยมีขนตอนในการศึ
ั้
กษาดังนี ้
2.1 การวิจยั ด้ านเอกสาร (Documentary Research) เพื่อทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้สงู วัย
เพื่อให้ ทราบถึงปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั ผู้สงู วัยในด้ านการดําเนินชีวิต ด้ านการทํากิจกรรม ด้ านความคิดเห็นของการใช้
ชีวิต จากเอกสาร รายงาน วารสาร สิง่ พิมพ์ และเว็บไซด์ เพื่อค้ นหาปั จจัยในเรื่ องของการดํารงชีวิตของผู้สงู วัย
2.2 การวิจยั ภาคสนาม (Field Survey) โดยการสร้ างแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยใช้ คําถามแบบ
ปลายปิ ด (Close-ended Questionnaire) และคําถามแบบปลายเปิ ด (Open-ended Questionnaire) เพื่อศึกษาปั จจัย
ด้ านประชากรศาสตร์ ปั จจัยด้ านพฤติกรรม และปั จจัยด้ านการดําเนินชีวิตของผุ้สงู วัย
2.3 ข้ อมูลที่เก็บรวบรวมได้ นํามาวิเคราะห์ด้วยวิธีทางสถิติด้วยวิธีการวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive
Statistics) และการวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)
3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ทําการศึกษาเป็ นกลุม่ สูงวัยอายุระหว่าง 48 ถึง 66 ปี ในเขตกรุ งเทพ มหานครและปริ มณฑล โดยทํา
การเก็บกลุม่ ตัวอย่างจํานวน 548 ตัวอย่าง โดยกําหนดขนาดตัวอย่างจากตารางของยามาเน่ (Yamane, 1967) ที่ระดับ
ความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95 และค่าความคลาดเคลือ่ นที่ระดับร้ อยละ +/- 5 ซึ่งได้ ขนาดตัวอย่างเท่ากับ 400 ตัวอย่าง โดยการ
เก็บแบบสอบถามเป็ น non probability ทีมวิจยั ได้ เริ่ มเก็บแบบสอบถามโดยเริ่ มจากการเข้ าไปเก็บที่ สถานบริ การสุขภาพ
อนามัย ของกรมประชาสงค์ เคราะห์ หลัง จากนัน้ ได้ ข อความร่ ว มมื อผู้สูง วัย ช่ว ยแนะนํา ต่อ ให้ หรื อเรี ย กว่า Snowball
technique
4. วิธีเก็บรวบรวมข้ อมูล
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ในการวิ จั ย ในครั ง้ นี เ้ ป็ นแบบสอบถามแบบให้ ผู้ สอบถามตอบเอง (Self-administrative
Questionnaire) โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 4 ส่วน โดยรายละเอียดดังนี ้
ส่วนที่ 1 เป็ นข้ อมูลด้ านประชากรศาสตร์ จํานวน 6 ข้ อคําถาม โดยใช้ มาตรวัดแบบนามบัญญัติ
(Nominal Scale) แบบเรี ยงอันดับ (Ordinal Scale)
ส่วนที่ 2 เป็ นข้ อมูลด้ านพฤติกรรมการดําเนินชีวติ ของสูงวัยในด้ านกิจกรรมที่ทํา (Activities) จํานวน 45
ข้ อคําถาม ด้ านความคิดเห็นในการดําเนินชีวิต (Personal Opinion in Living) จํานวน 25 ข้ อคําถาม โดยใช้ มาตรวัดระดับ
ช่วง (Interval Scale) แบบ 5 จุดของลิเกิร์ต (5-point Likert’s Scale)
ส่วนที่ 3 เป็ นข้ อมูลด้ านพฤติกรรมการใช้ จ่ายของสูงวัย ในด้ านสนใจเกี่ยวกับการซื ้อสินค้ าและบริ การ
(Interest in Buying Products or Services) จํานวน 20 ข้ อคําถาม โดยใช้ มาตรวัดระดับช่วง (Interval Scale) แบบ 5 จุด
ของลิเกิร์ต (5-point Likert’s Scale)
ส่วนที่ 4 เป็ นข้ อมูลด้ านพฤติกรรมการเปิ ดรับสือ่ ของผู้สงู วัย จํานวน 15 ข้ อคําถาม โดยใช้ มาตรวัดแบบ
นามบัญญัติ (Nominal Scale) แบบเรี ยงอันดับ (Ordinal Scale) ส่วนที่ 5 ข้ อคิดเห็นหรื อข้ อเสนอแนะอื่นๆ เป็ นคําถาม
ปลายเปิ ด จํานวน 1 ข้ อคําถาม

Page 328

BMRC

BUSINESS MANAGEMENT RESEARCH CONFERENCE

5. สถิติวิเคราะห์
การวิเคราะห์ทางสถิติใช้ โปรแกรมวิเคราะห์สถิติสาํ เร็ จรูป (SPSS) เพื่อใช้ หาคํานวณหาค่าสถิติดงั ต่อไปนี ้
1. การวิเคราะห์ข้อมูลด้ านประชากรศาสตร์ และพฤติกรรมการเปิ ดรับสือ่ เป็ นการวิเคราะห์ข้อมูลด้ วยสถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics) โดยใช้ ตารางแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้ อยละ (Percent) การวิเ คราะห์
แนวโน้ มเข้ าสูส่ ว่ นกลาง (Mean) และการกระจายของข้ อมูล (S.D.)
2. การวิเคราะห์ข้อมูลด้ านทัศนคติเป็ นการวิเคราะห์ข้อมูลด้ วยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) โดย
ใช้ ส ถิ ติสําหรั บจัด กลุ่ม และการแบ่ง กลุ่ม ตัวอย่างสูงวัย โดยใช้ เ ทคนิ คการวิเ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบปั จจัย หลัก (Factor
Analysis) เพื่อแบ่งกลุม่ ตัวแปรออกเป็ นกลุม่ ๆ หรื อรวมตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ ไว้ ในกลุม่ เดียวกัน (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา,
2546) และใช้ การสกัดปั จจัยด้ วยวิธีตวั ประกอบหลัก (Principle Components) ซึง่ จํานวนปั จจัยที่เลือกมีคา่ ไอเกน (Eigen
Value) ตังแต่
้ 1 ขึ ้นไป และหมุนแกนแบบมุมฉาก (Orthogonal Rotation) ด้ วยวิธีวาริ แมกซ์ (Varimax with Kaizer
Normalization) โดยตัวแปรที่นํามาวิเคราะห์ต้องมีคา่ ความสัมพันธ์ KMO and Baretted’s Test มาdกว่า 0.50 (กัลยา วา
นิชย์บญ
ั ชา, 2546) หากปั จจัยใดมีค่าปั จจัยซ้ อน (Double Loading) จะทําการตัดปั จจัยซ้ อนเหล่านันออก
้
จากนันใช้
้
วิธีการแบ่งกลุม่ (Cluster Analysis) เนื่องจากกลุม่ ตัวอย่างมีมากกว่า 200 ตัวอย่าง ดังนันจึ
้ งเลือกใช้ วิธีการแบ่งกลุม่ ด้ วย
เทคนิค K-means Cluster โดยกําหนดจํานวนรอบมากที่สดุ (Maximum Iteration) เท่ากับ 40 และกําหนดสัดส่วนของ
ระยะห่างที่สนที
ั ้ ่สดุ (Convergence Criterion) เท่ากับ 0 และ และกําหนดค่า K ที่มีความแตกต่างกัน โดยทดลองกําหนด
จํานวนกลุม่ ที่แตกต่างกัน โดยทดลองใช้ ค่า K ที่ 2, 3, 4, 5 เพื่อใช้ ในการพิจารณาหาขนาดกลุม่ อย่างที่สามารถทําให้
แบ่งกลุม่ ได้ อย่างเหมาะสม เพื่อใช้ ในการแบ่งกลุม่ ตัวอย่างผู้สงู วัยเพื่อให้ ได้ กลุม่ คุณลักษณะของผู้สงู วัยตามคุณลักษณะ
ทางประชากรศาสตร์ และคุณลักษณะทางจิตวิทยา

ผลการศึกษา
การวิเคราะห์ ด้านประชากรศาสตร์
จากผู้ตอบแบบสอบถามจํานวน 548 ตัวอย่าง พบว่ากลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้ อยละ 59.50
ช่วงอายุระหว่าง 48-52 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 37.77 และช่วงอายุระหว่าง 53-57 คิดเป็ นร้ อยละ 35.95 โดยกลุ่มตัวอย่างมี
ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้ อยละ 48.18 มีรายได้ ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 30,00 ถึง 60,000 บาท คิดเป็ นร้ อยละ
32.12 และรายได้ ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 60,001 ถึง 100,000 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 29.56 โดยกลุม่ ตัวอย่างสมรสแล้ วและมี
บุตรคิดเป็ นร้ อยละ 74.27 และมีอาชีพเป็ นพนักงานบริ ษัทหรื อห้ างร้ านคิดเป็ นร้ อยละ 33.94 และเป็ นเจ้ าของกิจการหรื อทํา
ธุรกิจส่วนตัวคิดเป็ นร้ อยละ 23.18
ตารางที่ 1 เพศ
เพศ

ความถี่

ร้ อยละ

หญิง

322

59.50%

ชาย

226

40.50%

548

100.00%

รวม
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ตารางที่ 2 อายุ
อายุ

ความถี่

ร้ อยละ

48 - 52 ปี

207

37.77%

53 - 57 ปี

197

35.95%

58 - 62 ปี

103

18.80%

63 - 66 ปี

41

7.48%

548

100.00%

ความถี่

ร้ อยละ

ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี

139

25.36%

อนุปริ ญญาหรื อเทียบเท่า

49

8.94%

ปริ ญญาตรี

264

48.18%

ปริ ญญาโท

86

15.69%

ปริ ญญาเอก

10

1.82%

548

100.00%

รวม
ตารางที่ 3 การศึกษา
การศึกษา

รวม
ตารางที่ 4 รายได้
รายได้

ความถี่

ร้ อยละ

น้ อยกว่า 30,000 บาท

91

16.61%

30,000 - 60,000 บาท

176

32.12%

60,001 - 100,000 บาท

162

29.56%

100,001 - 150,000 บาท

56

10.22%

มากกว่า 150,000 บาท ขึ ้นไป

63

11.50%

548

100.00%

รวม
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ตารางที่ 5 สถานภาพ
สถานภาพ

ความถี่

ร้ อยละ

สมรส (มีบตุ ร)

407

74.27%

โสด

91

16.61%

หม้ าย

21

3.83%

หย่าร้ าง/แยกกันอยู่

19

3.47%

สมรส (ไม่มีบตุ ร)

10

1.82%

548

100.00%

ความถี่

ร้ อยละ

พนักงานบริษัท/ห้ างร้ าน

186

33.94%

เจ้ าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว

127

23.18%

ข้ าราชการ/รัฐวิสาหกิจ

87

15.88%

พ่อบ้ าน/แม่บ้าน

63

11.50%

เกษียณ

46

8.39%

วิชาชีพอิสระ

14

2.55%

ผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพ เช่น วิศวกร หมอ นักบัญชี

11

2.01%

ผู้ลงทุน

5

0.91%

อื่นๆ

9

1.64%

548

100.00%

รวม
ตารางที่ 6 อาชีพ
อาชีพ

รวม

การวิเคราะห์ กิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็น (Attitudes, Interests and Opinions: AIO)
จากการวิเคราะห์ด้านกิจกรรมของกลุม่ ตัวอย่าง 5 อันดับแรกที่มีคา่ เฉลีย่ สูงสุดในด้ านการทํากิจกรรมจากปั จจัย
ที่ทําการวิเคราะห์ทงหมดรวม
ั้
20 ปั จจัย โดยพบว่ากลุม่ ตัวอย่างมีกิจกรรมที่ทําที่ตรงกับความเป็ นตัวเองมากที่สดุ 5 อันดับ
แรกได้ แก่ อันดับ 1 ไปเที่ยวกับครอบครัว อันดับ 2 ชมรายการทีวี อันดับ 3 ไปพบปะกับญาติพี่น้อง อันดับ 4 ไปท่องเที่ยว
ในต่างประเทศ และอันดับ 5 ไปพบปะเพื่อน
จากการวิเคราะห์ด้านความสนใจของกลุม่ ตัวอย่างในการดําเนินชีวิต 5 อันดับแรกที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดในด้ านการ
ทํากิจกรรมของกลุม่ ตัวอย่างจากปั จจัยที่ทําการวิเคราะห์ทงหมดรวม
ั้
20 ปั จจัย โดยพบว่ากลุม่ ตัวอย่างมีความคิดเห็นใน
การดํารงชีวิตที่ตรงกับความเป็ นตัวเองมากที่สดุ 5 อันดับแรกได้ แก่ อันดับ 1 เป็ นผู้คํานึงถึงความปลอดภัย อันดับ 2 เป็ นผู้
ที่ยตุ ิธรรม อันดับ 3 เป็ นผู้ที่มีเหตุผล และอันดับ 4 เป็ นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ และอันดับ 5 มีความพอใจในสิง่ ที่ตนเองมีอยู่
จากการวิเคราะห์ด้านความคิดเห็นในการซื ้อสินค้ าและบริ การของกลุม่ ตัวอย่าง 5 อันดับแรกที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
จากปั จจัยที่ทําการวิเคราะห์ทงหมดรวม
ั้
45 ปั จจัย โดยพบว่าความสนใจของกลุม่ ตัวอย่างด้ านที่ตรงกับความเป็ นตัวเอง
มากที่สดุ 5 อันดับแรกได้ แก่ อันดับ 1 นึกถึงครอบครัวก่อนนึกถึงตัวเองเมื่อจะต้ องใช้ เงิน อันดับ 2 ซื ้อสินค้ าที่ค้ นุ เคยหรื อ
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เคยใช้ มาก่ อ น อัน ดับ 3 ควบคุม จํ า นวนเงิ น ที่ ใ ช้ เ สมอ อัน ดับ 4 มัก จะมี ก ารวางแผนการซื อ้ ล่ว งหน้ า อัน ดับ 5 ให้
ความสําคัญกับราคา
การวิเคราะห์ องค์ ประกอบปั จจัยหลัก
ปั จจัย 1 ปั จจัยด้ านกิจกรรม
ผลการวิเคราะห์พบว่า พบว่าค่าความสัมพันธ์ KMO and Bartetts’s Test มีค่าเท่ากับ 0.761 และพบว่ามี 6
ปั จจัยที่มีคา่ ไอเกนตังแต่
้ 1 ขึ ้นไป โดยสามารถอธิบายความแปรปรวนของข้ อมูลโดยรวมได้ ร้อยละ 63.250
ตารางที่ 10 การวิเคราะห์องค์ประกอบปั จจัยหลักด้ านกิจกรรม
กิจกรรม

1
.827
.779
.730
.718

ไปเที่ยวผับ/ดิสโก้ /ไนต์คลับ
เลาจน์&บาร์
ไปงานปาร์ ตี ้ / เลี ้ยงสังสรรค์
ไปคาราโอเกะ
ไปชมการแข่งกีฬา
ทําสวน
เล่นกับสัตว์เลี ้ยง
กิจกรรมทางศาสนา/ไปวัด
ช่างซ่อม/ช่างประดิษฐ์
ฟั งเพลงจากเทป / ซีดี / เครื่ องเล่นMP3
ซื ้อหวย
ซื ้อลอตเตอรี่
เล่นแชร์
ไปร้ านเสริ มสวย
ไปคลินิกเสริ มความงาม (ทรี ตเมนต์/นวดหน้ า)
พบปะกับญาติพี่น้อง
ไปเที่ยวกับครอบครัว
รับประทานอาหารที่ภตั ตาคาร/ร้ านกาแฟ/ร้ านอาหาร
ซื ้อของ/ช้ อปปิ ง้
ชมรายการในทีวี

2

.744
.740
.730
.508
.431
.424

Component
3
4

.860
.835
.620

.881
.844

5

.837
.754

6

.748
.716
.501

ปั จจัย 2 ปั จจัยด้ านความสนใจ
ผลการวิเคราะห์พบว่า พบว่าค่าความสัมพันธ์ KMO and Bartetts’s Test มีค่าเท่ากับ 0.845 และพบว่ามี 6
ปั จจัยที่มีคา่ ไอเกนตังแต่
้ 1 ขึ ้นไป โดยสามารถอธิบายความแปรปรวนของข้ อมูลโดยรวมได้ ร้อยละ 56.855
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ตารางที่ 11 การวิเคราะห์องค์ประกอบปั จจัยหลักด้ านความสนใจ
ความคิดเห็น
มัน่ ใจในตัวเอง
มีความเป็ นผู้นํา
กล้ าตัดสินใจ
สร้ างสรรค์
กล้ าได้ กล้ าเสีย
ช่างสังเกต
มีเหตุผล
ยุติธรรม
รอบคอบ
ประหยัด
ใส่ใจตนเอง
คํานึงถึงความปลอดภัย
บุคลิกดี
เปิ ดเผย
รักอิสระ
พอใจในสิง่ ที่ตนมีอยู่
ชอบเข้ าสังคม
มีมนุษย์สมั พันธ์
ทันสมัย
ชอบนึกถึงความหลัง
อนุรักษ์ นิยม
ชอบค้ นคว้ าหาข้ อมูล

Component
1
.717
.716
.681
.591
.589
.418

2

.708
.705
.694
.572

3

.797
.588
.564

4

.730
.682
.523

5

.773
.687
.473

6

.757
.603
.500

ปั จจัย 3 ปั จจัยด้ านความความคิดเห็น
ผลการวิเคราะห์พบว่า พบว่าค่าความสัมพันธ์ KMO and Bartetts’s Test มีค่าเท่ากับ 0.806 และพบว่ามี 4
ปั จจัยที่มีคา่ ไอเกนตังแต่
้ 1 ขึ ้นไป โดยสามารถอธิบายความแปรปรวนของข้ อมูลโดยรวมได้ ร้อยละ 55.602
ตารางที่ 12 การวิเคราะห์องค์ประกอบปั จจัยหลักด้ านความคิดเห็น
ความคิดเห็น

1
.728
.722
.717

ฉันคิดว่าฉันเป็ นคนที่เห็นว่าราคาเป็ นสิง่ สําคัญมาก
ฉันไม่สามารถใช้ ชีวิตอย่างฟุ่ มเฟื อยได้
ฉันไม่ซื ้อของราคาแพง
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ความคิดเห็น

1
.700
.655
.525

ฉันใช้ เวลานานในการตัดสินใจซื ้อของแต่ละครัง้
ฉันไม่เคยซื ้อของที่ไม่จําเป็ น
เมื่อถึงเวลาใช้ เงิน ฉันจะนึกถึงครอบครัวฉันก่อนนึกถึงตัวฉันเอง
ฉันซื ้อสินค้ ายี่ห้อดีที่สดุ เพื่อให้ คนอื่นเคารพฉัน
ฉันต้ องซื ้อของเพื่อที่จะเป็ นคนทันสมัย ตามแฟชัน่
ฉันชอบซื ้อของเพื่อเป็ นรางวัลให้ แก่ตวั เอง
ฉันชอบใช้ เงินเพื่อทําให้ ตวั ฉันมีความสุข
ฉันซื ้อสินค้ าที่ค้ นุ เคย รู้จกั มาก่อน
ฉันมักจะซื ้อของเมื่อเห็นสิง่ ที่ชอบ แม้ จะไม่ได้ ตงใจซื
ั ้ ้อมาก่อน
การซื ้อสินค้ ายี่ห้อที่ดีที่สดุ นันดี
้ กว่าเพราะสินค้ าจะคงทนกว่า
ฉันชอบทดลอง ซื ้อสินค้ าใหม่ๆ
ฉันจะเปลีย่ นยี่ห้อถ้ าการเปลีย่ นจะทําให้ ฉนั ประหยัดเงินได้
ฉันไม่สามารถอดใจไม่ซื ้อสินค้ าลดราคาได้

Component
2
3

.867
.839
.667
.643

.793
.567
.565

4

.745
.655
.515

การวิเคราะห์ การแบ่ งกลุ่ม
ผลการวิเคราะห์การแบ่งกลุม่ การใช้ ชีวิตของกลุม่ ตัวอย่างตามปั จจัยด้ านกิจกรรมที่ทํา ความสนใจในการใช้ ชีวิต
และด้ านความคิดเห็นในการดํารงชีวิต และ ความสนใจในการซื ้อสินค้ าหรื อบริ การ โดยใช้ วิธีการวิเคราะห์แบ่งกลุ่มที่
จําแนกกลุม่ ที่มีลกั ษณะการดําเนินชีวิตคล้ ายกันเข้ ามารวมไว้ ด้วยกัน (Cluster Analysis) ในขณะที่แต่ละกลุม่ จะมีความ
แตกต่างกันตามคะแนนตัวประกอบ (Factor Score) ของกลุม่ กิจกรรม กลุม่ ความคิดเห็น และกลุม่ ความสนใจ ซึง่ สามารถ
แบ่งกลุม่ ผู้สงู วัยได้ จํานวน 3 กลุม่ และได้ ตงชื
ั ้ ่อแต่ละกลุม่ จากปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม โดยใช้ วิธีการแบ่งกลุม่
(Cluster Analysis) ด้ วยเทคนิค K-means Cluster โดยได้ ผลวิเคราะห์ดงั นี ้
ผลการแบ่งกลุม่ สามารถแบ่งผู้สงู วัยได้ ออกเป็ น 3 กลุม่ โดยกลุม่ ที่ 1 กลุม่ ซ่อนเร้ น มีจํานวน 161 คนหรื อคิดเป็ น
ร้ อยละ 29.4 กลุม่ ที่ 2 กลุม่ สมถะ มีจํานวน 218 คนหรื อคิดเป็ นร้ อยละ 39.8 และกลุม่ ที่ 3 กลุม่ ลืมวัย มีจํานวน 169 คน
หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 30.8
ตารางที่ 13 การวิเคราะห์แบ่งกลุม่ ผู้สงู วัย
กลุ่มซ่ อนเร้ น

กลุ่มสมถะ

กลุ่มลืมวัย

บทบาทผู้นํา

-.17659

-.05812

.24320

ยุติธรรมและรอบคอบ

-.06017

.61243

-.73267

คํานึงถึงตนเอง

-.15169

.11398

-.00252

เปิ ดเผย สมถะ

-.51023

.42490

-.06201

มนุษย์สมั พันธ์ดี

-.76051

.20324

.46234

ย้ อนอดีต

-.32583

.13674

.13402

ปั จจัย
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กลุ่มซ่ อนเร้ น

กลุ่มสมถะ

กลุ่มลืมวัย

ราคานิยม

-.26185

.55588

-.46760

ซื ้อตอบความพอใจ

-.62207

-.02349

.62293

คุ้นเคย ยอมจ่ายแพง

.05226

-.04695

.01078

ชอบทดลอง

-.32900

.04186

.25943

ชอบสังสรร

-.70037

-.14671

.85646

ชอบทํากิจกรรม

-.35599

.42802

-.21299

ชอบเสีย่ งดวง

-.32766

.09856

.18502

ชอบสวย

-.35004

.20620

.06749

ชอบอยูก่ บั ครอบครัว

-.47399

.44847

-.12695

ชอบการจับจ่าย

.06377

-.15740

.14229

ปั จจัย

กลุ่มที่ 1 กลุ่มซ่ อนเร้ น
กลุ่มผู้สงู วัยส่วนใหญ่เป็ นเพศชายคิดเป็ นร้ อยละ 51.8 ช่วงอายุระหว่าง 53-57 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 35.4 ช่วงอายุ
ระหว่าง 48-52 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 29.2 และอยู่ในช่วงอายุ 58-62 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 22.4 ช่วงอายุ 63-66 ปี คิดเป็ นร้ อยละ
13.0 โดยมีช่วงรายได้ อยูร่ ะหว่าง 60,000-100,000 คิดเป็ นร้ อยละ 31.1 มีอาชีพพนักงานบริ ษัทหรื อห้ างร้ านคิดเป็ นร้ อยละ
34.8 ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้ อยละ 41.6 และร้ อยละ 79.5 สมรสแล้ วและมีบตุ ร กลุม่ ผู้สงู วัยใน
กลุ่มนี ้เป็ นกลุม่ ที่ไม่ค่อยชอบเข้ าสังคม ไม่ค่อยเปิ ดเผยตัวเองและมักไม่ค่อยพอใจในสิ่งที่ตวั เองมีอยู่ ชอบใช้ ชีวิตในการ
จับจ่ายไม่วา่ จะเป็ นการรับประทานอาหารที่ภตั ตาคาร ร้ านอาหารชอบซื ้อของเดินช้ อปปิ ง้
กลุ่มที่ 2 กลุ่มสมถะ
กลุม่ ผู้สงู วัยส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิงคิดเป็ นร้ อยละ 72.8 ช่วงอายุระหว่าง 53-57 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 40.4 ช่วงอายุ
ระหว่าง 48-52 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 38.5 และอยู่ในช่วงอายุ 58-62 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 18.3 ช่วงอายุ 63-66 ปี คิดเป็ นร้ อยละ
2.8 โดยมีช่วงรายได้ อยูร่ ะหว่าง 30,000-60,000 คิดเป็ นร้ อยละ 43.1 มีอาชีพพนักงานบริ ษัทหรื อห้ างร้ านคิดเป็ นร้ อยละ
35.8 ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้ อยละ 53.2 และร้ อยละ 76.6 สมรสแล้ วและมีบตุ ร ผู้สงู วัยในกลุม่ นี ้
เป็ นกลุม่ ที่เมื่อซื ้อสินค้ าจะพิจารณาจากราคาก่อนสิง่ อื่น ไม่เลือกซื ้อของที่ฟมเฟื
ุ่ อยหรื อมีราคาแพง พิจารณาเหตุและผล มี
ความยุติธรรม มีการใช้ ชีวิตที่ความเป็ นอยูแ่ บบประหยัด สมถะ รักอิสระและพอใจในสิง่ ที่ตวั เองมีอยู่
กลุ่มที่ 3 ลืมวัย
กลุม่ ผู้สงู วัยส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิงคิดเป็ นร้ อยละ 50.9 ช่วงอายุระหว่าง 48-52 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 45.0 ช่วงอายุ
ระหว่าง 53-57 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 30.8 และอยู่ในช่วงอายุ 58-62 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 16.0 ช่วงอายุ 63-66 ปี คิดเป็ นร้ อยละ
8.3 โดยมีช่วงรายได้ อยู่ระหว่าง 60,000-100,000 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 32.0 ระหว่าง 100,000-150,000 บาทคิดเป็ นร้ อย
ละ 14.2 และรายได้ มากกว่า 150,000 คิดเป็ นร้ อยละ 17.8 โดยมีอาชีพเป็ นเจ้ าของกิจการหรื อประกอบธุรกิจส่วนตัวคิด
เป็ นร้ อยละ 31.4 ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้ อยละ 47.9 และร้ อยละ 66.3 สมรสแล้ วและมีบตุ ร เป็ น
กลุม่ ผู้สงู วัยที่ งานสังสรรค์ ยังนิยมไปเที่ยวผับ ดิสโก้ ไนต์คลับ เลาจน์ ชอบไปงานปาร์ ตี ้ งานเลี ้ยงสังสรรค์ หรื อไปคาราโอ
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เกะ มีพฤติกรรมการซื ้อสินค้ าโดยเลือกยี่ห้อที่ดีที่สดุ ตามสมัย ตามแฟชัน่ ใช้ เงินเพื่อเป็ นรางวัลของชีวิตหรื อทําให้ ตวั เองมี
ความสุข
การวิเคราะห์ พฤติกรรมการเปิ ดรับสื่อ
ตารางที่ 14 พฤติกรรมการเปิ ดรับสือ่ ของกลุม่ ตัวอย่าง
สื่อ

ความถี่

ร้ อยละ

โทรทัศน์

340

62.50%

หนังสือพิมพ์

73

13.42%

อินเตอร์ เน็ต เช่น เว็บไซต์

50

9.29%

พนักงานขาย

27

5.06%

นิตยสาร

14

2.67%

แผ่นป้ายโฆษณา

12

2.21%

วิทยุ

9

1.75%

ใบปลิว/แผ่นพับ

8

1.57%

อื่นๆ

6

1.10%

โซเชียลมีเดีย เช่น เฟสบุ๊ค ทวิตเตอร์

5

0.92%
n=548

จากตารางที่ 14 พบว่าสือ่ โทรทัศน์ยงั เป็ นสือ่ หลักที่กลุม่ ตัวอย่างใช้ ในการเปิ ดรับข่าวสารคือมีการเปิ ดรับ
ทางสือ่ โทรทัศน์ร้อยละ 52.50 สือ่ ตามด้ วยหนังสือพิมพ์คิดเป็ นร้ อยละ 13.42 และสือ่ อินเตอร์ เน็ตคิดเป็ นร้ อยละ 9.19
ตารางที่ 15 การเปิ ดรับช่องโทรทัศน์อนั ดับ 1
สถานี
กลุ่มซ้ อนเร้ น
ร้ อยละ
ช่อง 3
97
60.63%
ช่อง 7
23
14.38%
ช่อง 9 / Modern 9
5
3.13%
ช่อง 11 / เอ็นบีที
4
2.50%
ไทยบีพีเอส
8
5.00%
ทรูวิชนั่ /ยูบีซี
13
8.13%
เคเบิ ้ลทีวีท้องถิ่น
3
1.88%
GMM Z
3
1.88%
TNN24
1
0.63%
อื่นๆ
3
1.88%
100.00%
รวม
160

กลุ่มสมถะ
127
31
3
5
20
23
3
1
4
0
217
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ร้ อยละ
58.53%
14.29%
1.38%
2.30%
9.22%
10.60%
1.38%
0.46%
1.84%
0.00%
100.00%

กลุ่มลืมวัย
90
22
5
1
5
27
12
2
3
2
169

ร้ อยละ
53.25%
13.02%
2.96%
0.59%
2.96%
15.98%
7.10%
1.18%
1.78%
1.18%
100.00%
n=548
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จากตารางที่ 15 การเปิ ดรับช่องโทรทัศน์อนั ดับ 1 ของกลุม่ ตัวอย่างพบว่ากลุม่ ตัวอย่างทัง้ 3 กลุม่ เลือกรับชมช่อง
3 เป็ นอันดับ 1 มากที่สดุ ในทุกกลุม่ รองลงมาคือช่อง 7 และทรูวิชนั่ /ยูบีซีมีมากเป็ นอันดับ 3
ตารางที่ 16 หนังสือพิมพ์ 5 อันดับแรกที่กลุม่ ตัวอย่างอ่าน
หนังสือพิมพ์ กลุ่มซ้ อนเร้ น ร้ อยละ กลุ่มสมถะ
ไทยรัฐ
121
33.52%
142
เดลินิวส์
61
16.90%
105
กรุงเทพธุรกิจ
33
9.14%
27
คมชัดลึก
24
6.65%
30
มติชน
16
4.43%
36

ร้ อยละ
28.80%
21.30%
5.48%
6.09%
7.30%

กลุ่มลืมวัย
131
53
21
20
35

ร้ อยละ
35.79%
14.48%
5.74%
5.46%
9.56%
n=548

จากตารางที่ 16 พบว่าหนังสือพิมพ์ที่กลุม่ ตัวอย่างทัง้ 3 กลุม่ อ่านมาก 5 อันดับแรก อันดับที่ 1 คือไทยรัฐ อันดับที่
2 คือเดลินิวส์ แต่สาํ หรับกลุม่ ซ้ อนเร้ นจะอ่านกรุงเทพธุรกิจมากเป็ นอันดับ 3 ในขณะที่กลุม่ สมถะและกลุม่ ลืมวัยจะอ่านมติ
ชน
ตารางที่ 17 การใช้ อินเทอร์ เน็ต
อินเตอร์ เน็ต กลุ่มซ่ อนเร้ ร้ อยละ กลุ่มสมถะ
ใช้
111
69.81%
147
ไม่ใช้
48
30.19%
69
รวม
159
100.00%
216

ร้ อยละ กลุ่มลืมวัย ร้ อยละ
68.06%
141
83.93%
31.94%
27
16.07%
100.00%
168
100.00%

รวม
399
144
543

ร้ อยละ
73.48%
26.52%
100.00%

จากตารางที่ 17 พบว่ากลุม่ ตัวอย่างทัง้ 3 มีการใช้ งานอินเทอร์ เน็ตมากกว่าไม่ใช้ โดยกลุม่ ลืมวัยมีสดั ส่วนการใช้
งานอินเทอร์ มากที่สดุ เมื่อเปรี ยบระหว่างสัดส่วนของการใช้ งานอินเตอร์ เน็ตกับการไม่ใช้ งาน
ตารางที่ 18 การใช้ อินเทอร์ เน็ต
เหตุผลการใช้ อินเตอร์ เน็ต
Email
อัพเดทข่าวสารตามเว็บไซต์
หาข้ อมูล เช่น Google
เว็บบอร์ ด เช่น Pantip
Social Media เช่น Facebook, Twitter

กลุ่มซ่ อนเร้ น
38
28
21
13
5

ร้ อยละ
34.55%
25.45%
19.09%
11.82%
4.55%

กลุ่มสมถะ
59
48
14
11
0

ร้ อยละ กลุ่มลืมวัย
40.14%
58
32.65%
32
9.52%
12
7.48%
29
0.00%
1

ร้ อยละ
41.13%
22.70%
8.51%
20.57%
0.71%

จากตารางที่ 18 เป็ นเหตุผลของการที่กลุม่ ตัวอย่างเข้ าใช้ อินเตอร์ อนั ดับ 1 ถึง 5 พบว่าเหตุผลของการใช้ งาน ทัง้
สามกลุม่ ีเหตุผลในการใช้ อินเตอร์ เน็ตเหมือนกัน ในสองอันดับแรกคือ การใช้ เพื่อใช้ อ่านจดหมายอีเลคโทรนิกส์ (Email)
และเพื่อติดตามข่าวสารตามเว็บไชต์ ส่วนในอันดับที่ 3 พบว่ากลุม่ ซ่อนเร็ นละกลุม่ ลืมวัยใช้ อินเตอร์ เน็ตเพื่อการหาข้ อมูล
แต่ในกลุม่ ลืมวัยใช้ เพื่อเข้ าสูก่ ระดานข่าว
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การอภิปรายผลการศึกษา
ผลการวิเคราะห์สามารถสรุปได้ วา่ ขนาดของกลุม่ ตัวอย่างมีจํานวน 548 ตัวอย่าง โดยกลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ น
เพศหญิง คิดเป็ นร้ อยละ 58.8 มีช่วงอายุระหว่าง 48-52 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 37.8 กลุม่ ตัวอย่างมีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี
คิดเป็ นร้ อยละ 48.2 มีรายได้ ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 30,00 ถึง 60,000 บาท ร้ อยละ 32.1 โดยกลุม่ ตัวอย่างสมรสแล้ วและมี
บุตรคิดเป็ นร้ อยละ 74.3 และมีอาชีพเป็ นพนักงานบริ ษัทหรื อห้ างร้ านคิดเป็ นร้ อยละ 33.9 เป็ นเจ้ าของกิจการหรื อทําธุรกิจ
ส่วนตัวคิดเป็ นร้ อยละ 23.2
ทัศนคติของกลุม่ ตัวอย่างในการดําเนินชีวิตที่คือเป็ นผู้ที่คํานึงถึงความปลอดภัย ผู้ที่ยตุ ิธรรม มีความพอใจในสิง่ ที่
ตนเองมีอยู่ เป็ นผู้ที่มีเหตุผล และผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ ในด้ านพฤติกรรมการใช้ จ่ายกลุม่ ตัวอย่างผู้สงู วัยจะนึกถึงครอบครัว
ก่อนนึกถึงตัวเองเมื่อจะต้ องใช้ เงิน จะซื ้อสินค้ าที่ค้ ุนเคยหรื อเคยใช้ มาก่อน มีการควบคุมจํานวนเงินที่จะใช้ มีการวาง
แผนการซื ้อล่วงหน้ า และให้ ความสําคัญกับราคา ส่วนในด้ านกิจกรรมได้ แก่การไปเที่ยวกับครอบครัว การรับชมรายการทีวี
การไปพบปะกับญาติพี่น้อง การไปร่วมกิจกรรมทางศาสนาและการไปท่องเที่ยวในประเทศ
ปั จจัยด้ านทัศนคติของกลุม่ ตัวอย่างสามารถสกัดได้ 6 ปั จจัยได้ แก่ บทบาทผู้นํา ความยุติธรรมและรอบคอบ การ
คํานึงถึงตนเอง การเปิ ดเผยและสมถะ การมีมนุษย์สมั พันธ์ที่ดี และการย้ อนอดีต ปั จจัยด้ านพฤติกรรมการใช้ จ่ายสามารถ
สกัดได้ 4 ปั จจัยได้ แก่ ราคานิยม การซื ้อตอบเพื่อตามความพอใจ ความคุ้นเคย การยอมจ่ายแพง และการชอบทดลอง
ส่วนปั จจัยทางด้ านกิจกรรมสามารถสกัดได้ 6 ปั จจัยได้ แก่ การชอบการสังสรรค์ การชอบทํากิจกรรม การชอบเสี่ยงดวง
การชอบความสวยงาม การชอบอยูก่ บั ครอบครัว การชอบการจับจ่าย
การแบ่งกลุม่ ตัวอย่างผู้สงู วัยสามารถแบ่งออกได้ เป็ น 3 กลุม่ คือ กลุม่ ซ่อนเร้ น กลุม่ สมถะ และกลุม่ ลืมวัย โดย
กลุม่ ผู้สงู วัยทังสามกลุ
้
ม่ มีทศั นคติ พฤติกรรมการใช้ จ่าย และการทํากิจกรรมที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้ องกลับแนวคิดเรื่ อง
ของการนํา AIO มาแบ่งกลุม่ คนเป็ นส่วนของการทําการตลาดตามแนวคิดเรื่ องจิตวิทยา
ในด้ านการพฤติกรรมการเปิ ดรับสือ่ นัน้ สือ่ ที่กลุม่ ตัวอย่างให้ ความสนใจ 3 อันดับแรกได้ แก่ โทรทัศน์ คิดเป็ นร้ อย
ละ 62.5 หนังสือพิมพ์ ร้ อยละ 13.42 และอินเตอร์ เน็ต ร้ อยละ 9.29 ในขณะที่กลุม่ ตัวอย่างให้ ความสนใจน้ อยกับแผ่นป้าย
โฆษณา วิทยุ ใบปลิวแผ่นพับ และการเข้ าร่วมในกลุม่ สังคมออนไลน์เช่น เฟสบุ๊ค หรื อ ทวิตเตอร์
สําหรับโทรทัศน์นนช่
ั ้ องที่กลุม่ ตัวอย่างเลือกชมได้ แก่ ช่อง 3 ช่อง 7 และช่อง 9 ตามลําดับ สําหรับหนังสือพิมพ์
ตามอันดับที่กลุ่มตัวอย่างเลือกอ่านได้ แก่ ไทยรัฐ เดลินิวส์ กรุ งเทพธุรกิจ นอกจากนี ้ยังพบว่า ร้ อยละ73.48 ของกลุ่ม
ตัวอย่างมีการเข้ าใช้ อินเทอร์ เน็ต โดยเหตุผลที่เข้ าใช้ 3 อันดับแรกได้ แก่ ใช้ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ติดตามกระแสข่าวสาร
ตามเว็บไซต์ และใช้ ในการหาข้ อมูลเช่นค้ นหาในกูเกิล

ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะทางการตลาด
1. กลุม่ ตัวผู้สงู วัยที่ทําการศึกษาถึงแม้ จะมีช่วงอายุที่ไม่ได้ แตกต่างกันมาก แต่เมื่อนํามาพิจารณาในรายละเอียด
ด้ วยการวิเคราะห์แบ่งกลุ่มก็จะเห็นได้ ว่ากลุม่ ตัวอย่างนันแท้
้ ที่จริ งแล้ วมีความแตกต่างกันในรายละเอียดปลีกย่อยทําให้
สามารถแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกมาได้ 3 กลุ่ม โดยกลุ่มซ่อนเร้ นนันถึ
้ งแม้ จะมีพฤติกรรมที่ไม่ค่อยชอบเข้ าสังคม ไม่ค่อย
เปิ ดเผยตัวเองและ มักไม่คอ่ ยพอใจในสิง่ ที่ตวั เองมีอยู่ แต่ก็การชอบใช้ ชีวิตในการจับจ่าย ดังนันการเข้
้
าถึงคนในกลุม่ นี ้ใน
แง่ของร้ านค้ าจึงควรจัดร้ านให้ ดสู ะดุดตา มีป้ายโฆษณาภายนอกและภายในร้ านที่เห็นได้ ชดั สําหรับกลุม่ สมถะในกลุม่ นี ้
ส่วนใหญ่เป็ นกลุม่ ที่มีครอบครัวและมีบตุ ร ในการจับจ่ายใช้ สอยซื ้อสินค้ าจะพิจารณาด้ านราคาและความคุ้มค่าของเงิน
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เป็ นหลัก มากกว่าเหตุผลการซื ้อด้ านอารมณ์ ดังนัน้ ร้ านค้ าจึงควรดังนันการสื
้
่อโฆษณาจูงใจจึงโดยเน้ นให้ เห็นถึงการใช้
งาน ความคุ้มค่าของสินค้ า (Value for Money) ในด้ านการใช้ งาน ความทนทาน สําหรับกลุม่ ลืมวัยนันแม้
้ จะสูงวัยแต่ยงั
เป็ นกลุม่ ที่ใช้ ชีวิตสนุกสนาน ซื ้อสินค้ าและบริ การเพื่อตอบสนองความต้ องการทางอารมณ์มากกว่าการใช้ งาน ดังนันกลุ
้ ม่
เข้ าถึงกลุม่ ผู้สงู วัยกลุม่ นี ้ร้ านค้ าจึงควรให้ ความสําคัญกับ ความทันสมัย ตามกระแสของสินค้ า มุ่งเน้ นที่ความสุขที่เกิดขึ ้น
จากการใช้ งาน และความทันยุคทันสมัย รวมถึงความบันเทิงที่จะได้ รับเมื่อเลือกซือ้ สินค้ าหรื อบริ การ ควรถึงมีการให้
รายละเอียดเรื่ องคุณภาพของสินค้ าหรื อบริ การเพื่อเป็ นการสอบสนองความสนใจและทัศนคติในการเลือกซื ้อสินค้ าด้ วย
2. ในแง่ของการเปิ ดรับสือ่ กลุม่ ตัวอย่างผู้สงู วัยมีพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่อที่ไม่แตกต่างกันมากนักในทังสามกลุ
้
ม่
ซึง่ สือ่ ที่เปิ ดรับส่วนใหญ่ยงั คงเปิ ดรับสื่อในแบบเดิม (Traditional Media) มากกว่ากับเปิ ดรับสื่อใหม่ (New Media) อย่าง
การเข้ าร่ วมกลุม่ สังคมออนไลน์ประเภทต่างๆ ดังนันการสื
้
่อสารการตลาดเพื่อให้ เข้ าถึงผู้สงู วัยกลุม่ นี ้จึงควรเลือกใช้ สื่อที่
พวกเขาเปิ ดรับมากที่สดุ เช่น หากจะโฆษณาประชาสัมพันธ์สนิ ค้ าหรื อบริ การเพื่อให้ เข้ าถึงคนกลุม่ นี ้ควรพิจารณาเลือกช่อง
โทรทัศน์ฟรี (Free TV) เช่น ช่อง 3 ช่อง 7 ช่อง 9 ก่อน สําหรับสื่อสิ่งพิมพ์ควรเลือกสื่อหนังสือพิมพ์ที่คนกลุม่ นี ้รู้ จกั และ
คุ้นเคยเช่น หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เดลินิวส์ กรุงเทพธุรกิจ หรื อ มติชน สําหรับการเข้ าใช้ อินเตอร์ เน็ตหากต้ องการเข้ าถึงก็ควร
เลือกใช้ สอื่ ที่เป็ นที่คนกลุม่ นี ้เลือกใช้ เช่น กูเกิลหรื อพันทิพ เป็ นต้ น
ข้ อเสนอแนะการวิจัย
1. เนื่องการศึกษาในครัง้ นี ้ เป็ นการศึกษากลุม่ ตัวอย่างของผู้สงู อายุที่อาศัยอยูใ่ นกรุงเทพมหานครและปริ มณฑล
ซึง่ ผลของการศึกษาอาจจะมีความเป็ นไปได้ ที่จะมีความแตกต่างกันออกไปหากได้ มีการทําการศึกษาในรู ปแบบเดียวกันนี ้
ในกลุม่ ผู้สงู อายุที่อาศัยอยูใ่ นสังคมอื่นที่แตกต่างไปเช่น กลุม่ สังคมเกษตรกรรม กลุม่ สังคมกสิกรรม ซึ่งเป็ นผู้สงู ที่ไม่ได้ พกั
อาศัยอยู่ในเขตเมืองใหญ่เนื่องจากลักษณะการดําเนินชีวิตและสภาพแวดล้ อมของสังคมดังกล่าวมีความแตกต่างจาก
สภาพสังคมเมือง
2. การศึกษาในครัง้ นี ้ นอกจากการจัดแบ่งกลุม่ ผู้สงู วัยแล้ วยังได้ ศึกษาพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่อของกลุม่ ผู้สงู วัย
ซึง่ หากมีการศึกษาครัง้ ต่อไปในหัวเรื่ องในลักษณะแบบเดียวกันนี ้ ผู้วิจยั อาจทําการวิจยั เชิงพฤติกรรมในด้ านอื่นๆ อีก เช่น
พฤติกรรมการใช้ เวลาในยามว่างของผู้สงู วัย พฤติกรรมการบริ หารการเงินของผู้สงู วัย พฤติกรรมการลงทุนหรื อเก็บออม
ของผู้สงู วัย เป็ นต้ น
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การประเมินระดับความพร้ อมต่ อการขยายตัวไปยังต่ างประเทศของผู้ประกอบการแฟรนไชส์
ที่ได้ รับรางวัลรั บรองมาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์ ไทย ประจําปี 2555
The Study of Assessment for the 2012 TFQA Certified Franchisor’s
Readiness to Expand Internationally
อรุณี เลิ ศกรกิ จจา *
35

บทคัดย่ อ
การรวมกลุม่ ทางเศรษฐกิจของอาเซียนเป็ นประชาคมอาเซียน ในปี 2558 คือแรงขับเคลื่อนสําคัญที่มีต่อระบบ
เศรษฐกิจของประเทศไทยและโอกาสของแฟรนไชส์ไทยในตลาดโลก การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาประเมินระดับ
ความพร้ อมต่อปั จจัยธุรกิจด้ านต่างๆ ที่มีผลต่อการขยายตัวไปยังต่างประเทศของผู้ประกอบการแฟรนไชส์ที่ได้ รับรางวัล
รับรองมาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์ไทย (Thailand Franchise Quality Award) ประจําปี 2555 จากกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ า กระทรวงพาณิ ชย์ งานวิ จัย แบ่ง ออกเป็ น 2 ส่วนคื อ ส่ว นที่ 1 การวิจัย เชิ งสํารวจ โดยเก็ บแบบสอบถามจาก
ผู้ประกอบการแฟรนไชส์ที่ได้ รับรางวัลรับรองมาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์ไทย ประจําปี 2555 ทังหมดจํ
้
านวน 29 ราย
แยกเป็ น 6 ประเภทธุ ร กิ จ อาหารเบเกอรี่ เครื่ อ งดื่ ม และไอศกรี ม การศึ ก ษา การบริ ก ารและการค้ า ปลี ก ในเขต
กรุ ง เทพมหานคร ส่ว นที่ 2 การสัม ภาษณ์ แ บบเจาะลึก จากผู้ป ระกอบการแฟรนไชส์ที่ ไ ด้ รับ รางวัล รั บ รองมาตรฐาน
คุณภาพแฟรนไชสไทยที่ขยายตัวสูต่ า่ งประเทศแล้ วจํานวน 5 ราย ผลวิจยั พบว่า แฟรนไชส์ตวั อย่างมีระดับความพร้ อมต่อ
การออกสูต่ า่ งประเทศในระดับมาก ปั จจัยธุรกิจที่เป็ นอุปสรรคต่อการออกสูต่ า่ งประเทศของผู้ประกอบการแฟรนไชส์ได้ แก่
ความพร้ อมด้ านการเงิน/ความพร้ อมยอมรับกับความไม่สามารถทํากําไร ด้ านกฎหมาย ด้ านองค์กร ด้ านเป้าหมาย ด้ าน
การติดตามหลังการขายและด้ านเวลา โดยมีระดับความพร้ อมปานกลาง ผู้ประกอบการแฟรนไชส์ประเภทธุรกิจบริ การมี
ความพร้ อมต่อการออกสูต่ า่ งประเทศมากที่สดุ เมื่อเทียบกับธุรกิจประเภทอื่น ในด้ านองค์กร ด้ านการติดตามหลังการขาย
และด้ านเป้าหมาย ดังนันผู
้ ้ ประกอบการแฟรนไชส์ควรทําการประเมินความพร้ อมของตนเองในการออกสูต่ า่ งประเทศอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้ ทราบถึงจุดอ่อน-จุดแข็ง เพื่อผู้ประกอบการสามารถนําไปพัฒนาและปรับปรุงเพื่อสร้ างเสริ มความสามารถ
ในการแข่งขันทังภายใน
้
ประเทศและการออกสูต่ า่ งประเทศได้ อย่างยัง่ ยืน

*

อาจารย์ประจํา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ ด
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ABSTRACT
The regional integration of economic collaboration of the ASEAN Community in 2015 is the major
driving force for Thai economy and opportunities for Thai franchise in the global market. This research was
aimed at assessing the readiness to expand internationally of the 2012 Thailand Franchise Quality Award
certified franchisors from Department of Business Development, Ministry of Commerce, towards various
anticipated factors affecting the expansion. Qualitative and quantitative methods were used in this research.
A questionnaire was used to collect data from 29 TFQA certified franchisors from 6 different business types
e.g. food, bakery, beverage and ice cream, education, service and retail in Bangkok. A semi-structured
question was used to interview 5 TFQA certified franchisors who expanded overseas. The results show that
most of the 2012 TFQA certified franchisors were highly ready for the overseas market when considering the
overall perspective of the anticipated factors. Constraints of international expansion were the availability of
investment money and ability to admit a non-making profit, franchise legal and regulations, organization and
functions, strategy and goal, after sales follow-up and administrative time with an average score. Service
business shows a higher average score of the firm readiness than other business types especially in terms of
organization and functions, after sales follow-up, and strategy and goal. Hence, in decision making to transact
international business, franchise entrepreneurs should continuously assess their firm readiness in order to
know weakness and strengths needed to be improved. Preparation for readiness increases opportunities to
strengthen competitive capacity both in domestic business and oversea market in the long run.

บทนํา
การรวมกลุม่ ทางเศรษฐกิจของอาเซียน (ASEAN) เป็ นประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ในปี 2558
ส่งผลให้ อาเซียนเป็ นกลุม่ เศรษฐกิจภูมิภาคขนาดใหญ่มีจํานวนประชากรรวมกันกว่า 600 ล้ านคน คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ
8.6 เมื่อเปรี ยบเทียบกับประชากรโลกซึ่งมีจํานวนกว่า 7 พันล้ านคน (ศุภวุฒิ สายเชือ้ , 2556) จีดีพีของอาเซียนมีมูลค่า
2,153.9 พันล้ านดอลลาร์ (กระทรวงการต่างประเทศ, กรมอาเซียน, 2555) ในอนาคต AEC จะเป็ นอาเซียน+3 โดยจะเพิ่ม
ประเทศจี น เกาหลีใต้ และญี่ ปนเข้
ุ่ ามาอยู่ด้วย และต่อไปก็จะมีการเจรจาอาเซียน +6 จะมีประเทศจี น เกาหลีใต้ ญี่ ปุ่น
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และอินเดียต่อไป (กรมอาเซียน, 2555) จากโอกาสดังกล่าว ผู้ประกอบการไทยไม่ว่าจะเป็ น
อุตสาหกรรมภาคการผลิตและภาคบริ การ ทังรายเล็
้
ก รายกลาง และรายใหญ่ต่างก็ตื่นตัวและมีการเตรี ยมพร้ อมเพื่อก้ าว
เข้ าสูต่ ลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้ เกิดประโยชน์เต็มที่และหนึ่งในหลายๆ ธุรกิจก็คือธุรกิจแฟรนไชส์ไทย สุทธิศกั ดิ์
เลาหชีวิน, รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ (2553) กล่าวว่า ระบบแฟรนไชส์เป็ นกลยุทธ์สาํ คัญที่ได้ ผล
ซึง่ หลายประเทศไม่วา่ จะเป็ นอเมริ กา ยุโรป ไต้ หวัน สิงคโปร์ ฯลฯ ใช้ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เนื่องจากระบบแฟรนไชส์
นัน้ ผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางมีขีดความสามารถทําได้ สําหรับประเทศไทยก็มองเห็นถึงความสําคัญของ
เครื่ องมือดังกล่าวและได้ พยายามผลักดันผู้ประกอบการไทยให้ ก้าวเข้ าสูร่ ะบบแฟรนไชส์ ซึง่ นอกจากการพัฒนาและอบรม
เพื่อเพิ่มจํานวนแฟรนไชส์แล้ ว ก็ยงั ดําเนินการพัฒนาผู้ประกอบการให้ เข้ าสูแ่ ฟรนไชส์ที่ได้ มาตรฐานสากลเพื่อสร้ างโอกาส
ขยายกิจการต่อไปยังต่างประเทศด้ วยการส่งเสริ มสนับสนุนผู้ประกอบการไทยให้ ใช้ โอกาสจากตลาดประชาคมเศรษฐกิจ
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อาเซียน ดังที่ Hill, Hwang และ Kim (1990) ระบุว่าระดับความเสี่ยงของประเทศ (country risk) และความคุ้นเคย
(location familiarity) อันประกอบด้ วยความใกล้ -ไกลของภูมิประเทศ (physical distance) และความใกล้ เคียงกันของ
วัฒนธรรม (cultural distance) (Eroglu, 1992) มีอิทธิพลต่อการเลือกออกสูต่ ลาดต่างประเทศ
ในปี 2555 ระบบธุรกิจแฟรนไชส์มีมลู ค่าธุรกิจหมุนเวียนอยูท่ ี่ประมาณ 168,000 ล้ านบาท มีผ้ ปู ระกอบการธุรกิจ
แฟรนไชส์จํานวนทังสิ
้ ้น 381 ราย (Thai Franchise Center, 2556) การเปิ ดตัวของ AEC ในปี 2558 จะทําให้ ประเทศไทย
เป็ นฐานในการขยายธุรกิจในตลาดที่เรี ยกว่า CLMV อันประกอบไปด้ วย กัมพูชา ลาว เมียนม่าร์ และเวียดนาม ซึ่ง 4
ประเทศนี ้ฐานสําคัญคือประเทศไทย ถ้ าเจาะที่ประเทศไทยจะสามารถขยายตัวออกไปได้ ทกุ ประเทศ เพราะประเทศไทยนัน้
อยูต่ รงกลางพอดี ทังยั
้ งมีขนาดตลาดและการบริ โภคดีกว่า ฉะนัน้ AEC จะมีฐานที่นา่ ลงทุนคือ ประเทศไทย ทําให้ ประเทศ
ไทยกลายเป็ นหน้ าต่างของ "เอเชียใต้ " ซึ่งมีความหมายทางการตลาดว่าเป็ น Media ในระบบ แฟรนไชส์ คือการเปิ ดตัว
การเปิ ดร้ านต้ นแบบหรื อที่เรี ยกว่า "Flagship Store" ฉะนันนั
้ กลงทุนที่ก่อนจะเข้ าไปลงทุนในประเทศอื่นๆ ก็จะเข้ ามาใน
ประเทศไทยมากขึ ้น นอกจากนันธุ
้ รกิจแฟรนไชส์หลายตัวที่มาจาก อเมริ กา เกาหลี มาเลเชีย สิงคโปร์ หรื อญี่ปนที
ุ่ ่เข้ ามาใน
ประเทศไทยต่างประสบความสําเร็ จมีจํานวนมากขึ ้น ซึง่ ความสําเร็ จเหล่านี ้จึงกลายเป็ น "Pull Factor" หมายถึงปั จจัยที่จะ
ดึงนักลงทุนด้ านแฟรนไชส์ให้ เข้ ามาลงทุนในประเทศไทย (พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒณ์ , 2556) การดําเนินกิจกรรมทาง
การตลาดระดับโลก ธุรกิจต้ องเผชิญกับสิ่งแวดล้ อมทางการตลาดในระดับโลก ไม่ว่าเป็ นนโยบายประเทศที่เข้ าไปลงทุน
กฎหมาย การเมือง สภาพแวดล้ อม สังคมและวัฒนธรรม จึงมีข้อจํากัดและความเสี่ยงหลายประการ Siriphattrasophon
และ Saiyasopon (2013) ระบุวา่ สิง่ สําคัญต่อกลยุทธ์ออกสูต่ า่ งประเทศ คือการที่ธุรกิจทําการประเมินความพร้ อมต่อการ
ออกสูต่ า่ งประเทศขององค์ของตน โดยการประเมินจุดอ่อนและจุดแข็ง ความสามารถทางการแข่งขันและระดับความพร้ อม
ก่อนการก้ าวสูต่ ลาดต่างประเทศ Cavusigil, Knight และ Riesenberger (2012) เสนอแนะว่าการประเมินความพร้ อมของ
องค์กรในการก้ าวสูต่ า่ งประเทศ ผู้ประกอบการควรใส่ใจวิเคราะห์องค์ประกอบต่างๆ ขององค์กรอย่างรอบคอบทังในด้
้ าน
ทรัพยากร แรงจูงใจ และศักยภาพขององค์กรอันจะนําไปสูค่ วามสําเร็ จต่อการเป็ นองค์กรธุรกิจระหว่างประเทศ
ผู้วิจยั เล็งเห็นความสําคัญของธุรกิจแฟรนไชส์ไทยที่มีตอ่ ระบบเศรษฐกิจในประเทศและโอกาสของแฟรนไชส์ไทย
ในตลาดระดับโลก ตลอดจนระดับความพร้ อมของแฟรนไชส์ไทยที่มีต่อปั จจัยธุรกิจด้ านต่างๆ อันมีผลต่อการก้ าวสูธ่ ุรกิจ
ระหว่างประเทศ งานวิจยั ครัง้ นี ้ จึงมุ่งศึกษาให้ ผ้ ปู ระกอบการแฟรนไชส์ที่ได้ รับรางวัลรับรองมาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์
ไทย (Thailand Franchise Quality Award) ประจําปี 2555 จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ ทําการ
ประเมินความพร้ อมของตนเองต่อปั จจัยธุรกิจด้ านต่างๆ ที่มีผลต่อการขยายตัวไปยังต่างประเทศ และเพื่อเป็ นแนวทาง
ปฏิบตั ิให้ ผ้ ปู ระกอบการแฟรนไชส์ไทยรายอื่นๆ ในการเตรี ยมความพร้ อมต่อการตังรั้ บและขยายตัวไปยังต่างประเทศ

กรอบแนวคิดที่ใช้ ในการศึกษา
สมาคมการค้ าปลีกระหว่างประเทศให้ ความหมายของ “ธุรกิจแบบแฟรนไชส์” ว่าเป็ นความสัมพันธ์ ต่อเนื่องที่
เจ้ าของสิทธิ์แฟรนไชส์ให้ สทิ ธิ์ในการประกอบธุรกิจให้ ความช่วยเหลือด้ านการจัดองค์กร การฝึ กอบรม การจําหน่ายสินค้ า
และการบริ หารแก่ผ้ ซู ื ้อสิทธิ์แฟรนไชส์ (ศญานุชฌ์ โตประเสริ ฐพงศ์, 2547, น. 18) พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒณ์ (2551) ให้
นิยามธุรกิจแฟรนไชส์ว่า คือวิธีการหนึ่งในการขยายตลาดและช่องทางการจัดจําหน่ายของธุรกิจ โดยผ่านผู้ประกอบการ
อิสระที่เรี ยกว่าแฟรนไชซี (Franchisee) ส่วนทางบริ ษัทให้ สทิ ธิ์เครื่ องหมายการค้ าหรื อที่เรี ยกว่าแฟรนไชซอร์ (Franchisor)
ซึง่ ถ้ ายังไม่ได้ เป็ นเจ้ าของสิทธิถือว่าไม่ถกู ต้ อง ต้ องไปจดทะเบียนเครื่ องหมายการค้ าเพราะถ้ าไม่มีเครื่ องหมายการค้ าจะไม่
สามารถขายแฟรนไชส์ได้ รวมทังมี
้ ความเชี่ยวชาญหรื อ Know How อาจจะเป็ นวิธีการในการทําธุรกิจที่จะถ่ายทอดให้
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แฟรนไชซีใ นรู ป แบบของการทํา งานทัง้ หมด เช่น ระบบการผลิต ระบบการขาย ระบบการบริ ห ารการตลาดและการ
ฝึ กอบรมพนักงาน เพื่อที่จะให้ รูปแบบวิธีดําเนินธุรกิจในทุกสาขาให้ อยู่ในมาตรฐานเดียวกัน Elango (2007) กล่าวว่าใน
ระบบธุรกิจแฟรนไชส์ แฟรนไชซีจะได้ รับสิทธิ์ในการดําเนินธุรกิจแฟรนไชส์ตงแต่
ั ้ หนึง่ สาขาหรื อมากกว่าโดยการเงินลงทุน
ของตนเอง โดยแฟรนไชซีต้องจ่ายค่ารอยัลตี ้ (royalty fee) ให้ กบั แฟรนไชซอร์ ตามสัดส่วนรายได้ กําไรหลังหักค่าใช้ จ่าย
และค่ารอยัลตี ้จะคืนกลับให้ กบั แฟรนไชซีในรูปผลประโยชน์ทดแทน
วิธีการสร้ างและบริ หารธุรกิจแฟรนไชส์ให้ ประสบความสําเร็ จ (Thai Franchise Center, 2555) ต้ องใช้ เวลาไม่
น้ อย เริ่ มจากการทําความเข้ าใจในรูปแบบของการสร้ างธุรกิจ และแนวทางที่สามารถพัฒนาให้ เป็ นระบบแฟรนไชส์ได้ นนั ้
เป็ นอย่างไร (Concept design and implementation) จากนันทํ
้ าความเข้ าใจถึงการวิเคราะห์องค์ประกอบธุรกิจที่เข้ าข่าย
ที่จะกลายสภาพเป็ นระบบแฟรนไชส์ได้ (Business Analysis) รวมทังการเข้
้
าใจเรื่ องของการจดทะเบียน การรักษาสิทธิ์
ด้ านเครื่ องหมายการค้ า (Trade mark registration) การเรี ยนรู้ เรื่ องของต้ นทุน การออกแบบเอกสาร เช่นสัญญา รวมถึง
เอกสารนําเสนอแฟรนไชส์ (Costing and design of Franchise Agreement Disclosure Document) การสร้ างเครื่ องมือ
ประกอบการขายแฟรนไชส์ (Sales material) เข้ าใจเรื่ องกฎหมายที่เกี่ยวกับแฟรนไชส์ เช่น การจดทะเบียน เงื่อนไขต่างๆ
ของบริ ษัทที่เป็ นธุรกิจแฟรนไชส์ (Franchisor registrations) โดยเฉพาะรู ปแบบข้ อบังคับต่างๆ ในต่างประเทศ เรื่ องที่
สําคัญอีกอย่างคือ เรื่ องของการบริ หารความรู้ ผ่านกระบวนการอบรมที่ต้องมีค่มู ือของธุรกิจ ดังนันการเข้
้
าใจวิธีการสร้ าง
คู่มือธุรกิจ (Franchise Operations Manuals, Franchise Training Manual) การเข้ าใจในเรื่ องการบริ หารงานขายงาน
ตลาดแฟรนไชส์ (Franchise marketing) รวมถึงการทํากิจกรรม ไม่ว่าการออกงานแสดงสินค้ า (Trade Shows and
Expos) ต้ องเข้ าใจเทคนิคการคัดเลือกคนที่สนใจร่ วมทุนด้ วย เพราะการเลือกแฟรนไชส์ซี (Recruiting franchisees) ที่
ถูกต้ องก็ เท่ากับวางรากฐานความสําเร็ จให้ ธุรกิจเช่นกัน นอกจากนัน้ ยังมีเรื่ องของวิธีการบริ หารธุรกิ จที่เมื่อเปิ ดเป็ น
ระบบแฟรนไชส์แล้ วต้ องเรี ยนรู้ เข้ าใจด้ วย ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องการบริ หารสาขาแฟรนไชส์ซี (Franshisee) ด้ วยข้ อมูลระบบ
สารสนเทศ การสร้ างเอกสารต่างๆ เพื่อการบริ หารงานแฟรนไชส์ (Franchise documentation) ต้ องรู้ วิธีการที่จะ
ช่วยเหลือแต่ละสาขาแฟรนไชส์ซีจากสภาวะการแข่งขัน ทําอย่างไรจึงจะสู้กบั คู่แข่งได้ (Competitors analysis) การ
บริ หารงาน ทีมงานหรื อเรื่ องของวิธีการขยายธุรกิจ พร้ อมกับเทคนิคการขาย การสร้ างแฟรนไชส์ที่มีระบบและวิธีการที่ดี
ล้ วนแต่ต้องใช้ เม็ดเงินลงทุนสูงทังนั
้ น้ สุดท้ ายที่ควรใส่ใจคือ การที่ธุรกิจเริ่ มสร้ างแฟรนไชส์ได้ มากสาขา ปั ญหาที่ตามมาก็
คือ ธุรกิจจะรักษามาตรฐานของธุรกิจแฟรนไชส์ของตนไว้ ได้ อย่างไร ยิ่งมากคนก็ยิ่งมีวิธีการทํางานที่แตกต่าง ซึ่งเทคนิค
ก า ร ต ร ว จ สอ บ ก า ร บ ริ ห า ร คุ ณ ภา พ ก็ จํ า เ ป็ น ที่ ต้ อ ง เ รี ย น รู้ เ ข้ า ใ จ ไป ด้ ว ย
ก า ร สร้ า ง ร ะ บ บ ธุ ร กิ จ
แฟรนไชส์ให้ ประสบความสําเร็ จนัน้ ต้ องผ่านกระบวนการเพาะบ่มและพิสจู น์ความสําเร็ จของธุรกิจก่อน ไม่ใช่การทําธุรกิจ
แบบฉกฉวยโอกาส ที่อยูๆ่ ก็ลกุ ขึ ้นมาเปิ ดขายแฟรนไชส์เลย
กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า (2553) ได้ มีการจัดทําระบบการรับรองคุณภาพแฟรนไชส์เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
(Thailand Quality Award: TQA) ตามแนวทางของ MBNQA (Malcolm Baldrige National Quality Award-MBNQA)
ของสหรัฐอเมริ กา เมื่อ พ.ศ. 2539 โดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เป็ นองค์กรหลักที่ทําหน้ าที่ดูแลและพัฒนาการ
ดําเนินการระบบ เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพดังกล่าวเป็ นตัวชี ้วัดเพื่อใช้ สําหรับการดําเนินการประเมินขององค์กรและเพื่อ
มอบตรามาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์ รวมถึง การกํา หนดกรอบแนวทางการทํา ธุร กิ จ แฟรนไชส์ส ากลเป็ นหลัก อย่า ง
ต่อ เนื่อ ง มีเครื่ องมือการแสดงการตรวจวัดเพื่อการให้ ข้อมูลป้อนกลับแก่องค์ กรที่สมัครรั บมาตรฐานได้ รับทราบถึง
จุดอ่อน-จุดแข็งที่มีการวินิจฉัย เกณฑ์ ที่สร้ างขึน้ จะเป็ นรายละเอียดของการดําเนินงานในธุรกิจ แฟรนไชส์ที่ถูกต้ อง
ช่วยเสริ มสร้ างความสามารถในการแข่งขันให้ ธุรกิจแฟรนไชส์ของประเทศไทยได้ ต่อไปในอนาคต โดยมีค่านิยมหลักและ
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แนวคิดต่างๆ ดังนี ้ 1) การนําองค์กรอย่างมีวิสยั ทัศน์ คือการที่ผ้ นู ําระดับสูงขององค์กร กําหนดทิศทางและสร้ างองค์กรที่
มุ่งเน้ นการพัฒนาระบบแฟรนไชส์ชัดเจน มีความเข้ าใจในระบบงานและสร้ างค่านิยมที่มีความชัดเจน 2) ความเป็ น
มาตรฐานที่ม่งุ เน้ นลูกค้ า คือคุณลักษณะและคุณสมบัติพิเศษทังหมดของผลิ
้
ตภัณฑ์และบริ การ รวมถึงช่องทางที่ลกู ค้ า
เข้ าถึงองค์กรเพื่อสร้ างคุณค่าให้ ลกู ค้ า 3) การเรี ยนรู้ ขององค์กรและของแต่ละบุคคล คือองค์กรต้ องมีแนวทางที่ปฏิบตั ิได้
เป็ นอย่างดีในเรื่ องการเรี ยนรู้ขององค์กรและของแต่ละบุคคล และมีการปรับปรุ งอย่างต่อเนื่อง 4) การให้ ความ สําคัญกับ
พนักงานและคู่ค้า คือการมุ่งมัน่ ที่จะทําให้ บคุ ลากรมีความพึงพอใจ มีการพัฒนาและมีความผาสุก 5) ความคล่องตัว
ตอบสนองต่อตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว 6) การมุ่งเน้ นอนาคต คือการมุ่งสูก่ ารเติบโตอย่างยัง่ ยืน 7) การ
จัดการเพื่อนวัตกรรม คือผลิตภัณฑ์ บริ การ โปรแกรมกระบวนการและการปฏิบตั ิการขององค์กรที่สร้ างคุณค่าใหม่ให้ แก่ผ้ มู ี
ส่วนได้ สว่ นเสีย 8) การจัดการโดยใช้ ข้อมูลจริ งเพื่อสนับสนุนการประเมินผลการตัดสินใจและปรับปรุ ง 9) ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม 10) การมุง่ เน้ นที่ผลลัพธ์และการสร้ างคุณค่าให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ สว่ นเสีย 11) มุมมองในเชิงระบบ คือระบบการจัดการ
ในองค์กร และกระบวนการที่สาํ คัญสําหรับการบริ หารสาขาแฟรนไชส์เพื่อให้ บรรลุผลลัพธ์
จากข้ างต้ นเห็นได้ ว่า การดําเนินธุรกิจแฟรนไชส์ให้ ประสบความสําเร็ จได้ คณ
ุ ภาพมาตรฐานสากลจนสามารถ
ก้ าวสูต่ า่ งประเทศต้ องใช้ ระยะเวลาเป็ นเครื่ องเพาะบ่มและเป็ นเรื่ องละเอียดอ่อน แฟรนไชส์ที่จะประสบความสําเร็ จต้ องมี
การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) ซึ่งเป็ นขันตอนสํ
้
าคัญของความสําเร็ จขององค์กร โดยเฉพาะในโลก
ธุรกิจปั จจุบนั ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และยิ่งจําเป็ นมากขึ ้นในการทําธุรกิจระหว่างประเทศ มิเช่นนันอาจทํ
้
าให้
เสียเปรี ยบกับคูแ่ ข่งขันในท้ องถิ่นที่มีความรู้ความเข้ าใจในการเปลีย่ นแปลงของประเทศตนได้ ดีกว่าและเสียเปรี ยบกับคูแ่ ข่ง
ขันจากภายนอกที่มีความรู้ มีศกั ยภาพสูงกว่า ส่วนการจัดโครงสร้ างองค์กรจัดว่าเป็ นการนํากลยุทธ์ ที่วางไว้ มาปฏิบตั ิใช้
ตามกิจกรรมที่มีอยูใ่ นองค์กรไปตามหน่วยงานต่างๆ เพื่อร่วมมือประสานงานกิจกรรมต่างๆ เพื่อขับเคลือ่ นองค์กรให้ บรรลุสู่
เป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ (สมชนก (คุ้มพันธ์) ภาสกรจรัส, 2551, น. 277) มีการประเมินจุดอ่อนและจุดแข็ง ความสามารถทางการ
แข่งขันและวัดระดับความพร้ อมก่อนการก้ าวสูต่ ลาดต่างประเทศ โดยวิเคราะห์องค์ประกอบต่างๆ ขององค์กรทังในด้
้ าน
ทรัพยากร แรงจูงใจต่อการออกสูต่ ่างประเทศ และศักยภาพขององค์กรอย่างถี่ถ้วน อันจะนําไปสูค่ วามสําเร็ จต่อการเป็ น
องค์กรธุรกิจระหว่างประเทศ (Siriphattrasophon & Saiyasopon, 2013; Cavusigil et al., 2012) ดังรูปที่ 1
สภาพแวดล้ อมภายใน

สภาพแวดล้ อมภายนอก
วิเคราะห์จดุ อ่อน-จุดแข็ง โอกาส-อุปสรรค
กลยุทธ์
- ระดับประเทศ
- ระดับหน่วยธุรกิจ
- ระดับองค์กร
- ระดับแผนกภายใน
การนํากลยุทธ์ไปใช้
- โครงสร้ างองค์กร

