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สารจาก ....  คณบดีคณะบริหารธุรกจิ 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดให้มีการประชุมวิชาการเพื อนําเสนอ

ผลงานวิจยัด้านการจดัการธุรกิจ ครั &งที  1 (The 1st Business Management Research 

Conference, BMRC) ขึ &นเพื อเป็นเวทีสําหรับคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาจาก
สถาบนัการศึกษาด้านการบริหารธุรกิจทั &งภาครัฐและภาคเอกชนทั วประเทศ ได้นําผลงานวิจัย 
ด้านพื &นฐานและประยุกต์มาถ่ายทอด ก่อให้เกิดการแลกเปลี ยนความรู้ ความร่วมมือใน
กระบวนการต่อยอดองค์ความรู้ระหว่างกัน รวมทั &งเกิดการพฒันาศกัยภาพของนกัวิจยัใหม่และ
เสริมสร้างความร่วมมือระหวา่งสถาบนัการศกึษาตา่งๆ   

การนําเสนอผลงานวิจัยครั &งนี & ได้รวบรวมบทความที นําเสนอภาคบรรยาย จํานวน 24 
บทความ และบทความในภาคโปสเตอร์  จํานวน  9  บทความ  โดยแบ่งออกเป็น 3 สาขา   ได้แก่ 
สาขาการเงินและการบญัชี   สาขาโลจิสติกส์และการจดัการการตลาด  และสาขาการท่องเที ยว
และการจดัการทั วไป  ซึ งคาดหวงัว่าองค์ความรู้เหล่านี &จ ะนําไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา
และพฒันาขีดความสามารถด้านการจดัการธุรกิจ  

ในนามของคณะบริหารธุรกิจ   ดิฉนัขอขอบคณุคณะที ปรึกษา  วิทยากรและผู้ทรงคณุวฒุิ
ที กรุณาเสียสละเวลาอา่นบทความ   และให้คําแนะนําด้านวิชาการอนัเป็นประโยชน์ตอ่การพฒันา
องค์ความรู้และการพฒันานกัวิจยัเป็นอย่างยิ ง    อนึ ง การประชมุในครั &งนี &จะสําเร็จลลุว่งมิได้หาก
ขาดความร่วมมือ ความเสียสละและความทุ่มเททั &งแรงกายแรงใจของคณะกรรมการดําเนินงาน 
และท้ายที สุดนี &      ขอขอบคุณผู้ ให้การสนับสนุนการจัดพิมพ์รายงานประมวลบทความในการ
ประชมุวิชาการในครั &งนี &เป็นอยา่งสงู    

 

                                                                           
     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิราวรรณ  ฉายสวุรรณ) 
      คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
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คาํนํา 
 

การประชุมผลงานวิจยัด้านการจดัการธุรกิจ (Business Management Research 
Conference, BMBC) จดัขึ &นครั &งนี &นบัเป็นครั &งแรก ด้วยการสนบัสนนุจากคณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ มีวตัถปุระสงค์หลกัเพื อสง่เสริมให้เกิดการพฒันางานวิจยั  และเพิ มโอกาส
ด้านช่องทางในการเผยแพร่ การแลกเปลี ยนวิสยัทศัน์ ประสบการณ์ และความรู้ด้านการบริหาร
จดัการธุรกิจในสาขาตา่งๆ  โดยเน้นการสร้างสรรค์และนําเสนองานวิจยัที ก่อให้เกิดองค์ความรู้และ
วิธีการใหม่ๆ ในบริหารจัดการธุรกิจ อันจะเป็นการช่วยยกระดบัการพฒันาผลงานทางวิชาการ 
ด้านบริหารจดัการธุรกิจ และเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่การบริหารจดัการธุรกิจทั &งในระดบัชมุชนและ
ระดบัประเทศ 

การจัดประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจครั &งนี & ได้เปิดโอกาสให้นักวิชาการ 
นกัศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา รวมถึงผู้สนใจทั วไป เข้าร่วมเสนอผลงานทางวิชาการ และรับฟังการ
นําเสนอผลงานดังกล่าว ทั &งในรูปแบบของการนําเสนอภาคบรรยาย (Oral Presentation)  
และการนําเสนอโดยภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) โดยในครั &งนี & มีจํานวนผลงานที ได้รับ
การคดัเลือกจากผู้ทรงคณุวฒุิในสายวิชาการให้นําเสนอ   จํานวนทั &งสิ &น 33 บทความ  
 คณะกรรมการจัดการประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจ ครั &งที  1 (พ.ศ.2551) 
ขอขอบพระคณุทกุท่าน  ที ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังการนําเสนอผลงานวิชาการ และผู้ ที ให้ความสนใจ
ส่งผลงานวิชาการเข้ามาเป็นจํานวนมาก แต่ด้วยข้อจํากัดด้านเวลา และการรักษามาตรฐาน
กระบวนการคดัเลือกบทความ    จึงส่งผลให้มีเพียงบางบทความที ได้รับการตอบรับให้สามารถ
นําเสนอได้ คณะกรรมการจัดการประชุม ฯ ได้กําหนดให้มีการจัดประชุมผลงานวิจัย 
ด้านการจดัการธุรกิจ ขึ &นเป็นประจําทุกปี โดยหวงัที จะให้เป็นช่องทางสําคญัในการส่งเสริมให้
นกัวิชาการได้เผยแพร่ผลงานวิชาการด้านการบริหารจดัการธุรกิจที มีคณุภาพอยา่งตอ่เนื อง    
 

                                                                
(อาจารย์ ดร.นฤมล  กิมภากรณ์) 

ประธานกรรมการจดัการประชมุผลงานวิจยัด้านการจดัการธุรกิจ ครั &งที  1 
คณะบริหารธรุกิจ  มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่
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สารบญั  
 

 หน้า 

สารจากคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ก 
คํานํา ข 
สารบญั ค 
การประชมุผลงานวิจยัด้านการจดัการธุรกิจ ครั &งที  1 ฉ 

• กรอบหวัข้อในการนําเสนอบทความ ฉ 

• การเสนอบทความ ช 

• หลกัการคดัเลือกบทความ ซ 

• คณะกรรมการที ปรึกษา ซ 

• คณะกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ ซ 

• คณะกรรมการจดังาน ฌ 

• กําหนดการประชมุ 
 

ฎ 

กลุ่มที� 1: สาขาการเงนิและบัญชี (Finance and Accounting) 1 
ผลกระทบของการวางแผนกลยทุธ์ธุรกิจตอ่ระบบบญัชีบริหารของบริษัทในจงัหวดัเชียงใหม่   
            รชันียา  บงัเมฆ   
 

 
2 

การวิเคราะห์ความคุ้มทนุการเลี &ยงไก่ในระบบคอมพาร์ทเม้นทาไลเซชั น   
            วชิระ  บณุยเนตร และคณะ 
 

 
18 

การวิเคราะห์โครงสร้างต้นทนุและการพยากรณ์ต้นทนุการรักษาเดก็พิเศษที มีภาวะสมาธิสั &น  
บกพร่องทางการเรียนรู้ และออทิสซมึ  
            ศิริชยั  พงศ์วิชยั และคณะ 
 

 
 
39 

ความรู้ ความคิดเหน็ และผลที เกิดขึ &นจากการบงัคบัใช้พระราชบญัญตัิวิชาชีพบญัชี พ.ศ.2547  
            เยาวรักษ์  สขุวิบลย์ู  
 

 
61 

ความสมัพนัธ์ระหวา่งการจดัการกําไรกบัคา่ธรรมเนียมการสอบบญัชีของบริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย   
            วชิระ บณุยเนตร  และจนัทิมา จุฬาวิทยานกุลู  
 

 
 
81 

ความเกี ยวข้องกบัการตดัสนิใจต่อการลงทนุสําหรับสถาบนัการเงินที จดทะเบียน 
ในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยจากมลูคา่ของภาษีเงินได้รอตดับญัชีโดยใช้วิธีงบดลุ 
            วรงค์  ผ่องใส  
 
 

 
 

102 
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ความสมัพนัธ์ระหวา่งโครงสร้างเงินทนุและรายการคงค้าง  
            สชุาติ  ธีระศรีสมบติั 
 

 
113 

องค์ประกอบหลกัข้อมลูความมั นคงทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ระหวา่งปี 2547 – 2548 
            ประสพชยั  พสนุนท์ และวนัวิสา ไพรัชวรรณ 
 

 
129 

ผลกระทบของกรอบการดําเนินนโยบายการเงินแบบกําหนดเป้าหมายเงินเฟ้อต่อเสถียรภาพ 
ทางด้านราคา   
            พิจิตร เอี)ยมโสภณา และปรชัญา ปิ) นมณี  
 

 
 

149 

การตอบสนองของอตัราผลตอบแทนของหุ้นสามญัตอ่ข่าวสารในระยะสั &น:  
กรณีตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
            ชลิตา  พรหมจนัทร์ 
 
 

 
 

168 

กลุ่มที� 2: สาขาโลจสิตกิส์และการตลาด (Logistics and Marketing) 183 
สถานที ซื &อและรูปแบบการซื &อเพื อการบริหารช่องทางการจดัจําหน่าย 
            นพมาศ  สวุชาติ 
 

 
184 

การดําเนินงานด้านโลจิสติกส์ของทา่เรือพาณิชย์ไทยและเวียดนาม 
            ชลิศา  รตัรสาร 
 

 
199 

อญัมณีไทย : ความรู้  ความเข้าใจ  และกระบวนการตดัสนิใจซื &อ  
            อดิลล่า  พงศ์ยี)หลา้F  และนนัทวนั  รามเดชะ 
 

 
224 

การวิเคราะห์การถดถอยพหคุณู เพื อทํานายการบริโภคผลติภณัฑ์บํารุงผิวหน้า 
ของผู้บริโภคในจงัหวดัเชียงใหม่ 
            สชุาดา ธรรมสนธิ 
 

 
 

242 

พฤติกรรมการบริโภคเครื องดื มแอลกอฮอล์ของประชาชนในจงัหวดัเชียงใหม่ 
            สิริรฐั  สกุนัธา และคณะ 
 

 
267 

การแบง่สว่นตลาดและทางเลือกตลาดเป้าหมายผลิตภณัฑ์สมนุไพรไทย: ตลาดภาคเหนือ   
            ศศิวิมล  สขุบท 
 

 
287 

การบริหารจดัการด้านการตลาดและการผลติของกลุม่เครือข่ายผู้ผลติผ้าทอพื &นบ้าน   
            จิราวรรณ  ฉายสวุรรณ และคณะ 
 
 
 

 
307 
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กลุ่มที� 3:  กลุ่มท่องเที�ยวและการจัดการทั�วไป (Tourism and Management)   327 
การสํารวจความต้องการบคุลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื อสนบัสนนุเศรษฐกิจในภาคเหนือ   
            สพุจน์  กลุปรางค์ทอง และคณะ 
 

 
328 

การพฒันามาตรฐานสมรรถนะนกัทรัพยากรมนษุย์ในอตุสาหกรรมยานยนต์ 
            อนชุยั  รามวรงักรู  
 

 
345 

แนวทางพฒันาและเตรียมความพร้อมชมุชนในการจดัการทอ่งเที ยวเชิงนิเวศ  
ภายในพื &นที ศนูย์พฒันาโครงการหลวงแมแ่ฮ จงัหวดัเชียงใหม่ 
            ธนัยา  พรหมบรุมย์   ปิยพรรณ  กลั)นกลิ)นF  และสวิุภา จําปาวลัย์ 
 

 
 

356 

การศกึษาพฤติกรรมและทศันคติของนกัทอ่งเที ยวชาวจีนตอ่การทอ่งเที ยวของจงัหวดัเชียงใหม่ 
            ชศรี  เที3ยศิริเพชรู  F และคณะ 
 

 
374 

การศกึษาคณุภาพการบริการที พกัแรมแบบโฮมสเตย์ของภาคตะวนัออก : การพฒันาศกัยภาพความ
เข้มแข็ง และความยั งยืนของการจดัการการทอ่งเที ยวเชิงนิเวศและการประกอบธุรกิจด้านทอ่งเที ยว 
            วฒิุชาติ  สนุทรสมยั และเกศริน  อิ)มเล็ก 
 

 
 

389 

การจดัการทอ่งเที ยวโดยเชื อมโยงกบัสนิค้าท้องถิ นในกลุม่จงัหวดัล้านนา และกลุม่ประเทศ 
อนภุมูิภาคลุม่นํ &าแมโ่ขง (GMS) 
            ชศรี เที3ยศิริเพชรู  และคณะ 
 

 
 

408 

แนวทางการบริหารเพื อเพิ มประสทิธิภาพขององค์กรในรูปแบบสํานกังานเสมือนจริง:  
กรณีศกึษาของบริษัทชลมัเบอร์เจอร์ โอเวอร์ซีส์ เอส. เอ. สาขาสงขลา 
            รจนาภรณ์  ปรีชา และ ณฐัธิดา สวุรรณโณ 
 

 
 

423 
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การประชุมผลงานวิจยัด้านการจัดการธุรกิจ ครั�งที� 1 
The 1st Business Management Research Conference (BMRC) 

 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ มีวิสยัทศัน์เพื อมุ่งเน้นการเพิ มพนูองค์ความรู้ด้านวิชาการ
บริหารธุรกิจ โดยการส่งเสริมให้นักวิจัย นักวิชาการ รวมถึงนักศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษาเกิดการสร้างและ
พฒันาอย่างต่อเนื องในงานวิจัยที สามารถนําไปสู่การพฒันาองค์ความรู้ใหม่ๆ ด้านการบริหารจัดการธุรกิจที 
สามารถนําไปประยุกต์ใช้เพื อประโยชน์ต่อการบริหารจัดการธุรกิจทั &งในระดับชุมชน และระดับประเทศ  
กา รจัดกา รประชุมวิ ช ากา ร ด้ านบ ริหา รธุ ร กิ จ  นับ ไ ด้ ว่ า เ ป็น เค รื อ ง มื อหนึ ง ที คณะบ ริหา รธุ ร กิ จ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เห็นว่ามีความสําคัญอย่างยิ งในการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและเผยแพร่ความรู้    
รวมทั &งยงัเป็นช่องทางในการก่อให้เกิด การแลกเปลี ยนประสบการณ์   และสร้างความร่วมมือระหว่างผู้ เข้าร่วม
ประชมุสมัมนาจากทั &งภาครัฐ ภาคเอกชน  สถาบนัการศกึษา และสถาบนัวิจยั  

ดงันั &น  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ จึงกําหนดให้มีการจดัประชมุทางวิชาการระดบัชาติ
ด้านการบริหารธุรกิจ ภายใต้ชื อการประชุม “การประชุมผลงานวิจัยด้าน การจัดการธุรกิจ ครั &งที  1”  
(The1st Business Management Research Conference, BMRC)  

การประชมุวิชาการนี & มีวตัถปุระสงค์เพื อเผยแพร่ความรู้ และเป็นการแลกเปลี ยนความคิดเห็นระหว่าง
นกัวิชาการ นกัวิจยั และนกัศึกษาในระดบัปริญญาโทและปริญญาเอกในกลุ่มสาขาวิชาด้านการบริหารจดัการ
ธุรกิจและสาขาที เกี ยวข้อง โดยงานประชุมกําหนดจัดขึ &นในวันที  14  มีนาคม 2551 ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ 
จงัหวดัเชียงใหม ่(Amora Tapae Hotel Chiang Mai)  

การประชุมผลงานวิจยัด้านการจดัการธุรกิจครั &งที  1 มุ่งเน้นการนําเสนอรายงานการวิจยัที ครอบคลมุ
สาขาการบริหารธุร กิจทั &งในด้านการตลาด การเ งิน การบัญชี การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์  
การบริหารจัดการองค์กร การบริหารจัดการผลิต และด้านการเสริมสร้างความเป็นผู้ ประกอบการ  
โดยรายงานการวิจัยอาจเ ป็นการค้นพบทฤษฎีใหม่  ห รือ เ ป็นการประยุก ต์ทฤษฎีหรือเทคโนโลยี  
ด้านการจัดการธุรกิจกับปัญหาจริงในภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ ภาคพาณิชยกรรม และภาคเกษตรกรรม  
หรือภาคอื นๆ โดยการนําเสนอบทความอาจมีทั &งภาคภาษาไทยและภาษาองักฤษ  
 

กรอบหวัข้อในการนําเสนอบทความ 
 

1) งานวิจยัด้านการบริหารการตลาด (Marketing management research) 
2) งานวิจยัด้านการบริหารการเงิน (Financial management research) 
3) งานวิจยัด้านการจดัการองค์กร (Organizational management research) 
4) งานวิจยัด้านการจดัการทรัพยากรมนษุย์ (Human resource management research) 
5) งานวิจยัด้านบญัชี (Accounting research) 
6) งานวิจยัด้านพฤติกรรมผู้บริโภค( Consumer behavior management research) 
7) งานวิจยัด้านการพฒันาความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship development 

research) 
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8) งานวิจยัด้านการประยกุต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกบัการบริหารจดัการ (Information 
technology and management research) 

9) งานวิจยัด้านสื อสารขององค์กรธุรกิจและการสื อสารการตลาด (Organizational 
communication and marketing communication research) 

10) งานวิจยัด้านความรับผิดชอบขององค์กรตอ่สงัคม (Corporate social responsibility 
research) 

11) งานวิจยัด้านอื นๆในการบริหารจดัการธุรกิจ (Other related research topics)  
 

การเสนอบทความ 
 

 การประชมุผลงานวิจยัด้านการจดัการธุรกิจ ครั &งที  1 ผู้สนใจสามารถนําเสนอทั &งบทคดัย่อและบทความ
ฉบับสมบูรณ์ที ต้องการนําเสนอ โดยบทคัดย่อที ได้ รับพิจารณาคัดเลือกจากผู้ ทรงคุณวุฒิจาก 2 ใน 3  
จะได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมนําเสนอผลงานในการประชุมที จัดขึ &น การนําเสนอสามารถทําได้ 2 วิ ธี 
คือ การนําเสนอแบบโปสเตอร์ และการนําเสนอแบบบรรยายในห้องจัดประชุม โดยบทคัดย่อและบทความ
ดงักลา่วจะได้รับการเผยแพร่โดยลงในเอกสาร การประชมุที จดัทําขึ &น   

• การนําเสนอภาคโปสเตอร์ สามารถจัดส่งเฉพาะบทคัดย่อ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
ส่วนการนําเสนอภาคบรรยาย ต้องจัดส่งทั &งบทคัดย่อ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
พร้อมบทความฉบบัเตม็ 

• หากผู้ นําเสนอต้องการลงบทความฉบบัเต็มในวารสารการประชมุผลงานวิจยัด้านการจดัการ
บริหารธุรกิจ ครั &งที  1 และสง่ผลงานเพื อให้คณะกรรมการพิจารณาในสว่นของ “Best Paper 
Award”  ผู้ นําเสนอจะต้องเลือกวิธีการนําเสนอภาคบรรยายในห้องจดัประชุมเท่านั &น และ
จัดส่งบทความฉบับเต็มที แก้ไขสมบูรณ์แล้วแก่คณะกรรมการจัดการประชุมฯ ภายในวนัที 
กําหนดนั &น  
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หลักการคัดเลือกบทความ 
 
 ทุกบทความจะถูกพิจารณาโดยผู้ ทรงคุณวุฒิ โดยวิธีการไม่เปิดเผยชื อของผู้ นําเสนอบทความ  
(Blind peer review) คณะกรรมการจะมีการตดัสินรางวลั “Best Exhibition Award” สําหรับบทความ 
ที มีการนําเสนอในรูปแบบโปสเตอร์และมีคณุภาพเนื &อหาวิธีการนําเสนอที มีคณุภาพและมีความโดดเด่นประจําปี 
และ “Best Paper Award”  สําหรับบทความที มีการนําเสนอภาคบรรยาย และต้องเป็นบทความที มีคณุภาพ 
ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาของผู้ ทรงคุณวุฒิและเป็นผลงานที มีความโดดเด่นประจําปี และบทความ 
ที ได้รับรางวัล “Best Paper Award”  จะได้รับการเสนอเพื อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ และจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยัตอ่ไป 
 

คณะกรรมการที�ปรึกษา 
 

1.   รองศาสตราจารย์ ดร.ดาวรุ่ง  กงัวานพงศ์       รองอธิการบดีฝ่ายวิจยั   
       มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
2. ศาสตราภิชานไกรฤทธิ  บณุยเกียรติz         กรรมการพฒันาคณะบริหารธุรกิจ  

      มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
3. ศาสตราจารย์ ดร. อทุยั  ตนัละมยั        จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราวรรณ ฉายสวุรรณ          คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 

      มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
5. Professor Dr. Richard  Wright        Fullbright senior specialist, USA 
6. Professor Dr. Kim Byong  Shrik        Kyunggi University, Korea 
7. Associate Prof. Dr. Nicholas  Dimmitt       Asian Institute of Technology 

 

 คณะกรรมการผ้ทรงคุณวุฒิู  
 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.สภุาพร  เชิงเอี ยม       จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล   ทองมา        มหาวิทยาลยัแมโ่จ้ 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา  เจรียงประเสริฐ       มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.รวิพร  คเูจริญไพศาล       มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
5. รองศาสตราจารย์ศรีสมรัก   อินทจุนัทร์ยง       มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
6. รองศาสตราจารย์จินตนา   สนุทรธรรม        มหาวิทยาลยัโยนก 
7. รองศาสตราจารย์กิตติ  สริิพลัลภ        มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
8. รองศาสตราจารย์กฤษณา   รัตนพฤกษ์       มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
9. รองศาสตราจารย์อรชร  มณีสงฆ์        มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สลุกัษมณ์  ภทัรธรรมมาศ     มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภทัรกิตติ  เนตินิยมz        มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
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12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กนกพร  นาคทบัที       สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนุนัทา   ฟาเบรอ       มหาวิทยาลยัแมฟ้่าหลวง 
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พชัรา  ตนัติประภา       มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวี  ลงกานี        มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
16.  Assist. Prof. J. Thomas Connelly        จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
17. อาจารย์ ดร.สนัสฤต    วิจิตรเลขการ        มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
18. อาจารย์ ดร.สมบรูณ์  กลุวิเศษชนะ        มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
19. อาจารย์ ดร. สจิุรา   ประยรูพิทกัษ์        มหาวิทยาลยัพายพั 
20. ดร.กฤษฎา  เสกตระกลู         สถาบนัพฒันาความรู้ตลาดทนุ 
21. ดร.สาคร  สขุศรีวงศ์         บริษัทเงินทนุกรุงเทพธนาธร จํากดั  

                                                                             (มหาชน) 
22. อาจารย์ ดร.นฤนาถ  ศราภยัวานิช         มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
23. อาจารย์ ดร.มนทิพย์  จนัทร์กิติสกลุ         มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
24. อาจารย์ ดร.ชยัวฒุิ  ตั &งสมชยั          มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

 

คณะกรรมการจัดงาน     
 

1. อาจารย์ ดร.นฤมล  กิมภากรณ์        ประธานกรรมการ 
2. อาจารย์ ดร.สริิวฒุิ  บรูณพิร          รองประธานกรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.รวิพร  คเูจริญไพศาล        กรรมการ 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา  เจรียงประเสริฐ        กรรมการ 
5. รองศาสตราจารย์อรชร   มณีสงฆ์         กรรมการ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พชัรา  ตนัติประภา        กรรมการ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวี  ลงกานี         กรรมการ 
8. อาจารย์ ดร.มนทิพย์  จนัทร์กิติสกลุ         กรรมการ 
9. อาจารย์ ดร.นฤนาถ  ศราภยัวานิช         กรรมการ 
10. อาจารย์ ดร.ชยัวฒุิ   ตั &งสมชยั         กรรมการ 
11. นางสาววรลกัษณ์  สธีุรวรรธนา         กรรมการ 
12. นางวลัลภา  เตชะวชัรีกลุ          กรรมการ 
13. นางบปุผา   ญาณะตาล          กรรมการ 
14. นายนิรันดร์   บรรณศรี          กรรมการ 
15. นางศรีธร    ตาวงัค์           กรรมการ 
16. นางนิตยา ธนญัชยั           กรรมการ 
17. นางวรรณา  สงิห์ทองวรรณ          กรรมการ 
18. นางมาลนีิ ตนัติเสนีพงศ์          กรรมการ 
19. นางสาวปิยวรรณ  เจริญสขุโสภณ         กรรมการ 
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8.30 – 9.00 น.  ลงทะเบียนรับเอกสาร 
9.00 – 9.30 น. พิธีเปิดการประชมุวิชาการ   

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่  

9.30 – 10.30 น. บรรยายพิเศษ หวัข้อ “Research Opportunities in Corporate Social 
Responsibility Effecting  Business Performance”   
โดย  คณุสพุฒัน์  ตนัสถิติกร 
ประธานมลูนิธิเพื อการศกึษาสมาคมการตลาดแหง่ประเทศไทย 
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ผลกระทบของการวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจต่อระบบบัญชีบริหาร 
ของบริษัทในจังหวัดเชียงใหม่ 

Effect of Business Strategy on Management Accounting  
Systems of Firms  in Chiang Mai 

รัชนียา  บงัเมฆF

* 

 
บทคัดย่อ 
 

การวิจยัครั �งนี �   มีวตัถุประสงค์เพื อวิเคราะห์การให้ความสําคญัต่อองค์ประกอบของระบบบญัชี
บริหารและรูปแบบการวางแผนกลยุทธ์ในแต่ละประเภทธุรกิจที เลือกใช้กลยุทธ์ธุรกิจที แตกต่างกัน  รวมทั �ง
วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ของระบบบญัชีบริหารและกลยทุธ์ธุรกิจ  โดยเป็นการวิจยัเชิงสํารวจ ใช้แบบสอบถามเป็น
เครื องมือในการเก็บรวบรวมข้อมลูจากผู้บริหารและผู้จดัการฝ่ายบญัชีของบริษัทจํากดัในเขตจังหวดัเชียงใหม ่  
สุม่ตวัอย่างแบบ  disproportionate   stratified   random    sampling    วิเคราะห์ข้อมลูด้วยสถิติพรรณนา  
การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบหลายตวัแปร (Factorial) และการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี ย
ด้วยวิธี LSD (Least Significant Difference) การวิเคราะห์ข้อมลูจากบริษัทที ตอบแบบสอบถาม 108 บริษัท 
พบว่า  บริษัทที ใช้กลยทุธ์ Cost Leadership ให้ความสําคญัโดยเฉพาะกบัการจดัสรรทรัพยากรกิจกรรม  ต้นทนุ
มาตรฐาน  การวิเคราะห์พฤติกรรมต้นทนุ   ต้นทนุสินค้าและบริการ  และการบริหารต้นทนุ  มากกว่าบริษัทที ใช้
กลยทุธ์รูปแบบอื น   แต่กลบัให้ความสําคญักบัการวางแผนเชิงกลยทุธ์น้อยกว่าบริษัทที ใช้กลยทุธ์แบบอื นอย่าง
ชัดเจน    ในขณะที บริษัทที ใช้กลยุทธ์  Product Differentiation   ให้ความสําคัญกับการจัดสรรทรัพยากร
กิจกรรม การวางแผนเชิงกลยทุธ์ และตวัชี �วดัการปฏิบติังาน  มากกว่าบริษัทที ใช้กลยทุธ์รูปแบบอื น   บริษัทที ใช้
กลยทุธ์  Cost-Focus   ให้ความสําคญักบัราคาโอน ต้นทนุมาตรฐาน และการบริหารต้นทนุ โดยให้ความสําคญั
กับการวางแผนเชิงกลยุทธ์มากกว่าบริษัทที ใช้กลยุทธ์ Cost Leadership   ในขณะที บริษัทที ใช้กลยุทธ์  
Differentiation–Focus  ให้ความสําคญักับการวางแผนเชิงกลยทุธ์  ผลการวิเคราะห์ยงัชี �ให้เห็นว่าไม่ว่าบริษัท
เลือกใช้กลยุทธ์แบบใด ต่างให้ความสําคัญกับระบบงบประมาณ การประเมินโครงการ การวิเคราะห์ผลต่าง
ต้นทนุ  และระบบการให้ผลตอบแทนเหมือนกนั   ทั �งนี �กลุม่ประเภทธุรกิจบริการ  พาณิชยกรรม และอตุสาหกรรม
ที ประยุกต์ใช้กลยุทธ์ธุรกิจแตกต่างกัน  ให้ความสําคัญไม่เท่ากันทางด้านของการคิดต้นทุนสินค้าและบริการ  
การควบคมุต้นทนุ  และการกําหนดราคาสินค้าและบริการที สามารถแข่งขนัได้ แม้ว่าในภาพรวมประเภทธุรกิจที 
เลือกใช้กลยทุธ์ Cost Leadership ต่างเน้นไปที การบริหารต้นทนุเชิงกลยทุธ์เหมือนกนั แต่อย่างไรก็ตามธุรกิจที 
ใช้กลยทุธ์ Product Differentiation   กลบัให้ความสําคญักบัองค์ประกอบเหลา่นี �น้อยมาก  ผู้บริหารสามารถนํา
ผลการวิจยันี �ไปใช้เป็นแนวทางในการจดัเตรียมสารสนเทศทางการบญัชีบริหารเพื อนําไปใช้ในการดําเนินกลยทุธ์  
และตอบสนองตอ่การแข่งขนัทางธุรกิจที เพิ มขึ �น 

                                                 
* อาจารย์หลกัสตูรการบญัชี คณะบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลยัแม่โจ้ 
(งานวิจยันี �ได้รับทนุอดุหนนุจากกองทนุสนบัสนนุงานวิชาการ คณะบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลยัแม่โจ้   
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 
 

ความสําเร็จสว่นหนึ งขององค์กรธุรกิจมาจากการที องค์กรมีระบบการวางแผน  การควบคมุและการ

ประเมินผลการดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ งในสภาวการณ์ที ธุรกิจต้องเผชิญกับการ

แข่งขนัที สงู  สภาวะเศรษฐกิจที ไมแ่น่นอน และเทคโนโลยีการผลติที ทนัสมยัมากขึ �น การวางแผนและการควบคมุ

จะช่วยให้องค์กรสามารถปรับตวัและเผชิญปัญหาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและทนัต่อเหตกุารณ์   Porter (1985)  

ให้แนวคิดวา่การที กิจการจะประสบความสําเร็จในระยะยาวได้นั �น จะต้องสง่มอบสินค้าและบริการที มีคณุค่าเกิน
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กว่าที ลกูค้าคาดหวงั หรือสร้างคณุค่าด้วยต้นทนุที ตํ ากวา่ หรืออีกนยัหนึ งคือความสามารถทางการแข่งขนัเกิดขึ �

จากกิจกรรมต่างๆ ที เกิดขึ �นภายในกิจการ  ในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของกิจการ  ผู้บริหาร

กิจการตา่งตระหนกัถึงความสําคญัของการบริหารเชิงกลยทุธ์มากขึ �น  โดยต่างมุ่งเน้นไปที ลกูค้า  การบริหารห่วง

โซ่มูลค่า   ปัจจัยแห่งความสําเร็จของกิจการทางด้านต้นทุนและความมีประสิทธิภาพ คุณภาพ เวลา และ

นวตักรรม และมุ่งให้กิจการเกิดการพฒันาอย่างต่อเนื อง  (Atkinson et al., 2004; ดนชุา  คณุพนิชกิจ, 2550)  

โดยทั วไป การจดัลําดบัความสําคญัเชิงกลยทุธ์ที ชดัเจนเป็นคณุสมบติัสําคญัของการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ 

(Porter, 1985)  อย่างไรก็ตาม การมีกรอบของกลยทุธ์ที ชดัเจนยงัไม่เพียงพอที จะทําให้กิจการบรรลคุวาม

ได้เปรียบทางการแข่งขนัและมั นใจได้วา่การดําเนินงานจะประสบความสําเร็จ   

การตอบสนองต่อการบริหารเชิงกลยุทธ์ภายใต้กลยุทธ์ในการแข่งขันที กิจการเลือกใช้  

สภาพแวดล้อมการผลิต  และกระบวนการของการประกอบธุรกิจ  ล้วนมีผลกระทบต่อการจดัทําข้อมลูทางการ

บญัชี  ทั �งความต้องการจากภายนอกกิจการ คือ ความต้องการข้อมลูเพื อใช้ในการจดัทํารายงานการเงินตาม

หลกัการบัญชีที รับรองทั วไป  และความต้องการข้อมูลจากภายในกิจการคือผู้บริหารระดบัต่างๆ  โดยเฉพาะ

อย่างยิ งความต้องการจากภายในกิจการนี �  เป็นความต้องการข้อมลูและสารสนเทศทางด้านบญัชีบริหาร  ที จะ

นําไปใช้ในการบริหารทั �งในส่วนของการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์  ปรับปรุง พัฒนาการดําเนินงาน  และควบคุม

กิจการ (ดนชุา คณุพนิชกิจ, 2550)  งานวิจยัของ  Baines and Langfield-Smith (2003)   ชี �ให้เหน็ว่าการแข่งขนั

ทางธุรกิจที เพิ มขึ �นสง่ผลให้มีจดุเน้นในการประยกุต์กลยทุธ์ต่างกนั   ทั �งนี �ไม่ว่ากิจการจะให้ลําดบัความสําคญักบั

การบริหารเชิงกลยทุธ์ใดก็ตาม  ข้อมลูและสารสนเทศทางบญัชีบริหารก็จําเป็นต้องตอบสนองความต้องการของ

ผู้บริหารด้วยเช่นกนั 

 

กลยุทธ์ที�ใช้ในการแข่งขัน (Competitive Strategy)  
 

Porter (1980 and 1985)  กําหนดกรอบในการพิจารณาการให้ความสําคญัเชิงกลยทุธ์ว่า ความ

ได้เปรียบทางการแข่งขนัของกิจการ  ต้องมาจากกการสร้างความแตกต่าง  การมีต้นทนุตํ า และการมุง่เน้นร่วมกั

การสร้างความแตกต่าง และหรือความมีต้นทนุตํ า  กลยทุธ์ทางการแข่งขนั จึงแบ่งออกเป็น  3  กลยทุธ์ได้แก่ กล

ยทุธ์ความเป็นผู้ นําด้านต้นทุน  (Cost Leadership Strategy)  กลยทุธ์การสร้างความแตกต่าง (Product 

Differentiation Strategy)  และกลยทุธ์การมุ่งเน้นลกูค้า (Focus Strategy)  ซึ งกลยทุธ์แต่ละแบบมีวตัถปุระสงค์

และจดุเน้นของกลยทุธ์ที แตกตา่งกนั  (Porter, 1980 and 1985; Kunpanitchakit, et al, 2005)   
 

กลยุทธ์ความเป็นผ้นําด้านต้นทุน  ู (Cost Leadership Strategy) 

เป้าหมายของกิจการที ประยกุต์กลยทุธ์  Cost Leadership   คือ จดัเตรียมสินค้าที มีคณุค่าเหมือน
หรือดีกว่าเดิมให้แก่ลูกค้าโดยที มีราคาทุนตํ ากวา่คูแ่ข ่งขนั  โดยจะเน้นไปที กระบวนการผลติที  ทําให้เกิ
ประสิทธิภาพต้นทนุ  (Porter, 1980)  ด้วยการทําให้บรรลตุ้นทนุที ตํ ากวา่คา่เฉลี ยอตุสาหกรรม     การใช้กลยทุธ์
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นี �จึงเป็นสิ งจําเป็นสําหรับองค์กร     ในการรักษาหรือเพิ มระดบักําไรในขณะที มีการแข่งขนัสงูและขาดอิสระใน
การกําหนดราคา   หรือไมส่ามารถเปลี ยนแปลงราคาได้โดยง่าย  (ดนชุา คณุพนิชกิจ, 2537)   

 

กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง (Product Differentiation Strategy)   
กิจการที ใช้กลยทุธ์ Product differentiation    เน้นการให้ความสําคญัเชิงกลยทุธ์ที ตอบสนอง

ความต้องการของลกูค้าด้วยการผลิตสินค้าที มีคณุภาพ   ออกแบบคณุลกัษณะพิเศษ  จดัสง่สินค้าอย่างรวดเร็ว
และเชื อถือได้ ตลอดจนให้บริการหลังการขายที มีประสิทธิภาพ  โดยคุณค่าที เพิ มขึ �นด้วยวิธีการสร้างความ
แตกตา่งนี �จะต้องมากกวา่ต้นทนุที เพิ มขึ �นจากการทําให้เกิดความแตกตา่งนั �นๆ  (Porter, 1980)   

  

กลยุทธ์การมุ่งเน้นลกค้าู  (Focus Strategy) 
กิจการที มีการมุ่งเน้นไปที ตลาดหรือกลุ่มลกูค้าที ต้องการเข้าไปแข่งขนั แล้วจึงประยกุต์ใช้กลยทุธ์  

Cost Leadership หรือ  Product Differentiation  เป็นการใช้กลยทุธ์ที เรียกว่า Focus การประยกุต์ใช้กลยทุธ์นี �
วิธีหนึ งที ทําได้คือ การเลือกตลาดและลกูค้าที สนใจแล้วจึงพฒันาความสามารถให้เหมาะสมต่อการเข้าไปรองรับ
กลุ่มเป้าหมายนั �นๆ  อีกวิธีหนึ งคือ การเลือกกลุ่มเป้าหมายเฉพาะที องค์กรมีความสามารถในการรองรับความ
ต้องการได้ดีกว่าคู่แข่งขนัอื นๆ   (Porter, 1980  and 1985)    ทําให้กําหนดรูปแบบการวางแผนกลยทุธ์  ได้เป็น  
2  รูปแบบ คือ การมุ่งเน้นตอบสนองความต้องการของลกูค้าเฉพาะกลุม่และมุ่งควบคมุและลดต้นทนุของสินค้า
และบริการ  ซึ งถือเป็นกลยทุธ์แบบ Cost-Focus  และการมุ่งเน้นตอบสนองความต้องการของลกูค้าเฉพาะกลุ่ม
และมุ่งสร้างสรรค์สินค้าและบริการให้ลูกค้ารับรู้ว่ามีความแตกต่างจากคู่แข่งขัน ซึ ง ถือเป็นกลยุทธ์  
Differentiation-Focus  (ดนชุา คณุพนิชกิจ,2537)   
 

ระบบบัญชีบริหาร (Management Accounting Systems) 
 

ระบบบัญชีบริหารจัดเตรียมทั �งสารสนเทศทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินให้กับผู้บริหาร  ซึ ง
สารสนเทศเหล่านี �  มีบทบาทต่อการบริหารทางด้านการวางแผนโดยสนบัสนนุกลยทุธ์    การดําเนินงาน  และ
การควบคมุ  โดยใช้การวดัค่าและประเมินผลการปฏิบติังานจากการบรรลเุป้าหมายตามกลยทุธ์  ยทุธวิธี และ
วตัถปุระสงค์ในการปฏิบติังานของกิจการ  (Atkinson et al., 2004)  โดยระบบสารสนเทศทางการบญัชีบริหาร 
ควรออกแบบให้ช่วยสนบัสนนุการตดัสินใจภายในกิจการ และให้ข้อมลูที เป็นการมองไปในอนาคต การพยากรณ์
และการประมาณการ  (Kaplan and Atkinson, 1998)  กระบวนการที เป็นหวัใจสําคญัของระบบบญัชีบริหารนั �น
สามารถยืดหยุ่นได้ตามวัตถุประสงค์ของการบริหาร  ไม่จําเป็นต้องอยู่ในรูปของกิจกรรมการรวบรวม วัดค่า 
จัดเก็บ  วิเคราะห์  รายงาน  และการจัดการ  เ พื อให้ได้เอาท์พุทในรูปของรายงานเฉพาะที จัดทําตามความ
ต้องการ  ต้นทนุผลิตภณัฑ์  ต้นทนุลกูค้า งบประมาณ รายงานผลการปฏิบติังาน หรือแม้แต่สารสนเทศที สื อสาร
ระหวา่งบคุคลเทา่นั �น  (Hansen and  Mowen, 2005)   

ในปัจจบุนัจะเห็นว่า ระบบบญัชีบริหารได้ขยายขอบเขตไปตอบสนองการวางแผนเชิงกลยทุธ์มาก
ขึ �น (Langfield-Smith, 1997; Chenhall and Langfield-Smith, 1998)  โดยทั วไปการบริหารงานเชิงกลยทุธ์ของ
ผู้บริหารจําเป็นต้องใช้สารสนเทศในการสนบัสนนุการกําหนดกลยทุธ์ขององค์กร  การสื อสารกลยทุธ์เหลา่นั �นให้
บคุลากรในองค์กรได้ทราบ  การดําเนินการเพื อประยกุต์กลยทุธ์  และการควบคมุและติดตามผลในแต่ละขั �นตอน
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ของการดําเนินงานว่าเป็นไปตามแผนที ได้วางไว้และบรรลวุตัถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ขององค์กรหรือไม่เพียงใด  
(ดนชุา คณุพนิชกิจ, 2537)   

ระบบบญัชีต้นทนุและระบบควบคมุการปฏิบติังาน เป็นระบบย่อยที สําคญัของระบบบญัชีบริหาร 
ซึ งระบบบญัชีบริหารนี �  มีวตัถปุระสงค์กว้างๆ   3   ประการ  ได้แก่   1) การให้สารสนเทศสําหรับการคิดต้นทนุ
การให้บริการ สินค้า และสิ งใดก็ตามที มีความสําคญัต่อการบริหาร    2)  การวางแผน  การควบคมุ ประเมินผล 
และพฒันาอย่างต่อเนื อง  และ 3) การตดัสินใจ (Hansen and  Mowen, 2003 and 2005; Atkinson et al., 
2004) ดงันั �น จึงสามารถจําแนกข้อมลูและสารสนเทศทางการบัญชีบริหารตามความสําคัญต่อการบริหาร
ออกเป็น  3  ประการ คือ  การวางแผนและตดัสนิใจ  บญัชีต้นทนุ และการควบคมุการปฏิบติังาน 

 

การวางแผนและตัดสนิใจ 
ในการวางแผนและตดัสินใจของผู้บริหาร  ต้องอาศยัข้อมลูและสารสนเทศจากการบญัชีต้นทุน 

และการควบคมุการปฏิบติังาน ข้อมลูและสารสนเทศทางการบญัชีที สนบัสนนุการวางแผนและตดัสินใจ คือ 
ข้อมลูจากระบบงบประมาณทั �งงบประมาณดําเนินงานที ใช้ในการวางแผนงาน  และงบประมาณลงทนุสําหรับ
การตดัสินใจลงทนุ  การกําหนดราคาโดยเป็นการตดัสินใจด้านราคาในระยะสั �น และการตดัสินใจด้านราคาใน
ระยะยาว    การวางแผนผลิตภณัฑ์ในการตดัสนิใจเกี ยวกบัสว่นผสมผลิตภณัฑ์    การตดัสินใจด้านกิจกรรมและ
กระบวนการ เช่น การตดัสินใจผลิตเองหรือซื �อจากภายนอก (Make-or-buy decision) การตดัสินใจเกี ยวกบัคํา
สั งซื �อพิเศษ (Special-order decision)  เป็นต้น   (Atkinson et al., 2004;   Garrison et al., 2006)  ซึ งสามารถ
นําแนวคิดเกี ยวกับตวัแบบการใช้ทรัพยากรกิจกรรมมาใช้ช่วยในการตดัสินใจเชิงกลยทุธ์ได้  นอกจากนี �ข้อมลู
ราคาโอนยังสามารถนํามาใช้ในการตัดสินใจและประเมินผลหน่วยงานย่อยได้เช่นกัน  (ดนุชา คุณพนิชกิจ, 
2550)   

 

บัญชีต้นทุน 
Horngren et al. (2006) อธิบายว่า  ระบบบญัชีต้นทนุเชื อมโยงแนวคิดทางบญัชีบริหารเข้ากบั

การบญัชีการเงิน  โดยสนองตอบต่อวตัถปุระสงค์ภายใน คือการจดัทํารายงานภายในให้กบัผู้บริหาร โดย  1) ใช้
ในการวางแผนต้นทุนและการควบคุมต้นทุนในการดําเนินงานและการประเมินผล  2)  สําหรับวิเคราะห์
ความสามารถในการทํากําไรของสินค้า ตราสินค้า ลกูค้า และช่องทางการจดัจําหน่าย ซึ งสารสนเทศเหล่านี �จะ
ถกูใช้ในการตดัสินใจด้านการจดัสรรทรัพยากร และการตั �งราคาขาย  และ 3)  สําหรับการตดัสินใจในเชิงกลยทุธ์  
ดงันั �น ข้อมลูและสารสนเทศทางการบญัชีต้นทนุที ช่วยสนบัสนนุการบริหาร ประกอบด้วย ข้อมลูต้นทนุที ได้จาก
การวิเคราะห์ต้นทนุตามแนวคิดการบริหารต้นทนุ (เช่น ต้นทนุกิจกรรม ต้นทนุเป้าหมาย)  การวิเคราะห์พฤติกรรม
ต้นทนุตามแนวคิดบญัชีแบบเดิม  (Atkinson et al., 2004)  การจดัสรรต้นทนุ  ราคาโอน  ต้นทนุมาตรฐาน  
(Hansen and  Mowen, 2003)   รวมไปถึงข้อมลูจากการวิเคราะห์ผลต่างต้นทนุ ที นําไปใช้ในการวดัและ
ประเมินผล  (ดนชุา คณุพนิชกิจ, 2550)   

 

การควบคุมการปฏบัิตงิาน  
การควบคมุเป็นเครื องมือและวิธีการที นํามาใช้ติดตาม วดัค่า และประเมินการปฏิบติังานเพื อให้

บรรลเุป้าหมาย เครื องมือพื �นฐานในการควบคมุทางการเงิน ประกอบด้วย การวิเคราะห์ผลต่างกําไร ศนูย์ต้นทนุ 
การรายงานแยกตามสว่นงาน ราคาโอน และตวัวดัผลความสามารถในการผลิต  (Kaplan and Atkinson, 1998)  
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แต่ในปัจจุบนั  การวดัผลได้ขยายบทบาทครอบคลมุไปถึงการวดั     และประเมินผลการปฏิบติังานโดยตวัชี �วดั
การปฏิบัติงานที ไม่เป็นตวัเงิน อย่างเช่น คุณภาพและเวลาการดําเนินการ และตัวชี �วัดที ไม่เป็นรูปธรรม  เช่น 
ความพงึพอใจของลกูค้า ความสามารถของพนกังาน และการยอมรับในผลิตภณัฑ์ตวัใหม ่    ซึ งผลการประเมิน
จะมีผลต่อระบบการให้แรงจงูใจและผลตอบแทนในระยะสั �นและระยะยาว  (Atkinson et al., 2004; Kaplan 
and Atkinson,1998)   ข้อมลูและสารสนเทศทางการบญัชีที ใช้ในการควบคมุ    ประกอบด้วย    ข้อมลูตวัชี �วดั
การปฏิบัติงานทั �งที เป็นตัวชี �วัดทางการเงิน และตัวชี �วัดที ไม่เป็นตัวเงิน  การวิเคราะห์ผลต่างงบประมาณ  
(Kaplan and Atkinson,1998)  การประเมินโครงการลงทนุ  (Hansen and  Mowen, 2003)  และรายงานผล
การปฏิบติังาน (Romney and Steinbart, 2003) 

 

ความเชื�อมโยงของกลยุทธ์ที�ใช้ในการแข่งขันและระบบบัญชีบริหาร 
Hansen and Moven (2005)  อธิบายว่า สารสนเทศทางบญัชีเป็นสิ งจําเป็นและนํามาใช้ในทกุ

ขั �นตอนของการบริหาร  ไม่ว่าจะเป็นการวางแผน ควบคมุ หรือตดัสินใจ  ทั �งในกิจการที เป็นผู้ผลิต   กิจการที เป็น
ผู้จดัซื �อจดัขาย และกิจการให้บริการ   งานวิจยัของ  Kunpanitchakit et al. (2005)  และ  Chenhall and 
Langfield-Smith (1998)  ยิ งชี �ให้เห็นถึงบทบาทของการบญัชีบริหารที ช่วยสนบัสนนุการดําเนินงานขององค์กร
ภายใต้กลยทุธ์การแข่งขนัที เลือกใช้มากยิ งขึ �น  ทั �งด้านของการวดัผลการปฏิบติังานและแผนการจ่ายค่าตอบแทน  
(Kunpanitchakit et al., 2005)  และระบบการควบคมุทางการบริหาร  (Langfield-Smith, 1997)    

กิจการที ใช้กลยทุธ์ Cost Leadership   มีการให้ความสําคญักบัข้อมลูต้นทนุมากกว่ากิจการที ใช้
กลยทุธ์แบบอื น โดยให้ความสําคญัมากกบัข้อมลูต้นทนุมาตรฐาน  งบประมาณยืดหยุ่น  การวิเคราะห์ผลต่าง
จากงบประมาณ  ต้นทนุผลิตภณัฑ์ การตดัสินใจด้านราคา และข้อมลูการวิเคราะห์ต้นทนุคู่แข่งขนั โดยแนวคิด
เกี ยวกับการวิเคราะห์ต้นทุนที สะท้อนความสําเร็จ      และช่วยในการประเมินกลยุทธ์ของกิจการ  เรียกว่า       
การวิเคราะห์ต้นทนุเชิงกลยทุธ์     (ดนชุา คณุพนิชกิจ, 2550; Hansen and Moven, 2003)  งานวิจยัของ  
Kunpanitchakit et al. (2005)   อธิบายวา่กิจการที ใช้กลยทุธ์ Cost Leadership  การวดัและประเมินผลมีการให้
ความสําคญักบัตวัชี �วดัการปฏิบติังานที เป็นตวัเงิน   (Financial performance measures)      มากกว่าตวัชี �วดั
การปฏิบติังานที ไม่เป็นตวัเงิน (Non-financial performance measures)  ซึ งมีผลต่อแผนการจ่ายค่าตอบแทน
ระยะสั �น (Short-term oriented compensation plans)  ของกิจการ และในทางกลบักนั 

สําหรับกิจการที ใช้กลยทุธ์ Product Differentiation ข้อมลูสําคญัสําหรับกลยทุธ์นี � คือ ข้อมลู
ทางด้านการตลาดที จะนําไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายทางการตลาด  โดยให้ความสําคญัน้อยกบัข้อมลูต้นทนุ
มาตรฐาน งบประมาณยืดหยุ่น การบรรลผุลตามงบประมาณ ข้อมลูต้นทนุผลิตภณัฑ์ และการวิเคราะห์ต้นทนุคู่
แข่งขนั  (ดนชุา คณุพนิชกิจ, 2550)  การประเมินผลการปฏิบติังานของกิจการที ใช้กลยทุธ์นี �  ต่างจากกิจการที ใช้
กลยทุธ์ Cost Leadership โดยให้ความสําคญักบัตวัชี �วดัการปฏิบติังานที ไม่เป็นตวัเงินมากกว่า ซึ งมีผลต่อ
แผนการจ่ายค่าตอบแทนระยะยาว (Long-term oriented compensation plans)  ของกิจการ และในทาง
กลบักนั  (Kunpanitchakit et al., 2005)   

เนื องจากกิจการที ใช้กลยทุธ์  Focus   จะมีการมุ่งเน้นไปที ตลาดหรือกลุม่ลกูค้าที ต้องการเข้าไป
แข่งขนั และจึงประยกุต์ใช้กลยทุธ์  Cost Leadership หรือ  Product Differentiation  ดงันั �น การให้ความสําคญั
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กบัข้อมลูและสารสนเทศทางการบญัชีจึงขึ �นกบัว่ากิจการมุ่งเน้นไปที  Cost Leadership และหรือ  Product 
Differentiation  มากกวา่กนั 

 
สมมตฐิานการวิจัย 

จากที กล่าวมาข้างต้น  ผู้ วิจัยจึงทําการศึกษาถึงการให้ความสําคัญต่อองค์ประกอบของระบบ
บญัชีบริหารและรูปแบบการวางแผนกลยทุธ์ในแต่ละประเภทธุรกิจที เลือกใช้กลยทุธ์ธุรกิจที แตกต่างกนั  รวมทั �ง
วิเคราะห์ถงึความสมัพนัธ์ของระบบบญัชีบริหารและกลยทุธ์ธุรกิจ  เพื อตอบสมมติฐานทางทางสถิติ (Ho)  ดงันี �  
สมมติฐานที   1     องค์ประกอบของระบบบญัชีบริหารและรูปแบบการวางแผนกลยทุธ์ไมมี่ความสมัพนัธ์ในทาง

สถิติกบั      กลยทุธ์ธุรกิจ 
สมมติฐานที   2  การกําหนดกลยทุธ์ธุรกิจแตกตา่งกนัไมมี่ผลตอ่การให้ความสําคญัในองค์ประกอบของระบบ

บญัชีบริหารในทางสถิติ 
สมมติฐานที   3 ประเภทธุรกิจที เลือกใช้กลยทุธ์ธุรกิจแตกตา่งกนัให้ความสําคญัตอ่องค์ประกอบของระบบ

บญัชีบริหารไมแ่ตกตา่งกนัในทางสถิติ 

 
วิธีการศึกษา 
 

การสุ่มตัวอย่าง 
ประชากรในการวิจยั ได้แก่  บริษัทจํากดัที ตั �งอยู่ในเขตจงัหวดัเชียงใหม่ และจดทะเบียนที พาณิชย์

จงัหวดัเชียงใหม่  จํานวน 5,047  บริษัท  สุ่มตวัอย่างแบบ  disproportionate stratified random sampling  
โดยจัดกลุ่มประชากรตามประเภทของธุรกิจที สําคญัออกเป็น  3   กลุ่ม คือ ธุรกิจพาณิชยกรรม  ธุรกิจ
อุตสาหกรรม  และธุรกิจบริการ   พิจารณาสุ่มตวัอย่างแบบไม่เป็นสดัส่วนกัน  ตามขนาดของธุรกิจที มีทุนจด
ทะเบียนจดัตั �งบริษัทตั �งแต่  5  ล้านบาทขึ �นไป  เก็บรวบรวมข้อมลูเชิงปริมาณจากตวัอย่างโดยใช้แบบสอบถาม  
และสง่แบบสอบถามให้ผู้บริหารของบริษัทจํากดั ซึ งผู้บริหารในที นี �หมายถงึ ผู้ ที มีตําแหน่งตั �งแต่ระดบัผู้จดัการขึ �น
ไป ได้แก่  ผู้จดัการฝ่ายบริหาร ผู้จดัการฝ่ายบญัชี  ผู้จดัการฝ่ายการตลาด หรือผู้จดัการอาวโุส   จํานวน  625  
บริษัท แบง่เป็น ธุรกิจบริการ   170  บริษัท  ธุรกิจพาณิชยกรรม  205 บริษัท และธุรกิจอตุสาหกรรม  250  บริษัท 
    
การกาํหนดตัวแปร  

ตวัแปรที ใช้ในการวิจยั คือ ตวัแปรรูปแบบของการวางแผนกลยทุธ์ และตวัแปรองค์ประกอบของ
ระบบบญัชีบริหาร   สามารถกําหนดตวัแปรรูปแบบของการวางแผนกลยทุธ์ที ผู้บริหารนํามาใช้ในการสร้างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขนั  โดยพิจารณาตามการดําเนินกิจกรรมหลกัของแตล่ะกลยทุธ์   กําหนดรูปแบบการ
วางแผนกลยทุธ์ได้   8  รูปแบบ     คือ การปฏิบติังานโดยมีต้นทนุตํ า (PLANSYS1) การควบคมุต้นทนุสนิค้าและ
บริการให้ตํ าที สดุ (PLANSYS2)   การกําหนดราคาสนิค้าและบริการที สามารถแข่งขนัได้ภายใต้ต้นทนุการผลิต
เป้าหมาย (PLANSYS3)    การออกแบบสนิค้าและบริการให้แตกตา่งจากคูแ่ข่งขนั (PLANSYS4)   การสร้าง
ภาพลกัษณ์ในตวัสนิค้าและบริการ   (PLANSYS5)        การทําให้ลกูค้าเกิดความจงรักภกัดีในสินค้าและบริการ 
(PLANSYS6)     การมุง่เน้นตอบสนองความต้องการลกูค้าเฉพาะกลุม่ควบคูไ่ปกบัการมุง่เน้นควบคมุ      และ
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ลดต้นทนุของสินค้าและบริการ (PLANSYS7)      และการมุง่เน้นตอบสนองความต้องการลกูค้าเฉพาะกลุม่
ควบคูไ่ปกบัมุง่เน้นการสร้างสรรค์สนิค้    และบริการให้ลกูค้ารับรู้วา่มีความแตกตา่งจากคูแ่ข่งขนั (PLANSYS8)     

กําหนดตัวแปรองค์ประกอบของระบบบัญชีบริหาร   โดยจําแนกองค์ประกอบของระบบบัญชี
บริหารออกเป็น 3 ด้าน  ตามระบบย่อยที สําคญั คือ การวางแผนและตดัสินใจ  การบญัชีต้นทนุ และการควบคมุ
การปฏิบัติงาน  โดยสามารถจําแนกเป็น  องค์ประกอบด้านการวางแผนและตัดสินใจ ประกอบด้วยตัวแปร  
ระบบงบประมาณ (PLAN1)  ราคาโอน (PLAN2)  การจดัสรรทรัพยากรกิจกรรม (PLAN3)  และการวางแผน
เชิงกลยทุธ์ (PLAN4)  องค์ประกอบด้านบญัชีต้นทนุ ประกอบด้วย  การกําหนดต้นทนุมาตรฐาน (COSTACC1) 
การวิเคราะห์พฤติกรรมต้นทนุ (COSTACC2)  การคิดต้นทนุสินค้าและบริการ (COSTACC3)  และการบริหาร
ต้นทนุ (COSTACC4)   และองค์ประกอบด้านการควบคมุการปฏิบติังาน  ประกอบด้วย การกําหนดตวัชี �วดัการ
ปฏิบติังาน (PERFORM1)     การประเมินโครงการ (PERFORM2)      การวิเคราะห์ผลต่าง (PERFORM3)  และ
ระบบการให้ผลตอบแทน (PERFORM4)  
 
การวเิคราะห์ข้อมล ู  

วิเคราะห์ข้อมูลจากค่าตัวแปรที บันทึกได้เพื อบรรยายลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง  ด้วยสถิติ
พรรณนา ได้แก่ ความถี  ค่าร้อยละ ค่ามชัฌิมเลขคณิต  และค่าเบี ยงเบนมาตรฐาน  เพื อวดัแนวโน้มสูศ่นูย์กลาง
และการกระจายของการให้ความสําคญัตอ่องค์ประกอบของระบบบญัชีบริหารและรูปแบบการวางแผนกลยทุธ์   

 ทดสอบสมมติฐานทางสถิติโดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองปัจจัย (Factorial 
Analysis) เพื อวิเคราะห์ผลของการให้ความสําคัญต่อระบบบัญชีบริหารและรูปแบบการวางแผนกลยุทธ์ของ
บริษัทในแต่ละประเภทธุรกิจที เลือกใช้กลยทุธ์ธุรกิจที แตกต่างกนั   และการให้ความสําคญัต่อองค์ประกอบของ
ระบบบญัชีบริหารเมื อใช้กลยทุธ์ธุรกิจที แตกต่างกนั  และเปรียบเทียบค่าเฉลี ยในทางสถิติด้วยวิธี  LSD (Least 
Significant Difference)  ที ระดบันยัสําคญั  0.05  หรือระดบัความเชื อมั น  95%  รวมถึงวิเคราะห์ความสมัพนัธ์
ของการให้ความสําคัญต่อระบบบัญชีบริหารและรูปแบบการวางแผนกลยุทธ์ของบริษัทในกลยุทธ์ธุรกิจที 
แตกต่างกนั  โดยการวิเคราะห์สมัประสิทธิสหสมัพนัธ์ �  และจดักลุม่ตวัแปรด้วยการวิเคราะห์กลุม่ หรือ Cluster 
Analysis (Johnson, 1998)   
 

ผลการวิจัย 
ข้อมลูจากแบบสอบถามที ได้รับการตอบกลบัมาจํานวน  108  บริษัท  แบ่งเป็นธุรกิจบริการ   21  

บริษัท  ธุรกิจพาณิชยกรรม  37 บริษัท และธุรกิจอตุสาหกรรม  50  บริษัท  ชี �ให้เห็นว่า กลยทุธ์ที ผู้บริหารนํามาใช้
ในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขนัมากที สดุ คือ กลยทุธ์ Cost Leadership จํานวนร้อยละ  42.6 กลยทุธ์
ที ใช้รองลงมา คือ กลยทุธ์ Cost-Focus จํานวนร้อยละ  24.1   กลยทุธ์ Product Differentiation จํานวนร้อยละ 
17.6   และลําดบัสดุท้ายคือ  กลยทุธ์ Differentiation–Focus จํานวนร้อยละ  15.7    

บริษัทในแต่ละประเภทธุรกิจเลือกใช้กลยทุธ์ธุรกิจแตกต่างกนัไป       โดยในกลุม่บริษัทที ดําเนิน
ธุรกิจบริการใช้กลยทุธ์  Product Differentiation  มากที สดุ จํานวน 8 บริษัท (ร้อยละ  38)  รองลงมาคือกลยทุธ์  
Cost Leadership   จํานวน  7  บริษัท (ร้อยละ 33)  ในขณะที กลุ่มบริษัทที ดําเนินธุรกิจพาณิชยกรรมมีการ
เลือกใช้กลยุทธ์  Cost-Leadership  มากที สุด จํานวน 15 บริษัท  (ร้อยละ 40)   รองลงมาคือกลยุทธ์ 
Differentiation–Focus  จํานวน 11 บริษัท (ร้อยละ 30)  และกลุ่มบริษัทที ดําเนินธุรกิจอตุสาหกรรมใช้กลยุทธ์  



 

 10 
      

 

 

การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการบริหารธุรกจิ ครั�งที� 1  
 

    
วันที� 14 มีนาคม 2551 ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ 

Cost-Leadership  มากที สดุ  จํานวน 24 บริษัท (ร้อยละ 48)  รองลงมาคือกลยทุธ์ Cost – Focus จํานวน  15  
บริษัท  (ร้อยละ 30)    

บริษัทที ใช้กลยทุธ์ Cost Leadership  ให้ความสําคญัมากที สดุกบัการควบคมุต้นทนุสินค้าและ
บริการให้ตํ าที สดุ โดยมีคา่เฉลี ยของการให้ความสําคญั 4.93  และสว่นเบี ยงเบนมาตรฐาน  0.25  บริษัทที ใช้กล
ยทุธ์ Product Differentiation  ให้ความสําคญัมากที สดุกบัการทําให้ลกูค้าเกิดความจงรักภกัดีในสินค้าและ
บริการ  โดยมีค่าเฉลี ยของการให้ความสําคัญ 4.63  และส่วนเบี ยงเบนมาตรฐาน  0.60   บริษัทที ใช้กลยุทธ์ 
Cost-Focus  ให้ความสําคัญมากที สุดกับการควบคุมต้นทุนสินค้าและบริการให้ตํ าที สดุ   และการมุ่งเน้น
ตอบสนองความต้องการลกูค้าเฉพาะกลุ่มควบคู่ไปกับการมุ่งเน้นควบคุมและลดต้นทุนของสินค้าและบริการ  
โดยมีค่าเฉลี ยของการให้ความสําคญั 4.46  และส่วนเบี ยงเบนมาตรฐาน  0.58    สําหรับบริษัทที ใช้กลยทุธ์  
Differentiation–Focus  กลบัให้ความสําคญัมากที สดุกบัการทําให้ลกูค้าเกิดความจงรักภกัดีในสินค้าและบริการ  
โดยมีคา่เฉลี ยของการให้ความสําคญั 4.53  และสว่นเบี ยงเบนมาตรฐาน  0.62 

การวิเคราะห์ทางด้านองค์ประกอบของระบบบัญชีบริหาร พบว่า บริษัทที ใช้กลยุทธ์ Cost 
Leadership  ให้ความสําคญัมากที สดุกบัการคิดต้นทนุสินค้าและบริการ  โดยมีค่าเฉลี ยของการให้ความสําคญั 
4.61  และสว่นเบี ยงเบนมาตรฐาน  0.54  ในขณะที บริษัทที ใช้กลยทุธ์ Product Differentiation  ให้ความสําคญั
มากที สดุกบัการวางแผนเชิงกลยทุธ์ โดยมีค่าเฉลี ยของการให้ความสําคญั 4.84  และส่วนเบี ยงเบนมาตรฐาน 
0.38   บริษัทที ใช้กลยทุธ์ Cost-Focus ให้ความสําคญัมากที สดุกบัการกําหนดต้นทนุมาตรฐาน โดยมีค่าเฉลี ย
ของการให้ความสําคัญ  4.50  และส่วนเบี ยงเบนมาตรฐาน  0.76     ในขณะที บริษัทที ใ ช้กลยุทธ์  
Differentiation–Focus  กลบัให้ความสําคญัมากที สดุกบัการวางแผนเชิง    กลยทุธ์  โดยมีค่าเฉลี ยของการให้
ความสําคญั  4.65  และสว่นเบี ยงเบนมาตรฐาน  0.49     

 
การทดสอบสมมตฐิานการวจัิย 
 

1. ผลการวเิคราะห์ความสัมพันธ์ของระบบบัญชีบริหารและรปแบบการวางแผนกลยุทธ์ของบริษัทู  
การวิเคราะห์กลุม่ หรือ Cluster Analysis (Johnson, 1998)  โดยใช้ตวัแปรองค์ประกอบของ

ระบบบญัชีบริหาร  12  ตวัแปร  และรูปแบบการวางแผนกลยทุธ์  8  ตวัแปร สามารถจดักลุม่ของตวัแปรตามการ
ให้ความสําคญัของผู้บริหาร  ออกได้เป็น  5  กลุม่  (ภาพที   1)  ดงันี � 
 กลุ่มที   1  บริษัทที ให้ความสําคญักบัการปฏิบติังานโดยมีต้นทนุตํ า  และการควบคมุต้นทนุสนิค้
และบริการให้ตํ าที สดุ  มีการให้ความสําคญักบัระบบบญัชีบริหารในสว่นของต้นทนุมาตรฐาน  และการวิเคราะห์
พฤติกรรมต้นทนุ  รวมทั �งให้ความสําคญักบัราคาโอน  การบริหารต้นทนุ และการคิดต้นทนุสินค้าและบริการ
   

กลุม่ที   2  บริษัทที ให้ความสําคญักบัการจดัสรรทรัพยากร  และการกําหนดราคาสินค้าและบริการ
ที สามารถแข่งขนัได้   ให้ความสําคญัไปที ระบบบญัชีบริหารทางด้านของตวัชี �วดัการปฏิบติังาน   การกําหนด
เป้าหมายการปฏิบติังาน   การวดัผลการปฏิบติังาน   และการวิเคราะห์ผลตา่ง และระบบการให้ผลตอบแทน 
 กลุ่มที   3  บริษัทที ให้ความสําคัญกับระบบงบประมาณ พบว่า ตัวแปรระบบงบประมาณไม่มี
ความสมัพนัธ์กบัการให้ความสําคญักบัองค์ประกอบอื นๆ  ของระบบบญัชีบริหาร  และรูปแบบการวางแผนกล
ยทุธ์ใดเป็นพิเศษ   
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1 

2 

3 

4 

5 

กลุม่ที   4  กลุม่บริษัทที ให้ความสําคญักบัการสร้างภาพลกัษณ์ในตวัสินค้าและบริการ    การทําให้
ลกูค้าเกิดความจงรักภกัดี  การออกแบบสินค้าและบริการให้แตกต่างจากคู่แข่งขนั   และมุ่งเน้นตอบสนองความ
ต้องการลกูค้าเฉพาะกลุม่ควบคู่กบัสร้างสรรค์สินค้าและบริการให้ลกูค้ารับรู้ว่ามีความแตกต่างจากคู่แข่งขนั   มี
การให้ความสําคญักบัระบบบญัชีบริหารในสว่นของการวางแผนเชิงกลยทุธ์   

กลุ่มที   5  บริษัทที ให้ความสําคญักบัการมุ่งเน้นตอบสนองความต้องการลกูค้าเฉพาะกลุ่มควบคู่
ไปกบัการมุ่งเน้นควบคมุและลดต้นทนุของสินค้าและบริการ  พบว่าตวัแปรนี �ไม่มีความสมัพนัธ์กบัองค์ประกอบ
อื นๆ  ของระบบบญัชีบริหาร  และรูปแบบการวางแผนกลยทุธ์ใดเป็นพิเศษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. ผลการวิเคราะห์การให้ความสําคัญต่อองค์ประกอบของระบบบัญชีบริหารเมื�อใช้กลยุทธ์ธุรกิจที�
แตกต่างกัน 

จากการวิเคราะห์  Factorial   พบว่าการใช้กลยทุธ์ธุรกิจที ต่างกนัมีผลต่อการให้ความสําคญัใน
องค์ประกอบของระบบบญัชีบริหาร  ในทางสถิติที   p  < 0.0001   โดยการเลือกใช้กลยทุธ์ธุรกิจสง่ผลกระทบต่อ
การให้ความสําคญักบัองค์ประกอบทางบญัชีบริหารใน  8  ด้าน คือ  ราคาโอน  การจัดสรรทรัพยากรกิจกรรม  
การวางแผนเชิงกลยทุธ์  ต้นทนุมาตรฐาน  การวิเคราะห์พฤติกรรมต้นทนุ  การต้นทนุคิดต้นทนุสินค้าและบริการ  
การบริหารต้นทนุ  และตวัชี �วดัการปฏิบติังาน  (ตารางที  1)  ทั �งนี �กลยทุธ์ธุรกิจไม่มีผลต่อการให้ความสําคญักบั

ภาพที�  1   การจดักลุม่ตามความสมัพนัธ์ระหวา่งองค์ประกอบของระบบบญัชีและรูปแบบการวางแผนกลยทุธ์ 
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ระบบงบประมาณ การประเมินโครงการ การวิเคราะห์ผลตา่งต้นทนุ  และระบบการให้ผลตอบแทน  ในทางสถิติที 
ระดบันยัสําคญั  0.05    

บริษัทที ใช้กลยทุธ์  Cost - Leadership ให้ความสําคญัโดยเฉพาะกบั การจดัสรรทรัพยากร
กิจกรรม  ต้นทนุมาตรฐาน  การวิเคราะห์พฤติกรรมต้นทนุ    การคิดต้นทนุสินค้าและบริการ  และการบริหาร
ต้นทนุ  มากกว่าบริษัทที ใช้กลยทุธ์รูปแบบอื นๆ   แต่กลบัให้ความสําคญักบัการวางแผนเชิงกลยทุธ์น้อยกว่า
บริษัทที ใช้กลยทุธ์แบบอื นอย่างชดัเจน  ในขณะที บริษัทที ใช้กลยทุธ์  Product Differentiation   ให้ความสําคญั
กบั การจดัสรรทรัพยากรกิจกรรม การวางแผนเชิงกลยทุธ์ และตวัชี �วดัการปฏิบติังาน  มากกว่าบริษัทที ใช้กลยทุธ์
รูปแบบอื นๆ   แตใ่ห้ความสําคญักบัราคาโอน และการคิดต้นทนุสนิค้าและบริการน้อยกวา่บริษัทที ใช้กลยทุธ์แบบ
อื น (ตารางที  1)   

 
ตารางที�  1 ผลของกลยทุธ์ธุรกิจที มีตอ่การให้ความสําคญักบัองค์ประกอบของระบบบญัชีบริหาร 
 

องค์ประกอบของระบบบญัชีบริหาร                               
กลยุทธ์ธุรกจิ ราคาโอน จัดสรร

ทรัพยากร 
วางแผน

เชิงกลยุทธ์ 
ต้นทนุ

มาตรฐาน 
วิเคราะห์
ต้นทนุ 

ต้นทนุ
สินค้า/
บริการ 

บริหาร
ต้นทนุ 

ตัวชี �วัด 

Cost-Leadership  4.02 b 4.20 a 3.02 C 4.46 a 4.46 a 4.61a 4.28 a 3.57 b 

Product Differentiation  3.05 C 4.26 a 4.84 a 2.89 b 2.84 c 2.26 d 3.74 b 4.37 a 

Cost–Focus  4.42 a 3.42 b 3.50 b 4.50 a 4.04 b 4.15 b 4.31 a 3.81 b 

Differentiation–Focus  2.82 C 3.29 b 4.65 a 3.18 b 2.53 c 2.82 c 2.41 c 4.00 ab 
 

หมายเหต ุคา่เฉลี ยในสดมภ์เดียวกนัที กํากบัด้วยอกัษรภาษาองักฤษตา่งกนั  แสดงวา่มีความแตกตา่งกนัทางสถิติที ระดบันยัสําคญั 
0.05  เมื อทดสอบด้วยวิธี  LSD  (Least Significant Difference)   

 
เมื อพิจารณาบริษัทที ใช้กลยทุธ์  Cost-Focus   พบว่าให้ความสําคญักบั ราคาโอน ต้นทุน

มาตรฐาน และการบริหารต้นทนุ นอกจากนี �บริษัทที ใช้กลยทุธ์ Cost-Focus ให้ความสําคญักบัการวางแผน
เชิงกลยทุธ์มากกว่าบริษัทที ใช้กลยทุธ์ Cost Leadership   ในขณะที บริษัทที ใช้กลยทุธ์  Differentiation – Focus  
พบว่าให้ความสําคญักบัการวางแผนเชิงกลยทุธ์ มากกว่าบริษัทที ใช้กลยทุธ์ Cost Leadership และบริษัทที ใช้
กลยทุธ์ Cost-Focus    

เมื อพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างบริษัทที ใช้กลยทุธ์  Cost Leadership และกลยทุธ์  Product 
Differentiation  พบวา่บริษัทที ใช้กลยทุธ์  Cost Leadership ให้ความสําคญักบั ราคาโอน ต้นทนุมาตรฐาน  การ
วิเคราะห์พฤติกรรมต้นทนุ    ต้นทนุคิดต้นทนุสินค้าและบริการ  และการบริหารต้นทนุ  มากกว่า ในขณะที บริษัท
ที ใช้กลยทุธ์  Product Differentiation  กลบัให้ความสําคญักบัการวางแผนเชิงกลยทุธ์มากกวา่ 

ผลการวิเคราะห์ชี �ให้เห็นว่าบริษัทไม่ว่าเลือกใช้กลยุทธ์ใด   ต่างให้ความสําคัญกับระบบ
งบประมาณ การประเมินโครงการ การวิเคราะห์ผลต่างต้นทุน  และระบบการให้ผลตอบแทนเหมือนกัน ทั �งนี �
บริษัทที ใช้กลยทุธ์  Product Differentiation   ให้ความสําคญัทางด้านตวัชี �วดัการปฏิบติังานมากกว่าบริษัทที ใช้ 
Cost Leadership และ Cost-Focus    
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3.   ผลการวิเคราะห์การให้ความสําคัญต่อระบบบัญชีบริหาร  และรปแบบการวางแผนกลยุทธ์ขอู ง
บริษัทในแต่ละประเภทธุรกจิที�เลือกใช้กลยุทธ์ธุรกจิที�แตกต่างกัน 

การวิเคราะห์ผลของประเภทธุรกิจและการเลือกใช้กลยุทธ์ธุรกิจที มีต่อการให้ความสําคัญต่อ
องค์ประกอบในระบบบญัชีบริหารและกลยทุธ์ธุรกิจ  โดยใช้การวิเคราะห์ปฏิสมัพนัธ์ (Interaction)  ทําให้ทราบ
ถึงอิทธิพลร่วมระหว่างประเภทธุรกิจและกลยุทธ์ธุรกิจที มีต่อการให้ความสําคัญกับระบบบัญชีบริหารและ
รูปแบบการวางแผนกลยทุธ์  สามารถอธิบายด้วยกราฟของปฏิสมัพนัธ์  ดงัในภาพที   3  ถึงภาพที   6  จากการ
วิเคราะห์ ชี �ให้เห็นว่าประเภทธุรกิจและกลยทุธ์ธุรกิจมีผลต่อการให้ความสําคญักบัองค์ประกอบของระบบบญัชี
บริหารทางด้านของการคิดต้นทนุสินค้าและบริการ   และผลกระทบที มีต่อรูปแบบการวางแผนกลยทุธ์  ทางด้าน
ของการปฏิบติังานโดยมีต้นทนุตํ า  การควบคมุต้นทนุสนิค้าหรือบริการให้ตํ าที สดุ และการก ําหนดราคาสนิค้าแ
บริการที สามารถแข่งขนัได้  ในทางสถิติที ระดบันยัสําคญั  0.05  ขึ �นอยูก่บัประเภทธุรกิจและกลยทุธ์ธุรกิจที บริษัท
เลือกใช้   

จากกราฟปฏิสมัพนัธ์  บริษัทที เลือกใช้กลยทุธ์  Cost Leadership ไม่ว่าจะดําเนินธุรกิจประเภทใด
ต่างให้ความสําคญักบัการคิดต้นทนุสินค้าและบริการ   การปฏิบติังานโดยมีต้นทนุตํ า  การควบคมุต้นทนุสนิค้
หรือบริการให้ตํ าที สดุ และการกําหนดราคาสนิค้าและบริการที สามารถแข่งขนัได้ในระดบัมากที สดุเหมือนกนั  ซึ 
ธุรกิจบริการให้ความสําคัญกับ 3  ตัวแปรแรกในระดับที สูงกว่าธุรกิจอื น  ในขณะที ธุรกิจอุตสาหกรรมให้
ความสําคญักบัการกําหนดราคาสนิค้าที สามารถแข่งขนัได้สงูกวา่อีกสองธุรกิจ   

บริษัทที เลือกใช้กลยทุธ์  Product Differentiation   ให้ความสําคญักบัการคิดต้นทนุสินค้าและ
บริการ   การปฏิบติังานโดยมีต้นทนุตํ า  การควบคมุต้นทนุสนิค้าหรือบริการให้ตํ าที สดุ และการก ําหนดราคาสนิค
และบริการที สามารถแข่งขันได้ในระดับปานกลางซึ งตํ ากวา่บริษัทที เลือกใช้กลยทุธ์  Cost Leadership  
โดยเฉพาะธุรกิจอตุสาหกรรมที ใช้กลยทุธ์ Product Differentiation ให้ความสําคญักบัการคิดต้นทนุสินค้าใน
ระดบัที ตํ าที สดุ แตก่ลบัให้ความสําคญักบัการปฏิบตัิงานโดยมีต้นทนุตํ า และการควบคมุต้นทนุสนิค้าและบริก
ให้ตํ าที สดุมากกวา่อีกสองประเภทธุรกิจ  ทางด้านตวัแปรการกําหนดราคาสนิค้าและบริการนั �นธุรกิจพาณิชยกรร
ให้ความสําคญัในระดบัมากซึ งสงูกวา่อีกสองประเภทธุรกิจ   
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ภาพที� 2  ปฏิสมัพนัธ์ระหว่างประเภทธุรกิจและกลยทุธ์ธุรกิจ
ที มีตอ่การให้ความสําคญักบัการคิดต้นทนุสนิค้า/บริการ    
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ภาพที� 3  ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งประเภทธุรกิจและกลยทุธ์
ธุรกิจที มีตอ่การให้ความสําคญักบัการปฏิบติังานโดยมี
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รหัสของตัวแปรที�แสดงในกราฟ ประกอบด้วย   
cost                Cost Leadership Strategy  
diff                  Product Differentiation Strategy  
focusC           Cost - Focus Strategy  
focusD           Differentiation – Focus  Strategy 

 BUSTYP  A     ธรุกิจให้บริการ 
BUSTYP  B     ธุรกิจพาณิชยกรรม 
BUSTYP  C     ธุรกิจอตุสาหกรรม 
 

 
บริษัทที เลือกใช้กลยทุธ์  Cost – Focus  ให้ความสําคญักบัการคิดต้นทนุสินค้าและบริการ   การ

ปฏิบติังานโดยมีต้นทนุตํ า  การควบคมุต้นทนุสนิค้าหรือบริการให้ตํ าที สดุ และการก ําหนดราคาสนิค้าและบริก
ที สามารถแข่งขนัได้ในมากถึงมากที สดุ  แต่ระดบัการให้ความสําคญัอยู่ในระดบัตํ ากวา่บริษัทที เลือกใช้กลยทุธ์  
Cost Leadership  โดยธุรกิจอตุสาหกรรมที เลือกใช้กลยทุธ์  Cost – Focus  เน้นการคิดต้นทนุสินค้าและบริการ
ในระดบัที สงูกว่าอีกสองบริษัท แต่ให้ความสําคญักบัการควบคมุต้นทนุสินค้า และการกําหนดราคาสินค้าน้อย
กวา่ธุรกิจประเภทอื น 

บริษัทที เลือกใช้กลยุทธ์  Differentiation–Focus  ไม่ว่าดําเนินธุรกิจแบบใด ให้ความสําคัญกับ
องค์ประกอบของระบบบญัชีบริหารและรูปแบบการวางแผนกลยทุธ์ 4  ตวัแปรนี � น้อยกว่าบริษัทที เลือกใช้กลยทุธ์
อื น  โดยเฉพาะธุรกิจอุตสาหกรรม พบว่าให้ความสําคญัน้อยมากกับการควบคุมต้นทุน  การปฏิบติังานโดยมี
ต้นทุนตํ า และการกําหนดราคาสินค้าและยังให้ความสําคัญตํ ากวา่ธุรกิจประเภทอื นที  เล ือกใช้กลยทุธ์  
Differentiation–Focus     
 

วิจารณ์และสรุปผล 
 

ข้อมลูที ได้รับกลบัคืนมา  108  บริษัท (ร้อยละ  17.28  ของ 625 บริษัทที ส่งแบบสอบถาม)  มี
ขนาดประมาณหนึ งในสามของขนาดตวัอย่างที แนะนําโดย  Krejcie and Morgan (1970)  สําหรับระดบัความ
เชื อมั นทางสถิติ 95%  แต่ยงัคงอยู่ในเกณฑ์ที ยอมรับได้สําหรับงานวิจยัโดยทั วไปของ Roscoe (1975)  ดงันั �นจึง
ควรจํากดัขอบเขตในการอ้างถงึผลจากการวิเคราะห์ข้อมลูในงานวิจยันี � เพื อการอธิบายความสมัพนัธ์ของตวัแปร
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ภาพที�  4  ปฏิสัมพันธ์ระหว่างประเภทธุรกิจและกลยุทธ์
ธุรกิจที มีต่อการให้ความสําคญักบัการควบคมุต้นทนุสินค้า
และบริการให้ตํ าที สดุ 
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ภาพที�  5  ปฏิสัมพันธ์ระหว่างประเภทธุรกิจและกลยุทธ์
ธุรกิจที มีต่อการให้ความสําคญักับการกําหนดราคาสินค้า
และบริการที สามารถแข่งขนัได้ 
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ให้อยู่ในขอบเขตของกลุ่มตัวอย่าง เพื อหลีกเลี ยงปัญหาในการอ้างถึงประชากรจากข้อมูลที ไม่เป็นตัวแทนที 
เหมาะสมนกัในทางสถิติ  อย่างไรก็ตาม ผลจากการวิจยันี �อาจเป็นพื �นฐานสําหรับการวิจยัครั �งต่อไปให้สามารถ
อ้างถงึประชากรได้อยา่งเหมาะสมมากยิ งขึ �น  

จากผลการศึกษานี � ชี �ให้เห็นว่า ข้อมูลทางการบัญชีบริหารมีบทบาทสําคัญกับผู้บริหารในการ
นําไปใช้เพื อการบริหารเชิงกลยทุธ์  บริษัทในกลุม่ตวัอยา่งที ดําเนินธุรกิจบริการ  พาณิชยกรรม  และอตุสาหกรรม
ที เลือกใช้กลยทุธ์ในการแข่งขนัแบบตา่งๆ  ให้ความสําคญักบัข้อมลูต้นทนุของสินค้าและบริการ  ในขณะเดียวกนั
ยงัให้ความสําคญักบัการกําหนดราคาสินค้าและบริการที สามารถแข่งขนัได้  ซึ งราคาเป้าหมายสามารถนําไปสู่
การกําหนดต้นทนุเป้าหมายเพื อลดต้นทนุของธุรกิจได้ตามแนวคิดการบญัชีบริหารร่วมสมยัเกี ยวกบัการบริหาร
ต้นทนุ (ดนชุา คณุพนิชกิจ, 2550)   

อย่างไรก็ตาม บริษัทที ดําเนินธุรกิจบริการ  พาณิชยกรรม  และอตุสาหกรรมกลบัให้ความสําคญั
กบัระบบงบประมาณ การประเมินโครงการ การวิเคราะห์ผลต่าง  และระบบการให้ผลตอบแทน ไม่แตกต่างกนั 
และอยู่ในระดบัปานกลาง ซึ งองค์ประกอบเหล่านี �เกี ยวข้องกับการวดัผลการปฏิบติังานที มีผลต่อการประเมิน
ความมีประสิทธิภาพในการบริหารงาน การกําหนดตวัชี �วดั และแผนการจ่ายค่าตอบแทน ซึ งระบบการวดัผลการ
ปฏิบติังานมีความเกี ยวโยงกบักลยทุธ์ที กิจการเลือกใช้  (Kunpanitchakit et al., 2005)  

บริษัทที ใช้กลยทุธ์ Cost Leadership  ในการศกึษาครั �งนี �  ให้ความสําคญักบัการจดัสรรทรัพยากร
กิจกรรม  ต้นทนุมาตรฐาน  การวิเคราะห์พฤติกรรมต้นทนุ การคิดต้นทนุสินค้าและบริการ  และการบริหารต้นทนุ  
ซึ งสอดคล้องกบั ดนชุา คณุพนิชกิจ (2550)  และ Hansen and Mowen (2003)  แต่ตวัอย่างที ศกึษาไม่ให้
ความสําคัญกับงบประมาณ การวิเคราะห์ผลต่าง การวิเคราะห์ต้นทุนของคู่แข่งขัน ซึ งงบประมาณมีบทบาท
สําคญัเนื องจากเป็นเครื องมือที ใช้ในการวางแผนและควบคมุต้นทนุ  โดยเฉพาะงบประมาณยืดหยุ่นที นําไปใช้
สําหรับการควบคมุต้นทนุ งบประมาณมกัจะจดัทําในองค์กรขนาดใหญ่ที ผู้บริหารไม่สามารถดแูลการทํางานได้
อย่างใกล้ชิด (ดนชุา คณุพนิชกิจ, 2538)  ทั �งนี �กลุ่มตวัอย่างที ศึกษาคือบริษัทที มีทนุจดทะเบียนตั �งแต่  5  ล้าน
บาทขึ �นไป  ซึ งควรจะต้องมีระบบงบประมาณที ชดัเจน  นอกจากนี �งบประมาณยงัเป็นเครื องมือในการประเมินผล  
เช่นเดียวกบัต้นทนุมาตรฐานที นําไปใช้ในการวิเคราะห์ผลต่าง โดยเฉพาะธุรกิจอตุสาหกรรมควรใช้ข้อมลูต้นทนุ
มาตรฐานในการจดัทํางบประมาณต้นทนุ       และงบประมาณยืดหยุ่นเพื อเป็นเครื องมือในการควบคมุต้นทนุ
การผลติ (Garrison and Noreen, 2003)   

การที บริษัทที ใช้กลยทุธ์  Product Differentiation  เน้นการจดัสรรทรัพยากรกิจกรรม การวางแผน
เชิงกลยุทธ์ และตัวชี �วัดการปฏิบัติงานนั �น  สอดคล้องกับข้อสรุปของ  ดนุชา คุณพนิชกิจ  (2539 และ 2550)  
ที ว่าข้อมลูทางด้านต้นทนุไม่ถกูให้ความสนใจมากนกัเมื อธุรกิจใช้กลยทุธ์  Product Differentiation     แต่จาก
การที กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญักบัระบบงบประมาณ ในระดบัปานกลาง  ทําให้เป็นที น่าสงัเกตว่าข้อมลูด้าน
การตลาด  และการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายทางการตลาด ซึ งเป็นข้อมลูที สําคญัสําหรับกลยทุธ์นี � กลบัไม่ได้รับความ
สนใจจากกลุ่มตวัอย่างมากนัก ทั �งนี � เนื องจากการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายทางการตลาด  จําเป็นต้องมีการจดัทํา
งบประมาณดําเนินงาน คือ งบประมาณค่าใช้จ่ายทางการตลาด  (Hansen and Mowen, 2003)  ซึ งต้องการ
บคุลากรที มีความรู้ทางด้านบญัชีและการเงินจงึจะสามารถจดัทํางบประมาณได้อยา่งถกูต้องและทนัเวลาใช้งาน 

ในขณะที บริษัทในกลุ่มตวัอย่างที ใช้กลยทุธ์  Cost-Focus  ให้ความสําคญักบัราคาโอน ต้นทนุ
มาตรฐาน และการบริหารต้นทนุ ซึ งราคาโอนมีบทบาทในการประเมินผลและตดัสินใจ     (ดนชุา คณุพนิชกิจ, 
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2550)   ยิ งไปกว่านั �น บริษัทที ใช้กลยทุธ์ Cost-Focus  ยงัให้ความสําคญักบัการวางแผนเชิงกลยทุธ์มากกว่า
บริษัทที ใช้กลยทุธ์ Cost Leadership  เนื องจากการวางแผนเชิงกลยทุธ์เกี ยวข้องกบัการกําหนดนโยบายและ
แผนระยะยาว การพฒันาผลิตภณัฑ์ และการลงทนุในเครื องจกัรและอปุกรณ์ (Horgren et al., 1994)   ซึ งธุรกิจ
ที ใช้กลยทุธ์ Cost-Focus  ต้องค้นหาและพฒันาผลิตภณัฑ์เพื อตอบสนองลกูค้าเฉพาะกลุ่ม  (Porter, 1980)  
เช่นเดียวกบับริษัทที ใช้กลยทุธ์  Differentiation-Focus  

 
ข้อเสนอแนะ 

การศึกษาวิจยัครั �งนี �      ใช้ข้อมลูปฐมภมิูจากการตอบแบบสอบถามของผู้บริหารระดบัสงู   และ
ผู้จดัการฝ่ายบญัชีของบริษัท   ข้อมลูที เก็บรวบรวมได้สะท้อนข้อมลูในเชิงคณุภาพเกือบทั �งหมด ซึ งหากต้องการ
วดัถึงผลกระทบที มีต่อการดําเนินงานที แท้จริง ควรกําหนดคําถามเพื อเก็บข้อมลูในเชิงปริมาณและตวัชี �วดัที เป็น
รูปธรรมจากข้อมลูการดําเนินงานที เกิดขึ �นจริงของบริษัทร่วมด้วย    นอกจากนี �  หากมีการใช้ข้อมลูปฐมภมิูจาก
การสมัภาษณ์เชิงลึกกบัผู้บริหารของบริษัทและผู้จดัการฝ่ายบญัชีมาร่วมวิเคราะห์  อาจให้ข้อมลูเพิ มเติมที ช่วย
ประเมินผลกระทบและประสิทธิผลของการประยกุต์ใช้กลยทุธ์ธุรกิจที มีต่อผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน
ของบริษัทได้ชดัเจนขึ �น  และเนื องจากประชากรของการวิจยั  คือ กลุม่ตวัอย่างที สุม่เลือกจากประชากรในจงัหวดั
เชียงใหม่  ดงันั �น ตวัอย่างที ศกึษาจึงควรได้รับการสุม่เลือกมาจากประชากรทั �งประเทศ  เพื อให้ได้กลุม่ตวัอย่างที 
เป็นตวัแทนที ดีของประชากร  ทั �งในด้านสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและการดําเนินงาน  
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การวิเคราะห์ความคุ้มทุนการเลี �ยงไก่ในระบบคอมพาร์ทเม้นทาไลเซชั�น 
Cost-Value-Profit Analysis in Compartmentalization Systems: Broiler Business 

ดร.วชิระ บณุยเนตร* และคณะ 

 
บทคัดย่อ 
 

การศึกษานี �เป็นส่วนหนึ งของงานวิจัยเรื อง “การประเมินฟาร์มสตัว์ปีกเพื อเข้าสู่ระบบคอมพาร์ทเม้น
ทาไลเซชั น (Compartmentalization systems) ซึ งมีวตัถปุระสงค์ศกึษาความคุ้มทนุในการนําระบบมาใช้ในการ
เลี �ยงไก่ และเพื อศกึษาปัญหาและอปุสรรคของผู้ประกอบการที เข้าร่วมโครงการ กลุม่ตวัอย่างที ใช้ในการวิจยัครั �ง
นี �ประกอบไปด้วยผู้ประกอบการที เป็นเจ้าของฟาร์ม จํานวน 1,001 แห่ง ใช้การวิเคราะห์ต้นทุน-ปริมาณ-กําไร
เป็นสตูรในการวิเคราะห์ความคุ้มทนุ 

ผลการศกึษา พบวา่ต้นทนุการเลี �ยงไก่ต่อตวัของฟาร์มแต่ละขนาดมีความแตกต่างกนั  โดยฟาร์มขนาด
กลางมีโครงสร้างต้นทนุรวมสงูสดุ และฟาร์มขนาดเลก็มีต้นทนุรวมตํ าสดุ การวิเคราะห์จดุคุ้มทนุ พบวา่ จดุคุ้มทุ
ของฟาร์มขนาดเล็กมีความใกล้เคียงกับฟาร์มขนาดใหญ่ โดยฟาร์มขนาดกลางมีจุดคุ้มทุนสงูกว่าฟาร์มขนาด
ใหญ่และขนาดเล็ก การศึกษาครั �งนี �ได้วิเคราะห์ความน่าจะเป็นในแต่ละระดบักําไรของฟาร์มแต่ละขนาด ซึ ง
พบว่าโอกาสที ฟาร์มขนาดใหญ่จะเพิ มกําไรเป็นไปได้ยาก  ในขณะที ฟาร์มขนาดเล็กมีโอกาสการเพิ มกําไรสงูสดุ 
ทั �งนี �ผู้ วิจยัเห็นว่าผลของการวิเคราะห์ข้อมลูชี �ให้เห็นข้อเท็จจริงที ว่า ฟาร์มขนาดใหญ่มีการจดัการที ดีและได้ใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรที มีอยู่เต็มที แล้ว ดงันั �น โอกาสที จะเพิ มกําไรนั �นเป็นไปได้ยาก ในทางตรงกนัข้ามฟาร์ม
ขนาดเล็กมีต้นทนุที แอบแฝงอยู่ โดยเฉพาะค่าแรงงาน ศกัยภาพในการเพิ มกําไรยงัเป็นไปได้ อย่างไรก็ตามการ
เพิ มกําไรคงกระทําได้เพียงระดบัหนึ งเท่านั �น ปัญหาและอปุสรรคของการประกอบกิจการฟาร์มไก่เนื �อที สําคญั
ที สดุ คือ เงินลงทนุเริ มต้นของการซื �ออปุกรณ์ที ใช้เลี �ยงไก่รวมทั �งสภาพการที ต้องประสบปัญหาไข้หวดันก  และ
ส่วนใหญ่ฟาร์มที เข้าระบบคอมพาร์ทเม้นทาไลเซชั น      เป็นฟาร์มที รับจ้างเลี �ยงไก่ภายใต้สญัญาของบริษัทผู้
ว่าจ้าง ทําให้ผู้ว่าจ้างลดจํานวนการเลี �ยงไก่ของเกษตรกร  และเกษตรกรต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนในการ
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.  
 
