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สารจาก .... คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
คณะบริ ห ารธุรกิ จ มหาวิท ยาลัย เชี ย งใหม่ ได้ จัดให้ มีก ารประชุม วิชาการเพื อนํ าเสนอ
ผลงานวิจยั ด้ านการจัดการธุรกิจ ครัง& ที 1 (The 1st Business Management Research
Conference, BMRC)
ขึ น& เพื อเป็ นเวที สํ า หรั บ คณาจารย์ นัก วิ จัย และนัก ศึ ก ษาจาก
สถาบันการศึกษาด้ านการบริ หารธุรกิจทัง& ภาครัฐและภาคเอกชนทัวประเทศ ได้ นําผลงานวิจัย
ด้ า นพื น& ฐานและประยุ ก ต์ ม าถ่ า ยทอด ก่ อ ให้ เกิ ด การแลกเปลี ยนความรู้ ความร่ ว มมื อ ใน
กระบวนการต่อยอดองค์ความรู้ ระหว่างกัน รวมทังเกิ
& ดการพัฒนาศักยภาพของนักวิจยั ใหม่และ
เสริมสร้ างความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาต่างๆ
การนํ าเสนอผลงานวิจัยครัง& นี & ได้ รวบรวมบทความที นําเสนอภาคบรรยาย จํ านวน 24
บทความ และบทความในภาคโปสเตอร์ จํานวน 9 บทความ โดยแบ่งออกเป็ น 3 สาขา ได้ แก่
สาขาการเงินและการบัญชี สาขาโลจิสติกส์และการจัดการการตลาด และสาขาการท่องเทียว
และการจัดการทัวไป ซึงคาดหวังว่าองค์ความรู้ เหล่านี &จ ะนําไปใช้ ประโยชน์ในการแก้ ไขปั ญหา
และพัฒนาขีดความสามารถด้ านการจัดการธุรกิจ
ในนามของคณะบริ หารธุรกิจ ดิฉนั ขอขอบคุณคณะทีปรึกษา วิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิ
ทีกรุณาเสียสละเวลาอ่านบทความ และให้ คําแนะนําด้ านวิชาการอันเป็ นประโยชน์ตอ่ การพัฒนา
องค์ความรู้และการพัฒนานักวิจยั เป็ นอย่างยิง อนึง การประชุมในครัง& นี &จะสําเร็ จลุลว่ งมิได้ หาก
ขาดความร่ วมมือ ความเสียสละและความทุ่มเททังแรงกายแรงใจของคณะกรรมการดํ
&
าเนินงาน
และท้ ายทีสุดนี & ขอขอบคุณผู้ให้ การสนับสนุนการจัดพิมพ์รายงานประมวลบทความในการ
ประชุมวิชาการในครัง& นี &เป็ นอย่างสูง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิราวรรณ ฉายสุวรรณ)
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คํานํา
การประชุมผลงานวิจยั ด้ านการจัดการธุรกิจ (Business Management Research
Conference, BMBC) จัดขึ &นครัง& นี &นับเป็ นครัง& แรก ด้ วยการสนับสนุนจากคณะบริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีวตั ถุประสงค์หลักเพือส่งเสริ มให้ เกิดการพัฒนางานวิจยั และเพิมโอกาส
ด้ านช่องทางในการเผยแพร่ การแลกเปลียนวิสยั ทัศน์ ประสบการณ์ และความรู้ ด้านการบริ หาร
จัดการธุรกิจในสาขาต่างๆ โดยเน้ นการสร้ างสรรค์และนําเสนองานวิจยั ทีก่อให้ เกิดองค์ความรู้และ
วิธีการใหม่ๆ ในบริ หารจัดการธุรกิจ อันจะเป็ นการช่วยยกระดับการพัฒนาผลงานทางวิชาการ
ด้ านบริ หารจัดการธุรกิจ และเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อการบริ หารจัดการธุรกิจทังในระดั
&
บชุมชนและ
ระดับประเทศ
การจัด ประชุ ม ผลงานวิ จัย ด้ า นการจัด การธุ ร กิ จ ครั ง& นี & ได้ เ ปิ ดโอกาสให้ นัก วิ ช าการ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รวมถึงผู้สนใจทัวไป เข้ าร่วมเสนอผลงานทางวิชาการ และรับฟั งการ
นําเสนอผลงานดังกล่าว ทัง& ในรู ปแบบของการนํ าเสนอภาคบรรยาย (Oral Presentation)
และการนําเสนอโดยภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) โดยในครัง& นี & มีจํานวนผลงานทีได้ รับ
การคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิในสายวิชาการให้ นําเสนอ จํานวนทังสิ
& &น 33 บทความ
คณะกรรมการจัด การประชุม ผลงานวิ จัย ด้ า นการจัด การธุ รกิ จ ครั ง& ที 1 (พ.ศ.2551)
ขอขอบพระคุณทุกท่าน ทีลงทะเบียนเข้ าร่วมฟั งการนําเสนอผลงานวิชาการ และผู้ทีให้ ความสนใจ
ส่งผลงานวิชาการเข้ ามาเป็ นจํ า นวนมาก แต่ด้วยข้ อจํ า กัดด้ า นเวลา และการรั กษามาตรฐาน
กระบวนการคัดเลือกบทความ จึงส่งผลให้ มีเพียงบางบทความทีได้ รับการตอบรับให้ สามารถ
นํ า เสนอได้ คณะกรรมการจั ด การประชุ ม ฯ ได้ กํ า หนดให้ มี ก ารจั ด ประชุ ม ผลงานวิ จั ย
ด้ านการจัดการธุรกิจ ขึ &นเป็ นประจําทุกปี โดยหวังทีจะให้ เป็ นช่องทางสําคัญในการส่งเสริ มให้
นักวิชาการได้ เผยแพร่ผลงานวิชาการด้ านการบริหารจัดการธุรกิจทีมีคณ
ุ ภาพอย่างต่อเนือง

(อาจารย์ ดร.นฤมล กิมภากรณ์)
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• การเสนอบทความ
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รจนาภรณ์ ปรี ชา และ ณัฐธิ ดา สุวรรณโณ
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การประชุมผลงานวิจยั ด้ านการจัดการธุรกิจ ครัง ที 1
The 1st Business Management Research Conference (BMRC)
คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีวิสยั ทัศน์เพือมุ่งเน้ นการเพิมพูนองค์ความรู้ ด้านวิชาการ
บริ หารธุรกิจ โดยการส่งเสริ มให้ นักวิจัย นักวิชาการ รวมถึงนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาเกิดการสร้ างและ
พัฒนาอย่างต่อเนืองในงานวิจัยทีสามารถนําไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ ใหม่ๆ ด้ านการบริ หารจัดการธุรกิจที
สามารถนํ า ไปประยุก ต์ ใ ช้ เ พื อประโยชน์ ต่ อ การบริ ห ารจัด การธุ ร กิ จ ทัง& ในระดับ ชุม ชน และระดับ ประเทศ
การจั ด การประชุ ม วิ ช าการด้ านบริ หารธุ ร กิ จ นั บ ได้ ว่ า เป็ นเครื องมื อหนึ งที คณ ะ บริ หารธุ ร กิ จ
มหาวิ ท ยาลัย เชี ย งใหม่เ ห็ น ว่า มี ค วามสํ า คัญ อย่า งยิ งในการส่ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การพัฒ นาและเผยแพร่ ค วามรู้
รวมทังยั
& งเป็ นช่องทางในการก่อให้ เกิด การแลกเปลียนประสบการณ์ และสร้ างความร่ วมมือระหว่างผู้เข้ าร่ วม
ประชุมสัมมนาจากทังภาครั
&
ฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และสถาบันวิจยั
ดังนัน& คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงกําหนดให้ มีการจัดประชุมทางวิชาการระดับชาติ
ด้ านการบริ ห ารธุ ร กิ จ ภายใต้ ชื อการประชุ ม “การประชุ ม ผลงานวิ จั ย ด้ าน การจั ด การธุ ร กิ จ ครั ง& ที 1”
(The1st Business Management Research Conference, BMRC)
การประชุมวิชาการนี & มีวตั ถุประสงค์เพือเผยแพร่ความรู้ และเป็ นการแลกเปลียนความคิดเห็นระหว่าง
นักวิชาการ นักวิจยั และนักศึกษาในระดับปริ ญญาโทและปริ ญญาเอกในกลุ่มสาขาวิชาด้ านการบริ หารจัดการ
ธุรกิจและสาขาทีเกียวข้ อง โดยงานประชุมกําหนดจัดขึน& ในวันที 14 มีนาคม 2551 ณ โรงแรมอโมร่ า ท่าแพ
จังหวัดเชียงใหม่ (Amora Tapae Hotel Chiang Mai)
การประชุมผลงานวิจยั ด้ านการจัดการธุรกิจครัง& ที 1 มุ่งเน้ นการนําเสนอรายงานการวิจยั ทีครอบคลุม
สาขาการบริ ห ารธุ ร กิ จ ทั ง& ในด้ านการตลาด การเงิ น การบั ญ ชี การบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์
การบริ ห ารจั ด การองค์ ก ร การบริ ห ารจั ด การผลิ ต และด้ านการเสริ ม สร้ างความเป็ นผู้ ประกอบการ
โดยรายงานการวิ จั ย อาจเป็ นการค้ นพบทฤษฎี ใ หม่ หรื อเป็ นการประยุ ก ต์ ท ฤษฎี ห รื อเทคโนโลยี
ด้ านการจัดการธุรกิจกับปั ญหาจริ งในภาคอุตสาหกรรม ภาคบริ การ ภาคพาณิชยกรรม และภาคเกษตรกรรม
หรื อภาคอืนๆ โดยการนําเสนอบทความอาจมีทงภาคภาษาไทยและภาษาอั
ั&
งกฤษ

กรอบหัวข้ อในการนําเสนอบทความ
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

งานวิจยั ด้ านการบริหารการตลาด (Marketing management research)
งานวิจยั ด้ านการบริหารการเงิน (Financial management research)
งานวิจยั ด้ านการจัดการองค์กร (Organizational management research)
งานวิจยั ด้ านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human resource management research)
งานวิจยั ด้ านบัญชี (Accounting research)
งานวิจยั ด้ านพฤติกรรมผู้บริโภค( Consumer behavior management research)
งานวิจยั ด้ านการพัฒนาความเป็ นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship development
research)
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8) งานวิจยั ด้ านการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริ หารจัดการ (Information
technology and management research)
9) งานวิจยั ด้ านสือสารขององค์กรธุรกิจและการสือสารการตลาด (Organizational
communication and marketing communication research)
10) งานวิจยั ด้ านความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคม (Corporate social responsibility
research)
11) งานวิจยั ด้ านอืนๆในการบริหารจัดการธุรกิจ (Other related research topics)

การเสนอบทความ
การประชุมผลงานวิจยั ด้ านการจัดการธุรกิจ ครัง& ที 1 ผู้สนใจสามารถนําเสนอทังบทคั
&
ดย่อและบทความ
ฉบับ สมบู ร ณ์ ที ต้ องการนํ า เสนอ โดยบทคัด ย่ อ ที ได้ รั บ พิ จ ารณาคัด เลื อ กจากผู้ ทรงคุ ณ วุ ฒิ จ าก 2 ใน 3
จะได้ รั บ การตอบรั บ ให้ เ ข้ าร่ ว มนํ า เสนอผลงานในการประชุ ม ที จัด ขึ น& การนํ า เสนอสามารถทํ า ได้ 2 วิ ธี
คือ การนํ าเสนอแบบโปสเตอร์ และการนํ าเสนอแบบบรรยายในห้ องจัดประชุม โดยบทคัดย่อและบทความ
ดังกล่าวจะได้ รับการเผยแพร่โดยลงในเอกสาร การประชุมทีจัดทําขึ &น
• การนํ า เสนอภาคโปสเตอร์ สามารถจัดส่งเฉพาะบทคัดย่อ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ส่ ว นการนํ า เสนอภาคบรรยาย ต้ องจั ด ส่ ง ทัง& บทคัด ย่ อ ภาษาไทยและภาษาอัง กฤษ
พร้ อมบทความฉบับเต็ม
• หากผู้นําเสนอต้ องการลงบทความฉบับเต็มในวารสารการประชุมผลงานวิจยั ด้ านการจัดการ
บริ หารธุรกิจ ครัง& ที 1 และส่งผลงานเพือให้ คณะกรรมการพิจารณาในส่วนของ “Best Paper
Award” ผู้นําเสนอจะต้ องเลือกวิธีการนําเสนอภาคบรรยายในห้ องจัดประชุมเท่านัน& และ
จัดส่งบทความฉบับเต็มทีแก้ ไขสมบูรณ์ แล้ วแก่คณะกรรมการจัดการประชุมฯ ภายในวันที
กําหนดนัน&
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หลักการคัดเลือกบทความ
ทุก บทความจะถูก พิ จ ารณาโดยผู้ท รงคุณ วุฒิ โดยวิ ธี ก ารไม่ เ ปิ ดเผยชื อของผู้นํ า เสนอบทความ
(Blind peer review) คณะกรรมการจะมีการตัดสินรางวัล “Best Exhibition Award” สําหรับบทความ
ทีมีการนําเสนอในรูปแบบโปสเตอร์ และมีคณ
ุ ภาพเนื &อหาวิธีการนําเสนอทีมีคณ
ุ ภาพและมีความโดดเด่นประจําปี
และ “Best Paper Award” สําหรับบทความทีมีการนําเสนอภาคบรรยาย และต้ องเป็ นบทความทีมีคณ
ุ ภาพ
ตามหลัก เกณฑ์ ก ารพิ จ ารณาของผู้ท รงคุณ วุฒิ แ ละเป็ นผลงานที มี ค วามโดดเด่ น ประจํ า ปี และบทความ
ที ได้ รั บ รางวัล “Best
Paper
Award” จะได้ รั บ การเสนอเพื อพิ จ ารณาตี พิ ม พ์ ใ นวารสารวิ ช าการ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต่อไป

คณะกรรมการทีปรึกษา
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ดาวรุ่ง กังวานพงศ์
2. ศาสตราภิชานไกรฤทธิz บุณยเกียรติ
3. ศาสตราจารย์ ดร. อุทยั ตันละมัย
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราวรรณ ฉายสุวรรณ
5. Professor Dr. Richard Wright
6. Professor Dr. Kim Byong Shrik
7. Associate Prof. Dr. Nicholas Dimmitt

รองอธิการบดีฝ่ายวิจยั
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กรรมการพัฒนาคณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Fullbright senior specialist, USA
Kyunggi University, Korea
Asian Institute of Technology

คณะกรรมการผ้ ูทรงคุณวุฒิ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร เชิงเอียม
รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา
รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา เจรี ยงประเสริฐ
รองศาสตราจารย์ ดร.รวิพร คูเจริญไพศาล
รองศาสตราจารย์ศรี สมรัก อินทุจนั ทร์ ยง
รองศาสตราจารย์จินตนา สุนทรธรรม
รองศาสตราจารย์กิตติ สิริพลั ลภ
รองศาสตราจารย์กฤษณา รัตนพฤกษ์
รองศาสตราจารย์อรชร มณีสงฆ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุลกั ษมณ์ ภัทรธรรมมาศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรกิตติz เนตินิยม

ซ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยโยนก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กนกพร นาคทับที
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนนั ทา ฟาเบรอ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรา ตันติประภา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวี ลงกานี
Assist. Prof. J. Thomas Connelly
อาจารย์ ดร.สันสฤต วิจิตรเลขการ
อาจารย์ ดร.สมบูรณ์ กุลวิเศษชนะ
อาจารย์ ดร. สุจิรา ประยูรพิทกั ษ์
ดร.กฤษฎา เสกตระกูล
ดร.สาคร สุขศรี วงศ์

22. อาจารย์ ดร.นฤนาถ ศราภัยวานิช
23. อาจารย์ ดร.มนทิพย์ จันทร์ กิติสกุล
24. อาจารย์ ดร.ชัยวุฒิ ตังสมชั
& ย

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยพายัพ
สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน
บริษัทเงินทุนกรุงเทพธนาธร จํากัด
(มหาชน)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

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

อาจารย์ ดร.นฤมล กิมภากรณ์
อาจารย์ ดร.สิริวฒ
ุ ิ บูรณพิร
รองศาสตราจารย์ ดร.รวิพร คูเจริญไพศาล
รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา เจรี ยงประเสริฐ
รองศาสตราจารย์อรชร มณีสงฆ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรา ตันติประภา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวี ลงกานี
อาจารย์ ดร.มนทิพย์ จันทร์ กิติสกุล
อาจารย์ ดร.นฤนาถ ศราภัยวานิช
อาจารย์ ดร.ชัยวุฒิ ตังสมชั
& ย
นางสาววรลักษณ์ สุธีรวรรธนา
นางวัลลภา เตชะวัชรี กลุ
นางบุปผา ญาณะตาล
นายนิรันดร์ บรรณศรี
นางศรี ธร ตาวังค์
นางนิตยา ธนัญชัย
นางวรรณา สิงห์ทองวรรณ
นางมาลินี ตันติเสนีพงศ์
นางสาวปิ ยวรรณ เจริญสุขโสภณ
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ประธานกรรมการ
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ผลกระทบของการวางแผนกลยุทธ์ ธุรกิจต่ อระบบบัญชีบริหาร
ของบริษัทในจังหวัดเชียงใหม่
Effect of Business Strategy on Management Accounting
Systems of Firms in Chiang Mai
รัชนียา บังเมฆ*
F

บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง นี  มีวตั ถุประสงค์เพือวิเคราะห์การให้ ความสําคัญต่อองค์ประกอบของระบบบัญชี
บริ หารและรู ปแบบการวางแผนกลยุทธ์ ในแต่ละประเภทธุรกิจ ทีเลือกใช้ กลยุทธ์ ธุรกิจ ทีแตกต่างกัน รวมทัง
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของระบบบัญชีบริ หารและกลยุทธ์ธุรกิจ โดยเป็ นการวิจยั เชิงสํารวจ ใช้ แบบสอบถามเป็ น
เครื องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูลจากผู้บริ หารและผู้จดั การฝ่ ายบัญชีของบริ ษัทจํากัดในเขตจังหวัดเชียงใหม่
สุม่ ตัวอย่างแบบ disproportionate stratified random sampling วิเคราะห์ข้อมูลด้ วยสถิติพรรณนา
การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบหลายตัวแปร (Factorial) และการเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย
ด้ วยวิธี LSD (Least Significant Difference) การวิเคราะห์ข้อมูลจากบริ ษัททีตอบแบบสอบถาม 108 บริ ษัท
พบว่า บริ ษัททีใช้ กลยุทธ์ Cost Leadership ให้ ความสําคัญโดยเฉพาะกับการจัดสรรทรัพยากรกิจกรรม ต้ นทุน
มาตรฐาน การวิเคราะห์พฤติกรรมต้ นทุน ต้ นทุนสินค้ าและบริ การ และการบริ หารต้ นทุน มากกว่าบริ ษัททีใช้
กลยุทธ์ รูปแบบอืน แต่กลับให้ ความสําคัญกับการวางแผนเชิงกลยุทธ์ น้อยกว่าบริ ษัททีใช้ กลยุทธ์ แบบอืนอย่าง
ชัดเจน ในขณะทีบริ ษัททีใช้ กลยุทธ์ Product Differentiation ให้ ความสําคัญกับการจัดสรรทรัพยากร
กิจกรรม การวางแผนเชิงกลยุทธ์ และตัวชี วัดการปฏิบตั ิงาน มากกว่าบริ ษัททีใช้ กลยุทธ์ รูปแบบอืน บริ ษัททีใช้
กลยุทธ์ Cost-Focus ให้ ความสําคัญกับราคาโอน ต้ นทุนมาตรฐาน และการบริ หารต้ นทุน โดยให้ ความสําคัญ
กับ การวางแผนเชิ ง กลยุท ธ์ มากกว่า บริ ษั ทที ใช้ กลยุทธ์ Cost Leadership ในขณะที บริ ษั ทที ใช้ กลยุท ธ์
Differentiation–Focus ให้ ความสําคัญกับการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ผลการวิเคราะห์ยงั ชี ให้ เห็นว่าไม่ว่าบริ ษัท
เลือกใช้ กลยุทธ์ แบบใด ต่างให้ ความสําคัญกับระบบงบประมาณ การประเมินโครงการ การวิเคราะห์ผลต่าง
ต้ นทุน และระบบการให้ ผลตอบแทนเหมือนกัน ทังนี
 กลุม่ ประเภทธุรกิจบริการ พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม
ทีประยุกต์ใช้ กลยุทธ์ ธุรกิจแตกต่างกัน ให้ ความสําคัญไม่เท่ากันทางด้ านของการคิดต้ นทุนสินค้ าและบริ การ
การควบคุมต้ นทุน และการกําหนดราคาสินค้ าและบริ การทีสามารถแข่งขันได้ แม้ ว่าในภาพรวมประเภทธุรกิจที
เลือกใช้ กลยุทธ์ Cost Leadership ต่างเน้ นไปทีการบริ หารต้ นทุนเชิงกลยุทธ์เหมือนกัน แต่อย่างไรก็ตามธุรกิจที
ใช้ กลยุทธ์ Product Differentiation กลับให้ ความสําคัญกับองค์ประกอบเหล่านี น้ อยมาก ผู้บริ หารสามารถนํา
ผลการวิจยั นี ไปใช้ เป็ นแนวทางในการจัดเตรี ยมสารสนเทศทางการบัญชีบริ หารเพือนําไปใช้ ในการดําเนินกลยุทธ์
และตอบสนองต่อการแข่งขันทางธุรกิจทีเพิมขึ น

*

อาจารย์หลักสูตรการบัญชี คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(งานวิจยั นี ได้ รับทุนอุดหนุนจากกองทุนสนับสนุนงานวิชาการ คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประจําปี 2549)
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Abstract
The aim of this research is to examine the emphasis on management accounting
components and strategic planning patterns in 3 business types focused on different business
strategies and the relationship between management accounting systems and business strategies.
Questionnaires were sent out to high level managers and accounting managers of companies in
Chiang Mai selected by disproportionate stratified random sampling. Data collected from 108
returned questionnaires were analyzed by descriptive statistics, factorial analysis, and treatment
means and then were compared by LSD (Least Significant Difference). The results showed that
companies which focused on cost leadership strategy generally emphasized more on resources
allocation, standard costing, cost behavior analysis, product costing and cost management than
those with other business strategies. However, the emphasis on strategic planning was not as
important for such companies. Companies with product differentiation strategy reportedly took
resources allocation, strategic planning, and performance measures into account. Companies with
cost-focus strategy basically paid attention to transfer pricing, standard costing, and cost
management and values strategic planning more than those focused on a cost leadership strategy,
while those with differential-focus strategy only focused on strategic planning. In addition, all
companies considered budgeting system, project evaluation, variance analysis, and compensation
plan as important issues regardless of business strategies chosen. However, the type of business
affected decisions on implementing product costing, cost control, and pricing. Companies in the
service, merchandising, and manufacturing business groups that applied different strategies varied
on the use of product costing, cost control, and competitive product and service pricing. In general,
companies with cost leadership strategy in all business types emphasized on strategic cost
management. However, companies with product-differentiation strategy in all business types put very
little emphasis on components of management accounting systems. Business managers can apply
the research results in the preparation of implementing management accounting information for
business operations in order to cope with intensive business competition.

บทนํา
ความสําเร็จส่วนหนึงขององค์กรธุรกิจมาจากการทีองค์กรมีระบบการวางแผน การควบคุมและการ
ประเมินผลการดําเนินงานอย่างมีประสิทธิ ภาพ โดยเฉพาะอย่างยิงในสภาวการณ์ ทีธุรกิจต้ องเผชิญกับการ
แข่งขันทีสูง สภาวะเศรษฐกิจทีไม่แน่นอน และเทคโนโลยีการผลิตทีทันสมัยมากขึ น การวางแผนและการควบคุม
จะช่วยให้ องค์กรสามารถปรับตัวและเผชิญปั ญหาต่างๆ ได้ อย่างรวดเร็ วและทันต่อเหตุการณ์ Porter (1985)
ให้ แนวคิดว่าการทีกิจการจะประสบความสําเร็จในระยะยาวได้ นนั  จะต้ องส่งมอบสินค้ าและบริ การทีมีคณ
ุ ค่าเกิน
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กว่าทีลูกค้ าคาดหวัง หรื อสร้ างคุณค่าด้ วยต้ นทุนทีตํากว่า หรื ออีกนัยหนึงคือความสามารถทางการแข่งขันเกิดขึ 
จากกิจกรรมต่างๆ ทีเกิดขึน ภายในกิจการ ในการสร้ างความได้ เปรี ยบทางการแข่งขันของกิจการ ผู้บริ หาร
กิจการต่างตระหนักถึงความสําคัญของการบริ หารเชิงกลยุทธ์มากขึ น โดยต่างมุ่งเน้ นไปทีลูกค้ า การบริ หารห่วง
โซ่มูลค่า ปั จ จัยแห่ง ความสํา เร็ จ ของกิ จ การทางด้ านต้ น ทุน และความมี ป ระสิท ธิ ภ าพ คุณ ภาพ เวลา และ
นวัตกรรม และมุ่งให้ กิจการเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนือง (Atkinson et al., 2004; ดนุชา คุณพนิชกิจ, 2550)
โดยทัวไป การจัดลําดับความสําคัญเชิงกลยุทธ์ทีชัดเจนเป็ นคุณสมบัติสําคัญของการบริ หารอย่างมีประสิทธิภาพ
(Porter, 1985)

อย่างไรก็ตาม การมีกรอบของกลยุทธ์ ทีชัดเจนยังไม่เพียงพอทีจะทําให้ กิจการบรรลุความ

ได้ เปรี ยบทางการแข่งขันและมันใจได้ วา่ การดําเนินงานจะประสบความสําเร็จ
การตอบสนองต่ อ การบริ ห ารเชิ ง กลยุ ท ธ์ ภ ายใต้ กลยุ ท ธ์ ใ นการแข่ ง ขั น ที กิ จ การเลื อ กใช้
สภาพแวดล้ อมการผลิต และกระบวนการของการประกอบธุรกิจ ล้ วนมีผลกระทบต่อการจัดทําข้ อมูลทางการ
บัญชี ทังความต้

องการจากภายนอกกิจการ คือ ความต้ องการข้ อมูลเพือใช้ ในการจัดทํารายงานการเงินตาม
หลักการบัญชีทีรับรองทัวไป และความต้ องการข้ อมูลจากภายในกิจการคือผู้บริ หารระดับต่างๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิงความต้ องการจากภายในกิจการนี  เป็ นความต้ องการข้ อมูลและสารสนเทศทางด้ านบัญชีบริ หาร ทีจะ
นําไปใช้ ในการบริ หารทัง ในส่วนของการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ ปรั บปรุ ง พัฒนาการดําเนินงาน และควบคุม
กิจการ (ดนุชา คุณพนิชกิจ, 2550) งานวิจยั ของ Baines and Langfield-Smith (2003) ชี ให้ เห็นว่าการแข่งขัน
ทางธุรกิจทีเพิมขึ นส่งผลให้ มีจดุ เน้ นในการประยุกต์กลยุทธ์ต่างกัน ทังนี
 ไม่ว่ากิจการจะให้ ลําดับความสําคัญกับ
การบริ หารเชิงกลยุทธ์ใดก็ตาม ข้ อมูลและสารสนเทศทางบัญชีบริ หารก็จําเป็ นต้ องตอบสนองความต้ องการของ
ผู้บริหารด้ วยเช่นกัน

กลยุทธ์ ท ใี ช้ ในการแข่ งขัน (Competitive Strategy)
Porter (1980 and 1985) กําหนดกรอบในการพิจารณาการให้ ความสําคัญเชิงกลยุทธ์ว่า ความ
ได้ เปรี ยบทางการแข่งขันของกิจการ ต้ องมาจากกการสร้ างความแตกต่าง การมีต้นทุนตํา และการมุง่ เน้ นร่วมกั
การสร้ างความแตกต่าง และหรื อความมีต้นทุนตํา กลยุทธ์ทางการแข่งขัน จึงแบ่งออกเป็ น 3 กลยุทธ์ ได้ แก่ กล
ยุทธ์ ความเป็ นผู้นําด้ านต้ นทุน (Cost Leadership Strategy) กลยุทธ์ การสร้ างความแตกต่าง (Product
Differentiation Strategy) และกลยุทธ์การมุ่งเน้ นลูกค้ า (Focus Strategy) ซึงกลยุทธ์แต่ละแบบมีวตั ถุประสงค์
และจุดเน้ นของกลยุทธ์ทีแตกต่างกัน (Porter, 1980 and 1985; Kunpanitchakit, et al, 2005)
กลยุทธ์ ความเป็ นผ้ ูนําด้ านต้ นทุน (Cost Leadership Strategy)
เป้าหมายของกิจการทีประยุกต์กลยุทธ์ Cost Leadership คือ จัดเตรี ยมสินค้ าทีมีคณ
ุ ค่าเหมือน
หรื อ ดี ก ว่ า เดิ ม ให้ แ ก่ ลูก ค้ า โดยที มี ร าคาทุน ตํ ากว่า คูแ่ ข่ง ขัน โดยจะเน้ น ไปที กระบวนการผลิต ที ทํ า ให้ เ กิ
ประสิทธิภาพต้ นทุน (Porter, 1980) ด้ วยการทําให้ บรรลุต้นทุนทีตํากว่าค่าเฉลียอุตสาหกรรม การใช้ กลยุทธ์
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นี จึงเป็ นสิงจําเป็ นสําหรับองค์กร ในการรักษาหรื อเพิมระดับกําไรในขณะทีมีการแข่งขันสูงและขาดอิสระใน
การกําหนดราคา หรื อไม่สามารถเปลียนแปลงราคาได้ โดยง่าย (ดนุชา คุณพนิชกิจ, 2537)
กลยุทธ์ การสร้ างความแตกต่ าง (Product Differentiation Strategy)
กิจการทีใช้ กลยุทธ์ Product differentiation เน้ นการให้ ความสําคัญเชิงกลยุทธ์ ทีตอบสนอง
ความต้ องการของลูกค้ าด้ วยการผลิตสินค้ าทีมีคณ
ุ ภาพ ออกแบบคุณลักษณะพิเศษ จัดส่งสินค้ าอย่างรวดเร็ ว
และเชื อถื อได้ ตลอดจนให้ บริ การหลังการขายทีมีประสิทธิ ภาพ โดยคุณค่าทีเพิมขึน ด้ วยวิธีการสร้ างความ
แตกต่างนี จะต้ องมากกว่าต้ นทุนทีเพิมขึ นจากการทําให้ เกิดความแตกต่างนันๆ
 (Porter, 1980)
กลยุทธ์ การมุ่งเน้ นลกค้
ู า (Focus Strategy)
กิจการทีมีการมุ่งเน้ นไปทีตลาดหรื อกลุ่มลูกค้ าทีต้ องการเข้ าไปแข่งขัน แล้ วจึงประยุกต์ใช้ กลยุทธ์
Cost Leadership หรื อ Product Differentiation เป็ นการใช้ กลยุทธ์ทีเรี ยกว่า Focus การประยุกต์ใช้ กลยุทธ์นี 
วิธีหนึงทีทําได้ คือ การเลือกตลาดและลูกค้ าทีสนใจแล้ วจึงพัฒนาความสามารถให้ เหมาะสมต่อการเข้ าไปรองรับ
กลุ่มเป้าหมายนันๆ
 อีกวิธีหนึงคือ การเลือกกลุ่มเป้าหมายเฉพาะทีองค์กรมีความสามารถในการรองรับความ
ต้ องการได้ ดีกว่าคู่แข่งขันอืนๆ (Porter, 1980 and 1985) ทําให้ กําหนดรูปแบบการวางแผนกลยุทธ์ ได้ เป็ น
2 รูปแบบ คือ การมุ่งเน้ นตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าเฉพาะกลุม่ และมุ่งควบคุมและลดต้ นทุนของสินค้ า
และบริ การ ซึงถือเป็ นกลยุทธ์แบบ Cost-Focus และการมุ่งเน้ นตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าเฉพาะกลุ่ม
และมุ่ ง สร้ างสรรค์ สิ น ค้ าและบริ ก ารให้ ลู ก ค้ ารั บ รู้ ว่ า มี ค วามแตกต่ า งจากคู่ แ ข่ ง ขั น ซึ งถื อ เป็ นกลยุ ท ธ์
Differentiation-Focus (ดนุชา คุณพนิชกิจ,2537)

ระบบบัญชีบริหาร (Management Accounting Systems)
ระบบบัญชีบริ หารจัดเตรี ยมทัง สารสนเทศทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินให้ กับผู้บริ หาร ซึง
สารสนเทศเหล่านี  มีบทบาทต่อการบริ หารทางด้ านการวางแผนโดยสนับสนุนกลยุทธ์ การดําเนินงาน และ
การควบคุม โดยใช้ การวัดค่าและประเมินผลการปฏิบตั ิงานจากการบรรลุเป้าหมายตามกลยุทธ์ ยุทธวิธี และ
วัตถุประสงค์ในการปฏิบตั ิงานของกิจการ (Atkinson et al., 2004) โดยระบบสารสนเทศทางการบัญชีบริ หาร
ควรออกแบบให้ ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจภายในกิจการ และให้ ข้อมูลทีเป็ นการมองไปในอนาคต การพยากรณ์
และการประมาณการ (Kaplan and Atkinson, 1998) กระบวนการทีเป็ นหัวใจสําคัญของระบบบัญชีบริ หารนัน
สามารถยืดหยุ่นได้ ตามวัตถุประสงค์ของการบริ หาร ไม่จําเป็ นต้ องอยู่ในรู ปของกิจกรรมการรวบรวม วัดค่า
จัดเก็บ วิเคราะห์ รายงาน และการจัดการ เ พือให้ ได้ เอาท์พุทในรู ปของรายงานเฉพาะทีจัดทําตามความ
ต้ องการ ต้ นทุนผลิตภัณฑ์ ต้ นทุนลูกค้ า งบประมาณ รายงานผลการปฏิบตั ิงาน หรื อแม้ แต่สารสนเทศทีสือสาร
ระหว่างบุคคลเท่านัน (Hansen and Mowen, 2005)
ในปั จจุบนั จะเห็นว่า ระบบบัญชีบริ หารได้ ขยายขอบเขตไปตอบสนองการวางแผนเชิงกลยุทธ์มาก
ขึ น (Langfield-Smith, 1997; Chenhall and Langfield-Smith, 1998) โดยทัวไปการบริ หารงานเชิงกลยุทธ์ของ
ผู้บริ หารจําเป็ นต้ องใช้ สารสนเทศในการสนับสนุนการกําหนดกลยุทธ์ขององค์กร การสือสารกลยุทธ์เหล่านันให้

บุคลากรในองค์กรได้ ทราบ การดําเนินการเพือประยุกต์กลยุทธ์ และการควบคุมและติดตามผลในแต่ละขันตอน
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ของการดําเนินงานว่าเป็ นไปตามแผนทีได้ วางไว้ และบรรลุวตั ถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ขององค์กรหรื อไม่เพียงใด
(ดนุชา คุณพนิชกิจ, 2537)
ระบบบัญชีต้นทุนและระบบควบคุมการปฏิบตั ิงาน เป็ นระบบย่อยทีสําคัญของระบบบัญชีบริ หาร
ซึงระบบบัญชีบริ หารนี  มีวตั ถุประสงค์กว้ างๆ 3 ประการ ได้ แก่ 1) การให้ สารสนเทศสําหรับการคิดต้ นทุน
การให้ บริ การ สินค้ า และสิงใดก็ตามทีมีความสําคัญต่อการบริ หาร 2) การวางแผน การควบคุม ประเมินผล
และพัฒนาอย่างต่อเนือง และ 3) การตัดสินใจ (Hansen and Mowen, 2003 and 2005; Atkinson et al.,
2004) ดังนัน จึงสามารถจําแนกข้ อมูลและสารสนเทศทางการบัญชีบริ หารตามความสําคัญต่อการบริ หาร
ออกเป็ น 3 ประการ คือ การวางแผนและตัดสินใจ บัญชีต้นทุน และการควบคุมการปฏิบตั ิงาน
การวางแผนและตัดสินใจ
ในการวางแผนและตัดสินใจของผู้บริ หาร ต้ องอาศัยข้ อมูลและสารสนเทศจากการบัญชีต้นทุน
และการควบคุมการปฏิบตั ิงาน ข้ อมูลและสารสนเทศทางการบัญชีทีสนับสนุนการวางแผนและตัดสินใจ คือ
ข้ อมูลจากระบบงบประมาณทังงบประมาณดํ

าเนินงานทีใช้ ในการวางแผนงาน และงบประมาณลงทุนสําหรับ
การตัดสินใจลงทุน การกําหนดราคาโดยเป็ นการตัดสินใจด้ านราคาในระยะสัน และการตัดสินใจด้ านราคาใน
ระยะยาว การวางแผนผลิตภัณฑ์ในการตัดสินใจเกียวกับส่วนผสมผลิตภัณฑ์ การตัดสินใจด้ านกิจกรรมและ
กระบวนการ เช่น การตัดสินใจผลิตเองหรื อซื อจากภายนอก (Make-or-buy decision) การตัดสินใจเกียวกับคํา
สังซื อพิเศษ (Special-order decision) เป็ นต้ น (Atkinson et al., 2004; Garrison et al., 2006) ซึงสามารถ
นําแนวคิดเกียวกับตัวแบบการใช้ ทรัพยากรกิจกรรมมาใช้ ช่วยในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ ได้ นอกจากนี ข้ อมูล
ราคาโอนยังสามารถนํ ามาใช้ ในการตัดสินใจและประเมินผลหน่วยงานย่อยได้ เช่นกัน (ดนุชา คุณพนิชกิจ,
2550)
บัญชีต้นทุน
Horngren et al. (2006) อธิบายว่า ระบบบัญชีต้นทุนเชือมโยงแนวคิดทางบัญชีบริ หารเข้ ากับ
การบัญชีการเงิน โดยสนองตอบต่อวัตถุประสงค์ภายใน คือการจัดทํารายงานภายในให้ กบั ผู้บริ หาร โดย 1) ใช้
ในการวางแผนต้ น ทุน และการควบคุม ต้ น ทุน ในการดํ า เนิ น งานและการประเมิ น ผล 2) สํ า หรั บ วิ เ คราะห์
ความสามารถในการทํากําไรของสินค้ า ตราสินค้ า ลูกค้ า และช่องทางการจัดจําหน่าย ซึงสารสนเทศเหล่านี จะ
ถูกใช้ ในการตัดสินใจด้ านการจัดสรรทรัพยากร และการตังราคาขาย

และ 3) สําหรับการตัดสินใจในเชิงกลยุทธ์
ดังนัน ข้ อมูลและสารสนเทศทางการบัญชีต้นทุนทีช่วยสนับสนุนการบริ หาร ประกอบด้ วย ข้ อมูลต้ นทุนทีได้ จาก
การวิเคราะห์ต้นทุนตามแนวคิดการบริหารต้ นทุน (เช่น ต้ นทุนกิจกรรม ต้ นทุนเป้าหมาย) การวิเคราะห์พฤติกรรม
ต้ นทุนตามแนวคิดบัญชีแบบเดิม (Atkinson et al., 2004) การจัดสรรต้ นทุน ราคาโอน ต้ นทุนมาตรฐาน
(Hansen and Mowen, 2003) รวมไปถึงข้ อมูลจากการวิเคราะห์ผลต่างต้ นทุน ทีนําไปใช้ ในการวัดและ
ประเมินผล (ดนุชา คุณพนิชกิจ, 2550)
การควบคุมการปฏิบัตงิ าน
การควบคุมเป็ นเครื องมือและวิธีการทีนํามาใช้ ติดตาม วัดค่า และประเมินการปฏิบตั ิงานเพือให้
บรรลุเป้าหมาย เครื องมือพื นฐานในการควบคุมทางการเงิน ประกอบด้ วย การวิเคราะห์ผลต่างกําไร ศูนย์ต้นทุน
การรายงานแยกตามส่วนงาน ราคาโอน และตัววัดผลความสามารถในการผลิต (Kaplan and Atkinson, 1998)
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แต่ในปั จจุบนั การวัดผลได้ ขยายบทบาทครอบคลุมไปถึงการวัด และประเมินผลการปฏิบตั ิงานโดยตัวชี วัด
การปฏิบัติงานทีไม่เป็ นตัวเงิน อย่างเช่น คุณภาพและเวลาการดําเนินการ และตัวชีว ัดทีไม่เป็ นรู ปธรรม เช่น
ความพึงพอใจของลูกค้ า ความสามารถของพนักงาน และการยอมรับในผลิตภัณฑ์ตวั ใหม่ ซึงผลการประเมิน
จะมีผลต่อระบบการให้ แรงจูงใจและผลตอบแทนในระยะสันและระยะยาว

(Atkinson et al., 2004; Kaplan
and Atkinson,1998) ข้ อมูลและสารสนเทศทางการบัญชีทีใช้ ในการควบคุม ประกอบด้ วย ข้ อมูลตัวชี วัด
การปฏิ บัติ ง านทัง ที เป็ นตัว ชี ว ัด ทางการเงิ น และตัว ชี ว ัด ที ไม่เ ป็ นตัว เงิ น การวิเ คราะห์ ผ ลต่า งงบประมาณ
(Kaplan and Atkinson,1998) การประเมินโครงการลงทุน (Hansen and Mowen, 2003) และรายงานผล
การปฏิบตั ิงาน (Romney and Steinbart, 2003)

ความเชือมโยงของกลยุทธ์ ท ใี ช้ ในการแข่ งขันและระบบบัญชีบริหาร
Hansen and Moven (2005) อธิบายว่า สารสนเทศทางบัญชีเป็ นสิงจําเป็ นและนํามาใช้ ในทุก
ขันตอนของการบริ

หาร ไม่ว่าจะเป็ นการวางแผน ควบคุม หรื อตัดสินใจ ทังในกิ
 จการทีเป็ นผู้ผลิต กิจการทีเป็ น
ผู้จดั ซื อจัดขาย และกิจการให้ บริ การ งานวิจยั ของ Kunpanitchakit et al. (2005) และ Chenhall and
Langfield-Smith (1998) ยิงชี ให้ เห็นถึงบทบาทของการบัญชีบริ หารทีช่วยสนับสนุนการดําเนินงานขององค์กร
ภายใต้ กลยุทธ์การแข่งขันทีเลือกใช้ มากยิงขึ น ทังด้
 านของการวัดผลการปฏิบตั ิงานและแผนการจ่ายค่าตอบแทน
(Kunpanitchakit et al., 2005) และระบบการควบคุมทางการบริหาร (Langfield-Smith, 1997)
กิจการทีใช้ กลยุทธ์ Cost Leadership มีการให้ ความสําคัญกับข้ อมูลต้ นทุนมากกว่ากิจการทีใช้
กลยุทธ์ แบบอืน โดยให้ ความสําคัญมากกับข้ อมูลต้ นทุนมาตรฐาน งบประมาณยืดหยุ่น การวิเคราะห์ผลต่าง
จากงบประมาณ ต้ นทุนผลิตภัณฑ์ การตัดสินใจด้ านราคา และข้ อมูลการวิเคราะห์ต้นทุนคู่แข่งขัน โดยแนวคิด
เกี ยวกับการวิเคราะห์ ต้น ทุน ทีสะท้ อ นความสําเร็ จ และช่ว ยในการประเมินกลยุท ธ์ ข องกิ จการ เรี ยกว่า
การวิเคราะห์ต้นทุนเชิงกลยุทธ์ (ดนุชา คุณพนิชกิจ, 2550; Hansen and Moven, 2003) งานวิจยั ของ
Kunpanitchakit et al. (2005) อธิบายว่ากิจการทีใช้ กลยุทธ์ Cost Leadership การวัดและประเมินผลมีการให้
ความสําคัญกับตัวชี วัดการปฏิบตั ิงานทีเป็ นตัวเงิน (Financial performance measures) มากกว่าตัวชี วัด
การปฏิบตั ิงานทีไม่เป็ นตัวเงิน (Non-financial performance measures) ซึงมีผลต่อแผนการจ่ายค่าตอบแทน
ระยะสัน (Short-term oriented compensation plans) ของกิจการ และในทางกลับกัน
สําหรับกิจการทีใช้ กลยุทธ์ Product Differentiation ข้ อมูลสําคัญสําหรับกลยุทธ์ นี  คือ ข้ อมูล
ทางด้ านการตลาดทีจะนําไปใช้ ในการวิเคราะห์ค่าใช้ จ่ายทางการตลาด โดยให้ ความสําคัญน้ อยกับข้ อมูลต้ นทุน
มาตรฐาน งบประมาณยืดหยุ่น การบรรลุผลตามงบประมาณ ข้ อมูลต้ นทุนผลิตภัณฑ์ และการวิเคราะห์ต้นทุนคู่
แข่งขัน (ดนุชา คุณพนิชกิจ, 2550) การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของกิจการทีใช้ กลยุทธ์นี  ต่างจากกิจการทีใช้
กลยุทธ์ Cost Leadership โดยให้ ความสําคัญกับตัวชี วัดการปฏิบตั ิงานทีไม่เป็ นตัวเงินมากกว่า ซึงมีผลต่อ
แผนการจ่ายค่าตอบแทนระยะยาว (Long-term oriented compensation plans) ของกิจการ และในทาง
กลับกัน (Kunpanitchakit et al., 2005)
เนืองจากกิจการทีใช้ กลยุทธ์ Focus จะมีการมุ่งเน้ นไปทีตลาดหรื อกลุม่ ลูกค้ าทีต้ องการเข้ าไป
แข่งขัน และจึงประยุกต์ใช้ กลยุทธ์ Cost Leadership หรื อ Product Differentiation ดังนัน การให้ ความสําคัญ
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กับข้ อมูลและสารสนเทศทางการบัญชีจึงขึ นกับว่ากิจการมุ่งเน้ นไปที Cost Leadership และหรื อ Product
Differentiation มากกว่ากัน

สมมติฐานการวิจัย
จากทีกล่าวมาข้ างต้ น ผู้วิจัยจึงทําการศึกษาถึงการให้ ความสําคัญต่อองค์ประกอบของระบบ
บัญชีบริ หารและรู ปแบบการวางแผนกลยุทธ์ในแต่ละประเภทธุรกิจทีเลือกใช้ กลยุทธ์ธุรกิจทีแตกต่างกัน รวมทัง
วิเคราะห์ถงึ ความสัมพันธ์ของระบบบัญชีบริหารและกลยุทธ์ธุรกิจ เพือตอบสมมติฐานทางทางสถิติ (Ho) ดังนี 
สมมติฐานที 1 องค์ประกอบของระบบบัญชีบริ หารและรูปแบบการวางแผนกลยุทธ์ไม่มีความสัมพันธ์ในทาง
สถิติกบั
กลยุทธ์ธุรกิจ
สมมติฐานที 2 การกําหนดกลยุทธ์ธุรกิจแตกต่างกันไม่มีผลต่อการให้ ความสําคัญในองค์ประกอบของระบบ
บัญชีบริหารในทางสถิติ
สมมติฐานที 3 ประเภทธุรกิจทีเลือกใช้ กลยุทธ์ธุรกิจแตกต่างกันให้ ความสําคัญต่อองค์ประกอบของระบบ
บัญชีบริหารไม่แตกต่างกันในทางสถิติ

วิธีการศึกษา
การสุ่มตัวอย่ าง
ประชากรในการวิจยั ได้ แก่ บริ ษัทจํากัดทีตังอยู
 ่ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ และจดทะเบียนทีพาณิชย์
จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 5,047 บริ ษัท สุ่มตัวอย่างแบบ disproportionate stratified random sampling
โดยจัดกลุ่มประชากรตามประเภทของธุรกิจทีสําคัญออกเป็ น 3
กลุ่ม คือ ธุรกิจพาณิชยกรรม ธุรกิจ
อุตสาหกรรม และธุรกิจบริ การ พิจารณาสุ่มตัวอย่างแบบไม่เป็ นสัดส่วนกัน ตามขนาดของธุรกิจทีมีทุนจด
ทะเบียนจัดตังบริ
 ษัทตังแต่

5 ล้ านบาทขึ นไป เก็บรวบรวมข้ อมูลเชิงปริ มาณจากตัวอย่างโดยใช้ แบบสอบถาม
และส่งแบบสอบถามให้ ผ้ บู ริหารของบริษัทจํากัด ซึงผู้บริหารในทีนี หมายถึง ผู้ทีมีตําแหน่งตังแต่
 ระดับผู้จดั การขึ น
ไป ได้ แก่ ผู้จดั การฝ่ ายบริ หาร ผู้จดั การฝ่ ายบัญชี ผู้จดั การฝ่ ายการตลาด หรื อผู้จดั การอาวุโส จํานวน 625
บริษัท แบ่งเป็ น ธุรกิจบริการ 170 บริษัท ธุรกิจพาณิชยกรรม 205 บริษัท และธุรกิจอุตสาหกรรม 250 บริษัท
การกําหนดตัวแปร
ตัวแปรทีใช้ ในการวิจยั คือ ตัวแปรรูปแบบของการวางแผนกลยุทธ์ และตัวแปรองค์ประกอบของ
ระบบบัญชีบริหาร สามารถกําหนดตัวแปรรูปแบบของการวางแผนกลยุทธ์ทีผู้บริหารนํามาใช้ ในการสร้ างความ
ได้ เปรี ยบทางการแข่งขัน โดยพิจารณาตามการดําเนินกิจกรรมหลักของแต่ละกลยุทธ์
กําหนดรูปแบบการ
วางแผนกลยุทธ์ได้ 8 รูปแบบ คือ การปฏิบตั ิงานโดยมีต้นทุนตํา (PLANSYS1) การควบคุมต้ นทุนสินค้ าและ
บริการให้ ตําทีสุด (PLANSYS2) การกําหนดราคาสินค้ าและบริการทีสามารถแข่งขันได้ ภายใต้ ต้นทุนการผลิต
เป้าหมาย (PLANSYS3) การออกแบบสินค้ าและบริการให้ แตกต่างจากคูแ่ ข่งขัน (PLANSYS4) การสร้ าง
ภาพลักษณ์ในตัวสินค้ าและบริการ (PLANSYS5)
การทําให้ ลกู ค้ าเกิดความจงรักภักดีในสินค้ าและบริการ
(PLANSYS6) การมุง่ เน้ นตอบสนองความต้ องการลูกค้ าเฉพาะกลุม่ ควบคูไ่ ปกับการมุง่ เน้ นควบคุม
และ
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ลดต้ นทุนของสินค้ าและบริการ (PLANSYS7)
และการมุง่ เน้ นตอบสนองความต้ องการลูกค้ าเฉพาะกลุม่
ควบคูไ่ ปกับมุง่ เน้ นการสร้ างสรรค์สนิ ค้ และบริการให้ ลกู ค้ ารับรู้วา่ มีความแตกต่างจากคูแ่ ข่งขัน (PLANSYS8)
กําหนดตัวแปรองค์ ประกอบของระบบบัญชีบริ หาร โดยจํ าแนกองค์ประกอบของระบบบัญชี
บริหารออกเป็ น 3 ด้ าน ตามระบบย่อยทีสําคัญ คือ การวางแผนและตัดสินใจ การบัญชีต้นทุน และการควบคุม
การปฏิบัติงาน โดยสามารถจํ าแนกเป็ น องค์ ประกอบด้ านการวางแผนและตัดสินใจ ประกอบด้ วยตัวแปร
ระบบงบประมาณ (PLAN1) ราคาโอน (PLAN2) การจัดสรรทรัพยากรกิจกรรม (PLAN3) และการวางแผน
เชิงกลยุทธ์ (PLAN4) องค์ประกอบด้ านบัญชีต้นทุน ประกอบด้ วย การกําหนดต้ นทุนมาตรฐาน (COSTACC1)
การวิเคราะห์พฤติกรรมต้ นทุน (COSTACC2) การคิดต้ นทุนสินค้ าและบริ การ (COSTACC3) และการบริ หาร
ต้ นทุน (COSTACC4) และองค์ประกอบด้ านการควบคุมการปฏิบตั ิงาน ประกอบด้ วย การกําหนดตัวชี วัดการ
ปฏิบตั ิงาน (PERFORM1) การประเมินโครงการ (PERFORM2) การวิเคราะห์ผลต่าง (PERFORM3) และ
ระบบการให้ ผลตอบแทน (PERFORM4)
การวิเคราะห์ ข้อมลู
วิ เ คราะห์ ข้ อ มูล จากค่ า ตัว แปรที บัน ทึก ได้ เ พื อบรรยายลัก ษณะของกลุ่ม ตัว อย่ า ง ด้ ว ยสถิ ติ
พรรณนา ได้ แก่ ความถี ค่าร้ อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต และค่าเบียงเบนมาตรฐาน เพือวัดแนวโน้ มสูศ่ นู ย์กลาง
และการกระจายของการให้ ความสําคัญต่อองค์ประกอบของระบบบัญชีบริหารและรูปแบบการวางแผนกลยุทธ์
ทดสอบสมมติฐานทางสถิติโดยใช้ การวิเคราะห์ ความแปรปรวนแบบสองปั จจัย (Factorial
Analysis) เพือวิเคราะห์ผลของการให้ ความสําคัญต่อระบบบัญชีบริ หารและรู ปแบบการวางแผนกลยุทธ์ ของ
บริ ษัทในแต่ละประเภทธุรกิจทีเลือกใช้ กลยุทธ์ ธุรกิจทีแตกต่างกัน และการให้ ความสําคัญต่อองค์ประกอบของ
ระบบบัญชีบริ หารเมือใช้ กลยุทธ์ ธุรกิจทีแตกต่างกัน และเปรี ยบเทียบค่าเฉลียในทางสถิติด้วยวิธี LSD (Least
Significant Difference) ทีระดับนัยสําคัญ 0.05 หรื อระดับความเชือมัน 95% รวมถึงวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ของการให้ ค วามสํา คัญ ต่อ ระบบบัญ ชี บ ริ ห ารและรู ป แบบการวางแผนกลยุท ธ์ ข องบริ ษั ท ในกลยุท ธ์ ธุร กิ จ ที
แตกต่างกัน โดยการวิเคราะห์สมั ประสิทธิสหสัมพันธ์ และจัดกลุม่ ตัวแปรด้ วยการวิเคราะห์กลุม่ หรื อ Cluster
Analysis (Johnson, 1998)

ผลการวิจัย
ข้ อมูลจากแบบสอบถามทีได้ รับการตอบกลับมาจํานวน 108 บริ ษัท แบ่งเป็ นธุรกิจบริ การ 21
บริษัท ธุรกิจพาณิชยกรรม 37 บริษัท และธุรกิจอุตสาหกรรม 50 บริ ษัท ชี ให้ เห็นว่า กลยุทธ์ทีผู้บริ หารนํามาใช้
ในการสร้ างความได้ เปรี ยบทางการแข่งขันมากทีสุด คือ กลยุทธ์ Cost Leadership จํานวนร้ อยละ 42.6 กลยุทธ์
ทีใช้ รองลงมา คือ กลยุทธ์ Cost-Focus จํานวนร้ อยละ 24.1 กลยุทธ์ Product Differentiation จํานวนร้ อยละ
17.6 และลําดับสุดท้ ายคือ กลยุทธ์ Differentiation–Focus จํานวนร้ อยละ 15.7
บริ ษัทในแต่ละประเภทธุรกิจเลือกใช้ กลยุทธ์ธุรกิจแตกต่างกันไป
โดยในกลุม่ บริ ษัททีดําเนิน
ธุรกิจบริ การใช้ กลยุทธ์ Product Differentiation มากทีสุด จํานวน 8 บริ ษัท (ร้ อยละ 38) รองลงมาคือกลยุทธ์
Cost Leadership จํานวน 7 บริ ษัท (ร้ อยละ 33) ในขณะทีกลุ่มบริ ษัททีดําเนินธุรกิจพาณิชยกรรมมีการ
เลื อ กใช้ กลยุ ท ธ์ Cost-Leadership มากที สุด จํ า นวน 15 บริ ษั ท (ร้ อยละ 40) รองลงมาคื อ กลยุ ท ธ์
Differentiation–Focus จํานวน 11 บริ ษัท (ร้ อยละ 30) และกลุ่มบริ ษัททีดําเนินธุรกิจอุตสาหกรรมใช้ กลยุทธ์
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Cost-Leadership มากทีสุด จํานวน 24 บริ ษัท (ร้ อยละ 48) รองลงมาคือกลยุทธ์ Cost – Focus จํานวน 15
บริษัท (ร้ อยละ 30)
บริ ษัททีใช้ กลยุทธ์ Cost Leadership ให้ ความสําคัญมากทีสุดกับการควบคุมต้ นทุนสินค้ าและ
บริ การให้ ตําทีสุด โดยมีคา่ เฉลียของการให้ ความสําคัญ 4.93 และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 0.25 บริ ษัททีใช้ กล
ยุทธ์ Product Differentiation ให้ ความสําคัญมากทีสุดกับการทําให้ ลกู ค้ าเกิดความจงรักภักดีในสินค้ าและ
บริ การ โดยมีค่าเฉลียของการให้ ความสําคัญ 4.63 และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 0.60 บริ ษัททีใช้ กลยุทธ์
Cost-Focus ให้ ความสําคัญมากทีสุดกับการควบคุมต้ นทุนสินค้ าและบริ การให้ ตําทีสุด และการมุ่งเน้ น
ตอบสนองความต้ องการลูกค้ าเฉพาะกลุ่มควบคู่ไปกับการมุ่งเน้ นควบคุมและลดต้ นทุนของสินค้ าและบริ การ
โดยมีค่าเฉลียของการให้ ความสําคัญ 4.46 และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 0.58 สําหรับบริ ษัททีใช้ กลยุทธ์
Differentiation–Focus กลับให้ ความสําคัญมากทีสุดกับการทําให้ ลกู ค้ าเกิดความจงรักภักดีในสินค้ าและบริ การ
โดยมีคา่ เฉลียของการให้ ความสําคัญ 4.53 และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 0.62
การวิ เ คราะห์ ท างด้ า นองค์ ป ระกอบของระบบบัญ ชี บ ริ ห าร พบว่ า บริ ษั ท ที ใช้ ก ลยุท ธ์ Cost
Leadership ให้ ความสําคัญมากทีสุดกับการคิดต้ นทุนสินค้ าและบริ การ โดยมีค่าเฉลียของการให้ ความสําคัญ
4.61 และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 0.54 ในขณะทีบริ ษัททีใช้ กลยุทธ์ Product Differentiation ให้ ความสําคัญ
มากทีสุดกับการวางแผนเชิงกลยุทธ์ โดยมีค่าเฉลียของการให้ ความสําคัญ 4.84 และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน
0.38 บริ ษัททีใช้ กลยุทธ์ Cost-Focus ให้ ความสําคัญมากทีสุดกับการกําหนดต้ นทุนมาตรฐาน โดยมีค่าเฉลีย
ของการให้ ความสํ า คั ญ 4.50 และส่ ว นเบี ยงเบนมาตรฐาน 0.76 ในขณะที บริ ษั ท ที ใช้ กลยุ ท ธ์
Differentiation–Focus กลับให้ ความสําคัญมากทีสุดกับการวางแผนเชิง กลยุทธ์ โดยมีค่าเฉลียของการให้
ความสําคัญ 4.65 และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 0.49
การทดสอบสมมติฐานการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ ของระบบบัญชีบริหารและรปแบบการวางแผนกลยุ
ทธ์ ของบริษัท
ู
การวิเคราะห์กลุม่ หรื อ Cluster Analysis (Johnson, 1998) โดยใช้ ตวั แปรองค์ประกอบของ
ระบบบัญชีบริหาร 12 ตัวแปร และรูปแบบการวางแผนกลยุทธ์ 8 ตัวแปร สามารถจัดกลุม่ ของตัวแปรตามการ
ให้ ความสําคัญของผู้บริหาร ออกได้ เป็ น 5 กลุม่ (ภาพที 1) ดังนี 
กลุ่มที 1 บริ ษัททีให้ ความสําคัญกับการปฏิบตั ิงานโดยมีต้นทุนตํา และการควบคุมต้ นทุนสินค้
และบริการให้ ตําทีสุด มีการให้ ความสําคัญกับระบบบัญชีบริ หารในส่วนของต้ นทุนมาตรฐาน และการวิเคราะห์
พฤติกรรมต้ นทุน รวมทังให้
 ความสําคัญกับราคาโอน การบริ หารต้ นทุน และการคิดต้ นทุนสินค้ าและบริ การ
กลุม่ ที 2 บริษัททีให้ ความสําคัญกับการจัดสรรทรัพยากร และการกําหนดราคาสินค้ าและบริ การ
ทีสามารถแข่งขันได้ ให้ ความสําคัญไปทีระบบบัญชีบริ หารทางด้ านของตัวชี วัดการปฏิบตั ิงาน การกําหนด
เป้าหมายการปฏิบตั ิงาน การวัดผลการปฏิบตั ิงาน และการวิเคราะห์ผลต่าง และระบบการให้ ผลตอบแทน
กลุ่มที 3 บริ ษัททีให้ ความสําคัญกับระบบงบประมาณ พบว่า ตัวแปรระบบงบประมาณไม่มี
ความสัมพันธ์ กบั การให้ ความสําคัญกับองค์ประกอบอืนๆ ของระบบบัญชีบริ หาร และรู ปแบบการวางแผนกล
ยุทธ์ใดเป็ นพิเศษ
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กลุม่ ที 4 กลุม่ บริษัททีให้ ความสําคัญกับการสร้ างภาพลักษณ์ในตัวสินค้ าและบริ การ การทําให้
ลูกค้ าเกิดความจงรักภักดี การออกแบบสินค้ าและบริ การให้ แตกต่างจากคู่แข่งขัน และมุ่งเน้ นตอบสนองความ
ต้ องการลูกค้ าเฉพาะกลุม่ ควบคู่กบั สร้ างสรรค์สินค้ าและบริ การให้ ลกู ค้ ารับรู้ว่ามีความแตกต่างจากคู่แข่งขัน มี
การให้ ความสําคัญกับระบบบัญชีบริหารในส่วนของการวางแผนเชิงกลยุทธ์
กลุ่มที 5 บริ ษัททีให้ ความสําคัญกับการมุ่งเน้ นตอบสนองความต้ องการลูกค้ าเฉพาะกลุ่มควบคู่
ไปกับการมุ่งเน้ นควบคุมและลดต้ นทุนของสินค้ าและบริ การ พบว่าตัวแปรนี ไม่มีความสัมพันธ์กบั องค์ประกอบ
อืนๆ ของระบบบัญชีบริหาร และรูปแบบการวางแผนกลยุทธ์ใดเป็ นพิเศษ

1

2

3
4
5
ภาพที 1

การจัดกลุม่ ตามความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของระบบบัญชีและรูปแบบการวางแผนกลยุทธ์

2. ผลการวิเคราะห์ การให้ ความสําคัญต่ อองค์ ประกอบของระบบบัญชีบริ หารเมือใช้ กลยุทธ์ ธุรกิจที
แตกต่ างกัน
จากการวิเคราะห์ Factorial พบว่าการใช้ กลยุทธ์ธุรกิจทีต่างกันมีผลต่อการให้ ความสําคัญใน
องค์ประกอบของระบบบัญชีบริ หาร ในทางสถิติที p < 0.0001 โดยการเลือกใช้ กลยุทธ์ธุรกิจส่งผลกระทบต่อ
การให้ ความสําคัญกับองค์ประกอบทางบัญชีบริ หารใน 8 ด้ าน คือ ราคาโอน การจัดสรรทรัพยากรกิจกรรม
การวางแผนเชิงกลยุทธ์ ต้ นทุนมาตรฐาน การวิเคราะห์พฤติกรรมต้ นทุน การต้ นทุนคิดต้ นทุนสินค้ าและบริ การ
การบริ หารต้ นทุน และตัวชี วัดการปฏิบตั ิงาน (ตารางที 1) ทังนี
 กลยุทธ์ธุรกิจไม่มีผลต่อการให้ ความสําคัญกับ
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ระบบงบประมาณ การประเมินโครงการ การวิเคราะห์ผลต่างต้ นทุน และระบบการให้ ผลตอบแทน ในทางสถิติที
ระดับนัยสําคัญ 0.05
บริ ษัททีใช้ กลยุทธ์ Cost - Leadership ให้ ความสําคัญโดยเฉพาะกับ การจัดสรรทรัพยากร
กิจกรรม ต้ นทุนมาตรฐาน การวิเคราะห์พฤติกรรมต้ นทุน การคิดต้ นทุนสินค้ าและบริ การ และการบริ หาร
ต้ นทุน มากกว่าบริ ษัททีใช้ กลยุทธ์ รูปแบบอืนๆ แต่กลับให้ ความสําคัญกับการวางแผนเชิงกลยุทธ์ น้อยกว่า
บริ ษัททีใช้ กลยุทธ์แบบอืนอย่างชัดเจน ในขณะทีบริ ษัททีใช้ กลยุทธ์ Product Differentiation ให้ ความสําคัญ
กับ การจัดสรรทรัพยากรกิจกรรม การวางแผนเชิงกลยุทธ์ และตัวชี วัดการปฏิบตั ิงาน มากกว่าบริ ษัททีใช้ กลยุทธ์
รูปแบบอืนๆ แต่ให้ ความสําคัญกับราคาโอน และการคิดต้ นทุนสินค้ าและบริการน้ อยกว่าบริ ษัททีใช้ กลยุทธ์แบบ
อืน (ตารางที 1)
ตารางที 1
กลยุทธ์ ธุรกิจ

Cost-Leadership
Product Differentiation
Cost–Focus
Differentiation–Focus

ผลของกลยุทธ์ธุรกิจทีมีตอ่ การให้ ความสําคัญกับองค์ประกอบของระบบบัญชีบริหาร
องค์ ประกอบของระบบบัญชีบริหาร
วางแผน
ต้ นทุน
วิเคราะห์
ต้ นทุน
เชิงกลยุทธ์ มาตรฐาน
ต้ นทุน
สินค้ า/
บริการ
C
a
a
3.02
4.46
4.46
4.61a

ราคาโอน

จัดสรร
ทรัพยากร

บริหาร
ต้ นทุน

ตัวชีว ัด

4.02 b
3.05 C

4.20 a

4.28 a

3.57 b

4.26 a

4.84 a

2.89 b

2.84 c

2.26 d

3.74 b

4.37 a

4.42 a
2.82 C

3.42 b

3.50 b

4.50 a

4.04 b

4.15 b

4.31 a

3.81 b

3.29 b

4.65 a

3.18 b

2.53 c

2.82 c

2.41 c

4.00 ab

หมายเหตุ ค่าเฉลียในสดมภ์เดียวกันทีกํากับด้ วยอักษรภาษาอังกฤษต่างกัน แสดงว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติทีระดับนัยสําคัญ
0.05 เมือทดสอบด้ วยวิธี LSD (Least Significant Difference)

เมือพิจารณาบริ ษัททีใช้ กลยุทธ์ Cost-Focus
พบว่าให้ ความสําคัญกับ ราคาโอน ต้ นทุน
มาตรฐาน และการบริ หารต้ นทุน นอกจากนีบ ริ ษัททีใช้ กลยุทธ์ Cost-Focus ให้ ความสําคัญกับการวางแผน
เชิงกลยุทธ์มากกว่าบริ ษัททีใช้ กลยุทธ์ Cost Leadership ในขณะทีบริ ษัททีใช้ กลยุทธ์ Differentiation – Focus
พบว่าให้ ความสําคัญกับการวางแผนเชิงกลยุทธ์ มากกว่าบริ ษัททีใช้ กลยุทธ์ Cost Leadership และบริ ษัททีใช้
กลยุทธ์ Cost-Focus
เมือพิจารณาเปรี ยบเทียบระหว่างบริ ษัททีใช้ กลยุทธ์ Cost Leadership และกลยุทธ์ Product
Differentiation พบว่าบริษัททีใช้ กลยุทธ์ Cost Leadership ให้ ความสําคัญกับ ราคาโอน ต้ นทุนมาตรฐาน การ
วิเคราะห์พฤติกรรมต้ นทุน ต้ นทุนคิดต้ นทุนสินค้ าและบริ การ และการบริ หารต้ นทุน มากกว่า ในขณะทีบริ ษัท
ทีใช้ กลยุทธ์ Product Differentiation กลับให้ ความสําคัญกับการวางแผนเชิงกลยุทธ์มากกว่า
ผลการวิ เ คราะห์ ชี ใ ห้ เ ห็ น ว่ า บริ ษั ท ไม่ ว่ า เลื อ กใช้ กลยุท ธ์ ใ ด ต่ า งให้ ค วามสํ า คัญ กับ ระบบ
งบประมาณ การประเมินโครงการ การวิเคราะห์ผลต่างต้ นทุน และระบบการให้ ผลตอบแทนเหมือนกัน ทังนี
 
บริ ษัททีใช้ กลยุทธ์ Product Differentiation ให้ ความสําคัญทางด้ านตัวชี วัดการปฏิบตั ิงานมากกว่าบริ ษัททีใช้
Cost Leadership และ Cost-Focus
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3. ผลการวิเคราะห์ การให้ ความสําคัญต่ อระบบบัญชีบริ หาร และรปแบบการวางแผนกลยุ
ทธ์ ของ
ู
บริษัทในแต่ ละประเภทธุรกิจทีเลือกใช้ กลยุทธ์ ธุรกิจทีแตกต่ างกัน
การวิเคราะห์ ผลของประเภทธุรกิจและการเลือกใช้ กลยุทธ์ ธุรกิจทีมีต่อการให้ ความสําคัญต่อ
องค์ประกอบในระบบบัญชีบริ หารและกลยุทธ์ธุรกิจ โดยใช้ การวิเคราะห์ปฏิสมั พันธ์ (Interaction) ทําให้ ทราบ
ถึง อิทธิ พ ลร่ ว มระหว่า งประเภทธุรกิจ และกลยุท ธ์ ธุรกิ จที มี ต่อ การให้ ความสําคัญ กับ ระบบบัญ ชี บริ ห ารและ
รูปแบบการวางแผนกลยุทธ์ สามารถอธิบายด้ วยกราฟของปฏิสมั พันธ์ ดังในภาพที 3 ถึงภาพที 6 จากการ
วิเคราะห์ ชี ให้ เห็นว่าประเภทธุรกิจและกลยุทธ์ ธุรกิจมีผลต่อการให้ ความสําคัญกับองค์ประกอบของระบบบัญชี
บริ หารทางด้ านของการคิดต้ นทุนสินค้ าและบริ การ และผลกระทบทีมีต่อรูปแบบการวางแผนกลยุทธ์ ทางด้ าน
ของการปฏิบตั ิงานโดยมีต้นทุนตํา การควบคุมต้ นทุนสินค้ าหรื อบริการให้ ตําทีสุด และการกาหนดราคาสิ
ํ
นค้ าแ
บริการทีสามารถแข่งขันได้ ในทางสถิติทีระดับนัยสําคัญ 0.05 ขึ นอยูก่ บั ประเภทธุรกิจและกลยุทธ์ธุรกิจทีบริ ษัท
เลือกใช้
จากกราฟปฏิสมั พันธ์ บริษัททีเลือกใช้ กลยุทธ์ Cost Leadership ไม่ว่าจะดําเนินธุรกิจประเภทใด
ต่างให้ ความสําคัญกับการคิดต้ นทุนสินค้ าและบริ การ การปฏิบตั ิงานโดยมีต้นทุนตํา การควบคุมต้ นทุนสินค้
หรื อบริ การให้ ตําทีสุด และการกําหนดราคาสินค้ าและบริการทีสามารถแข่งขันได้ ในระดับมากทีสุดเหมือนกัน ซึ
ธุ ร กิ จ บริ ก ารให้ ค วามสํ า คัญ กับ 3 ตัว แปรแรกในระดับ ที สูง กว่า ธุ ร กิ จ อื น ในขณะที ธุ ร กิ จ อุต สาหกรรมให้
ความสําคัญกับการกําหนดราคาสินค้ าทีสามารถแข่งขันได้ สงู กว่าอีกสองธุรกิจ
บริ ษัททีเลือกใช้ กลยุทธ์ Product Differentiation ให้ ความสําคัญกับการคิดต้ นทุนสินค้ าและ
บริการ การปฏิบตั ิงานโดยมีต้นทุนตํา การควบคุมต้ นทุนสินค้ าหรื อบริการให้ ตําทีสุด และการกาหนดราคาสิ
ํ
นค
และบริ การที สามารถแข่ง ขันได้ ในระดับปานกลางซึงตํ ากว่าบริษัทที เลือ กใช้ กลยุทธ์ Cost Leadership
โดยเฉพาะธุรกิจอุตสาหกรรมทีใช้ กลยุทธ์ Product Differentiation ให้ ความสําคัญกับการคิดต้ นทุนสินค้ าใน
ระดับทีตําทีสุด แต่กลับให้ ความสําคัญกับการปฏิบตั ิงานโดยมีต้นทุนตํา และการควบคุมต้ นทุนสินค้ าและบริก
ให้ ตําทีสุดมากกว่าอีกสองประเภทธุรกิจ ทางด้ านตัวแปรการกําหนดราคาสินค้ าและบริการนั นธุรกิจพาณิชยกรร
ให้ ความสําคัญในระดับมากซึงสูงกว่าอีกสองประเภทธุรกิจ
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ภาพที 2 ปฏิสมั พันธ์ระหว่างประเภทธุรกิจและกลยุทธ์ธุรกิจ
ทีมีตอ่ การให้ ความสําคัญกับการคิดต้ นทุนสินค้ า/บริการ
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Interaction Plot (fitted means) for PLANSYS3

Interaction Plot (fitted means) for PLANSYS2
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ภาพที 4 ปฏิ สัม พัน ธ์ ร ะหว่า งประเภทธุ ร กิ จ และกลยุท ธ์
ธุรกิจทีมีต่อการให้ ความสําคัญกับการควบคุมต้ นทุนสินค้ า
และบริการให้ ตําทีสุด
รหัสของตัวแปรทีแสดงในกราฟ ประกอบด้ วย
cost
Cost Leadership Strategy
diff
Product Differentiation Strategy
focusC
Cost - Focus Strategy
focusD
Differentiation – Focus Strategy

ภาพที 5 ปฏิ สัม พัน ธ์ ร ะหว่า งประเภทธุ ร กิ จ และกลยุท ธ์
ธุรกิจทีมีต่อการให้ ความสําคัญกับการกําหนดราคาสินค้ า
และบริการทีสามารถแข่งขันได้
BUSTYP A ธุรกิจให้ บริการ
BUSTYP B ธุรกิจพาณิชยกรรม
BUSTYP C ธุรกิจอุตสาหกรรม

บริ ษัททีเลือกใช้ กลยุทธ์ Cost – Focus ให้ ความสําคัญกับการคิดต้ นทุนสินค้ าและบริ การ การ
ปฏิบตั ิงานโดยมีต้นทุนตํา การควบคุมต้ นทุนสินค้ าหรื อบริการให้ ตําทีสุด และการกาหนดราคาสิ
ํ
นค้ าและบริก
ทีสามารถแข่งขันได้ ในมากถึงมากทีสุด แต่ระดับการให้ ความสําคัญอยู่ในระดับตํากว่าบริษัททีเลือกใช้ กลยุทธ์
Cost Leadership โดยธุรกิจอุตสาหกรรมทีเลือกใช้ กลยุทธ์ Cost – Focus เน้ นการคิดต้ นทุนสินค้ าและบริ การ
ในระดับทีสูงกว่าอีกสองบริ ษัท แต่ให้ ความสําคัญกับการควบคุมต้ นทุนสินค้ า และการกําหนดราคาสินค้ าน้ อย
กว่าธุรกิจประเภทอืน
บริ ษัททีเลือกใช้ กลยุทธ์ Differentiation–Focus ไม่ว่าดําเนินธุรกิจแบบใด ให้ ความสําคัญกับ
องค์ประกอบของระบบบัญชีบริหารและรูปแบบการวางแผนกลยุทธ์ 4 ตัวแปรนี  น้ อยกว่าบริ ษัททีเลือกใช้ กลยุทธ์
อืน โดยเฉพาะธุรกิจอุตสาหกรรม พบว่าให้ ความสําคัญน้ อยมากกับการควบคุมต้ นทุน การปฏิบตั ิงานโดยมี
ต้ น ทุน ตํ า และการกํ า หนดราคาสิ น ค้ า และยัง ให้ ค วามสํ า คัญ ตํ ากว่า ธุร กิจ ประเภทอื นที เลือ กใช้ ก ลยุท ธ์
Differentiation–Focus

วิจารณ์ และสรุ ปผล
ข้ อมูลทีได้ รับกลับคืนมา 108 บริ ษัท (ร้ อยละ 17.28 ของ 625 บริ ษัททีส่งแบบสอบถาม) มี
ขนาดประมาณหนึงในสามของขนาดตัวอย่างทีแนะนําโดย Krejcie and Morgan (1970) สําหรับระดับความ
เชือมันทางสถิติ 95% แต่ยงั คงอยู่ในเกณฑ์ทียอมรับได้ สําหรับงานวิจยั โดยทัวไปของ Roscoe (1975) ดังนันจึ
 ง
ควรจํากัดขอบเขตในการอ้ างถึงผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจยั นี  เพือการอธิบายความสัมพันธ์ของตัวแปร
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ให้ อยู่ในขอบเขตของกลุ่มตัวอย่าง เพือหลีกเลียงปั ญหาในการอ้ างถึงประชากรจากข้ อมูลทีไม่เป็ นตัวแทนที
เหมาะสมนักในทางสถิติ อย่างไรก็ตาม ผลจากการวิจยั นี อาจเป็ นพื นฐานสําหรับการวิจยั ครัง ต่อไปให้ สามารถ
อ้ างถึงประชากรได้ อย่างเหมาะสมมากยิงขึ น
จากผลการศึกษานี  ชี ใ ห้ เห็นว่า ข้ อมูลทางการบัญชีบริ หารมีบทบาทสําคัญกับผู้บริ หารในการ
นําไปใช้ เพือการบริหารเชิงกลยุทธ์ บริษัทในกลุม่ ตัวอย่างทีดําเนินธุรกิจบริ การ พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม
ทีเลือกใช้ กลยุทธ์ในการแข่งขันแบบต่างๆ ให้ ความสําคัญกับข้ อมูลต้ นทุนของสินค้ าและบริ การ ในขณะเดียวกัน
ยังให้ ความสําคัญกับการกําหนดราคาสินค้ าและบริ การทีสามารถแข่งขันได้ ซึงราคาเป้าหมายสามารถนําไปสู่
การกําหนดต้ นทุนเป้าหมายเพือลดต้ นทุนของธุรกิจได้ ตามแนวคิดการบัญชีบริ หารร่ วมสมัยเกียวกับการบริ หาร
ต้ นทุน (ดนุชา คุณพนิชกิจ, 2550)
อย่างไรก็ตาม บริ ษัททีดําเนินธุรกิจบริ การ พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรมกลับให้ ความสําคัญ
กับระบบงบประมาณ การประเมินโครงการ การวิเคราะห์ผลต่าง และระบบการให้ ผลตอบแทน ไม่แตกต่างกัน
และอยู่ในระดับปานกลาง ซึงองค์ประกอบเหล่านี เกียวข้ องกับการวัดผลการปฏิบตั ิงานทีมีผลต่อการประเมิน
ความมีประสิทธิภาพในการบริ หารงาน การกําหนดตัวชี วัด และแผนการจ่ายค่าตอบแทน ซึงระบบการวัดผลการ
ปฏิบตั ิงานมีความเกียวโยงกับกลยุทธ์ทีกิจการเลือกใช้ (Kunpanitchakit et al., 2005)
บริษัททีใช้ กลยุทธ์ Cost Leadership ในการศึกษาครัง นี  ให้ ความสําคัญกับการจัดสรรทรัพยากร
กิจกรรม ต้ นทุนมาตรฐาน การวิเคราะห์พฤติกรรมต้ นทุน การคิดต้ นทุนสินค้ าและบริ การ และการบริ หารต้ นทุน
ซึงสอดคล้ องกับ ดนุชา คุณพนิชกิจ (2550) และ Hansen and Mowen (2003) แต่ตวั อย่างทีศึกษาไม่ให้
ความสําคัญกับงบประมาณ การวิเคราะห์ผลต่าง การวิเคราะห์ต้นทุนของคู่แข่งขัน ซึงงบประมาณมีบทบาท
สําคัญเนืองจากเป็ นเครื องมือทีใช้ ในการวางแผนและควบคุมต้ นทุน โดยเฉพาะงบประมาณยืดหยุ่นทีนําไปใช้
สําหรับการควบคุมต้ นทุน งบประมาณมักจะจัดทําในองค์กรขนาดใหญ่ทีผู้บริ หารไม่สามารถดูแลการทํางานได้
อย่างใกล้ ชิด (ดนุชา คุณพนิชกิจ, 2538) ทังนี
 กลุ่มตัวอย่างทีศึกษาคือบริ ษัททีมีทนุ จดทะเบียนตังแต่
 5 ล้ าน
บาทขึ นไป ซึงควรจะต้ องมีระบบงบประมาณทีชัดเจน นอกจากนี งบประมาณยังเป็ นเครื องมือในการประเมินผล
เช่นเดียวกับต้ นทุนมาตรฐานทีนําไปใช้ ในการวิเคราะห์ผลต่าง โดยเฉพาะธุรกิจอุตสาหกรรมควรใช้ ข้อมูลต้ นทุน
มาตรฐานในการจัดทํางบประมาณต้ นทุน และงบประมาณยืดหยุ่นเพือเป็ นเครื องมือในการควบคุมต้ นทุน
การผลิต (Garrison and Noreen, 2003)
การทีบริ ษัททีใช้ กลยุทธ์ Product Differentiation เน้ นการจัดสรรทรัพยากรกิจกรรม การวางแผน
เชิงกลยุทธ์ และตัวชีว ัดการปฏิบัติงานนัน สอดคล้ องกับข้ อสรุ ปของ ดนุชา คุณพนิชกิจ (2539 และ 2550)
ทีว่าข้ อมูลทางด้ านต้ นทุนไม่ถกู ให้ ความสนใจมากนักเมือธุรกิจใช้ กลยุทธ์ Product Differentiation แต่จาก
การทีกลุ่มตัวอย่างให้ ความสําคัญกับระบบงบประมาณ ในระดับปานกลาง ทําให้ เป็ นทีน่าสังเกตว่าข้ อมูลด้ าน
การตลาด และการวิเคราะห์ค่าใช้ จ่ายทางการตลาด ซึงเป็ นข้ อมูลทีสําคัญสําหรับกลยุทธ์ นี  กลับไม่ได้ รับความ
สนใจจากกลุ่มตัวอย่างมากนัก ทังนี
  เนืองจากการวิเคราะห์ค่าใช้ จ่ายทางการตลาด จําเป็ นต้ องมีการจัดทํา
งบประมาณดําเนินงาน คือ งบประมาณค่าใช้ จ่ายทางการตลาด (Hansen and Mowen, 2003) ซึงต้ องการ
บุคลากรทีมีความรู้ทางด้ านบัญชีและการเงินจึงจะสามารถจัดทํางบประมาณได้ อย่างถูกต้ องและทันเวลาใช้ งาน
ในขณะทีบริ ษัทในกลุ่มตัวอย่างทีใช้ กลยุทธ์ Cost-Focus ให้ ความสําคัญกับราคาโอน ต้ นทุน
มาตรฐาน และการบริ หารต้ นทุน ซึงราคาโอนมีบทบาทในการประเมินผลและตัดสินใจ (ดนุชา คุณพนิชกิจ,
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2550) ยิงไปกว่านัน บริ ษัททีใช้ กลยุทธ์ Cost-Focus ยังให้ ความสําคัญกับการวางแผนเชิงกลยุทธ์ มากกว่า
บริ ษัททีใช้ กลยุทธ์ Cost Leadership เนืองจากการวางแผนเชิงกลยุทธ์ เกียวข้ องกับการกําหนดนโยบายและ
แผนระยะยาว การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการลงทุนในเครื องจักรและอุปกรณ์ (Horgren et al., 1994) ซึงธุรกิจ
ทีใช้ กลยุทธ์ Cost-Focus ต้ องค้ นหาและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพือตอบสนองลูกค้ าเฉพาะกลุ่ม (Porter, 1980)
เช่นเดียวกับบริษัททีใช้ กลยุทธ์ Differentiation-Focus

ข้ อเสนอแนะ
การศึกษาวิจยั ครัง นี  ใช้ ข้อมูลปฐมภูมิจากการตอบแบบสอบถามของผู้บริ หารระดับสูง และ
ผู้จดั การฝ่ ายบัญชีของบริ ษัท ข้ อมูลทีเก็บรวบรวมได้ สะท้ อนข้ อมูลในเชิงคุณภาพเกือบทังหมด

ซึงหากต้ องการ
วัดถึงผลกระทบทีมีต่อการดําเนินงานทีแท้ จริ ง ควรกําหนดคําถามเพือเก็บข้ อมูลในเชิงปริ มาณและตัวชี วัดทีเป็ น
รูปธรรมจากข้ อมูลการดําเนินงานทีเกิดขึ นจริ งของบริ ษัทร่ วมด้ วย นอกจากนี  หากมีการใช้ ข้อมูลปฐมภูมิจาก
การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้บริ หารของบริ ษัทและผู้จดั การฝ่ ายบัญชีมาร่ วมวิเคราะห์ อาจให้ ข้อมูลเพิมเติมทีช่วย
ประเมินผลกระทบและประสิทธิผลของการประยุกต์ใช้ กลยุทธ์ ธุรกิจทีมีต่อผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน
ของบริษัทได้ ชดั เจนขึ น และเนืองจากประชากรของการวิจยั คือ กลุม่ ตัวอย่างทีสุม่ เลือกจากประชากรในจังหวัด
เชียงใหม่ ดังนัน ตัวอย่างทีศึกษาจึงควรได้ รับการสุม่ เลือกมาจากประชากรทังประเทศ

เพือให้ ได้ กลุม่ ตัวอย่างที
เป็ นตัวแทนทีดีของประชากร ทังในด้
 านสภาพแวดล้ อมทางเศรษฐกิจและการดําเนินงาน
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การวิเคราะห์ ความคุ้มทุนการเลีย งไก่ ในระบบคอมพาร์ ทเม้ นทาไลเซชัน
Cost-Value-Profit Analysis in Compartmentalization Systems: Broiler Business
ดร.วชิระ บุณยเนตร* และคณะ

บทคัดย่ อ
การศึกษานีเ ป็ นส่วนหนึงของงานวิจัยเรื อง “การประเมินฟาร์ มสัตว์ปีกเพือเข้ าสู่ระบบคอมพาร์ ทเม้ น
ทาไลเซชัน (Compartmentalization systems) ซึงมีวตั ถุประสงค์ศกึ ษาความคุ้มทุนในการนําระบบมาใช้ ในการ
เลี ยงไก่ และเพือศึกษาปั ญหาและอุปสรรคของผู้ประกอบการทีเข้ าร่วมโครงการ กลุม่ ตัวอย่างทีใช้ ในการวิจยั ครัง
นี ประกอบไปด้ วยผู้ประกอบการทีเป็ นเจ้ าของฟาร์ ม จํานวน 1,001 แห่ง ใช้ การวิเคราะห์ต้นทุน-ปริ มาณ-กําไร
เป็ นสูตรในการวิเคราะห์ความคุ้มทุน
ผลการศึกษา พบว่าต้ นทุนการเลี ยงไก่ต่อตัวของฟาร์ มแต่ละขนาดมีความแตกต่างกัน โดยฟาร์ มขนาด
กลางมีโครงสร้ างต้ นทุนรวมสูงสุด และฟาร์ มขนาดเล็กมีต้นทุนรวมตําสุด การวิเคราะห์จดุ คุ้มทุน พบว่า จุดคุ้มทุ
ของฟาร์ มขนาดเล็กมีความใกล้ เคียงกับฟาร์ มขนาดใหญ่ โดยฟาร์ มขนาดกลางมีจุดคุ้มทุนสูงกว่าฟาร์ มขนาด
ใหญ่และขนาดเล็ก การศึกษาครัง นีไ ด้ วิเคราะห์ความน่าจะเป็ นในแต่ละระดับกําไรของฟาร์ มแต่ละขนาด ซึง
พบว่าโอกาสทีฟาร์ มขนาดใหญ่จะเพิมกําไรเป็ นไปได้ ยาก ในขณะทีฟาร์ มขนาดเล็กมีโอกาสการเพิมกําไรสูงสุด
ทังนี
 ผู้วิจยั เห็นว่าผลของการวิเคราะห์ข้อมูลชี ให้ เห็นข้ อเท็จจริ งทีว่า ฟาร์ มขนาดใหญ่มีการจัดการทีดีและได้ ใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรทีมีอยู่เต็มทีแล้ ว ดังนัน โอกาสทีจะเพิมกําไรนันเป็
 นไปได้ ยาก ในทางตรงกันข้ ามฟาร์ ม
ขนาดเล็กมีต้นทุนทีแอบแฝงอยู่ โดยเฉพาะค่าแรงงาน ศักยภาพในการเพิมกําไรยังเป็ นไปได้ อย่างไรก็ตามการ
เพิมกําไรคงกระทําได้ เพียงระดับหนึงเท่านัน ปั ญหาและอุปสรรคของการประกอบกิจการฟาร์ มไก่เนื อทีสําคัญ
ทีสุด คือ เงินลงทุนเริ มต้ นของการซื ออุปกรณ์ทีใช้ เลี ยงไก่รวมทังสภาพการที

ต้ องประสบปั ญหาไข้ หวัดนก และ
ส่วนใหญ่ฟาร์ มทีเข้ าระบบคอมพาร์ ทเม้ นทาไลเซชัน เป็ นฟาร์ มทีรับจ้ างเลี ยงไก่ภายใต้ สญ
ั ญาของบริ ษัทผู้
ว่าจ้ าง ทําให้ ผ้ วู ่าจ้ างลดจํานวนการเลี ยงไก่ของเกษตรกร และเกษตรกรต้ องเผชิญกับความไม่แน่นอนในการ
เลี ยงไก่
Abstract
This study is a part of the research titled “Evaluation of Poultry Farms for Transitional
Process to Compartmentalization Systems” and aims to investigate break even of treating boilers in
compartmentalization systems. Also, the study surveys the problems and obstacles encountered for
farming in compartmentalization systems. The samples include 1,001 farm owners. The analysis
employs Costs-Volume-Profit (CVP) concept in calculating break even.
The results showed that costs per unit of farming chicken for each farm size are different.
Costs per head of medium farms are highest, while small farms are lowest. The break even analysis
shows that break even of small and large farms are quite similar. On the other hand, medium farms
incur the highest break even. The study also investigated the probability of differences in profit level
of each farm. It was found that the probability of large farms to increase their profit is less likely to
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occur, while small farms have the highest probability. The authors believe that large farms manage
their resources in full capacity; therefore, the possibility to increase their profit is less likely.
Meanwhile, hidden costs like labor costs in small farms are not recorded; therefore, it provides the
potential to increase their profit, but at only a certain level. Problems and obstacles of operating
farms include lack of initial capital, high equipment costs, avian influenza, and uncertainty from
investors to set chicken quotas to farmers.
ความสําคัญและทีมาของปั ญหา
ปั ญหาไข้ หวัดนกทีระบาดอยู่ทวโลกในปั
ั
จจุบนั ได้ คร่ าชีวิตสัตว์ปีกเป็ นจํานวนมากและมีการติดต่อ
มาสู่มนุษย์ ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ทัวโลก โดยเฉพาะประเทศไทยทีเป็ นผู้ส่งออกไก่
รายใหญ่เป็ นอันดับ 4 ของโลก ภายหลังจากการระบาดของโรคไข้ หวัดนกเมือต้ นปี 2547 ส่งผลกระทบต่อ
ปริมาณการส่งออกเนื อไก่ของไทยทําให้ ลดลงเป็ นอย่างมากเมือเทียบกับการส่งออกปี 2546 เนืองจากประเทศ
ผู้นําเข้ าหลาย ๆ ประเทศสังห้ ามนําเข้ าเนื อไก่สดจากประเทศไทย โดยส่งออกได้ เฉพาะเนื อไก่ปรุงสุกเท่านัน
ดังตารางที 1
ตารางที 1 สถานการณ์การส่งออกเนื อไก่ และผลิตภัณฑ์ไก่ของประเทศไทยเปรี ยบเทียบช่วงปี 2546 -2547
ปริมาณการส่ งออก (ตัน)
อัตราการเปลียนแปลง
ผลิตภัณฑ์
ปี 2546
ปี 2547
ไก่สดแช่แข็ง
304,446
26,375
ลดลง 91%
เนื อไก่แปรรูป
104,316
135,862
เพิมขึ น 23%
ทีมา : สํานักวิจยั เศรษฐกิจการเกษตร

จากเหตุผลข้ างต้ นจึงทําให้ มลู ค่าการส่งออกเนื อไก่แปรรู ปมีจํานวนสูงขึ นกว่าปี ทีผ่านมา ดังแสดงใน
ตารางที 2
ตารางที 2 การส่งออกไก่แปรรูปของไทย ช่วงปี 2545 – 2548
ปี
พ.ศ. 2545
พ.ศ. 2546
พ.ศ. 2547
พ.ศ. 2548 (เดือนมกราคม – ตุลาคม)

มลค่
ู า : ล้ านบาท
13,152.60
15,703.60
20,853.00
22,278.90

ทีมา : http://www.ops2.moc.go.th/tradeth/cgi/ExCountry2.asp

อย่างไรก็ตามการพึงพาการส่งออกทีเน้ นไปยังการส่งออกไก่แปรรู ปนัน ไม่เป็ นการเพียงพอทีจะทําให้
อุตสาหกรรมไก่ฟืนตัว ประเทศไทยยังคงมีวัตถุประสงค์ ทีจะส่งออกเนือ สัตว์ ปีกสดแช่แข็งไปยังตลาดต่างๆ
เช่น สหภาพยุโรปและญีปุ่ นได้ อีกครัง
เพือฟื น ฟูอตุ สาหกรรมไก่ตลอดจนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
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แต่ประเทศไทยยังไม่มีวิธีการป้องกันโรคไข้ หวัดนกทีเป็ นมาตรฐาน จนกระทังผู้เชียวชาญจากสหภาพยุโรปได้
เสนอว่า ประเทศไทยควรจัดทําระบบการป้องกันไข้ หวัดนก เรี ยกว่า คอมพาร์ ทเมนท์ทาไลเซชัน ประเทศไทยจึง
ได้ มีการคิดค้ นระบบการป้องกันไข้ หวัดนกในวิธีดงั กล่าว คอมพาร์ ทเมนท์ทาไลเซชัน หมายถึง การนําฟาร์ ม
สัตว์ปีกทีมีมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ (Bio-security standards) ในระดับเดียวกันมารวมอยู่
ภายในคอมพาร์ ทเมนท์ทาไลเซชัน โดยมีคณ
ุ ลักษณะดังนี 
1. ไม่คํานึงถึงขอบเขตทางภูมิศาสตร์ หมายความว่าฟาร์ มทีจะนําเข้ ามาอยู่ในระบบคอมพาร์ ทเมนท์
ทาไลเซชัน จะตังอยู
 ่ในส่วนใดของประเทศไทยก็ได้ และจะต้ องแสดงสถานทีตังโดยระบบดาวเที

ยมสือสาร และ
แสดงปริมาณการผลิตของแต่ละฟาร์ มด้ วย
2. แต่ละฟาร์ มในระบบคอมพาร์ ทเมนท์ทาไลเซชันจะต้ องสร้ างเขตกันชน (Buffer zone) ล้ อมรอบ
ซึงองค์กรสหประชาชาติไม่ได้ กําหนดไว้ ในขณะทีกฎหมายของสหภาพยุโรปกําหนดว่าต้ องมีสําหรับขนาดของ
เขตกันชนจะเล็กหรื อใหญ่ขึ นอยูก่ บั ข้ อมูลระบาดวิทยาโรค AI และปั จจัยเสียงต่างๆ ในพื นทีทีฟาร์ มตังอยู
 ่ ซึงใน
พื นทีทีมีความเสียงตํา ขนาดของ buffer zone จะมีรัศมีไม่ตํากว่า 300 เมตรรอบฟาร์ ม
3. มีระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ (Bio-security systems) ซึงจะต้ องมีมาตรฐานในระดับที
สามารถป้องกันมิให้ มีความเสียงในการนําเชื อโรคทีเฝ้าระวังเข้ าไปในฟาร์ มได้
4. มีระบบการควบคุม และเฝ้าระวัง (Monitoring and Surveillance) ทีนอกจากจะต้ องมีเจ้ าหน้ าทีที
มีความรู้ความสามารถทางระบาดวิทยาในการเฝ้าระวัง และสุม่ เก็บตัวอย่างส่งตรวจแล้ วยังต้ องมีห้องปฏิบตั ิการ
ตรวจวินิจฉัยโรคทีมีเจ้ าหน้ าที และเครื องมืออุปกรณ์ทีมีประสิทธิภาพสามารถตรวจวินิจฉัยโรคได้ แม่นยํา รวดเร็ว
และปลอดภัย (ลัดดาวัลย์ รัตนนคร, 2548)
ถ้ าวิธีการดังกล่าวข้ างต้ นประสบความสําเร็จจะก่อให้ เกิดประโยชน์มหาศาลให้ กบั ประเทศไทย ได้ แก่
1. ประเทศนําเข้ าหลักยอมรับไก่สดเพิมขึ น
2. ช่วยให้ ยอดส่งออกของประเทศเพิมขึ น
3. ช่วยให้ ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (Gross Domestic Products, GDP) ของประเทศเพิมขึ น
4. ทําให้ การจ้ างงานในประเทศเพิมขึ นโดยเฉพาะภาคการเกษตร
5. ทําให้ ประชากรในอุตสาหกรรมไก่มีรายได้ เพิมขึ น
6. ทําให้ รัฐเก็บภาษี ได้ มากขึ น
7. ทําให้ มีการกระจายรายได้ ไปยังเกษตรกรในระดับรากหญ้ าทัวประเทศ
วิธีการดังกล่าวข้ างต้ นหากภาครัฐทําการให้ ข่าวประชาสัมพันธ์ และชี แจงเรื องความปลอดภัยในการ
บริ โ ภคไก่ที ได้ ผ่า นวิ ธี การคอมพาร์ ท เมนท์ ท าไลเซชัน ก็น่า จะส่ง ผลต่อ ความเชื อมันของผู้บ ริ โ ภคทัง ในและ
ต่างประเทศ อย่างไรก็ตามการจัดทําระบบคอมพาร์ ทเมนท์ ทาไลเซชัน จะมีต้นทุนในการดําเนินการ และ
อาจจะมีปัญหา อุปสรรคทีผู้ประกอบการในประเทศต้ องเผชิญในการนําระบบนี มาใช้ การศึกษาครัง นี ต้ องการ
ศึกษารายละเอียดโครงสร้ างต้ นทุน และจุดคุ้มทุนของการเลี ยงไก่ในระบบคอมพาร์ ทเมนท์ทาไลเซชัน
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วัตถุประสงค์ ของโครงการวิจัย
การศึกษาครัง นี มีวตั ถุประสงค์หลักในการคํานวณความคุ้มทุนในการนําระบบคอมพาร์ ทเมนท์ทาไล
เซชันมาใช้ ในฟาร์ มเลี ยงไก่ รวมทังเสนอแนะโครงสร้

างต้ นทุน ความคุ้มทุนและระยะเวลาคืนทุนของการเลี ยงไก่
ในระบบคอมพาร์ ท- เมนท์ทาไลเซชัน
ระเบียบวิธีวจิ ัย
การศึกษาครัง นี  ใช้ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์จากกลุม่ ผู้ประกอบการทีเป็ นเจ้ าของฟาร์ มไก่เนื อ
ทัวประเทศทีเข้ าร่วมโครงการในระบบคอมพาร์ ทเมนท์ทาไลเซชันกับกรมปศุสตั ว์จํานวน 1,274 ฟาร์ ม ในพื นที
37 จังหวัดทัวประเทศ (ข้ อมูล ณ 2 ตุลาคม 2549 รวบรวมโดยกรมปศุสตั ว์) การศึกษาครัง นี  เลือกฟาร์ มที
พร้ อมจะให้ ข้อมูล และเกษตรกรเก็บข้ อมูลครบถ้ วน จํานวน 1,001 ฟาร์ ม ตามทีแสดงในตารางที 3 การเก็บ
ข้ อมูลศึกษาในช่วงเดือนเดือนมีนาคม พ.ศ. 2549 - กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550
วิธีดาํ เนินการวิจัยโดยสรุ ป
การวิจยั ครัง นี  เป็ นการวิจยั เชิงสํารวจ โดยเก็บข้ อมูลทังแบบปฐมภู

มิ (Primary data) และแบบ
ทุติยภูมิ (Secondary
data)
สําหรับข้ อมูลแบบปฐมภูมิ จะใช้ เครื องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ทังแบบสอบถาม

แบบสํารวจ และแบบสัมภาษณ์ผ้ ปู ระกอบการทีเป็ นเจ้ าของฟาร์ มไก่เนื อ โดยเครื องมือทีใช้ ได้
ผ่านการตรวจสอบคุณภาพของเครื องมือ ทังทางด้

านความตรงเชิงเนื อหา (Content validity) และความ
น่าเชือถือ (Reliability) ส่วนข้ อมูลแบบทุติยภูมิ (Secondary data) ได้ ทําการศึกษาค้ นคว้ าจากข้ อมูลทีมี
ผู้รวบรวมไว้ แล้ ว เช่น ตํารา บทความ นิตยสาร เว็บไซต์ และรายงานวิจยั ทีเกียวข้ อง
การเลือกตัวอย่าง จะใช้ วิธีการเลือกจากผู้ประกอบการทังหมด

ทีเข้ าร่ วมโครงการในระบบคอมพาร์ ทเมนท์ทาไลเซชันของกรมปศุสตั ว์ ณ วันที 2 ตุลาคม 2549 หลังจากนันการสํ

ารวจจะเลือกตัวอย่างจาก
ฟาร์ มทีมีศกั ยภาพ สามารถเข้ าสู่ระบบคอมพาร์ ทเมนท์ทาไลเซชันตามคําแนะนําของเจ้ าหน้ าทีกรมปศุสตั ว์ที
รับผิดชอบเกียวกับการประเมินฟาร์ มเพือเข้ าสูร่ ะบบคอมพาร์ ทเมนท์ทาไลเซชัน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ โปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติ SPSS ในการวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผล
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยทีเกียวข้ องศึกษาความคุ้มทุนในการสร้ างฟาร์ มไก่ เนือ ระบบคอมพาร์ ทเมนท์
ทาไลเซชัน
การหาจุดคุ้มทุน (Break-even) เป็ นเครื องมือทางการบัญชีบริ หารอย่างหนึงในแนวทฤษฎีการวางแผน
กําไร (Profit Planning) ในระยะสันอย่
 างหนึง นักลงทุนสมควรทีจะทราบว่าควรจะผลิตและจําหน่ายสินค้ า
ปริ มาณเท่าไรจึงจะทําให้ กิจการคุ้มทุนและในทีสุดจะทําให้ กิจการมีผลกําไรตามเป้าหมายทีกําหนดไว้ หรื ออาจ
กล่าวอีกนัยหนึง คือ ถ้ ากิจการมีต้นทุนการผลิตจํานวนหนึงแล้ ว กิจการควรจะขายสินค้ าในจํานวนเท่าใดหรื อ
ดูแลการผลิตให้ สามารถขายได้ ในจํานวนเท่าไร การวิเคราะห์ดังกล่าวคือการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่าง
ต้ นทุน ปริ มาณ และ กําไร (Cost-Volume-Profit-analysis) วิธีนี จะช่วยให้ นกั ลงทุนสามารถวางแผนกําไรได้ เป็ น
อย่างดี
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แนวความคิดพืน ฐานของจุดคุ้มทุน
แนวความคิดของจุดคุ้มทุนเป็ นแนวคิดพื นฐานของเศรษฐศาสตร์ ทีพิจารณาว่าการผลิตสินค้ าให้
ครอบคลุมถึงจุดคุ้มทุน ซึงจุดคุ้มทุนดังกล่าวเป็ นจุดทีรายได้ เท่ากับต้ นทุนการผลิตทังหมด

หรื อกล่าวอีกนัยหนึง
คือ จุดคุ้มทุนเป็ นจุดทีไม่มีกําไรหรื อขาดทุน นอกหรื อจากแนวความคิดของการคุ้มทุนดังกล่าวแล้ ว แนวความคิด
นี นําไปสูก่ ารวิเคราะห์เพือวางแผนทีใช้ ในการผลิตสินค้ าอีกด้ วย จุดคุ้มทุนสามารถบอกถึงปริ มาณสินค้ าทีกิจการ
ต้ องผลิตให้ ได้ หรื อยอดขายควรจะมีมลู ค่าเท่าไร หากการวิเคราะห์ปริ มาณการผลิต ปรากฏผลว่าเกิดขึ นจริ งเกิน
กว่าจุดคุ้มทุนทีคํา นวณ ผลลัพธ์ ทีได้ คือกิจการมีกําไร ในทางปฏิบัติกิจ การไม่ควรพิจารณาผลิตสินค้ าเพียง
จุดคุ้มทุนเท่านัน กิจการควรคํานึงถึงระดับกําไรหรื อยอดขายแทนทีคาดหวังไว้ หากความต้ องการดังกล่าวไม่
สามารถกระทําได้ กิจการควรจะต้ องพิจารณายกเลิกแผนงานทีกําลังพิจารณาหรื อแม้ กระทังยกเลิกสายงานทีไม่
มีกําไรก็อาจจะเป็ นได้
คําจํากัดความทีใช้ ในการวิเคราะห์ จุดคุ้มทุน
ราคาขาย (Sale price)
หมายถึง ราคาทีกิจการขายสินค้ าให้ กบั ผู้ซื อ ณ เวลาใดเวลาหนึง
ต้ นทุนคงที (Fixed costs) หมายถึง ต้ นทุนเริมแรกทีเกิดขึ นในการผลิตสินค้ า ต้ นทุนคงทีจะไม่ขึ นอยูก่ บั
ปริมาณการผลิตสินค้ าไม่วา่ กิจการจะผลิตสินค้ ามากหรื อน้ อย หรื อกล่าวอีกนัยหนึงคือ ต้ นทุนนี จะเกิดขึ นถึงแม้
จะไม่ได้ ผลิตสินค้ าก็ตาม เช่น ค่าเสือมราคาของอุปกรณ์ เครื องจักร เป็ นต้ น การเสือมสภาพของสินทรัพย์
ดังกล่าว ะเกิดขึ นตามกาลเวลาทีเปลียนแปลงและไม่ขึ นอยูก่ บั การผลิตมากหรื อน้ อย ค่าเช่าทีดิน ค่าใช้ จา่ ย
จําเป็ นต้ องจ่ายเพือใช้ เป็ นสถานทีตังของโรงงานการผลิ

ตสินค้ ามากน้ อยไม่มีผลกระทบต่อค่าเช่า
ต้ นทุนผันแปร (Variable cost) หมายถึงต้ นทุนทีเกิดขึ นหากมีการผลิตสินค้ าในระดับต่าง ๆ กัน หรื อ
กล่าวอีกนัยหนึงคือ ต้ นทุนนี จะไม่มีเกิดขึ นหากไม่มีการผลิตสินค้ า เช่น ค่าวัตถุทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และ
ค่าใช้ จ่ายการผลิต
การคํานวณจุดคุ้มทุน
สูตรการวิเคราะห์จดุ คุ้มทุน เกิดขึ นจากแนวความคิดทีว่า ผลต่างระหว่างยอดขายต่อหน่วยและ
ต้ นทุนการผลิตผันแปรต่อหน่วย สามารถนําไปชดเชยต้ นทุนการผลิตคงทีได้ มากน้ อยเพียงไร ณ จุดคุ้มทุน
แสดงว่าผลต่างของราคาขายต่อหน่วยและต้ นทุนผันแปรต่อหน่วยสามารถชดเชยต้ นทุนคงทีได้
การคํานวณ
ดังกล่าวจะได้ ออกมาเป็ นปริมาณการผลิต ณ จุดคุ้มทุนหรื อจะเป็ นมูลค่าขายได้ หากได้ นําราคาขายไปคูณกับ
ปริมาณการผลิตณจุดคุ้มทุน ซึงสามารถแสดงเป็ นสูตรได้ ดงั นี 

จุดคุม้ ทุน =

ต้นทุนคงทีร วม
ราคาขายต่อหน่วย - ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย
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แนวคิดพืน ฐานลักษณะการประกอบการในอุตสาหกรรมการเลีย งไก่
การประกอบการเลี ยงไก่ของผู้ประกอบการแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือ ผู้ลงทุนและเกษตรกร ผู้ลงทุน
เป็ นบริ ษัททีมีขนาดใหญ่และมีชือเสียง เช่น บริ ษัทเครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ บริ ษัทเบทาโกร ส่วนเกษตรกรนันเป็
 น
ชาวบ้ านทีกระจายอยู่ทวประเทศ
ั
การเลี ยงไก่จะเริ มต้ นผู้ลงทุนเลือกเกษตรกรตามคุณสมบัติทีต้ องการ ส่วน
ใหญ่เกษตรกรมักเป็ นผู้มีชือเสียงในท้ องที เช่น กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริ หารองค์กรปกครองส่วนท้ องถิน บุคคล
เหล่านี จําเป็ นต้ องมีการลงทุนเริ มแรกในอุปกรณ์การเลี ยงไก่ทกุ ชนิด รวมถึงทีดินซึงเป็ นทีตังของฟาร์

มไก่ด้วย
ผู้ลงทุนจะลงทุนให้ เกษตรกรโดยนําลูกไก่ อาหาร และยาและวัคซีนมาให้ เกษตรกร โดยทีเกษตรกรจะต้ องมี
เงินมัดจําต่อผู้ลงทุนด้ วย ผู้ลงทุนและเกษตรกรจะมีการตกลงราคาการรับซือ ไก่ทีเจริ ญเต็มทีแล้ วไว้ ล่วงหน้ า
จํานวนในการเลี ยงไก่จะขึ นอยู่กบั ความต้ องการของนักลงทุนว่าต้ องการไก่ทีมีนํ าหนักตัวประมาณเท่าไร ซึงมี
ผลต่อในการเลี ยง โดยเฉลียเกษตรกรจะเลี ยงไก่ประมาณ 45 วัน และทําการพักเล้ าอีกอย่างน้ อย 21 วัน เพือ
ทําการกําจัดเชื อโรคของไก่รุ่นทีผ่านการเลี ยงมาในรุ่ นทีแล้ ว
โดยเฉลียของระยะเวลาการเลี ยงจะไม่ตํากว่
65 วัน หลังการเลี ยงแล้ วผู้ลงทุนจะมีการจับไก่และให้ ราคาตามทีตกลงกันไว้ ลว่ งหน้ า เกษตรกรจะนํามูลค่าไก่
ทีขายได้ ชดเชยค่าลูกไก่ อาหาร และค่ายาและวัคซีน ส่วนทีเหลือจะเป็ นกําไรขันต้
 นทีเกษตรกรจะได้ รับ
การประยุกต์ จุดคุ้มทุนกับอุตสาหกรรมการเลีย งไก่ เนือ
การประยุกต์จดุ คุ้มทุนกับอุตสาหกรรมการเลี ยงไก่เนื อนับว่าเป็ นประโยชน์ตอ่ เกษตรกร รวมทัง
ผู้ผลิตทีเกียวข้ อง เกษตรกรสามารถคํานวณจุดคุ้มทุนว่าตนเองควรจะดูแลได้ สว่ นรับผิดชอบให้ รอดชีวิตได้ และ
สามารถขายได้ ในปริมาณเท่าใดจึงจะคุ้มทุน หรื อแม้ กระทังหากเกษตรกรต้ องการกําไรเพือเป็ นการตอบแทนการ
เลี ยงเกษตรกรควรจะเลี ยงไก่ด้วยปริมาณเท่าใดจึงจะบรรลุวตั ถุประสงค์ดงั กล่าว ก่อนอืนเกษตรกรควรจะต้ องจัด
ประเภทต้ นทุนให้ เป็ นไปตามสูตรการคํานวณก่อน โครงสร้ างต้ นทุนของการเลี ยงไก่เนื อสามารถสรุปโครงสร้ าง
ต้ นทุนของการเลี ยงไก่เนื อได้ ดงั นี 
• ต้ นทุนคงทีเกิดจากค่าเสือมราคาของอุปกรณ์ตา่ ง ๆ ทีใช้ เลี ยงไก่รวมทังระบบ

และค่าใช้ จ่าย
ในการดําเนินงาน เกิดขึ นจากการบริหารฟาร์ มไก่ เช่น ค่าใช้ จ่ายสํานักงาน ค่าโทรศัพท์
ค่าไปรษณีย์โทรเลขเ ป็ นต้ น ดอกเบี ยจ่ายเกิดจากการกู้ยืมเงินในโครงการเลี ยงไก่ และ
ภาษี เงินได้
• ต้ นทุนผันแปรทีเกิดจากการเลี ยงไก่ เช่น ค่าลูกไก่ ค่าอาหาร ค่ายา และวัคซีน เป็ นต้ น
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ค่าใช้จา่ ยการผลิต
คงที เช่น ค่าเสือ ม
ราคาของอุปกรณ์

ต้นทุนทางตรงที
เกีย วข้องกับการผลิต

ต้นทุน

ต้นทุนคงที

ค่าใช้จา่ ยในการ
บริหาร
ดอกเบีย% จ่าย

ต้นทุนทีเ กิดจากการ
บริหารงาน

ภาษีต่างๆ
ต้นทุนดอกเบีย%

วัตถุทางตรง
ค่าแรงทางตรง

ต้นทุนภาษีเงินได้

ต้นทุน
ผันแปร

ค่าใช้จา่ ยการผลิต
ผันแปร
ค่าใช้จา่ ยการ
บริหารผันแปร

ภาพที 1 โครงสร้ างต้ นทุนของการเลี ยงไก่เนื อโดยละเอียด
ข้ อจํากัดในการประยุกต์ การวิเคราะห์ ต้นทุน-ปริมาณ-กําไร ในการพิจารณาจุดคุ้มทุน
ในการวิเคราะห์จดุ คุ้มทุนโดยใช้ การวิเคราะห์ต้นทุน-ปริมาณ-กําไร มีการตังสมมติ

ฐานเพือการคํานวณ
จุดคุ้มทุน อย่างไรก็ตามในทางปฏิบตั ิข้อสมมติฐานทีกล่าวอาจจะไม่เป็ นจริงเสมอไป สมมติฐานดังกล่าว
(Garrison et, al., 2007) ได้ แก่
1. ราคาต่อหน่วยจะต้ องมีความสมําเสมอกับตลอดระยะเวลาการคํานวณ หากมีการเปลียนแปลงไปตา
สภาวะต่างๆ จุดคุ้มทุนอาจจะมีความถูกต้ องน้ อยหรื อไม่ใกล้ เคียงความจริง กล่าวคือ
ต้ นทุนคงที
จุดคุ้มทุน =
ราคาขายต่อหน่วย - ต้ นทุนผันแปรต่อหน่วย
จากสูตรการคํานวณหากราคาขายต่อหน่วยเปลียนแปลงจะทําให้ ตวั หารมีความไม่แน่นอน ซึงนําไปสู่
จุดคุ้มทุนทีเปลียนแปลงไปตามราคาขายด้ วย
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2. หากมีสินค้ าหลายชนิด ส่วนผสมการขายสินค้ าทีหลากหลายจะทําให้ ไม่ทราบจุดคุ้มทุนทีแน่นอน
กล่าวคือ หากต้ นทุนคงที ต้ นทุนผันแปร ของสินค้ าแต่ละชนิด มีความแตกต่างกันมาก จุดคุ้มทุนจะ
คํานวณได้ ยากลําบาก ดังนันการใช้

การวิเคราะห์จดุ คุ้มทุนควรจะแยกสินค้ าแต่ละชนิดออกจากกันเพือ
หาจุดคุ้มทุนของสินค้ าแต่ละชนิด
3. ต้ นทุนคงทีและต้ นทุนผันแปร จะต้ องมีความคงทีและสมําเสมอ ณ ช่วงเวลาทีมีการคํานวณจุดคุ้มทุน
กล่าวคือหากต้ นทุนบางชนิดทีจัดประเภทเป็ นต้ นทุนผันแปร หรื อ ต้ นทุนคงที มีการเปลียนแปลงในทาง
ตรงกันข้ ามอาจมีผลกระทบต่อการคํานวณจุดคุ้มทุนได้
4. ในบางครัง กิจการอาจไม่ได้ ผลิต และขายด้ วยจํานวนเดียวกัน ซึงมีผลทําให้ อาจต้ องแบ่ง ต้ นทุนคงที
เป็ นส่วนระหว่างสินค้ าทีผลิตและขายได้ ยกตัวอย่างเช่น หากมีต้นทุนคงทีเกิดขึ นรวม 100,000 บาท
ในการผลิตสินค้ า 10,000 ชิ น สินค้ าดังกล่าวถูกขายไปเพียง 8,000 ชิ น ดังนันต้
 นทุนคงทีจะต้ องไม่ใช้
ต้ นทุนคงทีทีเกิดขึ นรวม100,000 บาท
ปั ญหาทัง 4 ข้ อข้ างต้ นไม่เป็ นอุปสรรคต่อการประยุกต์ในอุตสาหกรรมการเลี ยงไก่ กล่าวคือ ราคาขาย
ของไก่จะกําหนดราคาไว้ ในสัญญาเป็ นการล่วงหน้ าระหว่างผู้ลงทุนและเกษตรกร ราคาขายดังกล่าวเป็ นราคา
คงที ไม่ เ ปลี ยนแปลง กํ า หนดระยะเวลาของสัญ ญาประมาณ 1-3 ปี แล้ ว แต่ ค วามสัม พัน ธ์ ข องทัง 2 ฝ่ าย
นอกจากนันการเลี

ยงไก่เป็ นธุรกิจทีมีสินค้ าชนิดเดียวซึงไม่มีผลกระทบต่อสูตรการคํานวณจุดคุ้มทุน กล่าวคือ
ต้ นทุนคงทีรวม ราคาขาย และต้ นทุนผันแปร ไม่ต้องมีการกระจายไปยังสินค้ าชนิดอืน ซึงจะมีปัญหาในการปั น
ส่วนได้ และรวมทังโครงสร้

างต้ นทุนผันแปรและต้ นทุนคงทีจะไม่เปลียนแปลงระหว่างการเลี ยงและการจําหน่าย
ไก่ ท้ ายทีสุดปริ มาณการนําไก่เข้ าและออกจากฟาร์ มเท่ากันในทุกรุ่ นจึงไม่มีปัญหาการปั นส่วนระหว่างสินค้ าที
ผลิตเสร็จกับสินค้ าระหว่างผลิต
ผลงานวิจัยทีเกียวข้ อง
Chan (1990) ได้ พยายามชี ให้ เห็นว่าการวิเคราะห์ต้นทุน-ปริ มาณ-กําไร ยังคงอยู่ในลักษณะที
วิเคราะห์เพือตอบคําถามว่ายอดขาย ณ จุดคุ้มทุนจะเป็ นเท่าไร รวมไปถึงการวางแผนกําไรทีต้ องการ อย่างไรก็
ตามหากสถานการณ์เปลียนแปลงไป เช่น ราคาขาย ปริมาณ การผลิต และ ต้ นทุนทีเปลียนแปลงใน การคํานวณ
จุดคุ้มทุนควรจะเป็ นไปลักษณะใด การศึกษาครัง นี ชี ให้ เห็นว่าหากมีการเปลียนแปลงตัวแปรของสูตรการคํานวณ
นักบริ หารควรวางแผนเพือตอบสนองการเปลียนแปลงดังกล่าวอย่างไร การศึกษาครัง นี ใช้ ข้อมูลทีกําหนดขึ นเอง
โดยแทนค่าลงไปยังสูตรพื นฐานของการคํานวณกําไร ก็คือ
z = px – vx - f โดยที
z = กําไร
p = ราคาขายต่อหน่วย
x = ปริมาณการขาย
v = ต้ นทุนผันแปรต่อหน่วย
f = ต้ นทุนคงทีรวม
Phillips (1990) ได้ พยายามชี ให้ เห็นว่าสูตรการวิเคราะห์ต้นทุน-ปริ มาณ-กําไร นัน หากจะให้ ประสบ
ผลสําเร็จมากขึ น การวิเคราะห์ควรพิจารณาความน่าจะเป็ นของกําไรทีจะเกิดขึ นใน ณ ระดับกําไรตามทีต้ องการ
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การศึกษาครัง นี ใช้ ตวั อย่างของข้ อมูลทีเก็บมาได้ จากโครงสร้ างต้ นทุนของธุรกิจโรงแรมและรายได้ ทีเกิดขึ นจริ ง
ของโรงแรมในประเทศอัง กฤษ โดยในขัน แรกการศึกษาชี ใ ห้ เห็น ว่า กลุ่มตัว อย่า งมี จุด คุ้ม ทุน กี ห้ อ ง และได้
ประยุกต์หลักเกณฑ์ทางสถิติเพือหาความเป็ นไปได้ ว่าการให้ เช่าห้ องพัก ณ จุดคุ้มทุนเป็ นเท่าใด และหลังจากนัน
หากต้ องการปริ มาณกํ า ไรตามที ต้ อ งการจะต้ อ งให้ เช่าห้ องพักจํ านวนกี ห้ อ งและมี ความน่า จะเป็ นมากน้ อ ย
เพียงใด การศึกษาครัง นี ชี ให้ เห็นว่าหากมีความไม่แน่นอนของกําไรตามทีต้ องการแล้ ว ความน่าจะเป็ นของกําไร
ในแต่ละระดับจะมีมากน้ อยเพียงใด
กานดา วัฒ นสิ น (2546) ได้ วิ เ คราะห์ ว่ า เทคโนโลยี เ กี ยวกับ โรงเรื อ นเลี ย งไก่ เ นื อ แบบปิ ดจะเพิ ม
ประสิทธิภาพลดต้ นทุนการผลิตและเกิดผลกําไรทีสูงขึ นเพียงใด รวมทังศึ
 กษาวิเคราะห์สมการต้ นทุนการผลิต
ไก่เนื อในระดับเกษตรรายย่อยในพื นทีจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีจํานวนเกษตรกรรายย่อยทีใช้ ศึกษา 62 ราย
ผลการศึกษาพบว่า ดัชนีการผลิตไก่เนื อซึงเป็ นดัชนีทีแสดงถึงประสิทธิภาพการผลิตทางเทคนิคของอุตสาหกรรม
การเลีย งไก่เนื อ มี ค่า เฉลียเท่า กับ 250.00 สํา หรั บ โรงเรื อ นแบบเปิ ด และเท่า กับ 246.47 สํา หรั บ โรงเรื อ นที
ดัดแปลงเป็ นแบบปิ ด ค่าเฉลียต้ นทุนเป็ นบาทต่อนํา หนักไก่หนึงกิโลกรัมของการเลี ยงในโรงเรื อนแบบเปิ ดมีค่
เท่ากับ 23.86 บาท และของโรงเรื อนทีดัดแปลงเป็ นแบบปิ ดมีค่าเท่ากับ 24.28 บาท แสดงว่าโรงเรื อนแบบปิ ดมี
ต้ นทุนทีสูงกว่าโรงเรื อนแบบเปิ ดแม้ จะมีประสิทธิภาพการผลิตทีสูงกว่าก็ตาม กําไรเฉลียเป็ นบาทต่อนํ าหนักไก่เป็
กิโลกรัมสําหรับโรงเรื อนแบบเปิ ดมีค่าเฉลียเท่ากับ 2.64 บาทและของโรงเรื อนทีดัดแปลงเป็ นแบบปิ ดมีค่าเฉลีย
เท่ากับ 2.20 บาท แสดงว่าเทคโนโลยีของโรงเรื อนแบบปิ ดให้ ผลกําไรต่อนํ า หนักไก่เป็ นกิโลกรัมน้ อยกว่าขอ
โรงเรื อนแบบเปิ ด เนืองจากมีต้นทุนทีสูงกว่า จากการศึกษานี ให้ ข้อสรุปได้ วา่ การใช้ เทคโนโลยีโรงเรื อนเลี ยงไก่เนื อ
ทีดัดแปลงเป็ นแบบปิ ดให้ ประโยชน์ในการเพิมประสิทธิภาพการผลิตไก่เนื อของเกษตรกรรายย่อยในด้ านเทคนิค
อย่างชัดเจน ส่วนต้ นทุนการผลิตเฉลียต่อนํ าหนักไก่หนึงกิโลกรัมนั นโรงเรื อนเลี ยงไก่เนื อแบบปิ ดยังสูงกว่าโรงเรื อ
เลี ยงไก่เนื อแบบเปิ ด
อัศริยา สอนบุญลา (2545) เพือศึกษาเปรี ยบเทียบต้ นทุนการเลี ยงไก่เนื อระหว่างฟาร์ มของบริ ษัทผู้ผลิต
ไก่เนื อส่งออกครบวงจรและฟาร์ มของเกษตรกรทีมีสญ
ั ญาผูกพันกับบริ ษัท โดยศึกษาจากข้ อมูลของบริ ษัทหนึงที
ทําธุรกิจไก่เนื อเพือการส่งออกครบวงจร โดยแบ่งประเภทของฟาร์ มเป็ น 3 ประเภท คือ ฟาร์ มของบริ ษัท ฟาร์ ม
เลี ยงไก่เนือ แบบประกันราคา และ ฟาร์ มเลี ยงไก่เนือ แบบรับจ้ างเลี ยง การวิเคราะห์ข้อมูลโดยรวบรวมต้ นทุน
ทังหมด

(Total cost) จากต้ นทุนคงที (Fixed cost) รวมกันต้ นทุนผันแปร (Variable cost) ระยะเวลาใน
การศึกษาตังแต่
 ปี 2541 – 2543 โดยศึกษาฟาร์ มเลี ยงไก่เนื อทุกฟาร์ มทีทําสัญญาไว้ กบั บริษัททีทําการศึกษา รวม
ทังสิ
 น 1,471 ฟาร์ ม ผลการศึกษาต้ นทุนการเลี ยงไก่เนื อพบว่า ฟาร์ มบริ ษัทมีต้นทุนการเลี ยงไก่เนื อตําทีสุด เมื
เทียบกับฟาร์ มของเกษตรกรทีมีสญ
ั ญาผูกพันกับบริ ษัททังสองประเภท

คือ ฟาร์ มเลี ยงไก่เนื อแบบประกันราคา
และรับจ้ างเลี ยง ต้ นทุนการเลี ยงไก่เนื อฟาร์ มของบริ ษัท ฟาร์ มเลี ยงไก่เนื อแบบประกันราคาและฟาร์ มเลี ยงไก่เนื อ
แบบรับจ้ างเลี ยง ในปี 2541 เท่ากับ 29.77, 29.99 และ 30.49 บาทต่อกิโลกรัมตามลําดับ ในปี 2542 เท่ากับ
25.70, 25.91 และ 26.18 บาทต่อกิโลกรัมตามลําดับ และในปี 2543 เท่ากับ 25.22, 25.68 และ 26.12 บาทต่อ
กิโลกรัมตามลําดับ ปั จจัยทีมีผลต่อต้ นทุนการเลี ยงไก่เนื อมากทีสุดของการเลี ยงไก่เนื อฟาร์ มของบริ ษัทและแบบ
รับจ้ างเลี ยง คือ ราคาอาหารไก่ รองลงมาคือ ราคาลูกไก่ และในส่วนของการเลี ยงแบบประกันราคา ปั จจัยทีมีผล
ต่อต้ นทุนการเลี ยงมากทีสุด คือ ราคาประกันของบริษัททีทําสัญญาไว้ กบั ผู้เลี ยง
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ผลการวิจัย
การวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาจุดคุ้มทุนการประกอบการเลี ยงไก่ แยกวิเคราะห์เป็ น 2 ส่วนหลัก คือ
ส่วนแรกกล่าวถึงข้ อมูลเบือ งต้ นของกลุ่มตัว อย่าง รวมทัง ผลการวิเคราะห์ สถิติพืน ฐานของโครงสร้ างต้ นทุน
ประกอบการเลี ยงไก่เนื อ จุดคุ้มทุนแยกตามขนาดฟาร์ ม การคํานวณจุดคุ้มทุนหากนําฟาร์ มทีมีระบบการเลี ยง
เต็มรู ปแบบมาใช้ เลี ยงไก่ รวมทังปั
 ญหาการเลี ยงไก่ทีพบในการสํารวจ และการวิเคราะห์ความน่าจะเป็ นของ
ความต้ องการกําไรในการเลี ยงในแต่ระดับราคา
ลักษณะเบือ งต้ นของกลุ่มตัวอย่ าง
ตารางที 3 จํานวนและร้ อยละจําแนกตามขนาดของฟาร์ ม
ขนาดของฟาร์ ม

จํานวน (ฟาร์ ม) ร้ อยละ

ขนาดเล็ก (น้ อยกว่า 100,000 ตัว)

836

83.52

ขนาดกลาง (100,001 – 500,000 ตัว)

108

10.79

ขนาดใหญ่ (500,000 ตัวขึ นไป)

57

5.69

1,001

100.00

รวม

จากตารางที 3 การศึกษาครัง นี ใช้ เกณฑ์ในการแบ่งขนาดฟาร์ ม ซึงได้ มาจากเกณฑ์การแบ่งขนาดของ
กรมปศุสตั ว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แบ่งเป็ น ขนาดเล็ก (น้ อยกว่าหรื อเท่ากับ 100,000 ตัว) ขนาดกลาง
(100,001 – 500,000 ตัว) ขนาดใหญ่ (500,000 ตัวขึ นไป) คิดเป็ นร้ อยละ 83.52 10.79 และ 5.69 ตามลําดับ
ข้ อมูลดังกล่าวแสดงให้ เห็นว่าฟาร์ มขนาดเล็กเป็ นกลุ่มตัวอย่างทีกระจายอยู่ทวไปและมี
ั
ปริ มาณมากทีสุด ซึง
สอดคล้ องกับสภาพทีแท้ จริงทีคณะผู้วิจยั ออกสํารวจข้ อมูล
ตารางที 4 จํานวนและร้ อยละจําแนกตามรูปแบบการจัดตังกิ
 จการตามกฎหมาย
รูปแบบการจัดตังกิ
 จการตามกฎหมาย จํานวน (ฟาร์ ม) ร้ อยละ
บุคคลธรรมดา

889

88.81

บริษัทจํากัด

112

11.19

รวม

1,001

100.00

ตารางที 4 แสดงกลุ่มตัวอย่างทีตอบแบบสอบถามในการวิจยั ครัง นี  กลุ่มตัวอย่างเป็ นบุคคลธรรมดา
คิดเป็ นร้ อยละ 88.81 และเป็ นแบบบริ ษัทจํากัด คิดเป็ นร้ อยละ 11.19 ข้ อมูลดังกล่าวสอดคล้ องกับสภาพของ
ฟาร์ มทัวประเทศ กล่าวคือ ส่วนใหญ่ฟาร์ มมีขนาดเล็กและมักจะไม่ได้ จดั ตังในรู
 ปแบบของบริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วน
จํากัด การจัดการส่วนใหญ่ประกอบด้ วยบุคคลในครอบครัว รวมถึงญาติพีน้ องทีอยู่ในบริ เวณใกล้ เคียง การจด
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ทะเบียนเป็ นบริ ษัท ส่วนใหญ่จะเป็ นฟาร์ มขนาดใหญ่เนืองจากมีศกั ยภาพในการบริ หารจัดการให้ เป็ นไปตาม
กฎหมายทีกําหนดไว้
ตารางที 5 ข้ อมูลทัวไปของฟาร์ มตัวอย่างขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่
ฟาร์ ม
ฟาร์ ม
ฟาร์ ม
ขนาดเล็ก
ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง
ปริมาณไก่ทีเลี ยงและรอดชีวิต (ตัวต่อปี )
52,287.25 288,488.50 1,548,976.46
นํ าหนักเฉลียต่อตัว (กิโลกรัม)
2.15
2.17
2.19
ราคาขายเฉลียต่อกิโลกรัม
25.73
26.38
27.15
จํานวนรุ่นทีกิจการเลี ยงตลอดปี
4.52
4.66
4.86
จํานวนโรงเรื อน
1.09
3.37
16.86
จํานวนตัวต่อเล้ า
11,605 15,125.00
18,805
ตารางที 5 แสดงรายละเอียดข้ อมูลทัวไปของฟาร์ มตัวอย่าง ค่าเฉลียปริ มาณเลี ยงไก่และรอดชีวิตของ
ฟาร์ มขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ประมาณ 52,287 ตัว 228,488 ตัว และ 1,548,976 ตัวตามลําดับ จากการสํารวจ
ข้ อมูลพิ นฐานดังกล่าวพบว่าขนาดฟาร์ มมีความแตกต่างกันมากถึงแม้ ว่าจะจัดอยู่ในฟาร์ มขนาดเดียวกัน เหตุผล
อย่างหนึงของความแตกต่าง คือขนาดของฟาร์ มไก่ทีเกษตรกรทําขึ นมีความแตกต่างกันมาก เกษตรกรมีความ
แตกต่างด้ านกําลังเงินทุน การศึกษาครัง นี ได้ ตดั ข้ อมูลทีแตกต่าง (outlier) ออกจากการคํานวณจุดคุ้มทุนทีจะได้
นําเสนอในส่วนต่อไป
นํ าหนักเฉลียต่อตัวของฟาร์ มทั ง 3 ขนาดจะมีนํา หนักเท่า ๆ กัน กล่าวคือ ฟาร์ มขนาดเล็กมีนํ าหนักต
เฉลียต่อตัว 2.15 กิโลกรัม ฟาร์ มขนาดกลาง 2.17 กิโลกรัม และฟาร์ มขนาดใหญ่ 2.19 กก. นํ าหนักเฉลียต่อตั
สอดคล้ องกับสภาพความเป็ นจริงทีว่าผู้ลงทุนในฟาร์ มไก่มกั ต้ องการนํ าหนักตัวของไก่ไม่แตกต่างกัน
ราคาขายของฟาร์ มแต่ละขนาดจะไม่แตกต่างกันมาก กล่าวคือ ฟาร์ มขนาดเล็กมีราคาขายเฉลียต่อ
กิโลกรัม 25.73 บาท ฟาร์ มขนาดกลาง 26.38 บาท และฟาร์ มขนาดใหญ่ 27.15 บาท ราคาขายดังกล่าวได้ ถกู
กําหนดโดยผู้ลงทุนไว้ ล่วงหน้ าก่อนทีจะเริ มมีการเลี ยงไก่ ราคาดังกล่าวจะมีการแข่งขันกันระหว่างผู้ลงทุนและ
เกษตรกร เช่น ความห่างไกลของทีตัง ฟาร์ มซึงผู้ลงทุนจะกําหนดราคาให้ ถูกลงหากต้ องนํารถบรรทุกไปจับไก่
ระยะเวลาความสัมพันธ์ ระหว่างผู้ลงทุนและเกษตรกรซึงหากมีการติดต่อกลับ ราคาทีผู้ลงทุนให้ กับเกษตรกร
มักจะสูงกว่าเกษตรกรทีทําการเปลียนแปลงจากผู้ลงทุนรายหนึงไปยังอีกรายหนึง
จํานวนรุ่ นทีกิจการเลี ยงตลอดปี จะไม่แตกต่างกันในระหว่างขนาดฟาร์ มซึงจะมีข้อกําหนดของกรมปศุ
สัตว์ทีจะต้ องพักเล้ าระหว่างการเลี ยงแต่ละรุ่ นอย่างน้ อย 14 วัน รวมกับระยะเวลาการเลี ยงประมาณ 45 วัน
อย่างไรก็ตามถึงแม้ ว่าเกษตรกรมีความสามารถเลี ยงไก่ได้ สงู สุด 6 รุ่ นต่อปี อาจมีข้อจํากัดเกียวกับปริ มาณการ
เลี ยงไก่ทีจะต้ องทําให้ เป็ นไปตามความต้ องการของผู้บริโภค ซึงโดยส่วนใหญ่แล้ วเกษตรกรจะสามารถเลี ยงได้ แค่
ประมาณ 5 รุ่นต่อปี
จํานวนโรงเรื อนมีความแตกต่างระหว่างฟาร์ มแต่ละขนาด กล่าวคือฟาร์ มขนาดเล็กมีจํานวนเฉลีย 1
โรงเรื อน ฟาร์ มขนาดกลางเฉลีย 3 โรงเรื อน และฟาร์ มขนาดใหญ่ 17 โรงเรื อน จากการลงพื นทีคณะผู้วิจยั พบว่า
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ฟาร์ มขนาดเล็กจะลงทุนโดยเกษตรกรรายย่อยซึงมีความสามารถในการลงทุนในปริมาณจํากัด ลักษณะการเลี ยง
เป็ นการเลี ยงภายในครอบครัว และมีอาชีพเสริ มอย่างอืนอีก เช่น ทํานา ทําไร่ เป็ นต้ น ฟาร์ มขนาดกลางจะลงทุน
โดยผู้มีฐานะปานกลาง การลงทุนขึ นอยู่กบั จังหวะการมีรายได้ ในขณะนัน แต่สว่ นใหญ่การลงทุนจะทําการกู้ยืม
จากทังแหล่
 งเงินกู้ตามกฎหมายและนอกกฎหมาย ซึงจะเป็ นต้ องมีการจ่ายดอกเบี ยด้ วย ส่วนฟาร์ มขนาดใหญ่
นัน จะเป็ นการลงทุน ของผู้ลงทุนในฟาร์ มขนาดกลางและเล็ก รวมทัง มี ฟาร์ มขนาดใหญ่ เป็ นของตัว เองด้ ว ย
ลักษณะฟาร์ มขนาดใหญ่จะมีระบบการเลี ยงทีได้ มาตรฐานกว่าฟาร์ มขนาดอืน ๆ จํานวนตัวต่อเล้ ามีขนาดต่าง ๆ
กันในฟาร์ มแต่ละขนาด ส่วนใหญ่ จะพบในปริ มาณตัง แต่ 10,000 ตัวขึน ไป จํานวนดังกล่าวเหมาะสมกับให้
เกษตรกรเลี ยงดูได้ และคุ้มค่าแก่การลงทุน นอกจากนันส่
 วนใหญ่การสร้ างจะมีอิทธิพลมาจากผู้ทําการสร้ างซึง
จะแนะนําขนาดโรงเรื อนทีเหมาะสมให้ กับเกษตรกร ในปั จจุบนั โครงสร้ างฟาร์ มมาตรฐานจะประกอบด้ วยไก่
ประมาณ 20,000 ตัวต่อเล้ า
ตารางที 6 ต้ นทุนคงทีต่อตัวของฟาร์ มตัวอย่างขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่
ขนาดเล็ก
ขนาดกลาง
ต้ นทุนคงทีต่อตัว
Mean S.D. Mean S.D.

ขนาดใหญ่
Mean S.D.

1. ค่าทีด นิ

0.64

0.65

0.59

0.62

0.46

0.43

2. โรงเก็บอาหารและวัสดุในการเลีย% ง

0.18

0.26

0.26

0.58

0.19

0.38

3. โรงเรือนเลีย% งไก่

2.69

1.71

2.99

2.16

3.20

2.00

4. ระบบวัดและควบคุมอุณหภูมใิ นโรงเรือน

0.07

0.26

0.05

0.11

0.13

0.16

5. บ่อนํ%าบาดาล

0.03

0.08

0.03

0.05

0.01

0.01

6. อุปกรณ์การให้อาหาร

0.21

0.49

0.24

0.44

0.41

0.45

7. อุปกรณ์การให้น%ํา

0.22

0.48

0.21

0.40

0.32

0.40

8. อุปกรณ์ระบายความร้อน ได้แก่ พัดลม มอเตอร์

0.54

0.58

0.44

0.42

0.34

0.36

9. เครือ งกําเนิดกระแสไฟฟา้

0.09

0.10

0.14

0.18

0.12

0.08

10. ระบบบําบัดนํ%าเสีย

0.005 0.012 0.004 0.014 0.002 0.006

11. ห้องสเปรย์ของบุคคลภายนอกทีเ ข้าสูฟ่ าร์ม

0.05

0.05

0.04

0.05

0.04

0.03

12. ห้องสเปรย์ของยานพาหนะทีเ ข้าสูฟ่ าร์ม

0.04

0.04

0.03

0.05

0.02

0.01

13. รัว% กัน% ระหว่างฟาร์มและพืน% ทีภ ายนอก

0.05

0.05

0.05

0.08

0.03

0.03

14. ยานพาหนะ

0.10

0.30

0.76

1.35

0.55

1.78

15. ค่าใช้จา่ ยอืนๆ เช่น ค่าใช้จา่ ยในการดําเนินงาน ดอกเบีย%
จ่ายและภาษี

0.41

0.62

1.08

1.98

0.50

0.88

รวมต้นทุนคงทีเ ฉลีย ต่อตัว

5.32
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ตารางที 6 แสดงต้ นทุนคงทีเฉลียต่อตัวของฟาร์ มขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ เท่ากับ 5.32 บาท 6.91 บาท
และ 6.32 บาท ตามลําดับ ค่าเฉลียต่อตัวสะท้ อนให้ เห็นถึงสภาพการลงทุนของฟาร์ มแต่ละขนาด ฟาร์ มขนาด
เล็กมีความสามารถในการลงทุนตํากว่าฟาร์ มขนาดกลางและใหญ่ ซึงสะท้ อนได้ จากค่าเฉลียต้ นทุนค่าทีตําทีสุด
สภาพดังกล่าวสอดคล้ องกับการสํารวจ กล่าวคือ เกษตรกรในฟาร์ มขนาดเล็กมักจะลงทุนเท่าทีจะมีเงินทุน
เท่านัน หากชดเชยการลงทุนในอุปกรณ์ทีมีมลู ค่าสูงด้ วยแรงงานคนได้ มกั จะเลือกการใช้ แรงงานคน เช่น หากไม่
จําเป็ นต้ องอาศัยเครื องจักรอุปกรณ์ในการสังอาหารและนํ าให้ ไก่ เกษตรกรย่อยมักจะใช้ แรงงานคนในครอบครั
ทําการนันแทน

ระบบการวัดอุณหภูมิอาจไม่จําเป็ นหากมีแรงงานทีไปสังเกตการณ์ ในฟาร์ มไก่ตลอดเวลา เป็ น
ต้ น หากเปรี ยบเทียบต้ นทุนต่อหน่วยของต้ นทุนคงทีของฟาร์ มขนาดกลางและใหญ่จะปรากฏเหตุภายหลังซึง
สอดคล้ องกับทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ คือ Economy of scale กล่าวคือ หากเกษตรกรลงทุนในเครื องจักร
อุปกรณ์ รวมถึงระบบต่างๆ เพือให้ การจัดการดีแล้ ว ระบบต่างๆสามารถลดต้ นทุนการดําเนินงานได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพซึงหมายถึง เกษตรกรเลี ยงไก่สามารถลดต้ นทุนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ เกษตรกรลงทุนในฟาร์ ม
ขนาดกลางยังลังเลระหว่างการลงทุนในเครื องจักรและอุปกรณ์ระหว่างฟาร์ มขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ลักษณะ
การลงทุนยังมีลกั ษณะค่อยเป็ นค่อยไปและมักขึ นอยู่กบั ความพร้ อมของเกษตรกร คนงานยังมีการเข้ าออกฟาร์ ม
ซึงเป็ นเหตุให้ มีการติดเชื อจากแหล่งภายนอกได้ เป็ นต้ น มูลเหตุดงั กล่าวนําไปสูต่ ้ นทุนทีแพงขึ น ของฟาร์ มขนาด
กลางหากพิจารณาถึงฟาร์ มขนาดใหญ่ ถึงแม้ ว่าจะมีสภาพการลงทุนทีสูงไป แต่หากการจัดการเป็ นไปตาม
หลักการทีกําหนดไว้ จึงสามารถเพิมจํานวนรอบการเลี ยงไก่ได้ มากยิงขึ น เหตุดงั กล่าวนําไปสูต่ ้ นทุนคงทีทีลดลง
เขาจะได้ กําไรมากขึ น ระหว่างการคิดค่าเสือมราคาของเครื องจักรและอุปกรณ์สิ นสุดลง
ตารางที 7 ต้ นทุนผันแปรต่อตัวของฟาร์ มตัวอย่างขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่
ขนาดเล็ก

ต้ นทุนผันแปรต่อตัว

ขนาดกลาง

ขนาดใหญ่

Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D.

1. ค่าลูกไก่

9.81 1.71

2. ค่าอาหาร

9.88 2.04

9.66 1.32

35.26 6.34 37.06 7.38 37.13 5.90

3. ค่ายาและวัคซีน

1.05 0.87

1.15 0.69

1.65 1.40

4. ค่าวัสดุสิ นเปลือง (เช่น แกลบ นํ ายาทําความสะอาด)

1.07 0.66

0.75 0.38

0.82 0.25

5. ค่าแรงงานคนงาน

0.52 0.52

0.93 0.48

0.93 0.34

6. ค่าสวัสดิการคนงาน เช่น ค่าอาหาร ค่าทีพักอาศัย

0.20 0.40

0.18 0.30

0.20 0.40

7. ค่าไฟฟ้าทีใช้ เลี ยง

1.20 1.34

1.81 1.03

1.64 0.51

8. ค่าแก๊ ส

0.38 0.35

0.30 0.25

0.49 0.33

9. ค่านํ าประปา

0.11 0.25

0.03 0.08

0.06 0.10
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ขนาดเล็ก

ต้ นทุนผันแปรต่อตัว

ขนาดกลาง

ขนาดใหญ่

Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D.

10. ค่าจับไก่

0.39 0.44

0.36 0.11

0.32 0.11

11. ค่าขนส่งไก่ไปยังผู้จ้างเลี ยง/โรงเชือด

0.54 0.87

1.33 2.04

0.98 0.60

รวมต้ นทุนผันแปรเฉลียต่อตัว

50.53

53.78

53.88

ตารางที 7 แสดงมูลค่าการลงทุนในต้ นทุนผันแปรของแต่ละขนาดของฟาร์ มตัวอย่าง มูลค่าดังกล่าว
ขึ นอยู่กบั ขนาดของฟาร์ ม จํานวนการเลี ยงไก่ของแต่ละรู ปแบบแต่ละเล้ า ต้ นทุนผันแปรเฉลียต่อตัวต่อเล้ าของ
ฟาร์ มขนาดเล็กเท่ากับ 50.53 บาท ฟาร์ มขนาดกลางเท่ากับ 53.78 บาท และฟาร์ มขนาดใหญ่ 53.88 บาท
สาเหตุของความแตกต่างของฟาร์ มขนาดเล็กกับฟาร์ มขนาดกลางและขนาดใหญ่ คือ ฟาร์ มขนาดเล็กอาศัย
แรงงานคนเข้ ามาเกียวข้ อง ซึงแรงงานคนดังกล่าวอาจไม่ได้ รวมคํานวณอยู่ในต้ นทุนผันแปรของการเลี ยงไก่
ครบถ้ วน เช่น ค่าแรงของบุคคลในครอบครัวไม่นํามารวมกับต้ นทุนการเลี ยงไก อย่างไรก็ตามค่าแรงของคนงานที
จ้ างมาเพือการเลี ยงไก่รวมกับต้ นทุนการเล้ ยงไก่ อีกทังค่
 าอาหารทีเกษตรกรของฟาร์ มขนาดเล็ก พยายามลด
ต้ นทุนโดยการให้ อาหารทีซื อให้ เองตามท้ องถิน ส่วนฟาร์ มขนาดเล็กขนาดใหญ่มีความแตกต่างของโครงสร้ าง
ต้ นทุนผันแปรไม่เป็ นนัยสําคัญ ทังที
 สอดคล้ องกับการลงพื นทีสํารวจถึงความแตกต่างของฟาร์ มทัง 2 ขนาดนี  คือ
ระบบโรงเรื อนทีมากขึน หากเป็ นฟาร์ มขนาดใหญ่ ส่วนโครงสร้ างต้ นทุนผันแปรหรื อต้ นทุนการเลี ยงได้ นัน ไม่
แตกต่างกัน
ตารางที 8 จุดคุ้มทุนเฉลียของฟาร์ มตัวอย่างขนาดเล็ก กลาง และใหญ่
ขนาดฟาร์ ม

จํานวนตัวเฉลีย
การเลี ยงต่อเล้ า

จุดคุ้มทุนเฉลีย
ต่อเล้ า (ตัว)

S.D.

ขนาดเล็ก

11,605

10,675

145,161

ขนาดกลาง

15,125

15,642

110,408

ขนาดใหญ่

18,805

14,074

63,071

ตารางที 8 แสดงจุดคุ้มทุนของฟาร์ มขนาดต่างๆ ได้ แก่ ฟาร์ มขนาดเล็กมีจดุ คุ้มทุน 10,675 ตัว ฟาร์ ม
ขนาดกลาง 15,642 ตัว และฟาร์ มขนาดใหญ่ 14,074 ตัว ตารางที 8 ยังให้ ข้อมูลเชิงเปรี ยบเทียบกับของ
จํานวนตัวเฉลียการเลี ยงต่อเล้ าของฟาร์ มเลี ยงไก่จากข้ อมูลทีได้ จากการสํารวจ โดยภาพรวมฟาร์ มขนาดเล็กและ
ฟาร์ มขนาดใหญ่เลี ยงไก่และขายได้ สงู กว่าจุดคุ้มทุน จากการสํารวจและการลงพื นทีพบว่า สาเหตุหลักของการ
ผลิตทีสามารถสูงกว่าจุดคุ้มทุนของฟาร์ มทัง 2 ขนาด เนืองจากฟาร์ มขนาดเล็กมีค่าใช้ จ่ายแฝงอยู่ โดยเฉพาะ
อย่างยิงค่าแรงงานซึงไม่จําเป็ นต้ องจ่าย เนืองจากเป็ นแรงงานในครัวเรื อน ในขณะเดียวกันฟาร์ มขนาดใหญ่ ซึง
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ส่วนใหญ่เป็ นผู้ลงทุนรายใหญ่ และส่วนใหญ่มีบทบาทในการกําหนดปริ มาณไก่ในท้ องตลาดได้ ผ่านกลไกของ
ราคาเนือ สัตว์สามารถผลิตได้ เกินกว่าจุดคุ้มทุน สาเหตุหลักมักจะเกิดจากมีการจัดการฟาร์ มให้ ผลิตได้ เต็มที
กรมปศุสตั ว์ให้ มีการพักเล้ าระหว่างรุ่ นจํานวน 14 รุ่ น ฟาร์ มขนาดใหญ่สามารถจัดการให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนด
ดัง กล่า วได้ และหากไก่เป็ นไปตามความต้ อ งการของผู้บ ริ โ ภคฟาร์ มขนาดใหญ่ มากเพิมจํ า นวนรุ่ น ให้ มาก
รวมทังอาจลดจํ

านวนรับการเลี ยงไก่ให้ สนลงได้
ั
ในขณะทีฟาร์ มขนาดกลางมีความประสงค์ทีจะขยายฟาร์ ม
ขนาดใหญ่ เนืองจากเป็ นความสําเร็ จของฟาร์ มขนาดใหญ่ อย่างไรก็ตามสภาพความเป็ นจริ งแล้ ว การขยายสู่
ความเป็ นฟาร์ มขนาดใหญ่ซงเป็
ึ นค่าใช้ การลงทุนที ในขณะเดียวกับความไม่พร้ อมของฟาร์ มด้ านการจัดการ ซึง
นําไปสูค่ วามกํากึงของการพัฒนาและอาจนําไปสูก่ ารขาดทุนในระยะยาวได้
โครงสร้ างต้ นทุนและการวิเคราะห์ ต้นทุนฟาร์ มตัวอย่ าง
การศึกษาครัง นี  ได้ รวบรวมข้ อมูลทีได้ จากการวิจยั เพือแสดงการคํานวณจุดคุ้มทุนและระยะเวลาคืน
ทุนของโครงการเลี ยงไก่ในระบบคอมพาร์ ทเมนท์ทาไลเซชัน เพือเป็ นตัวอย่างในเกษตรกรทีสนใจทีจะมาลงทุนใน
การเลี ยงไก่ ข้ อมูลทีมีนํามาคํานวณแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ ส่วนแรกได้ มาจากผู้ประกอบการทีขายอุปกรณ์
การผลิตทีสําคัญในการเลี ยงไก่ คือ โรงเก็บอาหารและวัสดุในการเลี ยง อุปกรณ์การให้ อาหาร อุปกรณ์การให้ นํ า
และอุปกรณ์ ระบายความร้ อน ได้ แก่ พัดลมมอเตอร์ ข้ อมูลดังกล่าวได้ มาจากค่าเฉลียของราคาขายปั จจุบนั ที
ผู้ขายอุปกรณ์ขายให้ เกษตรจํานวน 3 ราย ส่วนที 2 ได้ มาจากค่าเฉลียของฟาร์ มขนาดใหญ่จากกลุม่ ตัวอย่างของ
การศึก ษาในครั ง นี  สาเหตุที เลื อ กฟาร์ ม ขนาดใหญ่ เ นื องจากฟาร์ ม ขนาดใหญ่ ที มี ก ารดูแ ลการเลี ย งไก้ ที ได้
มาตรฐานกว่าฟาร์ มทีมีขนาดกลางและเล็ก โครงสร้ างต้ นทุน ประกอบด้ วย ค่าทีดิน โรงเรื อนเลี ยงไก่ ระบบวัด
และควบคุมอุณหภูมิในโรงเรื อน บ่อ นํ า บาดาล เครื องกํ าเนิดกระแสไฟฟ้ า ระบบบํา บัดนํ าเสีย ห้ องสเปรย์ข
บุค คลภายนอกที เข้ า สู่ฟ าร์ ม ห้ อ งสเปรย์ ย านพาหนะที เข้ า สู่ฟ าร์ ม รั ง กัน ระหว่ า งฟาร์ ม และพื น ที ภายนอก
ยานพาหนะ และค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร รวมทังต้
 นทุนทางตรง ได้ แก ค่าลูกไก่ ค่าอาหาร ค่ายาและวัคซีน เป็ น
ต้ น นอกจากนันยั
 งได้ นําค่าเฉลียของราคาขายของฟาร์ มขนาดใหญ่มาคํานวณด้ วย
จากนันได้
 ทําการคํานวณต้ นทุนการเลี ยงไก่ โดยการคํานวณจุดคุ้มทุนและระยะเวลาคืนทุนมีข้อสมมุติ
ดังนี 
1. ค่าเช่าทีดิน คิดเป็ นร้ อยละ 10 ของราคาทีดินเฉลียของฟาร์ มขนาดใหญ่
2. ต้ นทุนคงทีประกอบด้ วยค่าเสือมราคาของอุปกรณ์การเลี ยง
3. ต้ นทุนคงทียังประกอบด้ วยค่าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร ค่าดอกเบี ยจ่าย และค่าภาษีเงิน
ได้ ซึงได้ จากค่าเฉลียของฟาร์ มขนาดใหญ่
4. ต้ นทุนผันแปรได้ มาจากค่าเฉลียของฟาร์ มขนาดใหญ่
5. จํานวนรุ่นการเลี ยงไก่ 5 รุ่นต่อปี
6. ราคาขายเฉลียได้ มาจากราคาขายเฉลียของฟาร์ มขนาดใหญ่
7. จํานวนไก่ในการเลี ยงไก่แต่ละครัง 20,000 ตัว ตามขนาดของเนื อทีของฟาร์ ม
8. ค่าเช่าทีดิน คิดเป็ นร้ อยละ 10 ของราคาทีดินเฉลียของฟาร์ มขนาดใหญ่
9. ต้ นทุนคงทีประกอบด้ วยค่าเสือมราคาของอุปกรณ์การเลี ยง
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10. ต้ นทุนคงทียังประกอบด้ วยค่าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร ค่าดอกเบี ยจ่าย และค่าภาษีเงิน
ได้ ซึงได้ จากค่าเฉลียของฟาร์ มขนาดใหญ่
11. ต้ นทุนผันแปรได้ มาจากค่าเฉลียของฟาร์ มขนาดใหญ่
12. จํานวนรุ่นการเลี ยงไก่ 5 รุ่นต่อปี
13. ราคาขายเฉลียได้ มากจากราคาขายเฉลียของฟาร์ มขนาดใหญ่
14. จํานวนไก่ในการเลี ยงไก่แต่ละครัง 20,000 ตัว ตามขนาดของเนื อทีของฟาร์ ม
จากข้ อสมมติฐานดังกล่าว ได้ นํามาคํานวณจุดคุ้มทุน ดังนี 
จากสูตร จุดคุ้มทุน =

ต้ นทุนคงทีรวม
ราคาขายต่อหน่วย - ต้ นทุนผันแปรต่อหน่วย
= 251,593 บาทต่อรุ่น
(จากตารางที 7)
59 - 53.88
= 49,077 ตัว
หรื อ คํานวณ ณ ระดับมูลค่าขายรวม = 49,077 x 59 = 2,895,543 บาท
หากคํานวณระยะเวลาคืนทุน จะได้ ผลดังนี 
ระยะเวลาคืนทุน =
จํานวนเงินลงทุนรวม
ผลตอบแทน
=
3,803,638
(59 - 53.88) x 20,000 ตัวต่อรุ่น x 5 รุ่น
= 7.42 ปี
จากการคํานวณข้ างต้ นเห็นได้ ว่า จุดคุ้มทุนของการเลีย งในฟาร์ มทีจัดให้ มีเครื องมือและอุปกรณ์
รวมทังระบบที

สมบูรณ์ มีจดุ คุ้มทุนเท่ากับ 49,077 ตัว ซึงเป็ นไปได้ ในการเลี ยงได้ ในฟาร์ มขนาดมาตรฐาน นัน
หมายถึงในการเลี ยงไก่แต่ละรุ่นในระยะแรก เกษตรกรประสบผลขาดทุนจากการเลี ยง เนืองจากไม่สามารถเลี ยง
ไก่ได้ ตามจุดคุ้มทุน ซึงฟาร์ มตัวอย่างทีได้ สํารวจส่วนมากสามารถเลี ยงไก่ได้ ไม่เกิน 20,000 ตัว ในระยะต่อมา
หากค่าเสือมราคาอุปกรณ์การเลี ยงคิดเต็มมูลค่าแล้ ว เกษตรกรจะเริ มมีกําไรมากยิงขึ น อย่างไรก็ตามเกษตรกร
ท่านจะเลี ยงไก่อยู่ได้ เนืองจากยังมีการใช้ สญ
ั ญาซึงเกิดจากราคาขายต่อตัวหักต้ นทุนผันแปรต่อตัว ซึงยังมีกําไร
จากส่วนต่างระหว่างรายได้ ต่อตัวกับต้ นทุนผันแปรต่อตัวอยู่ ตารางที 9 แสดงรายละเอียดการคํานวณต้ นทุน
และการวิเคราะห์ต้นทุนฟาร์ มตัวอย่าง
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ตารางที 9 แสดงการคํานวณจุดคุ้มทุนของฟาร์ มตัวอย่าง
ต้ นทุนคงที

เฉลีย

1.1 ค่าทีดิน (คิดเป็ นค่าเช่าร้ อยละ 10 ของค่าทีดิน
ต่อปี )

อายุการ
จํานวน
ใช้ งาน
รุ่ นต่ อ
โดยประม
ปี
าณ (ปี )

370,479.08

ต้ นทุนคงที

เฉลีย

1.2 โรงเก็บอาหารและวัสดุในการเลี ยง

130,768.80

ต้ นทุนคงที

เฉลีย

1.3 โรงเรื อนเลี ยงไก่
1,500,000.00
79,555.68
1.4 ระบบวัดและควบคุมอุณหภูมิในโรงเรื อน
1.6 อุปกรณ์การให้ อาหาร
413,921.94
1.7 อุปกรณ์การให้ นํ า
277,684.55
1.8 อุปกรณ์ระบายความร้ อน ได้ แก่ พัดลม มอเตอร์
576,794.88
1.9 เครื องกําเนิดกระแสไฟฟ้า
100,637.68
1.10 ระบบบําบัดนํ าเสีย
10,349.02
1.11 ห้ องสเปรย์ของบุคคลภายนอกทีเข้ าสูฟ่ าร์ ม
13,689.88
1.12 ห้ องสเปรย์ของยานพาหนะทีเข้ าสูฟ่ าร์ ม
6,158.28
1.13 รัว กันระหว่

างฟาร์ มและพื นทีภายนอก
25,301.77
1.14 ยานพาหนะ
49,410.38
1.15 ค่าใช้ จ่ายในการบริหาร (ต่อปี )
602,301.00
3,803,638.75
รวม
รวมต้ นทุนคงทีต่อเล้ า
ต้ นทุนผันแปรต่อตัว (ข้ อมูลจากฟาร์ มขนาดใหญ่)
ราคาขายเฉลียต่อตัว (ข้ อมูลจากฟาร์ มขนาดใหญ่)
จุดคุ้มทุน ( 251,593.88/59 – 53.87)
ระยะเวลาคืนทุน (3,803,638.75/(59 – 53.87) * 20,000*5)
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5
อายุการใช้
งาน
โดยประมา
ณ (ปี )
5
อายุการ
ใช้ งาน
โดยประม
าณ (ปี )
5
5
5
5
5
10
20
5
5
10
10

จํานวน
รุ่นต่อปี
5
จํานวน
รุ่ นต่ อ
ปี
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

ค่ าใช้ จ่าย
ต่ อเล้ าต่ อปี
7,409.58
ค่าใช้ จ่าย
ต่อเล้ าต่อปี
5,230.75
ค่ าใช้ จ่าย
ต่ อเล้ าต่ อปี
60,000.00
3,182.23
16,556.88
11,107.38
23,071.80
2,012.75
103.49
547.60
246.33
506.04
988.21
120,460.20
251,593.88
53.87 บาท
59.00 บาท
49,077 ตัว
7.42 ปี
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ตารางที 10 ระดับความสําคัญของปั ญหาโดยแสดงจํานวนและร้ อยละของกลุม่ ตัวอย่างจําแนกตามปั ญหา
ระดับความสําคัญของปั ญหา
ไม่มี

ปั ญหา

1. ค่าตอบแทน(กําไร) จากการเลี ยงตํา

2. ขาดเงินในการลงทุน

3. ไม่สามารถส่งออกเนื อไก่สดได้

4. โรคไข้ หวัดนกกระทบการบริโภคไก่ใน
ต่างประเทศ
5. โรคทีเกียวกับการเลี ยงไก่

มากทีสุด

มาก

ปั ญหา

ปาน

น้ อย

กลาง

สุด

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

(ร้ อยละ)

(ร้ อยละ)

(ร้ อย

(ร้ อย

(ร้ อย

(ร้ อย

ละ)

ละ)

ละ)

ละ)
48

280

180

98

265

158

(27.2)

(17.5)

(9.5)

(25.8)

(15.4)

254

231

211

168

125

(24.7)

(22.4)

(20.5)

(16.3)

(12.1)

260

374

169

110

85

(25.3)

(36.3)

(16.4)

(10.7)

(8.3)

224

350

235

128

72

(21.8)

(34.0)

(22.8)

(12.4)

(7.0)

335

78 (7.6)

75

167

284

(7.3)

(16.2)

(27.6)

(32.6)
6. ปศุสตั ว์จงั หวัดสังให้ มีการพักเล้ านาน

271

244

199

153

94

เกินไป ทําให้ ชว่ งทีหยุดการเลี ยงมีต้นทุน

(26.3)

(23.7)

(19.3)

(14.9)

(9.1)

306

157

171

210

136

(29.7)

(15.3)

(16.6)

(20.4)

(13.2)

327

200

142

203

107

(31.8)

(19.4)

(13.8)

(19.7)

(10.4)

210

293

253

219

28

(20.4)

(28.5)

(24.6)

(21.3)

(2.7)

403

44 (4.3)

66

142

248

(6.4)

(13.8)

(24.1)

เกิดขึ นโดยไม่มีผลตอบแทน
7. ผู้จ้างเลี ยงไม่ให้ เลี ยงไก่ในปริมาณที
ต้ องการ
8. ผู้จ้างเลี ยงไม่ให้ ไก่ประเภททีต้ องการ

9. การลงทุนในอุปกรณ์การเลี ยงแพง

10. ประสบปั ญหาจากเจ้ าหน้ าทีของรัฐ

น้ อยที

(39.2)
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Mean S.D. ความหมาย

3.27

1.219

ปานกลาง

3.60

1.212

มาก

4.00

1.198

มาก

4.02

1.084

มาก

2.66

1.172

ปานกลาง

3.60

1.292

มาก

3.34

1.202

ปานกลาง

3.47

1.246

ปานกลาง

3.92

1.021

มาก

2.44

1.133

น้ อย

(4.7)
40
(3.9)
31
(3.0)
20
(1.9)
90
(8.7)
68
(6.6)
49
(4.8)
50
(4.9)
26
(2.5)
126
(12.2)
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11. ถูกจํากัดด้ วยกฎควบคุม/ข้ อ
กฎหมาย
12. การขาดแคลนสาธารณูปโภคขั น
พื นฐาน
13. ต้ องเอาใจใส่การเลี ยงมากจนไม่มี
เวลาประกอบอาชีพเสริมอืน
14. ปั ญหาเกียวกับชุมชนข้ างเคียง เช่น
กลินเหม็น
15. ปั ญหาเกียวกับค่าใช้ จ่ายทีต้ องจ่าย
ให้ กบั ชุมชน เช่น ของขวัญ การสร้ าง
สาธารณูปโภคให้ กบั ชุมชน

360

68 (6.6)

(35.0)
311

50 (4.9)

(30.2)
345

87 (8.5)

(33.5)
377

25 (2.4)

(36.6)
436

6

(42.4)

(0.6)

106

198

241

56

(10.3)

(19.2)

(23.4)

98

252

225

93

(9.5)

(24.5)

(21.9)

(9.0)

114

278

131

74

(11.1)

(27.0)

(12.7)

(7.2)

60

215

251

101

(5.8)

(20.9)

(24.4)

(9.8)

29

171

204

183

(2.8)

(16.6)

(19.8)

2.83

1.111

ปานกลาง

2.70

1.077

ปานกลาง

3.01

1.140

ปานกลาง

2.47

0.987

น้ อย

2.10

0.934

น้ อย

2.88

0.993

ปานกลาง

(5.4)

(17.8)

เฉลียรวม

ตารางที 10 ผู้ประกอบการทีเป็ นกลุ่มตัวอย่างนัน
มีระดับของปั ญหาในภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง ( ค่าเฉลีย 2.88) สําหรับปั ญหาในแต่ละด้ านนันจะสามารถจํ

าแนกระดับของปั ญหาได้ เป็ น 3 ระดับ
ดังนี 
ระดับมาก ปั ญหาในเรื องโรคไข้ หวัดนกกระทบการบริโภคไก่ในต่างประเทศ (ค่าเฉลีย 4.02) ไม่สามารถ
ส่งออกเนือ ไก่สดได้ (ค่าเฉลีย 4.00) การลงทุนในอุปกรณ์ การเลี ยงแพง (ค่าเฉลีย 3.92) ขาดเงินในการลงทุน
(ค่าเฉลีย 3.60) และ ปศุสตั ว์จงั หวัดสังให้ มีการพักเล้ านานเกินไป ทําให้ ช่วงทีหยุดการเลี ยงมีต้นทุนเกิดขึ นโดยไม่
มีผลตอบแทน (ค่าเฉลีย 3.60)
ระดับปานกลาง ปั ญหาในเรื องของผู้จ้างเลี ยงไม่ให้ ไก่ประเภททีต้ องการ (ค่าเฉลีย 3.47) ผู้จ้างเลี ยง
ไม่ให้ เลี ยงไก่ในปริมาณทีต้ องการ (ค่าเฉลีย 3.34) ค่าตอบแทน (กําไร) จาการเลี ยงตํา (ค่าเฉลีย 3.27) ต้ องเอาใจ
ใส่ในการเลี ยงมากจนไม่มีเวลาประกอบอาชีพเสริ มอืน (ค่าเฉลีย 3.01) ถูกจํากัดด้ วยกฎควบคุม/ข้ อกฎหมาย
(ค่ า เฉลี ย 2.83) การขาดแคลนสาธารณูป โภคพื น ฐาน (ค่ า เฉลี ย 2.70) และ โรคที เกี ยวกับ การเลี ย งไก่
(ค่าเฉลีย 2.66)
ระดับน้ อย ปั ญหาในเรื องปั ญหาเกียวกับชุมชนข้ างเคียง เช่น กลินเหม็น (ค่าเฉลีย 2.47) ประสบปั ญหา
จากเจ้ าหน้ าทีของรัฐ (ค่าเฉลีย 2.44) ปั ญหาเกียวกับค่าใช้ จ่ายทีต้ องจ่ายให้ กบั ชุมชน (ค่าเฉลีย 2.10)
ความน่ าจะเป็ นในการเพิมกําไรในฟาร์ มแต่ ละขนาด
การศึกษาครัง นี ยังได้ คํานณความน่าจะเป็ นของการเกิดกําไรแต่ละระดับราคาตังแต่
 1 บาทต่อตัว ถึง 5
บาทต่อตัวของแต่ละฟาร์ ม การวิเคราะห์ความน่าจะเป็ นในการได้ กําไรของแต่ละขนาดของฟาร์ มคํานวณโดยใช้
สูตรดังนี 
Z = จุดคุ้มทุน – กําไรทีต้ องการ (ต่อตัว)
ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน
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จากสูตร ชี ให้ เห็นว่าการเปรี ยบเทียบระหว่างจุดคุ้มทุนและกําไรตามทีต้ องการ หารด้ วยส่วนเบียงเบน
มาตรฐานทังหมดของกลุ

ม่ ตัวอย่างแต่ละขนาดของฟาร์ ม การวิเคราะห์พบว่าโอกาสความน่าจะเป็ นของฟาร์ ม
ขนาดเล็กมีความเป็ นไปได้ ทีจะเพิมกําไรสูงทีสุด กล่าวคือ ณ ระดับกําไรต่อตัว 5 บาท ความน่าจะเป็ นเท่ากับ
ร้ อยละ 38 ในทางตรงกันข้ ามฟาร์ มขนาดกลางและใหญ่จะมีความน่าจะเป็ นเมือกําไรตามทีต้ องการเพิมยิงขึ น
การวิเคราะห์สามารถแปลความหมายได้ วา่ หากเกษตรกรต้ องการเลี ยงให้ มีกําไรสูงๆ ควรเลี ยงทีฟาร์ มขนาดเล็ก
มากกว่าขนาดอืน ซึงสอดคล้ องกับการวิเคราะห์ขนต้
ั  นทีต้ นทุนการเลี ยงของฟาร์ มขนาดเล็กตําว่าฟาร์ มขนาดอืน
เนืองจากฟาร์ มขนาดเล็กมีต้นทุนแฝงทีมิได้ บนั ทึกบัญชีโดยเฉพาะอย่างยิงค่าแรงของเกษตรกร อย่างไรก็ตาม
ถึงแม้ วา่ ผลการศึกษาจะชี ว่าฟาร์ มขนาดเล็กยังมีสามารถทํากําไรสูงได้ แต่คงเป็ นไปได้ ยากทีจะขยายการลงทุน
ในฟาร์ มขนาดเล็ก
เนืองจากข้ อจํากัดของการจัดการทีต้ องอาศัยแรงงานคนภายในครอบครัว ซึงไม่ได้ รวม
ค่าแรงงานอยูใ่ นต้ นทุนการเลี ยง
ขณะเดียวกันควรพิจารณาลงทุนในฟาร์ มขนาดใหญ่มีการใช้ เครื องจักรและ
อุปกรณ์ทีมีประสิทธิภาพ
การทํากําไรหลังจากอายุการใช้ งานของเครื องจักรและอุปกรณ์สิ นสุดจะเพิมขึ น
ตารางที 11 แสดงความน่าจะเป็ นของการเกิดกําไรแต่ละระดับ
ตารางที 11

ความน่าจะเป็ นในการพยากรณ์กําไร
ขนาดของฟาร์ ม จุดคุ้มทุน กําไรทีต้องการ ความน่ าจะเป็ น
ต่ อตัว(บาท)
1
50%
2
47%
เล็ก
10,675
3
44%
4
41%
5
38%
1
50%
2
44%
กลาง
15,642
3
38%
4
33%
5
28%
1
50%
2
41%
ใหญ่
14,074
3
32%
4
25%
5
18%

สรุ ปผลการศึกษา
การศึกษาครัง นี สรุ ปได้ ว่าโครงสร้ างต้ นทุนของแต่ละขนาดฟาร์ มมีความแตกต่างกัน โดยฟาร์ มขนาด
ใหญ่มีโครงสร้ างต้ นทุนโดยรวมตํากว่าขนาดกลาง อย่างไรก็ตามโครงสร้ างของต้ นทุนขนาดเล็กตําทีสุด ในข
ทีจุดคุ้มทุนของฟาร์ มขนาดเล็กมีความใกล้ เคียงกับฟาร์ มขนาดใหญ่ ฟาร์ มทังสองขนาดสามารถทํ

ากําไรในระยะ

37

การประชุมผลงานวิจัยด้ านการจัดการบริหารธุรกิจ ครัง ที 1
วันที 14 มีนาคม 2551 ณ โรงแรมอโมร่ า ท่ าแพ จังหวัดเชียงใหม่

สันได้
 ง่ายกว่าฟาร์ มขนาดกลาง ส่วนฟาร์ มขนาดกลางนันมี
 โครงสร้ างต้ นทุนทีกํ ากึงระหว่างฟาร์ มขนาดเล็กแล
ขนาดใหญ่ จึงทําให้ จุดคุ้มทุนสูงกว่าฟาร์ มขนาดใหญ่ นอกจากนัน ปั ญหาและอุปสรรคของการประกอบการที
สําคัญทีสุดนอกจากโรคไข้ หวัดนกทีกระทบการขายเนื อไก่สด คือ เงินลงทุนเริมต้ นของการซื ออุปกรณ์ทีใช้ เลี ยงไก่
ข้ อเสนอแนะจากการวิจัย
จากการศึ ก ษาพบว่ า ฟาร์ ม ขนาดใหญ่ มี โ ครงสร้ างต้ นทุ น โดยรวมตํ ากว่า ขนาดกลาง ทั ง นี 
เนืองมาจาก ฟาร์ มขนาดใหญ่มีความได้ เปรี ยบจากขนาด (Economy of Scale) และพบว่าโครงสร้ างต้ นทุน
ของฟาร์ มขนาดเล็กตําทีสุด อาจเนืองมาจากฟาร์ มขนาดเล็กมีการใช้ แรงงานแฝงและไม่ใช้ เทคโนโลยีชนสู
ั ง
แต่ใช้ คนแทน การศึกษานี  ชี ให้ เห็นว่า จากการวิเคราะห์จดุ คุ้มทุนพบว่าฟาร์ มขนาดกลางมีจดุ คุ้มทุนสูงกว่า
ขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ดังนัน ผู้ประกอบการฟาร์ มขนาดกลางจึงควรระมัดระวังเป็ นพิเศษในเรื องค่าใช้ จ่าย
รวมทังการร่

วมมือกันระหว่างฟาร์ มขนาดกลาง อาจเป็ นช่องทางหนึงในการลดต้ นทุนการเลี ยงไก่ได้ เช่น
การรวมกันเพือสังซื ออาหาร เพือลดค่าบรรทุกและได้ สว่ นลดจากการซื อสินค้ าจํานวนมาก เป็ นต้ น
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การวิเคราะห์ โครงสร้ างต้ นทุนและการพยากรณ์ ต้นทุนการรักษา
เด็กพิเศษทีมีภาวะสมาธิสัน บกพร่ องทางการเรียนร้ ู และออทิสซึม
The Analysis of Cost Structures and Caring Cost Prediction of Children in
Learning Disability, Attention Deficit Hyperactivity Disorder and Autism
ศิริชยั พงษวิชยั * และคณะ
F

บทคัดย่ อ
การศึกษานี  มีวตั ถุประสงค์เพือสํารวจและวิเคราะห์โครงสร้ างต้ นทุนการพัฒนาศักยภาพเด็ก
ทีภาวะสมาธิ สนั  บกพร่ องทางการเรี ยนรู้ และออทิสซึม การศึกษาครัง นีม ่งุ เน้ นทีจะสํารวจต้ นทุนทางการ
แพทย์ ต้ นทุนทางการศึกษาและต้ นทุนของครอบครั ว โดยกลุ่มตัวอย่างทีกระจายในทุกภาคทัวประเทศไทย
จํานวน 1,430 ตัวอย่าง การวิเคราะห์ครัง นีใ ช้ การวิเคราะห์ทางสถิติพืน ฐานเพือหาค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน ของโครงสร้ างต้ นทุนของเด็กพิเศษทัง 3 กลุม่ และมีการใช้ สถิติเชิงอนุมาน (การวิเคราะห์ความถดถอย
เชิงพหุ) ในการอธิบายผลการวิจยั
ผลการศึกษาพบว่า ค่าใช้ จ่ายรวมต่อปี ต่อคนในการเลีย งดูเด็กพิเศษทีเป็ นโครงสร้ างต้ นทุนเพือ
พัฒนาศักยภาพเด็กทัง 3 กลุม่ มีโครงสร้ างทีแตกต่างกันตามประเภทของเด็กพิเศษและระดับอาการ แต่รูปแบบ
ของโครงสร้ างค่าใช้ จ่ายดังกล่าวไม่มีรูปแบบทีแน่นอน และสามารถสรุ ปได้ ดังต่อไปนี  เด็กพิเศษประเภท
สมาธิ สัน ที มี ร ะดับ อาการน้ อ ย ปานกลาง และมาก มี ค่า ใช้ จ่า ยเฉลียรวมต่อ ปี ต่อ คนเท่า กับ 33,488 บาท
64,118 บาท และ 21,717 บาทตามลําดับ เด็กพิเศษประเภทบกพร่ องทางการเรี ยนรู้ ทีมีระดับอาการน้ อย
ปานกลาง และมาก มีค่าใช้ จ่ายเฉลียรวมต่อปี ต่อคนเท่ากับ 17,476 บาท 36,505 บาท และ 51,411 บาท
ตามลําดับ และเด็กพิเศษประเภทออทิสซึมทีมีระดับอาการน้ อย ปานกลาง และมาก มีค่าใช้ จ่ายเฉลียรวมต่อ
ปี ต่อคนเท่ากับ 128,292 บาท 74,091 บาท และ 205,980 บาทตามลําดับ
การศึกษาความสัมพันธ์ ของค่าใช้ จ่ายของเด็กพิเศษ คุณลักษณะของผู้ปกครอง และลักษณะของ
เด็กพิเศษพบว่า ค่าใช้ จ่ายรวมของเด็กพิเศษมีความสัมพันธ์ กบั คุณลักษณะต่าง ๆ จําแนกตามประเภทของ
เด็กพิเศษคือ เด็กพิเศษประเภทสมาธิสนค่
ั  าใช้ จ่ายขึ นอยู่กบั รายได้ ครอบครัว อาชีพผู้ปกครอง จํานวนบุตรใน
ความอุปการะ และระดับการศึกษาของเด็ก เด็กพิเศษประเภทบกพร่ องทางการเรี ยนรู้ ค่าใช้ จ่ายขึน อยู่กับ
รายได้ ครอบครัว จํานวนครัง ทีพบแพทย์ จํานวนบุตรในความอุปการะ การจดทะเบียนเป็ นคนพิการ ระดับ
การศึกษาของเด็ก ระดับอาการ อาชีพของผู้ปกครอง และอายุของเด็กทีพบว่าเป็ นเด็กพิเศษ และเด็กพิเศษ
ประเภทออทิสซึม ค่าใช้ จ่ายขึ นอยู่กบั รายได้ ครอบครัว อายุของเด็กทีพบว่าเป็ นเด็กพิเศษ จํานวนครัง ที
พบแพทย์ จํานวนบุตรในความอุปการะ ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง และระดับอาการ

*

รองศาสตราจารย์ คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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Abstract
The study surveyed and analyzed the medical, educational and family cost structure in
attention deficit disorder, learning disabilities and autism students. The sample is composed of
1,430 students across Thailand. The statistical techniques used in analyzing the basic data of cost
structure are mean, standard deviation, and testing hypotheses by regression analysis.
This research studied 3 types of expenditures, which are medical, family and educational
expenditures. The study found that the total cost structure per year varied based on the type of
student and the level of the symptom. The model of the cost structure contains uncertainty and
could be concluded as follows: the attention deficit disorder student who had less, moderate, and
heavy symptoms had average cost per year 33, 488 baht, 64, 118 baht, and 21,717 baht,
respectively. The learning disabilities student who had less, moderate, and heavy symptoms had
average cost per year 17,476 baht, 36,505 baht, and 51,411 baht, respectively. The autism student
who had less, moderate, and heavy symptoms had average cost per year 128,292 baht, 74,091
baht, and 205,980 baht, receptively.
In addition, the study found that there was a relationship between expenses, parent
characteristics and the type of symptom. For learning disability students, the expenses depend on
parent’s income, parent’s career, number of children in the family and the level of the child’s
education, while the expenses in attention deficit hyperactivity disorder student depends on parent’s
income, number of doctor visits, number of children in the family, handicap registration, level of
disease, parent’s career, child’s age. In autism students, the expenses depend on parent’s income,
child’ age, number of doctor visits, number of children in the family, parent’s education and level of
disorder.
ความสําคัญและทีมาของปั ญหา
ในปั จ จุบัน มี บุค คลที มี ภ าวะสมาธิ สัน บกพร่ อ งทางการเรี ย นรู้ และออทิ ส ติ ก เป็ นจํ า นวนมาก
การศึกษาในประเทศไทยพบว่า ถ้ าประชากรของประเทศไทยมี 62 ล้ านคน สามารถประมาณการประชากร
บุคคลทีมีภาวะออทิซมึ ได้ จํานวน 372,000 คน บุคคลทีมีภาวะบกพร่ องทางการเรี ยนรู้ได้ จํานวน 10,540,000
คน และบุคคลทีมีภาวะสมาธิสนได้
ั  จํานวน 1,469,400 คน (อ้ างใน http://www.nrct.net/downloads/140906_
seminardoc.pdf) ซึงเป็ นภาระสําคัญของบุคคลทีเกียวข้ องทังผู
 ้ ปกครองและรัฐบาลทีจะต้ องจัดการดูแล เด็ก
พิเ ศษ หมายถึง เด็ก ปกติ ที มี ลักษณะทางกายภาพหรื อ พฤติ ก รรมเบี ยงเบนไปจากสภาพปกติ ท างร่ า งกาย
สติปัญญา อารมณ์ หรื อสังคม (วารี ถิระจิตร, 2545) ซึงความเบียงเบนนีอ าจรุ นแรงถึงขันกระทบกระเทื

อนต่อ
พัฒนาการด้ านต่างๆ ของเด็ก ดังนันเด็
 กพิเศษจึงมีความจําเป็ นต้ องใช้ บริ การทางการแพทย์และได้ รับการศึกษา
พิเศษ เพือให้ เด็กเหล่านี ได้ สามารถพัฒนาร่ างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม เพือให้ ได้ ผลทีใกล้ เคียงกับบุคคล
ปกติให้ ได้ เต็มกําลังความสามารถของแต่ละบุคคล เด็กทีได้ รับการวินิจฉัยตังแต่
 อายุยงั น้ อย เช่น ตรวจการได้ ยิน
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ตรวจคลืนสมอง ตรวจเลือด ตรวจโครโมโซม ตรวจเอ็กซเรย์สมอง ตรวจเชาว์ปัญญา ฯลฯ และถ้ าพบปั ญหาตังแต่

อายุยงั น้ อย ทําให้ ผ้ ปู กครองหรื อผู้ดแู ลสามารถทําหลายสิงหลายอย่างให้ แก่เด็กเท่าทีจะทําได้ แม้ ในปั จจุบนั ไม่มี
ยาใดทีสามารถรักษาโรคเหล่านี ให้ หายขาดได้ แต่สามารถพัฒนาช่วยเหลือเด็กให้ มีชีวิตใกล้ เคียงกับคนปกติได้
การวิจัยพบว่าวิธีช่วยเหลือทีดีทีสุดคือ การกระตุ้นพัฒนาการของเด็กอย่างเข้ มข้ นตังแต่
 อายุยงั น้ อย (อุมาพร
ตรังคสมบัติ 2545) เช่น การเตรี ยมตัวฝึ กลูกแบบต่างๆ ได้ แก่ ฝึ กทักษะสังคม การฝึ กภาษาและการสือสาร การ
ฝึ กประสาทสัมผัสและกล้ ามเนื อ การฝึ กให้ ช่วยเหลือตนเอง เป็ นต้ น ในปั จจุบนั มีประชากรทีมีความบกพร่องทาง
สติปัญ ญา การเรี ยนรู้ และออทิสติก ประมาณ 4 แสนคน ถึง 1 ล้ านคน ต้ องการการฟื นฟูสมรรถภาพ การ
ส่งเสริ มคุณภาพชีวิต การศึกษา และการมีงานทํา ในครอบครัวทีบุตรมีความบกพร่ องดังกล่าว ครอบครัวต้ อง
ดําเนินการหลายประการเพือให้ บตุ รของตนได้ รับการฟื น ฟูสมรรถภาพ การศึกษา และการพัฒนาศักยภาพด้ าน
ต่า งๆ ที สอดคล้ อ งกับ ความต้ อ งการจํ า เป็ น ซึงมี ค่า ใช้ จ่า ยหลายประการ (อ้ า งใน
http://www.nrct.net
/downloads /140906_seminardoc.pdf)
กิจกรรมดังกล่าวข้ างต้ นจึงก่อให้ เกิดเป็ นค่าใช้ จ่ายต่างๆ ซึงในการศึกษาครัง นี ได้ จดั แบ่งเป็ น 3 หมวด
คือ ค่าใช้ จ่ายทางการแพทย์ ค่าใช้ จ่ายในครอบครัว และค่าใช้ จ่ายในการศึกษา เนืองจากการเก็บข้ อมูลทีผ่าน
มายังมีไม่เพียงพอ และยังขาดการศึกษาข้ อมูลโครงสร้ างต้ นทุนค่าใช้ จ่ายเด็กพิเศษ ทางคณะผู้วิจัยจึงมีความ
จําเป็ นทีจะต้ องศึกษาโครงสร้ างต้ นทุนเหล่านี  เพือพัฒนาศักยภาพบุคคลทีมีภาวะเหล่านี ได้
วัตถุประสงค์ ของโครงการวิจัย
การศึก ษาครั ง นี ม ี วัต ถุป ระสงค์ ห ลัก ในการสํ า รวจต้ น ทุน การรั ก ษาของเด็ก พิ เ ศษที มี ภ าวะสมาธิ สัน
บกพร่ องทางการเรี ยนรู้ และออทิสซึม รวมทังการวิ

เคราะห์ข้อมูลเพือการพยากรณ์ เด็กพิเศษทีมีภาวะสมาธิสนั 
บกพร่องทางการเรี ยนรู้ และออทิสซึม ทีดําเนินการอยูใ่ นปั จจุบนั ทังภาครั

ฐและภาคเอกชน
ระเบียบวิธีวจิ ัย
เนืองจากการวิจยั นี เป็ นการวิจัยเชิงบูรณาการ ประกอบไปด้ วยโครงการย่อยทีมีความเกียวข้ องกันหลาย
โครงการ ดังนันกรอบของประชากรที

ใช้ ในการสํารวจค่าใช้ จ่ายของผู้ปกครองใช้ ประชากรทีเป็ นผู้ปกครองทีอยู่
ตามจังหวัดต่าง ๆ ทัวประเทศทีเป็ นเครื อข่ายของโครงการวิจัย และจังหวัดทีมีโรงเรี ยนการศึกษาพิเศษ และมี
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดเป็ นหลัก ซึงกลุ่มตัวอย่างนี สามารถใช้ เป็ นตัวแทนประชากรได้ เป็ นอย่างดี
เนืองจาก จากการสํารวจพบว่าถึงแม้ ว่าเด็กพิเศษทีมีภาวะสมาธิ สนั  บกพร่ องทางการเรี ยนรู้ และออทิสซึม
กระจายอยู่ทวประเทศ
ั
อย่างไรก็ตามในบางพื นทีผู้ปกครองไม่ได้ นําเด็กพิเศษไปรักษาจึงไม่เห็นโครงสร้ างต้ นทุน
อย่างชัดเจน นอกจากนันการสํ

ารวจพบว่าหากจะได้ ข้อมูลครบถ้ วน ชัดเจน และใกล้ เคียงกับความเป็ นจริ งมาก
ทีสุดควรมุง่ เน้ นหัวเมืองใหญ่ ดังนันกลุ
 ม่ ตัวอย่างของการศึกษาครัง นี ได้ การเลือกเฉพาะหัวเมืองใหญ่ ดังต่อไปนี 
ภาค
1. เหนือ (เชียงใหม่ และพิษณุโลก)
2. กลาง (นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี และอยุธยา)
3. ตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น และนครราชสีมา)
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ภาค
4. ตะวันออก (ชลบุรี และระยอง)
5. ใต้ (นครศรี ธรรมราช สตูล สงขลา ยะลา และภูเก็ต)
6. กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ)
รวมตัวอย่ างผ้ ูปกครองทัง หมด

จํานวนตัวอย่ าง
210
254
232
1,430

การศึกษาครัง นี มุง่ ศึกษาโครงสร้ างต้ นทุนค่าใช้ จ่ายทีเกียวกับเด็กพิเศษ 3 ส่วนใหญ่ ๆ ดังนี คือ
• ค่าใช้ จ่ายทีเป็ นต้ นทุนทางการแพทย์
• ค่าใช้ จ่ายทีเป็ นต้ นทุนทางการศึกษา
• ค่าใช้ จ่ายทีเป็ นต้ นทุนทางครอบครัว
การสํารวจข้ อมูลโครงสร้ างต้ นทุนค่าใช้ จ่ายทีเกียวกับเด็กพิเศษ ได้ ทําการสํารวจในช่วงเวลา 1 ตุลาคม
2549 ถึง 30 มิถนุ ายน 2550
วิธีดาํ เนินการวิจัยโดยสรุ ป
การวิจยั ครัง นี เป็ นการวิจยั ทีเน้ นการดําเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูลเชิงสํารวจ โดยเก็บข้ อมูลทังแบบปฐม

ภูมิ (Primary data) และแบบทุติยภูมิ (Secondary data) สําหรับข้ อมูล ส่วนข้ อมูลปฐมภูมิ ได้ จากการ
สํารวจโดยใช้ ทงแบบสั
ั
มภาษณ์ แบบสอบถาม และแบบสํารวจความคิดเห็นทีผ่านการตรวจสอบคุณภาพของ
เครื องมือ ทังทางด้

านความตรงเชิงเนื อหา (Content validity) และความน่าเชือถือ (Reliability) เป็ นเครื องมือที
ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ส่วนข้ อมูลแบบทุติยภูมิ (Secondary data) ได้ ทําการศึกษาค้ นคว้ าจากข้ อมูลที
มีผ้ ูรวบรวมไว้ แล้ ว เช่น เอกสาร ตํารา บทความ นิตยสาร เว็บไซต์ และรายงานวิจัยทีเกี ยวข้ อง งานจาก
หน่วยงานต่างๆ ทังของทางภาครั

ฐ และเอกชน โดยเฉพาะโรงพยาบาล และสถานศึกษาทีเกียวข้ องกับเด็กพิเศษ
ดังกล่าว
ในการวิจัยครัง นีค ณะผู้วิจัยได้ สร้ างแบบสํารวจ 3 แบบคือ แบบสํารวจผู้ปกครองทีเลี ยงดูเด็กพิเศษ
แบบสํารวจโรงพยาบาลเกียวกับค่าใช้ จ่ายในการรักษาเด็กพิเศษทังภาครั

ฐและเอกชน แบบสํารวจโครงสร้ าง
ต้ นทุน เครื องมือทีโครงการวิจยั ย่อยในส่วนอืนๆ ได้ พฒ
ั นาขึ นมา ในการวิจยั ครัง นี จะเน้ นทีการสํารวจค่าใช้ จ่าย
ในส่วนของผู้ปกครองทีได้ เลี ยงดูเด็กพิเศษ โดยขนาดตัวอย่างของผู้ปกครองทีทําการสํารวจค่าใช้ จ่ายใช้ จํานวน
ทังหมด

1,430 ตัวอย่างโดยจําแนกไปตามภาคต่างๆ ทัวประเทศ ทีระดับความเชือมัน 95% และความคลาด
เคลือนไม่เกิน 3 % การเลือกตัวอย่างเลือกจากผู้ปกครองทียินดีให้ ข้อมูล
งานวิจัยทีเกียวข้ อง
เอนก สุภีรนันท์ และคณะ (2549) ได้ ศกึ ษาโครงสร้ างต้ นทุนของสถานพยาบาลในสังกัดกรมสุขภาพจิต
ทัง 17 แห่ง ในปี งบประมาณ 2547 มีต้นทุนรวม เท่ากับ 2,032,831,470 บาท ต้ นทุนดําเนินการเท่ากับ
1,813,827,356 บาท แบ่งต้ นทุนรวมตามประเภทหน่วยงานต้ นทุน พบว่า เป็ นกลุม่ หน่วยต้ นทุนทีไม่ก่อให้ เกิด
รายได้ เท่ากับ 774,730,752 บาท โดยต้ นทุนส่วนใหญ่เป็ นค่าวัสดุ คือ 350,257,499 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 45
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รองลงมาเป็ นค่าแรงและค่าลงทุน คิดเป็ นร้ อยละ 40 และ 15 ตามลําดับ กลุม่ หน่วยต้ นทุนทีก่อให้ เกิดรายได้
เท่ากับ 232,647,891 บาท มีต้นทุนส่วนใหญ่เป็ นค่าวัสดุคือ 140,793,132 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 61 รองลงมา
เป็ นค่าแรงและค่าลงทุนคิดเป็ นร้ อยละ 27 และ 12 ตามลําดับ กลุม่ หน่วยต้ นทุนทีให้ บริการผู้ป่วยประเภทงาน
บริการผู้ป่วยนอกและงานบริการอืน ๆ เท่ากับ 396,060,093 บาท มีต้นทุนส่วนใหญ่เป็ นค่าวัสดุ เท่ากับ
206,399,201 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 63 รองลงมาเป็ นต้ นทุนค่าแรงและค่าลงทุนคิดเป็ นร้ อยละ 41 และ 6
ตามลําดับ กลุม่ หน่วยต้ นทุนทีให้ บริการอืน ๆ เท่ากับ 102,847,982 บาท โดยเป็ นต้ นทุนส่วนใหญ่เป็ นค่าแรง
เท่ากับ 52,374,351 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 51 รองลงมาเป็ นต้ นทุนค่าวัสดุและค่าลงทุน คิดเป็ นร้ อยละ 46 และ 3
ตามลําดับ การศึกษาครัง นี มิได้ เน้ นต้ นทุนต่อโรค
เสาวลักษณ์ ช่างสมบูรณ์ (2544)
ได้ ศึกษาต้ นทุนต่อหน่วยบริ การ ผู้ทีมีความบกพร่ องทาง
สติปัญญา ศูนย์ฝึกอาชีพบางพูน โรงพยาบาลราชานุกลู ผลงานวิจยั พบว่า ต้ นทุนรวมทังหมดของศู

นย์ฝึกอาชีพ
บางพูนเท่ากับ 7,354,212.03 บาท โดยมีค่าแรง ค่าวัสดุ ค่าลงทุน 5,208,886.87 บาท 1,097,216.52 บาท และ
1,048,108.65 บาท ในสัดส่วน 4.97 : 1.05 : 1 ตามลําดับ พบว่าต้ นทุนรวมของงานฝึ กอาชีพต่อรายเท่ากับ
245,140.40 บาท ต้ นทุนฝึ กต่อวันเท่ากับ 1,501.17 บาท และเมือแยกตามหน่วยต้ นทุนนัน งานเกษตรกรรม –
สัตวบาล มีต้นทุนต่อรายสูงสุด เท่ากับ 353,986.87 บาท ต้ นทุนฝึ กต่อวันเท่ากับ 1,910.00 บาท รองลงมาคือ
งานศิลปกรรม ส่วนงานอุตสาหกรรมมีต้นทุนน้ อยทีสุด
Jarbrink, et., al. (2007) ศึกษาโครงสร้ างต้ นทุนของบุคคลออทิสติกในประเทศสวีเดนระหว่างปี 2000
- 2003 วัตถุประสงค์ของการศึกษาเพือปรับปรุงสถานการณ์ของบุคคลทีเป็ นออทิสติก โดยพยายามให้ ข้อมูลแก่
หน่วยงานทีรับผิดชอบ รวมทังต้
 นทุนในการพัฒนาบุคคลออทิสติกให้ สามารถทํางานได้ การศึกษาพยายามทีจะ
เสนอแนะการปรับปรุงการศึกษา การดูแลบุคคลออทิสติกอย่างมีคณ
ุ ภาพ การปรับปรุงเครื อข่ายออทิสติกเพือ
การแลกเปลียนประสบการณ์
และเป็ นข้ อมูลให้ ผ้ มู ีหน้ าทีรับผิดชอบให้ การช่วยเหลือทางเงินทุนอย่างมี
ประสิทธิภาพ การศึกษาได้ ทําเป็ น 2 ระยะ เพือเปรี ยบเทียบว่าก่อน-หลังให้ การศึกษาบุคคลออทิสติกว่ามี
ผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างไร การศึกษาครัง นี เก็บข้ อมูลโดยใช้ อาสาสมัครบุคคลออทิสติกโดยการใช้ การ
สัมภาษณ์เชิงลึกจากบุคคลทีเกียวเกียวกับโครงสร้ างค่าใช้ จ่ายในการรักษา รวมทังใช้
 วิธีสงั เกตการณ์พฤติกรรม
ของบุคคลออทิสติก ข้ อมูลข้ างล่างนี แสดงค่าใช้ จ่ายเกียวกับการรักษาเฉลียต่อเดือนต่อคน
ก่ อน
หลัง
ค่าเงินช่วยเหลือ
27,912.52
31,790.78
ค่ารักษาพยาบาล
17,225.86
29,917.98
ค่ายา
2,118.61
2,106.90
ค่าเลี ยงดู
3,234.48
3,979.70
ค่าการรักษาพิเศษ (ไม่ได้ ออกเอง)
6,063.19
1,872.80
ค่าการรักษาพิเศษ (ออกเอง)
4,104.55
608.66
ค่าความสูญเสียจากการไม่ปฏิบตั ิงาน
60,905.02
57,963.16
ค่าการสนับสนุนอืน
1,744.05
1,825.98
รวม (บาท)
123,308.27
130,066.00
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การศึกษานําไปสูข่ ้ อสรุปทีว่าการรักษาบุคคลออทิสติกจําเป็ นต้ องรักษาอย่างต่อเนือง อย่างไรก็ตามค่า
รักษาบางประเภทจะลดลง เช่น ค่าการรักษาพิเศษจะลดลงค่อนข้ างอย่างเห็นได้ ชดั และหากบุคคลออทิสติก
ทํางานได้ ก็จะส่งผลทําให้ ลดค่าใช้ โดยรวมได้
Ganz (2006) ศึกษาต้ นทุนการรักษาบุคคลออทิสติกในประเทศสหรัฐอเมริ กาในปี 2549 การศึกษา
สรุ ปว่าการดูแลบุคคลออทิสติกตลอดชีวิตต้ องใช้ ค่าใช้ จ่ายประมาณ 108.06 ล้ านบาทต่อคน (3.2 ล้ านเหรี ยญ
สหรัฐ) หากจะประมาณค่าใช้ จ่ายทังหมดของชาวอเมริ

กนั ทังประเทศจะพบว่

าบุคคลออทิสติกมีค่าใช้ จ่ายตลอด
ชีวิต 1.2 ล้ านล้ านบาท (35,000 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ) การศึกษาครัง นี ได้ แบ่งค่าใช้ จ่ายออกเป็ น 2 ประเภท คือ
ค่าใช้ จ่ายทางตรงและทางอ้ อม ค่าใช้ จ่ายทางตรงประกอบด้ วย ค่ายารักษาโรค (ค่าแพทย์ ค่าบริ การักษา ค่า
ยารักษาโรค และการวิเคราะห์พฤติกรรม) ประมาณ 980,000 บาทต่อปี (29,000 เหรี ยญสหรัฐ) และค่าใช้ จ่าย
ทางอ้ อม ได้ แก่การศึกษาพิเศษ การดูแลพิเศษ ประมาณ 1.4 ล้ านบาทต่อปี (41,000 เหรี ยญสหรัฐ) ทังนี
 ไม่
รวมถึง ค่าใช้ จ่ายทีวัดมูลค่าได้ ยาก เช่น ค่าสูญเสียรายได้ จากบุคคลออทิสติก Ganz (2006) กล่าวว่าค่าใช้ จ่าย
การจัดหาบุคคลออทิสติกไม่มีโครงสร้ างทีแน่นอนขึ นอยู่กบั ความรุนแรงของโรคและความสมําเสมอของการรักษ
โรคของผู้ป่วย นอกจากนันค่
 าใช้ จ่ายดังกล่าวอาจตํากว่าความเป็ นจริง เนืองจากบุคคลออทิสติกอาจจะไม่ได้ รั
การรั กษาตามแผนการที ได้ รับ คํ า แนะนํ า จากผู้เชี ยวชาญแต่กลับ ไปใช้ วิ ธี การศึก ษาที ตนเองเห็น ว่า ถูก ต้ อ ง
นอกจากนัน ค่าใช้ จ่ายบางอย่าง โดยเฉพาะค่าใช้ จ่ายสูญเสียทางเศรษฐศาสตร์ ยงั ไม่สามารถวัดค่าได้ ดังนัน
ค่าใช้ จ่ายจึงมีมากกว่าทีการศึกษานี สํารวจได้ การศึกษาโครงสร้ างต้ นทุนบุคคลออทิสติกได้ ทําขึ นในประเทศแคน
นาดา โดยสมาคมทีเกียวกับบุคคลออทิสติก การศึกษาได้ สรุ ปค่าใช้ จ่ายในการรักษาบุคคลออทิสติกไว้ ดังนี 
ค่าใช้ จ่ายในการรักษาต่อปี 1.6 ล้ านบาท (50, 000 เหรี ยญแคนนาดา) ในกรณีทีรักษาโรคเองโดยไม่ขอความ
ช่วยเหลือทางรัฐบาลเสียค่าใช้ จ่ายตลอดชีวิต 62.7 ล้ านบาทต่อคน (2 ล้ านเหรี ยญแคนนาดา) และรัฐบาลจะ
เสียค่าใช้ จ่ายในการดูแลบุคคลออทิสติก 31,340 ล้ านบาทต่อปี (1,000 ล้ านเหรี ยญต่อปี )
Fiona Loynes (2001) ศึกษาผู้เป็ นออทิสซึม เป็ นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทีพักอาศัย การ
บริ การทางการศึกษา การบริ การในชุมชน ต้ นทุนทางการแพทย์ และเครื องอํานวยความสะดวก ซึงต้ นทุนที
ปรับตัวสูงขึ นเกียวพันกับคุณลักษณะของผู้ให้ บริ การ เครื องอํานวยความสะดวก บริ การในชุมชน ต้ นทุนผันแปร
คือขนาดของผู้ป่วย ความสนใจของครอบครั วและชุมชน ซึงมีต้นทุนทางการแพทย์สูงทีสุด รองลงมาคือการ
บริการทางการศึกษา ค่าใช้ จ่ายในครอบครัว และการบริการในชุมชน
David Felce Kathy Lowe (2000) ศึกษาผู้ทีมีความบกพร่องทางสติปัญญาวัยผู้ใหญ่ระดับรุนแรง
มากและมีปัญหา พฤติกรรมรุ นแรง ในเวลส์ประเทศอังกฤษ โดย 17 คน จาก new specialist community
housing และ 19 จาก traditional services เป็ นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบทีพักอาศัย กระบวนการ
บริ ก ารในด้ า นคุณ ภาพชี วิ ต กับ ต้ น ทุน ด้ ว ยการวิเ คราะห์ ถดถอยแบบพหุ ซึงต้ น ทุน ที ปรั บ ตัว สูง เกี ยวพัน กับ
คุณลักษณะผู้ให้ บริการ เครื องอํานวยความสะดวก บริการในชุมชน ต้ นทุนแปรผันกลับกับขนาดของผู้ป่วย ความ
สนใจของครอบครัวและชุมชน คือ การมีกิจกรรมทีดีขึ นกับความสามารถในการพึงตนเองได้ ของผู้ป่วย ขอบเขต
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้ บริการและผู้รับบริการ ความหลากหลายของตัวชี วัดในคุณภาพชีวิตไม่สามารถวัดหรื อ
อธิบายเป็ นต้ นทุนได้
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กรอบแนวคิดในการวิจัย เกียวกับโครงสร้ างค่ าใช้ จ่ายของผ้ ูปกครอง
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ทีเกียวข้ อง คณะผู้วิจยั ได้ นํามาสร้ างกรอบแนวคิดในการ
วิจยั ดังนี 
ข้ อมลเกี
ู  ยวกับผ้ ูปกครองและเด็กพิเศษ

ค่ าใช้ จ่ายต้ นทุนของผ้ ูปกครองเด็กพิเศษ
ต้ นทุนทางการแพทย์
- ค่าแพทย์และค่าวินิจฉัยโรค
- ค่ายารักษาโรค
- ค่าเครื องมือพิเศษในการรักษา
- ค่าบําบัดรักษาโรค
- ค่าทดสอบทางวิทยาศาสตร์
- ค่าใช้ จ่ายในการเดินทางเพือรักษาโรค
- ค่าใช้ จ่ายเกียวกับนักสังคมสงเคราะห์
ต้ นทุนทางการศึกษา
- ค่าเล่าเรี ยน
- ค่าครูพีเลี ยง
- ค่ากิจกรรมพิเศษ
- ค่าอาหารทีโรงเรี ยน
- ค่าเสื อผ้ าสําหรับไปโรงเรี ยน
- ค่าบําบัดรักษา
- ค่าพาหนะระหว่างบ้ าน –โรงเรี ยน
ต้ นทุนทางครอบครั ว
- ค่าใช้ จ่ายเกียวกับเด็กพิเศษ
- ค่าใช้ จ่ายเกียวกับผู้ดแู ลเด็กพิเศษ

ข้ อมลส่
ู วนบุคคลของผ้ ูปกครอง
- เพศ
- อายุ
- อาชีพ
- รายได้
- การศึกษา
- บุตร / บุคคลในความดูแลอุปการะ

ข้ อมลบุ
ู ตร / ธิดา
- สภาวะส่วนบุคคล
• ภาวะสมาธิสนั 
• บกพร่องทางการเรี ยนรู้
• ออทิสซึม
- ระดับอาการ
- การจดทะเบียนคนพิการ
- ประเภทของโรงพยาบาลทีใช้ บริการ
- ช่วงอายุทีพบว่าเป็ นเด็กพิเศษ
- ระดับการศึกษาของเด็กพิเศษ
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ผลการศึกษา
ลักษณะเบือ งต้ นของกลุ่มตัวอย่ าง
ตารางที 1 จํานวนและร้ อยละของกลุม่ ตัวอย่างเด็กพิเศษประเภท สมาธิสัน จําแนกตามอายุ และระดับอาการ
อายุของกลุ่ม
ตัวอย่ าง
สมาธิสัน
1. 0 – 4 ปี
2. 5 – 9 ปี
3. 10 – 14 ปี
4. 15 ปี ขึ นไป
รวม

น้ อย
ปานกลาง
จํานวน ร้ อยละ จํานวน ร้ อยละ
4
36
18
6
64

13.33
36.00
27.27
21.43
28.57

22
54
30
22
128

73.33
54.00
45.45
78.57
57.14

มาก
จํานวน ร้ อยละ
4
10
18
0
32

13.30
10.00
27.27
0.00
14.29

รวม
จํานวน

ร้ อยละ

30
100
66
28
224

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

จากตารางที 1 ในภาพรวมกลุม่ ตัวอย่างเด็กพิเศษประเภทสมาธิสนที
ั  ทําการสํารวจ มีอายุอยูใ่ นช่วง
5 ถึง 9 ปี มากทีสุด รองลงมาคือ 10 – 14 ปี และเมือจําแนกตามอายุ พบว่ากลุม่ ตัวอย่างเด็กสมาธิสนมี
ั  อาการ
ของโรคในระดับปานกลางมากทีสุด คิดเป็ นร้ อยละ 57.14 รองลงมาคือ อาการระดับน้ อย
ตารางที 2 จํานวนและร้ อยละของกลุม่ ตัวอย่างเด็กพิเศษประเภทบกพร่ องทางการเรี ยนร้ ู จําแนกตามอายุ และ
ระดับอาการ
อายุของกลุ่ม
น้ อย
ตัวอย่ าง
บกพร่ อง
ร้ อย
จํานวน
ทางการ
ละ
เรี ยนร้ ู
1. 0 – 4 ปี
0
0.00
2. 5 – 9 ปี
50
25.00
3. 10 – 14 ปี
28
11.11
4. 15 ปี ขึ นไป
6
4.17
รวม
84
13.95

ปานกลาง
จํานวน

ร้ อย
ละ

2
122
172
124
420

33.33
61.00
68.25
86.11
69.77

มาก

รวม

จํานวน ร้ อยละ จํานวน
4
28
52
14
98

66.67
14.00
20.63
9.72
16.28

6
200
252
144
602

ร้ อยละ
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

จากตารางที 2 ในภาพรวมกลุม่ ตัวอย่างเด็กพิเศษประเภทบกพร่องทางการเรี ยนรู้ทีอยูใ่ นความดูแล
ของผู้ปกครอง มีอายุอยูใ่ นช่วง 10 ถึง 14 ปี มากทีสุด รองลงมาคือ 5 ถึง 9 ปี และเมือจําแนกตามอายุ พบว่า
กลุม่ ตัวอย่างเด็กพิเศษประเภทบกพร่องทางการเรี ยนรู้ทีอยูใ่ นความดูแลของผู้ปกครอง จะมีอาการของโรคใน
ระดับปานกลางมากทีสุด คิดเป็ นร้ อยละ 69.77 รองลงมาคือ อาการระดับมาก
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ตารางที 3 จํานวนและร้ อยละของกลุม่ ตัวอย่างเด็กพิเศษประเภท ออทิสซึม จําแนกตามอายุและระดับอาการ
อายุของกลุ่ม
ตัวอย่ าง
ออทิสซึม
1. 0 – 4 ปี
2. 5 – 9 ปี
3. 10 – 14 ปี
4. 15 ปี ขึ นไป
รวม

น้ อย
ปานกลาง
จํานวน ร้ อยละ จํานวน ร้ อยละ
12
52
18
20
102

37.50
31.71
14.06
22.73
24.76

10
72
66
50
198

31.25
43.90
51.56
56.82
48.06

มาก
จํานวน ร้ อยละ
10
40
44
18
112

31.25
24.39
34.38
20.45
27.18

รวม
จํานวน ร้ อยละ
32
164
128
88
412

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

จากตารางที 3 ในภาพรวมกลุม่ ตัวอย่างเด็กพิเศษประเภทออทิสซึมทีอยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง
มีอายุอยู่ในช่วง 5 ถึง 9 ปี มากทีสุด รองลงมาคือ 10 ถึง 14 ปี และเมือจําแนกตามอายุ พบว่ากลุ่มตัวอย่าง
เด็กพิเศษประเภทออทิส-ซึมทีอยูใ่ นความดูแลของผู้ปกครอง จะมีอาการของโรคในระดับปานกลางมากทีสุด คิด
เป็ นร้ อยละ 48.06 รองลงมาคือ อาการระดับมาก
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ตารางที 4 ค่าเฉลียและค่าเบียงเบนมาตรฐานของค่าใช้ จ่ายรวมทังหมด

จําแนกตามประเภทเด็กพิเศษทีอยูใ่ นความดูแล และระดับอาการทีระดับความเชือมัน 95%
หน่วย:บาท/ปี
ประเภท
เด็ก
พิเศษ

เฉลีย

ระดับอาการ
น้ อย
ปานกลาง
ขอบเขต
ขอบเขต
ขอบเขต ขอบเขต
S.D.
เฉลีย
S.D.
เฉลีย
ด้ านล่าง
ด้ านบน
ด้ านล่าง
ด้ านบน
93,073.86 21,641.31 45,335.81 64,118.44 221,244.48 44,022.54 84,214.34 21,717.89

มาก
S.D.