รูปที่1 แผนภาพแสดงขันรายละเอี
้
ยดในการวางแผนกลยุทธ์ และการจัดโครงสร้ างองค์กร
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นอกจากนี ้ ในการดําเนินธุรกิจทัว่ ไปผู้ประกอบการต้ องมีการจัดหาเงินทุน รวมทังควบคุ
้
มการใช้ เงินทุนนันอย่
้ าง
เหมาะสม แต่ในธุรกิจระหว่างประเทศนัน้ ผู้ประกอบการต้ องมีความสามารถในการบริ หารความเสี่ยงทางการเงินที่อาจ
เกิดขึ ้นด้ วย เพราะเงินทุน รายได้ ค่าใช้ จ่ายของธุรกิจระหว่างประเทศย่อมมาจากหลายแหล่ง จึงอาจเกิดความเสี่ยงที่เกิด
จากอัตราแลกเปลีย่ น รวมทังความเสี
้
ย่ งจากอัตราดอกเบี ้ยด้ วย (สมชนก (คุ้มพันธ์ ) ภาสกรจรัส, 2551, น.407) แฟรนไชส์
ซอร์ ที่ขยายตัวมักเผชิญกับปั ญหาเรื่ องการเข้ าถึงแหล่งเงินทุนและการกู้ยืม เงินทุนที่ไม่เพียงพอส่งผลให้ กิจการไม่สามารถ
ตอบสนองต่ออุปสงค์ที่เพิ่มขึ ้นอย่างทันท่วงที (Sherman,1999 อ้ างถึงใน Patcharavanich, 2000, p. 24) สภาพคล่องที่
จํากัดส่งผลต่ออัตราการเติบโตของระบบธุรกิจที่ยงั เติบโตไม่เต็มที่ ในขณะที่อตั ราการเติบโตของระบบที่เติบโตเต็มที่แล้ ว
ไม่ได้ รับผลกระทบจากเงื่อนไขความน่าเชื่อถือทางด้ านการเงินและทรัพย์สิน (Martin, 1988; Martin & Justis, 1993 อ้ าง
ถึงใน Patcharavanich, 2000, p. 24) จํ านวนสาขาที่ยิ่ง เพิ่มขึน้ ยิ่งส่ง ผลต่อโอกาสความอยู่รอดของบริ ษัทใหม่
เนื่องมาจากงบประมาณที่พฒ
ั นาอย่างรวดเร็ วจากผลของการประหยัดจากขนาด (Economies of Scales) (Combs &
Castrogiovanni, 1994; Oxenfeldt & Kelly, 1969; Shane, 1996 อ้ างถึงใน Patcharavanich. 2000, p. 25) การ
ประหยัดจากขนาดนันมี
้ อยู่ในหลายกิจกรรมของระบบแฟรนไชส์ ดังนันเมื
้ ่อแฟรนไชส์มีขนาดใหญ่ขึ ้นเท่าไร ค่าใช้ จ่ายใน
การดําเนินธุรกิจต่อหน่วยก็ตํ่าลงเท่านัน้ (Martin, 1988 อ้ างถึงใน Patcharavanich, 2000, p. 25) โดยสรุ ปอัตรา
การเติบโตของบริ ษัทถูกจํากัดด้ วยเรื่ องของสภาพคล่อง (Martin & Justis, 1993)

วิธีการศึกษา
1. ขอบเขตการศึกษา
การศึกษาวิจัยครัง้ นี ้ มุ่งศึกษาผู้ประกอบการแฟรนไชส์ที่ได้ รับรางวัลรับรองมาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์ไทย
(Thailand Franchise Quality Award) ประจําปี 2555 จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ โดยคาดว่า
ผู้ประกอบการแฟรนไชส์ที่ผา่ นกระบวนการตรวจสอบและประเมินโดยอิงหลักการแนวทางระบบสากลนิยมของ Thailand
Quality Award (TQA) หรื อ Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) ซึง่ เป็ นระบบเกณฑ์ที่สามารถใช้ เป็ น
แนวทางในการส่งเสริ มกระตุ้น เพื่อปรับปรุงวิธีดําเนินงาน เพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถของแฟรนไชส์ในประเทศให้
สามารถแข่งขันบนเวที การค้ าโลกได้ โดยจากจํ านวนธุร กิ จ แฟรนไชส์ไ ทย จํ านวนทัง้ สิ ้น 381 ราย ในปี 2555 มี
ผู้ประกอบการแฟรนไชส์สนใจสมัครขอเข้ ารับการประเมินจํานวน 96 ราย เป็ นผู้ประกอบการแฟรนไชส์ที่ได้ รับรางวัลรับรอง
มาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์ไทย จํานวน 29 ราย ทําการศึกษาทังหมด
้
29 ราย ระยะเวลาการศึกษาวิจยั เริ่ มตังแต่
้ เดือน
มีนาคม 2556 – ธันวาคม 2556 รวมระยะเวลา 10 เดือน พื ้นที่ที่ใช้ ในการศึกษา คือ กรุงเทพมหานคร
2. กรอบแนวคิดงานวิจัย (Conceptual Framework)
ปั จจัยทางธุรกิจแฟรนไชส์

ความพร้ อมต่อการก้ าวสู่
ต่างประเทศ

ระยะเวลาดําเนินธุรกิจ

3. สมมติฐานการวิจัย
ผู้ประกอบการแฟรนไชส์ที่ได้ รับรางวัลรับรองมาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์ไทย ประจําปี 2555 จากกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ มีระดับความพร้ อมในการออกสูต่ า่ งประเทศในระดับ “มากที่สดุ ”
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4. ขัน้ ตอนการศึกษา
ศึกษาข้ อมูลทุติยภูมิ ได้ แก่ ข้ อมูลที่ได้ จากการศึกษาค้ นคว้ าในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับแฟรนไชส์และเป็ นประโยชน์ต่อ
การศึกษาวิจยั ในเรื่ องดังกล่าว เช่น หนังสือ วารสาร ข้ อมูลวิจยั บทความและเอกสารเผยแพร่ที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจแฟรนไชส์
ข้ อมูลจากกรมพัฒนาการค้ า กระทรวงพาณิชย์ รวมทังข้
้ อมูลจากอินเตอร์ เน็ต จากนันนํ
้ ามาพัฒนาเครื่ องมือที่ใช้ ในการทํา
วิจยั คือแบบสอบถาม (Questionnaire) ร่วมกับผู้บริ หารจากสมาคมแฟรนไชส์และไลเซ่นส์แห่งประเทศไทย ทําการทดสอบ
เครื่ องมือโดยการทํา pre-test ด้ วยการสอบถามแบบเจาะจงจากผู้ประกอบการแฟรนไชส์ จํานวน 5 ราย
5. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัยครัง้ นี ้คือ ผู้ประกอบการแฟรนไชส์ที่ได้ รับรางวัลรับรองมาตรฐาน
คุณภาพแฟรนไชส์ไทย ประจําปี 2555 จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ จํานวน 29 ราย ผู้วิจยั ใช้ วิธีเลือก
ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) ทังหมด
้
29 ราย ส่วนกลุม่ ตัวอย่างที่ทําการวิจัยเชิงคุณภาพ คือ
ผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์ได้ รับรางวัลรับรองมาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์ไทย ประจําปี 2555 ที่ออกสูต่ า่ งประเทศแล้ ว
ผู้วิจยั ใช้ วิธีเลือกตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) และแบบสะดวก (convenience sampling) จํานวน
5 ราย
6. วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล และวิเคราะห์ ข้อมูล
เครื่ องมือที่ในการวิจยั เชิงปริ มาณแบบเชิงสํารวจ คือ แบบสอบถาม (questionnaire) ชนิดมาตรส่วนประมาณค่า
5 ระดับ ร่ วมกับการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้ การสัมภาษณ์เชิงลึก (Depth interview) ซึ่งใช้ แบบสอบถามกึ่งมีโครงสร้ าง
(Semi-structured question) ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้ โปรแกรม SPSS โดยใช้ สถิติเดียวคือสถิ ติเชิงพรรณนา
(Descriptive Statistics) ได้ แก่ การแจกแจงความถี่ ร้ อยละ ค่าเฉลีย่ (𝑥̅ ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ผลการศึกษา

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์ตวั อย่าง จํานวน 29 ราย มีสดั ส่วนร้ อยละของประเภทธุรกิจ
บริ การ : ธุรกิจอาหาร : ธุรกิจการศึกษา : ธุรกิจเครื่ องดื่มและไอศกรี ม : ธุรกิจเบเกอรี่ : ธุรกิจค้ าปลีก เป็ นดังนี ้ 27 : 21 :
21 : 14 : 10 : 7 ส่วนใหญ่ดําเนินธุรกิจตังแต่
้ 12 ปี ขึ ้นไป คิดเป็ นร้ อยละ 48 มีแฟรนไชส์ที่ได้ ขยายตัวไปตลาดต่างประเทศ
แล้ วจํานวน 8 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 28 และจากผู้ประกอบการที่ยงั ไม่ได้ ขยายตัวไปยังต่างประเทศ มีจํานวน 5 รายที่กําลัง
อยูร่ ะหว่างการจดเครื่ องหมายการค้ าระหว่างประเทศ
ผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์ตวั อย่างส่วนใหญ่หรื อร้ อยละ 48 มีระดับความพร้ อมต่อการออกสูต่ ่างประเทศใน
ระดับมาก มีเพียง 5 ราย ที่มีระดับความพร้ อมต่อการออกสูต่ ่างประเทศในระดับมากที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 17 ส่วนที่เหลือ
10 ราย มีความพร้ อมในระดับปานกลาง คิดเป็ นร้ อยละ 34 เมื่อพิจารณาแยกตามประเภทธุรกิจพบมี 3 ธุรกิจที่มีความ
พร้ อมในระดับมากได้ แก่ ธุรกิจการบริ การ ธุรกิจอาหารและธุรกิจการศึกษา ส่วนธุรกิจเบเกอรี่ ธุรกิจเครื่ องดื่มและไอศครี ม
และธุรกิจประเภทค้ าปลีก มีความพร้ อมในระดับปานกลาง (ตารางที่ 1)
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ตารางที่ 1 เปรี ยบเทียบระดับความพร้ อมต่อการออกสูต่ ลาดต่างประเทศของผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์ จําแนกตาม
ประเภทธุรกิจ
ประเภทของธุรกิจแฟรนไชส์
หัวข้ อการประเมิน
เครื่องดื่ม
ความพร้ อมด้ านเป้าหมาย
ความพร้ อมด้ านระบบแฟรนไชส์
ความพร้ อมด้ านสัญญาและกฎหมาย
ความพร้ อมด้ านการเลือกแฟรนไชส์
ความพร้ อมด้ านเวลา
ความพร้ อมด้ านการติดตามหลังการขาย
ความพร้ อมด้ านการฝึ กอบรม
ความพร้ อมด้ านการเงิน
ความพร้ อมด้ านองค์กร
ความพร้ อมด้ านภาษาและการสือ่ สาร
ระดับความพร้ อมเฉลี่ย
จํานวนธุรกิจ (แห่ ง)

อาหาร

เบเกอรี่

3.31
4.39
3.17
3.98
3.70
3.27
4.81
2.78
3.33
3.83
3.66
6

3.39
3.00
2.67
3.34
3.27
3.04
4.29
2.67
3.25
3.27
3.22
3

-ไอศครี ม

2.21
4.29
2.25
4.07
2.35
2.28
4.35
2.29
2.19
2.65
2.89
4

การศึกษา

บริ การ

ค้ าปลีก

3.22
3.92
3.40
3.53
3.83
3.32
3.98
3.42
3.04
3.50
3.52
6

3.48
3.94
3.43
3.98
3.43
3.52
4.35
3.44
3.56
3.80
3.69
8

1.84
3.25
1.90
3.43
2.80
2.63
3.57
2.50
1.50
3.00
2.64
2

ตารางที่ 2 เปรี ยบเทียบระดับความพร้ อมต่อการออกสูต่ ลาดต่างประเทศของผู้ประกอบการธุรกิจ แฟรนไชส์ จําแนกตาม
ประเภทตามจํานวนปี ที่ดําเนินธุรกิจ
จํานวนปี ที่ดาํ เนินธุรกิจ
หัวข้ อการประเมิน
1-3 ปี
4-6 ปี
7-9 ปี
9-11 ปี 12 ปี ขึน้ ไป
ความพร้ อมด้ านเป้าหมาย
3.00
2.92
3.67
2.60
3.32
ความพร้ อมด้ านระบบแฟรนไชส์
3.59
4.29
3.84
4.09
4.02
ความพร้ อมด้ านสัญญาและกฎหมาย
2.80
3.05
3.30
2.63
3.20
ความพร้ อมด้ านการเลือกแฟรนไชส์
3.22
3.54
3.72
4.06
3.83
ความพร้ อมด้ านเวลา
3.60
3.45
3.80
2.54
3.64
ความพร้ อมด้ านการติดตามหลังการขาย
2.69
2.97
3.63
2.61
3.46
ความพร้ อมด้ านการฝึ กอบรม
3.82
4.19
4.44
4.32
4.39
ความพร้ อมด้ านการเงิน
3.50
2.88
3.17
2.52
3.17
ความพร้ อมด้ านองค์กร
3.00
2.56
3.25
2.57
3.39
ความพร้ อมด้ านภาษาและการสือ่ สาร
3.60
3.70
3.70
2.89
3.79
ระดับความพร้ อมเฉลี่ย
3.28
3.32
3.65
3.08
3.62
จํานวนธุรกิจ
2
4
2
7
14
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ผู้ประกอบการแฟรนไชส์ตวั อย่างที่ดําเนินธุรกิจระหว่าง 7-9 ปี จํานวน 2 ราย มีคา่ เฉลีย่ ความพร้ อมต่อการออกสู่
ต่างประเทศมากที่สดุ ในระดับมาก (ตารางที่ 2) รองลงมาได้ แก่ ผู้ประกอบการแฟรนไชส์ที่ดําเนินธุรกิจ 12 ปี ขึ ้นไป จํานวน
14 ราย มีระดับความพร้ อมในระดับมาก ส่วนผู้ประกอบการแฟรนไชส์ที่ดําเนินธุรกิจระหว่าง 4-6 ปี ระหว่าง 1-3 ปี และ
ระหว่าง 9-11 ปี มีความพร้ อมในระดับปานกลาง
ผลการศึกษา (ตารางที่ 3) ระดับความพร้ อมต่อการขยายตัวไปยังต่างประเทศของผู้ประกอบการแฟรนไชส์ใน
ด้ านต่างๆ พบว่าผู้ประกอบการแฟรนไชส์ตวั อย่าง มีค่าเฉลี่ยระดับความพร้ อมโดยรวมเท่ากับ 3.425 จัดอยู่ในระดับมาก
ความพร้ อมที่ผ้ ปู ระกอบการแฟรนไชส์ตวั อย่างได้ คะแนนสูงสุด 3 ลําดับแรก ประกอบด้ วย 1) ด้ านการฝึ กอบรม ได้ แก่ การ
ให้ ความสําคัญต่อการดูแลแฟรนไชซีที่เข้ ามารับการฝึ กอบรม มีการจัดสถานที่ มีทีมงานที่มีความสามารถในการถ่ายทอด
มีหลักสูตร กําหนดการและเอกสารประกอบการฝึ กอบรมทังภาษาไทย
้
ภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ 2) ด้ านระบบแฟรน
ไชส์ ได้ แก่ ความพร้ อมของระบบภายในประเทศซึ่งเรี ยนรู้ ได้ ไม่ยาก มีการจัดทําคู่มือแฟรนไชส์ มีแบรนด์ซึ่งเป็ นที่ร้ ู จัก
สามารถแก้ ไขปั ญหาในประเทศและมีระบบตรวจสอบมาตรฐานแฟรนไชส์ได้ ดีพอ และ 3) ด้ านการคัดเลือกแฟรนไชส์
ได้ แก่ผ้ ปู ระกอบการทราบคุณลักษณะของแฟรนไชซีที่ทําธุรกิจกับแฟรนไชส์แล้ วจะประสบความสําเร็ จ จะไม่เลือกใครก็ได้
ที่สนใจให้ ทําแฟรนไชส์ และพร้ อมที่จะปฏิเสธหากคิดว่าผู้ที่สนใจแฟรนไชส์ทา่ นนันขาดคุ
้
ณสมบัติและไม่เหมาะสมที่จะทํา
ซึง่ สอดคล้ องกับผลที่ได้ จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ประกอบการแฟรนไชส์ไทยที่ขยายออกสูต่ า่ งประเทศแล้ วทัง้ 5 ราย ที่ให้
ความเห็นว่าการที่ธุรกิจแฟรนไชส์ที่จะออกสู่ต่างประเทศได้ ประสบความสําเร็ จ ก็ ต่อเมื่อธุรกิจในประเทศเข้ มแข็งแล้ ว
ประกอบกับปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์และบริ การต้ องได้ คณ
ุ ภาพ ปั จจัยด้ านการเลือกแฟรนไชซีที่เหมาะสม มีความจริ งใจหรื อ
ความซื่อสัตย์ในการขายแฟรนไชส์ มีระบบการทํางานขององค์กรที่เข้ มแข็งและแนวคิดทางด้ านธุรกิจ
ตารางที่ 3 แสดงระดับระดับความพร้ อมของผู้ประกอบการแฟรนไชส์ในด้ านต่างๆ
ระดับความ
พร้ อม

3.09
4.03
3.02
3.79
3.36
3.14
4.31

ค่ าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
1.1595
0.5746
1.2721
0.5407
1.1752
1.1874
0.5576

2.99

1.0084

ปานกลาง

3.04
3.48
3.425

1.2871
0.9125
0.4696

ปานกลาง
มาก
มาก

หัวข้ อประเมินความพร้ อม

ค่ าเฉลี่ย

ความพร้ อมด้ านเป้าหมาย
ความพร้ อมด้ านระบบแฟรนไชส์
ความพร้ อมด้ านกฎหมาย
ความพร้ อมด้ านการเลือกแฟรนไชส์
ความพร้ อมด้ านเวลา
ความพร้ อมด้ านการติดตามหลังการขาย
ความพร้ อมด้ านการฝึ กอบรม
ความพร้ อมด้ านการเงิน / ความพร้ อมยอมรับกับความไม่สามารถ
ในการทํากําไร
ความพร้ อมด้ านองค์กร
ความพร้ อมด้ านภาษาและการสือ่ สาร
รวม
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ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
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ความพร้ อมด้ านภาษาและการสื่อสาร พบว่า ผู้ประกอบการแฟรนไชส์ตวั อย่างทุกรายมีการจัดทําเว็ปไซต์ของ
องค์กรและแบรนด์แล้ ว ตัวผู้ประกอบการและบุคลากรในองค์กรส่วนใหญ่มีทกั ษะด้ านภาษาอังกฤษหรื อภาษาอื่นทังการ
้
ฟั ง พูด อ่านและเขียน มีการจัดเตรี ยมเอกสารในการนําเสนอที่เป็ นภาษาอังกฤษหรื อภาษานันๆ
้ แต่ผ้ ปู ระกอบการมีการ
วางแผนด้ านการสื่อสารการตลาด (marketing communication) เช่นโฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรื อการส่งเสริ มการขาย
สําหรับต่างประเทศในระดับคะแนนน้ อยที่สดุ หรื อกล่าวได้ ว่าผู้ประกอบการแฟรนไชส์ยงั ขาดการวางแผนด้ านการสื่อสาร
การตลาดที่เป็ นระบบ จากการสัมภาษณ์ เชิงลึกผู้ประกอบการแฟรนไชส์ที่ขยายออกสู่ต่างประเทศแล้ วทัง้ 5 ราย จะมี
ขันตอนการดํ
้
าเนินงานในลักษณะเดียวกันคือ การเข้ าร่ วมงานหรื อกิจกรรมกับหน่วยงานของรัฐฯ หรื อกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ าจัดขึ ้น ไม่ว่างาน Business Matching และการจัดงานแสดงสินค้ า เป็ นต้ น ซึ่งจะได้ พบปะพูดคุยกับนักลงทุน อัน
นําไปสูก่ ารเจรจาการค้ าและทําการตกลงเซ็นต์สญ
ั ญาในท้ ายสุด
ความพร้ อมด้ านเวลาและความพร้ อมด้ านการติดตามหลังการขาย พบว่า ผู้ประกอบการแฟรนไชส์ตวั อย่าง
สามารถเดินทางไปต่างประเทศโดยไม่ต้องกังวลกับภารกิจภายในประเทศ และมีบคุ คลอื่นที่สามารถดําเนินงานแทนได้
ผู้ประกอบการแฟรนไชส์ตวั อย่างทราบดีว่า จะไม่สามารถละเลยหรื อทอดทิ ้งแฟรนไชซีได้ เมื่อมีการตกลงเซ็นต์สญ
ั ญา
ดําเนินการแล้ ว และจะมีการส่งข้ อมูลใหม่ๆ สินค้ าใหม่ๆ ให้ แฟรนไชซีในต่างประเทศอย่างสมํ่าเสมอ สามารถตัดสินใจ
แนะนํ า วิ ธี แ ก้ ไขปั ญ หาให้ ไ ด้ อย่า งมี ป ระสิท ธิ ภาพ มี เ กณฑ์ ในการประเมิน และตรวจเยี่ย มแฟรนไชซี ในต่า งประเทศ
สอดคล้ องกับผลการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ประกอบการแฟรนไชส์ไทยที่ขยายออกสูต่ ่างประเทศแล้ วระบุว่าการที่ธุรกิจแฟรน
ไชส์ที่จะออกสู่ต่างประเทศได้ ประสบความสําเร็ จได้ นนั ้ ปั จจัย ด้ านทีมงานที่ รับผิดชอบในการขยายแฟรนไชส์ออกสู่
ต่างประเทศต้ องมีความเป็ นทีมเวิร์ค มีความสามารถทํางานได้ อย่างมีประสิทธิภาพและมีไหวพริ บสามารถแก้ ปัญหาต่างๆ
ได้ ทนั ที การบริ การลูกค้ าที่ดี สร้ างความพึงพอใจให้ กบั ลูกค้ า
ความพร้ อมด้ านเป้าหมาย พบว่า ผู้ประกอบการแฟรนไชส์ตวั อย่างมีความพร้ อมด้ านความรู้เบื ้องต้ น ความยากง่ายในการเข้ าสูป่ ระเทศที่จะไปขยาย แต่มีการวางกลยุทธ์และการวางรูปแบบการขายแฟรนไชส์สําหรับตลาดต่างประเทศ
ในระดับปานกลาง แต่ผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้ประกอบการแฟรนไชส์ไทยที่ขยายออกสูต่ ลาดต่างประเทศแล้ ว
ให้ ความเห็นว่าการจะประสบความสําเร็ จในการขยายตัวสูต่ า่ งประเทศ ผู้ประกอบการต้ องมีเป้าหมายว่าจะไปประเทศใด
โดยศึกษาข้ อมูลในประเทศเป้าหมายให้ รอบคอบ เข้ าถึงวัฒนธรรม กฎหมายและอื่นๆ ด้ านความพร้ อมด้ านองค์กร พบว่า
ผู้ประกอบการแฟรนไชส์ตวั อย่าง มีความพร้ อมด้ านจํานวนและทักษะของบุคลากรเพื่อรองรับตลาดต่างประเทศในอนาคต
มีการวางแผนด้ านแหล่งส่งวัตถุดิบ (supplier) สําหรับตลาดต่างประเทศ และวางแผนด้ านการจัดส่งสินค้ า (logistic) ไป
ตลาดต่างประเทศในระดับปานกลาง ส่วนผลการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ประกอบการแฟรนไชส์ไทยที่ขยายออกสูต่ ่างประเทศ
แล้ วให้ ข้อมูลว่าองค์กรมีการจัดตังที
้ มงานเพื่อดูแลแฟรนไชส์ต่างประเทศขึ ้นมาโดยเฉพาะ ทําหน้ าที่ติดต่อเจรจาธุรกิจ ลง
พื ้นที่ดทู ําเลที่ตงั ้ ให้ คําปรึกษาในการเปิ ดสาขา รับผิดชอบยอดขาย หลายแฟรนไชส์มีการจัดฝ่ ายปฏิบตั ิการทําหน้ าที่คอย
สนับสนุนอาทิตลาดต่างประเทศ อาทิ ฝ่ ายวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ฝ่ ายโลจิสติกส์ต่างประเทศทําหน้ าที่ดูแลเรื่ องการ
จัดซื ้อและจัดส่งวัตถุดิบไปต่างประเทศโดยเฉพาะ
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สมมติฐานการวิจัย
ผลการวิจยั พบว่า ระดับความพร้ อมต่อการขยายตัวไปยังต่างประเทศของผู้ประกอบการแฟรนไชส์ที่ได้ รับรางวัล
รับรองมาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์ไทย ประจําปี 2555 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งเป็ นการปฏิเสธการยอมรับสมมติฐาน
ทังนี
้ ้มีค่าเฉลี่ย 3.425 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.4696 ถึงแม้ แยกพิจารณาตามประเภทธุรกิจก็พบว่าปฏิเสธการยอมรับ
สมมติฐานทุกประเภทธุรกิจ

การอภิปรายผลการศึกษาและข้ อเสนอแนะ
งานวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์คือ เพื่อให้ ผ้ ปู ระกอบการแฟรนไชส์ที่ได้ รับรางวัลรับรองมาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์
ไทย (Thailand Franchise Quality Award) ประจําปี 2555 จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ จํานวนทัง้ 29
ราย ทําการประเมินตนเองด้ านความพร้ อมต่อปั จจัยธุรกิจด้ านต่างๆ ที่มีผลต่อการขยายตัวไปยังต่างประเทศ เพื่อเป็ น
แนวทางปฏิบัติให้ ผ้ ปู ระกอบการแฟรนไชส์อื่น ในการเตรี ยมความพร้ อมต่อการตังรั
้ บและขยายตัวไปยังต่างประเทศ
เนื่องจากมีเวลาเหลืออีกไม่นานสําหรับการเตรี ยมพร้ อมรับการเปิ ดประชาคมอาเซียนในปี 2558 ผลจากการศึกษาพบว่า
ผู้ประกอบการแฟรนไชส์ที่ได้ รับรางวัลรับรองมาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์ไทย มีระดับความพร้ อมต่อการขยายตัวไปต่าง
ประเทศในระดับ“มาก” ซึ่งเป็ นการ “ปฏิเสธการยอมรับสมมติฐาน” ที่ว่าผู้ประกอบการแฟรนไชส์ที่ได้ รับรางวัลรับรอง
มาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์ไทยมีระดับความพร้ อมในการออกสูต่ า่ งประเทศในระดับ“มากที่สดุ ” เมื่อมองธุรกิจแฟรนไชส์
ไทยในภาพรวม จะเห็นได้ วา่ มีผ้ ปู ระกอบการแฟรนไชส์ที่ได้ รับรางวัลรับรองมาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์ไทยมีเพียงร้ อยละ
6.82 จากจํานวน 381 รายในปี 2555 กล่าวอีกนัยหนึง่ คือ ร้ อยละ 93.18 ของแฟรนไชส์ไทยยังไม่ผา่ นการรับรองมาตรฐาน
คุณภาพแฟรนไชส์ไทย หรื อเป็ นนัยได้ ว่าผู้ประกอบการแฟรนไชส์ไทยส่วนใหญ่ขาดความพร้ อมต่อการออกสูต่ ่างประเทศ
หรื อแม้ แต่การตังรั
้ บภายในประเทศ ผลดังกล่าวสอดคล้ องกับงานวิจยั ที่ว่าร้ อยละ 91.5 ของผู้ประกอบการไทยขนาดเล็ก
และกลางขาดความพร้ อมต่อการออกสูต่ ลาดต่างประเทศ (Siriphattrasophon & Saiyasopon, 2013)
ผู้ประกอบการแฟรนไชส์ที่ดําเนินธุรกิจมาแล้ วระหว่าง 7-9 ปี และที่ดําเนินธุรกิจตังแต่
้ 12 ปี ขึ ้นไปมีความพร้ อม
ต่อการออกสูต่ ลาดต่างประเทศในระดับค่าเฉลีย่ สูงสุด สอดคล้ องกับ Jahanson และ Vahlne (1990) ที่วา่ เมื่อธุรกิจแฟรน
ไชส์ก้าวขึ ้นถึงขันอิ
้ ่มตัว (maturity stage) ในประเทศแม่ก็มกั จะเริ่ มมองหาช่องทางการขยายตัวไปสูธ่ ุรกิจระหว่างประเทศ
Lafontaine (1992) พบว่าธุรกิจใช้ ระบบแฟรนไชส์ในการขยายตัว Lillis, Narayana และ Gilman (1976) แบ่งวงจรชีวิต
ของแฟรนไชส์ออกเป็ น 4 ขันตอน
้
คือ เจาะตลาด (0-5 ปี ) ขยายตัว (6-8 ปี ) อิ่มตัว (9-13 ปี ) และอิ่มตัวขันสุ
้ ดท้ าย
(มากกว่า 14 ปี ขึ ้นไป) รวมถึง Thai Franchise Center (2555) ที่ว่าหลักการสร้ างระบบธุรกิจแฟรนไชส์ให้ ประสบ
ความสําเร็ จนันใช้
้ เวลา ต้ องผ่านกระบวนการเพาะบ่มและพิสจู น์ความสําเร็ จของธุรกิจก่อน ไม่ใช่การทําธุรกิจแบบฉกฉวย
โอกาสที่อยูๆ่ ก็ลกุ ขึ ้นมาเปิ ดขายแฟรนไชส์
จากผลวิจยั พบว่า ปั จจัยด้ านการเงิน/ความพร้ อมยอมรับกับความไม่สามารถทํากําไรเป็ นอุปสรรคสําคัญต่อการ
ขยายตัวสูต่ า่ งประเทศของผู้ประกอบการแฟรนไชส์ไทยตัวอย่าง รองลงมาได้ แก่ ความพร้ อมด้ านองค์กร ความพร้ อมด้ าน
เป้าหมาย ความพร้ อมด้ านการติดตามหลังการขายและความพร้ อมด้ านเวลา ผลดังกล่าวสอดคล้ องกับรายงานของ
European Commission (2007) ที่วา่ อุปสรรคสําคัญของผู้ประกอบการรายเล็กและรายกลางของไทยสามารถจําแนกได้ 3
ประการคือ (1) ความไม่สามารถจัดสรรเวลาสําหรับการบริ หาร และ/หรื อขาดทักษะที่สําคัญในการดําเนินธุรกิจระหว่าง
ประเทศ (2) ขาดแหล่งเงินทุน (3) ขาดความรู้ ด้านการตลาดระหว่างประเทศอันเป็ นผลสืบเนื่องมาจากข้ อจํากัดสองข้ อ
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ข้ างต้ น OECD (2008; 2009) ระบุวา่ การขาดแคลนเงินลงทุนเป็ นปั ญหาหลักที่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประสบต่อ
การขยายธุรกิจไปต่างประเทศและ (Martin & Justis,1993) ที่ว่าอัตราการเติบโตของบริ ษัทถูกจํากัดด้ วยเรื่ องของสภาพ
คล่อง สมชนก (คุ้มพันธุ์) ภาสกรจรัส (2551) ระบุว่าผู้ประกอบการแฟรนไชส์ที่ประสงค์จะขยายตัวสูต่ ่างประเทศหรื อใน
ประเทศก็ตาม ควรต้ องมีการจัดทําแผนกลยุทธ์ เพราะแผนกลยุทธ์เป็ นขันตอนสํ
้
าคัญของความสําเร็ จขององค์กร ยิ่งจําเป็ น
มากขึ ้นในการทําธุรกิจระหว่างประเทศ มิเช่นนันอาจทํ
้
าให้ เสียเปรี ยบกับคู่แข่งขันในท้ องถิ่นที่มีความรู้ ความเข้ าใจในการ
เปลี่ยน แปลงของประเทศตนได้ ดีกว่า และเสียเปรี ยบกับคู่แข่งขันจากภายนอกที่มีความรู้ มีศกั ยภาพสูงกว่า นอกจากนี ้
ค่านิยมหลักและแนวความคิดตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์ (กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า, 2553) ยังให้ ความสําคัญ
กับการนําองค์กรอย่างมีวิสยั ทัศน์ การกําหนดทิศทางและสร้ างองค์กรที่ม่งุ เน้ นการพัฒนาระบบแฟรนไชส์ มีการจัดทํากล
ยุทธ์ ระบบและวิธีการต่างๆ เพื่อให้ บรรลุผล ผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์ จึงควรใส่ใจกับเรื่ องการวางแผนกลยุทธ์ องค์กร
ไม่เพียงแต่ระดับผู้นําองค์กรที่มบี ทบาทต่อการจัดทําแผนกลยุทธ์ แต่ควรกระตุ้นและส่งเสริ มให้ บคุ ลากรทุกคนมีสว่ นร่วมใน
การทําให้ องค์กรประสบความสําเร็ จ มีการพัฒนาและเรี ยนรู้ มีนวัตกรรมอย่างสร้ างสรรค์ OECD (2008; 2009) ระบุว่า
อุปสรรคสําคัญต่อการขยายตัวไปต่างประเทศของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมส่วนหนึ่งคือเรื่ องเวลา ผู้ประกอบการ
ต้ องสละเวลาในการบริ หารงานภายในประเทศ เมื่อต้ องติดต่อกับผู้ประกอบการจากต่างประเทศรวมถึงการขาดแคลน
ทีมงานและผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจระหว่างประเทศ ดังนัน้ ความพร้ อมที่สําคัญประการหนึ่งต่อการออกสูต่ ่างประเทศของแฟ
รนไชส์ไทยที่ประสงค์จะขยายตัวสูต่ า่ งประเทศ คือต้ องมัน่ ใจว่าตนมีความพร้ อมด้ านเวลาและความพร้ อมด้ านการติดตาม
หลังการขาย Thai Franchise Center (2555) ระบุว่าธุรกิจแฟรนไชส์ที่จะออกสูต่ ่างประเทศได้ ประสบความสําเร็ จนัน้
แฟรนไชซอร์ ต้องดูแลลูกข่ายในการจัดการเรื่ องต่างๆ ช่วยแก้ ปัญหาและหาวิธี ดําเนินการให้ เรี ยบง่ายและสอดคล้ องกับ
นโยบายธุรกิจ ควรมีระบบตรวจสอบคุณภาพของลูกข่ายว่ายังคงดําเนินการตามวิธีการที่ตงไว้
ั ้ หรื อไม่ คุณภาพของสินค้ าที่
จําหน่ายได้ คณ
ุ ภาพหรื อไม่ ต้ องทําเป็ นประจําเพราะอาจทําให้ ภาพพจน์และธุรกิจโดยรวมของธุรกิจเสียหายได้ หาละเลย
สิง่ เหล่านี ้ ผู้ที่สมั ผัสและติดต่อกับลูกค้ าจริ งๆ แล้ วคือแฟรนไชซี ดังนันปากต่
้
อปากมักมาจากคุณภาพของแฟรนไชซี ธุรกิจ
จะประสบความสําเร็ จหรื อล้ มเหลวมาจากแฟรนไชซี ดังนันแล้
้ วแฟรนไชซอร์ ควรใส่ใจดูแลแฟรนไชซีอย่างต่อเนื่องและ
จริ งใจ ส่วนความพร้ อมด้ านการวางแผนด้ านแหล่งส่งวัตถุดิบ (supplier) สําหรับตลาดต่างประเทศและความพร้ อมด้ าน
การวางแผนการจัดส่งสินค้ า (logistic) ไปตลาดต่างประเทศ ก็เป็ นสิ่งที่ผ้ ปู ระกอบธุรกิจแฟรนไชส์ต้องให้ ความสําคัญและ
พิจารณา ดังที่ Thai Franchise Center (2555) ระบุว่าการสร้ างระบบธุรกิจแฟรนไชส์ให้ ประสบความสําเร็ จ ธุรกิจแฟรน
ไชส์ควรมีการจัดหาวัตถุดิบและควบคุมคุณภาพ การจัดการเรื่ องวัตถุดิบที่จะขายให้ แฟรนไชซี การจัดซื ้อจัดหาวัตถุดิบจาก
แหล่งใด ผู้ประกอบการแฟรนไชส์ต้องหา supplier ที่สามารถควบคุมคุณภาพให้ ธุรกิจได้ ผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์
ต้ องเข้ าไปกํ ากับดูแลตัง้ แต่การรั บสินค้ าจาก supplier การเก็ บเข้ าคลังและการกระจายสินค้ าออกไปสู่ลกู ข่าย และ
ปั จ จัย พื น้ ฐานหลัก ในกิ จ กรรมในห่ว งโซ่แ ห่ง คุณ ค่า (ชนงกรณ์ กุณ ฑทลบุต ร, 2551) ด้ า นปั จ จัย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ การ
ดําเนินงานโดยตรง ประกอบด้ วย การขนส่งเข้ าปั จจัยการผลิตต่างๆ คือการรับ การเก็บรักษา การกระจายวัตถุดิบเพื่อไปใช้
ในกระบวนการผลิต การขนส่งสินค้ าสู่ผ้ บู ริ โภค คือกิจกรรมที่เกี่ ยวข้ องกับการเก็ บรวบรวม การจัดเก็ บรั กษาและการ
กระจายสินค้ าไปสูม่ ือผู้บริ โภค
ความพร้ อมด้ านภาษาและการสือ่ สาร ผู้ประกอบการแฟรนไชส์ที่ได้ รับรางวัลรับรองมาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์
ไทย ประจําปี 2555 ส่วนใหญ่มีการจัดทําเว็ปไซต์ขององค์กร/แบรนด์เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ วในระดับมาก แต่มีการวางแผน
ด้ านการสื่อสารการตลาด (marketing communication) เช่นการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ หรื อการส่งเสริ มการขาย
สําหรับต่างประเทศเพียงระดับปานกลาง เมื่อศึกษาพฤติกรรมการซื ้อของผู้บริ โภค (คอตเลอร์ , 2554, น. 77-79) อาจกล่าว
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ได้ วา่ พฤติกรรมการซื ้อธุรกิจแฟรนไชส์จดั เป็ นพฤติกรรมการซื ้อที่ซบั ซ้ อน (Complex buying behavior) ผู้บริ โภคหรื อผู้ซื ้อ
แฟรนไชส์จะทุม่ เทความพยายามอย่างสูงในการซื ้อสินค้ า และรับรู้วา่ แต่ละตราผลิตภัณฑ์มีความแตกต่างกันมาก ผู้ซื ้อจะ
ผ่านขัน้ ตอนการเรี ยนรู้ โดยเริ่ มจากการพัฒนาความเชื่ อเกี่ ยวกับผลิตภัณฑ์ ไปสู่การสร้ างทัศนคติและทําการเลือกซือ้
ผู้ประกอบการแฟรนไชส์ต้องสร้ างความแตกต่างของลักษณะตราของกิจการ โดยอธิบายถึงประโยชน์ของการซื ้อแฟรนไชส์
ของกิจการผ่านข้ อความในสื่อต่างๆ ของกิจการ และการใช้ พนักงานขายเพื่อสร้ างอิทธิ พลต่อการเลือกตราครัง้ สุดท้ าย
นอกจากนันแฟรนไชส์
้
จดั เป็ นการซื ้อทางธุรกิจ จากแบบจําลองพฤติกรรมผู้ซื ้อทางธุรกิจ (คอตเลอร์ , 2554, น. 89-90) ที่วา่
สิ่งกระตุ้นทางการตลาดสําหรับการซื ้อทางธุรกิจประกอบด้ วยส่วนประสมทางการตลาด 4 ประการ อันได้ แก่ ผลิตภัณฑ์
(Product) ราคา (Price) การจัดจําหน่าย (Place) และการส่งเสริ มการขาย (Promotion) และสิ่งกระตุ้นอื่นประกอบด้ วย
อิ ท ธิ พ ลทางสภาพแวดล้ อ ม ได้ แ ก่ เศรษฐกิ จ เทคโนโลยี การเมื อ ง วัฒ นธรรมและการแข่ ง ขัน สอดคล้ อ งกับ Thai
Franchise Center (2555) ที่ว่าธุรกิจแฟรนไชส์ที่จะออกสูต่ ่างประเทศได้ ประสบความสําเร็ จนันผู
้ ้ ประกอบการแฟรนไชส์
ควรต้ องมีการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ ต้ องมีกลุ่มพันธมิตร ต้ องมีการสื่อสารให้ คนที่ต้องการซื ้อระบบหรื อว่าที่แฟรน
ไชส์ได้ รับทราบ
ผู้ประกอบการแฟรนไชส์ที่ได้ รับรางวัลรับรองมาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์ไทย ประจําปี 2555 จํานวน 29 ราย
มีค วามพร้ อมซึ่ง จัดเป็ นปั จจัย ภายในประเทศในระดับ สูงสุด ได้ แ ก่ ค วามพร้ อมด้ านการฝึ กอบรมในระดับ มากที่ สุด
รองลงมาได้ แก่ ความพร้ อมด้ านระบบแฟรนไชส์และความพร้ อมด้ านการเลือกแฟรนไชส์ สอดคล้ องกับ Thai Franchise
Center (2555) ที่ว่าหลักการสร้ างระบบธุรกิจแฟรนไชส์ให้ ประสบความสําเร็ จ แฟรนไชส์ควรมีร้านต้ นแบบ มีระบบการ
จัดการธุรกิจและการอบรมร้ านต้ นแบบ ทังนี
้ ้ เพราะคุณภาพของสินค้ าธุรกิจดีหรื อไม่ก็ขึ ้นอยู่กบั คุณภาพแฟรนไชซีด้วยว่า
รับรู้วิธีการและเข้ าใจในการดําเนินธุรกิจมากน้ อยเพียงใด ดังนันการฝึ
้
กอบรมจึงเป็ นวิธีการในการทําให้ ระบบงานทังระบบ
้
เป็ น ไปในทิศทางเดียวกัน Siriphattrasophon และ Saiyasopon (2013) ระบุว่าผู้ประกอบการควรมีประสบการณ์และ/
หรื อได้ รับการฝึ กอบรมในด้ านการบริ หารงาน ผู้ประกอบการธุรกิจระหว่างประเทศควรมุ่งใช้ ประโยชน์จากการจัดการ
ความรู้ เพื่อจัดฝึ ก อบรมให้ กับพนักงานในอันที่จะสร้ างเสริ มความสามารถในการบริ หารธุรกิจให้ ประสบผลสําเร็ จใน
ต่างประเทศ (Reuber & Fischer, 1997) Holm-Olsen (2008) แนะนําว่าการเรี ยนรู้ถึงข้ อดี-ข้ อเสียของผลิตภัณฑ์ จะทําให้
ผู้ประกอบการรู้ และสามารถที่จะพัฒนาปรับปรุ งให้ ผลิตภัณฑ์ของตนให้ มีความเป็ นมาตรฐาน โดดเด่นอันนําไปสู่การ
ประสบความสําเร็ จในตลาดต่างประเทศ
ส่วนความพร้ อมด้ านกฎหมาย ปั จจุบนั ประเทศไทยยังไม่บรรลุผลสําเร็ จเรื่ องของการผลักดันกฎหมายแฟรนไชส์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องจึงควรเร่ งให้ ความสําคัญของการผลักดันกฎหมายแฟรนไชส์ให้ ออกมาเป็ นรู ปธรรม เพื่อให้ เกิดการ
คุ้มครองต่อแฟรนไชส์ และลดปั ญหาที่มีบริ ษัทลูกโซ่แฝงตัวเป็ นธุรกิจแฟรนไชส์เข้ ามาซึ่งจะส่งผลต่อภาพลักษณ์อนั ดีต่อ
ธุรกิจ แฟรนไชส์ในภาพรวม ลดประเด็นปั ญหาด้ านการลอกเลียนแบบตราผลิตภัณฑ์ ดังที่สตาร์ บคั๊ ประสบปั ญหาและมี
การฟ้ องร้ องกันดังที่เป็ นข่าวในปั จจุบนั เพื่อความเป็ นธรรมต่อแฟรนไชซอร์ และแฟรนไชซี ตลอดจนธุรกิจแฟรนไชส์ทงใน
ั้
และต่างประเทศ