ความสาํคัญและที�มาของปัญหา 
 

ปัญหาไข้หวดันกที ระบาดอยู่ทั วโลกในปัจจบุนั     ได้คร่าชีวิตสตัว์ปีกเป็นจํานวนมากและมีการติดต่อ
มาสู่มนษุย์    ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ทั วโลก       โดยเฉพาะประเทศไทยที เป็นผู้ส่งออกไก่
รายใหญ่เป็นอนัดบั  4 ของโลก     ภายหลงัจากการระบาดของโรคไข้หวดันกเมื อต้นปี  2547  สง่ผลกระทบต่อ
ปริมาณการสง่ออกเนื �อไก่ของไทยทําให้ลดลงเป็นอย่างมากเมื อเทียบกบัการสง่ออกปี  2546   เนื องจากประเทศ
ผู้ นําเข้าหลาย ๆ    ประเทศสั งห้ามนําเข้าเนื �อไก่สดจากประเทศไทย    โดยส่งออกได้เฉพาะเนื �อไก่ปรุงสกุเท่านั �น  
ดงัตารางที   1 

 
ตารางที�  1 สถานการณ์การสง่ออกเนื �อไก่  และผลติภณัฑ์ไก่ของประเทศไทยเปรียบเทียบช่วงปี 2546 -2547     

ปริมาณการส่งออก (ตัน) อัตราการเปลี�ยนแปลง ผลติภัณฑ์ 
ปี  2546 ปี  2547  

ไก่สดแช่แข็ง 304,446 26,375 ลดลง  91% 
เนื �อไก่แปรรูป 104,316 135,862 เพิ มขึ �น  23% 

 ที มา :  สํานกัวิจยัเศรษฐกิจการเกษตร   
 

จากเหตผุลข้างต้นจึงทําให้มลูค่าการส่งออกเนื �อไก่แปรรูปมีจํานวนสงูขึ �นกว่าปีที ผ่านมา   ดงัแสดงใน
ตารางที  2 
 

ตารางที�  2 การสง่ออกไก่แปรรูปของไทย ช่วงปี 2545 – 2548 
ปี มลค่า ู : ล้านบาท 

      พ.ศ. 2545 13,152.60 
      พ.ศ. 2546 15,703.60 
      พ.ศ. 2547 20,853.00 
      พ.ศ. 2548  (เดือนมกราคม – ตลุาคม) 22,278.90 

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

 
อย่างไรก็ตามการพึ งพาการส่งออกที เน้นไปยงัการส่งออกไก่แปรรูปนั �นไม่เป็นการเพียงพอที จะทําให้

อุตสาหกรรมไก่ฟื�นตัว  ประเทศไทยยังคงมีวัตถุประสงค์ที จะส่งออกเนื �อสัตว์ปีกสดแช่แข็งไปยังตลาดต่างๆ     
เช่น  สหภาพยโุรปและญี ปุ่ นได้อีกครั �ง            เพื อฟื�นฟอูตุสาหกรรมไก่ตลอดจนเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ  
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แต่ประเทศไทยยงัไม่มีวิธีการป้องกนัโรคไข้หวดันกที เป็นมาตรฐาน    จนกระทั งผู้ เชี ยวชาญจากสหภาพยโุรปได้
เสนอวา่  ประเทศไทยควรจดัทําระบบการป้องกนัไข้หวดันก เรียกว่า   คอมพาร์ทเมนท์ทาไลเซชั น ประเทศไทยจึง
ได้มีการคิดค้นระบบการป้องกนัไข้หวดันกในวิธีดงักลา่ว    คอมพาร์ทเมนท์ทาไลเซชั น   หมายถึง    การนําฟาร์ม
สตัว์ปีกที มีมาตรฐานความปลอดภยัทางชีวภาพ    (Bio-security  standards)     ในระดบัเดียวกนัมารวมอยู่
ภายในคอมพาร์ทเมนท์ทาไลเซชั น  โดยมีคณุลกัษณะดงันี � 

1.  ไม่คํานึงถึงขอบเขตทางภมิูศาสตร์  หมายความว่าฟาร์มที จะนําเข้ามาอยู่ในระบบคอมพาร์ทเมนท์
ทาไลเซชั น  จะตั �งอยู่ในสว่นใดของประเทศไทยก็ได้  และจะต้องแสดงสถานที ตั �งโดยระบบดาวเทียมสื อสาร และ
แสดงปริมาณการผลติของแตล่ะฟาร์มด้วย 

2.  แต่ละฟาร์มในระบบคอมพาร์ทเมนท์ทาไลเซชั นจะต้องสร้างเขตกนัชน  (Buffer  zone)  ล้อมรอบ  
ซึ งองค์กรสหประชาชาติไม่ได้กําหนดไว้  ในขณะที กฎหมายของสหภาพยโุรปกําหนดว่าต้องมีสําหรับขนาดของ
เขตกนัชนจะเลก็หรือใหญ่ขึ �นอยูก่บัข้อมลูระบาดวิทยาโรค  AI  และปัจจยัเสี ยงต่างๆ ในพื �นที ที ฟาร์มตั �งอยู่  ซึ งใน
พื �นที ที มีความเสี ยงตํ า  ขนาดของ  buffer  zone  จะมีรัศมีไมตํ่ ากวา่  300  เมตรรอบฟาร์ม 

3.  มีระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ  (Bio-security systems) ซึ งจะต้องมีมาตรฐานในระดับที 
สามารถป้องกนัมิให้มีความเสี ยงในการนําเชื �อโรคที เฝ้าระวงัเข้าไปในฟาร์มได้ 

4.  มีระบบการควบคมุ  และเฝ้าระวงั  (Monitoring and Surveillance) ที นอกจากจะต้องมีเจ้าหน้าที ที 
มีความรู้ความสามารถทางระบาดวิทยาในการเฝ้าระวงั และสุม่เก็บตวัอย่างสง่ตรวจแล้วยงัต้องมีห้องปฏิบติัการ
ตรวจวินิจฉยัโรคที มีเจ้าหน้าที  และเครื องมืออปุกรณ์ที มีประสทิธิภาพสามารถตรวจวินิจฉยัโรคได้แมน่ยํา  รวดเร็ว  
และปลอดภยั  (ลดัดาวลัย์ รัตนนคร, 2548)            

ถ้าวิธีการดงักลา่วข้างต้นประสบความสําเร็จจะก่อให้เกิดประโยชน์มหาศาลให้กบัประเทศไทย ได้แก่  
 1.  ประเทศนําเข้าหลกัยอมรับไก่สดเพิ มขึ �น 

2.  ช่วยให้ยอดสง่ออกของประเทศเพิ มขึ �น 
3.  ช่วยให้ผลติภณัฑ์มวลรวมประชาชาติ (Gross Domestic Products, GDP) ของประเทศเพิ มขึ �น 
4.  ทําให้การจ้างงานในประเทศเพิ มขึ �นโดยเฉพาะภาคการเกษตร 
5.  ทําให้ประชากรในอตุสาหกรรมไก่มีรายได้เพิ มขึ �น 
6.  ทําให้รัฐเก็บภาษีได้มากขึ �น 
7.  ทําให้มีการกระจายรายได้ไปยงัเกษตรกรในระดบัรากหญ้าทั วประเทศ  
วิธีการดงักล่าวข้างต้นหากภาครัฐทําการให้ข่าวประชาสมัพนัธ์  และชี �แจงเรื องความปลอดภยัในการ

บริโภคไก่ที ได้ผ่านวิธีการคอมพาร์ทเมนท์ทาไลเซชั น ก็น่าจะส่งผลต่อความเชื อมั นของผู้ บริโภคทั �งในและ
ต่างประเทศ   อย่างไรก็ตามการจัดทําระบบคอมพาร์ทเมนท์ทาไลเซชั น จะมีต้นทุนในการดําเนินการ  และ
อาจจะมีปัญหา  อปุสรรคที ผู้ประกอบการในประเทศต้องเผชิญในการนําระบบนี �มาใช้  การศึกษาครั �งนี �ต้องการ
ศกึษารายละเอียดโครงสร้างต้นทนุ และจดุคุ้มทนุของการเลี �ยงไก่ในระบบคอมพาร์ทเมนท์ทาไลเซชั น 
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วัตถุประสงค์ของโครงการวจัิย 
 

การศกึษาครั �งนี �มีวตัถปุระสงค์หลกัในการคํานวณความคุ้มทนุในการนําระบบคอมพาร์ทเมนท์ทาไล
เซชั นมาใช้ในฟาร์มเลี �ยงไก่ รวมทั �งเสนอแนะโครงสร้างต้นทนุ ความคุ้มทนุและระยะเวลาคืนทนุของการเลี �ยงไก่
ในระบบคอมพาร์ท- เมนท์ทาไลเซชั น 
 
ระเบียบวธีิวจัิย 
 

 การศกึษาครั �งนี �  ใช้แบบสอบถามและแบบสมัภาษณ์จากกลุม่ผู้ประกอบการที เป็นเจ้าของฟาร์มไก่เนื �อ
ทั วประเทศที เข้าร่วมโครงการในระบบคอมพาร์ทเมนท์ทาไลเซชั นกบักรมปศสุตัว์จํานวน 1,274 ฟาร์ม   ในพื �นที  
37 จงัหวดัทั วประเทศ  (ข้อมลู ณ 2 ตลุาคม 2549 รวบรวมโดยกรมปศสุตัว์) การศึกษาครั �งนี �   เลือกฟาร์มที 
พร้อมจะให้ข้อมลู   และเกษตรกรเก็บข้อมลูครบถ้วน จํานวน 1,001 ฟาร์ม   ตามที แสดงในตารางที    3 การเก็บ
ข้อมลูศกึษาในช่วงเดือนเดือนมีนาคม พ.ศ. 2549 - กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2550 

 
วธีิดาํเนินการวจัิยโดยสรุป 
 

  การวิจยัครั �งนี �   เป็นการวิจยัเชิงสํารวจ โดยเก็บข้อมลูทั �งแบบปฐมภมิู  (Primary   data)     และแบบ
ทติุยภมิู     (Secondary    data)    สําหรับข้อมลูแบบปฐมภมิู     จะใช้เครื องมือในการเก็บรวบรวมข้อมลู       
ทั �งแบบสอบถาม  แบบสํารวจ  และแบบสมัภาษณ์ผู้ประกอบการที เป็นเจ้าของฟาร์มไก่เนื �อ โดยเครื องมือที ใช้ได้
ผ่านการตรวจสอบคณุภาพของเครื องมือ       ทั �งทางด้านความตรงเชิงเนื �อหา (Content validity) และความ
น่าเชื อถือ (Reliability)    สว่นข้อมลูแบบทติุยภมิู (Secondary    data)     ได้ทําการศกึษาค้นคว้าจากข้อมลูที มี
ผู้รวบรวมไว้แล้ว เช่น   ตํารา  บทความ นิตยสาร เวบ็ไซต์  และรายงานวิจยัที เกี ยวข้อง   

การเลือกตวัอย่าง จะใช้วิธีการเลือกจากผู้ประกอบการทั �งหมด        ที เข้าร่วมโครงการในระบบคอม-
พาร์ทเมนท์ทาไลเซชั นของกรมปศสุตัว์ ณ วนัที  2 ตลุาคม  2549   หลงัจากนั �นการสํารวจจะเลือกตวัอย่างจาก
ฟาร์มที มีศกัยภาพ   สามารถเข้าสู่ระบบคอมพาร์ทเมนท์ทาไลเซชั นตามคําแนะนําของเจ้าหน้าที กรมปศสุตัว์ที 
รับผิดชอบเกี ยวกบัการประเมินฟาร์มเพื อเข้าสูร่ะบบคอมพาร์ทเมนท์ทาไลเซชั น   การวิเคราะห์ข้อมลูใช้โปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติ SPSS ในการวิเคราะห์ข้อมลูและประมวลผล 
 
แนวคดิ ทฤษฎีและงานวจัิยที�เกี�ยวข้องศกึษาความคุ้มทุนในการสร้างฟาร์มไก่เนื �อระบบคอมพาร์ทเมนท์
ทาไลเซชั�น 

      
การหาจดุคุ้มทนุ (Break-even) เป็นเครื องมือทางการบญัชีบริหารอย่างหนึ งในแนวทฤษฎีการวางแผน

กําไร (Profit Planning) ในระยะสั �นอย่างหนึ ง นักลงทุนสมควรที จะทราบว่าควรจะผลิตและจําหน่ายสินค้า
ปริมาณเท่าไรจึงจะทําให้กิจการคุ้มทนุและในที สดุจะทําให้กิจการมีผลกําไรตามเป้าหมายที กําหนดไว้ หรืออาจ
กล่าวอีกนยัหนึ ง คือ ถ้ากิจการมีต้นทุนการผลิตจํานวนหนึ งแล้ว กิจการควรจะขายสินค้าในจํานวนเท่าใดหรือ
ดูแลการผลิตให้สามารถขายได้ในจํานวนเท่าไร การวิเคราะห์ดังกล่าวคือการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่าง
ต้นทนุ ปริมาณ และ กําไร (Cost-Volume-Profit-analysis) วิธีนี �จะช่วยให้นกัลงทนุสามารถวางแผนกําไรได้เป็น
อยา่งดี 
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แนวความคดิพื �นฐานของจุดคุ้มทุน 
 

แนวความคิดของจุดคุ้มทนุเป็นแนวคิดพื �นฐานของเศรษฐศาสตร์ที พิจารณาว่าการผลิตสินค้าให้
ครอบคลมุถึงจดุคุ้มทนุ ซึ งจดุคุ้มทนุดงักล่าวเป็นจดุที รายได้เท่ากบัต้นทนุการผลิตทั �งหมด หรือกล่าวอีกนยัหนึ ง
คือ จดุคุ้มทนุเป็นจดุที ไม่มีกําไรหรือขาดทนุ นอกหรือจากแนวความคิดของการคุ้มทนุดงักลา่วแล้ว แนวความคิด
นี �นําไปสูก่ารวิเคราะห์เพื อวางแผนที ใช้ในการผลิตสินค้าอีกด้วย จดุคุ้มทนุสามารถบอกถึงปริมาณสินค้าที กิจการ
ต้องผลิตให้ได้หรือยอดขายควรจะมีมลูค่าเท่าไร หากการวิเคราะห์ปริมาณการผลิต ปรากฏผลว่าเกิดขึ �นจริงเกิน
กว่าจุดคุ้มทุนที คํานวณ ผลลัพธ์ที ได้คือกิจการมีกําไร ในทางปฏิบัติกิจการไม่ควรพิจารณาผลิตสินค้าเพียง
จุดคุ้มทุนเท่านั �น กิจการควรคํานึงถึงระดบักําไรหรือยอดขายแทนที คาดหวงัไว้ หากความต้องการดงักล่าวไม่
สามารถกระทําได้ กิจการควรจะต้องพิจารณายกเลิกแผนงานที กําลงัพิจารณาหรือแม้กระทั งยกเลิกสายงานที ไม่
มีกําไรก็อาจจะเป็นได้ 
 
คาํจาํกัดความที�ใช้ในการวเิคราะห์จุดคุ้มทุน 
 

ราคาขาย  ( Sa l e  p r i ce )    หมายถงึ ราคาที กิจการขายสนิค้าให้กบัผู้ ซื �อ ณ เวลาใดเวลาหนึ ง 
ต้นทนุคงที  (Fixed costs) หมายถงึ ต้นทนุเริ มแรกที เกิดขึ �นในการผลติสนิค้า ต้นทนุคงที จะไมข่ึ �นอยูก่บั

ปริมาณการผลิตสนิค้าไมว่า่กิจการจะผลิตสนิค้ามากหรือน้อย   หรือกลา่วอีกนยัหนึ งคือ ต้นทนุนี �จะเกิดขึ �นถงึแม้
จะไมไ่ด้ผลติสนิค้าก็ตาม    เช่น    คา่เสื อมราคาของอปุกรณ์   เครื องจกัร เป็นต้น   การเสื อมสภาพของสนิทรัพย์
ดงักลา่ว ะเกิดขึ �นตามกาลเวลาที เปลี ยนแปลงและไมข่ึ �นอยูก่บัการผลิตมากหรือน้อย คา่เช่าที ดิน คา่ใช้จา่ย 
จําเป็นต้องจ่ายเพื อใช้เป็นสถานที ตั �งของโรงงานการผลิตสนิค้ามากน้อยไมมี่ผลกระทบตอ่คา่เช่า 

ต้นทนุผนัแปร (Variable cost)   หมายถงึต้นทนุที เกิดขึ �นหากมีการผลิตสนิค้าในระดบัตา่ง ๆ กนั หรือ
กลา่วอีกนยัหนึ งคือ ต้นทนุนี �จะไมมี่เกิดขึ �นหากไมมี่การผลติสนิค้า เช่น คา่วตัถทุางตรง คา่แรงงานทางตรง และ

คา่ใช้จ่ายการผลติ 
 
การคาํนวณจุดคุ้มทุน 
 

สตูรการวิเคราะห์จดุคุ้มทนุ    เกิดขึ �นจากแนวความคิดที วา่ ผลตา่งระหวา่งยอดขายตอ่หน่วยและ
ต้นทนุการผลติผนัแปรตอ่หน่วย   สามารถนําไปชดเชยต้นทนุการผลติคงที ได้มากน้อยเพียงไร   ณ จดุคุ้มทนุ
แสดงวา่ผลตา่งของราคาขายตอ่หน่วยและต้นทนุผนัแปรตอ่หน่วยสามารถชดเชยต้นทนุคงที ได้    การคํานวณ
ดงักลา่วจะได้ออกมาเป็นปริมาณการผลิต ณ จดุคุ้มทนุหรือจะเป็นมลูคา่ขายได้หากได้นําราคาขายไปคณูกบั 
ปริมาณการผลิตณจดุคุ้มทนุ ซึ งสามารถแสดงเป็นสตูรได้ดงันี � 
 

 
 
 

จุดคุม้ทุน =                         ตน้ทุนคงที�รวม 
                                           ราคาขายต่อหน่วย - ตน้ทุนผนัแปรต่อหน่วย 
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แนวคดิพื �นฐานลักษณะการประกอบการในอุตสาหกรรมการเลี �ยงไก่ 
 

การประกอบการเลี �ยงไก่ของผู้ประกอบการแบ่งออกเป็น 2 สว่น คือ ผู้ลงทนุและเกษตรกร ผู้ลงทนุ
เป็นบริษัทที มีขนาดใหญ่และมีชื อเสียง เช่น บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ บริษัทเบทาโกร ส่วนเกษตรกรนั �นเป็น
ชาวบ้านที กระจายอยู่ทั วประเทศ   การเลี �ยงไก่จะเริ มต้นผู้ลงทุนเลือกเกษตรกรตามคุณสมบติัที ต้องการ ส่วน
ใหญ่เกษตรกรมกัเป็นผู้ มีชื อเสียงในท้องที  เช่น กํานนั ผู้ ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ น บุคคล
เหล่านี �จําเป็นต้องมีการลงทนุเริ มแรกในอปุกรณ์การเลี �ยงไก่ทกุชนิด     รวมถึงที ดินซึ งเป็นที ตั �งของฟาร์มไก่ด้วย 
ผู้ลงทนุจะลงทนุให้เกษตรกรโดยนําลกูไก่  อาหาร   และยาและวคัซีนมาให้เกษตรกร   โดยที เกษตรกรจะต้องมี
เงินมัดจําต่อผู้ลงทุนด้วย ผู้ลงทุนและเกษตรกรจะมีการตกลงราคาการรับซื �อไก่ที เจริญเต็มที แล้วไว้ล่วงหน้า 
จํานวนในการเลี �ยงไก่จะขึ �นอยู่กบัความต้องการของนกัลงทนุว่าต้องการไก่ที มีนํ �าหนกัตวัประมาณเทา่ไร   ซึ งมี
ผลต่อในการเลี �ยง โดยเฉลี ยเกษตรกรจะเลี �ยงไก่ประมาณ 45 วนั และทําการพกัเล้าอีกอย่างน้อย 21 วนั    เพื อ
ทําการกําจัดเชื �อโรคของไก่รุ่นที ผ่านการเลี �ยงมาในรุ่นที แล้ว        โดยเฉลี ยของระยะเวลาการเลี �ยงจะไม่ตํ ากว่
 65 วนั   หลงัการเลี �ยงแล้วผู้ลงทนุจะมีการจบัไก่และให้ราคาตามที ตกลงกนัไว้ลว่งหน้า  เกษตรกรจะนํามลูค่าไก่
ที ขายได้ชดเชยคา่ลกูไก่  อาหาร  และคา่ยาและวคัซีน  สว่นที เหลือจะเป็นกําไรขั �นต้นที เกษตรกรจะได้รับ  
 
การประยุกต์จุดคุ้มทุนกับอุตสาหกรรมการเลี �ยงไก่เนื �อ 
 

การประยกุต์จดุคุ้มทนุกบัอตุสาหกรรมการเลี �ยงไก่เนื �อนบัวา่เป็นประโยชน์ตอ่เกษตรกร  รวมทั �ง
ผู้ผลติที เกี ยวข้อง เกษตรกรสามารถคํานวณจดุคุ้มทนุวา่ตนเองควรจะดแูลได้สว่นรับผิดชอบให้รอดชีวิตได้และ
สามารถขายได้ในปริมาณเทา่ใดจงึจะคุ้มทนุ หรือแม้กระทั งหากเกษตรกรต้องการกําไรเพื อเป็นการตอบแทนการ
เลี �ยงเกษตรกรควรจะเลี �ยงไก่ด้วยปริมาณเทา่ใดจงึจะบรรลวุตัถปุระสงค์ดงักลา่ว ก่อนอื นเกษตรกรควรจะต้องจดั
ประเภทต้นทนุให้เป็นไปตามสตูรการคํานวณก่อน โครงสร้างต้นทนุของการเลี �ยงไก่เนื �อสามารถสรุปโครงสร้าง
ต้นทนุของการเลี �ยงไก่เนื �อได้ดงันี � 

• ต้นทนุคงที เกิดจากคา่เสื อมราคาของอปุกรณ์ตา่ง ๆ ที ใช้เลี �ยงไก่รวมทั �งระบบ และคา่ใช้จ่าย
ในการดําเนินงาน เกิดขึ �นจากการบริหารฟาร์มไก่  เช่น   คา่ใช้จ่ายสํานกังาน คา่โทรศพัท์       
คา่ไปรษณีย์โทรเลขเ  ป็นต้น    ดอกเบี �ยจ่ายเกิดจากการกู้ ยืมเงินในโครงการเลี �ยงไก่       และ
ภาษีเงินได้ 

• ต้นทนุผนัแปรที เกิดจากการเลี �ยงไก่  เช่น คา่ลกูไก่ คา่อาหาร  คา่ยา  และวคัซีน เป็นต้น 
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ภาพที� 1 โครงสร้างต้นทนุของการเลี �ยงไก่เนื �อโดยละเอียด 

 
ข้อจาํกัดในการประยุกต์การวเิคราะห์ต้นทุน-ปริมาณ-กาํไร ในการพจิารณาจุดคุ้มทุน 
 

 ในการวิเคราะห์จดุคุ้มทนุโดยใช้การวิเคราะห์ต้นทนุ-ปริมาณ-กําไร มีการตั �งสมมติฐานเพื อการคํานวณ
จดุคุ้มทนุ อยา่งไรก็ตามในทางปฏิบติัข้อสมมติฐานที กลา่วอาจจะไมเ่ป็นจริงเสมอไป สมมติฐานดงักลา่ว 
(Garrison et, al., 2007) ได้แก่ 

1. ราคาตอ่หนว่ยจะต้องมีความสมํ าเสมอกบัตลอดระยะเวลาการคํานวณ หากมีการเปลี ยนแปลงไปตา
สภาวะตา่งๆ จดุคุ้มทนุอาจจะมีความถกูต้องน้อยหรือไมใ่กล้เคียงความจริง กลา่วคือ 

                                               ต้นทนุคงที  
จดุคุ้มทนุ = 
                       ราคาขายตอ่หน่วย - ต้นทนุผนัแปรตอ่หน่วย                 
จากสตูรการคํานวณหากราคาขายต่อหน่วยเปลี ยนแปลงจะทําให้ตวัหารมีความไม่แน่นอน ซึ งนําไปสู่
จดุคุ้มทนุที เปลี ยนแปลงไปตามราคาขายด้วย 

ตน้ทุน 

ตน้ทุนภาษเีงนิได ้

ตน้ทุนดอกเบี%ย 

ตน้ทุนที�เกดิจากการ
บรหิารงาน 

ตน้ทุน 
ผนัแปร 

ตน้ทุนคงที� 

คา่ใชจ้า่ยการผลติ
คงที� เชน่ คา่เสื�อม
ราคาของอุปกรณ์ 

คา่แรงทางตรง 

วตัถุทางตรง 

คา่ใชจ้า่ยการผลติ
ผนัแปร 

คา่ใชจ้า่ยการ
บรหิารผนัแปร 

ภาษตี่างๆ 

ดอกเบี%ยจา่ย 

คา่ใชจ้า่ยในการ
บรหิาร 

ตน้ทุนทางตรงที�
เกี�ยวขอ้งกบัการผลติ 
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2. หากมีสินค้าหลายชนิด ส่วนผสมการขายสินค้าที หลากหลายจะทําให้ไม่ทราบจุดคุ้มทุนที แน่นอน 
กล่าวคือ หากต้นทุนคงที  ต้นทุนผนัแปร ของสินค้าแต่ละชนิด มีความแตกต่างกันมาก จุดคุ้มทุนจะ
คํานวณได้ยากลําบาก ดงันั �นการใช้การวิเคราะห์จดุคุ้มทนุควรจะแยกสินค้าแต่ละชนิดออกจากกนัเพื อ
หาจดุคุ้มทนุของสนิค้าแตล่ะชนิด 

3. ต้นทุนคงที และต้นทุนผนัแปร จะต้องมีความคงที และสมํ าเสมอ ณ ช่วงเวลาที มีการคํานวณจดุคุ้มทนุ
กลา่วคือหากต้นทนุบางชนิดที จดัประเภทเป็นต้นทนุผนัแปร หรือ ต้นทนุคงที  มีการเปลี ยนแปลงในทาง
ตรงกนัข้ามอาจมีผลกระทบตอ่การคํานวณจดุคุ้มทนุได้ 

4. ในบางครั �งกิจการอาจไม่ได้ผลิต และขายด้วยจํานวนเดียวกนั ซึ งมีผลทําให้อาจต้องแบ่ง ต้นทนุคงที 
เป็นส่วนระหว่างสินค้าที ผลิตและขายได้ ยกตวัอย่างเช่น หากมีต้นทนุคงที เกิดขึ �นรวม 100,000 บาท 
ในการผลิตสินค้า 10,000 ชิ �น สินค้าดงักล่าวถกูขายไปเพียง 8,000 ชิ �น ดงันั �นต้นทนุคงที จะต้องไม่ใช้
ต้นทนุคงที ที เกิดขึ �นรวม100,000 บาท  

  

 ปัญหาทั �ง 4  ข้อข้างต้นไม่เป็นอปุสรรคต่อการประยกุต์ในอตุสาหกรรมการเลี �ยงไก่ กลา่วคือ ราคาขาย
ของไก่จะกําหนดราคาไว้ในสญัญาเป็นการล่วงหน้าระหว่างผู้ลงทนุและเกษตรกร ราคาขายดงักล่าวเป็นราคา
คงที ไม่เปลี ยนแปลง กําหนดระยะเวลาของสัญญาประมาณ 1-3  ปี แล้วแต่ความสัมพันธ์ของทั �ง 2 ฝ่าย 
นอกจากนั �นการเลี �ยงไก่เป็นธุรกิจที มีสินค้าชนิดเดียวซึ งไม่มีผลกระทบต่อสตูรการคํานวณจุดคุ้มทนุ  กล่าวคือ 
ต้นทนุคงที รวม ราคาขาย และต้นทนุผนัแปร ไม่ต้องมีการกระจายไปยงัสินค้าชนิดอื น ซึ งจะมีปัญหาในการปัน
สว่นได้ และรวมทั �งโครงสร้างต้นทนุผนัแปรและต้นทนุคงที จะไม่เปลี ยนแปลงระหว่างการเลี �ยงและการจําหน่าย
ไก่ ท้ายที สดุปริมาณการนําไก่เข้าและออกจากฟาร์มเท่ากนัในทกุรุ่นจึงไม่มีปัญหาการปันส่วนระหว่างสินค้าที 
ผลติเสร็จกบัสนิค้าระหวา่งผลติ 
 
ผลงานวจัิยที�เกี�ยวข้อง 

Chan (1990) ได้พยายามชี �ให้เห็นว่าการวิเคราะห์ต้นทนุ-ปริมาณ-กําไร ยงัคงอยู่ในลกัษณะที 
วิเคราะห์เพื อตอบคําถามว่ายอดขาย ณ จดุคุ้มทนุจะเป็นเท่าไร รวมไปถึงการวางแผนกําไรที ต้องการ อย่างไรก็
ตามหากสถานการณ์เปลี ยนแปลงไป เช่น ราคาขาย ปริมาณ การผลิต และ ต้นทนุที เปลี ยนแปลงใน การคํานวณ
จดุคุ้มทนุควรจะเป็นไปลกัษณะใด การศกึษาครั �งนี �ชี �ให้เหน็วา่หากมีการเปลี ยนแปลงตวัแปรของสตูรการคํานวณ 
นกับริหารควรวางแผนเพื อตอบสนองการเปลี ยนแปลงดงักลา่วอย่างไร การศกึษาครั �งนี �ใช้ข้อมลูที กําหนดขึ �นเอง
โดยแทนคา่ลงไปยงัสตูรพื �นฐานของการคํานวณกําไร ก็คือ 

z = px – vx - f โดยที   
z = กําไร 
p = ราคาขายต่อหน่วย 
x = ปริมาณการขาย 
v = ต้นทนุผนัแปรตอ่หน่วย 
f = ต้นทนุคงที รวม 

Phillips (1990) ได้พยายามชี �ให้เห็นว่าสตูรการวิเคราะห์ต้นทนุ-ปริมาณ-กําไร นั �น หากจะให้ประสบ
ผลสําเร็จมากขึ �น การวิเคราะห์ควรพิจารณาความน่าจะเป็นของกําไรที จะเกิดขึ �นใน ณ ระดบักําไรตามที ต้องการ 
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การศึกษาครั �งนี �ใช้ตวัอย่างของข้อมลูที เก็บมาได้จากโครงสร้างต้นทนุของธุรกิจโรงแรมและรายได้ที เกิดขึ �นจริง
ของโรงแรมในประเทศอังกฤษ โดยในขั �นแรกการศึกษาชี �ให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างมีจุดคุ้ มทุนกี ห้อง  และได้
ประยกุต์หลกัเกณฑ์ทางสถิติเพื อหาความเป็นไปได้ว่าการให้เช่าห้องพกั ณ จดุคุ้มทนุเป็นเท่าใด และหลงัจากนั �น
หากต้องการปริมาณกําไรตามที ต้องการจะต้องให้เช่าห้องพักจํานวนกี ห้องและมีความน่าจะเป็นมากน้อย
เพียงใด การศึกษาครั �งนี �ชี �ให้เห็นว่าหากมีความไม่แน่นอนของกําไรตามที ต้องการแล้ว ความน่าจะเป็นของกําไร
ในแตล่ะระดบัจะมีมากน้อยเพียงใด 
 

กานดา วัฒนสิน (2546) ได้วิเคราะห์ว่าเทคโนโลยีเกี ยวกับโรงเรือนเลี �ยงไก่เนื �อแบบปิดจะเพิ ม
ประสิทธิภาพลดต้นทนุการผลิตและเกิดผลกําไรที สงูขึ �นเพียงใด     รวมทั �งศกึษาวิเคราะห์สมการต้นทนุการผลิต
ไก่เนื �อในระดบัเกษตรรายย่อยในพื �นที จงัหวดัเพชรบูรณ์      โดยมีจํานวนเกษตรกรรายย่อยที ใช้ศึกษา 62 ราย 
ผลการศกึษาพบวา่  ดชันีการผลติไก่เนื �อซึ งเป็นดชันีที แสดงถงึประสทิธิภาพการผลิตทางเทคนิคของอตุสาหกรรม
การเลี �ยงไก่เนื �อมีค่าเฉลี ยเท่ากับ 250.00 สําหรับโรงเรือนแบบเปิด และเท่ากับ 246.47 สําหรับโรงเรือนที 
ดดัแปลงเป็นแบบปิด ค่าเฉลี ยต้นทุนเป็นบาทต่อนํ �าหนกัไก่หนึ งกิโลกรัมของการเลี �ยงในโรงเรือนแบบเปิดมีค่
เท่ากบั 23.86 บาท และของโรงเรือนที ดดัแปลงเป็นแบบปิดมีค่าเท่ากบั 24.28 บาท แสดงว่าโรงเรือนแบบปิดมี
ต้นทนุที สงูกวา่โรงเรือนแบบเปิดแม้จะมีประสิทธิภาพการผลิตที สงูกว่าก็ตาม กําไรเฉลี ยเป็นบาทต่อนํ �าหนกัไก่เป็
กิโลกรัมสําหรับโรงเรือนแบบเปิดมีค่าเฉลี ยเท่ากบั 2.64 บาทและของโรงเรือนที ดดัแปลงเป็นแบบปิดมีค่าเฉลี ย
เท่ากับ 2.20 บาท แสดงว่าเทคโนโลยีของโรงเรือนแบบปิดให้ผลกําไรต่อนํ �าหนกัไก่เป็นกิโลกรัมน้อยกวา่ขอ
โรงเรือนแบบเปิด เนื องจากมีต้นทนุที สงูกวา่ จากการศกึษานี �ให้ข้อสรุปได้วา่การใช้เทคโนโลยีโรงเรือนเลี �ยงไก่เนื �อ
ที ดดัแปลงเป็นแบบปิดให้ประโยชน์ในการเพิ มประสิทธิภาพการผลิตไก่เนื �อของเกษตรกรรายย่อยในด้านเทคนิค
อย่างชดัเจน สว่นต้นทนุการผลิตเฉลี ยต่อนํ �าหนกัไก่หนึ งกิโลกรัมนั �นโรงเรือนเลี �ยงไก่เนื �อแบบปิดยงัสงูกวา่โรงเรือ
เลี �ยงไก่เนื �อแบบเปิด  
 

อศัริยา สอนบญุลา (2545) เพื อศกึษาเปรียบเทียบต้นทนุการเลี �ยงไก่เนื �อระหว่างฟาร์มของบริษัทผู้ผลิต
ไก่เนื �อส่งออกครบวงจรและฟาร์มของเกษตรกรที มีสญัญาผกูพนักบับริษัท โดยศกึษาจากข้อมลูของบริษัทหนึ งที 
ทําธุรกิจไก่เนื �อเพื อการส่งออกครบวงจร โดยแบ่งประเภทของฟาร์มเป็น 3 ประเภท คือ ฟาร์มของบริษัท ฟาร์ม
เลี �ยงไก่เนื �อแบบประกันราคา และ ฟาร์มเลี �ยงไก่เนื �อแบบรับจ้างเลี �ยง การวิเคราะห์ข้อมลูโดยรวบรวมต้นทุน
ทั �งหมด (Total cost) จากต้นทนุคงที  (Fixed cost) รวมกนัต้นทนุผนัแปร (Variable cost) ระยะเวลาใน
การศกึษาตั �งแตปี่ 2541 – 2543 โดยศกึษาฟาร์มเลี �ยงไก่เนื �อทกุฟาร์มที ทําสญัญาไว้กบับริษัทที ทําการศกึษา รวม
ทั �งสิ �น 1,471 ฟาร์ม   ผลการศกึษาต้นทนุการเลี �ยงไก่เนื �อพบว่า   ฟาร์มบริษัทมีต้นทนุการเลี �ยงไก่เนื �อตํ าที สดุ เมื 
เทียบกบัฟาร์มของเกษตรกรที มีสญัญาผกูพนักบับริษัททั �งสองประเภท คือ ฟาร์มเลี �ยงไก่เนื �อแบบประกนัราคา
และรับจ้างเลี �ยง ต้นทนุการเลี �ยงไก่เนื �อฟาร์มของบริษัท ฟาร์มเลี �ยงไก่เนื �อแบบประกนัราคาและฟาร์มเลี �ยงไก่เนื �อ
แบบรับจ้างเลี �ยง ในปี 2541 เท่ากบั 29.77, 29.99 และ 30.49 บาทต่อกิโลกรัมตามลําดบั ในปี 2542 เท่ากับ 
25.70, 25.91 และ 26.18 บาทต่อกิโลกรัมตามลําดบั และในปี 2543 เท่ากบั 25.22, 25.68 และ 26.12 บาทต่อ
กิโลกรัมตามลําดบั ปัจจยัที มีผลต่อต้นทนุการเลี �ยงไก่เนื �อมากที สดุของการเลี �ยงไก่เนื �อฟาร์มของบริษัทและแบบ
รับจ้างเลี �ยง คือ ราคาอาหารไก่ รองลงมาคือ ราคาลกูไก่ และในสว่นของการเลี �ยงแบบประกนัราคา ปัจจยัที มีผล
ตอ่ต้นทนุการเลี �ยงมากที สดุ คือ ราคาประกนัของบริษัทที ทําสญัญาไว้กบัผู้ เลี �ยง  
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ผลการวจัิย 
 

การวิเคราะห์ข้อมลูในการศึกษาจดุคุ้มทนุการประกอบการเลี �ยงไก่ แยกวิเคราะห์เป็น 2 ส่วนหลกั คือ 
ส่วนแรกกล่าวถึงข้อมูลเบื �องต้นของกลุ่มตัวอย่าง รวมทั �งผลการวิเคราะห์สถิติพื �นฐานของโครงสร้างต้นทุน
ประกอบการเลี �ยงไก่เนื �อ จุดคุ้มทนุแยกตามขนาดฟาร์ม การคํานวณจุดคุ้มทนุหากนําฟาร์มที มีระบบการเลี �ยง
เต็มรูปแบบมาใช้เลี �ยงไก่ รวมทั �งปัญหาการเลี �ยงไก่ที พบในการสํารวจ และการวิเคราะห์ความน่าจะเป็นของ
ความต้องการกําไรในการเลี �ยงในแตร่ะดบัราคา  
   
ลักษณะเบื �องต้นของกลุ่มตัวอย่าง 
 

ตารางที� 3 จํานวนและร้อยละจําแนกตามขนาดของฟาร์ม 
 

ขนาดของฟาร์ม จํานวน (ฟาร์ม) ร้อยละ 

ขนาดเลก็ (น้อยกวา่ 100,000 ตวั) 836 83.52 

ขนาดกลาง (100,001 – 500,000 ตวั) 108 10.79 

ขนาดใหญ่ (500,000 ตวัขึ �นไป) 57 5.69 

รวม 1,001 100.00 

 
 จากตารางที  3 การศึกษาครั �งนี �ใช้เกณฑ์ในการแบ่งขนาดฟาร์ม ซึ งได้มาจากเกณฑ์การแบ่งขนาดของ
กรมปศสุตัว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แบ่งเป็น ขนาดเล็ก (น้อยกว่าหรือเท่ากบั 100,000 ตวั) ขนาดกลาง 
(100,001 – 500,000 ตวั) ขนาดใหญ่ (500,000 ตวัขึ �นไป) คิดเป็นร้อยละ 83.52 10.79 และ 5.69 ตามลําดบั 
ข้อมลูดงักล่าวแสดงให้เห็นว่าฟาร์มขนาดเล็กเป็นกลุ่มตัวอย่างที กระจายอยู่ทั วไปและมีปริมาณมากที สุด ซึ ง
สอดคล้องกบัสภาพที แท้จริงที คณะผู้วิจยัออกสํารวจข้อมลู 
 

ตารางที� 4 จํานวนและร้อยละจําแนกตามรูปแบบการจดัตั �งกิจการตามกฎหมาย 
 

รูปแบบการจดัตั �งกิจการตามกฎหมาย จํานวน (ฟาร์ม) ร้อยละ 

บคุคลธรรมดา 889 88.81 

บริษัทจํากดั 112 11.19 

รวม 1,001 100.00 

 

 ตารางที  4 แสดงกลุ่มตวัอย่างที ตอบแบบสอบถามในการวิจยัครั �งนี � กลุ่มตวัอย่างเป็นบุคคลธรรมดา 
คิดเป็นร้อยละ 88.81 และเป็นแบบบริษัทจํากดั คิดเป็นร้อยละ 11.19 ข้อมลูดงักล่าวสอดคล้องกับสภาพของ
ฟาร์มทั วประเทศ กลา่วคือ สว่นใหญ่ฟาร์มมีขนาดเลก็และมกัจะไม่ได้จดัตั �งในรูปแบบของบริษัทหรือห้างหุ้นสว่น
จํากดั การจดัการส่วนใหญ่ประกอบด้วยบุคคลในครอบครัว รวมถึงญาติพี น้องที อยู่ในบริเวณใกล้เคียง การจด
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ทะเบียนเป็นบริษัท ส่วนใหญ่จะเป็นฟาร์มขนาดใหญ่เนื องจากมีศกัยภาพในการบริหารจัดการให้เป็นไปตาม
กฎหมายที กําหนดไว้ 
 
ตารางที� 5   ข้อมลูทั วไปของฟาร์มตวัอยา่งขนาดเลก็ ขนาดกลาง และขนาดใหญ่  

 ฟาร์ม 
ขนาดใหญ่ 

ฟาร์ม 
ขนาดกลาง 

ฟาร์ม 
ขนาดเลก็ 

ปริมาณไก่ที เลี �ยงและรอดชีวิต (ตวัตอ่ปี) 52,287.25 288,488.50 1,548,976.46 
นํ �าหนกัเฉลี ยตอ่ตวั (กิโลกรัม) 2.15 2.17 2.19 
ราคาขายเฉลี ยต่อกิโลกรัม 25.73 26.38 27.15 
จํานวนรุ่นที กิจการเลี �ยงตลอดปี 4.52 4.66 4.86 
จํานวนโรงเรือน 1.09 3.37 16.86 
จํานวนตวัตอ่เล้า 11,605 15,125.00 18,805 
 
ตารางที  5 แสดงรายละเอียดข้อมลูทั วไปของฟาร์มตวัอย่าง ค่าเฉลี ยปริมาณเลี �ยงไก่และรอดชีวิตของ

ฟาร์มขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ประมาณ 52,287 ตวั 228,488 ตวั และ 1,548,976 ตวัตามลําดบั จากการสํารวจ
ข้อมลูพิ �นฐานดงักลา่วพบว่าขนาดฟาร์มมีความแตกต่างกนัมากถึงแม้ว่าจะจดัอยู่ในฟาร์มขนาดเดียวกนั เหตผุล
อย่างหนึ งของความแตกต่าง คือขนาดของฟาร์มไก่ที เกษตรกรทําขึ �นมีความแตกต่างกนัมาก เกษตรกรมีความ
แตกต่างด้านกําลงัเงินทนุ การศึกษาครั �งนี �ได้ตดัข้อมลูที แตกต่าง (outlier) ออกจากการคํานวณจดุคุ้มทนุที จะได้
นําเสนอในสว่นตอ่ไป  

นํ �าหนกัเฉลี ยตอ่ตวัของฟาร์มทั �ง 3 ขนาดจะมีนํ �าหนกัเทา่ ๆ กนั กลา่วคือ ฟาร์มขนาดเลก็มีนํ �าหนกัต
เฉลี ยต่อตวั 2.15 กิโลกรัม ฟาร์มขนาดกลาง 2.17 กิโลกรัม และฟาร์มขนาดใหญ่ 2.19 กก. นํ �าหนกัเฉลี ยตอ่ตั
สอดคล้องกบัสภาพความเป็นจริงที วา่ผู้ลงทนุในฟาร์มไก่มกัต้องการนํ �าหนกัตวัของไก่ไมแ่ตกตา่งกนั 

ราคาขายของฟาร์มแต่ละขนาดจะไม่แตกต่างกันมาก กล่าวคือ ฟาร์มขนาดเล็กมีราคาขายเฉลี ยต่อ
กิโลกรัม 25.73 บาท ฟาร์มขนาดกลาง 26.38 บาท และฟาร์มขนาดใหญ่ 27.15 บาท ราคาขายดงักล่าวได้ถกู
กําหนดโดยผู้ลงทนุไว้ล่วงหน้าก่อนที จะเริ มมีการเลี �ยงไก่ ราคาดงักล่าวจะมีการแข่งขนักนัระหว่างผู้ลงทนุและ
เกษตรกร เช่น ความห่างไกลของที ตั �งฟาร์มซึ งผู้ลงทุนจะกําหนดราคาให้ถูกลงหากต้องนํารถบรรทุกไปจับไก่ 
ระยะเวลาความสมัพนัธ์ระหว่างผู้ลงทุนและเกษตรกรซึ งหากมีการติดต่อกลบั ราคาที ผู้ลงทุนให้กับเกษตรกร
มกัจะสงูกวา่เกษตรกรที ทําการเปลี ยนแปลงจากผู้ลงทนุรายหนึ งไปยงัอีกรายหนึ ง 

จํานวนรุ่นที กิจการเลี �ยงตลอดปีจะไม่แตกต่างกนัในระหว่างขนาดฟาร์มซึ งจะมีข้อกําหนดของกรมปศุ
สตัว์ที จะต้องพักเล้าระหว่างการเลี �ยงแต่ละรุ่นอย่างน้อย 14 วัน รวมกับระยะเวลาการเลี �ยงประมาณ 45 วัน 
อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าเกษตรกรมีความสามารถเลี �ยงไก่ได้สงูสดุ 6 รุ่นต่อปี  อาจมีข้อจํากดัเกี ยวกบัปริมาณการ
เลี �ยงไก่ที จะต้องทําให้เป็นไปตามความต้องการของผู้บริโภค ซึ งโดยสว่นใหญ่แล้วเกษตรกรจะสามารถเลี �ยงได้แค่
ประมาณ 5 รุ่นตอ่ปี 

จํานวนโรงเรือนมีความแตกต่างระหว่างฟาร์มแต่ละขนาด กล่าวคือฟาร์มขนาดเล็กมีจํานวนเฉลี ย 1 
โรงเรือน ฟาร์มขนาดกลางเฉลี ย 3 โรงเรือน และฟาร์มขนาดใหญ่ 17 โรงเรือน จากการลงพื �นที คณะผู้วิจยัพบว่า
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ฟาร์มขนาดเลก็จะลงทนุโดยเกษตรกรรายยอ่ยซึ งมีความสามารถในการลงทนุในปริมาณจํากดั ลกัษณะการเลี �ยง
เป็นการเลี �ยงภายในครอบครัว และมีอาชีพเสริมอย่างอื นอีก เช่น ทํานา ทําไร่ เป็นต้น ฟาร์มขนาดกลางจะลงทนุ
โดยผู้ มีฐานะปานกลาง การลงทนุขึ �นอยู่กบัจงัหวะการมีรายได้ในขณะนั �น แต่สว่นใหญ่การลงทนุจะทําการกู้ ยืม
จากทั �งแหล่งเงินกู้ตามกฎหมายและนอกกฎหมาย ซึ งจะเป็นต้องมีการจ่ายดอกเบี �ยด้วย ส่วนฟาร์มขนาดใหญ่
นั �นจะเป็นการลงทุนของผู้ ลงทุนในฟาร์มขนาดกลางและเล็ก รวมทั �งมีฟาร์มขนาดใหญ่เป็นของตัวเองด้วย 
ลกัษณะฟาร์มขนาดใหญ่จะมีระบบการเลี �ยงที ได้มาตรฐานกว่าฟาร์มขนาดอื น ๆ จํานวนตวัต่อเล้ามีขนาดต่าง ๆ 
กันในฟาร์มแต่ละขนาด ส่วนใหญ่จะพบในปริมาณตั �งแต่ 10,000 ตัวขึ �นไป จํานวนดังกล่าวเหมาะสมกับให้
เกษตรกรเลี �ยงดไูด้ และคุ้มค่าแก่การลงทนุ นอกจากนั �นส่วนใหญ่การสร้างจะมีอิทธิพลมาจากผู้ ทําการสร้างซึ ง
จะแนะนําขนาดโรงเรือนที เหมาะสมให้กับเกษตรกร ในปัจจุบนัโครงสร้างฟาร์มมาตรฐานจะประกอบด้วยไก่
ประมาณ 20,000 ตวัตอ่เล้า 
 
ตารางที� 6 ต้นทนุคงที ตอ่ตวัของฟาร์มตวัอยา่งขนาดเลก็ ขนาดกลาง และขนาดใหญ่  

ขนาดเลก็ ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 
ต้นทุนคงที�ต่อตัว 

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

1. คา่ที�ดนิ 0.64 0.65 0.59 0.62 0.46 0.43 

2. โรงเกบ็อาหารและวสัดุในการเลี%ยง 0.18 0.26 0.26 0.58 0.19 0.38 

3. โรงเรอืนเลี%ยงไก ่ 2.69 1.71 2.99 2.16 3.20 2.00 

4. ระบบวดัและควบคุมอุณหภมูใินโรงเรอืน 0.07 0.26 0.05 0.11 0.13 0.16 

5. บอ่นํ%าบาดาล 0.03 0.08 0.03 0.05 0.01 0.01 

6. อุปกรณ์การใหอ้าหาร 0.21 0.49 0.24 0.44 0.41 0.45 

7. อุปกรณ์การใหนํ้%า 0.22 0.48 0.21 0.40 0.32 0.40 

8. อุปกรณ์ระบายความรอ้น ไดแ้ก่ พดัลม มอเตอร ์ 0.54 0.58 0.44 0.42 0.34 0.36 

9. เครื�องกาํเนิดกระแสไฟฟา้  0.09 0.10 0.14 0.18 0.12 0.08 

10. ระบบบาํบดันํ%าเสยี 0.005 0.012 0.004 0.014 0.002 0.006 

11. หอ้งสเปรยข์องบุคคลภายนอกที�เขา้สูฟ่ารม์ 0.05 0.05 0.04 0.05 0.04 0.03 

12. หอ้งสเปรยข์องยานพาหนะที�เขา้สูฟ่ารม์ 0.04 0.04 0.03 0.05 0.02 0.01 

13. รั %วกั %นระหวา่งฟารม์และพื%นที�ภายนอก 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. คา่ใชจ้า่ยอื�นๆ เชน่ คา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินงาน ดอกเบี%ย
จา่ยและภาษ ี

0.41 0.62 1.08 1.98 0.50 0.88 

รวมตน้ทุนคงที�เฉลี�ยต่อตวั 5.32  6.91  6.32  
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ตารางที   6 แสดงต้นทนุคงที เฉลี ยต่อตวัของฟาร์มขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ เท่ากบั 5.32 บาท 6.91 บาท 
และ 6.32   บาท  ตามลําดบั  คา่เฉลี ยตอ่ตวัสะท้อนให้เหน็ถงึสภาพการลงทนุของฟาร์มแตล่ะขนาด  ฟาร์มขนาด
เล็กมีความสามารถในการลงทนุตํ ากวา่ฟาร์มขนาดกลางและใหญ่ ซึ งสะท้อนได้จากคา่เฉลี ยต้นทนุคา่ที ตํ าที สดุ
สภาพดังกล่าวสอดคล้องกับการสํารวจ  กล่าวคือ เกษตรกรในฟาร์มขนาดเล็กมักจะลงทุนเท่าที จะมีเงินทุน
เทา่นั �น  หากชดเชยการลงทนุในอปุกรณ์ที มีมลูค่าสงูด้วยแรงงานคนได้มกัจะเลือกการใช้แรงงานคน เช่น หากไม่
จําเป็นต้องอาศยัเครื องจกัรอปุกรณ์ในการสั งอาหารและนํ �าให้ไก่  เกษตรกรยอ่ยมกัจะใช้แรงงานคนในครอบครั
ทําการนั �นแทน  ระบบการวดัอณุหภมิูอาจไม่จําเป็นหากมีแรงงานที ไปสงัเกตการณ์ในฟาร์มไก่ตลอดเวลา เป็น
ต้น  หากเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของต้นทนุคงที ของฟาร์มขนาดกลางและใหญ่จะปรากฏเหตุภายหลงัซึ ง
สอดคล้องกบัทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ คือ Economy of scale  กล่าวคือ หากเกษตรกรลงทนุในเครื องจกัร
อุปกรณ์รวมถึงระบบต่างๆ เพื อให้การจัดการดีแล้ว ระบบต่างๆสามารถลดต้นทุนการดําเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพซึ งหมายถึง เกษตรกรเลี �ยงไก่สามารถลดต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกษตรกรลงทุนในฟาร์ม
ขนาดกลางยงัลงัเลระหว่างการลงทนุในเครื องจกัรและอปุกรณ์ระหว่างฟาร์มขนาดเล็กและขนาดใหญ่  ลกัษณะ
การลงทนุยงัมีลกัษณะค่อยเป็นค่อยไปและมกัขึ �นอยู่กบัความพร้อมของเกษตรกร คนงานยงัมีการเข้าออกฟาร์ม
ซึ งเป็นเหตใุห้มีการติดเชื �อจากแหลง่ภายนอกได้ เป็นต้น มลูเหตดุงักลา่วนําไปสูต้่นทนุที แพงขึ �น ของฟาร์มขนาด
กลางหากพิจารณาถึงฟาร์มขนาดใหญ่  ถึงแม้ว่าจะมีสภาพการลงทุนที สูงไป  แต่หากการจัดการเป็นไปตาม
หลกัการที กําหนดไว้ จงึสามารถเพิ มจํานวนรอบการเลี �ยงไก่ได้มากยิ งขึ �น   เหตดุงักลา่วนําไปสูต้่นทนุคงที ที ลดลง
เขาจะได้กําไรมากขึ �น ระหวา่งการคิดคา่เสื อมราคาของเครื องจกัรและอปุกรณ์สิ �นสดุลง 
 
ตารางที� 7 ต้นทนุผนัแปรตอ่ตวัของฟาร์มตวัอยา่งขนาดเลก็ ขนาดกลาง และขนาดใหญ่  
 

ขนาดเลก็ ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 
ต้นทนุผนัแปรต่อตวั 

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

1. คา่ลกูไก่ 9.81 1.71 9.88 2.04 9.66 1.32 

2. คา่อาหาร 35.26 6.34 37.06 7.38 37.13 5.90 

3. คา่ยาและวคัซีน 1.05 0.87 1.15 0.69 1.65 1.40 

4. คา่วสัดสุิ �นเปลือง (เช่น แกลบ นํ �ายาทําความสะอาด) 1.07 0.66 0.75 0.38 0.82 0.25 

5. คา่แรงงานคนงาน 0.52 0.52 0.93 0.48 0.93 0.34 

6. คา่สวสัดิการคนงาน เช่น คา่อาหาร คา่ที พกัอาศยั 0.20 0.40 0.18 0.30 0.20 0.40 

7. คา่ไฟฟ้าที ใช้เลี �ยง 1.20 1.34 1.81 1.03 1.64 0.51 

8. คา่แก๊ส 0.38 0.35 0.30 0.25 0.49 0.33 

9. คา่นํ �าประปา 0.11 0.25 0.03 0.08 0.06 0.10 
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ขนาดเลก็ ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 
ต้นทนุผนัแปรต่อตวั 

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

10. คา่จบัไก่ 0.39 0.44 0.36 0.11 0.32 0.11 

11. คา่ขนสง่ไก่ไปยงัผู้ จ้างเลี �ยง/โรงเชือด 0.54 0.87 1.33 2.04 0.98 0.60 

รวมต้นทนุผนัแปรเฉลี ยตอ่ตวั 50.53  53.78  53.88  

 
ตารางที  7 แสดงมลูค่าการลงทนุในต้นทนุผนัแปรของแต่ละขนาดของฟาร์มตวัอย่าง  มลูค่าดงักล่าว

ขึ �นอยู่กบัขนาดของฟาร์ม จํานวนการเลี �ยงไก่ของแต่ละรูปแบบแต่ละเล้า  ต้นทนุผนัแปรเฉลี ยต่อตวัต่อเล้าของ
ฟาร์มขนาดเล็กเท่ากับ 50.53 บาท ฟาร์มขนาดกลางเท่ากับ 53.78 บาท และฟาร์มขนาดใหญ่ 53.88 บาท  
สาเหตุของความแตกต่างของฟาร์มขนาดเล็กกับฟาร์มขนาดกลางและขนาดใหญ่ คือ ฟาร์มขนาดเล็กอาศัย
แรงงานคนเข้ามาเกี ยวข้อง ซึ งแรงงานคนดังกล่าวอาจไม่ได้รวมคํานวณอยู่ในต้นทุนผันแปรของการเลี �ยงไก่
ครบถ้วน เช่น คา่แรงของบคุคลในครอบครัวไม่นํามารวมกบัต้นทนุการเลี �ยงไก อย่างไรก็ตามค่าแรงของคนงานที 
จ้างมาเพื อการเลี �ยงไก่รวมกบัต้นทนุการเล้ยงไก่  อีกทั �งค่าอาหารที เกษตรกรของฟาร์มขนาดเล็ก พยายามลด
ต้นทนุโดยการให้อาหารที ซื �อให้เองตามท้องถิ น  ส่วนฟาร์มขนาดเล็กขนาดใหญ่มีความแตกต่างของโครงสร้าง
ต้นทนุผนัแปรไมเ่ป็นนยัสําคญั  ทั �งที สอดคล้องกบัการลงพื �นที สํารวจถงึความแตกตา่งของฟาร์มทั �ง 2 ขนาดนี � คือ  
ระบบโรงเรือนที มากขึ �นหากเป็นฟาร์มขนาดใหญ่  ส่วนโครงสร้างต้นทุนผันแปรหรือต้นทุนการเลี �ยงได้นั �นไม่
แตกตา่งกนั 
 
ตารางที� 8 จดุคุ้มทนุเฉลี ยของฟาร์มตวัอยา่งขนาดเลก็ กลาง และใหญ่  
 

ขนาดฟาร์ม จํานวนตวัเฉลี ย
การเลี �ยงตอ่เล้า 

จดุคุ้มทนุเฉลี ย
ตอ่เล้า (ตวั) 

S.D. 

ขนาดเลก็ 11,605 10,675 145,161 

ขนาดกลาง 15,125 15,642 110,408 

ขนาดใหญ่ 18,805 14,074 63,071 

 
ตารางที  8 แสดงจดุคุ้มทนุของฟาร์มขนาดต่างๆ  ได้แก่ ฟาร์มขนาดเล็กมีจดุคุ้มทนุ 10,675 ตวั   ฟาร์ม

ขนาดกลาง 15,642  ตวั และฟาร์มขนาดใหญ่  14,074  ตวั ตารางที  8 ยงัให้ข้อมลูเชิงเปรียบเทียบกบัของ
จํานวนตวัเฉลี ยการเลี �ยงตอ่เล้าของฟาร์มเลี �ยงไก่จากข้อมลูที ได้จากการสํารวจ  โดยภาพรวมฟาร์มขนาดเลก็และ
ฟาร์มขนาดใหญ่เลี �ยงไก่และขายได้สงูกว่าจดุคุ้มทนุ  จากการสํารวจและการลงพื �นที พบว่า  สาเหตหุลกัของการ
ผลิตที สามารถสงูกว่าจุดคุ้มทนุของฟาร์มทั �ง 2 ขนาด  เนื องจากฟาร์มขนาดเล็กมีค่าใช้จ่ายแฝงอยู่ โดยเฉพาะ
อยา่งยิ งคา่แรงงานซึ งไมจํ่าเป็นต้องจ่าย  เนื องจากเป็นแรงงานในครัวเรือน ในขณะเดียวกนัฟาร์มขนาดใหญ่  ซึ ง
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ส่วนใหญ่เป็นผู้ลงทนุรายใหญ่  และส่วนใหญ่มีบทบาทในการกําหนดปริมาณไก่ในท้องตลาดได้ผ่านกลไกของ
ราคาเนื �อสตัว์สามารถผลิตได้เกินกว่าจุดคุ้มทุน  สาเหตุหลกัมกัจะเกิดจากมีการจดัการฟาร์มให้ผลิตได้เต็มที   
กรมปศสุตัว์ให้มีการพกัเล้าระหว่างรุ่นจํานวน 14 รุ่น  ฟาร์มขนาดใหญ่สามารถจดัการให้เป็นไปตามข้อกําหนด
ดังกล่าวได้  และหากไก่เป็นไปตามความต้องการของผู้ บริโภคฟาร์มขนาดใหญ่มากเพิ มจํานวนรุ่นให้มาก  
รวมทั �งอาจลดจํานวนรับการเลี �ยงไก่ให้สั �นลงได้  ในขณะที ฟาร์มขนาดกลางมีความประสงค์ที จะขยายฟาร์ม
ขนาดใหญ่  เนื องจากเป็นความสําเร็จของฟาร์มขนาดใหญ่  อย่างไรก็ตามสภาพความเป็นจริงแล้ว  การขยายสู่
ความเป็นฟาร์มขนาดใหญ่ซึ งเป็นคา่ใช้การลงทนุที   ในขณะเดียวกบัความไม่พร้อมของฟาร์มด้านการจดัการ  ซึ ง
นําไปสูค่วามกํ ากึ งของการพฒันาและอาจนําไปสูก่ารขาดทนุในระยะยาวได้ 
 
โครงสร้างต้นทุนและการวเิคราะห์ต้นทุนฟาร์มตัวอย่าง 
  

การศึกษาครั �งนี �   ได้รวบรวมข้อมลูที ได้จากการวิจยัเพื อแสดงการคํานวณจดุคุ้มทนุและระยะเวลาคืน
ทนุของโครงการเลี �ยงไก่ในระบบคอมพาร์ทเมนท์ทาไลเซชั น เพื อเป็นตวัอย่างในเกษตรกรที สนใจที จะมาลงทนุใน
การเลี �ยงไก่ ข้อมลูที มีนํามาคํานวณแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ สว่นแรกได้มาจากผู้ประกอบการที ขายอปุกรณ์
การผลิตที สําคญัในการเลี �ยงไก่ คือ  โรงเก็บอาหารและวสัดใุนการเลี �ยง อปุกรณ์การให้อาหาร อปุกรณ์การให้นํ �า
และอปุกรณ์ระบายความร้อน ได้แก่ พดัลมมอเตอร์ ข้อมลูดงักล่าวได้มาจากค่าเฉลี ยของราคาขายปัจจบุนัที 
ผู้ขายอปุกรณ์ขายให้เกษตรจํานวน 3 ราย สว่นที  2 ได้มาจากค่าเฉลี ยของฟาร์มขนาดใหญ่จากกลุม่ตวัอย่างของ
การศึกษาในครั �งนี � สาเหตุที เลือกฟาร์มขนาดใหญ่เนื องจากฟาร์มขนาดใหญ่ที มีการดูแลการเลี �ยงไก้ที ได้
มาตรฐานกว่าฟาร์มที มีขนาดกลางและเล็ก โครงสร้างต้นทุน ประกอบด้วย ค่าที ดิน โรงเรือนเลี �ยงไก่ ระบบวดั
และควบคุมอุณหภูมิในโรงเรือน บ่อนํ �าบาดาล เครื องกําเนิดกระแสไฟฟ้า ระบบบําบดันํ �าเสีย ห้องสเปรย์ข
บุคคลภายนอกที เข้าสู่ฟาร์ม ห้องสเปรย์ยานพาหนะที เข้าสู่ฟาร์ม รั �งกั �นระหว่างฟาร์มและพื �นที ภายนอก 
ยานพาหนะ และค่าใช้จ่ายในการบริหาร รวมทั �งต้นทนุทางตรง ได้แก ค่าลกูไก่ ค่าอาหาร ค่ายาและวคัซีน เป็น
ต้น นอกจากนั �นยงัได้นําคา่เฉลี ยของราคาขายของฟาร์มขนาดใหญ่มาคํานวณด้วย 

 จากนั �นได้ทําการคํานวณต้นทนุการเลี �ยงไก่ โดยการคํานวณจดุคุ้มทนุและระยะเวลาคืนทนุมีข้อสมมติุ
ดงันี � 

1. คา่เช่าที ดิน คิดเป็นร้อยละ 10 ของราคาที ดินเฉลี ยของฟาร์มขนาดใหญ่ 

2. ต้นทนุคงที ประกอบด้วยคา่เสื อมราคาของอปุกรณ์การเลี �ยง 

3. ต้นทนุคงที ยงัประกอบด้วยคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร คา่ดอกเบี �ยจ่าย และค่าภาษีเงิน
ได้ ซึ งได้จากคา่เฉลี ยของฟาร์มขนาดใหญ่ 

4. ต้นทนุผนัแปรได้มาจากคา่เฉลี ยของฟาร์มขนาดใหญ่ 

5. จํานวนรุ่นการเลี �ยงไก่ 5 รุ่นตอ่ปี 

6. ราคาขายเฉลี ยได้มาจากราคาขายเฉลี ยของฟาร์มขนาดใหญ่ 

7. จํานวนไก่ในการเลี �ยงไก่แตล่ะครั �ง 20,000 ตวั ตามขนาดของเนื �อที ของฟาร์ม 

8. คา่เช่าที ดิน คิดเป็นร้อยละ 10 ของราคาที ดินเฉลี ยของฟาร์มขนาดใหญ่ 

9. ต้นทนุคงที ประกอบด้วยคา่เสื อมราคาของอปุกรณ์การเลี �ยง 
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วันที� 14 มีนาคม 2551 ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ 

10. ต้นทนุคงที ยงัประกอบด้วยคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร คา่ดอกเบี �ยจา่ย และค่าภาษีเงิน
ได้ ซึ งได้จากคา่เฉลี ยของฟาร์มขนาดใหญ่ 

11. ต้นทนุผนัแปรได้มาจากคา่เฉลี ยของฟาร์มขนาดใหญ่ 

12. จํานวนรุ่นการเลี �ยงไก่ 5 รุ่นตอ่ปี 
13. ราคาขายเฉลี ยได้มากจากราคาขายเฉลี ยของฟาร์มขนาดใหญ่ 

14. จํานวนไก่ในการเลี �ยงไก่แตล่ะครั �ง 20,000 ตวั ตามขนาดของเนื �อที ของฟาร์ม 
 

จากข้อสมมติฐานดงักลา่ว ได้นํามาคํานวณจดุคุ้มทนุ   ดงันี � 
 
จากสตูร จดุคุ้มทนุ    =                               ต้นทนุคงที รวม   

                                                      ราคาขายต่อหน่วย -  ต้นทนุผนัแปรตอ่หน่วย  
                                      =        251,593 บาทตอ่รุ่น                   (จากตารางที  7)   
                                                       59 - 53.88 
                                      =       49,077 ตวั 

หรือ คํานวณ ณ ระดบัมลูคา่ขายรวม    =      49,077 x 59 = 2,895,543 บาท 
หากคํานวณระยะเวลาคืนทนุ จะได้ผลดงันี � 
ระยะเวลาคืนทนุ       =          จํานวนเงินลงทนุรวม   

                                                                 ผลตอบแทน 
                                             =                          3,803,638 
                                                      (59 - 53.88) x 20,000 ตวัต่อรุ่น x 5 รุ่น 
                                             =       7.42 ปี 
 จากการคํานวณข้างต้นเห็นได้ว่า   จุดคุ้มทุนของการเลี �ยงในฟาร์มที จัดให้มีเครื องมือและอุปกรณ์
รวมทั �งระบบที สมบรูณ์ มีจดุคุ้มทนุเท่ากบั   49,077 ตวั   ซึ งเป็นไปได้ในการเลี �ยงได้ในฟาร์มขนาดมาตรฐาน นั น
หมายถึงในการเลี �ยงไก่แต่ละรุ่นในระยะแรก เกษตรกรประสบผลขาดทนุจากการเลี �ยง เนื องจากไม่สามารถเลี �ยง
ไก่ได้ตามจุดคุ้มทนุ ซึ งฟาร์มตวัอย่างที ได้สํารวจส่วนมากสามารถเลี �ยงไก่ได้ไม่เกิน 20,000 ตวั ในระยะต่อมา
หากค่าเสื อมราคาอปุกรณ์การเลี �ยงคิดเต็มมลูค่าแล้ว เกษตรกรจะเริ มมีกําไรมากยิ งขึ �น  อย่างไรก็ตามเกษตรกร
ท่านจะเลี �ยงไก่อยู่ได้เนื องจากยงัมีการใช้สญัญาซึ งเกิดจากราคาขายต่อตวัหกัต้นทนุผนัแปรต่อตวั ซึ งยงัมีกําไร
จากส่วนต่างระหว่างรายได้ต่อตวักบัต้นทนุผนัแปรต่อตวัอยู่    ตารางที  9 แสดงรายละเอียดการคํานวณต้นทนุ
และการวิเคราะห์ต้นทนุฟาร์มตวัอยา่ง 
 
 
 
 
 
 
 



 

 34 
      

 

 

การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการบริหารธุรกจิ ครั�งที� 1  
 

    
วันที� 14 มีนาคม 2551 ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ 

ตารางที� 9 แสดงการคํานวณจดุคุ้มทนุของฟาร์มตวัอยา่ง 

ต้นทุนคงที� เฉลี�ย 

อายุการ
ใช้งาน 

โดยประม
าณ (ปี) 

จาํนวน
รุ่นต่อ
ปี 

ค่าใช้จ่าย 
ต่อเล้าต่อปี 

1.1 คา่ที ดิน (คิดเป็นคา่เช่าร้อยละ 10 ของคา่ที ดิน
ตอ่ปี) 

370,479.08  5 7,409.58 

ต้นทนุคงที  เฉลี ย 

อายกุารใช้
งาน 

โดยประมา
ณ (ปี) 

จํานวน
รุ่นตอ่ปี 

คา่ใช้จ่าย 
ตอ่เล้าตอ่ปี 

1.2 โรงเก็บอาหารและวสัดใุนการเลี �ยง 130,768.80 5 5 5,230.75 

ต้นทุนคงที� เฉลี�ย 

อายุการ
ใช้งาน 

โดยประม
าณ (ปี) 

จาํนวน
รุ่นต่อ
ปี 

ค่าใช้จ่าย 
ต่อเล้าต่อปี 

1.3 โรงเรือนเลี �ยงไก่ 1,500,000.00 5 5 60,000.00 

1.4 ระบบวดัและควบคมุอณุหภมิูในโรงเรือน 79,555.68 5 5 3,182.23 
1.6 อปุกรณ์การให้อาหาร 413,921.94 5 5 16,556.88 
1.7 อปุกรณ์การให้นํ �า 277,684.55 5 5 11,107.38 
1.8 อปุกรณ์ระบายความร้อน ได้แก่ พดัลม มอเตอร์ 576,794.88 5 5 23,071.80 
1.9 เครื องกําเนิดกระแสไฟฟ้า 100,637.68 10 5 2,012.75 
1.10 ระบบบําบดันํ �าเสีย  10,349.02 20 5 103.49 
1.11 ห้องสเปรย์ของบคุคลภายนอกที เข้าสูฟ่าร์ม  13,689.88 5 5 547.60 
1.12 ห้องสเปรย์ของยานพาหนะที เข้าสูฟ่าร์ม  6,158.28 5 5 246.33 
1.13 รั �วกั �นระหว่างฟาร์มและพื �นที ภายนอก 25,301.77 10 5 506.04 
1.14 ยานพาหนะ 49,410.38 10 5 988.21 
1.15 คา่ใช้จ่ายในการบริหาร (ตอ่ปี) 602,301.00  5 120,460.20 
รวม    3,803,638.75    
รวมต้นทนุคงที ต่อเล้า     251,593.88 
ต้นทนุผนัแปรต่อตวั (ข้อมลูจากฟาร์มขนาดใหญ่)                                                                            53.87 บาท                                                  
ราคาขายเฉลี ยต่อตวั (ข้อมลูจากฟาร์มขนาดใหญ่)                                                                           59.00 บาท                         
จดุคุ้มทนุ ( 251,593.88/59 – 53.87)                                                                                          49,077 ตวั            
ระยะเวลาคืนทนุ (3,803,638.75/(59 – 53.87) * 20,000*5)                                                                    7.42 ปี 
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วันที� 14 มีนาคม 2551 ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ 

ตารางที� 10   ระดบัความสําคญัของปัญหาโดยแสดงจํานวนและร้อยละของกลุม่ตวัอยา่งจําแนกตามปัญหา 
 
 

ระดบัความสําคญัของปัญหา 

ไมมี่

ปัญหา 

มากที สดุ มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อยที

สดุ 
ปัญหา 

จํานวน  

(ร้อยละ) 

จํานวน 

(ร้อยละ) 

จํานวน 

(ร้อย

ละ) 

จํานวน 

(ร้อย

ละ) 

จํานวน 

(ร้อย

ละ) 

จํานวน 

(ร้อย

ละ) 

Mean S.D. ความหมาย 

1. ค่าตอบแทน(กําไร) จากการเลี �ยงตํ า 280 

(27.2) 

180 

(17.5) 

98 

(9.5) 

265 

(25.8) 

158 

(15.4) 

48  

(4.7) 

3.27 1.219 ปานกลาง 

2. ขาดเงินในการลงทนุ 254 

(24.7) 

231 

(22.4) 

211 

(20.5) 

168 

(16.3) 

125 

(12.1) 

40  

(3.9) 

3.60 1.212 มาก 

3. ไมส่ามารถสง่ออกเนื �อไก่สดได้ 260 

(25.3) 

374 

(36.3) 

169 

(16.4) 

110 

(10.7) 

85 

(8.3) 

31 

(3.0) 

4.00 1.198 มาก 

4. โรคไข้หวดันกกระทบการบริโภคไก่ใน

ต่างประเทศ 

224 

(21.8) 

350 

(34.0) 

235 

(22.8) 

128 

(12.4) 

72 

(7.0) 

20 

(1.9) 

4.02 1.084 มาก 

5. โรคที เกี ยวกบัการเลี �ยงไก่ 335 

(32.6) 

78 (7.6) 75 

(7.3) 

167 

(16.2) 

284 

(27.6) 

90 

(8.7) 

2.66 1.172 ปานกลาง 

6. ปศสุตัว์จงัหวดัสั งให้มีการพกัเล้านาน

เกินไป ทําให้ชว่งที หยดุการเลี �ยงมีต้นทนุ

เกิดขึ �นโดยไมมี่ผลตอบแทน 

271 

(26.3) 

244 

(23.7) 

199 

(19.3) 

153 

(14.9) 

94 

(9.1) 

68 

(6.6) 

3.60 1.292 มาก 

7. ผู้ จ้างเลี �ยงไมใ่ห้เลี �ยงไก่ในปริมาณที 

ต้องการ 

306 

(29.7) 

157 

(15.3) 

171 

(16.6) 

210 

(20.4) 

136 

(13.2) 

49  

(4.8) 

3.34 1.202 ปานกลาง 

8. ผู้ จ้างเลี �ยงไมใ่ห้ไก่ประเภทที ต้องการ 327 

(31.8) 

200 

(19.4) 

142 

(13.8) 

203 

(19.7) 

107 

(10.4) 

50 

 (4.9) 

3.47 1.246 ปานกลาง 

9. การลงทนุในอปุกรณ์การเลี �ยงแพง 210 

(20.4) 

293 

(28.5) 

253 

(24.6) 

219 

(21.3) 

28 

(2.7) 

26  

(2.5) 

3.92 1.021 มาก 

10. ประสบปัญหาจากเจ้าหน้าที ของรัฐ 403 

(39.2) 

44 (4.3) 66 

(6.4) 

142 

(13.8) 

248 

(24.1) 

126 

(12.2) 

2.44 1.133 น้อย 
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11. ถกูจํากดัด้วยกฎควบคมุ/ข้อ

กฎหมาย 

360 

(35.0) 

68 (6.6) 106 

(10.3) 

198 

(19.2) 

241 

(23.4) 

56 

(5.4) 

2.83 1.111 ปานกลาง 

12. การขาดแคลนสาธารณปูโภคขั �น

พื �นฐาน 

311 

(30.2) 

50 (4.9) 98 

(9.5) 

252 

(24.5) 

225 

(21.9) 

93 

(9.0) 

2.70 1.077 ปานกลาง 

13. ต้องเอาใจใสก่ารเลี �ยงมากจนไมมี่

เวลาประกอบอาชีพเสริมอื น 

345 

(33.5) 

87 (8.5) 114 

(11.1) 

278 

(27.0) 

131 

(12.7) 

74 

(7.2) 

3.01 1.140 ปานกลาง 

14. ปัญหาเกี ยวกบัชมุชนข้างเคียง เช่น 

กลิ นเหมน็ 

377 

(36.6) 

25 (2.4) 60 

(5.8) 

215 

(20.9) 

251 

(24.4) 

101 

(9.8) 

2.47 0.987 น้อย 

15. ปัญหาเกี ยวกบัค่าใช้จ่ายที ต้องจา่ย

ให้กบัชมุชน เชน่ ของขวญั การสร้าง

สาธารณปูโภคให้กบัชมุชน 

436 

(42.4) 

6  

(0.6) 

29 

(2.8) 

171 

(16.6) 

204 

(19.8) 

183 

(17.8) 

2.10 0.934 น้อย 

เฉลี ยรวม 2.88 0.993 ปานกลาง 

 
ตารางที   10    ผู้ประกอบการที เป็นกลุ่มตวัอย่างนั �น        มีระดบัของปัญหาในภาพรวมอยู่ในระดบั

ปานกลาง ( ค่าเฉลี ย 2.88) สําหรับปัญหาในแต่ละด้านนั �นจะสามารถจําแนกระดบัของปัญหาได้เป็น 3 ระดบั
ดงันี � 
 ระดบัมาก ปัญหาในเรื องโรคไข้หวดันกกระทบการบริโภคไก่ในตา่งประเทศ (ค่าเฉลี ย 4.02) ไม่สามารถ
ส่งออกเนื �อไก่สดได้ (ค่าเฉลี ย 4.00) การลงทุนในอุปกรณ์การเลี �ยงแพง (ค่าเฉลี ย 3.92) ขาดเงินในการลงทุน 
(คา่เฉลี ย 3.60) และ ปศสุตัว์จงัหวดัสั งให้มีการพกัเล้านานเกินไป ทําให้ช่วงที หยดุการเลี �ยงมีต้นทนุเกิดขึ �นโดยไม่
มีผลตอบแทน (คา่เฉลี ย 3.60) 
 ระดบัปานกลาง ปัญหาในเรื องของผู้ จ้างเลี �ยงไม่ให้ไก่ประเภทที ต้องการ (ค่าเฉลี ย 3.47) ผู้ จ้างเลี �ยง
ไมใ่ห้เลี �ยงไก่ในปริมาณที ต้องการ (คา่เฉลี ย 3.34) คา่ตอบแทน (กําไร) จาการเลี �ยงตํ า (ค่าเฉลี ย 3.27) ต้องเอาใจ
ใส่ในการเลี �ยงมากจนไม่มีเวลาประกอบอาชีพเสริมอื น (ค่าเฉลี ย 3.01) ถูกจํากดัด้วยกฎควบคุม/ข้อกฎหมาย 
(ค่าเฉลี ย 2.83) การขาดแคลนสาธารณูปโภคพื �นฐาน (ค่าเฉลี ย 2.70)  และ โรคที เกี ยวกับการเลี �ยงไก่    
(คา่เฉลี ย 2.66) 

 ระดบัน้อย ปัญหาในเรื องปัญหาเกี ยวกบัชมุชนข้างเคียง เช่น กลิ นเหม็น (ค่าเฉลี ย 2.47) ประสบปัญหา
จากเจ้าหน้าที ของรัฐ (คา่เฉลี ย 2.44) ปัญหาเกี ยวกบัคา่ใช้จ่ายที ต้องจ่ายให้กบัชมุชน (คา่เฉลี ย 2.10) 
 
ความน่าจะเป็นในการเพิ�มกาํไรในฟาร์มแต่ละขนาด 

การศกึษาครั �งนี �ยงัได้คํานณความน่าจะเป็นของการเกิดกําไรแตล่ะระดบัราคาตั �งแต ่1 บาทตอ่ตวั ถงึ 5 
บาทตอ่ตวัของแตล่ะฟาร์ม การวิเคราะห์ความน่าจะเป็นในการได้กําไรของแตล่ะขนาดของฟาร์มคํานวณโดยใช้
สตูรดงันี � 
  
 

Z = จดุคุ้มทนุ – กําไรที ต้องการ (ตอ่ตวั) 
                    สว่นเบี ยงเบนมาตรฐาน 
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  จากสตูร ชี �ให้เห็นวา่การเปรียบเทียบระหวา่งจดุคุ้มทนุและกําไรตามที ต้องการ   หารด้วยสว่นเบี ยงเบน
มาตรฐานทั �งหมดของกลุม่ตวัอย่างแตล่ะขนาดของฟาร์ม   การวิเคราะห์พบวา่โอกาสความน่าจะเป็นของฟาร์ม
ขนาดเลก็มีความเป็นไปได้ที จะเพิ มกําไรสงูที สดุ   กลา่วคือ ณ ระดบักําไรตอ่ตวั 5 บาท ความน่าจะเป็นเทา่กบั
ร้อยละ 38    ในทางตรงกนัข้ามฟาร์มขนาดกลางและใหญ่จะมีความน่าจะเป็นเมื อกําไรตามที ต้องการเพิ มยิ งขึ �น  
การวิเคราะห์สามารถแปลความหมายได้วา่ หากเกษตรกรต้องการเลี �ยงให้มีกําไรสงูๆ ควรเลี �ยงที ฟาร์มขนาดเลก็
มากกวา่ขนาดอื น ซึ งสอดคล้องกบัการวิเคราะห์ขั �นต้นที ต้นทนุการเลี �ยงของฟาร์มขนาดเลก็ตํ าวา่ฟาร์มขนาดอื น
เนื องจากฟาร์มขนาดเลก็มีต้นทนุแฝงที มิได้บนัทกึบญัชีโดยเฉพาะอยา่งยิ งคา่แรงของเกษตรกร อยา่งไรก็ตาม
ถงึแม้วา่ผลการศกึษาจะชี �วา่ฟาร์มขนาดเลก็ยงัมีสามารถทํากําไรสงูได้ แตค่งเป็นไปได้ยากที จะขยายการลงทนุ
ในฟาร์มขนาดเลก็  เนื องจากข้อจํากดัของการจดัการที ต้องอาศยัแรงงานคนภายในครอบครัว ซึ งไมไ่ด้รวม
คา่แรงงานอยูใ่นต้นทนุการเลี �ยง      ขณะเดียวกนัควรพิจารณาลงทนุในฟาร์มขนาดใหญ่มีการใช้เครื องจกัรและ
อปุกรณ์ที มีประสทิธิภาพ  การทํากําไรหลงัจากอายกุารใช้งานของเครื องจกัรและอปุกรณ์สิ �นสดุจะเพิ มขึ �น 
ตารางที  11  แสดงความน่าจะเป็นของการเกิดกําไรแตล่ะระดบั 

 

ตารางที� 11       ความน่าจะเป็นในการพยากรณ์กําไร 
ขนาดของฟาร์ม จุดคุ้มทุน กาํไรที�ต้องการ

ต่อตัว(บาท) 
ความน่าจะเป็น 

1 50% 
2 47% 
3 44% 
4 41% 

เลก็ 10,675 

5 38% 
1 50% 
2 44% 
3 38% 
4 33% 

กลาง 15,642 

5 28% 
1 50% 
2 41% 
3 32% 
4 25% 

ใหญ่ 14,074 

5 18% 
 

สรุปผลการศกึษา 
   

การศึกษาครั �งนี �สรุปได้ว่าโครงสร้างต้นทนุของแต่ละขนาดฟาร์มมีความแตกต่างกนั  โดยฟาร์มขนาด
ใหญ่มีโครงสร้างต้นทุนโดยรวมตํ ากวา่ขนาดกลาง  อยา่งไรก็ตามโครงสร้างของต้นทนุขนาดเลก็ตํ าที สดุ  ในข
ที จดุคุ้มทนุของฟาร์มขนาดเลก็มีความใกล้เคียงกบัฟาร์มขนาดใหญ่  ฟาร์มทั �งสองขนาดสามารถทํากําไรในระยะ
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สั �นได้ง่ายกว่าฟาร์มขนาดกลาง  ส่วนฟาร์มขนาดกลางนั �นมีโครงสร้างต้นทนุที กํ �ากึ งระหวา่งฟาร์มขนาดเลก็แล
ขนาดใหญ่จึงทําให้จุดคุ้มทุนสงูกว่าฟาร์มขนาดใหญ่ นอกจากนั �นปัญหาและอุปสรรคของการประกอบการที 
สําคญัที สดุนอกจากโรคไข้หวดันกที กระทบการขายเนื �อไก่สด คือ เงินลงทนุเริ มต้นของการซื �ออปุกรณ์ที ใช้เลี �ยงไก่ 
 

ข้อเสนอแนะจากการวจัิย 
 

จากการศึกษาพบว่า ฟาร์มขนาดใหญ่มีโครงสร้างต้นทุนโดยรวมตํ ากวา่ขนาดกลาง   ทั �งนี �  
เนื องมาจาก  ฟาร์มขนาดใหญ่มีความได้เปรียบจากขนาด  (Economy of Scale)    และพบว่าโครงสร้างต้นทนุ
ของฟาร์มขนาดเล็กตํ าที สดุ     อาจเนื องมาจากฟาร์มขนาดเล็กมีการใช้แรงงานแฝงและไม่ใช้เทคโนโลยีชั �นสงู 
แต่ใช้คนแทน   การศึกษานี � ชี �ให้เห็นว่า จากการวิเคราะห์จดุคุ้มทนุพบว่าฟาร์มขนาดกลางมีจดุคุ้มทนุสงูกว่า
ขนาดใหญ่และขนาดเล็ก   ดงันั �น  ผู้ประกอบการฟาร์มขนาดกลางจึงควรระมดัระวงัเป็นพิเศษในเรื องค่าใช้จ่าย 
รวมทั �งการร่วมมือกันระหว่างฟาร์มขนาดกลาง    อาจเป็นช่องทางหนึ งในการลดต้นทุนการเลี �ยงไก่ได้     เช่น 
การรวมกนัเพื อสั งซื �ออาหาร  เพื อลดคา่บรรทกุและได้สว่นลดจากการซื �อสนิค้าจํานวนมาก เป็นต้น 
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การวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุนและการพยากรณ์ต้นทุนการรักษา 
เดก็พเิศษที�มีภาวะสมาธิสั �น  บกพร่องทางการเรียนร้ ู  และออทสิซมึ 

The Analysis of Cost Structures and Caring Cost Prediction of Children in  
Learning Disability, Attention Deficit Hyperactivity Disorder  and Autism 

ศิริชยั พงษวิชยัF

* และคณะ 

 
บทคัดย่อ  
 

 การศึกษานี �     มีวตัถุประสงค์เพื อสํารวจและวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุนการพัฒนาศกัยภาพเด็ก      
ที ภาวะสมาธิสั �น  บกพร่องทางการเรียนรู้   และออทิสซึม   การศึกษาครั �งนี �มุ่งเน้นที จะสํารวจต้นทุนทางการ
แพทย์ ต้นทุนทางการศึกษาและต้นทุนของครอบครัว โดยกลุ่มตัวอย่างที กระจายในทุกภาคทั วประเทศไทย 
จํานวน 1,430 ตัวอย่าง   การวิเคราะห์ครั �งนี �ใช้การวิเคราะห์ทางสถิติพื �นฐานเพื อหาค่าเฉลี ย ส่วนเบี ยงเบน
มาตรฐาน ของโครงสร้างต้นทนุของเดก็พิเศษทั �ง 3 กลุม่ และมีการใช้สถิติเชิงอนมุาน (การวิเคราะห์ความถดถอย
เชิงพห)ุ ในการอธิบายผลการวิจยั 
 ผลการศึกษาพบว่า  ค่าใช้จ่ายรวมต่อปีต่อคนในการเลี �ยงดูเด็กพิเศษที เป็นโครงสร้างต้นทุนเพื อ
พฒันาศกัยภาพเดก็ทั �ง 3 กลุม่   มีโครงสร้างที แตกตา่งกนัตามประเภทของเดก็พิเศษและระดบัอาการ แต่รูปแบบ
ของโครงสร้างค่าใช้จ่ายดงักล่าวไม่มีรูปแบบที แน่นอน  และสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี �      เด็กพิเศษประเภท
สมาธิสั �นที มีระดับอาการน้อย ปานกลาง  และมาก มีค่าใช้จ่ายเฉลี ยรวมต่อปีต่อคนเท่ากับ 33,488 บาท  
64,118 บาท   และ 21,717 บาทตามลําดบั   เด็กพิเศษประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ที มีระดับอาการน้อย 
ปานกลาง และมาก   มีค่าใช้จ่ายเฉลี ยรวมต่อปีต่อคนเท่ากบั 17,476 บาท   36,505 บาท   และ 51,411 บาท
ตามลําดบั   และเดก็พิเศษประเภทออทิสซมึที มีระดบัอาการน้อย ปานกลาง และมาก    มีค่าใช้จ่ายเฉลี ยรวมต่อ
ปีตอ่คนเทา่กบั 128,292 บาท    74,091 บาท   และ 205,980 บาทตามลําดบั  
 การศึกษาความสมัพนัธ์ของค่าใช้จ่ายของเด็กพิเศษ   คณุลกัษณะของผู้ปกครอง   และลกัษณะของ
เด็กพิเศษพบว่า   ค่าใช้จ่ายรวมของเด็กพิเศษมีความสมัพนัธ์กบัคณุลกัษณะต่าง ๆ    จําแนกตามประเภทของ
เด็กพิเศษคือ   เด็กพิเศษประเภทสมาธิสั �นค่าใช้จ่ายขึ �นอยู่กบัรายได้ครอบครัว  อาชีพผู้ปกครอง  จํานวนบตุรใน
ความอุปการะ  และระดับการศึกษาของเด็ก เด็กพิเศษประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้  ค่าใช้จ่ายขึ �นอยู่กับ
รายได้ครอบครัว  จํานวนครั �งที พบแพทย์  จํานวนบตุรในความอปุการะ    การจดทะเบียนเป็นคนพิการ   ระดบั
การศึกษาของเด็ก   ระดบัอาการ  อาชีพของผู้ปกครอง    และอายขุองเด็กที พบว่าเป็นเด็กพิเศษ และเด็กพิเศษ
ประเภทออทิสซึม       ค่าใช้จ่ายขึ �นอยู่กบัรายได้ครอบครัว    อายขุองเด็กที พบว่าเป็นเด็กพิเศษ   จํานวนครั �งที 
พบแพทย์   จํานวนบตุรในความอปุการะ   ระดบัการศกึษาของผู้ปกครอง   และระดบัอาการ 
 
 
 
 

                                                 
* รองศาสตราจารย์  คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
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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.  
 
ความสาํคัญและที�มาของปัญหา 
 

ในปัจจุบันมีบุคคลที มีภาวะสมาธิสั �น  บกพร่องทางการเรียนรู้ และออทิสติกเป็นจํานวนมาก 
การศึกษาในประเทศไทยพบว่า  ถ้าประชากรของประเทศไทยมี 62 ล้านคน  สามารถประมาณการประชากร
บคุคลที มีภาวะออทิซมึได้จํานวน 372,000 คน    บคุคลที มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ได้จํานวน 10,540,000 
คน   และบคุคลที มีภาวะสมาธิสั �นได้จํานวน 1,469,400 คน (อ้างใน http://www.nrct.net/downloads/140906_ 
seminardoc.pdf) ซึ งเป็นภาระสําคญัของบุคคลที เกี ยวข้องทั �งผู้ปกครองและรัฐบาลที จะต้องจดัการดแูล เด็ก
พิเศษ หมายถึง เด็กปกติที มีลักษณะทางกายภาพหรือพฤติกรรมเบี ยงเบนไปจากสภาพปกติทางร่างกาย 
สติปัญญา อารมณ์หรือสงัคม (วารี ถิระจิตร, 2545) ซึ งความเบี ยงเบนนี �อาจรุนแรงถึงขั �นกระทบกระเทือนต่อ
พฒันาการด้านต่างๆ ของเด็ก ดงันั �นเด็กพิเศษจึงมีความจําเป็นต้องใช้บริการทางการแพทย์และได้รับการศกึษา
พิเศษ เพื อให้เด็กเหล่านี �ได้สามารถพฒันาร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สงัคม เพื อให้ได้ผลที ใกล้เคียงกบับคุคล
ปกติให้ได้เต็มกําลงัความสามารถของแต่ละบคุคล เด็กที ได้รับการวินิจฉยัตั �งแต่อายยุงัน้อย เช่น ตรวจการได้ยิน 
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ตรวจคลื นสมอง ตรวจเลือด ตรวจโครโมโซม ตรวจเอก็ซเรย์สมอง ตรวจเชาว์ปัญญา ฯลฯ และถ้าพบปัญหาตั �งแต่
อายยุงัน้อย ทําให้ผู้ปกครองหรือผู้ดแูลสามารถทําหลายสิ งหลายอย่างให้แก่เด็กเท่าที จะทําได้ แม้ในปัจจบุนัไม่มี
ยาใดที สามารถรักษาโรคเหล่านี �ให้หายขาดได้ แต่สามารถพฒันาช่วยเหลือเด็กให้มีชีวิตใกล้เคียงกบัคนปกติได้ 
การวิจัยพบว่าวิธีช่วยเหลือที ดีที สดุคือ การกระตุ้นพัฒนาการของเด็กอย่างเข้มข้นตั �งแต่อายุยงัน้อย (อุมาพร 
ตรังคสมบติั 2545) เช่น การเตรียมตวัฝึกลกูแบบต่างๆ ได้แก่ ฝึกทกัษะสงัคม การฝึกภาษาและการสื อสาร การ
ฝึกประสาทสมัผสัและกล้ามเนื �อ การฝึกให้ช่วยเหลือตนเอง เป็นต้น  ในปัจจบุนัมีประชากรที มีความบกพร่องทาง
สติปัญญา การเรียนรู้ และออทิสติก ประมาณ 4 แสนคน ถึง 1 ล้านคน ต้องการการฟื�นฟูสมรรถภาพ การ
ส่งเสริมคณุภาพชีวิต การศึกษา และการมีงานทํา ในครอบครัวที บุตรมีความบกพร่องดงักล่าว ครอบครัวต้อง
ดําเนินการหลายประการเพื อให้บตุรของตนได้รับการฟื�นฟูสมรรถภาพ การศึกษา และการพฒันาศกัยภาพด้าน
ต่างๆ ที สอดคล้องกับความต้องการจําเป็น ซึ งมีค่าใช้จ่ายหลายประการ (อ้างใน http://www.nrct.net 
/downloads /140906_seminardoc.pdf)  

กิจกรรมดงักลา่วข้างต้นจงึก่อให้เกิดเป็นคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ซึ งในการศกึษาครั �งนี �ได้จดัแบ่งเป็น 3 หมวด 
คือ ค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ ค่าใช้จ่ายในครอบครัว และค่าใช้จ่ายในการศึกษา เนื องจากการเก็บข้อมลูที ผ่าน
มายงัมีไม่เพียงพอ และยงัขาดการศึกษาข้อมลูโครงสร้างต้นทนุค่าใช้จ่ายเด็กพิเศษ ทางคณะผู้วิจัยจึงมีความ
จําเป็นที จะต้องศกึษาโครงสร้างต้นทนุเหลา่นี � เพื อพฒันาศกัยภาพบคุคลที มีภาวะเหลา่นี �ได้ 
 
วัตถุประสงค์ของโครงการวจัิย 
 

การศึกษาครั �งนี �มีวัตถุประสงค์หลักในการสํารวจต้นทุนการรักษาของเด็กพิเศษที มีภาวะสมาธิสั �น  
บกพร่องทางการเรียนรู้ และออทิสซึม รวมทั �งการวิเคราะห์ข้อมลูเพื อการพยากรณ์เด็กพิเศษที มีภาวะสมาธิสั �น  
บกพร่องทางการเรียนรู้ และออทสิซมึ ที ดําเนินการอยูใ่นปัจจบุนัทั �งภาครัฐและภาคเอกชน 
 
ระเบียบวธีิวจัิย 
 

เนื องจากการวิจยันี �เป็นการวิจัยเชิงบูรณาการ ประกอบไปด้วยโครงการย่อยที มีความเกี ยวข้องกันหลาย
โครงการ ดงันั �นกรอบของประชากรที ใช้ในการสํารวจค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองใช้ประชากรที เป็นผู้ปกครองที อยู่
ตามจงัหวดัต่าง ๆ ทั วประเทศที เป็นเครือข่ายของโครงการวิจัย และจงัหวดัที มีโรงเรียนการศึกษาพิเศษ และมี
ศนูย์การศึกษาพิเศษประจําจงัหวดัเป็นหลกั  ซึ งกลุ่มตวัอย่างนี �สามารถใช้เป็นตวัแทนประชากรได้เป็นอย่างดี 
เนื องจาก จากการสํารวจพบว่าถึงแม้ว่าเด็กพิเศษที มีภาวะสมาธิสั �น  บกพร่องทางการเรียนรู้ และออทิสซึม 
กระจายอยู่ทั วประเทศ อย่างไรก็ตามในบางพื �นที ผู้ปกครองไม่ได้นําเด็กพิเศษไปรักษาจึงไม่เห็นโครงสร้างต้นทนุ
อย่างชดัเจน นอกจากนั �นการสํารวจพบว่าหากจะได้ข้อมลูครบถ้วน ชดัเจน และใกล้เคียงกบัความเป็นจริงมาก
ที สดุควรมุง่เน้นหวัเมืองใหญ่ ดงันั �นกลุม่ตวัอยา่งของการศกึษาครั �งนี �ได้การเลือกเฉพาะหวัเมืองใหญ่ ดงัตอ่ไปนี � 

 
ภาค จาํนวนตัวอย่าง 

1. เหนือ (เชียงใหม ่และพิษณโุลก) 247 
2. กลาง (นครปฐม ราชบรีุ กาญจนบรีุ และอยธุยา) 282 
3. ตะวนัออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น  และนครราชสีมา) 205 
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ภาค จาํนวนตัวอย่าง 
4. ตะวนัออก (ชลบรีุ และระยอง) 210 
5. ใต้ (นครศรีธรรมราช สตลู สงขลา ยะลา และภเูก็ต) 254 
6. กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (นนทบรีุ ปทมุธานี สมทุรปราการ) 232 

รวมตัวอย่างผ้ปกครองทั �งหมดู  1,430 
 
การศกึษาครั �งนี �มุง่ศกึษาโครงสร้างต้นทนุคา่ใช้จ่ายที เกี ยวกบัเดก็พิเศษ 3 สว่นใหญ่ ๆ ดงันี �คือ  

• คา่ใช้จ่ายที เป็นต้นทนุทางการแพทย์   

• คา่ใช้จ่ายที เป็นต้นทนุทางการศกึษา 

• คา่ใช้จ่ายที เป็นต้นทนุทางครอบครัว 
  การสํารวจข้อมลูโครงสร้างต้นทนุคา่ใช้จ่ายที เกี ยวกบัเด็กพิเศษ ได้ทําการสํารวจในช่วงเวลา 1 ตลุาคม 

2549 ถงึ 30 มิถนุายน 2550 
 

วธีิดาํเนินการวจัิยโดยสรุป 
 

  การวิจยัครั �งนี �เป็นการวิจยัที เน้นการดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูเชิงสํารวจ โดยเก็บข้อมลูทั �งแบบปฐม
ภมิู (Primary  data)   และแบบทติุยภมิู (Secondary  data)  สําหรับข้อมลู สว่นข้อมลูปฐมภมิู  ได้จากการ
สํารวจโดยใช้ทั �งแบบสมัภาษณ์   แบบสอบถาม  และแบบสํารวจความคิดเห็นที ผ่านการตรวจสอบคณุภาพของ
เครื องมือ ทั �งทางด้านความตรงเชิงเนื �อหา (Content validity)  และความน่าเชื อถือ (Reliability)   เป็นเครื องมือที 
ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู     สว่นข้อมลูแบบทติุยภมิู (Secondary  data)  ได้ทําการศกึษาค้นคว้าจากข้อมลูที 
มีผู้ รวบรวมไว้แล้ว เช่น   เอกสาร  ตํารา บทความ นิตยสาร เว็บไซต์  และรายงานวิจัยที เกี ยวข้อง  งานจาก
หน่วยงานต่างๆ ทั �งของทางภาครัฐ และเอกชน โดยเฉพาะโรงพยาบาล และสถานศกึษาที เกี ยวข้องกบัเด็กพิเศษ
ดงักลา่ว  

ในการวิจัยครั �งนี �คณะผู้ วิจัยได้สร้างแบบสํารวจ 3 แบบคือ แบบสํารวจผู้ปกครองที เลี �ยงดูเด็กพิเศษ  
แบบสํารวจโรงพยาบาลเกี ยวกบัค่าใช้จ่ายในการรักษาเด็กพิเศษทั �งภาครัฐและเอกชน  แบบสํารวจโครงสร้าง
ต้นทนุ  เครื องมือที โครงการวิจยัย่อยในสว่นอื นๆ ได้พฒันาขึ �นมา ในการวิจยัครั �งนี �จะเน้นที การสํารวจค่าใช้จ่าย
ในสว่นของผู้ปกครองที ได้เลี �ยงดเูด็กพิเศษ  โดยขนาดตวัอยา่งของผู้ปกครองที ทําการสํารวจค่าใช้จ่ายใช้จํานวน
ทั �งหมด  1,430   ตวัอย่างโดยจําแนกไปตามภาคต่างๆ ทั วประเทศ ที ระดบัความเชื อมั น 95% และความคลาด
เคลื อนไมเ่กิน 3 % การเลือกตวัอยา่งเลือกจากผู้ปกครองที ยินดีให้ข้อมลู  
 
งานวจัิยที�เกี�ยวข้อง 
 

เอนก สภีุรนนัท์ และคณะ (2549) ได้ศกึษาโครงสร้างต้นทนุของสถานพยาบาลในสงักดักรมสขุภาพจิต
ทั �ง 17 แหง่ ในปีงบประมาณ 2547 มีต้นทนุรวม เทา่กบั 2,032,831,470 บาท  ต้นทนุดําเนินการเทา่กบั 
1,813,827,356 บาท  แบง่ต้นทนุรวมตามประเภทหน่วยงานต้นทนุ  พบวา่ เป็นกลุม่หน่วยต้นทนุที ไมก่่อให้เกิด
รายได้ เทา่กบั 774,730,752  บาท โดยต้นทนุสว่นใหญ่เป็นคา่วสัด ุ คือ 350,257,499  บาท  คิดเป็นร้อยละ 45 
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รองลงมาเป็นคา่แรงและคา่ลงทนุ  คิดเป็นร้อยละ 40 และ 15 ตามลําดบั กลุม่หน่วยต้นทนุที ก่อให้เกิดรายได้ 
เทา่กบั 232,647,891 บาท มีต้นทนุสว่นใหญ่เป็นคา่วสัดคืุอ  140,793,132  บาท คิดเป็นร้อยละ 61  รองลงมา
เป็นคา่แรงและคา่ลงทนุคิดเป็นร้อยละ 27 และ 12 ตามลําดบั กลุม่หน่วยต้นทนุที ให้บริการผู้ ป่วยประเภทงาน
บริการผู้ ป่วยนอกและงานบริการอื น ๆ เทา่กบั 396,060,093  บาท มีต้นทนุสว่นใหญ่เป็นคา่วสัด ุ  เทา่กบั 
206,399,201 บาท คิดเป็นร้อยละ 63 รองลงมาเป็นต้นทนุคา่แรงและคา่ลงทนุคิดเป็นร้อยละ 41 และ 6 
ตามลําดบั กลุม่หน่วยต้นทนุที ให้บริการอื น ๆ เทา่กบั 102,847,982  บาท โดยเป็นต้นทนุสว่นใหญ่เป็นคา่แรง 
เทา่กบั 52,374,351 บาท คิดเป็นร้อยละ 51 รองลงมาเป็นต้นทนุคา่วสัดแุละคา่ลงทนุ  คิดเป็นร้อยละ 46 และ 3 
ตามลําดบั การศกึษาครั �งนี �มิได้เน้นต้นทนุตอ่โรค 

เสาวลกัษณ์  ช่างสมบูรณ์ (2544)  ได้ศึกษาต้นทุนต่อหน่วยบริการ ผู้ ที มีความบกพร่องทาง
สติปัญญา ศนูย์ฝึกอาชีพบางพนู โรงพยาบาลราชานกุลู ผลงานวิจยัพบว่า ต้นทนุรวมทั �งหมดของศนูย์ฝึกอาชีพ
บางพนูเทา่กบั 7,354,212.03 บาท โดยมีค่าแรง ค่าวสัด ุค่าลงทนุ 5,208,886.87 บาท 1,097,216.52 บาท และ 
1,048,108.65 บาท ในสดัส่วน 4.97 : 1.05 : 1 ตามลําดบั พบว่าต้นทนุรวมของงานฝึกอาชีพต่อรายเท่ากบั 
245,140.40 บาท ต้นทนุฝึกต่อวนัเท่ากบั 1,501.17 บาท และเมื อแยกตามหน่วยต้นทนุนั �น งานเกษตรกรรม – 
สตัวบาล มีต้นทนุต่อรายสงูสดุ เท่ากบั 353,986.87 บาท ต้นทนุฝึกต่อวนัเท่ากบั 1,910.00 บาท รองลงมาคือ
งานศิลปกรรม สว่นงานอตุสาหกรรมมีต้นทนุน้อยที สดุ 

Jarbrink, et.,  al. (2007) ศกึษาโครงสร้างต้นทนุของบคุคลออทิสติกในประเทศสวีเดนระหวา่งปี 2000 
- 2003  วตัถปุระสงค์ของการศกึษาเพื อปรับปรุงสถานการณ์ของบคุคลที เป็นออทิสติก โดยพยายามให้ข้อมลูแก่
หน่วยงานที รับผิดชอบ  รวมทั �งต้นทนุในการพฒันาบคุคลออทิสติกให้สามารถทํางานได้  การศกึษาพยายามที จะ
เสนอแนะการปรับปรุงการศกึษา  การดแูลบคุคลออทิสติกอย่างมีคณุภาพ การปรับปรุงเครือข่ายออทิสติกเพื อ
การแลกเปลี ยนประสบการณ์  และเป็นข้อมลูให้ผู้ มีหน้าที รับผิดชอบให้การช่วยเหลือทางเงินทนุอย่างมี
ประสทิธิภาพ  การศกึษาได้ทําเป็น 2 ระยะ เพื อเปรียบเทียบวา่ก่อน-หลงัให้การศกึษาบคุคลออทิสติกวา่มี
ผลกระทบทางเศรษฐกิจอยา่งไร การศกึษาครั �งนี �เก็บข้อมลูโดยใช้ อาสาสมคัรบคุคลออทิสติกโดยการใช้การ
สมัภาษณ์เชิงลกึจากบคุคลที เกี ยวเกี ยวกบัโครงสร้างคา่ใช้จ่ายในการรักษา รวมทั �งใช้วิธีสงัเกตการณ์พฤติกรรม
ของบคุคลออทิสติก ข้อมลูข้างลา่งนี �แสดงคา่ใช้จ่ายเกี ยวกบัการรักษาเฉลี ยต่อเดือนตอ่คน 

 ก่อน หลัง 
คา่เงินช่วยเหลือ    27,912.52      31,790.78  
คา่รักษาพยาบาล    17,225.86      29,917.98  
คา่ยา      2,118.61        2,106.90  
คา่เลี �ยงด ู      3,234.48        3,979.70  
คา่การรักษาพิเศษ (ไมไ่ด้ออกเอง)      6,063.19        1,872.80  
คา่การรักษาพิเศษ (ออกเอง)      4,104.55           608.66  
คา่ความสญูเสียจากการไมป่ฏิบติังาน    60,905.02      57,963.16  
คา่การสนบัสนนุอื น      1,744.05        1,825.98  

รวม (บาท)  123,308.27    130,066.00  
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 การศกึษานําไปสูข้่อสรุปที วา่การรักษาบคุคลออทิสติกจําเป็นต้องรักษาอยา่งตอ่เนื อง อยา่งไรก็ตามคา่
รักษาบางประเภทจะลดลง เช่น คา่การรักษาพิเศษจะลดลงคอ่นข้างอยา่งเหน็ได้ชดั และหากบคุคลออทิสติก
ทํางานได้ก็จะสง่ผลทําให้ลดคา่ใช้โดยรวมได้ 

Ganz (2006) ศึกษาต้นทนุการรักษาบคุคลออทิสติกในประเทศสหรัฐอเมริกาในปี 2549  การศกึษา
สรุปว่าการดแูลบคุคลออทิสติกตลอดชีวิตต้องใช้ค่าใช้จ่ายประมาณ 108.06  ล้านบาทต่อคน  (3.2 ล้านเหรียญ
สหรัฐ)  หากจะประมาณค่าใช้จ่ายทั �งหมดของชาวอเมริกนัทั �งประเทศจะพบว่าบคุคลออทิสติกมีค่าใช้จ่ายตลอด
ชีวิต 1.2 ล้านล้านบาท (35,000 ล้านเหรียญสหรัฐ)  การศึกษาครั �งนี �ได้แบ่งค่าใช้จ่ายออกเป็น 2 ประเภท คือ 
ค่าใช้จ่ายทางตรงและทางอ้อม  ค่าใช้จ่ายทางตรงประกอบด้วย  ค่ายารักษาโรค (ค่าแพทย์  ค่าบริการักษา  ค่า
ยารักษาโรค และการวิเคราะห์พฤติกรรม)  ประมาณ 980,000 บาทต่อปี (29,000 เหรียญสหรัฐ) และค่าใช้จ่าย
ทางอ้อม  ได้แก่การศึกษาพิเศษ  การดแูลพิเศษ  ประมาณ 1.4 ล้านบาทต่อปี (41,000  เหรียญสหรัฐ)  ทั �งนี �ไม่
รวมถึง  ค่าใช้จ่ายที วดัมลูค่าได้ยาก เช่น ค่าสญูเสียรายได้จากบคุคลออทิสติก Ganz (2006) กลา่วว่าค่าใช้จ่าย
การจดัหาบคุคลออทิสติกไม่มีโครงสร้างที แน่นอนขึ �นอยู่กบัความรุนแรงของโรคและความสมํ าเสมอของการรักษ
โรคของผู้ ป่วย นอกจากนั �นค่าใช้จ่ายดงักล่าวอาจตํ ากวา่ความเป็นจริง เนื องจากบคุคลออทิสติกอาจจะไมไ่ด้รั
การรักษาตามแผนการที ได้รับคําแนะนําจากผู้ เชี ยวชาญแต่กลับไปใช้วิธีการศึกษาที ตนเองเห็นว่าถูกต้อง  
นอกจากนั �นค่าใช้จ่ายบางอย่าง โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายสญูเสียทางเศรษฐศาสตร์ยงัไม่สามารถวดัค่าได้ ดังนั �น
คา่ใช้จ่ายจงึมีมากกวา่ที การศกึษานี �สํารวจได้ การศกึษาโครงสร้างต้นทนุบคุคลออทิสติกได้ทําขึ �นในประเทศแคน
นาดา โดยสมาคมที เกี ยวกับบุคคลออทิสติก  การศึกษาได้สรุปค่าใช้จ่ายในการรักษาบุคคลออทิสติกไว้ดังนี �  
ค่าใช้จ่ายในการรักษาต่อปี 1.6  ล้านบาท (50, 000 เหรียญแคนนาดา) ในกรณีที รักษาโรคเองโดยไม่ขอความ
ช่วยเหลือทางรัฐบาลเสียค่าใช้จ่ายตลอดชีวิต  62.7  ล้านบาทต่อคน (2 ล้านเหรียญแคนนาดา) และรัฐบาลจะ
เสียคา่ใช้จ่ายในการดแูลบคุคลออทิสติก  31,340 ล้านบาทตอ่ปี (1,000  ล้านเหรียญตอ่ปี) 

Fiona Loynes (2001) ศกึษาผู้ เป็นออทิสซมึ เป็นการศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างที พกัอาศยั การ
บริการทางการศึกษา การบริการในชุมชน  ต้นทุนทางการแพทย์ และเครื องอํานวยความสะดวก ซึ งต้นทุนที 
ปรับตวัสงูขึ �นเกี ยวพนักบัคณุลกัษณะของผู้ ให้บริการ เครื องอํานวยความสะดวก บริการในชมุชน ต้นทนุผนัแปร
คือขนาดของผู้ ป่วย ความสนใจของครอบครัวและชุมชน ซึ งมีต้นทุนทางการแพทย์สูงที สุด รองลงมาคือการ
บริการทางการศกึษา คา่ใช้จ่ายในครอบครัว และการบริการในชมุชน 

David Felce Kathy Lowe (2000)  ศกึษาผู้ ที มีความบกพร่องทางสติปัญญาวยัผู้ ใหญ่ระดบัรุนแรง
มากและมีปัญหา พฤติกรรมรุนแรง ในเวลส์ประเทศองักฤษ โดย 17 คน จาก new specialist community 
housing และ 19 จาก traditional services เป็นการศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างรูปแบบที พกัอาศยั กระบวนการ
บริการในด้านคุณภาพชีวิต กับต้นทุนด้วยการวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุ ซึ งต้นทุนที ปรับตัวสูงเกี ยวพันกับ
คณุลกัษณะผู้ให้บริการ เครื องอํานวยความสะดวก บริการในชมุชน ต้นทนุแปรผนักลบักบัขนาดของผู้ ป่วย ความ
สนใจของครอบครัวและชมุชน คือ การมีกิจกรรมที ดีขึ �นกบัความสามารถในการพึ งตนเองได้ของผู้ ป่วย ขอบเขต
ความสมัพนัธ์ระหวา่งผู้ให้บริการและผู้ รับบริการ ความหลากหลายของตวัชี �วดัในคณุภาพชีวิตไม่สามารถวดัหรือ
อธิบายเป็นต้นทนุได้ 
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กรอบแนวคดิในการวจัิย เกี�ยวกับโครงสร้างค่าใช้จ่ายของผ้ปกครองู  
 

จากการศกึษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัที เกี ยวข้อง คณะผู้วิจยัได้นํามาสร้างกรอบแนวคิดในการ
วิจยัดงันี � 

 
ข้อมลเกี�ยวกับผ้ปกครองและเดก็พเิศษู ู             ค่าใช้จ่ายต้นทุนของผ้ปกครองเดก็พเิศษู  
 
 
ข้อมลส่วนบุคคลของผ้ปกครองู ู  
-  เพศ 
-  อาย ุ
-  อาชีพ 
-  รายได้ 
-  การศกึษา 
-  บตุร / บคุคลในความดแูลอปุการะ 
 
 
 
ข้อมลบุตรู  / ธิดา 
-  สภาวะสว่นบคุคล 

• ภาวะสมาธิสั �น 

• บกพร่องทางการเรียนรู้ 

• ออทสิซมึ 
-  ระดบัอาการ 
-  การจดทะเบียนคนพิการ 
-  ประเภทของโรงพยาบาลที ใช้บริการ 
-  ช่วงอายทีุ พบวา่เป็นเดก็พิเศษ 
-  ระดบัการศกึษาของเดก็พิเศษ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต้นทุนทางการแพทย์ 
- คา่แพทย์และคา่วินิจฉยัโรค 
- คา่ยารักษาโรค 
- คา่เครื องมือพิเศษในการรักษา 
- คา่บําบดัรักษาโรค 
- คา่ทดสอบทางวิทยาศาสตร์ 
- คา่ใช้จ่ายในการเดินทางเพื อรักษาโรค 
- คา่ใช้จ่ายเกี ยวกบันกัสงัคมสงเคราะห์ 

ต้นทุนทางการศกึษา 
- คา่เลา่เรียน 
- คา่ครูพี เลี �ยง 
- คา่กิจกรรมพิเศษ 
- คา่อาหารที โรงเรียน 
- คา่เสื �อผ้าสําหรับไปโรงเรียน 
- คา่บําบดัรักษา 
- คา่พาหนะระหวา่งบ้าน –โรงเรียน 

ต้นทุนทางครอบครัว 
- คา่ใช้จ่ายเกี ยวกบัเดก็พิเศษ 
- คา่ใช้จ่ายเกี ยวกบัผู้ดแูลเดก็พิเศษ 
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ผลการศกึษา 
 

ลักษณะเบื �องต้นของกลุ่มตัวอย่าง 
 

ตารางที� 1   จํานวนและร้อยละของกลุม่ตวัอยา่งเดก็พิเศษประเภท สมาธิสั �น จําแนกตามอาย ุและระดบัอาการ 
 

น้อย ปานกลาง มาก รวม อายุของกลุ่ม 
ตัวอย่าง 
สมาธิสั �น 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

1. 0 – 4 ปี 4 13.33 22 73.33 4 13.30 30 100.00 
2. 5 – 9 ปี 36 36.00 54 54.00 10 10.00 100 100.00 
3. 10 – 14 ปี 18 27.27 30 45.45 18 27.27 66 100.00 
4. 15 ปีขึ �นไป 6 21.43 22 78.57 0 0.00 28 100.00 

รวม 64 28.57 128 57.14 32 14.29 224 100.00 
 
 จากตารางที   1  ในภาพรวมกลุม่ตวัอยา่งเดก็พิเศษประเภทสมาธิสั �นที ทําการสํารวจ  มีอายอุยูใ่นช่วง  
5 ถงึ 9  ปีมากที สดุ  รองลงมาคือ  10 – 14 ปี  และเมื อจําแนกตามอาย ุพบวา่กลุม่ตวัอยา่งเดก็สมาธิสั �นมีอาการ
ของโรคในระดบัปานกลางมากที สดุ  คิดเป็นร้อยละ 57.14 รองลงมาคือ  อาการระดบัน้อย 
 
ตารางที� 2   จํานวนและร้อยละของกลุม่ตวัอยา่งเดก็พิเศษประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ จําแนกตามอาย ุและ
ระดบัอาการ 
 

น้อย ปานกลาง มาก รวม อายุของกลุ่ม 
ตัวอย่าง
บกพร่อง
ทางการ
เรียนรู้ 

จาํนวน 
ร้อย
ละ 

จาํนวน 
ร้อย
ละ 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

1. 0 – 4 ปี 0 0.00 2 33.33 4 66.67 6 100.00 
2. 5 – 9 ปี 50 25.00 122 61.00 28 14.00 200 100.00 
3. 10 – 14 ปี 28 11.11 172 68.25 52 20.63 252 100.00 
4. 15 ปีขึ �นไป 6 4.17 124 86.11 14 9.72 144 100.00 

รวม 84 13.95 420 69.77 98 16.28 602 100.00 
 
 จากตารางที   2  ในภาพรวมกลุม่ตวัอยา่งเดก็พิเศษประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ที อยูใ่นความดแูล
ของผู้ปกครอง  มีอายอุยูใ่นช่วง  10 ถงึ 14  ปีมากที สดุ  รองลงมาคือ  5 ถงึ 9 ปี และเมื อจําแนกตามอาย ุพบวา่
กลุม่ตวัอยา่งเด็กพิเศษประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ที อยูใ่นความดแูลของผู้ปกครอง จะมีอาการของโรคใน
ระดบัปานกลางมากที สดุ  คิดเป็นร้อยละ 69.77 รองลงมาคือ  อาการระดบัมาก 
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ตารางที� 3   จํานวนและร้อยละของกลุม่ตวัอยา่งเดก็พิเศษประเภท ออทสิซมึ จําแนกตามอายแุละระดบัอาการ 
 

น้อย ปานกลาง มาก รวม อายุของกลุ่ม 
ตัวอย่าง 
ออทสิซมึ 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

1. 0 – 4 ปี 12 37.50 10 31.25 10 31.25 32 100.00 
2. 5 – 9 ปี 52 31.71 72 43.90 40 24.39 164 100.00 
3. 10 – 14 ปี 18 14.06 66 51.56 44 34.38 128 100.00 
4. 15 ปีขึ �นไป 20 22.73 50 56.82 18 20.45 88 100.00 

รวม 102 24.76 198 48.06 112 27.18 412 100.00 
 
 จากตารางที   3  ในภาพรวมกลุม่ตวัอย่างเด็กพิเศษประเภทออทิสซมึที อยู่ในความดแูลของผู้ปกครอง  
มีอายอุยู่ในช่วง  5 ถึง 9 ปีมากที สดุ  รองลงมาคือ  10 ถึง 14   ปี และเมื อจําแนกตามอาย ุ  พบว่ากลุ่มตวัอย่าง
เดก็พิเศษประเภทออทิส-ซมึที อยูใ่นความดแูลของผู้ปกครอง จะมีอาการของโรคในระดบัปานกลางมากที สดุ  คิด
เป็นร้อยละ 48.06 รองลงมาคือ  อาการระดบัมาก 
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ตารางที� 4   คา่เฉลี ยและคา่เบี ยงเบนมาตรฐานของคา่ใช้จ่ายรวมทั �งหมด จําแนกตามประเภทเดก็พิเศษที อยูใ่นความดแูล และระดบัอาการที ระดบัความเชื อมั น 95% 
หน่วย:บาท/ปี 

ระดบัอาการ 
น้อย ปานกลาง มาก 

ประเภท
เดก็
พิเศษ เฉลี ย S.D. 