ขอบเขต
ขอบเขต
ด้ านล่าง
ด้ านบน
14,261.43 29,219.35

สมาธิสนั  33,488.56
39,159.43
บกพร่อง
ทาง
17,476.93 28,023.59 14,243.29 20,710.57 36,505.46 74,627.80 32,479.14 40,531.78 51,411.58 216,005.38 26,486.72 76,336.44
การ
เรี ยนรู้
ออทิสซึม 128,292.28 415,229.58 87,002.01 169,582.55 74,091.22 168,376.29 62,561.04 85,621.40 205,980.04 1,826,384.05 28,243.47 383,716.61
มากกว่า
183,706.00 541,027.75 16,771.69 350,640.31 52,078.95 88,346.56 27,853.37 76,299.53 66,086.25 113,963.19 16,512.26 115,660.24
1 โรค
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จากตารางที 4 กลุม่ ตัวอย่างผู้ปกครองเด็กพิเศษ ในภาพรวมมีคา่ ใช้ จ่ายทังหมด

3 ด้ านได้ แก่
ค่าใช้ จ่ายทางการแพทย์ ค่าใช้ จ่ายในครอบครัว และค่าใช้ จ่ายทางการศึกษา เมือพิจารณาตามระดับอาการ
พบว่า เด็กทีมีอาการระดับน้ อยจะเป็ นเด็กทีเป็ นมากกว่า 1 โรคทีมีคา่ ใช้ จ่ายเฉลียรวมสูงทีสุดเฉลียประมาณ
183,706 บาท รองลงมาเป็ นเด็กออทิสซึม มีคา่ ใช้ จ่ายเฉลียประมาณ 128,292.28 บาท ในขณะทีเด็กทีมี
อาการระดับ
ปานกลางจะเป็ นเด็กออทิสซึมทีมีคา่ ใช้ จ่ายเฉลียรวมสูงทีสุดประมาณ 74,091.22 บาท
รองลงมาเป็ นเด็กสมาธิสนั  มีค่าใช้ จ่ายเฉลียประมาณ 64,118.44 บาท ส่วนเด็กทีมีอาการระดับมากจะเป็ น
เด็กออทิสซึมทีมีคา่ ใช้ จ่ายเฉลียรวมสูงทีสุดประมาณ 205,980.04 บาท รองลงมาเป็ นเด็กทีเป็ นมากกว่า 1 โรค
มีคา่ ใช้ จ่ายเฉลียประมาณ 66,086.25 บาท
การพยากรณ์ ค่าใช้ จ่ายรวมของเด็กพิเศษทีมีสมาธิสัน บกพร่ องทางการเรี ยนร้ ู และ ออทิสซึม
การศึกษาในส่วนนี เป็ นการวิเคราะห์เพือหาตัวแบบของค่าใช้ จ่ายรวมโดยการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ของค่าใช้ จ่ายรวมกับข้ อมูลพื นฐานของผู้ปกครองและข้ อมูลของเด็กพิเศษด้ วยวิธีการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู
โดยหาตัวแบบของแต่ละประเภทของเด็กพิเศษ 3 ประเภท คือ สมาธิสนั  บกพร่ องทางการเรี ยนรู้ และ ออทิสซึม
ในการวิเคราะห์มีตวั แปรตาม และ ตัวแปรอิสระ ดังนี 
ตัวแปรตาม คือ ค่าใช้ จ่ายรวม
ตัวแปรอิสระ จํานวน 15 ตัว
1. เพศ
2. อายุ
3. อาชีพหลังการทราบว่าบุตร/หลานเป็ นเด็กพิเศษ
4. รายได้ ของครัวเรื อน
5. ระดับการศึกษา
6. จํานวนบุตร/บุคคลในความอุปการะ (เด็กปกติ)
7. จํานวนบุตร/บุคคลในความอุปการะ (เด็กพิเศษ)
8. ระดับอาการ

9. การจดทะเบียนเป็ นคนพิการ
10. สภาพการเลี ยงดู
11. อายุเมือพบว่าเป็ นเด็กพิเศษ
12. ช่วงอายุทีเด็กพิเศษต้ องเข้ าพบแพทย์
13. ประเภทโรงเรี ยน
14. ระดับการศึกษาของเด็ก
15. จํานวนครัง ทีพบแพทย์

การศึกษาครัง นี ได้ ทดสอบเงือนไขของการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ และผลการศึกษาไม่มีปัญหา
ด้ านการทดสอบจนกระทบต่อผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี 
1) ความคลาดเคลือน e เป็ นตัวแปรทีมีการแจงแจงแบบปกติ
2) ค่าเฉลียของความคลาดเคลือนเป็ นศูนย์ นันคือ E(e) = 0
3) ค่าแปรปรวนของความคลาดเคลือนเป็ นค่าคงทีทีไม่ทราบค่า V(e) = σe2
4) ei และ ej เป็ นอิสระต่อกัน ; i ≠ j นันคือ covariance (e i , e j) = 0
5) ตัวแปรอิสระ Xi และ Xj เป็ นอิสระต่อกัน
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ตารางที 5 แสดงตัวแปรอิสระทีมีผลต่อค่าใช้ จ่ายรวมของเด็กพิเศษประเภทสมาธิสนั 

ตัวแปร

ค่าความคลาดเคลือน
นํ าหนักของตัวแปร
มาตรฐาน (standard
คะแนน
คะแนนดิบ
errors)
มาตรฐาน
-213,895.50
78,442.65
3.63
0.530
0.56
322,501.92
0.378
68,034.82
127,648.14
0.257
40,328.20

t-prob

ค่าคงที
รายได้ ของครัวเรื อน
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
จํานวนบุตร/บุคคลในความ
อุปการะ (เด็กปกติ)
ระดับการศึกษาของเด็ก
182,448.79
0.260
58,732.94
ค่าสถิติของตัวแบบ F-prob = 0.000 R Square = 0.777 Adjusted R Square = 0.579

0.000
0.000
0.002
0.003

ผลการวิเคราะห์ด้วยวิธีการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ
ตัวแปรอิสระทีมีผลต่อค่าใช้ จ่ายอย่างมีนยั สําคัญทีอยู่ในตัวแบบที 1 คือ รายได้ ของครัวเรื อน อาชีพรับ
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ จํานวนบุตร/บุคคลในความอุปการะ (เด็กปกติ) และ ระดับการศึกษาของเด็กพิเศษ โดยมีผล
ต่อค่าใช้ จ่ายรวมถึงร้ อยละ 57.90 (Adjusted R Square) การเปลียนแปลงของค่าใช้ จ่ายในการรักษาเด็กสมาธิ
สันรวม

จะมีความเกียวข้ องกับตัวแปรอิสระดังกล่าว ในลักษณะดังต่อไปนี 
• เมือรายได้ ผ้ ปู กครองของเด็กพิเศษเปลียนแปลง 1 บาท ค่าใช้ จ่ายรวมในการรักษาเด็กสมาธิสนั 
รวม จะเปลียนแปลงไป 3.63 บาท ในทิศทางเดียวกันกับค่าใช้ จ่าย
• เมือผู้ปกครองเด็กพิเศษมีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ค่าใช้ จ่ายรวมในการรักษาเด็กสมาธิ สนั 
รวม จะเปลียนไป 322,501.92 บาท ในทิศทางเดียวกัน
• เมือผู้ปกครองมีจํานวนบุตร/บุคคลในความอุปการะ (เด็กปกติ) เพิมขึ น 1 คน ค่าใช้ จ่ายรวมในการ
รักษาเด็กสมาธิสนรวม
ั
จะเปลียนไป 127,648.14 บาท ในทิศทางเดียวกัน
• เมือเด็กพิเศษมีระดับการศึกษาอนุบาล ค่าใช้ จ่ายรวมในการรักษาเด็กสมาธิสนรวม
ั
จะเปลียนไป
182,448.79 บาท ในทิศทางเดียวกัน
จากผลการวิเคราะห์ดงั กล่าวสามารถกําหนดตัวแบบในรูปแบบของสมการการถดถอยเชิงเส้ นตรงพหุคณ
ู ได้
ดังต่อไปนี 
ค่าใช้จา่ ยในการรักษาเด็กสมาธิสนั % รวม = -213,895.50 + (3.63 * รายได้ของครัวเรือน)
+ (322,501.92 * รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ)
3.1.2 ตัวแบบที 2 ตัวแบบค่าใช้ จ่ายสําหรับเด็กพิเศษประเภทบกพร่องทางการเรี ยนรู้
+ (127,648.14 * จํานวนบุตร/บุคคลในความ
อุปการะ)
+ (182,448.79 * ระดับการศึกษาของเด็ก)
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ตารางที 6 แสดงตัวแปรอิสระทีมีผลต่อค่าใช้ จ่ายรวมของเด็กพิเศษประเภทบกพร่องทางการเรี ยนรู้

ตัวแปร

นํ าหนักของตัวแปร
คะแนน
คะแนนดิบ
มาตรฐาน
182,090.90
1.97
0.541

ค่าความคลาดเคลือน
มาตรฐาน (standard

t-prob

errors)

ค่าคงที
26,436.35
รายได้ ของครัวเรื อน
0.20
0.000
เด็กพิเศษต้ องพบแพทย์
0.000
กีครัง ต่อปี
5,749.03
0.352
913.52
จํานวนบุตร/บุคคลใน
0.043
ความอุปการะ (เด็กปกติ)
-16,706.60
-0.115
8,150.56
เด็กพิเศษทีอยูใ่ นความดูแล
0.000
ได้ จดทะเบียนคนพิการ
-77,058.77
-0.340
14,644.69
ระดับการศึกษาของเด็ก
102,261.83
0.340
18,633.86
0.000
ระดับอาการ
38,343.78
0.165
13,196.19
0.005
ธุรกิจส่วนตัว
-103,285.30
-0.450
17,676.72
0.000
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
-88,690.73
-0.340
20,272.17
0.000
อายุเมือพบว่าเป็ นเด็กพิเศษ
1,027.88
0.305
235.92
0.000
ค่าสถิติของตัวแบบ F-prob = 0.000 R Square = 0.713 Adjusted R Square = 0.688
ผลการวิเคราะห์ด้วยวิธีการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ
ตัวแปรอิสระทีมีผลต่อค่าใช้ จ่ายอย่างมีนัยสําคัญทีอยู่ในตัวแบบที 2 คือ รายได้ ของครั วเรื อน เด็ก
พิเศษต้ องพบแพทย์กีครัง ต่อปี จํานวนบุตร/บุคคลในความอุปการะ (เด็กปกติ) เด็กพิเศษทีอยู่ในความดูแลได้ จด
ทะเบียนคนพิการ ระดับการศึกษาของเด็ก ระดับอาการ ธุรกิจส่วนตัว มีอิทธิพลต่อค่าใช้ จ่ายรวมในการดูแลเด็ก
บกพร่องทางการเรี ยนรู้ถึงร้ อยละ 68.80 (Adjusted R Square) การเปลียนแปลงของค่าใช้ จ่ายในการรักษาเด็ก
บกพร่ องทางการเรี ยนรู้ รวม จะมีความเกี ยวข้ องกับรายได้ ของครั วเรื อน เด็กพิเศษต้ องพบแพทย์ กีครั ง ต่อ ปี
จํานวนบุตร/บุคคลในความดูแลได้ จดทะเบียนคนพิการ ระดับการศึกษาของเด็กพิเศษ ระดับอาการ ธุรกิจส่วนตัว
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ และ อายุเมือพบว่าเป็ นเด็กพิเศษ ดังนี 
• เมือรายได้ ผ้ ปู กครองของเด็กพิเศษเปลียนไป 1 บาท บาท ค่าใช้ จ่ายรวมในการรักษาเด็กบกพร่อง
ทางการเรี ยนรู้รวม จะเปลียนแปลงไป 1.97 บาท ในทิศทางเดียวกัน
• เมือเด็กพิเศษต้ องไปพบแพทย์เพิมขึ น 1 ครัง ต่อปี ค่าใช้ จ่ายรวมในการรักษาเด็กบกพร่องทางการ
เรี ยนรู้รวม จะเปลียนแปลงไป 5,749.03 บาท ในทิศทางเดียวกัน
• เมือผู้ปกครองมีจํานวนบุตร/บุคคลในความอุปการะ (เด็กปกติ) ค่าใช้ จ่ายรวมในการรักษาเด็ก
บกพร่องทางการเรี ยนรู้รวม จะเปลียนแปลงไป -16,706.60 บาท ในทิศทางตรงกันข้ าม
• เมือผู้ปกครองได้ พาเด็กไปจดทะเบียนคนพิการ ค่าใช้ จ่ายรวมในการรักษาเด็กบกพร่ องทางการ
เรี ยนรู้รวม จะเปลียนแปลงไป -77,058.77 บาท ในทิศทางตรงกันข้ าม
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• เมือเด็กพิเศษมีระดับการศึกษาอนุบาล ค่าใช้ จ่ายรวมในการรักษาเด็กบกพร่องทางการเรี ยนรู้รวม
จะเปลียนแปลงไป 102,261.83 บาท ในทิศทางเดียวกัน
• เมือเด็กพิเศษมีระดับอาการเพิมขึ น ค่าใช้ จ่ายรวมในการรักษาเด็กบกพร่องทางการเรี ยนรู้ รวม จะ
เปลียนแปลงไป 38,343.78 บาท ในทิศทางเดียวกัน
• เมือผู้ปกครองเด็กพิเศษทําธุรกิจค่าใช้ จ่ายรวมในการรักษาเด็กบกพร่ องทางการเรี ยนรู้ รวม จะ
เปลียนแปลงไป -103,285.30 บาท ในทิศทางตรงกันข้ าม
• เมือผู้ปกครองเด็กพิเศษมีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ค่าใช้ จ่ายรวมในการรักษาเด็กบกพร่ อง
ทางการเรี ยนรู้รวม จะเปลียนแปลงไป -88,690.73 บาท ในทิศทางตรงกันข้ าม
• เมือผู้ปกครองพบว่ามีเด็กพิเศษอยูใ่ นการปกครอง ค่าใช้ จ่ายรวมในการรักษาเด็กบกพร่องทางการ
เรี ยนรู้รวม จะเปลียนแปลงไป 1,027.88 บาท ในทิศทางเดียวกัน
สามารถเขียนเป็ นสมการถดถอยได้ ดงั นี 
ค่าใช้จ่ายในการรักษา
= 182,090.09 + (1.97 * รายได้ของครัวเรือน)
เด็กบกพร่องทางการเรียนรูร้ วม
+ (5,749.03 * เด็กพิเศษต้องพบแพทย์กคี รัง% ต่อปี)
+ (-16,706.60 * จํานวนบุตร/บุคคลในความ
3.1.3 ตัวแบบที 3 ตัวแบบค่าใช้ จ่ายสําหรับเด็กพิเศษประเภทออทิ
ม ))
อุปการะ (เด็สกซึปกติ
+ (-77,058.77 * เด็กพิเศษทีอ ยูใ่ นความดูแลได้จด
ทะเบียนคนพิการ)
+ (102,261.83 * ระดับการศึกษาของเด็ก)
+ (38,343.78 * ระดับอาการ)
+ (-103,285.30 * ธุรกิจส่วนตัว)
(-88,690.73กพิ*เศษประเภทออทิ
รับราชการ/รัฐวิสสาหกิ
ตารางที 2.08 แสดงตัวแปรอิสระทีมีผลต่อค่าใช้ จ่า+ยรวมของเด็
ซึม จ)
+ (1,027.88 * อายุเมือ พบว่าเป็ นเด็กพิเศษ)
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ตารางที 7 แสดงตัวแปรอิสระทีมีผลต่อค่าใช้ จ่ายรวมของเด็กพิเศษประเภทออทิสซึม

ตัวแปร

ค่าความคลาดเคลือน
นํ าหนักของตัวแปร
มาตรฐาน (standard
คะแนน
คะแนนดิบ
errors)
มาตรฐาน
718,116.72
233,123.82
2.47
0.357
.548
5,141.11
0.161
1,907.11

ค่าคงที
รายได้ ของครัวเรื อน
อายุเมือพบว่าเป็ นเด็กพิเศษ
เด็กพิเศษต้ องพบแพทย์
กีครัง ต่อปี
8,480.09
0.137
3,507.23
จํานวนบุตร/บุคคลใน
ความอุปการะ (เด็กปกติ)
99,581.66
0.116
49,186.71
ตํากว่าปริญญาตรี
-906,014.50
-0.793
178,939.20
ปริญญาตรี
-688,432.60
-0.592
169,070.01
ระดับอาการ
-207,768.90
-0.182
68,379.80
ค่าสถิติของตัวแบบ F-prob = 0.000 R Square = 0.602 Adjusted R Square = 0.581

t-prob

0.000
0.008
0.017
0.045
0.000
0.000
0.003

ผลการวิเคราะห์ด้วยวิธีการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ
ตัวแปรอิสระทีมีผลต่อค่าใช้ จ่ายอย่างมีนยั สําคัญทีอยู่ในตัวแบบที 3 คือ รายได้ ของครัวเรื อน อายุเมือ
พบว่ า เป็ นเด็ ก พิ เ ศษ เด็ ก พิ เ ศษต้ อ งพบแพทย์ กี ครั ง ต่ อ ปี จํ า นวนบุต ร/บุค คลในความอุป การะ (เด็ ก ปกติ )
การศึกษาของผู้ปกครองตํากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี และระดับอาการ มีอิทธิพลต่อค่าใช้ จ่ายรวมในการดูแ
เด็กออทิสซึมถึงร้ อยละ 58.10 (Adjusted R Square) การเปลียนแปลงของค่าใช้ จ่ายในการรักษาเด็กออทิสซึม
รวม จะมีความเกียวข้ องกับรายได้ ของครัวเรื อน อายุเมือพบว่าเป็ นเด็กพิเศษ เด็กพิเศษต้ องพบแพทย์กีครัง ต่อปี
จํานวนบุตร/บุคคลในความอุปการะ (เด็กปกติ) การศึกษาของผู้ปกครองตํากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี และระดั
อาการ ดังนี 
• เมื อรายได้ ผ้ ูป กครองของเด็ก พิ เ ศษเปลียนไป 1 ค่า ใช้ จ่ า ยรวมในการรั กษาเด็ก ออทิ สซึม จะ
เปลียนแปลงไป 2.47 บาท ในทิศทางเดียวกัน
• เมือผู้ปกครองพบว่ามีเด็กพิเศษอยูใ่ นการปกครองค่าใช้ จ่ายรวมในการรักษาเด็ก
ออทิสซึม จะเปลียนแปลงไป 5,141.11 บาท ในทิศทางเดียวกัน
• เมือเด็กพิเศษต้ องไปพบแพทย์เพิมขึน 1 ครัง ต่อปี ค่าใช้ จ่ายรวมในการรักษาเด็กออทิสซึม จะ
เปลียนแปลงไป 8,480.09 บาท ในทิศทางเดียวกัน
• เมือผู้ปกครองมีจํานวนบุตร/บุคคลในความอุปการะ (เด็กปกติ) ค่าใช้ จ่ายรวมในการรักษาเด็ก
ออทิสซึม จะเปลียนแปลงไป 99,581.66 บาท ในทิศทางเดียวกัน
• เมือผู้ปกครองเด็กพิเศษมีระดับการศึกษาตํากว่าปริญญาตรี ค่าใช้ จ่ายรวมในการรักษาเด็กออท
สซึม จะเปลียนแปลงไป -906,014.50 บาท ในทิศทางตรงกันข้ าม
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• เมือผู้ปกครองเด็กพิเศษมีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี ค่าใช้ จ่ายรวมในการรักษาเด็กออทิสซึม จะ
เปลียนแปลงไป -688,432.60 บาท ในทิศทางตรงกันข้ าม
• เมือผู้ปกครองเด็กพิเศษมีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ค่าใช้ จ่ายรวมในการรักษาเด็กออทิสซึม จะ
เปลียนแปลงไป -88,690.73 บาท ในทิศทางตรงกันข้ าม
• เมือเด็กพิเศษมีระดับอาการเพิมขึ น ค่าใช้ จ่ายรวมในการรักษาเด็กออทิสซึม จะเปลียนแปลงไป 207,768.90 บาท ในทิศทางตรงกันข้ าม
สามารถเขียนเป็ นสมการถดถอยได้ ดงั นี 
ค่าใช้จา่ ยในการรักษา
เด็กออทิสซึมรวม

= 718,116.72 + (2.47 * รายได้ของครัวเรือน)
+ (5,141.11 * อายุเมือ พบว่าเป็ นเด็กพิเศษ)
+ (8,480.09 * เด็กพิเศษต้องพบแพทย์กคี รัง% ต่อปี)
+ (99,581.66 * จํานวนบุตร/บุคคลในความ
อุปการะ (เด็กปกติ))
+ (-906,014.50* ตํากว่าปริญญาตรี)
+ (-688,432.60 * ปริญญาตรี)
+ (-207,768.90 * ระดับอาการ)

การศึกษาครัง นี ได้ วิเคราะห์คา่ ใช้ จ่ายรวมของเด็กพิเศษทีเป็ นมากกว่า 1 โรค การวิเคราะห์ปรากฏผลว่า
หากผู้ปกครองเด็กพิเศษรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ และ เพศของผู้ปกครองมีผลต่อค่าใช้ จ่ายรวม อย่างไรก็ตามการ
วิเคราะห์ทางสถิติพบว่า Adjusted R Square เท่ากับ 1 ซึงผู้วิจยั เห็นว่าตัวแบบดังกล่าวไม่น่าจะเกิดขึ นจริ งจึงไม่
ขอนําเสนอความสัมพันธ์ของค่าใช้ จ่ายรวมในเด็กพิเศษทีเป็ นมากกว่า 1 โรค
กล่าวโดยสรุ ปการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ พบว่า ค่าใช้ จ่ายรวมของผู้ปกครองเด็กพิเศษขึ นอยู่กบั
รายได้ ครอบครัว ระดับอาการของเด็กพิเศษ และ อาชีพของผู้ปกครองทีรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ส่วนปั จจัยอืน
อาจมีผลกระทบอีกเช่นกันแต่ผลกระทบดังกล่าวไม่มากทีจะสามารถสร้ างเป็ นตัวแบบในการพิจารณาค่าใช้ รวม
การประมาณค่ าใช้ จ่ายเด็กพิเศษทัง ประเทศไทย
ในส่วนนี คณะผู้วิจยั พยายามทีจะชี ให้ เห็นภาพรวมของค่าใช้ จ่ายในการรักษาเด็กพิเศษถึง 3 กลุม่ ซึง
ประมาณด้ วยการประมาณค่าใช้ จ่ายทีเกิดขึ นจริงและต้ นทุนทางเศรษฐกิจโดยใช้ มาจากข้ อมูลทีคณะผู้วิจยั ได้
ทําการสํารวจโดยการเก็บข้ อมูลทังการสั

มภาษณ์ การทําสนทนากลุม่ (Focus group) และการตอบ
แบบสอบถาม โครงสร้ างการประมาณต้ นทุนแบ่งออกเป็ น 4 ส่วนใหญ่ ๆ คือ
1. ค่าใช้ จ่ายทางการแพทย์
เก็บข้ อมูลโดยตรงจากผู้ป่วย 2 โรงพยาบาล
2. ค่าใช้ จ่ายในครอบครัว
การเก็บข้ อมูลจากผู้ปกครองโดยคณะผู้วิจยั
3. ค่าใช้ จ่ายทางการศึกษา
การเก็บข้ อมูลทุติยภูมิจากการวิจยั ในอดีต
4. ต้ นทุนค่าเสียโอกาส (Productivity lost)
คําแนะนําจากคณะผู้วิจยั
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ประเภท
ค่าใช้ จ่ายต่อครัง (บาท) จํานวนครัง /ปี (เฉลีย)
รวมเงิน
ค่าบริการแก้ ไขการพูด
300-500
52
15,600 - 26,000
ค่ายา
300-22,000
24
7,200 - 528,000
ค่าบริการกิจกรรมบําบัด
300-1,500
12
3,600 - 18,000
รวม
26,400-572,000
หมายเหตุ ค่าใช้ จ่ายข้ างต้ นเป็ นค่าใช้ จ่ายทางการแพทย์ทีรัฐบาลต้ องให้ ความช่วยเหลือในกรณีทีผู้ป่วยไม่
สามารถเบิกได้ และหากผู้ป่วยอยูใ่ นโครงการ 30 บาท ผู้ป่วยจะเสียค่าใช้ จ่ายครัง ละไม่เกิน 700 บาท
ทีมา : จากการสอบถามบุคคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาล 2 แห่ง (รัฐบาลและเอกชน)
หน่วย: บาท/ปี /คน
ค่าใช้ จ่ายทางการแพทย์ทีรัฐบาลเป็ นผู้ออกค่าใช้ จ่ายให้
300,000
ค่าใช้ จ่ายทีผู้ปกครองเป็ นผู้ออก
60,000
ค่าใช้ จ่ายทางการศึกษาทีรัฐบาลเป็ นผู้ออกค่าใช้ จ่ายให้
2,600
ค่าสูญเสียรายได้ จากการทีเด็กพิเศษไม่ได้ ทํางาน
60,000
(รายได้ ขนตํ
ั  า 200 บาทต่อวัน 25 วันต่อเดือน ตลอด 12 เดือน)
รวม
422,600
จากผลการสํารวจบุคคลทีมีความบกพร่องทางสติปัญญา สมาธิสนั  และออทิสติก มีประมาณ 400,000
– 1,000,000 คน ซึงหากคํานวณค่าใช้ จ่ายทีต้ องรักษาทังประเทศอาจประมาณ

ถึง 1.7 – 423 แสนล้ านบาท
สรุ ปและอภิปรายผลการศึกษา
ผลการสํา รวจข้ อ มูล พื น ฐานของผู้ป กครองและเด็ก พิ เศษได้ ข้ อ มูล พื น ฐานที เป็ นประโยชน์ ผู้ต อบ
แบบสอบถามกระจายอยูท่ วทุ
ั กภาคของประเทศ แสดงให้ เห็นว่าเด็กพิเศษกระจายอยู่ในแต่ละจังหวัดทัวประเทศ
ไทย โดยพบเด็กพิเศษทีมีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู้ มากทีสุด อย่างไรก็ตามการจําแนกโรคของเด็กพิเศษ
อาจจะยังไม่ชดั เจนเท่าทีควร จากการพิจารณาการตอบแบบสอบถามพบว่า ผู้ปกครองบางคนตอบว่าเด็กพิเศษ
ทีอยู่ในความปกครองเป็ นมากกว่า 1 โรค ซึงสะท้ อนให้ เห็นว่าอาจมีผ้ ปู กครองบางคนไม่เข้ าใจว่าเด็กพิเศษทีอยู่
ในความดูแลเป็ นโรคชนิดใดบ้ างและระดับอาการเป็ นเช่นไร
ข้ อ มูลพืน ฐานสามารถนํ า ไปสู่ข้ อ สรุ ป อี กประการหนึง ผู้ป กครองเด็กพิเศษส่ว นใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง
มากกว่าเพศชาย แสดงให้ เห็นว่าบุคคลทีดูแลเด็กพิเศษมักจะเป็ นผู้หญิ งซึงมีความอ่อนโยนมากกว่าเพศชาย
หรื ออาจสรุ ปได้ อีกประเด็นหนึงว่า เพศชายจําเป็ นทีจะต้ องทํางานเพือเลี ยงครอบครัวและปล่อยให้ เพศหญิงต้ อง
ลาออกจากงานเพือมาดูแลเด็กพิเศษ นอกจากนันอาชี
 พของผู้ปกครองยังเปลียนแปลงไปหลังจากทราบว่ามีบตุ ร
หลานเป็ นเด็กพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิงพนักงานบริ ษัทเอกชนอาจต้ องเปลียนอาชีพเป็ นธุรกิจส่วนตัว ซึงมีความ
ยืดหยุน่ ต่อการทํางานมากกว่าอาชีพอืน
จากการสังเกตกลุ่มตัวอย่างให้ ผลน่ากังวลใจ กล่าวคือ ผู้ปกครองมีรายได้ ทีตํามากซึงอาจนําไปสูก่ า
ดูแลรักษาทางการแพทย์กับเด็กพิเศษทีอยู่ในความปกครอง นอกจากสภาพของรายได้ ทีตําแล้ ว การศึกษาขอ
ผู้ปกครองยังอยูใ่ นระดับทีอาจไม่สามารถเลี ยงดูเด็กพิเศษให้ เป็ นไปตามสภาพของการรักษาทีแท้ จริ งและถูกต้ อง
ได้
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ในส่วนของข้ อมูลเบื องต้ นเกียวกับเด็กพิเศษจะพบว่าโดยส่วนใหญ่ผ้ ปู กครองทีตอบแบบสอบถามนันจะ

มีเด็กพิเศษทีอยู่ในความดูแลอายุ 6 ปี – 10 ปี ทังนี
 สอดคล้ องกับการศึกษาสภาพการรับรู้ ของผู้ปกครองพบว่า
ผู้ปกครองจะสามารถสังเกตพบอาการเด็กพิเศษตังแต่
 อายุ 5 ปี ขึน ไป ผู้ปกครองส่วนใหญ่ไม่ได้ นําบุตรไปจด
ทะเบียนคนพิการซึงสะท้ อนให้ เห็นว่า เด็กกลุม่ ทีกําลังศึกษายังไม่สามารถพิจารณาว่าเป็ นเด็กพิการตามคําจํากัด
ความของกระทรวงศึกษาธิ การได้ ซึงอาจนําไปสู่การไม่ได้ รับความช่วยเหลืออย่างถูกต้ องถึงแม้ ว่าเด็กพิเศษ
ดังกล่าวมีความจําเป็ นทีจะต้ องได้ รับการดูแลเทียบเท่าเด็กพิการ ข้ อมูลเบื องต้ นยังชี ให้ เห็นว่าผู้ปกครองส่วนใหญ่
นําบุตรหลานทีเป็ นเด็กพิเศษไปดูแลรักษาในสถานบริ การของรัฐโดยเฉพาะโรงพยาบาลและโรงเรี ยนทังนี
 อาจ
เนืองมาจากสถานบริการของรัฐคิดค่าใช้ จ่ายในอัตราทีตํา เช่น โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค ในทางตรงกันข้ าม
หากนําเด็กพิเศษไปรักษาในสถานพยาบาลและโรงเรี ยนเอกชน ผู้ปกครองอาจไม่สามารถจ่ายค่าใช้ จ่ายทีมีอตั รา
ทีสูง อย่างไรก็ตามจากการสํารวจพบว่ามีผ้ ปู กครองบางรายทีทุ่มเทค่าใช้ จ่ายเพือทีจะรักษาเด็กพิเศษเหล่านันใน

ราคาทีสูงมากเพราะหวังว่า เด็กเหล่านันจะสามารถมี

อาชีพดังเช่นคนปกติได้
ข้ อเสนอแนะจากการศึกษา
1. การศึกษาครัง นีเ สนอให้ ผ้ มู ีส่วนเกียวข้ องจัดสรรงบประมาณค่าใช้ จ่ายทีเกียวข้ องให้ สอดคล้ องกับ
การสํารวจจากการศึกษาในครัง นี  ทัง นีเ พือรักษาเด็กพิเศษในแต่ละกลุ่มได้ รับการรักษาให้ สอดคล้ องกับการ
รักษาทีจําเป็ นและสมควร
2. การศึกษาครัง นี ชี ให้ เห็นว่าผู้ปกครองควรสํารองค่ารักษาเด็กพิเศษให้ สอดคล้ องกับระดับอาการ และ
ประเภทของเด็กพิเศษ การไม่มีการเตรี ยมการด้ านค่ารักษาอาจทําให้ เด็กพิเศษมีอาการทีรุนแรงขึ น และนําไปสู่
ของการไม่สามารถรักษาให้ หายเป็ นปกติหรื อทุเลาได้
3. การศึกษาครัง นี ยังเป็ นประโยชน์ต่อโรงเรี ยนทีมีความประสงค์จะรับเด็กพิเศษมาอยู่ในความดูแลที
ต้ องแจ้ งให้ ผ้ คู รองเกียวกับค่าใช้ จ่ายในการรักษาเด็กพิเศษ
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั ง ต่ อไป
จากการศึกษาครัง นี ชี ให้ เห็นว่าโครงสร้ างการรักษายังไม่มีทิศทางทีแน่นอน การศึกษาครัง ต่อไปควรจะ
ใช้ วิธีจดั ทําสนทนากลุม่ (Focus group) ของเด็กพิเศษแต่ละกลุม่ โดยกระจายไปยังระดับอาการแต่ละระดับ เพือ
ทราบโครงสร้ างต้ นทุนการรักษาได้ อย่างชัดเจน นอกจากนัน อาจใช้ การสังเกตการณ์ จากกลุ่มเด็กพิเศษใน
ประเด็นเกียวกับค่าใช้ จ่ายหากมีการรักษาอย่างถูกวิธี เพือทดสอบว่าภายหลังการรักษาแล้ ว ค่าใช้ จ่ายเพิมขึ น
หรื อลดลงอย่างไร
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ความร้ ู ความคิดเห็น และผลทีเกิดขึน จากการบังคับใช้
พระราชบัญญัตวิ ิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547
Knowledge, Opinion and Impact on Enforcing
the Accounting Professions Act B.E 2547
เยาวรักษ์ สุขวิบลู ย์ *
F

บทคัดย่ อ
การศึกษาเรื องความรู้ ความคิดเห็น และผลทีเกิดขึน จากการบังคับใช้ พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี
พ.ศ.2547 มีวตั ถุประสงค์เพือศึกษา ความรู้ ความคิดเห็น ผลทีเกิดขึ นจากการบังคับใช้ และปั ญหาในการปฏิบตั ิ
ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547 ประชากรทีใช้ ในการศึกษาครัง นี คือ กลุม่ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
จํานวน 400 คน เก็บรวบรวมข้ อมูลโดยใช้ แบบสอบถาม (Questionnaire) และนํามาประมวลผลเพือวิเคราะห์
หาค่าร้ อยละ ( Percentage) ค่าเฉลีย (Mean) และค่าเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ส่วนการ
ทดสอบสมมติฐานใช้ การทดสอบค่าที (T-Test) ค่า F (F-Test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One
Way Analysis of Variance) และการวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ (Multiple Comparison) ด้ วยวิธี LSD
(Least Significance Difference) โดยกําหนดระดับความมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 ผลการศึกษาพบว่า
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31-40 ปี มีการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี และ
เป็ นกลุ่มผู้ทําบัญชี (Book
Keeper) ในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีส่วนใหญ่รับทราบ
ข่ า วสารข้ อมู ล เกี ยวกั บ พระราชบั ญ ญั ติ ฯ จากการอบรมสั ม มนา โดยมากกว่ า ครึ งมี ค วามรู้ เกี ยวกั บ
พระราชบัญญัติฯ ในระดับสูง ในภาพรวมผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเห็นด้ วยกับพระราชบัญญัติฉบับนี  เพราะเป็ น
การยกมาตรฐานวิชาชี พบัญชี ส่งผลให้ ผ้ ูประกอบวิชาชี พบัญชีมีความกระตือรื อร้ น ความรอบคอบในการ
ทํางานมากขึ น และทําให้ การประกอบวิชาชีพบัญชีมีมาตรฐาน ถูกต้ อง น่าเชือถือ อย่างไรก็ตามผลจากการ
บังคับใช้ พระราชบัญญัติฯ ทําให้ ผ้ ปู ระกอบวิชาชีพบัญชีประสบปั ญหาในด้ านค่าใช้ จ่ายอบรม สัมมนา ทําให้
ต้ องไปศึกษาเพิมเติม นอกจากนัน ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ยังเห็นว่า ควรมีการพัฒนาในด้ านการแจ้ งข้ อมูล
ข่าวสารของสภาวิชาชีพบัญชี เพราะมีปัญหาในด้ านการติดต่อไม่ได้ รับความสะดวก รวมทังเจ้
 าหน้ าทียังไม่
สามารถให้ ข้อมูลหรื อแก้ ปัญหาได้ โดยรวมเห็นว่าสภาวิชาชีพบัญชียงั ขาดความพร้ อมในด้ านการบริหารจัดการ
ผลการทดสอบสมมติฐานเพือหาความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรอิสระด้ านปั จจัยส่วนบุคคล ได้ แก่ เพศ
อายุ ระดั บ การศึ ก ษา รายได้ และประเภทกิ จ การ กั บ ตั ว แปรตาม คื อ ความรู้ และความคิ ด เห็ น ต่ อ
พระราชบัญ ญัติวิชาชี พ บัญชี พ.ศ.2547นัน พบว่า ปั จ จัยส่วนบุคคล ได้ แก่ เพศและระดับ การศึกษามี
ความสัมพันธ์ กบั ความรู้เกียวกับพระราชบัญญัติฯ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 ซึงเมือวิเคราะห์ความ
แตกต่างรายคู่ด้วยวิธี LSD พบว่าผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทีมีระดับการศึกษาตํากว่าปริญญาตรี มีความรู้เกียวกั
พระราชบัญญัติฯน้ อยกว่ากลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทีมีการศึกษาาระดับปริ ญญาตรี และปริ ญญาโท ในส่วน
ของความสัมพันธ์ระหว่างความรู้กบั ความคิดเห็นต่อพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547นัน พบว่า ความรู้
มีความสัมพันธ์กบั ความคิดเห็นต่อพระราชบัญญัติฯ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05
*

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
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Abstract
The objective of this research is to examine the knowledge, opinion and impact on
enforcing the Accounting Professions Act B.E.2547. The questionnaires were sent to 400
accountant professionals. The data received were analyzed to find percentage, mean, and standard
deviation. As for the hypothesis testing, T-Test, F-Test, one way analysis of variance and
multiple comparison using LSD (Least Significance Difference) at the statistical significance
level of 0.05 were used.
The results found that the majority of the respondents were female, aged between 31-40
years old, holding a Bachelor’s Degree, and were bookkeepers in the industrial sector. The majority
of the respondents received the information on the Accounting Professions Act B.E.2547 from
attending seminars. More than half of the respondents had knowledge at a high level of the
Accounting Professions Act B.E.2547. Overall, the respondents agreed with the Act. They felt that it
helped raise the level of accounting professions. It, therefore, encouraged them to be more
careful when doing their duty, which, in turn, it helped to standardize the profession. On the other
hand, the impact of enforcing the Accounting Professions Act B.E.2547 caused the respondents to
bear the cost of attending trainings, and seminars, including furthering their education. Moreover, the
respondents complained that the means of the information transmission of the Federation of
Accounting Professions (FAP) should be revised. They felt that the information channel was
inconvenient; besides, the FAP officers were unable to give proper information or help solve their
problems. The majority of respondent’s felt that the FAP lacked skills in management and
preparation regarding the Act.
The hypothesis testing examined the co-relationship between the independent variables of
individual factors (sex, age, educational level, income and type of business) and dependent
variables (knowledge and opinion on the Accounting Professions Act B.E.2547), the results found
that the individual factors-sex and educational level were related to the knowledge of the Accounting
Professions Act B.E.2547 at the statistical significance level of 0.05. After analyzing the multiple
comparison using LSD (Least Significance Difference), it was found that the respondents who
received their education lower than a Bachelor’s Degree had lesser knowledge of the Act than those
who received education at the level of a Bachelor’s Degree and Master’s Degree. As for the
relationship between the knowledge and opinion, it was found that the knowledge was related
to the opinion on the Accounting Professions Act B.E.2547 at the statistical significance level
of 0.05
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ความสําคัญและทีมาของปั ญหา
พระราชบัญญัติการบัญชี พุทธศักราช 2482 เป็ นกฎหมายว่าด้ วยการบัญชีฉบับแรก ประกาศ ใช้ เมือ
วันที 27 ตุลาคม พ.ศ.2482 โดยมีจดุ มุ่งหมายเพือควบคุมการจัดทําบัญชีของผู้ประกอบการบางประเภทให้
เป็ นไปโดยมีระเบียบอันดี ซึงต่อมาได้ มีการแก้ ไขเพิมเติมเกียวกับประเภทของกิจการทีต้ องจัดทําบัญชี โดย
พระราชบัญญัติการบัญชี (ฉบับที 2) พ.ศ.2496 ต่อมาในปี พ.ศ.2515 การค้ าและการอุตสาหกรรมได้
เจริ ญเติบโตเป็ นอย่างมาก การจัดทําบัญชีเพือรายงานข้ อมูลทางการเงินมีความจําเป็ นมากขึ น คณะปฏิวตั ิซึง
ปกครองประเทศอยูข่ ณะนันได้
 ยกเลิกพระราชบัญญัติการบัญชีดงั กล่าว และออกเป็ นประกาศคณะปฏิวตั ิ ฉบับ
ที 285 (ปว. 285) แทนเมือวันที 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2515 และใช้ บงั คับตังแต่
 วนั ที 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2515
จนถึง พ.ศ.2543 จึงถูกยกเลิก เนืองจาก ปว285 ได้ ถกู ใช้ บงั คับมาเป็ นเวลานานทําให้ มีหลักการเกียวกับการ
จัดทําบัญชีหลายประการไม่สอดคล้ องกับความก้ าวหน้ าทางการบัญชี และการจัดทําบัญชีในปั จจุบนั รวมทังไม่

สอดคล้ องกับหลักปฏิบตั ิทีเป็ นสากล ทําให้ จําเป็ นต้ องแก้ ไขปรับปรุ งกฎหมายให้ ทนั สมัย และสอดคล้ องกับ
สภาวการณ์ ในปั จจุบัน ดังนัน กระทรวงพาณิ ชย์ ได้ พิจารณาเห็นสมควรแก้ ไข ปรั บปรุ ง และเสนอ
“พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543” มาแทน ปว285 มีผลบังคับใช้ เมือวันที 10 สิงหาคม พ.ศ.2543 เป็ นต้ นไป
สําหรับกฎหมายว่าด้ วยการสอบบัญชีนนั  เริ มจากพ.ศ.2496 ได้ มีการร่างกฎหมายชือ
“ร่ าง
พระราชบัญญัตินกั บัญชี พ.ศ.2496” และได้ มีการแก้ ไขชือใหม่เป็ น “ร่างพระราชบัญญัติผ้ ชู ํานัญบัญชี” และ
เปลียนเป็ นชือ “ร่ างพระราชบัญญัติผ้ ูสอบบัญชี” ในเวลาต่อมา และประกาศใช้ เป็ นกฎหมายเรี ยกว่า
“พระราชบัญญัติผ้ สู อบบัญชี พ.ศ.2505” (พ.ร.บ.ผู้สอบบัญชี พ.ศ.2505) มีผลบังคับใช้ เมือวันที 2 พฤศจิกายน
พ.ศ.2505 ตลอดมาจนถึงปี พ.ศ.2547 จึงถูกยกเลิก เนืองจากได้ ใช้ บงั คับมานาน ทําให้ มีบทบัญญัติบาง
ประการทีไม่เหมาะสมและสอดคล้ องกับแนวทางการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานของวิชาชีพทีเป็ นสากล ซึง
ต้ องพัฒนาก้ าวหน้ าไปตามความเจริ ญ และการขยายตัวของเศรษฐกิจ การลงทุน และการค้ าระหว่างประเทศ
ดังนัน กระทรวงพาณิชย์ได้ พิจารณาเห็นสมควรแก้ ไขปรับปรุง และเสนอ “พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.
2547” (พ.ร.บ.วิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547) มาแทน พ.ร.บ.ผู้สอบบัญชี พ.ศ.2505 (ตัวกฎหมายหลักถูกยกเลิกโดย
พ.ร.บ.วิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547 แต่กฎกระทรวง ข้ อบังคับ และประกาศยังใช้ บงั คับจนกว่าจะมีกฎหมายลําดับรอง
ในเรื องเดียวกันตามพ.ร.บ.วิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547 ประกาศใช้ ) มีผลบังคับใช้ เมือวันที 23 ตุลาคม พ.ศ.2547
ในส่วนของสถาบันวิชาชีพทางการบัญชีในประเทศไทยนัน ได้ เกิดขึ นจากการรวมตัวของนักบัญชีจดั ตัง
สมาคมนักบัญชีแห่งประเทศไทยขึ นเมือวันที 13 ตุลาคม พ.ศ.2491 ซึงต่อมาเปลียนชือเป็ นสมาคมนักบัญชีและ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย (The Institute of Certified Accountants and Auditors of Thailand)
ตังแต่
 วนั ที 24 พฤษภาคม พ.ศ.2518 เป็ นต้ นมา จนถึงวันที 29 มกราคม พ.ศ.2548 สมาชิกสมาคมฯได้ มีมติเป็ น
เอกฉันท์ให้ เลิกสมาคมฯ และโอนกิจการทังหมดไปยั

งสภาวิชาชีพบัญชีทีจัดตังขึ
 นตามพระราชบัญญัติวิชาชีพ
บัญชี พ.ศ.2547 โดยมีศาสตราจารย์เกษรี ณรงค์เดช ซึงเป็ นนายกสมาคมฯ ในขณะนัน เป็ นนายกสภาวิชาชีพ
บัญชีคนแรกของประเทศไทยตามทีสมาชิกสภาฯได้ ลงมติเป็ นเอกฉันท์เมือวันที 3 เมษายน พ.ศ.2548
ในขณะนีก ารประกอบวิชาชีพด้ านการสอบบัญชี และการประกอบวิชาชีพด้ านการทําบัญชี ต้ องอยู่
ภายใต้ การควบคุมของสภาฯ ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547 มาตรา 9 ภายใต้ บงั คับบทบัญญัติ
หมวด 5 การควบคุมการประกอบวิชาชีพด้ านการสอบบัญชี และหมวด 6 การควบคุมการประกอบวิชาชีพ
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ด้ านการทําบัญชี ดังนัน ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีจึงจําเป็ นต้ องศึกษาทําความเข้ าใจพระราชบัญญัติฉบับนี 
รวมทังข้
 อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี และประกาศต่างๆ ของสภาวิชาชีพบัญชี เช่น ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ประกาศคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี และประกาศคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
ตลอดจนประกาศต่างๆ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ าเพือจะได้ ปฏิบตั ิตามให้ ถกู ต้ องต่อไป
อย่างไรก็ตาม นับตังแต่
 พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชีมีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั  วนั ที 23 ตุลาคม พ.ศ.2547
เป็ นต้ นมาจนถึงปั จจุบนั พบว่ามีปัญหาหลายประการ ดังนี  (จุฑามาศ ทองเจริญ, 2547: 73-75)
1. ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเป็ นจํานวนมาก ทียังสับสนเกียวกับการแจ้ งเป็ นผู้ทําบัญชีกบั กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้ า ภายใต้ พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 และการสมัครเป็ นสมาชิกหรื อขึ นทะเบียนกับสภา
วิชาชีพบัญชี ภายใต้ พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547
2. ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีได้ รับผลกระทบจากการชําระค่าบํารุงสมาชิก ค่าธรรมเนียมรายปี และการ
จัดให้ มีหลักประกันเพือประกันความรับผิดต่อบุคคลทีสาม
3. ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีมีความคิดเห็นแตกต่างกันทังที
 เห็นด้ วย และไม่เห็นด้ วยกับการทํางานของ
สภาวิชาชีพบัญชีทีมีหน้ าทีเสริ มสร้ างความรู้ ความสํานึกในหน้ าที และพัฒนาวิชาชีพบัญชีให้ ครอบคลุมทุกๆ
ด้ านภายใต้ พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547
ด้ วยเหตุนี  ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาระดับความรู้ และความคิดเห็นของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทีมีต่อ
พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547 รวมทังผลที

เกิดขึ นจากการบังคับใช้ พระราชบัญญัติฉบับนี  เพือ
ประโยชน์โดยรวมของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทกุ ระดับ และส่งเสริมความเป็ นเอกภาพของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
โดยมีสภาวิชาชีพบัญชีเป็ นศูนย์รวมและเป็ นองค์กรทีส่งเสริ มความสามัคคี และผดุงเกียรติของผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชี อันจะส่งผลถึงความมันคงของระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยรวม
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
การวิจยั นี มีวตั ถุประสงค์ ดังต่อไปนี 
1. เพือศึกษาระดับความรู้ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทีเกียวกับพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547
2. เพือศึกษาความคิดเห็นของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทีมีตอ่ พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี
พ.ศ.2547
3. เพือศึกษาผลทีเกิดขึ นจากการบังคับใช้ พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชีพ.ศ.2547
4. เพือศึกษาปั ญหาในการปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547
ขอบเขตของการวิจัย
ในการวิจยั ครัง นี ได้ กําหนดขอบเขตของการวิจยั ไว้ ดังนี 
1. ขอบเขตด้ านเนื อหา ศึกษาระดับความรู้ และความคิดเห็นของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที
ต่อพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547 รวมทังผลที
 เกิดขึ นจากการบังคับใช้ พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี
พ.ศ.2547 และปั ญหาในการปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติฉบับนี 
2. ขอบเขตด้ านประชากร ศึกษาผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี เฉพาะกลุม่ ผู้สอบบัญชี และกลุม่
ผู้ทําบัญชี
3. ขอบเขตด้ านเวลา ทําการศึกษาตังแต่
 เดือนกุมภาพันธ์ – ตุลาคม พ.ศ.2549
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ข้ อจํากัดในการวิจัย
ผู้วิจยั ได้ ดําเนินการแจกแบบสอบถามให้ เฉพาะผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
ทีมาเข้ าร่วมประชุมในวัน
ประชุมใหญ่สามัญ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจําปี พ.ศ. 2549 วันที 1 เมษายน พ.ศ.2549
ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร
นิยามศัพท์
ความร้ ู หมายถึง ข้ อเท็จจริง กฎเกณฑ์ และข้ อมูลต่างๆ ทีผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชีได้ รับหรื อ
รวบรวมสะสมไว้
ความคิดเห็น หมายถึง การแสดงออกซึงความรู้สกึ ทีอยูบ่ นพื นฐานของข้ อเท็จจริงและทัศนคติของแต่
ละบุคคลต่อสิงใดสิงหนึง ซึงอาจเป็ นบุคคล กลุม่ คน หรื อสถานการณ์ โดยความคิดเห็นอาจจะเป็ นไปในทาง
เดียวกันหรื อตรงกันข้ ามก็ได้
ประชากร
กลุม่ ประชากร คือ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี (Accounting Professionals) จํานวนทังสิ
 น 77,591 คน
(กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า, 31 มกราคม 2549) โดยเก็บข้ อมูลในวันประชุมใหญ่สามัญสภาวิชาชีพบัญชี ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ ประจําปี พ.ศ. 2549 เมือวันที 1 เมษายน พ.ศ.2549
ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดาภิเษก
กรุงเทพมหานคร ซึงมีผ้ มู าเข้ าร่วมประชุมประมาณ 2,800 คน
กลุ่มตัวอย่ าง
ในการวิจยั ครัง นี  กลุม่ ตัวอย่างได้ มาจากการคํานวณ ณ ระดับความเชือมันทีร้ อยละ95 ความคลาด
เคลือนทียอมรับได้ ทีร้ อยละ 5 โดยใช้ หลักการของ Taro Yamane และใช้ วิธีการเลือกตัวอย่างโดยบังเอิญ
(Accidental Sampling)
n =

n
N

e

N
2
1 + N (e )

= ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง
= จํานวนประชากรทีศึกษา
= ความคลาดเคลือนทียอมรับได้ เท่ากับ 0.05

แทนค่ า
77,591
1+77,591(.05) 2
=
398
ดังนัน กลุม่ ตัวอย่างทีใช้ ในการศึกษาเท่ากับ 398 คน
n

=
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ตัวแปรทีใช้ ในการวิจัย
กลุม่ ตัวอย่างแบ่งออกเป็ นตัวแปรได้ ดงั นี 
1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ได้ แก่
1.1 เพศ แบ่งเป็ น 2 กลุม่ คือ
- เพศชาย
- เพศหญิง
1.2 อายุ แบ่งเป็ น 4 กลุม่ คือ
- อายุน้อยกว่า 30 ปี
- อายุระหว่าง 31-40 ปี
- อายุระหว่าง 41- 50 ปี
- อายุระหว่าง 51-60 ปี
1.3 ระดับการศึกษา แบ่งเป็ น 3 กลุม่ คือ
- ตํากว่าปริญญาตรี
- ปริญญาตรี
- ปริญญาโท
1.4 รายได้ แบ่งเป็ น 2 กลุม่ คือ
- ตํากว่า 20,000 บาท
- สูงกว่า 20,000 บาท
1.5 ประเภทกิจการ แบ่งเป็ น 5 กลุม่ คือ
- ธนาคารและบรรษัทเงินทุนหลักทรัพย์
- สํานักงานรับทําบัญชีและตรวจสอบบัญชี
- หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและราชการ
- ธุรกิจอุตสาหกรรม
- อืนๆ (บริษัทเอกชน)
2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้ แก่
2.1 ความรู้เกียวกับพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547
2.2 ความคิดเห็นต่อพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547
เครื องมือทีใช้ ในการวิจัย
เครื องมือทีใช้ ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถามปลายปิ ด (Close – End Question) ซึงขันตอนในการสร้

าง
แบบสอบถาม มีดงั ต่อไปนี 
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเกียวข้ อง
2. ร่างแบบสอบถามให้ มีเนื อหาทีครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจยั
3. นําแบบสอบถามทีร่างแล้ วให้ นกั วิจยั ด้ านวัดผลพิจารณา และให้ คําแนะนํา
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4. นําแบบสอบถามทีสร้ างเสร็จแล้ วไปทดสอบก่อน (Pretest) แล้ วนํามาวิเคราะห์
หาความเชือมัน (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ
แอลฟ่ า (Coefficient of Alpha) เพือตรวจสอบความชัดเจนถูกต้ อง
เหมาะสมในข้ อคําถาม และหาข้ อบกพร่อง เพือนํามาแก้ ไข
5. นําไปใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
แบบสอบถามประกอบไปด้ วยแบบสอบถามปลายปิ ด แบบให้ เลือกตอบหนึงคําตอบจากหลายคําตอบ
และแบบให้ เลือกตอบได้ มากกว่า 1 ข้ อ โดยแบบสอบถามความคิดเห็นเป็ นแบบประเมินค่า กําหนดเป็ น 5
ระดับดังนี  เห็นด้ วยอย่างยิง เห็นด้ วย ปานกลาง ไม่เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วยอย่างยิง
และแบ่งแบบสอบถาม
ออกเป็ น 5 ส่วน ดังนี 
ส่วนที1 รายละเอียดเกียวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ได้ แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
รายได้ และประเภทกิจการ
ส่วนที 2 ความรู้เกียวกับพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547
ส่วนที 3 ความคิดเห็นต่อพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547
ส่วนที 4 ผลทีเกิดขึ นจากการบังคับใช้ พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547
ส่วนที 5 ปั ญหาและข้ อเสนอแนะทีมีตอ่ พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547
เกณฑ์ การให้ คะแนน
เกณฑ์การให้ คะแนนแบ่งออกเป็ น
1. การให้ คะแนนแบบวัดความรู้เกียวกับพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 กําหนดไว้
ดังนี 
1.1 การให้ คะแนน ถ้ าตอบถูก ให้ 1 คะแนน ตอบผิดให้ 0 คะแนน
1.2 การกําหนดค่าระดับความรู้
-ถ้ าได้ คะแนนมากกว่าหรื อเท่ากับร้ อยละ 50 ถือว่ามีความรู้มาก
-ถ้ าได้ คะแนนน้ อยกว่าร้ อยละ 50 ถือว่ามีความรู้น้อย
2. การให้ คะแนนแบบวัดความคิดเห็นต่อพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 กําหนดไว้
ดังนี 
ระดับการให้ คะแนน
ข้ อความเชิงบวก
ข้ อความเชิงลบ
เห็นด้ วยอย่างยิง
5
1
เห็นด้ วย
4
2
ปานกลาง
3
3
ไม่เห็นด้ วย
2
4
ไม่เห็นด้ วยอย่างยิง
1
5
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การกําหนดค่ าระดับความคิดเห็น
อันตรภาคชัน
=

คะแนนสูงสุด – คะแนนตําสุด
จํานวนชัน
อันตรภาคชัน
=
5–1
3
=
1.33
ช่ วงคะแนน
ระดับความคิดเห็น
1.00 - 2.33
2.34 - 3.67
3.68 - 5.00

ตํา
ปานกลาง
สูง

สมมติฐานการวิจัย
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีมีความรู้และความคิดเห็นเกียวกับพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547
แตกต่างกันขึ นอยูก่ บั เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ และประเภทกิจการ
การทดสอบสมมติฐาน
การทดสอบสมมติฐานในการวิจยั นี แบ่งออกเป็ น
1. ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทีมีเพศต่างกัน มีความรู้เกียวกับพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี
พ.ศ.2547 แตกต่างกัน
2. ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทีมีอายุตา่ งกัน มีความรู้เกียวกับพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี
พ.ศ.2547 แตกต่างกัน
3. ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทีมีระดับการศึกษาต่างกัน
มีความรู้เกียวกับพระราชบัญญัติ
วิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547 แตกต่างกัน
4. ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทีมีรายได้ ตา่ งกัน มีความรู้เกียวกับพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี
พ.ศ.2547 แตกต่างกัน
5. ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทีมีประเภทกิจการต่างกัน มีความรู้เกียวกับพระราชบัญญัติ
วิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547 แตกต่างกัน
6. ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทีมีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี
พ.ศ.2547 แตกต่างกัน
7. ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี
พ.ศ.2547 แตกต่างกัน
8. ผู้ประกอบวิชาชี พบัญชี ทีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อพระราชบัญญัติ
วิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547 แตกต่างกัน
9. ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทีมีรายได้ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี
พ.ศ.2547 แตกต่างกัน
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10. ผู้ประกอบวิชาชี พบัญชีทีมีประเภทกิจการต่างกัน มีความคิดเห็นต่อพระราชบัญญัติ
วิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547 แตกต่างกัน
11. ผู้ป ระกอบวิ ช าชี พ บัญ ชี ที มี ค วามรู้ เกี ยวกับ พระราชบัญ ญัติ วิ ช าชี พ บัญ ชี พ.ศ.2547
ต่างกัน มีความสัมพันธ์กบั ความคิดเห็นต่อพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547 แตกต่างกัน
การเก็บรวบรวมข้ อมลู
การวิจยั นี ได้ แยกการเก็บข้ อมูลเป็ น 2 แบบดังนี 
1. ข้ อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เก็บรวบรวมข้ อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้ แบบสอบถามปลายปิ ด
(Close – End Question)
2. ข้ อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เก็บรวบรวมข้ อมูลจากเอกสารต่างๆ ทีเกียวข้ อง ได้ แก่
พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ข้ อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.
2543 ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า งานวิจยั ทีเกียวข้ อง รวมทังบทความหรื

อ ข้ อเขียนเกียวกับ
พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และวิชาชีพบัญชีจากสือสิงพิมพ์ตา่ งๆ และเว็บไซต์ทีเกียวข้ อง
การวิเคราะห์ ข้อมลู
การประมวลผลข้ อมูล ผู้วิจยั ได้ สง่ แบบสอบถามจํานวน 400 ชุด ซึงคํานวณค่าสถิติในการวิเคราะห์
ข้ อมูลดังนี 
1. ค่าความถี (Frequencies) และค่าร้ อยละ (Percentage) ใช้ วิเคราะห์ข้อมูลทัวไปของกลุม่ ตัวอย่าง
2. ค่าเฉลีย (Mean) และค่าเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้ วิเคราะห์ข้อมูล
เกียวกับความรู้ และความคิดเห็นทีมีต่อพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และผลทีเกิดขึ นจากการใช้
พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ตามเกณฑ์การให้ คะแนน
3. การทดสอบค่า T-Test สําหรับเปรี ยบเทียบค่าเฉลียตัวแปร 2 กลุม่ (Two Independent
Samples T-Test) ถ้ าผลการทดสอบได้ ค่าระดับนัยสําคัญทีคํานวณได้ (Sig.) น้ อยกว่าระดับนัยสําคัญทีกําหนด
( α ) แสดงว่าจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก
4. ค่า F-test ใช้ ทดสอบความแตกต่างค่าเฉลียของตัวแปรตังแต่
 2 กลุม่ ขึ นไป โดย
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance) ถ้ าผลการทดสอบ ได้ คา่ ระดับ
นัยสําคัญทีคํานวณได้ (Sig.) น้ อยกว่าระดับนัยสําคัญทีกําหนด ( α ) แสดงว่าจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก
ถ้ าพบว่ามีความแตกต่าง จะทําการวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ (Multiple Comparison) ยวิธี Least
Significance Difference (LSD)
5. ค่านัยสําคัญทางสถิติทียอมรับตําสุดทีระดับ 0.05 ( α = 0.05) หรื อระดับความเชือมัน 95%
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สรุ ปผลการศึกษา
จากการสอบถามผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในกรุ งเทพมหานคร จํานวน 400 คนซึงเป็ นกลุ่มผู้ทําบัญชี
(Bookkeepers) จํานวน 347 คน และกลุม่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (Certified Public Accountants:CPA หรื อ
Auditors) จํานวน 21 คน คิดเป็ นร้ อยละ 86.7 และร้ อยละ 5.3 ตามลําดับ สรุปผลได้ ดงั นี 
ข้ อมลทั
ู  วไปของกลุ่มตัวอย่ าง
ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุระหว่าง 31-40 ปี
มากกว่าครึงหนึงมีระดับการศึกษาปริญญาตรี ด้ านประสบการณ์ในการทํางานเกียวกับวิชาชีพบัญชี ส่วนใหญ่
มีประสบการณ์น้อยกว่า 10 ปี โดยทํางานในฐานะผู้ทําบัญชี ประเภทกิจการทีกลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ทํางานอยู่
คือ กลุม่ ธุรกิจอุตสาหกรรม มีรายได้ ตอ่ เดือนอยูร่ ะหว่าง 10,000 – 20,000 บาท
ในส่วนของการรับทราบข่าวสารเกียวกับพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547 กลุม่ ตัวอย่างร้ อยละ
62.5รับทราบข่าวสารจากการอบรมสัมมนา รองลงมาเป็ นการรับทราบจากเว็บไซต์ของสภาวิชาชีพบัญชี และ
ข่าวสารวิชาชีพของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า ร้ อยละ 38.5 และร้ อยละ 37.3 ตามลําดับ
ความร้ ู เกียวกับพระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพบัญชี พ.ศ.2547
ผลการศึกษาความรู้เกียวกับพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547แสดงในตารางที 1และ2
ตารางที 1 ร้ อยละของกลุม่ ตัวอย่างจําแนกตามระดับความรู้เกียวกับพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547
(N = 400)
ระดับความร้ ู
จํานวน
ร้ อยละ
มาก
230
57.5
น้ อย
170
42.5
รวม
400
100.0
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 57.5 มีความรู้ มากเกียวกับพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547
ส่วนอีกร้ อยละ 42.5 มีความรู้น้อย ซึงสรุปได้ ว่าผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทีเป็ นกลุม่ ตัวอย่างมีระดับความรู้เกียวกับ
พระราชบัญญัติฉบับนี ค่อนข้ างดี โดยจําแนกตามรายข้ อในตารางที 2
ตารางที 2

ความรู้เกียวกับพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547

จํานวน (ร้ อยละ) (N = 400)
ข้ อความ
ถกู
ผิด
1. มาตรฐานการบัญชีมีผลบังคับใช้ ทนั ทีทีคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชี
93
307
กําหนดให้ ใช้
(23.3)
(76.7)
2. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตต้ องชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามทีสภาวิชาชีพบัญชี
กําหนด
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51
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ข้ อความ
3. ผู้ทําบัญชีทีเป็ นสมาชิกหรื อขึ นทะเบียนกับสภาวิชาชีพบัญชีจะทําบัญชีเป็ นภาษาไทย
หรื อภาษาต่างประเทศก็ได้
4. การทีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายงานการสอบบัญชี โดยระบุข้อความว่า ตนไม่
รับผิดชอบในผลการตรวจสอบ เพราะเหตุทีตนไม่ได้ ปฏิบตั ิหน้ าทีครบถ้ วนตามมาตรฐาน
การสอบบัญชี ไม่ถือว่าเป็ นการประพฤติผิดจรรยาบรรณ
5. กฎกระทรวง ข้ อบังคับ หรื อประกาศทีออกตามพระราชบัญญัติผ้ สู อบบัญชี พ.ศ.
2505 มีผลบังคับต่อไปจนกว่าจะมีกฎกระทรวง ข้ อบังคับ หรื อประกาศตาม
พระราชบัญญัตินี ในเรื องเดียวกันออกใช้ บงั คับ
6. คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีจะกําหนดให้ มาตรฐานการบัญชีทีใช้ กนั
แพร่หลายในปั จจุบนั เป็ นมาตรฐานการบัญชีตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.
2547 ไปพลางก่อนได้
7. สภาวิชาชีพบัญชี มีฐานะเป็ นนิติบคุ คล โดยมีวตั ถุประสงค์เพือส่งเสริ มและพัฒนา
วิชาชีพบัญชี
8. ในการประชุมใหญ่ต้องมีสมาชิกสามัญมาประชุมไม่น้อยกว่ากึงหนึงจึงเป็ นองค์
ประชุม
9. คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชี ต้ องจัดทํามาตรฐานการบัญชีเป็ น
ภาษาไทย
10. คณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี สามารถทําการสอบสวนและ
เสนอผลการพิจารณา เพือให้ รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงพาณิชย์มีคําสังให้ นายกสภา
วิชาชีพบัญชีและกรรมการพ้ นจากตําแหน่ง
11. ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีหรื อผู้ขึ นทะเบียนใด ซึงถูกลงโทษประพฤติผิดจรรยาบรรณ
(คือ พักหรื อเพิกถอน) แต่ยงั คงทําการประกอบวิชาชีพบัญชีในระหว่างนัน ต้ องระวาง
โทษจําคุก หรื อปรับ หรื อทังจํ
 าทังปรั
 บ
12. ในกรณีทีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตต้ องรับผิดชอบต่อบุคคลทีสาม ให้ นิติบคุ คลซึงผู้สอบ
บัญชีฯ นันสั
 งกัดอยูร่ ่วมรับผิดอย่างลูกหนี ร่วม

ถกู
140
(35.0)
203
(50.8)

ผิด
260
(65.0)
197
(49.2)

257
(64.2)

143
(35.8)

202
(50.5)

198
(49.5)

349
(87.2)
69
(17.3)
297
(74.2)
174
(43.5)

51
(12.8)
331
(82.7)
103
(25.8)
226
(56.5)

280
(70.0)

120
(30.0)

210
(52.5)

190
(47.5)

13. ประธานกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านต่างๆ ให้ มาจากการแต่งตังโดยที

ประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี

44
(11.0)

356
(89.0)

14. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทีถูกเพิกถอนใบอนุญาตอาจขอรับใบอนุญาตอีกได้ เมือพ้ น 3
ปี นับแต่วนั ทีถูกเพิกถอน

79
(19.7)

321
(80.3)

15. ผู้ทําบัญชีทีจะขึ นทะเบียนกับสภาวิชาชีพบัญชี ต้ องเป็ นผู้ทําบัญชีตาม
พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2543
16. ผู้ใดประกอบวิชาชีพบัญชีเป็ นผู้ทําบัญชี โดยมิได้ เป็ นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี หรื อ
ขึ นทะเบียนไว้ กบั สภาวิชาชีพบัญชี ต้ องระวางโทษจําคุก หรื อปรับ หรื อทังจํ
 าทังปรั
 บ

340
(85.0)
282
(70.5)

60
(15.0)
118
(29.5)
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ข้ อความ
17. คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีต้องดําเนินการตรวจสอบและรับฟั งความ
คิดเห็นของผู้ทีเกียวข้ อง เพือปรับปรุงหรื อพัฒนามาตรฐานการบัญชีทนั ที ในกรณีทีมี
ปั ญหาหรื อมีความเสียหายเกิดขึ น
18. สมาชิกสามัญต้ องมีอายุไม่ตํากว่า 18 ปี บริบรู ณ์และมีสญ
ั ชาติไทย
19. นายกสภาวิชาชีพจะดํารงตําแหน่งเกิน 2 วาระติดต่อกันไม่ได้
20. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตไม่เข้ ารับการฝึ กอบรมตามหลักเกณฑ์ในข้ อบังคับสภาฯ สภา
วิชาชีพสามารถมีคําสังพักใช้ ใบอนุญาตได้ จนกว่าจะมีการปฏิบตั ิตาม
21. ผู้ทําบัญชีทีจะขึ นทะเบียนกับสภาวิชาชีพได้ ต้ องพ้ นโทษจรรยาบรรณมาแล้ วไม่น้อย
กว่า 5 ปี
22. โทษการประพฤติผิดจรรยาบรรณ ได้ แก่ ตักเตือน ภาคทัณฑ์ พักใช้ และเพิกถอน
ใบอนุญาต หรื อสังให้ พ้นจากการเป็ นสมาชิกสภาวิชาชีพ
23. คณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี มีอํานาจสอบสวนข้ อเท็จจริง
เกียวกับการดําเนินงานของสภาวิชาชีพบัญชี
24. นิติบคุ คลใดประกอบกิจการด้ านการสอบบัญชี หรื อด้ านการทําบัญชี โดยไม่จด
ทะเบียนต่อสภาวิชาชีพบัญชี ต้ องระวางโทษปรับ
25. นิติบคุ คลซึงให้ บริการด้ านการสอบบัญชีหรื อด้ านการทําบัญชี ต้ องจัดให้ มี
หลักประกันเพือประกันความผิดต่อบุคคลทีสาม
26. ผู้มีสญ
ั ชาติของประเทศซึงยินยอมให้ ผ้ มู ีสญ
ั ชาติไทยประกอบอาชีพสอบบัญชีใน
ประเทศนัน สามารถสมัครเข้ าเป็ นสมาชิกวิสามัญได้
27. คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีจะต้ องมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชีและด้ าน
กฎหมาย
28. ผู้ทําบัญชีทีจะขึ นทะเบียนกับสภาวิชาชีพบัญชี ต้ องมีภมู ิลําเนาหรื อถินทีอยู่ใน
ราชอาณาจักร
29. ประธานกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี ได้ แก่ รัฐมนตรี วา่ การ
กระทรวงพาณิชย์
30. ผู้ใดลงลายมือชือรับรองการสอบบัญชี โดยมิได้ เป็ นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ต้ อง
ระวางโทษจําคุก หรื อปรับ หรื อทังจํ
 าทังปรั
 บ

ถกู
295
(73.7)

ผิด
105
(26.3)

114
(28.5)
161
(40.3)
272
(68.0)
66
(16.5)
299
(74.7)
289
(72.3)
277
(69.2)
212
(53.0)
212
(53.0)
327
(81.7)
337
(84.3)
82
(20.5)
350
(87.5)

286
(71.5)
239
(59.7)
128
(32.0)
334
(83.5)
101
(25.3)
111
(27.7)
123
(30.8)
188
(47.0)
188
(47.0)
73
(18.3)
63
(15.7)
318
(79.5)
50
(12.5)

ผลการศึกษาความรู้เกียวกับพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547 พบว่า ในภาพรวมกลุม่ ตัวอย่าง
เกินกว่าครึงมีความรู้อยู่ในระดับมาก ในส่วนของความรู้ทีกลุม่ ตัวอย่างตอบถูกมากกว่าร้ อยละ 80 ขึ นไป ข้ อที
กลุ่มตัวอย่างตอบถูกมากทีสุด คือ ประเด็นความรู้ ข้อที 30 เกียวกับ “ผู้ใดลงลายมือชือรับรองการสอบบัญชี
โดยมิได้ เป็ นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ต้ องระวางโทษจําคุก หรื อปรับ หรื อทังจํ
 าทังปรั
 บ” โดยกลุ่มตัวอย่างส่วน
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ใหญ่ ร้ อยละ 87.5 มีความรู้ ความเข้ าใจถูกต้ อง ทังนี
 อาจเป็ นเพราะเป็ นเรื องทีใกล้ ตวั ถ้ าทําผิดหรื อฝ่ าฝื นจะมี
โทษทัง จําทัง ปรั บ จนถึงการเพิกถอนใบอนุญาต รองลงมาเป็ นประเด็นความรู้ ข้ อที 2 และข้ อที 7 เกียวกับ
“ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตต้ องชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามทีสภาวิชาชีพบัญชีกําหนด” และ “สภาวิชาชีพ
บัญชีมีฐานะเป็ นนิติบคุ คล โดยมีวตั ถุประสงค์เพือส่งเสริ มและพัฒนาวิชาชีพบัญชี” ในสัดส่วนทีเท่ากัน คือ ร้ อย
ละ 87.2 ประเด็นความรู้ ข้อที 15 เกียวกับ “ผู้ทําบัญชีทีจะขึ นทะเบียนกับสภาวิชาชีพบัญชี ต้ องเป็ นผู้ทําบัญชี
ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2523” ร้ อยละ 85 ประเด็นความรู้ ข้อที 28 เกียวกับ “ผู้ทําบัญชีทีจะขึ น
ทะเบียนกับสภาวิชาชีพบัญชี ต้ องมีภมู ิลําเนาหรื อถินทีอยู่ในราชอาณาจักร” ร้ อยละ 84.3 และประเด็นความรู้
ข้ อ ที 27 เกี ยวกับ “คณะกรรมการสภาวิ ช าชี พ บัญ ชี จ ะต้ อ งมี ก รรมการ ผู้ท รงคุณ วุฒิ ด้ า นบัญ ชี แ ละด้ า น
กฎหมาย” ร้ อยละ 81.7 ตามลําดับ
ส่วนความรู้ทีกลุม่ ตัวอย่างมากกว่าร้ อยละ 80 ตอบผิดมากทีสุด คือ ประเด็นความรู้ข้อที 13 เกียวกับ
“ประธานกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านต่างๆ ให้ มาจากการแต่งตังโดยที

ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี”
กลุ่มตัว อย่า งส่ว นใหญ่ ตอบผิดถึง ร้ อยละ 89.0 ซึงแสดงว่า กลุ่มตัวอย่างยังมี ความเข้ า ใจคลาดเคลือนจาก
ข้ อกําหนด รองลงมาร้ อยละ 83.5 ตอบผิดในประเด็นความรู้ข้อที 21 เกียวกับ “ผู้ทําบัญชีทีจะขึ นทะเบียนกับสภา
วิชาชีพได้ ต้ องพ้ นโทษจรรยาบรรณมาแล้ วไม่น้อยกว่า 5 ปี ” ประเด็นความรู้ ข้อที 8 เกียวกับ “ในการประชุม
ใหญ่ต้องมีสมาชิกสามัญมาประชุมไม่น้อยกว่ากึงหนึงจึงเป็ นองค์ประชุม” ร้ อยละ 82.7 และประเด็นความรู้ข้อ
ที 14 เกียวกับ “ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทีถูกเพิกถอนใบอนุญาตอาจขอรับใบอนุญาตอีกได้ เมือพ้ น 3 ปี นับแต่
วันทีถูกเพิกถอน” ร้ อยละ 80.3 ตามลําดับ ซึงกลุม่ ตัวอย่างมีความรู้ทีไม่ถกู ต้ องในประเด็นดังกล่าว
ความคิดเห็นต่ อพระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพบัญชี พ.ศ.2547
สําหรับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง 400 คน ทีมีต่อพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ใช้
เกณฑ์การแบ่งระดับความคิดเห็น ดังนี 
1. กลุม่ ทีได้ คะแนนความคิดเห็นเฉลียระหว่าง 1.00 - 2.33 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับตํา
2. กลุม่ ทีได้ คะแนนความคิดเห็นเฉลียระหว่าง 2.34 – 3.67 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง
3. กลุม่ ทีได้ คะแนนความคิดเห็นเฉลียระหว่าง 3.68 – 5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับสูง
จากการจัดกลุม่ ระดับความคิดเห็นดังกล่าว แสดงผลการศึกษาในตารางที 3
ตารางที 3 ร้ อยละของกลุม่ ตัวอย่างจําแนกตามระดับความคิดเห็นต่อพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547
(N = 400)
ระดับความคิดเห็น
จํานวน
ร้ อยละ
ตํา
ปานกลาง
100
25.0
สูง
300
75.0
รวม
400
100.0
กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ มีระดับความคิดเห็นต่อพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ในระดับสูงถึง
ร้ อยละ 75 ทีเหลือร้ อยละ 25 มีความคิดเห็นระดับปานกลาง สรุ ปได้ ว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้ วยต่อ
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พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547 ทีได้ ประกาศใช้ ทังนี
 อาจจะเป็ นเพราะเห็นว่าพระราชบัญญัติฉบับนี มี
ความเหมาะสมและสอดคล้ อ งกับ แนวทางการพัฒ นาคุณ ภาพและมาตรฐานของวิช าชี พ บัญ ชี ที เป็ นสากล
รวมทังเป็
 นประโยชน์โดยรวมต่อผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชี โดยจําแนกตามรายข้ อในตารางที 4
ตารางที 4 ความคิดเห็นต่อพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547
ไม่
ข้ อความ
เห็น
ด้ วย
อย่ าง
ยิง
1.พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547 เป็ น 6
กฎหมายที ส่ง เสริ มให้ ผ้ ูป ระกอบวิช าชี พ บัญ ชี มี (1.5)
ศูน ย์ ร วม พร้ อมทัง ส่ง เสริ มความรู้ และพัฒ นา
มาตรฐานกา รประ กอบวิ ช าชี พบั ญ ชี ให้ มี
ความก้ าวหน้ า
2.สภาวิช าชี พ บัญ ชี มี ห น้ า ที รั บ ขึน ทะเบี ยนการ 4
ประกอบวิ ช าชี พ บัญ ชี ออกใบอนุญ าต พัก ใช้ (1.0)
หรื อเพิกถอนใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
3.สภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี กํ า หนดให้ นิ ติ บุ ค คลที 1
ให้ บ ริ การสอบบัญ ชี ต้ อ งจัดให้ มีผ้ ูสอบบัญ ชี รับ (0.3)
อนุญาตเท่านัน เป็ นผู้มีอํานาจลงนามผูกพันการ
สอบบัญชี
4.ผู้ส อบบัญ ชี รั บ อนุญ าตต้ อ งได้ รั บ ใบอนุญ าต 3
จากสภาวิชาชีพบัญชี
(0.8)
5.ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตต้ องชําระค่าธรรมเนียม 10
ปี ละ1,000บาท
(2.5)
6.พระราชบั ญ ญั ติ วิ ช าชี พบั ญ ชี พ .ศ.2547 2
กํ า หนดให้ ผ้ ูทํ า บัญ ชี ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการ (0.5)
บัญชี ต้ องเป็ นสมาชิก หรื อขึน ทะเบียนกับสภา
วิชาชีพบัญชี
7.ผู้ทําบัญชีตามกฎหมายฯต้ องเป็ นสมาชิก หรื อ 19
ขึ นทะเบียนกับสภาวิชาชีพบัญชี ถ้ าไม่ปฏิบตั ิตาม (4.8)
ต้ องถูกลงโทษจําคุกไม่เกิน 2 ปี หรื อปรับไม่เกินสี
หมืนบาท หรื อทังจํ
 าทังปรั
 บ
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จํานวน (ร้ อยละ) (N = 400)
เห็น
เห็น
ค่ า
ด้ วย
ด้ วย เฉลีย
อย่ างยิง

ไม่
เห็น
ด้ วย

ไม่
แน่
ใจ

4
(1.0)

20
(5.0)

209
(52.2)

161
(40.3)

4.29

สูง

8
(2.0)

36
(9.0)

229
(57.2)

123
(30.8)

4.15

สูง

17
(4.2)

50
(12.5)

222
(55.5)

110
(27.5)

4.06

สูง

3
(0.8)

23
(5.7)

213
(53.2)

158
(39.5)

4.30

สูง

48
78
(12.0) (19.5)
13
19
(3.3) (4.7)

180
(45.0)
225
(56.2)

84
(21.0)
141
(35.3)

3.70

สูง

4.22

สูง

83
96
(20.8) (24.0)

147
(36.7)

55
(13.7)

3.34

ปาน
กลาง

ระดับ
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ไม่
ไม่
ข้ อความ
เห็น เห็น
ด้ วย ด้ วย
อย่ าง
ยิง
8.ค่าบํารุ งสมาชิกสามัญและวิสามัญและค่าขึน
7
50
ทะเบียนเป็ นผู้ทําบัญชีสําหรับผู้จบปริ ญญาตรี ปี (1.8) (12.5)
ละ 500 บาทตํากว่าปริญญาตรี ปีละ300บาท
9.สมาชิ ก สามั ญ ต้ องมี อ ายุ ไ ม่ ตํ ากว่า 20 ปี
13
บริบรู ณ์ มีสญ
ั ชาติไทย
(3.3)
10.สมาชิ กสามัญ ต้ อ งสํา เร็ จ การศึกษาวิช าการ 1
10
บัญชีไม่ตํากว่าปริญญาตรี หรื อเทียบเท่า
(0.3) (2.5)

ไม่
แน่
ใจ

เห็น
ด้ วย

38
(9.5)

206
(51.5)

99
(24.7)

3.85

สูง

36
(9.0)
13
(3.3)

234
(58.5)
231
(57.7)

117
(29.2)
145
(36.2)

4.14

สูง

4.27

สูง

11.สมาชิกสามัญต้ องไม่เคยจําคุกในคดีประพฤติ 1
ผิดจรรยาบรรณ
(0.3)
12. คนต่างด้ าวทีมีสญ
ั ชาติของประเทศทียินยอม 16
ให้ ผ้ มู ีสญ
ั ชาติไทยเข้ าไปประกอบอาชีพสอบบัญชี (4.0)
ในประเทศนั น ได้ สามารถสมั ค รเป็ นสมาชิ ก
วิสามัญได้

6
30
(1.5) (7.5)
46
105
(11.5) (26.3)

197
(49.2)
165
(41.2)

166
(41.5)
68
(17.0)

4.30

สูง

3.56

มาก

13.ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตมีหน้ าทีต้ องเข้ ารับการ
ฝึ กอบรมหรื อ ศึก ษาต่อ เนื อง ถ้ า ไม่ป ฏิ บัติ ต าม
สภาวิช าชี พบัญ ชี จะมี คําสังพักใช้ ใบอนุญาตไว้
จนกว่าจะปฏิบตั ิตาม
14.ผู้ ทํ า บั ญ ชี ที จะขึ น ทะเบี ย นกั บ สภาวิ ช าชี พ
บัญชี ต้ องมีภมู ิลําเนาอยูใ่ นราชอาณาจักร
15.ผู้ ทํ า บั ญ ชี ที จะขึ น ทะเบี ย นกั บ สภาวิ ช าชี พ
บัญชี ต้ องมีความรู้ภาษาไทยพอทีจะทําบัญชีเป็ น
ภาษาไทยได้
16.ผู้ ทํ า บั ญ ชี ที จะขึ น ทะเบี ย นกั บ สภาวิ ช าชี พ
บัญชี ต้ องไม่เคยจําคุก เว้ นแต่พ้นโทษมาแล้ วไม่
น้ อยกว่า 3 ปี
17.สมาชิกสามัญไม่น้อยกว่า 100 คน สามารถ
เข้ าชือเสนอร่างข้ อบังคับต่อสภาวิชาชีพบัญชีได้
18.นายกสภาวิชาชีพบัญชี จะดํารงตําแหน่งได้ ไม่
เกิน 2 วาระติดต่อกัน

5
(1.3)

37
(9.3)

47
(11.7)

225
(56.2)

86
(21.5)

3.88

สูง

2
(0.5)
1
(0.3)

14
(3.5)
9
(2.3)

20
(5.0)
16
(4.0)

243
(60.7)
236
(59.1)

121
(30.3)
137
(34.3)

4.17

สูง

4.26

สูง

1
(0.3)

32
(8.0)

74
(18.5)

191
(47.7)

102
(25.5)

3.90

สูง

2
(0.5)
5
(1.3)

24
(6.0)
18
(4.5)

108
(27.0)
96
(24.0)

194
(48.5)
200
(50.0)

72
(18.0)
81
(20.2)

3.78

สูง

3.84

สูง
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ไม่
เห็น
ด้ วย

ไม่
แน่
ใจ

เห็น
ด้ วย

29
(7.3)
23
(5.8)

61
(15.2)
88
(22.0)

206
(51.5)
191
(47.7)

102
(25.5)
94
(23.5)

23
(5.8)

105
(26.3)

197
(49.2)

22.กรรมการวิ ช าชี พ ต้ องเป็ นสมาชิ ก สามั ญ 3
ปฏิบัติหน้ าทีเกี ยวกับวิชาชีพรวมกันไม่น้อยกว่า (0.8)
10 ปี ในวันเลือกตัง

28
(7.0)

103
(25.7)

23.สมาชิ ก สามั ญ เท่ า นั น ที มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย ง 5
ลงคะแนนมติในทีประชุมใหญ่
(1.3)
24.ผู้ทีจะได้ รับแต่งตังเป็
 นกรรมการจรรยาบรรณ ต้ องประกอบวิชาชีพบัญชีรวมกันมาแล้ วไม่น้อย
กว่า10 ปี
25.กรรมการผู้ ทรงคุ ณ วุ ฒิ ใ นคณะกรรมการ กําหนดมาตรฐานการบัญชี ต้ องมีการศึกษาไม่ตํ
กว่าปริ ญญาโทและประกอบวิชาชีพบัญชีมาแล้ ว
ไม่น้อยกว่า 10 ปี

ข้ อความ

ไม่
เห็น
ด้ วย
อย่ าง
ยิง
2
(0.5)
4
(1.0)

19. โทษการประพฤติผิดจรรยาบรรณขันสุ
 ดท้ าย
คือ สังให้ พ้นจากการเป็ นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
2 0 . ผู้ ส อ บ บั ญ ชี รั บ อ นุ ญ า ต ที ถู ก สั ง พั ก ใ ช้
ใบอนุ ญ าต แต่ ยัง ทํ า การสอบบัญ ชี ต้ องถู ก
ลงโทษจําคุกไม่เกิน 3 ปี หรื อปรับไม่เกิน 60,000
บาท หรื อทังจํ
 าทังปรั
 บ
21.สมาชิกสามัญสามารถมีมติด้วยคะแนนเสียง 1
ไม่น้อยกว่า 200 เสียงให้ ประธานและกรรมการ (0.3)
วิชาชีพบัญชีแต่ละด้ านออกจากตําแหน่งได้ ด้ วย
เหตุเป็ นผู้ทําให้ วิชาชีพบัญชีเสือมเสีย

ค่ าเฉลียรวม

เห็น
ค่ า
ด้ วย เฉลีย
อย่ างยิง

3.94

สูง

3.87

สูง

74
(18.4)

3.80

สูง

200
(50.0)

66
(16.5)

3.75

สูง

46
67
(11.5) (16.7)
17
62
(4.3) (15.5)

186
(46.5)
220
(55.0)

96
(24.0)
101
(25.2)

3.81

สูง

4.01

สูง

45
70
(11.3) (17.5)

183
(45.7)

102
(25.5)

3.86

สูง

3.96

สงู

ในส่วนของความคิดเห็นต่อพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547 พบว่า ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับสูงหรื อเห็นด้ วยกับพระราชบัญญัติฯฉบับนี  ประเด็นทีกลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่
เห็นด้ วยมาก คือ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตต้ องได้ รับใบอนุญาตจากสภาวิชาชีพบัญชี และกรณี ทีผู้เป็ นสมาชิก
สามัญต้ องไม่เคยจําคุกในคดีประพฤติผิดจรรยาบรรณ และประเด็นทีกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้ วยอย่างยิง
มากทีสุด คือ สมาชิกสามัญต้ องสําเร็ จการศึกษาวิชาชีพบัญชีไม่ตํากว่าปริญญาตรี หรื อเทียบเท่า ส่วนประเด็
ทีกลุ่มตัวอย่างเห็นด้ วยน้ อยทีสุด คือ การทีผู้ทําาบัญชีตามกฎหมายต้ องเป็ นสมาชิก หรื อขึ นทะเบียนกับสภา

76

ระดับ

การประชุมผลงานวิจัยด้ านการจัดการบริหารธุรกิจ ครัง ที 1
วันที 14 มีนาคม 2551 ณ โรงแรมอโมร่ า ท่ าแพ จังหวัดเชียงใหม่

วิชาชีพบัญชี ถ้ าไม่ปฏิบตั ิตาม ต้ องถูกลงโทษจําคุกไม่เกิน 2 ปี หรื อปรับไม่เกินสีหมืนบาท หรื อทังจํ
 าทังปรั
 บ
โดยภาพรวมความคิดเห็นต่อพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547 ของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่ ร้ อยละ 75 มีความคิดเห็นต่อพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547 ในระดับสูง
ผลทีเกิดขึน จากการบังคับใช้ พระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพบัญชี พ.ศ. 2547
สําหรับผลทีเกิดขึ นจากการบังคับใช้ พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 พบว่า ในภาพรวมกลุม่
ตัวอย่างเห็นด้ วยกับผลทีเกิดขึ นจากการบังคับใช้ พระราชบัญญัติฉบับนี  โดยประเด็นทีกลุ่มตัวอย่างเห็นด้ วยถึง
เห็นด้ วยอย่างยิง คือ การมีพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ทําให้ การประกอบวิชาชีพบัญชีมีมาตรฐาน
ถูกต้ อง น่าเชือถือ และสามารถควบคุมได้ ง่าย ส่วนประเด็นทีเห็นด้ วยน้ อยทีสุด คือ พระราชบัญญัติวิชาชีพ
บัญชี พ.ศ. 2547 ช่วยควบคุมการประกอบวิชาชีพบัญชีไว้ เพือคนไทยเท่านัน
ปั ญหาและข้ อเสนอแนะ
ผลจากการบังคับใช้ พระราชบัญญัติวิชาชี พบัญชี พ.ศ.2547 ทําให้ ผ้ ูประกอบวิชาชีพบัญชีประสบ
ปั ญหาในด้ านต่างๆ โดยเฉพาะต้ องมีค่าใช้ จ่ายในการอบรมสัมมนา ซึงกลุ่มตัวอย่างพบว่า การอบรมสัมมนา
ค่าใช้ จ่ายสูงเกินไปในบางครัง เนือ หาของการฝึ กอบรมหรื อการสัมมนาเป็ นเรื องทีเคยศึกษามาแล้ วในระดับ
ปริ ญญาตรี ดังนันจึ
 งควรลดค่าใช้ จ่ายในการอบรมหรื อกระตุ้นให้ เจ้ าของกิจการเห็นความสําคัญและรับผิดชอบ
ค่าใช้ จ่ายให้ กบั ผู้ทําบัญชี
นอกจากนันยั
 งให้ ความเห็นว่า การติดต่อกับสภาวิชาชีพบัญชีติดต่อยากไม่สะดวก รวมทังเจ้
 าหน้ าที
ไม่สามารถแก้ ไขปั ญหาหรื อตอบคําถามให้ กระจ่างชัดเจน และการแจ้ งข้ อมูลข่าวสารล่าช้ าไม่ทนั กับเหตุการณ์
โดยรวมเห็นว่าสภาวิชาชีพบัญชียงั ขาดความพร้ อมในการบริ หารจัดการ ตลอดจนการบังคับใช้ พระราชบัญญัติ
วิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547 ยังทําให้ ผ้ ทู ําบัญชีบางส่วนต้ องไปศึกษาต่อหรื อศึกษาเพิมเติมในส่วนทีเกียวข้ องกับ
วิชาชีพบัญชี ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า เรื อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาในการพัฒนา
ความรู้ต่อเนืองทางวิชาชีพของผู้ทําบัญชี พ.ศ. 2547 กําหนดให้ ผ้ ทู ําบัญชีต้องเข้ ารับการพัฒนาความรู้ต่อเนือง
ทางวิชาชีพทุกรอบ 3 ปี และประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า เรื อง กําหนดคุณสมบัติและเงือนไขของการเป็ น
ผู้ทําบัญชี (ฉบับที 3) พ.ศ.2547 กําหนดให้ ผ้ ทู ําบัญชีทีแจ้ งการเป็ นผู้ทําบัญชีกบั กรมพัฒนาธุรกิจการค้ าต้ องมี
การพัฒนาความรู้ ต่อเนื องทางวิชาชีพ ซึงผู้ประกอบการวิชาชี พเห็นว่า ในการทีจะต้ องไปเข้ ารั บการพัฒนา
ความรู้ตอ่ เนืองทางวิชาชีพ ส่งผลกระทบต่อการทํางานและผลกระทบในด้ านค่าใช้ จ่าย
กลุ่มตัวอย่างได้ ให้ ข้อเสนอแนะว่าในการอบรมสัมมนานัน ควรให้ ความรู้ ใหม่ๆ ด้ านบัญชี ด้ านภาษี
อากรทีทันสมัยเป็ นปั จจุบนั โดยอบรมให้ มากกว่าปี ละครัง และแบ่งเป็ นหลายๆรอบ กระจายให้ ทวถึ
ั ง และลด
ค่าใช้ จ่ายในการอบรม ซึงอาจเปลียนสถานทีทีมีคา่ ใช้ จ่ายน้ อยลง โดยอาจให้ สถาบันการศึกษาเข้ ามามีสว่ นร่วม
ในการอบรม ในส่วนของสภาวิชาชีพบัญชีควรให้ เจ้ าหน้ าทีเข้ ารับการฝึ กอบรมให้ มีความพร้ อม เพือจะได้ ให้
ข้ อมูลทีถูกต้ องแก่สมาชิก รวมทังเปิ
 ดช่องทางในการสือสารให้ สะดวกรวดเร็วกว่าทีเป็ นอยู่ ควรพัฒนาใช้ เว็บไซต์
(Website)ของสภาวิชาชีพบัญชี เป็ นแหล่งให้ ข่าวสารข้ อมูลให้ มากขึ น เนืองจากกลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่รับทราบ
ข่าวสารจากการอบรมสัมมนา รองลงมาเป็ นการรับทราบจากเว็บไซต์ โดยให้ มีการติดต่อสะดวก ตอบข้ อคําถาม
ได้ โดยตรง ซึงอาจจัดให้ มีศนู ย์รับเรื องร้ องเรี ยน (Call Center) นอกจากนี  ควรมีวารสารรายเดือนหรื อรายปั กษ์
เพือให้ สมาชิกได้ รับข้ อมูลทีทันสมัยเป็ นประจําอย่างต่อเนือง
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อย่างไรก็ตาม กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่าการมีพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547 เป็ นการยก
มาตรฐานวิชาชีพบัญชี และทําให้ มีความกระตือรื อร้ น รอบคอบในการทํางานมากขึ น
อภิปรายผล
การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรอิสระทีเป็ นปั จจัยส่วนบุคคล ได้ แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา รายได้ และประเภทกิจการ กับตัวแปรตาม คือ ความรู้และความคิดเห็นต่อพระราชบัญญัติวิชาชีพ
บัญชี พ.ศ.2547 พบว่า ปั จจัยส่วนบุคคลในด้ าน เพศ และระดับการศึกษาทีต่างกันมีระดับความรู้ เกียวกับ
พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547 แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 ซึงเมือเปรี ยบเทียบ
โดยวิธีการ LSD พบว่า กลุม่ ตัวอย่างทีมีการศึกษาตํากว่าปริญญาตรี มีความรู้เกียวกับพระราชบัญญัติวิชาชีพ
บัญชี พ.ศ.2547 น้ อยกว่ากลุม่ ตัวอย่างทีมีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี และปริ ญญาโท โดยปั จจัยส่วนบุคคลใน
ด้ านอายุ รายได้ และประเภทกิจการทีแตกต่างกัน มีระดับความรู้ เกียวกับพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.
2547 ไม่แตกต่างกัน ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่วนบุคคลกับความคิดเห็นต่อพระราชบัญญัติวิชาชีพ
บัญชี พ.ศ.2547 พบว่า ไม่มีปัจจัยส่วนบุคคลในด้ านใดทีมีความสัมพันธ์กบั ความคิดเห็นต่อพระราชบัญญัติ
วิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547 หรื อ ปั จจัยส่วนบุคคลทีต่างกันมีความคิดเห็นต่อพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.
2547 ไม่แตกต่างกัน ในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เกียวกับพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547
กับความคิดเห็นทีมีต่อพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 นัน พบว่า ความรู้ มีความสัมพันธ์ กบั ความ
คิดเห็นทีมีตอ่ พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05
ข้ อเสนอแนะ
ในการศึกษาเรื องความรู้ ความคิดเห็น และผลทีเกิดขึ นจากการบังคับใช้ พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี
พ.ศ.2547 พบว่า ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเกินกว่าครึงเล็กน้ อย (ร้ อยละ 57.5) มีความรู้เกียวกับพระราชบัญญัติ
วิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547 อยู่ในระดับมาก แต่มีบางส่วนทียังไม่เข้ าใจหรื อมีความเข้ าใจทีไม่ถกู ต้ องในข้ อกฎหมาย
ต่างๆ เพราะมีบางประเด็นทีผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีตอบผิดมากกว่าร้ อยละ 80 ดังนันหน่
 วยงานทีเกียวข้ องกับ
วิชาชีพบัญชีหรื อสภาวิชาชีพบัญชี ควรมีการประชาสัมพันธ์โดยการจัดอบรมให้ ความรู้เกียวกับพระราชบัญญัติ
วิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547 ให้ ผ้ ทู ีอยู่ในงานการบัญชีเกิดความเข้ าใจทีถูกต้ อง หรื ออาจจะเป็ นการประชาสัมพันธ์
โดยผ่านทางสือต่างๆ อาทิ วารสารรายปั กษ์ รายเดือน หรื อผ่านทางเว็บไซต์ เป็ นประจําอย่างต่อเนือง รวมทัง
อบรมให้ ความรู้ เจ้ าหน้ าทีสภาวิชาชีพบัญชีให้ สามารถให้ ความรู้ ความเข้ าใจ ตอบคําถามให้ ชดั เจนถูกต้ องแก่ผ้ ู
ประกอบวิชาชีพบัญชีด้วย นอกจากนัน ควรมีการพัฒนาปรับปรุ งด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ ทนั สมัย เพือให้
สมาชิกหรื อหน่วยงานสามารถติดต่อสือสารได้ สะดวก และได้ รับข้ อมูลทีเป็ นมาตรฐาน ทันสมัย เชือถือได้
จากผลการศึกษาพบว่า การฝึ กอบรม การจัดสัมมนาทีเป็ นภาระของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทงด้
ั  าน
เวลาและค่าใช้ จ่าย มีเนื อหาทีซํ าซ้ อนกับทีเรี ยนรู้ มาแล้ ว ดังนั นจึงเห็นว่าการจัดฝึ กอบรมควรมีความทันสมัยเป็
ปั จจุบนั และเป็ น
การพัฒนาความรู้ ต่อ เนื องทางวิชาชี พ ทัง ด้ า นการบัญชี กฎหมายทีเกี ยวข้ อ ง และเทคโนโลยี สารสนเทศที
เกียวข้ องกับวิชาชีพบัญชี โดยมีการฝึ กอบรม สัมมนา ให้ กระจายตัวออกไปยังภูมิภาคต่างๆ เพือลดภาระด้ าน
ค่าใช้ จ่ายและเวลา รวมทังให้
 สถาบันการศึกษาเข้ ามามีสว่ นร่วมในการจัดอบรมและสัมมนาดังกล่าว
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ข้ อเสนอแนะสําหรับการวิจยั ครัง ต่อไป ผู้วิจยั ขอเสนอหัวข้ อดังนี 
1. การศึกษาระดับ ความพึง พอใจของสมาชิ กสภาวิช าชี พ บัญ ชี ที มี ต่อ การบริ ห ารจัด การ และการ
ดําเนินงานของสภาวิชาชีพบัญชี
2. การศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บความพึ ง พอใจของกลุ่ม ผู้ป ระกอบวิ ช าชี พ บัญ ชี แ ต่ ล ะกลุ่ม ที มี ต่ อ การ
ดําเนินงานของสภาวิชาชีพบัญชี พร้ อมทังการวิ

เคราะห์จดุ แข็ง-จุดอ่อน
3. การศึกษาความพร้ อมและปั ญหาทีเกิดขึ นจากการบังคับใช้ พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547
4. การศึกษาติดตามและประเมินผลทีเกิดขึน จากการปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.
2547
5. การศึกษาการยอมรั บ และการปฏิ บัติ ตามพระราชบัญ ญัติวิช าชี พ บัญ ชี พ.ศ.2547 ของสถาน
ประกอบการ
6. การศึกษาแนวทางการลดค่าใช้ จ่ายในการปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547
7. การศึกษาความสัมฤทธิผลของการนําพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547 ไปปฏิบตั ิ
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ความสัมพันธ์ ระหว่ างการจัดการกําไรกับค่ าธรรมเนียมการสอบบัญชี
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
The Association between Earning Management and Audit
Fee of Listed Companies in the Stock Exchange of Thailand
ดร.วชิระ บุณยเนตร* และจันทิมา จุฬาวิทยานุกลู **
F

F

บทคัดย่ อ
การศึกษาครัง นี มีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างการจัดการกําไรกับค่าธรรมเนียมการ
สอบบัญชีของบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมุ่งศึกษาการจัดการกําไรผ่านรายการ
คงค้ างทีขึ นอยู่กบั ดุลยพินิจของผู้บริ หาร กลุม่ ตัวอย่าง คือบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปี 2548 และ 2549 ยกเว้ นกลุ่มธุรกิจการเงิน ประกอบด้ วยกลุม่ เงินทุนและหลักทรัพย์ กลุ่มธนาคาร และ
กลุม่ ประกันภัยและประกันชีวิต การศึกษาครัง นี เป็ นการวิจยั เชิงประจักษ์ (Empirical study) การวิเคราะห์ข้อมูล
ใช้ สถิติเชิงพรรณนา (ความถี และร้ อยละ ค่าตําสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลียเลขคณิต ค่าฐานนิยมและส่วนเบียงเบ
มาตรฐาน) และสถิติเชิงอนุมาน (การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ) ในการวิเคราะห์ข้อมูล
เมือวิเคราะห์ข้อมูลโดยภาพรวมแล้ ว ผลการวิจยั พบว่า ณ ระดับความเชือมัน 95% การจัดการกําไร
ไม่มีความสัมพันธ์ กบั ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี อย่างไรก็ตามผลการทดสอบตัวแปรควบคุมพบว่า ขนาดของ
บริษัท ผลขาดทุนจากการดําเนินงาน สํานักงานสอบบัญชี และจํานวนบริษัทย่อยทีนํามาทํางบการเงินรวมมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี

Abstract
The purpose of this study is to analyze the association between earnings management,
using discretionary accruals as proxy, and audit fees of listed companies on the Stock Exchange of
Thailand (SET). The data set is comprised of quoted companies during 2005 and 2006, excluding
financial businesses consisting of finance and securities, banking and insurance. Empirical study is
selected as research methodology. Both descriptive and inferential statistics are adopted to analyze
the data.
When analyzing the overall data, at 95 % confidence interval, earnings management on
discretionary accruals does not correlate with audit fees. However, the results of control variables
show that firm size, losses in operations, audit firm size and the number of consolidated subsidiaries
are statistically significant to audit fees in positive manners.

*
**
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บทนํา
วิกฤตการณ์อนั สืบเนืองมาจากความล้ มเหลวของข้ อมูลทางการบัญชี ส่งผลให้ ธุรกิจขนาดใหญ่หลาย
แห่งต้ องตกอยู่ในสภาวะล้ มละลายและส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศเป็ นอย่างมาก นอกจากนีย ัง
ส่งผลต่อประชาชนทีต้ องเผชิญกับปั ญหาการว่างงาน และนักลงทุนทีต้ องสูญเสียเงินลงทุนในธุรกิจเหล่านัน
จากกรณีดงั กล่าวแสดงให้ เห็นว่าผู้บริ หารสามารถเลือกนโยบายการบัญชีทีมีความเหมาะสมกับบริ ษัทโดยอาศัย
แนวทางทีกําหนดให้ ถือปฏิบตั ิและแนวทางทีอาจเลือกปฏิบตั ิของกฎเกณฑ์ทางบัญชีทีเกียวข้ องกับการวัดมูลค่า
ของรายการหรื อเหตุการณ์ทางการเงินและการเปิ ดเผยข้ อมูลทางการเงินทีมีค่อนข้ างสูง ทําให้ มีการปรับเปลียน
ผลการดําเนินงานและฐานะการเงินไปตามความปรารถนาของผู้บริ หารเพือวัตถุประสงค์ในการตกแต่งกําไรสุทธิ
ผ่านรายการคงค้ างทีขึน อยู่กับดุลยพินิจของผู้บริ หารเป็ นสําคัญ เหตุผลดังกล่าวมีผลกระทบต่อวิชาชีพบัญชี
กล่าวคือผู้บริหารเริมมีแนวคิดในการตกแต่งข้ อมูลทางการเงินให้ มีความแตกต่างจากข้ อเท็จจริ ง แนวทางหนึงคือ
การจัดการกําไรการกระทําดังกล่าวอาจมีผลให้ ผ้ สู อบบัญชีไม่สามารถตรวจพบสิงผิดปกติจากการกระทําของ
ผู้บริ หารดังกล่าวได้ รวมทังอาจไม่

ได้ แสดงความผิดปกติใดๆ ไว้ ในรายงานการสอบบัญชี ทําให้ ผ้ สู อบบัญชีและ
สํานักงานสอบบัญชีจํานวนไม่น้อยต้ องเผชิญกับความเสียงจากการจัดการกําไร ซึงเป็ นความเสียงทีผู้บริ หารมี
เจตนาทีจะตกแต่งผลการดําเนินงานทีอาศัยความไม่เท่าเทียมกันของข้ อมูลปรับเปลียนโครงสร้ างทางบัญชี
การจัดทํ า รายงานทางการเงิ น ที ไม่ชัดเจนและคลุมเครื อ ที เสนอต่อ บุคคลภายนอกที ใช้ ง บการเงิ น เพื อสร้ าง
ภาพลักษณ์ทีดีให้ เป็ นไปตามความต้ องการของผู้บริ หารและความคาดหวังของนักลงทุน ความเสียงเหล่านี เป็ น
ความเสียงทีผู้สอบบัญชีไม่สามารถหลีกเลียงได้ ดังนัน ผู้สอบบัญชีต้องหันมาให้ ความสนใจแนวคิดเรื องความ
เสียงโดยให้ ความสําคัญกับการประเมินความเสียงในการสอบบัญชีให้ มากขึน วิธีการหนึงทีผู้สอบบัญชีใช้ ใน
การลดความเสียงทีได้ ประเมินไว้ คือ การบริ หารความเสียง (Risk Management) กล่าวคือผู้สอบบัญชีต้องวาง
แผนการตรวจสอบโดยการเพิมความพยายามในการตรวจสอบให้ มากขึ นไปพร้ อมกับการเพิมคุณภาพของการ
สอบบัญชีมีผลทําให้ ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีสงู ขึ นในทีสุด ถึงแม้ ว่าผู้สอบบัญชีได้ มีการวางแผนในการลด
ความเสียงและบริ หารความเสียงอย่างเหมาะสมตามมาตรฐานการสอบบัญชีแล้ วก็ตาม ความเสียงของการ
สอบบัญชีก็ยงั ดํารงอยู่ รวมทังผู
 ้ บริหารยังคงตกแต่งผลการดําเนินงานให้ เป็ นไปตามทีตนเองต้ องการส่งผลให้ เกิด
แนวโน้ มในการจัดการกําไร
งานวิจยั ฉบับนี ให้ ความสําคัญกับการทีผู้บริหารมีแนวโน้ มในการจัดการกําไรและการบริ หารความเสียง
ของผู้สอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีจําเป็ นต้ องปรับปรุ งวิธีการตรวจสอบโดยเพิมความพยายามในการตรวจสอบ
เพิมระยะเวลา หรื อเพิมบุคลากรทีมีประสบการณ์ และมีความเชียวชาญ เพือช่วยลดการสูญเสียชือเสียงของ
ผู้สอบบัญชี ทีเกี ยวข้ องกับความเสียงจากการจัดการกํ าไรส่งผลให้ ค่าธรรมเนี ยมการสอบบัญชี สูงขึน เพือให้
ครอบคลุมต้ นทุนส่วนเพิมทีเกิดจากความเสียงดังกล่าว จากทีได้ กล่าวมาข้ างต้ นมีความสอดคล้ องกับงานวิจยั
ของ Bedard and Johnstone (2004) ศึกษาเกียวกับการประเมินความเสียงจากการจัดการกําไรและความเสียง
จากการกํากับดูแลกิจการของผู้สอบบัญชี และการตัดสินใจในการวางแผนงานรวมทังการกํ

าหนดค่าธรรมเนียม
สอบบัญชี พบว่าผู้สอบบัญชีจะตอบสนองต่อความเสียงจากการจัดการกําไรด้ วย การเพิมอัตราค่าธรรมเนียม
การสอบบัญชีและชัวโมงการสอบบัญชี โดยงานวิจยั ของ Bedard and Johnstone (2004) เป็ นการพิจารณาใน
มุมมองทางด้ านผู้สอบบัญชีเป็ นสําคัญ อย่างไรก็ตามงานวิจยั เกียวกับการพิจารณาการจัดการกําไรผ่านรายการ
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คงค้ างทีขึ นอยู่กบั ดุลยพินิจของผู้บริ หารกับค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีในมุมมองทางด้ านผู้บริ หาร ในประเทศ
ไทยหลักฐานดังกล่าวยังไม่เป็ นทีประจักษ์
กล่าวโดยสรุ ปแนวโน้ มในการจัดการกําไรของผู้บริ หารส่งผลให้ ผ้ สู อบบัญชีต้องบริ หารความเสียงโดย
การปรับปรุ งแผนงาน เพิมความพยายามและคุณภาพในการตรวจสอบส่งผลให้ ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี
สูงขึน ตามความเสียงจากการจัดการกํ าไรทีเกิดขึน
ดังนัน งานวิจัย ฉบับนี จ ึง มีจุดมุ่งหมายในการศึกษา
ความสัมพันธ์ ระหว่างการจัดการกําไรกับค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี โดยพิจารณาการจัดการกําไรในมุมมอง
ของผู้บริ หารผ่านรายการคงค้ างทีขึ นอยู่กบั ดุลยพินิจเป็ นประเด็นสําคัญ เพือให้ ได้ หลักฐานเชิงประจักษ์ ทีว่าการ
จัด การกํ า ไรมี ค วามสัม พัน ธ์ กับ ค่ า ธรรมเนี ย มการสอบบัญ ชี รวมทัง เพื อให้ ค วามเชื อมันว่ า ผู้ส อบบัญ ชี ไ ด้
ตอบสนองต่อความเสียงจากการจัดการกําไรแล้ ว

แนวคิดและทฤษฎีท เี กียวข้ อง
การรายงานทางการเงินอย่างไม่ถกู ต้ องและไม่เทียงธรรมส่วนหนึงมีสาเหตุมาจากปั ญหาพื นฐานของ
การวิวัฒนาการของโครงสร้ างความเป็ นเจ้ าของกิจ การโดยที เจ้ าของเงินทุน ไม่อ าจเข้ าไปตรวจสอบผลการ
ปฏิบตั ิงานของผู้บริหารได้ อย่างสมบูรณ์ ทําให้ รายงานทางการเงินไม่อาจสะท้ อนให้ เห็นถึงผลการดําเนินงานและ
ฐานะการเงินได้ อย่างถูกต้ องและน่าเชือถือ รวมทังไม่
 ได้ ให้ สญ
ั ญาณเตือนภัยใดๆ เป็ นการล่วงหน้ าต่อผู้ลงทุน
และเจ้ าหนี ถึงผลการดําเนินงานและฐานะการเงินทีแท้ จริ งของธุรกิจส่งผลให้ การตัดสินใจลงทุนและการปล่อย
สินเชือเป็ นไปอย่างผิดพลาดและไม่ก่อให้ เกิดมูลค่าเพิมเชิงเศรษฐกิจ การกระทําดังกล่าวสามารถอธิบายการ
จัดการกําไร (Earnings Management) ได้ ด้วยทฤษฎีความเป็ นกิจการ (Enterprise Theory) และทฤษฎีตวั แทน
(Agency theory)
• ทฤษฎีความเป็ นกิจการ (EnterpriseTheory) และทฤษฎีตัวแทน (Agency theory)
Alchian and Demsetz (1972) ได้ พฒ
ั นาทฤษฎีตวั แทนขึ น และ Jensen and Mecking (1976) ได้ มี
การขยายขอบเขตของทฤษฎีซึงพบว่า ทุกคนย่อมมีแรงผลักดันในอันทีจะทําทุกอย่างเพือผลประโยชน์ส่วนตัว
ด้ วยกันทัง สิ น ผู้บริ หารพยายามหาหนทางสร้ างมูลค่าสูงสุดให้ กับกิจการก็ต่อเมือพิจารณาแล้ วเห็นว่าสิงนัน
เอื ออํานวยผลประโยชน์ให้ กบั ตนด้ วยในเวลาเดียวกัน สมมติฐานทีอยู่เบื องหลังทฤษฎีตวั แทนก็คือ ทฤษฎีความ
เป็ นกิ จ การ ซึงผู้เป็ นเจ้ า ของกิ จ การ (ผู้ถือ หุ้น ) กับ ตัว ผู้บ ริ หารหรื อ ผู้จัดการต่า งฝ่ ายต่า งมี ความขัดแย้ ง
ทางด้ านผลประโยชน์ ซึงกันและกัน โดยทีผู้บริ ห ารมีแนวโน้ มทีจะทําการตัดสินใจใดๆ ทีจะนํ าไปสู่การสร้ าง
อรรถประโยชน์สงู สุดให้ กบั ตัวเองโดยไม่คํานึงถึงว่าการตัดสินใจนันจะก่

อให้ เกิดอรรถประโยชน์หรื อความมังคัง
สูงสุดแก่ตวั ผู้เป็ นเจ้ าของกิจการหรื อไม่
ความเป็ นตัวแทน (Agency) เป็ นความสัมพันธ์ทีเกิดจากความยินยอมพร้ อมใจระหว่างบุคคลสองฝ่ าย
โดยทีบุคคลฝ่ ายหนึงคือตัวแทน (Agent) ตกลงทีจะทําการในฐานะทีเป็ นตัวแทนให้ กับอีกฝ่ ายหนึงทีเรี ยกว่า
ตัวการ (Principal) ผลจากการนี ย่อมหมายถึงว่าหากกิจการไม่มีเครื องมือใดๆในการตรวจสอบการปฏิบตั ิงาน
ของผู้บริ หาร (Monitoring device) และหากผู้บริ หารตัดสินใจทีจะทําการใดๆ เพือสร้ างความมังคังให้ กบั ตนเอง
ไม่ว่าจะโดยการจัดสรรทรัพยากรไปสู่ตนเองนอกเหนือจากผลตอบแทนทีได้ มีการตกลงไว้ ในสัญญา หรื อมี
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พฤติกรรมฉ้ อฉลในหน้ าที ผู้เป็ นเจ้ าของกิจการและผู้เป็ นเจ้ าหนี ก็ย่อมปฏิเสธทีจะให้ ความช่วยเหลือทางการเงิน
แก่กิจการต่อไป
ในทํานองเดียวกันหากกิจการไม่มีเครื องมือใดๆ ในการตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของผู้บริหาร ผู้บริ หารก็
อาจตัดสินใจทําธุรกรรมทีก่อให้ เกิดความเสียงกับกิจการตามมาหรื อตัดสินใจทําธุรกรรมอืนๆ ในลักษณะเดียวกัน
ทีจะส่งผลเสียต่อผู้เป็ นเจ้ าหนี บนความได้ เปรี ยบของผู้ถือหุ้น การมีเครื องมือในการตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของ
ผู้บริ หารจึงเป็ นสิงจําเป็ นทีจะช่วยให้ เกิด ความแน่ใจว่าสัญญาทีทําขึน ระหว่างผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นและผู้เป็ น
เจ้ าหนี ได้ มีการยึดถือปฏิบตั ิตามนันจริ
 ง (วรศักดิ, 2005)
ทฤษฎีดงั กล่าวสามารถสรุ ปได้ ว่า กิจการไม่ใช่หน่วยงานอิสระ หากแต่เป็ นเครื อข่ายของสัญญา (ทังที

เป็ นลายลักษณ์อกั ษรและไม่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร) ว่าด้ วยความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้น เจ้ าหนี  หน่วย
ราชการ โดยทีแต่ละฝ่ ายย่อมมีแรงจูงใจทีจะตัดสินใจทีจะก่อให้ เกิดผลประโยชน์ส่วนตัวด้ วยกันทังสิ
 น ความ
ขัดแย้ งกันในผลประโยชน์อาจเกิดขึ นเมือแต่ละฝ่ ายดําเนินการเพือแสวงหาผลประโยชน์ให้ แก่ตนเอง กล่าวคือผู้
ถือหุ้นไม่สามารถล่วงรู้ ข้อมูลการตัดสินใจของผู้บริ หาร ซึงเป็ นเหตุให้ ผ้ บู ริ หารมีการจัดการกําไรผ่านรายการคง
ค้ างทีขึ นอยูก่ บั ดุลยพินิจของผู้บริหารเพือตกแต่งงบการเงินให้ เป็ นไปตามทิศทางทีผู้บริหารต้ องการ
• มาตรฐานการสอบบัญชีท เี กียวข้ องกับงานวิจัย
เนืองจากงานวิจยั นี เกียวข้ องกับความเสียงซึงเป็ นหน้ าทีของคณะกรรมการบริ ษัทในการรับผิดชอบต้ อง
ดําเนินการป้องกัน และควบคุมมิให้ เกิดขึ น หรื อให้ เกิดขึ นในทางทีส่งผลกระทบต่อองค์กรให้ น้อยทีสุดเท่าทีจะ
เป็ นไปได้
ความเสียง หมายถึง เหตุการณ์ ซึงเป็ นเหตุการณ์ทีอาจเกิดขึ นตามปกติธรรมดาหรื อเป็ นเหตุการณ์ ที
เกิดขึ นโดยไม่คาดฝั น โดยเหตุการณ์นนเกิ
ั  ดขึ นเป็ นกระบวนการทําให้ เกิดผลกระทบโดยตรงหรื อโดยทางอ้ อมต่อ
องค์การในทางทีทําให้ เกิดความสูญเสียทรัพย์ สินหรื อการสูญเสียโอกาสหรื อส่งผลกระทบในทางลบต่อการ
ดําเนินงานขององค์กร
ดังนัน ในการวางแผนงานสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีจะมีการพิจารณาถึงความเสียงและสาระสําคัญ
โดยการประเมินความเสียงซึงเป็ นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีทีเกียวข้ องดังนี 
1. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240 เรื องการทุจริตและข้ อผิดพลาด
มาตรฐานการสอบบัญชี ฉบับนี ม ีวัตถุประสงค์ เพื อกํ าหนดมาตรฐานและแนวปฏิบัติเกี ยวกับความ
รับผิดชอบของผู้สอบบัญชีในการพิจารณาการทุจริตและข้ อผิดพลาดในการตรวจสอบงบการเงิน
ในการวางแผนและปฏิบตั ิงานสอบบัญชีรวมถึงการประเมินและรายงานผลการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี
ควรพิจารณาถึงความเสียงทีงบการเงินจะแสดงข้ อมูลทีขัดต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ ซึงเป็ นผลมาจาก
การทุจริตและข้ อผิดพลาด
การประเมินความเสียง ในการวางแผนการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีควรประเมินความเสียงทีการทุจริ ต
และข้ อผิดพลาดอาจทําให้ งบการเงินแสดงข้ อมูลทีขัดต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญและผู้สอบบัญชี ควร
สอบถามผู้บริหารว่าได้ พบการทุจริตหรื อข้ อผิดพลาดทีสําคัญหรื อไม่ จากการประเมินความเสียง ผู้สอบบัญชีควร
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กําหนดวิธีการตรวจสอบ เพือให้ ได้ ความเชือมันอย่างมีเหตุผลว่าจะตรวจพบการแสดงข้ อมูลทีขัดต่อข้ อเท็จจริ ง
ซึงเกิดจากการทุริตหรื อข้ อผิดพลาดอันเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินโดยรวม
ข้ อจํากัดสืบเนืองของการสอบบัญชี
การสอบบัญชีมีความเสียงทีไม่อาจหลีกเลียงได้ จากการตรวจไม่พบการแสดงข้ อมูลทีขัดต่อข้ อเท็จจริ ง
อันเป็ นสาระสําคัญบางประการในงบการเงิน แม้ ว่าการตรวจสอบนันจะได้

มีการวางแผนและปฏิบตั ิงานอย่าง
เหมาะสมตามมาตรฐานการสอบบัญชีทีรับรองทัวไป
การรายงานการทุจริ ตและข้ อผิดพลาด หากผู้สอบบัญชีสรุ ปว่าการทุจริ ตหรื อข้ อผิดพลาดมีผลกระทบ
อย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินและไม่ได้ แสดงหรื อแก้ ไขในงบการเงินอย่างเหมาะสม ผู้สอบบัญชีควรแสดง
ความเห็นอย่างมีเงือนไขหรื อแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถกู ต้ อง
2. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 400 เรื องการประเมินความเสียงในการสอบบัญชีกับการ
ควบคุมภายใน
ได้ กําหนดแนวทางปฏิบัติเกี ยวกับการให้ ได้ มาซึงความเข้ าใจในระบบบัญชี แ ละระบบการควบคุม
ภายใน และความเสียงในการสอบบัญชี รวมทังองค์
 ประกอบของความเสียงนัน ซึงได้ แก่ ความเสียงสืบเนือง
ความเสียงจากการควบคุมและความเสียงจากการตรวจสอบ โดยผู้สอบบัญชีควรได้ มาซึงความเข้ าใจในระบบ
บัญชีและระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ เพือทีจะวางแผนการตรวจสอบและพัฒนาวิธีการตรวจสอบให้
มีประสิทธิผล ผู้สอบบัญชีควรใช้ ดลุ ยพินิจเยียงผู้ประกอบวิชาชีพในการประเมินความเสียงในการสอบบัญชีและ
กําหนดวิธีการตรวจสอบ เพือให้ แน่ใจว่าความเสียงในการสอบบัญชีได้ ลดลงจนถึงระดับตําพอทีจะยอมรับได้
ความเสียงในงานสอบบัญชี หมายถึง ความเสียงทีผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นทีไม่เหมาะสม เมืองบ
การเงินแสดงข้ อมูลทีขัดต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ ความเสียงในการสอบบัญชีมีองค์ประกอบสามส่วน
ได้ แก่ ความเสียงสืบเนือง ความเสียงจากการควบคุม และความเสียงจากการตรวจสอบ
ความเสียงสืบเนือง คือ โอกาสทียอดคงเหลือของบัญชีหรื อประเภทของรายการแสดงข้ อมูลทีขัดต่อ
ข้ อเท็จจริง ซึงอาจมีสาระสําคัญในแต่ละรายการ หรื อมีสาระสําคัญเมือรวมกับการแสดงข้ อมูลทีขัดต่อข้ อเท็จจริ ง
ในยอดคงเหลืออืนหรื อประเภทของรายการอืน โดยไม่คํานึงถึงการควบคุมภายในทีอาจมีอยู่ ซึงอาจป้องกัน หรื อ
ตรวจพบและแก้ ไขการแสดงข้ อมูลทีขัดต่อข้ อเท็จจริงดังกล่าวได้
ในการกํ าหนดแผนการสอบบัญชี โดยรวม ผู้สอบบัญชี ควรประเมินความเสียงสืบ เนื องในระดับงบ
การเงินและในการกําหนดแนวการสอบบัญชี ผู้สอบบัญชีควรพิจารณาความสัมพันธ์ ระหว่างผลการประเมิน
ดังกล่าวกับสิงทีผู้บริหารได้ ให้ การรับรอบไว้ เกียวกับยอดคงเหลือในบัญชีและประเภทของรายการทีมีสาระสําคัญ
หรื อถือว่าความเสียงสืบเนืองสําหรับสิงทีผู้บริหารได้ ให้ การรับรองอยูใ่ นระดับสูง
ความเสียงจากการควบคุม คื อ ความเสียงทีระบบบัญชี หรื อระบบการควบคุมภายใน ไม่สามารถ
ป้องกัน หรื อตรวจพบและแก้ ไขการแสดงข้ อมูลทีขัดต่อข้ อเท็จจริ งได้ อย่างทันเวลา การแสดงข้ อมูลทีขัดต่อ
ข้ อเท็จจริ งอาจเกิดขึ นในยอดคงเหลือของบัญชีหรื อประเภทของรายการ และอาจมีสาระสําคัญในแต่ละรายการ
หรื อมีสาระสําคัญเมือรวมกับการแสดงข้ อมูลทีขัดต่อข้ อเท็จจริงในยอดคงเหลืออืนหรื อประเภทของรายการอืน
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การประเมินความเสียงจากการควบคุม หลังจากทีได้ มาซึงความเข้ าใจในระบบบัญชีและระบบการ
ควบคุมภายในแล้ ว ผู้สอบบัญชีควรประเมินความเสียงจากการควบคุมในเบื องต้ นสําหรับแต่ละยอดคงเหลือใน
บัญชีหรื อแต่ละประเภทของรายการทีมีสาระสําคัญซึงผู้บริหารได้ ให้ การรับรองไว้
ความเสียงจากการตรวจสอบ คือ ความเสียงทีวิธีการตรวจสอบเนือ หาสาระซึงผู้สอบบัญชีใช้ จะไม่
สามารถตรวจพบการแสดงข้ อมูลทีขัดต่อข้ อเท็จจริงทีมีอยู่ในยอดคงเหลือของบัญชีหรื อประเภทของรายการ โดย
การแสดงข้ อมูลทีขัดต่อข้ อเท็จจริ งนันอาจมี

สาระสําคัญในแต่ละรายการ หรื อมีสาระสําคัญเมือรวมกับการแสดง
ข้ อมูลทีขัดต่อข้ อเท็จจริงในยอดคงเหลืออืนหรื อประเภทของรายการอืน
การกําหนดวิธีการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีจะพิจารณาถึงผลการประเมินความเสียงจากการควบคุมใน
เบื องต้ นร่วมกับผลการประเมินความเสียงสืบเนือง เพือกําหนดความเสียงจากการตรวจสอบทีเหมาะสมพอทีจะ
ยอมรับได้ สําหรับสิงทีผู้บริ หารได้ ให้ การรับรองไว้ เกียวกับงบการเงิน และเพือกําหนดลักษณะ ระยะเวลา และ
ขอบเขตของวิธีการตรวจสอบเนื อหาสาระสําหรับสิงทีผู้บริหารได้ ให้ การรับรองไว้ ดงั กล่าว
นอกจากนี จากการทบทวนวรรณกรรมในอดีต เช่น Johnstone (2000) และ Graham and Bedard
(2003) ศึกษาเกียวกับพฤติกรรมของผู้สอบบัญชีซึงพบผลทีสอดคล้ องกันกับแนวปฏิบตั ิของมาตรฐานการสอบ
บัญ ชี และพบว่ า ผู้ สอบบัญ ชี ต อบสนองต่ อ ความเสี ยงโดยการวางแผนการตรวจสอบและการกํ า หนด
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี
3. การทบทวนงานวิจัยทีเกียวกับค่ าธรรมเนียมการสอบบัญชี
การสร้ างความมันใจให้ กบั ผู้ลงทุนนัน งบการเงินต้ องผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบ
บัญชีก่อนนําเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อเจ้ าของกิจการอนุมตั ิซึงถือเป็ นการสร้ างความน่าเชือถือให้ งบการเงินได้ ในอีก
ระดับหนึง รายงานผู้สอบบัญชีจึงมีความสําคัญอย่างยิงเนืองจากเป็ นความเห็นของผู้เชียวชาญอิสระทีช่วยบอก
ว่างบการเงินทีบริ ษัทจัดทําขึน นัน ถูกต้ องหรื อมีข้อควรระวังหรื อไม่ โดยค่าธรรมเนี ยมการสอบบัญชี เป็ น
ผลตอบแทนจากการปฏิ บัติง าน ซึงถื อ เป็ นรายได้ ส่ว นใหญ่ ข องสํา นัก งาน โดยมี ง านวิจัยในอดี ตที เกี ยวกับ
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีดงั นี 
Schelleman and Knechel (2005) ศึกษาเกียวกับความเสียงทีเกียวข้ องกับการจัดการกําไรของบริ ษัท
ทีมีผลกระทบต่อการกําหนดราคา และการให้ บริการงานสอบบัญชี ซึงให้ ความสําคัญกับบทบาทของผู้สอบบัญชี
ในการลดการจัดการกํ า ไร โดยการปรั บ ค่า ธรรมเนี ยมการสอบบัญ ชี ห รื อ ความพยายามในการตรวจสอบที
เกียวข้ องกับความเสียงของการปรับแต่งงบการเงิน นอกจากนี  Francis and Krishnan (1999) พบว่าผู้สอบบัญชี
บริ หารความเสียงของการจัดการกําไร ดังนี  (1) ไม่รับงานสําหรับลูกค้ าทีมีความเสียงสูงจากการจัดการกําไร
(2) คิดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีให้ สงู ขึน สําหรับลูกค้ าทีมีความเสียงมากขึน (3) เพิมความพยายามใน
การตรวจสอบ (4) การเจรจาปรับปรุ งงบการเงิน และหรื อ (5) การใช้ ความระมัดระวังในการรายงานผล
การตรวจสอบโดยการออกรายงานแบบมีเงือนไข โดยการศึกษาครัง นี  ให้ ความสนใจกับการคิดค่าธรรมเนียม
การสอบบัญชีให้ สงู ขึน และการเพิมความพยายามในการตรวจสอบ จากงานวิจัยในอดีตเกียวกับการกําหนด
ราคาค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีและการให้ บริ การงานสอบบัญชี รวมทังการจั

ดการกําไร มีตวั แบบสําหรับ
ค่าธรรมเนี ยมการสอบบัญชี ความพยายามในการสอบบัญชี อัตราค่าแรง (เกียวข้ องกับประสบการณ์ ของ
ผู้สอบบัญชี) ข้ อตกลงเกียวกับกําไรขันต้
 น และอัตราส่วนระหว่างค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีทีเกิดขึ นจริ ง
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กับชัวโมงการตรวจสอบถัวเฉลียด้ วยอัตราค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี รวมทังการวั

ดการจัดการกําไร โดยเก็บ
รวบรวมข้ อมูลเชิงสํารวจจากสํานักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ Big 6 แห่งหนึงของประเทศเนเธอร์ แลนด์ ซึงใช้
ข้ อมูลจากข้ อตกลงในการรับงานสอบบัญชีจํานวน 119 ตัวอย่าง ผลการศึกษาพบว่าการจัดการกําไรทําให้
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีเพิมขึ นอย่างมีสาระสําคัญเช่นเดียวกันกับความพยายามในการตรวจสอบบัญชี ซึง
สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ Francis and Krishnan (1999) อย่างไรก็ตามไม่พบกําไรส่วนเพิมเนืองจากไม่มี
ความสัมพันธ์ระหว่างรายการคงค้ างกับกําไรขันต้
 น
Bedard and Johnstone (2004) ได้ ศกึ ษาเกียวกับการประเมินความเสียงจากการจัดการกําไรและ
ความเสียงจากการกํากับดูแลกิจการของผู้สอบบัญชี และการตัดสินใจในการวางแผนงานรวมทังการกํ

าหนด
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชีสําหรับความเสียงดังกล่าว โดยศึกษาข้ อมูลจากลูกค้ าทีมีการประเมินความเสียงอย่าง
ต่อเนือง โดยใช้ แบบสอบถามเพือถามถึงความเสียงจาก การจัดการกําไรและความเสียงจากการกํากับดูแล และ
ใช้ Ordinary least squares (OLS) regressions เพือทดสอบสมมติฐาน ในช่วงระยะเวลาปี 2000-2001
ผลการศึก ษาพบว่า ผู้ส อบบัญ ชี ว างแผนงานสอบเพื อเพิ มความพยายามในการตรวจสอบและเพิ มอัต รา
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีสําหรับลูกค้ า ทีมีความเสียงจากการจัดการกําไร และพบความสัมพันธ์ ในทิศทาง
เดียวกันระหว่างความเสียงจากการจัดการกําไรกับความพยายามในการสอบบัญชี และอัตราค่าธรรมเนียม
สอบบัญชี นอกจากนี ความพยายามและอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะสูงขึน ในกรณีทีลูกค้ ามีความเสียงจาก
การกํ า กับ ดูแ ลกิจ การเพิมขึน จากผลการศึกษานี  แสดงให้ เห็น ว่า ผู้สอบบัญ ชี เป็ นผู้ที เข้ าใจสถานการณ์ ที
เกียวกับการจัดการเชิงรุกและความไม่เพียงพอของการกํากับดูแลกิจการ
Gul, Chen and Tsui (2003) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรายการคงค้ างทีขึ นอยู่กบั ดุลยพินิจของ
ผู้บริ หาร สัดส่วนการถือหุ้นของผู้บริ หาร ค่าตอบแทนผู้บริ หาร และค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ในการวัด
รายการคงค้ างทังหมดใช้

ตวั แบบของ Jones (1991) และ Dechow et al. (1995) สําหรับการวัดค่าสัมบูรณ์ของ
รายการคงค้ างทีขึ นอยู่กบั ดุลยพินิจของผู้บริ หารใช้ Cross-sectional modified Jones 1991 model และใน
การทดสอบสมมติฐานใช้ Ordinary least squares (OLS) regressions โดยใช้ ข้อมูลในตลาดหลักทรัพย์ของ
ประเทศออสเตรเลียปี 1993 จํานวน 648 บริ ษัท พบว่ามีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันระหว่างรายการคงค้ าง
ทีขึ นอยูก่ บั ดุลยพินิจของผู้บริหารกับค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีโดยเฉพาะรายการคงค้ างทีทําให้ เกิดการเพิมขึ น
ของกําไร สําหรับสัดส่วนการถือหุ้นของผู้บริ หารพบว่า ในกรณีทีมีสดั ส่วนการถือหุ้นสูงมีผลทําให้ ความสัมพันธ์
ระหว่า งรายการคงค้ า งทีขึน อยู่กับ ดุลยพินิ จ ของผู้บริ หารกับ ค่า ธรรมเนี ยมการสอบบัญชี ลดลง และกรณี ที
ผู้บ ริ ห ารมี สัด ส่ ว นการถื อ หุ้น ตํ าความสัม พัน ธ์ร ะหว่า งรายการคงค้ า งที ขึ นอยูก่ บั ดุล ยพิน ิจ ของผู้บ ริห ารกั
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีเพิมมากขึ น และพบว่าค่าตอบแทนผู้บริ หารทีสูงนัน ทําให้ ผ้ บู ริ หารพยายามทีจะ
ปรับปรุงรายการคงค้ างทีขึ นอยูก่ บั ดุลยพินิจเพือเพิมค่าตอบแทนดังกล่าว ซึงสอดคล้ องกับทฤษฎีทีว่าผู้บริ หารที
มีสดั ส่วนการถือหุ้นสูงจะใช้ รายการคงค้ างทีขึ นอยู่กบั ดุลยพินิจของผู้บริ หารในการเปลียนแปลงข้ อมูลทีเกียวข้ อง
กับมูลค่า ในขณะเดียวกันผู้บริ หารทีมีค่าตอบแทนทีขึ นอยู่กบั ข้ อมูลทางบัญชีสงู จะใช้ รายการคงค้ างทีขึ นอยู่
กับดุลยพินิจของผู้บริหารในการบริหารกําไร เพือปรับปรุงค่าตอบแทนของผู้บริหาร
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วิธีดาํ เนินการวิจัย
1. การพัฒนาสมมติฐานการวิจัยและตัวแบบ
จากการทบทวนวรรณกรรมสะท้ อนให้ เห็นว่า การจัดการกําไรของผู้บริ หารนันเกิ
 ดจากการใช้ ดลุ ยพินิจ
ในการตกแต่งผลการดําเนินงานทีอาศัยความไม่เท่าเทียมกันของข้ อมูลในการจัดทํางบการเงิน และรายการ
คงค้ าง ถือเป็ นรายการหนึงทีผู้บริ หารใช้ ในการปรั บแต่งผลการดําเนินงานให้ เป็ นไปตามความต้ องการของ
ผู้บริ หารและความคาดหวังของนักลงทุน นอกจากนี  งานวิจยั ในอดีตพบความสัมพันธ์ ระหว่างความเสียงจาก
การจัดการกําไรกับความพยายามในการสอบบัญชีและอัตราค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี โดยพิจารณาใน
มุมมองของผู้สอบบัญชี จากความสัมพันธ์ดงั กล่าวนําไปสูป่ ั ญหาการวิจยั ทีว่า การจัดการกําไรมีความสัมพันธ์กบั
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีหรื อไม่โดยพิจารณาการจัดการกําไรในมุมมองของผู้บริ หารผ่านรายการคงค้ างที
ขึ นอยูก่ บั ดุลยพินิจ และถ้ ามีอยากทราบว่าความสัมพันธ์ดงั กล่าวจะเป็ นไปในทิศทางใด และเพือตอบปั ญหาการ
วิจยั ให้ มีความชัดเจนยิงขึ นจําเป็ นต้ องมีการพัฒนาสมมติฐานการวิจยั และตัวแบบ สําหรับการวิเคราะห์ความ
ถดถอยเชิงพหุในการตรวจสอบความสัมพันธ์ ระหว่างการจัดการกําไรกับค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ผู้วิจยั ได้
พัฒนาสมมติฐานการวิจยั และตัวแบบในการวิจยั สําหรับตัวแบบประกอบด้ วย (1) ตัวแปรทีสนใจศึกษา และ
(2) ตัวแปรควบคุม
สมมติฐานและตัวแบบเกียวกับการจัดการกําไรผ่ านรายการคงค้ างทีขึน อย่ ูกับดุลยพินิจของ
ผ้ ูบริหาร โดยใช้ แนวคิดในการคํานวณรายการคงค้ างทัง หมดจากแนวคิด Cash Flow Based Approach
จากการศึกษาของ Schelleman and Knechel (2005) เรื องความเสียงทีเกียวข้ องกับการจัดการกําไร
ของบริ ษัททีมีผลกระทบต่อการกําหนดราคา และการให้ บริ การงานสอบบัญชี ซึงให้ ความสําคัญกับบทบาท
ของผู้สอบบัญชีในการลดการจัดการกําไร ผลการวิจยั พบว่าการจัดการกําไรทําให้ ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี
เพิมขึ นอย่างมีสาระสําคัญเช่นเดียวกันกับความพยายามในการตรวจสอบบัญชี และจากการวิจยั ของ Bedard
and Johnstone (2004) ได้ ศกึ ษาเกียวกับการประเมินความเสียงจากการจัดการกําไรและความเสียงจากการ
กํากับดูแลกิจการของผู้สอบบัญชี และการตัดสินใจในการวางแผนงาน รวมทังการกํ

าหนดค่าธรรมเนียมสอบ
บัญชีสําหรับความเสียงดังกล่าว ผลการศึกษาพบว่า ผู้สอบบัญชีวางแผนงานสอบเพือเพิมความพยายามใน
การตรวจสอบและเพิมอัตราค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีสําหรับลูกค้ าทีมีความเสียงจากการจัดการกําไร ดังนัน
ผู้วิจัยคาดว่า การจัดการกํ าไรซึงเป็ นความเสียงของบริ ษั ท น่า จะส่งผลต่อค่าธรรมเนี ยม การสอบบัญ ชี
เนืองจากเมือผู้สอบบัญชีประเมินความเสียงแล้ วจะบริ หารความเสียงดังกล่าว
โดยการขยายขอบเขตของ
การตรวจสอบ เพิมความพยายามและระยะเวลาในการตรวจสอบ รวมทังเพิ
 มคุณภาพในการตรวจสอบ
อัน ส่ ง ผลต่ อ ค่ า ธรรมเนี ย มการสอบบัญ ชี และเพื อทดสอบความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งการจัด การกํ า ไรกับ
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ผู้วิจยั สามารถตังสมมติ

ฐานการวิจยั ดังนี 
H1: การจัดการกําไรมีความสัมพันธ์กบั ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี
สําหรับตัวแบบทีผู้วิจยั ใช้ ในการทดสอบสมมติฐาน คือ
ตัวแบบทดสอบการจัดการกําไรทีคํานึงถึงทิศทางของการจัดการกําไร
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จากการศึกษาของ Abbott et al. (2006) เรื องการจัดการกําไร ความเสียงจากการดําเนินคดีกบั
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ผลการวิจยั พบว่า ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีมีความสัมพันธ์ กบั การจัดการกําไร
ทังที
 เป็ นการจัดการกําไรให้ สงู ขึ นและการจัดการกําไรให้ ตําลง และจากการศึกษาของ Gul et al. (2003) ในเรื อง
ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งรายการคงค้ า งที ขึ น อยู่กับ ดุล ยพิ นิ จ ของผู้บ ริ ห าร สัด ส่ ว นการถื อ หุ้น ของผู้บ ริ ห าร
ค่าตอบแทนผู้บริ หาร และค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ผลการวิจัยพบว่ามีความสัมพันธ์ ในทิศทางเดียวกัน
ระหว่างรายการคงค้ างทีขึ นอยู่กบั ดุลยพินิจของผู้บริ หารกับค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี โดยเฉพาะรายการ
คงค้ างทีทําให้ เกิดการเพิมขึ นของกําไร แสดงให้ เห็นว่าการศึกษาทัง 2
ให้ ผลทีมีความสอดคล้ องกันคือ
การจัดการกําไรมีความสัมพันธ์กบั ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี โดยการศึกษาของ Abbott et al. (2006) นัน
ได้ มีการคํานึงถึงทิศทางของการจัดการกําไรเพิมขึ นมาด้ วย ดังนัน ผู้วิจยั จึงคาดว่าการจัดการกําไรโดยพิจารณา
ทิศทางของการจัดการกําไร กล่าวคือการจัดการกําไรทีมีค่าเป็ นบวกบ่งบอกถึงการจัดการกําไรให้ สงู ขึ น (ABS
DISCACC *INCR วัดค่าโดยใช้ ค่าสัมบูรณ์ของการจัดการกําไรคูณด้ วย 1 = การจัดการกําไรให้ สงู ขึ น และ
0 = กรณีอืนๆ) และการจัดการกําไรทีมีค่าเป็ นลบบ่งบอกถึงการจัดการกําไรให้ ตําลง (ABS DISCACC* DECR
วัดค่าโดยใช้ ค่าสัมบูรณ์ของการจัดการกําไรคูณด้ วย 1 = การจัดการกําไรให้ ตําลง และ 0 = กรณีอืนๆ) น่าจะมี
ความสัมพันธ์กบั ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี

LNAFEE = β0 + β1 ABS DISCACC *INCR
+ β2 ABS DISCACC*DECR + β3 SIZE + β4 LIQ
+ β5 LEVERAGE + β6 RECURLOSS + β7 PRIOROPIN
+ β8 BIG4 + β9 ACIND + β10 SUBS + ε
เพือการควบคุมผลกระทบจากปั จจัยอืน ทีอาจมีแนวโน้ มจะส่งผลต่อค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี
ของบริ ษัท (นอกเหนือจากตัวแปรทีสนใจศึกษา) ดังนัน จึงต้ องมีการควบคุมตัวแปรทีอาจจะมีความสัมพันธ์
กับการจัดการกําไร สําหรับตัวแปรทีใช้ ในการควบคุมผลการศึกษาครัง นี  ประกอบด้ วย ขนาดของบริ ษัท(SIZE)
คํานวณจาก Natural log ของสินทรัพย์ทงหมด
ั
เพือลดความแตกต่างของตัวเลขทีใช้ แทนค่าตัวแปร อัตราส่วน
ทุนหมุนเวียน (LIQ) และอัตราส่วนหนี สินต่อสินทรัพย์ (LEVERAGE) ใช้ วดั ความเสียงทางธุรกิจของลูกค้ า
ผลขาดทุนจากการดําเนินงาน (RECURLOSS) ผลขาดทุนจากการดําเนินงานเป็ นตัวบ่งชี ถึงผลการดําเนินงาน
ในอดีตของบริษัททีประสบกับสภาวะขาดทุนสุทธิ รายงานของผู้สอบบัญชีงวดก่อน (PRIOROPIN) ขนาดของ
สํานักงานสอบบัญชี (BIG 4) สัดส่วนความเป็ นอิสระของคณะกรรมการตรวจสอบ (ACIND) และจํานวนบริ ษัท
ย่อยทีนํามาทํางบการเงินรวม (SUBS)
2. การคํานวณการจัดการกําไรผ่ านรายการคงค้ างทีขนึ  อย่ ูกับดุลยพินิจของผ้ ูบริหาร
การจัดการกําไรสามารถอธิบายผ่านรายการคงค้ างทีขึ นอยู่กบั ดุลยพินิจของผู้บริ หาร โดยมีขนตอน
ั
การคํานวณหา ดังนี 

89

การประชุมผลงานวิจัยด้ านการจัดการบริหารธุรกิจ ครัง ที 1
วันที 14 มีนาคม 2551 ณ โรงแรมอโมร่ า ท่ าแพ จังหวัดเชียงใหม่

1. รายการคงค้ างทังหมด

(Total accruals) สามารถคํานวณได้ ดังนี 
คํานวณโดยใช้ แนวคิด Cash flow based approach
TAt
= NIt – CFOt

(1)

โดย
NIt
CFOt

= กําไรก่อนรายการพิเศษ
= กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน

2. จากการคํานวณรายการคงค้ างทังหมดในสมการที

(1) นําผลลัพธ์ทีคํานวณได้ มาใส่ในสมการ
ถดถอย เพือคํานวณหาค่าสัมประสิทธิโดยใช้ Ordinary least squares (OLS) regressions
(2)
TAt/At-1 = α1 (1/At-1) + β1 (∆REVt / At-1) + β2 (PPEt/ At-1) +ε
3. คํานวณหาค่ารายการคงค้ างทีขึ นอยู่กบั ดุลยพินิจของผู้บริ หาร โดยใช้ Cross- sectional Modified
Jones model เนืองจากการศึกษางานวิจยั ในอดีตเช่น Dechow et al. (1995) Guay et al. (1996) และ Gul et
al. (2003) แสดงให้ เห็นว่าตัวแบบดังกล่าวเป็ นตัวแบบทีดีทีสุด และดีกว่าตัวแบบอืนๆ โดยปรับการเปลียนแปลง
ของรายได้ ด้ว ยการเปลี ยนแปลงของลูกหนี ก ารค้ า ในรอบระยะเวลาที เกิ ดรายการ ซึงเป็ นการคํ า นึง ถึง การ
เปลียนแปลงของลูกหนี  จึงมีข้อสมมติทีว่าการเปลียนแปลงในยอดขายเชือทังหมดเป็

นผลมาจากการจัดการกําไร
ทีอยู่บนพื นฐานของเหตุผลทีว่าการจัดการกําไรผ่านการรับรู้ รายได้ จากการขายเชือ สามารถทําได้ ง่ายกว่าการ
จัดการกําไรผ่านการรับรู้ รายได้ จากการขายสด ดังนัน Cross-sectional modified Jones model นําการ
เปลียนแปลงในลูกหนี มาหักออกจากการเปลียนแปลงในรายได้ ก่อนทีจะหารด้ วยสินทรัพย์ทงหมด
ั
เพือเป็ น
การลดแนวโน้ มของการจัดการกําไรโดยใช้ รายการคงค้ าง ทีขึ นอยู่กบั ดุลยพินิจของผู้บริ หารผ่านการรับรู้ รายได้
โดยในการทดสอบผลกระทบของรายการคงค้ าง ทีขึ นอยูก่ บั ดุลยพินิจของผู้บริหารสามารถคํานวณได้ จากสูตร
DAt
= TAt/At-1 - [α1 (1/At-1) + β1 [(∆REVt-∆RECt )/ At-1)] + β2 (PPEt / At-1)] (3)
โดย
DAt
At-1
∆REVt
∆RECt
PPE
α 1 , β1 , β2

= รายการคงค้ างทีขึ นอยูก่ บั ดุลยพินิจของผู้บริหาร (Discretionary Accruals)
= สินทรัพย์ทงหมด
ั
ณ สิ นงวดในปี ที t-1
= การเปลียนแปลงของรายได้ จากการขาย
= การเปลียนแปลงของลูกหนี การค้ า
= ทีดิน อาคารและอุปกรณ์สทุ ธิ
= ค่าสัมประสิทธิทีได้ จากสมการที 2

จากสมการ Cross- sectional Modified Jones model
NDAt

= α1 (1/At-1) + β1 [(∆REVt-∆RECt )/ At-1)]+ β2 (PPEt / At-1)

ทําให้ สามารถคํานวณ รายการคงค้ างทีขึ นอยูก่ บั ดุลยพินิจของผู้บริหาร (Discretionary Accruals) ได้ จากสูตร
= TAt/At-1 - NDAt ตามสมการ (3) ทีได้ กล่าวไปแล้ วข้ างต้ น
DAt
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ผลการวิเคราะห์ ข้อมลู
การศึกษาในครัง นี  เป็ นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการกําไรกับค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี
ซึงเป็ นการวิจัยเชิงประจักษ์ (Empirical Research Methodology) โดยกลุ่มตัวอย่าง มีหลักเกณฑ์ในการ
พิจารณาคือ เป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2549 ทีมี
รอบระยะเวลาบัญชีเริมวันที 1 มกราคม สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม โดยยกเว้ นกลุม่ ธุรกิจการเงิน ซึงประกอบด้ วย
กลุ่มเงินทุนและหลักทรัพย์ กลุ่มธนาคาร และกลุ่มประกันภัยและประกันชีวิต เนืองจากกลุ่มอุตสาหกรรม
ดังกล่าว มีรายการสินทรัพย์และหนี สินทีแตกต่างจากกลุ่มอุตสาหกรรมอืนๆ ซึงมีผลกระทบต่ออัตราส่วนทาง
การเงินทีใช้ ในการวิเคราะห์ ดังนันจึ
 งไม่รวมกลุม่ อุตสาหกรรมดังกล่าว เป็ นกลุม่ ตัวอย่างในการศึกษาครัง นี  และ
กลุม่ ตัวอย่างจะต้ องเป็ นบริษัททีมีข้อมูลทีใช้ ในการศึกษาครบถ้ วน เมือพิจารณาประชากรแล้ วพบว่า มีจํานวน
กลุ่มตัวอย่างทีใช้ ในการศึกษาทังสิ
 น 645 ตัวอย่าง (ตาราง 1) ซึงแหล่งข้ อมูลได้ มาจากการทบทวนเอกสาร
ตํารา รายงานการวิจัย เว็บไซต์ และสือข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ข้ อมูลทุติยภูมิทีสําคัญและจําเป็ นต้ องใช้ ใน
การศึกษาประกอบด้ วย ข้ อมูลในงบการเงินได้ มาจากฐานข้ อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรื อ
SETSMART หรื อจากเว็บไซต์ http:// www.set.or.th สําหรับข้ อมูลการเปิ ดเผยค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี
ได้ มาจากรายงานประจําปี ของบริษัท หรื อแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ของบริษัท
ตาราง 1 กลุม่ ตัวอย่างในการศึกษา
รายชือกลุ่มอุตสาหกรรมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย
จํานวนบริษัท
จํานวนบริษัท
จํานวนกลุ่ม
รายชือกลุ่มอุตสาหกรรม
ปี 2548
ปี 2549
ตัวอย่ าง
รวมทัง 2 ปี
1. กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
1.1
ธุรกิจการเกษตร
16
18
34
1.2
อาหารและเครื องดืม
19
20
39
2. กลุ่มสินค้ าอุปโภคบริโภค
2.1
แฟชัน
23
21
44
2.2
ของใช้ ในครัวเรื อนและสํานักงาน
9
10
19
2.3
ของใช้ สว่ นตัวและเวชภัณฑ์
4
4
8
3. กลุ่มสินค้ าอุตสาหกรรม
3.1
วัสดุอตุ สาหกรรมและเครื องจักร
18
19
37
3.2
กระดาษและวัสดุการพิมพ์
2
2
4
3.3
บรรจุภณ
ั ฑ์
12
11
23
3.4
ปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์
12
13
25
3.5
ยานยนต์
17
16
33
4. กลุ่มอสังหาริมทรั พย์ และก่ อสร้ าง
4.1
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
42
43
85
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4.2

รายชือกลุ่มอุตสาหกรรมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย (ต่ อ)
จํานวนบริษัท
จํานวนบริษัท
จํานวนกลุ่ม
รายชือกลุ่มอุตสาหกรรม
ปี 2548
ปี 2549
ตัวอย่ าง
รวมทัง 2 ปี
วัสดุก่อสร้ าง
24
26
50

5. กลุ่มทรั พยากร
5.1
เหมืองแร่
5.2
พลังงานและสาธารณูปโภค
6. กลุ่มบริการ
6.1
การแพทย์
6.2
การท่องเทียวและสันทนาการ
6.3
ขนส่งและโลจิสติกส์
6.4
บริการเฉพาะกิจ
6.5
พาณิชย์
6.6
สือและสิงพิมพ์
7. กลุ่มเทคโนโลยี
7.1
ชิ นส่วนอิเลคโทรนิคส์
7.2
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร
ตัวอย่ างทีใช้ ในการศึกษาทัง สิน

1
14

1
18

2
32

11
13
9
2
13
22

13
14
10
2
14
21

24
27
19
4
27
43

10
24
317

9
23
328

19
47
645

จากการเก็บรวบรวมข้ อมูลและทําการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็ น
2 ส่วน ดังนี 
1. ผลการวิเคราะห์ ค่าสถิตพ
ิ ืน ฐานของตัวแปรทีศกึ ษาในภาพรวม
การนําเสนอแบ่งเป็ น 3 ส่วนหลัก คือ (1) ตัวแปรทีสนใจศึกษา (2) ตัวแปรควบคุม และ (3) ตัวแปรตาม
ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพื นฐานทีใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้ วย ความถีและร้ อยละ (Frequency and
Proportion) ค่าตําสุด (Minimum: Min) ค่าสูงสุด (Maximum: Max) ค่าฐานนิยม (Mode) ค่าเฉลียเลข
คณิต (Mean) และค่าเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของตัวแปรทีสนใจศึกษาสามารถนําเสนอ
ตามลําดับ ดังตาราง 2
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ตาราง 2 ค่าสถิติพื นฐานของตัวแปรทีศึกษาในภาพรวม
ตัวแปร
Min
รายการคงค้ างที ขึ น อยู่ กั บ ดุ ล ยพิ นิ จ ของ
ผู้บริ หารทีคํานวณโดยใช้ แนวคิด Cash Flow
Based Approach ในการคํานวณรายการคง
ค้ างทังหมด

-0.77573
ขนาดบริษัท (SIZE)
4.46176
อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (LIQ)
0.00388
อัตราส่วนหนี สินต่อสินทรัพย์ (LEVERAGE)
0.00627
สัดส่วนความเป็ นอิสระของคณะกรรมการ
60
ตรวจสอบ (ACIND)
จํานวนบริษัทย่อยทีนํามาทํางบการเงินรวม
0
(SUBS)
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี(AUDIT FEES)
220,000.00
ตาราง 3 ค่าสถิติพื นฐานของตัวแปรทีศึกษาในภาพรวม (ต่อ)
ตัวแปร
มีผลขาดทุนจากการดําเนินงาน (RECURLOSS)
ไม่มีผลขาดทุนจากการดําเนินงาน (NON RECURLOSS)
รายงานงวดก่อนเป็ นแบบทีเปลียนแปลงไป
(LAST YEAR QUALIFIED OPINION)
รายงานงวดก่อนเป็ นแบบทีไม่มีการเปลียนแปลงไป
(CLEAN AUDIT OPINION)
BIG 4
NON BIG 4
จํ านวนกลุ่มตัวอย่าง = 645 ตัวอย่าง

Max

Mean

Std. dev.

0.56106
13.52976
25.30670
2.05059
100

0.01150
8.06121
2.34957
0.43825
99.54

0.11966
1.39169
2.49409
0.23418
0.03914

95

4.84

9.141

25,200,000.00

1,328,286.07

2.38

Frequency
66
579
145

%
10.20
89.80
22.50

500

77.50

375
270

58.10
41.90

2. ผลการวิเคราะห์ ข้อมลด้
ู วยสถิตเิ ชิงอนุมาน
การนําเสนอผลการวิจัยจากการวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงอนุมาน เทคนิคทีใช้ คือการวิเคราะห์ความ
ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) ซึงเป็ นสถิติแบบหลายตัวแปร(Multivariate Statistics) ใช้ ใน
การศึกษาความสัมพันธ์ เชิงเส้ นตรงระหว่างตัวแปรอิสระหลายๆ ตัวกับตัวแปรตาม 1 ตัว ซึงผู้วิจัยได้ ทดสอบ
เงือนไขการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุและพบว่าสอดคล้ องกับเงือนไขทีกําหนดไว้ ทกุ ประการ ดังนี  (1) ความ
คาดเคลือน e เป็ นตัวแปรทีมีการแจกแจงปกติ (2) ค่าเฉลียของการคาดเคลือนเป็ นศูนย์ นันคือ E(e)=0
(เงือนไขข้ อนี เป็ นจริ งเสมอ) (3) ค่าแปรปรวนของความคาดเคลือนเป็ นค่าคงทีทีไม่ทราบค่า V(e)=σe2 (4) ei
และ ej เป็ นอิสระต่อกัน ; i ≠ j นันคือ covariance (ei ,ej) =0 (5) ตัวแปรอิสระ ทุกตัวต้ องเป็ นอิสระกันหรื อไม่
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เกิดปั ญหา Multicolinearity
ทังนี
  เพือทดสอบความสัมพันธ์ ระหว่างการจัดการกําไรกับค่าธรรมเนียมการ
สอบบัญชี ซึงเป็ นวัตถุประสงค์หลักของการศึกษาครัง นี  การจัดการกําไรทีสนใจศึกษา คือ การจัดการกําไร
ทีคํานวณได้ จากการใช้ แนวคิด Cash Flow Based Approach โดยคํานึงถึงทิศทางของการจัดการกําไร
กล่าวคือ การจัดการกําไรทีมีค่าเป็ นบวกบ่งบอกถึงการจัดการกําไรให้ สงู ขึ น และการจัดการกําไรทีมีค่าเป็ นลบ
บ่งบอกถึงการจัดการกําไรให้ ตําลง ผลการวิเคราะห์แสดงดังตาราง 4
ตาราง 4 ผลการทดสอบความสัมพัน ธ์ ระหว่า งการจัดการกํ าไรทีคํ านึงถึงทิศทางของการจัดการกํ าไรกับ
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีโดยใช้ แนวคิด Cash Flow Based Approach ในการคํานวณรายการ
คงค้ างทังหมด

ทิศทาง
ค่ าสัมประสิทธิ{
ความสัมพันธ์ ท ี
สหสัมพันธ์
ตัวแปร
คาดหวัง
โดยประมาณ
(Predicted
(β)
relation)
Dependent (Audit feesวัดค่าโดยใช้ Natural log ของ
N/A
N/A
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี)
Constant
None
11.380
ABS DISCACC*INCR (วัดค่าโดยใช้ คา่ สัมบูรณ์ของการจัดการกําไร
คูณด้ วย 1 = การจัดการกําไรให้ สงู ขึ น และ 0 = กรณีอืนๆ)
+
0.197
ABS DISCACC*DECR (วัดค่าโดยใช้ ค่าสัมบูรณ์ของการจัดการ
กําไรคูณด้ วย 1 = การจัดการกําไรให้ ตําลง และ 0 = กรณีอืนๆ)
0.656
SIZE (วัดค่าโดยใช้ Natural log ของสินทรัพย์ทงหมด)
ั
+
0.293
LIQ (วัดค่าโดยใช้ สนิ ทรัพย์หมุนเวียนหารด้ วยหนี สินหมุนเวียน)
-0.009
LEVERAGE (วัดค่าโดยใช้ หนี สินรวมหารด้ วยสินทรัพย์รวม)
+
0.027
RECURLOSS (วัดค่าโดย 1 = บริ ษัทมีผลขาดทุนจากการ
+
0.162
ดําเนินงานอย่างน้ อย 2 ปี ภายใน 3 ปี ทีผ่านมา และ 0 = กรณีอืนๆ)
PRIOROPIN (วัดค่าโดย 1 = รายงานแบบทีเปลียนแปลงไป และ 0
+
0.061
= กรณีอืนๆ)
BIG 4 (วัดค่าโดย 1 = BIG 4 และ 0 = NON-BIG 4)
+
0.369
ACIND (วัดค่าโดยใช้ อตั ราส่วนระหว่างจํานวนคณะกรรมการ
-0.095
ตรวจสอบทีมีความเป็ นอิสระกับคณะกรรมการตรวจสอบทังหมด)

SUBS (วัดค่าโดยนับจํานวนบริ ษัทย่อยทังหมด)

+
0.039
*** บ่งบอกถึงระดับนัยสําคัญทางสถิติที 0.05
จํานวนกลุม่ ตัวอย่าง = 645 ตัวอย่าง

R = 0.848, R2 = 0.720, Adjusted R2 = 0.715
p-value ของตัวแบบ = 0.000
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N/A
0.000***
0.432
0.017***
0.000***
0.292
0.788
0.014***
0.179
0.000***
0.841
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ผลของการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุทีระดับความเชือมัน 95% พบว่า ตัวแปรการจัดการกําไรทีมี
ค่าลบ บ่งบอกถึงการจัดการกําไรให้ ตําลงมีความสัมพันธ์กบั ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีอย่างมีนยั สําคัญทา
สถิติ (p-value < 0.05) สําหรับตัวแปรควบคุมทีมีทิศทางและความสัมพันธ์ เป็ นไปในทิศทางทีคาดหวัง คือ
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี มีแนวโน้ นสูงขึน ถ้ าลูกค้ าเป็ นบริ ษัททีมีขนาดใหญ่ ผลการดําเนินงานอยู่ใน
สภาวะขาดทุนสุทธิอย่างต่อเนือง มีการใช้ บริ การงานสอบบัญชีจากสํานักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ (BIG 4)
และมีจํานวนบริษัทย่อยทีนํามาทํางบการเงินรวมหลายบริษัท
จากผลการวิเคราะห์ตวั แปรการจัดการกําไรให้ ตําลงพบว่า มีความสัมพันธ์กบั ค่าธรรมเนียมการสอบ
บัญชีในกรณี ของการคํานวณรายการคงค้ างทังหมด

จากแนวคิด Cash Flow Based Approach แต่
ความสัมพันธ์ดงั กล่าวเป็ นไปในทิศทางตรงข้ าม ซึงมีความขัดแย้ งกับงานวิจยั ของ Gul et al. (2003) แสดง
ให้ เห็นว่าผลการทดสอบเมือคํานึงถึงทิศทางของการจัดการกําไรในการวิเคราะห์ในภาพรวม ค่าธรรมเนียมการ
สอบบัญชีไม่ได้ เป็ นตัวสะท้ อนความเสียงจากการจัดการกําไรอย่างแท้ จริง

อภิปรายผลการวิจัย
การวิจยั ครัง นี  สามารถอภิปรายผลการวิจยั ตามประเด็นทีมุ่งเน้ นศึกษาตามสมมติฐานการวิจยั และ
จากผลการวิจยั เกียวกับความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการกําไรกับค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ได้ ดงั นี 
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่างการจัดการกําไรกับค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ในภาพรวม
พบว่า การจัดการกําไรไม่มีความสัมพันธ์กบั ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี กล่าวคือความสัมพันธ์ทีเกิดขึ นพบว่ามี
ความขัดแย้ งกับงานวิจยั ในอดีตของ Gul et al. (2003) ผลการวิจยั พบความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันระหว่าง
รายการคงค้ างทีขึ นอยู่กบั ดุลยพินิจของผู้บริ หารกับค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี โดยเฉพาะรายการคงค้ างที
ทําให้ เกิดการเพิมขึ นของกําไรจากผลการวิเคราะห์ ในภาพรวมแสดงให้ เห็นว่าค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีไม่ได้
เป็ นสิงทีสะท้ อนให้ เห็นถึงความเสียงจากการจัดการกําไรของผู้สอบบัญชี อย่างไรก็ตาม ในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบผู้สอบบัญชีต้องปฏิบตั ิตามมาตรฐานการสอบบัญชีอยู่แล้ ว รวมทังผู
 ้ สอบบัญชีได้ ทําการบริ หารความ
เสียงซึงเป็ นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีรหัส 400 เรื องการประเมินความเสียงในการสอบบัญชีกบั การ
ควบคุมภายใน ทีว่าผู้สอบบัญชีควรใช้ ดุลยพินิจเยียงผู้ประกอบวิชาชีพในการประเมินความเสียงในการสอบ
บัญชีและกําหนดวิธีการตรวจสอบ เพือให้ แน่ใจว่าความเสียงในการสอบบัญชีได้ ลดลงจนถึงระดับตําพอทีจ
ยอมรับได้ และนอกจากนี  ผู้สอบบัญชีของบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต้องเป็ นผู้สอบบัญชีทีได้ รับ
ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทังต้
 องมีคณ
ุ ลักษณะ
ตามทีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด หรื อสามารถกล่าวได้ ว่า ผู้สอบ
บัญชีได้ ปฏิบตั ิงานตรวจสอบอย่างมีคณ
ุ ภาพตามข้ อบังคับและตามมาตรฐานการสอบบัญชี ดังนัน ประเด็น
ทีว่าผู้สอบบัญชีไม่ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการสอบบัญชี คือไม่ประเมินความเสียงหรื อไม่บริ หารความเสียงจาก
การจัดการกําไรจึงเป็ นไปไม่ได้ และเมือพิจารณาประเด็นเกียวกับการคํานวณค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี
จากการสัมภาษณ์ ผ้ สู อบบัญชีพบว่า สํานักงานสอบบัญชีมีการคํานวณค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีโดยใช้ วิธี
Recovery Rate ซึงเป็ นวิธีการคํานวณในกรณีทีผู้สอบบัญชีมีความเห็นว่าอัตราค่าธรรมเนียมของผู้ปฏิบตั ิงาน
คูณระยะเวลาทีใช้ นนอาจจะสู
ั
งเกินไป จึงมีการกําหนดอัตราเป็ นเปอร์ เซ็นต์ของค่าธรรมเนียมทีคํานวณได้ ตาม
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ความต้ องการของสํานักงานสอบบัญชี และความสามารถในการจ่ายชําระของบริ ษัทลูกค้ าหรื อขึ นอยู่กบั การ
เจรจาต่อรองของสํานักงานสอบบัญชี แ ละบริ ษัทลูกค้ า เหตุผลดัง กล่าว สามารถสรุ ปได้ ว่า ผู้สอบบัญชี ไ ม่
สามารถเรี ย กเก็ บ ค่ า ธรรมเนี ย มการสอบบัญ ชี จ ากบริ ษั ท ลูก ค้ า ได้ ต ามที เกิ ด ขึ น จริ ง หรื อ ไม่ ส ามารถเพิ ม
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีได้ เมือพบความเสียงจากการจัดการกําไร มีผลทําให้ ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี
ดังกล่าวไม่สามารถสะท้ อนความเสียงจากการจัดการกําไรทีผู้สอบบัญชีเผชิญอยู่ได้ หรื อสามารถกล่าวได้ ว่า
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีทีเรี ยกเก็บจากบริ ษัทลูกค้ านันตํ
 ากว่าทีควรจะเป็ น ทําให้ ผลการวิจยั ในครัง นี ไม่พบ
ความสัมพันธ์ระหว่างความเสียงจากการจัดการกําไรกับค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี

ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะจากการวิจัย
การศึกษาครัง นี  เป็ นประโยชน์ต่อสภาวิชาชีพบัญชี หน่วยงานกํากับดูแล และหน่วยงานทีเกียวข้ อง
เนืองจากการประเมินผลการวิเคราะห์ในภาพรวมไม่พบความสัมพันธ์ ระหว่างการจัดการกําไรกับค่าธรรมเนียม
การสอบบัญชี แสดงให้ เห็นว่าผู้สอบบัญชีไม่สามารถเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีจากบริ ษัทลูกค้ าได้
ตามทีเกิดขึน จริ งหรื อไม่สามารถเพิมค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีได้ เมือพบความเสียงจากการจัดการกําไร
และเมือพิจารณาการคิดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีจากการสัมภาษณ์ผ้ สู อบบัญชีพบว่า สํานักงานสอบบัญชี
มีการคํานวณค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีโดยใช้ วิธี Recovery Rate ซึงเป็ นวิธีการคํานวณในกรณีทีผู้สอบบัญชี
มีความเห็นว่าอัตราค่าธรรมเนียมของผู้ปฏิบตั ิงานคูณระยะเวลาทีใช้ นนอาจจะสู
ั
งเกินไป จึงมีการกําหนดอัตรา
เป็ นเปอร์ เซ็นต์ของค่าธรรมเนียมทีคํานวณได้ ตามความต้ องการของสํานักงานสอบบัญชี และความสามารถ
ในการจ่ายชําระของบริ ษัทลูกค้ าหรื อขึ นอยู่กบั การเจรจาต่อรองของสํานักงานสอบบัญชีและบริ ษัทลูกค้ า จาก
เหตุผลดังกล่าว มีความเป็ นไปได้ ว่าการใช้ วิธี Recovery Rate มีผลให้ ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีทีเรี ยกเก็บ
จากบริ ษั ท ลูกค้ า นัน ตํ ากว่า ที ควรจะเป็ น ดัง นัน สภาวิช าชี พ บัญ ชี หน่ว ยงานกํ า กับ ดูแ ล และหน่ว ยงานที
เกียวข้ องควรพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ในการกําหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีให้ เหมาะสมกับงานทีผู้สอบบัญชี
ได้ ปฏิบตั ิ รวมทังเพื
 อให้ เกิดความเป็ นธรรมแก่สํานักงานสอบบัญชีและบริษัททีใช้ บริการงานสอบบัญชี
นอกจากนี  ผลการวิจยั ทีได้ เป็ นประโยชน์ต่อสังคมคือผู้ใช้ งบการเงิน โดยช่วยสร้ างความเชือมันให้ กบั
สัง คมและผู้ใ ช้ ง บการเงิ น ว่า ผู้ส อบบัญ ชี มี ก ารตอบสนองความเสี ยงโดยการปรั บ ปรุ ง กระบวนการในการ
ตรวจสอบเพือเพิมคุณภาพในการสอบบัญชีให้ มากขึ น ซึงมีผลทําให้ ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
สูงขึ นตามไปด้ วย รวมทังทํ
 าให้ สงั คมและผู้ใช้ งบการเงินเชือมันได้ ว่า งบการเงินทีผู้บริ หารเป็ นผู้รับผิดชอบใน
การจัดทําและนําเสนอนัน ผู้สอบบัญชีได้ ทําการบริ หารความเสียงหรื อตอบสนองต่อความเสียงแล้ ว ดังนัน
เพือให้ สัง คมและผู้ใ ช้ งบการเงินได้ ทราบถึงความแตกต่า งของค่าธรรมเนี ยมการสอบบัญชี ข องแต่ละบริ ษั ท
ตลาดหลักทรัพย์ควรพิจารณาถึงความสําคัญของการเปิ ดเผยข้ อมูลนี  รวมทังควรพิ

จารณาถึงประโยชน์ทีจะ
ได้ รับ กับ ต้ น ทุน ทีต้ องใช้ ใ นการเปิ ดเผยค่า ธรรมเนี ยมการสอบบัญ ชี ข องบริ ษัท จดทะเบี ยน เพื อจะได้ เป็ น
แนวทางในการกําหนดข้ อบังคับให้ บริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต้องเปิ ดเผยค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี
รวมทังค่
 าบริ การอืนๆ (NON-AUDIT FEES) เนืองจากการเปิ ดเผยข้ อมูลค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีของ
บริ ษัทจดทะเบียนเป็ นไปตามความสมัครใจส่งผลให้ เกิดความแตกต่างในรายละเอียดของการเปิ ดเผยข้ อมูล

96

การประชุมผลงานวิจัยด้ านการจัดการบริหารธุรกิจ ครัง ที 1
วันที 14 มีนาคม 2551 ณ โรงแรมอโมร่ า ท่ าแพ จังหวัดเชียงใหม่

ดังนัน หน่วยงานทีเกียวข้ องควรพิจารณาถึงรายละเอียดของข้ อมูลหรื อรู ปแบบทีจะต้ องเปิ ดเผยประกอบด้ วย
เพือให้ เป็ นมาตรฐานเดียวกันและเป็ นประโยชน์ตอ่ งานวิจยั ในอนาคต
2. ข้ อเสนอแนะสําหรั บการศึกษาต่ อในอนาคต
การวิจัยครัง นี  เป็ นการศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างการจัดการกําไรกับค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี
โดยใช้ กลุ่มตัวอย่างเฉพาะบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สําหรับตัวแปรทีผู้วิจยั สนใจ
ศึกษาคือ การจัดการกําไรโดยวัดการจัดการกําไรผ่านรายการคงค้ างทีขึ นอยู่กบั ดุลยพินิจของผู้บริ หารทีคํานวณ
จากการใช้ Cross-sectional Modified Jones model และตัวแปรควบคุม ประกอบด้ วย (1) ขนาดของ
บริ ษัท (2) อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (3) อัตราส่วนหนี สินต่อสินทรัพย์ (4) ผลขาดทุนจากการดําเนินงาน (5)
รายงานของผู้ส อบบัญ ชี ง วดก่ อ น (6) ขนาดของสํ า นัก งานสอบบัญ ชี (7) สัด ส่ว นความเป็ นอิ สระของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และ (8) จํ า นวนบริ ษั ท ย่ อ ยที นํ า มาทํ า งบการเงิ น รวม ซึงได้ จ ากการทบทวน
วรรณกรรมในอดีต สําหรับงานวิจยั ในอนาคต ผู้วิจยั มีข้อเสนอแนะดังนี 
เนืองจากการวิจยั ครัง นี  ศึกษากลุ่มตัวอย่างเฉพาะบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยเท่านัน ดังนัน ในการศึกษาครัง ต่อไป ผู้วิจัยท่านอืนอาจเปลียนกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา โดยใช้ กลุ่ม
ตัวอย่างของบริ ษัททีมิได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อใช้ กลุ่มบริ ษัทขนาดกลาง (MAI)
หรื อกลุม่ บริษัทมหาชน ทีเพิงเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การวิจยั ครัง นี  ผู้วิจยั สนใจศึกษาเฉพาะตัวแปรการจัดการกําไร ดังนัน ในอนาคตผู้วิจยั ท่านอืนอาจ
ทําการศึกษาโดยใช้ ตัวแปรอืนๆ ทีอาจจะมีผลต่อค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี อาทิ ความเสียงจากการถูก
ฟ้องร้ อง ความเชี ยวชาญในอุตสาหกรรมของผู้สอบบัญ ชี องค์ ป ระกอบและคุณ สมบัติข องผู้บ ริ ห ารและ
คณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นต้ น เพือศึกษาว่าตัวแปรใดบ้ างทีมีความสัมพันธ์ กบั ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี
สําหรับตัวแปรตามในการวิจยั ครัง นี คือ ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ในอนาคตผู้วิจยั ท่านอืนอาจเปลียนไปศึกษา
ในประเด็นทีเกียวกับค่าบริ การอืนๆ (NON-AUDIT FEES) เพือศึกษาว่าการให้ บริ การอืนๆ ทีนอกเหนือจาก
การให้ บริ การสอบบัญชีนนั  มีความสัมพันธ์ กบั การจัดการกําไรหรื อไม่ และเพือให้ ได้ ผลการวิจยั เชิงประจักษ์
สําหรับกรณีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทังได้
 ผลงานวิจยั ทีมีประโยชน์มากขึ น
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ภาคผนวก
การตรวจสอบความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรอิสระสามารถพิจารณาได้ จากค่าสถิติ Tolerance และ
Variance Inflation Factor (VIF) ดังตารางภาคผนวก 1 ซึงถ้ าค่า Tolerance ของตัวแปร Xi มีค่าตําหรื อมีคา่ ใกล
ศูนย์ แสดงว่าตัวแปรอิสระ Xi มีความสัมพันธ์กบั ตัวแปรอิสระอืนๆ มาก ส่วนค่า VIF ถ้ ามีค่ามาก หรื อถ้ า VIF > 5
นันคือเกิด multicollinearity เป็ นการขัดแย้ งกับเงือนไขของการวิเคราะห์ความถดถอย
ตารางภาคผนวก 1 ค่า Tolerance และ Variance Inflation Factor (VIF) ของตัวแปรอิสระ
ตัวแปร
Tolerance
ABS DISCACC*INCR
ABS DISCACC*DECR
SIZE
LIQ
LEVERAGE
RECURLOSS
PRIOROPIN
BIG 4
ACIND
SUBS

0.881
0.867
0.635
0.698
0.618
0.829
0.930
0.906
0.972
0.720

VIF
1.135
1.154
1.576
1.433
1.618
1.206
1.075
1.104
1.029
1.389

จากตารางภาคผนวก 1 แสดงให้ เห็นว่า ค่า Tolerance ของตัวแปรอิสระทุกตัวในการวิเคราะห์
ความถดถอยเชิงพหุของค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีมีค่าเข้ าใกล้ 1 และค่า VIF ของตัวแปรอิสระทุกตัวถือได้ ว่า
มีค่าตํามาก คือ VIF < 5
ดังนัน สามารถสรุ ปได้ ว่า ตัวแปรอิสระทุกตัวทีใช้ ในการศึกษาครัง นี ไม่มี
ความสัมพันธ์กนั เองหรื อกล่าวอีกนัยหนึงคือ ตัวแปรอิสระทุกตัวเป็ นอิสระต่อกัน นอกจากนี  สามารถพิจารณา
ความเป็ นอิสระกันของตัวแปรอิสระได้ จากค่า Pearson Correlation โดยหากตัวแปรอิสระคู่ใดมีค่าของ Pearson
Correlation มากกว่า 0.70 จึงถือว่าตัวแปรอิสระคู่ดงั กล่าว ไม่เป็ นอิสระกันอาจจะต้ องตัดตัวแปรตัวหนึงตัวใด
ออกจากสมการถดถอยเชิงพหุเพือความน่าเชือถือของผลการทดสอบ โดยสามารถแสดงค่าสถิติทดสอบความ
เป็ นอิสระกันของตัวแปรอิสระ
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ตารางภาคผนวก Correlations (กรณีคํานึงถึงทิศทางของการจัดการกําไรโดยใช้ แนวคิด Cash Flow Based Approach ในการคํานวณรายการคงค้ าง
ทังหมด)

Correlations

LNAFEE

absDISCACC*INCR

absDISCACC*DECR

SIZE

LIQ

LEVERAGE

RECURLOSS

PRIOROPIN

BIG4

ACIND

SUBS

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

LNAFEE

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

1

645
-.059
.133
645
.006
.883
645
.728**
.000
645
-.218**
.000
645
.185**
.000
645
-.024
.549
645
.106**
.007
645
.403**
.000
645
.014
.720
645
.694**
.000
645

abs
DISCACC*
INCR
-.059
.133
645
1
645
-.286**
.000
645
-.018
.643
645
-.007
.865
645
.050
.207
645
-.070
.074
645
.058
.140
645
-.119**
.003
645
.009
.815
645
-.064
.106
645

abs
DISCACC*
DECR
.006
.883
645
-.286**
.000
645
1
645
-.110**
.005
645
-.043
.271
645
.143**
.000
645
.131**
.001
645
.041
.295
645
.045
.255
645
-.008
.848
645
-.029
.468
645

SIZE
.728**
.000
645
-.018
.643
645
-.110**
.005
645
1
645
-.216**
.000
645
.183**
.000
645
-.159**
.000
645
.056
.157
645
.255**
.000
645
.023
.563
645
.517**
.000
645

LIQ
-.218**
.000
645
-.007
.865
645
-.043
.271
645
-.216**
.000
645
1
645
-.523**
.000
645
-.133**
.001
645
-.022
.585
645
-.108**
.006
645
.014
.731
645
-.127**
.001
645

LEVERAGE
.185**
.000
645
.050
.207
645
.143**
.000
645
.183**
.000
645
-.523**
.000
645
1
645
.283**
.000
645
.173**
.000
645
.042
.286
645
-.141**
.000
645
.095*
.016
645

RECURLOSS
-.024
.549
645
-.070
.074
645
.131**
.001
645
-.159**
.000
645
-.133**
.001
645
.283**
.000
645
1
645
.186**
.000
645
-.097*
.014
645
-.056
.155
645
-.005
.895
645

PRIOROPIN
.106**
.007
645
.058
.140
645
.041
.295
645
.056
.157
645
-.022
.585
645
.173**
.000
645
.186**
.000
645
1
645
.035
.370
645
-.006
.880
645
.067
.089
645

BIG4
.403**
.000
645
-.119**
.003
645
.045
.255
645
.255**
.000
645
-.108**
.006
645
.042
.286
645
-.097*
.014
645
.035
.370
645
1
645
.005
.890
645
.181**
.000
645

ACIND
.014
.720
645
.009
.815
645
-.008
.848
645
.023
.563
645
.014
.731
645
-.141**
.000
645
-.056
.155
645
-.006
.880
645
.005
.890
645
1
645
.028
.476
645

SUBS
.694**
.000
645
-.064
.106
645
-.029
.468
645
.517**
.000
645
-.127**
.001
645
.095*
.016
645
-.005
.895
645
.067
.089
645
.181**
.000
645
.028
.476
645
1
645
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ความเกียวข้ องกับการตัดสินใจต่ อการลงทุนสําหรับสถาบันการเงินทีจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย จากมลค่
ู าของภาษีเงินได้ รอตัดบัญชีโดยใช้ วธิ ีงบดุล
Value Relevance to the Investing for Finance Sector Listed in Stock Exchange
of Thailand from Deferred Tax by Using the Balance Sheet Approach
วรงค์ ผ่องใส*
F

บทคัดย่ อ
การศึกษาครัง นี  เป็ นการศึกษาความเกียวข้ องกับการตัดสินใจต่อการลงทุนสําหรับสถาบันการเงินที
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจากมูลค่าของภาษี เงินได้ รอตัดบัญชีโดยใช้ วิธีงบดุล โดยได้ แบ่ง
การศึกษาออกเป็ น 2 ส่วน ในส่วนทีหนึงเป็ นการศึกษาเพือเปรี ยบเทียบระดับนัยสําคัญของความเกียวข้ องต่อ
การตัดสินใจลงทุน โดยเปรี ยบเทียบกันระหว่างกลุม่ ทีประกอบการธนาคารพาณิชย์ กับกลุ่มทีไม่ได้ ประกอบการ
ธนาคารพาณิชย์ การศึกษาครัง นี  ใช้ การวิเคราะห์แบบภาคตัดขวาง เพือวัดระดับความสัมพันธ์ระหว่างราคา
ตลาดของส่วนของเจ้ าของกับรายการภาษี เงินได้ รอตัดบัญชี และสําหรับการศึกษาในส่วนที 2 มุ่งเน้ นทีทิศทาง
ของความสัมพันธ์ ระหว่างราคาตลาดของส่วนของเจ้ าของกับรายการภาษี เงินได้ รอตัดบัญชีของทังกลุ
 ่มสถาบัน
การเงิน จากการศึกษาพบว่า ภาษี เงินได้ รอตัดบัญชีมีความเกียวข้ องต่อการตัดสินใจต่อราคาตลาดของกิจการ
อย่างมีสาระสําคัญ แต่อย่างไรก็ดีรายการภาษี เงินได้ รอตัดบัญชีของกลุม่ ธนาคารพาณิชย์ก็มีความเกียวข้ องต่อ
การตัดสินใจในการลงทุนมากกว่ากลุ่มทีไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์ นอกจากนี  รายการภาษี เงินได้ รอตัดบัญชีมี
ความสัมพันธ์ ในทิศทางเดียวกันกับราคาตลาดของส่วนของเจ้ าของ ทําให้ เชือได้ ว่ามาตรฐานการบัญชีเรื อง
“การบัญ ชี เ กี ยวกับ ภาษี เ งิ น ได้ ”
สามารถนํ า มาบัง คับ ใช้ กับ กลุ่ม สถาบัน การเงิ น ที จดทะเบี ย นอยู่ใ น
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ และผู้ลงทุนสามารถใช้ รายการดังกล่าวประกอบการตัดสินใจต่อการลงทุน
ได้ อีกรายการหนึง
Abstract
This study investigates the value relevance of deferred tax items, which were calculated by
using the balance sheet approach for investing in the finance sector listed on the Stock Exchange of
Thailand. The study was divided into two sections. First, to compare the significant level of value
relevance to investing, the first section of analysis focused on different levels of value relevance of
deferred tax items between groups of banks and non-banks. This study employed Cross Sectional
Analysis method to measure the relationship between the market value of equity and the deferred tax
items. In addition, another analysis focused on the relationships between deferred tax items and the
market value of equity of all finance companies. The result suggests that deferred tax has a statistical
significance of value relevance to firms’ market value. However, the value of deferred tax was more
likely to incur in banking businesses than non-banks. Moreover, this study indicated that the value of
*
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deferred tax related to the market value of equity in positive manners. The results pointed out that the
accounting standards on Accounting for Income Tax should be enforced to finance institutes
because investors are provided with sufficient information for decision making.
INTRODUCTION
Deferred tax is the item that directly affects Assets, Liabilities and Owner’s Equity. Effective
from these changes may be reflecting to decision making of end users who have a variety of
objective in use. Thailand Accounting Standard (TAS) requires the Balance Sheet Approach for the
accounting for income tax. That is, deferred taxes are appeared in the Balance Sheet as assets and
liabilities. These items are come from the different of assumptions which are accrual basis of
accounting and cash basis of revenue department’s codes. There are 2 kinds of differences which
cause to deferred tax calculation, temporary difference and permanent difference. Both differences
depend on book value and tax base of the firm. If tax base of the asset has greater than book value
or tax base of the liability has lower than book value, it will be recognized as deferred tax asset.
Nevertheless, if tax base of asset has lower than book value or tax base of the liability has greater
than book value; it will be recognized in deferred tax liability.
The TAS requires firms to recognize deferred tax items for the future tax implications of
transactions that have been recognized in the firm’s financial statements or tax returns. In addition,
loss carry forward is a part of deferred tax asset which possibly recognize when firm has enough
profit from income tax expense in the future period that loss carry forward can be used. According to
TAS, deferred tax items will be showed in Balance Sheet of firms. Thus, these items should be
investigated for value relevance before the TAS will be enforced.
According to this research, sources of deferred tax components can be commonly classify
into 3 categories; revaluation, depreciation and losses and credits carried forward. Exactly, almost
procedures in TAS are initially adapted from IAS No12 (revised), TAS and IAS No12 (revised) require
firm to recognize the taxes payable or refundable for the current year and deferred tax assets and
deferred tax liabilities for the future tax implication of transactions that have been recognized in the
firm’s financial statement or tax returns. Under these regulations, firms separately disclosure deferred
tax assets and deferred tax liabilities and establish a valuation allowance to reduce deferred tax
assets when the full amount is not expected to be realized. On the other hands, TAS hasn’t realize
the valuation allowance but a full amount of deferred tax assets is reduced when firm has enough
profit from income tax expense in the future period that loss carry forward can be used.
The remainder of this paper is organized as follows. Section 2 develops the study’s
hypothesis, and section 3 discusses the sample selection process. Section 4 describes the empirical
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methods employed and results of these analyses. Section 5 summarizes the contribution and
conclusion of this research.
HYPOTHESIS DEVELOPMENT
Recently, the Institute of Certified Public Accountants and Auditors of Thailand would decide
to declare the new TAS which is about Accounting for Income Tax. Due to this declaration, firms will
record the deferred tax assets and deferred tax liabilities in the financial statement and separately
disclosure the deferred tax items in notes. Before the deferred tax items will be appeared in the
financial statement, the deferred tax items should be tested the value relevance to the investing.
Considerably, under the frame work of accounting principle, every item which appeared in the
financial statement must be balancing the cost of arrangement and the benefit of using with value
relevance to decision. Most of value relevance tests have to use the FO valuation model to
investigate. This study contributes to existing literature by examining the valuation implications of the
accounting for income taxes as required by TAS.
TAS’ requirements have 2 effects, Firstly, firms no longer estimate the deferred tax balances
using outdated historical tax laws or rates. Assuming current tax laws and rates are better indicators
of a firm’s tax liability upon settlement. Secondly, TAS’ requirements assure that upon partial
settlement of a deferred tax item, no residuals associated with the partially settled item remain in the
deferred account as a result of failing to account for tax law or rate changes.
Prior research had examined the value relevance followed by the valuation model.
Evidence in Amir,Kirschenheiter and Willard(1997) indicated that deferred tax had value relevance
to investors by using the Feltham and Ohlson(1995)’s valuation model. Amir, et.al(1997) suggested
that the deferred tax items should be realized in net deferred tax was reflected in the valuation of
deferred tax items. By the market reaction of deferred tax, Amir, et.al(1997) believed that net
deferred tax had an effect to investor’s decision making. Givoly and Hayn(1992) indicated that the
deferred tax liability had market reaction to the investor by the timing and likelihood of their
settlement.
Investigating value relevance of deferred tax items, Ayers(1998) used the valuation concept
to explain the market value of equity. Ayers(1998) believed that deferred tax items shouldn’t show in
the financial statement by net value. Thus, his study divided deferred tax items into 3 variables which
were deferred tax asset, valuation allowance and deferred tax liability. The result suggested that
deferred tax items had a statistical significance and a positive relationship to market value of equity.
Both Amir, et.al(1997) and Ayers(1998) were use the Balance Sheet Approach deferred tax
items to provide the value relevance of investing. These studies assumed that all of items which
stated in the financial statement must have a value relevance to investing. By the way, their sample
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didn’t use the finance sector to run their valuation models. The different between Amir, et.al(1997)
and Ayers(1998) is regression’s deferred tax variable. Amir, et.al(1997) used only one variable to
identify deferred tax items but Ayers(1998) replaced this variable by 3 variables which were deferred
tax asset, valuation allowance and deferred tax liability.
According to These researches, the objective of this study was set up to measure the value
relevance of the Balance Sheet Approach deferred tax to investing in finance sector listed in SET.
Wanting to know about level of relevance, the methodology of this research had divided the
contributions of the study in to 2 hypotheses. Firstly, a cross sectional analysis was brought to
compare the level of relevance between type of financial institute in SET. The first hypothesis was
“The value relevance of deferred tax in banking business is more effective to investing than nonbanks’.” Secondly, to test the directional relation of deferred tax items to market value of equity, the
stepwise multiple regression was used to search for relative direction. Prior researches had evidently
indicated the result that deferred tax had a statistical significance and a positive relation to share
price. Furthermore, deferred tax items were accepted to have value relevance totally. Because of,
these items reflected to the share price affirmatively by the valuation model tests. The second
hypothesis was “The value relevance of the deferred tax items have positively relate to the market
value of finance sector equity.”
SAMPLE
This paper used the population of the finance sector listed in SET during the year 2000
to 2005. The fist section of this study is a cross sectional analysis. So that, the finance institute listed
in SET was separated in to 2 groups, banks and non-banks. In fact, the finance sector has 3 kinds of
finance institutes which are banking businesses, broker firms and insurance companies. By this
study, banking businesses are classified into the bank group and the others are non-banks group.
The classification concerns about the size of the company. The banking businesses have higher
average total assets than the others. This average is led the banking businesses into the banks
group and the others to non-banks group.
The sample of the second hypothesis brought this population to rerun the stepwise multiple
regression. The result of this calculation was show the directional relationship of the deferred tax
items to market value of equity of the finance sector. The important reason to select the finance
sector was the financial statement and the policy of disclosure that they were look alike. Furthermore,
this sector had never been study the value relevance of deferred tax items.
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Table 1 : An evolution of Deferred tax Valuation study

Researcher
Givoly and Hayn(1992)

Sample
Insurance and Banking industries

Model
CARit = α + β 1t ∆ DTLMit + β 2t Growthit
t

n+3

+ β 3t Probit + ∑ β jt CVijt + ε

Result
The reduction of deferred tax liability which changed by tax rate had
positively relate to stock returns.

j =4

Amir,Kirschenheiter
Willard(1997)
Ayers(1998)

and Fortune 500 companies except Pt
banking industries
Firms in NYSE and AMEX

= γ 0 + γ 1 NOAt + γ 2 NFAt + γ 3 AEt
+ γ 4 DTt + ε t

MVEt = β 0 + β1 BVAt + β 2 BVLt + β 3 DTAt
+ β 4 Allowancet + β 5 DTLt
+ β 6 Pensiont+ β 7 OPEBt + ε

According to Valuation Model, Net deferred tax, deferred tax liability less
deferred tax asset, had positive relationship to stock price. This research
suggested that the deferred tax items should be net together.
The Price-level Balance Sheet showed the positive relationship between
market value of equity and deferred tax items which are deferred tax
asset, valuation allowance and deferred tax liability. This research argued
the prior research that deferred tax items shouldn’t be net.
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Bank group
Non-bank group
Total

2001
16
42
58

Table 2
Summary of Population
2002
2003
15
15
47
51
62
66

2004
13
55
68

2005
11
55
66

Especially for finance sector, the allowance for doubtful account is equally balance to tax
base’s bad debt regulation under declaration of the Bank of Thailand. Despite this action, book value
of allowance for doubtful account is equal to tax base totally. The temporary difference is not happen
from this item. The calculation of deferred tax items in finance sector is easily adjusted because the
temporary differences are come from only 3 categories which are losses and credits carried forward,
revaluation and depreciation. Most of all deferred tax items discloser in SET’s listed firm is the finance
sector. Another reason to select this sector as a sample is easily to compare to each other.
According to this reason, the financial statement of finance sector almost looks alike, the adjustment
items which added in can be compared reasonably.
EMPIRICAL METHODS AND RESULTS
Methods
To provide evidence that deferred tax items have value relevance to investing, this research
has estimate year-by-year, cross-sectional regression that relate share prices to financial statement
measuring of assets, liabilities, abnormal operating Income, deferred tax asset , deferred tax liability
and year of the deferred tax items calculated:
MVEt = β 0 + β1 DTAt + β 2 DTL1 + β 3 BTA1 + β 4 BTL1 + β 5 AE1 +

2

∑ω
i −1

6

1 Type + ∑ γ 1 Year + ε
j −1

The dependent variable, MVE, is the market value of the equity at the end of the year. To mitigate
heteroskedasticity, all regression variables are deflated by the number of outstanding common
stock. BVA and BVL are the book value of total asset except deferred tax asset and the book value
of the total liability except deferred tax liability by respectively. DTA and DTL are the deferred tax
asset and deferred tax liability that calculated from firm’s disclosure by using the Balance Sheet
Approach. AE is abnormal operating income of each company. Type and Year are dummy variables
of finance sector type and year that calculated the deferred tax items.
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This equation is based on the valuation model where the assets, liabilities, abnormal
operating income reflect to market value of equity (Feltham & Ohlson 1995) Prior researches,
including Amir, et.al(1997) and Ayers(1998), used similar model to investigate the value relevance of
deferred tax items. They found the positive relationship between deferred tax items and share price.
Amir, et.al(1997) suggested that the deferred tax items should be net to each other, however;
Ayers(1998) argued this idea by providing the deferred tax items into 3 variables. But the results
were the same.

Variable

Table3
Descriptive Statistic for Banking business
Mean
Median

MVE
DTA
DTL
BVA
BVL
AE

15.219
5,674.015
1,837.878
419,965.816
393,501.133
409.157

Variable
MVE
DTA
DTL
BVA
BVL
AE

5.525
160.408
605.310
257,317.390
255,161.085
802.015

Table4
Descriptive Statistic for Non-Banking business
Mean
Median
29.915
27.396
44.774
7,687.578
5,736.122
247.338

Standard deviation
25.139
13,971.473
2,592.723
400,345.314
376,370.902
8,171.829

Standard deviation

16.250
4.138
8.691
2,884.010
1,231.412
118.416

43.255
69.362
144.395
20,486.696
17,860.124
522.778

Variable

Table5
Descriptive Statistic for Finance Sector
Mean
Median

Standard deviation

MVE
DTA
DTL
BVA
BVL
AE

26.486
1,344.941
463.165
103,885.833
96,214.624
285.096

13.050
6.266
15.824
4,176.545
2,283.699
144.065
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40.219
7,125.527
1,464.357
260,415.701
244,789.567
3,952.784
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The first part of the study is to measure about the level of the value relevance between
different kinds of finance business. The level of the value relevance is measured by the adjusted
multiple coefficient of determination (R2 Adjusted) and Multiple coefficient of correlation ( r ). By
these indicators, the result can identify the percentage explanation of market value of equity
changing and the directional relationship between the share price and the deferred tax items. To
compare the level of relevance, this section had deleted Type variable off the equation, however; the
other variables are still appeared in the valuation model. The multiple regression was run for 2 times.
The first process is to measure adjusted R2 and r of the banking business. Another calculation is to
measure statistical indicators for non-banks’.
According to the result in table 6, deferred tax items and the other variables have statistical
significance to the market value of equity. By the volume of the adjusted R2 and r ,the deferred tax
item in the bank group has more power to explain the changing of share price than non-banks’.
Deferred tax liability, book value of total assets, book value of total liabilities and operating income of
the banking business are able to explain the changing of market value of equity in 68.5% and to
involve the stock price in highly positive relation from r with 0.844. On the other hands, non-banks’
deferred tax liability, book value of total assets, book value of total liabilities and operating income
are determine the changing of the firm price with 31.2% of adjusted R2 and affect the direction with
few relation in 0.574 of coefficient of correlation.
As a result of the first study, the deferred tax liability between bank group and non-bank
group has different level of the value relevance to investing. Although the deferred tax liability of
banking business has more value relevance than non-banks’, the expected sign of the variable is in
the opposite. It is found that the more value of deferred tax liability, the higher market value of equity
is positively rise. The other variables are absolutely correct to the expected sign.

TABLE 6
Stepwise Multiple Regression
Independent Variable

1. Constant

Banks
β
4.80

2. DTL
0.48
3. BVA
5.48
4. BVL
-5.20
5. AE
0.21
Multiple coefficient of correlation ( r )
multiple coefficient of determination (R2)
Adjusted multiple coefficient of determination ( R2
Adjusted )
F-Distribution
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Non-Banks
P-Value
0.94

β
6.04

P-Value
0.00*

0.00*
0.02*
0.03*
0.01*
0.844
0.713

0.47
1.05
-1.24
0.19

0.00*
0.01*
0.00*
0.01*
0.574
0.330

0.685

0.312

0.000*

0.000*
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The other variables which are deleted off the equation have the multicollinearity effect
between independent variables and none of the relationship with share price. The stepwise multiple
regression is formally acceptable to extinguish these problems. Thus, this study uses the stepwise
multiple regression method to investigate the value relevance of the deferred tax to the investing.
The second study is to measure the directional relationship between the market value of
equity and deferred tax items. The result found that deferred tax liability, book value of total assets,
book value of total liabilities and type of the firm had statistical significance to the share price.
According to the result, these variables can provide the fluctuating of the market value of the equity
in 10.6% with the adjusted multiple coefficient of determination and the positive relation of the
independent variables to the firm price in 0.356 by multiple coefficient of correlation. By the way, the
volume of these indicators has few degrees to explain the level of value relevance. According to the
table 7, the deferred tax liability is the only one deferred tax item that remains in the regression
equation.
TABLE 7
Stepwise Multiple Regression
Independent Variable

Banks
β

P-Value

1. Constant

14.18

0.02*

2. DTL
3. BVA
4. BVL
5. Type
Multiple coefficient of correlation ( r )
multiple coefficient of determination (R2)
Adjusted multiple coefficient of determination( R2 Adjusted )
F-Distribution

0.34
5.80
-5.84
0.31

0.00*
0.01*
0.01*
0.00*
0.356
0.127
0.106
0.000*

Why does the deferred tax asset deleted of the equation?

According to statistical analysis, the stepwise multiple regression is deleting all variables
which are none of the relationship to the dependent variable or having a multicollinearity effect
between independent variables. In this research, the deferred tax asset was found that it hadn’t got a
relationship to market value of equity. In addition, it may occur from the valuation allowance that is
enforced by the TAS. Thus, the valuation allowance reduces the deferred tax asset to the level which
is insignificance to the firm’s value. This result has rejected the assumption and prior research. The
assumption was set up from Ayers(1998)’s paper that all of the deferred tax items should have
statistical significance.
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SUMMARY AND CONCLUSIONS
This study examines the market value of the equity from deferred tax by using the
Price-level Balance Sheet which adapted from Valuation model based on the frame work of Faltham
and Ohlson(1995). The equation has separated the deferred tax items in to 2 categories; deferred tax
asset and deferred tax liability. The contributions of this study are to compare the level of significant
of deferred tax items among the firms in finance sector by the Adjusted multiple coefficient of
determination , Multiple coefficient of correlation and estimating β of the variables and to measure
the directional sign of relationship between market value of equity and deferred tax items.
In the first contribution, the level of the value relevance of the deferred tax liability depends
on type of the firm. The cross-sectional analysis is evidently present that the banking business has
more value relevance than non-bank. In addition, the deferred tax liability has positively related to the
market value of the equity. According to the classification of type, it assumes that the firm which has
a large number of total assets has more value relevance of deferred tax liability than the others.
Another contribution had found that the deferred tax liability has value relevance to
the investing for finance sector listed in SET. Investors can use the deferred tax as additional
information to support the decision making. According to this study, TAS which calculates the
deferred tax items by using the Balance Sheet Approach is probably able to enforce to finance
institutes. In addition, the deferred tax liability has positive relation to the market value of equity.
By this research, it found that deferred tax asset is insignificant item to stock price. Thus,
investors shouldn’t concern about the fluctuation of it because the valuation allowance is controlling
the circumstance of the over estimate of recognizing the deferred tax asset to the acceptable value
in the financial statement. It is affirmatively that the Accounting for the Income Tax Standard is
possibly enforced to finance sector with no doubt.
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ความสัมพันธ์ ระหว่ างโครงสร้ างเงินทุนและรายการคงค้ าง
The Relationship between Capital Structure and Accruals
สุชาติ ธีระศรี สมบัติ*
F

บทคัดย่ อ
การศึกษานี  มีวตั ถุประสงค์หลักเพือศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างโครงสร้ างเงินทุนและรายการคงค้ าง
กลุ่มตัวอย่างคือ งบการเงินของบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทยทีมีแนวโน้ มในการ
จัดการกําไร ได้ แก่ บริ ษัทจดทะเบียนทีอยู่ระหว่างฟื น ฟูการดําเนินงาน กลุ่มอสังหาริ มทรัพย์และก่อสร้ าง
กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มวัตถุดิบและสินค้ าอุตสาหกรรม กลุ่มบริ การ และกลุ่มเทคโนโลยี
ระหว่าง พ.ศ. 2546 – 2548 การศึกษาครัง นี  ใช้ สถิติเชิงพรรณนา (ความถี ร้ อยละ ค่าตําสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี
เลขคณิ ต และส่ว นเบี ยงเบนมาตรฐาน) และสถิ ติ เ ชิ ง อนุม าน คื อ การวิ เ คราะห์ ค วามถดถอยเชิ ง พหุคูณ
(Multiple regression analysis) ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการทดสอบ ณ ระดับ ความเชื อมันที 95% พบว่า โครงสร้ างเงิ น ทุน มีความสัมพันธ์ ในทิศทาง
เดียวกับการจัดการกําไร กล่าวคือหากบริ ษัทมีอตั ราส่วนของหนี สินต่อสินทรัพย์รวมสูงมีแนวโน้ มทีจะมีรายการ
คงค้ างทีสูงตามไปด้ วย นอกจากนี  การศึกษาครัง นีไ ด้ ทดสอบตัวแปรควบคุมเพิมเติม ผลการทดสอบพบว่า
หากบริ ษั ท กลุ่ม ตัว อย่ า งมี อัต ราส่ว นสิ น ทรั พ ย์ ห มุน เวี ย นต่ อ หนี ส ิ น หมุน เวี ย นสูง มูล ค่ า ตลาดของหุ้น สูง
อัตราส่วนมูลค่าตามบัญชีต่อมูลค่าตลาดของหุ้นสูง กําไรสุทธิ สงู และรายการคงค้ างปี ก่อนสูง มีความ
น่าจะเป็ นว่าบริษัทจะมีการจัดการกําไร ผลการวิจยั สอดคล้ องกับงานวิจยั ในอดีต

Abstract
The main objective of this study is to investigate the relationship between capital structure
and accruals. The samples are Thai listed companies more likely to manage their earnings during
the years of 2003 to 2005. These include the companies under rehabilitation, property and
construction industry, the agro and food industry, the industrial industry, the service industry and the
technology industry. Both descriptive statistics (frequency, percentage, minimum, maximum, mean
and standard deviations) and inferential statistics, multiple regression analysis are employed to
analyze the data.
As expected at 95% confidence interval, the companies’ capital structure significantly
relates to accruals in positive manners. This means if the companies with greater debt to total
assets, it is more likely to have high accruals. This study has also attempted to minimize the risk by
controlling other factors that could be correlated with earnings management. It is found that if the
samples have greater current ratio, greater market value, greater book value to market value ratio,

*
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greater net income and greater last year accruals, it is more likely that the companies manage there
earnings. The outcomes of the present study are consistent with prior studies.