Page 354

BUSINESS MANAGEMENT RESEARCH CONFERENCE

BMRC

ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะในการนําไปใช้ เพื่อให้ ผ้ ปู ระกอบการแฟรนไชส์ไทยสามารถเจริ ญเติบโตและแข่งขันได้ ทงในประเทศ
ั้
และออกสูต่ ่างประเทศได้ อย่างยัง่ ยืน จึงเป็ นภาระสําคัญที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์และ/หรื อหน่วยงาน
ราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง โดย 1) ประชาสัมพันธ์ให้ ผ้ ปู ระกอบแฟรนไชส์ไทยเข้ าร่ วมโครงการมาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์
ในวงกว้ างยิ่งขึ ้น 2) เร่ งพิจารณาผ่านร่ างกฏหมายแฟรนไชส์ให้ ออกมาเป็ นรู ปธรรมโดยเร็ ว เพื่อรองรับการรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจของอาเซียน ในปี 2558 และ 3) ปั จจัยเรื่ องการสภาพคล่องและการเข้ าถึงแหล่งเงินทุน ยังคงเป็ นอุปสรรคสําคัญ
ต่อการเจริ ญเติบโตของผู้ประกอบการแฟรนไชส์ในการออกสูต่ า่ งประเทศ จึงเป็ นเรื่ องเร่งด่วนที่สว่ นรัฐบาลที่เกี่ยวข้ อง ควร
ให้ ความช่วยเหลือและสนับสนุนเพื่อให้ ผ้ ปู ระกอบการแฟรนไชส์ไทยสามารถเข้ าถึงแหล่งเงินทุนได้ ง่ายดายขึ ้น
2. ข้ อเสนอแนะในการนําไปใช้ ในส่วนของผู้ประกอบการแฟรนไชส์ที่ต้องการขยายตัวอย่างยัง่ ยืน ทังในประเทศและ
้
พัฒนาออกสูต่ า่ งประเทศ ได้ แก่ 1) ผู้ประกอบการแฟรนไชส์ได้ ทราบถึงปั จจัยสําคัญต่อความสําเร็ จในการดําเนินธุรกิจ 2)
ผู้ประกอบการได้ ทําการประเมินตนเองต่อระดับความพร้ อมต่อการขยายตัวไปยังต่างประเทศได้ ทราบจุดแข็งและจุดอ่อน
ขององค์การ เพื่อเป็ นแนวทางในการทําแผนกลยุทธ์ และเพื่อเป็ นแนวทางในการปรับกระบวนการขององค์การเพื่อเตรี ยม
ความพร้ อมในการขยายตัวสูต่ า่ งประเทศ
3. ข้ อเสนอแนะในการทําวิจยั ครัง้ ต่อไป ผู้วิจยั ควรเลือกศึกษาปั จจัยทางธุรกิจที่มีผลต่อระดับความพร้ อมของการ
ออกสูต่ า่ งประเทศให้ มีความเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ ้นเพื่อให้ ได้ มมุ มองในเชิงลึก ศึกษาเฉพาะประเภทธุรกิจ หรื อผู้ทําวิจยั
ควรเพิ่มจํานวนกลุม่ ตัวอย่างให้ มากขึ ้น
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ทัศนคติของอาจารย์ และนักศึกษาที่มีต่อการใช้ บริการเครือข่ ายสังคมออนไลน์
ในการสื่อสารระหว่ างอาจารย์ และนักศึกษาของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ธันยานี โพธิ สาร * และนิ ตยา เจรี ยงประเสริ ฐ **
36

37

บทคัดย่ อ
การศึกษาครัง้ นี ้มุง่ ศึกษาถึงการตอบคําถามของอาจารย์และนักศึกษาคณะบริ หารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ว่ามีทศั นคติอย่างไรต่อบริ การเครื อข่ายสังคมออนไลน์ในการสือ่ สารระหว่างกัน และทัศนคตินนั ้ มีผลต่อความตังใจในการ
้
ใช้ บริ การระบบดังกล่าวหรื อไม่ รวมทังการรั
้
บรู้ ของอาจารย์และนักศึกษาในเรื่ องความปลอดภัย ความเป็ นส่วนตัว และ
ประโยชน์ในการใช้ บริ การเครื อข่ายสังคมออนไลน์ว่าจะมีผลต่อทัศนคติในการใช้ บริ การดังกล่าวหรื อไม่ โดยการเก็ บ
รวบรวมข้ อมูลใช้ แ บบสอบถามกับอาจารย์ แ ละนัก ศึกษาคณะบริ หารธุ รกิ จ มหาวิ ทยาลัย เชี ยงใหม่ จํ านวน 325 คน
(นักศึกษา 300 ชุด และอาจารย์ 25 ชุด) และการสัมภาษณ์เชิงลึกเพิ่มเติมกับตัวแทนอาจารย์ 1 คน และตัวแทนนักศึกษา
คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 คน
จากการศึกษาพบว่า ทังอาจารย์
้
และนักศึกษามีทศั นคติที่ดีต่อการใช้ Facebook โดยทัว่ ไปผลการศึกษาแสดง
ให้ เห็นว่าทังอาจารย์
้
และนักศึกษามีระดับความเห็นด้ วยว่าการใช้ Facebook เป็ นสิง่ ที่ดี หากแต่อาจารย์และนักศึกษากลับ
มีทศั นคติที่แตกต่าง หากถามถึงทัศนคติในการใช้ Facebook ในภาพรวมความเหมาะสมของการใช้ Facebook เพื่อ
สือ่ สารระหว่างอาจารย์และนักศึกษา โดยนักศึกษามีคา่ เฉลีย่ ความคิดเห็นระดับเห็นด้ วย ในขณะที่อาจารย์มีคา่ เฉลีย่ ความ
คิดเห็นในเรื่ องนี ้ในระดับเฉยๆ แสดงให้ เห็นว่าอาจารย์ไม่คิดว่า Facebook เหมาะสมที่จะใช้ เพื่อสื่อสารกับนักศึกษาใน
ระดับที่ตํ่ากว่านักศึกษา
นอกจากนี ้ การสัม ภาษณ์ พ บว่าทัง้ นัก ศึก ษาและอาจารย์ มี ความเห็น ว่า Facebook ควรใช้ สื่อ สารระหว่า ง
อาจารย์และนักศึกษาในเรื่ องเล็กๆ น้ อยๆ เช่น แจ้ งข่าวสารการเรื่ องเรี ยนให้ นกั ศึกษาทราบ หรื อให้ คําปรึ กษาอย่างสันๆ
้
เพราะนักศึกษาใช้ Facebook กันทุกคนอยูแ่ ล้ ว
ABSTRACT
The purpose of this research was to study the attitudes of Chiang Mai University’s Business
Administration lecturers and students towards communications through a social networking service, and how
those attitudes contributed to their intention to use the system. It also explored lecturers’ and students’
perceptions on security, privacy and benefits from the social networking service, as well as how those
perceptions affected their attitudes toward using the service. The instrument used for data collection was
questionnaires handed out to 325 people (25 lecturers and 300 students of Chiang Mai University’s Faculty of
Business Administration), together with the data collected from depth interviews with volunteers, a student
and a lecturer of the Faculty of Business Administration, Chiang Mai University.

*

อาจารย์ประจําภาควิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ ดร. อาจารย์ประจําภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

**
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The study found that lecturers and students both had a positive attitude towards Facebook; their
average response was ‘Agree’. However, the attitudes toward Facebook as a means of communications
between lecturers and students were different. Students’ average response was ‘Agree’, while lecturers’ was
‘Neither Agree nor Disagree’, indicating that lecturers did not think Facebook was appropriate for
communications with students as much as students did.
Moreover, data gathering from interview shows that both students and lecturers of Faculty of
Business Administration agree that Facebook should be used as communication media between lecturers
and students in some topics such as announce messages related to class to students or give short advices
as all students using Facebook daily.

บทนํา
จากกระแสความนิยมในการใช้ บริ การเครื อข่ายสังคมออนไลน์ (Online Social Network Services, SNS) และ
รายงานทางสถิติจากเว็บไซต์ Socialnomics (10 Wow Social Media Statistics, 2012) พบว่า สังคมออนไลน์หรื อ Social
Media เป็ นบริ การอันดับ 1 ที่มีผ้ ใู ช้ บริ การ โดยเฉพาะ Facebook ที่เป็ นเครื อข่ายสังคมออนไลน์ที่ใช้ กันมากที่สุด
ในสหรัฐอเมริ กา และ ในประเทศไทย ในปี ค.ศ. 2011 พบว่ามีผ้ ใู ช้ บริ การเครื อข่ายสังคมออนไลน์มากที่สดุ คือ Facebook
750 ล้ านคน หรื อราว 75% ของผู้ใช้ ทงั ้ หมด (SNS Statistics: Registered Users, 2012) และ SocialBankers
ผู้ใช้ บริ การ Facebook ในประเทศไทยว่ามีจํานวนมากถึง 15,628,100 คน และมีสถิติการเจริ ญเติบโตที่เพิ่มขึ ้นอย่าง
ต่อเนื่องในรอบ 3 เดือน ในอัตราร้ อยละ 23-25 (Facebook Statistic Thailand, 2012) เครื อข่ายออนไลน์นนได้
ั ้ ถูก
นําไปใช้ ในหลายวัตถุประสงค์อย่างหลากหลาย เช่น เพื่อเป็ นช่องทางการสือ่ สารหรื อเพื่อการค้ า นอกจากนี ้ Facebook ยัง
เข้ ามามีบทบาทมากขึ ้นในองค์กรด้ านการศึกษาด้ วย โดยปั จจุบันมีนักศึกษาและอาจารย์ได้ ใช้ บริ การเครื อข่ายสังคม
ออนไลน์ในการติดต่อสื่อสารกัน นอกเหนือจากการสื่อสารผ่านช่องทางของระบบการเรี ยนการสอนออนไลน์ หรื อ Elearning แล้ ว (เขมกร ไชยประสิทธิ์, 2555) จากรายงานทางสถิติของเว็บไซต์ Socialnomics (10 Wow Social Media
Statistics, 2012) คําถามที่ว่าบริ การเครื อข่ายสังคมออนไลน์เหล่านันมี
้ ความเหมาะสมกับการใช้ ในงานระหว่างอาจารย์
กับนักศึกษาหรื อไม่โดยสืบเนื่องจากบริ การดังกล่าวมีความเกี่ยวข้ องในเรื่ องของความปลอดภัยและความเป็ นส่วนตัวของ
ข้ อมูลด้ วย (Dwyer, Hiltz & Passerini, 2007; Shin, 2010) ซึง่ อาจส่งผลสําหรับการสื่อสารระหว่างอาจารย์และนักศึกษา
ด้ วยทําให้ เป็ นประเด็นในเรื่ องอื่นๆตามมาได้ เช่น การสร้ างความสัมพันธ์สว่ นตัว หรื อการพูดในเรื่ องที่ไม่เหมาะสม เป็ นต้ น
(เขมกร ไชยประสิทธิ์, 2555) จากข้ อมูลข้ างต้ นจึงเป็ นที่มาของการศึกษาครัง้ นี ้ที่ต้องการจะตอบคําถามที่ว่าอาจารย์และ
นักศึกษามีทศั นคติอย่างไรต่อบริ การเครื อข่ายสังคมออนไลน์ในการสื่อสารระหว่างกัน และทัศนคตินนมี
ั ้ ผลต่อความตังใจ
้
ในการใช้ บริ การระบบดังกล่าวหรื อไม่ รวมทังอะไรเป็
้
นปั จจัยที่มีผลต่อทัศนคติที่มีต่อบริ การเครื อข่ายสังคมออนไลน์บ้าง
เพื่อเป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้บริ หารสถาบันการศึกษาในการพิจารณาถึงขอบเขตการใช้ บริ การดังกล่าวในสถานศึกษา และการ
เสนอแนะต่อความเหมาะสมของการใช้ บริ การเครื อข่ายสังคมออนไลน์ตอ่ อาจารย์และนักศึกษาต่อไปได้
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กรอบแนวคิดที่ใช้ ในการศึกษา
งานวิจยั นี ้ใช้ กรอบแนวคิดจาก Technology Acceptance Model (TAM) โดย Davis (as cited in Lu et al.,
2003) และกรอบแนวคิดจาก The Social Network Service (SNS) Adoption Model โดย Shin (2010) นํามาสูก่ รอบ
แนวคิดในการศึกษาครัง้ นี ้ดังต่อไปนี ้ (รูปที่ 1)
Perceived
Security

Privacy

Attitude towards
Using SNS

Intention to Use
SNS

Usefulness

รูปที่ 1 โมเดลที่ใช้ เป็ นกรอบแนวคิดในการศึกษา

จากกรอบแนวคิดนี ้ คือ การศึกษาว่าทัศนคติที่มีตอ่ การใช้ บริ การเครื อข่ายสังคมออนไลน์เพื่อการสื่อสารระหว่าง
อาจารย์กับนักศึกษามีผลต่อความตังใจที
้ ่จะใช้ บริ การดังกล่าวหรื อไม่ อย่างไร และมีปัจจัยใดบ้ างที่จะส่งผลต่อการมี
ทัศนคติต่อการใช้ บริ การเครื อข่ายสังคมออนไลน์ (Attitude Towards Using SNS) เพื่อการสื่อสารระหว่างอาจารย์กบั
นักศึกษา รวมถึงความตังใจในการใช้
้
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ (Intention to Use SNS) ซึ่งปั จจัยเหล่านัน้ ได้ แก่ การรับรู้
ความปลอดภัย (Perceived Security) การรับรู้ความเป็ นส่วนตัว (Perceived Privacy) การรับรู้ ต่อประโยชน์ (Perceived
Usefulness) จากกรอบแนวคิดข้ างต้ นนํามาสูต่ วั วัด (Measurement Items) สําหรับแต่ละตัวแปร (Variables) ดังนี ้
ตารางที่ 1 แสดงตัวแปรที่ศกึ ษาในครัง้ นี ้และตัววัดของแต่ละตัวแปร
ตัววัด
ตัวแปร (Variables)
(Measurement
เอกสารอ้ างอิง
Items)
ทัศนคติ (Attitudes) ต่อการใช้
Fusilier & Durlabhji, 2005; Shin, 2010;
4 ตัววัด
Facebook
Dhume, Pattansheti, Kamble & Prasad, 2012
Shin, 2010; Dhume, Pattansheti, Kamble & Prasad,
ความตังใจในการใช้
้
Facebook
5 ตัววัด
2012
การรับรู้ด้านความเป็ นส่วนตัวของ
Pikkarainen, Pikkarainen, Karjaluoto & Pahnila,
4 ตัววัด
Facebook
2004; Shin, 2010
การรับรู้ด้านความปลอดภัยของ
Pikkarainen, Pikkarainen, Karjaluoto & Pahnila,
3 ตัววัด
Facebook
2004; Shin, 2010
Pikkarainen et al, 2004; Fusilier & Durlabhji, 2005;
การรับรู้ด้านประโยชน์ของ Facebook
11 ตัววัด
Dhume, Pattansheti, Kamble & Prasad, 2012
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ตัวแปร (Variables)
ทัศนคติตอ่ ใช้ Facebook เพื่อการ
สือ่ สารระหว่างอาจารย์และนักศึกษา

ตัววัด
(Measurement
Items)
1 ตัววัด

เอกสารอ้ างอิง
สร้ างขึ ้นใหม่

วิธีการศึกษา
1. ขอบเขตการศึกษา
การวิจยั ครัง้ นี ้มุ่งศึกษาว่าอาจารย์และนักศึกษาคณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีทศั นคติอย่างไรต่อ
บริ การเครื อข่ายสังคมออนไลน์ในการสือ่ สารระหว่างกัน และทัศนคตินนั ้ มีผลต่อความตังใจในการใช้
้
บริ การระบบดังกล่าว
หรื อไม่ รวมทังการรั
้
บรู้ของอาจารย์และนักศึกษาในเรื่ องความปลอดภัย ความเป็ นส่วนตัว และประโยชน์ในการใช้ บริ การ
เครื อข่ายสังคมออนไลน์วา่ จะมีผลต่อทัศนคติในการใช้ บริ การดังกล่าวหรื อไม่
2. ขัน้ ตอนการศึกษา
การวิ จัยครั ง้ นี ้ ใช้ เวลา 18 เดือ น ตัง้ แต่เ ดือนตุลาคม 2555 ถึ งเดื อนมีน าคม 2557 โดยเริ่ ม จากการทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้ อง แปลและจัดทําแบบสอบถาม จากนัน้ ได้ ทําการเก็บข้ อมูลแบบสอบถามในเดือนกันยายน 2556
ก่อนจะนําแบบสอบถามมาทําการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล
3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ แบ่งประชากรเป็ น 2 กลุม่ คือ นักศึกษาและอาจารย์คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่
ใช้ บริ การเครื อข่ายสังคมออนไลน์ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1. กลุ่ม นัก ศึ ก ษา มี ทัง้ หมด 1,602 คน สํ า หรั บ 4 ชั น้ ปี (ข้ อมูล ณ เดื อ นธั น วาคม 2555) โดยมี
สมมติฐานว่านักศึกษาทุกคนเป็ นผู้ใช้ บริ การเครื อข่ายสังคมออนไลน์ โดยเฉพาะ Facebook และนักศึกษาเป็ นกลุม่ ที่มีการ
ใช้ บริ การดังกล่าวเป็ นส่วนใหญ่ แต่เนื่องจากนักศึกษาชันปี
้ ที่ 1 มีการลงทะเบียนเรี ยนวิชาพื ้นฐานทัว่ ไปของมหาวิทยาลัย
เป็ นส่วนใหญ่ และมีการเรี ยนวิชาของคณะไม่มากนัก จึงมีโอกาสน้ อยในการใช้ บริ การเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ในการ
สื่อสารกับอาจารย์ ในคณะ ดังนัน้ กลุ่มนักศึกษาชัน้ ปี ที่ 1 จึงไม่รวมในการศึกษาครัง้ นี ้ รวมจํ านวนประชากรนักศึกษา
เฉพาะชันปี
้ ที่ 2-4 เท่านัน้ เป็ น 1,197 คน (ข้ อมูล ณ เดือนธันวาคม 2555) จึงกําหนดขนาดตัวอย่างตามตาราง Krejcie &
Morgan (อ้ างถึงใน ฉัตรศิริ ปิ ยะพิมลสิทธิ์, 2554) ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% ได้ จํานวน 291 คน โดยการศึกษาครัง้ นี ้จะ
เก็บข้ อมูลจากตัวอย่างนักศึกษาจํานวน 300 คน โดยแบ่งเป็ นสัดส่วนที่เท่ากันในแต่ละชันปี
้ คือ ชันปี
้ ละ 100 คน
2. กลุ่มอาจารย์ เนื่องจากประชากรที่สนใจคือผู้ที่ใช้ บริ การเครื อข่ายสังคมออนไลน์ จึงยังไม่ทราบ
จํานวนที่แน่นอน แต่จากการสอบถามเบื ้องต้ นจํานวน 10 คน พบว่าเกินกว่าครึ่งหนึง่ ของอาจารย์ที่สอบถามมานันมี
้ การใช้
บริ การเครื อข่ายสังคมออนไลน์ จึงกําหนดตัวอย่างจํานวน 50% ของอาจารย์ทงหมด
ั้
49 คน เท่ากับจํานวนตัวอย่าง 24.5
คน หรื อเก็บข้ อมูลจํานวน 25 คน
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4 วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้ อมูลใช้ แบบสอบถามกับอาจารย์คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จํานวน 25 คน และ
นักศึกษาคณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จํานวน 300 คน โดยเก็บแบบตามสะดวกนอกจากนี ้ยังมีการสัมภาษณ์
เชิงลึกตัวแทนอาจารย์และนักศึกษาอย่างละ 1 คน กับผู้ที่ยินดีให้ สมั ภาษณ์เพื่อเป็ นข้ อมูลเพิ่มเติมอีกด้ วย

ผลการศึกษา
กลุม่ อาจารย์สว่ นใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้ อยละ 64 มีอายุอยู่ในช่วง 31-40 ปี เป็ นส่วนใหญ่ รองลงมาคือ ช่วงอายุ
41-50 ปี เนื ้อหาวิชาที่สอนมีลกั ษณะเนื ้อหาบรรยายและคํานวณ/ปฏิบตั ิการ คิดเป็ นร้ อยละ 56 และสอนวิชาที่มีเนื ้อหา
บรรยายอย่างเดียวจํานวน 11 คน คิดเป็ นร้ อยละ 44 ส่วนใหญ่ใช้ Facebook ช่วงเวลา 18.00-23.59 น. ด้ วยความถี่ 1-5
ครัง้ ต่อวัน ส่วนใหญ่ใช้ Facebook บนอุปกรณ์ สมาร์ ตโฟนมากที่สดุ รองลงมาคือเครื่ องคอมพิวเตอร์ ตงโต๊
ั ้ ะ โดยมี
วัตถุประสงค์หลักในการใช้ Facebook คือเพื่อติดต่อกับเพื่อนๆ ร้ อยละ 93.3 รองลงมาคือ เพื่อสื่อสารเรื่ องงานของวิชา
ต่างๆ ร้ อยละ 72.7
สําหรับกลุม่ นักศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ น เพศหญิง ร้ อยละ 78.3 เพศชาย ร้ อยละ 21.7 โดย
ส่วนใหญ่ใช้ เวลากับ Facebook ใน ช่วงเวลา 18.00-23.59 น. และช่วงเวลา 13.01-17.59 น.ความถี่ในการใช้ Facebook
1-5 ครัง้ ต่อวัน อุปกรณ์ที่ใช้ คือสมาร์ ตโฟนและโน้ ตบุ๊กโดยมีวตั ถุประสงค์ในการใช้ Facebook เพื่อติดต่อกับเพื่อนๆ ร้ อย
ละ 93.0 รองลงมาคือเพื่อสือ่ สารเรื่ องงานของวิชาต่างๆ ร้ อยละ 72.7
ด้ านความรู้สึกที่มีต่อการใช้ Facebook
จากการให้ กลุม่ นักศึกษาและอาจารย์ได้ แสดงความรู้สกึ ที่มตี อ่ การใช้ Facebook ทังสองกลุ
้
ม่ ได้ ให้ ข้อมูลความรู้สกึ
ที่มี ล ัก ษณะเหมื อนกัน คื อ มี ค วามรู้ สึก ต่อ การใช้ Facebook ว่า น่า จะทํ า ให้ มี ค วามสะดวกในการสื่อสารและการใช้
Facebook น่าจะเพิ่มโอกาสในการสือ่ สารระหว่างอาจารย์และนักศึกษา อาจจะทําให้ สญ
ู เสียความเป็ นส่วนตัวและ การใช้
Facebook เหมาะสําหรับเรื่ องส่วนตัวเท่านันไม่
้ เหมาะกับการใช้ เพื่อการศึกษา
ตารางที่ 2 สรุปผลค่าเฉลีย่ ด้ านความรู้ความสามารถต่อการใช้ งานฟั งก์ชนั่ การทํางานของ Facebook
นักศึกษา
อาจารย์
ฟั งก์ ช่ นั
ค่ าเฉลี่ย
ฟั งก์ ช่ นั ย่ อย
ค่ าเฉลี่ย
ฟั งก์ ช่ นั ย่ อย
(แปลผล)
อันดับแรก
(แปลผล)
อันดับแรก
ฟั งก์ชนั่ รวมข่าว/เรื่ องราวล่าสุด
กําหนด/เลือกดูเฉพาะ
กําหนด/เลือกดูเฉพาะ
3.70
3.01
เนื ้อหาข่าว/ข้ อมูล/
เนื ้อหาข่าว/ข้ อมูล/
(มาก)
(ปานกลาง)
เรื่ องราวที่ตนเองสนใจ
เรื่ องราวที่ตนเองสนใจ
ฟั งก์ชนั่ การจัดการเพื่อน
3.79
4.11
ยอมรับคําขอเป็ นเพื่อน
ยอมรับคําขอเป็ นเพื่อน
(มาก)
(มาก)
ฟั งก์ชนั่ การใช้ พื ้นที่แสดงข้ อความ
3.68
3.32
เปลีย่ นรูปแสดงตัวตน
เปลีย่ นรูปแสดงตัวตน
และพื ้นที่เก็บข้ อมูลตามลําดับเวลา
(มาก)
(ปานกลาง)
ฟั งก์ชนั่ ชื่นชอบถูกใจ
แสดง/ยกเลิกว่าชื่นชอบ
แสดง/ยกเลิกว่าชื่นชอบ
4.17
4.28
ถูกใจในข้ อความ/
ถูกใจในข้ อความ/
(มาก)
(มากที่สดุ )
ภาพถ่าย
ภาพถ่าย
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ฟั งก์ ช่ นั
ฟั งก์ชนั่ การจัดการข้ อความ
ฟั งก์ชนั่ การจัดการกลุม่ เพื่อน
ฟั งก์ชนั่ หน้ ารวมข้ อมูล/เพื่อนที่มี
ความสนใจเดียวกันหรื อหน้ าข้ อมูล
องค์กรเพื่อประชาสัมพันธ์เชิงธุรกิจ
ฟั งก์ชนั่ การแจ้ งเชิญและนัดหมาย
กิจกรรม
ฟั งก์ชนั่ การเขียนบันทึก/บทความ
ฟั งก์ชนั่ ระบุตาํ แหน่ง/แสดงสถานที่

ฟั งก์ชนั่ สร้ างคําถามหรื อสํารวจความ
คิดเห็น
ฟั งก์ชนั่ ภาพถ่าย/วิดีโอ
ฟั งก์ชนั่ หน้ าข้ อมูลส่วนตัว

นักศึกษา
ค่ าเฉลี่ย
ฟั งก์ ช่ นั ย่ อย
(แปลผล)
อันดับแรก
4.05
ส่งข้ อความถึงเพื่อน
(มาก)
3.54
โพสต์แสดงข้ อความ
(มาก)

ค่ าเฉลี่ย
(แปลผล)
4.29
(มากที่สดุ )
3.36
(ปานกลาง)

3.38
เป็ นเพื่อน/แฟนติดตาม
(ปานกลาง)
ข้ อมูล

3.26
(ปานกลาง)

3.04
(ปานกลาง)
3.37
(ปานกลาง)

3.14
(ปานกลาง)
2.72
(ปานกลาง)

ตอบรับคําเชิญเข้ าร่วม
กิจกรรม
ลบบันทึก/บทความ

3.84
(มาก)

บอกให้ เพื่อนรู้ถงึ
สถานที่ที่เราอยู่ ณ
ปั จจุบนั นี ้

3.68
(มาก)

3.24
(ปานกลาง)

ตอบคําถามหรื อตอบ
แบบสํารวจความคิด

3.02
(ปานกลาง)

3.79
(มาก)
3.92
(มาก)

ตังค่
้ าความเป็ นส่วนตัว
ของภาพถ่ายหรื อวิดีโอ

3.46
(มาก)
4.01
(มาก)

เปลีย่ นภาพ

อาจารย์
ฟั งก์ ช่ นั ย่ อย
อันดับแรก
อ่านข้ อความ
โพสต์แสดงข้ อความ
เป็ นเพื่อน/แฟนติดตาม
ข้ อมูล
ตอบรับคําเชิญเข้ าร่วม
กิจกรรม
ลบบันทึก/บทความ
บอกให้ เพื่อนรู้ถงึ
สถานที่ที่เราอยู่ ณ
ปั จจุบนั นี ้
ตอบคําถามหรื อตอบ
แบบสํารวจความคิด
เพิ่มภาพถ่ายหรื อวิดีโอ
เปลีย่ นภาพ