ขอบเขต
ด้านลา่ง 

ขอบเขต
ด้านบน 

เฉลี ย S.D. 
ขอบเขต
ด้านลา่ง 

ขอบเขต
ด้านบน 

เฉลี ย S.D. 
ขอบเขต
ด้านลา่ง 

ขอบเขต
ด้านบน 

สมาธิสั �น 33,488.56 93,073.86 21,641.31 45,335.81 64,118.44 221,244.48 44,022.54 84,214.34 21,717.89 39,159.43 14,261.43 29,219.35 
บกพร่อง
ทาง 
การ
เรียนรู้ 

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 

ออทิสซมึ 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 
มากกวา่  
1 โรค 

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 
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จากตารางที  4    กลุม่ตวัอยา่งผู้ปกครองเดก็พิเศษ  ในภาพรวมมีคา่ใช้จ่ายทั �งหมด  3  ด้านได้แก่  
คา่ใช้จ่ายทางการแพทย์  คา่ใช้จ่ายในครอบครัว  และคา่ใช้จ่ายทางการศกึษา เมื อพิจารณาตามระดบัอาการ
พบวา่  เดก็ที มีอาการระดบัน้อยจะเป็นเดก็ที เป็นมากกวา่  1  โรคที มีคา่ใช้จ่ายเฉลี ยรวมสงูที สดุเฉลี ยประมาณ  
183,706  บาท  รองลงมาเป็นเดก็ออทิสซมึ  มีคา่ใช้จ่ายเฉลี ยประมาณ  128,292.28  บาท  ในขณะที เดก็ที มี
อาการระดบั       ปานกลางจะเป็นเดก็ออทิสซมึที มีคา่ใช้จ่ายเฉลี ยรวมสงูที สดุประมาณ  74,091.22  บาท  
รองลงมาเป็นเด็กสมาธิสั �น  มีค่าใช้จ่ายเฉลี ยประมาณ  64,118.44  บาท  สว่นเดก็ที มีอาการระดบัมากจะเป็น
เดก็ออทิสซมึที มีคา่ใช้จ่ายเฉลี ยรวมสงูที สดุประมาณ  205,980.04 บาท  รองลงมาเป็นเดก็ที เป็นมากกวา่ 1 โรค  
มีคา่ใช้จ่ายเฉลี ยประมาณ  66,086.25 บาท 
 
การพยากรณ์ค่าใช้จ่ายรวมของเดก็พเิศษที�มีสมาธิสั �น บกพร่องทางการเรียนร้ และ ออทสิซมึู  

 

การศึกษาในส่วนนี �เป็นการวิเคราะห์เพื อหาตวัแบบของค่าใช้จ่ายรวมโดยการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์
ของคา่ใช้จ่ายรวมกบัข้อมลูพื �นฐานของผู้ปกครองและข้อมลูของเดก็พิเศษด้วยวิธีการวิเคราะห์การถดถอยพหคุณู 
โดยหาตวัแบบของแต่ละประเภทของเด็กพิเศษ 3 ประเภท คือ สมาธิสั �น บกพร่องทางการเรียนรู้ และ ออทิสซึม 
ในการวิเคราะห์มีตวัแปรตาม และ ตวัแปรอิสระ ดงันี �  

 
ตัวแปรตาม  คือ คา่ใช้จ่ายรวม  

ตัวแปรอิสระ จํานวน 15 ตวั 
1. เพศ 

 
9. การจดทะเบียนเป็นคนพิการ 

2. อาย ุ 10. สภาพการเลี �ยงด ู
3. อาชีพหลงัการทราบวา่บตุร/หลานเป็นเด็กพิเศษ 11. อายเุมื อพบวา่เป็นเดก็พิเศษ 
4. รายได้ของครัวเรือน 12. ช่วงอายทีุ เด็กพิเศษต้องเข้าพบแพทย์ 
5. ระดบัการศกึษา 13. ประเภทโรงเรียน 
6. จํานวนบตุร/บคุคลในความอปุการะ (เดก็ปกติ) 14. ระดบัการศกึษาของเดก็ 
7. จํานวนบตุร/บคุคลในความอปุการะ (เดก็พิเศษ) 15. จํานวนครั �งที พบแพทย์ 
8. ระดบัอาการ  

 การศึกษาครั �งนี �ได้ทดสอบเงื อนไขของการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพห ุและผลการศึกษาไม่มีปัญหา
ด้านการทดสอบจนกระทบตอ่ผลการวิเคราะห์ข้อมลู ดงัตอ่ไปนี �  

1) ความคลาดเคลื อน e เป็นตวัแปรที มีการแจงแจงแบบปกติ 
2) คา่เฉลี ยของความคลาดเคลื อนเป็นศนูย์ นั นคือ E(e) = 0 
3) คา่แปรปรวนของความคลาดเคลื อนเป็นคา่คงที ที ไมท่ราบคา่ V(e) = σe

2 
4) ei และ ej เป็นอิสระตอ่กนั ; i ≠ j นั นคือ covariance (e i , e j) = 0 
5) ตวัแปรอิสระ Xi และ Xj เป็นอิสระตอ่กนั 
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ตารางที�  5  แสดงตวัแปรอิสระที มีผลตอ่คา่ใช้จ่ายรวมของเดก็พิเศษประเภทสมาธิสั �น 
 

นํ �าหนกัของตวัแปร 
ตวัแปร 

คะแนนดิบ 
คะแนน 
มาตรฐาน 

คา่ความคลาดเคลื อน
มาตรฐาน (standard 

errors) 
t-prob 

คา่คงที  -213,895.50  78,442.65  
รายได้ของครัวเรือน 3.63 0.530 0.56 0.000 
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 322,501.92 0.378 68,034.82 0.000 
จํานวนบตุร/บคุคลในความ
อปุการะ (เดก็ปกติ) 

127,648.14 0.257 40,328.20 0.002 

ระดบัการศกึษาของเดก็ 182,448.79 0.260 58,732.94 0.003 
คา่สถิติของตวัแบบ F-prob = 0.000  R Square = 0.777 Adjusted R Square = 0.579 

 
ผลการวิเคราะห์ด้วยวิธีการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพห ุ
 ตวัแปรอิสระที มีผลต่อค่าใช้จ่ายอย่างมีนยัสําคญัที อยู่ในตวัแบบที  1 คือ รายได้ของครัวเรือน อาชีพรับ
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ จํานวนบตุร/บคุคลในความอปุการะ (เดก็ปกติ) และ ระดบัการศกึษาของเด็กพิเศษ โดยมีผล
ต่อค่าใช้จ่ายรวมถึงร้อยละ 57.90 (Adjusted R Square) การเปลี ยนแปลงของค่าใช้จ่ายในการรักษาเด็กสมาธิ
สั �นรวม จะมีความเกี ยวข้องกบัตวัแปรอิสระดงักลา่ว ในลกัษณะดงัตอ่ไปนี � 

• เมื อรายได้ผู้ปกครองของเด็กพิเศษเปลี ยนแปลง 1 บาท ค่าใช้จ่ายรวมในการรักษาเด็กสมาธิสั �น
รวม จะเปลี ยนแปลงไป 3.63 บาท ในทิศทางเดียวกนักบัคา่ใช้จ่าย  

• เมื อผู้ปกครองเด็กพิเศษมีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ค่าใช้จ่ายรวมในการรักษาเด็กสมาธิสั �น
รวม จะเปลี ยนไป 322,501.92 บาท ในทิศทางเดียวกนั 

• เมื อผู้ปกครองมีจํานวนบตุร/บคุคลในความอปุการะ (เด็กปกติ) เพิ มขึ �น 1 คน ค่าใช้จ่ายรวมในการ
รักษาเดก็สมาธิสั �นรวม จะเปลี ยนไป 127,648.14 บาท ในทิศทางเดียวกนั 

• เมื อเด็กพิเศษมีระดบัการศึกษาอนบุาล ค่าใช้จ่ายรวมในการรักษาเด็กสมาธิสั �นรวม จะเปลี ยนไป 
182,448.79 บาท ในทิศทางเดียวกนั 

จากผลการวิเคราะห์ดงักลา่วสามารถกําหนดตวัแบบในรูปแบบของสมการการถดถอยเชิงเส้นตรงพหคุณูได้ 
ดงัตอ่ไปนี �  
 
 
3.1.2 ตวัแบบที  2 ตวัแบบคา่ใช้จ่ายสําหรับเดก็พิเศษประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ 
 
 
 

คา่ใชจ้า่ยในการรกัษาเดก็สมาธสิ ั %นรวม  =   -213,895.50 + (3.63 * รายไดข้องครวัเรอืน) 
                                                                       + (322,501.92 * รบัราชการ/รฐัวสิาหกจิ) 
                                                           + (127,648.14 * จาํนวนบุตร/บุคคลในความ
อุปการะ) 
                                                                       + (182,448.79 * ระดบัการศกึษาของเดก็) 
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ตารางที� 6  แสดงตวัแปรอิสระที มีผลตอ่คา่ใช้จ่ายรวมของเดก็พิเศษประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ 
 

นํ �าหนกัของตวัแปร 
ตวัแปร 

คะแนนดิบ 
คะแนน
มาตรฐาน 

คา่ความคลาดเคลื อน
มาตรฐาน (standard 

errors) 

t-prob 

คา่คงที  182,090.90  26,436.35  
รายได้ของครัวเรือน 1.97 0.541 0.20 0.000 
เดก็พิเศษต้องพบแพทย์ 
กี ครั �งตอ่ปี 

 
5,749.03 

 
0.352 

 
913.52 

0.000 

จํานวนบตุร/บคุคลใน 
ความอปุการะ (เดก็ปกติ) 

 
-16,706.60 

 
-0.115 

 
8,150.56 

0.043 

เดก็พิเศษที อยูใ่นความดแูล 
ได้จดทะเบียนคนพิการ 

 
-77,058.77 

 
-0.340 

 
14,644.69 

0.000 

ระดบัการศกึษาของเดก็ 102,261.83 0.340 18,633.86 0.000 
ระดบัอาการ 38,343.78 0.165 13,196.19 0.005 
ธุรกิจสว่นตวั -103,285.30 -0.450 17,676.72 0.000 
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ -88,690.73 -0.340 20,272.17 0.000 
อายเุมื อพบวา่เป็นเดก็พิเศษ 1,027.88 0.305 235.92 0.000 
คา่สถิติของตวัแบบ F-prob = 0.000  R Square = 0.713 Adjusted R Square = 0.688 
ผลการวิเคราะห์ด้วยวิธีการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพห ุ
 ตัวแปรอิสระที มีผลต่อค่าใช้จ่ายอย่างมีนัยสําคัญที อยู่ในตัวแบบที   2 คือ รายได้ของครัวเรือน เด็ก
พิเศษต้องพบแพทย์กี ครั �งต่อปี จํานวนบตุร/บคุคลในความอปุการะ (เด็กปกติ) เด็กพิเศษที อยู่ในความดแูลได้จด
ทะเบียนคนพิการ ระดบัการศกึษาของเด็ก ระดบัอาการ ธุรกิจสว่นตวั  มีอิทธิพลต่อค่าใช้จ่ายรวมในการดแูลเด็ก
บกพร่องทางการเรียนรู้ถึงร้อยละ 68.80 (Adjusted R Square) การเปลี ยนแปลงของค่าใช้จ่ายในการรักษาเด็ก
บกพร่องทางการเรียนรู้รวม จะมีความเกี ยวข้องกับรายได้ของครัวเรือน เด็กพิเศษต้องพบแพทย์กี ครั �งต่อปี 
จํานวนบตุร/บคุคลในความดแูลได้จดทะเบียนคนพิการ ระดบัการศกึษาของเดก็พิเศษ ระดบัอาการ ธุรกิจสว่นตวั 
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ และ อายเุมื อพบวา่เป็นเดก็พิเศษ ดงันี � 

• เมื อรายได้ผู้ปกครองของเด็กพิเศษเปลี ยนไป 1 บาท บาท ค่าใช้จ่ายรวมในการรักษาเด็กบกพร่อง
ทางการเรียนรู้รวม จะเปลี ยนแปลงไป 1.97 บาท ในทิศทางเดียวกนั 

• เมื อเด็กพิเศษต้องไปพบแพทย์เพิ มขึ �น 1 ครั �งต่อปี ค่าใช้จ่ายรวมในการรักษาเด็กบกพร่องทางการ
เรียนรู้รวม จะเปลี ยนแปลงไป 5,749.03 บาท ในทิศทางเดียวกนั 

• เมื อผู้ปกครองมีจํานวนบุตร/บุคคลในความอุปการะ (เด็กปกติ) ค่าใช้จ่ายรวมในการรักษาเด็ก
บกพร่องทางการเรียนรู้รวม จะเปลี ยนแปลงไป -16,706.60 บาท ในทิศทางตรงกนัข้าม 

• เมื อผู้ปกครองได้พาเด็กไปจดทะเบียนคนพิการ ค่าใช้จ่ายรวมในการรักษาเด็กบกพร่องทางการ
เรียนรู้รวม จะเปลี ยนแปลงไป -77,058.77 บาท ในทิศทางตรงกนัข้าม 
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• เมื อเด็กพิเศษมีระดบัการศกึษาอนบุาล ค่าใช้จ่ายรวมในการรักษาเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้รวม 
จะเปลี ยนแปลงไป 102,261.83 บาท ในทศิทางเดียวกนั 

• เมื อเด็กพิเศษมีระดบัอาการเพิ มขึ �น ค่าใช้จ่ายรวมในการรักษาเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้รวม จะ
เปลี ยนแปลงไป 38,343.78 บาท ในทิศทางเดียวกนั 

• เมื อผู้ปกครองเด็กพิเศษทําธุรกิจค่าใช้จ่ายรวมในการรักษาเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้รวม จะ
เปลี ยนแปลงไป -103,285.30 บาท ในทิศทางตรงกนัข้าม 

• เมื อผู้ปกครองเด็กพิเศษมีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ค่าใช้จ่ายรวมในการรักษาเด็กบกพร่อง
ทางการเรียนรู้รวม จะเปลี ยนแปลงไป -88,690.73 บาท ในทิศทางตรงกนัข้าม 

• เมื อผู้ปกครองพบวา่มีเดก็พิเศษอยูใ่นการปกครอง ค่าใช้จ่ายรวมในการรักษาเด็กบกพร่องทางการ
เรียนรู้รวม จะเปลี ยนแปลงไป 1,027.88 บาท ในทิศทางเดียวกนั 

 
สามารถเขียนเป็นสมการถดถอยได้ดงันี �  
 
 
 
3.1.3 ตวัแบบที  3 ตวัแบบคา่ใช้จ่ายสําหรับเดก็พิเศษประเภทออทิสซมึ 
 
 
 
 
 
ตารางที�  2.08  แสดงตวัแปรอิสระที มีผลตอ่คา่ใช้จ่ายรวมของเดก็พิเศษประเภทออทิสซมึ 
 
 

คา่ใชจ้่ายในการรกัษา                = 182,090.09 + (1.97 * รายไดข้องครวัเรอืน) 
เดก็บกพรอ่งทางการเรยีนรูร้วม                       + (5,749.03 * เดก็พเิศษตอ้งพบแพทยก์ี�ครั %งต่อปี) 
                                                              + (-16,706.60 * จาํนวนบุตร/บุคคลในความ  
                                                                 อุปการะ (เดก็ปกต)ิ) 
                                                              + (-77,058.77 * เดก็พเิศษที�อยูใ่นความดแูลไดจ้ด 
                                                                 ทะเบยีนคนพกิาร) 
                                                              + (102,261.83 * ระดบัการศกึษาของเดก็) 
                                                              + (38,343.78 * ระดบัอาการ) 
                                                              + (-103,285.30 * ธุรกจิสว่นตวั) 
                                                              + (-88,690.73 * รบัราชการ/รฐัวสิาหกจิ) 
                                                              + (1,027.88 * อายเุมื�อพบวา่เป็นเดก็พเิศษ) 
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ตารางที�  7  แสดงตวัแปรอิสระที มีผลตอ่คา่ใช้จ่ายรวมของเดก็พิเศษประเภทออทิสซมึ 
 

นํ �าหนกัของตวัแปร 
ตวัแปร 

คะแนนดิบ 
คะแนน 
มาตรฐาน 

คา่ความคลาดเคลื อน
มาตรฐาน (standard 

errors) 
t-prob 

คา่คงที  718,116.72  233,123.82  
รายได้ของครัวเรือน 2.47 0.357 .548 0.000 
อายเุมื อพบวา่เป็นเดก็พิเศษ 5,141.11 0.161 1,907.11 0.008 
เดก็พิเศษต้องพบแพทย์ 
กี ครั �งตอ่ปี 

 
8,480.09 

 
0.137 

 
3,507.23 

0.017 

จํานวนบตุร/บคุคลใน 
ความอปุการะ (เดก็ปกติ) 

 
99,581.66 

 
0.116 

 
49,186.71 

0.045 

ตํ ากวา่ปริญญาตรี -906,014.50 -0.793 178,939.20 0.000 
ปริญญาตรี -688,432.60 -0.592 169,070.01 0.000 
ระดบัอาการ -207,768.90 -0.182 68,379.80 0.003 
คา่สถิติของตวัแบบ F-prob = 0.000  R Square = 0.602 Adjusted R Square = 0.581 
 
ผลการวิเคราะห์ด้วยวิธีการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพห ุ
 ตวัแปรอิสระที มีผลต่อค่าใช้จ่ายอย่างมีนยัสําคญัที อยู่ในตวัแบบที  3 คือ รายได้ของครัวเรือน อายเุมื อ
พบว่าเป็นเด็กพิเศษ เด็กพิเศษต้องพบแพทย์กี ครั �งต่อปี จํานวนบุตร/บุคคลในความอุปการะ (เด็กปกติ) 
การศึกษาของผู้ปกครองตํ ากวา่ปริญญาตรี ปริญญาตรี และระดบัอาการ มีอิทธิพลตอ่คา่ใช้จ่ายรวมในการดแู
เด็กออทิสซมึถึงร้อยละ 58.10 (Adjusted R Square) การเปลี ยนแปลงของค่าใช้จ่ายในการรักษาเด็กออทิสซึม
รวม จะมีความเกี ยวข้องกบัรายได้ของครัวเรือน อายเุมื อพบว่าเป็นเด็กพิเศษ เด็กพิเศษต้องพบแพทย์กี ครั �งต่อปี 
จํานวนบตุร/บคุคลในความอปุการะ (เด็กปกติ) การศกึษาของผู้ปกครองตํ ากวา่ปริญญาตรี ปริญญาตรี และระดั
อาการ ดงันี � 

• เมื อรายได้ผู้ ปกครองของเด็กพิเศษเปลี ยนไป 1 ค่าใช้จ่ายรวมในการรักษาเด็กออทิสซึม จะ
เปลี ยนแปลงไป 2.47 บาท ในทิศทางเดียวกนั 

• เมื อผู้ปกครองพบวา่มีเดก็พิเศษอยูใ่นการปกครองคา่ใช้จ่ายรวมในการรักษาเดก็ 
ออทิสซมึ จะเปลี ยนแปลงไป 5,141.11 บาท ในทิศทางเดียวกนั 

• เมื อเด็กพิเศษต้องไปพบแพทย์เพิ มขึ �น 1 ครั �งต่อปี ค่าใช้จ่ายรวมในการรักษาเด็กออทิสซึม จะ
เปลี ยนแปลงไป 8,480.09 บาท ในทิศทางเดียวกนั 

• เมื อผู้ปกครองมีจํานวนบุตร/บุคคลในความอุปการะ (เด็กปกติ) ค่าใช้จ่ายรวมในการรักษาเด็ก
ออทิสซมึ จะเปลี ยนแปลงไป 99,581.66 บาท ในทิศทางเดียวกนั 

• เมื อผู้ปกครองเด็กพิเศษมีระดบัการศึกษาตํ ากวา่ปริญญาตรี คา่ใช้จ่ายรวมในการรักษาเดก็ออท
สซมึ จะเปลี ยนแปลงไป -906,014.50 บาท ในทิศทางตรงกนัข้าม 
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• เมื อผู้ปกครองเด็กพิเศษมีระดบัการศกึษาปริญญาตรี ค่าใช้จ่ายรวมในการรักษาเด็กออทิสซึม จะ
เปลี ยนแปลงไป -688,432.60 บาท ในทิศทางตรงกนัข้าม 

• เมื อผู้ปกครองเดก็พิเศษมีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ คา่ใช้จ่ายรวมในการรักษาเด็กออทิสซมึ จะ
เปลี ยนแปลงไป -88,690.73 บาท ในทิศทางตรงกนัข้าม 

• เมื อเด็กพิเศษมีระดบัอาการเพิ มขึ �น ค่าใช้จ่ายรวมในการรักษาเด็กออทิสซึม จะเปลี ยนแปลงไป -
207,768.90 บาท ในทิศทางตรงกนัข้าม 

 
สามารถเขียนเป็นสมการถดถอยได้ดงันี �  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  การศกึษาครั �งนี �ได้วิเคราะห์คา่ใช้จ่ายรวมของเดก็พิเศษที เป็นมากกวา่ 1 โรค การวิเคราะห์ปรากฏผลว่า
หากผู้ปกครองเด็กพิเศษรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ และ เพศของผู้ปกครองมีผลต่อค่าใช้จ่ายรวม อย่างไรก็ตามการ
วิเคราะห์ทางสถิติพบว่า Adjusted R Square เท่ากบั 1 ซึ งผู้วิจยัเห็นว่าตวัแบบดงักลา่วไม่น่าจะเกิดขึ �นจริงจึงไม่
ขอนําเสนอความสมัพนัธ์ของคา่ใช้จ่ายรวมในเดก็พิเศษที เป็นมากกวา่ 1 โรค 

กล่าวโดยสรุปการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพห ุพบว่า ค่าใช้จ่ายรวมของผู้ปกครองเด็กพิเศษขึ �นอยู่กบั
รายได้ครอบครัว ระดบัอาการของเด็กพิเศษ และ อาชีพของผู้ปกครองที รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ส่วนปัจจัยอื น
อาจมีผลกระทบอีกเช่นกนัแตผ่ลกระทบดงักลา่วไมม่ากที จะสามารถสร้างเป็นตวัแบบในการพิจารณาคา่ใช้รวม 
 
การประมาณค่าใช้จ่ายเดก็พเิศษทั �งประเทศไทย 
 ในสว่นนี �คณะผู้วิจยัพยายามที จะชี �ให้เหน็ภาพรวมของคา่ใช้จ่ายในการรักษาเด็กพิเศษถงึ 3 กลุม่ ซึ ง
ประมาณด้วยการประมาณคา่ใช้จ่ายที เกิดขึ �นจริงและต้นทนุทางเศรษฐกิจโดยใช้มาจากข้อมลูที คณะผู้วิจยั ได้
ทําการสํารวจโดยการเก็บข้อมลูทั �งการสมัภาษณ์ การทําสนทนากลุม่ (Focus group) และการตอบ
แบบสอบถาม โครงสร้างการประมาณต้นทนุแบง่ออกเป็น 4 สว่นใหญ่ ๆ คือ 
 1. คา่ใช้จ่ายทางการแพทย์   เก็บข้อมลูโดยตรงจากผู้ ป่วย 2 โรงพยาบาล 
 2. คา่ใช้จ่ายในครอบครัว   การเก็บข้อมลูจากผู้ปกครองโดยคณะผู้วิจยั 
 3. คา่ใช้จ่ายทางการศกึษา   การเก็บข้อมลูทติุยภมิูจากการวิจยัในอดีต 
 4. ต้นทนุคา่เสียโอกาส (Productivity lost)  คําแนะนําจากคณะผู้วิจยั 

คา่ใชจ้า่ยในการรกัษา                = 718,116.72 + (2.47 * รายไดข้องครวัเรอืน) 
เดก็ออทสิซมึรวม                                        + (5,141.11 * อายเุมื�อพบวา่เป็นเดก็พเิศษ) 
                                                             + (8,480.09 * เดก็พเิศษตอ้งพบแพทยก์ี�คร ั %งต่อปี) 
                                                             + (99,581.66 * จาํนวนบุตร/บุคคลในความ  
                                                                 อุปการะ (เดก็ปกต)ิ) 
                                                             + (-906,014.50* ตํ�ากวา่ปรญิญาตร)ี 
                                                             + (-688,432.60 * ปรญิญาตร)ี 
                                                             + (-207,768.90 * ระดบัอาการ) 
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ประเภท คา่ใช้จ่ายตอ่ครั �ง (บาท) จํานวนครั �ง/ปี (เฉลี ย) รวมเงิน 
คา่บริการแก้ไขการพดู 300-500 52 15,600 - 26,000 
คา่ยา 300-22,000 24 7,200 - 528,000 
คา่บริการกิจกรรมบําบดั 300-1,500 12 3,600 - 18,000 

รวม   26,400-572,000 

หมายเหต ุคา่ใช้จ่ายข้างต้นเป็นคา่ใช้จ่ายทางการแพทย์ที รัฐบาลต้องให้ความช่วยเหลือในกรณีที ผู้ ป่วยไม่
สามารถเบิกได้ และหากผู้ ป่วยอยูใ่นโครงการ 30 บาท ผู้ ป่วยจะเสียคา่ใช้จ่ายครั �งละไมเ่กิน 700 บาท 
ที มา : จากการสอบถามบคุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาล 2 แหง่ (รัฐบาลและเอกชน) 

   หน่วย: บาท/ปี/คน 
คา่ใช้จ่ายทางการแพทย์ที รัฐบาลเป็นผู้ออกคา่ใช้จ่ายให้ 300,000 
คา่ใช้จ่ายที ผู้ปกครองเป็นผู้ออก 60,000 
คา่ใช้จ่ายทางการศกึษาที รัฐบาลเป็นผู้ออกคา่ใช้จ่ายให้ 2,600 
คา่สญูเสียรายได้จากการที เดก็พิเศษไมไ่ด้ทํางาน 
(รายได้ขั �นตํ า 200 บาทตอ่วนั 25 วนัตอ่เดือน ตลอด 12 เดือน) 

60,000 

รวม 422,600 
 จากผลการสํารวจบคุคลที มีความบกพร่องทางสติปัญญา สมาธิสั �น และออทิสติก มีประมาณ 400,000 
– 1,000,000 คน ซึ งหากคํานวณคา่ใช้จ่ายที ต้องรักษาทั �งประเทศอาจประมาณ ถงึ 1.7 – 423 แสนล้านบาท 
 
สรุปและอภปิรายผลการศกึษา 

ผลการสํารวจข้อมูลพื �นฐานของผู้ ปกครองและเด็กพิเศษได้ข้อมูลพื �นฐานที เป็นประโยชน์ ผู้ ตอบ
แบบสอบถามกระจายอยูท่ั วทกุภาคของประเทศ แสดงให้เห็นว่าเด็กพิเศษกระจายอยู่ในแต่ละจงัหวดัทั วประเทศ
ไทย โดยพบเด็กพิเศษที มีความบกพร่องทางการเรียนรู้มากที สุด อย่างไรก็ตามการจําแนกโรคของเด็กพิเศษ
อาจจะยงัไม่ชดัเจนเท่าที ควร จากการพิจารณาการตอบแบบสอบถามพบว่า ผู้ปกครองบางคนตอบว่าเด็กพิเศษ
ที อยู่ในความปกครองเป็นมากกว่า 1 โรค ซึ งสะท้อนให้เห็นว่าอาจมีผู้ปกครองบางคนไม่เข้าใจว่าเด็กพิเศษที อยู่
ในความดแูลเป็นโรคชนิดใดบ้างและระดบัอาการเป็นเช่นไร 
 ข้อมูลพื �นฐานสามารถนําไปสู่ข้อสรุปอีกประการหนึ ง ผู้ปกครองเด็กพิเศษส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
มากกว่าเพศชาย แสดงให้เห็นว่าบุคคลที ดูแลเด็กพิเศษมกัจะเป็นผู้หญิงซึ งมีความอ่อนโยนมากกว่าเพศชาย 
หรืออาจสรุปได้อีกประเด็นหนึ งว่า เพศชายจําเป็นที จะต้องทํางานเพื อเลี �ยงครอบครัวและปลอ่ยให้เพศหญิงต้อง
ลาออกจากงานเพื อมาดแูลเด็กพิเศษ นอกจากนั �นอาชีพของผู้ปกครองยงัเปลี ยนแปลงไปหลงัจากทราบว่ามีบตุร
หลานเป็นเด็กพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ งพนกังานบริษัทเอกชนอาจต้องเปลี ยนอาชีพเป็นธุรกิจสว่นตวั ซึ งมีความ
ยืดหยุน่ตอ่การทํางานมากกวา่อาชีพอื น 
 จากการสงัเกตกลุ่มตวัอย่างให้ผลน่ากงัวลใจ กล่าวคือ ผู้ปกครองมีรายได้ที ตํ ามากซึ งอาจนําไปสูก่า
ดแูลรักษาทางการแพทย์กับเด็กพิเศษที อยู่ในความปกครอง นอกจากสภาพของรายได้ที ตํ าแล้ว การศกึษาขอ
ผู้ปกครองยงัอยูใ่นระดบัที อาจไมส่ามารถเลี �ยงดเูด็กพิเศษให้เป็นไปตามสภาพของการรักษาที แท้จริงและถกูต้อง
ได้ 
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 ในสว่นของข้อมลูเบื �องต้นเกี ยวกบัเดก็พิเศษจะพบวา่โดยสว่นใหญ่ผู้ปกครองที ตอบแบบสอบถามนั �นจะ
มีเด็กพิเศษที อยู่ในความดแูลอาย ุ6 ปี – 10 ปี ทั �งนี �สอดคล้องกบัการศึกษาสภาพการรับรู้ของผู้ปกครองพบว่า
ผู้ปกครองจะสามารถสงัเกตพบอาการเด็กพิเศษตั �งแต่อายุ 5 ปีขึ �นไป  ผู้ปกครองส่วนใหญ่ไม่ได้นําบุตรไปจด
ทะเบียนคนพิการซึ งสะท้อนให้เหน็วา่ เดก็กลุม่ที กําลงัศกึษายงัไมส่ามารถพิจารณาวา่เป็นเด็กพิการตามคําจํากดั
ความของกระทรวงศึกษาธิการได้ ซึ งอาจนําไปสู่การไม่ได้รับความช่วยเหลืออย่างถูกต้องถึงแม้ว่าเด็กพิเศษ
ดงักลา่วมีความจําเป็นที จะต้องได้รับการดแูลเทียบเทา่เดก็พิการ ข้อมลูเบื �องต้นยงัชี �ให้เหน็วา่ผู้ปกครองสว่นใหญ่
นําบุตรหลานที เป็นเด็กพิเศษไปดแูลรักษาในสถานบริการของรัฐโดยเฉพาะโรงพยาบาลและโรงเรียนทั �งนี �อาจ
เนื องมาจากสถานบริการของรัฐคิดค่าใช้จ่ายในอตัราที ตํ า เช่น โครงการ 30 บาทรักษาทกุโรค ในทางตรงกนัข้าม
หากนําเดก็พิเศษไปรักษาในสถานพยาบาลและโรงเรียนเอกชน ผู้ปกครองอาจไม่สามารถจ่ายค่าใช้จ่ายที มีอตัรา
ที สงู อยา่งไรก็ตามจากการสํารวจพบวา่มีผู้ปกครองบางรายที ทุ่มเทค่าใช้จ่ายเพื อที จะรักษาเด็กพิเศษเหลา่นั �นใน
ราคาที สงูมากเพราะหวงัวา่ เดก็เหลา่นั �นจะสามารถมีอาชีพดงัเช่นคนปกติได้  
 
ข้อเสนอแนะจากการศกึษา 
 1. การศึกษาครั �งนี �เสนอให้ผู้ มีส่วนเกี ยวข้องจดัสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องให้สอดคล้องกับ
การสํารวจจากการศึกษาในครั �งนี � ทั �งนี �เพื อรักษาเด็กพิเศษในแต่ละกลุ่มได้รับการรักษาให้สอดคล้องกับการ
รักษาที จําเป็นและสมควร 
 2. การศกึษาครั �งนี �ชี �ให้เหน็วา่ผู้ปกครองควรสํารองคา่รักษาเด็กพิเศษให้สอดคล้องกบัระดบัอาการ และ
ประเภทของเด็กพิเศษ การไม่มีการเตรียมการด้านค่ารักษาอาจทําให้เด็กพิเศษมีอาการที รุนแรงขึ �น และนําไปสู่
ของการไมส่ามารถรักษาให้หายเป็นปกติหรือทเุลาได้ 
 3. การศึกษาครั �งนี �ยงัเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนที มีความประสงค์จะรับเด็กพิเศษมาอยู่ในความดแูลที 
ต้องแจ้งให้ผู้ครองเกี ยวกบัคา่ใช้จ่ายในการรักษาเดก็พิเศษ 
 
ข้อเสนอแนะในการวจัิยครั�งต่อไป 

 จากการศกึษาครั �งนี �ชี �ให้เหน็วา่โครงสร้างการรักษายงัไม่มีทิศทางที แน่นอน การศกึษาครั �งต่อไปควรจะ
ใช้วิธีจดัทําสนทนากลุม่ (Focus group) ของเด็กพิเศษแต่ละกลุม่โดยกระจายไปยงัระดบัอาการแต่ละระดบั เพื อ
ทราบโครงสร้างต้นทุนการรักษาได้อย่างชัดเจน นอกจากนั �นอาจใช้การสงัเกตการณ์จากกลุ่มเด็กพิเศษใน
ประเด็นเกี ยวกบัค่าใช้จ่ายหากมีการรักษาอย่างถกูวิธี เพื อทดสอบว่าภายหลงัการรักษาแล้ว ค่าใช้จ่ายเพิ มขึ �น
หรือลดลงอยา่งไร  
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สมภพ  เรืองตระกลู. โรคทางจิตเวชในเด็กและวัยรุ่น. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์เรือนแก้วการพิมพ์.2543.
หน้า 39-44 และหน้า 68-72 

สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขั �นพื �นฐาน.  แผนการจัดการศกึษาสาํหรับคนพกิาร.  กรุงเทพมหานคร: 
สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขั �นพื �นฐาน, 2548. 

สชุาติ ประสิทธิรัฐสินธุ์� .  ลกของเราเป็นเด็กพิเศษหรือเปล่า ู ?.  กรุงเทพมหานคร: บริษัทแปลนพบัลิชชิ ง 
จํากดั, 2545. 

สวุรรณี เรืองเดช. การวินิจฉยัและการรักษาโรคสมาธิสั �นในเด็กและวยัรุ่น : ทบทวนวรรณกรรมและกรณีผู้ ป่วย 1 
ราย.  กรุงเทพมหานคร: กรมสขุภาพจิต, 2544.   

อลสิา  วชัรสนิธ.ุ  จติเวชเดก็.  กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2546. 
อมุาพร ตรังคสมบติั.  จติบาํบัดและการให้คําปรึกษาครอบครัว.  กรุงเทพมหานคร: ซนัต้าการพิมพ์,  
 2540. 
__________ .  ช่วยลกออทสิตกิ ค่มือสาํหรับพ่อแม่ผ้ไม่ยอมแพู้ ู ู . กรุงเทพมหานคร: ศนูย์วิจยัและพฒันา

ครองครัว, 2545. 

 เอกสารการสมัมนาเรื�อง การพฒันาศกัยภาพบคุคลที�มีความบกพร่องทางการเรียนร้สมาธิสั'นู  

  และออทสิซมึ   จดัโดย ภารกิจโครงการและการประสานงานวิจยั  สํานกังาน 
 คณะกรรมการวิจยัแหง่ชาติ  วนัจนัทร์ที  28 สงิหาคม 2549 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น  
Creese, A. , and Parker, D. Cost Analysis in Primary Health Care : A Training Manual for Programme 

Manager. Jeneva : WHO. 1994. 

 
รายงานการวิจัย 
กระทรวงศึกษาธิการ.  คณะทํางานวิจยัค่าใช้จ่ายต่อหวัการศึกษาขั �นพื �นฐาน.   การศึกษาค่าใช้จ่ายต่อหัวใน

การจัดการศกึษาขันพืนฐาน _ _ 12 ปี. กระทรวงศกึษาธิการ.  2546. 
กอบชัย จูวงษ์, อัตพงษ์ ถนิมพาสน์, ปราโมทย์ ศรีโพธิชัย� , วริพัสย์ ลิมปนาภา และพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ.   

รายงานการวจัิย ต้นทุนต่อหน่วยงานบริการผ้ป่วย โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ู .  2544. 
เกียรติภูมิ วงศ์รจิต, ประภาส อคุรานนัท์, สพุาณี ตนัตะโนกิจ, สําราญ บุญรักษา, วยณีุ ช้างมิ ง และวงษ์เดือน 

สายสวุรรณ์.  รายงานวจัิย ต้นทุนต่อหน่วยงานบริการสุขภาพจติโรงพยาบาลนิตจิติเวช.  2544. 
ดาวชมพ ูพฒันประภาพนัธุ์, รณชยั คงสกนธ์, ชชัวาล ศิลปะกิจ และหทยัชนนี บญุเจริญ.  ต้นทุนต่อหน่วยของ

โรคอารมณ์แปรปรวนในหอผ้ป่วยจติเวช โรงพยาบาลรามาธิบดีู . 2546. 
ธรณินทร์ กองสุข, กรองทอง ธารีเพียร และผ่องศรี เหล่าทะนนท์.  รายงานการวิจัยต้นทุนต่อหน่วยงาน

บริการผ้ป่วย โรงพยาบาลจติเวชเลยู .  2544. 
ธีรารัตน์  แทนขํา, วนิดา อจันารมย์วาท, นงลกัษณ์ สวุรรณากลู และราวรรณ พฒัน์.  รายงานการวิจัย ต้นทุน

ต่อหน่วยบริการสุขภาพจติ โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์.  2544. 
บญุชยั นวมงคลวฒันา, วีระ ดลุชปูระภา และจฑุารัตน์ เตง็รัตนประเสริฐ.    รายงานการวจัิยต้นทุนต่อ

หน่วยงานบริการผ้ป่วย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิู j.  2544. 
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ประเวช ตนัติพิวฒันสกุล และรุ่งทิวา บพุพนัเหรัญ.  รายงานการศึกษา ต้นทุนต่อหน่วยงานบริการสถาบัน
สุขภาพจติเดก็และวัยรุ่น ประจาํปีงบประมาณ 2543.  2544. 

พรทิพย์ ธีรรัตน์ไชยเลศิ, วีระเดช วีระพงศ์เศรษฐ์ และกิ งแก้ว ศรีวรนนัท์.  รายงานการวิจัยต้นทุนต่อหน่วยงาน
บริการผ้ป่วย โรงพยาบาลสมเดจ็เจ้าพระยาู .  ม.ป.ป. 

โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา. ผลการวิจัย ต้นทุนต่อหน่วยงานบริการผ้ป่วยโรงพยาบาลจิตเวชู

นครราชสีมา ปีงบประมาณ 2543.  2544. 
ศกัดา  กาญจนาวิโรจน์กลุ, วิชยั ลิขสิทธิดํา� รงกุล, ทศันาภรณ์ จิรารัภษ์ และณัฎฐา รักผกัแว่น.  รายงานการ

วจัิยต้นทุนต่อหน่วยงานบริการสุขภาพจติ โรงพยาบาลจติเวชนครพนม.  2544. 
ศิริชยั ดาริการ์นนท์ และจิรเดช เนตรศิริ.  รายงานการวจัิยฉบับผ้บริหาร ต้นทุนต่อหน่วยงานของ ู

โรงพยาบาลจติเวชนครสวรรค์. 2544.   
สมัย ศิริทองถาวร และคณะ.   รายงานการวิจัย ต้นทุนต่อหน่วยงานงานบริการผ้ป่วยศนย์ส่งเสริมู ู

พัฒนาการภาคเหนือ.  2544.     
สุวัฒน์ มหันตนิรันดร์กุล, ภารดี (กิตติคุณ) การเร็ว, สยาม แก้ววิชิต และวราภรณ์ ปัณณวลี.    ต้นทุนต่อ

หน่วยงานบริการผ้ป่วย โรงพยาบาลสวนปรุงู .  2544.     
อดุม เพชรสงัหาร, ชนิสา เวชวิรุฬห์, พนิดา รัตนไพโรจน์, มาเรียม เกาะประเสริฐ และมนต์ศิริ ธรรมศรี.  รายงาน

การวจัิย ต้นทุนต่อหน่วยงานบริการผ้ป่วย โรงพยาบาลราชานุกลู ู .  2544.      
อภิชยั มงคล, ภสัรา เชษฐ์โชติศกัดิ และสายทิพย์ สทุธิ� รักษา.   รายงานการวจัิยต้นทุนต่อหน่วยงานบริการ

ผ้ป่วย โรงพยาบาลจติเวชขอนแก่นู . 2544.   
อรวรรณ ศิลปะกิจ, กมลวรรณ ตนัติพิวฒันสกลุ, บศุรินทร์ บญุเมือง และพเยาว์ บวัรุ่ง.  รายงานการวจัิยต้นทุน

ต่อหน่วยงานบริการ โรงพยาบาลศรีธัญญา.  ม.ป.ท.. 
อเนก สภีุรนนัท์, สวุฒัน์ มหตันิรันดร์กลุ และบปุผวรรณ พวัพนัธ์ประเสริฐ.  ต้นทุนบริการสุขภาพจติของกรม

สุขภาพจติ    ปี 2547.  2549. 

วทิยานิพนธ์ 

วีรยทุธ ประพนัธ์พจน์. การศึกษาค่าใช้จ่ายโดยตรงของผ้ป่วยนอก ทีโรงพยาบาลราชานกลู ูY . วิทยานิพนธ์
ศึกษาอบรมหลกัสตูรเพื อวฒุิบตัรแสดงความรู้ความชํานาญการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (กุมารเวช
ศาสตร์) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2535.   

เสาวลกัษณ์  ช่างสมบูรณ์.  การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยบริการผ้ทีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ศนย์ู ูY

ฝึกอาชีพบางพน โรงพยาบาลราชานุกลู ู .  วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั, 2544.    
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ความร้ ความคดิเหน็ และผลที�เกิดขึ �นจากการบังคับใชู้  
พระราชบัญญัตวิิชาชีพบญัชี  พ.ศ.2547 

Knowledge,  Opinion  and  Impact  on  Enforcing 
 the Accounting Professions Act B.E 2547 

เยาวรักษ์ สขุวิบลูย์F

* 
 

บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาเรื องความรู้ ความคิดเห็น และผลที เกิดขึ �นจากการบงัคบัใช้ พระราชบญัญัติวิชาชีพบญัชี 
พ.ศ.2547  มีวตัถปุระสงค์เพื อศกึษา ความรู้ ความคิดเหน็ ผลที เกิดขึ �นจากการบงัคบัใช้ และปัญหาในการปฏิบติั
ตามพระราชบญัญัติวิชาชีพบญัชี พ.ศ.2547    ประชากรที ใช้ในการศกึษาครั �งนี �คือ กลุม่ผู้ประกอบวิชาชีพบญัชี 
จํานวน 400 คน  เก็บรวบรวมข้อมลูโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) และนํามาประมวลผลเพื อวิเคราะห์
หาค่าร้อยละ ( Percentage)   ค่าเฉลี ย (Mean) และค่าเบี ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  สว่นการ
ทดสอบสมมติฐานใช้การทดสอบค่าที (T-Test)   ค่า F (F-Test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One  
Way  Analysis  of  Variance)  และการวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ (Multiple  Comparison) ด้วยวิธี LSD 
(Least Significance Difference) โดยกําหนดระดบัความมีนยัสําคญัทางสถิติที ระดบั 0.05  ผลการศกึษาพบว่า 
ผู้ประกอบวิชาชีพบญัชีส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  มีอายรุะหว่าง 31-40 ปี มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี  และ
เป็นกลุ่มผู้ ทําบญัชี (Book  Keeper) ในกลุ่มธุรกิจอตุสาหกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพบญัชีส่วนใหญ่รับทราบ
ข่าวสารข้อมูลเกี ยวกับพระราชบัญญัติฯจากการอบรมสัมมนา  โดยมากกว่าครึ งมีความรู้เ กี ยวกับ
พระราชบญัญัติฯ ในระดบัสงู  ในภาพรวมผู้ประกอบวิชาชีพบญัชีเห็นด้วยกบัพระราชบญัญัติฉบบันี �  เพราะเป็น
การยกมาตรฐานวิชาชีพบัญชี  ส่งผลให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีมีความกระตือรือร้น  ความรอบคอบในการ
ทํางานมากขึ �น  และทําให้การประกอบวิชาชีพบญัชีมีมาตรฐาน ถกูต้อง  น่าเชื อถือ  อย่างไรก็ตามผลจากการ
บงัคบัใช้พระราชบญัญัติฯ  ทําให้ผู้ประกอบวิชาชีพบญัชีประสบปัญหาในด้านค่าใช้จ่ายอบรม สมัมนา  ทําให้
ต้องไปศึกษาเพิ มเติม  นอกจากนั �นผู้ประกอบวิชาชีพบัญชียังเห็นว่า ควรมีการพัฒนาในด้านการแจ้งข้อมูล
ข่าวสารของสภาวิชาชีพบญัชี   เพราะมีปัญหาในด้านการติดต่อไม่ได้รับความสะดวก  รวมทั �งเจ้าหน้าที ยงัไม่
สามารถให้ข้อมลูหรือแก้ปัญหาได้  โดยรวมเหน็วา่สภาวชิาชีพบญัชียงัขาดความพร้อมในด้านการบริหารจดัการ 
 ผลการทดสอบสมมติฐานเพื อหาความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระด้านปัจจยัส่วนบคุคล  ได้แก่ เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา รายได้ และประเภทกิจการ  กับตัวแปรตาม คือ ความรู้และความคิดเห็นต่อ
พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547นั �น พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล  ได้แก่  เพศและระดับการศึกษามี
ความสมัพนัธ์กบัความรู้เกี ยวกบัพระราชบญัญัติฯ อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที ระดบั 0.05 ซึ งเมื อวิเคราะห์ความ
แตกต่างรายคู่ด้วยวิธี LSD  พบว่าผู้ประกอบวิชาชีพบญัชีที มีระดบัการศกึษาตํ ากวา่ปริญญาตรีมีความรู้เกี ยวกั
พระราชบญัญัติฯน้อยกว่ากลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพบญัชีที มีการศึกษาาระดบัปริญญาตรีและปริญญาโท  ในส่วน
ของความสมัพนัธ์ระหว่างความรู้กบัความคิดเห็นต่อพระราชบญัญัติวิชาชีพบญัชี พ.ศ.2547นั �น  พบว่า  ความรู้
มีความสมัพนัธ์กบัความคิดเหน็ตอ่พระราชบญัญติัฯ อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที ระดบั 0.05 

                                                 
* ผู้ ช่วยศาสตราจารย์  มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
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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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ความสาํคัญและที�มาของปัญหา 
 

พระราชบญัญัติการบญัชี พทุธศกัราช 2482 เป็นกฎหมายว่าด้วยการบญัชีฉบบัแรก ประกาศ ใช้เมื อ
วนัที  27 ตลุาคม พ.ศ.2482 โดยมีจดุมุ่งหมายเพื อควบคมุการจดัทําบญัชีของผู้ประกอบการบางประเภทให้
เป็นไปโดยมีระเบียบอนัดี ซึ งต่อมาได้มีการแก้ไขเพิ มเติมเกี ยวกบัประเภทของกิจการที ต้องจดัทําบญัชี โดย
พระราชบญัญัติการบญัชี (ฉบบัที  2) พ.ศ.2496  ต่อมาในปี พ.ศ.2515 การค้าและการอตุสาหกรรมได้
เจริญเติบโตเป็นอย่างมาก การจดัทําบญัชีเพื อรายงานข้อมลูทางการเงินมีความจําเป็นมากขึ �น คณะปฏิวติัซึ ง
ปกครองประเทศอยูข่ณะนั �นได้ยกเลกิพระราชบญัญติัการบญัชีดงักลา่ว   และออกเป็นประกาศคณะปฏิวติั ฉบบั
ที  285 (ปว. 285) แทนเมื อวนัที  24 พฤศจิกายน พ.ศ.2515 และใช้บงัคบัตั �งแต่วนัที  30 พฤศจิกายน พ.ศ.2515 
จนถึง พ.ศ.2543 จึงถกูยกเลิก เนื องจาก ปว285 ได้ถกูใช้บงัคบัมาเป็นเวลานานทําให้มีหลกัการเกี ยวกบัการ
จดัทําบญัชีหลายประการไม่สอดคล้องกบัความก้าวหน้าทางการบญัชี และการจดัทําบญัชีในปัจจบุนั รวมทั �งไม่
สอดคล้องกบัหลกัปฏิบติัที เป็นสากล ทําให้จําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงกฎหมายให้ทนัสมยั และสอดคล้องกับ
สภาวการณ์ในปัจจุบัน ดังนั �นกระทรวงพาณิชย์ได้พิจารณาเห็นสมควรแก้ไข     ปรับปรุง และเสนอ 
“พระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ.2543” มาแทน ปว285 มีผลบงัคบัใช้เมื อวนัที  10 สงิหาคม พ.ศ.2543 เป็นต้นไป 
 

 สําหรับกฎหมายว่าด้วยการสอบบญัชีนั �น    เริ มจากพ.ศ.2496 ได้มีการร่างกฎหมายชื อ     “ร่าง
พระราชบญัญัตินกับญัชี พ.ศ.2496”  และได้มีการแก้ไขชื อใหม่เป็น “ร่างพระราชบญัญัติผู้ ชํานญับญัชี” และ
เปลี ยนเป็นชื อ “ร่างพระราชบญัญัติผู้ สอบบัญชี” ในเวลาต่อมา และประกาศใช้เป็นกฎหมายเรียกว่า 
“พระราชบญัญัติผู้สอบบญัชี พ.ศ.2505” (พ.ร.บ.ผู้สอบบญัชี พ.ศ.2505) มีผลบงัคบัใช้เมื อวนัที  2 พฤศจิกายน 
พ.ศ.2505 ตลอดมาจนถึงปีพ.ศ.2547 จึงถกูยกเลิก      เนื องจากได้ใช้บงัคบัมานาน  ทําให้มีบทบญัญัติบาง
ประการที ไม่เหมาะสมและสอดคล้องกบัแนวทางการพฒันาคณุภาพ และมาตรฐานของวิชาชีพที เป็นสากล ซึ ง
ต้องพฒันาก้าวหน้าไปตามความเจริญ และการขยายตวัของเศรษฐกิจ การลงทนุ และการค้าระหว่างประเทศ 
ดงันั �น กระทรวงพาณิชย์ได้พิจารณาเห็นสมควรแก้ไขปรับปรุง และเสนอ “พระราชบญัญัติวิชาชีพบญัชี พ.ศ.
2547” (พ.ร.บ.วิชาชีพบญัชี พ.ศ.2547) มาแทน พ.ร.บ.ผู้สอบบญัชี พ.ศ.2505 (ตวักฎหมายหลกัถกูยกเลิกโดย
พ.ร.บ.วิชาชีพบญัชี พ.ศ.2547 แตก่ฎกระทรวง ข้อบงัคบั และประกาศยงัใช้บงัคบัจนกว่าจะมีกฎหมายลําดบัรอง
ในเรื องเดียวกนัตามพ.ร.บ.วิชาชีพบญัชี พ.ศ.2547 ประกาศใช้)  มีผลบงัคบัใช้เมื อวนัที  23 ตลุาคม พ.ศ.2547 
 ในสว่นของสถาบนัวิชาชีพทางการบญัชีในประเทศไทยนั �น ได้เกิดขึ �นจากการรวมตวัของนกับญัชีจดัตั �ง
สมาคมนกับญัชีแห่งประเทศไทยขึ �นเมื อวนัที  13 ตลุาคม พ.ศ.2491 ซึ งต่อมาเปลี ยนชื อเป็นสมาคมนกับญัชีและ
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแห่งประเทศไทย  (The Institute of Certified Accountants and Auditors of Thailand) 
ตั �งแต่วนัที  24 พฤษภาคม พ.ศ.2518 เป็นต้นมา จนถึงวนัที  29 มกราคม พ.ศ.2548 สมาชิกสมาคมฯได้มีมติเป็น
เอกฉันท์ให้เลิกสมาคมฯ และโอนกิจการทั �งหมดไปยงัสภาวิชาชีพบญัชีที จดัตั �งขึ �นตามพระราชบญัญัติวิชาชีพ
บญัชี พ.ศ.2547 โดยมีศาสตราจารย์เกษรี ณรงค์เดช ซึ งเป็นนายกสมาคมฯ ในขณะนั �น เป็นนายกสภาวิชาชีพ
บญัชีคนแรกของประเทศไทยตามที สมาชิกสภาฯได้ลงมติเป็นเอกฉนัท์เมื อวนัที  3 เมษายน พ.ศ.2548   
 ในขณะนี �การประกอบวิชาชีพด้านการสอบบญัชี และการประกอบวิชาชีพด้านการทําบญัชี ต้องอยู่
ภายใต้การควบคมุของสภาฯ ตามพระราชบญัญัติวิชาชีพบญัชี พ.ศ.2547 มาตรา 9 ภายใต้บงัคบับทบญัญัติ
หมวด 5 การควบคมุการประกอบวิชาชีพด้านการสอบบญัชี     และหมวด 6 การควบคมุการประกอบวิชาชีพ
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ด้านการทําบญัชี  ดงันั �น ผู้ประกอบวิชาชีพบญัชีจึงจําเป็นต้องศึกษาทําความเข้าใจพระราชบญัญัติฉบบันี �      
รวมทั �งข้อบงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี   และประกาศต่างๆ ของสภาวิชาชีพบญัชี เช่น ประกาศสภาวิชาชีพบญัชี  
ประกาศคณะกรรมการสภาวิชาชีพบญัชี และประกาศคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบญัชี 
ตลอดจนประกาศตา่งๆ ของกรมพฒันาธุรกิจการค้าเพื อจะได้ปฏิบติัตามให้ถกูต้องตอ่ไป   

อย่างไรก็ตาม นบัตั �งแต่พระราชบญัญัติวิชาชีพบญัชีมีผลบงัคบัใช้ตั �งแต่วนัที  23 ตลุาคม พ.ศ.2547 
เป็นต้นมาจนถงึปัจจบุนั พบวา่มีปัญหาหลายประการ ดงันี � (จฑุามาศ ทองเจริญ, 2547: 73-75) 

1. ผู้ประกอบวิชาชีพบญัชีเป็นจํานวนมาก  ที ยงัสบัสนเกี ยวกบัการแจ้งเป็นผู้ ทําบญัชีกบักรมพฒันา
ธุรกิจการค้า ภายใต้พระราชบญัญัติการบญัชี พ.ศ.2543 และการสมคัรเป็นสมาชิกหรือขึ �นทะเบียนกบัสภา
วิชาชีพบญัชี ภายใต้พระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ.2547   

2. ผู้ประกอบวิชาชีพบญัชีได้รับผลกระทบจากการชําระค่าบํารุงสมาชิก ค่าธรรมเนียมรายปี และการ
จดัให้มีหลกัประกนัเพื อประกนัความรับผิดตอ่บคุคลที สาม  

3. ผู้ประกอบวิชาชีพบญัชีมีความคิดเห็นแตกต่างกนัทั �งที เห็นด้วย   และไม่เห็นด้วยกบัการทํางานของ
สภาวิชาชีพบญัชีที มีหน้าที เสริมสร้างความรู้ ความสํานึกในหน้าที  และพฒันาวิชาชีพบญัชีให้ครอบคลมุทกุๆ
ด้านภายใต้พระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ.2547  

ด้วยเหตุนี � ผู้ วิจัยจึงสนใจศึกษาระดบัความรู้ และความคิดเห็นของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที มีต่อ
พระราชบญัญัติวิชาชีพบญัชี พ.ศ.2547 รวมทั �งผลที เกิดขึ �นจากการบงัคบัใช้พระราชบญัญัติฉบบันี � เพื อ
ประโยชน์โดยรวมของผู้ประกอบวิชาชีพบญัชีทกุระดบั และสง่เสริมความเป็นเอกภาพของผู้ประกอบวิชาชีพบญัชี 
โดยมีสภาวิชาชีพบญัชีเป็นศนูย์รวมและเป็นองค์กรที สง่เสริมความสามคัคี และผดงุเกียรติของผู้ประกอบวิชาชีพ
บญัชี อนัจะสง่ผลถงึความมั นคงของระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยรวม 

 

วัตถุประสงค์ของการวจัิย 
การวิจยันี �มีวตัถปุระสงค์ ดงัตอ่ไปนี �   
1. เพื อศกึษาระดบัความรู้ของผู้ประกอบวิชาชีพบญัชีที เกี ยวกบัพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ.2547  
2. เพื อศกึษาความคิดเหน็ของผู้ประกอบวิชาชีพบญัชีที มีตอ่พระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี    
    พ.ศ.2547  
3. เพื อศกึษาผลที เกิดขึ �นจากการบงัคบัใช้พระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชีพ.ศ.2547   
4. เพื อศกึษาปัญหาในการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ.2547   

 

ขอบเขตของการวจัิย 
ในการวิจยัครั �งนี �ได้กําหนดขอบเขตของการวิจยัไว้ ดงันี � 
1. ขอบเขตด้านเนื �อหา    ศกึษาระดบัความรู้ และความคิดเหน็ของผู้ประกอบวิชาชีพบญัชีที  

ตอ่พระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ.2547    รวมทั �งผลที เกิดขึ �นจากการบงัคบัใช้พระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี 
พ.ศ.2547  และปัญหาในการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัฉบบันี �   

2. ขอบเขตด้านประชากร     ศกึษาผู้ประกอบวิชาชีพบญัชี  เฉพาะกลุม่ผู้สอบบญัชี และกลุม่ 
ผู้ ทําบญัชี  
              3. ขอบเขตด้านเวลา   ทําการศกึษาตั �งแตเ่ดือนกมุภาพนัธ์ – ตลุาคม พ.ศ.2549 
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ข้อจาํกัดในการวจัิย 
 ผู้วิจยัได้ดําเนินการแจกแบบสอบถามให้เฉพาะผู้ประกอบวิชาชีพบญัชี ที มาเข้าร่วมประชมุในวนั
ประชมุใหญ่สามญั สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์ ประจําปี พ.ศ. 2549  วนัที  1 เมษายน พ.ศ.2549   
ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร 
 
นิยามศัพท์ 
 ความรู้  หมายถึง ข้อเทจ็จริง  กฎเกณฑ์ และข้อมลูตา่งๆ ที ผู้ประกอบการวิชาชีพบญัชีได้รับหรือ
รวบรวมสะสมไว้ 
 ความคดิเหน็  หมายถงึ  การแสดงออกซึ งความรู้สกึที อยูบ่นพื �นฐานของข้อเทจ็จริงและทศันคติของแต่
ละบคุคลตอ่สิ งใดสิ งหนึ ง ซึ งอาจเป็นบคุคล  กลุม่คน  หรือสถานการณ์  โดยความคิดเหน็อาจจะเป็นไปในทาง
เดียวกนัหรือตรงกนัข้ามก็ได้ 
 
ประชากร 

กลุม่ประชากร คือ ผู้ประกอบวิชาชีพบญัชี (Accounting Professionals) จํานวนทั �งสิ �น 77,591 คน 
(กรมพฒันาธุรกิจการค้า, 31 มกราคม 2549) โดยเก็บข้อมลูในวนัประชมุใหญ่สามญัสภาวิชาชีพบญัชี ในพระ
บรมราชปูถมัภ์ ประจําปี พ.ศ. 2549 เมื อวนัที  1 เมษายน พ.ศ.2549      ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดาภิเษก 
กรุงเทพมหานคร ซึ งมีผู้มาเข้าร่วมประชมุประมาณ 2,800 คน 
 
กลุ่มตัวอย่าง 

ในการวิจยัครั �งนี �  กลุม่ตวัอยา่งได้มาจากการคํานวณ ณ ระดบัความเชื อมั นที ร้อยละ95 ความคลาด
เคลื อนที ยอมรับได้ที ร้อยละ 5 โดยใช้หลกัการของ Taro  Yamane และใช้วิธีการเลือกตวัอย่างโดยบงัเอิญ 
(Accidental Sampling) 

           ( )2
1 eN

N
n

+
=

 
 
    n            =  ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 

                                          N  =  จํานวนประชากรที ศกึษา 
    e  =  ความคลาดเคลื อนที ยอมรับได้เทา่กบั 0.05 

แทนค่า 
n            =                  77,591 

                   1+77,591(.05) 2  
      =           398 
 ดงันั �น   กลุม่ตวัอยา่งที ใช้ในการศกึษาเทา่กบั 398 คน  
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ตัวแปรที�ใช้ในการวจัิย 
 กลุม่ตวัอยา่งแบง่ออกเป็นตวัแปรได้ดงันี � 

1. ตวัแปรอิสระ (Independent Variable)  ได้แก่  
   1.1  เพศ  แบง่เป็น 2 กลุม่ คือ 
    - เพศชาย 
    - เพศหญิง 
   1.2  อาย ุ แบง่เป็น 4 กลุม่ คือ 
    - อายนุ้อยกวา่ 30 ปี 
    - อายรุะหวา่ง 31-40 ปี 
    - อายรุะหวา่ง 41- 50 ปี 
    - อายรุะหวา่ง 51-60 ปี 
   1.3  ระดบัการศกึษา  แบง่เป็น 3 กลุม่ คือ 
    - ตํ ากวา่ปริญญาตรี 
    - ปริญญาตรี 
    - ปริญญาโท 
   1.4  รายได้  แบ่งเป็น 2 กลุม่ คือ 
    - ตํ ากวา่ 20,000 บาท 
    - สงูกวา่ 20,000 บาท 
   1.5  ประเภทกิจการ  แบง่เป็น 5 กลุม่ คือ 
    - ธนาคารและบรรษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ 
    - สํานกังานรับทําบญัชีและตรวจสอบบญัชี 
    - หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและราชการ 
    - ธุรกิจอตุสาหกรรม 
    - อื นๆ (บริษัทเอกชน) 

2. ตวัแปรตาม (Dependent Variable)     ได้แก่  
   2.1 ความรู้เกี ยวกบัพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547   
   2.2 ความคิดเหน็ตอ่พระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547   
 
เครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย 
 

เครื องมือที ใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถามปลายปิด (Close – End Question) ซึ งขั �นตอนในการสร้าง
แบบสอบถาม  มีดงัตอ่ไปนี � 

 

1. ศกึษาเอกสารและงานวิจยัที เกี ยวข้อง 
2. ร่างแบบสอบถามให้มีเนื �อหาที ครอบคลมุวตัถปุระสงค์ของการวิจยั 
3. นําแบบสอบถามที ร่างแล้วให้นกัวิจยัด้านวดัผลพิจารณา และให้คําแนะนํา 
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4. นําแบบสอบถามที สร้างเสร็จแล้วไปทดสอบก่อน (Pretest) แล้วนํามาวิเคราะห์ 
    หาความเชื อมั น (Reliability)  ของแบบสอบถาม โดยวิธีการหาคา่สมัประสทิธิ� 
    แอลฟ่า (Coefficient  of  Alpha)  เพื อตรวจสอบความชดัเจนถกูต้อง 
    เหมาะสมในข้อคําถาม และหาข้อบกพร่อง เพื อนํามาแก้ไข 
5. นําไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู 

แบบสอบถามประกอบไปด้วยแบบสอบถามปลายปิด แบบให้เลือกตอบหนึ งคําตอบจากหลายคําตอบ
และแบบให้เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ  โดยแบบสอบถามความคิดเหน็เป็นแบบประเมินคา่  กําหนดเป็น 5 
ระดบัดงันี � เหน็ด้วยอยา่งยิ ง เห็นด้วย ปานกลาง ไมเ่หน็ด้วย ไมเ่หน็ด้วยอยา่งยิ ง     และแบง่แบบสอบถาม
ออกเป็น 5 สว่น ดงันี � 

สว่นที 1  รายละเอียดเกี ยวกบัผู้ตอบแบบสอบถาม  ได้แก่  เพศ  อาย ุ  ระดบัการศกึษา 
รายได้   และประเภทกิจการ 

สว่นที   2 ความรู้เกี ยวกบัพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 
สว่นที   3 ความคิดเหน็ตอ่พระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 
สว่นที   4 ผลที เกิดขึ �นจากการบงัคบัใช้พระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 
สว่นที   5 ปัญหาและข้อเสนอแนะที มีตอ่พระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 

 
เกณฑ์การให้คะแนน    

 เกณฑ์การให้คะแนนแบง่ออกเป็น 
1. การให้คะแนนแบบวดัความรู้เกี ยวกบัพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547  กําหนดไว้

ดงันี � 
1.1  การให้คะแนน ถ้าตอบถกู ให้ 1 คะแนน ตอบผิดให้ 0 คะแนน 
1.2  การกําหนดคา่ระดบัความรู้ 

-ถ้าได้คะแนนมากกวา่หรือเทา่กบัร้อยละ 50 ถือวา่มีความรู้มาก 
-ถ้าได้คะแนนน้อยกวา่ร้อยละ 50 ถือวา่มีความรู้น้อย 

2. การให้คะแนนแบบวดัความคิดเหน็ตอ่พระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547  กําหนดไว้
ดงันี � 

ระดับการให้คะแนน ข้อความเชงิบวก ข้อความเชงิลบ 
เหน็ด้วยอยา่งยิ ง 

เหน็ด้วย 
ปานกลาง 
ไมเ่หน็ด้วย 

ไมเ่หน็ด้วยอยา่งยิ ง 

5 
4 
3 
2 
1 

1 
2 
3 
4 
5 
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การกาํหนดค่าระดับความคดิเหน็ 
  อนัตรภาคชั �น = คะแนนสงูสดุ – คะแนนตํ าสดุ 
      จํานวนชั �น 
  อนัตรภาคชั �น =              5 – 1       
                          3 
    =               1.33 

    ช่วงคะแนน ระดับความคดิเหน็ 

1.00  -     2.33 
2.34  -     3.67 
3.68  -     5.00 

                      ตํ า 
                      ปานกลาง 
                      สงู 

 
สมมตฐิานการวจัิย 
 ผู้ประกอบวิชาชีพบญัชีมีความรู้และความคิดเห็นเกี ยวกบัพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ.2547 
แตกตา่งกนัขึ �นอยูก่บัเพศ อาย ุระดบัการศกึษา รายได้ และประเภทกิจการ 
 
การทดสอบสมมตฐิาน 

การทดสอบสมมติฐานในการวิจยันี �แบง่ออกเป็น 
  1. ผู้ประกอบวิชาชีพบญัชีที มีเพศตา่งกนั   มีความรู้เกี ยวกบัพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี 
พ.ศ.2547 แตกตา่งกนั 
  2.  ผู้ประกอบวิชาชีพบญัชีที มีอายตุา่งกนั        มีความรู้เกี ยวกบัพระราชบญัญัติวิชาชีพบญัชี 
พ.ศ.2547  แตกตา่งกนั 
  3. ผู้ประกอบวิชาชีพบญัชีที มีระดบัการศกึษาต่างกนั     มีความรู้เกี ยวกบัพระราชบญัญัติ
วิชาชีพบญัชี พ.ศ.2547  แตกตา่งกนั 
  4. ผู้ประกอบวิชาชีพบญัชีที มีรายได้ตา่งกนั  มีความรู้เกี ยวกบัพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี 
พ.ศ.2547  แตกตา่งกนั 
  5. ผู้ประกอบวิชาชีพบญัชีที มีประเภทกิจการตา่งกนั  มีความรู้เกี ยวกบัพระราชบญัญติั
วิชาชีพบญัชี พ.ศ.2547  แตกตา่งกนั 
  6. ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที มีเพศต่างกัน  มีความคิดเห็นต่อพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี 
พ.ศ.2547  แตกตา่งกนั 
  7. ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที มีอายุต่างกัน  มีความคิดเห็นต่อพระราชบญัญัติวิชาชีพบัญชี 
พ.ศ.2547  แตกตา่งกนั 
  8. ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที มีระดับการศึกษาต่างกัน  มีความคิดเห็นต่อพระราชบัญญัติ
วิชาชีพบญัชี พ.ศ.2547  แตกตา่งกนั 
  9. ผู้ประกอบวิชาชีพบญัชีที มีรายได้ต่างกนั  มีความคิดเห็นต่อพระราชบญัญัติวิชาชีพบญัชี 
พ.ศ.2547  แตกตา่งกนั 
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  10. ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที มีประเภทกิจการต่างกัน  มีความคิดเห็นต่อพระราชบัญญัติ
วิชาชีพบญัชี พ.ศ.2547 แตกตา่งกนั 
  11. ผู้ ประกอบวิชาชีพบัญชีที มีความรู้เกี ยวกับพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547 
ตา่งกนั มีความสมัพนัธ์กบัความคิดเหน็ตอ่พระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ.2547  แตกตา่งกนั 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมลู  

การวิจยันี �ได้แยกการเก็บข้อมลูเป็น 2 แบบดงันี � 
 1. ข้อมลูปฐมภมิู (Primary Data)   เก็บรวบรวมข้อมลูจากแบบสอบถามโดยใช้แบบสอบถามปลายปิด 
(Close – End Question) 
 2. ข้อมลูทติุยภมิู (Secondary     Data) เก็บรวบรวมข้อมลูจากเอกสารตา่งๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ 
พระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547      ข้อบงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี       พระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 
2543     ประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า   งานวิจยัที เกี ยวข้อง รวมทั �งบทความหรือ     ข้อเขียนเกี ยวกบั
พระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี  พ.ศ. 2547 และวิชาชีพบญัชีจากสื อสิ งพมิพ์ตา่งๆ และเวบ็ไซต์ที เกี ยวข้อง 
 
การวเิคราะห์ข้อมลู  

การประมวลผลข้อมลู ผู้วิจยัได้สง่แบบสอบถามจํานวน 400 ชดุ  ซึ งคํานวณคา่สถิติในการวิเคราะห์
ข้อมลูดงันี � 
 1. คา่ความถี   (Frequencies) และคา่ร้อยละ (Percentage)   ใช้วิเคราะห์ข้อมลูทั วไปของกลุม่ตวัอยา่ง  

 2. คา่เฉลี ย (Mean)  และคา่เบี ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)    ใช้วิเคราะห์ข้อมลู 
 เกี ยวกบัความรู้ และความคิดเห็นที มีต่อพระราชบญัญัติวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547    และผลที เกิดขึ �นจากการใช้

พระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 ตามเกณฑ์การให้คะแนน 
 3. การทดสอบคา่ T-Test   สําหรับเปรียบเทียบคา่เฉลี ยตวัแปร 2 กลุม่  (Two Independent   
Samples T-Test)   ถ้าผลการทดสอบได้ค่าระดบันยัสําคญัที คํานวณได้ (Sig.) น้อยกว่าระดบันยัสําคญัที กําหนด 
(α )   แสดงวา่จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั 

 4. คา่ F-test   ใช้ทดสอบความแตกตา่งคา่เฉลี ยของตวัแปรตั �งแต ่2  กลุม่  ขึ �นไป      โดย 
 วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One  Way  Analysis  of Variance)     ถ้าผลการทดสอบ   ได้คา่ระดบั

นยัสําคญัที คํานวณได้ (Sig.)    น้อยกวา่ระดบันยัสําคญัที กําหนด (α )    แสดงวา่จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั    
ถ้าพบวา่มีความแตกตา่ง จะทําการวิเคราะห์ความแตกตา่งรายคู ่ (Multiple Comparison)  ยวิธี Least  
Significance  Difference (LSD) 

5. คา่นยัสําคญัทางสถิติที ยอมรับตํ าสดุที ระดบั 0.05  (α   = 0.05) หรือระดบัความเชื อมั น 95% 
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การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการบริหารธุรกจิ ครั�งที� 1  
 

    
วันที� 14 มีนาคม 2551 ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ 

สรุปผลการศกึษา 
  

จากการสอบถามผู้ประกอบวิชาชีพบญัชีในกรุงเทพมหานคร  จํานวน 400 คนซึ งเป็นกลุ่มผู้ ทําบญัชี 
(Bookkeepers) จํานวน 347 คน และกลุม่ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต (Certified Public Accountants:CPA หรือ 
Auditors) จํานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 86.7 และร้อยละ 5.3 ตามลําดบั สรุปผลได้ดงันี � 

 
ข้อมลทั�วไปของกลุ่มตัวอย่างู  
 

ผลการศึกษา พบว่า  กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย  มีอายรุะหว่าง 31-40 ปี  
มากกวา่ครึ งหนึ งมีระดบัการศกึษาปริญญาตรี  ด้านประสบการณ์ในการทํางานเกี ยวกบัวิชาชีพบญัชี   สว่นใหญ่
มีประสบการณ์น้อยกวา่ 10 ปี   โดยทํางานในฐานะผู้ ทําบญัชี  ประเภทกิจการที กลุม่ตวัอย่างสว่นใหญ่ทํางานอยู ่
คือ กลุม่ธุรกิจอตุสาหกรรม   มีรายได้ตอ่เดือนอยูร่ะหวา่ง 10,000 – 20,000 บาท 

ในสว่นของการรับทราบข่าวสารเกี ยวกบัพระราชบญัญัติวิชาชีพบญัชี พ.ศ.2547  กลุม่ตวัอย่างร้อยละ 
62.5รับทราบข่าวสารจากการอบรมสมัมนา รองลงมาเป็นการรับทราบจากเว็บไซต์ของสภาวิชาชีพบญัชี และ
ข่าวสารวิชาชีพของกรมพฒันาธุรกิจการค้า ร้อยละ 38.5 และร้อยละ 37.3 ตามลําดบั  

 
ความร้เกี�ยวกับพระราชบัญญัตวิชิาชีพบัญชี พู .ศ.2547 
ผลการศกึษาความรู้เกี ยวกบัพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ.2547แสดงในตารางที  1และ2 

 

ตารางที� 1   ร้อยละของกลุม่ตวัอยา่งจําแนกตามระดบัความรู้เกี ยวกบัพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 
          (N = 400) 

ระดับความรู้ จาํนวน ร้อยละ 
มาก 230 57.5 
น้อย 170 42.5 
รวม 400 100.0 

 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 57.5 มีความรู้มากเกี ยวกับพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 

สว่นอีกร้อยละ 42.5 มีความรู้น้อย ซึ งสรุปได้ว่าผู้ประกอบวิชาชีพบญัชีที เป็นกลุม่ตวัอย่างมีระดบัความรู้เกี ยวกบั
พระราชบญัญติัฉบบันี �คอ่นข้างดี โดยจําแนกตามรายข้อในตารางที  2  

 
 

ตารางที� 2     ความรู้เกี ยวกบัพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 
จาํนวน (ร้อยละ)   (N = 400) 

ข้อความ ถกู ผิด 
1. มาตรฐานการบญัชีมีผลบงัคบัใช้ทนัทีที คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบญัชี
กําหนดให้ใช้ 

93 
(23.3) 

307 
(76.7) 

2. ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตต้องชําระคา่ธรรมเนียมใบอนญุาตตามที สภาวิชาชีพบญัชี
กําหนด 

349 
(87.2) 

51 
(12.8) 
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วันที� 14 มีนาคม 2551 ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ 

ข้อความ ถกู ผิด 
3. ผู้ ทําบญัชีที เป็นสมาชิกหรือขึ �นทะเบียนกบัสภาวิชาชีพบญัชีจะทําบญัชีเป็นภาษาไทย
หรือภาษาตา่งประเทศก็ได้ 

140 
(35.0) 

260 
(65.0) 

4. การที ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตรายงานการสอบบญัชี  โดยระบขุ้อความวา่  ตนไม่
รับผิดชอบในผลการตรวจสอบ  เพราะเหตทีุ ตนไมไ่ด้ปฏิบติัหน้าที ครบถ้วนตามมาตรฐาน
การสอบบญัชี  ไมถื่อวา่เป็นการประพฤติผิดจรรยาบรรณ 

203 
(50.8) 

197 
(49.2) 

5. กฎกระทรวง  ข้อบงัคบั  หรือประกาศที ออกตามพระราชบญัญติัผู้สอบบญัชี พ.ศ.
2505 มีผลบงัคบัตอ่ไปจนกวา่จะมีกฎกระทรวง ข้อบงัคบั หรือประกาศตาม
พระราชบญัญติันี �ในเรื องเดียวกนัออกใช้บงัคบั 

257 
(64.2) 

143 
(35.8) 

 6. คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบญัชีจะกําหนดให้มาตรฐานการบญัชีที ใช้กนั
แพร่หลายในปัจจบุนั เป็นมาตรฐานการบญัชีตามพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ.
2547 ไปพลางก่อนได้ 

202 
(50.5) 

198 
(49.5) 

7. สภาวิชาชีพบญัชี มีฐานะเป็นนิติบคุคล โดยมีวตัถปุระสงค์เพื อสง่เสริมและพฒันา
วิชาชีพบญัชี 

349 
(87.2) 

51 
(12.8) 

8. ในการประชมุใหญ่ต้องมีสมาชิกสามญัมาประชมุไมน้่อยกว่ากึ งหนึ งจงึเป็นองค์
ประชมุ 

69 
(17.3) 

331 
(82.7) 

9. คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบญัชี  ต้องจดัทํามาตรฐานการบญัชีเป็น
ภาษาไทย 

297 
(74.2) 

103 
(25.8) 

10. คณะกรรมการกํากบัดแูลการประกอบวิชาชีพบญัชี สามารถทําการสอบสวนและ
เสนอผลการพิจารณา เพื อให้รัฐมนตรีวา่การกระทรวงพาณิชย์มีคําสั งให้นายกสภา
วิชาชีพบญัชีและกรรมการพ้นจากตําแหน่ง 

174 
(43.5) 

226 
(56.5) 

11. ผู้ประกอบวิชาชีพบญัชีหรือผู้ขึ �นทะเบียนใด  ซึ งถกูลงโทษประพฤติผิดจรรยาบรรณ
(คือ พกัหรือเพิกถอน) แตย่งัคงทําการประกอบวิชาชีพบญัชีในระหวา่งนั �น ต้องระวาง
โทษจําคกุ หรือปรับ หรือทั �งจําทั �งปรับ 

280 
(70.0) 

120 
(30.0) 

12. ในกรณีที ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตต้องรับผิดชอบตอ่บคุคลที สาม ให้นิติบคุคลซึ งผู้สอบ
บญัชีฯ นั �นสงักดัอยูร่่วมรับผิดอย่างลกูหนี �ร่วม 

210 
(52.5) 

190 
(47.5) 

13. ประธานกรรมการวิชาชีพบญัชีด้านตา่งๆ ให้มาจากการแต่งตั �งโดยที ประชมุ
คณะกรรมการสภาวิชาชีพบญัชี 
 

44 
(11.0) 

356 
(89.0) 

14. ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตที ถกูเพิกถอนใบอนญุาตอาจขอรับใบอนญุาตอีกได้ เมื อพ้น 3 
ปีนบัแตว่นัที ถกูเพิกถอน 

79 
(19.7) 

321 
(80.3) 

15. ผู้ ทําบญัชีที จะขึ �นทะเบียนกบัสภาวิชาชีพบญัชี ต้องเป็นผู้ ทําบญัชีตาม
พระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ.2543 

340 
(85.0) 

60 
(15.0) 

16. ผู้ใดประกอบวิชาชีพบญัชีเป็นผู้ ทําบญัชี โดยมิได้เป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบญัชี หรือ
ขึ �นทะเบียนไว้กบัสภาวิชาชีพบญัชี ต้องระวางโทษจําคกุ หรือปรับ หรือทั �งจําทั �งปรับ 

282 
(70.5) 

118 
(29.5) 
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ข้อความ ถกู ผิด 
17. คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบญัชีต้องดําเนินการตรวจสอบและรับฟังความ
คิดเหน็ของผู้ ที เกี ยวข้อง เพื อปรับปรุงหรือพฒันามาตรฐานการบญัชีทนัที ในกรณีที มี
ปัญหาหรือมีความเสียหายเกิดขึ �น 

295 
(73.7) 

105 
(26.3) 

18. สมาชิกสามญัต้องมีอายไุม่ตํ ากวา่ 18 ปีบริบรูณ์และมีสญัชาติไทย 
 

114 
(28.5) 

286 
(71.5) 

19. นายกสภาวิชาชีพจะดํารงตําแหน่งเกิน 2 วาระติดตอ่กนัไมไ่ด้ 161 
(40.3) 

239 
(59.7) 

20. ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตไมเ่ข้ารับการฝึกอบรมตามหลกัเกณฑ์ในข้อบงัคบัสภาฯ สภา
วิชาชีพสามารถมีคําสั งพกัใช้ใบอนญุาตได้จนกวา่จะมีการปฏิบติัตาม 

272 
(68.0) 

128 
(32.0) 

21. ผู้ ทําบญัชีที จะขึ �นทะเบียนกบัสภาวิชาชีพได้ ต้องพ้นโทษจรรยาบรรณมาแล้วไมน้่อย
กวา่ 5 ปี 

66 
(16.5) 

334 
(83.5) 

22. โทษการประพฤติผิดจรรยาบรรณ ได้แก่ ตกัเตือน ภาคทณัฑ์ พกัใช้ และเพิกถอน
ใบอนญุาต หรือสั งให้พ้นจากการเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพ 

299 
(74.7) 

101 
(25.3) 

23. คณะกรรมการกํากบัดแูลการประกอบวิชาชีพบญัชี มีอํานาจสอบสวนข้อเท็จจริง
เกี ยวกบัการดําเนินงานของสภาวิชาชีพบญัชี 

289 
(72.3) 

111 
(27.7) 

24. นิติบคุคลใดประกอบกิจการด้านการสอบบญัชี หรือด้านการทําบญัชี โดยไมจ่ด
ทะเบียนตอ่สภาวิชาชีพบญัชี ต้องระวางโทษปรับ 

277 
(69.2) 

123 
(30.8) 

25. นิติบคุคลซึ งให้บริการด้านการสอบบญัชีหรือด้านการทําบญัชี ต้องจดัให้มี
หลกัประกนัเพื อประกนัความผิดตอ่บคุคลที สาม 

212 
(53.0) 

188 
(47.0) 

26. ผู้ มีสญัชาติของประเทศซึ งยินยอมให้ผู้ มีสญัชาติไทยประกอบอาชีพสอบบญัชีใน
ประเทศนั �น สามารถสมคัรเข้าเป็นสมาชิกวิสามญัได้ 

212 
(53.0) 

188 
(47.0) 

27. คณะกรรมการสภาวิชาชีพบญัชีจะต้องมีกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิด้านบญัชีและด้าน
กฎหมาย 

327 
(81.7) 

73 
(18.3) 

28. ผู้ ทําบญัชีที จะขึ �นทะเบียนกบัสภาวิชาชีพบญัชี ต้องมีภมิูลําเนาหรือถิ นที อยู่ใน
ราชอาณาจกัร 

337 
(84.3) 

63 
(15.7) 

29. ประธานกรรมการกํากบัดแูลการประกอบวิชาชีพบญัชี ได้แก่ รัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงพาณิชย์ 

82 
(20.5) 

318 
(79.5) 

30. ผู้ใดลงลายมือชื อรับรองการสอบบญัชี โดยมิได้เป็นผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ต้อง
ระวางโทษจําคกุ หรือปรับ หรือทั �งจําทั �งปรับ 

350 
(87.5) 

50 
(12.5) 

 
ผลการศกึษาความรู้เกี ยวกบัพระราชบญัญัติวิชาชีพบญัชี พ.ศ.2547 พบว่า  ในภาพรวมกลุม่ตวัอย่าง

เกินกวา่ครึ งมีความรู้อยู่ในระดบัมาก   ในสว่นของความรู้ที กลุม่ตวัอย่างตอบถกูมากกว่าร้อยละ 80 ขึ �นไป   ข้อที 
กลุ่มตวัอย่างตอบถกูมากที สดุ  คือ  ประเด็นความรู้ข้อที  30 เกี ยวกบั  “ผู้ ใดลงลายมือชื อรับรองการสอบบญัชี  
โดยมิได้เป็นผู้สอบบญัชีรับอนญุาต  ต้องระวางโทษจําคกุ  หรือปรับ  หรือทั �งจําทั �งปรับ”  โดยกลุ่มตวัอย่างส่วน
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ใหญ่ ร้อยละ 87.5 มีความรู้ความเข้าใจถกูต้อง  ทั �งนี �อาจเป็นเพราะเป็นเรื องที ใกล้ตวั  ถ้าทําผิดหรือฝ่าฝืนจะมี
โทษทั �งจําทั �งปรับ  จนถึงการเพิกถอนใบอนุญาต  รองลงมาเป็นประเด็นความรู้ข้อที  2 และข้อที  7 เกี ยวกับ 
“ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตต้องชําระค่าธรรมเนียมใบอนญุาตตามที สภาวิชาชีพบญัชีกําหนด”  และ “สภาวิชาชีพ
บญัชีมีฐานะเป็นนิติบคุคล  โดยมีวตัถปุระสงค์เพื อสง่เสริมและพฒันาวิชาชีพบญัชี” ในสดัสว่นที เท่ากนั คือ ร้อย
ละ 87.2  ประเด็นความรู้ข้อที  15 เกี ยวกบั “ผู้ ทําบญัชีที จะขึ �นทะเบียนกบัสภาวิชาชีพบญัชี  ต้องเป็นผู้ ทําบญัชี
ตามพระราชบญัญัติวิชาชีพบญัชี พ.ศ.2523” ร้อยละ 85   ประเด็นความรู้ข้อที  28 เกี ยวกบั “ผู้ ทําบญัชีที จะขึ �น
ทะเบียนกบัสภาวิชาชีพบญัชี ต้องมีภมิูลําเนาหรือถิ นที อยู่ในราชอาณาจกัร” ร้อยละ 84.3   และประเด็นความรู้
ข้อที  27  เกี ยวกับ “คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีจะต้องมีกรรมการ   ผู้ ทรงคุณวุฒิด้านบัญชีและด้าน
กฎหมาย”  ร้อยละ 81.7  ตามลําดบั 

 สว่นความรู้ที กลุม่ตวัอย่างมากกว่าร้อยละ 80 ตอบผิดมากที สดุ  คือ  ประเด็นความรู้ข้อที  13 เกี ยวกบั  
“ประธานกรรมการวิชาชีพบญัชีด้านต่างๆ ให้มาจากการแต่งตั �งโดยที ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาชีพบญัชี” 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ตอบผิดถึง ร้อยละ 89.0 ซึ งแสดงว่ากลุ่มตัวอย่างยังมีความเข้าใจคลาดเคลื อนจาก
ข้อกําหนด รองลงมาร้อยละ 83.5 ตอบผิดในประเดน็ความรู้ข้อที  21 เกี ยวกบั “ผู้ ทําบญัชีที จะขึ �นทะเบียนกบัสภา
วิชาชีพได้ ต้องพ้นโทษจรรยาบรรณมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี”   ประเด็นความรู้ข้อที  8 เกี ยวกบั “ในการประชุม
ใหญ่ต้องมีสมาชิกสามญัมาประชมุไม่น้อยกว่ากึ งหนึ งจึงเป็นองค์ประชมุ”  ร้อยละ 82.7  และประเด็นความรู้ข้อ
ที  14 เกี ยวกบั “ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตที ถกูเพิกถอนใบอนญุาตอาจขอรับใบอนญุาตอีกได้ เมื อพ้น 3 ปีนบัแต่
วนัที ถกูเพิกถอน”  ร้อยละ 80.3  ตามลําดบั ซึ งกลุม่ตวัอยา่งมีความรู้ที ไมถ่กูต้องในประเดน็ดงักลา่ว 

 
ความคดิเหน็ต่อพระราชบัญญัตวิชิาชีพบัญชี พ.ศ.2547 
สําหรับความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่าง 400 คน ที มีต่อพระราชบญัญัติวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 ใช้