บทนํา
การก่อหนี  เป็ นการจัดหาเงินทุนทีสําคัญอย่างหนึงของธุรกิจ ซึงเป็ นการกู้ยืมเงินจากบุคคลภายนอก
โดยการทําสัญญาเงินกู้ ซึงเป็ นข้ อตกลงระหว่างผู้ก้ กู บั ผู้ให้ ก้ ู ซึงผู้ให้ ก้ ยู ่อมต้ องการให้ กิจการผู้ก้ สู ร้ างความเชือมัน
ว่าจะสามารถจ่ายเงินต้ นและดอกเบี ยเมือครบกําหนด ดังนันเพื
 อป้องกันความเสียงจากการผิดนัดชําระหนี  ผู้ให้ ก้ ู
จึงต้ องกําหนดกฎเกณฑ์บางอย่างไว้ ในเงือนไขของสัญญาเงินกู้เพือใช้ บงั คับกิจการผู้ก้ ู เนืองจากเงินกู้ทีมีอายุเกิน
1 ปี และในช่วงเวลาทีหนี ยังไม่ครบกําหนดนัน ฐานะทางการเงินของผู้ก้ อู าจมีการเปลียนแปลงไปในทางทีไม่ดี
เพือป้องกันความเสียงจากการไม่ได้ รับชําระหนี  ผู้ให้ ก้ จู ึงจําเป็ นต้ องกําหนดเงือนไขบางอย่างไว้ ในสัญญาเงินกู้
เพือรักษาฐานะของผู้ก้ ูให้ ใกล้ เคียงกับวันทีเริ มกู้เงิน เงือนไขทีธนาคารพาณิชย์กําหนดขึน นัน จะเป็ นการเปิ ด
ช่องทางให้ ธนาคารดําเนินการอย่างใดอย่างหนึงได้ ตามกฎหมาย ในกรณีทีผู้ก้ ผู ิดสัญญา ถ้ าไม่มีเงือนไขให้ ผ้ กู ้ ู
ปฏิบตั ิตามแล้ ว ธนาคารจะต้ องรอจนกระทังหนี ครบกําหนดจึงจะดําเนินการได้ ซึงอาจจะสายเกินกว่าทีจะแก้ ไข
ได้ อย่างไรก็ตามถึงแม้ ว่าผู้ก้ จู ะอยู่ในฐานะทีไม่สามารถชําระหนี ได้ ก็ตาม ธนาคารมักจะไม่เข้ ายึดกิจการแล้ วนํา
ทรัพย์สินออกขายทอดตลาดทัง ๆ ทีมีสิทธิ พึงกระทําได้ ในทางตรงกันข้ ามธนาคารจะเข้ าไปช่วยกิจการนัน ๆ
แก้ ปัญหาจนสุดความสามารถ เว้ นแต่ปัญหาของกิจการนัน ๆ ไม่อยู่ในวิสยั ทีจะแก้ ไขได้ ธนาคารจึงดําเนินการ
ตามกฎหมาย
เนืองจากผู้ให้ ก้ กู ําหนดเงือนไขทีเป็ นอัตราส่วนทางการเงินในสัญญาเงินกู้ในระดับทียอมรับกันได้ ณ
วันทีตกลงทําสัญญาเงินกู้ ผู้ก้ ูจึงต้ องการรักษาเงือนไขทีเป็ นอัตราส่วนทางการเงินเพือรักษาสภาพคล่องของ
ธุรกิจและความสามารถในการชําระหนีเ งินกู้ เช่น ข้ อกําหนดเกียวกับการจ่ายเงินปั นผล อัตราส่วนสินทรัพย์
หมุนเวียน อัตราความสามารถในการจ่ายดอกเบี ยจ่าย และอัตราส่วนหนี สิน
การรายงานผลการดําเนินงานของผู้บริ หารทีนําเสนอต่อผู้ถือหุ้นจะเป็ นแนวทางหนึงในการประกัน
ความเชือมันและให้ ข้อมูลแก่ผ้ ถู ือหุ้น นโยบายการบัญชีทีนํามาใช้ ในการวัดผลการดําเนินงานมักจะอยู่ภายใต้
อํานาจการตัดสินใจของผู้บริ หาร ซึงตามแนวคิดของทฤษฎีตวั แทน ผู้บริ หารมีแนวโน้ มทีจะเลือกนโยบายการ
บัญชีทีจะส่งผลดีต่อผู้บริ หารในแง่ของความสามารถและความมีชือเสียงของผู้บริ หารและเพิมผลตอบแทนแก่
ผู้บริหารในทีสุด
จากเงือนไขทีเป็ นอัตราส่วนทางการเงินในสัญญาเงินกู้จึงมีอิทธิ พลต่อการจัดการกํ าไรของกิจการ
เนืองจากเมือกิจการเปลียนแปลงทางการบัญชีทีมีผลกระทบต่ออัตราส่วนทีกําหนดไว้ ในสัญญาเงินกู้ จะทําให้
อัตราส่วนทางการเงินเป็ นไปตามทีกําหนดไว้ ในสัญญาเงินกู้ซึงการเปลียนแปลงดังกล่าวอาจส่งผลทําให้ กําไร
เพิมขึ นหรื อลดลงเป็ นไปตามทีผู้บริ หารต้ องการ ซึงตามสมมติฐานของ Debt covenant hypothesis กล่าวว่า
ผู้บริหารมีแรงจูงใจทีจะรับแนวทางปฏิบตั ิทางบัญชีทีจะช่วยลดโอกาสทีกิจการจะฝ่ าฝื นเงือนไขของสัญญาเงินกู้
การศึกษาครัง นี  จึงเป็ นการศึกษาตามแนวคิดทีว่า กิจการทีมีอตั ราส่วนหนี สินในระดับสูง มีแนวโน้ มที
ผู้บริ หารมีการจัดการกําไรผ่านรายการคงค้ างของกิจการ เนืองจากกิจการทีมีหนี สินทําให้ เกิดภาระดอกเบี ยจ่าย
กําไรของกิจการจึงลดตําลงดังนันจึ
 งต้ องบริหารจัดการกําไรเพือให้ กําไรสูงขึ น และดํารงอัตราส่วนทางการเงินให
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เป็ นทียอมรับของผู้ให้ ก้ ู จึงเป็ นทีมาของหัวข้ อวิจยั เรื อง “ความสัมพันธ์ ระหว่างโครงสร้ างเงินทุนและรายการ
คงค้ าง” ซึงประเด็นดังกล่าว ยังไม่เป็ นทีประจักษ์ ตอ่ กรณีของประเทศไทย และเป็ นประเด็นทีน่าสนใจศึกษา

การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดเกียวกับการจัดการกําไรมีผู้ให้ คาํ จํากัดความไว้ แตกต่ างกันดังนี 
Belkaoui (2004) กล่าวว่า การจัดการกําไรคือการทีผู้บริ หารมีความยืดหยุ่นในการเลือกวิธีการบัญชี
เพือบันทึกรายการค้ าต่าง ๆ ได้ ภายในทางเลือกมากมายทีมีข้อกําหนดให้ ถือปฏิบตั ิ ซึงความยืดหยุ่นนี ถือเป็ นการ
อนุญาตให้ ผ้ บู ริ หารปรับเปลียนวิธีการบัญชีให้ เหมาะสมได้ ตามสถานการณ์ ทางเศรษฐกิจ และยังเป็ นการแก้ ไข
ผลจากเศรษฐกิจทีจะตามมาภายหลังได้ ซึงการกระทําเช่นนี ส่งผลให้ ระดับของกําไร ณ เวลาหนึง ๆ อยู่ในระดับที
สามารถทําให้ ผ้ บู ริ หารและผู้มีส่วนได้ เสีย (Stakeholder) บรรลุวตั ถุประสงค์ในด้ านกําไรได้ จุดสําคัญในการ
จัดการกําไรคือความสามารถในการจัดการ โยกย้ าย หรื อเปลียนแปลงทางเลือกทีสามารถปฏิบตั ิได้ ทีส่งผลให้
กิจการบรรลุถึงผลกําไรในระดับทีต้ องการ ซึงมีผ้ กู ล่าวกันมากมายว่าถือเป็ นการวางแผนทางการบัญชีมากกว่า
เป็ นการปฏิบตั ิตามหลักการบัญชี
Schroeder (1995) กล่าวว่า การจัดการกําไร คือความพยายามของผู้บริ หารในอันทีจะเพิมกําไรใน
ระยะสัน (Short-term reported income) เชือกันว่าการจัดการกําไรเป็ นผลมาจากความเชือของผู้บริ หารว่ากําไร
มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน ความหมายของการจัดการกําไรนันมี
 ตงแต่
ั
หนึงการทีผู้บริ หารชะลอการ
ตัดสินใจเกียวกับการผลิตหรื อการตัดสินใจเกียวกับการลงทุนออกไป โดยมีวัตถุประสงค์เพือยืดหยุ่นกํ าไร
สองการทีผู้บ ริ ห ารรั บ นโยบายบัญ ชี มาใช้ เพื อให้ สอดคล้ อ งกับ กลยุท ธ์ ข องกิ จ การที ใช้ อยู่ และสามการที
ผู้บริหารรับมาตรฐานการบัญชีใหม่มาใช้ ก่อนวันเริมมีผลบังคับใช้ อย่างเป็ นทางการ
Ayres (1994) กล่าวว่า การจัดการกําไร หมายถึง การจัดโครงสร้ างการรายงานกําไรหรื อการจัด
โครงสร้ างการตัด สิน ใจเกี ยวกับ การผลิต หรื อ การตัด สิน ใจเกี ยวกับ การลงทุน เสี ย ใหม่ด้ ว ยความจงใจที จะ
ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อกําไรตามทีผู้บริหารต้ องการ ซึง Ayres ได้ จําแนกรูปแบบของการจัดการกําไรไว้ 3 รูปแบบ
ได้ แก่ การปรับเปลียนประมาณการทางบัญชี เพือเกลียกําไรให้ ไปสูท่ ิศทางทีต้ องการ การตัดสินใจของผู้บริ หารที
จะเริ มเอามาตรฐานการบัญชีทีทางการประกาศใช้ มาใช้ อย่างเป็ นทางการในงวดทีจะก่อให้ เกิดผลประโยชน์ต่อ
บริ ษัทมากทีสุด และการเปลียนแปลงหลักการบัญชีทียอมรับกันโดยทัวไป ไปสู่อีกหลักการบัญชีหนึงทีเชือว่า
จะช่วยสร้ างภาพลักษณ์ด้านผลการดําเนินงานทีดีให้ แก่บริษัทได้
Mulford and Comiskey (1996) ให้ ความหมายของการจัดการกําไรว่า หมายถึง ความกระตือรื อร้ นใน
การบริ หารรายการทางบัญชีเพือวัตถุประสงค์ในการสร้ างหรื อเปลียนแปลงผลการดําเนินงาน ซึง Mulford and
Comiskey ได้ จําแนกวิธีการจัดการกํ าไรไว้ 5 รู ปแบบ ได้ แก่ การเพิมผลการดําเนินงานในปี ปั จจุบัน
การเปลียนแปลงรายการทางบัญชี ตามดุลยพินิจ การกํ าหนดช่ว งเวลาที จะทํ าการตัดสินใจเกี ยวกับผลการ
ดําเนินงาน การลดผลการดําเนินงานในปี ปั จจุบนั และการล้ างบาง
จากความหมายข้ างต้ น กล่าวได้ วา่ การจัดการกําไรสามารถทําได้ หลายวิธี ซึงโดยส่วนใหญ่การกระทํา
แต่ละวิธีจะประสบผลสําเร็จได้ นนั  มักต้ องอาศัยรายการคงค้ างเป็ นเครื องมือ เนืองจากรายการคงค้ างถือเป็ น
แหล่ง ของการจัด การกํ า ไร (Jones,
1991) โอกาสที ทํ า ให้ เกิ ด การจัดการกํ า ไรผ่า นรายการคงค้ า งนัน
เนื องมาจากตามแม่บทการบัญชี ได้ กําหนดข้ อสมมติข้อหนึง ในการจัดทําและนํ าเสนองบการเงินว่าให้ ทํา
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ภายใต้ เกณฑ์คงค้ าง (Accrual Basis) ยกเว้ นข้ อมูลทีเกียวกับกระแสเงินสด ซึงการจัดทําภายใต้ เกณฑ์คงค้ าง
หมายถึง รายการและเหตุการณ์ ทางบัญชีจะรับรู้ เมือเกิดขึน มิใช่เมือมีการรับหรื อจ่ายเงินสดหรื อรายการ
เทียบเท่าเงินสด โดยรายการต่าง ๆ จะบันทึกบัญชีและแสดงในงบการเงินตามงวดทีเกียวข้ อง กิจการต้ องรับรู้
ค่าใช้ จ่ายในงบกําไรขาดทุนตามเกณฑ์ความสัมพันธ์ โดยตรงระหว่างต้ นทุนทีเกิดขึ นกับรายได้ ทีเกิดจากต้ นทุน
นัน ซึงเรี ยกว่าหลักการจับคู่ ดังนัน จึงเป็ นการง่ายทีผู้บริ หารจะใช้ ดุลยพินิจในการรั บ รู้ หรื อเลียงการรั บ รู้
รายการคงค้ างบางรายการ ซึงโดยทัวไปแล้ วรายการคงค้ างทังหมด

(Total accrual) สามารถแยกได้ เป็ น 2
ประเภท (Scott, 2003) คือ
1) รายการคงค้ างจากการดําเนินธุรกิจ (Nondiscretionary accrual) เป็ นรายการทีมีความสัมพันธ์กบั
ระดับกิจกรรมของบริ ษัท เช่น ถ้ าบริ ษัทประสบปั ญหาการแข่งขันในตลาดทีสูง อาจทําให้ บริ ษัทมีเงินได้ ทีลดลง
มีการจ่ายชําระหนีท ีช้ ากว่ากําหนด และอาจต้ องตัดจําหน่ายสินค้ าทีเกิดการด้ อยค่า เนืองจากสินค้ ามีการ
เคลือนไหวช้ า ซึงรายการเหล่านี เป็ นการยากต่อการควบคุมของผู้บริหาร
2) รายการคงค้ างตามดุลยพินิจของผู้บริ หาร (Discretionary accrual) เป็ นรายการทีผู้บริ หารสามารถ
ควบคุมได้ โดยการใช้ ดลุ ยพินิจของผู้บริ หารเอง อันได้ แก่รายการทีต้ องอาศัยการประมาณการต่าง ๆ เช่น ค่าเผือ
หนี สงสัยจะสูญ ค่าเสือมราคาหรื อการตัดจําหน่ายค่าสูญสิ น เป็ นต้ น
ทังนี
 ในบางกรณีรายการทีปรากฏอยูใ่ นงบการเงินอาจเกิดจากการทีผู้บริ หารสร้ างขึ นเองก็เป็ นได้ หรื อที
เรี ยกว่ารายการเทียม (Artificial transaction) ซึงทําให้ บริ ษัทมีการบันทึกรายการตามปกติ เช่น การสร้ างรายได้
เทียมทําให้ บริ ษัทมีการบันทึกยอดลูกหนีแ ละรายได้ เพิมขึน
และดูเหมือนกับว่ายอดทีเพิมขึน นีม าจากการ
ดําเนินงาน ดังนัน อาจกล่าวได้ ว่ารายการคงค้ างทังหมดประกอบไปด้

วย รายการคงค้ างจากการดําเนินธุรกิจ
รายการคงค้ างตามดุลยพินิจของผู้บริ หาร และรายการคงค้ างทีเกิดจากการสร้ างรายการเทียมทีเราไม่สามารถ
ตรวจพบได้ จากตัวแบบสมการทีใช้ วดั การจัดการกําไร
วรรณกรรมเกียวกับการจัดการกําไรผ่ านรายการคงค้ างของกิจการ
เนืองจากในระยะเวลา 10 ปี ทีผ่านมามีแนวคิดเกียวกับการบริ หารจัดการกําไรเกิดขึ น ด้ วยเหตุผล
และข้ อสันนิษฐานทีว่า กิจการจะมีการบริ หารจัดการกําไรหรื อตกแต่งตัวเลขกําไรเพือเพิมหรื อปรับเปลียนกําไร
ของกิจการให้ เป็ นไปในทิศทางเดียวกับทีกิจการคาดหวังหรื อพยากรณ์ไว้ โดยการกระทําดังกล่าวส่วนใหญ่จะ
กระทําผ่านรายการคงค้ างของกิจการและอาศัยช่องโหว่ของมาตรฐานการบัญชีทีเปิ ดโอกาสให้ สามารถเลือก
ปฏิบตั ิได้ มากกว่าหนึงทางเลือก ซึงงานวิจยั ทีสนับสนุนแนวคิดและข้ อสันนิษฐานดังกล่าวมีดงั นี 
Beatty and Weber (2003) ได้ ศกึ ษาถึงข้ อกําหนดของสัญญาเงินกู้ของธนาคารทีมีผลกระทบต่อ
การเปลียนแปลงทางการบัญชี กลุม่ ตัวอย่างทีใช้ ในการวิจยั นี  เป็ นกิจการทีมีเงินกู้ยืมจากธนาคาร และทําการ
เปลี ยนแปลงทางการบัญ ชี รวมกลุ่ม ตัว อย่า งทัง หมด 125 กิ จ การ ไม่นับ รวมบริ ษั ท ที อยู่ใ นกลุ่ม ธนาคาร
(Banking) กลุม่ เงินทุนและหลักทรัพย์ (Finance and Securities) และกลุม่ ประกันภัยและประกันชีวิต
(Insurance) ศึกษาในช่วงระยะเวลา
1995-2000 ศึกษาความเป็ นไปได้ ว่า
การทีกําไรเพิมขึ นจาก
การเปลียนแปลงทางการบัญชีนนั  ขึ นอยูก่ บั 1) เงือนไขทีเป็ นอัตราส่วนทางการเงินในสัญญาเงินกู้ 2) จํานวน
ต้ นทุนทีคาดว่าจะเกิดขึน จากการละเมิดสัญญาเงินกู้ 3)เงื อนไขเกี ยวกับการรั กษาผลการดําเนินงานใน
สัญญาเงินกู้ 4) เงือนไขเกียวกับข้ อจํากัดในการจ่ายเงินปั นผลในสัญญาเงินกู้ เมือควบคุมปั จจัยอืน ๆ แล้ ว
เช่น ผลขาดทุนของกิจการในงวดก่อน เนืองจากกิจการต้ องการหลีกเลียงการรายงานผลขาดทุนในงวด
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ปั จจุบนั การทํา big bath ของผู้บริ หารคนใหม่ หรื อผู้บริ หารคนเดิมในงวดก่อน ขนาดของกิจการ ซึงปั จจัย
เหล่านี อาจมีผลต่อกําไรทีเพิมขึ นจากการเปลียนแปลงทางการบัญชี
Dechow (1994) ได้ ทําการวิจยั เกียวกับความสัมพันธ์ระหว่างกําไรทางการบัญชี กระแสเงินสดจาก
การดําเนินงานและรายการคงค้ างของกิจการ กลุม่ ตัวอย่างของกิจการทีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ ค
โดยใช้ งบรายไตรมาส งบประจําปี และงบรายสีปี ทําการศึกษาตังแต่
 ค.ศ. 1964-1989 ผลการวิจยั พบว่า กระแส
เงินสดจากการดําเนินงานจะเป็ นปั จจัยหนึงทีสะท้ อนต่อมูลค่ารายการคงค้ างของกิจการ เช่นเดียวกับกําไร
ทางการบัญชี กล่าวคือ ถ้ ากระแสเงินสดจากการดําเนินงานเพิมขึ น รายการคงค้ างจะเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน

การพัฒนาสมมติฐานการวิจัยและตัวแบบ
เพือตอบวัตถุประสงค์ของการวิจยั จึงมีการพัฒนาสมมติฐานและตัวแบบในการวิจยั เพือหาคําตอบของ
ปั ญหาทีว่า โครงสร้ างเงินทุนของกิจการมีความสัมพันธ์ กบั รายการคงค้ างหรื อไม่อย่างไร ในการค้ นหาคําตอบ
ของปั ญหาดังกล่าวจําเป็ นทีจะต้ องมีการพัฒนาสมมติฐานและใช้ ตวั แบบ (Models) การวิเคราะห์ความถดถอย
เชิงพหุคณ
ู (Multiple regression analysis) ในการตรวจสอบความสัมพันธ์โครงสร้ างเงินทุนและรายการคงค้ าง
ซึ งผู้วิ จัย ได้ พัฒ นาสมมติ ฐ านการวิ จัย ไว้ 1 สมมติ ฐ าน และตัว แบบในการวิ จัย ไว้ 1 ตัว แบบ ในตัว แบบ
ประกอบด้ วย ตัวแปรทีสนใจศึกษาและตัวแปรควบคุม ลักษณะของสมมติฐานและตัวแบบในการวิจยั สามารถ
นําเสนอได้ ตามลําดับ
อัตราส่วนหนีส ินต่อสินทรัพย์ ซึงจะแสดงความสัมพันธ์ ของหนีส ินกับสินทรัพย์ของธุรกิจ ทังนี
 เ พราะ
เงินทุนทังหมดของธุ

รกิจจะใช้ ไปเพือลงทุนในสินทรัพย์ทงหมด
ั
จึงจะบอกได้ ว่าเงินทีลงทุนในสินทรัพย์ทงหมดนั
ั
น
มาจากแหล่งของหนี สินเป็ นอัตราส่วนเท่าใด ถ้ าอัตราส่วนนี สูงแสดงว่าได้ ใช้ เงินทุนจากหนี สินมากกว่าแหล่งของ
ผู้ถือหุ้น ความเสียงทางการเงินก็จะสูงทําให้ โอกาสก่อหนี น้ อยลง ดังนันกิ
 จการทีมีอตั ราส่วนหนี สินต่อสินทรัพย์สงู
ย่อมมีแนวโน้ มทีจะมีการจัดการกําไรผ่านรายการคงค้ าง จึงเป็ นทีมาของการตังสมมติ

ฐานการวิจยั ดังนี 
H1: อัตราส่วนหนี สินต่อสินทรัพย์มีความสัมพันธ์กบั รายการคงค้ างของกิจการ
ตัวแบบทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนหนี สินต่อสินทรัพย์กบั รายการคงค้ าง เป็ นดังนี 
ACCRUALS

= β0 + β1 DEBT + β2 CURRENT+ β3 LMV +
β4 BVM + β5 NI + β6 ACCRUALSt-1+ ε

กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่าง คือ บริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทีมีแนวโน้ มเกิดการจัดการ
กําไรขึ นในบริษัท ซึงบริษัทดังกล่าวมักเป็ นบริ ษัททีถูกสังการให้ แก้ ไขงบการเงินหรื อจัดให้ มีผ้ สู อบบัญชีตรวจสอบ
เป็ นกรณี พิ เ ศษ จากงานวิ จัย ในอดี ต ของวรศัก ดิ ทุม มานนท์ ( 2548) ที ได้ ศึ ก ษาถึ ง ประเด็ น ที สํ า นัก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สงให้
ั แก้ ไขงบการเงินหรื อจัดให้ มีผ้ สู อบบัญชีตรวจสอบเป็ น
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กรณีพิเศษของบริษัทจดทะเบียนในช่วงปี 2546 - 2548 พบว่าบริ ษัททีถูกสังให้ แก้ ไขงบการเงินหรื อจัดให้ มีผ้ สู อบ
บัญชีตรวจสอบเป็ นกรณี พิเศษ อันดับหนึง คือ บริ ษัทจดทะเบียนทีอยู่ระหว่างฟื นฟูการดําเนินงาน มีจํานวน
30.8% อันดับสอง คือ กลุม่ อสังหาริ มทรัพย์และก่อสร้ าง มีจํานวน 23.1% อันดับสาม คือ กลุม่ เกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร มีจํานวน 11.5% อันดับสี คือ กลุ่มวัตถุดิบและสินค้ าอุตสาหกรรม กลุ่มบริ การ และกลุ่ม
เทคโนโลยี มีจํานวนละ 7.7% ทีเหลือเป็ นบริ ษัทในกลุ่มสินค้ าอุปโภคบริ โภค ทรัพยากร และตลาดหลักทรัพย์
ใหม่ ซึงมีจํานวนละ 3.8% ส่วนบริ ษัทในกลุ่มการเงินไม่พบว่าถูกสังการให้ แก้ ไขงบการเงินหรื อจัดให้ มีผ้ สู อบ
บัญชีตรวจสอบเป็ นกรณีพิเศษแต่อย่างใด อีกทังบริ
 ษัทเหล่านี ยังมีมาตรฐานและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในการจัดทํา
และนําเสนองบการเงินทีแตกต่างจากกลุม่ อุตสาหกรรมอืน
ดัง นั น ในการศึ ก ษาครั ง นี  จึ ง เป็ นการศึ ก ษาข้ อมูล ของบริ ษั ท จดทะเบี ย นที อยู่ ร ะหว่ า งฟื น ฟู
การดําเนินงานกลุ่มอสังหาริ มทรัพย์และก่อสร้ าง กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มวัตถุดิบและสินค้ า
อุตสาหกรรม กลุ่มบริ การ และกลุ่มเทคโนโลยี พ.ศ. 2546-2548 เพือใช้ ในการศึกษาและตอบวัตถุประสงค์
ของการวิจยั โดยเฉพาะ
ระเบียบวิธีวจิ ัย
การศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างผลการดําเนินงานทางการเงินกับรายการคงค้ างของกิจการ เป็ นการ
วิจยั เชิงประจักษ์ (Empirical Research) การวิจยั เชิงประจักษ์ เป็ นรูปแบบของการวิจยั ทีอ้ างอิงกับหลักเหตุผล
(Reasoning-based) ทังนี
 เพือทดสอบบริ บทของทฤษฏีจากข้ อมูลทีเก็บรวบรวมได้ ทังโดยทางตรงและโดย

ทางอ้ อม ส่วนมากนิยมใช้ เทคนิคทางสถิติในการทดสอบและวิเคราะห์ข้อมูล รูปแบบการวิจยั เชิงประจักษ์ มีอยู่ 2
รู ปแบบด้ วยกันคือ (1) เหตุผลเชิงอุปนัย (Inductive reasoning) และ (2) เหตุผลเชิงนิรนัย(Deductive
reasoning) งานวิจยั นี เป็ นการทดสอบเหตุผลในเชิงนิรนัย เนืองจากเป็ นการเก็บรวบรวมข้ อมูลจากกลุม่ ตัวอย่าง
เพืออธิบายเหตุผลหรื อทดสอบทฤษฏีเกียวกับคณะกรรมการตรวจสอบทีมีอยู่แล้ ว มิได้ เป็ นการวิจยั เพือสร้ าง
ทฤษฏีขึ นมาใหม่) กรณีศกึ ษาในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็ น 2
ส่วนใหญ่ ๆ คือ (1) การวิเคราะห์ข้อมูลเบื องต้ นด้ วยสถิติเชิงพรรณนา ทังนี
 เพือนําเสนอผลการวิจยั เบื องต้ น
เกียวกับกลุม่ ตัวอย่างและหรื อตัวแปรทีเก็บรวบรวมได้ นําเสนอในมุมมองต่าง ๆ อันจะทําให้ เกิดความเข้ าใจ
ภาพรวมของข้ อมูลทีเก็บรวบรวม และ (2) การวิเคราะห์ข้อมูลด้ วยสถิติเชิงอนุมาน ด้ วยเทคนิคการวิเคราะห์
ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) เนืองจากตัวแปรตามเป็ นตัวแปรตามเชิงปริ มาณ
(Quantitative Dependent Variable)สําหรับการศึกษาครัง นี ตัวแปรตาม คือ รายการคงค้ างของกิจการ ส่วนตัว
แปรอิสระจะประกอบด้ วย (1) ตัวแปรทีสนใจศึกษาหรื อตัวแปรอธิบาย (Explanatory Variables) และ(2) ตัวแปร
ควบคุม (Control Variables) ในส่วนของการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุจะใช้ ตวั แบบในการทดสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้ างเงินทุนและรายการคงค้ างจํานวน 1 ตัวแบบ ในตัวแบบจะประกอบด้ วยตัวแปรที
สนใจศึกษาและตัวแปรควบคุม
ตัวแปรทีใช้ ในการศึกษามี 2 ประเภท คือ
1. ตัวแปรอิสระ (Independent variables) ซึงสามารถจําแนกได้ เป็ น 2 ประเภท คือตัวแปรทีสนใจ
ศึกษาหรื อตัวแปรอธิบาย (Explanatory variables) เป็ นตัวแปรทีมีผลกระทบต่อตัวแปรตาม และ ตัวแปรควบคุม
(Control variables) เป็ นตัวแปรทีมีผลกระทบต่อตัวแปรตามนอกเหนือจากตัวแปรทีสนใจศึกษา
2. ตัวแปรตาม (Dependent variables) เป็ นตัวแปรทีได้ รับผลกระทบจากตัวแปรอิสระ
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ตัวแปรอิสระ: ตัวแปรอธิบาย (Explanatory Variables)
ตัวแปรอิสระประกอบด้ วย
• อัตราส่ วนหนีส ินต่ อสินทรั พย์ (DEBT) ซึงจะแสดงถึงหนี สินต่อสินทรัพย์รวมของธุรกิจ ทังนี
 
เพราะเงินทุนทังหมดของธุ

รกิจจะใช้ ไปเพือลงทุนในสินทรัพย์ทงั  หมด จึงจะบอกได้ ว่าเงินทีลงทุนในสินทรัพย์
ทังหมดนั

นมาจากแหล่

งของหนี สินเป็ นอัตราส่วนเท่าใด ถ้ าอัตราส่วนนี สูงแสดงว่าได้ ใช้ เงินทุนจากหนี สินมากกว่า
แหล่งของผู้ถือหุ้น ความเสียงทางการเงินก็จะสูงทําให้ โอกาสก่อหนี น้ อยลง ดังนันกิ
 จการทีมีอตั ราส่วนหนี สินต่อ
สินทรัพย์สงู ย่อมมีแนวโน้ มทีจะมีการจัดการกําไรผ่านรายการคงค้ าง
ตัวแปรอิสระ : ตัวแปรควบคุม (Control Variable)
จากการทบทวนงานวิจัยทีเกียวข้ องพบ ว่ามีตัวแปรอิสระบางตัวทีมีอิทธิ พลต่อตัวแปรตาม ดังนัน
เพือควบคุมผลกระทบจากปั จจัยอืนทีอาจส่งผลต่อรายการคงค้ าง ตัวแปรควบคุมจึงประกอบด้ วย
• อัตราส่ วนสินทรั พย์ หมุนเวียนต่ อหนีส ินหมุนเวียน (CURRENT) นอกจากโครงสร้ างเงินทุน
ของกิจการ แล้ วผู้วิจยั ยังให้ ความสนใจสภาพคล่องในการดําเนินธุรกิจด้ วยว่ามีความสัมพันธ์กบั รายการคงค้ าง
ของกิจการหรื อไม่ ซึงสินทรัพย์หมุนเวียนได้ แก่ เงินสด หลักทรัพย์ในความต้ องการของตลาด ลูกหนี และตัว เงินรับ
สินค้ าคงเหลือและค่าใช้ จ่ายล่วงหน้ าต่าง ๆ ส่วนหนี สินหมุนเวียน คือ หนี สินทีถึงกําหนดชําระไม่เกิน 1 ปี ได้ แก่
เจ้ าหนี การค้ า เงินกู้ธนาคาร ตัว เงินจ่าย และค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย อัตราส่วนนี แสดงถึงกิจการมีสินทรัพย์หมุนเวียน
ซึงคาดว่าแปรสภาพเป็ นเงินสดได้ ทนั ทีเพือสําหรับการใช้ หนี กีเท่า
• มลค่
ู าตลาดของหุ้น (LMV) เนืองจากแต่ละบริ ษัทมีลกั ษณะทีแตกต่างกันและขนาดของบริ ษัท
มีความเป็ นไปได้ ทีจะมีความสัมพันธ์ กบั การจัดการกําไรของบริ ษัท ดังนัน ผู้ทําการวิจยั จึงจําเป็ นต้ องควบคุม
ขนาดของแต่ละบริ ษัทด้ วยมูลค่าตลาดของหุ้นและจากการทบทวนวรรณกรรมของ Butler et al. (2004) พบว่า
มูล ค่า ตลาดของหุ้น มี ค วามสัม พัน ธ์ ใ นทิ ศ ทางตรงกัน ข้ า มกับ ความผิ ด ปกติ ข องรายการคงค้ า ง (Abnormal
Accruals) ของบริ ษัท กล่าวคือ บริ ษัททีมีขนาดใหญ่ ซึงพิจารณาจากมูลค่าตลาดของหุ้นแล้ วพบว่ามีมลู ค่า
ตลาดของหุ้นสูงมีความเป็ นไปได้ ทีจะนําความผิดปกติของรายการคงค้ างมาใช้ ในการจัดการกําไรของบริ ษัท
น้ อยกว่าบริ ษัททีมีขนาดเล็กซึงมีมลู ค่าตลาดของหุ้นตํา โดยอาจเป็ นได้ ว่าบริ ษัททีมีขนาดใหญ่จะมีรูปแบบ
ของการบริ หารงาน การอนุมตั ิรายการ การตัดสินใจและการควบคุมภายในดีกว่าบริ ษัททีมีขนาดเล็ก ดังนัน
จึงส่งผลให้ บริ ษัททีมีขนาดใหญ่ นัน ยากต่อการทีจะตัดสินใจในการปรั บเปลียนนโยบายบัญชี หรื อเลือกใช้
มาตรฐานการบัญชี หรื อบริหารจัดการกําไรผ่านรายการคงค้ างกว่าบริ ษัททีมีขนาดเล็ก และซึงมีรายการค้ าและ
ระบบการควบคุมทีน้ อยกว่า
• อัตราส่ วนมลค่
ู าตามบัญชีต่อมลค่
ู าตลาดของหุ้น(BVM) เนืองจากอัตราส่วนมูลค่าตาม
บัญชีต่อมูลค่าตลาดของหุ้น แสดงให้ เห็นถึงการทีบริ ษัทมีมลู ค่าของสินทรัพย์ตามบัญชีน้อยกว่าราคาตลาดของ
หุ้น ซึงแสดงให้ เห็นว่าบริ ษัทอาจมีสินทรัพย์ในรูปอืน ๆ ทีมิอาจลงบัญชีได้ หรื อเรี ยกว่า Hidden Assets และจาก
การทบทวนงานวิจยั ของ Butler et al. (2004) พบว่า อัตราส่วนมูลค่าตามบัญชีต่อมูลค่าตลาดของหุ้น มี
ความสัมพันธ์ ในทิศทางตรงกันข้ ามกับความผิดปกติของรายการคงค้ าง (Abnormal Accruals) ของบริ ษัท และ
จากงานวิจยั ของ Klien (2002) พบว่า อัตราส่วนมูลค่าตามบัญชีต่อมูลค่าตลาดของหุ้น มีความสัมพันธ์ ใน
ทิศทางตรงกันข้ ามกับค่าสัมบูรณ์ของความผิดปกติของรายการคงค้ างของบริษัท
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• กําไรสุทธิ (NI) เนืองจากการศึกษาเชิงประจักษ์ ในอดีตสนับสนุนแนวคิดว่ากําไรสุทธิของกิจการ
จะมีผลหรื อมีความสัมพันธ์กบั การปรับปรุงรายการคงค้ าง Teoh,Welch and Wong (1998) กล่าวคือ หากกําไร
สุทธิของกิจการลดลง กิจการจะมีแนวโน้ มในการปรับปรุงรายการคงค้ าง
• รายการคงคางปกอน (ACCRUALSt-1) จากการศึกษาของ Myung Seok Park and
Byung T. Ro (2004) พบว่ารายการคงคางในปกอน นาจะมีความสัมพันธกับการปรับปรุง
รายการคงค้ างในปปจจุบนั เนืองจากหากในปกอนมีการปรับปรุงรายการคงคางสูง อาจจะส
งผลใหการปรับปรุงรายการคงคางในปปจจุบนั มีจํานวนทีสูงขึ น
เพือรักษาระดับของผลการ
ดําเนินงานไวในระดับเดิม
ดังนัน
ผูวิจยั จึงเลือกมาเปนตัวแปรหนึงที
สนใจศึกษาในครัง นี  เนืองจากอาจมีความสัมพันธกับรายการคงคางของกิจการ
ตัวแปรตาม (Dependent Variable)
การคํานวณรายการคงค้ างทัง หมด ซึงจากการทบทวนวรรณกรรมทีเกียวข้ องถึงความแตกต่างของ
วิธีการคํานวณทัง 2 วิธี งานวิจยั นี จึงใช้ การคํานวณรายการคงค้ างทัง 2 วิธี ได้ แก่
1. รายการคงค้ างทังหมด

คํานวณจากแนวคิด Balance sheet approach
TA t = ∆CA t − ∆CASH t − ∆CL t + ∆DCL t − DEPt

2. รายการคงค้ างทังหมด

คํานวณจากแนวคิด Cash-flow-based approach
TA t = NI t − CFO t

โดยที
∆CAt
∆CASHt
∆CLt
∆DCLt
∆DEPt
∆NIt
∆CFOt

=
=
=
=
=
=
=

การเปลียนแปลงของสินทรัพย์หมุนเวียน
การเปลียนแปลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
การเปลียนแปลงของหนี สินหมุนเวียน
การเปลียนแปลงของหนี สินระยะยาวทีครบกําหนดชําระภายใน 1 ปี
ค่าเสือมราคาและค่าตัดจําหน่าย
กําไรสุทธิจากการดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน
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ตารางที 1 สรุปรายละเอียดของตัวแปรแต่ละชนิด
ตัวย่ อ

ความหมาย

การวัดค่ า*

สัญลักษณ์
ทีคาดหวัง

ตัวแปรอิสระ : ตัวแปรอธิบาย
DEBT

อัตราส่วนหนี สินต่อสินทรัพย์

ตัวแปรอิสระ : ตัวแปรควบคุม
1) อัตราส่วนสินทรัพย์
CURRENT
หมุนเวียนต่อหนี สินหมุนเวียน
LMV
BVM
NI
ACCRUALSt-1

2) มูลค่าตลาดของหุ้น
3) อัตราส่วนมูลค่าตามบัญชี
ต่อมูลค่าตลาดของหุ้น
4) กําไรสุทธิ
5) รายการคงค้ างปี ก่อน

วัดค่าโดยนําหนี สินรวมหารด้ วยสินทรัพย์รวม
วัดค่าโดยนําสินทรัพย์หมุนเวียนหารด้ วยหนี สิน
หมุนเวียน
วัดค่าโดยใช้ Logarithm ของมูลค่าตลาดของ
หุ้น
วัดค่าโดยใช้ มลู ค่าตามบัญชีหารด้ วยมูลค่า
ตลาดของหุ้น
วัดค่าโดยนํากําไรหรื อขาดทุนสุทธิหารด้ วย
สินทรัพย์รวม
วัดค่าโดยใช้ Logarithm ของค่าสัมบูรณ์ในรย
การคงค้ างปี ก่อน

+

+
+
+

ตัวแปรตาม
ACCRUALS

รายการคงค้ าง

วัดค่าโดยใช้ Logarithm ของค่าสัมบูรณ์
ในรายการคงค้ างปี ปั จจุบนั

N/A

* ในการวัดค่าของตัวแปรทีใช้ ข้อมูลจากงบการเงินจะมีการปรับปรุงบางรายการในงบการเงินก่อนการเก็บข้ อมูล ได้ แก่ รายการที
เกิดจากการตีราคาสินทรัพย์ถาวรใหม่ รายการทีเกิดจากการบันทึกด้ อยค่าของสินทรัพย์ รายการรับรู้อนุพนั ธ์ทางการเงินในงบดุล
และรายการสินทรัพย์และหนี สินภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี ซึงได้ อธิบายรายละเอียดไว้ ในส่วนของการเก็บรวบรวมข้ อมูล

ผลการศึกษา
ผู้วิจยั จะแบ่งประเด็นการนําเสนอเกียวกับผลการศึกษาออกเป็ น 2 ส่วนหลัก ๆ คือ (1) ผลการวิเคราะห์
ค่าสถิติพื นฐานของตัวแปรทีสนใจศึกษา ตัวแปรควบคุม และตัวแปรตาม (2) ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่า งโครงสร้ างเงิ น ทุน และรายการคงค้ า ง โดยจัดเรี ยงตามสมมติฐานการวิจัย บทสรุ ปและอภิ ป ราย
ผลการวิจยั ในแต่ละส่วนมีสาระโดยสังเขป ดังนี 
1. ผลการวิเคราะห์ ค่าสถิตพ
ิ นื  ฐานของตัวแปรทีสนใจศึกษา ตัวแปรควบคุม และตัวแปรตาม
ตัวแปรทีสนใจศึกษา
อัตราส่วนหนี สินต่อสินทรัพย์ วัดค่าโดยนําหนี สินรวมหารด้ วยสินทรัพย์รวม มีค่าตําสุดอยูท่ ี 0.01 เท่า
แสดงว่ามีการลงทุนในสินทรัพย์ทงสิ
ั  นซึงเป็ นเงินทุนมาจากการก่อหนี ในระดับตํา บริษัทเหล่านี อาจมีการจัดห
เงินทุนจากแหล่งอืน เช่น จากการออกหุ้นเพิมทุน หรื อบริ ษัทเหล่านี อาจมีสภาพคล่องทางการเงินสูงจึงสามารถ
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ลงทุนในสินทรัพย์ด้วยการชําระเงินได้ มากกว่า ส่วนบริ ษัททีเป็ นกลุ่มตัวอย่างมีอตั ราส่วนหนี สินทีมีค่าสูงสุดถึง
0.98 เท่า ชีใ ห้ เห็นว่าบริ ษัทเหล่านี มีการลงทุนในสินทรัพย์ทีมาจากการก่อหนี มากกว่า ซึงการก่อหนี ทีมากกว่า
ย่อ มส่งผลไปถึง การจ่า ยชํ าระดอกเบี ย และเงิน ต้ น ในอนาคต และโดยเฉลียแล้ ว บริ ษั ทที เป็ นกลุ่มตัวอย่า งมี
อัตราส่วนหนี สินเฉลียอยูท่ ี 0.46 เท่า
ตัวแปรควบคุม
1) อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนกับหนี สินหมุนเวียน โดยเฉลียอัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี สิน
หมุนเวียนบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอยู่ที 2.24 เท่า กิจการทีมีอตั ราส่วนสินทรัพย์
หมุน เวี ย นต่อ หนี ส ิน หมุน เวี ยนตํ าสุดอยูท่ ี 0.02 เท่า และกิ จ การที มี อัตราส่ว นสิน ทรั พ ย์ ห มุน เวี ยนต่อ หนี ส ิน
หมุนเวียนสูงสุดอยู่ที 36.33 เท่า เห็นได้ ว่าบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยส่วนใหญ่สภาพ
คล่องค่อนข้ างสูง ซึงสะท้ อนให้ เห็นถึงความสามารถในการเปลียนสภาพของสินทรัพย์เป็ นเงินสดได้ ทนั ทีเพือ
สําหรับการชําระหนี 
2) มูลค่าตลาดของหุ้น วัดจากมูลค่าของหุ้นในกลุ่มตัวอย่าง โดยเฉลียมูลค่าตลาดของหุ้นของบริ ษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอยู่ที 8,851.82 ล้ านบาท กิจการทีมีมลู ค่าตลาดของหุ้นตําสุดอยู
ที 7.20 ล้ านบาท กิจการทีมีมลู ค่าตลาดของหุ้นสูงสุดอยู่ที 318,669.11 ล้ านบาท โดย เห็นได้ ว่ามูลค่าตลาดของ
หุ้นของบริ ษัทส่วนใหญ่มีค่าค่อนข้ างสูง ซึงสะท้ อนให้ เห็นถึงขนาดของบริ ษัทว่า โดยรวมบริ ษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีขนาดของบริษัททีค่อนข้ างใหญ่
3) อัตราส่วนมูลค่าตามบัญชีต่อมูลค่าตลาดของหุ้น วัดค่าโดยใช้ มลู ค่าตามบัญชีหารด้ วยมูลค่าตลาด
ของหุ้น โดยเฉลียอัตราส่วนมูลค่าตามบัญชีกบั มูลค่าตลาดของหุ้นของบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยอยูท่ ี 1.54 เท่า กิจการทีมีอตั ราส่วนมูลค่าตามบัญชีต่อมูลค่าตลาดของหุ้นตําสุดอยูท่ ี 0.01 เท่า และ
กิจการทีมีอตั ราส่วนมูลค่าตามบัญชีตอ่ มูลค่าตลาดของหุ้นสูงสุดอยูท่ ี 100 เท่า โดยอัตราส่วนมูลค่าตามบัญชีต่อ
มูลค่าตลาดของหุ้นนีเ ป็ นการแสดงให้ เห็นว่าบริ ษัทอาจมีสินทรัพย์ในรู ปอืน ๆ ทีมิอาจลงบัญชีได้ หรื อเรี ยกว่า
Hidden Assets ซึงพบว่า บริษัทส่วนใหญ่มีอตั ราส่วนมูลค่าตามบัญชีตอ่ มูลค่าตลาดของหุ้นค่อนข้ างตํา
4) กําไรสุทธิ วัดค่าโดยนํากําไรหรื อขาดทุนสุทธิหารด้ วยสินทรัพย์รวม โดยเฉลียกําไรสุทธิของบริ ษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอยู่ที 840.11 ล้ านบาท กิจการทีมีกําไรสุทธิตําสุดอยูท่ ี (5,062.48)
ล้ านบาท และกิจการทีมีกําไรสุทธิสงู สุดอยู่ที 60,769.92 ล้ านบาท จะเห็นได้ ว่าในภาพรวมแล้ วบริ ษัททีเป็ นกลุม่
ตัวอย่างมีกําไรสุทธิจากการดําเนินงานอยู่ในระดับกลาง อาจเป็ นจุดทีชี ให้ เห็นถึงการจัดการกําไรทีมากขึ นตามก็
เป็ นได้ เนืองจากกําไรสุทธิ นัน ถือเป็ นผลการดําเนินงานทีไม่ว่าจะเป็ นนักลงทุน ผู้ถือหุ้น ผู้บริ หารหรื อผู้ใช้ งบ
การเงินอืน ๆ ต่างให้ ความสนใจเป็ นอย่างมาก จึงเป็ นไปได้ ว่าผู้บริ หารอาจทําการเปลียนแปลงกําไรสุทธิ ผ่าน
รายการคงค้ างให้ เป็ นไปตามความต้ องการของตนหรื อเพือผลประโยชน์บางอย่าง เช่น เพือผลประโยชน์ด้านการ
ประเมิน ประสิทธิ ภาพของฝ่ ายบริ หาร รวมถึงการจ่า ยค่า ตอบแทนพิเศษหรื อโบนัสให้ แก่ผ้ ูบริ ห าร ในกรณี ที
ผลตอบแทนทีได้ มีการผูกติดอยู่กบั กําไรสุทธิ แต่ทงนี
ั  การทีบริ ษัทมีการแสดงกําไรทีสูงเกินจริ งนันมั
 กจะก่อให้ เกิด
ผลเสียหายต่อบุคคลหลายฝ่ ายมากกว่า
5) รายการคงค้ างของกิจการปี ก่อนโดยเฉลียของบริษัททีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ตามตัวแบบที
1 คือ (109.62) ล้ านบาท ตามตัวแบบที 2 คือ 69.89 ล้ านบาท รายการคงค้ างของกิจการปี ก่อนทีมีค่าตําสุด ตาม
ตัวแบบที 1 อยู่ที (25,476.39) ล้ านบาท ตามตัวแบบที 2 อยู่ที (81,266.94) ล้ านบาท และรายการคงค้ างของ
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กิจการทีมีค่าสูงสุด ตามตัวแบบที 1 อยู่ที 53,473.69 ล้ านบาท และตามตัวแบบที 2 อยู่ที 11,879.96 ล้ านบาท
จะเห็นได้ ว่ากลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่มีการปรับปรุงรายการคงค้ างโดยการลดรายการทีมีค่าลบให้ น้อยลง โดยอาจ
ตังค่
 าเสือมราคาให้ น้อยลงโดยการเปลียนนโยบายการบัญชีหรื อยืดอายุการใช้ งานของสินทรัพย์ให้ นานขึ น ดังนัน
หากมีการยืดอายุการใช้ งานของสินทรัพย์ให้ นานขึ นจะทําให้ รายการค่าเสือมราคามีมลู ค่าน้ อยลงน่าจะเป็ นสิง
บ่งชี ได้ วา่ กิจการมีการบริหารจัดการกําไรผ่านการปรับปรุงรายการคงค้ าง
ตัวแปรตาม
ตัวแปรตามของการศึกษาในครัง นี  คือ รายการการคงค้ าง โดยเฉลียของบริ ษัททีจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ ตามตัวแบบที 1 คือ (131.01) ล้ านบาท ตามตัวแบบที 2 คือ 108.32 ล้ านบาท รายการคงค้ าง
ของกิจการปี ก่อนทีมีค่าตําสุด ตามตัวแบบที 1 อยู่ที (25,476.39) ล้ านบาท ตามตัวแบบที 2 อยู่ที (81,266.94)
ล้ านบาท และรายการคงค้ างของกิจการทีมีค่าสูงสุด ตามตัวแบบที 1 อยู่ที 53,473.69 ล้ านบาท และตาม
ตัวแบบที 2 อยู่ที 48,527.26 ล้ านบาท จากผลของค่าสถิติพื นฐานแสดงให้ เห็นว่า โดยเฉลียแล้ วบริ ษัททีเป็ น
กลุม่ ตัวอย่างยังคงมีรายการคงค้ างเป็ นบวกอยู่ ซึงเป็ นไปได้ ว่าบริ ษัททีเป็ นกลุม่ ตัวอย่าง มักจะมีการจัดการกําไร
ผ่านรายการคงค้ างเพือให้ แสดงผลการดําเนินงานทีดูดีอยู่เสมอ ทัง นี  อาจเพือดึงดูดนักลงทุนให้ มาลงทุนกับ
บริ ษัทมากขึ น เพือภาพลักษณ์ ทีดีของบริ ษัท หรื อเพือประโยชน์ด้านการจ่ายผลตอบแทนพิเศษแก่ผ้ บู ริ หาร
เป็ นต้ น
2. ผลการวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ ระหว่ างโครงสร้ างเงินทุนและรายการคงค้ าง
ผู้วิจยั ต้ องการตรวจสอบว่า อัตราส่วนหนี สินต่อสินทรัพย์มีความสัมพันธ์กบั รายการคงค้ างของกิจการ
หรื อไม่ และเพือเป็ นการตอบปั ญหาดังกล่าว ผู้วิจยั ได้ ตงสมมติ
ั
ฐานการวิจยั ไว้ วา่ “อัตราส่วนหนี สินต่อสินทรัพย์
มีความสัมพันธ์กบั รายการคงค้ างของกิจการ”
จากผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณพบว่า เป็ นไปตามสมติฐานการวิจัยทีตัง ไว้ กล่าวคือ
อัตราส่วนหนี สินต่อสินทรัพย์มีความสัมพันธ์ กบั รายการคงค้ างของกิจการอย่างมีนยั สําคัญ (p<0.05) ดังนัน
จึงยอมรั บ สมมติฐานการวิจยั ที 1 หรื อกล่าวอีกนัยหนึง คือ บริ ษัททีมีอตั ราส่วนหนี สินต่อสินทรัพย์ในระดับสูง
มีแนวโน้ มทีมีจะมีการจัดการกําไรเพือให้ กําไรของกิจการดีขึ นในงวดปั จจุบนั
ผลการทดสอบในภาพรวม
การคํานวณรายการคงค้ างทังหมดตามแนวคิ

ด Balance Sheet Approach ให้ ผลการวิเคราะห์และค่า
Adjusted R2 แตกต่างจากการคํานวณรายการคงค้ างทังหมด

ทีคํานวณตามแนวคิด Cash flow based
approach เนืองจาก แนวคิด Balance Sheet Approach เป็ นแนวคิดทีมุ่งการจัดทํางบดุลเป็ นหลัก ซึงเป็ น
แนวคิดทีมุง่ เน้ นความพยายามในการรายงานมูลค่าของสินทรัพย์และหนี สินเป็ นเป้าหมายหลัก และมุมมองผล
กําไรขาดทุนเป็ นเพียงผลพลอยได้ จากการทําบัญชี
โดยภายใต้ แนวคิดนี รายได้ และค่าใช้ จ่ายเป็ นผลจาก
การเปลียนแปลงของสินทรัพย์สทุ ธิทีกิจการทํามาหาได้ ในรอบบัญชีหนึงๆ และผลจากการทีใช้ Balance Sheet
Approach พบว่า มูลค่าของสินทรัพย์ในงบดุลมีแนวโน้ มทีจะน้ อยกว่าการจัดทํางบการเงินภายใต้ Income
Statement Approach เนืองจากกิจการต้ องปรับมูลค่าของสินทรัพย์ไม่ให้ เกินกว่ามูลค่าทีคาดว่าจะได้ รับ จึง
ส่งผลให้ เกิดขาดทุนจากการด้ อยค่าของสินทรัพย์ และในส่วนของตัวเลขในงบกําไรขาดทุนจะมีความผันผวน
ค่อนข้ างมาก เนืองจากกิจการต้ องพิจารณามูลค่าของสินทรัพย์อย่างสมําเสมอมิให้ แสดงยอดเกินว่ามูลค่าทีคา
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ว่าจะได้ รับคืน ซึงจากการทีตัวเลขในงบกําไรขาดทุนมีความผันผวนค่อนข้ างมาก ดังนัน จึงส่งผลให้ ไม่สามารถ
ทีจะทําการเปรี ยบเทียบกับงบการเงินของกิจการอืนได้ อย่างเหมาะสม และนอกจากนี อาจเป็ นไปได้ ว่าบริ ษัทใน
ประเทศไทยมักมีการจัดการกําไรผ่านรายการในงบดุลมากกว่าผ่านรายการในงบกระแสเงินสด เนืองจากการ
จัดการกําไรผ่านรายการในงบดุลสามารถทําได้ ง่ายกว่าการจัดการกําไรผ่านรายการในงบกระแสเงินสด จึง
ส่งผลให้ ตวั เลขของรายการในงบดุลอาจจะไม่ได้ สะท้ อนข้ อมูลทีแท้ จริ งของบริ ษัท ดังนัน จึงอาจจะส่งผลถึง
ความเชือมันของการวิเคราะห์การจัดการกําไรของบริษัท
เนืองจากว่าการศึกษาเป็ นไปในลักษณะของการทดสอบในเชิงของความสัมพันธ์ (Association) ซึง
ไม่ใช่เป็ นการทดสอบในเชิงของเหตุและผล (Causation)
ดังนัน ในการวิเคราะห์หรื อตีความผลการวิจยั จึง
พิจารณาในเชิงของความสัมพันธ์เท่านัน
อนึง ผลการวิจยั ไม่สามารถอ้ างอิงได้ กบั บริ ษัททีไม่ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เนืองจากมีความแตกต่างในเชิงโครงสร้ างของการดําเนินงาน และความจําเป็ นในการเปิ ดเผยข้ อมูลทางการเงิน
ต่อสาธารณชน เป็ นต้ น
ประการสุดท้ าย คือข้ อจํากัดในการวัดถึงการจัดการกําไรของบางบริ ษัท เนืองจากในบางบริ ษัทอาจมี
การบริ หารจัดการกําไรโดยการสร้ างรายการเทียมขึ น ซึงการสร้ างรายการเทียมทําให้ บริ ษัทมีการบันทึกรายการ
ค้ าตามปกติ ส่งผลให้ รายการเทียมเหล่านี ไม่สามารถวัดได้ ด้วยตัวแบบสมการทีใช้ ในการวิจยั นอกจากนี ข้ อมูลที
ใช้ ในการศึกษาเป็ นข้ อมูลเชิงปริ มาณ ยังมิได้ คํานึงถึงข้ อมูลเชิงคุณภาพ และเนืองจากบางบริ ษัทยังมีข้อมูลที
นํามาใช้ ในการศึกษาทีแตกต่างกัน อาจทําให้ เกิดความคลุมเครื อและไม่ชัดเจนในการตีความ อย่างไรก็ตาม
ผู้วิจยั ได้ แก้ ปัญหานี ด้ วยการศึกษาข้ อมูลของบริ ษัทต่าง ๆ และมีการปรับปรุ งรายการต่าง ๆ ทีจําเป็ นเพือความ
เหมาะสม ทังนี
 เพือให้ ข้อมูลสามารถเปรี ยบเทียบกันได้
ข้ อจํากัดของการศึกษา
1. งานวิจยั ฉบับนี ใช้ หนี สินรวมในการวิเคราะห์ข้อมูล อย่างไรก็ตามมีแนวคิดทีจะใช้ หนี สินทีเกิดภาระ
ดอกเบี ยเนืองจากหนี สินบางประเภทไม่มีความสัมพันธ์ กบั การจัดการกําไร เช่น เจ้ าหนี การค้ า ดังนันในงานวิ

จยั
ครัง ต่อไป ควรพิจารณาเฉพาะหนี สินทีเกิดภาระดอกเบี ย เช่น เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เงินกู้ระยะยาว หุ้นกู้ เป็ น
ต้ น
2. หนีส ินและส่วนของผู้ถือหุ้นทีได้ มาจากงบการเงินควรพิจารณาเพิมเติมว่า บริ ษัทมีนโยบายทีจะ
พยายามหลีกเลียงการจัดทํางบการเงินรวมหรื อไม่ งานวิจัยในอดี ตชี ใ ห้ เห็นว่าหากบริ ษัทมีการจัดทํางบ
การเงินรวมแล้ วแนวโน้ มทีจะทําให้ มีหนี สินรวมเพิมขึ น ดังนัน การวิจยั ครัง ต่อไปควรนําประเด็นดังกล่าวมาใช้
ในการพิจารณาด้ วย
3. จํานวนกลุ่มตัวอย่างของงานวิจยั มีมากเกินไป ดังนัน ในงานวิจยั ครัง ต่อไปควรพิจารณาเฉพาะ
บริ ษัททีมีหนี สินทีเกิดภาระดอกเบี ย และมีการเปิ ดเผยเงือนไขทีเป็ นอัตราส่วนทางเงินในสัญญาเงินกู้ไว้ ในหมาย
เหตุประกอบงบการเงิน เพือชี ให้ เห็นว่ากลุม่ ตัวอย่างดังกล่าวมีการตกแต่งตัวเลขทางบัญชีหรื อไม่
ประโยชน์ ท ไี ด้ รับจากการวิจัย
1. ผู้ให้ ก้ แู ละเจ้ าหนี  ผลการวิจยั ในครัง นี จะเป็ นประโยชน์กบั บุคคลดังกล่าว เนืองจากเมือผู้ให้ ก้ ทู ราบถึง
ความสัมพันธ์ ระหว่างโครงสร้ างเงินทุนทีเป็ นอัตราส่วนทางการเงินเกียวกับอัตราส่วนหนี สินในสัญญาเงินกู้กบั
การจัดการกําไร ในการติดตามผลการดําเนินงานของผู้ก้ ู โดยพิจารณาจากอัตราส่วนทางการเงินทีกําหนดให้
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ปฏิบตั ิในสัญญาเงินกู้วา่ ถ้ ากิจการไม่มีการเปลียนแปลงทางการบัญชีทําให้ กิจการไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงือนไข
ทีเป็ นอัตราส่วนทางการเงินทีผู้ให้ ก้ กู ําหนดไว้ ได้ ซึงอาจเป็ นสัญญาณเตือนภัยบางอย่างให้ แก่ผ้ ใู ห้ ก้ ู เพือพิจารณา
ดําเนินการในขันตอนต่

อไปเพือลดความเสียงในการไม่ได้ รับชําระคืนเงินต้ นและดอกเบี ย
2. หน่วยงานของรัฐ ผลการวิจยั ครัง นี จะเป็ นประโยชน์กบั บุคคลดังกล่าว เมือหน่วยงานของรัฐทราบถึง
ความสัมพันธ์ ระหว่างโครงสร้ างเงินทุนทีเป็ นอัตราส่วนทางการเงินเกียวกับอัตราส่วนหนี สินในสัญญาเงินกู้กบั
การจัดการกําไร ทําให้ พึงระวังกิจการทีมีอตั ราส่วนหนี สินในระดับสูงมีแนวโน้ มทีผู้บริ หารมีการจัดการกําไรผ่าน
รายการคงค้ า งของกิ จ การ และเจ้ า หน้ า ที หน่ ว ยงานของรั ฐ ทํ า การตรวจสอบกิ จ การเป็ นกรณี พิ เ ศษต่ อ ไป
โดยเฉพาะบริ ษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมอืนทีนอกเหนือจากกลุ่มตัวอย่างของงานวิจยั ฉบับนี  ทีเจ้ าหน้ าทีหน่วยงาน
ของรัฐอาจจะยังไม่ให้ ความสําคัญ
ข้ อเสนอแนะของการศึกษาต่ อในอนาคต
การศึกษาในครัง นี  ผู้วิจยั สนใจศึกษาเฉพาะตัวแปรเกียวกับอัตราส่วนหนี สินต่อสินทรัพย์ ในอนาคต
ผ◌ู ◌้ศกึ ษาท่านอืนอาจศึกษาตัวแปรอืนทีอาจมีผลต่อรายการคงค้ างของกิจการ ทังนี
  เพือทดสอบว่าตัวแปรอืน
ๆ เหล่านันจะมี

ความสัมพันธ์ ต่อรายการคงค้ างของกิจการหรื อไม่อย่างไร และอาจทําการวัดถึงรายการคงค้ าง
โดยใช้ ตวั แบบอืน ๆ เพือเพิมความหลากหลายในการวิจยั และเพือนําผลทีได้ จากตัวแบบต่าง ๆ มาเปรี ยบเทียบ
กัน เนืองจากการวิจยั ในต่างประเทศทีได้ มีการเปรี ยบเทียบผลจากการวัดรายการคงค้ างด้ วยตัวแบบต่าง ๆ ซึง
จากสภาพแวดล้ อมทีแตกต่างกันอาจให้ ผลสรุปทีแตกต่างจากในประเทศไทยก็เป็ นได้ หรื ออาจทําการศึกษาใน
ประเด็นเดียวกับงานวิจัยฉบับนี  แต่เลือกศึกษาในกลุ่มตัวอย่างทีแตกต่างกันออกไป เช่น เลือกศึกษาในกลุ่ม
ตัวอย่างของบริ ษัททีมิได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี  ผู้วิจยั ท่านอืนอาจนํา
ตัวแปรจากงานวิจยั ครัง นี ไปศึกษาในประเด็นอืน ๆ เพิมเติม
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องค์ ประกอบหลักข้ อมลความมั
 นคงทางการเงินของ
ู
ธนาคารพาณิชย์ ระหว่ างปี 2547 - 2548
A Principal Component of Financial Stability Data for
Commercial Banks between 2004 - 2005
ประสพชัย พสุนนท์ * และวันวิสา ไพรัชวรรณ **
F

F

บทคัดย่ อ
การวิจยั นี  มีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาองค์ประกอบหลักของข้ อมูลความมันคงทางการเงินจากอัตราส่วน
ทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ ระหว่างปี 2547 – 2548 จํานวน 14 ธนาคาร โดยใช้ ตวั แปรอัตราส่วน
ทางการเงิน 17 ตัวแปรจากการวิเคราะห์ CAMEL ผลการวิจยั พบว่า องค์ประกอบหลักความมันคงทางการเงิน
ของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยแต่ละปี มี 4 องค์ประกอบ ดังนี  ปี 2547 มีองค์ประกอบหลักความมันคง
ทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ ประกอบด้ วย 1) องค์ประกอบด้ านเงินกองทุนและสภาพคล่องของธนาคาร
2) องค์ ประกอบด้ านค่าใช้ จ่ายและความสามารถในการทํากํ าไร (รายได้ ) 3) องค์ ประกอบด้ านการกู้ยืม
ระหว่างธนาคารและค่าหนี สงสัยจะสูญทีเกิดจากการให้ ก้ ยู ืม และ 4) องค์ประกอบด้ านการบริ หารเงินกู้และ
สิ น เชื อของธนาคาร และปี 2548 มี อ งค์ ป ระกอบหลัก ความมันคงทางการเงิ น ของธนาคารพาณิ ช ย์
ประกอบด้ วย 1) องค์ประกอบด้ านคุณภาพในการจัดการและความสามารถในการทํากําไร 2) องค์ประกอบ
ด้ านการบริ หารเงินกู้และสินเชือของธนาคาร 3) องค์ประกอบด้ านความสามารถในการจัดหาและบริ หารเงิน
ของธนาคาร และ 4) องค์ประกอบด้ านเงินทุนและค่าใช้ จ่ายของธนาคาร

Abstract
The purpose of this research was to study the principal component of financial stability data
for financial ratios at commercial banks during the years 2004-2005 covering 14 commercial banks.
The variable of this research was 17 financial ratios from CAMEL Analysis.
The results of the study found that principal components financial stability in Thai
commercial banks for each of the years consisted of 4 components, listed as follows:
Principal components of financial stability for commercial banks in 2004 consisted of 1)
Capital and liquidity of bank 2) Expense and earnings of bank 3) Interbank borrowings and provision
for loan losses and 4) Borrowing and Loan Management. Principal components of financial
stability for commercial banks in 2005 consisted of 1) Management quality and earnings 2)
Borrowing and Loan Management 3) Ability to find and manage money of bank and 4) Capital and
expenses of bank.

*
**

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้วิจยั ร่วม สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทัวไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
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บทนํา
สถาบันการเงินในประเทศไทยแบ่งออกเป็ น 1) สถาบันการเงินทีเป็ นประเภทธนาคาร และ 2) สถาบัน
การเงินอืนๆ ทีไม่ใช่ธนาคาร สถาบันการเงินทีเป็ นประเภทธนาคาร อาทิ ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคาร
พาณิชย์ กิจการวิเทศธนกิจ ธนาคารทีตังโดยกฎหมายพิ

เศษหรื อธนาคารทีดําเนินการเฉพาะอย่าง (ธนาคารออม
สิน ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพือการส่งออกและนําเข้ า)
เป็ นต้ น ส่วนสถาบันการเงินอืนๆ ทีมิใช่ธนาคาร อาทิ บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม บรรษัทประกันสินเชือ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม บริษัทประกันชีวิต สหกรณ์ โรงรับจํานํา กองทุนสํารองเลี ยงชีพ กองทุนประกันสังคม
และกองทุนบําเหน็จบํานาญข้ าราชการ เป็ นต้ น (พรนพ พุกกะพันธุ์ และประเสริ ฐชัย ไตรเสถียรพงศ์ 2548)
สถาบันการเงินเหล่านี ทําหน้ าทีเป็ นแหล่งกลางในการนําเงินจากการเก็บออมของบุคคล นิติบคุ คล ตลอดจน
รัฐวิสาหกิจต่างๆ ส่งผ่านไปให้ ผ้ ทู ีประสงค์จะใช้ เงิน จึงกล่าวได้ วา่ สถาบันการเงินนันมี
 ความสําคัญต่อเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศเป็ นอย่างมาก โดยสถาบันการเงินแต่ละประเภทก็มีผลกระทบต่อประเทศในด้ านต่างๆ
มากน้ อยแตกต่างกันไป โดยสถาบันการเงินทีมีความสําคัญมากทีสุดก็คือ ธนาคารพาณิชย์
ดร. ป๋ วย อึ งภากรณ์ อดีตผู้วา่ การธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ กล่าวถึงความสําคัญของธนาคาร
พาณิชย์ไว้ วา่
“ธนาคารพาณิ ชย์ก็คล้ายๆ กับเครื องมื อของธนาคารชาติ เมื อ เราไม่รู้จกั เครื องมื อดี
หรื อว่าควบคุมเครื องมื อไม่ได้หรื อว่าเครื องมื อขี 'เท่อเต็มที การทีจ ะเลือกใช้นโยบายอะไรก็ไม่
มี ประโยชน์ เพราะฉะนัน' จึงมี ความจํ าเป็ นทีจ ะให้ธนาคารพาณิ ชย์มีความมัน คง และมี ความ
ซื 'อสัตย์”[1]
ธนาคารพาณิชย์ เป็ นสถาบันการเงินทีประกอบธุรกิจด้ านการเงินชันนํ
 าของประเทศ เป็ นเสมือนหัวใจ
ของระบบเศรษฐกิจและระบบการเงิน โดยเฉพาะประเทศกําลังพัฒนาทีมีตลาดเงินและตลาดทุนจํากัด และใช้
ระบบธนาคารพาณิชย์เป็ นเครื องมือหลักในการระดมทุนของภาคเอกชน (กอบศักดิ ภูตระกูล 2544) ประเทศที
พัฒนาแล้ วทังหลาย

สามารถทีจะวัดความเจริญก้ าวหน้ าทางเศรษฐกิจของประเทศได้ ด้ วยการมีธนาคาร
พาณิชย์ทีมีการดําเนินงานและระบบการบริหารงานทีดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง ดังนัน หากต้ องการให้
ประเทศเจริญรุกหน้ ามากยิงขึ น จําเป็ นทีจะต้ องมีธนาคารพาณิชย์ทีมีความแข็งแกร่ง และมีความมันคงคอยให้
ความช่วยเหลือและสนับสนุนในภาคการเงินแก่ธุรกิจทังของภาครั

ฐและเอกชน (พรนพ พุกกะพันธุ์ และประเสริ ฐ
ชัย ไตรเสถียรพงศ์ 2548) ธนาคารพาณิชย์จงึ เป็ นตัวกลางหลักทีส่งผ่านผลกระทบจากการปรับเปลียนนโยบาย
การเงินไปยังระดับการใช้ จ่ายในระบบเศรษฐกิจ และการดําเนินงานของภาคธุรกิจ หรื อกล่าวอีกนัยหนึงคือ
ประสิทธิภาพของนโยบายการเงิน ขึ นอยูก่ บั ระบบธนาคารพาณิชย์เป็ นสําคัญการพัฒนาระบบธนาคารพาณิชย์
ให้ มีประสิทธิภาพ และสามารถแข่งขันในเวทีระดับสากลได้ จึงเป็ นเรื องทีจําเป็ นอย่างหลีกเลียงไม่ได้ ในยุคที
การแข่งขันนับวันยิงทวีความรุ่นแรงมากขึ นในปั จจุบนั

[1]

อ้ างถึงใน กอบศักดิ ภูตระกูล (2544)
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ระบบสัญญาณเตือนภัยสถาบันการเงิน (Early Warning System) เป็ นแนวทางทีจะช่วยให้ ทราบถึง
จุดอ่อน หรื อความเสียงทีอาจมีผลกระทบต่อสถาบันการเงินนัน และหาทางป้องกันความเสียหายทีจะเกิดขึ นได้
ล่วงหน้ า โดยมีอตั ราส่วนทางการเงิน ซึงเป็ นข้ อมูลทีได้ จากการวิเคราะห์งบการเงินของธนาคารเป็ นเครื องมือ
สําคัญในการสร้ างระบบสัญญาณเตือนภัย อันจะชี ให้ เห็นถึงปั ญหาทีอาจจะเกิดขึ นในอนาคต และสามารถช่วย
ให้ สถาบันการเงินรู้ถงึ สถานภาพของตัวเอง เมือเปรี ยบเทียบกับสถาบันการเงินอืนๆในระบบ ทําให้ สามารถ
ติดตามการเปลียนแปลงทีอาจเกิดขึ น เพือเตรี ยมการแก้ ไขและพัฒนาการบริ หารและการดําเนินงานให้ มี
ประสิทธิภาพยิงขึ น (พรนพ พุกกะพันธุ์ และประเสริ ฐชัย ไตรเสถียรพงศ์ 2548)
อัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratios) ถือเป็ นเครื องมือทีใช้ ประเมินและแสดงฐานะทางการเงิน
โครงสร้ างทางการเงิน
คุณภาพสินทรัพย์ ประสิทธิภาพ และความสามารถในการทํากําไรของธุรกิจของ
หน่วยงาน องค์กร หรื อสถาบันต่างๆ การวิเคราะห์งบการเงินถือเป็ นกระบวนการการประเมินฐานะการเงินและ
ผลการดําเนินงาน ทังนี
  การวิเคราะห์งบการเงินนอกเหนือจากการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Q u a n t i t a t i v e
Approach) แล้ ว ยังจําเป็ นต้ องคํานึงถึงการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ (Qualitative Approach) ควบคูก่ นั ไป
หลักเกณฑ์ทีนิยมแพร่หลายในการประเมินคุณภาพ คือ การวิเคราะห์ CAMEL (CAMEL Analysis) ซึงเป็ น
เครื องมือทางการเงินอย่างหนึงในรูปอัตราส่วน ทีมีความคล่องตัวสูงครอบคลุมมุมมองทังในแง่

การบริหารการเงิน
และการบริหารงานแบบเบ็ดเสร็จ และเป็ นการสร้ างระบบสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้ าทางการเงินอีกรูปแบบหนึง
นอกจากนี  การวิเคราะห์ CAMEL ยังถือเป็ นตัวแปรทีนิยมใช้ ในการประเมินความมันคงทางการเงินขององค์กร
หน่วยงาน หรื อสถาบันต่างๆ ซึงการวิเคราะห์ตามรูปแบบของ CAMEL ประกอบด้ วยอัตราส่วนทางการเงิน ดังนี 
1) C: Capital Adequacy (ความมันคงเพียงพอด้ านเงินกองทุน) ซึงอัตราส่วนในกลุม่ นี สามารถใช้ เป็ นเครื องชี วัด
ความมันคงของธนาคารและความเพียงพอของเงินกองทุน 2) A:AssetQuality (คุณภาพของสินทรัพย์)เป็ น
อัตราส่วนในส่วนทีสามารถเป็ นเครื องสะท้ อนให้ เห็นถึงประสิทธิภาพและความสามารถ ในการบริหารสินทรัพย์
ของฝ่ ายบริหารธนาคารนันในด้
 านต่างๆ 3) M: Management Quality (คุณภาพด้ านการจัดการหรื อการบริหาร)
เป็ นอัตราส่วนในส่วนทีแสดงถึงการจัดการและการบริหารของธนาคาร ซึงเป็ นปั จจัยสําคัญและมีผลต่อความ
มันคงก้ าวหน้ าของธนาคารพาณิชย์ 4) E: Earning (ความสามารถในการทํากําไรหรื อความสามารถในการหา
รายได้ ) เป็ นอัตราส่วนในกลุม่ ทีแสดงถึงความสามารถในการสร้ างกําไรทีรู้ถึงกําไรทีเปลียนแปลงไปในแต่ละงวด
และแนวโน้ มกําไรทีจะเกิดในอนาคต เพือใช้ เป็ นข้ อมูลในการตัดสินใจ และ 5) L: Liquidity (ฐานะสภาพคล่อง)
เป็ อตั ราส่วนในส่วนทีสามารถวัดระดับสภาพคล่องของธนาคารได้ ซงถื
ึ อเป็ นเรื องสําคัญมากสําหรับธุรกิจสถาบัน
การเงินเนืองจากสภาพคล่องมีผลกระทบต่อความเชือมันทีประชาชนมีตอ่ ระบบสถาบันการเงิน
การวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (Principal Component Analysis : PCA) เป็ นวิธีการทางสถิติใน
การลดข้ อมูล (Data Reduction) เพือค้ นหาสารสนเทศทีมีความสําคัญ นอกจากนี  ยังช่วยแสดงความสัมพันธ์
ทีแต่เดิมมองไม่เห็น และช่วยให้ สามารถตีความสารสนเทศทีปกติตีความไม่ได้ โดยองค์ประกอบแรกจะสามารถ
อธิบายสารสนเทศของข้ อมูลได้ มากทีสุด ถัดจากนันจึ
 งเป็ นองค์ประกอบที 2 องค์ประกอบที 3 เช่นนี  ไปเรื อย ๆ
(ปราณี นิลกรณ์ 2544) สําหรับข้ อมูลทีใช้ การวิเคราะห์ด้วย PCA นัน Vaswani and Chellappa (2007) กล่าวว่า
เป็ นข้ อมูลทีอยูภ่ ายใต้ ข้อตกลง (Assumption ) ว่ามีการแจกแจงปกติหลายตัวแปร (Multivariate Normal
Distribution) สนัน ศรี สขุ คํารณ สุนตั ิ และวีระศักดิ คุรุธชั (2541) ได้ ลดมิติข้อมูลสําหรับระบบรู้จําภาพใบหน้ า
ของคอมพิวเตอร์ โดย PCA เป็ นการลดข้ อมูลทีไม่จําเป็ นทิ งไป ผลทีได้ พบว่าทําให้ การรู้จําดีกว่าระบบเดิมทีใช้
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ข้ อมูลจริง อาฟี ฟี ลาเต๊ ะ ประสพชัย พสุนนท์ สุดา ตระการเถลิงศักดิ และปราณี นิลกรณ์ (2550) ศึกษา
ประสิทธิภาพห้ องสมุดในเขตภาคใต้ ด้ วยการกระจายการจัดหมู่ ( C o m b i n a t i o n ) ของวิธีการ D a t a
Envelopment Analysis (DEA) แล้ วใช้ PCA ในการลดข้ อมูลเพือให้ สารสนเทศทีสําคัญ ผลการวิจยั พบว่า
สามารถแบ่งประสิทธิภาพของห้ องสมุดออกเป็ น 3 กลุม่ ซึงจากตัวอย่างงานวิจยั ทีได้ กล่าวไปนัน จะเห็นได้ วา่
การวิเคราะห์องค์ประกอบหลักช่วยทําให้ การวิเคราะห์และสรุปผลเป็ นไปได้ อย่างสะดวกและง่ายดายมากยิงขึ น
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (2549) ได้ วิเคราะห์ผลการขาดทุนของกลุม่ สหกรณ์การเกษตร ผลการศึกษา
พบว่าสหกรณ์การเกษตรทีขาดทุนต่อเนือง 3 ปี มีความเสียงสูงด้ านความพอเพียงของเงินทุน คุณภาพสินทรัพย์
อยูใ่ นระดับตํา และประสบปั ญหาด้ านการบริหารจัดการต้ นทุนจากการวิเคราะห์ CAMEL ประสพชัย พสุนนท์
อาฟี ฟี ลาเต๊ ะ ปราณี นิลกรณ์ และสุดา ตระการเถลิงศักดิ (2550) ได้ พยายามเลือกตัวแปรจากการวิเคราะห์
CA ME L
ทีส่งผลต่อการมีกําไรและการขาดทุนของกลุม่ สหกรณ์การเกษตรจากวิธีการวิเคราะห์การถดถอย
โลจิสติกและการโปรแกรมเชิงเส้ น ผลการวิจยั พบว่า ทังสองวิ

ธีการสามารถพยากรณ์การจําแนกได้ ถกู ต้ อง
มากกว่าร้ อยละ 95 อย่างไรก็ตาม ตัวแปรอัตราส่วนทางการเงินจากการวิเคราะห์ CAMEL มีปัญหาบางประการ
คือ การทีตัวแปรมีจํานวนมากจึงทําให้ เป็ นการยากต่อการวิเคราะห์และแปรผล ดังนัน เพือให้ ง่ายต่อการ
วิเคราะห์และสรุปผลโดยเฉพาะอย่างยิงถ้ าตัวแปรมีความสัมพันธ์กนั จึงมีแนวคิดทีจะลดจํานวนตัวแปรโดยให้ ตวั
แปรทีสร้ างขึ นใหม่มีความผันแปรหรื อความแปรปรวนของตัวแปรเดิมมาไว้ ให้ มากทีสุด ซึงเทคนิคหนึงทีใช้ ในการ
ลดจํานวนตัวแปรได้ อย่างมีประสิทธิภาพและเป็ นทีนิยมในปั จจุบนั คือ เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก
ประสพชัย พสุนนท์ อาฟี ฟี ลาเต๊ ะ วันวิสา ไพรัชวรรณ และปราณี นิลกรณ์ (2550) ได้ วิเคราะห์ถงึ
องค์ประกอบหลักความมันคงทางการเงิน ซึงเป็ นการวิเคราะห์องค์ประกอบอัตราส่วนทางการเงินของธนาคาร
พาณิชย์ในปี 2549 จากตัวแปรอัตราส่วนทางการเงินของการวิเคราะห์ CAMEL ผลการวิจยั พบว่าองค์ประกอบ
หลักความมันคงทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ไทยในปี 2549 นันประกอบด้

วย 4 องค์ประกอบหลัก ดังนี  คือ
1) องค์ประกอบด้ านการสร้ างผลตอบแทนของธนาคาร 2) องค์ประกอบด้ านดอกเบี ย เงินปั นผล และการวัด
คุณภาพการจัดการ (พิจารณาจากด้ านค่าใช้ จ่าย) ของธนาคารพาณิชย์ 3) องค์ประกอบด้ านสภาพคล่องของ
ธนาคาร และ 4) องค์ประกอบด้ านคุณภาพการจัดการ (พิจารณาจากด้ านรายได้ ) และค่าเผือหนี สงสัยจะสูญ
ของธนาคาร อย่างไรก็ตาม ประเด็นคําถามหนึงทีน่าสนใจ คือ องค์ประกอบหลักของความมันคงทางการเงินมี
ความสัมพันธ์ มีรูปแบบ หรื อมีความแตกต่างกันหรื อไม่ ในแต่ละปี ผู้วิจยั จึงได้ ทําการรวบรวมอัตราส่วนทางการ
เงินตามแนวทางการวิเคราะห์ CAMEL เพือวิเคราะห์องค์ประกอบความมันคงทางการเงินของธนาคารพาณิชย์
ไทยย้ อนหลังไปในปี 2547 และปี 2548 เพือหาข้ อสรุปดังกล่าว
บทความวิจยั นี  มีวตั ถุประสงค์เพือวิเคราะห์องค์ประกอบหลักของข้ อมูลความมันคงทางการเงินของ
ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย จากตัวแปรอัตราส่วนทางการเงินของการวิเคราะห์ CAMEL ระหว่างปี 2547 2548

ขอบเขตและวิธีการดําเนินการวิจัย
การวิเคราะห์องค์ประกอบหลักความมันคงทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย
ขอบเขตและวิธีการดําเนินการวิจยั ดังนี 
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1. ธนาคารทีใช้ ในงานวิจยั คือ กลุม่ สถาบันการเงินประเภทธนาคารพาณิชย์ทีได้ ทําการจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จํานวน 13 แห่ง รวมถึงธนาคารต่างประเทศทีได้ ทําการควบรวมกับธนาคาร
พาณิชย์ของไทยซึงเคยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จํานวน 1 แห่ง รวมจํานวนทังหมด

14
แห่ง ประกอบด้ วยธนาคารต่างๆ ดังนี 
1.1 ธนาคารพาณิชย์ทีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
1.1.1 ธนาคารกรุงเทพ (BBL)
1.1.2 ธนาคารกรุงไทย (KTB)
1.1.3 ธนาคารกสิกรไทย (TFB)
1.1.4 ธนาคารกรุงศรี อยุธยา (BAY)
1.1.5 ธนาคารทหารไทย (TMB)
1.1.6 ธนาคารนครหลวงไทย (SCIB)
1.1.7 ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)
1.1.8 ธนาคารไทยธนาคาร (BT)
1.1.9 ธนาคารธนชาติ (TBANK)
1.1.10 ธนาคารยูโอบี (UOB)
1.1.11 ธนาคารเกียรตินาคิน (KK)
1.1.12 ธนาคารทิสโก้ (TISCO)
1.1.13 ธนาคารสินเอเชีย (ACL)
1.2 ธนาคารต่างประเทศทีได้ ทําการควบรวมกิจการกับธนาคารพาณิชย์ของไทยซึงเคยจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คือ ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (SCBT)
1.3 ข้ อมูลทีใช้ ในการวิจยั เป็ นข้ อมูลจากการเก็บรวบรวมข้ อมูลแบบทุติยภูมิ (Secondary Data) ซึงเป็ น
ข้ อมูลงบการเงิน จากรายงานประจําปี 2547 - 2548 ของธนาคารทัง 14 แห่ง
1.4 ตัวแปรทีใช้ ในงานวิจยั นี 
เป็ นข้ อมูลจากงบการเงินในรายงานประจําปี ของธนาคารระหว่างปี
2547 – 2548 ประกอบไปด้ วยข้ อมูลจากงบดุล งบกําไรขาดทุน งบกระแสเงินสด รวมถึงหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน และรายการย่อแสดงหนี สินและสินทรัพย์ (ธ.พ. 1.1) และนําข้ อมูลเหล่านันมาวิ
 เคราะห์อตั ราส่วนทาง
การเงินของธนาคารพาณิชย์ ตามแนวทางการวิเคราะห์ CAMEL มีตวั แปรทังสิ
 น 17 ตัวแปร ยกตาม 5 ด้ าน ดังนี 
1.4.1 ด้ านความเพียงพอด้ านเงินกองทุน (Capital Adequacy)
1.4.1.1 อัตราส่วนเงินกองทุนต่อเงินฝาก (x11)
1.4.1.2 อัตราส่วนระหว่างส่วนของผู้ถือหุ้นต่อสินทรัพย์ (x12)
1.4.2 ด้ านคุณภาพของสินทรัพย์ (Asset Quality)
1.4.2.1 อัตราส่วนระหว่างค่าเผือหนี สงสัยจะสูญต่อเงินให้ ก้ ทู งหมด
ั
(x21)
1.4.2.2 อัตราส่วนสินเชือทีจัดชันได้
 ตอ่ สินเชือรวมทังสิ
 น (x22)
1.4.3 ด้ านคุณภาพด้ านการจัดการ (Management Quality)[2]
[2]

อัตราส่วนทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ด้านคุณภาพด้ านการจัดการ มีลกั ษณะทีแตกต่างจากอัตราส่วนตัวแปรอืน
ๆ กล่าวคือ กําไร รายจ่าย และรายได้ ของธนาคารพาณิชย์มีมลู ค่าสูงอย่างมาก (มากกว่าร้ อยล้ าน) เมือเทียบกับ
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1.4.3.1 อัตราส่วนระหว่างกําไรก่อนหักภาษี หนี สูญและหนี สงสัยจะสูญต่อจํานวน
พนักงานทังหมด

(x31)
1.4.3.2 อัตราส่วนระหว่างรายจ่ายทังหมดต่

อพนักงานทังหมด

(x32)
1.4.3.3 อัตราส่วนระหว่างรายได้ ทงหมดต่
ั
อพนักงานทังหมด

(x33)
1.4.4 ด้ านความสามารถในการทํากําไร (Earning)
1.4.4.1 อัตราส่วนต่างดอกเบี ย (x41)
1.4.4.2 อัตราส่วนกําไรก่อนหักภาษี ตอ่ เงินกองทุน (x42)
1.4.4.3 อัตราส่วนกําไรสุทธิตอ่ เงินกองทุน (x43)
1.4.4.4 อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (x44)
1.4.4.5 อัตราส่วนระหว่างรายได้ ทีไม่ใช่ดอกเบี ยจากรายได้ รวม (x45)
1.4.4.6 อัตราส่วนรายจ่ายรวมเทียบกับรายได้ รวม (x46)
1.4.4.7 อัตราส่วนรายได้ จากดอกเบี ยสุทธิ (x47)
1.4.5 ด้ านสภาพคล่อง (Liquidity)
1.4.5.1 อัตราส่วนการกู้ยืมระหว่างธนาคารต่อหนี สินรวม (x51)
1.4.5.2 อัตราส่วนเงินกู้ยืมต่อเงินกองทุน (x52)
1.4.5.3 อัตราส่วนเงินให้ ก้ ยู ืมต่อเงินฝาก (x53)
1.5 การวิเคราะห์ข้อมูลมีรายละเอียด ดังนี 
1.5.1 การตรวจสอบแจกแจงปกติหลายตัวแปร จากตัวสถิติของ Mardia (1970) ซึงเป็ นการ
(p + 1)(n + 1)(n + 3)
b1,p โดยที Z1 มีการแจกแจงโดยประมาณแบบไคสแคว์ทีมีองศา
6((n + 1)(p + 1) − 6)
1
1 n n
อิสระเท่ากับ p(p + 1)(p + 2) และ b1,p = 2 ∑∑ [(X j − X) t Σˆ −1 (X i − X)]3 และการวัดความโด่ง
6
n j=1 i =1
b 2 , p − p ( p + 2)

วัดความเบ้ คือ Z1 =

คือ

Z2

=

8p ( p + 2) / 2

โดยที

Z2

มีการแจกแจงแบบปกติมาตรฐาน

และ

b2,p

=

1 n
∑ [(X i − X) t Σˆ −1 (X i − X)]2
n i =1

1.5.2 การตรวจสอบข้ อมูลทีมีคา่ ผิดปกติ (Outliers) ในแต่ละตัวแปร ด้ วยตัวสถิติ
Bhattacharyya ทีประสพชัย พสุนนท์ และปราณี นิลกรณ์ (2547) ได้ ประมาณไว้
1.5.3 คํานวณสถิติพรรณนา ประกอบด้ วย ค่าเฉลีย มัธยฐาน และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน
1.5.4 การวิเคราะห์ข้อมูลด้ วยการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก
2. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทีใช้ ในการคํานวณคือโปรแกรม Minitab14 (รุ่นทดลอง)และโปรแกรม
Microsoft Excel

จํานวนพนักงาน (ไม่เกินหลักหมืน) ผู้วิจยั จึงแปลงข้ อมูล x31 x32 และ x33 ด้ วยการใส่ค่าลอกการิ ทมึ ฐาน 10 ในทัง 3
ตัวแปรดังกล่าว เพือปรับให้ คา่ ของตัวแปรไม่แตกต่างจากตัวแปรอืนๆ จนเกินไป
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ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลอัตราส่วนทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ จากตัวแปรการวิเคราะห์ CAMEL
สามารถแสดงรายละเอียดแยกตามรายปี ได้ ดังนี 
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในปี 2547 มีดงั นี 
1.1 ตัวสถิติ Z1 และ Z2 ให้ คา่ สถิติทีไม่มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.001 กล่าวคือ ความเบ้ และ
ความโด่งของตัวแปรอัตราส่วนทางการเงินจากการวิเคราะห์ CAMEL มีการแจกแจงแบบปกติหลายตัวแปร จึงมี
ความเหมาะสมทีใช้ PCA ในวิเคราะห์และแปลผล
1.2 การตรวจสอบข้ อมูลทีมีคา่ ผิดปกติของอัตราส่วนทางการเงินในปี 2547 ทัง 17 ตัวแปร ด้ วยตัว
สถิติ Bhattacharyya ของประสพชัย พสุนนท์ และปราณี นิลกรณ์ (2547) ไม่พบข้ อมูลค่าผิดปกติใดๆ
1.3 ค่าเฉลีย มัธยฐาน และส่วนเบียงเบนมาตรฐานของอัตราส่วนทางการเงินในปี 2547 ทัง 17 ตัว
แปรจากการวิเคราะห์ CAMEL แสดงดังตารางที 1
ตารางที 1 ค่าเฉลีย มัธยฐาน และส่วนเบียงเบนมาตรฐานของตัวแปรการวิเคราะห์ CAMEL ประจําปี 2547
ตัวแปร
X11
X12
X21
X22
X31
X32
X33
X41
X42

ค่ าเฉลีย
0.1990
0.1264
0.1041
1.0018
5.9988
6.3350
6.5380
0.0303
0.1329

มัธยฐาน
0.1103
0.0813
0.0820
1.0025
5.9781
6.3372
6.5475
0.0289
0.1330

SD
0.2180
0.1128
0.0846
0.1776
0.3261
0.1642
0.1508
0.0149
0.0698

ตัวแปร
X43
X44
X45
X46
X47
X51
X52
X53
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ค่ าเฉลีย
0.1313
0.0173
0.2264
0.6490
0.0319
0.0567
0.4377
0.9418

มัธยฐาน
0.1330
0.0123
0.2303
0.6624
0.0290
0.0372
0.2467
0.8590

SD
0.0687
0.0153
0.1216
0.1666
0.0155
0.0498
0.6139
0.2375
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ตารางที 2

ค่าไอเกนและร้ อยละของความแปรปรวนขององค์ประกอบหลัก ประจําปี 2547

องค์ ประกอบหลัก

ค่ าไอเกน

PC1
PC2
PC3
PC4
PC5
PC6
PC7
PC8
PC9
PC10
PC11
PC12
PC13
PC14
PC15
PC16
PC17

6.2472
4.1151
2.7926
1.5225
0.8325
0.7081
0.3730
0.2267
0.0956
0.0509
0.0317
0.0029
0.0010
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

ร้ อยละของ
ความแปรปรวน
36.7
24.2
16.4
9
4.9
4.2
2.2
1.3
0.6
0.3
0.2
0
0
0
0
0
0

รปที
ู  1 Scree plot จากการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก ประจําปี 2547

136

ร้ อยละของ
ความแปรปรวนสะสม
36.7
61
77.4
86.3
91.2
95.4
97.6
98.9
99.5
99.8
100
100
100
100
100
100
100
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ตารางที 3 ค่า loading จากการวิเคราะห์องค์ประกอบหลักที 1 – 4 ประจําปี 2547
ตัวแปร
PC1
PC2
PC3
X11
0.304
0.293
-0.128
X12
0.323
0.264
-0.111
X21
0.165
0.211
-0.436
X22
0.055
0.103
0.290
X31
0.343
-0.015
0.244
X32
0.108
0.346
0.277
X33
0.292
0.065
0.292
X41
0.236
-0.272
-0.288
X42
0.251
-0.281
0.192
X43
0.243
-0.284
0.186
X44
0.383
0.114
0.002
X45
-0.001
-0.320
0.257
X46
-0.222
0.374
-0.065
X47
0.272
-0.211
-0.282
X51
-0.030
-0.190
-0.378
X52
-0.178
0.204
0.163
X53
0.278
0.233
-0.051

PC4
-0.079
-0.066
0.137
-0.577
-0.146
0.278
0.088
-0.228
0.254
0.261
0.063
0.012
0.240
-0.272
0.027
-0.458
-0.008

1.4 ค่าไอเกนของการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก จากตัวแปรการวิเคราะห์ CAMEL ประจําปี
2547แสดงดังตารางที 2 และ Scree plot แสดงดังรูปที 1 เมือพิจารณาจากค่าไอเกนทีมากกว่า 1 แล้ วจะพบว่ามี
องค์ประกอบหลักทางการเงิน 4 องค์ประกอบ โดยสามารถอธิบายสารสนเทศได้ ร้อยละ 86.3 และค่า loading
ขององค์ประกอบหลักที 1– 4 แสดงในตารางที 3 มีรายละเอียด ดังนี 
1.4.1 เนืองจากค่าสัมบูรณ์ของค่า loading ในองค์ประกอบหลักที 1 แทนด้ วย PC1 ทีมี
ค่ามากกว่า 0.3 มี 4 ตัวแปร ประกอบด้ วย อัตราส่วนเงินกองทุนต่อเงินฝาก (x11) อัตราส่วนระหว่างส่วนของผู้ถือ
หุ้นต่อสินทรัพย์ (x12) อัตราส่วนระหว่างกําไรก่อนหักภาษี หนี สูญและหนี สงสัยจะสูญต่อจํานวนพนักงานทังหมด

(x31) และ อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (x44) ดังนัน จะเห็นได้ วา่ อัตราส่วนในองค์ประกอบนี  มีทงส่
ั  วน
ทีเป็ นการมองถึงเงินกองทุนของธนาคารว่ามีเงินทุนในระดับเท่าใด เพียงพอต่อการดําเนินงานหรื อไม่ รวมถึงใน
ส่วนทีมองในด้ านรายได้ หรื อผลตอบแทนทีได้ รับ ซึงทัง 2 ส่วนนี จะทําให้ มองเห็นถึงลักษณะสภาพคล่องของ
ธนาคาร จึงเรี ยกองค์ประกอบด้ านนี ว่า องค์ ประกอบด้ านเงินกองทุนและสภาพคล่ อง แสดงดังสมการ (1)
PC1 = 0.304x11 + 0.323x12 + 0.165x21 + 0.055x22 + 0.343x31 + 0.108x32 + 0.292x33 + 0.236x41
+ 0.251x42 + 0.243x43 + 0.383x44 - 0.001x45 - 0.222x46 + 0.272x47 - 0.030x51 - 0.178x52
+ 0.278x53
_________ (1)

137

การประชุมผลงานวิจัยด้ านการจัดการบริหารธุรกิจ ครัง ที 1
วันที 14 มีนาคม 2551 ณ โรงแรมอโมร่ า ท่ าแพ จังหวัดเชียงใหม่

1.4.2 เนืองจากค่าสัมบูรณ์ของค่า loading ในองค์ประกอบหลักที 2 แทนด้ วย PC2 ทีมีคา่
มากกว่า 0.3 มี 3 ตัวแปร ประกอบด้ วย อัตราส่วนระหว่างรายจ่ายทังหมดต่

อพนักงานทังหมด

(x32) อัตราส่วน
ระหว่างรายได้ ทีไม่ใช่ดอกเบี ยจากรายได้ รวม (x45) และอัตราส่วนรายจ่ายรวมเทียบกับรายได้ รวม (x46) จะเห็นได้
ว่าอัตราส่วนทังหมดนั

น เป็ นอัตราส่วนทีเกียวข้ องกับรายได้ และค่าใช้ จ่ายของธนาคารทังสิ
 น ดังนันจึ
 งสามารถ
เรี ยกองค์ประกอบด้ านนี ว่า องค์ ประกอบด้ านค่ าใช้ จ่ายและความสามารถในการทํากําไร (รายได้ ) แสดง
ดังสมการ (2)
PC2 = 0.293x11 + 0.264x12 + 0.211x21 + 0.103x22 - 0.015x31 + 0.346x32 + 0.065x33 - 0.272x41
- 0.281x42 - 0.284x43 + 0.114x44 - 0.320x45 + 0.374x46 - 0.211x47 - 0.190x51 + 0.204x52
+ 0.233x53
_________ (2)
1.4.3 เนืองจากค่าสัมบูรณ์ของค่า loading ในองค์ประกอบหลักที 3 แทนด้ วย PC3 ทีมีคา่
มากกว่า 0.3 มี 2 ตัวแปรประกอบด้ วย อัตราส่วนระหว่างค่าเผือหนี สงสัยจะสูญต่อเงินให้ ก้ ทู งหมด
ั
(x21) และ
อัตราส่วนการกู้ยืมระหว่างธนาคารต่อหนี สินรวม (x51) จะเห็นได้ วา่ 2 ตัวแปรนี  มองในส่วนทีแตกต่างกัน โดย
ส่วนหนึงมองในด้ านค่าเผือหนี สงสัยจะสูญ ซึงเป็ นเงินในส่วนทีธนาคารคาดว่าจะไม่ได้ รับชําระคืนจากลูกหนี 
และอีกส่วนหนึงมองด้ านเงินกู้ยืมระหว่างธนาคาร ดังนันจึ
 งสามารถเรี ยกองค์ประกอบด้ านนี ว่า องค์ ประกอบ
ด้ านการก้ ูยืมระหว่ างธนาคารและค่ าเผือหนีส งสัยจะสญที
ู  เกิดจากการให้ กู้ยืม แสดงดังสมการ (3)
PC3 = -0.128x11 - 0.111x12 - 0.436x21 + 0.290x22 + 0.244x31 + 0.277x32 + 0.292x33 - 0.288x41
+ 0.192x42 + 0.186x43 + 0.002x44 + 0.257x45 - 0.065x46 - 0.282x47 - 0.378x51 + 0.163x52
- 0.051x53
_________ (3)
1.4.4 เนืองจากค่าสัมบูรณ์ของค่า loading ในองค์ประกอบหลักที 4 แทนด้ วย PC4 ทีมีคา่
มากกว่า 0.3 มี 2 ตัวแปร ประกอบด้ วย อัตราส่วนสินเชือทีจัดชันได้
 ตอ่ สินเชือรวมทังสิ
 น (x22) และอัตราส่วนเงิน
กู้ยืมต่อเงินกองทุน (x52) จะเห็นได้ วา่ อัตราส่วนแรกเป็ นการมองถึงด้ านการบริหารสินเชือ ความสามารถในการ
เรี ยกเก็บหนี  และอัตราส่วนทีสองนันเป็
 นการมองถึงส่วนของเงินทุนทีได้ จากการกู้ยืม รวมถึงความสามารถในการ
รองรับการขยายตัวของธนาคาร ดังนันจึ
 งสามารถเรี ยกองค์ประกอบด้ านนี ได้ วา่ องค์ ประกอบด้ านการบริหาร
เงินก้ ูและการให้ สนิ เชือ แสดงดังสมการ (4)
PC4 = -0.079x11 - 0.066x12 + 0.137x21 - 0.577x22 - 0.146x31 + 0.278x32 + 0.088x33 - 0.228x41
+ 0.254x42 + 0.261x43 + 0.063x44 + 0.012x45 + 0.240x46 - 0.272x47 + 0.027x51 - 0.458x52
- 0.008x53
_________ (4)
1.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในปี 2548 มีดงั นี 
1.2.1 ความเบ้ และความโด่งของตัวแปรอัตราส่วนทางการเงินจากการวิเคราะห์ CAMEL มี
การแจกแจงแบบปกติหลายตัวแปร เมือพิจาณาจากตัวสถิติ Z1 และ Z2 ให้ คา่ สถิติทีไม่มีนยั สําคัญทางสถิติที
ระดับ 0.001 เช่นเดียวกับปี 2547
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1.2.2 การตรวจสอบข้ อมูลทีมีค่าผิดปกติของอัตราส่วนทางการเงินในปี 2548 ทัง 17 ตัวแปร
ด้ วยตัวสถิติ Bhattacharyya ของประสพชัย พสุนนท์ และปราณี นิลกรณ์ (2547) ไม่พบข้ อมูลค่าผิดปกติใดๆ
เช่น เดียวกับผลการวิเคราะห์ข้อมูลของปี 2547
1.2.3 ค่าเฉลีย มัธยฐาน และส่วนเบียงเบนมาตรฐานของอัตราส่วนทางการเงินในปี 2548 ทัง
17 ตัวแปรจากการวิเคราะห์ CAMEL แสดงดังตารางที 4
ตารางที 4 ค่าเฉลีย มัธยฐาน และส่วนเบียงเบนมาตรฐานของตัวแปรการวิเคราะห์ CAMEL ประจําปี 2548
ตัวแปร
X11
X12
X21
X22
X31
X32
X33
X41
X42

ค่ าเฉลีย
0.1707
0.1166
0.0689
1.0063
6.0683
6.3883
6.5675
0.0301
0.1441

มัธยฐาน
0.1268
0.0875
0.0532
1.0036
6.1682
6.4081
6.5536
0.0273
0.1659

SD
0.1230
0.0773
0.0498
0.0085
0.3648
0.1023
0.1516
0.0097
0.0653

ตัวแปร
X43
X44
X45
X46
X47
X51
X52
X53
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ค่ าเฉลีย
0.1303
0.0153
0.1996
0.6734
0.0312
0.0656
0.4592
0.9925

มัธยฐาน
0.1478
0.0127
0.1928
0.6356
0.0307
0.0526
0.2936
0.9867

SD
0.0577
0.0106
0.0746
0.1335
0.0108
0.0466
0.5468
0.2377
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ตารางที 5 ค่าไอเกนและร้ อยละของความแปรปรวนขององค์ประกอบหลัก ประจําปี 2548
องค์ ประกอบหลัก

ค่ าไอเกน

PC1
PC2
PC3
PC4
PC5
PC6
PC7
PC8
PC9
PC10
PC11
PC12
PC13
PC14
PC15
PC16
PC17

7.7953
3.3486
2.3297
1.6077
0.7799
0.5792
0.2735
0.1223
0.0838
0.0396
0.0244
0.0119
0.0040
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

ร้ อยละของ
ความแปรปรวน
45.9
19.7
13.7
9.5
4.6
3.4
1.6
0.7
0.5
0.2
0.1
0.1
0
0
0
0
0

รปที
ู  2 Scree plot จากการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก ประจําปี 2548
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ร้ อยละของ
ความแปรปรวนสะสม
45.9
65.6
79.3
88.7
93.3
96.7
98.3
99
99.5
99.8
99.9
100
100
100
100
100
100
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ตารางที 6 ค่า loading จากการวิเคราะห์องค์ประกอบหลักที 1 – 4 ประจําปี 2548
ตัวแปร
PC1
PC2
PC3
X11
0.217
0.319
0.164
X12
0.223
0.292
0.137
X21
0.017
0.488
-0.186
X22
-0.134
0.417
-0.274
X31
0.320
-0.084
0.136
X32
0.197
0.287
0.073
X33
0.315
0.139
0.002
X41
0.248
-0.089
-0.349
X42
0.288
-0.187
-0.119
X43
0.270
-0.174
-0.137
X44
0.324
0.154
0.026
X45
0.313
-0.043
0.034
X46
-0.334
0.117
0.075
X47
0.286
-0.067
-0.251
X51
-0.087
0.400
-0.129
X52
-0.014
-0.021
0.578
X53
0.152
0.124
0.495

PC4
0.369
0.407
0.072
-0.200
-0.090
-0.448
-0.246
0.023
-0.236
-0.212
0.198
-0.136
-0.085
0.111
-0.344
-0.295
-0.002

1.2.4 ค่าไอเกนของการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก จากตัวแปรการวิเคราะห์ CAMEL
ประจําปี 2548 แสดงดังตารางที 5 และ Scree plot แสดงดังรูปที 2 เมือพิจารณาจากค่าไอเกนทีมากกว่า 1 แล้ ว
จะพบว่ามีองค์ประกอบหลักทางการเงิน 4 องค์ประกอบ เช่นเดียวกับปี 2547 โดยสามารถอธิบายสารสนเทศได้
ร้ อยละ 88.7 และค่า loading ขององค์ประกอบหลักที 1– 4 ประจําปี 2548 แสดงในตารางที 6 มีรายละเอียด
ดังนี 
1.2.4.1 เนืองจากค่าสัมบูรณ์ของค่า loading ในองค์ประกอบหลักที 1 แทนด้ วย
PC1 ทีมีคา่ มากกว่า 0.3 มี 5 ตัวแปร ประกอบด้ วย อัตราส่วนระหว่างกําไรก่อนหักภาษี หนี สูญและหนี สงสัยจะ
สูญต่อจํานวนพนักงานทังหมด

(x31) อัตราส่วนระหว่างรายได้ ทงหมดต่
ั
อพนักงานทังหมด

(x33) อัตราส่วน
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (x44) อัตราส่วนระหว่างรายได้ ทีไม่ใช่ดอกเบี ยจากรายได้ รวม (x45) และอัตราส่วน
รายจ่ายรวมเทียบกับรายได้ รวม (x46) โดยองค์ประกอบนี เป็ นการมองถึงทังในแง่

ประสิทธิภาพของพนักงาน 1
คนในการสร้ างกําไร รายได้ ตอ่ พนักงาน 1 คน ความสามารถในการทํากําไรจากสินทรัพย์รวม ความสามารถใน
การสร้ างรายได้ เทียบกรายจ่าย ความสามารถในการทํากําไรจากรายได้ ทีไม่ใช่ดอกเบี ย ซึงจะเห็นได้ วา่ ตัวแปร 2
ตัวแรกเป็ นการมองถึงคุณภาพในการจัดการและการบริหาร ส่วนอีก 3 ตัวแปรเป็ นการมองในแง่ของ
ความสามารถในการหารายได้ ดังนันจึ
 งสามารถเรี ยกองค์ประกอบด้ านนี ได้ วา่ องค์ ประกอบด้ านคุณภาพใน
การจัดการและความสามารถในการทํากําไร แสดงดังสมการ (5)
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PC1 = 0.217x11 + 0.223x12 + 0.017x21 - 0.134x22 + 0.320x31 + 0.197x32 + 0.315x33 + 0.248x41
+ 0.288x42 + 0.270x43 + 0.324x44 + 0.313x45 - 0.334x46 + 0.286x47 - 0.087x51 - 0.014x52
+ 0.152x53
_________ (5)
1.2.4.2 เนืองจากค่าสัมบูรณ์ของค่า loading ในองค์ประกอบหลักที 2 แทนด้ วย
PC2 ทีมีคา่ มากกว่า 0.4 มี 3 ตัวแปร ประกอบด้ วย อัตราส่วนระหว่างค่าเผือหนี สงสัยจะสูญต่อเงินให้ ก้ ทู งหมด
ั
(x21) อัตราส่วนสินเชือทีจัดชันได้
 ตอ่ สินเชือรวมทังสิ
 น (x22) และอัตราส่วนการกู้ยืมระหว่างธนาคารต่อหนี สินรวม
(x51) โดยอัตราส่วนในองค์ประกอบนี มองถึงในแง่ของ ค่าเผือหนี สงสัยจะสูญทีเกิดขึ นจากการทีลูกหนี ไม่มี
ความสามารถในการจ่ายชําระหนี นันมี
 มากน้ อยแค่ไหน
และมองว่าธนาคารมีความสามารถเพียงใดในการ
บริหารสินเชือหรื อความสามารถในการเรี ยกเก็บหนี  รวมถึงองค์ประกอบนี ยังเป็ นการดูวา่ ในส่วนของการกู้ยืม ว่า
มีการกู้ยืมทีเกิดขึ นระหว่างธนาคารมากน้ อยเพียงใด ซึงจะเห็นได้ วา่ องค์ประกอบนี เป็ นองค์ประกอบทีเกียวกับ
การกู้ยืมและการให้ สนิ เชือ ดังนันจึ
 งสามารถจึงสามารถเรี ยกองค์ประกอบนี ได้ วา่ องค์ ประกอบด้ านการก้ ูยืม
และการบริหารสินเชือ แสดงดังสมการ (6)
PC2 = 0.319x11 + 0.292x12 + 0.488x21 + 0.417x22 - 0.084x31 + 0.287x32 + 0.139x33 - 0.089x41
- 0.187x42 - 0.174x43 + 0.154x44 - 0.043x45 + 0.117x46 - 0.067x47 + 0.400x51 - 0.021x52
+ 0.124x53
_________ (6)
1.2.4.3 เนืองจากค่าสัมบูรณ์ของค่า loading ในองค์ประกอบหลักที 3 แทนด้ วย
PC3 ทีมีคา่ มากกว่า 0.4 มี 2 ตัวแปร ประกอบด้ วย อัตราส่วนเงินกู้ยืมต่อเงินกองทุน (x52) และอัตราส่วนเงินให้
กู้ยืมต่อเงินฝาก (x53) โดยอัตราส่วนแรกเป็ นการมองถึงเงินทุนทีได้ จากการกู้ยืมและความสามารถในการรองรับ
การขยายตัวของธนาคาร ในอัตราส่วนทีสองนัน เป็ นการมองถึงปริมาณของเงินฝากทีธนาคารปล่อยเป็ นสินเชือ
ว่ามีมากน้ อยเพียงใด จะเห็นได้ วา่ ทัง 2 อัตราส่วนจะเป็ นการมองถึงการหาเงินของธนาคาร การบริหารเงินของ
ธนาคาร ดังนันจึ
 งสามารถเรี ยกองค์ประกอบนี ได้ วา่ องค์ ประกอบด้ านความสามารถในการจัดหาและ
บริหารเงิน แสดงดังสมการ (7)
PC3 = 0.164x11 + 0.137x12 - 0.186x21 - 0.274x22 + 0.136x31 + 0.073x32 + 0.002x33 - 0.349x41
- 0.119x42 - 0.137x43 + 0.026x44 + 0.034x45 + 0.075x46 - 0.251x47 - 0.129x51 + 0.578x52
+ 0.495x53
_________ (7)
1.2.4.4 เนืองจากค่าสัมบูรณ์ของค่า loading ในองค์ประกอบหลักที 4 แทนด้ วย
PC4 ทีมีคา่ มากกว่า 0.4 มี 2 ตัวแปร ประกอบด้ วย อัตราส่วนระหว่างส่วนของผู้ถือหุ้นต่อสินทรัพย์ (x12) และ
อัตราส่วนระหว่างรายจ่ายทังหมดต่

อพนักงานทังหมด

(x32) โดยอัตราส่วนแรกนันมองถึ

งความสัมพันธ์ของทุน
ทังหมดต่

อสินทรัพย์วา่ มีมากน้ อยเพียงใด และอัตราส่วนทีสองเป็ นการมองถึงค่าใช้ จ่ายต่อพนักงาน 1 คน จะเห็น
ได้ วา่ องค์ประกอบนี เกียวข้ องกับเงินทุนและค่าใช้ จ่ายของธนาคาร ดังนันจึ
 งสามารถเรี ยกองค์ประกอบนี ได้ วา่
องค์ ประกอบด้ านเงินทุนและค่ าใช้ จ่าย แสดงดังสมการ (8)
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PC4 = 0.369x11 + 0.407x12 + 0.072x21 - 0.200x22 - 0.090x31 - 0.448x32 - 0.246x33 + 0.023x41
- 0.236x42 - 0.212x43 + 0.198x44 - 0.136x45 - 0.085x46 + 0.111x47 - 0.344x51 - 0.295x52
- 0.002x53
_________ (8)

สรุ ป
ความมันคงของธนาคารพาณิชย์ไทย เป็ นสิงสําคัญทีมีผลต่อความอยูร่ อดและความเจริญของประเทศ
ทังทางด้

านเศรษฐกิจ และด้ านสังคมเป็ นอย่างยิง ซึงการทีระบบเศรษฐกิจของประเทศจะเจริ ญรุกหน้ ามากยิงขึ น
ได้ นนจํ
ั  าเป็ นทีจะต้ องมีธนาคารพาณิชย์ให้ ความช่วยเหลือและสนับสนุนภาคการเงิน ให้ แก่ธุรกิจทังทางภาครั

ฐ
และเอกชน จึงถือได้ วา่ ธนาคารพาณิชย์เป็ นเสมือนหัวใจในการประกอบธุรกิจของประเทศ เพราะเงินทุนทังหลาย

ได้ มาจากการปล่อยให้ ก้ ยู ืมของธนาคาร โดยมีทีมาจากเงินออมของประชาชนเป็ นหลักสําคัญ ยิงประเทศใดมี
ปริมาณเงินออมสูงและธนาคารพาณิชย์
ซึงเป็ นสถาบันการเงินทีมีความสําคัญมากทีสุดของประเทศมีความ
มันคงสูงอันเป็ นผลมาจากการทีธนาคารมีการบริหารจัดการการดําเนินงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ประเทศนันก็

จะยิงมีความเจริ ญรุ่งเรื องทางเศรษฐกิจมากยิงขึ น ซึงความเจริ ญของระบบเศรษฐกิจนันก็
 จะส่งผลให้ ระบบสังคม
ของประเทศมีความเจริญรุ่งเรื องขึ นด้ วย และเมือธนาคารพาณิชย์มีความเข้ มแข็งและมันคงแล้ วนัน ก็สามารถ
เป็ นหลักประกันได้ ในระดับหนึงว่าวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจและการเงินทีจะส่งผลอย่างรุนแรงต่อประเทศนันคง

จะเป็ นไปได้ ยากมากยิงขึ น
การวิจยั นี  เลือกใช้ การวิเคราะห์อตั ราส่วนทางการเงินจากการวิเคราะห์ CAMEL ทังหมด

17 ตัวแปร
เพือหาสารสนเทศทีทําให้ ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยมีความมันคงทางการเงิน โดยใช้ ข้อมูลจากรายงาน
ประจําปี 2 5 4 7 - 2 5 4 8
จํานวน 1 4 ธนาคาร และวิเคราะห์ข้อมูลด้ วยการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก
พบว่าแต่ละปี อัตราส่วนทางการเงินของธนาคารพาณิชย์มี 4 องค์ประกอบ ดังนี 
ปี 2547 องค์ประกอบหลักข้ อมูลความมันคงทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ ประกอบด้ วย 1)
องค์ประกอบด้ านเงินกองทุนและสภาพคล่องของธนาคาร 2) องค์ประกอบด้ านค่าใช้ จ่ายและความสามารถใน
การทํากําไร (รายได้ ) 3) องค์ประกอบด้ านการกู้ยืมระหว่างธนาคารและค่าหนี สงสัยจะสูญทีเกิดจากการให้ ก้ ยู ืม
และ 4) องค์ประกอบด้ านการบริ หารเงินกู้และสินเชือของธนาคาร
ปี 2548 องค์ประกอบหลักข้ อมูลความมันคงทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ ประกอบด้ วย 1)
องค์ประกอบด้ านคุณภาพในการจัดการและความสามารถในการทํากําไร 2) องค์ประกอบด้ านการบริหารเงินกู้
และสินเชือของธนาคาร 3) องค์ประกอบด้ านความสามารถในการจัดหาและบริหารเงินของธนาคาร และ 4)
องค์ประกอบด้ านเงินทุนและค่าใช้ จ่ายของธนาคาร
เมือนําผลของการวิจยั นี  และจากการวิจยั ของประสพชัย พสุนนท์ อาฟี ฟี ลาเต๊ ะ วันวิสา ไพรัชวรรณ
และปราณี นิลกรณ์ (2550) ทีได้ ทําการวิเคราะห์องค์ประกอบหลักข้ อมูลความมังคงทางการเงินของธนาคาร
พาณิชย์ในประเทศไทยในปี 2549 ซึงพบว่ามี 4 องค์ประกอบหลักทีสร้ างความมันคงทางการเงินแก่ธนาคาร
พาณิชย์ คือ 1) องค์ประกอบด้ านการสร้ างผลตอบแทนของธนาคาร 2) องค์ประกอบด้ านดอกเบี ย เงินปั นผล
และการวัดคุณภาพการจัดการด้ านค่าใช้ จ่ายของธนาคาร 3) องค์ประกอบด้ านสภาพคล่องของธนาคาร และ 4)
องค์ประกอบด้ านคุณภาพการจัดการด้ านการสร้ างรายได้ และค่าเผือหนี สูญของธนาคาร
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สอดคล้ องกับเกณฑ์ของ Comrey and Lee (1992) ทีใช้ ในการวิเคราะห์องค์ประกอบหลักจะพบว่า
เมือได้ ทําการเปรี ยบเทียบผลงานวิจยั ทัง 3 ปี (ปี พ.ศ. 2547 – 2549) พบว่า องค์ประกอบหลักของทัง 3
ปี นันมี
 ความคล้ ายคลึงกันในหลายๆ ด้ าน ดังนี 
1) ด้ านความสามารถในการทํากําไร หรื อการสร้ างผลตอบแทนของธนาคาร
ด้ านความสามารถในการทํากําไร หรื อการสร้ างผลตอบแทนของธนาคารนี เป็ นองค์ประกอบของทัง 3 ปี
เนืองมาจากกําไรเป็ นสิงทีสําคัญทีสุดของการดําเนินงานของธนาคาร
เพราะเป็ นเงินส่วนทีเหลือหลังจากหัก
ค่าใช้ จ่ายต่างๆ ซึงจะนําไปใช้ ดําเนินการต่อในส่วนต่างๆมากมาย เช่น จ่ายเป็ นเงินปั นผล เก็บเป็ นเงินสํารอง ฯลฯ
ดังนันถ้
 าธนาคารไม่มีกําไร หรื อความสามารถในการทํากําไร ไม่สามารถสร้ างผลตอบแทนทีคุ้มค่ากับการ
ดําเนินงานได้ ก็ยอ่ มแสดงให้ เห็นว่า ธนาคารนันไม่
 มีความมันคงทางด้ านการเงิน และส่งผลกระทบต่อการทํางาน
ในทุกๆด้ าน การดําเนินงานต่างๆของธนาคารจะติดขัด และหากไม่สามารถแก้ ปัญหาด้ านการสร้ างกําไรได้
ธนาคารก็ต้องปิ ดตัวลงในทีสุด อย่างทีเคยเกิดขึ นกับหลายๆ ธนาคารในอดีตทีผ่านมา
2) ด้ านสภาพคล่องของธนาคาร
ด้ านสภาพคล่องของธนาคาร เป็ นองค์ประกอบทีเกียวข้ องกับทัง 3 ปี โดยเป็ นองค์ประกอบหลักของปี
2547 และ ปี 2549 แต่อย่างไรก็ตามก็ยงั ถือว่ามีความเกียวข้ องกับ ปี 2548 ด้ วยเช่นกัน เนืองจากหลายตัวแปร
ในองค์ประกอบหลักของ ปี 2548 เป็ นส่วนทีแสดงถึงสภาพคล่องของธนาคาร เนืองมาจาก สภาพคล่องนัน เป็ น
ส่วนทีมีความสําคัญต่อธนาคารเป็ นอย่างมาก เพราะแสดงถึงความสามารถในการบริหารสินทรัพย์วา่ เพียงพอ
ต่อการดําเนินงานหรื อไม่ โดยก็เป็ นส่วนทีเกียวข้ องต่อเนืองมาจากการมีกําไรของธนาคาร ซึงถ้ าธนาคารใดมี
ฐานะสภาพคล่องทีดีแล้ วนันก็
 ย่อมทีจะดําเนินงานในด้ านต่างๆได้ อย่างราบรื นและมีประสิทธิภาพในระดับหนึง
แต่ในทางกลับกันถ้ าธนาคารใดไม่มีสภาพคล่อง หรื อฐานะด้ านสภาพคล่องไม่ดีแล้ วนัน การจะดําเนินงานใน
ด้ านต่างๆได้ อย่างดีมีประสิทธิภาพก็คงจะเป็ นไปได้ อย่างยากยิงทีเดียว
3) ด้ านเงินทุนหรื อเงินกองทุน
ด้ านเงินทุนหรื อเงินกองทุน เป็ นองค์ประกอบทีมีสว่ นเกียวข้ องกับปี 2547 และปี 2548 เนืองจากในปี
2547 – 2548 นัน อาจให้ ความสําคัญกับการบริหารเงินทุน เนืองมาจากมีระดมทุนเพิมเติมเพือใช้ ในการ
ดําเนินงาน ทําให้ มีเงินทุนเพียงพอทีจะใช้ ในการดําเนินงาน ซึงเงินทุนนี หาได้ จากหลายทาง ทังการกู

้ ยืมแบบ
ต่างๆ และการเพิมทุนในส่วนของผู้ถือหุ้น เป็ นต้ น ถ้ าธนาคารมีเงินทุนมากก็ยงั ถือว่ามีความมันคงมากในระดับ
หนึง เพราะสามารถสํารองไว้ สําหรับสถานการณ์ฉกุ เฉิน ซึงถ้ าในสถานการณ์นนไม่
ั  มีเงินทุนสํารอง หรื อเงินทุนที
เพียงพอแล้ วนันก็
 คงจะไม่สามารถดําเนินงานในสถานการณ์ฉกุ เฉินได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากนัก รวมถึงการ
ขยายกิจการคงจะไม่สามารถเกิดขึ นได้
ในส่วนนี ก็มีความเกียวข้ องเชือมโยงกับ Basel II ซึงเป็ นหลักเกณฑ์ทีธนาคารแห่งประเทศไทยได้
กําหนดออกมาใหม่เพือให้ สถาบันการเงินใช้ ในการตังสํ
 ารองเงินทุน หลักเกณฑ์ดงั กล่าวมีความสอดคล้ องกับ
มาตรการสากล ทีเรี ยกว่า Basel II Accord ของ Bank for International Settlememts (BIS) ซึงทํา
หน้ าทีเสมือนธนาคารทีคอยกํากับดูแลธนาคารกลางของแต่ละประเทศ Basel II เป็ นหลักเกณฑ์ทีเกียวข้ องกับ
การบริหารความเสียง หรื อก็คือเครื องมือทีสามารถใช้ คํานวณเงินทุนตามที BIS ต้ องการ มีใจความสําคัญ 3
ประการ (Three pillars) คือ การคํานวณเงินทุนขันตํ
 า (Minimum Capital Requirement) การตรวจสอบและ
กระบวนการบริ หารความเสียง (Supervisory Review) และการเปิ ดเผยข้ อมูลรวมถึงวิธีการวัดความเสียง
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(Market Discipline) Basel II Accord ได้ ปรับปรุงหลักการวัดเงินทุนตามระดับความเสียงของผลิตภัณฑ์ทาง
การเงินทีเกิดขึ นใหม่ และอนุญาตให้ ใช้ วิธีคํานวณเงินทุนทีสถาบันการเงินพัฒนาขึ นเอง (Internal model) หรื อ
ใช้ แนวทางมาตรฐานทีกําหนดโดย Basel
4) ค่าใช้ จ่ายของธนาคาร
ด้ านค่าใช้ จ่ายของธนาคาร
ก็เป็ นด้ านหนึงทีมีความสําคัญต่อการดําเนินงานและความมันคงของ
ธนาคารซึงเป็ นส่วนทีมีความเกียวข้ องกับองค์ประกอบหลักของธนาคารทัง 3 ปี เนืองมาจากค่าใช้ จ่ายเป็ นส่วนที
เกียวข้ องกับกําไร ถ้ าธนาคารมีการจัดการควบคุมค่าใช้ จ่ายได้ ดีแล้ วนัน ก็ยอ่ มสามารถทําให้ กําไรของธนาคาร
เพิมขึ นได้ ยิงถ้ าค่าใช้ จ่ายทีเสียไปเป็ นค่าใช้ จ่ายทีก่อให้ เกิดรายได้ มากขึ น กําไรของธนาคารก็จะยิงเพิมมากขึ น
อีกเป็ นเท่าตัว ในทางกลับกันถ้ าไม่สามารถควบคุมค่าใช้ จ่ายได้ ก็จะส่งผลทําให้ เกิดผลร้ ายแรงต่อการดําเนิน
กิจการเลยทีเดียว เช่น กําไรจะลดลง หรื ออาจเกิดการขาดทุนเลยก็เป็ นได้ อันจะส่งผลโดยตรงต่อสภาพคล่อง
ของธนาคารรวมทังจะส่
 งผลกระทบต่อเนืองไปยังส่วนการดําเนินงานด้ านอืนๆอีกด้ วย
5) บริหารเงินกู้และสินเชือของธนาคาร
ในด้ านบริหารเงินกู้และสินเชือของธนาคาร เป็ นด้ านทีเกียวข้ องกับองค์ประกอบหลักของธนาคารในปี
2547 และปี 2548 ในด้ านการบริหารสินเชือเป็ นด้ านทีมีความสําคัญกับธนาคารอย่างมากทีเดียว เพราะเป็ น
หน้ าทีหลักอย่างหนึงในการดําเนินงานของธนาคารพาณิชย์ ถ้ าธนาคารมีการบริหารสินเชือทีไม่มีประสิทธิภาพก็
จะทําให้ การดําเนินงานในส่วนทีเกียวข้ องต่างๆมีปัญหา เช่น ปั ญหาในการเรี ยกเก็บหนี  ปั ญหาด้ านสภาพคล่อง
ปั ญหาค่าเผือหนี สงสัยจะสูญสูง และอาจส่งผลถึงการไม่มีเงินเพียงพอในการคืนเงินให้ แก่ลกู ค้ าทีรับฝากเงินด้ วย
ซึงจะทําให้ เกิดผลเลวร้ ายอย่างยิงตามมา นอกจากนี ในส่วนของเงินกู้นนก็
ั  ต้องมีการบริหารจัดการทีดี ไม่ควรทีจะ
มากเกินไปหรื อน้ อยเกินไป ควรรักษาระดับเงินกู้ยืมในทุกๆประเภทให้ อยูใ่ นระดับทีเหมาะสม เพราะถ้ ามาก
จนเกินไปอาจเกิดปั ญหาในการชําระคืน
หรื อถ้ าน้ อยเงินก็อาจทําให้ เกิดปั ญหาสภาพคล่องได้ เพราะขาดเงิน
หมุนเวียน ดังนันการบริ

หารเงินกู้และการบริหารสินเชือของธนาคาร จึงมีความสําคัญต่อความมันคงของธนาคาร
พาณิชย์
6) ค่าเผือหนี สงสัยจะสูญ
ค่าเผือหนี สงสัยจะสูญก็เป็ นอีกส่วนหนึงทีจะต้ องให้ ความสําคัญ โดยเป็ นส่วนทีมีความเกียวข้ องกับ
องค์ประกอบหลักของธนาคารในปี 2547 และปี 2549 ซึงค่าเผือหนี สงสัยจะสูญนี เป็ นค่าทีตังขึ
 นเพือแสดงว่าเงิน
สินเชือทีปล่อยไปจํานวนเท่าใดทีอาจไม่ได้ รับการชําระคืน เพือไม่ให้ กําไรในปี นันสู
 งเกินความเป็ นจริง และมีสว่ น
เกียวข้ องต่อเนืองกับการบริหารจัดการสินเชือของธนาคารอย่างทีได้ กล่าวมาแล้ ว อย่างไรก็ตามถ้ าค่าเผือหนี 
สงสัยจะสูญนี มีคา่ สูงก็จะทําให้ ธนาคารมีกําไรน้ อยลงหรื ออาจขาดทุนได้ แต่ถ้าตังค่
 าตําเกินไปก็จะทําให้ กําไรสู
เกินความเป็ นจริ ง ซึงจะส่งผลต่อการดําเนินงาน เพราะการดําเนินงานหลักของธนาคารเป็ นการรับฝากเงินและ
การให้ สนิ เชือ ถ้ าการให้ สนิ เชือเกิดปั ญหาในการเรี ยกเก็บหนี ไม่ได้ แล้ วนัน ก็คงจะก่อให้ เกิดปั ญหาในระยะยาว
ดังนันจึ
 งต้ องมีการควบคุมค่าเผือหนี สงสัยจะสูญให้ อยูใ่ นระดับทีเหมาะสม
7) คุณภาพในการจัดการ
ในด้ านนี เป็ นด้ านทีแสดงถึงคุณภาพของการบริหารจัดการในทุกๆส่วนการดําเนินงานของธนาคาร ซึง
เป็ นส่วนทีมีความสําคัญมาก เนืองจากการบริ หารจัดการทีมีคณ
ุ ภาพนันจะทํ
 าให้ การดําเนินงานทุกด้ านเป็ นไป
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อย่างราบรื นและมีประสิทธิภาพ นําไปสูก่ ารสร้ างผลกําไรและการบรรลุเป้าหมายของธนาคารได้ โดยด้ านนี 
เกียวข้ องกับองค์ประกอบหลักของธนาคารในปี 2548 และปี 2549
จะเห็นได้ วา่ ทัง 7 ด้ าน ทีกล่าวมานันมี
 ความสําคัญต่อความมันคงของธนาคารทังสิ
 น และทุกส่วนมี
ความเกียวข้ องต่อเนืองกัน ดังนันจึ
 งต้ องให้ ความสําคัญกับส่วนต่างๆเหล่านี อย่างมาก แต่นอกจากด้ านต่างๆที
กล่าวมานัน ยังมีสว่ นอืนๆ ซึงเป็ นส่วนทีแตกต่างกันขององค์ประกอบหลักแต่ละปี แต่ก็ยงั มีความสําคัญทีควร
คํานึงถึงเช่นกัน ประกอบด้ วนส่วนต่างๆ ดังนี 
1) ด้ านการกู้ยืมระหว่างธนาคาร
ด้ านนี เป็ นส่วนหนึงขององค์ประกอบหลักของธนาคารในปี 2547 เป็ นส่วนทีมองในแง่การกู้ยืมเฉพาะ
ระหว่างธนาคาร ซึงเป็ นลักษณะการหมุนเวียนเงิน เพราะการกู้ยืมระหว่างธนาคารนี เป็ นการกู้ยืมในระยะสัน
(หนี สินระยะสัน)
 โดยก็ถือว่าเป็ นส่วนทีมีความสําคัญ แม้ จะไม่ได้ เป็ นส่วนประกอบขององค์ประกอบหลักในทุกปี
ก็ตาม แต่ก็ยงั ต้ องควบคุมไม่ให้
มีการกู้ยืมมากจนเกินไป และยังต้ องคํานึงถึงการสร้ างเครดิตทีดีอีกด้ วย
2) ความสามารถในการจัดหาและบริหารเงินของธนาคาร
ในด้ านนี เป็ นส่วนหนึงขององค์ประกอบหลักในปี 2549 โดยแสดงถึงความสามารถในการหาเงินว่าจะ
มาได้ จากแหล่งใด ด้ วยวิธีการใด ซึงถ้ าสามารถสร้ างหรื อค้ นหาช่องทางทีสามารถสร้ างเงินได้ มากก็ยอ่ มจะทําให้
ธนาคารมีความมันคงมากยิงขึ น เพราะเงินเป็ นส่วนสําคัญในการดําเนินงานของธนาคาร นอกจากนี ธนาคารต้ อง
รู้จกั การบริ หารเงินทีดี มีประสิทธิภาพเพือให้ สามารถใช้ เงินไห้ เกิดประโยชน์ตอ่ ธนาคารได้ อย่างสูงสุด
ในด้ านทีแตกต่างทัง 2 ด้ านทีได้ กล่าวไปนี  ก็ถือว่าเป็ นส่วนทีมีความสําคัญ ถึงแม้ จะมิใช่ด้านทีมี
เหมือนกันขององค์ประกอบหลักทัง 3 ปี แต่ก็ถือว่าเป็ นด้ านทีมีความสําคัญต่อประสิทธิภาพการดําเนินงานและ
ความมันคงของธนาคารพาณิชย์ ซึงก็ควรให้ ความสําคัญเช่นกัน
จะเห็นได้ วา่ องค์ประกอบทังหมด

มีความเกียวข้ องกับเงิน การไหลของเงิน หรื อกระแสเงินทังสิ
 น ดังนัน
จึงสามารถกล่าวได้ วา่ สิงทีมีความสําคัญทีสุดของการดําเนินงานและความมันคงของธนาคารพาณิชย์ คือ การ
จัดการในทุกๆ ด้ านทีเกียวข้ องกับเงินอย่างมีประสิทธิภาพ
สําหรับงานทีควรจะทําต่อไปในอนาคต คือ การติดตามองค์ประกอบหลักของความมันคงทางการเงิน
ของธนาคารพาณิชย์ในปี ถัดๆ ไป เพือหาข้ อสรุปขององค์ประกอบหลักทีมีความสําคัญต่อระบบธนาคารพาณิชย์
ไทย ทังในแง่

ความเหมือนกันขององค์ประกอบหลักหรื อองค์ประกอบหลักทีแตกต่างกัน นอกจากนี  ควรจะได้ มี
การประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงานขององค์ประกอบหลักแต่ละด้ านของธนาคารพาณิชย์แต่ละแห่ง ด้ วย
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลทีเหมาะสม

อภิปรายผลงานวิจยั
1.กเนืองจากผู้วิจยั ได้ ทําการวิเคราะห์องค์ประกอบหลักข้ อมูลความมันคงทางการเงินของธนาคาร
พาณิชย์มาก่อนหน้ านี  โดยใช้ ข้อมูลในปี 2549 ซึงพบว่ามี 4 องค์ประกอบหลักทีเกียวข้ องกับความมันคงทางการ
เงินของธนาคารพาณิชย์ ดังนันผู
 ้ วิจยั จึงมีความสนใจต่อไปว่า ก่อนหน้ าปี 2549 นันองค์
 ประกอบหลักของความ
มันคงทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ จะมีความเหมือน หรื อแตกต่างกับองค์ประกอบหลักในปี 2549 อย่างไร
จึงได้ เลือกศึกษาเพิมเติมในปี 2547-2548 โดยมีวตั ถุประสงค์เดิม คือ วิเคราะห์องค์ประกอบหลักข้ อมูลความ
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มันคงทางการเงิน พร้ อมทังใช้
 วิธีการเดิมในการวิเคราะห์ ดังนัน เหตุผลทีเลือกปี 2547–2548 นัน ก็เนืองมาจาก
ผู้วิจยั ต้ องการทีจะศึกษาความเกียวเนืองของผลการวิเคราะห์ของทัง 3 ปี เพือหาข้ อสรุปในเบื องต้ นว่าใน 3 ปี ที
ผ่านมานัน มีองค์ประกอบใดบ้ างทีมีความเกียวข้ อง และมีความสําคัญต่อความมันคงทางการเงินของธนาคาร
พาณิชย์ นอกจากนี ผู้วิจยั มีความเห็นว่าข้ อมูล 3 ปี นี เป็ นข้ อมูลทีใกล้ เคียงกับปั จจุบนั มากทีสุด และเป็ นจํานวนที
เพียงพอแล้ วสําหรับการนําไปวิเคราะห์เพือตอบปั ญหาการวิจยั ในครัง นี  นอกจากนี  ข้ อมูลงบการเงิน 3 ปี เป็ น
ข้ อมูลการดําเนินงานของธนาคาร ซึงอยูใ่ นสถานการณ์ทีใกล้ เคียงกับปี ปั จจุบนั ทําให้ ผลการวิเคราะห์ทีได้ นนั 
จะมีความคล้ ายคลึงกับสถานการณ์ปัจจุบนั มากทีสุด และสามารถนําผลการวิจยั ไปใช้ ได้ จริง
2.กสาเหตุทีผู้วิจยั ได้ นํางบการเงินรายปี ของแต่ละธนาคารมาใช้ ในการวิเคราะห์อตั ราส่วนทางการเงิน
ตามวิธีการวิเคราะห์ CAMEL ก็เนืองมาจากวิธีนี เป็ นวิธีทีได้ รับความนิยมในการใช้ วิเคราะห์งบการเงินในปั จจุบนั
เพือใช้ ในการประเมินฐานะทางการเงิน ซึงการมองทัง 5 ด้ านนันถื
 อเป็ นกระบวนการการประเมินฐานะการเงิน
และผลการดําเนินงานทีมีความคล่องตัวสูงและสามารถสร้ างเป็ นระบบสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้ าทางการเงินได้
โดยการวิเคราะห์อตั ราส่วนทางการเงินนันก็
 มกั จะนิยมใช้ ข้อมูลทีมีลกั ษณะเป็ นรายปี ตามงวดระยะเวลาบัญชี
เพือดูถงึ ผลการดําเนินงานทีเกิดขึ นจริงในระยะยาว ให้ เห็นภาพรวมของทุกส่วนการดําเนินงาน รวมถึงเพือให้
สะดวกต่อการเปรี ยบเทียบผลการวิเคราะห์ในแต่ละปี ดังนันข้
 อมูลงบการเงินรายปี จึงมีความเหมาะสมทีจะเป็ น
ข้ อมูลสําหรับการวิจยั ในครัง นี 
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ผลกระทบของกรอบการดําเนินนโยบายการเงินแบบกําหนด
เป้าหมายเงินเฟ้อต่ อเสถีย รภาพทางด้ านราคา
The Impacts of Inflation Targeting as
The Monetary Policy Framework on Price Stability
ดร.พิจิตร เอียมโสภณา * และปรัชญา ปิ นมณี **
F

F

F

บทคัดย่ อ
นับตังแต่
 พฤษภาคม ปี 2543 เป็ นต้ นมา ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ นําระบอบการกําหนด
เป้าหมายเงินเฟ้อมาใช้ เป็ นกรอบการดําเนินนโยบายการเงิน ธปท. เชือว่าการกําหนดเป้าหมายเงินเฟ้อจะช่วย
เพิมความโปร่งใสและความมีประสิทธิภาพของการดําเนินนโยบายการเงิน ด้ วยเหตุนี  บทความนี จึงสนใจศึกษา
เชิงพรรณาและเชิงเศรษฐมิติเกียวกับผลกระทบของการกําหนดเป้าหมายเงินเฟ้อทีมีต่อเสถียรภาพทางด้ านราคา
แบบจําลองเงินเฟ้อสําหรับการทดสอบทางเศรษฐมิติถกู สร้ างขึ นมาบนพื นฐานของทฤษฎีเงินเฟ้อทางด้ านอุปสงค์
และอุปทาน การทดสอบนัยสําคัญทางสถิติต่างๆ กระทําโดยใช้ ข้อมูลรายไตรมาสระหว่างปี 2536 – 2549
ของ สํา นักดัช นี เศรษฐกิ จ การค้ า กระทรวงแรงงาน สํา นักงานสถิ ติแ ห่ง ชาติ และธนาคารแห่ง ประเทศไทย
ผลการศึกษาพบว่า การคาดคะเนเงินเฟ้อ ราคานํ ามัน ค่าจ้ างขันตํ
 าและปริมาณเงินแบบกว้ าง (M2) ส่งผลกระทบ
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติต่อภาวะเงินเฟ้อ ถึงแม้ ว่าภายใต้ ระบอบการกําหนดเป้าหมายเงินเฟ้อ อัตราเงินเฟ้อ
พื น ฐานจะมี แ นวโน้ มลดลง แต่ ผ ลกระทบดัง กล่ า วกลับ ไม่ มี นั ย สํ า คัญ ทางสถิ ติ อย่ า งไรก็ ต าม อิ ท ธิ พ ล
ของการคาดคะเนเงิ น เฟ้ อ ราคานํ า มัน และค่า จ้ า งขั นตํ าทีมี ต อ่ ภาวะเงิน เฟ้ อจะมีข นาดลดลงภายใต้
ระบอบการกําหนดเป้าหมายเงินเฟ้อ

*
**

ผู้ช่วยคณบดี คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม
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Abstract
The Bank of Thailand (BOT) has adopted inflation targeting regime as the monetary policy
framework. BOT believes that inflation targeting can increase transparency of monetary policy
operation and will enhance the effectiveness of monetary policy. Because of the above, this paper is
interested in studying descriptively and econometrically about the impacts of inflation targeting on
price stability. The inflation models for econometrical tests have been built on the theories of
demand-pull inflation and cost-push inflation. Various significant tests were conducted by using
quarterly data during 1993 - 2006 from the Bureau of Trade and Economic Indices, Ministry of
Labour, National Statistical Office, and the Bank of Thailand. The results of the study show that the
expected inflation, the oil price, the minimum wage and the broad money affect inflation significantly.
Even though the inflation rates tend to decrease under inflation targeting regime, its impact on
inflation is insignificant. However, the regime has negative impacts on the size of the estimated
parameters of expected inflation, the oil price and the minimum wage.

บทนํา
วัตถุประสงค์หลักของการประกาศใช้ นโยบายการเงินของธนาคารกลางทัง หลาย ก็เพือรักษาระดับ
ราคาในระบบเศรษฐกิจให้ มีความชัดเจนและสมดุล เอื อต่อการคาดการณ์และการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ
ของประชาชน ในด้ านการบริโภค การทําการค้ า หรื อการลงทุนต่างๆ
โดยทัวไป นโยบายการเงิ น มุ่ง จัด การกับ ปริ ม าณเงิ น ของระบบเศรษฐกิ จ เป็ นสํ า คัญ การควบคุม
อย่างเหมาะสมเพือให้ ปริ มาณเงินไหลเวียนมากน้ อยต่างๆกันตามสถานการณ์ ทางเศรษฐกิจทีเกิดขึ น จะทําให้
กลไกตลาดมีระบบราคาทีมีเสถียรภาพ ส่งผลให้ ระบบเศรษฐกิจขับเคลือนได้ อย่างมันคงและยังยืน ธนาคาร
กลางอาจเลือกใช้ แนวนโยบายการเงินรู ปแบบต่างๆ เพือรักษาเสถียรภาพในระบบราคา เป็ นต้ นว่า การกําหนด
เป้ าหมายอั ต ราแลกเปลี ยน การกํ า หนดเป้ าหมายปริ ม าณเงิ น หรื อ การกํ า หนดเป้ าหมายเงิ น เฟ้ อ
ทังนี
 แนวนโยบายการเงินรู ปแบบต่างๆมีความเหมาะสมในสถานการณ์ ทีแตกต่างกัน การทดสอบประสิทธิภาพ
ของแนวนโยบายทีได้ ประกาศใช้ จึงมีความจําเป็ น เพือเป็ นกระจกสะท้ อนถึงผลทีเกิดขึน จากแนวนโยบายนัน
อันจะก่อให้ เกิดการแก้ ไข ปรับปรุง หรื อพัฒนาขึ นต่อไป
บทความนี สนใจศึกษาเชิงพรรณาและเชิงเศรษฐมิติเกียวกับผลกระทบของกรอบการดําเนินนโยบาย
การเงินแบบกําหนดเป้าหมายเงินเฟ้อต่อเสถียรภาพทางด้ านราคา เพือให้ ได้ หลักฐานเชิงประจักษ์ อนั แสดงถึง
ประสิทธิภาพของแนวนโยบายการเงินนี  เนื อหาของบทความจะเริ มจากการพรรณาถึงแนวนโยบายการเงินแบบ
กําหนดเป้าหมายเงินเฟ้อ จากนันจะเป็

นการนําเสนอแบบจําลองเงินเฟ้อทีจะใช้ ทดสอบ วิธีการศึกษา ผลทดสอบ
ทีได้ และบทสรุป ตามลําดับ
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นโยบายการเงินแบบกําหนดเป้าหมายอัตราเงินเฟ้อ
เมือภารกิจหลักของธนาคารกลางคือ การรักษาเสถียรภาพของระบบราคา การกํากับดูแลอัตราเงินเฟ้อ
ให้ อยู่ในระดับทีสามารถบริ หารจัดการได้ จึงมีความสําคัญ ทังนี
 ก็เพือให้ อตั ราเงินเฟ้อนัน มีความสอดคล้ องกับ
แนวโน้ มการเจริ ญเติบโตและโครงสร้ างระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยทัวไป ธนาคารกลางจะอาศัยการบริ หาร
นโยบายการเงินรู ปแบบต่างๆ เพือส่งผ่านให้ ระบบเศรษฐกิจโดยรวมปรับตัวไปในทิศทางทีเหมาะสม โดยมุ่งเน้ น
ไปที ผลผลิต และระดับราคา เป็ นสําคัญ
การบริ หารนโยบายการเงินแบบหนึงทีนิยมใช้ กันมากในปั จจุบนั นี  คือ การกําหนดเป้าหมายเงินเฟ้อ
หรื อ Inflation Targeting โดยอาศัยหลักคิดสําคัญทีว่า การใช้นโยบายการเงิ นในการกระตุน้ เศรษฐกิ จจะส่งผลก็
แต่ เพี ยงโดยอ้อ มในระยะสัน' แต่ ห ากใช้น โยบายการเงิ น เพื อ เสริ มสร้ า งเสถี ยรภาพของระบบราคาก็ จ ะเป็ น
รากฐานให้เศรษฐกิ จขยายตัวต่อไปได้อย่างมัน คงและยัง ยืน [1]
การดําเนินนโยบายการเงินแบบกําหนดเป้าหมายเงินเฟ้อนัน การส่งสัญญาณการปรับตัวของระดับ
ราคาต่อ สาธารณชนเป็ นเรื องสํ า คัญ ในการนี ธ นาคารกลางจะประกาศอย่า งชัด แจ้ ง ถึง ช่ ว งอัต ราเงิ น เฟ้ อ
เป้าหมาย ทังเป
 ้ าหมายอัตราขันตํ
 าและขั นสูง สําหรับ 1 - 2 ปี ข้ างหน้ า เพือใช้ เป็ นแนวทางในการดําเนินนโยบาย
ทางการเงินสําหรับช่วงเวลานัน โดยธนาคารกลางจะเฝ้าติดตามภาวะเงินเฟ้ออย่างใกล้ ชิดและดําเนินนโยบาย
ต่างๆ เพือรักษาอัตราเงินเฟ้อให้ อยู่ในช่วงทีได้ ประกาศไว้ หากเกิ ดปั ญหาทางเลื อกระหว่างเป้ าหมายอัตราเงิ น
เฟ้อกับเป้ าหมายอืน เช่น เป้ าหมายอัตราการว่างงาน หรื อ เป้ าหมายอัตราแลกเปลี ย น ธนาคารกลางจะเข้าดแล
ู
[2]
เป้ าหมายอัตราเงิ นเฟ้อก่อน โดยจะใช้มาตรการต่างๆเพือ รักษาเสถียรภาพของระบบราคาเป็ นสําคัญ
เครื องมือหลักทีธนาคารกลางใช้ ในการควบคุมให้ อตั ราเงินเฟ้อเป็ นไปตามเป้าหมายคือ การใช้ อตั รา
ดอกเบี ย นโยบาย เป็ นตัว ส่ง สัญ ญาณให้ อุป สงค์ รวมภายในประเทศเร่ ง ตัว ขึน หรื อ ชะลอตัว ลงเพื อให้ ระบบ
เศรษฐกิ จ ปรั บ ตัว ให้ มีอัตราเงิ น เฟ้ อเป็ นไปตามเป้ าหมายที วางไว้ หากประเมิ น ได้ว่ า อัตราเงิ น เฟ้ อจะเร่ ง ตัว
(ชะลอตัว) ขึ' นสงกว่
ู า (ลงตํ ากว่า) อัตราเป้ าหมายที ตงั' ไว้ ธนาคารกลางจะขึ' น (ลด) อัตราดอกเบี 'ยนโยบาย
เพื อประสงค์ ให้ต้นทุนของการกู้ ยืมสงขึ
ู ' น (ตํ าลง) ส่งผลให้การลงทุนและการบริ โภคขยายตัวช้าลง (เร็ วขึ' น)
จนทําให้อตั ราเงิ นเฟ้อชะลอตัวลง (เร่ งตัวขึ'น) และอยู่ในระดับเป้ าหมายทีว างไว้ในทีส ดุ [1] , [3]
จะเห็นได้ ว่า จุดเด่นประการสําคัญของนโยบายการเงินแบบกําหนดเป้าหมายเงินเฟ้อ คือการบริ หาร
จัดการให้ ระดับราคามีเสถียรภาพ โดยไม่ผกู ติดกับปริ มาณเงินไหลเวียนในระบบ ซึงแต่เดิม ธนาคารกลางส่วน
ใหญ่ มักตัง เป้าหมายปริ มาณเงินไว้ เพือให้ สอดคล้ องกับทิศทางการเจริ ญเติบโตของระบบเศรษฐกิจ โดยใช้
ปริ มาณเงิ น เป็ นเครื องมื อ ในการรั กษาเสถี ยรภาพของราคาอี ก ต่อ หนึง ตามหลักคิด ของทฤษฎี ป ริ มาณเงิ น
[1]

ธรรมรักษ์ หมืนจักร์ , นโยบายการเงินทฤษฎีและหลักปฏิบัติ (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
2547), หน้ า 76.
[2]
รังสรรค์ หทัยเสรี และ ธีระพล รัตนาลังการ, “กลยุทธ์การบริ หารนโยบายการเงินของไทยในทศวรรษหน้ า: Inflation
Targeting หรื อ Monetary Targeting,” เอกสารประกอบการสัมนาเรื อง นโยบายการเงินไทยในศตวรรษที 21 จัดโดย ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย (20 – 21 มกราคม 2543), หน้ า 5 – 6.
[3]
Peter Bofinger, Monetary Policy (New York: Oxford, 2001), p. 257.
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(Quantity Theory of Money) ทีว่า ปริ มาณเงิ น มี ความสัมพันธ์ ตรงกับ ระดับราคา และ ปริ มาณผลผลิ ต
หากปริ มาณเงิ น เพิ มสงขึ
ู ' น (ลดตํ า ลง) จะส่ ง ผลให้ ระดับ ราคา และ/หรื อ ปริ มาณผลผลิ ต เพิ มขึ' น (ลดลง)
ตามไปด้วย โดยมี อตั ราความเร็ วที เ งิ นเปลี ยนมื อ (Velocity of Money) ของระบบเศรษฐกิ จทําหน้าที เ ร่ งหรื อ
หน่วง ให้ระดับราคาและปริ มาณผลผลิ ต เร่ งตัวขึ' นหรื อชะลอตัวลงตามปริ มาณเงิ นที ถูกกํ าหนดไว้ [4] แต่
เนืองจาก การพัฒนาการทางการเงิ นและการเปิ ดเสรี ของระบบเศรษฐกิ จโลกปั จจุบนั ทําให้ธนาคารกลางยากที 
จะพยากรณ์ การไหลเข้าออกของเงิ นและควบคุมปริ มาณเงิ นทัง' ระบบได้ อี กทัง' ความสัมพันธ์ ของตัวแปรต่างๆ
ตามทฤษฎี ปริ มาณเงิ นขาดเสถี ยรภาพเพิ มขึ'นเรื อยๆ ด้วยเหตุนี' การตัง' เป้ าหมายปริ มาณเงิ นจึ งลดความนิ ยมลง
ไป [5]
นอกจากนี  นโยบายการเงิ นแบบกํ าหนดเป้ าหมายเงิ นเฟ้อ ยังให้ ความเป็ นอิสระแก่ธนาคารกลาง
ในการดําเนินนโยบายและออกมาตรการต่างๆให้ เหมาะสมกับสภาวการณ์ ของประเทศ หากเปรี ยบเทียบกับ
นโยบายการเงิ น แบบการตัง เป้ าหมายอัตราแลกเปลียน จะพบว่า ธนาคารกลางไม่จํ า เป็ นต้ อ งปรั บ เปลียน
ปริ มาณเงินในระบบให้ สอดคล้ องกับอุปสงค์ และอุปทานในตลาดเงินตราต่างประเทศซึงปั จจุบันมักผันผวน
การมุ่ง รักษาระดับ ค่ า เงิ น จะทํ า ให้มาตรการสํ า หรับ แก้ปัญ หาในเหตุการณ์ ทีไ ม่ ไ ด้คาดไว้ข าดประสิ ท ธิ ภ าพ
เพราะต้องดแลอั
ู ตราแลกเปลีย นเป็ นอันดับแรกก่อน [6]
อย่า งไรก็ดี ความน่า เชื อถื อ ของธนาคารกลางในสายตาของสาธารณชน ต่อ ความเอาจริ ง เอาจัง
ต่อเป้าหมายเงินเฟ้อทีตังไว้
 ก็เป็ นตัวแปรสําคัญทีจะทําให้ นโยบายการเงินแบบกําหนดเป้าหมายเงินเฟ้อสัมฤทธิ
ผล ดังจะเห็นได้ จาก นโยบายการเงิ นที เข้มงวดและความตัง' ใจจริ งที จะต่ อสู้กับสภาวะเงิ น เฟ้อของทางการ
นิ วซี แลนด์ แคนนาดา และอังกฤษ ในช่วงบุกเบิ กนโยบายการเงิ นแบบกําหนดเป้ าหมายเงิ นเฟ้อ เมื อต้นทศวรรษ
1990 จนทําให้ประเทศทัง' 3 มี เสถี ยรภาพทางด้านราคาที ค ่อนข้างมัน คง [7] หรื อแม้ แต่ บราซิ ล ชิ ลี แม็กซิ โก
และหลายประเทศในตลาดเกิ ดใหม่ (EMEs) ที ม่งุ เน้นการสร้างความโปร่ งใส และความน่าเชื อถื อต่อเป้ าหมาย
เงิ นเฟ้อของทางการ ก็ลว้ นแต่มีหลักฐานเชิ งประจักษ์ แสดงให้เห็นถึงเสถี ยรภาพทางด้านราคาในระบบเศรษฐกิ จ
ที น ่าพึงพอใจ [8] , [9] , [10] นอกจากนี  การที สาธารณชนให้ความเชื อถื อต่อนโยบายการเงิ นแบบกํ าหนดเป้ าหมาย
[4]

จาตุรงค์ จันทรังษ์ และ พรเพ็ญ สดศรี ชยั , “นโยบายการเงินไทยในปั จจุบนั ,” เอกสารประกอบการสัมนาเรื อง นโยบาย
การเงินไทยในศตวรรษที 21 จัดโดย ธนาคารแห่งประเทศไทย (20 – 21 มกราคม 2543), หน้ า 4.
[5]
พิชิต ภัทรวิมลพร ธีระพล รัตนาลังการ และกอบศักดิ ภูตระกูล, “Flexible Inflation Targeting สําหรับประเทศไทย,”
เอกสารประกอบการสัมนาเรื อง นโยบายการเงินไทยในศตวรรษที 21 จัดโดย ธนาคารแห่งประเทศไทย
(20 – 21 มกราคม 2543), หน้ า 2.
[6]
จาตุรงค์ จันทรังษ์ และ พรเพ็ญ สดศรี ชยั . เล่มเดิม. หน้ า 3 - 4.
[7]
รังสรรค์ หทัยเสรี และ ธีระพล รัตนาลังการ. เล่มเดิม. หน้ า 10 - 11.
[8]
René Cabral, “Does Inflation Targeting Matter for EMEs?,” Escuela de Graduados en Administración
Públicay Políticas Públicas, Campus Monterrey in its series Working Papers with number 20061 (December 2006): 1.
[9]
Klaus Schmidt-Hebbel and Alejandro Werner, “Inflation Targeting in Brazil, Chile, and Mexico:
Performance, Credibility, and the Exchange Rate,” Central Bank of Chile Working Papers with number 171 (August
2002): abstract page.
[10]
Martin Cerisola and R. Gaston Gelos, “What Drives Inflation Expectations in Brazil? An Empirical
Analysis,” International Monetary Fund Working Papers with number 05/109 (June 2005): abstract page.
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เงิ นเฟ้อของทางการ ยังส่งผลให้ปัญหาทางเลื อก ระหว่างอัตราเงิ นเฟ้อและอัตราการว่างงาน หรื อที รู้ จักกันดี
ในนาม Phillips Curve ไม่ส่งผลกระทบทีร ุนแรงในระยะยาวอีกด้วย [11]
นอกจากความเชือถือทีสาธารณชนมีให้ แล้ ว ธนาคารกลางยังต้ องเฝ้าระวังปั จจัยด้ านอืนๆ ทีอาจส่งผล
ให้ นโยบายการเงินแบบกําหนดเป้าหมายเงินเฟ้อทํางานไม่เต็มประสิทธิภาพ งานวิจยั ได้ ชี ให้ เห็นว่า ระดับการ
เคลื อนไหวของอัตราแลกเปลี ยนเงิ นตราต่างประเทศต่อเงิ นสกุลท้องถิ น ระดับของงบประมาณขาดดุลภาครัฐ
ระดั บ การพั ฒ นาของภาคการเงิ น ระดั บ ความโปร่ งใสในการดํ า เนิ นนโยบายของธนาคารกลาง
รวมถึง ระดับการควบคุมหรื อกําหนดช่วงเป้ าหมายเงิ นเฟ้อที ก ว้างหรื อแคบเกิ นไป เป็ นปั จจัยสําคัญที ท ําให้อตั รา
เงิ นเฟ้อออกห่างจากเป้ าหมายทีว างไว้ [12] , [13]
แม้ ว่า นโยบายการเงินแบบกําหนดเป้าหมายเงินเฟ้อ จะเป็ นทางเลือกใหม่ของธนาคารกลางทังหลาย

ในการรั ก ษาเสถี ย รภาพของระบบราคา ภายใต้ ก ารท้ า ทายของระบบและเทคโนโลยี ก ารเงิ น สมัย ใหม่
แต่ก็มีประเด็นสําคัญทีควรระมัดระวังคือ การปรับเพิมอัตราดอกเบี ยนโยบายเพือชะลอการเพิมขึน ของระดับ
ราคาในกรณี ทีระดับราคามีแนวโน้ มทีจะสูงเกินกว่าเป้าหมายทีตังไว้
 นนั  เป็ นการบริ หารจัดการทีเหมาะสมใน
กรณีทีการเร่ งตัวของเงินเฟ้อมาจากด้ านอุปสงค์เป็ นหลัก (Demand-Pull Inflation) เท่านัน กรณีนี การขึ นอัตรา
ดอกเบี ย นโยบายจะส่ ง ผลให้ ต้ น ทุน การกู้ยื ม เพื อการดํ า เนิ น กิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ เช่ น การลงทุน หรื อ
การบริ โภค เพิมสูงขึ น จนทําให้ แรงกดดันจากอุปสงค์รวมและระดับราคาลดลงในทีสุด แต่หากการเร่ งตัวของเงิ น
เฟ้ อมาจากด้า นอุป ทาน เช่ น กรณี ต้น ทุน การผลิ ต เพิ ม สงขึ
ู ' น จนหน่ ว ยผลิ ตต้อ งลดการผลิ ตหรื อ เลิ ก กิ จ การ
(Cost-Push Inflation) การขึ' นอัตราดอกเบี 'ยนโยบายจะยิ งทํ าให้กิจกรรมเศรษฐกิ จซึ งชะลอตัวอยู่แล้ว
ชะลอตัวยิ งขึ'นไปอีก หรื ออาจถึงขัน' หยุดชะงักลงได้ [14]
ดังนัน การกํ าหนดเป้ าหมายอัตราเงิ นเฟ้อที เหมาะสม ควรต้องพิ จารณาเฉพาะผลกระทบจากราคา
สิ นค้าที มีความผันผวนด้านอุปทานตํ า โดยหักรายการสิ นค้าที ม ี การเคลื อ นไหวด้านราคาบ่อย หรื อสิ นค้าที เ ป็
ลักษณะผลิ ตตามฤดกาลออกก่
อน เช่น สิ นค้าในหมวดพลังงาน หรื อ สิ นค้าโภคภัณฑ์ ทัง' นี เ' พือ ให้ได้เป้ าหมาย
ู
อัตราเงิ นเฟ้อที สะท้อนถึ งสภาพกลไกตลาดของประเทศอย่างแท้จริ ง ทัง' จะส่งผลให้นโยบายหรื อการบริ หาร
จัดการการเงิ นมี ประสิ ทธิ ภาพเมื อ อัตราเงิ นเฟ้อมี แนวโน้มทีจ ะออกนอกกรอบเป้ าหมายทีว างไว้ [15]
เมื อได้ ก รอบเป้ าหมายเงิ น เฟ้ อที เหมาะสมแล้ ว ภารกิ จ สํ า คัญ อัน ดับ ต่อ ไปของธนาคารกลางก็ คื อ
การเฝ้าสัง เกตและทํ า นายแนวโน้ มอัตราเงิ น เฟ้ อ พร้ อมทัง ใช้ น โยบายหรื อ มาตรการต่า งๆ เพื อปรั บ ทิศทาง
ของระดับราคาให้ อยู่ในกรอบเป้าหมายทีได้ วางไว้ เพราะฉะนัน ความแม่นยําในการคาดการณ์ อตั ราเงินเฟ้อ
และระดับผลผลิตได้ ล่วงหน้ าของธนาคารกลาง จึงเป็ นปั จจัยสําคัญอีกประการทีมีผลต่อความสําเร็ จหรื อความ
ล้ มเหลวของนโยบายการเงินแบบกําหนดเป้าหมายเงินเฟ้อ ด้ วยเหตุทีว่า นโยบายหรื อมาตรการต่างๆ ที อ อกมา
[11]

Eric V. Clifton, H.L. Leon, and Chorng-Huey Wong, “Inflation Targeting and the Unemployment-Inflation
Trade-off,” International Monetary Fund Working Papers with number 01/166 (November 2001), p 2.
[12]
Marc-André Gosselin, “Central Bank Performance under Inflation Targeting,” Bank of Canada Working
Papers with number 07-18 (March 2007): abstract page.
[13]
Anotai Buddhari and Varapat Chensavasdijai, “Inflation dynamics and its implications for monetary
policy,“ A paper presented in Bank of Thailand Symposium 2003 (August 2003): abstract page.
[14]
ธรรมรักษ์ หมืนจักร์ . เล่ มเดิม. หน้ า 78 - 79.
[15]
ธรรมรักษ์ หมืนจักร์ . เล่ มเดิม. หน้ า 79.
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เพื อมุ่งปรับทิ ศทางของระดับราคานัน' จะต้องใช้เวลาพอสมควรกว่าจะส่งผลต่อระบบเศรษฐกิ จ หากธนาคาร
กลางขาดความแม่นยํ าในการพยากรณ์ อตั ราเงิ นเฟ้อและระดับผลผลิ ต นโยบายหรื อมาตรการต่างๆ ที ออกมา
รองรับความผันผวนของอัตราเงิ นเฟ้ออาจไม่สอดคล้องกับสภาพเหตุการณ์ จริ ง และเมื อระบบเศรษฐกิ จได้เริ ม
ตอบสนองกับ นโยบายหรื อ มาตรการต่ า งๆนัน' สภาวการณ์ ท างเศรษฐกิ จ อาจเปลี ยนไปแล้ว จนอาจทํ า ให้
นโยบายหรื อมาตรการต่างๆทีอ อกมานัน' ส่งผลกระทบเชิ งลบต่อระบบเศรษฐกิ จได้ [15]
ด้ วยเหตุนี  ธนาคารกลางของหลายประเทศจึงนิยมใช้ แบบจําลองทางเศรษฐศาสตร์ ซึงสร้ างจากข้ อมูล
สถิ ติ ต่า งๆ รวมถึ ง เหตุก ารณ์ ทัง หลายที แต่ล ะประเทศเคยประสบมาในอดี ต เพื อคาดการณ์ อัต ราเงิ น เฟ้ อ
และระดั บ ผลผลิ ต ให้ ได้ ถู ก ต้ องแม่ น ยํ า ที สุ ด เพื อให้ นโยบายหรื อ มาตรการต่ า งๆ ที ออกมาทํ า งานได้
อย่า งมี ประสิท ธิ ภ าพ คือ ได้ ช่วยเร่ งหรื อชะลอให้ อัตราเงิ นเฟ้ อเคลือนไหวอยู่ภายในกรอบเป้าหมายที วางไว้
การศึกษาของ Marc-André Gosselin ก็แสดงให้ เห็นว่า ธนาคารกลางที ใช้แบบจํ าลองทางเศรษฐศาสตร์
ในการคาดการณ์ สามารถควบคุม อัตราเงิ น เฟ้ อให้อ ยู่ ใ นกรอบเป้ าหมาย ทั'ง ยัง สามารถรัก ษาเสถี ยรภาพ
ของระดับผลผลิ ตให้อยู่ในทิ ศทางทีค วรจะเป็ น ได้ดีกว่าธนาคารกลางทีค าดการณ์โดยอาศัยวิ ธีการอืน [12]
สําหรับประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ นํา แนวนโยบายการเงินแบบกําหนดเป้าหมายเงินเฟ้อ
มาใช้ เ มื อ พฤษภาคม 2543
หลัง จากที พบว่ า แนวนโยบายการเงิ น ที เคยใช้ อยู่ มี ข้ อ จํ า กัด อยู่ม าก
เช่ น แนวนโยบายการเงิ น แบบผูก ค่ า เงิ น บาทไว้ กับ ตระกร้ าเงิ น ทํ า ให้ ธ นาคารแห่ ง ประเทศไทยขาดอิ ส ระ
ในการดําเนินนโยบายหรื อออกมาตรการต่างๆ เพือแก้ ไขปั ญหาเศรษฐกิจภายใน หรื อการใช้ แนวนโยบายการเงิน
แบบกํ า หนดเป้ าหมายปริ ม าณเงิ น ก็ พ บว่า มี อุป สรรคที สํ า คัญ คื อ การคาดการณ์ ป ริ ม าณเงิ น ในระยะหลัง
ทําได้ ลําบาก เนืองจากมีการเปิ ดเสรี ทางการเงินทําให้ ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณเงิน ระดับราคา และปริ มาณ
ผลผลิตในระบบเศรษฐกิจขาดเสถียรภาพ อีกทัง หลังจากวิกฤตเศรษฐกิจปี 2540 เป็ นต้ นมา ภาคการเงิน
ของไทยได้ เปลียนแปลงโครงสร้ างไปมาก รวมถึงเทคโนโลยีทางการเงินของโลกก็พฒ
ั นาขึ นเป็ นอย่างมากด้ วย
จึ ง จํ า เป็ นต้ อ งมี แ นวนโยบายการเงิ น ใหม่ ที ใช้ ได้ ดี ภ ายใต้ ส ภาวการณ์ ที เปลี ยนไป แนวนโยบายการเงิ น
แบบกําหนดเป้ าหมายเงิ นเฟ้อมุ่งรักษาระดับราคาโดยตรง โดยไม่ผ่านตัวแปรทางเศรษฐกิ จอื น ทําให้ขจัดปั ญหา
เรื องเวลาในการส่งผ่าน (Time Lag) และการทํานายปริ มาณของตัวแปรส่งผ่านต่างๆ ทัง' ยังให้อิสระแก่ธนาคาร
แห่งประเทศไทยในการดําเนิ นนโยบายหรื อออกมาตรการต่างๆเพือ ดแลเศรษฐกิ
จของประเทศอีกด้วย [13]
ู
นโยบายการเงินแบบกําหนดเป้าหมายเงินเฟ้อของไทยนัน จะมีรูปแบบทีคล้ ายคลึงกับรู ปแบบทัวไป
ของหลายๆ ประเทศทีได้ ประกาศใช้ นโยบายการเงินลักษณะนี ไปแล้ ว โดยธนาคารแห่งประเทศไทยจะประกาศ
เป้าหมายอัตราเงินเฟ้ออย่างชัดแจ้ ง เพือให้ สาธารณะชนได้ ปรับการคาดการณ์ ของระดับราคา ซึงจะส่งผลถึง
พฤติกรรมการใช้ จ่ายและระดับผลผลิตของประเทศในอนาคต เป้ าหมายอัตราเงิ นเฟ้อที ธ นาคารแห่งประเทศไทย
ประกาศนัน' จะเป็ นเป้ าหมาย 2 ปี โดยประสงค์ให้อตั ราเงิ นเฟ้อพืน' ฐานอยู่ในช่วง ร้อยละ 0 – 3.5 ซึ งเป็ นตัวเลขที 
ธนาคารแห่งประเทศไทยพิ จารณาแล้วเห็นว่ามี ความสอดคล้องกับอัตราเงิ นเฟ้อของประเทศคู่คา้ และเหมาะสม
กับ การเจริ ญเติ บ โตทางเศรษฐกิ จของประเทศ สํ า หรั บ การคาดการณ์ แ นวโน้ ม ของอัต ราเงิ น เฟ้ อนั'น
ธนาคารแห่ ง ประเทศไทยจะใช้แ บบจํ า ลองทางเศรษฐศาสตร์ ซึ งสามารถทํ า นายแนวโน้มเศรษฐกิ จ ได้เป็ น
รายไตรมาส หากอัตราเงิ นเฟ้อมี แนวโน้มที จะออกห่างจากเป้ าหมายที ตงั' ไว้ ธนาคารแห่งประเทศไทยมี หน้าที 
จัดทํารายงาน และอธิ บายถึงสาเหตุของการออกห่างจากเป้ าหมายนัน' พร้อมทัง' ระบุถึงมาตรการและระยะเวลา
ทีจ ะต้องใช้ในแก้ไข
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ให้อตั ราเงิ นเฟ้อกลับเข้าสู่ช่วงเป้ าหมาย [16]
จะเห็นได้ ว่า ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ ใช้ นโยบายการเงินแบบกําหนดเป้าหมายเงินเฟ้อ มาเป็ นเวลา
พอสมควรแล้ ว และจากข้ อ มูล ดัช นี ร าคาของกระทรวงพาณิ ช ย์ พบว่า อัต ราเงิ น เฟ้ อของไทยก็ เ คลื อนไหว
อยู่ในระดับตําอย่างต่อเนือง [17] ดังนัน การศึกษาให้ ได้ หลักฐานเชิงประจักษ์ ถึง ความสามารถในการควบคุม
ภาวะเงิน เฟ้ อของนโยบายการเงิน แบบกํ า หนดเป้าหมายเงิ น เฟ้อ เมื อเปรี ยบเที ยบกับ นโยบายการเงิ น อื นๆ
ทีธนาคารแห่งประเทศไทยเคยประกาศใช้ จึงเป็ นสิงทีน่าสนใจอย่างยิง ในตอนต่อไป จะนําเสนอถึงการศึกษา
เชิ ง ประจัก ษ์ แบบจํ า ลองเงิ น เฟ้ อได้ ถูก สร้ างขึ น สํ า หรั บ การทดสอบทางเศรษฐมิ ติ ข้ อ มูล ที ใช้ เ ป็ นข้ อมูล
รายไตรมาส ที ได้ จ ากสํา นักดัช นี เศรษฐกิ จ การค้ า กระทรวงแรงงาน สํา นัก งานสถิ ติ แ ห่ง ชาติ และธนาคาร
แห่งประเทศไทย

แบบจําลองเงินเฟ้อในระยะสัน
แบบจําลองเงินเฟ้อในระยะสันของบทความนี

เ กิดจากการเรี ยบเรี ยง ขยายความใหม่ และเพิมเติม
เป็ นบางจุดจากตําราหลักของ Blanchard[18] Blanchard ต้ องการแสดงความสัมพันธ์ ระหว่าง ภาวะเงินเฟ้อ
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และอัตราการเพิมของปริมาณเงิน ความสัมพันธ์ดงั กล่าวถูกอธิบายโดยใช้ สมการ
เส้ นโค้ ง Phillips กฎของ Okun และ อุปสงค์มวลรวมอย่างง่าย
(1) สมการเส้ นโค้ ง Phillips
เดิมสมการเส้ นโค้ ง Phillips แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง อัตราเงินเฟ้อ กับ อัตราการว่างงาน ต่อมาได้ มี
การเพิมเติมปั จจัยอืนๆ เช่น การคาดคะเนของอัตราเงินเฟ้อ ฯลฯ เข้ าไปด้ วย ดังสมการที (1)
π t = π te + (µ + κ ) − αU t

โดย

π t คือ อัตราเงินเฟ้อ ณ เวลา t

π te
Ut

µ
κ

[16]
[17]

(1)

คือ ค่าคาดคะเนของอัตราเงินเฟ้อ ณ เวลา t
คือ อัตราการว่างงาน ณ เวลา t
คือ อัตราการบวกส่วนเพิมในต้ นทุนแรงงาน ได้ รับอิทธิพลจากต้ นทุนการผลิต
ประเภทอืนๆ เช่น ราคาวัตถุดิบ ราคาเชื อเพลิงและพลังงานอืนๆ ฯลฯ
คือ อัตราเงินเฟ้อจากแรงผลักดันทางด้ านค่าจ้ าง ได้ รับอิทธิพลจากตัวแปรใน
ตลาดแรงงาน เช่น อัตราค่าจ้ างขันตํ
 า ระดับการคุ้มครองแรงงาน ระดับเงินชดเชย
การว่างงาน ฯลฯ

ธนาคารแห่งประเทศไทย, “Policy Target,” http://www.bot.or.th (สืบค้ นเมือ 19 ตุลาคม 2550).
สํานักดัชนีเศรษฐกิจการค้ า, ข้ อมูลดัชนีราคาผู้บริ โภคพื นฐาน, www.price.moc.go.th (สืบค้ นเมือ 19 ตุลาคม

2550).
[18]

Olivier Blanchard, Macroeconomics (New Jersey: Prentice Hall, 2006), pp.185 - 202.
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บทความนี ก ํ า หนดเพิ มเติ ม ให้ µ
ประกอบด้ ว ยส่ว นที เป็ นอิ ส ระจากราคานํ า มัน
และส่วนทีมีความสัมพันธ์เชิงเส้ นกับราคานํ ามัน ( ζPOIL,t ) ดังสมการที (2)

( µo )

(2)

µt = µo + ζPOIL,t

โดย POIL,t คือ ราคานํ ามัน ณ เวลา t และ µo คือ อัตราการบวกส่วนเพิมในต้ นทุนแรงงานจากสาเหตุ
อื นๆที มิ ใ ช่ ร าคานํ า มัน ζ คื อ พารามิ เ ตอร์ บ่ง บอกทิ ศ ทางและขนาดของความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งราคานํ า มัน
กับอัตราการบวกส่วนเพิมในต้ นทุนแรงงาน ( ζ > 0 )
ในขณะเดี ย วกัน κ
จะประกอบด้ ว ยส่ ว นที เป็ นอิ ส ระจากอัต ราค่ า จ้ า งขัน ตํ า
และส่วนทีมีความสัมพันธ์เชิงเส้ นกับอัตราค่าจ้ างขันตํ
 า ( ξWMIN ,t ) ดังสมการที (3)

( κo )

(3)

κ t = κ o + ξWMIN ,t

โดย WMIN ,t คือ อัตราค่าจ้ างขัน ตํา ณ เวลา t และ κ o คือ อัตราเงินเฟ้อจากแรงผลักดันทางด้ าน
ค่าจ้ างทีเป็ นอิสระจากอัตราค่าจ้ างขันตํ
 า ξ คือ พารามิเตอร์ บ่งบอกทิศทางและขนาดของความสัมพันธ์ระหว่าง
อัตราค่าจ้ างขันตํ
 ากับอัตราเงินเฟ้อจากแรงผลักดันทางด้ านค่าจ้ าง ( ξ > 0 )
กํ า หนดให้ ผ้ ูตัดสิน ใจทางเศรษฐศาสตร์ (Economic
แบบ Random walk ดังสมการที (4)

agents) เชื อว่า อัตราเงิน เฟ้ อเคลือนไหว

(4)

π t = π t −1 + ε t

โดย ε t คือ ตัวรบกวนทางสถิติ ณ เวลา t
ถ้ าเราใส่ค่าคาดคะเนลงไปในสมการที (4) เราจะพบว่า ค่าทํานายทีดีทีสุดของอัตราเงินเฟ้อ ณ เวลา t
คือ อัตราเงินเฟ้อ ณ เวลา t-1 ดังสมการที (5)
(5)

π te = π t −1

แทนค่าสมการที (2) (3) และ (5) ลงไปในสมการที (1) จะได้
π t = (µo + κ 0 ) + π t −1 + ζPOIL,t + ξWMIN ,t − αU t
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(2) กฎของ Okun
กฎของ Okun แสดงความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งการเปลี ยนแปลงอัต ราการว่า งงาน กับ การเบี ยงเบน
ของอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจออกจากอัตราการเจริญเติบโตปกติ ดังสมการที (7)
U t − U t −1 = − β ( g t − g )

(7)

โดย β คือ ตัวบ่งชี ผลกระทบของอัตราการเจริญเติบโตแบบเกินปกติตอ่ อัตราการว่างงาน
g คื อ อั ต ราการเจริ ญเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ที ทํ า ให้ อั ต ราการว่ า งงานคงที เรี ยกว่ า
“อัตราการเจริญเติบโตปกติ”
แทนค่าสมการที (7) ลงในสมการที (6) เราจะได้
π t = (µo + κ 0 − αβ g ) + π t −1 + ζPOIL,t + ξW MIN ,t+αβ gt − αU t −1

(8)

(3) อุปสงค์มวลรวม
Blanchard นําเสนออุปสงค์มวลรวมในรูปแบบง่ายๆ ดังนี 
M 
Yt = θ  t 
 Pt 

(9)

โดย Yt คือ รายได้ ประชาชาติ ณ เวลา t Pt คือ ระดับราคาสินค้ าณ เวลา t M t คือ ปริ มาณเงิน
ณ เวลา t
สมการที (9) สามารถดัดแปลงให้ อยูใ่ นรูปแบบของอัตราการเพิมได้
(10)

gt = mt − π t

โดย gt คือ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ณ เวลา t
ณ เวลา t และ π t คือ อัตราเงินเฟ้อ ณ เวลา t

mt คือ อัตราการเพิมของปริ มาณเงิ น

แทนค่าสมการที (10) ในสมการที (8) แล้ วจัดเทอมใหม่ เราจะได้
πt =

1
(µo + κ 0 − αβg ) + 1 π t −1 + ζ POIL,t + ξ W MIN ,t+ αβ mt − α U t −1
1 + αβ
1 + αβ
1 + αβ
1 + αφ
1 + αβ
1 + αβ
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(4) ปั จจัยกําหนดอัตราเงินเฟ้อในระยะสัน
สมการที (11) บ่งบอกว่าอัตราเงินเฟ้อในปั จจุบนั ได้ รับอิทธิพลจากปั จจัยต่างๆ ดังนี 
- ถ้ า อัตราเงิ น เฟ้ อในอดี ต ( π t −1 ) เพิมขึน ผู้ตัดสิน ใจทางเศรษฐศาสตร์ (Economic agents)
จะคาดคะเนการเพิมขึ นของอัตราเงินเฟ้อในปั จจุบนั ( π te เพิมขึ น) และเพิมราคาสินค้ าเป็ นเหตุให้ อตั ราเงินเฟ้อ
ในปั จจุบนั ( π t ) เพิมขึ น
- ถ้ า ราคานํ า มัน ( POIL,t ) เพิ มขึ น ผู้ผ ลิ ต จะเพิ มอัต ราการบวกส่ ว นเพิ มในต้ น ทุน แรงงาน ( µt )
ทําให้ อตั ราเงินเฟ้อในปั จจุบนั ( π t ) เพิมขึ น
- ถ้ าอัตราค่าจ้ างขันตํ
 า ( WMIN ,t ) เพิมขึ น อํานาจในการต่อรองอัตราค่าจ้ างของแรงงานจะเพิมขึ นตาม
ไปด้ วย ( κ t เพิม) ทําให้ ต้นทุนการผลิตและราคาสินค้ าเพิมขึ น อัตราเงินเฟ้อในปั จจุบนั ( π t ) จึงเพิมขึ น
- ถ้ าอัตราการเพิมของปริ มาณเงิน ( mt ) มีแนวโน้ มสูงขึ น อัตราเงินเฟ้อในปั จจุบนั ( π t ) ก็มีแนวโน้ ม
เพิมขึ นเช่นกัน
- ถ้ า ในอดี ต มี อัต ราการว่ า งงานสูง ( U t −1 มาก) แรงกดดัน ทางด้ า นเงิ น เฟ้ อในปั จ จุบัน จะลดลง
( π t มีแนวโน้ มลดลง)

วิธีการศึกษาและผลลัพธ์
(1) แบบจําลองเชิงเศรษฐมิติ
เราสามารถเขี ยนแบบจํ าลองทางทฤษฎี ในสมการที (11) ให้ เป็ นแบบจํ าลองเชิงเศรษฐมิติสําหรั บ
การศึกษาเชิงประจักษ์ ได้ ดงั นี 
π t = a + b1π t −1 + b2 POIL,t + b3WMIN ,t + b4 mt + b5U t −1 + et

(12)

โดย a, b1 , b2 , b3 , b4 , b5 คื อ ค่ า พารามิ เ ตอร์ ข องสมการเส้ น ถดถอย b1 , b2 , b3 , b4 ถูก คาดว่ า มี
เครื องหมายเป็ นบวก ในขณะที b5 ถูกคาดว่ามีเครื องหมายเป็ นลบ e คือ ตัวรบกวนทางสถิติ (Error Terms)
เนื องจากข้ อมู ล อนุ ก รมเวลาของระดั บ ราคา เช่ น ราคานํ า มัน อัต ราค่า จ้ า ง ฯลฯ มัก จะขาดความนิง
(Nonstationary) บทความนี จึงคํานวนและใช้ อตั ราการเพิมของราคานํ ามัน และอัตราการเพิมของอัตราค่าจ้ างขั 
ตําแทนข้ อมูลเดิม
ดังนัน สําหรับการศึกษาเชิงประจักษ์ ตัวแปรต่างๆในสมการที (12) มีความหมายดังนี 
πt
หมายถึง อัตราเงินเฟ้อพื นฐาน ณ เวลา t (ร้ อยละ)
π t −1 หมายถึง อัตราเงินเฟ้อพื นฐาน ณ เวลา t-1 ((ร้ อยละ)
POIL,t หมายถึง อัตราการเพิมของราคานํ ามันดีเซล ณ เวลา t ((ร้ อยละ)
POIL,t หมายถึง อัตราการเพิมของอัตราค่าจ้ างขัน ตําในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้ เคียง
ณ เวลา t ((ร้ อยละ)
mt
หมายถึง อัตราการเพิมของปริมาณเงินแบบกว้ าง ณ เวลา t ((ร้ อยละ)
U t −1 หมายถึง อัตราการว่างงาน ณ เวลา t-1 (ร้ อยละของจํานวนแรงงาน)
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เราสามารถทดสอบอิ ท ธิ พ ลของระบอบการกํ า หนดเป้ าหมายเงิ น เฟ้ อได้ โ ดยวิ ธี ก ารใส่ตัว แปรหุ่น
(A dummy variable) ลงในสมการที (12) และได้
สมการสําหรับทดสอบอิทธิพลของระบอบการกําหนดเป้าหมายเงินเฟ้อ (เริ มตังแต่
 ไตรมาสที 2 ปี 2543
ถึงปั จจุบนั ) คือ
π t = a +b1 π t −1 + b2 POIL,t + b3WMIN ,t + b4 mt + b5U t −1 + d1DUM 1 + et

(13)

โดย
DUM 1 หมายถึงตัวแปรหุน่ ทีแสดงอิทธิพลของระบอบการกําหนดเป้าหมายเงินเฟ้อและ

ในช่วงเวลาอืนๆ
DUM 1 = 1
ตังแต่
 ไตรมาสที 2 ปี 2543-ไตรมาสที 4 ปี 2549
ถ้ าระบอบการกําหนดเป้าหมายเงินเฟ้อสามารถควบคุมภาวะเงินเฟ้อได้ d1 จะมีเครื องหมายเป็ นลบ
และมีนยั สําคัญทางสถิติ
อย่ า งไรก็ ต าม เราต้ อ งการเปรี ย บเที ย บความสามารถในการควบคุม ภาวะเงิ น เฟ้ อของระบอบ
การกําหนดเป้าหมายเงินเฟ้อกับระบอบการกําหนดเป้าหมายปริ มาณเงิน (Monetary targeting regime)
และระบอบการกําหนดเป้าหมายอัตราแลกเปลียน (Exchange rate targeting regime) ดังนัน เราจึงต้ องสร้ าง
สมการเส้ นถดถอยอีก 2 สมการ ดังนี 
DUM 1 = 0

สมการสําหรับทดสอบอิทธิพลของระบอบการกําหนดเป้าหมายปริ มาณเงิน (เริ มตังแต่
 ไตรมาสที 3 ปี
2540 ถึงไตรมาสที 1 ปี 2543) คือ
π t = a + b1π t −1 + b2 POIL,t + b3WMIN ,t + b4 mt + b5U t −1 + d 2 DUM 2 + et

(14)

โดย
DUM 2 หมายถึงตัวแปรหุ่นทีแสดงอิทธิ พลของระบอบการกําหนดเป้าหมายปริ มาณเงิน

และ
ในช่วงเวลาอืนๆ
DUM 2 = 1 ตังแต่
 ไตรมาสที 3 ปี 2540-ไตรมาสที 1 ปี 2543
ถ้ าระบอบการกําหนดเป้าหมายปริ มาณเงินสามารถควบคุมภาวะเงินเฟ้อได้ d 2 จะมีเครื องหมายเป็ น
ลบและมีนยั สําคัญทางสถิติ
สมการสําหรับทดสอบอิทธิพลของระบอบการกําหนดเป้าหมายอัตราแลกเปลียน (เริ มตังแต่
 ช่วงเวลา
หลังสงครามโลกครัง ที 2 ถึงไตรมาสที 2 ปี 2540) คือ
DUM 2 = 0

π t = a + b1π t −1 + b2 POIL,t + b3WMIN ,t + b4 mt + b5U t −1 + d3 DUM 3 + et
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โดย
DUM 3 หมายถึ ง ตัว แปรหุ่น ที แสดงอิ ท ธิ พ ลของระบอบการกํ า หนดเป้ าหมายอัต รา

แลกเปลียนและ
ในช่วงเวลาอืนๆ
DUM 3 = 1
ตังแต่
 ไตรมาสที 1 ปี 2536-ไตรมาสที 2 ปี 2540
ถ้ า ระบอบการกํ า หนดเป้ าหมายอัตราแลกเปลี ยนสามารถรั กษาเสถี ยรภาพทางด้ า นราคาได้ d3
จะมีเครื องหมายเป็ นลบและมีนยั สําคัญทางสถิติ
DUM 3 = 0

(2) ข้ อมูล
ข้ อมูลทีใช้ ในการศึกษาเป็ นข้ อมูลอนุกรมเวลารายไตรมาส ตังแต่
 ไตรมาสที 1 ปี 2536 ถึงไตรมาสที 4 ปี
2549 แหล่งข้ อมูลต่างๆทีใช้ ในการศึกษามีดงั นี 

- ตัวเลขดัชนีราคาผู้บริ โภคพืน' ฐาน (Core consumer price index) และราคานํ'ามันดีเซลถกเก็
ู
รวบรวมจากสํานักดัชนีเศรษฐกิ จการค้า [17]
- ข้อมลอั
ู ตราค่าจ้างขัน' ตําในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงเป็ นของกระทรวงแรงงาน [19]
- ข้ อมูลปริมาณเงินแบบกว้ าง (Broad money: M2) เป็ นของธนาคารแห่งประเทศไทย [20]
- ข้ อมูลอัตราการว่างงานมีแหล่งทีมาจากสํานักงานสถิติแห่งชาติ

[21]

บทความนี ได้ คํานวณ ดัชนีราคาผู้บริ โภคทัวไป ราคานํ ามันดีเซล อัตราค่าจ้ างขั นตํา และปริ มาณเงิน
แบบกว้ าง ให้ อยูใ่ นรูป “อัตราการเพิม”
(3) การทดสอบความนิง (Stationary) ของตัวแปรต่างๆ
ถ้ าตัวแปรใดๆ มีความนิ ง ค่าสังเกตุทุกๆค่าของตัวแปรนัน ๆ จะต้ องมีการแจกแจงความน่าจะเป็ น
เดียวกัน กล่าวคือ ค่าคาดหวัง ความแปรปรวน และความแปรปรวนร่ วม จะต้องเท่ากัน [22] การประมาณค่า
แบบจําลองเชิงเศรษฐมิติ โดยมีตวั แปรตาม หรื อตัวแปรอิสระ ทีขาดความนิงจะก่อให้ เกิดผลลัพธ์ ทีไม่น่าเชือถือ
บทความนี ใช้ Dickey-Fuller Test ทดสอบความนิงของตัวแปรแต่ละตัว ดังนี 
ขันแรก

ประมาณค่าสมการในรูปแบบข้ างล่าง
(16)

∆Yt = α + δYt −1 + γTrend + ε t

โดย Y คือ ตัวแปรใดๆ ทีเราต้ องการทดสอบ
[19]

กระทรวงแรงงาน, ข้ อมูลอัตราค่าจ้ างขันตํ
 าในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้ เคียง, www.mol.go.th (สืบค้ นเมือ
19 ตุลาคม 2550).
[20]
ธนาคารแห่งประเทศไทย, ข้ อมูลปริ มาณเงินแบบกว้ าง, http://www.bot.or.th (สืบค้ นเมือ 19 ตุลาคม 2550).
[21]
สํานักงานสถิติแห่งชาติ, ข้ อมูลอัตราการว่างงาน, http://service.nso.go.th (สืบค้ นเมือ 19 ตุลาคม 2550).
[22]
Robert S. Pindyck and Daniel L. Rubinfeld, Econometric Models and Econometric Forecasts (Singapore:
McGraw-Hill, 1998), p. 507 – 513.
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ขันที
 สอง กําหนดสมมติฐาน
H O : δ = 0 (ข้ อมูลอนุกรมเวลาทีเราต้ องการทดสอบไม่มีความนิง)
H1 : δ ≠ 0 (ข้ อมูลอนุกรมเวลาทีเราต้ องการทดสอบมีความนิง)

ขันที
 สาม คํานวณตัวสถิติ Dickey-Fuller t
ขันที
 สี นําตัวสถิติ Dickey-Fuller t ไปทดสอบกับ ค่าวิกฤติของ Mackinnon (เท่ากับ -4.1348, -3.4935
และ -3.1753 ทีระดับนัยสําคัญ 0.01 0.05 และ 0.1 ตามลําดับ) ผลการทดสอบจะปรากฏในตารางที 1
ผลลัพธ์ ของการทดสอบแบบ Dickey-Fuller t บ่งชีว ่า ข้ อมูลอนุกรมเวลาของอัตราเงินเฟ้อพื นฐาน
มีความนิง ณ ระดับนัยสําคัญ 0.1 ในขณะที ข้ อมูลอนุกรมเวลาของอัตราการเพิมของราคานํ ามัน อัตราการเพิ
ของค่ า จ้ า งขัน ตํ า และอัต ราการเพิ มของปริม าณเงิน มีค วามนิ ง ณ ระดับ นัย สํ า คัญ 0.01 อย่ า งไรก็ ต าม
การขาดความนิง (Nonstationary) ของ อัตราการว่างงาน ทําให้ เราต้ องตัดตัวแปรอัตราการว่างงาน ณ เวลา t-1
( U t −1 ) ในสมการที (13) (14) และ (15) ออก
(4) การทดสอบนัยสําคัญของตัวแปรอิสระแต่ละตัว
ก่อนทีจะทดสอบเกียวกับนัยสําคัญของตัวแปรอิสระใดๆ อันดับแรก เราต้ องทดสอบแบบ Durbin h
เกียวกับปั ญหาสหสัมพันธ์ของตัวรบกวน (Autocorrelation) เสียก่อน ตัวสถิติ Durbin h มีการแจกแจงแบบปกติ
มาตรฐาน และมีค่าวิกฤติเท่ากับ 1.645 1.96 และ 2.575 ณ ระดับนัยสําคัญ 0.1 0.05 และ 0.01 ตามลําดับ
ผลลัพธ์ในตารางที 2 บ่งชี ว่า ค่าสัมบูรณ์ของ ตัวสถิติ Durbin h ตํากว่าค่าวิกฤติ ณ ทุกๆ ระดับนัยสําคัญ กล่าวคือ
ตัวสถิติ Durbin h ตกอยูใ่ นช่วงการยอมรับว่าพารามิเตอร์ ของสหสัมพันธ์ของตัวรบกวนเท่ากับศูนย์
ในเมือไม่มีปัญหาสหสัมพันธ์ ของตัวรบกวน อันดับต่อไป เราจะทดสอบนัยสําคัญของตัวแปรอิสระ
แต่ละตัว ได้ ผลลัพธ์ของการทดสอบแบบ t ตามตารางที 2 ดังนี 
- อัตราเงินเฟ้อในปั จจุบนั ได้ รับผลกระทบเชิงบวกอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติจาก อัตราเงินเฟ้อในอดีต
(ใช้ เป็ นตัว แทนการคาดคะเนเงิ นเฟ้อ) อัตราการเพิมของราคานํ า มันดีเซล อัตราการเพิมของค่าจ้ างขั นตํ า
และอัตราการเพิมของปริมาณเงินแบบกว้ าง สอดคล้ องกับคําทํานายของแบบจําลองเชิงทฤษฎีในหัวข้ อที 3
- ภายใต้ ระบอบการกํ า หนดเป้ าหมายเงิ น เฟ้ อ อัตราเงิ น เฟ้ อพื น ฐานมี แ นวโน้ ม ลดลง แต่อิท ธิ พ ล
ของการกําหนดเป้าหมายเงินเฟ้อทีมีต่อเสถียรภาพทางด้ านราคานันไม่
 สําคัญ ทังนี
 เพราะ ถึงแม้ ว่าค่าประมาณ
ของ d1 จะมีเครื องหมายเป็ นลบ แต่พารามิเตอร์ d1 ก็ไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ
- ภายใต้ ระบอบการกําหนดเป้าหมายปริ มาณเงิน และระบอบการกําหนดเป้าหมายอัตราแลกเปลียน
อัต ราเงิ น เฟ้ อพื น ฐานมี แ นวโน้ มเพิ มขึ น เนื องจากค่ า ประมาณของ d 2 และ d3 มี เ ครื องหมายเป็ นบวก
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อย่ า งไรก็ ต าม บทบาทของการกํ า หนดเป้ าหมายปริ ม าณเงิ น หรื อ เป้ าหมายอัต ราแลกเปลี ยนในฐานะ
ทีเป็ นสาเหตุของการขาดเสถียรภาพทางด้ านราคานันไม่
 สําคัญ ( d 2 และ d3 ไม่มีนยั สําคัญทางสถิต)ิ
- ถ้ าเปรี ยบเทียบขนาดของค่าประมาณของพารามิเตอร์ b1 b2 และ b3 ระหว่างสมการที (13)
กั บ สมการที (14) และ (15) ในตารางที 2 เราพบว่ า ภายใต้ ระบอบการกํ า หนดเป้ าหมายเงิ น เฟ้ อ
อิ ท ธิ พ ลของอั ต ราเงิ น เฟ้ อในอดี ต อั ต ราการเพิ มของราคานํ า มัน และอัต ราการเพิ มของค่า จ้ า งขั นตํ า
ต่ออัตราเงินเฟ้อในปั จจุบนั จะมีขนาดลดลง
- ผู้วิจยั ได้ เปรี ยบเทียบอิทธิพลของปั จจัยกําหนดเงินเฟ้อทางด้ านอุปสงค์ (Demand-pull inflation)
และปั จ จัยกํ า หนดเงิ น เฟ้ อทางด้ า นต้ น ทุน (Cost-push inflation)
แล้ ว พบว่า ปริ มาณเงิ น มี อิท ธิ พ ล
ต่อภาวะเงินเฟ้อมากกว่าราคานํ ามัน กล่าวคือ ถ้ าเปอร์ เซ็นการเปลียนแปลงของปริมาณเงินเพิมขึ น 1 เปอร์ เซ็น
การเปลียนแปลงของระดับราคาจะเพิม 0.0518-0.0629 ในขณะที ถ้ าเปอร์ เซ็นการเปลียนแปลงของราคานํ ามั
เพิมขึ น 1 เปอร์ เซ็นการเปลียนแปลงของระดับราคาจะเพิม 0.0162-0.0174 แต่ถ้าเปรี ยบเทียบระหว่างปริ มาณ
เงิ น กั บ ค่ า จ้ างขั น ตํ า เรากลับ พบว่า ค่า จ้ า งขั นตํ ามีข นาดของผลกระทบมากกว่า ปริม าณเงิน ทังนี
 เพราะ
ถ้ าเปอร์ เซ็นการเปลียนแปลงของค่าจ้ างขัน ตําเพิมขึ น 1 เปอร์ เซ็นการเปลียนแปลงของระดับราคาจะเพิมขึน
0.0566-0.0652
- ผลการศึ ก ษาในตารางที 2 ชี ใ ห้ เ ห็ น ว่ า การคาดคะเนเงิ น เฟ้ อ (วัด จากอัต ราเงิ น เฟ้ อในอดี ต )
คือ ปั จจัยทีสําคัญทีสุดในการกําหนดภาวะเงินเฟ้อในปั จจุบนั ถ้ าเปอร์ เซ็นการเปลียนแปลงของเพิมขึ นอัตราเงิน
เฟ้อในอดีต 1 การคาดคะเนเงินเฟ้อของสาธารณชนจะทําให้ เปอร์ เซ็นการเปลียนแปลงของระดับราคาเพิมขึน
0.6285-0.7110 หรื อกล่าวอีกนัยหนึง การคาดคะเนเงินเฟ้อของสาธารณชนส่งผลกระทบต่อภาวะเงินเฟ้อรุนแรง
กว่าปริ มาณเงินและค่าจ้ างขัน ตําประมาณ 10 เท่า และส่งผลกระทบต่อภาวะเงินเฟ้อรุ นแรงกว่าราคานํา มัน
30 เท่า
ตารางที 1 ผลการทดสอบความนิง (Stationary) ของตัวแปรต่างๆทีใช้ ในการศึกษา
ผลต่างลําดับที 1 ( ∆Yt ) ของ
อั ต ราเงิ น เฟ้ อ อั ต ราการเพิ ม อั ต ราการเพิ ม อั ต ราการเพิ ม อั ต ร า ก า ร
พื นฐาน
ของราคานํ า มั ของค่ า จ้ างขั น ของปริ มาณเงิน ว่างงาน
ดีเซล
ตํา
แบบกว้ าง
Intercept
Yt −1
Trend
Dickey-Fuller
t–statistic

0.5267
-0.3676

0.4569
-0.6835

1.5140
-1.1859

3.5352
-0.9738

0.9733
-0.3300

-0.0099
-3.3571*

0.0318
-4.8330***

-0.0193
-8.2587***

-0.0526
-6.8944***

-0.0050
-3.1342

หมายเหตุ: * หมายถึง ข้ อมูลอนุกรมเวลามีความนิง ณ ระดับนัยสําคัญ 0.1 ** หมายถึง ข้ อมูลอนุกรมเวลามีความนิง ณ ระดับ
นัยสําคัญ 0.05
*** หมายถึง ข้ อมูลอนุกรมเวลามีความนิง ณ ระดับนัยสําคัญ 0.01
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ตารางที 2 ผลการประมาณค่าและการทดสอบนัยสําคัญของตัวแปรอิสระแต่ละตัว (ตัดตัว แปรอัตราการ
ว่างงานออกไปเนืองจากขาดความนิง)

Intercept
อัตราเงินเฟ้อ ณ เวลา t-1
อัต ราการเพิ มของราคา
นํ ามัน ณ เวลา t
อัตราการเพิมของค่าจ้ าง
ขันตํ
 า ณ เวลา t
อัตราการเพิมของปริ มาณ
เงิน ณ เวลา t
DUM1
DUM 2
DUM 3
R2

F statistic
Durbin h statistic
N

ตัวแปรตาม คือ อัตราเงินเฟ้อ ณ เวลา t
สมการที (13)
สมการที (14)
สมการที (15)
0.1535
-0.0528
-0.0331
0.6285
0.7110
0.7089
***
***
(5.4712)
(7.2281)
(7.0652)***
0.0162
0.0164
0.0174
**
**
(2.3842)
(2.3643)
(2.5182)**
0.0566
0.0652
0.0572
*
**
(1.9778)
(2.2439)
(1.9157)*
0.0557
0.0629
0.0518
(1.9401)*
(2.0994)**
(1.7074)*
-0.2114
(-1.5418)
0.1053
(0.7757)
0.1022
(0.4726)
0.6917
0.6805
0.6799
24.7837
23.5719
23.5189
-1.0375
-1.3692
-1.1895
54
54
54

หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บ คือ ตัวสถิติ t เครื องหมาย * ** และ*** หมายถึง ค่าพารามิเตอร์ แตกต่างจากศูนย์
อย่างมีนยั สําคัญเท่ากับ 0.1 0.05 และ 0.01 ตามลําดับ
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บทสรุ ป
ผลการศึกษาเชิงเศรษฐมิติพบว่าปั จจัยทีมีอิทธิพลต่ออัตราเงินเฟ้อพื นฐาน คือ อัตราเงินเฟ้อพื นฐาน
ในอดีต อัตราการเพิมของราคานํา มันดีเซล อัตราการเพิมของอัตราค่าจ้ างขั นตํา และอัตราการเพิมของปริม
เงิ น แบบกว้ า ง ถึ ง แม้ ว่ า ระบอบการกํ า หนดเป้ าหมายเงิ น เฟ้ อจะช่ ว ยควบคุม อัต ราเงิ น เฟ้ อพื น ฐานได้ บ้ า ง
ในบางระดับ แต่อิทธิ พลของการกําหนดเป้าหมายเงินเฟ้อทีมีต่อเสถียรภาพทางด้ านราคานัน ไม่มีนัยสําคัญ
ทางสถิ ติ อย่า งไรก็ ต าม บทความนี พ บว่า การกํ า หนดเป้ าหมายเงิ น เฟ้ อสามารถช่ ว ยควบคุม การเพิ มขึ น
ของอัตราเงินเฟ้อพื นฐานทีมีสาเหตุมาจากการคาดคะเนเงินเฟ้อ ราคานํ ามัน และค่าจ้ างขั นตําได้ อย่างชัดเจน แ
มีประสิทธิ ภาพมากกว่าเมือเปรี ยบเทียบกับระบอบการกําหนดเป้าหมายปริ มาณเงิน และระบอบการกําหนด
เป้าหมายอัตราแลกเปลียน ดังนัน การทีธนาคารแห่งประเทศไทยเลือกใช้ นโยบายการเงินแบบกําหนดเป้าหมาย
อัตราเงินเฟ้อเป็ นแนวทางในการดําเนินงานอยู่ในขณะนี น ัน จึงมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ ในปั จจุบัน
ทีราคานํ ามันมีราคาค่อนข้ างสูง นอกจากนี  การกําหนดเป้ าหมายเงินเฟ้ อสามารถรองรับแนวโน้ มการเพิมสูงขึ 
ของอัตราค่าแรงได้ ดีกว่าแนวนโยบายอืนๆ ทีธนาคารแห่งประเทศไทยได้ เคยประกาศใช้ มาแล้ ว เนืองจากภายใต้
ระบอบการกํ าหนดเป้าหมายเงิน เฟ้ อผลกระทบของราคานํ า มันและค่า จ้ า งขั นตําทีมีภาวะเงิน เฟ้ อจะลดลง
เมือเปรี ยบเทียบกับระบอบอืนๆ
ผลการศึกษาไม่อาจชีช ดั ว่า ระหว่างเงินเฟ้อทางด้ านอุปสงค์ (Demand-pull inflation) กับเงินเฟ้อ
ทางด้ านต้ นทุน (Cost-push inflation) เงินเฟ้อแบบใดมีความสําคัญมากกว่า ผลการเปรี ยบเทียบขนาด
ค่า ประมาณของพารามิ เ ตอร์ พ บว่า ปริ ม าณเงิ น มี บ ทบาทต่อ ภาวะเงิ น เฟ้ อมากกว่า ราคานํ า มัน ในขณะที
ค่าจ้ างขันตํ
 ามีบทบาทต่อภาวะเงินเฟ้อมากกว่าปริมาณเงิน ยิงไปกว่านั น เรายังพบว่า ปั จจัยกําหนดภาวะเงินเฟ้
ในปั จจุบนั ทีสําคัญทีสุด คือ การคาดคะเนเงินเฟ้อของบุคคลในระบบเศรษฐกิจ
ในฐานะที การคาดคะเนเงิ น เฟ้ อ เป็ นปั จ จัย กํ า หนดภาวะเงิ น เฟ้ อที สํ า คัญ ที สุด ความน่ า เชื อถื อ
ของธนาคารกลางในแง่ของความจริ งจังต่อเป้ าหมายเงิน เฟ้ อจึง เป็ นเรื องสํา คัญ และเนื องจากสาธารณชน
ใช้ ข้อมูลการคาดคะเนเงินเฟ้อของธนาคารกลางเป็ นส่วนหนึงของข้ อมูลข่าวสารทีพวกเขาใช้ ในการคาดคะเนเงิน
เฟ้อ ความแม่นยําในการพยากรณ์ เงินเฟ้อของธนาคารกลางจึงกลายตัวกําหนดประสิทธิ ภาพของการดําเนิน
นโยบายการเงิน
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ภาคผนวก
ภาคผนวกจะแสดงทีมาของสมการเส้ นโค้ งฟิ ลลิปส์ (สมการที (1) ในหน้ า 7) Blanchard (2006)
สร้ างสมการเส้ นโค้ งฟิ ลลิปส์จากสมการการกําหนดค่าจ้ าง (The wage-setting relation) และสมการการกําหนด
ราคา (The price-setting relation) ดังนี 
สมการการกําหนดค่าจ้ าง
− +
W = Pe F  u, κ 



โดย

(A.1)

κ คื อ ปั จ จัย กํ า หนดค่ า จ้ า งที เป็ นตัว แปรในตลาดแรงงาน เช่ น อัต ราค่ า จ้ า งขัน ตํา

ระดับการคุ้มครองแรงงาน ระดับเงินชดเชย การว่างงาน ฯลฯ
u คือ อัตราการว่างงาน
P e คือ การคาดคะเนระดับราคา
W คือ อัตราค่าจ้ าง
− +

Blanchard สมมติให้ ฟังก์ชนั F  u, κ  = 1 − αu + κ ดังนัน




W = P e (1 − αu + κ )

(A.2)

จากสมการการกําหนดราคา
P = (1 + µ )W

(A.3)

โดย µ คือ อัตราการบวกส่วนเพิมในต้ นทุนแรงงาน ได้ รับอิทธิพลจากต้ นทุนการผลิตประเภทอืนๆ
เช่น ราคาวัตถุดิบ ราคาเชื อเพลิงและพลังงานอืนๆ ฯลฯ
P คือ ระดับราคา
แทนค่าสมการ (A.2) ลงในสมการ (A.3) และใส่เครื องหมายเวลา t ลงไปจะได้
P t = Pt (1 + µ )(1 − αu + κ )

(A.4)

e
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นํา P t -1 ไปหารทัง 2 ข้ างของสมการ (A.4) จะได้
Pt
P
= t (1 + µ )(1 − αu + κ )
Pt -1 Pt −1
e

จาก

(A.5)

Pt
P
e
= 1 + π t และ t = 1 + π t สมการ (A.5) สามารถเขียนใหม่ได้
Pt -1
Pt -1
e

(

)

1 + π t = 1 + π t (1 + µ )(1 − αu + κ )
e

(A.6)

เราสามารถเขียนสมการ (A.6) ให้ อยูใ่ นรูป
1+ πt
= 1 − αu + κ
e
1 + π t (1 + µ )

(

)

ใช้ คุณ สมบัติ ท างคณิ ต ศาสตร์

(A.7)

1+ πt
e
= 1 + π t − π t + µ แล้ ว แทนค่ า ลงในสมการ
e
1 + π t (1 + µ )

(

)

(A.7) และจัดเทอมใหม่ เราจะได้ สมการสมการเส้ นโค้ งฟิ ลลิปส์ดงั นี 
π t = π te + (µ + κ ) − αU t

(A.8)
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การตอบสนองของอัตราผลตอบแทนของหุ้นสามัญต่ อข่ าวสารในระยะสัน :
กรณีตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
Short-Term Reaction in Stock Return Following Market Shocks:
A Case of the Stock Exchange of Thailand
ชลิตา พรหมจันทร์ *
F

บทคัดย่ อ
งานวิจยั ชิ นนี มีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาพฤติกรรมของดัชนีกลุม่ อุตสาหกรรมภายหลังเกิดเหตุการณ์
ทีไม่คาดคิด โดยใช้ ข้อมูลรายวันของดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตังแต่
 เดือน
มกราคม 2548 ถึงสิงหาคม 2550 ผลการศึกษาพบว่าการเคลือนไหวของดัชนีมีการตอบสนองต่อเหตุการณ์
ทีไม่คาดคิดตํากว่าทีควรจะเป็ น โดยหากเกิดเหตุการณ์ทีไม่คาดคิดทีเป็ นข่าวดี (ข่าวร้ าย) ผลตอบแทนส่วนเกิน
จะมีค่าเป็ นบวก(ลบ) นอกจากนีผ ลการศึกษาพบว่าขนาดของผลตอบแทนส่วนเกินสะสมไม่มีความสัมพันธ์
กับผลตอบแทนส่วนเกิน ณ วันทีเกิดเหตุการณ์ ทีไม่คาดคิด อย่างไรก็ตาม พฤติกรรมของดัชนีอุตสาหกรรม
บางกลุ่ม ภายหลัง จากเกิ ด เหตุก ารณ์ ที ไม่ค าดคิ ด ที เป็ นข่ า วร้ าย 60 วัน จะมี ก ารปรั บ ตัว เข้ า สู่ร ะดับ ราคา
ทีเหมาะสมอีกครัง ซึงอาจจะทําให้ เกิดผลตอบแทนส่วนเกินในช่วงเวลาดังกล่าว

Abstract
This paper focuses on stock price behavior following an extreme event using daily market
and sector indexes from the Stock Exchange of Thailand from January 2000 to August 2007. The
results are consistent with the under reaction hypothesis. It indicates that a positive (negative)
abnormal price performance in the short term window following positive (negative) price shocks.
Furthermore, the size of abnormal cumulative returns is not related to the event day return. However,
the result suggests that after negative shocks and for period of at least 60 days, some indexes seem
to revert enough to generate abnormal returns.

*

อาจารย์สาขาบริ หารธุรกิจ (การเงิน) สํานักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
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Introduction
According to the Efficient Market Hypothesis, the security prices changes cannot be
predicted since it reflect all information available to market participant and thus investors cannot
predict future returns. However, a number of studies challenges this hypothesis by showing that past
price can predict future movement in price and that investment strategies based on historical return
can generate subsequent abnormal returns. These trading strategies are based on the notion that
markets have a tendency to overreact and underreact at medium and long run horizons.
Chan and Hameed (2000) report that predictable returns exist for a large number of
international stock market. McInish, Ding, Pyun and Wongchoti (in press) and Fung Leung and
Patterson (1999) obtain similar results for winner and loser stocks in Asian equity markets. Depondt
and Thaler (1985) find long term price reversal and Bremer and Sweney(1991) and Lehman( 1990)
find that price reversals exist in the short term as well. For the medium-term, Jegadeesh and Titman
(1993) suggest that investors underreact to information and this underreact produces momentum
profits. There are several possible explanations for this evidence, some of which are consist with the
Efficient Market Hypothesis for example Jegadeesh and Titman (1995), Fama and French (1996),
Hameed and Kusnadi (2002) and Lesmond et al. (2004). Others studies attempt to explain these
phenomena with behavioral biases such as Barberis et al (1998) and Scott, Stumpp and Xu (2003)
which present that investor psychology can lead to inefficiencies in securities returns. However, the
momentum and overreaction (underreaction) are not necessarily inconsistent because of the different
time scale used in studies.
This study is motivated by a number of factors. First, As Lafter, Melnik and Thomas (2003)
tests based on daily market indexes from 39 stock exchanges over the period 1989-1998 which
consist of developed and emerging market. Their results are desire to establish whether it is
indicatives of the general behavior or a special case, especially for Thai industry/sector indexes.
Second, the importance for further investigation is emphasized by the interest of fund managers and
investor in formulating portfolio strategies to exploit a possible reaction since large price shocks
create both a potential for large profits and an increase in risks. Third, the vast majority of the
empirical studies on medium and long run equity return behavior document and attempt to explain
inefficiencies in equity return; very few studies examine short term equity return. This paper aims to
address this gap in the literature and investigate the short term reaction in stock returns.
The rest of paper is structured as follows. Section 2 reviews the relevant literature. In
section 3, it describes the data and methodology used. Section 4 presents and discusses the
empirical results. The paper ends with conclusions and suggestions.
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Literature review
The development of the overreaction hypothesis is mainly attributing to the work of DeBondt
and Thaler (1985). The hypothesis postulates that stock prices go down too much when news is
released, and go up too much when good news is released, but eventually investors realize they
have overreacted and the stock price reverses direction as the market corrects itself. Such a pattern
can be seen as a violation of the efficient market hypothesis as it would indicate that stock prices
incorporate information over a long period of time, rather than instantaneously, and thus predictable
patterns in stock return emerge.
It should be noted that a trading strategy based on positive autocorrelation in stock returns
is called a momentum strategy, i.e. one buys previous winners in the expectation that he will continue
to earn positive abnormal returns, and one sells, or shorts, previous losers in the expectation that he
will continue to earn negative abnormal returns. A strategy based on negative autocorrelation is
referred to as a contrarian strategy: one buys previous losers, expecting a return reversal and sells or
shorts, previous winners. The connection between stock price overreaction and the contrarian
strategy and between stock market underreaction and a momentum strategy should be apparent: the
overreaction and underreaction hypotheses are attempted to explain the abnormal profits of such
strategies by reference to behavioral finance. Proponents of the efficient market hypothesis maintain
that the observed return phenomena could be the results of measurement errors or time varying risk.
There are a number of different types of studies that have invoked the overreaction
hypothesis as a possible explanation for what appear to be observed violations of the efficient market
hypothesis. DeBondt and Thaler (1985) are among the first who find that stock prices behaved as if
individual investors overreacted to given information. They find that in the stock market a contrarian
strategy which buy losers and sells winners based on their returns over a 3 to 5 year horizon perform
well in subsequent holding periods of 3-5 years. Their finding provides assistance on security
selection for practitioners.
The phenomenon of overreaction and underreaction has also been studied from Clare et al.
(1995), Barberis et al. (1998) and Nam et al. (2001), among others, providing supportive results for
the overreaction hypothesis for the UK and the US stock markets. Peterson (1995) and Akhigbe et al.
(1998) examined post-event abnormal returns with extreme 1- day stock price changes for the US
stocks. Their findings support the overreaction hypothesis. Schnusenberg and Madura(2001)
analyze stock indexes for different sectors within the US, as well as general market indexes in the US.
Their finding tend to support the uncertain information hypothesis as they find that over a 60-day
period the market underreacts to positive news and overreacts to negative news. Larson and Madura
(2003), on the other hand, used extreme 1- day returns for a sample of losers and winners by
selecting daily stock price return in excess of 10%.They found that for winners, there is overreaction
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in response to uninformed event but no overreaction on average in response to informed event. This
finding according to Larson and Madura (2003) suggest that the degree of overreaction to new
information depends on whether the cause of the extreme stock price change in publicly released.
Although the momentum and overreaction strategies appear to provide diametrically
opposed predictions about the returns of past winners and losers, the two strategies are not
necessarily inconsistent because of the different time scales used in empirical studies. This paper
contributes to the literature by investigating underreaction and overreaction in the very short term
investor response to major price changes in industry/sector indexes.

Data and Methodology
Data
The sample covers the daily sector indexes for the 8 years period from January 1, 2000 to
August 31, 2007. The data are collected form DataStream. The samples used in this study are not
including the index of Industrial Materials and Machinery sector since the data are not available for
more than 360 days in the sample period.
Methodology
The first objective of this paper examines stock return after extreme events, we first have to
specify when an extreme shock occurs. Earlier studies use a variety of definitions: Bremer and
Sweeney (1991) consider an event day for a shock when the price drops by at least 10 %. How
(1986) uses weekly price changes of more than 50%, Alkins and Dyl (1990) use the large price
change in 300- day window. This paper employs a standard methodology and identifies a positive(
negative ) extreme event for a sector when the sector index return at any given day is above (below)
two standard deviations the average daily return computed over the [ -60 to -11] days before the
given day in order to avoid confounding effect (Lafter, Melnik and Thomas, 2003). Once an event day
is identified, we calculate the post event abnormal return as:
ARit = Rit − E(Rit )

where

(1)

is the return of sector’s i index on day t
E (Rit ) is the average return of the fifty day window ending ten trading day prior
the price shock.
Rit

The cumulative abnormal returns (CARs) are then computed for each index and for each
event for various window (t+1 until t+60). Shocks occurring within a ten day period after another
shock are assumed to be reactions to the initial shock and are not treated as a new event. Next, the
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average cumulative abnormal returns (ACARs) for each index and each type of shock are computed
and the statistical significance of the ACARs is assessed with a t-statistic. If participants in the stock
market react efficiently to information then we expect that all information contained in an extreme
event will be incorporated in stock price within the same day. Thus, ACARs following the extreme
event will be, on average, close to zero and statistically insignificant. If, however, investors overreact
(underreact) to information on the event day we should observe statistically significant ACARs of the
opposite (same) sign the following days since investors correct (continue) their initial reaction.
For the second objective, we want to investigate whether the size of abnormal cumulative
returns is related to the event day return, so we regress CARs on the event days’ abnormal return. If
investors overreact, we would expect to find a statistically significant negative relationship between
the event day abnormal return and the reversal period CAR. If investors behave according to Daniel
et al. (1998), in the period immediately after shock, self- attribution should cause investors to
reinforce their positions, resulting in momentum. We run cross-section regression of the form:
CAR

where

t+ i

= a + bAR

t

+ et

(2)

is the cumulative abnormal return at day t + i ( not including abnormal
return of day t
ARt is the abnormal return on the event day t
and et is the residual error term which captures variation in the CARs
unrelated to the size of the shock.

CARt +i

Since CARt +i does not include ARt , the two variables are independent. A statistically
significant coefficient b suggest that the size of abnormal cumulative returns is related to the event
day return; a positive coefficient indicates that the higher the initial shock the higher the abnormal
return t + i days after the event and vice versa.

Results
This section presents results for each stock sector separately. Before we proceed to detail
analysis, as a preliminary step, we present summary statistic of the price shocks classified by sector
as Table1.There are 1,167positive shocks and 1,012 negative shocks in all sector during the sample
period suggest an average of 42 positive shocks and 44 negative shocks per sector. The maximum
shock in each sector is shown in column 2 and 3. The size of the positive shock and negative shock
is substantially larger in the mining sector and ICT sector respectively. The mean positive shock is
5.68% and -5.50% for negative shocks.
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Table1 Summary statistics of shocks in each sector during the sample period
Maximum
Maximum
Positive shocks
Negative shocks
Index
negative shock
(%)
positive shock(%)
N
Mean (%)
N
Mean(%)
SET
-14.84
11.16
37
4.00
41
-4.29
SET 50
-15.83
12.11
42
4.26
44
-4.54
SET 100
-15.71
11.99
5
4.86
7
-5.06
AGRI
-8.61
6.66
47
3.88
45
-4.20
FOOD
-9.28
6.54
45
2.68
43
-2.90
FASHION
-6.93
7.64
38
3.18
47
-2.73
HOME
-10.07
8.22
29
4.47
43
-4.48
PERSON
-14.26
18.06
45
7.26
36
-8.66
BANK
-18.31
11.67
52
5.89
35
-5.81
FIN
-18.13
18.02
51
7.79
36
-7.53
INSUR
-4.48
4.58
51
1.96
40
-1.89
AUTO
-10.72
9.01
48
3.93
30
-4.16
PAPER
-17.25
21.58
49
6.28
33
-5.12
PETRO
-14.3
11.25
48
5.97
34
-5.96
PKG
-8.65
16.98
48
5.36
38
-4.75
CONMAT
-13.21
8.94
46
4.78
41
-4.86
PROP
-15.57
12.35
42
5.68
44
-5.50
ENERG
-15.89
13.48
44
5.29
43
-4.87
MINE
-18.49
29.04
51
9.15
29
-8.44
COMM
-7.92
9.79
40
3.76
39
-3.68
HELTH
-7.24
10.12
53
5.02
33
-4.13
MEDIA
-14.87
14.77
46
5.52
36
-5.30
PROF
-12.6
25.64
38
7.16
35
-6.64
TOURISM
-9.23
9.01
42
3.88
38
-3.64
TRANS
-16.5
15.49
43
6.71
35
-6.35
ETRON
-11.34
14.16
44
5.99
43
-5.72
ICT
-20.89
15.76
43
6.16
44
-6.39
All sector
-20.89
29.04
1167
5.22
1012
-5.10
We present the results for individual sectors in Table 2 where the first column lists the sector and
the next (last) 4 column present result for positive ( negative) events for day t, t+10 and t+60.
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Table 2 Return following extreme events in the stock market
ACARs following positive events
(%)
ACARs following negative events (%)
N
t
t+10
t+60
N
t
t+10
t+60
1.07
-0.32
-4.15***
0.19
-0.05
SET
37 4.06***
41
(16.42)
-0.38
-1.33
(-11.24)
0.73
-0.22
2.47
0.01
-4.54****
-6.83
-0.36
SET50
44 4.26***
44
(18.49)
-0.583
-1.188
(-13.65)
-0.65
-0.50
4.755
-1.728
-4.56**
2.52
-1.73
SET100
5 4.86***
7
(2.78)
0.113
-0.041
(-2.32)
0.06
-0.04
0.86
-0.56
-4.38***
-1.26
2.13
AGRI
47 3.82***
45
(24.42)
1.62
0.51
(-19.55)
1.35
-0.43
0.18 -0.31**
-2.93***
0.26**
1.25*
FOOD
45 2.55***
43
(21.82)
-1.27 (-1.99)
(-14.62)
(1.96) (-1.77)
0.09
-0.25*
-2.92***
-0.07
0.07
FASHION 38 3.02***
47
(11.90)
-0.44
-1.68
(-14.94)
1.19
-0.07
0.10
-0.18
-4.57***
-0.30*
0.23
HOME
29 4.25***
43
(20.32)
0.40
-0.75
(-18.42)
-1.75
-1.41
1.07
-0.47
-4.83***
-1.03
0.03
PERSON 45 4.08***
36
(14.60)
0.19
0.14
(-15.66)
0.16
-1.43
2.33**
-0.55
-5.73***
-0.30
0.30
BANK
52 5.87***
35
(25.98)
-2.12
-1.21
(-14.44)
-1.07
-1.14
1.77*
-0.24
-7.40***
-3.18
1.30
FIN
51 7.88***
36
(16.93) (-1.66)
0.02
(-19.36)
-0.38
-0.12
0.04 -0.28***
-2.02***
0.06
0.13
INSUR
51 1.85***
40
(20.69)
0.41 (-2.48)
(-16.23)
0.77
1.21
0.24
-0.03
-4.31***
-0.19
0.09
AUTO
48 3.67***
30
(17.62)
-0.25
-0.15
(-14.63)
-0.83
-0.55
1.38
-0.64
-5.45***
0.04
0.42
PAPER
49 6.10***
33
(12.55)
1.25
-0.39
(-12.50)
1.31
-1.14
0.64
-0.23
-5.69***
-0.26
0.24
PETRO
48 5.75***
34
(20.50)
0.40
-0.54
(-22.59)
-0.65
-0.63
0.14
-0.19
-4.96***
-0.09
0.09
PKG
48 5.05***
38
(23.20)
0.70
-0.90
(-24.46)
0.07
-0.12
-0.98
-0.77
-4.67*** -1.43***
-0.88
CONMAT 46 4.74***
41
(27.12)
-2.29
-1.93
(-17.35)
-2.61
-1.97
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ACARs following positive events
(%)
N
t
t+10
t+60
PROP

42

ENERG

44

MINE

51

COMM

40

HELTH

53

MEDIA

46

PROF

38

TOURISM 42
TRANS

43

ETRON

44

ICT

43

5.53***
(20.29)
5.03***
(17.10)
8.48***
(17.10)
3.45***
(16.17)
4.83***
(22.44)
5.29***
(17.62)
6.98***
(9.76)
3.74***
(16.69)
6.67***
(16.24)
5.88***
(17.05)
5.95***
(27.00)

1.41
-1.17
2.25
-0.78
2.29
-0.78
0.20
-0.83
1.04
-0.17
1.56
-1.56
1.10
0.42
0.01
-0.66
2.21
-0.54
1.35
1.12
0.41
0.15

-0.36
-1.26
-0.16
-0.58
-0.04
-0.58
-0.31
1.53
-0.32
-0.93
-0.19
-0.76
-0.36
1.52
-0.16
1.14
-0.26
0.66
-0.08
-0.21
-0.44
-1.35

ACARs following negative events (%)
N
t
t+10
t+60
44
43
29
39
33
36
35
38
35
43
34

-5.67***
(-16.69)
-4.92***
(-14.57)
-8.96***
(-20.26)
-3.43***
(-17.96)
-4.31***
(-24.31)
-5.24***
(-16.07)
-6.47***
(-12.65)
-3.67***
(-15.45)
-6.29***
(-14.20)
-5.52***
(-17.04)
-6.13***
(-12.27)

-0.57
0.88
-0.67
0.10
-0.13
-0.17
-0.36*
1.64
0.05
0.95
-0.06**
2.10
0.65
1.54
0.12
0.60
-1.86**
-2.29
-0.10
0.72
-0.45
0.01

1.30***
-2.68
0.24
-0.70
0.92***
3.03
0.15
-0.63
1.42
-0.12
0.68
-0.23
0.03
0.04
-0.09
-0.52
0.50
0.57
0.39
-0.98
0.33
0.76

*** indicate significant at the 1% level
** indicate significant at the 5% level
* indicate significant at the 10% level

The statistical significance of ACARs is assessed with a t-statistic which appears in parentheses.
The results for the rest of the days are presented graphically in Figure 1. It is interesting to note that,
for both positive and negative events there is a common pattern: an initial momentum followed by
price reversal.
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Figure 1 ACARs Following Extreme Events
Panel A: ACARs following positive event
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Panel B: ACARs following negative event
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Moreover, the result indicated that, following a positive shock and for most sectors in the
sample, there are significant abnormal return for at least one day and that all statistically significant
ACARs following negative returns, we also have momentum up to day t+10 and then reversal. The
highest mean reaction to both types of shock appears to take place in the mining sector, financial
sector and professional sector, respectively. This is apparent when one examines Figure 1:
irrespective of the type of shock and the sector, stock returns keep their (positive or negative)
momentum for about 10 days and then they appear to reverse. In sum, these results are consistent
with previous studies, such as Lafter, Melnik and Thomas (2003) and K. Kassimatis et al. (2007) and
provide support for the underreaction hypothesis.
The second part of this study is investigated whether the size of abnormal cumulative
returns is related to the event day return. If investor overreact, it would be reasonable to assume that
the higher the initial market move, the higher the subsequent reversal. If an investor decides to
capitalize on return pattern, he (she) would require some evidence not only about the sign of future
returns but about their size as well.
Table 3 and 4 report regression results for 1, 10 and 60 day CARs by sector for positive and
negative event respectively (The regressions were also estimate for 5, 20 and 30 days ACARs with
no significant coefficients). For positive event most coefficient are very low, statistically insignificant
and do not have the same sign. For example from the 81 regression reported only 11 is the b
coefficient statistically significant, implying that the magnitude of CARs cannot be predicted by the
size of the return on the event day. Especially, for the reversal period (60 day CARs), only 4 out of 27
coefficient are statistically.
For negative events and up to day 10 after an event, few coefficients statistically significant
and their signs are mixed. Therefore it infers that returns up to 10 days after a negative event can be
predicted based on the size of losses on the event day. However, this is not true for the reversal
period. During this period all coefficients have the expected sign; a finding suggesting that in every
sector the higher the event day loss the higher the reversal after 60 days.
Note that most coefficients in the reversal period are less than 1 indicating a very week
effect. Most R2s are between 1% and 5% while some are even higher (59.8% for paper and printing
material sector and 55.8% for energy sector). As discuss above, if market systematically overreacts
to news it is reasonable to expect some relationship between the weight of the news and the reversal
period. This seems true only for the negative shocks.
During the reversal period and for negative shocks only the evidence indicates that the
market reaction depends, for most sectors, on the shocks day return. This implies that, for large initial
losses, an investor or fund manager may be able to generate abnormal profits. For example, in the
property sector, if stock price fall by 2% in the 60 days following, our regression results suggest a
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cumulative abnormal return of about 2.45% [-3.661+ (-2.408 * -2)]. It is obvious that a trading
strategy based on this result could potentially generate excess profit. It implies that the stock market
is inefficient.
Table 3 Regressing CARs on positive event day abnormal returns

SET
SET50
SET100
AGRI
FOOD
FASHION
HOME
PERSON
BANK
FIN
INSUR
AUTO
PAPER
PETRO
PKG
CONMAT
PROP
ENERG

a
b
a
b
a
b
a
b
a
b
a
b
a
b
a
b
a
b
a
b
a
b
a
b
a
b
a
b
a
b
a
b
a
b
a
b

Coefficients
-2.178
0.457
-1.560
-0.604
-1.258
0.934
0.384
-0.038
0.079
-0.077
-2.345
0.746
-0.382
0.063
-0.907
0.104
-5.078
0.783
-0.579
0.088
-0.254
-0.406
-1.198
0.215
-1.118
0.228
-1.864
0.284
-1.924
0.294
-0.738
-0.147
-2.286
0.443
-0.219
0.056

CARt+1
t-statistics
R-squared
0.267
0.108
-0.088
0.780
0.120
-1.459
-0.157
0.015
1.806*
0.001
2.401***
-0.532
-0.689
0.004
0.200
0.259
0.240
-0.117
-0.432
0.002
0.319
-0.523
0.005
0.469
0.173
-3.409***
3.199***
-0.936
0.005
0.520
-0.435
0.003
-0.535
-1.359
0.020
0.960
0.954
0.038
1.351
-1.447
0.041
1.332
0.039
-1.993**
1.640*
-0.290
0.002
-0.282
-1.490
0.066
1.674*
-0.172
0.001
0.236

Coefficients
0.267
-0.880
0.812
0.036
-0.641
0.466
2.401
-0.532
-0.689
0.200
0.259
-0.117
-0.561
0.156
0.133
-0.012
0.411
-0.182
-1.813
0.132
-0.189
0.125
-0.382
0.093
1.863
-0.243
0.454
-0.064
0.452
-0.062
1.386
-0.498
-1.150
-0.047
0.675
-0.183
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CARt+10
t-statistics
0.376
-0.532
1.240
1.681*
-0.605
0.847
2.789***
-2.437***
-1.427
1.104
0.506
-0.757
-0.733
0.919
0.140
-0.098
0.349
-0.938
-1.504
0.938
-0.588
0.759
-0.833
0.798
3.160***
-2.870***
0.624
-0.530
0.745
-0.545
0.780
-1.369
-0.127
-0.232
0.734
-1.066

R-squared
0.008
0.004
0.003
0.132
0.028
0.019
0.016
0.001
0.018
0.018
0.012
0.014
0.152
0.070
0.004
0.042
0.001
0.029

CARt+60
Coefficients t-statistics
0.188
0.264
-0.124
-0.752
0.450
0.853
-0.012
0.537
0.942
1.641*
0.016
1.984**
0.333
0.487
-0.064
-0.372
-0.527
-0.979
0.086
0.424
0.034
0.095
-0.095
-0.876
-0.630
-0.870
0.105
0.657
-0.057
-0.108
0.017
0.251
0.007
0.006
-0.064
-0.332
1.673
1.597
-0.211
1.723*
-0.085
-0.234
-0.107
-0.578
0.164
0.274
-0.053
-0.351
0.744
1.502
-0.138
-1.933*
-0.861
-0.949
0.124
0.824
-0.653
-1.042
0.092
0.788
1.777
1.076
-0.537
-1.589
-0.067
-0.068
-0.054
-0.321
-0.145
-0.175
-0.003
-0.021

R-squared
0.017
0.001
0.100
0.004
0.004
0.026
0.008
0.002
0.002
0.057
0.007
0.003
0.075
0.016
0.009
0.055
0.003
0.001
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MINE
COMM
HELTH
MEDIA
PROF
TOURISM
TRANS
ETRON
ICT

a
b
a
b
a
b
a
b
a
b
a
b
a
b
a
b
a
b

Coefficients
1.207
-0.189
-1.230
0.386
-0.023
-0.089
-0.267
0.117
0.045
0.069
-2.942
0.802
-0.569
-0.166
2.265
-0.273
-2.955
0.431

CARt+1
t-statistics
R-squared
0.692
0.021
-0.989
-1.594
0.090
1.839*
-0.017
0.002
-0.036
-0.241
0.009
0.596
0.068
0.020
0.842
0.248
-3.255***
3.539***
0.388
0.016
-0.811
0.041
1.721*
-1.302
0.059
-1.703*
1.517

Coefficients
0.866
-0.136
0.975
-0.340
0.708
-0.156
-0.077
-0.092
-0.03
0.019
-1.023
0.239
-0.736
0.079
0.766
-0.071
-0.187
0.040

CARt+10
t-statistics
0.571
-0.819
1.450
-1.860
0.813
-0.905
-0.072
-0.485
0.063
0.325
-1.862*
1.734*
-0.688
0.530
0.850
-0.491
-0.122
0.159

R-squared
0.015
0.092
0.017
0.006
0.003
0.073
0.007
0.006
0.001

CARt+60
Coefficients t-statistics
1.448
1.640*
-0.182
-1.800*
0.507
0.842
-0.057
-0.344
0.172
0.221
-0.080
-0.522
-0.066
-0.091
-0.023
-0.176
0.640
1.381
-0.040
-0.703
0.344
0.852
-0.049
-0.487
-0.559
-0.523
0.123
0.823
-0.668
-0.644
0.101
0.609
-2.673
-1.868*
0.376
1.602

R-squared
0.067
0.003
0.006
0.001
0.014
0.006
0.017
0.009
0.065

*** indicate significant at the 1% level
** indicate significant at the 5% level
* indicate significant at the 10% level

Table 4 Regressing CARs on negative event day abnormal returns
SET
SET50
SET100
AGRI
FOOD
FASHION
HOME
PERSON

a
b
a
b
a
b
a
b
a
b
a
b
a
b
a
b

Coefficients
1.648
0.516
1.523
0.328
1.366
0.226
1.274
0.166
1.826
0.526
-0.710
-0.228
-1.858
-0.354
-2.069
-0.146

CARt+1
t-statistics
1.558
2.279**
1.690*
2.081**
1.603
1.824*
0.895
0.538
2.404***
2.230**
-1.013
-1.012
-1.422
-1.329
-1.813*
-1.228

R-squared
0.140
0.282
0.110
0.008
0.121
0.026
-0.044
0.067

Coefficients
-0.471
-0.160
0.847
0.126
0.650
-0.963
-0.212
-0.114
0.295
0.012
1.211
0.340
-0.610
-0.030
-1.470
-0.170
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CARt+10
t-statistics
-0.821
-1.301
1.519
1.650*
-1.935*
-2.408***
-0.302
0.746
0.835
0.110
2.758***
2.411***
-0.703
-0.169
-2.007**
-2.225**

R-squared
0.050
0.060
0.112
0.014
0.001
0.133
0.001
0.191

Coefficients
0.657
-0.146
-0.765
-0.327
-1.058
-2.753
1.420
0.354
-0.597
-0.119
-0.465
-0.156
-0.853
-0.122
2.082
0.306

CARt+60
t-statistics
-1.312
-1.366
-1.461
-1.602
-1.289
-1.302
1.473
1.690*
-1.612
-1.032
-1.266
-1.323
-1.279
-0.898
1.417
1.993*

R-squared
0.055
0.003
0.120
0.070
0.029
0.044
0.021
0.159
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BANK
FIN
INSUR
AUTO
PAPER
PETRO
PKG
CONMAT
PROP
ENERG
MINE
COMM
HELTH
MEDIA
PROF
TOURISM
TRANS
ETRON
ICT

a
b
a
b
a
b
a
b
a
b
a
b
a
b
a
b
a
b
a
b
a
b
a
b
a
b
a
b
a
b
a
b
a
b
a
b
a
b

Coefficients
2.527
0.425
-0.466
0.042
0.083
0.119
0.319
0.126
4.207
1.028
2.644
0.510
1.723
0.369
-0.179
0.272
1.501
0.359
4.793
1.100
-0.738
-0.066
0.227
0.138
4.363
1.142
5.966
1.190
0.932
0.105
-0.170
0.007
-1.733
-0.139
0.085
-0.104
4.119
0.881

CARt+1
t-statistics
1.628
1.636*
-0.162
0.014
0.167
0.524
0.256
0.482
4.333***
6.567***
1.174
1.343
1.330
1.489
-0.093
0.700
0.926
1.345
5.250***
6.450***
-0.484
-0.410
0.150
0.328
3.054***
3.578***
4.192***
4.711***
0.751
0.602
-0.146
0.221
0.861
-0.475
0.057
-0.409
2.753***
1.034

R-squared
0.090
0.001
0.008
0.009
0.598
0.049
0.037
0.015
0.049
0.558
0.008
0.004
0.322
0.434
0.011
0.002
0.080
0.004
0.376

Coefficients
0.329
0.110
-0.257
-0.046
0.602
0.268
0.323
0.120
0.770
0.225
-0.954
-0.121
0.413
0.079
-4.339
-0.622
-0.880
-0.206
-1.947
-0.404
0.960
0.113
-0.486
-0.247
-1.795
-0.465
-0.425
-0.226
-215
-0.133
-0.473
-0.161
-2.178
-0.210
-0.991
-0.216
-1.044
-0.171

*** indicate significant at the 1% level
** indicate significant at the 5% level
* indicate significant at the 10% level
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CARt+10
t-statistics
0.385
0.819
-0.280
-0.193
2.775***
2.703
0.443
0.782
0.908
1.727*
-0.589
-0.444
0.420
0.419
-2.523***
-1.808*
-0.922
-1.307
-1.904*
-2.114**
0.697
0.775
-0.642
-1.179
-1.856*
-2.151**
-0.373
-1.190
-0.217
-0.959
-0.827
-1.116
-2.081**
-1.384
-1.264
-1.618
-1.088
-1.221

R-squared
0.024
0.001
0.173
0.023
0.007
0.006
0.003
0.093
0.047
0.119
0.027
0.046
0.146
0.041
0.026
0.037
0.062
0.064
0.052

Coefficients
-1.211
-0.158
-1.527
-0.200
0.185
0.030
-0.181
-0.027
-0.355
-0.019
-1.911
-0.295
-0.765
-0.147
-2.679
-0.386
-3.611
-0.408
-0.867
-0.120
3.052
0.238
-1.903
-0.513
-0.312
-0.069
-0.331
-0.051
-1.737
-0.255
1.066
0.311
-0.625
-0.130
-1.076
-0.124
-0.452
-0.127

CARt+60
t-statistics
1.500
-1.247
-1.013
-1.044
0.602
0.213
-0.481
-0.341
-0.600
-0.195
-1.316
-1.202
-0.753
-0.758
-1.884*
-1.356
-1.769*
-2.579***
-0.800
-0.592
2.358
1.738*
-2.528***
2.445***
-0.480
-0.473
-0.392
-0.344
-1.816*
-1.090
1.541
1.781*
-0.653
-0.934
-0.922
-0.627
-0.404
-0.778

R-squared
0.054
0.036
0.001
0.004
0.001
0.040
0.010
0.054
0.082
0.011
0.121
0.172
0.008
0.004
0.096
0.090
0.029
0.010
0.022
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Conclusions and Suggestions
In this paper, we investigate under and overreaction effect in very short term investor
response to the major price changes in the sector indexes for 27 sectors in the Stock Exchange of
Thailand. The result reveals that positive shocks are followed by subsequent large positive abnormal
returns. Consistent with previous studies, the result provides support for the short term under reaction
hypothesis. Moreover, the result suggests that after negative shocks and for period of the following
50 days, price seem to revert enough to generate abnormal returns which may be economically
significant.
The future studies should be considered the liquidity, volume and volatility in each sector.
Also apply with individual stock rather than index and trading strategy based on evidence in order to
find the economically significant profits or study the information flow pattern.
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สถานทีซอื  และรปแบบการซื
อ เพือการบริหารช่ องทางการจัดจําหน่ าย
ู
Place and Purchase Pattern for Distribution Channels Management
ดร.นพมาศ สุวชาติ*
F

บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี มุ่งศึกษาถึงสถานที!ซื อและรู ปแบบการซื อสินค้ าเพื!อนําไปใช้ สําหรับบริ หารระบบช่องทาง
การจั ด จํ า หน่ า ย เป็ นงานวิ จั ย เชิ ง บรรยาย สนั บ สนุ น การอธิ บ ายผลการศึ ก ษาดั ว ยข้ อมู ล เชิ ง ปริ ม าณ
ใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื! องมือในการทํางาน กลุม่ ตัวอย่างได้ จากวิธีการสุม่ ตัวอย่างแบบเจาะจงและแบบโควต้ า
ข้ อมูลที!ใช้ ในการวิเคราะห์ได้ จากแบบสอบถามที!สมบูรณ์ จํานวน 342 ฉบับจาก 400 ฉบับ ผลการวิจัยพบว่า
ผู้บ ริ โ ภคนิ ย มไปซื อ สิ น ค้ า แต่ ล ะชนิ ด เป็ นอัน ดับ หนึ! ง แตกต่ า งกัน ไป เช่ น ซื อ ข้ าวสาร อาหารกึ! ง สํ า เร็ จ รู ป
กระดาษชําระ และ ผลิตภัณฑ์ซกั ผ้ าที!ซุปเปอร์ มาร์ เก็ตเป็ นอันดับหนึ!ง และมีจํานวนมากถึงร้ อยละ 16.4 16.2
13.0 และ 11.6 ตามลําดับผลิตภัณฑ์ข้างต้ นที!ซื อจากร้ านของชําใกล้ บ้าน สะท้ อนให้ เห็นว่าสินค้ าอุปโภคบริ โภค
ที!เคลื!อนไหวเร็วยังสามารถจําหน่ายผ่านร้ านของชําได้ ผู้บริ โภคนิยมไปซื อผลิตภัณฑ์ดแู ลผิวและเครื! องใช้ ไฟฟ้า
ที!มีลกั ษณะเป็ นผลิตภัณฑ์มาตรฐานที!ห้างสรรพสินค้ ามากที!สุด สําหรับเครื! องใช้ ไฟฟ้าเทคโนโลยีที!มีขัน ตอน
การใช้ ซับซ้ อน ช่องทางที!เหมาะสมที!สุดคือศูนย์ จําหน่ายและบริ การ เพราะผู้บริ โภครั บรู้ ได้ ว่าศูนย์ จําหน่าย
มีผ้ เู ชี!ยวชาญประจําศูนย์และมีผลิตภัณฑ์ให้ เลือกมากกว่าร้ านค้ าปลีกแบบอื!นๆ สําหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์
และโทรศัพท์ เคลื!อนที! ช่อ งทางที!เหมาะสมที!สุดคือ ศูนย์ จําหน่ายและบริ การ จากการศึกษาครั ง นี พ บว่า
ปั จ จุบัน มี ผ้ ูบ ริ โ ภคจํ า นวนหนึ! ง ซื อ รถยนต์ รถจัก รยานยนต์ ผ่ า นช่ อ งทางห้ า งสรรพสิ น ค้ า ซุ ป เปอร์ ม าร์ เ ก็ ต
ร้ านสะดวกซื อ ร้ านขายของชํา และช่องทางอิเล็กทรอนิคส์ ผลการวิจยั ด้ านรูปแบบการซื อพบว่า ข้ าวสารบรรจุถงุ
อาหารกึง! สําเร็จรูป กระดาษชําระ และผลิตภัณฑ์ซกั ผ้ า เป็ นสินค้ าที!ผ้ บู ริ โภคมีความเกี!ยวข้ องและมีวิเคราะห์ก่อน
ซื อ ระดั บ ตํ! า (ซื อ แบบเฉื! อ ย) สํ า หรั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ดู แ ลผิ ว เสื อ ผ้ าสํ า เร็ จ รู ป
กระติ ก นํ า ร้ อ นไฟฟ้า
เครื! องคอมพิวเตอร์ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และโทรศัพท์เคลื!อนที! เป็ นสินค้ าที!ผ้ บู ริ โภคมีความเกี!ยวข้ องระดับสูง
การวิเคราะห์ก่อนซื อระดับสูง (ซื อแบบซับซ้ อน) สรุ ปได้ ว่าสินค้ าแต่ละชนิดก็มีช่องทางที!เหมาะสม และลักษณะ
การซื อที!แตกต่างกันไปตามคุณลักษณะของสินค้ า ดังนัน การกําหนดโครงสร้ างและกลยุทธ์ ส่งเสริ มการตลาด
ภายในช่ อ งทางการจัด จํ า หน่ า ยของสิ น ค้ า แต่ ล ะชนิ ด ควรสอดคล้ อ งกับ พฤติ ก รรมการซื อ ด้ า นสถานที! ซื อ
และรูปแบบการซื อของผู้บริโภค ซึง! จะทําให้ เกิดรายได้ อย่างมากต่อผู้ผลิต งานวิจยั นี มีประโยชน์อย่างยิ!งต่อผู้ผลิต
ผู้จัด การฝ่ ายการตลาดที! รั บ ผิ ด ชอบเกี! ย วกับ การบริ ห าร การวางแผน การพัฒ นาระบบการจัด จํ า หน่ า ย
และส่งเสริมการตลาดภายในช่องทางการจัดจําหน่าย

*

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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Abstract
The purpose of this paper is to study place and purchase patterns for the management
of distribution channels. It is descriptive research using quantitative data support for the result.
Questionnaires are instrument approach to the topic. Data was collected by purposive sampling and
quota sampling. Data analysis was taken from 342 out of 400 questionnaires with no missing value.
It was found that the supermarket is the most favorite distribution channel for rice,
instant food, paper towel, and detergent. However, there were 16.4%, 16.2%, 13.0%, and 11.6% who
preferred to buy from grocery near their homes. It seems that the fast moving consumer goods
(FMCG) are able to sell via grocery. The department store is the most favorite distribution channel for
personal care products. The most popular channel for standardization electric appliances is
department stores. The most popular channel for complex electrical appliances are sales and
service centers because consumers perceive that the experts are located at Sales and service
centers and they need hiis/her suggestions. Furthermore, this type of store has more products than
other stores. Sales and service centers are the most favorite channel for cars, motorcycles and
mobile phones. The study found that consumers buy cars and motorcycles via department stores,
supermarkets, convenience store, grocery, and electronic marketing channels in addition to sales
and service centers.
In regards to the results of purchase patterns, the consumer has low involvement and
analysis before purchasing rice, instant food, paper towel, and detergent. In comparison to the
complex decision making or high involvement and analysis before purchasing personal care
products, clothes, hot pots, computers, cars, motorcycles, and mobile phones. So, the channels
structure design and promotion strategies within distribution channels of each product must conform
to buyer behavior; place and purchase pattern of consumers. This strategy will have an effect for
high revenue for manufacturers. The research results have value for manufacturers and marketing
managers who are responsible for distribution channels, which involve managing, planning, and
developing distribution systems and promotions within distribution channels.