ด้ านความรู้ความสามารถต่ อการใช้ งานฟั งก์ ช่ นั การทํางานของ Facebook
จากตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยด้ านความรู้ ความสามารถต่อการใช้ งานฟั งก์ ชั่นการทํางานของ Facebook ของ
กลุ่มอาจารย์ และนักศึกษา โดยผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มอาจารย์ ส่วนใหญ่ มีระดับการรั บรู้ ในเรื่ องฟั งก์ ชั่นการใช้ ใ น
ฟั งก์ชนั่ การจัดการข้ อความมากเป็ นอันดับแรก (ค่าเฉลี่ย4.29) รองลงมาคือ ฟั งก์ชนั่ ชื่นชอบถูกใจ(ค่าเฉลี่ย 4.28) ฟั งก์ชนั่
การจัดการเพื่อน (ค่าเฉลีย่ 4.11) ฟั งก์ชนั่ หน้ าข้ อมูลส่วนตัว (ค่าเฉลี่ย 4.01) ฟั งก์ชนั่ ระบุตําแหน่ง/แสดงสถานที่ (ค่าเฉลี่ย
3.68) ฟั งก์ชนั่ ภาพถ่าย/วิดีโอ (ค่าเฉลีย่ 3.46) ฟั งก์ชนั่ การจัดการกลุม่ เพื่อน (ค่าเฉลีย่ 3.36) ฟั งก์ชนั่ หน้ ารวมข้ อมูล/เพื่อนที่
มีความสนใจเดียวกันหรื อหน้ าแสดงข้ อมูลขององค์กรเพื่อประชาสัมพันธ์เชิงธุรกิจ (ค่าเฉลีย่ 3.26) ฟั งก์ชนั่ การแจ้ งเชิญและ
นัดหมายกิจกรรม (ค่าเฉลีย่ 3.14) ฟั งก์ชนั่ สร้ างคําถามหรื อสํารวจความคิดเห็น (ค่าเฉลี่ย 3.02) ฟั งก์ชนั่ รวมข่าว/เรื่ องราว
ล่าสุด (ค่าเฉลีย่ 3.01) และฟั งก์ชนั่ การเขียนบันทึก/บทความ (ค่าเฉลีย่ 2.72) ตามลําดับ ดังแสดงในตารางที่ 2
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ส่วนกลุม่ นักศึกษามีระดับการรับรู้ในการใช้ ด้านฟั งก์ชนั่ การทํางานของ Facebook 5 ลําดับแรกคือ การกดแสดง
ความชื่นชอบ (Like) ลําดับรองลงมาคือฟั งก์ชั่นการจัดการข้ อความ ฟั งก์ ชนั่ หน้ าข้ อมูลส่วนตัว ฟั งก์ชนั่ ระบุตําแหน่ง/
แสดงสถานที่ และ ฟั งก์ชนั่ การจัดการเพื่อน แต่โดยภาพรวมนักศึกษามีระดับการรับรู้การใช้ งานฟั งก์ชนั่ ของ Facebook ใน
ระดับเกินกว่าค่าเฉลีย่ 3.0 หรื อระดับพอใช้ ฟั งก์ชนั่ การแจ้ งเชิญและนัดหมายกิจกรรม (ค่าเฉลี่ย 3.04) ตามลําดับ สําหรับ
ฟั งก์ชนั่ รวมข่าว/เรื่ องราวล่าสุด ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับการรับรู้ในเรื่ องการใช้ Facebook ในการกําหนด/เลือกดูเฉพาะ
เนื ้อหาข่าว/ข้ อมูล/เรื่ องราวที่ตนเองสนใจมากเป็ นอันดับแรก สําหรับฟั งก์ชนั่ การจัดการเพื่อน ผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้
ในเรื่ องการใช้ Facebook ในการยอมรับคําขอเป็ นเพื่อนมากเป็ นอันดับแรก
การรับรู้ด้านความเป็ นส่ วนตัวและความปลอดภัย
ตารางที่ 3 สรุปผลการศึกษาการรับรู้ด้านความเป็ นส่วนตัวและความปลอดภัย ด้ านประโยชน์ในการทํางาน ด้ าน
ประโยชน์ในการสร้ างเครื อข่าย ทัศนคติและความตังใจในการใช้
้
บริ การ Facebook
นักศึกษา
อาจารย์
ตัววัดที่มีค่าเฉลี่ยอันดับ
ปั จจัยหรือตัวแปรหลัก ค่ าเฉลี่ย
ค่ าเฉลี่ย ตัววัดที่มีค่าเฉลี่ยอันดับแรก
แรก
การรับรู้ด้านความเป็ น
ฉันตระหนักดีวา่ มีข้อมูล
ฉันตระหนักดีวา่ มีข้อมูลใดบ้ างที่
ส่วนตัวและความ
3.28
ใดบ้ างที่จะต้ องถูกจัดเก็บ/
จะต้ องถูกจัดเก็บ/บันทึกระหว่าง
2.91
ปลอดภัยของ
(เฉยๆ) บันทึกระหว่างการใช้ บริการ
(เฉยๆ) การใช้ บริ การ Facebook
Facebook
Facebook
การรับรู้ด้านประโยชน์
การใช้ Facebook ช่วยทําให้
ฉันพบว่า Facebook มี
3.70
3.08
ของ Facebook ในการ
การทํางานของฉันง่ายยิง่ ขึ ้น
ประโยชน์ตอ่ งานของฉัน
(เห็นด้ วย)
(เฉยๆ)
ทํางาน
การรับรู้ด้านประโยชน์
การใช้ บริ การ Facebook ช่วย
การใช้ บริ การ Facebook ช่วย
4.09
4.05
ของ Facebook ในการ
อํานวยให้ ฉนั ได้ ติดต่อสัมพันธ์
อํานวยให้ ฉนั ได้ ติดต่อสัมพันธ์
(เห็นด้ วย)
(เห็นด้ วย)
สร้ างเครื อข่าย
กับบรรดาเพื่อนเก่าทังหลาย
้
กับบรรดาเพื่อนเก่าทังหลาย
้
ทัศนคติที่มตี อ่
ฉันรู้สกึ ว่าการติดต่อพูดคุย
ฉันรู้สกึ ว่าการติดต่อพูดคุยรับรู้
Facebook ในการใช้ งาน
3.93
รับรู้เรื่ องราวของเพื่อน/เพื่อน
3.89
เรื่ องราวของเพื่อน/เพื่อนสมัย
ทัว่ ไป
(เห็นด้ วย) สมัยเรี ยนผ่านบริ การ
(เห็นด้ วย) เรี ยนผ่านบริ การ Facebook
Facebook เป็ นสิง่ ที่ดี
เป็ นสิง่ ที่ดี
ความตังใจในการใช้
้
ฉันตังใจว่
้ าจะใช้ บริ การ
ฉันตังใจว่
้ าจะใช้ บริ การ
บริ การ Facebook
3.51
Facebook บ่อย ๆ เพื่อ
3.11
Facebook บ่อย ๆ เพื่อ
(เห็นด้ วย) ปฏิสมั พันธ์ กับเพื่อนๆและ
(เฉยๆ) ปฏิสมั พันธ์กบั เพื่อนๆและผู้คน
ผู้คนอื่นๆ
อื่น ๆ
ทัศนคติตอ่ การใช้
ในภาพรวมท่านคิดว่า
ในภาพรวมท่านคิดว่า
Facebook เพื่อสือ่ สาร
3.86
Facebook เหมาะกับการ
3.12
Facebook เหมาะกับการ
ระหว่างอาจารย์และ
(เห็นด้ วย) สือ่ สารระหว่างอาจารย์และ
(เฉยๆ) สือ่ สารระหว่างอาจารย์และ
นักศึกษา
นักศึกษา
นักศึกษา
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จากข้ อมูลสามารถสรุ ปได้ ว่า กลุม่ อาจารย์มีความคิดเห็นต่อการรับรู้ ด้านความเป็ นส่วนตัวและความปลอดภัย
ของ Facebook ในภาพรวมอยู่ในระดับเฉยๆ (ค่าเฉลี่ย 2.91) โดยมีความคิดเห็นที่มีค่าเฉลี่ยเป็ นอันดับแรก คือ ฉัน
ตระหนักดีวา่ มีข้อมูลใดบ้ างที่จะต้ องถูกจัดเก็บ/บันทึกระหว่างการใช้ บริ การ (ค่าเฉลี่ย 3.20) Facebook รองลงมาคือ ฉัน
ไม่มีความกังวลว่าจะมีข้อมูลใดสูญหายในการใช้ บริ การ Facebook (ค่าเฉลี่ย 3.08) ฉันเชื่อว่าเว็บไซต์ที่ให้ บริ การ
Facebook มีกลไก/เครื่ องมือที่มีประสิทธิภาพในการตรวจสอบการละเมิดข้ อมูลส่วนตัวที่ฉนั แสดงระหว่างการใช้ บริ การ
(ค่าเฉลี่ย 3.00) ฉันมัน่ ใจว่ารู้ จกั ทุกคนทุกฝ่ ายที่เก็บบันทึกข้ อมูลที่ฉนั แสดงระหว่างการใช้ บริ การ Facebook (ค่าเฉลี่ย
2.92) ฉันมัน่ ใจว่าข้ อมูลส่วนตัวของฉันที่แสดงผ่านบริ การ Facebook จะได้ รับการดูแลให้ ปลอดภัย (ค่าเฉลี่ย 2.68) และ
ฉันเชื่อว่าข้ อมูลที่ฉันแสดงในบริ การFacebook จะไม่ถูกดัดแปลงนําไปใช้ ในทางเสียหายโดยบุคคล/กลุ่มบุคคลที่ไม่
เหมาะสมและไม่ประสงค์ดี (ค่าเฉลีย่ 2.60) ตามลําดับ
ในขณะที่กลุม่ นักศึกษามีความคิดเห็นต่อการรับรู้ ด้านความเป็ นส่วนตัวและความปลอดภัยของ Facebook ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับเฉยๆ (ค่าเฉลี่ย 3.28) โดยมีความคิดเห็นที่มีค่าเฉลี่ยเป็ นอันดับแรก คือ ฉันตระหนักดีว่ามีข้อมูล
ใดบ้ างที่จะต้ องถูกจัดเก็บ/บันทึกระหว่างการใช้ บริ การ Facebook (ค่าเฉลี่ย 3.52)รองลงมาคือ ฉันเชื่อว่าเว็บไซต์ ที่
ให้ บริ การ Facebook มีกลไก/เครื่ องมือที่มีประสิทธิภาพในการตรวจสอบการละเมิดข้ อมูลส่วนตัวที่ฉนั แสดงระหว่างการใช้
บริ การ (ค่าเฉลี่ย 3.37) ฉันมัน่ ใจว่ารู้ จักทุกคนทุกฝ่ ายที่เก็บบันทึกข้ อมูลที่ฉันแสดงระหว่างการใช้ บริ การ Facebook
(ค่าเฉลี่ย 3.29) ฉันมัน่ ใจว่าข้ อมูลส่วนตัวของฉันที่แสดงผ่านบริ การ Facebook จะได้ รับการดูแลให้ ปลอดภัย (ค่าเฉลี่ย
3.21) ฉันไม่มีความกังวลว่าจะมีข้อมูลใดสูญหายในการใช้ บริ การ Facebook (ค่าเฉลี่ย 3.16) และฉันเชื่อว่าข้ อมูลที่ฉนั
แสดงในบริ การ Facebook จะไม่ถกู ดัดแปลงนําไปใช้ ในทางเสียหายโดยบุคคล/กลุม่ บุคคลที่ไม่เหมาะสมและไม่ประสงค์ดี
(ค่าเฉลีย่ 3.10)
การรับรู้ด้านประโยชน์ ของ Facebook
กลุม่ อาจารย์มีความเห็นความคิดเห็นต่อการรับรู้ด้านประโยชน์ของ Facebook 1)ด้ านการทํางานในการทํางาน
ในภาพรวมอยู่ในระดับเฉยๆ (ค่าเฉลี่ย 3.08) โดยมีความคิดเห็นที่มีค่าเฉลี่ยเป็ นอันดับแรก คือ ฉันพบว่า Facebook มี
ประโยชน์ต่องานของฉัน (ค่าเฉลี่ย 3.44) Facebook รองลงมาคือ การใช้ Facebook ช่วยทําให้ การทํางานของฉันง่าย
ยิ่งขึ ้น (ค่าเฉลี่ย 3.32) การใช้ Facebook ช่วยให้ ฉันปรับปรุ งผลงานของตัวเองได้ ดียิ่งขึ ้น (ค่าเฉลี่ย 2.80) และการใช้
Facebook ช่วยยกระดับประสิทธิ ผลการทํางานของฉันให้ สงู มากยิ่งขึ ้น (ค่าเฉลี่ย 2.76) ตามลําดับ 2)ในการสร้ าง
เครื อข่าย ในภาพรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้ วย (ค่าเฉลีย่ 4.05) โดยมีความคิดเห็นที่มีค่าเฉลี่ยเป็ นอันดับแรก คือ การใช้ บริ การ
Facebook ช่ว ยอํ า นวยให้ ฉัน ได้ ติด ต่อ สัมพันธ์ กับบรรดาเพื่อ นเก่า ทัง้ หลาย (ค่า เฉลี่ย 4.32) รองลงมาคื อ การใช้
Facebook ช่วยให้ ฉนั ติดตามข่าวหรื อความเป็ นไปในสังคม (ค่าเฉลี่ย 4.28) การใช้ Facebook ช่วยอํานวยให้ ฉนั ได้
แลกเปลี่ยนความคิด ความเห็นกับเพื่อนๆและผู้คนอื่นๆ (ค่าเฉลี่ย 4.24) และการใช้ Facebook ช่วยให้ ฉนั มีเพื่อนใหม่ๆ
เพิ่มขึ ้น (ค่าเฉลีย่ 3.36) ตามลําดับ
กลุ่มนักศึกษามีความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อการรับรู้ ด้านประโยชน์ของ Facebook แบ่งเป็ น 1)
ความ
คิดเห็นต่อการรับรู้ ด้านประโยชน์ ในการทํางาน ในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้ วย (ค่าเฉลี่ย 3.70) โดยมีความคิดเห็นที่มี
ค่าเฉลี่ยเป็ นอันดับแรก คือ การใช้ Facebook ช่วยทําให้ การทํางานของฉันง่ายยิ่งขึ ้น (ค่าเฉลี่ย 3.89) รองลงมาคือ ฉัน
พบว่า Facebook มีประโยชน์ตอ่ งานของฉัน (ค่าเฉลีย่ 3.82) การใช้ Facebook ช่วยให้ ฉนั ปรับปรุ งผลงานของตัวเองได้ ดี
ยิ่งขึ ้น (ค่าเฉลีย่ 3.61) และการใช้ Facebook ช่วยยกระดับประสิทธิผลการทํางานของฉันให้ สงู มากยิ่งขึ ้น (ค่าเฉลี่ย 3.47)
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ตามลําดับ 2) ความคิดเห็นต่อการรับรู้ ด้านประโยชน์ของ Facebook ในการสร้ างเครื อข่าย ในภาพรวมอยู่ในระดับเห็น
ด้ วย (ค่าเฉลี่ย 4.09) โดยมีความคิดเห็นที่มีค่าเฉลี่ยเป็ นอันดับแรก คือ การใช้ บริ การ Facebook ช่วยอํานวยให้ ฉนั ได้
ติดต่อสัมพันธ์ กบั บรรดาเพื่อนเก่าทังหลาย
้
(ค่าเฉลี่ย 4.22) รองลงมาคือ การใช้ Facebook ช่วยให้ ฉนั ติดตามข่าวหรื อ
ความเป็ นไปในสังคม (ค่าเฉลี่ย 4.18) การใช้ Facebook ช่วยอํานวยให้ ฉนั ได้ แลกเปลี่ยนความคิด ความเห็นกับเพื่อนๆ
และผู้คนอื่นๆ (ค่าเฉลีย่ 4.15) และการใช้ Facebook ช่วยให้ ฉนั มีเพื่อนใหม่ๆเพิ่มขึ ้น (ค่าเฉลีย่ 3.82) ตามลําดับ
ความคิดเห็นด้ านทัศนคติท่ ีมีต่อ Facebook ในการใช้ งานทั่วไป
กลุ่มอาจารย์มีมีความคิดเห็นด้ านทัศนคติที่มีต่อการใช้ งานทัว่ ไป Facebook ในภาพรวมอยู่ในระดับเฉยๆ
(ค่าเฉลี่ย 3.11) โดยมีความคิดเห็นที่มีค่าเฉลี่ยเป็ นอันดับแรก คือฉันรู้ สึกว่าการติดต่อพูดคุยรับรู้ เรื่ องราวของเพื่อนและ
เพื่อนสมัยเรี ยนผ่านบริ การ Facebook เป็ นสิ่งที่ดี (ค่าเฉลี่ย 4.08) รองลงมาคือ โดยรวมแล้ วฉันมีความรู้ สกึ เชิงบวกต่อ
บริ การ Facebook (ค่าเฉลีย่ 3.92) ฉันชอบใช้ บริ การ Facebook (ค่าเฉลีย่ 3.80) และ สําหรับฉันการใช้ บริ การ Facebook
เป็ นความคิดที่นา่ ดึงดูดใจน่าทดลองใช้ บริ การ (ค่าเฉลีย่ 3.76)
กลุ่มนักศึกษามีความคิดเห็นด้ านทัศนคติที่มีต่อการใช้ งานทัว่ ไป Facebook ในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้ วย
(ค่าเฉลี่ย 3.93) โดยมีความคิดเห็นที่มีค่าเฉลี่ยเป็ นอันดับแรก คือฉันรู้ สึกว่าการติดต่อพูดคุยรับรู้ เรื่ องราวของเพื่อนและ
เพื่อนสมัยเรี ยนผ่านบริ การ Facebook เป็ นสิ่งที่ดี (ค่าเฉลี่ย 4.04) รองลงมาคือ ฉันชอบใช้ บริ การ Facebook (ค่าเฉลี่ย
3.95) โดยรวมแล้ วฉันมีความรู้ สกึ เชิงบวกต่อบริ การ Facebook (ค่าเฉลี่ย 3.91) และสําหรับฉันการใช้ บริ การ Facebook
เป็ นความคิดที่นา่ ดึงดูดใจน่าทดลองใช้ บริ การ (ค่าเฉลีย่ 3.81) ตามลําดับ
ความคิดเห็นด้ านความตัง้ ใจในการใช้ บริการ Facebook ในภาพรวม
กลุม่ อาจารย์มีมีความคิดเห็นด้ านความตังใจในการใช้
้
บริ การ Facebook ในภาพรวมอยูใ่ นระดับเฉยๆ (ค่าเฉลี่ย
3.11) โดยมีความคิดเห็นที่มีคา่ เฉลีย่ เป็ นอันดับแรก คือฉันตังใจว่
้ าจะใช้ บริ การ Facebook บ่อยๆเพื่อปฏิสมั พันธ์กบั เพื่อนๆ
และผู้คนอื่นๆ (ค่าเฉลี่ย 3.32) รองลงมาคือ ฉันจะแนะนําให้ เพื่อนและเพื่อนร่ วมชัน้ เรี ยนใช้ บริ การ Facebook (ค่าเฉลี่ย
3.24) ฉันตังใจว่
้ าจะเข้ าชมเว็บไซต์ที่ให้ บริ การ Facebook ให้ มาก/บ่อยที่สดุ เท่าที่จะทําได้ (ค่าเฉลีย่ 3.04) และฉันตังใจจะ
้
ทําความรู้จกั /มีเพื่อนให้ มากขึ ้นผ่านการใช้ บริ การ Facebook (ค่าเฉลีย่ 2.84) ตามลําดับ
กลุ่มนักศึกษามีความคิดเห็นด้ านความตัง้ ใจในการใช้ บริ การ Facebook ในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้ วย
(ค่าเฉลีย่ 3.51) โดยมีความคิดเห็นที่มีคา่ เฉลีย่ เป็ นอันดับแรก คือฉันตังใจว่
้ าจะใช้ บริ การ Facebook บ่อยๆเพื่อปฏิสมั พันธ์
กับเพื่อนๆและผู้คนอื่นๆ (ค่าเฉลี่ย 3.62) รองลงมาคือ ฉันตังใจว่
้ าจะเข้ าชมเว็บไซต์ที่ให้ บริ การ Facebook ให้ มาก/บ่อย
ที่สดุ เท่าที่จะทําได้ (ค่าเฉลีย่ 3.49) ฉันจะแนะนําให้ เพื่อนและเพื่อนร่วมชันเรี
้ ยนใช้ บริ การ Facebook (ค่าเฉลี่ย 3.47) และ
ฉันตังใจจะทํ
้
าความรู้จกั /มีเพื่อนให้ มากขึ ้นผ่านการใช้ บริ การ Facebook (ค่าเฉลีย่ 3.44) ตามลําดับ
ในส่วนของความคิดเห็นต่อการใช้ Facebook เพื่อสื่อสารระหว่างอาจารย์และนักศึกษานันพบความแตกต่
้
าง
ระหว่างสองกลุม่ ดังนี ้ กลุม่ อาจารย์อยูใ่ นระดับเฉยๆ (ค่าเฉลีย่ 3.12) ในขณะที่กลุม่ นักศึกษากับมีระดับเห็นอยูใ่ นระดับเห็น
ด้ วย (ค่าเฉลีย่ 3.86)
การวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ ระหว่ างตัวแปรตามกรอบแนวคิดในการศึกษาครัง้ นี ้
การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของตัววัดทัง้ 22 ตัว ด้ วยค่า Cronbach’s Alpha ซึ่งได้ ค่าสถิติที่มากกว่า 0.7 ตาม
เกณฑ์ที่ยอมรับได้ (Hair, Black, Babin & Anderson, 2010) จากผลการทดสอบตัววัดของทัง้ 5 ปั จจัยแล้ วนันจึ
้ งนําไปใช้
ในการวิเคราะห์ต่อไปเฉพาะตัววัด 22 ตัวของทัง้ 5 ปั จจัยหรื อตัวแปรใหม่ และ 1 ตัววัดสําหรับตัวแปรด้ านทัศนคติของ
ผู้ตอบแบบสอบถามต่อการใช้ Facebook เพื่อการสือ่ สารระหว่างอาจารย์และนักศึกษา รวมเป็ น 23 ตัววัด ดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 บทสรุปการจัดกลุม่ ปั จจัยจากการวิเคราะห์ปัจจัยและการทดสอบความน่าเชื่อถือ (Reliability Test)
Cronbach's
ปั จจัย
ข้ อที่
ข้ อความ
Alpha
1. การรับรู้ด้านความ
0.849
1 ฉันมัน่ ใจว่ารู้จกั ทุกคนทุกฝ่ ายทีเ่ ก็บบันทึกข้ อมูลที่ฉนั แสดง
เป็ นส่วนตัวและความ
ระหว่างการใช้ บริ การFacebook
ปลอดภัย
2 ฉันตระหนักดีวา่ มีข้อมูลใดบ้ างทีจ่ ะต้ องถูกจัดเก็บ/บันทึกไว้
(Perceived Privacy
ระหว่างการใช้ บริ การ Facebook
& Security) ของ
3 ฉันไม่มีความกังวลว่าจะมีข้อมูลใดสูญหาย ในการใช้ บริ การ
Facebook
Facebook
4 ฉันเชื่อว่าเว็บไซต์ที่ให้ บริการ Facebook มีกลไก/เครื่ องมือที่
มีประสิทธิภาพในการตรวจสอบการละเมิดข้ อมูลส่วนตัวที่
ฉันแสดงระหว่างการใช้ บริ การ
5 ฉันเชื่อว่าข้ อมูลที่ฉนั แสดงในบริ การ Facebook จะไม่ถกู
ดัดแปลงนําไป ใช้ ในทางเสียหายโดยบุคคล/กลุม่ บุคคลที่ไม่
เหมาะสม ไม่ประสงค์ดี
6 ฉันมัน่ ใจว่าข้ อมูลส่วนตัวของฉันที่แสดงผ่านบริ การ
Facebook จะได้ รับการดูแลให้ ปลอดภัย
2.การรับรู้ด้าน
0.810
1 การใช้ Facebook ช่วยให้ ฉนั ปรับปรุงผลงานของตัวเองได้ ดี
ประโยชน์ของ
ยิ่งขึ ้น
Facebook ในการ
2 การใช้ Facebook ช่วยยกระดับประสิทธิผลการทํางานของ
ทํางาน
ฉันให้ สงู มากยิ่งขึ ้น
(Perceived
3 การใช้ Facebook ช่วยทําให้ การทํางานของฉันง่ายยิง่ ขึ ้น
Usefulness for
4 ฉันพบว่า Facebook มีประโยชน์ตอ่ งานของฉัน
Work)
3.การรับรู้ด้าน
0.780
1 การใช้ บริ การ Facebook ช่วยอํานวยให้ ฉนั ได้ ตดิ ต่อสัมพันธ์
ประโยชน์ของ
กับบรรดาเพื่อนเก่าทังหลาย
้
Facebook ในการ
2 การใช้ Facebook ช่วยอํานวยให้ ฉนั ได้ แลกเปลีย่ นความคิด
สร้ างเครื อข่าย
ความเห็น กับเพื่อนๆ และผู้คนอืน่ ๆ
(Perceived
3 การใช้ Facebook ช่วยให้ ฉนั มีเพือ่ นใหม่ๆ เพิม่ ขึ ้น
Usefulness for
4 ฉันใช้ Facebook เพื่อติดตามข่าวหรื อความเป็ นไปในสังคม
Networking )

ตัววัด
PP1
PP2
PP3
PP4

PS1
PS2
PU2
PU3
PU4
PU10
PU7
PU8
PU9

PU11
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ปั จจัย
4.ทัศนคติ (Attitude)
ที่มีตอ่ Facebook

Cronbach's
Alpha
0.865

ข้ อที่

ข้ อความ

ตัววัด

1
2

โดยรวมแล้ ว ฉันมีความรู้สกึ เชิงบวกต่อบริ การ Facebook
สําหรับฉันการใช้ บริการ Facebook เป็ นความคิดที่นา่ ดึงดูด
ใจ น่าทดลองใช้ บริ การ
ฉันชอบใช้ บริ การ Facebook
ฉันรู้สกึ ว่าการติดต่อ พูดคุย รับรู้เรื่ องราวของเพื่อนและเพื่อน
สมัยเรี ยนผ่านบริ การFacebook เป็ นสิง่ ที่ดี
ฉันตังใจว่
้ าจะเข้ าชมเว็บไซต์ทใี่ ห้ บริ การ Facebook ให้ มาก/
บ่อยที่สดุ เท่าทีจ่ ะทําได้
ฉันตังใจว่
้ าจะใช้ บริ การ Facebook บ่อยๆ เพื่อปฏิสมั พันธ์
กับเพื่อนและผู้คนอื่นๆ
ฉันจะแนะนําให้ เพื่อนและเพื่อนร่วมชันเรี
้ ยนใช้ บริ การ
Facebook
ฉันตังใจจะทํ
้
าความรู้จกั เพื่อน/มีเพื่อนให้ มากขึ ้นผ่านการใช้
บริ การ Facebook

A1

3
4
5.ความตังใจ
้
(Intention) ในการใช้
บริ การ Facebook

0.870

1
2
3
4

ดังนี ้

BMRC

A2
A3
A4
I2
I3
I4
I5

ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรหลัก 6 ตัว ตามกรอบแนวคิดในบทที่ 2 แบ่งการวิเคราะห์เป็ น 2 โมเดล

โมเดลที่ 1 (รูปที่ 2) พบว่า ทังตั
้ วแปรการรับรู้ความเป็ นส่วนตัวและความปลอดภัย ตัวแปรการรับรู้ ด้านประโยชน์
ของ Facebook ในการสร้ างเครื อข่าย และตัวแปรการรับรู้ ด้านประโยชน์ของ Facebook ในด้ านการทํางาน มีผลต่อตัว
แปรทัศนคติที่มีต่อ Facebook ในการใช้ งานทัว่ ไป นอกจากนี ้ทัศนคติที่มีต่อ Facebook ในการใช้ งานทัว่ ไป ก็มีผลต่อตัว
แปรความตังใจในการใช้
้
บริ การ Facebook ด้ วย
โมเดลที่ 2 (รูปที่ 3) พบว่า ตัวแปรการรับรู้ด้านประโยชน์ของ Facebook ในการทํางานมีผลต่อทัศนคติตอ่ การใช้
Facebook เพื่อสือ่ สารระหว่างอาจารย์และนักศึกษา นอกจากนี ้ทัศนคติตอ่ การใช้ Facebook เพือ่ สือ่ สารระหว่างอาจารย์
และนักศึกษาก็มีผลต่อตัวแปรความตังใจในการใช้
้
บริ การ Facebook ด้ วย สําหรับตัวแปรการรับรู้ความเป็ นส่วนตัวและ
ความปลอดภัย และตัวแปรการรับรู้ด้านประโยชน์ของ Facebook ในการสร้ างเครื อข่ายไม่มีผลต่อตัวแปรอื่นใด

รู ปที่ 2 แบบจําลองที่ 1
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รู ปที่ 3 แบบจําลองที่ 2

ผลการสัมภาษณ์ เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ Facebook ของนักศึกษาและอาจารย์
จากการสัมภาษณ์สรุ ปได้ ว่าในส่วนของนักศึกษานันคิ
้ ดว่า Facebook เหมาะสมกับการใช้ เพื่อสื่อสารกับเพื่อน
มากกว่าการสือ่ สารกับอาจารย์ แต่ถ้าจะใช้ เพื่อสือ่ สารกับอาจารย์ก็ควรเป็ นเรื่ องเล็กๆน้ อยๆหรื อเรื่ องที่ต้องการคําตอบสันๆ
้
เพราะถ้ าเป็ นเรื่ องสําคัญหรื อเรื่ องที่ต้องการความคิดเห็นจากอาจารย์ก็ควรไปพบอาจารย์ด้วยตนเองจะดีกว่า
สําหรับอาจารย์นนั ้ คิดว่า Facebook มีประโยชน์ มากกว่าโทษ โดยมีความเหมาะสมในด้ านการแจ้ งข่าวสาร
เกี่ยวกับรายวิชาให้ นกั ศึกษาทราบ และยังสามารถใช้ เป็ น E-Office Hour ในการให้ คําปรึ กษาด้ านการเรี ยนกับนักศึกษา
นอกเวลาทํางานได้ ด้วย โดยมีความสะดวกกว่าระบบอื่น เพราะนักศึกษาส่วนใหญ่ใช้ Facebook กันอยู่แล้ ว แต่อาจารย์ก็
ควรชี ้แจงให้ นกั ศึกษาทราบถึงจุดประสงค์ในการใช้ งานเพื่อสื่อสารกับนักศึกษาก่อน และควรให้ ความสนใจในการสื่อสาร
กับนักศึกษาทุกคนให้ เท่าเทียมกันด้ วย