เกณฑ์การแบง่ระดบัความคิดเหน็ ดงันี � 
1. กลุม่ที ได้คะแนนความคิดเหน็เฉลี ยระหวา่ง 1.00 - 2.33 หมายถงึ มีความคิดเหน็ในระดบัตํ า 

 2. กลุม่ที ได้คะแนนความคิดเหน็เฉลี ยระหวา่ง 2.34 – 3.67 หมายถงึ มีความคิดเหน็ในระดบัปานกลาง 
3. กลุม่ที ได้คะแนนความคิดเหน็เฉลี ยระหวา่ง 3.68 – 5.00 หมายถงึ มีความคิดเหน็ในระดบัสงู 

 จากการจดักลุม่ระดบัความคิดเหน็ดงักลา่ว แสดงผลการศกึษาในตารางที  3 
 

ตารางที� 3   ร้อยละของกลุม่ตวัอยา่งจําแนกตามระดบัความคิดเหน็ตอ่พระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547  
   (N = 400) 

ระดับความคดิเหน็ จาํนวน ร้อยละ 
ตํ า - - 

ปานกลาง 100 25.0 
สงู 300 75.0 
รวม 400 100.0 

 
กลุม่ตวัอย่างสว่นใหญ่ มีระดบัความคิดเห็นต่อพระราชบญัญัติวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 ในระดบัสงูถึง

ร้อยละ 75  ที เหลือร้อยละ 25 มีความคิดเห็นระดบัปานกลาง  สรุปได้ว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยต่อ
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วันที� 14 มีนาคม 2551 ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ 

พระราชบญัญัติวิชาชีพบญัชี พ.ศ.2547 ที ได้ประกาศใช้  ทั �งนี �อาจจะเป็นเพราะเห็นว่าพระราชบญัญัติฉบบันี �มี
ความเหมาะสมและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของวิชาชีพบัญชีที เป็นสากล  
รวมทั �งเป็นประโยชน์โดยรวมตอ่ผู้ประกอบการวิชาชีพบญัชี  โดยจําแนกตามรายข้อในตารางที  4 

 
ตารางที� 4   ความคิดเหน็ตอ่พระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 

จาํนวน (ร้อยละ)   (N = 400) 
 

ข้อความ 
ไม่
เหน็
ด้วย 
อย่าง
ยิ�ง 

ไม่ 
เหน็
ด้วย 

ไม่ 
แน่ 
ใจ 

เหน็
ด้วย 

เหน็
ด้วย 

อย่างยิ�ง 

ค่า 
เฉลี�ย 

 
ระดับ 

1.พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี  พ.ศ.2547 เป็น
กฎหมายที ส่งเสริมให้ผู้ ประกอบวิชาชีพบัญชีมี
ศูนย์รวม  พร้อมทั �งส่งเสริมความรู้ และพัฒนา
มาตรฐานกา รประกอบวิ ช า ชีพบัญ ชี ใ ห้ มี
ความก้าวหน้า 

6 
(1.5) 

4 
(1.0) 

20 
(5.0) 

209 
(52.2) 

161 
(40.3) 

4.29 สงู 

2.สภาวิชาชีพบัญชี มีหน้าที รับขึ �นทะเบียนการ
ประกอบวิชาชีพบัญชี  ออกใบอนุญาต  พักใช้  
หรือเพิกถอนใบอนญุาตผู้ประกอบวิชาชีพบญัชี   

4 
(1.0) 

8 
(2.0) 

36 
(9.0) 

229 
(57.2) 

123 
(30.8) 

4.15 สงู 

3.สภาวิชาชีพบัญชี   กําหนดให้ นิ ติบุคคลที 
ให้บริการสอบบัญชี ต้องจัดให้มีผู้ สอบบัญชีรับ
อนญุาตเท่านั �น  เป็นผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนัการ
สอบบญัชี 

1 
(0.3) 

17 
(4.2) 

50 
(12.5) 

222 
(55.5) 

110 
(27.5) 

4.06 
 

สงู 

4.ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตต้องได้รับใบอนุญาต
จากสภาวิชาชีพบญัชี 
 

3 
(0.8) 

3 
(0.8) 

23 
(5.7) 

213 
(53.2) 

158 
(39.5) 

4.30 สงู 

5.ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตต้องชําระค่าธรรมเนียม
ปีละ1,000บาท 

10 
(2.5) 

48 
(12.0) 

78 
(19.5) 

180 
(45.0) 

84 
(21.0) 

3.70 สงู 

6.พระราชบัญญั ติ วิ ช า ชีพบัญ ชีพ .ศ .2547 
กําหนดให้ผู้ ทําบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการ
บญัชี   ต้องเป็นสมาชิก หรือขึ �นทะเบียนกับสภา
วิชาชีพบญัชี 

2 
(0.5) 

13 
(3.3) 

19 
(4.7) 

225 
(56.2) 

141 
(35.3) 

4.22 สงู 

7.ผู้ ทําบญัชีตามกฎหมายฯต้องเป็นสมาชิก หรือ
ขึ �นทะเบียนกบัสภาวิชาชีพบญัชี ถ้าไม่ปฏิบติัตาม 
ต้องถกูลงโทษจําคกุไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกินสี 
หมื นบาท  หรือทั �งจําทั �งปรับ 

19 
(4.8) 

83 
(20.8) 

96 
(24.0) 

147 
(36.7) 

55 
(13.7) 

3.34 ปาน
กลาง 
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ข้อความ 

ไม่
เหน็
ด้วย 
อย่าง
ยิ�ง 

ไม่ 
เหน็
ด้วย 

ไม่ 
แน่ 
ใจ 

เหน็
ด้วย 

เหน็
ด้วย 

อย่างยิ�ง 

ค่า 
เฉลี�ย 

 
ระดับ 

8.ค่าบํารุงสมาชิกสามัญและวิสามัญและค่าขึ �น
ทะเบียนเป็นผู้ ทําบญัชีสําหรับผู้จบปริญญาตรี ปี
ละ 500 บาทตํ ากวา่ปริญญาตรีปีละ300บาท 

7 
(1.8) 

50 
(12.5) 

38 
(9.5) 

206 
(51.5) 

99 
(24.7) 

3.85 สงู 

9.สมาชิกสามัญต้องมีอายุไม่ ตํ ากวา่  20 ปี
บริบรูณ์  มีสญัชาติไทย 

- 13 
(3.3) 

36 
(9.0) 

234 
(58.5) 

117 
(29.2) 

4.14 สงู 

10.สมาชิกสามัญต้องสําเร็จการศึกษาวิชาการ
บญัชีไมตํ่ ากวา่ปริญญาตรีหรือเทียบเทา่ 

1 
(0.3) 

10 
(2.5) 

13 
(3.3) 

231 
(57.7) 

145 
(36.2) 

4.27 สงู 

11.สมาชิกสามญัต้องไม่เคยจําคกุในคดีประพฤติ
ผิดจรรยาบรรณ 

1 
(0.3) 

6 
(1.5) 

30 
(7.5) 

197 
(49.2) 

166 
(41.5) 

4.30 สงู 

12. คนต่างด้าวที มีสญัชาติของประเทศที ยินยอม
ให้ผู้ มีสญัชาติไทยเข้าไปประกอบอาชีพสอบบญัชี
ในประเทศนั �นได้ สามารถสมัครเป็นสมาชิก
วิสามญัได้ 

16 
(4.0) 

46 
(11.5) 

105 
(26.3) 

165 
(41.2) 

68 
(17.0) 

3.56 มาก 

13.ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตมีหน้าที ต้องเข้ารับการ
ฝึกอบรมหรือศึกษาต่อเนื อง  ถ้าไม่ปฏิบัติตาม 
สภาวิชาชีพบัญชีจะมีคําสั งพักใช้ใบอนุญาตไว้
จนกวา่จะปฏิบติัตาม 

5 
(1.3) 

37 
(9.3) 

47 
(11.7) 

225 
(56.2) 

86 
(21.5) 

3.88 สงู 

14.ผู้ ทําบัญชีที จะขึ �นทะเบียนกับสภาวิชาชีพ
บญัชี ต้องมีภมิูลําเนาอยูใ่นราชอาณาจกัร   

2 
(0.5) 

14 
(3.5) 

20 
(5.0) 

243 
(60.7) 

121 
(30.3) 

4.17 สงู 

15.ผู้ ทําบัญชีที จะขึ �นทะเบียนกับสภาวิชาชีพ
บญัชี ต้องมีความรู้ภาษาไทยพอที จะทําบญัชีเป็น
ภาษาไทยได้   

1 
(0.3) 

9 
(2.3) 

16 
(4.0) 

236 
(59.1) 

137 
(34.3) 

4.26 สงู 

16.ผู้ ทําบัญชีที จะขึ �นทะเบียนกับสภาวิชาชีพ
บญัชี ต้องไม่เคยจําคกุ  เว้นแต่พ้นโทษมาแล้วไม่
น้อยกวา่ 3 ปี 

1 
(0.3) 

32 
(8.0) 

74 
(18.5) 

191 
(47.7) 

102 
(25.5) 

3.90 สงู 

17.สมาชิกสามัญไม่น้อยกว่า 100 คน สามารถ
เข้าชื อเสนอร่างข้อบงัคบัตอ่สภาวิชาชีพบญัชีได้ 

2 
(0.5) 

24 
(6.0) 

108 
(27.0) 

194 
(48.5) 

72 
(18.0) 

3.78 สงู 

18.นายกสภาวิชาชีพบญัชี จะดํารงตําแหน่งได้ไม่
เกิน 2 วาระติดตอ่กนั 
 

5 
(1.3) 

18 
(4.5) 

96 
(24.0) 

200 
(50.0) 

81 
(20.2) 

3.84 สงู 
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ข้อความ 

ไม่
เหน็
ด้วย 
อย่าง
ยิ�ง 

ไม่ 
เหน็
ด้วย 

ไม่ 
แน่ 
ใจ 

เหน็
ด้วย 

เหน็
ด้วย 

อย่างยิ�ง 

ค่า 
เฉลี�ย 

 
ระดับ 

19. โทษการประพฤติผิดจรรยาบรรณขั �นสดุท้าย 
คือ สั งให้พ้นจากการเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบญัชี 

2 
(0.5) 

29 
(7.3) 

61 
(15.2) 

206 
(51.5) 

102 
(25.5) 

3.94 สงู 

2 0 . ผู้ ส อบบัญ ชี รั บอนุญ าต ที ถู ก สั ง พั ก ใ ช้
ใบอนุญาต  แต่ยังทําการสอบบัญชี  ต้องถูก
ลงโทษจําคกุไม่เกิน 3 ปี  หรือปรับไม่เกิน 60,000
บาท หรือทั �งจําทั �งปรับ 

4 
(1.0) 

23 
(5.8) 

88 
(22.0) 

191 
(47.7) 

94 
(23.5) 

3.87 สงู 

21.สมาชิกสามญัสามารถมีมติด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่า 200 เสียงให้ประธานและกรรมการ
วิชาชีพบญัชีแต่ละด้านออกจากตําแหน่งได้ ด้วย
เหตเุป็นผู้ ทําให้วิชาชีพบญัชีเสื อมเสีย 

1 
(0.3) 

23 
(5.8) 

105 
(26.3) 

197 
(49.2) 

74 
(18.4) 

3.80 สงู 

22.กรรมการวิชาชีพต้องเป็นสมาชิกสามัญ 
ปฏิบัติหน้าที เกี ยวกับวิชาชีพรวมกันไม่น้อยกว่า 
10 ปี ในวนัเลือกตั �ง 

3 
(0.8) 

28 
(7.0) 

103 
(25.7) 

200 
(50.0) 

66 
(16.5) 

3.75 สงู 

23.สมาชิกสามัญเท่านั �น ที มีสิท ธิออกเ สียง
ลงคะแนนมติในที ประชมุใหญ่ 

5 
(1.3) 

46 
(11.5) 

67 
(16.7) 

186 
(46.5) 

96 
(24.0) 

3.81 สงู 

24.ผู้ ที จะได้รับแต่งตั �งเป็นกรรมการจรรยาบรรณ
ต้องประกอบวิชาชีพบญัชีรวมกันมาแล้วไม่น้อย
กวา่10 ปี 

- 17 
(4.3) 

62 
(15.5) 

220 
(55.0) 

101 
(25.2) 

4.01 สงู 

25.กรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
กําหนดมาตรฐานการบญัชี   ต้องมีการศกึษาไม่ตํ 
กว่าปริญญาโทและประกอบวิชาชีพบญัชีมาแล้ว
ไมน้่อยกวา่ 10 ปี 

- 45 
(11.3) 

70 
(17.5) 

183 
(45.7) 

102 
(25.5) 

3.86 สงู 

ค่าเฉลี�ยรวม 3.96 สงู  

 
ในส่วนของความคิดเห็นต่อพระราชบญัญัติวิชาชีพบญัชี พ.ศ.2547  พบว่า  ในภาพรวมกลุ่มตวัอย่าง

สว่นใหญ่มีความคิดเหน็อยูใ่นระดบัสงูหรือเห็นด้วยกบัพระราชบญัญัติฯฉบบันี �  ประเด็นที กลุม่ตวัอย่างสว่นใหญ่
เห็นด้วยมาก คือ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตต้องได้รับใบอนุญาตจากสภาวิชาชีพบัญชี  และกรณีที ผู้ เป็นสมาชิก
สามญัต้องไม่เคยจําคกุในคดีประพฤติผิดจรรยาบรรณ  และประเด็นที กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยอย่างยิ ง
มากที สดุ  คือ  สมาชิกสามญัต้องสําเร็จการศึกษาวิชาชีพบญัชีไม่ตํ ากวา่ปริญญาตรีหรือเทียบเทา่   สว่นประเด็
ที กลุ่มตวัอย่างเห็นด้วยน้อยที สดุ  คือ  การที ผู้ ทําาบญัชีตามกฎหมายต้องเป็นสมาชิก หรือขึ �นทะเบียนกบัสภา
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วิชาชีพบญัชี ถ้าไม่ปฏิบติัตาม ต้องถกูลงโทษจําคกุไม่เกิน 2 ปี   หรือปรับไม่เกินสี หมื นบาท   หรือทั �งจําทั �งปรับ  
โดยภาพรวมความคิดเห็นต่อพระราชบญัญัติวิชาชีพบญัชี พ.ศ.2547 ของกลุ่มตวัอย่าง  พบว่า  กลุ่มตวัอย่าง
สว่นใหญ่ ร้อยละ 75 มีความคิดเหน็ตอ่พระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ.2547 ในระดบัสงู 

 
ผลที�เกดิขึ �นจากการบังคับใช้พระราชบัญญัตวิชิาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 
สําหรับผลที เกิดขึ �นจากการบงัคบัใช้พระราชบญัญัติวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547  พบว่า  ในภาพรวมกลุม่

ตวัอย่างเห็นด้วยกบัผลที เกิดขึ �นจากการบงัคบัใช้พระราชบญัญัติฉบบันี �  โดยประเด็นที กลุ่มตวัอย่างเห็นด้วยถึง
เหน็ด้วยอยา่งยิ ง  คือ การมีพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547  ทําให้การประกอบวิชาชีพบญัชีมีมาตรฐาน 
ถูกต้อง น่าเชื อถือ  และสามารถควบคุมได้ง่าย  ส่วนประเด็นที เห็นด้วยน้อยที สดุ คือ พระราชบัญญัติวิชาชีพ
บญัชี พ.ศ. 2547   ช่วยควบคมุการประกอบวิชาชีพบญัชีไว้เพื อคนไทยเทา่นั �น 

 
ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
ผลจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547  ทําให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีประสบ

ปัญหาในด้านต่างๆ  โดยเฉพาะต้องมีค่าใช้จ่ายในการอบรมสมัมนา  ซึ งกลุ่มตวัอย่างพบว่า  การอบรมสมัมนา
ค่าใช้จ่ายสูงเกินไปในบางครั �ง เนื �อหาของการฝึกอบรมหรือการสมัมนาเป็นเรื องที เคยศึกษามาแล้วในระดับ
ปริญญาตรี  ดงันั �นจึงควรลดค่าใช้จ่ายในการอบรมหรือกระตุ้นให้เจ้าของกิจการเห็นความสําคญัและรับผิดชอบ
คา่ใช้จ่ายให้กบัผู้ ทําบญัชี  

 นอกจากนั �นยงัให้ความเห็นว่า  การติดต่อกบัสภาวิชาชีพบญัชีติดต่อยากไม่สะดวก   รวมทั �งเจ้าหน้าที 
ไม่สามารถแก้ไขปัญหาหรือตอบคําถามให้กระจ่างชดัเจน และการแจ้งข้อมลูข่าวสารล่าช้าไม่ทนักบัเหตกุารณ์  
โดยรวมเห็นว่าสภาวิชาชีพบญัชียงัขาดความพร้อมในการบริหารจดัการ  ตลอดจนการบงัคบัใช้พระราชบญัญัติ
วิชาชีพบญัชี พ.ศ.2547  ยงัทําให้ผู้ ทําบญัชีบางส่วนต้องไปศึกษาต่อหรือศึกษาเพิ มเติมในส่วนที เกี ยวข้องกับ
วิชาชีพบญัชี ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า เรื อง กําหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาในการพฒันา
ความรู้ต่อเนื องทางวิชาชีพของผู้ ทําบญัชี พ.ศ. 2547  กําหนดให้ผู้ ทําบญัชีต้องเข้ารับการพฒันาความรู้ต่อเนื อง
ทางวิชาชีพทุกรอบ 3 ปี และประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า เรื อง กําหนดคุณสมบติัและเงื อนไขของการเป็น
ผู้ ทําบญัชี (ฉบบัที  3) พ.ศ.2547 กําหนดให้ผู้ ทําบญัชีที แจ้งการเป็นผู้ ทําบญัชีกบักรมพฒันาธุรกิจการค้าต้องมี
การพัฒนาความรู้ต่อเนื องทางวิชาชีพ  ซึ งผู้ประกอบการวิชาชีพเห็นว่า ในการที จะต้องไปเข้ารับการพัฒนา
ความรู้ตอ่เนื องทางวิชาชีพ สง่ผลกระทบตอ่การทํางานและผลกระทบในด้านคา่ใช้จ่าย   

กลุ่มตวัอย่างได้ให้ข้อเสนอแนะว่าในการอบรมสมัมนานั �น  ควรให้ความรู้ใหม่ๆ ด้านบญัชี  ด้านภาษี
อากรที ทนัสมยัเป็นปัจจบุนั  โดยอบรมให้มากกว่าปีละครั �ง  และแบ่งเป็นหลายๆรอบ  กระจายให้ทั วถึง  และลด
คา่ใช้จ่ายในการอบรม  ซึ งอาจเปลี ยนสถานที ที มีคา่ใช้จ่ายน้อยลง  โดยอาจให้สถาบนัการศกึษาเข้ามามีสว่นร่วม
ในการอบรม  ในส่วนของสภาวิชาชีพบญัชีควรให้เจ้าหน้าที เข้ารับการฝึกอบรมให้มีความพร้อม  เพื อจะได้ให้
ข้อมลูที ถกูต้องแก่สมาชิก  รวมทั �งเปิดช่องทางในการสื อสารให้สะดวกรวดเร็วกวา่ที เป็นอยู ่ ควรพฒันาใช้เว็บไซต์ 
(Website)ของสภาวิชาชีพบญัชี เป็นแหล่งให้ข่าวสารข้อมลูให้มากขึ �น เนื องจากกลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่รับทราบ
ข่าวสารจากการอบรมสมัมนา รองลงมาเป็นการรับทราบจากเว็บไซต์ โดยให้มีการติดต่อสะดวก  ตอบข้อคําถาม
ได้โดยตรง  ซึ งอาจจดัให้มีศนูย์รับเรื องร้องเรียน (Call Center) นอกจากนี � ควรมีวารสารรายเดือนหรือรายปักษ์  
เพื อให้สมาชิกได้รับข้อมลูที ทนัสมยัเป็นประจําอยา่งตอ่เนื อง 
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อยา่งไรก็ตาม  กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่เหน็วา่การมีพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ.2547 เป็นการยก
มาตรฐานวิชาชีพบญัชี และทําให้มีความกระตือรือร้น รอบคอบในการทํางานมากขึ �น 

 
อภปิรายผล 

การวิเคราะห์หาความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระที เป็นปัจจัยส่วนบุคคล  ได้แก่  เพศ  อายุ  ระดบั
การศกึษา  รายได้  และประเภทกิจการ  กบัตวัแปรตาม  คือ  ความรู้และความคิดเห็นต่อพระราชบญัญัติวิชาชีพ
บญัชี พ.ศ.2547  พบว่า  ปัจจยัส่วนบคุคลในด้าน เพศ และระดบัการศึกษาที ต่างกนัมีระดบัความรู้เกี ยวกบั
พระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ.2547 แตกต่างกนั อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที ระดบั 0.05  ซึ งเมื อเปรียบเทียบ
โดยวิธีการ LSD  พบว่า  กลุม่ตวัอย่างที มีการศกึษาตํ ากวา่ปริญญาตรี มีความรู้เกี ยวกบัพระราชบญัญัติวิชาชีพ
บญัชี พ.ศ.2547  น้อยกว่ากลุม่ตวัอย่างที มีระดบัการศกึษาปริญญาตรีและปริญญาโท  โดยปัจจยัสว่นบคุคลใน
ด้านอาย ุ รายได้  และประเภทกิจการที แตกต่างกนั มีระดบัความรู้เกี ยวกับพระราชบญัญัติวิชาชีพบญัชี พ.ศ.
2547    ไม่แตกต่างกนั   สว่นความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัสว่นบคุคลกบัความคิดเห็นต่อพระราชบญัญัติวิชาชีพ
บญัชี พ.ศ.2547   พบว่า  ไม่มีปัจจยัสว่นบคุคลในด้านใดที มีความสมัพนัธ์กบัความคิดเห็นต่อพระราชบญัญัติ
วิชาชีพบญัชี พ.ศ.2547 หรือ  ปัจจยัส่วนบุคคลที ต่างกนัมีความคิดเห็นต่อพระราชบญัญัติวิชาชีพบญัชี พ.ศ.
2547 ไม่แตกต่างกนั  ในส่วนของความสมัพนัธ์ระหว่างความรู้เกี ยวกบัพระราชบญัญัติวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 
กบัความคิดเห็นที มีต่อพระราชบญัญัติวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 นั �น พบว่า  ความรู้มีความสมัพนัธ์กบัความ
คิดเหน็ที มีตอ่พระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที ระดบั 0.05   
 
 ข้อเสนอแนะ 
 ในการศึกษาเรื องความรู้ ความคิดเห็น และผลที เกิดขึ �นจากการบงัคบัใช้ พระราชบญัญัติวิชาชีพบญัชี 
พ.ศ.2547 พบว่า ผู้ประกอบวิชาชีพบญัชีเกินกว่าครึ งเล็กน้อย (ร้อยละ 57.5) มีความรู้เกี ยวกบัพระราชบญัญัติ
วิชาชีพบญัชี พ.ศ.2547 อยู่ในระดบัมาก แต่มีบางสว่นที ยงัไม่เข้าใจหรือมีความเข้าใจที ไม่ถกูต้องในข้อกฎหมาย
ต่างๆ  เพราะมีบางประเด็นที ผู้ประกอบวิชาชีพบญัชีตอบผิดมากกว่าร้อยละ 80  ดงันั �นหน่วยงานที เกี ยวข้องกบั
วิชาชีพบญัชีหรือสภาวิชาชีพบญัชี  ควรมีการประชาสมัพนัธ์โดยการจดัอบรมให้ความรู้เกี ยวกบัพระราชบญัญัติ
วิชาชีพบญัชี พ.ศ.2547 ให้ผู้ ที อยู่ในงานการบญัชีเกิดความเข้าใจที ถกูต้อง  หรืออาจจะเป็นการประชาสมัพนัธ์
โดยผา่นทางสื อตา่งๆ  อาทิ  วารสารรายปักษ์  รายเดือน  หรือผ่านทางเว็บไซต์ เป็นประจําอย่างต่อเนื อง  รวมทั �ง
อบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที สภาวิชาชีพบญัชีให้สามารถให้ความรู้ความเข้าใจ  ตอบคําถามให้ชดัเจนถกูต้องแก่ผู้
ประกอบวิชาชีพบญัชีด้วย  นอกจากนั �น ควรมีการพฒันาปรับปรุงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทนัสมยั  เพื อให้
สมาชิกหรือหน่วยงานสามารถติดตอ่สื อสารได้สะดวก  และได้รับข้อมลูที เป็นมาตรฐาน ทนัสมยั เชื อถือได้ 
 จากผลการศึกษาพบว่า การฝึกอบรม การจัดสมัมนาที เป็นภาระของผู้ประกอบวิชาชีพบญัชีทั �งด้าน
เวลาและค่าใช้จ่าย  มีเนื �อหาที ซํ �าซ้อนกบัที เรียนรู้มาแล้ว  ดงันั �นจงึเหน็วา่การจดัฝึกอบรมควรมีความทนัสมยัเป็
ปัจจบุนั  และเป็น 
การพัฒนาความรู้ต่อเนื องทางวิชาชีพ  ทั �งด้านการบัญชี กฎหมายที เกี ยวข้อง และเทคโนโลยีสารสนเทศที 
เกี ยวข้องกบัวิชาชีพบญัชี  โดยมีการฝึกอบรม สมัมนา ให้กระจายตวัออกไปยงัภมิูภาคต่างๆ เพื อลดภาระด้าน
คา่ใช้จ่ายและเวลา  รวมทั �งให้สถาบนัการศกึษาเข้ามามีสว่นร่วมในการจดัอบรมและสมัมนาดงักลา่ว 
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ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจยัครั �งตอ่ไป    ผู้วิจยัขอเสนอหวัข้อดงันี � 
 1. การศึกษาระดับความพึงพอใจของสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีที มีต่อการบริหารจัดการ และการ
ดําเนินงานของสภาวิชาชีพบญัชี 
 2. การศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของกลุ่มผู้ ประกอบวิชาชีพบัญชีแต่ละกลุ่มที มีต่อการ
ดําเนินงานของสภาวิชาชีพบญัชี  พร้อมทั �งการวิเคราะห์จดุแข็ง-จดุออ่น 
 3. การศกึษาความพร้อมและปัญหาที เกิดขึ �นจากการบงัคบัใช้พระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ.2547 
 4. การศึกษาติดตามและประเมินผลที เกิดขึ �นจากการปฏิบติัตามพระราชบญัญัติวิชาชีพบญัชี  พ.ศ.
2547 
 5. การศึกษาการยอมรับ และการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547 ของสถาน
ประกอบการ 
 6. การศกึษาแนวทางการลดคา่ใช้จ่ายในการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ.2547 
 7. การศกึษาความสมัฤทธิผลของการนําพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ� .ศ.2547 ไปปฏิบติั 
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ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการกาํไรกับค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี 
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
The Association between Earning Management and Audit  

Fee of Listed Companies in the Stock Exchange of Thailand 
ดร.วชิระ บณุยเนตรF

*  และจนัทิมา จฬุาวิทยานกุลูF

** 

 
บทคัดย่อ 
 

การศึกษาครั �งนี �มีวตัถปุระสงค์เพื อศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างการจัดการกําไรกับค่าธรรมเนียมการ
สอบบญัชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมุ่งศึกษาการจดัการกําไรผ่านรายการ
คงค้างที ขึ �นอยู่กบัดลุยพินิจของผู้บริหาร กลุม่ตวัอย่าง คือบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปี 2548  และ 2549  ยกเว้นกลุ่มธุรกิจการเงิน  ประกอบด้วยกลุม่เงินทนุและหลกัทรัพย์   กลุ่มธนาคาร   และ
กลุม่ประกนัภยัและประกนัชีวิต การศกึษาครั �งนี �เป็นการวิจยัเชิงประจกัษ์ (Empirical study) การวิเคราะห์ข้อมลู
ใช้สถิติเชิงพรรณนา (ความถี และร้อยละ ค่าตํ าสดุ คา่สงูสดุ คา่เฉลี ยเลขคณิต คา่ฐานนิยมและสว่นเบี ยงเบ
มาตรฐาน) และสถิติเชิงอนมุาน (การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพห)ุ ในการวิเคราะห์ข้อมลู 

เมื อวิเคราะห์ข้อมลูโดยภาพรวมแล้ว ผลการวิจยัพบว่า ณ ระดบัความเชื อมั น 95%   การจดัการกําไร
ไม่มีความสมัพนัธ์กบัค่าธรรมเนียมการสอบบญัชี อย่างไรก็ตามผลการทดสอบตวัแปรควบคมุพบว่า ขนาดของ
บริษัท      ผลขาดทนุจากการดําเนินงาน   สํานกังานสอบบญัชี และจํานวนบริษัทยอ่ยที นํามาทํางบการเงินรวมมี
ความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัคา่ธรรมเนียมการสอบบญัชี  

 

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. 

 
 

                                                 
* ผู้ ช่วยศาสตราจารย์   คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี   จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
** นกัศกึษาปริญญาโท  คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
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บทนํา 

วิกฤตการณ์อนัสืบเนื องมาจากความล้มเหลวของข้อมลูทางการบญัชี    สง่ผลให้ธุรกิจขนาดใหญ่หลาย
แห่งต้องตกอยู่ในสภาวะล้มละลายและส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก    นอกจากนี �ยัง
ส่งผลต่อประชาชนที ต้องเผชิญกบัปัญหาการว่างงาน    และนกัลงทนุที ต้องสญูเสียเงินลงทนุในธุรกิจเหล่านั �น 
จากกรณีดงักลา่วแสดงให้เห็นว่าผู้บริหารสามารถเลือกนโยบายการบญัชีที มีความเหมาะสมกบับริษัทโดยอาศยั
แนวทางที กําหนดให้ถือปฏิบติัและแนวทางที อาจเลือกปฏิบติัของกฎเกณฑ์ทางบญัชีที เกี ยวข้องกบัการวดัมลูค่า
ของรายการหรือเหตกุารณ์ทางการเงินและการเปิดเผยข้อมลูทางการเงินที มีค่อนข้างสงู ทําให้มีการปรับเปลี ยน
ผลการดําเนินงานและฐานะการเงินไปตามความปรารถนาของผู้บริหารเพื อวตัถปุระสงค์ในการตกแต่งกําไรสทุธิ
ผ่านรายการคงค้างที ขึ �นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหารเป็นสําคัญ เหตุผลดังกล่าวมีผลกระทบต่อวิชาชีพบัญชี 
กลา่วคือผู้บริหารเริ มมีแนวคิดในการตกแตง่ข้อมลูทางการเงินให้มีความแตกต่างจากข้อเท็จจริง แนวทางหนึ งคือ
การจดัการกําไรการกระทําดงักล่าวอาจมีผลให้ผู้สอบบญัชีไม่สามารถตรวจพบสิ งผิดปกติจากการกระทําของ
ผู้บริหารดงักลา่วได้ รวมทั �งอาจไม่ได้แสดงความผิดปกติใดๆ ไว้ในรายงานการสอบบญัชี ทําให้ผู้สอบบญัชีและ
สํานกังานสอบบญัชีจํานวนไม่น้อยต้องเผชิญกบัความเสี ยงจากการจดัการกําไร ซึ งเป็นความเสี ยงที ผู้บริหารมี
เจตนาที จะตกแต่งผลการดําเนินงานที อาศัยความไม่เท่าเทียมกันของข้อมูลปรับเปลี ยนโครงสร้างทางบัญชี          
การจัดทํารายงานทางการเงินที ไม่ชัดเจนและคลุมเครือที เสนอต่อบุคคลภายนอกที ใช้งบการเงินเพื อสร้าง
ภาพลกัษณ์ที ดีให้เป็นไปตามความต้องการของผู้บริหารและความคาดหวงัของนกัลงทนุ ความเสี ยงเหล่านี �เป็น
ความเสี ยงที ผู้สอบบญัชีไม่สามารถหลีกเลี ยงได้ ดงันั �นผู้สอบบญัชีต้องหนัมาให้ความสนใจแนวคิดเรื องความ
เสี ยงโดยให้ความสําคญักับการประเมินความเสี ยงในการสอบบญัชีให้มากขึ �น วิธีการหนึ งที ผู้สอบบญัชีใช้ใน 
การลดความเสี ยงที ได้ประเมินไว้คือ การบริหารความเสี ยง (Risk Management) กล่าวคือผู้สอบบญัชีต้องวาง
แผนการตรวจสอบโดยการเพิ มความพยายามในการตรวจสอบให้มากขึ �นไปพร้อมกบัการเพิ มคณุภาพของการ
สอบบญัชีมีผลทําให้ค่าธรรมเนียมการสอบบญัชีสงูขึ �นในที สดุ ถึงแม้ว่าผู้สอบบญัชีได้มีการวางแผนในการลด
ความเสี ยงและบริหารความเสี ยงอย่างเหมาะสมตามมาตรฐานการสอบบญัชีแล้วก็ตาม   ความเสี ยงของการ
สอบบญัชีก็ยงัดํารงอยู ่รวมทั �งผู้บริหารยงัคงตกแตง่ผลการดําเนินงานให้เป็นไปตามที ตนเองต้องการสง่ผลให้เกิด
แนวโน้มในการจดัการกําไร 

งานวิจยัฉบบันี �ให้ความสําคญักบัการที ผู้บริหารมีแนวโน้มในการจดัการกําไรและการบริหารความเสี ยง
ของผู้สอบบญัชี โดยผู้สอบบญัชีจําเป็นต้องปรับปรุงวิธีการตรวจสอบโดยเพิ มความพยายามในการตรวจสอบ 
เพิ มระยะเวลา หรือเพิ มบุคลากรที มีประสบการณ์และมีความเชี ยวชาญ เพื อช่วยลดการสูญเสียชื อเสียงของ
ผู้สอบบัญชีที เกี ยวข้องกับความเสี ยงจากการจัดการกําไรส่งผลให้ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีสูงขึ �นเพื อให้
ครอบคลมุต้นทนุส่วนเพิ มที เกิดจากความเสี ยงดงักล่าว จากที ได้กล่าวมาข้างต้นมีความสอดคล้องกบังานวิจยั
ของ Bedard and Johnstone (2004) ศกึษาเกี ยวกบัการประเมินความเสี ยงจากการจดัการกําไรและความเสี ยง
จากการกํากบัดแูลกิจการของผู้สอบบญัชี และการตดัสินใจในการวางแผนงานรวมทั �งการกําหนดค่าธรรมเนียม
สอบบญัชี พบว่าผู้สอบบญัชีจะตอบสนองต่อความเสี ยงจากการจดัการกําไรด้วย การเพิ มอตัราค่าธรรมเนียม
การสอบบญัชีและชั วโมงการสอบบญัชี โดยงานวิจยัของ Bedard and Johnstone (2004) เป็นการพิจารณาใน
มมุมองทางด้านผู้สอบบญัชีเป็นสําคญั อย่างไรก็ตามงานวิจยัเกี ยวกบัการพิจารณาการจดัการกําไรผ่านรายการ
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คงค้างที ขึ �นอยู่กบัดลุยพินิจของผู้บริหารกบัค่าธรรมเนียมการสอบบญัชีในมมุมองทางด้านผู้บริหาร ในประเทศ
ไทยหลกัฐานดงักลา่วยงัไมเ่ป็นที ประจกัษ์ 

 กล่าวโดยสรุปแนวโน้มในการจดัการกําไรของผู้บริหารส่งผลให้ผู้สอบบญัชีต้องบริหารความเสี ยงโดย
การปรับปรุงแผนงาน เพิ มความพยายามและคุณภาพในการตรวจสอบส่งผลให้ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี
สูงขึ �นตามความเสี ยงจากการจัดการกําไรที เกิดขึ �น ดังนั �นงานวิจัย ฉบับนี �จึงมีจุดมุ่งหมายในการศึกษา
ความสมัพนัธ์ระหว่างการจดัการกําไรกบัค่าธรรมเนียมการสอบบญัชี โดยพิจารณาการจดัการกําไรในมมุมอง
ของผู้บริหารผ่านรายการคงค้างที ขึ �นอยู่กบัดลุยพินิจเป็นประเด็นสําคญั เพื อให้ได้หลกัฐานเชิงประจกัษ์ที ว่าการ
จัดการกําไรมีความสัมพันธ์กับค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี รวมทั �งเพื อให้ความเชื อมั นว่าผู้ สอบบัญชีได้
ตอบสนองตอ่ความเสี ยงจากการจดัการกําไรแล้ว 

แนวคดิและทฤษฎีที�เกี�ยวข้อง 

 การรายงานทางการเงินอย่างไม่ถกูต้องและไม่เที ยงธรรมส่วนหนึ งมีสาเหตมุาจากปัญหาพื �นฐานของ
การวิวัฒนาการของโครงสร้างความเป็นเจ้าของกิจการโดยที เจ้าของเงินทุนไม่อาจเข้าไปตรวจสอบผลการ
ปฏิบติังานของผู้บริหารได้อยา่งสมบรูณ์ ทําให้รายงานทางการเงินไม่อาจสะท้อนให้เห็นถึงผลการดําเนินงานและ
ฐานะการเงินได้อย่างถกูต้องและน่าเชื อถือ รวมทั �งไม่ได้ให้สญัญาณเตือนภยัใดๆ เป็นการล่วงหน้าต่อผู้ลงทนุ
และเจ้าหนี �ถึงผลการดําเนินงานและฐานะการเงินที แท้จริงของธุรกิจส่งผลให้การตดัสินใจลงทนุและการปล่อย
สินเชื อเป็นไปอย่างผิดพลาดและไม่ก่อให้เกิดมลูค่าเพิ มเชิงเศรษฐกิจ การกระทําดงักล่าวสามารถอธิบายการ
จดัการกําไร (Earnings Management) ได้ด้วยทฤษฎีความเป็นกิจการ (Enterprise Theory) และทฤษฎีตวัแทน 
(Agency theory) 

• ทฤษฎีความเป็นกจิการ (EnterpriseTheory) และทฤษฎีตัวแทน (Agency theory)  

 Alchian and Demsetz (1972) ได้พฒันาทฤษฎีตวัแทนขึ �น และ Jensen and  Mecking (1976) ได้มี
การขยายขอบเขตของทฤษฎีซึ งพบว่า ทุกคนย่อมมีแรงผลกัดนัในอนัที จะทําทุกอย่างเพื อผลประโยชน์ส่วนตวั
ด้วยกันทั �งสิ �น ผู้บริหารพยายามหาหนทางสร้างมูลค่าสูงสุดให้กับกิจการก็ต่อเมื อพิจารณาแล้วเห็นว่าสิ งนั �น
เอื �ออํานวยผลประโยชน์ให้กบัตนด้วยในเวลาเดียวกนั สมมติฐานที อยู่เบื �องหลงัทฤษฎีตวัแทนก็คือ ทฤษฎีความ
เป็นกิจการ ซึ งผู้ เป็นเจ้าของกิจการ (ผู้ ถือหุ้ น)       กับตัวผู้ บริหารหรือผู้ จัดการต่างฝ่ายต่างมีความขัดแย้ง
ทางด้านผลประโยชน์ซึ งกันและกัน โดยที ผู้บริหารมีแนวโน้มที จะทําการตัดสินใจใดๆ ที จะนําไปสู่การสร้าง
อรรถประโยชน์สงูสดุให้กบัตวัเองโดยไม่คํานึงถึงว่าการตดัสินใจนั �นจะก่อให้เกิดอรรถประโยชน์หรือความมั งคั ง
สงูสดุแก่ตวัผู้ เป็นเจ้าของกิจการหรือไม ่

 ความเป็นตวัแทน (Agency) เป็นความสมัพนัธ์ที เกิดจากความยินยอมพร้อมใจระหว่างบคุคลสองฝ่าย 
โดยที บุคคลฝ่ายหนึ งคือตัวแทน (Agent) ตกลงที จะทําการในฐานะที เป็นตัวแทนให้กับอีกฝ่ายหนึ งที เรียกว่า
ตวัการ (Principal) ผลจากการนี �ย่อมหมายถึงว่าหากกิจการไม่มีเครื องมือใดๆในการตรวจสอบการปฏิบติังาน
ของผู้บริหาร (Monitoring device) และหากผู้บริหารตดัสินใจที จะทําการใดๆ เพื อสร้างความมั งคั งให้กบัตนเอง
ไม่ว่าจะโดยการจัดสรรทรัพยากรไปสู่ตนเองนอกเหนือจากผลตอบแทนที ได้มีการตกลงไว้ในสญัญา   หรือมี
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พฤติกรรมฉ้อฉลในหน้าที  ผู้ เป็นเจ้าของกิจการและผู้ เป็นเจ้าหนี �ก็ย่อมปฏิเสธที จะให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
แก่กิจการตอ่ไป 

 ในทํานองเดียวกนัหากกิจการไมมี่เครื องมือใดๆ ในการตรวจสอบการปฏิบติังานของผู้บริหาร ผู้บริหารก็
อาจตดัสนิใจทําธุรกรรมที ก่อให้เกิดความเสี ยงกบักิจการตามมาหรือตดัสนิใจทําธุรกรรมอื นๆ ในลกัษณะเดียวกนั
ที จะสง่ผลเสียต่อผู้ เป็นเจ้าหนี �บนความได้เปรียบของผู้ ถือหุ้น การมีเครื องมือในการตรวจสอบการปฏิบติังานของ
ผู้บริหารจึงเป็นสิ งจําเป็นที จะช่วยให้เกิด   ความแน่ใจว่าสญัญาที ทําขึ �นระหว่างผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นและผู้ เป็น
เจ้าหนี �ได้มีการยดึถือปฏิบติัตามนั �นจริง (วรศกัดิ�, 2005) 

ทฤษฎีดงักล่าวสามารถสรุปได้ว่า กิจการไม่ใช่หน่วยงานอิสระ หากแต่เป็นเครือข่ายของสญัญา (ทั �งที 
เป็นลายลกัษณ์อกัษรและไม่เป็นลายลกัษณ์อกัษร) ว่าด้วยความสมัพนัธ์ระหว่างผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้น เจ้าหนี � หน่วย
ราชการ โดยที แต่ละฝ่ายย่อมมีแรงจูงใจที จะตดัสินใจที จะก่อให้เกิดผลประโยชน์ส่วนตวัด้วยกันทั �งสิ �น ความ
ขดัแย้งกนัในผลประโยชน์อาจเกิดขึ �นเมื อแต่ละฝ่ายดําเนินการเพื อแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง กลา่วคือผู้
ถือหุ้นไม่สามารถล่วงรู้ข้อมลูการตดัสินใจของผู้บริหาร ซึ งเป็นเหตใุห้ผู้บริหารมีการจดัการกําไรผ่านรายการคง
ค้างที ขึ �นอยูก่บัดลุยพินิจของผู้บริหารเพื อตกแตง่งบการเงินให้เป็นไปตามทิศทางที ผู้บริหารต้องการ 

• มาตรฐานการสอบบัญชีที�เกี�ยวข้องกับงานวจัิย 

 เนื องจากงานวิจยันี �เกี ยวข้องกบัความเสี ยงซึ งเป็นหน้าที ของคณะกรรมการบริษัทในการรับผิดชอบต้อง
ดําเนินการป้องกนั และควบคมุมิให้เกิดขึ �น หรือให้เกิดขึ �นในทางที ส่งผลกระทบต่อองค์กรให้น้อยที สดุเท่าที จะ
เป็นไปได้ 
 ความเสี ยง หมายถึง เหตกุารณ์ซึ งเป็นเหตกุารณ์ที อาจเกิดขึ �นตามปกติธรรมดาหรือเป็นเหตกุารณ์ที 
เกิดขึ �นโดยไม่คาดฝัน โดยเหตกุารณ์นั �นเกิดขึ �นเป็นกระบวนการทําให้เกิดผลกระทบโดยตรงหรือโดยทางอ้อมต่อ
องค์การในทางที ทําให้เกิดความสูญเสียทรัพย์สินหรือการสูญเสียโอกาสหรือส่งผลกระทบในทางลบต่อการ
ดําเนินงานขององค์กร 
 ดงันั �น  ในการวางแผนงานสอบบญัชีของผู้สอบบญัชีจะมีการพิจารณาถึงความเสี ยงและสาระสําคญั 
โดยการประเมินความเสี ยงซึ งเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบญัชีที เกี ยวข้องดงันี � 

1.  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240 เรื�องการทุจริตและข้อผดิพลาด 

 มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี �มีวัตถุประสงค์เพื อกําหนดมาตรฐานและแนวปฏิบัติเกี ยวกับความ
รับผิดชอบของผู้สอบบญัชีในการพิจารณาการทจุริตและข้อผิดพลาดในการตรวจสอบงบการเงิน 
 ในการวางแผนและปฏิบติังานสอบบญัชีรวมถึงการประเมินและรายงานผลการตรวจสอบ ผู้สอบบญัชี
ควรพิจารณาถึงความเสี ยงที งบการเงินจะแสดงข้อมลูที ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญั ซึ งเป็นผลมาจาก
การทจุริตและข้อผิดพลาด 
 การประเมินความเสี ยง ในการวางแผนการตรวจสอบ ผู้สอบบญัชีควรประเมินความเสี ยงที การทจุริต
และข้อผิดพลาดอาจทําให้งบการเงินแสดงข้อมูลที ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญและผู้ สอบบัญชีควร
สอบถามผู้บริหารวา่ได้พบการทจุริตหรือข้อผิดพลาดที สําคญัหรือไม ่จากการประเมินความเสี ยง ผู้สอบบญัชีควร
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กําหนดวิธีการตรวจสอบ เพื อให้ได้ความเชื อมั นอย่างมีเหตผุลว่าจะตรวจพบการแสดงข้อมลูที ขดัต่อข้อเท็จจริง
ซึ งเกิดจากการทริุตหรือข้อผิดพลาดอนัเป็นสาระสําคญัตอ่งบการเงินโดยรวม 

 
ข้อจํากดัสืบเนื องของการสอบบญัชี 

 การสอบบญัชีมีความเสี ยงที ไม่อาจหลีกเลี ยงได้จากการตรวจไม่พบการแสดงข้อมลูที ขดัต่อข้อเท็จจริง
อนัเป็นสาระสําคญับางประการในงบการเงิน แม้ว่าการตรวจสอบนั �นจะได้มีการวางแผนและปฏิบติังานอย่าง
เหมาะสมตามมาตรฐานการสอบบญัชีที รับรองทั วไป 
 การรายงานการทจุริตและข้อผิดพลาด หากผู้สอบบญัชีสรุปว่าการทจุริตหรือข้อผิดพลาดมีผลกระทบ
อย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินและไม่ได้แสดงหรือแก้ไขในงบการเงินอย่างเหมาะสม ผู้สอบบญัชีควรแสดง
ความเหน็อยา่งมีเงื อนไขหรือแสดงความเหน็วา่งบการเงินไมถ่กูต้อง 

2.  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 400  เรื�องการประเมินความเสี�ยงในการสอบบัญชีกับการ
ควบคุมภายใน  

 ได้กําหนดแนวทางปฏิบัติเกี ยวกับการให้ได้มาซึ งความเข้าใจในระบบบัญชีและระบบการควบคุม
ภายใน และความเสี ยงในการสอบบญัชี รวมทั �งองค์ประกอบของความเสี ยงนั �น ซึ งได้แก่ ความเสี ยงสืบเนื อง 
ความเสี ยงจากการควบคมุและความเสี ยงจากการตรวจสอบ โดยผู้สอบบญัชีควรได้มาซึ งความเข้าใจในระบบ
บญัชีและระบบการควบคมุภายในอย่างเพียงพอ เพื อที จะวางแผนการตรวจสอบและพฒันาวิธีการตรวจสอบให้
มีประสิทธิผล ผู้สอบบญัชีควรใช้ดลุยพินิจเยี ยงผู้ประกอบวิชาชีพในการประเมินความเสี ยงในการสอบบญัชีและ
กําหนดวิธีการตรวจสอบ เพื อให้แน่ใจวา่ความเสี ยงในการสอบบญัชีได้ลดลงจนถงึระดบัตํ าพอที จะยอมรับได้ 
 ความเสี ยงในงานสอบบญัชี หมายถึง ความเสี ยงที ผู้สอบบญัชีแสดงความเห็นที ไม่เหมาะสม เมื องบ
การเงินแสดงข้อมลูที ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญั ความเสี ยงในการสอบบญัชีมีองค์ประกอบสามส่วน 
ได้แก่ ความเสี ยงสืบเนื อง ความเสี ยงจากการควบคมุ และความเสี ยงจากการตรวจสอบ 
 ความเสี ยงสืบเนื อง คือ โอกาสที ยอดคงเหลือของบญัชีหรือประเภทของรายการแสดงข้อมลูที ขัดต่อ
ข้อเทจ็จริง ซึ งอาจมีสาระสําคญัในแตล่ะรายการ หรือมีสาระสําคญัเมื อรวมกบัการแสดงข้อมลูที ขดัต่อข้อเท็จจริง
ในยอดคงเหลืออื นหรือประเภทของรายการอื น โดยไม่คํานึงถึงการควบคมุภายในที อาจมีอยู่ ซึ งอาจป้องกนั หรือ
ตรวจพบและแก้ไขการแสดงข้อมลูที ขดัตอ่ข้อเทจ็จริงดงักลา่วได้ 
 ในการกําหนดแผนการสอบบัญชีโดยรวม ผู้ สอบบัญชีควรประเมินความเสี ยงสืบเนื องในระดับงบ
การเงินและในการกําหนดแนวการสอบบัญชี ผู้สอบบญัชีควรพิจารณาความสมัพนัธ์ระหว่างผลการประเมิน
ดงักลา่วกบัสิ งที ผู้บริหารได้ให้การรับรอบไว้เกี ยวกบัยอดคงเหลือในบญัชีและประเภทของรายการที มีสาระสําคญั
หรือถือวา่ความเสี ยงสืบเนื องสําหรับสิ งที ผู้บริหารได้ให้ การรับรองอยูใ่นระดบัสงู 
 ความเสี ยงจากการควบคุม คือ ความเสี ยงที ระบบบัญชีหรือระบบการควบคุมภายใน ไม่สามารถ
ป้องกัน หรือตรวจพบและแก้ไขการแสดงข้อมูลที ขัดต่อข้อเท็จจริงได้อย่างทันเวลา   การแสดงข้อมลูที ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอาจเกิดขึ �นในยอดคงเหลือของบญัชีหรือประเภทของรายการ และอาจมีสาระสําคญัในแต่ละรายการ
หรือมีสาระสําคญัเมื อรวมกบัการแสดงข้อมลูที ขดัตอ่ข้อเทจ็จริงในยอดคงเหลืออื นหรือประเภทของรายการอื น 
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 การประเมินความเสี ยงจากการควบคุม หลงัจากที ได้มาซึ งความเข้าใจในระบบบญัชีและระบบการ
ควบคมุภายในแล้ว ผู้สอบบญัชีควรประเมินความเสี ยงจากการควบคมุในเบื �องต้นสําหรับแต่ละยอดคงเหลือใน
บญัชีหรือแตล่ะประเภทของรายการที มีสาระสําคญัซึ งผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ 
 ความเสี ยงจากการตรวจสอบ คือ ความเสี ยงที วิธีการตรวจสอบเนื �อหาสาระซึ งผู้ สอบบัญชีใช้จะไม่
สามารถตรวจพบการแสดงข้อมลูที ขดัตอ่ข้อเทจ็จริงที มีอยู่ในยอดคงเหลือของบญัชีหรือประเภทของรายการ โดย
การแสดงข้อมลูที ขดัต่อข้อเท็จจริงนั �นอาจมีสาระสําคญัในแต่ละรายการ หรือมีสาระสําคญัเมื อรวมกบัการแสดง
ข้อมลูที ขดัตอ่ข้อเทจ็จริงในยอดคงเหลืออื นหรือประเภทของรายการอื น 
 การกําหนดวิธีการตรวจสอบ ผู้สอบบญัชีจะพิจารณาถึงผลการประเมินความเสี ยงจากการควบคมุใน
เบื �องต้นร่วมกบัผลการประเมินความเสี ยงสืบเนื อง เพื อกําหนดความเสี ยงจากการตรวจสอบที เหมาะสมพอที จะ
ยอมรับได้สําหรับสิ งที ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้เกี ยวกบังบการเงิน และเพื อกําหนดลกัษณะ ระยะเวลา และ
ขอบเขตของวิธีการตรวจสอบเนื �อหาสาระสําหรับสิ งที ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ดงักลา่ว 
 นอกจากนี �จากการทบทวนวรรณกรรมในอดีต เช่น Johnstone (2000) และ Graham and Bedard 
(2003) ศึกษาเกี ยวกบัพฤติกรรมของผู้สอบบญัชีซึ งพบผลที สอดคล้องกนักบัแนวปฏิบติัของมาตรฐานการสอบ
บัญชี และพบว่าผู้ สอบบัญชีตอบสนองต่อความเสี ยงโดยการวางแผนการตรวจสอบและการกําหนด
คา่ธรรมเนียมการสอบบญัชี 

3. การทบทวนงานวจัิยที�เกี�ยวกับค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี 

การสร้างความมั นใจให้กบัผู้ลงทนุนั �น งบการเงินต้องผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบ
บญัชีก่อนนําเสนอให้ผู้ ถือหุ้นหรือเจ้าของกิจการอนมุติัซึ งถือเป็นการสร้างความน่าเชื อถือให้งบการเงินได้ในอีก
ระดบัหนึ ง รายงานผู้สอบบญัชีจึงมีความสําคญัอย่างยิ งเนื องจากเป็นความเห็นของผู้ เชี ยวชาญอิสระที ช่วยบอก
ว่างบการเงินที บริษัทจัดทําขึ �นนั �นถูกต้องหรือมีข้อควรระวังหรือไม่ โดยค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีเป็น
ผลตอบแทนจากการปฏิบัติงาน ซึ งถือเป็นรายได้ส่วนใหญ่ของสํานักงาน โดยมีงานวิจัยในอดีตที เกี ยวกับ
คา่ธรรมเนียมการสอบบญัชีดงันี � 

Schelleman and Knechel (2005) ศกึษาเกี ยวกบัความเสี ยงที เกี ยวข้องกบัการจดัการกําไรของบริษัท
ที มีผลกระทบตอ่การกําหนดราคา และการให้บริการงานสอบบญัชี ซึ งให้ความสําคญักบับทบาทของผู้สอบบญัชี
ในการลดการจัดการกําไร โดยการปรับค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีหรือความพยายามในการตรวจสอบที 
เกี ยวข้องกบัความเสี ยงของการปรับแตง่งบการเงิน นอกจากนี � Francis and Krishnan (1999) พบว่าผู้สอบบญัชี
บริหารความเสี ยงของการจดัการกําไร   ดงันี �    (1) ไม่รับงานสําหรับลกูค้าที มีความเสี ยงสงูจากการจดัการกําไร  
(2) คิดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีให้สงูขึ �นสําหรับลูกค้าที มีความเสี ยงมากขึ �น     (3) เพิ มความพยายามใน   
การตรวจสอบ   (4) การเจรจาปรับปรุงงบการเงิน และหรือ      (5) การใช้ความระมัดระวังในการรายงานผล   
การตรวจสอบโดยการออกรายงานแบบมีเงื อนไข   โดยการศึกษาครั �งนี � ให้ความสนใจกบัการคิดค่าธรรมเนียม
การสอบบัญชีให้สงูขึ �นและการเพิ มความพยายามในการตรวจสอบ จากงานวิจัยในอดีตเกี ยวกับการกําหนด
ราคาค่าธรรมเนียมการสอบบญัชีและการให้บริการงานสอบบญัชี   รวมทั �งการจัดการกําไร มีตวัแบบสําหรับ
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ความพยายามในการสอบบัญชี   อัตราค่าแรง (เกี ยวข้องกับประสบการณ์ของ
ผู้สอบบญัชี)  ข้อตกลงเกี ยวกบักําไรขั �นต้น       และอตัราส่วนระหว่างค่าธรรมเนียมการสอบบญัชีที เกิดขึ �นจริง
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กบัชั วโมงการตรวจสอบถวัเฉลี ยด้วยอตัราค่าธรรมเนียมการสอบบญัชี รวมทั �งการวดัการจดัการกําไร โดยเก็บ
รวบรวมข้อมลูเชิงสํารวจจากสํานกังานสอบบญัชีขนาดใหญ่ Big 6 แห่งหนึ งของประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ งใช้
ข้อมลูจากข้อตกลงในการรับงานสอบบญัชีจํานวน 119 ตวัอย่าง ผลการศึกษาพบว่าการจดัการกําไรทําให้
ค่าธรรมเนียมการสอบบญัชีเพิ มขึ �นอย่างมีสาระสําคญัเช่นเดียวกนักบัความพยายามในการตรวจสอบบญัชี ซึ ง
สอดคล้องกบังานวิจยัของ Francis and Krishnan (1999) อย่างไรก็ตามไม่พบกําไรส่วนเพิ มเนื องจากไม่มี
ความสมัพนัธ์ระหวา่งรายการคงค้างกบักําไรขั �นต้น 

Bedard and Johnstone (2004)  ได้ศกึษาเกี ยวกบัการประเมินความเสี ยงจากการจดัการกําไรและ
ความเสี ยงจากการกํากบัดูแลกิจการของผู้สอบบญัชี  และการตดัสินใจในการวางแผนงานรวมทั �งการกําหนด
ค่าธรรมเนียมสอบบญัชีสําหรับความเสี ยงดงักล่าว โดยศึกษาข้อมลูจากลกูค้าที มีการประเมินความเสี ยงอย่าง
ตอ่เนื อง โดยใช้แบบสอบถามเพื อถามถงึความเสี ยงจาก  การจดัการกําไรและความเสี ยงจากการกํากบัดแูล และ
ใช้   Ordinary  least squares (OLS)  regressions เพื อทดสอบสมมติฐาน   ในช่วงระยะเวลาปี  2000-2001 
ผลการศึกษาพบว่า ผู้ สอบบัญชีวางแผนงานสอบเพื อเพิ มความพยายามในการตรวจสอบและเพิ มอัตรา
ค่าธรรมเนียมการสอบบญัชีสําหรับลกูค้า ที มีความเสี ยงจากการจดัการกําไร และพบความสมัพนัธ์ในทิศทาง
เดียวกันระหว่างความเสี ยงจากการจัดการกําไรกับความพยายามในการสอบบญัชี   และอตัราค่าธรรมเนียม
สอบบญัชี นอกจากนี �ความพยายามและอตัราค่าธรรมเนียมดงักล่าวจะสงูขึ �นในกรณีที ลกูค้ามีความเสี ยงจาก
การกํากับดูแลกิจการเพิ มขึ �น   จากผลการศึกษานี � แสดงให้เห็นว่าผู้ สอบบัญชีเป็นผู้ ที เข้าใจสถานการณ์ที 
เกี ยวกบัการจดัการเชิงรุกและความไมเ่พียงพอของการกํากบัดแูลกิจการ 

Gul, Chen and Tsui (2003)     ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างรายการคงค้างที ขึ �นอยู่กบัดลุยพินิจของ
ผู้บริหาร สดัส่วนการถือหุ้นของผู้บริหาร  ค่าตอบแทนผู้บริหาร    และค่าธรรมเนียมการสอบบญัชี  ในการวดั
รายการคงค้างทั �งหมดใช้ตวัแบบของ Jones (1991) และ Dechow et al. (1995) สําหรับการวดัค่าสมับรูณ์ของ
รายการคงค้างที ขึ �นอยู่กบัดลุยพินิจของผู้บริหารใช้  Cross-sectional   modified   Jones 1991 model และใน
การทดสอบสมมติฐานใช้ Ordinary least squares (OLS) regressions โดยใช้ข้อมลูในตลาดหลกัทรัพย์ของ
ประเทศออสเตรเลียปี 1993 จํานวน 648 บริษัท พบว่ามีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัระหว่างรายการคงค้าง
ที ขึ �นอยูก่บั ดลุยพินิจของผู้บริหารกบัคา่ธรรมเนียมการสอบบญัชีโดยเฉพาะรายการคงค้างที ทําให้เกิดการเพิ มขึ �น
ของกําไร  สําหรับสดัส่วนการถือหุ้นของผู้บริหารพบว่า  ในกรณีที มีสดัสว่นการถือหุ้นสงูมีผลทําให้ความสมัพนัธ์
ระหว่างรายการคงค้างที ขึ �นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ บริหารกับค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีลดลง  และกรณีที 
ผู้ บริหารมีสัดส่วนการถือหุ้ นตํ าความสมัพนัธ์ระหวา่งรายการคงค้างที ขึ �นอยูก่บัดลุยพินิจของผู้บริหารกั
ค่าธรรมเนียมการสอบบญัชีเพิ มมากขึ �น    และพบว่าค่าตอบแทนผู้บริหารที สงูนั �น  ทําให้ผู้บริหารพยายามที จะ
ปรับปรุงรายการคงค้างที ขึ �นอยูก่บัดลุยพินิจเพื อเพิ มค่าตอบแทนดงักลา่ว   ซึ งสอดคล้องกบัทฤษฎีที ว่าผู้บริหารที 
มีสดัสว่นการถือหุ้นสงูจะใช้รายการคงค้างที ขึ �นอยู่กบัดลุยพินิจของผู้บริหารในการเปลี ยนแปลงข้อมลูที เกี ยวข้อง
กบัมลูค่า    ในขณะเดียวกนัผู้บริหารที มีค่าตอบแทนที ขึ �นอยู่กบัข้อมลูทางบญัชีสงู  จะใช้รายการคงค้างที ขึ �นอยู่
กบัดลุยพินิจของผู้บริหารในการบริหารกําไร เพื อปรับปรุงคา่ตอบแทนของผู้บริหาร 
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วิธีดาํเนินการวิจัย 

1.  การพัฒนาสมมตฐิานการวจัิยและตัวแบบ 

จากการทบทวนวรรณกรรมสะท้อนให้เหน็วา่   การจดัการกําไรของผู้บริหารนั �นเกิดจากการใช้ดลุยพินิจ
ในการตกแต่งผลการดําเนินงานที อาศยัความไม่เท่าเทียมกนัของข้อมลูในการจดัทํางบการเงิน      และรายการ
คงค้าง  ถือเป็นรายการหนึ งที ผู้ บริหารใช้ในการปรับแต่งผลการดําเนินงานให้เป็นไปตามความต้องการของ
ผู้บริหารและความคาดหวงัของนกัลงทนุ  นอกจากนี �   งานวิจยัในอดีตพบความสมัพนัธ์ระหว่างความเสี ยงจาก
การจัดการกําไรกับความพยายามในการสอบบัญชีและอตัราค่าธรรมเนียมการสอบบญัชี    โดยพิจารณาใน
มมุมองของผู้สอบบญัชี จากความสมัพนัธ์ดงักลา่วนําไปสูปั่ญหาการวิจยัที วา่ การจดัการกําไรมีความสมัพนัธ์กบั
ค่าธรรมเนียมการสอบบญัชีหรือไม่โดยพิจารณาการจัดการกําไรในมมุมองของผู้บริหารผ่านรายการคงค้างที 
ขึ �นอยูก่บัดลุยพินิจ และถ้ามีอยากทราบว่าความสมัพนัธ์ดงักลา่วจะเป็นไปในทิศทางใด และเพื อตอบปัญหาการ
วิจยัให้มีความชดัเจนยิ งขึ �นจําเป็นต้องมีการพฒันาสมมติฐานการวิจยัและตวัแบบ สําหรับการวิเคราะห์ความ
ถดถอยเชิงพหใุนการตรวจสอบความสมัพนัธ์ระหว่างการจดัการกําไรกบัค่าธรรมเนียมการสอบบญัชี ผู้ วิจยัได้
พฒันาสมมติฐานการวิจยัและตวัแบบในการวิจยั สําหรับตวัแบบประกอบด้วย   (1) ตวัแปรที สนใจศึกษา และ 
(2) ตวัแปรควบคมุ  

สมมติฐานและตัวแบบเกี�ยวกับการจัดการกําไรผ่านรายการคงค้างที�ขึ �นอย่กับดุลยพินิจของู
ผ้บริหาร โดยใช้แนวคดิในการคาํนวณรายการคงคู้ างทั �งหมดจากแนวคดิ Cash Flow Based Approach 

 จากการศกึษาของ Schelleman and Knechel (2005)  เรื องความเสี ยงที เกี ยวข้องกบัการจดัการกําไร
ของบริษัทที มีผลกระทบต่อการกําหนดราคา และการให้บริการงานสอบบญัชี    ซึ งให้ความสําคญักบับทบาท
ของผู้สอบบญัชีในการลดการจดัการกําไร ผลการวิจยัพบว่าการจดัการกําไรทําให้ค่าธรรมเนียมการสอบบญัชี
เพิ มขึ �นอย่างมีสาระสําคญัเช่นเดียวกนักบัความพยายามในการตรวจสอบบญัชี   และจากการวิจยัของ Bedard 
and Johnstone (2004)   ได้ศกึษาเกี ยวกบัการประเมินความเสี ยงจากการจดัการกําไรและความเสี ยงจากการ
กํากบัดแูลกิจการของผู้สอบบญัชี   และการตดัสนิใจในการวางแผนงาน     รวมทั �งการกําหนดค่าธรรมเนียมสอบ
บญัชีสําหรับความเสี ยงดงักล่าว   ผลการศึกษาพบว่า ผู้สอบบญัชีวางแผนงานสอบเพื อเพิ มความพยายามใน
การตรวจสอบและเพิ มอตัราค่าธรรมเนียมการสอบบญัชีสําหรับลกูค้าที มีความเสี ยงจากการจดัการกําไร ดงันั �น
ผู้ วิจัยคาดว่าการจัดการกําไรซึ งเป็นความเสี ยงของบริษัท   น่าจะส่งผลต่อค่าธรรมเนียม     การสอบบัญชี 
เนื องจากเมื อผู้สอบบญัชีประเมินความเสี ยงแล้วจะบริหารความเสี ยงดงักล่าว        โดยการขยายขอบเขตของ
การตรวจสอบ       เพิ มความพยายามและระยะเวลาในการตรวจสอบ    รวมทั �งเพิ มคณุภาพในการตรวจสอบ 
อันส่งผลต่อค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี     และเพื อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการกําไรกับ
คา่ธรรมเนียมการสอบบญัชี    ผู้วิจยัสามารถตั �งสมมติฐานการวิจยั ดงันี � 

H1: การจดัการกําไรมีความสมัพนัธ์กบัคา่ธรรมเนียมการสอบบญัชี 
สําหรับตวัแบบที ผู้วิจยัใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ 
ตวัแบบทดสอบการจดัการกําไรที คํานงึถงึทิศทางของการจดัการกําไร 
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จากการศึกษาของ Abbott et al. (2006)     เรื องการจดัการกําไร ความเสี ยงจากการดําเนินคดีกบั
ค่าธรรมเนียมการสอบบญัชี   ผลการวิจยัพบว่า ค่าธรรมเนียมการสอบบญัชีมีความสมัพนัธ์กบัการจดัการกําไร
ทั �งที เป็นการจดัการกําไรให้สงูขึ �นและการจดัการกําไรให้ตํ าลง และจากการศกึษาของ Gul et al. (2003) ในเรื อง
ความสัมพันธ์ระหว่างรายการคงค้างที ขึ �นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ บริหาร สัดส่วนการถือหุ้ นของผู้ บริหาร 
ค่าตอบแทนผู้บริหาร    และค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ผลการวิจัยพบว่ามีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกัน
ระหว่างรายการคงค้างที ขึ �นอยู่กบัดลุยพินิจของผู้บริหารกบัค่าธรรมเนียมการสอบบญัชี       โดยเฉพาะรายการ
คงค้างที ทําให้เกิดการเพิ มขึ �นของกําไร     แสดงให้เห็นว่าการศึกษาทั �ง 2   ให้ผลที มีความสอดคล้องกนัคือ     
การจดัการกําไรมีความสมัพนัธ์กบัค่าธรรมเนียมการสอบบญัชี   โดยการศกึษาของ  Abbott  et  al. (2006) นั �น
ได้มีการคํานงึถงึทิศทางของการจดัการกําไรเพิ มขึ �นมาด้วย  ดงันั �น  ผู้วิจยัจึงคาดว่าการจดัการกําไรโดยพิจารณา
ทิศทางของการจดัการกําไร     กลา่วคือการจดัการกําไรที มีค่าเป็นบวกบ่งบอกถึงการจดัการกําไรให้สงูขึ �น (ABS 
DISCACC  *INCR     วดัค่าโดยใช้ค่าสมับรูณ์ของการจดัการกําไรคณูด้วย 1 = การจดัการกําไรให้สงูขึ �น   และ 
0 = กรณีอื นๆ)   และการจดัการกําไรที มีค่าเป็นลบบ่งบอกถึงการจดัการกําไรให้ตํ าลง (ABS DISCACC* DECR 
วดัค่าโดยใช้ค่าสมับรูณ์ของการจดัการกําไรคณูด้วย 1 = การจดัการกําไรให้ตํ าลง และ 0 = กรณีอื นๆ) น่าจะมี
ความสมัพนัธ์กบัคา่ธรรมเนียมการสอบบญัชี  

 
 

 

 

 

เพื อการควบคุมผลกระทบจากปัจจัยอื น     ที อาจมีแนวโน้มจะส่งผลต่อค่าธรรมเนียมการสอบบญัชี
ของบริษัท (นอกเหนือจากตวัแปรที สนใจศึกษา)     ดงันั �น  จึงต้องมีการควบคมุตวัแปรที อาจจะมีความสมัพนัธ์
กบัการจดัการกําไร สําหรับตวัแปรที ใช้ในการควบคมุผลการศึกษาครั �งนี � ประกอบด้วย ขนาดของบริษัท(SIZE) 
คํานวณจาก Natural log ของสินทรัพย์ทั �งหมด    เพื อลดความแตกต่างของตวัเลขที ใช้แทนค่าตวัแปร อตัราสว่น
ทนุหมนุเวียน (LIQ)   และอตัราส่วนหนี �สินต่อสินทรัพย์  (LEVERAGE)    ใช้วดัความเสี ยงทางธุรกิจของลกูค้า 
ผลขาดทนุจากการดําเนินงาน (RECURLOSS)  ผลขาดทนุจากการดําเนินงานเป็นตวับ่งชี �ถึงผลการดําเนินงาน
ในอดีตของบริษัทที ประสบกบัสภาวะขาดทนุสทุธิ     รายงานของผู้สอบบญัชีงวดก่อน (PRIOROPIN) ขนาดของ
สํานกังานสอบบญัชี (BIG 4)    สดัสว่นความเป็นอิสระของคณะกรรมการตรวจสอบ (ACIND) และจํานวนบริษัท
ยอ่ยที นํามาทํางบการเงินรวม (SUBS)  

2. การคาํนวณการจัดการกาํไรผ่านรายการคงค้างที�ขึ �นอย่กับดุู ลยพนิิจของผ้บริหาร ู  

การจดัการกําไรสามารถอธิบายผ่านรายการคงค้างที ขึ �นอยู่กบัดลุยพินิจของผู้บริหาร   โดยมีขั �นตอน
การคํานวณหา ดงันี � 

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 
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1. รายการคงค้างทั �งหมด (Total accruals) สามารถคํานวณได้ ดงันี � 
 

คํานวณโดยใช้แนวคิด Cash flow based approach 
TAt  = NIt – CFOt       (1) 

โดย 
 NIt = กําไรก่อนรายการพิเศษ 
 CFOt = กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน 
 

2. จากการคํานวณรายการคงค้างทั �งหมดในสมการที  (1) นําผลลพัธ์ที คํานวณได้มาใสใ่นสมการ
ถดถอย เพื อคํานวณหาคา่สมัประสทิธิโดยใช้ � Ordinary least squares (OLS) regressions 

TAt/At-1 =   α1 (1/At-1) + β1 (∆REVt / At-1) + β2 (PPEt/ At-1) +ε    (2) 
 

3. คํานวณหาค่ารายการคงค้างที ขึ �นอยู่กบัดลุยพินิจของผู้บริหาร โดยใช้ Cross- sectional Modified 
Jones model เนื องจากการศกึษางานวิจยัในอดีตเช่น Dechow et al. (1995) Guay et al. (1996) และ Gul et 
al. (2003) แสดงให้เห็นว่าตวัแบบดงักลา่วเป็นตวัแบบที ดีที สดุ และดีกว่าตวัแบบอื นๆ โดยปรับการเปลี ยนแปลง
ของรายได้ด้วยการเปลี ยนแปลงของลูกหนี �การค้าในรอบระยะเวลาที เกิดรายการ ซึ งเป็นการคํานึงถึงการ
เปลี ยนแปลงของลกูหนี � จงึมีข้อสมมติที วา่การเปลี ยนแปลงในยอดขายเชื อทั �งหมดเป็นผลมาจากการจดัการกําไร 
ที อยู่บนพื �นฐานของเหตผุลที ว่าการจดัการกําไรผ่านการรับรู้รายได้จากการขายเชื อ สามารถทําได้ง่ายกว่าการ
จดัการกําไรผ่านการรับรู้รายได้จากการขายสด     ดงันั �น Cross-sectional modified Jones model นําการ
เปลี ยนแปลงในลกูหนี �มาหกัออกจากการเปลี ยนแปลงในรายได้    ก่อนที จะหารด้วยสินทรัพย์ทั �งหมด   เพื อเป็น
การลดแนวโน้มของการจดัการกําไรโดยใช้รายการคงค้าง  ที ขึ �นอยู่กบัดลุยพินิจของผู้บริหารผ่านการรับรู้รายได้ 
โดยในการทดสอบผลกระทบของรายการคงค้าง  ที ขึ �นอยูก่บัดลุยพินิจของผู้บริหารสามารถคํานวณได้จากสตูร 
 DAt  = TAt/At-1 - [α1 (1/At-1) + β1 [(∆REVt-∆RECt )/ At-1)] + β2 (PPEt / At-1)] (3) 
 

โดย 
DAt   = รายการคงค้างที ขึ �นอยูก่บัดลุยพินิจของผู้บริหาร (Discretionary Accruals) 
At-1  = สนิทรัพย์ทั �งหมด ณ สิ �นงวดในปีที  t-1 
∆REVt  = การเปลี ยนแปลงของรายได้จากการขาย 
∆RECt  = การเปลี ยนแปลงของลกูหนี �การค้า 
PPE  = ที ดิน อาคารและอปุกรณ์สทุธิ 
α1, β1, β2 = คา่สมัประสทิธิที ได้จากสมการที  � 2 

 

จากสมการ Cross- sectional Modified Jones model 
  

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

ทําให้สามารถคํานวณ รายการคงค้างที ขึ �นอยูก่บัดลุยพินิจของผู้บริหาร (Discretionary Accruals) ได้จากสตูร   
DAt   = TAt/At-1 - NDAt   ตามสมการ (3) ที ได้กลา่วไปแล้วข้างต้น 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมลู  

การศกึษาในครั �งนี �  เป็นการศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งการจดัการกําไรกบัคา่ธรรมเนียมการสอบบญัชี
ซึ งเป็นการวิจัยเชิงประจักษ์ (Empirical Research Methodology) โดยกลุ่มตวัอย่าง มีหลกัเกณฑ์ในการ
พิจารณาคือ    เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2548   และ พ.ศ. 2549    ที มี
รอบระยะเวลาบญัชีเริ มวนัที  1 มกราคม  สิ �นสดุวนัที  31 ธนัวาคม   โดยยกเว้นกลุม่ธุรกิจการเงิน ซึ งประกอบด้วย
กลุ่มเงินทุนและหลกัทรัพย์   กลุ่มธนาคาร   และกลุ่มประกนัภยัและประกนัชีวิต   เนื องจากกลุ่มอตุสาหกรรม
ดงักล่าว  มีรายการสินทรัพย์และหนี �สินที แตกต่างจากกลุ่มอตุสาหกรรมอื นๆ   ซึ งมีผลกระทบต่ออตัราส่วนทาง
การเงินที ใช้ในการวิเคราะห์ ดงันั �นจงึไมร่วมกลุม่อตุสาหกรรมดงักลา่ว   เป็นกลุม่ตวัอย่างในการศกึษาครั �งนี � และ
กลุม่ตวัอยา่งจะต้องเป็นบริษัทที มีข้อมลูที ใช้ในการศกึษาครบถ้วน     เมื อพิจารณาประชากรแล้วพบว่า มีจํานวน
กลุ่มตวัอย่างที ใช้ในการศึกษาทั �งสิ �น 645 ตวัอย่าง  (ตาราง 1)  ซึ งแหล่งข้อมลูได้มาจากการทบทวนเอกสาร 
ตํารา  รายงานการวิจัย  เว็บไซต์  และสื อข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์   ข้อมูลทุติยภูมิที สําคัญและจําเป็นต้องใช้ใน
การศึกษาประกอบด้วย    ข้อมลูในงบการเงินได้มาจากฐานข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ 
SETSMART   หรือจากเว็บไซต์ http:// www.set.or.th    สําหรับข้อมลูการเปิดเผยค่าธรรมเนียมการสอบบญัชี
ได้มาจากรายงานประจําปีของบริษัท หรือแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) ของบริษัท 

ตาราง 1    กลุม่ตวัอยา่งในการศกึษา 
รายชื�อกลุ่มอุตสาหกรรมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 
รายชื�อกลุ่มอุตสาหกรรม 

จาํนวนบริษัท 
ปี 2548 

จาํนวนบริษัท 
ปี 2549 

จาํนวนกลุ่ม
ตัวอย่าง

รวมทั �ง 2 ปี 
1. กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร    

1.1 ธุรกิจการเกษตร 16 18 34 
1.2  อาหารและเครื องดื ม 19 20 39 

2. กลุ่มสนิค้าอุปโภคบริโภค    
2.1  แฟชั น 23 21 44 
2.2 ของใช้ในครัวเรือนและสํานกังาน 9 10 19 
2.3 ของใช้สว่นตวัและเวชภณัฑ์ 4 4 8 

3. กลุ่มสนิค้าอุตสาหกรรม    
3.1  วสัดอุตุสาหกรรมและเครื องจกัร 18 19 37 
3.2 กระดาษและวสัดกุารพิมพ์ 2 2 4 
3.3 บรรจภุณัฑ์ 12 11 23 
3.4 ปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์ 12 13 25 
3.5 ยานยนต์ 17 16 33 

4. กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง    
4.1 พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 42 43 85 
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รายชื�อกลุ่มอุตสาหกรรมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต่อ) 
 

รายชื�อกลุ่มอุตสาหกรรม 
จาํนวนบริษัท 

ปี 2548 
จาํนวนบริษัท 

ปี 2549 
จาํนวนกลุ่ม
ตัวอย่าง

รวมทั �ง 2 ปี 
4.2 วสัดกุ่อสร้าง 

 
24 26 50 

5. กลุ่มทรัพยากร    
5.1  เหมืองแร่ 1 1 2 
5.2 พลงังานและสาธารณปูโภค 14 18 32 

6. กลุ่มบริการ    
6.1  การแพทย์ 11 13 24 
6.2 การทอ่งเที ยวและสนัทนาการ 13 14 27 
6.3 ขนสง่และโลจิสติกส์ 9 10 19 
6.4 บริการเฉพาะกิจ 2 2 4 
6.5 พาณิชย์ 13 14 27 
6.6 สื อและสิ งพิมพ์ 22 21 43 

7. กลุ่มเทคโนโลยี    
7.1 ชิ �นสว่นอิเลคโทรนิคส์ 10 9 19 
7.2 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร 24 23 47 

ตัวอย่างที�ใช้ในการศกึษาทั �งสิ �น 317 328 645 

จากการเก็บรวบรวมข้อมลูและทําการวิเคราะห์ข้อมลู    สามารถนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูเป็น    
2 สว่น  ดงันี � 

1.  ผลการวเิคราะห์ค่าสถติพืิ �นฐานของตัวแปรที�ศกึษาในภาพรวม 

การนําเสนอแบง่เป็น 3 สว่นหลกั คือ  (1) ตวัแปรที สนใจศกึษา (2) ตวัแปรควบคมุ และ (3) ตวัแปรตาม  
ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพื �นฐานที ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูประกอบด้วย  ความถี และร้อยละ (Frequency and 
Proportion)    ค่าตํ าสดุ (Minimum: Min)     ค่าสงูสดุ (Maximum: Max)    ค่าฐานนิยม (Mode) ค่าเฉลี ยเลข
คณิต (Mean)    และค่าเบี ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของตวัแปรที สนใจศกึษาสามารถนําเสนอ
ตามลําดบั  ดงัตาราง 2 
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ตาราง 2    คา่สถิติพื �นฐานของตวัแปรที ศกึษาในภาพรวม 
ตัวแปร Min Max Mean Std. dev. 

 รายการคงค้างที ขึ �นอยู่กับดุลยพิ นิจของ
ผู้บริหารที คํานวณโดยใช้แนวคิด Cash Flow 
Based Approach ในการคํานวณรายการคง
ค้างทั �งหมด 

 
 
 

-0.77573 

 
 
 

0.56106 

 
 
 

0.01150 

 
 
 

0.11966 
ขนาดบริษัท (SIZE) 4.46176 13.52976 8.06121 1.39169 
อตัราสว่นทนุหมนุเวียน (LIQ) 0.00388 25.30670 2.34957 2.49409 
อตัราสว่นหนี �สนิตอ่สนิทรัพย์ (LEVERAGE) 0.00627 2.05059 0.43825 0.23418 
สดัสว่นความเป็นอิสระของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ (ACIND) 

60 100 99.54 0.03914 

จํานวนบริษัทยอ่ยที นํามาทํางบการเงินรวม 
(SUBS) 

0 95 4.84 9.141 

คา่ธรรมเนียมการสอบบญัชี(AUDIT FEES) 220,000.00 25,200,000.00 1,328,286.07 2.38 
 

ตาราง 3   คา่สถิติพื �นฐานของตวัแปรที ศกึษาในภาพรวม (ตอ่) 
ตัวแปร Frequency % 

มีผลขาดทนุจากการดําเนินงาน (RECURLOSS) 66 10.20 
ไมมี่ผลขาดทนุจากการดําเนินงาน (NON RECURLOSS) 579 89.80 
รายงานงวดก่อนเป็นแบบที เปลี ยนแปลงไป  
(LAST YEAR QUALIFIED OPINION) 

145 22.50 

รายงานงวดก่อนเป็นแบบที ไมมี่การเปลี ยนแปลงไป  
(CLEAN AUDIT OPINION) 

500 77.50 

BIG 4 375 58.10 
NON BIG 4 270 41.90 
จํานวนกลุ่มตวัอย่าง = 645 ตวัอย่าง 

2.  ผลการวเิคราะห์ข้อมลด้วยสถติเิชงิอนุมานู  

การนําเสนอผลการวิจัยจากการวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงอนุมาน   เทคนิคที ใช้ คือการวิเคราะห์ความ
ถดถอยเชิงพห ุ(Multiple  Regression  Analysis)  ซึ งเป็นสถิติแบบหลายตวัแปร(Multivariate  Statistics) ใช้ใน
การศึกษาความสมัพนัธ์เชิงเส้นตรงระหว่างตวัแปรอิสระหลายๆ ตวักับตวัแปรตาม 1 ตวั   ซึ งผู้ วิจัยได้ทดสอบ
เงื อนไขการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหแุละพบวา่สอดคล้องกบัเงื อนไขที กําหนดไว้ทกุประการ  ดงันี �  (1) ความ
คาดเคลื อน e เป็นตัวแปรที มีการแจกแจงปกติ   (2) ค่าเฉลี ยของการคาดเคลื อนเป็นศูนย์ นั นคือ E(e)=0 
(เงื อนไขข้อนี �เป็นจริงเสมอ)   (3) ค่าแปรปรวนของความคาดเคลื อนเป็นค่าคงที ที ไม่ทราบค่า V(e)=σe

2 (4) ei 
และ ej เป็นอิสระตอ่กนั ; i ≠ j นั นคือ covariance (ei ,ej) =0     (5) ตวัแปรอิสระ   ทกุตวัต้องเป็นอิสระกนัหรือไม่
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เกิดปัญหา Multicolinearity     ทั �งนี �  เพื อทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างการจดัการกําไรกบัค่าธรรมเนียมการ
สอบบญัชี   ซึ งเป็นวตัถปุระสงค์หลกัของการศกึษาครั �งนี �      การจดัการกําไรที สนใจศกึษา  คือ  การจดัการกําไร
ที คํานวณได้จากการใช้แนวคิด Cash Flow Based Approach  โดยคํานึงถึงทิศทางของการจดัการกําไร 
กล่าวคือ การจดัการกําไรที มีค่าเป็นบวกบ่งบอกถึงการจดัการกําไรให้สงูขึ �น  และการจดัการกําไรที มีค่าเป็นลบ
บง่บอกถงึการจดัการกําไรให้ตํ าลง  ผลการวิเคราะห์แสดงดงัตาราง 4  

ตาราง 4   ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการกําไรที คํานึงถึงทิศทางของการจัดการกําไรกับ
คา่ธรรมเนียมการสอบบญัชีโดยใช้แนวคิด Cash   Flow  Based  Approach ในการคํานวณรายการ
คงค้างทั �งหมด 

 
 

ตัวแปร 

ทศิทาง
ความสัมพันธ์ที�

คาดหวัง 
(Predicted 
relation) 

ค่าสัมประสทิธิ{
สหสัมพันธ์
โดยประมาณ 

(β) 

 
 

p-value 

Dependent  (Audit feesวดัคา่โดยใช้ Natural log ของ
คา่ธรรมเนียมการสอบบญัชี) 

N/A N/A N/A 

Constant None 11.380 0.000*** 
ABS DISCACC*INCR (วดัคา่โดยใช้คา่สมับรูณ์ของการจดัการกําไร
คณูด้วย 1 = การจดัการกําไรให้สงูขึ �น และ 0 = กรณีอื นๆ) 

 
+ 

 
0.197 

 
0.432 

ABS DISCACC*DECR (วดัค่าโดยใช้ค่าสมับรูณ์ของการจดัการ
กําไรคณูด้วย 1 = การจดัการกําไรให้ตํ าลง และ 0 = กรณีอื นๆ) 

 
- 

 
0.656 

 
0.017*** 

SIZE (วดัคา่โดยใช้ Natural log ของสนิทรัพย์ทั �งหมด) + 0.293 0.000*** 
LIQ (วดัคา่โดยใช้สนิทรัพย์หมนุเวียนหารด้วยหนี �สนิหมนุเวียน) - -0.009 0.292 
LEVERAGE (วดัคา่โดยใช้หนี �สินรวมหารด้วยสินทรัพย์รวม) + 0.027 0.788 
RECURLOSS (วดัค่าโดย 1 = บริษัทมีผลขาดทุนจากการ
ดําเนินงานอยา่งน้อย 2 ปีภายใน 3 ปีที ผา่นมา และ 0 =  กรณีอื นๆ) 

+ 0.162 0.014*** 

PRIOROPIN (วดัคา่โดย 1 = รายงานแบบที เปลี ยนแปลงไป และ  0 
= กรณีอื นๆ) 

+ 0.061 0.179 

BIG 4 (วดัคา่โดย 1 = BIG 4 และ 0 = NON-BIG 4) + 0.369 0.000*** 
ACIND (วดัคา่โดยใช้อตัราสว่นระหวา่งจํานวนคณะกรรมการ
ตรวจสอบที มีความเป็นอิสระกบัคณะกรรมการตรวจสอบทั �งหมด) 

- -0.095 0.841 

SUBS (วดัคา่โดยนบัจํานวนบริษัทยอ่ยทั �งหมด) + 0.039 0.000*** 
 

*** บง่บอกถึงระดบันยัสําคญัทางสถิติที  0.05  R = 0.848, R2 = 0.720, Adjusted R2 = 0.715 
จํานวนกลุม่ตวัอย่าง = 645 ตวัอย่าง  p-value ของตวัแบบ = 0.000 
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ผลของการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหทีุ ระดบัความเชื อมั น 95%  พบว่า ตวัแปรการจดัการกําไรที มี
ค่าลบ      บ่งบอกถึงการจดัการกําไรให้ตํ าลงมีความสมัพนัธ์กบัคา่ธรรมเนียมการสอบบญัชีอยา่งมีนยัสําคญัทา
สถิติ (p-value < 0.05)      สําหรับตวัแปรควบคมุที มีทิศทางและความสมัพนัธ์เป็นไปในทิศทางที คาดหวงั คือ
ค่าธรรมเนียมการสอบบญัชี       มีแนวโน้นสงูขึ �น ถ้าลูกค้าเป็นบริษัทที มีขนาดใหญ่ ผลการดําเนินงานอยู่ใน
สภาวะขาดทนุสทุธิอย่างต่อเนื อง    มีการใช้บริการงานสอบบญัชีจากสํานกังานสอบบญัชีขนาดใหญ่ (BIG 4) 
และมีจํานวนบริษัทยอ่ยที นํามาทํางบการเงินรวมหลายบริษัท 

จากผลการวิเคราะห์ตวัแปรการจดัการกําไรให้ตํ าลงพบวา่   มีความสมัพนัธ์กบัค่าธรรมเนียมการสอบ
บญัชีในกรณีของการคํานวณรายการคงค้างทั �งหมด     จากแนวคิด Cash Flow Based Approach แต่
ความสมัพนัธ์ดงักลา่วเป็นไปในทิศทางตรงข้าม    ซึ งมีความขดัแย้งกบังานวิจยัของ   Gul et al. (2003)  แสดง
ให้เหน็วา่ผลการทดสอบเมื อคํานงึถึงทิศทางของการจดัการกําไรในการวิเคราะห์ในภาพรวม    ค่าธรรมเนียมการ
สอบบญัชีไมไ่ด้เป็นตวัสะท้อนความเสี ยงจากการจดัการกําไรอยา่งแท้จริง 

อภปิรายผลการวิจัย 

การวิจยัครั �งนี �   สามารถอภิปรายผลการวิจยัตามประเด็นที มุ่งเน้นศึกษาตามสมมติฐานการวิจยั และ
จากผลการวิจยัเกี ยวกบัความสมัพนัธ์ระหวา่งการจดัการกําไรกบัคา่ธรรมเนียมการสอบบญัชี   ได้ดงันี � 

ผลการวิเคราะห์ความสมัพันธ์ระหว่างการจัดการกําไรกับค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี  ในภาพรวม 
พบว่า การจดัการกําไรไม่มีความสมัพนัธ์กบัค่าธรรมเนียมการสอบบญัชี กลา่วคือความสมัพนัธ์ที เกิดขึ �นพบว่ามี
ความขดัแย้งกบังานวิจยัในอดีตของ Gul et al. (2003) ผลการวิจยัพบความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัระหว่าง
รายการคงค้างที ขึ �นอยู่กบัดลุยพินิจของผู้บริหารกบัค่าธรรมเนียมการสอบบญัชี      โดยเฉพาะรายการคงค้างที 
ทําให้เกิดการเพิ มขึ �นของกําไรจากผลการวิเคราะห์   ในภาพรวมแสดงให้เห็นว่าค่าธรรมเนียมการสอบบญัชีไม่ได้
เป็นสิ งที สะท้อนให้เห็นถึงความเสี ยงจากการจัดการกําไรของผู้สอบบัญชี    อย่างไรก็ตาม ในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบผู้สอบบญัชีต้องปฏิบติัตามมาตรฐานการสอบบญัชีอยู่แล้ว   รวมทั �งผู้สอบบญัชีได้ทําการบริหารความ
เสี ยงซึ งเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบญัชีรหสั 400  เรื องการประเมินความเสี ยงในการสอบบญัชีกบัการ
ควบคุมภายใน ที ว่าผู้สอบบญัชีควรใช้ดุลยพินิจเยี ยงผู้ประกอบวิชาชีพในการประเมินความเสี ยงในการสอบ
บญัชีและกําหนดวิธีการตรวจสอบ   เพื อให้แน่ใจว่าความเสี ยงในการสอบบญัชีได้ลดลงจนถึงระดบัตํ าพอที จ
ยอมรับได้     และนอกจากนี �  ผู้สอบบญัชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ต้องเป็นผู้สอบบญัชีที ได้รับ
ความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์   รวมทั �งต้องมีคณุลกัษณะ
ตามที สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์กําหนด     หรือสามารถกลา่วได้ว่า   ผู้สอบ
บญัชีได้ปฏิบติังานตรวจสอบอย่างมีคณุภาพตามข้อบงัคบัและตามมาตรฐานการสอบบญัชี    ดงันั �น  ประเด็น
ที ว่าผู้สอบบญัชีไม่ปฏิบติัตามมาตรฐานการสอบบญัชี   คือไม่ประเมินความเสี ยงหรือไม่บริหารความเสี ยงจาก
การจดัการกําไรจึงเป็นไปไม่ได้      และเมื อพิจารณาประเด็นเกี ยวกบัการคํานวณค่าธรรมเนียมการสอบบญัชี 
จากการสมัภาษณ์ผู้สอบบญัชีพบว่า  สํานกังานสอบบญัชีมีการคํานวณค่าธรรมเนียมการสอบบญัชีโดยใช้วิธี 
Recovery Rate  ซึ งเป็นวิธีการคํานวณในกรณีที ผู้สอบบญัชีมีความเห็นว่าอตัราค่าธรรมเนียมของผู้ปฏิบติังาน
คณูระยะเวลาที ใช้นั �นอาจจะสงูเกินไป   จึงมีการกําหนดอตัราเป็นเปอร์เซ็นต์ของค่าธรรมเนียมที คํานวณได้ตาม
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ความต้องการของสํานกังานสอบบญัชี   และความสามารถในการจ่ายชําระของบริษัทลกูค้าหรือขึ �นอยู่กบัการ
เจรจาต่อรองของสํานักงานสอบบัญชีและบริษัทลูกค้า    เหตุผลดังกล่าว สามารถสรุปได้ว่าผู้ สอบบัญชีไม่
สามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีจากบริษัทลูกค้าได้ตามที เกิดขึ �นจริงหรือไม่สามารถเพิ ม
ค่าธรรมเนียมการสอบบญัชีได้เมื อพบความเสี ยงจากการจดัการกําไร   มีผลทําให้ค่าธรรมเนียมการสอบบญัชี
ดงักล่าวไม่สามารถสะท้อนความเสี ยงจากการจดัการกําไรที ผู้สอบบญัชีเผชิญอยู่ได้    หรือสามารถกล่าวได้ว่า
คา่ธรรมเนียมการสอบบญัชีที เรียกเก็บจากบริษัทลกูค้านั �นตํ ากวา่ที ควรจะเป็น    ทําให้ผลการวิจยัในครั �งนี �ไม่พบ
ความสมัพนัธ์ระหวา่งความเสี ยงจากการจดัการกําไรกบัคา่ธรรมเนียมการสอบบญัชี 

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะจากการวจัิย 

 การศึกษาครั �งนี �   เป็นประโยชน์ต่อสภาวิชาชีพบญัชี หน่วยงานกํากบัดแูล และหน่วยงานที เกี ยวข้อง 
เนื องจากการประเมินผลการวิเคราะห์ในภาพรวมไม่พบความสมัพนัธ์ระหว่างการจดัการกําไรกบัค่าธรรมเนียม
การสอบบญัชี    แสดงให้เห็นว่าผู้สอบบญัชีไม่สามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสอบบญัชีจากบริษัทลกูค้าได้
ตามที เกิดขึ �นจริงหรือไม่สามารถเพิ มค่าธรรมเนียมการสอบบญัชีได้   เมื อพบความเสี ยงจากการจัดการกําไร  
และเมื อพิจารณาการคิดค่าธรรมเนียมการสอบบญัชีจากการสมัภาษณ์ผู้สอบบญัชีพบว่า   สํานกังานสอบบญัชี
มีการคํานวณค่าธรรมเนียมการสอบบญัชีโดยใช้วิธี Recovery Rate ซึ งเป็นวิธีการคํานวณในกรณีที ผู้สอบบญัชี
มีความเหน็วา่อตัราคา่ธรรมเนียมของผู้ปฏิบติังานคณูระยะเวลาที ใช้นั �นอาจจะสงูเกินไป    จึงมีการกําหนดอตัรา
เป็นเปอร์เซ็นต์ของค่าธรรมเนียมที คํานวณได้ตามความต้องการของสํานกังานสอบบญัชี      และความสามารถ
ในการจ่ายชําระของบริษัทลกูค้าหรือขึ �นอยู่กบัการเจรจาต่อรองของสํานกังานสอบบญัชีและบริษัทลกูค้า จาก
เหตผุลดงักลา่ว  มีความเป็นไปได้ว่าการใช้วิธี Recovery Rate  มีผลให้ค่าธรรมเนียมการสอบบญัชีที เรียกเก็บ
จากบริษัทลูกค้านั �นตํ ากวา่ที ควรจะเป็น    ดังนั �น สภาวิชาชีพบัญชี หน่วยงานกํากับดูแล และหน่วยงานที 
เกี ยวข้องควรพิจารณาถงึหลกัเกณฑ์ในการกําหนดค่าธรรมเนียมการสอบบญัชีให้เหมาะสมกบังานที ผู้สอบบญัชี
ได้ปฏิบติั   รวมทั �งเพื อให้เกิดความเป็นธรรมแก่สํานกังานสอบบญัชีและบริษัทที ใช้บริการงานสอบบญัชี  

นอกจากนี �  ผลการวิจยัที ได้เป็นประโยชน์ต่อสงัคมคือผู้ ใช้งบการเงิน โดยช่วยสร้างความเชื อมั นให้กบั
สังคมและผู้ ใช้งบการเงินว่า  ผู้ สอบบัญชีมีการตอบสนองความเสี ยงโดยการปรับปรุงกระบวนการในการ
ตรวจสอบเพื อเพิ มคณุภาพในการสอบบญัชีให้มากขึ �น  ซึ งมีผลทําให้ค่าธรรมเนียมการสอบบญัชีของผู้สอบบญัชี
สงูขึ �นตามไปด้วย รวมทั �งทําให้สงัคมและผู้ ใช้งบการเงินเชื อมั นได้ว่า   งบการเงินที ผู้บริหารเป็นผู้ รับผิดชอบใน
การจดัทําและนําเสนอนั �น    ผู้สอบบญัชีได้ทําการบริหารความเสี ยงหรือตอบสนองต่อความเสี ยงแล้ว    ดงันั �น 
เพื อให้สังคมและผู้ ใช้งบการเงินได้ทราบถึงความแตกต่างของค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีของแต่ละบริษัท  
ตลาดหลกัทรัพย์ควรพิจารณาถึงความสําคญัของการเปิดเผยข้อมลูนี �    รวมทั �งควรพิจารณาถึงประโยชน์ที จะ
ได้รับกับต้นทุนที ต้องใช้ในการเปิดเผยค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียน     เพื อจะได้เป็น
แนวทางในการกําหนดข้อบงัคบัให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ต้องเปิดเผยค่าธรรมเนียมการสอบบญัชี 
รวมทั �งค่าบริการอื นๆ (NON-AUDIT FEES)     เนื องจากการเปิดเผยข้อมลูค่าธรรมเนียมการสอบบญัชีของ
บริษัทจดทะเบียนเป็นไปตามความสมัครใจส่งผลให้เกิดความแตกต่างในรายละเอียดของการเปิดเผยข้อมูล 
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ดงันั �น   หน่วยงานที เกี ยวข้องควรพิจารณาถึงรายละเอียดของข้อมลูหรือรูปแบบที จะต้องเปิดเผยประกอบด้วย
เพื อให้เป็นมาตรฐานเดียวกนัและเป็นประโยชน์ตอ่งานวิจยัในอนาคต 

2. ข้อเสนอแนะสาํหรับการศกึษาต่อในอนาคต 

 การวิจัยครั �งนี �  เป็นการศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างการจัดการกําไรกับค่าธรรมเนียมการสอบบญัชี 
โดยใช้กลุ่มตวัอย่างเฉพาะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย สําหรับตวัแปรที ผู้ วิจยัสนใจ
ศกึษาคือ   การจดัการกําไรโดยวดัการจดัการกําไรผา่นรายการคงค้างที ขึ �นอยู่กบัดลุยพินิจของผู้บริหารที คํานวณ
จากการใช้    Cross-sectional Modified Jones model   และตวัแปรควบคมุ ประกอบด้วย    (1) ขนาดของ
บริษัท (2) อตัราส่วนทนุหมนุเวียน   (3) อตัราส่วนหนี �สินต่อสินทรัพย์   (4) ผลขาดทนุจากการดําเนินงาน   (5) 
รายงานของผู้ สอบบัญชีงวดก่อน   (6) ขนาดของสํานักงานสอบบัญชี     (7) สัดส่วนความเป็นอิสระของ
คณะกรรมการตรวจสอบ    และ (8) จํานวนบริษัทย่อยที นํามาทํางบการเงินรวม ซึ งได้จากการทบทวน
วรรณกรรมในอดีต    สําหรับงานวิจยัในอนาคต ผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะดงันี � 

เนื องจากการวิจยัครั �งนี �   ศึกษากลุ่มตวัอย่างเฉพาะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยเท่านั �น   ดังนั �น  ในการศึกษาครั �งต่อไป ผู้ วิจัยท่านอื นอาจเปลี ยนกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา โดยใช้กลุ่ม
ตวัอย่างของบริษัทที มิได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  หรือใช้กลุ่มบริษัทขนาดกลาง (MAI) 
หรือกลุม่บริษัทมหาชน  ที เพิ งเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

การวิจยัครั �งนี �  ผู้วิจยัสนใจศึกษาเฉพาะตวัแปรการจดัการกําไร    ดงันั �น ในอนาคตผู้วิจยัท่านอื นอาจ
ทําการศึกษาโดยใช้ตัวแปรอื นๆ ที อาจจะมีผลต่อค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี   อาทิ  ความเสี ยงจากการถูก
ฟ้องร้อง   ความเชี ยวชาญในอุตสาหกรรมของผู้ สอบบัญชี   องค์ประกอบและคุณสมบัติของผู้ บริหารและ
คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น  เพื อศึกษาว่าตวัแปรใดบ้างที มีความสมัพนัธ์กบัค่าธรรมเนียมการสอบบญัชี 
สําหรับตวัแปรตามในการวิจยัครั �งนี �คือ ค่าธรรมเนียมการสอบบญัชี ในอนาคตผู้วิจยัท่านอื นอาจเปลี ยนไปศกึษา
ในประเด็นที เกี ยวกบัค่าบริการอื นๆ (NON-AUDIT    FEES)      เพื อศกึษาว่าการให้บริการอื นๆ ที นอกเหนือจาก
การให้บริการสอบบญัชีนั �นมีความสมัพนัธ์กบัการจัดการกําไรหรือไม่    และเพื อให้ได้ผลการวิจยัเชิงประจกัษ์
สําหรับกรณีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  รวมทั �งได้ผลงานวิจยัที มีประโยชน์มากขึ �น 
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ภาคผนวก 

การตรวจสอบความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระสามารถพิจารณาได้จากค่าสถิติ  Tolerance และ 
Variance Inflation Factor (VIF) ดงัตารางภาคผนวก 1 ซึ งถ้าค่า Tolerance ของตวัแปร Xi มีค่าตํ าหรือมีคา่ใกล
ศนูย์ แสดงวา่ตวัแปรอิสระ Xi มีความสมัพนัธ์กบัตวัแปรอิสระอื นๆ มาก สว่นค่า VIF ถ้ามีค่ามาก หรือถ้า VIF > 5 
นั นคือเกิด multicollinearity เป็นการขดัแย้งกบัเงื อนไขของการวิเคราะห์ความถดถอย 

ตารางภาคผนวก 1     คา่ Tolerance และ Variance Inflation Factor (VIF) ของตวัแปรอิสระ 

ตัวแปร Tolerance VIF 

ABS DISCACC*INCR 0.881 1.135 
ABS DISCACC*DECR 0.867 1.154 
SIZE 0.635 1.576 
LIQ 0.698 1.433 
LEVERAGE 0.618 1.618 
RECURLOSS 0.829 1.206 
PRIOROPIN 0.930 1.075 
BIG 4 0.906 1.104 
ACIND 0.972 1.029 
SUBS 0.720 1.389 

จากตารางภาคผนวก 1   แสดงให้เห็นว่า ค่า Tolerance    ของตวัแปรอิสระทกุตวัในการวิเคราะห์
ความถดถอยเชิงพหขุองคา่ธรรมเนียมการสอบบญัชีมีค่าเข้าใกล้ 1   และค่า VIF ของตวัแปรอิสระทกุตวัถือได้ว่า
มีค่าตํ ามาก คือ VIF < 5      ดงันั �น  สามารถสรุปได้ว่า ตวัแปรอิสระทกุตวัที ใช้ในการศึกษาครั �งนี �ไม่มี
ความสมัพนัธ์กนัเองหรือกลา่วอีกนยัหนึ งคือ  ตวัแปรอิสระทกุตวัเป็นอิสระต่อกนั   นอกจากนี � สามารถพิจารณา
ความเป็นอิสระกนัของตวัแปรอิสระได้จากคา่ Pearson Correlation โดยหากตวัแปรอิสระคู่ใดมีค่าของ Pearson 
Correlation มากกว่า 0.70 จึงถือว่าตวัแปรอิสระคู่ดงักลา่ว    ไม่เป็นอิสระกนัอาจจะต้องตดัตวัแปรตวัหนึ งตวัใด
ออกจากสมการถดถอยเชิงพหเุพื อความน่าเชื อถือของผลการทดสอบ     โดยสามารถแสดงค่าสถิติทดสอบความ
เป็นอิสระกนัของตวัแปรอิสระ  
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ตารางภาคผนวก Correlations  (กรณีคํานงึถงึทิศทางของการจดัการกําไรโดยใช้แนวคิด Cash Flow Based Approach ในการคํานวณรายการคงค้าง
ทั �งหมด)

Correlations

1 -.059 .006 .728** -.218** .185** -.024 .106** .403** .014 .694**

.133 .883 .000 .000 .000 .549 .007 .000 .720 .000

645 645 645 645 645 645 645 645 645 645 645

-.059 1 -.286** -.018 -.007 .050 -.070 .058 -.119** .009 -.064

.133 .000 .643 .865 .207 .074 .140 .003 .815 .106

645 645 645 645 645 645 645 645 645 645 645

.006 -.286** 1 -.110** -.043 .143** .131** .041 .045 -.008 -.029

.883 .000 .005 .271 .000 .001 .295 .255 .848 .468

645 645 645 645 645 645 645 645 645 645 645

.728** -.018 -.110** 1 -.216** .183** -.159** .056 .255** .023 .517**

.000 .643 .005 .000 .000 .000 .157 .000 .563 .000

645 645 645 645 645 645 645 645 645 645 645

-.218** -.007 -.043 -.216** 1 -.523** -.133** -.022 -.108** .014 -.127**

.000 .865 .271 .000 .000 .001 .585 .006 .731 .001

645 645 645 645 645 645 645 645 645 645 645

.185** .050 .143** .183** -.523** 1 .283** .173** .042 -.141** .095*

.000 .207 .000 .000 .000 .000 .000 .286 .000 .016

645 645 645 645 645 645 645 645 645 645 645

-.024 -.070 .131** -.159** -.133** .283** 1 .186** -.097* -.056 -.005

.549 .074 .001 .000 .001 .000 .000 .014 .155 .895

645 645 645 645 645 645 645 645 645 645 645

.106** .058 .041 .056 -.022 .173** .186** 1 .035 -.006 .067

.007 .140 .295 .157 .585 .000 .000 .370 .880 .089

645 645 645 645 645 645 645 645 645 645 645

.403** -.119** .045 .255** -.108** .042 -.097* .035 1 .005 .181**

.000 .003 .255 .000 .006 .286 .014 .370 .890 .000

645 645 645 645 645 645 645 645 645 645 645

.014 .009 -.008 .023 .014 -.141** -.056 -.006 .005 1 .028

.720 .815 .848 .563 .731 .000 .155 .880 .890 .476

645 645 645 645 645 645 645 645 645 645 645

.694** -.064 -.029 .517** -.127** .095* -.005 .067 .181** .028 1

.000 .106 .468 .000 .001 .016 .895 .089 .000 .476

645 645 645 645 645 645 645 645 645 645 645

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

absDISCACC*INCR

absDISCACC*DECR

SIZE

LIQ

LEVERAGE

RECURLOSS

PRIOROPIN

BIG4

ACIND

SUBS

LNAFEE

abs
DISCACC*

INCR

abs
DISCACC*

DECR SIZE LIQ LEVERAGE RECURLOSS PRIOROPIN BIG4 ACIND SUBS

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

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 
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ความเกี�ยวข้องกับการตดัสินใจต่อการลงทุนสาํหรับสถาบันการเงนิที�จดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จากมลค่าของภาษีเงนิได้รอตดับัญชีโดยใช้วธีิงบดุลู  

Value Relevance to the Investing for Finance Sector Listed in Stock Exchange  
of Thailand from Deferred Tax by Using the Balance Sheet Approach 

วรงค์  ผอ่งใสF

* 

 

บทคัดย่อ 
 

การศกึษาครั �งนี �    เป็นการศกึษาความเกี ยวข้องกบัการตดัสนิใจตอ่การลงทนุสําหรับสถาบนัการเงินที   
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยจากมลูค่าของภาษีเงินได้รอตดับญัชีโดยใช้วิธีงบดลุ โดยได้แบ่ง
การศึกษาออกเป็น 2 ส่วน  ในส่วนที หนึ งเป็นการศึกษาเพื อเปรียบเทียบระดบันยัสําคญัของความเกี ยวข้องต่อ
การตดัสินใจลงทนุ โดยเปรียบเทียบกนัระหว่างกลุม่ที ประกอบการธนาคารพาณิชย์ กบักลุ่มที ไม่ได้ประกอบการ
ธนาคารพาณิชย์    การศกึษาครั �งนี �   ใช้การวิเคราะห์แบบภาคตดัขวาง เพื อวดัระดบัความสมัพนัธ์ระหว่างราคา
ตลาดของสว่นของเจ้าของกบัรายการภาษีเงินได้รอตดับญัชี     และสําหรับการศกึษาในสว่นที  2 มุ่งเน้นที ทิศทาง
ของความสมัพนัธ์ระหว่างราคาตลาดของส่วนของเจ้าของกบัรายการภาษีเงินได้รอตดับญัชีของทั �งกลุ่มสถาบนั
การเงิน  จากการศึกษาพบว่า ภาษีเงินได้รอตดับญัชีมีความเกี ยวข้องต่อการตดัสินใจต่อราคาตลาดของกิจการ
อย่างมีสาระสําคญั  แต่อย่างไรก็ดีรายการภาษีเงินได้รอตดับญัชีของกลุม่ธนาคารพาณิชย์ก็มีความเกี ยวข้องต่อ
การตดัสินใจในการลงทนุมากกว่ากลุ่มที ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์      นอกจากนี �  รายการภาษีเงินได้รอตดับญัชีมี
ความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกันกับราคาตลาดของส่วนของเจ้าของ   ทําให้เชื อได้ว่ามาตรฐานการบญัชีเรื อง  
“การบัญชีเกี ยวกับภาษีเงินได้”        สามารถนํามาบังคับใช้กับกลุ่มสถาบันการเงินที จดทะเบียนอยู่ใน            
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยได้   และผู้ลงทนุสามารถใช้รายการดงักลา่วประกอบการตดัสินใจต่อการลงทนุ
ได้อีกรายการหนึ ง     
 
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 
                                                 
* นกัศกึษาปริญญาโท  คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
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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 non-
banks’.” 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 Sample Model Result 
Givoly and Hayn(1992) Insurance and Banking industries CARit  = t

α + ∆t1β DTLMit + t2β Growthit 

               + t3β Probit +∑
+

=

3

4

n

j

jtβ CVijt +ε  

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

Amir,Kirschenheiter and 
Willard(1997) 

Fortune 500 companies except 
banking industries 

Pt       = 10 γγ + NOAt + 2γ NFAt + 3γ AEt 
              + 4γ DTt + tε  

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.   