บทนํา
การบริหารช่องทางการจัดจําหน่าย หรื อ ช่องทางการตลาด หรื อ ช่องทางการค้ า เป็ นงานที!สําคัญ
อย่างหนึ!งของธุรกิจ เนื!องจากช่องทางการจัดจําหน่ายจะเป็ นเส้ นทางเคลื!อนย้ ายสินค้ าจากผู้ผลิตไปยังผู้บริ โภค
เป็ นโอกาสให้ สิ น ค้ า ออกสู่ส ายตาผู้บ ริ โ ภคและเป็ นสถานที! ที! ซื อ สิ น ค้ า งานบริ ห ารและวางแผนช่ อ งทาง
การจัดจําหน่าย จะเริ! มตังแต่
 การวางระบบ การพิจารณาเลือกรูปแบบโครงสร้ างของช่องทาง และเลือกคนกลาง
ที!เหมาะสมกับสินค้ าในระยะเริ! มแรก ส่วนงานพัฒนาเป็ นงานเกี!ยวกับการปรับเปลี!ยนช่องทางการจัดจําหน่าย
ให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ ตลาดที!เปลี!ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา ตัวอย่างเช่น สถานการณ์ ธุรกิจค้ าปลีก
ที!มีการขยายตัวจากปี 2548 มูลค่าตลาดรวมประมาณ 9.9 แสนล้ านบาท ต่อมาในปี 2549 ประมาณการว่า
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ธุรกิจค้ าปลีกสมัยใหม่มีการขยายตัว ร้ อยละ 5.4 (บิสิเนสไทย, 2006)1 กลยุทธ์การแข่งขันของธุรกิจค้ าปลีกสมัยใหม่
คือ การขายตํ!ากว่าราคาต้ นทุน กิจกรรมส่งเสริ มการตลาดที!หลากหลาย ทังนํ
 าเสนอภาพยนตร์ โฆษณาผ่านสื!อ
ต่างๆ รวมถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริ มการขายภายในร้ านเพื!อดึงลูกค้ าเข้ าร้ านตลอดทัง ปี นอกจากนีย ังมีการ
ขยายตัวเปิ ดให้ บริ การในระดับท้ องถิ!นมากขึ น จากการขยายตัวและกลยุทธ์การแข่งขันดังกล่าวทําให้ พฤติกรรม
การซือ ของผู้บริ โภคเปลี!ยนแปลงไป เป็ นสาเหตุใ ห้ ผ้ ูผลิตต้ องตระหนักถึง ประสิท ธิ ภ าพของช่องทางการจัด
จําหน่าย หรื อคนกลางที!เคยทําหน้ าที!ได้ ผลดีอาจมีประสิทธิภาพลดลงคือมีลกู ค้ าเข้ าร้ านน้ อยลง ส่งผลให้ รายได้ ที!
เคยขายได้ มากก็ลดลง ดังนัน ผู้วิจยั จึงทําการสํารวจสถานที!ที!ผ้ บู ริ โภคซื อสินค้ า ซึ!งหมายถึงสถานที!ขายสินค้ า
ของผู้ ผลิ ต และรู ป แบบการซื อ ของผู้ บริ โ ภค เพื! อ เป็ นฐานข้ อมู ล สํ า หรั บ ผู้ ผลิ ต ในการบริ ห าร วางแผน
และพัฒนาปรับเปลี!ยนระบบการจัดจําหน่าย รวมถึงเป็ นฐานข้ อมูลเพื!อนําไปประยุกต์ใช้ ในการดําเนินกิจกรรม
ทางการตลาดด้ า นต่า ง ๆ ให้ ส อดคล้ อ งกับ พฤติ ก รรมตลาดที! เ ปลี! ย นไป โดยมุ่ง หวัง ให้ เ กิ ด ประโยชน์ สูง สุด
ทังด้
 านการจัดจําหน่ายและการส่งเสริมการตลาด

ทบทวนวรรณกรรม/เอกสารทีเกียวข้ อง
การวิเคราะห์ตลาดเป้าหมาย (Rosenbloom, 2004)2 การศึกษาปั จจัยด้ านคุณลักษณะของตลาด
เป้ าหมาย หมายถึ ง การวิ เ คราะห์ ต ลาดเป้ าหมายซึ! ง มี ผ ลโดยตรงต่ อ การพิ จ ารณาออกแบบโครงสร้ าง
ช่องทางการจัดจําหน่าย ผู้บริ หารควรพิจารณาพฤติกรรมตลาดประกอบการวางแผนช่องทางการจัดจําหน่าย
ซึง! มีประเด็นที!สําคัญ 4 ประการ ดังนี 
- เวลาที!ลกู ค้ าซื อ : ซื อตามฤดูกาล ซื อสัปดาห์ละครัง ซื อทุกวัน (Chiquan, 2002 )3, (Wingfield, 2002)4
- สถานที!ซื อ : ห้ างสรรพสินค้ า ร้ านใกล้ บ้าน ซื อทางอินเทอร์ เน็ต ซื อทางโทรศัพท์ (Funkhouser, G. &
Parket, R. 1986)

5

- รูปแบบการซื อ : จํานวนที!ซื อในแต่ละครัง บริ การตนเอง/ต้ องการพนักงานแนะนําสินค้ า ไปที!เดียวได้
ของครบ ใช้ เงิ น สด/บัต รเครดิ ต ซื อ ทัน ที / ใช้ เวลาในการตัด สิ น ใจ ไปเดิ น ซื อ /ซื อ จากที! บ้ าน
การเปรี ยบเทียบราคา/ไม่ต้องการ ต้ องการบริการอย่างดีเยี!ยม/บริการเล็กน้ อย
- ผู้ซื อ : ผู้มีสว่ นร่วมในการซื อ ผู้มีอิทธิพลในการซื อ ผู้ซื อ
รูปแบบการซื อ (Assael, H., 1997)6 หมายถึง ลักษณะอาการของผู้บริ โภคในการตัดสินใจซื อสินค้ า
แต่ละชนิด ถ้ าจัดรู ปแบบการซื อโดยใช้ ระดับความเกี!ยวข้ อง (สูง, ตํ!า) ที!ผ้ บู ริ โภคมีต่อสินค้ านัน และระดับ
การวิเคราะห์ (มาก, น้ อย) สามารถจัดรูปแบบการซื อได้ เป็ น 4 กลุม่ ดังนี 
1

http://www.businessthai.com (December 5th, 2006)
2
Bert Rosenbloom, Marketing Channels: A Management View (New York: The Dryden Press, 2004), pp. 259-260.
3
Chiquan, G., “Competing in High-Growth Markets: The case of E-Commerce,” Business Horizon (March/April2002):
77– 83.
4
Wingfield, N., “The Rise and Fall of Web Shopping at work,” Wall Street Journal (September 2002): B1- B4.
5
Funkhouser, G. R. & Parker, R., “The Consumer Cost Matrix: A New Tool for Product, Service, and Distribution Channel
Design”, Journal of Consumer Marketing. (1986): 35-46.
6
Assael Henry, Consumer Behavior and Marketing Action. (Cincinnati: South Western,1997), p. 27.
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1. ซื อแบบซับซ้ อน (complex decision making) มีความเกี!ยวข้ องสูง ระดับการวิเคราะห์มาก
2. ซื อแบบมีความจงรักภักดีตอ่ ตราสินค้ า (brand loyalty) มีความเกี!ยวข้ องสูง ระดับการวิเคราะห์
น้ อย
3. ซื อ แบบแบบแสวงหาความหลากหลายของสิน ค้ า (variety seeking)และซื อ โดยไม่ไ ด้ ว างแผน
มาก่อน (impulse purchasing) ผู้บริโภคมีความเกี!ยวข้ องตํ!า ระดับการวิเคราะห์สนิ ค้ ามาก
4. ซื อแบบเฉื!อย (Inertia) ผู้บริโภคมีความเกี!ยวข้ องความเกี!ยวข้ องตํ!า ระดับการวิเคราะห์สนิ ค้ าน้ อย
จากงานวิจยั ของ Foote, Cone and Belding Advertising: FCB 7 ได้ ทําการสํารวจสินค้ า 60 ชนิด
แล้ วจัดแบ่งกลุม่ ตามระดับความเกี!ยวข้ อง (สูง, ตํ!า) และ พฤติกรรมการซื อสินค้ า (think product, feel product)
โดยที! think - product หมายถึง สินค้ าที!ใช้ เหตุผลในการเลือกซื อ พิจารณาคุณสมบัติและลักษณะของสินค้ า
และ fell product หมายถึง สินค้ าที!ซื อโดยไม่เน้ นคุณสมบัติมากนัก ใช้ ความรู้ สึกหรื ออารมณ์ ในการซื อ
ดังภาพที! 1

ภาพที 1 FCB Grid

7

พรทิพย์ สัมปั ตตะวนิช, แรงจงใจกั
บการโฆษณา (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2546), หน้ า 127.
ู
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ระเบียบวิธีการวิจยั
ในการวิจยั ครัง นี มีกรอบแนวความคิดดังนี 

ภาพที 2 กรอบแนวความคิด
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1. ประชากรในการศึกษา
หน่วยข้ อมูล : ประชาชนทัว! ไป
หน่วยการสุม่ : คน
ขอบเขตการศึกษา : สํารวจข้ อมูลจากประชาชนที!มีอายุ ≥ 19 ปี ขึน ไปและอาศัยอยู่ในเขตเมือง
กรุงเทพฯ และเขตอําเภอเมือง 4 จังหวัด คือ นครราชสีมา อุบลราชธานี ขอนแก่น อุดรธานี ด้ วยสินค้ า 11 ชนิด
โดยคํานึงถึงสินค้ าที!ผ้ บู ริ โภคคุ้นเคย โดยพิจารณาตามบัญชีรายชื!อสินค้ าที!ต้องแสดงป้ายราคาตามประกาศ
ของ กรมการค้ าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ลงวันที! 3 มีนาคม 2548 ดังนี 
1. สินค้ าหมวดอาหารและเครื! องดื!ม ได้ แก่ ข้ าวสารบรรจุถงุ และ อาหารกึง! สําเร็จรูปบรรจุภาชนะ
ผนึก
2. สินค้ าหมวดของใช้ ประจําวัน ได้ แก่ กระดาษชําระ และ ผลิตภัณฑ์ซกั ผ้ า
3. สินค้ าหมวดของใช้ สว่ นบุคคล ได้ แก่ ผลิตภัณฑ์ดแู ลผิว และ เสื อผ้ าสําเร็จรูป
4. สินค้ าหมวดเครื! องใช้ ไฟฟ้าและอุปกรณ์ ได้ แก่ กระติกนํ าร้ อนไฟฟ้า และ เครื! องคอมพิวเตอร์
5. สินค้ าหมวดยานยนต์และอุปกรณ์ ได้ แก่ รถยนต์นงั! และ รถจักรยานยนต์
6. สินค้ าหมวดอื!นๆ คือ โทรศัพท์เคลื!อนที!
2. กลุม่ ตัวอย่าง
กลุม่ ตัวอย่างได้ จากวิธีการสุม่ ตัวอย่างแบบเจาะจงและแบบโควต้ า สัดส่วน 80 : 80 : 80 : 80 : 80
เพื!อให้ ได้ จํานวนผู้ตอบแบบสอบถามที!เหมาะสม พอเหมาะการทดสอบหาความเชื!อมัน! ทางสถิติเพื!อที!จะสามารถ
นํ า ผลที! ไ ด้ อ้ า งอิ ง ไปสู่ป ระชากรอย่า งเชื! อ ถื อ ได้ ไม่ม ากเกิ น ไปจนทํ า ไม่ ไ ด้ หรื อ น้ อ ยเกิ น ไปจนไม่ น่ า เชื! อ ถื อ
จึงคํานวณจํานวนผู้ตอบแบบสอบถามที!เหมาะสม ด้ วยวิธีการคํานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง กรณี ไม่ทราบ
จํานวนประชากร โดยใช้ สตู รคํานวณ (ธานินทร์ , 2548) ดังนี 
n

2
= P(1 − 2P) Z

e

ดังนัน ขนาดของผู้ตอบแบบสอบถามที!เหมาะสมคิดเป็ นจํานวนอย่างน้ อย 384 คน
กําหนดโควต้ าจังหวัดละ 80 คน
3. เครื! องมือที!ใช้ ในการวิจยั
ในการวิ จัย ครั ง นี ใ ช้ แบบสอบถามเป็ นเครื! อ งมื อ ในการทํ า งาน แบ่ ง ออกเป็ น 3
ส่ ว น
ส่วนที! 1 ถามข้ อมูลส่วนตัว คือ เพศและอายุ ส่วนที! 2 ถามสถานที!ซือ สินค้ า (ส่วนที! 1 และ 2 ข้ อคําถาม
เป็ นแบบตรวจสอบรายการ) ส่วนที! 3 ถามลักษณะการซื อ โดยครอบคลุมเนื อหาเกี!ยวกับความเกี!ยวข้ องกับสินค้ า
และการวิเคราะห์ก่อนซื อ เป็ นข้ อคําถามมีตวั เลือกแบบมาตราส่วนประมาณค่า โดยกําหนดระดับมาตราส่วน
ที!เป็ นข้ อความให้ เป็ นค่านํ าหนักตัวเลข เพื!อประโยชน์ ต่อการบันทึกข้ อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ดังนี 
ค่านํ าหนักตัวเลือก มากที!สดุ /สูงที!สดุ /บ่อยที!สดุ เท่ากับ 5
ค่านํ าหนักตัวเลือก มาก/สูง/บ่อย
เท่ากับ 4
ค่านํ าหนักตัวเลือก ปานกลาง
เท่ากับ 3
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ค่านํ าหนักตัวเลือก น้ อย/ตํ!า/นาน ๆ ครัง
ค่านํ าหนักตัวเลือก น้ อยที!สดุ /ตํ!าที!สดุ /ไม่เคย

เท่ากับ 2
เท่ากับ 1

4. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
เก็บข้ อมูลจํานวนทังหมด

400 คน หลังจากที!ได้ คดั กรองแบบสอบถามที!ได้ คืนมาพบว่า มีชดุ ที!ไม่
สมบูรณ์ 58 ฉบับ ดังนันจึ
 งเหลือแบบสอบถามที!ใช้ ได้ จํานวน 342 ฉบับ ระยะเวลาในการจัดเก็บรวบรวมข้ อมูล 1
ธันวาคม – 31 กรกฎาคม 2550
5. สถิติที!ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ข้ อมูลถูกประมวลผลและวิเคราะห์ด้วยส่วนชุดคําสัง! SPSS ซึง! ได้ เลือกใช้ สถิติดงั ต่อไปนี 
แบบสอบถามส่วนที! 1 ลักษณะข้ อคําถามเป็ นแบบตรวจสอบรายการ ใช้ สถิติเชิงพรรณนา ค่าสถิติ
ที!ใช้ คือ แจกแจงความถี! ด้ วยค่าร้ อยละในการแจงนับข้ อมูลลักษณะประชากร
แบบสอบถามส่วนที! 2 ใช้ สถิติเชิงพรรณนา แจกแจงความถี! ด้ วยค่าร้ อยละในการแจงนับจํานวน
ผู้ชื อผ่านช่องทางต่างๆ แล้ ววิเคราะห์ช่องทางการจัดจําหน่ายของสินค้ า
แบบสอบถามส่วนที! 3 จากข้ อคําถามที!เป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า ใช้ สถิติการหาค่ากลาง
ของข้ อมูลด้ วยค่าเฉลี!ย
การจําแนกกลุ่มสินค้ าเป็ น 4 กลุ่มตามรู ปแบบการซื อ ลดจํานวนตัวแปรตามด้ านลักษณะการซื อ
ให้ อยู่ ใ น 2 ปั จจั ย สํ า คั ญ ในการจํ า แนก คื อ ปั จจั ย ที! 1 ความเกี! ย วข้ องกั บ สิ น ค้ า ประกอบด้ วย
ความต้ องการบริ ก ารที! ค รอบคลุ ม ความสํ า คัญ ของกลุ่ม อ้ างอิ ง ความสํ า คัญ ของภาพพจน์ ต ราสิ น ค้ า
อัตราความเร็ วในการซื อ และ ปั จจัยที! 2 การวิเคราะห์ก่อนซื อสินค้ า ประกอบด้ วย ระยะเวลาในการวางแผนซื อ
ความต้ องการปริ ม าณข้ อมูล สิ น ค้ า การเปรี ย บเที ย บราคา ความต้ องการคํ า แนะนํ า จากพนั ก งานขาย
ความต้ อ งการเปรี ยบเที ยบตราสิน ค้ า ด้ ว ยสถิ ติการหาค่า กลางด้ ว ยค่า เฉลี!ย แล้ ว จึง ทํ า การจํ า แนกกลุ่ม
โดยใช้ เกณฑ์การแปลความหมาย ดังนี 
เกณฑ์การแปลความหมายเพื!อจัดระดับค่าเฉลี!ยออกเป็ นช่วงดังต่อไปนี 
ค่าเฉลี!ย 4.50 – 5.00 กําหนดให้ อยูใ่ นเกณฑ์ มากที!สดุ /สูงที!สดุ /บ่อยที!สดุ
ค่าเฉลี!ย 3.50 – 4.49 กําหนดให้ อยูใ่ นเกณฑ์ มาก/สูง/บ่อย
ค่าเฉลี!ย 2.50 – 3.49 กําหนดให้ อยูใ่ นเกณฑ์ ปานกลาง
ค่าเฉลี!ย 1.50 – 2.49 กําหนดให้ อยูใ่ นเกณฑ์ น้ อย/ตํ!า/นาน ๆ ครัง
ค่าเฉลี!ย 1.00 – 1.49 กําหนดให้ อยูใ่ นเกณฑ์ น้ อยที!สดุ /ตํ!าที!สดุ /ไม่เคย
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จากนันจึ
 งจัดกลุม่ ของสินค้ าทัง 11 ชนิดตามรูปแบบการซื อให้ เข้ ากลุม่ ใดกลุม่ หนึ!งใน 4 กลุม่ ตาม
หลักเกณฑ์ในการจัดกลุม่ ตามภาพข้ างล่างนี 

ระดับความเกีย! วข้องกับสินค้าของผูบ้ ริโภค

ค้นหาข้อมูลมาก; ค้นหาข้อมูลน้อยมากหรือไม่ตอ้ งการเลย ;
พิจารณาหลายตราสินค้า
เจาะจงเพียงตราสินค้าเดียว
ระดับการวิเคราะห์ขอ้ มูลก่อนซื อ
มาก
น้อย

1

สูง

ซื อแบบซับซ้อน

3
ซื อแบบแสวงหา
ตํ!า ความหลากหลาย
และ
ไม่ได้วางแผน

2
ซื อแบบมี
ความจงรักภักดี
ต่อตราสินค้า
4
ซื อแบบเฉือ! ย

ภาพที 3 การจัดกลุม่ ประเภทสินค้ า
หลักเกณฑ์ในการรวมกลุม่
กลุม่ ที! 1 X ความเกี!ยวข้ อง 〉 2.50 และ X การวิเคราะห์ข้อมูลก่อนซื อ 〉 2.50
กลุม่ ที! 2 X ความเกี!ยวข้ อง 〉 2.50 และ X การวิเคราะห์ข้อมูลก่อนซื อ 〈 2.50
กลุม่ ที! 3 X ความเกี!ยวข้ อง 〈 2.50 และ X การวิเคราะห์ข้อมูลก่อนซื อ 〉 2.50
กลุม่ ที! 4 X ความเกี!ยวข้ อง 〈 2.50 และ X การวิเคราะห์ข้อมูลก่อนซื อ 〈 2.50
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ผลการวิเคราะห์ ข้อมลู
ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อมู ล ผู้ ตอบแบบสอบถาม เป็ นเพศหญิ ง ร้ อยละ 63.2 และเพศชาย
ร้ อยละ 36.8 กลุ่มอายุตงแต่
ั  19 ถึง 24 ปี มีจํานวนมากที!สดุ ร้ อยละ 31.6 อันดับที!สองคือกลุ่มอายุ ตังแต่
 24
ถึง 29 ปี มีร้อยละ 18.4 ดังนันพฤติ

กรรมการซื อที!สํารวจครัง นีจ ะเป็ นตัวแทนที!ดีของผู้บริ โภคในวัยระหว่าง 19
ถึง 29 ซึง! รวมกันแล้ วคิดเป็ นร้ อยละ 50
ผลการวิ เ คราะห์ ส ถานที! ซื อ สิ น ค้ า พบว่ า ผู้ บริ โ ภคซื อ สิ น ค้ าจากหลายแห่ ง แตกต่ า งกัน ไป
โดยที!อนั ดับหนึ!งของสถานที!ซื อแตกต่างกันตามหมวดสินค้ า ดังนี  สินค้ าหมวดอาหาร และเครื! องดื!มนิยมซื อที!
ซูเปอร์ มาร์ เก็ต (ข้ า วสารบรรจุถุงร้ อยละ 20.8 อาหารกึ!งสําเร็ จรู ปร้ อยละ 25) สินค้ าหมวดของใช้ ประจํ าวัน
นิ ย มซื อ ที! ซู เ ปอร์ ม าร์ เ ก็ ต (กระดาษชํ า ระร้ อยละ 25.6 ผลิ ต ภัณ ฑ์ ซัก ผ้ า ร้ อยละ 25.1) สิ น ค้ า หมวดของใช้
ส่ ว นบุ ค คลนิ ย มซื อ ที! ห้ างสรรพสิ น ค้ า (ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ดู แ ลผิ ว ร้ อยละ 35 เสื อ ผ้ าสํ า เร็ จ รู ป อยละ 46.7)
สินค้ าหมวดเครื! องใช้ ไฟฟ้าและอุปกรณ์ นิยมซื อที!ห้างสรรพสินค้ าและร้ านค้ าเฉพาะด้ าน (กระติกนํา ร้ อนไฟฟ้ า
ซือ ที! ห้ า งสรรพสิน ค้ า ร้ อยละ 32.6 เครื! อ งคอมพิว เตอร์ ซือ จากร้ านค้ า เฉพาะด้ า นคอมพิว เตอร์ ร้อยละ 49.5)
สินค้ ายานยนต์ แ ละอุป กรณ์ นิ ยมซือ ที!ศูนย์ จํา หน่าย (รถยนต์ นั!ง ร้ อยละ 60.5 รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 64.6)
สินค้ าหมวดอื!นๆ ได้ แก่โทรศัพท์เคลื!อนที!ซื อจากร้ านจําหน่ายเฉพาะโทรศัพท์เคลื!อนที!ร้อยละ 47.8 (ตารางที! 1 )

ร้ านสะดวกซื อ

ร้ านค้ าเฉพาะด้ าน

อื!นๆ

รวม

120
19.9%
142

65
10.8%
157

48
8.0%
10

17
2.8%
11

99
16.4%
123

0
.0%
0

23
3.8%
1

602
100.0%
760

16.4%

25.1%

18.7%

20.7%

1.3%

1.4%

16.2%

.0%

.1%

100.0%

127
18.5%
ผลิตภัณฑ์ซกั ผ้ า
129
20.3%
ผลิตภัณฑ์ดแู ลผิว
206
35.0%
เสื อผ้ าสําเร็จรูป
251
46.7%
กระติกนํ าร้ อนไฟฟ้า
152
32.6%
เครื! องคอมพิวเตอร์
62
14.6%

176
25.6%
160
25.1%
98
16.7%
14
2.6%
13
2.8%
2
.5%

152
22.1%
157
24.6%
124
21.1%
54
10.0%
77
16.5%
10
2.3%

130
18.9%
100
15.7%
61
10.4%
20
3.7%
7
1.5%
3
.7%

4
.6%
8
1.3%
41
7.0%
123
22.9%
128
27.5%
211
49.5%

9
1.3%
8
1.3%
16
2.7%
45
8.4%
81
17.4%
121
28.4%

89
13.0%
74
11.6%
35
6.0%
8
1.5%
2
.4%
1
.2%

0
.0%
0
.0%
3
.5%
9
1.7%
1
.2%
8
1.9%

0
.0%
1
.2%
4
.7%
14
2.6%
5
1.1%
8
1.9%

687
100.0%
637
100.0%
588
100.0%
538
100.0%
466
100.0%
426
100.0%

อาหารกึง!
สําเร็จรูปบรรจุ
ภาชนะผนึก
กระดาษชําระ
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ซูเปอร์ สโตร์ /ดิสเคาน์สโตร์

125
20.8%
191

ร้ านค้ าของชํา

ซูเปอร์ มาร์ เก็ต

105
17.4%
125

สถานทีซือ
ประเภทสินค้ า
ข้ าวสารบรรจุถงุ

ร้ านค้ าขนาดใหญ่เน้ น
ประเภทสินค้ า

ห้ างสรรพสินค้ า

ตารางที 1 ประเภทสินค้ าจําแนกตามสถานที!ซื อ
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อื!นๆ

รวม

2
.5%
2
.5%
9
1.9%
556

227
60.5%
241
64.6%
231
47.8%
1,272

119
31.7%
114
30.6%
81
16.8%
622

2
.5%
3
.8%
1
.2%
437

2
.5%
2
.5%
16
3.3%
41

13
3.5%
5
1.3%
2
.4%
76

375
100.0%
373
100.0%
483
100.0%
5,935

21.7%

13.2%

14.5%

9.4%

21.4%

10.5%

7.4%

.7%

1.3%

100.0%

ร้ านค้ าของชํา

2
.5%
2
.5%
19
3.9%
859

ซูเปอร์ สโตร์ /ดิสเคาน์
สโตร์

1
.3%
1
.3%
3
.6%
784

ซูเปอร์ มาร์ เก็ต

ร้ านค้ าแบบไม่มีหน้ าร้ าน

รวม
สัดส่ วน

ร้ านค้ าขนาดใหญ่เน้ น
ประเภทสินค้ า

โทรศัพท์เคลื!อนที!

ร้ านค้ าเฉพาะด้ าน

รถจักรยานยนต์

7
1.9%
3
.8%
121
25.1%
1,288

ห้ างสรรพสินค้ า

สถานที!ซื อ
ประเภทสินค้ า
รถยนต์นงั!

ร้ านสะดวกซื อ

ตารางที 1 ประเภทสินค้ าจําแนกตามสถานที!ซื อ (ตอ่)

ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการซื อสินค้ า ได้ แก่ ความต้ องบริการที!ครอบคลุม( X 1 ) ความสําคัญ
ของกลุม่ อ้ างอิงต่อการซื อ( X 2 ) ความสําคัญของภาพพจน์ตราสินค้ า( X 3 ) อัตราความเร็วในการตัดสินใจซื อ
( X 4 ) ระยะเวลาในการวางแผนซื อสินค้ า( X 5 ) ความต้ องการปริ มาณข้ อมูลก่อนตัดสินใจซื อ( X 6 ) ความ
ต้ องการเปรี ยบเทียบราคาก่อนตัดสินใจซื อ( X 7 ) ความต้ องการคําแนะนําจากพนักงานขายก่อนตัดสินใจซื อ
( X 8 ) ความต้ องการเปรี ยบเทียบตราสินค้ า( X 9 ) เมื!อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี!ยของแต่ละลักษณะการซื อแล้ วพบว่า
ผู้บริโภคมีรูปแบบการซื อสินค้ าแต่ละชนิดแตกต่างกัน ดังตารางที! 2
ตารางที 2 เปรี ยบเทียบค่าเฉลี!ยของรูปแบบการซื อต่อสินค้ า
ประเภทสินค้ า
X1
X2
X3
X4
2.15
1.63
2.17
2.08
ข้ าวสารบรรจุถงุ
อาหารกึง! สําเร็จรูป
2.03
1.92
2.21
1.92
บรรจุภาชนะผนึก
2.01
1.81
2.24
2.03
กระดาษชําระ
2.57
2.09
2.63
2.59
ผลิตภัณฑ์ซกั ผ้ า
3.59
3.26
3.65
3.69
ผลิตภัณฑ์ดแู ลผิว
3.43
3.20
3.96
3.92
เสื อผ้ าสําเร็จรูป
2.23
2.82
3.34
กระติกนํ าร้ อนไฟฟ้า 3.92
4.68
2.75
3.85
4.54
เครื! องคอมพิวเตอร์
4.84
3.13
4.33
4.83
รถยนต์นงั!
4.67
2.96
4.06
4.57
รถจักรยานยนต์
4.13
4.60
3.15
4.46
โทรศัพท์เคลื!อนที!
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X5
1.90

X6
1.99

X7
2.61

X8
1.77

X9
2.34

1.73

1.86

2.25

1.59

2.45

1.82

1.91

2.56

1.62

2.41

2.23

2.47

2.89

2.10

2.83

3.15

3.58

3.48

3.46

3.84

3.32

3.38

3.67

3.20

3.62

3.03

3.31

3.42

3.42

3.41

4.39

4.58

4.44

4.58

4.38

4.78

4.77

4.58

4.79

4.65

4.49

4.54

4.41

4.55

4.46

4.32

4.42

4.40

4.50

4.43
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เมื!อลดจํานวนตัวแปรตามด้ านลักษณะการซื อให้ อยูใ่ น 2 ปั จจัยสําคัญในการจําแนก แล้ วจัดสินค้ าแต่
ละชนิดให้ อยูใ่ นแต่ละกลุม่ สินค้ าตามพฤติกรรมการซื อจะได้ ผลการศึกษาดังตารางที! 3 และภาพที! 4
ตารางที 3 ค่าเฉลี!ยแต่ละปั จจัยจําแนกกลุม่ สินค้ า
ค่าเฉลี!ยปั จจัยด้ าน
ประเภทสินค้ า
ความเกี!ยวข้ องกับสินค้ า
1. ข้ าวสารบรรจุถงุ
2.01
2. อาหารกึ!งสําเร็จรูป
2.02
3. กระดาษชําระ
2.02
4. ผลิตภัณฑ์ซกั ผ้ า
2.47
5. ผลิตภัณฑ์ดแู ลผิว
3.55
6. เสื อผ้ าสําเร็จรูป
3.63
7. กระติกนํ าร้ อนไฟฟ้า
3.08
8. เครื! องคอมพิวเตอร์
3.96
9. รถยนต์นงั!
4.28
10. รถจักรยานยนต์
4.07
11. โทรศัพท์เคลื!อนที!
4.09

5.0

ระดับความเกีย! วข้องกับสินค้า

มากทีส! ุด
4.0
3.0
2.5
2.0

ค่าเฉลี!ยปั จจัยด้ าน
การวิเคราะห์ก่อนซื อสินค้ า
2.12
1.98
2.06
2.50
3.50
3.44
3.32
4.47
4.71
4.49
4.41

กลุม่
กลุม่ ที! 4
กลุม่ ที! 4
กลุม่ ที! 4
กลุม่ ที! 4
กลุม่ ที! 1
กลุม่ ที! 1
กลุม่ ที! 1
กลุม่ ที! 1
กลุม่ ที! 1
กลุม่ ที! 1
กลุม่ ที! 1

ระดับการวิเคราะห์ขอ้ มูลก่อนซื อ

4.0

3.0 2.5 2.0

1.0 น้อยทีส! ุด

รถยนต์นั!ง
รถจักรยานยนต์
โทรศัพท์เคลื!อนที!
เครือ! งคอมพิวเตอร์ เสื อผ้าสําเร็จรูป
กลุ่มที! 1 ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว
ซื อแบบซับซ้อน กระติกนํ าร้อนไฟฟา้
ผลิตภัณฑ์ซักผ้า
อาหารกึ!งสําเร็จรูป
ข้าวสารบรรจุถุง
กระดาษชําระ

กลุ่มที! 4
ซื อแบบเฉือ! ย

1.0

น้อยทีส! ุด
ภาพที 4 การจัดกลุม่ สินค้ า

สรุ ปผลการศึกษาและอภิปราย
ผลการวิเคราะห์พบว่า สินค้ าแต่ละชนิดจะมีช่องทางที!ผ้ บู ริ โภคนิยมไปซื อเป็ นอันดับหนึ!งแตกต่าง
กันไป เช่น ซื อข้ าวสาร อาหารกึ!งสําเร็ จรู ป กระดาษชําระ และ ผลิตภัณฑ์ซกั ผ้ า ที!ซุปเปอร์ มาร์ เก็ตเป็ นอันดับหนึ!ง
คิดเป็ นร้ อยละ 20.8 25.1 25.6 และ 25.1 ตามลําดับ และมีจํานวนมากถึงร้ อยละ 16.4 16.2 13.0
และ 11.6 ตามลํา ดับ ที! ซือ ผลิตภัณฑ์ ข้า งต้ นที! ร้านของชํ าใกล้ บ้า น สะท้ อ นให้ เห็น ว่า สินค้ าอุปโภคบริ โภคที!
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เคลื!อนไหวเร็ วยังสามารถจําหน่ายผ่านร้ านของชําได้ จากการศึกษาครัง นี  ยังพบว่า ปั จจุบนั ผู้บริ โภคไม่ได้ ซือ
รถยนต์ นั!ง รถจัก รยานยนต์ ที! ศูน ย์ จํ า หน่ า ยเท่ า นัน ยัง ซื อ ผ่ า นช่ อ งทางห้ า งสรรพสิ น ค้ า ซุ ป เปอร์ ม าร์ เ ก็ ต
ซึ!งผู้จําหน่ายรถยนต์นิยมไปจัดกิจกรรมทางการตลาดกันมากขึน หรื อบางครัง อาจพบเห็นการจัดกิจกรรมกัน
ที!โรงพยาบาลบางแห่ง เช่น ที!โรงพยาบาลศรี นคริ นทร์ จังหวัดขอนแก่น เป็ นต้ น สําหรับการซือ รถยนต์นั!งและ
รถจักรยานยนต์จากร้ านสะดวกซื อ ร้ านขายของชํา และช่องทางสื!ออิเล็คทรอนิคส์ นัน คนกลางกลุ่มนี ทําหน้ าที!
เป็ นตั ว เชื! อ มระหว่ า งผู้ ซื อ และผู้ ขายเท่ า นั น มิ ไ ด้ จั ด แสดงสิ น ค้ าบนชั น วางสิ น ค้ า ด้ วยลัก ษณะเด่ น ของ
ร้ านสะดวกซื อ และ ร้ านขายของชํ า คื อ ทํ า เลที! ตัง อยู่ใ กล้ ชุม ชน ลูก ค้ า จะเป็ นผู้พัก อาศัย ในพื น ที! ใ กล้ เ คี ย ง
ความสัมพัน ธ์ ระหว่างเจ้ า ของร้ านกับลูกค้ า จึง มากกว่าร้ านค้ า ปลีกแบบอื! นๆ จึง เป็ นโอกาสที! เจ้ า ของรถยนต์
นัง! รถจักรยานยนต์(มือสอง) จะประกาศขายรถยนต์ที!สถานที!ซื อเหล่านี  หลังจากนันผู
 ้ ซื อและผู้ขายจะดําเนินการ
แลกเปลี!ยนกันเองต่อไป ร้ านสะดวกซื อหรื อร้ านขายของชําเหล่านัน อาจได้ รับค่าพื นที!ติดประกาศเป็ นค่าตอบแทน
หรื อได้ คอมมิชชัน! ก็แล้ วแต่จะตกลงกันกับผู้ขาย อย่างไรก็ตามช่องทางดังกล่าวนี ก็ไม่ใช่ช่องทางที!สร้ างยอดขายสูง
สําหรับสินค้ าในกลุ่มนี  เพราะมีจํานวนผู้ซื อผ่านช่องทางเหล่านี  ร้ อยละ 7.7 เท่านัน สําหรับสินค้ าเครื! องใช้ ไฟฟ้า
ต้ อ งพิ จ ารณาคุณ ลัก ษณะของผลิ ต ภัณ ฑ์ ป ระกอบการตัด สิ น ใจ เนื! อ งจาก ช่ อ งทางที! ผ้ ูบ ริ โ ภคนิ ย มไปซื อ
กระติกนํา ร้ อนไฟฟ้ าแตกต่างจาก เครื! องคอมพิวเตอร์ ดังนัน เครื! องใช้ ไฟฟ้าที!เป็ นผลิตภัณฑ์มาตรฐาน
(ผู้ บริ โ ภคคุ้ นเคย สามารถใช้ งานได้ โดยไม่ ต้ องการคํ า แนะนํ า จากพนั ก งาน เช่ น กระติ ก นํ า ร้ อ นไฟฟ้ า)
ช่องทางจัดจําหน่ายที!เหมาะสมมากที!สดุ คือห้ างสรรพสินค้ า สําหรับเครื! องใช้ ไฟฟ้าเทคโนโลยี ที!มีขนตอนการใช้
ั
ซับซ้ อน ต้ องมีผ้ เู ชี!ยวชาญแนะนํา ช่องทางที!เหมาะสมที!สดุ คือร้ านค้ าเฉพาะด้ าน (ศูนย์จําหน่าย) เพราะผู้บริ โภค
รับรู้ได้ วา่ ศูนย์จําหน่ายมีผ้ เู ชี!ยวชาญประจําศูนย์ และมีผลิตภัณฑ์ให้ เลือกมากกว่าร้ านค้ าปลีกแบบอื!นๆ
จากการศึ ก ษาครั ง นี  สะท้ อนให้ เห็ น ช่ อ งทางการจั ด จํ า หน่ า ยได้ พั ฒ นาไปอย่ า งมาก
แต่ มี เ พี ย งบางช่ อ งทางที! เ หมาะสม สามารถสร้ างยอดขายได้ สู ง สํ า หรั บ สิ น ค้ าเฉพาะประเภทเท่ า นั น
ดัง นัน การกํ า หนดโครงสร้ างช่ อ งทางการจัด จํ า หน่ า ยควรสอดคล้ อ งกับ พฤติ ก รรมการซื อ ด้ า นสถานที! ซื อ
เพื!อให้ การตัดสินใจวางแผนพัฒนาช่องทางการจัดจําหน่ายที!มีอยู่แล้ วให้ มีประสิทธิภาพยิ!งขึ น ผู้บริ หารอาจต้ อง
ลดหรื อเพิ!มช่องทางการจัดจําหน่ายให้ เหมาะสมกับพฤติกรรมการซื อของผู้บริโภคที!เปลี!ยนไปด้ วยเช่นกัน
ผลการวิ จัย ด้ า นรู ป แบบการซื อ พบว่ า ข้ า วสารบรรจุ ถุง อาหารกึ! ง สํ า เร็ จ รู ป กระดาษชํ า ระ
และผลิตภัณฑ์ ซักผ้ า เป็ นสินค้ าที!ผ้ ูบริ โภคมีความเกี! ยวข้ องและมีวิเคราะห์ก่อนซือ รระดับตํ!า (ซือ แบบเฉื! อย)
คื อ ผู้บ ริ โ ภคมี ความต้ อ งบริ การที! ครอบคลุมน้ อ ย กลุ่มอ้ า งอิ ง มี อิ ท ธิ พ ลตํ! า ต่อ การตัดสิน ใจซื อ ความสํา คัญ
ของภาพพจน์ ต รา สิ น ค้ า ตํ! า คือ สิน ค้ า ไม่ผ กู กับ บุค ลิก ภาพและรูป แบบการใช้ ช ีว ติ ของตน ใช้ เ วลาไม่ ม าก
ในการตัดสินใจซื อสินค้ ากลุม่ นี  ใช้ เวลาในการวางแผนซื อสินค้ าน้ อย มีความต้ องการปริ มาณข้ อมูลก่อนตัดสินใจ
ซื อน้ อย ความต้ องการเปรี ยบเทียบราคาก่อนตัดสินใจซื อในระดับตํ!า มีความต้ องการคําแนะนําจากพนักงานขาย
เพียงเล็กน้ อยก่อนตัดสินใจซื อ มีความต้ องการเปรี ยบเทียบตราสินค้ าระดับตํ!าหรื อซื อคุณสมบัติของสินค้
มากกว่าตราสินค้ า ดังนัน ผู้ผลิตควรมีบริ การควบกับผลิตภัณฑ์บ้าง เช่น บริ การการรับคืนสินค้ า บริ การข้ อมูล
ผลิตภัณฑ์เพิ!มเติม ไม่ต้องกําหนดการบริ การที!ครอบคลุมมากสําหรับสินค้ ากลุ่มนี  ด้ วยกลุ่มอ้ างอิงมีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจซื อน้ อยมากจึงไม่จําเป็ นต้ องใช้ ดาราหรื อผู้นําในสังคมมาเป็ นพรี เซนเตอร์ ผู้ผลิตควรเน้ นเครื! องมือ
ด้ านผลิตภัณฑ์ ได้ แก่ คุณภาพของสินค้ า และ กลยุทธ์ ราคา ควรกํ าหนดโครงสร้ างช่องทางการจัดจํ าหน่าย
แบบทางอ้ อมและมีความยาวของโครงสร้ าง 2-3 ระดับ ความหนาแน่นของคนกลางเป็ นแบบหนาแน่นมาก
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คือ มีการจัดจําหน่ายและกระจายสินค้ าแบบครอบคลุมทุกพืน ที! ควรเลือกคนกลางประเภท ซูปเปอร์ มาร์ เก็ต
ซูปเปอร์ สโตร์ /ดิสเคาน์สโตร์ ร้ านสะดวกซื อสมัยใหม่ ห้ างสรรพสินค้ า รวมถึงร้ านของชํา ร้ านค้ าชุมชนเป็ นสมาชิก
ในช่อ งทางการจัดจํ า หน่า ย เนื! อ งจากงานวิจัยนี พ บว่า ไม่มีผ้ ูบ ริ โ ภคซือ สิน ค้ า กลุ่มนี ผ ่า นช่อ งทางการตลาด
อิเล็คทรอนิคส์เลย ดังนัน อาจกล่าวได้ วา่ ช่องทางอิเล็คทรอนิคส์เป็ นช่องทางที!ไม่เหมาะสมกับสินค้ ากลุม่ นี 
สําหรับผลิตภัณฑ์ดแู ลผิว เสื อผ้ าสําเร็ จรู ป กระติกนํ าร้ อนไฟฟ้ า เครื! องคอมพิวเตอร์ รถยนต์นงั!
รถจัก รยานยนต์ และโทรศัพ ท์ เ คลื! อ นที! เป็ นสิ น ค้ า ที! ผ้ ูบ ริ โ ภคมี ค วามเกี! ย วข้ อ งระดับ ปานกลาง –ระดับ สูง
การวิ เ คราะห์ ก่ อ นซื อ ระดับ ปานกลาง –ระดับ สูง ที! สุด (ซื อ แบบซับ ซ้ อ น) คื อ ผู้บ ริ โ ภคมี ค วามต้ อ งบริ ก าร
ที!ครอบคลุมระดับมาก กลุ่มอ้ างอิงมีอิทธิพลปานกลางต่อการตัดสินใจซื อ ความสําคัญของภาพพจน์ตราสินค้ า
สูงคือสินค้ าแสดงถึงบุคลิกภาพและรู ปแบบการใช้ ชีวิตของตน ผู้บริ โภคที!จะซื อสินค้ ากลุ่มนีใ ช้ เวลาอย่างมาก
ในการตัดสินใจซื อ จึง มีพ ฤติกรรมไปเดิน ซือ ด้ ว ยตนเอง ต้ องการเห็น สินค้ า มีการวางแผนเพื! อซื อ เป็ นระยะ
เวลานาน มีความต้ อ งการปริ มาณข้ อมูลก่อ นตัดสินใจซือ จํ านวนมาก ความต้ องการเปรี ยบเทียบราคาก่อ น
ตัดสินใจซื อในระดับสูง มีความต้ องการคําแนะนําจากพนักงานขายมากก่อนตัดสินใจซื อ มีความต้ องการ
เปรี ย บเที ย บตราสิน ค้ า ระดับ สูง หรื อ พิ จ ารณาความมี ชื! อ เสี ย งของตราสิน ค้ า มากกว่า คุณ สมบัติ ข องสิน ค้ า
ดังนัน ผู้ผลิตต้ องกําหนดการบริ การควบกับผลิตภัณฑ์ ให้ มาก เช่น การรั บคืนสินค้ า บริ การข้ อมูลผลิตภัณฑ์
เพิ!มเติม รับประกันสินค้ า บริ การหลังการขาย การส่งสินค้ า การทดลองใช้ เป็ นต้ น ด้ วยกลุ่มอ้ างอิงมีอิทธิ พล
ต่อการตัดสินใจซื อไม่มากนักจึงอาจใช้ หรื อไม่ใช้ ดาราหรื อผู้นําในสังคมมาเป็ นพรี เซนเตอร์ ผู้ผลิตต้ องควบคุม
มาตรฐานคุณ ภาพสิน ค้ า และควรเน้ น กลยุท ธ์ ผ ลิต ภัณ ฑ์ ด้ า นการสร้ างตราสิน ค้ า เพื! อ สร้ างความได้ เ ปรี ย บ
ในการแข่งขัน หลีกเลี!ยงกลยุทธ์ ด้านราคา เพราะการลดราคาอาจส่งผลต่อความรู้ สึกของผู้บริ โภค ทําให้ ร้ ู สกึ ว่า
คุณภาพสินค้ าลดลงไปด้ วย ควรกํ าหนดโครงสร้ างช่อ งทางการจัดจํ าหน่ายแบบตรงเพราะสามารถควบคุม
คุณภาพการบริ การได้ อย่างเต็มที! อาจจะใช้ ช่องทางอ้ อมร่ วมด้ วยก็ได้ แต่ควรมีความยาวของโครงสร้ างเพียง
1 ระดับเท่านัน ควรเลือกคนกลางประเภทร้ านค้ าเฉพาะด้ าน ความหนาแน่นของคนกลางเป็ นแบบจัดจําหน่าย
แบบเลือกสรร คือมีการจัดจําหน่ายและกระจายสินค้ าแบบพื นที!หรื อเขตละ 2-3 รายเท่านัน เนื!องจากผู้บริ โภค
ต้ องการข้ อมูล ต้ องการเปรี ยบเทียบ และต้ องการคําแนะนําอย่างมากในการตัดสินใจซือ ควรกําหนดหน้ าที!
ของพนักงานขายให้ คอยช่วยเหลืออย่างมาก ผู้บริ โภคต้ องการคําแนะนําและมีความพอใจเมื!อได้ รับการบริ การ
อื!นๆ ร่ วมด้ วย ดังนัน จึงต้ องควบคุมคุณภาพการบริ การอย่างใกล้ ชิด จากการวิจัยพบว่า ผู้บริ โภคมีลกั ษณะ
การซือ แบบแสวงหาความพอในในสินค้ าระดับสูง มีการเปรี ยบเทียบตราสินค้ ามาก จึงไม่มีความจงรั กภักดี
ในตราสินค้ า ดังนัน จึงเป็ นโอกาสทางการตลาดสําหรับตราสินค้ าใหม่ ผู้ประกอบการรายใหม่ที!จะสร้ างรายได้
จากตลาดนี  สํา หรั บ ผู้ที!อยู่ในตลาดเดิมควรใช้ กลยุทธ์ การสร้ างแบรนด์ เป็ นการพัฒนาการรั บรู้ ในตราสินค้ า
จากระดับ ตระหนัก ถึ ง ระดับ จงรั ก ภัก ดี ทางด้ า นสถานที! ซื อ พบว่ า มี ผ้ ูบ ริ โ ภคจํ า นวนหนึ! ง ซื อ สิ น ค้ า กลุ่ม นี 
ผ่านช่องทางการตลาดอิเล็คทรอนิคส์ จึงอาจกล่าวได้ ว่าช่องทางอิเล็คทรอนิคส์เป็ นช่องทางที!สามารถพัฒนา
ต่อไปให้ มีประสิทธิภาพมากขึ นได้ สําหรับสินค้ ากลุม่ ที!มีการซื อแบบซับซ้ อน
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กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั นี ได้ รับการสนับสนุนจาก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในการทําวิจยั ครัง ต่อไป ควรพิจารณาปั จจัยพฤติกรรมตลาดด้ านอื!น ๆ เช่น ตัวแปรเวลา
ที!เป็ นฤดูกาล ช่วงเวลาเป็ นสัปดาห์ หรื อรายวัน ปั จจัยด้ านรู ปแบบการซือ
เช่น จํ านวนที!ซือ ในแต่ละครั ง
พฤติกรรมการบริ การตนเองหรื อต้ องการพนักงานแนะนํ าสินค้ า พฤติกรรมการซือ แบบไปที!เดียวได้ ของครบ
หรื อชอบไปครั ง ละหลายร้ าน พฤติกรรมการชํ าระค่า สินค้ าด้ วยเงินสดหรื อ บัตรเครดิต การตัดสินใจซือ ทัน ที
หรื อ ใช้ เวลาในการตัดสิน ใจ พฤติกรรมการเดินทาง ไปเดินซื อ หรื อซือ จากที!บ้ าน ปั จจัยด้ า นผู้ซื อ ควรศึกษา
ผู้มีสว่ นร่วมในการซื อ ผู้มีอิทธิพลในการซื อ เป็ นต้ น
การศึกษาทัศนคติของผู้บริ โภคต่อช่องทางการตลาดอิเล็กทรอนิคส์ในด้ านความรู้ สึก ความเข้ าใจ
และพฤติ ก รรม เป็ นสิ! ง ที! น่ า ศึ ก ษาต่ อ ไป เนื! อ งจากประเทศไทยมี ก ารค้ า ขายบนอิ น เตอร์ เ น็ ต มาหลายปี
แล้ วแต่จํานวนผู้บริ โภคที!ซือ สินค้ าผ่านช่องทางนี น ้ อยมากคิดเป็ นร้ อยละ 0.7 หากสามารถพัฒนาช่องทางนี 
ให้ มีประสิทธิภาพมากขึ นจะเป็ นผลดีต่อต้ นทุนการจัดจําหน่ายอย่างยิ!ง และมีส่วนช่วยลดการใช้ นํ ามันเชื อเพลิ
ภายในประเทศได้ อีกทางหนึ!งด้ วย ผลจากการวิจยั นี จะเป็ นประโยชน์ต่อการจัดปั จจัยทางการตลาดที!ตอบสนอง
ความพอใจของผู้บริโภคได้ อย่างมีประสิทธิภาพ จะเป็ นการกระตุ้นการซื อสินค้ าผ่านช่องทางนี ได้ มากขึ น
งานวิ จั ย ครั ง ต่ อ ไปที! น่ า สนใจศึ ก ษาต่ อ จากงานวิ จั ย นี ค ื อ การเปรี ย บเที ย บพฤติ ก รรมการซื อ
ด้ านช่องทางการจัดจําหน่ายและรูปแบบการซื อของผลการศึกษาครัง นี กับพฤติกรรมในอนาคต เช่น เปรี ยบเทียบ
พ.ศ. 2550 กับ พ.ศ.2551 หรื อ ทุก ๆ ปี เป็ นงานวิจัยเชิงพยากรณ์ มีจุดมุ่งหมายเพื!องานวางแผนการตลาด
ล่วงหน้ าได้ อย่างถูกต้ องกับแนวโน้ มที!จะเกิดขึ น
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การดําเนินงานด้ านโลจิสติกส์
ของท่ าเรือพาณิชย์ ไทยและเวียดนาม
The Logistical Operations of Thai and Vietnamese Ports
ชลิศา รัตรสาร *
F

บทคัดย่ อ
การค้ าผ่านแดนไทย – ลาว – เวียดนาม มีมลู ค่าที!สงู ขึ นเรื! อยๆ สินค้ าที!ลาวนําเข้ าจากไทยนันส่
 วนหนึ!ง
เป็ นสินค้ าผ่านแดนลาวออกสู่เวียดนาม ที!ผ่านมา ผู้ประกอบการในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือลังเลใจที!จะใช้
ประโยชน์จากสะพานดังกล่าว เพื!อที!จะขนย้ ายสินค้ าไปลงเรื อที!ท่าเรื อดานังของเวียดนาม ถึงแม้ ว่า ค่าใช้ จ่าย
และเวลาที!ใช้ ในการเคลื!อนย้ ายสินค้ าจะสันกว่
 าการขนส่งสินค้ าไปลงเรื อที!ทา่ เรื อแหลมฉบัง

วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1. เพื!อศึกษาศักยภาพเกี!ยวกับการพัฒนาทางการค้ าและการขนส่งทางทะเลระหว่างท่าเรื อเดินสมุทร
2. เพื!อศึกษาสภาพแวดล้ อมด้ านการขนส่งทางทะเลระหว่างไทยและเวียดนาม

วิธีการศึกษา
1. ศึกษาข้ อมูลทุติยภูมิโดยการวิเคราะห์เนื อหา (Content Analysis)
2. วิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิใช้ เชิงพรรณาความ (Descriptive Analysis)

ข้ อค้ นพบจากการศึกษา
1.
2.
3.
4.

ลักษณะภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจของท่าเรื อ
ประสิทธิภาพทางด้ านต้ นทุนค่าขนส่งและการใช้ ประโยชน์จากท่าเรื อ
การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้ จ่าย ระหว่างท่าเรื อกรุงเทพ และท่าเรื อแหลมฉบัง
ศักยภาพของท่าเรื อ (The Potential of Ports)

โอกาส ข้ อจํากัด และข้ อเสนอแนะ ในการแข่ งขันดําเนินการของท่ าเรื อพาณิชย์ ไทยและ
เวียดนาม
ผลการศึก ษาให้ ข้ อ สรุ ป ว่า ถึ ง แม้ ว่ า ท่ า เรื อ ดานัง ของเวี ย ดนามจะอยู่ใ นแนวการเดิ น เรื อ ของโลก
แต่ก็ยัง ไม่มีค วามพร้ อมมากพอที! จ ะส่ง เสริ ม การค้ า ทางเรื อ เพราะขาดสาธารณูป โภคที! สํ า คัญ เช่น ถนน
และโครงข่า ยการคมนาคมขนส่ง ที! ยัง ไม่เชื! อ มโยงถึงกัน อีกทัง ค่าธรรมเนี ยมที!ใ ช้ อุปกรณ์ เคลื!อนย้ า ยสินค้ า
ยัง อยู่ใ นเกณฑ์ ที! สูง การพัฒ นาพื น ที! ห น้ าท่ า เที ย บเรื อ ก็ ยัง เป็ นไปอย่ า งล่ า ช้ า เช่ น เดี ย วกับ อัต ราเร็ ว ที! ใ ช้
ในการเคลือ! นย้ ายตู้คอนเทนเนอร์ ยงั เป็ นไปอย่างล่าช้ า
ผู้ประกอบการค้ าและการขนส่งของไทยยังคงเล็งเห็นถึงการใช้ ประโยชน์จากท่าเรื อแหลมฉบังมากที!สดุ
ถึงแม้ ว่า ท่าเรื อแหลมฉบังจะตัง อยู่ในเวิง อ่าวไทยซึ!งไม่ใช่แนวการเดินเรื อที!สําคัญของโลกก็ตาม นอกจากนี 
*

อาจารย์ภาควิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม
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ท่า เรื อ แหลมฉบัง ยัง มี จุด เด่น ที! สํ า คัญ ต่ อ การเดิ น เรื อ ในเชิ ง พาณิ ช ย์ ที! ว่ า อัต ราเร็ ว ในการเคลื! อ นย้ า ยสิน ค้ า
หน้ าท่าเรื อสูงมาก ทําให้ เรื อสินค้ าสามารถลดเวลาที!ใช้ ในการขนย้ ายสินค้ าได้ มาก

Abstract
Transit trade among Thai, Laos and Vietnam are continuously increasing. Thai products
exported to Laos are a part of the transportation of products to Vietnam. In the past, Thai
entrepreneurs in the Northeast were hesitant to take advantage of the Thai-Laos Mitraphab Bridge in
order for the Thai products to be transported to the Danang Seaport in Vietnam. The expense and
time used in transporting Thai products by the Thai-Loas Mitraphab is shorter than Laem Chabang’s.

The objective to study
1. To study the potentials of the development in trade and marine transportation between
seaports
2. To study the environment in marine transportation approach

The method to study
1. Study the secondary data by content analysis
2. Analyze the secondary data and describe

The findings
1. Eco – Geography of ports
2. The efficiency in transportation cost and the usage of Laem Chabang deep seaport and
Danang seaport
3. The analyze of expenditures among ports
4. The potential of ports

Opportunities, Limitations and Suggestions in competition among Thailand and
Vietnam’s Ports
The results conclude that although Danang Seaport is located in World Marine, it‘s not yet
suitable for supporting marine trade because of the lack of infrastructure such as roads and
transportation networking. The charges and premium to use the equipment are high. Land
developing in ports are slow to transfer containers.
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Thai entrepreneurs and merchants recognize it is better to use Leam Chabang Deep
Seaport although it is located in Gulf of Thailand. The dominant value of using Leam Chabang is that
goods and containers are transferred quickly. Therefore, less time is necessary.

บทนํา (Introduction)
สายสัมพันธ์ ทางเชื อชาติ (Race and Nationality Relationship) และอัตลักษณ์ ความเป็ นชาติ
(National Identity) ที!ผูกพันและแลกเปลี!ยนกันมาโดยตลอด ได้ กลายเป็ นตัวการสําคัญที!นําไปสู่การเพิ!มขึน
ของมูลค่าทางการค้ า (Volume of Trade) ระหว่างไทย – สปป.ลาว – สาธารณรั ฐสังคมนิยมเวียดนาม
ซึง! มีมลู ค่ามากกว่าของไทย – สาธารณรัฐสังคมนิยมกัมพูชาอย่างไม่อาจที!จะเปรี ยบเทียบขนาดทางการค้ ากันได้
เหตุ ที! เ ป็ นเช่ น นี  เป็ นเพราะ (1) การส่ ง เสริ ม นโยบายการค้ า ของรั ฐ บาลทัก ษิ ณ ชิ น วัต ร 1 - 28
โดยมุ่ง เน้ นความร่ ว มมื อ ทางด้ านเศรษฐกิ จ เป็ นสํ า คัญ ในกลุ่ม อนุภู มิ ภ าคลุ่ม แม่ นํ า โขง ซึ ง! นับ ได้ ว า่ เป็ น
การสานงานต่อจากสมัยรัฐบาลชวน หลีกภัย และ (2) ความร่วมมือในกลุม่ อิระวดี (แม่โขง (M) – เจ้ าพระยา (C))
นอกจากนี แล้ ว เส้ นทางการขนส่งทางบกที!ได้ รับการพัฒนาระหว่างประเทศในกลุ่มไม่สามารถเชื!อมโยงกัมพูชา
เข้ าหาลาวและเวียดนามได้ ด้ วยเหตุผลดังนี  คือ
ประการที 1 เพราะมีค่าเสียโอกาสในการลงทุนสร้ างทางที!สงู มาก เมื!อเปรี ยบเทียบกับผลประโยชน์
ทางเศรษฐกิ จ ทั ง จากการค้ าและการลงทุ น ที! ไ ทยและลาวพึ ง จะได้ รั บ ในอนาคต ดั ง นั น จึ ง ยั ง คงมี
แต่เพียงการเชื!อมโยงกัมพูชาเข้ ามาหาไทยเท่านัน ซึ!งนับได้ ว่าเส้ นทางดังกล่าวเป็ นเส้ นทางที!ได้ รับการพัฒนา
มาแล้ ว
ประการที 2 ถึงแม้ ว่า กัมพูชาจะมีความใกล้ ชิดกันกับทังลาวและเวี

ยดนามในทางภูมิศาสตร์ อยู่แล้ ว
ก็ตาม แต่ว่าด้ วยรากฐานของขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมการกินอยู่ และอัตลักษณ์ ความเป็ นชนชาติ
ของลาวนันเอง
 โดยเฉพาะอย่างยิ!ง ภาษาพดู9 ของกัมพูชาที!ไม่เหมือนใครในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ าโขง ก็นบั ได้ ว่
เป็ นอุป สรรคที! มี ค วามสํ า คัญ ที! สุด ต่ อ การสื! อ สารของชาวกัม พูช านัน เองซึ! ง ทํ า ให้ ก ารเชื! อ มโยงโครงข่ า ย

8

รัฐบาลทักษิ ณ สร้ างผลงานด้ านการขยายขนาดของตลาดการค้ า (Trading Market) และความร่ วมมือทางเศรษฐกิจ
ในระดับอนุภมู ิภาคลุ่มแม่นํ าโขงไว้ ได้ อย่างเป็ นรูปธรรมมากที!สดุ เมื!อเปรี ยบเทียบกับผลงานการเร่งรัดรัฐบาลที!ผ่านมาๆ มา ในอดีต
โดยพบว่า มูลค่าทางการค้ าชายแดน ไทย – ลาว และ การค้ าผ่านแดน ไทย – ลาว – เวียดนาม มีอตั ราการขยายตัวได้ อย่างรวดเร็ ว
มากนับตังแต่
 พ.ศ.๒๕๔๖ เป็ นต้ นมา (สถิติพาณิชย์จงั หวัด และด่านศุลกากรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
9
รากฐานของตระกูลภาษาในกลุ่มชาวไทลุ่มนํ าโขง (ชาวไทในกลุ่มนี  ประกอบด้ วย ชาวไทลื อ ชาวไทใหญ่ ชาวไทดํา
ชาวไทดํา ชาวไทแดง และชาวไทอีสาน - ชาวไทลาว) คือ ตระกูลภาษา ไท – กะได ระดับความสัมพันธ์ ทางภาษาของกลุ่มไท –
กะไดที!มีความใกล้ ชิดติดกันมากที!สดุ ของกลุม่ นี ในปั จจุบนั คือ ภาษาพูดและภาษาเขียนที!ใช้ กนั ระหว่างไทย – ลาว โดยเฉพาะอย่าง
ยิ!ง การใช้ ภาษาไทอีสาน (Tai - Issan) – ไทลาว (Tai - Lao) ร่ วมกัน บนสองฝั! งของริ มแม่นํ าโขง ทําให้ เกิดการผสมผสานทา
วัฒนธรรม (Cultural Assimilation) จากการสื!อสาร การติดต่อซื อขายสินค้ า และชาติพนั ธุ์ (Race and Ethnicity) โดยพบว่า การใช้
ภาษาไทอีสาน (Tai - Issan) – ไทลาว (Tai - Lao) มีทงสํ
ั  าเนียงและอักขระวิธีการออกเสียงในภาษาที!ใกล้ เคียงกันมาก ด้ วยเหตุนี 
จึงทําให้ ทัง ไทย – ลาว มีสายสัมพันธ์ ทางเชือ ชาติและอัตลักษณ์ ร่วมกันอย่างแนบแน่นมั!นคง ส่วนรากฐานของภาษาจีนกลาง
แปรเปลี!ยนไปเป็ น ภาษาจีนไหหลํา หรื อ ภาษาจีนฮกเกีย น นัน คือ ภาษาเวียดนาม (Vietnamese Language) ที!ใช้ กันอยู่ใน
ปั จจุบนั ดังนัน เวียดนามจึงมีความสนิทสนมกับจีนมาก จากความใกล้ ชิดกันในทางภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ (Economic Geography)
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การขนส่งทางบก (Inland Transport Networking) ภายในอนุภมู ิภาคลุม่ แม่นํ าโขง (Greater Mekong Sub –
Regional Cooperation: GMS - EC) ขาดการประสานงานและขาดการเชื!อมโยงเข้ าหากัน

ภาพที 1 แผนที!แสดงจุดเชื!อมโยง จังหวัดมุกดาหาร - แขวงสะหวันนะเขต
จากอดีตที!ผ่านมา จนถึง พ.ศ.2550 มูลค่าการค้ าไทย – ลาว ทังการนํ

าเข้ าและการค้ าผ่านแดนมีมลู ค่า
สูงสุดที!สะพานข้ ามแม่นํา โขงแห่งที! 1 จังหวัดหนองคาย – นครหลวงเวียงจันทน์ แต่ลกั ษณะการค้ าชายแดน
(Border Trade) เช่นนี  ยังมีให้ เห็นที!จดุ ซึ!งทําการก่อสร้ างสะพานข้ ามแม่นํ าโขงแห่งที! ๒ ณ จังหวัดมุกดาหาร –
แขวงสะหวันนะเขต10 น้ อยกว่ามาก เพราะชาวไทยในภาคอีสานและชาวจังหวัดมุกดาหารเคยชินกับการขนส่ง
สินค้ าโดยเรื อข้ ามฟาก โครงการก่อสร้ างสะพานข้ ามแม่นํ าโขงแห่งที! 2 ณ จังหวัดมุกดาหาร - แขวงสะหวันนะเขต

10

ใช้ เวลาก่อสร้ างนาน 2 ปี งบประมาณ 8,090 ล้ านเยน กู้เงินเมื!อปลาย พ.ศ. 2544 จากธนาคารเพื!อความร่ วมมือ
ระหว่างประเทศแห่งญี!ปนุ่ (JBIC: Japan Bank for International Cooperation) เริ! มก่อสร้ างวันที! 21 มีนาคม พ.ศ.2546 – วันที! 2
ธันวาคม พ.ศ.2549 รัฐบาลไทยและลาวกู้ร่วมกัน ความยาวสะพาน 1.60 กิโลเมตร (ถ้ ารวมคอสะพานยาวทังหมด

2.050 กิโลเมตร)
กว้ าง 12 เมตร มี 2 ช่องจราจร เปิ ดใช้ เมื!อวันที! 20 ธันวาคม พ.ศ.2549 เวลา 06.00-22.00 น.
- ฝั! งไทยเริ! มต้ นที!บ้านสงเปื อย ต.บางทรายใหญ่ อ.มุกดาหาร ห่างจากตัวเมือง 7 กม. มีถนนเชื!อมไปยังทางหลวง
หมายเลข 212 เส้ นทางอุบลราชธานี-มุกดาหาร-นครพนม
- ฝั! งลาว อยู่ระหว่างรอยต่อบ้ านท่าอุดม-บ้ านนาแก แขวงสหวันเขต ห่างจากตัวเมือง 5 กม. มีถนนเชื!อมเส้ นทาง
หมายเลข 9 ผ่านเมืองเว้ มุ่งตรงสูท่ ่าเรื อดานัง ประเทศเวียดนาม
มีวตั ถุประสงค์ด้านเศรษฐกิจเป็ นสําคัญ แต่จดุ หมายไม่ได้ อยู่ที!สะหวันนะเขต ปลายทางอยู่ที!ท่าเรื อดานัง ตอนกลางของเวียดนาม
เพราะจะทําให้ ไ ทยสามารถส่งสิน ค้ าไปทางฝั! ง ตะวัน ออก เช่น ฮ่อ งกง จี น เกาหลีใต้ ญี! ปุ่น ได้ ส ะดวกขึน ประหยัดเวลา
ระยะทาง และค่าใช้ จ่าย และสนับสนุนการท่องเที!ยวระหว่างกันได้ มากขึ น
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จึงยังไม่ส่งเสริ มการค้ าระหว่างไทย – ลาว - เวียดนาม ในระดับจังหวัดและในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เท่าที!ควร
1. ถนนหมายเลข 9 และอิทธิพลทีมีต่อเศรษฐกิจของจังหวัดมุกดาหาร – แขวงสะหวันนะเขต
ทางหลวงระหว่า งประเทศหมายเลข 9 จะผ่า นเข้ า ไปใน สปป.ลาว เป็ นระยะทางยาวประมาณ
210 กิโลเมตร โดยได้ งบประมาณในการก่อสร้ างมาจากประเทศญี! ปนุ่ สํานักงานเพื!อความร่ วมมือระหว่าง
ประเทศ (JICA: Joint Venture International Cooperation Association) โดยการใช้ งบประมาณ
เพื!อการก่อสร้ างรวมทัง สิ น 105 ล้ านเหรี ยญสหรั ฐ โดยมีลกั ษณะเป็ นเส้ นทางคอนกรี ตมาตรฐานสองเลน
และสร้ างแล้ วเสร็ จตังแต่
 ต้น พ.ศ. 2547 เส้ นทางนีผ ่านแขวงสะหวันนะเขตและข้ ามสะพานข้ ามแม่นํา โขง
ที!จงั หวัดมุกดาหาร ซึ!งเป็ นสะพานแผ่นดิน (Land Bridge) ของไทย เส้ นทางหลวงระหว่างประเทศหมายเลข 9
เดินทางผ่านกึ!งกลางของภาคอีสาน โดยนับจากจังหวัดมุกดาหารไปยังจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดพิษณุโลก
ผ่านจุดสําคัญที!อําเภอวังทอง (ซึ!งในปั จจุบนั กําลังกลายเป็ นสี!เหลี!ยมอินโดจีน) และเส้ นทางนีส ดุ ระยะทาง
ที!อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก ต่อจากนัน เดินทางออกไปยังประเทศเมียนม่าร์ ที!อ่าวเมาะตะมะ ที!เมืองเมาะลําไย
(Maw Lam Yine) ลักษณะการขนส่งดังกล่าว เป็ นการเชื!อมโยงไปสูม่ หาสมุทรอินเดียและออกสูป่ ระเทศต่างๆ
ทางซีกโลกตะวันตก ไม่ว่าจะเป็ นประเทศอินเดีย หรื อประเทศต่างๆ ในแถบตะวันออกกลาง ผ่านคลองซูเอส
ทะเลเมอร์ ดิเตอร์ เรเนียน ออกไปสูท่ วีปยุโรปและสหรัฐอเมริกาทางฝั! งตะวันออก
ทางหลวงระหว่างประเทศหมายเลข 9 กําลังเป็ นเส้ นทางคมนาคมขนส่ง (Infrastructure Logistics)
ที!สําคัญของโลกอนาคต เพราะเชื!อมโยงกับเส้ นทางเศรษฐกิจเหนือ – ใต้ (North – South Economic Corridor)
และประเทศจี น ตอนใต้ คือ เชื! อมโยงเมือ งคุน หมิงในแคว้ นยูน นาน เข้ ากับ ประเทศมาเลเซียตอนเหนื อ
และประเทศสิงคโปร์ เส้ นทางสายนีส ามารถเชื! อมโยงประชากรของกลุ่มความร่ วมมืออาเซียน (ASIAN)
รวมทังสิ
 น 450 ล้ านคน เข้ ากับ ประชากรจีนประมาณ 1,300 ล้ านคน ถ้ าหากว่า เส้ นทางสายนี สามารถทะลุ
ออกไปจนถึง เมื องมณี ปุระของอินเดียได้ สํา เร็ จ ก็จ ะมีป ระชากรเพิ!มขึน อี กโดยประมาณ 1,000 ล้ า นคน
นับว่าเป็ นเหตุผลสําคัญที!เส้ นทางหลวงระหว่างประเทศหมายเลข 9 ได้ รับความสนใจจากนานาชาติ
รศ.ดร.พุท ธกาล รั ช ธร อาจารย์ ป ระจํ า คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬ าลงกรณ์ มหาวิท ยาลัย เปิ ดเผย
ผลการวิจยั ผลกระทบด้ านเศรษฐกิจจากการพัฒนาเส้ นทางหมายเลข 9 ซึง! เป็ นเส้ นทางเชื!อมไทย-ลาว-เวียดนาม
ว่า ภายหลังสะพานดังกล่าวก่อสร้ างแล้ วเสร็ จ ประเทศไทย สามารถใช้ ประโยชน์ จากเส้ นทางหมายเลข 9
เพื!อขนส่งสินค้ าไปยังท่าเรื อดานังของเวียดนาม ซึ!งมีระยะทางใกล้ กว่าเมื!อเทียบกับการส่งสินค้ าไปยังท่าเรื อ
แหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี และจะส่งผลให้ จงั หวัดต่างๆ ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีรายได้ จากการส่งออก
เพิ!มขึน โดยจังหวัดที!จะมีรายได้ เพิ!มขึน สูงกว่า 100,000 ล้ านบาทต่อปี ได้ แก่ จังหวัดขอนแก่น ร้ อยเอ็ด
และอุบลราชธานี
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2. เส้ นทางการขนส่ งสินค้ า: สะพานข้ ามแม่ นํา โขงแห่ งที 2 และทางหลวงหมายเลข 9
การเดินทางขนส่งสินค้ าเริ! มต้ นจากการข้ ามแม่นํา โขงที!ทา่ เรื อจังหวัดมุกดาหารด้ วยเรื อขนานยนต์
ซึ!งเป็ นเรื อขนาดใหญ่ มากพอที!จะบรรทุกด้ วยรถบรรทุก 10 ล้ อ โดยการเดินทางข้ ามจากอําเภอเมือง
จังหวัดมุกดาหาร ผ่านเมืองสะหวันไชย แขวงสะหวันนะเขต ไปสิ นสุดที!ชายฝั! งตะวันออก เส้ นทางคมนาคม
เหล่านี เกิดขึ นมาจากความร่วมมือระหว่าง ประเทศญี!ปนุ่ และ สปป.ลาว โดยมีลกั ษณะเป็ นถนนคอนกรี ต 2 เลน
ซึง! อยูใ่ นสภาพที!ดีและใหม่มาก
ระยะทางจากชายแดนลาวไปจนถึงประเทศเวียดนามสิ นสุดระยะที!เมืองดองฮา หรื อที! ท่ าเรื อดานัง11
ที!ตัง อยู่ใ นเมื อ งดานัง นัน ซึ!ง เป็ นเมื อ งเอกของจัง หวัดกวางจิ (ประเทศเวี ยดนาม) มี ระยะทางโดยประมาณ
84 กิโลเมตร และเป็ นถนนลาดยางแบบสองช่องจราจรแต่ผิวการจราจรไม่เรี ยบ มีการพบว่าพื นที!ริมแม่นํ าโขงบา
ช่วงที!เลียบแม่นํ าและพื นที!เชิงเขามีความลาดชันเพียงเล็กน้ อย โดยการเดินทางผ่านเส้ นทาง 1B ที!กําลังก่อสร้ าง
อยู่ใ นขณะนี 
ถนนเส้ น ดัง กล่า วขนานกับ ถนนสาย 1A
ในแนวเหนื อ – ใต้ ซึ!ง มี ค วามสามารถใช้
เพื!อการเดินทางไปจนถึงนครโฮจิมินห์ รวมเวลาในการเดินทางตลอดถนนหมายเลข 9 รวมได้ ระยะทางทังสิ
 น
344 กิโลเมตร โดยใช้ เวลารวมทังสิ
 น 7 ชัว! โมง 35 นาที
3. เมืองดานัง
ประเทศเวียดนามมีถนนเชื!อมต่อตัง แต่เหนือจรดใต้ สามารถเชื!อมโยงระหว่างประเทศไทย – ลาว –
เวียดนามกันได้ ด้ วยทางหลวงระหว่างประเทศหมายเลข 9 เข้ าสู่กรุ งฮานอยและนครโฮจิมินห์ซิตี  ซึ!งมีถนน
เชื! อ มโยงไปจนถึ ง ประเทศกัม พูช าได้ ใ นที! สุด การเดิ น ทางจากเมื อ งเว้ เ พื! อ เข้ าสู่เ มื อ งดานัง นัน นับ ได้ ว่ า
เป็ นการเดินทางระยะสันๆ
 โดยผ่านภูเขาสูงชัน ซึง! ทางหลวงระหว่างประเทศหมายเลข 1 ของประเทศเวียดนาม
จะนํ าเข้ าสู่เมืองถัวะเทียนเหว การก่อสร้ างอุโมงค์ Haivan tunnel ระยะทางยาว 6.4 กิโลเมตร
นับได้ ว่าเป็ นการเจาะอุโมงค์เข้ าไปในภูเขา ซึง! ได้ รับเงินสนับสนุนจากธนาคารประเทศญี!ปนุ่ และเงินกู้ของ JBIC
มูลค่ารวมทังสิ
 น 211 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ

11

เมืองดานัง ตังอยู
 ่ห่างจากเว้ ลงมาทางทิศใต้ 100 กิโลเมตร เมืองท่าที!กําลังถูกปลุกปั น ให้ เป็ นแหล่งขนส่งสินค้ าแห่ง
ใหม่ของเวียดนาม ด้ วยศักยภาพด้ านการลงทุนที!อยู่ในระดับสูงมีนิคมอุตสาหกรรม 5 แห่ง อีกทังดานั
 งให้ สิทธิพิเศษแก่นกั ลงทุน
ต่างชาติในรูปแบบของการยกเว้ นภาษี ที!ดินระยะยาว โดยไม่จํากัดสาขาการลงทุน การให้ การสนับสนุนเรื! องการเวนคืนที!ดิน และ
การปรับเตรี ยมที!ดิน และการปรั บเตรี ยมที!ดินเพื!อการลงทุน รวมทัง การอํานวยความสะอวกเรื! องขัน ตอนการขออนุญาตลงทุน
ปั จจุบนั มีนกั ลงทุนจากหลายประเทศที!เลือกนครดานังเป็ นศูนย์กลางการลงทุนในภาคกลางเวียดนาม เช่น ใต้ หวัน ญี!ปนุ่ สหรัฐ
จีน ออสเตเลีย เกาหลีใต้ และสิงคโปร์ เป็ นต้ น จากการบรรยายสรุปแนวทางการพัฒนาท่าเรื อดานัง ที!มีการดําเนินการปรับปรุง
อยู่ตลอดเวลา แม้ แต่การขนถ่ายสินค้ าตู้คอนเทนเนอร์ ก็เพิ!มเป็ น 20 ตู้ ต่อชัว! โมง ขนถ่ายได้ 7 พันตันต่อวัน การก่อสร้ าง ระบบ
ทางเดินนํ า (Break Water) จาก 250 เมตร ในปั จจุบนั เพิ!มเป็ น 450 เมตร ในอนาคต
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เมืองดานังเป็ นเมืองใหญ่ตงอยู
ั  ่ห่างจากกรุ งฮานอยออกไปประมาณ 763 กิโลเมตร และมี
ระยะทางโดยประมาณ 947 กิโลเมตร เมื!อนับจากกรุงโฮจิมินห์ซิตี  นับเป็ นเมืองศูนย์กลางแห่งการคมนาคมขนส่ง
ของประเทศเวียดนาม เพราะตังอยู
 ่ตรงกึ!งกลางของประเทศ โดยมีอณ
ุ หภูมิเฉลี!ยอยู่ที! 25.7 องศาเซลเซียส
และมี จํ า นวนประชากรโดยประมาณ 752,439
คน (ผลการสํ า รวจ เมื! อ ปี พ.ศ. 2546)
ในขณะนี 
ประเทศเวียดนามกําลังทําการก่อสร้ างสนามบินพาณิชย์ดานัง ซึ!งได้ เริ! มต้ นขึน ตังแต่
 พ.ศ. 2545 เป็ นต้ นมา
เพื! อ รองรั บ การพัฒ นาโครงสร้ างขัน พื น ฐานตามแนวทางของแผนยุท ธศาสตร์ แ นวตะวัน ออก – ตะวัน ตก
(East – West Economic Corridor) สนามบินดานังเป็ นสนามบินขนาดเล็กโดยมีขนาดใหญ่เป็ นสองเท่า
ของสนามบินจังหวัดสุราษฎร์ ธานี
ท่าเรื อดานังไม่มีเครนยกสินค้ าหน้ าท่าเรื อ ซึง! เรี ยกกันว่า Gantry Crane และมีกองตู้คอนเทนเนอร์ เรี ยง
กันก็ไม่น่าจะเกิน 100 ตู้ การพัฒนาท่าเรื อดานังให้ เป็ นท่าเรื อมหาสมุทร (Ocean Port) เป็ นสะพานแผ่นดิน
(Land Bridge) ของชายฝั! งทะเลตะวันออก จะต้ องใช้ เวลาสําหรับการพัฒนาเป็ นเวลานานต่อไปอีกหลายปี
ทีเดียวว ซึ!งแผนงานการก่อสร้ างเส้ นทางตะวันออก – ตะวันตก (East – West Economic Corridor)
สามารถเชื! อมโยงท่าเรื อดานังให้ เข้ ากันกับเมืองเมาะลําไยของประเทศเมียนม่าร์ (Maw Lam Yine)
ซึง! ในโอกาสต่อไปคงจะต้ องทบทวนบทบาทการพัฒนาท่าเรื อดานังกันใหม่ ซึง! ยังต้ องรวมไปถึงโครงการก่อสร้ าง
เส้ นทางหลวงระหว่างประเทศหมายเลข 9 อีกด้ วย ในกรณีนี  บุคคลหลายฝ่ ายต่างพากันเชื!อว่า เส้ นทางหมายเลข
9 จะเป็ นเส้ นทางที!ทําการเชื!อมโยงสองฝั! งของมหาสมุทรเข้ าด้ วยกัน และนับได้ ว่าเป็ นปั จจัยสําคัญต่อการพัฒนา
อื!นๆ โดยจะต้ องมีการอาศัยสะพานแผ่นดิน (Land Bridge) เป็ นประตู (Gateway) ออกสูโ่ ลกภายนอก
ท่าเรื อดานัง (Danang Port) ประกอบด้ วย ท่าเรื อพาณิชย์ จํานวน 3 ท่า คือ Teinsa Seaport,
Han River Port และ Lien Chieu Seaport ทางเวียดนามแจ้ งว่าท่าเรื อนี มีความลึก 11 เมตร ส่วนท่าเรื อแหลม
ฉบังของไทยมีความลึก 11 – 14 เมตร ซึง! ท่าดานังมีต้ คู อนเทนเนอร์ ประมาณ 15,000 ตู้ ขณะที!ท่าเรื อแหลมฉบัง
ของไทย ประมาณ 2.9 ล้ านตู้
4. ท่ าเรื อแหลมฉบัง
ท่าเรื อแหลมฉบังยังดําเนินงานใช้ พื นที!หลังท่าเรื อตามแผนงาน เพื!อเพิ!มประสิทธิ ภาพในการบริ หาร
จัดการและแสวงหารายได้ ซึ!งที!ผ่านมาตู้สินค้ าผ่านท่าเรื อเพิ!มขึ น เฉลี!ยไม่น้อยกว่าร้ อยละ 8 ต่อปี เป็ น 1 ใน 12
ของท่าเรื อที!มีจํานวนตู้สนิ ค้ าโดยผ่านท่าเรื อแหลมฉบังในระดับสูงสุดในระดับโลกภายใน พ.ศ. 2551
นอกจากนี  ท่ า เรื อแหลมฉบั ง ยั ง จั ด หาระบบคอมพิ ว เตอร์ ที! มี ค วามทั น สมั ย และเหมาะสม
เพื! อ ใช้ ในการเก็ บ ฐานข้ อมูล เพื! อ การพัฒ นาโครงการต่ า งๆ และการบริ ห ารสัญ ญาก็ จ ะมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ตังแต่
 ปีงบประมาณ 2549 เป็ นต้ นไป
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ภาพที 2

ท่าเรื อแหลมฉบัง

ท่าเรื อแหลมฉบังมีความสามารถรองรับเรื อขนาดใหญ่พิเศษ (Super Post Panamax) ได้ โดยการท่าเรื อ
แห่ ง ประเทศไทยจะทํ า หน้ าที! เ ป็ นองค์ ก รบริ หารจั ด การท่ า เรื อโดยรวม ส่ ว นงานด้ านปฏิ บั ติ ก าร
จะตกเป็ นของเอกชนที!เช่าพื นที!เพื!อประกอบการ ซึ!งเรี ยกว่า Landlord Port โดยเป็ นท่าเทียบเรื อที!มีอตั รา
การเติ บ โตของการให้ บ ริ ก ารขนถ่ า ยสิ น ค้ า สูง ที! สุด แห่ ง หนึ! ง ของโลก จากการจัด อัน ดับ ท่ า เที ย บเรื อ ที! เ ป็ น
World Top Container Port โดยนิตยสารชันนํ
 าของโลก เช่น Loylld List เป็ นต้ น ท่าเรื อแหลมฉบังได้ เพิ!มขึ น
อย่ า งก้ าวกระโดดจากลํ า ดั บ ที! 23 ในช่ ว งปี พ.ศ. 2541 - 2542 โดยเลื! อ นขึ น เป็ นลํ า ดั บ ที! 20 และ 18
ใน พ.ศ. 2545 และ พ.ศ.2546 ตามลําดับ
ด้ วยความมุ่งมัน! ที!จะพัฒนาท่าเรื อแหลมฉบังให้ เป็ น World Class Port ซึง! มีองค์ประกอบหลายด้ าน
ที!จําเป็ นเพื!อยกระดับการให้ บริ การ การเพิ!มขีดความสามารถ (capacity) ให้ พอเพียงกับการให้ บริ การดังกล่าว
ข้ างต้ นจะทําให้ คณ
ุ ภาพของการให้ บริ การสูงขึ น ช่วยลด Waiting Time ของเรื อที!เทียบท่า อันจะทําให้ ต้นทุน
ส่วนที!เป็ น Port Cost ของสายการเดินเรื อลดลงด้ วย นอกจากนี  การจัดสรรพื นที!เพื!อรองรับกิจกรรมที!เกี!ยวเนื!อง
รวมถึงเพิ!มศักยภาพในด้ าน ผลิตภาพในการผลิต (Productivity) และนําเอาระบบเทคโนโลยีทีทนั สมัยมาใช้
ในการบริ หารงานหน้ าท่า และ Yard Operation รวมทัง การริ เริ! มโครงการและกิจกรรมใหม่ๆ ที!จะทํา
การให้ บริ การมีความครบถ้ วนมากยิ!งขึ น เช่น โครงการ Container Care Center เป็ นต้ น จะเป็ นปั จจัยสําคัญ
ที!ยกมาตรฐานของการให้ บริการของท่าเรื อแหลมฉบังให้ มงุ่ ไปสูก่ ารเป็ น Word Class Port
เมื! อ มี ก ารจัด อัน ดับ ท่า เรื อ ทัง 5 แห่ง ในภูมิ ภ าคอาเซี ย น (ASIAN) แล้ ว จะพบว่า ท่า เรื อ แหลมฉบัง
มีขีดความสามารถในการรับบรรทุกสินค้ าสูงที!สดุ มีเรื อเดินสมุทรขนาดใหญ่เข้ าจอดมากที!สดุ และมีความยาว
หน้ าท่าเพื!อรองรับการเข้ าจอดของเรื อสินค้ าในอัตราที!มากที!สดุ อีกด้ วย โดยมีท่าเรื อดานังเรี ยงอยู่ในอันดับที!สาม
แสดงให้ เห็นว่า สมรรถนะการขนส่งในปั จจุบนั นี  ท่าเรื อแหลมฉบังอยู่ในอันดับหนึ!ง ถึงแม้ ว่าทําเลที!ตงของท่
ั
าเรื อ
จะไม่ใช่จุดที!เป็ นยุทธศาสตร์ การขนส่งใน เอเชียแปซิฟิก ก็ตาม เพราะอยู่ในเวิง อ่าวไทยที!เป็ นแอ่งกะทะหลุบ
เข้ ามาในแผ่นดิน
เมื!อเปรี ยบเทียบในด้ านความสามารถการรับบรรทุกสินค้ าแล้ ว จะพบว่า ท่าเรื อแหลมฉบัง รับตู้สินค้ า
(Twenty Equivalent Unit) ขนาดความยาวตู้ 20 ฟุต ได้ มากถึง 340,000 Deadweight Tonnages
เมื!อขนส่งด้ วยเรื อเดินสมุทรขนาดใหญ่ ส่วนท่าเรื อดานังสามารถรับตู้สินค้ า (Twenty Equivalent Unit)
ขนาดความยาวตู้ 20 ฟุต ได้ เพียง 45,000 Deadweight Tonnages เมื!อขนส่งด้ วย เรื อเดินสมุทรขนาดใหญ่
แสดงให้ เห็นถึงศักยภาพด้ านการขนส่งที!แตกต่างกันอย่างมาก
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บทวิเคราะห์ : ประสิทธิภาพทางด้ านต้ นทุนค่ าขนส่ งและการใช้ ประโยชน์ จากท่ าเรื อ ท่ าเรื อกรุ งเทพ –
ท่ าเรื อแหลมฉบัง – ท่ าเรื อดานัง
Analyzing: Efficiency of Transportation Cost and the Advantage from Using Bangkok Port – Leam
Chabang Port – Danang Port
1. ลอจิสติกส์ กับการบริหารงานท่ าเรื อ
บทบาทของลอจิสติกส์ในเชิงพาณิ ชย์มาพร้ อมกับบทบาทของลอจิสติกส์ทางการทหาร โดยเริ! มต้ น
จากการขยายตัวของธุรกิจขนาดเล็กที!รับขนสินค้ าไม่มากนักมาสู่การขยายตัวของกิจการ จึงเกิดการประหยัด
ต่ อ ขนาดการผลิ ต เป้ าหมายของลอจิ ส ติ ก ส์ คื อ การบริ ห ารเวลาในการจัด ส่ง สิ น ค้ า ให้ ร วดเร็ ว ตามที! ร ะบุ
และเกิดประสิท ธิ ภาพทางด้ านการบริ หารต้ น ทุน ค่า ขนส่ง ฝ่ ายการตลาดของบริ ษัท เรื อ มีบ ทบาทสูงมากต่อ
การนํ าปริ มาณสินค้ าจํ านวนมากลงเรื อขนส่ง นอกจากนี แ ล้ ว ผู้รับจัดการขนส่ง หรื อ Freight Forwarder
มี บ ทบาทอย่ า งสูง ต่อ การหาสิ น ค้ า จากลูก ค้ า จํ า นวนมากลงเรื อ สิ น ค้ า ให้ ทัน ตามกํ า หนดเวลาการเดิ น เรื อ
และเพื!อให้ เกิดการประหยัดจากขนาดในการขนส่ง (Economy of Scale in Transport) โดยการส่งออก
และนําเข้ า ซึ!งการส่งออก- นําเข้ า มาจากอิทธิ พลของนโยบายเสรี นิยมทางการค้ า ซึ!งบรรจุอยู่ในยุทธศาสตร์
การพัฒนาท่าเรื อภายใต้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นับจากแผนฯ ฉบับที! 712 – 813 – 9 เป็ นต้ นมา

ภาพที 3 บรรยากาศภายในท่าเรื อเวียดนาม
ในสมัยปั จจุบนั ระบบเศรษฐกิจเชิงเดี!ยว (Single Economy) ไม่สามารถที!จะดํารงอยู่ได้ ด้วยตนเอง
เพราะว่ามีอุปทานส่วนเกิน (Excess Supply) จากกระบวนการผลิตและการจัดจํ าหน่ายภายในประเทศ
ด้ วยสาเหตุที!สําคัญนี  จึงก่อให้ เกิดความร่ วมมือทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค ซึ!งเรี ยกกลุ่มความร่ วมมือต่างๆ
โดยมีจดุ มุง่ หมายทางเศรษฐกิจและการค้ าเป็ นสําคัญ รวมไปถึงการรวมกลุม่ เศรษฐกิจระหว่างภูมิภาคอีกด้ วย
12

แผนพัฒนาฯ ฉบับที! 7 สนับสนุนบทบาทเอกชนเข้ าร่ วมทุนและกระจายเงินลงทุนให้ มีความกว้ างขวางมากขึน
ปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานของหน่วยงานที!เกี!ยวข้ อง และจัดให้ มีการวางแผนระยะปานกลางและระยะยาว และมีระบบการ
ประสานแผน ปรับปรุงระบบการกําหนดราคาให้ มีความเหมาะสม และเป็ นธรรมมากขึ น จัดระบบป้องกันและแก้ ไขปั ญหามลภาวะ
และสิ!งแวดล้ อม รวมทังพั
 ฒนาบุคลากรที!จะสนองความต้ องการสําหรับการพัฒนาขันพื
 นฐาน
13
กําหนดแนวการพัฒนาโครงสร้ างขันพื
 นฐาน ทังระบบการขนส่

งทางบก การขนส่งทางนํ าทังภายในและระหว่

างประเทศ
รวมทังพั
 ฒนาการขนส่งสินค้ าทางอากาศ ให้ ไทยเป็ นเมืองศูนย์กลางในภูมิภาค
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ด้ วยสาเหตุที!พบว่า การขนส่งสินค้ าและบริ การมีระยะทางที!ไกลมากกว่าเดิมหลายเท่าตัว แต่การขนส่ง
จะต้ องดําเนินต่อไปอย่างมีประสิทธิ ภาพด้ วยการใช้ เวลาในการเดินทางที!สนลงกว่
ั
าเดิม ดังนัน อัตราเร็ วและ
ความแรงในการขนส่ ง ที! มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ จึ ง เป็ นปั จ จัย ที! สํ า คัญ ที! สุด ต่ อ การเลื อ กซื อ บริ ก ารด้ า นการขนส่ ง
ด้ วยเหตุนี  การขนส่งทางอากาศและการขนส่งทางนํ า ที!นําสินค้ าเข้ าสูป่ ระเทศต่างๆ จึงมีความสําคัญมากยิ!งขึ น
เมื!อมองจากทัศนะของผู้ใช้ บริการขนส่ง ก็ต้องการ (1) ความรวดเร็วในการขนส่ง (2) ความถูกต้ อง และการขนส่ง
ที!เรี ยบร้ อย (3) อัตราค่าธรรมเนียมที!ต้องจ่ายในการขนส่งที!มีราคาถูก
ด้ ว ยเหตุดัง กล่า ว เป็ นที! ม าของการจัด กองกํ า ลัง ลํา เลี ยงในด้ า นการขนส่ง ซึ!ง หมายถึง โลจิ ส ติก ส์
(Logistics) และเป็ น การจัดการโลจิ สติ กส์ระหว่างประเทศ (International Logistics Management)14 ในเชิง
พาณิชย์มากยิ!งขึ น
บัน ทึกเกี! ยวกับ คํ า ว่า โลจิ สติกส์ (Logistics) ในเชิ งพาณิ ช ย์ ปรากฏขึน มาในทศวรรษที! 1960
 ดท้ ายขององค์กร (The Last real
ซึง! Prof.Peter Drucker15 บันทึกไว้ ว่า โลจิสติกส์เป็ นพรมแดนของโอกาสขันสุ
Frontiers of Opportunity) ที!ต้องการปรับปรุ งประสิทธิภาพ ปั จจัยเหล่านี เองที!ได้ หลอมรวมกันสร้ างความ
น่าสนใจในโลจิสติกส์ แต่นิยามที!ใช้ กันในปั จจุบนั มาจากคํานิยามที!บญ
ั ญัติโดยสภาการจัดการโลจิสติกส์
แห่งสหรั ฐอเมริ กา เรี ยกกันว่า “การบริ หารจัดการโลจิสติกส์เป็ นส่วนหนึ!งของการบริ หารจัดการระบบห่วงโซ่
อุป ทาน ซึ!ง รวมเรื! อ งของการวางแผนการดํ าเนิ น การ การควบคุม การไหลเวี ยน การจัดเก็บ สินค้ า บริ การ
และสารสนเทศ อย่า งมี ป ระสิท ธิ ภ าพและอย่า งมี ป ระสิท ธิ ผ ล จากจุด เริ! ม ต้ น จนถึง จุด ที! มี ก ารบริ โ ภค เพื! อ
ตอบสนองความต้ องการของผู้บริโภค”
2. ท่ าเรื อของเวียดนาม
ตลอดชายฝั! ง ทะเลเวี ยดนามซึ!ง มี ความยาว 3,200 กิ โ ลเมตร เวี ย ดนามมี ท่า เรื อ มากถึง 114 แห่ง
ในจํานวนนี มีท่าเรื อขนาดใหญ่ถึง 4 แห่ง ซึ!งถือได้ ว่าเป็ นกุญแจที!สําคัญต่อการพัฒนาประเทศ ซึ!งได้ แก่ ท่าเรื อ
ไซ่ง่อน โฮจิมินห์ และอื!นๆ เป็ นท่าเรื อที!ถกู จัดอันดับให้ เป็ นลําดับที! 2 ของท่าเรื อในเอเชีย รองลงมาจากท่าเรื อ
ของประเทศจีนเท่านัน กําลังได้ รับความสนใจจากนักลงทุนต่างประเทศ เพราะว่า ค่าจ้ างแรงงานภายในท่าเรื อ
มีอตั ราตํ!า คนรุ่นใหม่มีระดับการศึกษาสูง และค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงานไม่แพง ประกอบกับรัฐบาลเวียดนา
มุ่ง เน้ น การลงทุน ในโครงสร้ างพื น ฐานเพื! อ การพัฒ นาประเทศ แต่อ ย่า งไรก็ดี การลงทุน ในโครงสร้ างต่า งๆ
เช่น ถนนและท่าเรื อ ยังไม่ได้ รับการพัฒนาเหมือนกับของจีนและไทย
ท่าเรื อส่วนใหญ่ของเวียดนามมีขนาดเล็กและไม่มีอปุ กรณ์หน้ าท่าเรื อที!จะไปสนับสนุนการดําเนินงาน
ของท่าเรื อทังหมดที

!เหลืออยูใ่ ห้ มีประสิทธิภาพได้ ด้ ว ยเหตุนี  การขนส่ง สิ น ค้ า จากเวี ย ดนามเพื! อ ไปให้ ถึ ง ยุโ รป
และสหรัฐอเมริกาจึงต้ องไปเปลี!ยนเรื อกันที!สงิ คโปร์ หรื อฮ่องกงกันอยูเ่ ป็ นประจํา
กรณี ท่าเรื อโฮจิมินห์จะมีการพัฒนามากที!สดุ ในประเทศเวียดนามอยู่ใกล้ ท่าเรื อแหลมฉบังมากที!สดุ
แต่การพัฒนายังด้ อยกว่าท่าเรื อของไทยมาก หากสายการเดินเรื อจะมาลงที!ท่าเรื อโฮจิมินห์ จะต้ องถ่ายลง
14

ในปั จจุบนั โลจิสติกส์ด้านการขนส่ง กําลังถูกให้ ความหมายอย่างเป็ นที!ฟั!นเฝื อ เพราะสาเหตุที!ว่าบริ ษัท Forwarding
Agent หรื อ บริ ษัท Trading กําลังเลือกคําว่า Logistics ให้ เป็ นที!เข้ าใจง่ายขึ น
15
กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ และคณะ, การจัดการโซ่ อุปทานและโลจิสติกส , กรุงเทพฯ: ท็อป / แมคกรอฮิลล์,
2547, หน้ า 4.
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ทางบกผ่านประเทศกัมพูชาที!ระบบถนนยังไม่สมบูรณ์ และการเมืองไม่เหมาะสมกับการลงทุน รวมทังท่
 าเรื อนี 
ไม่ใช่ศนู ย์กลางการขนส่งในแผน Thailand 2000 ดังนันเรื
 อจะเลือกจอดขนถ่ายที!ทา่ เรื อแหลมฉบัง
ในกรณี ท่าเรื อวินห์ และท่าเรื อไฮฟองของประเทศเวียดนามซึ!งอยู่ลึกเข้ าไปในอ่างตังเกียจะอยู่นอก
เส้ นทางเดินเรื อโลกเสียเวลากลับเรื อไปกลับ 2-3 วัน และประการสําคัญคือเส้ นทางรถบรรทุกและทางรถไฟที!มี
ระยะทางไกลหากจะเชื!อมจีนและพม่าเข้ าด้ วยกัน โดยเฉพาะเส้ นทางใหญ่อยูใ่ นเวียดนามที!ยงั ต้ องการการลงทุน
จากต่างประเทศสูง
ท่ า เรื อ ไซ่ ง่ อ น (โฮจิ มิ น ห์ ซิ ตี ) มี อ ายุ ม ากกว่ า 130 ปี แล้ ว มี ผ ลิ ต ภาพด้ านการขนส่ ง มากที! สุ ด
และเป็ นพื นที!ที!มีค่าใช้ จ่ายมากที!สดุ ในขณะที!ท่าเรื อนี เป็ นเมืองที!มีการขนส่งที!ย่งุ เหยิงมากที!สดุ ทางด้ านภาคพื น
และมีการจราจรในท่าที!แออัดมากเหมือนกับเมืองท่าขนาดใหญ่ของโลก ท่าเรื อไซ่ง่อน เป็ นท่าเรื อที!รับสินค้ า
จากนิคมอุตสาหกรรมทางตอนใต้ ของประเทศทังหมด

ค่า ใช้ จ่า ยเกี! ยวกับ การลงทุน จะไปถูกรวมไว้ ใ นค่า ใช้ จ่ า ยทางการเงิ น มากยิ! ง ขึน ตู้สิน ค้ า ประมาณ
ร้ อยละ 28 ที!ถ่ายเทไปเปลี!ยนลําที!ยโุ รปถูกลําเลียงมาจากท่าเรื อโฮจิมินห์ซิตี มากยิ!งขึ นจากเมืองเซี!ยงไฮ้ นิงโบ
และเซ่นเจิ น อัตราค่าระวางจะไม่สงู ราคาสินค้ าส่งออกจะสูงขึ นเพราะได้ รับอิทธิพลมาจากค่าขนส่ง
ศักยภาพของท่า เรื อ ดานังขณะนี ห ากเทียบกัน กับ ท่าเรื อ แหลมฉบังของประเทศไทยยังไม่สามารถ
แข่งขันได้ เนื!องจากท่าเรื อที!มีศักยภาพต้ องมีพืน ที!หลังทําเป็ นแหล่งนิคมอุตสาหกรรมสนับสนุนกิจกรรมของ
ท่ า เรื อ ซึ! ง ท่ า เรื อ ดานัง ยัง ไม่ มี ทํ า ให้ ก ารขนส่ง สิ น ค้ า ยัง มี ป ริ ม าณจํ า กัด ประกอบกับ สภาพถนนที! ต่ อ เชื! อ ม
ยังมีสภาพไม่เหมาะสมกับการขนส่งสินค้ า
3. ท่ าเรื อกรุ งเทพ
ท่าเรื อกรุ งเทพเป็ นท่าเรื อหลักของไทย เป็ นท่าเรื อแม่นํ าที!มีขีดจํากัดในการรับเรื อสินค้ าที!มีขนาดไม่เกิ
12,000 ตันกรอสส์ กินนํ าลึกไม่เกิน 8.5 เมตร และความยาวของเรื อไม่เกิน172 เมตร ท่าเรื อตังอยู
 ่ริมฝั! งแม่นํ 
เจ้ าพระยาที!คดเคี ยว ห่างจากปากแม่นํ า 26 กิโลเมตร
ท่าเรื อกรุ งเทพประกอบด้ วยท่าเทียบเรื อ 2 ด้ าน คือ ท่าเขื!อนตะวันออก มีจํานวนท่าเทียบเรื อ 8 ท่า
และท่าเขื!อนตะวันตก มีจํานวนท่า 10 ท่า มีพื นที!วางสินค้ าในเขตรัว ศุลกากรรวม 415,912 ตารางเมตร
นอกเขตรัว ศุลกากร 63,012 ตารางเมตร รวมพื นที!วางสินค้ าทังสิ
 น 478,924 ตารางเมตร วิสยั สามารถของท่าเรื อ
กรุ งเทพที!สามารถรองรับได้ คือ 1,285,009 ที.อี.ยู. (สูงสุดใน พ.ศ. 2535) ปั จจุบนั มีนโยบายจํากัดการขนถ่าย
สินค้ าของท่าเรื อกรุงเทพให้ อยูท่ ี! 1,000,000 ที.อี.ยู.
ท่าเรื อกรุ งเทพ มีขีดจํากัดในการรับเรื อเดินระหว่างประเทศเข้ าเทียบท่าและสามารถรับเรื อที!มีขนาด
ไม่เกิน 12,000 ตันกรอสส์ ยาวไม่เกิน 172 เมตร กินนํ าลึกไม่เกิน 8.5 เมตร เท่านัน นอกจากนี ยังเกิดปั ญหา
เรื! องการจราจร เนื!องจากจุดที!ตงอยู
ั  ่ใจกลางเมืองหลวง นอกจากท่าเรื อกรุ งเทพจะทําหน้ าที!ให้ บริ การท่าเรื อแล้ ว
ยังดําเนินการให้ บริการทุน่ และหลักผูกเรื อกลางนํ าด้ วย ปั ญหาของท่าเรื อกรุงเทพ มีดงั นี  คือ
1. พื นที!ของท่าเรื อมีจํากัด ไม่สามารถขยายพื นที!รองรับความต้ องการที!จะใช้ บริ การของผู้ต้องการใช้ ได้
นอกจากนี  ทางท่าเรื อกรุ งเทพยังต้ องแบ่งพืน ที!บริ เวณท่าเรื อให้ เป็ นที!ทําการของบริ ษัทเดินเรื อ ซึ!งปั จจุบันมี
ประมาณ 60 บริษัทด้ วยกัน ทําให้ พื นที!ทําการของท่าเรื อกรุงเทพเกิดความแออัดมากขึ น
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2.
เนื! อ งจากท่ า เรื อ กรุ ง เทพ ตัง อยู่บ ริ เ วณใจกลางเมื อ งหลวง ในพื น ที! ข องเขตคลองเตย
การที!มีผ้ ใู ช้ บริ การท่าเรื อขนส่งสินค้ าเป็ นจํานวนมาก ก่อให้ เกิดปั ญหาการจราจรในบริ เวณโดยรอบการทําเรื อ
ทําให้ จราจรติดขัด โดยเฉพาะในเวลาเร่งด่วน
3. การที!มีผ้ ตู ้ องการใช้ บริ การเป็ นจํานวนมาก มีเหตุจูงใจที!สําคัญประการหนึ!งคือ การคิดค่าบริ การ
ในการรับฝากตู้ container ในอัตราที!ตํ!า ทําให้ มีผ้ สู นใจมาใช้ บริการเป็ นจํานวนมาก เพื!อประหยัดต้ นทุนด้ า
ขนส่ง
4.
การให้ บ ริ ก ารของท่ า เรื อ กรุ ง เทพ นอกจากการบริ ก ารท่ า เรื อ แล้ ว ยัง มี บ ริ ก ารอื! น ๆ อี ก
เช่น บริ การทุ่น และหลักผูกเรื อกลางนํ า แต่พื นที!การให้ บริการมีจํากัด ทําให้ ปัญหาความแออัดของผู้มาใช้ บริกา
ที!เพิ!มขึ น
5. การเจริ ญเติบโตของปริ มาณการค้ าระหว่างประเทศมีอตั ราเพิ!มขึ น ไม่สอดคล้ องกับพื นที!อนั จํากัด
ในท่าเรื อกรุงเทพ จึงไม่สามารถรองรับการขนส่งสินค้ าได้ อย่างสมบูรณ์
6. ปั ญหาความล่าช้ าของระบบราชการ การผ่านการตรวจสอบสินค้ าก่อนนําสินค้ าออกจากท่า
โดยกรมศุลกากร ซึง! บางครัง ต้ องใช้ เวลานานและเกิดความยุง่ ยาก ไม่สะดวกในการขนส่งสินค้ า
4. ท่ าเรื อแหลมฉบัง
ใน พ.ศ.2535 ท่าเรื อแหลมฉบังเกิดขึน ด้ วยแนวความคิดที!จะรับเรื อ mother ship โดยตรง
และส่งต่อไปทางบกโดยรถบรรทุกและรถไฟไปสู่มณฑลยูนนานในประเทศจี นตอนใต้ และอินโดจี นที! สภาพ
ภู มิ ศ าสตร์ ของสิ ง คโปร์ ทํ า ไม่ ไ ด้ ประกายแห่ ง การพั ฒ นาประเทศก็ ไ ด้ เกิ ด ขึ น ในวงการท่ า เรื อไทย
เพราะในหลัก การเดี ย วกับ ที! ทํ า ให้ สิง คโปร์ เ จริ ญ ได้ เหตุใ ดประเทศไทยจะทํ า ไม่ ไ ด้ ท่า เรื อ แหลมฉบับ จึ ง
ตังเป
 ้ าหมายที!จะเป็ นท่าเรื ออันดับหนึ!งของประเทศ โดยมีคําขวัญว่า “Laem Chabang Port: The Gateway of
Asia” ซึ!งเปลี!ยนจากเดิมที!เป็ นเพียง The Gateway of Indo-Chaina และเป็ นท่าเรื อที!มีศกั ยภาพเสีย
จนมีปริมาณสินค้ าผ่านท่าสูงเกินกว่าที! JICA (Japan International Corporation Agency) ของญี!ปนประเมิ
ุ่
นไว้
ทังๆที
 !ประเทศไทยเกิดวิกฤติเศรษฐกิจและสามารถเป็ นท่าเรื อดีเด่นอันดับที! 5 ของเอเชียทังๆที
 !มีอายุเพียง 8 ปี
ทําการเท่านัน เปิ ดทําการเมื!อ พ.ศ.2535 ดังนันท่
 าเรื อแหลมฉบังจึงถูกจับตามองจากสิงคโปร์ และได้ ส่งผู้แทน
มาเจรจาร่วมลงทุนเมื!อ พ.ศ. 2542
แผน Thailand 2000 ของคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในปี 2539 นัน
ได้ ตอบสนองศักยภาพของท่าเรื อแหลมฉบังด้ วยการพัฒนา Eastern Sea Board และพัฒนาเครื อข่าย
การคมนาคมทางบกเชื! อ ม โครงการสี! เ หลี! ย มเศรษฐกิ จ ทางภาคเหนื อ (ไทย ลาว พม่ า และจี น )
โครงการสามเหลี!ยมเศรษฐกิจทางภาคใต้ (ไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย) รวมทังอิ
 นโดจีน (ไทย ลาว กัมพูชา
และเวียดนาม) ในกรณีนี จะเห็นได้ ว่าท่าเรื อแหลมฉบังจะเป็ นศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื!องทางบก และเป็ นประตู
สู่แผ่นดินใหญ่ ของเอเชียโดยเฉพาะทางมณฑลยูนนานของจีนนัน ต้ องการหาทางทะเลที!ประเทศไทยจะเกิด
คําถามหลายประการในจุดนี  คือ
เหตุใดจี นจึงมาหาทางออกทะเลที!อินเดีย พม่า หรื อเวียดนาม ซึ!งมีระยะทางใกล้ กว่ามาที!ท่าเรื อ
แหลมฉบัง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของจีนกับประเทศเหล่านี คงเป็ นที!ทราบกันดี จีนสนับสนุนปากีสถาน
ในขณะที! อิ น เดี ย นั น ยั ง คงมี ผ้ ู นํ า ฑิ เ บตลี ภ ั ย การเมื อ งอยู่ ด้ านจี น -เวี ย ดนามนั น ก็ เ คยมี ก ารปะทะกั น
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ตามแนวชายแดนหลายครั ง ด้ านพม่าก็มีการวางแนวเชื! อมโยงการขนส่งตามเส้ นสีเขี ยว แต่ประสิทธิ ภาพ
ของท่าเรื อร่ างกุ้งด้ อยกว่าท่าเรื อแหลมฉบังมาก และในกรณี การสร้ างถนนและทางรถไฟที!เป็ นแนวเชื!อมโยง
การขนส่ง ทางบกของทุกประเทศเหล่า นี ต ้ อ งการความช่ ว ยเหลื อ ด้ า นงบประมาณจากจี น จํ า นวนมหาศาล
ในขณะที!รถและทางรถไฟในประเทศไทยเรามีงบประมาณเอง โดยเฉพาะทางรถไฟจากทางเหนือที!ม่งุ ตรงสู่
ท่าเรื อแหลมฉบังได้ มีการทดสอบรางรถไฟใน พ.ศ. 2541
เหตุใดเรื อสินค้ าจึงต้ องมาถ่ายสินค้ าที!ท่าเรื อแหลมฉบังไปอินโดจีนในขณะที!มีท่าเรื อเวียดนามหลาย
แห่ ง สํ า หรั บ เรื อสิ น ค้ าเหล่ า นั น ท่ า เรื อแหลมฉบั ง มี ร ะบบการปฏิ บั ติ ง านที! เ รี ยกว่ า “ท่ า รอเรื อ”
ด้ วยความสะดวกสบายและรวดเร็ วในการขนถ่าย และประสิทธิภาพของการรับประกันการขนถ่ายสินค้ า ทําให้
เรื อสินค้ าเปรี ยบเทียบความเร็วของท่าเรื อแหลมฉบังกับราคาที!ถกู กว่าของท่าเรื อเวียดนามในปั จจุบนั ศักยภาพที!
สูงกว่ามากจะทําให้ เรื อพิจารณาให้ ทา่ เรื อแหลมฉบัง
4.1 ปั ญหาของท่ าเรื อแหลมฉบัง
ท่าเรื อแหลมฉบังเปิ ดดําเนินการเมื!อวันที! 21 มกราคม พ.ศ.2534 ในระยะแรกปริ มาณการใช้ ท่า
ยังมีไม่มากนัก เนื!องจากมีการเปิ ดดําเนินการเพียงบางส่วนเท่านัน และระบบโครงสร้ างพืน ฐานในด้ านอื!นๆ
เช่ น ทางรถไฟ ถนน ไฟฟ้ า และโทรศั พ ท์ ที! ไ ม่ เ สร็ จสมบู ร ณ์ ทํ า ให้ ไม่ เ ป็ นไปตามแผนที! กํ า หนดไว้
รั ฐ บาลจึ ง มี น โยบายส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ ที! ใ ช้ บริ ก ารท่ า เรื อ เปลี! ย นไปใช้ บริ ก ารที! ท่ า เรื อ แหลมฉบัง เพิ! ม มากขึ น
โดยการจํ ากัดปริ มาณการขนส่ง สินค้ าตู้ที! ท่าเรื อ กรุ ง เทพ และท่าเที ยบเรื อเอกชนอนุญาต และการลดอัตรา
ค่ า ภาระในการใช้ ท่ า เรื อ แหลมฉบัง เพื! อ จูง ใจให้ มี ผ้ ูใ ช้ บ ริ ก ารมากขึ น แต่ ยัง ไม่ ส ามารถดึ ง ดูด ใจมากนัก
เนื!องจาก
ก. ปริ มาณการใช้ บริ การของท่าเรื อแหลมฉบังยังมีอยู่น้อย ในระยะแรกของการเปิ ดให้ บริ การ
เนื!องจากความไม่ค้ นุ เคย และความไม่สะดวกของผู้ใช้ บริการเดิมที!เคยใช้ บริการกับท่าเรื อกรุงเทพ
ข. สําหรับผู้ใช้ บริ การของท่าเรื อกรุ งเทพอยู่เดิม หรื อเจ้ าของกิจการที!มีโรงงานอยู่ห่างไกลออกจาก
ท่าเรื อแหลมฉบัง จะต้ องเสียค่าใช้ จ่ายด้ านการขนส่งเพิ!มขึน ไม่ว่าทางรถยนต์หรื อรถไฟ เพื!อขนถ่ายสินค้ าไป
ที!ทา่ เรื อแหลมฉบัง
ค. ความสมบูรณ์ ของระบบโครงสร้ างขัน พืน ฐาน (infrastructure) ต่างๆ ของท่าเรื อแหลมฉบัง
เช่น โทรศัพท์ ไฟฟ้า ถนน รถไฟ ยังมีไม่พร้ อม ทําให้ เกิดความไม่สะดวกในการติดต่อสื!อสาร
แต่ทงนี
ั   การที!มีโครงการท่าเรื อแหลมฉบังเกิดขึ น ทําให้ ลดปั ญหาที!เกิดขึ นกับท่าเรื อกรุงเทพได้ เป็ นอย่าง
มาก อย่ า งเช่ น ปั ญ หาการจราจรที! แ ออัด บริ เ วณท่ า เรื อ กรุ ง เทพ ปั ญ หาความไม่ เ พี ย งพอในการรองรั บ
ความต้ อ งการขนถ่ า ยสิน ค้ า บริ เ วณท่า เรื อ กรุ ง เทพที! มากขึน เนื! อ งจากการเจริ ญ เติ บ โตของปริ มาณการค้ า
ระหว่างประเทศ ถึงแม้ วา่ ในระยะแรก ท่าเรื อแหลมฉบังจะประสบกับปั ญหาดังกล่าวข้ างต้ น แต่จากผลดีที!เกิดขึ น
ทําให้ เห็นว่า การสร้ างท่าเรื อแหลมฉบังเป็ นส่วนช่วยในการพัฒนาประเทศได้ ทางหนึ!ง นอกจากนี  ยังได้ พฒ
ั นา
ท่าเรื อบก (ICD: Inland Container Depot) อีกด้ วย
4.2 ท่ าเรื อบกทีลาดกระบัง
ในปี งบประมาณ พ.ศ.2539 การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ เปิ ดดําเนินงานสถานีบรรจุและแยกสินค้ า
กล่อง (ICD: Inland Container Depot) ที!ลาดกระบัง จํานวน 4 สถานี จากทังหมด

6 สถานี เพื!อเป็ นสถานี
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ให้ บริการแก่สนิ ค้ านําเข้ าและส่งออกในระบบ Container ช่วยรองรับปริมาณตู้สนิ ค้ าที!ขนส่งผ่านท่าเรื อแหลม
ฉบัง ถึงสิ นปี งบประมาณ พ.ศ.2539 มีปริ มาณตู้สินค้ าผ่านเข้ า / ออก 110,580 T.E.U. ส่วนอีก 2 สถานีเปิ ด
ดําเนินงานในต้ น พ.ศ. 2540 ซึ!งจะทําให้ สถานี ICD แห่งนี สามารถรองรับตู้สินค้ าได้ ไม่ตํ!ากว่าปี ละ 400,000
T.E.U.
5. บทบาทของรถไฟในการขนส่ งต้ สู นิ ค้ านําเข้ าและส่ งออก
5.1. ท่ าเรื อกรุ งเทพ สามารถขนส่งสินค้ าทางรถไฟไปภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดยขนถ่ายที!สถานีแม่นํ า ซึง! ห่างจากท่าเรื อกรุงเทพ 5 กิโลเมตร โดยมีรางสําหรับขนสินค้ าขึ น-ลง 3 ทาง
รวมความยาวประมาณ 750 เมตร สามารถรับขนส่งตู้สินค้ าได้ ครัง ละ 80 ทีอียู (Twenty Equivalent Unit)
80 คันรถ 4 ล้ อ
5.2. ท่ าเรื อแหลมฉบัง การขนส่งสินค้ าจากท่าเรื อแหลมฉบังมายังกรุ งเทพมหานคร ภาคเหนือ
ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ และภาคใต้ โดยทางรถไฟผ่านสถานีแหลมฉบัง สถานีฉะเชิงเทรา
แล้ วไปที! ICD ลาดกระบัง ที!สถานีหัวตะเข้ หรื อเดินทางออกจากสถานีฉะเชิงเทราไปที! ICD พหลโยธิ น
สถานีบางซื!อ แล้ วต่อไปทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ตามลําดับ
การขนส่ง สิ น ค้ า ทางรถไฟจากท่ า เรื อ แหลมฉบัง สามารถเชื! อ มต่ อ ไปยัง ภาคต่ า งๆ ของประเทศ
และนอกจากนี ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื!อวันที! 19 กันยายน พ.ศ.2532 เห็นชอบให้ การรถไฟแห่งประเทศไทย
เป็ นผู้รับผิดชอบในการดําเนินการสร้ าง ICD ที!ลาดกระบัง เพื!อรองรับตู้สินค้ าที!ขนส่งผ่านท่าเรื อแหลมฉบัง
เพียงแห่งเดียว และพื นที!โครงการอยู่ห่างจากสถานีหวั ตะเข้ (เขตลาดกระบัง) ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร
โดยทางรถไฟ ซึ!ง ขณะนี ก ารรถไฟฯ ปรั บ ปรุ ง ย่า นสถานี ร ถไฟหัว ตะเข้ ใ ห้ เ ป็ นชุม ทางขนส่ง สิน ค้ า ทางรถไฟ
เข้ าสูพ่ ื นที!ชายฝั! งทะเลตะวันออกเป็ นที!เรี ยบร้ อยแล้ ว
6. การวิเคราะห์ ความได้ เปรี ยบเสียเปรี ยบระหว่ างท่ าเรื อกรุ งเทพและท่ าเรื อแหลมฉบัง
6.1. ความได้ เปรี ยบเสียเปรี ยบเชิงเศรษฐศาสตร์
6.2. การวิเคราะห์ต้นทุนค่าขนส่ง
6.3. การวิเคราะห์ต้นทุนในด้ านอัตราค่าภาระของท่าเรื อ (TARIFF)
เมื!อเปรี ยบเทียบค่าภาระของท่าเรื อแหลมฉบังในอัตราเก่าและใหม่ สรุปได้ วา่ การปรับลดอัตราค่าภาระ
ของท่าเรื อแหลมฉบังจะลดในส่วนของค่าภาระตู้สินค้ ามากกว่าค่าภาระและค่าบริ การเรี ยกเก็บจากเจ้ าของเรื อ
หรื อตัวแทนเจ้ าของเรื อ
ดัง นั น การปรั บ ลดอั ต ราค่ า ภาระของท่ า เรื อ แหลมฉบัง จะเป็ นส่ ว นหนึ! ง ที! จ ะช่ ว ยเป็ นสิ! ง จู ง ใจ
ให้ กับ ผู้เ กี! ยวข้ อ งที! ต้อ งใช้ บ ริ ก ารของการท่า เรื อ หัน มาใช้ ท่า เรื อ ที! แ หลมฉบัง มากขึน กว่า เดิ ม ซึ!ง จะสามารถ
ลดต้ นทุนที!เกิดขึ นในการดําเนินงานของกิจการลงชดเชยกับค่าขนส่งจากแหล่งผลิตไปท่าเรื อแหลมฉบังได้ มาก
ขึ น
6.4. การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้ จ่าย ระหว่างท่าเรื อกรุงเทพ และท่าเรื อแหลมฉบังไปยังสถานีปลายทาง
ก. หลัง จากมี ก ารปรั บ ลดอัตราค่า ภาระของท่า เรื อ แหลมฉบัง แล้ ว จะทํ า ให้ ต้น ทุน ค่า ภาระ
ของท่าเรื อแหลมฉบังตํ!ากว่า ของท่าเรื อกรุงเทพ 17.43%
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ข. การขนส่งสินค้ าจากท่าเรื อกรุ งเทพ ไปยังสถานีปลายทางต่างๆ จะมีต้นทุนที!ตํ!ากว่าการขนส่
สินค้ าจากท่าเรื อแหลมฉบัง ไปยังสถานีปลายทางทังทางรถยนต์

รถไฟและทางนํ า
ข้ อ สรุ ป ข้ า งต้ น เป็ นการนํ า ปั จ จัย ด้ า นตัว เงิ น เพี ย งปั จ จัย เดี ย ว มาเป็ นส่ ว นในการคํ า นวณต้ น ทุน
แต่โดยในทางเศรษฐศาสตร์ นนั  ต้ นทุนที!เกิดขึ นในการประกอบธุรกิจไม่ใช่มีเพียงต้ นทุนที!มองเห็นได้ หรื อต้ นทุน
ที!เป็ นตัวเงินเท่านันที
 !มามีสว่ นในการตัดสินใจ ต้ นทุนอื!นๆ ที!จะมีสว่ นในการตัดสินใจได้ เช่น ต้ นทุนค่าเสียโอกาส
ต้ นทุนด้ านเวลาที!ต้องเสียไป เป็ นต้ น
จากข้ อสรุ ปข้ างต้ นผู้ประกอบการมีโอกาสที!จะเลือกขนส่งที!ท่าเรื อแหลมฉบังมากกว่าท่าเรื อกรุ งเทพ
ถ้ ามองในแง่ของอัตราค่าภาระที!จะต้ องเสีย เพราะว่าการใช้ ท่าเรื อแหลมฉบังจะเสียต้ นทุนตํ!ากว่า และสามาร
ขนส่ง สิ น ค้ า ได้ ม ากกว่ า ไม่ ต้ อ งพึ!ง เรื อ FEEDER
ขนถ่ า ยสิ น ค้ า ลงจากเรื อ ใหญ่ ที! สิ ง คโปร์ ห รื อ ไต้ ห วัน
แต่ เ มื! อ มองในแง่ ข องการขนส่ ง สิ น ค้ าจากแหล่ ง ผลิ ต สิ น ค้ าหรื อ โรงงาน หรื อ สถานี ป ลายทางสํ า คัญ ๆ
ในการขนส่ง สิน ค้ า ไปยัง ท่า เรื อ แหลมฉบัง จะมี ต้น ทุนที! สูง กว่า การขนส่ง จากท่าเรื อ กรุ ง เทพอยู่ทุกประเภท
การขนส่ง ทัง นี  ถึงแม้ ว่าค่าใช้ จ่ายที!เป็ นตัวเงินจะสูงกว่า แต่ยังมีปัจจัยอื!นๆ ที!จะมาชดเชยในส่วนค่าใช้ จ่าย
จนทําให้ ทา่ เรื อแหลมฉบังเป็ นท่าเรื อที!น่าสนใจกว่า ดังนี 
1) การจราจร ในการขนส่งบริ เวณท่าเรื อกรุ งเทพฯ ซึ!งมีการจราจรหนาแน่น จึงเป็ นผลให้ ระยะทางที!
น้ อยกว่า ต้ องใช้ เวลาที!มากกว่าโดยเปรี ยบเทียบ เนื!องจากไม่สามารถหลีกเลี!ยงกับการจราจรทางรถยนต์ได้
หรื อถ้ ามองในแง่ของการขนส่งทางรถไฟบริ เวณเขตกรุ งเทพฯ ซึ!งมีการจราจรหนาแน่น ทําให้ การใช้ ความเร็ ว
ในการวิ! ง ของรถไฟถูก จํ า กัด เมื! อ เปรี ย บเที ย บกับ ระยะทางของการเดิ น ทางไปท่ า เรื อ แหลมฉบัง โดยรถไฟ
ซึง! ใช้ ระยะทางมากกว่า และสามารถใช้ อตั ราเฉลี!ยในการวิ!งมากกว่า
นอกจากนี  การจราจรในเขตกรุ งเทพโดยใช้ รถบรรทุกขนาดใหญ่ จะถูกจํ ากัดในเรื! องเวลาในการวิ!ง
โดยรอบกรุ งเทพ เนื!องจากขนาดของรถใหญ่ และไม่สามารถใช้ ความเร็ วในการวิ!งได้ ดังนัน การจราจรจึงเป็ น
สิง! จํากัดทําให้ ทา่ เรื อแหลมฉบังน่าสนใจมากกว่าท่าเรื อกรุงเทพ
2) อัตราความเร็วที!ใช้ ในการขนส่ง แม้ ว่าระยะทางจากท่าเรื อแหลมฉบังไปยังสถานีปลายทางต่างๆ
จะมากกว่าของท่าเรื อกรุงเทพ แต่เนื!องจากการจราจรที!คบั คัง! บริ เวณชุมชนทําให้ การขนส่งสินค้ าโดยวิธีการต่างๆ
ไม่ว่าจะเป็ นรถยนต์ รถไฟ หรื อทางนํ า ไม่สามารถใช้ ความเร็วในการขับเคลื!อนได้ มากนัก จากตารางเปรี ยบเทีย
ระยะทางต่อหนึง! ชัว! โมงโดยการขนส่งทางรถยนต์จากต้ นทาง-ปลายทาง
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การเปรียบเทียบอัตราความเร็วทีใช้ ในการขนส่ งทางรถยนต์ จากท่ าเรือกรุ งเทพและ
ท่ าเรือแหลมฉบังไปยังสถานีปลายทางต่ างๆ

ต้ นทาง
ท่าเรื อ
กรุเทพ

ปลายทาง
ICD ลาดกระบัง
ICD พหลโยธิน บางซื!อ

บางนา-ตราด
อยุธยา
นครราชสีมา
ราชบุรี

ระยะ
ทาง
(กม)
40
30
8
76
260
100

เวลา
ทีใช้
(ชม.)

กม. /
ชม.

กม. /
ชม.

13.3
12
16
19
43.33
33.33

29.33
37.14
46
30.5
116
45.6

เวลา
ทีใช้
(ชม.)
3
3.5
2
4
3
5

ระยะ
ทาง
(กม.)
88
130
92
122
348
228

ปลายทาง

ต้ นทาง

ICD ลาดกระบัง

ท่าเรื อ
ICD พหลโยธิน บางซือ! แหลม
บางนา-ตราด
ฉบัง
อยุธยา
นครราชสีมา
ราชบุรี

จากตารางเปรี ยบเทียบระยะทางการวิ!งต่อ 1 ชัว! โมง จากท่าเรื อกรุ งเทพถึงสถานีปลายทางและท่าเรื อ
แหลมฉบังถึงสถานีปลายทาง โดยรถยนต์ พบว่า ถึงแม้ ระยะทางจากท่าเรื อกรุงเทพ จะใกล้ กว่าท่าเรื อแหลมฉบัง
แต่อตั ราความเร็ วที!ใช้ กบั ท่าเรื อแหลมฉบังจะสามารถวิ!งได้ ระยะทางต่อชั!วโมงมากกว่าความเร็ วที!ใช้ กบั ท่าเรื อ
กรุงเทพ
ค่าใช้ จ่ายด้ านนํา มัน ในการขนส่งทางรถยนต์จะใช้ นํา มันดีเซลหมุนเร็วในการขับเคลื!อน ถ้ ากําหนด
ให้ นํ ามันดีเซลหมุนเวียน = 11 บาท/ลิตร และกําหนดให้ อตั ราการใช้ นํ ามันของรถบรรทุก = 4 กิโลเมตร/ลิตร
จากตารางจะเห็น ได้ ว่า ค่าใช้ จ่ายด้ านค่านํ า มันของท่า เรื อแหลมฉบังจะมากกว่าค่าใช้ จ่ายของท่าเรื อ กรุงเทพ
แต่ทงนี
ั   Time Cost ที!เสียไปอาจไม่สามารถครอบคลุมในส่วนของค่านํา มันได้ เพราะเนื!องจากการจราจร
เป็ นเหตุผลสําคัญนัน! เอง
การเปรี ยบเทียบค่ าใช้ จ่ายด้ านนํา มันทีใช้ ในการขนส่ งทางรถยนต์ จากท่ าเรื อกรุ งเทพและ
ท่ าเรื อแหลมฉบังไปยังสถานีปลายทางต่ างๆ
ต้ นทาง
ท่าเรื อ
กรุเทพ

ปลายทาง
ICD ลาดกระบัง
ICD พหลโยธินบางซื!อ

บางนา-ตราด
อยุธยา
นครราชสีมา
ราชบุรี

ระยะ
ทาง
(กม)
40
30
8
76
260
100

เวลา
ทีใช้
(ชม.)
10
7.5
2
19
65
25

ค่ าใช้
จ่ าย
(บาท)
110
82.5
22
209
715
275

ค่ าใช้
จ่ าย
(บาท)
242
357.5
253
335.5
957
627
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เวลา
ทีใช้
(ชม.)
22
32.5
23
30.5
87
57

ระยะ
ทาง
(กม.)
88
130
92
122
348
228

ปลายทาง
ICD ลาดกระบัง

ต้ นทาง

ท่าเรื อ
ICD พหลโยธินบางซื!อ แหลม
บางนา-ตราด
ฉบัง
อยุธยา
นครราชสีมา
ราชบุรี

การประชุมผลงานวิจัยด้ านการจัดการบริหารธุรกิจ ครัง ที 1
วันที 14 มีนาคม 2551 ณ โรงแรมอโมร่ า ท่ าแพ จังหวัดเชียงใหม่

อัตราการใช้ นํา มัน = 4 กิโลเมตร / ลิตร
ค่าใช้ จ่ายด้ านนํา มันของท่าเรื อแหลมฉบังไปยังสถานีปลายทาง จะมีคา่ ใช้ จ่ายที!มากกว่าของท่าเรื
กรุ งเทพทุกๆ สถานีปลายทางทังสิ
 น แต่ทงนี
ั  ยังไม่คํานึงถึงการสร้ างทางคมนาคม ทางถนนที!สมบูรณ์ในอนาคต
โดยเฉพาะอย่างยิ!ง การสร้ างทางยกระดับบริ เวณถนนบางนา-ตราดในปั จจุบนั หรื อถนนวงแหวนข้ ามจังหวัด
เมื! อ สร้ างเสร็ จ เส้ น ทางการจราจรเส้ น ทางสายตะวัน ออก จะสามารถวิ! ง ได้ อ ย่า งคล่อ งตัว ขึ น อัต ราการวิ! ง
ของของรถยนต์จะสามารถวิ!งได้ มากขึ นในระยะทางที!เท่าเดิม ส่งผลถึงค่าใช้ จ่ายด้ านนํ ามันจะคุ้มกับระยะทางแล
เวลามากขึ น ทําให้ การใช้ ทา่ เรื อแหลมฉบังจะคุ้มกับต้ นทุนมากกว่าการใช้ ทา่ เรื อกรุงเทพ

ศักยภาพของท่ าเรือ (The Potential of Ports)
1. การใช้ ประโยชน์ จากท่ าเรื อของประเทศเวียดนาม
การขนส่งสินค้ าระหว่างประเทศของลาว ก่อนหน้ าการเปิ ดประเทศกลุ่มอินโดจีนสู่ตลาดเสรี นนั  ได้ ใช้
บริ ก ารท่ า เรื อ ของเวี ย ตนามโดยใช้ ท่ า เรื อ ไฮฟองและดานั ง ผู้ รั บ จั ด การขนส่ ง ได้ แก่ บ ริ ษั ท ขนส่ ง ลาว
(Societe Mixtede Transport) ลาวได้ เคยขนส่งผ่านประเทศไทยมาตังแต่
 พ.ศ. 2499 โดยอาศัยอนุสญ
ั ญา
ว่าด้ วยการขนส่งสินค้ าผ่านแดนที!กรุงบาเซโลน่า พ.ศ. 2464 ซึง! ประเทศไทยเป็ นภาคีอนุสญ
ั ญาอยู่
กลุ่มประเทศในอิน โดจี น มี เพี ยงเวี ยดนาม และกัมพูชาเท่านัน ที! มีท่า เรื อ ขนส่งเพื! อ การค้ า ระหว่า ง
ประเทศ เวี ยดนามจัดว่า ได้ เ ปรี ยบกว่า กัมพูช าเนื! อ งจากมี อ าณาบริ เวณเปิ ดออกสู่ท ะเลจี น ใต้ แ ละอ่า วไทย
มีท่าเรื อที!สําคัญคือ ไฮฟอง ดานัง และโฮจิมินท์ซิตี  (ท่าเรื อไซ่ง่อน) ส่วนกัมพูชามีท่าเรื อชายฝั! งทะเลในอ่าวไทย
ที!กําปงสม และท่าเรื อในแม่นํ าโขงที!นครพนมเปญ ซึง! ห่างจากปากแม่นํ าโขงในบริเวณตอนใต้ ของเวียดนามถ
288 กิโลเมตร
สิงอํานวยความสะดวกของท่ าเรื อเวียดนาม
ท่ าเรื อ

DANANG16
SONG HAN
TIEN SA

จํานวน :
ความยาวท่ า

ประเภท

ความ
ลึกท่ า
(m)

ความยาวร่ อง &
ความลึกของทีทงิ 
สมอ

อุปกรณ์ และสิง
อํานวยความ
สะดวก

ขนาดของเรื อ
เทียบท่ า (dwt)

6-850 m.
4-720 m.

G.C.

3-4
6-10

4 km, 6m.

25 t
100 t pontoon

3,000
30,000

SOURCE: Ministry of Transport Communication and Post. The Report Port System. April 1994.
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ท่าเรื อดานัง ตังอยู
 ่ในอ่าวดานังซึ!งอยู่บริ เวณตอนกลางของประเทศ ประกอบด้ วย ท่าเรื อย่อย 2 ท่า คือ Tien Sa ตังอยู
 ่
บริ เวณ ปากอ่าว มีท่าเทียบเรื อ 4 ท่า ความยาวทังสิ
 น 720 เมตร ความลึกของนํ าในร่องนํ า 6 -10 เมตร สามารถรับเรื อขนาด 30,000
dwt. Song Han ตังอยู
 ่บนแม่นํ า Song Han มีท่าเทียบเรื อ 6 ท่า ความยาวทังสิ
 น 850 เมตร ความลึกของนํ าในร่องนํ า 3- 4 เมตร
สามารถรับเรื อขนาด 3,000 dwt.
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2. แผนพัฒนาการขนส่ งทางทะเลของเวียดนาม
เวียดนามประสบปั ญหาด้ านโครงสร้ างพืน ฐานการขนส่งซึ!งไม่อาจรองรับกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม โดยสภาพทางภูมิศาสตร์ เวียดนามพึ!งพาอาศัยการขนส่ง ทางนํ า มาก มีแ ม่นํ าลาคลองรวมกั
ํ
นถ
2,360 สาย ความยาวรวมกัน มากกว่ า 41,900 กิ โ ลเมตร มี ก ารจัด การใช้ ลํ า นํ า เหล่า นี ในการขนส่ง เพียง
11,000 กิโลเมตร แม่นํ าสายหลักไหลออกสูท่ ะเลตามแนวตะวันตกสูต่ ะวันออก จึงเป็ นอุปสรรคในการสร้ างถน
ประธานในแนวเหนื อ -ใต้ จํ า เป็ นต้ อ งมี ก ารลงทุน สร้ างสะพานเป็ นจํ า นวนมาก ท่ า เรื อ หลัก ของเวี ย ดนาม
ส่วนใหญ่เกิดและพัฒนาขึน ในลําแม่นํา เนื!องจากให้ การกําบังคลื!นลมที!ดีไม่ต้องลงทุนก่อสร้ างสูงเหมือนท่าเรื
ชายฝั! งทะเล แต่ก็มีปัญหาอุปสรรคเรื! องการตกตะกอนและตื นเขิน ร่องนํ าหลัก ได้ แก่
กวางนินห์-ไฮฟอง ไปยังเวียดตรี ทุยกวาง ฮัวมินห์ โดยแม่นํ าดวง และลอกต์ (Duong and Luoc)
กวางนินห์- ไฮฟอง ไปยังนํ าดินห์ นินห์บินห์ โดยแม่นํ าลอกค์
กวางนินห์ – ไฮฟอง ไปยังปาไล บัดนินห์
รัฐบาลเวียดนามได้ กําหนดแผนพัฒนาท่าเรื อ และลํานํา จนถึงปี 2000 ไว้ ดงั นี  ปรับปรุ งหน้ าท่าเรื อ
ดานัง สร้ างเขื!อนกันคลื!น 450 เมตร และก่อสร้ างท่าเรื อขนาด 20,000 ตัน อีก 2 เท่า งบประมาณ 320 ล้ าน
เหรี ยญสหรัฐฯ
3. ปั จจัยทีกาํ หนดความสามารถในการแข่ งขันระหว่ างท่ าเรื อ
ทํ า เลที! ตัง ทางภู มิ ศ าสตร์ ข องท่ า เรื อ เป็ นปั จ จั ย หรื อ เงื! อ นไขพื น ฐานที! กํ า หนดความสามารถ
ในการแข่งขันระหว่างท่าเรื อ ทําเลที!ตงที
ั  !ดีมีลกั ษณะ ดังนี 
ตังอยู
 บ่ นเส้ นทางเดินเรื อหลัก
ท่าเรื อสิงคโปร์ ตังอยู
 ่บนปลายสุดของคาบสมุทรลายู และตังอยู
 ่บนช่องแคบมะละกา เรื อที!จะเดินทาง
ระหว่างยุโรป ตะวันออกกลาง ตะวันออกไกล ไปจนถึงชายฝั! งตะวันตกของสหรัฐอเมริ กาจําเป็ นจะต้ องผ่านช่อง
แคบนี  ทัง นี เ พราะเส้ น ทางนี ม ี ระยะทางสัน ที! สุด จึงกล่า วได้ ว่า ท่า เรื อ สิง คโปร์ เป็ นจุดเชื! อมระหว่า งยุโรป
และตะวันออกไกล หรื อ มหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิก
หากเปรี ยบเทียบระหว่างท่าเรื อของไทยและของเวียดนามแล้ ว จะเห็นว่า ท่าเรื อของเวียดนามตังอยู
 ่ใน
ทํ า เลที! ดี ก ว่ า เมื! อ ลากเส้ น ทางเดิ น เรื อ จากช่ อ งแคบมะละกาไปยัง ญี! ปุ่ น จะเห็ น ได้ ว่ า ท่ า เรื อ เกื อ บทุก แห่ ง
ของเวี ยดนามอยู่บนเส้ น ทางเดิน เรื อหลัก เช่น วุง เตา แม้ จ ะเป็ นท่า เรื อ ในแม่นํ า แต่ตั งอยูป่ ากแม่นํ าไซง่อ น
ระดับนํา ในร่องนํ าจึงลึกพอที!จะรับเรื อเดินสมุทรขนาดใหญ่ได้ รัฐบาลเวียดนามมีนโยบายที!จะพัฒนาท่าเรื อ
แห่งนี เป็ นท่าเรื อนํ าลึก โดยบริษัทของประเทศญี!ปนและประเทศสิ
ุ่
งคโปร์ จะเป็ นผู้ลงทุนในท่าเรื อนี  วุงเตานับเป็
คู่แ ข่ง ที! มีศักยภาพสูง หากได้ รับ การพัฒ นาเต็มที! สามารถจะเป็ น Hub-port แห่ง ใหม่ข องเอเชี ยอี กแห่ง
ท่าเรื อดานังตังอยู
 ต่ อนกลางของประเทศเป็ นท่าเรื ออีกแห่งตังอยู
 บ่ นเส้ นทางเดินเรื อหลัก ท่าเรื อ Tien Sa ซึง! ตังอยู
 ่
ในอ่าวดานัง สามารถรับเรื อเดินสมุทรขนาดใหญ่ได้ นอกจากนี ลาวมีถนนหมายเลข 9 เชื!อต่อจนถึงท่าเรื อแห่งนี 
ตังอยู
 ใ่ นหรื อใกล้ กบั แหล่งผลิตหรื อแหล่งบริโภค
ทวีปเอเชี ยเป็ นทวีปที!ใหญ่ ที!สุดทัง ในด้ านพืน ที!และประชากรจึงนับเป็ นแหล่งผลิตและแหล่งบริ โภค
ที!สําคัญของโลก ดังจะเห็นได้ จากท่าเรื อตู้สินค้ า 20 อันดับแรกของโลก จะเห็นได้ ว่ามีถึง 10 แห่งอยู่ในเอเชีย
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และในจํานวนนี ท่าเรื อที!เป็ นอันดับหนึ!ง คือ ท่าเรื อฮ่องกง และอันดับสอง คือ ท่าเรื อสิงคโปร์ ทังนี
  ตังแต่
 ปี 1992
ถึงปี 1995 พืน ที!แนวหลังที!สําคัญที!สุดของท่า เรื อฮ่อ งกง คือ สาธารณรั ฐประชาชนจี น ประเทศที!มีพลเมือ ง
มากที! สุ ด ในโลก มี พื น ที! ก ว้ างใหญ่ เ ป็ นอั น ดั บ สองของโลกและอุ ด มไปด้ วยทรั พ ยากรธรรมชาติ
จึงนับเป็ นแหล่งผลิตหรื อแหล่งบริโภคที!ใหญ่ที!สดุ ของโลก
สํ า หรั บ ไทยและเวี ย ดนามมี ข นาดของประเทศ และจํ า นวนประชากรใกล้ เ คี ย งกัน ไทยได้ เ ปรี ย บ
ในแง่ที!พฒ
ั นาด้ านอุตสาหกรรมไปก่อนเป็ นเวลานับสิบปี และรู ปแบบเศรษฐกิจเป็ นแบบเสรี นิยมมาโดยตลอด
ในขณะที! ช่ ว งเดี ย วกั น นี เ วี ย ดนามอยู่ ใ นสภาวะสงครามและหลั ง จากยุ ติ ส งครามรวมเวี ย ดนามเหนื อ
และใต้ เป็ นประเทศเดี ยวแล้ ว ยัง ต้ องใช้ เวลาระยะหนึ!ง ในการฟื นฟูประเทศ และอีกระยะหนึ!งในการพัฒนา
เศรษฐกิจให้ เป็ นระบบเสรี นิยม เนื!องจากช่วงที!ปิดประกาศ เวียดนามค้ าขายเฉพาะในกลุ่มประเทศสังคมนิยม
ด้ วยกันเท่านัน แต่อย่างไรก็ตาม เวียดนามเป็ นประเทศที!อุดมไปด้ วยทรัพยากรธรรมชาติ พลเมืองเวียดนาม
มี ศัก ยภาพที! จ ะพัฒ นาได้ จึ ง เห็ น ได้ ว่ า เมื! อ เวี ย ดนามเปิ ดประเทศจึ ง มี ป ระเทศต่ า ง ๆ เข้ า ไปลงทุน ไม่ น้ อ ย
นอกจากนี  Competitive hinterland ที!สําคัญของไทยและเวียดนาม คือ ภาคใต้ ของจี น ซึ!งเป็ นบริ เวณที!ไม่มี
ทางออกสู่ทะเล จากภาคใต้ ถึงท่า เรื อ เซี!ยงไฮ้ เป็ นระยะทางหลากพันกิโ ลเมตร มณฑลยูนนาน มณฑลเดียว
มี ป ระชากรเกื อ บ 40 ล้ านคน อุ ด มไปด้ วยทรั พ ยากรธรรมชาติ และมี ก ารพั ฒ นาด้ านอุ ต สาหกรรม
และการคมนาคมมากกว่ามณฑลอื!น และจีนเองก็มีนโยบายเปิ ดประตูส่งออกให้ แก่บริ เวณนีโ ดยอาศัยเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
อ่าวจอดเรื อที!ปลอดภัย
อ่า วจอดเรื อ ที! ป ลอดภัย นี ร วมถึง ระดับ นํ า ที !ล กึ พอที !จ ะรับ เรื อ แม่ไ ด้ มีข นาดท้ อ งนํ าที!จ ะรับ เรื อ แม่
ได้ หลายลําในเวลาเดียวกัน มีพื นที!เพียงพอที!จะรองรับกิจกรรมต่างๆ ท่าเรื อตามชายฝั! งทะเลส่วนใหญ่มีอ่าวจอด
เรื อ ที! ส ามารถรั บ เรื อ แม่ ไ ด้ อ ย่ า งปลอดภัย แต่ ท่ า เรื อ แม่ นํ า มัก จะมีปั ญ หาเรื ! อ งความเล็ก ของนํ าในร่อ งนํ า
เช่น ท่าเรื อ กรุ งเทพ ท่า เรื อไซ่ง่อน ท่าเรื อเหล่านี อ าจจะแก้ ปัญหาด้ วยการขุดลอกร่ องนํ า หรื อสร้ างประตูนํา
ช่วยแก้ ปัญหาดังกล่าว เช่น ท่าเรื อ Antwerp แต่ก็เสียค่าใช้ จ่ายสูงมากทังในการก่

อสร้ างและการบํารุงรักษา
ระบบการขนส่งที!เชื!อมต่อกับพื นที!แนวหลัง
เนื! อ งจากปั จจุ บั น ท่ า เรื อ มิ ไ ด้ เป็ นเพี ย งจุ ด เริ! ม ต้ นและจุ ด สิ น สุ ด ของการค้ า ระหว่ า งประเทศ
ดังจะเห็นได้ จากใน “Icoterms 1990” สภาหอการค้ านานาชาติ หรื อ ICC ได้ กําหนดเงื!อนไขการค้ าใหม่ขึ น
คือ FCA (Fee.Carrier.named place) ซึ!งทําหน้ าที!ของผู้ขายสิ นสุดลงเมื!อได้ ส่งมอบสินค้ าให้ อยู่ในอารักขา
ของผู้ขนส่งตามที!ผ้ ซู ื อกําหนด หรื อ DDU (Delivered duty unpaid named place of destination)
และ DDP (Delivered duty paid.named place of destination) ซึง! หน้ าที!ของผู้ขายสิ นสุดลงเมื!อส่งมอบสินค้ า
ณ สถานที!ปลายทางที!ได้ ระบุไว้ ในสัญญาการซื อขาย Inco term ที!ยกมาเป็ นตัวอย่างแสดงให้ เห็นว่าปั จจุบนั
ผู้ ซื อ มิ ไ ด้ เลื อ กท่ า เรื อ บรรทุ ก ขนถ่ า ยสิ น ค้ าและเลื อ กระบบการขนส่ ง 4 ท่ า เรื อ จึ ง กลายเป็ นปม (node)
หนึง! ของระบบการขนส่งเท่านัน (แต่ก็อาจกล่าวได้ วา่ เป็ นปมที!สําคัญของระบบการขนส่งทังระบบ)

ในอดีต ระบบการขนส่งที!เชื! อมต่อท่าเรื อกับพืน ที!แนวหลังถือเป็ นเงื!อนไขธรรมชาติที!จะกําหนดการ
แข่งขัน แต่ประเทศกลายเป็ นเงื!อนไขที!สามารถกําหนดได้ ดังจะเห็นได้ จากท่าเรื อหลายแห่ง เข้ าไปมีส่วนร่ วม
ในโครงการเกี!ยวกับสร้ างถนนหรื อรถไฟที!เชื!อมต่อกับท่าเรื อ ทังนี
 เพราะปั จจัยหนึ!งที!กําหนดให้ ผ้ สู ่งสินค้ าส่งผ่าน
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ท่าเรื อโดยท่าเรื อหนึง! คือ ต้ นทุนค่าขนส่ง โดยเฉพาะอย่างยิ!งต้ นทุนค่าขนส่งภายในประเทศ ดังนัน ในการแข่งขัน
ระหว่า งท่า เรื อ ท่า เรื อ จึง จํ า เป็ นต้ อ งนํ า ปั จ จัยนี ม าพิจ ารณา หรื อ กล่า วอี กนัยหนึ!ง ท่า เรื อ ต้ อ งให้ ความสนใจ
กับต้ นทุนค่าขนส่งภายในประเทศเท่า ๆ กับต้ นทุนค่าขนส่งทางทะเล หรื อการปฏิบตั ิงานบรรทุกขนถ่ายสินค้ า
ในท่าเรื อ
อย่างไรก็ตาม ท่าเรื อจะพิจารณาปั จจัยนีไ ด้ โดยละเอียดและถูกต้ อง ท่าเรื อควรจะต้ องกําหนดพืน ที!
แนวหลังของท่าเรื อทัง Captive hinterland และ competitive hinterland โดยเฉพาะอย่างยิ!ง Competitive
hinterland เพราะเป็ นพื นที!แนวหลังที!ท่าเรื อต้ องแข่งขันเพื!อแย่งชิงสินค้ าผ่านท่าเรื อ ดังได้ กล่าวมาแล้ วข้ างต้ น
ว่า โครงข่ายการคมนาคมที!เชื!อมต่อกันทังภู
 มิภาค และนโยบายเปิ ดเสรี ทางการค้ าอาจจะทําให้ พื นที!แนวหลัง
ซึง! แต่เดิมเป็ นcaptive hinterland ของท่าเรื อหนึง! กลายเป็ น competitive hinterland ของท่าเรื อหลายแห่ง
ในกรณี ของไทยและเวียดนาม Competitive hinterland ที!ร่วมกันอยู่ คือ ลาว และจีนตอนใต้
ซึ!งมีลกั ษณะไม่มีทางออกสู่ทะเล สําหรับลาวในปั จจุบนั การนําเข้ าและส่งออกสินค้ าโดยส่วนใหญ่ยงั อาศัยไทย
เป็ นหลัก ทังนี
 เนื!องจากการคมนาคมที!เชื!อมต่อลาวและเวียดนามยังใช้ การได้ ไม่ดี ในขณะที!ไทยมีโครงข่ายถนน
ที!ดีและทางรถไฟที!เชื!อมต่อภาคอีสานมายังทังท่
 าเรื อกรุงเทพ
ท่า เรื อ แหลมฉบัง ถนนโดยส่ว นใหญ่ เ ป็ นถนน 4 เล่น และถนนสายหลัก เป็ นถนน 10 หรื อ 8 เลน
นอกจากนี  สะพานมิตรภาพไทย-ลาว ที!จังหวัดหนองคายยังเชื!อมต่อกับนครหลวงเวียงจันทร์ และศูนย์ กลาง
การค้ าและการขนส่งของลาว ตามโครงการของธนาคารเพื!อการพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank /
ADB) ยังมีโครงการที!จะเชื!อมต่อทางรถไฟจากหนองคายให้ เข้ าไปถึงลาว และยังมีโครงการที!จะก่อสร้ างสะพาน
ข้ ามแม่นํ าโขงเพิ!มมากขึ นอีกที!แขวงสะหวันนะเขต จําปาศักดิ และไชยะบุรี
สํ า หรั บ จี น นัน หากเลื อ กขนส่ ง สิ น ค้ า ผ่ า นเวี ย ดนาม นอกจากจะมี ปั ญ หาเส้ น ทางเชื! อ มต่ อ แล้ ว
ความบาดหมางทางการเมื องที!มีมาในอดีตยังเป็ นอุป สรรคที!สําคัญ แต่อย่างไรก็ตาม หากจี นจะขนส่งผ่า น
เวี ย ดนามแล้ ว คงจะผ่ า นท่ า เรื อ ทางภาคเหนื อ เช่ น ไฮฟอง ด้ ว ย แต่ถ้ า หากจะขนส่ง โดยใช้ ท่ า เรื อ ของไทย
แล้ ว ก็ จํ า เป็ นต้ อ งผ่า นประเทศที! สามซึ!ง อาจจะเป็ นเมี ยนมาร์ (พม่า ) หรื อ ลาว ซึ!ง ในปั จ จุบัน การคมนาคม
ของทัง สองประเทศอยู่ใ นสภาพชํ า รุ ด ทรุ ด โทรม เมี ย นม่ า ร์ นัน ยัง มี ปั ญ หาชนกลุ่ม น้ อ ย ส่ ว นในภาคเหนื อ
เป็ นเทื อ กเขาสูง ยากแก่ ก ารตัด และบํ า รุ ง รั ก ษาถนน ดัง นัน หากไทยจะแย่ ง ชิ ง สิ น ค้ า จากบริ เ วณนี จ ํ า เป็ น
ต้ องให้ ความสนใจกับทังสองประเทศ

ไทยยังคงได้ เปรี ยบใน Competitive hinterland ทังสองแห่

ง แต่เมื!อเวียดนามสามารถเชื!อมต่อท่าเรื อ
กับพื นที!แนวหลังทังสองแห่

งได้ ก็เป็ นไปได้ ว่าไทยอาจจะสูญเสียสินค้ าผ่านท่าเรื อให้ แก่เวียดนาม รวมไปถึงผู้ส่ง
สินค้ าของประเทศไทยเองก็อาจจะหันไปขนส่งผ่านเวียดนามโดยเฉพาะในภาคอีสาน ทัง นี เ พราะระยะทาง
จากมุกดาหารไปยังแขวงสะหวันนะเขตของลาวขนส่งผ่านทางถนนหมายเลข 9 ไปยังท่าเรื อดานัง และขนส่ง
ต่อไปยังตะวันออกไกลมีระยะทางสันกว่
 าขนส่งผ่านท่าเรื อกรุงเทพหรื อแหลมฉบัง
การบริการของท่าเรื อ
การบริ ก ารของท่า เรื อ หมายถึง การจัด หาสิ!ง อํ า นวยความสะดวกไว้ ใ ห้ บ ริ ก ารและประสิท ธิ ภ าพ
การทํางานของท่าเรื อ ในเรื! องของสิ!งอํานวยความสะดวกโดยเฉพาะอย่างยิ!งอุปกรณ์ ที!ใช้ ในการบรรทุกขนถ่าย
ท่าเรื อของไทย ทัง นีท ่าเรื อกรุ งเทพและท่าเรื อแหลมฉบังมีอุปกรณ์ ยกขนที!ทันสมัย แต่อย่างไรก็ตาม ที!ท่าเรื อ
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กรุ งเทพอุปกรณ์ ยงั ขาดประสิทธิภาพในการทํางาน ขาดการบํารุ งรักษาที!ดี ทําให้ เสียหายบ่อย และมีจํานวนไม่
เพียงพอกับการทํางาน ส่วนที!ท่าเรื อแหลมฉบังเนื!องจากท่าเทียบเรื อแต่ละท่าประกอบการโดยบริ ษัทเอกชน
ดัง นัน ประสิท ธิ ภ าพในการทํ างานจึงสูง กว่า การประเมินผลประสิทธิ ภ าพของท่า เรื อ โดยทั!ว ไปประเมินจาก
เครื! อ งมื อ ทุ่น แรง ท่ า เรื อ แหลมฉบัง มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ คื อ ประมาณ 20 ตู้ต่ อ ชั!ว โมง ในขณะที! ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ในการยกขนของท่ า เรื อ สิ ง คโปร์ คื อ 30 ตู้ ต่ อ ชั! ว โมง ถึ ง แม้ ว่ า ท่ า เรื อ แหลมฉบั ง จะยกขนได้ น้ อยกว่ า
แต่ก็อยูใ่ นมาตรฐานที!กําหนดไว้
ส่วนท่าเรื อในเวียดนามนัน ท่าเรื อทุกแห่งไม่มีอปุ กรณ์ยกขนสินค้ า ท่าเทียบเรื อบรรทุกตู้สินค้ าทุกแห่ง
ดัดแปลงจากท่าเทียบเรื อสินค้ าทัว! ไป การยกขนตู้สนิ ค้ าจึงต้ องอาศัยอุปกรณ์ของเรื อ
ท่าเรื อส่วนใหญ่ในประเทศที!กําลังพัฒนา มักจะเห็นว่าท่าเรื อเท่านันที
 !มีบทบาทสําคัญในการให้ บริ การ
ที!ดี แต่แท้ ที!จริ งแล้ วท่าเรื อประกอบด้ วยกิจกรรมมากมาย บริ การของท่าเรื อไม่เพียงแต่จากท้ องนํา จนถึงบนท่
เทียบเรื อเท่านัน แต่ยังขยายออกไปสู่นอกท่าเทียบเรื อ กิจกรรมและบริ การเหล่านีเ กี!ยวข้ องกันกับหน่วยงาน
มากมาย ที!สําคัญที!จะขอกล่าวถึงเป็ นอันดับแรก คือตัวแทนเรื อ (Shipping agent) ผู้รับจัดการขนส่ง (freight
forwarder) ซึง! เป็ นตัวแทนของเจ้ าของสินค้ า
ดั ง ได้ กล่ า วแล้ วข้ างต้ น ปั จจุ บั น ผู้ ส่ ง สิ น ค้ าไม่ เ พี ย งเลื อ กท่ า เรื อ ที! จ ะนํ า เข้ าและส่ ง ออกสิ น ค้ า
แต่ เ ลื อ กระบบการขนส่ ง ผู้ รั บ จั ด การขนส่ ง จึ ง มี บ ทบาทสํ า คั ญ ในการเพิ! ม ปริ ม าณสิ น ค้ า ผ่ า นท่ า เรื อ
ในขณะเดี ย วกั น ก็ มี บ ทบาทสํ า คัญ ในการชั ก จู ง ให้ สายเดิ น เรื อ และจอดเที ย บท่ า ที! ท่ า เรื อ ใดท่ า เรื อ หนึ! ง
ทังนี
 เพราะในขณะที!พื นที!แนวหลังเชื!อมโยงกับท่าเรื อด้ วยโครงข่ายการขนส่งภายในประเทศ แต่พื นที!ตอนหน้ า
(foreland)8 เชื! อ มโยงกั บ ท่ า เรื อ โดยอาศัย เรื อ เท่ า นัน เส้ น ทางคมนาคมทางทะเลเป็ นเส้ น ทางธรรมชาติ
ซึ!ง ไม่ส ามารถจํ า กัด ขอบเขตได้ และการที! เ รื อ จะแวะท่า เรื อ ใด นอกจากปริ ม าณสิน ค้ า ที! จ ะทํ า การขนถ่ า ย
ณ ท่าเรื อนันแล้
 วสายเดินเรื อยังคํานึงถึงปริ มาณสินค้ าที!จะบรรทุกลงเรื อด้ วย กล่าวอีกนัยหนึ!ง การที!เรื อจะแวะ
จอดท่าเรื อใดท่าเรื อหนึ!ง ท่าเรื อนันต้
 องมีสินค้ าให้ ทงบรรทุ
ั
กและขนถ่าย ผู้รับจัดการขนส่งจึงเป็ นเสมือนตัวกลาง
ที!เชื!อมระหว่างเจ้ าของเรื อและเจ้ าของสินค้ า จึงเห็นได้ ว่า hub-port ทุกแห่งต่างประสานงานใกล้ ชิดกับตัวแทน
เรื อ และผู้รั บ จัด การขนส่ ง เช่ น ท่ า เรื อ สิ ง คโปร์ มี โ ครงข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ เ ชื! อ มต่ อ กับ สายเดิ น เรื อ ทุก สาย
ท่าเรื อมีข้อมูลของเรื อทุกลําโดยละเอียดและตู้สนิ ค้ าที!จะทําการบรรทุกขนถ่าย
เวียดนามนัน การบรรทุกขนถ่ายสินค้ าทังหมดดํ

าเนินการโดยสายการเดินเรื อ เนื!องจากเพิ!งเปิ ดประตู
ประเทศไม่นาน ท่าเรื อจึงยังไม่มีความรู้และความเข้ าใจในระบบการขนส่งสินค้ าสมัยใหม่ การปฏิบตั ิงานบรรทุก
ขนถ่ายสินค้ าทังที
 !หน้ าท่าและในลานตู้สินค้ าดําเนินการโดยตัวแทนเรื อหรื อสายเดินเรื อทังสิ
 น การดําเนินงาน
ของท่าเรื อยังเป็ นแบบราชการซึ!งเต็มไปด้ วยพิธีการและขัน ตอน สําหรั บไทยแม้ จะพัฒ นามาก่อนเวียดนาม
แต่การประสานงานกับตัวแทนหรื อผู้รับการขนส่งยังนับว่าน้ อยมาก ท่าเรื อยังไม่ได้ ตระหนักถึงความสําคัญ
ของหน่ ว ยงานทั ง สองว่ า แท้ ที! จ ริ งแล้ วเป็ นทั ง ลู ก ค้ าและหน่ ว ยการตลาดที! สํ า คั ญ ยิ! ง ของท่ า เรื อ
สาเหตุหนึ!งเป็ นเพราะท่าเรื อของไทยมีการแข่งขันกันน้ อยมาก พื นที!แนวหลังทังหมดเป็

น Captive hinterland
ในปั จจุบนั ทังผู
 ้ สง่ สินค้ าและสายเดินเรื อจึงแทบจะไม่มีทางเลือกที!จะไปใช้ ทา่ เรื อของประเทศอื!นเลย
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ค่าบริการของท่าเรื อ
ถึงแม้ ว่าในการขนส่งสินค้ าระหว่างประเทศ ผู้สง่ สินค้ าส่วนใหญ่จะคํานึงถึงคุณภาพและประสิทธิภาพ
ของท่าเรื อมากกว่าค่าบริ การของท่าเรื อ ตัวอย่างที!พบได้ เสมอ คือ ท่าเรื อคิดค่าบริ การแพงแต่มีประสิทธิ ภาพ
สูง มีความสามารถในการแข่งขันสูงกว่าที!เรื อที!คิดค่าบริ การถูกแต่มีประสิทธิภาพตํ!า แต่อย่างไรก็ตาม ค่าบริกา
ของท่า เรื อ ก็ยังเป็ นปั จจัยที!สําคัญ ปั จ จัยหนึ!ง แม้ จะไม่ใช่ปั จจัยที!สําคัญที! สุดก็ตาม ทัง นี เ พราะหากคุณ ภาพ
หรื อ ประสิท ธิ ภ าพในการให้ บ ริ ก ารระหว่า งท่า เรื อ ไม่แ ตกต่า งกัน อย่า งชัดเจน ราคาค่า บริ ก ารจะเป็ นปั จ จัย
ในการเลือกท่าเรื อของผู้ใช้ บริการ
นอกจากนี ผู้ใช้ บริ การแต่ละกลุ่มมีความต้ องการที!แตกต่างกัน ดังได้ กล่าวแล้ วในข้ างต้ นว่า ผู้ใช้ บริ การ
ท่าเรื อที!สําคัญของกลุ่ม คือ เจ้ าของสินค้ า และเจ้ าของเรื อ เจ้ าของสินค้ าโดยเฉพาะสินค้ าทัว! ไปไม่ค่อยอ่อนไหว
กับ ค่ า บริ ก ารของท่า เรื อ ทัง นี เ พราะค่ า ขนส่ง คิ ด เป็ นร้ อยละ 10 ของต้ น ทุน สิ น ค้ า เท่ า นัน ค่ า บริ ก ารท่า เรื อ
ในส่วนที!เจ้ าของสินค้ าต้ องจ่ายให้ ท่าเรื อโดยตรง คือ ค่าใช้ จ่ายบนท่าเทียบเรื อ ซึ!งได้ แก่ ค่าธรรมเนียมการใช้
ท่าเทียบเรื อ ค่าเคลื!อนย้ ายสินค้ า และค่าเก็บรักษาสินค้ า ซึ!งทังหมดนี

เป็ นส่วนหนึ!งของค่าขนส่งจึงยิ!งมีสดั ส่วน
น้ อยลงไปอีก ดังนัน ผู้สง่ สินค้ ากลุม่ จึงให้ ความสนใจกับคุณภาพของบริการมากกว่าค่าบริการ
สําหรั บเจ้ าของเรื อแล้ ว ค่าบริ การของท่าเรื อความสําคัญอย่างยิ!ง เพราะเป็ นต้ นทุนในการกํ าหนด
ค่าระวางเรื อ ค่าบริการที!เจ้ าของเรื อจ่ายให้ แก่ท่าเรื อ แบ่งเป็ นสองส่วน คือ ค่าธรรมเนียมและค่าบริ การที!เกี!ยวกับ
เรื อ และค่าบรรทุกขนถ่ายสินค้ า นอกจากนีย ังมีค่าใช้ จ่ายบางส่วนของเรื อซึ!งมีส่วนสัมพันธ์ กับประสิทธิ ภาพ
การปฏิบตั ิงานของท่าเรื อ คือ เวลาของเรื ออยู่ในท่าเรื อ (Ship’s time in port) ทังนี
 เพราะไม่ว่าเรื อจะจอดอยู่
หรื อ กํ า ลัง บรรทุกขนถ่ายสิน ค้ า เจ้ าของเรื อ ต้ อ งจ่ายค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลา เช่น ดอกเบี ย เงิ นลงทุน
ค่าเสื!อมราคาของเรื อ ค่าจ้ างลูกเรื อ ค่าบํารุ งรักษาเรื อ เป็ นต้ น11 ดังนันค่
 าบริ การท่าเรื อที!สงู มีผลทําให้ ค่าระวาง
หรื อสูงขึ น ในสภาวการณ์แข่งขันระหว่างสานเดินเรื อ หากสามารถเลือกได้ เจ้ าของเรื อคงจะหันไปเลือกใช้ ท่าเรื อ
ที!มีคา่ บริการที!ถกู กว่า หากไม่มีทางเลือกอื!นที!ดีกว่า ข้ าวของเรื อคงต้ องขึ นค่าระวางเรื อ ซึง! จะมีผลกระทบโดยตรง
ต่อเจ้ าของสินค้ า

บทสรุ ป (Conclusions)
1. ท่ าเรื อเวียดนาม
เวี ย ดนามมี ฝั! ง ทะเลยาวกว่ า 3,000 กิ โ ลเมตร มี ช ายฝั! ง ทะเลแม่ นํ า หลายสายรวมทั งแม่นํ าโขง
ซึ!งเหมาะสมที!จะเป็ นท่าเรื อ กิจการท่าเรื อทังหมดบริ

หารโดยรัฐบาลในรู ปแบบต่าง ๆ เช่น บริ หารโดยกระทรวง
คมนาคมผ่าน Vietnam National maritime Group รัฐบาลส่วนท้ องถิ!น หรื อกองทัพ ในภาคเหนือท่าเรื อหลักอยู่
ในกลุม่ Haiphong-Quang Nigh ตอนกลางของประเทศมีท่าเรื อใหญ่อยู่ที!ดานัง ส่วนในภาคใต้ อยู่ในแม่นํ าไซ่ง่อ
(ส่วนหนึ!งของแม่นํ าโขง) และบริ เวณปากแม่นํ าที!วงุ เตา ท่าเรื อในแม่นํ า เช่น ท่าเรื อไฮฟอง (35 กิโลเมตร จาก
ปากแม่นํา ) เช่น ท่าเรื อไซ่ง่อน (85 กิโลเมตรจากปากแม่นํา ) ประสบปั ญหาการตกตะกอน แม่นํา ตื นเขิน
ทําให้ ต้องเสียค่าใช้ จ่ายในการขุดลอกสูง ถึงแม้ จะเป็ นท่าเรื อหลักก็ประสบปั ญหาแออัดไม่สามารถให้ บริ การ
ได้ เ พี ย งพอ นอกจากนี ย ัง ประสบปั ญ หาการขนส่ ง ต่ อ เนื! อ งทางบกเนื! อ งจากถนนแคบ การจราจรแออัด
ไม่เป็ นระเบี ยบโอกาสที! จ ะให้ บ ริ การประเทศจี น ตอนใต้ ลาว และกัมพูช า จึง ยัง มี น้ อ ย การพัฒ นาท่า เรื อ
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ในภาคเหนือมุ่งไปที!การส่งออกถ่านหินในบริ เวณกวางนินห์และแคมเผ่า ส่วนในภาคใต้ การพัฒนามุง่ ที!จะรองรับ
ความเจริญทางอุตสาหกรรมในบริเวณเมืองโฮจิมินห์
ท่าเรื อหลักในตอนกลางของประเทศที!เมืองดานังอยู่ในบริ เวณที!มีพลเมือ งไม่หนาแน่น ภูมิศาสตร์
ของประเทศแคบและไม่ มี อุต สาหกรรมหลัก เดิ ม สร้ างขึ น เพื! อ สนับ สนุน การขนถ่ า ยอาวุธ และยุท ธปั จ จัย
ในสงครามเวียดนาม ผู้บริหารท่าเรื อดานังจึงมุง่ ที!จะขายบริการให้ ไทย - ลาวสามารถขนส่งผ่านถนนหมายเลข 9
2. ท่ าเรื อไทย
ประเทศไทยมีท่าเรื อกรุ งเทพให้ บริ การการค้ าระหว่างประเทศกับเมืองหลวง ตัวท่าเรื ออยู่บนฝั! งซ้ าย
ของแม่นํ าเจ้ าพระยาห่างจากสถานีนําร่อง 44 กิโลเมตร การขุดลอกเป็ นประจําทําให้ สามารถรับเรื อสินค้ าขนาด
10,000 – 12,000 ตัน กิ น นํ า ลึก 8.2 เมตร ได้ นอกจากท่ า ผูก เรื อ ริ ม แม่ นํ า แล้ ว ยัง ใช้ ห ลัก ผูก เรื อ กลางนํ า
ทําการขนถ่ายลงเรื อลําเลียง ดังนัน ท่าเรื อกรุงเทพสามารถรับเรื อได้ 30 ลํา ในคราวเดียวกัน ปริ มาณสินค้ าทัว! ไป
ผ่า นท่า ปี ละ 20 ล้ า นตัน และมี สิน ค้ า ตู้ผ่า นท่า ปี ละ 1.1 – 1.4 ล้ า น TEUS เนื! อ งจากเกิ ดความแออัดรั ฐบาล
จึงให้ ลดปริ มาณสินค้ าตู้ลงให้ เหลือปี ละ 1 ล้ าน TEUS นอกจากท่าเรื อกรุ งเทพแล้ วยังมีท่าเรื อเอกชนอีก 5 แห่ง
ซึง! รับตู้ได้ อีกแห่งละ 50,000 – 75,000 TEUS ต่อท่า การขนส่งสินค้ าเทกองทังหมดในแม่

นํ าเจ้ าพระยาดําเนินกา
โดยเอกชน
3. การแข่ งขันระหว่ างท่ าเรื อ
แนวโน้ มในการต่อเรื อสิน ค้ าใหม่มุ่งไปที!การขยายความจุสินค้ าให้ มากขึน เรื! อย ๆ เพื!อลดราคาเรื อ
ต่อขนาดความจุ ลดปริ มาณเชื อ เพลิงและค่าใช้ จ่ายตลอดจนจํ านวนลูกเรื อ แนวโน้ มในการพัฒนาดังกล่าว
ทําให้ ภารกิจของท่าเรื อที!จะให้ บริ การแบ่งออกเป็ นท่าเรื อใหญ่ที!รวบรวมและกระจายสินค้ าที!เรี ยกว่า Hub-port
และท่าเรื อเล็กที!เรี ยกว่า feeder-port เพื!อให้ บริ การที!สะดวกรวดเร็ ว ท่าเรื อต้ องลงทุนมากในด้ านการจัดหา
อุ ป กรณ์ ยกขน ระบบคมนาคมร่ วมกั บ การขนส่ ง ทางบอกตลอดจนระบบสื! อ สารโทรคมนาคม
และระบบคอมพิวเตอร์ เพื!อประสานงานกับเรื อสินค้ า และติดตามการไหลของสินค้ า
ปั จ จัย กํ า หนดความสามารถในการแข่ ง ขัน ดํ า เนิ น การของท่า เรื อ ได้ แ ก่ ทํ า เลที! ตัง ทางภูมิ ศ าสตร์
ที! ค วรอยู่ใ กล้ เ คี ย งกับ สายเดิ น หลัก ตัง อยู่ใ กล้ แ หล่ ง ผลิ ต ทางเกษตรหรื อ อุต สาหกรรมและแหล่ ง บริ โ ภค
มีชยั ภูมิเหมาะสมปลอดภัยในการเทียบท่าและกําบังคลื!นลมได้ มี มีระบบการขนส่งที!ดีเชื!อมกับพื นที!แนวหลัง
มี ก ารวางแผน และมี ระยะที! ดี ใ นด้ า นการตลาดเพื! อ แสวงหาลูก ค้ า ในเขตแนวหลัง ท่า เรื อ ทัง ที! เ ป็ น Captive
hinterland และ competitive hinterland ให้ บริ การที!ดีโดยยึดความประสงค์ ของลูกค้ า เป็ นหลัก
พร้ อมที! จะอํา นวยความสะดวกให้ ผ้ ูใ ช้ บ ริ การ ผู้รับ จัดการขนส่ง และตัว แทนเรื อ สามารถกํ า หนดค่า บริ การ
ได้ อย่างอิสระอยู่สภาพแข่งขันกับตลาดได้ และประเทศที!ตงของท่
ั
าเรื อต้ องมีเสถียรภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ
มีวิสยั ที!กว้ างไกลเปิ ดการค้ าบริการขนส่งให้ เกิดการแข่งขัน
ไทยและเวียดนามต่างก็ม่งุ ที!จะขยายบริ การท่าเรื อไปสู่ประเทศเพื!อนบ้ าน อันได้ แก่ ลาวและตะวันตก
เฉี ยงใต้ ของจีน คือ มณฑลยูนนาน เสฉวน และกุ้ยโจว ท่าเรื อไซ่ง่อนอยู่ใกล้ เส้ นทางเดินเรื อหลักในทะเลจี น
ได้ หา่ งจากกรุงเทพ สิงคโปร์ ฮ่องกง และโตเกียว 638 , 631 , 930 และ 2,430 ไมล์ ตามลําดับ ส่วนท่าเรื อไฮฟอง
นันอยู
 ่เหนือขึ นไปห่างจากดานัง ฮ่องกง ไซ่ง่อน และโตเกียว 373 , 486 , 936 แบะ 2,446 ไมล์ ท่าเรื อเวียดนาม
ยังคงมีขนาดเล็กและเป็ น Feeder port เช่นเดียวกับท่าเรื อในไทย แต่ปริ มาณการค้ าของไทยหลังจากที!ได้ พฒ
ั นา
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เศรษฐกิจมากกว่า 30 ปี เริ! มผลักดันให้ มีการขนส่งด้ วยเรื อแม่ที!ท่าเรื อแหลมฉบังได้ ไทยจึงได้ เปรี ยบที!อุปสงค์
ภายในประเทศผลักดัน ให้ กิ จ การท่า เรื อ ใหญ่ ขึน นอกจากนัน ไทยยัง ได้ เ ปรี ยบในด้ า นการพัฒ นาโครงข่ า ย
ถนนลํ าหน้ ากว่าเวียดนามไปมาก แต่ competitive hinterland ในประเทศจีนจะอยู่ในเมืองของไทยได้ ก็ต่อเมื!อ
ไทยมีความสัมพันธ์ที!ดีกบั ประเทศลาว และเมียนมาร์ ซึง! เส้ นทางสินค้ าของจีนจะต้ องผ่าน
เห็ น ได้ ว่ า ท่ า เรื อ กรุ ง เทพและท่ า เรื อ แหลมฉบั ง มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพทางด้ านการบริ ห ารค่ า ขนส่ ง
โดยเปรี ย บเที ย บกับ ท่ า เรื อ ดานัง และท่ า เรื อ อื! น ๆ ของเวี ย ดนาม แต่ ด้ ว ยระยะการเดิ น ทางในภาคอี ส าน
มีความใกล้ ชิดกับแขวงสะหวันนะเขต โดยการเชื!อมโยงสะพานแผ่นดิน คือ สะพานมิตรภาพไทย - ลาวแห่งที! 2
ซึ! ง จะนํ า สิ น ค้ าไทยเข้ าไปสู่เ วี ย ดนามและผ่ า นเข้ าสู่เ มื อ งท่ า ดานั ง ด้ ว ยระยะทางที! สัน กว่ า เส้ น ทางอื! น ๆ
จึงเป็ นที!คาดหมายว่าใน 3 – 4 ปี ข้ างหน้ า เมื!อสาธารณูปโภคในสปป.ลาว บนเส้ นทางการขนส่งหมายเลข 9
ได้ รับการพัฒนามากกว่านี  และสาธารณูปโภคโดยเฉพาะถนนที!เชื!อมต่อจุดสําคัญและเมืองท่าสําคัญแห่งต่างๆ
ในเวียดนามได้ รับการพัฒนาให้ ดีขึน ผู้ประกอบการในภาคอีสานจึงควรที!จะให้ ความสําคัญต่อการตัดสินใจ
ที!จะใช้ ท่าเรื อดานังมากยิ!งขึน แต่ในระยะเวลานี  การเลือกใช้ ท่าเรื อแหลมฉบังเพื!อการขนส่งสินค้ าดูจะเป็ น
ทางเลือกที!ดีที!สดุ ทัง โดยหลักเศรษฐศาสตร์ จากการศึกษาเปรี ยบเทียบท่าเรื อ กรุ งเทพ – แหลมฉบัง – ท่าเรื อ
ของประเทศเวียดนาม และโดยหลักการบริหารต้ นทุนค่าขนส่งในแนวการบริหารจัดการโลจิสติกส์
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อัญมณีไทย : ความร้ ู ความเข้ าใจ และกระบวนการตัดสินใจซือ
Thai Gems : Knowledge, Understanding and Decision – Making Process
ดร.อดิลล่า พงศ์ยี!หล้ า* และนันทวัน รามเดชะ **
F

บทคัดย่ อ
การวิจยั เชิงสํารวจนี มีวตั ถุประสงค์เพื!อศึกษาระดับความรู้ ความเข้ าใจ ทัศนคติ ระดับความเชื!อมัน!
ในแหล่งข้ อมูลที!ได้ รับ กระบวนการตัดสินใจซื ออัญมณี และการเปรี ยบเทียบทัศนคติของผู้บริ โภคชาวไทย
กับชาวต่างชาติต่อพลอยที!เผาด้ วยสารแบริ ลเลี!ยมและสารตะกัว! กลุ่มตัวอย่างประกอบด้ วยผู้บริ โภคสองกลุ่ม
คื อ ผู้บ ริ โ ภคชาวไทยทั!ว ประเทศ จํ า นวน 2,504 คน และผู้บ ริ โ ภคชาวต่า งชาติที! เดิน ทางมาประเทศไทย
และเคยซื ออัญมณี จํานวน 840 คน
ผลการศึ ก ษาพบว่ า ผู้ บริ โ ภคชาวไทยและต่ า งชาติ มี ร ะดับ ความรู้ ความเข้ าใจเรื! อ งอัญ มณี
ในระดับพอใช้ ผู้บริ โภคส่วนใหญ่ แยกไม่ออกว่าพลอยใดผ่านหรื อไม่ผ่านกระบวนการเผา และไม่เคยทราบ
ว่าประเทศไทยมีปั ญหากับ ต่างประเทศเรื! องการเผาพลอย อัญ มณี ที! ผ้ ูบริ โภคชาวไทยรู้ จักเรี ยงตามลําดับ
จากมากไปน้ อยคือ เพชร ไพลิน มรกต ทับทิม และบุษราคัม ในขณะที!ผ้ บู ริ โภคชาวต่างชาติร้ ูจกั เพชร ทับทิม
ไพลิน มรกต และบุษราคัม ตามลําดับ ผู้บริ โภคทัง สองกลุ่มมีทัศนคติที!ดีต่อพลอยเผาในระดับปานกลาง
แต่ ใ นเรื! อ งความงดงามของพลอยเผาผู้บ ริ โ ภคชาวไทยเห็ น ด้ ว ยในระดับ ที! สูง กว่ า ผู้บ ริ โ ภคชาวต่ า งชาติ
ระดับความชอบของผู้บริ โภคชาวไทยเรี ยงลําดับ จากมากไปน้ อยดังนี  เพชร ไพลิน มรกต ทับ ทิม บุษราคัม
พลอยสีส้มและพลอยเนื ออ่อน ส่วนผู้บริ โภคชาวต่างชาติชอบเพชรมากที!สดุ และชอบพลอยน้ อยกว่าชาวไทย
เมื! อ เปรี ยบเที ยบระดับ ทัศนคติที! มี ต่อ พลอยเผาของผู้บ ริ โ ภคชาวไทยและต่า งชาติ โ ดยภาพรวมอยู่ใ นระดับ
ปานกลางเหมื อ นกัน แต่คะแนนเฉลี!ยความรู้ ความเข้ า ใจของผู้บ ริ โ ภคชาวไทยตํ! า กว่า ชาวต่า งชาติเล็กน้ อย
นอกจากนี ย ัง มี ทัศนคติที! ดีใ นระดับ ปานกลางต่อ พลอยที! เผาด้ ว ยสารแบริ ลเลี!ยม และมี ทัศนคติที! ไ ม่ค่อ ยดี
ต่อพลอยที!เผาด้ วยสารตะกัว! ในระดับที!ไม่แตกต่างกันทังชาวไทยและชาวต่

างชาติ
ในเรื! อ งการรั บ รู้ ข้ อมูล เกี! ย วกั บ อัญ มณี สํ า หรั บ ผู้ บริ โ ภคชาวไทยมี ค วามถี! ใ นการรั บ รู้ ไม่ บ่ อ ยนั ก
แหล่งข้ อมูลที!ให้ ความรู้ เกี!ยวกับอัญมณี มากที!สดุ คือ โทรทัศน์ แต่ให้ ความเชื!อถือในหนังสือเกี!ยวกับอัญมณี
โดยตรง ส่วนผู้บริโภคชาวต่างชาติมีความถี!ในการรับรู้ข้อมูลเกี!ยวกับอัญมณีนานๆ ครัง แหล่งข้ อมูลที!ให้ ความรู้
มากที! สุด คื อ หนัง สื อ เกี! ย วกับ อัญ มณี โ ดยตรง และให้ ค วามเชื! อ ถื อ ในแหล่ ง ข้ อ มูล ดัง กล่า วในระดับ มาก
กระบวนการตัดสินใจซือ ของลูกค้ า ชาวไทยเป็ นดังนี  คือ 1) ขัน ตระหนักถึงปั ญหา ลูกค้ าส่วนใหญ่ ยอมรั บ
ว่ า ตนตระหนัก ถึ ง ปั ญ หาเกี! ย วกับ บุค ลิ ก ภาพและความสวยงามจึ ง ซื อ อัญ มณี เ พื! อ ช่ ว ยแก้ ปั ญ หาดัง กล่า ว
2) ขัน หาข้ อ มูล จะหาไม่ เ กิ น 1 เดื อ น 3) ขัน การประเมิ น โดยให้ ค วามสํ า คัญ กับ สี ความใสสะอาด
รู ปแบบการเจียระไน ความน่าเชื!อถือและราคาอยู่ในระดับมาก 4) ขัน การตัดสินใจซื อส่วนใหญ่ตัดสินใจ
*

ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ผู้อํานวยการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
นักวิจยั มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
(ขอบคุณสํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติที!อนุญาตให้ ใช้ ข้อมูลบางส่วนของการศึกษาวิจยั ความรู้ ความเข้ าใจทัศนคติของ
ผู้บริ โภคเกี!ยวกับอัญมณี และการถ่ายทอดเทคโนโลยีรวมถึงการประชาสัมพันธ์ผลงานวิจยั )

**
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ด้ วยตนเองแต่ ไ ม่ ซื อ ทั น ที จ ะกลั บ ไปใคร่ ครวญแล้ วจึ ง ซื อ และซื อ ในราคาไม่ เ กิ น 15,000 บาท
5)
ขัน พฤติ ก รรมหลัง การซื อ ส่ ว นใหญ่ ร้ ู สึก ดี คุ้ม ค่ า และสวมใส่ เ ฉพาะออกงานหรื อ โอกาสสํ า คัญ
กระบวนการตัดสินใจซื อ ของลูกค้ า ชาวต่างชาติเป็ นดังนี ค ือ คื อ 1) ขัน ตระหนักถึง ปั ญ หา ลูกค้ า ส่ว นใหญ่
ยอมรับว่า ตนตระหนักถึงปั ญหาเกี!ยวกับบุคลิกภาพ ความสวยงาม และเกี!ยวกับการหาซือ ของขวัญให้ ผ้ ูอื!น
จึ ง ซื อ อัญ มณี เ พื! อ ช่ ว ยแก้ ปั ญ หาดัง กล่ า ว 2) ขัน หาข้ อ มูล จะหาข้ อ มูล 1 - 3 เดื อ น 3) ขัน การประเมิ น
ให้ ความสําคัญกับสีมากที!สดุ 4) ขันการตั

ดสินใจซื อส่วนใหญ่ตดั สินใจด้ วยตนเองและซื อทันที โดยซื อในราคา
15,001 – 25,000 บาท 5) ขัน พฤติกรรมหลังการซื อ ส่วนใหญ่ร้ ู สึกดี คุ้มค่า และสวมใส่เฉพาะออกงาน
หรื อโอกาสสําคัญ

Abstract
This research survey’s the level of knowledge, understanding, attitude, confidence on
sources of information, decision making processes of jewelry buyers. The study also compares the
attitudes of both Thai and foreign customers on heat-treated gems, using beryllium and lead. The
samples include 2,504 Thai and 840 foreign customers in Thailand.
This study indicates that both Thai and foreign customers have little knowledge and
understanding of gems and they are not able to differentiate heat-treated gems. They seem not to
know about the problem of Thai heat treated gems in foreign markets. Thai customers know gems as
follows: diamond, blue sapphire, emerald, ruby, yellow sapphire, respectively, while foreign
customers acknowledge gems as follows: diamond, ruby, blue sapphire, emerald, yellow sapphire,
respectively. Both Thai and foreign customers have a positive attitudes at moderate level regarding
heat-treated gems. Thai customers are more likely to accept the gems than foreign customers. The
most preferred gems of Thais are as follows: diamond, blue sapphire, emerald, ruby, yellow
sapphire, orange sapphire, respectively. The most preferred gem in foreigners’ perspective are
diamonds. However, color gems are given higher preferences for Thais than foreigners. Similarly,
the attitudes of Thai and foreign customers regarding heat-treated gems are in a moderate level.
Similarly, both Thais and foreigners moderately prefer beryllium heat-treated gems to lead ones.
Thai customers are exposed to information about gems from time to time. The popular
source of information is from television, not gem books. Foreign customers rely on information from
gem books at a high level. The decision making process of purchasing gems of Thai customers are
as follows: 1) identification of needs such as beauty; 2) 1 month information search; 3) evaluation
focusing on colors, clearness, style and cutting, reliability and price; 4) decision making by their own
judgment, but not immediate response, preferable not to exceed 15,000 Baht; and 5) appreciation
period. On the other hand, foreigners’ decision making process are as follows; 1) identification of
needs such as beauty and gift; 2) 1-3 month information search; 3) evaluation, mostly color; 4)
decision making with immediate response, preferable 15,001 – 25,000 Baht; 5) appreciation period.
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บทนํา
ในปั จจุบนั เทคโนโลยีและการสื!อสารได้ เจริ ญก้ าวหน้ าอย่างรวดเร็ ว ส่งผลต่อการดําเนินกิจกรรมต่างๆ
ตลอดจนการตัดสินใจซื อสินค้ าต่างๆ ผู้คนได้ รับข่าวสารมากขึ น และเร็วขึ น สามารถนํามาใช้ ในการตัดสินใจซื อได้
โดยเฉพาะอย่างยิ!งการตัดสินใจซื อสินค้ าราคาแพง เช่น เครื! องประดับอัญมณี ซึ!งถ้ าผู้ประกอบการมีความเข้ าใจ
ในกระบวนการตั ด สิ น ใจซื อ ของผู้ บริ โภคในทุ ก ขั น ตอนอย่ า งลึ ก ซึ ง ทํ า ให้ ผู้ ประกอบการสามารถ
เพิ! ม ขี ด ความสามารถในการตอบสนองผู้ บริ โ ภคได้ ดี ขึ น เพราะกระบวนการตั ด สิ น ใจซื อ ของผู้ บริ โ ภค
มีความสลับซับซ้ อนหลายขัน ตอนตัง แต่ขัน รั บรู้ ปั ญหาหรื อความจํ าเป็ นในการหาซือ สินค้ า ขัน แสวงหาข้ อมูล
ขันประเมิ

นทางเลือก ขันตั
 ดสินใจทําการซื อ และความรู้สกึ หลังการซื อ (Engel, James F.,1990)
ปั จ จุบัน อุต สาหกรรมอัญ มณี แ ละเครื! อ งประดับ เป็ นอุต สาหกรรมหลัก ของประเทศซึ!ง ส่ง ออกมาก
เป็ นอันดับ 6 (ข้ อมูลใน 6 เดือนแรกของปี 2549 ) จากบรรดาสินค้ าสําคัญต่างๆ ของไทย โดยเรี ยงตามลําดับดังนี 
1) เครื! อ งคอมพิ ว เตอร์ อุป กรณ์ แ ละส่ว นประกอบ มูล ค่ า ส่ง ออก 267,361.6 ล้ า นบาท 2) รถยนต์ อุป กรณ์
และส่วนประกอบ มูลค่าส่งออก 174,616.0 ล้ านบาท 3) แผงวงจรไฟฟ้า มูลค่าส่งออก 128,836.6 ล้ านบาท
4) ยางพารา มูลค่าส่งออก 94,840.7 ล้ านบาท 5) เม็ดพลาสติก มูลค่าส่งออก 84,420.0 ล้ านบาท 6) อัญมณี
และเครื! องประดับ มูลค่าส่งออก 70,381.0 ล้ านบาท 7) เครื! องรับวิทยุโทรทัศน์และส่วนประกอบ มูลค่าส่งออก
63,258.4 ล้ านบาท 8) เสื อผ้ าสําเร็จรูป มูลค่าส่งออก 60,157.6 ล้ านบาท 9) เคมีภณ
ั ฑ์ มูลค่าส่งออก 58,881.1 ล้ าน
บาท 10) นํ า มัน สํา เร็จ รูป มูลค่าส่ง ออก 56,868.0 ล้ า นบาท ( ศูน ย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื!อ สาร
โดยความร่ ว มมื อ ของกรมศุล กากร, 2550 ) ทัง นี เ นื! อ งจากไทยมี ปั จ จัย ที! เ ป็ นจุด แข็ ง หลายประการได้ แ ก่
1) ชื!อเสียงในด้ านการเป็ นแหล่งพลอยสีที!สําคัญแห่งหนึ!งของโลก ส่วนแหล่งอื!นๆ ที!สําคัญได้ แก่ ประเทศพม่า
ศรี ลงั กา ทวีปแอฟริ กาใต้ และอเมริ กาใต้ 2) ไทยมีความได้ เปรี ยบในเรื! องฝี มือแรงงานในการเจียระไนพลอย
และเพชร และเป็ นแรงงานที!มีฝีมือดีแต่มีค่าจ้ างแรงงานตํ!ากว่า ส่วนแหล่งที!มีชื!อเสียงในประเทศพัฒนาแล้ ว เช่น
ประเทศอิตาลี ฝรั!งเศส หรื อสหรัฐอเมริ กา 3) ไทยมีความสามารถพิเศษในการเผาพลอยให้ มีสีสวยงาม ซึ!ง
จากจุดแข็งดังกล่าวทําให้ ประเทศไทยสามารถพัฒนาตนเองเป็ นศูนย์กลางการค้ าพลอย การเจียระไนพลอย
ที!สามารถเชื!อมโยงกับยุทธศาสตร์ ของประเทศในเรื! องการส่งออกเครื! องประดับอัญมณีที!สําคัญของโลก
คู่แข่งสําคัญในต่างประเทศของไทยคือ ประเทศอินเดีย จีน และอิตาลี ซึ!งมีส่วนครองตลาดนําหน้ า
ในประเทศส่งออกหลักๆ โดยเฉพาะอย่างยิ!งในประเทศสหรัฐอเมริ กา ( ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื!อสาร
โดยความร่ ว มมื อ ของกรมศุล กากร, 2550 ) อัญ มณี ข องจี น และอิ น เดี ย แข่ ง ขัน ในตลาดโลกด้ ว ยราคาที! ตํ!า
ส่วนของอิตาลีเน้ นคุณภาพและรู ปแบบที!แตกต่าง ซึ!งขายราคาแพงกว่า ซึ!งกลยุทธ์ การแข่งขันตามแนวคิด
ของ Michael Porter ก็ ส รุ ป ไว้ ว่ า ธุ ร กิ จ สามารถแข่ ง ขั น ด้ วยราคาที! ตํ! า หรื อ ไม่ก ็มุ ง่ สร้ า งความแตกต่าง
(Wheelen and Hunger: 2006) ดังนัน ผู้ประกอบการชาวไทยน่าจะหาทางเพิ!มศักยภาพในการส่งออก
และเพิ! ม ยอดขาย โดยสํ า รวจราคาและคุ ณ ภาพที! ส อดคล้ อ งกับ ความสามารถในการซื อ ของผู้ บริ โ ภค
ทําให้ ผ้ บู ริ โภคตัดสินใจซื อได้ ง่ายขึ น แนวทางหนึง! ที!สามารถกระตุ้นยอดขายได้ คือ การกําหนดราคาที!แข่งขันได้
หมายถึง ราคาสินค้ าที!ไม่แพงเกินไปเมื!อเปรี ยบเทียบกับคู่แข่งหรื อทําให้ ต้นทุนการผลิตตํ!าลง ซึง! สามารถเกิดขึ 
ได้ ถ้าอุปสงค์ในประเทศและต่างประเทศมีมากเพียงพอเพื!อก่อให้ เกิดการผลิตขนาดใหญ่ซงึ! ช่วยทําให้ ต้นทุนคงที!
ต่อหน่วยลดลง
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สิ น ค้ าประเภทเครื! อ งประดั บ อั ญ มณี ข องไทยถู ก ส่ ง ออกไปยั ง ตลาดสํ า คั ญ ๆ ของโลกได้ แก่
ประเทศสหรัฐอเมริ กา ออสเตรเลีย ฮ่องกง อิสราเอล เบลเยี!ยม สวิตเซอร์ แลนด์ ญี! ปนุ่ สหราชอาณาจักร
เยอรมนี และสิ ง คโปร์ ตามลํ า ดั บ (ศู น ย์ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื! อ สาร โดยความร่ ว มมื อ
ของกรมศุลกากร, 2550) ดังแสดงในตารางที! 1
ตารางที 1 ตลาดส่งออกอัญมณีและเครื! องประดับของไทย
มลค่
ู า : ล้ านบาท
รายการ
1. สหรัฐอเมริ กา
2. ออสเตรเลีย
3. ฮ่องกง
4. อิสราเอล
5. เบลเยียม
6. สวิตเซอร์ แลนด์
7. ญี!ปนุ่
8. สหราชอาณาจักร
9. เยอรมนี
10. สิงคโปร์

2546

25,629.3
3,468.3
5,522.8
14,699.3
10,310.0
15,175.5
4,906.0
5,502.0
4,239.7
597.9

2547

28,847.9
3,806.6
7,688.6
14,559.3
11,968.8
2,888.5
5,344.5
6,478.5
4,494.1
1,656.8

2548

38,255.5
2,216.4
14,930.7
14,240.1
10,955.0
4,818.4
6,635.4
6,304.2
5,130.8
3,172.1

2548

2549

(ม.ค. - มิ.ย)

(ม.ค. - มิ.ย)

16,607.5
1,010.6
6,598.0
6,590.8
5,035.7
2,386.3
3,046.8
2,496.5
2,332.4
1,071.7

16,150.3
8,930.9
7,072.7
6,566.0
5,080.6
4,302.7
3,187.4
2,536.0
2,455.0
2,180.1

หมายเหตุ : 2549 (ม.ค.-มิ.ย) เป็ นตัวเลขเบื องต้ น
ที!มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื!อสาร โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร

การกระตุ้นอุปสงค์หรื อความต้ องการซื อของผู้บริ โภคจะง่ายขึ น ถ้ าผู้ประกอบการเข้ าใจกระบวนการ
ตัดสินใจซื อของผู้บริโภค ทังที
 !เป็ นชาวไทยและชาวต่างประเทศคอยตรวจสอบระดับทัศนคติที!มีตอ่ เครื! องประดับ
อัญมณีไทย และความนิยมในอัญมณีที!เกิดจากภูมิปัญญาไทยได้ แก่ “พลอยเผาสีตา่ งๆ” เพื!อช่วยผลักดัน
ยอดขายให้ เพิ!มขึ นในอนาคต ตลอดจนศึกษาปั จจัยต่างๆที!สง่ ผลต่อการเพิ!มศักยภาพการแข่งขันในระดับชาติ
ดังนัน คณะผู้วิจยั จึงได้ ทําการศึกษาในครัง นี  เพื!อที!จะหาคําตอบว่า1)ผู้บริโภคชาวไทย และชาวต่างชาติมี
กระบวนการตัดสินใจซื ออย่างไร 2) ผู้บริโภคชาวไทยและชาวต่างชาติมีความรู้ความเข้ าใจเกี!ยวกับพลอยเผาใน
ระดับใด และ 3) ผู้บริโภคชาวไทยและชาวต่างชาติมีความรู้สกึ ชื!นชอบต่ออัญมณีชนิดต่างๆ อย่างไร ซึง!
งานวิจยั เกี!ยวกับกระบวนการตัดสินใจซื อที!สํารวจผู้บริโภคชาวต่างชาติมีอยูน่ ้ อยมาก
ผู้วิจยั มีความเห็นว่า
ประเด็นเหล่านี มีประโยชน์อย่างมากต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย
ด้ ว ยเหตุ ดัง กล่ า ว จึ ง เป็ นที! ม าของประเด็ น ความสนใจในการศึ ก ษา เพื! อ เป็ นแนวทางสํ า หรั บ
ผู้ประกอบการในการวางแผนทางการตลาดเพื!อเพิ!มศักยภาพของธุรกิจอัญมณี ในประเทศและในตลาดสากล
ภายนอกประเทศต่อไป
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วัตถุประสงค์ ของโครงการวิจัย
จําแนกไว้ 4 ข้ อดังนี คือ
1.
เพื! อ ศึ ก ษาระดับ ทัศ นคติ (ความรู้ ความเข้ าใจ ความชอบ) ของผู้ บริ โ ภคทัง ชาวไทย
และชาวต่างประเทศที!มีตอ่ เครื! องประดับอัญมณีรวมไปถึงพลอยเผา
2. เพื!อเปรี ยบเทียบทัศนคติของผู้บริ โภคทัง ชาวไทยและชาวต่างประเทศที!เข้ ามาในประเทศไทย
ที!มีตอ่ พลอยเผาระหว่างพลอยที!เผาด้ วยสารแบริลเลี!ยม กับพลอยที!เผาด้ วยสารตะกัว!
3. เพื!อศึกษาถึงแหล่งข้ อมูลที!ผ้ ูบริ โภคได้ รับความรู้ เกี! ยวกับอัญมณี ตลอดจนระดับความเชื!อใน
แหล่งข้ อมูลของผู้บริโภค
4. เพื!อศึกษากระบวนการตัดสินใจซื อเครื! องประดับอัญมณีของผู้บริโภคชาวไทยและชาวต่างประเทศที!
เข้ ามาในประเทศไทย
5. เพื! อ สํ า รวจข้ อมูล เกี! ย วกั บ สถานการณ์ ปั จ จุ บัน ของธุ ร กิ จ อั ญ มณี โดยการสัม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก
กับผู้ประกอบการชาวไทย

ประโยชน์ ท คี าดว่ าจะได้ รับ และหน่ วยงานทีนําผลการวิจยั ไปใช้ ประโยชน์
1. ผู้ ประกอบการชาวไทยสามารถนํ า ข้ อค้ นพบที! เ กี! ย วกั บ ระดับ ความรู้ ความเข้ าใจ ทัศ นคติ
และกระบวนการตัดสินใจซื อของผู้บริโภคไปกําหนดกลยุทธ์ให้ กบั กิจการได้
2. เจ้ าหน้ า ที!ข องรั ฐที!เกี! ยวข้ องสามารถนํ า ข้ อ ค้ น พบที!เกี! ยวกับระดับความรู้ ความเข้ าใจ ทัศนคติ
และกระบวนการตัดสินใจซื อของผู้บริโภคเพื!อนําไปวางแผนช่วยเหลือผู้ประกอบการชาวไทย
3. ข้ อ ค้ น พบเป็ นประโยชน์ ต่ อ การบูร ณาการร่ ว มกัน ทัง ภาครั ฐ และภาคเอกชนเพื! อ เพิ! ม ศัก ยภาพ
การแข่งขันในระดับสากล
4. ผู้ประกอบการค้ าพลอยเกิดความเชื!อมัน! ในการค้ าพลอยเพิ!มมากขึน สามารถนําไปวางแผน
การผลิตและแผนการตลาดได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีดาํ เนินการวิจัยโดยสรุป
การวิจยั ครัง นี เป็ นการวิจยั เชิงสํารวจ โดยเก็บข้ อมูลทังแบบปฐมภู

มิ (Primary data) และแบบทุติยภูมิ
(Secondary data) สําหรับข้ อมูลแบบปฐมภูมิจะใช้ เครื! องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ทังแบบสอบถาม

แบบสํารวจ และแบบสัมภาษณ์ ทังผู
 ้ บริ โภคและผู้ประกอบการที!เป็ นผู้ประกอบการธุรกิจอัญมณีในประเทศ
โดยเครื! องมือที!ใช้ ได้ ผ่านการตรวจสอบคุณภาพของเครื! องมือทังทางด้

านความตรงเชิงเนื อหา (Content validity)
จากผู้เชี!ยวชาญด้ านพลอย และทดสอบความน่าเชื!อถือ (reliability) ของเครื! องมือ โดยมีค่าแอลฟ่ า (α)
ซึง! วัดเป็ นรายข้ อของแบบสอบถามแต่ละข้ อที!ใช้ มาตรวัดแบบไลเคิร์ทสเกล (likert scale) ได้ ค่าเกิน 0.7 ทุกข้ อ
ส่วนข้ อมูลแบบทุติยภูมิได้ ทําการศึกษาค้ นคว้ าจากข้ อมูลที!มีผ้ ูรวบรวมไว้ แล้ ว เช่น ตํารา บทความ นิตยสาร
เว็บไซต์ และรายงานวิจยั ที!เกี!ยวข้ อง

228

การประชุมผลงานวิจัยด้ านการจัดการบริหารธุรกิจ ครัง ที 1
วันที 14 มีนาคม 2551 ณ โรงแรมอโมร่ า ท่ าแพ จังหวัดเชียงใหม่

กลุ่มตัวอย่างที!ใช้ ในการวิจยั มี 2 กลุ่มคือ กลุ่มผู้บริ โภคชาวไทย และชาวต่างประเทศมีวิธีการเลือก
และการกําหนดขนาดตัวอย่างที!แตกต่างกัน ดังต่อไปนี คือ
 กลุ่มผู้บริ โภคที!เป็ นชาวไทย เลือกจากผู้บริ โภคชาวไทยในจังหวัดที!มีร้านจําหน่ายอัญมณีมากที!สดุ
3 จังหวัดแรกในแต่ละภาค โดยใช้ วิธีเลือกตัวอย่างแบบหลายขันตอน

(Multistage Random Sampling)
จําแนกตามภาคต่างๆ ทัว! ประเทศ จํานวน 6 ภาคคือ ภาคเหนือ กลาง ใต้ ตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออก
และกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ส่ว นขนาดตัว อย่างกํ าหนดขนาดตัวอย่า งไม่ตํ!า กว่าภาคละ 400 คน
ตามตารางกําหนดขนาดตัวอย่างของยามาเน่ (Yamane) ที!ระดับความเชื!อมัน! 95% และมีความคลาดเคลื!อน
ในการสรุ ป ผลไม่เ กิ น 5% รวมตัว อย่า งผู้บ ริ โ ภค 6 ภาคทั!ว ประเทศเป็ นจํ า นวนไม่ตํ!า กว่า 2,400
คน
แต่ ใ นงานวิ จัย ครั ง นี ใ ช้ ตัว อย่า งที! ไ ด้ ทํ า การสํ า รวจจริ ง และผ่ า นการตรวจสอบแบบสอบถาม และสามารถ
นํามาวิเคราะห์ได้ รวมจํานวน 2,504 คน โดยเริ! มทําการสํารวจตังแต่
 เดือนพฤศจิกายน 2549 ถึงกรกฎาคม
2550
 กลุม่ ผู้บริ โภคที!เป็ นชาวต่างชาติ เลือกจากชาวต่างชาติที!เข้ ามาในประเทศในช่วงเดือนพฤศจิกายน
2549 ถึงกรกฎาคม 2550 โดยใช้ วิธีการเลือกตัวอย่างตามสะดวก (Convenience sampling) ใช้ ขนาดตัวอย่าง
ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลจํานวน 400 คน และกลุ่มตัวอย่างชาวต่างชาติในแหล่งที!เป็ นจังหวัด
ท่องเที!ยวที!มีชาวต่างชาติมากที!สดุ อีกจํานวน 400 คน รวมทังสิ
 น 800 คน แต่ในงานวิจยั นี ใช้ ตวั อย่างจริ งที!ผ่าน
การตรวจสอบแบบสอบถาม จํานวน 840 คน
 ส่วนการสัมภาษณ์ เชิงลึก เกี!ยวกับสถานการณ์ ปัจจุบนั ของธุรกิจอัญมณี ได้ ทําการสัมภาษณ์
ผู้ประกอบการในแหล่งเผาพลอย คือจังหวัดจันทบุรี 5 รายและผู้ประกอบการจัดจําหน่าย ในกรุ งเทพมหานคร
10 ราย
สถิตทิ  ใี ช้ ในการวิเคราะห์
สถิติที!นํามาใช้ ในการวิเคราะห์มีดงั นี 
สถิติบรรยาย (descriptive statistics)
บรรยายคุณลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างด้ วย
ค่าร้ อยละ(percentage) การแจกแจงความถี!(frequency) ค่าเฉลี!ย(mean) ส่วนเบี!ยงเบนมาตรฐาน (standard
deviation)
สถิตอิ นุมาน (inference statistics) ใช้ ในการสรุปข้ อมูลจากข้ อมูลตัวอย่างที!ทําการสํารวจมาได้ ด้วย
การอนุมานแบบนอนพาราเมตริ ก สําหรับข้ อมูลระดับเรี ยงอันดับ(ordinal scale) โดยใช้ สถิติ Mann-Whitney U
test สําหรับการทดสอบความแตกต่างของ 2 กลุม่ ตัวอย่าง และ Kruskal-Wallis สําหรับการทดสอบแบบหลาย
กลุม่ ตัวอย่าง

วรรณกรรมทีเกียวข้ อง
การเผาพลอย
อัญมณีเป็ นสิง! ที!ธรรมชาติสร้ างขึ น มีความสวยงามและมีลกั ษณะเฉพาะที!เป็ นสิง! ดึงดูดความสนใจ
ทุกคน อย่างไรก็ตามสิง! ที!ธรรมชาติสร้ างขึ นมิได้ มีความสมบูรณ์แบบเสมอไป ความเจริญก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยี
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ทําให้ มนุษย์คิดค้ นวิธีทําให้ อญ
ั มณีดดู ี สวยงามหรื อคงทนมากขึ น วิธีหนึง! ที!เป็ นที!นิยมก็คือการปรับปรุงคุณภาพ
ด้ วยความร้ อน (Heat treatment)หรื อการเผาพลอย (กาญจนา ชูครุวงศ์, 2542)
การเผาพลอยเป็ นการนําเอาเทคนิคการใช้ ความร้ อนมาทําให้ พลอยเกรดตํ!า ราคาถูก กลายเป็ นพลอยนํ 
งามราคาแพง วิธีการเผาคือ การนําความร้ อนตังแต่
 1,000 องศาเซลเซียสขึน ไปเผาพลอยที!ต้องการขจัด
ความขุ่น ในเนื อ พลอยออกโดยใช้ เวลาไม่ตํ!า กว่า 4 ชั!วโมง พลอยที!ไ ด้ จากการเผาจะมี สีเข้ ม สวย
และนํ าใสสะอาดขึ น ปั จจุบนั พลอยแทบทุกเม็ดจะผ่านการเผาเพื!อความงามอันหมดจด แต่การเผาพลอยนี 
มิใช่ว่าจะประสบความสําเร็ จทุกเม็ดไป ผู้ที!มีความรู้ ความชํานาญและมีประสบการณ์ เท่านัน จึงจะรู้ ว่าพลอย
ชนิดใดสามารถเผาได้ และควรเผาด้ วยอุณหภูมิเท่าไร ด้ วยกรรมวิธีใด เป็ นประสบการณ์ที!สงั! สมสืบทอดจากรุ่น
สูร่ ุ่น เป็ นสมบัติของตระกูล สายใครสายมัน เป็ นเคล็ดวิชาที!เกิดจากการปฏิบตั ิโดยแท้ ไม่ต้องมีใบประกาศ
และปราศจากปริ ญญา เป็ นเคล็ดวิชาอันเป็ นที!ยอมรับไปทัว! โลก วิธีการเผาพลอยนิยมนํามาใช้ กบั พลอยตระกูล
คอรันดัม ได้ แก่ ทับทิม ไพลิน และบุษราคัม วัตถุประสงค์ของการเผาพลอยคือ เพื!อไล่ตําหนิเส้ นไหม ซึง! ช่วยให้
พลอยใสสะอาดขึ น เมื!อเผาแล้ วต้ องทําให้ พลอยเย็นตัวลงอย่างรวดเร็ว เพื!อป้องกันการตกผลึกใหม่ของเส้ นไหม
ประโยชน์ของการเผาพลอย นอกจากเพื!อให้ พลอยใสสะอาดขึ นแล้ วยังมีจุดประสงค์อื!นอีกคือการเผาเพื!อเพิ!ม
สีให้ เข้ มขึ น และการเผาพลอยเพื!อลดสีให้ อ่อนลง พบว่าสภาวะของบรรยากาศในเตาเผามีความสําคัญอย่างยิ!ง
ต่อการเผาพลอย (http://www.jewelryseason.com) ในปั จจุบนั อาจใช้ วิธีการเผาโดยอาศัยความรู้ ทางเคมี
ฟิ สกิ ส์ ใช้ สารต่างๆ เข้ ามาช่วยที!นิยมกันก็คือการใช้ สาร แบริลเลี!ยมและสารตะกัว! (พิเชษฐ ลิ มสุวรรณ, 2549)
ทัศนคติ
ทัศนคติส่งผลต่อพฤติกรรมมนุษย์ ทัง เชิงบวกและเชิงลบ เป็ นการแสดงความรู้ สึกภายในที!สะท้ อ น
ความพึงพอใจหรื อไม่พอใจต่อสิง! ต่างๆ และทัศนคติเป็ นนามธรรม
Schiffman และ Kanuk (2000 : 202 – 209) ได้ เสนอตัวแบบองค์ประกอบของทัศนคติไว้
3 องค์ประกอบได้ แก่ ความเข้ าใจ (Cognitive component) ความรู้สกึ (Affective component) และพฤติกรรม
(Cognitive Component) ไว้ ดงั นี 
1. องค์ ประกอบด้ า นความเข้ า ใจ (The Cognitive Component) ความเข้ า ใจ หมายถึง
ความรู้ และการรับรู้ที!เกิดจากการรวมกันของประสบการณ์ที!เกิดขึ นโดยตรงที!ทําให้ เกิดมีทศั นคติต่อสิ!งใดสิ!งหนึ!ง
ความรู้และผลที!เกิดจากการรับรู้จะก่อให้ เกิดความเชื!อซึง! เมื!อผู้บริโภคมีความเชื!อในเรื! องหนึ!งจะก่อให้ เกิดทัศนคติ
ต่อสิง! นันตามมา

2. องค์ประกอบด้ านความรู้สกึ (The Affective Component) อารมณ์และความรู้สกึ ของผู้บริ โภคที!มี
เฉพาะเจาะจงกับสินค้ าทําให้ เกิดความชื!นชอบหรื อไม่ชื!นชอบต่อสิง! นัน
3. องค์ประกอบด้ านพฤติกรรม (The Cognitive Component) ด้ านพฤติกรรมเป็ นส่วนประกอบสุดท้ าย
ของ Tri - component Attitude Model ซึ!งเป็ นเรื! องที!เกี!ยวกับความเป็ นไปได้ หรื อความโน้ มเอียง
ซึ! ง บุค คลจะมี พ ฤติ ก รรมเป็ นพิ เ ศษต่ อ สิ! ง ใดสิ! ง หนึ! ง ในด้ า นการตลาดองค์ ป ระกอบทางด้ า นพฤติ ก รรม
จะแสดงออกมาในรูปแบบของพฤติกรรมการซื อสินค้ านันๆ
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กระบวนการตัดสินใจซือ
กระบวนการตัดสินใจซื อของผู้บริ โภคหมายถึง ขันตอนการตั

ดสินใจซื อสินค้ าของผู้บริ โภค ในที!นี เป็ น
ขันตอนในการตั

ดสินใจซื อสินค้ าประเภทอัญมณี
ขันตอนของกระบวนการตั

ดสินใจซื อ (Stages of buying decision process) ของผู้บริ โภค
ประกอบด้ วยตัวแปรสําคัญที!อธิบายให้ เข้ าใจถึงพฤติกรรมของผู้บริ โภค คือ EKB Model (Engel Kollat
Blackwell model) ประกอบด้ วยกิจกรรม 5 ขันตอนใหญ่

ๆ (Kotler, 2003) ดังต่อไปนี 
ขันตอนที

! 1 การตระหนักถึงปั ญหา (Problem Recognition) การตระหนักถึงปั ญหาในกระบวนการ
ตัดสินใจซื อเกิดขึ นเมื!อผู้ซื อตระหนักถึงปั ญหาหรื อความต้ องการ ความต้ องการอาจถูกกระตุ้นโดยสิ!งเร้ าภายใน
หรื อภายนอก
ขันตอนที

! 2 การค้ นหาข้ อมูล (Information Search) การค้ นหาข้ อมูล หมายถึง การที!ผ้ บู ริ โภคเสาะหา
และคัดเลือกข้ อมูลที!เกี!ยวกับปั ญหาที!กําลังเผชิญอยู่ เพื!อให้ กําหนดทางเลือก และประกอบการตัดสินใจเลือก
ในการแก้ ปัญหา โดยทัว! ไปผู้บริ โภคจะมีข้อมูลจํานวนหนึ!งเก็บไว้ ในความทรงจํา (Memory) เรี ยกว่า แหล่งข้ อมูล
แต่ในบางครัง อาจต้ องหาเพิ!มเติมจากแหล่งภายนอก แหล่งข้ อมูลที!ผ้ ูบริ โภคใช้ หาข่าวสารเพื!อการตัดสินใจ
มีมากมายหลายแหล่ง (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หน่วยที! 9 – 15 : 2539)
การเก็บ รวบรวมข้ อ มูลข่า วสารทํ า ให้ ผ้ ูบ ริ โ ภคทราบเกี! ยวกับ ตราสิน ค้ า ที! แ ข่ง ขัน ในตลาดตลอดจน
รู ปแบบลักษณะของผลิตภัณฑ์ ซึ!งสินค้ าบางตัวอาจตรงกับเกณฑ์การซือ เบือ งต้ น (Consideration
set)
เมื!อบุคคลรู้ ข้ อมูลมากขึน จะเหลือเพียงไม่กี!ตัวที!อยู่ในความสนใจสําหรับการเลือกต่อไป (Choice
set)
กลุ่มสินค้ าที!เหลืออยู่อาจเป็ นสินค้ าที!ยอมรับได้ ทงหมดและบุ
ั
คคลจะทําการตัดสินใจเลือกขันสุ
 ดท้ ายจากกลุ่ม
สินค้ าเหล่านัน (Kotler, 2003)
ขันตอนที

! 3 การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternative) ในการประเมินทางเลือก ผู้บริ โภค
ประมวลข้ อมูลเกี!ยวกับสินค้ าเชิงเปรี ยบเทียบ และทําการตัดสินมูลค่าของสินค้ านันๆ
 กระบวนการประเมินผล
ข้ อ มูล เพื! อ ประกอบการตัดสิน ใจนัน ไม่ใ ช่ เ รื! อ งง่ า ย ผู้บ ริ โ ภคทุกคนมี ก ระบวนการประเมิน เพื! อ การตัด สิน ใจ
หลายกระบวนการด้ วยกัน และแบบกระบวนการประเมินของผู้บริ โภคส่วนใหญ่มีพื นฐานอยู่บนทฤษฎีการเรี ยนรู้
ซึง! มองว่าผู้บริโภคทําการตัดสินใจซื อผลิตภัณฑ์โดยอาศัยจิตใต้ สํานึกและมีเหตุผลสนับสนุน
ขันตอนที

! 4 การตัดสินใจซื อ (Purchase Decision) ในขันตอนการประเมิ

นผลทางเลือกนี ผู้บริ โภคจะ
สร้ างรู ปแบบความชอบในระหว่างสินค้ าต่างๆ ที!มีอยู่ในทางเลือกเดียวกัน นอกจากนี ผู้บริ โภคอาจสร้ างรู ปแบบ
ความตังใจในการซื

อไว้ ที!สนิ ค้ าที!ชอบมากที!สดุ
ขันตอนที

! 5 พฤติกรรมหลังการซื อ (Post Purchase Behavior) หมายถึง การที!ผ้ บู ริ โภคได้ ประเมินผล
การใช้ สิน ค้ า แล้ ว พบว่า ให้ ผลตามที! คาดไว้ ห รื อ เกิ น กว่า ที! คาดไว้ ห รื อ ผิดหวัง ประเด็น ที! ผ้ ูบ ริ โ ภคใช้ ใ นการ
เปรี ยบเทียบคือ คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ซึ!งใช้ เป็ นเกณฑ์ประเมินทางเลือกก่อนตัดสินใจซื อนัน! เอง ตลอดจน
การแสดงออกซึง! พฤติกรรมหลังการซื อ
นภาพร สีนํ าเงิน (2547) ได้ ศึกษาเรื! อง “พฤติกรรมการซื อเครื! องประดับอัญมณีของผู้บริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร” ผลการศึกษา พบว่า ผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร นิยมซื อเครื! องประดับประเภทแหวน
มากที!สดุ และมีส่วนประกอบของทองคําโดยมีรูปแบบลวดลายแบบสมัยใหม่ ส่วนอัญมณีที!นิยมซื อเรี ยงลําดับ
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จากมากที! สุ ด ไปหาน้ อยที! สุ ด ได้ แก่ เพชรและพลอย พลอยที! นิ ย มซื อ คื อ ไพลิ น ราคาเฉลี! ย ตํ! า สุด
คือ 8,229 บาทและสูงสุด คือ 65,006 บาท มีความถี!ในการซื อ คือ 1 ครัง ต่อปี และซื อครัง ละ 1 ชิ น ชําระด้ วยเงิน
สด ส่วนการแสวงหาข้ อมูลก่อนการตัดสินใจซื อนันจะเปรี

ยบเทียบจากร้ านจํานวน 2-3 ร้ าน และทําการซื อ
จากร้ านในห้ างสรรพสินค้ า โดยตัดสินใจซือ ด้ วยตนเอง สํา หรั บ ปั จจัยหลักในการตัดสินใจซือ คื อรู ป แบบ
และลวดลาย ในการซือ เครื! องประดับอัญมณี ของผู้บ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครขึน อยู่กับความพึงพอใจ
ในตัวสินค้ าหรื อมีเงินเหลือ นอกจากนี มีเหตุผลในการซื อ คือ ชอบและเก็บไว้ ใช้ เอง ผู้บริ โภคให้ ความสําคัญ
ด้ า นผลิตภัณ ฑ์ ใ นเรื! อ งความประณี ตในการเจี ยระไน ปั จ จัยด้ า นราคาให้ ความสํา คัญ ของราคาของสิน ค้ า
เหมาะสม ปั จ จัย ด้ า นการจัด จํ า หน่ า ยให้ ค วามสํ า คัญ เกี! ย วกับ การรั ก ษาและความปลอดภัย และปั จ จัย
ด้ านการส่งเสริ มการตลาดให้ ความสําคัญต่อพนักงานของร้ านให้ บริ การด้ วยความสุภาพเอาใจใส่และเป็ นกันเอง
มากที!สดุ ผู้บริโภคมีพฤติกรรมในการซื อเครื! องประดับอัญมณีแตกต่างกัน
วิธิดา กลึงวิจิตร (2544) ได้ ศกึ ษาเรื! อง “ปั จจัยที!มีความสัมพันธ์ต่อการส่งออกของอุตสาหกรรมอัญมณี
ไทย” พบว่ามูลค่าการส่งออกจะเพิ!มขึ นเมื!อปั จจัยสภาพแวดล้ อมที!เอื ออํานวยเพิ!มขึ นและปั จจัยส่วนผสมทาง
การตลาดที!มีนัยสําคัญเพิ!มขึน ซึ!งปั จจัยสภาพแวดล้ อมที!เพิ!มขึน ประกอบด้ วย 1) กระบวนการผลิตใน
ประเทศพิม ขึน เมื! อ ความพอเพี ย งของวัต ถุดิ บ เพิ! ม ขึน และความทัน สมัย ของเทคโนโลยี ก ารผลิต เพิ! ม ขึ น
2) อุปสงค์ ในประเทศเพิมขึน เมื!อปริ มาณความต้ องการอัญมณีในประเทศเพิ!มขึ น อัตราความต้ องการ
อั ญ ม ณี ภ า ย ใ น ป ร ะ เ ท ศ เ พิ! ม ขึ น แ ล ะ ป ริ ม า ณ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร อั ญ ม ณี ใ น ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ เ พิ! ม ขึ น
3) อุตสาหกรรมสนั บสนุ นและเกียวเนื องในประเทศเพิมขึน เมื!อจํานวนอุตสาหกรรมเจียระไนพลอย
ในประเทศเพิ!มขึ น 4) กลยุทธ์ ของบริษัทและค่ ูแข่ งขันในประเทศเพิมขึน เมื!อการพัฒนากลยุทธ์ของบริ ษัท
เพิ!มขึ น และการพัฒนากลยุทธ์ของคู่แข่งขันเพิ!มขึ น 5) ปั จจัยด้ านรั ฐบาลเพิมขึน เมื!อการได้ รับสิทธิประโยชน์
ด้ า นภาษี จากรั ฐบาลเพิ! มขึ น ประสิ ทธิ ภาพของศูนย์ บริ การการส่งออกของรั ฐบาลเพิ! มขึ น และประสิ ทธิ ภาพ
ของมาตรการส่งออกของรัฐบาลเพิ!มขึน 6) เหตุสุดวิสัย/ โอกาส เพิมขึน เมื!อจํานวนแหล่งวัตถุดิบ
ในต่างประเทศเพิ!มขึน ยอดการจําหน่ายภาวะการใช้ ระบบค่าเงินบาทแบบลอยตัวเพิ!มขึน และต้ นทุนสินค้ า
ในภาวการณ์ ใ ช้ ระบบค่ า เงิ น บาทแบบลอยตั ว ลดลง โดยปั จจั ย ส่ วนผสมทางการตลาดที เ พิ ม ขึ น
ประกอบด้ วย 1)ระดับการปรับเปลี!ยนผลิตภัณฑ์เพิ!มขึน เมื!อการปรับผลิตภัณฑ์ให้ เข้ ากับตลาดต่างประเทศ
เพิ!มขึ น และความสามารถที!จะผลิตสินค้ าให้ เข้ ากับลักษณะที!ลกู ค้ าต้ องการได้ เพิ!มขึ น 2) ระดับการปรับเปลี!ยน
ราคาเพิ! ม ขึ น เมื! อ การปรั บ ราคาสํ า หรั บ การส่ ง ออกลดลงและการขยายเครดิ ต ให้ ลู ก ค้ าเพิ! ม ขึ น
3) ระดับการปรับเปลี!ยนช่องทางการจัดจําหน่ายเพิ!มขึ น เมื!อจํานวนประเทศที!ทําการส่งออกเพิ!มขึ น การอาศัย
ไกด์หรื อบริ ษัทท่องเที!ยวแนะนํากิจการเพิ!มขึน และจํานวนพนักงานเพิ!มขึน และ 4) ระดับการปรับเปลี!ยน
การส่งเสริ มการตลาดเพิ!มขึน เมื!อการเข้ าร่ วมงานแสดงสินค้ าในประเทศเพิ!มขึน การเข้ าร่ วมงานแสดงสินค้ า
ในต่างประเทศเพิ!มขึ น ความสามารถในภาษาต่างประเทศของพนักงานขายเพิ!มขึ น และการโฆษณาเพิ!มขึ น
สุลกั ษณา เลาจเวชกุล (2542) ได้ ศกึ ษาเรื! อง “ความได้ เปรี ยบโดยเปรี ยบเทียบและปั จจัยที!มีผลกระทบ
ต่อ ความได้ เปรี ย บเชิ ง แข่ง ขัน ในอุตสาหกรรมอัญ มณี แ ละเครื! อ งประดับ ” โดยเปรี ยบเที ย บความได้ เปรี ย บ
เชิงแข่งขันกับประเทศคู่แข่งขัน คือประเทศอินเดีย พบว่าประเทศอินเดียมีความได้ เปรี ยบโดยเปรี ยบเทียบเหนือ
ประเทศไทย นอกจากนี ป ระเทศไทยเริ! ม สูญ เสี ย ความได้ เ ปรี ย บเชิ ง แข่ ง ขัน เพราะค่ า แรงงานที! สูง กว่ า
แต่ในด้ านคุณภาพสินค้ าที!ผลิตได้ มีคณ
ุ ภาพสูงกว่าอินเดีย นอกจากนีป ระเทศไทยเสียเปรี ยบประเทศอื!น ๆ
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ในด้ านของอุตสาหกรรมสนับสนุนและเกี!ยวเนื!องในประเทศ ดังนัน จึงควรพัฒนาเทคโนโลยี และแรงงานเพื!อ
ยกระดับคุณภาพสินค้ าและเพื!อการขยายตัวของอุตสาหกรรมสนับสนุนภายในประเทศ
สายชล สาละสาลิ น (2546)
ได้ ศึ ก ษาเรื! อ ง “พฤติ ก รรมและปั จ จัย ที! มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจ
ซื อเครื! องประดับแท้ ของประชาชนในกรุ งเทพมหานคร” ผลการศึกษาพบว่า อุตสาหกรรมเครื! องประดับแท้
ของไทยประสบกับภาวการณ์แข่งขันที!รุนแรงในตลาดโลก เนื!องจากประเทศคู่แข่งขันมีวตั ถุดิบจํานวนมากเป็ น
ของตนเอง และมีค่าจ้ างแรงงานตํ!ากว่าประเทศไทย รวมทั งมีเทคโนโลยีขั นสูงและมีตราสินค้ าที!มีชื!อเสียง
เป็ นของตนเอง การศึ ก ษาในส่ ว นของพฤติ ก รรมและปั จ จัย ที! มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื อ เครื! อ งประดับ แท้
ของประชาชนในเขตกรุ ง เทพมหานคร พบว่า ปั จ จัย ที! มีผ ลต่อ การตัด สิน ใจซื อ เครื! อ งประดับ แท้ มากที! สุด
คือ ราคาต้ องเหมาะสมกับคุณภาพ รองลงมาได้ แก่ การรับประกันคุณภาพสินค้ าจากทางร้ าน ความน่าเชื!อถือ
ของร้ านค้ าที!จําหน่าย รู ปแบบเครื! องประดับต้ องสวยงาม การโชว์สินค้ าที!สวยงามไว้ หน้ าร้ านนันเป็
 นสื!อที!มีผล
ต่อการตัดสินใจซือ เครื! องประดับแท้ มากที!สุด ส่วนปั จจัยที!มีผลต่อการตัดสินใจซือ น้ อยที!สดุ คือ การซือ เก็บ
สะสมให้ ครบชุด และจากการศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างปั จจัยส่วนบุคคลกับปั จจัยที!มีผลต่อการตัดสินใจซื อ
เครื! องประดับแท้ ที!ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า เพศ อายุ
สถานภาพ อาชีพ ที!แตกต่างกัน
ให้ ความสําคัญกับปั จจัยที!มีผลต่อการตัดสินใจซื อแตกต่างกัน
ฤทธิชยั กอศิริวรชัย (2544) ได้ ศกึ ษาเรื! อง “ส่วนประสมทางการตลาดที!มีผลต่อผู้บริ โภคในการเลือกซื อ
เครื! องประดับอัญมณี จากร้ านค้ าอัญมณี ในเขตอํ าเภอเมื อง จังหวัดเชี ยงใหม่” พบว่า ในด้ า นผลิตภัณ ฑ์
ปั จจั ย ที! ผ้ ู บริ โภคให้ ความสํ า คั ญ ในระดั บ มากโดยเรี ยงตามลํ า ดั บ ได้ แก่ คุ ณ ภาพของสิ น ค้ าที! ดี
การออกใบรับประกันสินค้ า ความน่าเชื!อถือและมี ชื!อเสียงของร้ านค้ า ความรวดเร็วและตรงเวลาในการส่งมอบ
สินค้ า (สัง! ทําและซ่อมแซม) การมีสินค้ าให้ เลือกครบตามความต้ องการ เช่น แหวน ต่างหู สร้ อยคอ ฯลฯ มี
รู ปแบบสินค้ าที!ทนั สมัยเสมอ การรับเปลี!ยนและคือสินค้ า ร้ านที!มีสินค้ าให้ เลือกหลายระดับราคาตามขนาด
ของสิ น ค้ า มี บ ริ ก ารรั บ สั!ง ทํ า สิ น ค้ า ตามความต้ องการของลูก ค้ า ความสามารถในการหาสิ น ค้ าตาม
ความต้ องการของลูกค้ า ความแตกต่างและโดดเด่นของสินค้ าที!ไม่เหมือนใคร มีบริ การออกแบบสินค้ าแก่ลกู ค้ า
และร้ านที!มีสินค้ าตราสินค้ าเป็ นของตนเอง ด้ า นราคาผู้บ ริ โภคให้ ความสําคัญในระดับมาก ต่อราคาตาม
คุณภาพสินค้ าในอัตราที!แน่นอน และการชําระค่าสินค้ าด้ วยบัตรเครดิต ส่วนด้ านการจัดจําหน่ายผู้บริ โภคให้
ความสําคัญในระดับมาก ต่อร้ านค้ าที!มีที!จอดรถและไปมาสะดวก ร้ านที!มีการรักษาความปลอดภัยอย่างดี
ร้ านที!ตงอยู
ั  ่ในศูนย์การค้ าและร้ านค้ าที!มีสถานที!กว้ างขวางสะอาดเย็นสบาย และด้ านการส่งเสริ มการตลาด
ผู้บ ริ โ ภคให้ ความสํา คัญ ในระดับ มากต่อ การจัดทํ า เอกสารแนะนํ า ให้ คํา ปรึ ก ษาและให้ ความรู้ ด้ า นอัญ มณี
แก่ลูกค้ าและผู้ที!สนใจ ผู้จัดจําหน่ายมีความรู้ และความสามารถแนะนําสินค้ าได้ อย่างดี การจัดแสดงสินค้ า
ด้ านหน้ าและภายในร้ านที!สวยงามโดดเด่น การบริ การพิเศษหลังการขาย เช่น เช็คสภาพและทําความสะอาด
สิน ค้ า ตามระยะเวลาที! เหมาะสม ผู้จํา หน่า ยมี อัธ ยาศัยดี สุภ าพ การจัดทํ าแคตตาล็อ กสินค้ าให้ แก่ลูกค้ า
การจัดสินค้ าให้ ตรงตามเทศกาลต่างๆ เช่น วันวาเลนไทน์ และการแจกของกํานัลในช่วงเทศกาลต่าง ๆ
พรพิมล จิรโชติกุล (2547) ได้ ศึกษาเรื! อ ง “ปั จ จัยที! มีความสัมพัน ธ์ กับ พฤติกรรมการตัดสิน ใจ
ซื อ เครื! อ งประดับ เพชรของผู้บ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานคร”
พบว่า ปั จ จัยส่ว นประสมทางการตลาด
ด้ า นผลิต ภัณ ฑ์ ด้ า นราคา ด้ า นสถานที! ด้ า นการส่ง เสริ ม การตลาดมี ค วามสัม พัน ธ์ กับ พฤติ ก รรมการซื อ
เครื! องประดับเพชรในเรื! องของประเภทของเครื! องประดับ วัตถุประสงค์ของการซือ วิธีการชําระเงิน โอกาส

233

การประชุมผลงานวิจัยด้ านการจัดการบริหารธุรกิจ ครัง ที 1
วันที 14 มีนาคม 2551 ณ โรงแรมอโมร่ า ท่ าแพ จังหวัดเชียงใหม่

แหล่งที!ซื อ ราคา และความถี!ในการซื อเครื! องประดับเพชร และด้ านการส่งเสริ มการตลาดที!มีการจัดนิทรรศการ
เกี!ยวกับเครื! องประดับเพชรบ่อย ๆ จะทําให้ ผ้ บู ริ โภคมีความสนใจมากขึ น ปั จจัยทางจิตวิทยาด้ านการจูงใจ
ด้ านความต้ องการ และด้ านบุคลิกภาพมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื อเครื! องประดับเพชร
สุรวุฒิ วิริยะพงษ์ (2544) ได้ ศกึ ษาเรื! อง “พฤติกรรมการซื อเครื! องประดับอัญมณี ของประชาชนในเขต
กรุ ง เทพมหานคร”
ผลจากการศึกษาพบว่า ประชาชนจะซื อ เครื! อ งประดับ อัญ มณี เพราะเห็น ว่า
การซื อเครื! องประดับอัญมณีเพื!อสวมใส่จะเป็ นการเพิ!มความสวยงามและเป็ นการเพิ!มบุคลิกภาพที!ดีให้ แก่ตนเอง
การซือ จึงเป็ นการซือ ให้ แก่ตนเองเป็ นส่วนใหญ่ โดยไม่เจาะจงซือ ในโอกาสใดเป็ นพิเศษ และจะตัดสินใจซือ
เมื! อ เห็ น แบบที! ถูก ใจ ราคาเหมาะสม สถานที! ที! ไ ปซื อ ส่ว นใหญ่ จ ะเป็ นร้ านค้ า ที! อ ยู่ใ นบริ เ วณศูน ย์ ก ารค้ า
สิ! ง ที! จ ะสามารถสร้ างความพึ ง พอใจในการซื อ ได้ ม ากที! สุด คื อ การซื อ ที! มี ก ารรั บ ประกัน คุณ ภาพสิ น ค้ า
ราคาไม่ได้ เป็ นปั จจัยที!สําคัญที!สดุ ในการซื อ แต่รูปแบบและลวดลายเป็ นสิ!งที!ผ้ ซู ื อให้ ความสําคัญในลําดับแรก
ของการตัดสินใจซื อ เมื!อพิจารณาระดับราคาที!ผ้ ซู ื อส่วนใหญ่ตดั สินใจซื อ คือ ระดับราคาตํ!ากว่า 30,000 บาท
ลงมา และในกลุ่มคนที! มีความแตกต่างกัน ในด้ า นปั จ จัยส่ว นบุคคล จะมี ความแตกต่า งในด้ า นพฤติกรรม
การตัดสินใจซื อ ซึง! การวางกลยุทธ์ทางด้ านการตลาดจะต้ องมีการเลือกใช้ กลยุทธ์ให้ สอดคล้ องกับกลุม่ เป้าหมาย
เพื!อสามารถทําให้ ผ้ ปู ระกอบการแข่งขันในตลาดได้
ความร้ ู ความเข้ าใจ กระบวนการตัดสินใจซืVอของผ้ ูบริโภคเกีWยวกับอัญมณี
ตัวแปรอิสระ
ลักษณะประชากรศาสตร์
ของผ้ ูบริโภค
• ผู้บริโภคชาวไทย
• ผู้บริโภคชาวต่างประเทศ

ตัวแปรตาม
ระดับความร้ ู ความเข้ าใจ ความชอบ(ทัศนคติ)ทีมีต่อ
ชนิดของอัญมณี
• พลอยเผา
•

กระบวนการตัดสินใจซือ
•
•
•
•
•

การรับรู้ปัญหาหรื อความจําเป็ น
การแสวงหาข้ อมูล
การประเมินทางเลือก
การตัดสินใจซื อและการซื อ
ความรู้สกึ หลังการซื อ

ภาพที 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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สรุ ปผลการศึกษา
คุณลักษณะของผ้ ูตอบแบบสอบถาม
ลูกค้ าชาวไทยที!ตอบแบบสอบถามเป็ นเพศหญิงในสัดส่วนที!สงู กว่าเพศชาย อายุอยู่ในช่วง 26 - 35 ปี
มากที!สดุ รองลงมาคือ มากกว่า 45 ปี ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็ นพนักงานบริ ษัท มีการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี
มี ร ายได้ ตัง แต่ 5,001 - 15,000 บาทมากที! สุด รองลงมาคื อ ตัง แต่ 15,001 - 25,000 บาท ส่ ว นลูก ค้ า
ชาวต่างชาติมาจากทวีปอเมริกาเหนือ เอเชีย และยุโรปมีจํานวนใกล้ เคียงกัน รองลงมาคือ จากทวีปออสเตรเลีย
แอฟริ กา และอเมริ กาใต้ เป็ นเพศหญิ ง ในสัดส่ว นที! สูง กว่า เพศชาย ส่ว นใหญ่ อ ายุมากกว่า 25 ปี มี อ าชี พ
เป็ นพนักงานบริษัท และจบปริญญาตรี มีรายได้ มากกว่า 35,000 บาท
ระดับ ความร้ ู ความเข้ า ใจ และทั ศนคติข องผ้ ู บริ โ ภคทัง ชาวไทยและชาวต่ า งประเทศต่ อ
เครื องประดับอัญมณีรวมถึงพลอยเผา
ด้ านความร้ ู ความเข้ าใจในเรื องเกี ยวกั บ พลอยเผา ผลการศึ ก ษาพบว่ า ลู ก ค้ าชาวไทย
และต่างชาติสว่ นใหญ่แยกไม่ออกว่าพลอยใดผ่านการเผาหรื อไม่ผา่ นการเผา ดังแสดงในตารางที! 2
ความสามารถในการแยกพลอยออกของกลุม่ ตัวอย่างลูกค้ าชาวไทยและต่างชาติ
ชาวไทย
ชาวต่ างชาติ
การแยกพลอย
จํานวน
ร้ อยละ
จํานวน
ร้ อยละ
1,720
68.69
แยกไม่ออก
706
84.05
784
31.31
แยกออก
134
15.95

ตารางที 2

รวม

2,504

100.00

840

100.00

อัญมณี ที!เป็ นที!ร้ ู จักของลูกค้ าชาวไทยเรี ยงตามลําดับจากมากไปน้ อยได้ ดังนีค ือ เพชร ไพลิน มรกต
ทับ ทิม และบุษ ราคัม ส่ว นพลอยเนื อ อ่อนต่า งๆ พลอยสีส้ม และพลอยสีเหลือง (บางกะจะ) จะรู้ จักน้ อ ย
ส่วนลูกค้ าชาวต่างชาติร้ ู จกั อัญมณี ดงั ต่อไปนี โดยเรี ยงตามลําดับคือ เพชร ทับทิม ไพลิน มรกต และบุศราคัม
ส่วนพลอยสีเหลือง (บางกะจะ) พลอยสีส้ม และพลอยเนื ออ่อนต่างๆ จะรู้จกั น้ อยเช่นกัน
ลูกค้ าชาวไทยมีความรู้ ความเข้ าใจเรื! องอัญมณี ในภาพรวมอยู่ในระดับพอใช้ เพศหญิงมีความรู้ น้อย
กว่า เพศชายเล็กน้ อ ย ช่ว งอายุที! มีความรู้ ความเข้ า ใจมากกว่า ช่ว งอายุอื! น คือ ตัง แต่ 36 - 45 ปี ผู้ที! มีระดับ
การศึกษาสูงกว่าปริ ญญาตรี มีคะแนนเฉลี!ยด้ านความรู้ความเข้ าใจเรื! องอัญมณีมากกว่าระดับอื!น และส่วนใหญ่
ไม่ท ราบว่า ไทยมี ปั ญ หากับ ต่า งประเทศเรื! อ งการเผาพลอย เพราะลูกค้ า ชาวต่า งชาติ โดยเฉพาะอย่า งยิ! ง
จากประเทศสหรั ฐอเมริ กาอ้ างว่าพลอยเผาของไทยคือพลอยปลอม ทําให้ มีปัญหาต่อการส่งออก ส่วนลูกค้ า
ชาวต่างชาติมีความรู้ความเข้ าใจเรื! องอัญมณีในภาพรวมอยู่ในระดับพอใช้ เพศหญิงมีความรู้ใกล้ เคียงกับเพศ
ชาย ช่วงอายุที!มีความรู้ความเข้ าใจมากกว่าช่วงอายุอื!นคือ ตังแต่
 45 ปี ขึ นไป ผู้ที!มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
มีคะแนนเฉลี!ยด้ านความรู้ ความเข้ าใจเรื! องอัญมณี มากกว่าระดับอื!น และส่วนใหญ่ ไม่ทราบว่าไทยมีปัญหา
กับต่างประเทศเรื! องการเผาพลอยเช่นกัน
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ด้ า นทั ศ นคติ โดยภาพรวมลูก ค้ า ชาวไทยมี ทัศ นคติ ที! ดี ต่ อ พลอยเผาในระดับ ปานกลาง ยกเว้ น
ด้ า นความงามจะมี ทัศ นคติ ที! ดี ม าก อัญ มณี ที! ชื! น ชอบมากเรี ย งตามลํ า ดับ ดัง นี  เพชร ไพลิ น มรกต ทับ ทิ ม
บุ ศ ราคัม พลอยสี ส้ ม แต่ ร้ ู สึ ก ชอบปานกลางกับ พลอยสี เ หลื อ ง (บางกะจะ) และพลอยเนื อ อ่ อ นต่ า งๆ
ในขณะที! ลูก ค้ า ชาวต่ า งชาติ มี ทัศ นคติ ที! ดี ต่ อ พลอยเผาในระดับ ปานกลาง อัญ มณี ที! ช าวต่า งชาติ ชื! น ชอบ
เรี ยงตามลําดับดังนี  เพชรชอบมาก และที!ชอบปานกลาง คือ ไพลิน ทับทิม มรกต บุศราคัม พลอยสีส้ม
แต่ร้ ูสกึ ชอบปานกลาง กับพลอยสีเหลือง (บางกะจะ) และพลอยเนื ออ่อนต่างๆ ดังแสดงในตารางที! 3
ตารางที 3

ระดับความชอบต่ออัญมณีของกลุม่ ตัวอย่างลูกค้ าชาวไทยและต่างชาติ
ชาวต่ างชาติ

ชาวไทย
ประเภทอัญมณี
เพชร
ไพลิน
มรกต
บุศราคัม
ทับทิม
พัดพารัดชา
(พลอยสีส้ม)
พลอยสีเหลือง
(บางกะจะ)
พลอยเนื ออ่อนต่างๆ

ค่ าเฉลีย

S.D.