การอภิปรายผลการศึกษาและข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาเรื่ องทัศนคติของอาจารย์และนักศึกษาที่มีต่อการใช้ บริ การเครื อข่ายสังคมออนไลน์ในการสื่อสาร
ระหว่างอาจารย์และนักศึกษาของคณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวตั ถุประสงค์ 3 ข้ อ ซึ่งสามารถนํามา
อภิปรายกับผลการศึกษาได้ ดงั นี ้
ทัศนคติของอาจารย์และนักศึกษาที่มีตอ่ การใช้ บริ การเครื อข่ายสังคมออนไลน์ในการสือ่ สารระหว่างอาจารย์และ
นักศึกษาของคณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จากการศึกษาพบว่าอาจารย์และนักศึกษามีทศั นคติที่ดีต่อการใช้ Facebook โดยมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นใน
ระดับเห็นด้ วย แต่หากพิจารณาด้ านทัศนคติต่อการใช้ Facebook เพื่อสื่อสารระหว่างอาจารย์และนักศึกษานัน้ พบว่า
นักศึกษามีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นในภาพรวมความเหมาะสมของการใช้ Facebook เพื่อสื่อสารระหว่างอาจารย์ และ
นักศึกษาในระดับเห็นด้ วย ขณะที่อาจารย์มีคา่ เฉลี่ยความคิดเห็นในเรื่ องนี ้ในระดับเฉยๆ แสดงให้ เห็นว่าอาจารย์ไม่คิดว่า
Facebook เหมาะสมที่จะใช้ เพื่อสื่อสารระหว่างอาจารย์และนักศึกษามากเท่ากับนักศึกษา โดยนักศึกษาให้ ความเห็น
เพิ่มเติมว่า “เห็นด้ วยที่มีการใช้ Facebook สื่อสารระหว่างอาจารย์และนักศึกษา เพราะนักศึกษาส่วนใหญ่มี Facebook
ทําให้ ง่ายต่อการติดต่อหรื อประกาศ” หรื อ
“คิดว่าการสือ่ สารผ่าน Facebook อาจจะทําให้ ได้ รับการสื่อสารที่ชดั เจน
กว่าการพูด”
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สําหรับอาจารย์ ให้ ความคิดเห็นเพิ่มเติมในแบบสอบถามว่า “Facebook เป็ นช่องทางการติดต่อสื่อสารที่สะดวก
รวดเร็ ว แต่เปรี ยบเหมือนกับดาบสอบคมที่ผ้ ใู ช้ ต้องกลัน่ กรองข้ อมูลโดยใช้ วิจารณญาณว่าข้ อมูลใดสมควรหรื อไม่สมควร
เผยแพร่บน Facebook รวมถึงผู้อา่ นก็ต้องใช้ วิจารณญาณว่าข้ อมูลใดเป็ นขยะ ข้ อมูลใดน่าเชื่อถือ สรุปว่า Facebook เป็ น
แค่เครื่ องมืออํานวยความสะดวกในการติดต่อสือ่ สาร แต่การพัฒนาด้ านวิจารณญาณของผู้ใช้ เป็ นสิง่ สําคัญมาก”
อย่างไรก็ตาม ผลจากแบบสอบถามไม่สอดคล้ องกับการสัมภาษณ์ เชิงลึกอาจารย์และนักศึกษาอย่างละ 1 คน
ซึ่งอาจารย์และนักศึกษาต่างให้ ความคิดเห็นในเรื่ องการใช้ Facebook เพื่อสื่อสารระหว่างอาจารย์และนักศึกษาใน
เชิงบวก โดยอาจารย์และนักศึกษาให้ ความเห็นว่า
สําหรับอาจารย์ “คิดว่าดีกว่าการใช้ ระบบ E-learning เนื่องจากนักศึกษาส่วนใหญ่ใช้ Facebook อยู่แล้ ว ดังนัน้
ถ้ าใช้ Facebook ในการสือ่ สารกับนักศึกษาจะเป็ นการสะดวกกับนักศึกษาทําให้ ไม่ต้อง Log-in เพิ่มอีกหนึง่ ระบบ”
สําหรับนักศึกษา “โดยภาพรวมคิดว่ามีความเหมาะสมที่จะใช้ ติดต่อสื่อสารกับอาจารย์ผ้ ูสอนและอาจารย์ใน
สาขาวิชาบัญชีผา่ นเครื อข่าย Facebook เพราะทําให้ การติดต่อสือ่ สารรวดเร็ วขึ ้นกว่าเดิม และใช้ เป็ นช่องทางที่สะดวกใน
การสอบถามปั ญหา ถามข้ อสงสัยเกี่ยวกับการบ้ านและเรื่ องทัว่ ไป”
ปั จจัยต่ างๆที่มีผลต่ อทัศนคติของอาจารย์ และนักศึกษาที่มีต่อการใช้ บริการเครือข่ ายสังคมออนไลน์ ใน
การสื่อสารระหว่ างอาจารย์ และนักศึกษาของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จากการศึกษาพบว่าตัวแปรการรับรู้ด้านความปลอดภัยและความเป็ นส่วนตัวส่งผลต่อทัศนคติตอ่ Facebook ใน
การใช้ งานทัว่ ไป แต่ไม่ส่งผลต่อทัศนคติต่อ Facebook เพื่อสื่อสารระหว่างอาจารย์และนักศึกษา ซึ่งไม่สอดคล้ องกับ
งานวิจยั ที่ผ่านมา (Pikkarainen, T., Pikkarainen, K., Karjaluoto & Pahnila, 2004; Shin, 2010 and Dhume,
Pattanshetti, Kamble & Prasad, 2012) ที่พบว่าการรับรู้ ด้านความปลอดภัยและการรับรู้ ด้านความเป็ นส่วนตัวมีผลต่อ
ทัศนคติโดยรวมที่มีต่อเทคโนโลยีต่างๆ ทัง้ นี ้ อาจเป็ นเพราะเมื่อต้ องการใช้ Facebook สื่อสารระหว่างอาจารย์และ
นักศึกษานัน้ ความปลอดภัยและความเป็ นส่วนตัวอาจไม่สําคัญเท่ากับประโยชน์ที่จะได้ รับจากการใช้ งาน นอกจากนี ้
อาจารย์และนักศึกษาส่วนใหญ่จะใช้ สื่อสารระหว่างกันในกลุ่มเท่านัน้ ซึ่งสามารถพิจารณาในเรื่ องความปลอดภัยและ
ความเป็ นส่วนตัวของการใช้ งานร่วมกันได้ อยูแ่ ล้ วเพราะรู้จกั กัน ซึง่ ต่างจากงานวิจยั ที่ผ่านมาที่เก็บข้ อมูลกับระบบ Online
Banking ของ Pikkarainen et. al. (2004) ซึ่งความปลอดภัยเป็ นสิ่งสําคัญมาก หรื อการศึกษาของ Shin (2010) ในเรื่ อง
การ Facebook กับกลุม่ คนทัว่ ไปซึง่ ไม่ได้ ร้ ูจกั กันทุกคน
อย่างไรก็ตามตัวแปรการรับรู้ ด้านความปลอดภัยและความเป็ นส่วนตัวนัน้ ในการศึกษาที่ผ่านมานันจะแยกกั
้
น
เป็ น 2 ตัวแปร (Pikkarainen et. al., 2004 and Shin, 2010) แต่ในการศึกษาครัง้ นี ้ได้ นํามารวมเป็ นตัวแปรเดียวกันตาม
การวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) แสดงให้ เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าตัวแปรทัง้ 2 ตัวนี ้มีความใกล้ เคียงกัน
ซึ่งสอดคล้ องกับผลการศึกษาของ Shin (2010) ที่พบว่าตัวแปร 3 ตัว คือ ความปลอดภัย ความเป็ นส่วนตัว และความ
ไว้ วางใจ มีส่วนที่คล้ ายคลึงกันในการรั บรู้ ของผู้ตอบแบบสอบถาม และสอดคล้ องกับการนําเสนอแนวคิดเรื่ องความ
ไว้ วางใจของ Beldad, Jong & Steehouder (2010) ที่กล่าวว่าเมื่อลูกค้ ารับรู้ เรื่ องความไว้ วางใจก็จะรับรู้ เรื่ องความ
ปลอดภัยและความเป็ นส่วนตัวด้ วย
นอกจากนี ้ การศึกษายังพบว่าการรับรู้ ด้านประโยชน์ของ Facebook นัน้ ผู้ตอบแบบสอบถามมีการรับรู้ เป็ น
2 เรื่ อง คือ ประโยชน์ของ Facebook ในการทํางานและประโยชน์ของ Facebook ในการสร้ างเครื อข่าย ซึ่งอาจเนื่องจาก
Facebook เริ่ มมาจากการใช้ เพื่อสร้ างเครื อข่ายคนที่ร้ ู จกั กันหรื อเพื่อนๆ (Dwyer et. al., 2007) ก่อนที่จะมีการขยายไปสู่
การนํา ไปใช้ สนับ สนุน การทํ างานด้ ว ย หรื อแม้ กระทั่งการใช้ เพื่ อ ขายสินค้ า ในปั จจุบัน โดยในการวิ จัย ที่ ผ่า นมาของ
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Lu and othens (2003) ได้ แยกแยกตัวแปรการรับรู้ ประโยชน์ของอินเทอร์ เน็ตไร้ สายเป็ น 2 ตัวแปร คือ ประโยชน์ในระยะ
สันและประโยชน์
้
ในระยะยาว โดยให้ เหตุผลว่าอินเทอร์ เน็ตไร้ สายสามารถส่งผลต่อผู้ใช้ งานต่างกันในระยะสัน้ เช่น การ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการทํางาน หรื อความพอใจของผู้ใช้ งาน และระยะยาว เช่น การพัฒนาอาชีพในอนาคต หรื อการ
ปรับสถานะทางสังคม เป็ นต้ น จากการศึกษาครัง้ นี ้ยังพบว่าการรับรู้ ด้านประโยชน์ของ Facebook ในการทํางานเท่านันที
้ ่
ส่งผลต่อทัศนคติในการใช้ Facebook เพื่ อสื่อสารระหว่างอาจารย์ และนัก ศึกษา แต่ทงั ้ การรั บ รู้ ด้ านประโยชน์ ของ
Facebook ในด้ านการทํางาน และการรับรู้ ด้ านประโยชน์ของ Facebook ในการสร้ างเครื อข่ายส่งผลต่อทัศนคติที่มีต่อ
Facebook ในการใช้ งานทัว่ ไป โดยผลการศึกษานี ้สอดคล้ องกับผลการวิจยั ที่ผ่านมาที่พบว่าการรับรู้ ด้านประโยชน์ของ
เทคโนโลยีตา่ งๆ เช่น อินเทอร์ เน็ตไร้ สาย อินเทอร์ เน็ต ธนาคารออนไลน์ หรื อเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ล้ วนมีผลต่อทัศนคติที่
มีต่อเทคโนโลยีนนๆทั
ั ้ งสิ
้ ้น (Pikkarainen et. al., 2004; Fusilier & Durlabhji, 2005; Shin, 2010 an Dhume et. al.,
2012)
ความสัมพันธ์ ของทัศนคติของอาจารย์ และนักศึกษาคณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ท่ ีมีต่อ
การใช้ บริการเครือข่ ายสังคมออนไลน์ กับความตัง้ ใจในการใช้ บริการเครือข่ ายสังคมออนไลน์
จากการศึกษาพบว่า ทังทั
้ ศนคติที่มีต่อ Facebook ในการใช้ งานทัว่ ไป และทัศนคติในการใช้ Facebook เพื่อ
สื่อสารระหว่างอาจารย์และนักศึกษาส่งผลต่อความตังใจในการใช้
้
Facebook ของผู้ตอบแบบสอบถาม (อาจารย์และ
นักศึกษา) ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ที่ผา่ นมาของ Pikkarainen et. al. (2004) Shin (2010) และ Dhume et. al. (2012) ที่
พบว่าทัศนคติของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีตอ่ เทคโนโลยีตา่ งๆมีผลต่อความตังใจในการใช้
้
เทคโนโลยีนนๆ
ั ้ แต่ไม่สอดคล้ อง
กับงานวิจัยของ Fusilier & Durlabhji (2005) ที่พบว่าทัศนคติที่มีต่ออินเทอร์ เน็ตไม่มีผลต่อความตัง้ ใจในการใช้
อินเทอร์ เน็ตของนักศึกษาในอินเดีย โดยอาจเป็ นเพราะอินเทอร์ เน็ตเป็ นเทคโนโลยีที่ใช้ กนั ทัว่ ไปและมีประโยชน์อยู่แล้ ว จึง
ทําให้ ทศั นคติไม่มีผลต่อการใช้ งานเท่ากับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้ รับ
อย่างไรก็ตาม อาจสรุปได้ วา่ ทัศนคติอย่างเดียวอาจไม่สง่ ผลต่อความตังใจในการใช้
้
งานได้ มากนัก ถ้ าผู้ใช้ ไม่รับรู้
ถึงประโยชน์ของ Facebook โดยผลการวิเคราะห์สมการถดถอย (Regression) พบว่าผลของทัศนคติที่มีตอ่ Facebook ใน
การใช้ งานทัว่ ไป ที่มีตอ่ ความตังใจในการใช้
้
งาน Facebook มีความแม่นยําในการพยากรณ์เพียงร้ อยละ 55 แต่ทงั ้ 2 ตัว
แปร คือ การรับรู้ ด้านประโยชน์ของ Facebook ในด้ านการสร้ างเครื อข่าย และการรับรู้ ด้านความเป็ นส่วนตัวและความ
ปลอดภัยของ Facebook มีผลต่อทัศคติที่มีตอ่ Facebook ในการใช้ งานทัว่ ไป โดยมีความแม่นยําในการพยากรณ์ถึงร้ อย
ละ 74 นอกจากนี ้ ยังพบว่าผลของทัศนคติตอ่ Facebook ในการสือ่ สารระหว่างอาจารย์และนักศึกษาที่มีตอ่ ความตังใจใน
้
การใช้ งาน Facebook มีความแม่นยําในการพยากรณ์ร้อยละ 67 ขณะที่ตวั แปรการรับรู้ ด้านประโยชน์ของ Facebook ใน
ด้ านการทํางานมีผลต่อทัศนคติต่อ Facebook ในการสื่อสารระหว่างอาจารย์และนักศึกษาโดยมีความแม่นยําในการ
พยากรณ์ถึงร้ อยละ 79
ข้ อค้ นพบ
ข้ อค้ นพบจากการทําวิจยั ครัง้ นี ้ จากแบบสอบถามของนักศึกษาจํานวน 300 คน และอาจารย์จํานวน 25 คน
ที่นา่ สนใจ โดยจะแจกแจงตามลักษณะของความคิดเห็นของกลุม่ ตัวอย่างทังสองกลุ
้
ม่ ดังนี ้
กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มอาจารย์ และกลุ่มนักศึกษามีความคิดเห็นที่แตกต่ างกันในประเด็นต่ างๆ
ดังนี ้
1. ด้ านความเห็นเกี่ยวกับความรู้ /ความสามารถในการใช้ ฟังก์ชนั่ ต่างๆของ Facebook พบว่ากลุม่ นักศึกษามี
ความรู้ ในการใช้ ฟังก์ชนั่ ต่างๆ ของ Facebook มากกว่ากลุม่ อาจารย์ในเกือบทุกฟั งก์ชนั่ ยกเว้ นฟั งก์ชนั่ การจัดการเพื่อน
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ฟั งก์ชั่นชื่นชอบถูกใจและฟั งก์ชนั่ การจัดการข้ อความ และฟั งก์ชั่นหน้ าข้ อมูลส่วนตัว ที่กลุม่ นักศึกษาและกลุม่ อาจารย์มี
ความรู้คอ่ นข้ างมากในการใช้ งาน
2. ปั จจัยด้ านความตังใจและรั
้
บรู้ ถึงประโยชน์ในการใช้ บริ การ Facebook ของกลุม่ นักศึกษามีค่าเฉลี่ยในระดับ
เห็นด้ วย ซึง่ แตกต่างกับกลุม่ อาจารย์ที่ระดับความเห็นในระดับเฉยๆ
3. ปั จจัยความคิดเห็นต่อภาพรวมความเหมาะสมของการใช้ Facebook เพื่อสื่อสารระหว่างอาจารย์ และ
นักศึกษา มีความแตกต่างกันระหว่างความคิดเห็นของกลุ่มนักศึกษาและกลุ่มของอาจารย์ โดย กลุ่มนักศึกษามีความ
คิดเห็นในระดับเห็นด้ วยในการใช้ Facebook เพื่อการสื่อสารระหว่างอาจารย์และนักศึกษา ในขณะที่กลุม่ อาจารย์ให้
ความเห็นในระดับเฉยๆ แต่จากการสัมภาษณ์ตวั แทนกลุม่ อาจารย์และกลุม่ นักศึกษากลับได้ รับข้ อมูลที่ตา่ งกันออกไป โดย
ตัวแทนกลุ่มของอาจารย์มีความเห็นว่า Facebook มีความเหมาะสมเพราะช่วยให้ สื่อสารกับนักศึกษาได้ รวดเร็ วและ
สะดวกกว่าระบบอื่น
ในขณะที่ผลการสัมภาษณ์ตวั แทนนักศึกษากลับให้ ความเห็นว่า Facebook น่าจะมีความ
เหมาะสมเฉพาะกับเรื่ องที่ไม่ได้ ต้องการความคิดเห็นจากอาจารย์เท่านัน้ และตัวแทนของนักศึกษายังคิดว่าการเข้ าพบ
อาจารย์ โดยตรงน่าจะดีกว่าการสื่อสารผ่าน Facebook ซึ่งสอดคล้ องกับความคิดเห็นเพิ่มเติมจากแบบสอบถามที่
นักศึกษาบางคนคิดว่า Facebook ยังไม่เหมาะสมกับการสือ่ สารกับอาจารย์
กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มอาจารย์ และกลุ่มนักศึกษามีความคิดเห็นที่ตรงกันในประเด็นต่ างๆดังนี ้
1. กลุม่ อาจารย์และกลุ่มนักศึกษามีเหตุผลในการใช้ Facebook ที่คล้ ายคลึงกัน โดยทังสองกลุ
้
่มใช้ เพื่อติดต่อ
เพื่อนมากที่สดุ รองลงมาคือใช้ เพื่อสือ่ สารเรื่ องงานวิชาต่างๆ โดยนักศึกษาร้ อยละ 72.7 จะใช้ Facebook เพื่อสื่อสารงาน
วิชาต่างๆมากกว่า กลุม่ อาจารย์ ร้ อยละ 28 กลุม่ นักศึกษา ร้ อยละ 67 เห็นว่า Facebook น่าจะทําให้ มีความสะดวกใน
การสือ่ สารและเพิ่มโอกาสในการสื่อสารระหว่างอาจารย์และนักศึกษา ซึ่งมากกว่ากลุม่ อาจารย์เพียงร้ อยละ56 ที่มีความ
คิดเห็นว่า Facebook น่าจะเพิ่มโอกาสในการสือ่ สารระหว่างอาจารย์และนักศึกษา โดยทังกลุ
้ ม่ อาจารย์และกลุม่ นักศึกษา
มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นในระดับเฉยๆ ในด้ านความเป็ นส่วนตัวและความปลอดภัยของ Facebook ซึ่งสอดคล้ องกับการ
สัมภาษณ์เพิ่มเติมอาจารย์ที่ให้ ความเห็นว่า Facebook ดําเนินการในเรื่ องความเป็ นส่วนตัวและความปลอดภัยได้ ดีอยู่
แล้ ว และส่วนใหญ่อาจารย์จะใช้ Facebook กับกลุม่ คนรู้จกั เท่านัน้
2. กลุ่มนักศึกษาและกลุ่ม อาจารย์ มี ค่า เฉลี่ย ความคิ ดเห็น ในระดับเห็น ด้ ว ยกับ การรั บ รู้ ด้ านประโยชน์ ของ
Facebook ในการสร้ างเครื อข่ายและทัศนคติที่มีต่อ Facebook ทังในลั
้ กษณะการใช้ งานทัว่ ไปและในการสร้ างเครื อข่าย
ภาพรวม ปั จจัยด้ านการรับรู้ด้านความเป็ นส่วนตัวและความปลอดภัยส่งผลกระทบต่อทัศนคติที่มีตอ่ Facebook ในการใช้
งานทัว่ ไป ซึ่งต่างจากปั จจัยด้ านการรับรู้ ด้านความเป็ นส่วนตัวและความปลอดภัยที่ไม่สง่ ผลกระทบต่อทัศนคติในการใช้
Facebook เพื่อสื่อสารระหว่างอาจารย์และนักศึกษา โดยทังปั
้ จจัยด้ านทัศนคติมีต่อ Facebook ในการใช้ งานทัว่ ไปและ
ปั จจัยทัศนคติต่อการใช้ Facebook เพื่อสื่อสารระหว่างอาจารย์และนักศึกษานันมี
้ ผลกระทบต่อความตังใจในการใช้
้
บริ การ Facebook

ข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาเรื่ องทัศนคติของอาจารย์และนักศึกษาที่มีต่อการใช้ บริ การเครื อข่ายสังคมออนไลน์ (โดยเฉพาะ
Facebook) ในการสือ่ สารระหว่างอาจารย์และนักศึกษาของคณะบริ หารธุรกิจ มีข้อค้ นพบที่น่าสนใจมากมาย โดยเฉพาะ
ความแตกต่างของทัศนคติของนักศึกษาและอาจารย์ที่มีต่อการใช้ Facebook เพื่อสื่อสารระหว่างอาจารย์และนักศึกษา
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ตลอดจนปั จจัยที่สง่ ผลต่อทัศนคติและความตังใจใช้
้
บริ การ Facebook ในอนาคต จึงขอเสนอแนะต่ออาจารย์ นักศึกษา
และคณะบริ หารธุรกิจ ได้ ดงั นี ้
ข้ อเสนอแนะต่ ออาจารย์
จากการศึกษาพบว่ากลุม่ อาจารย์มีทศั นคติในการใช้ Facebook เพื่อสือ่ สารกับนักศึกษาในระดับเฉยๆ ในขณะที่
กลุม่ นักศึกษามีความเห็นด้ วยในใช้ Facebook เพื่อสื่อสารกับอาจารย์ ซึ่งแสดงให้ เห็นว่าอาจารย์ไม่คิดว่า Facebook มี
ความเหมาะสมกับการสือ่ สารกับนักศึกษา ซึง่ อาจเกิดจากผลการศึกษาที่พบว่ากลุม่ อาจารย์ยงั ไม่มีความรู้ในฟั งก์ชนั่ ต่างๆ
ของการใช้ Facebook มากพอ นอกจากนี ้ยังพบว่ากลุม่ อาจารย์มีการรับรู้ ต่อประโยชน์ของ Facebook ในด้ านการสร้ าง
เครื อข่ายมากกว่าด้ านการทํางาน ซึ่งความแตกต่างในประเด็นนี ้ทําให้ อาจารย์พลาดโอกาสในการใช้ ประโยชน์ จาก
Facebook ที่กลุม่ นักศึกษาให้ ความสนใจและและใช้ เป็ นช่องทางติดตามข่าวสารในเครื อข่ายของตนอย่างสมํ่าเสมอ ใน
การสร้ างช่องทางการติดต่อ สือ่ สารระหว่างอาจารย์ผ้ สู อน และนักศึกษา
นอกจากนี ้ จากการสัม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึก และข้ อ คิ ด เห็ น เพิ่ ม เติ ม ในแบบสอบถามของอาจารย์ ใ นเรื่ อ งการใช้
Facebook นันมี
้ ความคิดเห็นที่หลากหลายทังในด้
้ านเห็นด้ วยและไม่เห็นด้ วยกับการใช้ Facebook เพื่อสื่อสารระหว่าง
อาจารย์และนักศึกษา ดังนัน้ จึงควรขึ ้นอยูก่ บั วิจารณญาณของอาจารย์แต่ละท่านและความพร้ อมในด้ านระดับการรับรู้ตอ่
การใช้ งานฟั งก์ชนั่ ต่างๆ ของอาจารย์ซึ่งสามารถเลือกใช้ เฉพาะในเรื่ องที่เหมาะสมเท่านัน้ เช่น เพื่อแจ้ งข่าวเร่ งด่วน แจ้ ง
การเปลี่ยนห้ องเรี ยน เป็ นต้ น หรื ออาจารย์อาจใช้ เฉพาะกับกลุม่ นักศึกษาในที่ปรึ กษา หรื อกับนักศึกษาในสาขาเดียวกัน
เท่านัน้ โดยหากอาจารย์มีความต้ องการจะใช้ Facebook เพื่อสือ่ สารกับนักศึกษา อาจารย์มีความรู้ในการใช้ ฟังก์ชนั่ ต่างๆ
ของ Facebook ให้ มากขึ ้นเพื่อจะได้ ใช้ ประโยชน์จาก Facebook ได้ อย่างเต็มประสิทธิภาพ
ข้ อเสนอแนะต่ อนักศึกษา
แม้ วา่ นักศึกษาจะมีคา่ เฉลีย่ ของความตังใจในการใช้
้
บริ การ Facebook มากกว่าอาจารย์ แต่สว่ นใหญ่จะเป็ นการ
ใช้ เพื่อปฏิสมั พันธ์กบั เพื่อนๆ และจากความคิดเห็นเพิ่มเติมในแบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึกจากนักศึกษาที่มีการ
ใช้ Facebook ในการสือ่ สารระหว่างอาจารย์และนักศึกษานันไม่
้ ได้ สามารถหาข้ อสรุปที่ได้ ชดั เจนถึงความเหมาะสม เพราะ
จากการศึกษาพบว่านักศึกษามีทศั นคติทงในเชิ
ั้
งบวกและเชิงลบต่อการใช้ Facebook เพื่อสื่อสารระหว่างอาจารย์และ
นักศึกษา ขึ ้นอยูก่ บั ประเด็นของเรื่ องที่จะสือ่ สาร นอกจากนี ้การสัมภาษณ์เชิงลึกและข้ อคิดเห็นเพิ่มเติมจากแบบสอบถาม
พบว่าการให้ นัก ศึกษาเข้ าพบเพื่ อขอคําปรึ กษาหรื อการสื่อสารกับนักศึกษาในชัน้ เรี ยนก็ ยังคงมีค วามสําคัญมากกับ
นักศึกษา เพราะนักศึกษาบางคนอาจไม่ได้ ใช้ บริ การ Facebook อย่างสมํ่าเสมอทําให้ เกิดการพลาดข่าวสารบางเรื่ องได้
รวมทังนั
้ กศึกษายังนิยมใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์เพื่อการสือ่ สารกับเพื่อนๆมากกว่า
แต่เนื่องจากเครื อข่ายสังคมออนไลน์มีทงข้
ั ้ อดีและข้ อเสียในการใช้ งาน หากนักศึกษาอยากจะสร้ างช่องทางการ
สื่อสารกับอาจารย์ต่อไปในอนาคต นักศึกษาอาจจะต้ องมีความตระหนักถึงความเหมาะสมในการใช้ Facebook เพื่อ
สื่อสารในโอกาสที่เหมาะสม และให้ ความสําคัญกับประเด็นด้ านความปลอดภัยและความเป็ นส่วนตัว เนื่องจากผล
การศึกษาพบว่านักศึกษามีการรับรู้ในเรื่ องความปลอดภัยและความเป็ นส่วนตัวของ Facebook ในระดับเฉยๆ เท่านัน้
ข้ อเสนอแนะต่ อคณะบริหารธุรกิจ
จากการศึกษาพบว่า การรับรู้ ด้านประโยชน์ของ Facebook ในการทํางานมีผลต่อทัศนคติในการใช้ Facebook
เพื่อสือ่ สารระหว่างอาจารย์และนักศึกษา และทัศนคติตอ่ การใช้ Facebook เพื่อสือ่ สารระหว่างอาจารย์และนักศึกษามีผล
ต่อความตังใจในการใช้
้
บริ การ Facebook ซึง่ แสดงให้ เห็นว่า Facebook นันสามารถนํ
้
าไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์ได้ และจาก
แนวโน้ มในการบริ หารการศึกษาที่ม่งุ หวังจะสร้ างสภาพแวดล้ อมในการเรี ยนรู้ ให้ ผ้ เู รี ยนเป็ นศูนย์กลางและ การศึกษาใน
ระบบออนไลน์ให้ มากขึ ้น หากคณะบริ หารธุรกิตระหนักถึงประโยชน์ของ Facebook ในฐานะที่เป็ นเครื อข่ายสังคมออนไลน์
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ที่เป็ นที่นิยมและเห็นถึงประโยชน์ที่จะใช้ Facebook เพื่อสื่อสารระหว่างอาจารย์และนักศึกษาเพื่อสร้ างสภาพแวดล้ อมใน
การเรี ยนรู้ ผ่านระบบออนไลน์ ก็ควรต้ องมีการอบรมเรื่ องการใช้ Facebook ในการจัดการเรี ยนการสอน ให้ อาจารย์ได้
ตระหนักถึงประโยชน์ของ Facebook และสามารถเลือกใช้ ได้ ตามความเหมาะสมต่อไป
อย่างไรก็ ตาม เนื่องจากคําถามย่อยในด้ านความตัง้ ใจในการใช้ บริ การ Facebook นัน้ ไม่ได้ ถามว่าจะใช้
ปฏิสมั พันธ์ กับอาจารย์ ซึ่งถือเป็ นข้ อจํ ากัดที่สําคัญของการศึกษาครัง้ นี ้ที่ไม่ได้ เจาะจงถามเรื่ องการใช้ งานเพื่อสื่อสาร
ระหว่างอาจารย์และนักศึกษาเท่านัน้ ทําให้ ไม่สามารถระบุได้ ชัดเจนว่าทังนั
้ กศึกษาและอาจารย์มีความตังใจในการใช้
้
Facebook เพื่อสือ่ สารระหว่างอาจารย์และนักศึกษาหรื อไม่ จึงทําให้ คณะฯอาจไม่สามารถกําหนดเป็ นนโยบายที่ชดั เจนได้
ว่าควรส่งเสริ มให้ มีการใช้ Facebook เพื่อการสือ่ สารระหว่างอาจารย์และนักศึกษาในเรื่ องการเรี ยนการสอนหรื อไม่
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การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่ องจักรขึน้ รูปแก้ วของบริษัทควอลิตเี ้ ซรามิก จํากัด
โดยใช้ เทคนิคการลดเวลาปรั บตัง้ เครื่ องจักร
Efficiency Improvement of Cup Forming Machine of Quality Ceramic Company Limited
by Using Setup Time Reduction Technique
นิ คม โท๊ะนาบุตร * และอดิ ศกั ดิ์ ธี รานุพฒ
ั นา **
38

39

บทคัดย่ อ
การศึกษานี ้ เกี่ยวข้ องกับการเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่ องจักรขึ ้นรูปแก้ วบริ ษัทควอลิตี ้เซรามิก จํากัด โดยมุง่ เน้ นที่
การลดเวลาในการปรับตังเครื
้ ่ องจักรและการปรับปรุงขันตอนทํ
้
างานให้ มีประสิทธิภาพสูงขึ ้น โดยการนําเทคนิค การลด
เวลา การปรับตังเครื
้ ่ องจักรมาทําการปรับปรุง ขันตอนในการศึ
้
กษาเริ่ มจากการวิเคราะห์กระบวนการทํางาน โดยแบ่ง
ขันตอนงานออกเป็
้
น ขันตอนงานที
้
่สามารถทําได้ และขันตอนงานที
้
่ไม่สามารถทําได้ ในขณะที่เครื่องจักรทํางาน หลังจาก
นันได้
้ นําหลักการการศึกษาการเคลือ่ นไหวและเวลามาใช้ ในการลดขันตอนที
้
่ไม่จําเป็ น และปรับเปลีย่ นวิธีการทํางานใหม่
ผลจากการปรับปรุ งทําให้ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่ องปั น้ ขึ ้นรู ปแก้ วขึ ้นได้ โดยการปรับปรุ งในขันตอน
้
การเตรี ยมเครื่ องมืออุปกรณ์ การออกแบบอุปกรณ์ใหม่เพื่อให้ เกิดความรวดเร็ วในการปรับตัง้ ทําให้ สามารถลดเวลาในการ
ปรับตังเครื
้ ่ องจักรขึ ้นรูปแก้ ว ATM ได้ จากเดิม 36.27 นาที เหลือ 27.44 นาที ซึ่งคิดเป็ นการลดลงจากเดิมร้ อยละ 24 เวลา
การทํางานที่สร้ างมูลค่า เพิ่มขึ ้นจากเดิมร้ อยละ 65.62 เป็ นร้ อยละ 80.9 นอกจากนันยั
้ งสามารถผลิตจํานวนชิ ้นงานได้ มาก
ขึ ้นจากเดิมอีก ส่งผลให้ ประสิทธิภาพเครื่ องจักรเพิ่มขึ ้น ก่อนการปรับปรุ งสามารถผลิตชิ ้นงานได้ จํานวน 2,244 ชิ ้นต่อวัน
หลังการปรับปรุ งสามารถผลิตได้ จํานวน 2,371 ชิ ้นโดยกําลังการผลิตของเครื่ องจักรที่มีประสิทธิภาพคือ 2,475 ชิ ้นต่อวัน
ประสิทธิ ภาพการทํางานเครื่ องจักรก่อนการปรับปรุ ง คือร้ อยละ 90.6 หลังจากปรั บปรุ ง
อัตราส่วนของดีเพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 90 เป็ นร้ อยละ 95

*
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นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัญฑิต คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาจารย์ ดร. อาจารย์ประจําภาควิชาการจัดการ คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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ABSTRACT
This study focuses on the efficiency improvement of the Cup Forming Machine of Quality Ceramic
Company Limited. The objectives of this study are to improve working method of machine setting up process
and to reduce machine setting up time. The research begins with the analysis of the current setting up
process by dividing the process into two categories which are the process that can be performed while the
machine is running and the process that cannot be performed while the machine is running. The principle of
motion and time study was used to eliminate unnecessary process and to develop a new working procedure.
The study has resulted in a new working procedure of designing a new tool and tools preparation process.
ATM machine setting up time was reduced from 36.27 minute to 27.44 minute, which equals to the reduction
of 24%. The working time has been optimized from 65.62% to 80.9%. Besides the production can obtain
better yields which resulted from efficiency of machines. Before the improvement, the yield obtained was
2,244 pieces per day. After the improvement, the yield has become 2,371 pieces per day while the effective
capacity of machines is 2,475 pieces per day. As a result, the efficiency of the machine before and
after improvement is 90.6 % and 95.8 % respectively. The production has gained better yield from 90%
to 95 %.

บทนํา
อุตสาหกรรมเซรามิกเป็ นอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญต่อเศรษฐกิจไทย เป็ นแหล่งสร้ างอาชีพและจ้ างงานแก่คนใน
ท้ องถิ่นสร้ างรายได้ ให้ กบั เศรษฐกิจไทยและนําเงินตราเข้ าประเทศจากการส่งออก อุตสาหกรรมเซรามิกแบ่งออกเป็ น 5
กลุม่ สําคัญคือ กลุม่ กระเบื ้องเซรามิก กลุม่ เครื่ องสุขภัณฑ์ กลุม่ เครื่ องใช้ บนโต๊ ะอาหาร กลุม่ ของชําร่ วยและเครื่ องประดับ
และกลุม่ ลูกค้ าถ้ วยไฟฟ้ า วัตถุดิบในการผลิตใช้ ในประเทศเป็ นส่วนใหญ่ และมีการจ้ างแรงงานจํานวนมากสูงถึง 75,000
คนต่อปี (กรมส่งเสริ มอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, 2556) จึงเป็ นอุตสาหกรรมที่ช่วยกระจายรายได้ ไปสูช่ นบท
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเซรามิกในประเทศไทยปั จจุบนั มีจํานวนกว่า 739 ราย โดยมีฐานการผลิตหลักอยู่ที่ จังหวัด
ลําปาง จังหวัดราชบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสุโขทัย ในจํานวนผู้ประกอบการกว่า
ร้ อยละ 70 ที่สง่ ออกมีฐานการผลิตที่จงั หวัดลําปาง(Modern Manufacturing, 2556)
จังหวัดลําปางมีโรงงานผลิตเซรามิกกว่า 200 โรงงาน มีแรงงานรวมกันกว่า 9,000 คน โดยผลิตเพื่อการบริ โภคทัง้
ภายในประเทศและส่งออกไปจํ าหน่ายยังต่างประเทศ นํารายได้ เข้ าประเทศและท้ องถิ่ น (กรมส่งเสริ มอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม, 2556) ตลาดหลักอยูท่ ี่ประเทศญี่ปนุ่ สหรัฐอเมริ กา ยุโรปและในแถบอาเซียน แต่อย่างไรก็ตามจาก
สภาวะต้ นทุนการผลิต ที่ปรับตัวสูงขึน้ ทังอั
้ ตราค่าแรงงานขัน้ ตํ่า ราคาแก๊ ส และค่าเงินบาทที่ผนั ผวน ประกอบกับการ
แข่งขันทางตลาดสูงขึ ้น ทําให้ ผ้ ปู ระกอบการต้ องปรับตัวด้ านการลดต้ นทุนและการตอบสนองลูกค้ าให้ รวดเร็ วขึ ้น บาง
บริ ษัทมีการนําเครื่ องจักรต่างๆ มาใช้ ในกระบวนการผลิตจํ านวนมากเพื่อเพิ่ มประสิทธิ ภาพการทํางานให้ ได้ จํานวน
มากกว่าการใช้ แรงงานคน การทํางานของเครื่ องจักรจึงมีผลต่อต้ นทุนการผลิต และการส่งมอบที่รวดเร็ วสนองต่อความ
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ต้ องการของลูกค้ า ซึ่งปั ญหาปั จจุบนั ของอุตสาหกรรมการผลิตคือ ความสูญเสียด้ านประสิทธิภาพของเครื่ องจักร เวลา
การทํางานของเครื่ องจักรเป็ นสาเหตุสําคัญที่ทําให้ การส่งมอบงานล่าช้ า ดังนันการเพิ
้
่มประสิทธิ ภาพของเครื่ องจักรจึง
จําเป็ นต้ องมีการวางแผนการดําเนินงานที่ดี เพื่อไม่ให้ เครื่ องจักรหยุดชะงักส่งผลต่อปริ มาณการผลิตอันมีผลโดยตรงต่อ
การส่งมอบสินค้ าให้ แก่ลกู ค้ า บริ ษัทควอลิตี ้เซรามิก จํากัดเป็ นบริ ษัทหนึ่งในจังหวัดลําปาง ที่ให้ ความสําคัญต่อการส่ง
มอบสินค้ าเป็ นอย่างมาก
บริ ษัทควอลิตี ้เซรามิก จํากัด ตังอยู
้ ใ่ นพื ้นที่จงั หวัดลําปาง เป็ นผู้ผลิตและส่งออก เซรามิกประเภทเครื่ องใช้ บนโต๊ ะ
อาหาร ได้ เล็งเห็นถึงแนวทางการสร้ างความพึงพอใจต่อลูกค้ าโดยการส่งมอบสินค้ าที่รวดเร็ ว และการที่จะสนองตอบความ
ต้ องการแก่ลกู ค้ าได้ รวดเร็ วในเวลาที่กําหนดนันไม่
้ ใช่เรื่ องง่าย เพราะทรัพยากรที่ใช้ ในการผลิต เช่น เครื่ องจักร มีจํานวนอยู่
จํากัด ถ้ าจะเพิ่มเครื่ องจักรก็ใช้ เงินลงทุนจํานวนมาก ลักษณะคําสัง่ ซื ้อสินค้ ามีทงสิ
ั ้ นค้ ากลุม่ แก้ วร่ วมกับกลุม่ จาน โดยแต่
ละรุ่นสินค้ าก็มีปริ มาณไม่มากนัก ทําให้ ต้องปรับตังเครื
้ ่ องจักรเปลี่ยนรุ่ นสินค้ าอยู่บ่อยครัง้ โดยเฉพาะสินค้ ากลุม่ แก้ ว ซึ่งมี
ปริ มาณการผลิตต่อรุ่นไม่มากนักและขึ ้นรูปเสร็ จช้ ากว่า งานกลุม่ จาน ดังนันจึ
้ งส่งผลให้ เกิดการรอคอยสินค้ ากลุม่ แก้ ว ไม่
สามารถส่งมอบสินค้ าได้ ทนั ที ซึง่ เครื่ องจักรที่สามารถปั น้ ขึ ้นรู ปแก้ วได้ มีจํานวน 6 เครื่ อง โดยเฉลี่ยมีการปรับตังเปลี
้ ่ยนรุ่ น
สินค้ าประมาณ 3 เครื่ องต่อวัน ใช้ เวลาประมาณ 40 นาทีตอ่ เครื่ องต่อครัง้
จากสภาวะการณ์ข้างต้ นจึงเป็ นเหตุจูงใจที่จะศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่ องจักรโดยใช้ เทคนิคการ
ลดเวลาการปรับตังเครื
้ ่ องจักร เพื่อให้ เครื่ องจักรมีเวลาในการผลิตมากขึ ้น เปลีย่ นรุ่นสินค้ าได้ รวดเร็ ว ซึง่ จะส่งผลให้ ต้นทุนที่
เกิดขึ ้นตํ่า สนองต่อความต้ องการของลูกค้ าได้ รวดเร็ ว และสร้ างความเชื่อมัน่ แก่ลกู ค้ าในการดําเนินธุรกิจร่ วมกันต่อไปใน
อนาคตอย่างยัง่ ยืน

กรอบแนวความคิดที่ใช้ ในการศึกษา
การศึกษาเรื่ องการเพิ่มประสิทธิ ภาพเครื่ องจักรขึ ้นรู ปแก้ วโดยใช้ เทคนิคการลดเวลาปรับตังเครื
้ ่ องจักรได้ นํา
แนวคิดและทฤษฎีหลักมาใช้ ในการศึกษา 2 แนวคิดทฤษฎี คือ แนวคิดทฤษฎีเทคนิคการลดเวลาการปรับตังเครื
้ ่ องจักร
(Machine Setup Time) และแนวคิดทฤษฎีการศึกษาการเคลือ่ นไหวและเวลา (Motion and Time Study)
1. แนวคิดและทฤษฎีการลดเวลาการปรับตัง้ เครื่องจักร (Machine Setup Time)
เวลาการปรับตังเครื
้ ่ องจักร หมายถึง เวลาทังหมดที
้
่ใช้ ตงแต่
ั ้ เครื่ องจักรหยุด เพื่อทําการถอดเปลีย่ น การติดตัง้
อุปกรณ์แม่พิมพ์ เครื่ องมือต่างๆ รวมถึงการปรับค่าต่างๆ ให้ ถกู ต้ อง จนเครื่ องจักรสามารถทํางานได้ อย่างปกติ
1.1 ขันตอนปฏิ
้
บตั ิงานในการปรับตังเครื
้ ่ องจักรแบ่งเป็ น 3 ขันตอนหลั
้
กคือ
1.1.1 งานจัดเตรี ยมความพร้ อม (Preparation) คือ งานที่ต้องทําก่อนและหลังการปรับตังเครื
้ ่ องจักร
เช่น การจัดเตรี ยมความพร้ อมแม่พิมพ์ เครื่ องมืออุปกรณ์ การจัดเก็บอุปกรณ์ เครื่ องมือต่างๆ ภายหลังการปรับเปลี่ยน
เครื่ องจักรเสร็ จเป็ นต้ น ซึง่ สามารถทําได้ ในขณะที่เครื่ องจักรทํางาน
1.1.2 งานถอดเปลีย่ นหรื อติดตัง้ อุปกรณ์ แม่พิมพ์ต่างๆ (Mold Exchange) เช่น การถอดแม่พิมพ์เก่า
ออก การเคลื่อนย้ ายแม่พิมพ์ การติดตังแม่
้ พิมพ์ใหม่ รวมถึงการเคลื่อนย้ ายอุปกรณ์เครื่ องมือต่างๆ ในขณะทําการถอด
เปลีย่ นเป็ นต้ น ซึง่ ต้ องทําในขณะเครื่ องหยุดเท่านัน้
1.1.3 งานปรับค่าความถูกต้ องของอุปกรณ์ แม่พิมพ์ต่างๆ รวมทัง้ การปรั บตังค่
้ าขณะทดลองเดิน
เครื่ องจักร (Trial Runs and Adjustments) เช่น การปรับตําแหน่งแม่พิมพ์ (Mold Adjustments) ตําแหน่งของตัวจับ
ชิ ้นงาน (Jig Adjustments) การปรับค่าความดันต่างๆ รวมถึงเวลาทดลองเดินเครื่ องจักรเป็ นการทํางานขณะเครื่ องจักร
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หยุดทํางาน เวลาที่ใช้ ในการปรับตังหรื
้ อการปรับเปลี่ยนเครื่ องจักรแท้ จริ ง คือเวลาที่เครื่ องจักรหยุดทํางาน นันคื
้ อเวลา
ทังหมดที
้
่ใช้ งานถอดเปลี่ยนหรื อติดตัง้ รวมกับงานปรับตังค่
้ าความถูกต้ องของอุปกรณ์ แม่พิมพ์เท่านัน้ ส่วนเวลาที่ใช้ ใน
การเตรี ยมความพร้ อมไม่จดั อยูใ่ นเวลาที่ใช้ ในการปรับตังเครื
้ ่ องจักร
1.2 หลักการของ SMED (Single Minute Exchange of Die)
คือการกําหนดให้ มีเวลางานในช่วงเครื่ องจักรหยุดน้ อยที่สดุ โดยแบ่งกิจกรรมเป็ น 2 กิจกรรมคือ
1.2.1 การปรับตังภายใน
้
(Internal Setup) หมายถึง การปฏิบตั ิการหรื อกิจกรรมที่สามารถจะกระทําได้
ต่อเมื่อต้ องหยุดเครื่ องจักรเท่านัน้ เช่น การติดตังและการถอดแม่
้
พิมพ์
1.2. 2 การปรับตังภายนอก
้
(External Setup) หมายถึง การปฏิบตั ิการหรื อกิจกรรมที่สามารถจะ
กระทํ าได้ ใ นขณะที่ กํา ลัง ทํา งานอยู่ เช่น การขนย้ ายแม่พิม พ์ จ ากที่ เ ก็ บ ขัน้ ตอนการดํ า เนิน งานการลดเวลาปรั บ ตัง้
เครื่ องจักร
1.2.3 การแยกงานที่ทําในขณะเครื่ องจักรทํางาน (External Setup) ออกจากงานที่ทําขณะเครื่ องจักร
หยุดงาน (Internal Setup) การแยกงานสามารถทําด้ วยวิธีการวิเคราะห์งานเป็ นขันตอนย่
้
อย ๆ
1.2.4 ปรับปรุงเปลีย่ นแปลงงานย่อย ๆ ที่ทําในขณะเครื่ องจักรหยุดทํางาน ให้ เป็ นงานย่อย ๆ ที่สามารถ
ทําได้ ในขณะเครื่ องจักรทํางาน ซึง่ มีแนวทางการปรับปรุ งคือ แนวทางแรกแบ่งเป็ นงานย่อยๆ ที่เล็กลงหรื อละเอียดขึ ้นแล้ ว
พิจารณา ในแต่ละงานย่อยนันๆ
้ ว่างานใดยังสามารถทําได้ ในขณะเครื่ องจักรทํางาน และงานใดต้ องทําในขณะเครื่ องจักร
หยุด แนวทางที่สองคือการค้ นหาวิธีการใหม่ ๆ มาแทนวิธีการเดิมในการปรับตังเครื
้ ่ องจักร เพื่อที่จะเปลีย่ นงานที่ทําในขณะ
เครื่ องจักรหยุดให้ เป็ นงานที่ทําได้ ในขณะเครื่ องจักรทํางาน
1.2.5 การลดเวลาหรื อขันตอนของงานที
้
่ทําทังในขณะเครื
้
่ องจักรทํางานและหยุดงานให้ ใช้ เวลาที่สนั ้
ที่สดุ เท่าที่จะเป็ นไปได้
2. แนวคิดและทฤษฎีการศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา (Motion and Time Study)
2.1 การศึกษาการเคลือ่ นไหว (Motion Study)
การศึกษาการเคลือ่ นไหว (Motion Study) เป็ นการศึกษาและวิเคราะห์ถงึ การเคลือ่ นไหวในขณะทํางานซึง่ รวมถึง
เครื่ องจักร เครื่ องมืออุปกรณ์ การศึกษางานมีความสัมพันธ์ โดยตรงกับการเพิ่มผลผลิตเราจึงใช้ การศึกษางานมาช่วยใน
การเพิ่มผลผลิตจากทรัพยากรที่มีอยู่ การวิเคราะห์กระบวนการผลิตหรื อวิธีการทํางานนันตั
้ วอย่างเครื่ องมือที่นํามาใช้
วิเคราะห์คือ แผนภูมิกระบวนการผลิต (Flow Process Chart) และเพื่อความสะดวกในการอ่านวิเคราะห์ จึงมีสญ
ั ลักษณ์
ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 สัญลักษณ์ที่ใช้ ในแผนภูมิกระบวนการผลิต
สัญลักษณ์