Ayers(1998) Firms in NYSE and AMEX MVEt = 10 ββ + BVAt + 2β BVLt + 3β DTAt 

             + 4β Allowancet + 5β DTLt 
             + 6β Pensiont+ 7β OPEBt + ε  

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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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 = 0β  + 1β DTAt + 2β DTL1 + 3β BTA1 + 4β BTL1 + 5β AE1 + ∑
−

2

1
1

i

ω Type  +∑
−

6

1
1

j

γ Year +ε  

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.  
 

Table 2 
Summary of Population 

 2001 2002 2003 2004 2005 
Bank group 16 15 15 13 11 
Non-bank group 42 47 51 55 55 
Total 58 62 66 68 66 
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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.  
 

Table3 
Descriptive Statistic for Banking business 

Variable Mean Median Standard deviation 
MVE 15.219 5.525 25.139 
DTA 5,674.015 160.408 13,971.473 
DTL 1,837.878 605.310 2,592.723 
BVA 419,965.816 257,317.390 400,345.314 
BVL 393,501.133 255,161.085 376,370.902 
AE 409.157 802.015 8,171.829 
 
 

Table4 
Descriptive Statistic for Non-Banking business 

Variable Mean Median Standard deviation 
MVE 29.915 16.250 43.255 
DTA 27.396 4.138 69.362 
DTL 44.774 8.691 144.395 
BVA 7,687.578 2,884.010 20,486.696 
BVL 5,736.122 1,231.412 17,860.124 
AE 247.338 118.416 522.778 

Table5 
Descriptive Statistic for Finance Sector 

Variable Mean Median Standard deviation 
MVE 26.486 13.050 40.219 
DTA 1,344.941 6.266 7,125.527 
DTL 463.165 15.824 1,464.357 
BVA 103,885.833 4,176.545 260,415.701 
BVL 96,214.624 2,283.699 244,789.567 
AE 285.096 144.065 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 

Banks Non-Banks Independent Variable 

 β P-Value β P-Value 

1. Constant 4.80 0.94 6.04 0.00* 

2. DTL 0.48 0.00* 0.47 0.00* 

3. BVA 5.48 0.02* 1.05 0.01* 

4. BVL -5.20 0.03* -1.24 0.00* 

5. AE 0.21 0.01* 0.19 0.01* 

Multiple coefficient of correlation  ( r ) 0.844  0.574 
multiple coefficient of determination (R2) 0.713  0.330 
Adjusted multiple coefficient of determination   ( R2 
Adjusted ) 

0.685  0.312 

F-Distribution 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 

 
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.  
       

Banks Independent Variable 
 β P-Value 
1. Constant 14.18 0.02* 

2. DTL 0.34 0.00* 

3. BVA 5.80 0.01* 

4. BVL -5.84 0.01* 

5. Type 0.31 0.00* 

Multiple coefficient of correlation  ( r ) 0.356 
multiple coefficient of determination (R2) 0.127 
Adjusted multiple coefficient of determination( R2 Adjusted ) 0.106 
F-Distribution 0.000* 



 

 111 
      

 

 

การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการบริหารธุรกจิ ครั�งที� 1  
 

    
วันที� 14 มีนาคม 2551 ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ 

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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          ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างเงนิทนุและรายการคงค้าง 
The Relationship between Capital Structure and Accruals 

สชุาติ  ธีระศรีสมบติัF

* 

 
บทคัดย่อ 
 

การศึกษานี �  มีวตัถปุระสงค์หลกัเพื อศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างโครงสร้างเงินทนุและรายการคงค้าง 
กลุ่มตัวอย่างคือ    งบการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที มีแนวโน้มในการ
จัดการกําไร    ได้แก่ บริษัทจดทะเบียนที อยู่ระหว่างฟื�นฟูการดําเนินงาน   กลุ่มอสงัหาริมทรัพย์และก่อสร้าง  
กลุ่มเกษตรและอตุสาหกรรมอาหาร     กลุ่มวตัถดิุบและสินค้าอตุสาหกรรม   กลุ่มบริการ   และกลุ่มเทคโนโลยี   
ระหว่าง พ.ศ. 2546 – 2548    การศกึษาครั �งนี �  ใช้สถิติเชิงพรรณนา (ความถี  ร้อยละ ค่าตํ าสดุ คา่สงูสดุ คา่เฉลี 
เลขคณิต และส่วนเบี ยงเบนมาตรฐาน)   และสถิติเชิงอนุมาน คือ การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ 
(Multiple regression analysis) ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
 ผลการทดสอบ ณ ระดับความเชื อมั นที  95%   พบว่า โครงสร้างเงินทุนมีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกบัการจดัการกําไร กล่าวคือหากบริษัทมีอตัราส่วนของหนี �สินต่อสินทรัพย์รวมสงูมีแนวโน้มที จะมีรายการ
คงค้างที สงูตามไปด้วย   นอกจากนี � การศึกษาครั �งนี �ได้ทดสอบตัวแปรควบคุมเพิ มเติม ผลการทดสอบพบว่า  
หากบริษัทกลุ่มตัวอย่างมีอัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี �สินหมุนเวียนสูง    มูลค่าตลาดของหุ้ นสูง 
อตัราส่วนมลูค่าตามบญัชีต่อมูลค่าตลาดของหุ้นสูง   กําไรสทุธิสงู   และรายการคงค้างปีก่อนสงู      มีความ
น่าจะเป็นวา่บริษัทจะมีการจดัการกําไร  ผลการวิจยัสอดคล้องกบังานวิจยัในอดีต  
 

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, 

                                                 
* อาจารย์  มหาวิทยาลยัสยาม 
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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 �  เป็นการจดัหาเงินทนุที สําคญัอย่างหนึ งของธุรกิจ   ซึ งเป็นการกู้ ยืมเงินจากบคุคลภายนอก 
โดยการทําสญัญาเงินกู้  ซึ งเป็นข้อตกลงระหวา่งผู้กู้กบัผู้ให้กู้  ซึ งผู้ให้กู้ย่อมต้องการให้กิจการผู้กู้สร้างความเชื อมั น
วา่จะสามารถจ่ายเงินต้นและดอกเบี �ยเมื อครบกําหนด ดงันั �นเพื อป้องกนัความเสี ยงจากการผิดนดัชําระหนี � ผู้ ให้กู้
จงึต้องกําหนดกฎเกณฑ์บางอยา่งไว้ในเงื อนไขของสญัญาเงินกู้ เพื อใช้บงัคบักิจการผู้กู้  เนื องจากเงินกู้ ที มีอายเุกิน 
1 ปี และในช่วงเวลาที หนี �ยงัไม่ครบกําหนดนั �น ฐานะทางการเงินของผู้กู้ อาจมีการเปลี ยนแปลงไปในทางที ไม่ดี 
เพื อป้องกนัความเสี ยงจากการไม่ได้รับชําระหนี � ผู้ ให้กู้จึงจําเป็นต้องกําหนดเงื อนไขบางอย่างไว้ในสญัญาเงินกู้  
เพื อรักษาฐานะของผู้กู้ ให้ใกล้เคียงกับวันที เริ มกู้ เงิน เงื อนไขที ธนาคารพาณิชย์กําหนดขึ �นนั �น จะเป็นการเปิด
ช่องทางให้ธนาคารดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งได้ตามกฎหมาย ในกรณีที ผู้กู้ ผิดสญัญา ถ้าไม่มีเงื อนไขให้ผู้กู้
ปฏิบติัตามแล้ว ธนาคารจะต้องรอจนกระทั งหนี �ครบกําหนดจึงจะดําเนินการได้ ซึ งอาจจะสายเกินกว่าที จะแก้ไข
ได้ อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าผู้กู้จะอยู่ในฐานะที ไม่สามารถชําระหนี �ได้ก็ตาม ธนาคารมกัจะไม่เข้ายึดกิจการแล้วนํา
ทรัพย์สินออกขายทอดตลาดทั �ง ๆ ที มีสิทธิพึงกระทําได้ ในทางตรงกันข้ามธนาคารจะเข้าไปช่วยกิจการนั �น ๆ 
แก้ปัญหาจนสดุความสามารถ เว้นแต่ปัญหาของกิจการนั �น ๆ ไม่อยู่ในวิสยัที จะแก้ไขได้ ธนาคารจึงดําเนินการ
ตามกฎหมาย 

เนื องจากผู้ ให้กู้ กําหนดเงื อนไขที เป็นอตัราส่วนทางการเงินในสญัญาเงินกู้ ในระดบัที ยอมรับกนัได้ ณ 
วนัที ตกลงทําสญัญาเงินกู้  ผู้กู้ จึงต้องการรักษาเงื อนไขที เป็นอัตราส่วนทางการเงินเพื อรักษาสภาพคล่องของ
ธุรกิจและความสามารถในการชําระหนี �เงินกู้  เช่น ข้อกําหนดเกี ยวกับการจ่ายเงินปันผล อัตราส่วนสินทรัพย์
หมนุเวียน อตัราความสามารถในการจ่ายดอกเบี �ยจา่ย และอตัราสว่นหนี �สนิ 

การรายงานผลการดําเนินงานของผู้บริหารที นําเสนอต่อผู้ ถือหุ้นจะเป็นแนวทางหนึ งในการประกัน
ความเชื อมั นและให้ข้อมลูแก่ผู้ ถือหุ้น นโยบายการบญัชีที นํามาใช้ในการวดัผลการดําเนินงานมกัจะอยู่ภายใต้
อํานาจการตดัสินใจของผู้บริหาร ซึ งตามแนวคิดของทฤษฎีตวัแทน ผู้บริหารมีแนวโน้มที จะเลือกนโยบายการ
บญัชีที จะส่งผลดีต่อผู้บริหารในแง่ของความสามารถและความมีชื อเสียงของผู้บริหารและเพิ มผลตอบแทนแก่
ผู้บริหารในที สดุ 

จากเงื อนไขที เป็นอัตราส่วนทางการเงินในสัญญาเงินกู้ จึงมีอิทธิพลต่อการจัดการกําไรของกิจการ 
เนื องจากเมื อกิจการเปลี ยนแปลงทางการบญัชีที มีผลกระทบต่ออตัราส่วนที กําหนดไว้ในสญัญาเงินกู้  จะทําให้
อตัราส่วนทางการเงินเป็นไปตามที กําหนดไว้ในสญัญาเงินกู้ ซึ งการเปลี ยนแปลงดงักล่าวอาจส่งผลทําให้กําไร
เพิ มขึ �นหรือลดลงเป็นไปตามที ผู้บริหารต้องการ ซึ งตามสมมติฐานของ Debt covenant hypothesis กลา่วว่า 
ผู้บริหารมีแรงจงูใจที จะรับแนวทางปฏิบติัทางบญัชีที จะช่วยลดโอกาสที กิจการจะฝ่าฝืนเงื อนไขของสญัญาเงินกู้   

การศกึษาครั �งนี �  จึงเป็นการศกึษาตามแนวคิดที ว่า กิจการที มีอตัราสว่นหนี �สินในระดบัสงู มีแนวโน้มที 
ผู้บริหารมีการจดัการกําไรผ่านรายการคงค้างของกิจการ เนื องจากกิจการที มีหนี �สินทําให้เกิดภาระดอกเบี �ยจ่าย 
กําไรของกิจการจงึลดตํ าลงดงันั �นจงึต้องบริหารจดัการกําไรเพื อให้กําไรสงูขึ �น และดํารงอตัราสว่นทางการเงินให
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เป็นที ยอมรับของผู้ ให้กู้    จึงเป็นที มาของหวัข้อวิจยัเรื อง    “ความสมัพนัธ์ระหว่างโครงสร้างเงินทนุและรายการ
คงค้าง”   ซึ งประเดน็ดงักลา่ว  ยงัไมเ่ป็นที ประจกัษ์ตอ่กรณีของประเทศไทย และเป็นประเดน็ที น่าสนใจศกึษา  

 

การทบทวนวรรณกรรม 
 

แนวคดิเกี�ยวกับการจัดการกาํไรมีผ้ให้คาํจาํกัดความไว้แตกต่างกันดงันี �ู  
Belkaoui (2004) กลา่วว่า การจดัการกําไรคือการที ผู้บริหารมีความยืดหยุ่นในการเลือกวิธีการบญัชี

เพื อบนัทกึรายการค้าตา่ง ๆ ได้ภายในทางเลือกมากมายที มีข้อกําหนดให้ถือปฏิบติั ซึ งความยืดหยุ่นนี �ถือเป็นการ
อนญุาตให้ผู้บริหารปรับเปลี ยนวิธีการบญัชีให้เหมาะสมได้ตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ และยงัเป็นการแก้ไข
ผลจากเศรษฐกิจที จะตามมาภายหลงัได้ ซึ งการกระทําเช่นนี �สง่ผลให้ระดบัของกําไร ณ เวลาหนึ ง ๆ อยู่ในระดบัที 
สามารถทําให้ผู้บริหารและผู้ มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) บรรลวุตัถปุระสงค์ในด้านกําไรได้ จุดสําคญัในการ
จดัการกําไรคือความสามารถในการจดัการ โยกย้าย หรือเปลี ยนแปลงทางเลือกที สามารถปฏิบติัได้ ที ส่งผลให้
กิจการบรรลถุึงผลกําไรในระดบัที ต้องการ ซึ งมีผู้กล่าวกนัมากมายว่าถือเป็นการวางแผนทางการบญัชีมากกว่า
เป็นการปฏิบติัตามหลกัการบญัชี 

Schroeder (1995) กล่าวว่า การจดัการกําไร คือความพยายามของผู้บริหารในอนัที จะเพิ มกําไรใน
ระยะสั �น (Short-term reported income) เชื อกนัว่าการจดัการกําไรเป็นผลมาจากความเชื อของผู้บริหารว่ากําไร
มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของผู้ลงทนุ ความหมายของการจดัการกําไรนั �นมีตั �งแต่   หนึ งการที ผู้บริหารชะลอการ
ตัดสินใจเกี ยวกับการผลิตหรือการตัดสินใจเกี ยวกับการลงทุนออกไป   โดยมีวัตถุประสงค์เพื อยืดหยุ่นกําไร     
สองการที ผู้ บริหารรับนโยบายบัญชีมาใช้   เพื อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของกิจการที ใช้อยู่  และสามการที 
ผู้บริหารรับมาตรฐานการบญัชีใหมม่าใช้ก่อนวนัเริ มมีผลบงัคบัใช้อยา่งเป็นทางการ 

Ayres (1994)   กล่าวว่า การจดัการกําไร หมายถึง การจดัโครงสร้างการรายงานกําไรหรือการจดั
โครงสร้างการตัดสินใจเกี ยวกับการผลิตหรือการตัดสินใจเกี ยวกับการลงทุนเสียใหม่ด้วยความจงใจที จะ
ก่อให้เกิดผลกระทบตอ่กําไรตามที ผู้บริหารต้องการ ซึ ง Ayres ได้จําแนกรูปแบบของการจดัการกําไรไว้ 3 รูปแบบ 
ได้แก่ การปรับเปลี ยนประมาณการทางบญัชี เพื อเกลี ยกําไรให้ไปสูท่ิศทางที ต้องการ การตดัสินใจของผู้บริหารที 
จะเริ มเอามาตรฐานการบญัชีที ทางการประกาศใช้มาใช้อย่างเป็นทางการในงวดที จะก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อ
บริษัทมากที สดุ    และการเปลี ยนแปลงหลกัการบญัชีที ยอมรับกนัโดยทั วไป ไปสู่อีกหลกัการบญัชีหนึ งที เชื อว่า
จะช่วยสร้างภาพลกัษณ์ด้านผลการดําเนินงานที ดีให้แก่บริษัทได้ 

Mulford and Comiskey (1996) ให้ความหมายของการจดัการกําไรว่า หมายถึง ความกระตือรือร้นใน
การบริหารรายการทางบญัชีเพื อวตัถปุระสงค์ในการสร้างหรือเปลี ยนแปลงผลการดําเนินงาน ซึ ง Mulford and 
Comiskey    ได้จําแนกวิธีการจัดการกําไรไว้  5    รูปแบบ   ได้แก่   การเพิ มผลการดําเนินงานในปีปัจจุบัน     
การเปลี ยนแปลงรายการทางบัญชีตามดุลยพินิจ การกําหนดช่วงเวลาที จะทําการตัดสินใจเกี ยวกับผลการ
ดําเนินงาน การลดผลการดําเนินงานในปีปัจจบุนั และการล้างบาง 

จากความหมายข้างต้น กลา่วได้วา่การจดัการกําไรสามารถทําได้หลายวิธี   ซึ งโดยสว่นใหญ่การกระทํา
แตล่ะวิธีจะประสบผลสําเร็จได้นั �น    มกัต้องอาศยัรายการคงค้างเป็นเครื องมือ    เนื องจากรายการคงค้างถือเป็น
แหล่งของการจัดการกําไร (Jones, 1991)  โอกาสที ทําให้เกิดการจัดการกําไรผ่านรายการคงค้างนั �น    
เนื องมาจากตามแม่บทการบัญชีได้กําหนดข้อสมมติข้อหนึ ง   ในการจัดทําและนําเสนองบการเงินว่าให้ทํา
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ภายใต้เกณฑ์คงค้าง (Accrual Basis)   ยกเว้นข้อมลูที เกี ยวกบักระแสเงินสด   ซึ งการจดัทําภายใต้เกณฑ์คงค้าง 
หมายถึง   รายการและเหตุการณ์ทางบญัชีจะรับรู้เมื อเกิดขึ �น    มิใช่เมื อมีการรับหรือจ่ายเงินสดหรือรายการ
เทียบเท่าเงินสด โดยรายการต่าง ๆ    จะบนัทกึบญัชีและแสดงในงบการเงินตามงวดที เกี ยวข้อง กิจการต้องรับรู้
ค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทนุตามเกณฑ์ความสมัพนัธ์โดยตรงระหว่างต้นทนุที เกิดขึ �นกบัรายได้ที เกิดจากต้นทนุ
นั �นซึ งเรียกว่าหลักการจับคู่   ดังนั �น    จึงเป็นการง่ายที ผู้ บริหารจะใช้ดุลยพินิจในการรับรู้หรือเลี ยงการรับรู้
รายการคงค้างบางรายการ ซึ งโดยทั วไปแล้วรายการคงค้างทั �งหมด  (Total  accrual) สามารถแยกได้เป็น 2 
ประเภท (Scott, 2003)  คือ 

1)  รายการคงค้างจากการดําเนินธุรกิจ (Nondiscretionary accrual) เป็นรายการที มีความสมัพนัธ์กบั
ระดบักิจกรรมของบริษัท   เช่น  ถ้าบริษัทประสบปัญหาการแข่งขนัในตลาดที สงู อาจทําให้บริษัทมีเงินได้ที ลดลง 
มีการจ่ายชําระหนี �ที ช้ากว่ากําหนด     และอาจต้องตัดจําหน่ายสินค้าที เกิดการด้อยค่า เนื องจากสินค้ามีการ
เคลื อนไหวช้า  ซึ งรายการเหลา่นี �เป็นการยากตอ่การควบคมุของผู้บริหาร 

2)  รายการคงค้างตามดลุยพินิจของผู้บริหาร (Discretionary accrual) เป็นรายการที ผู้บริหารสามารถ
ควบคมุได้โดยการใช้ดลุยพินิจของผู้บริหารเอง อนัได้แก่รายการที ต้องอาศยัการประมาณการต่าง ๆ เช่น ค่าเผื อ
หนี �สงสยัจะสญู คา่เสื อมราคาหรือการตดัจําหน่ายคา่สญูสิ �น เป็นต้น 

ทั �งนี �ในบางกรณีรายการที ปรากฏอยูใ่นงบการเงินอาจเกิดจากการที ผู้บริหารสร้างขึ �นเองก็เป็นได้ หรือที 
เรียกวา่รายการเทียม (Artificial transaction) ซึ งทําให้บริษัทมีการบนัทกึรายการตามปกติ   เช่น การสร้างรายได้
เทียมทําให้บริษัทมีการบนัทึกยอดลกูหนี �และรายได้เพิ มขึ �น      และดูเหมือนกับว่ายอดที เพิ มขึ �นนี �มาจากการ
ดําเนินงาน   ดงันั �น  อาจกล่าวได้ว่ารายการคงค้างทั �งหมดประกอบไปด้วย รายการคงค้างจากการดําเนินธุรกิจ 
รายการคงค้างตามดลุยพินิจของผู้บริหาร และรายการคงค้างที เกิดจากการสร้างรายการเทียมที เราไม่สามารถ
ตรวจพบได้จากตวัแบบสมการที ใช้วดัการจดัการกําไร  

 

วรรณกรรมเกี�ยวกับการจัดการกาํไรผ่านรายการคงค้างของกจิการ 
เนื องจากในระยะเวลา 10 ปี   ที ผ่านมามีแนวคิดเกี ยวกบัการบริหารจดัการกําไรเกิดขึ �น ด้วยเหตผุล

และข้อสนันิษฐานที ว่า   กิจการจะมีการบริหารจดัการกําไรหรือตกแต่งตวัเลขกําไรเพื อเพิ มหรือปรับเปลี ยนกําไร
ของกิจการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกบัที กิจการคาดหวงัหรือพยากรณ์ไว้   โดยการกระทําดงักล่าวส่วนใหญ่จะ
กระทําผ่านรายการคงค้างของกิจการและอาศยัช่องโหว่ของมาตรฐานการบญัชีที เปิดโอกาสให้สามารถเลือก
ปฏิบติัได้มากกวา่หนึ งทางเลือก ซึ งงานวิจยัที สนบัสนนุแนวคิดและข้อสนันิษฐานดงักลา่วมีดงันี � 

Beatty  and    Weber (2003)    ได้ศกึษาถึงข้อกําหนดของสญัญาเงินกู้ของธนาคารที มีผลกระทบต่อ
การเปลี ยนแปลงทางการบญัชี     กลุม่ตวัอยา่งที ใช้ในการวิจยันี �  เป็นกิจการที มีเงินกู้ ยืมจากธนาคาร และทําการ
เปลี ยนแปลงทางการบัญชี รวมกลุ่มตัวอย่างทั �งหมด 125 กิจการ   ไม่นับรวมบริษัทที อยู่ในกลุ่มธนาคาร 
(Banking)    กลุม่เงินทนุและหลกัทรัพย์ (Finance and Securities)   และกลุม่ประกนัภยัและประกนัชีวิต 
(Insurance)  ศึกษาในช่วงระยะเวลา         1995-2000   ศึกษาความเป็นไปได้ว่า        การที กําไรเพิ มขึ �นจาก
การเปลี ยนแปลงทางการบญัชีนั �น ขึ �นอยูก่บั   1) เงื อนไขที เป็นอตัราสว่นทางการเงินในสญัญาเงินกู้      2) จํานวน
ต้นทุนที คาดว่าจะเกิดขึ �นจากการละเมิดสัญญาเงินกู้       3)เงื อนไขเกี ยวกับการรักษาผลการดําเนินงานใน
สญัญาเงินกู้       4) เงื อนไขเกี ยวกบัข้อจํากดัในการจ่ายเงินปันผลในสญัญาเงินกู้  เมื อควบคมุปัจจยัอื น ๆ แล้ว
เช่น   ผลขาดทุนของกิจการในงวดก่อน    เนื องจากกิจการต้องการหลีกเลี ยงการรายงานผลขาดทุนในงวด
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ปัจจบุนั    การทํา big bath ของผู้บริหารคนใหม่ หรือผู้บริหารคนเดิมในงวดก่อน ขนาดของกิจการ ซึ งปัจจยั
เหลา่นี �อาจมีผลตอ่กําไรที เพิ มขึ �นจากการเปลี ยนแปลงทางการบญัชี 

 

Dechow (1994)   ได้ทําการวิจยัเกี ยวกบัความสมัพนัธ์ระหว่างกําไรทางการบญัชี กระแสเงินสดจาก
การดําเนินงานและรายการคงค้างของกิจการ กลุม่ตวัอย่างของกิจการที จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์นิวยอร์ค 
โดยใช้งบรายไตรมาส งบประจําปี และงบรายสี ปี ทําการศกึษาตั �งแต่ ค.ศ. 1964-1989 ผลการวิจยัพบว่า กระแส
เงินสดจากการดําเนินงานจะเป็นปัจจัยหนึ งที สะท้อนต่อมลูค่ารายการคงค้างของกิจการ เช่นเดียวกบักําไร
ทางการบญัชี กลา่วคือ ถ้ากระแสเงินสดจากการดําเนินงานเพิ มขึ �น รายการคงค้างจะเป็นไปในทิศทางเดียวกนั  

 

การพัฒนาสมมตฐิานการวิจัยและตวัแบบ 
 

เพื อตอบวตัถปุระสงค์ของการวิจยัจงึมีการพฒันาสมมติฐานและตวัแบบในการวิจยั เพื อหาคําตอบของ
ปัญหาที ว่า โครงสร้างเงินทนุของกิจการมีความสมัพนัธ์กบัรายการคงค้างหรือไม่อย่างไร ในการค้นหาคําตอบ
ของปัญหาดงักล่าวจําเป็นที จะต้องมีการพฒันาสมมติฐานและใช้ตวัแบบ (Models) การวิเคราะห์ความถดถอย
เชิงพหคุณู (Multiple regression analysis) ในการตรวจสอบความสมัพนัธ์โครงสร้างเงินทนุและรายการคงค้าง 
ซึ งผู้ วิจัยได้พัฒนาสมมติฐานการวิจัยไว้ 1 สมมติฐาน และตัวแบบในการวิจัยไว้ 1 ตัวแบบ ในตัวแบบ
ประกอบด้วย ตวัแปรที สนใจศึกษาและตวัแปรควบคมุ ลกัษณะของสมมติฐานและตวัแบบในการวิจยัสามารถ
นําเสนอได้ตามลําดบั  

อตัราส่วนหนี �สินต่อสินทรัพย์ ซึ งจะแสดงความสมัพนัธ์ของหนี �สินกับสินทรัพย์ของธุรกิจ ทั �งนี �เพราะ
เงินทนุทั �งหมดของธุรกิจจะใช้ไปเพื อลงทนุในสินทรัพย์ทั �งหมด จึงจะบอกได้ว่าเงินที ลงทนุในสินทรัพย์ทั �งหมดนั �น
มาจากแหลง่ของหนี �สินเป็นอตัราสว่นเท่าใด ถ้าอตัราสว่นนี �สงูแสดงว่าได้ใช้เงินทนุจากหนี �สินมากกว่าแหลง่ของ
ผู้ ถือหุ้น ความเสี ยงทางการเงินก็จะสงูทําให้โอกาสก่อหนี �น้อยลง ดงันั �นกิจการที มีอตัราสว่นหนี �สินต่อสินทรัพย์สงู
ยอ่มมีแนวโน้มที จะมีการจดัการกําไรผา่นรายการคงค้าง  จงึเป็นที มาของการตั �งสมมติฐานการวิจยั ดงันี � 

 

H1:   อตัราสว่นหนี �สนิตอ่สนิทรัพย์มีความสมัพนัธ์กบัรายการคงค้างของกิจการ 
 

ตวัแบบทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งอตัราสว่นหนี �สนิตอ่สนิทรัพย์กบัรายการคงค้าง เป็นดงันี � 
 
 

 
 
 
กลุ่มตัวอย่าง 
 

กลุ่มตวัอย่าง คือ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยที มีแนวโน้มเกิดการจัดการ
กําไรขึ �นในบริษัท ซึ งบริษัทดงักลา่วมกัเป็นบริษัทที ถกูสั งการให้แก้ไขงบการเงินหรือจดัให้มีผู้สอบบญัชีตรวจสอบ
เป็นกรณีพิเศษ จากงานวิจัยในอดีตของวรศักดิ � ทุมมานนท์(2548) ที ได้ศึกษาถึงประเด็นที สํานักงาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์สั งให้แก้ไขงบการเงินหรือจดัให้มีผู้สอบบญัชีตรวจสอบเป็น

ACCRUALS   = β0 + β1 DEBT + β2 CURRENT+ β3 LMV + 

   β4 BVM + β5 NI + β6 ACCRUALSt-1+ ε 
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กรณีพิเศษของบริษัทจดทะเบียนในช่วงปี 2546 - 2548 พบว่าบริษัทที ถกูสั งให้แก้ไขงบการเงินหรือจดัให้มีผู้สอบ
บญัชีตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ อันดับหนึ ง คือ บริษัทจดทะเบียนที อยู่ระหว่างฟื�นฟูการดําเนินงาน มีจํานวน 
30.8%     อนัดบัสอง คือ กลุม่อสงัหาริมทรัพย์และก่อสร้าง มีจํานวน 23.1%    อนัดบัสาม คือ กลุม่เกษตรและ
อตุสาหกรรมอาหาร มีจํานวน 11.5%    อนัดบัสี  คือ กลุ่มวตัถดิุบและสินค้าอตุสาหกรรม กลุ่มบริการ และกลุ่ม
เทคโนโลยี มีจํานวนละ 7.7%    ที เหลือเป็นบริษัทในกลุ่มสินค้าอปุโภคบริโภค ทรัพยากร  และตลาดหลกัทรัพย์
ใหม่ ซึ งมีจํานวนละ 3.8%    ส่วนบริษัทในกลุ่มการเงินไม่พบว่าถกูสั งการให้แก้ไขงบการเงินหรือจดัให้มีผู้สอบ
บญัชีตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษแตอ่ยา่งใด     อีกทั �งบริษัทเหลา่นี �ยงัมีมาตรฐานและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในการจดัทํา
และนําเสนองบการเงินที แตกตา่งจากกลุม่อตุสาหกรรมอื น  

ดังนั �น    ในการศึกษาครั �งนี � จึงเป็นการศึกษาข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนที อยู่ระหว่างฟื�นฟ ู            
การดําเนินงานกลุ่มอสงัหาริมทรัพย์และก่อสร้าง   กลุ่มเกษตรและอตุสาหกรรมอาหาร กลุ่มวตัถดิุบและสินค้า
อตุสาหกรรม กลุ่มบริการ  และกลุ่มเทคโนโลยี   พ.ศ. 2546-2548   เพื อใช้ในการศึกษาและตอบวตัถปุระสงค์
ของการวิจยัโดยเฉพาะ 
 
ระเบียบวธีิวจัิย 

การศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างผลการดําเนินงานทางการเงินกบัรายการคงค้างของกิจการ เป็นการ
วิจยัเชิงประจกัษ์ (Empirical Research) การวิจยัเชิงประจกัษ์ เป็นรูปแบบของการวิจยัที อ้างอิงกบัหลกัเหตผุล 
(Reasoning-based) ทั �งนี �เพื อทดสอบบริบทของทฤษฏีจากข้อมลูที เก็บรวบรวมได้ ทั �งโดยทางตรงและโดย
ทางอ้อม สว่นมากนิยมใช้เทคนิคทางสถิติในการทดสอบและวิเคราะห์ข้อมลู รูปแบบการวิจยัเชิงประจกัษ์มีอยู่ 2 
รูปแบบด้วยกนัคือ (1) เหตุผลเชิงอปุนยั (Inductive reasoning) และ (2) เหตุผลเชิงนิรนยั(Deductive 
reasoning) งานวิจยันี �เป็นการทดสอบเหตผุลในเชิงนิรนยั เนื องจากเป็นการเก็บรวบรวมข้อมลูจากกลุม่ตวัอย่าง
เพื ออธิบายเหตผุลหรือทดสอบทฤษฏีเกี ยวกบัคณะกรรมการตรวจสอบที มีอยู่แล้ว มิได้เป็นการวิจยัเพื อสร้าง
ทฤษฏีขึ �นมาใหม)่ กรณีศกึษาในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในสว่นของการวิเคราะห์ข้อมลูแบ่งออกเป็น 2 
สว่นใหญ่ ๆ คือ (1) การวิเคราะห์ข้อมลูเบื �องต้นด้วยสถิติเชิงพรรณนา ทั �งนี �เพื อนําเสนอผลการวิจยัเบื �องต้น
เกี ยวกบักลุม่ตวัอย่างและหรือตวัแปรที เก็บรวบรวมได้ นําเสนอในมมุมองต่าง ๆ อนัจะทําให้เกิดความเข้าใจ
ภาพรวมของข้อมลูที เก็บรวบรวม และ (2) การวิเคราะห์ข้อมลูด้วยสถิติเชิงอนมุาน ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์
ความถดถอยเชิงพห ุ (Multiple Regression Analysis) เนื องจากตวัแปรตามเป็นตวัแปรตามเชิงปริมาณ 
(Quantitative Dependent Variable)สําหรับการศกึษาครั �งนี �ตวัแปรตาม คือ รายการคงค้างของกิจการ สว่นตวั
แปรอิสระจะประกอบด้วย (1) ตวัแปรที สนใจศกึษาหรือตวัแปรอธิบาย (Explanatory Variables) และ(2) ตวัแปร
ควบคุม (Control Variables) ในส่วนของการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุจะใช้ตวัแบบในการทดสอบ
ความสมัพนัธ์ระหว่างโครงสร้างเงินทนุและรายการคงค้างจํานวน 1 ตวัแบบ ในตวัแบบจะประกอบด้วยตวัแปรที 
สนใจศกึษาและตวัแปรควบคมุ   

ตวัแปรที ใช้ในการศกึษามี 2 ประเภท คือ 
1. ตวัแปรอิสระ (Independent variables) ซึ งสามารถจําแนกได้เป็น 2 ประเภท คือตวัแปรที สนใจ

ศกึษาหรือตวัแปรอธิบาย (Explanatory variables) เป็นตวัแปรที มีผลกระทบต่อตวัแปรตาม และ ตวัแปรควบคมุ 
(Control variables) เป็นตวัแปรที มีผลกระทบตอ่ตวัแปรตามนอกเหนือจากตวัแปรที สนใจศกึษา 

2. ตวัแปรตาม (Dependent variables) เป็นตวัแปรที ได้รับผลกระทบจากตวัแปรอิสระ 
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ตัวแปรอสิระ: ตัวแปรอธิบาย (Explanatory Variables) 
 

ตวัแปรอิสระประกอบด้วย 

• อัตราส่วนหนี �สินต่อสินทรัพย์ (DEBT) ซึ งจะแสดงถึงหนี �สินต่อสินทรัพย์รวมของธุรกิจ ทั �งนี �
เพราะเงินทุนทั �งหมดของธุรกิจจะใช้ไปเพื อลงทุนในสินทรัพย์ทั �งหมด จึงจะบอกได้ว่าเงินที ลงทุนในสินทรัพย์
ทั �งหมดนั �นมาจากแหลง่ของหนี �สนิเป็นอตัราสว่นเทา่ใด ถ้าอตัราสว่นนี �สงูแสดงวา่ได้ใช้เงินทนุจากหนี �สินมากกว่า
แหล่งของผู้ ถือหุ้น ความเสี ยงทางการเงินก็จะสงูทําให้โอกาสก่อหนี �น้อยลง ดงันั �นกิจการที มีอตัราส่วนหนี �สินต่อ
สนิทรัพย์สงูยอ่มมีแนวโน้มที จะมีการจดัการกําไรผา่นรายการคงค้าง  

ตัวแปรอิสระ : ตัวแปรควบคุม (Control Variable) 

จากการทบทวนงานวิจัยที เกี ยวข้องพบ  ว่ามีตัวแปรอิสระบางตัวที มีอิทธิพลต่อตวัแปรตาม   ดงันั �น 
เพื อควบคมุผลกระทบจากปัจจยัอื นที อาจสง่ผลตอ่รายการคงค้าง  ตวัแปรควบคมุจงึประกอบด้วย  

• อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี �สินหมุนเวียน (CURRENT) นอกจากโครงสร้างเงินทนุ
ของกิจการ แล้วผู้วิจยัยงัให้ความสนใจสภาพคล่องในการดําเนินธุรกิจด้วยว่ามีความสมัพนัธ์กบัรายการคงค้าง
ของกิจการหรือไม ่ซึ งสนิทรัพย์หมนุเวียนได้แก่ เงินสด หลกัทรัพย์ในความต้องการของตลาด ลกูหนี �และตั�วเงินรับ 
สินค้าคงเหลือและค่าใช้จ่ายล่วงหน้าต่าง ๆ ส่วนหนี �สินหมนุเวียน คือ หนี �สินที ถึงกําหนดชําระไม่เกิน 1 ปี ได้แก่ 
เจ้าหนี �การค้า เงินกู้ธนาคาร ตั�วเงินจ่าย และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย อตัราสว่นนี �แสดงถึงกิจการมีสินทรัพย์หมนุเวียน
ซึ งคาดวา่แปรสภาพเป็นเงินสดได้ทนัทีเพื อสําหรับการใช้หนี �กี เทา่ 

• มลค่าตลาดของหุ้น ู (LMV)   เนื องจากแต่ละบริษัทมีลกัษณะที แตกต่างกนัและขนาดของบริษัท
มีความเป็นไปได้ที จะมีความสมัพนัธ์กบัการจดัการกําไรของบริษัท   ดงันั �น  ผู้ ทําการวิจยัจึงจําเป็นต้องควบคมุ
ขนาดของแต่ละบริษัทด้วยมลูค่าตลาดของหุ้นและจากการทบทวนวรรณกรรมของ Butler et al. (2004) พบว่า 
มูลค่าตลาดของหุ้ นมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับความผิดปกติของรายการคงค้าง (Abnormal 
Accruals) ของบริษัท     กล่าวคือ บริษัทที มีขนาดใหญ่ ซึ งพิจารณาจากมลูค่าตลาดของหุ้นแล้วพบว่ามีมลูค่า
ตลาดของหุ้นสงูมีความเป็นไปได้   ที จะนําความผิดปกติของรายการคงค้างมาใช้ในการจดัการกําไรของบริษัท
น้อยกว่าบริษัทที มีขนาดเล็กซึ งมีมลูค่าตลาดของหุ้นตํ า       โดยอาจเป็นได้ว่าบริษัทที มีขนาดใหญ่จะมีรูปแบบ
ของการบริหารงาน  การอนมุติัรายการ  การตดัสินใจและการควบคมุภายในดีกว่าบริษัทที มีขนาดเล็ก   ดงันั �น 
จึงส่งผลให้บริษัทที มีขนาดใหญ่นั �นยากต่อการที จะตัดสินใจในการปรับเปลี ยนนโยบายบัญชี   หรือเลือกใช้
มาตรฐานการบญัชี หรือบริหารจดัการกําไรผ่านรายการคงค้างกว่าบริษัทที มีขนาดเลก็   และซึ งมีรายการค้าและ
ระบบการควบคมุที น้อยกวา่  

• อัตราส่วนมลค่าตามบัญชีต่อมลค่าตลาดของหุ้นู ู (BVM)    เนื องจากอัตราส่วนมูลค่าตาม
บญัชีต่อมลูค่าตลาดของหุ้น แสดงให้เห็นถึงการที บริษัทมีมลูค่าของสินทรัพย์ตามบญัชีน้อยกว่าราคาตลาดของ
หุ้น ซึ งแสดงให้เห็นว่าบริษัทอาจมีสินทรัพย์ในรูปอื น ๆ ที มิอาจลงบญัชีได้ หรือเรียกว่า Hidden Assets และจาก
การทบทวนงานวิจยัของ  Butler et al. (2004)    พบว่า อตัราสว่นมลูค่าตามบญัชีต่อมลูค่าตลาดของหุ้น มี
ความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัข้ามกบัความผิดปกติของรายการคงค้าง (Abnormal Accruals) ของบริษัท และ
จากงานวิจยัของ Klien (2002)     พบว่า อตัราส่วนมลูค่าตามบญัชีต่อมลูค่าตลาดของหุ้น มีความสมัพนัธ์ใน
ทิศทางตรงกนัข้ามกบัคา่สมับรูณ์ของความผิดปกติของรายการคงค้างของบริษัท 
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• กาํไรสุทธิ (NI)   เนื องจากการศกึษาเชิงประจกัษ์ในอดีตสนบัสนนุแนวคิดว่ากําไรสทุธิของกิจการ
จะมีผลหรือมีความสมัพนัธ์กบัการปรับปรุงรายการคงค้าง Teoh,Welch and Wong (1998) กลา่วคือ หากกําไร
สทุธิของกิจการลดลง กิจการจะมีแนวโน้มในการปรับปรุงรายการคงค้าง  
 

• รายการคงคางปกอน (ACCRUALSt-1)  จากการศกึษาของ  Myung  Seok Park and 
Byung T. Ro (2004) พบวา่รายการคงคางในปกอน   นาจะมีความสมัพนัธกบัการปรับปรุง
รายการคงค้างในปปจจบุนั เนื องจากหากในปกอนมีการปรับปรุงรายการคงคางสงู  อาจจะส
งผลใหการปรับปรุงรายการคงคางในปปจจบุนัมีจํานวนที สงูขึ �น เพื อรักษาระดบัของผลการ
ดําเนินงานไวในระดบัเดิม ดงันั �น  ผูวิจยัจงึเลือกมาเปนตวัแปรหนึ งที  
สนใจศกึษาในครั �งนี � เนื องจากอาจมีความสมัพนัธกบัรายการคงคางของกิจการ 
 

ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 

การคํานวณรายการคงค้างทั �งหมด ซึ งจากการทบทวนวรรณกรรมที เกี ยวข้องถึงความแตกต่างของ
วิธีการคํานวณทั �ง 2 วิธี งานวจิยันี �จงึใช้การคํานวณรายการคงค้างทั �ง 2 วิธี ได้แก่ 

1.  รายการคงค้างทั �งหมด คํานวณจากแนวคิด Balance sheet approach  

      tDEP∆DCL∆CL∆CASH∆CATA ttttt −+−−=  
 

2.  รายการคงค้างทั �งหมด คํานวณจากแนวคิด Cash-flow-based approach 

      ttt CFONITA −=  
 

 โดยที  

 ∆CAt =  การเปลี ยนแปลงของสนิทรัพย์หมนุเวียน 

 ∆CASHt =  การเปลี ยนแปลงของเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 

 ∆CLt =  การเปลี ยนแปลงของหนี �สนิหมนุเวียน 

 ∆DCLt =  การเปลี ยนแปลงของหนี �สนิระยะยาวที ครบกําหนดชําระภายใน 1 ปี 

 ∆DEPt =  คา่เสื อมราคาและคา่ตดัจําหน่าย 

 ∆NIt =  กําไรสทุธิจากการดําเนินงาน 

 ∆CFOt =  กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน 
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ตารางที� 1 สรุปรายละเอียดของตวัแปรแตล่ะชนิด 

* ในการวดัค่าของตวัแปรที ใช้ข้อมลูจากงบการเงินจะมีการปรับปรุงบางรายการในงบการเงินก่อนการเก็บข้อมลู ได้แก่ รายการที 
เกิดจากการตีราคาสินทรัพย์ถาวรใหม่ รายการที เกิดจากการบนัทกึด้อยคา่ของสินทรัพย์ รายการรับรู้อนพุนัธ์ทางการเงินในงบดลุ 
และรายการสินทรัพย์และหนี �สินภาษีเงินได้รอตดับญัชี ซึ งได้อธิบายรายละเอียดไว้ในสว่นของการเก็บรวบรวมข้อมลู  

 

ผลการศกึษา 

 ผู้วิจยัจะแบง่ประเดน็การนําเสนอเกี ยวกบัผลการศกึษาออกเป็น 2 สว่นหลกั ๆ คือ  (1) ผลการวิเคราะห์
ค่าสถิติพื �นฐานของตวัแปรที สนใจศึกษา ตวัแปรควบคุม และตวัแปรตาม   (2) ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์
ระหว่างโครงสร้างเงินทุนและรายการคงค้าง   โดยจัดเรียงตามสมมติฐานการวิจัย   บทสรุปและอภิปราย
ผลการวิจยัในแตล่ะสว่นมีสาระโดยสงัเขป ดงันี � 
 

1. ผลการวเิคราะห์ค่าสถติพืิ �นฐานของตัวแปรที�สนใจศกึษา ตัวแปรควบคุม และตัวแปรตาม 
ตัวแปรที�สนใจศกึษา 

 อตัราสว่นหนี �สินต่อสินทรัพย์ วดัค่าโดยนําหนี �สินรวมหารด้วยสินทรัพย์รวม มีค่าตํ าสดุอยูที่  0.01 เท่า 
แสดงว่ามีการลงทนุในสินทรัพย์ทั �งสิ �นซึ งเป็นเงินทนุมาจากการก่อหนี �ในระดบัตํ า บริษัทเหลา่นี �อาจมีการจดัห
เงินทนุจากแหล่งอื น เช่น จากการออกหุ้นเพิ มทนุ หรือบริษัทเหล่านี �อาจมีสภาพคล่องทางการเงินสงูจึงสามารถ

ตัวย่อ ความหมาย การวัดค่า* 
สัญลักษณ์
ที�คาดหวัง 

ตัวแปรอิสระ : ตัวแปรอธิบาย 

DEBT อตัราสว่นหนี �สนิตอ่สนิทรัพย์ วดัคา่โดยนําหนี �สนิรวมหารด้วยสนิทรัพย์รวม + 

ตัวแปรอิสระ : ตัวแปรควบคุม 

CURRENT 
1) อตัราสว่นสนิทรัพย์
หมนุเวียนตอ่หนี �สนิหมนุเวียน 

วดัคา่โดยนําสนิทรัพย์หมนุเวียนหารด้วยหนี �สิน
หมนุเวียน 

- 

LMV 2) มลูคา่ตลาดของหุ้น 
วดัคา่โดยใช้ Logarithm ของมลูคา่ตลาดของ
หุ้น 

+ 

BVM 
3) อตัราสว่นมลูคา่ตามบญัชี
ตอ่มลูคา่ตลาดของหุ้น 

วดัคา่โดยใช้มลูคา่ตามบญัชีหารด้วยมลูคา่
ตลาดของหุ้น   

- 

NI 
4) กําไรสทุธิ 
 

วดัคา่โดยนํากําไรหรือขาดทนุสทุธิหารด้วย
สนิทรัพย์รวม 

+ 

ACCRUALSt-1 
5) รายการคงค้างปีก่อน   
 

วดัคา่โดยใช้ Logarithm ของคา่สมับรูณ์ในรย
การคงค้างปีก่อน 

+ 

ตัวแปรตาม 

ACCRUALS 
รายการคงค้าง   
 

วดัคา่โดยใช้ Logarithm ของคา่สมับรูณ์ 
ในรายการคงค้างปีปัจจบุนั 

N/A 
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ลงทนุในสินทรัพย์ด้วยการชําระเงินได้มากกว่า ส่วนบริษัทที เป็นกลุ่มตวัอย่างมีอตัราส่วนหนี �สินที มีค่าสงูสดุถึง 
0.98 เท่า ชี �ให้เห็นว่าบริษัทเหล่านี �มีการลงทนุในสินทรัพย์ที มาจากการก่อหนี �มากกว่า ซึ งการก่อหนี �ที มากกว่า
ย่อมส่งผลไปถึงการจ่ายชําระดอกเบี �ยและเงินต้นในอนาคต และโดยเฉลี ยแล้วบริษัทที เป็นกลุ่มตัวอย่างมี
อตัราสว่นหนี �สนิเฉลี ยอยูที่  0.46 เทา่  
 

ตัวแปรควบคุม 
1)  อตัราสว่นสินทรัพย์หมนุเวียนกบัหนี �สินหมนุเวียน โดยเฉลี ยอตัราสว่นสินทรัพย์หมนุเวียนต่อหนี �สิน

หมนุเวียนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยอยู่ที  2.24 เท่า กิจการที มีอตัราส่วนสินทรัพย์
หมุนเวียนต่อหนี �สินหมุนเวียนตํ าสดุอยูที่   0.02 เท่า และกิจการที มีอัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี �สิน
หมนุเวียนสงูสดุอยู่ที  36.33 เท่า เห็นได้ว่าบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยสว่นใหญ่สภาพ
คล่องค่อนข้างสงู ซึ งสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการเปลี ยนสภาพของสินทรัพย์เป็นเงินสดได้ทนัทีเพื อ
สําหรับการชําระหนี � 

2)  มลูค่าตลาดของหุ้น วดัจากมลูค่าของหุ้นในกลุ่มตวัอย่าง โดยเฉลี ยมลูค่าตลาดของหุ้นของบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยอยู่ที  8,851.82 ล้านบาท กิจการที มีมลูค่าตลาดของหุ้นตํ าสดุอยู
ที  7.20 ล้านบาท กิจการที มีมลูค่าตลาดของหุ้นสงูสดุอยู่ที  318,669.11 ล้านบาท โดย เห็นได้ว่ามลูค่าตลาดของ
หุ้นของบริษัทส่วนใหญ่มีค่าค่อนข้างสงู ซึ งสะท้อนให้เห็นถึงขนาดของบริษัทว่า โดยรวมบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย มีขนาดของบริษัทที คอ่นข้างใหญ่ 

3)  อตัราสว่นมลูค่าตามบญัชีต่อมลูค่าตลาดของหุ้น วดัค่าโดยใช้มลูค่าตามบญัชีหารด้วยมลูค่าตลาด
ของหุ้น โดยเฉลี ยอตัราสว่นมลูค่าตามบญัชีกบัมลูค่าตลาดของหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยอยูที่  1.54 เทา่ กิจการที มีอตัราสว่นมลูค่าตามบญัชีต่อมลูค่าตลาดของหุ้นตํ าสดุอยูที่  0.01 เท่า และ
กิจการที มีอตัราสว่นมลูคา่ตามบญัชีตอ่มลูคา่ตลาดของหุ้นสงูสดุอยูที่  100 เทา่ โดยอตัราสว่นมลูค่าตามบญัชีต่อ
มลูค่าตลาดของหุ้นนี �เป็นการแสดงให้เห็นว่าบริษัทอาจมีสินทรัพย์ในรูปอื น ๆ ที มิอาจลงบญัชีได้ หรือเรียกว่า 
Hidden Assets ซึ งพบวา่ บริษัทสว่นใหญ่มีอตัราสว่นมลูคา่ตามบญัชีตอ่มลูคา่ตลาดของหุ้นคอ่นข้างตํ า 

4)  กําไรสทุธิ วดัคา่โดยนํากําไรหรือขาดทนุสทุธิหารด้วยสนิทรัพย์รวม โดยเฉลี ยกําไรสทุธิของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยอยู่ที  840.11 ล้านบาท กิจการที มีกําไรสทุธิตํ าสดุอยูที่  (5,062.48) 
ล้านบาท และกิจการที มีกําไรสทุธิสงูสดุอยู่ที  60,769.92 ล้านบาท จะเห็นได้ว่าในภาพรวมแล้วบริษัทที เป็นกลุม่
ตวัอยา่งมีกําไรสทุธิจากการดําเนินงานอยู่ในระดบักลาง อาจเป็นจดุที ชี �ให้เห็นถึงการจดัการกําไรที มากขึ �นตามก็
เป็นได้ เนื องจากกําไรสุทธินั �นถือเป็นผลการดําเนินงานที ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุน ผู้ ถือหุ้น ผู้บริหารหรือผู้ ใช้งบ
การเงินอื น ๆ ต่างให้ความสนใจเป็นอย่างมาก จึงเป็นไปได้ว่าผู้บริหารอาจทําการเปลี ยนแปลงกําไรสทุธิผ่าน
รายการคงค้างให้เป็นไปตามความต้องการของตนหรือเพื อผลประโยชน์บางอย่าง เช่น เพื อผลประโยชน์ด้านการ
ประเมินประสิทธิภาพของฝ่ายบริหาร รวมถึงการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนัสให้แก่ผู้ บริหาร ในกรณีที 
ผลตอบแทนที ได้มีการผกูติดอยู่กบักําไรสทุธิ แต่ทั �งนี �การที บริษัทมีการแสดงกําไรที สงูเกินจริงนั �นมกัจะก่อให้เกิด
ผลเสียหายตอ่บคุคลหลายฝ่ายมากกวา่ 

5)  รายการคงค้างของกิจการปีก่อนโดยเฉลี ยของบริษัทที จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ ตามตวัแบบที  
1 คือ (109.62) ล้านบาท ตามตวัแบบที  2 คือ 69.89 ล้านบาท รายการคงค้างของกิจการปีก่อนที มีค่าตํ าสดุ ตาม
ตวัแบบที  1 อยู่ที  (25,476.39) ล้านบาท ตามตวัแบบที  2 อยู่ที  (81,266.94) ล้านบาท และรายการคงค้างของ
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กิจการที มีค่าสงูสดุ ตามตวัแบบที  1 อยู่ที  53,473.69 ล้านบาท และตามตวัแบบที  2 อยู่ที  11,879.96 ล้านบาท 
จะเห็นได้ว่ากลุม่ตวัอย่างสว่นใหญ่มีการปรับปรุงรายการคงค้างโดยการลดรายการที มีค่าลบให้น้อยลง โดยอาจ
ตั �งคา่เสื อมราคาให้น้อยลงโดยการเปลี ยนนโยบายการบญัชีหรือยืดอายกุารใช้งานของสินทรัพย์ให้นานขึ �น ดงันั �น
หากมีการยืดอายกุารใช้งานของสินทรัพย์ให้นานขึ �นจะทําให้รายการค่าเสื อมราคามีมลูค่าน้อยลงน่าจะเป็นสิ ง
บง่ชี �ได้วา่กิจการมีการบริหารจดัการกําไรผา่นการปรับปรุงรายการคงค้าง 

 

 ตัวแปรตาม 
ตวัแปรตามของการศกึษาในครั �งนี �  คือ   รายการการคงค้าง โดยเฉลี ยของบริษัทที จดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย์    ตามตวัแบบที  1 คือ (131.01) ล้านบาท   ตามตวัแบบที  2 คือ 108.32 ล้านบาท   รายการคงค้าง
ของกิจการปีก่อนที มีค่าตํ าสดุ ตามตวัแบบที  1 อยู่ที  (25,476.39) ล้านบาท ตามตวัแบบที  2 อยู่ที  (81,266.94) 
ล้านบาท และรายการคงค้างของกิจการที มีค่าสงูสดุ     ตามตวัแบบที  1 อยู่ที  53,473.69 ล้านบาท    และตาม
ตวัแบบที  2 อยู่ที  48,527.26 ล้านบาท   จากผลของค่าสถิติพื �นฐานแสดงให้เห็นว่า โดยเฉลี ยแล้วบริษัทที เป็น
กลุม่ตวัอยา่งยงัคงมีรายการคงค้างเป็นบวกอยู ่ ซึ งเป็นไปได้ว่าบริษัทที เป็นกลุม่ตวัอย่าง มกัจะมีการจดัการกําไร
ผ่านรายการคงค้างเพื อให้แสดงผลการดําเนินงานที ดูดีอยู่เสมอ  ทั �งนี � อาจเพื อดึงดูดนักลงทุนให้มาลงทุนกับ
บริษัทมากขึ �น     เพื อภาพลกัษณ์ที ดีของบริษัท หรือเพื อประโยชน์ด้านการจ่ายผลตอบแทนพิเศษแก่ผู้บริหาร 
เป็นต้น 
 

2. ผลการวเิคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างเงนิทุนและรายการคงค้าง 
 ผู้วิจยัต้องการตรวจสอบวา่ อตัราสว่นหนี �สนิต่อสนิทรัพย์มีความสมัพนัธ์กบัรายการคงค้างของกิจการ
หรือไม ่ และเพื อเป็นการตอบปัญหาดงักลา่ว ผู้วิจยัได้ตั �งสมมติฐานการวิจยัไว้วา่ “อตัราสว่นหนี �สนิตอ่สินทรัพย์ 
มีความสมัพนัธ์กบัรายการคงค้างของกิจการ” 

จากผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณพบว่า  เป็นไปตามสมติฐานการวิจัยที ตั �งไว้ กล่าวคือ 
อตัราส่วนหนี �สินต่อสินทรัพย์มีความสมัพนัธ์กบัรายการคงค้างของกิจการอย่างมีนยัสําคญั (p<0.05)     ดงันั �น 
จึงยอมรับ สมมติฐานการวิจยัที  1   หรือกล่าวอีกนยัหนึ ง คือ บริษัทที มีอตัราส่วนหนี �สินต่อสินทรัพย์ในระดบัสงู 
มีแนวโน้มที มีจะมีการจดัการกําไรเพื อให้กําไรของกิจการดีขึ �นในงวดปัจจบุนั 
 

ผลการทดสอบในภาพรวม 
 

การคํานวณรายการคงค้างทั �งหมดตามแนวคิด Balance Sheet Approach ให้ผลการวิเคราะห์และค่า 
Adjusted R2 แตกต่างจากการคํานวณรายการคงค้างทั �งหมด  ที คํานวณตามแนวคิด Cash flow based 
approach เนื องจาก แนวคิด Balance Sheet Approach เป็นแนวคิดที มุ่งการจดัทํางบดลุเป็นหลกั ซึ งเป็น
แนวคิดที มุง่เน้นความพยายามในการรายงานมลูคา่ของสนิทรัพย์และหนี �สินเป็นเป้าหมายหลกั    และมมุมองผล
กําไรขาดทนุเป็นเพียงผลพลอยได้จากการทําบญัชี         โดยภายใต้แนวคิดนี �รายได้และค่าใช้จ่ายเป็นผลจาก
การเปลี ยนแปลงของสินทรัพย์สทุธิที กิจการทํามาหาได้ในรอบบญัชีหนึ งๆ   และผลจากการที ใช้ Balance Sheet 
Approach    พบว่า มลูค่าของสินทรัพย์ในงบดุลมีแนวโน้มที จะน้อยกว่าการจัดทํางบการเงินภายใต้ Income 
Statement    Approach    เนื องจากกิจการต้องปรับมลูค่าของสินทรัพย์ไม่ให้เกินกว่ามลูค่าที คาดว่าจะได้รับ จึง
ส่งผลให้เกิดขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์  และในส่วนของตวัเลขในงบกําไรขาดทุนจะมีความผนัผวน
คอ่นข้างมาก   เนื องจากกิจการต้องพิจารณามลูค่าของสินทรัพย์อย่างสมํ าเสมอมิให้แสดงยอดเกินวา่มลูคา่ที คา
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วา่จะได้รับคืน ซึ งจากการที ตวัเลขในงบกําไรขาดทนุมีความผนัผวนค่อนข้างมาก   ดงันั �น  จึงสง่ผลให้ไม่สามารถ
ที จะทําการเปรียบเทียบกบังบการเงินของกิจการอื นได้อย่างเหมาะสม  และนอกจากนี �อาจเป็นไปได้ว่าบริษัทใน
ประเทศไทยมกัมีการจัดการกําไรผ่านรายการในงบดุลมากกว่าผ่านรายการในงบกระแสเงินสด เนื องจากการ
จัดการกําไรผ่านรายการในงบดุลสามารถทําได้ง่ายกว่าการจัดการกําไรผ่านรายการในงบกระแสเงินสด   จึง
ส่งผลให้ตวัเลขของรายการในงบดุลอาจจะไม่ได้สะท้อนข้อมลูที แท้จริงของบริษัท   ดงันั �น จึงอาจจะส่งผลถึง
ความเชื อมั นของการวิเคราะห์การจดัการกําไรของบริษัท  

เนื องจากว่าการศกึษาเป็นไปในลกัษณะของการทดสอบในเชิงของความสมัพนัธ์   (Association) ซึ ง
ไม่ใช่เป็นการทดสอบในเชิงของเหตแุละผล (Causation)   ดงันั �น  ในการวิเคราะห์หรือตีความผลการวิจยัจึง
พิจารณาในเชิงของความสมัพนัธ์เทา่นั �น 

อนึ ง ผลการวิจยัไม่สามารถอ้างอิงได้กบับริษัทที ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เนื องจากมีความแตกต่างในเชิงโครงสร้างของการดําเนินงาน  และความจําเป็นในการเปิดเผยข้อมลูทางการเงิน
ตอ่สาธารณชน    เป็นต้น 

ประการสดุท้าย  คือข้อจํากดัในการวดัถึงการจดัการกําไรของบางบริษัท เนื องจากในบางบริษัทอาจมี
การบริหารจดัการกําไรโดยการสร้างรายการเทียมขึ �น ซึ งการสร้างรายการเทียมทําให้บริษัทมีการบนัทึกรายการ
ค้าตามปกติ สง่ผลให้รายการเทียมเหลา่นี �ไม่สามารถวดัได้ด้วยตวัแบบสมการที ใช้ในการวิจยั นอกจากนี �ข้อมลูที 
ใช้ในการศึกษาเป็นข้อมลูเชิงปริมาณ ยงัมิได้คํานึงถึงข้อมลูเชิงคณุภาพ และเนื องจากบางบริษัทยงัมีข้อมลูที 
นํามาใช้ในการศึกษาที แตกต่างกัน อาจทําให้เกิดความคลมุเครือและไม่ชัดเจนในการตีความ อย่างไรก็ตาม
ผู้วิจยัได้แก้ปัญหานี �ด้วยการศึกษาข้อมลูของบริษัทต่าง ๆ และมีการปรับปรุงรายการต่าง ๆ ที จําเป็นเพื อความ
เหมาะสม ทั �งนี �เพื อให้ข้อมลูสามารถเปรียบเทียบกนัได้ 
 

ข้อจาํกัดของการศกึษา 
1.  งานวิจยัฉบบันี �ใช้หนี �สินรวมในการวิเคราะห์ข้อมลู อย่างไรก็ตามมีแนวคิดที จะใช้หนี �สินที เกิดภาระ

ดอกเบี �ยเนื องจากหนี �สินบางประเภทไม่มีความสมัพนัธ์กบัการจดัการกําไร เช่น เจ้าหนี �การค้า ดงันั �นในงานวิจยั
ครั �งตอ่ไป ควรพิจารณาเฉพาะหนี �สนิที เกิดภาระดอกเบี �ย เช่น เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร เงินกู้ ระยะยาว หุ้นกู้  เป็น
ต้น 

2.  หนี �สินและส่วนของผู้ ถือหุ้นที ได้มาจากงบการเงินควรพิจารณาเพิ มเติมว่า บริษัทมีนโยบายที จะ
พยายามหลีกเลี ยงการจัดทํางบการเงินรวมหรือไม่     งานวิจัยในอดีตชี �ให้เห็นว่าหากบริษัทมีการจัดทํางบ
การเงินรวมแล้วแนวโน้มที จะทําให้มีหนี �สนิรวมเพิ มขึ �น     ดงันั �น   การวิจยัครั �งตอ่ไปควรนําประเด็นดงักลา่วมาใช้
ในการพิจารณาด้วย  

3.  จํานวนกลุ่มตวัอย่างของงานวิจยัมีมากเกินไป   ดงันั �น  ในงานวิจยัครั �งต่อไปควรพิจารณาเฉพาะ
บริษัทที มีหนี �สินที เกิดภาระดอกเบี �ย และมีการเปิดเผยเงื อนไขที เป็นอตัราสว่นทางเงินในสญัญาเงินกู้ ไว้ในหมาย
เหตปุระกอบงบการเงิน เพื อชี �ให้เหน็วา่กลุม่ตวัอยา่งดงักลา่วมีการตกแตง่ตวัเลขทางบญัชีหรือไม ่

 

ประโยชน์ที�ได้รับจากการวจัิย 
1. ผู้ให้กู้และเจ้าหนี � ผลการวิจยัในครั �งนี �จะเป็นประโยชน์กบับคุคลดงักลา่ว เนื องจากเมื อผู้ ให้กู้ทราบถงึ

ความสมัพนัธ์ระหว่างโครงสร้างเงินทนุที เป็นอตัราส่วนทางการเงินเกี ยวกบัอตัราส่วนหนี �สินในสญัญาเงินกู้กบั
การจัดการกําไร ในการติดตามผลการดําเนินงานของผู้กู้  โดยพิจารณาจากอตัราส่วนทางการเงินที กําหนดให้
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ปฏิบติัในสญัญาเงินกู้วา่ ถ้ากิจการไมมี่การเปลี ยนแปลงทางการบญัชีทําให้กิจการไม่สามารถปฏิบติัตามเงื อนไข
ที เป็นอตัราสว่นทางการเงินที ผู้ให้กู้ กําหนดไว้ได้ ซึ งอาจเป็นสญัญาณเตือนภยับางอยา่งให้แก่ผู้ ให้กู้  เพื อพิจารณา
ดําเนินการในขั �นตอนตอ่ไปเพื อลดความเสี ยงในการไมไ่ด้รับชําระคืนเงินต้นและดอกเบี �ย 

2. หน่วยงานของรัฐ ผลการวิจยัครั �งนี �จะเป็นประโยชน์กบับคุคลดงักลา่ว เมื อหน่วยงานของรัฐทราบถึง
ความสมัพนัธ์ระหว่างโครงสร้างเงินทนุที เป็นอตัราส่วนทางการเงินเกี ยวกบัอตัราส่วนหนี �สินในสญัญาเงินกู้กบั
การจดัการกําไร ทําให้พึงระวงักิจการที มีอตัราส่วนหนี �สินในระดบัสงูมีแนวโน้มที ผู้บริหารมีการจดัการกําไรผ่าน
รายการคงค้างของกิจการ และเจ้าหน้าที หน่วยงานของรัฐทําการตรวจสอบกิจการเป็นกรณีพิเศษต่อไป 
โดยเฉพาะบริษัทในกลุ่มอตุสาหกรรมอื นที นอกเหนือจากกลุ่มตวัอย่างของงานวิจยัฉบบันี � ที เจ้าหน้าที หน่วยงาน
ของรัฐอาจจะยงัไมใ่ห้ความสําคญั 

 

ข้อเสนอแนะของการศกึษาต่อในอนาคต 
การศกึษาในครั �งนี �     ผู้วิจยัสนใจศกึษาเฉพาะตวัแปรเกี ยวกบัอตัราสว่นหนี �สินต่อสินทรัพย์ ในอนาคต

ผ◌ู◌ศ้กึษาท่านอื นอาจศกึษาตวัแปรอื นที อาจมีผลต่อรายการคงค้างของกิจการ   ทั �งนี � เพื อทดสอบว่าตวัแปรอื น 
ๆ เหล่านั �นจะมีความสมัพนัธ์ต่อรายการคงค้างของกิจการหรือไม่อย่างไร   และอาจทําการวดัถึงรายการคงค้าง
โดยใช้ตวัแบบอื น ๆ เพื อเพิ มความหลากหลายในการวิจยั   และเพื อนําผลที ได้จากตวัแบบต่าง ๆ มาเปรียบเทียบ
กนั เนื องจากการวิจยัในต่างประเทศที ได้มีการเปรียบเทียบผลจากการวดัรายการคงค้างด้วยตวัแบบต่าง ๆ ซึ ง
จากสภาพแวดล้อมที แตกตา่งกนัอาจให้ผลสรุปที แตกตา่งจากในประเทศไทยก็เป็นได้    หรืออาจทําการศกึษาใน
ประเด็นเดียวกับงานวิจัยฉบบันี � แต่เลือกศึกษาในกลุ่มตัวอย่างที แตกต่างกันออกไป เช่น เลือกศึกษาในกลุ่ม
ตวัอย่างของบริษัทที มิได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย      นอกจากนี �    ผู้วิจยัท่านอื นอาจนํา
ตวัแปรจากงานวิจยัครั �งนี �ไปศกึษาในประเดน็อื น ๆ เพิ มเติม 
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บทคัดย่อ 
 

 การวิจยันี � มีวตัถปุระสงค์เพื อศกึษาองค์ประกอบหลกัของข้อมลูความมั นคงทางการเงินจากอตัราสว่น
ทางการเงินของธนาคารพาณิชย์    ระหว่างปี 2547 – 2548  จํานวน 14 ธนาคาร   โดยใช้ตวัแปรอตัราส่วน
ทางการเงิน 17  ตวัแปรจากการวิเคราะห์ CAMEL  ผลการวิจยัพบว่า  องค์ประกอบหลกัความมั นคงทางการเงิน
ของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยแต่ละปีมี 4 องค์ประกอบ  ดงันี �    ปี 2547 มีองค์ประกอบหลกัความมั นคง
ทางการเงินของธนาคารพาณิชย์   ประกอบด้วย  1) องค์ประกอบด้านเงินกองทนุและสภาพคล่องของธนาคาร 
2) องค์ประกอบด้านค่าใช้จ่ายและความสามารถในการทํากําไร (รายได้)     3) องค์ประกอบด้านการกู้ ยืม
ระหว่างธนาคารและค่าหนี �สงสยัจะสญูที เกิดจากการให้กู้ ยืม    และ 4) องค์ประกอบด้านการบริหารเงินกู้และ
สินเชื อของธนาคาร   และปี  2548 มีองค์ประกอบหลักความมั นคงทางการเงินของธนาคารพาณิชย์   
ประกอบด้วย  1) องค์ประกอบด้านคณุภาพในการจดัการและความสามารถในการทํากําไร   2) องค์ประกอบ
ด้านการบริหารเงินกู้และสินเชื อของธนาคาร    3) องค์ประกอบด้านความสามารถในการจดัหาและบริหารเงิน
ของธนาคาร   และ 4) องค์ประกอบด้านเงินทนุและคา่ใช้จ่ายของธนาคาร 

 

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. 

 
                                                 
* ผู้ ช่วยศาสตราจารย์  คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
** ผู้ วิจยัร่วม สาขาวิชาการจดัการธรุกิจทั วไป คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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บทนํา 
 

สถาบนัการเงินในประเทศไทยแบง่ออกเป็น 1) สถาบนัการเงินที เป็นประเภทธนาคาร และ 2) สถาบนั
การเงินอื นๆ ที ไมใ่ช่ธนาคาร สถาบนัการเงินที เป็นประเภทธนาคาร อาทิ ธนาคารแหง่ประเทศไทย ธนาคาร
พาณิชย์ กิจการวิเทศธนกิจ ธนาคารที ตั �งโดยกฎหมายพิเศษหรือธนาคารที ดําเนินการเฉพาะอย่าง (ธนาคารออม
สนิ ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพื อการสง่ออกและนําเข้า) 
เป็นต้น สว่นสถาบนัการเงินอื นๆ ที มิใช่ธนาคาร อาทิ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 
บรรษัทเงินทนุอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย บรรษัทเงินทนุอตุสาหกรรมขนาดยอ่ม บรรษัทประกนัสินเชื อ
อตุสาหกรรมขนาดยอ่ม บริษัทประกนัชีวิต สหกรณ์ โรงรับจํานํา กองทนุสํารองเลี �ยงชีพ กองทนุประกนัสงัคม 
และกองทนุบําเหน็จบํานาญข้าราชการ เป็นต้น (พรนพ พกุกะพนัธุ์ และประเสริฐชยั ไตรเสถียรพงศ์ 2548) 
สถาบนัการเงินเหลา่นี �ทําหน้าที เป็นแหลง่กลางในการนําเงินจากการเก็บออมของบคุคล นิติบคุคล ตลอดจน
รัฐวิสาหกิจตา่งๆ สง่ผา่นไปให้ผู้ ที ประสงค์จะใช้เงิน จงึกลา่วได้วา่สถาบนัการเงินนั �นมีความสําคญัตอ่เศรษฐกิจ
และสงัคมของประเทศเป็นอยา่งมาก โดยสถาบนัการเงินแต่ละประเภทก็มีผลกระทบตอ่ประเทศในด้านตา่งๆ 
มากน้อยแตกตา่งกนัไป โดยสถาบนัการเงินที มีความสําคญัมากที สดุก็คือ ธนาคารพาณิชย์ 

ดร. ป๋วย อึ �งภากรณ์  อดีตผู้วา่การธนาคารแหง่ประเทศไทย   ได้กลา่วถงึความสําคญัของธนาคาร
พาณิชย์ไว้วา่  

 

“ธนาคารพาณิชย์ก็คลา้ยๆ กบัเครื�องมือของธนาคารชาติ เมื�อเราไม่ร้จกัเครื�องมือดีู
หรือว่าควบคมุเครื�องมือไม่ไดห้รือว่าเครื�องมือขี'เท่อเต็มที การที�จะเลือกใชน้โยบายอะไรก็ไม่
มีประโยชน์ เพราะฉะนั'นจึงมีความจําเป็นที�จะใหธ้นาคารพาณิชย์มีความมั�นคง และมีความ
ซื'อสตัย์”[1] 

 

ธนาคารพาณิชย์ เป็นสถาบนัการเงินที ประกอบธุรกิจด้านการเงินชั �นนําของประเทศ เป็นเสมือนหวัใจ
ของระบบเศรษฐกิจและระบบการเงิน โดยเฉพาะประเทศกําลงัพฒันาที มีตลาดเงินและตลาดทนุจํากดั และใช้
ระบบธนาคารพาณิชย์เป็นเครื องมือหลกัในการระดมทนุของภาคเอกชน (กอบศกัดิ ภตูระกลู � 2544) ประเทศที 
พฒันาแล้วทั �งหลาย สามารถที จะวดัความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศได้ ด้วยการมีธนาคาร
พาณิชย์ที มีการดําเนินงานและระบบการบริหารงานที ดีมีประสทิธิภาพและประสทิธิผลสงู ดงันั �น หากต้องการให้
ประเทศเจริญรุกหน้ามากยิ งขึ �น  จําเป็นที จะต้องมีธนาคารพาณิชย์ที มีความแข็งแกร่ง และมีความมั นคงคอยให้
ความช่วยเหลือและสนบัสนนุในภาคการเงินแก่ธุรกิจทั �งของภาครัฐและเอกชน  (พรนพ พกุกะพนัธุ์ และประเสริฐ
ชยั ไตรเสถียรพงศ์ 2548)  ธนาคารพาณิชย์จงึเป็นตวักลางหลกัที สง่ผา่นผลกระทบจากการปรับเปลี ยนนโยบาย
การเงินไปยงัระดบัการใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจ และการดําเนินงานของภาคธุรกิจ หรือกลา่วอีกนยัหนึ งคือ  
ประสทิธิภาพของนโยบายการเงิน   ขึ �นอยูก่บัระบบธนาคารพาณิชย์เป็นสําคญัการพฒันาระบบธนาคารพาณิชย์
ให้มีประสทิธิภาพ  และสามารถแข่งขนัในเวทีระดบัสากลได้     จงึเป็นเรื องที จําเป็นอยา่งหลีกเลี ยงไมไ่ด้ในยคุที 
การแข่งขนันบัวนัยิ งทวีความรุ่นแรงมากขึ �นในปัจจบุนั 
 

                                                 
[1] อ้างถึงใน กอบศกัดิ �  ภตูระกลู (2544) 
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ระบบสญัญาณเตือนภยัสถาบนัการเงิน (Early Warning System) เป็นแนวทางที จะช่วยให้ทราบถงึ
จดุออ่น หรือความเสี ยงที อาจมีผลกระทบตอ่สถาบนัการเงินนั �น และหาทางป้องกนัความเสียหายที จะเกิดขึ �นได้
ลว่งหน้า โดยมีอตัราสว่นทางการเงิน ซึ งเป็นข้อมลูที ได้จากการวิเคราะห์งบการเงินของธนาคารเป็นเครื องมือ
สําคญัในการสร้างระบบสญัญาณเตือนภยั อนัจะชี �ให้เหน็ถงึปัญหาที อาจจะเกิดขึ �นในอนาคต และสามารถช่วย
ให้สถาบนัการเงินรู้ถงึสถานภาพของตวัเอง เมื อเปรียบเทียบกบัสถาบนัการเงินอื นๆในระบบ ทําให้สามารถ 
ติดตามการเปลี ยนแปลงที อาจเกิดขึ �น    เพื อเตรียมการแก้ไขและพฒันาการบริหารและการดําเนินงานให้มี
ประสทิธิภาพยิ งขึ �น (พรนพ พกุกะพนัธุ์ และประเสริฐชยั ไตรเสถียรพงศ์ 2548) 

อตัราสว่นทางการเงิน (Financial Ratios) ถือเป็นเครื องมือที ใช้ประเมินและแสดงฐานะทางการเงิน 
โครงสร้างทางการเงิน  คณุภาพสนิทรัพย์ ประสทิธิภาพ และความสามารถในการทํากําไรของธุรกิจของ
หน่วยงาน องค์กร หรือสถาบนัตา่งๆ  การวิเคราะห์งบการเงินถือเป็นกระบวนการการประเมินฐานะการเงินและ
ผลการดําเนินงาน   ทั �งนี � การวิเคราะห์งบการเงินนอกเหนือจากการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Q u a n t i t a t i v e 
Approach) แล้ว  ยงัจําเป็นต้องคํานงึถงึการวิเคราะห์เชิงคณุภาพ (Qualitative Approach)   ควบคูก่นัไป 
หลกัเกณฑ์ที นิยมแพร่หลายในการประเมินคณุภาพ คือ การวิเคราะห์ CAMEL (CAMEL Analysis) ซึ งเป็น
เครื องมือทางการเงินอยา่งหนึ งในรูปอตัราสว่น ที มีความคลอ่งตวัสงูครอบคลมุมมุมองทั �งในแง่การบริหารการเงิน
และการบริหารงานแบบเบด็เสร็จ   และเป็นการสร้างระบบสญัญาณเตือนภยัลว่งหน้าทางการเงินอีกรูปแบบหนึ ง   
นอกจากนี � การวิเคราะห์ CAMEL ยงัถือเป็นตวัแปรที นิยมใช้ในการประเมินความมั นคงทางการเงินขององค์กร   
หน่วยงาน หรือสถาบนัตา่งๆ ซึ งการวิเคราะห์ตามรูปแบบของ CAMEL ประกอบด้วยอตัราสว่นทางการเงิน   ดงันี � 
1) C: Capital Adequacy (ความมั นคงเพียงพอด้านเงินกองทนุ) ซึ งอตัราสว่นในกลุม่นี �สามารถใช้เป็นเครื องชี �วดั 
ความมั นคงของธนาคารและความเพียงพอของเงินกองทนุ  2) A:AssetQuality (คณุภาพของสนิทรัพย์)เป็น
อตัราสว่นในสว่นที สามารถเป็นเครื องสะท้อนให้เหน็ถงึประสทิธิภาพและความสามารถ ในการบริหารสนิทรัพย์ 
ของฝ่ายบริหารธนาคารนั �นในด้านตา่งๆ 3) M: Management Quality (คณุภาพด้านการจดัการหรือการบริหาร) 
เป็นอตัราสว่นในสว่นที แสดงถงึการจดัการและการบริหารของธนาคาร     ซึ งเป็นปัจจยัสําคญัและมีผลตอ่ความ
มั นคงก้าวหน้าของธนาคารพาณิชย์   4) E: Earning (ความสามารถในการทํากําไรหรือความสามารถในการหา
รายได้) เป็นอตัราสว่นในกลุม่ที แสดงถงึความสามารถในการสร้างกําไรที รู้ถึงกําไรที เปลี ยนแปลงไปในแตล่ะงวด 
และแนวโน้มกําไรที จะเกิดในอนาคต เพื อใช้เป็นข้อมลูในการตดัสนิใจ และ  5) L: Liquidity (ฐานะสภาพคลอ่ง) 
เป็อตัราสว่นในสว่นที สามารถวดัระดบัสภาพคลอ่งของธนาคารได้ซึ งถือเป็นเรื องสําคญัมากสําหรับธุรกิจสถาบนั 
การเงินเนื องจากสภาพคลอ่งมีผลกระทบตอ่ความเชื อมั นที ประชาชนมีตอ่ระบบสถาบนัการเงิน 

การวิเคราะห์องค์ประกอบหลกั (Principal  Component   Analysis : PCA)     เป็นวิธีการทางสถิติใน
การลดข้อมลู (Data Reduction)    เพื อค้นหาสารสนเทศที มีความสําคญั นอกจากนี � ยงัช่วยแสดงความสมัพนัธ์
ที แตเ่ดิมมองไมเ่หน็ และช่วยให้สามารถตีความสารสนเทศที ปกติตีความไมไ่ด้   โดยองค์ประกอบแรกจะสามารถ
อธิบายสารสนเทศของข้อมลูได้มากที สดุ  ถดัจากนั �นจงึเป็นองค์ประกอบที  2   องค์ประกอบที  3 เช่นนี � ไปเรื อย ๆ 
(ปราณี นิลกรณ์ 2544) สําหรับข้อมลูที ใช้การวิเคราะห์ด้วย PCA นั �น Vaswani and Chellappa (2007) กลา่วว่า
เป็นข้อมลูที อยูภ่ายใต้ข้อตกลง (Assumption ) วา่มีการแจกแจงปกติหลายตวัแปร (Multivariate Normal 
Distribution) สนั น ศรีสขุ คํารณ สนุติั และวีระศกัดิ ครุุธชั � (2541) ได้ลดมิติข้อมลูสําหรับระบบรู้จําภาพใบหน้า
ของคอมพิวเตอร์ โดย PCA เป็นการลดข้อมลูที ไมจํ่าเป็นทิ �งไป ผลที ได้พบวา่ทําให้การรู้จําดีกว่าระบบเดิมที ใช้
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ข้อมลูจริง อาฟีฟี ลาเต๊ะ ประสพชยั พสนุนท์ สดุา ตระการเถลงิศกัดิ และปราณี นิลกรณ์ � (2550) ศกึษา
ประสทิธิภาพห้องสมดุในเขตภาคใต้ ด้วยการกระจายการจดัหมู ่ ( C o m b i n a t i o n )  ของวิธีการ D a t a 
Envelopment Analysis (DEA) แล้วใช้ PCA ในการลดข้อมลูเพื อให้สารสนเทศที สําคญั ผลการวิจยัพบวา่
สามารถแบง่ประสทิธิภาพของห้องสมดุออกเป็น 3 กลุม่ ซึ งจากตวัอยา่งงานวิจยัที ได้กลา่วไปนั �น จะเหน็ได้วา่ 
การวิเคราะห์องค์ประกอบหลกัช่วยทําให้การวิเคราะห์และสรุปผลเป็นไปได้อยา่งสะดวกและง่ายดายมากยิ งขึ �น 

กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ (2549) ได้วิเคราะห์ผลการขาดทนุของกลุม่สหกรณ์การเกษตร ผลการศกึษา
พบวา่สหกรณ์การเกษตรที ขาดทนุตอ่เนื อง 3 ปี มีความเสี ยงสงูด้านความพอเพียงของเงินทนุ คณุภาพสนิทรัพย์
อยูใ่นระดบัตํ า  และประสบปัญหาด้านการบริหารจดัการต้นทนุจากการวิเคราะห์ CAMEL ประสพชยั พสนุนท์ 
อาฟีฟี ลาเต๊ะ ปราณี นิลกรณ์ และสดุา ตระการเถลงิศกัดิ � (2550)  ได้พยายามเลือกตวัแปรจากการวิเคราะห์ 
CAMEL     ที สง่ผลตอ่การมีกําไรและการขาดทนุของกลุม่สหกรณ์การเกษตรจากวิธีการวิเคราะห์การถดถอย    
โลจิสติกและการโปรแกรมเชิงเส้น ผลการวิจยัพบวา่ ทั �งสองวิธีการสามารถพยากรณ์การจําแนกได้ถกูต้อง
มากกวา่ร้อยละ 95 อยา่งไรก็ตาม ตวัแปรอตัราสว่นทางการเงินจากการวิเคราะห์ CAMEL มีปัญหาบางประการ 
คือ การที ตวัแปรมีจํานวนมากจงึทําให้เป็นการยากตอ่การวิเคราะห์และแปรผล  ดงันั �น เพื อให้ง่ายตอ่การ
วิเคราะห์และสรุปผลโดยเฉพาะอยา่งยิ งถ้าตวัแปรมีความสมัพนัธ์กนั จงึมีแนวคิดที จะลดจํานวนตวัแปรโดยให้ตวั
แปรที สร้างขึ �นใหมมี่ความผนัแปรหรือความแปรปรวนของตวัแปรเดิมมาไว้ให้มากที สดุ ซึ งเทคนิคหนึ งที ใช้ในการ 
ลดจํานวนตวัแปรได้อยา่งมีประสิทธิภาพและเป็นที นิยมในปัจจบุนั คือ เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบหลกั 

ประสพชยั พสนุนท์ อาฟีฟี ลาเต๊ะ วนัวิสา ไพรัชวรรณ และปราณี นิลกรณ์ (2550) ได้วิเคราะห์ถงึ
องค์ประกอบหลกัความมั นคงทางการเงิน ซึ งเป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบอตัราสว่นทางการเงินของธนาคาร
พาณิชย์ในปี 2549 จากตวัแปรอตัราสว่นทางการเงินของการวิเคราะห์ CAMEL ผลการวิจยัพบวา่องค์ประกอบ
หลกัความมั นคงทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ไทยในปี 2549 นั �นประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลกั ดงันี � คือ 
1 )  องค์ประกอบด้านการสร้างผลตอบแทนของธนาคาร 2 )  องค์ประกอบด้านดอกเบี �ย เงินปันผล และการวดั
คณุภาพการจดัการ (พิจารณาจากด้านคา่ใช้จ่าย) ของธนาคารพาณิชย์ 3) องค์ประกอบด้านสภาพคลอ่งของ
ธนาคาร และ 4)  องค์ประกอบด้านคณุภาพการจดัการ (พิจารณาจากด้านรายได้) และคา่เผื อหนี �สงสยัจะสญู
ของธนาคาร อยา่งไรก็ตาม ประเดน็คําถามหนึ งที น่าสนใจ คือ องค์ประกอบหลกัของความมั นคงทางการเงินมี
ความสมัพนัธ์ มีรูปแบบ หรือมีความแตกตา่งกนัหรือไม ่ ในแตล่ะปี ผู้วิจยัจงึได้ทําการรวบรวมอตัราสว่นทางการ
เงินตามแนวทางการวิเคราะห์ CAMEL เพื อวิเคราะห์องค์ประกอบความมั นคงทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ 
ไทยย้อนหลงัไปในปี 2547 และปี 2548 เพื อหาข้อสรุปดงักลา่ว 

 

บทความวิจยันี � มีวตัถปุระสงค์เพื อวิเคราะห์องค์ประกอบหลกัของข้อมลูความมั นคงทางการเงินของ
ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย จากตวัแปรอตัราสว่นทางการเงินของการวิเคราะห์ CAMEL  ระหวา่งปี 2547 - 
2548 
 

ขอบเขตและวิธีการดาํเนินการวิจัย 
 

การวิเคราะห์องค์ประกอบหลกัความมั นคงทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย   กําหนด
ขอบเขตและวิธีการดําเนินการวิจยั ดงันี � 
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วันที� 14 มีนาคม 2551 ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ 

1. ธนาคารที ใช้ในงานวิจยั คือ กลุม่สถาบนัการเงินประเภทธนาคารพาณิชย์ที ได้ทําการจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย จํานวน 13 แหง่ รวมถงึธนาคารตา่งประเทศที ได้ทําการควบรวมกบัธนาคาร
พาณิชย์ของไทยซึ งเคยจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย จํานวน 1 แหง่ รวมจํานวนทั �งหมด 14 
แหง่ ประกอบด้วยธนาคารตา่งๆ  ดงันี � 

1.1 ธนาคารพาณิชย์ที จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
1.1.1 ธนาคารกรุงเทพ (BBL)   
1.1.2 ธนาคารกรุงไทย (KTB)  
1.1.3 ธนาคารกสกิรไทย (TFB)  
1.1.4 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา (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 ธนาคารยโูอบี (UOB)  
1.1.11 ธนาคารเกียรตินาคิน (KK) 
1.1.12 ธนาคารทิสโก้ (TISCO) 
1.1.13 ธนาคารสนิเอเชีย (ACL) 

1.2 ธนาคารตา่งประเทศที ได้ทําการควบรวมกิจการกบัธนาคารพาณิชย์ของไทยซึ งเคยจดทะเบียนใน 
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย คือ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (SCBT) 

1.3 ข้อมลูที ใช้ในการวิจยัเป็นข้อมลูจากการเก็บรวบรวมข้อมลูแบบทติุยภมิู (Secondary Data) ซึ งเป็น
ข้อมลูงบการเงิน จากรายงานประจําปี 2547 - 2548 ของธนาคารทั �ง 14 แหง่  

1.4 ตวัแปรที ใช้ในงานวิจยันี �   เป็นข้อมลูจากงบการเงินในรายงานประจําปีของธนาคารระหวา่งปี 
2547 – 2548 ประกอบไปด้วยข้อมลูจากงบดลุ งบกําไรขาดทนุ งบกระแสเงินสด รวมถงึหมายเหตปุระกอบงบ
การเงิน และรายการยอ่แสดงหนี �สนิและสนิทรัพย์ (ธ.พ. 1.1) และนําข้อมลูเหลา่นั �นมาวิเคราะห์อตัราสว่นทาง
การเงินของธนาคารพาณิชย์ ตามแนวทางการวิเคราะห์ CAMEL มีตวัแปรทั �งสิ �น 17 ตวัแปร ยกตาม 5 ด้าน ดงันี � 

1.4.1 ด้านความเพียงพอด้านเงินกองทนุ (Capital Adequacy) 
1.4.1.1 อตัราสว่นเงินกองทนุต่อเงินฝาก (x11) 
1.4.1.2 อตัราสว่นระหวา่งสว่นของผู้ ถือหุ้นตอ่สินทรัพย์ (x12) 

1.4.2 ด้านคณุภาพของสนิทรัพย์ (Asset Quality) 
1.4.2.1 อตัราสว่นระหวา่งคา่เผื อหนี �สงสยัจะสญูตอ่เงินให้กู้ทั �งหมด (x21) 
1.4.2.2 อตัราสว่นสนิเชื อที จดัชั �นได้ตอ่สนิเชื อรวมทั �งสิ �น (x22) 

1.4.3 ด้านคณุภาพด้านการจดัการ (Management Quality)[2] 

                                                 
[2] อตัราสว่นทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ด้านคณุภาพด้านการจดัการ มีลกัษณะที แตกตา่งจากอตัราส่วนตวัแปรอื น 

ๆ กลา่วคือ กําไร รายจ่าย และรายได้ ของธนาคารพาณิชย์มีมลูคา่สงูอย่างมาก (มากกวา่ร้อยล้าน) เมื อเทียบกบั
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1.4.3.1 อตัราสว่นระหวา่งกําไรก่อนหกัภาษี หนี �สญูและหนี �สงสยัจะสญูตอ่จํานวน   
             พนกังานทั �งหมด (x31) 
1.4.3.2 อตัราสว่นระหวา่งรายจ่ายทั �งหมดตอ่พนกังานทั �งหมด (x32) 
1.4.3.3 อตัราสว่นระหวา่งรายได้ทั �งหมดตอ่พนกังานทั �งหมด (x33) 

1.4.4 ด้านความสามารถในการทํากําไร (Earning) 
1.4.4.1 อตัราสว่นตา่งดอกเบี �ย (x41)  
1.4.4.2 อตัราสว่นกําไรก่อนหกัภาษีตอ่เงินกองทนุ (x42) 
1.4.4.3 อตัราสว่นกําไรสทุธิตอ่เงินกองทนุ (x43) 
1.4.4.4 อตัราสว่นผลตอบแทนจากสนิทรัพย์รวม (x44) 
1.4.4.5 อตัราสว่นระหวา่งรายได้ที ไมใ่ช่ดอกเบี �ยจากรายได้รวม (x45) 
1.4.4.6 อตัราสว่นรายจ่ายรวมเทียบกบัรายได้รวม (x46) 
1.4.4.7 อตัราสว่นรายได้จากดอกเบี �ยสทุธิ (x47) 