ความหมาย

ค่ าเฉลีย

S.D.

ความหมาย

4.38

0.98

3.36

1.08

3.19

0.95

3.17

1.07

3.25

1.10

3.57

0.84

ชอบมาก
ชอบมาก
ชอบมาก
ชอบมาก
ชอบมาก
ชอบมาก

3.98

3.85

0.69
0.74
0.81
0.80
0.84

2.84

1.21

ชอบมาก
ชอบปานกลาง
ชอบปานกลาง
ชอบปานกลาง
ชอบปานกลาง
ชอบปานกลาง

3.42

0.87

2.76

1.15

3.24

0.89

2.58

1.31

3.98
3.92
3.76

ชอบปานกลาง
ชอบปานกลาง

ชอบปานกลาง
ชอบปานกลาง

(ค่าเฉลี!ย 4.50 – 5.00 หมายถึง ชอบมากที!สดุ 3.50 – 4.49 หมายถึง ชอบมาก 2.50 – 3.49 หมายถึง ชอบปานกลาง
1.50 – 2.49 หมายถึง ชอบน้ อย 1.00 – 1.49 หมายถึง ชอบน้ อยที!สดุ )

การเปรี ยบเที ย บระดั บ ทั ศ นคติ ข องผู้ บริ โภคทั ง ชาวไทยและต่ า งชาติ ที! มี ต่ อ พลอยที! เ ผา
ด้ วยสารแบริ ลเลี!ยมและเผาด้ วยสารตะกั!ว เป็ นดังนีค ือ ทัศนคติต่อพลอยเผาของลูกค้ าชาวไทยและต่างชาติ
ในภาพรวมอยูร่ ะดับดีปานกลางเหมือนกันแต่คะแนนเฉลี!ยของลูกค้ าชาวไทยสูงกว่าลูกค้ าต่างชาติเล็กน้ อย
สํ า หรั บ ทั ศ นคติ ที! มี ต่ อ พลอยที! เ ผาด้ วยสารแบริ ลเลี! ย ม จากการทดสอบค่ า เฉลี! ย ด้ วยสถิ ติ
Mann - Whitney U ที!ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบว่า ทังลู
 กค้ าชาวไทยและชาวต่างชาติมีทศั นคติต่อพลอยที!เผา
ด้ วยสารแบริ ลเลี!ยมไม่แตกต่างกัน(P=0.568) คือ อยู่ในระดับดีปานกลางเหมือนกัน สําหรับทัศนคติต่อพลอย
ที! เ ผาด้ ว ยสารตะกั!ว ทัง ลูก ค้ า ชาวไทยและต่ า งชาติ ต่ า งมี ทัศ นคติ ที! ไ ม่ แ ตกต่ า งกัน (P=0.107)
เช่ น กัน
แต่ยอมรับในระดับน้ อยหรื อมีทศั นคติที!ไม่คอ่ ยดีนกั ดังแสดงในตารางที! 4 และ 5
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ตารางที 4
ประเภทลกค้
ู า
ชาวไทย
ชาวต่างชาติ
ตารางที 5
ประเภทลกค้
ู า
ชาวไทย
ชาวต่างชาติ

ผลการทดสอบเพื!อเปรี ยบเทียบทัศนคติตอ่ พลอยที!เผาด้ วยสารแบริลเลียมระหว่าง
ชาวไทยและชาวต่างชาติ
จํานวน

Mean

S.D.

Mean Rank

2504

2.54

1.07

1667.23

840

2.55

1.03

1688.21

Mann –Whitney
U

Prob.

1038486.00

0.568

ผลการทดสอบเพื!อเปรี ยบเทียบทัศนคติตอ่ พลอยที!เผาด้ วยสารตะกัวระหว่างชาวไทย
และชาวต่างชาติ
จํานวน

Mean

S.D.

Mean Rank

2504

2.31

1.05

1657.59

840

2.36

1.01

1716.94

Mann –Whitney
U

Prob.

1014354.00

0.107

แหล่ งข้ อมลที
ู  ผู้บริโภคได้ รับความร้ ู ตลอดจนระดับความเชือในแหล่ งข้ อมลของผ้
ู
ูบริโภค
ผู้บริ โภคชาวไทยมีความถี!ในการเปิ ดรับข้ อมูลเกี!ยวกับอัญมณี ไม่ค่อยบ่อย แหล่งข้ อมูลที!ให้ ความรู้
มากที!สุดคือ โทรทัศน์ รองลงมาคือ หนังสือเกี!ยวกับอัญมณี โดยตรง แต่ให้ ความเชื!อถือในหนังสือเกี!ยวกับ
อัญมณีโดยตรง ตามด้ วยการบรรยายโดยผู้เชี!ยวชาญด้ วยวิธีการฝึ กอบรม และลูกค้ าชาวไทยให้ ความเชื!อถือ
ในแหล่งข้ อมูลข้ างต้ นในระดับปานกลาง ส่วนผู้บริ โภคชาวต่างชาติมีความถี!ในการเปิ ดรับข้ อมูลเกี!ยวกับอัญมณี
นานๆ ครั ง แหล่ง ข้ อ มูล ที! ใ ห้ ค วามรู้ มากที! สุด คื อ หนัง สื อ เกี! ย วกับ อัญ มณี โ ดยตรง รองลงมาคื อ โทรทัศ น์
แต่ให้ ความเชื! อ ถื อในแหล่งอื!นๆ ที!ค้น คว้ าหามาเอง ตามด้ วยหนังสือเกี! ยวกับ อัญ มณี โดยตรง และลูกค้ า
ชาวต่างชาติให้ ความเชื!อถือในแหล่งข้ อมูลข้ างต้ นในระดับมาก
กระบวนการตัดสินใจซือ อัญมณีของลกค้
ู าชาวไทยและต่ างชาติ
กระบวนการตัดสินใจซือ ของลกค้
ู าชาวไทยเป็ น ดังนี 
1. ในขั น ตระหนั ก ถึ ง ปั ญหา ลู ก ค้ าส่ ว นใหญ่ คิ ด จะซื อ อั ญ มณี เพราะตระหนั ก ถึ ง ปั ญหา
ด้ านความสวยงามและด้ านบุคลิกภาพ ซึง! ลูกค้ าเข้ าใจว่าอัญมณีช่วยตอบสนองปั ญหาเหล่านี ได้
2. ในขันหาข้
 อมูลจะหาข้ อมูลไม่เกิน 1 เดือนก่อนซื อ
3. ในขันการประเมิ

นจะให้ ความสําคัญกับสี ความใสสะอาด รู ปแบบการเจียระไน ความน่าเชื!อถือ
และราคาอยูใ่ นระดับมาก ส่วนขนาดและแหล่งที!มาอยูใ่ นระดับปานกลาง
4. ในขัน การตัด สิ น ใจซื อ ส่ว นใหญ่ ลูก ค้ า ตัด สิน ใจด้ ว ยตนเองแต่ ไ ม่ ซื อ ทัน ที จ ะกลับ ไปใคร่ ค รวญ
แล้ วจึงซื อ ส่วนใหญ่จะซื อในราคาไม่เกิน 15,000 บาท รองลงมาคือ ไม่เกิน 25,000 บาท
5.
ในขัน พฤติกรรมหลังการซื อคือ ลูกค้ าส่วนใหญ่ ร้ ู สึกดี คุ้มค่า และจะสวมใส่เฉพาะออกงาน
หรื อโอกาสสําคัญ รองลงมาจะสวมใส่เป็ นประจํา
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กระบวนการตัดสินใจซือ ของลกค้
ู าชาวต่ างชาติเป็ นดังนี 
1. ในขัน ตระหนักถึงปั ญหา ลูกค้ าชาวต่างชาติส่วนใหญ่คิดจะซือ อัญมณี เพราะตระหนักถึงปั ญหา
ด้ านความสวยงาม ด้ านบุคลิกภาพ และหาซื อเพื!อเป็ นของขวัญให้ ผ้ อู ื!น ซึง! ลูกค้ าเข้ าใจว่าอัญมณีช่วยตอบสนอง
ปั ญหาเหล่านี ได้
2. ในขันหาข้
 อมูลจะหาข้ อมูล 1 - 3 เดือนก่อนซื อ(ซึง! ลูกค้ าส่วนใหญ่ได้ หาข้ อมูลล่วงหน้ าก่อนเดินทาง
มาประเทศไทย)
3. ในขันการประเมิ

นจะให้ ความสําคัญกับสีอยู่ในระดับมาก ส่วนความใสสะอาด รูปแบบการเจียระไน
ความน่าเชื!อถือและราคา ขนาดและแหล่งที!มาอยูใ่ นระดับปานกลาง
4. ในขัน การตัดสินใจซือ ส่วนใหญ่ ลูกค้ าตัดสินใจด้ วยตนเองและตัดสินใจซือ ทันที ส่วนใหญ่ จะซือ
ในราคาตังแต่
 15,001 – 25,000 บาท รองลงมาคือ ตังแต่
 5,001 - 15,000 บาท และไม่เกิน 5,000 บาท มีสดั ส่วน
เท่าๆ กัน
5.
ในขัน พฤติกรรมหลังการซื อคือ ลูกค้ าส่วนใหญ่ ร้ ู สึกดี คุ้มค่า และจะสวมใส่เฉพาะออกงาน
หรื อโอกาสสําคัญ รองลงมาจะสวมใส่เป็ นประจํา

ผลการวิเคราะห์ ข้อมลที
ู  ได้ จากการสํารวจและสอบถามผ้ ูประกอบการ
ผลการสัม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึก ผู้ป ระกอบการชาวไทยจํ า นวน 15 ราย อยู่ใ นเขตจัง หวัด จัน ทบุรี 5 ราย
และกรุงเทพมหานคร 10 ราย สรุปได้ วา่
ตลาดอัญมณี
ขณะนี ตลาดอัญมณีชะลอตัวทังในและต่

างประเทศอาจมีผลมาจากเศรษฐกิจและการเมือง แต่สินค้ าที!
สวยงามคุณภาพดียังพอมีโอกาสขายได้ ดี อัญมณี ที!ยังมีความต้ องการอยู่ใ นตลาดปั จจุบัน ในระดับมากคื อ
เพชร ไพลิน และทับทิม รวมถึงพาริ บ้า นอกนันตลาดต้

องการระดับปานกลาง ส่วนพลอยสีส้มกลายเป็ นสินค้ า
แฟนซี และบุศราคัมที!ได้ จากวิธีการเผาใหม่ความนิยมก็ลดลงไปกว่าเดิม
ค่ ูแข่ ง
สําหรับคู่แข่งสําคัญของประเทศไทยคือ ประเทศศรี ลงั กาเพราะพ่อค้ าพลอยศรี ลงั กามีการรวมตัวกัน
และศึกษาจนมีความรู้ เกี!ยวกับกฎหมายของประเทศที!เข้ าไปลงทุน มีการใช้ กฎหมายในการค้ า เน้ นเรื! องสัญญา
ซึ!งจากการรวมตัวกันของนักธุรกิจชาวศรี ลังกาในประเทศแถบแอฟริ กาทําให้ นักธุรกิจชาว ศรี ลงั กามีอํานาจ
ต่ อ รองในตลาด มี อํ า นาจต่ อ รองคนพื น เมื อ ง มี ก ารกํ า หนดนโยบายในการทํ า เหมื อ งทํ า ให้ มี อํ า นาจ
ในการครอบครองวัตถุดิบ ชัน ดี แ ละสวยงามในแถบแอฟริ กาได้ มากกว่า คนไทยที! ไ ปลงทุน ตลอดจนเรี ยนรู้
นวัต กรรมในอุต สาหกรรมเครื! อ งประดับ มากขึ น เช่ น วิ ธี ก ารเผา จึ ง นับ ว่ า เป็ นคู่ แ ข่ ง ที! น่ า กลัว ของไทย
ส่วนจีนและอินเดียยังผลิตสินค้ าคุณภาพตํ!า และมีข้อได้ เปรี ยบด้ านราคาเท่านั น อินเดียคุมตลาดสินค้ าสําเร็จรู
ราคาถูกและให้ เครดิตยาวกว่าคนไทย ส่วนเวียดนามถึงแม้ ค่าแรงตํ!าแต่ยงั ไม่มีฝีมือทางด้ านการทําอุตสาหกรร
อัญมณีที!ดีพอและวัตถุดิบหรื อพลอยที!มีอยูก่ ็ยงั มีคณ
ุ ภาพเทียบเท่า แอฟริกาไม่ได้
สําหรับความรู้ความเข้ าใจเรื! องพลอยเผานัน ลูกค้ าทังชาวไทยและชาวต่

างชาติยงั มีความรู้ความเข้ าใจ
เรื! องนี น้ อย แต่ในกลุ่มพ่อค้ าที!ค้าขายด้ วยกันเป็ นประจําจะมีความรู้ เรื! องนี มาก ดังนันการซื

อทัว! ไปจึงขึ นอยู่กับ
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ความพอใจของลูก ค้ า ทัง ชาวไทยและต่ า งชาติ ที! มี ค วามรู้ สึ ก ดี ต่ อ พลอยเผา นอกจากนี ล ูก ค้ า ส่ ว นใหญ่
จะกลัวทับทิมเผามากกว่าไพลินเผาหรื อพลอยสีนํ าเงินเผา
วิธีการเผา
พลอยที!ใช้ วิธีเผาแบบดังเดิ
 มเป็ นธรรมชาติตลาดมีความต้ องการมากและสามารถเผาได้ เกือบทุกชนิด
ของพลอย พลอยที!ใช้ วิธีการเผาโดยใช้ สารแบริ ลเลี!ยมตลาดมีความต้ องการปานกลาง วิธีเผาดังกล่าวนิยมเผา
ในพลอยสีนํ าเงิน สีเหลือง และสีส้ม พลอยที!ใช้ วิธีการเผาโดยใช้ สารตะกัว! ตลาดมีความต้ องการน้ อยจะนิยม
ใช้ กบั พลอยแดงเนื!องจากสารตะกัว! ช่วยเพิ!มสีโดยเฉพาะสีมว่ ง และแดง
ข้ อเสนอแนะของผ้ ูประกอบการ
ผู้ประกอบการชาวไทยเสนอแนะให้ ภาครัฐช่วยเหลือ โดยสร้ างเครื อข่ายการเชื!อมโยงในอุตสาหกรรม
อัญมณีให้ มากขึ น เชื!อมโยงการท่องเที!ยวใช้ ยทุ ธศาสตร์ ด้านทําเลโดยให้ เอาศูนย์ตา่ งๆ มารวมกันเพื!อดึงดูดลูกค้ า
ให้ มาชมสินค้ าที!มีความหลากหลาย

อภิปรายผลการศึกษา
ลูกค้ าทังชาวไทยและต่

างชาติมีความรู้ เรื! องพลอยเผาในระดับพอใช้ จึงอาจส่งผลให้ แยกไม่ออกว่า
พลอยใดผ่านการเผาหรื อไม่ผ่านการเผา ซึง! สอดคล้ องกับผลการศึกษาของอดิลล่า พงศ์ยี!หล้ า และคณะ (2549)
ซึ!งได้ ศึกษาผลกระทบทางการตลาดของอัญมณี ไทย ซึ!งพบเช่นกันว่าส่วนใหญ่ลกู ค้ าไม่ทราบว่า พลอยใดเป็ น
พลอยเผาหรื อเป็ นสีธรรมชาติ
โดยภาพรวมลูกค้ าทัง ชาวไทยและต่างชาติมีทัศนคติที!ดีต่อพลอยเผาในระดับปานกลางแต่ยอมรั บ
ในความสวยงามและยอมรั บ การเผาด้ ว ยสารแบริ ล เลี! ย ม แต่มี ทัศ นคติ ที! ไ ม่ ดี นัก ต่อ การเผาด้ ว ยสารตะกั!ว
ทังนี
 อาจเนื!องมาจากว่าสารตะกัว! เป็ นที!ร้ ูจกั กันแพร่หลายว่ามีอนั ตรายต่อร่างกาย (www.chemtrack.org)
จากการศึกษาพบว่าโดยภาพรวมลูกค้ าทังชาวไทยและต่

างชาติจะมีทศั นคติที!ดี (ชื!นชอบ) ต่ออัญมณี
ต่อไปนีค ือ เพชร ไพลิน ทับทิม มรกต บุศราคัม ซึ!งสอดคล้ องกับผลการศึกษาของนภาพร สีนํา เงิน (2547)
อดิลล่า พงศ์ยี!หล้ า (2549) ซึง! พบผลการศึกษาที!ใกล้ เคียงกันในเรื! องความชื!นชอบอัญมณีเช่นกัน
การรับรู้ ข้อมูลเรื! องอัญมณีของลูกค้ าทังชาวไทยและต่

างชาติจะมีไม่ค่อยบ่อย ทังนี
 อาจเนื!องมาจาก
ว่าอัญมณีเป็ นสินค้ าเฉพาะเจาะจงและเป็ นสินค้ าฟุ่ มเฟื อยไม่ได้ จําเป็ นถึงขันอยู
 ่ในปั จจัยสี!ของชีวิตแต่สามารถ
ทํ า ให้ ผ้ ูบ ริ โ ภคมี ค วามสุข แหล่ ง ข้ อมูล ของลูก ค้ า ชาวไทยคื อ โทรทัศ น์ ม ากที! สุด แต่ สํ า หรั บ ชาวต่ า งชาติ
คื อ หนัง สื อ ที! เ กี! ย วกับ อัญ มณี โ ดยตรง ซึ! ง ชาวต่ า งชาติ โ ดยเฉพาะชาวตะวัน ตกจะมี นิ สัย รั ก การอ่ า นมาก
อย่างไรก็ตามแหล่งข้ อมูลทังหลายลู

กค้ าทังชาวไทยและต่

างชาติยงั ให้ ความเชื!อถือไม่มากคือ ในระดับปานกลาง
ซึ!งสอดคล้ องกับผลการศึกษาข้ างต้ นว่าลูกค้ ามีความรู้ เรื! องอัญมณีในระดับพอใช้ และเนื!องจากสินค้ าราคาสูง
ตลอดจนมีข่าวสารเรื! องพลอยปลอมออกมามากมาย อาจทําให้ ลกู ค้ าขาดความไว้ วางใจได้
จากการศึก ษาพบว่า โดยภาพรวมลูก ค้ า ทัง ชาวไทยและต่า งชาติซื อ อัญ มณี เพราะความสวยงาม
สอดคล้ อ งกับ ผลการศึ ก ษาของสุร วุ ฒิ วิ ริ ย ะพงษ์ (2544) พรพิ ม ล จิ ร โชติ กุ ล (2547) ซึ! ง พบเช่ น กั น ว่ า
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ส่วนใหญ่ลกู ค้ าซื ออัญมณีเพื!อเพิ!มความสวยงามและเสริ มบุคลิกภาพให้ แก่ตนเอง ในขันการประเมิ

นอัญมณี
ลูกค้ าให้ ความสําคัญกับสี ความใสสะอาด รูปแบบและความน่าเชื!อถือ ซึง! สอดคล้ องกับผลงานวิจยั ของเอมอร
เหล่าวัฒนา (2549) ซึง! พบว่า ก่อนตัดสินใจซื อลูกค้ าส่วนใหญ่ใช้ เวลาปรึกษาหารื อ มีการใคร่ครวญก่อนจึงซื อ
และส่วนใหญ่ก็พอใจกับสินค้ าที!ซื อไป

ข้ อเสนอแนะจากงานวิจัย
1. จากการศึกษาพบว่า ความรู้ ความเข้ าใจเกี!ยวกับอัญมณีของลูกค้ ายังมีน้อย ดังนันผู
 ้ ประกอบการ
หรื อภาครัฐควรให้ การส่งเสริ มให้ ความรู้ ต่อสาธารณะให้ มากขึ น กรณีลกู ค้ าชาวไทยอาจให้ ความรู้ โดยผ่านทาง
โทรทัศน์เพราะเป็ นสิง! ที!ได้ รับรู้มากที!สดุ ลูกค้ าจะได้ ลดความระแวงและเข้ าใจเรื! องพลอยเผามากขึ นหรื อผ่านทาง
หนังสือเกี!ยวกับอัญมณีโดยเฉพาะ
2. จากการศึกษาพบว่า ความถี! ที!ลูกค้ า ทัง ชาวไทยและชาวต่า งชาติไ ด้ รับ ข้ อ มูลเกี! ยวกับ อัญ มณี
ยังมีอยู่ในระดับตํ!า ดังนันทั
 งภาครั

ฐและผู้ประกอบการธุรกิจควรเพิ!มความถี!ในการให้ ข้อมูล โดยผ่านสื!อต่างๆ
ตามความเหมาะสมของเวลาและเงินทุน
3. จากการศึ ก ษาพบว่ า ลู ก ค้ าชาวไทยซื อ อั ญ มณี เ พราะตระหนั ก ถึ ง ปั ญหาด้ านบุ ค ลิ ก ภาพ
ความสวยงามส่ ว นลูก ค้ า ชาวต่ า งชาติ ซื อ อัญ มณี เ พื! อ ความสวยงามและเพื! อ เป็ นของขวัญ ให้ ผ้ ูอื! น ด้ ว ย
ดังนัน ผู้ประกอบการต้ องสร้ างการตระหนักรู้ ถึงปั ญหาเหล่านีแ ละสนองการแก้ ปัญหาด้ วยการเสนออัญมณี
รูปแบบต่างๆ
4. ผู้ประกอบการธุรกิจควรเพิ!มอัญมณีที!มีราคาไม่เกิน 25,000 บาท เพราะเป็ นระดับราคาที!ผ้ บู ริ โภค
ต่างชาติมีกําลังซื อ
5. ผู้บริโภคมีทศั นคติที!ไม่คอ่ ยดีนกั เมื!อทราบว่าพลอยนันถู
 กเผาด้ วยสารตะกัว! ดังนันผู
 ้ ประกอบการจึง
ควรหาวิธีการอื!นเพื!อหลีกเลี!ยงการใช้ สารตะกัว!
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การวิเคราะห์ การถดถอยพหุคูณ เพือทํานายการบริโภคผลิตภัณฑ์ บาํ รุ งผิวหน้ า
ของผ้ ูบริโภคในจังหวัดเชียงใหม่
The Multiple Regression Analysis for Predicting the Facial Care Product Consumption
of Consumers in Chiang Mai Province
สุชาดา ธรรมสนธิ *
F

บทคัดย่ อ
การวิจัยครัง นี  มีวัตถุประสงค์เพื!อศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างปั จจัยด้ านส่วนประสมทางการตลาด
ปั จจั ย ทางสั ง คม ปั จจั ย ส่ ว นบุ ค คล และปั จจั ย ทางจิ ต วิ ท ยา กั บ การบริ โ ภคผลิ ต ภั ณ ฑ์ บํ า รุ ง ผิ ว หน้ า
เพื!อศึกษาปั จจัยที!เหมาะสมที!ใช้ ในการทํานายการบริ โภคผลิตภัณฑ์บํารุ งผิวหน้ า และเพื!อสร้ างสมการทํานาย
การบริโภคผลิตภัณฑ์บํารุงผิวหน้ าทังโดยรวม

และจําแนกตามกลุม่ นักเรี ยน-นักศึกษา และกลุม่ ที!ทํางานแล้ ว โดย
ปั จจัยด้ านส่วนประสมทางการตลาดประกอบด้ วย ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจําหน่าย และการส่งเสริ มการตลาด
(ด้ านการโฆษณา ด้ านการประชาสั ม พั น ธ์ ด้ านการส่ ง เสริ ม การขาย และด้ านการใช้ พนั ก งานขาย)
ปั จจัยทางสังคมประกอบด้ วย ครอบครั ว และกลุ่มอ้ างอิง (เพื!อ น) ปั จจัยส่วนบุคคลประกอบด้ วย เพศ อายุ
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ และปั จจัยทางจิตวิทยาประกอบด้ วย ทัศนคติ ซึ!งการบริ โภคผลิตภัณฑ์บํารุ ง
ผิวหน้ านัน จะวัดจากปริ มาณค่าใช้ จ่ายในการซื อผลิตภัณฑ์บํารุ งผิวหน้ าต่อครึ! งปี เครื! องมือที!ใช้ ในการรวบรวม
ข้ อมูลคือ แบบสอบถาม โดยกลุ่มตัวอย่างมีทงั  หมด 480 คน ได้ มาโดยการสุ่มแบบบังเอิญ และการวิเคราะห์
ข้ อมูล ได้ ใ ช้ วิ ธี สัม ประสิ ท ธิ ส หสัม พัน ธ์ แ บบเพี ย ร์ สัน และวิ ธี ก ารวิ เ คราะห์ ก ารถดถอยพหุ คูณ แบบเพิ! ม
หรื อลดตัวแปรเป็ นขันๆ

ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยทุกตัวมีความสัมพันธ์กบั การบริโภคผลิตภัณฑ์บํารุงผิวหน้ า แต่เมื!อจําแนกตาม
กลุม่ นักเรี ยน – นักศึกษา จะพบว่ามีปัจจัย 9 ตัว ที!มีความสัมพันธ์ ได้ แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา การส่งเสริ มการตลาด
(ด้ านการประชาสัมพันธ์ และด้ านการใช้ พนักงานขาย) ครอบครัว กลุ่มอ้ างอิง (เพื!อน) เพศ รายได้ และทัศนคติ
และเมื! อ จํ า แนกตามกลุ่ ม ที! ทํ า งานแล้ ว จะพบว่ า มี ปั จจั ย 12 ตั ว ที! มี ค วามสั ม พั น ธ์ ได้ แก่ ผลิ ต ภั ณ ฑ์
การจัดจําหน่าย การส่งเสริ มการตลาด (ด้ านการโฆษณา ด้ านการประชาสัมพันธ์ ด้ านการส่งเสริ มการขาย
และด้ านการใช้ พนักงานขาย) ครอบครัว กลุม่ อ้ างอิง (เพื!อน) เพศ ระดับการศึกษา รายได้ และทัศนคติ
ในการหาปั จจัยที!เหมาะสมเพื!อสร้ างสมการนัน พบว่า มีปัจจัย 5 ตัว ที! สามารถทํานายการบริ โภค
ผลิ ต ภัณ ฑ์ บํ า รุ ง ผิ ว หน้ า ได้ ได้ แ ก่ ทัศ นคติ รายได้ เพศ การส่ง เสริ ม การตลาด (ด้ า นการใช้ พ นัก งานขาย)
และผลิตภัณฑ์ แต่เมื!อจําแนกตามกลุม่ นักเรี ยน – นักศึกษา จะพบว่ามีปัจจัยที!สามารถทํานายได้ ลดลงเหลือ
4 ตัว ได้ แก่ ทัศนคติ รายได้ เพศ และครอบครัว และเมื!อจําแนกตามกลุ่มที!ทํางานแล้ ว จะพบว่ามีปัจจัยที!
สามารถทํานายได้ มากที!สดุ คือ 6 ตัว ได้ แก่ ทัศนคติ การส่งเสริ มการตลาดด้ านการใช้ พนักงานขาย เพศ รายได้
ผลิตภัณฑ์ และระดับการศึกษา

*

นักศึกษาปริ ญญาโท คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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Abstract
The purposes of this study were to first to investigate the relation between marketing mix
factors, social factors, personal factors, psychological factor and the facial care product
consumption. Secondly, to investigate the appropriate factors for predicting the facial care product
consumption. And lastly, to construct the equation for predicting the facial care product consumption
for all samples, particularly for students and people who have an occupation. The marketing mix
factors consisted of product, price, place and promotion (advertisement, public relations, sales
promotion and salesperson). The social factors consisted of family and friends. The personal factors
consisted of sex, age, education, occupation and income. And the psychological factor consisted of
attitude. The facial care product consumption was measured by the expense of buying the facial
care product per 6 months. Data was collected by using questionnaires with 480 samples by
accidental sampling method. The data was statistically analyzed by using Pearson Product Moment
Correlation Coefficient and Stepwise Multiple Regression Analysis.
The result of the research found that all factors are related to the facial care product
consumption. But there are only 9 factors when particularized for students; they are product, price,
public relations, salesperson, family, friend, sex, income, and attitude. And there are only 12 factors
when particularized for people who have an occupation; they are product, place, advertisement,
public relations, sales promotion, salesperson, family, friend, sex, education, income, and attitude.
By investigating the appropriate factors to construct the equation, it was found that there are
5 predictors, which can be used to predict the facial care product consumption. They are attitude,
income, sex, salesperson and product. But there are only 4 predictors when particularized for
students. They are attitude, income, sex and family. And there are 6 predictors when particularized
for people who have an occupation. They are attitude, salesperson, sex, income, product and
education.

ความเป็ นมาและความสําคัญของปั ญหา
ในภาวะปั จ จุบัน ความซับ ซ้ อ นในการบริ โ ภคผลิตภัณ ฑ์ บํ า รุ ง ผิ ว หน้ า มี ม ากขึน เนื! อ งจากผู้บ ริ โ ภค
มีการรั บรู้ ข้ อ มูลและข่าวสาร ความเคลื!อ นไหวของผลิตภัณ ฑ์ อย่างรวดเร็ ว มี การเกาะติดกระแสของแฟชั!น
โดยเฉพาะอย่างยิ!งภายใต้ กระแสโลกาภิวฒ
ั น์ และนับวันพฤติกรรมของชาวต่างชาติจะยิ!งมีอิทธิพลต่อชาวไทย
มากยิ!งขึ น (รัชฎา ศาลกลาง, 2547: 2) ส่งผลให้ พฤติกรรมผู้บริ โภคมีความเปลี!ยนแปลง ยากที!จะคาดเดา
ปริ ม าณความต้ องการผลิ ต ภั ณ ฑ์ บํ า รุ ง ผิ ว หน้ าได้ ดั ง นั น ผู้ ผลิ ต หรื อ เจ้ าของกิ จ การจะต้ องตามให้ ทั น
และต้ องเข้ าใจถึงสิ!งที!เป็ นเป้าหมายในใจ และเหตุผลเบื องหลังของการตัดสินใจเลือกซื อผลิตภัณฑ์ของผู้บริ โภค
เพื!อที!จะสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ ตรงตามความต้ องการของผู้บริ โภคได้ ด้ วยเหตุนี  ผู้วิจัยจึงมีความสนใจ
ทําการศึกษาความสัมพันธ์ และหาสมการเพื! อทํ านายการบริ โภคผลิตภัณฑ์ บํา รุ ง ผิว หน้ า อันจะช่วยให้ เกิ ด
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ประโยชน์ดงั ที!กล่าวไว้ ข้างต้ น โดยจะศึกษาทังโดยรวม

และจําแนกตามกลุม่ นักเรี ยน-นักศึกษา และกลุม่ ที!ทํางาน
แล้ ว

เอกสารและงานวิจัยทีเกียวข้ อง
สําหรั บการทํานายการบริ โภคผลิตภัณฑ์ บํารุ งผิวหน้ านัน ได้ มีการศึกษาโมเดลพฤติกรรมผู้บริ โภค
(Model of Buyer Behavior) ของฟิ ลลิป คอตเลอร์ ดังแผนภาพที! 1 สรุ ปได้ ว่า การตอบสนองของผู้ซื อ
จะได้ รับอิทธิพลมาจาก 2 ทาง ทางแรก คือ ส่วนประสมทางการตลาดร่วมกับสิ!งกระตุ้นอื!นๆ โดยส่วนประสมทาง
การตลาด ประกอบไปด้ วย ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจําหน่าย และการส่งเสริ มการตลาด ส่วนสิ!งกระตุ้นอื!นๆนัน
ประกอบไปด้ วย เศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง และวัฒนธรรม และทางที! 2 คือ ลักษณะของผู้ซื อร่วมกับขันตอน

การตัด สิ น ใจของผู้ซื อ โดยลัก ษณะของผู้ซื อ ประกอบไปด้ ว ย วัฒ นธรรม สัง คม ส่ว นบุค คล และจิ ต วิ ท ยา
ส่วนขันตอนการตั

ดสินใจของผู้ซื อนัน ประกอบไปด้ วย การรับรู้ปัญหา การค้ นหาข้ อมูล การประเมินผลทางเลือก
การตัดสินใจซื อ และพฤติกรรมภายหลังการซื อ
Marketing
stimuli
Product
Price
Place
Promotion

Other
Stimuli
Economic
Technological
Political
Cultural

Buyer’s
characteristics

Buyer’s decision
process

Buyer’s
decisions

Cultural
Social
Personal
Psychological

Problem recognition
Information search
Evaluation of
alternatives
Purchase decision
Postpurchase
behavior

Product choice
Brand choice
Dealer choice
Purchase
timing
Purchase
amount

แผนภาพ 1 โมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค
ที!มา Kotler, Philip. Marketing Management. 11th ed. (Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2003):184.

ได้ มีการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที!เกี!ยวข้ องเพิ!มเติม เพื!อหาว่าในปั จจัยแต่ละอย่าง มีตวั แปรใดบ้ างที!
ส่งผลต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์บํารุงผิวหน้ า ดังนี 
เยลเกอร์ (Yelkur, 2000: 446-456) ทําการศึกษาเรื! อง การรับรู้ ในผลิตภัณฑ์ทวั! ไปของผู้บริ โภค:
กรณีศกึ ษา ผู้บริโภคชาวเม็กซิโก มีวตั ถุประสงค์เพื!อศึกษาการรับรู้โดยรวม เกี!ยวกับผลิตภัณฑ์ทวั! ไปของผู้บริ โภค
ชา ว เ ม็ ก ซิ โ ก แ ล ะ เ พื! อท ด ส อ บ ว่ า มี ค วา ม แ ต กต่ า ง ใ นก า ร รั บ รู้ ร ะ ห ว่ า ง ก ลุ่ ม ปร ะ ช า กร ศ า ส ต ร์
และระหว่ า งหมวดผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห รื อ ไม่ โดยตั ว แปรที! ใ ช้ ทดสอบคื อ การรั บ รู้ ความเสี! ย งของผลิ ต ภั ณ ฑ์
และความพึ ง พอใจต่ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข้ อมู ล ด้ านประชากรศาสตร์ ที! ทํ า การสํ า รวจคื อ เพศ อายุ รายได้
และระดับการศึกษา และผลิตภัณฑ์ที!ใช้ แบ่งเป็ น 4 หมวด โดย 1 ในนันคื
 อ ผลิตภัณฑ์เพื!อสุขภาพ และความงาม
กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้บริ โภคสินค้ าทัว! ไปชาวเม็กซิโก ที!เข้ ามาใช้ บริ การภายใน 3 ร้ านค้ าที!เลือกไว้ จํานวน 200 คน
ใช้ วิธีการสุ่มแบบเป็ นระบบ (Systematic Sampling) คือ จะทําการสัมภาษณ์ทกุ ๆ 10 คนที!เข้ ามาในร้ านค้ า
โดยสํ า รวจในเวลา และวัน ที! แ ตกต่ า งกัน ครอบคลุม 3 อาทิ ต ย์ สถิ ติ ที! ใ ช้ ในการศึ ก ษาคื อ การวิ เ คราะห์
ความแปรปรวน (One way analysis of variance : ANOVA) ผลการศึกษาพบว่า กลุม่ ผู้ที!มีรายได้ สงู จะรับรู้
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ว่ า ศัก ยภาพและคุ ณ ภาพของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ทั!ว ไป ตํ! า กว่า ผลิต ภัณ ฑ์ที !ม ีต รายี !ห้ อ เนื! อ งจากราคาที! ตํ! า กว่า
(F = 3.628, p = 0.001) ในด้ านการรับรู้ความเสี!ยงของผลิตภัณฑ์พบว่า การรับรู้ความเสี!ยงของผลิตภัณฑ์ มี
ความสัมพันธ์กบั รายได้ อย่างมีนยั สําคัญ (F = 4.296, p = 0.0001) กลุม่ ที!มีรายได้ สงู กว่า 30,000 $ จะรับรู้ถึง
ความเสี!ยงในการซื อผลิตภัณฑ์ทวั! ไป มากกว่าผลิตภัณฑ์ที!มีตรายี!ห้อ ในด้ านความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์พบว่า
ความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์กบั อายุอย่างมีนยั สําคัญ (F = 3.960, p = 0.004) โดยกลุม่ ผู้บริ โภค
ที!มีอายุน้อยกว่า 40 ปี จะมีความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ที!ไม่มีตรายี!ห้อมากกว่ากลุม่ ผู้บริโภคที!มีอายุมากกว่า
จากบทความข้ างต้ น ทํ า ให้ สามารถสรุ ป ได้ ว่ า ปั จจั ย ส่ ว นบุ ค คล ได้ แก่ รายได้ และอายุ
เป็ นปั จจัยหรื อเป็ นตัวแปรอิสระ ที!คาดว่ามีผลต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์บํารุงผิวหน้ า
โคเล่ ย์ และเบอร์ เกส (Coley and Burgess, 2003: 282-295) ทําการศึกษาเรื! องความแตกต่าง
ระหว่างเพศ ในด้ านการซื อด้ วยความรู้สกึ และด้ วยความเข้ าใจ มีวตั ถุประสงค์เพื!อ ศึกษาเปรี ยบเทียบความ
แตกต่างระหว่างผู้ชายและผู้หญิง ด้ านกระบวนการการรับรู้ ที!สมั พันธ์กบั พฤติกรรมการซื อที!ได้ รับการกระตุ้น
และเพื!อระบุความแตกต่างระหว่างเพศ ในรูปของการซื อ ที!ได้ รับการกระตุ้นจากผลิตภัณฑ์หลายๆ หมวด โดย 1
ในนันคื
 อผลิตภัณฑ์เพื!อสุขภาพและความงาม กลุม่ ตัวอย่างคือนักเรี ยนและนักศึกษาจํานวน 277 คน เครื! องมือ
คือแบบสอบถาม สถิติที!ใช้ ในการศึกษาคือ การวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of variance : ANOVA) ตัว
แปรที!ใช้ ทดสอบคือ กระบวนการทางด้ านอารมณ์ / ความรู้สกึ และกระบวนการทางด้ านการรับรู้ / ความเข้ าใจ
ซึง! มีองค์ประกอบย่อย 14 ตัว จากการใช้ สถิติการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Principle components analysis)
และหมุน แกนออร์ โธกอนอล (Orthogonal) ด้ วยวิธี แวริแมกซ์ (Varimax Rotation) โดยเลือกเฉพาองค์ประกอบ
หลัก ที!มีคา่ ไอแกน (Eigen value) ตังแต่
 1 ขึ นไปเท่านัน ทําให้ สามารถสกัดตัวแปรเหลือเพียง 5 ตัว โดยมีคา่
ความแปรปรวนร้ อยละ 75.68 โดยตัวแปรด้ านกระบวนการทางด้ านอารมณ์ / ความรู้สกึ นัน มีองค์ประกอบ 3 ตัว
คือ แรงขับภายในให้ ซื อ อารมณ์ด้านบวกต่อการซื อ และการจัดการทางอารมณ์ ในขณะที!ตวั แปรด้ ากระบวนการ
ทางด้ านการรับรู้ / ความเข้ าใจ มีองค์ประกอบ 2 ตัวคือ การพิจารณาด้ านการรับรู้ และการซื อโดยไม่ได้ วางแผน
ผลการศึกษาพบว่า ผู้หญิงมีแรงขับภายในให้ ซื อมากกว่าผู้ชายอย่างมีนยั สําคัญที!ระดับ p < 0.05 ผู้หญิงมี
อารมณ์ด้านบวกต่อการซื อ และการจัดการทางอารมณ์ มากกว่าผู้ชายอย่างมีนยั สําคัญที!ระดับ p < 0.001 และ
ผู้หญิงมีการพิจารณาด้ านการรับรู้ และการซื อโดยไม่ได้ วางแผนมากกว่าผู้ชาย อย่างมีนยั สําคัญ
ที!ระดับ
p < 0.01 โดยในหมวดสินค้ าเพื!อสุขภาพและความงามพบว่า ผู้หญิง (ค่าX = 4.79) มีความถี!ในการซื อ
มากกว่าผู้ชาย (ค่าX = 3.82) อย่างมีนยั สําคัญที!ระดับ p < 0.001
จากบทความข้ างต้ น ทําให้ สามารถสรุปได้ วา่ ปั จจัยส่วนบุคคล ได้ แก่ เพศ เป็ นปั จจัยหรื อเป็ นตัวแปร
อิสระ ที!คาดว่ามีผลต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์บํารุงผิวหน้ า
จากบทความทัง 2 บทความข้ างต้ น ทําให้ สามารถสรุปได้ วา่ ปั จจัยส่วนบุคคล ได้ แก่ เพศ อายุ ละ
รายได้ เป็ นปั จจัยหรื อเป็ นตัวแปรอิสระ ที!คาดว่ามีผลต่อการบริ โภคผลิตภัณฑ์บํารุงผิวหน้ า แต่เนื!องจากผู้วิจยั มี
ความสนใจ และอยากทราบว่าอาชีพ และระดับการศึกษาจะมีผลต่อการบริ โภคผลิตภัณฑ์บํารุงผิวหน้ าด้ วย
หรื อไม่ ดังนันผู
 ้ วิจยั จึงขอเพิ!มตัวแปรย่อย คือ อาชีพ และระดับการศึกษา เข้ าศึกษาในกลุม่ ปั จจัยส่วนบุคคลด้ วย
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คลเตอร์
ฟี ก และไพรซ์ (Coulter; Feick and Price, 2002: 1287-1308) ทําการศึกษาเรื! อง
ู
ความเป็ นผู้นําทางความคิด ด้ านการใช้ เครื! องสําอางในผู้หญิงชาวฮังการี มีวตั ถุประสงค์เพื!อ ศึกษาคุณลักษณะ
ของหญิงชาวฮังการี ที!เป็ นผู้นําทางความคิดด้ านการใช้ เครื! องสําอาง และเพื!อหาความสัมพันธ์ ระหว่างระดับ
ความเป็ นผู้นําทางความคิดด้ านการใช้ เครื! องสําอางกับปั จจัย ด้ านความเกี!ยวพันกับการใช้ ผลิตภัณฑ์ ด้ านข้ อมูล
ทางประชากรศาสตร์ ด้ านการเลือกตรายี!ห้อ ด้ านความรู้ และด้ านการเลือกแหล่งข้ อมูล โดยกลุม่ ข้ อมูลที!ใช้ เป็ น
ผู้หญิงชาวฮังการี 340 คน ที!มีอายุตงแต่
ั  18 ปี ขึ นไป ผลิตภัณฑ์เครื! องสําอางที!ใช้ ในการศึกษาประกอบด้ วย ครี ม
บํารุงผิวหน้ า ลิปสติก ผลิตภัณฑ์แต่งตา นํ ายาทาเล็บ ผลิตภัณฑ์ทาแก้ ม และแป้งผัดหน้ า เครื! องมือที!ใช้ ใน
การศึกษาคือแบบสอบถาม โดยวัดความเชื!อมัน! ได้ คา่ ครอนบาคอัลฟา (Cronbach’s alpha) เท่ากับ 0.92 สถิติ
ที!ใช้ ในการศึกษาคือ การวิเคราะห์ความแปรปรวน (One way analysis of variance : ANOVA) โดยคะแนนของ
ผู้ตอบจะอยูใ่ นช่วง 1 – 5 ผลการศึกษาพบว่า กลุม่ ที!มีความเป็ นผู้นําทางความคิดระดับตํ!า (ค่าX = 1.02) กลุม่
ที!มีความเป็ นผู้นําทางความคิดระดับกลาง (ค่าX = 1.89) และกลุม่ ที!มีความเป็ นผู้นําทางความคิดระดับสูง (ค่า
X = 3.63) นัน ค่าความความแตกต่างเป็ นรายคูข่ องเชฟเฟ (post-hoc Scheffe′ test) บ่งบอกว่า 3 กลุม่ นี มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญที!ระดับ p ≤ 0.05 โดยในด้ านการทดสอบตัวแปร ด้ านการเลือกแหล่งข้ อมูล
นัน พบว่า กลุม่ ที!มีระดับความเป็ นผู้นําทางความคิดที!แตกต่างกัน จะมีการเลือกแหล่งข้ อมูลทางด้ านบุคคลที!
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที!ระดับ p ≤ 0.001 โดยกลุม่ ที!มีความเป็ นผู้นําทางความคิดระดับสูงจะมี
การใช้ แหล่งข้ อมูลด้ านบุคคลมากกว่า ซึง! แหล่งข้ อมูลที!สําคัญ 3 อันดับแรกคือพนักงานขายของทางบริษัทเพื!อน
หรื อคนรู้จกั และสมาชิกในครอบครัว
จากบทความข้ า งต้ น ทํ า ให้ ส ามารถสรุ ป ได้ ว่า ปั จ จัย ทางสัง คม ได้ แ ก่ ครอบครั ว และกลุ่ม อ้ า งอิ ง
เป็ นปั จจัยหรื อเป็ นตัวแปรอิสระ ที!คาดว่ามีผลต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์บํารุงผิวหน้ า
วีเบอร์ และวิลลิโบน ( Weber and Villebonne, 2002: 396-407) ทําการศึกษาเรื! องความแตกต่าง
ทางด้ านพฤติกรรมการซื อระหว่างผู้บริโภคชาวฝรั!งเศส และชาวสหรัฐอเมริกากรณีศกึ ษา ตลาดอุตสาหกรรม
เครื! องสําอาง มีวตั ถุประสงค์เพื!อศึกษาความแตกต่างในพฤติกรรมการซื อเครื! องสําอาง ระหว่างผู้บริโภคชาว
สหรัฐอเมริกา และชาวฝรั!งเศสและหาปั จจัยที!มีอิทธิพล ต่อพฤติกรรมผู้บริโภคในตลาดเครื! องสําอาง โดยการ
วิเคราะห์จะอยูใ่ นรูปของการเปรี ยบเทียบ รูปแบบพฤติกรรมการซื อในอดีตของผู้บริโภคชาวสหรัฐอเมริกาและ
ชาวฝรั!งเศส ตัวแปรที!ใช้ ในการศึกษาคือ ตัวแปรด้ านจิตวิทยา มีองค์ประกอบคือแรงจูงใจ การรับรู้ การเรี ยนรู้
และทัศนคติ ตัวแปรด้ านอิทธิพลทางสังคม มีองค์ประกอบคือ ครอบครัว ชันทางสั

งคม กลุม่ อ้ างอิง และ
วัฒนธรรม และตัวแปรด้ านสถานการณ์ในการซื อ มีองค์ประกอบคือ บุคลิกภาพ เวลา และสิง! แวดล้ อม ผล
การศึกษาพบว่า เมื!อซื อเครื! องสําอาง จะมีปัจจัยที!สําคัญ ที!จะส่งผลกระทบต่อการเลือกซื ของผู้บริโภค ซึง! ปั จจัยที!
จะส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการซื อ มีดงั ต่อไปนี คือ ราคา คุณภาพ การหีบห่อ การโฆษณาการส่งเสริมการขาย
ทําเล ทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์หรื อบริษัทผู้ผลิต ความรู้ของพนักงานขาย และชนิดขอร้ านค้ า จากการศึกษาทําให้
พบว่า ตลาดผลิตภัณฑ์เกี!ยวกับเส้ นผม และผลิตภัณฑ์แต่งหน้ า เป็ นตลาดหลักของประเทศสหรัฐอเมริกา
ในขณะที!ประเทศฝรั!งเศสคือนํ าหอม และผลิตภัณฑ์บํารุงผิว เนื!องจากผู้บริโภค ทัง 2 ประเทศมี ทัศนคติ และ
บุคลิกภาพที!แตกต่างกัน นัน! คือ ชาวฝรั!งเศสมักมีความอนุรักษ์ นิยมสูง นิยมผลิตภัณฑ์ที!มีชื!อเสียง ใช้ เพื!อเสริ ม
สง่าราศี ดังนัน นํ าหอมจึงเป็ นที!นิยม ในขณะที!ชาวสหรัฐอเมริกามักมีความเป็ นวัตถุนิยมสูง เห็นเรื! องรูปพรร
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ภายนอกเป็ นสิง! สําคัญ และเน้ นว่าทุกสิง! ทุกอย่างต้ องเป็ นไปอย่างรวดเร็ว ดังนัน ผลิตภัณฑ์เกี!ยวกับเส้ นผม และ
ผลิตภัณฑ์แต่งหน้ าจึงมีความสําคัญ นอกจากนี  แรงจูงใจยังเป็ นอีสงิ! หนึ!งที!ทําให้ เกิดความแตกต่างนี ด้ วย
เนื!องจาก ผู้บริโภคชาวฝรั!งเศสมักจะยึดถือตามจารี ตประเพณี โดยจะได้ แรงจูงใจมาจากแม่ของตน ว่าการดูแล
ผิวพรรณเป็ นสิง! สําคัญ ดังนัน ผลิตภัณฑ์บํารุงผิวจึงเป็ นที!ต้องการ ในขณะที!ผ้ บู ริโภคชาวสหรัฐอเมริกาจะมี
แรงจูงใจมาจากความมุง่ หวังในผลลัพธ์ นัน! คือ สําหรับผู้บริโภคชาวสหรัฐอเมริกา การมีรูปโฉมลักษณะภายนอก
เป็ นเป้าหมายหลักของแต่ละวัน
ดังนัน
ผลิตภัณฑ์เกี!ยวกับเส้ นผม
และผลิตภัณฑ์แต่งหน้ าก็เป็ น
ที!นิยมอีกเช่นกันจึงสรุปได้ วา่ บุคลิกภาพและแรงจูงใจ ทําให้ พฤติกรรมการซื อเครื! องสําอางระหว่างชาว
สหรัฐอเมริกาและชาวฝรั!งเศสมีความแตกต่างกัน
จากบทความข้ างต้ น ทําให้ สามารถสรุ ปได้ ว่าปั จจัยด้ านส่วนประสมทางการตลาด ได้ แก่ ผลิตภัณฑ์
ราคา การจั ด จํ า หน่ า ย และการส่ ง เสริ ม การตลาด และปั จ จั ย ทางจิ ต วิ ท ยา ได้ แ ก่ ทัศ นคติ บุ ค ลิ ก ภาพ
และแรงจูงใจ เป็ นปั จจัยหรื อเป็ นตัวแปรอิสระ ที!คาดว่ามีผลต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์บํารุงผิวหน้ า
ในส่วนของปั จจัยทางจิตวิทยา ที!ได้ จากบทความข้ างต้ นนัน มีตวั แปรย่อย 3 ตัว ได้ แก่ ทัศนคติ
บุคลิกภาพ และแรงจูงใจ แต่จากการศึกษาทฤษฎีการกระทําด้ วยเหตุผล (A Theory of Reasoned Action)
ขอเอเซน และฟิ ชเบน (Ajzen and Fishbein, 1980: 5) ที!ได้ กล่าวว่า การที!บคุ คล จะประกอบพฤติกรรมใดนัน
ย่อมขึ นอยูก่ บั ความตังใจกระทํ

าพฤติกรรมของเขาเป็ นสําคัญ ซึง! ความตังใจกระทํ

าพฤติกรรมของบุคคล จะมี
ตัวกําหนดที!สําคัญ 2 ประการ คือ ทัศนคติต่อพฤติกรรม และการคล้ อยตามกลุม่ อ้ างอิง ในการที!จะกระทํา
พฤติกรรมนัน ดังนัน จึงเห็นได้ ว่าตามทฤษฎีนี  ได้ ให้ ความสําคัญกับ ทัศนคติ และกลุม่ อ้ างอิง ซึง! ในส่วนของการ
คล้ อยตามกลุม่ อ้ างอิงนัน อยูใ่ นส่วนของปั จจัยทางสังคมแล้ ว ดังนัน ในการศึกษานี  ในส่วนของปั จจัยทาง
จิตวิทยา ผู้วิจยั จะขอตัดตัวแปรบุคลิกภาพ และแรงจูงใจ โดยผู้วิจยั จะขอศึกษาเฉพาะตัวแปรทัศนคติเท่านัน
ดังนัน ผู้วิจัยขอสรุ ปกลุ่มปั จจัยหรื อตัวแปรอิสระ 4 กลุ่ม ที!คาดว่าจะมีผลต่อการบริ โภคผลิตภัณฑ์
บํารุงผิวหน้ า ซึง! จะเป็ นโมเดลพฤติกรรมผู้บริโภคผลิตภัณฑ์บํารุงผิวหน้ าที!ใช้ ทําการศึกษา ก่อนที!จะมีการรวบรวม
ข้ อมูลจากการใช้ แบบสอบถามเพื!อพิจารณาหาตัวบ่งชี  หรื อตัวแปรที!เหมาะสมที!สดุ ในการทํานายการบริ โภค
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ บํ า รุ ง ผิ ว หน้ า ทั ง โดยรวม และจํ า แนกตามกลุ่ ม นั ก เรี ย น-นั ก ศึ ก ษา และกลุ่ ม ที! ทํ า งานแล้ ว
ดังนี คือ กลุม่ ที! 1 คือ ปั จจัยด้ านส่วนประสมทางการตลาด ซึง! มีตวั แปรย่อยคือ ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจําหน่าย
และการส่ ง เสริ ม การตลาด โดยการส่ ง เสริ ม การตลาดประกอบไปด้ ว ย การโฆษณา การประชาสัม พัน ธ์
การส่งเสริ มการขาย และการใช้ พนักงานขาย กลุ่มที! 2 คือ ปั จจัยทางสังคม ซึ!งมีตวั แปรย่อยคือ ครอบครัว
และ กลุ่มอ้ างอิง (เพื!อน) กลุ่มที! 3 คือ ปั จจัยส่วนบุคคล ซึ!งมีตัวแปรย่อยคือ เพศ อายุ อาชี พ รายได้
และระดับการศึกษา และกลุ่มสุดท้ ายคือ ปั จจัยทางจิตวิทยา ซึ!งมีตวั แปรย่อยคือ ทัศนคติ เยลเกอร์ (Yelkur,
2000), วีเบอร์ และวิลลิโบน (Weber and Villebonne, 2002), คูลเตอร์ ฟี ก และไพรซ์ (Coulter; Feick and
Price, 2002) โคเล่ย์ และเบอร์ เกส (Coley and Burgess, 2003)
ซึง! สามารถแสดงเป็ นกลุม่ ปั จจัย และ
บทความที!เกี!ยวข้ อง ดังแสดงในตาราง 1
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ตาราง 1 แสดงกลุม่ ปั จจัย 4 กลุม่ และบทความที!เกี!ยวข้ อง ที!คาดว่าจะมีผลต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์
บํารุงผิวหน้ า
กลุ่มปั จจัย
กลุม่ ที! 1 ปั จจัยด้ านส่วนประสมทางการตลาด
1. ผลิตภัณฑ์
2. ราคา
3. การจัดจําหน่าย
4. การส่งเสริมการตลาด
กลุม่ ที! 2 ปั จจัยทางสังคม
1. ครอบครัว
2. กลุม่ อ้ างอิง
กลุม่ ที! 3 ปั จจัยส่วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. อาชีพ
5. รายได้
กลุม่ ที! 4 ปั จจัยทางจิตวิทยา
1. ทัศนคติ

บทความทีเกียวข้ อง
- ไมเคิล วีเบอร์ และ จูลี! แคปปิ แทนต์ ดิ วิลลิโบน (J.
Michael Weber and Julie Capitant de
Villebonne)

- โรบิน คูลเตอร์ และ ลอเรนซ์ ฟี ก และ ลินดา ไพรซ์
(Robin A. Coulter, Lawrence F. Feick and
Linda L. Price)
- เพศ คือ อแมนด้ า โคเล่ย์ และ บริจิตต์ เบอร์ เกส
(Amanda Coley and Brigitte Burgess)
- อายุ และรายได้ คือ รามา เยลเกอร์ (Rama
Yelkur)

- ไมเคิล วีเบอร์ และ จูลี! แคปปิ แทนต์ ดิ วิลลิโบน (J.
Michael Weber and Julie Capitant de
Villebonne)

จากกลุม่ ปั จจัยหรื อตัวแปรอิสระ 4 กลุม่ ที!คาดว่าจะมีผลต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์บํารุงผิวหน้ าที!ได้
กล่าวมานัน สามารถนํามาแสดงเป็ นโมเดลพฤติกรรมผู้บริโภคผลิตภัณฑ์บํารุงผิวหน้ า ดังแผนภาพ 2

248

การประชุมผลงานวิจัยด้ านการจัดการบริหารธุรกิจ ครัง ที 1
วันที 14 มีนาคม 2551 ณ โรงแรมอโมร่ า ท่ าแพ จังหวัดเชียงใหม่

ปั จจัยด้ านส่ วนประสมทางการตลาด
- ผลิตภัณฑ์
- ราคา
- การจัดจําหน่ าย
- การส่ งเสริมการตลาด
- การโฆษณา
- การประชาสัมพันธ์
- การส่ งเสริมการขาย
- การใช้ พนักงานขาย
ปั จจัยทางสังคม
- ครอบครั ว
- กลุ่มอ้ างอิง

การบริโภคผลิตภัณฑ์
บํารุ งผิวหน้ า
- ปริมาณค่ าใช้ จ่ายในการ
ซือ ผลิตภัณฑ์ บาํ รุ งผิวหน้ าต่ อ
ครึงปี

ปั จจัยส่ วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- อาชีพ
- รายได้
ปั จจัยทางจิตวิทยา
- ทัศนคติ

แผนภาพ 2 โมเดลพฤติกรรมผู้บริโภคผลิตภัณฑ์บํารุงผิวหน้ าที!ใช้ ในการศึกษา

วิธีการดําเนินการวิจัย
จากรายละเอี ย ดเกี! ย วกั บ การบริ โภคผลิ ต ภั ณ ฑ์ บํ า รุ งผิ ว จากโมเดลพฤติ ก รรมผู้ บริ โภค
ของฟิ ลลิป คอตเลอร์ และจากผลของการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที!เกี!ยวข้ อง ทําให้ สามารถสร้ างวัตถุประสงค์
การวิ จัย ได้ คื อ เพื! อ ศึ ก ษาความสัม พัน ธ์ ระหว่ า งปั จ จัย ด้ า นส่ ว นประสมทางการตลาด ปั จ จัย ทางสัง คม
ปั จ จัยส่ว นบุคคล และปั จจัยทางจิ ตวิท ยา กับการบริ โ ภคผลิตภัณฑ์ บํ า รุ ง ผิวหน้ า และศึกษามี ปั จจัยใดบ้ า ง
ที!มีความสัมพันธ์ กับการบริ โภคผลิตภัณฑ์บํารุ งผิวหน้ า และหากจะทํานายการบริ โภคผลิตภัณฑ์บํารุ งผิวหน้ า
จะมีปัจจัยใดบ้ างที!มีความเหมาะสมที!สดุ ในการทํานาย ซึ!งจะเป็ นการศึกษาทังโดยรวม

และจําแนกตามกลุ่ม
นักเรี ยน-นักศึกษา และกลุม่ ที!ทํางานแล้ ว โดยมีขอบเขต ดังนี 
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ตัวแปรทีใช้ ในการศึกษา
ตัว แปรที! ศึก ษาในการวิ จัย ครั ง นี  เป็ นตัว แปรที! ไ ด้ จ ากการศึก ษาเอกสารและงานวิ จัย ที! เ กี! ย วข้ อ ง
ดั ง ที! ก ล่ า วไว้ ข้ างต้ น โดยผู้ วิ จั ย ขอกํ าหนดให้ ตั ว แปรอิ ส ระ (X) คื อ กลุ่ ม ปั จจั ย 4 กลุ่ ม ได้ แ ก่
กลุ่มที! 1 คื อ ปั จ จัย ด้ า นส่ว นประสมทางการตลาด
ซึ!ง มี ตัว แปรย่อ ยคื อ ผลิต ภัณ ฑ์ (XPRD) ราคา (XPRI)
การจัดจําหน่าย (XPLA) และการส่งเสริ มการตลาด โดยการส่งเสริ มการตลาดประกอบไปด้ วย การโฆษณา (XADV)
ก า ร ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ( XPUB) ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ข า ย ( XPRO) แ ล ะ ก า ร ใ ช้ พ นั ก ง า น ข า ย ( XSAL)
กลุ่ม ที! 2 คื อ ปั จ จัย ทางสัง คม
ซึ!ง มี ตัว แปรย่อ ยคื อ ครอบครั ว (XFAM) และ กลุ่ม อ้ า งอิ ง (เพื! อ น) (XFRI)
กลุ่มที! 3 คือ ปั จจัยส่วนบุคคล ซึ!งมีตัวแปรย่อยคือ เพศ (XSEX) อายุ (XAGE) อาชีพ (XOCC) รายได้ (XINC)
และระดับ การศึ ก ษา (XEDU)และกลุ่ม สุด ท้ า ยคื อ ปั จ จัย ทางจิ ต วิ ท ยา ซึ! ง มี ตัว แปรย่ อ ยคื อ ทัศ นคติ (XATT)
รวมทัง สิน มี ตัว แปรอิสระ 15 ตัว และขอกํ า หนดให้ ตัว แปรตาม (Y) คือ การบริ โ ภคผลิตภัณฑ์ บํ ารุ ง ผิว หน้ า
โดยจะพิจารณาจากปริมาณค่าใช้ จ่ายในการซื อผลิตภัณฑ์บํารุงผิวหน้ าต่อครึ!งปี (YEXP)

ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร
ประชากรที!ใช้ ในการศึกษานีค ือ ประชากรที!อาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ!งมีอายุตงั  แต่ 15 – 60 ปี
ที!มีจํานวนทังสิ
 น 1,014,841 คน (กรมการปกครอง, 2548) และกลุม่ ตัวอย่างที!ใช้ ในการศึกษาครัง นี  มีจํานวน
ทังสิ
 น 480 คน
กลุ่มตัวอย่ าง
กลุม่ ตัวอย่างในการศึกษานี สามารถแบ่งออกได้ เป็ น 3 กลุม่ ดังต่อไปนี 
กลุ่มที! 1 กลุ่ม ตัว อย่า งที! ใ ช้ สร้ างแบบสอบถาม เรื! อ งการบริ โ ภคผลิต ภัณ ฑ์ บํ า รุ ง ผิว หน้ า ในจัง หวัด
เชียงใหม่ เฉพาะในด้ านปั จจัยทางสังคมและด้ านปั จจัยทางจิตวิทยา จํานวน 40 คน
กลุ่ม ที! 2 กลุ่ม ตัว อย่ า งที! ใ ช้ ท ดลองเครื! อ งมื อ เพื! อ หาค่ า อํ า นาจจํ า แนก และค่ า ความเชื! อ มั!น ของ
แบบสอบถามเรื! องการบริโภคผลิตภัณฑ์บํารุงผิวหน้ าในจังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 40 คน
กลุ่ม ที! 3 กลุ่ม ตัว อย่า งที! ใ ช้ เก็บ รวบรวมข้ อ มูลสํ า หรั บ ทํ า การวิ จัย และใช้ ห าค่า ความเที! ยงตรงเชิ ง
โครงสร้ างของแบบสอบถาม เรื! อ งการบริ โ ภคผลิ ต ภัณ ฑ์ บํ า รุ ง ผิ ว หน้ าในจัง หวัด เชี ย งใหม่ ค วบคู่ไ ปด้ ว ย
จํานวน 400 คน (ประชากรประมาณ 1,000,000 คน ที!ระดับความเชื!อมัน! 95% ใช้ กลุม่ ตัวอย่างไม่ตํ!ากว่า 384
คน) (ต่าย เซี!ยงฉี, 2537: 35)
โดยทัง 3 กลุ่มตัวอย่าง ได้ มาโดยการสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) โดยผู้วิจยั เลือกใช้
สถานที! 6 แห่ ง ในเชี ยงใหม่ เ ป็ นที! เ ก็ บ รวบรวมข้ อมู ล อั น ประกอบด้ วย มหาวิ ท ยาลั ย 2 แห่ ง
คื อ มหาวิ ท ยาลัย เชี ย งใหม่ และมหาวิ ท ยาลัย พายัพ ห้ า งสรรพสิน ค้ า 2 แห่ง คื อ ห้ า งสรรพสิ น ค้ า เซ็น ทรั ล
แอร์ พอร์ ต เชียงใหม่ และห้ างสรรพสินค้ ากาดสวนแก้ ว เชียงใหม่ และตลาด 2 แห่ง คือ ตลาดวโรรส และตลาด
ต้ นลําไยเป็ นสถานที!เก็บข้ อมูล โดยก่อนที!จะทําแจกแบบสอบถาม จะทําการสอบถามว่ามีการบริ โภคผลิตภัณฑ์
บํ า รุ ง ผิ ว หน้ า หรื อ ไม่ จากนัน จะทํ า การแจกแบบสอบถามแก่ ผ้ ูที! บ ริ โ ภคผลิต ภัณ ฑ์ บํ า รุ ง ผิ ว หน้ า และเต็ม ใจ
ตอบแบบสอบถาม
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สถิตทิ  ใี ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมลู
การศึกษาครัง นี  ได้ แบ่งสถิติตามการวิเคราะห์เครื! องมือ และการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี 
1. สถิติที!ใช้ ในการวิเคราะห์คณ
ุ ภาพเครื! องมือ
หาความเที! ย งตรงเชิ ง เนื อ หา (Content
Validity) ของข้ อ คํ า ถามในแบบสอบถาม
เรื! องการใช้ ผลิตภัณฑ์บํารุงผิวหน้ า โดยให้ ผ้ เู ชี!ยวชาญทําการพิจารณา
หาค่าอํานาจจําแนก ของแบบสอบถามที!มีข้อคําถาม ที!เป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating Scale) โดยใช้ เทคนิค 25% และทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี!ยของกลุ่มสูง – กลุ่มตํ!า
ด้ วยการทดสอบค่า t (t-test)
หาค่าความเชื!อมั!น (Reliability) ของแบบสอบถามที!มีข้อคําถาม ที!เป็ นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) โดยใช้ วิธีการหาค่าสัมประสิทธิแอลฟาของครอนบาค (The Coefficient of Alpha)
หาความเที!ยงตรงเชิงโครงสร้ าง โดยการวิเคราะห์ปัจจัย (factor analysis) โดยพิจารณาจากค่านํา หนั
องค์ประกอบ (factor loading) ที!มากกว่า .30 (Hair et al, 2005: 128)
2. สถิติที!ใช้ ในการวิเคราะห์ผลการวิจยั
หาสัมประสิทธิ สหสัมพันธ์ ระหว่างปั จจัยด้ านส่วนประสมทางการตลาด ปั จจัยทางสังคม
ปั จจัยส่วนบุคคล และปั จจัยทางจิตวิทยา กับการบริโภคผลิตภัณฑ์บํารุงผิวหน้ า ทังโดยรวม

และจําแนกตามกลุม่
นักเรี ยน-นักศึกษา และกลุ่มที!ทํางานแล้ ว โดยใช้ วิธีสมั ประสิทธ์ สหสัมพันธ์ แบบเพียร์ สนั (Pearson Product
Moment Correlation Coefficient)
หาปั จจัยที!เหมาะสมที!ใช้ ในการทํานาย การบริ โภคผลิตภัณฑ์บํารุ งผิวหน้ า และสร้ าง
สมการทํ า นาย การบริ โ ภคผลิ ต ภัณ ฑ์ บํ า รุ ง ผิ ว หน้ า ทัง โดยรวม และจํ า แนกตามกลุ่ม นัก เรี ย น-นัก ศึ ก ษา
และกลุม่ ที!ทํางานแล้ ว โดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู (Multiple Regression Analysis) ซึง! จะวิเคราะห์ด้วย
คอมพิวเตอร์ โดยใช้ โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Windows
ผลการวิเคราะห์ ข้อมลู
ผู้วิจยั ขอเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล เพื!อให้ ตอบวัตถุประสงค์ของการวิจยั 3 ตอน ดังนี 
ตอนที 1 ผลการตรวจสอบเงือนไขของการวิเคราะห์ การถดถอยเชิงเส้ นตรง
1.1 ผลการตรวจสอบการแจกแจงของ Y (Test of Normality)
การตรวจสอบการแจกแจงว่าเป็ นโค้ งปกติหรื อไม่นนั  พิจารณาจากการทดสอบสถิติโคลโม
โกรอฟ – สมีร์นอฟ (Kolmogorov – Smirnov) ดังแสดงในตาราง 2
ตาราง 2 แสดงผลการตรวจสอบการแจกแจงของ Y (Test of Normality)
ตัวแปรตาม
ค่ าสถิติ
YEXP
1.263

Sig.
.082

จากตาราง 2 จะเห็นว่าเมื!อทดสอบนัยสําคัญของการแจกแจงโค้ งปกติ ปรากฏว่ามีคา่
มากกว่า .05 จึงสรุปว่า ตัวแปรตามมีการแจกแจงเป็ นโค้ งปกติ ดังแสดงการแจกแจง ในแผนภาพ 3
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แผนภาพ 3 การแจกแจงเป็ นโค้ งปกติของตัวแปรตาม
1.2 ผลการวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ ของ X และ Y
การพิจารณาความสัมพันธ์ของ X และ Y พิจารณาจากการทดสอบความสัมพันธ์เชิงเส้ น
จากค่าเอฟ (F) ของตัวแปรอิสระแต่ละตัว ถ้ ามีนยั สําคัญทางสถิติสามารถสรุ ปได้ ว่า ตัวแปรอิสระ และตัวแปร
ตามมีความสัมพันธ์กนั อยูใ่ นรูปเชิงเส้ น ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ดงั กล่าว แสดงในตาราง 3
ตาราง 3 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของ X และ Y
ตัวแปรตาม
ตัวแปรอิสระ
F
ตัวแปรอิสระ
F
ตัวแปรอิสระ
F
YEXP
XPRD
111.00**
XPRO
6.66*
XAGE
5.95*
XPRI
7.71**
XSAL
147.47**
XEDU
25.52**
XPLA
26.65**
XFAM
9.19**
XOCC
16.81**
XADV
11.60**
XFRI
13.52**
XINC
72.70**
XPUB
77.94**
XSEX
70.51**
XATT
242.05**
** P < .01, *P <.05
จากตาราง 3 ตัวแปรอิสระจํานวน 13 ตัวแปร ได้ แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจําหน่าย
การส่งเสริมการตลาดด้ านการโฆษณา การส่งเสริมการตลาดด้ านการประชาสัมพันธ์ การส่งเสริ มการตลาด
ด้ านการใช้ พนักงานขาย ครอบครัว กลุม่ อ้ างอิง (เพื!อน) เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และทัศนคติ
ค่าเอฟ (F) มีนยั สําคัญทางสถิติที!ระดับ .01 และตัวแปรอิสระจํานวน 2 ตัวแปร ได้ แก่ การส่งเสริ มการตลาด
ด้ านการส่งเสริมการขาย และอายุ ค่าเอฟ (F) มีนยั สําคัญทางสถิติที!ระดับ .05 จึงสรุปได้ วา่ ตัวแปรอิสระทุกตัว
มีความสัมพันธ์กบั ตัวแปรตามในรูปเชิงเส้ น
1.3 ค่ าความคลาดเคลือนทีมีเท่ ากันในทุกค่ าของ X (Heteroscedastic)
การวิเคราะห์คา่ ความคลาดเคลื!อน ที!มีเท่ากันในทุกค่าของ X พิจารณาจากการทดสอบ
ด้ วยวิธีดบู ิน - วัตสัน (Durbin – Watson) ถ้ ามีคา่ เข้ าใกล้ 2.0 แสดงว่ามีคา่ ความคลาดเคลื!อนเท่ากันในทุกค่า
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ของ X เมื!อนําตัวแปร X ไปวิเคราะห์ ได้ คา่ ดูบิน – วัตสันเท่ากับ 1.900 ซึง! เข้ าใกล้ คา่ 2.0 จึงสรุปได้ วา่
ค่าความคลาดเคลื!อนมีคา่ เท่ากันในทุกค่าของ X
1.4 ผลการตรวจสอบความเป็ นอิสระต่ อกัน (Multicollenearity) ของ X
การตรวจสอบความเป็ นอิสระต่อกัน X พิจารณาจากค่าวิฟ (VIF) คือ ถ้ าตัวแปรอิสระ
ตัวใดมีคา่ วิฟ มากกว่า 5.0 แสดงว่าตัวแปรอิสระตัวนันมี
 ความสัมพันธ์กบั ตัวแปรอิสระตัวอื!นสูง ผลการตรวจสอบ
ความเป็ นอิสระต่อกัน X แสดงในตาราง 4
ตาราง 4 แสดงผลการตรวจสอบความเป็ นอิสระต่อกัน (Multicollenearity) ของ X
ตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระ
VIF
ตัวแปรอิสระ
VIF
ตัวแปรอิสระ
YEXP
XPRD
1.695
XPRO
1.168
XAGE
XPRI
XPLA
XADV
XPUB

1.129
1.700
1.222
1.720

XSAL
XFAM
XFRI
XSEX

1.891
1.146
1.097
1.081

XEDU
XOCC
XINC
XATT

VIF
1.327
1.204
1.314
1.065
1.798

จากตาราง 4 เป็ นการวิเคราะห์ ค่าวิฟ ปรากฏว่า ตัว แปรอิสระทุกตัวมี ค่าวิฟ ระหว่า ง
1.065 – 1.891 ซึ! ง ไม่ มี ตั ว แปรอิ ส ระตั ว ใดมี ค่ า วิ ฟ มากกว่ า 5.0 จึ ง สรุ ป ได้ ว่ า ตั ว แปรอิ ส ระทั ง 15 ตั ว
มีความเป็ นอิสระต่อกัน
ตอนที! 2 ผลการศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ระหว่ า งปั จจั ย ด้ านส่ ว นประสมทางการตลาด
ปั จจัยทางสังคม ปั จจัยส่วนบุคคล และปั จจัยทางจิตวิทยา กับการบริ โภคผลิตภัณฑ์บํารุ งผิวหน้ า ทังโดยรวม

และจําแนกตามกลุม่ นักเรี ยน-นักศึกษา และกลุม่ ที!ทํางานแล้ ว
2.1. ผลการศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ระหว่ า งปั จจั ย ด้ านส่ ว นประสมทางการตลาด
ปั จจัยทางสังคม ปั จจัยส่วนบุคคล และปั จจัยทางจิตวิทยา กับการบริโภคผลิตภัณฑ์บํารุงผิวหน้ า
ในการวิ เคราะห์ ความสัม พัน ธ์ ใช้ ตัว แปรอิ สระทัง หมด 15 ตัว แปร ซึ!ง ใช้ การวิ เคราะห์
โดยวิธีสมั ประสิทธ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์ สนั (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) พบว่า
1) เมื!อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระทัง 15 ตัว
ตัวแปรอิสระทัง 15 ตัวแปร มีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที!ระดับ .01 อยู่ 65
คู่ และ มี ความสัมพันธ์ กัน อย่างมีนัยสํา คัญ ทางสถิติที!ระดับ .05 อยู่ 8 คู่ โดยค่า สัมประสิท ธิ สหสัมพันธ์ (r)
คูท่ ี!สงู ที!สดุ คือ ผลิตภัณฑ์ (XPRD) กับ การจัดจําหน่าย (XPLA) (r = .621)
2) เมื! อ พิ จ ารณาความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งตัว แปรอิ ส ระทัง 15 ตัว กับ การบริ โ ภค
ผลิตภัณฑ์บํารุงผิวหน้ า (YEXP)
ตัวแปรอิสระเกือบทังหมด

คือ 14 ตัวแปร มีความสัมพันธ์ กับการบริ โภคผลิตภัณฑ์บํารุ ง
ผิ ว หน้ า (YEXP) อย่า งมี นัย สํ า คัญ ทางสถิ ติ ที! ร ะดับ .01 ยกเว้ น อายุ (XAGE) ที! มี ค วามสัม พัน ธ์ กับ การบริ โ ภค
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ผลิ ต ภัณ ฑ์ บํ า รุ ง ผิ ว หน้ า (YEXP) อย่ า งมี นัย สํ า คัญ ทางสถิ ติ ที! ร ะดับ .05 โดยค่ า สัม ประสิ ท ธิ ส หสัม พัน ธ์ (r)
ตัวที!สงู ที!สดุ คือ ทัศนคติ (XATT) (r = .618)
2.2. ผลการศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ระหว่ า งปั จจั ย ด้ านส่ ว นประสมทางการตลาด
ปั จจัยทางสังคม ปั จจัยส่วนบุคคล และปั จจัยทางจิตวิทยา กับการบริ โภคผลิตภัณฑ์บํารุ งผิวหน้ า จําแนกตาม
กลุม่ นักเรี ยน-นักศึกษา
ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ เมื!อจําแนกตามกลุ่มนักเรี ยน-นักศึกษานัน ใช้ ตวั แปรอิสระ
14 ตัวแปร โดยตัวแปรอาชีพ (XOCC) จะไม่ถกู เข้ ามาวิเคราะห์ด้วย เนื!องจากถูกจํากัดให้ จําแนกตามกลุม่ นักเรี ยน
– นักศึกษา ซึ!งใช้ การวิเคราะห์โดยวิธีสมั ประสิทธ์ สหสัมพันธ์ แบบเพียร์ สนั (Pearson Product Moment
Correlation Coefficient) แสดงผลการวิเคราะห์สมั ประสิทธ์สหสัมพันธ์ พบว่า
1. เมื!อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ 14 ตัว
ตัว แปรอิส ระทัง 14 ตัว แปร มี ค วามสัม พัน ธ์ กัน อย่า งมี นัย สํ า คัญ ทางสถิ ติ ที! ร ะดับ .01
อยู่ 36 คู่ และ มีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที!ระดับ .05 อยู่ 7 คู่ โดยค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ (r)
คูท่ ี!สงู ที!สดุ คือ ผลิตภัณฑ์ (XPRD) กับ การส่งเสริมการตลาดด้ านการใช้ พนักงานขาย (XSAL) (r = .571)
2. เมื!อพิจารณาความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรอิสระ 14 ตัว กับการบริ โภคผลิตภัณฑ์บํารุ ง
ผิวหน้ า (YEXP) จําแนกตามกลุม่ นักเรี ยน-นักศึกษา
ตัวแปรอิสระจํานวน 9 ตัวแปร มีความสัมพันธ์กบั การบริ โภคผลิตภัณฑ์บํารุงผิวหน้ า (YEXP)
จําแนกตามกลุ่มนักเรี ยน-นักศึกษา อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที!ระดับ .01 ได้ แก่ ผลิตภัณฑ์ (XPRD) ราคา (XPRI)
การส่งเสริ มการตลาดด้ านการประชาสัมพัน ธ์ (XPUB) การส่ง เสริ มการตลาดด้ านการใช้ พ นักงานขาย (XSAL)
ครอบครัว (XFAM) กลุ่มอ้ างอิง (เพื!อน) (XFRI) เพศ (XSEX) รายได้ (XINC) และทัศนคติ (XATT) โดยค่าสัมประสิทธิ
สหสัมพันธ์ (r) ตัวที!สงู ที!สดุ คือ ทัศนคติ (XATT) (r = .574)
2.3. ผลการศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างปั จจัยด้ านส่วนประสมทางการตลาด ปั จจัยทาง
สังคม ปั จจัยส่วนบุคคล และปั จจัยทางจิตวิทยา กับการบริ โภคผลิตภัณฑ์บํารุงผิวหน้ า จําแนกตามกลุม่ ที!ทํางาน
แล้ ว
ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ เมื!อจําแนกตามกลุม่ ที!ทํางานแล้ ว นัน ใช้ ตวั แปรอิสระ 14 ตัว
แปร โดยตัวแปรอาชีพ (XOCC) จะไม่ถกู เข้ ามาวิเคราะห์ด้วย เนื!องจากถูกจํากัดให้ จําแนกตามกลุ่มที!ทํางานแล้ ว
ซึ!งใช้ การวิเคราะห์โดยวิธีสมั ประสิทธ์ สหสัมพันธ์ แบบเพียร์ สนั (Pearson Product Moment Correlation
Coefficient) แสดงผลการวิเคราะห์สมั ประสิทธ์สหสัมพันธ์ พบว่า
• เมื!อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ 14 ตัว
ตัวแปรอิสระทัง 14 ตัวแปร มีความสัมพันธ์ กนั อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที!ระดับ .01 อยู่
54 คู่ และ มีความสัมพันธ์ กนั อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที!ระดับ .05 อยู่ 11 คู่ โดยค่าสัมประสิทธิ สหสัมพันธ์ (r)
คูท่ ี!สงู ที!สดุ คือการจัดจําหน่าย (XPLA) กับ การส่งเสริมการตลาดด้ านการประชาสัมพันธ์ (XPUB) (r = .702)
• เมื!อพิจารณาความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรอิสระ 14 ตัว กับการบริ โภคผลิตภัณฑ์
บํารุงผิวหน้ า (YEXP) จําแนกตามกลุม่ ที!ทํางานแล้ ว

254

การประชุมผลงานวิจัยด้ านการจัดการบริหารธุรกิจ ครัง ที 1
วันที 14 มีนาคม 2551 ณ โรงแรมอโมร่ า ท่ าแพ จังหวัดเชียงใหม่

ตัวแปรอิสระจํ า นวน 12 ตัวแปร มีความสัมพันธ์ กับการบริ โภคผลิตภัณฑ์ บํารุ งผิวหน้ า
(YEXP) จํ า แนกตามกลุ่ ม ที! ทํ า งานแล้ ว อย่ า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที! ร ะดั บ .01 ได้ แก่ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ (XPRD)
การจั ด จํ าหน่ า ย (XPLA) การส่ ง เสริ มการตลาดด้ านการโฆษณา (XADV) การส่ ง เสริ มการตลาด
ด้ านการประชาสัมพันธ์ (XPUB) การส่งเสริ มการตลาดด้ านการส่งเสริ มการขาย (XPRO) การส่งเสริ มการตลาด
ด้ านการใช้ พนักงานขาย (XSAL) ครอบครัว (XFAM) กลุ่มอ้ างอิง (เพื!อน) (XFRI) เพศ (XSEX) ระดับการศึกษา (XEDU)
รายได้ (XINC) และทัศนคติ (XATT) โดยค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์(r) ตัวที!สงู ที!สดุ คือทัศนคติ (XATT) (r = .662)
ตอนที 3 ผลการศึกษาปั จจัยที!เหมาะสม และผลการสร้ างสมการที!ใช้ ในการทํานายการบริ โภค
ผลิตภัณฑ์บํารุงผิวหน้ า ทังโดยรวม

และจําแนกตามกลุม่ นักเรี ยน-นักศึกษา และกลุม่ ที!ทํางานแล้ ว
3.1. ผลการศึ ก ษาปั จ จั ย ที! เ หมาะสม และผลการสร้ างสมการที! ใ ช้ ในการทํ า นาย
การบริโภคผลิตภัณฑ์บํารุงผิวหน้ า
การศึก ษาปั จ จัย ที! เ หมาะสม และผลการสร้ างสมการที! ใ ช้ ใ นการทํ า นาย การบริ โ ภค
ผลิตภัณ ฑ์ บํารุ งผิวหน้ านัน ใช้ การวิเคราะห์ การถดถอยพหุคูณ แบบเพิ!มหรื อลดตัวแปรเป็ นขัน ๆ (Stepwise
Multiple Regression Analysis) โดยตัวแปรอิสระที!ใช้ ในการศึกษามีทงหมด
ั
15 ตัวแปร ปั จจัยที!เหมาะสม
แสดงในตาราง 5
ตาราง 5 แสดงค่า สัมประสิท ธิ สหสัมพัน ธ์ พ หุคูณ (R)
ค่า สัมประสิท ธิ ก ารทํ า นาย (R2) ค่า สัมประสิท ธิ
การตัดสินใจ (R2change) ค่าอัตราส่วนเอฟ (F) ค่าอัตราส่วนเอฟของสัมประสิทธิการตัดสินใจ (Fchange) ของตัวแปร
อิสระด้ านต่างๆที!มีประสิทธิ ภาพ ในการพยากรณ์ การบริ โภคผลิตภัณฑ์บํารุ งผิวหน้ า (YEXP) จากการคํานวณ
ตามวิธีแบบเพิ!มหรื อลดตัวแปรเป็ นขันๆ
 (Stepwise)
ขัน ที
ตัวแปรอิสระ
R
R2
F
R2change
Fchange
1. XATT
.618
.382
246.060**
.382
246.060**
2. XATT XINC
.677
.458
167.765**
.076
55.670**
3. XATT XINC XSEX
.718
.515
140.098**
.057
46.396**
4. XATT XINC XSEX XSAL
.734
.538
115.02**
.023
19.817**
5. XATT XINC XSEX XSAL XPRD
.738
.545
94.405**
.007
6.056*
** P < .01, *P <.05
จากตาราง 5 เราจะพบว่า ทัศนคติ (XATT) รายได้ (XINC) เพศ (XSEX) และการส่งเสริ ม
การตลาด ด้ า นการใช้ พ นัก งานขาย (XSAL)
มี ค่า อัต ราส่ว นเอฟ ของสัม ประสิท ธิ ก ารตัด สิน ใจ (Fchange)
เท่ากับ 246.060, 55.670, 46.396 และ 19.817 ตามลําดับ มีนยั สําคัญทางสถิติที!ระดับ .01 และผลิตภัณฑ์
(XPRD) มีค่าอัตราส่วนเอฟ ของสัมประสิทธิการตัดสินใจ (Fchange) เท่ากับ 6.056 มีนยั สําคัญทางสถิติที!ระดับ .05
ดั ง นั น ตั ว แปรทั ง ห้ ามี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการทํ า นายจริ ง และตั ว แปรทั ง ห้ า ก็ มี ค่ า อั ต ราส่ ว นเอฟ (F)
เท่ากับ 246.060, 167.765, 140.098, 115.02 และ 94.405 ตามลําดับ มีนยั สําคัญทางสถิติที!ระดับ .01
สรุปได้ ว่า ตัวแปรทังห้
 า สามารถร่วมกันพยากรณ์ การบริ โภคผลิตภัณฑ์บํารุงผิวหน้ า (YEXP) ได้ จริ ง โดยค่าความ
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แปรปรวน ของการบริ โ ภคผลิ ต ภัณ ฑ์ บํ า รุ ง ผิ ว หน้ า (YEXP) สามารถทํ า นายได้ จ าก ตัว แปรต่ า งๆ ร่ ว มกัน
ในแต่ละขันตอน

ได้ ร้อยละ 38.2, 45.8, 51.5, 53.8 และ 54.5 ตามลําดับ
ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ ข องตั ว แปร ที! ใ ช้ เป็ นตั ว พยากรณ์ ที! มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพทั ง 5 ตั ว แปรนี 
ส่งผลต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์บํารุงผิวหน้ า (YEXP) ในรูปคะแนนดิบ และคะแนนมาตรฐาน ปรากฏดังตาราง 6
ตาราง 6 แสดงค่าสัมประสิทธิ ของตัวพยากรณ์ ในรู ปคะแนนดิบ (b) ค่าสัมประสิทธิ ของตัวพยากรณ์
ในรู ปคะแนนมาตรฐาน (β) ค่าความคลาดเคลื!อนมาตรฐานของสัมประสิทธิของตัวพยากรณ์ในรู ปคะแนนดิบ
(SEb) อัตราส่วนวิกฤตที (t) ค่าคงที! (a) ค่าความคลาดเคลื!อนมาตรฐานในการพยากรณ์ (SEest) ค่าสัมประสิทธิ
สหสัมพันธ์พหุคณ
ู (R) ค่าสัมประสิทธิการทํานาย (R2) และค่าอัตราส่วนเอฟ (F) ของปั จจัยทัง 5 ตัวที!สง่ ผล
ต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์บํารุงผิวหน้ า (YEXP)
ตัวพยากรณ์
b
SEb
t
β
169.254
.359
21.504
7.871**
XATT
.054
.253
.007
7.228**
XINC
1545.152
.256
213.12
7.250**
XSEX
48.262
.148
15.235
3.168**
XSAL
41.611
.109
16.909
2.461*
XPRD
a
- 4807.340
SEest = ± 1874.155
R = .738
R2 = .545
F = 94.405**
** P < .01, *P <.05
จากตาราง 6 พบว่า ตัวพยากรณ์ คื อ ทัศนคติ (XATT) รายได้ (XINC) เพศ (XSEX)
และการส่งเสริมการตลาด ด้ านการใช้ พนักงานขาย (XSAL) มีค่าสัมประสิทธิของตัวพยากรณ์ในรูปของคะแนนดิบ
เท่ากับ 169.254,
.054, 1545.152 และ 48.262 ตามลํา ดับ มีนัยสําคัญ ทางสถิ ติที!ระดับ .01
และตัวพยากรณ์ คือ ผลิตภัณฑ์ (XPRD) มีค่าสัมประสิทธิของตัวพยากรณ์ ในรู ปของคะแนนดิบเท่ากับ 41.611
มีนยั สําคัญทางสถิติที!ระดับ .05 มีค่าคงที!ของการพยากรณ์ ในรู ปคะแนนดิบเท่ากับ -4807.340 ค่าสัมประสิทธิ
สหสัมพันธ์ พหุคณ
ู เท่ากับ .738 ค่าสัมประสิทธิ การทํานายเท่ากับ .545 หรื อ 54.5% โดยปั จจัยต่างๆ ทัง
ทัศนคติ (XATT) รายได้ (XINC) เพศ (XSEX) การส่งเสริ มการตลาด ด้ านการใช้ พนักงานขาย (XSAL) และผลิตภัณฑ์
(XPRD) สามารถทํ า นายการบริ โ ภคผลิต ภัณ ฑ์ บํ า รุ ง ผิว หน้ า (YEXP) ได้ อ ย่า งมี นัย สํา คัญ ทางสถิ ติที! ร ะดับ .01
และมีค่าความคลาดเคลื!อนมาตรฐาน ในการพยากรณ์ เท่ากับ ± 1874.155 สามารถนําไปเขียนเป็ นสมการ
ที!ใช้ ในการทํานายในรูปของคะแนนดิบ และคะแนนมาตรฐาน ได้ ดงั นี 
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สมการพยากรณ์ ในรปคะแนนดิ
บ
ู
Ŷ EXP = -4807.340 + 169.254 XATT + .054 XINC + 1545.152 XSEX + 48.262 XSAL + 41.611 XPRD
สมการพยากรณ์ ในรปคะแนนมาตรฐาน
ู
Ẑ EXP = .359 ZATT + .253 ZINC + .256 ZSEX + .148 ZSAL + .109 ZPRD
3.2. ผลการศึกษาปั จจัยทีเหมาะสม และผลการสร้ างสมการทีใช้ ในการทํานายการ
บริโภคผลิตภัณฑ์ บาํ รุ งผิวหน้ า จําแนกตามกลุ่มนักเรี ยน-นักศึกษา
การศึก ษาปั จ จัย ที! เ หมาะสม และผลการสร้ างสมการที! ใ ช้ ใ นการทํ า นาย การบริ โ ภค
ผลิตภัณฑ์ บํารุ งผิวหน้ าจํ าแนกตามกลุ่มนักเรี ยน-นักศึกษานัน ใช้ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ แบบเพิ!ม
หรื อลดตัวแปรเป็ นขันๆ
 (Stepwise Multiple Regression Analysis) โดยตัวแปรอิสระที!ใช้ ในการศึกษามี 14 ตัว
แปร โดยตัวแปรอาชีพ (XOCC) จะไม่ถูกเข้ ามาวิเคราะห์ด้วย เนื!องจากถูกจํากัด ให้ จําแนกตามกลุ่มนักเรี ยนนักศึกษา ปั จจัยที!เหมาะสมแสดงในตาราง 7
ตาราง 7 แสดงค่าสัมประสิทธิ สหสัมพันธ์ พหุคูณ (R) ค่าสัมประสิทธิ การทํานาย (R2) ค่าสัมประสิทธิ การ
ตัดสินใจ (R2change) ค่าอัตราส่วนเอฟ (F) ค่าอัตราส่วนเอฟของสัมประสิทธิ การตัดสินใจ (Fchange) ของตัวแปร
อิสระด้ านต่างๆ ที!มีประสิทธิ ภาพในการพยากรณ์ การบริ โภคผลิตภัณฑ์บํารุ งผิวหน้ า (YEXP) จําแนกตามกลุ่ม
นักเรี ยน-นักศึกษา จากการคํานวณตามวิธีแบบเพิ!มหรื อลดตัวแปรเป็ นขันๆ
 (Stepwise)
ขัน ที
ตัวแปรอิสระ
R
R2
F
R2change
Fchange
1. XATT
.574
.329
75.646**
.329
75.646**
2. XATT XINC
.633
.401
51.220**
.072
18.297**
3. XATT XINC XSEX
.671
.451
41.607**
.050
13.805**
4. XATT XINC XSEX XFAM
.689
.474
34.071**
.023
6.745*
** P < .01, *P <.05
จากตาราง 7 เราจะพบว่า ทัศนคติ (XATT) รายได้ (XINC) เพศ (XSEX) มีค่าอัตราส่วนเอฟ
ของสัมประสิทธิการตัดสินใจ (Fchange) เท่ากับ 75.646, 18.297 และ 13.805 ตามลําดับ มีนยั สําคัญทางสถิติ
ที!ระดับ .01 และ ครอบครัว (XFAM) มีค่าอัตราส่วนเอฟ ของสัมประสิทธิการตัดสินใจ (Fchange) เท่ากับ 6.745
มีนัยสํา คัญ ทางสถิ ติที! ระดับ .05 ดัง นัน ตัว แปรทัง สี!มีประสิท ธิ ภ าพในการทํ า นายจริ ง และตัว แปรทัง สี!
ก็มีค่าอัตราส่วนเอฟ (F) เท่ากับ 75.646, 51.220, 41.607 และ 34.071 ตามลําดับ มีนยั สําคัญทางสถิติ
ที! ร ะดับ .01 สรุ ป ได้ ว่ า ตัว แปรทัง สี! สามารถร่ ว มกัน พยากรณ์ การบริ โ ภคผลิ ต ภัณ ฑ์ บํ า รุ ง ผิ ว หน้ า (YEXP)
จําแนกตามกลุ่มนักเรี ยน-นักศึกษาได้ จริ ง โดยค่าความแปรปรวน ของการบริ โภคผลิตภัณฑ์บํารุ งผิวหน้ า (YEXP)
จําแนกตามกลุ่มนักเรี ยน-นักศึกษา สามารถทํานายได้ จาก ตัวแปรต่างๆร่วมกันในแต่ละขันตอน

ได้ ร้อยละ 32.9
40.1 45.1 และ 47.4 ตามลําดับ
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ค่าสัมประสิทธิของตัวแปร ที!ใช้ เป็ นตัวพยากรณ์ที!มีประสิทธิภาพทัง 4 ตัวแปรนี  ส่งผลต่อ
การบริ โภคผลิตภัณฑ์บํารุ งผิวหน้ า (YEXP) จําแนกตามกลุ่มนักเรี ยน- นักศึกษา ในรู ปคะแนนดิบ และคะแนน
มาตรฐาน ปรากฏผลดังตาราง 8
ตาราง 8 แสดงค่าสัมประสิทธิ ของตัวพยากรณ์ ในรู ปคะแนนดิบ (b) ค่าสัมประสิทธิของตัวพยากรณ์ ในรู ป
คะแนนมาตรฐาน (β) ค่าความคลาดเคลื!อนมาตรฐานของสัมประสิทธิของตัวพยากรณ์ในรู ปคะแนนดิบ (SEb)
อัตราส่วนวิกฤตที (t) ค่าคงที! (a) ค่าความคลาดเคลื!อนมาตรฐานในการพยากรณ์ (SEest) ค่าสัมประสิทธิ
สหสัมพันธ์พหุคณ
ู (R) ค่าสัมประสิทธิการทํานาย (R2) และค่าอัตราส่วนเอฟ (F) ของปั จจัยทัง 4 ตัวที!สง่ ผลต่อ
การบริโภคผลิตภัณฑ์บํารุงผิวหน้ า (YEXP) จําแนกตามกลุม่ นักเรี ยน-นักศึกษา
ตัวพยากรณ์
b
SEb
t
β
164.801
.386
28.284
5.827**
XATT
.214
.309
.043
4.978**
XINC
1171.653
.245
296.959
3.946**
XSEX
80.366
.160
30.943
2.597*
XFAM
a
-3134.483
SEest = ±1732.929
R = .689
2
R = .474
F = 34.071**
** P < .01, *P <.05
จากตาราง 8 พบว่า ตัวพยากรณ์ คือ ทัศนคติ (XATT) รายได้ (XINC) และ เพศ (XSEX)
มีค่าสัมประสิทธิของตัวพยากรณ์ ในรู ปของคะแนนดิบเท่ากับ 164.801,
.214 และ 1171.653 ตามลําดับ
มี นัย สํา คัญ ทางสถิ ติ ที! ระดับ .01 และตัว พยากรณ์ คื อ ครอบครั ว (XFAM) มี ค่า สัมประสิท ธิ ข องตัว พยากรณ์
ในรู ปของคะแนนดิบเท่ากับ 80.366 มีนยั สําคัญทางสถิติที!ระดับ .05 มีค่าคงที!ของการพยากรณ์ ในรู ปคะแนน
ดิบเท่ากับ -3134.483 ค่าสัมประสิทธิ สหสัมพันธ์ พหุคูณเท่ากับ .689 ค่าสัมประสิทธิ การทํานายเท่ากับ
.474 หรื อ 47.4 % โดยปั จจัยต่างๆทัง ทัศนคติ (XATT) รายได้ (XINC) เพศ (XSEX) และครอบครัว (XFAM)
สามารถทํ า นาย การบริ โภคผลิ ต ภั ณ ฑ์ บํ า รุ งผิ ว หน้ า (YEXP) จํ า แนกตามกลุ่ ม นั ก เรี ยน-นั ก ศึ ก ษา
ได้ อ ย่ า งมี นัย สํ า คัญ ทางสถิ ติ ที! ร ะดับ .01 และมี ค่ า ความคลาดเคลื! อ นมาตรฐาน ในการพยากรณ์ เ ท่ า กับ
± 1732.929 สามารถนําไปเขียนเป็ นสมการที!ใช้ ในการทํานายในรู ปของคะแนนดิบ และคะแนนมาตรฐาน
ได้ ดงั นี 
สมการพยากรณ์ ในรปคะแนนดิ
บ
ู
Ŷ EXP = -3134.483 + 164.801 XATT + .214 XINC + 1171.653 XSEX + 80.366 XFAM
สมการพยากรณ์ ในรปคะแนนมาตรฐาน
ู
Ẑ EXP = .386 ZATT + .309 ZINC + .245 ZSEX + .160 ZFAM
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3.3. ผลการศึกษาปั จจัยทีเหมาะสม และผลการสร้ างสมการทีใช้ ในการทํานาย
การบริโภคผลิตภัณฑ์ บาํ รุ งผิวหน้ า จําแนกตามกลุ่มทีทาํ งานแล้ ว
การศึก ษาปั จ จัย ที! เ หมาะสม และผลการสร้ างสมการที! ใ ช้ ใ นการทํ า นาย การบริ โ ภค
ผลิตภัณฑ์บํารุงผิวหน้ าจําแนกตามกลุม่ ที!ทํางานแล้ วนัน ใช้ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู แบบเพิ!ม หรื อลดตัว
แปรเป็ นขันๆ
 (Stepwise Multiple Regression Analysis) โดยตัวแปรอิสระที!ใช้ ในการศึกษามี 14 ตัวแปร
โดยตัวแปรอาชีพ (XOCC) จะไม่ถกู เข้ ามาวิเคราะห์ด้วย เนื!องจากถูกจํากัด ให้ จําแนกตามกลุม่ ที!ทํางานแล้ ว ปั จจัย
ที!เหมาะสมแสดงในตาราง 9
ตาราง 9 แสดงค่าสัมประสิทธิ สหสัมพันธ์ พหุคูณ (R) ค่าสัมประสิทธิ การทํานาย (R2) ค่าสัมประสิทธิ การ
ตัดสินใจ (R2change) ค่าอัตราส่วนเอฟ (F) ค่าอัตราส่วนเอฟของสัมประสิทธิ การตัดสินใจ (Fchange) ของตัวแปร
อิสระด้ านต่างๆ ที!มีประสิทธิภาพในการพยากรณ์ การบริ โภคผลิตภัณฑ์บํารุ งผิวหน้ า (YEXP) จําแนกตามกลุ่มที!
ทํางานแล้ ว จากการคํานวณตามวิธีแบบเพิ!มหรื อลดตัวแปรเป็ นขันๆ
 (Stepwise)
ขัน ที
ตัวแปรอิสระ
R
R2
F
R2change
Fchange
1. XATT
.662
.438
188.803** .438
188.803**
2. XATT XSAL
.701
.492
116.500** .053
25.265**
3. XATT XSAL XSEX
.740
.548
96.850** .056
29.752**
4. XATT XSAL XSEX XINC
.768
.591
86.161** .043
25.018**
5. XATT XSAL XSEX XINC XPRD
.778
.605
72.849** .014
8.616**
6. XATT XSAL XSEX XINC XPRD XEDU
.782
.611
62.133** .007
3.985*
** P < .01, *P <.05
จากตาราง 9 เราจะพบว่า ทัศนคติ (XATT) การส่งเสริ มการตลาด ด้ านการใช้ พนักงานขาย
(XSAL) เพศ (XSEX) รายได้ (XINC) ผลิตภัณฑ์ (XPRD) มีค่าอัตราส่วนเอฟ ของสัมประสิทธิ การตัดสินใจ (Fchange)
เท่ากับ 188.803, 25.265, 29.752, 25.018 และ 8.616 ตามลําดับ มีนัยสําคัญทางสถิติที!ระดับ .01
และ ระดับการศึกษา (XEDU) มีคา่ อัตราส่วนเอฟ ของสัมประสิทธิการตัดสินใจ (Fchange) เท่ากับ 3.985 มีนยั สําคัญ
ทางสถิติที!ระดับ .05 ดังนัน ตัวแปรทังหกมี

ประสิทธิ ภาพในการทํานายจริ ง และตัวแปรทังหก
 ก็มีค่าอัตราส่วน
เอฟ (F) เท่ากับ 188.803, 116.500, 96.850, 86.161, 72.849 และ 62.133 ตามลําดับ มีนยั สําคัญทางสถิติ
ที! ร ะดับ .01 สรุ ป ได้ ว่า ตัว แปรทัง หก สามารถร่ ว มกัน พยากรณ์ การบริ โ ภคผลิต ภัณ ฑ์ บํ า รุ ง ผิ ว หน้ า (YEXP)
จํ า แนกตามกลุ่มที! ทํา งานแล้ วได้ จริ ง โดยค่า ความแปรปรวน ของการบริ โภคผลิตภัณฑ์ บํ ารุ งผิว หน้ า (YEXP)
จําแนกตามกลุม่ ที!ทํางานแล้ ว สามารถทํานายได้ จากตัวแปรต่างๆร่วมกัน ในแต่ละขันตอนได้

ร้อยละ 43.8, 49.2,
54.8, 59.1, 60.5 และ 61.1 ตามลําดับ
ค่าสัมประสิทธิ ของตัวแปร ที!ใช้ เป็ นตัวพยากรณ์ที!มีประสิทธิภาพทัง 6 ตัวแปรนี  ส่งผลต่อ
การบริ โภค ผลิตภัณฑ์บํารุ งผิวหน้ า (YEXP) จําแนกตามกลุม่ ที!ทํางานแล้ ว ในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน
ปรากฏผลดังแสดงในตาราง 10
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ตาราง 10 แสดงค่าสัมประสิทธิ ของตัวพยากรณ์ ในรู ปคะแนนดิบ (b) ค่าสัมประสิทธิ ของตัวพยากรณ์
ในรู ปคะแนนมาตรฐาน (β) ค่าความคลาดเคลื!อนมาตรฐานของสัมประสิทธิของตัวพยากรณ์ในรู ปคะแนนดิบ
(SEb) อัตราส่วนวิกฤตที (t) ค่าคงที! (a) ค่าความคลาดเคลื!อนมาตรฐานในการพยากรณ์ (SEest) ค่าสัมประสิทธิ
สหสัมพันธ์พหุคณ
ู (R) ค่าสัมประสิทธิการทํานาย (R2) และค่าอัตราส่วนเอฟ (F) ของปั จจัยทัง 6 ตัวที!สง่ ผลต่อ
การบริโภคผลิตภัณฑ์บํารุงผิวหน้ า (YEXP) จําแนกตามกลุม่ ที!ทํางานแล้ ว
ตัวพยากรณ์
b
138.805
XATT
64.167
XSAL
2111.866
XSEX
.035
XINC
54.317
XPRD
581.752
XEDU
a
-6427.180
SEest = ± 1836.143
R2 = .611

SEb
28.312
19.512
311.325
.009
19.783
291.419
-

β
.289
.194
.304
.182
.149
.097
-

t
4.903**
3.289**
6.783**
4.129**
2.746**
1.996*
-

R = .782
F = 62.133**
** P < .01, *P <.05

จากตาราง 10 พบว่า ตัวพยากรณ์ คือ ทัศนคติ (XATT) การส่งเสริ มการตลาดด้ านการใช้ พนักงาน
ขาย (XSAL) เพศ (XSEX) รายได้ (XINC) และ ผลิตภัณฑ์ (XPRD) มีค่าสัมประสิทธิ ของตัวพยากรณ์ ในรู ปของ
คะแนนดิบเท่ากับ 138.805, 64.167, 2111.866, .035 และ 54.317 ตามลําดับ มีนยั สําคัญทางสถิติ
ที!ระดับ .01 และตัวพยากรณ์ คือ ระดับการศึกษา (XEDU) มีค่าสัมประสิทธิของตัวพยากรณ์ ในรูปของคะแนนดิบ
เท่ า กั บ 581.752 มี นัย สํ า คัญ ทางสถิ ติ ที! ร ะดับ .05 มี ค่ า คงที! ข องการพยากรณ์ ในรู ป คะแนนดิ บ เท่ า กั บ
– 6427.180 ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์พหุคณ
ู เท่ากับ .782 ค่าสัมประสิทธิการทํานายเท่ากับ .611 หรื อ 61.1 %
โดยปั จจัยต่างๆทัง ทัศนคติ (XATT) การส่งเสริมการตลาดด้ านการใช้ พนักงานขาย (XSAL) เพศ (XSEX) รายได้ (XINC)
ผลิต ภัณ ฑ์ (XPRD) และ ระดับ การศึกษา (XEDU) สามารถทํ า นาย การบริ โ ภคผลิต ภัณ ฑ์ บํ า รุ ง ผิ ว หน้ า (YEXP)
จําแนกตามกลุ่มที!ทํางานแล้ ว ได้ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที!ระดับ .01 และมีค่าความคลาดเคลื!อนมาตรฐาน
ในการพยากรณ์ เท่ากับ ±1836.143 สามารถนําไปเขียนเป็ นสมการที!ใช้ ในการทํานายในรู ปของคะแนนดิบ
และคะแนนมาตรฐาน ได้ ดงั นี 
สมการพยากรณ์ ในรปคะแนนดิ
บ
ู
Ŷ EXP = -6427.180 + 138.805 XATT + 64.167 XSAL + 2111.866 XSEX + .035 XINC + 54.317 XPRD + 581.752 XEDU

สมการพยากรณ์ ในรปคะแนนมาตรฐาน
ู
Ẑ EXP = .289 ZATT + .194 ZSAL + .304 ZSEX + .182 ZINC + .149 ZPRD + .097 ZEDU
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สรุ ปและอภิปรายผล
จากผลการวิจยั ผู้วิจยั ดําเนินการสรุปและอภิปรายผล ดังต่อไปนี 
1. จากการศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ระหว่ างปั จจั ย ด้ านส่ วนประสมท างการตลาด
ปั จ จั ยทางสั ง คม ปั จ จั ยส่ ว นบุ ค คล และปั จ จั ยทางจิต วิท ยา กั บการบริ โ ภคผลิต ภัณฑ์ บํา รุ ง ผิว หน้ า
ทัง โดยรวม และจําแนกตามกลุ่มนักเรี ยน - นักศึกษา และกลุ่มทีทาํ งานแล้ ว ได้ ดังนี 
ตัวแปรอิสระทังหมด

มีความสัมพันธ์กบั การบริโภคผลิตภัณฑ์บํารุงผิวหน้ า แต่เมื!อพิจารณา
แบบจําแนกตามกลุม่ นักเรี ยน - นักศึกษา จะพบว่าลดลงเหลือ 9 ตัวแปร และถ้ าพิจารณาแบบจําแนกตามกลุม่
ที!ทํางานแล้ ว จะพบว่ามี 12 ตัวแปร โดยตัวแปรที!มีคา่ สัมประสิทธิสหสัมพันธ์สงู ที!สดุ ในทุกกลุม่ คือ ทัศนคติ
กล่าวได้ วา่ ความรู้สกึ ที!อยูภ่ ายในจิตใจที!จะทําให้ เกิดความรู้สกึ ชอบ หรื อไม่ชอบนัน มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การซื อผลิตภัณฑ์บํารุงผิวหน้ าสูงเมื!อผู้บริโภคมีทศั นคติที!ดีคือมีความชอบผลิตภัณฑ์บํารุงผิวหน้ า ก็จะมีความ
สนใจ ความกระตือรื อร้ น และความพยายามที!จะหาซื อผลิตภัณฑ์บํารุงผิวหน้ าสูง แต่ถ้าหากผู้บริโภครู้สกึ
เฉยๆ หรื อมีทศั นคติที!เป็ นลบ พฤติกรรมก็จะมีความตรงกันข้ ามกับผู้ที!มีทศั นคติที!ดีอย่างชัดเจน คือ มีความ
สนใจที!จะหาซื อผลิตภัณฑ์บํารุงผิวหน้ าตํ!า ซึง! มีความสอดคล้ องกับงานวิจยั ของวีเบอร์ และ วิลลิโบน (Weber
and Villebonne, 2002: 405) ที!ได้ กล่าวว่า ทัศนคติมีความสัมพันธ์กบั การใช้ ผลิตภัณฑ์เครื! องสําอาง โดยพบว่า
ชาวฝรั!งเศสมีทศั นคติตอ่ ความงามแบบอนุรักษ์ นิยม หากผลิตภัณฑ์มีชื!อเสียง และช่วยเสริ มสง่าราศี ก็จะมี
ปริมาณการใช้ สงู ในขณะที! ชาวสหรัฐอเมริ กา มีทศั นคติตอ่ ความงามแบบวัตถุนิยม หากผลิตภัณฑ์เน้ นเรื! อง
รูปพรรณภายนอกเป็ นสิง! สําคัญ และสามารถบริโภคได้ อย่างรวดเร็ว ก็จะมีปริมาณการใช้ สงู
เมื! อ พิ จ ารณาตั ว แปร ที! มี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ ส หสั ม พั น ธ์ สู ง เป็ นอั น ดั บ ที! 2 ที! ต ามมา พบว่ า
มีความแตกต่างกัน คือ เมื!อจําแนกตามกลุ่มนักเรี ยน - นักศึกษา จะเป็ น รายได้ ในขณะที!เมื!อจําแนกตามกลุ่ม
ที! ทํ า งานแล้ ว จะเป็ น การส่ง เสริ ม การตลาดด้ า นการใช้ พ นัก งานขาย กล่า วได้ ว่า กลุ่ม นัก เรี ย น-นัก ศึก ษา
เป็ นผู้ที!มีข้อจํากัดด้ านรายได้ ส่วนใหญ่ จะได้ รับเงินจากผู้ปกครอง จึงต้ องจํากัดปริ มาณค่าใช้ จ่ายในการซือ
ผลิตภัณฑ์บํารุ งผิวหน้ า ให้ สมั พันธ์ กับรายได้ หากผู้ปกครองให้ เงินน้ อย ก็สามารถซือ ได้ น้อย หากผู้ปกครอง
ให้ เงินมาก ก็สามารถซือ ได้ มาก
ซึ!งมีความสอดคล้ อ งกับงานวิจัยของเยลเกอร์ ( Yelkur, 2000:
450 - 451) ที!ได้ กล่าวว่า รายได้ มีความสัมพันธ์ กบั การรับรู้คณ
ุ ภาพ และความเสี!ยงของผลิตภัณฑ์เพื!อสุขภาพ
และความงาม โดยกลุ่มผู้ที! มีร ายได้ สูง จะรั บ รู้ ว่า คุณ ภาพของผลิต ภัณ ฑ์ ที! ไ ม่มี ตรายี! ห้ อ ตํ! า กว่า ผลิตภัณ ฑ์
ที!มีตรายี!ห้อ และในด้ านการรับรู้ความเสี!ยงของผลิตภัณฑ์พบว่า กลุม่ ที!มีรายได้ สงู จะรับรู้ถึงความเสี!ยงในการซื อ
ผลิตภัณ ฑ์ ที! ไ ม่มีต รายี! ห้ อ มากกว่า ผลิต ภัณ ฑ์ ที! มี ต รายี! ห้ อ ซึ!ง สอดคล้ อ งกับ งานวิ จัยของนิ ลุบ ล นิ มมลรั ต น์
(2541: 97) ที! ไ ด้ ก ล่า วว่ า ปั จ จัย ทางด้ า นรายได้ ข องผู้บ ริ โ ภคมี ค วามสัม พัน ธ์ กับ การบริ โ ภคเครื! อ งสํ า อาง
โดยพบว่า ผู้ที!มีรายได้ ตํ!า จะมีความถี!ของการซื อและจํานวนเงินที!ซื อในแต่ละครัง ตํ!ากว่าผู้มีรายได้ สงู
ในขณะที! ก ลุ่ ม ที! ทํ า งานแล้ ว จะให้ ความสํ า คั ญ เรื! อ งความเอาใจใส่ ข องพนั ก งานขายสู ง
โดยบุคลิกลักษณะ กิ ริยามารยาท และการแต่ง กาย จะเป็ นส่ว นที!ใ ช้ ใ นการพิจารณาและสร้ างความดึง ดูด
และถ้ าพนักงานขายมีความรู้ในผลิตภัณฑ์ ให้ คําแนะนําอย่างเหมาะสม หรื อมีการสาธิตวิธีการใช้ ก็จะช่วยสร้ าง
ความรู้ สึ ก ดี และเป็ นการกระตุ้ นให้ ให้ เกิ ด การซื อ มากขึ น ซึ! ง มี ค วามสอดคล้ องกั บ งานวิ จั ย ของ
พรประภา ซื!อสมศักดิ (2544: 114) ที!ได้ กล่าวว่า ปั จจัยด้ านพนักงานขาย ได้ แก่ คําแนะนําของพนักงานขาย
และการสาธิ ตการใช้ สินค้ า มีความสําคัญต่อการตัดสินใจซือ ผลิตภัณฑ์ที!ทําให้ ผิวหน้ าขาวอยู่ในระดับมาก
ซึ! ง พนั ก งานขายต้ องสามารถให้ ข้ อมู ล ให้ กั บ ลู ก ค้ าได้ อย่ า งชั ด เจน สามารถสื! อ ให้ ผู้ บริ โ ภครั บ รู้ ได้ ถึ ง
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คุณค่าของผลิตภัณฑ์ (Perceived value) ซึง! มีความสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ รัชฎา ศาลกลาง (2547: 78 - 79)
ที! ไ ด้ กล่า วว่า พนัก งานขายส่ง ผลต่อ การเลื อ กซื อ เครื! อ งสํ า อางนํ า เข้ า จากต่า งประเทศ โดยพบว่า ผู้บ ริ โ ภค
ให้ ความสําคัญกับ ปั จจัยด้ านคุณสมบัติของพนักงานมากที!สดุ โดยปั จจัยข้ อที!มีความสําคัญอยู่ในระดับมาก
3 อันแรก คือ การมีมนุษย์สมั พันธ์ ที!ดี การกล่าวเชื อเชิญและการขอบคุณลูกค้ า และความสุภาพของพนักงาน
และการแต่งกายที!สะอาดเรี ยบร้ อย
2. จากการศึกษาปั จจัยทีเหมาะสม และผลการสร้ างสมการทีใช้ ในการทํานายการบริ โภค
ผลิตภัณฑ์ บํารุ งผิวหน้ า ทัง โดยรวม และจําแนกตามกลุ่มนักเรี ยน - นั กศึกษา และกลุ่มทีทํางานแล้ ว
ได้ ดังนี 
ตัวแปรที!สามารถใช้ ทํานายการบริโภคผลิตภัณฑ์บํารุงผิวหน้ ามีทงหมด5
ั
ตัวแปร คือ (1) ทัศนคติ
(2) รายได้ (3) เพศ (4) การส่งเสริ มการตลาดด้ านการใช้ พนักงานขาย และ (5) ผลิตภัณฑ์ แต่เมื!อพิจารณา
แบบจําแนกตามกลุม่ นักเรี ยน - นักศึกษา จะพบว่า ตัวแปรที!สามารถใช้ ทํานายได้ มีทงหมด4
ั
ตัวแปร คือ (1)
ทัศนคติ (2) รายได้ (3) เพศ และ (4) ครอบครัว และถ้ าพิจารณาแบบจําแนกตามกลุม่ ที!ทํางานแล้ ว จะพบว่าตัว
แปรที!สามารถใช้ ทํานายได้ มีทงหมด
ั
6 ตัวแปร คือ (1) ทัศนคติ (2) การส่งเสริมการตลาดด้ านการใช้ พนักงาน
ขาย (3) เพศ (4) รายได้ (5) ผลิตภัณฑ์ และ (6) ระดับการศึกษา จากผลการวิจยั ที!ได้ จะพบว่า ตัวแปร 3 ตัว คือ
(1) ทัศนคติ (2) รายได้ และ (3) เพศ อยูใ่ นสมการที!ใช้ ในการทํานาย การบริโภคผลิตภัณฑ์บํารุงผิวหน้ าของทุก
กลุม่ กล่าวได้ วา่ ปั จจัยทางจิตวิทยา คือ ทัศนคติ และปั จจัยส่วนบุคคล คือ รายได้ และเพศ 3 ตัวนี  เป็ นปั จจัยที!
สามารถใช้ ทํานายการบริโภคผลิตภัณฑ์บํารุงผิวหน้ าได้ สงู ที!สดุ ซึง! มีความสอดคล้ องกับงานวิจยั ของวีเบอร์ และ
วิลลิโบน (Weber and Villebonne, 2002: 405) ที!ได้ กล่าวว่า ทัศนคติสง่ ผลให้ เกิดความแตกต่างต่อปริมาณการ
ซื อผลิตภัณฑ์บํารุงผิว โดยพบว่า ชาวฝรั!งเศสจะมีปริมาณการซื อผลิตภัณฑ์บํารุงผิว มากกว่าชาวสหรัฐอเมริ กา
เพราะทังสองประเทศมี

ทศั นคติที!แตกต่างกัน โดยชาวรั!งเศสมักมีความอนุรักษ์ นิยมสูง
นิยมผลิตภัณฑ์ที!มี
ชื!อเสียง ใช้ เพื!อเสริมสง่าราศี ในขณะที!ชาวสหรัฐอเมริกา มักมีความเป็ นวัตถุนิยมสูง เห็นเรื! องรูปพรรณภายนอก
เป็ นสิง! สําคัญ และเน้ นว่าทุกสิง! ทุกอย่างต้ องเป็ นไปอย่ารวดเร็ว ปริมาณการซื อผลิตภัณฑ์บํารุงผิวจึงน้ อยกว่าชาว
ฝรั!งเศส และยังมีความสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ เยลเกอร์ (Yelkur, 2000: 450 - 451) ที!ได้ กล่าวว่า รายได้
ส่งผลต่อปริมาณการซื อผลิตภัณฑ์เพื!อสุขภาพและความงาม โดยพบว่า กลุม่ ผู้ที!มีรายได้ สงู จะซื อผลิตภัณฑ์เพื!อ
สุขภาพและความงามที!มีตรายี!ห้อเป็ นที!ร้ ูจกั มากกว่ากลุม่ ผู้มีรายได้ ตํ!า เนื!องจากมีการรับรู้ว่า ผลิตภัณฑ์เพื!อ
สุขภาพและความงามที!มีตรายี!ห้อเป็ นที!ร้ ูจกั
จะมีศกั ยภาพ/คุณภาพที!สงู กว่า และมีความเสีย! งที!น้อยกว่า
นอกจากนี  ผลการวิจยั ยังมีความสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ โคเล่ย์ และเบอร์ เกส (Coley and Burgess, 2003:
293) ที!ได้ กล่าวว่าเพศส่งผลต่อพฤติกรรม และปริมาณการซื ผลิตภัณฑ์เพื!อสุขภาพและความงาม โดยพบว่า
เพศหญิงมีแรงขับภายในให้ ซื อ มีอารมณ์ด้านบวกต่อการซื อ มีการจัดการทางอารมณ์ มีการพิจารณาด้ านการ
รับรู้ มีการซื อโดยไม่ได้ วางแผน และมีความถี!ในการซื อผลิตภัณฑ์เพื!อสุขภาพและความงามมากกว่าเพศชาย
ในการบริ โภคผลิตภัณฑ์บํารุงผิวหน้ า ของกลุม่ ตัวอย่างทังหมด

จะพบว่า ยังมีตวั แปรอีก 2
ตั ว ที! เ ข้ าสมการ ซึ! ง พบในแบบจํ า แนกตามกลุ่ ม ที! ทํ า งานแล้ วด้ วยเช่ น กั น คื อ การส่ ง เสริ ม การตลาด
ด้ านการใช้ พนักงานขาย และ ผลิตภัณฑ์ กล่าวได้ ว่า ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด คือ การส่งเสริ มการตลาด
ด้ านการใช้ พนักงานขาย และ ผลิตภัณฑ์ 2 ตัวนี  เป็ นปั จจัยที!ผ้ บู ริ โภคนํามาพิจารณาในการซื อผลิตภัณฑ์บํารุ ง
ผิวหน้ าด้ วยเช่นกัน ซึ!งมีความสอดคล้ องกับงานวิจัยของ ดาริ น กันทะวงค์ (2542: 108 - 109) ที!ได้ กล่าวว่า
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ปั จจัยส่วนประสมการตลาด ด้ านการใช้ พนักงานขาย ส่งผลต่อการซื อเครื! องสําอาง โดยพบว่า ผู้บริ โภคเห็นว่า
ปั จจัยที!มีความสําคัญต่อการซื อเครื! องสําอางมากที!สดุ คือ การใช้ พนักงานขาย ได้ แก่ มารยาท และการบริ การที!ดี
ของพนัก งานขาย และพนั ก งานขายมี ค วามรอบรู้ ด้ านความงาม ซึ! ง มี ค วามสอดคล้ อ งกับ งานวิ จัย ของ
พัช รี ย า เวชมานิ ต กุล (2547: 59) ที! ไ ด้ ก ล่า วว่า ปั จ จัย ด้ า นการใช้ พ นัก งานขาย ซึ!ง ก็ คือ เภสัช กร ส่ง ผลต่อ
การใช้ บริ การซื อผลิตภัณฑ์ความงาม ที!ร้านขายยาแผนปั จจุบนั โดยพบว่า การมีเภสัชกร จะช่วยในการตัดสินใจ
ซื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ สริ ม ความงาม ได้ ละเอี ย ดรอบคอบมากยิ! ง ขึ น และสามารถได้ รั บ ข้ อมู ล จากเภสั ช กร
ในตั ว ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เปรี ย บเที ย บกั บ ยี! ห้ ออื! น ได้ นอกจากนี  งานวิ จั ย ยั ง มี ค วามสอดคล้ องกั บ วี เ บอร์ และ
วิลลิโบน (Weber and Villebonne, 2002: 404) ที!ได้ กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์ และการใช้ พนักงานขายเป็ นปั จจัยที!
ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการซื อ โดยพบว่า ในการซื อผลิตภัณฑ์เครื! องสําอาง ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ ได้ แก่
คุณภาพ และการหีบห่อ ส่งผลทําให้ เกิดความแตกต่างในพฤติกรรมการซื อ และปั จจัยด้ านการใช้ พนักงาน คือ
ความรู้ของพนักงานขาย ส่งผลทําให้ เกิดความแตกต่างในพฤติกรรมการซื อด้ วยเช่นกัน ซึง! มีความสอดคล้ องกับ
งานวิจยั ของพรประภา ซื!อสมศักดิ (2544: 108) ที!ได้ กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์มีผลต่อการตัดสินใจซื อผลิตภัณฑ์ที!ทํา
ให้ ผิวหน้ าขาวของสตรี โดยพบว่าผู้บริโภคให้ ความสําคัญกับปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ในระดับมากที!สดุ อันประกอบ
ไปด้ วย ความปลอดภัยในการใช้ หรื อไม่เกิดการแพ้ และทาไม่เหนียวเหนอะหนะ ซึมซาบเร็ว
เมื!อพิจารณาแบบจําแนกตามกลุ่มนักเรี ยน-นักศึกษา จะพบว่า มีตวั แปรที!เพิ!มเข้ ามาในสมการ
ซึ! ง ไม่ พ บในกลุ่ ม อื! น คื อ ครอบครั ว กล่ า วได้ ว่ า ปั จจั ย ทางสัง คม คื อ ครอบครั ว เป็ นปั จ จั ย ที! ผ้ ู บริ โ ภค
ที!เป็ นกลุม่ นักเรี ยน-นักศึกษา นํามาพิจารณาในการซื อผลิตภัณฑ์บํารุงผิวหน้ า ซึง! มีความสอดคล้ องกับงานวิจยั
ของคูลเตอร์ ; ลอเรนซ์ ฟี ก และไพรซ์ (Coulter; Feick and Price, 2002: 1302 - 1303) ที!ได้ กล่าวว่า
แหล่งข้ อมูลด้ านบุคคลมีความสัมพันธ์ กับระดับความเป็ นผู้นําทางความคิด ด้ านการใช้ เครื! องสําอาง โดยพบว่า
กลุม่ ที!มีความเป็ นผู้นําทางความคิดระดับสูงจะมีการใช้ แหล่งข้ อมูลด้ านบุคคลมากกว่า โดย แหล่งข้ อมูลที!สําคัญ
ที!อยูใ่ น 3 อันดับแรกคือ สมาชิกในครอบครัว
เมื! อ พิ จ ารณาแบบจํ า แนกตามกลุ่ม ที! ทํ า งานแล้ ว จะพบว่ า มี ตัว แปรที! เ พิ! ม เข้ า มาในสมการ
ซึง! ไม่พบในกลุ่มอื!น คือ ระดับการศึกษา กล่าวได้ ว่า ปั จจัยส่วนบุคคล คือ ระดับการศึกษา เป็ นปั จจัยที!ผ้ บู ริ โภค
ที!เป็ นกลุ่มที!ทํางานแล้ ว นํามาพิจารณาในการซื อผลิตภัณฑ์บํารุ งผิวหน้ า ซึ!งมีความสอดคล้ องกับงานวิจัย
ของรัชฎา ศาลกลาง (2547: 81) ที!ได้ กล่าวว่า ระดับการศึกษาส่งผลต่อการเลือกซือ เครื! องสําอางนําเข้ า
จากต่ า งประเทศ โดยพบว่ า ผู้ บริ โ ภคที! มี ร ะดั บ การศึ ก ษาแตกต่ า งกั น เห็ น ว่ า ปั จจั ย ด้ านผลิ ต ภั ณ ฑ์
ด้ า นการจัดจํ า หน่า ย ด้ า นคุณ สมบัติข องพนักงานบริ การ ด้ า นวัฒ นธรรม และด้ า นจิ ตวิท ยา มี ความสํา คัญ
แตกต่างกัน โดยผู้ที!มีระดับการศึกษาสูงจะให้ ความสําคัญในปั จจัยด้ านต่างๆ ซึ!งส่งผลต่อการเลือกซื อมากกว่า
ผู้ที!มีระดับการศึกษาตํ!ากว่า ซึง! มีความสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ กรรณิการ์ แดนสีแก้ ว (2546: 49) ที!ได้ กล่าวว่า
ระดับการศึกษาส่งผลต่อการซื อเครื! องสําอางสมุนไพรสําหรับใบหน้ า โดยพบว่า ผู้ซื อที!มีระดับการศึกษาต่างกัน
จะมีปัจจัยที!มีความสําคัญต่อการตัดสินใจต่อการตัดสินใจซื อ ในด้ านการจัดจําหน่ายแตกต่างกัน เนื!องจากผู้ซื อ
ที!มีระดับการศึกษาต่างกัน จะมีระดับความคิดที!แตกต่างกัน เพราะผู้ที!มีระดับ การศึกษาสูง จะได้ รับ ข้ อมูล
ข่าวสารที!นํามาใช้ ในการตัดสินใจได้ มากกว่า และระดับการศึกษายังส่งผลต่อระดับรายได้ ของผู้ซื อด้ วย
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ประโยชน์ ท ไี ด้ จากการวิจยั
ในการวิจยั ครัง นี  ประโยชน์ที!ได้ โดยตรงคือ ทําให้ ทราบความสัมพันธ์ ระหว่างปั จจัยด้ านส่วนประสม
ทางการตลาด ปั จจัยทางสังคม ปั จจัยส่วนบุคคล และปั จจัยทางจิตวิทยา กับการบริ โภคผลิตภัณฑ์บํารุงผิวหน้ า
ทําให้ ทราบปั จจัยที!เหมาะสมในการใช้ ทํานาย การบริ โภคผลิตภัณฑ์บํารุ งผิวหน้ า ทําให้ ทราบสมการทํานาย
การบริ โ ภคผลิ ต ภัณ ฑ์ บํ า รุ ง ผิ ว หน้ า
ซึ!ง จะทราบทัง แบบโดยรวม จํ า แนกตามกลุ่ม นัก เรี ย น-นัก ศึก ษา
และกลุ่ ม ที! ทํ า งานแล้ ว และประโยชน์ ท างตรงดั ง ที! ก ล่ า วมานี เ อง จะเป็ นแนวทางให้ แก่ นั ก การตลาด
หรื อผู้ประกอบการ สามารถนําผลการศึกษาไปประยุกต์ใช้ ในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์บํารุงผิวหน้ าได้ อันจะทําให้
เข้ า ใจถึ ง สิ! ง ที! เ ป็ นเป้ าหมายในใจ และเหตุผ ลเบื อ งหลัง ของการตัด สิ น ใจเลื อ กซื อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ข องผู้บ ริ โ ภค
เพื! อ ที! จ ะสามารถพัฒ นาผลิต ภัณ ฑ์ ใ ห้ ต รงตามความต้ อ งการของผู้บ ริ โ ภคได้ ดัง ที! ก ล่า วไว้ ใ นความเป็ นมา
และความสําคัญของปั ญหา

ข้ อเสนอแนะ
นักการตลาดหรื อ ผู้ป ระกอบการ ควรมุ่ง เน้ น การสร้ างทัศนคติที! ดี เกี! ยวกับ ผลิตภัณ ฑ์ บํ า รุ ง ผิว หน้ า
ให้ ความสําคัญกับกลุ่มผู้บริ โภคที!มีรายได้ สูง และเน้ นกลุ่มผู้บริ โภคที!เป็ นเพศหญิ ง ควรมีการคัดเลือก อบรม
และประเมิ น การทํ า งานของพนั ก งานขายผลิ ต ภั ณ ฑ์ บํ า รุ ง ผิ ว หน้ า ว่ า มี บุ ค ลิ ก ลั ก ษณะ มี ค วามรอบรู้
และมีความเอาใจใส่ผ้ บู ริโภคมากน้ อยเพียงใด โดยเฉพาะผู้บริ โภคที!เป็ นกลุม่ ที!ทํางานแล้ ว พนักงานขายควรดูแล
กลุ่มผู้บริ โภคกลุ่มนี เป็ นพิเศษ อีกทังควรพั

ฒนา และปรับปรุ งผลิตภัณฑ์บํารุ งผิวหน้ าของตนเองอย่างสมํ!าเสมอ
นอกจากนี  ยัง ควรมี ก ารทํ า การวิ จัย เพื! อ ถามหาคุณ สมบัติ ข องตัว ผลิ ต ภัณ ฑ์ ที! ผ้ ูบ ริ โ ภคมี ค วามต้ อ งการ
และพัฒนาให้ เกิดความโดดเด่น ตรงใจผู้บริโภคมากที!สดุ
สํ า หรั บ กลุ่ ม นั ก เรี ย น – นั ก ศึ ก ษา สิ! ง ที! ค วรเพิ! ม เติ ม คื อ การนํ า เสนอผลิ ต ภั ณ ฑ์ บํ า รุ ง ผิ ว หน้ า
ในภาพลักษณ์ที!แสดงถึงความสัมพันธ์ ในครอบครัว ตังแต่
 ในด้ านการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ การผลิตสื!อโฆษณา
จนถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริ มการขายในช่วงเวลาที!เหมาะสม สําหรับกลุ่มที!ทํางานแล้ ว สิ!งที!ควรเพิ!มเติม
คือ การสร้ างภาพลักษณ์ ของผลิตภัณฑ์ให้ เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้ าที!มีการศึกษาสูง ด้ วยการนําเสนอผ่าน
ผู้นําเสนอสินค้ าที!เหมาะสม
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พฤติกรรมการบริโภคเครืองดืมแอลกอฮอล์ ของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่
A Study of Alcohol Consumption Behavior among People in Chiang Mai
สิริรัฐ สุกนั ธา * และคณะ * *
F

F

F

F

บทคัดย่ อ
การศึกษาวิจยั นี  มีวตั ถุประสงค์เพื!อศึกษาพฤติกรรมการบริ โภคเครื! องดื!มแอลกอฮอล์ของประชาชน
ในจังหวัดเชียงใหม่ ใช้ แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้ อมูลจํานวน 300 ชุด โดยสุ่มตัวอย่างแบบ Cluster
Sampling จากประชากรที!อาศัยอยูใ่ นพื นที! 4 อําเภอ และ 2 กิ!งอําเภอ ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริ โภคเครื! องดื!ม
แอลกอฮอล์ส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีอายุน้อยกว่า 18 - 60 ปี ขึ นไป ประกอบอาชีพรับจ้ างทัว! ไป รายได้ ไม่เกิน
5,000 บาทต่อเดือน ด้ านพฤติกรรมการบริ โภคพบว่า 46.7 เริ! มดื!มเครื! องดื!มแอลกอฮอล์ในขณะที!มีอายุตํ!ากว่
18 ปี และยังคงดื!มอย่างต่อเนื!องมาจนถึงปั จจุบนั การดื!มเพื!อเข้ าสังคมหรื อร่ วมงานเลี ยงสังสรรค์เป็ นสิ!งจูงใจ
ของการเริ!มดื!มครัง แรกและเป็ นสิง! จูงใจของการดื!มในปั จจุบนั มากที!สดุ 93.3 นิยมดื!มในช่วงประเพณีสงกรานต์
ส่วนใหญ่ช่วยกันจ่าย ร้ อยละ 65 ของผู้บริ โภคนิยมซื อเป็ นเงินสดจากร้ านขายของชํา โดยสุราพื นบ้ าน สุราไทย
และเบียร์ เป็ นเครื! องดื!มแอลกอฮอล์ที!นิยมดื!มในครัง แรก ปั จจุบนั มีผ้ นู ิยมดื!มเบียร์ และสุราไทยมากกว่าเครื! องดื!ม
ชนิ ด อื! น ผู้บ ริ โ ภคร้ อยละ 54 จะดื! ม โดยไม่ ยึ ด ติ ด กับ ยี! ห้ อ ใดยี! ห้ อ หนึ! ง โดยเฉพาะ โดยพิ จ ารณาปั จ จัย
ในด้ านราคามากกว่าปั จจัยอื!นๆ ด้ านพฤติกรรมการดื!ม ร้ อยละ 69.3 นิยมทําให้ เจือจางลงโดยการเติมโซดา
และมีถั!วทอด มันทอด เมล็ดมะม่วงหิมพานต์เป็ นของแกล้ ม ร้ อยละ 81.7 นิยมดื!มกับเพื!อนและมักจะดื!ม
ที!ร้านอาหารหรื อสถานบันเทิง ด้ านผลกระทบที!เคยได้ รับ พบว่า ร้ อยละ 45.5 ของผู้บริ โภคเคยประสบอุบตั ิเหตุ
หลั ง การดื! ม ร้ อยละ 35.3 เคยถู ก ทํ า ร้ ายร่ า งกาย แต่ ผ้ ู บริ โ ภคร้ อยละ 62 รู้ สึ ก ว่ า การดื! ม ช่ ว ยให้
คลายจากความเครี ยด ร้ อยละ 48.7 รู้สกึ ว่าการดื!มช่วยให้ ตนเข้ าสังคมได้ ง่าย และร้ อยละ 36.7 เห็นว่าการดื!ม
เป็ นการสิ นเปลืองเงินทอง และอาจทําให้ เกิดอุบตั ิเหตุได้ ง่าย แม้ ว่ากลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่จะตระหนักถึงผลเสีย
หรื อโทษของการดื!มเครื! องดื!มแอลกอฮอล์ แต่สว่ นใหญ่ไม่คิดที!จะลดปริมาณการดื!มลง

Abstract
The objective of the study is to study people’s alcohol consumption behavior in Chiang Mai.
Data was collected by using questionnaires completed by 300 sampled respondents using cluster
sampling among the population in four districts and two sub-districts. The study revealed that the
consumption of alcohol were mostly male aged range between less than 18 to more than 60 years
old. They were employees and had incomes lower than 5,000 baht per month. For alcohol
consumption behavior, it was found that 46.7% of the respondents started drinking alcohol while they
were less than 18 years old and most of them still consumed alcohol continuously to the present
time. Social drinking was a key motivation for alcohol consumption and it was also the major
*
**

นักวิจยั คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จีรพร ศรี วฒ
ั นานุกลู กิจ สุพฒ
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motivation for consuming at the present time. 93.3% of the respondents consumed alcohol during
Songkran Festival. The respondents also shared money for consumption and 65% of the
respondents bought alcohol by cash from the grocery stores. Local liquor, Thai liquor, and beer
were the most popular alcoholic beverage that was mostly consumed at the first time. At present,
beer and Thai liquor were rated the highest consumed more than other alcoholic beverages. 54% of
the respondents normally changed alcohol brand when consuming and considered price rather than
other factors. For consumption behavior, 69.3% added soda in alcohol and consumed with snack
such as peanut, potato chip and cashew nut. 81.7% consumed alcohol with friends at restaurants or
entertainment places rather than other places. Furthermore, the study also revealed the side effects
of alcohol consumption that 45.5% of the respondents had an accident after consuming alcohol while
35.3% had bodily harm. However, 62% of the respondents felt that consuming alcohol could release
stress. 48.7% of the respondents felt that consuming alcohol could assist in social relations. At the
same time, 36.7% of the respondents agreed that consuming alcohol wasted money and may cause
accidents. Even though most of the sample group realized the negative effects of alcohol
consumption, 80 % of the respondents never reduced the quantity of consumption.

คํานํา
เครื! องดื!มแอลกอฮอล์ที!สงั คมไทยและประชาคมโลกบริ โภคอยู่นนมี
ั  มากมายหลายชนิดเฉพาะที!คนไทย
ทั!วไปกล่าวถึงด้ วยภาษาพืน บ้ านว่า สุรา นัน ไม่มีนิยามที!แน่ชัดว่ารวมเครื! องดื!มแอลกอฮอล์กี!ชนิด แต่ก็เป็ น
ที!เข้ าใจกันทุกท้ องที!
การผลิตสุราในเมืองไทยมีมานานเท่าใดยังไม่มีหลักฐานระบุชัดเจน การบริ โภคสุราโดยคนสามัญ
ก็มีมานานเช่นเดียวกัน กล่าวกันว่าคนไทยแต่ก่อนผลิตสุราไว้ บริ โภคเองในบ้ าน ผลิตไว้ เลีย งแขกเมื!อมีงาน
แต่ไม่ผลิตเพื!อจํ าหน่าย การต้ มสุราเพื!อจํ าหน่ายเริ! มเกิดขึน ในเมืองไทยเมื!อมีชาวจี นอพยพเข้ ามาตัง รกราก
พระไพรศาล วิสาโล เขียนไว้ ในหนังสือประวัติศาสตร์ การบริ โภคสุราในประเทศไทย พ.ศ. 2537 ว่าคนไทยรู้จกั
การดื!มเหล้ าจากโรงต้ มกลัน! ที!เรี ยกว่า เหล้ าโรง จากชาวจีนที!อพยพเข้ ามาอยู่ในเมืองไทย ตัง แต่ปลายสมัย
อยุธยาจนถึงสมัยรัตน์โกสินทร์ ชาวจีนนําวิธีการกลัน! สุราเข้ ามา คนจีนไปตังรกรากที

!ใดก็ตงโรงต้
ั
มเหล้ าที!นั!น
และเมื!อรัฐเริ! มเก็บภาษี อากรจากการผลิตและจําหน่ายเครื! องดื!มๆ ชาวจีนก็เป็ นผู้ประมูลผูกขาดการเก็บภาษี ส่ง
ให้ รัฐ ชาวจีนจึงมีอิทธิพลมากต่อแบบแผนและพฤติกรรมการบริ โภคเครื! องดื!มฯ ของคนไทย คําว่า ก๊ งหรื อกัก
ก็เป็ นภาษาที!สืบมาเท่าทุกวันนี 
การผลิต การจําหน่าย และการบริโภคมีพฒ
ั นาการเพิ!มขึ นอย่างต่อเนื!อง เป็ นเหตุให้ สงั คมบางส่วนเริ! ม
เกิดความประจักษ์ มากขึ นในอันตรายที!กระทบต่อสังคม เศรษฐกิจ และสุภาพอนามัยของประชากรไทยโดยรวม
ทัง นี ค งเนื! อ งด้ ว ยความรุ น แรงของปั ญ หาอัน สืบ เนื! อ งมาจากการบริ โ ภคเครื! องดื! มแอลกอฮอล์ ที!เพิ!มมากขึน
ปั ญหาผลกระทบแทรกซึมและสะสมอยู่ในสังคมไทยมานานจนเป็ นปรากฏการณ์ที!ยอมรับกันทัว! และกลายเป็ น
สิง! ที! “รู้ก็เหมือนไม่ร้ ู” จึงขาดการป้องกันแก้ ไขอย่างจริงจัง
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ปั จจุบนั ธุรกิจสุรา เบียร์ ไวน์ เป็ นหน่วยธุรกิจหนึ!งในอุตสาหกรรมสุราของไทยที!มีมลู ค่านับแสนล้ าน
บาท
มี ผลต่อ มูลค่า การเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ แม้ ว่า ธุ รกิ จ สุร า เบี ยร์ ไวน์ จะมี ผลต่อ มูลค่า การเติ บ โต
ทางเศรษฐกิจที!มีมลู ค่านับแสนล้ านบาท ขณะเดียวกันก็ส่งผลกระทบต่อผู้บริ โภคทัง ในด้ านสุขภาพของผู้ดื!ม
โดยตรง และยังส่งผลให้ เกิดปั ญหาต่าง ๆ ตามมาจากการสํารวจของกรมควบคุมโรค พบว่าวัยรุ่ นติดเอดส์
เพิ!มมากขึ นร้ อยละ 17 เมื!อสํารวจตามโรงเรี ยนต่างๆ พบว่า เด็กจะเริ! มต้ นจากการดื!มสุรา สูบบุหรี! เป็ นบันได
ขัน แรก และเห็นว่า การดื!มสุรา และสูบบุหรี! เป็ นเรื! องปกติของสังคม จากการดื!มสุรา สูบบุหรี! นําไปสู่
การใช้ ยาเสพติด และมั!ว สุมทางเพศ ซึ!ง เป็ นทัศนคติที! ผิด เด็ก จึง ติดเอดส์ สูง ขึน ดัง นัน สธ.จึง ประสาน
กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เพื!อ รณรงค์ป้องกันใน 3 เรื! อง คือ บุหรี! สุราและเอดส์ จากการสํารวจพบว่าตลาด
เครื! องดื!มที!มีแอลกอฮอล์ในประเทศ ไทยมีอัตราการขยายตัวจนน่าวิตก จากการสํารวจพบว่ามีคนไทยดื!ม
เครื! องดื!ม แอลกอฮอล์ 15.3 ล้ านคน เป็ นชาย 13 ล้ านคน ที!เหลือเป็ นเพศหญิง และดื!มประมาณ 1,223 ล้ านลิตร
ต่อปี และมีนกั ดื!มหน้ าใหม่เพิ!มขึ นปี ละ 260,000 คน "ที!น่าสนใจการสํารวจพบว่า เด็กอายุตํ!ากว่า 10 ปี
เกือบร้ อยละ 5 เริ! มลองดื!มสุราแล้ ว ซึง! หากไม่มีการรณรงค์ เพื!อลดพฤติกรรมแล้ ว อาจส่งผลระยะยาวต่อสุขภาพ
ทําให้ เด็กมีไอคิวตํ!าลง เนื!องจากแอลกอฮอล์ จะเข้ าไปทําลายเซลล์ตบั เซลล์สมอง" ดังนันทุ
 กฝ่ ายต้ องช่วยกัน
เพื!อให้ เยาวชนไทยเติบโตมาในสังคมที!ดี มีคณ
ุ ภาพ และพัฒนาประเทศต่อไป ไม่ใช่เข้ าไปฉกฉวยประโยชน์
และต้ องช่วยกันโดยสามัญสํานึกเพราะเยาวชนกําลังจะถูกชักจูงไปในทางที!ผิด
นําไปสู่การค้ าประเวณี
มีการร่ วมเพศก่อนวัยอันควร นอกจากนัน ปั ญหาที!น่าห่วง ซึ!งเป็ นผลพวงจากการดื!มสุรา โดยเฉพาะ
ในช่วงเทศกาลใหญ่ ๆจะเกิดปั ญหาอุบตั ิเหตุจากการเมาแล้ วขับเป็ นสาเหตุการตายอันดับ 1 มากกว่าร้ อยละ 50
ผู้ที!มีแอลกอฮอล์ในระดับ 50-70 มิลลิกรัมเปอร์ เซ็นต์จะเสี!ยงตายจากอุบตั ิเหตุมากกว่าคนไม่ดื!ม 6-17 เท่า
ตัว หากเมามากกว่านี ความเสี!ยงก็จะเพิ!มขึ นเป็ น 300 เท่าตัว ในปี 2546 สร้ างความสูญเสียทางเศรษฐกิจ
ประมาณ 200,000 ล้ านบาท สูงกว่าประเทศอื!น 2-3 เท่าตัว และประมาณอีก 1 ใน 3 ของคนเมาสุรา
ยังได้ ก่อเหตุความรุ นแรงในครอบครั ว และผู้อื! นอีกด้ วย ผู้วิจัยจึง มีความสนใจที!จะศึกษาลักษณะพฤติกรรม
การบริโภคเครื! องดื!มแอลกอฮอล์ ของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ ทังในสภาวะปกติ

ทวั! ไป และสภาวะเหตุการณ์
เฉพาะตามวัฒ นธรรมต่ า ง ๆ ซึ! ง ครอบคลุม ทัง วัฒ นธรรมดัง เดิ ม ประเพณี ใ นชุม ชน และวัฒ นธรรมใหม่
เพื!อเป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้ที!เกี!ยวข้ องต่อไป

วัตถุประสงค์
เพื!อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคเครื! องดื!มแอลกอฮอล์ของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่

ประโยชน์ ท คี าดว่ าจะได้ รับ
1) เพื!อทราบพฤติกรรมการบริโภคเครื! องดื!มแอลกอฮอล์ ของประชาชนในจังหวัด
เชียงใหม่
2) เพื!อทราบสถานการณ์การบริโภคเครื! องดื!มแอลกอฮอล์ของประชาชนในเขตจังหวัดเชียงใหม่

ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาวิจยั นี  ได้ กําหนดขอบเขตการศึกษาทางด้ านเนื อหาและประชากรดังนี ดังนี 
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ประชากร : ผู้บริโภคเครื! องดื!มที!มีสว่ นผสมของแอลกอฮอล์ที!มีอายุตงแต่
ั  15 ปี ขึ นไป
พืน ที : ศึกษาในพืน ที! 4 อําเภอ และ 2 กิ!งอําเภอ ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยพิจารณา จากขนาด
ของจํานวนประชากรในอําเภอเป็ นหลัก โดยสุ่มตัวอย่างอําเภอที!มีขนาดใหญ่ 1 อําเภอ ได้ แก่ อําเภอเมือง
อําเภอขนาดกลาง ได้ แก่ อําเภอดอยสะเก็ดและ อําเภอสันป่ าตอง และอําเภอขนาดเล็ก ได้ แก่อําเภอแม่วาง,
กิ!งอําเภอดอยหล่อ และกิ!งอําเภอแม่ออน
เนือ หา : ประกอบด้ วย ข้ อมูลพื นฐานทัว! ไปของผู้บริ โภค มูลเหตุจงู ใจ ปั จจัยที!มีอิทธิพล และพฤติกรรม
การบริ โภค ทังในภาวะปกติ

ทวั! ไป และสภาวะเหตุการณ์เฉพาะตามวัฒนธรรมต่าง ๆ ซึง! ครอบคลุมทังวั
 ฒนธรรม
ดังเดิ
 ม ประเพณีในชุมชน ตลอดจนการศึกษาจากเอกสาร อื!น ๆ ที!เกี!ยวข้ อง

เครืองมือทีใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมลู
การใช้ แบบสอบถาม (Questionnaire) เพื!อเก็บข้ อมูลด้ านลักษณะทางเศรษฐกิจสังคม มูลเหตุจงู ใจ
ในการบริ โภค ฯลฯ โดยนําข้ อมูลที!ได้ จากการศึกษาเอกสารต่าง ๆ มาเป็ นแนวทางในการสร้ างแบบสอบถาม
แล้ วนํ า แบบสอบถามที! ไ ด้ ไปทดลองใช้ กั บ กลุ่ ม ผู้ บริ โ ภคเครื! องดื! ม แอลกอฮอล์ ที! ไ ม่ ใ ช่ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า ง
แล้ วนํามาปรับปรุงเพื!อใช้ กบั กลุม่ ตัวอย่างจริงต่อไป

การเก็บรวบรวมข้ อมลู
การศึกษาครัง นี ได้ แบ่งแหล่งข้ อมูลในการศึกษาออกเป็ น 2 แหล่ง คือ
1. ข้ อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ข้ อมูลเชิงเอกสารนโยบาย กฎหมาย ผลงานวิจยั บทความต่าง ๆ
ทังจากสื

!อตีพิมพ์และเว็บไซต์
2. ข้ อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็ นการเก็บรวบรวมภาคสนาม ดังนี 
2.1 การเก็ บ รวบรวมข้ อ มูล โดยใช้ แ บบสอบถาม จากกลุ่ม ตัว อย่ า งที! เ ป็ นผู้บ ริ โ ภคเครื! อ งดื! ม
แอลกอฮอล์ จํา นวนทัง สิน 300 คนจากประชากรที! อาศัยอยู่ใ นพื น ที! ของ 4 อํ าเภอ และ 2 กิ!ง อํา เภอ ได้ แ ก่
อําเภอเมือง อําเภอดอยสะเก็ด อําเภอสันป่ าตอง อําเภอแม่วาง กิ!งอําเภอดอยหล่อ และกิ!งอําเภอแม่ออน เป็ นต้ น
2.2 การสังเกต สําหรับการศึกษาบริบททางสังคม ตลอดจนพฤติกรรมผู้บริโภคเครื! องดื!ม
แอลกอฮอล์

การประมวลผลและการวิเคราะห์ ข้อมลู
ข้ อมูลเกี!ยวกับลักษณะทางเศรษฐกิจสังคมและพฤติกรรมผู้บริ โภคเชิงปริ มาณ จะนํามาตรวจสอบ
ความถูก ต้ อ งของข้ อ มูล ก่ อ นที! จ ะนํ า ไปประมวลผลด้ ว ยโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ แ ละวิ เ คราะห์ โ ดยใช้ ส ถิ ติ
เชิงพรรณนา เช่นการแจกแจงความถี! ค่าร้ อยละ ส่วนข้ อมูลที!ได้ จากการสังเกต จะนํามาวิเคราะห์เชิงพรรณนา

ทฤษฎีพฤติกรรมผ้ ูบริโภคตามหลักบริหารธุรกิจ
โมเดลพฤติกรรมผ้ ูบริโภค (Consumer Behavior Model) (ศิริวรรณ เสรี รัตน์, 2538)
โมเดลพฤติกรรมผู้บริ โภค (Consumer Behavior Model) เป็ นการศึกษาถึงเหตุจูงใจที!ทําให้ เกิด
การตัดสินใจซือ ผลิตภัณฑ์ โดยมีจุดเริ! มต้ นจากการที!เกิดสิ!งกระตุ้น (Stimulus) ที!ทําให้ เกิดความต้ องการ
ผ่านเข้ ามาในความรู้ สึกนึกคิดของผู้ซื อ (Buy’s Black Box) ซึ!งเปรี ยบเสมือนกล่องดําซึ!งผู้ผลิตหรื อผู้ขาย
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ไม่ ส ามารถคาดคะเนได้ ความรู้ สึ ก นึ ก คิ ด ของผู้ ซื อ จะได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลจากลั ก ษณะต่ า งๆ ของผู้ ซื อ
แล้ วมีการตอบสนองของผู้ซื อ (Buy’s Purchase Decision) ดังภาพที! 2-1
1) สิงกระตุ้น (Stimulus) สิ!งกระตุ้นอาจเกิดขึ นจากภายในร่างกาย (Inside Stimulus) และสิ!งกระตุ้น
จากภายนอก (Outside Stimulus) สิ!งกระตุ้นถือว่าเป็ นเหตุจูงใจให้ เกิดการซื อสินค้ า (Buying Motive)
ซึ!งอาจใช้ เหตุจูงใจซือ ด้ านเหตุผล และใช้ เหตุจูงใจให้ ซือ ด้ านจิตวิทยา (อารมณ์ ) ก็ได้ สิ!งกระตุ้นภายนอก
ประกอบด้ วย 2 ส่วน คือ
1.1) สิงกระตุ้นทางการตลาด (Marketing
Stimulus) เป็ นสิ!งกระตุ้นที!เกี!ยวข้ องกับ
ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ได้ แก่
(1)
สิง กระตุ้ นด้ า นผลิตภัณฑ์ (Product) เช่น ออกแบบผลิตภัณฑ์ ใ ห้ สวยงาม
เพื!อกระตุ้นความต้ องการ
(2) สิงกระตุ้นราคา (Price) เช่น การกําหนดราคาสินค้ าให้ เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์
โดยพิจารณาลูกค้ าเป้าหมาย
(3) สิงกระตุ้นด้ านการจัดช่ องทางการจําหน่ าย (Distribution หรื อ Place)
เช่นจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ให้ ทวั! ถึงเพื!อให้ ความสะดวกแก่ผ้ บู ริโภค เป็ นการกระตุ้นความต้ องการซื อ
(4) สิงกระตุ้นด้ านการส่ งเสริมการตลาด (Promotion) เช่น การโฆษณาสมํ!าเสมอ กา
ใช้ ความพยายามของพนักงานขาย การลด แลก แจก แถม การสร้ างความสัมพันธ์อนั ดีกบั บุคคลทัว! ไปเหล่านี 
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Buyer’s Black Box

สิ งกระตุ้นภายนอก
(Stimulus = S)
สิ งกระตุ้นทางการตลาด
สิ งกระตุ้นอืน ๆ
(Marketing Stimulus)
(Other Stimulus)
ผลิตภัณฑ์
เศรษฐกจิ
ราคา
เทคโนโลยี
่
การจัดจําหนาย
การเมือง
่ มการขาย
การสงเสริ
วัฒนธรรม
ฯลฯ

่ าหรื อความรู้
กลองดํ
ความรู้สึกนึกคิดของ
ผูบ้ ริ โภค
(Buyer’s Characteristic)

การเลือกซื< อผลิตภัณฑ์
การเลือกตราสิ นค้า
การเลือกผูข้ าย
เวลาในการซื< อ
ปริ มาณในการซื< อ

ขั1นตอนการตัดสิ นใจของผู้ซื1อ (Buyer’s Decision Process)
1. การรับรู้ปัญหา (Problem Recognition)
2. การค้นหาข้อมูล (Information Search)
3. การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of Alternatives)
4. การตัดสิ นใจซื< อ (Purchase Decision)
5. พฤติกรรมภายหลังการซื< อ (Post purchase Behavior)

ลักษณะของผูซ้ <ือ (Buyer’s Characteristics)
1. ปัจจัยด้านวัฒนธรรม (Cultural)
2. ปัจจัยด้านสังคม (Social)
่ คคล (Personal)
3. ปัจจัยสวนบุ
4. ปัจจัยด้านจิตวิทยา (Psychology)

ปัจจัยเฉพาะบคคล
ุ
(Personal)

ปัจจัยภายนอก
(External Factor)
1. ปัจจัยทางวัฒนธรรม
(Cultural)
1.1 วัฒนธรรมพื<นฐาน
(Culture)
่
1.2 วัฒนธรรมเครื อขาย
(Subculture)
1.3 ชั< นสังคม (Social Class)

การตอบสนองของผู้ซื1อ
(Response=R)

2.ปัจจัยด้านสังคม (Social)
2.1 กลุ่มอ้างอิง
(Reference Groups)
2.2 ครอบครัว (Family)
2.3 บทบาทและสถานะ
(Roles and Statuses)

่ คคล (Personal)
3. ปัจจัยสวนบุ
3.1 อายุ (Age)
3.2 วงจรชีวติ ครอบครัว
(Family Life Cycle)
3.3 อาชีพ (Occupation)
3.4 โอกาสทางเศรษฐกจิ
(Economic Circumstance)
่ ยมและรู ปแบบ การดํารง
3.5 คานิ
ชีวติ (Value and Life Style)

ปัจจัยภายใน
(Internal Factor)
4.ปัจจัยด้านจิตวิทยา
4.1 การจูงใจ (Motivation)
4.2 การรับรู้ (Perception)
4.3 การเรี ยนรู้ (Learning)
4.4 ความเชืaอถือ (Beliefs)
4.5 ทัศนคติ (Attitudes)
4.6 บุคลิกภา (Personallity)
4.7 แนวคิดของตนเอง
(Self Concept)

ภาพที 1 รูปแบบพฤติกรรมผู้ซื อ (ผู้บริโภค) [Model of Buyer’s (Consumer)Behavior] และปั จจัยที!มี
อิทธิพล ต่อพฤติกรรมการซื อของผู้บริโภค (Factors Influencing Consumer’s Buying Behavior)
(ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ, 2541)
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1.2) สิงกระตุ้นอืนๆ (Other Stimulus) เป็ นสิง! กระตุ้นความต้ องการผู้บริโภคที!อยูภ่ ายนอก
องค์การ ซึง! บริษัทควบคุมไม่ได้ สิง! กระตุ้นเหล่านี ได้ แก่
(1) สิงกระตุ้นทางเศรษฐกิจ (Economic) เช่น ภาวะเศรษฐกิจ รายได้ ของผู้บริ โภค
เหล่านี มีอิทธิพลต่อความต้ องการของบุคคล
(2) สิงกระตุ้นทางเทคโนโลยี (Technological) เช่น เทคโนโลยีใหม่ด้านฝากถอน
เงินอัตโนมัติสามารถกระตุ้นความต้ องการให้ ใช้ บริการของธนาคารมากขึ น
(3) สิงกระตุ้นทางกฎหมายและการเมือง (Law and Political) เช่น กฎหมายเพิ!ม
หรื อลดภาษี สนิ ค้ าใดสินค้ าหนึง! จะมีอิทธิพลต่อการเพิ!มหรื อลดความต้ องการของผู้ซื อ
(4) สิงกระตุ้นทางวัฒนธรรม(Cultural) เช่น ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยใน
เทศกาลต่างๆ จะมีผลกระตุ้นให้ ผ้ บู ริโภคเกิดความต้ องการซื อสินค้ าในเทศกาลนัน
2) กล่ องดําหรื อความร้ ู สึกนึกคิดของผ้ ูซือ (Buyer’s Black Box) ความรู้ สึกนึกคิดของผู้ซื อ
ที!เปรี ยบเสมือนกล่องดํา (Black Box) ซึง! ผู้ผลิตหรื อผู้ขายไม่สามารถทราบได้ จึงต้ องพยายามค้ นหาความรู้สกึ
นึกคิดของผู้ซื อได้ รับอิทธิพลจากลักษณะของผู้ซื อและกระบวนการตัดสินใจของผู้ซื อ
2.1) ลักษณะของผ้ ูซือ (Buyer’s Characteristics) ลักษณะของผู้ซื อมีอิทธิพลจากปั จจัย
ต่างๆ คือปั จจัยด้ านวัฒนธรรม ปั จจัยด้ านสังคม ปั จจัยส่วนบุคคล และปั จจัยด้ านจิตวิทยา
2.1.1 ปั จจัยด้ านวัฒนธรรม (Cultural Factors) เป็ นสัญลักษณ์และสิ!งที!มนุษย์
สร้ างขึ นโดยเป็ นที!ยอมรับจากรุ่ นหนึ!งไปสู่รุ่นหนึ!ง โดยเป็ นตัวกําหนดและควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคม
หนึง! ค่านิยมในวัฒนธรรมจะกําหนดลักษณะของสังคม และกําหนดความแตกต่างของสังคมหนึง! จากสังคมอื!น
2.1.2 ปั จจัยด้ านสังคม (Social Factors) เป็ นปั จจัยที!เกี!ยวข้ องในชีวิตประจําวัน
และมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรมการซื อ ลัก ษณะทางสัง คมประกอบไปด้ วยกลุ่ม อ้ า งอิ ง ครอบครั ว บทบาท
และลักษณะของผู้ซื อ
2.1.3 ปั จจัยส่ วนบุคคล (Personal Factors) การตัดสินใจของผู้ซื อได้ รับอิทธิพล
จากลักษณะส่วนบุคคลของคนด้ านต่างๆ เช่น อายุ อาชีพ การศึกษา รายได้ เป็ นต้ น
2.1.4 ปั จจัยทางจิตวิทยา (Psychology Factors) หรื อปั จจัยภายใน หมายถึงปั จจัย
ที!เกี!ยวข้ องกับความรู้สกึ นึกคิดของผู้บริโภคในการเลือกซื อสินค้ าและบริการ การเลือกซื อของบุคคลได้ รับอิทธิพล
จากปั จจัยด้ านจิตวิทยาซึ!งถือว่าเป็ นปั จจัยภายในตัวผู้บริ โภคที!มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื อและการใช้ สินค้ า
ปั จจัยภายในหรื อปั จจัยทางจิตวิทยา ประกอบด้ วย
(1) การจงใจ
ู (Motivation) หมายถึง พลังสิ!งกระตุ้น (Drive) ที!อยู่ภายในตัวบุคคล
ซึง! กระตุ้นให้ บคุ คลปฏิบตั ิ การจูงใจเกิดภายในตัวบุคคล แต่อาจจะถูกกระทบจากปั จจัยภายนอก เช่น วัฒนธรรม
ชันทางสั

งคม หรื อสิง! กระตุ้นที!นกั การตลาดใช้ เครื! องมือการตลาดเพื!อกระตุ้นให้ เกิดความต้ องการ
(2) การรั บร้ ู (Perception) หมายถึง กระบวนการซึง! แต่ละบุคคลได้ รับการเลือกสรร
จัดระเบียบ และตีความหมายข้ อมูลเพื!อที!จะสร้ างภาพที!มีความหมาย หรื อหมายถึงกระบวนการความเข้ าใจ
(การเปิ ดรับ) ของบุคคลที!มีตอ่ โลกที!เขาอาศัยอยู่
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(3) การเรี ยนร้ ู (Learning) หมายถึง การเปลี!ยนแปลงพฤติกรรมและ (หรื อ)
ความโน้ มเอียงของพฤติกรรมต่อประสบการณ์ ที!ผ่านมา การเรี ยนรู้ ของบุคคลเกิดขึ นเมื!อบุคคลได้ รับสิ!งกระตุ้น
(Stimulus) และจะเกิดการตอบสนอง (Response) ซึง! ก็คือทฤษฎี สิง! กระตุ้น-การตอบสนอง
(4) ความเชือถือ (Beliefs) หมายถึง ความคิดที!บุคคลยึดถือเกี!ยวกับสิ!งใดสิ!งหนึ!ง
ซึง! เป็ นผลมาจากประสบการณ์ในอดีต
(5) ทัศนคติ (Attitudes) หมายถึง การประเมินความพึงพอใจหรื อไม่พอใจ
ของบุคคล ความรู้สกึ ด้ านอารมณ์และแนวโน้ มการปฏิบตั ิที!มีผลต่อความคิดหรื อสิง! ใดสิง! หนึง!
2.2) กระบวนการตัดสินใจซือ ของผ้ ูซือ (Buyer Decision Process) ประกอบด้ วยขันตอน

คื อ การรั บ รู้ ความต้ อ งการ (ปั ญ หา)
การค้ น หาข้ อ มูล การประเมิ น ผลทางเลื อ ก การตัด สิ น ใจซื อ
และพฤติกรรมภายหลังการซื อ
3) การตอบสนองของผ้ ู ซือ (Buyer’s Response) หรื อการตัดสินใจของผู้บริ โภคหรื อผู้ซือ
(Buyer’s Purchase Decisions) ผู้บริโภคจะมีการตัดสินใจในประเด็นต่างๆ ดังนี 
(1) การเลือกผลิตภัณฑ์ (Product Choice)
(2) การเลือกตราสินค้ า (Brand Choice)
(3) การเลือกผู้ขาย (Dealer Choice)
(4) การเลือกเวลาในการซื อ (Purchase Timing)
(5) การเลือกปริ มาณการซื อ (Purchase Amount)

ทฤษฎีพฤติกรรมผ้ ูบริโภคตามหลักเศรษฐศาสตร์
1) ทฤษฎีอุปสงค์ (Demand theory)
อุป สงค์ ห รื อ ปริ ม าณการซื อ ตามความหมายทางเศรษฐศาสตร์ หมายถึ ง อุป สงค์ ที! มี ป ระสิ ท ธิ ผ ล
(Effective Demand)ซึ!งก็คืออุปสงค์ที!มีการซื อขายสินค้ าหรื อบริ การเกิดขึ นแล้ วจริ งๆ และจะต้ องประกอบด้ วย
องค์ประกอบครบ 3 ประการ กล่าวคือ เมื!อผู้บริ โภคมีความปรารถนาอยากที!จะบริ โภคสินค้ าหรื อบริ การชนิดใด
ชนิดหนึ!ง (Desirable) แล้ ว ผู้บริ โภคจะต้ องมีความสามารถหรื อมีรายได้ พอที!จะซื อหาให้ ได้ มา (Ability to Pay)
และมี ค วามเต็ ม ใจหรื อ มี ค วามพอใจที! ไ ด้ ซื อ หาสิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารชนิ ด นัน มาสนองความต้ อ งการของตน
(Willingness to Pay) ดังนัน เมื!อพิจารณาถึงพฤติกรรมของผู้บริ โภคแต่ละคนแล้ ว มักจะพบว่า ตามปกติ
ผู้บริโภคทุกคนย่อมมีความปรารถนาที!จะทําให้ ตนเองได้ รับความพึงพอใจสูงสุดจากการบริ โภคสินค้ าและบริ การ
ที!ซื อหามาเสมอ
อย่างไรก็ดี ความพึงพอใจจากการบริ โภคสินค้ าหรื อ บริ การจะมากหรื อ น้ อ ยเพียงไรย่อมขึน อยู่กับ
ปริ มาณของสินค้ าหรื อบริ การที!นํามาบริ โภคเป็ นสําคัญ กล่าวคือ ถ้ าผู้บริ โภคได้ บริ โภคสินค้ าหรื อบริ การชนิดใด
ชนิดหนึ!งในปริ มาณที!มากขึ นตามที!ตนต้ องการแล้ ว ก็ย่อมทําให้ ความพึงพอใจของผู้บริ โภคเพิ!มมากขึ นตามไป
ด้ วย ในทางตรงกันข้ าม ถ้ าผู้บริโภคได้ บริโภคสินค้ าหรื บริ การชนิดใดชนิดหนึ!งในปริ มาณที!น้อยลง ก็ย่อมจะทําให้
ความพึ ง พอใจของผู้ บริ โ ภคน้ อยลงตามไปด้ วยเช่ น กั น แต่ เ นื! อ งจาก ผู้ บริ โ ภคทุ ก คนมี ร ายได้ จํ า กั ด
ดังนัน ปริ มาณการซื อสินค้ าชนิดหนึ!งชนิดใดของผู้บริ โภคจะมากหรื อน้ อยเพียงใด ย่อมจะขึ นอยู่กบั ระดับราคา
สินค้ าและบริการชนิดนันๆ
 เป็ นสําคัญ นอกจากนี ยังขึ นอยูก่ บั ปั จจัยต่างๆ อีกมากมาย ดังต่อไปนี 
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1.1) ราคาของสินค้ าชนิดนัน
ปริ มาณการซือ สินค้ าและบริ การชนิดใดชนิดหนึ!ง ย่อมขึน อยู่กับระดับราคาของสินค้ าชนิดนัน
กล่าวคือ ถ้ าระดับราคาสินค้ าชนิดใดชนิดหนึ!งเพิ!มสูงขึ น จะทําให้ ปริ มาณการเสนอซื อ สินค้ าชนิดนันลดน้

อยลง
แต่ถ้าระดับราคาสินค้ าชนิดใดชนิดหนึง! ลดลง ก็จะทําให้ ปริมาณการซื อสินค้ าชนิดนันเพิ
 !มสูงขึ น
1.2) รสนิยมของผ้ ูบริโภค
รสนิยม หมายถึงความชอบหรื อไม่ชอบสินค้ าและบริ การของผู้บริ โภค ดังนัน ปริ มาณการซื อสินค้ า
และบริ การย่อมขึ นอยู่กบั รสนิยมของผู้บริ โภคโดยตรง และยังขึ นอยู่กบั รสนิยมของคนส่วนใหญ่ในสังคมอีกด้ วย
โดยรสนิยมของผู้บริ โภคอาจจะเกิดขึ นเพียงชัว! ขณะใดขณะหนึ!ง เช่น แบบเสื อ ภาพยนตร์ และบทเพลง เป็ นต้ น
แต่ในบางกรณีรสนิยมอาจมีความคงทนอยู่นาน เช่น รู ปแบบสิ!งก่อสร้ าง เป็ นต้ น ซึ!งสิ!งที!เป็ นตัวกําหนดรสนิยม
ของผู้บริโภค ได้ แก่ เพศ อายุ ความเชื!อ ค่านิยม และการศึกษา เป็ นต้ น
1.3) จํานวนประชากร
ปริ ม าณการซื อ สิ น ค้ าและบริ ก ารย่ อ มขึ น อยู่ กั บ จํ า นวนปากท้ องของประชากรเป็ นสํ า คัญ
กล่าวคือ ถ้ าจํานวนประชากรเพิ!มขึ นหรื อลดลง ก็จะมีผลกระทบต่อปริ มาณการเสนอซื อสินค้ าและบริ การชนิดใด
ชนิดหนึ!งโดยตรง ทัง นีป ระชากรย่อมมีความต้ องการสินค้ าหรื อบริ การต่างๆ มาบําบัดความต้ องการของตน
อยูเ่ สมอ ดังนัน การเปลี!ยนแปลงของประชากรจึงมีผลทําให้ ปริ มาณการซื อสินค้ าและบริ การเปลี!ยนแปลงตามไป
ด้ วย แต่ทงนี
ั   ต้ องขึ นอยูก่ บั อํานาจซื อของประชากรเหล่านันด้
 วย เพราะถ้ าประชากรมีอํานาจการซื อสูง ก็จะทําให้
ปริมาณการซื อสูงตามไปด้ วย
1.4) รายได้ ของผ้ ูบริโภคหรื อรายได้ เฉลียของครั วเรื อน
ปริ มาณการซื อสินค้ าและบริ การย่อมขึ นอยู่กบั รายได้ เฉลี!ยของครัวเรื อน โดยทัว! ไปเมื!อประชากรมี
รายได้ เฉลี!ยสูงขึน ความต้ องการสินค้ าและบริ การจะเปลี!ยนไป กล่าวคือ การบริ โภคสินค้ าราคาถูกและด้ อย
คุณ ภาพจะลดลง แต่การบริ โ ภคสิน ค้ า ราคาแพงและมี คุณ ภาพจะเพิ! มมากขึน แทน ดัง นัน จึง สามารถแบ่ง
ประเภทสินค้ าได้ เป็ น 2 ประเภท ดังนี 
1) สินค้ าปกติ (Normal Goods)
สิน ค้ า ปกติ โ ดยทั!ว ไปมัก มี ค วามสัม พัน ธ์ ใ นทิ ศ ทางเดี ย วกัน กับ ระดับ รายได้ ข องผู้บ ริ โ ภค
กล่าวคือ ถ้ าผู้บริ โภคมีรายได้ เพิ!มขึน จะทําให้ ปริ มาณการซื อสินค้ าชนิดใดชนิดหนึ!งเพิ!มขึน แต่ถ้าผู้บริ โภค
มีรายได้ ลดลง ก็จะทําให้ ปริมาณการซื อสินค้ าชนิดนันลดลงตามไปด้

วย
2) สินค้ าด้ อยคุณภาพ
สินค้ าบางชนิดเป็ นสินค้ าด้ อยคุณภาพในสายตาของผู้บริ โภค ดังนัน ถ้ าผู้บริ โภคมีรายได้
ตํ!าก็จะทําให้ ปริมาณการซื อสินค้ าชนิดใดชนิดหนึง! เพิ!มมากขึ น แต่ถ้าผู้บริโภคมีรายได้ เพิ!มขึ น ก็จะทําให้ ปริมา
การซื อสินค้ าชนิดนันลดลง

ทังนี
 เนื!องจาก ผู้บริโภคจะซื อสินค้ าที!มีคณ
ุ ภาพดีกว่าทดแทน
1.5) ระดับการศึกษาของผ้ ูบริโภค
การบริโภคสินค้ าและบริการแต่ละชนิดของผู้บริโภคที!มีระดับการศึกษาสูง มักจะคํานึงถึงคุณภาพ
ของสินค้ าและบริ การเป็ นสําคัญ ซึ!งจะทําให้ ปริ มาณการเสนอซื อสินค้ าและบริ การประเภทด้ อยคุณภาพหรื อ
ประเภทที!มีคณ
ุ ภาพดีเปลี!ยนแปลงตามไปด้ วย
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1.6) สภาพการกระจายรายได้ ในระบบเศรษฐกิจ
ยกตัวอย่างเช่น ประเทศที!มีบ่อนํ า มัน รายได้ ของประชากรส่วนใหญ่จะตกอยูก่ บั คนส่วนน้ อย
ในสังคม ขณะที!คนกลุ่มใหญ่ในสังคมจะมีรายได้ ตํ!ามาก
ดังนัน การบริ โภคของคนในประเทศที!มีรายได้
ลักษณะนี  จะแตกต่า งจากการบริ โ ภคของคนในประเทศที! สัง คมมี การกระจายรายได้ ค่อ นข้ า งทัดเที ยมกัน
ถึงแม้ วา่ รายได้ โดยเฉลี!ยของคนในสังคมของทัง 2 ประเทศจะอยูใ่ นระดับใกล้ เคียงกันก็ตาม
1.7) ราคาของสินค้ าและบริการชนิดอืน
ถ้ าสินค้ าชนิดหนึ!งมีราคาสูงขึ น ผู้บริ โภคก็จะหันไปบริ โภคสินค้ าชนิดอื!นที!สามารถทดแทนกันได้
แต่ราคาถูกกว่า และหากสินค้ าหรื อบริการที!มีราคาสูงขึ นเป็ นสินค้ าที!ต้องใช้ ร่วมกับสินค้ าอื!น ก็จะทําให้ สินค้ าที!ใช้
ร่วมกับสินค้ าที!ขึ นราคามีปริมาณการซื อลดลง ดังนัน จึงสามารถแบ่งประเภทสินค้ าได้ เป็ น 2 ประเภท ดังนี 
1) สินค้ าที!ใช้ ทดแทนกัน (Substitution Goods)
ถ้ าหากมีการเปลี!ยนแปลงในสินค้ าชนิดใดชนิดหนึ!ง ก็จะส่งผลกระทบต่อสินค้ าอีกชนิดหนึ!ง
ในทิศทางตรงกันข้ าม ยกตัวอย่างเช่น ถ้ าราคาเนื อหมูสงู ขึ นจะทําให้ ผ้ บู ริ โภคซื อเนื อหมูน้อยลง และหันไปซื อเนื อ
วัวเพิ!มมากขึ น หรื อถ้ าราคากาแฟสูงขึ นผู้บริโภคก็จะบริโภคกาแฟน้ อยลงและหันไปบริโภคชามากขึ น
2) สินค้ าที!ใช้ ประกอบกันหรื อใช้ ร่วมกัน (Complementary Goods)
ถ้ าหากมีการเปลี!ยนแปลงในสินค้ าชนิดใดชนิดหนึง! จะส่งผลกระทบ ต่อสินค้ าอีกชนิดหนึ!งในขณะ
ทิศทางเดียวกัน ยกตัวอย่างเช่น ถ้ าราคานํ ามันลดลง อุปสงค์ตอ่ รถยนต์จะเพิ!มขึ น เป็ นต้ น
1.8) ฤดกาล
ู
ฤดูกาลย่อ มมี ผ ลกระทบต่อ ปริ ม าณการเสนอซื อ สิน ค้ า และบริ ก ารบางชนิ ด เช่ น ในฤดูฝ น
ปริ ม าณความต้ องการร่ ม และเสื อ กั น ฝน จะสู ง กว่ า ในฤดู ก าลอื! น ทัง ๆที! ร าคาร่ ม และราคาเสื อ กั น ฝน
มิได้ มีการเปลี!ยนแปลงแต่อย่างใด
1.9) ความต้ องการเก็บเงินของผ้ ูบริโภค
ถ้ าผู้บริ โภครู้ สึกว่าดัชนีราคาสินค้ าและบริ การสูงขึน เรื! อยๆ ย่อมแสดงว่า ค่าของเงินลดลง
ตามไปด้ วย ดังนัน ผู้บริ โภคอาจไม่อยากจะเก็บเงินเอาไว้ จึงรี บซื อสินค้ าและบริ การก่อนที!ระดับราคาจะสูงขึ น
ต่อไปอีก เมื!อเป็ นเช่นนี  ก็ยอ่ มทําให้ ปริมาณการเสนอซื อสินค้ าและบริการชนิดใดชนิดหนึง! เปลี!ยนแปลงไป
1.10) การคาดคะเนเกียวกับระดับราคาสินค้ าหรื อบริ การและการคาดคะเนเกียวกับ
ระดับรายได้ ในอนาคตของผ้ ูบริโภค
ถ้ า ผู้บ ริ โ ภคคาดว่ า ระดับ ราคาสิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารชนิ ด ใดชนิ ด หนึ! ง หรื อ คาดว่ า ระดับ รายได้
ของตนจะสูงขึ นในอนาคต จะส่งผลให้ ผ้ บู ริโภคซื อสินค้ าหรื อบริ การชนิดนันในปั
 จจุบนั เพิ!มมากขึ น ทังๆ
 ที!ปัจจุบนั
ระดับ ราคาสิ น ค้ า หรื อ ระดับ รายได้ ข องผู้บ ริ โ ภคมิ ไ ด้ มี ก ารเปลี! ย นแปลงแต่ อ ย่ า งใด แต่ ถ้ า ผู้บ ริ โ ภคคาดว่ า
ในอนาคตระดับ ราคาสิน ค้ า หรื อ ระดับ รายได้ ข องตนจะลดลง ก็ จ ะทํ า ให้ ป ริ ม าณการซื อ สิน ค้ า และบริ ก าร
ลดน้ อ ยลง ทัง นี เ พราะผู้บ ริ โ ภคจะชะลอการซื อ สิน ค้ า หรื อ บริ ก ารชนิ ด นัน ไว้ ก่ อ น จนกว่า ระดับ ราคาสิน ค้ า
และบริ ก ารชนิ ด นั น จะลดลงถึ ง ที! สุด แม้ ว่ า ในปั จ จุ บัน ระดับ ราคาสิ น ค้ า หรื อ ระดับ รายได้ ข องผู้บ ริ โ ภค
มิได้ มีการเปลี!ยนแปลงแต่ประการใด
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1.11) ปั จจัยอืนๆ
การโฆษณา หรื อการส่งเสริ มการขาย กล่าวคือ ปริ มาณการบริ โภคสินค้ าและบริ การจะสูงขึน
ตามปริมาณของการโฆษณา และการส่งเสริมการขายในสินค้ าและบริการชนิดนัน

สรุ ปผลการศึกษา
ผู้บ ริ โ ภคเครื! อ งดื! มแอลกอฮอล์ ใ นการศึกษาครั ง นี  เป็ นเพศชาย 3 ใน 4 ของกลุ่มตัว อย่า งทัง หมด
และมี การกระจายตัวของอายุตัง แต่น้ อยกว่า 18 ปี ไปจนกระทั!ง 60 ปี ขึน ไป โดยพบในกลุ่มอายุ 18-19 ปี
มากกว่ า กลุ่ม อายุอื! น ๆ ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นเป็ นผู้ที! ส มรสแล้ ว มี ก ารศึ ก ษาตัง แต่ ร ะดับ ตํ! า กว่า หรื อ เที ย บเท่ า
ประถมศึกษาจนกระทั!งระดับ อุดมศึกษา โดยพบผู้ที!มีการศึกษาตํ!า กว่าหรื อเทียบเท่า ประถมศึกษามากกว่
การศึกษาระดับอื!น ในด้ านอาชี พมีผ้ ูที!ประกอบอาชี พรั บจ้ างทั!วไปมากที!สุด รองลงมาได้ แก่ผ้ ูที!รับราชการ/
พนัก งานรั ฐ วิ ส าหกิ จ และยัง พบว่า เป็ นนัก เรี ย น/นัก ศึก ษาร้ อยละ 21.3 ส่ว นรายได้ นัน ส่ว นใหญ่ มี ร ายได้
ค่อนข้ างตํ!า โดยร้ อยละ 54.4 มีรายได้ ไม่เกิน 5,000 บาทต่อเดือน
ในด้ านพฤติกรรมการบริ โภคเครื! องดื!มแอลกอฮอล์นนั  ร้ อยละ 46.7 เริ! มดื!มเครื! องดื!มแอลกอฮอล์
ในขณะที!มีอายุตํ!ากว่า 18 ปี ร้ อยละ 50.7 เริ! มดื!มในขณะที!ตนยังเรี ยนหนังสืออยู่ และส่วนใหญ่ยงั คงดื!มต่อเนื!อง
มาจนถึงปั จจุบนั นับเป็ นเวลานานมากกว่า 5 ปี แม้ จะมีระยะเวลาดื!มมาเป็ นระยะเวลานาน แต่ร้อยละ 49 ไม่ได้
ดื!มเป็ นประจําคือนานๆ จึงจะดื!มสักครัง และมักจะดื!มในเวลากลางคืน การดื!มเพื!อเข้ าสังคมหรื อร่ วมงานเลี ยง
สัง สรรค์ เ ป็ นปั จ จัย ของการเริ! ม ดื! ม ครั ง แรก มากที! สุด รองลงมาได้ แ ก่ ค วามต้ อ งการอยากลองลิ ม รสชาติ
และเพื! อ นหรื อ คนรู้ จัก ชัก ชวนให้ ดื! ม นอกจากนัน การดื! ม เพื! อ เข้ า สัง คมหรื อ ร่ ว มงานสัง สรรค์ แ ละการดื! ม
เพราะเพื! อ นหรื อ คนรู้ จั ก ชั ก ชวนยัง เป็ นปั จจั ย ในการดื! ม ในปั จจุ บั น มากกว่ า ปั จจั ย อื! น ๆ ส่ ว นเทศกาล
หรื องานประเพณีนิยมดื!มนัน ร้ อยละ 93.3 ดื!มในช่วงประเพณีสงกรานต์ ร้ อยละ 85.7 ดื!มในเทศกาลส่งท้ ายปี
เก่า-ต้ อนรับปี ใหม่ แต่ร้อยละ 59.7 มีการงดดื!มในเทศกาลเข้ าพรรษา สําหรับแหล่งซื อเครื! องดื!มร้ อยละ 65
ซื อ จากร้ านขายของชํ า ร้ อยละ 93 จ่ า ยค่า เครื! อ งดื! ม เป็ นเงิ น สด ในลักษณะของการช่ ว ยกัน จ่ า ยมากกว่า
คนใดคนหนึ!งเป็ นคนจ่ายทังหมด

ร้ อยละ 63.3 มีค่าใช้ จ่ายในการดื!มเครื! องดื!มแอลกอฮอล์เดือนละไม่เกิน 500
บาท
สุราพื นบ้ าน สุราไทย และเบียร์ เป็ นเครื! องดื!มแอลกอฮอล์ที!นิยมดื!มครัง แรก ส่วนในปั จจุบนั มีผ้ นู ิยม
ดื!มเบียร์ และสุราไทยมากกว่าเครื! องดื!มแอลกอฮอล์ชนิดอื!น สําหรับยี!ห้อของเครื! องดื!มนันร้
 อยละ 54 จะเปลี!ยน
ยี! ห้ อไปเรื! อยๆ โดยไม่ ยึ ด ติ ด กั บ ยี! ห้ อใดยี! ห้ อหนึ! ง โดยเฉพาะ และการตั ด สิ น ใจเลื อ กซื อ เครื! องดื! ม
ชนิดใดจะพิจารณาจากราคามากกว่าปั จจัยอื!นๆ
ในการดื! ม นัน ร้ อยละ 69.3 นิ ย มทํ า ให้ เ ครื! อ งดื! ม เจื อ จางลงโดยมัก จะเติ ม โซดาลงไปในเครื! อ งดื! ม
ด้ วย ร้ อยละ 38 มีของขบเคี ยวประเภทถั!วทอด มันทอด และเมล็ดมะม่วงหิมพานต์เป็ นกับแกล้ ม ร้ อยละ 26
มีของที!มีรสเปรี ย ว เช่น มะยม มะขาม ฯลฯ เป็ นกับแกล้ ม และร้ อยละ 23 มีอาหารประเภทยําเป็ นกับแกล้ ม
ร้ อยละ 81.7 นิยมดื!มกับเพื!อน และมักจะดื!มที!ร้านอาหารหรื อสถานบันเทิงมากกว่าสถานที!อื!น และร้ อยละ 57.3
จะดื!มในปริมาณที!ไม่ทําให้ ตนเองมีอาการเมา ในขณะที!ร้อยละ 25.7 จะดื!มจนเมาทุกครัง จึงจะเลิกดื!ม
ในด้ านผลกระทบที!เคยได้ รับจากการดื!มเครื! องดื!มแอลกอฮอล์นนั  ร้ อยละ 45.5 เคยประสบอุบตั ิเหตุ
หลังจากการดื!ม ร้ อยละ 35.3 เคยถูกทําร้ ายร่างกาย แต่สว่ นใหญ่คือร้ อยละ 77.3 ไม่มีอาการอะไรหากไม่ได้ ดื!ม
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นอกจากนันร้
 อยละ 62 รู้ สึกว่าการดื!มทําให้ ตนคลายจากความเครี ยด ร้ อยละ 48.7 รู้ สึกว่าการดื!มช่วยให้ ตน
เข้ าสัง คมได้ ง่ า ย และร้ อยละ 36.7 รู้ สึ ก ว่ า การดื! ม เครื! อ งดื! ม แอลกอฮอล์ ช่ ว ยให้ ตนนอนหลับ ได้ ง่ า ยขึ น
ในขณะเดียวกันร้ อยละ 36.7 เห็นว่าการดื!มเป็ นการสิ นเปลืองเงินทอง และร้ อยละ 33.3 เห็นว่าการดื!มอาจทําให้
เกิ ดอุบัติ เ หตุไ ด้ ง่ า ย อย่า งไรก็ ต ามแม้ ว่า กลุ่ม ตัว อย่า งส่ว นใหญ่ จ ะตระหนัก ถึง ผลเสีย หรื อ โทษของการดื! ม
เครื! องดื!มแอลกอฮอล์ แต่ร้อยละ 80 ก็ไม่คิดจะลดปริมาณการดื!มลงในอนาคต
เหตุผลทีทาํ ให้ กลุ่มตัวอย่ างลดการดืมเครื องดืมแอลกอฮอล์ ในอนาคต
1. เพราะอายุมากขึ น
2. เพราะสุขภาพอ่อนแอลง
3. เพราะเห็นว่าเป็ นการทําลายสุขภาพ
4. เพราะครอบครัวไม่ชอบ และต้ องการทําเพื!อครอบครัว
5. เพราะปั จจุบนั มีโฆษณาเกี!ยวกับเครื! องดื!มแอลกอฮอล์น้อยลง
6. เพราะมีการรณรงค์ให้ เลิกดื!มสุรามากขึ น
7. เพราะมีการห้ ามคนอายุน้อยกว่า 18 ปี ดื!ม
8. เพราะไม่มีเงิน
9. เพราะเศรษฐกิจไม่ดี
10. เพราะสุราและเครื! องดื!มแอลกอฮอล์ชนิดต่าง ๆ มีราคาแพงขึ น
11. เพราะไม่อยากดื!มแล้ ว
12. เพราะเลิกดื!มนานแล้ ว และไม่ต้องการจะกลับไปดื!มอีก

สรุปข้ อมูลได้ ดังนี 

เหตุผลทีกลุ่มตัวอย่ างยังคงต้ องการดืมเครื องดืมแอลกอฮอล์ ต่อไป ให้ เหตุผลสรุปได้ ดังนี 
1. เพราะต้ องการที!จะดื!มต่อไปเรื! อยๆ
2. เพราะปั จจุบนั มีผบั บาร์ และร้ านอาหารเปิ ดใหม่จํานวนมาก
3. เพราะรู้สกึ ว่ารสชาติของเครื! องดื!มแอลกอฮอล์อร่อยดี
4. เพราะเห็นว่าตนเองนันไม่
 ได้ ดื!มบ่อย นานๆ ดื!มครัง จึงไม่น่าจะเป็ นปั ญหาแต่อย่างใด
5. เพราะยังคงมีโฆษณาให้ เห็นตามสื!อต่างๆ อยูบ่ อ่ ยๆ
6. เพราะปั จจุบนั ยังคงมีการผลิตเครื! องดื!มแอลกอฮอล์ยี!ห้อใหม่ๆ ออกมาให้ ชิมอยูเ่ รื! อย ๆ
7. ขึ นอยูก่ บั สถานการณ์ที!เผชิญอยูใ่ นขณะนัน ๆ เป็ นสําคัญ แต่ตอนนี ยังต้ องการที!จะดื!มอยู่
8. เพราะปั จจุบนั มีการเปิ ดสุราเสรี ทําให้ หาซื อได้ ง่ายขึ น
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ข้ อมลที
ู  ได้ จากการสังเกตพฤติกรรมการบริโภคเครื องดืมแอลกอฮอล์ ของกลุ่มตัวอย่ าง
จากการสังเกตแบบไม่มีสว่ นร่วมของผู้วิจยั ได้ ข้อมูลจากการสังเกตที!แตกต่างกันระหว่างพฤติกรรมการ
บริ โภคเครื! องดื!มแอลกอฮอล์ของกลุม่ ตัวอย่างในเขตอําเภอเมืองและพฤติกรรมการบริ โภคเครื! องดื!มแอลกอฮอล์
ของกลุ่มตัวอย่างในเขตชนบท (อําเภอขนาดกลางและอําเภอขนาดเล็ก) ซึ!งได้ แยกอธิ บายออกเป็ น 2 ส่วน
ดังนี 
1. พฤติกรรมการบริโภคเครื องดืมแอลกอฮอล์ ของกลุ่มตัวอย่ างในเขตอําเภอเมือง
สืบเนื!องจากในเขตอําเภอเมือง มีผ้ คู นมาจากหลายอําเภอของจังหวัดเชียงใหม่ และบางส่วนมาจาก
จัง หวัด ต่ า ง ๆ ในประเทศไทยเพื! อ มาหางานทํ า และมาศึก ษาต่อ ทํ า ให้ ผ้ ูค นในสัง คมเมื อ งประกอบอาชี พ
ที!หลากหลาย เช่น ข้ าราชการ พนักงานในบริ ษัท ห้ างร้ าน ห้ างหุ้นส่วน และตามสถานประกอบการทั!วไป
เป็ นส่ว นใหญ่ ซึ!ง มี ลัก ษณะเป็ นสัง คมทํ า งานที! ต้ อ งทํ า งานแข่ ง กับ เวลาและมี วิ ถี ชี วิ ต อยู่ใ นสัง คมที! เ ร่ ง รี บ
และประสบปั ญหามลภาวะต่าง ๆ เช่น รถติดอยู่เป็ นประจํา ส่วนใหญ่จะเริ! มทํางานกันแต่เช้ าประมาณเวลา
7.00 น. ของทุกวัน และจะเดินทางกลับบ้ านหรื อที!พกั ที!เช่าหรื อซื อไว้ เพื!ออยู่อาศัยภายในอําเภอเมือง ในช่วงเย็น
ประมาณ เวลา 16.30 - 19.30 น. เป็ นประจําทุกวัน จะพบว่าในช่วงระยะเวลาดังกล่าวจะประสบภาวะรถติด
เป็ นประจํา ผู้คนที!อาศัยอยู่ภายในเขตอําเภอเมืองส่วนใหญ่จะมีรายได้ ค่อนข้ างสูงและมีพฤติกรรมการบริ โภค
ที!ต้องแข่งกับเวลา ทําให้ ต้องอาศัยตลาดใหญ่ ๆ และแหล่งห้ างสรรพสินค้ าใหญ่ ๆ ที!เป็ นทางผ่านระหว่างบ้ าน
และที! ทํ า งานเป็ นสถานที! ใ นการจับ จ่ า ยหรื อ ซื อ ของใช้ ที! จํ า เป็ นในชี วิ ต ประจํ า วัน เป็ นส่ ว นใหญ่ เนื! อ งจาก
การทํางานที!ต้องแข่งกับเวลาและต้ องเผชิญกับปั ญหารถติดอยู่เป็ นประจํามีผลทําให้ ผ้ คู นในเขตอําเภอเมือง
เกิดความเครี ยดขึน ได้ ซึ!งผู้คนแต่ละกลุ่มก็จะวิธีการในการลดความเครี ยดที!แตกต่างกันไปทัง ชายและหญิ ง
เช่น การออกกําลังกายในช่วงเย็น, การเข้ าห้ างสรรพสินค้ าต่าง ๆ ตลอดจนการพบปะสังสรรค์กนั ในช่วงเย็น
บางกลุ่มหาวิธีคลายเครี ยดโดยวิธีการดื!มเครื! องดื!มแอลกอฮอล์ ซึ!งส่วนใหญ่จะมีพฤติกรรมการดื!มที!เป็ นกลุ่ม
หรื อเป็ นหมูค่ ณะฯ เช่น กลุม่ เพื!อนร่วมงาน กลุม่ เพื!อนโรงเรี ยนหรื อกลุม่ เพื!อนในมหาวิทยาลัย กลุม่ ธุรกิจ เป็ นต้ น
โดยมีลกั ษณะการดื!มที!เป็ นการดื!มเพื!อสังคมและเพื!อความสนุกสนานเป็ นส่วนใหญ่ ที!ไม่เน้ นการดื!มเพื!อเมา
แต่ ต้ อ งการดื! ม ไปและพูด คุย กัน ไปเรื! อ ย ๆ ส่ ว นใหญ่ จ ะนัด พบกัน ในร้ านอาหาร สถานบริ ก าร ไนต์ ค ลับ
แ ล ะ ส ถ า น บั น เ ทิ ง ต่ า ง ๆ ที! มี อ ยู่ ใ น ใ น เ ข ต อํ า เ ภ อ เ มื อ ง เ ชี ย ง ใ ห ม่ ซึ! ง มี ห ล า ก ห ล า ย รู ป แ บ บ
ทังแบบที

!เป็ นสถานที!เต้ นและร้ องเพลงหลากหลายแนว บางแห่งอาจมีแต่มีเพลงให้ ฟังอย่างเดียวแต่อาจมีแนว
เพลงให้ ฟังในหลาย ๆ รูปแบบด้ วยกัน อาทิ เพลงสากล เพลงไทย และเพลงลูกทุ่ง บางแห่งอาจมีพนักงานขาย
ที!เป็ นสาวสวย รู ปร่ างดี มาเป็ นสาวเชียร์ เครื! องดื!มแอลกอฮอล์ประเภทต่าง ๆ เป็ นต้ น โดยผู้บริ โภคเครื! องดื!ม
แอลกอฮอล์บางส่วนจะซื อเครื! องดื!มแอลกอฮอล์จากข้ างนอกสถานบันเทิงและนําเข้ าไปดื!มที!สถานบันเทิงนัน
ถ้ า สถานบัน เทิ ง นัน ไม่ คิ ด ค่ า เปิ ดขวด ส่ ว นกับ แกล้ ม และเครื! อ งดื! ม ที! ใ ช้ ใ นการผสมเครื! อ งดื! ม แอลกอฮอล์
เช่ น นํ า เปล่า โซดา นํ าแข็ง นํ าอัด ลม และกับ แกล้ ม ประเภทต่า ง ๆ จะหาซื อในสถานบัน เทิ ง นัน ๆ
แต่ถ้าหากสถานบันเทิงนัน มีการคิดค่าเปิ ดขวด ผู้บริ โภคส่วนใหญ่ก็จะหาซื อเครื! องดื!มแอลกอฮอล์, กับแกล้ ม
และเครื! องดื!มที!ใช้ ในการผสมเครื! องดื!มแอลกอฮอล์ ในสถานบันเทิงนัน เลย ทําให้ ผ้ บู ริ โภคกลุ่มนี เสียค่าใช้ จ่าย
ที!สงู กว่าผู้บริโภคกลุม่ แรกเนื!องจากราคาเครื! องดื!มแอลกอฮอล์, กับแกล้ มและเครื! องดื!มที!ใช้ ในการผสมเครื! องดื!ม
แอลกอฮอล์ ส่ ว นมากจะมี ร าคาที! สูง กว่ า ราคาในท้ องตลาด ส่ ว นเครื! อ งดื! ม แอลกอฮอล์ ที! นิ ย มดื! ม กั น
ก็มีหลากหลายประเภท ทังสุ
 ราต่างประเทศ สุราไทย ไวน์ต่างประเทศ เบียร์ และสไปไวน์คลู เลอร์ (ผู้บริ โภค
หญิงนิยมดื!มเนื!องจากมีรสหวานและดื!มง่าย) ส่วนช่วงอายุของผู้บริ โภคที!พบ ส่วนมากจะมีช่วงอายุตงแต่
ั  18 ปี
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ขึ นไปเนื!องจากในสถานบันเทิงบางแห่งมีการตรวจบัตรประชาชนก่อนเข้ าไปในสถานบันเทิง ผู้บริ โภคส่วนใหญ่
มี ทัง ชายและหญิ ง แต่ ส่ ว นมากมัก จะเป็ นเพศชายเป็ นส่ว นใหญ่ ช่ ว งเวลาที! นิ ย มดื! ม มัก จะเป็ นช่ ว งเวลา
หลัง เลิ ก งานไปจนถึ ง ช่ ว งเวลากลางคื น ประมาณ 2.00 น. เป็ นส่ ว นใหญ่ ซึ! ง ก็ เ ป็ นช่ ว งเวลาเปิ ดและปิ ด
ของสถานบันเทิงส่วนใหญ่อยู่แล้ ว โดยผู้บริ โภคส่วนใหญ่มีค่าใช้ จ่ายในการบริ โภคประมาณ ไม่เกิน 500 บาท
ต่อคน รองลงมาคือผู้บริโภคบางส่วนที!มีคา่ ใช้ จ่ายประมาณ 1,000 – 2, 000 บาท ต่อคน เป็ นต้ น
นอกจากที! ก ล่า วมาข้ า งต้ น แล้ ว ในสัง คมเมื อ งบางกลุ่ม หรื อ บางส่ว นที! เ ป็ นกลุ่ม คนที! ใ ช้ แ รงงาน
หรื อกรรมกร จะมีพฤติกรรมการบริ โภคเครื! องดื!มแอลกอฮอล์ที!แตกต่างกันไปจากกลุ่มแรกที!กล่าวมา กล่าวคือ
ในสังคมผู้บริ โภคกลุ่มนี จะมีรายได้ ที!ค่อนข้ างตํ!ากว่ากลุม่ แรกที!กล่าวมา ทําให้ พฤติกรรมการบริโภคของผู้คนกลุ่
นี เ ป็ นการบริ โ ภคที! ห าซื อ เครื! อ งดื! มแอลกอฮอล์ ไ ด้ ง่า ยจากร้ านแผงลอย หรื อ ร้ านขายเหล้ า ตอง ที! อ ยู่ใ กล้ ๆ
สถานที! ทํ า งานของตนหรื อ อยู่ ภ ายในละแวกสถานที! ทํ า งานหรื อ สถานที! อ ยู่ อ าศั ย เป็ นต้ น โดยผู้ ขาย
จะมี จุด มุ่ง หมายในการขายเครื! อ งดื! ม แอลกอฮอล์ ใ ห้ แ ก่ ผ้ ูใ ช้ แ รงงานเป็ นส่ว นใหญ่ ใ นราคาที! ไ ม่ สูง มากนัก
เครื! องดื!มแอลกอฮอล์ส่วนใหญ่จะเป็ นสุราไทย และเหล้ ายาดองเป็ นส่วนใหญ่ โดยจะใช้ เวลาในการดื!มไม่นาน
นัก เนื!องจากต้ องกลับไปพักผ่อนอยู่กบั ครอบครัวและพักผ่อนเอาแรงไว้ ทํางานในวันรุ่งขึ นต่อไป ลักษณะการดื!ม
เป็ นการดื! ม คนเดี ย วหรื อ ในกลุ่ม ที! ไ ม่ เ กิ น 3 คน เป็ นต้ น เมื! อ ดื! ม เสร็ จ ก็ อ าจแยกย้ า ยกัน กลับ ไปพัก ผ่ อ น
สําหรับค่าใช้ จ่ายจะอยูใ่ นช่วงที!ไม่เกิน 300 บาท เป็ นต้ น
2. พฤติกรรมการบริโภคเครื องดืมแอลกอฮอล์ ของกลุ่มตัวอย่ างในเขตชนบท
สัง คมชนบทเป็ นสัง คมของเกษตรกรรมและมี ก ลุ่ม คนผู้ใ ช้ แ รงงานเป็ นส่ ว นใหญ่ ผู้ค นส่ว นใหญ่
จะประกอบอาชีพ ทํานา ทําสวน และค้ าขายของชํา เป็ นต้ น บางส่วนก็ออกไปทํางานในเมืองและกลับมาบ้ าน
ในตอนเย็น สภาพของการใช้ ชีวิตในสังคมชนบทส่วนใหญ่จะใช้ ชีวิตแบบพึ!งพาอาศัยซึ!งกันและกันฉันพี!น้อง
หรื อ เสมื อ นเป็ นเครื อ ญาติ เ ดี ย วกั น บ้ านที! อ ยู่ ติ ด กั น ส่ ว นใหญ่ จ ะไม่ มี ก ารกั น รั ว แบ่ ง ขอบเขตของบ้ าน
กันอย่างชัดเจนทําให้ แต่ละบ้ านสามารถเดินทางไปมาหาสู่หรื อติดต่อกันได้ อย่างสะดวกสบาย มีการพูดคุย
พบปะสังสรรค์กันเป็ นประจําระหว่างกลุ่มเพื!อนบ้ านเดียวกัน ภายในหมู่บ้านจะมีร้านขายของชําที!ขายสินค้ า
อุปโภคบริ โภคต่าง ๆ และขายเครื! องดื!มทุกประเภทรวมทังเครื
 ! องดื!มแอลกอฮอล์ด้วยซึ!งประกอบด้ วยสุราไทย
(แม่ โ ขง แสงโสม หงษ์ เ งิ น ) ซึ! ง คนในชนบทนิ ย มเรี ย กว่ า “เหล้ าแดง” สไปไวน์ คู ล เลอร์ , เบี ย ร์ เป็ นต้ น
ส่วนร้ านแผงลอยจะขายสินค้ าที!ได้ จากการเกษตร เช่น ผัก ผลไม้ ซึ!งส่วนใหญ่จะเป็ นของที!ใหม่และสดพึง! เก็บมา
จากสวนและร้ านที! จํ า หน่ า ยสุร าโดยเฉพาะหรื อ ที! ช าวบ้ า นเรี ย กกัน ว่ า “ร้ านเหล้ า ตอง” การที! เ รี ย กเช่ น นี 
เนื!องจากการขายจะขายโดยใช้ ภาชนะที!ใช้ วดั /ตวงที!มีลกั ษณะเป็ นเหมือนแก้ วใบเล็ก ๆ มีหจู บั ซึง! ทํามาจากโลหะ
ทองเหลือง ซึ!งชาวบ้ านเรี ยกทองเหลืองว่า “ตอง” ซึ!ง 1 ตอง มีค่าเท่ากับ 1 ก๊ ง ร้ านเหล้ าตองจะขายทังสุ
 รา
ไทยหรื อเหล้ าแดง (แม่โขง แสงโสม หงษ์ เงิน) และเหล้ าขาว ซึ!งประกอบด้ วย 2 ประเภท คือ สุรา 35 ดีกรี
และสุรากลัน! พื นบ้ านหรื อสุรากลัน! ชุมชน ซึง! บางพื นที!ก็ผลิตออกมาเพื!อจําหน่าย มีตรายี!ห้อสินค้ า และมีการเสีย
ภาษี อ ย่า งถูก ต้ อ ง แต่บ างพื น ที! ก็ ผ ลิต ออกมาเพื! อ บริ โ ภคภายในท้ อ งถิ! น โดยไม่มี การเสี ยภาษี (เหล้ า เถื! อ น)
นอกจากนันบางร้

านยังขายสุราจีน ที!ชาวบ้ านเรี ยกตามยี!ห้อว่า “เหล้ าเชี!ยงชุน” และยาดอง (เป็ นเครื! องดื!มที!มี
ส่วนผสมของเครื! องยาสมุนไพรกับเหล้ าขาว 35 ดีกรี ) เป็ นต้ น ในชนบทส่วนใหญ่จะมีร้านขายเหล้ าตองอยู่แทบ
ทุก หมู่บ้ า นซึ!ง นิ ย มขายกับ แกล้ ม ที! เ ป็ นของย่า ง เช่ น ไก่ ย่า ง หมูย่ า ง เนื อ ย่ า ง ฯลฯ และผลไม้ ที! มี ร สเปรี ย ว
ทังสดและดอง

เช่น มะขาม มะม่วง มะเฟื อง เป็ นต้ น ผู้บริ โภคเครื! องดื!มแอลกอฮอล์ในชนบทจะนิยมดื!มกัน
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ในช่ ว งเย็ น หลัง จากเลิ ก งาน บางส่ ว นก็ ใ ช้ ร้ านขายเหล้ า ตองเป็ นสถานที! นัด พบ พูด คุย กัน ภายในกลุ่ม
และเลีย งสังสรรค์ ซึ!งอาจมีจํานวนคนตัง แต่ 2 คนขึน ไป แต่ส่วนใหญ่ จะใช้ เวลาในการบริ โภคไม่นานมาก
เมื!อเทียบกับผู้บ ริ โภคที!อยู่ในเมื อง ซึ!งอาจเนื! อ งมาจากการที! ไม่มีแ สง สี เสียงที!มีประสิทธิ ภ าพเท่ากับ ในผับ
หรื อไนต์คลับในเมือง และอาจมาจากการที!เหน็ดเหนื!อยจากการทํางานมาตลอดทัง วัน ทําให้ ต้องรี บกลับ
ไปพักผ่อน สําหรับค่าใช้ จ่ายส่วนใหญ่ จะมีค่าใช้ จ่ายประมาณไม่เกิน 300 บาทต่อ 1 คนเนื!องจากใช้ เวลา
ในการดื!มไม่นานมากและราคาของเครื! องดื!มแอลกอฮอล์ที!มีขายก็มีราคาที!ไม่แพงมาก โดยเฉพาะสุรากลัน! ชุมชน
จะมีราคาถูกมากเมื!อเทียบกับสุราไทยในปริมาตรเดียวกัน คือ มีราคา ขวดละ 20 บาท และบางพื นที!ก็มีการขาย
เป็ นถุง ๆ ละ 10 บาท ในชนบทนิยมดื!มเครื! องดื!มแอลกอฮอล์โดยไม่ผสมโซดา นํ าเปล่า และนํ าแข็ง แต่นิยมดื
จากขวดหรื อเทใส่ แ ก้ วเปล่ า ๆ และดื! ม โดยใช้ กั บ แกล้ มคื อ อาหารประเภทย่ า งต่ า ง ๆ ตามไปด้ วย
สําหรับพฤติกรรมการบริ โภคเครื! องดื!มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาล ประเพณี ที!สําคัญต่าง ๆ ชาวชนบทนิยมดื!ม
เครื! องดื!มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์มากที!สดุ เนื!องจากเป็ นช่วงวันหยุดยาว และตามขนบธรรมเนียม
ประเพณี ล้ านนาถื อ ว่ า เป็ นประเพณี ขึ น ปี ใหม่ ข องชาวล้ านนา ที! เ รี ยกว่ า “ประเพณี ปี ใหม่ เมื อ ง”
ลูกหลานที!อยู่ในต่างจังหวัดจะต้ องกลับบ้ านเพื!อมารดนํา ดําหัวผู้อาวุโสที!เคารพ เช่น ปู่ ย่า ตา ยาย พ่อ แม่
เป็ นต้ น ทํ า ให้ มี ก ารดื! ม เครื! อ งดื! ม แอลกอฮอล์ ม ากที! สุด โดยส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ นการดื! ม ในกลุ่ม เครื อ ญาติ
และกลุ่มเพื!อนเป็ นส่วนใหญ่รองลงมาคือช่วงเทศกาลส่งท้ ายปี เก่าต้ อนรับปี ใหม่ และในพิธีแต่งงาน ตามลําดับ
ซึ!งผลจากการสังเกตดังกล่าวได้ ผลสอดคล้ องกันกับกลุ่มผู้บริ โภคในเมืองที!นิยมดื!มเครื! องดื!มแอลกอฮอล์ในช่วง
ดังกล่าวมากเช่นกัน
3. การทําสุรากลันชุมชน
จากการสังเกตของผู้วิจัย พบว่าในเขตชนบทหรื อชุมชนรอบนอก โดยเฉพาะในเขตอําเภอขนาดเล็ก
เช่ น อ. แม่ว าง และกิ! ง อ. ดอยหล่อ ในเขตอํ า เภอขนาดกลางบางส่ว น เช่ น อ. สัน ป่ าตอง มี ก ารต้ มเหล้ า
เพื! อ บริ โ ภคภายในชุ ม ชนและบางแห่ ง มี ก ารทํ า เป็ นโรงต้ ม เหล้ า เพื! อ ผลิ ต เหล้ า ชุ ม ชนหรื อ สุร ากลั!น ชุม ชน
(มีทงที
ั  !จดทะเบียนเสียภาษี กับกรมสรรพสามิต และไม่ได้ จะทะเบียนกับกรมสรรพสามิต ซึ!งนิยมเรี ยกว่า เหล้ า
เถื!อน) โดยสุรากลัน! ชุมชนที!จดทะเบียนและเสียภาษี อย่างถูกต้ องตามกฎหมายจะมีการบรรจุขวดและติดฉลาก
หรื อมีตรายี!ห้อชัดเจนซึง! แตกต่างจากเหล้ าเถื!อนที!ไม่มีการจดทะเบียนและ ไม่เสียภาษี จะบรรจุขวดหรื อบรรจุถงุ
เพื!อขายโดยกลุ่มนี จะมีลกู ค้ าเฉพาะกลุ่มที!ซื อขายกันเป็ นประจํา สําหรับราคา สุราเถื!อนจะมีราคาที!ถกู กว่าสุรา
กลั!น ชุม ชนที! จ ดทะเบี ย น โดยส่ว นใหญ่ จ ะขายกัน ที! ราคาขวดละ 20 - 25 บาท ส่ว นราคาสุร ากลั!น ชุมชน
ส่ ว นใหญ่ ข ายกั น ที! ร าคา ขวดละ 40-45 บาท เนื! อ งจากภาษี สุ ร าที! เ ก็ บ ในอั ต รา 17.15 บาท/ขวด
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต และ ค่าตรวจวิเคราะห์จากองค์กรตรวจสอบที!กรมสรรพสามิตรับรองผล ซึง! มีค่าใช้ จ่าย
ประมาณ 3,000 บาท/ ครัง

อภิปรายผล
การวิจยั ครัง นี ถึงแม้ มีวตั ถุประสงค์เพื!อศึกษาพฤติกรรมการบริ โภคเครื! องดื!มแอลกอฮอล์ของประชาชน
ในจังหวัดเชียงใหม่ แต่ในการอภิปรายผลจะอภิปรายผลในภาพรวมระดับประเทศ และไล่ระดับลงมาจนถึง
ระดับ ครั ว เรื อ น
เนื! อ งจากพฤติ ก รรมของผู้บ ริ โ ภคไม่ ส ามารถแบ่ ง แยกตามภูมิ ศ าสตร์ ไ ด้ อ ย่ า งชัด เจน
ดังนัน กรอบการวิเคราะห์จึงครอบคลุมตังแต่
 ระดับประเทศจนถึงระดับจังหวัด และระดับครัวเรื อน เพื!อให้ ง่าย
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ต่อการเข้ าใจจึงแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็ น 3 ด้ าน คือ ด้ านอุปทาน ด้ านอุปสงค์ และผลกระทบที!เกี!ยวข้ องกับ
การบริโภคเครื! องดื!มแอลกอฮอล์ของประชาชนในพื นที!เป้าหมาย ดังนี 
1. ด้ านอุปทาน
พัฒนาการของอุปทานเครื! องดื!มแอลกอฮอล์ในประเทศไทย อาจพิจารณาได้ ว่ามีตลาดแบ่งเป็ น
2 ประเภท คือ ตลาดดังเดิ
 ม ซึง! หมายถึง การจําหน่ายสุราไทย และตลาดที!เกิดขึ นใหม่ คือ การจําหน่ายเบียร์ ไวน์
และสุรานําเข้ าจากต่างประเทศ
บริ บทของสังคมไทยแสดงให้ เห็นว่าตลาดทัง 2 ประเภท มิได้ แบ่งแยกออกจากกันอย่างเด็ดขาด
แต่เชื!อมโยงกันและกัน มีผ้ บู ริ โภคส่วนใหญ่ในสังคมเป็ นสมาชิกอยู่ในตลาดทัง 2 นี  โดยที!ผ้ บู ริ โภคซึง! เป็ นสมาชิก
ตลาดประเภทใดประเภทหนึ!งเพียงตลาดเดียวมีอตั ราส่วนน้ อยมาก ด้ วยสถานการณ์ ดงั กล่าวจึงอนุมานได้ ว่า
ตลาดทัง 2 ประเภท มี ค วามเชื! อ มโยงและต่อ เนื! อ งกัน จนไม่ส ามารถแยกออกจากกัน ได้ อ ย่า งเด็ ด ขาด
(อดิศวร์ หลายชูไทย, 2545)
จากผลการศึกษาพบว่า อุปทานของเครื! องดื!มแอลกอฮอล์ในจังหวัดเชียงใหม่สว่ นใหญ่เป็ นตลาด
ที!มีการผสมผสานกันระหว่างตลาดดังเดิ
 มและตลาดใหม่ โดยตลาดดังเดิ
 มจะพบมากในสังคมชนบทมากกว่า
สัง คมเมื อ งที! เ น้ น จํ า หน่ า ยเบี ย ร์ ไวน์ ต่า งประเทศ และสุร านํ า เข้ า จากต่า งประเทศโดยผ่า นร้ านขายของชํ า
ที! ส่ ว นใหญ่ พัฒ นามาจากฐานทางสัง คมคื อ เป็ นร้ านที! ต้ อ งการขายของจํ า เป็ นในครั ว เรื อ นให้ แ ก่ ชุม ชน
ส่ ว นอุป ทานในเมื อ งในรู ป ผับ บาร์ เกิ ด ขึ น มาเพื! อ ตอบสนองความต้ อ งการของกลุ่ม คนทํ า งานที! อ อกหา
ความสนุกสนานในช่วงกลางคืน ซึ!งนับว่าเป็ นการตอบสนองต่อปั จจัยทังทางสั

งคม และทางเศรษฐกิจไปด้ วย
พร้ อม ๆ กัน
อิทธิพลด้ านอุปสงค์หรื อความต้ องการซื อเครื! องดื!มแอลกอฮอล์ของแต่ละบุคคลจึงเป็ นปั จจัยหลัก
ในการจํ า หน่ายเครื! องดื! มแอลกอฮอล์ ร้ านขายของชํ า เพิง หรื อ ร้ านขายเหล้ าตอง เป็ นตลาดที! ตอบสนอง
ความต้ อ งการของกลุ่มผู้บริ โ ภคในเขตชนบท มากกว่า ตอบสนองด้ า นผลกํ า ไร แต่ใ นทางกลับกัน ผับ บาร์
และ ห้ างสรรพสินค้ าซึง! เป็ นตลาดใหม่ที!ตอบสนองความต้ องการของกลุ่มผู้บริ โภคที!อาศัยอยู่ในเมืองได้ มากกว่า
โดยเน้ นด้ านผลกําไรเป็ นหลักในการประกอบการ
ความแตกต่า งดัง กล่า วมี ค วามสํ า คัญ ต่ อ ประสิท ธิ ผ ลในการใช้ ม าตรการต่ า ง ๆ ของรั ฐ บาล
โดยต้ องใช้ ความระมัดระวังและพิจารณาใช้ เครื! องมือหรื อมาตรการไปตามสัดส่วนของปั จจัยทางประชากร
และการกระจายรายได้ ในสัดส่วนที!เหมาะสมตามระดับของการตอบสนองที!แตกต่างกันดังกล่าวมาข้ างต้ นด้ วย
เช่นกัน
2. ด้ านอุปสงค์
พฤติกรรมการบริ โภคเครื! องดื!มแอลกอฮอล์ของกลุ่มตัวอย่าง มีความเชื!อมโยงระหว่างพฤติกรรม
การบริโภคกับบริบททางสังคม ประเพณีและวัฒนธรรมไทยโดยจะเห็นได้ จากผลของการศึกษาในส่วนที!เกี!ยวข้ อง
กับพฤติกรรมการดื!มในช่วงเทศกาล/งานประเพณี ที!กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มากกว่าร้ อยละ 90 นิยมดื!มในช่วง
ประเพณี สงกรานต์ รองลงมา คือ นิ ยมดื!มในเทศกาลส่งท้ า ยปี เก่า-ต้ อนรั บปี ใหม่ เป็ นต้ น และเมื!อ พิจ ารณา
จากข้ อมู ล การจั ด อั น ดั บ การบริ โ ภคเครื! อ งดื! ม แอลกอฮอล์ ข องประเทศไทยช่ ว งปี ค.ศ. 1998 – 2001
พบว่า ในประเทศไทยมีผ้ ดู ื!มเครื! องดื!มแอลกอฮอล์ทกุ ประเภทรวมกัน 8.47 ลิตร/คน/ปี มากเป็ นอันดับที! 40
ของโลก โดยที!ดื!มสุรากลัน! (Spirit) 7.13 ลิตร/คน/ปี มากเป็ นอันดับ 5 ของโลก, ดื!มเบียร์ 1.31 ลิตร/คน/ปี
มากเป็ นอันดับที! 85 ของโลก, และ ดื!มไวน์ 0.04 ลิตร/คน/ปี มากเป็ นอันดับที! 124 ของโลก
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ประเด็นอภิปราย คือ อันดับโลกของไทยยังสูงอยู่ แม้ จะอยู่ในอันดับที! 40 ก็ตาม และที!สําคัญ
ประเทศไทยติดอันดับโลกมาโดยตลอด จากอันดับที! 50 ในปี 1998 มาเป็ นอันดับที! 44, 43 และ 40
ในปี 1999, 2000 และ 2001 ตามลําดับ ซึง! หมายถึงว่าหากไม่มีการดําเนินการใดๆ อันดับการบริ โภคเครื! องดื!ม
แอลกอฮอล์ของไทยคงจะอยู่ในอันดับที!สงู ขึ นเรื! อยๆ
ย่อมหมายถึงการบริ โภคเครื! องดื!มแอลกอฮอล์ของไทย
จะทวีขึ นอย่างต่อเนื!อง
ประเทศไทยดื!มมากติดอันดับโลกถึงอันดับที! 40 เพราะมีการดื!มสุรากลัน! มากเป็ นอันดับ 5
ของโลก, สุรากลัน! ในที!นี หมายรวมถึงเหล้ าขาวด้ วย ซึง! เป็ นเหล้ าที!เสียภาษี เพียง 70 บาท/ลิตรแอลกอฮอล์บริ สทุ ธิ
ขณะที!เหล้ ากลัน! ชนิดอื!นๆถูกเก็บภาษี เต็มเพดานแล้ วที! 400 บาท/ลิตรแอลกอฮอล์บริ สทุ ธิ ซึ!งทําให้ ราคาขาย
สูงขึ น ยอดจําหน่ายลดลง ดังนัน เหล้ าขาวจึงยังคงเป็ นเหล้ าเมาได้ ในราคาถูก
นอกจากนี  ผลการศึ ก ษายั ง พบว่ า การดื! ม เพื! อ เข้ าสัง คมหรื อ การร่ ว มงานเลี ย งสั ง สรรค์
เป็ นปั จจั ย ของการเริ! ม ดื! ม ครั ง แรกและปั จจั ย ในการดื! ม ปั จจุ บั น ของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งมากกว่ า ปั จจั ย อื! น ๆ
ด้ วยตามภาวะของการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ แม้ ว่าสุราพื นบ้ าน สุราไทย และเบียร์ เป็ นเครื! องดื!มที!นิยมดื!ม
ครัง แรก แต่ปัจจุบนั มีผ้ นู ิยมดื!มเบียร์ และสุราไทยมากกว่าเครื! องดื!มแอลกอฮอล์ชนิดอื!น ๆ โดยไม่ยดึ ติดกับยี!ห้อใด
ยี!ห้อหนึง! และพิจารณาจากราคาของเครื! องดื!มแอลกอฮอล์มากกว่าปั จจัยอื!น ๆ
เมื! อ พิ จ ารณา เครื! อ งดื! ม ประเภทเบี ย ร์ แ ล้ ว พบว่ า มี ค วามสอดคล้ อ งกับ ผลการศึ ก ษาของ
อดิศวร์ หลายชูไชย ที!ว่า เบียร์ เป็ นเครื! องดื!มยอดนิยมของทังหญิ
 งและชายส่วนหนึ!งอาจเป็ นผลของการโฆษณา
ประชาสัม พัน ธ์ ท างการตลาด และอี ก ส่ ว นหนึ! ง น่ า จะเป็ นความเชื! อ ที! ไ ด้ รั บ การบอกเล่ า ถึ ง คุณ สมบัติ ว่ า
“มี แ อลกอฮอล์ น้ อ ย” จึง เป็ นจุดเด่น ให้ เ บี ยร์ เ ข้ า มาเป็ นโอกาสให้ เ บี ย ร์ เ ป็ นเครื! อ งดื! ม ที! เข้ า ถึง กลุ่ม ผู้ห ญิ ง ใน
วัยทํางานได้ อย่างไม่ยากลําบาก ในอดีตค่านิยมในสังคมไทยเห็นว่า ผู้หญิ ง “ไม่ควรดื!ม” แต่ปัจจุบันก็ได้ รับ
การยอมรับขึน มาระดับหนึ!งว่า ดื!มได้ เพราะมีแอลกอฮอล์น้อยดื!มแล้ วจะไม่เมา ดังนัน ผู้หญิ งซึ!งสมัยหนึ!งดื!ม
ยาดองโดยความเชื!อว่า “เป็ นยา” และไม่ถกู สังคมครหาว่าเป็ นผู้หญิงดื!มเหล้ าก็เริ! มได้ รับการยอมรับจากสังคม
มากขึ นเมื!อผู้หญิงดื!มเบียร์ (อดิศวร์ หลายชูไทย, 2545)
นอกจากนัน ผลการศึกษายังสอดคล้ องกับข้ อมูลการจัดอันดับการบริ โภคเครื! องดื!มแอลกอฮอล์
ของประเทศไทย ช่ ว งปี ค.ศ. 1998 – 2001 ที! ว่ า เบี ย ร์ เ ป็ นเครื! อ งดื! ม แอลกอฮอล์ ที! ค นไทยดื! ม เพิ! ม ขึ น
อย่างรวดเร็ว จาก 1.09 เป็ น 1.13, 1.25 และ 1.31 ลิตร/คน/ปี ทําให้ อนั ดับโลกของการดื!มเบียร์ เพิ!มจากอันดับที!
102 เป็ น 102, 92 และ 85 และยังทําให้ อนั ดับรวมการดื!มทุกประเภทเพิ!มขึ นจากอันดับที! 50 เป็ น 44, 43,
และ 40
ในปี 1998, 1999, 2000 และ 2001 ตามลําดับ, เบียร์ เป็ นเครื! องดื!มแอลกอฮอล์อีกประเภทหนึ!ง
ที!ยังขึน ไม่เต็มเพดานเหมือนเครื! องดื!มแอลกอฮอล์ประเภทอื!นที!ขึน ภาษี ไปเมื!อปลายปี 2548 ที!ผ่านมา
ทังนี
 เ บียร์ สามารถขึน อัตราภาษี ตามมูลค่าจาก 55% เป็ น 60% (ข้ อมูลการจัดอันดับการบริ โภคเครื! องดื!ม
แอลกอฮอล์ของประเทศไทย, 2549: ออนไลน์)
3. ผลกระทบ
ในการดื!มเครื! องดื!มแอลกอฮอล์ย่อมส่งผลต่อร่ างกายและจิตใจของผู้ดื!มไม่มากก็น้อย โดยผู้ดื!ม
บางรายคิดว่า การดื!มเครื! องดื!มแอลกอฮอล์จะส่งผลในทางบวกกับตัวเอง เช่น ช่วยให้ คลายจากความเครี ยด
เข้ าสังคมได้ ง่ายขึ น นอนหลับได้ ง่าย และทําให้ ร้ ูสกึ สดชื!นหายเหนื!อย เป็ นต้ น ขณะเดียวกันกลุม่ ตัวอย่างบางส่วน
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บอกว่าเคยได้ รับผลเสียจากการดื!มเครื! องดื!มแอลกอฮอล์เช่นกัน ได้ แก่ เคยประสบอุบัติเหตุหลังจากการดื!ม
เคยถู ก ทํ า ร้ ายร่ า งกาย สุ ข ภาพไม่ ดี เป็ นต้ น ซึ! ง ผลการศึ ก ษาดั ง กล่ า วสอดคล้ องกั บ ผลการศึ ก ษาของ
อดิศวร์ หลายชูไทย (2545) ที!กล่าวว่า ผลกระทบด้ านสุขภาพอนามัยส่วนหนึ!งเป็ นผลต่อเนื!องจากอุบตั ิเหตุ
และอุบตั ิภยั ต่าง ๆ ซึง! นําไปสูก่ ารบาดเจ็บ ทุพลภาพ หรื อรุนแรงจนถึงขันเสี
 ยชีวิตการดื!มปริ มาณมากเกินสมควร
ทัง ในการดื! ม แต่ ล ะครั ง หรื อ ดื! ม ต่ อ เนื! อ งกัน เป็ นพฤติ ก กรมครั ง คราว หรื อ ประจํ า ด้ ว ยความถี! ต่ า ง ๆ กัน
ย่อมนําไปสู่การบัน! ทอนสุขภาพ โดยทําให้ เกิดโรคเรื อ รังและอาการรุ นแรง โรคและอาการส่วนใหญ่ จะปรากฏ
ให้ เห็นในวัยกลางคนขึน ไป ในบางกรณี ก็จะเกิดร่ วมกับผลกระทบประการอื!น คือ อุบัติเหตุ และการทะเลาะ
วิวาท โดยผลกระทบต่าง ๆ จะมีลกั ษณะเกิดต่อเนื!องกันตังแต่
 วยั รุ่ นไปจนถึงวัยชราภาพ โดยไม่เลือกกลุม่ บุคคล
และพืน ที! เป็ นสภาพที!ทวีความรุ นแรงขึน ไปตามวัยของผู้ได้ รับผลกระทบโดยตรง และทําให้ เกิดผลกระทบ
ทางอ้ อมต่อเนื!องไปยังกลุ่มบุคคลที!มีความสัมพันธ์ ด้วยเป็ นผลกระทบทวีคูณ คนที!เป็ นโรคพิษสุราเรื อ รังจริ งๆ
มักไม่ไปรับการรักษาพยาบาลจากแพทย์แผนปั จจุบนั แต่อาศัย “หมอพื นบ้ าน” ที!เป็ นทางออกและความเชื!อ
ของชาวบ้ านเองเป็ นส่วนใหญ่ ผลกระทบต่อสังคมมีลกั ษณะที!ไม่ประจักษ์ ชัดต่อสังคมทั!วไป ความเดือดร้ อน
ต่า ง ๆ ของสมาชิ กในครอบครั ว ซึ!ง มี ผ้ ูดื!มประจํ า หรื อ ผู้ติดสุร า มี ตัง แต่ถูกทํ า ร้ ายร่ า งกายจนถึง ตรมตรอม
ไปตลอดชีวิต มีความรุ นแรงตังแต่
 หย่าร้ าง จนถึงเสียชีวิต สิ!งที!ซ่อนเร้ นอยู่ในครอบครัวเหล่านี มิอาจประเมิน
ได้ โดยง่าย แต่ก็มิใช่สงิ! ที!ควรจะมองข้ าม

ข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาเรื! องการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคเครื! องดื!มแอลกอฮอล์ของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่
ทางคณะผู้วิจยั มีข้อเสนอแนะที!สําคัญสําหรับเป็ นแนวทางในการแก้ ปัญหา และข้ อเสนอแนะสําหรับการวิจัย
ครัง ต่อไป ดังต่อไปนี 
1. ข้ อเสนอแนะในการแก้ ปัญหา
ประชาชนทัว! ไปรวมทังเด็
 กและเยาวชนสามารถเข้ าถึงเครื! องดื!มแอลกอฮอล์ได้ ง่ายในแต่ละชุมชน
แต่ละหมู่บ้าน ซึ!งมีร้านที!ขายเครื! องดื!มแอลกอฮอล์อยู่มากมายทังในห้
 างสรรพสินค้ า ร้ านขายของชําร้ านแผง
ลอย/เพิงต่างๆ เป็ นต้ น โดยเฉพาะเหล้ าขาว สุรากลัน! ชุมชน และเบียร์ ที!มีมากมายในชนบท มีราคาค่อนข้ างตํ!า
และมีการดื!มมากในช่วงเทศกาล งานประเพณีตา่ งๆนัน การแก้ ปัญหาเรื! องนี หน่วยงานภาครัฐที!เกี!ยวข้ อง ควรมี
การบังคับใช้ กฎหมาย และมีมาตรการควบคุมการบริ โภคอย่างจริ งจัง และให้ มีผลในทางปฏิบตั ิมากขึ นอย่างเป็ น
รู ปธรรม ตลอดจนการสร้ างโครงการและกระบวนการให้ ความรู้ แก่ ป ระชาชนทั! ว ไปรวมทั ง เด็ ก
และเยาวชน ควรดําเนินการผ่านสื!อทุกประเภท และกระทําอย่างต่อเนื!องเป็ นระยะๆ โดยการสร้ างความเชื!อ
กระตุ้นจิตสํานึกและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการรณรงค์ทางวัฒนธรรมให้ คนในสังคมรู้ สึกรังเกียจเหล้ า
และเครื! องดื!มที!มีแอลกอฮอล์ เช่นเดียวกับที!เคยประสบความสําเร็ จในเรื! องการรณรงค์เรื! องอันตรายจากบุหรี!
ที!สําคัญคือ ต้ องทําให้ การบริ โภคเหล้ าและเครื! องดื!มที!มีแอลกอฮอล์เป็ นเรื! องการดื!มได้ ยากในสังคม ใครจะดื!ม
เหล้ าต้ องไปดื!มในที!ที!มีการควบคุมเฉพาะเหมือนคนสูบบุหรี! ต่อไปในงานเลี ยงของคณะรั ฐมนตรี รั ฐบาล
หน่วยงานราชการ ห้ างร้ านเอกชนต่างๆ ต้ องไม่มีการสังสรรค์ด้วยเหล้ าหรื อเครื! องดื!มผสมแอลกอฮอล์ นักแสดง
ดาราคนไหนไม่ดื!มเหล้ าและเครื! องดื!มผสมแอลกอฮอล์ต้องประกาศยกย่องเป็ นตัวอย่าง นอกจากนี  ต้ องย้ ายร้ าน
เหล้ าผับ บาร์ สถานบันเทิงต่างๆ ที!มีการจําหน่ายสุราให้ อยู่ห่างจากสถานศึกษาทุกประเภทให้ มากที!สุด
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ซึ!งทัง หมดรั ฐบาลต้ องทําให้ ได้ แม้ เป็ นเรื! องยากก็ตาม เพราะไม่เช่นนัน แค่ การงดโฆษณา 24 ชั!วโมง
ก็ไม่ได้ ช่วยให้ คนดื!มเหล้ าลดลงและการอบรมระดับครอบครัวและชุมชนตลอดจนการสร้ างบทเรี ยนในสถานบัน
การศึก ษาควบคู่กับ การให้ ร างวัล ที! ไ ม่เ ป็ นตัว เงิ น เช่ น มอบเกี ย รติ บัต รแก่ ผ้ ูที! มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่อ สัง คม
และปฏิ บัติตนเป็ นพลเมืองดี เพื! อสร้ างฐานความเชื! อถื อ และความภูมิใจระดับบุคคลอันเป็ นปั จจัยสําคัญ
ในการปรับพฤติกรรมของประชาชนในระยะยาว
2. ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั ง ต่ อไป
จากการศึกษาวิจยั ครัง นี  พบว่าเป็ นเพียงการศึกษาข้ อมูลพฤติกรรมการบริโภคเครื! องดื!มแอลกอฮอล์
ของกลุ่มตัวอย่างในบางส่วนและบางช่วงเวลาเท่านัน ซึ!งอาจจะได้ เพียงข้ อมูลเบือ งต้ น แต่ในความเป็ นจริ ง
พฤติกรรมการบริ โภคมีการปรั บเปลี!ยนตลอดเวลาตามสถานการณ์ ของสังคมและการเปลี!ยนแปลงของโลก
ดัง นั น เพื! อ ให้ ได้ ข้ อมูล ในเชิ ง ลึ ก และครอบคลุม ปั ญ หาที! เ กี! ย วข้ องกั บ การบริ โ ภคเครื! อ งดื! ม แอลกอฮอล์
ของประชาชนอย่างแท้ จริ งนัน ควรทําการศึกษาวิจัยในเชิงลึกของแต่ละเรื! องที!ทํา และควรทําอย่างต่อเนื! อง
เพื! อ นํ า ผลที! ไ ด้ จ ากการวิ จัย ทุก ชิ น มาเชื! อ มโยงและรวบรวมเป็ นองค์ ค วามรู้ เพื! อ เป็ นข้ อ มูล ที! เ ป็ นประโยชน์
ต่อการวางมาตรการที!สําคัญเกี!ยวกับเครื! องดื!มแอลกอฮอล์ และนโยบายของสังคมต่อไปในอนาคต
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การแบ่ งส่ วนตลาดและทางเลือกตลาดเป้าหมายผลิตภัณฑ์ สมุนไพรไทย :
ตลาดภาคเหนือ
Market Segmentation and Market Targeting of Thai Herbal Products :
the Northern Market of Thailand
ศศิวิมล สุขบท *
F

บทคัดย่ อ
การวิจัยนี  มีวตั ถุประสงค์เพื!อศึกษาการแบ่งส่วนตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยและทางเลือกตลาด
เป้าหมายในภาคเหนือของไทย เป็ นการวิจัยแบบสืบเสาะ ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 200 ตัวอย่าง
ของประชากรในภาคเหนือ โดยการสุม่ ตัวอย่างแบบ Non-Proability Sampling วิธี Purposive Sampling
สุ่มแบบบังเอิญพบ (Accidental Selection) จากอําเภอเมืองเชียงใหม่ วิเคราะห์ส่วนแบ่งตลาดโดยสถิติ
Cluster Analysis เทคนิค Hierachical Cluster Analysis ตัวแปรในการศึกษาได้ แก่ เกณฑ์การแบ่งส่วน
ตลาดด้ านประชากรศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์ และจิตวิทยา ผลการศึกษาพบว่าภาคเหนือ แบ่งส่วนตลาดได้
6
ส่วน ซึ!งเป็ นทางเลือกตลาดเป้าหมาย เรี ยงตามลําดับความน่าสนใจของตลาด ได้ ดงั นี  1) ตลาดสังคม
ระดับกลาง อายุ19-50 ปี สินค้ าเครื! องสําอางและยารักษาโรค ขนาดตลาด 86.8% 2) ตลาดสังคมระดับกลาง
อายุ 26-30 ปี และ51 ปี ขึ น ไปสิ น ค้ าเครื! อ งสํ า อาง อาหารและอาหารเสริ ม สุข ภาพ ขนาดตลาด 6.6%
3) ตลาดชายอายุ 51 ปี ขึ นไปบริ โภคอาหารเสริ มสุขภาพเป็ นประจํา ขนาดตลาด 0.5% 4) ตลาดหญิงอายุ 41 ปี
ขึน ไป บริ โ ภคยารั ก ษาโรคและอาหาร ขนาดตลาด 4.6% 5) ตลาดชายโสดอายุ 19-25 ปี และ 31-40 ปี
สังคมระดับกลางและผู้ใช้ แรงงานรายได้ น้อย บริ โภคอาหารเสริ มสุขภาพและอื!นๆ ขนาดตลาด 1.0% และ
6) ตลาดชายอายุ 31-40ปี กําหนดตัวเองชันสั
 งคมผู้ดีเก่ารายได้ สงู ต้ องการเป็ นที!ยอมรับในสังคม เปิ ดรับสินค้ า
ใหม่ บริโภคยารักษาโรค ขนาดตลาด 0.5% ของตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยในภาคเหนือ

Abstract
The purpose of this research was to study the market segmentation of Thai herbal products
and their target markets, particularly in Northern Thailand. The exploratory research was considered
from two hundred Northern Thai people by three methods including non-probability sampling,
purposive sampling and accidental selection. The samples were collected from Chiang Mai province.
The marketing analysis was done by statistics with Hierachical Cluster Analysis. The variables are 3
criterions of segmentation; demographic, behavior and psychology of consumer. The results found
that the market segmentations and the market targets of herbal products of the Northern people were
classified into 6 groups. The classified groups, market targets and their market size of Thai herbal
products in the Northern Market of Thailand were 1) the middle-class of 19-50 years old (86.8%

*

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
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market size), consumers of herbal cosmetics and herbal medicines 2) the middle- class of 26-30
years old and more than 51 years old (6.6% market size), consumers of cosmetics, food and nutrition
of herbal products 3) more than 51 year old males (0.5% market size), the best consumers of herbal
nutrition products 4) more than 41 year old females (4.6% market size), consumers of medicines and
food of herbal products 5) the middle-class and labor-class of 19-25 and 31-40 year old single
males (1.0% market size), consumers of herbal nutrition products and others, and 6) the upper-class
who have high income of 31-40 year old males (0.5% market size), consumers of new herbal
products and herbal medicines.