ความหมาย

การปฏิบตั ิงาน (Operation) หมายถึง กิจกรรมที่ทําให้ วสั ดุมีการเปลีย่ นแปลง
การขนย้ าย (Transportation) หมายถึง การเคลือ่ นย้ ายวัสดุ
การตรวจสอบ (Inspection) หมายถึง การตรวจสอบคุณภาพของชิ ้นงาน
ความล่าช้ าของงาน (Delay) หมายถึง การหยุดรอพัก การรอคอยต่างๆ
การเก็บรักษา (Storage) หมายถึง การเก็บรักษาวัสดุ เก็บในคลังสินค้ า
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2.2 การศึกษาเวลา (Time Study)
การศึกษาเวลา ( T i m e S t u d y ) คือ การควบคุมการจัดการในการพัฒนาการทํางานกับปริมาณการผลิต
ซึง่ เกี่ยวกับการวัดผลงาน ซึง่ ผลที่ได้ จะมีหน่วยเป็ นนาทีหรื อวินาที ที่คนงานหนึง่ ๆ สามารถทํางานนันๆ
้
แล้ วเสร็ จ

วิธีการศึกษา
1. ขอบเขตเนือ้ หา
การศึกษาครั ง้ นีม้ ุ่งศึกษาการเพิ่มประสิทธิ ภาพการปรั บตัง้ เครื่ องจักรขึน้ รู ปแก้ วโดยเทคนิคการลดเวลาการ
ปรับตังเครื
้ ่ องจักรในกระบวนการผลิตขันตอนการขึ
้
้นรู ปแก้ ว และศึกษาการทํางานของคนปรับตังเครื
้ ่ องจักรโดยใช้ หลัก
การศึกษาการเคลือ่ นไหวและเวลา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่ องจักรขึ ้นรู ปแก้ วให้ สงู ขึ ้น จากนันทดลองปฏิ
้
บตั ิจริ งกับ
้ ย่ นรุ่นสินค้ าบ่อย
เครื่ องปั น้ ขึ ้นรูปแก้ ว ATM (Automatic Table Ware Marking Plant) เพราะมีการปรับตังเปลี
2. วิธีการศึกษา
วิธีการศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่ องจักรขึ ้นรูปแก้ วของบริ ษัทควอลิตี ้เซรามิกจํากัดโดยใช้ เทคนิคการลดเวลา
ปรับตังเครื
้ ่ องจักร มีขนตอนดั
ั้
งนี ้
1) การคัดเลือก
ปั ญหา

7) การจัดทําเป็ น
มาตรฐานการทํางาน

2) การเก็บรวบรวม
ข้ อมูล

3) การศึกษา
ขันตอนการปรั
้
บตัง้
เครื่ องจักร

6) การนําไปใช้ และ
ปรับปรุงแก้ ไข

4) การวิเคราะห์
ข้ อมูล

5) การพัฒนาขันตอน
้
การปรับตังเครื
้ ่ องจักร

รู ปที่ 1 แสดงวิธีการศึกษา

1. การคัดเลือกปั ญหา
ศึกษาจากปั ญหาที่สง่ ผลกระทบต่อการส่งมอบสินค้ าที่รวดเร็ วตามความต้ องการของลูกค้ า โดยพบว่ามีการรอ
คอยการส่งมอบจากสินค้ ากลุม่ แก้ ว เนื่องด้ วยเพราะคําสัง่ ซื ้อที่เข้ ามาจะมีทงสิ
ั ้ นค้ ากลุม่ แก้ วและกลุม่ จาน สินค้ ากลุม่ แก้ ว
ใช้ เวลาการปรับตังเปลี
้ ่ยนรุ่ นสินค้ านาน โดยแต่ละรุ่ นสินค้ ากลุ่มแก้ วก็มีปริ มาณไม่มากนัก ทําให้ ต้องปรับตังเครื
้ ่ องจักร
เปลี่ยนรุ่ นสินค้ าอยู่บ่อยครัง้ และขึ ้นรู ปเสร็ จช้ ากว่างานกลุ่มจาน ดังนัน้ จึงส่งผลให้ เกิดการรอคอยสินค้ า กลุ่มแก้ ว ไม่
สามารถส่งมอบสินค้ าได้ ทนั ที โดยเครื่ องจักรที่ใช้ ขึ ้นรู ปแก้ วคือเครื่ องปั น้ ATM (Automatic Table Ware Marking Plant)
ซึ่งการปรับตังเปลี
้ ่ยนรุ่ นสินค้ าแต่ละครัง้ ใช้ เวลาประมาณ 40 นาที เพื่อลดปั ญหาที่เกิดขึ ้นจึงต้ องหาแนวทางการเพิ่ม
ประสิทธิ ภาพเครื่ องจักร โดยใช้ เทคนิคการลดเวลาการปรั บตัง้ เครื่ องจักร เพื่อให้ เครื่ องจักรมีเวลาในการผลิตมากขึน้
เปลีย่ นรุ่นสินค้ าได้ รวดเร็ ว สนองต่อความต้ องการของลูกค้ าได้ รวดเร็ ว
2. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
2.1 ข้ อมูลปฐมภูมิ
ศึกษาจากรายงานการผลิต การสังเกตและจดบันทึก การจับเวลาการทํางานของพนักงานในการ
ปรับตังเครื
้ ่ องจักรขึ ้นรูปแก้ ว
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2.2 เครื่ องมือที่ใช้ ในการศึกษา
1. แผ่นเอกสารเก็บข้ อมูล (Check Sheet)
2. อุปกรณ์ช่วยในการรวบรวมข้ อมูล เช่น นาฬิกาจับเวลา กล้ องวีดีโอ
3. เครื่ องประมวลผล เช่น คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Excel
3. การศึกษาขันตอนการปรั
้
บตังเครื
้ ่ องจักร
ศึกษาข้ อมูลในแต่ละขันตอนการปรั
้
บตังเครื
้ ่ องจักรจริ ง ของเครื่ องจักรปั น้ ขึ ้นรู ป แก้ ว ATM โดยศึกษาวิธีการ
ปรับตัง้ อุปกรณ์หรื อเครื่ องมือที่ใช้ ในขันตอนนั
้
นๆ
้ เวลาการปรับตังหรื
้ อทํางานในแต่ละขันตอน
้
โดยจัดทําเป็ นผังขันตอน
้
การผลิตเพื่อความสะดวกในการวิเคราะห์
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
ข้ อมูลที่ได้ จากบันทึกการจับเวลา การปรับตังเครื
้ ่ องจักรขึ ้นรู ปแก้ ว และจํานวนชิ ้นงานที่เครื่ องจักรสามารถผลิต
ได้ ในเวลา 7.5 ชัว่ โมงทํางานปกติตงแต่
ั ้ เวลา 08.00 น. – 17.00 น. หรื อช่วงระยะเวลาทํางาน 9 ชัว่ โมง มีเวลาพักการ
ทํางาน 1.5 ชัว่ โมง จะนํามาทําการวิเคราะห์โดยใช้ สถิติเชิงพรรณนา ได้ แก่ ค่าเฉลีย่ และร้ อยละ เป็ นต้ น
1. การวิเคราะห์ข้อมูลเปรี ยบเทียบเวลาการปรับตังเครื
้ ่ องจักรก่อนและหลังการปรับปรุง
ร้ อยละการเปลีย่ นแปลง = เวลารวมที่ได้ ก่อนการปรับปรุง – เวลารวมที่ได้ หลังการปรับปรุง
เวลารวมที่ได้ ก่อนการปรับปรุง
2. การวิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิภาพการทํางานของเครื่ องจักรขึ ้นรูปแก้ วโดยเปรี ยบเทียบจํานวนชิ ้นงาน
ที่เครื่ องจักรผลิตได้ ก่อนปรับปรุงและหลังปรับปรุงต่อกําลังการผลิตของเครื่ องจักรที่มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพเครื่ องจักร = จํานวนชิ ้นงานที่เครื่ องจักรผลิตได้
กําลังการผลิตของเครื่ องจักรที่มีประสิทธิภาพ
5. การพัฒนาขันตอนการปรั
้
บตังเครื
้ ่ องจักร
โดยการเตรี ยมอุปกรณ์และเครื่ องมือก่อนที่จะทําการปรับตังเครื
้ ่ องจักรขึ ้นรู ปแก้ ว ปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานโดย
จัดทํารถเครื่ องมืออุปกรณ์เคลือ่ นที่ลดเวลาในการเดินไปหยิบอุปกรณ์ ปรับเปลี่ยนเครื่ องมือในการปรับตังเพื
้ ่อลดเวลาการ
ทํางาน จากนันนํ
้ าวิธีการที่ปรับปรุงแล้ วไปให้ ความรู้แก่พนักงานปรับตังเครื
้ ่ อง
6. การนําไปใช้ และปรับปรุงแก้ ไข
เมื่อพัฒนาปรับปรุงการปรับตังเครื
้ ่ องจักรแล้ ว จะนําวิธีการที่ได้ ไปทดลองทํางานจริ ง พร้ อมกับบันทึกข้ อมูลเวลา
การทํางานขันตอนต่
้
าง ๆ
7. การจัดทําเป็ นมาตรฐาน
เพื่อให้ กระบวนการลดเวลาปรั บตัง้ เครื่ องจักรขึน้ รู ปแก้ วให้ เ ป็ นไปตามวิธี การที่ กําหนดและมี ประสิทธิ ภาพ
จึงต้ องจัดทําเป็ นเอกสารมาตรฐานการทํางาน

ผลการศึกษา
1. การวิเคราะห์ข้อมูลก่อนการปรับปรุง
การศึกษาข้ อมูลการปรับตังเครื
้ ่ องจักรขึ ้นรูปแก้ ว ATM ก่อนการปรับปรุง ได้ ใช้ แผนภูมิกระบวนการทํางานของคน
แผนภูมิคนและเครื่ องจักรมาช่วยวิเคราะห์ข้อมูล โดยขันตอนการปรั
้
บตังเครื
้ ่ องจักรและเวลาการทํางานในแต่ละขันตอน
้
แสดงดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 แสดงเวลาการปรับตังแต่
้ ละขันตอนของเครื
้
่ องจักรขึ ้นรูปแก้ ว ATM ก่อนปรับปรุง
ลําดับที่ ขัน้ ตอนการทํางาน
เวลา (วินาที)
ลําดับที่
ขัน้ ตอนการทํางาน

เวลา(วินาที)

1

เตรี ยมประแจ

29.9

17

ตรวจสอบจังหวะขึ ้นลง

145.5

2

ถอดโรลเลอร์

61.4

18

ประกอบป้อมมีด

14.1

3

เก็บโรลเลอร์

8.9

19

ปรับตังขนาดความหนาดิ
้
น

58.4

4

ถอดโบ๊ ะ

56.5

20

ปั น้ เช็คสัดส่วน

75.6

5

เก็บโบ๊ ะ

5.2

21

จัดเตรี ยมแบบ

21.3

6

เดินจัดหาประแจ

16

22

ตรวจสอบสัดส่วน

103.9

7

ถอดเปลีย่ นกระบอกดิน

59.5

23

จัดเตรี ยมลูกพิมพ์

75.3

8

ถอดป้อมมีด

136.3

24

วางพิมพ์บนรางปั น้

365.3

9

ใส่กระบอกรี ดดินใหม่

101.9

25

อบพิมพ์

75.8

10

ประกอบโบ๊ ะใหม่

82.5

26

ทดสอบการปั น้

195.3

11

เดินจัดเตรียมไดเอลเกจ

26.3

27

จัดเตรี ยมตัววัดรอบ

64.2

12

ปรับตังศู
้ นย์โบ๊ ะ

114.1

28

เช็ครอบฟรี บน

20.8

13

จัดเตรี ยมโรลเลอร์

11.4

29

เช็ครอบฟรี ลา่ ง

14.9

14

ประกอบโรลเลอร์ ใหม่

61.6

30

เช็ครอบอัดบน

14.7

15

ตังศู
้ นย์โรลเลอร์

72

31

เช็ครอบอัดล่าง

15

16

จัดเตรี ยมลูกพิมพ์

73

รวมเวลาการปรับตังเครื
้ ่ องจักร

2176.6

จากข้ อมูลการทํางานพบว่าการปรับตังเครื
้ ่ องปั น้ ขึ ้นรู ปแก้ วในแต่ละครัง้ ใช้ เวลารวมทังสิ
้ ้น 2,176.6 วินาทีหรื อ
36.27 นาที ขันตอนที
้
่ใช้ เวลามากที่สดุ คือ การวางพิมพ์บนรางปั น้ (ลําดับที่ 24)
ตารางสรุ ปผลการสํารวจ
การปฏิบตั ิงาน
การตรวจสอบ
การเก็บรักษา
การเคลือ่ นย้ าย
การรอคอย
รวม

สภาพปั จจุบนั
จํานวนครัง้
เวลา(วินาที)
1428.5
18
2
340.8
0
0
331.5
10
1
31

75.8
2176.6
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การปฎิบัตงิ าน

ขัน้ ตอน

เวลา

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

29.9
61.4
8.9
56.5
5.2
16
59.5
136.3
101.9
82.5
26.3
114.1
11.4
61.6
72
73
145.5
14.1
58.4
75.6

เตรี ยมประแจ
ถอดโรลเลอร์
เก็บโรลเลอร์
ถอดโบ๊ ะ
เก็บโบ๊ ะ
เดินจัดหาประแจ
ถอดเปลีย่ นกระบอกดิน
ถอดป้อมมีด
ใส่กระบอกรี ดดินใหม่
ประกอบโบ๊ ะใหม่
เดินจัดเตรียมไดเอลเกจ
ปรับตังศู
้ นย์โบ๊ ะ
จัดเตรี ยมโรลเลอร์
ประกอบโรลเลอร์ ใหม่
ตังศู
้ นย์โรลเลอร์
จัดเตรี ยมลูกพิมพ์
ตรวจสอบจังหวะขึ ้นลง
ประกอบป้อมมีด
ปรับตังขนาดความหนาดิ
้
น
ปั น้ เช็คสัดส่วน

21

21.3

จัดเตรี ยมแบบ

22

103.9

ตรวจสอบสัดส่วน

23

75.3

จัดเตรี ยมลูกพิมพ์

24

365.3

วางพิมพ์บนรางปั น้

25

75.8

อบพิมพ์

26

195.3

ทดสอบการปั น้

27

64.2

จัดเตรี ยมตัววัดรอบ

28

20.8

เช็ครอบฟรี บน

29

14.9

เช็ครอบฟรี ลา่ ง

30

14.7

เช็ครอบอัดบน

31

15

เช็ครอบอัดล่าง

BMRC

รายละเอียดการดําเนินงาน
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รูปที่ 2 แผนภูมิกระบวนการทํางานของคนก่อนการปรับปรุงเครื่ องจักรขันรู
้ ปแก้ ว ATM
เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลจากจากรูปที่ 2 พบว่ามีขนตอนการทํ
ั้
างานทังหมด
้
31 ขันตอน
้
แบ่งเป็ นขันตอนการทํ
้
างานที่
สร้ างมูลค่า (Value Added )จํานวน 18 ขันตอน
้
ใช้ เวลาการทํางาน 1428.5 วินาที คิดเป็ นเวลาที่สร้ างมูลค่า ร้ อยละ
65.62 ขันตอนการตรวจสอบจํ
้
านวน 2 ขันตอน
้
ใช้ เวลา 340.8 วินาที ไม่มีขนตอนการเก็
ั้
บรักษา ขันตอนการเคลื
้
่อนย้ าย
จํานวน 10 ขันตอนใช้
้
เวลา 331.5 วินาที และขันตอนการรอคอยจํ
้
านวน 1 ขันตอน
้
ใช้ เวลา 75.8 วินาที
1.1 การวิเคราะห์ด้วยแผนภูมิคนและเครื่ องจักร
การวิเคราะห์นี ้เพื่อหาเวลาที่คนหรื อเครื่ องจักรทํางานไม่สมั พันธ์ กันซึ่งจะนําไปช่วยการเพิ่มประสิทธิ ภาพการ
ทํางานของเครื่ องจักร ซึง่ ผลการวิเคราะห์แสดงดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 สรุปแสดงร้ อยละการทํางานของคนและเครื่ องจักร
ลักษณะการทํางาน

คน

เครื่องจักร

เวลารอคอย

75.8

331.5

เวลาทํางาน

2100.8

1845.1

เวลารอบการทํางาน

2176.6

2176.6

ร้ อยละการใช้ ประโยชน์

96.52

84.76

จากตารางพบว่าในหนึ่งรอบเวลาการปรับตังเครื
้ ่ องจักร 2176.6 วินาที คนจะมีเวลารอคอย 75.8 วินาที เวลา
ทํางาน 2100.8 วินาที คิดเป็ นการทํางานร้ อยละ 96.52 สําหรับเครื่ องจักรมีเวลารอคอย 331.5 วินาที เวลาทํางาน 1845.1
วินาที คิดเป็ นการทํางานร้ อยละ 84.76 การรอคอยของเครื่ องจักรส่วนใหญ่เกิดจากการเตรี ยมอุปกรณ์
2. การพัฒนาปรับปรุงขันตอนการปรั
้
บตังเครื
้ ่ องจักรขึ ้นรูปแก้ วทัง้ ATM
2.1 การพัฒนาปรับปรุงตามแนวคิดของ SMED (Single Minute Exchange of Die)
โดยการปรั บ ปรุ ง เปลี่ย นแปลงงานย่อ ยๆ ที่ทํ า ในขณะเครื่ อ งจัก รหยุดทํ างาน ให้ เ ป็ นงานย่อ ยๆ ที่
สามารถทําได้ ในขณะเครื่ องจักรทํางาน เช่น การเตรี ยมอุปกรณ์ ให้ พร้ อมก่อนหยุดเครื่ องจักรเพื่อปรับตัง้ การจําแนกงาน
แสดงได้ ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 แสดงการจําแนกงานออกเป็ นงานที่ทําได้ ขณะเครื่ องจักรหยุดและงานที่ทําได้ ขณะเครื่ องจักรทํางาน
ขัน้ ตอน รายละเอียดการดําเนินงาน เวลา ทําได้ ขณะเครื่องจักรหยุด
ทําได้ ขณะเครื่องจักร
ที่
(วินาที)
ทํางาน
1

เตรี ยมประแจ

29.9

2

ถอดโรลเลอร์

61.4

3

เก็บโรลเลอร์

8.9

4

ถอดโบ๊ ะ

56.5

5

เก็บโบ๊ ะ

5.2

⁄

6

เดินจัดหาประแจ

16

⁄

7

ถอดเปลีย่ นกระบอกดิน

59.5

⁄
⁄
⁄
⁄

⁄
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ขัน้ ตอน
ที่

รายละเอียดการดําเนินงาน

เวลา ทําได้ ขณะเครื่องจักรหยุด
(วินาที)

8

ถอดป้อมมีด

136.3

⁄

9

ใส่กระบอกรี ดดินใหม่

101.9

⁄

10

ประกอบโบ๊ ะใหม่

82.5

⁄

11

เดินจัดเตรียมไดเอลเกจ

26.3

12

ปรับตังศู
้ นย์โบ๊ ะ

114.1

13

จัดเตรี ยมโรลเลอร์

11.4

14

ประกอบโรลเลอร์ ใหม่

61.6

⁄

15

ตังศู
้ นย์โรลเลอร์

72

⁄

16

จัดเตรี ยมลูกพิมพ์

73

17

ตรวจสอบจังหวะขึ ้นลง

145.5

⁄

18

ประกอบป้อมมีด

14.1

⁄

19

ปรับตังขนาดความหนาดิ
้
น

58.4

⁄

20

ปั น้ เช็คสัดส่วน

75.6

⁄

21

จัดเตรี ยมแบบ

21.3

22

ตรวจสอบสัดส่วน

103.9

23

จัดเตรี ยมลูกพิมพ์

75.3

24

วางพิมพ์บนรางปั น้

365.3

⁄

25

อบพิมพ์

75.8

⁄

26

ทดสอบการปั น้

195.3

⁄

27

จัดเตรี ยมตัววัดรอบ

64.2

28

เช็ครอบฟรี บน

20.8

⁄

29

เช็ครอบฟรี ลา่ ง

14.9

⁄

30

เช็ครอบอัดบน

14.7

⁄

31

เช็ครอบอัดล่าง

15

รวม

2176.6

⁄
21

BMRC
ทําได้ ขณะเครื่องจักร
ทํางาน

⁄
⁄
⁄

⁄

⁄
⁄
⁄

⁄

10

จากข้ อมูลก่อนการปรับปรุงได้ นําแนวคิดของ SMED มาปรับปรุงการทํางานโดยการเปลีย่ นแปลงงานย่อยๆ ที่ทํา
ในขณะเครื่ องจักรหยุดทํางาน ให้ เป็ นงานย่อยๆ ที่สามารถทําได้ ในขณะเครื่ องจักรทํางาน จากแนวคิ ด SMED จึ ง
ดําเนินการโดยนําขันตอนย่
้
อยประเภทการจัดเตรี ยมต่างๆ ให้ แยกออกมาดําเนินการก่อนที่เครื่ องจะหยุดจากตารางที่ 4
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สามารถแยกกระบวนการปรับตังเครื
้ ่ องจักรขึ ้นรู ปแก้ วเป็ นการปรับตังภายในได้
้
21 ขันตอน
้
ใช้ เวลารวม 1845.1 วินาที
และการปรับตังภายนอกได้
้
10 ขันตอน
้
ใช้ เวลารวม 331.5 วินาที
2.2 การพัฒนาปรับปรุงตามแนวคิดการศึกษาการทํางานและเวลา
1. การพัฒนาปรับปรุงโดยการปรับเปลีย่ นอุปกรณ์เครื่ องมือใหม่ โดยการเปลีย่ นประแจขันน็อต ที่ใช้ มือ
หมุน เป็ นประแจหมุนด้ วยลม ทําให้ ทํางานเร็ วขึ ้น
2. การพัฒนาปรับปรุ งโดยการลดการเคลื่อนย้ าย โดยการสร้ างรถเข็นใส่อปุ กรณ์จากเดิมเกิดการสูญ
เปล่าจากการเคลื่อนย้ ายต้ องเดินไปหยิบทีละชิ ้น การสร้ างรถเข็นใส่อปุ กรณ์จะสามารถจัดเตรี ยมอุปกรณ์ทงหมดวางบน
ั้
รถเข็น จากนันเคลื
้ อ่ นย้ ายทีเดียวจะช่วยลดการสูญเปล่าจากการเคลือ่ นย้ ายลง
3. การพัฒนาปรับปรุงการออกแบบอุปกรณ์ช่วยจับยึด โดยการการกลึงสร้ างหน้ าแปลนที่ต้องประกอบ
เข้ าด้ วยกันให้ มีบา่ การยึดศูนย์ เพื่อการปรับตังศู
้ นย์ของโรลเลอร์ และโบ๊ ะจะใช้ เวลาลดลง
4. การพัฒนาปรั บปรุ งให้ ความรู้ แก่พนักงานปรั บตัง้ เครื่ องจักร และจัดทํามาตรฐานการปรั บตัง้
เครื่ องจักรขึ ้นรูปแก้ ว ATM หมายเลขเอกสาร SD-PA-VA7-020 เพื่อให้ พนักงานปรับตังเครื
้ ่ องจักรทํางานได้ ถกู ต้ อง
3.ผลการดําเนินงานหลังการปรับปรุงการปรับตังเครื
้ ่ องจักรขึ ้นรูปแก้ ว ATM
ตารางที่ 5 แสดงการเวลาการดําเนินงานและจํานวนขันตอนก่
้
อนและหลังการปรับปรุง
รายละเอียด
ก่ อนปรับปรุ ง
จํานวนขันตอนการทํ
้
างาน
เวลาการปรับตังเครื
้ ่ องจักร(วินาที)

หลังปรับปรุ ง

31

21

2,176.6

1,646.4

จากตารางเวลาการปรับตังเครื
้ ่ องจักรขึ ้นรูปแก้ ว ATM ก่อนการปรับปรุงใช้ เวลารวมทังสิ
้ ้น 2,176.6 วินาที หรื อ
3 6 .27 นาที หลังจากปรับปรุงใช้ เวลารวมทังหมดที
้
ใ่ ช้ คือ 1 ,64 6 .4 วินาทีหรื อ 2 7 .4 4 นาที ลดเวลาลงร้ อยละ 2 4
ตารางที่ 6 สรุปการวิเคราะห์เปรียบเทียบด้ วยแผนภูมิกระบวนการทํางาน
ลักษณะการทํางาน

ก่ อนการปรับปรุ ง
เวลารวม
จํานวนครัง้
(วินาที )

หลังการปรับปรุ ง
เวลารวม
จํานวนครัง้
(วินาที )

การปฏิบตั ิงาน

18

1428.5

18

1332.1

การตรวจสอบ

2

340.8

2

233.5

การเก็บรักษา

0

0

0

0

การเคลือ่ นย้ าย

10

331.5

0

0

การรอคอย

1

75.8

1

80.8

31

2176.6

21

1646.4

รวม

จากการวิเคราะห์พบว่าจํานวนขันตอนของการปรั
้
บตังเครื
้ ่ องจักรลดลงจากเดิม 31 ขันตอนเหลื
้
อ 21 ขันตอน
้
ก่อนปรับปรุงขันตอนที
้
่สร้ างมูลค่างานมี 18 ขันตอน
้
ใช้ เวลาการทํางาน 1,428.5 วินาที หรื อ 23.8 นาที คิดเป็ นเวลาที่สร้ าง
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มูลค่าร้ อยละ (Value Added) 65.62 หลังการปรับปรุ งขันตอนที
้
่สร้ างมูลค่างาน มี 18 ขันตอน
้
ใช้ เวลาการทํางาน
1,332.1 วินาที หรื อ 22.2 นาที คิดเป็ นเวลาที่สร้ างมูลค่าร้ อยละ (Value Added) 80.9
ตารางที่ 7 สรุปแสดงร้ อยละการทํางานของคนและเครื่ องจักรก่อนในการปรับตังเครื
้ ่ องจักร
ลักษณะการทํางาน
ก่ อนการปรับปรุ ง
หลังการปรับปรุ ง
คน
เครื่องจักร
คน
เครื่องจักร
เวลารอคอย

75.8

331.5

80.8

0

เวลาทํางาน

2100.8

1845.1

1565.6

1646.4

เวลารอบการทํางาน

2176.6

2176.6

1646.4

1646.4

ร้ อยละการใช้ ประโยชน์

96.52

84.76

95.09

100

จากตารางที่ 7 หนึ่งรอบเวลาการปรับตังเครื
้ ่ องจักรก่อนการปรับปรุ งคือ 2,176.6 วินาที คนจะมีเวลารอคอย
75.8 วินาที เวลาทํางาน 2,100.8 วินาที คิดเป็ นการทํางานร้ อยละ 96.52 สําหรับเครื่ องจักรมีเวลารอคอย 331.5 วินาที
เวลาทํางาน 1,845 วินาที คิดเป็ นการทํางานร้ อยละ 84.76 สําหรับรอบเวลาการปรับตังเครื
้ ่ องจักรหลังการปรับปรุ งคือ
1646.4 วินาที คนจะมีเวลารอคอย 80.8 วินาที เวลาทํางาน 1,565.6 วินาที คิดเป็ นการทํางานร้ อยละ 95.09 สําหรับ
เครื่ องจักรไม่มีเวลารอคอย คิดเป็ นการทํางานร้ อยละ 100
ตารางที่ 8 สรุปการจําแนกขันตอนการระหว่
้
างงานปรับตังภายในและปรั
้
บตังภายนอก
้
ก่ อนการปรับปรุ ง
ลักษณะการทํางาน
จํานวน
เวลา (วินาที)
ขัน้ ตอน

หลังการปรับปรุ ง
จํานวน
เวลา (วินาที)
ขัน้ ตอน

ปรับตังภายใน
้

21

1845.1

21

1646.4

ปรับตังภายนอก
้

10

331.5

0

0

31

2176.6

21

1646.4

รวม

จากตารางที่ 8 ก่อนการปรับปรุงสามารถจําแนกกระบวนการปรับตังเครื
้ ่ องจักรขึ ้นรู ปแก้ วเป็ นการปรับตังภายใน
้
ได้ 21 ขันตอนใช้
้
เวลารวม 1,845.1 วินาที และการปรับตังภายนอกจํ
้
านวน 10 ขันตอน
้
ใช้ เวลา 331.5 วินาทีหลังการ
ปรับปรุงสามารถจําแนกกระบวนการปรับตังเครื
้ ่ องจักรขึ ้นรูปแก้ วเป็ นการปรับตังภายในได้
้
21 ขันตอนใช้
้
เวลารวม 1,646.4
วินาที โดยการปรับตังภายนอกไม่
้
สามารถจําแนกออกมาได้

การอภิปรายผลการศึกษาและข้ อเสนอแนะ
การศึกษานี ้ เกี่ยวข้ องกับการเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่ องจักรขึ ้นรูปแก้ ว โดยนําเทคนิคการลดเวลาในการปรับตัง้
เครื่ องจักร (Setup Time Reduction Technique) มาใช้ ในปรับปรุงการปรับตังเครื
้ ่ องจักรขึ ้นรูปแก้ ว ATM โดยแยกขันตอน
้
ย่อยในการปรับตังเครื
้ ่ องจักรและทําการแบ่งขันตอนที
้
่สามารถทําได้ ในขณะที่เครื่ องจักรขึ ้นรูปแก้ วทํางาน ออกจากขันตอน
้
ที่ไม่สามารถทําได้ ในขณะที่เครื่ องจักรขึน้ รู ปแก้ วทํางาน การหยุดเครื่ องจักรเพื่อปรั บตังจะพยายามดํ
้
าเนินการเฉพาะ
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ขันตอนที
้
่สามารถดําเนินการได้ ในช่วงเวลาที่เครื่ องจักรหยุดทํางานเท่านัน้ ส่วนขันตอนที
้
่สามารถทําได้ ในขณะที่เครื่ องจักร
ขึ ้นรูปแก้ วทํางานจะมีการดําเนินการก่อนหยุดเครื่ องจักร จากนันทํ
้ าการปรับปรุงขันตอนการทํ
้
างาน ตัดขันตอนที
้
่ไม่จําเป็ น
ออก และศึกษาเทคนิคการเคลื่อนไหวและเวลา(Motion and Time Study)เทคนิคที่ช่วยให้ เวลาการปรับตังเครื
้ ่ องจักร
ลดลงอย่างมากคือ การหลีกเลีย่ งนํางานที่สามารถทําได้ ขณะเครื่ องจักรทํางาน (External Setup) มาทําในขณะเครื่ องจักร
หยุด ผลการศึกษาการปรับตังเครื
้ ่ องจักรปั น้ ขึ ้นรู ปแก้ ว ATM ก่อนการปรับปรุ งใช้ เวลารวมทังสิ
้ ้น 2,176.6 วินาที หรื อ
36.27 นาที หลังจากปรับปรุ งใช้ เวลารวมทังหมดที
้
่ใช้ คือ 1,646.4 วินาที หรื อ 27.44 นาที การใช้ เวลาลดลงร้ อยละ 24
ประสิทธิ ภาพการทํางานเครื่ องจักรจากเดิมร้ อยละ 90.6 เพิ่มขึ ้นเป็ นร้ อยละ 95.8 สอดคล้ องกับไพริ นทร์ หลวงมูล
(2550) ที่ ศึ ก ษาการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของเครื่ อ งตัด ขึ น้ รู ป ชิ พ แผนกตัด ขึ น้ รู ป โรงงานผลิ ต ชิ น้ ส่ว นอิ เ ล็ ค ทรอนิ ค ส์
บริ ษัทอิเล็คโทรเซรามิคส์ไทยแลนด์ จํากัด ได้ ม่งุ เน้ นการลดเวลาในการปรับตังเครื
้ ่ องจักรและการปรับปรุ งขันตอนการ
้
ทํางานให้ สูงขึ ้นโดยใช้ เทคนิคการลดเวลาการปรั บตังเครื
้ ่ องจักรมาปรั บปรุ ง ขัน้ ตอนการศึกษาในขันแรกเริ
้
่ มจากการ
วิเคราะห์กระบวนการทํางาน คือจําแนกงานที่สามารถทําได้ ขณะเครื่ องจักรทํางานหรื อเครื่ องจักรหยุดทํางาน โดยจะ
ปรับเปลี่ยนให้ งานที่ต้องทําขณะหยุดเครื่ องมาทําในขณะที่เครื่ องจักรทํางานให้ มากที่สดุ หลังจากนันก็
้ ได้ นําหลักการ
การศึก ษาการเคลื่อนไหวและเวลามาใช้ ในการลดขัน้ ตอนที่ไ ม่จํ าเป็ น และปรั บเปลี่ยนการทํา งานใหม่ ผลหลัง จาก
การศึกษาทําให้ เวลาในการปรับตังเครื
้ ่ องจักรลดลง 9.40 นาทีจากเดิม 89.55 นาที คิดเป็ นร้ อยละ 10.49 และยังปรับปรุ ง
ขันตอนการทํ
้
างานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของเครื่ องจักรให้ สงู ขึ ้นอีก ร้ อยละ 3.03
1. ข้ อค้ นพบ
การศึกษาครัง้ นี ้พบว่าในขันตอนการจั
้
ดเก็บข้ อมูล จํานวนครัง้ การเก็บข้ อมูลตามระดับความเชื่อมัน่ 95% ผล
การคํานวณออกมาแล้ วมีค่าไม่ถึง 1 ซึ่งแสดงให้ พบว่ากระบวนการปรับตังเครื
้ ่ องจักรของพนักงานมีความแปรปรวนน้ อย
มาก ขันตอนการปรั
้
บปรุงพบว่าการวางแผนและจัดการการทํางานในกระบวนการผลิตมีสว่ นสําคัญอย่างมากที่สามารถ
ช่วยให้ เวลาการปรับตังเครื
้ ่ องจักรลดลง การมีแผนการดําเนินงานที่ชดั เจนและมีจดั เตรี ยมอุปกรณ์ก่อนจะช่วยให้ ลดเวลา
การทํางานลงได้ อย่างมาก การจัดเตรี ยมและการดูแลบํารุ งรักษาเครื่ องจักรก็ส่งผลต่อประสิทธิ ภาพการทํางานของ
เครื่ องจักรด้ วย เพราะถ้ าพนักงานปรับตังเครื
้ ่ องจักรมีการดูและรักษาเครื่ องจักรอย่างสมํ่าเสมอ เครื่ องจักรจะไม่เสียส่งผล
ให้ มีเวลาการทํางานมากขึ ้น
2. ข้ อเสนอแนะสําหรับการดําเนินการลดเวลาการปรับตังเครื
้ ่ องจักร
การศึกษาครัง้ ต่อไป หากมีการศึกษาเพิ่มเติม โดยนําเอาเทคนิคการลดเวลาในการปรับตังเครื
้ ่ องจักรมาช่วยใน
การเพิ่มประสิทธิ ภาพ จากผลการศึกษาพบว่าส่วนสําคัญคื อ ความรู้ ความเข้ าใจในการทํางานของพนักงานปรั บตัง้
เครื่ องจักรซึง่ ถ้ าให้ ความรู้แก่พนักงานปรับตังเครื
้ ่ องจักรอย่างส่มํ่าเสมอแล้ ว จะช่วยให้ เวลาในการปรับตังเครื
้ ่ องจักรลดลง
อย่างมาก การวางแผนกระบวนการผลิตก็มีความสําคัญเช่นกัน โดยถ้ าผลิตในปริ มาณมากๆ ก็จะช่วยลดจํานวนครัง้ ของ
การปรับตังเครื
้ ่ องจักรลงได้ เรื่ องการเคลือ่ นไหวและเวลาสามารถนํามาศึกษาขันตอนการเคลื
้
่อนไหวของพนักงานปฏิบตั ิที่
ทําการปรับตังเครื
้ ่ องจักร เพื่อหาวิธีการที่เหมาะสมและเวลาที่เหมาะสม กับการทํางานแต่ละขันตอน
้
ซึ่งจะสามารถช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพ ในการปรับตังเครื
้ ่ องจักรได้ อีก
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แนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต
กรณีศึกษา: นํา้ ดื่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
อําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
The Improvement of Production Process Efficiency A Case Study: Rajamangala University of
Technology Srivijaya Drinking Water, Thung Song in Nakhonsrithamarat.
ธิ รนันท์ วัฒนโยธิ น * โพยมพร รักษาชล* และวไลพร สุขสมภักดิ์ **
40

41

บทคัดย่ อ
การศึกษาโครงการวิจัยนี ้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษากระบวนการดําเนินงานในกระบวนการผลิตและเพื่อหา
แนวทางในการปรับปรุ งประสิทธิภาพโดยการลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิตของนํ ้าดื่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรี วิชัยให้ มีประสิทธิ ภาพมากยิ่งขึน้ โดยการวิเคราะห์ งานตามขัน้ ตอนของแนวคิดแบบลีนการประยุก ต์ ใ ช้
แผนภาพสายธารคุณค่าในกระบวนการผลิต เพื่อแสดงภาพรวมของการผลิตนํ ้าดื่มชนิดถัง ซึง่ พบว่าขันตอนของการผลิ
้
ต
ชนิดถังลดลงไปร้ อยละ 5.9 กระบวนการทํางานในกระบวนการผลิตชนิดถังเวลาลดลงไปร้ อยละ 18.2 และระยะทางที่ใช้
ในการขนส่งหรื อเคลือ่ นย้ ายวัตถุดิบในกระบวนการผลิตชนิดถังลดลงไป ร้ อยละ 16.8
กระบวนการผลิตชนิดถังมีกิจกรรมที่เพิ่มคุณ (VA) ใช้ เวลารวมเฉลี่ยทังหมด
้
119.2 คิดเป็ นร้ อยละ 13.6 ของเวลาใน
กระบวรการทํางานทังหมดของนํ
้
้าดื่มชนิดถัง ในส่วนของกิจกรรมที่จําเป็ นแต่ไม่เพิ่มคุณค่า (NNVA) พบว่าใช้ เวลารวมเฉลี่ย
ทังหมด
้
5.4 คิดเป็ นร้ อยละ 37.0 ของเวลาทังหมดในกระบวนการทํ
้
างานทังหมดของนํ
้
้าดื่มชนิดถัง ในส่วนของกิจกรรมที่ไม่เพิ่ม
คุณค่า (NVA) พบว่าใช้ เวลารวมเฉลี่ยทังหมด
้
29.5 คิดเป็ นร้ อยละ 88.5 ของเวลาทังหมดในกระบวนการทํ
้
างานทังหมดของ
้
นํ ้าดื่มชนิดถัง ผลการศึกษาสามารถใช้ เป็ นแนวทางการปรั บปรุ งประสิทธิ ภาพในกระบวนการผลิต และพบว่าความ
สูญเปล่าที่เกิดขึ ้นในกระบวนการผลิตนี ้มีผลกระทบซึ่งกันและกันและเมื่อปรับปรุ งกระบวนการผลิตชนิดถังสามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตได้

ABSTRACT
The purpose of this research is to study the production process and to find out the method of
improving the productivity reducing the waste of the production line of Rajamangala University of Technology
Srivijaya’s Drinking Water and to increase the productivity of production line though analyzing with the Lean’s
theory by applying the Value Stream Mapping in production method, to show the overall process of drinking
water bucket production so that caused the process of bucket production decreased 5.9 percent, method of
bucket production time decreased 18.2 percent and the distance of transportation in the process of bucket
production decreased 16.8 percent.
The process of bucket’s type production had the value-added activity that could be 13.6 percent of
the total time of production process 119.2. The Necessary of Non-value Adding activity of product could be
*
**

อาจารย์ประจําสาขาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ อาจารย์ประจําสาขาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั
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evaluated as 37.0 percent of the total time in production process 5.4, and the non-value adding activity was
88.5 percent of the total time in production process 29.5. The result of this research can be the guideline to
improve the efficiency in production process and the waste that occurring in production process affected to
each other. When the bucket’s type production process will be improved, it can be increased the efficiency in
production process.