1.4.5 ด้านสภาพคลอ่ง (Liquidity) 
1.4.5.1 อตัราสว่นการกู้ ยืมระหวา่งธนาคารตอ่หนี �สนิรวม (x51) 
1.4.5.2 อตัราสว่นเงินกู้ ยืมตอ่เงินกองทนุ (x52) 
1.4.5.3 อตัราสว่นเงินให้กู้ ยืมต่อเงินฝาก (x53) 
 

1.5 การวิเคราะห์ข้อมลูมีรายละเอียด ดงันี � 
 1.5.1  การตรวจสอบแจกแจงปกติหลายตวัแปร จากตวัสถิติของ Mardia (1970) ซึ งเป็นการ
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 1.5.2 การตรวจสอบข้อมลูที มีคา่ผิดปกติ (Outliers) ในแตล่ะตวัแปร ด้วยตวัสถิติ 
Bhattacharyya ที ประสพชยั พสนุนท์ และปราณี นิลกรณ์ (2547) ได้ประมาณไว้ 

 1.5.3 คํานวณสถิติพรรณนา ประกอบด้วย คา่เฉลี ย มธัยฐาน และสว่นเบี ยงเบนมาตรฐาน  
 1.5.4 การวิเคราะห์ข้อมลูด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบหลกั 
 

2. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที ใช้ในการคํานวณคือโปรแกรม Minitab14 (รุ่นทดลอง)และโปรแกรม 
Microsoft Excel 
 

                                                                                                                                            
จํานวนพนกังาน (ไม่เกินหลกัหมื น) ผู้ วิจยัจงึแปลงข้อมลู x31 x32 และ x33 ด้วยการใสค่่าลอกการิทมึฐาน 10 ในทั �ง 3 
ตวัแปรดงักลา่ว เพื อปรับให้คา่ของตวัแปรไม่แตกต่างจากตวัแปรอื นๆ จนเกินไป 
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ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูอตัราสว่นทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ จากตวัแปรการวิเคราะห์ CAMEL 
สามารถแสดงรายละเอียดแยกตามรายปีได้ ดงันี � 
 1.  ผลการวิเคราะห์ข้อมลูในปี 2547 มีดงันี � 

1.1 ตวัสถิติ Z1 และ Z2 ให้คา่สถิติที ไมมี่นยัสําคญัทางสถิติที ระดบั 0.001 กลา่วคือ ความเบ้และ
ความโดง่ของตวัแปรอตัราสว่นทางการเงินจากการวิเคราะห์ CAMEL มีการแจกแจงแบบปกติหลายตวัแปร จงึมี
ความเหมาะสมที ใช้ PCA ในวิเคราะห์และแปลผล 

1.2 การตรวจสอบข้อมลูที มีคา่ผิดปกติของอตัราสว่นทางการเงินในปี 2547 ทั �ง 17 ตวัแปร ด้วยตวั
สถิติ Bhattacharyya ของประสพชยั พสนุนท์ และปราณี นิลกรณ์ (2547) ไมพ่บข้อมลูคา่ผิดปกติใดๆ  

1.3 คา่เฉลี ย มธัยฐาน และสว่นเบี ยงเบนมาตรฐานของอตัราสว่นทางการเงินในปี 2547 ทั �ง 17 ตวั
แปรจากการวิเคราะห์ CAMEL แสดงดงัตารางที  1 

  
ตารางที� 1    ค่าเฉลี ย มธัยฐาน และสว่นเบี ยงเบนมาตรฐานของตวัแปรการวิเคราะห์ CAMEL ประจําปี 2547 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวแปร ค่าเฉลี�ย มัธยฐาน SD ตัวแปร ค่าเฉลี�ย มัธยฐาน SD 
X11 0.1990 0.1103 0.2180 X43 0.1313 0.1330 0.0687 
X12 0.1264 0.0813 0.1128 X44 0.0173 0.0123 0.0153 
X21 0.1041 0.0820 0.0846 X45 0.2264 0.2303 0.1216 
X22 1.0018 1.0025 0.1776 X46 0.6490 0.6624 0.1666 
X31 5.9988 5.9781 0.3261 X47 0.0319 0.0290 0.0155 
X32 6.3350 6.3372 0.1642 X51 0.0567 0.0372 0.0498 
X33 6.5380 6.5475 0.1508 X52 0.4377 0.2467 0.6139 
X41 0.0303 0.0289 0.0149 X53 0.9418 0.8590 0.2375 
X42 0.1329 0.1330 0.0698  
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ตารางที� 2     คา่ไอเกนและร้อยละของความแปรปรวนขององค์ประกอบหลกั ประจําปี 2547 

 
 

 
 

รปที� ู 1  Scree plot จากการวิเคราะห์องค์ประกอบหลกั ประจําปี 2547 

องค์ประกอบหลัก ค่าไอเกน 
ร้อยละของ 

ความแปรปรวน 
ร้อยละของ 

ความแปรปรวนสะสม 
PC1 6.2472 36.7 36.7 
PC2 4.1151 24.2 61 
PC3 2.7926 16.4 77.4 
PC4 1.5225 9 86.3 
PC5 0.8325 4.9 91.2 
PC6 0.7081 4.2 95.4 
PC7 0.3730 2.2 97.6 
PC8 0.2267 1.3 98.9 
PC9 0.0956 0.6 99.5 
PC10 0.0509 0.3 99.8 
PC11 0.0317 0.2 100 
PC12 0.0029 0 100 
PC13 0.0010 0 100 
PC14 0.0000 0 100 
PC15 0.0000 0 100 
PC16 0.0000 0 100 
PC17 0.0000 0 100 
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ตารางที� 3     ค่า loading จากการวิเคราะห์องค์ประกอบหลกัที  1 – 4 ประจําปี 2547 
ตัวแปร PC1 PC2 PC3 PC4 
X11 0.304 0.293 -0.128 -0.079 
X12 0.323 0.264 -0.111 -0.066 
X21 0.165 0.211 -0.436 0.137 
X22 0.055 0.103 0.290 -0.577 
X31 0.343 -0.015 0.244 -0.146 
X32 0.108 0.346 0.277 0.278 
X33 0.292 0.065 0.292 0.088 
X41 0.236 -0.272 -0.288 -0.228 
X42 0.251 -0.281 0.192 0.254 
X43 0.243 -0.284 0.186 0.261 
X44 0.383 0.114 0.002 0.063 
X45 -0.001 -0.320 0.257 0.012 
X46 -0.222 0.374 -0.065 0.240 
X47 0.272 -0.211 -0.282 -0.272 
X51 -0.030 -0.190 -0.378 0.027 
X52 -0.178 0.204 0.163 -0.458 
X53 0.278 0.233 -0.051 -0.008 

 
1.4 คา่ไอเกนของการวิเคราะห์องค์ประกอบหลกั จากตวัแปรการวิเคราะห์ CAMEL ประจําปี 

2547แสดงดงัตารางที  2 และ Scree plot แสดงดงัรูปที  1 เมื อพิจารณาจากคา่ไอเกนที มากกวา่ 1 แล้วจะพบวา่มี
องค์ประกอบหลกัทางการเงิน 4 องค์ประกอบ โดยสามารถอธิบายสารสนเทศได้ร้อยละ 86.3 และคา่ loading 
ขององค์ประกอบหลกัที  1– 4 แสดงในตารางที  3 มีรายละเอียด ดงันี � 

1.4.1 เนื องจากคา่สมับรูณ์ของคา่ loading ในองค์ประกอบหลกัที  1 แทนด้วย PC1 ที มี
คา่มากกวา่ 0.3 มี 4 ตวัแปร ประกอบด้วย อตัราสว่นเงินกองทนุตอ่เงินฝาก (x11) อตัราสว่นระหวา่งสว่นของผู้ ถือ
หุ้นตอ่สนิทรัพย์ (x12) อตัราสว่นระหวา่งกําไรก่อนหกัภาษี หนี �สญูและหนี �สงสยัจะสญูตอ่จํานวนพนกังานทั �งหมด 
(x31) และ อตัราสว่นผลตอบแทนจากสนิทรัพย์รวม (x44) ดงันั �น จะเหน็ได้วา่อตัราสว่นในองค์ประกอบนี � มีทั �งสว่น
ที เป็นการมองถึงเงินกองทนุของธนาคารวา่มีเงินทนุในระดบัเทา่ใด เพียงพอตอ่การดําเนินงานหรือไม ่ รวมถงึใน
สว่นที มองในด้านรายได้หรือผลตอบแทนที ได้รับ ซึ งทั �ง 2 สว่นนี �จะทําให้มองเหน็ถงึลกัษณะสภาพคลอ่งของ
ธนาคาร จงึเรียกองค์ประกอบด้านนี �วา่ องค์ประกอบด้านเงนิกองทุนและสภาพคล่อง แสดงดงัสมการ (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) 
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               1.4.2 เนื องจากคา่สมับรูณ์ของคา่ loading ในองค์ประกอบหลกัที  2 แทนด้วย PC2 ที มีคา่
มากกวา่ 0.3 มี 3 ตวัแปร ประกอบด้วย อตัราสว่นระหวา่งรายจ่ายทั �งหมดตอ่พนกังานทั �งหมด (x32) อตัราสว่น
ระหวา่งรายได้ที ไมใ่ช่ดอกเบี �ยจากรายได้รวม (x45) และอตัราสว่นรายจ่ายรวมเทียบกบัรายได้รวม (x46) จะเหน็ได้
วา่อตัราสว่นทั �งหมดนั �น เป็นอตัราสว่นที เกี ยวข้องกบัรายได้และคา่ใช้จ่ายของธนาคารทั �งสิ �น ดงันั �นจงึสามารถ
เรียกองค์ประกอบด้านนี �วา่ องค์ประกอบด้านค่าใช้จ่ายและความสามารถในการทาํกาํไร (รายได้) แสดง
ดงัสมการ (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 เนื องจากคา่สมับรูณ์ของคา่ loading ในองค์ประกอบหลกัที  3 แทนด้วย PC3 ที มีคา่
มากกวา่ 0.3 มี 2 ตวัแปรประกอบด้วย อตัราสว่นระหวา่งคา่เผื อหนี �สงสยัจะสญูตอ่เงินให้กู้ทั �งหมด (x21) และ
อตัราสว่นการกู้ ยืมระหวา่งธนาคารตอ่หนี �สนิรวม (x51) จะเหน็ได้วา่ 2 ตวัแปรนี � มองในสว่นที แตกตา่งกนั โดย
สว่นหนึ งมองในด้านคา่เผื อหนี �สงสยัจะสญู ซึ งเป็นเงินในสว่นที ธนาคารคาดวา่จะไมไ่ด้รับชําระคืนจากลกูหนี � 
และอีกสว่นหนึ งมองด้านเงินกู้ ยืมระหวา่งธนาคาร ดงันั �นจงึสามารถเรียกองค์ประกอบด้านนี �วา่ องค์ประกอบ

ด้านการก้ยืมระหว่างธนาคารและค่าเผื�ู อหนี �สงสัยจะสญที�เกดิจากการให้ก้ยืมู ู  แสดงดงัสมการ (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 เนื องจากคา่สมับรูณ์ของคา่ loading ในองค์ประกอบหลกัที  4 แทนด้วย PC4 ที มีคา่
มากกวา่ 0.3 มี 2 ตวัแปร ประกอบด้วย อตัราสว่นสนิเชื อที จดัชั �นได้ตอ่สนิเชื อรวมทั �งสิ �น (x22) และอตัราสว่นเงิน
กู้ ยืมตอ่เงินกองทนุ (x52) จะเหน็ได้วา่ อตัราสว่นแรกเป็นการมองถงึด้านการบริหารสนิเชื อ ความสามารถในการ
เรียกเก็บหนี � และอตัราสว่นที สองนั �นเป็นการมองถงึสว่นของเงินทนุที ได้จากการกู้ ยืม รวมถงึความสามารถในการ
รองรับการขยายตวัของธนาคาร ดงันั �นจงึสามารถเรียกองค์ประกอบด้านนี �ได้วา่ องค์ประกอบด้านการบริหาร
เงนิก้และการให้สนิเชื�อู  แสดงดงัสมการ (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 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูในปี 2548 มีดงันี � 

 1.2.1 ความเบ้และความโดง่ของตวัแปรอตัราสว่นทางการเงินจากการวิเคราะห์ CAMEL มี
การแจกแจงแบบปกติหลายตวัแปร เมื อพิจาณาจากตวัสถิติ Z1 และ Z2 ให้คา่สถิติที ไม่มีนยัสําคญัทางสถิติที 
ระดบั 0.001 เช่นเดียวกบัปี 2547  
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1.2.2 การตรวจสอบข้อมลูที มีค่าผิดปกติของอตัราสว่นทางการเงินในปี 2548 ทั �ง 17 ตวัแปร 
ด้วยตวัสถิติ Bhattacharyya ของประสพชยั พสนุนท์ และปราณี นิลกรณ์ (2547) ไมพ่บข้อมลูคา่ผิดปกติใดๆ 
เช่น เดียวกบัผลการวิเคราะห์ข้อมลูของปี 2547 

1.2.3 คา่เฉลี ย มธัยฐาน และสว่นเบี ยงเบนมาตรฐานของอตัราสว่นทางการเงินในปี 2548 ทั �ง 
17 ตวัแปรจากการวิเคราะห์ CAMEL แสดงดงัตารางที  4 
 

ตารางที� 4    ค่าเฉลี ย มธัยฐาน และสว่นเบี ยงเบนมาตรฐานของตวัแปรการวิเคราะห์ CAMEL ประจําปี 2548 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวแปร ค่าเฉลี�ย มัธยฐาน SD ตัวแปร ค่าเฉลี�ย มัธยฐาน SD 
X11 0.1707 0.1268 0.1230 X43 0.1303 0.1478 0.0577 
X12 0.1166 0.0875 0.0773 X44 0.0153 0.0127 0.0106 
X21 0.0689 0.0532 0.0498 X45 0.1996 0.1928 0.0746 
X22 1.0063 1.0036 0.0085 X46 0.6734 0.6356 0.1335 
X31 6.0683 6.1682 0.3648 X47 0.0312 0.0307 0.0108 
X32 6.3883 6.4081 0.1023 X51 0.0656 0.0526 0.0466 
X33 6.5675 6.5536 0.1516 X52 0.4592 0.2936 0.5468 
X41 0.0301 0.0273 0.0097 X53 0.9925 0.9867 0.2377 
X42 0.1441 0.1659 0.0653  
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ตารางที� 5   คา่ไอเกนและร้อยละของความแปรปรวนขององค์ประกอบหลกั ประจําปี 2548 

 
 

 
 

รปที� ู 2   Scree plot จากการวิเคราะห์องค์ประกอบหลกั ประจําปี 2548 

 

องค์ประกอบหลัก ค่าไอเกน 
ร้อยละของ 

ความแปรปรวน 
ร้อยละของ 

ความแปรปรวนสะสม 
PC1 7.7953 45.9 45.9 
PC2 3.3486 19.7 65.6 
PC3 2.3297 13.7 79.3 
PC4 1.6077 9.5 88.7 
PC5 0.7799 4.6 93.3 
PC6 0.5792 3.4 96.7 
PC7 0.2735 1.6 98.3 
PC8 0.1223 0.7 99 
PC9 0.0838 0.5 99.5 
PC10 0.0396 0.2 99.8 
PC11 0.0244 0.1 99.9 
PC12 0.0119 0.1 100 
PC13 0.0040 0 100 
PC14 0.0000 0 100 
PC15 0.0000 0 100 
PC16 0.0000 0 100 
PC17 0.0000 0 100 
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ตารางที� 6     ค่า loading จากการวิเคราะห์องค์ประกอบหลกัที  1 – 4 ประจําปี 2548 
ตัวแปร PC1 PC2 PC3 PC4 
X11 0.217 0.319 0.164 0.369 
X12 0.223 0.292 0.137 0.407 
X21 0.017 0.488 -0.186 0.072 
X22 -0.134 0.417 -0.274 -0.200 
X31 0.320 -0.084 0.136 -0.090 
X32 0.197 0.287 0.073 -0.448 
X33 0.315 0.139 0.002 -0.246 
X41 0.248 -0.089 -0.349 0.023 
X42 0.288 -0.187 -0.119 -0.236 
X43 0.270 -0.174 -0.137 -0.212 
X44 0.324 0.154 0.026 0.198 
X45 0.313 -0.043 0.034 -0.136 
X46 -0.334 0.117 0.075 -0.085 
X47 0.286 -0.067 -0.251 0.111 
X51 -0.087 0.400 -0.129 -0.344 
X52 -0.014 -0.021 0.578 -0.295 
X53 0.152 0.124 0.495 -0.002 

 
1.2.4 คา่ไอเกนของการวิเคราะห์องค์ประกอบหลกั จากตวัแปรการวิเคราะห์ CAMEL 

ประจําปี 2548 แสดงดงัตารางที  5 และ Scree plot แสดงดงัรูปที  2 เมื อพิจารณาจากคา่ไอเกนที มากกวา่ 1 แล้ว
จะพบวา่มีองค์ประกอบหลกัทางการเงิน 4 องค์ประกอบ เช่นเดียวกบัปี 2547 โดยสามารถอธิบายสารสนเทศได้
ร้อยละ 88.7 และคา่ loading ขององค์ประกอบหลกัที  1– 4 ประจําปี 2548 แสดงในตารางที  6 มีรายละเอียด 
ดงันี � 
   1.2.4.1 เนื องจากคา่สมับรูณ์ของคา่ loading ในองค์ประกอบหลกัที  1 แทนด้วย 
PC1 ที มีคา่มากกวา่ 0.3 มี 5 ตวัแปร ประกอบด้วย อตัราสว่นระหวา่งกําไรก่อนหกัภาษี หนี �สญูและหนี �สงสยัจะ
สญูตอ่จํานวนพนกังานทั �งหมด (x31) อตัราสว่นระหวา่งรายได้ทั �งหมดตอ่พนกังานทั �งหมด (x33) อตัราสว่น
ผลตอบแทนจากสนิทรัพย์รวม (x44) อตัราสว่นระหวา่งรายได้ที ไมใ่ช่ดอกเบี �ยจากรายได้รวม (x45) และอตัราสว่น
รายจ่ายรวมเทียบกบัรายได้รวม (x46) โดยองค์ประกอบนี �เป็นการมองถงึทั �งในแง่ ประสทิธิภาพของพนกังาน 1 
คนในการสร้างกําไร รายได้ตอ่พนกังาน 1 คน ความสามารถในการทํากําไรจากสนิทรัพย์รวม ความสามารถใน
การสร้างรายได้เทียบกรายจ่าย ความสามารถในการทํากําไรจากรายได้ที ไมใ่ช่ดอกเบี �ย ซึ งจะเหน็ได้วา่ตวัแปร 2 
ตวัแรกเป็นการมองถงึคณุภาพในการจดัการและการบริหาร สว่นอีก 3 ตวัแปรเป็นการมองในแง่ของ
ความสามารถในการหารายได้ ดงันั �นจงึสามารถเรียกองค์ประกอบด้านนี �ได้วา่ องค์ประกอบด้านคุณภาพใน

การจัดการและความสามารถในการทาํกาํไร แสดงดงัสมการ (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 เนื องจากคา่สมับรูณ์ของคา่ loading ในองค์ประกอบหลกัที  2 แทนด้วย 
PC2 ที มีคา่มากกวา่ 0.4 มี 3 ตวัแปร ประกอบด้วย อตัราสว่นระหวา่งคา่เผื อหนี �สงสยัจะสญูต่อเงินให้กู้ทั �งหมด 
(x21) อตัราสว่นสนิเชื อที จดัชั �นได้ตอ่สนิเชื อรวมทั �งสิ �น (x22) และอตัราสว่นการกู้ ยืมระหวา่งธนาคารตอ่หนี �สนิรวม 
(x51) โดยอตัราสว่นในองค์ประกอบนี �มองถงึในแง่ของ คา่เผื อหนี �สงสยัจะสญูที เกิดขึ �นจากการที ลกูหนี �ไม่มี
ความสามารถในการจ่ายชําระหนี �นั �นมีมากน้อยแคไ่หน และมองวา่ธนาคารมีความสามารถเพียงใดในการ
บริหารสนิเชื อหรือความสามารถในการเรียกเก็บหนี � รวมถงึองค์ประกอบนี �ยงัเป็นการดวูา่ในสว่นของการกู้ ยืม วา่
มีการกู้ ยืมที เกิดขึ �นระหวา่งธนาคารมากน้อยเพียงใด ซึ งจะเหน็ได้วา่องค์ประกอบนี �เป็นองค์ประกอบที เกี ยวกบั
การกู้ ยืมและการให้สนิเชื อ ดงันั �นจงึสามารถจึงสามารถเรียกองค์ประกอบนี �ได้วา่ องค์ประกอบด้านการก้ยืมู
และการบริหารสนิเชื�อ แสดงดงัสมการ (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 เนื องจากคา่สมับรูณ์ของคา่ loading ในองค์ประกอบหลกัที  3 แทนด้วย 
PC3 ที มีคา่มากกวา่ 0.4 มี 2 ตวัแปร ประกอบด้วย อตัราสว่นเงินกู้ ยืมตอ่เงินกองทนุ (x52) และอตัราสว่นเงินให้
กู้ ยืมตอ่เงินฝาก (x53) โดยอตัราสว่นแรกเป็นการมองถงึเงินทนุที ได้จากการกู้ ยืมและความสามารถในการรองรับ
การขยายตวัของธนาคาร ในอตัราสว่นที สองนั �น เป็นการมองถงึปริมาณของเงินฝากที ธนาคารปลอ่ยเป็นสนิเชื อ
วา่มีมากน้อยเพียงใด จะเหน็ได้วา่ทั �ง 2 อตัราสว่นจะเป็นการมองถงึการหาเงินของธนาคาร การบริหารเงินของ
ธนาคาร ดงันั �นจงึสามารถเรียกองค์ประกอบนี �ได้วา่ องค์ประกอบด้านความสามารถในการจัดหาและ

บริหารเงนิ แสดงดงัสมการ (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 เนื องจากคา่สมับรูณ์ของคา่ loading ในองค์ประกอบหลกัที  4 แทนด้วย 
PC4 ที มีคา่มากกวา่ 0.4 มี 2 ตวัแปร ประกอบด้วย อตัราสว่นระหวา่งสว่นของผู้ ถือหุ้นตอ่สินทรัพย์ (x12) และ
อตัราสว่นระหว่างรายจ่ายทั �งหมดตอ่พนกังานทั �งหมด (x32) โดยอตัราสว่นแรกนั �นมองถงึความสมัพนัธ์ของทนุ
ทั �งหมดตอ่สนิทรัพย์วา่มีมากน้อยเพียงใด และอตัราสว่นที สองเป็นการมองถงึค่าใช้จ่ายตอ่พนกังาน 1 คน จะเห็น
ได้วา่องค์ประกอบนี �เกี ยวข้องกบัเงินทนุและคา่ใช้จ่ายของธนาคาร ดงันั �นจึงสามารถเรียกองค์ประกอบนี �ได้วา่ 
องค์ประกอบด้านเงนิทุนและค่าใช้จ่าย แสดงดงัสมการ (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) 

 
สรุป 
 

 ความมั นคงของธนาคารพาณิชย์ไทย เป็นสิ งสําคญัที มีผลตอ่ความอยูร่อดและความเจริญของประเทศ
ทั �งทางด้านเศรษฐกิจ และด้านสงัคมเป็นอยา่งยิ ง ซึ งการที ระบบเศรษฐกิจของประเทศจะเจริญรุกหน้ามากยิ งขึ �น
ได้นั �นจําเป็นที จะต้องมีธนาคารพาณิชย์ให้ความช่วยเหลือและสนบัสนนุภาคการเงิน ให้แก่ธุรกิจทั �งทางภาครัฐ
และเอกชน จงึถือได้วา่ธนาคารพาณิชย์เป็นเสมือนหวัใจในการประกอบธุรกิจของประเทศ เพราะเงินทนุทั �งหลาย
ได้มาจากการปลอ่ยให้กู้ ยืมของธนาคาร โดยมีที มาจากเงินออมของประชาชนเป็นหลกัสําคญั ยิ งประเทศใดมี
ปริมาณเงินออมสงูและธนาคารพาณิชย์  ซึ งเป็นสถาบนัการเงินที มีความสําคญัมากที สดุของประเทศมีความ
มั นคงสงูอนัเป็นผลมาจากการที ธนาคารมีการบริหารจดัการการดําเนินงานได้อย่างมีประสทิธิภาพ ประเทศนั �นก็
จะยิ งมีความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจมากยิ งขึ �น ซึ งความเจริญของระบบเศรษฐกิจนั �นก็จะสง่ผลให้ระบบสงัคม
ของประเทศมีความเจริญรุ่งเรื องขึ �นด้วย และเมื อธนาคารพาณิชย์มีความเข้มแข็งและมั นคงแล้วนั �น ก็สามารถ
เป็นหลกัประกนัได้ในระดบัหนึ งวา่วิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจและการเงินที จะสง่ผลอยา่งรุนแรงต่อประเทศนั �นคง 
จะเป็นไปได้ยากมากยิ งขึ �น 
 การวิจยันี � เลือกใช้การวิเคราะห์อตัราสว่นทางการเงินจากการวิเคราะห์ CAMEL ทั �งหมด 17 ตวัแปร 
เพื อหาสารสนเทศที ทําให้ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยมีความมั นคงทางการเงิน โดยใช้ข้อมลูจากรายงาน
ประจําปี 2 5 4 7 - 2 5 4 8    จํานวน 1 4  ธนาคาร และวิเคราะห์ข้อมลูด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบหลกั 
 พบวา่แตล่ะปีอตัราสว่นทางการเงินของธนาคารพาณิชย์มี 4 องค์ประกอบ ดงันี � 

 ปี 2547 องค์ประกอบหลกัข้อมลูความมั นคงทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ ประกอบด้วย 1) 
องค์ประกอบด้านเงินกองทนุและสภาพคลอ่งของธนาคาร 2) องค์ประกอบด้านคา่ใช้จ่ายและความสามารถใน
การทํากําไร (รายได้) 3) องค์ประกอบด้านการกู้ ยืมระหวา่งธนาคารและคา่หนี �สงสยัจะสญูที เกิดจากการให้กู้ ยืม  
และ 4) องค์ประกอบด้านการบริหารเงินกู้และสินเชื อของธนาคาร  

ปี 2548 องค์ประกอบหลกัข้อมลูความมั นคงทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ ประกอบด้วย 1) 
องค์ประกอบด้านคณุภาพในการจดัการและความสามารถในการทํากําไร 2) องค์ประกอบด้านการบริหารเงินกู้
และสนิเชื อของธนาคาร 3) องค์ประกอบด้านความสามารถในการจดัหาและบริหารเงินของธนาคาร และ 4)  
องค์ประกอบด้านเงินทนุและคา่ใช้จ่ายของธนาคาร 

เมื อนําผลของการวิจยันี � และจากการวิจยัของประสพชยั พสนุนท์ อาฟีฟี ลาเต๊ะ วนัวิสา ไพรัชวรรณ 
และปราณี นิลกรณ์ (2550) ที ได้ทําการวิเคราะห์องค์ประกอบหลกัข้อมลูความมั งคงทางการเงินของธนาคาร
พาณิชย์ในประเทศไทยในปี 2549 ซึ งพบวา่มี 4  องค์ประกอบหลกัที สร้างความมั นคงทางการเงินแก่ธนาคาร
พาณิชย์ คือ 1) องค์ประกอบด้านการสร้างผลตอบแทนของธนาคาร 2) องค์ประกอบด้านดอกเบี �ย เงินปันผล 
และการวดัคณุภาพการจดัการด้านคา่ใช้จ่ายของธนาคาร 3) องค์ประกอบด้านสภาพคลอ่งของธนาคาร และ 4)  
องค์ประกอบด้านคณุภาพการจดัการด้านการสร้างรายได้และค่าเผื อหนี �สญูของธนาคาร  
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สอดคล้องกบัเกณฑ์ของ Comrey and Lee (1992) ที ใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบหลกัจะพบวา่  
เมื อได้ทําการเปรียบเทียบผลงานวิจยัทั �ง 3 ปี (ปีพ.ศ. 2547 – 2549) พบวา่ องค์ประกอบหลกัของทั �ง 3 

ปีนั �นมีความคล้ายคลงึกนัในหลายๆ ด้าน ดงันี �  
1) ด้านความสามารถในการทํากําไร หรือการสร้างผลตอบแทนของธนาคาร  
ด้านความสามารถในการทํากําไร หรือการสร้างผลตอบแทนของธนาคารนี �เป็นองค์ประกอบของทั �ง 3 ปี 

เนื องมาจากกําไรเป็นสิ งที สําคญัที สดุของการดําเนินงานของธนาคาร เพราะเป็นเงินสว่นที เหลือหลงัจากหกั
คา่ใช้จ่ายตา่งๆ ซึ งจะนําไปใช้ดําเนินการตอ่ในสว่นตา่งๆมากมาย เช่น จ่ายเป็นเงินปันผล เก็บเป็นเงินสํารอง ฯลฯ 
ดงันั �นถ้าธนาคารไมมี่กําไร หรือความสามารถในการทํากําไร ไมส่ามารถสร้างผลตอบแทนที คุ้มคา่กบัการ
ดําเนินงานได้ ก็ยอ่มแสดงให้เห็นวา่ ธนาคารนั �นไมมี่ความมั นคงทางด้านการเงิน และสง่ผลกระทบตอ่การทํางาน
ในทกุๆด้าน การดําเนินงานต่างๆของธนาคารจะติดขดั และหากไมส่ามารถแก้ปัญหาด้านการสร้างกําไรได้ 
ธนาคารก็ต้องปิดตวัลงในที สดุ อยา่งที เคยเกิดขึ �นกบัหลายๆ ธนาคารในอดีตที ผ่านมา 

2) ด้านสภาพคลอ่งของธนาคาร 
ด้านสภาพคลอ่งของธนาคาร เป็นองค์ประกอบที เกี ยวข้องกบัทั �ง 3 ปี โดยเป็นองค์ประกอบหลกัของปี 

2547 และ ปี 2549 แตอ่ยา่งไรก็ตามก็ยงัถือวา่มีความเกี ยวข้องกบั ปี 2548 ด้วยเช่นกนั เนื องจากหลายตวัแปร
ในองค์ประกอบหลกัของ ปี 2548 เป็นสว่นที แสดงถงึสภาพคลอ่งของธนาคาร เนื องมาจาก สภาพคลอ่งนั �น เป็น
สว่นที มีความสําคญัตอ่ธนาคารเป็นอยา่งมาก เพราะแสดงถงึความสามารถในการบริหารสินทรัพย์วา่เพียงพอ
ตอ่การดําเนินงานหรือไม ่ โดยก็เป็นสว่นที เกี ยวข้องตอ่เนื องมาจากการมีกําไรของธนาคาร ซึ งถ้าธนาคารใดมี
ฐานะสภาพคลอ่งที ดีแล้วนั �นก็ย่อมที จะดําเนินงานในด้านตา่งๆได้อยา่งราบรื นและมีประสทิธิภาพในระดบัหนึ ง 
แตใ่นทางกลบักนัถ้าธนาคารใดไมมี่สภาพคลอ่ง หรือฐานะด้านสภาพคลอ่งไม่ดีแล้วนั �น การจะดําเนินงานใน
ด้านตา่งๆได้อย่างดีมีประสทิธิภาพก็คงจะเป็นไปได้อยา่งยากยิ งทีเดียว  

3) ด้านเงินทนุหรือเงินกองทนุ 
ด้านเงินทนุหรือเงินกองทนุ เป็นองค์ประกอบที มีสว่นเกี ยวข้องกบัปี 2547 และปี 2548 เนื องจากในปี 

2547 – 2548 นั �น อาจให้ความสําคญักบัการบริหารเงินทนุ เนื องมาจากมีระดมทนุเพิ มเติมเพื อใช้ในการ
ดําเนินงาน ทําให้มีเงินทนุเพียงพอที จะใช้ในการดําเนินงาน ซึ งเงินทนุนี �หาได้จากหลายทาง ทั �งการกู้ ยืมแบบ
ตา่งๆ และการเพิ มทนุในสว่นของผู้ ถือหุ้น เป็นต้น ถ้าธนาคารมีเงินทนุมากก็ยงัถือวา่มีความมั นคงมากในระดบั
หนึ ง เพราะสามารถสํารองไว้สําหรับสถานการณ์ฉกุเฉิน ซึ งถ้าในสถานการณ์นั �นไมมี่เงินทนุสํารอง หรือเงินทนุที 
เพียงพอแล้วนั �นก็คงจะไมส่ามารถดําเนินงานในสถานการณ์ฉกุเฉินได้อยา่งมีประสทิธิภาพมากนกั รวมถงึการ
ขยายกิจการคงจะไมส่ามารถเกิดขึ �นได้ 

ในสว่นนี �ก็มีความเกี ยวข้องเชื อมโยงกบั Basel II ซึ งเป็นหลกัเกณฑ์ที ธนาคารแหง่ประเทศไทยได้
กําหนดออกมาใหมเ่พื อให้สถาบนัการเงินใช้ในการตั �งสํารองเงินทนุ หลกัเกณฑ์ดงักลา่วมีความสอดคล้องกบั 

มาตรการสากล ที เรียกวา่ Basel II Accord ของ Bank for International Settlememts (BIS) ซึ งทํา
หน้าที เสมือนธนาคารที คอยกํากบัดแูลธนาคารกลางของแตล่ะประเทศ Basel II เป็นหลกัเกณฑ์ที เกี ยวข้องกบั
การบริหารความเสี ยง หรือก็คือเครื องมือที สามารถใช้คํานวณเงินทนุตามที  BIS ต้องการ มีใจความสําคญั 3 
ประการ (Three pillars) คือ การคํานวณเงินทนุขั �นตํ า (Minimum Capital Requirement) การตรวจสอบและ
กระบวนการบริหารความเสี ยง (Supervisory Review) และการเปิดเผยข้อมลูรวมถงึวิธีการวดัความเสี ยง 
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(Market Discipline) Basel II Accord ได้ปรับปรุงหลกัการวดัเงินทนุตามระดบัความเสี ยงของผลติภณัฑ์ทาง
การเงินที เกิดขึ �นใหม ่ และอนญุาตให้ใช้วิธีคํานวณเงินทนุที สถาบนัการเงินพฒันาขึ �นเอง (Internal model) หรือ
ใช้แนวทางมาตรฐานที กําหนดโดย Basel 

4) คา่ใช้จ่ายของธนาคาร 
ด้านคา่ใช้จ่ายของธนาคาร   ก็เป็นด้านหนึ งที มีความสําคญัตอ่การดําเนินงานและความมั นคงของ

ธนาคารซึ งเป็นสว่นที มีความเกี ยวข้องกบัองค์ประกอบหลกัของธนาคารทั �ง 3 ปี เนื องมาจากคา่ใช้จ่ายเป็นสว่นที 
เกี ยวข้องกบักําไร ถ้าธนาคารมีการจดัการควบคมุคา่ใช้จ่ายได้ดีแล้วนั �น ก็ยอ่มสามารถทําให้กําไรของธนาคาร
เพิ มขึ �นได้ ยิ งถ้าคา่ใช้จ่ายที เสียไปเป็นคา่ใช้จ่ายที ก่อให้เกิดรายได้มากขึ �น กําไรของธนาคารก็จะยิ งเพิ มมากขึ �น
อีกเป็นเทา่ตวั ในทางกลบักนัถ้าไมส่ามารถควบคมุคา่ใช้จ่ายได้ ก็จะสง่ผลทําให้เกิดผลร้ายแรงตอ่การดําเนิน
กิจการเลยทีเดียว เช่น กําไรจะลดลง หรืออาจเกิดการขาดทนุเลยก็เป็นได้ อนัจะสง่ผลโดยตรงตอ่สภาพคลอ่ง 
ของธนาคารรวมทั �งจะสง่ผลกระทบตอ่เนื องไปยงัสว่นการดําเนินงานด้านอื นๆอีกด้วย 

5) บริหารเงินกู้และสนิเชื อของธนาคาร 
ในด้านบริหารเงินกู้และสนิเชื อของธนาคาร เป็นด้านที เกี ยวข้องกบัองค์ประกอบหลกัของธนาคารในปี 

2547 และปี 2548 ในด้านการบริหารสนิเชื อเป็นด้านที มีความสําคญักบัธนาคารอยา่งมากทีเดียว เพราะเป็น
หน้าที หลกัอยา่งหนึ งในการดําเนินงานของธนาคารพาณิชย์ ถ้าธนาคารมีการบริหารสนิเชื อที ไม่มีประสทิธิภาพก็
จะทําให้การดําเนินงานในสว่นที เกี ยวข้องตา่งๆมีปัญหา เช่น ปัญหาในการเรียกเก็บหนี � ปัญหาด้านสภาพคลอ่ง 
ปัญหาคา่เผื อหนี �สงสยัจะสญูสงู และอาจสง่ผลถงึการไม่มีเงินเพียงพอในการคืนเงินให้แก่ลกูค้าที รับฝากเงินด้วย 
ซึ งจะทําให้เกิดผลเลวร้ายอยา่งยิ งตามมา นอกจากนี �ในสว่นของเงินกู้นั �นก็ต้องมีการบริหารจดัการที ดี ไม่ควรที จะ
มากเกินไปหรือน้อยเกินไป ควรรักษาระดบัเงินกู้ ยืมในทกุๆประเภทให้อยูใ่นระดบัที เหมาะสม เพราะถ้ามาก
จนเกินไปอาจเกิดปัญหาในการชําระคืน หรือถ้าน้อยเงินก็อาจทําให้เกิดปัญหาสภาพคลอ่งได้เพราะขาดเงิน
หมนุเวียน ดงันั �นการบริหารเงินกู้และการบริหารสนิเชื อของธนาคาร จงึมีความสําคญัตอ่ความมั นคงของธนาคาร
พาณิชย์ 

6) คา่เผื อหนี �สงสยัจะสญู  
คา่เผื อหนี �สงสยัจะสญูก็เป็นอีกสว่นหนึ งที จะต้องให้ความสําคญั โดยเป็นสว่นที มีความเกี ยวข้องกบั

องค์ประกอบหลกัของธนาคารในปี 2547 และปี 2549 ซึ งคา่เผื อหนี �สงสยัจะสญูนี �เป็นคา่ที ตั �งขึ �นเพื อแสดงวา่เงิน
สนิเชื อที ปลอ่ยไปจํานวนเทา่ใดที อาจไมไ่ด้รับการชําระคืน เพื อไมใ่ห้กําไรในปีนั �นสงูเกินความเป็นจริง และมีสว่น
เกี ยวข้องตอ่เนื องกบัการบริหารจดัการสินเชื อของธนาคารอยา่งที ได้กลา่วมาแล้ว อยา่งไรก็ตามถ้าคา่เผื อหนี �
สงสยัจะสญูนี �มีคา่สงูก็จะทําให้ธนาคารมีกําไรน้อยลงหรืออาจขาดทนุได้ แตถ้่าตั �งคา่ตํ าเกินไปก็จะทําให้กําไรสู
เกินความเป็นจริง ซึ งจะสง่ผลต่อการดําเนินงาน เพราะการดําเนินงานหลกัของธนาคารเป็นการรับฝากเงินและ
การให้สนิเชื อ ถ้าการให้สนิเชื อเกิดปัญหาในการเรียกเก็บหนี �ไม่ได้แล้วนั �น ก็คงจะก่อให้เกิดปัญหาในระยะยาว 
ดงันั �นจงึต้องมีการควบคมุคา่เผื อหนี �สงสยัจะสญูให้อยูใ่นระดบัที เหมาะสม  

7) คณุภาพในการจดัการ  
ในด้านนี �เป็นด้านที แสดงถงึคณุภาพของการบริหารจดัการในทกุๆสว่นการดําเนินงานของธนาคาร ซึ ง

เป็นสว่นที มีความสําคญัมาก เนื องจากการบริหารจดัการที มีคณุภาพนั �นจะทําให้การดําเนินงานทกุด้านเป็นไป
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อยา่งราบรื นและมีประสทิธิภาพ นําไปสูก่ารสร้างผลกําไรและการบรรลเุป้าหมายของธนาคารได้ โดยด้านนี �
เกี ยวข้องกบัองค์ประกอบหลกัของธนาคารในปี 2548 และปี 2549 

จะเหน็ได้วา่ทั �ง 7 ด้าน ที กลา่วมานั �นมีความสําคญัตอ่ความมั นคงของธนาคารทั �งสิ �น และทกุสว่นมี
ความเกี ยวข้องตอ่เนื องกนั ดงันั �นจงึต้องให้ความสําคญักบัสว่นตา่งๆเหลา่นี �อยา่งมาก แตน่อกจากด้านตา่งๆที 
กลา่วมานั �น ยงัมีสว่นอื นๆ ซึ งเป็นสว่นที แตกต่างกนัขององค์ประกอบหลกัแตล่ะปี แตก็่ยงัมีความสําคญัที ควร
คํานงึถงึเช่นกนั ประกอบด้วนสว่นตา่งๆ  ดงันี � 

1) ด้านการกู้ ยืมระหวา่งธนาคาร 
ด้านนี �เป็นสว่นหนึ งขององค์ประกอบหลกัของธนาคารในปี 2547 เป็นสว่นที มองในแง่การกู้ ยืมเฉพาะ

ระหวา่งธนาคาร ซึ งเป็นลกัษณะการหมนุเวียนเงิน เพราะการกู้ ยืมระหวา่งธนาคารนี �เป็นการกู้ ยืมในระยะสั �น 
(หนี �สนิระยะสั �น) โดยก็ถือวา่เป็นสว่นที มีความสําคญั แม้จะไมไ่ด้เป็นสว่นประกอบขององค์ประกอบหลกัในทกุปี
ก็ตาม แต่ก็ยงัต้องควบคมุไมใ่ห้ 
มีการกู้ ยืมมากจนเกินไป และยงัต้องคํานงึถงึการสร้างเครดิตที ดีอีกด้วย 

2) ความสามารถในการจดัหาและบริหารเงินของธนาคาร  
ในด้านนี �เป็นสว่นหนึ งขององค์ประกอบหลกัในปี 2549 โดยแสดงถงึความสามารถในการหาเงินวา่จะ

มาได้จากแหลง่ใด ด้วยวิธีการใด ซึ งถ้าสามารถสร้างหรือค้นหาช่องทางที สามารถสร้างเงินได้มากก็ยอ่มจะทําให้
ธนาคารมีความมั นคงมากยิ งขึ �น เพราะเงินเป็นสว่นสําคญัในการดําเนินงานของธนาคาร นอกจากนี �ธนาคารต้อง
รู้จกัการบริหารเงินที ดี มีประสทิธิภาพเพื อให้สามารถใช้เงินไห้เกิดประโยชน์ตอ่ธนาคารได้อยา่งสงูสดุ 

ในด้านที แตกตา่งทั �ง 2 ด้านที ได้กลา่วไปนี � ก็ถือวา่เป็นสว่นที มีความสําคญั ถงึแม้จะมิใช่ด้านที มี
เหมือนกนัขององค์ประกอบหลกัทั �ง 3 ปี แตก็่ถือวา่เป็นด้านที มีความสําคญัตอ่ประสทิธิภาพการดําเนินงานและ
ความมั นคงของธนาคารพาณิชย์ ซึ งก็ควรให้ความสําคญัเช่นกนั  

จะเหน็ได้วา่องค์ประกอบทั �งหมด มีความเกี ยวข้องกบัเงิน การไหลของเงิน หรือกระแสเงินทั �งสิ �น ดงันั �น
จงึสามารถกลา่วได้วา่ สิ งที มีความสําคญัที สดุของการดําเนินงานและความมั นคงของธนาคารพาณิชย์ คือ การ
จดัการในทกุๆ  ด้านที เกี ยวข้องกบัเงินอยา่งมีประสทิธิภาพ 

สําหรับงานที ควรจะทําตอ่ไปในอนาคต คือ การติดตามองค์ประกอบหลกัของความมั นคงทางการเงิน
ของธนาคารพาณิชย์ในปีถดัๆ ไป เพื อหาข้อสรุปขององค์ประกอบหลกัที มีความสําคญัตอ่ระบบธนาคารพาณิชย์
ไทย ทั �งในแง่ความเหมือนกนัขององค์ประกอบหลกัหรือองค์ประกอบหลกัที แตกตา่งกนั นอกจากนี � ควรจะได้มี
การประเมินประสทิธิภาพการดําเนินงานขององค์ประกอบหลกัแต่ละด้านของธนาคารพาณิชย์แต่ละแหง่ ด้วย
วิธีการวิเคราะห์ข้อมลูที เหมาะสม  
 

อภปิรายผลงานวิจยั 
 1.กเนื องจากผู้วิจยัได้ทําการวิเคราะห์องค์ประกอบหลกัข้อมลูความมั นคงทางการเงินของธนาคาร

พาณิชย์มาก่อนหน้านี � โดยใช้ข้อมลูในปี 2549 ซึ งพบวา่มี 4 องค์ประกอบหลกัที เกี ยวข้องกบัความมั นคงทางการ
เงินของธนาคารพาณิชย์ ดงันั �นผู้วิจยัจงึมีความสนใจตอ่ไปวา่ ก่อนหน้าปี 2549 นั �นองค์ประกอบหลกัของความ
มั นคงทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ จะมีความเหมือน หรือแตกตา่งกบัองค์ประกอบหลกัในปี 2549 อยา่งไร 
จงึได้เลือกศกึษาเพิ มเติมในปี 2547-2548 โดยมีวตัถปุระสงค์เดิม คือ วิเคราะห์องค์ประกอบหลกัข้อมลูความ
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มั นคงทางการเงิน พร้อมทั �งใช้วิธีการเดิมในการวิเคราะห์ ดงันั �น เหตผุลที เลือกปี 2547–2548 นั �น ก็เนื องมาจาก
ผู้วิจยัต้องการที จะศกึษาความเกี ยวเนื องของผลการวิเคราะห์ของทั �ง 3 ปีเพื อหาข้อสรุปในเบื �องต้นวา่ใน 3 ปีที 
ผา่นมานั �น มีองค์ประกอบใดบ้างที มีความเกี ยวข้อง และมีความสําคญัตอ่ความมั นคงทางการเงินของธนาคาร
พาณิชย์ นอกจากนี �ผู้วิจยัมีความเหน็วา่ข้อมลู 3 ปีนี �เป็นข้อมลูที ใกล้เคียงกบัปัจจบุนัมากที สดุ และเป็นจํานวนที 
เพียงพอแล้วสําหรับการนําไปวิเคราะห์เพื อตอบปัญหาการวิจยัในครั �งนี � นอกจากนี �  ข้อมลูงบการเงิน 3 ปี เป็น
ข้อมลูการดําเนินงานของธนาคาร  ซึ งอยูใ่นสถานการณ์ที ใกล้เคียงกบัปีปัจจบุนั ทําให้ผลการวิเคราะห์ที ได้นั �น   
จะมีความคล้ายคลงึกบัสถานการณ์ปัจจบุนัมากที สดุ และสามารถนําผลการวิจยัไปใช้ได้จริง 

2.กสาเหตทีุ ผู้วิจยัได้นํางบการเงินรายปีของแตล่ะธนาคารมาใช้ในการวิเคราะห์อตัราสว่นทางการเงิน
ตามวิธีการวิเคราะห์ CAMEL ก็เนื องมาจากวิธีนี �เป็นวิธีที ได้รับความนิยมในการใช้วิเคราะห์งบการเงินในปัจจบุนั 
เพื อใช้ในการประเมินฐานะทางการเงิน ซึ งการมองทั �ง 5 ด้านนั �นถือเป็นกระบวนการการประเมินฐานะการเงิน
และผลการดําเนินงานที มีความคลอ่งตวัสงูและสามารถสร้างเป็นระบบสญัญาณเตือนภยัลว่งหน้าทางการเงินได้ 
โดยการวิเคราะห์อตัราสว่นทางการเงินนั �นก็มกัจะนิยมใช้ข้อมลูที มีลกัษณะเป็นรายปีตามงวดระยะเวลาบญัชี 
เพื อดถูงึผลการดําเนินงานที เกิดขึ �นจริงในระยะยาว ให้เหน็ภาพรวมของทกุสว่นการดําเนินงาน รวมถงึเพื อให้
สะดวกตอ่การเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ในแตล่ะปี ดงันั �นข้อมลูงบการเงินรายปี จึงมีความเหมาะสมที จะเป็น
ข้อมลูสําหรับการวิจยัในครั �งนี � 
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ผลกระทบของกรอบการดาํเนินนโยบายการเงนิแบบกาํหนด 
เป้าหมายเงนิเฟ้อต่อเสถีย รภาพทางด้านราคา 

The Impacts of Inflation Targeting as 
The Monetary Policy Framework on Price Stability 

ดร.พิจิตร เอี ยมโสภณาF

*
Fและปรัชญา ปิ นมณีF

** 

  
บทคัดย่อ  
 

นบัตั �งแต่ พฤษภาคม ปี 2543 เป็นต้นมา ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้นําระบอบการกําหนด
เป้าหมายเงินเฟ้อมาใช้เป็นกรอบการดําเนินนโยบายการเงิน ธปท. เชื อว่าการกําหนดเป้าหมายเงินเฟ้อจะช่วย
เพิ มความโปร่งใสและความมีประสิทธิภาพของการดําเนินนโยบายการเงิน ด้วยเหตนีุ � บทความนี �จึงสนใจศกึษา
เชิงพรรณาและเชิงเศรษฐมิติเกี ยวกบัผลกระทบของการกําหนดเป้าหมายเงินเฟ้อที มีต่อเสถียรภาพทางด้านราคา 
แบบจําลองเงินเฟ้อสําหรับการทดสอบทางเศรษฐมิติถกูสร้างขึ �นมาบนพื �นฐานของทฤษฎีเงินเฟ้อทางด้านอปุสงค์
และอปุทาน  การทดสอบนยัสําคญัทางสถิติต่างๆ กระทําโดยใช้ข้อมลูรายไตรมาสระหว่างปี 2536 – 2549   
ของ สํานักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงแรงงาน สํานักงานสถิติแห่งชาติ และธนาคารแห่งประเทศไทย  
ผลการศกึษาพบวา่ การคาดคะเนเงินเฟ้อ ราคานํ �ามนั คา่จ้างขั �นตํ าและปริมาณเงินแบบกว้าง (M2) สง่ผลกระทบ
อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติต่อภาวะเงินเฟ้อ ถึงแม้ว่าภายใต้ระบอบการกําหนดเป้าหมายเงินเฟ้อ อตัราเงินเฟ้อ
พื �นฐานจะมีแนวโน้มลดลง แต่ผลกระทบดังกล่าวกลับไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ อย่างไรก็ตาม อิทธิพล 
ของการคาดคะเนเงินเฟ้อ ราคานํ �ามนั และคา่จ้างขั �นตํ  าท ี มีตอ่ภาวะเง ินเฟ้อจะมีขนาดลดลงภายใต้ 
ระบอบการกําหนดเป้าหมายเงินเฟ้อ    
  

                                                 
* ผู้ ช่วยคณบดี คณะบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลยัสยาม 
** อาจารย์ภาควิชาการเงินและการธนาคาร คณะบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลยัสยาม 
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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 
 

วตัถุประสงค์หลกัของการประกาศใช้นโยบายการเงินของธนาคารกลางทั �งหลาย ก็เพื อรักษาระดับ
ราคาในระบบเศรษฐกิจให้มีความชดัเจนและสมดลุ เอื �อต่อการคาดการณ์และการตดัสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ
ของประชาชน ในด้านการบริโภค การทําการค้า หรือการลงทนุตา่งๆ  

โดยทั วไป นโยบายการเงินมุ่งจัดการกับปริมาณเงินของระบบเศรษฐกิจเป็นสําคัญ การควบคุม 
อย่างเหมาะสมเพื อให้ปริมาณเงินไหลเวียนมากน้อยต่างๆกนัตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที เกิดขึ �น จะทําให้
กลไกตลาดมีระบบราคาที มีเสถียรภาพ ส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจขับเคลื อนได้อย่างมั นคงและยั งยืน ธนาคาร
กลางอาจเลือกใช้แนวนโยบายการเงินรูปแบบต่างๆ เพื อรักษาเสถียรภาพในระบบราคา เป็นต้นว่า การกําหนด
เป้าหมายอัตราแลกเปลี ยน การกําหนดเป้าหมายปริมาณเงิน หรือ การกําหนดเป้าหมายเ งินเฟ้อ  
ทั �งนี �แนวนโยบายการเงินรูปแบบต่างๆมีความเหมาะสมในสถานการณ์ที แตกต่างกนั การทดสอบประสิทธิภาพ
ของแนวนโยบายที ได้ประกาศใช้จึงมีความจําเป็น เพื อเป็นกระจกสะท้อนถึงผลที เกิดขึ �นจากแนวนโยบายนั �น  
อนัจะก่อให้เกิดการแก้ไข ปรับปรุง หรือพฒันาขึ �นตอ่ไป  
 บทความนี �สนใจศึกษาเชิงพรรณาและเชิงเศรษฐมิติเกี ยวกบัผลกระทบของกรอบการดําเนินนโยบาย
การเงินแบบกําหนดเป้าหมายเงินเฟ้อต่อเสถียรภาพทางด้านราคา เพื อให้ได้หลกัฐานเชิงประจกัษ์อนัแสดงถึง
ประสิทธิภาพของแนวนโยบายการเงินนี � เนื �อหาของบทความจะเริ มจากการพรรณาถึงแนวนโยบายการเงินแบบ
กําหนดเป้าหมายเงินเฟ้อ จากนั �นจะเป็นการนําเสนอแบบจําลองเงินเฟ้อที จะใช้ทดสอบ วิธีการศกึษา ผลทดสอบ
ที ได้ และบทสรุป ตามลําดบั     
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นโยบายการเงนิแบบกาํหนดเป้าหมายอัตราเงนิเฟ้อ 
 

เมื อภารกิจหลกัของธนาคารกลางคือ การรักษาเสถียรภาพของระบบราคา การกํากบัดแูลอตัราเงินเฟ้อ
ให้อยู่ในระดบัที สามารถบริหารจดัการได้จึงมีความสําคญั ทั �งนี �ก็เพื อให้อตัราเงินเฟ้อนั �น มีความสอดคล้องกบั
แนวโน้มการเจริญเติบโตและโครงสร้างระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยทั วไป ธนาคารกลางจะอาศยัการบริหาร
นโยบายการเงินรูปแบบต่างๆ เพื อสง่ผ่านให้ระบบเศรษฐกิจโดยรวมปรับตวัไปในทิศทางที เหมาะสม โดยมุ่งเน้น
ไปที  ผลผลติ และระดบัราคา เป็นสําคญั     

การบริหารนโยบายการเงินแบบหนึ งที นิยมใช้กันมากในปัจจุบนันี � คือ การกําหนดเป้าหมายเงินเฟ้อ 
หรือ Inflation Targeting โดยอาศยัหลกัคิดสําคญัที ว่า การใชน้โยบายการเงินในการกระตุน้เศรษฐกิจจะส่งผลก็
แต่เพียงโดยอ้อมในระยะสั'น แต่หากใช้นโยบายการเงินเพื�อเสริมสร้างเสถียรภาพของระบบราคาก็จะเป็น

รากฐานใหเ้ศรษฐกิจขยายตวัต่อไปไดอ้ย่างมั�นคงและยั�งยืน [1]  

การดําเนินนโยบายการเงินแบบกําหนดเป้าหมายเงินเฟ้อนั �น การส่งสญัญาณการปรับตวัของระดบั
ราคาต่อสาธารณชนเป็นเรื องสําคัญ  ในการนี �ธนาคารกลางจะประกาศอย่างชัดแจ้งถึงช่วงอัตราเงินเฟ้อ
เป้าหมาย ทั �งเป้าหมายอตัราขั �นตํ าและขั �นสงู สําหรับ 1 - 2 ปีข้างหน้า เพื อใช้เป็นแนวทางในการดําเนินนโยบาย
ทางการเงินสําหรับช่วงเวลานั �น โดยธนาคารกลางจะเฝ้าติดตามภาวะเงินเฟ้ออย่างใกล้ชิดและดําเนินนโยบาย
ต่างๆ เพื อรักษาอตัราเงินเฟ้อให้อยู่ในช่วงที ได้ประกาศไว้ หากเกิดปัญหาทางเลือกระหว่างเป้าหมายอตัราเงิน
เฟ้อกบัเป้าหมายอื�น เช่น เป้าหมายอตัราการว่างงาน หรือ เป้าหมายอตัราแลกเปลี�ยน ธนาคารกลางจะเข้าดแลู

เป้าหมายอตัราเงินเฟ้อก่อน โดยจะใชม้าตรการต่างๆเพื�อรกัษาเสถียรภาพของระบบราคาเป็นสําคญั [2]  

เครื องมือหลกัที ธนาคารกลางใช้ในการควบคมุให้อตัราเงินเฟ้อเป็นไปตามเป้าหมายคือ การใช้อตัรา
ดอกเบี �ยนโยบาย เป็นตัวส่งสัญญาณให้อุปสงค์รวมภายในประเทศเร่งตัวขึ �นหรือชะลอตัวลงเพื อให้ระบบ
เศรษฐกิจปรับตัวให้มีอัตราเงินเฟ้อเป็นไปตามเป้าหมายที วางไว้ หากประเมินได้ว่าอัตราเงินเฟ้อจะเร่งตัว  
(ชะลอตวั) ขึ'นสงกว่า ู (ลงตํ�ากว่า) อตัราเป้าหมายที�ตั'งไว้ ธนาคารกลางจะขึ'น (ลด) อตัราดอกเบี'ยนโยบาย 
เพื�อประสงค์ให้ต้นทุนของการก้ยืมสงขึ'น ู ู (ตํ�าลง) ส่งผลให้การลงทุนและการบริโภคขยายตวัช้าลง (เร็วขึ'น) 

จนทําใหอ้ตัราเงินเฟ้อชะลอตวัลง (เร่งตวัขึ'น) และอย่ในระดบัเป้าหมายที�วางไวใ้นที�สดุู  [1] ,  [3] 

  จะเห็นได้ว่า จดุเด่นประการสําคญัของนโยบายการเงินแบบกําหนดเป้าหมายเงินเฟ้อ คือการบริหาร
จดัการให้ระดบัราคามีเสถียรภาพ โดยไม่ผกูติดกบัปริมาณเงินไหลเวียนในระบบ ซึ งแต่เดิม ธนาคารกลางส่วน
ใหญ่มักตั �งเป้าหมายปริมาณเงินไว้ เพื อให้สอดคล้องกับทิศทางการเจริญเติบโตของระบบเศรษฐกิจ โดยใช้
ปริมาณเงินเป็นเครื องมือในการรักษาเสถียรภาพของราคาอีกต่อหนึ ง ตามหลักคิดของทฤษฎีปริมาณเงิน 

                                                 
[1] ธรรมรักษ์ หมื นจกัร์, นโยบายการเงนิทฤษฎีและหลักปฏบัิต ิ(กรุงเทพฯ: สํานกัพิมพ์แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 

2547), หน้า 76.    
[2] รังสรรค์ หทยัเสรี และ ธีระพล รัตนาลงัการ, “กลยทุธ์การบริหารนโยบายการเงินของไทยในทศวรรษหน้า: Inflation 

Targeting หรือ Monetary Targeting,” เอกสารประกอบการสมันาเรื อง นโยบายการเงินไทยในศตวรรษที  21 จดัโดย ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย (20 – 21 มกราคม 2543), หน้า 5 – 6. 

[3] Peter Bofinger, Monetary Policy (New York: Oxford, 2001), p. 257. 
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(Quantity Theory of Money) ที ว่า ปริมาณเงิน มีความสมัพนัธ์ตรงกบั ระดบัราคา และ ปริมาณผลผลิต  
หากปริมาณเงินเพิ�มสงขึ'น ู (ลดตํ�าลง) จะส่งผลให้ ระดบัราคา และ/หรือ ปริมาณผลผลิต เพิ�มขึ'น (ลดลง) 
ตามไปดว้ย โดยมีอตัราความเร็วที�เงินเปลี�ยนมือ (Velocity of Money) ของระบบเศรษฐกิจทําหนา้ที�เร่งหรือ

หน่วง ให้ระดบัราคาและปริมาณผลผลิต เร่งตวัขึ'นหรือชะลอตวัลงตามปริมาณเงินที�ถกกําหนดไวู้  [4] แต่

เนื องจาก การพฒันาการทางการเงินและการเปิดเสรีของระบบเศรษฐกิจโลกปัจจุบนั ทําใหธ้นาคารกลางยากที�
จะพยากรณ์การไหลเข้าออกของเงินและควบคุมปริมาณเงินทั'งระบบได้ อีกทั'ง ความสมัพนัธ์ของตวัแปรต่างๆ
ตามทฤษฎีปริมาณเงินขาดเสถียรภาพเพิ�มขึ'นเรื�อยๆ ดว้ยเหตนีุ' การตั'งเป้าหมายปริมาณเงินจึงลดความนิยมลง

ไป [5]     

นอกจากนี � นโยบายการเงินแบบกําหนดเป้าหมายเงินเฟ้อ ยังให้ความเป็นอิสระแก่ธนาคารกลาง 
ในการดําเนินนโยบายและออกมาตรการต่างๆให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ของประเทศ หากเปรียบเทียบกับ 
นโยบายการเงินแบบการตั �งเป้าหมายอัตราแลกเปลี ยน จะพบว่า ธนาคารกลางไม่จําเป็นต้องปรับเปลี ยน 
ปริมาณเงินในระบบให้สอดคล้องกับอุปสงค์และอุปทานในตลาดเงินตราต่างประเทศซึ งปัจจุบันมักผันผวน  
การมุ่งรักษาระดบัค่าเงินจะทําให้มาตรการสําหรับแก้ปัญหาในเหตุการณ์ที�ไม่ได้คาดไว้ขาดประสิทธิภาพ 

 เพราะตอ้งดแลอตัราแลกเปลี�ยนเป็นอนัดบัแรกก่อนู  [6]    

อย่างไรก็ดี ความน่าเชื อถือของธนาคารกลางในสายตาของสาธารณชน ต่อความเอาจริงเอาจัง 
ตอ่เป้าหมายเงินเฟ้อที ตั �งไว้ ก็เป็นตวัแปรสําคญัที จะทําให้ นโยบายการเงินแบบกําหนดเป้าหมายเงินเฟ้อสมัฤทธิ�

ผล ดังจะเห็นได้จาก นโยบายการเงินที�เข้มงวดและความตั'งใจจริงที�จะต่อส้กับสภาวะเงินเฟ้อของทางการ ู
นิวซีแลนด์ แคนนาดา และองักฤษ ในช่วงบกุเบิกนโยบายการเงินแบบกําหนดเป้าหมายเงินเฟ้อ เมื�อตน้ทศวรรษ 

1990 จนทําใหป้ระเทศทั'ง 3 มีเสถียรภาพทางดา้นราคาที�ค่อนข้างมั�นคง [7] หรือแม้แต่ บราซิล ชิลี แม็กซิโก  

และหลายประเทศในตลาดเกิดใหม่ (EMEs) ที�มุ่งเนน้การสร้างความโปร่งใส และความน่าเชื�อถือต่อเป้าหมาย
เงินเฟ้อของทางการ ก็ลว้นแต่มีหลกัฐานเชิงประจกัษ์แสดงใหเ้ห็นถึงเสถียรภาพทางดา้นราคาในระบบเศรษฐกิจ

ที�น่าพึงพอใจ [8] , [9] , [10] นอกจากนี � การที�สาธารณชนให้ความเชื�อถือต่อนโยบายการเงินแบบกําหนดเป้าหมาย

                                                 
[4] จาตรุงค์ จนัทรังษ์ และ พรเพ็ญ สดศรีชยั, “นโยบายการเงินไทยในปัจจบุนั,” เอกสารประกอบการสมันาเรื อง นโยบาย

การเงินไทยในศตวรรษที  21 จดัโดย ธนาคารแห่งประเทศไทย (20 – 21 มกราคม 2543), หน้า 4. 
[5] พิชิต ภทัรวิมลพร ธีระพล รัตนาลงัการ และกอบศกัดิ ภตูระกลู� , “Flexible Inflation Targeting สําหรับประเทศไทย,” 

เอกสารประกอบการสมันาเรื อง นโยบายการเงินไทยในศตวรรษที  21 จดัโดย ธนาคารแห่งประเทศไทย  
(20 – 21 มกราคม 2543), หน้า 2. 

[6] จาตรุงค์ จนัทรังษ์ และ พรเพ็ญ สดศรีชยั. เลม่เดิม. หน้า 3 - 4.   
[7] รังสรรค์ หทยัเสรี และ ธีระพล รัตนาลงัการ. เลม่เดิม. หน้า 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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เงินเฟ้อของทางการ ยงัส่งผลให้ปัญหาทางเลือก ระหว่างอตัราเงินเฟ้อและอตัราการว่างงาน หรือที�ร้จักกนัดีู  

ในนาม Phillips Curve ไม่ส่งผลกระทบที�รุนแรงในระยะยาวอีกดว้ย  [11] 

นอกจากความเชื อถือที สาธารณชนมีให้แล้ว ธนาคารกลางยงัต้องเฝ้าระวงัปัจจยัด้านอื นๆ ที อาจสง่ผล
ให้นโยบายการเงินแบบกําหนดเป้าหมายเงินเฟ้อทํางานไม่เต็มประสิทธิภาพ งานวิจยัได้ชี �ให้เห็นว่า ระดบัการ
เคลื�อนไหวของอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศต่อเงินสกุลท้องถิ�น ระดบัของงบประมาณขาดดลุภาครัฐ 
ระดับการพัฒนาของภาคการเ งิน ระดับความโปร่งใสในการดํา เ นินนโยบายของธนาคารกลาง  
รวมถึง ระดบัการควบคมุหรือกําหนดช่วงเป้าหมายเงินเฟ้อที�กวา้งหรือแคบเกินไป เป็นปัจจยัสําคญัที�ทําใหอ้ตัรา

เงินเฟ้อออกห่างจากเป้าหมายที�วางไว ้ [12] ,  [13]  

แม้ว่า นโยบายการเงินแบบกําหนดเป้าหมายเงินเฟ้อ จะเป็นทางเลือกใหม่ของธนาคารกลางทั �งหลาย 
ในการรักษาเสถียรภาพของระบบราคา ภายใต้การท้าทายของระบบและเทคโนโลยีการเงินสมัยใหม ่ 
แต่ก็มีประเด็นสําคญัที ควรระมดัระวงัคือ การปรับเพิ มอตัราดอกเบี �ยนโยบายเพื อชะลอการเพิ มขึ �นของระดับ
ราคาในกรณีที ระดบัราคามีแนวโน้มที จะสงูเกินกว่าเป้าหมายที ตั �งไว้นั �น เป็นการบริหารจัดการที เหมาะสมใน
กรณีที การเร่งตวัของเงินเฟ้อมาจากด้านอปุสงค์เป็นหลกั (Demand-Pull Inflation) เท่านั �น กรณีนี �การขึ �นอตัรา
ดอกเบี �ยนโยบายจะส่งผลให้ต้นทุนการกู้ ยืมเพื อการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เช่น การลงทุน หรือ 
การบริโภค เพิ มสงูขึ �น จนทําให้แรงกดดนัจากอปุสงค์รวมและระดบัราคาลดลงในที สดุ แต่หากการเร่งตวัของเงิน
เฟ้อมาจากด้านอุปทาน เช่น กรณีต้นทุนการผลิตเพิ�มสงขึ'นจนหน่วยผลิตต้องลดการผลิตหรือเลิกกิจการ ู  
(Cost-Push Inflation) การขึ'นอตัราดอกเบี'ยนโยบายจะยิ�งทําให้กิจกรรมเศรษฐกิจซึ�งชะลอตวัอย่แล้ว ู  

ชะลอตวัยิ�งขึ'นไปอีก หรืออาจถึงขั'นหยดุชะงกัลงได ้[14] 

ดงันั �น การกําหนดเป้าหมายอตัราเงินเฟ้อที�เหมาะสม ควรต้องพิจารณาเฉพาะผลกระทบจากราคา
สินค้าที�มีความผนัผวนด้านอุปทานตํ�า โดยหกัรายการสินคา้ที�มีการเคลื�อนไหวดา้นราคาบ่อย หรือสินคา้ที�เป็
ลกัษณะผลิตตามฤดกาลออกก่อน เช่น สินค้าในหมวดพลงังาน หรือ สินคา้โภคภณัฑ์ู  ทั'งนี'เพื�อให้ไดเ้ป้าหมาย
อตัราเงินเฟ้อที�สะท้อนถึงสภาพกลไกตลาดของประเทศอย่างแท้จริง ทั'งจะส่งผลให้นโยบายหรือการบริหาร

จดัการการเงินมีประสิทธิภาพเมื�ออตัราเงินเฟ้อมีแนวโนม้ที�จะออกนอกกรอบเป้าหมายที�วางไว ้[15] 

เมื อได้กรอบเป้าหมายเงินเฟ้อที เหมาะสมแล้ว ภารกิจสําคัญอันดับต่อไปของธนาคารกลางก็คือ  
การเฝ้าสังเกตและทํานายแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อ พร้อมทั �งใช้นโยบายหรือมาตรการต่างๆ เพื อปรับทิศทาง 
ของระดับราคาให้อยู่ในกรอบเป้าหมายที ได้วางไว้ เพราะฉะนั �น ความแม่นยําในการคาดการณ์อตัราเงินเฟ้อ 
และระดบัผลผลิตได้ล่วงหน้าของธนาคารกลาง จึงเป็นปัจจยัสําคญัอีกประการที มีผลต่อความสําเร็จหรือความ
ล้มเหลวของนโยบายการเงินแบบกําหนดเป้าหมายเงินเฟ้อ ด้วยเหตทีุ ว่า นโยบายหรือมาตรการต่างๆ ที�ออกมา
                                                 

[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 หมื นจกัร์. เล่มเดมิ. หน้า 78 - 79.   
[15] ธรรมรักษ์ หมื นจกัร์. เล่มเดมิ. หน้า 79.   
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เพื�อมุ่งปรับทิศทางของระดบัราคานั'น จะต้องใช้เวลาพอสมควรกว่าจะส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจ หากธนาคาร
กลางขาดความแม่นยําในการพยากรณ์อตัราเงินเฟ้อและระดบัผลผลิต นโยบายหรือมาตรการต่างๆ ที�ออกมา
รองรับความผนัผวนของอตัราเงินเฟ้ออาจไม่สอดคล้องกบัสภาพเหตกุารณ์จริง และเมื�อระบบเศรษฐกิจได้เริ�ม
ตอบสนองกับนโยบายหรือมาตรการต่างๆนั'น สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจอาจเปลี�ยนไปแล้ว จนอาจทําให้
นโยบายหรือมาตรการต่างๆที�ออกมานั'นส่งผลกระทบเชิงลบต่อระบบเศรษฐกิจได ้[15]  

ด้วยเหตนีุ � ธนาคารกลางของหลายประเทศจึงนิยมใช้แบบจําลองทางเศรษฐศาสตร์ ซึ งสร้างจากข้อมลู
สถิติต่างๆ รวมถึงเหตุการณ์ทั �งหลายที แต่ละประเทศเคยประสบมาในอดีต เพื อคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อ 
และระดับผลผลิตให้ได้ถูกต้องแม่นยําที สุด เพื อให้นโยบายหรือมาตรการต่างๆ ที ออกมาทํางานได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ คือได้ช่วยเร่งหรือชะลอให้อัตราเงินเฟ้อเคลื อนไหวอยู่ภายในกรอบเป้าหมายที วางไว้ 
การศึกษาของ Marc-André Gosselin ก็แสดงให้เห็นว่า ธนาคารกลางที�ใช้แบบจําลองทางเศรษฐศาสตร์ 
ในการคาดการณ์ สามารถควบคุมอัตราเงินเฟ้อให้อย่ในกรอบเป้าหมาย ทั'งยังสามารถรักษาเสถียรภาพู  
ของระดบัผลผลิตใหอ้ย่ในทิศทางที�ควรจะเป็น ไดดี้กว่าธนาคารกลางที�คาดการณ์โดยอาศยัวิธีการอื�นู  [12] 

สําหรับประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทยได้นํา แนวนโยบายการเงินแบบกําหนดเป้าหมายเงินเฟ้อ 
มาใช้เมื อ พฤษภาคม 2543 หลังจากที พบว่า แนวนโยบายการเงินที เคยใช้อยู่ มีข้อจํากัดอยู่มาก  
เช่น แนวนโยบายการเงินแบบผูกค่าเงินบาทไว้กับตระกร้าเงินทําให้ธนาคารแห่งประเทศไทยขาดอิสระ 
ในการดําเนินนโยบายหรือออกมาตรการตา่งๆ เพื อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจภายใน หรือการใช้แนวนโยบายการเงิน
แบบกําหนดเป้าหมายปริมาณเงิน ก็พบว่ามีอุปสรรคที สําคัญคือ การคาดการณ์ปริมาณเงินในระยะหลัง 
ทําได้ลําบาก เนื องจากมีการเปิดเสรีทางการเงินทําให้ความสมัพนัธ์ระหวา่งปริมาณเงิน ระดบัราคา  และปริมาณ
ผลผลิตในระบบเศรษฐกิจขาดเสถียรภาพ อีกทั �ง หลงัจากวิกฤตเศรษฐกิจปี 2540 เป็นต้นมา ภาคการเงิน 
ของไทยได้เปลี ยนแปลงโครงสร้างไปมาก รวมถึงเทคโนโลยีทางการเงินของโลกก็พฒันาขึ �นเป็นอย่างมากด้วย 
จึงจําเป็นต้องมีแนวนโยบายการเงินใหม่ที ใช้ได้ดีภายใต้สภาวการณ์ที เปลี ยนไป แนวนโยบายการเงิน 
แบบกําหนดเป้าหมายเงินเฟ้อมุ่งรักษาระดบัราคาโดยตรง โดยไม่ผ่านตวัแปรทางเศรษฐกิจอื�น ทําใหข้จดัปัญหา
เรื�องเวลาในการส่งผ่าน (Time Lag) และการทํานายปริมาณของตวัแปรส่งผ่านต่างๆ ทั'งยงัใหอิ้สระแก่ธนาคาร
แห่งประเทศไทยในการดําเนินนโยบายหรือออกมาตรการต่างๆเพื�อดแลเศรษฐกิจของปู ระเทศอีกดว้ย [13]      

นโยบายการเงินแบบกําหนดเป้าหมายเงินเฟ้อของไทยนั �น จะมีรูปแบบที คล้ายคลึงกับรูปแบบทั วไป
ของหลายๆ ประเทศที ได้ประกาศใช้นโยบายการเงินลกัษณะนี �ไปแล้ว โดยธนาคารแห่งประเทศไทยจะประกาศ
เป้าหมายอตัราเงินเฟ้ออย่างชดัแจ้ง เพื อให้สาธารณะชนได้ปรับการคาดการณ์ของระดบัราคา ซึ งจะส่งผลถึง
พฤติกรรมการใช้จ่ายและระดบัผลผลิตของประเทศในอนาคต เป้าหมายอตัราเงินเฟ้อที�ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประกาศนั'นจะเป็นเป้าหมาย 2 ปี โดยประสงค์ใหอ้ตัราเงินเฟ้อพื'นฐานอย่ในช่วง ร้อยละ ู 0 – 3.5 ซึ�งเป็นตวัเลขที�
ธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาแลว้เห็นว่ามีความสอดคล้องกบัอตัราเงินเฟ้อของประเทศค่คา้ และเหมาะสมู
กับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ สําหรับการคาดการณ์แนวโน้มของอัตราเงินเฟ้อนั'น 
ธนาคารแห่งประเทศไทยจะใช้แบบจําลองทางเศรษฐศาสตร์ ซึ�งสามารถทํานายแนวโน้มเศรษฐกิจได้เป็น 
รายไตรมาส หากอตัราเงินเฟ้อมีแนวโน้มที�จะออกห่างจากเป้าหมายที�ตั'งไว้ ธนาคารแห่งประเทศไทยมีหน้าที�
จดัทํารายงาน และอธิบายถึงสาเหตขุองการออกห่างจากเป้าหมายนั'น พร้อมทั'ง ระบถึุงมาตรการและระยะเวลา
ที�จะตอ้งใชใ้นแกไ้ข 
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ใหอ้ตัราเงินเฟ้อกลบัเข้าส่ช่วงเป้าหมายู   [16] 

จะเห็นได้ว่า ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ใช้นโยบายการเงินแบบกําหนดเป้าหมายเงินเฟ้อ มาเป็นเวลา
พอสมควรแล้ว และจากข้อมูลดัชนีราคาของกระทรวงพาณิชย์ พบว่า อัตราเงินเฟ้อของไทยก็เคลื อนไหว 

อยู่ในระดบัตํ าอยา่งตอ่เนื อง [17] ดงันั �น การศึกษาให้ได้หลกัฐานเชิงประจกัษ์ถึง ความสามารถในการควบคุม

ภาวะเงินเฟ้อของนโยบายการเงินแบบกําหนดเป้าหมายเงินเฟ้อ เมื อเปรียบเทียบกับนโยบายการเงินอื นๆ 
 ที ธนาคารแห่งประเทศไทยเคยประกาศใช้ จึงเป็นสิ งที น่าสนใจอย่างยิ ง ในตอนต่อไป จะนําเสนอถึงการศึกษา
เชิงประจักษ์ แบบจําลองเงินเฟ้อได้ถูกสร้างขึ �นสําหรับการทดสอบทางเศรษฐมิติ ข้อมูลที ใช้เป็นข้อมูล 
รายไตรมาส ที ได้จากสํานักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงแรงงาน สํานักงานสถิติแห่งชาติ และธนาคาร 
แหง่ประเทศไทย  
 
แบบจาํลองเงนิเฟ้อในระยะสั �น 
 

แบบจําลองเงินเฟ้อในระยะสั �นของบทความนี �เกิดจากการเรียบเรียง ขยายความใหม่ และเพิ มเติม 

เป็นบางจุดจากตําราหลกัของ Blanchard[18] Blanchard ต้องการแสดงความสมัพนัธ์ระหว่าง ภาวะเงินเฟ้อ  

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และอตัราการเพิ มของปริมาณเงิน ความสมัพนัธ์ดงักลา่วถกูอธิบายโดยใช้ สมการ
เส้นโค้ง Phillips กฎของ Okun และ อปุสงค์มวลรวมอยา่งง่าย 
  

(1) สมการเส้นโค้ง Phillips 
เดิมสมการเส้นโค้ง Phillips แสดงความสมัพนัธ์ระหว่าง อตัราเงินเฟ้อ กบั อตัราการว่างงาน ต่อมาได้มี

การเพิ มเติมปัจจยัอื นๆ เช่น การคาดคะเนของอตัราเงินเฟ้อ ฯลฯ เข้าไปด้วย ดงัสมการที  (1) 
 

( ) t

e

tt Uακµππ −++=        (1) 
 

โดย  tπ คือ อตัราเงินเฟ้อ ณ เวลา t                                                                                                  
e

tπ       คือ คา่คาดคะเนของอตัราเงินเฟ้อ ณ เวลา t                                                                                 

tU       คือ อตัราการวา่งงาน ณ เวลา t                                                                                           
µ        คือ อตัราการบวกสว่นเพิ มในต้นทนุแรงงาน ได้รับอิทธิพลจากต้นทนุการผลติ 

                                ประเภทอื นๆ เช่น ราคาวตัถดิุบ ราคาเชื �อเพลงิและพลงังานอื นๆ ฯลฯ                    
κ        คือ อตัราเงินเฟ้อจากแรงผลกัดนัทางด้านคา่จ้าง ได้รับอิทธิพลจากตวัแปรใน 
                 ตลาดแรงงาน เช่น อตัราคา่จ้างขั �นตํ า ระดบัการคุ้มครองแรงงาน ระดบัเงินชดเชย 
                 การวา่งงาน ฯลฯ 

                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                 
[16] ธนาคารแห่งประเทศไทย, “Policy Target,” http://www.bot.or.th (สืบค้นเมื อ 19 ตลุาคม 2550). 
[17] สํานกัดชันีเศรษฐกิจการค้า, ข้อมลูดชันีราคาผู้บริโภคพื �นฐาน, www.price.moc.go.th (สืบค้นเมื อ 19 ตลุาคม 

2550). 
[18] Olivier Blanchard, Macroeconomics (New Jersey: Prentice Hall, 2006), pp.185 - 202. 
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บทความนี �กําหนดเพิ มเติมให้ µ  ประกอบด้วยส่วนที เป็นอิสระจากราคานํ �ามนั ( oµ )   
และสว่นที มีความสมัพนัธ์เชิงเส้นกบัราคานํ �ามนั ( tOILP ,ζ ) ดงัสมการที  (2) 

 

tOILot P ,ζµµ +=         (2) 
 
โดย tOILP , คือ ราคานํ �ามนั ณ เวลา t และ oµ คือ อตัราการบวกสว่นเพิ มในต้นทนุแรงงานจากสาเหตุ

อื นๆที มิใช่ราคานํ �ามนัζ คือ พารามิเตอร์บ่งบอกทิศทางและขนาดของความสัมพันธ์ระหว่างราคานํ �ามนั 
กบัอตัราการบวกสว่นเพิ มในต้นทนุแรงงาน ( 0>ζ ) 

 
ในขณะเดียวกัน κ  จะประกอบด้วยส่วนที เป็นอิสระจากอัตราค่าจ้างขั �นตํ า ( oκ )  

และสว่นที มีความสมัพนัธ์เชิงเส้นกบัอตัราคา่จ้างขั �นตํ า ( tMINW ,ξ ) ดงัสมการที  (3) 
 

tMINot W ,ξκκ +=         (3) 
 
โดย tMINW , คือ อตัราค่าจ้างขั �นตํ า ณ เวลา t และ oκ  คือ อตัราเงินเฟ้อจากแรงผลกัดนัทางด้าน

ค่าจ้างที เป็นอิสระจากอตัราค่าจ้างขั �นตํ า ξ คือ พารามิเตอร์บ่งบอกทิศทางและขนาดของความสมัพนัธ์ระหว่าง
อตัราคา่จ้างขั �นตํ ากบัอตัราเงินเฟ้อจากแรงผลกัดนัทางด้านคา่จ้าง ( 0>ξ ) 

 
กําหนดให้ผู้ ตัดสินใจทางเศรษฐศาสตร์ (Economic agents) เชื อว่า อัตราเงินเฟ้อเคลื อนไหว 

แบบ Random walk ดงัสมการที  (4) 
 

ttt εππ += −1          (4) 
 
โดย tε  คือ ตวัรบกวนทางสถิติ ณ เวลา t 
 
ถ้าเราใสค่่าคาดคะเนลงไปในสมการที  (4) เราจะพบว่า ค่าทํานายที ดีที สดุของอตัราเงินเฟ้อ ณ เวลา t 

คือ  อตัราเงินเฟ้อ ณ เวลา t-1 ดงัสมการที  (5) 
 

1−= t

e

t ππ          (5) 
 
แทนคา่สมการที  (2) (3) และ (5) ลงไปในสมการที  (1) จะได้ 
 

( ) ttMINtOILtot UWP αξζπκµπ −++++= − ,,10      (6) 
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(2)  กฎของ Okun 
กฎของ Okun แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี ยนแปลงอัตราการว่างงาน กับ การเบี ยงเบน 

ของอตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจออกจากอตัราการเจริญเติบโตปกติ ดงัสมการที  (7) 
 

( )ggUU ttt −−=− − β1        (7) 
 
โดย β  คือ ตวับง่ชี �ผลกระทบของอตัราการเจริญเติบโตแบบเกินปกติตอ่อตัราการวา่งงาน 
g   คื อ   อัต ราการ เจ ริญ เ ติบ โตทาง เศรษฐ กิจ ที ทํ า ใ ห้อัต ราการว่ า ง งานคง ที  เ รี ยกว่ า  

“อตัราการเจริญเติบโตปกติ”       
แทนคา่สมการที  (7) ลงในสมการที  (6) เราจะได้      
                                                                                                                                                                   

( ) 1,,10 −− −++++−+= tttMINtOILtot UgWPg ααβξζπαβκµπ     (8) 
 
(3)  อปุสงค์มวลรวม 
Blanchard นําเสนออปุสงค์มวลรวมในรูปแบบง่ายๆ ดงันี � 
                                                                                                                                                                             

 







=

t

t
t

P

M
Y θ            (9) 

 
โดย tY  คือ รายได้ประชาชาติ ณ เวลา t tP  คือ ระดบัราคาสินค้าณ เวลา t tM  คือ ปริมาณเงิน      
ณ เวลา t 
สมการที  (9) สามารถดดัแปลงให้อยูใ่นรูปแบบของอตัราการเพิ มได้  
 
   ttt mg π−=                        (10)                                      
 
โดย tg  คือ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ณ เวลา t tm  คือ อัตราการเพิ มของปริมาณเงิน  
ณ เวลา t และ tπ  คือ อตัราเงินเฟ้อ ณ เวลา t 
 
แทนคา่สมการที  (10) ในสมการที  (8) แล้วจดัเทอมใหม ่เราจะได้  
 

( ) 1,,10
11111

1

1

1
−− +

−
+

+
+

+
+

+
+

+−+
+

= tttMINtOILtot UmWPg
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π
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(4) ปัจจยักําหนดอตัราเงินเฟ้อในระยะสั �น 
สมการที  (11) บง่บอกวา่อตัราเงินเฟ้อในปัจจบุนัได้รับอิทธิพลจากปัจจยัตา่งๆ ดงันี � 
-  ถ้าอัตราเงินเฟ้อในอดีต ( 1−tπ ) เพิ มขึ �น ผู้ ตัดสินใจทางเศรษฐศาสตร์ (Economic agents) 

จะคาดคะเนการเพิ มขึ �นของอตัราเงินเฟ้อในปัจจบุนั ( e

tπ เพิ มขึ �น) และเพิ มราคาสินค้าเป็นเหตใุห้อตัราเงินเฟ้อ 
ในปัจจบุนั ( tπ ) เพิ มขึ �น 

-  ถ้าราคานํ �ามนั ( tOILP , ) เพิ มขึ �น ผู้ ผลิตจะเพิ มอัตราการบวกส่วนเพิ มในต้นทุนแรงงาน ( tµ )  
ทําให้อตัราเงินเฟ้อในปัจจบุนั ( tπ ) เพิ มขึ �น 
 -  ถ้าอตัราคา่จ้างขั �นตํ า ( tMINW , ) เพิ มขึ �น อํานาจในการตอ่รองอตัราค่าจ้างของแรงงานจะเพิ มขึ �นตาม
ไปด้วย ( tκ เพิ ม) ทําให้ต้นทนุการผลติและราคาสนิค้าเพิ มขึ �น อตัราเงินเฟ้อในปัจจบุนั ( tπ ) จงึเพิ มขึ �น 
 - ถ้าอตัราการเพิ มของปริมาณเงิน ( tm ) มีแนวโน้มสงูขึ �น อตัราเงินเฟ้อในปัจจุบนั ( tπ ) ก็มีแนวโน้ม
เพิ มขึ �นเช่นกนั 
 -  ถ้าในอดีตมีอัตราการว่างงานสูง ( 1−tU มาก) แรงกดดันทางด้านเงินเฟ้อในปัจจุบันจะลดลง 
( tπ มีแนวโน้มลดลง) 

 
วิธีการศึกษาและผลลัพธ์ 
 

(1) แบบจําลองเชิงเศรษฐมิติ 
เราสามารถเขียนแบบจําลองทางทฤษฎีในสมการที  (11) ให้เป็นแบบจําลองเชิงเศรษฐมิติสําหรับ

การศกึษาเชิงประจกัษ์ได้ดงันี � 
 
  ttttMINtOILtt eUbmbWbPbba ++++++= −− 154,3,211ππ   (12) 
 

โดย 54321 ,,,,, bbbbba  คือ ค่าพารามิเตอร์ของสมการเส้นถดถอย  4321 ,,, bbbb  ถูกคาดว่ามี
เครื องหมายเป็นบวก ในขณะที  5b ถกูคาดว่ามีเครื องหมายเป็นลบ e  คือ ตวัรบกวนทางสถิติ (Error Terms) 
เนื องจากข้อมูลอนุกรมเวลาของระดับราคา เช่น ราคานํ �ามนั อตัราคา่จ้าง ฯลฯ มกัจะขาดความนิ ง 
(Nonstationary) บทความนี �จึงคํานวนและใช้อตัราการเพิ มของราคานํ �ามนั และอตัราการเพิ มของอตัราคา่จ้างขั �
ตํ าแทนข้อมลูเดิม 

ดงันั �น สําหรับการศกึษาเชิงประจกัษ์ ตวัแปรตา่งๆในสมการที  (12) มีความหมายดงันี � 

tπ       หมายถงึ อตัราเงินเฟ้อพื �นฐาน ณ เวลา t (ร้อยละ) 

1−tπ   หมายถงึ อตัราเงินเฟ้อพื �นฐาน ณ เวลา t-1 ((ร้อยละ) 

tOILP ,   หมายถงึ อตัราการเพิ มของราคานํ �ามนัดีเซล ณ เวลา t ((ร้อยละ) 

tOILP ,   หมายถึง อัตราการเพิ มของอัตราค่าจ้างขั �นตํ าในเขตกรุงเทพมหานครและจงัหวดัใกล้เคียง  
ณ  เวลา t ((ร้อยละ) 

tm   หมายถงึ อตัราการเพิ มของปริมาณเงินแบบกว้าง ณ เวลา t ((ร้อยละ) 

1−tU   หมายถงึ อตัราการวา่งงาน ณ เวลา t-1 (ร้อยละของจํานวนแรงงาน) 
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เราสามารถทดสอบอิทธิพลของระบอบการกําหนดเป้าหมายเงินเฟ้อได้โดยวิธีการใส่ตัวแปรหุ่น 
(A dummy variable) ลงในสมการที  (12) และได้ 

 
สมการสําหรับทดสอบอิทธิพลของระบอบการกําหนดเป้าหมายเงินเฟ้อ (เริ มตั �งแต่ไตรมาสที  2 ปี 2543 

ถงึปัจจบุนั) คือ 
 

ttttMINtOILtt eDUMdUbmbWbPbba +++++++= −− 11154,3,211ππ   (13) 
 

โดย 
 1DUM  หมายถงึตวัแปรหุน่ที แสดงอิทธิพลของระบอบการกําหนดเป้าหมายเงินเฟ้อและ 

01=DUM  ในช่วงเวลาอื นๆ 
11=DUM  ตั �งแตไ่ตรมาสที  2 ปี 2543-ไตรมาสที  4 ปี 2549 

ถ้าระบอบการกําหนดเป้าหมายเงินเฟ้อสามารถควบคมุภาวะเงินเฟ้อได้ 1d  จะมีเครื องหมายเป็นลบ
และมีนยัสําคญัทางสถิติ 

อย่างไรก็ตาม เราต้องการเปรียบเทียบความสามารถในการควบคุมภาวะเงินเฟ้อของระบอบ 
การกําหนดเป้าหมายเงินเฟ้อกบัระบอบการกําหนดเป้าหมายปริมาณเงิน (Monetary targeting regime)  
และระบอบการกําหนดเป้าหมายอตัราแลกเปลี ยน (Exchange rate targeting regime) ดงันั �น เราจึงต้องสร้าง
สมการเส้นถดถอยอีก 2 สมการ ดงันี � 

 
สมการสําหรับทดสอบอิทธิพลของระบอบการกําหนดเป้าหมายปริมาณเงิน (เริ มตั �งแต่ไตรมาสที  3 ปี 

2540 ถงึไตรมาสที  1 ปี 2543) คือ 
 
 ttttMINtOILtt eDUMdUbmbWbPbba +++++++= −− 22154,3,211ππ   (14) 
 

โดย 
2DUM  หมายถึงตวัแปรหุ่นที แสดงอิทธิพลของระบอบการกําหนดเป้าหมายปริมาณเงิน

และ 
02 =DUM  ในช่วงเวลาอื นๆ 
12 =DUM  ตั �งแตไ่ตรมาสที  3 ปี 2540-ไตรมาสที  1 ปี 2543 

ถ้าระบอบการกําหนดเป้าหมายปริมาณเงินสามารถควบคมุภาวะเงินเฟ้อได้ 2d  จะมีเครื องหมายเป็น
ลบและมีนยัสําคญัทางสถิติ 

สมการสําหรับทดสอบอิทธิพลของระบอบการกําหนดเป้าหมายอตัราแลกเปลี ยน (เริ มตั �งแต่ช่วงเวลา
หลงัสงครามโลกครั �งที  2 ถงึไตรมาสที  2 ปี 2540) คือ 

 
 ttttMINtOILtt eDUMdUbmbWbPbba +++++++= −− 33154,3,211ππ   (15) 
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โดย 
 3DUM  หมายถึงตัวแปรหุ่นที แสดงอิทธิพลของระบอบการกําหนดเป้าหมายอัตรา

แลกเปลี ยนและ 
03 =DUM  ในช่วงเวลาอื นๆ 
13 =DUM  ตั �งแตไ่ตรมาสที  1 ปี 2536-ไตรมาสที  2 ปี 2540 

ถ้าระบอบการกําหนดเป้าหมายอัตราแลกเปลี ยนสามารถรักษาเสถียรภาพทางด้านราคาได้ 3d   
จะมีเครื องหมายเป็นลบและมีนยัสําคญัทางสถิติ 
  

(2) ข้อมลู 
 ข้อมลูที ใช้ในการศกึษาเป็นข้อมลูอนกุรมเวลารายไตรมาส ตั �งแต่ไตรมาสที  1 ปี 2536 ถึงไตรมาสที  4 ปี 
2549 แหลง่ข้อมลูตา่งๆที ใช้ในการศกึษามีดงันี � 

 -  ตวัเลขดชันีราคาผ้บริโภคพื'นฐาน ู (Core consumer price index) และราคานํ'ามนัดีเซลถกเก็ู
รวบรวมจากสํานกัดชันีเศรษฐกิจการคา้ [17] 

 -  ข้อมลอตัราค่าจ้างขั'นตํ�าในเขตกรุงเทพมหานครและจงัหวดัใกลเ้คียงเป็นของกระทรู วงแรงงาน [19] 

 -  ข้อมลูปริมาณเงินแบบกว้าง (Broad money: M2) เป็นของธนาคารแหง่ประเทศไทย [20] 

 - ข้อมลูอตัราการวา่งงานมีแหลง่ที มาจากสํานกังานสถิติแหง่ชาติ  [21] 

บทความนี �ได้คํานวณ ดชันีราคาผู้บริโภคทั วไป ราคานํ �ามนัดีเซล อตัราคา่จ้างขั �นตํ า และปริมาณเงิน
แบบกว้าง ให้อยูใ่นรูป “อตัราการเพิ ม”  

(3) การทดสอบความนิ ง (Stationary) ของตวัแปรตา่งๆ 
ถ้าตัวแปรใดๆ มีความนิ ง ค่าสังเกตุทุกๆค่าของตัวแปรนั �นๆ จะต้องมีการแจกแจงความน่าจะเป็น

เดียวกัน กล่าวคือ ค่าคาดหวงั ความแปรปรวน และความแปรปรวนร่วม จะต้องเท่ากนั [22] การประมาณค่า
แบบจําลองเชิงเศรษฐมิติ โดยมีตวัแปรตาม หรือตวัแปรอิสระ ที ขาดความนิ งจะก่อให้เกิดผลลพัธ์ที ไม่น่าเชื อถือ 
บทความนี �ใช้ Dickey-Fuller Test ทดสอบความนิ งของตวัแปรแตล่ะตวั ดงันี � 

ขั �นแรก ประมาณคา่สมการในรูปแบบข้างลา่ง 

ttt TrendYY εγδα +++=∆ −1        (16) 

โดย Y  คือ ตวัแปรใดๆ ที เราต้องการทดสอบ 
                                                 

[19] กระทรวงแรงงาน, ข้อมลูอตัราคา่จ้างขั �นตํ าในเขตกรุงเทพมหานครและจงัหวดัใกล้เคียง, www.mol.go.th (สืบค้นเมื อ 
19 ตลุาคม 2550). 