คํานํา
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพรไทยเป็ นสิ น ค้ าสํ า คั ญ สิ น ค้ าหนึ! ง ในโครงการหนึ! ง ตํ า บลหนึ! ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์
ซึ!ง เป็ นการเพิ! มผลผลิตและสร้ างมูล ค่า เพิ! ม ให้ แ ก่ สิน ค้ า เกษตรและพื ช สมุน ไพร ปั จ จุบัน ได้ รั บ การส่ง เสริ ม
ให้ เป็ นพื ช เศรษฐกิ จ ที! มีศักยภาพ ประเทศไทยมี สมุน ไพรที! มีคุณ ค่า อยู่มากมาย คนไทยก็มีความสามารถ
ในการแปรรู ปสมุนไพรให้ มีมลู ค่าเพิ!ม รวมทัง มีผ้ ูประกอบการหลายรายที!ต้องการขยายตลาดของตนออกไป
ยังต่างประเทศ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรสามารถพัฒนาได้ หลายรู ปแบบ ได้ แก่ 1) ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื! องสําอาง
โลชั! น สบู่ ครี ม บํ า รุ ง 2) ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป ระเภทอาหารเสริ ม สุข ภาพ 3) ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป ระเภทยารั ก ษาโรค
4) ผลิตภัณ ฑ์ ประเภทอาหาร ผลิตภัณฑ์ ดัง กล่าวพัฒนาเป็ นสิน ค้ าหนึ!ง ตําบล หนึ!ง ผลิตภัณ ฑ์ ที!มีศักยภาพ
และพัฒนาเป็ นสินค้ าระหว่างประเทศได้ ทงสิ
ั  น
ปั จ จุบัน
กระแสการบริ โ ภคสมุน ไพรไทยชนิ ด ต่ า งๆ ไม่ ว่า จะเป็ นยาไทย เครื! อ งดื! ม สมุน ไพร
หรื อแม้ แต่เครื! องสําอางสมุนไพรกําลังได้ รับความนิยมอย่างแพร่ หลายมาก ทังในประเทศไทยและต่

างประเทศ
การตลาดจึง กลายเป็ นสิ!ง ที! สํ า คัญ และน่า สนใจเป็ นอย่า งยิ! ง จากข้ อ มูล ของศูน ย์ วิจัยกสิก รไทยในปี 2546
คาดว่ามูลค่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรในประเทศ ทังยาสมุ

นไพร อาหารเสริ มสุขภาพจากสมุนไพร เครื! องสําอาง
สมุนไพร และเครื! องดื!มสมุนไพร จะอยู่ที!ประมาณ 40,000 ล้ านบาท และมีอตั ราการขยายตัวร้ อยละ 30
นอกจากนี  จากการสํารวจอนามัยและสวัสดิการของประชาชนในปี 2546 ก็พบว่า ตลอดปี ที!ผ่านมา ประชากร
ทัว! ประเทศจะมีอตั ราการเจ็บป่ วยต่อเดือนเฉลี!ยประมาณ 11 ล้ านคน โดยที!ผ้ เู จ็บป่ วยบางส่วนจะใช้ วิธีการรักษา
โดยยาสมุนไพรและแพทย์พื นบ้ าน ซึ!งมูลค่าที!ชาวบ้ านใช้ จ่ายเฉพาะในเรื! องการซื อยาสมุนไพรนี  มีมากกว่า
400 ล้ านบาทต่อปี (http://www.siam-handicrafts.com/Webboard/question.asp?QID=360 Available:
http://www.manager. co.th) สอดคล้ องกับการทําวิจยั ของอาทร ริ ว ไพบูลย์ (2544) ศึกษาศักยภาพของตลาด
สมุนไพรไทยโดยศึกษาประเภทและมูลค่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรผ่านร้ านขายยาในประเทศไทย ศึกษาสมุนไพร
ในรูปแบบยาแผนโบราณและอาหารเสริ มสุขภาพโดยประมาณการมูลค่าการบริ โภคที!ราคาขายปลีก ได้ มลู ค่า
การบริ โภคผลิตภัณฑ์สมุนไพรในราคาขายส่งผ่านร้ านยาในประเทศไทยตลอดปี 2544 มีมลู ค่า 1,530 ล้ านบาท
และเมื!อศึกษาร้ อยละบวกเพิ!ม (Mark up) ประมาณการได้ ว่าในปี 2544 ประชาชนทังประเทศจ่

ายเงินไป
เพื!อบริ โภคผลิตภัณฑ์สมุนไพรผ่านร้ านยามีมลู ค่า 2,301 ล้ านบาท กลุ่มที!มีมลู ค่าสูงสุด 5 อันดับแรก ได้ แก่
ยาบํารุงโลหิต 313 ล้ านบาท ยาแก้ ท้องผูก ยาระบาย 303 ล้ านบาท ยาขับลม บํารุงธาตุ 255ล้ านบาท ยาแก้ ไอ
252 ล้ านบาท ยาเขียว ยาแก้ ไข้ ร้ อนใน ออกหัด 180 ล้ านบาท
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จากการศึกษาการตลาดและการจัดการสมุนไพรของกลุ่มงานส่งเสริ มภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
สถาบันการแพทย์แผนไทย สํานักงานปลัดฯ กระทรวงสาธารณสุข (2544) พบว่า ทุกจังหวัดมีการรักษาโรค
ด้ วยการใช้ ยาสมุนไพร การนวดไทย ยาไทย การแพทย์พื นบ้ าน และธรรมชาติบําบัด นอกจากนี สถานบริ การ
สาธารณสุขของรั ฐได้ มีการให้ บริ การผู้ป่วยโดยใช้ ยาสมุนไพร หรื อการแพทย์แผนไทยมากกว่า 1,500 แห่ง
การให้ บ ริ การใช้ สมุน ไพรในการแพทย์ แ ผนไทย และโรงพยาบาลชุม ชนจะเป็ นในรู ป แบบ 1) ยาสมุน ไพร
สําเร็จรูป มีการใช้ ยาสําเร็จรูปจากองค์การเภสัชกรรม เช่น ยาขมิ นชันแคปซูล ยาเม็ดฟ้าทะลายโจร ยาระบาย
มะขามแขก ครี มพญายอ ครี มโพลจีซาล 2) ยาแผนโบราณหรื อยาไทย ได้ แก่ ยาอมสมุนไพร ยารักษาโรค
กระเพาะ ยาริ ดสีดวงทวาร 3) การอบสมุนไพร ใช้ ไอนํ าจากการต้ มยาสมุนไพร เพื!อการดูแลสุขภาพ และรักษ
อาการเจ็บป่ วยเบื องต้ น เช่น วิงเวียนศีรษะ
สําหรับการค้ าสมุนไพรโลก มูลค่าการค้ ามีแนวโน้ มสูงขึ น แต่ลกั ษณะโครงสร้ างการตลาดจะแตกต่าง
ไป โดยแนวโน้ มความต้ องการพืชสมุนไพร เพื!อสกัดสารต่างๆ มาใช้ เป็ นวัตถุดิบผลิตยาสมัยใหม่มีแนวโน้ ม
ลดลง เนื!องจากอุปทานของพืชสมุนไพร ซึ!งส่วนใหญ่นําเข้ าจากประเทศกําลังพัฒนา มักจะขาดความสมํ!าเสมอ
คุณ ภาพของสิ น ค้ าขาดความแน่ น อน มี สิ! ง เจื อ ปน ประกอบกับ การค้ น คว้ า ยาใหม่ ๆ ต้ องใช้ เวลานาน
และเสี ย ค่ า ใช้ จ่ า ยสู ง เพื! อ ให้ ยาที! ไ ด้ มี ค วามปลอดภั ย ต่ อ ผู้ บริ โ ภค ประการสํ า คั ญ คื อ การผลิ ต ยา
จากการสังเคราะห์สามารถทําได้ มากขึน มีคุณภาพดี และปริ มาณสมํ!าเสมอดีกว่าการผลิตยาจากสมุนไพร
ทําให้ การใช้ พืชสมุนไพรเพื!อสกัดสารผลิตเป็ นยาสมัยใหม่ลดลง แต่การใช้ พืชสมุนไพรกลับเปลี!ยนรู ปแบบไปใช้
ในลักษณะของอาหารเสริม และเครื! องสําอางมากขึ น เพราะข้ อจํากัดต่างๆ น้ อยกว่าการผลิตยา จึงทําให้ ความ
ต้ องการสมุนไพร โดยส่วนร่วมเพิ!มขึ น
ประเทศผู้ นํ า เข้ าพื ช สมุ น ไพรที! สํ า คั ญ ในตลาดโลก ได้ แก่ สหรั ฐ อเมริ ก า แคนาดา ญี! ปุ่ น
สวิสเซอร์ แลนด์ ฮ่องกง สาธารณรั ฐประชาชนจีน เยอรมัน อิตาลี เนเธอร์ แลนด์ เบลเยี!ยม ลักแซมเบิร์ก
อังกฤษ ไอร์ แลนด์ และเดนมาร์ ค
ประเทศผู้ส่งออกที!สําคัญ ได้ แก่ สหรัฐอเมริ กา ฝรั!งเศส ไอร์ แลนด์ อังกฤษ ญี! ปนุ่ เม็กซิโก บราซิล
สเปน โปแลนด์ อิ ต าลี อาร์ เ จนติ น า อิ น เดี ย ฟิ ลิ ป ปิ นส์ คอสตาริ ก า ไทย ศรี ลัง กา ออสเตรเลี ย
และอินโดนีเซีย
สําหรับปั ญหาด้ านการเพาะปลูกพืชสมุนไพรไทย ข้ อมูลด้ านการเพาะปลูกยังมีไม่เพียงพอ ยังขาด
พันธุ์ที!ดีที!จะนํามาปลูก ผลผลิตยังไม่เพียงพอ และมีคุณภาพไม่ตรงกับความต้ องการของตลาด ประชาชน
ขาดความสนใจเรื! อ งสมุน ไพรและยาแผนโบราณ ส่ ว นใหญ่ จ ะใช้ ต่ อ เมื! อ เป็ นความพยายามขัน สุด ท้ า ย
ในการรั ก ษาโรค ปั ญ หาด้ า นการตลาดคื อ มาตรฐานสิ น ค้ า ยัง มี ก ารปลอมปน การเก็ บ รั ก ษาไม่ ถูก วิ ธี
ตลาดสมุนไพรยังมีจํากัดทังในประเทศและต่

างประเทศ
จากการประชุม NATURAL PRODUCT EXPO WEST ครัง ที! 21 ระหว่างวันที! 8-11 มีนาคม 2544
ณ เมือง ANAHEIM รัฐแคลิฟอเนียร์ สหรัฐอเมริ กา ซึ!งเป็ นการประชุมวิชาการและการแสดงนิทรรศการ
เกี! ย วกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากธรรมชาติ โดยผู้ เข้ าร่ วมประชุ ม ประมาณ 30,000 คน จาก 60 ประเทศ
และมี ผ้ ู เข้ าจั ด นิ ท รรศการผลิ ต ภั ณ ฑ์ ธ รรมชาติ ร วม คื อ สมุ น ไพรที! ใ ช้ เป็ นยาและเครื! องสํ า อาง
จากผู้ ผลิ ต 25 ประเทศ ไม่ น้ อยกว่ า 2,400 บริ ษั ท รวมถึ ง บริ ษั ท เอกชนจากประเทศไทย 11 บริ ษั ท
และหน่วยงานราชการไทย 3 แห่ง คือ กรมส่งเสริ มการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์
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และโรงพยาบาลอภัยภูเบศร กระทรวงสาธารณสุข การประชุมทางวิชาการ และการพบปะผู้ซื อผู้ขายทัว! โลก
ครัง นี ทําให้ ได้ ข้อคิดว่าคนไทยควรจะใช้ ประโยชน์จากสมุนไพรให้ มากที!สดุ โดยสิ!งที!ควรคํานึงถึงคือ การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ที!เป็ นที!ต้องการของตลาดโลก โดยอิงกับกฎหมายอาหารเสริ ม และเครื! องสําอางเป็ นหลัก ต้ องผลิต
สินค้ าที!มีคุณภาพ ปลอดภัย ใช้ ได้ ผลอย่างแท้ จริ ง มิฉะนัน จะกลายเป็ นดาบสองคมกลับเข้ ามาฟั นตัวเอง
กล่าวคือผู้บริ โภคนําไปใช้ แล้ วไม่ได้ ผลดังที!อ้างไว้ จะทําให้ ความนิยมลดลง ปั จจุบนั กระแสการใช้ ผลิตภัณฑ์
สมุนไพรในตลาดโลกสูงมากขึ นทุกปี คนไทยจึงควรพัฒนาวัตถุดิบของเราให้ เป็ นผลิตภัณฑ์ที!ดี เป็ นที!ต้องการ
ของตลาดโลกให้ ได้ อันเป็ นแนวทางในการพัฒนาประเทศอย่างยัง! ยืน (สุรพจน์ วงศ์ใหญ่, 2544)
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ส มุน ไพรไทย ยัง คงต้ อ งพัฒ นาอี ก มากทัง ด้ า นการผลิ ต และการตลาด พัฒ นาตลาด
ทังในประเทศและต่

างประเทศ การพัฒนาตลาดเริ! มต้ นจากการรู้ จกั ตลาดและพฤติกรรมในตลาด หลังจากนัน
จึงพัฒนากลยุทธ์การตลาด
การศึกษาครัง นีจ ะทําให้ เห็นภาพชัดถึงตลาดสมุนไพรที!แบ่งเป็ นส่วนตลาดย่อยๆ พร้ อมทังทราบถึ

ง
พฤติกรรมการบริโภคในแต่ละส่วนตลาด นําเสนอแสดงให้ เห็นถึงการแบ่งส่วนตลาดของภาคเหนือ การแบ่งส่วน
ตลาดจะเป็ นจุดเริ!มต้ นของการวางแผนการตลาด

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. ศึกษาการแบ่งส่วนตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยในภาคเหนือ
2. ศึกษาทางเลือกตลาดเป้าหมายผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยในภาคเหนือ

ทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดการวิจัย
ทฤษฎีท ใี ช้ ในการวิจัย
ทฤษฎีการแบ่ งส่ วนตลาด กระบวนการแบ่ งส่ วนตลาด และเกณฑ์ ในการแบ่ งส่ วน
ตลาด
การแบ่ งส่ วนตลาด (Marketing
Segmentation) หมายถึง การแบ่งส่วนตลาด
ของผลิตภัณฑ์ชนิดใดชนิดหนึ!งออกจากกันเป็ นตลาดย่อย (Submarket) หรื อส่วนตลาด (Market Segment)
เพื!อที!จะเลือกตลาดเป้าหมายต่อไป การแบ่งส่วนตลาดเป็ นการแบ่งกลุ่มลูกค้ าและความต้ องการของลูกค้ า
ที!แตกต่างกัน ซึ!งส่วนตลาดย่อยตลาดใดตลาดหนึ!ง จะถูกเลือกเป็ นตลาดเป้าหมาย และใช้ ส่วนประสมทาง
การตลาดเฉพาะอย่าง เพื!อให้ นกั การตลาดสามารถเข้ าถึงลูกค้ าที!ต้องการได้
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (2541 : 187) กล่าวถึง กระบวนการแบ่ งส่ วนตลาดว่า
มีลําดับขันตอนการแบ่

งส่วนตลาด 3 ขันตอนดั

งนี 
1. ขัน สํารวจ (Survey Stage) ผู้วิจัยจะสํารวจกลุ่มเป้าหมาย เพื!อทราบถึงการจูงใจ
และพฤติกรรมของผู้บริ โภค โดยการจัดเตรี ยมแบบสอบถาม ตัวอย่างข้ อมูลที!เกี! ยวข้ องกับผู้บริ โภค มีดังนี 
1) การให้ คะแนนคุณสมบัติต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์และความสําคัญของแต่ละคุณสมบัตินนั  2) รู้ จกั ตราสินค้ า
แ ล ะ ก า ร ใ ห้ ค ะ แ น น ต ร า สิ น ค้ า 3 ) รู ป แ บ บ ก า ร ใ ช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ 4 ) ทั ศ น ค ติ ที! มี ต่ อ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
5) ลักษณะด้ านประชากรศาสตร์ ภูมิศาสตร์ จิตวิทยา และพฤติกรรมศาสตร์ ตามเกณฑ์ที!ผ้ วู ิจยั กําหนด
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2. ขันวิ
 เคราะห์ (Analysis Stage) จากข้ อมูลที!ได้ ในขันสํ
 ารวจ จะนํามาวิเคราะห์ในด้ าน
ทัศนคติ ประชากรศาสตร์ ภูมิศาสตร์ จิ ตวิท ยา และพฤติกรรมที! มีลักษณะเด่น ชัดเฉพาะที! คล้ า ยคลึง กัน
โดยแยกออกเป็ นกลุม่ ๆ ตามลักษณะที!เด่นชัดนัน
3. ขั น การกํ า หนดโครงร่ า ง (Profiling Stage) จากลั ก ษณะเด่ น ชั ด เฉพาะอย่ า ง
ของแต่ละกลุ่มในขันที
 !สอง จะนํามากําหนดเป็ นโครงร่ าง (เกณฑ์) ในการแบ่งส่วนตลาด เช่น รถยนต์อาจใช้
เกณฑ์ รายได้ ค่านิยม รูปแบบการดํารงชีวิตของผู้ใช้ ลูกค้ าธนาคาร อาจใช้ เกณฑ์รายได้ และอาณาเขตทาง
ภูมิศาสตร์
หลักเกณฑ์ ในการแบ่ งส่ วนตลาดผ้ ูบริ โภค (Base for segmenting consumer Market)
ตั ว แปรที! สํ า คั ญ ที! ถื อ เป็ นหลั ก เกณฑ์ ใ นการแบ่ ง ส่ ว นตลาด ได้ แก่ ลั ก ษณะตั ว แปรทางภู มิ ศ าสตร์
ประชากรศาสตร์ จิ ต วิ ท ยา และพฤติ ก รรมผู้บ ริ โ ภค ซึ!ง ตัว แปรเหล่า นี ส ามารถจัด กลุ่ม ออกเป็ น 2 กลุ่ม
คือ 1) ลักษณะของผู้บริ โภค (consumer characteristics) 2) การตอบสนองของผู้บริ โภค (Consumer
response) ดังรู ปที! 1 และแบ่งออกเป็ น 4 เกณฑ์ คือ 1) ภูมิศาสตร์ (Geographic) 2) ประชากรศาสตร์
(Demographic) 3) จิตวิทยา (Psychographic) และ 4) พฤติกรรมศาสตร์ (Behavioristic) ดังตารางที! 1

ลักษณะของผูบ้ ริ โภค
(Consumer characteristics)

ภูมิศาสตร์
(Geographic)

ประชากรศาสตร์
(Demographic)

การตอบสนองของผูบ้ ริ โภค (Consumer
response) หรื อพฤติกรรม (Behavior)

จิตวิทยา
(Psychographic)

การแสวงหาผลประโยชน์

โอกาสซื< อ
(Occasion)

(Demographic)

อัตราการใช้
(Usage rate)

ทัศนคติ
(Attitude)

รปที
ู  1 การแบ่งส่วนตลาดตามลักษณะการบริโภคและการตอบสนองของผู้บริโภค
(ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ, 2541: 188)
ตาราง 1 ตัวแปรที!สําคัญในการแบ่งส่วนตลาดผู้บริโภค(ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ, 2541: 189)
ตัวแปร
ตัวอย่ างการแบ่ งส่ วนตลาด
1 ภมิู ศาสตร์ (Geographic)
1.1 ขอบเขต (Region)
- ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออก
1.2 ขนาดของจังหวัด (City size) ตะวันตก
1.3 อากาศ (Climate)
- จํานวนประชากร 100,000-249,999 , 250,000-499,999 , 500,0001.4 ความหนาแน่น (Density)
999,999 , 1,000,000-3,999,999 และ 4,000,000 ขึ นไป
1.5 ขนาดของประเทศ (Country - ในเมือง ชนบท ชานเมือง
size)
- ประเทศเล็ก ประเทศใหญ่
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ตัวแปร
2 ประชากรศาสตร์
(Demographic)
2.1 อายุ (Age)
2.2 เพศ (Sex)
2.3 ขนาดครอบครัว (Family
size)
2.4 วัฏจักรชีวิตครอบครัว(Family
life cycle)

2.5 อาชีพ (Occupation)

ตัวอย่ างการแบ่ งส่ วนตลาด

- ตํ!ากว่า 6, 6-11, 12-19, 20-34, 35-49, 50-64, และ 65 ขึ นไป
- หญิง, ชาย
- 1-2, 3-4, 5 ขึ นไป
- โสดและยังหนุ่ม, แต่งงานแล้ วและยังไม่มีบตุ ร แต่งงานแล้ วมีบตุ รยัง
เล็กอยู่ (เป็ นบุตรอายุตํ!ากว่า 6 ขวบ), แต่งงานแล้ วมีบตุ รโตแล้ ว (อายุ 6
ขวบขึ นไป) แต่ยงั ศึกษาเล่าเรี ยนอยูก่ บั พ่อแม่, แต่งงานมานานแล้ ว
ค่อนข้ างมีบตุ รโตแล้ วแต่ยงั ไม่แต่งงาน, พ่อแม่ อายุมากอยูค่ นเดียว,
อื!น ๆ
- มี ค วามรู้ และความชํ า นาญในวิ ช าชี พ , ผู้จัด การ, เจ้ า ของกิ จ การ,
เสมียน, พนักงาน, ช่างฝี มือ, ชาวนา, ว่างงาน, นักศึกษา, แม่บ้าน
- ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาโทขึ นไป
- พุทธ คาทอลิก โปรแตสแตนท์ อิสลาม
- ขาว ดํา เหลือง
- อเมริกนั อังกฤษ ฝรั!งเศส เยอรมัน ไทย จีน ญี!ปนุ่
- สูง กลาง ตํ!า

2.6 การศึกษา (Education)
2.7 ศาสนา (Religion)
2.8 ผิว (Race)
2.9 ชาติ (Nationality)
2.10 รายได้ (Income)
3. จิตวิทยา (Psychographic)
3.1 ชันของสั

งคม (Social class) - ระดับสูง อย่างสูง ระดับ สูงอย่า งตํ!า ระดับ กลางอย่า งสูง ระดับ กลา
อย่างตํ!า ระดับตํ!าอย่างสูง ระดับตํ!าอย่างตํ!า
3.2 ค่านิยมและรูปแบบการ
- ผู้ที!ชอบเข้ าสังคม ผู้ที!ต้องการประสบความสําเร็จ ผู้ที!ยดึ มัน! ผู้ที!มีความ
ดําเนินชีวิต (Value and lifestyle)
ทะเยอทะยาน ผู้ที!มีความพยายาม ผู้ที!ตอ่ สู้ดิ นรน ผู้ที!มีประสบการณ์
3.3 บุคลิกภาพ (Personality)
ผู้ที!ปฏิบตั ิ AIOs ซึง! ประกอบด้ วยกิจกรรม (Activities) ความสนใจ
(Interests) และความคิดเห็น (Oponions)
- ชอบรวมกลุม่ เชื!อมัน! ในตนเอง เก็บตัว ชอบเป็ นผู้นํา มีความ
ทะเยอทะยาน
4. พฤติกรรม (Behavioristic)
4.1 โอกาสในการซื อ (Occasion) - ซื อสมํ!าเสมอ ซื อเฉพาะโอกาสพิเศษ
4.2 การแสวงหาผลประโยชน์
- การประหยัด ความสะดวก ความภาคภูมิใจ คุณภาพ
(Demographic)
4.3 สถานะของผู้ซื อ (User
-ไม่เคยใช้ เลิกใช้ ใช้ มาก ใช้ ครัง แรก ใช้ เป็ นประจํา
status)
4.4 อัตราการใช้ (Usage rate)
- ใช้ เล็กน้ อย ใช้ ปานกลาง ใช้ มาก
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4.5 สถานะความซื!อสัตย์
(Royalty status)
4.6 ภาวะความพร้ อมของผู้ซื อ
(Buyer-readiness stage)
4.7 ทัศนคติตอ่ ผลิตภัณฑ์ (Attitute
toward product)

- ไม่สนใจเลย สนใจตราปานกลาง สนใจตรามาก
- ไม่ร้ ูจกั รู้จกั สนใจ มีความต้ องการ มีความตังใจซื
 อ
-พอใจ ชอบ เฉย ๆ ไม่ชอบ เกลียด

ระดับของการแบ่ ง ส่ วนการตลาด (Levels
of
market
segmentation) มี 6 ระดับ
(http://elearning.bu.ac.th /mua/course/mk212/ch6.htm) ดังนี 
1 การตลาดมวลชน (Mass marketing) เป็ นการตลาดที!ม่งุ ความสําคัญที!มีการผลิตสินค้ าในรูปแบบ
เดียวกันเป็ นจํานวนมาก (Mass production) โดยนําออกวางตลาดให้ ทวั! ถึง (Mass distribution) และส่งเสริ ม
การตลาดอย่างมาก (Mass promotion) โดยมองตลาดว่ามีความต้ องการคล้ ายคลึงกัน เป็ นแนวคิด
ที!ม่งุ ความสําคัญที!การผลิต (Production-oriented) โดยมุ่งที!จะผลิตสินค้ าในรู ปแบบเดียวกันจํานวนมาก
เพื!อลดต้ นทุนในการผลิต
2 การตลาดโดยมุ่งทีส่วนของตลาด (Segment marketing) เป็ นการใช้ เครื! องมือการตลาด
โดยมุ่งที!ส่วนของตลาด (Market segment) แนวคิดนี อ าจมองว่าตลาดมีความต้ องการที!แตกต่างกัน
บริ ษัทต้ องจัดผลิตภัณฑ์และส่วนประสมทางการตลาดให้ แตกต่างกันสําหรับแต่ละตลาดเป้าหมาย ในกรณีนี 
จะก่อให้ เกิดข้ อได้ เปรี ยบกับธุรกิจ เพราะผลิตภัณฑ์และส่วนประสมทางการตลาดจะสามารถสนองความต้ องการ
ของลูกค้ าได้ ดีขึ น
3 การตลาดโดยมุ่งทีตลาดกลุ่มเล็ก (Niche marketing) เป็ นการใช้ เครื! องมือการตลาด
โดยมุ่งที!ตลาดกลุ่มเล็ก (Niche market) ซึง! มีความต้ องการที!เฉพาะเจาะจงเป็ นกลุม่ ที!แคบกว่าส่วนของตลาด
(Market segment) เนื!องจากส่วนของตลาดมีขนาดใหญ่จึงมีค่แู ข่งขันมาก แต่ตลาดกลุม่ เล็กนี  (Niche market)
จะมี คู่แ ข่ ง ขัน เพี ย งหนึ! ง รายหรื อ ไม่ กี! ร ายเท่ า นัน
ตลาดกลุ่ม เล็ก จึ ง เป็ นที! น่ า สนใจสํ า หรั บ บริ ษั ท เล็ ก
แต่อย่างไรก็ตามบริ ษัทใหญ่ก็สามารถใช้ กลยุทธ์ นี ได้ เช่นกัน ตลาดกลุ่มเล็กส่วนใหญ่จะเป็ นกลุ่มที!มีรายได้ สงู
พร้ อมที!จะจ่ายเงินซื อสินค้ าราคาแพง มีความต้ องการที!เฉพาะเจาะจง เช่น มีคณ
ุ ภาพดีเด่นเป็ นพิเศษ
4 การตลาดท้ องถิน (Local marketing) เป็ นการใช้ กลยุทธ์ การตลาดเพื!อตอบสนองความต้ องการ
ของกลุ่มลูกค้ าในท้ องถิ!น เช่น ห้ างสรรพสินค้ าแต่ละสาขาจะจัดหาสินค้ า และใช้ กลยุทธ์ การตลาดแตกต่างกัน
ธนาคารแต่ ล ะสาขาจะเน้ น กลยุท ธ์ ก ารให้ บ ริ ก ารลูก ค้ า ที! แ ตกต่ า งกัน
การตลาดท้ อ งถิ! น นี จ ะยึ ด ถื อ
ลักษณะด้ านประชากรศาสตร์ (Demographics) ค่านิยมและรู ปแบบการดํารงชีวิต (Value and lifestyles)
ของแต่ละชุมชนหรื อท้ องถิ!น เป็ นหลัก
5 การตลาดมุ่งเฉพาะบุคคล (Individual marketing) เป็ นการใช้ เครื! องมือการตลาดโดยมุ่งที!ลกู ค้ า
รายใดรายหนึ! ง
ตัว อย่ า งของธุ ร กิ จ ที! ใ ช้ ก ลยุท ธ์ นี ค ื อ
บริ ษั ท คอมพิ ว เตอร์ มุ่ง ขายให้ กับ ธนาคาร
หรื อสถาบันการศึกษาหรื อบริ ษัทใดบริ ษัทหนึ!ง ร้ านตัดเสื อซึง! ตัดเสื อผ้ าสําเร็จรูปส่งให้ ร้านค้ าปลีกร้ านใดร้ านหนึ!ง
บริ ษัททัวร์ จัดท่องเที!ยวให้ กับครอบครัวหรื อนักศึกษากลุ่มใดกลุ่มหนึ!ง กลยุทธ์ นีอ าจจะเรี ยกว่า การตลาด
มุ่งเฉพาะกลุ่มลูกค้ า (Customized marketing) หรื อ การตลาดมุ่งเฉพาะบุคคล (One-to-one marketing)
หรื อ การตลาดหนึง! ส่วนตลาด (Segments of one)
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6 การตลาดทีลูกค้ าต้ องรั บผิดชอบตัวเอง (Self-marketing) เป็ นการตลาดที!ลกู ค้ าช่วยตัวเอง

ในการซื อสินค้ า ซึ!งผู้บริ โภคแต่ละรายต้ องใช้ ความรับผิดชอบมากขึ นในการพิจารณาผลิตภัณฑ์และตราสินค้ า
เช่น การซื อผ่านอินเตอร์ เน็ต การสัง! ซื อสินค้ าทางโทรศัพท์ การสัง! ซื อทาง Fax หรื อ E-mail การสัง! ซื อสินค้ าทาง
จดหมาย ฯลฯ
ทฤษฎีการกําหนดตลาดเป้าหมาย การเลือกตลาดเป้าหมาย (Market Targeting)
เป็ นสิง! ที!นกั การตลาดต้ องทําหลังจากได้ แบ่งส่วนตลาดแล้ ว การเลือกตลาดเป้าหมาย ตามวิธีการแบ่ง
ส่วนตลาดของ Salah S. Hassan (1994: 87) ได้ กล่าวถึงการเลือกตลาดเป้าหมายคือ เลือกประเทศที!มีสว่ น
ตลาดขนาดใหญ่ ระบุพฤติกรรมผู้บริ โภคและจัดประเทศตามความน่าสนใจของส่วนตลาด และยังมีนักการ
ตลาด ได้ แก่ Kale และ Sudharshan (1987) อ้ างใน Hassan and Blackwell (1994: 93)
ได้ ใช้ วิธี Strategically Equivalent Segmentation : SES ในการแบ่งส่วนตลาดและกําหนดเป้าหมายจาก
คุณ ภาพของตลาด โดยหลัง จากแบ่ ง ส่ ว นตลาดแล้ ว ได้ เลื อ กตลาดเป้ าหมายจาก คุณ ภาพของตลาด
โดยจัดลํา ดับ ความสํา คัญ ตามปั จ จัยที! กํา หนด (Factor
Analysis) หรื อ อาจจัดลํา ดับ ตามต้ น ทุน
หรื อผลประโยชน์ที!ได้ รับ (Benefit Analysis) และได้ ยกตัวอย่างการจัดลําดับความสําคัญของตลาดเป้าหมาย
จากขนาดของตลาดและคุณภาพของตลาด
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (2541: 195) ได้ พูดถึงการกําหนดตลาดเป้าหมายว่า มี 2 ขัน ตอน
คื อ 1) การประเมิ น ส่ว นตลาดจะศึก ษาขนาดและความเจริ ญ เติ บ โตของส่ว นตลาด ความสามารถจูง ใจ
ส่วนตลาด วัตถุประสงค์ และทรัพยากรของบริ ษัท 2) การเลือกส่วนตลาด มีวิธีเลือกคือ การเลือกตลาด
ที!ไม่แตกต่างหรื อตลาดที!เหมือนกัน (Undifferentiated
marketing) เพื!อเสนอผลิตภัณฑ์ หนึ!งรู ปแบบ
การเลือกตลาดมุ่งต่างส่วน (Differentiated
marketing) ในกรณีที!เลือกส่วนแบ่งตลาดมากกว่า 1 ส่วน
และการตลาดมุ่งเฉพาะส่วน (Concentrated
marketing) เป็ นการเลือกส่วนตลาดเพียงส่วนเดียว
และได้ กล่าวถึงปั จจัยที!ต้องพิจารณาในการเลือกกลยุทธ์เป้าหมายทางการตลาด ได้ แก่ 1) ทรัพยากรของบริ ษัท
2) ความคล้ ายคลึงกันของผลิตภัณฑ์ 3) วงจรชี วิตผลิตภัณฑ์ คือ ถ้ า ตลาดอยู่ในช่วงแนะนํ าให้ นําเสนอ
เพียง 1-2 ชนิด ช่วงเติบโตใช้ กลยุทธ์การตลาดที!เหมือนกันและช่วงเติบโตเต็มที!ควรใช้ วิธีการตลาดที!ตา่ งกัน

เอกสารทีเกียวข้ องกับงานวิจัย
Market Segmentation จุดเริ! มต้ นแห่งชัยชนะหรื อหายนะ คําว่ า Market Segmentation หรื อ
การแบ่ งส่ วนตลาด เป็ นคําทีนักการตลาดทุกคนร้ ู จักกันเป็ นอย่ างดี แต่ นักการตลาดบางคนก็ลืมหรื อยัง
ไม่ เห็นความสําคัญของ Market Segmentationในการวางแผนการตลาด (ตามโพธ ต่อสุวรรณ, 2005)
Prof. John Howard ผู้เชี!ยวชาญด้ านการตลาด University of Columbia กล่าวถึงกระบวนการ
ของการวางแผนการตลาด โดยยกให้ การวิเคราะห์ความต้ องการของผู้บริ โภค และการแบ่งส่วนตลาดเป็ น
กระบวนการแรกของการวางแผนการตลาดทังหมด

John Berrigan ผู้เชี!ยวชาญด้ านการตลาดยกย่องให้ การแบ่ง
ส่วนตลาดเป็ น “Holy Grail” ของกลยุทธ์การตลาด
เหตุที!การแบ่งส่วนตลาดมีความสําคัญนัน Kenneth Roman อดีตประธานกรรมการบริ หาร
โอกิลวี!แอนด์เมเธอร์ เวิลด์ไวด์ กล่าวไว้ ว่า เนื!องจากตลาดมีขนาดใหญ่เกินไป ทางเลือกผู้บริ โภคมีมากเกินไป
ผู้บริ โภคมีความต้ องการหลากหลายเกินไป จึงเป็ นการยากที!จะตอบสนองความต้ องการของผู้บริ โภคได้ ในระดับ

294

การประชุมผลงานวิจัยด้ านการจัดการบริหารธุรกิจ ครัง ที 1
วันที 14 มีนาคม 2551 ณ โรงแรมอโมร่ า ท่ าแพ จังหวัดเชียงใหม่

เดียวกันทังหมด

การแบ่งส่วนตลาดจึงสําคัญ เป็ นการแบ่งตลาดออกเป็ นส่วนๆ เพื!อใช้ ทรัพยากรที!มีอยู่
อย่างจํากัด เจาะตลาดที!มีความเหมาะสมที!สดุ
การแบ่งส่วนตลาด เป็ นการใช้ ปัจจัยบางอย่างในการแบ่ง โดยคํานึงถึงลักษณะของความต้ องการ
ของคนแต่ละกลุม่ เป็ นหลัก
ในหนั ง สื อ Marketing
แทบทุ ก เล่ ม จะเสนอปั จจั ย ในการแบ่ ง ส่ ว นตลาดไว้ 4 ประเภท
คือ Demographic, Geographic, Psychographic, และ Behavioral โดยหลักการแล้ วการแบ่งส่วนตลาด
ให้ เกิดประสิทธิ ภาพจําเป็ นต้ องใช้ ปัจจัยมากกว่า 1 ปั จจัยมาใช้ ร่วมกัน แต่ในความเป็ นจริ ง บางองค์ กร
ยังใช้ เพียงปั จจัยเดียวคือ Demographic ซึง! อาจได้ กลุม่ ที!มิได้ คล้ ายคลึงกันอย่างแท้ จริง เป็ นผลให้ การใช้ กิจกรรม
การตลาดไม่มีประสิทธิ ภาพ Nokia เป็ นบริ ษัทหนึ!งที!ให้ ความสําคัญกับการแบ่งส่วนตลาด จากงานวิจัย
มูลค่ามหาศาล Nokia แบ่งกลุ่มลูกค้ าโดยใช้ ปัจจัยที!เกี!ยวข้ องกับพฤติกรรมการใช้ สินค้ า (usage) วิถีชีวิต
(lifestyle) และความต้ องการ (individual Preference) แบ่งตลาดเป็ น 6 กลุม่ คือ (1) Basic ลูกค้ าที!ต้องการ
ใช้ เพียงการโทรเข้ า-ออก และโทรศัพท์ที!ทนทาน (2) Expression ลูกค้ าที!ต้องการปรับแต่ง Feature ต่างๆ
ของโทรศัพท์ให้ โดดเด่นเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัว (3) Classic ลูกค้ าที!ต้องการโทรศัพท์ที!ดไู ม่ทนั สมัยมากเกินไป
(4) Fashion ลูกค้ าที!ต้องการโทรศัพท์ที!มีขนาดเล็ก และออกแบบสวยงาม (5) Premium ลูกค้ าที!มีความสนใจ
ในเทคโนโลยี และโทรศัพท์ที!มีรูปลักษณ์ สินค้ าราคาแพง (6) Communicator ลูกค้ าที!ต้องการโทรศัพท์
ที!มี Feature ที!เกี!ยวข้ องกับการสื!อสาร และเชื!อมโยงกับเครื อข่ายไร้ สาย
หลังจาก Nokia แบ่งตลาดออกเป็ นกลุ่มแล้ วได้ ยึดถือกลุ่มของตลาดเหล่านันเป็
 นหลักในการดําเนิน
ธุรกิจตังแต่
 การพัฒนาสินค้ า จนถึงการสื!อสารการตลาด Nokia จะออกสินค้ าเป็ น Series ที!แตกต่างกัน
เช่น ตังแต่
 รุ่น 8500 จนพัฒนาเป็ น 8800 สําหรับลูกค้ ากลุม่ Premium หรื อ รุ่ น 9300 สําหรับ Communicator
หรื อล่าสุด รุ่น 7360 “ลามูร์คอลเลคชัน! ” สําหรับกลุม่ Fashion
จะเห็ น ได้ ว่ า แต่ ล ะรุ่ น ของ Nokia
นัน แตกต่ า งกัน ไม่ เ ฉพาะแต่ ตัว สิ น ค้ า เท่ า นัน บรรจุภัณ ฑ์
และการสื!อสารทางการตลาดของสินค้ าแต่ละรุ่นก็แตกต่างกันเพื!อให้ เหมาะกับลูกค้ าในแต่ละกลุม่ เช่นเดียวกัน
Nokia ยังคงใช้ แนวคิดของการแบ่งกลุ่มตลาดที!สามารถแยกกลุ่มที!แตกต่างกันในด้ านความต้ องการ
อย่างชัดเจน (ไม่ได้ ใช้ Demographic อย่างเดียว) และสร้ างสรรค์แผนการตลาดสําหรับแต่ละกลุ่มอย่าง
เหมาะสมมาจนถึงปั จจุบนั
นักการตลาดมิควรมองข้ ามการแบ่งส่วนตลาดโดยทําเพียงแค่การกําหนดตาม
Demographic Data เท่านัน แต่ควรคํานึงถึงการแบ่งส่วนตลาดที!ทําให้ ได้ กลุ่มที!มีความแตกต่างกัน
ในด้ านของความต้ องการที!ชดั เจน และนําความต้ องการเหล่านันเข้
 าไปกําหนดนโยบายในการพัฒนาสินค้ า
ขณะเดียวกันก็ทําการศึกษาถึงวิถีชีวิต พฤติกรรมในการเลือกซือ และการรับสื!อ เพื!อนํามาสร้ าง
แผนการตลาดที!มีประสิทธิภาพสําหรับกลุม่ นันๆ
 เพื!อเป็ นจุดเริ!มต้ นแห่งชัยชนะดังเช่น Nokia
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กรอบแนวคิดของการวิจัย
การแบ่ งส่ วนตลาด
ตัวแปรทีใช้ เป็ นเกณฑ์
ในการแบ่งส่วนตลาด
1 ตัวแปรด้ านภมิู ศาสตร์
ภูมิภาค
2 ตัวแปรด้ านประชากรศาสตร์
2.1 อายุ
2.2 เพศ
2.3 ขนาดครอบครัว
2.4 วัฏจักรชีวิตครอบครัว
2.5 อาชีพ
2.6 การศึกษา
2.7 ศาสนา
2.8 รายได้
3 ตัวแปรด้ านจิตวิทยา
3.1 ชันของสั

งคม
3.2 ค่านิยมและรูปแบบการ
ดําเนินชีวิต
4 ตัวแปรด้ านพฤติกรรม
ศาสตร์
4.1 โอกาสในการซื อ
4.2 การแสวงหา
ผลประโยชน์
4.3 สถานะของผู้ซื อ
4.4 อัตราการใช้
4.5 สถานะความซื!อสัตย์
4.6 ภาวะความพร้ อมของ
ผู้ซื อ
4.7 ทัศนคติตอ่ ผลิตภัณฑ์
- ขนาดตลาด
- คุณภาพตลาด

ก า ร แ บ่ ง ส่ ว น ต ล า ด ข อ ง ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไ พ ร ไ ท ย
(Segmentation)

ตลาดส่วนที!
1
ตลาดส่วนที!
5

ตลาดส่วนที!
2

ตลาดส่วนที!
3

ตลาดส่วนที!
4

ในแต่ละส่วนที!จดั กลุม่ ออกมาได้ นนคื
ั  อ ทางเลือกตลาด
เป้าหมาย พร้ อมทังจะทราบพฤติ

กรรมผู้บริโภคในตลาดแต่ละ
ส่วนได้

รปที
ู  2 กรอบแนวคิดในการแบ่งส่วนตลาด
การหาตลาดเป้าหมาย
เมื!อได้ ตลาดที!แบ่งเป็ นส่วน ๆ จากการจัดกลุ่มโดยใช้ Cluster
Analysis แ ล้ ว
จึ ง ทํ า ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
หาตลาดเป้าหมาย
ตัวแปรทีนํามาวิเคราะห์ ได้ แก่
วิเคราะห์จากพฤติกรรมผู้บริโภค แนวคิดนี ประยุกต์จากการศึกษา
การแบ่งส่วนตลาดแบบ Strategically Equivalent
Segmentation ของ Kale และ Sudharshan (1987)
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ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยครัง นีเ ป็ นการวิจัยแบบสืบเสาะ (Exploratory
Research) ศึกษาการแบ่งส่วนตลาด
ของผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย และทางเลือกตลาดเป้าหมาย ในตลาดภาคเหนือ
ประชากร และกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร ได้ แก่ ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยในภาคเหนือ
กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 200 ตัวอย่าง แนวคิดในการกําหนดขนาดของตัวอย่างใช้ ข้อมูล
ในอดีตกําหนดโดยถ้ าเป็ นประชากรในระดับท้ องถิ!น ขนาดตัวอย่างที!นิยมใช้ ถ้ ามีจํานวนกลุม่ ย่อยที!จะวิเคราะห์
มีบ้าง แต่ไม่มากใช้ 200-500 ตัวอย่าง (กุณฑลี เวชสาร. 2540: 169)
วิธีการสุ่มตัวอย่ าง
เป็ นการสุ่มตัวอย่างแบบ Non-Proability Sampling วิธี Purposive Sampling
สุม่ แบบบังเอิญพบ (Accidental Selection) จากอําเภอเมืองเชียงใหม่
เครื องมือการศึกษา
ใช้ แบบสอบถามผู้บริโภค
สถิตทิ  ใี ช้ ในการวิจัย
1. ใช้ Cluster Analysis เทคนิค Hierachical Cluster Analysis ศึกษาการแบ่งส่วนตลาด
ภาคเหนือ
2. ใช้ สถิติอตั ราส่วน (%) เพื!อศึกษาขนาดของตลาด และคุณภาพของตลาดในการวิเคราะห์
ทางเลือกในการกําหนดตลาดเป้าหมาย

ผลการศึกษา
การแบ่งส่วนตลาดผู้บริ โภคในจังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธี Cluster Analysis เทคนิค Hierachical
Cluster Analysis แบ่งส่วนตลาดที!เหมาะสมได้ 6 ส่วน ตามเกณฑ์ประชากรศาสตร์ จิตวิทยา และพฤติกรรม
ศาสตร์ แสดงรายละเอียดในตาราง1 และแต่ละส่วนมีขนาดตลาด ดังนี 
ส่วนตลาดที! 1 มีขนาดตลาด 86.8% ของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่
ส่วนตลาดที! 2 มีขนาดตลาด
6.6% ของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่
ส่วนตลาดที! 3 มีขนาดตลาด
0.5% ของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่
ส่วนตลาดที! 4 มีขนาดตลาด
4.6% ของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่
ส่วนตลาดที! 5 มีขนาดตลาด
1.0% ของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่
ส่วนตลาดที! 6 มีขนาดตลาด
0.5% ของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่
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ตาราง 1 การแบ่ ง ส่ ว นตลาดผู้ บริ โ ภคจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ตามเกณฑ์ ป ระชากรศาสตร์ จิ ต วิ ท ยา
และพฤติกรรมศาสตร์
: อัตราส่วนร้ อย (%)
คุณลักษณะ
กลุ่ม 1
กลุ่ม 2
กลุ่ม 3
กลุ่ม 4
กลุ่ม 5
กลุ่ม 6
ก.เกณฑ์ ประชากร
เพศ
ชาย
32.7
53.8
100.0
22.2
100.0
100.0
หญิง
67.3
46.2
77.8
อายุ
กลุ่ม 1
กลุ่ม 2
กลุ่ม 3
กลุ่ม 4
กลุ่ม 5
กลุ่ม 6
ตํ!ากว่า 19 ปี
2.9
19-25
26.9
15.4
50.0
30
14.0
38.5
31-40
26.9
50.0
100.0
41-50
22.8
15.4
55.6
51 ปี ขึ นไป
6.4
30.8
100.0
44.4
จํานวนสมาชิกใน
ครอบครั ว
1-2 คน
12.3
46.2
55.6
100.0
3-5 คน
76.6
7.7
100.0
44.4
100.0
มากกว่า 5 คน
11.1
46.2
สถานภาพครอบครั ว
โสด
40.4
61.5
100.0
แต่งงานแล้ วไม่มีบตุ ร
11.1
15.4
100.0
บุตรอายุ 6 ขวบขึ นไป
31.0
7.7
บุตรโตแล้ ว
8.2
15.4
100.0
55.6
บุตรแต่งงานแล้ ว
3.5
44.4
อื!น ๆ
5.8
อาชีพ
รับราชการ
24.6
23.1
22.2
50.0
พนักงานเอกชน
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
ธุรกิจส่วนตัว
รับจ้ าง
อื!น ๆ

12.3
5.3
12.3
31.6
14.0

23.1
38.5
15.4
-

100.0
-
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คุณลักษณะ
การศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา/อนุปริ ญญาตรี

ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
ศาสนา
พุทธ
คริสต์
อิสลาม
อื!น ๆ
รายได้ ต่อเดือนของ
ท่ าน
น้ อ ย ก ว่ า ห รื อ เ ท่ า กั บ
1000 บาท
1001-5000 บาท
5001-10000 บาท
10001-20000 บาท
20001-30000 บาท
30001 บาทขึ นไป
กลุ่มสังคม
ผู้ดีเก่ามีรายได้ สงู
เศรษฐี
ระดับกลางสําเร็จใน
อาชีพ
ระดับกลางพนักงาน
ปฏิบตั ิและข้ าราชการ
ผู้ใช้ แรงงานและทักษะ
พอสมควร
ผู้ใช้ แรงงานรายได้ น้อย

กลุ่ม 1

กลุ่ม 2

กลุ่ม 3

กลุ่ม 4

กลุ่ม 5

กลุ่ม 6

14.0
47.4
33.9
4.7

23.1
76.9
-

100.0
-

77.8
22.2
-

100.0
-

100.0
-

95.3
2.9
1.8
-

100.0
-

100.0
-

100.0
-

50.0
50.0
-

100.0
-

3.5

-

-

11.1

-

-

36.8
28.7
21.1
7.0
2.9

53.8
7.7
30.8
7.7

100.0

55.6
22.2
11.1
-

50.0
50.0
-

100.0
-

0.6
26.3

38.5

100.0

22.2

50.0

100.0
-

43.3

53.8

-

22.2

-

-

17.5

7.7

-

44.4

-

-

12.3

-

-

11.1

50.0

-
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คุณลักษณะ
ข.เกณฑ์ จติ วิทยา
ค่ านิยมบุคคล
ความสําเร็จ
ประสิทธิภาพ
ความก้ าวหน้ า
สะดวกสบาย
ความเป็ นส่วนตัว
สนใจสภาพแวดล้ อม
ความเป็ นหนุ่มสาว
ค่ านิยมในการ
ดํารงชีวติ
ชอบสังคม
ประสบความสําเร็จสูง
มีระเบียบ เหตุผล

กลุ่ม 1

กลุ่ม 2

กลุ่ม 3

กลุ่ม 4

กลุ่ม 5

กลุ่ม 6

24.0
25.7
22.2
8.8
17.5
1.2
0.6

30.8
23.1
23.1
7.7
15.4
-

100.0
-

11.1
11.1
11.1
55.6
11.1
-

100.0
-

100.0
-

4.1
26.3
32.7

23.1
53.8

100.0
-

11.1
33.3

50.0
50.0

100.0
-

ความทะเยอทะยาน
พยายามฝ่ าฟั น
ต่อสู้ดิ นรน
นิยามตน
ดิ นรน
ขยัน
การยอมรับจากสังคม
เลียนแบบ
ต้ องการความสําเร็จ
เป็ นตัวของตัวเอง
ชอบผจญภัย
ชอบเข้ าสังคม
ชอบสังสรรค์
บุคลิกภาพ
ชอบของใหม่
ทันสมัย
จําเป็ นควรใช้
ไม่ชอบเปลี!ยนแปลง

5.3
22.8
8.8

15.4
7.7

-

22.2
33.3

-

-

26.3
12.9
2.9
32.7
19.6
2.9
0.6
2.3

38.5
7.7
7.7
38.5
7.7
-

100.0

11.1
44.4
11.1
33.3
-

50.0
50.0
-

100.0
-

1.2
15.2
81.3
2.3

7.7
15.4
76.9
-

100.0

11.1
88.9
-

100.0
-

100.0
-

300

การประชุมผลงานวิจัยด้ านการจัดการบริหารธุรกิจ ครัง ที 1
วันที 14 มีนาคม 2551 ณ โรงแรมอโมร่ า ท่ าแพ จังหวัดเชียงใหม่

คุณลักษณะ
ค.เกณฑ์ พฤติกรรม
การใช้ ผลิตภัณฑ์
สมุนไพร
ไม่เคยใช้
เลิกใช้
ใช้ บ้าง
ใช้ มาก
ใช้ เป็ นประจํา
ประเภทผลิตภัณฑ์
สมุนไพร
เครื! องสําอาง
อาหารเสริมสุขภาพ
ยารักษาโรค
อาหาร
อื!น ๆ
การซือ
ซื อใช้ สมํ!าเสมอ
ซื อเมื!อมีการจัดแสดง
ซื อเป็ นของขวัญ
อื!น ๆ
ความพอใจใน
ผลิตภัณฑ์ สมุนไพร
ความประหยัด
ภูมิใจในสินค้ าไทย
คุณภาพสินค้ า
อื!น ๆ
ความบ่ อยในการใช้
สมุนไพรเมือเทียบกับ
เพือน
มากกว่า
เท่ากับเพื!อน
น้ อยกว่า

กลุ่ม 1

กลุ่ม 2

กลุ่ม 3

กลุ่ม 4

กลุ่ม 5

กลุ่ม 6

1.8
89.5
1.2
7.6

15.4
76.9
7.7

100.0

11.1
44.4
11.1
33.3

50.0
50.0
-

100.0
-

51.5
12.3
21.1
11.7
2.3

46.2
23.1
30.8
-

100.0
-

55.6
44.4
-

50.0
50.0

100.0
-

39.2
36.5
2.9
20.5

30.8
46.2
23.1

100.0
-

77.8
22.2
-

100.0
-

100.0
-

14.6
22.2
61.4
1.8

46.2
38.5
15.4
-

100.0
-

44.4
33.3
22.2
-

50.0
50.0
-

100.0
-

14.6
29.8
55.6

15.4
7.7
76.9

100.0
-

55.6
33.3
11.1

100.0

100.0
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คุณลักษณะ
สนใจยีห้อผลิตภัณฑ์
ไม่สนใจเลย
สนใจเล็กน้ อย
สนใจปานกลาง
สนใจมาก
สนใจมากที!สดุ
ความรู้เรื! องสมุนไพร
มากที!สดุ
มาก
ปานกลาง
น้ อย
น้ อยที!สดุ
ความพอใจต่อ
ผลิตภัณฑ์
พอใจมากที!สดุ
พอใจมาก
เฉย ๆ
พอใจน้ อย
พอใจน้ อยที!สดุ

กลุ่ม 1

กลุ่ม 2

กลุ่ม 3

กลุ่ม 4

กลุ่ม 5

กลุ่ม 6

7.6
21.6
45.6
14.0
11.1

53.8
15.4
15.4
15.4

100.0
-

11.1
11.1
66.7
11.1

50.0
50.0
-

100.0
-

2.9
12.9
70.8
12.9
0.6

7.7
23.1
53.8
15.4

100.0
-

11.1
77.8
11.1

50.0
50.0
-

100.0
-

3.5
54.4
35.1
7.0
-

7.7
23.1
53.8
15.4
-

100.0
-

77.8
11.1
11.1
-

100.0
-

100.0
-

จากผลการศึ ก ษาตลาดผลิ ต ภั ณ ฑ์ สมุ น ไพร ภาคเหนื อ จึ ง แบ่ ง ส่ ว นตลาดได้ 6 ส่ ว น
และ เรี ยงลําดับส่วนตลาดทางเลือกที!น่าสนใจได้ ดงั นี 
1. ตลาดเครื องสําอางและยารั กษาโรค สําหรั บผ้ ูบริ โภคหญิงและชายอายุ 19-50 ปี
สังคมระดับกลาง พนักงานปฏิบัตแิ ละข้ าราชการ มีสว่ นตลาดใหญ่ที!สดุ (ขนาดตลาด 85.5% ของผู้บริ โภค
ในภาคเหนื อ ) มี ค่ า นิ ย มที! ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ความสํ า เร็ จ และความก้ าวหน้ า ปริ ม าณการใช้ ผลิ ต ภั ณ ฑ์
ยังน้ อย ผู้บริโภคสนใจตรายี!ห้อปานกลาง และมีความพอใจผลิตภัณฑ์ในระดับมาก
2. ตลาดผลิตภัณฑ์ สมุนไพรประเภทต่ างๆ ผ้ ูบริ โภคกลุ่มข้ าราชการและพนักงานปฏิบัติท ี
ภมิู ใจสินค้ าไทย มีขนาดตลาดน่าสนใจรองลงมา (ขนาดตลาด 6.5%ของผู้บริ โภคในภาคเหนือ) คือ ผู้บริ โภค
ชายและหญิ ง อายุ 26-30 ปี และ 51 ปี ขึ น ไป กลุ่ ม สัง คมระดั บ กลางเป็ นพนั ก งานปฏิ บั ติ ข้ าราชการ
และผู้ที!ประสบความสําเร็ จในอาชีพ มีความขยัน เป็ นตัวของตัวเอง มีค่านิยมความสําเร็ จ และความเป็ น
ส่วนตัว ใช้ สมุนไพรปริมาณน้ อย ภูมิใจที!เป็ นสินค้ าไทย มีความรู้เรื! องสมุนไพรน้ อย
3. ตลาดผลิตภัณฑ์ สมุนไพรประเภทยารั กษาโรค สําหรั บผ้ ูบริ โภคหญิง อายุ 41 ปี ขึน ไป กลุ่ม
สังคมผ้ ูใช้ แรงงานทีมีทักษะ เป็ นผู้บริ โภคที!มีขนาดตลาดเล็ก คุณภาพตลาดน่าสนใจ (ขนาดตลาด 4.5%
ของผู้บริโภคในภาคเหนือ) คือ มีคา่ นิยมความเป็ นส่วนตัว เป็ นคนขยัน เป็ นตัวของตัวเอง ใช้ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
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ประเภทยารักษาโรค มีปริมาณการใช้ สงู สนใจตรายี!ห้อระดับมาก มีความรู้เรื! องสมุนไพรที!ซื อปานกลาง พอใจ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรระดับมาก
4. ตลาดอาหารเสริ มสุขภาพ ผ้ ูบริ โภคชายและหญิง อายุ 51 ปี ขึน ไป อาชีพธุรกิจส่ วนตัว
ส่วนตลาดน่าสนใจ (ขนาดตลาด 0.5%ของผู้บริ โภคในภาคเหนือ) เป็ นกลุม่ สังคมระดับกลางที!สําเร็จในอาชีพ
มี ค่า นิ ย มความสํ า เร็ จ และชอบสัง คม มี บุค ลิก ภาพในการซื อ สิน ค้ า คื อ ไม่ช อบการเปลี! ย นแปลง พอใจ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรในความเป็ นไทย ใช้ สินค้ าปริ มาณมาก และมีความรู้เรื! องผลิตภัณฑ์ที!ซื อแต่ยงั มีความพอใจ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรในระดับน้ อย กลุม่ นี เป็ นกลุม่ ตลาดขนาดเล็ก แต่เป็ นตลาดที!น่าสนใจ
5. ตลาดอาหารเสริ มสุขภาพ ผ้ ูบริ โภคชาย อายุ 19-40 ปี กลุ่มสังคมระดับกลางทีสําเร็ จ
ในอาชีพ และผ้ ูใช้ แรงงานรายได้ น้อย เป็ นกลุ่มที!น่าสนใจแต่ต้องสร้ างความรู้ สึกที!ดีต่อสินค้ าให้ มากขึน
(ขนาดตลาด 1% ของผู้บริ โภคในภาคเหนือ) มีค่านิยมที!ประสิทธิ ภาพ เป็ นผู้ที!ขยันและต้ องการความสําเร็ จ
บริโภคอาหารเสริมสุขภาพเป็ นประจํา พอใจสินค้ าที!ความประหยัด
6 ตลาดผ้ ูบริ โภคยารั กษาโรค เพศชาย อายุ 31-40 ปี สังคมผ้ ูดีเก่ ามีรายได้ สูง เป็ นตลาด
ที!น่าสนใจน้ อยที!สดุ (ขนาดตลาด 0.5%ของผู้บริ โภคในภาคเหนือ) คือ ผู้บริ โภคขนาดตลาดเล็ก ใช้ สินค้ าน้ อย
พอใจผลิ ต ภัณ ฑ์ ส มุน ไพรน้ อ ย เป็ นผู้ที! เ ปิ ดรั บ สิ น ค้ า ใหม่ ต้ อ งเป็ นผู้ที! ใ ช้ ก่ อ นใน มี ค่ า นิ ย มประสิ ท ธิ ภ าพ
ชอบสังคม ต้ องการการยอมรับจากสังคม

อภิปรายผล
วิเคราะห์ ตลาด
1. แบ่ งตลาดผลิตภัณฑ์ สมุนไพรได้ ตามขนาดตลาด
ตลาดมวลชน (Mass market) ได้ แก่ตลาดเครื! องสําอางและยารักษาโรค สําหรับ
ผู้บริโภคอายุ19-50 ปี สังคมระดับกลาง พนักงานปฏิบตั ิและข้ าราชการ
ตลาดเฉพาะ (Segment market) ได้ แก่
1. ตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพรประเภทยารักษาโรค สําหรับผู้บริ โภคหญิ ง
อายุ 41 ปี ขึ นไป กลุม่ สังคมผู้ใช้ แรงงานที!มีทกั ษะ
2. ตลาดผลิ ต ภัณ ฑ์ ส มุน ไพรประเภทต่ า งๆ ผู้บ ริ โ ภคกลุ่ม ข้ าราชการ
และพนักงานปฏิบตั ิที!ภมู ิใจสินค้ าไทย
ตลาดกลุ่มเล็ก (Niche market) ได้ แก่
1. ตลาดอาหารเสริมสุขภาพกลุม่ ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวอายุ 51 ปี ขึ นไป
2. ตลาดอาหารเสริ มสุขภาพผู้บริ โภคชาย อายุ 19-40 ปี กลุ่มสังคม
ระดับกลางที!สําเร็จในอาชีพ และผู้ใช้ แรงงานรายได้ น้อย
3. ตลาดยารักษาโรคผู้บริโภคชาย อายุ 31-40 ปี สังคมผู้ดีเก่ามีรายได้ สงู
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2. แบ่ งตลาดผลิตภัณฑ์ สมุนไพรได้ ตามลักษณะสินค้ า
ตลาดเครื องสําอางและยารั กษาโรค เป็ นตลาดขนาดใหญ่
ตลาดยารั กษาโรค มีตลาด 2 ส่วน ได้ แก่
1. ตลาดหลัก มีศกั ยภาพตลาดสูง คือ ผู้บริ โภคหญิง อายุ 41 ปี ขึ นไป
กลุ่มสังคมผู้ใช้ แรงงานที!มีทักษะ มีค่านิยมความเป็ นส่วนตัว เป็ นคนขยัน เป็ นตัวของตัวเอง ใช้ ผลิตภัณฑ์
สมุนไพรประเภทยารักษาโรค ในปริ มาณสูง สนใจตรายี!ห้อระดับมาก มีความรู้ เรื! องสมุนไพรที!ซื อปานกลาง
พอใจผลิตภัณฑ์สมุนไพรระดับมาก (ขนาดตลาด 4.5%ของผู้บริโภคในภาคเหนือ)
2. ตลาดกลุ่มเล็ก มีศกั ยภาพตลาดน้ อย เป็ นตลาดที!ยงั ต้ องจับตามอง
อย่างไรก็ตามถ้ าสามารถเข้ าตลาดได้ ก่อนก็จะเป็ นผู้นําในตลาด คือผู้บริ โภคชาย อายุ 31-40 ปี สังคมผู้ดีเก่า
มีรายได้ สงู มีคา่ นิยมประสิทธิภาพ ชอบสังคม ต้ องการการยอมรับจากสังคม (ขนาดตลาด 0.5%ของผู้บริ โภค
ในภาคเหนือ)
ตลาดอาหารเสริมสุขภาพ มีตลาด 2 ส่วน ได้ แก่
1. ผู้บริ โภคอาหารเสริ มสุขภาพเป็ นประจํา เป็ นตลาดที!น่าสนใจ ตลาด
มีคณ
ุ ภาพ คือผู้บริโภคชาย อายุ 19-40 ปี กลุม่ สังคมระดับกลางที!สําเร็จในอาชีพ และผู้ใช้ แรงงานรายได้ น้อย
มีค่านิยมที!ประสิทธิภาพ เป็ นผู้ที!ขยันและต้ องการความสําเร็ จ พอใจสินค้ าที!ความประหยัด(ขนาดตลาด 1%
ของผู้บริโภคในภาคเหนือ)
2. ผู้บริ โภคสูงอายุ คือ ผู้บริ โภคชายและหญิง อายุ 51 ปี ขึน ไป อาชีพ
ธุ ร กิ จ ส่ ว นตั ว กลุ่ ม สั ง คมระดั บ กลางที! สํ า เร็ จในอาชี พ มี ค่ า นิ ย มความสํ า เร็ จ และชอบสั ง คม
มี บุ ค ลิ ก ภาพในการซื อ สิ น ค้ า คื อ ไม่ ช อบการเปลี! ย นแปลง พอใจผลิ ต ภัณ ฑ์ ส มุน ไพรในความเป็ นไทย
ใช้ สินค้ าปริ มาณมาก และมีความรู้ เรื! องผลิตภัณฑ์ ที!ซือ แต่ยังมีความพอใจผลิตภัณฑ์ สมุนไพรในระดับน้ อย
กลุม่ นี เป็ นกลุม่ ตลาดขนาดเล็ก แต่เป็ นตลาดที!น่าสนใจ (ขนาดตลาด 0.5%ของผู้บริโภคในภาคเหนือ)
ตลาดผลิตภัณฑ์ สมุนไพรประเภทต่ างๆ ได้ แก่ ผู้บริ โภคกลุ่มข้ าราชการและพนักงานปฏิบตั ิที!ภมู ิใจ
สินค้ าไทย (ขนาดตลาด 6.5% ของผู้บริโภคในภาคเหนือ)
วิจารณ์ และเสนอแนะ
การเลือกตลาดมวลชนในตลาดเครื! องสําอางและยารักษาโรคกลุ่มสังคมระดับกลาง เป็ นตลาดขนาด
ใหญ่ก็จริ ง แต่ปริ มาณการบริ โภคแต่ละบุคคลยังน้ อย ในขณะที!ผ้ บู ริ โภคมีความพอใจผลิตภัณฑ์ในระดับมาก
การทําตลาดต้ องเพิ!มปริ มาณการบริ โภค นําเสนอสินค้ าเน้ นที!ประสิทธิภาพของสินค้ า บุคลิกสินค้ าบ่งบอกถึง
ความสําเร็จ และความก้ าวหน้ าของผู้ใช้ ผู้บริ โภคสนใจตรายี!ห้อปานกลาง ราคาและคุณภาพจะเป็ นตัวดึงดูด
การซื อของลูกค้ าเป้าหมาย
การเลือกตลาดเฉพาะ ตลาดยารั กษาโรคผู้บริ โภคหญิ ง อายุ 41 ปี ขึน ไป กลุ่มสังคมผู้ใช้ แรงงาน
ที!มีทกั ษะ มีศกั ยภาพตลาดสูง ผู้บริ โภคสนใจตรายี!ห้อระดับมาก พอใจผลิตภัณฑ์สมุนไพรระดับมาก การตลาด
ต้ องสื!อสารตรายี!ห้อ บุคลิกภาพเน้ นที!ความเป็ นตัวของตัวเอง
การเลือกตลาดเฉพาะตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพรประเภทต่างๆ ผู้บริ โภคกลุ่มข้ าราชการและพนักงาน
ปฏิบตั ิที!ภมู ิใจสินค้ าไทย ขนาดตลาดใหญ่พอสมควรแต่ปริ มาณการบริ โภครายบุคคลยังน้ อย ต้ องเพิ!มปริ มาณ
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การบริ โภค สื!อสารการตลาดโดยให้ ความรู้ เรื! องสมุนไพร บุคลิกภาพเน้ นที!ความสําเร็ จ ความเป็ นตัวของตัวเอง
ความขยัน หรื อค่านิยมสินค้ าไทย
การเลื อ กตลาดกลุ่ม เล็ ก ตลาดอาหารเสริ ม สุข ภาพกลุ่ม ผู้ป ระกอบธุ ร กิ จ ส่ ว นตัว อายุ51ปี ขึ น ไป
เป็ นตลาดที!น่าสนใจ ผู้บริ โภคพอใจผลิตภัณฑ์สมุนไพรที!ความเป็ นไทย ใช้ สินค้ าปริ มาณมาก และมีความรู้ เรื! อง
ผลิตภัณฑ์ที!ซื อแต่ยงั มีความพอใจผลิตภัณฑ์สมุนไพรในระดับน้ อย การทําตลาดควรสื!อสารให้ เห็นภาพลักษณ์
ความเป็ นไทย
ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต้ อ งพัฒ นาให้ ลูก ค้ า พอใจ การขายตรงจะได้ ผ ลมากเพราะลูก ค้ า
จะมีความจงรักภักดีตอ่ สินค้ า
การเลือกตลาดกลุม่ เล็กตลาดอาหารเสริ มสุขภาพผู้บริ โภคชาย อายุ 19-40 ปี กลุม่ สังคมระดับกลาง
ที!สําเร็ จในอาชีพ และผู้ใช้ แรงงานรายได้ น้อย กลุ่มนีน ่าสนใจแต่ต้องสร้ างความรู้ สึกที!ดีต่อสินค้ าให้ มากขึน
การสื!อสารการตลาดให้ เน้ นที!ประสิทธิภาพของสินค้ าและความประหยัด
การเลือกตลาดกลุ่มเล็กตลาดยารั กษาโรคผู้บริ โภคชาย อายุ 31-40 ปี สังคมผู้ดีเก่ามีรายได้ สูง
เป็ นตลาดที!น่า สนใจน้ อยที!สุด ผู้บ ริ โภคพอใจผลิตภัณ ฑ์ สมุนไพรน้ อย เป็ นผู้ที! เปิ ดรั บ สิน ค้ า ใหม่ มี ค่านิ ยม
ประสิท ธิ ภ าพ ชอบสัง คม ต้ อ งการการยอมรั บ จากสัง คม การทํ า การตลาดสิน ค้ า ต้ อ งนํ า สมัยบ่ง บอก
ถึงบุคลิกภาพที!เป็ นที!ยอมรับของสังคม

ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครัง ต่ อไป
1. ศึกษาตลาดแต่ละส่วนที!สนใจในเชิงลึกถึงพฤติกรรมผู้บริ โภค สภาพการแข่งขันและคู่แข่งขันใน
ตลาด เพื!อเข้ าใจตลาดได้ ลกึ ซึ ง สามารถพัฒนาส่วนประสมทางการตลาดได้ ตามความต้ องการของผู้บริโภค
2. ควรศึกษาตําแหน่งทางการตลาดของสินค้ าในตลาดแต่ละส่วนเพื!อพัฒนาจุดขาย ทําให้ ธุรกิจโดด
เด่นจากคูแ่ ข่ง และนัง! อยูใ่ นใจผู้บริโภค
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การบริหารจัดการด้ านการตลาดและการผลิตของกลุ่มเครือข่ ายผ้ ูผลิตผ้ าทอพืน บ้ าน
Marketing and Production Management of Local Weaving Producer Network
ดร.จิราวรรณ ฉายสุวรรณ * และคณะ * *
F

F

F

F

บทคัดย่ อ
การศึกษาการบริ ห ารจัดการด้ า นการตลาดและการผลิต ของกลุ่มเครื อ ข่า ยผู้ผลิตผ้ า ทอพื น บ้ า น
มี วัต ถุป ระสงค์ เ พื! อ ศึ ก ษาการบริ ห ารจัด การกลุ่ม เครื อ ข่ า ยผู้ผ ลิ ต ผ้ า ทอพื น บ้ า นในโครงการฝ้ ายแกมไหม
ที!ประสบความสําเร็ จในการดําเนินงานด้ านการตลาด การผลิต และการจัดการด้ านต่าง ๆ โดยมีเป้าหมาย
คื อ การสร้ างองค์ ป ระกอบตัว ชี ว ัด ความสํ า เร็ จ ในการประกอบการของเครื อ ข่ า ยผู้ผ ลิ ต หัต ถกรรมผ้ า ทอ
และสรุปข้ อเสนอแนะในการบริหารจัดการกลุม่ ให้ ประสบผลสําเร็จเพื!อที!จะนําไปใช้ กบั กลุม่ เครื อข่ายอื!นๆ ต่อไป
การศึกษานี เก็บรวบรวมข้ อมูลปฐมภูมิซึ!งได้ จากการสัมภาษณ์ เชิงลึก กลุ่มตัวอย่างมีจํานวน 4 กลุ่ม
คือ กลุม่ ทอผ้ าฝ้ายทอมือบ้ านแม่แรงเครื อข่ายสิง! ทอพื นบ้ านจังหวัดลําพูน กลุม่ ทอผ้ าบ้ านสันปูเลย จังหวัดพะเยา
กลุ่มทอผ้ าบ้ านทัพคล้ ายจังหวัดอุทัยธานีและกลุ่มทอผ้ าบ้ านดอนไชย ไร่ อ้อย จังหวัดน่าน โดยคณะนักวิจัย
ได้ พฒ
ั นา Balanced Scorecard (BSC) Model สําหรับกลุม่ ทอผ้ าเพื!อใช้ ในการสร้ างตัวชี วัดและการประเมินผล
เพื! อ วัด ระดับ ความสามารถในการบริ ห ารจั ด การของกลุ่ม เครื อ ข่ า ยผู้ผ ลิ ต ผ้ าทอพื น บ้ า น ผลการศึ ก ษา
ได้ องค์ประกอบตัวชี วัดความสําเร็จในการประกอบการของเครื อข่ายผู้ผลิตหัตถกรรมผ้ าทอ ซึง! แบ่งออกเป็ น 4 มิติ
คื อ 1) มิ ติ ที! ห นึ! ง ด้ า นการเงิ น ตัว ชี ว ัด ประกอบด้ ว ย รายได้ ที! เ พิ! ม ขึ น และผลผลิ ต ที! เ พิ! ม ขึ น 2) มิ ติ ที! ส อง
ด้ านลูกค้ า ตัวชี วัดประกอบด้ วย ราคา คุณภาพ รู ปแบบความทันเวลา ภาพลักษณ์ตราสินค้ าและความสัมพันธ์
กับ ลูก ค้ าและผู้ จัด จํ า หน่ า ย 3) มิ ติ ที! ส าม ด้ านกระบวนการภายใน ตัว ชี ว ัด ประกอบด้ วย กระบวนการ
ด้ านการดําเนินการด้ านลูกค้ า กระบวนการด้ านนวัตกรรมและกระบวนการด้ านสังคม 4) มิติที!สี! ด้ านการเรี ยนรู้
และการเติบโต ตัวชี วัดประกอบด้ วย ด้ านทรัพยากรมนุษย์ ด้ านสารสนเทศ และด้ านองค์กร ส่วนข้ อเสนอแนะ
โดยภาพรวม คือ การบริ หารงานของกลุ่มควรเป็ นแบบของวิสาหกิจชุมชนที!เน้ นการสร้ างรายได้ ให้ กับชุมชน
มากกว่าการสร้ างความรํ! ารวยในเชิงธุรกิจ โดยมีการแบ่งงานและมีโครงสร้ างกลุม่ ที!ชดั เจน มีการกระจายรายได้
ที!ยุติธรรมและทัว! ถึง กลุ่มควรปรับปรุ งด้ านการจัดวางสินค้ า ณ จุดขายให้ สวยงามและน่าสนใจ โดยแยกเป็ น
กลุม่ สินค้ าฝี มือเฉพาะ กลุม่ ควรมีการเรี ยนรู้ร่วมกันระหว่างสมาชิกในกลุม่ และเยาวชนรุ่นหลังโดยการผสมผสาน
ภูมิปัญญาท้ องถิ!นกับภูมิปัญญาสากลเพื!อสร้ างความยัง! ยืนให้ กบั กลุม่ และควรนํา Balanced Scorecard Model
ที!ทีมวิจยั ได้ เปรี ยบเทียบความสามารถในด้ านต่างๆ ระหว่างกลุ่มในการพัฒนาไปสู่ Best Practice ได้ ในที!สดุ
ส่วนข้ อเสนอแนะเชิงนโยบายสําหรับภาครัฐ โดยสรุ ปคือ รัฐบาลควรสนับสนุนงบประมาณให้ กบั กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนในการจัดตัง ศูนย์เรี ยนรู้ ของหมู่บ้านเพื!อรวบรวมองค์ความรู้ ด้านการผลิต เครื! องมือในการผลิต วิถีชีวิต
ชุมชนตลอดจนวัฒนธรรมประเพณี เพื!อเป็ นเรื! องราวในการเพิ!มมูลค่าให้ กบั ผลิตภัณฑ์ท้องถิ!นรวมทังการอนุ

รักษ์
การทําผลิตภัณฑ์นนๆ
ั  ไปสู่คนรุ่ นใหม่ รัฐบาลควรกําหนดนโยบาย และควรมีการวางแผนการจัดการท่องเที!ยว
เชิงอนุรักษ์ โดยเสริมความเด่นของผลิตภัณฑ์ในท้ องถิ!นอย่างบูรณาการ
*
**

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณบดีคณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รศ.อรชร มณีสงฆ์ ผศ.ดร.พัชรา ตันติประภา รศ.ดร.นิตยา เจรี ยงประเสริ ฐ นิตยา มหาไชยวงศ์
และสิริรัฐ สุกนั ธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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Abstract
The research of marketing and production management of local weaving producer network
studied group operations in marketing, production and management as well as the key indicators for
measuring the success of groups that are part of the network of the Cotton and Silk (Fai Gaem Mai)
Project. The objectives were to develop a balance scorecard model, to evaluate the group
performance that can be applied to measure other groups’ operation, which will lead to the
benchmarking process and recommendations for improving performances.
For this study, four success groups were selected, which are part of the network of the Fai
Gaem Mai project. They consist of hand weaving cotton producers of the Baan Mae Reng, weaving
network of Lamphun Province; the Baan Sanpulaey, Prayao Province; the Tap Klai, Uthaithanee
Province; and the Baan Donchai Rai Aoy, Nan Province. The primary data was gathered from indepth interviews of the key informants of the four cases. Key indicators for a balance scorecard
model were developed to evaluate the management capability of the groups with a summary of
suggestions for the groups to improve their weaknesses in each perspective. The findings of the
study revealed key indicators for the group success in 4 perspectives. The finance perspective key
indicators include revenue increase and productivity increase. The customer perspective key
indicators are price, quality, delivery, brand image, customer, and distributors relationship. The
internal operations perspective key indicators are customer service process, product innovation
process and social process. Finally, the learning and growth perspective key indicators are human
resources, information system and organization management.
The overall recommendation for group management is for the group as a community
enterprise to place more emphasis on the revenue creation for the community rather than business
wealth. The group should have clear division of work and organizational structure. Fair income
distribution for all members is also recommended. In addition, the group should improve the product
design to be more attractive and reflect the uniqueness of hand made products. Moreover, the group
should improve the database system regarding customers, production costing and production
knowledge. In order to increase the group sustainability, they should also share knowledge between
the group members and the younger generations by blending the international and local knowledge.
The balance scorecard model that the researcher has developed should be applied to evaluate the
Fai Gaem Mai network capability so that they can compare each group’s capability and develop the
best practice for the network. The policy suggestions for the government agencies are the allocation
of government budget to set up village learning center to gather knowledge about production,
equipments and tools, ethnic lifestyle, and culture. This will conserve and transfer the local
knowledge to the next generations, as well as provide stories to add value to the local products.
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Moreover, the government should set the policy and plan to integrate agricultural tourism and unique
production of local products.

คํานํา
การรวมตัวของกลุม่ ชาวบ้ านในชนบทเพื!อผลิตสินค้ า ซึ!งในอดีตเป็ นสิ!งที!ทําขึ นจากภูมิปัญญาในแต่ละ
ท้ องถิ!น เพื!อการใช้ สอยในชีวิตประจําวันของสังคมเกษตรมาเป็ นการผลิตเชิงพาณิชย์ หรื อที!เรี ยกว่า วิสาหกิจ
ชุมชน ก่อให้ เกิดความเปลี!ยนแปลงทังในกระบวนผลิ

ตที!มีการนําเทคโนโลยีมาช่วย การจัดหาวัตถุดิบจากคน
กลาง การจัดการกลุ่มเพื!อให้ สามารถผลิตได้ ตามเป้าหมายและความพยายามที!จะทําการตลาด เพื!อสร้ างกําไร
ที! จ ะนํ า มาแบ่ ง ปั นกั น ในหมู่ ส มาชิ ก ความเปลี! ย นแปลงเหล่ า นี ส ่ ง ผลกระทบทั ง ในเชิ ง บวกและลบ
กล่าวคื อ เกิ ดการสร้ างรายได้ แ ละสืบ สานภูมิปัญญาท้ องถิ!น ต่อไป ในขณะเดียวกันก็ทํ าให้ เกิดปั ญหาต่างๆ
เนื! อ งจากการขาดความรู้ ความเข้ า ใจในด้ า นการจัด การ เช่ น ความไม่ ป ลอดภัย ในการทํ า งานก่ อ ให้ เ กิ ด
ความเสียหายแก่วิถีชีวิตของชาวบ้ านอย่างมากนํ าไปสู่การการก่อตัง โครงการต่างๆ ของภาครั ฐ เพื!อให้ เกิด
ความช่ ว ยเหลื อ แก่ วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนเหล่ า นี  การรวมตัว ของผู้ผ ลิ ต สิ! ง ทอพื น บ้ า นใน 17 จัง หวัด ภาคเหนื อ
ได้ มีการขยายตัวตามลําดับเนื!องจากการสนับสนุนของนโยบายภาครัฐ บ้ างก็ประสบความสําเร็ จดําเนินการได้
เป็ นแบบอย่าง บ้ างก็ประสบปั ญหาทัง ในด้ านการจัดการการผลิต การจัดการชุมชน การเงิน และการตลาด
โครงการฝ้ ายแกมไหมสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่
ได้ ดํ า เนิ น งานมาตัง แต่ ปี 2543 เพื! อ ให้ การสนั บ สนุ น กลุ่ม ผู้ ผลิ ต สิ! ง ทอพื น บ้ านใน 17 จัง หวัด ภาคเหนื อ
ด้ านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีการผลิตที!เหมาะสม จากประสบการณ์ พบว่า กลุ่มเครื อข่ายผู้ผลิต
มี ศั ก ยภาพในการผลิ ต และการตลาดที! แ ตกต่ า งกั น ทํ า ให้ ต้ องการความช่ ว ยเหลื อ ที! แ ตกต่ า งกั น
ซึ! ง ถ้ ามี ก ารสร้ างหลัก เกณฑ์ ม าตรฐานในการชี ว ัด ระดับ ความสํ า เร็ จ ของกลุ่ม ได้ จะทํ า ให้ สามารถระบุ
ความช่ ว ยเหลื อ ที! เ หมาะสม และยัง สามารถนํ า ความรู้ จากกลุ่ม ที! ป ระสบความสํ า เร็ จ มาถ่ า ยทอดให้ แ ก่
กลุม่ เครื อข่าย อื!น ๆ ได้

วัตถุประสงค์
เพื!อศึกษากลุม่ เครื อข่ายผู้ผลิตผ้ าทอพื นบ้ านในโครงการฝ้ายแกมไหมที!ประสบความสําเร็จในการ
ดําเนินงานด้ านการตลาด การผลิต และการจัดการด้ านต่างๆ ของกลุม่ เครื อข่ายผู้ผลิตผ้ าทอพื นบ้ าน

เป้าหมาย
1. กรณีศกึ ษากลุม่ ตัวอย่างที!มีการบริหารจัดการแบบเครื อข่ายแบบครบวงจรจํานวน 4 กรณีศกึ ษา
2. องค์ประกอบตัวชี วัดความสําเร็จในการประกอบการของเครื อข่ายผู้ผลิตหัตถกรรมผ้ าทอ
3. เพื!อให้ ได้ ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการกลุม่ ให้ ประสบผลสําเร็จที!จะนําไปใช้ กบั กลุม่ อื!น ๆ ต่อไป

แนวคิดดุลดัชนี (Balance Scorecard : BSC)
Balanced Scorecard คือ การประเมินผลการปฏิบตั ิงานด้ วยการกําหนดตัวชี วัดในด้ านต่างๆ
เป็ นการเชื!อมโยงความสัมพันธ์ ในเชิงเหตุและผล จากสิ!งหนึ!งไปสู่อีกสิ!งหนึ!ง ในลักษณะที!องค์กรจะมีกําไรได้
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ต้ องมาจากลูกค้ า การจะแสวงหาลูกค้ าเพิ!มขึ นได้ ต้องมาจากการจัดการภายในองค์กรที!ดี และการจัดการภายใน
องค์กรที!ดี จะต้ องมาจากพนักงานที!มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ และนวัตกรรม แต่การที!จะทํา
ให้ องค์กรทังองค์
 กรดีได้ ทกุ ๆส่วน ทุกหน่วยงานภายในองค์กรจะต้ องมีเป้าหมายและการปฏิบตั ิงานสอดคล้ อง
ไปในทิศทางเดียวกัน ตามวิสยั ทัศน์และกลยุทธ์ขององค์กรที!กําหนดไว้ (อัจฉรา จันทร์ ฉาย, 2546)
การจัดทํา Balanced Scorecard ขององค์กรจะต้ องมีการกําหนดวัตถุประสงค์ (Objectives)
การวัด (Measures) หรื อดัชนี ชีว ัด เป้าหมายที!ต้องการบรรลุ (Targets) และการริ เริ! มดําเนินการ (Initiative)
ซึ!งแนวคิด Balanced Scorecard จะแบ่งมุมมองออกเป็ น 4 มิติประกอบด้ วย มิติทางด้ านการเงิน
มิติทางด้ านลูกค้ า มิติด้านกระบวนการภายในองค์กรและมิต้านการเรี ยนรู้ และนวัตกรรม รายละเอียดของมิติ
แต่ละด้ านมีดงั นี 
1. มิติทางด้ านการเงิน (Financial Perspective) คือ การสร้ างความพึงพอใจให้ กบั ผู้ถือหุ้น และลูกค้ า
ด้ ว ยการรั ก ษาระดับ การเติ บ โตและผลกํ า ไรของบริ ษั ท ที! ยั!ง ยื น ในระยะยาว เช่น ถ้ า กํ า หนดว่า ภายใน 5 ปี
ต้ อ งการกํ า ไรเพิ!มขึน ปี ละ 20% ความสัมพันธ์ ใ นเชิ งเหตุและผลของ “กํ า ไร” ก็คือ ต้ องมี รายได้ เพิ!มขึน
หรื อ มีต้น ทุน ที! ลดลง รายได้ เพิ!มขึน มาจากความสัมพันธ์ ใ นเชิ งเหตุแ ละผลกับ ราคาสิน ค้ าหรื อการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ ใ หม่หรื อ การแสวงหาลูกค้ ารายใหม่เพิ!มขึน องค์ กรจะตัง คํ า ถามไปเรื! อ ยๆ แล้ ว จะเห็น คํ าตอบว่า
ต้ องทําอย่างไร โจทย์ ของธุรกิจก็จะยิ!งแคบลง ภาพที! กว้ างก็ค่อยๆเล็กลง ทําให้ เริ! มเห็นแนวทางการปฏิบัติ
ที! เ ป็ นรู ป ธรรมมากขึ น สิ! ง เหล่ า นี เ ป็ นขัน ตอนของ100 การทํ า ยุท ธศาสตร์ ที! เ กี! ย วข้ องทางด้ า นการเงิ น
มิติด้านนี เ ป็ นการตอบคํ าถาม ถ้ าองค์ กรเราประสบความสําเร็ จด้ านการเงิน ผลการดํ าเนินงานทางการเงิ น
ควรเป็ นอย่างไรในสายตาผู้ถือหุ้น
2. มิ ติ ท างด้ านลู ก ค้ า (Customer
Perspective) คื อ การสร้ างความพึ ง พอใจแก่ ลู ก ค้ า
ด้ วยการสร้ างคุณค่าและความแตกต่างให้ แก่ลูกค้ า หมายถึงองค์ กรแห่งนีต ้ องคิดแล้ วว่าจะต้ องทําอะไรบ้ าง
เพื! อทํ า ให้ ลูกค้ า พอใจที! สุด และกลับ มาซื อ สิน ค้ าหรื อบริ การของตนอี ก เช่น การปรั บ ปรุ ง การให้ บ ริ การใหม่
ในจุ ด ไหนบ้ าง เพื! อ บริ ก ารที! ร วดเร็ ว ต้ องจั ด ส่ ง สิ น ค้ าให้ ตรงเวลา ต้ องพัฒ นาสิ น ค้ าให้ มี คุ ณ ภาพดี ขึ น
หรื อ กํ า หนดราคาที! ส ามารถแข่ ง ขัน ได้ สิ! ง เหล่า นี ต ้ อ งสอดคล้ อ งกับ แผนยุท ธศาสตร์ ข ององค์ ก รมิ ติ ด้ า นนี 
เป็ นการตอบคําถามเพื!อให้ องค์กรบรรลุเป้าหมาย เราควรตอบสนองลูกค้ าอย่างไร
3. มิติทางด้ านกระบวนการภายในองค์กร (Internal Process Perspective) คือ การสร้ าง และปรับปรุง
กระบวนการธุรกิจให้ มีประสิทธิภาพ เพื!อสร้ างความพึงพอใจให้ แก่ลกู ค้ า โดยการนําเทคโนโลยีมาใช้ ในองค์กร
เช่ น นํ า ระบบขายตั ว ด้ วยคอมพิ ว เตอร์ เพื! อ บริ ก ารที! ร วดเร็ ว ลดขั น ตอนการซื อ ตั ว ให้ เวลารอสั น ลง
จัด ทํ า ระบบฐานข้ อมูล และลดอัต ราการสูญ เสี ย จากการผลิ ต เป็ นต้ น มิ ติ ด้ า นนี เ ป็ นการตอบคํ า ถามว่ า
เพื!อตอบสนองความพอใจของผู้ถือหุ้นและลูกค้ า และการบริ หารเงินที!จะสามารถทําให้ เป้าหมายบรรลุผลสําเร็จ
องค์กรเราควรมีกระบวนการที!เป็ นเลิศอะไรบ้ าง
4. มิติด้านการเรี ยนรู้ และนวัตกรรม (Learning and Innovation Perspective) คือ การสร้ าง
สภาพแวดล้ อมให้ พ ร้ อมต่อการเรี ยนรู้ และสร้ างนวัตกรรมพัฒนาบุคคลกรให้ มีความพร้ อม และมี แรงจูงใจ
ในการปฏิบตั ิงาน เช่น จัดทําแผนอบรมพนักงานอย่างต่อเนื!อง การทําวิจยั (R&D) ปรับระบบการให้ ผลตอบแทน
พนักงานตามผลงาน เพื! อบรรลุเป้าหมาย เราจะทํ า อย่า งไรในการรั กษาความสามารถในการเปลี!ยนแปลง
และการพัฒนาในส่วนของบุคลากรหรื อองค์กรจะต้ องมีการเรี ยนรู้และพัฒนาในด้ านใดบ้ าง
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โดยปกติ สิ! ง เหล่า นี อ งค์ ก รต่ า งๆได้ ทํ า กัน อยู่แ ล้ ว เพี ย งแต่ ว่ า ไม่ ไ ด้ นํ า ความสัม พัน ธ์ ต่ า งๆ เหล่า นี 
มาเชื! อ มโยงในเชิ ง เหตุแ ละผล และจัด ทํ า เป็ นแผนที! ก ลยุท ธ์ (Strategy
Map) ขององค์ ก รจากสิ!ง หนึ! ง
นําไปสูอ่ ีกสิ!งหนึ!ง จากนันก็
 ต้องกําหนดตัวชี วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ซึง! เป็ นเครื! องมือ
ที!ใช้ ในการวัดว่าองค์กรบรรลุวตั ถุประสงค์ในแต่ละด้ านหรื อไม่ และต้ องทําอะไรบ้ างเพื!อบรรลุเป้าหมายที!ต้องการ
ผู้บริ หารจะต้ องบริ หารจัดการให้ เกิดความสมดุลในหลายๆด้ านหรื อหลายๆมุมมองของการบริ หาร
จัดการ ไม่ใช่มมุ มองเพียงด้ านใดด้ านหนึ!งเท่านัน หากองค์กรต้ องการวัดผลการดําเนินงานให้ สมดุลโดยรวม
และทราบปั ญหาหรื อผลการดําเนินงานระยะสัน รวมถึงศักยภาพในการดําเนินงานระยะยาว ควรมีการวัดผล
ให้ สมดุลในมุมมองทัง 4 ด้ า น เนื! อ งจากมุมมองทัง 4 ด้ านนี  มี ความเกี! ยวพัน กันอย่า งแนบแน่น สัมพันธ์ กัน
เชิงเหตุและผล และส่งผลต่อการดําเนินงานซึ!งกันและกันอย่างมาก ดังนัน 4 มุมมองดังกล่าวจึงเป็ นสิ!งสําคัญ
ที! อ งค์ ก รจะต้ อ งพัฒ นา ควบคุม และประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานอยู่ต ลอดเวลา มิ ฉ ะนัน จะทํ า ให้ นํ า ไปสู่
ผลการดําเนินงานที!ลดลงในอนาคต
ปั จจัยความสําเร็จในการจัดทํา BSC มีดงั นี 
1. เมื! อ องค์ กรมี การกํ า หนดวิสัย ทัศน์ กลยุท ธ์ แ ล้ ว จํ า เป็ นต้ อ งแปลงกลยุท ธ์ ไ ปสู่ภ าคปฏิ บัติ
โดยการจัดทํา Strategic Map และ BSC โดยตัวชี วัดกรอบกลุม่ 4 มิติ ได้ แก่ มิติด้านการเงิน
ด้ า น ลู ก ค้ า ด้ า น ก ร ะ บ ว น ก า ร บ ริ ห า ร ภ า ย ใ น แ ล ะ ด้ า น เ รี ย น รู้ แ ล ะ เ ติ บ โ ต
(และมิติด้านสิง! แวดล้ อมและความรับผิดชอบต่อสังคม)
2. เชื! อ มโยงการวัด ผลระดับ องค์ ก รกับ หน่ ว ยงาน ซึ! ง ในองค์ ก รอาจแบ่ ง ตามหน่ ว ยธุ ร กิ จ
ที! มี ห น่ ว ยกิ จ กรรมหลัก และหน่ ว ยสนั บ สนุ น บั ญ ชี จั ด ซื อ ต้ องมี ก ารทํ า ความตกลง
ในการให้ บริการ และเชื!อมโยงฝ่ ายต่างๆขององค์กรเพื!อให้ เกิดพลังร่วม (Synergy)
3. ต้ องให้ กลยุทธ์ และ BSC เป็ นหน้ าที!ของทุกๆ คน และทุกๆ หน้ าที!งาน ต้ องมีการสื!อสาร
ให้ ความรู้ และมีระบบการให้ รางวัลตามผลงาน
4. ทํ า ให้ กลยุท ธ์ แ ละการวัดผลเป็ นงานที! ต่อ เนื! อ ง โดยองค์ กรมี ก ารกํ า หนดกลยุท ธ์ ตัว ชี ว ัด
และงบประมาณ เมื! อ ดํ า เนิ น การก็ มี ก ารรายงานผล เพื! อ วิ เ คราะห์ เ พื! อ ตรวจสอบ
ความเป็ นเหตุและผลจากกลยุทธ์ที!วางไว้
5. การเปลี!ยนแปลงพัฒนาองค์กรโดยผ่านความเป็ นผู้นํา โดยสร้ างทัศนคติ และบรรยากาศ
ในการเปลี! ย นแปลง โดยเข้ าสู่ ร ะบบบริ หารเชิ ง กลยุ ท ธ์ การนํ า กลยุ ท ธ์ ไ ปปฏิ บั ติ
และการติดตามประเมินกลยุทธ์ โดยมีระบบธรรมาภิบาลที!ดีในองค์กร

ระเบียบวิธีวจิ ัย
การวิจัยเรื! องการบริ หารจัดการด้ านการตลาดและการผลิตของกลุ่มเครื อข่ายผู้ผลิตผ้ าทอพืน บ้ า น
เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ โดยอาศัยแนวคิดและทฤษฎีเกี!ยวกับดัชนีดลุ ยภาค (Balanced Scorecard) การตลาด
และการจัด การวิ ส าหกิ จ ชุม ชน เป็ นแนวทางในการจัด ทํ า แบบสัม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึก ในลัก ษณะกึ! ง โครงสร้ าง
(Semi-structured Interview) รวมทังการวิ

เคราะห์ข้อมูลที!ได้ เพื!อเขียนรายงานสรุปผลการวิจยั
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ขอบเขตการศึกษา
ขอบเขตประชากรและการคัดเลือกตัวอย่ างกรณีศึกษา
ประชากรของการศึกษานีไ ด้ แก่
กลุ่ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนที! ทํ า การผลิ ต และจํ า หน่ า ยผ้ าฝ้ ายและผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากผ้ าฝ้ ายที! เ ป็ นเครื อข่ า ย
ของโครงการฝ้ ายแกมไหม สถาบัน วิ จัย และพัฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี มหาวิ ท ยาลัย เชี ย งใหม่
จํานวน 182 กลุ่ม การคัดเลือกกรณี ศึกษาที!ประสบความสําเร็ จ 4 กลุ่ม ทําโดยใช้ วิจารณญาณของหัวหน้ า
โครงการฝ้ ายแกมไหมซึ! ง มี ป ระสบการณ์ ด้ า นการทํ า งานอย่ า งใกล้ ชิ ด กับ ชุม ชนตัง แต่ เ ริ! ม ก่ อ ตัง โครงการ
เป็ นผู้กําหนด
ขอบเขตเนือ หา การศึกษานี ครอบคลุมการศึกษาถึงการดําเนินงานโดยใช้ กรอบแนวคิด Balanced
Scorecard
ซึ!ง คํ า นึง ถึง ผลการดํ า เนิ น งาน 4
ด้ า นได้ แ ก่ การเงิ น ลูก ค้ า กระบวนการภายใน และ
การเรี ยนรู้และการเจริญเติบโต (การเรี ยนรู้และนวัตกรรม)

วิธีการศึกษา
ศึกษาข้ อมูลทุติยภูมิจากหนังสือ วารสาร และเอกสารที!เกี!ยวข้ องแล้ ว ได้ ดําเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ปฐมภูมิโดยดําเนินการทังสิ
 น 3 ขันตอน

คือ
ขันD ที F 1 จัดประชุมระดมสมองทีมงานวิจยั
เพื!อสร้ างกรอบในการวัดประเมินผลการดําเนินงานตามกรอบ
แนวคิดดัชนีดลุ ยภาค Balanced Scorecard ในมุมมอง 4 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านการเงิน ด้ านลูกค้ า ด้ านกระบวนการ
ภายใน และด้ านการเรี ยนรู้และการเติบโต โดยการระบุถึง แนวทางกลยุทธ์ (Strategic Theme) วัตถุประสงค์
(Objective) วิธีการวัด (Measurement) และ คําถามเป้าหมาย (Target questions)
ขันD ที F 2 สัมภาษณ์เชิงลึกกลุม่ ทอผ้ าจํานวน 4 กลุม่ ได้ แก่ 1) กลุม่ ทอผ้ าบ้ านแม่แรง จังหวัดลําพูน 2) กลุม่ ทอผ้ า
บ้ านสันปู่ เลย จังหวัดพะเยา 3) กลุม่ ทอผ้ าบ้ านดอนไชยไร่อ้อยจังหวัดน่าน และ 4) กลุม่ ทอผ้ าบ้ านทับคล้ าย
จังหวัดอุทยั ธานี โดยใช้ กรอบคําถามที!ได้ จากผลการศึกษาในส่วนที! 1 ซึง! ในแต่ละกลุม่ ได้ สมั ภาษณ์บคุ คลต่อไปนี 
1. ผู้นํากลุม่

จํานวน 1 ราย

2. สมาชิกในกลุม่ ที!มีตําแหน่งในกลุม่

จํานวน 2 ราย

3. สมาชิกทัว! ไปของกลุม่

จํานวน 2 ราย

4. สมาชิกกลุม่ อื!นๆ ในเครื อข่ายสิ!งทอ

จํานวน 2 ราย

5. ลูกค้ ารายสําคัญ

จํานวน 1 ราย

6. คนในท้ องถิ!น/ผู้มีอิทธิพล

จํานวน 1 ราย

7. หน่วยงานสนับสนุน
จํานวน 1 ราย
ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกได้ ถกู นํามาเขียนเป็ นกรณีศกึ ษาเพื!อบรรยายถึงการดําเนินงานของกลุม่
ในด้ านการจัดการ การผลิต การบัญชีและการเงิน และการตลาด
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ขันD ที F 3 จัดประชุมระดมสมองทีมงานวิจยั เพื!อนํากรอบการประเมินผลการดําเนินงานตามแนวคิดดัชนี
ดุลยภาคที!สร้ างขึน ในขันที
 ! 1 มากําหนดนํา หนักตัวชี วัดและกําหนดเกณฑ์ในการให้ คะแนนในแต่ละตัวชี วัด
และให้ คะแนนแต่ ล ะกลุ่ม ตามตัว ชี ว ัด หลัง จากนั น จึ ง นํ า มาใช้ ให้ คะแนนกรณี ศึ ก ษาแต่ ล ะกลุ่ม เพื! อ
ทดสอบการใช้ โ มเดลและเพื! อ วัด ขี ด ความ สามารถของแต่ล ะกลุ่ม ในแต่ละด้ า น ซึ!ง นํ า ไปสู่ก ารกํ า หนด
ข้ อเสนอแนะเพื!อการปรับปรุ งขีดความสามารถของการดําเนินงานในแต่ละด้ านของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ทัง 4 กรณีศกึ ษาต่อไป

เครืองมือทีใช้ ในการศึกษา
เครื! องมือ ที!ใ ช้ ใ นการศึกษา ประกอบชุดกรอบคํ าถามที!ใ ช้ ใ นการสัมภาษณ์ เชิ งลึก ซึ!ง แบ่งออกเป็ น
4 ส่ว นตามมุม มอง 4 ด้ า นได้ แ ก่ ด้ า นการเงิ น ด้ า นลูกค้ า ด้ า นกระบวนการภายใน และการเรี ยนรู้
และการเจริญเติบโต (การเรี ยนรู้และนวัตกรรม)

การวิเคราะห์ ข้อมลู
1. การระดมสมองในขัน ที! 1 ได้ กรอบคําถามเพื!อการวัดผลการดําเนินงานในมุมมอง 4 ด้ าน
ตามแนวคิดดัชนีดลุ ยภาค
2. ข้ อมูลที!ได้ จากการสัมภาษณ์เชิงลึก นํามาสรุปผลเป็ นกรณีศกึ ษา จํานวน 4 เรื! อง
3. การระดมสมองในขันที
 ! 3 ได้ นํา หนักคะแนนของคําถามแต่ละข้ อและเกณฑ์ในการให้ คะแนน
ได้ การสรุ ปคะแนนผลการดําเนินงานของกลุ่มทอผ้ าทัง 4 กลุ่ม และสรุ ปผลข้ อเสนอแนะในการดําเนินงานของ
กลุม่ เหล่านี 
Balanced Scorecard Model สําหรั บกลุ่มผ้ าทอพืน บ้ าน
จากการทบทวนวรรณกรรมเกี!ยวกับแนวคิดทฤษฎีและตัวอย่างการจัดทํา Balanced Scorecard
และข้ อมูลทุติยภูมิเกี!ยวกับการดําเนินงานของกลุม่ ทอผ้ า คณะผู้วิจยั ได้ พฒ
ั นา Balanced Scorecard Model
สําหรับกลุม่ ผ้ าทอ ดังรูปต่อไปนี 
1. การเงิน (Finance)
1. รายได้ ที!ยงั! ยืน
(Sustainable Income)

1.1 รายได้ ที!เพิ!มขึ น

1.2 ผลผลิตที!เพิ!มขึ น

(Increase Revenue)

(Increase Productivity)
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2. ลกค้
ู า (Customer)
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

ราคา

คุณภาพ

รูปแบบ

ความทันเวลา

ความสัมพันธ์

(Price)

(Quality)

(Function)

ภาพลักษณ์
ตราสินค้ า

(Timeliness)

(Relationship)

(Brand Image)

3. กระบวนการภายใน (Internal Process)
3.1 กระบวนการ
ดําเนินการ (Operation
Process)

3.2 กระบวนการด้ าน
ลกค้
ู า(Customer
Process)

……………………………

1) วัตถุดิบ (Supply)
2) การผลิต
(Production)
3) การจัดจําหน่าย
(Distribution)
4) ความเสี!ยง (Risk)

……………………………

1) การหาลูกค้ าใหม่
(Acquisition)
2) การรักษาลูกค้ าเก่า
(Retention)

3.3 กระบวนการด้ าน
นวัตกรรม (Innovation
Process)
……………………………

1) การระบุถึงโอกาส
(Identify Opportunity)
2) การออกแบบ+พัฒนา
(Design &
Development)

3.4 กระบวนการด้ าน
สังคม(Social Process)
……………………………

1) สิ!งแวดล้ อม
(Environment)
2) ความปลอดภัยและ
สุขภาพ (Safety &
Health)
3) การจ้ างงาน
(Employment)
4) ชุมชน (Community)

4. การเรี ยนร้ ูและการเติบโต (Learning & Growth)
4.1 ทุนด้ านทรัพยากรมนุษย์
(Human Capital)

4.2 ทุนด้ านสารสนเทศ
(Information)

4.3 ทุนด้ านองค์ กร
(Organization Capital)

……………………………

……………………………

……………………………

1) การฝึ กอบรม (Training)
2) การปรับปรุงและแบ่งปั น
(Improvement and Sharing)

การทําฐานข้ อมูลลูกค้ า
(Customer Data & Report)
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2) ผู้นํา (Leadership)
3) การทํางานเป็ นทีม
(Teamwork)
4) การไปในทิศทางเดียวกัน
(Alignment)
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จาก Balanced Scorecard สําหรับกลุม่ ผ้ าทอข้ างต้ นได้ พฒ
ั นาชุดคําถามตามมุมมอง 4 ด้ าน โดย
ระบุถงึ แนวทางกลยุทธ์ (Strategic Theme) วัตถุประสงค์ (Objective) วิธีการวัด( Measurement) และ
คําถามเป้าหมาย (Target)
การให้ นํา หนักคะแนนคําถามแต่ ละข้ อและเกณฑ์ ในการให้ คะแนน
จากชุดของคําถามเป้าหมาย (Target questions) ได้ ทําการแบ่งนํา หนักคะแนน จากคะแนนเต็ม
100 คะแนนให้ แ ก่ มุม มองทัง 4 ด้ า นดัง นี  มุม มองด้ า นการเงิ น 20 คะแนน มุม มองด้ า นลูก ค้ า 30 คะแนน
มุมมองด้ านกระบวนการภายใน 30 คะแนน และมุมมองด้ านการเรี ยนรู้ และการเติบโต 20 คะแนน จากนันจึ
 ง
กําหนดแบ่งนํา หนักคะแนน ให้ แต่ละตัวชี วัด รวมถึงกําหนดเกณฑ์การให้ คะแนน 5 ระดับ (ตังแต่
 1 ถึง 5)
ว่า แต่ ล ะระดับ นัน หมายถึ ง อะไรในแต่ ล ะตัว ชี ว ัด โดยพิ จ ารณาจากข้ อ มูล ที! ร วบรวมได้ จ ากการสัม ภาษณ์
สรุปได้ ตามรายละเอียดในตารางที! 1
ตารางที 1 นํ าหนักและเกณฑ์ในการให้ คะแนนแต่ละตัวชี วัด

ตัวชีว ัด
1.1 การเพิ!มขึ นของ
รายได้ (Revenue)
1.2 การเพิ!มขึ น
ของประสิทธิภาพ
การผลิต
(Productivity)

ตัวชีว ัด

1. มุมมองด้ านการเงิน (Finance) 20 คะแนน
ระดับคะแนน
นํา1 หนัก
1
2
3
10
10

รายได้ ลดลง
มาก
แย่ลงทุกด้ าน

รายได้ ลดลงไม่
มาก
ฝี มือดีขึ นทัง
การย้ อมและ
การทอเป็ นบาง
คน+ดีขึ น
ชัว! คราว

รายได้ เท่าเดิม
ฝี มือดีขึ นทัง
การย้ อมและ
การทอต่อเนื!อง

2. มุมมองด้ านลูกค้ า (Customer) 30 คะแนน
ระดับคะแนน
นํา1 หนัก
1
2
3

2.1 ราคา :
มูลค่าเพิ!ม (Price)
2.2 คุณภาพ
(Quality)

6

2.3 มีการ
ออกแบบสินค้ าที!
สามารถขายได้
(Design and
Function )

8

7

ตํ!ากว่าราค
ตลาดมาก
ได้ รับรางวัล +
มีสินค้ าคืน

ตํ!ากว่าราค
ตลาด
ไม่ได้ รับรางวัล

เท่ากับราคา
ตลาด
ได้ รับรางวัล +
มผช. (3-4
ดาว)

ปรับสี

ปรับสี + ลาย

ปรับสี + ลาย
+รูปแบบ
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4

5

รายได้ เพิ!มขึ น
ไม่เกิน 10 %
ฝี มือดีขึ นทัง
การย้ อมและ
การทอ + ของ
เสียลดลง

รายได้ เพิ!มขึ น
มาก
ฝี มือดีขึ นทัง
การย้ อมและ
การทอ ชิ นงาน
เพิ!มขึ น+ของ
เสียลดลง

4

5

มากกว่าราคา
ตลาด
ได้ รับรางวัล +
มผช.ประเทศ
(National)
(5 ดาว)
ปรับสี + ลาย +
รูปแบบ
มากกว่า 1 หรื อ
แปรรูป

มากกว่าราคา
ตลาด
ได้ รับรางวัล +
มีคณ
ุ ภาพ
ระดับนานาชาติ
(International)
ปรับสี + ลาย +
รูปแบบมากกว่า
1 และแปรรูป
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ตัวชีว ัด

นํา1 หนัก

2.4 การจัดส่ง
สินค้ าได้ ตาม
กําหนด
(Timeliness)
2.5 ภาพลักษณ์
ตรายี!ห้อ (Brand
Image)
2.6 ความสัมพันธ์
กับลูกค้ า
(Partnership )

2

รับคําสัง! ซื อ
ไม่ได้

รับคําสัง! ซื อได้
+ ส่งช้ า

3

ไม่มี

มีตรายี!ห้อ

4

ไม่มี

มีลกู ค้ าขาจร

ตัวชีว ัด

1

2

ระดับคะแนน
3
รับคําสัง! ซื อได้
+ส่งสินค้ าช้ า
โดยแจ้ งลูกค้ า
ยิน ยอม
มีตรายี!ห้อเป็ น
ที!ร้ ูจกั ระดับ
ท้ องถิ!น
มีลกู ค้ าประจํา

4

5

รับคําสัง! ซื อได้
+ส่งสินค้ าตาม
นัด

รับคําสัง! ซื อได้ +
ส่งสินค้ าตามนัด
+ มีสินค้ าพร้ อม
ขาย
มีตรายี!ห้อเป็ นที!
รู้จกั ระดับ
ประเทศ
มีลกู ค้ าประจํา
เพิ!มขึ น + สัง! ซื อ
สมํ!าเสมอ

มีตรายี!ห้อเป็ น
ที!ร้ ูจกั ระดับ
จังหวัด
มีลกู ค้ า
ประจํา+สัง! ซื อ
สมํ!าเสมอ

3. มุมมองด้ านกระบวนการภายใน (Internal Process) 30 คะแนน
ระดับคะแนน
นํา1 หนัก
1
2
3
4

3.1 Operation Process
2
1) แหล่งวัตถุดิบ
(Supply)

มีแหล่งซื อที!
เดียว + ไม่
ตรวจสอบ
คุณภาพวัตถุดิบ

2) การผลิต การ
ย้ อม ทอ แปรรูป
(Production)

4

รับของที!ผลิตทุก
ชิ น+ไม่วางแผน
ผลิต

3) ต้ นทุนการจัด
จําหน่าย
(Distribution)
4) ความเสี!ยง
(Risk)

1

ไม่มี

1

ไม่สามารถหา
เครดิตจาก
ร้ านค้ าได้

มีแหล่งซื อ
มากกว่า 1 +
ไม่ตรวจสอบ
คุณภาพ
วัตถุดิบ

แหล่งซื อ
มากกว่า 1 +
ตรวจสอบ
คุณภาพ
วัตถุดิบ
สมํ!าเสมอแต
ไม่ทนั ที
ของที!ผลิตเสีย ของที!ผลิตเสีย ของที!ผลิตเสีย
รับซื อเต็มราคา รับซื อเต็มราคา รับซื อถูกลง +
+วางแผนผลิต +วางแผนผลิต วางแผนผลิตดี
บ้ าง ตรวจสอบ บ้ าง ตรวจสอบ ตรวจสอบ
คุณภาพบ้ าง
คุณภาพทุกครัง คุณภาพทุก
ครัง
มีการกะ
ประมาณต้ นทุน
ผิดนัดการ
ชําระหนี กับ
ฝ่ ายใดฝ่ าย
หนึง!
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แหล่งซื อ
มากกว่า 1 +
ตรวจสอบ
คุณภาพ
วัตถุดิบเป็ นครัง
คราว

ไม่ผิดนัดการ
จ่ายชําระหนี 

จ่ายหนี ได้ +
เงินหมุนเวียน
ไม่ขาด/ไม่เกิน
การจัดการ
การเงินดี

5
แหล่งซื อ
มากกว่า 1 +
ตรวจสอบ
คุณภาพ
วัตถุดิบเมื!อรับ
สินค้ า+
สมํ!าเสมอ
ของที!ผลิตเสีย
ไม่รับซื อ +
วางแผนผลิตดี
ตรวจสอบ
คุณภาพทุกครัง
คิด ต้ นทุนจัด
จําหน่าย สินค้ า
ตามหลักบัญชี
การจัดการ
กองทุนฝ้ายที!
ดี+การจัดการ
การเงินที!ดี
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ตัวชีว ัด

นํา1 หนัก

1

2

ระดับคะแนน
3

4

5

3.2 Customer Process
2
1) การหาลูกค้ า
ใหม่(Acquisition )

ไม่มีลกู ค้ าใหม่

2) การรักษาลูกค้ า
เก่า(Retention)

เสียลูกค้ าไป
มาก

มีเท่าเดิม +
ซื อน้ อยลง

มีเท่าเดิม +
ซื อเท่าเดิม

มีเท่าเดิม +
ซื อเพิ!มขึ น
เล็กน้ อย

มีเท่าเดิม +
สัง! ซื อเพิ!มมาก

ไม่ร้ ู

รู้ความ
ต้ องการเมื!อ
ลูกค้ าบอก

ถามความ
ต้ องการจาก
ลูกค้ า

ถามความ
ต้ องการจาก

ถามความ
ต้ องการจาก
ลูกค้ า + หา
ข้ อมูลจาก
แหล่งอื!นใน
ท้ องถิ!น +
ประเทศ

2

3.3 Innovation Process
3
1) การระบุถึง
โอกาส (Identify
Opportunity)

มีเพิ!มบ้ าง

มีเพิ!มมาก

2) ความสามารถ
ในการออกแบบ
และการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์
(Design +
Development)
(ลวดลาย + สี)
3.4 Social Process
1) สิ!งแวดล้ อม
(Environment)

5

ไม่มี

คนที!ออกแบบ
ได้ อย่างน้ อย 1
คน

คนที!ออกแบบ
ได้ อย่างน้ อย 1
คน

คนที!ออกแบบ
ได้ ดี 1 คน+
รวบรวมองค์
ความรู้

คนที!ออกแบบ
ได้ ดีมากกว่า 1
คน+รวบรวม
องค์ความรู้ไว้

2

ไม่มีการป้องกัน
หรื อใช้ อย่าง
ประหยัด+ ไม่
ทดแทน

มีการป้องกัน
หรื อใช้ อย่าง
ประหยัดแต่ไม่
ปลูกทดแทน

มีการป้องกัน
หรื อใช้ อย่าง
ประหยัด+
ปลูกทดแทน
สมํ!าเสมอ

มีระบบป้องกัน
และวาง
แผนการใช้
ทรัพยากร

2) ความปลอดภัย
และสุขภาพ
(Safety + Health)

2

ไม่มีการระวัง
ความ
ปลอดภัย+
สภาพแวดล้ อม
ไม่ดี

มีการป้องกัน
หรื อใช้ อย่าง
ประหยัด +
ปลูกทดแทน
บ้ าง
ไม่มีการระวัง
ความปลอดภัย
แต่สภาพการ
ทํางานดี
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มีการระวัง
ความปลอดภัย
+ สภาพการ
ทํางานดี
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ตัวชีว ัด

นํา1 หนัก

1

3) การจ้ างงาน
(Employment)

5

หน้ าที!กรรมการ
ไม่ชดั เจน
ไม่สมํ!าเสมอ
ไม่พอใจ

4) ชุมชน
(Community)

1

ชุมชนยอมรับ

ตัวชีว ัด

4

หน้ าที!กรรมการ
ชัดเจนแต่ไม่
เขียนไว้ การจ้ าง
งานตาม
ฤดูกาล +
ผลตอบแทน
พอใจ
ชุมชนยอมรับ
+ รายได้ คนใน
ชุมชนเพิ!มขึ น

ชุมชนยอมรับ
+ รายได้ คนใน
ชุมชนเพิ!ม +
ชุมชนสนับสนุน
+ % สมาชิกใน
ชุมชน

4

ไม่มี

มีในกลุม่

มีในกลุม่ +
นอกกลุม่ นาน
ๆ ครัง

มีในกลุม่ +
นอกกลุม่
สมํ!าเสมอ
เฉพาะด้ าน
การผลิต

4

ไม่ได้ นําไปใช้

นําไปใช้ +
ผลงานไม่ดี

นําไปใช้ +
ถ่ายทอด +
ผลงานไม่ดีขึ น

4

ไม่มี

มีข้อมูลน้ อย
มากและไม่
เป็ นเอกสาร

มีข้อมูลเกือบ
ทุกด้ านแต่ไม่
เป็ นเอกสาร

นําไปใช้ +
ถ่ายทอด +
ผลงานดีขึ น
บ้ าง
มีข้อมูลทุก
ด้ านเป็ น
เอกสาร
ไม่ครบ
+ นําไปใช้
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5
หน้ าที!กรรมการ
ชัดเจน + การ
จ้ างงาน
สมํ!าเสมอ +
ผลตอบแทน
เป็ นที!พอใจ

4. มุมมองด้ านการเรี ยนรู้และการเติบโต (Learning & Growth) 20 คะแนน
ระดับคะแนน
นํา1 หนัก
1
2
3
4

4.1 Human Capital
1) การฝึ กอบรม
(Training)

2) การปรับปรุง
และแบ่งปั น
(Improvement
and Sharing)
4.2 Information
Capital
ข้ อมูลและรายงาน
(Data & Report)

2

ระดับคะแนน
3

5
มีในกลุม่ +
นอกกลุม่
สมํ!าเสมอใ
หลายด้ าน
มากกว่า 1
ครัง
นําไปใช้ +
ถ่ายทอด +
ผลงานดีขึ นมาก
มีข้อมูลทุกด้ าน
เป็ นเอกสาร
ครบ
+ นําไปใช้
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ตัวชีว ัด

นํา1 หนัก

1

2

ระดับคะแนน
3

4

5

4.3) Organization Capital
1) วัฒนธรรมของ
กลุม่

2

การแบ่งงานไม่
ชัดเจน + การ
ร่วมมือน้ อย

ทุกคนเข้ าใจ +
ร่วมมือดีแต่แบ่ง
งานไม่ชดั เจน

2) ผู้นํา
(Leadership)

2

กฎการสรรหา
ชัดเจน +การ
ยอมรับดี +
คุณสมบัติปาน
กลาง

3) การทํางานเป็ น
ทีม (Teamwork)

2

กฎการสรรหา
ไม่ชดั เจน +
ไม่ได้ รับการ
ยอมรับ
เท่าที!ควร +
คุณสมบัติปาน
กลาง
ความสัมพันธ์ไม่
ดี

4) หน่วยงาน
สนับสนุน
(Alignment)

2

ความสัมพันธ์
ระหว่างกันดี
บางด้ าน +
ทุ่มเทให้ กบั การ
ทํางานปาน
กลาง
มีหน่วยงาน
สนับสนุนใน
ท้ องถิ!นอย่าง
ต่อเนื!อง + เป็ น
แหล่งเรี ยนรู้ของ
ท้ องถิ!น

มีหน่วยงาน
สนับสนุนน้ อย
+ ไม่ตอ่ เนื!อง

การแบ่งงาน
ชัดเจน + ทุกคน
เข้ าใจ + ร่วมมือ
สมํ!าเสมอ
(กิจกรรม,
ประชุม)
กฎการสรรหา
ชัดเจน +การ
ยอมรับดี + มี
คุณสมบัติดี

ความสัมพันธ์
ระหว่างกันดี
มาก + ร่วม
ทํางานให้
สัมฤทธิผลดี
มีหน่วยงาน
สนับสนุน
ต่อเนื!อง (เงิน +
อื!น ๆ) ทังใน

ท้ องถิ!น และ
ระดับประเทศ+
เป็ นแหล่งเรี ยนรู้
ระดับประเทศ

สรุ ปผลการศึกษาจากกรณีศกึ ษาและการวัดความสําเร็จ
เมื!อนําโมเดลวัดความสําเร็ จของกลุ่มที!คดั เลือกมาเป็ นกรณี ศึกษาทัง 4 กลุ่มนัน โดยภาพรวมพบว่า
กลุ่มทอผ้ าบ้ านสันปูเลย อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา มีคะแนนมากที!สุดเมื!อเปรี ยบเทียบกับกลุ่มทอผ้ าอื!น
(370 คะแนน) รองลงมาได้ แก่ กลุ่มสตรี สหกรณ์ บ้านดอนไชยไร่ อ้อย ตําบลศิลาแลง อําเภอปั ว จังหวัดน่าน
(361 คะแนน) กลุ่มทอผ้ าฝ้ายทอมือบ้ านแม่แรง จังหวัดลําพูน (282 คะแนน) และกลุม่ ทอผ้ าบ้ านทัพคล้ าย
ตําบลทัพหลวง อําเภอบ้ านไร่ จังหวัดอุทยั ธานี (248 คะแนน) ตามลําดับ
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สรุ ปคะแนนกลุ่มผ้ าทอ กรณีศกึ ษา 4 จังหวัด
Strategic Theme

ลําพนู

พะเยา

น่ าน

อุทัยธานี

customer

89

107

104

68

Internal Process

75

103

117

82

Learning & Growth

68

90

90

68

Finance

50

70

50

30

282

370

361

248

รวม

นอกจากนี ในภาพรวมทัง 4 กลุ่ม ยังพบว่า กลุ่มมีความเข้ มแข็งดี เนื!องจากมีผ้ นู ํากลุ่มที!เป็ นที!ยอมรับ
ของสมาชิก และการบริ หารกลุ่มเป็ นในลักษณะของเครื อญาติหรื อคนรู้ จัก แต่หากพิจารณาในรายละเอียด
สามารถสรุปผลได้ ดงั นี 
ด้ า นลูก ค้ า พบว่ า กลุ่ม ทอผ้ า บ้ านสัน ปู เ ลย อํ า เภอเชี ย งคํ า จัง หวัด พะเยา มี ค ะแนนมากที! สุด
เมื!อเปรี ยบเทียบกับกลุ่มทอผ้ าอื!น (107 คะแนน) โดยเฉพาะในด้ านความสามารถในการปรับสีและลวดลาย
รวมทัง การพัฒนารู ปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที!แปรรู ปมาจากผ้ าทอได้ หลากหลาย เช่น กระเป๋ าสตรี เสื อผ้ าบุรุษ
เป็ นต้ น และการมีเครื อข่ายซึ!งเป็ นตลาดที!ช่วยในการจัดจําหน่ายสินค้ าให้ กับกลุ่ม ทําให้ กลุ่มมีงานแจกจ่าย
กับสมาชิกอย่างสมํ!าเสมอ รองลงมาได้ แก่ กลุม่ สตรี สหกรณ์บ้านดอนไชยไร่อ้อย ตําบลศิลาแลง อําเภอปั ว จังหวั
น่าน (104 คะแนน) กลุม่ ทอผ้ าฝ้ายทอมือบ้ านแม่แรง จังหวัดลําพูน (89 คะแนน) และกลุม่ ทอผ้ าบ้ านทัพคล้ าย
ตําบลทัพหลวง อําเภอบ้ านไร่ จังหวัดอุทยั ธานี (68 คะแนน)ตามลําดับ
ด้ านการดําเนินงานภายใน พบว่า กลุ่มสตรี สหกรณ์ บ้านดอนไชยไร่ อ้อย ตําบลศิลาแลง อําเภอปั ว
จังหวัดน่าน มีคะแนนมากที!สดุ เมื!อเปรี ยบเทียบกับกลุ่มทอผ้ าอื!น (117 คะแนน) โดยเฉพาะในด้ านการมีคน
ที! ส ามารถออกแบบลวดลายผ้ า ได้ ดี มี ก ารวางแผนการผลิ ต ที! ดี และเป็ นแหล่ง การจ้ า งงานคนในท้ อ งถิ! น
รองลงมาได้ แก่ กลุ่มทอผ้ าบ้ านสันปูเลย อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา (103 คะแนน) กลุ่มทอผ้ าบ้ านทัพคล้ าย
ตําบลทัพหลวง อําเภอบ้ านไร่ จังหวัดอุทยั ธานี (82 คะแนน) และกลุม่ ทอผ้ าฝ้ายทอมือบ้ านแม่แรง จังหวัดลําพูน
(75 คะแนน) ตามลําดับ
ด้ า นการเรี ย นรู้ และการเติ บ โต พบว่ า กลุ่ม ทอผ้ า บ้ า นสัน ปูเ ลย อํ า เภอเชี ย งคํ า จัง หวัด พะเยา
และ กลุ่ม สตรี ส หกรณ์ บ้ า นดอนไชยไร่ อ้ อ ย ตํ า บลศิ ล าแลง อํ า เภอปั ว จัง หวัด น่ า น มี ค ะแนนมากที! สุด เมื! อ
เปรี ยบเที ยบกับ กลุ่มทอผ้ า อื!น (90 คะแนน) โดยเฉพาะในด้ านความสามารถในการนํ าความรู้ ไปใช้
และถ่ า ยทอดให้ ค นในกลุ่ม ทํ า ให้ ผ ลงานดี ขึน รวมทัง การมี ข้ อ มูล ด้ า นรายรั บ รายจ่ า ย ที! ส ามารถนํ า ไปใช้
ในการบริ หารงานกลุม่ ได้ ดี รองลงมาได้ แก่ กลุม่ ทอผ้ าฝ้ายทอมือบ้ านแม่แรง จังหวัดลําพูน และกลุ่มทอผ้ าบ้ าน
ทัพคล้ าย ตําบลทัพหลวง อําเภอบ้ านไร่ จังหวัดอุทยั ธานี โดยมีคะแนนเท่ากัน (68 คะแนน)
ด้ า นการเงิ น พบว่ า กลุ่ม ทอผ้ า บ้ า นสัน ปูเ ลย อํ า เภอเชี ย งคํ า จัง หวัด พะเยา มี ค ะแนนมากที! สุด
เมื!อเปรี ยบเทียบกับกลุ่มทอผ้ าอื!น (70 คะแนน) ทังในด้
 านการเพิ!มขึ นของรายได้ และการพัฒนาฝี มือที!ดีขึ น
รองลงมาได้ แก่ กลุม่ สตรี สหกรณ์บ้านดอนไชยไร่ อ้อย ตําบลศิลาแลง อําเภอปั ว จังหวัดน่าน และกลุ่มทอผ้ าฝ้าย
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ทอมือบ้ านแม่แรง จังหวัดลําพูน โดยมีคะแนนเท่ากัน (50 คะแนน) และกลุม่ ทอผ้ าบ้ านทัพคล้ าย ตําบลทัพหลวง
อําเภอบ้ านไร่ จังหวัดอุทยั ธานี มีคะแนนน้ อยที!สดุ (30 คะแนน)
อย่างไรก็ตามทัง 4 กลุม่ ยังมีปัญหาในด้ านความยัง! ยืนของกลุม่ ในการหาสมาชิกใหม่ และการสืบทอด
การดําเนินการของกลุม่ โดยคนรุ่นใหม่ไม่สนใจที!จะทอผ้ า เนื!องจากความยากในงานทอผ้ า และรายได้ ที!ไม่มนั! คง
หากพิจารณาแยกในแต่ละกรณีศกึ ษา พบว่า กลุม่ ทอผ้ าบ้ านสันปูเลย ยังมีปัญหาในการเก็บข้ อมูลทาง
บัญชีเพื!อนํามาคิดต้ นทุนของสินค้ าที!ถูกต้ อง ทําให้ ตวั ชีว ดั ด้ านราคามีคะแนนน้ อยที!สุด เมื!อเทียบกับกลุ่มอื!น
ซึง! หากดําเนินการได้ จะทําให้ กลุม่ มีกําไรที!มากขึ น
สํ า หรั บ กลุ่ม ทอผ้ าฝ้ ายทอมื อ บ้ านแม่ แ รง จั ง หวั ด ลํ า พู น ยั ง มี ปั ญ หาในด้ านการหาลู ก ค้ าใหม่
และการพัฒ นาสิ น ค้ า ใหม่ ใ ห้ ห ลากหลายมากขึ น เนื! อ งจากสมาชิ ก มี ค วามสามารถในการแปรรู ป ได้ น้ อ ย
กล่าวคือยังไม่สามารถตัดเย็บเป็ นผลิตภัณฑ์อื!นๆได้ ส่งผลให้ รายได้ ลดลงอย่างมาก รวมทังการขาดกํ

าลังคน
ที!จะสืบทอดการดําเนินงานกลุม่ ต่อไป ถึงแม้ จะสามารถสร้ างรายได้ และการจ้ างงานให้ กบั ท้ องถิ!นได้ ในปั จจุบนั
ส่วนกลุ่มสตรี สหกรณ์ บ้านดอนไชยไร่ อ้อย ตําบลศิลาแลง อําเภอปั ว จังหวัดน่าน ถึงแม้ จะมีการทํา
การตลาดเชิ ง รุ ก บ้ า ง แต่ ยัง มี ปั ญ หาด้ า นการตัง ราคาที! ไ ม่ ม าตรฐาน
และการขาดความสามารถ
ในด้ านการออกแบบผลิตภัณฑ์แปรรู ป นอกจากนี ลวดลายดังเดิ
 มยังเป็ นลายเรี ยบง่ายที!สามารถลอกเลียนแบบ
ได้ ง่าย ทําให้ อาจส่งผลต่อยอดขายในอนาคต
สํ า หรั บ กลุ่ ม ทอผ้ าบ้ านทั พ คล้ าย ตํ า บลทั พ หลวง อํ า เภอบ้ านไร่ จั ง หวั ด อุ ทั ย ธานี มี ปั ญหา
ด้ านการทํ า การตลาดเชิ ง รุ ก ทํ า ให้ ตั ว ชี ว ั ด ด้ านลู ก ค้ ามี ค ะแนนน้ อยที! สุ ด เมื! อ เที ย บกั บ กลุ่ ม อื! น
กล่ า วคื อ ขาดความสามารถในการพัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์ รู ป แบบใหม่ ๆ (ตัว ชี ว ัด ด้ า นรู ป แบบ หรื อ Function)
ส่ว นใหญ่ จ ะเน้ น การผลิ ต ผ้ า คลุม ไหล่ ผ้ า คลุม เตี ย ง และผ้ า ผื น โดยมี ก ารแปรรู ป น้ อ ย เนื! อ งจากไม่ ท ราบ
ความต้ องการของลูกค้ า โดยมีคะแนนตํ!าสุดในตัวชี วัดด้ านการแสวงหาโอกาสด้ วย (Identify Opportunity)
นอกจากนี  ตัวชี วัดด้ านการหาลูกค้ าใหม่ (Acquisition) และการรักษาลูกค้ าเดิม (Retention) ตํ!า เช่นกัน
เมื! อ เที ย บกับ กลุ่ม อื! น นอกจากนี ก ลุ่ม ทอผ้ า บ้ า นทัพ คล้ า ย ตํ า บลทัพ หลวง อํ า เภอบ้ า นไร่ จัง หวัด อุทัย ธานี
ยังมีปัญหาหลักที!สําคัญคือ การขาดกําลังคนในการทอผ้ า ทําให้ กําลังการผลิตน้ อย ไม่สามารถรับคําสัง! ซือ
จากลูกค้ าได้ ในบางครัง

ข้ อเสนอแนะจากกรณีศึกษาและการวัดความสําเร็จ
จากการวิ จัย พบว่า กลุ่มทอผ้ า ทัง 4 กลุ่ม ยัง มี จุด อ่อ นและปั ญ หาหลักอี ก หลายด้ า น ซึ!ง สรุ ป เป็ น
ข้ อเสนอแนะสําหรับแต่ละกลุม่ ทอผ้ า ดังต่อไปนี 
กลุ่มทอผ้ าสันปเลย
ู อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา
1. การเรี ยนรู้ เพื!อเพิ!มทักษะด้ านการหาตลาดจากภายนอกด้ วยตนเอง เนื! องจากปั จจุบันกลุ่มนี 
อาศัยตลาดระบบอุปถัมภ์ จากหน่วยงานราชการต่างๆ ค่อนข้ างมาก

2. การสร้ างบุคลากรที!มีความรู้ ความเข้ าใจด้ านบัญชีและการคิดต้ นทุนที!ถกู ต้ อง ถึงแม้ ว่าทางกลุ่ม
จะมีการเก็บรวบรวมข้ อมูลต่างๆไว้ ครบถ้ วน แต่ไม่มีความรู้ ทางบัญชีที!ถกู ต้ องทําให้ การคิดต้ นทุน
ที!ผา่ นมายังไม่ถกู ต้ อง จึงไม่สามารถทราบผลกําไรที!แท้ จริงของกลุม่ ได้
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3. การบริ หารจัดการด้ านการเงินของกลุ่มควรแยกจากกลุ่มสหกรณ์ การเงิน เพื!อจะได้ ทราบผล
การดําเนินงานของกลุม่ ทอผ้ าโดยเฉพาะ ซึง! ปั จจุบนั ยังไม่ได้ แยกกัน
กลุ่มสตรี สหกรณ์ บ้านดอนไชยไร่ อ้อย ตําบลศิลาแลง อําเภอปั ว จังหวัดน่ าน
1. การกระจายสิ น ค้ าที! ค รอบคลุ ม พื น ที! ม ากขึ น เพื! อ สร้ างรายได้ เพิ! ม ขึ น เนื! อ งจากปั จจุ บั น
กลุ่มมีการฝากขายเฉพาะในจังหวัดและพื นที!ใกล้ เคียง ประกอบกับยอดขายเริ! มลดลงติดต่อกัน
เป็ นเวลา 3 ปี แล้ ว จึงควรเพิ!มการกระจายสินค้ าเพื!อเพิ!มพื นที!การขายให้ มากขึ น

2. การอบรมด้ า นการตลาด โดยเฉพาะพนัก งานขายและการตัง ราคา เนื! อ งจากพนัก งานขาย
ยั ง ไม่ มี ค วามรู้ ด้ านผลิ ต ภั ณ ฑ์ ดี พ อที! จ ะนํ า เสนอกั บ ลู ก ค้ า และการตั ง ราคาที! ผ่ า นมา
ยังไม่มีมาตรฐานชัดเจน ซึง! อาจทําให้ ลกู ค้ าไม่เชื!อถือได้

3. การบริ หารเงินสดที!มีประสิทธิภาพมากขึน ซึ!งปั จจุบนั ทางกลุ่มจะถือเป็ นเงินสดไว้ มาก ไม่นิยม
ฝากธนาคาร ทําให้ เสียโอกาสในการสร้ างรายได้ จากเงินสดที!มี
กลุ่มทอผ้ าฝ้ายทอมือบ้ านแม่ แรง จังหวัดลําพนู
1. การหาสมาชิกใหม่เพิ!มขึ น เนื!องจากสมาชิกที!มีอยู่อายุมากแล้ ว และยังไม่มีการพัฒนาคนรุ่นใหม่
มาสืบทอด ซึง! อาจส่งผลต่อการอยูร่ อดของกลุม่ ในอนาคต

2. การจัด การระบบคุณ ภาพที! มี ป ระสิท ธิ ภ าพมากขึน เนื! อ งจากปั จ จุบัน ทางกลุ่ม ยัง ขาดระบบ
และวิ ธี ก ารในการตรวจสอบคุ ณ ภาพวัต ถุ ดิ บ ซึ! ง หากวัต ถุ ดิ บ ด้ อยคุ ณ ภาพก็ จ ะก่ อ ให้ เกิ ด
ความเสียหายต่อการผลิตได้ อย่างมาก

3. ควรมี ก ารพั ฒ นาบุ ค ลากรฝ่ ายตลาดที! ทํ า การตลาดในเชิ ง รุ ก โดยออกไปแสวงหาลู ก ค้ า
และคําสัง! ซื อใหม่ ๆ มากกว่าที!จะเป็ นฝ่ ายรอให้ ลกู ค้ ามาสัง! ซื อเองหรื อบอกต่อ

4. ควรมี การจัดส่งสมาชิกเข้ า ไปฝึ กอบรมด้ า นการออกแบบลายและแบบผลิตภัณฑ์ เพื!อ พัฒนา
ผลิตภัณฑ์มานําเสนอให้ แก่ลกู ค้ า

5. ควรมีการเผยแพร่ องค์ความรู้ ให้ แก่คนหนุ่มสาวรุ่ นใหม่เพื!อสร้ างให้ เกิดสมาชิกรุ่ นใหม่เข้ ามาสืบ
ทอดการดําเนินงานของกลุ่มและมีลกั ษณะเป็ นกลุ่มที!แท้ จริ งมากกว่าการมีลกั ษณะคล้ ายธุรกิจ
เจ้ าของคนเดียว

6. สินค้ าที!ไม่ได้ มาตรฐานหรื อมีความผิดพลาด ควรมีการส่งคืน หรื อปรับลดราคาลงเพื!อนํามาขาย
เป็ นสินค้ าเกรด B

7. ควรทําการผลิตในปริ มาณที!ใกล้ เคียงกับคําสัง! ซื อ และลดจํานวนสินค้ าที!สงั! ผลิตเกินเผื!อของเสีย
เนื!องจากเป็ นการเพิ!มสินค้ าคงคลัง ซึง! ไม่มีความแน่นอนว่าจะขายได้ หรื อไม่

8. การแก้ ปั ญ หาสิ น ค้ า ด้ อ ยคุณ ภาพ หรื อ สิ น ค้ า ที! ผ ลิ ต เกิ น โดยการนํ า ไปแปรรู ป นัน ประเภท
ผลิตภัณฑ์ที!เลือกแปรรู ปควรเลือกในลักษณะที!สมาชิกในกลุ่มมีศกั ยภาพที!จะทําได้ ดี และสินค้ า
สามารถขายได้ เนื!องจากหากแปรรู ปไปเป็ นสินค้ าที!ไม่มีคุณภาพ ลูกค้ าไม่ต้องการ ไม่สามารถ
จําหน่ายได้ ก็จะยิ!งทําให้ มีต้นทุนค่าแรงจมในสินค้ าดังกล่าวมากขัน
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กลุ่มทอผ้ าบ้ านทัพคล้ าย ตําบลทัพหลวง อําเภอบ้ านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
1. การทํ า การตลาดเชิ ง รุ ก ได้ แก่ การแสวงหาลูก ค้ าใหม่ และการหาข้ อมูล จากแหล่ ง ต่ า งๆ
เพื!อนํามาปรับปรุ งผลิตภัณฑ์ให้ ดีขึ น เป็ นที!ต้องการของลูกค้ ามากขึน ที!ผ่านมากลุ่มจะรอลูกค้ า
เข้ ามาติดต่อทําให้ การกระจายงานการทอทําได้ ไม่สมํ!าเสมอและรายได้ ไม่คงที!

2. การหาสมาชิกเพิ!มเติม โดยเฉพาะสมาชิกที!มีความสามารถในการทอผ้ าจกซึ!งทําได้ ยากกว่า
การทอผ้ าธรรมดา เพื!อ เสริ มฐานการผลิตให้ สามารถรั บคํ าสั!งซื อ ได้ มากขึน เนื! อ งจากปั จจุบัน
กลุม่ มีข้อจํากัดด้ านจํานวนคนทอทําให้ บางครัง ไม่สามารถรับคําสัง! ซื อจากลูกค้ าได้

3. การหาเงินทุนมาช่วยในด้ านการซื อวัตถุดิบและการจ่ายค่าแรง เพื!อให้ สามารถรับงานได้ มากขึ น
เนื! อ งจากปั จจุ บั น กลุ่ ม มี เ งิ น ทุ น หมุ น เวี ย นน้ อย ทํ า ให้ บางครั ง ไม่ ส ามารถรั บ คํ า สั! ง ซื อ ได้
เพราะไม่มีเงินทุนไปซื อเส้ นฝ้ายและค่าแรงที!ต้องจ่ายเป็ นเงินสดทุกครัง

อภิปรายผล
จากผลการศึ ก ษากรณี ศึ ก ษากลุ่ ม ทอผ้ าทั ง 4 กลุ่ ม นั น พบว่ า กระบวนการจั ด การภายใน
(Internal Process) มี ความสําคัญ อย่างมากต่อความสําเร็ จของกลุ่ม รองจากการดํา เนินการด้ า นลูกค้ า
(Customer) ดังจะเห็นได้ วา่ กลุม่ สตรี สหกรณ์บ้านดอนไชยไร่อ้อย จังหวัดน่าน มีการจัดการภายในได้ ดีที!สดุ เมื!อ
เปรี ยบเทียบกับกลุ่มอื!น โดยเฉพาะด้ านการควบคุมคุณภาพ การวางแผนการผลิต การออกแบบผลิตภัณฑ์
และการกระจายการจ้ างงานกั บ สมาชิ ก กลุ่ ม ซึ! ง ตรงกั บ การศึ ก ษาของกั ญ ญมน และคณะ (2542)
เรื! องระบบการจัดการสินค้ าหัตถกรรมเพื!อส่งเสริ มธุรกิจชุมชนในเขตภาคกลาง พบว่า กระบวนการจัดการ
ด้ านการควบคุมมีผลต่อความสําเร็ จของสินค้ าหัตถกรรม โดยผู้ผลิตสินค้ าหัตถกรรมมีการนําการวางแผนไปใช้
ดําเนิน การในระดับ สูง และการควบคุมไปใช้ ใ นระดับ ปานกลาง นอกจากนี ก ัญ ญมน และคณะ (2542)
ยังพบด้ วยว่า ข้ อมูลเกี!ยวกับสินค้ ามีผลต่อความสําเร็ จของสินค้ าหัตถกรรม ซึ!งสอดคล้ องกับการศึกษาครัง นี 
ที!พบว่า กลุ่มสตรี สหกรณ์บ้านดอนไชย จังหวัดน่านเริ! มมีการเก็บข้ อมูลเกี!ยวกับรู ปแบบสินค้ า และวิธีการย้ อมสี
ไว้ อย่างละเอียด ทําให้ สามารถนํามาพัฒนาผลิตภัณฑ์และเผยแพร่ ทําให้ เกิดการเรี ยนรู้ของกลุม่
อย่ า งไรก็ ต ามการดํ า เนิ น งานของวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนนั น จากการศึ ก ษาของกั ญ ญมน อิ น สว่ า ง
และคณะ (2546) เรื! องการพัฒนาระบบการจัดการเครื อข่ายการเรี ยนรู้ ของผู้นําชุมชนเพื!อเสริ มสร้ างวิสาหกิจ
ชุมชนในเขตภาคกลาง พบว่า การสร้ างเครื อข่ายการเรี ยนรู้ ได้ กลายเป็ นแนวทางการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ
โดยผู้นําชุมชนในระดับท้ องถิ!นเริ! มให้ ความสนใจต่อการศึกษาหาความรู้ เพิ!มเติมมากขึ นเพื!อนํามาพัฒนาชุมชน
ต่ อ ไป ซึ! ง สอดคล้ องกั บ ผลการศึ ก ษาครั ง นี ท ี! พ บว่ า กลุ่ ม ทอผ้ าทั ง 4 กลุ่ ม ล้ วนมี ผ้ ู นํ า ที! ใ ฝ่ หาความรู้
และนํ า มาถ่า ยทอดให้ แ ก่ สมาชิ กในกลุ่ม เพื! อ ให้ เ กิ ดการเรี ย นรู้ ร่ ว มกัน รวมทัง การพยายามสร้ างเครื อ ข่ า ย
และการเป็ นศูนย์เรี ยนรู้ ของชุมชน อันนําไปสู่การพัฒนากลุ่มให้ มีรายได้ ที!มนั! คงและสร้ างความยัง! ยืนของกลุ่ม
ต่อไป
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ข้ อเสนอแนะโดยภาพรวม
จากผลการวิจยั ในภาพรวม พบว่า การดําเนินงานด้ านการตลาดและการผลิตของกลุ่มทอผ้ าพื นบ้ าน
ยัง คงมี ปั ญ หาต่า งๆมากมาย อย่ า งไรก็ ต ามทัง 4 กลุ่ม มี จุด แข็ ง หลายด้ า นซึ!ง น่ า สนใจที! จ ะใช้ เ ป็ นแนวทาง
สําหรับกลุม่ อื!นได้ ผู้วิจยั จึงขอสรุปเป็ นข้ อเสนอแนะในภาพรวมดังต่อไปนี 

1. การหาสมาชิกใหม่หรื อผู้สืบทอดการดําเนินงานของกลุ่มนัน จะทําได้ ง่ายขึน หากกลุ่มสามารถ
ส ร้ า ง ร า ย ไ ด้ ที! มั! น ค ง แ ล ะ ส มํ! า เ ส ม อ ใ ห ้ ก บั ส ม า ช ิก โ ด ย ผ ล ก า ร ศ กึ ษ า พ บ ว่า
ปั จ จุบัน รายได้ จ ากการจํ า หน่ า ยผลิต ภัณ ฑ์ ข องกลุ่ม ส่ว นใหญ่ ลดลง และจํ า นวนสมาชิ ก ใหม่
โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ไม่เพิ!มขึ น

2. การบริ หารงานกลุ่มควรจะต้ องมีการแบ่งงานและโครงสร้ างกลุ่มที!ชัดเจน รวมทัง การกระจาย
รายได้ ที! ยุ ติ ธ รรมและทั!ว ถึ ง ซึ! ง จะสร้ างความพอใจให้ กั บ สมาชิ ก เพื! อ ให้ อยู่ กั บ กลุ่ม ต่ อ ไป
และสามารถทํ า งานร่ ว มกั น ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ผ ลตามเป้ าหมายได้ โดยผลการศึ ก ษาพบว่ า
สมาชิ กของกลุ่มส่ว นใหญ่ มีความสามัคคีแ ละร่ วมมือ กัน อย่า งดี ส่ง ผลให้ การทํา งานบรรลุผล
ตามเป้าหมายได้ ดี

3. การให้ กลุม่ เป็ นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน และการร่วมฝึ กฝน ถ่ายทอดความรู้ให้ กบั นักเรี ยนในท้ องถิ!น
จะทําให้ การสืบทอดการทํางานทอผ้ าพืน บ้ านอยู่ต่อไปได้ ในเยาวชนรุ่ นหลัง โดยผลการศึกษา
พบว่า หลายกลุ่มเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ ในท้ องถิ!น ทัง ในด้ านการดูงาน และการเป็ นวิทยากรรับเชิญ
ทําให้ สามารถรวบรวมภูมิปัญญาเหล่านีใ ห้ อยู่กับท้ องถิ!นต่อไปได้ และเป็ นการสร้ างทางเลือก
ในการทํางานให้ กบั เยาวชนในท้ องถิ!นด้ วย

4. สํา หรั บ การบริ ห ารงานของวิส าหกิ จ ชุมชนนัน จะเน้ น ที! การสร้ างรายได้ ใ ห้ กับ ชุม ชนมากกว่า
การสร้ างความรํ! า รวยในเชิง ธุร กิจ ดัง นั นจึง จํ า เป็ น ต้ อ งได้ ร ับ ความช่ว ยเหลือ สนับ สนุน
จากหน่วยงานต่างๆด้ วย โดยเฉพาะที!เรี ยกว่า ตลาดผูกพัน คื อ ตลาดที!เกิดจากความร่ วมมื อ
ของหน่วยงาน องค์กร สถาบัน และประชาคมในท้ องถิ!นที!จะซือ ผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจเหล่านี 
เพื! อ ให้ ส ามารถอยู่ร อดได้ โดยจากผลการศึ ก ษา พบว่ า กลุ่ม ทอผ้ า ทัง 4 กลุ่ม ต่ า งก็ ไ ด้ รั บ
ความช่วยเหลือสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆทังภาครั

ฐและเอกชนไม่มากก็น้อย ทังในด้
 านการเงิน
การตลาด การฝึ กอบรมและดูง าน จึ ง ทํ า ให้ ส ามารถดํ า เนิ น การอยู่ไ ด้ ไม่ ว่ า จะเป็ นกลุ่ม เล็ก
หรื อกลุม่ ใหญ่ก็ตาม

5. การพัฒ นาตลาดของวิ ส าหกิ จ ชุม ชนเหล่า นี จ ากตลาดในท้ อ งถิ! น สู่ต ลาดระดับ ประเทศนัน
จําเป็ นต้ องอาศัยคนกลางที!มีความสามารถและคุณธรรมในการทําหน้ าที!ด้านการจัดจําหน่ายและ
การให้ ข้อมูลเพื!อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนให้ ดีขึ นและเป็ นที!ต้องการของตลาดมากขึ น
โดยผลการศึกษา พบว่า กลุ่มที!มีเครื อข่ายด้ านการตลาดหรื อการจัดจําหน่ายที!ดีจะสามารถสร้ าง
รายได้ และผลงานของตนเองได้ โดดเด่นกว่ากลุม่ ที!ไม่มีเครื อข่ายการจัดจําหน่ายที!แน่นอน

6. กระบวนการเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น และการผสมผสานภู มิ ปั ญญาท้ องถิ! น กั บ ภู มิ ปั ญญาสากล
นับเป็ นหัวใจสําคัญของความอยู่รอดและการพึ!งพาตนเองของกลุ่มทอผ้ าที!เป็ นวิสาหกิจชุมชน
เนื! อ งจากทํ า ให้ สมาชิ ก มี ก ารพั ฒ นาที! ดี ขึ น และกลุ่ ม จะสามารถสร้ างรายได้ ที! ยั! ง ยื น ได้
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โดยผลการศึกษา พบว่า กลุ่มทอผ้ าทัง 4 กลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มทอผ้ าบ้ านสันปูเลย ซึ!งเป็ นกลุ่ม
ที!ได้ คะแนนสูงสุดของตัวชี วัดทังหมด

มีกระบวนการเรี ยนรู้และการถ่ายทอดความรู้ระหว่างสมาชิก
ที! ดี อย่ า งไรก็ ต ามทัง 4 กลุ่ม ยัง ขาดการผสมผสานภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ! น กับ ภูมิ ปั ญ ญาสากล
เ ช่ น ก า ร พั ฒ น า เ รื! อ ง ล า ย ผ้ า ห รื อ รู ป แ บ บ ข อ ง สิ น ค้ า ที! มี ค ว า ม ทั น ส มั ย ม า ก ขึ น
แต่ ยั ง คงความเป็ นเอกลั ก ษณ์ ข องท้ องถิ! น เช่ น กลุ่ ม ทอผ้ าบ้ านสั น ปู เ ลย จั ง หวั ด พะเยา
มีการสร้ างลายผ้ าใหม่ทําให้ ขายสินค้ าได้ มากขึ น แต่ไม่สามารถดํารงไว้ ซงึ! เอกลักษณ์ที!เป็ นลายผ้ า
ไทลื อของท้ องถิ!นได้ ส่วนกลุ่มทอผ้ าบ้ านทัพคล้ าย จังหวัดอุทยั ธานี มีการอนุรักษ์ ลายผ้ าโบราณ
ที!ดี แต่ขาดการพัฒนาไปสูส่ ากลที!ลกู ค้ าสามารถนําผ้ าไปใช้ ได้ หลากหลายมากขึ น
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การสํารวจความต้ องการบุคลากรด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพือสนับสนุนเศรษฐกิจในภาคเหนือ
The information technology workforce required to support the future
economy of the northern regions of Thailand.
สุพจน์ กุลปรางค์ทอง* และคณะ **
F

F

F

บทคัดย่ อ
การวิ จั ย ครั ง นี  มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื$ อ สํ า รวจปริ ม าณความต้ องการและประเภทของบุ ค ลากร
ด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต การค้ า และการบริ การ ใน 8 จังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน ในปั จจุบนั และในอีก 2 ปี ข้ างหน้ า ประชากรที$ใช้ ในการวิจยั ด้ านอุปสงค์ ได้ แก่ กิจการที$ได้ รับ
การส่งเสริ มการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน (BOI)
ในกลุม่ อุตสาหกรรมซอฟแวร์ และกลุ่ม
อุตสาหกรรมอื$นๆ ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ ในกิจการภาคการบริการและกิจการภาคการค้ า ด้ านอุปทาน ได้ แก่
สถาบันการศึกษาที$เปิ ดสอนด้ านเทคโนโลยี สารสนเทศทังของรั

ฐและเอกชนและหน่วยงานของรัฐที$เกี$ยวข้ องและ
หรื อมีโครงการพัฒนาหรื อฝึ กอบรมเกี$ยวกับ เทคโนโลยีสารสนเทศ สรุ ปผลการวิจยั ได้ ดงั นี  1) ด้ านอุปสงค์ :
ตําแหน่งงานของบุคลากรด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศที$ต้องการมากที$สดุ คือ เจ้ าหน้ าที$ธุรการ และ Application
Programmer ส่วนอีก 2 ปี ข้ างหน้ า คือ Web Programmer และ Application Programmer ต้ องการ
เปลี$ยนแปลงจากการใช้ งานโปรแกรมสําเร็ จรู ป ไปสู่การนําโปรแกรมเมอร์ มาช่วยในการประยุกต์ใช้ งาน ปั จจุบนั
เจ้ าหน้ าที$ธุรการต้ องมีทกั ษะในการใช้ โปรแกรม Microsoft-Office นักออกแบบมัลติมิเดีย ต้ องมีทกั ษะในการใช้
โปรแกรม Adobe Photoshop Adobe Illustrator และ Macromedia Flash ในอนาคต Application
Programmer ควรมีทกั ษะการเขียนโปรแกรมโดยใช้ โปรแกรม MS-Visual Basic .Net และการ เขียนภาษาจาวา
ในขณะที$ Web Programmer ต้ องมีทกั ษะการเขียนโปรแกรมภาษา PHP และภาษา HTML ปั ญหาหลัก
เกี$ยวกับบุคลากร คือ ขาดทักษะภาษาอังกฤษ เรี ยนรู้เทคโนโลยีใหม่ได้ ช้า ขาดแนวคิดในเชิงธุรกิจ ไม่สามารถใช้
โปรแกรมขนาดใหญ่ได้ 2) ด้ านอุปทาน : หลักสูตรปริ ญญาตรี มีไม่เพียงพอที$จะรองรับนักศึกษาที$จบหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) สาขาที$เปิ ดสอนในระดับ ปวส. มากที$สุด คือ คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ ตําแหน่งที$
นักศึกษาสามารถทํางานได้ มากที$สดุ คือ Web Programmer ปั ญหาหลักในการเรี ยนการสอนได้ แก่ ตําราเรี ยน
ราคาสูง เนื อหาในหนังสือไม่เป็ นปั จจุบนั เนื อหาเป็ นภาษาต่างประเทศทําให้ นกั ศึกษาทําความเข้ าใจได้ ยาก ผลิต
บุคลากรที$มีทกั ษะไม่สอดคล้ องกับความต้ องการ ของด้ านอุปสงค์ เสนอแนะให้ สร้ างเครื อข่ายความร่ วมมือ
ระหว่า งหน่ว ยงานภาครั ฐที$ เกี$ ยวข้ อ ง กับการพัฒ นาด้ า นเทคโนโลยี สารสนเทศ สถาบันการศึกษาและกลุ่ม
อุตสาหกรรมซอฟแวร์ ร่ วมกันพัฒนาองค์ความรู้ แบ่งปั นวิธีการ ข้ อมูล เทคโนโลยีตลอดจนอุปกรณ์เพื$อช่วยใน
การพัฒนาการศึกษาด้ านเทคโนโลยีให้ สอดคล้ องกับความต้ องการ

*
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Abstract
The purpose of this research is to investigate the current and future demand and the type of
information technology (IT) workforce required by various commercial enterprises within the next two
years. The research surveyed trading, production, and service organizations from eight provinces
located in the northern region of Thailand. In addition, the study covered educational institutions. The
results can also encourage commercial enterprises to increase their investments in the northern
region of Thailand. Survey data were statistically analyzed using frequency, percentage and mean.
Demand Side: The results from the study shows that currently the highest demand for
IT-related positions in the northern region of Thailand consists of clerks and multimedia designers.
On the other hand, the study indicates that in the next two years there will be a high demand for
application and web programmers. These results indicate that a demand shift is bound to occur, that
is, from using ready made programmers to customized application programmers. This trend is
happening because industrial organizations require specialized and tailor-made software
programmers from their programmers. Clerks are expected to have fundamental skills in word
processing, to be knowledgeable in the use of software such as Microsoft Office. Multimedia
designers entering the IT labor market should have knowledge and skills in the use of major design
programmers such as Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, and Macromedia flash. In the near
future, application programmers are expected to be proficient in the use of editors such as Microsoft
Visual Basic Net and should have Java programming skills. Web programmers should have skilled in
PHP and HTML language. Some of the major problems found in the existing IT workforce are lack of
English communication skills, slow acquisition time for learning new technology, lack of business
vision, inability to use complex programmers, and weak implementation skills.
Supply side : The results also indicate that more IT vocational diplomas are being offered
than IT bachelor degrees. Bachelor degree courses in the IT field provided by universities in the
northern region are not enough to meet student demand. Hence, most students form the northern
region graduate with IT vocational diplomas. The most popular field of specialization offered in many
colleges and universities in northern Thailand is Business Computing, followed by Information
Technology (IT) faced with the pressure of producing a more competent IT workforce, most
academic institutions recommend that students gain experience first by working as web
programmers and later as system programmers. Some of the major problems with teaching IT are
expensive and outdated textbooks and English as a communication barrier. There are also large
number of students in one class, and substandard public training courses. Other concerns are
expensive licensed software and diversity of programmers. In terms of teaching emphasis and
student learning, most academic institutions think they should focus on animation and multimedia
design along with application web programming. Priority curricula which the institutions plan to
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implement are multimedia technology and animation IT. Business computing falls into the second
priority.

ทีมาและความสําคัญของปั ญหา
เศรษฐกิจแบบดังเดิ
 มมีความเรี ยบง่ายกว่าเศรษฐกิจใหม่ เศรษฐกิจดังเดิ
 มอยู่บนพื นฐานของการปฏิวตั ิ
อุตสาหกรรม และการจัดการอุตสาหกรรมการผลิต เจ้ าของกิจการมุ่งเน้ นการจัดการที$ทําให้ โรงงานประสบ
ความสําเร็ จ มุ่งเน้ นผลิตสินค้ าให้ เป็ นมาตรฐาน และผลิตจํานวนมากเพื$อลดต้ นทุน มุ่งขยายตลาดเพื$อให้ เกิด
ความประหยัด เนื$องมาจากขนาด โดยอาศัยแรงงานราคาถูก การบริ หารงานแบ่งเป็ นลําดับชัน สัง$ การเป็ นลําดับ
ลงมาจนถึงคนงาน แต่สําหรับเศรษฐกิจใหม่อยู่บนพื นฐานของการปฏิวตั ิด้านดิจิตอล และอยู่บนพื นฐานของ
การจัดการข่าวสารข้ อมูล1 ด้ วยคุณสมบัติที$หลากหลายของข่าวสารข้ อมูลทําให้ ธุรกิจสามารถเข้ าถึง
ความ
ต้ องการของลูกค้ าได้ เฉพาะตัว และสามารถแยกแยะความแตกต่างของลูกค้ าได้ เป็ นยุคที$แข่งขันกัน
ที$
เทคโนโลยี สารสนเทศ ส่งผลให้ เทคโนโลยี สารสนเทศมีความสําคัญ และมีบ ทบาทอย่างมากต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ
หน่วยงานภาครั ฐที$เกี$ ยวข้ องโดยตรงคือกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื$อสารได้ กําหนด
วิสยั ทัศน์ว่า “การสนับสนุน ส่งเสริ ม และผลักดันศักยภาพของประเทศไทยให้ ก้าวไปสู่ผ้ นู ําด้ าน ICT ในภูมิภาค
อาเซียน ภายในปี 2551” โดยมียทุ ธศาสตร์ ที$ 6 คือส่งเสริ มและพัฒนาบุคลากรไทยด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื$อสาร ให้ มีศกั ยภาพเพียงพอเพื$อการแข่งขันในระดับสากล ในส่วนของยุทธศาสตร์ เชิงรุ กของกลุ่ม 8
จังหวัดภาคเหนือตอนบน เน้ นการสร้ างฐานเศรษฐกิจใหม่บนพืน ฐานของวัฒนธรรม และ ความรู้ ใหม่ม่งุ เน้ น
เศรษฐกิจที$เกิดจากฐานความรู้2
การจะทําให้ วิสยั ทัศน์และ ยุทธศาสตร์ ของหน่วยงานภาครัฐ ที$เกี$ยวข้ องประสบความสําเร็จ ปั จจัย หรื อ
เงื$ อนไขที$สําคัญที$จะช่วยให้ มีการนํ าเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาเศรษฐกิจของภาคเหนื อ ให้ เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ คือ การพัฒนาคนและความสามารถของบุคลากรด้ านเทคโนโลยีที$เพียงพอ และพร้ อมที$จะเป็ น
ส่วนหนึง$ ของการพัฒนา และการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีองค์กรทังภาครั

ฐ และภาคเอกชนต้ องให้ ความสําคัญเรื$ อง
เทคโนโลยีสารสนเทศ และก้ าวให้ ทนั การเปลี$ยนแปลง โดยการสร้ างบุคลากรด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศขึ นรองรับ
รวมทังการจั

ดหลักสูตร การพัฒนาบุคลากรเดิมที$มีอยู่ และเพื$อเป็ นการดึงดูดนักลงทุนต่างถิ$น หรื อต่างชาติให้
มาลงทุนในพื นที$ภาคเหนือ
การสํารวจความต้ องการบุคลากรด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื$อนําไปใช้ ใน
การวางแผน และขยายผลของหน่ว ยงานที$เกี$ ยวข้ อ งต่อ ไป เพื$อเป็ นส่ว นหนึ$งในช่วยการสนับสนุนเศรษฐกิ จ
ในภาพเหนือ

1

ค็อตเลอร์ , ฟิ ลลิป. การจัดการการตลาด. แปลจาก (Marketing management) โดย ธนวรรณ แสงสุวรรณ. พิมพ์ครัง
ที$ 3. (กรุงเทพฯ: เพียร์ สนั เอ็ดดูเคชัน$ อินโดไชน่า, 2547), หน้ า 46-47.
2
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศเพื$อการสื$อสาร. “วิสยั ทัศน์ : การสนับสนุน ส่งเสริ ม และ ผลักดัน ศักยภาพของประเทศ
ไทยให้ ก้าวไปสูผ่ ้ นู ําด้ าน ICT ในภูมิภาคอาเซียนภายในปี 2551” [ออนไลน์] เข้ าถึงได้ จาก http://www.mict.go.th/ AboutUs/
AboutUsDetail.aspx?ID=9 - 76k (15 มกราคม 2550).
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กรอบแนวคิดและทฤษฎีท เี กียวข้ อง
1. ทฤษฎีการลงทุนของเคนส์3
ในทฤษฎีของเคนส์การลงทุนถือเป็ นปั จจัยสําคัญที$จะรักษาการผลิต และรายได้ ไว้ ณ ระดับที$มี
การจ้ างงานเต็มที$ ทังนี
 เพราะเคนส์ถือว่าอุปสงค์เพื$อการบริ โภคไม่เปลี$ยนแปลง
แต่การลงทุนนันมี

การเปลี$ยนแปลงที$เพิ$มขึ นหรื อลดลง ดังนันการผั

นแปรของการลงทุนมีผลทําให้ การผลิต รายได้ ประชาชาติ และ
การว่าจ้ างทํางานมีการเปลี$ยนแปลง
คนถือเป็ นปั จจัยนําเข้ าหลักตัวหนึ$งของกระบวนการผลิตที$ก่อให้ เกิดเป็ นสินค้ าหรื อบริ การ4 คนเป็ น
ปั จจัยพื นฐานที$สําคัญต่อการสร้ างความได้ เปรี ยบในการแข่งขันของธุรกิจ
แนวคิดเรื$ อง Gap Analysis โดยพิจารณา
1. ด้ านอุปสงค์ (Demand Side)
คือ ความต้ องการบุคลากรทางด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ การค้ า และ
การลงทุนใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ทังในด้
 านปริ มาณ ประเภทบุคลากร ความรู้ ทักษะ การสนับสนุนจาก
ภาครัฐ และสถาบันการศึกษา
2. ด้ านอุปทาน (Supply Side)
2.1 จํานวนสถาบันการศึกษาทังภาครั

ฐ และเอกชนที$เปิ ดการเรี ยนการสอนด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
2.2 จํ า นวนหน่ ว ยงานของรั ฐ และองค์ ก รเอกชนที$ เ กี$ ย วข้ อ ง และมี โ ครงการ หรื อ ให้
การฝึ กอบรมด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.3 จํ า นวนบั ณ ฑิ ต และผู้ ที$ จ ะสํ า เร็ จการศึ ก ษาด้ านเทคโนโลยี ส ารสนเทศจาก
สถาบันการศึกษา ทังภาครั

ฐและเอกชนใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
2.4 ผู้ผ่านการฝึ กอบรมในหลักสูตรที$เกี$ยวกับการพัฒนาบุคลากรด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
2.5 หลักสูตรและเนื อ หาที$แต่ละสถาบันการศึกษาและหน่วยงานภาครั ฐเปิ ดสอน หรื อ มี
โครงการฝึ กอบรมบุคลากร ด้ านสารสนเทศ
3 การวิเคราะห์ช่องว่าง
คือ ศึกษาเปรี ยบเทียบความต้ องการด้ านอุปสงค์ (Demand Side) และสิ$งที$ด้านอุปทาน (Supply
Side) เสนอสูต่ ลาดว่าสอดคล้ องกันหรื อไม่ มีประเด็นไหนบ้ าง ที$มีความแตกต่างกันเพื$อนําไปสูก่ ารขยายผลต่อ
3.1 สถาบันการศึกษาใช้ ในการกําหนดและปรับปรุ งหลักสูตรการผลิตบัณฑิตให้ มีจํานวน
และคุณภาพในแต่ละประเภทของทักษะ ให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของอุตสาหกรรมต่างๆ ใน 8 จังหวัด
ภาคเหนือตอนบน

3

“แนวคิดนักเศรษฐศาสตร์ ยคุ นีโอคลาสสิก.” [ออนไลน์] เข้ าถึงได้ จาก http://www.google.co.thsearch
?hl=th&q=demand+%26+ Supply+theory&btnG=ค้ นหา&meta=cr%3DecountryTII (12 กันยายน 2549)
4
สุพจน์ กุลปรางค์ทอง. การวางแผนธุรกิจ. (เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยฟาร์ อีสเทอร์ น, 2548), หน้ า 66.
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3.2 หน่วยงานของรัฐที$เกี$ยวข้ องและหรื อมีโครงการพัฒนาหรื อฝึ กอบรมเกี$ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศให้ กบั อุตสาหกรรมต่างๆ ใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน สามารถนําข้ อมูลที$ได้ ไปบูรณาการใน
การจัดทํานโยบาย แผนกลยุทธ์ตลอดจนโครงการเพื$อพัฒนาบุคลากรด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ สอดคล้ องกับ
ความต้ องการ
3.3 สร้ างความมัน$ ใจให้ ผ้ ปู ระกอบการในพื นที$และจากต่างถิ$นในการลงทุนขยายหรื อจัดตัง
กิจการใหม่ใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื$อสํารวจปริ มาณและประเภทของบุคลากรด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศที$มีอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม
ต่างๆ การค้ า และการบริการ ใน 8 จังหวัดภาค เหนือตอนบน
2. เพื$อวิเคราะห์ความต้ องการบุคลากรด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศทังในเชิ

งปริ มาณและประเภทของ
ทักษะใน 1-2 ปี ข้ างหน้ า เพื$อนํ าไปสู่การขยายผลต่อสถาบันการศึกษาในการกําหนดหลักสูตร รวมทัง ผลิต
บุคลากรให้ มีจํานวน และคุณภาพในแต่ละประเภทของทักษะให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของภาคเหนื อ
โดยรวม
3. เพื$อเป็ นการเตรี ยมความพร้ อมของบุคลากรด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ เพียงพอต่อความต้ องการ
และเป็ นส่วนหนึง$ การชักจูงในการเกิดการลงทุนได้ ในอนาคต
4. เพื$อใช้ เป็ นฐานข้ อมูลการบูรณาการการทํางานของหน่วยงานที$เกี$ยวข้ องในอนาคต

วิธีการวิจัย
1.
รวบรวมและศึกษาข้ อมูลทุติยภูมิที$ได้ จากสถาบันการศึกษา หน่วยงาน หรื อ สถาบันต่างๆ
ที$เกี$ยวข้ อง ดังนี 
ส่ วนที 1: ด้ านอุปสงค์
ปั จจุบนั :
1. ปริมาณบุคลากรด้ าน เทคโนโลยีสารสนเทศ ที$มีอยู่ในกลุม่ อุตสาหกรรมต่างๆ การค้ า และ
การบริการใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
2. ประเภทบุคลากรด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศที$มีอยู่ในอุตสาหกรรมต่างๆ การค้ า และ
การ บริการใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
อนาคต : (1-2 ปี ) ปริมาณ และประเภททักษะ (ส่วนนี จะได้ จากการสํารวจวิจยั )
ส่ วนที 2: ด้ านอุปทาน
ปั จจุบนั :
1. จํ า นวนนักเรี ยน นักศึก ษาจากสถาบัน การศึกษาของรั ฐ และของเอกชนที$ จ ะจบในปี
การศึกษา 2549 ใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
1.1. สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี และปริญญาโท)
1.2. สถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษา (ประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู
 ง (ปวส.))
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2. ผู้ที$ผ่านการฝึ กอบรมในปี งบประมาณ 2549 หน่วยงานของรัฐ
และองค์กรเอกชน
ที$เกี$ยวข้ อง และมีโครงการพัฒนาหรื อฝึ กอบรมเกี$ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. ประเภทของบุคลากรของสถาบันการศึกษาใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนปี การศึกษา
2549
3.1. ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี ภาครัฐ และเอกชน)
3.2. ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาโท ภาครัฐ และเอกชน)
3.3. ระดับอาชีวศึกษา (ภาครัฐ และเอกชน)
อนาคต :
1. จํานวนนักเรี ยน นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาของภาครัฐและของเอกชนใน 8 จังหวัด
ภาคเหนือตอนบนที$จะจบในปี การศึกษา 2550 และ 2551
1.1. สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี และปริญญาโท)
1.2. สถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษา (ประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู
 ง (ปวส.))
2.
เป้าหมายหรื อแผนงานในปี งบประมาณ 2550 และ 2551 (หน่วยงานของรั ฐ
สถาบันการศึกษาที$มีโครงการพัฒนาหรื อฝึ กอบรมเกี$ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ)
2. ร่างแบบสอบถาม
3. วางแผนการจัดเสวนาและการสุม่ ตัวอย่างที$ใช้ ในการสัมมนา
4.
จัดทําเสวนาเพื$อให้ ได้ ข้อมูลภาพรวมและความเป็ นมาของสถานการณ์ บุคลากรเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการปรับปรุ งทดสอบแบบสอบถาม จํานวน 10 ครัง ระหว่างวันที$ 23 กุมภาพันธ์ ถึง 2 มีนาคม
พ.ศ. 2550 โดยแบ่งกลุม่ ต่าง ๆ ดังนี 
1. ด้ าน อุปสงค์
กลุม่ ที$ 1 กลุม่ อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร/อาหาร
กลุม่ ที$ 2 กลุม่ อุตสาหกรรมเซรามิกซ์ และชิ นส่วนโลหะ
กลุม่ ที$ 3 กลุม่ อุตสาหกรรมเบา
กลุม่ ที$ 4 กลุม่ อิเล็กทรอนิกส์ และไฟฟ้า
กลุม่ ที$ 5 กลุม่ อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
กลุม่ ที$ 6 กลุม่ ภาคการบริการ
กลุม่ ที$ 7 กลุม่ ภาคการค้ า
กลุม่ ที$ 8 ผู้ประกอบการซอฟแวร์ ใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
2. ด้ าน อุปทาน
กลุม่ ที$ 9 สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี และปริญญาโท)
กลุม่ ที$ 10 สถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษา
การสุ่มตัวอย่าง ใช้ วิธีแบบเจาะจงโดยพิจารณาจากหลักการใหญ่ๆ เช่น ขนาดกิจการ จํานวน
การจ้ างงาน เป็ นต้ น กลุม่ ละ 5 กิจการ
5. ปรับปรุงแบบสอบถาม
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6. ดําเนินการส่งแบบสอบถามไปยังกลุม่ ประชากรทัง 10 กลุม่ ดังนี 
1. ด้ าน อุปสงค์
กลุม่ ที$ 1 กลุม่ อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร/อาหาร
กลุม่ ที$ 2 กลุม่ อุตสาหกรรมเซรามิกซ์ และชิ นส่วนโลหะ
กลุม่ ที$ 3 กลุม่ อุตสาหกรรมเบา
กลุม่ ที$ 4 กลุม่ อิเล็กทรอนิกส์ และไฟฟ้า
กลุม่ ที$ 5 กลุม่ อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
กลุม่ ที$ 6 กลุม่ ภาคการบริการ
กลุม่ ที$ 7 กลุม่ ภาคการค้ า
กลุม่ ที$ 8 ผู้ประกอบการซอฟแวร์ ใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
2. ด้ าน อุปทาน
กลุม่ ที$ 9 สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี และปริญญาโท)
กลุม่ ที$ 10 สถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษา
7. รวบรวมแบบสอบถาม เดือนมีนาคม 2550วิเคราะห์และประมวลผล
8. จัดทํารายงานการวิจยั

สรุ ปผลการวิจัยและข้ อเสนอแนะ
สรุปผลการวิจยั แบ่งเป็ น 2 ส่วน
1.) สรุปจากแบบสอบถาม
การศึกษาวิจยั ครัง นี มีวตั ถุประสงค์เพื$อสํารวจความต้ องการของบุคลากรทางด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื$อสนับสนุนเศรษฐกิจของภาคเหนือ กลุ่มตัวอย่างที$ใช้ ในการศึกษาครัง นี  ได้ แก่ ผู้ประกอบการใน
8 จังหวัดภาคเหนือ จํานวน 80 ผู้ประกอบการ และสถาบันการศึกษาใน 8 จังหวัดภาคเหนือ จํานวน 48 สถาบัน
เครื$ องมือที$ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ประกอบด้ วย แบบสอบถามจํานวน 2 ฉบับ คือ แบบสอบถามสําหรับ
สถานประกอบการ และแบบสอบถามสําหรับสถาบันการศึกษา ทังนี
 ท ําการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการแจกแจง
ความถี$หาค่าร้ อยละ และค่าเฉลี$ยการเก็บรวบรวมข้ อมูลโดยการส่งแบบสอบถามทางไปรษณี ย์ และสามารถ
สรุปผลการศึกษาวิจยั และข้ อเสนอแนะได้ ดงั นี 
ด้ านอุปสงค์
1. ข้ อมูลทัว$ ไปของผู้ประกอบการ
1.1. การร่วมทุนของผู้ประกอบการกับต่างชาติ
ผู้ป ระกอบการส่ว นใหญ่ ไ ม่มี ก ารร่ ว มทุน กับ ต่า งชาติ มี จํ า นวน 41 ราย คิ ด เป็ น
ร้ อยละ 51.25 และผู้ป ระกอบการที$ มี ก ารร่ ว มทุน กับ ต่า งชาติ มี จํ า นวน 39 ราย
คิดเป็ นร้ อยละ 48.75
1.2. ประเภทของอุตสาหกรรมของผู้ประกอบการ
ประเภทอุตสาหกรรมของผู้ประกอบการ ส่วนใหญ่เป็ นอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
มากที$สดุ รองลงมาคืออุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า
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1.3. ขนาดของผู้ประกอบการ
ผู้ป ระกอบการที$ มี บุคลากรมากที$ สุด มี จํ า นวนถึง 5,500 คน เป็ นบุคลากรทาง
ด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศมากที$สุดคือ จํานวน 52 คน และเป็ นบุคลากรท้ องถิ$น
มากที$สดุ ถึง 41 คน
2. ข้ อมูลทางด้ านระบบสารสนเทศ และระบบเครื อข่ายของผู้ประกอบการ
2.1. จํานวนเครื$ องคอมพิวเตอร์ ของผู้ประกอบการ
ผู้ป ระกอบการส่ ว นใหญ่ มี ก ารนํ า คอมพิ ว เตอร์ ม าใช้ งาน ร้ อยละ 97.50 และ
ผู้ประกอบการที$ไม่มีคอมพิวเตอร์ ใช้ งานมีเพียงร้ อยละ 2.50 ผู้ประกอบการที$นํา
คอมพิ ว เตอร์ ม าใช้ ง านมี จํ า นวนมากที$ สุด 500 เครื$ อ ง และน้ อ ยที$ สุด จํ า นวน 1
เครื$ อง
2.2. จํานวนแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้ประกอบการ
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ ร้ อยละ 63.75 เป็ นกลุม่ งาน
ด้ าน Programmer มากที$สดุ รองลงมาคือกลุ่มงานด้ าน IT Support และ
ผู้ประกอบการที$ไม่มีแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ ร้ อยละ 36.25
2.3. การใช้ งานระบบเครื อข่ายของผู้ประกอบการ
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีการใช้ ระบบเครื อข่ายภายใน และมีการนําเครื$ องแม่ข่าย
(Server) มาใช้ และผู้ประกอบการที$มีเครื$ องแม่ข่ายใช้ งานมากที$สดุ มีจํานวนถึง 15
เครื$ อง และผู้ประกอบการที$มีเครื$ องแม่ข่ายน้ อยที$สดุ มีเพียง 1 เครื$ อง ผู้ประกอบการ
ที$มีเครื$ องแม่ข่ายส่วนใหญ่จะมีผ้ ดู แู ลระบบเครื อข่ายของผู้ประกอบการมากที$สดุ มี
จํานวน 10 คน
2.4. ระบบปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ ที$ใช้ ภายในผู้ประกอบการ
ระบบปฏิ บั ติ ก ารคอมพิ ว เตอร์ ที$ ใ ช้ ส่ ว นใหญ่ คื อ ระบบปฏิ บั ติ ก าร Microsoft
Window รองลงมาคือระบบปฏิบตั ิการ Linux และระบบปฏิบตั ิการ Unix
2.5. นโยบายการจัดหาซอฟต์แวร์ ของผู้ประกอบการ
ผู้ประกอบการที$ มีนโยบายจัดซือ ซอฟต์ แ วร์ ส่วนใหญ่ จ ะจัดซือ ซอฟต์ แ วร์ ระบบ
สารสนเทศเพื$อการบัญชีและการเงิน ส่วนผู้ประกอบการที$มีนโยบายการจัดจ้ าง
จะจัดจ้ างระบบสารสนเทศเพื$อการผลิต องค์กรที$มีนโยบายพัฒนาซอฟต์แวร์ ใช้
เอง ส่ ว นใหญ่ จ ะพั ฒ นาซอฟต์ แ วร์ ร ะบบสารสนเทศเพื$ อ การจั ด การ และ
ผู้ประกอบการที$มีนโยบายใช้ ซอฟต์แวร์ ระบบเปิ ดส่วนใหญ่จะใช้ ซอฟต์แวร์ ระบบ
สารสนเทศเพื$อการจัดการเหมือนกัน
โปรแกรมการใช้ ง านของผู้ป ระกอบการส่ว นใหญ่ คื อ โปรแกรมจัดการเอกสาร
รองลงมาคือโปรแกรมสําเร็ จรู ปเฉพาะด้ านทางธุรกิจ และโปรแกรมด้ านการเขียน
โปรแกรม
3. ข้ อมูลตําแหน่งงานของบุคลากรทางด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศที$ผ้ ปู ระกอบการต้ องการ
ปั จจุบนั และอนาคต
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ความต้ อ งการตํ า แหน่ง งานของผู้ป ระกอบการ ในปั จจุบันมากที$สุด คื อ เจ้ า หน้ า ที$ธุรการ
รองลงมาคือ Application Programmer ส่วนตําแหน่งงานที$ต้องการเพิ$มขึ นมากที$สดุ ภายใน
2 ปี คือ Web Programmer รองลงมาคือ Application Programmer สามารถแจกแจง
รายละเอียด ตามตารางได้ ดงั นี 
ตารางที 1 แสดงความต้ องการตําแหน่งในปั จจุบนั และในอนาคตภายใน 2 ปี
แยกตามทักษะและวุฒิการศึกษา
ปั จจุบัน

ตําแหน่ ง
ทักษะ

เจ้ าหน้ าที$สารสนเทศ
Web Programmer
System Programmer
Application Programmer

วุฒิ
การศึกษา
MS- Office
ป. ตรี
ติดตังอุ
 ปกรณ์ และดูแลรักษา ป.ตรี
เครื$ องคอมพิวเตอร์
MS- Office
ป. ตรี
PHP
ป. ตรี
Java
ป. ตรี
MS-Visual Basic
ป. ตรี

Embedded Programmer
นักออกแบบมัลติมิเดีย
Web Master
ผู้ดแู ลระบบฐานข้ อมูล
เจ้ าหน้ าที$ดแู ลระบบ

Java
Adobe Photoshop
PHP / HTML
MS-SQL Server
MS-Window

ป. ตรี
ป. ตรี
ป. ตรี
ป. ตรี
ป. ตรี

นักวิเคราะห์ระบบ

MS-Visio

ป. ตรี

วิศวกรซอฟต์แวร์
ผู้จดั การโครงการ

UML
MS-Project

ป. ตรี
ป. ตรี

เจ้ าหน้ าที$ธุรการ
ช่างเทคนิค

อนาคต ภายใน 2 ปี
ทักษะ
วุฒิ
การศึกษา
MS- Office
ป. ตรี
ดูแลระบบเครื อข่าย ป. ตรี
และ Server
Pladao Office
ป. ตรี
MS-SQL Server
ป. ตรี
Java
ป. ตรี
Java/MS-Visual
ป. ตรี
Basic.Net
Java
ป. ตรี
Adobe Photoshop ป. ตรี
PHP / HTML
ป. ตรี
MS-SQL Server
ป. ตรี
MS-Window
ป. ตรี
/Linux
MS-Visio/MSป. ตรี
Project
UML
ป. ตรี
MS-Project
ป. ตรี

ความต้ อ งการบุค ลากรของผู้ป ระกอบการสาขาวิ ช าที$ ม ากที$ สุด คื อ สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรม
คอมพิวเตอร์ รองลงมา คือสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คุณสมบัติของบุคลากรที$ผ้ ปู ระกอบการต้ องการมากที$สดุ คือ มีความรับผิดชอบในงาน
ที$ได้ รับมอบหมาย ชอบเรี ยนรู้ เทคโนโลยีใหม่ๆ มีความมุ่งมัน$ อดทน และมีคุณธรรม จริ ยธรรม ซื$อสัตย์ และ
รักษาความลับของผู้ประกอบการ
4. ปั ญหาของบุคลากรตามความคิดเห็นของสถานประกอบการ
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ปั ญหาของบุคลากรทางด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของผู้ประกอบการในปั จจุบนั ได้ แก่
ปั ญหาการขาดทักษะทางด้ านภาษาอังกฤษในการพูด เพื$อการติดต่อ
ประสานงาน
- ปั ญหาการขาดแนวคิดในเชิงธุรกิจ (Business Concept)
- ปั ญหาการขาดทักษะในการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานทางด้ าน
อื$นๆ
- ปั ญหาการขาดทักษะทางด้ านภาษาอังกฤษในการอ่านเพื$อการเรี ยนรู้เทคโนโลยี
ใหม่ๆ
- ปั ญหาการขาดประสบการณ์ในการใช้ งานโปรแกรมสําเร็จรูปขนาดใหญ่ เป็ นต้ น
2.) สรุ ป ผลการจัด เสวนา เรื$ อ ง ความต้ อ งการตํ า แหน่ ง งานทางด้ า น เทคโนโลยี ส ารสนเทศของ
ผู้ประกอบการกลุม่ อุตสาหกรรม
จากข้ อมูลกลุ่มตัวอย่างที$ได้ จากการจัดเสวนาระดมความคิดในกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ ซึ$งมีทงกลุ
ั  ่ม
บริ ษัทต่างชาติที$เข้ ามาลงทุนในประเทศไทย และบริ ษัทในประเทศไทยพบว่าส่วนใหญ่มีการใช้ ซอฟต์แวร์ ที$เป็ น
ซอฟต์แวร์ สําเร็ จรู ปขนาดใหญ่ ซึ$งเป็ นซอฟต์แวร์ เฉพาะด้ าน เช่น ด้ านบัญชี ด้ านบุคคล ซึ$งเป็ นโปรแกรมที$ใช้ ใน
ธุรกิจ โดยมีสํานักงานใหญ่ (Head Quarter) เป็ นผู้สง่ มาให้ ใช้ บางส่วนพัฒนาขึ นเองโดยบุคลากรภายในบริ ษัท
และมีการพัฒนาต่อเรื$ อยมา
ในการรับบุคลากรทางด้ านไอที (Requirement Spec) บริ ษัทส่วนใหญ่จะรับบุคลากรระดับพื นฐาน
เท่านัน เนื$ องจากกลุ่มอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ เห็นว่าพืน ฐานของบัณฑิตที$จบใหม่ยังค่อนข้ างน้ อย ซึ$งมีความ
จําเป็ นต้ องนําบุคลากรใหม่เหล่านี มาทําการอบรมและสอนงานก่อนจะให้ ทํางานจริ ง แต่มีบางบริ ษัทจะรับด้ วย
การเลื$อนตําแหน่งจากระดับล่างขึน ไปสู่ระดับบน เนื$ องจากต้ องการบุคลากรที$มีประสบการณ์ และยังพบว่า
บริ ษัทบางแห่งไม่ต้องการแรงงานทางด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง เนื$องจากเป็ นอุตสาหกรรมขนาดเล็ก
แต่ต้องการแรงงานทางด้ านอื$นที$มีความรู้ทางด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศในการทํางานมากกว่า
ด้ านอุปทาน
1. ข้ อมูลทัว$ ไปของสถาบันการศึกษา
หลักสูตรที$สถาบันการศึกษาเปิ ดสอนมากที$สดุ คือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน สูง และสาขาวิชา
ที$เปิ ดสอน คือ สาขาคอมพิวเตอร์ ธรุ กิจ
จํ า นวนนั ก ศึ ก ษาแต่ ล ะชั น ปี ปั จจุ บั น ของสถาบั น การศึ ก ษา คื อ นั ก ศึ ก ษาชั น ปี ที$ 1 ในระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู
 ง และคาดว่าจะสําเร็จการศึกษามากที$สดุ คือปี การศึกษา 2549
จํานวนอาจารย์ผ้ ูสอนในปั จจุบันของสถาบันการศึกษาในหลักสูตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชัน สูงมี
จํานวนมากที$สดุ และในอนาคตภายใน 2 ปี สถาบันการศึกษาจะรับอาจารย์ผ้ สู อนในหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชันสู
 งมากที$สดุ และค่าเฉลี$ยจํานวนอาจารย์ต่อนักศึกษามากที$สดุ คือ หลักสูตรปริ ญญาตรี ส่วนค่าเฉลี$ย
จํานวนอาจารย์ผ้ สู อนต่อนักศึกษาน้ อยที$สดุ อยูใ่ นหลักสูตรปริญญาโท
2. ข้ อมูลตําแหน่งงานและทักษะโปรแกรมที$ต้องการใช้ ในแต่ละตําแหน่งอาชีพที$ นักศึกษาสามารถ
ปฏิ บัติ ง านได้ ตํ า แหน่ ง งานที$ ส ถาบัน การศึก ษาเห็ น ว่ า นัก ศึก ษาสามารถปฏิ บัติ ง านได้ คื อ ตํ า แหน่ ง Web
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Programmer รองลงมาคือตําแหน่ง System Programmer เจ้ าหน้ าที$สารสนเทศ ช่างเทคนิค ผู้ดแู ลระบบ
ฐานข้ อมูล นักวิชาการ-อาจารย์ โดยสามารถแจกแจงทักษะการปฏิบตั ิงานตามตําแหน่ง ตามความคิดเห็นของ
สถาบันการศึกษาตามตารางได้ ดังนี 
ตารางที 2 แสดงทักษะการปฏิบตั ิงานตามตําแหน่งความคิดเห็นของสถาบันการศึกษา
ตําแหน่ ง
ทักษะ
ช่างเทคนิค
ติดตังอุ
 ปกรณ์และดูแลรักษาเครื$ องคอมพิวเตอร์
เจ้ าหน้ าที$สารสนเทศ
MS- Office
Web Programmer
PHP
System Programmer
Java
Application Programmer
MS-Visual Basic
Embedded Programmer
Java
นักออกแบบมัลติมิเดีย
Adobe Photoshop
Web Master
PHP / HTML
ผู้ดแู ลระบบฐานข้ อมูล
MS-SQL Server
เจ้ าหน้ าที$ดแู ลระบบ
MS-Window
นักวิเคราะห์ระบบ
MS-Visio
วิศวกรซอฟต์แวร์
UML
ผู้จดั การโครงการ
MS-Project
3. สรุปปั ญหาและอุปสรรคในการเรี ยนการสอนตามความคิดเห็นของสถาบันการศึกษา
ตารางที 3 แสดงปั ญหาและอุปสรรค์ในการเรี ยนการสอนตามความคิดเห็นของสถาบันการศึกษา
ปั ญหา
ปั ญหา/อุปสรรค
ด้ านตําราเรี ยน
หนังสือและตําราเรี ยนมีราคาแพงและเนื อหาไม่เป็ นปั จจุบนั รวมถึงเนื อหาเป็ น
ภาษาต่างประเทศ
ด้ านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ ปั ญ หาด้ า นอุป กรณ์ ค อมพิ ว เตอร์ แ ละห้ อ งปฏิ บัติ ก าร มี คุณ สมบัติ เครื$ อ งไม่
ห้ องปฏิบตั ิการ
รองรับโปรแกรมใหม่ ๆ ที$สถานประกอบการใช้ ในปั จจุบนั และมีไม่เพียงพอต่อ
จํานวนนักศึกษา รวมถึงยังขาดห้ องฝึ กปฏิบตั ิระบบเครื อข่าย (Lab Network)
ที$ทนั สมัย
ด้ านซอฟต์แวร์
ปั ญ หาทางด้ า นซอฟต์ แ วร์ คื อ ลิ ข สิ ท ธิe ร าคาซอฟต์ แ วร์ แ พง ขาดแคลน
โปรแกรมสําเร็ จรู ปขนาดใหญ่ เช่น Oracle และ ซอฟต์ แ วร์ ที$ ใช้ สอนไม่
สอดคล้ องกับซอฟต์แวร์ ที$ผ้ ปู ระกอบการใช้
ด้ านนักศึกษา
ปั ญหาของนักศึกษาคือ ขาดทักษะการใช้ ภาษาต่างประเทศ นักศึกษาขาด
ความสนใจศึก ษาค้ น คว้ า เพิ$ ม เติ ม และนัก ศึก ษาไม่ มี เ ป้ าหมายที$ ชัด เจนใน
การศึกษา
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ปั ญหา
ด้ านบุคลากรฝ่ ายวิชาการ

ความสําคัญของการเรี ยนการ
สอนและเนื อหา

ปั ญหา/อุปสรรค
ปั ญหาของบุคลากรฝ่ ายสอนคือ มีภาระงานมากเกินไป ค่าตอบแทนที$ได้ รับไม่
เหมาะสมต่อค่าครองชีพในปั จจุบนั รวมถึงไม่ได้ รับการส่งเสริมงบประมาณ
ทางด้ านการฝึ กอบรม
ปั ญหาคือไม่เน้ นด้ านใดด้ านหนึ$ง ดังนันควรจะเน้

น ในส่วนของ Application ,
Web และ Animation & Multimedia เป็ นสําคัญ

4. สาขาวิชาทางด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศที$สถาบันการศึกษาควรจะเปิ ดเพิ$ม
สถาบันการศึกษามีการการวางแผนที$จะเปิ ดสาขาวิชาทางด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาที$
สถาบันการศึกษามีความต้ องการที$จะเปิ ดเพิ$ม คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีมลั ติมีเดียและการสร้ างภาพเคลื$อนไหว
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
5. หลักสูตรการอบรมทางด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศที$สถาบันการศึกษาควรจัดให้ แก่นกั ศึกษา
การจัดการอบรมของสถาบันการศึกษาภายในปี การศึกษาที$ผา่ นมา ส่วนใหญ่ มีการอบรม และเสนอว่า
ควรมอบใบรั บ รองในด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศที$ นัก ศึก ควรจะได้ รั บ เมื$ อ สํ า เร็ จ การศึก ษา เช่ น ใบรั บ รอง
Microsoft.Net Certification ใบรับรอง Java Technology Certification ใบรับรอง CISCO Certification
ใบรับรอง CISSP (Certified Information Security) ใบรับรอง Microsoft Office Specialist ใบรับรอง
Macromedia Certification เป็ นต้ น
6. ปั ญหาและอุปสรรคของสถาบันการศึกษาในการผลิตบุคลากรทางด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
6.1. นักศึกษา
6.1.1. ในระดับอาชีวศึกษามีพื นฐานความรู้ ไม่เพียงพอ อีกทังยั
 งไม่มีความตังใจ

อย่างแท้ จริ งสําหรับการศึกษาต่อในสาขาความรู้ ที$เกี$ยวข้ องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งผลให้ มีการโอนย้ าย
สาขาวิชาในระหว่างปี การศึกษาถึงร้ อยละ 50
6.1.2. ส่วนใหญ่มีปัญหาหลักในด้ านของการใช้ ภาษาอังกฤษ
6.1.3. ขาดความพยายามในการศึกษาเล่าเรี ยน และการค้ นหาความรู้เพิ$มเติม
6.2. อาจารย์ผ้ สู อน
6.2.1. ระดับอาชีวศึกษามีภาระการสอนที$มากเกินไป และค่าตอบแทนที$ได้ รับไม่มี
ความเหมาะสมกับภาระงานสอนที$เพิ$มขึ น
6.2.2. ขาดความรู้ในเรื$ องความต้ องการของตลาดแรงงาน
6.3. สิง$ สนับสนุนการสอน
6.3.1. ระดับอุดมศึกษาเครื$ องคอมพิวเตอร์ ที$ใช้ อยู่มีอายุการใช้ งานที$นาน ล้ าสมัย
ไม่รองรับกับโปรแกรมที$พฒ
ั นาขึ นใหม่ๆในปั จจุบนั รวมถึงมีจํานวนไม่เพียงพอต่อความต้ องการ
6.3.2. ข้ อจํากัดในด้ านของการจัดหาโปรแกรมขนาดใหญ่ เช่น Oracle และ SAP
ที$เป็ นที$ต้องการในตลาดแรงงาน มาใช้ ในการเรี ยนการสอนได้ เนื$องมาจากราคาค่อนข้ างแพง
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1.3 การเปรี ยบเทียบทักษะทางด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Gap Analysis)
การเปรี ยบเทียบทักษะทางด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศที$ผ้ ูประกอบการต้ องการกับการผลิตบุคลากร
ทางด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันการศึกษา ผู้ประกอบต้ องการใน ตําแหน่งงานต่าง ๆ กับความคิดเห็น
ของสถาบันการศึกษาที$เห็นว่านักศึกษาควรจะมีทกั ษะทางด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศกับตําแหน่ง โดยส่วนใหญ่
ความต้ องการของผู้ประกอบการ สอดคล้ องกับความคิดเห็นของสถาบันการศึกษา ยกเว้ น ตําแหน่งงาน Web
Programmer ตําแหน่ง System Programmer ตําแหน่ง Web Master และผู้ดแู ลระบบฐานข้ อมูลที$ความเห็นทัง
สองฝ่ ายไม่ตรงกันตามตารางได้ ดังนี 
ตารางที 4 แสดงการเปรี ยบเทียบทักษะทางด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศระหว่างคิดเห็นของสถาบันการศึกษา
และ ผู้ประกอบการ
ตําแหน่ ง
Web Programmer
System Programmer
Web Master
ผู้ดแู ลระบบฐานข้ อมูล

ผ้ ูประกอบการ
PHP
Java
PHP และ HTML
MS-SQL Server

สถาบันการศึกษา
Macromedia Dreamweaver
MS-Visual Basic
Macromedia Dreamweaver และ HTML
MS-Access

ด้ านความรู้
กลุ่มผ้ ูประกอบการ (ด้ านอุปสงค์ )

กลุ่มสถาบันการศึกษา (ด้ านอุปทาน)

1. ต้ องการบุคลากรที$สามารถประยุกต์ใช้ ความรู้กบั
งานได้ สามารถคิดเองได้
2. ส่วนใหญ่ระบบงานของภาคอุตสาหกรรมเป็ น
ซอฟต์แวร์ สําเร็จรูปขนาดใหญ่
3. บางส่วนเป็ นซอฟต์แวร์ ที$พฒ
ั นาขึ นเอง
ต้ องการผู้ใช้ ในลักษณะ Super User
4. ต้ องการบุคลากรที$มีความสามารถในการใช้
ซอฟต์แวร์ ประเภท License Software และ
Open Source Software

1. เน้ นให้ นกั ศึกษา มีผลงาน
และทักษะความชํานาญในการใช้ งานจริง
2. จัดการเรี ยนการสอนควบคูไ่ ปกับการปฏิบตั ิ
โดยขึ นอยูก่ บั สาขาที$เรี ยน
3. พัฒนาหลักสูตรร่วมกับหน่วยงานทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ
4. สนับสนุนให้ มีการสอบใบประกาศนียบัตรสําหรับ
ซอฟต์แวร์ ที$มีความจําเป็ นในสายงานนัน ๆ
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ด้ านทักษะ
กลุ่มผ้ ูประกอบการ (ด้ านอุปสงค์ )
กลุ่มสถาบันการศึกษา (ด้ านอุปทาน)
1. บางบริษัทมีความต้ องการบุคลากรที$มีทกั ษะทางด้ าน 1. มีการจัดการเรี ยนการสอนตามหลักสูตร
ภาษาเพื$อการสื$อสาร และการใช้ ซอฟต์แวร์ ในระดับ
- ด้ านภาษา (ทักษะพื นฐาน)
- ด้ านซอฟต์แวร์ สําเร็จรูปทัว$ ไป เช่น MSSuper User
2. ส่วนใหญ่พบว่าบุคลากรที$รับเข้ ามาค่อนข้ างมีทกั ษะการ
Office
ทํางานค่อนข้ างตํ$า เช่น
- ทักษะทางด้ านภาษา
- ทักษะทางด้ านซอฟต์แวร์ สําเร็จรูป
- ทักษะการใช้ Open Source Software
ข้ อเสนอแนะ
จากผลการวิ จัย เรื$ อ ง การสํ า รวจความต้ อ งการบุค ลากรด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื$ อ สนับ สนุน
เศรษฐกิจในภาคเหนือ ทําให้ ทราบอุปทาน และอุปสงค์ ตลอดจนปั ญหาและอุปสรรคในการผลิตบุคลากร
ด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันการศึกษา ซึง$ คณะผู้วิจยั มีข้อเสนอแนะ สําหรับหน่วยงานที$เกี$ยวข้ อง ดังนี 
1. ข้ อเสนอแนะสําหรับสถาบันการศึกษา
1.1.
สถาบั น การศึ ก ษาควรดํ า เนิ น การเชิ ง รุ ก ในการประสานความร่ ว มมื อ กั บ
สถานประกอบการ เพื$อทราบความต้ องการ และมาตรฐานที$ชดั เจนของกลุม่ ผู้ประกอบการ
1.2. หน่วยงานภาครัฐ เช่น สํานักงานส่งเสริ ม อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ แห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) ควรไปบรรยายตามมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เพื$อกระตุ้นให้ นักศึกษาเห็นความสําคัญและเห็นแนวทาง
ในอนาคตโดยอธิบายว่าตลาดงานต้ องการแบบไหน คุณสมบัติอย่างไร ได้ คา่ ตอบแทนเท่าไหร่
1.3. สํานักงานส่งเสริ ม อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ควรริ เริ$ มจัดตัง
ชมรม หรื อสมาคมของอาจารย์ที$สอนด้ านเทคโนโลยีสารเทศเพื$อแลกเปลี$ยนความรู้ จัดอบรมหลักสูตรต่างๆ
ที$อยูใ่ นความสนใจ และที$เป็ นแนวโน้ มใหม่ ๆ
1.4. สถาบันการศึกษาควรมีการรวมตัวกันในการขอความร่ วมมือในการขอรับการสนับสนุน
การฝึ กอบรมโปรแกรมซอฟต์แวร์ ขนาดใหญ่ จากบริษัทที$ผลิตจําหน่าย
1.5. ก่อนจบการศึกษาสถาบันการศึกษาควรส่งเสริ มให้ นกั ศึกษาได้ มีโอกาสผ่านมาตรฐาน
อุตสาหกรรมทางด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศหรื อใบประกาศนียบัตรที$เกี$ยวข้ องกับสายงานของตน
1.6. รั ฐบาลควรมีโครงการส่งเสริ มการสอนภาษาอังกฤษให้ กับบุคลากรที$เกี$ยวข้ องกับ
การสอนทางด้ าน ICT
1.7. สถาบันการศึกษาควรมีการสอนเน้ นเฉพาะด้ านสําหรับนักศึกษาที$ต้องการไปทํางาน
ด้ านต่างๆ เช่น Web Programmer ต้ องรู้เรื$ อง PHP ด้ านSystem Programmer ต้ องรู้เรื$ อง Java และ
ด้ านตําแหน่งผู้ดแู ลระบบฐานข้ อมูล ต้ องรู้เรื$ อง MS-SQL Server
1.8. ด้ านการเรี ยนการสอน เสนอให้ นักศึกษาได้ ฝึกฝน ทักษะทางด้ านภาษาอังกฤษ
อย่างต่อเนื$ อง จัดการเรี ยนการสอนโดยมีการใช้ สื$อ เอกสารประกอบการสอนเป็ นภาษาอังกฤษ จัดอบรม
ภาษาอังกฤษเสริ มหลักสูตรให้ กบั นักศึกษา รวมถึงด้ านอุปกรณ์ การเรี ยนการสอนสถาบันการศึกษา ควรจัดหา
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อุปกรณ์ การเรี ยนการสอน รวมถึงหนังสือตําราเรี ยน ให้ เพียงพอ เพื$อเป็ นการส่งเสริ มสนับสนุนให้ นักศึกษาได้
ฝึ กฝนทักษะเพื$อนําไปใช้ ในการพัฒนากระบวนการเรี ยนการสอน ได้ ดียิ$งขึ นอันจะส่งผลต่อทักษะ ที$สอดคล้ อง
กับความต้ องการ
1.9. ด้ า นนักศึกษา ควรจะปลูกฝั ง ให้ นักศึกษามี เป้ าหมายที$ ชัดเจนในการศึกษา
ด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและส่งเสริ มให้ นกั ศึกษา
มีทกั ษะ และความสนใจที$ศึกษาค้ นคว้ าเพิ$มเติม
จากแหล่งข้ อมูลอื$น ๆ นอกจากที$คณาจารย์สอน
1.10. ด้ านวิชาการ และอาจารย์ผ้ สู อน สถาบันการศึกษาควรจะมีการส่งเสริ มสนับสนุนให้
อาจารย์ผ้ สู อน และผู้เกี$ยวข้ อง ได้ เข้ ารับการอบรมทางด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ อย่างต่อเนื$อง
2. ข้ อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระยะสัน)

2.1. โครงการเพิ$มพูนความรู้ให้ ตรงกับความต้ องการของสถานประกอบการ
2.1.1. หน่วยงานที$เกี$ยวข้ องกับการส่งเสริ มและพัฒนาของรั ฐควรร่ วมมือกับ
สถาบันการศึกษาและสถานประกอบการด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื$อดําเนินการ
ฝึ กอบรมระยะสันสํ
 าหรับบุคลากรในสถานประกอบการต่าง ๆ เพื$อเป็ นการพัฒนา
ความรู้ในการใช้ ซอฟต์แวร์ ตา่ ง ๆ ที$สถานประกอบการใช้
2.1.2. กําหนดให้ อาจารย์ผ้ สู อนต้ องได้ รับใบประกาศนียบัตรสําหรับโปรแกรมต่าง ๆ
ที$เปิ ดการสอน เพื$อเป็ นการรับรองมาตรฐานในการสอน
2.1.3.
สถาบัน การศึก ษาต้ อ งได้ รับ ค่า ตอบแทนวิ ช าชี พ สํา หรั บ อาจารย์ ที$ มี
ใบประกาศนียบัตรเพื$อเป็ นการจูงใจให้ อาจารย์ผ้ สู อน
2.1.4. จากความต้ องการของผู้ประกอบการภายใน 2 ปี ข้ างหน้ าในตําแหน่ง ช่าง
เทคนิค ต้ องสามารถดูแลระบบเครื อข่ายและ Server แต่สถาบันการศึกษายังเน้ น
การสอนให้ ติ ด ตั ง อุ ป กรณ์ แ ละ ดู แ ลรั กษาเครื$ องคอมพิ ว เตอร์ ดั ง นั น
สถาบันการศึกษาที$สอนตําแหน่งช่างเทคนิคต้ องพัฒนาอาจารย์ผ้ สู อนให้ มีความรู้
เกี$ยวกับระบบเครื อข่ายและ Server เพื$อที$จะสามารถถ่ายทอดให้ กบั นักศึกษา
ในการนําไปใช้ ใน การทํางานให้ ตรงกับความต้ องการของผู้ประกอบการ
2.1.5. สถาบันการศึกษาต้ องจัดหาซอฟต์แวร์ ที$เป็ นที$ต้องการและยอมรับของตลาด
เช่น MS-SQL Server มาใช้ ประกอบการเรี ยนการสอน
2.1.6. มีการอบรมหลักสูตรทางด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับบัณฑิตสาขาวิชา
ต่ า งๆที$ กํ า ลัง จะจบการศึ ก ษา เพื$ อ เป็ นการเสริ ม สร้ างความรู้ และทัก ษะทาง
ด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื$อเตรี ยมความพร้ อมก่อนเข้ าสูต่ ลาดแรงงาน
2.1.7. มีการอบรมหลักสูตรทางด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับอาจารย์ผ้ สู อน
สาขาวิช าต่าง ๆ เพื$ อเป็ นการเสริ มสร้ างความรู้ และทักษะทางด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศให้ มากขึ น
2.1.8. มีการจัดโครงการศึกษาดูงานของอาจารย์ โดยร่วมกันหลาย ๆ มหาวิทยาลัย
ไปยังสถานประกอบการที$มีความต้ องการทางด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื$อให้ คณาจารย์มีความเข้ าใจถึงงานต่าง ๆ ในสถานประกอบการที$มี
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การรับบัณฑิตจากสถาบันต่าง ๆ เข้ ามา และเพื$อจะได้ มีการปรับปรุ งหลักสูตรและ
การเรี ยนการสอนให้ มีความสอดคล้ องกับการทํางานในสถานประกอบการต่อไป
2.2. โครงการจัดตังศู
 นย์กลาง “ห้ องปฏิบตั ิการด้ านระบบเครื อข่ายและโปรแกรมสําเร็ จรู ป
ขนาดใหญ่
2.2.1. เนื$องจากปั ญหาในด้ านอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ที$ขาดห้ องฝึ กปฏิบตั ิระบบ
เครื อข่าย ( Lab Network) และขาดแคลนโปรแกรมสําเร็ จรู ปขนาดใหญ่ เช่น
Oracle โดยให้ SIPAจัดทําห้ องปฏิบัติการด้ านระบบเครื อข่ายและโปรแกรม
ซอร์ ฟแวร์ ขนาดใหญ่เพื$อเป็ นศูนย์กลางให้ กบั สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ได้ เข้ ามาใช้
ในการเรี ยนการสอน
2.3. โครงการจัดทําระบบฐานข้ อมูล
2.3.1. หน่วยงานที$เกี$ยวข้ องและสถาบันการศึกษาร่วมมือกับจัดทําระบบฐานข้ อมูล
ของนักศึกษาทางด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื$อเป็ นฐานข้ อมูลสําหรับการสืบค้ น
แก่ ผ้ ูป ระกอบการที$ มี ค วามต้ อ งการบุค ลากรเกี$ ย วกับ เทคโนโลยี ส ารสนเทศให้
สามารถค้ นหาบุคลากรได้ ตรงกับความต้ องการ
3. ข้ อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระยะยาว)
3.1. โครงการจัดตัง “ศูนย์การเรี ยนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ”
3.1.1. จัดตังศู
 นย์บม่ เพาะผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ ในภาคเหนือ
3.1.2. จัดตังศู
 นย์การเรี ยนรู้ ภาคเหนือ (Northern Knowledge Center) ซึ$ง
ประกอบด้ วย ห้ องสมุด, ห้ องอบรม, การแสดงผลงานวิชาการ, หนังสือ และตํารา
ต่างประเทศ, การเสวนา, เครื$ องคอมพิวเตอร์ ,อินเทอร์ เน็ต, E-Learning Center
โดยมีคณะทํางานจากตัวแทนผู้ประกอบการและตัวแทนจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ
เข้ ามาบริหารและจัดการศูนย์ดงั กล่าว
3.1.3. มีการจัดตังศู
 นย์พัฒนาวิชาชีพทางด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศหรื อศูนย์
พัฒนาวิชาชีพไอที
3.2. โครงการเพิ$มพูนความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.2.1. หน่วยงานที$เกี$ยวข้ องควร มีการจัดอบรมหลักสูตรซอฟต์แวร์ (Specialist
Program Training) เพื$อเป็ นการสร้ างพื นฐานความรู้ความเข้ าใจระดับผู้เชี$ยวชาญ
ให้ กบั นักพัฒนาซอฟต์แวร์ และผู้สนใจ โดยแบ่งเป็ นหัวข้ อการอบรมดังนี 
1. Java Specialist
2. Open Source Software Specialist
3. Microsoft .Net Specialist
4. Embedded System Specialist
5. Graphic & Animation Specialist
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3.2.2. จัดโครงการสร้ างความรู้ความเข้ าใจในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ใน
ระดับหัวหน้ างาน สําหรับองค์กรต่าง ๆ เพื$อการนําไปปรับใช้ และกําหนดนโยบาย
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศให้ กบั องค์กรได้
3.2.3. เพิ$มเติมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ าไปในหลักสูตรบริหารธุรกิจ
3.2.4. เพิ$มหลักสูตร การบริหารธุรกิจ เข้ าไปในหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.3. โครงการความร่วมมือ และสนับสนุนต่าง ๆ
3.3.1. สถาบันการศึกษาควรจัดนักศึกษาในรู ปของ สหกิจศึกษา การฝึ กงาน
การจัด ทํ า โครงงานทางคอมพิ ว เตอร์ โดยร่ ว มกับ สถานประกอบการ เพื$ อ เป็ น
การฝึ กฝนและสร้ างประสบการณ์ จริ งในพัฒนาซอฟต์แวร์ ให้ กับนักศึกษา (Joint
Practice Education Project)
3.3.2. หน่วยงานภาครัฐที$เกี$ยวข้ อง ส่งเสริ มให้ ผ้ ปู ระกอบการที$เกี$ยวข้ องกับธุรกิจ
ทางด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ ามาลงทุนในภาคเหนือมากขึ น เพื$อเป็ นการสร้ าง
งานด้ านการพัฒนาซอฟต์แวร์ ในภาคเหนือมากขึ น
3.3.3. หน่วยงานภาครัฐที$เกี$ยวข้ อง มีการส่งเสริ มและจัดหาตําราต่างประเทศ
(Text Book) ให้ มีความทันสมัยและมีราคาที$ตํ$าลง เพื$อเป็ นการเพิ$มโอกาส
การเรี ยนรู้ของนิสติ นักศึกษา นักพัฒนาซอฟต์แวร์ และผู้ที$สนใจ จะได้ มีความรู้ และ
ทักษะเท่าทันเทคโนโลยีปัจจุบนั มากขึ น
3.3.4. สถาบันการศึกษาแสวงหาความร่ วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ
เพื$อพัฒนาการเรี ยนการสอนด้ านภาษาต่างประเทศให้ กบั นักศึกษาด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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Officers in the Automotive Industrial Enterprises
อนุชยั รามวรังกูร*
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง นี  มีวตั ถุประสงค์เพื$อพัฒนามาตรฐานสมรรถนะนักทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมยาน
ยนต์ ซึง$ แบ่งการศึกษาออกเป็ น 2 ระยะ คือระยะแรกเป็ นการศึกษาสมรรถนะนักทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรม
ยานยนต์ โดยใช้ เทคนิคเดลฟาย เก็บรวบรวมข้ อมูลจากผู้เชี$ยวชาญทังหมด

13 คน และสถิติที$ใช้ คือ มัธยฐาน
และพิสยั ควอไทล์ ผลที$ได้ จากการศึกษาระยะที$หนึ$งพบว่าสมรรถนะหลักมี 16 สมรรถนะ และสมรรถนะในการ
ปฏิบตั ิหน้ าที$ 26 สมรรถนะ ซึ$งได้ จดั ทําเป็ นแบบสอบถามต้ นแบบ เพื$อนําไปใช้ ในการศึกษาระยะที$สองต่อไป
ระยะที$สองเป็ นการวิเคราะห์กลุม่ สมรรถนะนักทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมยานยนต์ เก็บรวบรวมข้ อมูลจากผู้
ประกอบยานยนต์ จํานวน 6 แห่ง ผู้ผลิตชิ นส่วนลําดับที$ 1 จํานวน 112 แห่ง และกลุม่ ผู้ผลิตชิ นส่วนลําดับที$ 2
และ 3 จํานวน 166 แห่ง รวมทังหมด

284 แห่ง เครื$ องมือที$ใช้ เป็ นแบบสอบถามซึง$ เป็ นผลจากระยะที$หนึ$ง และ
สถิติที$ใช้ คือการวิเคราะห์องค์ประกอบด้ วยวิธี Principle Component Analysis หมุนแกนแบบ Orthogonal
ประเภท Varimax
ผลการวิเคราะห์พบว่าค่า Kaiser - Meyer – Olkin ของสมรรถนะหลัก และสมรรถนะในการปฏิบตั ิ
หน้ าที$มีค่าเท่ากับ .917 และ.952 ตามลําดับ นอกจากนี พบว่าองค์ประกอบสมรรถนะหลักมี 3 องค์ประกอบ
และองค์ประกอบสมรรถนะปฏิบตั ิหน้ าที$มีจํานวน 4 องค์ประกอบ ซึง$ สามารถนําไปเป็ นแนวทางในการกําหนด
มาตรฐานสมรรถนะนักทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมยานยนต์

Abstract
The objective of this research was to develop competency standards of human resource
officers. The study was divided in two phases. Phase I, conducted competencies studies of human
resource officers in the automotive industrial enterprises. Delphi technique was utilized to collect a
consensus opinion of the selected homogeneous group of 13 experts. The statistical tools e.g.
median and interquartile ranges were employed on the gathered data. The results of this phase
indicated 16 core competencies and 26 functional competencies which were being used as a
prototype questionnaire for the next phase.
Furthermore, Phase II, the group of competency human resource officers in the industry was
analyzed. The first set of data used was collected from 6 automotive assembly firms. The second set
was from 112 firms of the first level in the auto part manufacturers - “Tier I”. The third set was from
*
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166 firms of the second and the third level in the auto part manufacturers- “Tier II &III”. Therefore, a
total of 284 firms were used as a key data set. The prototype questionnaire was an instrument for the
study in this phase. Factor analysis, Principle Component Analysis and Orthogonal rotation
(Varimax), was employed. The results indicated that Kaiser-Meyer-Okin value of core competency
and functional competency was .917 and .952, respectively. Moreover, it was found that there were 3
factors in core competency and 4 factors in functional competency. The results can be used as a
guide for competency standards of human resource officers in the automotive enterprises.