บทนํา
การดําเนินธุรกิจนํ ้าดื่มในปั จจุบนั มีผ้ สู นใจประกอบธุรกิจทางด้ านนํ ้าดื่มกันอย่างแพร่หลายเฉพาะในอําเภอเมือง
จังหวัดทุ่งสง มีโรงผลิตนํ ้าดื่มจํานวนมาก ทําให้ เกิดการแข่งขันกันอย่างสูง ต้ องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรง ต้ นทุนการ
ผลิตปรับตัวสูงขึ ้นในสภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า ตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว โดยเฉพาะในเรื่ องความต้ องการของ
ลูกค้ า และวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ สนลง
ั ้ ส่งผลให้ ธุรกิ จต้ องปรั บตัวเพื่อรองรับสภาพดังกล่าว สิ่งที่บริ ษัทจํ าเป็ นต้ อง
ดําเนินการคือการปรับองค์กรโดยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ลดต้ นทุนในการดําเนินงานและสามารถรองรับการ
เปลีย่ นแปลงต่างๆ ได้ แก่ความไม่แน่นอนของความต้ องการสินค้ าและบริ การของลูกค้ า ความไม่แน่นอนของกระบวนการ
ผลิตและความไม่แน่นอนของเวลาในการจัดส่งชิ ้นส่วนของผู้จดั ส่ง
โรงนํ ้าดื่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชัย ตังอยู
้ ่อําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช ซึ่งมีความ
ครอบคลุมทางด้ านโลจิสติกส์และซัพพลายเซนอันเหมาะแก่การทําการศึกษา ซึง่ ข้ อค้ นพบในเบื ้องต้ นพบว่า ทางโรงนํ ้าดื่ม
ต้ องให้ ความสําคัญกับการผลิตอย่างเป็ นระบบให้ มากขึ ้น และในกระบวนการผลิตเมื่อสายการผลิตไม่เป็ นระบบ ซึ่ง
ปั ญหาที่ตามมาก็คือ เรื่ องของความสูญเปล่า (waste) วิธีการในการลดความสูญเปล่าเพิ่มผลผลิตเพื่อลดต้ นทุน สามารถ
ทําได้ หลายวิธี เช่น การวางแผนการผลิตที่ดี การลดของเสียและการปรับปรุ งกระบวนการทํางาน เป็ นต้ น นอกจากจะช่วย
ลดความสูญเปล่าได้ แล้ วยังเป็ นการปรับปรุ งประสิทธิ ภาพการทํางานของกระบวนการอีกด้ วย หากสามารถปรั บปรุ ง
ประสิทธิภาพกระบวนการผลิต และลดความสูญเปล่าลงได้ นนั ้ ก็จะส่งผลให้ โรงนํ ้าดื่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรี วิชยั มีกําไรเพิ่มมากขึ ้นจากต้ นทุนในกระบวนการผลิตที่ลดลง ผลที่ตามมาก็คือมีความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่ง
ที่สงู ขึ ้นยิ่งขึ ้น
ด้ วยเหตุนี ้ จึงเป็ นแรงจูงใจในการศึกษาและทําการวิจยั ในเรื่ องแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการ
ผลิตและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจโรงนํ ้าดื่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชัย อําเภอทุ่งสง
จังหวัดนครศรี ธรรมราช
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แนวคิดทฤษฏีกับโลจิสติกส์ การผลิต (manufacturing logistics)
โลจิสติกส์ของการผลิต (manufacturing logistics) จะอยู่ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการผลิต ดังนัน้
การผลิตจึงไม่ใช่แค่เดินเครื่ องจักรและสถานีประกอบเท่านัน้ แต่ยงั หมายรวมถึงการรวมขนถ่ายชิ ้นงานระหว่างสถานีงานที่
อยูต่ ิดกันด้ วย ถึงแม้ ว่าการขนย้ ายเหล่านี ้จะไม่ใช่การแปรรู ปชิ ้นงาน แต่กิจกรรมนี ้ก็ยงั ได้ รับการพิจารณาให้ เป็ นการผลิต
เนื่ อ งจากเป็ นกิ จ กรรมที่ ถูก ดํ า เนิน การโดยฝ่ าย อาจกล่า วโดยสรุ ป ได้ ว่า “การผลิต ไม่ใช่ โลจิ ส ติ กส์ ” แต่เ ป็ นเพี ย ง
“กระบวนการ” ที่ทําให้ เกิดโลจิสติกส์ ดังนันโลจิ
้ สติกส์จึงอยูใ่ นกระบวนการผลิต (manufacturing logistics) เช่น การมอบ
งานจากเครื่ องจากหนึ่งส่งต่อไปยังอีกเครื่ องจักรหนึ่ง ซึ่งการไหลของโลจิสติกส์ในกระบวนการผลิตมีอยู่ 3 ชนิด (วิทยา
สุหฤทดํารง และยุพา กลอนกลาง, 2550) ดังนี ้
1. การไหลของวัสดุ (material flow) คือ การจัดส่ง การขนส่ง การรับ การจัดและการเอาออกมา ใช้ ของวัสดุ
ระหว่างสายการผลิตในโรงงาน (work in process)
2. การไหลของสารสนเทศ (information flow) คือ การประมวลผลรายการที่เกี่ยวโยงกับการไหลของสารสนเทศ
การพยากรณ์วิเคราะห์กิจกรรมในอดีต (forecasting) การวางแผนและการดําเนินกิจกรรมที่จะทําในอนาคต (production
planning)
3. การไหลของเงินทุน (funds flow) คือ การจ่ายเงินที่เป็ นผลมาจากการเคลื่อนที่ของผลิตภัณฑ์ (work in
process) และข้ อมูล (data)
การบ่ งชีค้ วามสูญเปล่ าในกระบวนการ (identifying waste)
การจําแนกกิจกรรมในการดําเนินงาน
ไฮนส์ (Hines, 2000) จําแนกกิจกรรมต่าง ๆ ในการดําเนินงานออกเป็ น 3 ชนิด ดังนี ้
1. กิจกรรมที่เพิ่มคุณค่า (value adding) คือ กิจกรรมที่เป็ นกระบวนการเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบให้ เป็ นตัวผลิตภัณฑ์ที่
ลูกค้ าต้ องการ ซึ่งเป็ นสิ่งที่มีคณ
ุ ค่าในสายตาของลูกค้ าลําดับสุดท้ าย (end customer) ดังนันกิ
้ จกรรมนี ้จึงเป็ นกิจกรรมที่
จําเป็ นต้ องมี
2. กิจกรรมที่ไม่คุณค่า (non-value adding) กิจกรรมที่ไม่สร้ างคุณค่า หรื อกิจกรรมที่ทําให้ เกิดต้ นทุนที่มากเกิน
ความจําเป็ น กิจกรรมนี ้เป็ นกิจกรรมที่จะต้ องกําจัดทิ ้ง หรื อทําให้ มีน้อยที่สดุ ซึง่ อาจทําได้ โดยใช้ กิจกรรมไคเซ็น
3. กิจกรรมที่ไม่มีคณ
ุ ค่าแต่จําเป็ นต้ องมี (necessary but non-value adding) เป็ นกิจกรรมที่ไม่มีคณ
ุ ค่า แต่ไม่
สามารถตัดทิ ้งได้ เนื่องจากเงื่อนไขบางประการ เช่น การตรวจสอบ (inspection) เพื่อเพิ่มระดับความน่าเชื่อถือ ซึ่งเป็ น
กิจกรรมที่ไม่ทําให้ เกิดคุณค่าต่อลูกค้ า
จักรกฤษณ์ ฮัน่ ยะลา (2552) การศึกษาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตในโรงงานผลิตเสื ้อผ้ าสําเร็ จรูป โดยใช้
เทคนิคการศึกษาการเคลือ่ นไหวและเวลา โดยศึกษาในส่วนกระบวนการผลิตเสื ้อเวส (เสื ้อทหาร) ของบริ ษัทนอร์ ทเทิร์น
แอนไทร์ จํากัด การทํางานของพนักงานและสอบถามหัวหน้ างาน ปั ญหาหลักที่พบเป็ นเรื่ องของประสิทธิภาพในการผลิต
ค่อนข้ างตํ่า การจัดงานอยู่ในลักษณะที่ทํางานไม่สะดวก งานอยู่ในตําแหน่งที่มีการเคลื่อนไหวแล้ วเกิดความเมื่อยล้ า
ชิ ้นส่วนต่างๆ ไม่สะดวกกับการหยิบใช้ ส่งผลให้ กําลังการผลิตที่มีอยู่ในปั จจุบนั ไม่สามารถตอบสนองความต้ องการของ
ลูกค้ าได้ ทงหมด
ั้
ทําให้ ลกู ค้ าบางรายเปลี่ยนไปสัง่ ซื ้อสินค้ าจากโรงงานอื่น ดังนันได้
้ มีการศึกษากระบวนการผลิตด้ วย
แผนผังการไหล (Flow Diagram) และแผนภูมิกระบวนการผลิต (Process Chart) แล้ วทําการเปลี่ยนแปลงขันตอนการ
้
ทํางานรวมทังใช้
้ หลักการดังกล่าวออกแบบวิธีการทํางานของพนักงาน หลังการปรั บปรุ งได้ จัดทําเวลามาตรฐานของ
กระบวนการผลิตเสื ้อเวส (เสื ้อทหาร) และเปรี ยบเทียบประสิทธิ ภาพการผลิตก่อนและหลังปรับปรุ ง เพื่อนําเสนอแนว
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ทางแก้ ไขปั ญหาแก่โรงงาน พบว่าสามารถลดระยะเวลาในกระบวนการผลิตจาก 30.24 นาที เป็ น 25.53 นาที คิด
เป็ น 15.57 % และลดขันตอนการผลิ
้
ตโดยการออกแบบอุปกรณ์ ช่วยทําให้ ขนตอนในกระบวนการผลิ
ั้
ตลดลงจาก 116
ขันตอน
้
เป็ น 97 ขันตอน
้
คิดเป็ น 16.37 % โดยมีระยะคืนทุนจากการผลิต 10 วัน
มาลินี ลีลคั นาวีระ (2549) ได้ ศกึ ษาเรื่ อง การปรับปรุ งประสิทธิผล โดยใช้ เทคนิคการจัดสมดุลสายการผลิต และ
การวางผังโรงงานในบริ ษัท สยามคอมเพลสเซอร์ อตุ สากรรม จํากัด พบว่าเมื่อปรับปรุงแล้ วสามารถลดจํานวนพนักงานได้
2 คน ต่อกะ การทํางานทังหมดมี
้
3 กะ ทําให้ สามารถลดจํานวนพนักงานได้ ทงหมด
ั้
6 คนต่อวัน ซึง่ สามารถทําให้ ลดต้ นทุน
ด้ านแรงงานได้ ถึงปี ละ 906,960 บาท นอกจากนี ้รอบเวลาการผลิตในแต่ละรุ่ นการผลิตก็ลดลง ทําให้ กําลังการผลิตสินค้ า
เพิ่มขึ ้น และทําให้ พนักงานได้ รับภาระงานเท่า ๆ กัน จึงเป็ นการลดปั ญหาการเกี่ยงงานกันทําได้ อีกด้ วย
ศิรส สาตราภัย (2549) ได้ ทําการปรับปรุ งระบบการผลิต ตามแนวทางของ Lean Production System ในโรงงาน
การผลิตชิ ้นส่วนยานยนต์ ซึง่ ความเข้ มงวดของลูกค้ าในเรื่ องของคุณภาพ ต้ นทุน และเวลาในการส่งมอบมีไม่มาก โรงงาน
จึงไม่ได้ ให้ ความสําคัญกับการผลิตอย่างเป็ นระบบมากนัก จะเน้ นที่การผลิตทีละมาก ๆ เพื่อเก็บเป็ นสต๊ อก ซึ่งส่งปั ญหา
ตามมาก็คือ เรื่ องของความสูญเปล่า ระบบการผลิตแบบลีน Lean เป็ นระบบที่มงุ่ เน้ นในเรื่ องของการลดความสูญเปล่าใน
โรงงาน ซึ่งส่งผลถึงต้ นทุนที่ลดลง นอกจากนัน้ Lean Production System (LPS) ยังเป็ นระบบที่ม่งุ เน้ นการตอบสนอง
ความต้ องการของลูกค้ าได้ อย่างรวดเร็ ว หรื อในอีกความหมายหนึ่งก็คือการทําให้ Lead time สันลงนั
้ น่ เอง อีกสิ่งหนึ่งที่
เป็ นแรงจูงใจในการปรับปรุ งครัง้ นี ้ คือความต้ องการระบบผลิตที่สามารถดําเนินไปได้ ด้วยตัวเองของพนักงานปฏิบตั ิการ
โดยไม่ต้องพึง่ พา หรื อขึ ้นอยู่กบั หัวหน้ างานหรื อบุคคลใดบุคคลหนึ่งมากจนเกินไป ผลจากการปรับปรุ ง Machining line
สามารถผลิตงานได้ เร็ วมากยิ่งขึ ้น เนื่องจากมีการปรับปรุงลักษณะ จากนัง่ ทํางาน ซึ่งเป็ นท่าที่มี Productivity ตํ่า ไปเป็ นการ
ยืน ทํางานซึง่ เป็ นท่าที่มี Productivity สูงกว่า พบว่าจากการประมาณการของผู้เชี่ยวชาญหากปรับปรุ งวิธีการ Set up แล้ ว
จะสามารถลดเวลาในการ Set up จาก 30 นาทีให้ เหลือเวลาไม่เกิน 3 นาทีได้ นอกจากนี ้มีการทํา 5ส เป็ นผลให้ ได้ พื ้นที่ใน
การทํางานเพิ่มมากขึ ้น เป็ นต้ น
จารุพรรณ เพชรสุข (2546) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสูญเปล่าในกระบวนการผลิต กรณีศกึ ษา โรงงานซี
เกท จังหวัดนครราชสีมา โดยได้ นําเสนอวิธีในการค้ นหาความสูญเปล่าหลักของกระบวนการผลิตโดยนําแผนภาพสายธาร
คุณค่าซึ่งเป็ นเครื่ องมือของการผลิตแบบลีน มาใช้ ระบุถึงความสูญเปล่าที่เกิดขึ ้นในแต่ละกิจกรรม ที่มีการพิจารณาถึง
ความสัมพันธ์ ระหว่างปั จจัยที่อยู่ในระบบ มาใช้ ในการค้ นหาประเภทของความสูญเปล่าหลัก พบว่าความสูญเปล่าที่
เกิดขึ ้นในกระบวนการผลิตนี ้มีผลกระทบซึ่งกันและกัน และประเภทของความสูญเปล่าที่เป็ นความสูญเสียหลัก คือ ของ
เสีย โดยมีปริ มาณคิดเป็ น 45.5 % ของเวลาที่สญ
ู เสียไปกับความสูญเปล่าทังหมด
้

วิธีการดําเนินงานวิจัย
การศึกษาครัง้ นี ้ ผู้วิจัยกําหนดกรอบเนื ้อหาเพื่อใช้ เป็ นแนวทางการปรับปรุ งประสิทธิ ภาพในกระบวนการผลิต
กรณีศึกษา: นํ ้าดื่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั อําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช โดยการเก็บรวบรวม
ข้ อมูลเบือ้ งต้ นเกี่ ยวกับการผลิตภัณฑ์ เพื่อศึกษาการไหลของวัตถุดิบและข้ อมูล ผู้วิจัยแบ่งประเภทของข้ อมูลที่จะเก็ บ
รวบรวมและนํามาใช้ เป็ น 2 ประเภท ได้ แก่ ข้ อมูลปฐมภูมิ และ ข้ อมูลทุติยภูมิ
ข้ อมูลปฐมภูมิ (primary data) จากการสัมภาษณ์พนักงานในส่วนต่าง ๆ ของสายการผลิต รวมทังสอบถามจากผู
้
้ ร้ ู
รวมถึงข้ อมูลจากการสังเกตและการบันทึกข้ อมูลการดําเนินงานในสายการผลิตจริ ง ซึ่งข้ อมูลในส่วนนี ้จะนํามาใช้ ในการ
สร้ างแผนภาพสายธารคุณค่าเพื่อระบุความสูญเปล่า ณ จุดต่าง ๆ ของกระบวนการ
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ข้ อมูลทุติยภูมิ (secondary data) เป็ นการนําข้ อมูลปฐมภูมิข้างต้ น มาวิเคราะห์เพื่ออธิบายถึงกระบวนการที่มี
ความสูญเปล่าเกิดขึ ้น เพื่อหาแนวทางในการลดความสูญเปล่านัน้ ๆ ในส่วนต่อไป
การวิ เ คราะห์ ข้ อ มูล ในการศึก ษาครั ง้ นี ้ ผู้ศึก ษาจะทํ า การวิ เ คราะห์ ข้ อ มูล และประเมิ น ประสิท ธิ ภ าพของ
กระบวนการผลิตในโรงงานตัวอย่าง ด้ วยแบบฟอร์ มการบันทึกข้ อมูลเวลาในกระบวนการผลิต (check sheet) แผนภาพ
กระบวนการผลิต (flow operation chart) แผนภูมิการไหลของกระบวนการผลิต (flow process chart)
วิธีการดําเนินการศึกษา
1. ศึกษาข้ อมูลและสภาวการณ์ทวั่ ไปของโรงงานกรณีศกึ ษา
2. ศึกษากระบวนการผลิต จับเวลาหาเวลาปกติ (normal time) และเวลามาตรฐาน (standard time)
3. วิเคราะห์ปัญหาเพื่อหาความสูญเปล่าของกระบวนการผลิตในปั จจุบนั ของโรงงานตัวอย่าง ด้ วย
แผนภาพกระบวนการผลิต (flow process chart) และแผนภูมิการไหลของกระบวนการผลิต (flow
operation chart)
4. ดําเนินการปรับปรุ งกระบวนการผลิต ปรับเปลี่ยน ลดกระบวนการ ตามแนวคิดลีน และเก็บข้ อมูล
โดยการจับเวลาหาเวลาปกติ (normal time) และเวลามาตรฐาน (standard time) หลังการ
ปรับปรุง
5. นําข้ อมูลที่ได้ จากกระบวนการที่ปรับปรุ งแล้ วมาวิเคราะห์และนําผลที่ได้ มาเปรี ยบเทียบกับข้ อมูลที่
ก่อนทําการปรับปรุงแล้ ววิเคราะห์ผล
6. สรุปผลที่ได้ จากการปรับปรุงตามแนวคิดลีน
7. จัดทํารายงานการวิจยั

ผลการวิจัย
ตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะห์เวลาที่ใช้ โดยแยกตามประเภทของกิจกรรมของกระบวนการผลิตนํ ้าดื่มชนิดถัง 20 ลิตร
เวลาก่ อนปรับปรุ ง
เวลาหลังปรังปรุ ง
เวลาลดลง
คิดเป็ น
(วินาที)
(วินาที)
(วินาที)
(%)
ประเภทของกิจกรรม
แบบถัง
แบบถัง
แบบถัง
แบบถัง
กระบวนการทํางาน
119.2
103.0
16.2
13.6
การขนส่ง
29.5
19.6
26.1
88.5
การตรวจสอบ
5.4
3.4
2.0
37.0
การรอคอย
0
0
0
0
การเก็บรักษา
0
0
0
0
แสดงการเปรี ยบเทียบเวลาที่ใช้ โดยแยกตามประเภทของกิจกรรมของกระบวนการผลิตนํ ้าดื่มชนิดถัง 20 ลิตร
พบว่าในกระบวนการทํางานใช้ เวลา 119.2 วินาที หลังการปรับปรุงใช้ เวลา 103.0 วินาที ซึง่ เวลาลดลง 16.2 วินาที คิดเป็ น
ร้ อยละ 13.6 การขนส่งใช้ เวลา 29.5 วินาที หลังการปรับปรุงใช้ เวลา 19.6 วินาที ซึ่งเวลาลดลง 26.1 วินาที คิดเป็ นร้ อยละ
88.5 การตรวจสอบใช้ เวลา 5.4 วินาที หลังการปรับปรุงใช้ เวลา 3.4 ซึง่ เวลาลดลง 2.0 วินาที คิดเป็ นร้ อยละ 37.0 การเก็บ
รักษาไม่มีเวลาที่แน่นอน
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เวลาที่ใช้ แยกตามลักษณะของกิจกรรมในกระบวนการผลิตนํ ้าดื่มชนิดถังหลังการปรับปรุ ง พบว่า กิจกรรมที่เพิ่มคุณ
(VA) ใช้ เวลารวมเฉลี่ยทังหมด
้
119.2 หลังจากการปรับปรุ งเหลือ 103.0 หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 13.6 ของเวลาในกระบวรการ
ทํางานทังหมดของนํ
้
้าดื่มชนิดถัง ในส่วนของกิจกรรมที่จําเป็ นแต่ไม่เพิ่มคุณค่า (NNVA) พบว่าใช้ เวลารวมเฉลี่ยทังหมด
้
5.4
หลังจากการปรับปรุ งเหลือ 3.4 หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 37.0 ของเวลาทังหมดในกระบวนการทํ
้
างานทังหมดของนํ
้
้าดื่มชนิดถัง ใน
ส่วนของกิจกรรมที่ไม่เพิ่มคุณค่า (NVA) พบว่าใช้ เวลารวมเฉลีย่ ทังหมด
้
29.5 หลังจากการปรับปรุ งเหลือ 19.6 หรื อคิดเป็ นร้ อย
ละ 88.5 ของเวลาทังหมดในกระบวนการทํ
้
างานทังหมดของนํ
้
้าดื่มชนิดถัง

การนําไปใช้ ประโยชน์
1. เป็ นแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานของนํ ้าดื่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั
อําเภอทุง่ สง จังหวัดนครศรี ธรรมราช
2. สามารถลดความสูญเปล่า และสามารถปรับปรุ งประสิทธิภาพ ในกระบวนการผลิตเพื่อเป็ นแนวทางนําไป
ปฏิบตั ิในกระบวนการผลิตและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสําหรับโรงผลิตนํ ้าดื่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรี วิชยั ในอนาคต
3. สามารถนํามาเป็ นข้ อมูลช่วยในการตัดสินใจการปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานให้ เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น
4. หน่วยงานภาครั ฐและเอกชนสามรถนําข้ อมูลไปใช้ ในการพัฒนาโรงนํ ้าดื่มเพื่อเสริ มสร้ างประสิทธิ ภาพ
เพิ่มความสามารถในการแข่งขันในอนาคต

สรุปและอภิปรายผล
ตามทฤษฎีแนวคิดแบบลีน เป็ นการบูรณาการแนวคิด กิจกรรม และวิธีการที่เป็ นระบบในการระบุและกําจัด
ความสูญเปล่า หรื อสิ่งที่ไม่เพิ่มคุณค่าภายในกระแสคุณค่าของกระบวนการและทําให้ เกิดสภาพการไหลอย่างต่อเนื่อง
ราบเรี ยบ และทําการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้ างคุณค่าให้ แก่ระบบอยู่เสมอ ซึ่งสอดคล้ องกับแนวคิดความสูญเปล่าที่
แฝงอยู่กระบวนการผลิต 7 ประการ (Waste) ของเนตรชนก อํ่าพันธ์ (2552) อธิบายถึงความสัมพันธ์ ระหว่างความสูญ
เปล่าในกระบวนการผลิต โดยนําแผนผังสายธารคุณค่าซึง่ เป็ นเครื่ องมือของการผลิตแบบลีน มาใช้ ระบุถึงความสูญเปล่าที่
เกิดขึ ้นในแต่ละกิจกรรม การจัดวางแผนผังโรงงานใหม่ ให้ มีความเป็ นระเบียบ จะทําให้ ระยะทางสันลง
้ ที่มีการพิจารณาถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยที่อยูใ่ นระบบ มาใช้ ในการค้ นหาประเภทของความสูญเปล่าหลัก และทําให้ กระบวนการผลิตมี
ความสอดคล้ องกันเป็ นลําดับขันตอน
้
มีพื ้นที่และความคล่องตัวในการทํางานมากขึ ้น และเป็ นการลดอุบตั ิเหตุจากการ
ทํางานได้ อีกด้ วย
จากการศึกษาพบว่า เมื่อมีการศึกษาหาแนวทางในการลดความสูญเปล่าที่เกิดขึ ้นในกระบวนการผลิต โดยมีการ
ใช้ ทฤษฏีแนวคิดแบบลีน และมีการประยุกต์ใช้ แผนภาพสายธารคุณค่าในกระบวนการผลิตในสภาวะปั จจุบนั พบว่า มี
ความสอดคล้ องกับการทํางานในกระบวนการผลิต นอกจากนี ้การหาแนวทางในการลดความสูญเปล่าจากกระบวนการ
ผลิตโดยการทดสอบแนวปฏิ บัติที่เป็ นไปได้ ในการปรั บปรุ งเปลี่ยนแปลงในกระบวนการผลิต พบว่า การปรั บ เปลี่ย น
ลักษณะการทํางานทําให้ ในกระบวนการผลิตมีความสอดคล้ องกันเป็ นลําดับขันตอน
้
มีพื ้นที่และความคล่องตัวในการ
ทํา งานมากขึน้ และเป็ นการลดอุบัติ เหตุจ ากการทํ างาน ทํา ให้ ใ นกระบวนการผลิตมี ร ะยะทางที่ สนั ้ ลง และเวลาใน
กระบวนการผลิตลดลง ทําให้ ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตเพิ่มมากขึ ้น ทําให้ ภาพรวมของกระบวนการผลิตดีขึ ้น
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จากการศึกษาพบว่าเมื่อมีการปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตใหม่ทําให้ มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม
โดยการวางผังเครื่ องจักรให้ ใกล้ กนั แล้ วลดหรื อรวมขันตอนที
้
่ซํ ้าซ้ อน สามารถลดขันตอนในกระบวนการผลิ
้
ตนํ ้าดื่มชนิดถัง
ตามเวลาที่ลดลงไป ร้ อยละ 18.2 และพบว่าก่อนการปรับปรุงใช้ เวลาในกระบวนการผลิตนํ ้าดื่มชนิดถัง 154.1 วินาที หลัง
การปรับปรุงใช้ เวลาในกระบวนการผลิตนํ ้าดื่มชนิดถัง 126.0 วินาที ซึง่ เวลาลดลง 28.1 วินาที
พบว่าในขณะที่ขนตอนการทํ
ั้
างานในกระบวนการผลิตนํ ้าดื่ม เมื่อมีการปรับปรุ งใหม่แล้ ว ทําให้ ขนตอนในการ
ั้
กระบวนการผลิตนํ ้าดื่มชนิดถังตามขันตอนที
้
่ลดลงไป ร้ อยละ 5.9 และพบว่าก่อนปรับปรุ งกระบวนการผลิตนํ ้าดื่มชนิดถัง
20 ลิตร มี 17 ขันตอน
้
หลังจากการปรับปรุ งเหลือ 16 ขันตอน
้
ลดลงไป 1 ขันตอน
้
ซึ่งขันตอนที
้
่ลดลงไปคือ ขันตอนการ
้
นําส่งเครื่ องฉีดล้ างและตรวจสอบคุณภาพก่อนเก็บ เนื่องจากเมื่อปิ ดฝาพลาสติกด้ วยนํ ้าร้ อนให้ พนักงานการตรวจสอบไป
ในตัว แต่มีขนตอนที
ั้
่เพิ่มขึ ้น คือ การล้ างภายนอกและในด้ วยนํ ้าเปล่า เพื่อช่วยให้ ลดเวลาในการฉีดภายในด้ วยหัวกัวที
้ ่1
และหัวกัวที
้ ่ 2 ลดลง
และพบว่าในระยะทางที่ใช้ ในการเคลื่อนย้ ายวัตถุดิบ เมื่อมีการปรับปรุ งใหม่แล้ ว ทําให้ ระยะทางที่ใช้ ในการ
เคลือ่ นย้ ายวัตถุดิบในกระบวนการผลิตนํ ้าดื่มชนิดถังตามระยะทางที่ลดลงไป ร้ อยละ 16.8 และพบว่ากระบวนการในการ
ผลิตนํ ้าดื่มชนิดถังมีระยะทาง 15.5 เมตร หลังจากปรับปรุงใช้ ระยะทางเพียง 12.9 เมตร ซึง่ ระยะทางลดลงไป 2.6 เมตร

ข้ อเสนอแนะจากผลการศึกษา
จากผลการศึกษา สามารถสรุปข้ อเสนอแนะ โดยแบ่งออกเป็ น 3 ประเด็นดังต่อไปนี ้
1. การลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิต สามารถทําได้ ด้วยการลดเวลาในกระบวนการ หรื อมีขนตอนที
ั้
่
ซํ ้าซ้ อน และซับซ้ อนไม่เรี ยงเป็ นลําดับขันตอน
้
ที่สง่ ผลให้ การผลิตในกระบวนการเกิดการล่าช้ า เสียเวลาในการปฏิบตั ิงาน
และระยะทางในกระบวนการผลิตที่มีการจัดสถานีงานให้ ใกล้ ชิดกัน ทําให้ การไหลของผลิตภัณฑ์เป็ นไปอย่างต่อเนื่อง โดย
ที่ไม่จําเป็ นต้ องลงทุนหรื อใช้ เงินจํานวนมากในการเพิ่มประสิทธิ ภาพในกระบวนการผลิต แต่เพื่อสามารถลดเวลา และ
ระยะทางที่หา่ งไกลกัน ก็ทําให้ การปฏิบตั ิงานในกระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น
2. โรงงานนํ ้าดื่มควรให้ ความสําคัญต่อความสูญเปล่าในกระบวนการผลิต ซึ่งประกอบด้ วย กระบวนการทํางาน
การขนส่ง การตรวจสอบ รอคอย และกระบวนการเก็บรักษา จากการศึกษาในครัง้ นี ้ พบว่าการเคลื่อนย้ ายผลิตภัณฑ์ใน
กระบวนการผลิต เป็ นกิจกรรมที่ไม่เพิ่มคุณค่าในกระบวนการผลิต ทางโรงงานควรจะลดหรื อทําให้ มีน้อยลง เพื่อทําให้ เพิ่ม
ประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตเพิ่มมากขึ ้น
3. การจัดการผังการไหลของกระบวนการผลิต เป็ นการแสดงถึงการไหลของเส้ นทางในกระบวนการผลิต ทําให้
สามารถเห็นภาพรวมของกระบวนการผลิตนํ ้าดื่มในสภาวะปั จจุบนั ได้ อีกทังยั
้ งสามารถช่วยให้ โรงงานวิเคราะห์ความสูญ
เปล่า จากการเคลือ่ นย้ ายผลิตภัณฑ์ เมื่อวิเคราะห์ ปรับปรุ ง จะทําให้ การปฏิบตั ิงานไหลได้ อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี ้จะทํา
ให้ สามารถพัฒนากระบวนการปฏิบตั ิงานในกระบวนการได้ ดีกว่าเดิม

แนวทางในการศึกษาครัง้ ต่ อไป
1. ควรพิจารณาเพิ่มเติมในส่วนของปั จจัย ซึ่งส่งผลกระทบต่อการวางแผนในกระบวนการผลิต เช่น ปั จจัยที่มี
ผลมาจากความสูญเปล่าแต่ละชนิด ปั จจัยที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงระดับความต้ องการของลูกค้ า และปั จจัยที่เกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงระดับความสามารถในการจัดส่งของผู้จัดส่งซึ่งการศึกษาในส่วนนี ้ นอกจากจะช่วยให้ สามารถค้ นหา
ความสูญเปล่าหลักได้ อย่างมีประสิทธิภาพแล้ ว ยังช่วยให้ สามารถวางแผนการผลิตได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ ้น
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2. ควรมีการพิจารณาเพิ่มเติมในรายละเอียดของสาเหตุของความสูญเปล่าชนิดอื่น เพิ่มเติม เช่น การพิจารณา
ถึงความสูญเปล่าในส่วนของเสียที่เกิดขึ ้นในแต่ละกระบวนการผลิตที่จะต้ องมี
3. ควรศึกษาเพิ่มเติมในส่วนของการสร้ างแบบจําลองกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพในการทํางาน
จะช่วยให้ สามารถลดความสูญเปล่าที่เกิดขึ ้นในกระบวนการผลิตได้
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