[20] ธนาคารแห่งประเทศไทย, ข้อมลูปริมาณเงินแบบกว้าง, http://www.bot.or.th (สืบค้นเมื อ 19 ตลุาคม 2550). 
[21] สํานกังานสถิติแห่งชาติ, ข้อมลูอตัราการวา่งงาน, http://service.nso.go.th (สืบค้นเมื อ 19 ตลุาคม 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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ขั �นที สอง กําหนดสมมติฐาน 

 0: =δOH  (ข้อมลูอนกุรมเวลาที เราต้องการทดสอบไมมี่ความนิ ง) 

 0:1 ≠δH  (ข้อมลูอนกุรมเวลาที เราต้องการทดสอบมีความนิ ง) 

ขั �นที สาม คํานวณตวัสถิติ Dickey-Fuller t  

ขั �นที สี  นําตวัสถิติ Dickey-Fuller t ไปทดสอบกบั ค่าวิกฤติของ Mackinnon (เท่ากบั -4.1348, -3.4935 
และ -3.1753 ที ระดบันยัสําคญั 0.01 0.05 และ 0.1 ตามลําดบั) ผลการทดสอบจะปรากฏในตารางที  1 

 ผลลพัธ์ของการทดสอบแบบ Dickey-Fuller t บ่งชี �ว่า ข้อมลูอนกุรมเวลาของอตัราเงินเฟ้อพื �นฐาน 
มีความนิ ง ณ ระดบันยัสําคญั 0.1 ในขณะที  ข้อมลูอนกุรมเวลาของอตัราการเพิ มของราคานํ �ามนั อตัราการเพิ 
ของค่าจ้างขั �นตํ า และอตัราการเพิ  มของปริมาณเงินมีความนิ ง ณ ระดบันยัสําคญั 0.01 อย่างไรก็ตาม  
การขาดความนิ ง (Nonstationary) ของ อตัราการว่างงาน ทําให้เราต้องตดัตวัแปรอตัราการว่างงาน ณ เวลา t-1 
( 1−tU ) ในสมการที  (13) (14) และ (15) ออก 

(4) การทดสอบนยัสําคญัของตวัแปรอิสระแตล่ะตวั 

ก่อนที จะทดสอบเกี ยวกบันยัสําคญัของตวัแปรอิสระใดๆ อนัดบัแรก เราต้องทดสอบแบบ Durbin h 
เกี ยวกบัปัญหาสหสมัพนัธ์ของตวัรบกวน (Autocorrelation) เสียก่อน ตวัสถิติ Durbin h มีการแจกแจงแบบปกติ
มาตรฐาน และมีค่าวิกฤติเท่ากับ 1.645 1.96 และ 2.575 ณ ระดบันยัสําคญั 0.1 0.05 และ 0.01 ตามลําดบั 
ผลลพัธ์ในตารางที  2 บ่งชี �ว่า ค่าสมับรูณ์ของ ตวัสถิติ Durbin h ตํ ากวา่คา่วิกฤติ ณ ทกุๆ ระดบันยัสําคญั กลา่วคือ
ตวัสถิติ Durbin h ตกอยูใ่นช่วงการยอมรับวา่พารามิเตอร์ของสหสมัพนัธ์ของตวัรบกวนเทา่กบัศนูย์  

ในเมื อไม่มีปัญหาสหสมัพันธ์ของตัวรบกวน อันดับต่อไป เราจะทดสอบนัยสําคัญของตัวแปรอิสระ 
แตล่ะตวั ได้ผลลพัธ์ของการทดสอบแบบ t ตามตารางที  2 ดงันี � 

-  อตัราเงินเฟ้อในปัจจบุนัได้รับผลกระทบเชิงบวกอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติจาก อตัราเงินเฟ้อในอดีต 
(ใช้เป็นตัวแทนการคาดคะเนเงินเฟ้อ) อัตราการเพิ มของราคานํ �ามนัดีเซล  อตัราการเพิ มของคา่จ้างขั �นตํ า 
และอตัราการเพิ มของปริมาณเงินแบบกว้าง สอดคล้องกบัคําทํานายของแบบจําลองเชิงทฤษฎีในหวัข้อที  3 

-  ภายใต้ระบอบการกําหนดเป้าหมายเงินเฟ้อ อัตราเงินเฟ้อพื �นฐานมีแนวโน้มลดลง แต่อิทธิพล 
ของการกําหนดเป้าหมายเงินเฟ้อที มีต่อเสถียรภาพทางด้านราคานั �นไม่สําคญั ทั �งนี �เพราะ ถึงแม้ว่าค่าประมาณ
ของ 1d จะมีเครื องหมายเป็นลบ แตพ่ารามิเตอร์ 1d  ก็ไมมี่นยัสําคญัทางสถิติ  

-  ภายใต้ระบอบการกําหนดเป้าหมายปริมาณเงิน และระบอบการกําหนดเป้าหมายอตัราแลกเปลี ยน 
อัตราเงินเฟ้อพื �นฐานมีแนวโน้มเพิ มขึ �น เนื องจากค่าประมาณของ 2d และ 3d มีเครื องหมายเป็นบวก  
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อย่างไรก็ตาม บทบาทของการกําหนดเป้าหมายปริมาณเงิน หรือ เป้าหมายอัตราแลกเปลี ยนในฐานะ 
ที เป็นสาเหตขุองการขาดเสถียรภาพทางด้านราคานั �นไมสํ่าคญั ( 2d และ 3d ไมมี่นยัสําคญัทางสถิติ) 

-  ถ้าเปรียบเทียบขนาดของค่าประมาณของพารามิเตอร์ 1b   2b  และ 3b  ระหว่างสมการที  (13)  
กับ สมการที  (14) และ (15) ในตารางที  2 เราพบว่า ภายใต้ระบอบการกําหนดเป้าหมายเงินเฟ้อ  
อิทธิพลของอัตราเงินเฟ้อในอดีต อัตราการเพิ มของราคานํ �ามนั และอตัราการเพิ  มของคา่จ้างขั �นตํ า 
ตอ่อตัราเงินเฟ้อในปัจจบุนัจะมีขนาดลดลง 

-  ผู้ วิจยัได้เปรียบเทียบอิทธิพลของปัจจยักําหนดเงินเฟ้อทางด้านอปุสงค์ (Demand-pull inflation) 
และปัจจัยกําหนดเงินเฟ้อทางด้านต้นทุน (Cost-push inflation) แล้วพบว่า ปริมาณเงินมีอิทธิพล 
ต่อภาวะเงินเฟ้อมากกว่าราคานํ �ามนั กลา่วคือ ถ้าเปอร์เซน็การเปลี ยนแปลงของปริมาณเงินเพิ มขึ �น 1 เปอร์เซ็น
การเปลี ยนแปลงของระดบัราคาจะเพิ ม 0.0518-0.0629 ในขณะที  ถ้าเปอร์เซ็นการเปลี ยนแปลงของราคานํ �ามั
เพิ มขึ �น 1 เปอร์เซ็นการเปลี ยนแปลงของระดบัราคาจะเพิ ม 0.0162-0.0174 แต่ถ้าเปรียบเทียบระหว่างปริมาณ
เงินกับค่าจ้างขั �นตํ า เรากลบัพบวา่คา่จ้างขั �นตํ  าม ีขนาดของผลกระทบมากกวา่ปริมาณเง ิน ท ั �งน ี �เพราะ  
ถ้าเปอร์เซ็นการเปลี ยนแปลงของค่าจ้างขั �นตํ าเพิ มขึ �น 1 เปอร์เซ็นการเปลี ยนแปลงของระดับราคาจะเพิ มขึ �น 
0.0566-0.0652  

-  ผลการศึกษาในตารางที  2 ชี �ให้เห็นว่า การคาดคะเนเงินเฟ้อ (วัดจากอัตราเงินเฟ้อในอดีต)  
คือ ปัจจยัที สําคญัที สดุในการกําหนดภาวะเงินเฟ้อในปัจจบุนั ถ้าเปอร์เซ็นการเปลี ยนแปลงของเพิ มขึ �นอตัราเงิน
เฟ้อในอดีต 1 การคาดคะเนเงินเฟ้อของสาธารณชนจะทําให้เปอร์เซ็นการเปลี ยนแปลงของระดบัราคาเพิ มขึ �น 
0.6285-0.7110 หรือกลา่วอีกนยัหนึ ง การคาดคะเนเงินเฟ้อของสาธารณชนสง่ผลกระทบต่อภาวะเงินเฟ้อรุนแรง
กว่าปริมาณเงินและค่าจ้างขั �นตํ าประมาณ 10 เท่า และส่งผลกระทบต่อภาวะเงินเฟ้อรุนแรงกว่าราคานํ �ามนั 
30 เทา่ 

ตารางที� 1  ผลการทดสอบความนิ ง (Stationary) ของตวัแปรตา่งๆที ใช้ในการศกึษา 

ผลตา่งลําดบัที  1 ( tY∆ ) ของ  
อัต รา เ งิน เ ฟ้อ
พื �นฐาน 

อัตราการเพิ ม
ของราคานํ �ามั
ดีเซล 

อัตราการเพิ ม
ของค่า จ้างขั �น
ตํ า 

อัตราการเพิ ม
ของปริมาณเงิน
แบบกว้าง 

อั ต ร า ก า ร
วา่งงาน 

Intercept 0.5267 0.4569 1.5140 3.5352 0.9733 

1−tY  -0.3676 -0.6835 -1.1859 -0.9738 -0.3300 

Trend  -0.0099 0.0318 -0.0193 -0.0526 -0.0050 
Dickey-Fuller  
t–statistic 

-3.3571* -4.8330*** -8.2587*** -6.8944*** -3.1342 

หมายเหต:ุ * หมายถึง ข้อมลูอนกุรมเวลามีความนิ ง ณ ระดบันยัสําคญั 0.1 ** หมายถึง ข้อมลูอนกุรมเวลามีความนิ ง ณ ระดบั
นยัสําคญั 0.05  *** หมายถึง ข้อมลูอนกุรมเวลามีความนิ ง ณ ระดบันยัสําคญั 0.01 
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ตารางที�  2  ผลการประมาณค่าและการทดสอบนัยสําคัญของตัวแปรอิสระแต่ละตัว (ตัดตัวแปรอัตราการ
วา่งงานออกไปเนื องจากขาดความนิ ง) 

ตวัแปรตาม คือ อตัราเงินเฟ้อ ณ เวลา t  
สมการที  (13) สมการที  (14) สมการที  (15) 

Intercept 0.1535 -0.0528 -0.0331 
อตัราเงินเฟ้อ ณ เวลา t-1 0.6285 

(5.4712)*** 
0.7110 
(7.2281)*** 

0.7089 
(7.0652)*** 

อัตราการเพิ มของราคา
นํ �ามนั ณ เวลา t 

0.0162 
(2.3842)** 

0.0164 
(2.3643)** 

0.0174 
(2.5182)** 

อตัราการเพิ มของค่าจ้าง
ขั �นตํ า ณ เวลา t 

0.0566 
(1.9778)* 

0.0652 
(2.2439)** 

0.0572 
(1.9157)* 

อตัราการเพิ มของปริมาณ
เงิน ณ เวลา t 

0.0557 
(1.9401)* 

0.0629 
(2.0994)** 

0.0518 
(1.7074)* 

1DUM  -0.2114 
(-1.5418) 

  

2DUM   0.1053 
(0.7757) 

 

3DUM    0.1022 
(0.4726) 

2
R  0.6917 0.6805 0.6799 
F statistic 24.7837 23.5719 23.5189 
Durbin h statistic -1.0375 -1.3692 -1.1895 
N 54 54 54 

หมายเหต:ุ  ตวัเลขในวงเลบ็ คือ ตวัสถิติ  t  เครื องหมาย * ** และ*** หมายถึง ค่าพารามิเตอร์แตกต่างจากศนูย์
อยา่งมีนยัสําคญัเทา่กบั 0.1 0.05 และ 0.01 ตามลําดบั 
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บทสรุป  
 

ผลการศึกษาเชิงเศรษฐมิติพบว่าปัจจยัที มีอิทธิพลต่ออตัราเงินเฟ้อพื �นฐาน คือ อตัราเงินเฟ้อพื �นฐาน 
ในอดีต อตัราการเพิ มของราคานํ �ามนัดีเซล  อตัราการเพิ มของอตัราคา่จ้างขั �นตํ า และอตัราการเพิ มของปริม
เงินแบบกว้าง ถึงแม้ว่าระบอบการกําหนดเป้าหมายเงินเฟ้อจะช่วยควบคุมอัตราเงินเฟ้อพื �นฐานได้บ้าง 
ในบางระดับ แต่อิทธิพลของการกําหนดเป้าหมายเงินเฟ้อที มีต่อเสถียรภาพทางด้านราคานั �นไม่มีนัยสําคัญ 
ทางสถิติ  อย่างไรก็ตาม บทความนี �พบว่า การกําหนดเป้าหมายเงินเฟ้อสามารถช่วยควบคุมการเพิ มขึ �น 
ของอตัราเงินเฟ้อพื �นฐานที มีสาเหตมุาจากการคาดคะเนเงินเฟ้อ ราคานํ �ามนั และคา่จ้างขั �นตํ าได้อยา่งชดัเจน แ
มีประสิทธิภาพมากกว่าเมื อเปรียบเทียบกับระบอบการกําหนดเป้าหมายปริมาณเงิน และระบอบการกําหนด
เป้าหมายอตัราแลกเปลี ยน ดงันั �น การที ธนาคารแห่งประเทศไทยเลือกใช้นโยบายการเงินแบบกําหนดเป้าหมาย
อัตราเงินเฟ้อเป็นแนวทางในการดําเนินงานอยู่ในขณะนี �นั �น จึงมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 
ที ราคานํ �ามนัมีราคาคอ่นข้างสงู นอกจากนี � การกําหนดเป้าหมายเงินเฟ้อสามารถรองรับแนวโน้มการเพิ มสงูขึ �
ของอตัราค่าแรงได้ดีกว่าแนวนโยบายอื นๆ ที ธนาคารแห่งประเทศไทยได้เคยประกาศใช้มาแล้ว เนื องจากภายใต้
ระบอบการกําหนดเป้าหมายเงินเฟ้อผลกระทบของราคานํ �ามนัและคา่จ้างขั �นตํ าที มีภาวะเงินเฟ้อจะลดลง 
เมื อเปรียบเทียบกบัระบอบอื นๆ 

 ผลการศึกษาไม่อาจชี �ชดัว่า ระหว่างเงินเฟ้อทางด้านอุปสงค์ (Demand-pull inflation) กับเงินเฟ้อ
ทางด้านต้นทุน (Cost-push inflation) เงินเฟ้อแบบใดมีความสําคัญมากกว่า ผลการเปรียบเทียบขนาด
ค่าประมาณของพารามิเตอร์พบว่า ปริมาณเงินมีบทบาทต่อภาวะเงินเฟ้อมากกว่าราคานํ �ามนั ในขณะที  
คา่จ้างขั �นตํ ามีบทบาทตอ่ภาวะเงินเฟ้อมากกวา่ปริมาณเงิน ยิ งไปกวา่นั �น เรายงัพบวา่ ปัจจยักําหนดภาวะเงินเฟ้
ในปัจจบุนัที สําคญัที สดุ คือ การคาดคะเนเงินเฟ้อของบคุคลในระบบเศรษฐกิจ  

ในฐานะที  การคาดคะเนเงินเฟ้อ เป็นปัจจัยกําหนดภาวะเงินเฟ้อที สําคัญที สุด ความน่าเชื อถือ 
ของธนาคารกลางในแง่ของความจริงจังต่อเป้าหมายเงินเฟ้อจึงเป็นเรื องสําคัญ และเนื องจากสาธารณชน 
ใช้ข้อมลูการคาดคะเนเงินเฟ้อของธนาคารกลางเป็นสว่นหนึ งของข้อมลูข่าวสารที พวกเขาใช้ในการคาดคะเนเงิน
เฟ้อ ความแม่นยําในการพยากรณ์เงินเฟ้อของธนาคารกลางจึงกลายตวักําหนดประสิทธิภาพของการดําเนิน
นโยบายการเงิน   
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ภาคผนวก 
 

ภาคผนวกจะแสดงที มาของสมการเส้นโค้งฟิลลิปส์ (สมการที  (1) ในหน้า 7) Blanchard (2006)  
สร้างสมการเส้นโค้งฟิลลปิส์จากสมการการกําหนดค่าจ้าง (The wage-setting relation) และสมการการกําหนด
ราคา (The price-setting relation) ดงันี � 

 
สมการการกําหนดคา่จ้าง 
 







=

+−

κ,PW e
uF       (A.1) 

 
     โดย κ  คือ ปัจจัยกําหนดค่าจ้างที เป็นตัวแปรในตลาดแรงงาน เช่น อัตราค่าจ้างขั �นตํ า  

ระดบัการคุ้มครองแรงงาน ระดบัเงินชดเชย การวา่งงาน ฯลฯ 
 u คือ อตัราการวา่งงาน 
 e

P คือ การคาดคะเนระดบัราคา 
 W คือ อตัราคา่จ้าง 

Blanchard สมมติให้ฟังก์ชนั κακ +−=





 +−

uuF 1,  ดงันั �น 

 
( )κα +−= u1PW e       (A.2) 

 
จากสมการการกําหนดราคา 
 

( )Wµ+= 1P        (A.3) 
 
โดย µ  คือ อตัราการบวกส่วนเพิ มในต้นทนุแรงงาน ได้รับอิทธิพลจากต้นทนุการผลิตประเภทอื นๆ  

เช่น ราคาวตัถดิุบ ราคาเชื �อเพลงิและพลงังานอื นๆ ฯลฯ 
        P  คือ ระดบัราคา      
 
แทนคา่สมการ (A.2) ลงในสมการ (A.3) และใสเ่ครื องหมายเวลา t ลงไปจะได้ 
 

( )( )καµ +−+= uP
e

t 11P t      (A.4) 
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นํา 1-tP ไปหารทั �ง 2 ข้างของสมการ (A.4) จะได้ 
 

( )( )καµ +−+=
−

u
P

P

t

e

t 11
P

P

11-t

t      (A.5) 

จาก tπ+=1
P

P

1-t

t  และ e

t

e

π+=1
P

P

1-t

t  สมการ (A.5) สามารถเขียนใหมไ่ด้ 

 

( )( )( )καµππ +−++=+ u
e

tt 1111     (A.6) 
 
เราสามารถเขียนสมการ (A.6) ให้อยูใ่นรูป 

 

( )( )
κα

µπ
π

+−=
++

+
u

e

t

t 1
11

1      (A.7) 

 

ใช้คุณสมบัติทางคณิตศาสตร์ ( )( )
µππ

µπ
π

+−+=
++

+ e

tte

t

t 1
11

1  แล้วแทนค่าลงในสมการ 

(A.7) และจดัเทอมใหม ่เราจะได้สมการสมการเส้นโค้งฟิลลปิส์ดงันี � 
 

( ) t

e

tt Uακµππ −++=      (A.8)  
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การตอบสนองของอัตราผลตอบแทนของหุ้นสามัญต่อข่าวสารในระยะสั �น:  
กรณีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

Short-Term Reaction in Stock Return Following Market Shocks: 
A Case of the Stock Exchange of Thailand 

ชลติา พรหมจนัทร์F

* 

 
บทคัดย่อ 
                งานวิจยัชิ �นนี �มีวตัถปุระสงค์เพื อศกึษาพฤติกรรมของดชันีกลุม่อตุสาหกรรมภายหลงัเกิดเหตกุารณ์
ที ไม่คาดคิด โดยใช้ข้อมลูรายวนัของดชันีกลุ่มอุตสาหกรรมในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั �งแต่เดือน 
มกราคม 2548 ถึงสิงหาคม 2550 ผลการศึกษาพบว่าการเคลื อนไหวของดชันีมีการตอบสนองต่อเหตุการณ์ 
ที ไม่คาดคิดตํ ากวา่ที ควรจะเป็น โดยหากเกิดเหตกุารณ์ที ไมค่าดคิดที เป็นข่าวดี (ข่าวร้าย) ผลตอบแทนสว่นเกิน
จะมีค่าเป็นบวก(ลบ) นอกจากนี �ผลการศึกษาพบว่าขนาดของผลตอบแทนส่วนเกินสะสมไม่มีความสมัพนัธ์ 
กับผลตอบแทนส่วนเกิน ณ วันที เกิดเหตุการณ์ที ไม่คาดคิด อย่างไรก็ตาม พฤติกรรมของดัชนีอุตสาหกรรม 
บางกลุ่มภายหลังจากเกิดเหตุการณ์ที ไม่คาดคิดที เป็นข่าวร้าย 60 วัน จะมีการปรับตัวเข้าสู่ระดับราคา 
ที เหมาะสมอีกครั �ง ซึ งอาจจะทําให้เกิดผลตอบแทนสว่นเกินในช่วงเวลาดงักลา่ว 
 

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. 
 
 

                                                 
* อาจารย์สาขาบริหารธรุกิจ (การเงิน) สํานกัวิชาการจดัการ  มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ 
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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: 

 

   ( )ititit RERAR −=      (1) 
 

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

 
  ttit ebARaCAR ++=+     (2)

         
 where  itCAR +  is the cumulative abnormal return at day it +  ( not including abnormal 
   return of day t  
  tAR  is the abnormal return on the event day t   
                          and te is the residual error term which captures variation in the CARs  
   unrelated to the size of the shock. 
 
 Since itCAR +  does not include tAR , 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 it +  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.  

 



 

 174 
      

 

 

การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการบริหารธุรกจิ ครั�งที� 1  
 

    
วันที� 14 มีนาคม 2551 ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ 

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 

SET 37 4.06*** 1.07 -0.32  41 -4.15*** 0.19 -0.05 

  (16.42) -0.38 -1.33   (-11.24) 0.73 -0.22 

SET50 44 4.26*** 2.47 0.01  44 -4.54**** -6.83 -0.36 

  (18.49) -0.583 -1.188   (-13.65) -0.65 -0.50 

SET100 5 4.86*** 4.755 -1.728  7 -4.56** 2.52 -1.73 

  (2.78) 0.113 -0.041   (-2.32) 0.06 -0.04 

AGRI 47 3.82*** 0.86 -0.56  45 -4.38*** -1.26 2.13 

  (24.42) 1.62 0.51   (-19.55) 1.35 -0.43 

FOOD 45 2.55*** 0.18 -0.31**  43 -2.93*** 0.26** 1.25* 

  (21.82) -1.27 (-1.99)   (-14.62) (1.96) (-1.77) 

FASHION 38 3.02*** 0.09 -0.25*  47 -2.92*** -0.07 0.07 

  (11.90) -0.44 -1.68   (-14.94) 1.19 -0.07 

HOME 29 4.25*** 0.10 -0.18  43 -4.57*** -0.30* 0.23 

  (20.32) 0.40 -0.75   (-18.42) -1.75 -1.41 

PERSON 45 4.08*** 1.07 -0.47  36 -4.83*** -1.03 0.03 

  (14.60) 0.19 0.14   (-15.66) 0.16 -1.43 

BANK 52 5.87*** 2.33** -0.55  35 -5.73*** -0.30 0.30 

  (25.98) -2.12 -1.21   (-14.44) -1.07 -1.14 

FIN 51 7.88*** 1.77* -0.24  36 -7.40*** -3.18 1.30 

  (16.93) (-1.66) 0.02   (-19.36) -0.38 -0.12 

INSUR 51 1.85*** 0.04 -0.28***  40 -2.02*** 0.06 0.13 

  (20.69) 0.41 (-2.48)   (-16.23) 0.77 1.21 

AUTO 48 3.67*** 0.24 -0.03  30 -4.31*** -0.19 0.09 

  (17.62) -0.25 -0.15   (-14.63) -0.83 -0.55 

PAPER 49 6.10*** 1.38 -0.64  33 -5.45*** 0.04 0.42 

  (12.55) 1.25 -0.39   (-12.50) 1.31 -1.14 

PETRO 48 5.75*** 0.64 -0.23  34 -5.69*** -0.26 0.24 

  (20.50) 0.40 -0.54   (-22.59) -0.65 -0.63 

PKG 48 5.05*** 0.14 -0.19  38 -4.96*** -0.09 0.09 

  (23.20) 0.70 -0.90   (-24.46) 0.07 -0.12 

CONMAT 46 4.74*** -0.98 -0.77  41 -4.67*** -1.43*** -0.88 

  (27.12) -2.29 -1.93   (-17.35) -2.61 -1.97 
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ACARs following positive events 

(%)   ACARs following negative events (%) 
  N t t+10 t+60   N t t+10 t+60 

          

PROP 42 5.53*** 1.41 -0.36  44 -5.67*** -0.57 1.30*** 

  (20.29) -1.17 -1.26   (-16.69) 0.88 -2.68 

ENERG 44 5.03*** 2.25 -0.16  43 -4.92*** -0.67 0.24 

  (17.10) -0.78 -0.58   (-14.57) 0.10 -0.70 

MINE 51 8.48*** 2.29 -0.04  29 -8.96*** -0.13 0.92*** 

  (17.10) -0.78 -0.58   (-20.26) -0.17 3.03 

COMM 40 3.45*** 0.20 -0.31  39 -3.43*** -0.36* 0.15 

  (16.17) -0.83 1.53   (-17.96) 1.64 -0.63 

HELTH 53 4.83*** 1.04 -0.32  33 -4.31*** 0.05 1.42 

  (22.44) -0.17 -0.93   (-24.31) 0.95 -0.12 

MEDIA 46 5.29*** 1.56 -0.19  36 -5.24*** -0.06** 0.68 

  (17.62) -1.56 -0.76   (-16.07) 2.10 -0.23 

PROF 38 6.98*** 1.10 -0.36  35 -6.47*** 0.65 0.03 

  (9.76) 0.42 1.52   (-12.65) 1.54 0.04 

TOURISM 42 3.74*** 0.01 -0.16  38 -3.67*** 0.12 -0.09 

  (16.69) -0.66 1.14   (-15.45) 0.60 -0.52 

TRANS 43 6.67*** 2.21 -0.26  35 -6.29*** -1.86** 0.50 

  (16.24) -0.54 0.66   (-14.20) -2.29 0.57 

ETRON 44 5.88*** 1.35 -0.08  43 -5.52*** -0.10 0.39 

  (17.05) 1.12 -0.21   (-17.04) 0.72 -0.98 

ICT 43 5.95*** 0.41 -0.44  34 -6.13*** -0.45 0.33 
    (27.00) 0.15 -1.35     (-12.27) 0.01 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. 

 
 



 

 176 
      

 

 

การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการบริหารธุรกจิ ครั�งที� 1  
 

    
วันที� 14 มีนาคม 2551 ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ 

Figure 1 ACARs Following Extreme Events 
 

Panel A: ACARs following positive event 

Average Cumulative Abnormal Returns Following Positive Events
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Panel B: ACARs following negative event 

Average Cumulative Abnormal Returns Following Negative Events
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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 

      CARt+1       CARt+10       CARt+60   
  Coefficients t-statistics R-squared   Coefficients t-statistics R-squared   Coefficients t-statistics R-squared 

SET a  -2.178 0.267 0.108  0.267 0.376 0.008  0.188 0.264 0.017 

 b 0.457 -0.088   -0.880 -0.532   -0.124 -0.752  

SET50 a  -1.560 0.780 0.120  0.812 1.240 0.004  0.450 0.853 0.001 

 b -0.604 -1.459   0.036 1.681*   -0.012 0.537  

SET100 a  -1.258 -0.157 0.015  -0.641 -0.605 0.003  0.942 1.641* 0.100 

 b 0.934 1.806*   0.466 0.847   0.016  1.984**  

AGRI a  0.384    2.401*** 0.001  2.401 2.789*** 0.132  0.333 0.487 0.004 

 b -0.038 -0.532   -0.532 -2.437***   -0.064 -0.372  

FOOD a  0.079 -0.689 0.004  -0.689 -1.427 0.028  -0.527 -0.979 0.004 

 b -0.077 0.200   0.200 1.104   0.086 0.424  

FASHION a  -2.345 0.259 0.240  0.259 0.506 0.019  0.034 0.095 0.026 

 b 0.746 -0.117   -0.117 -0.757   -0.095 -0.876  

HOME a  -0.382 -0.432 0.002  -0.561 -0.733 0.016  -0.630 -0.870 0.008 

 b 0.063 0.319   0.156 0.919   0.105 0.657  

PERSON a  -0.907 -0.523 0.005  0.133 0.140 0.001  -0.057 -0.108 0.002 

 b 0.104 0.469   -0.012 -0.098   0.017 0.251  

BANK a  -5.078 -3.409*** 0.173  0.411 0.349 0.018  0.007 0.006 0.002 

 b 0.783 3.199***   -0.182 -0.938   -0.064 -0.332  

FIN a  -0.579 -0.936 0.005  -1.813 -1.504 0.018  1.673 1.597 0.057 

 b 0.088 0.520   0.132 0.938   -0.211 1.723*  

INSUR a  -0.254 -0.435 0.003  -0.189 -0.588 0.012  -0.085 -0.234 0.007 

 b -0.406 -0.535   0.125 0.759   -0.107 -0.578  

AUTO a  -1.198 -1.359 0.020  -0.382 -0.833 0.014  0.164 0.274 0.003 

 b 0.215 0.960   0.093 0.798   -0.053 -0.351  

PAPER a  -1.118 0.954 0.038  1.863 3.160*** 0.152  0.744 1.502 0.075 

 b 0.228 1.351   -0.243 -2.870***   -0.138 -1.933*  

PETRO a  -1.864 -1.447 0.041  0.454 0.624 0.070  -0.861 -0.949 0.016 

 b 0.284 1.332   -0.064 -0.530   0.124 0.824  

PKG a  -1.924 -1.993** 0.039  0.452 0.745 0.004  -0.653 -1.042 0.009 

 b 0.294 1.640*   -0.062 -0.545   0.092 0.788  

CONMAT a  -0.738 -0.290 0.002  1.386 0.780 0.042  1.777 1.076 0.055 

 b -0.147 -0.282   -0.498 -1.369   -0.537 -1.589  

PROP a  -2.286 -1.490 0.066  -1.150 -0.127 0.001  -0.067 -0.068 0.003 

 b 0.443 1.674*   -0.047 -0.232   -0.054 -0.321  

ENERG a  -0.219 -0.172 0.001  0.675 0.734 0.029  -0.145 -0.175 0.001 

 b 0.056 0.236   -0.183 -1.066   -0.003 -0.021  
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      CARt+1       CARt+10       CARt+60   
  Coefficients t-statistics R-squared   Coefficients t-statistics R-squared   Coefficients t-statistics R-squared 

MINE a  1.207 0.692 0.021  0.866 0.571 0.015  1.448 1.640* 0.067 

 b -0.189 -0.989   -0.136 -0.819   -0.182 -1.800*  

COMM a  -1.230 -1.594 0.090  0.975 1.450 0.092  0.507 0.842 0.003 

 b 0.386 1.839*   -0.340 -1.860   -0.057 -0.344  

HELTH a  -0.023 -0.017 0.002  0.708 0.813 0.017  0.172 0.221 0.006 
 b -0.089 -0.036   -0.156 -0.905   -0.080 -0.522  
MEDIA a  -0.267 -0.241 0.009  -0.077 -0.072 0.006  -0.066 -0.091 0.001 
 b 0.117 0.596   -0.092 -0.485   -0.023 -0.176  
PROF a  0.045 0.068 0.020  -0.03 0.063 0.003  0.640 1.381 0.014 
 b 0.069 0.842   0.019 0.325   -0.040 -0.703  
TOURISM a  -2.942 -3.255*** 0.248  -1.023 -1.862* 0.073  0.344 0.852 0.006 
 b 0.802 3.539***   0.239 1.734*   -0.049 -0.487  
TRANS a  -0.569 0.388 0.016  -0.736 -0.688 0.007  -0.559 -0.523 0.017 
 b -0.166 -0.811   0.079 0.530   0.123 0.823  
ETRON a  2.265 1.721* 0.041  0.766 0.850 0.006  -0.668 -0.644 0.009 
 b -0.273 -1.302   -0.071 -0.491   0.101 0.609  
ICT a  -2.955 -1.703* 0.059  -0.187 -0.122 0.001  -2.673 -1.868* 0.065 
  b 0.431 1.517   0.040 0.159   0.376 1.602  

 
*** 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 
      CARt+1       CARt+10       CARt+60   
    Coefficients t-statistics R-squared   Coefficients t-statistics R-squared   Coefficients t-statistics R-squared 
SET a  1.648 1.558 0.140  -0.471 -0.821 0.050  0.657 -1.312 0.055 
 b 0.516 2.279**   -0.160 -1.301   -0.146 -1.366  
SET50 a  1.523 1.690* 0.282  0.847 1.519 0.060  -0.765 -1.461 0.003 
 b 0.328 2.081**   0.126 1.650*   -0.327 -1.602  
SET100 a  1.366 1.603 0.110  0.650 -1.935* 0.112  -1.058 -1.289 0.120 
 b 0.226 1.824*   -0.963   -2.408***   -2.753 -1.302  
AGRI a  1.274 0.895 0.008  -0.212 -0.302 0.014  1.420 1.473 0.070 
 b 0.166 0.538   -0.114 0.746   0.354 1.690*  
FOOD a  1.826 2.404*** 0.121  0.295 0.835 0.001  -0.597 -1.612 0.029 
 b 0.526 2.230**   0.012 0.110   -0.119 -1.032  
FASHION a  -0.710 -1.013 0.026  1.211    2.758*** 0.133  -0.465 -1.266 0.044 
 b -0.228 -1.012   0.340     2.411***   -0.156 -1.323  
HOME a  -1.858 -1.422 -0.044  -0.610 -0.703 0.001  -0.853 -1.279 0.021 
 b -0.354 -1.329   -0.030 -0.169   -0.122 -0.898  
PERSON a  -2.069 -1.813* 0.067  -1.470     -2.007** 0.191  2.082 1.417 0.159 
 b -0.146 -1.228   -0.170     -2.225**   0.306 1.993*  
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      CARt+1       CARt+10       CARt+60   
    Coefficients t-statistics R-squared   Coefficients t-statistics R-squared   Coefficients t-statistics R-squared 
BANK a  2.527 1.628 0.090  0.329 0.385 0.024  -1.211 1.500 0.054 
 b 0.425 1.636*   0.110 0.819   -0.158 -1.247  
FIN a  -0.466 -0.162 0.001  -0.257 -0.280 0.001  -1.527 -1.013 0.036 
 b 0.042 0.014   -0.046 -0.193   -0.200 -1.044  
INSUR a  0.083 0.167 0.008  0.602     2.775*** 0.173  0.185 0.602 0.001 
 b 0.119 0.524   0.268 2.703   0.030 0.213  
AUTO a  0.319 0.256 0.009  0.323 0.443 0.023  -0.181 -0.481 0.004 
 b 0.126 0.482   0.120 0.782   -0.027 -0.341  
PAPER a  4.207 4.333*** 0.598  0.770 0.908 0.007  -0.355 -0.600 0.001 
 b 1.028 6.567***   0.225 1.727*   -0.019 -0.195  
PETRO a  2.644 1.174 0.049  -0.954 -0.589 0.006  -1.911 -1.316 0.040 
 b 0.510 1.343   -0.121 -0.444   -0.295 -1.202  
PKG a  1.723 1.330 0.037  0.413 0.420 0.003  -0.765 -0.753 0.010 
 b 0.369 1.489   0.079 0.419   -0.147 -0.758  
CONMAT a  -0.179 -0.093 0.015  -4.339   -2.523*** 0.093  -2.679 -1.884* 0.054 
 b 0.272 0.700   -0.622 -1.808*   -0.386 -1.356  
PROP a  1.501 0.926 0.049  -0.880 -0.922 0.047  -3.611 -1.769* 0.082 
 b 0.359 1.345   -0.206 -1.307   -0.408   -2.579***  
ENERG a  4.793 5.250*** 0.558  -1.947 -1.904* 0.119  -0.867 -0.800 0.011 
 b 1.100 6.450***   -0.404 -2.114**   -0.120 -0.592  
MINE a  -0.738 -0.484 0.008  0.960 0.697 0.027  3.052 2.358 0.121 
 b -0.066 -0.410   0.113 0.775   0.238 1.738*  
COMM a  0.227 0.150 0.004  -0.486 -0.642 0.046  -1.903   -2.528*** 0.172 
 b 0.138 0.328   -0.247 -1.179   -0.513    2.445***  
HELTH a  4.363 3.054*** 0.322  -1.795 -1.856* 0.146  -0.312 -0.480 0.008 
 b 1.142 3.578***   -0.465 -2.151**   -0.069 -0.473  
MEDIA a  5.966 4.192*** 0.434  -0.425 -0.373 0.041  -0.331 -0.392 0.004 
 b 1.190 4.711***   -0.226 -1.190   -0.051 -0.344  
PROF a  0.932 0.751 0.011  -215 -0.217 0.026  -1.737 -1.816* 0.096 
 b 0.105 0.602   -0.133 -0.959   -0.255 -1.090  
TOURISM a  -0.170 -0.146 0.002  -0.473 -0.827 0.037  1.066 1.541 0.090 
 b 0.007 0.221   -0.161 -1.116   0.311 1.781*  
TRANS a  -1.733 0.861 0.080  -2.178 -2.081** 0.062  -0.625 -0.653 0.029 
 b -0.139 -0.475   -0.210 -1.384   -0.130 -0.934  
ETRON a  0.085 0.057 0.004  -0.991 -1.264 0.064  -1.076 -0.922 0.010 
 b -0.104 -0.409   -0.216 -1.618   -0.124 -0.627  
ICT a  4.119 2.753*** 0.376  -1.044 -1.088 0.052  -0.452 -0.404 0.022 
  b 0.881 1.034   -0.171 -1.221   -0.127 -0.778  

 

*** indicate significant at the   1% level                    
**  indicate significant at the   5% level  
*   indicate significant at the 10% level 
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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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สถานที�ซื �อและรปแบบการซื �อเพื�อการบริหารช่องทางการจัดจาํหน่ายู  
Place and Purchase Pattern for Distribution Channels Management 

ดร.นพมาศ  สวุชาติF

* 

 
บทคัดย่อ 
 

งานวิจยันี �มุ่งศึกษาถึงสถานที!ซื �อและรูปแบบการซื �อสินค้าเพื!อนําไปใช้สําหรับบริหารระบบช่องทาง 
การจัดจําหน่าย เป็นงานวิจัยเชิงบรรยาย สนับสนุนการอธิบายผลการศึกษาดัวยข้อมูลเชิงปริมาณ                               
ใช้แบบสอบถามเป็นเครื!องมือในการทํางาน กลุม่ตวัอย่างได้จากวิธีการสุม่ตวัอย่างแบบเจาะจงและแบบโควต้า 
ข้อมูลที!ใช้ในการวิเคราะห์ได้จากแบบสอบถามที!สมบูรณ์จํานวน 342 ฉบบัจาก 400 ฉบบั ผลการวิจัยพบว่า 
ผู้ บริโภคนิยมไปซื �อสินค้าแต่ละชนิดเป็นอันดับหนึ!งแตกต่างกันไป เช่น ซื �อข้าวสาร อาหารกึ!งสําเร็จรูป  
กระดาษชําระ และ ผลิตภณัฑ์ซกัผ้าที!ซุปเปอร์มาร์เก็ตเป็นอนัดบัหนึ!ง และมีจํานวนมากถึงร้อยละ 16.4  16.2 
13.0 และ 11.6 ตามลําดบัผลิตภณัฑ์ข้างต้นที!ซื �อจากร้านของชําใกล้บ้าน สะท้อนให้เห็นว่าสินค้าอปุโภคบริโภค
ที!เคลื!อนไหวเร็วยงัสามารถจําหน่ายผ่านร้านของชําได้ ผู้บริโภคนิยมไปซื �อผลิตภณัฑ์ดแูลผิวและเครื!องใช้ไฟฟ้า 
ที!มีลกัษณะเป็นผลิตภัณฑ์มาตรฐานที!ห้างสรรพสินค้ามากที!สุด สําหรับเครื!องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีที!มีขั �นตอน 
การใช้ซับซ้อน ช่องทางที!เหมาะสมที!สุดคือศูนย์จําหน่ายและบริการ เพราะผู้บริโภครับรู้ได้ว่าศูนย์จําหน่าย 
มีผู้ เชี!ยวชาญประจําศนูย์และมีผลิตภณัฑ์ให้เลือกมากกว่าร้านค้าปลีกแบบอื!นๆ สําหรับรถยนต์ รถจกัรยานยนต์
และโทรศัพท์เคลื!อนที! ช่องทางที!เหมาะสมที!สุดคือศูนย์จําหน่ายและบริการ จากการศึกษาครั �งนี �พบว่า 
ปัจจุบันมีผู้ บริโภคจํานวนหนึ!งซื �อรถยนต์ รถจักรยานยนต์ผ่านช่องทางห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต  
ร้านสะดวกซื �อ ร้านขายของชํา และช่องทางอิเลก็ทรอนิคส์ ผลการวิจยัด้านรูปแบบการซื �อพบว่า ข้าวสารบรรจถุงุ 
อาหารกึ!งสําเร็จรูป กระดาษชําระ และผลติภณัฑ์ซกัผ้า เป็นสินค้าที!ผู้บริโภคมีความเกี!ยวข้องและมีวิเคราะห์ก่อน
ซื �อระดับตํ!า  ( ซื �อแบบเฉื!อย) สําหรับผลิตภัณฑ์ดูแลผิว เสื �อผ้าสําเ ร็จรูป กระติกนํ �า ร้อนไฟฟ้า  
เครื!องคอมพิวเตอร์ รถยนต์ รถจกัรยานยนต์ และโทรศพัท์เคลื!อนที! เป็นสินค้าที!ผู้บริโภคมีความเกี!ยวข้องระดบัสงู 
การวิเคราะห์ก่อนซื �อระดบัสงู (ซื �อแบบซบัซ้อน) สรุปได้ว่าสินค้าแต่ละชนิดก็มีช่องทางที!เหมาะสม และลกัษณะ
การซื �อที!แตกต่างกนัไปตามคณุลกัษณะของสินค้า ดงันั �น การกําหนดโครงสร้างและกลยทุธ์ส่งเสริมการตลาด
ภายในช่องทางการจัดจําหน่ายของสินค้าแต่ละชนิดควรสอดคล้องกับพฤติกรรมการซื �อด้านสถานที!ซื �อ 
และรูปแบบการซื �อของผู้บริโภค ซึ!งจะทําให้เกิดรายได้อยา่งมากตอ่ผู้ผลติ งานวิจยันี �มีประโยชน์อย่างยิ!งต่อผู้ผลิต 
ผู้ จัดการฝ่ายการตลาดที! รับผิดชอบเกี!ยวกับการบริหาร การวางแผน การพัฒนาระบบการจัดจําหน่าย 
และสง่เสริมการตลาดภายในช่องทางการจดัจําหน่าย 

 

 
 
 
 

                                                 
* ผู้ ช่วยศาสตราจารย์   คณะวิทยาการจดัการ  มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
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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 
การบริหารช่องทางการจดัจําหน่าย หรือ ช่องทางการตลาด หรือ ช่องทางการค้า เป็นงานที!สําคญั

อย่างหนึ!งของธุรกิจ เนื!องจากช่องทางการจดัจําหน่ายจะเป็นเส้นทางเคลื!อนย้ายสินค้าจากผู้ผลิตไปยงัผู้บริโภค 
เป็นโอกาสให้สินค้าออกสู่สายตาผู้ บริโภคและเป็นสถานที!ที! ซื �อสินค้า งานบริหารและวางแผนช่องทาง 
การจดัจําหน่าย จะเริ!มตั �งแต่การวางระบบ การพิจารณาเลือกรูปแบบโครงสร้างของช่องทาง และเลือกคนกลาง 
ที!เหมาะสมกบัสินค้าในระยะเริ!มแรก ส่วนงานพฒันาเป็นงานเกี!ยวกบัการปรับเปลี!ยนช่องทางการจดัจําหน่าย 
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตลาดที!เปลี!ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา ตวัอย่างเช่น สถานการณ์ธุรกิจค้าปลีก 
ที!มีการขยายตวัจากปี 2548 มลูค่าตลาดรวมประมาณ 9.9 แสนล้านบาท ต่อมาในปี 2549 ประมาณการว่า
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ธุรกิจค้าปลีกสมยัใหม่มีการขยายตวั ร้อยละ 5.4 (บิสิเนสไทย, 2006)1 กลยทุธ์การแข่งขนัของธุรกิจค้าปลีกสมยัใหม ่
คือ การขายตํ!ากว่าราคาต้นทนุ กิจกรรมส่งเสริมการตลาดที!หลากหลาย ทั �งนําเสนอภาพยนตร์โฆษณาผ่านสื!อ
ต่างๆ รวมถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายภายในร้านเพื!อดึงลูกค้าเข้าร้านตลอดทั �งปี นอกจากนี �ยังมีการ
ขยายตวัเปิดให้บริการในระดบัท้องถิ!นมากขึ �น จากการขยายตวัและกลยทุธ์การแข่งขนัดงักล่าวทําให้พฤติกรรม
การซื �อของผู้บริโภคเปลี!ยนแปลงไป  เป็นสาเหตุให้ผู้ ผลิตต้องตระหนักถึงประสิทธิภาพของช่องทางการจัด
จําหน่าย หรือคนกลางที!เคยทําหน้าที!ได้ผลดีอาจมีประสทิธิภาพลดลงคือมีลกูค้าเข้าร้านน้อยลง สง่ผลให้รายได้ที!
เคยขายได้มากก็ลดลง ดงันั �น ผู้ วิจยัจึงทําการสํารวจสถานที!ที!ผู้บริโภคซื �อสินค้า ซึ!งหมายถึงสถานที!ขายสินค้า
ของผู้ ผลิตและรูปแบบการซื �อของผู้ บริโภค เพื!อเป็นฐานข้อมูลสําหรับผู้ ผลิตในการบริหาร วางแผน 
และพฒันาปรับเปลี!ยนระบบการจดัจําหน่าย รวมถึงเป็นฐานข้อมลูเพื!อนําไปประยกุต์ใช้ในการดําเนินกิจกรรม
ทางการตลาดด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมตลาดที!เปลี!ยนไป โดยมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ทั �งด้านการจดัจําหน่ายและการสง่เสริมการตลาด  

 

ทบทวนวรรณกรรม/เอกสารที�เกี�ยวข้อง 
การวิเคราะห์ตลาดเป้าหมาย (Rosenbloom, 2004)2 การศึกษาปัจจัยด้านคุณลกัษณะของตลาด

เป้าหมาย หมายถึง การวิเคราะห์ตลาดเป้าหมายซึ!งมีผลโดยตรงต่อการพิจารณาออกแบบโครงสร้าง 
ช่องทางการจัดจําหน่าย ผู้บริหารควรพิจารณาพฤติกรรมตลาดประกอบการวางแผนช่องทางการจัดจําหน่าย 
 ซึ!งมีประเดน็ที!สําคญั 4 ประการ ดงันี � 

-  เวลาที!ลกูค้าซื �อ : ซื �อตามฤดกูาล  ซื �อสปัดาห์ละครั �ง  ซื �อทกุวนั   (Chiquan, 2002 )3, (Wingfield, 2002)4 

-  สถานที!ซื �อ : ห้างสรรพสินค้า ร้านใกล้บ้าน ซื �อทางอินเทอร์เน็ต ซื �อทางโทรศพัท์ (Funkhouser, G. &  

   Parket, R. 1986)5 

-  รูปแบบการซื �อ : จํานวนที!ซื �อในแต่ละครั �ง  บริการตนเอง/ต้องการพนกังานแนะนําสินค้า ไปที!เดียวได้ 
    ของครบ  ใช้เงินสด/บัตรเครดิต  ซื �อทันที/ใช้เวลาในการตัดสินใจ  ไปเดินซื �อ/ซื �อจากที! บ้าน   
    การเปรียบเทียบราคา/ไมต้่องการ  ต้องการบริการอยา่งดีเยี!ยม/บริการเลก็น้อย 
-  ผู้ ซื �อ :  ผู้ มีสว่นร่วมในการซื �อ  ผู้ มีอิทธิพลในการซื �อ  ผู้ ซื �อ 
 

รูปแบบการซื �อ (Assael, H., 1997)6 หมายถึง ลกัษณะอาการของผู้บริโภคในการตดัสินใจซื �อสินค้า 

แต่ละชนิด ถ้าจัดรูปแบบการซื �อโดยใช้ระดบัความเกี!ยวข้อง (สงู, ตํ!า) ที!ผู้บริโภคมีต่อสินค้านั �น และระดบั 
การวิเคราะห์ (มาก, น้อย) สามารถจดัรูปแบบการซื �อได้เป็น  4  กลุม่  ดงันี �  

                                                 
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 �อแบบซบัซ้อน (complex  decision making) มีความเกี!ยวข้องสงู ระดบัการวิเคราะห์มาก 
2. ซื �อแบบมีความจงรักภกัดีตอ่ตราสนิค้า (brand loyalty) มีความเกี!ยวข้องสงู ระดบัการวิเคราะห์  
    น้อย 
3. ซื �อแบบแบบแสวงหาความหลากหลายของสินค้า (variety seeking)และซื �อโดยไม่ได้วางแผน 

    มาก่อน (impulse purchasing) ผู้บริโภคมีความเกี!ยวข้องตํ!า ระดบัการวิเคราะห์สนิค้ามาก 
4. ซื �อแบบเฉื!อย (Inertia) ผู้บริโภคมีความเกี!ยวข้องความเกี!ยวข้องตํ!า ระดบัการวิเคราะห์สนิค้าน้อย 

จากงานวิจยั ของ  Foote, Cone and Belding Advertising: FCB 7 ได้ทําการสํารวจสินค้า 60 ชนิด 

แล้วจดัแบง่กลุม่ตามระดบัความเกี!ยวข้อง (สงู, ตํ!า) และ พฤติกรรมการซื �อสินค้า (think product, feel product) 
โดยที!  think - product หมายถึง สินค้าที!ใช้เหตผุลในการเลือกซื �อ พิจารณาคณุสมบติัและลกัษณะของสินค้า 
และ fell product  หมายถึง สินค้าที!ซื �อโดยไม่เน้นคณุสมบติัมากนัก   ใช้ความรู้สึกหรืออารมณ์ในการซื �อ  
ดงัภาพที! 1  

 

 
ภาพที� 1   FCB Grid  

 

                                                 
7 พรทิพย์ สมัปัตตะวนิช, แรงจงใจกับการโฆษณาู  (กรุงเทพฯ: สํานกัพิมพ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2546), หน้า 127. 
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ระเบยีบวธีิการวิจยั   
 

ในการวิจยัครั �งนี �มีกรอบแนวความคิดดงันี � 
 

 
 

ภาพที� 2    กรอบแนวความคิด 
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1.  ประชากรในการศกึษา 
หน่วยข้อมลู  :   ประชาชนทั!วไป 

หน่วยการสุม่ :  คน 

ขอบเขตการศึกษา : สํารวจข้อมลูจากประชาชนที!มีอายุ 19≥   ปีขึ �นไปและอาศยัอยู่ในเขตเมือง 
กรุงเทพฯ และเขตอําเภอเมือง 4 จงัหวดั คือ นครราชสีมา อบุลราชธานี ขอนแก่น อดุรธานี ด้วยสินค้า 11 ชนิด
โดยคํานึงถึงสินค้าที!ผู้บริโภคคุ้นเคย โดยพิจารณาตามบญัชีรายชื!อสินค้าที!ต้องแสดงป้ายราคาตามประกาศ 
ของ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ลงวนัที! 3 มีนาคม 2548   ดงันี � 

 

1. สนิค้าหมวดอาหารและเครื!องดื!ม ได้แก่ ข้าวสารบรรจถุงุ และ อาหารกึ!งสําเร็จรูปบรรจภุาชนะ 
                          ผนกึ 

2. สนิค้าหมวดของใช้ประจําวนั ได้แก่ กระดาษชําระ และ ผลติภณัฑ์ซกัผ้า  
3. สนิค้าหมวดของใช้สว่นบคุคล ได้แก่ ผลติภณัฑ์ดแูลผิว และ เสื �อผ้าสําเร็จรูป   
4. สนิค้าหมวดเครื!องใช้ไฟฟ้าและอปุกรณ์ ได้แก่ กระติกนํ �าร้อนไฟฟ้า และ เครื!องคอมพิวเตอร์  
5. สนิค้าหมวดยานยนต์และอปุกรณ์ ได้แก่ รถยนต์นั!ง และ รถจกัรยานยนต์ 

6. สนิค้าหมวดอื!นๆ  คือ โทรศพัท์เคลื!อนที! 
 

2.  กลุม่ตวัอยา่ง 
กลุม่ตวัอย่างได้จากวิธีการสุม่ตวัอย่างแบบเจาะจงและแบบโควต้า สดัสว่น 80 : 80 : 80 : 80 : 80 

เพื!อให้ได้จํานวนผู้ตอบแบบสอบถามที!เหมาะสม พอเหมาะการทดสอบหาความเชื!อมั!นทางสถิติเพื!อที!จะสามารถ
นําผลที!ได้อ้างอิงไปสู่ประชากรอย่างเชื!อถือได้ ไม่มากเกินไปจนทําไม่ได้ หรือน้อยเกินไปจนไม่น่าเชื!อถือ 
จึงคํานวณจํานวนผู้ตอบแบบสอบถามที!เหมาะสม ด้วยวิธีการคํานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง กรณีไม่ทราบ
จํานวนประชากร โดยใช้สตูรคํานวณ (ธานินทร์, 2548) ดงันี �  

 

n       =    
2

2)1(

e

ZPP −     

 
ดงันั �น ขนาดของผู้ตอบแบบสอบถามที!เหมาะสมคิดเป็นจํานวนอยา่งน้อย 384 คน 
กําหนดโควต้าจงัหวดัละ 80 คน 
 

3.  เครื!องมือที!ใช้ในการวิจยั 
ในการวิจัยครั �งนี �ใช้แบบสอบถามเป็นเครื! องมือในการทํางาน แบ่งออกเป็น 3  ส่วน  

ส่วนที! 1 ถามข้อมูลส่วนตัว คือ เพศและอายุ ส่วนที! 2 ถามสถานที!ซื �อสินค้า (ส่วนที! 1 และ 2 ข้อคําถาม 
เป็นแบบตรวจสอบรายการ) สว่นที! 3 ถามลกัษณะการซื �อ โดยครอบคลมุเนื �อหาเกี!ยวกบัความเกี!ยวข้องกบัสินค้า
และการวิเคราะห์ก่อนซื �อ เป็นข้อคําถามมีตวัเลือกแบบมาตราส่วนประมาณค่า โดยกําหนดระดบัมาตราส่วน 
ที!เป็นข้อความให้เป็นคา่นํ �าหนกัตวัเลข เพื!อประโยชน์ ตอ่การบนัทกึข้อมลูและวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิติ ดงันี � 

คา่นํ �าหนกัตวัเลือก    มากที!สดุ/สงูที!สดุ/บอ่ยที!สดุ   เทา่กบั    5 
คา่นํ �าหนกัตวัเลือก    มาก/สงู/บ่อย                        เทา่กบั    4 
คา่นํ �าหนกัตวัเลือก    ปานกลาง                             เทา่กบั    3 
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คา่นํ �าหนกัตวัเลือก    น้อย/ตํ!า/นาน ๆ ครั �ง              เทา่กบั    2 
คา่นํ �าหนกัตวัเลือก    น้อยที!สดุ/ตํ!าที!สดุ/ไมเ่คย       เทา่กบั    1 
 

4.  การเก็บรวบรวมข้อมลู  

เก็บข้อมลูจํานวนทั �งหมด 400 คน หลงัจากที!ได้คดักรองแบบสอบถามที!ได้คืนมาพบว่า มีชดุที!ไม่
สมบรูณ์ 58 ฉบบั ดงันั �นจึงเหลือแบบสอบถามที!ใช้ได้จํานวน 342 ฉบบั ระยะเวลาในการจดัเก็บรวบรวมข้อมลู 1 
ธนัวาคม –  31 กรกฎาคม 2550 

 

5.  สถิติที!ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
ข้อมลูถกูประมวลผลและวิเคราะห์ด้วยสว่นชดุคําสั!ง SPSS ซึ!งได้เลือกใช้สถิติดงัตอ่ไปนี � 
แบบสอบถามสว่นที! 1 ลกัษณะข้อคําถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ ใช้สถิติเชิงพรรณนา ค่าสถิติ

ที!ใช้ คือ แจกแจงความถี! ด้วยคา่ร้อยละในการแจงนบัข้อมลูลกัษณะประชากร  
แบบสอบถามส่วนที! 2 ใช้สถิติเชิงพรรณนา แจกแจงความถี! ด้วยค่าร้อยละในการแจงนบัจํานวน 

ผู้ ชื �อผา่นช่องทางตา่งๆ แล้ววิเคราะห์ช่องทางการจดัจําหน่ายของสนิค้า  
แบบสอบถามส่วนที! 3 จากข้อคําถามที!เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า ใช้สถิติการหาค่ากลาง

ของข้อมลูด้วยคา่เฉลี!ย  
การจําแนกกลุ่มสินค้าเป็น 4 กลุ่มตามรูปแบบการซื �อ ลดจํานวนตวัแปรตามด้านลกัษณะการซื �อ

ใ ห้อยู่ ใน  2  ปัจจัย สําคัญในการ จําแนก คือ  ปัจจัย ที!  1  ความเ กี! ยว ข้องกับสิน ค้า  ประกอบด้วย  
ความต้องการบริการที!ครอบคลุม ความสําคัญของกลุ่มอ้างอิง ความสําคัญของภาพพจน์ตราสินค้า 
อตัราความเร็วในการซื �อ และ ปัจจยัที! 2 การวิเคราะห์ก่อนซื �อสินค้า ประกอบด้วย ระยะเวลาในการวางแผนซื �อ 
ความต้องการปริมาณข้อมูลสินค้า การเปรียบเทียบราคา ความต้องการคําแนะนําจากพนักงานขาย  
ความต้องการเปรียบเทียบตราสินค้า ด้วยสถิติการหาค่ากลางด้วยค่าเฉลี!ย แล้วจึงทําการจําแนกกลุ่ม  
โดยใช้เกณฑ์การแปลความหมาย ดงันี � 

 

เกณฑ์การแปลความหมายเพื!อจดัระดบัคา่เฉลี!ยออกเป็นช่วงดงัตอ่ไปนี �  
คา่เฉลี!ย 4.50 – 5.00 กําหนดให้อยูใ่นเกณฑ์   มากที!สดุ/สงูที!สดุ/บอ่ยที!สดุ  
คา่เฉลี!ย 3.50 – 4.49 กําหนดให้อยูใ่นเกณฑ์   มาก/สงู/บอ่ย                           
คา่เฉลี!ย 2.50 – 3.49 กําหนดให้อยูใ่นเกณฑ์   ปานกลาง     
คา่เฉลี!ย 1.50 – 2.49 กําหนดให้อยูใ่นเกณฑ์   น้อย/ตํ!า/นาน ๆ ครั �ง           
คา่เฉลี!ย 1.00 – 1.49 กําหนดให้อยูใ่นเกณฑ์   น้อยที!สดุ/ตํ!าที!สดุ/ไมเ่คย   
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การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการบริหารธุรกจิ ครั�งที� 1  
 

    
วันที� 14 มีนาคม 2551 ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ 

จากนั �นจงึจดักลุม่ของสนิค้าทั �ง 11 ชนิดตามรูปแบบการซื �อให้เข้ากลุม่ใดกลุม่หนึ!งใน 4 กลุม่ ตาม
หลกัเกณฑ์ในการจดักลุม่ตามภาพข้างลา่งนี � 

 

ซื� อแบบซับซอ้น

ซื� อแบบแสวงหา
ความหลากหลาย

และ
ไม่ไดว้างแผน

ซื� อแบบมี
ความจงรกัภักดี
ต่อตราสินคา้

ซื� อแบบเฉื!อย

สูง

ตํ!า

คน้หาขอ้มูลมาก; 
พิจารณาหลายตราสินคา้

คน้หาขอ้มูลนอ้ยมากหรอืไม่ตอ้งการเลย ; 
เจาะจงเพยีงตราสินคา้เดียว

ระดับการวิเคราะหข์อ้มูลก่อนซื� อ

ระ
ดับ

คว
าม
เก
ี!ยว
ขอ้
งกั
บสิ
นค
า้ข
อง
ผูบ้
รโิภ

ค

มาก นอ้ย

1 2

3 4

 
 

ภาพที� 3    การจดักลุม่ประเภทสนิค้า 
 

หลกัเกณฑ์ในการรวมกลุม่ 

กลุม่ที! 1 X ความเกี!ยวข้อง 50.2〉  และ X การวิเคราะห์ข้อมลูก่อนซื �อ 50.2〉  

กลุม่ที! 2 X ความเกี!ยวข้อง 50.2〉  และ X การวิเคราะห์ข้อมลูก่อนซื �อ 50.2〈  

กลุม่ที! 3 X ความเกี!ยวข้อง 50.2〈 และ X การวิเคราะห์ข้อมลูก่อนซื �อ  50.2〉  

กลุม่ที! 4 X ความเกี!ยวข้อง 50.2〈  และ X การวิเคราะห์ข้อมลูก่อนซื �อ 50.2〈  
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การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการบริหารธุรกจิ ครั�งที� 1  
 

    
วันที� 14 มีนาคม 2551 ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมลู  
ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลผู้ ตอบแบบสอบถาม เป็นเพศหญิงร้อยละ 63.2 และเพศชาย 

ร้อยละ 36.8  กลุ่มอายุตั �งแต่ 19 ถึง 24 ปีมีจํานวนมากที!สดุร้อยละ 31.6 อันดบัที!สองคือกลุ่มอายุ ตั �งแต่ 24 
ถึง 29 ปีมีร้อยละ 18.4 ดงันั �นพฤติกรรมการซื �อที!สํารวจครั �งนี �จะเป็นตวัแทนที!ดีของผู้บริโภคในวยัระหว่าง 19  
ถงึ 29 ซึ!งรวมกนัแล้วคิดเป็นร้อยละ 50 

ผลการวิเคราะห์สถานที! ซื �อสินค้า พบว่า ผู้ บริโภคซื �อสินค้าจากหลายแห่งแตกต่างกันไป  
โดยที!อนัดบัหนึ!งของสถานที!ซื �อแตกต่างกันตามหมวดสินค้า ดงันี � สินค้าหมวดอาหาร และเครื!องดื!มนิยมซื �อที!
ซูเปอร์มาร์เก็ต (ข้าวสารบรรจุถุงร้อยละ 20.8 อาหารกึ!งสําเร็จรูปร้อยละ 25) สินค้าหมวดของใช้ประจําวัน 
นิยมซื �อที!ซูเปอร์มาร์เก็ต (กระดาษชําระร้อยละ 25.6 ผลิตภัณฑ์ซักผ้าร้อยละ 25.1) สินค้าหมวดของใช้ 
ส่วนบุคคลนิยมซื �อ ที! ห้างสรรพสินค้า  (ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว ร้อยละ 35 เ สื �อ ผ้า สําเ ร็จ รูปอยละ 46.7)  
สินค้าหมวดเครื!องใช้ไฟฟ้าและอปุกรณ์นิยมซื �อที!ห้างสรรพสินค้าและร้านค้าเฉพาะด้าน (กระติกนํ �าร้อนไฟฟ้า 
ซื �อที!ห้างสรรพสินค้าร้อยละ 32.6 เครื!องคอมพิวเตอร์ซื �อจากร้านค้าเฉพาะด้านคอมพิวเตอร์ร้อยละ 49.5)  
สินค้ายานยนต์และอุปกรณ์นิยมซื �อที!ศูนย์จําหน่าย (รถยนต์นั!งร้อยละ 60.5 รถจักรยานยนต์ร้อยละ 64.6)  
สนิค้าหมวดอื!นๆ ได้แก่โทรศพัท์เคลื!อนที!ซื �อจากร้านจําหน่ายเฉพาะโทรศพัท์เคลื!อนที!ร้อยละ 47.8 (ตารางที! 1 ) 

 
ตารางที� 1   ประเภทสนิค้าจําแนกตามสถานที!ซื �อ 

สถานที�ซื �อ 
ประเภทสนิค้า ห้า

งส
รร
พส

นิค้
า 

ซเู
ปอ
ร์ม
าร์
เก็
ต 

ซเู
ปอ
ร์ส
โต
ร์ /
ดิส
เค
าน์
สโ
ตร์
 

ร้า
นส
ะด
วก
ซื�อ
  

ร้า
นค้
าเฉ

พา
ะด้
าน
  

ร้า
นค้
าข
นา
ดใ
หญ่

เน้
น

ปร
ะเภ

ทส
นิค้
า 

ร้า
นค้
าข
อง
ชํา
  

ร้า
นค้
าแ
บบ

ไม
ม่ีห

น้า
ร้า
น 

อื!น
ๆ 

รว
ม 

105 125 120 65 48 17 99 0 23 602 ข้าวสารบรรจถุงุ 
17.4% 20.8% 19.9% 10.8% 8.0% 2.8% 16.4% .0% 3.8% 100.0% 
125 191 142 157 10 11 123 0 1 760 อาหารกึ!ง

สําเร็จรูปบรรจุ
ภาชนะผนกึ 16.4% 25.1% 18.7% 20.7% 1.3% 1.4% 16.2% .0% .1% 100.0% 

127 176 152 130 4 9 89 0 0 687 กระดาษชําระ  
18.5% 25.6% 22.1% 18.9% .6% 1.3% 13.0% .0% .0% 100.0% 
129 160 157 100 8 8 74 0 1 637 ผลติภณัฑ์ซกัผ้า 

20.3% 25.1% 24.6% 15.7% 1.3% 1.3% 11.6% .0% .2% 100.0% 
206 98 124 61 41 16 35 3 4 588 ผลติภณัฑ์ดแูลผิว  

35.0% 16.7% 21.1% 10.4% 7.0% 2.7% 6.0% .5% .7% 100.0% 
251 14 54 20 123 45 8 9 14 538 เสื �อผ้าสําเร็จรูป  

46.7% 2.6% 10.0% 3.7% 22.9% 8.4% 1.5% 1.7% 2.6% 100.0% 
152 13 77 7 128 81 2 1 5 466 กระติกนํ �าร้อนไฟฟ้า 

32.6% 2.8% 16.5% 1.5% 27.5% 17.4% .4% .2% 1.1% 100.0% 
62 2 10 3 211 121 1 8 8 426 เครื!องคอมพิวเตอร์ 

14.6% .5% 2.3% .7% 49.5% 28.4% .2% 1.9% 1.9% 100.0% 
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การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการบริหารธุรกจิ ครั�งที� 1  
 

    
วันที� 14 มีนาคม 2551 ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ 

ตารางที� 1 ประเภทสนิค้าจําแนกตามสถานที!ซื �อ (ตอ่ ) 
 
 
 
 

สถานที!ซื �อ 
ประเภทสนิค้า ห้า

งส
รร
พส

นิค้
า 

ซเู
ปอ
ร์ม
าร์
เก็
ต 

ซเู
ปอ
ร์ส
โต
ร์ /
ดิส
เค
าน์

สโ
ตร์
 

ร้า
นส
ะด
วก
ซื�อ
  

ร้า
นค้
าเฉ

พา
ะด้
าน
  

ร้า
นค้
าข
นา
ดใ
หญ่

เน้
น

ปร
ะเภ

ทส
นิค้
า 

ร้า
นค้
าข
อง
ชํา
  

ร้า
นค้
าแ
บบ

ไม
ม่ีห

น้า
ร้า
น 

อื!น
ๆ 

รว
ม 

7 1 2 2 227 119 2 2 13 375 รถยนต์นั!ง 
1.9% .3% .5% .5% 60.5% 31.7% .5% .5% 3.5% 100.0% 

3 1 2 2 241 114 3 2 5 373 รถจกัรยานยนต์ 
.8% .3% .5% .5% 64.6% 30.6% .8% .5% 1.3% 100.0% 
121 3 19 9 231 81 1 16 2 483 โทรศพัท์เคลื!อนที! 

25.1% .6% 3.9% 1.9% 47.8% 16.8% .2% 3.3% .4% 100.0% 

รวม 1,288 784 859 556 1,272 622 437 41 76 5,935 

สัดส่วน 21.7% 13.2% 14.5% 9.4% 21.4% 10.5% 7.4% .7% 1.3% 100.0% 
 

ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการซื �อสนิค้า ได้แก่ ความต้องบริการที!ครอบคลมุ( 1X ) ความสําคญั

ของกลุม่อ้างอิงตอ่การซื �อ( 2X ) ความสําคญัของภาพพจน์ตราสินค้า( 3X ) อตัราความเร็วในการตดัสนิใจซื �อ

( 4X ) ระยะเวลาในการวางแผนซื �อสนิค้า( 5X ) ความต้องการปริมาณข้อมลูก่อนตดัสนิใจซื �อ( 6X ) ความ

ต้องการเปรียบเทียบราคาก่อนตดัสนิใจซื �อ( 7X ) ความต้องการคําแนะนําจากพนกังานขายก่อนตดัสินใจซื �อ

( 8X ) ความต้องการเปรียบเทียบตราสนิค้า( 9X ) เมื!อเปรียบเทียบคา่เฉลี!ยของแตล่ะลกัษณะการซื �อแล้วพบวา่ 
ผู้บริโภคมีรูปแบบการซื �อสนิค้าแตล่ะชนิดแตกตา่งกนั  ดงัตารางที! 2  

 

ตารางที� 2    เปรียบเทียบคา่เฉลี!ยของรูปแบบการซื �อตอ่สนิค้า 
ประเภทสนิค้า 1X  2X  3X  4X  5X  6X  7X  8X  9X  

ข้าวสารบรรจถุงุ 2.15 1.63 2.17 2.08 1.90 1.99 2.61 1.77 2.34 

อาหารกึ!งสําเร็จรูป 
บรรจภุาชนะผนึก 

2.03 1.92 2.21 1.92 1.73 1.86 2.25 1.59 2.45 

กระดาษชําระ 2.01 1.81 2.24 2.03 1.82 1.91 2.56 1.62 2.41 

ผลติภณัฑ์ซกัผ้า 2.57 2.09 2.63 2.59 2.23 2.47 2.89 2.10 2.83 

ผลติภณัฑ์ดแูลผิว 3.59 3.26 3.65 3.69 3.15 3.58 3.48 3.46 3.84 

เสื �อผ้าสําเร็จรูป 3.43 3.20 3.96 3.92 3.32 3.38 3.67 3.20 3.62 

กระติกนํ �าร้อนไฟฟ้า 3.92 2.23 2.82 3.34 3.03 3.31 3.42 3.42 3.41 

เครื!องคอมพิวเตอร์ 4.68 2.75 3.85 4.54 4.39 4.58 4.44 4.58 4.38 

รถยนต์นั!ง 4.84 3.13 4.33 4.83 4.78 4.77 4.58 4.79 4.65 

รถจกัรยานยนต์ 4.67 2.96 4.06 4.57 4.49 4.54 4.41 4.55 4.46 

โทรศพัท์เคลื!อนที! 4.60 3.15 4.13 4.46 4.32 4.42 4.40 4.50 4.43 



 

 194       

 

 

การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการบริหารธุรกจิ ครั�งที� 1  
 

    
วันที� 14 มีนาคม 2551 ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ 

เมื!อลดจํานวนตวัแปรตามด้านลกัษณะการซื �อให้อยูใ่น 2 ปัจจยัสําคญัในการจําแนก แล้วจดัสนิค้าแต่
ละชนิดให้อยูใ่นแตล่ะกลุม่สนิค้าตามพฤติกรรมการซื �อจะได้ผลการศกึษาดงัตารางที! 3 และภาพที! 4  

 

ตารางที� 3 คา่เฉลี!ยแต่ละปัจจยัจําแนกกลุม่สนิค้า 

ประเภทสนิค้า คา่เฉลี!ยปัจจยัด้าน 
ความเกี!ยวข้องกบัสนิค้า 

คา่เฉลี!ยปัจจยัด้าน 
การวิเคราะห์ก่อนซื �อสนิค้า กลุม่ 

1. ข้าวสารบรรจถุงุ 2.01 2.12 กลุม่ที! 4 
2. อาหารกึ!งสําเร็จรูป 2.02 1.98 กลุม่ที! 4 
3. กระดาษชําระ 2.02 2.06 กลุม่ที! 4 
4. ผลติภณัฑ์ซกัผ้า 2.47 2.50 กลุม่ที! 4 
5. ผลติภณัฑ์ดแูลผิว 3.55 3.50 กลุม่ที! 1 
6. เสื �อผ้าสําเร็จรูป 3.63 3.44 กลุม่ที! 1 
7. กระติกนํ �าร้อนไฟฟ้า 3.08 3.32 กลุม่ที! 1 
8. เครื!องคอมพิวเตอร์ 3.96 4.47 กลุม่ที! 1 
9. รถยนต์นั!ง 4.28 4.71 กลุม่ที! 1 
10. รถจกัรยานยนต์ 4.07 4.49 กลุม่ที! 1 
11. โทรศพัท์เคลื!อนที! 4.09 4.41 กลุม่ที! 1 

 

กลุ่มที! 4
ซื� อแบบเฉื!อย

กลุ่มที! 1
ซื� อแบบซับซอ้น

โทรศัพทเ์คลื!อนที!
รถยนตนั์!ง

ผลิตภัณฑดู์แลผิว

กระดาษชาํระ

มากที!สุด

นอ้ยที!สุด

ระ
ดับ

คว
าม
เก
ี!ยว
ขอ้
งกั
บสิ
นค
า้

ระดับการวิเคราะหข์อ้มูลก่อนซื� อ
1.02.03.04.05.05.0

4.0

3.0

2.0

1.0

2.5

2.5 นอ้ยที!สุด

ขา้วสารบรรจุถุง อาหารกึ!งสําเรจ็รปู
ผลิตภัณฑซั์กผา้

เสื� อผา้สําเรจ็รปู

กระติกนํ� ารอ้นไฟฟา้

เครื!องคอมพิวเตอร์
รถจักรยานยนต์

 
 

ภาพที� 4   การจดักลุม่สนิค้า 

สรุปผลการศกึษาและอภปิราย 
ผลการวิเคราะห์พบว่า สินค้าแต่ละชนิดจะมีช่องทางที!ผู้บริโภคนิยมไปซื �อเป็นอนัดบัหนึ!งแตกต่าง

กนัไป เช่น ซื �อข้าวสาร อาหารกึ!งสําเร็จรูป กระดาษชําระ และ ผลิตภณัฑ์ซกัผ้า ที!ซุปเปอร์มาร์เก็ตเป็นอนัดบัหนึ!ง
คิดเป็นร้อยละ 20.8   25.1  25.6  และ 25.1  ตามลําดบั และมีจํานวนมากถึงร้อยละ 16.4  16.2  13.0   
และ 11.6 ตามลําดับ ที!ซื �อผลิตภัณฑ์ข้างต้นที!ร้านของชําใกล้บ้าน สะท้อนให้เห็นว่า สินค้าอุปโภคบริโภคที!
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เคลื!อนไหวเร็วยังสามารถจําหน่ายผ่านร้านของชําได้ จากการศึกษาครั �งนี � ยังพบว่า ปัจจุบนั ผู้บริโภคไม่ได้ซื �อ
รถยนต์นั!ง รถจักรยานยนต์ ที!ศูนย์จําหน่ายเท่านั �น ยังซื �อผ่านช่องทางห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต  
ซึ!งผู้ จําหน่ายรถยนต์นิยมไปจัดกิจกรรมทางการตลาดกันมากขึ �น หรือบางครั �งอาจพบเห็นการจัดกิจกรรมกัน 
ที!โรงพยาบาลบางแห่ง เช่น ที!โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น เป็นต้น สําหรับการซื �อรถยนต์นั!งและ
รถจกัรยานยนต์จากร้านสะดวกซื �อ ร้านขายของชํา และช่องทางสื!ออิเล็คทรอนิคส์ นั �น คนกลางกลุ่มนี �ทําหน้าที!
เป็นตัวเชื!อมระหว่างผู้ ซื �อและผู้ ขายเท่านั �น มิได้จัดแสดงสินค้าบนชั �นวางสินค้า ด้วยลักษณะเด่นของ 
ร้านสะดวกซื �อ และ ร้านขายของชํา คือทําเลที!ตั �งอยู่ใกล้ชุมชน ลูกค้าจะเป็นผู้ พักอาศัยในพื �นที!ใกล้เคียง 
ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของร้านกับลูกค้าจึงมากกว่าร้านค้าปลีกแบบอื!นๆ จึงเป็นโอกาสที!เจ้าของรถยนต์ 
นั!ง รถจกัรยานยนต์(มือสอง) จะประกาศขายรถยนต์ที!สถานที!ซื �อเหลา่นี � หลงัจากนั �นผู้ ซื �อและผู้ขายจะดําเนินการ
แลกเปลี!ยนกนัเองตอ่ไป ร้านสะดวกซื �อหรือร้านขายของชําเหลา่นั �น อาจได้รับคา่พื �นที!ติดประกาศเป็นค่าตอบแทน
หรือได้คอมมิชชั!นก็แล้วแตจ่ะตกลงกนักบัผู้ขาย อยา่งไรก็ตามช่องทางดงักลา่วนี �ก็ไม่ใช่ช่องทางที!สร้างยอดขายสงู
สําหรับสินค้าในกลุ่มนี � เพราะมีจํานวนผู้ ซื �อผ่านช่องทางเหล่านี � ร้อยละ 7.7 เท่านั �น สําหรับสินค้าเครื!องใช้ไฟฟ้า 
ต้องพิจารณาคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ประกอบการตัดสินใจ เนื!องจาก ช่องทางที!ผู้ บริโภคนิยมไปซื �อ 
กระติกนํ �าร้อนไฟฟ้าแตกตา่งจาก เครื!องคอมพิวเตอร์ ดังนั �น เครื!องใช้ไฟฟ้าที!เป็นผลิตภัณฑ์มาตรฐาน 
(ผู้ บริโภคคุ้ นเคย สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องการคําแนะนําจากพนักงาน เช่น กระติกนํ �าร้อนไฟฟ้า) 
ช่องทางจดัจําหน่ายที!เหมาะสมมากที!สดุคือห้างสรรพสินค้า สําหรับเครื!องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยี ที!มีขั �นตอนการใช้
ซบัซ้อน ต้องมีผู้ เชี!ยวชาญแนะนํา ช่องทางที!เหมาะสมที!สดุคือร้านค้าเฉพาะด้าน (ศนูย์จําหน่าย) เพราะผู้บริโภค
รับรู้ได้วา่ศนูย์จําหน่ายมีผู้ เชี!ยวชาญประจําศนูย์ และมีผลติภณัฑ์ให้เลือกมากกวา่ร้านค้าปลีกแบบอื!นๆ  

จากการศึกษาครั �ง นี � สะ ท้อนใ ห้ เห็นช่องทางการจัด จําหน่ายไ ด้พัฒนาไปอย่างมาก 
แต่มี เพียงบางช่องทางที! เหมาะสม สามารถสร้างยอดขายได้สูงสําหรับสินค้าเฉพาะประเภทเท่านั �น  
ดังนั �น การกําหนดโครงสร้างช่องทางการจัดจําหน่ายควรสอดคล้องกับพฤติกรรมการซื �อด้านสถานที!ซื �อ  
เพื!อให้การตดัสินใจวางแผนพฒันาช่องทางการจดัจําหน่ายที!มีอยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพยิ!งขึ �น ผู้บริหารอาจต้อง
ลดหรือเพิ!มช่องทางการจดัจําหน่ายให้เหมาะสมกบัพฤติกรรมการซื �อของผู้บริโภคที!เปลี!ยนไปด้วยเช่นกนั  

ผลการวิจัยด้านรูปแบบการซื �อพบว่า ข้าวสารบรรจุถุง อาหารกึ!งสําเร็จรูป กระดาษชําระ  
และผลิตภัณฑ์ซักผ้า เป็นสินค้าที!ผู้ บริโภคมีความเกี!ยวข้องและมีวิเคราะห์ก่อนซื �อรระดับตํ!า (ซื �อแบบเฉื!อย) 
คือ ผู้ บริโภคมีความต้องบริการที!ครอบคลุมน้อย กลุ่มอ้างอิงมีอิทธิพลตํ!าตอ่การตดัสนิใจซื �อ ความสําคญั 
ของภาพพจน์ตรา สินค้าตํ!าคือสนิค้าไมผ่กูกบับคุลกิภาพและรูปแบบการใช้ชีวติของตน  ใช้เวลาไม่มาก 
ในการตดัสนิใจซื �อสนิค้ากลุม่นี � ใช้เวลาในการวางแผนซื �อสินค้าน้อย มีความต้องการปริมาณข้อมลูก่อนตดัสินใจ
ซื �อน้อย ความต้องการเปรียบเทียบราคาก่อนตดัสนิใจซื �อในระดบัตํ!า มีความต้องการคําแนะนําจากพนกังานขาย
เพียงเล็กน้อยก่อนตัดสินใจซื �อ มีความต้องการเปรียบเทียบตราสินค้าระดบัตํ!าหรือซื �อคณุสมบตัิของสนิค้
มากกว่าตราสินค้า ดงันั �น ผู้ผลิตควรมีบริการควบกบัผลิตภณัฑ์บ้าง เช่น บริการการรับคืนสินค้า บริการข้อมลู
ผลิตภณัฑ์เพิ!มเติม ไม่ต้องกําหนดการบริการที!ครอบคลมุมากสําหรับสินค้ากลุ่มนี � ด้วยกลุ่มอ้างอิงมีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจซื �อน้อยมากจึงไม่จําเป็นต้องใช้ดาราหรือผู้ นําในสงัคมมาเป็นพรีเซนเตอร์ ผู้ผลิตควรเน้นเครื!องมือ
ด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ คุณภาพของสินค้า และ กลยุทธ์ราคา ควรกําหนดโครงสร้างช่องทางการจัดจําหน่าย 
แบบทางอ้อมและมีความยาวของโครงสร้าง 2-3 ระดับ ความหนาแน่นของคนกลางเป็นแบบหนาแน่นมาก  
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คือ มีการจัดจําหน่ายและกระจายสินค้าแบบครอบคลมุทุกพื �นที! ควรเลือกคนกลางประเภท ซูปเปอร์มาร์เก็ต  
ซปูเปอร์สโตร์/ดิสเคาน์สโตร์ ร้านสะดวกซื �อสมยัใหม่ ห้างสรรพสินค้า รวมถึงร้านของชํา ร้านค้าชมุชนเป็นสมาชิก
ในช่องทางการจัดจําหน่าย เนื!องจากงานวิจัยนี �พบว่า ไม่มีผู้ บริโภคซื �อสินค้ากลุ่มนี �ผ่านช่องทางการตลาด
อิเลค็ทรอนิคส์เลย ดงันั �น อาจกลา่วได้วา่ ช่องทางอิเลค็ทรอนิคส์เป็นช่องทางที!ไมเ่หมาะสมกบัสนิค้ากลุม่นี � 

 

สําหรับผลิตภณัฑ์ดแูลผิว เสื �อผ้าสําเร็จรูป กระติกนํ �าร้อนไฟฟ้า เครื!องคอมพิวเตอร์ รถยนต์นั!ง
รถจักรยานยนต์ และโทรศัพท์เคลื!อนที! เป็นสินค้าที!ผู้ บริโภคมีความเกี!ยวข้องระดับปานกลาง–ระดับสูง  
การวิเคราะห์ก่อนซื �อระดับปานกลาง–ระดับสูงที!สุด (ซื �อแบบซับซ้อน) คือ ผู้ บริโภคมีความต้องบริการ 
ที!ครอบคลมุระดบัมาก กลุ่มอ้างอิงมีอิทธิพลปานกลางต่อการตดัสินใจซื �อ ความสําคญัของภาพพจน์ตราสินค้า
สงูคือสินค้าแสดงถึงบุคลิกภาพและรูปแบบการใช้ชีวิตของตน ผู้บริโภคที!จะซื �อสินค้ากลุ่มนี �ใช้เวลาอย่างมาก 
ในการตัดสินใจซื �อ จึงมีพฤติกรรมไปเดินซื �อด้วยตนเอง ต้องการเห็นสินค้า มีการวางแผนเพื!อซื �อเป็นระยะ
เวลานาน มีความต้องการปริมาณข้อมูลก่อนตัดสินใจซื �อจํานวนมาก ความต้องการเปรียบเทียบราคาก่อน
ตดัสินใจซื �อในระดบัสงู มีความต้องการคําแนะนําจากพนักงานขายมากก่อนตดัสินใจซื �อ มีความต้องการ
เปรียบเทียบตราสินค้าระดับสูงหรือพิจารณาความมีชื!อเสียงของตราสินค้ามากกว่าคุณสมบัติของสินค้า  
ดังนั �น ผู้ ผลิตต้องกําหนดการบริการควบกับผลิตภัณฑ์ให้มาก เช่น การรับคืนสินค้า บริการข้อมูลผลิตภัณฑ์
เพิ!มเติม รับประกันสินค้า บริการหลงัการขาย การส่งสินค้า การทดลองใช้ เป็นต้น ด้วยกลุ่มอ้างอิงมีอิทธิพล 
ต่อการตดัสินใจซื �อไม่มากนักจึงอาจใช้หรือไม่ใช้ดาราหรือผู้ นําในสงัคมมาเป็นพรีเซนเตอร์ ผู้ผลิตต้องควบคุม
มาตรฐานคุณภาพสินค้าและควรเน้นกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ด้านการสร้างตราสินค้าเพื!อสร้างความได้เปรียบ 
ในการแข่งขนั หลีกเลี!ยงกลยทุธ์ด้านราคา เพราะการลดราคาอาจส่งผลต่อความรู้สึกของผู้บริโภค ทําให้รู้สกึว่า
คุณภาพสินค้าลดลงไปด้วย ควรกําหนดโครงสร้างช่องทางการจัดจําหน่ายแบบตรงเพราะสามารถควบคุม
คุณภาพการบริการได้อย่างเต็มที! อาจจะใช้ช่องทางอ้อมร่วมด้วยก็ได้แต่ควรมีความยาวของโครงสร้างเพียง 
1 ระดบัเท่านั �น ควรเลือกคนกลางประเภทร้านค้าเฉพาะด้าน ความหนาแน่นของคนกลางเป็นแบบจดัจําหน่าย
แบบเลือกสรร คือมีการจดัจําหน่ายและกระจายสินค้าแบบพื �นที!หรือเขตละ 2-3 รายเท่านั �น เนื!องจากผู้บริโภค
ต้องการข้อมูล ต้องการเปรียบเทียบ และต้องการคําแนะนําอย่างมากในการตัดสินใจซื �อ ควรกําหนดหน้าที! 
ของพนกังานขายให้คอยช่วยเหลืออย่างมาก ผู้บริโภคต้องการคําแนะนําและมีความพอใจเมื!อได้รับการบริการ
อื!นๆ ร่วมด้วย ดังนั �น จึงต้องควบคุมคุณภาพการบริการอย่างใกล้ชิด จากการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคมีลกัษณะ 
การซื �อแบบแสวงหาความพอในในสินค้าระดับสูง มีการเปรียบเทียบตราสินค้ามาก จึงไม่มีความจงรักภักดี 
ในตราสินค้า ดงันั �น จึงเป็นโอกาสทางการตลาดสําหรับตราสินค้าใหม่ ผู้ประกอบการรายใหม่ที!จะสร้างรายได้
จากตลาดนี � สําหรับผู้ ที!อยู่ในตลาดเดิมควรใช้กลยุทธ์การสร้างแบรนด์เป็นการพัฒนาการรับรู้ในตราสินค้า  
จากระดับตระหนักถึงระดับจงรักภักดี ทางด้านสถานที!ซื �อพบว่า มีผู้ บริโภคจํานวนหนึ!งซื �อสินค้ากลุ่มนี � 
ผ่านช่องทางการตลาดอิเล็คทรอนิคส์ จึงอาจกล่าวได้ว่าช่องทางอิเล็คทรอนิคส์เป็นช่องทางที!สามารถพฒันา
ตอ่ไปให้มีประสทิธิภาพมากขึ �นได้สําหรับสนิค้ากลุม่ที!มีการซื �อแบบซบัซ้อน 
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กิตตกิรรมประกาศ 
 

งานวิจยันี �ได้รับการสนบัสนนุจาก คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

ข้อเสนอแนะ 
 

ข้อเสนอแนะในการทําวิจยัครั �งตอ่ไป ควรพิจารณาปัจจยัพฤติกรรมตลาดด้านอื!น ๆ เช่น ตวัแปรเวลา
ที!เป็นฤดูกาล ช่วงเวลาเป็นสัปดาห์หรือรายวัน ปัจจัยด้านรูปแบบการซื �อ เช่น จํานวนที!ซื �อในแต่ละครั �ง  
พฤติกรรมการบริการตนเองหรือต้องการพนักงานแนะนําสินค้า พฤติกรรมการซื �อแบบไปที!เดียวได้ของครบ 
หรือชอบไปครั �งละหลายร้าน พฤติกรรมการชําระค่าสินค้าด้วยเงินสดหรือบัตรเครดิต การตัดสินใจซื �อทันที 
หรือใช้เวลาในการตัดสินใจ พฤติกรรมการเดินทาง ไปเดินซื �อหรือซื �อจากที!บ้าน ปัจจัยด้านผู้ ซื �อ ควรศึกษา 
ผู้ มีสว่นร่วมในการซื �อ ผู้ มีอิทธิพลในการซื �อ เป็นต้น  

การศึกษาทศันคติของผู้บริโภคต่อช่องทางการตลาดอิเล็กทรอนิคส์ในด้านความรู้สึก ความเข้าใจ
และพฤติกรรม เป็นสิ!งที!น่าศึกษาต่อไป เนื!องจากประเทศไทยมีการค้าขายบนอินเตอร์เน็ตมาหลายปี 
แล้วแต่จํานวนผู้บริโภคที!ซื �อสินค้าผ่านช่องทางนี �น้อยมากคิดเป็นร้อยละ 0.7 หากสามารถพัฒนาช่องทางนี � 
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ �นจะเป็นผลดีต่อต้นทนุการจดัจําหน่ายอย่างยิ!ง และมีส่วนช่วยลดการใช้นํ �ามนัเชื �อเพลิ
ภายในประเทศได้อีกทางหนึ!งด้วย ผลจากการวิจยันี �จะเป็นประโยชน์ต่อการจดัปัจจยัทางการตลาดที!ตอบสนอง
ความพอใจของผู้บริโภคได้อยา่งมีประสทิธิภาพ จะเป็นการกระตุ้นการซื �อสนิค้าผา่นช่องทางนี �ได้มากขึ �น  

งานวิจัยครั �งต่อไปที!น่าสนใจศึกษาต่อจากงานวิจัยนี �คือการเปรียบเทียบพฤติกรรมการซื �อ 
ด้านช่องทางการจดัจําหน่ายและรูปแบบการซื �อของผลการศกึษาครั �งนี �กบัพฤติกรรมในอนาคต เช่น เปรียบเทียบ 
พ.ศ. 2550 กับ พ.ศ.2551 หรือ ทุก ๆ ปี เป็นงานวิจัยเชิงพยากรณ์ มีจุดมุ่งหมายเพื!องานวางแผนการตลาด
ลว่งหน้าได้อยา่งถกูต้องกบัแนวโน้มที!จะเกิดขึ �น 
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การดาํเนินงานด้านโลจสิตกิส์  
ของท่าเรือพาณิชย์ไทยและเวียดนาม  

The Logistical Operations of Thai and Vietnamese Ports 
ชลศิา  รัตรสารF

* 
 

บทคัดย่อ 
 

การค้าผ่านแดนไทย – ลาว – เวียดนาม มีมลูค่าที!สงูขึ �นเรื!อยๆ สินค้าที!ลาวนําเข้าจากไทยนั �นส่วนหนึ!ง
เป็นสินค้าผ่านแดนลาวออกสู่เวียดนาม ที!ผ่านมา ผู้ประกอบการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือลงัเลใจที!จะใช้
ประโยชน์จากสะพานดงักล่าว เพื!อที!จะขนย้ายสินค้าไปลงเรือที!ท่าเรือดานงัของเวียดนาม ถึงแม้ว่า ค่าใช้จ่าย
และเวลาที!ใช้ในการเคลื!อนย้ายสนิค้าจะสั �นกวา่การขนสง่สนิค้าไปลงเรือที!ทา่เรือแหลมฉบงั 
 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 

1. เพื!อศกึษาศกัยภาพเกี!ยวกบัการพฒันาทางการค้าและการขนสง่ทางทะเลระหวา่งทา่เรือเดินสมทุร  
2. เพื!อศกึษาสภาพแวดล้อมด้านการขนสง่ทางทะเลระหวา่งไทยและเวียดนาม  
 

วิธีการศึกษา 
 

1. ศกึษาข้อมลูทติุยภมิูโดยการวิเคราะห์เนื �อหา (Content Analysis) 
2. วเิคราะห์ข้อมลูทติุยภมิูใช้เชิงพรรณาความ (Descriptive Analysis)  
 

ข้อค้นพบจากการศึกษา 
1. ลกัษณะภมิูศาสตร์เศรษฐกิจของทา่เรือ  
2. ประสทิธิภาพทางด้านต้นทนุคา่ขนสง่และการใช้ประโยชน์จากทา่เรือ 
3. การวิเคราะห์ต้นทนุคา่ใช้จ่าย ระหวา่งทา่เรือกรุงเทพ และทา่เรือแหลมฉบงั 
4. ศกัยภาพของทา่เรือ (The Potential of Ports) 

 

โอกาส ข้อจํากัด และข้อเสนอแนะ ในการแข่งขันดาํเนินการของท่าเรือพาณิชย์ไทยและ
เวียดนาม 

ผลการศึกษาให้ข้อสรุปว่า ถึงแม้ว่าท่าเรือดานังของเวียดนามจะอยู่ในแนวการเดินเรือของโลก 
 แต่ก็ยังไม่มีความพร้อมมากพอที!จะส่งเสริมการค้าทางเรือ เพราะขาดสาธารณูปโภคที!สําคัญ เช่น  ถนน 
และโครงข่ายการคมนาคมขนส่ง ที!ยังไม่เชื!อมโยงถึงกัน อีกทั �งค่าธรรมเนียมที!ใช้อุปกรณ์เคลื!อนย้ายสินค้า 
ยังอยู่ในเกณฑ์ที!สูง การพัฒนาพื �นที!หน้าท่าเทียบเรือก็ยังเป็นไปอย่างล่าช้า เช่นเดียวกับอัตราเร็วที!ใช้ 
ในการเคลื!อนย้ายตู้คอนเทนเนอร์ยงัเป็นไปอยา่งลา่ช้า 

ผู้ประกอบการค้าและการขนสง่ของไทยยงัคงเลง็เห็นถึงการใช้ประโยชน์จากท่าเรือแหลมฉบงัมากที!สดุ 
ถึงแม้ว่า ท่าเรือแหลมฉบังจะตั �งอยู่ในเวิ �งอ่าวไทยซึ!งไม่ใช่แนวการเดินเรือที!สําคัญของโลกก็ตาม นอกจากนี � 

                                                 
* อาจารย์ภาควิชาการจดัการธรุกิจระหวา่งประเทศ คณะบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลยัสยาม 
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ท่าเรือแหลมฉบังยังมีจุดเด่นที!สําคัญต่อการเดินเรือในเชิงพาณิชย์ที!ว่าอัตราเร็วในการเคลื!อนย้ายสินค้า 
หน้าทา่เรือสงูมาก ทําให้เรือสนิค้าสามารถลดเวลาที!ใช้ในการขนย้ายสนิค้าได้มาก  

 

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) 
 

สายสมัพนัธ์ทางเชื �อชาติ (Race and Nationality Relationship) และอตัลกัษณ์ความเป็นชาติ 
(National Identity) ที!ผูกพนัและแลกเปลี!ยนกนัมาโดยตลอด ได้กลายเป็นตวัการสําคญัที!นําไปสู่การเพิ!มขึ �น 
ของมูลค่าทางการค้า (Volume of Trade) ระหว่างไทย – สปป.ลาว – สาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนาม  
ซึ!งมีมลูคา่มากกวา่ของไทย – สาธารณรัฐสงัคมนิยมกมัพชูาอยา่งไมอ่าจที!จะเปรียบเทียบขนาดทางการค้ากนัได้ 

เหตุที! เป็นเช่นนี � เป็นเพราะ (1) การส่งเสริมนโยบายการค้าของรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร 1 - 28  

โดยมุ่งเน้นความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจเป็นสําคัญในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ �าโขง ซึ !งนบัได้วา่เป็น 
การสานงานตอ่จากสมยัรัฐบาลชวน หลีกภยั และ (2) ความร่วมมือในกลุม่อิระวดี (แม่โขง (M) – เจ้าพระยา (C)) 
นอกจากนี �แล้ว เส้นทางการขนส่งทางบกที!ได้รับการพฒันาระหว่างประเทศในกลุ่มไม่สามารถเชื!อมโยงกมัพชูา
เข้าหาลาวและเวียดนามได้ ด้วยเหตผุลดงันี � คือ  

ประการที� 1  เพราะมีค่าเสียโอกาสในการลงทนุสร้างทางที!สงูมาก เมื!อเปรียบเทียบกบัผลประโยชน์
ทางเศรษฐกิจทั �งจากการค้าและการลงทุนที! ไทยและลาวพึงจะได้ รับในอนาคต ดังนั �น  จึงยังคงมี 
แต่เพียงการเชื!อมโยงกัมพูชาเข้ามาหาไทยเท่านั �น ซึ!งนับได้ว่าเส้นทางดงักล่าวเป็นเส้นทางที!ได้รับการพฒันา
มาแล้ว  

ประการที� 2   ถงึแม้ว่า กมัพชูาจะมีความใกล้ชิดกนักบัทั �งลาวและเวียดนามในทางภมิูศาสตร์ อยู่แล้ว
ก็ตาม แต่ว่าด้วยรากฐานของขนบธรรมเนียมประเพณี วฒันธรรมการกินอยู่ และอตัลกัษณ์ความเป็นชนชาติ 

ของลาวนั �นเอง โดยเฉพาะอย่างยิ!ง ภาษาพดู 9 ของกมัพชูาที!ไม่เหมือนใครในอนภุูมิภาคลุ่มแม่นํ �าโขง ก็นบัได้ว่

เป็นอุปสรรคที!มีความสําคัญที!สุดต่อการสื!อสารของชาวกัมพูชานั �นเองซึ!งทําให้การเชื!อมโยงโครงข่าย 

                                                 
8 รัฐบาลทกัษิณ สร้างผลงานด้านการขยายขนาดของตลาดการค้า (Trading Market) และความร่วมมือทางเศรษฐกิจ

ในระดบัอนภุมิูภาคลุ่มแม่นํ �าโขงไว้ได้อย่างเป็นรูปธรรมมากที!สดุ เมื!อเปรียบเทียบกบัผลงานการเร่งรัดรัฐบาลที!ผ่านมาๆ มา ในอดีต
โดยพบวา่ มลูค่าทางการค้าชายแดน ไทย – ลาว และ การค้าผ่านแดน ไทย – ลาว – เวียดนาม มีอตัราการขยายตวัได้อย่างรวดเร็ว
มากนบัตั �งแต ่พ.ศ.๒๕๔๖ เป็นต้นมา (สถิติพาณิชย์จงัหวดั และดา่นศลุกากรในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ)  

9 รากฐานของตระกลูภาษาในกลุ่มชาวไทลุ่มนํ �าโขง (ชาวไทในกลุ่มนี � ประกอบด้วย ชาวไทลื �อ ชาวไทใหญ่ ชาวไทดํา 
ชาวไทดํา ชาวไทแดง และชาวไทอีสาน - ชาวไทลาว) คือ ตระกูลภาษา ไท – กะได ระดบัความสมัพันธ์ทางภาษาของกลุ่มไท – 
กะไดที!มีความใกล้ชิดติดกนัมากที!สดุของกลุม่นี �ในปัจจบุนั คือ ภาษาพดูและภาษาเขียนที!ใช้กนัระหวา่งไทย – ลาว โดยเฉพาะอย่าง
ยิ!ง การใช้ภาษาไทอีสาน (Tai - Issan) – ไทลาว (Tai - Lao) ร่วมกนั บนสองฝั!งของริมแม่นํ �าโขง ทําให้เกิดการผสมผสานทา
วฒันธรรม (Cultural Assimilation) จากการสื!อสาร การติดต่อซื �อขายสินค้า และชาติพนัธุ์ (Race and Ethnicity) โดยพบว่า การใช้
ภาษาไทอีสาน (Tai - Issan) – ไทลาว (Tai - Lao) มีทั �งสําเนียงและอกัขระวิธีการออกเสียงในภาษาที!ใกล้เคียงกนัมาก ด้วยเหตนีุ � 
จึงทําให้ทั �งไทย – ลาว มีสายสัมพันธ์ทางเชื �อชาติและอัตลักษณ์ร่วมกันอย่างแนบแน่นมั!นคง ส่วนรากฐานของภาษาจีนกลาง  
แปรเปลี!ยนไปเป็น ภาษาจีนไหหลํา หรือ ภาษาจีนฮกเกี �ยน นั �น คือ ภาษาเวียดนาม (Vietnamese Language) ที!ใช้กันอยู่ใน
ปัจจบุนั ดงันั �น เวียดนามจงึมีความสนิทสนมกบัจีนมาก จากความใกล้ชิดกนัในทางภมิูศาสตร์เศรษฐกิจ (Economic Geography)  



 

 202       

 

 

การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการบริหารธุรกจิ ครั�งที� 1  
 

    
วันที� 14 มีนาคม 2551 ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ 

การขนสง่ทางบก (Inland Transport Networking) ภายในอนภุมิูภาคลุม่แม่นํ �าโขง (Greater Mekong Sub – 
Regional Cooperation: GMS - EC) ขาดการประสานงานและขาดการเชื!อมโยงเข้าหากนั     
    

 
 

ภาพที� 1 แผนที!แสดงจดุเชื!อมโยง จงัหวดัมกุดาหาร - แขวงสะหวนันะเขต 
 
จากอดีตที!ผ่านมา จนถึง พ.ศ.2550 มลูค่าการค้าไทย – ลาว ทั �งการนําเข้าและการค้าผ่านแดนมีมลูค่า

สงูสุดที!สะพานข้ามแม่นํ �าโขงแหง่ที! 1 จังหวัดหนองคาย – นครหลวงเวียงจันทน์ แต่ลกัษณะการค้าชายแดน 
(Border Trade) เช่นนี � ยงัมีให้เห็นที!จดุซึ!งทําการก่อสร้างสะพานข้ามแม่นํ �าโขงแหง่ที! ๒ ณ จงัหวดัมกุดาหาร – 

แขวงสะหวนันะเขต10 น้อยกว่ามาก เพราะชาวไทยในภาคอีสานและชาวจงัหวดัมกุดาหารเคยชินกบัการขนส่ง

สนิค้าโดยเรือข้ามฟาก โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแมนํ่ �าโขงแหง่ที! 2 ณ จงัหวดัมกุดาหาร - แขวงสะหวนันะเขต 

                                                 
10 ใช้เวลาก่อสร้างนาน 2 ปี งบประมาณ 8,090 ล้านเยน  กู้ เงินเมื!อปลาย พ.ศ. 2544 จากธนาคารเพื!อความร่วมมือ

ระหว่างประเทศแห่งญี!ปุ่ น (JBIC: Japan Bank for International Cooperation) เริ!มก่อสร้างวนัที! 21 มีนาคม พ.ศ.2546 – วนัที! 2 
ธนัวาคม พ.ศ.2549 รัฐบาลไทยและลาวกู้ ร่วมกนั ความยาวสะพาน 1.60 กิโลเมตร (ถ้ารวมคอสะพานยาวทั �งหมด 2.050 กิโลเมตร) 
กว้าง 12 เมตร มี 2 ช่องจราจร เปิดใช้เมื!อวนัที! 20 ธนัวาคม พ.ศ.2549 เวลา 06.00-22.00 น. 