บทนํา
แผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที$ 9 ได้ กํ าหนดยุทธศาสตร์ การเพิ$ มสมรรถนะและขี ด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และให้ ความสําคัญกับการผลิตและการพัฒนาบุคลากรในภาคการผลิตที$
แท้ จริ ง ในการพัฒนากลไกและสร้ างเครื อข่ายความร่ วมมือให้ เกิดการเชื$อมโยงระหว่างสถาบันการศึกษา สถาบัน
ฝึ กอบรม สถาบันเฉพาะทางและสถานประกอบการในภาคการผลิตต่าง ๆ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2545: 112-113) ซึง$ ทําให้ เกิดคือ การสร้ างความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการ
และสถานศึกษา ทังนี
 เพื$อให้ บคุ ลากรมีความรู้ ความเชี$ยวชาญเฉพาะด้ านมากขึ น และพัฒนาสมรรถนะทางด้ าน
วิชาชีพใน การปฏิบตั ิงานให้ มีมาตรฐานมากขึ น ซึง$ Brewster และคณะ (2000:8) ได้ สรุ ปว่า การพัฒนาสมรรถนะ
ทางด้ านวิชาชีพสามารถเพิ$มคุณค่าของธุรกิจ โดยต้ องมีเน้ นกระบวนการต่างๆ ทังการผลิ

ตสินค้ า และการพัฒนา
ทรั พยากรมนุษย์ ควบคู่กันไป ผลที$ได้ จะไปสู่ความสําเร็ จ และได้ เปรี ยบทางการแข่งขันของธุรกิจ ในปั จจุบัน
อุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้ เปลี$ยนวิสยั ทัศน์จาก Supply - driven เป็ น Demand - driven นัน$ คือเป็ นการให้
ความสําคัญกับลูกค้ ามากขึ น ดังนันจึ
 งมีการพัฒนาศักยภาพด้ านการตลาดกลุ่มสู่ความเป็ นเลิศของกลุ่มสินค้ า
ในตลาดโลก
อุต สาหกรรมยานยนต์ เป็ นหนึ$ง ในเจ็ ด กลุ่ม ที$ ไ ด้ รั บ การความสนใจในการลงทุน จากชาวต่า งชาติ
ประเทศไทยได้ เตรี ยมการให้ เป็ นฐานการผลิตชิ นส่วนอะไหล่รถ จากการศึกษาของมูลนิธิสถาบันวิจยั เพื$อประเทศ
ไทย (2547 : 6-8) พบว่า ในระหว่างปี พ.ศ. 2546 – 2551 แนวโน้ มของความต้ องการแรงงานในอุตสาหกรรม
ยานยนต์เพิ$มขึ นอย่างต่อเนื$อง โดยมีอตั ราการเจริ ญเติบโตเฉลี$ยร้ อยละ 10 – 13 ต่อปี แต่การผลิตกําลังคนด้ าน
ยานยนต์นนยั
ั  งไม่สามารถตอบสนองต่อความต้ องการของภาคอุตสาหกรรมได้ ในเชิงคุณภาพ นัน$ คือ บุคลากร
ส่วนใหญ่ ข าดทักษะในการทํา งานจริ ง และขาดทัศนคติที$ ดีต่อการทํ างาน โดยมีความรู้ สึกว่าการทํา งานใน
อุตสาหกรรมนี ไม่มีค่อยมีความก้ าวหน้ าต่ออาชีพในอนาคต ทําให้ ขาดแรงจูงใจต่อการทํางาน และกระตือรื อร้ น
ต่อการทํางาน จนทําให้ อตั ราการลาออกของบุคลากรอุตสาหกรรมนี คิดเฉลี$ยร้ อยละ 15 ต่อปี ซึง$ ถือว่าเป็ นอัตรา
ที$ค่อนข้ างสูงเมื$อเทียบกับอุตสาหกรรมอื$นๆ ผลที$ตามมาคือ ต้ นทุนขององค์การเพิ$มขึน และเสียค่าโอกาสการ
แข่งขันทางการค้ ามากขึ น
ในบทบาทหนึ$งของนักทรัพยากรมนุษย์มีหน้ าที$ สรรหา คัดเลือก ว่าจ้ าง พัฒนา ธํ ารงรักษาทรัพยากร
มนุษย์ การให้ คําปรึ กษาทังผู
 ้ บริ หาร และบุคลากรในองค์การ ตลอดจนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ด้านทรัพยากร
มนุษย์ให้ องค์การประสบความสําเร็ จตามเป้าหมาย ซึ$งหนึ$งในดัชนีชี วัดความสําเร็ จขององค์การ คืออัตราการ
ลาออกของบุคลากรในองค์การควรตํ$ากว่าร้ อยละ15 จึงถือว่าองค์การดังกล่าวประสบความสําเร็ จ เพราะถ้ า
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องค์การใดมีอตั ราการลาออกสูง องค์การนันเสี
 ยค่าใช้ จ่ายในกระบวนการสรรหา และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เป็ นต้ น และเสียโอกาสทางเศรษฐศาสตร์ ในการสร้ างความได้ เปรี ยบทางการแข่งขันกับคู่แข่งขันทางการค้ า จาก
ประเด็นดังกล่าวแสดงว่านักทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมยานยนต์ ยังขาดความสามารถในการปฏิบตั ิหน้ าที$
ที$มีผลต่อการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ นัน$ คือการพัฒนาสมรรถนะนักทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรม เป็ นการ
พัฒนาความรู้ และความสามารถที$จําเป็ นต่ออาชีพนักทรัพยากรมนุษย์ และจากการตรวจเอกสารที$เกี$ยวข้ อง
สายอาชีพดังกล่าวยังไม่มีกําหนดมาตรฐานสมรรถนะในการปฏิบตั ิหน้ าที$ตามวัตถุประสงค์ ดังนันการวิ

จยั นี จึง
ได้ ศึกษาเกี$ยวกับการพัฒนาสมรรถนะนักทรั พยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมยานยนต์ อันจะเป็ นประโยชน์ ต่อ
อุตสาหกรรมยานยนต์ และการยกระดับวิชาชีพต่อไป

ระเบียบวิธีวิจัย
การดําเนินการวิจยั ครัง นี  แบ่งออกเป็ น 2 ระยะ ดังนี 
ระยะทีหนึง ศึกษาสมรรถนะต้ นแบบโดยการกําหนดกรอบแนวความคิดในการวิจยั จากการกําหนด
นิยามศัพท์ เกี$ ยวกับมาตรฐานสมรรถนะนักทรั พยากรมนุษย์ จากทฤษฏี แนวคิด บทความทางวิชาการ และ
ผลงานวิจยั ที$เกี$ยวข้ อง หลังจากนันนํ
 ามาวิเคราะห์จนได้ ต้นแบบของแบบสอบถาม การเก็บรวบรวมข้ อมูลด้ วย
เทคนิคเดลฟายกับผู้เชี$ยวชาญด้ านทรัพยากรมนุษย์ทงั  3 กลุ่มตัวอย่างประกอบด้ วย ผู้เชี$ยวชาญจากองค์การ
วิชาชีพของนักทรัพยากรมนุษย์ อาจารย์ผ้ สู อนระดับปริ ญญาตรี สาขาบริ หารทรัพยากรมนุษย์ หรื อสาขา
ที$เกี$ยวข้ อง และผู้จดั การฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์ หรื อหัวหน้ าที$เกี$ยวข้ องกับฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์ของอุตสาหกรรม
ยานยนต์ จํานวน 13 คน
ระยะทีสอง จัดกลุ่มสมรรถนะของนักทรัพยากรมนุษย์ ภาคอุตสาหกรรมยานยนต์เป็ นการวิจัยเชิง
ปริ มาณด้ วยวิธีการสํารวจ เพื$อวิเคราะห์องค์ประกอบของมาตรฐานสมรรถนะของ
นักทรัพยากรมนุษย์
ด้ วยการสุม่ ตัวอย่างแบบชันภู
 มิ ประกอบด้ วยกลุม่ ผู้ประกอบรถจํานวน 6 คน กลุม่ ผลิตชิ นส่วน และอะไหล่ยาน
ยนต์ระดับที$หนึ$ง จํานวน 112 คน และกลุ่มผู้ผลิตชิ นส่วน และอะไหล่ยานยนต์ระดับที$สอง และสาม จํานวน
166 คน รวมจํานวน 284 คน

ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตเชิงเนือ หา และเชิงประชากร
การศึกษาครัง นี เป็ นการศึกษาสมรรถนะนักทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมยานยนต์ ของกลุม่ งานที$ใช้
สมรรถนะต้ องการของฝ่ ายทรั พยากรมนุษย์ ทัง 3 แผนก คือ แผนกการสรรหา และการคัดเลือก แผนกการ
ฝึ กอบรม และการพัฒนา และแผนกธุรการทัว$ ไป ในด้ านความรู้ ความสามารถ ทักษะ และเจตคติต่อการทํางาน
ฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้ กลุม่ ตัวอย่างของวิธีการต่างแหล่งข้ อมูล
1. ผู้เชี$ยวชาญเดลฟายเป็ นการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง จากกลุ่มงานทรัพยากรมนุษย์ จํานวน 13 คน
โดยการคัดเลือกจากคุณสมบัติที$กําหนดไว้
2. ผู้จัดการฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์ หรื อหัวหน้ างานแผนกการคัดเลือกและการสรรหา หรื อแผนกการ
ฝึ กอบรมและการพัฒนา หรื อการบริหารค่าจ้ างและสวัสดิการ จากวิธีการสุม่ แบบชันภู
 มิ จํานวน 284 บริษัท
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เครืองมือทีใช้ ในการวิจัย
การวิจยั ครัง นี  เครื$ องมือที$ใช้ ในการศึกษาระยะที$หนึ$ง คือแบบสอบถาม มีลกั ษณะแบบปลายเปิ ด และ
ปลายปิ ด เพื$อสร้ างนิยามคําศัพท์ ความหมายของสมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะในการ
ปฏิบตั ิหน้ าที$ (Functional Competency) ซึ$งในระยะนี มีการพัฒนาแบบสอบถามต้ นแบบเพื$อนํามาใช้ เป็ น
แบบสอบถามต้ นแบบในระยะต่อไป ในระยะที$สองเป็ นการพัฒนาเครื$ องมือจากเครื$ องมือที$ใช้ ถูกพัฒนาจาก
การศึกษาระยะที$หนึง$ โดยใช้ ลเิ คิร์ท สเกล แบบ 5 ระดับ

การวิเคราะห์ ข้อมลู
ระยะทีหนึง เป็ นการวิเคราะห์ข้อมูลจากค่ามัธยฐาน และค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ (Interquartile
Range) ของแต่ละประเด็นของสมรรถนะซึง$ เป็ นการหาความสอดคล้ องของผู้เชี$ยวชาญจํานวน 13 คนเกณฑ์ที$ใช้
ของค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ ดังนี 
ไม่เกิน 1.50 แสดงว่าทัศนะที$มีตอ่ ประเด็นนันสอดคล้

องกัน
สูงกว่า 1.50 แสดงว่าทัศนะที$มีตอ่ ประเด็นนันไม่
 สอดคล้ องกัน
ระยะทีสอง เป็ นการวิเคราะห์โดยการกําหนดนํ าหนักตัวแปรอาศัยหลักเกณฑ์ทางสถิติ เพื$อวิเคราะห
องค์ประกอบขงอสมรรถนะ ด้ วยวิธีการสกัดองค์ประกอบด้ วยวิธี “Principle Component Analysis” แล้ วหมุน
แกนแบบ Orthogonal ประเภท Varimax และการทดสอบความเหมาะสมของข้ อมูล โดยใช้ ค่า Kaiser-MeyerOlkin ที$มีคา่ มากกว่า .5 และใช้ คา่ Bartlette’s Test เป็ นการทดสอบความสัมพันธ์ของข้ อมูล

ผลและการวิจารณ์
ผลจากการศึกษาระยะที$หนึ$ง พบว่า จํานวนรอบที$ใช้ สอบถามผู้เชี$ยวชาญเดลฟายใช้ จํานวน 2 รอบ
จึงทําให้ ข้อคําถามเสถียร ซึ$งในรอบที$หนึ$ง เป็ นการทําความเข้ าใจเกี$ยวกับนิยามคําศัพท์ ของสมรรถนะหลัก
และสมรรถนะในการปฏิบตั ิหน้ าที$นําเสนอต่อผู้เชี$ยวชาญเดลฟายจํานวน 25 และ 35 สมรรถนะ ตามลําดับ จาก
การศึกษาในรอบที$หนึ$งพบว่าสมรรถนะหลัก จํานวน 15 สมรรถนะ (I.R. < 1.5) และสมรรถนะหลักอีก 3
สมรรถนะจากการเสนอแนะผู้เชี$ยวชาญเดลฟาย รวมสมรรถนะหลัก 18 สมรรถนะ และสมรรถนะในการปฏิบตั ิ
หน้ าที$ จํานวน 29 สมรรถนะ (I.R.< 1.5) นํามาพิจารณาต่อการสอบถามรอบต่อไป
รอบที$สอง จากการศึกษาพบว่า ผู้เชี$ยวชาญเดลฟายมีความคิดเห็นสอดคล้ องกันของสมรรถนะหลัก
จํานวน 16 สมรรถนะ (I.R. < 1.5) และสมรรถนะในการปฏิบตั ิหน้ าที$จํานวน 26 สมรรถนะ (I.R. < 1.5)
ดังภาพที$ 1
ดังนัน จากการศึกษาระยะที$หนึ$งสามารถนํามาสร้ างแบบสอบถามต้ นแบบ (Prototype
questionnaires) เพื$อใช้ ในระยะการศึกษาต่อไป
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Round 1: Questionnaires were sent to 13
Delphi experts (28 Core Competencies and 35
Functional Competencies).

Results from Delphi Round 1
Core Competencies
Functional Competencies
Statistical
Accept 14 competencies
Accept 26 Competencies
Decision
Reject 14 competencies
Reject 9 Competencies
2 Core competencies were added

Round 2 : Questionnaires were sent to 13
Delphi experts (18 Core Competencies and 29
Functional Competencies)

Results from Delphi Round 2
Core Competencies
Statistical
Accept 16 competencies
Decision

Functional Competencies
Accept 26 Competencies

Prototype questionnaire
(16 Core competencies and 26 Functional
competencies)

ภาพที 1 แสดงกระบวนการ Delphi
ในระยะที$สองเป็ นการจัดกลุ่มของสมรรถนะหลัก และสมรรถนะในการปฏิบตั ิหน้ าที$ โดยวิธีการสกัด
องค์ประกอบด้ วยวิธี “Principal Component Analysis” แล้ วหมุนแกนแบบ Orthogonal ประเภท Varimax
ดังต่อไปนี 
จากการวิเคราะห์กลุ่มของสมรรถนะหลัก จะต้ องมีการวิเคราะห์ความเหมาะสมของข้ อมูล โดยใช้ ค่า
Kaiser-Meyer-Olkin มีค่าเท่ากับ .917 ซึ$งมากกว่า.5 และเข้ าสู่ 1 จึงสรุ ปได้ ว่า ข้ อมูลที$มีอยู่เหมาะสมที$ใช้
Factor Analysis และ Bartlette’s Test เป็ นการทดสอบสมรรถนะว่ามีความสัมพันธ์หรื อไม่ โดยสถิติทดสอบจะมี
การแจกแจงค่า Significance มีค่าเท่ากับ .000 ซึง$ น้ อยกว่า .05 นัน$ คือ สมรรถนะหลักมีความสัมพันธ์กนั
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จึงสามารถใช้ Factor Analysis ต่อไปดังตารางที$ 1 และเมื$อนํามาวิเคราะห์การจัดกลุ่มของสมรรถนะหลัก
พบว่าผู้วิจยั สามารถจัดกลุ่มสมรรถนะหลัก ออกเป็ น 3 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที$ 1 มีค่า Eigenvalues
เท่ากับ 7.177 และค่า Loading Factor อยู่ในช่วงระหว่าง .776 - .505 องค์ประกอบนี ประกอบด้ วย 6 สมรรถนะ
ได้ แก่ การมุง่ เน้ นหาวิธีการใหม่ๆ เพื$อการปรับปรุงงานอย่างเห็นได้ ชดั เจน การพัฒนาองค์การอย่างต่อเนื$อง โดย
การผลักดัน และการกระตุ้นจูงใจให้ สมาชิกในการแสวงหาความรู้ การคิดริ เริ$ มต่อการพัฒนาโครงสร้ างบริ หาร
องค์การ การติดตามสถานการณ์ธุรกิจที$เปลี$ยนแปลงอย่างรวดเร็ วอยู่ตลอดเวลา การติดต่อสื$อสารกับผู้อื$นได้
อย่างชัดเจน และเหมาะสม และการจัดระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษย์
ในส่วนองค์ประกอบที$ 2 มีค่า Eigenvalues เท่ากับ 1.097 และค่า Loading Factor มีค่าอยู่ในช่วง
ระหว่าง .671 - .544 องค์ประกอบนี มีอยู่ 6 สมรรถนะ คือ การวิจยั ทางการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ การให้
คําปรึกษาต่อบุคลากรในองค์การ การอุทิศต่อองค์การโดยให้ ความสําคัญกับความต้ องการขององค์การมากกว่า
ตนเอง การส่งมอบการบริ หารงานบุคคลในเชิงปฏิบตั ิให้ กบั ผู้บริ หารงาน/ปฏิบตั ิงาน การคิดเชิงวิเคราะห์โดย
การตีความหมาย และหาความสัมพันธ์ เชิงเหตุผล และการมุ่งเน้ นผลลัพธ์ของธุรกิจ ตลอดจนเข้ าใจธุรกิจของ
องค์การอย่างถ่องแท้ องค์ประกอบที$ 3 มีค่า Eigenvalues เท่ากับ 1.040 และค่า Loading Factor อยู่ในช่วง
ระหว่าง .787 - .574 องค์ประกอบนี ประกอบด้ วย 4 สมรรถนะ คือ การโน้ มน้ าวให้ ผ้ อู ื$นยินยอมในข้ อเสนอ หรื อ
ทางเลือกที$กําหนดขึ นได้ ในสถานการณ์ที$ไม่ซบั ซ้ อนยุ่งยาก การบริ หารความขัดแย้ งขององค์การ การปรับตัวตัว
ต่อการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ และยอมรับการเปลี$ยนแปลงขององค์การได้ และการสร้ างวิสยั ทัศน์ต่อ
องค์การ และกลยุทธ์ตา่ งๆ ดังตารางที$ 2
ตารางที 1 ตารางแสดง KMO และ Bartlett’s Test ของสมรรถนะหลัก
KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy.
Bartlett's Test of
Sphericity

Approx. Chi-Square
df
Sig.

.917
1487.121
120
.000

ตารางที 2 ตารางแสดงการจัดองค์ประกอบของสมรรถนะหลัก
องค์ ประกอบ (Factors)
องค์ ประกอบที 1
1. การมุง่ เน้ นหาวิธีการใหม่ๆ เพื$อการปรับปรุงงานอย่างเห็นได้ ชดั เจน
2. การพัฒนาองค์การอย่างต่อเนื$อง โดยการผลักดัน และการกระตุ้นจูงใจให้ สมาชิกในการแสวงหา
ความรู้
3. การคิดริเริ$มต่อการพัฒนาโครงสร้ างบริหารองค์การ
4. การติดตามสถานการณ์ธุรกิจที$เปลี$ยนแปลงอย่างรวดเร็วอยูต่ ลอดเวลา
5. การติดต่อสื$อสารกับผู้อื$นได้ อย่างชัดเจน และเหมาะสม
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.664
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องค์ ประกอบ (Factors)
6. การจัดระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษย์
Eigenvalues
Variance (percent)

Factor Loading
.505
7.177
44.856

องค์ ประกอบที 2
1. การวิจยั ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์
2. การให้ คําปรึกษาต่อบุคลากรในองค์การ
3. การอุทิศต่อองค์การ โดยให้ ความสําคัญกับความต้ องการขององค์การมากกว่าตนเอง
4. การส่งมอบการบริหารงานบุคคลในเชิงปฏิบตั ิให้ กบั ผู้บริหารงาน/ปฏิบตั ิงาน
5. การคิดเชิงวิเคราะห์โดยการตีความหมาย และหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล
6. การมุง่ เน้ นผลลัพธ์ของธุรกิจ ตลอดจนเข้ าใจธุรกิจขององค์การอย่างถ่องแท้
Eigenvalues
Variance (percent)

.671
.669
.652
.617
.587
.544
1.097
6.859

องค์ ประกอบที 3
1. การโน้ มน้ าวให้ ผ้ อู ื$นยินยอมในข้ อเสนอ หรื อทางเลือกที$กําหนดขึ นได้ ในสถานการณ์ที$ไม่ซบั ซ้ อน
ยุง่ ยาก
.787
2. การบริหารความขัดแย้ งขององค์การ
.731
3. การปรับตัวตัวต่อการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ และยอมรับการเปลี$ยนแปลงขององค์การได้
.685
4. การสร้ างวิสยั ทัศน์ตอ่ องค์การ และกลยุทธ์ตา่ งๆ
.574
Eigenvalues
1.040
Variance (percent)
6.497
ในส่วนสมรรถนะในการปฏิบตั ิหน้ าที$มีการทดสอบ Kaiser-Meyer-Olkin มีคา่ เท่ากับ .952
ซึง$
มากกว่า.5 และเข้ าสู่ 1 จึงสรุปได้ ว่า ข้ อมูลที$มีอยู่เหมาะสมที$ใช้ เทคนิค Factor Analysis และค่า Bartlette’s
Test มีค่า Significance เท่ากับ .000 ซึง$ น้ อยกว่า .05 นัน$ คือ สมรรถนะในการปฏิบตั ิหน้ าที$มีความสัมพันธ์กนั
จึงต้ องใช้ Factor Analysis วิเคราะห์ต่อไปดังตารางที$ 3 และเมื$อมีการจัดองค์ประกอบของสมรรถนะในการ
ปฏิบตั ิหน้ าที$ ผู้วิจยั สามารถจัดองค์ประกอบได้ 4 องค์ประกอบ ดังต่อไปนี 
องค์ประกอบที$ 1 มีค่า Eigenvalues เท่ากับ 51.996 และค่า Loading Factor อยู่ในช่วงระหว่าง
.759 - .534 องค์ประกอบนี ประกอบด้ วย 8 สมรรถนะ ได้ แก่ การพัฒนาระบบ หรื อใช้ เทคนิคในการวางแผนการ
พัฒนาในสายอาชีพต่างๆ ได้ การนําหลักการและกระบวนการการบริ หารความก้ าวหน้ าในสายอาชีพต่างๆ ได้
การกําหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาความก้ าวหน้ าในสายอาชีพ ตามวัตถุประสงค์ขององค์การ การกําหนดกลยุทธ์
ในการบริ หารผลงาน ให้ สอดคล้ องกับวิสยั ทัศน์ขององค์การได้
การพัฒนาสมาชิกให้ ทําหน้ าที$เป็ นผู้นํา
การเปลี$ยนแปลงต่อองค์การ
การเข้ าใจหลักการการบริ หารผลงานให้ สอดคล้ องกับวิสยั ทัศน์ และกลยุทธ์
ขององค์การได้ การพัฒนาโครงสร้ างขององค์การ ให้ สอดคล้ องกับการเปลี$ยนแปลงในปั จจุบนั ได้ และการสร้ าง
ดัชนีชี วัดผลการปฏิบตั ิงานขององค์การ
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องค์ประกอบที$ 2 มีค่า Eigenvalues เท่ากับ 1.538 และค่า Loading Factor อยู่ในช่วงระหว่าง
.766 - .531 องค์ประกอบนี ประกอบด้ วย 6 สมรรถนะ ได้ แก่ การเข้ าใจหลักการ แนวคิดและขันตอนในการ

วางแผนทรัพยากรมนุษย์ มีความรู้เกี$ยวกับศัพท์เฉพาะที$เกี$ยวกับการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ มีความรู้ และ
ความเข้ าใจในการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ การอธิบายเป้าหมาย ภารกิจ ตามแผนทรัพยากรมนุษย์ได้ อย่างเป็ น
รูปธรรม การวางแผนเชิงกลยุทธ์ในการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ และการกําหนดกลยุทธ์การบริ หาร
ทรัพยากรมนุษย์เพื$อสร้ างความได้ เปรี ยบทางการแข่งขัน
องค์ประกอบที$ 3 มีค่า Eigenvalues เท่ากับ 1.181 และค่า Loading Factor อยู่ในช่วงระหว่าง
.724 - .477 องค์ประกอบนี ประกอบด้ วย 7 สมรรถนะ ได้ แก่ การวิเคราะห์ความจําเป็ นของการฝึ กอบรมให้
สอดคล้ องกับความต้ องการขององค์การได้ การสอน หรื อการเป็ นวิทยากร ตลอดจนมีเทคนิคการถ่ายทอด
ความรู้ ของการฝึ กอบรมได้ มีความรู้ และเข้ าใจในหลักการแรงงานสัมพันธ์ เชิงกฎหมาย ตลอดจนสหภาพ
แรงงาน การประเมินผลการฝึ กอบรมได้ ตามวัตถุประสงค์ของการฝึ กอบรม การนําหลักการทฤษฏีการเรี ยนรู้
เพื$อพัฒนาหลักสูตรให้ สอดคล้ องกับวัฒนธรรมขององค์การได้ การกําหนดกลยุทธ์การฝึ กอบรม การพัฒนา และ
การจัดการเรี ยนรู้ ให้ สอดคล้ องกับวิสยั ทัศน์ กลยุทธ์ ขององค์การ และการนําหลักการ และแนวความคิดเรื$ อง
อาชีวอนามัยมาพัฒนาองค์การได้
องค์ประกอบที$ 4 มีค่า Eigenvalues เท่ากับ 1.071 และค่า Loading Factor อยู่ในช่วงระหว่าง
.737 - .519 องค์ประกอบนี ประกอบด้ วย 5 สมรรถนะ ได้ แก่ การดําเนินการสรรหาคัดเลือกบุคลากร โดยการใช้
เครื$ องมือได้ อย่างเหมาะสม ความสามารถปรับปรุ ง / พัฒนากระบวน และเครื$ องมือในการสรรหาและการ
คัดเลือกให้ เหมาะสมกับความต้ องการขององค์การ การนําหลักการ และแนวคิดมาประยุกต์ใช้ ในการสรรหา
บุคลากรได้ อย่างเหมาะสมกับองค์การ ความสามารถบริ หารระบบโครงสร้ างค่าตอบแทนบนฐานของค่างาน
แต่ละตําแหน่ง
และความสามารถจัดทําแผนอัตรากําลังคนที$เหมาะสมให้ สอดคล้ องกับกลยุทธ์ องค์การ
ดังตารางที$4
ตารางที 3 ตารางแสดง KMO และ Bartlett’s Test ของสมรรถนะในการปฏิบตั ิหน้ าที$
KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy.
Bartlett's Test of
Sphericity

Approx. Chi-Square
df
Sig.

.952
5450.890
325
.000

ตารางที 4 ตารางแสดงการจัดองค์ประกอบของสมรรถนะในการปฏิบตั ิหน้ าที$
องค์ ประกอบ (Factors)
องค์ ประกอบที 1
1. การพัฒนาระบบ หรื อใช้ เทคนิคในการวางแผนการพัฒนาในสายอาชีพต่างๆ ได้
2. การนําหลักการและกระบวนการการบริหารความก้ าวหน้ าในสายอาชีพต่างๆ ได้
3. การกําหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาความก้ าวหน้ าในสายอาชีพ ตามวัตถุประสงค์ขององค์การ
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องค์ ประกอบ (Factors)
4. การกําหนดกลยุทธ์ในการบริหารผลงาน ให้ สอดคล้ องกับวิสยั ทัศน์ขององค์การได้
5. การพัฒนาสมาชิกให้ ทําหน้ าที$เป็ นผู้นําการเปลี$ยนแปลงต่อองค์การ
6. การเข้ าใจหลักการการบริหารผลงานให้ สอดคล้ องกับวิสยั ทัศน์ และกลยุทธ์ขององค์การได้
7. การพัฒนาโครงสร้ างขององค์การ ให้ สอดคล้ องกับการเปลี$ยนแปลงในปั จจุบนั ได้
8. การสร้ างดัชนีชี วัดผลการปฏิบตั ิงานขององค์การ
Eigenvalues
Variance (percent)องค์ ประกอบที 2
1. การเข้ าใจหลักการ แนวคิดและขันตอนในการวางแผนทรั

พยากรมนุษย์
2. มีความรู้เกี$ยวกับศัพท์เฉพาะที$เกี$ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์
3. มีความรู้ และความเข้ าใจในการบริหารทรัพยากรมนุษย์
4. การอธิบายเป้าหมาย ภารกิจ ตามแผนทรัพยากรมนุษย์ได้ อย่างเป็ นรูปธรรม
5. การวางแผนเชิงกลยุทธ์ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ
6. การกําหนดกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื$อสร้ างความได้ เปรี ยบทางการแข่งขัน
Eigenvalues
Variance (percent)
องค์ ประกอบที 3
1. การวิเคราะห์ความจําเป็ นของการฝึ กอบรมให้ สอดคล้ องกับความต้ องการขององค์การได้
2. การสอน หรื อการเป็ นวิทยากร ตลอดจนมีเทคนิคการถ่ายทอดความรู้ของการฝึ กอบรมได้
3. มี ค วามรู้ และเข้ าใจในหลัก การแรงงานสัม พั น ธ์ เ ชิ ง กฎหมาย ตลอดจนสหภาพแรงงาน
4. การประเมินผลการฝึ กอบรมได้ ตามวัตถุประสงค์ของการฝึ กอบรม
5. การนําหลักการทฤษฏีการเรี ยนรู้ เพื$อพัฒนาหลักสูตรให้ สอดคล้ องกับวัฒนธรรมขององค์การได้
6. การกําหนดกลยุทธ์ การฝึ กอบรม การพัฒนา และการจัดการเรี ยนรู้ ให้ สอดคล้ องกับวิสยั ทัศน์
กลยุทธ์ขององค์การ
7. การนําหลักการ และแนวความคิดเรื$ องอาชีวอนามัยมาพัฒนาองค์การได้
Eigenvalues
Variance (percent)

Factor Loading
.683
.631
.611
.571
.534
13.519
51.996
.766
.695
.694
.654
.629
.531
1.538
5.914
.784
.724
.642
.630
.586
.536
.477
1.181
4.543

องค์ ประกอบที 4
.737
1. การดําเนินการสรรหาคัดเลือกบุคลากร โดยการใช้ เครื$ องมือได้ อย่างเหมาะสม
2. ความสามารถปรับปรุง / พัฒนากระบวน และเครื$ องมือในการสรรหาและการคัดเลือกให้ เหมาะสม
.730
กับความต้ องการขององค์การ
.587
3. การนําหลักการ และแนวคิดมาประยุกต์ใช้ ในการสรรหาบุคลากรได้ อย่างเหมาะสมกับองค์การ
.527
4. ความสามารถบริหารระบบโครงสร้ างค่าตอบแทนบนฐานของค่างานแต่ละตําแหน่ง
.519
5. ความสามารถจัดทําแผนอัตรากําลังคนที$เหมาะสมให้ สอดคล้ องกับกลยุทธ์องค์การ
Eigenvalues
1.071
Variance (percent)
4.120
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ข้ อวิจารณ์
ในอุตสาหกรรมยานยนต์ พบว่า สมรรถนะหลักที$นกั ทรัพยากรมนุษย์ควรมีจํานวน 16 สมรรถนะ เมื$อ
มีการจัดหมวดหมู่ของสมรรถนะดังกล่าวพบว่า สามารถจัดหมวดหมู่ได้ ถึง 3 องค์ประกอบ โดยองค์ประกอบ
ที$หนึง$ เน้ นการพัฒนาองค์การ เป็ นส่วนใหญ่ องค์ประกอบที$สองเน้ นการให้ บริการ และองค์ประกอบที$สาม เน้ น
การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ ให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ เป็ นต้ น ซึ$งเมื$อพิจารณาดูสมรรถนะดังกล่าวพบอีก ว่า
เป็ นการเน้ นพฤติกรรมส่วนบุคคล และคุณลักษณะ จุดเน้ นที$สําคัญเป็ นการเน้ นที$พฤติกรรมมากกว่ารายละเอียด
ของการวิเคราะห์งาน (Task Analysis) สอดคล้ องกับ Sternberg and Kollinigian (1990), Boyatzis (1982),
McLagan (1997), และ Gavavan (2001) ที$ได้ ทําการศึกษานิยามสมรรถนะตามแนวคิดของสหรัฐอเมริ กา (US
Approach) ที$กล่าวว่า ในมุมมองของตัวบุคคล สมรรถนะเป็ นลักษณะที$ซ่อนอยู่ภายในปั จเจกบุคคลซึง$ สามารถ
ผลักดันให้ ปัจเจกบุคคลนันสร้
 างผลการปฏิบตั ิงานที$ดี หรื อตามเกณฑ์ที$กําหนดในงานที$ตนรับผิดชอบสามารถ
ประยุก ต์ ใ ช้ ไ ด้ จ ากสมรรถนะนี  หรื อ เป็ นความสามารถที$ แ ท้ จ ริ ง ของตัว บุค คลที$ มี อ ยู่
แต่ ย ากในการ
ยกตัวอย่างให้ เห็นเป็ นรูปธรรม ส่วนในมุมมองขององค์การ พบว่า สมรรถนะหลักมุ่งที$เป้าหมายทางกลยุทธ์ หรื อ
ความสําเร็จขององค์การ และเป็ นสิ$งที$ค่แู ข่งเลียนแบบได้ ยาก ส่วนสมรรถนะในการปฏิบตั ิหน้ าที$ เป็ นสมรรถนะ
ตามลักษณะหน้ าที$การงาน แสดงว่าสมรรถนะนันสามารถแบ่

งออกเป็ นงานย่อยๆ และกําหนดขอบเขตของงานที$
จะทําได้ จากการสังเกตการณ์ปฏิบตั ิงาน (Boam and Sparrow, 1992 ; Bowden and Masters, 1993) หรื อมาตรฐาน
ของการปฏิบตั ิงาน (Rutherford, 1995; Hager et al., 1994 ) ซึง$ ตรงกับแนวคิดของการนิยามตามแนวคิดของ
สหราชอาณาจักร (UK Approach) ที$เน้ นลักษณะของงานหรื อลักษณะของส่วนบุคคล ความรู้ และทักษะ มีการ
กําหนดมาตรฐานของงานเกิดจากความเชี$ยวชาญของการทํางาน สมรรถนะในการปฏิบตั ิหน้ าที$ที$นกั ทรัพยากร
มนุษย์ควรมีจํานวน 26 สมรรถนะ และสามารถจัดหมวดหมู่ได้ เป็ น 4 องค์ประกอบ โดยองค์ประกอบที$หนึ$งเน้ น
การประเมินการปฏิบตั ิงานภายในองค์การ โดยต้ องมีการวางแผนสายอาชีพต่างๆ ในองค์การ องค์ประกอบที$
สอง เน้ นความรู้ความเข้ าใจหลักการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ ซึง$ ทัง 2 องค์ประกอบเป็ นการธํารงรักษาทรัพยากร
มนุษย์ให้ มีความเหมือนว่าเป็ นสมาชิกขององค์การต่อไปตรงกับงานธุรการทัว$ ไป องค์ประกอบที$สามเน้ นการ
ฝึ กอบรมและการพัฒ นาบุคลากรในองค์ การ เช่น หลักการสร้ างหลักสูตรการฝึ กอบรม เป็ นต้ น ตรงกับ งาน
ฝึ กอบรมและการพัฒ นา และองค์ ป ระกอบสุดท้ า ยเน้ น การสรรหา และการคัดเลือ กบุคลากรเข้ า ทํ า งานใน
องค์ การตรงกับงานสรรหา และการคัดเลือก ดังนัน สมรรถนะนักทรั พยากรมนุษย์ ในอุตสาหกรรมยานยนต์
สามารถแบ่งออกเป็ นสมรรถนะที$เป็ นคุณลักษณะ ซึ$งมีอยู่ 3 ลักษณะ และสมรรถนะที$เป็ นความรู้ และทักษะที$
จําเป็ นต่อการทํางานอยู่ 3 หน้ าที$ของฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์

ข้ อเสนอแนะ
ผู้ศกึ ษามีข้อเสนอแนะ แบ่งออกเป็ น 3 ด้ าน ดังนี 
• ด้ านวิชาชีพนักทรัพยากรมนุษย์ ควรมีการศึกษามาตรฐานสมรรถนะนักทรัพยากรมนุษย์กบั
อุตสาหกรรมอื$นๆ เพื$อเป็ นการยกระดับวิชาชีพสูค่ วามเป็ นสากลต่อไปในอนาคต
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• ด้ านสถาบันทางการศึกษา ควรมีการปรับปรุ งหลักสูตรให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของ
ตลาดแรงงาน โดยเฉพาะการสร้ างความร่ ว มมื อ กับ สถานประกอบการต่า งๆ ในการร่ า ง
หลักสูตรระดับอุดมศึกษาต่อไป
• ด้ านอุตสาหกรรมยานยนต์ สามารถใช้ เป็ นเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพการปฏิบตั ิงานของ
นักทรัพยากรมนุษย์ได้ ตอ่ ไป
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แนวทางพัฒนาและเตรียมความพร้ อมชุมชนในการจัดการท่ องเทียวเชิงนิเวศ
ภายในพืน ทีศูนย์ พัฒนาโครงการหลวงแม่ แฮ จังหวัดเชียงใหม่
Development Guideline and the Readiness of Community on Ecotourism Management
within Mae Hae Royal Project Development Station, Chiang Mai Province
ธันยา พรหมบุรมย์ * ปิ ยพรรณ กลัน$ กลิน$ ** และสุวิภา จําปาวัลย์ ***
F

F

F

F

F

บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี มีวตั ถุประสงค์เพื$อศึกษาความต้ องการและความพร้ อมในการมีส่วนร่ วมของชุมชนต่อการ
จัดการท่องเที$ยวเชิงนิเวศ รวบรวมองค์ความรู้ และวัฒนธรรมของท้ องถิ$น และหาแนวทางพัฒนาการจัดการ
ท่องเที$ยวเชิงนิเวศแบบมีส่วนร่ วมของชุมชน โดยใช้ แนวคิดการท่องเที$ยวเชิงนิเวศแบบชุมชนมีส่วนร่ วม ด้ วย
เทคนิควิธีวิจยั เชิงคุณภาพและเน้ นกระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีสว่ นร่วม โดยเก็บรวบรวมข้ อมูลจากการ
สัง เกต สัมภาษณ์ เชิ ง ลึก สนทนากลุ่มและแบบสอบถามจากผู้มี ส่ว นได้ ส่ว นเสียใน พื น ที$ ศึก ษาจํ า นวน 14
หมู่บ้าน ของชนเผ่าม้ งและปกาเกอะญอ ภายในพื นที$ศนู ย์พฒ
ั นาโครงการหลวงแม่แฮ ครอบคลุมเขตอําเภอ
แม่แจ่มและอําเภอแม่วาง จังหวัดเชี ยงใหม่ ได้ มีการจัดทําโปรแกรมและเส้ นทางการท่องเที$ยว และทดลอง
โปรแกรมท่องเที$ยวโดยชุมชนมีสว่ นร่วมปฏิบตั ิ เพื$อประเมินผลความพึงพอใจจากนักท่องเที$ยวอาสาสมัคร ซึง$ ผล
ของการวิจยั ที$ได้ นํามาสรุ ปวิเคราะห์และวางแผนร่ วมกับชุมชนเพื$อหาแนวทางพัฒนาการจัดการท่องเที$ยวเชิง
นิเวศโดยชุมชนมีสว่ นร่วม ผลจากการศึกษา แสดงว่าชุมชนมีความต้ องการด้ านการท่องเที$ยวเชิงนิเวศ ต้ องการ
ให้ นกั ท่องเที$ยวมาศึกษาเรี ยนรู้ วฒ
ั นธรรมชนเผ่า วิถีชีวิต และการเกษตร โดยเห็นว่าการท่องเที$ยวจะช่วยสร้ าง
รายได้ เ สริ ม ให้ ชุม ชน เผยแพร่ วัฒ นธรรม แต่ ชุม ชนยัง ตระหนัก ถึ ง ผลกระทบทางลบที$ อ าจเกิ ด ตามมาต่ อ
สิง$ แวดล้ อม วัฒนธรรม ความเห็นแก่ตวั และเห็นว่าควรมีการวางแผนการท่องเที$ยวก่อน ชุมชนส่วนใหญ่เห็นว่ามี
ความพร้ อมหากจัดให้ มีการท่องเที$ยวขึ น และควรมีตวั แทนชุมชนเข้ ามามีบทบาทและมีส่วนร่ วมในการจัดการ
ท่องเที$ยว แต่ชมุ ชนบางส่วนเห็นว่ายังไม่มีความพร้ อมในเรื$ องของการสื$อสาร การต้ อนรับ และสภาพถนนที$ไม่ดี
ในบางจุด สําหรับองค์ความรู้ ที$เก็บรวบรวม ได้ นํามาเป็ นฐานข้ อมูลเพื$อใช้ ในการจัดการท่องเที$ยว จากการ
ทดลองจัดโปรแกรมท่องเที$ยว โดยภาพรวมนักท่องเที$ยวมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และมีความต้ องการมา
เรี ยนรู้วฒ
ั นธรรม วิถีชีวิตชนเผ่า ศึกษาธรรมชาติ โดยเฉพาะการเล่าเรื$ องและนําเสนอรายละเอียดผ่านไกด์ท้องถิ$น
จะช่ ว ยสร้ างมูล ค่ า ของการท่ อ งเที$ ย วและสร้ างความประทับ ใจให้ นัก ท่อ งเที$ ย วได้ ม ากขึน ซึ$ง สอดคล้ อ งกับ
ความเห็นของผู้ประกอบการ แนวทางในการพัฒนาการจัดการท่องเที$ยวเชิงนิเวศ ควรมีการจัดตังคณะกรรมการ

ท่องเที$ยวและมีการกําหนดภาระหน้ าที$ให้ ชดั เจน รวมถึงการจัดฝึ กอบรมให้ กบั คณะกรรมการที$เกี$ยวข้ อง เช่น การ
ทําอาหาร การต้ อนรับ การพัฒนาของที$ระลึก และการศึกษาดูงาน เป็ นต้ น อย่างไรก็ตาม นักวิจยั เห็นว่างานวิจยั
นี ได้ สร้ างกระบวนการเรี ยนรู้ ระดับหนึ$งให้ กบั ชุมชนในการจัดการท่องเที$ยวโดยชุมชนมีส่วนร่ วม แต่ในระยะแรก

*

บริ หารงานวิจยั คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาการตลาด คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
***
นักวิจยั สถาบันวิจยั สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
**
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ชุมชนยังไม่สามารถจัดการได้ โดยชุมชนเอง ยังต้ องอาศัยระยะเวลาและประสบการณ์ และควรมีหน่วยงานเข้ ามา
สนับสนุนเป็ นพี$เลี ยงและมีการกระตุ้น ติดตามเป็ นระยะและต่อเนื$อง

Abstract
The objectives of the research were to investigate the need and readiness of community in
managing community-based ecotourism as well as to gather and assemble local knowledge in order
to develop guidelines for community-based ecotourism management. The Hmong and Karen
stakeholders from 14 villages of Mae Wang and Mae Chaem District, Chiang Mai Province, within
responsible area of the Maehae Royal Project Development Station, were involved in this study. The
participatory community-based ecotourism concept, qualitative research method and participatory
action research were used in this study. The data was collected using observation, depth interview,
focus group technique and formal questionnaire. The tourism program was developed and a pilot
program was implemented using volunteer tourists to evaluate satisfaction. The study results were
presented to and analyzed together with the stakeholders to develop community-based ecotourism
management guidelines. It was found that community was willing to have ecotourism and would like
to promote their culture, tradition, and way of life including highland agricultural practice to tourists.
The community believed that ecotourism could generate supplemental income and culture
expression. However, the possible impact on environment, culture and social structure were a major
concern, and this should be well considered and planned. Most of the respondents/stakeholders
expressed that the communities were ready for the ecotourism, and there should be representatives
from the communities to participate in the ecotourism management process. There was
disagreement among the respondents/stakeholders regarding the readiness concerning
communication problems, hospitality, facilities, and road conditions. Local knowledge was gathered
and integrated into an ecotourism program, which was implemented with volunteer tourists. The
evaluation of pilot ecotourism program revealed that the tourists were satisfied and interested in the
tour program. They would like to discover culture, local knowledge, nature and the local way of life.
In addition, the local narrator who guided and accompanied the tour could create value added to the
program and good impression for tourists. It was suggested that to develop such ecotourism, the
tourism committees should establish agreeable tasks and responsibilities. Furthermore, training on
food preparation, reception, tour guide, local souvenir and product making, as well as study tours
were also necessary. The participatory research concepts and methods applied in this study could
facilitate the villagers to learn and experience the community-based ecotourism management for
their community. However, this may be the beginning step for them. Thus, there should be further
support and cooperation from sectors that are involved in promoting and developing ecotourism to
aid the community to become autonomous in managing their own ecotourism activity.
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บทนํา
การท่องเที$ยวเชิงนิเวศเป็ นการท่องเที$ยวอย่างมีความรับผิดชอบในแหล่งท่องเที$ยวทางธรรมชาติรวมทัง
ทางวัฒนธรรมที$เกี$ยวเนื$องกับระบบนิเวศโดยมีกระบวนการเรี ยนรู้ ร่ วมกันของผู้ที$เกี$ยวข้ องภายใต้ การจัดการ
อย่างมีสว่ นร่วมของชุมชนท้ องถิ$น เพื$อให้ เกิดจิตสํานึกต่อการรักษาระบบนิเวศอย่างยัง$ ยืน การท่องเที$ยวเชิงนิเวศ
โดยชุ ม ชนได้ รั บ ความคาดหวัง จากรั ฐ ว่ า จะเป็ นการท่ อ งเที$ ย วที$ มี ศัก ยภาพในการสนับ สนุน การอนุรั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติก่อให้ เกิดประโยชน์ด้านธุรกิจแก่คนท้ องถิ$นและมีการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมของท้ องถิ$น เริ$ ม
ในปี 2539 การท่องเที$ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้ เห็นความสําคัญของการกําหนดนโยบายการท่องเที$ยวเชิง
นิเวศระดับชาติ และมีส่วนร่ วมของหน่วยงานที$เกี$ยวข้ อง โดยการสนับสนุนงบประมาณเพื$อผลักดันให้ เกิดการ
ท่องเที$ยวเชิงนิเวศ เช่น การพัฒนาพื นที$ การศึกษาวิจยั การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กระจายเกือบทุกจังหวัดทัว$
ประเทศ สนับสนุนการจัดตังเครื
 อข่ายประสานงานด้ านการให้ ความรู้ และการจัดการบริการนําเที$ยว เป็ นต้ น
มูล นิ ธิ โ ครงการหลวงได้ ต อบสนองนโยบายของรั ฐ ในปี พ.ศ. 2545 ได้ เ ริ$ ม นโยบายส่ง เสริ ม การ
ท่องเที$ยวขึ นภายในพื นที$ศนู ย์พฒ
ั นาโครงการหลวง ทังนี
 ศูนย์ฯแม่แฮ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ เป็ นหนึ$งในศูนย์ฯ
นําร่องที$ได้ รับการส่งเสริ มด้ านการท่องเที$ยว อย่างไรก็ตาม ตลอดระยะเวลา 5 ปี ที$ผ่านมา การท่องเที$ยวในพื นที$
ยังมิได้ เกิดเป็ นรู ปธรรม ทัง นี ท ี$ผ่านมาชุมชนเองมีความต้ องการการท่องเที$ยวในพืน ที$หรื อไม่ และมีทัศนคติ
อย่างไรต่อการท่องเที$ยว และที$ผ่านมาชุมชนได้ มีส่วนร่ วมและมีความพร้ อมในการจัดการท่องเที$ยวมากน้ อย
เพียงไร พื นที$มีศกั ยภาพหรื อไม่ รวมทังได้
 มีการเก็บรวบรวมองค์ความรู้ ท้องถิ$นเพื$อใช้ ในการท่องเที$ยวหรื อไม่
ดังนัน เพื$อเป็ นการเตรี ยมความพร้ อมและสร้ างความเข้ าใจให้ กบั ชุมชนในด้ านการท่องเที$ยวเชิงนิเวศโดยมีส่วน
ร่ ว มหรื อ ความต้ อ งการจากชุมชนในท้ อ งถิ$ น อย่า งแท้ จ ริ ง และมี ก ารพัฒ นาองค์ ความรู้ ของถิ$ น ที$ มีอ ยู่ใ ห้ เกิ ด
ประโยชน์ตอ่ การจัดการท่องเที$ยว จึงมีความจําเป็ นที$จะต้ องศึกษาวิจยั ดังกล่าว

วัตถุประสงค์ ของงานวิจัย
1. เพื$อศึกษาความต้ องการและความพร้ อมในการมีสว่ นร่วมของชุมชนต่อการจัดการท่องเที$ยวเชิงนิเวศ
2. ศึกษาและรวบรวมองค์ความรู้และวัฒนธรรมของท้ องถิ$น
3. หาแนวทางพัฒนาการจัดการท่องเที$ยวเชิงนิเวศแบบมีสว่ นร่วมของชุมชน

การทบทวนแนวคิดการท่ องเทียวเชิงนิเวศ
การท่องเที$ยวเชิงนิเวศมีแนวคิดมุ่งเพื$อพัฒนาเพื$อให้ เกิดผลทางเศรษฐกิจในขณะเดียวกันมุ่งอนุรักษ์
สิง$ แวดล้ อม ในแหล่งท่องเที$ยวด้ วย เพื$อให้ ชมุ ชนมีความเป็ นอยูท่ ี$ดีขึ นในรูปคุณภาพชีวิต การท่องเที$ยวเชิงนิเวศมี
4 องค์ประกอบ คือ
1. องค์ประกอบด้ านแหล่งท่องเที$ยวเชิงธรรมชาติ เป็ นการท่องเที$ยวในแหล่งท่องเที$ยวที$เกี$ยวเนื$อง
กับธรรมชาติที$มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ$น ทังนี
 หมายถึงแหล่งวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ที$เกี$ยวเนื$องกับระบบนิเวศ
ในพื นที$แหล่งท่องเที$ยวนัน
2. องค์ ประกอบด้ านการจัดการอย่า งยั$ง ยื น เป็ นการท่องเที$ ยวที$ มีความรั บ ผิดชอบไม่ใ ห้
เกิดผลกระทบต่อสิ$งแวดล้ อมและสังคม ถ้ าหากมีผลกระทบบ้ างก็ให้ มีน้อยที$สดุ
มีการจัดการที$ครอบคลุม
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การท่องเที$ยวที$มีความรับผิดชอบไม่ให้ เกิดผลกระทบต่อสิ$งแวดล้ อมและสังคม ถ้ าหากมีผลกระทบบ้ างก็ให้ มี
น้ อยที$สดุ
ตลอดจนมีการจัดการที$ครอบคลุมถึงการอนุรักษ์ ทรัพยากรท่องเที$ยว การจัดการสิ$งแวดล้ อม
การป้องกันและกําจัดมลพิษ และการควบคุมการพัฒนาการท่องเที$ยวอย่างมีขอบเขต
3. องค์ ป ระกอบด้ านกระบวนการศึ ก ษาสิ$ ง แวดล้ อม โดยมี ก ารศึ ก ษาเรี ยนรู้ เกี$ ย วกั บ
สภาพแวดล้ อมและระบบนิเวศของแหล่งท่องเที$ยว เพื$อเพิ$มพูนความรู้ ประสบการณ์ ความประทับใจในการสร้ าง
ความตระหนัก และปลุกจิตสํานึกที$ถกู ต้ องทังต่
 อนักท่องเที$ยว ประชาชนท้ องถิ$น และผู้ประกอบการที$เกี$ยวข้ อง
4. องค์ประกอบการมีส่วนร่ วมของชุมชนท้ องถิ$น โดยให้ ชุมชนท้ องถิ$นในแหล่งท่องเที$ยว มีส่วน
ร่วมเกือบตลอดกระบวนการ เพื$อก่อให้ เกิดผลประโยชน์ต่อท้ องถิ$น โดยให้ ชมุ ชนท้ องถิ$นในแหล่งท่องเที$ยว มีสว่ น
ร่ วมเกือบตลอดกระบวนการ เพื$อก่อให้ เกิดผลประโยชน์ต่อท้ องถิ$น หมายถึง การกระจายรายได้ การยกระดับ
คุณภาพชีวิต การได้ รับผลตอบแทนกลับมาบํารุงรักษา และจัดการแหล่งท่องเที$ยวด้ วย แล้ วในที$สดุ ชุมชนท้ องถิ$น
จะมีสว่ นร่วมในการควบคุมการพัฒนาการท่องเที$ยวอย่างมีคณ
ุ ภาพ
การท่องเที$ยวแบบยัง$ ยืน (จุลสาร การท่องเที$ยวแห่งประเทศไทย, 2538 หน้ า 14 อ้ างในบุญเลิศ
จิตตังวั
 ฒนา, 2547) มีลกั ษณะดังนี 
1. ต้ องดําเนินการภายใต้ ขีดความสามารถของธรรมชาติ ชุมชน และขนบธรรมเนียม ประเพณี
วัฒนธรรม วิถีชีวิต ที$มีตอ่ ขบวนการท่องเที$ยว
2. ตระหนักดีต่อการมีสว่ นร่วมของประชากร ชุมชน ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิต
ที$มีตอ่ ขบวนการท่องเที$ยว
3. ต้ องยอมรับให้ ประชาชนทุกส่วนได้ รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที$เกิดจากการท่องเที$ยวอย่าง
เสมอภาค เท่าเทียมกัน
4. ต้ องชี นําภายใต้ ความปรารถนาของประชาชนท้ องถิ$นและชุมชนในพื นที$นนๆ
ั

กรอบแนวคิด
การศึกษานี  มีกรอบแนวคิดที$ว่าการท่องเที$ยวเชิงนิเวศระดับท้ องถิ$นควรต้ องมาจากความต้ องการของ
ชุมชน และมีสว่ นร่วมในการจัดการท่องเที$ยวโดยคนในชุมชนเอง ทังนี
 นักวิจยั และหน่วยงานท้ องถิ$นควรมีบทบาท
ในการสนับสนุนเพื$อสร้ างกระบวนการเรี ยนรู้ด้านการจัดการท่องเที$ยวให้ กบั ชุมชน และมีการรวบรวมองค์ความรู้
เพื$อนําเสนอเรื$ องราวผ่านมัคคุเทศก์ ท้องถิ$นสําหรับสร้ างมูลค่าเพิ$มของการท่องเที$ยว และให้ ชุมชนได้ เกิดการ
เรี ยนรู้ ด้านการจัดการท่องเที$ยวจากการทดลองปฏิบตั ิ และวิเคราะห์ปัญหาเพื$อที$จะนําไปวางแผนสําหรับเป็ น
แนวทางในการพัฒนาการท่องเที$ยวต่อไป (รูปที$ 1)
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รปที
ู  1 กรอบแนวคิดงานวิจยั

ขอบเขต และวิธีการศึกษา
ขอบเขตการศึกษา
พื นที$ศึกษานี มีความสูงจากระดับนํ าทะเลระหว่าง 900-1,600 เมตร ครอบคลุม 14 หมู่บ้าน จํานวน
2 ชนเผ่า ได้ แก่ ม้ งและปกาเกอะญอภายในพื นที$ศนู ย์พฒ
ั นาโครงการหลวงแม่แฮ ในเขตอําเภอแม่วาง และ
แม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการวิจยั 1 ปี เก็บรวบรวมข้ อมูลระหว่างเดือน พฤษภาคม 2549 – พฤษภาคม
2550 มุ่งเน้ นเพื$อศึกษาความต้ องการและความพร้ อมของชุมชนในการจัดการท่องเที$ยวเชิงนิเวศ รวบรวม
องค์ความรู้ ด้านวิถีชีวิตของชุมชนที$มีเอกลักษณ์ และโดดเด่น เช่น ประวัติชุมชน วัฒนธรรม ประเพณี การทํา
การเกษตร ภูมิปัญญาของท้ องถิ$น หัตถกรรม นํามารวบรวมเป็ นเรื$ องราวของท้ องถิ$น วิเคราะห์และนําเสนอโดย
ชุมชน ชุมชนยอมรับ รวมทังมี
 การทําเส้ นทางการท่องเที$ยวในชุมชน และนําสู่การปฏิบตั ิ โดยมีการทดลอง
ปฏิบตั ิการจัดโปรแกรมการท่องเที$ยวเพื$อช่วยสร้ างกระบวนการเรี ยนรู้ ในการจัดการการท่องเที$ยว และนําผล
จากการปฏิบตั ิมาประเมินผล และวิเคราะห์ปัญหาร่ วมกับชุมชน เพื$อหาแนวทางพัฒนาการท่องเที$ยวเชิงนิเวศ
โดยชุมชนต่อไป (รูปที$ 1)

360

การประชุมผลงานวิจัยด้ านการจัดการบริหารธุรกิจ ครัง ที 1
วันที 14 มีนาคม 2551 ณ โรงแรมอโมร่ า ท่ าแพ จังหวัดเชียงใหม่

ที$มาของแผนที:$ เบญจพรรณ เอกะสิงห์,เมธี เอกะสิงห์ และธันยา พรหมบุรมย์. 2544.

รปที
ู 2

พื นที$ศกึ ษา 14 หมูบ่ ้ าน ภายในศูนย์พฒ
ั นาโครงการหลวงแม่แฮ

วิธีการศึกษา
ระเบี ยบวิ ธีวิจยั
งานวิจยั นี ใช้ แนวคิดการท่องเที$ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนมีสว่ นร่วมและเน้ นเทคนิควิธีวิจยั เชิงคุณภาพ
โดยใช้ กระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีสว่ นร่วม (Participatory Action Research , PAR) มีการบูรณาการ
ด้ านการวิจยั การปฏิบตั ิการ และการมีส่วนร่ วมของคนในชุมชน เพื$อทําความเข้ าใจในกระบวนการและเกิดการ
เรี ยนรู้ ร่วมกันระหว่างนักวิจยั และผู้มีส่วนร่ วมทุกฝ่ ายในชุมชน ตังแต่
 ขนั  ตอนการวางแผนวิจัย ปฏิบตั ิการ และ
ประเมินผลการปฎิบตั ิ (รู ปที$ 2) ซึ$งจะทําให้ ทราบปั ญหาและความต้ องการของชุมชน เพื$อที$ผลวิจยั จะนําไปสู่
การปฏิบตั ิและแก้ ไขปั ญหาของชุมชนได้ อย่างแท้ จริง

รปที
ู  3 องค์ประกอบการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีสว่ นร่วม (Participatory Action Research)
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วิ ธีดําเนิ นการวิ จยั
1. วิธีการศึกษาความต้ องการและความพร้ อมในการมีสว่ นร่วมของชุมชนต่อการจัดการท่องเที$ยวเชิง
นิเวศ
นัก วิ จัย ได้ สัม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึก ผู้บ ริ ห ารของศูน ย์ พัฒ นาโครงการหลวงแม่แ ฮและตัว แทนหน่ ว ยงาน
ที$รับผิดชอบด้ านการท่องเที$ยวในพื นที$โครงการหลวง เพื$อรับทราบนโยบายการท่องเที$ยวในพื นที$โครงการหลวง
และจัดเวทีประชุมระดมความคิดเห็นร่ วมกับตัวแทนชุมชน 14 หมู่บ้าน เจ้ าหน้ าที$โครงการหลวง และเจ้ าหน้ าที$
ป่ าไม้ เพื$อต้ องการทราบทัศนคติของผู้นํา และหน่วยงานท้ องถิ$นต่อการจัดการท่องเที$ยวในพื นที$ รวมทังบริ
 บท
ของพื นที$ กิจกรรมการเกษตรและวัฒนธรรมในรอบ 1 ปี และรวบรวมรายชื$อผู้ร้ ูในชุมชน (Key Informants)
ที$จะสามารถให้ ข้อมูลองค์ความรู้ ท้องถิ$นในด้ านต่างๆ ได้ รวมทังได้
 เก็บรวบรวมข้ อมูลแบบสอบถามเพิ$มเติม
จากสมาชิกภายใน 14 หมู่บ้าน โดยมีตัวแทนของชุมชนช่วยสัมภาษณ์ และเก็บแบบสอบถาม จํ านวน 100
ครัวเรื อน สุ่มตัวอย่างแบบโควต้ ากระจายตามชนเผ่าม้ งและปกาเกอะญอ รวมทังกระจายในกลุ

่มฐานะรวย
ปานกลาง จน เพื$ อ ต้ อ งการทราบทัศ นคติ ค วามพร้ อมและความต้ อ งการของชุม ชนในมุม มองที$ ก ว้ า งขึ น
นอกเหนือจากมุมมองของผู้นําที$มีตอ่ การท่องเที$ยวในพื นที$โดยชุมชนมีสว่ นร่วม
2. วิธีการศึกษาและรวบรวมองค์ความรู้ท้องถิ$น
การรวบรวมองค์ความรู้ ท้องถิ$น เน้ นการเก็บรวบรวมข้ อมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณ์ เชิงลึกจากผู้ร้ ู
ในพื นที$ (Key Informants) และรวบรวมจากข้ อมูลทุติยภูมิจากงานวิจยั ที$เกี$ยวข้ องและงานวิจยั ที$ได้ เคยศึกษา
ในพื นที$มาก่อน ข้ อมูลวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี ประวัติความเป็ นมาของชนเผ่าม้ งและปกาเกอะญอที$เก็บ
รวบรวมได้ นํ ามาวิเคราะห์ เนื อ หาและตรวจสอบโดยผู้ร้ ู ในพืน ที$ นํ ามารวบรวมเป็ นฐานข้ อมูล จัดทําคู่มือให้
ความรู้ให้ กบั นักท่องเที$ยว เช่น การทอผ้ ากี$เอว และการทอผ้ าใยกัญชง เป็ นต้ น
3. วิธีการหาแนวทางการพัฒนาการจัดการท่องเที$ยวเชิงนิเวศแบบมีสว่ นร่วมของชุมชน
ในช่วงก่อนที$จะนํานักท่องเที$ยวร่ วมทดลองโปรแกรมท่องเที$ยว ตัวแทนชุมชน ผู้วิจัย และเจ้ าหน้ าที$
ศูนย์พฒ
ั นาโครงการหลวงแม่แฮ ได้ วางแผนและเตรี ยมความพร้ อมร่วมกันในการจัดโปรแกรมการท่องเที$ยว ดังนี 
- สํา รวจเส้ นทางท่อ งเที$ยวทางธรรมชาติแ ละวัฒ นธรรมที$ โ ดดเด่น ร่ ว มกับ ชุมชน โดยใช้
เครื$ องมือ GPS (Global Position System) จับพิกดั และนํามาจัดทําแผนที$โดยใช้ ข้อมูลสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์ (Geographic Information System) และจัดทําเส้ นทางการท่องเที$ยว
- กําหนดการเดินทาง มีการประชุมร่วมกับไกด์ท้องถิ$น นักแสดงท้ องถิ$น และเจ้ าหน้ าที$ศนู ย์ฯ
แม่แฮ
- รับสมัครนักท่องเที$ยวที$สนใจร่วมการทดลองโปรแกรมท่องเที$ยวผ่านสื$อต่างๆ เช่น เว็บไซด์
ท่องเที$ยวเชิงนิเวศต่างๆ และแจกแผ่นพับ เป็ นต้ น
- ฝึ กอบรมไกด์ โดยจัดทําคู่มือไกด์ท้องถิ$นอย่างง่าย เพื$อให้ ความรู้ ในด้ านการท่องเที$ยวเชิง
นิเวศ การบริการท่องเที$ยว และการสร้ างมูลค่าการท่องเที$ยวจากเรื$ องเล่าที$เป็ นเอกลักษณ์และวิถีชีวิตชนเผ่าผ่าน
ไกด์ท้องถิ$น
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- จัดทําคูม่ ือต่างๆ เพื$อให้ ความรู้แก่นกั ท่องเที$ยว เช่น คูม่ ือกระบวนการทอผ้ ากี$เอว ปกา
เกอะญอ การทอผ้ าใยกัญชง คู่มือสําหรับท่องเที$ยวเชิงนิเวศในพื นที$ และจัดทําโปสเตอร์ เรื$ องกระบวนการ ทอผ้ า
ใยกัญชงติดไว้ ในหมูบ่ ้ านเพื$อให้ ความรู้กบั นักท่องเที$ยวที$เข้ าไปเยี$ยมชม รวมทังเยาวชนรุ

่นใหม่ในหมู่บ้านเองด้ วย
จะมีสว่ นช่วยให้ นกั ท่องเที$ยวเข้ าใจและเห็นคุณค่าของงานหัตถกรรมชนเผ่ามากขึ น เนื$องจากการทอ ใยกัญชงมี
กระบวนการที$ซบั ซ้ อนและต้ องใช้ เวลา นักท่องเที$ยวไม่สามารถเห็นทุกกระบวนการได้
- จัดทําแบบสอบถามสําหรับให้ นกั ท่องเที$ยวประเมินโปรแกรมการท่องเที$ยว
- นํ า ผลของการดํ า เนิ น งานวิ จัย จากการที$ นัก วิ จัย ได้ ล งพื น ที$ สํ า รวจทัศ นคติ แ ละความ
ต้ อ งการของชุมชนและผู้มีส่ว นได้ เ สีย ต่อ การจัด การท่อ งเที$ ยว รวบรวมองค์ ค วามรู้ ท้ อ งถิ$ น และจัด ทดลอง
โปรแกรมท่องเที$ยวโดยชุมชนมีสว่ นร่วม และผลการประเมินของนักท่องเที$ยวมาสรุ ปและวิเคราะห์ร่วมกับชุมชน
เพื$อระดมความคิดเห็นในการหาแนวทางการจัดการท่องเที$ยว โดยมีการจัดเวทีชาวบ้ านร่ วมกับผู้มีส่วนได้ เสีย
ของชุมชน ได้ แก่ ตัวแทนชุมชน 14 หมู่บ้าน เจ้ าหน้ าที$โครงการหลวง ตัวแทนโรงเรี ยน เจ้ าหน้ าที$ป่าไม้ รวมทัง
ประชุมร่ วมกับตัวแทนผู้ประกอบการท่องเที$ยวเชิงนิเวศ เพื$อแลกเปลี$ยนประสบการณ์ และข้ อคิดเห็นในการ
จัดการท่องเที$ยวเชิงนิเวศในพื นที$อื$นด้ วย เพื$อใช้ เป็ นแนวทางในการพัฒนาการจัดการท่องเที$ยวในชุมชนต่อไป
การเก็บรวบรวมข้อมลู
1. การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) โดยการพูดคุยเพื$อรวบรวมข้ อมูลที$สําคัญ จากผู้ร้ ู
ในชุมชน และหน่วยงานของภาครัฐที$เกี$ยวข้ องเพื$อรวบรวมข้ อมูลเกี$ยวกับวัฒนธรรม สังคม และวิถีชีวิต ประวัติ
ความเป็ นมาของชุมชนเพื$อรวบรวมเป็ นเรื$ องราวเพื$อสร้ างมูลค่าเพิ$มในการท่องเที$ยว
2. การสัมภาษณ์แบบกลุม่ (Focus Group) เพื$อระดมความคิดเห็นของตัวแทนชุมชนเกี$ยวกับ
ทัศนคติ ความพร้ อมและความต้ องการของชุมชนต่อการท่องเที$ยว และการหาแนวทางพัฒนาการท่องเที$ยว
3. การสังเกต (Observation) เป็ นการเก็บรวบรวมข้ อมูลจากการสังเกตของนักวิจยั ที$ได้ มีโอกาส
ร่วมในกิจกรรมสังคมต่างๆ ของชุมชน เป็ นต้ น
4. การรวบรวมข้ อมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นการเก็บรวบรวมข้ อมูลเชิงปริ มาณ
เกี$ยวกับทัศนคติ ความพร้ อมและความต้ องการที$มีต่อการท่องเที$ยวจากสมาชิกในชุมชน โดยสุ่มตัวอย่างตาม
โควต้ า (Quota Sampling) และสํารวจความพึงพอใจของนักท่องเที$ยวอาสาสมัครต่อการจัดทดลองโปรแกรม
ท่องเที$ยวและศักยภาพของพื นที$
การวิ เคราะห์ข้อมลู และสถิ ติทีใ& ช้
1. การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม เช่น ข้ อมูลทัศนคติของชุมชนต่อการท่องเที$ยว และการ
สํารวจความพึงพอใจของนักท่องเที$ยวต่อการจัดโปรแกรมท่องเที$ยว ข้ อมูลจะถูกนํามาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม
สถิติ โดยใช้ สถิติเชิงพรรณนา เช่น ค่าสถิติ ความถี$ ร้ อยละ ค่าเฉลี$ย เป็ นต้ น และ
2. การวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจของนักท่องเที$ยวในการประเมินการทดลองโปรแกรม
ท่องเที$ยว กําหนดไว้ 5 ระดับ คือ มากที$สดุ มาก ปานกลาง น้ อย น้ อยที$สดุ ตาม Likert scale และนํามาหา
ค่าเฉลี$ยของระดับคะแนน (Mean) และแปรผลตามช่วงคะแนนโดยการหาค่าพิสยั (Range)
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คะแนนช่วง 1.00 - 1.80
ระดับน้ อย
คะแนนช่วง 1.81 - 2.60
ระดับพอใช้
คะแนนช่วง 2.61 - 3.40
ระดับปานกลาง
คะแนนช่วง 3.41 – 4.20
ระดับมาก
คะแนนช่วง 4.21 – 5.00
ระดับมากที$สดุ
3. การวิเคราะห์ข้อมูลที$ได้ จากการสัมภาษณ์ กลุ่มและสัมภาษณ์ เชิงลึก ข้ อมูลที$รวบรวมได้ จะถูก
นํามาวิเคราะห์เชิงเนื อหา (Content Analysis) เพื$อให้ ได้ ข้อมูลที$เหมาะสม มีการตรวจสอบความถูกต้ องของ
ข้ อมูลจากผู้ร้ ู ในชุมชน และ ผู้ร้ ู ด้านวิชาการ เพื$อนํามาจัดทําข้ อมูลการท่องเที$ยว และ ใช้ ในการจัดทําโปรแกรม
การท่องเที$ยว และเส้ นทางการท่องเที$ยวภายในชุมชน

ผลการศึกษา
1. ความต้ อ งการและความพร้ อมในการมี ส่ ว นร่ วมของชุ ม ชนต่ อ การจั ด การท่ อ งเที ย ว
เชิงนิเวศ
นโยบายส่งเสริ มการท่องเที$ยวในพื นที$โครงการหลวงมีวตั ถุประสงค์เพื$อต้ องการให้ การท่องเที$ยวเป็ น
การเสริ มรายได้ ให้ กบั เกษตรกรและในขณะเดียวกันต้ องมีการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กนั ไปด้ วย โดยมี
การเชื$อมโยงการท่องเที$ยวกับงานหัตถกรรมเพื$อเป็ นการเสริ มรายได้ สําหรั บแม่บ้านและผู้สูงอายุในหมู่บ้าน
ที$ผ่านมาทางสถาบันวิจยั และพัฒนาพื นที$สงู เป็ นหน่วยงานที$รับผิดชอบการดําเนินงานด้ านการท่องเที$ยวภายใน
พื นที$โครงการหลวง ได้ ดําเนินการจัดทําแผนและเริ$ มส่งเสริ มการท่องเที$ยวภายในพื นที$โครงการหลวง มาเป็ น
ระยะเวลา 5 ปี แล้ ว เริ$ มตังแต่
 พ.ศ. 2545 เป็ นต้ นมา และได้ ดําเนินการส่งเจ้ าหน้ าที$ดแู ลด้ านการท่องเที$ยวขึ นไป
ประจําตามศูนย์ฯ ต่างๆ ของโครงการหลวง แต่ปัจจุบนั มีเพียงบางศูนย์ฯ ที$ยงั มีเจ้ าหน้ าที$ท่องเที$ยว รวมทังมี

การจัดกิจกรรมการฝึ กอบรมให้ กบั ตัวแทนชุมชนเพื$อเป็ นไกด์ท้องถิ$น
และได้ เคยมีการสํารวจเส้ นทาง
การท่อ งเที$ ยวภายในศูน ย์ ฯ แม่แ ฮด้ ว ยแล้ ว อย่า งไรก็ตาม ในระยะ 5 ปี ที$ ผ่า นมา ศูน ย์ ฯ แม่แ ฮยัง ไม่มีการ
ท่องเที$ยว ที$เกิดขึ นอย่างเป็ นรูปธรรม จากการลงพื นที$และรวบรวมข้ อมูล ทําให้ เห็นประเด็นว่าทางศูนย์ฯ แม่แฮ
ยังไม่ได้ ใช้ ข้อมูลด้ านการท่องเที$ยวที$เคยมีอยู่ให้ เป็ นประโยชน์ เท่าที$ควร และศูนย์ ฯ แม่แฮเองก็ไม่มีกิจกรรม
รองรับนักท่องเที$ยวภายในพื นที$ รวมถึงการให้ ข้อมูลด้ านการท่องเที$ยวภายในพื นที$ศนู ย์ฯ ยังมีน้อย ทําให้ ขาดการ
ดึงดูดใจสําหรับนักท่องเที$ยวที$จะเข้ ามาพักค้ างแรมโดยมีจดุ หมายปลายทางการท่องเที$ยว (Destination) อยูใ่ น
พื นที$ศนู ย์ฯ แม่แฮ เน้ นประชาสัมพันธ์ เฉพาะแหล่งท่องเที$ยวการผลิตสตรอเบอรี$ ในเขตตําบลบ่อแก้ ว อําเภอสะ
เมิงเท่านัน เท่าที$ผ่านมาชุมชนยังไม่ได้ มีส่วนร่ วมในการจัดการท่องเที$ยวของโครงการหลวงอย่างจริ งจัง รวมทัง
ไกด์ ท้องถิ$นที$เคยไปอบรมก็ไม่เคยได้ นําการฝึ กอบรมมาสู่การปฏิบัติจริ งในการนํ านักท่องเที$ ยวเข้ าเยี$ยมชม
สถานที$ตา่ งๆ ภายในศูนย์ฯ อีกทังหน่
 วยงานด้ านการท่องเที$ยวยังขาดการติดตามการดําเนินงานการท่องเที$ยวใน
ศูนย์ฯ อย่างต่อเนื$อง ซึง$ จากการสัมภาษณ์ชาวบ้ านชี ให้ เห็นว่าชุมชนยังคงต้ องการการกระตุ้นหรื อติดตาม โดยมี
หน่วยงานเข้ ามาช่วยส่งเสริมหรื อสนับสนุนในการจัดการท่องเที$ยวโดยชุมชนมีสว่ นร่วม และที$ผา่ นมา
เมื$อ
ชาวบ้ านไม่ได้ มีส่วนร่ วมหรื อได้ รับผลประโยชน์จากการท่องเที$ยว จึงไม่เกิดแรงจูงใจในการจัดการท่องเที$ยวใน
ชุมชน รวมทัง ยังขาดกระบวนการเรี ยนรู้ ในการจัดการท่องเที$ยวภายในชุมชน และขาดความเข้ าใจเกี$ยวกับ
การจัดการท่องเที$ยว
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อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ ในระยะ 5 ปี ที$ผ่านมาการท่องเที$ยวภายในศูนย์ฯ แม่แฮยังไม่เกิดเป็ นรู ปธรรม แต่
จากการสํารวจทัศนคติของผู้นําและสมาชิกในชุมชน ทําให้ เห็นว่า ชุมชนส่วนใหญ่มีการรับรู้เรื$ องการท่องเที$ยวใน
พื นที$และทัศนคติที$ดีต่อการท่องเที$ยว เห็นว่าการท่องเที$ยวจะช่วยเสริ มรายได้ ได้ เผยแพร่ วฒ
ั นธรรม และคาดว่า
จะมีความเจริ ญเข้ ามา ถนนได้ รับการปรับปรุง เป็ นต้ น (ตารางที$ 1) แต่ไม่ร้ ูว่าการจัดการท่องเที$ยวจะเริ$ มจากจุด
ไหนก่อน และอยากให้ นกั ท่องเที$ยวมาศึกษาหาความรู้ เกี$ยวกับวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต ความเป็ นอยู่ด้าน
การทําเกษตร และต้ องการให้ นกั ท่องเที$ยวที$เข้ ามามีความเคารพต่อกฎระเบียบ ประเพณีของชุมชน และต้ องการ
ให้ มีตวั แทนของชุมชนเข้ ามามีบทบาทและมีส่วนร่ วมในการจัดการท่องเที$ยว และต้ องการให้ มีการวางแผนก่อน
และต้ องการให้ นกั วิจยั หรื อหน่วยงานต่างๆ เข้ ามาช่วยพัฒนาและติดตามอย่างต่อเนื$อง
ตารางที 1 ความคิดเห็นของชุมชนต่อการท่องเที$ยว
ความคิดเห็นต่อการท่องเที$ยว
จํานวนตัวอย่าง
มีรายได้ เพิ$มเข้ าชุมชน
64
น่าจะมีประโยชน์ตอ่ ชุมชน
16
เผยแพร่วฒ
ั นธรรมให้ คนได้ ร้ ูจกั ชุมชน
10
ถนนจะได้ ปรับปรุง/หมูบ่ ้ านมีการพัฒนา
2
มีความเจริญเข้ ามา
2
ไม่ร้ ูข้อดีข้อเสีย
1
รวม
95

ร้ อยละ
67.4
16.8
10.5
2.1
2.1
1.1
100

หมายเหตุ: ไม่ตอบแบบสอบถามจํานวน 6 คน

จากผลการวิเคราะห์แบบสอบถามตัวอย่างสมาชิกในชุมชนประมาณร้ อยละ 60 คิดว่าชุมชนมีความ
พร้ อมในการจัดการท่องเที$ยว ที$เหลือเห็นว่ายังไม่พร้ อม เนื$องจาก ถนนในการเข้ าถึงแหล่งท่องเที$ยวบางจุดยังไม่
ดี ไม่ร้ ู ว่าจะต้ องเตรี ยมตัวอย่างไร รวมทัง การสื$อสารกับนักท่องเที$ยวอาจไม่เข้ าใจ ความสะอาดของหมู่บ้าน
สถานที$อาจไม่พร้ อม การต้ อนรับอาจไม่ทวั$ ถึง นักท่องเที$ยวอาจทานอาหารพื นเมืองไม่ได้ เป็ นต้ น นอกจากนี ผู้นํา
และสมาชิกของชุมชนส่วนใหญ่ยงั มีความวิตกกังวลเกี$ยวกับผลกระทบที$อาจเกิดขึน จากการท่องเที$ยวในด้ าน
สิ$งแวดล้ อมและวัฒนธรรม สังคม เช่น ขยะ การเลียนแบบการแต่งกายของนักท่องเที$ยวที$ไม่เหมาะสม และ
ความเห็นแก่ตวั ของคนในชุมชนหากมีรายได้ เกิดขึ น เป็ นต้ น (ตารางที$ 2)
ตารางที 2 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อผลกระทบของการท่องเที$ยว
ข้ อเสีย/กังวล
ความถี
การท่องเที$ยวอาจมีขยะเพิ$มขึ น
9
การเดินทางลําบาก
3
ความสะอาด/สถานที$อาจไม่พร้ อม/ต้ อนรับไม่ทวั$
1
การพูดคุยกับนักท่องเที$ยวอาจไม่เก่ง
1
คนข้ างนอกอาจมีเรื$ องกับชุมชน
1
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29.0
9.7
3.2
3.2
3.2
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ข้ อเสีย/กังวล
อาจมีสงิ$ เสพติดแฝงมากับนักท่องเที$ยว
นักท่องเที$ยวอาจนําสมุนไพรออกนอกหมูบ่ ้ าน
อาจทําให้ มีการทําลายสิง$ แวดล้ อม
อาจทําให้ วฒ
ั นธรรมชนเผ่าเปลี$ยนแปลง
เมื$อมีรายได้ อาจทําให้ คนในชุมชนเห็นแก่ตวั /ขาดความสามัคคี
คนข้ างนอกอาจหลอกลวง
นักท่องเที$ยวอาจเห็นสิง$ ไม่ดีอาจนําไปเล่าให้ เสียหาย
รวม

ความถี
2
1
6
1
5
1
2
31

ร้ อยละ
6.4
3.2
19.4
3.2
16.1
3.2
6.4
100

หมายเหตุ: มีผ้ ไู ม่แสดงความคิดเห็นเกี$ยวกับข้ อเสีย 65 คน จากตัวอย่างทังหมด

96 คน

2. องค์ ความร้ ู ท้องถินต่ อการจัดการท่ องเทียวเชิงนิเวศ
ในพื น ที$ แ ม่ แ ฮยัง มี ก ารอนุรั ก ษ์ แ ละความหลากหลายของวัฒ นธรรมที$ น่ า สนใจและน่ า จะดึ ง ดูด
(attraction) นักท่องเที$ยวได้ ชนเผ่าม้ งในพื นที$มี 2 กลุม่ คือ ม้ งขาว(ฮม้ ง จัว ) และม้ งลาย (ฮม้ ง เด๊ อว์) ส่วน
ปาเกอะญอในพื นที$เป็ นเผ่าสะกอว์ (Skaw) ทังสองชนเผ่

าได้ อพยพมาอยู่ก่อนที$โครงการหลวงจะมาก่อตัง
ปกาเกอะญออพยพมาจากพม่าเข้ ามาประมาณ 200 ปี และส่วนม้ งอพยพจากเมืองจีนเข้ ามาประมาณ 70 ปี
ก่อนหน้ านี  ศูนย์ฯ แม่แฮ ได้ ก่อตังในพื

นที$ประมาณ 29 ปี (ปี พ.ศ. 2521) เพื$อส่งเสริ มพืชเมืองหนาวทดแทนพื นที$
ปลูกฝิ$ นในพื นที$ ทังนี
 แม่แฮเป็ นพื นที$ปลูกฝิ$ นใหญ่อนั ดับ 1 ใน10 ของประเทศไทย สําหรับองค์ความรู้ท้องถิ$นด้ าน
วิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม การทําการเกษตร ของชนเผ่าปกาเกอะญอ และม้ งที$เก็บรวบรวม ได้ แก่
1. )ประวัติความเป็ นมาของชุมชน เศรษฐกิจสังคมของชุมชนในอดีตจนกระทัง$ ถึงปั จจุบนั
2. )การเลือกถิ$นฐานและการสร้ างบ้ านเรื อน
3. )ความเชื$อของผู้นําทางจิตวิญญาณ/นับถือผี
4. )พิธีกรรมและประเพณี ต่างๆ เช่น ประเพณี ปีใหม่ม้ง ประเพณี มดั มือชาวปกาเกอะญอ
การเรี ยกขวัญข้ าวชาวปกาเกอะญอ เป็ นต้ น
5. )งานหัต ถกรรมของชนเผ่ า การทอผ้ า ใยกัญ ชงม้ ง การทอผ้ า กี$ เ อวปกาเกอะญอ การตี
เครื$ องเงินแบบดังเดิ
 มของม้ ง
6. )ศิลปะการแสดงชนเผ่าม้ งและปกาเกอะญอ เช่น รํ าดาบ รํ าหอก เป่ าแคนม้ ง การเล่นดนตรี
พื นเมืองเตะหน่าปกาเกอะญอ เป็ นต้ น
7. )ความเชื$อต่าง ๆ เช่น การเกิด การตาย การเสี$ยงทาย
8. )ศาสนากับการเปลี$ยนแปลงของศาสนาพุทธมาเป็ นคริสต์ในปั จจุบนั
9. )ตํานานความศักดิeสทิ ธิeของดอยม่อนยะ
10. )วิถีชีวิตความเป็ นอยูข่ องชนเผ่าปกาเกอะญอและชนเผ่าม้ งแบบดังเดิ
 มที$ยงั คงมีอยู่
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3. แนวทางการพัฒนาการจัดการท่ องเทียวเชิงนิเวศแบบมีส่วนร่ วมของชุมชน
ผลการสํารวจพืน ที
ศักยภาพของพื นที$ในด้ านปั จจัยส่งเสริ มการจัดการท่องเที$ยวในพื นที$แม่แฮ ทัง 3 ด้ าน ได้ แก่
1) สิง$ ดึงดูดใจ 2) สิง$ อํานวยความสะดวก และ 3) ปั จจัยการเข้ าถึงพื นที$ มีดงั นี 
1) สิง$ ดึงดูดใจ (Attraction)
จากการลงพืน ที$และประเมินศักยภาพของพืน ที$โดยนักวิจัย และผู้ประกอบการท่องเที$ยว
แสดงให้ เห็นว่า แม่แฮเป็ นพื นที$ที$มีความหลากหลาย สามารถจัดเป็ นการท่องเที$ยวเชิงนิเวศได้ ทงั  ในด้ านการ
ท่องเที$ยวเชิงธรรมชาติ (Scenic and Nature) โดยเฉพาะป่ าหน่วยจัดการต้ นนํ าแม่สะงะที$มีความอุดมสมบูรณ
และหลากหลายของพรรณพืช รวมทังเคยเป็

นพื นที$เสด็จประทับแรมของพระราชินีด้วย ด้ านการท่องเที$ยวเชิง
วัฒนธรรม (Culture) แม่แฮยังมีวิถีชีวิตความเป็ นอยู่ของชนเผ่าที$ค่อนข้ างสมบูรณ์ และมีความหลากหลายของ
ชนเผ่าม้ งและปกาเกอะญอ ด้ านการท่องเที$ยวเชิงนิเวศเกษตร (Agro-Ecotourism) แม่แฮเป็ นแหล่งปลูกพลับ
ที$ ใ หญ่ ที$ สุด และมี คุณ ภาพของพื น ที$ โ ครงการหลวง และเป็ นพื น ที$ ป ลูก สตรอเบอรรี$ แ หล่ง ใหญ่ รวมทัง การ
ท่องเที$ยวตามรอยพระราชดําริ ในอดีตแม่แฮเป็ นแหล่งปลูกฝิ$ นใหญ่อนั ดับ 1 ใน 10 ของประเทศ แต่ในปั จจุบนั ได้
เปลี$ยนมาเป็ นไม้ ผลและพืชผักเมืองหนาวแทน
2) สิ$ ง อํ า นวยความสะดวก (Accommodation) พบว่ า ค่ อ นข้ างพร้ อม ทั ง นํ า ไฟฟ้า
สาธารณสุข ร้ านอาหาร ที$พกั ปั มนํ ามัน ร้ านขายของ และร้ านซ่อมรถ เป็ นต้ น รวมถึงความปลอดภัยในพื นที$
3) ปั จจัยการเข้ าถึงพื นที$ (Accessibility) นักท่องเที$ยวสามารถเดินทางได้ ทงรถยนต์
ั
ส่วนตัว
และรถยนต์โดยสาร ในช่วงหน้ าแล้ งรถตู้สามารถเข้ าถึงพื นที$ได้ ระยะทางจากตัวเมืองเชียงใหม่ไปยังศูนย์ฯ
แม่แฮ ประมาณ 80 กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2-2.5 ชัว$ โมง เส้ นทางสายหลัก 2 เส้ นทาง เส้ นทางที$
1 ผ่า นอํา เภอสันป่ าตองเข้ า สู่อํา เภอแม่วาง และเส้ น ทางที$ 2 เดินทางผ่านอําเภอแม่ริมเข้ าสู่อําเภอสะเมิง
สําหรับรถยนต์โดยสารสามารถขึ นรถได้ ที$ประตูเชียงใหม่ ไปยังตลาดบ้ านกาด อําเภอแม่วางและต่อรถจากตลาด
บ้ านกาดแม่วางเข้ าสูศ่ นู ย์ฯ แม่แฮ
ผลการทดลองและประเมินโปรแกรมท่ องเทียว
โปรแกรมการท่องเที$ยวที$จัดขึน เป็ นระยะเวลา 2 วัน 1 คืน จัดในช่วงฤดูหนาวระหว่างวันที$
22-23 ธันวาคม 2549 พักในบ้ านพักนักท่องเที$ยวของศูนย์ฯ แม่แฮ สิง$ ที$น่าสนใจในโปรแกรมประกอบด้ วย
- ร่วมและชมประเพณีปีใหม่ม้ง
- ชมการสาธิตตีเครื$ องเงินม้ ง และสาธิตการทอผ้ าใยกัญชงของม้ งบ้ านห้ วยหอย นําโดย
ไกด์ท้องถิ$นม้ งบ้ านห้ วยหอย
- จัดแคมป์ไฟและชมการแสดงของชนเผ่าม้ งและปกาเกอะญอ มีการแสดงรํ าดาบและ
รํ าหอกของปกาเกอะญอจากผู้อาวุโสบ้ านแม่แฮน้ อย เป่ าแคนและรํ าดาบของม้ ง โดยมีผ้ อู าวุโสบ้ านม่อนยะและ
เยาวชนม้ งโรงเรี ยนบ้ านแม่แฮเหนือร่ วมแสดง และเล่นดนตรี เตะหน่าของชนเผ่าปกาเกอะญอบ้ านแม่แฮเหนือ
เจ้ าหน้ าที$ศนู ย์ฯ แม่แฮและนักท่องเที$ยวมีสว่ นร่ วมในการจัดเตรี ยมกองไฟ เดินขึ นดอยม่อนยะชมพระอาทิตย์ขึ น
ยามเช้ า นําทางและเล่าเรื$ องผ่านไกด์ท้องถิ$นม้ งบ้ านม่อนยะใต้
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- ชมวิถีชีวิตปกาเกอะญอ
- เดิ น ป่ าศึกษาธรรมชาติจ ากบ้ า นแม่แ ฮน้ อ ยไปยัง หน่ ว ยจัด การต้ น นํ า แม่สะงะ แล
รับประทานอาหารในป่ า โดยมีแม่บ้านปกาเกอะญอบ้ านแม่แฮน้ อยจัดเตรี ยมข้ าวและอาหารใส่ห่อโดยใช้ วสั ดุ
ธรรมชาติให้ นกั ท่องเที$ยว นําทางและเล่าเรื$ องผ่านไกด์ท้องถิ$นปกาเกอะญอบ้ านแม่แฮน้ อย
- อาหารของศูนย์ ฯแม่แฮจะเน้ นผักที$ผลิตได้ ในพืน ที$ มีการจัดเตรี ยมโดยแม่ครัวของ
ศูนย์ฯ แม่แฮ และให้ นกั ท่องเที$ยวได้ ทดลองรับประทานอาหารพื นเมืองชนเผ่าม้ งและปกาเกอะญอ จัดทําอาหาร
โดยแม่บ้านของม้ งบ้ านห้ วยหอยและแม่บ้านปกาเกอะญอบ้ านแม่แฮเหนือ
- ให้ นักท่องเที$ยวได้ รับประทานอาหารจากร้ านอาหารภายในหมู่บ้านแม่แฮเหนือด้ วย
มีการประเมินความพึงพอใจและความต้ องการของนักท่องเที$ยวต่อการจัดการท่องเที$ยวในพื นที$ศกึ ษา
นักท่องเที$ยวที$สมัครเข้ าร่วมทดลองโปรแกรมการท่องเที$ยวเป็ นกลุม่ เล็กๆ เพื$อง่ายต่อการจัดการ
จํานวน 7 ราย มาจากจังหวัดเชียงใหม่ (70%) และ กรุงเทพฯ (30%) อายุโดยเฉลี$ย 32 ปี ประมาณร้ อยละ 70
ของนักท่องเที$ยวเคยมีประสบการณ์ในการท่องเที$ยวเชิงนิเวศในพื นที$อื$นด้ วย (ตารางที$ 3)
ตารางที 3 ข้ อมูลพื นฐานของนักท่องเที$ยวอาสาสมัคร
จํานวนนักท่องเที$ยว
นักท่องเที$ยวมาจากจังหวัด
อายุเฉลี$ย
เคยมีประสบการณ์ทอ่ งเที$ยวเชิงนิเวศพื นที$อื$น

7 ราย
เชียงใหม่ (70%)
กรุงเทพฯ (30%)
32 ปี
70%

ผลการประเมินจากนักท่องเที$ยว แสดงให้ เห็นว่า นักท่องเที$ยวมีความพึงพอใจต่อการจัดโปรแกรมและ
ความน่าสนใจของโปรแกรมอยู่ในระดับมาก ส่วนความพึงพอใจกับระยะเวลาของโปรแกรม ความราบรื$ น การมี
ส่วนร่ วมของชุมชน และการให้ ข้อมูลของเจ้ าหน้ าที$อยู่ในระดับมากที$สดุ และการเข้ าถึงพื นที$มีความพึงพอใจ
โดยรวมในระดับมาก แต่สภาพเส้ นทางในการเดินทางท่องเที$ยวถนนภายในพื นที$ศนู ย์ฯ แม่แฮไปยังแหล่งต่างๆ
ยังอยูใ่ นระดับความพึงพอใจปานกลาง ด้ านที$พกั มีความพึงพอใจในระดับมาก แต่ความพึงพอใจห้ องนํ า ใน
บ้ านพักยังอยู่ในระดับปานกลาง อาหารของศูนย์ฯ ทังคุ
 ณภาพ รสชาติ และความสะอาดมีความพึงพอใจระดับ
มากที$สดุ สําหรับอาหารชนเผ่าและร้ านอาหารในหมูบ่ ้ านมีความพึงพอใจในระดับมาก ในด้ านสถานที$ท่องเที$ยวมี
ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก ในด้ านความโดดเด่นของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของแม่แฮ มีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมากที$สดุ ด้ านความประทับใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที$สดุ การต้ อนรับของคนในพื นที$ สิ$ง
อํานวยความสะดวกในการท่องเที$ยว วิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม สภาพภูมิอากาศ สภาพธรรมชาติ ความรู้ สกึ
ปลอดภัย และรู้ สึ ก คุ้ม ค่ า ในการท่ อ งเที$ ย วในพื น ที$ แ ม่ แ ฮอยู่ใ นระดับ ความพึ ง พอใจมากที$ สุด (ดัง แสดง
ในตารางที$ 4)
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ตารางที 4 ผลประเมินความพึงพอใจของนักท่องเที$ยว
รายการ
การจัดโปรแกรมและความน่าสนใจของโปรแกรม
ระยะเวลาของโปรแกรม ความราบรื$ น
การมีสว่ นร่วมของชุมชน
การให้ ข้อมูลของเจ้ าหน้ าที$
การเข้ าถึงพื นที$
สภาพเส้ นทางท่องเที$ยวถนนภายในพื นที$ศนู ย์ฯ แม่แฮไป
ยังแหล่งท่องเที$ยวต่างๆ
ที$พกั ของศูนย์ฯ แม่แฮ
ห้ องนํ าในบ้ านพัก
อาหารของศูนย์ฯ ทังคุ
 ณภาพ รสชาติ และความสะอาด
อาหารชนเผ่าและร้ านอาหารในหมูบ่ ้ าน
สถานที$ทอ่ งเที$ยว
ความโดดเด่นของวิถีชีวิตและวัฒนธรรม
การต้ อนรับของคนในพื นที$
สิง$ อํานวยความสะดวกในการท่องเที$ยว
วิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม
สภาพภูมิอากาศ สภาพธรรมชาติ ความรู้สกึ ปลอดภัย
รู้สกึ คุ้มค่าในการท่องเที$ยวในพื นที$แม่แฮ

ระดับความพึงพอใจ
มาก (4.16)
มากที$สดุ (4.29)
มากที$สดุ (4.29)
มากที$สดุ (4.57)
มาก (3.62)
ปานกลาง (3.14)
มาก (4.14)
ปานกลาง (3.29)
มากที$สดุ (4.52)
มาก (4.00)
มาก (4.09)
มากที$สดุ (4.43, 4.29)
มากที$สดุ (5.00)
มากที$สดุ (4.57)
มากที$สดุ (4.29)
มากที$สดุ (4.43, 4.57 และ 4.57)
มากที$สดุ (4.71)

หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บเป็ นค่าเฉลี$ยระดับคะแนน

สําหรับปั จจัยความต้ องการของนักท่องเที$ยวที$อยู่ในระดับมากที$สดุ ได้ แก่ การได้ มาเรี ยนรู้ วฒ
ั นธรรม
ภูมิปัญญาท้ องถิ$น การศึกษาธรรมชาติ และการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ กิจกรรมการท่องเที$ยวเดินป่ าและศึกษา
วิถีชีวิตปกาเกอะญอและม้ ง การประสานงานของหน่วยงานต่างๆ ร่ วมกับชุมชนในพื นที$ และการให้ ข้อมูลของ
มัคคุเทศก์ท้องถิ$น (ตารางที$ 5) ซึง$ สอดคล้ องกับความคิดเห็นของผู้ประกอบการท่องเที$ยว โดยเห็นว่าการให้ ข้อมูล
หรื อการเล่าเรื$ อง (Story to tell) ของมัคคุเทศก์ท้องถิ$นเป็ นสิ$งสําคัญที$จะช่วยสร้ างมูลค่าเพิ$มของการท่องเที$ยว
ในพื นที$ ทังนี
 หากผู้เล่ามีความประณีตในการเล่า โดยให้ รายละเอียดกับผู้ฟัง จะช่วยสร้ างความประทับใจให้ กบั
นักท่องเที$ยวและจะจดจําไปอีกนาน
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ตารางที 5 การสํารวจความต้ องการและความพึงพอใจของนักท่องเที$ยว
ปั จจัย
ความพึงพอใจ
ด้ านการเรี ยนร้ ู
การได้ สมั ผัสวิถีชีวิตของคนในท้ องถิ$น
มากที$สดุ (4.43)
การเรี ยนรู้วฒ
ั นธรรม
มากที$สดุ (4.43)
การเรี ยนรู้ภมู ิปัญญาท้ องถิ$น
มากที$สดุ (4.43)
การศึกษาธรรมชาติ
มากที$สดุ (4.43)
การอยูร่ ่วมกับธรรมชาติ
มาก (4.14)
การเรี ยนรู้ประวัติความเป็ นมาของชุมชน
มากที$สดุ (4.43)
การมีสว่ นร่วมในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน
มากที$สดุ (4.43)
การให้ ข้อมูลของมัคคุเทศก์ในท้ องถิ$น
มากที$สดุ (4.71)
ความสามารถในการสื$อสารของมัคคุเทศก์ท้องถิ$น
มากที$สดุ (4.43)
การจัดทําโปสเตอร์ ให้ ข้อมูลเกี$ยวกับกระบวนการทังหมดในการทํ

าผ้ า มาก (4.00)
ใยกัญชง
การให้ ข้อมูลของเจ้ าหน้ าที$ของศูนย์ฯในการดําเนินงานศูนย์ฯ และดู
มากที$สดุ (4.43)
งานส่งเสริ มศูนย์ฯ
สิงอํานวยความสะดวกในชุมชน
- ใช้ โทรศัพท์เคลื$อนที$ได้ ในพื นที$
มากที$สดุ (4.43)
- มีไฟฟ้า
มากที$สดุ (4.86)
- มีนํ าประปา
มากที$สดุ (4.71)
- มีสถานีอนามัย
มาก (3.86)
กิจกรรมการท่ องเทียว
- เดินป่ า
มากที$สดุ (4.83)
- ชมประเพณีปีใหม่ของม้ ง
มากที$สดุ (4.67)
- ชมวิถีชีวิตปกาเกอะญอ
มากที$สดุ (4.83)
มากที$สดุ (4.83)
- ชมวิถีของชีวิตม้ ง
มากที$สดุ (4.83)
- ชมการแสดงของปกาเกอะญอ
มากที$สดุ (4.83)
- ชมการแสดงของม้ ง
การประสานงานและความร่วมมือกันของหน่วยงานต่างๆ และชุมชน
ในพื นที$
หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บเป็ นค่าเฉลี$ยระดับคะแนน
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มากที$สดุ (4.83)

ความต้ องการ
มาก (4.14)
มากที$สดุ (4.29)
มากที$สดุ (4.43)
มากที$สดุ (4.43)
มากที$สดุ (4.43)
มาก (4.14)
มาก (4.14)
มากที$สดุ (4.57)
มาก (3.86)
มาก (3.5)
มาก (3.83)

ปานกลาง (2.83)
มาก (3.50)
มาก (3.67)
มาก (3.00)
มากที$สดุ (4.29)
มากที$สดุ (4.57)
มากที$สดุ (4.43)
มากที$สดุ (4.42)
มากที$สดุ (4.14)
มากที$สดุ (4.14)
มากที$สดุ (4.33)
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นอกจากนี  นักท่องเที$ยวมีความคิดเห็นว่าอยากกลับมาเยือนแม่แฮอีกครัง และต้ องการมาเที$ยวในฤดู
อื$นด้ วยนอกเหนือฤดูหนาว โดยเฉพาะช่วงผลผลิตพลับออก และสิ$งที$คิดว่าน่าสนใจที$สดุ ในแม่แฮ คือ สภาพ
ธรรมชาติที$อดุ มสมบูรณ์ ประเพณีวฒ
ั นธรรม และความเป็ นอยูข่ องชุมชนที$คอ่ นข้ างยังสมบูรณ์อยู่
แนวทางพัฒนาการจัดการท่ องเทียวเชิงนิเวศแบบมีส่วนร่ วมของชุมชน
สําหรับแนวทางพัฒนาการจัดการท่องเที$ยวในพื นที$นนั  ชุมชนมีความคิดเห็น ดังนี 
- ควรมีการจัดตังคณะกรรมการท่

องเที$ยวและมีการกําหนดภาระหน้ าที$ให้ ชดั เจน
- หน่วยงานที$เป็ นพี$เลี ยงควรจัดฝึ กอบรมให้ กับคณะกรรมการที$เกี$ ยวข้ อง เช่น การ
ทําอาหาร การต้ อนรับ
- หน่วยงานดูแลความรั บผิดชอบด้ านการท่องเที$ยวของโครงการหลวงควรจัดให้ มี
การศึกษาดูงานในพื นที$การท่องเที$ยวแหล่งอื$นที$มีลกั ษณะใกล้ เคียงกัน
- มีหน่วยงานเป็ นพี$เลี ยงในการจัดให้ มีบริ การบ้ านพักในชุมชนม้ งและปกาเกอะญอ
นอกเหนือจากบ้ านพักโครงการหลวง เพื$อให้ นักท่องเที$ยวได้ สมั ผัสวิถีชีวิตของชนเผ่า
ที$แท้ จริง เป็ นต้ น
- โรงเรี ย นในชุม ชนควรเข้ า มามี ส่ว นร่ ว มในการจัดการเรี ย นการสอนเกี$ ย วกับ การ
อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมของชนเผ่าโดยมีผ้ รู ้ ูในชุมชนมาถ่ายทอดความรู้ให้ กบั เยาวชน
- มูลนิธิโครงการหลวงควรปรุ งสิ$งอํานวยความสะดวกในด้ านต่างๆ ที$ยงั มีปัญหา เช่น
ห้ องนํ าในบ้ านพัก
- องค์ ก ารบริ ห ารส่ว นตํ า บลจัด สรรงบประมาณสํ า หรั บ ปรั บ ปรุ ง ถนนไปยัง แหล่ ง
ท่องเที$ยว
- มูล นิ ธิ โ ครงการหลวงมี ก ารปรั บ ภูมิ ทัศน์ บ างส่ว นของแหล่งท่อ งเที$ ย ว แต่ต้อ งไม่
ทําลายสภาพธรรมชาติ เป็ นต้ น

สรุ ปและข้ อเสนอแนะจากงานวิจัย
นัก วิ จัยเห็น ว่า จากการจัด การท่อ งเที$ ย วเชิ ง นิ เ วศภายในพื น ที$ แ ม่แ ฮโดยชุมชนมี ส่ว นร่ ว มจากที$ ไ ด้
ดําเนินการมา ชุมชนได้ เกิดกระบวนการเรี ยนรู้ เกี$ยวกับการจัดการท่องเที$ยวแล้ วระดับหนึ$ง แต่ยงั ไม่สามารถ
จัดการท่องเที$ยวโดยชุมชนเองได้ ในการที$ชมุ ชนจะสามารถจัดการท่องเที$ยวโดยชุมชนเองได้ ต้องอาศัยระยะเวลา
และประสบการณ์ นอกจากนี  นักวิจยั เห็นว่า
1. ในระยะแรกควรมีหน่วยงานที$เกี$ยวข้ องเข้ ามาสนับสนุนหรื อเป็ นพี$เลี ยง นําผลจากงานวิจัยมาต่อ
ยอดโดยหน่วยงานที$ดแู ลด้ านการท่องเที$ยวของโครงการหลวง
2. ควรมีการจัดประชุมคณะกรรมการท่องเที$ยว อาจจัดเดือนละครัง เพื$อเป็ นการกระตุ้น ติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานอย่างต่อเนื$องเป็ นระยะๆ
3. ควรจัดโปรแกรมการฝึ กอบรมให้ กับคณะกรรมการจัดการท่องเที$ยว เช่น การจัดการอาหาร การ
ต้ อนรับ เป็ นต้ น
4. ควรมีการจัดเตรี ยมการบริการที$พกั ในหมู่บ้านม้ งและปกาเกอะญอเพื$อนักท่องเที$ยวได้ เรี ยนรู้วิถีชีวิต
ชนเผ่ามากขึ น
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5. ควรมีการจัดให้ คณะกรรมการท่องเที$ยวได้ มีโอกาสศึกษาแลกเปลี$ยนดูงานการจัดการท่องเที$ยวใน
พื นที$อื$นที$ใกล้ เคียง
6. ควรฝึ กอบรมให้ กลุม่ แม่บ้านพัฒนางานหัตถกรรมของชนเผ่าเพื$อผลิตเป็ นของที$ระลึก
7. ควรมีการจัดโปรแกรมท่องเที$ยวในช่วงฤดูอื$นนอกจากฤดูหนาว อาจจะมีการทดลองโปรแกรมการ
ท่องเที$ยวและประเมินผลเพื$อเป็ นการเตรี ยมความพร้ อม โดยมีการนําผลหรื อปั ญหาที$ได้ มาประเมินและเรี ยนรู้
ร่วมกันในคณะกรรมการจัดการท่องเที$ยวในชุมชนต่อไป
8. ควรมีการสํารวจพื นที$ท่องเที$ยวเพิ$มเติมภายในชุมชนที$น่าจะมีศกั ยภาพดึงดูดใจนักท่องเที$ยว และ
รวบรวมเรื$ องราวของที$ทอ่ งเที$ยวด้ วย
9. คณะกรรมการควรมีการจัดทํากฎระเบียบหรื อข้ อห้ ามสําหรับนักท่องเที$ยวที$เข้ ามาเที$ยวในพืน ที$
เนื$องจากการกระทําที$เกิดจากความไม่ร้ ูของนักท่องเที$ยวอาจขัดต่อขนบธรรมเนียมประเพณีของชนเผ่า
10. มีการจัดตัง ศูนย์ข้อมูลการท่องเที$ยวและให้ ข้อมูลเกี$ ยวกับเส้ นทางและแหล่งท่องเที$ยวภายใน
ชุมชน สินค้ าที$ระลึกจากงานหัตถกรรมของกลุม่ แม่บ้านสําหรับจําหน่าย และให้ ข้อมูลสิ$งอํานวยความสะดวกใน
พื นที$ เป็ นต้ น โดยมีแผ่นพับประชาสัมพันธ์ข้อมูล
11. ควรมีหน่วยงานกลางช่วยในการประชาสัมพันธ์การท่องเที$ยวให้ ชมุ ชนในพื นที$ผ่านสื$อ เช่น เว็บไซด์
ต่างๆ เกี$ยวกับการท่องเที$ยวเชิงนิเวศเพื$อให้ เข้ าถึงกลุ่มเป้าหมาย แผ่นพับ วารสาร หนังสือพิมพ์ หรื อโทรทัศน์
เป็ นต้ น
อย่างไรก็ตาม ชุมชนควรมีการเตรี ยมความพร้ อมของการจัดการท่องเที$ยวในพื นที$ที$ดี และควรมีการ
จัดการในเรื$ องผลประโยชน์และการกระจายรายได้ ที$เป็ นธรรมรวมทังชุ
 มชนยอมรับ นํารายได้ จากการท่องเที$ยว
ส่วนหนึง$ มาเพื$อพัฒนาฟื น ฟูทรัพยากรธรรมชาติเพื$อให้ เกิดความยัง$ ยืนต่อไป
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การศึกษาพฤติกรรมและทัศนคติของนักท่ องเทียวชาวจีนต่ อ
การท่ องเทียวของจังหวัดเชียงใหม่
The Study of Behavior and Attitude of Chinese Tourists towards
Chiang Mai Tourism in Chiang Mai Province
ชูศรี เที ยศิริเพชร * และคณะ **
F

F

F

บทคัดย่ อ
การศึกษาครั ง นี  มี วัตถุป ระสงค์ เพื$ อ ศึกษาพฤติกรรมและทัศนคติข องนักท่อ งเที$ ยวชาวจี น
ต่อการท่องเที$ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ$งจะเป็ นข้ อมูลสําหรับหน่วยงานที$เกี$ยวข้ องในจังหวัดเชียงใหม่ในการ
กํ า หนดแนวทางการพัฒ นาธุ รกิ จ ท่อ งเที$ ยวในจัง หวัดเชี ยงใหม่สํ า หรั บ กลุ่มนักท่อ งเที$ ย วชาวจี น ประชากร
การศึกษา ได้ แก่ นักท่องเที$ยวชาวจีนที$เดินทางมาท่องเที$ยวในจังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้ แบบสอบถาม เก็บจาก
ตัวอย่างจํานวน 176 ราย ประกอบด้ วย นักท่องเที$ยวชาวจีนจากไต้ หวัน จํานวน 56 ราย ชาวจีนจากฮ่องกง
จํานวน 30 ราย และ ชาวจีนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน 90 ราย
ผลการศึกษาพบว่า สิ$งที$นกั ท่องเที$ยวชาวจีนต้ องการในการมาเที$ยวจังหวัดเชียงใหม่ ได้ แก่
การมีวฒ
ั นธรรมและแหล่งท่องเที$ยวน่าสนใจ ป่ าไม้ ภูเขาที$สวยงาม อากาศดี สิ$งก่อสร้ างโบราณ และ
คนท้ องถิ$นอัธยาศัยดี ตามลําดับ ปั จจัยที$มีตอ่ การตัดสินใจมาเที$ยวเชียงใหม่มากที$สดุ ได้ แก่ เพื$อน รองลงมาคือ
ครอบครัว และจากการโฆษณา นักท่องเที$ยวชาวจีนส่วนใหญ่ต้องการมาเที$ยว ในช่วงเดือนมกราคม รองลงมา
คือ กุมภาพันธ์ และเมษายน ส่วนใหญ่ จัดการการเดินทางโดยผ่านตัวแทนในประเทศของตนมากที$สุด
รองลงมาได้ แก่ เดินทางด้ วยตัวเอง และผ่านตัวแทนท่องเที$ยวในประเทศไทย ตามลําดับ นอกจากนี ย ังมี
การค้ นหาข้ อมูลก่อนเดินทาง ได้ แก่ ข้ อมูลเกี$ยวกับสถานที$ท่องเที$ยวในเชียงใหม่มากที$สดุ รองลงมาคือ ข้ อมูล
ด้ านสถานที$พกั และการเปรี ยบเทียบราคาทัวร์ ของบริ ษัทท่องเที$ยวต่างๆ เกณฑ์ในการเลือกตัวแทนนําเที$ยว
ได้ แก่ ชื$อเสียงบริ ษัทและความชํานาญการนําเที$ยวในประเทศไทย รองลงมาคือ เพื$อนและคนในครอบครั ว
แนะนํา ตามลําดับ นักท่องเที$ยวชาวจีนส่วนใหญ่มีระยะเวลาพํานักในเชียงใหม่ 5 วัน รองลงมาคือ 2 วัน ส่วน
ใหญ่เดินทางมากับสามีและภรรยา รองลงมาคือ ครอบครัว ที$พกั ในจังหวัดเชียงใหม่ส่วนมากพักที$โรงแรมอิมพี
เรี ยลแม่ปิง โรงแรมดิเอ็มเพรส และโรงแรมโลตัสปางสวนแก้ ว สถานที$ท่องเที$ยวที$อยู่ในแผนการท่องเที$ยว
มากที$สุด คือ ดอยสุเทพ รองลงมาคือ การขี$ช้าง ดอยอินทนนท์ และบ้ านถวาย ตามลําดับ ส่วนการซือ ของ
ที$ระลึก ได้ แก่ อัญมณี ผลไม้ แปรรูป และเสื อผ้ าสําเร็ จรูป ตามลําดับ ในภาพรวม พบว่านักท่องเที$ยวชาวจีนมี
ทัศนคติต่อส่วนประสมทางการตลาดท่องเที$ยวทัง 7 ด้ านได้ แก่ ด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านราคา ด้ านสถานที$ ด้ านการ
ส่งเสริ มการตลาด ด้ านกระบวนการให้ บริ การ ด้ านผู้ให้ บริ การ และ ด้ านสภาพลักษณะพื นที$ ในระดับเฉยๆ
แต่ส่วนใหญ่ต้องการจะกลับมาเที$ยวเชียงใหม่ในอนาคต เหตุผลที$จะกลับมาแน่นอน คือ ของถูก ประเพณี
*
**

รองศาสตราจารย์ คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รศ.ดร.นิตยา เจรี ยงประเสริ ฐ รศ.สิริเกียรติ รัชชุศานติ รศ.อรชร มณีสงฆ์ และอ.นิตยา วัฒนคุณ
คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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น่าสนใจ สิ$งแวดล้ อมสบาย เดินทางสะดวก และจะแนะนําให้ คนรู้ จกั มาเที$ยวเชียงใหม่แน่นอน เหตุผลคือ
สิง$ แวดล้ อมดี ผู้คนอัธยาศัยดี อากาศดี อาหารอร่อย ราคายุติธรรม มีวตั ถุโบราณ และสนุก

Abstract
This study explores the behavior and attitude of specific tourists towards tourism in
Chiang Mai. The findings are to be used as data for Chiang Mai tourism-related sections to determine
the tendency for Chiang Mai tourism business development in order to serve Chinese tourists. The
target group of this study was specified to 176 Chinese tourists, consisting of 56 Chinese tourists
from Taiwan, 30 Chinese tourists from Hong Kong, and 90 Chinese tourists from PR. China. The
results of study are shown as follows.
Most tourists visit Chiang Mai with the traveling objective of visiting an interesting
culture, tourist spots, beautiful forest and mountains, fresh air, ancient architecture, and friendly
people, respectively. The highest rated factors affecting the decision-making to visit Chiang Mai
referred to family and friend’s recommendations as well as the influence of advertisements. The
findings suggest that most Chinese tourists would like to visit Chiang Mai during the months of
January, February, and April. The majority arranged the trip to Chiang Mai through Chinese tourist
agents, by themselves, and through Chiang Mai tourist agents, respectively. In terms of information
searching, the Chinese tourists often searched for Chiang Mai tourist spots, accommodations, and
the price of package tours to Chiang Mai set by different companies in order to compare it with
others. In order to select the tourist agent, the criteria was determined by the company’s fame and
proficiency in running the tour in Thailand and the suggestions from friends/family’s members,
respectively. They mostly spent 5 and 2 days in Chiang Mai as a couple or with family at the hotels
namely, Imperial Mae Ping, The Empress Hotel and Lotus Hotel Pang Suan Kaew, respectively. The
favorite tourist spots as set in the package tour were Doi Suthep, elephant riding, Doi Inthanont, and
Baan Tawai. The souvenirs mostly bought were in the categories of jewelry, processing fruits, and
ready-made clothes. The overall attitudes of Chinese tourists towards 7 tourist marketing mix factors;
namely product, price, place, promotion, service process, service providers and area features, was
rated at the moderate level only. However, the majority would like to re-visit Chiang Mai in the future.
For the respondents who would certainly visit Chiang Mai again, the reasons mentioned to re-visit
were cheap products, interesting cultures, comfortable environment, convenient transportation, and
need to introduce Chiang Mai to friends. For the group that would certainly suggest others to visit
Chiang Mai, they mentioned the reasons as the good environment, friendly people, fresh air, tasty
food with fair prices, ancient items, and amusement in Chiang Mai.
.
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บทนํา
การท่องเที$ยวเป็ นอุตสาหกรรมที$มีบทบาทสําคัญที$ก่อให้ เกิดรายได้ ของประเทศไทยในอันดับต้ น ๆ
รัฐบาลได้ มีการรณรงค์ส่งเสริ มการท่องเที$ยวไปยังนักท่องเที$ยวชาวต่างประเทศ ดังจะเห็นได้ จากการมีโครงการ
Amazing Thailand ในปี 2543-2544 และมีโครงการUnseen Thailand ในปี 2546-2547 เพื$อเชิญนักท่องเที$ยว
ต่างประเทศเข้ ามาเที$ยวในประเทศไทยมากขึ น ซึง$ ส่งผลให้ จํานวนนักท่องเที$ยวต่างประเทศเข้ ามาในประเทศไทย
เพิ$มขึ นจาก จํานวน 9.51ล้ านคนในปี 2543และเป็ นจํานวน10.80 ล้ านคนในปี 2545 แม้ จะลดลงเพียงเล็กน้ อย
ในปี 2546 เนื$องจากภาวะโรคSAR แต่คาดว่าจะเพิ$มขึน เป็ นจํานวน 12.00 ล้ านคนในปี 2547 (การท่องเที$ยว
แห่งประเทศไทย, 2547) ในบรรดานักท่องเที$ยวต่างชาติที$เข้ ามาในประเทศเป็ นนักท่องเที$ยวชาวจีนซึ$งเพิ$มขึ น
ร้ อยละ 41.08 (การท่องเที$ยวแห่งประเทศไทย, 2547)
จังหวัดเชียงใหม่เป็ นเมืองสําคัญสําหรับการท่องเที$ยวในประเทศไทย เนื$องจากมีสถานที$ท่องเที$ยว
และธรรมชาติสวยงาม ตลอดจนมีอตุ สาหกรรมที$เกี$ยวเนื$องกับการท่องเที$ยวหลายประเภท เช่น โรงแรมและ
รี สอร์ ท ภัตตาคารและร้ านอาหาร สปา สนามกอลฟ์และแหล่งบันเทิงต่างๆ เป็ นต้ น รวมทังเป็
 นพื นที$ที$สามารถ
เชื$อมโยงการเดินทางกับประเทศจีนอย่างสะดวกและประหยัดโดยทังทางบก

ทางนํ าและทางอากาศ ในปั จจุบนั
นั ก ท่ อ งเที$ ย วชาวจี น มี เ งิ น ที$ จ ะใช้ จ่ า ย และความพิ ถี พิ ถั น ในการใช้ จ่ า ยและการท่ อ งเที$ ย วมากขึ น
(กรุงเทพธุรกิจ,2547)
การวิ จัย ครั ง นี  จึ ง มี วัต ถุป ระสงค์ เ พื$ อ ศึก ษาพฤติ ก รรมและทัศ นคติ ข องนัก ท่ อ งเที$ ย วชาวจี น ต่ อ
การท่องเที$ยวของจังหวัดเชียงใหม่
อันจะเป็ นแนวทางในการเพิ$มศักยภาพในการพัฒนาและส่งเสริ ม
การท่องเที$ยวแก่นกั ท่องเที$ยวชาวจีนได้ อย่างชัดเจน
ซึ$งจะส่งผลต่อการสร้ างรายได้ ให้ แก่จงั หวัดเชียงใหม่
และประเทศโดยรวม

ทบทวนวรรณกรรมทีเกียวข้ อง
การศึกษาครัง นี  มีวตั ถุประสงค์ในการศึกษาพฤติกรรมและทัศนคตินกั ท่องเที$ยวชาวจีน โดยใช้ ทฤษฎี
และแนวคิดหลัก 2 เรื$ อง คือ 1) ด้ านพฤติกรรมการบริโภคของผู้บริโภค (Consumer Behavior) และ
2) ด้ านทัศนคติที$มีตอ่ ส่วนประสมทางการตลาดท่องเที$ยว (Tourist marketing mix factor) ฉลองศรี พิมล
สมพงศ์ (2542) ได้ ให้ คําจํากัดความของพฤติกรรมการบริโภคของผู้บริโภค (Consumer Behavior) ว่าหมายถึง
พฤติกรรมซึง$ ผู้บริโภคทําการค้ นหา การซื อ การใช้ การประเมินผล และการใช้ สอยผลิตภัณฑ์และบริการ
ซึง$ คาดว่าจะสนองความต้ องการของเขา หรื ออาจหมายถึง การศึกษาถึงพฤติกรรม การตัดสินใจและการกระทํา
ของคนที$เกี$ยวกับการซื อและการใช้ สนิ ค้ า คําถามที$ใช้ เพื$อค้ นหาลักษณะพฤติกรรมผู้บริโภคคือ 6 Ws และ 1 H
ประกอบด้ วย ใครอยูใ่ นตลาดเป้าหมาย (WHO) ใครมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจซื อ (WHO) ผู้บริโภคซื ออะไร
(WHAT) ทําไมผู้บริโภคจึงซื อ (WHY) ผู้บริโภคซื อเมื$อใด(WHEN) ผู้บริโภคซื อที$ไหน(WHERE) and ผู้บริโภคซื อ
อย่างไร(HOW) โดยมีแนวทางการใช้ คําถาม 7 คําถาม เพื$อหาคําตอบ 7 ประการเกี$ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค
รวมทังแนวทางการใช้

กลยุทธ์การตลาดให้ สอดคล้ องกับคําตอบเกี$ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค
(ฉลองศรี พิมลสมพงศ์, 2542) ดังแสดงไว้ ในตารางที$ 1
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ตารางที 1 แสดง คําถาม 7 คําถาม (6Ws และ 1 H) เพื$อหาคําตอบ 7 ประการเกี$ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค
(7Os)
คําถาม(6Ws และ1 H )
ใครอยูใ่ นตลาดเป้าหมาย
(Who is in the target
market? )

ผู้บริโภคซื ออะไร
(What does the
consumer buy ?)
ทําไมผู้บริโภคจึงซื อ
(Why does the
consumer buy?)

ใครมีสว่ นร่วมในการ
ตัดสินใจซื อ(Who
participates in the
buying?)

ผู้บริโภคซื อเมื$อใด(When
does the consumer
buy?)

คําตอบทีต้องการทราบ (7Os)
ลักษณะกลุม่ เป้าหมาย
(Occupants)ทางด้ าน
1. ประชากรศาสตร์
2. ภูมิศาสตร์
3. จิตวิทยา
4. พฤติกรรมศาสตร์
สิง$ ที$ผ้ บู ริโภคต้ องการ(ซื อ)(Objects)
สิง$ ที$ผ้ บู ริโภคต้ องการจากผลิตภัณฑ์ก็คือ
ต้ องการคุณสมบัติหรื อองค์ประกอบของ
ผลิตภัณฑ์ (Product Components)
วัตถุประสงค์ในการซื อ (Objectives)
ผู้บริโภคซื อสินค้ าเพื$อสนองความต้ องการ
ด้ านร่างกายและด้ านจิตวิทยาซึง$ ต้ องศึกษา
ถึงปั จจัยที$มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื อคือ
1. ปั จจัยภายใน หรื อปั จจัยทางจิตวิทยา
2. ปั จจัยภายนอกประกอบด้ วยปั จจัยทาง
สังคมและทางวัฒนธรรม
3. ปั จจัยเฉพาะบุคคล
บทบาทของกลุม่ ต่างๆ (Organizations)ที$มี
อิทธิพลในการตัดสินใจซื อประกอบด้ วย
การตัดสินใจซื อ ประกอบด้ วย
1. ผู้ริเริ$ม
2. ผู้มีอิทธิพล
3. ผู้ตดั สินใจซื อ
4. ผู้ซื อ
5. ผู้ใช้
โอกาสในการซื อ (Occasions)
เช่น ช่วงเดือนใดของปี หรื อช่วงฤดูกาลใดของ
ปี ช่วงเวลาใดของวัน โอกาสพิเศษหรื อ
เทศกาลวันสําคัญต่างๆ
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กลยุทธ์การตลาด(4Ps)ที$เหมาะสมกับ
กลุม่ เป้าหมาย

กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์(Product
Strategies) เช่นการบรรจุหีบห่อ ตราสินค้ า
รูปแบบ บริการ ฯลฯ
กลยุทธ์ที$ใช้ มากคือ กลยุทธ์การส่งเสริ ม
การตลาด (Promotion Strategies ) เช่น
การโฆษณาต้ องศึกษาเหตุจงู ใจในการซื อ
ของผู้บริโภคเพื$อกําหนดแนวความคิดและ
จุดขายในโฆษณา

กลยุทธ์ที$ใช้ มากคือกลยุทธ์การโฆษณาและ
การส่งเสริมการตลาด (Advertising and
Promotion Strategies)

กลยุทธ์ที$ใช้ มากคือกลยุทธ์การส่งเสริม
การตลาด (Promotion Strategies )เช่นจะ
โฆษณาเมื$อใดหรื อทําการส่งเสริ มการขาย
เมื$อใดจึงจะสอดคล้ องกับโอกาสในการซื อ
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คําถาม(6Ws และ1 H )
ผู้บริโภคซื อที$ไหน(Where
does the consumer
buy?)

คําตอบทีต้องการทราบ (7Os)
ช่องทางหรื อแหล่ง (Outlets) ที$ผ้ บู ริโภคไปทํา
การซื อ เช่น ห้ างสรรพสินค้ า ซุปเปอร์ มาร์
เก็ต

ผู้บริโภคซื ออย่างไร (How ขันตอน(Operations)

ในการตัดสินใจซื อ
ประกอบด้ วย
does the consumer
buy?)
1. การรับรู้ปัญหาหรื อความต้ องการ
2. การค้ นหาข้ อมูล
3. การประเมินผลพฤติกรรม
4. การตัดสินใจซื อ
5. ความรู้สกึ ภายหลังการซื อ

กลยุทธ์ การตลาดทีเกียวข้ อง
กลยุทธ์ช่องทางการจัดจําหน่าย
(Distribution Channel Strategies )บริษัท
จะนําผลิตภัณฑ์ออกสูต่ ลาดเป้าหมายโดย
พิจารณาว่าจะผ่านคนกลางต่างๆ อย่างไร
กลยุทธ์ที$ใช้ มากคือ กลยุทธ์การส่งเสริ ม
การตลาด(Promotion Strategies) เช่น ใน
การขายโดยใช้ พนักงานขาย พนักงานจะ
กําหนดศิลปะในการขายและวัตถุประสงค์
ในการตัดสินใจซื อ

ทีม& า : ฉลองศรี พิ มลสมพงศ์. การวางแผนและพัฒนาการตลาดการท่องเทีย& ว.2542

ด้ านทัศนคติ มีผ้ ใู ห้ คําจํากัดความไว้ วา่ หมายถึง ระดับความมากน้ อยของความรู้สกึ ในด้ านบวกหรื อ
ลบที$มีตอ่ สิง$ ใดสิ$งหนึง$ ที$เกี$ยวข้ องกับ บุคคล สถานที$ องค์การ ความคิด เป็ นต้ น โดยความรู้สกึ เหล่านี แสดงให้ เห็น
ความแตกต่างว่าเห็นด้ วยหรื อไม่เห็นด้ วยที$มีตอ่ ส่วนประสมทางการตลาดการท่องเที$ยว ได้ แก่ ผลิตภัณฑ์
ทางการท่องเที$ยว ราคา การจัดจําหน่าย การส่งเสริมการตลาด กระบวนการให้ บริการ ผู้ให้ บริการ และ
สภาพลักษณะพื นที$ (Allport, 2006)
ศิวฤทธิe พงศกรศิลป์ และจิตศักดิe พุฒขจร(2545) กล่าวถึงแนวทางการตอบสนองความพึงพอใจแก่
ลูกค้ าด้ วยส่วนประสมทางการท่องเที$ยว โดยมีรายละเอียด ดังนี 
1. ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที$ยว (Tourism Product) ได้ แก่ ผลิตภัณฑ์หลัก เช่น แหล่งท่องเที$ยว
โรงแรม ภัตตาคาร ร้ านอาหาร ร้ านจําหน่ายสินค้ าที$ระลึก หรื อการแสดงต่างๆ และผลิตภัณฑ์เสริ ม
เช่น ธุรกิจขนส่ง ตํารวจท่องเที$ยว เป็ นต้ น
2. ราคา (Price) หมายถึง จํานวนเงินที$นกั ท่องเที$ยวต้ องจ่ายไปเพื$อให้ ได้ รับผลิตภัณฑ์ทางการ
ท่องเที$ยว และเกี$ยวข้ องกับเวลา และความพยายามในการตัดสินใจมาท่องเที$ยวของนักท่องเที$ยว
ด้ วย
3. การจัดจําหน่าย (Place) หมายถึง ช่องทางที$ทําให้ นกั ท่องเที$ยวสามารถมาท่องเที$ยวยังแหล่ง
ท่องเที$ยวได้ เช่น บริษัทนําเที$ยว หรื อ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การแจ้ งหรื อบอกให้ ลกู ค้ ารับรู้และรับทราบข้ อมูล
เกี$ยวกับการท่องเที$ยว และการกระตุ้นให้ นกั ท่องเที$ยวตัดสินใจซื อ
5. กระบวนการให้ บริการ (Process) หมายถึง สิง$ ที$จะทําให้ นกั ท่องเที$ยวได้ รับความสะดวกสบายใน
การเดินทางมาท่องเที$ยว เช่น การขอวีซา่ การตรวจคนเข้ าเมือง การให้ บริการของพนักงานต้ อนรับ
การให้ บริการด้ านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ เป็ นต้ น
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6. ผู้ให้ บริการ (People) หมายถึง ผู้ที$ให้ บริการทางการท่องเที$ยวแก่นกั ท่องเที$ยว ได้ แก่ พนักงาน
ต้ อนรับในโรงแรม พนักงานในร้ านอาหาร พนักงานขับรถประจําทาง ตํารวจ/ตํารวจท่องเที$ยว
ตํารวจตรวจคนเข้ าเมือง เป็ นต้ น
7. สภาพลักษณะพื นที$ (Physical Evidence) หมายถึง สภาพของแหล่งท่องเที$ยวซึง$ ต้ องมีความ
สะอาด ปลอดภัย และมีความสมบูรณ์ของธรรมชาติ
นอกจากนี จากงานวิจยั ของ อํานวย เทียมกีรกุล (2539) ที$ได้ ศกึ ษาเรื$ องปั จจัยสําคัญที$มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจเลือกสถานที$ทอ่ งเที$ยว พบว่านักท่องเที$ยวชาวต่างชาติ ร้ อยละ 25 เดินทางมาโดยคําแนะนําของเพื$อน/
ญาติ ร้ อยละ 20 เดินทางมาโดยอาศัยประสบการณ์ของตัวนักท่องเที$ยวเอง ร้ อยละ 15 เดินทางมาเนื$องจาก
เป็ นจุดเดินทางผ่านจึงได้ แวะเที$ยว ร้ อยละ 12 เดินทางมาโดยได้ ข้อมูลของบริษัทนําเที$ยว สายการบินหรื อ
หน่วยงานการท่องเที$ยว ร้ อยละ 10 เดินทางมาโดยได้ อา่ นบทความในสิง$ พิมพ์ ร้ อยละ 8 เดินทางมาโดยดูสื$อ
โฆษณา ร้ อยละ 7 เดินทางมาโดยได้ อา่ นหนังสือท่องเที$ยว และร้ อยละ 3 เดินทางมาโดยได้ รับสื$ออื$นๆ
หากพิจารณาผลการศึกษาดังกล่าวแล้ ว จะเห็นว่าเมื$อรวมปั จจัยข้ อที$ 1 (เพื$อน/ญาติแนะนํา) ข้ อที$ 2
(ประสบการณ์ของตัวเอง) และข้ อที$ 5 (อ่านจากบทความในหนังสือพิมพ์/นิตยสาร) เข้ าด้ วยกันจะมีอตั ราส่วน
ร้ อยละ 55 หรื อประมาณกว่าครึ$งหนึง$ กับปั จจัยต่างๆ ทังหมด

แสดงว่าการที$นกั ท่องเที$ยวเลือกเดินทางไปยัง ที$
ใดที$หนึง$ นันขึ
 นอยูก่ บั นักท่องเที$ยวเอง
หรื อผู้ให้ ข้อมูลที$ได้ เคยเดินทางมายังประเทศไทย
แล้ วเกิดความ
ประทับใจจึงนําไปบอกเล่าต่อ หรื อผู้สื$อข่าว/นักเขียนที$เคยไปเที$ยวยังสถานที$แห่งนันมาแล้

วนําไปเขียน เป็ น
บทความหรื อสารคดีบอกเล่าประสบการณ์ให้ แก่ผ้ อู า่ นทราบอีกทอดหนึง$ หมายความว่าสิง$ ที$นกั ท่องเที$ยวได้ มา
ประสบในระหว่างที$เดินทางมาท่องเที$ยวในประเทศไทยนัน
จะมีอิทธิพลสูงที$สดุ ต่อการตัดสินใจในการเลือก
สถานที$ที$เป็ นจุดหมายในการท่องเที$ยว กล่าวคือผู้ที$เคยมาแล้ วถ้ าประทับใจก็จะมาอีก หรื อบอกต่อให้ คนอื$นมา
ในทางตรงข้ ามถ้ าหากไม่ประทับใจก็จะไม่มาอีก และจะคอยเตือนคนอื$นไม่ให้ มา
พรทิพ ย์ เธี ยรธี รวิท ย์ (2542) ได้ ศึก ษาศักยภาพของจังหวัด เชี ยงใหม่ใ นการเป็ นศูน ย์ กลาง
ทางการท่องเที$ยวในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํา โขง พบว่านักท่องเที$ยวต่างชาติที$สามารถสื$อสารภาษาอังกฤษได้ ใ
จํานวน 200 คน ที$มาเที$ยวจังหวัดเชียงใหม่เป็ นการท่องเที$ยวแบบการชมทัศนียภาพ / ธรรมชาติ เช่น การเที$ยว
สวนผีเสื อและปางช้ าง การดูนกที$ดอยอินทนนท์ การเที$ยวชมประวัติศาสตร์ วัด โบราณสถานศิลปะวัฒนธรรม
และหมูบ่ ้ นหัตถกรรม ใช้ เวลาพํานักประมาณ 2-3 วัน
ประเด็นความดึงดูดของแหล่งท่องเที$ยว นักท่องเที$ยวให้ ความสําคัญกับอัธยาศัยของคนเชียงใหม่
รองลงมาคือ ความสวยงามของแหล่งท่องเที$ ยวทางธรรมชาติแ ละประวัติศาสตร์ ความหลากหลายและมี
ชื$อเสียงของแหล่งท่องเที$ยว
รายการนําเที$ยวที$ถือเป็ นจุดขายสําคัญของบริ ษัทนําเที$ยวในจังหวัดเชียงใหม่ คือ การเที$ยวชมวัด เช่น
วัดพระธาตุดอยสุเทพ วัดเชียงมัน$ วัดพระสิงห์ วัดเจ็ดยอด วัดเจดีย์หลวง เป็ นต้ น การเที$ยวหมู่บ้านชาวเขา เช่น
หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้ งดอยปุย หมู่บ้านแม้ วแม่สา บ้ านม้ งแม่สาใหม่ เป็ นต้ น การเที$ยวปางช้ าง ชมการทํางาน
และการแสดงของช้ าง ขี$ช้างชมทัศนียภาพ เช่นปางช้ างแม่สา ปางช้ างแตงดาว ปางช้ างแม่ตะมาน ปางช้ าง
โป่ งแยง เป็ นต้ น การเที$ยวชมหมู่บ้านหัตถกรรมพร้ อมกับการซื อของที$ระลึก เช่น หมู่บ้านหัตถกรรมถนนสัน
กําแพง รวมทังการรั

บประทานอาหารพื นเมืองแบบขันโตก พร้ อมชมการแสดง เช่น ศูนย์วฒ
ั นธรรมเชียงใหม่ ร้ าน
สิบสองปั นนา เป็ นต้ น
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กรอบแนวคิดในการศึกษา
พฤติกรรมนักท่ องเทียว
6W 1H
- Who
- What
- When
- Where
- Why
- With whom
- How

ทัศนคติ ต่ อ
ส่ วนประสมทางการตลาดการท่ องเทียว
1) ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที$ยว
2) ราคา
3) การจัดจําหน่าย
4) การส่งเสริมการตลาด
5) กระบวนการให้ บริการ
6) ผู้ให้ บริการ
7) สภาพลักษณะพื นที$

วิธีการศึกษา
การศึก ษาพฤติ ก รรมและทัศ นคติ ข องนัก ท่ อ งเที$ ย วชาวจี น ต่อ การท่อ งเที$ ย วของจัง หวัด เชี ย งใหม่
ผู้ศกึ ษาได้ กําหนดแหล่งข้ อมูลในการศึกษาดังนี 
1. ข้ อ มูล ทุติ ย ภูมิ เป็ นการรวบรวมข้ อ มูล จากเอกสารที$ เ กี$ ย วข้ อ งทัง บทความ วารสาร รายงาน
การศึกษา และข้ อมูลทางอินเทอร์ เน็ต
2. ข้ อมูลปฐมภูมิ เป็ นการเก็บข้ อมูลจาก
2.1 การสัม ภาษณ์ แ บบเจาะลึ ก ผู้ป ระกอบการธุ ร กิ จ ท่ อ งเที$ ย ว เพื$ อ ทราบ
แนวทางการให้ บริการแก่นกั ท่องเที$ยวชาวจีนที$เข้ ามาเที$ยวจังหวัดเชียงใหม่
2.2 แบบสอบถามเพื$อถามนักท่องเที$ยวชาวจีนจํานวน 176 คน เพื$อทราบ
พฤติกรรมและทัศนคติตอ่ การท่องเที$ยว โดยแบบสอบถามทังหมดมี

3 ตอน ได้ แก่
ตอนที$ 1 พฤติกรรมของนักท่องเที$ยวชาวจีนต่อการท่องเที$ยวของเชียงใหม่
ตอนที$ 2 ทัศนคติของนักท่องเที$ยวชาวจีนต่อการท่องเที$ยวของเชียงใหม่
ตอนที$ 3 ข้ อมูลทัว$ ไปของนักท่องเที$ยวชาวจีน
โดยแบบสอบถามพัฒ นามาจากการสัม ภาษณ์ เ จาะลึก แล้ ว นํ า ไปแปลเป็ นภาษาจี น โดย
ผู้เ ชี$ ย วชาญด้ า นภาษาจี น จากนัน นํ า ไปทดสอบเบื อ งต้ น (Pre-test) ด้ า นภาษา และความเที$ ย งตรงของ
แบบสอบถามกับนักท่องเที$ยวชาวจีน จํานวน 20 ชุด เพื$อนําผลมาปรับปรุ งแก้ ไขแบบสอบถามก่อนจะนําไป
สัมภาษณ์กบั กลุม่ ตัวอย่าง ได้ แก่ นักท่องเที$ยวชาวจีนที$เดินทางเข้ ามาท่องเที$ยวในจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงเดือน
มกราคม 2548 - กรกฎาคม 2548 โดยเก็บตามสถานที$ตา่ งๆ ได้ แก่ โรงแรม และสถานที$ทอ่ งเที$ยว
การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามทัง 3 ส่วนนี  ใช้ สถิติเชิงพรรณนา ได้ แก่ ค่าความถี$ ร้ อยละ
และค่าเฉลี$ย โดยคําถามด้ านทัศนคติของนักท่องเที$ยวชาวจีน เป็ นแนวคําถาม 3 ระดับ คือ
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คะแนน
1
เท่ากับ
2
เท่ากับ
3
เท่ากับ
ซึง$ มีเกณฑ์การพิจารณาดังนี 
ค่ าเฉลีย*

ความพอใจ
ไม่พอใจ
เฉยๆ
พอใจ

ความคิดเห็น
ไม่เห็นด้ วย
เฉยๆ
เห็นด้ วย

ระดับ
ระดับ
ความพอใจ
ความคิดเห็น
1.00-1.66
ไม่พอใจ
ไม่เห็นด้ วย
1.67-2.33
เฉยๆ
เฉยๆ
2.34 – 3.00
พอใจ
เห็นด้ วย
*หมายเหตุ อันตรภาคชัน(Class

interval) = พิสยั /จํานวนชัน (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2546)

ผลการศึกษา
นักท่องเที$ยวชาวจีนที$ตอบแบบสอบถาม เป็ นเพศชาย ร้ อยละ 57.9 เป็ นเพศหญิง ร้ อยละ 42.1 ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีอายุ 50-59 ปี มากที$สดุ ร้ อยละ 27.3 รองลงมาคือ อายุ 40-49 ปี ร้ อยละ 19.9 และอายุ 20-29
ปี ร้ อยละ 17.0 ตามลําดับ ส่วนมากมีอาชีพเป็ นนักธุรกิจ ร้ อยละ 43.2 รองลงมาคือ นักศึกษา ร้ อยละ 11.9
และข้ าราชการ ร้ อยละ 11.4 นักท่องเที$ยวชาวจีนที$ตอบแบบสอบถามเป็ นนักท่องเที$ยวจากประเทศไต้ หวัน
(ชาวไต้ หวัน) ร้ อยละ 31.8 นักท่องเที$ยวจากฮ่องกง (ชาวฮ่องกง) ร้ อยละ 17.0 และนักท่องเที$ยวจาก
สาธารณรัฐประชาชนจีน (ชาวจีน) ร้ อยละ 51.1
ผลการศึกษาเกี$ยวกับพฤติกรรมทัว$ ไปของนักท่องเที$ยวชาวจีนที$เข้ ามาท่องเที$ยวในเชียงใหม่ พบว่า
เหตุผ ลที$ นัก ท่อ งเที$ ยวชาวจี น ส่ว นใหญ่ ม าเชี ย งใหม่ คื อ เพื$ อ ท่อ งเที$ ยว ร้ อยละ 83.5 รองลงมาได้ แ ก่
เพื$อการศึกษา ร้ อยละ 9.7 และเพื$อประชุมหรื อเพื$อธุรกิจ ร้ อยละ 2.8 โดยเลือกเข้ ามาท่องเที$ยวในเชียงใหม่
เพราะทราบว่ามีวฒ
ั นธรรมน่าสนใจ ร้ อยละ 18.6 รองลงมาคือ ทราบว่าแหล่งท่องเที$ยวน่าสนใจ ร้ อยละ 18.1
และมีป่าไม้ ภเู ขาที$สวยงาม ร้ อยละ 15.9 ตามลําดับ ปั จจัยที$มีส่วนทําให้ นกั ท่องเที$ยวชาวจีนตัดสินใจมาเที$ยว
เชียงใหม่มากที$สดุ คือ เพื$อน ร้ อยละ 37.5 รองลงมาคือ ครอบครัว ร้ อยละ 25.6 และโฆษณา ร้ อยละ 10.2
นักท่องเที$ยวชาวจีนส่วนใหญ่ ต้องการมาเที$ยวในเชี ยงใหม่ ช่วงเวลาประมาณ เดือนมกราคม ร้ อยละ 29.5
รองลงมาคือ เดือนกุมภาพันธ์ ร้ อยละ 21.0 และเดือนเมษายน ร้ อยละ 14.2
การจัดการการเดินทางมาเชียงใหม่ โดยตัวแทนในจีน ร้ อยละ 51.1 รองมาคือ ด้ วยตัวเอง ร้ อยละ
19.3 และ อื$นๆ ร้ อยละ 11.4 ซึ$งได้ แก่ จัดการการเดินทางบางส่วนด้ วยตนเอง เช่น การหาข้ อมูลของกรม
อุตนุ ิยมวิทยา และสถานที$ท่องเที$ยวและจัดการเรื$ องของโรงแรมเอง นักท่องเที$ยวชาวจีนส่วนใหญ่ค้นหาข้ อมูล
ก่อนเดินทางมาเชียงใหม่ คือ สถานที$ทอ่ งเที$ยวในเชียงใหม่ ร้ อยละ 53.5 รองลงมาคือ สถานที$พกั ในเชียงใหม่
ร้ อยละ 16.0 และ เปรี ยบเทียบราคา Package Tour มาเชียงใหม่ระหว่างบริ ษัทท่องเที$ยวต่างๆ ร้ อยละ 14.0
เหตุผลที$เลือกใช้ บริ การบริ ษัทท่องเที$ยว คือ บริ ษัทมีชื$อเสียง และชํานาญการนําเที$ยวในประเทศไทย ร้ อยละ
41.5 รองลงมาคือ เพื$อน/คนในครอบครัวแนะนํา ร้ อยละ 20.7 และ สามารถให้ ข้อมูลเกี$ยวกับเชียงใหม่ได้ ดี
ร้ อยละ 20.7
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นักท่องเที$ยวชาวจีนส่วนใหญ่มีระยะเวลาที$พกั ในเชียงใหม่ คือ 5 วัน ร้ อยละ 31.8 รองลงมาคือ 2 วัน
ร้ อยละ 24.4 และ 3 วัน ร้ อยละ 17.6 ส่วนใหญ่เดินทางท่องเที$ยวเชียงใหม่ โดยการ เดินทางมาท่องเที$ยวกับ
สามี/ภรรยา ร้ อยละ 32.4 รองลงมาคือ เดินทางแบบครอบครัว ร้ อยละ 31.8 และเดินทางแบบเพื$อน ร้ อยละ
22.7 ส่วนใหญ่ระหว่างที$พกั ที$เชียงใหม่ เข้ าพักที$โรงแรมอิมพีเรี ยลแม่ปิง โรงแรมดิเอ็มเพรส โรงแรมโลตัสปาง
สวนแก้ ว โรงแรมอมารี รินคํา ร้ อยละ 34.7 รองลงมาคือ โรงแรมฮอลิเดย์ โรงแรมพรพิงค์ โรงแรมลานนาพาเลซ
ร้ อยละ 24.4 และพักที$โรงแรม เชอราตัน ร้ อยละ 13.6
สถานที$ท่องเที$ยวที$อยู่ในแผนการท่องเที$ยวจํานวนมากที$สดุ คือ ดอยสุเทพ ร้ อยละ 18.5 รองลงมาคือ
การขี$ ช้ า ง ดอยอิน ทนนท์ และบ้ า นถวาย ร้ อยละ 15.8, 13.9 และ 11.5 ตามลํา ดับ สถานที$ ท่อ งเที$ ยว
ที$นกั ท่องเที$ยวต้ องการไป แต่ไม่มีในรายการทัวร์ คือ นํ าพุร้อน ร้ อยละ 1.7 รองลงมาคือ ชมวิว และวัดพระสิงห์
ร้ อยละ 1.1 ของที$ระลึกที$ซื อได้ แก่ ประเภทอัญมณี ร้ อยละ 28.1 รองลงมาคือผลไม้ แปรรูป ร้ อยละ 19.2 และ
เสื อผ้ าสําเร็ จรู ป ร้ อยละ 18.9 ค่าใช้ จ่ายในการซื อของที$ระลึกตํ$ากว่า 2,000 บาท ร้ อยละ 19.9 รองลงมาคือ
2,001 – 4,000 บาท ร้ อยละ 11.9 และ 8,000 – 10,000 บาท ร้ อยละ 8.5 และเฉลี$ยแล้ ว นักท่องเที$ยวจะใช้ จ่าย
สําหรับของที$ระลึกจํานวน 5,552 บาท
นอกจากนี ยังพบว่า นักท่ องเทียวชาวจีนมีความร้ ู สกึ โดยรวมต่ อการมาเทียวจังหวัดเชียงใหม่ มี
ค่ าเฉลียอย่ ูในระดับพอใจมาก และมีความรู้ สกึ โดยรวมต่อบริ ษัทท่องเที$ยว มีค่าเฉลี$ยอยู่ในระดับพอใจมาก
เช่นกัน เมื$อสอบถามถึงความต้ องการจะกลับมาเที$ยวเชียงใหม่อีกครัง ในอนาคต นักท่ องเทียวชาวจีนส่ วน
ใหญ่ ตอบว่ า อาจจะกลับมา ร้ อยละ 43.2 รองลงมาคือกลับมาแน่ นอน ร้ อยละ 37.5 และไม่กลับมา
แน่นอน ร้ อยละ 4.0 โดยนักท่องเที$ยวที$มีความต้ องการจะกลับมาแน่นอน มีเหตุผลคือ ของถูก ประเพณี ที$
น่าสนใจ สิ$งแวดล้ อมสบาย เดินทางสะดวก อยากให้ เพื$อนรู้จกั เชียงใหม่ เหตุผลอาจจะกลับมาคือ ของถูกคุ้ม
รู้ สึกดี สิ$งแวดล้ อ มสบาย วิวสวย อากาศดี สนุกมาก อยากดูโ บราณวัตถุ ต้ อ งการให้ เพื$อนได้ มาด้ ว ย
นักท่องเที$ยวชาวจีนต้ องการแนะนําให้ เพื$อน พี$น้อง หรื อคนรู้จกั มาเที$ยวเชียงใหม่ โดยมีผ้ ตู อบว่า แนะนําแน่นอน
ถึงร้ อยละ 55.3 รองลงมาคืออาจจะแนะนํา ร้ อยละ 30.6 และไม่แนะนํา ร้ อยละ 2.5 โดยนักท่องเที$ยวที$
จะแนะนําแน่นอน ระบุว่ามีเหตุผลคือ สิ$งแวดล้ อมดี ผู้คนอัธยาศัยดี อากาศดี อาหารอร่ อย ราคายุติธรรม มี
วัตถุโบราณ สนุก และเหตุผลอาจจะแนะนํา คือ อากาศดี ประเพณีวฒ
ั นธรรมดี ยังเที$ยวไม่พอ
ในการศึกษาเกี$ยวกับทัศนคติของนักท่องเที$ยวชาวจีน 7 ด้ าน ได้ ผล ดังนี คือ
1) ทั ศ นคติ ข องนั ก ท่ อ งเที$ ย วชาวจี น ในภาพรวมด้ านผลิ ต ภั ณ ฑ์ สะท้ อนทั ศ นคติ ข อง
นักท่องเที$ยวชาวจีนที$มีต่อแหล่งท่องเที$ยวต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมี
ทัศนคติตอ่ ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ ทางการท่องเที$ยวอยูใ่ น ระดับเฉยๆ (ค่าเฉลี$ย 1.98)
2) ทัศนคติของนักท่องเที$ยวชาวจีนในภาพรวมด้ านราคา สะท้ อนทัศนคติของนักท่องเที$ยว
ชาวจีนที$มีตอ่ ความคุ้มค่าหรื อผลประโยชน์ที$ได้ รับเมื$อเทียบกับค่าใช้ จ่ายที$เสียไป ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีทศั นคติใน ระดับเฉยๆ (ค่าเฉลี$ย 2.02)
3) ทัศนคติของนักท่องเที$ยวชาวจีนในภาพรวมด้ านการจัดจําหน่ าย
สะท้ อนทัศนคติของ
นักท่องเที$ยวชาวจีนที$มีตอ่ บริษัทตัวแทนท่องเที$ยว หรื อตัวแทนท่องเที$ยว และการค้ นหาข้ อมูลด้ านการท่องเที$ยว
ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีทศั นคติตอ่ ปั จจัยด้ านสถานที$อยูใ่ น ระดับเฉยๆ (ค่าเฉลี$ย 2.07)
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4) ทัศนคติของนักท่องเที$ยวชาวจีนในภาพรวมด้ านการส่ งเสริมการตลาด สะท้ อนทัศนคติของ
นักท่องเที$ยวชาวจีนที$มีตอ่ สื$อโฆษณาต่างๆ ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีทศั นคติตอ่ ปั จจัยด้ าน
การส่งเสริมการตลาด อยูใ่ น ระดับเฉยๆ (ค่าเฉลี$ย 2.03)
5) ทัศนคติของนักท่องเที$ยวชาวจีนในภาพรวมด้ านกระบวนการให้ บริการ สะท้ อนทัศนคติ
ของนักท่องเที$ยวชาวจีนที$มีตอ่ การให้ บริการของหน่วยงานต่างๆที$เกี$ยวข้ อง ผลการศึกษาพบว่า
ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีทศั นคติตอ่ ปั จจัยด้ านกระบวนการให้ บริการ อยู่ใน ระดับเฉยๆ (ค่าเฉลี$ย 2.19)
6) ทัศนคติของนักท่องเที$ยวชาวจีนในภาพรวมด้ านผ้ ูให้ บริการ
สะท้ อนทัศนคติของ
นักท่องเที$ยวชาวจีนที$มีตอ่ บุคลากรที$เกี$ยวข้ อง ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีทศั นคติตอ่ ปั จจัยด้ าน
ผู้ให้ บริการ อยูใ่ น ระดับเฉยๆ (ค่าเฉลี$ย 2.19)
7) ทัศนคติของนักท่องเที$ยวชาวจีนในภาพรวมด้ านสภาพลักษณะพืน ที สะท้ อนทัศนคติของ
นักท่องเที$ยวชาวจีนที$มีตอ่ การจัดการสถานที$ทอ่ งเที$ยวในเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมี
ทัศนคติตอ่ ปั จจัยด้ านสภาพลักษณะพื นที$ อยูใ่ น ระดับเฉยๆ (ค่าเฉลี$ย 2.20)
สําหรับทัศนคติที$นกั ท่องเที$ยวชาวจีนมีตอ่ การท่องเที$ยวของเชียงใหม่ ในปั จจัยย่อยแต่ละด้ าน 3
อันดับแรก มีผลดังแสดงในตารางที$ 2 ข้ างล่างนี 
ตารางที 2

แสดงผลของปั จจัยย่อย 3 อันดับแรก ของทัศนคติที$นกั ท่องเที$ยวชาวจีนมีตอ่ ปั จจัยส่วนประสม
การตลาดท่องเที$ยว 7 ด้ าน

ทัศนคติ 7 ด้ าน ปั จจัยย่ อยอันดับที 1
ผลิตภัณฑ์
การแสดงของช้ างจัดได้
ประทับใจฉันมาก
(2.75 = เห็นด้ วย หรื อ พอใจ)

ปั จจัยย่ อยอันดับที 3
ฉันเห็นว่าบ้ านถวายมี
ร้ านค้ าและสินค้ าที$น่าสนใจ
(2.12 = เฉยๆ)

ราคา

ราคา Package Tour มา
เชียงใหม่เป็ นราคาที$ฉนั เห็น
ว่าถูก
(1.97 = เฉยๆ)
ฉันเห็นว่าตัวแทนท่องเที$ยวมี
ความชํานาญและน่าเชื$อถือ
(2.08 = เฉยๆ)

การจัดจําหน่าย

การส่งเสริม
การตลาด

ปั จจัยย่ อยอันดับที 2
ฉันเห็นว่าถนนคนเดินมี
บรรยากาศเก่าๆและสินค้ า
น่าสนใจ
(2.32 = เฉยๆ)
ฉันเห็นว่าโรงแรมที$พกั
ฉันเห็นว่าราคาค่าเข้ าชม
เหมาะสมกับราคาที$จ่ายไป การแสดงการขี$ช้าง ล่องแพ
(2.45 = เห็นด้ วย หรื อ พอใจ) แพงเกินไป
(2.20 = เฉยๆ)
ฉันเห็นว่าบริษัทตัวแทนนํา
ฉันเห็นว่าบริษัทตัวแทน
เที$ยวที$นําเที$ยวประเทศไทย จําหน่ายที$นําเที$ยวเชียงใหม่
หาได้ ง่ายในประเทศจีน
หาได้ ง่ายในประเทศจีน
(2.17 = เฉยๆ)
(2.17 = เฉยๆ)

ฉันเห็นโฆษณาประเทศไทย
ในสื$อต่างๆก่อนตัดสินใจมา
(2.28 = เฉยๆ)

ฉันเคยเห็นโฆษณาเกี$ยวกับ ฉันซื อทัวร์ มาประเทศไทย
เชียงใหม่ในสื$อต่างๆก่อนมา เพราะได้ ราคาพิเศษ
(2.26 = เฉยๆ)
(2.03 = เฉยๆ)
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ทัศนคติ 7 ด้ าน ปั จจัยย่ อยอันดับที 1
กระบวนการ
บริษัทท่องเที$ยวให้ บริการ
ให้ บริการ
ด้ วยรถบริ การที$ฉนั เห็นว่า
เหมาะสม
(2.44 = เห็นด้ วย)
ผู้ให้ บริการ
ฉันพอใจที$พนักงานในร้ าน
ขายของต่างๆสามารถสื$อสาร
ภาษาจีนกับฉันได้
(2.42 = เห็นด้ วย หรื อ พอใจ)
สภาพลักษณะ ฉันเห็นว่าอากาศในเชียงใหม่
พื นที$
สะอาดไม่มีมลพิษ
(2.55 = เห็นด้ วย หรื อ พอใจ)

ปั จจัยย่ อยอันดับที 2
ฉันเห็นว่าอาหารใน
ภัตตาคารต่างๆ มีรสชาติ
อร่อย สะอาด
(2.22 = เฉยๆ)
ไกด์คนไทยที$ดแู ลฉันมีความ
ซื$อสัตย์ ไว้ ใจได้
(2.41 = เห็นด้ วย หรื อ
พอใจ)
ฉันชอบเชียงใหม่ เพราะมี
แหล่งบันเทิงต่างๆ มากมาย
(2.39 = เห็นด้ วย หรื อ
พอใจ)

ปั จจัยย่ อยอันดับที 3
ฉันได้ รับความสะดวกในการ
ผ่านพิธีการตรวจคนเข้ า
เมือง
(2.20 = เฉยๆ)
ไกด์คนไทยที$ดแู ลฉันมีความ
เชี$ยวชาญและเล่าเรื$ อง
เชียงใหม่ได้ ดี
(2.28 = เฉยๆ)
ฉันเห็นว่าสภาพของแหล่ง
ท่องเที$ยวในเชียงใหม่มี
ความสะอาด
(2.25 = เฉยๆ)

อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาสามารถนํามาสรุปผลตามแนวคิดเรื$ องพฤติกรรมผู้บริโภค และสามารถนําไป
เสนอแนะต่อผู้ที$เกี$ยวข้ อง ได้ แก่ ผู้ประกอบการ และหน่วยงานรัฐ ด้ านการวางแผนกลยุทธ์การตลาดด้ านการ
ท่องเที$ยวของจังหวัดเชียงใหม่ได้ ดังนี 
ตารางที 3 แสดงการอภิปรายผลการศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที$ยวชาวจีนต่อการท่องเที$ยวของเชียงใหม่ตาม
แนวคิดพฤติกรรมการบริโภคของผู้บริ โภค
คําถาม( 6Ws และ 1 H )
ใครอยูใ่ นตลาดเป้าหมาย
(Who is in the target market? )

การอภิปรายถึงคําตอบทีได้ รับ
ลักษณะกลุ่มเป้าหมาย (Occupants) ได้ แก่กลุม่ เป้าหมายที$ทําการศึกษาในครัง นี 
คือ นักท่องเที$ยวชาวจีนที$เดินทางมาท่องเที$ยวจังหวัดเชียงใหม่ ซึง$ ประกอบด้ วย
นักท่องเที$ยวชาวจีนจากประเทศไต้ หวัน จํานวน 56 ราย ชาวจีนจากฮ่องกง จํานวน
30 ราย และ ชาวจีนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน 90 ราย รวม 176 ราย
ผู้บริโภคซื ออะไร
สิงทีนักท่ องเทียวต้ องการ (Objects) ในการมาจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนใหญ่มา
(What does the consumer buy?) เชียงใหม่เพื$อท่องเที$ยว
ทําไมผู้บริโภคจึงซื อ
วัตถุประสงค์ ในการซือ (Objectives) โดยมีเหตุผลอันดับต้ นๆได้ แก่ มีวฒ
ั นธรรม
(Why does the consumer buy?) น่าสนใจ แหล่งท่องเที$ยวน่าสนใจ ป่ าไม้ ภเู ขาที$สวยงาม อากาศดี สิง$ ก่อสร้ าง
โบราณ และ คนท้ องถิ$นอัธยาศัยดี ตามลําดับ
ใครมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจซื อ
บทบาทของกลุ่มต่ างๆ (Organizations) ที$มีสว่ นทําให้ นกั ท่องเที$ยวชาวจีน
(Who participates in the
ตัดสินใจมาเที$ยวเชียงใหม่มากที$สดุ ได้ แก่ เพื$อน รองลงมาคือ ครอบครัว
buying?)
นอกจากนี ยังพบว่าการตัดสินใจมาเที$ยวเชียงใหม่ของนักท่องเที$ยวชาวจีนยังได้ รับ
อิทธิพลบางส่วนจากการโฆษณาอีกด้ วย
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คําถาม( 6Ws และ 1 H )
การอภิปรายถึงคําตอบทีได้ รับ
ผู้บริโภคซื อเมื$อใด(When does the โอกาสในการซือ (Occasions) นักท่องเที$ยวชาวจีนส่วนใหญ่ต้องการมาเที$ยวใน
consumer buy?)
เชียงใหม่ ในช่วงเวลา ได้ แก่ เดือนมกราคม รองลงมาคือ เดือนกุมภาพันธ์ และ
เดือนเมษายน
ผู้บริโภคซื อที$ไหน(Where does the ช่ องทางหรื อแหล่ ง (Outlets) ที$นกั ท่องเที$ยวชาวจีนส่วนใหญ่จดั การการเดินทาง
consumer buy?)
มาเชียงใหม่ โดยผ่านตัวแทนในจีนมากที$สดุ รองลงมาได้ แก่ เดินทางด้ วยด้ วย
ตัวเอง ผ่านตัวแทนท่องเที$ยวในประเทศไทย และ ผ่านตัวแทนท่องเที$ยวในเชียงใหม่
ตามลําดับ
ผู้บริโภคซื ออย่างไร (How does the ขัน ตอน (Operations) ในการตัดสินใจซื อ ประกอบด้ วย
consumer buy?)
1) การรั บร้ ูปัญหาหรื อความต้ องการ จากเพื$อน ครอบครัวและโฆษณา
2) การค้ นหาข้ อมลู นักท่องเที$ยวชาวจีนจะมีการค้ นหาข้ อมูลเกี$ยวกับสถานที$
ท่องเที$ยวในเชียงใหม่ รองลงมาคือ สถานที$พกั ในเชียงใหม่ และ เปรี ยบเทียบราคา
Package Tour มาเชียงใหม่ระหว่างบริษัทท่องเที$ยวต่างๆ
3) การตัดสินใจเลือก เกณฑ์ในการตัดสินใจเลือกตัวแทนนําเที$ยวได้ แก่
ชื$อเสียงบริษัทและความชํานาญการนําเที$ยวในประเทศไทย รองลงมาคือ เพื$อน/
คนในครอบครัวแนะนํา และบริ ษัทสามารถให้ ข้อมูลเกี$ยวกับเชียงใหม่ได้ ดี
4) การซื`อ นักท่องเที$ยวชาวจีนส่วนใหญ่จดั การการเดินทางมาเชียงใหม่ โดย
ใช้ ตวั แทนในจีน รองมาคือ จัดการด้ วยตัวเอง ระหว่างอยูใ่ นเชียงใหม่
นักท่องเที$ยว ชาวจีนส่วนใหญ่มีระยะเวลาที$พกั ในเชียงใหม่ คือ 5 วัน รองลงมาคือ
2 วัน ส่วนใหญ่เดินทางท่องเที$ยวเชียงใหม่ โดยการเดินทางมาท่องเที$ยวกับสามี/
ภรรยา รองลงมาคือ เดินทางแบบครอบครัว ระหว่างที$พกั ที$เชียงใหม่ ส่วนมากพัก
ที$โรงแรมอิมพีเรี ยลแม่ปิง โรงแรมดิเอ็มเพรส โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ ว โรงแรมอ
มารี รินคํา สถานที$ทอ่ งเที$ยวที$อยู่ในแผนการท่องเที$ยวจํานวนมากที$สดุ คือ ดอยสุ
เทพ รองลงมาคือ การขี$ช้าง ดอยอินทนนท์ และบ้ านถวาย ซื อของที$ระลึกประเภท
อัญมณี ผลไม้ แปรรูป และเสื อผ้ าสําเร็จรูป เฉลี$ยแล้ ว นักท่องเที$ยวจะใช้ จ่าย
สําหรับของที$ระลึกจํานวน 5,552 บาท
5) ความร้ ู สึกภายหลังการซื`อ จากการศึกษาทัศนคติของนักท่องเที$ยวชาวจีน
ที$มีตอ่ ส่วนประสมการตลาดท่องเที$ยว 7 ด้ าน ได้ แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัด
จําหน่าย การส่งเสริมการตลาด กระบวนการให้ บริการ ผู้ให้ บริการ และสภาพ
ลักษณะพื นที$ พบว่านักท่องเที$ยวชาวจีนมีทศั นคติตอ่ ส่วนประสมทางการตลาด
ท่องเที$ยวทัง 7 อยูใ่ นระดับเฉยๆ แต่สว่ นมากยังมีความต้ องการจะกลับมาเที$ยว
เชียงใหม่อีกครัง ในอนาคต คือ อาจจะกลับมา ร้ อยละ 43.2 รองลงมาคือกลับมา
แน่นอน ร้ อยละ 37.5 จึงคาดว่านักท่องเที$ยวส่วนมากจะกลับมาท่องเที$ยว
เชียงใหม่อีกในอนาคต โดยนักท่องเที$ยวที$มีความต้ องการจะกลับมาแน่นอน มี
เหตุผลคือ ของถูก ประเพณีที$น่าสนใจ สิง$ แวดล้ อมสบาย เดินทางสะดวก
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คําถาม( 6Ws และ 1 H )

การอภิปรายถึงคําตอบทีได้ รับ
อยากให้ เพื$อนรู้จกั เชียงใหม่ นักท่องเที$ยวชาวจีนต้ องการแนะนําให้ เพื$อน พี$น้อง
หรื อคนรู้จกั มาเที$ยวเชียงใหม่ โดย แนะนําแน่นอน ร้ อยละ 55.3 รองลงมาคืออาจจะ
แนะนํา ร้ อยละ 30.6 โดยนักท่องเที$ยวที$จะแนะนําแน่นอน มีเหตุผลคือ
สิง$ แวดล้ อมดี ผู้คนอัธยาศัยดี อากาศดี อาหารอร่อย ราคายุติธรรม มีวตั ถุโบราณ
สนุก

จากผลการศึกษาครัง นี  ทางผู้ศกึ ษาได้ มีข้อเสนอแนะในด้ านการจัดกลยุทธ์สว่ นประสมทางการตลาด
ให้ เหมาะสมกับพฤติกรรมของนักท่องเที$ยวชาวจีน ดังต่อไปนี 
1) กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ (Product Strategies) ผู้ประกอบการด้ านการท่องเที$ยวควรจะมุ่งเน้ นไปที$
การนําเสนอสิ$งดึงดูดใจเหล่านี ในการจัดแผนการท่องเที$ยวแก่นกั ท่องเที$ยวชาวจีน โดยเฉพาะด้ านกิจกรรมการ
ท่อ งเที$ ย ว ได้ แ ก่ การแสดงของช้ า ง ด้ า นศิ ล ปะวัฒ นธรรม ได้ แ ก่ ถนนคนเดิน ขัน โตกและการแสดง และ
โปรแกรมการท่องเที$ยว ได้ แก่ ดอยอินทนนท์ วัดพระธาตุดอยสุเทพนัน เป็ นต้ น
นอกจากนี ผู้ประกอบการด้ านการท่องเที$ยวควรต้ องมีการเอาใจใส่กบั ความรู้และการปฏิบตั ิงานของ
มัคคุเทศก์หรื อไกด์ เพราะการที$ไม่สามารถอธิบายเกี$ยวกับเรื$ องเมืองเชียงใหม่ได้ ดีนนั  อาจเพราะขาดความรู้
ความเข้ าใจ หรื ออาจเป็ นเพราะขี เกียจและละเลยในการทําหน้ าที$ก็ได้ ซึง$ หากมัคคุเทศก์สามารถอธิบายให้ ลกู ค้ า
เข้ าใจและประทับใจกับประวัติความเป็ นมา
และเรื$ องราวของวัฒนธรรมล้ านนาต่างๆที$สอดแทรกในสิง$ ต่างๆ
ที$ พบเห็นได้ อย่างดีแล้ วน่าจะสามารถสร้ างความพอใจ เกิดความซาบซึ งกับสิง$ รอบๆตัวจน เกิดเป็ นความ
ประทับใจในการท่องเที$ยวของลูกค้ าและนําไปบอกต่อให้ ญาติหรื อเพื$อนมาเที$ยวเชียงใหม่ได้ อีก ซึง$ วิธีการอาจ
ใช้ การจัดทําเป็ นภาพวีดีโอบอกเล่าเรื$ องราวคล้ ายสารคดีสนๆฉายในรถระหว่
ั
างการเดินทาง ประกอบการจัดทํา
ประวัติศาสตร์ ฉบับย่อแจกสําหรับนักท่องเที$ยวที$สนใจเพื$อจะได้ อา่ นเพิ$มเติมได้
เนื$องจากช่วงระหว่างการชม
สถานที$อาจเพลิดเพลินกับการถ่ายภาพจนไม่ได้ ยินการอธิบาย
2) กลยุทธ์ด้านราคา (Price Strategies) ผู้ประกอบการควรจะให้ ความสนใจ เนื$องจากการที$
นักท่องเที$ยวชาวจีนมีทศั นคติต่อคํากล่าวที$วา่ “ราคาค่า Package Tour มาเชียงใหม่เป็ นราคาที$ฉนั เห็นว่า แพง
แต่ค้ มุ ค่าที$จะมา” ในระดับเฉยๆ นัน$ อาจหมายถึงราคาที$เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั ยังไม่สามารถสร้ างความคุ้มค่าด้ าน
จิตใจของผู้บริโภคได้ ซึง$ ผู้ประกอบการอาจจะปรับปรุงได้ โดยการพัฒนาส่วนประสมทางการตลาดด้ านอื$นๆให้
นักท่องเที$ยวเกิดความพึงพอใจมากขึ นเพราะจากผลการศึกษานักท่องเที$ยวยังมีทศั นคติสว่ นมากในระดับเฉยๆ
3) กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (Distribution Channel Strategies ) จากผลการศึกษาพบว่า
สําหรับนักท่องเที$ยวชาวจีนแล้ วช่องทางที$เหมาะสมที$สดุ น่าจะได้ แก่การขายผ่านตัวแทนท่องเที$ยวในประเทศจีน
ซึง$ นักท่องเที$ยวชาวจีนที$ตอบแบบสอบถามถึง ร้ อยละ 51 มีการจัดการเดินทางมาเชียงใหม่โดยผ่านตัวแทนใน
ประเทศของตน
อย่างไรก็ตามในการเลือกตัวแทนจําหน่ายในประเทศต่างๆไม่วา่ จะเป็ นไต้ หวัน ฮ่องกง
สาธารณรัฐประชาชนจีน ปั จจัยที$ต้องนํามาใช้ ประกอบการพิจารณาได้ แก่ ชื$อเสียงของบริษัทตัวแทนในจีน และ
ความชํานาญด้ านการนําเที$ยวในประเทศไทย นอกจากช่องทางดังกล่าวแล้ ว ในปั จจุบนั เทคโนโลยีเข้ ามา
มีบทบาทต่อการกระจาย สินค้ าสูผ่ ้ บู ริโภคมากขึ น ดังนันจึ
 งอาจจัดให้ มีการขายตรง เป็ นระบบที$ผ้ ผู ลิตขาย
ผลิตภัณฑ์โดยตรงให้ กบั นักท่องเที$ยวโดยไม่ผา่ นตัวกลาง คือ มีการขายตรงผ่านอินเตอร์ เน็ต หรื อเครื$ องมือ
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สื$อสารทางตรงอื$นๆเช่นโทรศัพท์ โทรสาร เพื$ออํานวยความสะดวกแก่ลกู ค้ ามากขึ น ซึง$ ผลการศึกษาพบว่ามี
นักท่องเที$ยวชาวจีนถึงร้ อยละ 19 ที$มีการจัดการการเดินทางด้ วยตนเอง
นอกจากนี การให้ ข้อมูลด้ านการท่องเที$ยวก่อนที$จะมาท่องเที$ยวก็มีสว่ นสําคัญอย่างมากกับ
นักท่องเที$ยวในปั จจุบนั ถึงแม้ วา่ ผลการศึกษาจะพบว่า นักท่องเที$ยวชาวจีนมีทศั นคติในระดับเฉยๆต่อข้ อความ
ที$วา่
“ฉันต้ องใช้ เวลาในการหาข้ อมูลเกี$ยวกับเชียงใหม่คอ่ นข้ างนานก่อนตัดสินใจมาเที$ยวเชียงใหม่” และ
“ฉันเห็นว่าข้ อมูลเกี$ยวกับเชียงใหม่ที$เป็ นภาษาจีนหาได้ ยากมาก” แต่ผ้ ปู ระกอบการและภาครัฐก็ควรให้ ความ
สนใจในการปรับปรุงในส่วนนี เพื$อให้ นกั ท่องเที$ยวมีความสะดวกมากขึ น เพื$อสร้ างความพอใจต่อการท่องเที$ยวใน
เชียงใหม่ที$สงู ขึ นด้ วย โดยเฉพาะกับกลุม่ นักท่องเที$ยวชาวจีนที$จดั การเดินทางด้ วยตนเอง
4) กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด (Promotion Strategies ) จากผลการศึกษาพบว่า เหตุจงู ใจในการ
ซื อทัวร์ เชียงใหม่ของนักท่องเที$ยวชาวจีนได้ แก่ วัฒนธรรมน่าสนใจ แหล่งท่องเที$ยวน่าสนใจ และมีป่าไม้ ภเู ขา
ที$สวยงาม ตามลําดับ ดังนันจุ
 ดขายที$จะใช้ ในการโฆษณาก็ควรจะเป็ นประเด็นที$เกี$ยวข้ องกับเหตุจงู ใจของ
นักท่องเที$ยว นอกจากนี ยังพบว่า โฆษณามีผลต่อการตัดสินใจมาเที$ยวเชียงใหม่ของนักท่องเที$ยวชาวจีน
โดยโฆษณาเป็ นปั จจัยที$มีอิทธิพลอันดับสามรองลงมาจากเพื$อนและญาติ
อย่างไรก็ตาม สําหรับบทบทบาทของกลุม่ ต่างๆ(Organizations) ที$มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื อของ
นักท่องเที$ยวชาวจีน จากการศึกษาพบว่ากลุม่ ผู้มีอิทธิพลด้ านการตัดสินใจมาท่องเที$ยวเชียงใหม่ได้ แก่ เพื$อน
และคนในครอบครัว อาจจะกล่าวได้ วา่ ประสบการณ์ตรงของบุคคลที$ร้ ูจกั เป็ นสื$อในการกระตุ้นให้ นกั ท่องเที$ยว
ชาวจีนมีความต้ องการมาเที$ยวเชียงใหม่ ดังนันควรมี

กลยุทธ์ที$จะส่งเสริมให้ นกั ท่องเที$ยวชาวจีนที$เคยเข้ ามาเที$ยว
ในไทยแล้ วมีการบอกต่อไปยังเพื$อนหรื อคนในครอบครัว
เพราะจัดเป็ นสื$อในการส่งเสริมการตลาดด้ าน
การโฆษณา และประชาสัมพันธ์ที$ดีและมีอิทธิพลสูง
ด้ านโอกาสในการซื อ (Occasions) จากการศึกษาพบว่านักท่องเที$ยวชาวจีนต้ องการเข้ ามาเที$ยว
ในเชียงใหม่ในช่วงเดือน มกราคม กุมภาพันธ์ และ เมษายน มากเป็ นอันดับต้ นๆ ดังนันผู
 ้ ประกอบการหรื อ
ผู้ที$เกี$ยวข้ องควรจะเลือกช่วงเวลา โฆษณา หรื อทําการส่งเสริมการขายให้ สอดคล้ องกับโอกาสในการซื อ ของ
นักท่องเที$ยว เช่นการจัดการโฆษณาผ่านสื$อต่างๆ ช่วง 2-3 เดือนก่อนฤดูท่องเที$ยวเพื$อให้ เวลาในการรวบรวม
ข้ อมูล และการเตรี ยมตัวแก่นักท่องเที$ยว ร่ วมกับการจัดการส่งเสริ มการขายในช่วงดังกล่าวเพื$อกระตุ้นการ
ตัดสินใจ เป็ นต้ น
5) กลยุทธ์ ด้านกระบวนการให้ บริ การ (Process) จากการศึกษาพบว่าสิ$งที$เป็ นปั จจัยภายในนัน
ส่วนมากท่องเที$ยวชาวจีนมีทศั นคติในระดับเฉยๆ เช่น ด้ านความอร่อยและความสะอาดของอาหารในภัตตาคาร
และ การให้ บริ การตามโปรแกรมท่องเที$ยวที$ตกลงไว้ ยกเว้ นด้ านบริ ษัทท่องเที$ยวให้ บริ การด้ วยรถบริ การ
ที$เหมาะสมกับค่าทัวร์ ที$จ่ายไป ซึ$งอยู่ในระดับเห็นด้ วยหรื อพอใจ จึงควรหาวิธีในการบริ หารจัดการเพื$อปรับปรุ ง
ให้ ดีขึน ต่อไป ส่วนด้ านที$ต้องการความร่ วมมือจากภาครัฐในการแก้ ไขเพื$อสร้ างความพอใจในอนาคต ได้ แก่
ด้ าน ความสะดวกในขอวีซ่าเข้ าประเทศไทย และความสะดวกในการผ่านพิธี การตรวจคนเข้ าเมือง ซึ$งจาก
การศึกษาพบว่า นักท่องเที$ยวชาวจีนมีทศั นคติในระดับเฉยๆ
6) กลยุทธ์ด้านผู้ให้ บริ การ (People) จากการศึกษาพบว่าในด้ านนี เป็ นจุดแข็งของการท่องเที$ยว
เชียงใหม่สําหรับกลุ่มนักท่องเที$ยวชาวจีน โดยพบว่านักท่องเที$ยวชาวจีนมีทศั นคติที$ดีต่อการที$ มีพนักงานขาย
ในร้ านขายของต่างๆ สามารถสื$อสารภาษาจีนได้ และ ไกด์คนไทยที$มีความซื$อสัตย์ไว้ ใจได้ ซึ$งในประเด็นของ
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ความสามารถในการสื$ อ สารภาษาจี น ของพนัก งานขายในร้ านค้ า ต่ า งๆอาจนํ า ไปเป็ นจุด ขายได้ อี ก ด้ ว ย
แต่อย่างไรก็ตามสิ$งที$ทางภาครั ฐบาล และเอกชนจะต้ องร่ วมมือกันในการหาวิธีในการปรับปรุ งให้ ดีขึน ได้ แก่
ข้ าราชการของไทยที$ด่านตรวจคนเข้ าเมืองควรต้ อนรับนักท่องเที$ยวอย่างสุภาพ พนักงานคนไทยในท่าอากาศ
ยาน โรงแรมและร้ านอาหารควรให้ การบริ การดี และสุภาพ ตํ ารวจท่อ งเที$ยวไทยควรมีทักษะในการสื$อสาร
ภาษาจีนได้ บ้าง ไกด์ไทยควรมีความรู้ ในการเล่าเรื$ องเชียงใหม่ ตลอดจนคนเชียงใหม่ควรรักษาความใจดีและ
ยินดีต้อนรับนักท่องเที$ยวให้ คงอยูต่ อ่ ไป
7) กลยุทธ์ด้านสภาพลักษณะพื นที$ (Physical Evidence) จากการศึกษาพบว่านักท่องเที$ยว
ชาวจี นมีทัศนคติที$ดีต่อ อากาศในเชียงใหม่ สะอาด ไม่มีมลพิษ (เก็บข้ อมูลปี 2548) และการมีแหล่งบันเทิง
มากมาย ส่วนเรื$ องการมีแหล่งบันเทิงมากเป็ นจุดแข็งสําหรั บนักท่องเที$ยวชาวจี นที$จะนํ าเป็ นจุดขายได้
นอกจากนีป ระเด็นที$ทงภาครั
ั
ฐและเอกชนต้ องร่ วมมือกันเพื$อปรับปรุ งให้ ดียิ$งขึน ได้ แก่ ความสะอาดของแหล่ง
ท่องเที$ยว การจัดให้ มีห้องนํ าบริการอย่างสะอาดและเพียงพอ การดูแลด้ านความปลอดภัยสําหรับนักท่องเที$ยว
และ การดูแลรักษาปรับปรุ งสภาพป่ าไม้ ธรรมชาติของจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนการวางแผนอย่างเร่ งด่วน
ในการลดมลพิษทางอากาศภายในจังหวัดเชี ยงใหม่อย่างยั$งยืน เพราะจะส่งผลต่อการเข้ ามาท่องเที$ยวของ
นักท่องเที$ยวชาวจีนได้
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การศึกษาคุณภาพการบริการทีพักแรมแบบโฮมสเตย์ ของภาคตะวันออก:
การพัฒนาศักยภาพความเข้ มแข็ง และความยังยืนของการจัดการการท่ องเทียวเชิงนิเวศ
และการประกอบธุรกิจด้ านท่ องเทียว
The Study of Service Quality of Homestay in the Eastern Region of Thailand: The
Development for the Potentiality, Strengths and Sustainability for Eco-Tourism
ดร.วุฒิชาติ สุนทรสมัย* และเกศริน อิ$มเล็ก
F

F

บทคัดย่ อ
การวิจัยนี ม ีวัตถุประสงค์ เพื$ อศึกษาคุณภาพการบริ การที$ พักแรมแบบโฮมสเตย์ ของภาคตะวันออก
โดยศึกษาปั จจัยส่วนบุคคล พฤติกรรมการเดินทาง และความพึงพอใจของนักท่องเที$ยวที$ส่งผลต่อคุณภาพ
การบริการที$พกั แรมแบบโฮมสเตย์ของภาคตะวันออก โดยใช้ การวิจยั เชิงสํารวจซึง$ ศึกษาจากกลุม่ ตัวอย่าง ได้ แก่
นักท่องเที$ยวชาวไทยที$พกั แรมแบบโฮมสเตย์จํานวน 308 คน รวบรวมข้ อมูลด้ วยแบบสอบถาม ซึง$ เป็ นช่วงเวลา
ที$มีนกั ท่องเที$ยวเข้ าพักแรม
ผลการศึกษาสรุ ปได้ ดงั นี  นักท่องเที$ยวส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง มีอายุเฉลี$ย 34.81 ปี หรื อ 34 ปี 10
เดือน ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด การศึกษาระดับปริ ญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริ ษัทเอกชนและ
มีรายได้ เฉลี$ยต่อเดือนประมาณ 10,001 – 20,000 บาท และผลจากการทดสอบสมมติฐานพบว่า อายุของ
นักท่องเที$ยวมีความสัมพันธ์ กบั จํานวนผู้ร่วมเดินทางในแต่ละครัง ของนักท่องเที$ยวใน 6 เดือนที$ผ่านมา และ
ลักษณะผู้ร่วมเดินทาง การจัดการสภาพแวดล้ อม และลักษณะของที$พกั แรมแบบโฮมสเตย์ ระยะเวลาเฉลี$ยที$ใช้
ในการเดินทางท่องเที$ยวของนักท่องเที$ยวมีความสัมพันธ์กบั จํานวนผู้ร่วมเดินทาง ในแต่ละครัง ของนักท่องเที$ยว
ใน 6 เดือนที$ผ่านมา ช่องทางการให้ บริ การ และจํานวนวันที$เข้ าพัก นอกจากนี จํานวนผู้ร่วมเดินทางท่องเที$ยว
มีความสัมพันธ์กบั คุณภาพการบริ การโดยรวม ได้ แก่ การส่งเสริ มการตลาด ราคาค่าบริ การ จํานวนวัน ที$เข้ าพัก
จํานวนผู้ร่วมเดินทางท่องเที$ยวในครัง นี มีความสัมพันธ์ กบั จํานวนวันที$เข้ าพักและจํานวนวันพักของนักท่องเที$ยว
และลักษณะของที$พกั แรมแบบโฮมสเตย์ คุณภาพการบริ การของที$พกั แรมแบบโฮมสเตย์ทงั  7 ด้ านมี
ความสัมพันธ์ กันทังหมด

ได้ แก่ ลักษณะของที$พกั แรมแบบโฮมสเตย์ ราคาค่าบริ การ ช่องทางการให้ บริ การ
การส่งเสริมการตลาด การจัดการด้ านกระบวนการต่าง ๆ ผู้ให้ บริการ และการจัดการสภาพแวดล้ อม

*

รองศาสตราจารย์ ภาควิชาบริ หารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (งานวิจยั ได้ รับทุนสนับสนุน

งานวิจยั จากสํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ ปี 2549)
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Abstract
The Study of Service Quality of Homestay in the Eastern Region of Thailand: The
Development for the Potentiality, Strengths and Sustainability for Eco-tourism investigates the effects
of tourist’ s characteristics, travel behavior on service quality of homestay in the eastern region of
Thailand. This study develops a survey-based methodology for measuring a homestay's service
quality in term of the 7 service mix: service itself, service price and charge, channel of service
distribution, process of servicing, service provider, promotion, and physical evidence through the
structure questionnaire. The instrument evidenced adequate validity and high reliability. This service
quality is the value endowed by the homestay service as perceived by a tourist. The study attempted
to investigate the interrelationships among tourist’ s characteristics, travel behavior, and service
quality of homestay through performing the descriptive and inferential statistics methods.
The sample consisted of 308 tourists, who have stayed at the homestay in the eastern region at least
1 night, is single, the average age of 34.81 years who holds bachelor’s degree and is working at the
private company, and monthly income range from 10,001 to 20,000 baht.
Results indicated that overall service quality is high. It is also found a positive correlation
between age of tourists and the number of accompanies who journeyed together within 6 months. In
addition, it was little surprising to found that older tourists, and the number of accompanies in the trip
were negative relationship to the number of stays in the homestay. The primary factors affect the
homestay service quality were age of the tourists, the number of accompanies who journeyed
together within 6 months. Marketing promotion, service price and charge, and service provider were
also factors that influenced service quality as perceived by tourists.

ความสําคัญของปั ญหา
ภาคตะวันออกของประเทศไทยซึ$งประกอบด้ วย 7 จังหวัด คือ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
ปราจี น บุรี สระแก้ ว และนครนายก เป็ นพื น ที$ มี ก ารขยายตัว ทางเศรษฐกิ จ และสัง คมอย่ า งรวดเร็ ว
ทรั พยากรที$ มีอ ยู่ในภูมิภ าคนี  ถูกนํ า มาใช้ ประโยชน์ ใ นเชิ ง เศรษฐกิจ เป็ นจํ านวนมาก รวมถึง การใช้
ทรัพยากรการท่องเที$ยว ในท้ องถิ$นอย่างต่อเนื$อง โดยการท่องเที$ยวมีการพัฒนาระบบการจัดการการ
ท่องเที$ยวที$ม่งุ สร้ าง “มูลค่า” จาก “คุณค่า” ที$นกั ท่องเที$ยวได้ รับเมื$อมี การเดินทางท่องเที$ยว อย่างไรก็
ตามมูลค่าเศรษฐกิจและสังคมที$ได้ รับการยอมรับอย่างกว้ างขวางจะมุ่งเน้ นสู่การสร้ างความยัง$ ยืนทางการ
ท่องเที$ยว โดยอาศัยระบบการจัดการท่องเที$ยวที$ทําให้ นกั ท่องเที$ยวเกิดการพํานักพักแรม ณ แหล่งท่องเที$ยว
หรื อ ชุมชนที$มีการจัดการการท่องเที$ยวอย่างเหมาะสมและยั$งยืน โดยเฉพาะนักท่องเที$ ยวเชิง นิเวศที$มัก
แสวงหาสถานที$ท่องเที$ยวและที$พกั แรมบนพื นฐานของทรัพยากรทังที
 $เป็ นทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรม
ซึ$งมีอยู่อย่า งมากมาย โดยเป็ นการท่องเที$ยวตามแหล่งธรรมชาติที$มีเอกลักษณ์ เฉพาะถิ$น
ได้ แ ก่
ชายทะเล หาดทราย ภูเขา นํ าตก สวนผลไม้ เป็ นต้ น นอกจากนี ยังเน้ นให้ เกิดการพัฒนาศักยภาพ
ทรัพยากรด้ วยการมีสว่ นร่วมของชุมชน ตลอดจนเกิดความพร้ อมที$จะพัฒนาไปสูค่ วามโดดเด่น
และ
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มีเอกลักษณ์ของการท่องเที$ยว โดยมีเป้าหมายเพื$อเพิ$มความเข้ มแข็งและเน้ นความยัง$ ยืนให้ แก่การท่องเที$ยว
ประเภทธุรกิจการท่องเที$ยวเชิงนิเวศด้ านที$พกั แรมในภูมิภาคนี ให้ เกิดความสมดุลของมูลค่าทางเศรษฐกิจที$ได้
แลกกับคุณค่า ของทรั พยากรการท่องเที$ยว และสภาพแวดล้ อมที$อาจเสื$อมโทรม ซึ$งเป็ นสิ$งสําคัญและ
สามารถตอบสนองนโยบายและยุทธศาสตร์ ของประเทศอันเป็ นวาระแห่งชาติได้ เป็ นอย่างดียิ$ง
อนุสนธิจากแผนการพัฒนาแม่บทอุตสาหกรรมการท่องเที$ยวแห่งชาติ (พ.ศ.2544-2553) และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที$ 10 (พ.ศ.2550-2554) มุ่งเน้ นให้ เกิดการกระจายรายได้ ส่ชู ุมชนผ่าน
การสร้ างรากฐานของชุม ชนและภูมิปั ญ ญา ซึ$ง เป็ นการกระจายรายได้ ที$ เกิ ดจากธุร กิ จ การท่อ งเที$ ย ว
โดยเฉพาะการประกอบการด้ านการท่องเที$ยวเชิงนิเวศที$สามารถตอบสนองเป้าหมายดังกล่าวได้ ประเภทหนึ$ง
ได้ แก่ การท่องเที$ยวที$พกั แรมแบบโฮมสเตย์ ซึ$งปั จจุบนั กระแสเรื$ องที$พกั แรมแบบโฮมสเตย์ได้ แพร่ ขยายไป
อย่างรวดเร็ ว เหตุผลสําคัญประการหนึ$งอาจเนื$องมาจากการเล็งผลในแง่ การกระจายรายได้ ไปสู่ชุมชน
โดยกระบวนการการทํางานควรทําให้ ครบวงจร ซึง$ อาศัยแนวคิดและปรัชญาต้ องมุ่งสู่ การพัฒนาที$ยงั$ ยืน
ให้ ชมุ ชนอยู่บนฐานเศรษฐกิจที$พงึ$ พาตนเอง โดยชาวบ้ านสามารถการจัดการการท่องเที$ยวที$พกั แรมแบบ
โฮมสเตย์โดยมีสว่ นร่วมด้ วยการใช้ บ้านที$อยูอ่ าศัย หรื อแบ่งห้ องในบ้ านให้ นกั ท่องเที$ยวพัก ซึง$ บ้ านพักจะสร้ าง
ขึ นอยูใ่ นชุมชนหรื ออาจจะตังอยู
 ห่ ลังเดียวโดด ๆ นอกชุมชนก็ได้ แต่มกั จะตังอยู
 ใ่ นแหล่งท่องเที$ยวหรื อใกล้ ๆ
กับแหล่งท่องเที$ยว ซึง$ มักเป็ นแหล่งท่องเที$ยวทางธรรมชาติหรื อทางวัฒนธรรม โดยปกติแล้ วการจัดการด้ าน
ที$พกั แรมแบบโฮมสเตย์มีลกั ษณะเด่นคือ ต้ องอาศัยความร่ วมมือของคนในชุมชนและชักจูงให้ ชุมชนมีจิต
สํานึก ในการอนุรักษ์ สงิ$ แวดล้ อม (เกรี ยง ฐิ ติจําเริญพร, 2545)
ทังนี
  คณะผู้วิจยั ได้ มงุ่ ศึกษาคุณภาพการบริการที$พกั แรมแบบโฮมสเตย์ในเขตภาคตะวันออก ซึง$
เป็ นที$พกั แรมที$มีผ้ ปู ระกอบการและชุมชนที$เปิ ดบ้ านให้ นกั ท่องเที$ยวพักแรมแบบโฮมสเตย์อย่างต่อเนื$องไม่น้อย
กว่า 1 ปี ซึง$ ยังมีการให้ บริ การต้ อนรับนักท่องเที$ยวแบบต่างคนต่างทํา ยังไม่มีการรวมกลุม่ อย่างเข้ มแข็ง
ตลอดจน ยังไม่ได้ มีการจัดการการท่องเที$ยวโดยชุมชนมีสว่ นร่วมอย่างจริงจัง อย่างไรก็ตามที$พกั แรมแบบ
โฮมสเตย์ของภาคตะวันออกนี มีความโดดเด่นของแหล่งท่องเที$ยวทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรมชาติที$มี
เอกลักษณ์สามารถดึงดูดนักท่องเที$ยวมาเยี$ยมเยือนและ พักแรมในพื นที$ดงั กล่าวเพิ$มขึ น ซึง$ เป็ นข้ อได้ เปรี ยบ
จากภูมิประเทศที$หา่ งจากเมืองหลวงของประเทศ คือ กรุงเทพมหานคร นักท่องเที$ยวจึงจําเป็ นต้ องค้ างหรื อ
พักแรมแทนที$จะเป็ นจังหวัดท่องเที$ยวที$เป็ นเพียงเส้ นทางผ่านเท่านัน
ดังนัน ผู้ประกอบธุรกิจที$พกั แรมแบบโฮมสเตย์ที$ให้ บริการที$พกั แรมของจังหวัดในเขตภาคตะวันออก
เพิ$มจํานวนขึ นทุกปี ตามจํานวนนักท่องเที$ยวเช่นกัน โดยเฉพาะจังหวัดระยอง และเขตกิ$งอําเภอเกาะช้ าง จังหวัด
ตราด
ซึง$ พื นที$จงั หวัดระยองในระยะ 3 ปี ที$ผา่ นมามีมากกว่าล้ านคน โดย พ.ศ. 2548 มีจํานวน
นักท่องเที$ยว คือ 2,715,377 เพิ$มขึ นจาก พ.ศ. 2547 ซึง$ มีจํานวนนักท่องเที$ยว 2,532,831 คน และพ.ศ.2546 มี
จํานวนนักท่องเที$ยว 2,414,498 คน และพื นที$เกาะช้ างระยะ 3 ปี ที$ผา่ นมา มีจํานวนเพิ$มขึ นทุกปี เช่นกัน โดย
พ.ศ. 2546 มีจํานวนนักท่องเที$ยว คือ 326,184 คน ส่วน พ.ศ. 2547 มีจํานวนนักท่องเที$ยวเพิ$มจํานวนขึ นเป็ น
361,465 คน และ พ.ศ.2548 มีจํานวนเพิ$มถึง 435,522 คน (การท่องเที$ยวแห่งประเทศไทย, 2549)
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ภาพที 1 จํานวนนักท่องเที$ยวระหว่างปี 2546 – 2548 ในจังหวัดระยองและเกาะช้ างจังหวัดตราด
จากจํานวนนักท่องเที$ยวที$เพิ$มขึ น ก่อให้ เกิดความต้ องการรูปแบบการบริการด้ านการท่องเที$ยวที$สงู
เพิ$มขึ นตามไปด้ วย
ดังนันความหลากหลายและจํ

านวนนักท่องเที$ยวซึง$ ถือเป็ นโอกาสในการพัฒนาด้ านการ
ท่องเที$ยวที$พกั แรมแบบโฮมสเตย์ให้ มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ น และรักษาคุณภาพการบริการของ
ที$พกั แรมแบบโฮมสเตย์ให้ ได้ มาตรฐาน เพื$อให้ ที$พกั แรมแบบโฮมสเตย์มีมาตรฐานเดียวกันทังประเทศ

โดยแบ่ง
ออกเป็ นด้ านต่าง ๆ 8 ด้ าน คือ 1) ด้ านที$พกั 2) ด้ านอาหารและโภชนาการ 3) ด้ านความปลอดภัย
4) ด้ านการจัดการ 5) ด้ านกิจกรรมท่องเที$ยว 6) ด้ านสภาพแวดล้ อม 7) ด้ านมูลค่าเพิ$ม 8) ด้ านการส่งเสริ ม
การตลาด ซึง$ สอดคล้ องกับองค์ประกอบของการบริการที$มีคณ
ุ ภาพ คือ รูปแบบบริการ ราคา ช่องทาง
การให้ บริการ การสื$อสารทางการตลาด ผู้ให้ บริการ กระบวนการให้ บริการ และสภาพแวดล้ อม (Kotler, 2000;
Payne, 1993)
ด้ วยเหตุนี คณะผู้วิจยั สนใจหาคําตอบว่า คุณภาพการบริการของที$พกั แรมแบบโฮมสเตย์ในเขตภาค
ตะวันออกตามการรับรู้ของนักท่องเที$ยวเป็ นอย่างไร และมีปัจจัยใดบ้ างที$มีความสัมพันธ์กบั คุณภาพการบริการ
โดยเฉพาะปั จจัยที$เกี$ยวข้ องกับพฤติกรรมการเดินทางท่องเที$ยวของนักท่องเที$ยว โดยอาศัยกรอบวัดมาตรฐาน
คุณภาพการบริ การ อันเป็ นองค์ประกอบการบริการที$มีคณ
ุ ภาพมาใช้ ศกึ ษาคุณภาพการบริ การที$พกั แรมแบบ
โฮมสเตย์ของภาคตะวันออกเพื$อทําให้ เกิดการพัฒนาศักยภาพความเข้ มแข็ง และความยัง$ ยืนของการจัดการ
การท่องเที$ยวเชิงนิเวศและการประกอบธุรกิจด้ านการท่องเที$ยว เนื$องจากการประกอบการธุรกิจการท่องเที$ยว
ที$พกั แรมแบบโฮมสเตย์ยงั มีโอกาสเติบโตได้ อย่างเข้ มแข็งและยัง$ ยืน หากผู้ประกอบการ เจ้ าของบ้ าน ตลอดจน
ชุมชน และหน่วยงานที$เกี$ยวข้ องได้ ทราบถึงคุณภาพการบริ การด้ านต่าง ๆ
อันจะช่วยสะท้ อนย้ อนกลับ
ผู้ประกอบการ เจ้ าของบ้ าน ตลอดจนผู้เกี$ยวทําให้ เกิดการพัฒนาคุณภาพการบริการให้ มีประสิทธิภาพอย่าง
ต่อเนื$อง และสามารถตอบสนองต่อความต้ องการของตลาด และส่งเสริมให้ เกิดการมีสว่ นร่วมของชุมชนอย่าง
เข้ มแข็งและยัง$ ยืนต่อไป
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กรอบแนวความคิดในการวิจัย
ตัวแปรต้ น
ปั จจัยส่ วนบุคคลของนักท่ องเทียว
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพสมรส
4. ระดับการศึกษา
5. อาชีพ
6. ที$อยูป่ ั จจุบนั
7. รายได้ เฉลี$ยต่อเดือน

ตัวแปรตาม
คุณภาพการบริการของทีพักแรมแบบ
โฮมสเตย์ ใน 7 ด้ าน คือ
1. ลักษณะของที$พกั แรมแบบโฮมสเตย์
2. ราคาค่าบริการ
3. ช่องทางการให้ บริการ
4. การส่งเสริมการตลาด
5. การจัดการกระบวนการด้ านต่าง ๆ
6. ผู้ให้ บริการ
7. การจัดการสภาพแวดล้ อม

พฤติกรรมการเดินทางท่ องเทียว
1. พาหนะที$ใช้ เดินทาง
2. ผู้ร่วมเดินทาง
3. สถานที$ที$วางแผนจะไป
4. วิธีการเดินทาง
5. รายการแพ็คเกจทัวร์
6. บริษัททัวร์
7. สถานที$อื$น ๆ ที$แวะพัก
8. ลักษณะทําเลที$ตงของโฮมสเตย์
ั
9. การเคยมาพักโฮมสเตย์
10. ประเภทของห้ องพัก
11. เหตุผลที$เลือกพักโฮมสเตย์ครัง นี 
12. ราคาค่าบริการ
13. บริการที$ต้องการใช้
14. บริการเสริมที$ต้องการ
15. แหล่งข่าวสารที$ร้ ูจกั โฮมสเตย์
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วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื$อศึกษาพฤติกรรมการเดินทางท่องเที$ยวของนักท่องเที$ยวพักแรมแบบโฮมสเตย์
2. เพื$อศึกษาคุณภาพการบริการของที$พกั แรมแบบโฮมสเตย์ของภาคตะวันออก
3. เพื$อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริ การของนักท่องเที$ยวต่อการจัดการธุรกิจการ
ท่องเที$ยว ที$พกั แรมแบบโฮมสเตย์ของภาคตะวันออกกับอายุ
4. เพื$อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจของนักท่องเที$ยวต่อการจัดการธุรกิจการท่องเที$ยว
ที$พกั แรมแบบโฮมสเตย์ของภาคตะวันออกกับพฤติกรรมการเดินทางท่องเที$ยว

สมมติฐานการวิจยั
การศึกษานี ได้ รวบรวมทฤษฎี แนวคิด และงานวิจยั ที$เกี$ยวข้ องกับความพึงพอใจในคุณภาพการ
บริการของ การจัดการที$พกั แรมแบบโฮมสเตย์เพื$อตังสมมติ

ฐานการวิจยั ดังนี 
1. อายุของนักท่องเที$ยวที$ตา่ งกันมีความสัมพันธ์กบั การเดินทางท่องเที$ยวในรอบ 6 เดือน ที$ผา่ นมา
2. อายุของนักท่องเที$ยวที$ตา่ งกันมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการเดินทางท่องเที$ยว
3. อายุของนักท่องเที$ยวที$ตา่ งกันมีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพการบริการแต่ละด้ านทัง 7 ด้ าน
4. การท่องเที$ยวในรอบ 6 เดือนที$ผา่ นมาที$ต่างกันมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมในการเดินทาง
ท่องเที$ยว
5. การท่องเที$ยวในรอบ 6 เดือนที$ผ่านมาที$ตา่ งกันมีความสัมพันธ์กบั คุณภาพการบริการ แต่ละด้ าน
ทัง 7 ด้ าน
6. พฤติกรรมการเดินทางท่องเที$ยวที$ตา่ งกันมีความสัมพันธ์กบั คุณภาพการบริการแต่ละด้ านทัง
7 ด้ าน
7. คุณภาพการบริ การแต่ละด้ านทัง 7 ด้ านที$ตา่ งกันมีความสัมพันธ์กบั คุณภาพการบริการโดยรวม

การทบทวนวรรณกรรม
การศึกษาคุณภาพการบริการที$พกั แรมแบบโฮมสเตย์ของภาคตะวันออก : การพัฒนาศักยภาพ
ความเข้ มแข็ง และความยัง$ ยืนของการท่องเที$ยวเชิงนิเวศและการประกอบธุรกิจด้ านท่องเที$ยว คณะผู้วิจยั เสนอ
ทฤษฎีที$เกี$ยวข้ องและผลงานวิจยั ตามลําดับดังนี 
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี$ยวกับการจัดการท่องเที$ยวเชิงนิเวศ
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี$ยวกับคุณภาพการบริการ
3. ความพึงพอใจในคุณภาพการบริการของนักท่องเที$ยว
4. คุณภาพการบริการของที$พกั แรมแบบโฮมสเตย์
5. งานวิจยั ที$เกี$ยวข้ อง
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วิธีดาํ เนินการวิจัย
การศึกษานี เป็ นการศึกษาในลักษณะการวิจยั เชิงสํารวจ (Survey Research) โดยการวัดผลเพียง
ครัง เดียว (One-shot-case Study) และการศึกษา ณ จุดเวลาใดเวลาหนึง$ (Cross Sectional Study) โดย
มีประชากร คือ กลุม่ นักท่องเที$ยวชาวไทยที$เข้ าพํานักที$พกั แรมแบบโฮมสเตย์ของภาคตะวันออก โดยเดินทาง
ท่องเที$ยวในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2549 จํานวน 308 คน และเก็บรวบรวมข้ อมูล
ด้ วยวิธีการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัวและการให้ แบบสอบถามแก่ผ้ ตู อบเอง จากนักท่องเที$ยวที$ได้ เข้ าพักที$พกั แรม
แบบโฮมสเตย์แล้ วอย่างน้ อย 1 วัน ดําเนินการเก็บตัวอย่างทังวั
 นธรรมดา (จันทร์ - ศุกร์ ) เป็ นเวลา 20 วัน และวัน
เสาร์ - อาทิตย์ รวม 10 วัน รวมระยะเวลา 8 เดือน
เครื องมือทีใช้ ในการวิจัย
เครื$ องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูลที$สนใจศึกษา คือ แบบสอบถามที$มีโครงสร้ าง (Structure
Questionnaire)สําหรับการสร้ างแบบสอบถามนี คณะผู้วิจยั ได้ ศกึ ษาข้ อมูลจาก 2 แหล่งคือ
1. แหล่งปฐมภูมิ (Primary Source) โดยการสํารวจสถานที$ และการให้ บริการของที$พกั แรมแบบ
โฮมสเตย์ของภาคตะวันออก และการพูดคุยกับเจ้ าของบ้ านเกี$ยวกับการเข้ าพัก การให้ บริการของเจ้ าของบ้ าน
และรูปแบบการจัดการที$พกั แรมแบบโฮมสเตย์
2. แหล่งทุติยภูมิ (Secondary Source) โดยการเก็บรวบรวมข้ อมูลจากเอกสาร หนังสือผลงานวิจยั
ตลอดจนปรึกษาผู้เชี$ยวชาญด้ านการจัดการที$พกั แรมแบบโฮมสเตย์
แล้ วนําข้ อมูลที$รวบรวมได้ มาสร้ าง
แบบสอบถาม ซึง$ โครงสร้ างของแบบสอบถามเป็ นคําถามปลายปิ ดเป็ นส่วนใหญ่ ซึง$ แบ่งคําถามเป็ น 4 ส่วน คือ
ส่วนที$ 1 เป็ นคําถามที$เกี$ยวกับข้ อมูลส่วนตัว และข้ อมูลเกี$ยวกับการท่องเที$ยวของ
นักท่องเที$ยวชาวไทย
ที$เดินทางมาพักแรมแบบโฮมสเตย์โดยมีคําตอบให้ เลือก (Multiple Choice Questions) เช่น เพศ อายุ
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ ที$อยูป่ ั จจุบนั รายได้ เฉลี$ยต่อเดือน ส่วนข้ อมูลเกี$ยวกับการท่องเที$ยว
อาทิ จํานวนครัง ที$มาเที$ยว จํานวนการพักแรม จํานวนผู้ร่วมเดินทาง วิธีการเดินทางในรอบปี ที$ผา่ นมา (พ.ศ.
2548) ส่วนที$ 2 เป็ นคําถามเกี$ยวกับพฤติกรรมในการเดินทางและการพักแรม ประกอบด้ วย พาหนะที$ใช้ ในการ
เดินทาง สถานที$ทอ่ งเที$ยวที$ต้องการไป ลักษณะการเดินทาง เช่น เดินทางมาเอง มากับกรุ๊ปทัวร์ เป็ นต้ น
สถานที$พกั และระยะเวลาที$พกั ทําเลที$พกั ราคาที$พกั ประเภทห้ องพัก บริ การที$ต้องการ ส่วนที$ 3 เป็ นคําถาม
ด้ านคุณภาพการบริการที$เข้ าพักแรมแบบโฮมสเตย์ ซึง$ ให้ นกั ท่องเที$ยวประเมินคุณภาพการบริการที$พกั แรมโฮมส
เตย์ 7 ด้ านได้ แก่ ลักษณะที$พกั แบบโฮมสเตย์ ราคาค่าบริการ ช่องทางการให้ บริการ การส่งเสริ มการตลาด
การจัดการด้ านกระบวน ต่าง ๆ ผู้ให้ บริการ และการจัดการสภาพแวดล้ อม โดยใช้ มาตรวัดประเมินทัศนคติ 5
ระดับ (5 point Likert Scale) โดยเรี ยงลําดับความพึงพอใจด้ านคุณภาพการบริการตังแต่
 ระดับที$ 5 หมายถึง
พึงพอใจมากที$สดุ ไปจนถึงระดับที$ 1 หมายถึง ไม่พงึ พอใจ และส่วนที$ 4 เป็ นคําถามด้ านข้ อเสนอแนะ เป็ น
คําถามปลายปิ ดที$ให้ นกั ท่องเที$ยวเสนอแนะ 4 ด้ านคือ ด้ านที$พกั แรม ด้ านบริการนําเที$ยว ด้ านราคาค่าบริการ
ด้ านการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
การหาคุณภาพเครื องมือ
แบบสอบถามได้ ให้ ผ้ เู ชี$ยวชาญและอาจารย์จากภาควิชาบริหารธุรกิจที$สอนวิชาด้ านการตลาด และ
การท่องเที$ยว 4 ประเมินความเที$ยงตรงตามเนื อหา โดยพิจารณาจากกรอบแนวคิด นิยามศัพท์ของการวิจยั
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และนําแบบสอบถามจํานวน 20 ชุด มาทดสอบก่อนเพื$อตรวจสอบความถูกต้ องเหมาะสม และความชัดเจนของ
คําถามทุกข้ อ โดยทําการทดสอบกับกลุม่ นักท่องเที$ยวชาวไทยที$เดินทางมาพํานักที$พกั แรมแบบโฮมสเตย์บ้าน
สวนมังคุด ตําบลบ้ านค่าย จังหวัดระยอง มาตรวจสอบด้ านการใช้ ภาษา การสื$อสาร ตลอดจนเป็ นการทดสอบ
กระบวนการเก็บรวบรวมข้ อมูล เพื$อสามารถนําไปใช้ งานสนามจริง ทังนี
 ได้ วดั ระดับความเชื$อมัน$ (Reliability)
ซึง$ จากการคํานวณหาค่าความเชื$อมัน$
แบบความสอดคล้ องภายในโดยการหาค่าที$เรี ยกว่าแบบ ครอนบาท
(Cronbach) พบว่า ได้ คา่ ความเชื$อมัน$ ดังนี 
แบบสอบถามส่วนคุณภาพการบริการทุกด้ านได้ คา่ สัมประสิทธิeความเชื$อมัน$ แบบครอนบาท
(Cronbach Alpha Coefficient) เท่ากับ 0.84 เมื$อพิจารณารายด้ าน ดังนี 
ค่าความเชื$อมัน$ สัมประสิทธิeครอนบาทอัลฟา
ด้ านลักษณะของที$พกั แรมแบบโฮมสเตย์ด้านราคา
ค่าบริการ
ด้ านช่องทางการให้ บริการ ด้ านการส่งเสริมการตลาด ด้ านการจัดการกระบวนการด้ านต่าง ๆ
ด้ านผู้ให้ บริการ และด้ านสภาพแวดล้ อม มีค่า 0.85, 0.72, 0.80, 0.75, 0.88 และ 0.87 ตามลําดับ จึงสรุป
ได้ วา่ เครื$ องมือแบบสอบถามนี  มีความเชื$อมัน$ มีคา่ มากกว่า 0.70 ซึง$ มีระดับค่าความเชื$อมัน$ สูงพอที$จะยอมรับได้
การวิเคราะห์ข้อมูลด้ วยสถิติเชิงพรรณนา เป็ นการแสดงข้ อมูลเป็ นค่าจํานวนและร้ อยละ ส่วนเบี$ยงเบน
มาตรฐาน ได้ แก่ อาชีพ ระดับการศึกษาสูงสุด ค่าเฉลี$ยเลข ได้ แก่ แสดงข้ อมูล ความถี$ในการท่องเที$ยว
ช่วงเวลาที$มาใช้ บริการ คุณภาพการบริการแต่ละด้ านของที$พกั แรมแบบโฮมสเตย์
และสถิติเชิงอ้ างอิง
(Inference Statistics) เป็ นการทดสอบสมมติฐานและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยระดับนัยสําคัญ .05
ภายใต้ การทดสอบเงื$อนไข โดยพิจารณาจากแผนภาพการกระจายพบว่า ความสัมพันธ์ของตัวแปรที$นํามา
ทดสอบมีแนวโน้ มความสัมพันธ์แบบเส้ นตรงและเป็ นอิสระต่อกัน
การทดสอบสมมติฐานของการวิจยั ใช้
สัมประสิทธิeสหสัมพันธ์เพียร์ สนั (Peasan-Product Correlation Coefficient) เพื$อทดสอบเกี$ยวกับความสัมพันธ์
ของตัวแปรต้ น
ได้ แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างอายุของนักท่องเที$ยว จํานวนครัง ของการเดินทางท่องเที$ยว
จํานวนวันที$เข้ าพัก จํานวนผู้ร่วมเดินทางท่องเที$ยว กับความพึงพอใจในบริการที$พกั แรมแบบโฮมสเตย์โดยรวมใน
แต่ละด้ าน

ผลการศึกษา
ผลการศึกษาสามารถสรุปได้ ดังนี 
ข้ อมลทั
ู  วไปของผ้ ูตอบแบบสอบถาม
นักท่องเที$ยวส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุเฉลี$ย 34 ปี 10 เดือน มีสถานภาพโสด มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนมากที$สดุ ที$มีรายได้ เฉลี$ยต่อเดือนอยูใ่ นระหว่าง 10,001 –
20,000 บาท
ข้ อมลทั
ู  วไปเกียวกับการท่ องเทียว
ในรอบ 6 เดือนที$ผา่ นมา (ตังแต่
 ต้นปี 2549) นักท่องเที$ยวเดินทางท่องเที$ยวและเยี$ยมเยือน แหล่ง
ท่องเที$ยวเดิมเฉลี$ย 2.22 หรื อ 2 ครัง ใช้ เวลาท่องเที$ยวในแต่ละครัง ยาวนาน 2.72 วัน หรื อ 2-3 วัน มีผ้ รู ่วม
เดินทางด้ วยกันในแต่ละครัง 32.52 คน หรื อ 33 คน ส่วนใหญ่นิยมเดินทางมาเอง ร้ อยละ 64.9 เพศหญิงใช้ วิธี
เดินทางมาเอง ร้ อยละ 81.9 ส่วนเพศชายนิยมเดินทางมาเอง ร้ อยละ 77.9 ด้ านผู้มีสถานภาพสมรสหม้ าย/หย่า
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ร้ างนิยมใช้ วิธีเดินทางมาเองสูงที$สดุ ซึง$ แตกต่างจาก ผู้มีสถานภาพโสดใช้ วิธีการซื อทัวร์ มากที$สดุ นอกจากนี 
นักท่องเที$ยวที$ใช้ วิธีเดินทางโดยการซื อทัวร์ แบบเหมาจ่ายรวมราคาค่าบริการ ต่าง ๆ ได้ แก่ ค่าพาหนะเดินทาง
ทังหมดและค่

าที$พกั จํานวนคืนพักเฉลี$ย 1.45 หรื อ 1-2 คืน รวมอยูใ่ นแพ็คเกจทัวร์ แล้ ว ร้ อยละ 100 รองลงมา
รวมค่าอาหารเฉลี$ย 3.81 มื อ หรื อ 4 มื อ ร้ อยละ 29.3 และรวมค่าใช้ จ่ายอื$น ๆ น้ อยที$สดุ ร้ อยละ 9.8 โดย
นักท่องเที$ยวนิยมซื อทัวร์ ผา่ นตัวแทนบริษัทนําเที$ยว (Travel Agent) มากที$สดุ ร้ อยละ 39.0
นักท่องเที$ยวทังหมดเข้

าพักที$พกั แรมแบบโฮมสเตย์ 1 คืนมากที$สดุ รองลงมาเข้ าพัก 2 คืน และเข้ าพัก
4 และ 5 คืน น้ อยที$สดุ โดยที$พกั แรมแบบโฮมสเตย์ที$เข้ าพํานักในครัง นี  ร้ อยละ 86.8 นักท่องเที$ยวได้ เข้ าพักแรม
เป็ นครัง แรก และชอบพักแยกออกจากเรื อนของเจ้ าของ รองลงมา คือ เข้ าพักร่วมกับเจ้ าของบ้ านในหลังเดียวกัน
ชอบบ้ านริมทะเลมากที$สดุ โดยมีสาเหตุหลักที$เลือกพักที$พกั แรมแบบโฮมสเตย์เพราะเจ้ าของบ้ านมีอธั ยาศัยดี
ร้ อยละ 52.9 นักท่องเที$ยวส่วนใหญ่จ่ายค่าที$พกั คืนละ 200 – 500 บาท/คน และใช้ บริการอาหารและเครื$ องดื$ม
ของที$พกั แรมแบบโฮมสเตย์ รองลงมาเป็ นบริ การคาราโอเกะ โดยนักท่องเที$ยวมีความต้ องการใช้ บริการเพิ$มเติม
ประเภทนวดแผนไทยในที$พกั แรมแบบโฮมสเตย์ มากที$สดุ รองลงมาต้ องการซื อของฝาก/ของที$ระลึก และ
ด้ านกิจกรรมมีบริการเป็ นประจําที$นกั ท่องเที$ยวชอบดํานํ าดูปะการัง รองลงมาพายเรื อ ด้ านกิจกรรมที$ต้องการทํ
ร่วมกับเจ้ าของบ้ านและเพื$อนนักท่องเที$ยวมากที$สดุ คือ กิจกรรมเก็บผลไม้ กินเอง รองลงมา คือ ตกปลา/
หาปลา /ดูนก และนักท่องเที$ยวรู้จกั ที$พกั แรมแบบโฮมสเตย์จากเพื$อนมากที$สดุ รองลงมาจากเว็บไซต์ และสือ$
หนังสือพิมพ์ รายการวิทยุ การแสดงนิทรรศการ การออกร้ าน/บูทแนะนําที$พกั แรมแบบโฮมสเตย์ตามเทศกาล
ต่าง ๆ อยูใ่ นระดับน้ อยที$สดุ เท่า ๆ กัน
คุณภาพการบริการด้ านต่ างๆ ของทีพักแรมแบบโฮมสเตย์
นักท่องเที$ยวที$เข้ าพํานักที$พกั แรมแบบโฮมสเตย์ของภาคตะวันออก มีประเมินคุณภาพการบริการด้ าน
ต่างๆ ดังต่อไปนี 
คุณภาพการบริ การ

4.05

ด้านการจั ดการสภาพแวดล้อม

4.19

ด้านผูใ้ ห้บริการ

3.87

ด้านการจั ดการกระบวนการด้านต่าง ๆ

3.37

ด้านการส่ งเสริมการตลาด

3.52

ช่องทางการให้บริการ
ราคาค่าบริการ

3.91

ลักษณะที%พัก

3.91
0

ภาพที 2

0.5

1

1.5

2
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3.5

4

ระดับการประเมินคุณภาพการบริการรายด้ านของนักท่องเที$ยวที$เข้ าพักแรมแบบโฮมสเตย์
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จากภาพที$ 2 แสดงให้ เห็นถึงนักท่องเที$ยวประเมินคุณภาพการบริการด้ านผู้ให้ บริการหรื อเจ้ าของ
บ้ านอยูใ่ นระดับมากที$สดุ รองลงมา ได้ แก่ ด้ านการจัดการสภาพแวดล้ อม ด้ านลักษณะที$พกั แรมแบบโฮมสเตย์
ด้ านราคาค่าบริ การ ด้ านการจัดการกระบวนการด้ านต่าง ๆ ด้ านช่องทางการให้ บริการ และด้ านการส่งเสริม
การตลาด ตามลําดับ โดยนักท่องเที$ยวรู้สกึ ประทับใจมากที$สดุ ในการพํานักที$พกั แรมแบบโฮมสเตย์ คือ เรื$ อง
ผู้ให้ บริการหรื อเจ้ าของบ้ านที$มีบคุ ลิกภาพที$ยิ มแย้ มแจ่มใสให้ การต้ อนรับนักท่องเที$ยวอย่างอบอุ่น ส่วนเรื$ อง
การจัดการสภาพแวดล้ อมของที$พกั แรมให้ มีอากาศถ่ายเทสะดวก แสงสว่างส่องถึง ความสะอาดของห้ องพัก
และลักษณะที$พกั แรมแบบโฮมสเตย์เป็ นส่วนประกอบให้ นกั ท่องเที$ยวประเมินคุณภาพการบริการของที$พกั แรม
แบบโฮมสเตย์มากยิ$งขึ นได้ ซึง$ สามารถประเมินคุณภาพการบริ การในรายด้ านต่าง ๆ ของนักท่องเที$ยวที$เข้ าพัก
แรมแบบโฮมสเตย์ สามารถสรุปได้ ดงั นี 

5

4.42

4.27

4.38

4.2

3.93
3.53

4

3.84

3
2

ภาพที 3

การกําจัดสิ%งปฏิกูล

ความเป็นธรรมชาติ

ความร่มรื%น

พืCนที%จอดรถ

ทิวทัศน์

ความสะอาด

0

อากาศ- แสงสว่าง

1

คุณภาพการบริการด้ านการจัดการสภาพแวดล้ อม

จากภาพที$ 3 คุณภาพการบริการด้ านการจัดการสภาพแวดล้ อม นักท่องเที$ยวที$เข้ าพักแรมแบบ
โฮมสเตย์ ได้ ประเมินคุณภาพการบริการด้ านการจัดการสภาพแวดล้ อมอยูใ่ นระดับมากที$สดุ
คือ ด้ าน
สภาพแวดล้ อมของที$พกั แรมแบบโฮมสเตย์มีอากาศถ่ายเทสะดวก แสงสว่างส่องถึง ซึง$ สามารถมองเห็นทิวทัศน์
ได้ โดยรวมจากห้ องพัก และการประเมินคุณภาพการบริการด้ านการจัดการสภาพแวดล้ อมระดับมาก คือ ด้ าน
ความสะอาดของสภาพแวดล้ อมบริเวณภายในและบริเวณโดยรอบ มีความเป็ นธรรมชาติปราศจากสิง$ ปรุงแต่ง
มีความร่มรื$ นด้ วยการประดับต้ นไม้ ดอกไม้ มีระบบการทิ งและกําจัดขยะและสิ$งปฏิกลู และมีพื นที$จอดรถหรื อ
ลานจอดรถ
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4
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บริการรวดเร็ว

การบริการถูกต้อง

รูปแบบบริการใหม่ๆ

เป็นกันเอง

เข้าใจความต้องการ

การแต่งกาย

กริยามารยาท

3.85

ยิCมแย้ม- อบอุ่น

3.6
3.5

4.09

4.04

การสื%อข้อความ

4.5

ภาพที 4 คุณภาพการบริการด้ านผู้ให้ บริการ
จากภาพที$ 4 คุณภาพการบริการด้ านผู้ให้ บริ การ นักท่องเที$ยวที$เข้ าพักแรมแบบโฮมสเตย์ได้ ประเมิน
คุณภาพการบริ การด้ านผู้ให้ บริ การอยูใ่ นในระดับมากที$สดุ คือ ผู้ให้ บริ การยิ มแย้ มแจ่มใส ให้ การต้ อนรับอบอุน่
มีความเป็ นกันเอง มีกริ ยามารยาทที$ดี และมีความรวดเร็วในให้ การบริการ ตามลําดับ การประเมินคุณภาพการ
บริการด้ านผู้ให้ บริการในระดับมาก คือ ความเข้ าใจความต้ องการของนักท่องเที$ยว การแต่งกายสะอาด
ความถูกต้ องรอบคอบในการบริ การ ความสามารถในการสื$อข้ อความ และการสร้ างสรรค์รูปแบบบริการใหม่ ๆ
ตามลําดับ
4.5
4

4.07

3.97

4.19 4.19

4.05

3.54

3.5

3.86 3.92 3.92

3.89

3.94
3.44

3.24

3
2.5
2
1.5
1

ภาพที 5 คุณภาพการบริการด้ านการจัดการกระบวนการด้ านต่าง ๆ
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เครืIองนอน

นํUาประปา

ไฟฟ้า - แสงสว่า

เอกลักษณ์ท้องถิIน

แพคเก็จท่องเทีIยว

ระบบการชําระเงิน

อาหารท้องถิIน

รสชาติอาหาร

อาหารสะอาด

ภาชนะสะอาด

อุปกรณ์ปฐมพยาบาล

0

ความปลอดภัย

0.5
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จากภาพที$ 5 คุณภาพการบริการด้ านการจัดการกระบวนการด้ านต่าง ๆ นักท่องเที$ยวที$เข้ าพักแรม
แบบโฮมสเตย์ได้ ประเมินคุณภาพการบริการด้ านการจัดการกระบวนการด้ านต่าง ๆ อยูใ่ นระดับมาก คือ
ด้ านการบริการอาหารมีความสะอาด รสชาติดี ภาชนะที$ใช้ ในครัวและรับประทานอาหารถูกสุขอนามัย
เป็ นอาหารท้ องถิ$น
และด้ านความปลอดภัยของสถานที$พกั
มีอปุ กรณ์เครื$ องนอนเพียงพอและสะอาด
มีการบริการที$เป็ นเอกลักษณ์ของท้ องถิ$น มีไฟฟ้านํ าประปาที$ดี มีบริการท่องเที$ยวแบบแพคเก็จ (รวมที$พกั
การนําเที$ยว และอาหาร) มีการเตรี ยมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื องต้ น และมีพาหนะบริการในการเดินทางเข้ าถึง
โฮมสเตย์ได้ สะดวก

3.76

4
3.5

3.03

3.23

3.1

3.09

3.14

3.39

3.31

3
2.5
2
1.5
1

โปรโมชั% นลดราคา

ส่ วนลดพิ เศษ

อบต., ททท.

ป้ายบอกทาง

ป้ายประกาศ

ปากต่ อปาก

เว๊บไซด์

0

โบรชั วร์ แผ่ นพั บ

0.5

ภาพที 6 คุณภาพการบริการด้ านการส่งเสริ มการตลาด
จากภาพที$ 6 คุณภาพการบริการด้ านการส่งเสริมการตลาด นักท่องเที$ยวที$เข้ าพักแรมแบบโฮมสเตย์
ได้ ประเมินคุณภาพการบริการด้ านการส่งเสริมการตลาดอยูใ่ นระดับมาก คือ การบอกเล่าแบบปากต่อปาก มี
คุณภาพการบริ การอยูใ่ นระดับปานกลาง คือ การมีสว่ นลดพิเศษสําหรับลูกค้ าเดิม การมีโปรโมชัน$ ลดราคา
ในช่วงเทศกาลและไม่ใช่ฤดูทอ่ งเที$ยว การใช้ สื$อเว็บไซต์ การโฆษณา/ ประชาสัมพันธ์ผา่ นทาง อบต. ททท.
การติดป้ายบอกทาง การติดป้ายประกาศ และการโฆษณาทางโบรชัวร์ แผ่นพับ
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3.8

3.71
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3.2
3.1
ระบบจองล่ วงหน้า

เครือข่ายร่ วมหน่ วยอื%น

ข่าวสารด้า นการท่ องเที%ย ว

เครือข่ายท่ องเที%ยว

ภาพที 7 คุณภาพการบริการด้ านช่องทางการให้ บริการ
จากภาพที$ 7 คุณภาพการบริการด้ านช่องทางการให้ บริการ นักท่องเที$ยวที$เข้ าพักแรมแบบโฮมสเตย์
ได้ ประเมินคุณภาพการบริการด้ านช่องทางการให้ บริการอยูใ่ นระดับมาก คือ ระบบจองล่วงหน้ าเพื$อลงทะเบียน
ให้ ทราบข้ อมูล มีคณ
ุ ภาพการบริการอยูใ่ นระดับปานกลาง คือ การสร้ างเครื อข่ายการบริ การท่องเที$ยว
กลุม่ อาชีพต่าง ๆ ในชุมชน เครื อข่ายกับหน่วยงานอื$น ๆ เช่น บริษัททัวร์ ททท. และการบริการข้ อมูลข่าวสาร
ด้ านการท่องเที$ยวผ่านหน่วยงานของรัฐ

4.02
3.95
3.92
3.86

การต่อรองราคา

ค่ารถนําเที%ยว/ขนส่ง

ค่าบริการนําเที%ยว

ค่าบริการอาหาร

3.79

ค่าห้องพัก

4.05
4
3.95
3.9
3.85
3.8
3.75
3.7
3.65

ภาพที 8 คุณภาพการบริการด้ านราคาค่าบริ การ
จากภาพที$ 8 คุณภาพการบริการด้ านราคาค่าบริการ นักท่องเที$ยวที$เข้ าพักแรมแบบโฮมสเตย์ได้
ประเมินคุณภาพการบริการด้ านราคาค่าบริการอยูใ่ นระดับมาก ได้ แก่ ค่าบริการอาหาร ค่าห้ องพัก ค่าบริ การ
นําเที$ยว การต่อรองราคาค่าบริการ และค่าบริการรถนําเที$ยว/ ขนส่ง
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3.2

ภาพที 9 คุณภาพการบริการด้ านลักษณะที$พกั แรมแบบโฮมสเตย์
จากภาพที$ 9 คุณภาพการบริ การด้ านลักษณะที$พกั แรมแบบโฮมสเตย์ นักท่องเที$ยวที$เข้ าพักแรมแบบ
โฮมสเตย์ได้ ประเมินคุณภาพการบริการอยูใ่ นระดับมาก ได้ แก่ ความสะอาดของห้ องพัก ความสะอาดของ
ห้ องนํ า/ห้ องส้ วม ห้ องพักมีความเป็ นเอกลักษณ์ มีบริการเพิ$มเติมในห้ องพัก เช่น นํ าดื$ม ขนาดของห้ องพัก จํานว
ห้ องพักมีเพียงพอ การตกแต่งและออกแบบสถานที$สวยงาม และสิง$ อํานวยความสะดวกของที$พกั เช่น ทีวี ตู้
เสื อผ้ า

ผลการทดสอบสมมติฐาน
ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั ได้ ดังนี 
สมมติฐานที 1 อายุของนักท่ องเทียวทีต่างกันมีความสัมพันธ์ กับการเดินทางท่ องเทียวใน
รอบ 6 เดือนทีผ่านมา
ปั จจัยส่วนบุคคลด้ านอายุของนักท่องเที$ยวมีความสัมพันธ์กบั จํานวนผู้ร่วมเดินทางในแต่ละครัง ของ
นักท่องเที$ยวใน 6 เดือนที$ผา่ นมา และคุณภาพการบริการด้ านลักษณะที$พกั แรมแบบโฮมสเตย์อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที$ .01 และมีความสัมพันธ์กบั จํานวนผู้ร่วมเดินทางในครัง นี กับคุณภาพการบริการด้ านการจัดการ
สภาพแวดล้ อมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที$ .05
สมมติฐานที 2

อายุของนักท่ องเทียวทีต่างกันมีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการเดินทาง

ท่ องเทียว
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อายุของนักท่องเที$ยวไม่มีความสัมพันธ์กบั ความถี$ในการเดินทางมาท่องเที$ยวและเยี$ยมเยือนของ
นักท่องเที$ยวใน 6 เดือนที$ผา่ นมา ระยะเวลาเฉลี$ยที$ใช้ ในการเดินทางท่องเที$ยวแต่ละครัง ลักษณะผู้ร่วมเดินทาง
จํานวนวันที$เข้ า พักแรมในที$พกั แรมแบบโฮมสเตย์ และคุณภาพการบริการโดยรวม
สมมติฐานที 3 อายุของนักท่ องเทียวทีต่างกันมีความสัมพันธ์ ต่อคุณภาพการบริการแต่ ละ
ด้ านทัง 7 ด้ าน
อายุของนักท่องเที$ยวมีความสัมพันธ์กบั คุณภาพการบริการด้ านลักษณะของที$พกั แรมแบบโฮมสเตย์
และ ด้ านการจัดการสภาพแวดล้ อม อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที$ .01 และอายุไม่มีความสัมพันธ์กบั คุณภาพ
บริการด้ านราคาค่าบริการ ด้ านช่องทางการให้ บริการ ด้ านการส่งเสริมการตลาด ด้ านการจัดการกระบวนการ
ด้ านต่าง ๆ และด้ านผู้ให้ บริการ
สมมติ ฐ านที 4 การท่ อ งเที ย วในรอบ 6 เดื อ นที ผ่ านมาที ต่ า งกั น มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ
พฤติกรรมในการเดินทางท่ องเทียว
ปั จจัยด้ านพฤติกรรมการเดินทางท่องเที$ยว ได้ แก่ ความถี$ในการเดินทางมาท่องเที$ยวและเยี$ยม
เยือนของนักท่องเที$ยวไม่มีความสัมพันธ์กบั ลักษณะผู้ร่วมเดินทาง จํานวนผู้ร่วมเดินทางในครัง นี  จํานวนวันที$
เข้ าพักแรม และคุณภาพการบริการโดยรวม แต่ระยะเวลาเฉลี$ยที$ใช้ ในการเดินทางมีความสัมพันธ์กบั จํานวน
ผู้ร่วมเดินทางในแต่ละครัง กับจํานวนวันที$เข้ าพักแรม อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที$ .01 ในขณะที$ระยะเวลาเฉลี$ย
ที$ใช้ ในการเดินทางไม่มีความสัมพันธ์กบั ลักษณะผู้ร่วมเดินทาง
จํานวนผู้ร่วมเดินทางในครัง นี  คุณภาพ
การบริการโดยรวม
จํานวนผู้ร่วมเดินทางในแต่ละครัง ของนักท่องเที$ยวใน 6 เดือนที$ผา่ นมา มีความสัมพันธ์กบั จํานวน
ผู้ร่วมเดินทางในครัง นี  อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที$ .01 และมีความสัมพันธ์กบั จํานวนวันที$เข้ าพักแรม อย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิติที$ .05 แต่จํานวนผู้ร่วมเดินทางไม่มีความสัมพันธ์กบั ลักษณะผู้ร่วมเดินทาง คุณภาพการ
บริการโดยรวม
สมมติฐานที 5 การท่ องเทียวในรอบ 6 เดือนทีผ่านมาทีต่างกันมีความสัมพันธ์ กับคุณภาพ
การบริการแต่ ละด้ านทัง 7 ด้ าน
การท่องเที$ยวในรอบ 6 เดือนที$ผ่านมา คือ ความถี$ในการเดินทางมาท่องเที$ยวและเยี$ยมเยือนของ
นักท่องเที$ยวไม่มีความสัมพันธ์กบั คุณภาพการบริการทัง
7 ด้ าน ระยะเวลาเฉลี$ยที$ใช้ ในการเดินทาง
มีความสัมพันธ์กบั ช่องทางการให้ บริการอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี$ .05 แต่ระยะเวลาเฉลี$ยไม่มีความสัมพันธ์
กับคุณภาพการบริการ 6 ด้ าน ได้ แก่ ลักษณะที$พกั แรมแบบโฮมสเตย์ ราคาค่าบริการ การส่งเสริ มการตลาด
การจัดการกระบวนการด้ านต่าง ๆ ผู้ให้ บริ การ และการจัดการสภาพแวดล้ อม ส่วนจํานวนผู้ร่วมเดินทาง
ท่องเที$ยวในแต่ละครัง ใน 6 เดือนที$ผา่ น มีความสัมพันธ์กบั คุณภาพการบริการด้ านการส่งเสริ มการตลาด
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที$ .01 และจํานวนผู้ร่วมเดินทางไม่มีผลกับคุณภาพการบริการอีก 6 ด้ าน ได้ แก่
ลักษณะที$พกั แรมแบบโฮมสเตย์ ราคาค่าบริ การ ช่องทางการให้ บริการ การจัดการกระบวนการด้ านต่าง ๆ
ผู้ให้ บริการ และการจัดการสภาพแวดล้ อม
สมมติฐานที 6 พฤติกรรมการเดินทางท่ องเทียวทีต่างกันมีความสัมพันธ์ กับคุณภาพ
การบริการแต่ ละด้ านทัง 7 ด้ าน
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ลักษณะผู้ร่วมเดินทางของนักท่องเที$ยวมีความสัมพันธ์กบั คุณภาพการบริการ 2 ด้ าน ได้ แก่
การส่งเสริมการตลาด และการจัดการกระบวนการต่าง ๆ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที$ .01 และไม่มี
ความสัมพันธ์กบั คุณภาพการบริการอีก 5 ด้ าน ได้ แก่ ลักษณะที$พกั แรมแบบโฮมสเตย์ ราคาค่าบริ การ
ช่องทางการให้ บริการ ผู้ให้ บริ การ และการจัดการสภาพแวดล้ อม ส่วนจํานวนผู้ร่วมเดินทางและจํานวนวัน
ที$เข้ าพักแรมแบบโฮมสเตย์ไม่มีความสัมพันธ์กบั คุณภาพการบริการทัง 7 ด้ าน
สมมติ ฐ านที 7 คุ ณ ภาพการบริ ก ารแต่ ละด้ านทั ง 7 ด้ านที ต่ างกั น มี ค วามสั ม พั น ธ์
กับคุณภาพการบริการโดยรวม
คุณภาพการบริ การของที$พกั แรมแบบโฮมสเตย์ทงั  7 ด้ าน ได้ แก่ ลักษณะที$พกั แรมแบบโฮมสเตย์
มีความสัมพันธ์กบั ราคาค่าบริ การ ช่องทางการให้ บริการ การส่งเสริมการตลาด การจัดการกระบวนการด้ าน
ต่าง ๆ
ผู้ให้ บริการ และการจัดการสภาพแวดล้ อมมีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที$ .01

อภิปรายผล
การวิจยั นี ได้ ผลการศึกษาที$น่าสนใจ กล่าวคือ ปั จจัยส่วนบุคคล พฤติกรรมการเดินทางมีความสัมพันธ์
กับคุณภาพการบริการด้ านลักษณะที$พกั แรมแบบโฮมสเตย์ แสดงให้ เห็นว่าปั จจัยส่วนบุคคล พฤติกรรม
การเดินทาง เป็ นปั จจัยที$มีตอ่ การประเมินคุณภาพการบริการที$พกั แรมแบบโฮมสเตย์ ซึง$ อภิปรายผลการศึกษา
ถึงปั จจัยส่วนบุคคล พฤติกรรมการเดินทาง ที$มีความสัมพันธ์กบั คุณภาพการบริ การ 7 ด้ าน คือ ลักษณะที$พกั
แรมแบบโฮมสเตย์ ราคาค่าบริ การ ช่องทางการให้ บริการ การส่งเสริมการตลาด การจัดการกระบวนการด้ าน
ต่าง ๆ ผู้ให้ บริการ และการจัดการสภาพแวดล้ อม ซึง$ จากผลการวิจยั พบว่า นักท่องเที$ยวประเมินคุณภาพ
การบริการด้ านผู้ให้ บริการอยูใ่ นระดับมากที$สดุ
แสดงให้ เห็นว่า ผู้ให้ บริ การหรื อเจ้ าของบ้ านที$พกั แรมแบบ
โฮมสเตย์เป็ นปั จจัยสําคัญหลัก นอกจากนี การจัดการสภาพแวดล้ อม ลักษณะที$พกั แรมแบบโฮมสเตย์ ราคา
ค่าบริการ การจัดการกระบวนการด้ านต่าง ๆ ช่องทางการให้ บริ การ และการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์
กับคุณภาพการบริการในระดับมาก (r ≥ 0.70) หากที$พกั แรมแบบโฮมสเตย์มีระบบการจัดการที$ไม่ดีพอแล้ วไม่
ว่าจะเป็ นในด้ านใดจะส่งผลให้ ความพึงพอใจของนักท่องเที$ยวลดลงและจะไม่สามารถสร้ างความประทับใจให้
เกิดขึ นแก่นกั ท่องเที$ยวได้ ดังรายละเอียดตามผลการทดสอบสมมุติฐาน ดังนี 
ด้ านลักษณะที$พกั แรมแบบโฮมสเตย์เป็ นตัวกําหนดปั จจัยที$สง่ ผลต่อช่องทางการให้ บริการ การส่งเสริ ม
การตลาด การจัดการกระบวนการด้ านต่าง ๆ ผู้ให้ บริ การ และการจัดการสภาพแวดล้ อม ซึง$ สะท้ อนถึงการ
บริหารจัดการที$เหมาะสมในปั จจัยหลักที$ประเมินคุณภาพการบริ การที$พกั แรมแบบโฮมสเตย์ในภาคตะวันออก
ทังนี
 โดยอาศัยการตกแต่ง และการจัดการด้ านห้ องพัก และสิ$งอํานวยความสะดวกอื$น ๆ ที$สามารถตอบสนอง
ความต้ องการและทําให้ นกั ท่องเที$ยวพึงพอใจสูงสุด ซึง$ สอดคล้ องกับการศึกษาในปี 2548 ด้ านการพัฒนา
ศักยภาพของที$พกั แรมแบบโฮมสเตย์ของทัง 2 ที$พกั แรม คือ จังหวัดระยองและเกาะช้ าง จังหวัดตราด โดยวุฒิ
ชาติ สุนทรสมัย และคณะ (2548) เนื$องจากเป็ นส่วนสําคัญที$ทําให้ นกั ท่องเที$ยวมีความพึงพอใจเพิ$มมากขึ น ดังที$
มธุรส ปราบไพรี (2545) ได้ กล่าวถึงว่าองค์ประกอบที$สําคัญของการจัดการที$พกั แรมแบบโฮมสเตย์
ซึง$
ดําเนินการด้ านที$พกั ของชาวบ้ านให้ แก่ผ้ มู าเยี$ยมเยือนด้ วยความเต็มใจของเจ้ าบ้ าน
ก่อให้ เกิดกระบวนการ
จัดการด้ านต่าง ๆ ที$ให้ บริ การต้ องมีห้องพักหรื อพื นที$ที$สามารถรองรับและให้ บริ การแก่ผ้ มู าเยี$ยมเยือนได้ อัน
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เนื$องมาจากการแลกเปลี$ยนประสบการณ์ร่วมกัน รวมถึงการที$ชมุ ชนมีสว่ นร่วมในการจัดการท่องเที$ยวจะส่งผล
ให้ นกั ท่องเที$ยวได้ รับความประทับใจและประเมินคุณภาพการบริการการเข้ าพักแรมในที$พกั แรมแบบโฮมสเตย์
ด้ านราคาค่าบริ การเป็ นปั จจัยที$มีความสัมพันธ์กบั การจัดการกระบวนการด้ านต่าง ๆ ช่องทางการ
ให้ บริการ การส่งเสริ มการตลาด ผู้ให้ บริ การ และการจัดการสภาพแวดล้ อม แสดงให้ เห็นว่า ค่าห้ องพัก
ค่าบริการนําเที$ยว ค่าบริ การอาหาร ค่าบริการรถนําเที$ยว/ขนส่ง รวมถึงการที$นกั ท่องเที$ยวสามารถต่อรองราคา
ค่าบริการได้ มีสว่ นสําคัญที$ให้ นกั ท่องเที$ยวมีความพึงพอใจเพิ$มมากขึ น
ซึง$ ผลการศึกษานี สอดคล้ องกับนิคม
ประเมโท (2543) ได้ ศกึ ษาเรื$ องพฤติกรรมและปั จจัยที$จงู ใจนักท่องเที$ยวที$เข้ ามาเที$ยวในจังหวัดอุดรธานี พบว่า
นักท่องเที$ยวเห็นว่าปั จจัยที$เป็ นแรงจูงใจให้ เข้ ามาท่องเที$ยวในจังหวัดอุดรธานีมากขึ น คือ ค่าใช้ จ่ายในการ
ท่องเที$ยว เช่น ค่าที$พกั ค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่านําเที$ยวที$เหมาะสมกับราคา มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์
ที$น่าสนใจ และมีบริษัทนําเที$ยวให้ เลือกใช้ หลากหลาย
สําหรับด้ านช่องทางการให้ บริการมีความสัมพันธ์กบั การส่งเสริ มการตลาด การจัดการกระบวนการ
ด้ านต่าง ๆ ผู้ให้ บริการ และการจัดการสภาพแวดล้ อม แสดงให้ เห็นว่า ช่องทางการให้ บริการ ได้ แก่ การมีระบบ
การจองล่วงหน้ าเพื$อลงทะเบียนทําให้ ทราบข้ อมูลของนักท่องเที$ยว
การสร้ างเครื อข่ายกับหน่วยงานอื$น ๆ
เพื$อบริการข้ อมูลข่าวสารด้ าน การท่องเที$ยว รวมทังการสร้

างเครื อข่ายการบริ การท่องเที$ยวกับกลุม่ อาชีพต่าง ๆ
ในชุมชนที$ทําให้ นกั ท่องเที$ยวได้ พบเห็นวิถีชีวิตและความหลากหลายในแหล่งท่องเที$ยวมีสว่ นช่วยให้ นกั ท่องเที$ยว
ประเมินคุณภาพการบริการเพิ$มมากขึ นโดยอาศัยปั จจัยด้ านการส่งเสริมการตลาด การจัดการกระบวนการด้ าน
ต่าง ๆ ผู้ให้ บริการ และการจัดการสภาพแวดล้ อม ผลการศึกษานี สอดคล้ องกับ อัญมณี ชํากรม (2543)
ได้ ศกึ ษาปั จจัยที$มีผลกระทบต่อการเลือกใช้ บริการโรงแรมขนาดใหญ่ในเขตอําเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น
ดังกล่าวโดย พบว่า ปั จจัยส่วนประสมการตลาดที$มีผลต่อการเลือกใช้ บริการโรงแรมขนาดใหญ่ในเขตอําเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น คือ การจัดการสภาพแวดล้ อม เช่น ห้ องพักสะอาด ที$จอดรถสะดวก กิริยามารยาท
ของพนักงาน มีบริการด้ านอื$น ๆ ครบครัน และความหรูหราทันสมัย ตามลําดับ ด้ านการส่งเสริ มการตลาด
มีผลกระทบต่อการเลือกใช้ บริการในระดับปานกลาง ได้ แก่ การให้ สว่ นลดพิเศษวีไอพี การลดราคา การจัด
นิทรรศการ การแถมอาหารมื อใดมื อหนึง$ การให้ สว่ นลดพิเศษในการบริการด้ านอื$น ๆ และการสะสมโบนัสจาก
การศึกษา พบว่า นักท่องเที$ยวประเมินคุณภาพการบริการทัง 7 ด้ านของที$พกั แรมแบบโฮมสเตย์ในภาค
ตะวันออก มีความสัมพันธ์ซงึ$ กันและกัน โดยเป็ นการยํ าและยืนยันอาศัยข้ อมูลเชิงประจักษ์ วา่ ส่วนประส
การตลาดของบริการทัง 7 ด้ านมีสว่ นสัมพันธ์ต่อกันและเอื ออํานวยต่อกัน ดังที$ Kotler (2000) และ Payne (1993)
ศึกษาไว้ รวมทังสนั
 บสนุนแนวคิดด้ านการจัดการการท่องเที$ยวเชิงนิเวศว่าต้ องอาศัยกระบวนการจัดการแบบ
บูรณาการความร่วมมือของผู้ที$เกี$ยวข้ อง ได้ แก่ ผู้ประกอบการ หน่วยงานในท้ องถิ$นระดับต่าง ๆ ตลอดจนพึง$ พา
การจัดการทรัพยากรการท่องเที$ยวตามธรรมชาติในชุมชนเพื$อนํามาสร้ างความหลากหลายและดึงดูด
นักท่องเที$ยว

ข้ อเสนอแนะ
จากผลการวิจยั เรื$ องการศึกษาคุณภาพการบริการที$พกั แรมแบบโฮมสเตย์ของภาคตะวันออก
:
การพัฒนาศักยภาพความเข้ มแข็ง
และความยัง$ ยืนของการท่องเที$ยวเชิงนิเวศและการประกอบธุรกิจด้ าน

405

การประชุมผลงานวิจัยด้ านการจัดการบริหารธุรกิจ ครัง ที 1
วันที 14 มีนาคม 2551 ณ โรงแรมอโมร่ า ท่ าแพ จังหวัดเชียงใหม่

ท่องเที$ยวในด้ านคุณภาพการบริการที$พกั แรมแบบโฮมสเตย์ของภาคตะวันออก ที$ได้ นําเสนอในเบื องต้ นแล้ วนัน
คณะผู้วิจยั ได้ สรุปข้ อเสนอแนะและข้ อคิดเห็นต่าง ๆ แบ่งเป็ นประเด็นได้ ดังนี 
1. ข้ อเสนอแนะและข้ อคิดเห็นจากผลการศึกษาวิจยั เป็ นประเด็นต่อไปนี 
1.1ควรมีกําหนดหลักสูตรฝึ กอบรมสําหรับผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที$ยวเชิงนิเวศอย่าง
ต่อเนื$อง เพื$อเสริมทักษะให้ ชมุ ชนดําเนินธุรกิจในรูปแบบความร่วมมือทังภายในชุ

มชน ระหว่างชุมชน รวมถึงการ
ขยายตลาดไปสูน่ กั ท่องเที$ยวชาวต่างชาติเพิ$มมากขึ น เพื$อดึงเงินตราต่างประเทศ ตลอดจนเป็ นการเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาพื นบ้ านอย่างยัง$ ยืน
1.2 ควรเน้ นการสร้ างเครื อข่ายวิสาหกิจชุมชน (Cluster) ด้ านการท่องเที$ยวเชิงนิเวศอย่าง
เป็ นรูปธรรม เพื$อพัฒนาศักยภาพด้ านการจัดการท่องเที$ยวที$พกั แรมแบบโฮมสเตย์ของชุมชนไปสูก่ ารปฏิบตั ิจริ ง
ในพื นที$ และเพิ$มขีดความสามารถและศักยภาพของชุมชน โดยการสร้ างเครื อข่ายด้ านการท่องเที$ยวเชิงนิเวศใน
5 ประเภท คือ ที$พกั แรมแบบโฮมสเตย์ แหล่งท่องเที$ยว ร้ านอาหาร ร้ านขายของที$ระลึก และระบบการขนส่ง
และคมนาคมที$เชื$อมโยงพันธมิตรธุรกิจท่องเที$ยวเป็ นรูปแบบหนึง$ ที$มีจดุ มุง่ หมายพัฒนาไปสูค่ วามยัง$ ยืนของการ
ท่องเที$ยวเชิงนิเวศที$ตงอยู
ั  บ่ นพื นฐานการมีสว่ นร่วมของชุมชนตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.3 ควรมีการประเมินและติดตามผลคุณภาพการบริการของที$พกั แรมแบบโฮมสเตย์
อย่างต่อเนื$อง เพื$อให้ ผ้ ปู ระกอบการทราบระดับความพึงพอใจของนักท่องเที$ยวต่อคุณภาพการบริการของที$พกั
แรมแบบโฮมสเตย์เป็ นระยะ ๆ ก่อนและหลังในช่วงฤดูการท่องเที$ยวโดยนําผลไปปรับปรุงแก้ ไข และใช้ ให้ เกิด
ประโยชน์ เพื$อให้ มีคณ
ุ ภาพมาตรฐานของที$พกั แรมแบบโฮมสเตย์และสามารถกระตุ้นนักท่องเที$ยวให้ เดินทางมา
พักแรมได้ อย่างสมํ$าเสมอ
1.4 ควรปรับปรุงจุดด้ อยหรื อข้ อบกพร่องของคุณภาพการบริ การของที$พกั แรมแบบโฮมสเตย์
ด้ านการส่งเสริมการตลาด โดยอาจต้ องให้ ชมุ ชนและผู้เกี$ยวข้ อง ได้ แก่ ททท. อบต. อบจ. ตลอดจนร้ านค้ าต่าง
ๆ ในพื นที$ร่วมกันร่ วมกันสื$อสารและเชิญชวนนักท่องเที$ยวมาท่องเที$ยวและพักแรมมากขึ น โดยอาศัยสื$อบุคคล
ด้ วยการบอกต่อ (Word of Mouth) และใช้ สื$อที$สามารถกระจายข่าวสารได้ อย่างรวดเร็วและกว้ างขวาง ได้ แก่
เว็บไซต์ รวมทังควรปรั

บปรุ งช่องทางในการให้ บริ การ ได้ แก่ ควรจัดให้ มีแหล่งหรื อสถานที$รองรับของที$พกั ให้
กว้ างขวางและเพิ$มความสะดวกแก่นกั ท่องเที$ยวโดยอาศัยบริษัทนําเที$ยวและเว็บไซต์เป็ นเครื$ องมือหลัก
2. ข้ อเสนอแนะในการทําวิจยั ครัง ต่อไป
2.1 การศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที$ยวที$พกั แรมแบบโฮมสเตย์ ซึง$ จัดได้ วา่ เป็ นนักท่องเที$ยวเชิง
นิเวศที$ประสงค์จะได้ รับความเพลิดเพลินร่วมไปกับการแลกเปลี$ยนเรี ยนรู้วิถีชีวิตของชุมชน ดังนันจึ
 งควรศึกษา
ตัวแปรต้ นการเรี ยนรู้วิถีชีวิตของชุมชนและหาความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการเดินทางท่องเที$ยวของนักท่องเที$ยว
กับระดับการเรี ยนรู้วิถีชีวิตชุมชน
2.2 การศึกษาด้ านการจัดการท่องเที$ยวโดยชุมชนจําเป็ นต้ องอาศัยการมีสว่ นร่วม และความ
เข้ าใจ ในเป้าหมายการจัดการการท่องเที$ยวชุมชนโดยคนในชุมชน การศึกษาเกี$ ยวกับระดับการมีส่วนร่ วม
อุปสรรค และปั ญหา ตลอดจนและด้ านการจัดการท่องเที$ยวโดยชุมชนมีสว่ นร่วมจึงควรศึกษาเพิ$มเติม
2.3 นโยบายการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการการท่องเที$ยวเชิงนิเวศ โดยอาศัยชุมชน
หน่วยงานรัฐ และหน่วยงานพิเศษต่าง ๆ ยังมีข้อจํากัดและเป็ นอุปสรรคต่อการพัฒนาการจัดการท่องเที$ยว
ดังกล่าวให้ มีความยัง$ ยืน จึงควรศึกษาแนวทางและนโยบายในการส่งเสริ มของหน่วยงานรัฐ และหน่วยงาน
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พิเศษต่าง ๆ วิถีทางในการพัฒนาศักยภาพของการจัดการท่องเที$ยวเชิงนิเวศในรู ปแบบที$พกั แรมแบบโฮมสเตย์
เพื$อให้ เกิดความยัง$ ยืนตลอดไป
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การจัดการท่ องเทียวโดยเชือมโยงกับสินค้ าท้ องถินในกลุ่มจังหวัดล้ านนา
และกลุ่มประเทศอนุภมิู ภาคลุ่มแม่ นาํ  โขง
Tourism Management by Linking Tourism and Local Products
in Lanna Provinces and Greater Mekong Sub-Region Countries (GMS)
ชูศรี เที ยศิริเพชร* และคณะ**
F

F

F

บทคัดย่ อ
การศึกษาครัง นีม ีวตั ถุประสงค์ เพื$อศึกษาแนวทางการจัดการท่องเที$ยวเชื$อมโยงกับสินค้ าท้ องถิ$นใน
กลุม่ จังหวัดล้ านนา และกลุม่ ประเทศอนุภมู ิภาคลุม่ แม่นํ าโขง(GMS)
ผลการศึกษาพบว่าการจัดการท่องเที$ยวเชื$อมโยงกับสินค้ าท้ องถิ$นของกลุม่ จังหวัดล้ านนาประเทศไทย
ดําเนินการโดยธุรกิจนําเที$ยวซึ$งเป็ นเอกชน จะกําหนดแหล่งขายสินค้ าท้ องถิ$นเป็ นรายการนําเที$ยวเพื$อเข้ าชม
สินค้ าหัตถกรรมท้ องถิ$น มักเป็ นกิจการเดี$ยวขนาดใหญ่ มีสินค้ าหลักที$มีชื$อเสียง เช่น ผ้ าไหม ร่ มกระดาษสา การ
แสดงช้ าง เป็ นต้ น มีกลยุทธ์ การตลาดโดยการนําเสนอประวัติความเป็ นมาของสินค้ าและกิจการ รวมทังมี
 การ
แสดงกระบวนการผลิต จัดสถานที$สวยงาม พนักงานสามารถสื$อสารภาษาของนักท่องเที$ยวได้ ราคากําหนดคงที$
เพื$อให้ นกั ท่องเที$ยวเห็นคุณค่าและเกิดการตัดสินใจซื อ นักท่องเที$ยวชาวตะวันตกจะชอบซื อสินค้ าประเภทนี  ส่วน
นักท่องเที$ยวจีนไม่ชอบซื อแต่ชอบซือ สินค้ าประเภทอาหาร ในปั จจุบนั นักท่องเที$ยวซื อสินค้ าน้ อยลงเนื$องจาก
ไม่ได้ สมั ผัสบรรยากาศของวิถีชีวิตของชุมชนที$แท้ จริ ง นักท่องเที$ยวจึงนิยมไปแหล่งขายสินค้ าท้ องถิ$นอิสระที$ไม่มี
ข้ อตกลงกับธุรกิจนําเที$ยว ซึ$งเป็ นชุมชนที$แสดงเอกลักษณ์ การดําเนินชีวิตคนในชุมชน มีร้านค้ าหลายร้ าน เช่น
สินค้ าไม้ แกะสลักที$หมูบ่ ้ านถวาย เป็ นต้ น
การจัดการท่องเที$ยวเชื$อมโยงกับสินค้ าท้ องถิ$นของประเทศจีน ดําเนินการโดยธุรกิจนําเที$ยวที$กํากับโดย
รัฐบาล จึงมีการนํานักท่องเที$ยวชาวต่างชาติทกุ กลุ่มไปยังร้ านขายสินค้ าท้ องถิ$น ซึ$งเหมือนกันทังประเทศ

เช่น
ร้ านขายยาสมุนไพรจีน ร้ านขายชา ร้ านผ้ าห่มรังไหม เป็ นต้ น มีกลยุทธ์การตลาดโดยให้ นกั ท่องเที$ยวมีสว่ นในการ
พิสจู น์คณ
ุ ภาพของสินค้ า เพื$อกระตุ้นให้ เกิดการตัดสินใจซื อในขณะเยี$ยมชม ส่วนการจัดการท่องเที$ยวเชื$อมโยง
กับสินค้ าท้ องถิ$นของประเทศเวียดนามมีลกั ษณะคล้ ายประเทศไทย มีการดําเนินการโดยเอกชน มีทงแหล่
ั  งขาย
สินค้ าที$บรรจุในรายการนําเที$ยวและแหล่งชุมชนที$ขายสินค้ าโดยอิสระ แนวทางการเพิ$มศักยภาพการจัดการ
ท่องเที$ยวเชื$อมโยงกับสินค้ าท้ องถิ$นล้ านนาของไทยกับกลุม่ ประเทศ GMS ได้ แก่ ด้ านระบบการจัดการท่องเที$ยว
ควรพัฒ นาไปสู่ก ารจัด การท่ อ งเที$ ย วโดยชุ ม ชนเน้ นเอกลัก ษณ์ ข องชุ ม ชน ด้ า นธุ ร กิ จ นํ า เที$ ย ว ควรเลื อ ก
นักท่องเที$ยวระดับบนที$มีรายได้ สงู มากขึ น และจัดรายการท่องเที$ยวทัว$ กลุม่ ประเทศ GMS โดยให้ จงั หวัดล้ านนา
เป็ นแหล่งสุดท้ าย ด้ านผู้ประกอบการร้ านขายสินค้ าท้ องถิ$นควรเก็บข้ อมูลเกี$ยวกับพฤติกรรมลูกค้ า แล้ วนํามา
ปรับปรุงสินค้ าให้ ตรงความต้ องการ และใช้ กลยุทธ์ การตลาดเพื$อสนับสนุนให้ เกิดการตัดสินใจซื อ ด้ านรัฐบาล
ควรมีนโยบายการพัฒนาแหล่งท่องเที$ยวโดยรักษาเอกลักษณ์วฒ
ั นธรรมของท้ องถิ$น และมีข้อตกลงระหว่างกลุม่
ประเทศในด้ านมีสงิ$ อํานวยความสะดวกในการเดินทางเชื$อมโยงกัน
*
**

รองศาสตราจารย์ คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์กฤษณา รัตนพฤกษ์ อาจารย์จิระ ปรังเขียว และอนัญญา รัตนประเสริ ฐ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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Abstract
The objective of this research is to study existing tourist practices in order to increase
tourism management potential for linking tourism and local products in Lanna Provinces and Great
Mekong Sub region countries (GMS).
The study found that private travel agencies are the key players linking tourism and local
products in Lanna Provinces. Travel agencies create tourist itineraries with the intention of including
local product destinations. The local product enterprises are organized as large-size single
businesses. The most popular products are silk, sa paper umbrella, and elephant shows. The
marketing strategy is to present product story, production process, attractive physical environments
and sales staff ability to communicate in tourist’s languages The items sold are at a fixed price in
order for tourist to understand the value and to encourage purchase. Western tourists like to buy the
popular products mentioned above. Chinese tourists are not as interested in the popular products;
instead, they like to buy food. Recently tourists are spending less money compared to the past.
There is a lack of understanding regarding local community life. Therefore, tourists are visiting
independent local product destinations which are not concerned with travel agency contacts. These
places display a more authentic way of community life and usually have many shops that sell the
same kinds of products such as woodcarving products at Thawai Village. China’s tourism
management for linking tourism and local product is operated by government travel agencies
bringing international tourists to local product destinations that sell the same kinds of products that
are located around the country, such as Chinese herbal drug stores, teashops and silk nest blanket
shops. The important marketing strategy is to invite tourists to test product quality in order to finalize
a purchase. In Vietnam, the management procedure is similar to Lanna Provinces, operated by
private companies. There are both dependent and independent local product destinations. The
guidelines to increase tourism management potential for linking tourism and local products in Lanna
Provinces and GMS considered 4 issues. First, Lanna Tourism Management System should
emphasize community tourism development by focusing on community identity. Second, Tourism
agencies should focus on upper-income tourists and arrange package in GMS which visit the Lanna
Provinces as the last destination. Third, Local product enterprises should understand customer
behavior by collecting customer data, in order to respond to customer needs, and also increase the
purchasing rate via marketing strategy. Fourth, governments should have a policy in developing
tourism destination by preserving the local cultures and identities, including setting transportation
agreements among GMS and Lanna Provinces.
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บทนํา
จากการที$ประเทศไทยมีการพัฒนาการท่องเที$ยวโดยมีนโยบายร่วมมือกันเพื$อการเชื$อมโยงการ
ท่องเที$ยวระหว่างประเทศกลุม่ GMS ตังแต่
 ปี 2535 เป็ นต้ นมา จนเกิดการขยายตัวอย่างต่อเนื$อง ดังเห็นได้ จาก
ประเทศไทยมีนกั ท่องเที$ยวชาวจีนเข้ ามาในภาคเหนือตอนบนของไทยในปี 2546 เพิ$มขึ นประมาณร้ อยละ 168.98
ในปี 2548 และยังมีเป้าหมายที$จะมีการเพิ$มนักท่องเที$ยวเดินทางระหว่างประเทศไทยและจีนจํานวน 4 ล้ านคน
ในปี 2553 นักท่องเที$ยวส่วนใหญ่ที$เดินทางไปยังประเทศต่างๆย่อมมีพฤติกรรมและสนใจในสินค้ าในท้ องถิ$น
นันๆซึ
 ง$ เป็ นสินค้ าที$เป็ นเอกลักษณ์และมีชื$อเสียงผลิตในท้ องถิ$น
จึงก่อให้ เกิดการขยายตัวของอุตสาหกรรมที$
ต่อเนื$องในด้ านการขายสินค้ าท้ องถิ$นด้ วย นักท่องเที$ยวต่างชาติที$เข้ ามาในประเทศไทยในปี 2548 มีคา่ ใช้ จ่าย
เป็ นค่าซื อสินค้ าและของที$ระลึกจํานวนเงิน 1,089.86 บาท ซึง$ เป็ นร้ อยละ 28.20 ของค่าใช้ จ่ายรวมและเป็ น
สัดส่วนมากที$สดุ ในค่าใช้ จ่ายส่วนต่างๆ (การท่องเที$ยวแห่งประเทศไทย,2549) จะเห็นว่านักท่องเที$ยวต่างชาติมี
ความสนใจใช้ จ่ายเกี$ยวกับการซื อสินค้ าท้ องถิ$น การพัฒนาการท่องเที$ยวจึงควรมีการกําหนดนโยบายเพื$อกระตุ้น
ให้ นกั ท่องเที$ยวที$มาเยียนเกิดความต้ องการซื อสินค้ าท้ องถิ$นในประเทศไทย อันจะก่อให้ เกิดมูลค่าเพิ$มในท้ องถิ$น
เพื$อเพิ$มศักยภาพการจัดการท่องเที$ยวสูค่ วามเป็ นเลิศของประเทศไทย
สินค้ าท้ องถิ$นในกลุม่ จังหวัดล้ านนาที$มีชื$อเสียงเป็ นยอมรับของชาวต่างชาติมีหลายชนิด ทังนี
 พฤติกรรม
ในการใช้ จ่ายของนักท่องเที$ยวแต่ละชาติไม่เหมือนกัน เช่น นักท่องเที$ยวชาวอเมริกาชอบแหล่งท่องเที$ยวทาง
ประวัติศาสตร์ และวิถีชีวิตชุมชน
และชอบซื อสินค้ าคุณภาพราคาแพง ส่วนนักท่องเที$ยวชาวจีนชอบความ
สนุกสนาน รื$ นเริง และชอบซื อสินค้ าประเภทอาหาร เป็ นต้ น ดังนันผู
 ้ ประกอบการร้ านของระลึกจะต้ องมีการ
จัดการทังด้
 านการตลาดของสินค้ าและการเชื$อมโยงกับการท่องเที$ยวเพื$อก่อให้ เกิดการซื อสินค้ าท้ องถิ$นจาก
นักท่องเที$ยวชาวชาติอย่างต่อเนื$อง
การศึกษาครัง นี มีวตั ถุประสงค์ เพื$อศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพการจัดการการท่องเที$ยวของ
ประเทศไทยโดยเชื$อมโยงสินค้ าท้ องถิ$นในกลุม่ จังหวัดล้ านนาและกลุม่ ประเทศอนุภมู ิภาคลุม่ แม่นํ าโขง(GMS)
โดยศึกษาเปรี ยบเทียบกลยุทธ์การจัดการการเชื$อมโยงการท่องเที$ยวกับการขยายตัวของสินค้ าท้ องถิ$นในจังหวัด
ล้ านนาของประเทศไทย
ซึง$ ได้ แก่จงั หวัดเชียงใหม่และเชียงรายเนื$องจากเป็ นจังหวัดที$มีนกั ท่องเที$ยวต่างชาติ
เข้ ามามากที$สดุ และประเทศในกลุม่ ประเทศ GMS ที$มีศกั ยภาพในการจัดการท่องเที$ยว ได้ แก่ ประเทศจีน
ตอนใต้ และประเทศเวียดนาม
แล้ วเสนอแนวทางการเพิ$มศักยภาพการจัดการท่องเที$ยวสําหรับประเทศไทย
ผลการศึกษาที$ได้ คาดว่าจะเป็ นประโยชน์ตอ่ หน่วยงานที$เกี$ยวในการส่งเสริมสินค้ าท้ องถิ$นและภาคเอกชน
ในการนําไปวิเคราะห์ประยุกต์ใช้ ในเกิดมูลค่าเพิ$มโดยรวม

ทฤษฎีและทบทวนวรรณกรรม
1. ทฤษฎีและแนวคิดหลักในการศึกษาครัง นี มี 2 เรื$ อง ได้ แก่ 1) การตลาดของอุตสาหกรรมท่องเที$ยว
2)พฤติกรรมผู้บริโภค(Consumer behavior) และกระบวนการตัดสินใจซื อของผู้บริโภค (Buying Decision
Process)
1.1. การตลาดของอุตสาหกรรมท่องเที$ยว หมายถึง แนวความคิดหรื อปรัชญาทางด้ านการจัดการ
ที$มงุ่ เน้ นไปสูค่ วามต้ องการของนักท่องเที$ยว โดยอาศัยการวิจยั ตลาด การพยากรณ์ การคัดเลือกทรัพยากรการ
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ท่องเที$ยวที$อยูใ่ นความต้ องการเพื$อให้ ธุรกิจเกิดประโยชน์สงู สุด ในการเสนอบริ การแก่นกั ท่องเที$ยวตามเป้าหมาย
(นิคม จารุมณี,2544) หมายถึงสิ$งต่อไปนี 
- การกําหนดความต้ องการของสินค้ า (Product) และบริ การ (Service ) โดยที$สินค้ า
การท่ อ งเที$ ย วมัก อยู่ใ นทํ า เลที$ ไ กลจากลูก ค้ า จึ ง จํ า เป็ นต้ อ งมี ค นกลางซึ$ ง เป็ นผู้มี อิ ท ธิ พ ลเหนื อ แนวโน้ ม
นักท่องเที$ยว และผู้จัดหานักท่องเที$ยวในการขายการท่องเที$ยว บทบาทนีเ ป็ นของผู้ขายส่งธุรกิจท่องเที$ยว
(Tour Wholesales) และตัวแทนการเดินทางท่องเที$ยว(Travel Agencies) สินค้ าการท่องเที$ยวจึงสามารถขายได้
โดยเน้ นแนวทางที$แตกต่างกัน ได้ แก่ การขายที$เน้ นสินค้ าเป็ นหลัก (Product Orientation) เป็ นการเน้ นสินค้ าและ
บริ การท่องเที$ยวที$รูปร่ างปรากฏในรู ปลักษณ์ ต่างๆ เช่น วัฒนธรรม โบราณสถานทางประวัติศาสตร์ หรื อความ
เชื$อด้ านวัฒนธรรมท้ องถิ$น รวมทังผสมผสานกั

บสิ$งต่างๆ เข้ าด้ วยกัน เป็ นต้ น การขายที$เน้ นการตลาดเป็ นหลัก
(Market Orientation) เป็ นการเน้ น “ความต้ องการ (Needs) และความปรารถนา (Wants)” ของกลุ่ม
นักท่องเที$ยวที$มีแนวโน้ มในอนาคต และการขายเน้ นสังคมเป็ นหลัก(Societal Orientation) เป็ นการผสมผสานสิ$ง
ที$ดีที$สดุ ของสองวิธีแรก ได้ แก่ สินค้ าและการตลาด
- การกําหนดขันตอนเพื

$อตอบสนองความต้ องการนันๆ
 เป็ นการวางแผนการตลาดจะเริ$มต้ น
ที$ “การแบ่งส่วนตลาด (Marketing Segmentation)” ซึง$ หมายถึง กระบวนการแบ่งตลาดออกเป็ นกลุม่ ลูกค้ าตาม
ลักษณะความต้ องการที$คล้ ายคลึงกันออกเป็ นตลาดย่อย (Submarket) หรื อ ส่วนตลาด (Market Segment)
แล้ วประเมินและตัดสินใจเลือกตลาดใดตลาดหนึง$ หรื อหลายตลาดเป็ นตลาดเป้าหมาย(The Target Market)
แล้ วจึงวางแผนการตลาด(Marketing Plan) ใช้ สว่ นประสมทางการตลาดเฉพาะอย่างเพื$อให้ เข้ าถึงลูกค้ าตาม
เป้าหมายที$เลือกขึ นมา
- การกําหนดกลยุทธ์การตลาด เพื$อกําหนดราคาตามภาวะการแข่งขันของตลาดและกําไร
ที$ต้องการ การวิธีที$เหมาะสมเพื$อสื$อสารข้ อมูลไปสูน่ กั ท่องเที$ยวกลุม่ เป้าหมาย และกลยุทธ์การขาย เป็ นการเลือก
ส่วนประสมการตลาดการท่องเที$ยวซึง$ ใช้ หลักการส่วนผสมการตลาดบริ การ (Marketing mix)
(กฤษณา
รัตนพฤกษ์ . 2545) ซึง$ ประกอบด้ วย 7P’s ได้ แก่ ผลิตภัณฑ์(Product) ราคา( Price) การจัดจําหน่าย(Place)
การส่งเสริมการตาด (Promotion) กระบวนการให้ บริการ (Process) ผู้ให้ บริการ( People) และ สภาพลักษณะ
พื นที$ (Physical evidence)
1.2. พฤติกรรมผู้บริ โภค (Consumer behavior) หมายถึง พฤติกรรมที$ผ้ บู ริ โภคทําการค้ นหา
ความคิด การซือ การใช้ การประเมินผลในสินค้ าและบริ การที$คาดว่าจะตอบสนองความต้ องการของเขา
(อภิสทิ ธิe ฉัตรทนานนท์ และจิระเสกข์ ตรี เมธสุนทร, 2548 : 48-58)
กระบวนการตัดสินใจซื อของผู้บริ โภค (Buying Decision Process) นักการตลาดต้ องทําความเข้ าใจ
ในกระบวนการตัดสินใจซื อของผู้บริ โภคแต่ละส่วนหรื อกลุ่มที$ได้ กําหนดขึน มาด้ วย เพื$อให้ สามารถกําหนดสิ$ง
กระตุ้นที$เหมาะสมให้ ผ้ บู ริ โภคเกิดการตัดสินใจซื อผลิตภัณฑ์หรื อบริ การขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ$ง
การตัดสินใจซื อของผู้บริโภคในแต่ละครัง ขันตอนต่

างๆได้ 5 ขันตอน

ดังนี 
1. การยอมรับความต้ องการ (Need Recognition) หมายถึง กระบวนการตัดสินใจซื อของผู้บริ โภค
จะเกิดขึ นเมื$อเกิดความต้ องการ ซึง$ อาจถูกกระตุ้นและยังคงอยูไ่ ด้ เป็ นเวลานาน
2. การแสวงหาทางเลือก (Identification of Alternatives) เป็ นกระบวนการที$เกิดขึ นภายหลังการ
ยอมรับความต้ องการของผู้บริโภค ผู้บริโภคที$ได้ รับการกระตุ้นอาจจะเสาะหาข้ อมูลเพิ$มขึ นหรื อไม่
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ก็ได้ ความสําคัญของแหล่งข้ อมูลจะแตกต่างตามชนิดของสินค้ าและลักษณะผู้ซื อ นักการตลาด
พบว่าแหล่งข้ อมูลที$มีประสิทธิผลมากที$สดุ คือ แหล่งบุคคล
3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) เป็ นกระบวนการภายหลังการแสวงหา
ทางเลือกหรื อแสวงหาข้ อมูลได้ ในระดับที$ต้องการครบถ้ วนแล้ ว
4. การตัดสินใจซื อ (Purchase and Related Decision) เมื$อประเมินทางเลือกที$ต้องการได้ แล้ ว
จะเข้ าสูข่ นตอนการตั
ั
ดสินใจซื อ โดยผู้บริโภคจะเลือกตราผลิตภัณฑ์ที$เขาชอบมากที$สดุ
5. พฤติกรรมหลังการซื อ (Post-purchase Behavior)เป็ นกระบวนการตัดสินใจที$ผ้ บู ริ โภคจะประเมิน
คุณค่าหรื อ ประโยชน์ ที$ได้ รับ จากผลิตภัณฑ์ ที$ได้ ตัดสินใจซื อ มา ซึ$งจะมีผลต่อการตัดสินใจซื อ
ผลิตภัณฑ์นนๆ
ั  ในครัง ต่อไป รวมถึงการแนะนําในลักษณะปากต่อปาก
2. ทบทวนวรรณกรรมที$เกี$ยวข้ องในการศึกษาครัง นี  มี 2 เรื$ อง ได้ แก่
2.1 รสิกา อังกูร และคณะ (2547) ได้ ศกึ ษาเรื$ อง ลักษณะการใช้ จ่ายเงินเพื$อซื อผลิตภัณฑ์และความ
ต้ องการใช้ บริการด้ านการท่องเที$ยวของนักท่องเที$ยวต่างชาติ ผลการศึกษาพบว่า ด้ านความต้ องการในการซื อ
ผลิตภัณฑ์ พบว่านักท่องเที$ยวส่วนใหญ่นิยมเลือกซื อสินค้ าและของที$ระลึกประเภทเสื อผ้ ามากที$สดุ รองลงมา
ได้ แก่ สินค้ าประเภทหัตถกรรมไทยและเครื$ องหนัง และซื อไปใช้ เองมากกว่าเป็ นของฝาก ด้ านความต้ องการใช้
บริการการท่องเที$ยว พบว่านักท่องเที$ยวชาวเอเชียส่วนใหญ่นิยมการท่องเที$ยวเชิงสันทนาการ ส่วนนักท่องเที$ยว
ชาวยุโรปและอเมริกานิยมการท่องเที$ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม และแนวทางสําคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ$น
จึงควรมุง่ เน้ นในเรื$ องของการสร้ างเอกลักษณ์ความเป็ นไทย
ขณะเดียวกันควรมีความตระหนักในเรื$ องของ
การพัฒนาและฟื น ฟูทรัพยากรทางธรรมชาติด้านการท่องเที$ยวให้ คงอยูอ่ ย่างยัง$ ยืนควบคูก่ นั ไป
ข้ อเสนอแนะจากการวิจยั ในประเด็นเกี$ยวกับสินค้ าที$ระลึก 3 ด้ านได้ แก่ ด้ านสินค้ าที$ระลึกควรมีการ
ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพสินค้ าให้ ได้ มาตรฐานและความเหมาะสมกับราคา ด้ านผู้ประกอบการควรมีการ
อํานวยความสะดวกเกี$ยวกับเรื$ องของระบบการชําระเงิน และควรคํานึงถึงนักท่องเที$ยวกลุม่ เป้าหมายที$แตกต่าง
กัน และด้ านภาครัฐควรส่งเสริ มการลงทุนขนาดเล็กและส่งเสริ มการตลาดเกี$ยวกับสินค้ าไทยให้ แก่นกั ท่องเที$ยว
ต่างชาติได้ รับทราบอย่างกว้ างขวาง แพร่หลาย และต่อเนื$อง โดยนําประเด็นในเรื$ องความมีเอกลักษณ์ของสินค้ า
ไทย
2.2 มิ$งสรรพ์ ขาวสอาด นุกลุ เครื อฟู และอัครพงศ์ อันทอง

(2548: 28-29, 61-62) ได้ ศกึ ษา
เรื$ องมูลค่าเพิ$มในประเทศของอุตสาหกรรมท่องเที$ยวในจังหวัดเชียงใหม่ เพื$อประเมินบทบาทของอุตสาหกรรม
ท่องเที$ยวในเศรษฐกิจไทย ผลการศึกษาพบว่า อุตสาหกรรมท่องเที$ยวในจังหวัดเชียงใหม่มีบทบาททางเศรษฐกิจ
ในระดับสูง สภาพการท่องเที$ยวในจังหวัดเชียงใหม่ มีสถิตนิ กั ท่องเที$ยวต่างชาติมีแนวโน้ มสูงขึ น แนวโน้ ม
อุตสาหกรรมท่องเที$ยวในจังหวัดเชียงใหม่ มีแนวโน้ มที$ดีขึ น เนื$องจากระดับราคาของการบริ การต่างๆปรับตัว
สูงขึ น เนื$องจากภาครัฐมีการผลักดันให้ เชียงใหม่เป็ นศูนย์กลางการบินของอนุภมู ิภาคลุม่ แม่นํ าโขง การเกิ
นวัตกรรมใหม่ๆทางการท่องเที$ยว เนื$องจากการแข่งขันที$รุนแรงของผู้ประกอบการ ทําให้ ผ้ ปู ระกอบการหลายราย
ต้ องหาความแตกต่างของตนเพื$อสร้ างจุดขาย
แนวทางและพันธกิจนําไปสูอ่ ตุ สาหรรมท่องเที$ยวที$มีมลู ค่าสูงขึ น โดยการสร้ างพันธมิตรเพื$อยกระดับ
การบริการเป็ นกลุม่ คลัสเตอร์ ทังนี
 กลุม่ จะต้ องสร้ าง”เอกลักษณ์ไทยในมาตรฐานโลก” ให้ ได้ เพื$อเป็ นการสร้ าง
ความเป็ นหนึง$ ในโลกให้ แก่ประเทศไทย
และเพิ$มสาระจากประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญาท้ องถิ$นเข้ าไปใน
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การพัฒนาสินค้ า ด้ านบุคลากรการให้ บริการและการบันเทิง จําเป็ นต้ องขยายทักษะภาษาด้ านภาษาอังกฤษ
และรวมถึงภาษาจีน ญี$ปนุ่

วิธีการศึกษา
เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยศึกษาจากการเก็บข้ อมูล 2 แหล่ง ได้ แก่
1. ข้ อมูลทุติยภูมิ เป็ นการสํารวจข้ อมูลเบื องต้ นเกี$ยวกับลักษณะการจัดการท่องเที$ยว การจําหน่าย
สินค้ าท้ องถิ$นของกลุม่ จังหวัดล้ านนา ในจังหวัดเชียงใหม่และช◌ี ยงราย เนื$องจากเป็ นจังหวัดที$มีนกั ท่องเที$ยว
ต่างชาติมากที$สดุ โดยค้ นคว้ าข้ อมูลจากแหล่งต่างๆ เช่น รายงานการศึกษา รายงานสถิตแิ ละงานวิจยั ที$เกี$ยวข้ อง
เพื$อเป็ นข้ อมูลในการกําหนดแนวทางการศึกษา
2. ข้ อมูลปฐมภูมิ เป็ นการเก็บข้ อมูลเชิงลึกจากแหล่งข้ อมูลที$เกี$ยวข้ องหลายแหล่ง ได้ แก่
2.1 โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก(In depth Interview) ผู้เกี$ยวข้ องที$เป็ นกลุม่ เป้าหมาย (Focus
Group)หลายฝ่ าย ได้ แก่
- ผู้ประกอบการธุรกิจนําเที$ยวและธุรกิจจําหน่ายสินค้ าท้ องถิ$นในจังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย
โดยเลือกจากธุรกิจจําหน่ายสินค้ าที$มีการบรรจุเข้ าเป็ นรายการท่องเที$ยวหลักด้ วย เพื$อทราบรายละเอียดลักษณะ
การจัดการธุรกิจท่องเที$ยวเชื$อมโยงกับการจําหน่ายสินค้ าท้ องถิ$นกลุม่ จังหวัดล้ านนาของไทย
- มัคคุเทศก์ชาวไทยและชาวจีน ที$นํานักท่องเที$ยวชาวต่างชาติไปท่องเที$ยว เพื$อทราบพฤติกรรม
การซื อสินค้ าของนักท่องเที$ยวชาวต่างชาติ
- เจ้ าหน้ าที$ขององค์การสมาคมท่องเที$ยวของประเทศไทย ประเทศจีนและประเทศเวียดนาม เพื$อ
ทราบสถานการณ์การท่องเที$ยวและลักษณะการจัดการท่องเที$ยวเชื$อมโยงกับธุรกิจจําหน่ายสินค้ าท้ องถิ$นของแต่
ละประเทศ
2.2 โดยการสังเกตการณ์และดูงานการจัดการท่องเที$ยวเชื$อมโยงกับสินค้ าท้ องถิ$น ณ แหล่ง
ท่องเที$ยว ในประเทศไทย ได้ แก่ ร้ านผ้ าไหมอําเภอสันกําแพง ปางช้ างอําเภอแม่สา จังหวัดเชียงใหม่และ อําเภอ
แม่สะลอง จังหวัดเชียงราย ในประเทศจีนตอนใต้ เที$มืองคุนหมิง และเมืองฮานอยและเมืองสปาที$เวียดนาม เพื$อ
ทราบถึงสภาพการณ์และกลยุทธ์การจําหน่ายสินค้ าท้ องถิ$น ปั ญหาและอุปสรรคที$เกิดขึ น
2.3 โดยการจัดสัมมนาให้ แก่ผ้ ปู ระกอบการและผู้สนใจ เพื$อการนําเสนอรายงานเบื องต้ นและรับฟั ง
ความคิดเห็น อันเป็ นข้ อมูลส่วนหนึง$ ในการศึกษา แล้ วรวบรวมแนวคิดการจัดการท่องเที$ยวเชื$อมโยงกับสินค้ า
ท้ องถิ$นของไทยกับกลุม่ ประเทศGMS มาวิเคราะห์ สรุปผลการศึกษา และจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ์

ผลการศึกษา
ผลการศึกษาแบ่งเป็ น 3 ส่วน ได้ แก่ การจัดการท่องเที$ยวเชื$อมโยงกับสินค้ าท้ องถิ$นในจังหวัดกลุม่
ล้ านนาของประเทศไทย การจัดการท่องเที$ยวเชื$อมโยงกับสินค้ าท้ องถิ$นในกลุม่ ประเทศ GMS และ การ
วิเคราะห์หาแนวทางการเพิ$มศักยภาพการจัดการท่องเที$ยวเชื$อมโยงกับสินค้ าท้ องถิ$นล้ านนาของไทย กับกลุม่
ประเทศ GMS
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1. การจัดการการท่ องเทียวเชือมโยงกับสินค้ าท้ องถินในจังหวัดกลุ่มล้ านนาของประเทศไทย
สถานการณ์การท่องเที$ยวของไทยมีนกั ท่องเที$ยวต่างชาติเพิ$มขึ น กลุม่ นักท่องเที$ยวที$มีแนวโน้ มเพิ$ม
อย่างมากได้ แก่ นักท่องเที$ยวชาวจีน เนื$องจากคนจีนเที$ยวมากขึ น แต่การท่องเที$ยวของประเทศไทยมีคแู่ ข่งขัน
มากขึ น อย่างไรก็ตามจากการจัดอันดับเมืองนักท่องเที$ยวทัว$ โลกต้ องการมามากที$สดุ 10 อันดับ พบว่า ประเทศ
ไทยก็ยงั คงติดอันดับ 1 ใน 10 โดยกรุงเทพติดอันดับ 3 และเชียงใหม่ติดอันดับ 5 สําหรับสถานการณ์การ
ท่องเที$ยวของจังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายมีนกั ท่องเที$ยวต่างชาติเพิ$มขึ นเช่นเดียวกัน
โดยในปี
2548
นักท่องเที$ยวต่างชาติมากที$สดุ ได้ แก่ ชาวอเมริ กาและอังกฤษ และชาวจีนมีอตั ราเพิ$มสูงขึ นมากที$สดุ
แหล่ง
ท่องเที$ยวที$มีชื$อเสียงและดึงดูดนักท่องเที$ยวต่างชาติ ได้ แก่ แหล่งประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม แสดงวิถีชีวิตคน
ในท้ องถิ$น นักท่องเที$ยวต่างชาติที$เข้ ามาประเทศไทยมีคา่ ใช้ จ่ายในการซื อสินค้ าของที$ระลึกมากที$สดุ คิดเป็ นร้ อย
ละ 28 ของค่าใช้ จ่ายรวม ดังนันจะเห็

นได้ วา่ นักท่องเที$ยวต่างชาติมีความนิยมซื อสินค้ าท้ องถิ$นของไทย
ผู้ประกอบการไทยจึงควรสนใจในการจัดการท่องเที$ยวเชื$อมโยงกับสินค้ าท้ องถิ$น โดยเฉพาะภาคเหนือตอนบน
ของไทย ซึง$ มีสงิ$ ดึงดูดนักท่องเที$ยวต่างชาติมาเที$ยว
การจัดการท่องเที$ยวเชื$อมโยงกับสินค้ าท้ องถิ$นของกลุม่ จังหวัดล้ านนาประเทศไทย ธุรกิจที$มีบทบาท
สําคัญ ได้ แก่ ธุรกิจนําเที$ยว ซึง$ เป็ นตัวแทนที$ให้ บริการนําเที$ยวให้ แก่นกั ท่องเที$ยวต่างชาติเมื$อเข้ ามาในประเทศ
ไทย โดยเป็ นตัวแทนนําเที$ยว(Travel Agencies) มีทงเป็
ั  นธุรกิจที$ตงสาขาจากต่
ั
างประเทศ และสาขาจากกรุงเทพ
รวมทังที
 $เป็ นธุรกิจในท้ องถิ$น นักท่องเที$ยวต่างชาติจะไปยังแหล่งจําหน่ายสินค้ าท้ องถิ$นมี 2 ลักษณะ ได้ แก่ แหล่ง
จําหน่ายสินค้ าที$การบรรจุในรายการท่องเที$ยว ตามมีข้อตกลงที$ธุรกิจจําหน่ายสินค้ าท้ องถิ$นจะต้ องค่าใช้ จ่าย
ตอบแทนแก่ธุรกิจนําเที$ยว และแหล่งจําหน่ายสินค้ าที$นกั ท่องเที$ยวอาจเดินทางไปเองและซื อสินค้ าโดยอิสระ
แหล่งจําหน่ายสินค้ าท้ องถิ$นล้ านนาที$บรรจุในรายการนําเที$ยว มักเป็ นกิจการเดี$ยว และเป็ นแหล่ง
ท่องเที$ยวที$เยี$ยมชมกระบวนการผลิตสินค้ า สินค้ าท้ องถิ$นที$มีชื$อเสียงเช่น ผ้ าไหม ร่มกระดาษสา เครื$ องเงิน
เซรามิค เป็ นต้ น ส่วนใหญ่ตงอยู
ั  อ่ ําเภอสันกําแพงในจังหวัดเชียงใหม่ ซึง$ เป็ นแหล่งท่องเที$ยวที$มีชื$อเสียงด้ าน
วัฒนธรรมล้ านนามานาน นอกจากนี แหล่งท่องเที$ยวที$ให้ บริการสินค้ าท้ องถิ$นที$มีชื$อได้ แก่ ปางช้ างซึง$ มีจดุ เด่น
และมีชื$อเสียงในการแสดงช้ างระดับโลก ส่วนแหล่งจําหน่ายสินค้ าท้ องถิ$นอิสระ มักจะมีร้านค้ าหลายร้ าน สินค้ า
คล้ ายคลึงกัน เช่น สินค้ าหัตถกรรมไม้ แกะสลักที$หมูบ่ ้ านถวาย เป็ นต้ น
1.1 กลยุทธ์ การจัดการท่ องเทียวเชือมโยงกับสินค้ าท้ องถิน ขึ นกับลักษณะการประกอบการของ
ผู้ประกอบการจําหน่ายสินค้ าท้ องถิ$น
(1) การดําเนินการของแหล่งจําหน่ายสินค้ าท้ องถิ$นที$เป็ นกิจการเดี$ยว จากกรณีศกึ ษากิจการที$ชื$อเสียง
ได้ แก่ กิจการผ้ าไหมชินวัตรไหมไทยและศูนย์ร่มบ่อสร้ าง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่ากลยุทธ์การ
จัดการท่องเที$ยวเชื$อมโยงกับสินค้ าท้ องถิ$น เพื$อก่อให้ เกิดการซื อสินค้ าจากนักท่องเที$ยวที$มาเยือนแหล่งท่องเที$ยว
ประกอบด้ วยขันตอน

ดังนี 
1. การกําหนดลูกค้ านักท่องเที$ยวกลุม่ เป้าหมายหลัก กิจการจําหน่ายสินค้ าท้ องถิ$นต้ องศึกษาถึงจุดแข็ง
ของตนเองว่ามีความชํานาญและรู้จกั นักท่องเที$ยวชาติใด โดยการศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที$ยวชาตินนๆและ
ั
สภาพแนวโน้ มการตลาด เช่น ร้ านจําหน่ายผ้ าไหมจะมุง่ เน้ นลูกค้ าชาวตะวันตกมากกว่านักท่องเที$ยวชาวจีน
เนื$องจากนักท่องเที$ยวชาวตะวันตกชอบซื อผ้ าไหม และแนวโน้ มนักท่องเที$ยวมาอย่างสมํ$าเสมอ
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2. การติดต่อกับธุรกิจนําเที$ยวที$มีลกู ค้ านักท่องเที$ยวกลุม่ เป้าหมายเหมือนกัน เพื$อประชาสัมพันธ์และ
ทําสัญญาการนํานักท่องเที$ยวมาซื อ พร้ อมทําข้ อตกลงผลตอบแทนระหว่างกัน
3. การกําหนดกลยุทธ์สว่ นประสมการตลาดที$เหมาะสม เพื$อดึงดูดให้ นกั ท่องเที$ยวที$มาเยือนซื อ ในขัน
นี จะมีกลยุทธ์หลายด้ าน ได้ แก่
- ด้ านผลิตภัณฑ์ เป็ นการนําเสนอลักษณะและจุดเด่นคุณค่าของสินค้ า ตรงความต้ องการของ
นักท่องเที$ยวกลุม่ เป้าหมาย อาจจะเน้ นความเป็ นเอกลักษณ์และสร้ างความแตกต่าง การนําเสนออาจทําโดยการ
อธิบายหรื อให้ ลกู ค้ าชมจากภาพยนตร์ เช่น การเล่าประวัติความเป็ นมาของผ้ าไหมสันกําแพง และกิจการเป็ น
ผู้ริเริ$มการพัฒนาผ้ าไหมจนถึงปั จจุบนั เป็ นต้ น
- ด้ านราคา โดยการกําหนดราคาที$เหมาะสมกับคุณภาพสินค้ า อาจมีนโยบายราคาคงที$หรื อมีสว่ นลด
สอดคล้ องกับการส่งเสริมการขาย
- ด้ านการส่งเสริมการขาย โดยสร้ างกระบวนการเพื$อสร้ างความต้ องการและรับรู้ของลูกค้ า เพื$อ
ตัดสินใจซื อขณะที$มาเยือน เช่น แสดงกระบวนการผลิต การให้ พิสจู น์คณ
ุ ภาพสินค้ า และการลดราคาหรื อแถม
หากมีการซื อปริ มาณมาก เป็ นต้ น
- ด้ านการจัดจําหน่าย ได้ แก่ จุดที$นําเสนอสินค้ าแก่ลกู ค้ า มักจะกําหนดไว้ เป็ นสถานที$หลังจากที$ผา่ น
การรู้จกั ลักษณะสินค้ า เช่น การจัดร้ านแกลลอรี$ ภาพวาดของช้ าง หลังจากชมหอศิลปะภาพวาดของช้ างแล้ ว
เป็ นต้ น
นอกจากนี ยังต้ องใช้ กลยุทธ์อื$นประกอบได้ แก่ คนให้ บริการต้ องสามารถสื$อสารภาษาต่างประเทศกับ
ชาวต่างชาติได้ การจัดสิง$ อํานวยความสะดวกอื$น เช่น สถานที$จอดรถและมีสถานที$นงั$ พักระหว่างชมสินค้ า
เป็ นต้ น
(2) การดําเนินของแหล่งจําหน่ายสินค้ าท้ องถิ$นที$ดําเนินการโดยชุมชน มีร้านจําหน่ายสินค้ าหลายร้ าน
อิสระ โดยอาจกําหนดเป็ นแหล่งท่องเที$ยวด้ วย จากกรณีศกึ ษาของหมูบ่ ้ านท่องเที$ยว บ้ านถวาย ที$มีชื$อเสียงด้ าน
ผลิตภัณฑ์ไม้ แกะสลัก มีกลยุทธ์ในการจัดการเชื$อมโยงการท่องเที$ยวกับสินค้ าท้ องถิ$น โดย
1. การรวมกลุม่ จากคนในชุมชนร่วมกันดําเนินงาน
โดยผู้นําที$มีวิสยั ทัศน์ในการรักษาเอกลักษณ์
วิถีชีวิตคนในท้ องถิ$น และประชาสัมพันธ์เป็ นสถานที$ทอ่ งเที$ยวโดยการจัดงานแสดงระดับท้ องถิ$น
2. กลยุทธ์ด้านการตลาด ประกอบด้ วย การเน้ นผลิตภัณฑ์เป็ นเอกลักษณ์ท้องถิ$น เป็ นงานหัตถกรรม
ที$หลากหลาย เช่น ไม้ แกะสลักจากช่างฝี มือ สินค้ ามีพฒ
ั นาอย่างต่อเนื$องเพื$อตอบสนองความต้ องการของ
ลูกค้ าที$เปลี$ยนแปลง มีการส่งเสริมการขาย โดยมีการจัดทําแผนที$ของร้ านในหมูบ่ ้ านและแสดงสินค้ าที$ขาย
ตลอดจนการเปิ ดเวปไซด์โฆษณาหมูบ่ ้ าน การจัดจําหน่ายในร้ านค้ าที$มีการตังอยู
 ใ่ นหมูบ่ ้ านที$แสดงวิถีชีวิตของ
ชาวบ้ าน ซึง$ เป็ นสิง$ ดึงดูดนักท่องเที$ยวมาเที$ยว ด้ านราคาไม่ตงแพงมากและยื
ั
ดหยุน่ สามารถต่อรองได้ อีกทังมี

การอํานวยสะดวกด้ านอื$นได้ แก่ มีธนาคารพาณิชย์ให้ ความสะดวกด้ านการเงิน และมีกิจการจัดการขนส่งเพื$อ
ส่งออก ปั จจัยเหล่านี ทําให้ เกิดการตัดสินใจซื อ
1.2 ปั ญหาการจัดการเพือเชือมโยงการท่ องเทียวกับสินค้ าท้ องถินล้ านนา
- นักท่องเที$ยวมีความต้ องการไปร้ านจําหน่ายสินค้ าท้ องถิ$นน้ อยลง รวมทังมี
 การซื อสินค้ าน้ อยลง
เนื$องจากไม่มีการพัฒนาสินค้ า และบรรยากาศของการนําเสนอวัฒนธรรมท้ องถิ$นหายไป
- นักท่องเที$ยวที$มีคณ
ุ ภาพตํ$าเข้ ามาในจังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายมากขึ น ซึง$ พฤติกรรมนักท่องเที$ย
กลุม่ นี ไม่สนใจการซื อสินค้ าท้ องถิ$น
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- เอกลักษณ์ของสินค้ าท้ องถิ$นและแหล่งท่องเที$ยวล้ านนาถูกทําลายโดยคนที$ย้ายมาจากท้ องถิ$นอื$น
ส่งผลให้ นกั ท่องเที$ยวไม่เห็นความต่างจากแหล่งอื$น
2.
การจั ด การการท่ อ งเที ย วเชื อ มโยงกั บ สิน ค้ า ท้ อ งถิน ของกลุ่ ม ประเทศอนุ ภู มิภ าค
ลุ่มแม่ นํา โขง
กลุม่ ประเทศ GMS มีข้อตกลงในด้ านการท่องเที$ยวโดยมีวตั ถุประสงค์ร่วมกันได้ แก่ เพื$อเพิ$มศักยภาพ
ด้ านการท่องเที$ยว เพื$อพัฒนาและส่งเสริ มให้ กลุม่ ประเทศ GMS เป็ นแหล่งท่องเที$ยว โดยให้ เกิดการนําเสนอ
คุณภาพที$ดีและมีความหลากหลาย รวมถึงการเสนอสินค้ าที$มีผลิตภาพสูงของกลุม่ ประเทศออกสูก่ ารท่องเที$ยว
ได้ เพื$อส่งเสริมให้ เกิดการพัฒนาอย่างยัง$ ยืน
แนวโน้ มจํานวนนักท่องเที$ยวต่างชาติที$เข้ ามาในแต่ละประเทศในกลุม่ GMS ระหว่างปี 2543-2548
เพิ$มขึ นเฉลี$ยโดยรวมร้ อยละ 9.58 โดยเข้ ามาในประเทศไทยมากที$สดุ แต่มีแนวโน้ มเพิ$มในอัตราลดลง และ
ประเทศที$มีแนวโน้ มเพิ$มขึ นได้ แก่ ประเทศกัมพูชาและเวียดนาม โดยจํานวนวันพักมากขึ น แต่มีคา่ ใช้ จ่ายน้ อยลง
จากการวิเคราะห์ประเมินศักยภาพในกลุม่ ประเทศ มีข้อเสนอแนะว่า หากมีการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้ าสูงขึ น
มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที$มีความหลากหลายและคุณภาพดีขึ น
จะส่งผลให้ นกั ท่องเที$ยวในภูมิภาคเพิ$มขึ น
ค่าใช้ จ่ายต่อวันจะเพิ$มขึ น
รั ฐบาลไทยได้ ดําเนินการเพื$อพัฒนาการท่องเที$ยวเชื$อมโยงในกลุ่มประเทศ GMS โดยได้ จัดสรร
งบประมาณให้ มีกิจกรรมอื$นอีกหลายด้ าน เช่น ในด้ านการคมนาคมติดต่อระหว่างกันหลายเส้ นทาง มีการสร้ าง
ถนนระหว่างประเทศไทย พม่า ลาว และจีนตอนใต้ การมีสายการบินตรงมากขึ น และการเปิ ดใช้ สนามบินสุวรรณ
ภูมิ ในด้ านสินค้ าที$ระลึกท้ องถิ$น มีการสร้ างแนวคิดและผลักดันให้ มีการผลิตสินค้ าหนึ$งตําบลหนึ$งผลิตภัณฑ์
(OTOP) ขึ นมาทัว$ ประเทศ ซึ$งเป็ นสร้ างโอกาสในการเชื$อมโยงการท่องเที$ยวกับธุรกิจจําหน่ายสินค้ าท้ องถิ$น
เป็ นต้ น
ด้ านสิง$ ดึงดูดใจในการท่องเที$ยว (Tourism Attractions) ของนักท่องเที$ยวต่างชาติที$เข้ ามาในประเทศ
ไทยเมื$อเทียบกับประเทศอื$นในกลุม่ ประเทศ GMS จํานวน 6 ประเทศ พบว่าประเทศไทยมีจดุ เด่นในด้ าน
วัฒนธรรมและวิถีดําเนินชีวิตของชุมชน ซึง$ รวมถึงการมีสนิ ค้ าท้ องถิ$นล้ านนาในการเสนอแก่นกั ท่องเที$ยวที$เข้ ามา
ในกลุม่ จังหวัดล้ านนา
ในการพัฒนาการจัดการท่องเที$ยวเชื$อมโยงกับสินค้ าท้ องถิ$นของไทยกับประเทศอื$น ควรศึกษาลักษณะ
การจัดการของประเทศอื$นด้ วย แต่ละประเทศอาจจะมีความแตกต่างกัน เนื$องจากสภาพแวดล้ อมและลักษณะ
สินค้ าท้ องถิ$นต่างกัน การศึกษาครัง นี เลือกจากกรณีศกึ ษาของประเทศจีนตอนใต้ และเวียดนาม เนื$องจาก
ประเทศจีนมีแนวโน้ มที$นกั ท่องเที$ยวต่างชาติเข้ าไปเที$ยวมากขึ น
และประเทศเวียดนามเป็ นประเทศที$
นักท่องเที$ยวต่างชาติจีนและต่างชาติมีแนวโน้ มเข้ าไปเที$ยวมากขึ นในกลุม่ GMS
2.1 กรณีศกึ ษาการจัดการท่ องเทียวเชือมโยงกับสินค้ าท้ องถินของประเทศจีน
มีการพยากรณ์วา่ ในอีก 15 ปี ต่อไป จะนักท่องเที$ยวจีนจะเดินทางไปต่างประเทศ 100 ล้ านคน และ
นักท่องเที$ยวชาวต่างชาติจะเดินทางเข้ าไปประเทศจีนมีจํานวน 130 ล้ านคน ซึง$ เป็ นจํานวนเพิ$มขึ นมาก ดังนันจึ
 ง
ถือเป็ นโอกาสดีสําหรับอุตสาหกรรมท่องเที$ยวของกลุม่ ประเทศ GMS ซึง$ มีเส้ นทางคมนาคมติดต่อสะดวกกับจีน
โดยควรเตรี ยมพร้ อมในการให้ บริ การท่องเที$ยวแก่กลุม่ นักท่องเที$ยวจีน
และนักท่องเที$ยวชาวต่างชาติที$เดิน
ทางเข้ ามากลุม่ ประเทศ GMS
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การท่องเที$ยวของจีนอยูภ่ ายใต้ การดูแลของหน่วยงานภาครัฐ ในด้ านการจัดการท่องเที$ยวเชื$อมโยงกับ
สินค้ าท้ องถิ$นของจีน
รัฐบาลกําหนดให้ นกั ท่องเที$ยวทุกกลุม่ ต้ องบรรจุรายการเยี$ยมชมแหล่งจําหน่ายสินค้ า
ท้ องถิ$นเป็ นรายการท่องเที$ยวในลักษณะการให้ ความรู้ กิจการเหล่านี ดําเนินงานโดยรัฐบาลจีนและเหมือนกันทัว$
ประเทศ ได้ แก่ ร้ านขายยาสมุนไพรจีน(บัวหิมะ) ร้ านขายผ้ าห่มรังไหม ร้ านขายไข่มกุ ร้ านขายชา และร้ านขาย
หยก กลยุทธ์การขายสินค้ ามีการใช้ เน้ นการส่งเสริมการขาย โดยมีการสาธิต ทดลอง ให้ ผ้ ชู มมีสว่ นร่วมทําให้ เกิด
ความมัน$ ใจในสินค้ า เป็ นการกระตุ้นผู้ชมก่อนจะตัดสินใจซื อสินค้ าจํานวนมากขึ น ทังนี
 ผู้ขายสามารถพูดภาษา
ของนักท่องเที$ยวได้ อย่างดี ส่วนกลยุทธ์ด้านราคาที$ไม่มีการลดราคาเนื$องจากจะให้ เห็นว่าสินค้ าที$ขายมีคณ
ุ ภาพ
ดีจริง
2.2 กรณีศกึ ษาการจัดการการท่ องเทียวเชือมโยงกับสินค้ าท้ องถินของประเทศเวียดนาม
การท่องเที$ยวของเวียดนามได้ มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ในระหว่างปี 2544-2548 มีจํานวน
นักท่องเที$ยวชาวต่างชาติ อัตราเพิ$มขึ นโดยเฉลี$ยต่อปี ร้ อยละ 9.1 นักท่องเที$ยวต่างชาติที$เข้ ามาสูงสุดได้ แก่ชาวจีน
รัฐบาลมีนโยบายและการจัดการท่องเที$ยวตามแผนแม่บท (Master Plan) โดยกําหนดโครงสร้ างขององค์กรของ
แผนพัฒนาการท่องเที$ยว ประกอบด้ วยระดับต่างๆ ตังแต่
 องค์กรระดับชาติ ภูมิภาค จังหวัด และตําบล โดย
ร่วมมือกับภาคเอกชนในการศึกษาความเป็ นไปได้
การจัดการท่องเที$ยวเชื$อมโยงกับสินค้ าท้ องถิ$นในเวียดนาม
อาจเป็ นความร่วมมือของหน่วยงาน
ภาครัฐในท้ องถิ$นกับผู้จําหน่ายสินค้ าท้ องถิ$น แต่ธุรกิจนําเที$ยวในเวียดนามดําเนินการโดยเอกชน ไม่มีการกําหนด
ร้ านจําหน่ายสินค้ าท้ องถิ$นในรายการท่องเที$ยว แต่นกั ท่องเที$ยวสามารถหาซื อสินค้ าท้ องถิ$นได้ เอง และผู้จําหน่าย
สินค้ าท้ องถิ$นจะมีการใช้ กลยุทธ์การตลาดด้ านต่างๆ
เพื$อดึงดูดให้ นกั ท่องเที$ยวแต่ละชาติเกิดความต้ องการ
จนมีการตัดสินใจซื อ จากกรณีศกึ ษาการจําหน่ายสินค้ าท้ องถิ$นที$เมือง Sapa ซึง$ เป็ นแหล่งท่องเที$ยวธรรมชาติ
และเป็ นที$อยูข่ องชนเผ่าต่างๆ สินค้ าท้ องถิ$นที$สําคัญ ได้ แก่ งานปั กของชาวเขา ซึง$ แสดงเอกลักษณ์ที$เป็ นลายปั ก
และสีแดงขาวนักท่องเที$ยวต่างชาติชาวตะวันตกนิยมซื อเนื$องจากเห็นคุณค่างานฝี มือ และบรรยากาศของเมือง
ที$แสดงวัฒนธรรมและวิถีชีวิติชาวเขออย่างแท้ จริงเป็ นสิง$ สนับสนุนให้ เกิดการตัดสินใจซื อได้ ส่วนร้ านจําน่ายของ
ที$ระลึกขนาดใหญ่ในเมือง จะมีสนิ ค้ าท้ องถิ$นทุกชนิดของเวียดนาม ที$มีชื$อเสียงได้ แก่ ขนมโก้ ผลไม้ อบแห้ ง โต๊ ะไม้
สลักมุก ซึง$ นักท่องเที$ยวจีนชอบซื อ และสินค้ าหัตถกรรมต่างๆ เช่น แลคเกอร์ แวร์ ภาพปั กรูปผู้หญิงเวียดนาม
เสื อผ้ าประจําชาติเวียดนาม เป็ นต้ น ร้ านค้ าลักษณะนี จะมีราคาคงที$แต่อาจมีสว่ นลดให้ ในกรณีซื อปริมาณมาก
และจากกรณีศกึ ษาร้ านค้ าอาหารท้ องถิ$นที$มีชื$อเสียงของเวียดนาม ได้ แก่ ร้ านอาหารปลาชื$อ Cha ga La Vong
ซึง$ ปิ ดกิจการมาแล้ วกว่า 150 ปี มีเพียงร้ านเดียว มีการลงโฆษณาในหนังสือท่องเที$ยวที$มีชื$อระดับโลก Lonely
Planet โดยกล่าวถึงประวัติความเป็ นมาของร้ าน จึงเป็ นสิ$งดึงดูดให้ นกั ท่องเที$ยวต่างชาติอยากมาใช้ บริการ
ความเป็ นเอกลักษณ์ แม้ วา่ ราคาจะค่อนข้ างแพง และสถานที$ไม่คอ่ ยสะดวก
3. แนวทางการจั ด การการท่ องเที ย วเชื อมโยงสิ น ค้ าท้ องถิ น ล้ านนาของไทยกั บ กลุ่ ม
ประเทศ GMS
3.1 การประเมินศักยภาพเปรี ยบเทียบลักษณะการจัดการท่ องเทียวเชือมโยงกับสินค้ าท้ องถิน
ของประเทศไทยและประเทศจีนและเวียดนาม
กลุม่ จังหวัดล้ านนาของประเทศไทยมีโอกาสที$จะมีนกั ท่องเที$ยวต่างชาติมีแนวโน้ มเดินทางมาในกลุม่
GMS มากขึ น และสามารถเดินทางเชื$อมโยงมาประเทศไทยมากขึ นด้ วย เพราะเดินทางสะดวก กลุม่ เป้าหมาย
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ที$สําคัญจะเป็ นนักท่องเที$ยวชาวตะวันตก และมีจดุ เด่นที$มีแหล่งท่องเที$ยวธรรมชาติ และมีวฒ
ั นธรรมแสดงวิถีคน
ในท้ องถิ$นล้ านนาที$ตรงความสนใจ ซึง$ สามารถเชื$อมโยงไปสูก่ ารขยายตัวของสินค้ าท้ องถิ$น แต่ลกั ษณะที$เป็ น
จุดเด่นนี ของไทยเริ$มจะหายไปกลายเป็ นจุดอ่อน เพราะปั จจุบนั นี บรรยากาศการแสดงวิถีการดําเนินชีวิตของ
ชาวบ้ านหรื อคนในชุมชนจะพบเห็นได้ ในจีนตอนใต้ และเวียดนามตอนเหนือด้ วย ส่วนกลยุทธ์การจําหน่ายสินค้ า
ท้ องถิ$นของไทยมีกระบวนการสร้ างสิง$ จูงใจในการตัดสินใจซื อน้ อยกว่าประเทศจีนและเวียดนาม ดังนันประเทศ

ไทยจึงมีจดุ อ่อนที$ควรจะปรับปรุงพัฒนา ได้ แก่ ในด้ านการจัดการให้ เกิดความเชื$อมโยงระหว่างธุรกิจนําเที$ยวกับ
ธุรกิจจําหน่ายสินค้ าท้ องถิ$น โดยรัฐบาลและคนในชุมชนต้ องมีสว่ นร่วม ประเด็นที$สําคัญได้ แก่ การร่วมกันรักษา
บรรยากาศแหล่งท่องเที$ยวให้ คงไว้ ซงึ$ เอกลักษณ์ของล้ านนา
ซึง$ จะเป็ นสิง$ กระตุ้นให้ นกั ท่องเที$ยวเกิดความ
ต้ องการและตัดสินใจซื อสินค้ าและบริการทันที ดังเช่นประสบความสําเร็จในประเทศจีนและเวียดนาม
3.2 แนวทางการเพิมศักยภาพการจัดการการท่ องเทียวเชือมโยงสินค้ าท้ องถินล้ านนาของไทย
กับกลุ่มประเทศ GMS ประกอบด้ านด้ านต่างๆ ดังนี 
3.2.1 ด้ านระบบการจัดการท่องเที$ยว
1)การจัดการท่องเที$ยวในกลุ่มล้ านนาควรพัฒนาไปสู่ลกั ษณะการจัดการท่องเที$ยวโดยชุมชน
(Community Based Tourism) โดยหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที$เกี$ยวข้ องควรกําหนดนโยบายและกลยุทธ์
ระดับชาติ นําไปสู่การจัดการท่องเที$ยวที$มีชุมชนเป็ นองค์ประกอบสําคัญ ทังในด้
 านการดําเนินการ การบริ หาร
จัดการ การตัดสินใจ และการจัดการผลประโยชน์ ซึ$งการจัดการท่องเที$ยวชุมชน จะอาศัยปั จจัยเกือ หนุนจาก
สิง$ แวดล้ อมธรรมชาติ ประเพณีวฒ
ั นธรรม และกิจกรรมที$ชมุ ชนจัดขึ น ซึง$ เป็ นสิ$งดึงดูดนักท่องเที$ยวกลุม่ เป้าหมาย
เป็ นการสร้ างคุณค่าการตลาดโดยรวม จะเป็ นระบบที$สามารถเชื$ อมโยงการท่องเที$ยวกับการจําหน่ายสินค้ า
ท้ องถิ$นได้ อย่างสอดคล้ องกัน แนวทางนีส ามารถนําไปประยุกต์ใช้ กับชุมชนผลิตสินค้ า OTOP ได้ ดังเช่น
ลักษณะการดําเนินการของหมูบ่ ้ านบ้ านถวาย จังหวัดเชียงใหม่
2) ต้ องได้ รับความร่วมมือจากหน่วยงานหลายฝ่ าย โดยคนในชุมชนต้ องมีการรวมตัวกัน โดยเลือก
ผู้นําที$มีวิสยั ทัศน์ที$ดี มีคณะกรรมการดําเนินการที$มีความรู้ด้านการจัดการ รัฐบาลและองค์กรระดับท้ องถิ$นต้ อง
ให้ การสนับสนุนทังด้
 านงบประมาณ การให้ ความรู้ และการประชาสัมพันธ์ กิจการนําเที$ยวควรให้ ความสนใจและ
ให้ ข้อมูลที$เหมาะสมเพื$อสร้ างชุมชนเหล่านี เป็ นแหล่งท่องเที$ยวใหม่ที$เสนอต่อนักท่องเที$ยว และผู้ประกอบการ
ด้ านสินค้ าท้ องถิ$นต้ องมีการพัฒนากลยุทธ์ด้านการจัดการและการตลาดด้ วย
3.2.2 ด้ านบริษัทนําเที$ยว
1) ควรมีการพัฒนาและคัดเลือกลูกค้ ากลุม่ เป้าหมายระดับบน ที$มีรายได้ สงู ซึง$ มีพฤติกรรมชื$นชม
การท่องเที$ยวเชิงวัฒนธรรมและซื อสินค้ าท้ องถิ$น ซึง$ เห็นคุณค่าของสินค้ าในท้ องถิ$น อันจะก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อ
ทังธุ
 รกิจนําเที$ยวและธุรกิจจําหน่ายสินค้ าท้ องถิ$น เช่น ชาวตะวันตก หรื อ ชาวจีนที$มาจากเมือง
ตะวันออกเฉียงเหนือ
2) อาจมีการจัดรายการนําเที$ยวทัว$ ประเทศ GMS โดยใช้ บริเวณภาคเหนือตอนบนทังจั
 งหวัด
เชียงใหม่และเชียงราย เป็ นแหล่งท่องเที$ยวสุดท้ ายของการเดินทาง เพื$อให้ นกั ท่องเที$ยวตัดสินใจซื อสินค้ าง่ายขึ น
เพราะไม่ต้องนําสินค้ าต่อไปประเทศอื$นอีก
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3.2.3.ด้ านผู้ประกอบการร้ านจําหน่ายสินค้ าท้ องถิ$น
1) ควรศึกษาทําความเข้ าใจถึงสิ$งที$ดึงดูดนักท่องเที$ยว (Tourist attractions) โดยการศึกษาจาก
และจดบันทึกข้ อมูลขอสถิติต่างๆที$ผ่านมา ข้ อมูลด้ านนี จ ะช่วยให้ เข้ าใจลูกค้ าได้ ดียิ$งขึน ซึ$งจะเกี$ยวข้ องสิ$งที$
นักท่องเที$ยวชอบและเชื$อมโยงกับสินค้ าและบริการในท้ องถิ$นที$จําหน่าย
2) ควรทราบพฤติกรรมของนักท่องเที$ยวต่างชาติแต่ละกลุ่มได้ จึงจะสร้ างสินค้ ามาตอบสนอง
ความพึงพอใจได้ ตลอดเวลา
3) จัดทําแผนการผลิตและจําหน่ายเพื$อให้ มีสนิ ค้ าขายให้ เพียงพอเมื$อลูกค้ าต้ องการซื อ และไม่เหลือ
มาก หรื ออาจสามารถนําไปสูก่ ารส่งออกจํานวนมากได้
4) การพัฒนาสินค้ าควรเน้ นการเพิ$มคุณค่าผูกโยงกับภูมิปัญญา และทรัพยากรในท้ องถิ$นที$ตรงกับ
ความสนใจของลูกค้ า เช่น ปางช้ างแม่สานอกจากแสดงช้ างแล้ ว ยังสร้ างหลักสูตรการเลี ยงช้ างให้ แก่กลุ่มลูกค้ า
รายได้ สงู ได้ หมูบ่ ้ านถวายอาจเสนอหลักสูตรการสอนวิธีแกะสลักไม้ ให้ แก่นกั ท่องเที$ยวต่างชาติได้ เป็ นต้ น
5) ควรมีการประชาสัมพันธ์ สื$อสารข้ อมูลไปยังลูกค้ า สร้ างภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที$ยวและ
สินค้ าท้ องถิ$น เช่น การทําแผ่นพับ โบรชัวร์ การโฆษณาในสื$อพิมพ์ และอินเตอร์ เน็ต
6) ควรมีการรวมตัวกันในกลุม่ ผู้ประกอบการประเภทเดียวกันเป็ น คลัสเตอร์ (Cluster) เพื$อร่วมกัน
พัฒนาทังด้
 านผลิตภัณฑ์ การจัดการ และการเชื$อมโยงกับหน่วยงานที$เกี$ยวข้ อง รวมทังคํ
 านึงถึงการจัดการ
โซ่อปุ ทาน(Supply Chain Management) เพื$อให้ เกิดการเชื$อมโยงระหว่างธุรกิจที$เกี$ยวอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น
ร้ านร่มบ่อสร้ าง ต้ องอาศัยการผลิตชิ นส่วนของชาวบ้ าน เป็ นต้ น
7) ควรจัดให้ มีผ้ ขู ายที$สามารถพูดสื$อสารภาษาของลูกค้ านักท่องเที$ยวได้ อย่างดี และมีการสร้ างมูลค่า
สินค้ าให้ เพิ$มขึ นในสายตานักท่องเที$ยว โดยการบรรยาย สาธิตและให้ นกั ท่องเที$ยวมีสว่ นร่วมและทําให้ เกิดความ
มัน$ ใจในตัวสินค้ าประกอบ
3.2.4 ด้ านรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐ
1) นโยบายการพัฒนาแหล่งท่องเที$ยวทังเก่
 าและใหม่
ควรคํานึงถึงความเห็นในชุมชน รวมทัง
สภาพแวดล้ อมของชุมชน เพื$อรักษาเอกลักษณ์วฒ
ั นธรรมของท้ องถิ$น
2) รัฐบาลควรมีการตกลงกับกลุม่ ประเทศ GMS ในระดับประเทศ ในการส่งเสริมความร่วมมือ
การท่องเที$ยวระหว่างกันอย่างเป็ นรูปธรรม เช่น การอํานวยความสะดวกด้ านการเดินทาง เป็ นต้ น
3) รัฐบาลควรมีมาตรการที$เข้ มงวดและเอาจริงจังในการลงโทษ และหาแนวทางป้องกัน จากการ
ที$ธุรกิจนําเที$ยวหลอกลวงนักท่องเที$ยวในการพาไปแหล่งจําหน่ายสินค้ าโดยลูกค้ าไม่เต็มใจ ดังเช่น ทัวร์ ศนู ย์
เหรี ยญที$เกิดกับนักท่องเที$ยวจีน เป็ นต้ น

อภิปรายผล
จากผลการศึกษาครัง นี พบว่า การจัดการท่องเที$ยวเชื$อมโยงสินค้ าท้ องถิ$นของกลุ่มจังหวัดล้ านนากับ
กลุม่ ประเทศ GMS มีโอกาสเพิ$มศักยภาพได้ ในประเด็นแรก คือปริ มาณนักท่องเที$ยวชาวต่างชาติและชาวจีนจะ
เข้ ามาประเทศกลุ่ม GMS มากขึน อย่างต่อเนื$อง และมีแนวโน้ มเดินทางต่อเข้ ามาประเทศไทยด้ วยโดยเฉพาะ
บริ เวณภาคเหนือตอนบนของไทยหรื อกลุ่มจังหวัดล้ านนา เนื$ องจากเป็ นบริ เวณที$สามารถเดินทางติดต่อกัน
โดยสะดวกหลายเส้ นทาง ก่อให้ เกิดการขยายตัวไปยังธุรกิจต่อเนื$ องกับการท่องเที$ยวที$สําคัญ ได้ แก่ ธุรกิจ
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จํ า หน่ า ยสิ น ค้ า ท้ อ งถิ$ น ที$ ร ะลึก โดยนัก ท่ อ งเที$ ย วต่ า งชาติ ส่ว นใหญ่ ที$ เ ข้ า มาและนิ ย มซื อ สิ น ค้ า ท้ อ งถิ$ น เป็ น
นักท่องเที$ยวตะวันตก นักท่องเที$ยวชาวจีนยูนนานเข้ ามาน้ อย ชาวจีนกลุ่มนี ไม่ชอบมาเที$ยวบริ เวณนี  การจัดการ
ท่องเที$ยวในบริ เวณนี ควรกําหนดลูกค้ ากลุ่มเป้าหมายเป็ นนักท่องเที$ยวชาวตะวันตกและชาวจีนจากตะวันออก
ซึง$ เป็ นกลุม่ นักท่องเที$ยวระดับบนที$มีรายได้ สงู และชอบการท่องเที$ยวเชิงวัฒนธรรม ที$สามารถเชื$อมโยงกับสินค้ า
ท้ องถิ$นได้ สอดคล้ องกับการศึกษาของรสิกา อังกูร และคณะ (2547) ที$เสนอแนะว่า ในการพัฒนาด้ าน
สินค้ าท้ องถิ$น ไม่ควรมุ่งเน้ นเฉพาะชาวจีนตอนใต้ แต่ควรให้ ควรสนใจนักท่องเที$ยวชาวตะวันตกซึ$งเป็ นกลุ่ม
ระดับบนมากขึ น
ในประเด็นการจัดการการเชื$อมโยงการท่องเที$ยวกับสินค้ าท้ องถิ$น ควรใช้ ระบบการจัดการท่องเที$ยวโดย
ชุมชน ให้ คนชุมชนมีสว่ นร่วมให้ การพัฒนาท้ องถิ$นเป็ นแหล่งท่องเที$ยว ซึง$ เน้ นเอกลักษณ์วฒ
ั นธรรมและความ
เป็ นอยูข่ องชาวบ้ านในชุมชน มีการแสดงการผลิตสินค้ าในท้ องถิ$น อันเป็ นบรรยากาศที$กระตุ้นให้ นกั ท่องเที$ยว
เห็นคุณค่าของสินค้ า และเกิดความต้ องการจนตัดสินใจซื อสินค้ าในขณะท่องเที$ยว ก่อให้ เกิดรายได้ ในชุมชน ซึง$
เป็ นการพัฒนาการท่องเที$ยวแบบยัง$ ยืน ตรงกับการศึกษาของมิ$งสรรพ์ ขาดสอาด และคณะ(2548) ที$ศกึ ษา
เรื$ องการพัฒนาการท่องเที$ยวเชิงบูรณาการที$ยงั$ ยืนในลุม่ แม่นํ าโขง ที$พบว่า การท่องเที$ยวโดยชุมชนเริ$มมีบทบา
ในการจัดการท่องเที$ยวในกลุม่ ประเทศ GMS โดยพบกรณีศกึ ษาที$ประสบความสําเร็จทังในประเทศ

สปป.ลาว
กัมพูชา และประเทศไทย ทังนี
 ยังเป็ นเรื$ องใหม่ที$คนในชุมชนจะต้ องเรี ยนรู้และแลกเปลี$ยนประสบการณ์ อีกทัง
ต้ องได้ รับความร่วมมือจากหลายฝ่ าย ทังคนในชุ

มชน รัฐบาล ธุรกิจนําเที$ยวด้ วย สําหรับการศึกษาครัง นี ได้ ศกึ ษา
จากกรณีหมูบ่ ้ านท่องเที$ยวบ้ านถวาย และแหล่งท่องเที$ยวเมือง Sapa ของประเทศเวียดนาม
ในด้ านกลยุทธ์การจัดการที$ผ้ ปู ระกอบการจําหน่ายสินค้ าท้ องถิ$นต้ องพัฒนา ได้ แก่ การเก็บข้ อมูล
ความต้ องการ พฤติกรรมของนักท่องเที$ยวแต่ละกลุม่ เพื$อหาสิง$ ดึงดูดนักท่องเที$ยวแต่ละชาติซื อสินค้ าท้ องถิ$น
เพื$อนําข้ อมูลไปผลิตสินค้ าให้ ตรงความต้ องการของนักท่องเที$ยว ซึง$ พบว่านักท่องเที$ยวชาวตะวันตกชอบสินค้ า
ท้ องถิ$นที$เป็ นเอกลักษณ์ไทย
นักท่องเที$ยวจีนไม่ชอบซื อแต่ชอบสินค้ าประเภทอาหาร และซื อสินค้ ามียี$ห้อ
สอดคล้ องกับการศึกษาของ รังสิกา อังกูร และคณะ(2547) ที$ศกึ ษาเรื$ อง ลักษณะการใช้ จ่ายซื อผลิตภัณฑ์และ
ความต้ องการใช้ บริการด้ านการท่องเที$ยวของนักท่องเที$ยวต่างชาติ ที$พบว่า นักท่องเที$ยวชาวยุโรปและอเมริกา
นิยมสินค้ าท้ องถิ$นที$เน้ นเอกลักษณ์ไทย และแนะนําว่าควรมีการพัฒนาแหล่งท่องเที$ยวให้ เป็ นเอกลักษณ์ด้วย
นอกจากนี การศึกษาครัง นี  ได้ เสนอให้ ผ้ ปู ระกอบการต้ องนําข้ อมูลที$เก็บรวมรวม มาใช้ ในการจัดการ โดย
วางแผนการผลิต การจําหน่าย พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ เหมาะสมกับลูกค้ านักท่องเที$ยวกลุม่ เป้าหมายแต่ละฤดูกาล
และกําหนดกลยุทธ์สว่ นประสมการตลาดให้ เหมาะสม ด้ านผลิตภัณฑ์อาจจะพัฒนาผลิตภัณฑ์เน้ นคุณค่าตลาด
โดยรวม เช่น การสร้ างหลักสูตรสอนทําสินค้ าท้ องถิ$นให้ นกั ท่องเที$ยว เพื$อนักท่องเที$ยวเห็นคุณค่าของ
กระบวนการผลิตก่อนเป็ นสินค้ า เป็ นต้ น และใช้ กลยุทธ์หลายด้ านพร้ อมกัน เช่น การให้ นกั ท่องเที$ยวมีสว่ นร่วม
สร้ างความตื$นเต้ น เช่น การให้ นกั ท่องเที$ยวทายจํานวนมุกในหอยมุกแล้ วให้ รางวัล ดังที$กิจการของสินค้ าท้ องถิ$น
ในจีนได้ ทํา เป็ นต้ น หรื อในด้ านราคา การตังราคาคงที

$เป็ นกลยุทธ์สร้ างความเชื$อมัน$ ในสินค้ าว่าคุ้มกับคุณค่า
สินค้ า แต่อาจมีการยืดหยุน่ ให้ นกั ท่องเที$ยวได้ ตอ่ รองโดยการมอบเป็ นสินค้ าอื$นเป็ นของแถม เพื$อกระตุ้นให้ เกิด
การซื อได้ เร็วขึ น
ดังนัน อาจกล่าวได้ ว่าสิ$งที$สําคัญที$สดุ
ได้ แก่ ผู้ประกอบการที$จําหน่ายสินค้ าท้ องถิ$นควรได้ มีการ
พัฒนาความรู้ การจัดการ ศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที$ยวแต่ละชาติและใช้ กลยุทธ์ การตลาดสร้ างกระบวนการ
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ตัดสินใจซื อสินค้ าของนักท่องเที$ยวที$มาเยี$ยม จึงจะก่อให้ เกิดเพิ$มศักยภาพการท่องเที$ยวเพื$อเชื$อมโยงสินค้ าท่อง
ถิ$นของกลุม่ จังหวัดล้ านนา บริเวณจังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย กับกลุม่ ประเทศ GMS

ข้ อเสนอแนะ
1. การท่องเที$ยวเป็ นกิจกรรมที$ก่อให้ เกิดกิจกรรมที$เกี$ยวเนื$องได้ มาก
ทังกิ
 จกรรมก่อนและหลัง
การท่องเที$ยว หรื อเรี ยกว่า กิจกรรมต้ นนํ าและปลายนํ า กิจการจําหน่ายสินค้ าท้ องถิ$นอาจถือเป็ นทังกิ
 จกรรม
ต้ นนํ าและปลายนํ าได ้ กล่าวคื อ หากสินค้ าท้ องถิ$นน่าสนใ จ กิจการนาเทีํ $ยวก็กาหนดไว้
ํ เป็ นแหล่งท่องเที$ย ว เปรี
เหมือนกิจกรรมต้ นนํ า และเมื$อมีมาถึงแหล่งท่องเที$ยวแล้ ว หากมีกลยุทธ์ที$เหมาะสมอีกจะก่อให้ เกิด การซื อ
สินค้ าได้ ดังนันการพั

ฒนาความเชื$อมโยงจึงควรร่วมกับกิจกรรมนําเที$ยว
2. การที$นโยบายรัฐบาลสนับสนุนให้ แต่ละตําบลมีสนิ ค้ าของตนเองหรื อเรี ยกสินค้ าว่า “สินค้ าหนึง$
ตําบลหนึง$ ผลิตภัณฑ์-OTOP” นัน แม้ จะก่อให้ เกิดสินค้ าเอกลักษณ์ของชุมชน แต่จํานวนตําบลมีมาก ดังนันใน

หนึง$ จังหวัดมีสินค้ าที$ใกล้ เคียงกันมาก จนไม่มีจดุ เด่นที$แท้ จริงในด้ านสินค้ าในท้ องถิ$น จึงควรจะมีหน่วยงานที$ร่วม
พิจารณาหาคัดเลือกสินค้ าให้ เหลือเฉพาะที$มีจดุ เด่นจริงๆ
เพื$อให้ เป็ นเอกลักษณ์ที$นกั ท่องเที$ยวได้ รับรู้และ
สามารถร่วมกันผลิตได้ หากมีความต้ องการมาก
3.ออผู้ประกอบการร้ านจําหน่ายสินค้ าท้ องถิ$นที$อาจสนใจลูกค้ ากลุม่ เป้าหมายที$เป็ นนักท่องเที$ยวจีน
เนื$องจากมีการพยากรณ์วา่ จะมีจํานวนมากขึ นในอนาคต และจากศึกษาพบว่าพฤติกรรมการซื อสินค้ าของชาว
จีนที$ชอบการกิน โดยเฉพาะของกินที$บํารุงสุขภาพ อีกทังมี
 ความเชื$อเรื$ องโชคลาง ดังนันผู
 ้ ประกอบร้ านจําหน่าย
สินค้ าท้ องถิ$นอาจนําข้ อมูลนี ไปคิดค้ นพัฒนาสินค้ า ให้ ตรงความต้ องการโดยใช้ ทรัพยากรในท้ องถิ$น
ให้ เป็ น
ประโยชน์ เช่น ของกินที$เป็ นสมุนไพรบํารุงสุขภาพ หรื อสินค้ าท้ องถิ$นที$เป็ นถือเป็ นสิง$ นําโชคตามประวัติของ
ท้ องถิ$นไทย เป็ นต้ น
4.///การศึกษาครัง นี มีวตั ถุประสงค์เพื$อก่อให้ เกิดการเชื$อมโยงนักท่องเที$ยวที$ทอ่ งเที$ยวในกลุม่ ประเทศ
GMS น่าจะทําการศึกษาต่อไปในประเด็นการแข่งขันระหว่างในกลุม่ ประเทศ GMS เนื$องจากมีทรัพยากร
การท่องเที$ยวคล้ ายคลึงกัน
ดังนันประเทศไทยควรจะมี

กลยุทธ์เชิงรุกและเชิงรับอย่างไรเพื$อรักษาส่วนแบ่ง
การตลาดของอุตสาหกกรรรมที$เกี$ยวข้ องกับการท่องเที$ยวทังหมด
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แนวทางการบริหารเพือเพิมประสิทธิภาพขององค์ กรในรปแบบสํ
านักงานเสมือน
ู
จริง: กรณีศกึ ษาของบริษัทชลัมเบอร์ เจอร์ โอเวอร์ ซีส์ เอส. เอ. สาขาสงขลา
Guidelines for more Efficiency of the Company by Virtual Office: Schlumberger
Oversea S.A. Company Case Study Songkhla
รจนาภรณ์ ปรี ชา* และณัฐธิดา สุวรรณโณ
F

F

บทคัดย่ อ
การศึกษานีม ีวตั ถุประสงค์เพื$อศึกษาแนวทางการบริ หารเพื$อเพิ$มประสิทธิ ภาพขององค์กรในรู ปแบบ
สํานักงานเสมือนจริ ง มาใช้ ในองค์ กรธุรกิจ โดยศึกษาถึงปั จจัยที$มีผลต่อการบริ หาร เมื$อนํ าเอาสํานักงาน
เสมือนจริ งมาใช้ กรณีตวั อย่างของบริ ษัท ชลัมเบอร์ เจอร์ โอเวอร์ ซีส์ เอส.เอ. จํากัด จากผลของการศึกษานี 
จะทําให้ สามารถเปรี ยบเทียบประสิทธิภาพระหว่างสํานักงานเสมือนจริงและสํานักงานปกติได้
การศึกษานีใ ช้ วิธีการสํารวจโดยทําการสุ่มตัวอย่างจากพนักงานบริ ษัทชลัมเบอร์ เจอร์ โอเวอร์ ซีส์
เอส. เอ. จํากัด ซึง$ สุม่ ตัวอย่างจํานวน 55 ราย จากจํานวน 126 ราย ของสาขาสงขลา โดยการใช้ แบบสอบถาม
และการสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ สถิติเกี$ยวกับความถี$ ร้ อยละ ค่าเฉลี$ย และค่าเบี$ยงเบนมาตรฐานจาก
การวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม SPSS จากผลการศึกษาพบว่า พนักงานส่วนใหญ่เห็นด้ วยในการใช้ งานรู ปแบบ
สํานักงานเสมือนจริ ง ดังนันจากการศึ

กษาปั จจัยการบริ หารในแต่ละปั จจัยคือ บุคลากร จะวัดความน่าเชื$อถือ
ในการทํางานได้ จากเจ้ านาย ดังนันจึ
 งไม่กําหนดว่าจะทํางานลักษณะไหน ลักษณะการทํางานมีเวลาเข้ า – ออก
ที$ไม่แน่นอน งบประมาณ จะมุ่งเน้ นการลงทุนในเทคโนโลยีทงนี
ั  จะต้ องมีการลงทุนค่อนข้ างสูงในช่วงแรก วัสดุ
อุปกรณ์ คํานึงถึงส่วนของสถานที$ทํางานปกติ ซึ$งจะพบว่าเนือ ที$ไม่เพียงพอกับพนักงาน การจัดการในการ
ประเมินผลงานจะพิจารณาจากการกําหนดวัตถุประสงค์เป็ นสําคัญ ส่วนของข้ อมูลสารสนเทศ จะมีการรับส่ง
ข้ อมูลหรื อการติดต่อสื$อสารทางอีเมล์เป็ นสําคัญ เพื$อเป็ นหลักฐานในการทํางาน และเทคโนโลยีจะใช้ อินเตอร์ เน็ท
เป็ นส่วนที$สําคัญในการทํางาน
จากการเปรี ยบเทียบสํานักงานเสมือนจริ งและสํานักงานปกติ พบว่าแต่ละปั จจัยดังนี  บุคคลากร เงิน
วัสดุอุปกรณ์ การจัดการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผลต่อรู ปแบบการบริ หารที$ใกล้ เคียงกัน แต่ในเรื$ องของ
ความสะดวก รวดเร็ วในการทํางาน คุณภาพชีวิตที$ดีขึน จากการมีเวลาให้ ครอบครัว รวมถึงการทํางานได้ ไม่มี
ข้ อจํากัด จะเป็ นข้ อได้ เปรี ยบของรู ปแบบสํานักงานเสมือนจริ ง ส่วนของสํานักงานปกติจะได้ เปรี ยบในเรื$ องของ
ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน การประเมินผลพนักงาน รวมถึงการจ่ายค่าล่วงเวลา เป็ นต้ น
ดังนัน ในระยะแรกจึง ควรสร้ างความสัมพัน ธ์ ระหว่างพนักงานกับ องค์ กร และระหว่างพนักงานกับ
พนักงาน ให้ มีมากที$สดุ เพื$อลดปั ญหาหรื อผลกระทบทางสังคม โดยอาจจะนําแนวความคิดนี ไปใช้ เฉพาะ
บางแผนกในองค์กรก่อนและควรจะมีการทดลองใช้ งานขึ นมาก่อนที$จะมีการใช้ งานจริ ง เพื$อให้ มองเห็นปั ญหา
และสามารถประยุกต์ใช้ ให้ เหมาะสมตามลักษณะงานและ ลักษณะขององค์กร

*

นักศึกษาปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
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Abstract
This study aims to design guidelines in order to create efficiency of the company by virtual
office, which can be applied to business organizations. The study researched factors that affect the
result of management when using virtual office. Schlumberger Oversea S.A. Company was used as
the core study company. The results of the study can be used to compare the efficiency between
virtual office and general office.
The research methodology used questionnaires and interviewing based on Schlumberger
employees. Data collection of 55 persons from total population of 126 Thai employees in Songkhla
branches by questionnaire and survey were analyzed. SPSS was used to analyze data in terms of
frequency, percentage, mean and standard deviation. The result found that most employees agree to
work by virtual office. Effective factors for administration was also studied with the result showing
that Man factor can evaluate the reliability of working by the reliability of the boss therefore there was
no type of work and the pattern of working hour was flexible. The money factor correlated to the
investment of technology, which has a high cost in the initial stage. The material factor was
concerned about working place. The result found that the working space had no sufficient objective
definition. The information factor was the communication via e-mail. The technology factor was
internal use. The comparison between virtual office and general office was found that each factor
affecting the guideline for management using both virtual office and general office were mostly
different.
However, the good benefits of a virtual office can be listed in the terms of convenience in
speed of work, high quality of life and no limitation of the time working. On the other hand, the
general office has the good benefit in organization relationships, evaluation and overtime payment.
The cost of technology can change depending on the situation of work. Moreover the problem of
work environment such as the relationship between employee and organization, and the relationship
between employee and employee decreases. This may cause an increase in the number of
employee turn over, and diminish social activities. The responsibility of employee are also difficult to
evaluate such as the employee performance from the administrator due to unclear working hours as
there is no fine line between working at their homes and their offices.
At the first stage, it is necessary to create relationships between workers and workers as
well as between workers and the organization. This approach can lessen friction and chain of chaos
and can minimize and pinpoint outside social obstacles. This tactic can be carried out to solve
certain problem in particular departments of the organization.
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ความเป็ นมาและความสําคัญ
จากแนวความคิดขององค์กรเสมือนจริ ง (Virtual Organization) จะพบถึงแนวทางในการนําหลักการ
ทํางานไปประยุกต์ใช้ ให้ เกิดประโยชน์สงู สุดในการบริ หารองค์กร เพื$อเพิ$มความสามารถและศักยภาพโดยใช้
ความเป็ นพันธมิตร ร่วมกับระบบเทคโนโลยีการสื$อสารให้ เป็ นประโยชน์ และด้ วยความก้ าวหน้ าของอินเทอร์ เน็ต
และเทคโนโลยีการสื$อสาร จึงเป็ นเครื$ องมือขจัดอุปสรรคด้ านเวลาและสถานที$ ทําให้ ทกุ สถานที$สามารถจะเป็ น
ที$ ทํ า งานได้ และการทํ า งานสามารถที$ จ ะเกิ ด ขึ น ได้ ต ลอดเวลา หากสามารถเข้ า ถึ ง ข้ อ มูล สารสนเทศและ
กระบวนการทํางานโดยผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต ซึ$งก็คือหลักการของสํานักงานเสมือนจริ งนัน$ เอง สํานักงาน
เสมือนจริ งเป็ นแนวคิดใหม่ที$สนับสนุนการทํางานของกลุ่มคนที$อยู่ต่างที$กนั แต่มาทํางานร่วมกัน เช่น งานของ
สมาคมหรื อเครื อข่ายต่างๆ ที$ผ้ ปู ฏิบตั ิงานมักเป็ นอาสาสมัครมาจากที$ตา่ งๆ การพัฒนาสํานักงานเสมือนจริ งไม่ใช่
สิ$งที$ง่ายแต่ก็ไม่ยากเกินไป การพัฒนาต้ องอาศัยผู้ที$เข้ าใจฟั งก์ชนั$ การทํางานของสํานักงาน และเข้ าใจใน
การเลือกใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคมหลายอย่าง ที$นํามาใช้ กับสํานักงานเสมือนจริ งและแม้ แต่
พนักงานในบริ ษัทเดียวกันก็ยงั สามารถทํางานร่ วมกันได้ และสามารถเข้ าถึงข้ อมูลได้ โดยไม่จําเป็ นต้ องเข้ ามา
รวมตัวกัน ซึง$ อาจจะทําให้ เกิดความรวดเร็วทันเวลาในการทํางานทุกสถานที$ ทุกเวลา
การใช้ เทคโนโลยีเข้ ามาช่วย รวมทังการใช้

สํานักงานเสมือนจริ งและการทํางานนอกสํานักงาน
(Teleworking) จึงเป็ นอีกทางเลือกหนึ$งที$จะช่วยให้ องค์กรในปั จจุบนั มีความคล่องตัวมากขึ น และดํารงสภาพ
การแข่งขันที$เป็ นต่อในตลาด โดยสามารถใช้ ระบบทางด่วนข้ อมูล (Information Superhighway) แทน
การเดินทางได้ แต่ก็ไม่ได้ หมายความว่าจะสามารถนํามาประยุกต์ใช้ ได้ กบั งานทุกประเภทหรื อพนักงานทุกคน
ในองค์กร หากแต่จะต้ องมีการพิจารณาลักษณะของงาน และพนักงานเสียก่อน จําเป็ นต้ องอาศัยพนักงานที$มี
คุณภาพ เนื$องจากผู้บริ หารไม่สามารถตรวจสอบได้ อย่างใกล้ ชิด และพนักงานมีความอิสระในการทํางานจึง
จําเป็ นต้ องอาศัยการมีวินยั ในตนเอง และความรู้ พื นฐานเพื$อที$จะสามารถช่วยเหลือตนเองได้ งานที$สามารถทํา
ผ่านสํานักงานเสมือนจริ งได้ มกั จะเป็ นงานที$มีการใช้ ระบบสํานักงานอัตโนมัติเข้ ามาช่วย มีขนตอนการทํ
ั
างาน
ที$เป็ นมาตรฐาน และมีการพบปะกับผู้อื$นน้ อย ส่วนผู้บริ หารก็จําเป็ นต้ องบริ หารโดยการประเมินจากผลงาน
มากกว่าประเมินด้ วยสายตา ดังนันองค์
 กรใดที$จะนําสํานักงานเสมือนจริ งเข้ ามาใช้ จะต้ องมีการเตรี ยมบุคลากร
ให้ มีประสิทธิภาพ ซึง$ ต้ องอาศัยความพยายามและต้ นทุนมากขึ นในระยะแรก ซึง$ ก็เป็ นเหตุผลหนึ$งที$ทําให้ ยงั
ไม่ได้ รับความนิยมเท่าที$ควร ทังนี
 เป็ นเพราะเทคโนโลยีที$ถกู นํามาใช้ ได้ ถกู พัฒนาขึ นจากภายนอกองค์กร โดย
ไม่ได้ ถูกออกแบบเอาไว้ ให้ พร้ อมรองรับพนักงานที$ไม่มีคณ
ุ ภาพได้ แต่ในระยะยาว มักจะใช้ ต้นทุนตํ$ากว่าจึ
น่าสนใจเป็ นอย่างยิ$งที$จะนําหลักการของสํานักงานเสมือนจริงมาประยุกต์ใช้ กบั องค์กรในอนาคต
จากแนวความคิดข้ างต้ นนี ผู้วิจยั มีแนวความคิดในการนําระบบสํานักงานเสมือนจริ ง มาใช้ กบั องค์กร
ในอนาคต ซึ$งจะต้ องเริ$ มศึกษาตังแต่
 ปัจจัยที$เกี$ยวข้ องในการนําระบบสํานักงานเสมือนจริ งมาใช้ รวมถึง
การเลื อ กใช้ เ ทคโนโลยี ที$ จํ า เป็ นปรั บ ให้ เ ข้ า กับ องค์ ก รแต่ ล ะองค์ ก ร จึ ง ได้ เ ริ$ ม ศึก ษาจากองค์ ก รคื อ บริ ษั ท
ชลัมเบอร์ เจอร์ โอเวอร์ ซีส์ เอส เอ จํากัด โดยอาจจะสามารถนําแนวทางการบริ หารองค์กรที$ศกึ ษาไปประยุกต์ใช้
กับธุรกิจอื$นๆที$มีรูปแบบองค์กรที$คล้ ายคลึงกันซึง$ จะเป็ นประโยชน์ตอ่ ไปสําหรับสํานักงานในอนาคตได้ อีกด้ วย
ดังนัน จึงต้ องมีการศึกษาถึงโครงสร้ างขององค์กรที$นํามาเป็ นกรณี ศึกษา ในการนําระบบสํานักงาน
เสมือนจริ งมาบริ หารเพื$อเพิ$มประสิทธิ ภาพขององค์กร ซึ$งบริ ษัทชลัมเบอร์ เจอร์ โอเวอร์ ซีส์ เอส เอ จํากัด
ถือกําเนิดมาในประเทศไทยมานานกว่า 30 ปี ธุรกิจหลักคือการให้ บริ การสํารวจขุดเจาะและผลิตนํ ามันบริเว
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ภาคพื นอ่าวไทย โดยรับงานจากบริ ษัทที$ได้ รับสัมปทานนํ ามันจากรัฐบาลไทย มีลกู ค้ าหลักดังนี คือ บริษัทเชฟรอน
ออฟชอร์ (ไทยแลนด์) จํากัด , บริ ษัท ปตท.สผ. จํากัด(มหาชน) เป็ นต้ น บริ ษัทชลัมเบอร์ เจอร์ โอเวอร์ ซีส์ เอส เอ
จํากัด มีสํานักงานใหญ่ตงอยู
ั  ่ที$กรุ งเทพ ลักษณะภายในองค์กร มีสิ$งที$น่าสนใจเนื$องจากเป็ นบริ ษัทข้ ามชาติ มี
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสื$อสารโทรคมนาคมที$ทนั สมัยก้ าวหน้ าขึ นอย่างรวดเร็ว ซึง$ เป็ นปั จจัย
หนึ$งที$มีบทบาทสําคัญต่อความเจริ ญก้ าวหน้ า และสามารถสนับสนุนการทํางานให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ต่อองค์กร และเหมาะสมกับลักษณะงานที$ทํา ภายในองค์กรมีการติดต่องานระหว่างพนักงานในฝ่ ายปฏิบตั ิการ
(Field Operation) ซึง$ เป็ นกลุ่มคนที$ปฏิบตั ิงานหน้ างาน ทํางานบนฐานสํารวจขุดเจาะกลางทะเล(Rig) กับกลุ่ม
คนที$เป็ นฝ่ ายสนับสนุน(Support Staff) ซึ$งเป็ นกลุ่มคนที$ทํางานในสํานักงาน มีหน้ าที$คอยสนับสนุนข้ อมูลและ
เครื$ องมือแก่คนกลุ่มแรก การทํางานของส่วนปฏิบตั ิการจะไม่มีเวลาที$แน่นอน ดังนัน ฝ่ ายสนับสนุนก็จะต้ องมี
หน้ าที$ที$แตกต่างกันไปในแต่ละแผนก เพื$อสนับสนุนให้ ฝ่ายปฏิบัติงานทํางานได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ สําหรับ
ปั ญ หาที$ พ บ เนื$ อ งจากฝ่ ายปฏิ บัติการทํ า งานอยู่ที$ แท่น ขุดเจาะและทํา งานไม่เป็ นเวลาที$ แน่น อน ดัง นัน ฝ่ าย
สนับสนุนก็จะต้ องคอยให้ ความช่วยเหลือตลอดเวลาทังในการให้

คําปรึกษาทางโทรศัพท์ การจัดส่งอุปกรณ์ และ
แม้ กระทัง$ ต้ องคอยดูปัญหาที$เกิดขึ นทางหน้ าจอ เพื$อให้ งานราบรื$ นและแก้ ปัญหาได้ รวดเร็ ว การทํางานที$ไม่มี
เวลาที$ชดั เจนนอกเวลางานและวันหยุดจึงเป็ นสิ$งที$ผ้ วู ิจยั เห็นว่า แนวความคิดสํานักงานเสมือนสามารถช่วยฝ่ าย
สนับสนุนให้ ทํางานได้ อย่างมีประสิทธิภาพเพิ$มมากขึ น โดยสามารถทํางานได้ 24 ชัว$ โมง และไม่มีปัญหากับ
การทํางานนอกสถานที$
ผู้วิ จัย จึ ง มี ค วามสนใจเป็ นอย่ า งยิ$ ง ที$ จ ะนํ า ระบบสํ า นัก งานเสมื อ นจริ ง มาใช้ กับ องค์ ก ร เพื$ อ เพิ$ ม
ประสิทธิ ภาพให้ กับองค์กรโดยศึกษาถึงแนวทางการบริ หารโดยนํารู ปแบบสํานักงานเสมือนจริ งมาใช้ และนํา
เทคโนโลยีเข้ ามาช่วยเพื$อลดข้ อจํากัดในด้ านต่างๆของการทํางาน ผู้วิจยั เลือกเครื$ องมือของไมโครซอฟท์เข้ ามาใช้
ในการนําเสนอ เพื$อให้ เห็นถึงภาพของการทํางานในลักษณะสํานักงานเสมือนจริงเพิ$มมากขึ น เนื$องจากองค์กรได้
ใช้ เทคโนโลยีพื นฐานของไมโครซอฟท์เป็ นหลักไม่วา่ จะเป็ นระบบปฏิบตั ิการ หรื อซอฟต์แวร์ ที$เข้ ามาช่วยในการ
ทํางาน จากข้ อมูลข้ างต้ นนี จึงทําให้ ผ้ วู ิจยั มีความสนใจที$จะศึกษาแนวทางการบริ หารโดยเน้ นปั จจัยที$ช่วยให้ การ
บริ หารงานใดๆ สําเร็ จได้ โดยง่ายจากแนวความคิด 4M's คือ บุคลากร (Man) เงิน (Money) วัสดุอุปกรณ์
(Material) และการจัดการ (Management) และเพิ$มปั จจัยสําคัญที$จะส่งผลให้ สามารถทํางานสําเร็ จได้ ดียิ$งขึ น
อีก 2 ประการ คือ ข้ อมูลสารสนเทศ (Information) และเทคโนโลยี (Technology)
ผลของงานวิจยั นี สามารถนําไปประยุกต์ใช้ หรื อปรับปรุ งสําหรับสํานักงานในอนาคตต่อไปได้ และได้ มี
การเปรี ยบเทียบประสิทธิ ภาพระหว่างสํานักงานปกติและสํานักงานเสมือนจริ ง เพื$อให้ เห็นถึงประโยชน์ และ
ข้ อจํากัดในการนําสํานักงานเสมือนจริ งมาใช้ ในองค์กร รวมถึงข้ อเสนอแนะในการประยุกต์ใช้ ให้ เข้ ากับองค์กร
อีกด้ วย

วัตถุประสงค์
1. ศึกษาแนวทางการบริหารขององค์กรในรูปแบบสํานักงานปกติ และสํานักงานเสมือนจริง
2. เปรี ยบเที ยบลักษณะของการทํ า งานในองค์ กรระหว่า งรู ป แบบสํ า นักงานปกติแ ละรู ป แบบ
ของสํานักงานเสมือนจริง
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ประโยชน์ ท คี าดว่ าจะได้ รับจากการศึกษา
1. สามารถทราบถึงแนวทางการบริหารขององค์กรในรูปแบบสํานักงานปกติ และสํานักงานเสมือนจริง
2. สามารถนําข้ อมูลมาเป็ นแนวทางในการประยุกต์ใช้ กบั องค์กรอื$นให้ มีประสิทธิภาพในการทํางาน
มากยิ$งขึ น
3. สามารถเปรี ยบเทียบประสิทธิภาพของสํานักงานปกติและสํานักงานเสมือนจริง

ขอบเขตของการวิจัย
1. เนื อหาของการวิจยั ศึกษาแนวทางการบริ หารเพื$อเพิ$มประสิทธิภาพขององค์กรในรูปแบบสํานักงาน
เสมือนจริ ง โดยใช้ เครื$ องมือในการวิจยั 2 ประเภท คือแบบสอบถามสําหรับพนักงานบริ ษัท และการสัมภาษณ์
ผู้บริหาร
2. ประชากร ที$ทําการศึกษาแนวทางการบริ หารเพื$อเพิ$มประสิทธิภาพขององค์กรในรูปแบบสํานักงาน
เสมือนจริ งครัง นี  จะแบ่งพนักงาน ของบริ ษัทชลัมเบอร์ เจอร์ โอเวอร์ ซีส์ เอส.เอ. สาขาสงขลา ออกเป็ น 3 กลุม่ คือ
พนักงานฝ่ ายปฎิบตั ิการ 85 คน และพนักงานฝ่ ายสนับสนุน 38 คน ผู้จดั การ 3 คน
3. พื นที$การวิจยั ในการวิจยั นี กําหนดพื นที$ในการวิจยั เฉพาะบริ ษัทชลัมเบอร์ เจอร์ ในประเทศไทยสาขา
สงขลา
4 กลุ่มตัวอย่าง ได้ จากการสุ่มตัวอย่างจากประชากรในบริ ษัทชลัมเบอร์ เจอร์ ซึ$งจากการคํานวณโดย
สูตรของทาโรยามาเน่ ได้ กลุม่ ตัวอย่าง 55 ราย จากทังหมด

โดยคิดเป็ นพนักงานฝ่ ายปฏิบตั ิการ 37 ราย พนักงาน
ฝ่ ายสนับสนุน 18 ราย และสัมภาษณ์ผ้ บู ริหาร 3 ราย
5 ระยะเวลาในการศึกษาและเก็บรวบรวมข้ อมูลในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนตุลาคม 2550

นิยามศัพท์ เฉพาะ
1 สํานักงานเสมือนจริง (Virtual office) หมายถึง สํานักงานที$คนจํานวนหนึ$งสามารถร่วมงานกันโดย
ไม่ต้องใช้ สถานที$เป็ นหลักแหล่งโดยใช้ เครื$ องมือทันสมัยเข้ ามาช่วย
2 แท่ นขุดเจาะ (Rig) หมายถึง สถานที$สําหรับสํารวจ ขุดเจาะนํ ามันหรื อก๊ าซธรรมชาติ ตั งอยูใ่ นทะเล
สามารถเคลื$อนที$ได้ โดยมีทงที
ั  $ทํางานและที$พกั อาศัยอยูท่ ี$เดียวกัน
3 พนักงานฝ่ ายปฏิบัตกิ าร (Field Operation) หมายถึง ผู้ที$ทํางานอยู่บนแท่นขุดเจาะ ทังในทะเล

และบนพื นดิน มีหน้ าที$ทํางานในส่วนปฏิบตั ิงานขุดเจาะและผลิตนํ ามันโดยเป็ นผู้นําเครื$ องมือในการขุดเจาะ
ไปใช้ งาน
4 พนักงานฝ่ ายสนับสนุน (Support Staff) หมายถึงพนักงานที$ปฏิบตั ิงานในส่วนสํานักงานประกอบ
ไปด้ วยหลายฝ่ ายโดยจุดประสงค์หลัก คือการช่วยเหลือฝ่ ายปฏิบตั ิการทังทางด้

านการซ่อมแซมเครื$ องมือขุดเจาะ
และด้ านข้ อมูลอย่างเหมาะสม (บุณฑริกา เพชรมณี, 2547: 3)
5 การทํางานนอกสํานักงาน (Teleworking) พนักงานไม่จําเป็ นต้ องทํางานที$สํานักงาน แต่สามารถ
ติดต่อสื$อสารกับสํานักงานได้
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6 องค์ การเสมือนจริง (Virtual Organization ) คือ เครื อข่ายขององค์การซึง$ เชื$อมโยงด้ วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื$อแลกเปลี$ยนทักษะ ทรัพยากร บริ การ เป็ นลักษณะเปรี ยบเทียบของการสร้ างความจริ งโดย
ผ่านคอมพิวเตอร์
7 ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึงการทํางานที$ถกู ต้ องได้ มาตรฐาน รวดเร็ว และใช้ เทคโนโลยี
ที$สะดวกกว่าเดิม
8 การบริ หาร คือ การวางแผนงานและการดําเนินงานให้ เป็ นไปตามแผนโดยจัดกําลังคน เงิน วัสดุ
การประสานงาน การอํานวยการ การติดต่อสื$อสารและการควบคุมงานให้ เหมาะสมที$สดุ

แนวความคิด ทฤษฏี และผลงานวิจัยทีเกียวข้ อง
การวิจัยเรื$ องแนวทางการบริ หารเพื$อเพิ$มประสิทธิ ภาพขององค์กรในรู ปแบบสํานักงานเสมือนจริ งนี 
ผู้วิจยั ได้ นําเอาทฤษฏีและแนวความคิดที$เกี$ยวข้ องมาอธิบายประกอบการศึกษา สามารถแบ่งเนื อหาออกเป็ น
ส่วน ๆ ดังต่อไปนี 
1 โครงสร้ างขององค์กร
2 หลักการของสํานักงานเสมือนจริง และ งานวิจยั ที$เกี$ยวข้ องกับสํานักงานเสมือนจริง
3 ทฤษฏีการบริหาร
4 กรอบแนวคิดในการวิจยั
โครงสร้ างขององค์ กร
บริษัทชลัมเบอร์ เจอร์ ในประเทศไทย
สําหรับบริ ษัทชลัมเบอร์ เจอร์ สาขาประเทศไทยใช้ ชื$อในการจดทะเบียนตามกฏหมายว่า ชลัมเบอร์ เจอร์
โอเวอร์ ซีส์ เอส เอ ถือกําเนิดมานประเทศไทยมานานกว่า 30 ปี ธุรกิจหลักของบริ ษัท คือให้ บริ การสํารวจขุดเจาะ
นํ ามันและก๊ าซธรรมชาติบริเวณภาคพื นอ่าวไทย โดยลูกค้ าของบริ ษัท ก็เป็ นบริ ษัทนํ ามันที$ได้ รับสัมปทานในกา
ขุดเจาะนํ ามันจากรัฐบาลไทย ดังต่อไปนี 
- บริ ษัทเชฟรอน ออฟชอร์ (ไทยแลนด์)จํากัด โดยชลัมเบอร์ เจอร์ เป็ นผู้ให้ บริ การในการสํารวจขุดเจาะ
นํ ามันที$แท่น(Rig) คอมแพค ดริ ลเลอร์ (Compact Driller) และแท่นคีย์ ยิบรอนต้ า (Key Gibraltar) ซึง$ ทัง 2 แท่น
ตังอยู
 ่ห่างจากฝั$ งบริ เวณ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี และแท่น T-3 (Trident 3) ซึง$ เมื$อก่อนเป็ นของ ยูโนแคล แต่ตอนนี ได้
รวมกับเชฟรอนและแท่น T-4 ฐานผลิตจะอยูท่ างฝั$ งอ่าวไทย รวมทังจะมี
 แท่นย่อยๆ ทานตะวัน เบญจมาศ ฯลฯ
- บริ ษัท ปตท.สผ. จํากัด (มหาชน) โดยบริ ษัทชลัมเบอร์ เจอร์ เป็ นผู้ให้ บริ การในการสํารวจขุดเจาะนํ ามั
ที$บริ เวณ อ.ลานกระบือ จ.กําแพงเพชร ซึง$ เป็ นแท่นสํารวจบนดิน (Land Rig) และแท่นย่อยๆ อีกที$แม่ฮ่องสอน
พิษณุโลก ฯลฯ
โครงสร้ างโดยรวมของบริ ษัทชลัมเบอร์ เจอร์ โอเวอร์ ซีส์ เอส เอ ประกอบไปด้ วยสาขาหลักๆ 4 แผนก
ดังนี 
- D&M (Drilling and Measurement Service) เป็ นสาขาหนึ$งของชลัมเบอร์ เจอร์ ที$เสนอบริ การต่อ
บริ ษัทนํ ามันโดยให้ บริการในการขุดเจาะ อีกทั งขายอุปกรณ์ในการขุดเจาะ เช่น หัวเจาะ เป็ นต้ น แต่โดยหลักแล้
จะเน้ นให้ ส่งผู้เชี$ยวชาญในการขุดเจาะเพื$อดําเนินการขุดเจาะทังบนฝั
 $ งและในทะเล นอกจากการขุดเจาะแล้ ว
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D&M ยังให้ บริ การในการหาค่า ตรวจวัดจากการขุดเจาะด้ วยอาทิเช่น ข้ อมูลประเภทที$บอกตําแหน่งของชันหิ
 น
ที$มีนํ ามัน หรื อความหนาของชันหิ
 นที$มีนํ ามัน
- Wireline เป็ นสาขาที$ใหญ่และสําคัญที$สดุ ของ ชลัมเบอร์ เจอร์ โอเวอร์ ซีส์ เอส เอ ที$ให้ บริ การ
ในการตรวจวัดข้ อมูลระหว่างการขุดเจาะและหลังการขุดเป็ นหลัก นอกจากนี ย ังให้ บริ การในการช่วยติดตัง
อุปกรณ์ทาง Mechanical ในหลุมนํ ามันอีกด้ วย ตัวอย่างการวัด ได้ แก่ อัตราการไหล ความดันของของเหลว
ในหลุม การเก็บตัวอย่างชันหิ
 นจากใต้ ดิน การยิงระเบิดเพื$อให้ นํ ามันไหลซึง$ เป็ นขันตอนสํ

าคัญในการผลิตนํ ามัน
- Geo Quest เป็ นสาขาของ ชลัมเบอร์ เจอร์ ที$ให้ บริ การเกี$ยวกับระบบการจัดการข้ อมูลโดยอาศัย
ซอฟต์แวร์ ทางด้ านอุตสาหกรรมเจาะนํ ามันเป็ นหลัก อีกทังยั
 งประเมินและประมวลผลข้ อมูลที$ได้ จากการขุดเจาะ ณ
เวลาต่าง ๆ งานที$สําคัญมากของ Geo Quest คือ การใช้ ข้อมูลที$ได้ ทงหมดมาประมาณและวางแผนการผลิ
ั
ต
รวมทังการขุ

ดเจาะนํ ามันเพื$อให้ สามารถผลิตนํ ามันได้ ในอัตราสูงและยาวนาน Geo Quest จะต้ องได้ ข้อมูลจาก
D&M และ Wireline ที$เป็ นแผนกการผลิตเสียก่อน จากนันจึ
 งนําข้ อมูลมาวิเคราะห์และประมวลผล
- Testing เป็ นอีกสาขาของชลัมเบอร์ เจอร์ ที$ทําการหาข้ อมูลเกี$ยวกับการผลิตของหลุมโดยทําการหา
ข้ อมูลจากการปล่อยหลุมให้ ไหล ณ ความเร็วต่างกันเพื$อทําการวิเคราะห์ หาคุณสมบัติเฉพาะของชันหิ
 นที$มีนํ ามั
อยู่แล้ วส่งข้ อมูลต่อให้ แผนก Geo Quest ทําการวางแผนการผลิตต่อไป
(บุณฑริ กา เพชรมณี, 2547:
18-25)
หลักการของสํานักงานเสมือนจริง และ งานวิจัยทีเกียวข้ องกับสํานักงานเสมือนจริง
Wainhouse Research (http://www.wainhouse.com/files/papers/wr-virtualoffice.pdf) กล่าวไว้ ว่า
การนํ าระบบสํานักงานเสมือนจริ งมาใช้ ได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ เพื$อการทํางานร่ วมกันและทํางานเป็ นทีม
ในลักษณะของ Virtual office solution ซึง$ จากงานวิจยั ชิ นนี จะแสดงให้ เห็นถึงการเริ$ มต้ นศึกษาการทํางานของ
แต่ละแผนก รวมถึงซอฟต์แวร์ ที$ใช้ ที$มีลกั ษณะเด่นที$เหมือนกันตาม virtual meeting application เช่น มี
การรองรับ virtual whiteboard, Chat capabilities, Screen , application , presentation sharing ,Audio และ
videoconferencing ซึ$งเป็ นซอฟต์ แวร์ ที$บริ ษัทได้ มีการพัฒนาขึน มาเองและใช้ งานได้ จริ ง จนกระทั$งสามารถ
เปรี ยบเทียบข้ อดีข้อเสียในการใช้ งานของแต่ละแผนก อย่างไรก็ตามมีผลที$ได้ รับจากการนําสํานักงานเสมือนจริ ง
ไปใช้ มี บ างเกณท์ เ ป็ นสิ$ง สํ า คัญ ของสถานการณ์ จํ า ลองในการใช้ ง านสํ า นักงานเสมื อ นจริ ง คื อ โต้ ต อบได้
ทันทีทนั ใด มีประสิทธิภาพได้ รับผลประโยชน์อย่างแท้ จริ ง ค่อนข้ างง่ายในการใช้ งาน สะดวกสบาย มีความ
น่าไว้ วางใจและมีความปลอดภัย เป็ นต้ น ดังนันจึ
 งเป็ นที$น่าสนใจในการนํามาประยุกต์ใช้ กบั องค์กร หรื อ บริ ษัท
ในอนาคตโดยอาจจะมีการนําตัวอย่างการวิจยั นี มาประยุกต์ใช้ กบั งานวิจยั ซึ$งจะมีการใช้ ซอฟแวร์ ที$มีการรองรับ
การทํ า งานที$ครบตามที$ ต้อ งการ และเหมาะสมกับ การลงทุน ดัง นัน จึงมี การศึกษาถึง ประสิท ธิ ภ าพระหว่า ง
สํานักงานทัว$ ไปและสํานักงานเสมือนจริง รวมถึงปั จจัยต่าง ๆ เช่น เครื$ องมือ หรื อเทคโนโลยีที$นํามาใช้ การลงทุน
และความน่าไว้ วางใจของพนักงาน
งานวิจยั ของ http://www.objs.com/survey/vo.htm (30/08/07) ซึง$ มีความใกล้ เคียงกับงานวิจยั ของ
ผู้จดั ทําโดยแตกต่างกันในลักษณะของเครื$ องมือ หรื อซอฟต์แวร์ ที$ใช้ ในการจําลองการทํางานร่ วมกันซึ$งสิ$งที$เป็ น
ตัวแปรสําคัญของงานวิจยั นี คือ มีการวิจยั เปรี ยบเทียบผลดี ผลเสียของ Central work และ distributed work
และศึกษาเกี$ยวกับลักษณะงานแต่ละแผนกในการทํางานรู ปแบบสํานักงานเสมือนจริ ง และปั จจัยที$เกี$ยวข้ องกับ
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ต้ นทุน เปรี ยบเทียบระหว่าง Central work และ distributed work อธิบายถึงเทคโนโลยีที$นํามาใช้ และซอฟท์แวร์
ที$ เกี$ ยวข้ อ งด้ ว ย งานวิจัย ชิ น นี ไ ด้ ทํ า การทดลองการทํ างานจริ ง และสัง เกตผลการทํ า งาน พบว่า สํา หรั บ งาน
บางส่วน ไม่สามารถที$จะนําสํานักงานเสมือนจริ งไปใช้ ได้ เพราะเนื$องจาก เอกสารต่างๆ จะต้ องใช้ เป็ นตัวจริ ง
และลายมือ ซึง$ ปั ญหาเหล่านี ก็สามารถเกิดได้ กบั งานวิจยั ที$กําลังศึกษานี เช่นกัน จึงได้ ทําการศึกษาถึงโครงสร้ าง
และลักษณะงานขององค์กรที$เป็ นกรณีศกึ ษาเพื$อเปรี ยบเทียบลักษณะขององค์กรในรูปแบบสํานักงานทัว$ ไปและ
รูปแบบสํานักงานเสมือนจริง
ทฤษฏีการบริหาร
ปั จจัยพื นฐานทางการบริหารมี 4 อย่าง ที$เรี ยกว่า 4 Ms ได้ แก่
1. บุคลากร หมายความรวมตังแต่
 ผ้ บู ริ หาร พนักงานทุกระดับ ซึง$ มีความแตกต่างหลากหลาย ทัง
ในด้ านทักษะ ความรู้ ความสามารถ ศักยภาพ ซึง$ การบริ หารจะอาศัยศักยภาพของกําลังคน รวมทังต้
 องพัฒนา
กําลังคน เพื$อเพิ$มประสิทธิภาพการทํางานให้ มีประสิทธิผลยิ$งขึ น
2. เงิน คือเงินงบประมาณขององค์การบริ หารแหล่งงบประมาณภายนอก รวมทังมาตรการประหยั

ด
งบประมาณ
3. วัสดุอปุ กรณ์ คือเครื$ องมือ อาคารสถานที$ ที$สามารถนํามาใช้ ในการบริ หารจัดการ โดยมีการพัฒนา
วัสดุอปุ กรณ์ให้ ก้าวหน้ า ทันสมัย และใช้ วสั ดุอปุ กรณ์ดงั กล่าวเต็มศักยภาพ
4. การจัดการ เป็ นทังศาสตร์

และศิลป์ที$ต้องปฏิบตั ิอย่างต่อเนื$อง เพื$อขับเคลื$อนทรัพยากรทังสาม

ประการข้ างต้ นให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาอย่างยัง$ ยืน
ในเรื$ องของประสิทธิภาพซึง$ เป็ นสิง$ ที$วดั ได้ หลายมิติ ตามแต่วตั ถุประสงค์ที$ต้องการพิจารณา คือ
- ประสิทธิภาพในมิติของค่าใช้ จ่ายหรื อต้ นทุนการผลิต (input) ได้ แก่ การใช้ ทรัพยากร
การบริหาร คือ คน เงิน วัสดุ เทคโนโลยีที$มีอยูอ่ ย่างประหยัด คุ้มค่า และเกิดการสูญเสียน้ อยที$สดุ
- ประสิทธิภาพในมิติของกระบวนการบริ หาร (Process) ได้ แก่
การทํางานที$ถกู ต้ อง
ได้ มาตรฐาน รวดเร็ว และใช้ เทคโนโลยีที$สะดวกกว่าเดิม
- ประสิทธิภาพในมิติของผลผลิตและผลลัพธ์ ได้ แก่ การทํางานที$มีคณ
ุ ภาพ เกิดประโยชน์
ต่อสังคม เกิดผลกําไร ทันเวลา ผู้ปฏิบตั ิงานมีจิตสํานึกที$ดีต่อการทํางานและบริ การ เป็ นที$พอใจของลูกค้ า
หรื อผู้มารับบริการ
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
ปั จจัยการบริหารงาน

ตัวแปรตาม

คน(Man)

งบประมาณ(Money)

วัสดุอปุ กรณ์(Material/Method)
แนวทางการเพิ$มประสิทธิภาพขององค์กรโดยนํา
สํานักงานเสมือนจริงมาใช้

การจัดการ(Management)

ข้ อมูลสารสนเทศ(Information)

เทคโนโลยี (Technology)

แผนภาพที 2.1 กรอบแนวคิดแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้ านต่างๆที$มีผลต่อการเพิ$มประสิทธิภาพขององค์กร
โดยการนําสํานักงานเสมือนจริ งมาใช้

ระเบียบวิธีวิจัย
แนวทางการบริ หารเพื$อเพิ$มประสิทธิ ภาพขององค์กรในรู ปแบบสํานักงานเสมือนจริ งมาใช้ ซึ$งเป็ น
การวิจยั เชิงประยุกต์ ได้ อาศัยการวิจยั เชิงสํารวจ(Survey Research) โดยใช้ แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์
เป็ นเครื$ องมือในการวิจยั และได้ ศกึ ษาตามระเบียบวิธีวิจยั ดังนี 
1. กลุม่ ตัวอย่าง
2. ระเบียบวิธีวิจยั
กลุ่มตัวอย่ าง
1. ประชากร
ประชากรที$จะทําการศึกษา คือ พนักงานของบริ ษัทชลัมเบอร์ เจอร์ โ อเวอร์ ซีส์ เอส เอ จํ ากัด สาขา
สงขลา
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2. กลุ่มตัวอย่ าง
กลุม่ ตัวอย่างที$ใช้ คือ พนักงานบริ ษัทชลัมเบอร์ เจอร์ สาขาสงขลา โดยใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื$ องมือ
ในการเก็บข้ อมูล ภายใต้ ข้อจํากัดทางด้ านเวลา จํานวนบุคลากร และงบประมาณการวิจยั
3. วิธีการสุ่มตัวอย่ าง
การกําหนดกลุม่ ตัวอย่าง โดยใช้ สตู รคํานวณยามาเน่ (Yamane) ดังนี 
สูตร n =
N
1+ Ne2
เมื$อ
e แทนความคลาดเคลื$อนของกลุม่ ตัวอย่าง ( e = 10% )
N แทนขนาดของประชากร
n แทนขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง
จากสูตรดังกล่าว สามารถแทนค่าหาขนาดของกลุม่ ตัวอย่างได้ ดงั นี 
ประชากร ของ ชลัมเบอร์ เจอร์ สาขาสงขลา 126 คน
สูตร n =
126
1 + 126 (0.10) 2
=
55 ราย
กลุ่มตัวอย่างที$จะใช้ สําหรับการสัมภาษณ์ 3 ราย เนื$องจากผู้จดั การหรื อผู้บริ หารของสาขาสงขลา
มีเพียง 3 คน ดังนันเพื
 $อให้ ได้ ผลที$ชดั เจนจึงเก็บข้ อมูลจากผู้บริหารทังหมด

ระเบียบวิธีวจิ ัย
แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็ นสองลักษณะ ดังนี 
1. ปั จจัยทีมีผลต่ อการนําสํานักงานเสมือนจริงไปใช้
แหล่งข้ อมูล (Source of data) แบ่งเป็ น 2 แหล่ง คือ
1) แหล่งข้ อมูลปฐมภูม(ิ Primary data)
การเก็ บ รวบรวมข้ อมู ล ใช้ การเก็ บ แบบสอบถามและสั ม ภาษณ์ เ ป็ นเครื$ องมื อ
โดยการศึกษานี ใช้ วิธีการสํารวจจากการทําการสุม่ ตัวอย่างจากพนักงานบริ ษัท ชลัมเบอร์ เจอร์ โอเวอร์ ซีส์ เอส เอ
จํากัด ซึ$งสุ่มตัวอย่างจํานวน 55 ราย จากจํานวน 126 ราย ของสาขาสงขลา นอกจากนี ยังมีการสัมภาษณ์
ผู้บริ หาร หรื อ หัวหน้ างานของแต่ละแผนก เพื$อให้ ทราบถึงแนวทางการบริ หารเพื$อเพิ$มประสิทธิภาพขององค์กร
รู ปแบบสํานักงานเสมือนจริ งมาใช้ โดยจะกําหนดคําถามให้ มีความครอบคลุมมากที$สดุ และสามารถนําไปเป็ น
ประโยชน์แก่องค์กร และสํานักงานในอนาคตได้
2) แหล่งข้ อมูลทุติยภูม(ิ Secondary data)
ใช้ ข้อมูลที$ได้ จากการสรุ ปเชิงวิเคราะห์ โดยมีแหล่งข้ อมูลสําคัญจากการสืบค้ นออนไลน์
ในหัวข้ อที$เกี$ยวข้ อง (Documentary Research) เพื$อใช้ เป็ นข้ อมูลเพิ$มเติมและเป็ นแนวทางในการทําวิจยั และ
ศึกษาวิจยั ภาคสนาม (Field Survey) ทําการเก็บรวบรวมข้ อมูลจากพนักงานบริ ษัทโดยการใช้ แบบสอบถาม
เป็ นเครื$ องมือ
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เครื องมือทีใช้ ในการวิจัย
การศึกษาครัง นี เป็ นการวิจยั เชิงสํารวจ(Survey Research) เก็บรวบรวมข้ อมูลโดยใช้
แบบสอบถาม ซึ$งได้ สร้ างและเทียบเคียงแบบสอบถามขึน มาจากแนวคิดหลักการ และงานวิจัยที$ใกล้ เคียงกัน
นํามาปรับปรุงแก้ ไขให้ เหมาะสม แบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 3 ตอน ดังนี 
ตอนที 1 แบบสอบถามเกี$ยวกับรายละเอียดส่วนตัวของพนักงาน ตามลักษณะเฉพาะ
บุคคลที$จะเป็ นตัวแปรการวิจยั นี  ใช้ ข้อคําถามในลักษณะให้ เลือกตอบ (Multiple Choices)
ตอนที 2 แบบสอบถามเพื$อเปรี ยบเทียบระหว่างสํานักงานปกติและสํานักงานเสมือน
จริงในเรื$ องของปั จจัยการบริหารจากตัวแปรอิสระที$กําหนดในบริษัทชลัมเบอร์ เจอร์
ใช้ สเกลการจัดระดับความพึงพอใจ กับลักษณะคําถามที$ผ้ วู ิจยั สอบถาม เป็ น 5 ระดับ
ระดับความเห็นชอบมากที$สดุ
5
คะแนน
ระดับความเห็นชอบมาก
4
คะแนน
ระดับความเห็นชอบปานกลาง
3
คะแนน
ระดับความเห็นชอบน้ อย
2
คะแนน
ระดับความเห็นชอบน้ อยที$สดุ
1
คะแนน
การแบ่งช่วงคะแนนเพื$อเปรี ยบเทียบกับคะแนนที$ได้ ใช้ เกณฑ์ประเมินจากสูตร (วิเชียร
เกตุสงิ ห์, 2538: 8-11 อ้ างอิงถึงในปริยดา ตรุยานนท์, 2545:37-39)
อันตรภาคชัน
= (คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ$าสุด) หารด้ วยช่วงคะแนน
= (5 - 1) / 5
= 0.80
เกณฑ์การประเมิน = ระดับคะแนน + 0.80
= 1.00 + 0.80 = 1.80
= 1.80 + 0.80 = 2.60
= 2.60 + 0.80 = 3.40
= 3.40 + 0.80 = 4.20
= 4.20 + 0.80 = 5.00
ค่าเฉลี$ย 4.21 – 5.00 หมายถึง เป็ นระดับความเห็นชอบมากอย่างยิ$ง
ค่าเฉลี$ย 3.41 – 4.21 หมายถึง เป็ นระดับความเห็นชอบมาก
ค่าเฉลี$ย 2.61 – 3.40 หมายถึง เป็ นระดับความเห็นชอบปานกลาง
ค่าเฉลี$ย 1.81 - 2.60 หมายถึง เป็ นระดับความเห็นชอบน้ อย
ค่าเฉลี$ย 1.00 – 1.80 หมายถึง เป็ นระดับความเห็นชอบน้ อยมาก
ตอนที3 บทสัมภาษณ์สําหรับผู้จดั การแสดงแนวความคิดเกี$ยวกับแนวทางการบริ หาร
เพื$อเพิ$มประสิทธิภาพขององค์กรในรูปแบบสํานักงานเสมือนจริง
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การเก็บรวบรวมข้ อมลู
แจกแบบสอบถามแก่พนักงานบริ ษัทชลัมเบอร์ เจอร์ โอเวอร์ ซีส เอส เอ สาขาสงขลา ใช้ วิธี
สุม่ ตัวอย่างจากพนักงานบริ ษัทโดยใช้ แบบสอบถาม จํานวน 55 ฉบับ เลือกแบบสอบถามที$มีความสมบูรณ์ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล และทําการสัมภาษณ์จากคําถามที$กําหนดโดยสุ่มตัวอย่าง 3 ราย และนําข้ อมูลทังสอง

รูปแบบไปวิเคราะห์ผล
วิ เ คราะห์ ข้ อมูล โดยใช้ โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ใ นการวิ เ คราะห์ ข้ อมูล ในการวิ จัย ทาง
สังคมศาสตร์ (SPSS : Statistical Package for the Social Sciences) ได้ แบ่งการวิเคราะห์เป็ นสถิติในรูปแบบ
การบรรยายลักษณะข้ อมูล(Description of Statistic) ได้ แก่ใช้ สถิติอตั ราส่วนร้ อยละ(Percentage) และค่าเฉลี$ย
(Mean) อธิบายให้ เห็นถึงลักษณะเบื องต้ นต่างๆ ของกลุม่ ตัวอย่าง

ผลการวิจัย อภิปรายผล และสรุ ปผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ ข้อมลู
ตอนที 1 จากการศึกษาข้ อมูลทัว$ ไปและสภาพองค์กรในรู ปแบบสํานักงานปกติ ซึ$งจะมีผลต่อการ
นํารูปแบบสํานักงานเสมือนจริงมาใช้ เป็ น ดังนี 
1. ข้ อมูลทัว$ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็ นผู้ชาย (78.2%) มีอายุระหว่าง 31-45 ปี (81.8%)
ระดับการศึกษา ระดับปวช, ปวส (49.1%) ระดับปริ ญญาตรี (43.6%) และ ระดับปริ ญญาโท (7.3%) มีตําแหน่ง
การทํางานแบ่งเป็ น Office Staff (20%) Support Staff (9.1%) Field Operation (65.5%) และ Management
(5.5%) ระยะทางจากที$บ้านมายังสํานักงานที$สงขลาพบว่าส่วนใหญ่อยู่ห่างจากสํานักงานประมาณ 6-10 กม.
(52.7%)
2. สภาพองค์กรในรู ปแบบสํานักงานปกติ จะพบว่ามีลกั ษณะการรองรับรู ปแบบสํานักงานเสมือนจริ ง
ดังนี 
2.1 บุคลากร
2.1.1 ลักษณะการทํางานของพนักงานส่วนใหญ่ พบว่า มีเวลาเข้ า – ออกที$
ไม่แน่นอน (47.3%) รองลงมาคือเน้ นระเบียบ วินัยในการทํางาน (32.7%) และมีเวลาพักระหว่างทํางาน
(10.9%) ซึ$งทังนี
 จะแสดงให้ เห็นว่าการทํางานในรู ปแบบนี จะคล้ ายคลึงกับรู ปแบบสํานักงานเสมือนจริ งตรงที$
ทํางานได้ โดยไม่มีเวลาที$แน่นอน รวมถึงการทํางานนอกเวลาของพนักงานจะค่อนข้ างสูงโดยเฉลี$ยในแต่ละเดือน
นับเป็ นความถี$จํานวนครัง โดยประมาณ 6 ครัง ขึ นไป (69.1%) ซึง$ แสดงให้ เห็นว่ามีงานด่วนเข้ ามามากและจะต้ อง
มีการแก้ ปัญหาในการทํางานบ่อยครัง ในแต่ละเดือน
2.1.2 ความเกี$ยวข้ องกับบุคคล ครอบครัวหรื อทางบ้ าน ลักษณะสังคมโดยส่วนมาก
จะคํานึงถึงเรื$ องการดูแลครอบครัวและทางบ้ าน (58.2%) รองลงมาคือไม่มีภาระในครอบครัว (18.2%) ดังนัน
อาจจะเป็ นสาเหตุใ นการผลัก ดัน ให้ มี ก ารทํ า งานในรู ป แบบสํ า นัก งานเสมื อ นมากขึน เพื$ อ ให้ มี เ วลาสํ า หรั บ
ครอบครัวมากขึ นเช่นกัน
2.1.3 ความน่าเชื$อถือในการทํางานของพนักงาน สามารถวัดได้ จากเจ้ านายเชื$อถือ
ในการทํางานของพนักงานเพราะฉะนันจึ
 งไม่กําหนดว่าจะทํางานลักษณะไหน (72.7%) รองลงมาคือ เจ้ านาย
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เชื$อถือพนักงานโดยสามารถดูจากทํางานสร็จทันตามกําหนดเวลา (27.3%) ซึง$ ทังนี
 แสดงให้ เห็นว่าไม่ต้องมีการ
ควบคุมการทํางานมากนัก และค่อนข้ างมีอิสระในการทํางานสูง
2.1.4 องค์กรเน้ นเเรื$ องของความปลอดภัยของข้ อมูลและความปลอดภัยของ
พนักงาน จะพบว่าให้ ความสําคัญในเรื$ องของความปลอดภัยในการเข้ าถึงข้ อมูลจากภายนอก (33%) และเน้ น
ความปลอดภัยในการรักษาคอมพิวเตอร์ ของบริ ษัท (17%) ทังนี
 สําหรับพนักงานบางท่านสามารถนําโน้ ตบุ๊ค
ไปทํางานนอกสํานักงานได้ เพราะฉะนันจะต้

องมีการตระหนักในเรื$ องความปลอดภัยมากขึ นถ้ ามีการทํางาน
ในรู ปแบบสํานักงานเสมือนจริ ง เนื$องจากว่าข้ อมูลอาจจะมีการถูกเผยแพร่ ได้ ง่ายขึน
ส่วนในเรื$ องของ
ความปลอดภัยของบุคคล พนักงานจะคํานึงถึงเรื$ องของการเดินทางช่วงฤดูฝน ซึ$งเข้ าสํานักงานค่อนข้ างลําบาก
(58.2%) รองลงมาคือ การเดินทางไปทํางานค่อนข้ างอันตรายในยามวิกาล(36%) ทังนี
 จะเป็ นเพียงช่วงหนึ$งของ
การทํ างานในช่ว งฤดูฝน การเดิน ทางจะค่อนข้ า งลํา บาก และรถติดมากกว่า ปกติจึง อาจจะเกิดอัน ตรายได้
ค่อนข้ างง่าย ดังนัน ถ้ ามีการนํารู ปแบบสํานักงานเสมือนจริ งมาใช้ จะสามารถลดอันตรายจากการเดินทางได้
ในระดับหนึง$
2.1.5 ความคิดเห็นของลักษณะงานแต่ละบุคคลพบว่าสามารถนําระบบสํานักงาน
เสมือนจริ งมาใช้ ได้ (67.3%) และใช้ ไม่ได้ (32.7%) โดยพบว่าส่วนใหญ่จะติดปั ญหาในเรื$ องการทํางานที$เป็ น
ด้ านปฏิบตั ิการ ซึง$ จะไม่สามารถทํางานนอกสํานักงานได้ แต่สําหรับด้ านเอกสารจะไม่มีปัญหาในเรื$ องนี 
2.2 เงิ น
ข้ อมูลของบริ ษัทชลัมเบอร์ เจอร์ สาขาสงขลา ในส่วนที$เป็ นค่าใช้ จ่ายรายเดือน ซึ$ง
อ้ างอิงจากเอกสารการจ่ายเงินรายเดือน
ตารางที 1 แสดงรายการค่าใช้ จ่ายรายเดือนของบริษัทชลัมเบอร์ เจอร์ สาขาสงขลา
รายการค่าใช้ จ่าย
ค่าเช่าที$
ค่าไฟฟ้า
ค่านํ า
ค่าโทรศัพท์
ค่าวงจรเช่าสัญญาณอินเทอร์ เน็ต
( Link Songkhla to Singapore)

เป็ นจํานวนเงิน (บาท)
290,673
84,441
2,514
56,523
80,000

หมายเหตุ : ซึง$ ค่าใช้ จ่ายจะมีคา่ ใกล้ เคียงกันในแต่ละเดือน
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ข้ อมูลค่าใช้ จ่ายภายในบ้ านรายเดือน
ตารางที 2 แสดงรายการค่าใช้ จ่ายภายในบ้ านรายเดือนที$มีความเกี$ยวข้ องกับการทํางาน
รายการค่าใช้ จ่าย
เป็ นจํานวนเงิน (บาท)
หมายเหตุ
ค่าเช่าที$
บ้ าน โรงพยาบาล สนามบิน
ค่าไฟฟ้า
300-500
ค่าเฉลี$ยคิดเฉพาะที$บ้าน
ค่านํ า
100-300
ค่าเฉลี$ยคิดเฉพาะที$บ้าน
ค่าโทรศัพท์
1000
สามารถเบิกได้
ค่าอินเทอร์ เน็ต
590
High speed ADSL 1 Mbps
อุปกรณ์และเทคโนโลยีที$นํามาใช้ ในรูปแบบสํานักงานเสมือน
ตารางที 3 แสดงรายการอุปกรณ์และเทคโนโลยีที$เกี$ยวข้ องกับการทํางานในรูปแบบของสํานักงานเสมือน
รายการอุปกรณ์/เทคโนโลยี
เป็ นจํานวนเงิน (บาท)
หมายเหตุ
โมเด็ม
2200-3000
ADSL wireless
กล้ อง / webcam
750-1000
Headset
300-600
ซอฟท์แวร์
MSN ,Yahoo messenger ,
Skype
CDMA card
2000-4000
CAT telecom
การลงทุ น ในเริ$ ม แรกจะมี ส่ ว นของเทคโนโลยี ที$ ต้ องใช้ งานดัง ข้ างต้ น แต่ ทัง นี 
ก็สามารถปรับเปลี$ยนได้ ตามการใช้ งานที$เหมาะสม ดังนันเงิ
 นลงทุนเบื องต้ นจะค่อนข้ างสูง ทังนี
 อาจจะเป็ นภาระ
แก่พนักงานเพิ$มขึ นที$จะจัดหาอุปกรณ์ ในทางเดียวกัน องค์กรจะต้ องมีคา่ ใช้ จ่ายที$เพิ$มขึ นในระยะแรก และจะ
ลงทุน ค่อ นข้ า งสูง สํา หรั บ ระบบที$ ใ กล้ เ คี ยงกับ การทํ า งานที$ สํา นักงาน ซึ$ง ทัง นี ข ึน อยู่กับ เทคโนโลยี ที$ ใ ช้ และ
ความก้ าวหน้ าของเทคโนโลยีที$จะสามารถสนับสนุนการทํางานได้ มากขึ นในอนาคต
2.3 การจัดการ
2.3.1 การประเมินผลงาน พบว่าส่วนมากจะพิจารณาจากการกําหนดวัตถุประสงค์
(92.7%)และสามารถทําได้ ตามวัตถุประสงค์ที$ตงไว้
ั  รวมทังพิ
 จารณาจากรายงานประจําสัปดาห์ รายเดือน หรื อ
รายไตรมาส (7.3%) ทังนี
 จะเป็ นการรองรับสํานักงานเสมือนจริ งได้ ค่อนข้ างชัดเจน เนื$องจากการพิจารณาเวลา
เข้ า-ออกงานจะมีผลน้ อยมาก แต่จะต้ องระวังในส่วนของวันหยุด หรื อลาพักร้ อน ซึง$ จะสามารถเป็ นตัวกําหนดวัน
ทํางานในแต่ละปี ได้ ถ้ าพนักงานไม่เข้ ามาในสํานักงานจะถือว่าเป็ นการใช้ วนั ลาพักร้ อนในกรณี ที$ไม่ได้ ลาป่ วย
หรื อลาพักร้ อนล่วงหน้ า ดังนัน การทํางานรู ปแบบสํานักงานเสมือนจะต้ องมีการวางแผนการตรวจสอบวันลา
ค่อนข้ างมาก
2.3.2 การฝึ กอบรมพนักงาน พบว่าพนักงานจะใช้ ลกั ษณะการสอบออนไลน์มาก
ที$สดุ (76.4%) รองลงมาคือเรี ยนรู้ พฒ
ั นาตนเองได้ อย่างต่อเนื$อง แต่ก็จะมีบ้างบางส่วนที$จะต้ องไปอบรมนอก
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สถานที$ (20%)
ทังนี
 จะเป็ นฝ่ ายปฏิบตั ิงาน เนื$องจากว่าการทดสอบออนไลน์ไม่เพียงพอ จะต้ องมีการ
ปฏิบตั ิงานจริ งเพื$อเพิ$มการเรี ยนรู้ ซึ$งรู ปแบบสํานักงานเสมือนจริ งจะสามารถช่วยได้ เพียงการทดสอบออนไลน์
หรื อการหาข้ อมูลในการแก้ ไขปั ญหาเท่านัน
2.3.3 การจ่ายค่าล่วงเวลา พบว่ามีความเกี$ยวข้ องกับพนักงานบางกลุม่ ซึง$ จะ
ตรวจสอบได้ ยาก พนักงานส่วนใหญ่เห็นด้ วยในการคิดค่าล่วงเวลาเป็ นแบบเหมาจ่าย (74.5%) รองลงมาคือ ไม่
เห็นด้ วย (25.5%) ทังนี
 เนื$องจากว่าค่าล่วงเวลาเป็ นเงินขยันสําหรับพนักงาน ถ้ ามีการให้ เงินเป็ นแบบ เหมา
จ่าย เกรงว่าพนักงานอาจจะทําได้ ไม่เต็มความสามารถเนื$องจากไม่มีการตรวจสอบที$ชดั เจน ดังนันจึ
 งต้ องนําไป
ศึกษารูปแบบของแนวทางการจัดการต่อไป
2.3.4 สวัสดิการบางอย่างควรจะมีการเพิ$มให้ สําหรับพนักงานที$ทํางานในรู ปแบบ
สํานักงานเสมือน เพื$อป้องกันการเพิ$มภาระให้ แก่พนักงาน โดยพนักงานมีความเห็นสมควรเพิ$มค่าอินเทอร์ เน็ต
รายเดือนมากที$สดุ (87.3%) รองลงมาคือเพิ$มค่าโทรศัพท์ (9.1%) ให้ แก่พนักงาน ทังนี
 สําหรับพนักงานบางคนก็มี
การเบิกค่าโทรศัพท์ตามจริ งที$เกี$ยวข้ องกับงานบ้ าง ดังนัน จึงไม่มีปัญหา แต่สําหรับ อินเทอร์ เน็ตสําหรับใช้ งาน
รู ปแบบสํานักงานเสมือนจริ ง จะต้ องมีการพิจารณาให้ ครอบคลุมมากขึ นเพื$อไม่ให้ เกิดปั ญหาแก่พนักงานและ
องค์กร
2.3.5 พนักงานเห็นด้ วยในการใช้ งานรู ปแบบสํานักงานเสมือนจริ งมากที$สุด
(87.3%) รองลงมาคือไม่เห็นด้ วย(12.7%) ทังนี
 เนื$องจากว่าจะต้ องมีการพิจารณาถึงการทดสอบใช้ จริ งก่อนว่า
สามารถสนับสนุนพนักงานได้ อย่างไรบ้ าง เพราะการพิจารณาไม่สามารถทราบได้ ว่าจะครบกระบวนการทํางาน
หรื อพบปั ญหาอย่างไรบ้ าง และมีความคิดเห็นว่าอาจจะเริ$ มใช้ สํานักงานเสมือนสําหรับพนักงานในบางช่วงของ
เวลา ได้ แก่ ใช้ เฉพาะเวลาเร่งด่วน หรื อทํางานเวลากลางคืน (65.5%) ใช้ ในช่วงเวลาวันจันทร์ ถึงศุกร์ โดยกําหนด
สัปดาห์ละ 2 วัน (16.4%) หรื อใช้ งานในวันเสาร์ (9.1%) ทังนี
 เพื$อศึกษาถึงการทํางานรู ปแบบสํานักงาน
เสมือนจริงว่าจะเป็ นอย่างไร
2.4 วัสดุอปุ กรณ์
คํา นึง ถึง ส่ว นของสถานที$ ทํ า งานปกติ ซึ$ง จะพบว่าเนื อ ที$ ไม่เพี ยงพอกับ พนักงาน
(56.4%) อันเนื$องมาจากพนักงานฝ่ ายปฏิบตั ิการส่วนใหญ่ทํางานที$แท่นขุดเจาะ เพราะฉะนันถ้
 ามีการขึ นมา
ทํางานบนฝั$ งพร้ อมกันก็จะทําให้ เกิดปั ญหานี ได้ เช่นกัน รวมถึงคอมพิวเตอร์ จะไม่เพียงพอสําหรับคนกลุม่ นี 
2.5 ข้อมลสาร
ู สนเทศ
ข้ อมูลที$ใช้ ติดต่อสื$อสารภายในองค์กรจะเป็ นในรูปแบบอีเมลล์ (65.5%) ซึง$ สามารถ
รองรั บ ระบบสํ า นักงานเสมื อ นได้ แ ละเอกสารที$ จ ะต้ อ งมี ลายเซ็น หรื อ ตราประทับ ก็จ ะไม่มีปั ญ หา เพราะจะ
สามารถแก้ ไขในรูปแบบ work flow และมีการอนุมตั ิทางอีเมล์ได้ เช่นกัน
2.6 เทคโนโลยี
เทคโนโลยีมีความสําคัญในการทํางานในรู ปแบบสํานักงานเสมือนจริ ง เนื$องจาก
พบว่าจะต้ องสามารถรองรั บการทํางานที$ใกล้ เคี ยงกับการทํางานในสํานักงานได้ ดังนัน จึงเป็ นสิ$งที$ควบคุม
ค่อนข้ างยากกับความเสถียรของระบบ เช่น เมื$ออินเทอร์ เน็ตมีปัญหา และต้ องมีการรองรับการใช้ งานการเข้ าถึง
ข้ อมูลที$ติดต่อไปยังองค์กร นอกจากนี ต้ องมีการทดสอบการใช้ งานก่อน เพื$อให้ ระบบไม่มีปัญหาในภายหลัง ก่อน

437

การประชุมผลงานวิจัยด้ านการจัดการบริหารธุรกิจ ครัง ที 1
วันที 14 มีนาคม 2551 ณ โรงแรมอโมร่ า ท่ าแพ จังหวัดเชียงใหม่

ใช้ งานจริ ง ซึ$งจากการศึกษาครัง นี พบว่าพนักงานส่วนหนึ$งก็จะมีเทคโนโลยีรองรับการทํางานที$บ้านบ้ าง ในส่วน
ของอินเทอร์ เน็ต (80%) และอุปกรณ์อย่างอื$นก็สามารถจัดซื อได้ ไม่มีปัญหาถ้ าต้ องมีเพื$อการใช้ งาน
ตอนที 2 เปรี ยบเทียบลักษณะของการทํางานในองค์กรระหว่างรู ปแบบสํานักงานปกติ และรู ปแบบ
ของสํานักงานเสมือนจริง จากปั จจัยการบริหารในแต่ละด้ านสามารถสรุปได้ ดงั นี 
การเปรี ยบเทียบระหว่างสํานักงานเสมือนจริ งและสํานักงานปกติ
โดยใช้ วิธีการคํานวณค่าเฉลี$ย
เลขคณิตในการเปรี ยบเทียบกัน พบว่าระดับความคิดเห็นของพนักงานมีลกั ษณะดังนี 
ตารางที 4 แสดงการเปรี ยบเทียบระหว่างสํานักงานปกติและสํานักงานเสมือนจริงในด้ านบุคลากร
บุคลากร
หัวข้ อ
สํานักงานปกติ
สํานักงานเสมือนจริง
ค่ าเฉลีย S.D. เชิงคุณภาพ ค่ าเฉลีย S.D. เชิงคุณภาพ
1.) การเพิ$มโอกาสในการทํางาน
3.0
0.00
ปานกลาง
4.0
0.0
มาก
- ความสะดวกรวดเร็วในการรับส่งข้ อมูล
- ความชํานาญในการใช้ เทคโนโลยีในการ
3.5
0.71
มาก
4.0
0.0
มาก
ทํางาน
2.) ความคล่องตัวและความมีอิสระของ
มาก
3.5
0.71
มาก
3.5
0.71
พนักงาน
- สามารถรวมเอากิจกรรมในเวลาว่างกับงาน
0.71
มาก
0.71
มาก
3.5
เข้ าไว้ ด้วยกันได้ และสามารถพักผ่อนได้ เต็มที$
3.5
มาก
0.71
มาก
3.5
0.71
- ความกระตือรื อร้ นในการทํางาน
3.5
ปานกลาง
0.71
มาก
3.0
1.14
- รู้จกั การแบ่งเวลา
3.5
- มีคณ
ุ ภาพชีวิตที$ดีขึ นจากการมีเวลาให้ กบั
ครอบครัว
3.) การลดปั ญหาในการทํางานร่วมกัน
- ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานและพนักงาน
4.0
0.0
มาก
3.0
0.0
ปานกลาง
- ความสัมพันธ์ระหว่างลูกน้ องและหัวหน้ างาน
4.0
0.0
มาก
3.0
0.0
ปานกลาง
มาก
3.5
0.71
มาก
- ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานและองค์กร
3.5
0.71
4.) การเพิ$มความเชื$อมัน$ ในการทํางาน
-การมีโอกาสเข้ าสมาคมสังสรรค์กบั ผู้อื$น
5.0
0.0 มากอย่างยิ$ง
4.0
1.41
มาก
1.41
มาก
- มีความไว้ ใจกัน และซื$อสัตย์ต่อตนเอง
4.5
0.71 มากอย่างยิ$ง
4.0
- สร้ างความเป็ นกันเองและความเป็ นอันหนึง$
5.0
0.0 มากอย่างยิ$ง
3.5
2.12
มาก
อันเดียวกัน
จะเห็นได้ ว่าค่าเฉลี$ยที$ออกมาจะแตกต่างกันไม่มากนักโดยสํานักงานเสมือนจริ งจะมีความเด่นในเรื$ อง
ของความสะดวกรวดเร็ วในการรับส่งข้ อมูล แต่จะทําให้ สญ
ู เสียความสัมพันธ์ ระหว่างการทํางานร่ วมกัน และ
การเข้ าสังคม
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ตารางที 5 แสดงการเปรี ยบเทียบระหว่างสํานักงานปกติและสํานักงานเสมือนจริงในด้ านวัสดุอปุ กรณ์
วัสดุอุปกรณ์
หัวข้ อ
1.) การเพิ$มผลงาน
- การได้ ทํางานอยูใ่ นสภาพการทํางานที$
สะดวกสบาย
- ความถูกต้ องแม่นยําในการส่งข้ อมูล และ
ทันเวลานัดหมาย
- ลดเวลาที$ใช้ ในการเดินทางเข้ าสํานักงาน
2.) ความคล่องตัวขององค์กร
- สามารถปรับเปลี$ยนโครงสร้ างขององค์กร
โดยง่าย
- การขยายสํานักงานเป็ นไปโดยง่าย
3.) สามารถทํางานได้ ตลอด 24 ชัว$ โมง
- ทํางานได้ ในยามเร่งด่วน หรื อวันหยุด
- ทํางานได้ ทนั เวลาที$กําหนดแม้ มีข้อจํากัดของ
ช่วงเวลาในการทํางาน
- เส้ นแบ่งระหว่างครอบครัวและการทํางาน
ชัดเจน
4.) การไม่มีข้อจํากัดเรื$ องสถานที$
-ทํางานได้ แม้ สถานการณ์ไม่ปลอดภัยจาก
สภาพแวดล้ อมภายนอก เช่น การลอบวาง
ระเบิด ภัยธรรมชาติ
5.) ช่วยให้ พนักงานที$อยูใ่ นสถานที$ตา่ งกัน
สามารถประสานงานกันได้
- สามารถติดต่อกันได้ เพื$อช่วยกันแก้ ไขปั ญหา
เร่งด่วน
- ลดช่องว่างระหว่างการทํางานจากการใช้
เทคโนโลยี

สํานักงานปกติ
สํานักงานเสมือนจริง
ค่ าเฉลีย S.D. เชิงคุณภาพ ค่ าเฉลีย S.D. เชิงคุณภาพ
3.55
3.56
2.73

0.63
0.63
0.68

มาก
มาก
ปานกลาง

4.15
3.84
4.36

0.73
0.63
0.70

มาก
มาก
มากอย่างยิ$ง

3.56
3.45

0.90
0.63

มาก
มาก

3.75
3.91

1.02
0.85

มาก
มาก

2.71
2.82

0.98
0.82

ปานกลาง
ปานกลาง

3.69
3.89

0.86
0.83

มาก
มาก

4.20

0.73

มาก

2.93

0.77

ปานกลาง

2.75

0.97

ปานกลาง

3.58

1.07

มาก

3.42

0.81

มาก

3.78

0.74

มาก

3.65

0.87

มาก

3.98

0.79

มาก

จะเห็นได้ ว่าค่าเฉลี$ยที$ออกมาจะแตกต่างกันไม่มากนักโดยสํานักงานเสมือนจะมีความเด่นในเรื$ อง
ของการลดเวลาที$ใช้ ในการเดินทาง และสามารถทํางานได้ ยามเร่งด่วน จากข้ อจํากัดของช่วงเวลาในการทํางาน
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ตารางที 6

แสดงการเปรี ยบเทียบระหว่างสํานักงานปกติและสํานักงานเสมือนจริงในด้ านการจัดการ

การจัดการ
หัวข้ อ
1.)การประเมินผลงาน
- มีลกั ษณะเป็ นการตรวจสอบผลการ
ปฏิบตั ิงานกับวัตถุประสงค์ที$กําหนดไว้
- มีเกณฑ์การวัดผลหรื อประเมินที$แน่นอน
2.) การจ่ายค่าล่วงเวลา
- การเบิกจ่ายค่าล่วงเวลาสามารถตรวจสอบได้
โดยง่าย และเป็ นธรรม
3.) ลักษณะการทํางาน
- มีการแบ่งฝ่ ายงานและบุคลากรผู้รับผิดชอบ
ให้ แก่ผ้ รู ่วมงานง่าย
- สามารถติดตามผลงานได้
- มีการกําหนดมาตรฐานการทํางาน ที$ชดั เจน
- การควบคุมดูแลผู้ใต้ บงั คับบัญชาได้

สํานักงานปกติ
ค่าเฉลี$ย S.D. เชิงคุณภาพ

สํานักงานเสมือนจริง
ค่าเฉลี$ย S.D. เชิงคุณภาพ

3.93

0.84

มาก

3.16

1.01

ปานกลาง

3.53

0.69

มาก

2.95

0.89

ปานกลาง

3.65

0.91

มาก

3.16

0.92

ปานกลาง

3.29

0.89

ปานกลาง

3.16

1.01

ปานกลาง

3.25
4.18
3.53

0.99
0.67
0.88

ปานกลาง
มาก
มาก

3.80
2.65
3.42

0.87
1.06
1.20

มาก
ปานกลาง
มาก

จะเห็นได้ ว่าจากค่าเฉลี$ยที$ได้ จากสํานักงานปกติและสํานักงานเสมือนจริ งจะมีค่าใกล้ เคียงกัน
สําหรับสํานักงานเสมือนจริ งจะเด่นในเรื$ องของการติดตามผลงานได้ ตลอด แต่ทงนี
ั  อาจจะมีปัญหาในส่วนของ
การประเมินผลงานที$ไม่ชดั เจนมากนัก และการจ่ายค่าล่วงเวลา
ตารางที 7 แสดงการเปรี ยบเทียบระหว่างสํานักงานปกติและสํานักงานเสมือนจริงในด้ านข้ อมูลสารสนเทศ
ข้ อมลสารสนเทศ
ู
หัวข้ อ
- มีการจัดการด้ านข้ อมูลได้ ง่ายและรวดเร็ว
- มีการติดต่อสื$อสารและรับส่งข้ อมูลได้
ตลอดเวลา
- ข้ อมูลสารสนเทศถูกต้ อง ทันสมัย และใช้
ประยุกต์ได้

สํานักงานปกติ
สํานักงานเสมือนจริง
ค่ าเฉลีย S.D. เชิงคุณภาพ ค่ าเฉลีย S.D. เชิงคุณภาพ
3.91
0.87
มาก
3.18
1.02
ปานกลาง
3.58
0.79
มาก
3.69
0.88
มาก
3.51
0.99
มาก
3.35
1.00
ปานกลาง
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จะเห็นได้ ว่าจากค่าเฉลี$ยในส่วนของข้ อมูลสารสนเทศในเรื$ องการจัดการด้ านข้ อมูลของสํานักงาน
เสมือนจริ ง จะมีความยุ่งยากในการจัดการ เนื$องจากจะต้ องเก็บในรู ปของอิเล็กทรอนิกส์ ซึ$งจะไม่เหมือนกับ
การใช้ เอกสารที$เป็ นรูปแบบกระดาษ
ตารางที 8 แสดงการเปรี ยบเทียบระหว่างสํานักงานปกติและสํานักงานเสมือนจริงในด้ านเทคโนโลยี
เทคโนโลยี
หัวข้ อ
- พนักงานสามารถเรี ยนรู้หรื อฝึ กทักษะของ
ตนเองได้ ตลอดเวลาและสมํ$าเสมอ
- การทํางานหรื อติดต่อสื$อสารอาจหยุดชะงัก
ถ้ าระบบมีปัญหา
- ต้ องมีการลงทุนสูงในการติดตังระบบ


สํานักงานปกติ
สํานักงานเสมือนจริง
ค่ าเฉลีย S.D. เชิงคุณภาพ ค่ าเฉลีย S.D. เชิงคุณภาพ
1.13
ปานกลาง
3.36
0.99
มาก
3.29
3.33

1.02

ปานกลาง

3.98

0.89

มาก

4.15

0.71

มาก

3.49

1.28

มาก

จะเห็นได้ ว่าจากค่าเฉลี$ยในส่วนของเทคโนโลยี บุคลากรในสํานักงานเสมือนจริ งจะสามารถเรี ยนรู้
ฝึ กทักษะของตนเองได้ ตลอดเวลาและสมํ$าเสมอไม่มีข้อจํากัดของเวลา
แต่ทงนี
ั  จะต้ องดูลกั ษณะของการ
ฝึ กอบรม ถ้ าเป็ นภาคปฏิบตั ิระบบสํานักงานเสมือนจริงอาจจะเกิดปั ญหาเพราะจะเน้ นเพียงแต่ภาคทฤษฏี
ตอนที 3 จากการสัมภาษณ์ ผ้ บู ริ หาร 3 ราย พบว่า ไม่สามารถนําระบบสํานักงานเสมือนมาใช้ ได้
100% ติด ปํ ญหาสําหรับพนักงานfield operation เนื$องจากต้ องเข้ ามาที$สํานักงานเพื$อตรวจสอบเครื$ องมือก่อนที$
จะไปแท่นขุดเจาะ เพราะฉะนันจึ
 งค่อนข้ างยากที$จะนํามาใช้ งานกับคนกลุม่ นี  แต่ก็สามารถใช้ ได้ ในบางกรณีที$ไม่
จําเป็ นต้ องเข้ ามาตรวจสอบเครื$ องมือ อย่างไรก็ตามในส่วนของงบประมาณการลงทุนมีเป็ นงบของโครงการ
(Project) ในแต่ละปี ซึง$ ถ้ ามีการผลักดันให้ ใช้ ก็จะต้ องมีการติดตังระบบให้

ดีมากขึ น
สําหรับปั ญหาในการนําระบบสํานักงานเสมือนมาใช้ ได้ แก่ ปั ญหาด้ านบุคลากรและการจัดการ เช่น
ความสัมพันธ์ ระหว่างพนักงานกับองค์กร และความสัมพันธ์ ระหว่างพนักงานกับพนักงานจะลดลง จึงมีผลทําให้
พนักงานอยู่กบั องค์กรได้ ไม่นาน และสังคมของพนักงานก็น้อยลง ซึง$ พนักงานจะอยู่ในโลกของเทคโนโลยีเท่านัน
รวมถึงความรับผิดชอบของพนักงานก็เป็ นสิ$งที$ยากต่อการพิสจู น์ให้ ผ้ บู ริ หารประเมินผลกับพนักงานได้ เนื$องจาก
ไม่ทราบถึงชัว$ โมงการทํางานที$ชดั เจน และเส้ นแบ่งขอบเขตระหว่างบ้ านและสํานักงานก็ไม่ชดั เจนเช่นกัน รวมถึง
การจ่ายค่าล่วงเวลาก็ไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้ องได้ อย่างชัดเจน ดังนันจึ
 งเป็ นเรื$ องยากที$จะเปลี$ยนแปลง
ระบบ สําหรับเรื$ องของ สวัสดิการและการประเมินผล จะต้ องมีการจัดระบบขึน มาทดลองใช้ จริ งก่อน จึงจะ
สามารถทราบได้ ว่ า ต้ อ งมี ก ารวางแนวทางอย่ า งไร เพราะเนื$ อ งจากว่ า ไม่ ส ามารถทราบว่ า มี จุด ไหนเป็ น
ข้ อบกพร่ องที$นอกเหนือจากเรื$ องของ ค่าล่วงเวลา การประเมินผลงาน และความสัมพันธ์ ของพนักงาน สําหรับ
ในเรื$ องของเทคโนโลยี ต้ องมีการพัฒนาให้ มากยิ$งขึ นให้ การทํางานนอกสํานักงานมีความใกล้ เคียงกับการทํางาน
ในสํานักงานปกติให้ มากที$สดุ
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แนวทางการบริหารในรปแบบสํ
านักงานเสมือนจริงควรจะมีลักษณะ ดังนี 
ู
ปั จจัยพื นฐานที$ใช้ ในการบริ หารซึง$ มีอยู่ 4 ประการ คือ บุคลากร เงิน วัสดุอปุ กรณ์ และการจัดการนัน
เราสามารถสรุปแนวทางการบริหารในรูปแบบสํานักงานเสมือนจริงของแต่ละปั จจัยดังนี 
บุคลากร
พบว่าในส่วนของลักษณะการทํางานจะค่อนข้ างไม่มีเวลาเข้ าออกที$แน่นอน และชัว$ โมงการทํางานใน
แต่ละวันมักจะมีงานด่วนเข้ ามานอกเวลาเป็ นส่วนมาก ทําให้ พนักงานมีเวลาทํางานที$ไม่แน่นอนเป็ นปกติ และ
ความสัมพันธ์ ของครอบครัว พนักงานลางานเป็ นเวลานานได้ ค่อนข้ างยากเพราะจะทําให้ ตามงานหรื อติดต่อ
ไม่ได้ และบางครัง อาจจะต้ องเข้ ามาทํางานระหว่างลาพักร้ อนเช่นกัน ความน่าเชื$อถือในการทํางาน ส่วนใหญ่
เจ้ านายให้ ความเชื$อถือ ฉะนันจะไม่

มาควบคุมมาก เพียงแค่ให้ งานเสร็ จตามกําหนดเท่านัน ดังนันจากลั

กษณะ
ของการทํางานที$เป็ นสํานักงานปกติเป็ นเช่นนี จึงแสดงให้ เห็นว่ามีลกั ษณะที$สามารถรองรับการทํางานของระบบ
สํานักงานเสมือนจริ ง ค่อนข้ างสูง ในลักษณะการทํางานที$ทําได้ ตลอดเวลา ทุกที$ ซึ$งสามารถทําให้ พนักงาน
สะดวกมากยิ$งขึ นในการทํางาน สามารถเพิ$มประสิทธิภาพได้
เงิน
พบว่าระบบจะต้ องประกอบด้ วยเทคโนโลยีหลายอย่างที$ต้องลงทุน ซึง$ ทังนี
 จะต้ องมีการจัดหาให้ สําหรับ
พนักงาน เนื$องจากว่าถ้ ามีการใช้ ระบบสํานักงานเสมือนโดยที$พนักงานต้ องจัดหาเอง จะทําให้ เป็ นภาระทาง
การเงินเพิ$มขึน อีกเช่นกัน รวมทังสามารถสรุ

ปค่าใช้ จ่ายได้ ว่าพนักงานแต่ละคนที$ทํางานที$บ้านจะมีภาระเพิ$ม
ขึ นมาเช่นค่าใช้ จ่ายของอินเทอร์ เน็ต และอุปกรณ์ ต่างๆ จากตารางที$1 ข้ างต้ น จะเห็นได้ ว่าค่าใช้ จ่ายรายเดือน
บริษัทสามารถจัดเป็ นสวัสดิการให้ แก่พนักงานได้ เช่นกัน แต่ทงนี
ั  ต้ องมีการวางแผนที$ชดั เจนมากยิ$งขึ น
วัสดุอุปกรณ์
ไม่มีปัญหาในเรื$ องของ สถานที$ และเพียงพอกับพนักงาน โดยมีในส่วนของกลุ่มปฏิบตั ิงานจะมีปัญหา
เมื$อพนักงานเข้ ามาในสํานักงานพร้ อมกันหลายคน ทําให้ จํานวนคอมพิวเตอร์ และที$ว่างของห้ องไม่เพียงพอกับ
การใช้ งาน แต่เนื$องจากว่า ส่วนใหญ่แล้ วพนักงานจะทํางานที$แท่นขุดเจาะ เพราะฉะนัน เรื$ องนีจ ึงเป็ นส่วนที$
คํานึงถึงน้ อยที$สดุ แต่สําหรับพนักงานฝ่ ายอื$นๆ เห็นว่ามีความเหมาะสม จึงไม่เป็ นปั ญหาในเรื$ องนี 
การจัดการ
พบว่าการประเมินผลของพนักงานค่อนข้ างเป็ นมาตรฐานโดยวัดจากการกําหนดวัตถุประสงค์ และ
กําหนดงานตามระยะเวลา ดังนัน จึงเป็ นสิ$งที$ง่ายในการวางแนวทางรองรั บการทํางานในรู ปแบบสํานักงาน
เสมือน รวมถึงการฝึ กอบรมของพนักงานในแต่ละแผนก จะเป็ นลักษณะทดสอบออนไลน์ด้วยตนเอง จึงสามารถ
ที$จะพัฒนาตนเองได้ ตลอดเวลา โดยที$ถ้าพนักงานสามารถเข้ าถึงการเรี ยนรู้ ได้ ด้วยตัวเองมากเท่าไหร่ ก็จะยิ$ง
ทําให้ พนักงานมีการพัฒนาเพิ$มมากขึ นเท่านัน
เทคโนโลยี
พบว่าอุปกรณ์ ส่วนใหญ่ที$จําเป็ นต้ องมีคือ อินเทอร์ เน็ต พนักงานก็มีใช้ งานที$บ้านกันบ้ างแล้ ว ดังนัน
การติดตังจึ
 งไม่น่าจะมีปัญหามากมายนัก ทังนี
 ก็ต้องขึ นอยู่กบั ความเร็ วของอินเทอร์ เน็ตที$ต้องใช้ ความเร็ วสูง แต่
จากการทดลองใช้ งานที$ความเร็ว 1 Mbps ก็ไม่มีปัญหากับการใช้ งานแอปพลิเคชัน$ บางตัว แต่ถ้าตํ$ากว่านี ทําให้
การติดต่อยากขึ น เพราะฉะนันส่
 วนนี จะเป็ นปั จจัยภายนอกที$เป็ นตัวกําหนด ถ้ ามี ISP (Internet Service
Provider) ที$มีความเสถียรของระบบก็จะไม่มีปัญหา และการทํางานที$อื$นๆ ก็จะเหมือนกับการทํางานที$สํานักงาน
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ข้ อมลสารสนเทศ
ู
ข้ อมูลที$ใช้ ส่วนใหญ่จะใช้ เป็ นรู ปแบบของอีเมล์ในการติดต่อกัน แต่มีเอกสารบางอย่างที$จะต้ องมีตรา
ประทับ ซึ$งมีจํานวนไม่มากนัก และองค์กรจะเน้ นด้ านความปลอดภัยของข้ อมูลมากเพราะฉะนันจึ
 งต้ องมี
การตระหนักถึงความสําคัญตรงจุดนี เช่นกันถ้ าสามารถทําให้ พนักงานตระหนักได้ ก็จะทําให้ เกิดความปลอดภัย
ของข้ อมูลได้ มากขึ น
จากที$ผ้ วู ิจยั ได้ ทําการศึกษาแนวทางการบริ หารเพื$อเพิ$มประสิทธิภาพขององค์กรในรู ปแบบสํานักงาน
เสมือนจริ ง พบว่าสามารถนําไปประยุกต์ใช้ กบั องค์กรอื$นได้ ในบางส่วน เนื$องจากว่าจะต้ องศึกษาถึงโครงสร้ าง
ของแต่ละองค์ กรและปรั บเปลี$ยนในเรื$ องของการบริ หาร โดยการเพิ$มประสิทธิ ภาพนัน จะมุ่งเน้ นในส่วนของ
ประสิทธิภาพในมิติของกระบวนการบริหารได้ แก่ การทํางานที$ถกู ต้ องได้ มาตรฐาน รวดเร็ว และใช้ เทคโนโลยี
ที$สะดวกกว่าเดิม ซึ$งระบบสํานักงานเสมือนจริ งสามารถทําให้ เกิดประสิทธิภาพได้ มากยิ$งขึ นตามแนวความคิด
และการสํารวจ แต่ทงนี
ั  ก็จะต้ องศึกษาเพิ$มเติมในส่วนของเทคโนโลยีที$จะนํามาใช้ และทดลองใช้ งานก่อนที$จะมี
การเริ$ มใช้ งานจริ ง สําหรับกรณีศกึ ษานี พบว่า มีลกั ษณะขององค์กรที$รองรับรู ปแบบสํานักงานเสมือนบ้ างแล้ ว
ในบางส่วน แต่ก็ไม่สามารถทําได้ หมดทุกส่วน หรื อทุกลักษณะงาน ด้ วยข้ อจํ ากัดของการทํางานที$จะต้ องมี
อุปกรณ์ เครื$ องมือทํางานในภาคปฏิบตั ิ
ปั ญหาทีพบ
ในการสํ า รวจวิ จัย ครั ง นี ม ี ปั ญ หาอุป สรรคบางประการดัง นี  การไม่ ไ ด้ รั บ ความร่ ว มมื อ จากผู้ต อบ
แบบสอบถาม เนื$องจากผู้ตอบแบบสอบถามส่วนหนึ$งทํางานอยู่กลางทะเลจึงเป็ นเรื$ องยากที$จะเก็บข้ อมูล ดังนัน
ข้ อมูลอาจจะไม่ได้ แทนกลุม่ ตัวอย่างเพียงพอ
ข้ อเสนอแนะจากการวิจัย
- การประเมินผลงาน ควรมีการกําหนดรู ปแบบการประเมินผลที$เหมาะสม เนื$องจากการวัดผล
พนักงานจะค่อนข้ างเป็ นไปได้ ยาก เพราะไม่สามารถทราบได้ ว่าชัว$ โมงการทํางานครบตามกําหนดหรื อไม่ ดังนัน
จึงควรมีการตังวั
 ตถุประสงค์ในการประเมินพนักงานให้ ครอบคลุมมากที$สดุ
- การจ่ายค่าล่วงเวลา สําหรับพนักงานที$สามารถเบิกได้ ควรมีการจ่ายแบบเหมาจ่าย โดยวัดจาก
การเบิกครัง ก่อนว่าเป็ นอย่างไร
เนื$องจากไม่สามารถวัดได้ ว่าพนักงานทํางานจริ งตามที$แจ้ งซึ$งยากใน
การตรวจสอบ
- ความสัมพัน ธ์ ระหว่า งพนักงาน องค์ กร และเจ้ า นาย สามารถสร้ างความสัมพัน ธ์ ไ ด้ โ ดยการจัด
กิจกรรมทุกเดือน หรื อทุกไตรมาส เนื$องจากพนักงานส่วนใหญ่ทํางานที$แท่นขุดเจาะ เพราะฉะนันก็
 มีลกั ษณะ
การทํางานที$เข้ าสํานักงานน้ อยครัง การพบปะและการสร้ างความสัมพันธ์ จึงน้ อยเช่นกัน ดังนันการจั

ดกิจกรรม
ร่วมกันจะสามารถช่วยในด้ านสร้ างความสัมพันธ์กนั ได้
- ด้ านสวัสดิการและเทคโนโลยีที$สนับสนุนการทํางานนอกสถานที$ควรมีการสนับสนุนให้ พนักงานมี
อุปกรณ์ สําหรับต่ออินเทอร์ เน็ตเคลื$อนที$ได้ เช่น CDMA หรื อ Aircard สําหรับการติดต่อนอกสถานที$ รวมทัง
ค่าใช้ จ่ายอินเทอร์ เน็ต และค่าโทรศัพท์เคลื$อนที$ เนื$องจากว่าถ้ าทํางานนอกสถานที$ด้วยเทคโนโลยีและระบบที$
พร้ อมรองรับการทํางาน จะสามารถผลักดันการทํางานในรูปแบบสํานักงานเสมือนจริงได้ มากขึ น
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การประชุมผลงานวิจัยด้ านการจัดการบริหารธุรกิจ ครัง ที 1
วันที 14 มีนาคม 2551 ณ โรงแรมอโมร่ า ท่ าแพ จังหวัดเชียงใหม่

- ความน่าเชื$อถือของพนักงาน เนื$องจากผู้จดั การไม่สามารถจะควบคุมการทํางานของพนักงานได้
ดังนันจึ
 งเป็ นเรื$ องที$ค่อนข้ างละเอียดอ่อนในการเชื$อถือพนักงานและให้ ความเชื$อมัน$ รวมถึงพนักงานเองก็จะต้ อง
มีความเคารพในกฏระเบียบและความซื$อสัตย์ตอ่ ตนเองเป็ นอย่างสูง จึงจะทําให้ การทํางานมีความก้ าวหน้ า
- การแบ่งงานและการทํางานเป็ นทีมจะทําได้ ค่อนข้ างยากและไม่สะดวก
เนื$องจากจะต้ องมี
การปรับปรุงตลอดเวลา และควรจะมีการตามงานกันอย่างสมํ$าเสมอ สําหรับบางคนจะมีลกั ษณะการทํางานที$ต้อ
มีการควบคุม และไม่สามารถจัดการทํางานได้ ด้วยตนเอง ดังนัน จึงควรมีการตัง ขอบเขตของงานและแบ่งให้
ชัดเจน เพื$อจะได้ ไม่มีการทํางานซํ าซ้ อน หรื อก้ าวก่ายงานกัน
- ลักษณะการทํางานของพนักงานอาจจะไม่สามารถทํางานนอกสถานที$ได้ เนื$องจากข้ อจํากัดของ
อุปกรณ์ เช่น จะต้ องเข้ าสํานักงานเพื$อเตรี ยมเครื$ องมือในการลงไปแท่นขุดเจาะในคราวถัดไป ดังนัน การใช้
สํานักงานเสมือนจริ ง จึงเป็ นเรื$ องยากในการนํามาใช้ กบั กลุม่ คนที$ทํางานแท่นขุดเจาะ แต่สามารถปรับให้ เข้ ากับ
ลักษณะงานได้ โดยช่วงเวลาที$ไม่ต้องเข้ ามาเตรี ยมเครื$ องมือก็สามารถทํางานและคอยฟั งข่าวสารอยู่ที$อื$นได้ และ
เข้ าสํานักงานเฉพาะเมื$อมีงานด่วนหน้ างานเท่านัน
- การกําหนดใช้ วนั หยุดหรื อวันทํางาน โดยปกติจะวัดจากการเข้ ามาทํางานในสํานักงาน ซึง$ ถ้ าไม่มี
การแจ้ ง ว่า ลาพักร้ อน หรื อ ลาป่ วยจะถูก ตัดเป็ นวัน หยุด หรื อ วัน ลาพัก ร้ อนไปโดยปริ ยาย ดัง นัน ถ้ า มี การใช้
สํานักงานเสมือนจริ งจะค่อนข้ างตรวจสอบวันหยุดได้ ยาก ทังนี
 จ ะไม่สามารถวัดได้ ว่าพนักงานทํางานหรื อไม่
ทํางานในช่วงเวลาใด
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