- ฝั!งไทยเริ!มต้นที!บ้านสงเปือย  ต.บางทรายใหญ่ อ.มกุดาหาร  ห่างจากตวัเมือง 7 กม. มีถนนเชื!อมไปยงัทางหลวง
หมายเลข 212  เส้นทางอบุลราชธานี-มกุดาหาร-นครพนม 

- ฝั!งลาว  อยู่ระหว่างรอยต่อบ้านท่าอดุม-บ้านนาแก  แขวงสหวนัเขต  ห่างจากตวัเมือง 5 กม. มีถนนเชื!อมเส้นทาง
หมายเลข 9 ผ่านเมืองเว้  มุ่งตรงสูท่่าเรือดานงั   ประเทศเวียดนาม 

มีวตัถปุระสงค์ด้านเศรษฐกิจเป็นสําคญั  แตจ่ดุหมายไม่ได้อยู่ที!สะหวนันะเขต  ปลายทางอยู่ที!ท่าเรือดานงั  ตอนกลางของเวียดนาม  
เพราะจะทําให้ไทยสามารถส่งสินค้าไปทางฝั! งตะวันออก  เช่น  ฮ่องกง  จีน  เกาหลีใต้  ญี!ปุ่ น  ได้สะดวกขึ �น  ประหยัดเวลา  
ระยะทาง และคา่ใช้จ่าย  และสนบัสนนุการท่องเที!ยวระหวา่งกนัได้มากขึ �น   
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จึงยงัไม่ส่งเสริมการค้าระหว่างไทย – ลาว - เวียดนาม ในระดบัจังหวดัและในระดบัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
เทา่ที!ควร 

1. ถนนหมายเลข 9 และอทิธิพลที�มีต่อเศรษฐกจิของจังหวัดมุกดาหาร – แขวงสะหวันนะเขต 

          ทางหลวงระหว่างประเทศหมายเลข 9 จะผ่านเข้าไปใน สปป.ลาว เป็นระยะทางยาวประมาณ 
210 กิโลเมตร โดยได้งบประมาณในการก่อสร้างมาจากประเทศญี!ปุ่ น สํานักงานเพื!อความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ (JICA: Joint Venture International Cooperation Association) โดยการใช้งบประมาณ 
เพื!อการก่อสร้างรวมทั �งสิ �น 105 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีลกัษณะเป็นเส้นทางคอนกรีตมาตรฐานสองเลน 
และสร้างแล้วเสร็จตั �งแต่ต้น พ.ศ. 2547 เส้นทางนี �ผ่านแขวงสะหวันนะเขตและข้ามสะพานข้ามแม่นํ �าโขง 
ที!จงัหวดัมกุดาหาร ซึ!งเป็นสะพานแผ่นดิน (Land Bridge) ของไทย เส้นทางหลวงระหว่างประเทศหมายเลข 9 
เดินทางผ่านกึ!งกลางของภาคอีสาน โดยนับจากจังหวดัมกุดาหารไปยงัจังหวดัขอนแก่นและจังหวดัพิษณุโลก 
ผ่านจุดสําคญัที!อําเภอวงัทอง (ซึ!งในปัจจุบนักําลงักลายเป็นสี!เหลี!ยมอินโดจีน) และเส้นทางนี �สดุระยะทาง 
ที!อําเภอแม่สอด จงัหวดัตาก ต่อจากนั �น เดินทางออกไปยงัประเทศเมียนม่าร์ที!อ่าวเมาะตะมะ ที!เมืองเมาะลําไย 
(Maw Lam Yine) ลกัษณะการขนสง่ดงักลา่ว เป็นการเชื!อมโยงไปสูม่หาสมทุรอินเดียและออกสูป่ระเทศต่างๆ
ทางซีกโลกตะวนัตก ไม่ว่าจะเป็นประเทศอินเดีย หรือประเทศต่างๆ ในแถบตะวนัออกกลาง ผ่านคลองซูเอส 
ทะเลเมอร์ดิเตอร์เรเนียน ออกไปสูท่วีปยโุรปและสหรัฐอเมริกาทางฝั!งตะวนัออก  

ทางหลวงระหว่างประเทศหมายเลข 9 กําลงัเป็นเส้นทางคมนาคมขนสง่ (Infrastructure Logistics)  
ที!สําคญัของโลกอนาคต เพราะเชื!อมโยงกบัเส้นทางเศรษฐกิจเหนือ – ใต้ (North – South Economic Corridor) 
และประเทศจีนตอนใต้ คือ เชื!อมโยงเมืองคุนหมิงในแคว้นยูนนาน เข้ากับ ประเทศมาเลเซียตอนเหนือ 
และประเทศสิงคโปร์ เส้นทางสายนี �สามารถเชื!อมโยงประชากรของกลุ่มความร่วมมืออาเซียน (ASIAN) 
รวมทั �งสิ �น 450 ล้านคน เข้ากบั ประชากรจีนประมาณ 1,300 ล้านคน ถ้าหากว่า เส้นทางสายนี �สามารถทะลุ
ออกไปจนถึงเมืองมณีปุระของอินเดียได้สําเร็จ ก็จะมีประชากรเพิ!มขึ �นอีกโดยประมาณ 1,000 ล้านคน  
นบัวา่เป็นเหตผุลสําคญัที!เส้นทางหลวงระหวา่งประเทศหมายเลข 9 ได้รับความสนใจจากนานาชาติ 

รศ.ดร.พุทธกาล รัชธร อาจารย์ประจําคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผย
ผลการวิจยัผลกระทบด้านเศรษฐกิจจากการพฒันาเส้นทางหมายเลข 9 ซึ!งเป็นเส้นทางเชื!อมไทย-ลาว-เวียดนาม 
ว่า ภายหลงัสะพานดงักล่าวก่อสร้างแล้วเสร็จ ประเทศไทย สามารถใช้ประโยชน์จากเส้นทางหมายเลข 9  
เพื!อขนส่งสินค้าไปยงัท่าเรือดานงัของเวียดนาม ซึ!งมีระยะทางใกล้กว่าเมื!อเทียบกบัการส่งสินค้าไปยงัท่าเรือ
แหลมฉบงั จงัหวดัชลบุรี และจะส่งผลให้จงัหวดัต่างๆ ทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มีรายได้จากการส่งออก
เพิ!มขึ �น โดยจงัหวดัที!จะมีรายได้เพิ!มขึ �นสงูกว่า 100,000 ล้านบาทต่อปี ได้แก่ จังหวดัขอนแก่น ร้อยเอ็ด  
และอบุลราชธานี 
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2. เส้นทางการขนส่งสนิค้า: สะพานข้ามแม่นํ �าโขงแห่งที� 2 และทางหลวงหมายเลข 9 

การเดินทางขนส่งสินค้าเริ!มต้นจากการข้ามแม่นํ �าโขงที!ทา่เรือจงัหวดัมกุดาหารด้วยเรือขนานยนต์  
ซึ!งเป็นเรือขนาดใหญ่มากพอที!จะบรรทุกด้วยรถบรรทุก 10 ล้อ โดยการเดินทางข้ามจากอําเภอเมือง  
จงัหวดัมกุดาหาร ผ่านเมืองสะหวนัไชย แขวงสะหวนันะเขต ไปสิ �นสดุที!ชายฝั!งตะวนัออก เส้นทางคมนาคม
เหลา่นี �เกิดขึ �นมาจากความร่วมมือระหว่าง ประเทศญี!ปุ่ น และ สปป.ลาว โดยมีลกัษณะเป็นถนนคอนกรีต 2 เลน 
ซึ!งอยูใ่นสภาพที!ดีและใหมม่าก  

 ระยะทางจากชายแดนลาวไปจนถึงประเทศเวียดนามสิ �นสดุระยะที!เมืองดองฮา หรือที! ท่าเรือดานัง11 

ที!ตั �งอยู่ในเมืองดานังนั �น ซึ!งเป็นเมืองเอกของจังหวัดกวางจิ (ประเทศเวียดนาม) มีระยะทางโดยประมาณ 
84 กิโลเมตร และเป็นถนนลาดยางแบบสองช่องจราจรแต่ผิวการจราจรไม่เรียบ มีการพบว่าพื �นที!ริมแม่นํ �าโขงบา
ช่วงที!เลียบแม่นํ �าและพื �นที!เชิงเขามีความลาดชนัเพียงเลก็น้อย โดยการเดินทางผา่นเส้นทาง 1B ที!กําลงัก่อสร้าง
อยู่ในขณะนี � ถนนเส้นดังกล่าวขนานกับถนนสาย 1A ในแนวเหนือ – ใต้ ซึ!งมีความสามารถใช้ 
เพื!อการเดินทางไปจนถึงนครโฮจิมินห์ รวมเวลาในการเดินทางตลอดถนนหมายเลข 9 รวมได้ระยะทางทั �งสิ �น 
344 กิโลเมตร โดยใช้เวลารวมทั �งสิ �น 7 ชั!วโมง 35 นาที 

3. เมืองดานัง 

ประเทศเวียดนามมีถนนเชื!อมต่อตั �งแต่เหนือจรดใต้ สามารถเชื!อมโยงระหว่างประเทศไทย – ลาว – 
เวียดนามกันได้ ด้วยทางหลวงระหว่างประเทศหมายเลข 9 เข้าสู่กรุงฮานอยและนครโฮจิมินห์ซิตี � ซึ!งมีถนน
เชื!อมโยงไปจนถึงประเทศกัมพูชาได้ในที!สุด การเดินทางจากเมืองเว้เพื!อเข้าสู่เมืองดานังนั �น นับได้ว่า 
เป็นการเดินทางระยะสั �นๆ โดยผ่านภเูขาสงูชนั ซึ!งทางหลวงระหว่างประเทศหมายเลข 1 ของประเทศเวียดนาม
จะนําเข้าสู่เมืองถัวะเทียนเหว การก่อสร้างอุโมงค์ Haivan tunnel ระยะทางยาว 6.4 กิโลเมตร  
นบัได้ว่าเป็นการเจาะอโุมงค์เข้าไปในภเูขา ซึ!งได้รับเงินสนบัสนนุจากธนาคารประเทศญี!ปุ่ น และเงินกู้ของ JBIC 
มลูคา่รวมทั �งสิ �น 211 ล้านเหรียญสหรัฐ  

                                                 
11 เมืองดานงั  ตั �งอยู่ห่างจากเว้ลงมาทางทิศใต้ 100 กิโลเมตร  เมืองท่าที!กําลงัถกูปลกุปั �นให้เป็นแหล่งขนส่งสินค้าแห่ง

ใหม่ของเวียดนาม ด้วยศกัยภาพด้านการลงทนุที!อยู่ในระดบัสงูมีนิคมอตุสาหกรรม 5 แห่ง  อีกทั �งดานงัให้สิทธิพิเศษแก่นกัลงทุน
ต่างชาติในรูปแบบของการยกเว้นภาษีที!ดินระยะยาว  โดยไม่จํากดัสาขาการลงทนุ  การให้การสนบัสนนุเรื!องการเวนคืนที!ดิน และ
การปรับเตรียมที!ดิน และการปรับเตรียมที!ดินเพื!อการลงทุน รวมทั �งการอํานวยความสะอวกเรื!องขั �นตอนการขออนุญาตลงทุน  
ปัจจบุนั  มีนกัลงทนุจากหลายประเทศที!เลือกนครดานงัเป็นศนูย์กลางการลงทนุในภาคกลางเวียดนาม  เช่น  ใต้หวนั  ญี!ปุ่ น  สหรัฐ  
จีน  ออสเตเลีย  เกาหลีใต้  และสิงคโปร์  เป็นต้น จากการบรรยายสรุปแนวทางการพฒันาท่าเรือดานงั  ที!มีการดําเนินการปรับปรุง
อยู่ตลอดเวลา  แม้แต่การขนถ่ายสินค้าตู้คอนเทนเนอร์  ก็เพิ!มเป็น 20 ตู้  ต่อชั!วโมง  ขนถ่ายได้ 7 พนัตนัต่อวนั  การก่อสร้าง  ระบบ
ทางเดินนํ �า (Break Water) จาก 250 เมตร ในปัจจบุนัเพิ!มเป็น 450 เมตร ในอนาคต 
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         เมืองดานังเป็นเมืองใหญ่ตั �งอยู่ห่างจากกรุงฮานอยออกไปประมาณ 763 กิโลเมตร และมี
ระยะทางโดยประมาณ 947 กิโลเมตร เมื!อนบัจากกรุงโฮจิมินห์ซิตี � นบัเป็นเมืองศนูย์กลางแห่งการคมนาคมขนสง่ 
ของประเทศเวียดนาม เพราะตั �งอยู่ตรงกึ!งกลางของประเทศ โดยมีอณุหภูมิเฉลี!ยอยู่ที! 25.7 องศาเซลเซียส 
 และมีจํานวนประชากรโดยประมาณ 752,439 คน (ผลการสํารวจ เมื!อปี พ.ศ. 2546) ในขณะนี �  
ประเทศเวียดนามกําลงัทําการก่อสร้างสนามบินพาณิชย์ดานัง ซึ!งได้เริ!มต้นขึ �นตั �งแต่ พ.ศ. 2545 เป็นต้นมา 
เพื!อรองรับการพัฒนาโครงสร้างขั �นพื �นฐานตามแนวทางของแผนยุทธศาสตร์แนวตะวันออก – ตะวันตก  
(East – West Economic Corridor) สนามบินดานงัเป็นสนามบินขนาดเล็กโดยมีขนาดใหญ่เป็นสองเท่า 
ของสนามบินจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี  

ท่าเรือดานงัไม่มีเครนยกสินค้าหน้าท่าเรือ ซึ!งเรียกกนัว่า Gantry Crane และมีกองตู้คอนเทนเนอร์เรียง
กนัก็ไม่น่าจะเกิน 100 ตู้  การพฒันาท่าเรือดานงัให้เป็นท่าเรือมหาสมทุร (Ocean Port) เป็นสะพานแผ่นดิน 
(Land Bridge) ของชายฝั!งทะเลตะวนัออก จะต้องใช้เวลาสําหรับการพฒันาเป็นเวลานานต่อไปอีกหลายปี
ทีเดียวว ซึ!งแผนงานการก่อสร้างเส้นทางตะวนัออก – ตะวันตก (East – West Economic Corridor)  
สามารถเชื!อมโยงท่าเรือดานังให้เข้ากันกับเมืองเมาะลําไยของประเทศเมียนม่าร์ (Maw Lam Yine)  
 ซึ!งในโอกาสต่อไปคงจะต้องทบทวนบทบาทการพฒันาท่าเรือดานงักนัใหม ่ซึ!งยงัต้องรวมไปถึงโครงการก่อสร้าง
เส้นทางหลวงระหวา่งประเทศหมายเลข 9 อีกด้วย ในกรณีนี � บคุคลหลายฝ่ายตา่งพากนัเชื!อว่า เส้นทางหมายเลข 
9 จะเป็นเส้นทางที!ทําการเชื!อมโยงสองฝั!งของมหาสมทุรเข้าด้วยกนั และนบัได้ว่าเป็นปัจจยัสําคญัต่อการพฒันา
อื!นๆ โดยจะต้องมีการอาศยัสะพานแผน่ดิน (Land Bridge) เป็นประต ู(Gateway) ออกสูโ่ลกภายนอก 

ท่าเรือดานงั (Danang Port) ประกอบด้วย ท่าเรือพาณิชย์ จํานวน 3 ท่า คือ Teinsa Seaport,  
Han River Port และ Lien Chieu Seaport ทางเวียดนามแจ้งว่าท่าเรือนี �มีความลกึ 11 เมตร สว่นท่าเรือแหลม
ฉบงัของไทยมีความลกึ 11 – 14 เมตร ซึ!งท่าดานงัมีตู้คอนเทนเนอร์ประมาณ 15,000 ตู้  ขณะที!ท่าเรือแหลมฉบงั
ของไทย ประมาณ 2.9  ล้านตู้   

4. ท่าเรือแหลมฉบัง 

ท่าเรือแหลมฉบงัยงัดําเนินงานใช้พื �นที!หลงัท่าเรือตามแผนงาน เพื!อเพิ!มประสิทธิภาพในการบริหาร
จดัการและแสวงหารายได้ ซึ!งที!ผ่านมาตู้สินค้าผ่านท่าเรือเพิ!มขึ �น เฉลี!ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 8 ต่อปีเป็น 1 ใน 12 
ของทา่เรือที!มีจํานวนตู้สนิค้าโดยผา่นทา่เรือแหลมฉบงัในระดบัสงูสดุในระดบัโลกภายใน พ.ศ. 2551   

นอกจากนี � ท่า เ รือแหลมฉบังยังจัดหาระบบคอมพิว เตอร์ ที! มีความทันสมัยและเหมาะสม  
เพื!อใช้ในการเก็บฐานข้อมูลเพื!อการพัฒนาโครงการต่างๆ และการบริหารสัญญาก็จะมีประสิทธิภาพ  
ตั �งแตปี่งบประมาณ 2549 เป็นต้นไป   
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ภาพที� 2      ท่าเรือแหลมฉบงั 

  

          ท่าเรือแหลมฉบงัมีความสามารถรองรับเรือขนาดใหญ่พิเศษ (Super Post Panamax) ได้ โดยการท่าเรือ
แห่ งประ เทศไทยจะทําหน้า ที! เ ป็นอง ค์กรบ ริหารจัดการท่า เ รือ โดยรวม ส่วนงานด้านปฏิบั ติการ 
จะตกเป็นของเอกชนที!เช่าพื �นที!เพื!อประกอบการ ซึ!งเรียกว่า Landlord Port โดยเป็นท่าเทียบเรือที!มีอตัรา 
การเติบโตของการให้บริการขนถ่ายสินค้าสูงที!สุดแห่งหนึ!งของโลก จากการจัดอันดับท่าเทียบเรือที!เป็น  
World Top Container Port โดยนิตยสารชั �นนําของโลก เช่น Loylld List เป็นต้น ท่าเรือแหลมฉบงัได้เพิ!มขึ �น
อย่างก้าวกระโดดจากลําดับที!  23 ในช่วงปี พ.ศ. 2541 - 2542 โดยเลื!อนขึ �นเป็นลําดับที!  20 และ 18  
ใน พ.ศ. 2545 และ พ.ศ.2546 ตามลําดบั  
          ด้วยความมุ่งมั!นที!จะพฒันาท่าเรือแหลมฉบงัให้เป็น World Class Port ซึ!งมีองค์ประกอบหลายด้าน 
ที!จําเป็นเพื!อยกระดบัการให้บริการ การเพิ!มขีดความสามารถ (capacity) ให้พอเพียงกบัการให้บริการดงักล่าว
ข้างต้นจะทําให้คณุภาพของการให้บริการสงูขึ �น ช่วยลด Waiting Time ของเรือที!เทียบท่า อนัจะทําให้ต้นทนุ 
สว่นที!เป็น Port Cost ของสายการเดินเรือลดลงด้วย นอกจากนี � การจดัสรรพื �นที!เพื!อรองรับกิจกรรมที!เกี!ยวเนื!อง 
รวมถึงเพิ!มศกัยภาพในด้าน ผลิตภาพในการผลิต (Productivity) และนําเอาระบบเทคโนโลยีทีทนัสมยัมาใช้ 
ในการบริหารงานหน้าท่า และ Yard Operation รวมทั �งการริเริ!มโครงการและกิจกรรมใหม่ๆ ที!จะทํา 
การให้บริการมีความครบถ้วนมากยิ!งขึ �น เช่น โครงการ Container Care Center เป็นต้น จะเป็นปัจจยัสําคญั 
ที!ยกมาตรฐานของการให้บริการของทา่เรือแหลมฉบงัให้มุง่ไปสูก่ารเป็น Word Class Port  
 เมื!อมีการจัดอันดับท่าเรือทั �ง 5 แห่งในภูมิภาคอาเซียน (ASIAN) แล้วจะพบว่า ท่าเรือแหลมฉบัง 
มีขีดความสามารถในการรับบรรทกุสินค้าสงูที!สดุ มีเรือเดินสมทุรขนาดใหญ่เข้าจอดมากที!สดุ และมีความยาว
หน้าท่าเพื!อรองรับการเข้าจอดของเรือสินค้าในอตัราที!มากที!สดุอีกด้วย โดยมีท่าเรือดานงัเรียงอยู่ในอนัดบัที!สาม 
แสดงให้เห็นว่า สมรรถนะการขนสง่ในปัจจบุนันี � ท่าเรือแหลมฉบงัอยู่ในอนัดบัหนึ!ง ถึงแม้ว่าทําเลที!ตั �งของท่าเรือ
จะไม่ใช่จุดที!เป็นยุทธศาสตร์การขนส่งใน เอเชียแปซิฟิก ก็ตาม เพราะอยู่ในเวิ �งอ่าวไทยที!เป็นแอ่งกะทะหลุบ 
เข้ามาในแผน่ดิน  
 เมื!อเปรียบเทียบในด้านความสามารถการรับบรรทกุสินค้าแล้ว จะพบว่า ท่าเรือแหลมฉบงั รับตู้สินค้า 
(Twenty Equivalent Unit) ขนาดความยาวตู้  20 ฟุต ได้มากถึง 340,000 Deadweight Tonnages  
เมื!อขนส่งด้วยเรือเดินสมทุรขนาดใหญ่ ส่วนท่าเรือดานังสามารถรับตู้สินค้า (Twenty Equivalent Unit)  
ขนาดความยาวตู้  20 ฟุต ได้เพียง 45,000 Deadweight Tonnages เมื!อขนส่งด้วย เรือเดินสมทุรขนาดใหญ่ 
แสดงให้เหน็ถงึศกัยภาพด้านการขนสง่ที!แตกตา่งกนัอยา่งมาก 
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บทวิเคราะห์: ประสิทธิภาพทางด้านต้นทุนค่าขนส่งและการใช้ประโยชน์จากท่าเรือ ท่าเรือกรุงเทพ – 
ท่าเรือแหลมฉบัง – ท่าเรือดานัง 
Analyzing: Efficiency of Transportation Cost and the Advantage from Using Bangkok Port – Leam 
Chabang Port – Danang Port 
 
1. ลอจสิตกิส์กับการบริหารงานท่าเรือ 
 บทบาทของลอจิสติกส์ในเชิงพาณิชย์มาพร้อมกับบทบาทของลอจิสติกส์ทางการทหาร โดยเริ!มต้น 
จากการขยายตวัของธุรกิจขนาดเล็กที!รับขนสินค้าไม่มากนักมาสู่การขยายตวัของกิจการ จึงเกิดการประหยดั 
ต่อขนาดการผลิต เป้าหมายของลอจิสติกส์ คือ การบริหารเวลาในการจัดส่งสินค้าให้รวดเร็วตามที!ระบ ุ
และเกิดประสิทธิภาพทางด้านการบริหารต้นทุนค่าขนส่ง ฝ่ายการตลาดของบริษัทเรือมีบทบาทสูงมากต่อ 
การนําปริมาณสินค้าจํานวนมากลงเรือขนส่ง นอกจากนี �แล้ว ผู้ รับจัดการขนส่ง หรือ Freight Forwarder 
 มีบทบาทอย่างสูงต่อการหาสินค้าจากลูกค้าจํานวนมากลงเรือสินค้าให้ทันตามกําหนดเวลาการเดินเรือ 
 และเพื!อให้เกิดการประหยดัจากขนาดในการขนส่ง  (Economy of Scale in Transport) โดยการส่งออก 
และนําเข้า ซึ!งการส่งออก- นําเข้า มาจากอิทธิพลของนโยบายเสรีนิยมทางการค้า ซึ!งบรรจุอยู่ในยุทธศาสตร์ 

การพฒันาทา่เรือภายใต้แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ นบัจากแผนฯ ฉบบัที! 712 – 813 – 9 เป็นต้นมา  
  

 
 

ภาพที� 3   บรรยากาศภายในท่าเรือเวียดนาม 
 

ในสมยัปัจจบุนัระบบเศรษฐกิจเชิงเดี!ยว (Single Economy) ไม่สามารถที!จะดํารงอยู่ได้ด้วยตนเอง 
เพราะว่ามีอุปทานส่วนเกิน (Excess Supply) จากกระบวนการผลิตและการจัดจําหน่ายภายในประเทศ  
ด้วยสาเหตุที!สําคัญนี � จึงก่อให้เกิดความร่วมมือทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค ซึ!งเรียกกลุ่มความร่วมมือต่างๆ  
โดยมีจดุมุง่หมายทางเศรษฐกิจและการค้าเป็นสําคญั รวมไปถงึการรวมกลุม่เศรษฐกิจระหวา่งภมิูภาคอีกด้วย  
                                                 

12 แผนพัฒนาฯ ฉบบัที! 7 สนบัสนุนบทบาทเอกชนเข้าร่วมทุนและกระจายเงินลงทุนให้มีความกว้างขวางมากขึ �น 
ปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานของหน่วยงานที!เกี!ยวข้อง และจดัให้มีการวางแผนระยะปานกลางและระยะยาว และมีระบบการ
ประสานแผน ปรับปรุงระบบการกําหนดราคาให้มีความเหมาะสม และเป็นธรรมมากขึ �น จดัระบบป้องกนัและแก้ไขปัญหามลภาวะ
และสิ!งแวดล้อม รวมทั �งพฒันาบคุลากรที!จะสนองความต้องการสําหรับการพฒันาขั �นพื �นฐาน  

13 กําหนดแนวการพฒันาโครงสร้างขั �นพื �นฐาน ทั �งระบบการขนส่งทางบก การขนส่งทางนํ �าทั �งภายในและระหวา่งประเทศ
รวมทั �งพฒันาการขนสง่สินค้าทางอากาศ ให้ไทยเป็นเมืองศนูย์กลางในภมิูภาค 
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ด้วยสาเหตทีุ!พบวา่ การขนสง่สินค้าและบริการมีระยะทางที!ไกลมากกว่าเดิมหลายเท่าตวั แต่การขนสง่
จะต้องดําเนินต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการใช้เวลาในการเดินทางที!สั �นลงกว่าเดิม ดังนั �น อตัราเร็วและ
ความแรงในการขนส่งที!มีประสิทธิภาพ จึงเป็นปัจจัยที!สําคัญที!สุดต่อการเลือกซื �อบริการด้านการขนส่ง  
ด้วยเหตนีุ � การขนส่งทางอากาศและการขนส่งทางนํ �า ที!นําสนิค้าเข้าสูป่ระเทศตา่งๆ จงึมีความสําคญัมากยิ!งขึ �น
เมื!อมองจากทศันะของผู้ใช้บริการขนสง่ ก็ต้องการ (1) ความรวดเร็วในการขนสง่ (2) ความถกูต้อง และการขนสง่
ที!เรียบร้อย (3) อตัราคา่ธรรมเนียมที!ต้องจ่ายในการขนสง่ที!มีราคาถกู  

ด้วยเหตุดังกล่าว เป็นที!มาของการจัดกองกําลังลําเลียงในด้านการขนส่ง ซึ!งหมายถึง โลจิสติกส์ 

(Logistics) และเป็น การจดัการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ (International Logistics Management)14 ในเชิง
พาณิชย์มากยิ!งขึ �น  
 บันทึกเกี!ยวกับคําว่า โลจิสติกส์ (Logistics) ในเชิงพาณิชย์ ปรากฏขึ �นมาในทศวรรษที! 1960 
ซึ!ง Prof.Peter Drucker15 บนัทกึไว้ว่า โลจิสติกส์เป็นพรมแดนของโอกาสขั �นสดุท้ายขององค์กร (The Last real 
Frontiers of Opportunity) ที!ต้องการปรับปรุงประสิทธิภาพ ปัจจยัเหล่านี �เองที!ได้หลอมรวมกนัสร้างความ
น่าสนใจในโลจิสติกส์ แต่นิยามที!ใช้กันในปัจจุบนั มาจากคํานิยามที!บญัญัติโดยสภาการจัดการโลจิสติกส์ 
แห่งสหรัฐอเมริกา เรียกกันว่า “การบริหารจัดการโลจิสติกส์เป็นส่วนหนึ!งของการบริหารจัดการระบบห่วงโซ่
อุปทาน   ซึ!งรวมเรื!องของการวางแผนการดําเนินการ การควบคุม การไหลเวียน การจัดเก็บสินค้า บริการ 
 และสารสนเทศ อย่างมีประสิทธิภาพและอย่างมีประสิทธิผล จากจุดเริ!มต้นจนถึงจุดที!มีการบริโภค เพื!อ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค”  
 
2. ท่าเรือของเวียดนาม 

ตลอดชายฝั! งทะเลเวียดนามซึ!งมีความยาว 3,200 กิโลเมตร เวียดนามมีท่าเรือมากถึง 114 แห่ง 
ในจํานวนนี �มีท่าเรือขนาดใหญ่ถึง 4 แห่ง ซึ!งถือได้ว่าเป็นกุญแจที!สําคญัต่อการพฒันาประเทศ ซึ!งได้แก่ ท่าเรือ
ไซ่ง่อน โฮจิมินห์ และอื!นๆ เป็นท่าเรือที!ถกูจดัอนัดบัให้เป็นลําดบัที! 2 ของท่าเรือในเอเชีย รองลงมาจากท่าเรือ 
ของประเทศจีนเท่านั �น กําลงัได้รับความสนใจจากนกัลงทนุต่างประเทศ เพราะว่า ค่าจ้างแรงงานภายในท่าเรือ 
มีอตัราตํ!า คนรุ่นใหมม่ีระดบัการศกึษาสงู และคา่ใช้จ่ายในการดําเนินงานไมแ่พง ประกอบกบัรัฐบาลเวียดนา
มุ่งเน้นการลงทุนในโครงสร้างพื �นฐานเพื!อการพัฒนาประเทศ แต่อย่างไรก็ดี การลงทุนในโครงสร้างต่างๆ 
เช่น ถนนและทา่เรือ ยงัไมไ่ด้รับการพฒันาเหมือนกบัของจีนและไทย   
 ท่าเรือส่วนใหญ่ของเวียดนามมีขนาดเล็กและไม่มีอปุกรณ์หน้าท่าเรือที!จะไปสนบัสนนุการดําเนินงาน
ของทา่เรือทั �งหมดที!เหลืออยูใ่ห้มีประสทิธิภาพได้ ด้วยเหตุนี � การขนส่งสินค้าจากเวียดนามเพื!อไปให้ถึงยุโรป 
และสหรัฐอเมริกาจงึต้องไปเปลี!ยนเรือกนัที!สงิคโปร์หรือฮ่องกงกนัอยูเ่ป็นประจํา 

กรณีท่าเรือโฮจิมินห์จะมีการพฒันามากที!สดุในประเทศเวียดนามอยู่ใกล้ท่าเรือแหลมฉบงัมากที!สดุ 
แต่การพัฒนายังด้อยกว่าท่าเรือของไทยมาก  หากสายการเดินเรือจะมาลงที!ท่าเรือโฮจิมินห์จะต้องถ่ายลง 

                                                 
14 ในปัจจบุนั โลจิสติกส์ด้านการขนส่ง กําลงัถกูให้ความหมายอย่างเป็นที!ฟั!นเฝือ เพราะสาเหตทีุ!ว่าบริษัท Forwarding 

Agent หรือ บริษัท Trading กําลงัเลือกคําวา่ Logistics ให้เป็นที!เข้าใจง่ายขึ �น  
15 กมลชนก สทุธิวาทนฤพฒิุ  และคณะ, การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส   , กรุงเทพฯ: ท็อป / แมคกรอฮิลล์, 

2547, หน้า 4.    
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ทางบกผ่านประเทศกมัพชูาที!ระบบถนนยงัไม่สมบูรณ์และการเมืองไม่เหมาะสมกบัการลงทนุ  รวมทั �งท่าเรือนี �
ไมใ่ช่ศนูย์กลางการขนสง่ในแผน Thailand 2000 ดงันั �นเรือจะเลือกจอดขนถ่ายที!ทา่เรือแหลมฉบงั 

ในกรณีท่าเรือวินห์ และท่าเรือไฮฟองของประเทศเวียดนามซึ!งอยู่ลึกเข้าไปในอ่างตังเกี�ยจะอยู่นอก
เส้นทางเดินเรือโลกเสียเวลากลบัเรือไปกลบั 2-3 วนั และประการสําคญัคือเส้นทางรถบรรทกุและทางรถไฟที!มี
ระยะทางไกลหากจะเชื!อมจีนและพมา่เข้าด้วยกนั  โดยเฉพาะเส้นทางใหญ่อยูใ่นเวียดนามที!ยงัต้องการการลงทนุ
จากตา่งประเทศสงู 

ท่าเรือไซ่ง่อน (โฮจิมินห์ซิตี �)  มีอายุมากกว่า 130 ปีแล้ว มีผลิตภาพด้านการขนส่งมากที!สุด  
และเป็นพื �นที!ที!มีค่าใช้จ่ายมากที!สดุ ในขณะที!ท่าเรือนี �เป็นเมืองที!มีการขนสง่ที!ยุ่งเหยิงมากที!สดุทางด้านภาคพื �น
และมีการจราจรในท่าที!แออัดมากเหมือนกับเมืองท่าขนาดใหญ่ของโลก ท่าเรือไซ่ง่อน เป็นท่าเรือที!รับสินค้า 
จากนิคมอตุสาหกรรมทางตอนใต้ของประเทศทั �งหมด 
 ค่าใช้จ่ายเกี!ยวกับการลงทุนจะไปถูกรวมไว้ในค่าใช้จ่ายทางการเงินมากยิ!งขึ �น ตู้ สินค้าประมาณ 
ร้อยละ 28 ที!ถ่ายเทไปเปลี!ยนลําที!ยโุรปถูกลําเลียงมาจากท่าเรือโฮจิมินห์ซิตี �มากยิ!งขึ �นจากเมืองเซี!ยงไฮ้ นิงโบ 
และเซน่เจิ �น อตัราคา่ระวางจะไมส่งู ราคาสนิค้าสง่ออกจะสงูขึ �นเพราะได้รับอิทธิพลมาจากคา่ขนสง่ 
 ศักยภาพของท่าเรือดานังขณะนี �หากเทียบกันกับท่าเรือแหลมฉบังของประเทศไทยยังไม่สามารถ
แข่งขันได้ เนื!องจากท่าเรือที!มีศักยภาพต้องมีพื �นที!หลังทําเป็นแหล่งนิคมอุตสาหกรรมสนับสนุนกิจกรรมของ
ท่าเรือ ซึ!งท่าเรือดานังยังไม่มีทําให้การขนส่งสินค้ายังมีปริมาณจํากัดประกอบกับสภาพถนนที!ต่อเชื!อม 
ยงัมีสภาพไมเ่หมาะสมกบัการขนสง่สนิค้า 
 
3. ท่าเรือกรุงเทพ 
 ท่าเรือกรุงเทพเป็นท่าเรือหลกัของไทย เป็นท่าเรือแม่นํ �าที!มีขีดจํากดัในการรับเรือสนิค้าที!มีขนาดไมเ่กิ
 12,000 ตนักรอสส์ กินนํ �าลกึไมเ่กิน 8.5 เมตร และความยาวของเรือไม่เกิน172 เมตร ท่าเรือตั �งอยู่ริมฝั!งแม่นํ �
เจ้าพระยาที!คดเคี �ยว หา่งจากปากแมนํ่ �า 26 กิโลเมตร 
 ท่าเรือกรุงเทพประกอบด้วยท่าเทียบเรือ 2 ด้าน คือ ท่าเขื!อนตะวนัออก มีจํานวนท่าเทียบเรือ 8 ท่า 
 และท่าเขื!อนตะวนัตก มีจํานวนท่า 10 ท่า มีพื �นที!วางสินค้าในเขตรั �วศุลกากรรวม 415,912 ตารางเมตร 
 นอกเขตรั �วศลุกากร 63,012 ตารางเมตร รวมพื �นที!วางสนิค้าทั �งสิ �น 478,924 ตารางเมตร วิสยัสามารถของท่าเรือ
กรุงเทพที!สามารถรองรับได้คือ 1,285,009 ที.อี.ย.ู (สงูสดุใน พ.ศ. 2535) ปัจจบุนัมีนโยบายจํากดัการขนถ่าย
สนิค้าของทา่เรือกรุงเทพให้อยูที่! 1,000,000 ที.อี.ย.ู  
 ท่าเรือกรุงเทพ มีขีดจํากัดในการรับเรือเดินระหว่างประเทศเข้าเทียบท่าและสามารถรับเรือที!มีขนาด 
ไม่เกิน 12,000 ตนักรอสส์ ยาวไม่เกิน 172 เมตร กินนํ �าลกึไมเ่กิน 8.5 เมตร เท่านั �น นอกจากนี �ยงัเกิดปัญหา 
เรื!องการจราจร เนื!องจากจดุที!ตั �งอยู่ใจกลางเมืองหลวง นอกจากท่าเรือกรุงเทพจะทําหน้าที!ให้บริการท่าเรือแล้ว 
ยงัดําเนินการให้บริการทุน่และหลกัผกูเรือกลางนํ �าด้วย ปัญหาของทา่เรือกรุงเทพ มีดงันี � คือ 
 1. พื �นที!ของท่าเรือมีจํากดั ไม่สามารถขยายพื �นที!รองรับความต้องการที!จะใช้บริการของผู้ ต้องการใช้ได้ 
นอกจากนี � ทางท่าเรือกรุงเทพยังต้องแบ่งพื �นที!บริเวณท่าเรือให้เป็นที!ทําการของบริษัทเดินเรือ ซึ!งปัจจุบันมี
ประมาณ 60 บริษัทด้วยกนั ทําให้พื �นที!ทําการของทา่เรือกรุงเทพเกิดความแออดัมากขึ �น  
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 2. เนื!องจากท่าเรือกรุงเทพ ตั �งอยู่บริเวณใจกลางเมืองหลวง ในพื �นที!ของเขตคลองเตย  
การที!มีผู้ ใช้บริการท่าเรือขนส่งสินค้าเป็นจํานวนมาก ก่อให้เกิดปัญหาการจราจรในบริเวณโดยรอบการทําเรือ  
ทําให้จราจรติดขดั โดยเฉพาะในเวลาเร่งดว่น 
 3. การที!มีผู้ ต้องการใช้บริการเป็นจํานวนมาก มีเหตจุูงใจที!สําคญัประการหนึ!งคือ การคิดค่าบริการ 
ในการรับฝากตู้  container ในอตัราที!ตํ!า ทําให้มีผู้สนใจมาใช้บริการเป็นจํานวนมาก เพื!อประหยดัต้นทนุด้า
ขนสง่ 
 4. การให้บริการของท่าเรือกรุงเทพ นอกจากการบริการท่าเรือแล้วยังมีบริการอื!นๆ อีก 
 เช่น บริการทุ่น และหลกัผกูเรือกลางนํ �า แตพื่ �นที!การให้บริการมีจํากดั ทําให้ปัญหาความแออดัของผู้มาใช้บริกา
ที!เพิ!มขึ �น 
 5. การเจริญเติบโตของปริมาณการค้าระหว่างประเทศมีอตัราเพิ!มขึ �น ไม่สอดคล้องกบัพื �นที!อนัจํากดั 
ในทา่เรือกรุงเทพ จงึไมส่ามารถรองรับการขนสง่สนิค้าได้อยา่งสมบรูณ์ 
 6. ปัญหาความล่าช้าของระบบราชการ การผ่านการตรวจสอบสินค้าก่อนนําสินค้าออกจากท่า  
โดยกรมศลุกากร ซึ!งบางครั �งต้องใช้เวลานานและเกิดความยุง่ยาก ไมส่ะดวกในการขนสง่สนิค้า 

 
4. ท่าเรือแหลมฉบัง  
 ใน พ.ศ.2535  ท่าเรือแหลมฉบังเกิดขึ �นด้วยแนวความคิดที!จะรับเรือ mother ship โดยตรง  
และส่งต่อไปทางบกโดยรถบรรทุกและรถไฟไปสู่มณฑลยูนนานในประเทศจีนตอนใต้และอินโดจีนที!สภาพ
ภูมิศาสตร์ของสิงคโปร์ทําไม่ไ ด้   ประกายแห่งการพัฒนาประเทศก็ได้ เ กิดขึ �นในวงการท่าเ รือไทย   
เพราะในหลักการเดียวกับที!ทําให้สิงคโปร์เจริญได้  เหตุใดประเทศไทยจะทําไม่ได้  ท่าเรือแหลมฉบับจึง
ตั �งเป้าหมายที!จะเป็นท่าเรืออนัดบัหนึ!งของประเทศ  โดยมีคําขวญัว่า “Laem Chabang Port: The Gateway of 
Asia” ซึ!งเปลี!ยนจากเดิมที!เป็นเพียง The Gateway of Indo-Chaina และเป็นท่าเรือที!มีศกัยภาพเสีย 
จนมีปริมาณสนิค้าผา่นทา่สงูเกินกว่าที! JICA (Japan International Corporation Agency) ของญี!ปุ่ นประเมินไว้  
ทั �งๆที!ประเทศไทยเกิดวิกฤติเศรษฐกิจและสามารถเป็นท่าเรือดีเด่นอนัดบัที! 5 ของเอเชียทั �งๆที!มีอายเุพียง 8 ปี 
ทําการเท่านั �น เปิดทําการเมื!อ พ.ศ.2535 ดงันั �นท่าเรือแหลมฉบงัจึงถูกจบัตามองจากสิงคโปร์และได้ส่งผู้แทน 
มาเจรจาร่วมลงทนุเมื!อ พ.ศ. 2542  
 แผน Thailand 2000 ของคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในปี 2539 นั �น 
ได้ตอบสนองศกัยภาพของท่าเรือแหลมฉบงัด้วยการพฒันา Eastern Sea Board และพฒันาเครือข่าย 
การคมนาคมทางบกเชื! อม  โครงการสี! เหลี!ยมเศรษฐกิจทางภาคเหนือ ( ไทย ลาว พม่า  และจีน)  
โครงการสามเหลี!ยมเศรษฐกิจทางภาคใต้ (ไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย) รวมทั �งอินโดจีน (ไทย ลาว กมัพชูา 
และเวียดนาม) ในกรณีนี �จะเห็นได้ว่าท่าเรือแหลมฉบงัจะเป็นศนูย์กลางการขนสง่ต่อเนื!องทางบก และเป็นประตู
สู่แผ่นดินใหญ่ของเอเชียโดยเฉพาะทางมณฑลยูนนานของจีนนั �นต้องการหาทางทะเลที!ประเทศไทยจะเกิด
คําถามหลายประการในจดุนี � คือ 
 เหตุใดจีนจึงมาหาทางออกทะเลที!อินเดีย   พม่า หรือเวียดนาม  ซึ!งมีระยะทางใกล้กว่ามาที!ท่าเรือ
แหลมฉบงั  ความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศของจีนกบัประเทศเหล่านี �คงเป็นที!ทราบกนัดี  จีนสนบัสนนุปากีสถาน
ในขณะที!อินเดียนั �นยังคงมีผู้ นําฑิเบตลี �ภัยการเมืองอยู่   ด้านจีน-เ วียดนามนั �นก็เคยมีการปะทะกัน 
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ตามแนวชายแดนหลายครั �ง  ด้านพม่าก็มีการวางแนวเชื!อมโยงการขนส่งตามเส้นสีเขียว  แต่ประสิทธิภาพ 
ของท่าเรือร่างกุ้ งด้อยกว่าท่าเรือแหลมฉบังมาก  และในกรณีการสร้างถนนและทางรถไฟที!เป็นแนวเชื!อมโยง 
การขนส่งทางบกของทุกประเทศเหล่านี �ต้องการความช่วยเหลือด้านงบประมาณจากจีนจํานวนมหาศาล  
ในขณะที!รถและทางรถไฟในประเทศไทยเรามีงบประมาณเอง  โดยเฉพาะทางรถไฟจากทางเหนือที!มุ่งตรงสู่
ทา่เรือแหลมฉบงัได้มีการทดสอบรางรถไฟใน พ.ศ. 2541  

เหตใุดเรือสินค้าจึงต้องมาถ่ายสินค้าที!ท่าเรือแหลมฉบงัไปอินโดจีนในขณะที!มีท่าเรือเวียดนามหลาย
แห่ง สําห รับเ รือสิน ค้า เหล่านั �น   ท่า เ รือแหลมฉบัง มีระบบการปฏิบั ติ งานที! เ รียกว่า    “ท่ารอเ รือ”  
ด้วยความสะดวกสบายและรวดเร็วในการขนถ่าย และประสิทธิภาพของการรับประกนัการขนถ่ายสินค้า ทําให้
เรือสินค้าเปรียบเทียบความเร็วของท่าเรือแหลมฉบงักบัราคาที!ถกูกว่าของท่าเรือเวียดนามในปัจจบุนัศกัยภาพที!
สงูกวา่มากจะทําให้เรือพิจารณาให้ทา่เรือแหลมฉบงั  

 
4.1 ปัญหาของท่าเรือแหลมฉบัง 

 ท่าเรือแหลมฉบงัเปิดดําเนินการเมื!อวนัที! 21 มกราคม พ.ศ.2534 ในระยะแรกปริมาณการใช้ท่า 
ยังมีไม่มากนัก เนื!องจากมีการเปิดดําเนินการเพียงบางส่วนเท่านั �น และระบบโครงสร้างพื �นฐานในด้านอื!นๆ  
เช่น  ทางรถไฟ ถนน ไฟฟ้า และโทรศัพท์ ที! ไม่ เส ร็จสมบูรณ์  ทําให้ ไม่ เ ป็นไปตามแผนที! กําหนดไ ว้  
รัฐบาลจึงมีนโยบายส่งเสริมให้ผู้ ที! ใ ช้บริการท่าเรือเปลี!ยนไปใช้บริการที!ท่าเรือแหลมฉบังเพิ!มมากขึ �น  
โดยการจํากัดปริมาณการขนส่งสินค้าตู้ ที!ท่าเรือกรุงเทพ และท่าเทียบเรือเอกชนอนุญาต และการลดอัตรา 
ค่าภาระในการใช้ท่าเรือแหลมฉบัง  เพื!อจูงใจให้มีผู้ ใช้บริการมากขึ �นแต่ยังไม่สามารถดึงดูดใจมากนัก  
เนื!องจาก 

ก. ปริมาณการใช้บริการของท่าเรือแหลมฉบงัยงัมีอยู่น้อย       ในระยะแรกของการเปิดให้บริการ
เนื!องจากความไมคุ่้นเคย และความไมส่ะดวกของผู้ใช้บริการเดิมที!เคยใช้บริการกบัทา่เรือกรุงเทพ 
 ข. สําหรับผู้ใช้บริการของท่าเรือกรุงเทพอยู่เดิม       หรือเจ้าของกิจการที!มีโรงงานอยู่ห่างไกลออกจาก
ท่าเรือแหลมฉบงั จะต้องเสียค่าใช้จ่ายด้านการขนส่งเพิ!มขึ �น ไม่ว่าทางรถยนต์หรือรถไฟ เพื!อขนถ่ายสินค้าไป 
ที!ทา่เรือแหลมฉบงั 
 ค. ความสมบูรณ์ของระบบโครงสร้างขั �นพื �นฐาน (infrastructure) ต่างๆ ของท่าเรือแหลมฉบงั  
เช่น โทรศพัท์ ไฟฟ้า ถนน รถไฟ ยงัมีไมพ่ร้อม ทําให้เกิดความไมส่ะดวกในการติดตอ่สื!อสาร 
 แตท่ั �งนี � การที!มีโครงการทา่เรือแหลมฉบงัเกิดขึ �น ทําให้ลดปัญหาที!เกิดขึ �นกบัทา่เรือกรุงเทพได้เป็นอย่าง
มาก อย่างเช่น  ปัญหาการจราจรที!แออัดบริเวณท่าเรือกรุงเทพ ปัญหาความไม่เพียงพอในการรองรับ 
ความต้องการขนถ่ายสินค้าบริเวณท่าเรือกรุงเทพที!มากขึ �น เนื!องจากการเจริญเติบโตของปริมาณการค้า 
ระหวา่งประเทศ ถงึแม้วา่ในระยะแรก ทา่เรือแหลมฉบงัจะประสบกบัปัญหาดงักลา่วข้างต้น แต่จากผลดีที!เกิดขึ �น
ทําให้เห็นว่า การสร้างท่าเรือแหลมฉบงัเป็นสว่นช่วยในการพฒันาประเทศได้ทางหนึ!ง นอกจากนี � ยงัได้พฒันา
ทา่เรือบก (ICD: Inland Container Depot) อีกด้วย   

 
4.2 ท่าเรือบกที�ลาดกระบัง 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2539 การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้เปิดดําเนินงานสถานีบรรจแุละแยกสินค้า
กลอ่ง (ICD: Inland Container Depot) ที!ลาดกระบงั จํานวน 4 สถานี จากทั �งหมด 6 สถานี เพื!อเป็นสถานี
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ให้บริการแก่สนิค้านําเข้าและสง่ออกในระบบ Container       ช่วยรองรับปริมาณตู้สนิค้าที!ขนสง่ผ่านท่าเรือแหลม
ฉบงั ถึงสิ �นปีงบประมาณ   พ.ศ.2539 มีปริมาณตู้สินค้าผ่านเข้า / ออก 110,580 T.E.U. สว่นอีก 2 สถานีเปิด
ดําเนินงานในต้น พ.ศ. 2540 ซึ!งจะทําให้สถานี ICD แห่งนี �สามารถรองรับตู้สินค้าได้ไม่ตํ!ากวา่ปีละ 400,000 
T.E.U. 
  
5. บทบาทของรถไฟในการขนส่งต้สนิค้านําเข้าและส่งออก ู  
 5.1.  ท่าเรือกรุงเทพ สามารถขนส่งสินค้าทางรถไฟไปภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
โดยขนถ่ายที!สถานีแม่นํ �า ซึ!งหา่งจากทา่เรือกรุงเทพ 5 กิโลเมตร โดยมีรางสําหรับขนสินค้าขึ �น-ลง 3 ทาง  
รวมความยาวประมาณ 750 เมตร สามารถรับขนส่งตู้สินค้าได้ครั �งละ 80 ทีอีย ู(Twenty Equivalent Unit) 
80 คนัรถ 4 ล้อ 
 5.2.  ท่าเรือแหลมฉบัง การขนส่งสินค้าจากท่าเรือแหลมฉบงัมายงักรุงเทพมหานคร ภาคเหนือ  
ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ โดยทางรถไฟผ่านสถานีแหลมฉบัง สถานีฉะเชิงเทรา 
 แล้วไปที! ICD ลาดกระบงั ที!สถานีหัวตะเข้ หรือเดินทางออกจากสถานีฉะเชิงเทราไปที! ICD พหลโยธิน  
สถานีบางซื!อ แล้วตอ่ไปทางภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ตามลําดบั 
 การขนส่งสินค้าทางรถไฟจากท่าเรือแหลมฉบัง สามารถเชื!อมต่อไปยังภาคต่างๆ ของประเทศ 
 และนอกจากนี �ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื!อวนัที! 19 กนัยายน พ.ศ.2532 เห็นชอบให้การรถไฟแห่งประเทศไทย 
เป็นผู้ รับผิดชอบในการดําเนินการสร้าง ICD ที!ลาดกระบงั เพื!อรองรับตู้สินค้าที!ขนส่งผ่านท่าเรือแหลมฉบัง 
เพียงแห่งเดียว และพื �นที!โครงการอยู่ห่างจากสถานีหวัตะเข้ (เขตลาดกระบงั) ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร 
โดยทางรถไฟ ซึ!งขณะนี �การรถไฟฯ ปรับปรุงย่านสถานีรถไฟหัวตะเข้ให้เป็นชุมทางขนส่งสินค้าทางรถไฟ 
เข้าสูพื่ �นที!ชายฝั!งทะเลตะวนัออกเป็นที!เรียบร้อยแล้ว 
 
6. การวเิคราะห์ความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างท่าเรือกรุงเทพและท่าเรือแหลมฉบัง 
 

6.1. ความได้เปรียบเสียเปรียบเชิงเศรษฐศาสตร์ 
 6.2. การวิเคราะห์ต้นทนุคา่ขนสง่ 
 6.3. การวิเคราะห์ต้นทนุในด้านอตัราคา่ภาระของทา่เรือ (TARIFF) 
 เมื!อเปรียบเทียบคา่ภาระของทา่เรือแหลมฉบงัในอตัราเก่าและใหม ่สรุปได้วา่ การปรับลดอตัราค่าภาระ
ของท่าเรือแหลมฉบงัจะลดในส่วนของค่าภาระตู้สินค้ามากกว่าค่าภาระและค่าบริการเรียกเก็บจากเจ้าของเรือ
หรือตวัแทนเจ้าของเรือ 
 ดังนั �น การปรับลดอัตราค่าภาระของท่าเรือแหลมฉบังจะเป็นส่วนหนึ!งที!จะช่วยเป็นสิ!งจูงใจ 
ให้กับผู้ เกี!ยวข้องที!ต้องใช้บริการของการท่าเรือหันมาใช้ท่าเรือที!แหลมฉบังมากขึ �นกว่าเดิม ซึ!งจะสามารถ 
ลดต้นทนุที!เกิดขึ �นในการดําเนินงานของกิจการลงชดเชยกบัค่าขนส่งจากแหล่งผลิตไปท่าเรือแหลมฉบงัได้มาก
ขึ �น 

6.4. การวิเคราะห์ต้นทนุคา่ใช้จ่าย ระหวา่งทา่เรือกรุงเทพ และทา่เรือแหลมฉบงัไปยงัสถานีปลายทาง  
ก.  หลังจากมีการปรับลดอัตราค่าภาระของท่าเรือแหลมฉบังแล้ว จะทําให้ต้นทุนค่าภาระ 
ของทา่เรือแหลมฉบงัตํ!ากวา่ ของทา่เรือกรุงเทพ 17.43% 
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ข.  การขนสง่สินค้าจากท่าเรือกรุงเทพ ไปยงัสถานีปลายทางต่างๆ จะมีต้นทนุที!ตํ!ากวา่การขนส่
สนิค้าจากทา่เรือแหลมฉบงั ไปยงัสถานีปลายทางทั �งทางรถยนต์ รถไฟและทางนํ �า 

ข้อสรุปข้างต้นเป็นการนําปัจจัยด้านตัวเงินเพียงปัจจัยเดียว มาเป็นส่วนในการคํานวณต้นทุน 
 แต่โดยในทางเศรษฐศาสตร์นั �น ต้นทนุที!เกิดขึ �นในการประกอบธุรกิจไม่ใช่มีเพียงต้นทนุที!มองเห็นได้ หรือต้นทนุ 
ที!เป็นตวัเงินเท่านั �นที!มามีสว่นในการตดัสินใจ ต้นทนุอื!นๆ ที!จะมีสว่นในการตดัสินใจได้ เช่น ต้นทนุค่าเสียโอกาส 
ต้นทนุด้านเวลาที!ต้องเสียไป เป็นต้น 

จากข้อสรุปข้างต้นผู้ประกอบการมีโอกาสที!จะเลือกขนส่งที!ท่าเรือแหลมฉบงัมากกว่าท่าเรือกรุงเทพ  
ถ้ามองในแง่ของอตัราค่าภาระที!จะต้องเสีย เพราะว่าการใช้ท่าเรือแหลมฉบงัจะเสียต้นทนุตํ!ากวา่ และสามาร
ขนส่งสินค้าได้มากกว่า ไม่ต้องพึ!งเรือ FEEDER ขนถ่ายสินค้าลงจากเรือใหญ่ที!สิงคโปร์หรือไต้หวัน  
แต่เมื!อมองในแง่ของการขนส่ง สินค้าจากแหล่งผลิตสินค้าหรือโรงงาน หรือสถานีปลายทางสําคัญๆ  
ในการขนส่งสินค้า ไปยังท่าเรือแหลมฉบัง จะมีต้นทุนที!สูงกว่าการขนส่งจากท่าเรือกรุงเทพอยู่ทุกประเภท 
การขนส่ง ทั �งนี � ถึงแม้ว่าค่าใช้จ่ายที!เป็นตัวเงินจะสูงกว่า แต่ยังมีปัจจัยอื!นๆ ที!จะมาชดเชยในส่วนค่าใช้จ่าย 
จนทําให้ทา่เรือแหลมฉบงัเป็นทา่เรือที!น่าสนใจกวา่ ดงันี �  

1) การจราจร ในการขนส่งบริเวณท่าเรือกรุงเทพฯ ซึ!งมีการจราจรหนาแน่น จึงเป็นผลให้ระยะทางที!
น้อยกว่า ต้องใช้เวลาที!มากกว่าโดยเปรียบเทียบ เนื!องจากไม่สามารถหลีกเลี!ยงกับการจราจรทางรถยนต์ได้  
หรือถ้ามองในแง่ของการขนส่งทางรถไฟบริเวณเขตกรุงเทพฯ ซึ!งมีการจราจรหนาแน่น ทําให้การใช้ความเร็ว 
ในการวิ!งของรถไฟถูกจํากัดเมื!อเปรียบเทียบกับระยะทางของการเดินทางไปท่าเรือแหลมฉบังโดยรถไฟ  
ซึ!งใช้ระยะทางมากกวา่ และสามารถใช้อตัราเฉลี!ยในการวิ!งมากกวา่ 

นอกจากนี � การจราจรในเขตกรุงเทพโดยใช้รถบรรทุกขนาดใหญ่จะถูกจํากัดในเรื!องเวลาในการวิ!ง
โดยรอบกรุงเทพ เนื!องจากขนาดของรถใหญ่ และไม่สามารถใช้ความเร็วในการวิ!งได้ ดงันั �น การจราจรจึงเป็น 
สิ!งจํากดัทําให้ทา่เรือแหลมฉบงัน่าสนใจมากกวา่ทา่เรือกรุงเทพ 

2)  อตัราความเร็วที!ใช้ในการขนสง่ แม้ว่าระยะทางจากทา่เรือแหลมฉบงัไปยงัสถานีปลายทางต่างๆ  
จะมากกวา่ของทา่เรือกรุงเทพ แตเ่นื!องจากการจราจรที!คบัคั!งบริเวณชมุชนทําให้การขนสง่สินค้าโดยวิธีการต่างๆ 
ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ รถไฟ หรือทางนํ �า ไมส่ามารถใช้ความเร็วในการขบัเคลื!อนได้มากนกั จากตารางเปรียบเทีย
ระยะทางตอ่หนึ!งชั!วโมงโดยการขนสง่ทางรถยนต์จากต้นทาง-ปลายทาง 
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การเปรียบเทยีบอัตราความเร็วที�ใช้ในการขนส่งทางรถยนต์จากท่าเรือกรุงเทพและ 

ท่าเรือแหลมฉบังไปยังสถานีปลายทางต่างๆ  

 
ต้นทาง 

 
ปลายทาง 

ระยะ 
ทาง 
(กม) 

เวลา
ที�ใช้ 
(ชม.) 

กม. / 
ชม. 

กม. / 
ชม. 

เวลา
ที�ใช้ 
(ชม.) 

ระยะ 
ทาง 
(กม.) 

 
ปลายทาง 

 
ต้นทาง 

ทา่เรือ 
กรุเทพ 

ICD ลาดกระบงั 
ICD พหลโยธิน บางซื!อ 

บางนา-ตราด 
อยธุยา 
นครราชสีมา 
ราชบรีุ 

40 
30 
8 
76 
260 
100 

 13.3 
12 
16 
19 
43.33 
33.33 

29.33 
37.14 
46 
30.5 
116 
45.6 

3 
3.5 
2 
4 
3 
5 

88 
130 
92 
122 
348 
228 

ICD ลาดกระบงั 
ICD พหลโยธิน บางซื!อ 

บางนา-ตราด 
อยธุยา 
นครราชสีมา 
ราชบรีุ 

ทา่เรือ 
แหลม
ฉบงั 

 

 จากตารางเปรียบเทียบระยะทางการวิ!งต่อ 1 ชั!วโมง จากท่าเรือกรุงเทพถึงสถานีปลายทางและท่าเรือ
แหลมฉบงัถงึสถานีปลายทาง โดยรถยนต์ พบว่า ถึงแม้ระยะทางจากท่าเรือกรุงเทพ จะใกล้กว่าท่าเรือแหลมฉบงั 
แต่อตัราความเร็วที!ใช้กบัท่าเรือแหลมฉบงัจะสามารถวิ!งได้ระยะทางต่อชั!วโมงมากกว่าความเร็วที!ใช้กบัท่าเรือ
กรุงเทพ 
 ค่าใช้จ่ายด้านนํ �ามนั ในการขนส่งทางรถยนต์จะใช้นํ �ามนัดีเซลหมนุเร็วในการขบัเคลื!อน ถ้ากําหนด 
ให้นํ �ามนัดีเซลหมนุเวียน = 11 บาท/ลิตร และกําหนดให้อตัราการใช้นํ �ามนัของรถบรรทกุ = 4 กิโลเมตร/ลิตร  
จากตารางจะเห็นได้ว่าค่าใช้จ่ายด้านค่านํ �ามนัของทา่เรือแหลมฉบงัจะมากกวา่คา่ใช้จ่ายของทา่เรือกรุงเทพ  
แต่ทั �งนี � Time Cost ที!เสียไปอาจไม่สามารถครอบคลมุในส่วนของค่านํ �ามนัได้ เพราะเนื!องจากการจราจร 
เป็นเหตผุลสําคญันั!นเอง 
 

การเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายด้านนํ �ามันที�ใช้ในการขนส่งทางรถยนต์จากท่าเรือกรุงเทพและ 
ท่าเรือแหลมฉบังไปยังสถานีปลายทางต่างๆ 

 

 
ต้นทาง 

 
ปลายทาง 

ระยะ 
ทาง 
(กม) 

เ ว ล า
ที�ใช้ 
(ชม.) 

ค่าใช้ 
จ่าย 
(บาท) 

ค่าใช้ 
จ่าย 
(บาท) 

เ ว ล า
ที�ใช้ 
(ชม.) 

ระยะ 
ทาง  
(กม.) 

 
ปลายทาง 

 
ต้นทาง 

ทา่เรือ 
กรุเทพ 

ICD ลาดกระบงั 
ICD พหลโยธินบางซื!อ 

บางนา-ตราด 
อยธุยา 
นครราชสีมา 
ราชบรีุ 

40 
30 
8 
76 
260 
100 

10 
7.5 
2 
19 
65 
25 

110 
82.5 
22 
209 
715 
275 

242 
357.5 
253 
335.5 
957 
627 

22 
32.5 
23 
30.5 
87 
57 

88 
130 
92 
122 
348 
228 

ICD ลาดกระบงั 
ICD พหลโยธินบางซื!อ 

บางนา-ตราด 
อยธุยา 
นครราชสีมา 
ราชบรีุ 

ทา่เรือ 
แหลม
ฉบงั 
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อัตราการใช้นํ �ามัน = 4 กโิลเมตร / ลติร 
 

 ค่าใช้จ่ายด้านนํ �ามนัของทา่เรือแหลมฉบงัไปยงัสถานีปลายทาง จะมีคา่ใช้จ่ายที!มากกวา่ของทา่เรื
กรุงเทพทกุๆ สถานีปลายทางทั �งสิ �น แต่ทั �งนี �ยงัไม่คํานึงถึงการสร้างทางคมนาคม ทางถนนที!สมบรูณ์ในอนาคต 
โดยเฉพาะอย่างยิ!ง การสร้างทางยกระดบับริเวณถนนบางนา-ตราดในปัจจุบนั หรือถนนวงแหวนข้ามจังหวัด  
เมื!อสร้างเสร็จเส้นทางการจราจรเส้นทางสายตะวันออก จะสามารถวิ!งได้อย่างคล่องตัวขึ �น อัตราการวิ!ง 
ของของรถยนต์จะสามารถวิ!งได้มากขึ �นในระยะทางที!เทา่เดิม สง่ผลถงึคา่ใช้จ่ายด้านนํ �ามนัจะคุ้มกบัระยะทางแล
เวลามากขึ �น ทําให้การใช้ทา่เรือแหลมฉบงัจะคุ้มกบัต้นทนุมากกวา่การใช้ทา่เรือกรุงเทพ 
 

ศักยภาพของท่าเรือ (The Potential of Ports) 
 

1. การใช้ประโยชน์จากท่าเรือของประเทศเวียดนาม 
การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศของลาว ก่อนหน้าการเปิดประเทศกลุ่มอินโดจีนสู่ตลาดเสรีนั �นได้ใช้

บริการท่าเ รือของเวียตนามโดยใช้ท่าเ รือไฮฟองและดานัง ผู้ รับจัดการขนส่งได้แก่บริษัทขนส่งลาว  
(Societe Mixtede Transport) ลาวได้เคยขนสง่ผ่านประเทศไทยมาตั �งแต่ พ.ศ. 2499 โดยอาศยัอนสุญัญา 
วา่ด้วยการขนสง่สนิค้าผา่นแดนที!กรุงบาเซโลน่า พ.ศ. 2464 ซึ!งประเทศไทยเป็นภาคีอนสุญัญาอยู ่
 กลุ่มประเทศในอินโดจีนมีเพียงเวียดนาม และกัมพูชาเท่านั �น ที!มีท่าเรือขนส่งเพื!อการค้าระหว่าง
ประเทศ เวียดนามจัดว่าได้เปรียบกว่ากัมพูชาเนื!องจากมีอาณาบริเวณเปิดออกสู่ทะเลจีนใต้และอ่าวไทย  
มีท่าเรือที!สําคญัคือ ไฮฟอง ดานงั และโฮจิมินท์ซิตี � (ท่าเรือไซ่ง่อน) ส่วนกมัพชูามีท่าเรือชายฝั!งทะเลในอ่าวไทย 
 ที!กําปงสม และท่าเรือในแม่นํ �าโขงที!นครพนมเปญ ซึ!งหา่งจากปากแมนํ่ �าโขงในบริเวณตอนใต้ของเวียดนามถ
 288 กิโลเมตร  

 
 สิ�งอาํนวยความสะดวกของท่าเรือเวียดนาม 

 
ท่าเรือ จาํนวน : 

ความยาวท่า 
ประเภท ความ

ลกึท่า 
(m) 

ความยาวร่อง & 
ความลกึของที�ทิ �ง

สมอ 

อุปกรณ์และสิ�ง
อาํนวยความ

สะดวก 

ขนาดของเรือ
เทียบท่า (dwt) 

DANANG16 
SONG HAN 
TIEN SA 

 
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. 

 

 

                                                 
16 ท่าเรือดานงั ตั �งอยู่ในอ่าวดานงัซึ!งอยู่บริเวณตอนกลางของประเทศ ประกอบด้วย ท่าเรือย่อย 2 ท่า คือ Tien Sa ตั �งอยู่

บริเวณ ปากอ่าว มีท่าเทียบเรือ 4 ท่า ความยาวทั �งสิ �น 720 เมตร ความลึกของนํ �าในร่องนํ �า 6 -10 เมตร สามารถรับเรือขนาด 30,000 
dwt. Song Han ตั �งอยู่บนแม่นํ �า Song Han มีท่าเทียบเรือ 6 ท่า ความยาวทั �งสิ �น 850 เมตร ความลึกของนํ �าในร่องนํ �า 3- 4 เมตร 
สามารถรับเรือขนาด 3,000 dwt. 
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2. แผนพัฒนาการขนส่งทางทะเลของเวียดนาม 
เวียดนามประสบปัญหาด้านโครงสร้างพื �นฐานการขนส่งซึ!งไม่อาจรองรับกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 

และสังคม โดยสภาพทางภูมิศาสตร์ เวียดนามพึ!งพาอาศัยการขนส่งทางนํ �ามาก มีแมนํ่ �าล ําคลองรวมกนัถ
 2,360 สาย ความยาวรวมกันมากกว่า 41,900 กิโลเมตร มีการจัดการใช้ลํานํ �าเหลา่นี �ในการขนสง่เพียง  
11,000 กิโลเมตร แม่นํ �าสายหลกัไหลออกสูท่ะเลตามแนวตะวนัตกสูต่ะวนัออก จงึเป็นอปุสรรคในการสร้างถน
ประธานในแนวเหนือ-ใต้ จําเป็นต้องมีการลงทุนสร้างสะพานเป็นจํานวนมาก ท่าเรือหลักของเวียดนาม 
ส่วนใหญ่เกิดและพฒันาขึ �นในลําแม่นํ �า เนื!องจากให้การกําบงัคลื!นลมที!ดีไมต้่องลงทนุก่อสร้างสงูเหมือนทา่เรื
ชายฝั!งทะเล แตก็่มีปัญหาอปุสรรคเรื!องการตกตะกอนและตื �นเขิน ร่องนํ �าหลกั ได้แก่ 

  กวางนินห์-ไฮฟอง ไปยงัเวียดตรี ทยุกวาง ฮวัมินห์ โดยแมนํ่ �าดวง และลอกต์ (Duong and Luoc) 
 กวางนินห์- ไฮฟอง ไปยงันํ �าดินห์ นินห์บินห์ โดยแมนํ่ �าลอกค์ 
 กวางนินห์ – ไฮฟอง ไปยงัปาไล บดันินห์ 

 รัฐบาลเวียดนามได้กําหนดแผนพฒันาท่าเรือ และลํานํ �าจนถงึปี 2000 ไว้ดงันี � ปรับปรุงหน้าท่าเรือ
ดานัง สร้างเขื!อนกันคลื!น 450 เมตร และก่อสร้างท่าเรือขนาด 20,000 ตัน อีก 2 เท่า งบประมาณ 320 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ 

  

 3. ปัจจัยที�กาํหนดความสามารถในการแข่งขันระหว่างท่าเรือ 
     ทําเลที!ตั �งทางภูมิศาสตร์ของท่าเรือเป็นปัจจัย หรือเงื!อนไขพื �นฐานที! กําหนดความสามารถ 
ในการแข่งขนัระหวา่งทา่เรือ ทําเลที!ตั �งที!ดีมีลกัษณะ  ดงันี � 

ตั �งอยูบ่นเส้นทางเดินเรือหลกั 

 ท่าเรือสิงคโปร์ ตั �งอยู่บนปลายสดุของคาบสมทุรลาย ูและตั �งอยู่บนช่องแคบมะละกา เรือที!จะเดินทาง
ระหว่างยโุรป ตะวนัออกกลาง ตะวนัออกไกล ไปจนถึงชายฝั!งตะวนัตกของสหรัฐอเมริกาจําเป็นจะต้องผ่านช่อง
แคบนี � ทั �งนี �เพราะเส้นทางนี �มีระยะทางสั �นที!สุด จึงกล่าวได้ว่าท่าเรือสิงคโปร์เป็นจุดเชื!อมระหว่างยุโรป 
และตะวนัออกไกล หรือ มหาสมทุรอินเดียและมหาสมทุรแปซิฟิก 
 หากเปรียบเทียบระหว่างท่าเรือของไทยและของเวียดนามแล้ว จะเห็นว่า ท่าเรือของเวียดนามตั �งอยู่ใน
ทําเลที!ดีกว่า เมื!อลากเส้นทางเดินเรือจากช่องแคบมะละกาไปยังญี!ปุ่ น จะเห็นได้ว่าท่าเรือเกือบทุกแห่ง 
ของเวียดนามอยู่บนเส้นทางเดินเรือหลัก เช่น วุงเตา แม้จะเป็นท่าเรือในแม่นํ �า แตต่ั �งอยูป่ากแมนํ่ �าไซง่อน 
 ระดบันํ �าในร่องนํ �าจงึลกึพอที!จะรับเรือเดินสมทุรขนาดใหญ่ได้ รัฐบาลเวียดนามมีนโยบายที!จะพฒันาทา่เรือ 
แห่งนี �เป็นท่าเรือนํ �าลกึ โดยบริษัทของประเทศญี!ปุ่ นและประเทศสงิคโปร์จะเป็นผู้ลงทนุในทา่เรือนี � วงุเตานบัเป็
คู่แข่งที!มีศักยภาพสูง หากได้รับการพัฒนาเต็มที!สามารถจะเป็น Hub-port แห่งใหม่ของเอเชียอีกแห่ง  
ทา่เรือดานงัตั �งอยูต่อนกลางของประเทศเป็นทา่เรืออีกแหง่ตั �งอยูบ่นเส้นทางเดินเรือหลกั ท่าเรือ Tien Sa ซึ!งตั �งอยู่
ในอา่วดานงั สามารถรับเรือเดินสมทุรขนาดใหญ่ได้ นอกจากนี �ลาวมีถนนหมายเลข 9 เชื!อตอ่จนถงึทา่เรือแหง่นี � 

 
ตั �งอยูใ่นหรือใกล้กบัแหลง่ผลติหรือแหลง่บริโภค 

 ทวีปเอเชียเป็นทวีปที!ใหญ่ที!สุดทั �งในด้านพื �นที!และประชากรจึงนับเป็นแหล่งผลิตและแหล่งบริโภค 
ที!สําคญัของโลก ดงัจะเห็นได้จากท่าเรือตู้สินค้า 20 อนัดบัแรกของโลก จะเห็นได้ว่ามีถึง 10 แห่งอยู่ในเอเชีย  
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และในจํานวนนี �ท่าเรือที!เป็นอนัดบัหนึ!ง คือ ท่าเรือฮ่องกง และอนัดบัสอง คือ ท่าเรือสิงคโปร์ ทั �งนี � ตั �งแต่ปี 1992 
ถึงปี 1995 พื �นที!แนวหลังที!สําคัญที!สุดของท่าเรือฮ่องกง คือ สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศที!มีพลเมือง 
มากที! สุด ในโลก  มี พื �น ที! ก ว้ างใหญ่ เ ป็นอันดับสองของ โลกและอุดมไปด้วยท รัพยากรธรรมชา ติ  
จงึนบัเป็นแหลง่ผลติหรือแหลง่บริโภคที!ใหญ่ที!สดุของโลก 
 สําหรับไทยและเวียดนามมีขนาดของประเทศ และจํานวนประชากรใกล้เคียงกัน ไทยได้เปรียบ 
ในแง่ที!พฒันาด้านอตุสาหกรรมไปก่อนเป็นเวลานบัสิบปี และรูปแบบเศรษฐกิจเป็นแบบเสรีนิยมมาโดยตลอด 
ในขณะที!ช่วงเดียวกันนี �เ วียดนามอยู่ในสภาวะสงครามและหลังจากยุติสงครามรวมเวียดนามเหนือ  
และใต้เป็นประเทศเดียวแล้ว ยังต้องใช้เวลาระยะหนึ!งในการฟื�นฟูประเทศ และอีกระยะหนึ!งในการพัฒนา
เศรษฐกิจให้เป็นระบบเสรีนิยม เนื!องจากช่วงที!ปิดประกาศ เวียดนามค้าขายเฉพาะในกลุ่มประเทศสงัคมนิยม
ด้วยกันเท่านั �น แต่อย่างไรก็ตาม เวียดนามเป็นประเทศที!อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ พลเมืองเวียดนาม 
มีศักยภาพที!จะพัฒนาได้ จึงเห็นได้ว่าเมื!อเวียดนามเปิดประเทศจึงมีประเทศต่าง ๆ เข้าไปลงทุนไม่น้อย 
นอกจากนี � Competitive hinterland ที!สําคัญของไทยและเวียดนาม คือ ภาคใต้ของจีน ซึ!งเป็นบริเวณที!ไม่มี
ทางออกสู่ทะเล จากภาคใต้ถึงท่าเรือเซี!ยงไฮ้เป็นระยะทางหลากพันกิโลเมตร มณฑลยูนนาน มณฑลเดียว 
มีประชากรเกือบ 40 ล้านคน อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ และมีการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม 
และการคมนาคมมากกว่ามณฑลอื!น และจีนเองก็มีนโยบายเปิดประตูส่งออกให้แก่บริเวณนี �โดยอาศยัเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต้ 
 

อา่วจอดเรือที!ปลอดภยั 
 อ่าวจอดเรือที!ปลอดภัยนี �รวมถึงระดับนํ �าที !ลกึพอที!จะรับเรือแมไ่ด้ มีขนาดท้องนํ �าที!จะรับเรือแม ่
ได้หลายลําในเวลาเดียวกนั มีพื �นที!เพียงพอที!จะรองรับกิจกรรมต่างๆ ท่าเรือตามชายฝั!งทะเลสว่นใหญ่มีอ่าวจอด
เรือที!สามารถรับเรือแม่ได้อย่างปลอดภัย แต่ท่าเรือแม่นํ �ามกัจะมีปัญหาเรื!องความเลก็ของนํ �าในร่องนํ �า  
เช่น ท่าเรือกรุงเทพ ท่าเรือไซ่ง่อน ท่าเรือเหล่านี �อาจจะแก้ปัญหาด้วยการขุดลอกร่องนํ �า หรือสร้างประตนํู �า 
ช่วยแก้ปัญหาดงักลา่ว เช่น ทา่เรือ Antwerp แตก็่เสียคา่ใช้จ่ายสงูมากทั �งในการก่อสร้างและการบํารุงรักษา 
 

ระบบการขนสง่ที!เชื!อมตอ่กบัพื �นที!แนวหลงั 
 เนื!องจากปัจจุบัน ท่าเ รือมิได้เป็นเพียงจุดเ ริ! มต้นและจุดสิ �นสุดของการค้า ระหว่างประเทศ  
ดงัจะเห็นได้จากใน “Icoterms 1990”  สภาหอการค้านานาชาติ   หรือ ICC ได้กําหนดเงื!อนไขการค้าใหม่ขึ �น  
คือ FCA (Fee.Carrier.named place) ซึ!งทําหน้าที!ของผู้ขายสิ �นสดุลงเมื!อได้ส่งมอบสินค้าให้อยู่ในอารักขา 
ของผู้ขนส่งตามที!ผู้ ซื �อกําหนด หรือ DDU (Delivered duty unpaid named place of destination)  
และ DDP (Delivered duty paid.named place of destination) ซึ!งหน้าที!ของผู้ขายสิ �นสดุลงเมื!อสง่มอบสินค้า 
ณ สถานที!ปลายทางที!ได้ระบไุว้ในสญัญาการซื �อขาย Inco term ที!ยกมาเป็นตวัอย่างแสดงให้เห็นว่าปัจจบุนั 
ผู้ ซื �อมิได้เลือกท่าเ รือบรรทุกขนถ่ายสินค้าและเลือกระบบการขนส่ง4  ท่าเ รือจึงกลายเป็นปม (node)  
หนึ!งของระบบการขนสง่เทา่นั �น (แตก็่อาจกลา่วได้วา่เป็นปมที!สําคญัของระบบการขนสง่ทั �งระบบ) 
 ในอดีต ระบบการขนส่งที!เชื!อมต่อท่าเรือกับพื �นที!แนวหลังถือเป็นเงื!อนไขธรรมชาติที!จะกําหนดการ
แข่งขัน แต่ประเทศกลายเป็นเงื!อนไขที!สามารถกําหนดได้ ดงัจะเห็นได้จากท่าเรือหลายแห่ง เข้าไปมีส่วนร่วม 
ในโครงการเกี!ยวกบัสร้างถนนหรือรถไฟที!เชื!อมต่อกบัท่าเรือ ทั �งนี �เพราะปัจจยัหนึ!งที!กําหนดให้ผู้ส่งสินค้าสง่ผ่าน
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ทา่เรือโดยทา่เรือหนึ!ง คือ ต้นทนุคา่ขนสง่ โดยเฉพาะอย่างยิ!งต้นทนุค่าขนสง่ภายในประเทศ ดงันั �น ในการแข่งขนั
ระหว่างท่าเรือ ท่าเรือจึงจําเป็นต้องนําปัจจัยนี �มาพิจารณา หรือกล่าวอีกนัยหนึ!งท่าเรือต้องให้ความสนใจ 
กบัต้นทุนค่าขนส่งภายในประเทศเท่า ๆ กับต้นทุนค่าขนส่งทางทะเล หรือการปฏิบติังานบรรทกุขนถ่ายสินค้า 
ในทา่เรือ 
 อย่างไรก็ตาม ท่าเรือจะพิจารณาปัจจัยนี �ได้โดยละเอียดและถูกต้อง ท่าเรือควรจะต้องกําหนดพื �นที! 
แนวหลงัของท่าเรือทั �ง Captive hinterland และ competitive hinterland โดยเฉพาะอย่างยิ!ง Competitive 
hinterland เพราะเป็นพื �นที!แนวหลงัที!ท่าเรือต้องแข่งขนัเพื!อแย่งชิงสินค้าผ่านท่าเรือ ดงัได้กล่าวมาแล้วข้างต้น 
ว่า โครงข่ายการคมนาคมที!เชื!อมต่อกนัทั �งภูมิภาค และนโยบายเปิดเสรีทางการค้าอาจจะทําให้พื �นที!แนวหลงั 
ซึ!งแตเ่ดิมเป็นcaptive hinterland ของทา่เรือหนึ!งกลายเป็น competitive hinterland ของทา่เรือหลายแหง่ 
 ในกรณีของไทยและเวียดนาม Competitive hinterland ที!ร่วมกันอยู่ คือ ลาว และจีนตอนใต้  
ซึ!งมีลกัษณะไม่มีทางออกสู่ทะเล สําหรับลาวในปัจจุบนัการนําเข้าและส่งออกสินค้าโดยส่วนใหญ่ยงัอาศยัไทย
เป็นหลกั ทั �งนี �เนื!องจากการคมนาคมที!เชื!อมต่อลาวและเวียดนามยงัใช้การได้ไม่ดี ในขณะที!ไทยมีโครงข่ายถนน 
ที!ดีและทางรถไฟที!เชื!อมตอ่ภาคอีสานมายงัทั �งทา่เรือกรุงเทพ 
 ท่าเรือแหลมฉบัง ถนนโดยส่วนใหญ่เป็นถนน 4 เล่นและถนนสายหลักเป็นถนน 10 หรือ 8 เลน 
นอกจากนี � สะพานมิตรภาพไทย-ลาว ที!จังหวัดหนองคายยังเชื!อมต่อกับนครหลวงเวียงจันทร์และศูนย์กลาง
การค้าและการขนส่งของลาว ตามโครงการของธนาคารเพื!อการพฒันาเอเชีย (Asian Development Bank / 
ADB) ยงัมีโครงการที!จะเชื!อมต่อทางรถไฟจากหนองคายให้เข้าไปถึงลาว และยงัมีโครงการที!จะก่อสร้างสะพาน
ข้ามแมนํ่ �าโขงเพิ!มมากขึ �นอีกที!แขวงสะหวนันะเขต จําปาศกัดิ และไชยะบรีุ�  
 สําหรับจีนนั �น หากเลือกขนส่งสินค้าผ่านเวียดนาม นอกจากจะมีปัญหาเส้นทางเชื!อมต่อแล้ว  
ความบาดหมางทางการเมืองที!มีมาในอดีตยังเป็นอุปสรรคที!สําคัญ แต่อย่างไรก็ตาม หากจีนจะขนส่งผ่าน
เวียดนามแล้วคงจะผ่านท่าเรือทางภาคเหนือ เช่น ไฮฟอง ด้วย แต่ถ้าหากจะขนส่งโดยใช้ท่าเรือของไทย 
แล้วก็จําเป็นต้องผ่านประเทศที!สามซึ!งอาจจะเป็นเมียนมาร์ (พม่า) หรือลาว ซึ!งในปัจจุบัน การคมนาคม 
ของทั �งสองประเทศอยู่ในสภาพชํารุดทรุดโทรม เมียนม่าร์นั �นยังมีปัญหาชนกลุ่มน้อย ส่วนในภาคเหนือ 
เป็นเทือกเขาสูงยากแก่การตัดและบํารุงรักษาถนน ดังนั �น หากไทยจะแย่งชิงสินค้าจากบริเวณนี �จําเป็น 
ต้องให้ความสนใจกบัทั �งสองประเทศ 
 ไทยยงัคงได้เปรียบใน Competitive hinterland ทั �งสองแห่ง แต่เมื!อเวียดนามสามารถเชื!อมต่อท่าเรือ
กบัพื �นที!แนวหลงัทั �งสองแห่งได้ ก็เป็นไปได้ว่าไทยอาจจะสญูเสียสินค้าผ่านท่าเรือให้แก่เวียดนาม รวมไปถึงผู้ส่ง
สินค้าของประเทศไทยเองก็อาจจะหันไปขนส่งผ่านเวียดนามโดยเฉพาะในภาคอีสาน ทั �งนี �เพราะระยะทาง 
จากมกุดาหารไปยงัแขวงสะหวนันะเขตของลาวขนส่งผ่านทางถนนหมายเลข 9 ไปยงัท่าเรือดานัง และขนส่ง
ตอ่ไปยงัตะวนัออกไกลมีระยะทางสั �นกวา่ขนสง่ผา่นทา่เรือกรุงเทพหรือแหลมฉบงั 
 
 การบริการของทา่เรือ 
 การบริการของท่าเรือ หมายถึง การจัดหาสิ!งอํานวยความสะดวกไว้ให้บริการและประสิทธิภาพ 
การทํางานของท่าเรือ ในเรื!องของสิ!งอํานวยความสะดวกโดยเฉพาะอย่างยิ!งอปุกรณ์ที!ใช้ในการบรรทกุขนถ่าย
ท่าเรือของไทย ทั �งนี �ท่าเรือกรุงเทพและท่าเรือแหลมฉบงัมีอุปกรณ์ยกขนที!ทันสมัย แต่อย่างไรก็ตาม ที!ท่าเรือ
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กรุงเทพอปุกรณ์ยงัขาดประสิทธิภาพในการทํางาน ขาดการบํารุงรักษาที!ดี ทําให้เสียหายบ่อย และมีจํานวนไม่
เพียงพอกับการทํางาน ส่วนที!ท่าเรือแหลมฉบังเนื!องจากท่าเทียบเรือแต่ละท่าประกอบการโดยบริษัทเอกชน 
ดังนั �นประสิทธิภาพในการทํางานจึงสูงกว่า การประเมินผลประสิทธิภาพของท่าเรือโดยทั!วไปประเมินจาก
เครื!องมือทุ่นแรง ท่าเรือแหลมฉบังมีประสิทธิภาพ คือ ประมาณ 20 ตู้ ต่อชั!วโมง ในขณะที!ประสิทธิภาพ 
ในการยกขนของท่าเ รือสิงคโปร์ คือ 30 ตู้ ต่อชั!วโมง ถึงแม้ว่าท่าเ รือแหลมฉบังจะยกขนได้น้อยกว่า  
แตก็่อยูใ่นมาตรฐานที!กําหนดไว้ 
 ส่วนท่าเรือในเวียดนามนั �น ท่าเรือทกุแห่งไม่มีอปุกรณ์ยกขนสินค้า ท่าเทียบเรือบรรทกุตู้สินค้าทกุแห่ง
ดดัแปลงจากทา่เทียบเรือสนิค้าทั!วไป การยกขนตู้สนิค้าจงึต้องอาศยัอปุกรณ์ของเรือ  
 ท่าเรือส่วนใหญ่ในประเทศที!กําลงัพฒันา มกัจะเห็นว่าท่าเรือเท่านั �นที!มีบทบาทสําคญัในการให้บริการ
ที!ดี แต่แท้ที!จริงแล้วท่าเรือประกอบด้วยกิจกรรมมากมาย บริการของท่าเรือไม่เพียงแต่จากท้องนํ �าจนถงึบนท่
เทียบเรือเท่านั �น แต่ยังขยายออกไปสู่นอกท่าเทียบเรือ กิจกรรมและบริการเหล่านี �เกี!ยวข้องกันกับหน่วยงาน
มากมาย ที!สําคญัที!จะขอกล่าวถึงเป็นอนัดบัแรก คือตวัแทนเรือ (Shipping agent) ผู้ รับจดัการขนส่ง (freight 
forwarder) ซึ!งเป็นตวัแทนของเจ้าของสนิค้า 
 ดังได้กล่าวแล้วข้างต้น ปัจจุบันผู้ ส่งสินค้าไม่เพียงเลือกท่าเรือที!จะนําเข้าและส่งออกสินค้า  
แต่เ ลือกระบบการขนส่ง ผู้ รับจัดการขนส่งจึงมีบทบาทสําคัญในการเพิ!มปริมาณสินค้า ผ่านท่าเ รือ  
ในขณะเดียวกันก็มีบทบาทสําคัญในการชักจูงให้สายเดินเรือและจอดเทียบท่าที!ท่าเรือใดท่าเรือหนึ!ง  
ทั �งนี �เพราะในขณะที!พื �นที!แนวหลงัเชื!อมโยงกบัท่าเรือด้วยโครงข่ายการขนส่งภายในประเทศ แต่พื �นที!ตอนหน้า 
(foreland)8 เชื!อมโยงกับท่าเรือโดยอาศัยเรือเท่านั �น เส้นทางคมนาคมทางทะเลเป็นเส้นทางธรรมชาติ 
ซึ!งไม่สามารถจํากัดขอบเขตได้ และการที!เรือจะแวะท่าเรือใด นอกจากปริมาณสินค้าที!จะทําการขนถ่าย  
ณ ท่าเรือนั �นแล้วสายเดินเรือยงัคํานึงถึงปริมาณสินค้าที!จะบรรทกุลงเรือด้วย กล่าวอีกนยัหนึ!ง การที!เรือจะแวะ
จอดท่าเรือใดท่าเรือหนึ!ง ท่าเรือนั �นต้องมีสินค้าให้ทั �งบรรทกุและขนถ่าย ผู้ รับจดัการขนสง่จึงเป็นเสมือนตวักลาง
ที!เชื!อมระหว่างเจ้าของเรือและเจ้าของสินค้า จึงเห็นได้ว่า hub-port ทกุแห่งต่างประสานงานใกล้ชิดกบัตวัแทน
เรือ และผู้ รับจัดการขนส่ง เช่น ท่าเรือสิงคโปร์มีโครงข่ายคอมพิวเตอร์เชื!อมต่อกับสายเดินเรือทุกสาย  
ทา่เรือมีข้อมลูของเรือทกุลําโดยละเอียดและตู้สนิค้าที!จะทําการบรรทกุขนถ่าย 
  เวียดนามนั �น การบรรทกุขนถ่ายสินค้าทั �งหมดดําเนินการโดยสายการเดินเรือ เนื!องจากเพิ!งเปิดประตู
ประเทศไม่นาน ท่าเรือจึงยงัไม่มีความรู้และความเข้าใจในระบบการขนสง่สินค้าสมยัใหม่ การปฏิบติังานบรรทกุ
ขนถ่ายสินค้าทั �งที!หน้าท่าและในลานตู้สินค้าดําเนินการโดยตวัแทนเรือหรือสายเดินเรือทั �งสิ �น การดําเนินงาน 
ของท่าเรือยังเป็นแบบราชการซึ!งเต็มไปด้วยพิธีการและขั �นตอน สําหรับไทยแม้จะพัฒนามาก่อนเวียดนาม  
แต่การประสานงานกับตวัแทนหรือผู้ รับการขนส่งยงันับว่าน้อยมาก    ท่าเรือยงัไม่ได้ตระหนักถึงความสําคญั 
ของหน่ วยงานทั �งสองว่ า  แ ท้ ที! จ ริ งแ ล้ว เ ป็นทั �งลูก ค้าและหน่ วยการตลาดที! สํ าคัญยิ! งของท่า เ รือ  
สาเหตหุนึ!งเป็นเพราะท่าเรือของไทยมีการแข่งขนักนัน้อยมาก พื �นที!แนวหลงัทั �งหมดเป็น Captive hinterland  
ในปัจจบุนัทั �งผู้สง่สนิค้าและสายเดินเรือจงึแทบจะไมมี่ทางเลือกที!จะไปใช้ทา่เรือของประเทศอื!นเลย  
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คา่บริการของทา่เรือ 

 ถึงแม้ว่าในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ผู้สง่สินค้าส่วนใหญ่จะคํานึงถึงคณุภาพและประสิทธิภาพ
ของท่าเรือมากกว่าค่าบริการของท่าเรือ ตวัอย่างที!พบได้เสมอ คือ ท่าเรือคิดค่าบริการแพงแต่มีประสิทธิภาพ 
สงู มีความสามารถในการแข่งขนัสงูกว่าที!เรือที!คิดค่าบริการถกูแต่มีประสิทธิภาพตํ!า แตอ่ยา่งไรก็ตาม คา่บริกา
ของท่าเรือก็ยังเป็นปัจจัยที!สําคัญปัจจัยหนึ!ง แม้จะไม่ใช่ปัจจัยที!สําคัญที!สุดก็ตาม ทั �งนี �เพราะหากคุณภาพ 
หรือประสิทธิภาพในการให้บริการระหว่างท่าเรือไม่แตกต่างกันอย่างชัดเจน ราคาค่าบริการจะเป็นปัจจัย 
ในการเลือกทา่เรือของผู้ใช้บริการ 
 นอกจากนี �ผู้ ใช้บริการแต่ละกลุ่มมีความต้องการที!แตกต่างกนั ดงัได้กลา่วแล้วในข้างต้นว่า ผู้ ใช้บริการ
ท่าเรือที!สําคญัของกลุ่ม คือ เจ้าของสินค้า และเจ้าของเรือ เจ้าของสินค้าโดยเฉพาะสินค้าทั!วไปไม่ค่อยอ่อนไหว
กับค่าบริการของท่าเรือ ทั �งนี �เพราะค่าขนส่งคิดเป็นร้อยละ 10 ของต้นทุนสินค้าเท่านั �น ค่าบริการท่าเรือ 
ในส่วนที!เจ้าของสินค้าต้องจ่ายให้ท่าเรือโดยตรง คือ ค่าใช้จ่ายบนท่าเทียบเรือ ซึ!งได้แก่     ค่าธรรมเนียมการใช้
ท่าเทียบเรือ ค่าเคลื!อนย้ายสินค้า และค่าเก็บรักษาสินค้า ซึ!งทั �งหมดนี �เป็นส่วนหนึ!งของค่าขนส่งจึงยิ!งมีสดัส่วน
น้อยลงไปอีก ดงันั �น ผู้สง่สนิค้ากลุม่จงึให้ความสนใจกบัคณุภาพของบริการมากกวา่คา่บริการ 
 สําหรับเจ้าของเรือแล้ว ค่าบริการของท่าเรือความสําคัญอย่างยิ!ง เพราะเป็นต้นทุนในการกําหนด 
คา่ระวางเรือ คา่บริการที!เจ้าของเรือจ่ายให้แก่ท่าเรือ แบ่งเป็นสองสว่น คือ ค่าธรรมเนียมและค่าบริการที!เกี!ยวกบั
เรือ และค่าบรรทุกขนถ่ายสินค้า นอกจากนี �ยังมีค่าใช้จ่ายบางส่วนของเรือซึ!งมีส่วนสมัพันธ์กับประสิทธิภาพ 
การปฏิบติังานของท่าเรือ คือ เวลาของเรืออยู่ในท่าเรือ (Ship’s time in port) ทั �งนี �เพราะไม่ว่าเรือจะจอดอยู ่ 
หรือกําลังบรรทุกขนถ่ายสินค้า เจ้าของเรือต้องจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลา เช่น ดอกเบี �ยเงินลงทุน 
 ค่าเสื!อมราคาของเรือ ค่าจ้างลกูเรือ ค่าบํารุงรักษาเรือ เป็นต้น11 ดงันั �นค่าบริการท่าเรือที!สงูมีผลทําให้ค่าระวาง
หรือสงูขึ �น ในสภาวการณ์แข่งขนัระหว่างสานเดินเรือ หากสามารถเลือกได้เจ้าของเรือคงจะหนัไปเลือกใช้ท่าเรือ 
ที!มีคา่บริการที!ถกูกวา่ หากไมมี่ทางเลือกอื!นที!ดีกวา่ ข้าวของเรือคงต้องขึ �นค่าระวางเรือ ซึ!งจะมีผลกระทบโดยตรง
ตอ่เจ้าของสนิค้า 
   

บทสรุป (Conclusions) 
 

 1. ท่าเรือเวียดนาม 
 เวียดนามมีฝั! งทะเลยาวกว่า 3,000 กิโลเมตร มีชายฝั! งทะเลแม่นํ �าหลายสายรวมทั �งแมนํ่ �าโขง 
ซึ!งเหมาะสมที!จะเป็นท่าเรือ กิจการท่าเรือทั �งหมดบริหารโดยรัฐบาลในรูปแบบต่าง ๆ เช่น บริหารโดยกระทรวง
คมนาคมผ่าน Vietnam National maritime Group รัฐบาลสว่นท้องถิ!น หรือกองทพั ในภาคเหนือท่าเรือหลกัอยู่
ในกลุม่ Haiphong-Quang Nigh ตอนกลางของประเทศมีท่าเรือใหญ่อยู่ที!ดานงั สว่นในภาคใต้อยู่ในแม่นํ �าไซง่่อ
 (สว่นหนึ!งของแม่นํ �าโขง)    และบริเวณปากแม่นํ �าที!วงุเตา ทา่เรือในแมนํ่ �า เช่น ทา่เรือไฮฟอง (35 กิโลเมตร จาก
ปากแม่นํ �า)  เช่น ท่าเรือไซ่ง่อน (85 กิโลเมตรจากปากแม่นํ �า) ประสบปัญหาการตกตะกอน แม่นํ �าตื �นเขิน 
 ทําให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการขุดลอกสงู ถึงแม้จะเป็นท่าเรือหลกัก็ประสบปัญหาแออดัไม่สามารถให้บริการ 
ได้เพียงพอ นอกจากนี �ยังประสบปัญหาการขนส่งต่อเนื!องทางบกเนื!องจากถนนแคบ การจราจรแออัด 
ไม่เป็นระเบียบโอกาสที!จะให้บริการประเทศจีนตอนใต้  ลาว  และกัมพูชา จึงยังมีน้อย  การพัฒนาท่าเรือ 
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ในภาคเหนือมุ่งไปที!การสง่ออกถ่านหินในบริเวณกวางนินห์และแคมเผ่า สว่นในภาคใต้การพฒันามุง่ที!จะรองรับ
ความเจริญทางอตุสาหกรรมในบริเวณเมืองโฮจิมินห์ 
 ท่าเรือหลักในตอนกลางของประเทศที!เมืองดานังอยู่ในบริเวณที!มีพลเมืองไม่หนาแน่น ภูมิศาสตร์ 
ของประเทศแคบและไม่มีอุตสาหกรรมหลัก เดิมสร้างขึ �นเพื!อสนับสนุนการขนถ่ายอาวุธและยุทธปัจจัย 
ในสงครามเวียดนาม ผู้บริหารทา่เรือดานงัจงึมุง่ที!จะขายบริการให้ไทย - ลาวสามารถขนสง่ผา่นถนนหมายเลข 9  

 
 2. ท่าเรือไทย 
 ประเทศไทยมีท่าเรือกรุงเทพให้บริการการค้าระหว่างประเทศกับเมืองหลวง ตวัท่าเรืออยู่บนฝั! งซ้าย 
ของแม่นํ �าเจ้าพระยาหา่งจากสถานีนําร่อง 44 กิโลเมตร การขดุลอกเป็นประจําทําให้สามารถรับเรือสินค้าขนาด 
10,000 – 12,000 ตัน กินนํ �าลกึ 8.2 เมตร ได้ นอกจากท่าผูกเรือริมแม่นํ �าแล้วยงัใช้หลกัผกูเรือกลางนํ �า 
ทําการขนถ่ายลงเรือลําเลียง ดงันั �น ท่าเรือกรุงเทพสามารถรับเรือได้ 30 ลํา ในคราวเดียวกนั ปริมาณสินค้าทั!วไป
ผ่านท่าปีละ 20 ล้านตัน และมีสินค้าตู้ ผ่านท่าปีละ 1.1 – 1.4 ล้าน TEUS เนื!องจากเกิดความแออัดรัฐบาล 
จึงให้ลดปริมาณสินค้าตู้ลงให้เหลือปีละ 1 ล้าน TEUS นอกจากท่าเรือกรุงเทพแล้วยงัมีท่าเรือเอกชนอีก 5 แห่ง 
 ซึ!งรับตู้ได้อีกแหง่ละ 50,000 – 75,000 TEUS ต่อท่า การขนสง่สินค้าเทกองทั �งหมดในแม่นํ �าเจ้าพระยาดําเนินกา
โดยเอกชน 
 
 3. การแข่งขันระหว่างท่าเรือ 
 แนวโน้มในการต่อเรือสินค้าใหม่มุ่งไปที!การขยายความจุสินค้าให้มากขึ �นเรื!อย ๆ เพื!อลดราคาเรือ 
ต่อขนาดความจุ ลดปริมาณเชื �อเพลิงและค่าใช้จ่ายตลอดจนจํานวนลูกเรือ แนวโน้มในการพัฒนาดังกล่าว 
ทําให้ภารกิจของท่าเรือที!จะให้บริการแบ่งออกเป็นท่าเรือใหญ่ที!รวบรวมและกระจายสินค้าที!เรียกว่า Hub-port 
และท่าเรือเล็กที!เรียกว่า feeder-port เพื!อให้บริการที!สะดวกรวดเร็ว ท่าเรือต้องลงทุนมากในด้านการจัดหา
อุปกรณ์ยกขน  ระบบคมนาคม ร่วมกับการขนส่ งทางบอกตลอดจนระบบสื! อสาร โทรคมนาคม 
และระบบคอมพิวเตอร์เพื!อประสานงานกบัเรือสนิค้า และติดตามการไหลของสนิค้า 
 ปัจจัยกําหนดความสามารถในการแข่งขันดําเนินการของท่าเรือ ได้แก่ ทําเลที!ตั �งทางภูมิศาสตร์ 
ที!ควรอยู่ใกล้เคียงกับสายเดินหลัก ตั �งอยู่ใกล้แหล่งผลิตทางเกษตรหรืออุตสาหกรรมและแหล่งบริโภค  
มีชยัภูมิเหมาะสมปลอดภัยในการเทียบท่าและกําบงัคลื!นลมได้มี มีระบบการขนส่งที!ดีเชื!อมกับพื �นที!แนวหลงั   
มีการวางแผน และมีระยะที!ดีในด้านการตลาดเพื!อแสวงหาลูกค้าในเขตแนวหลังท่าเรือทั �งที!เป็น Captive 
hinterland และ competitive hinterland ให้บริการที!ดีโดยยึดความประสงค์ของลูกค้าเป็นหลัก 
พร้อมที!จะอํานวยความสะดวกให้ผู้ ใช้บริการ ผู้ รับจัดการขนส่ง และตัวแทนเรือ สามารถกําหนดค่าบริการ 
ได้อย่างอิสระอยู่สภาพแข่งขนักบัตลาดได้ และประเทศที!ตั �งของท่าเรือต้องมีเสถียรภาพทางสงัคมและเศรษฐกิจ
มีวิสยัที!กว้างไกลเปิดการค้าบริการขนสง่ให้เกิดการแข่งขนั 
 ไทยและเวียดนามต่างก็มุ่งที!จะขยายบริการท่าเรือไปสู่ประเทศเพื!อนบ้าน อนัได้แก่ ลาวและตะวนัตก
เฉียงใต้ของจีน คือ มณฑลยูนนาน เสฉวน และกุ้ ยโจว ท่าเรือไซ่ง่อนอยู่ใกล้เส้นทางเดินเรือหลักในทะเลจีน 
ได้หา่งจากกรุงเทพ สงิคโปร์ ฮ่องกง และโตเกียว 638 , 631 , 930 และ 2,430 ไมล์ ตามลําดบั สว่นท่าเรือไฮฟอง 
นั �นอยู่เหนือขึ �นไปห่างจากดานงั ฮ่องกง ไซ่ง่อน และโตเกียว 373 , 486 , 936 แบะ 2,446 ไมล์ ท่าเรือเวียดนาม
ยงัคงมีขนาดเลก็และเป็น Feeder port เช่นเดียวกบัท่าเรือในไทย แต่ปริมาณการค้าของไทยหลงัจากที!ได้พฒันา
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เศรษฐกิจมากกว่า 30 ปี เริ!มผลกัดนัให้มีการขนส่งด้วยเรือแม่ที!ท่าเรือแหลมฉบงัได้ ไทยจึงได้เปรียบที!อุปสงค์
ภายในประเทศผลักดันให้กิจการท่าเรือใหญ่ขึ �น นอกจากนั �นไทยยังได้เปรียบในด้านการพัฒนาโครงข่าย 
ถนนลํ �าหน้ากวา่เวียดนามไปมาก แต ่competitive hinterland ในประเทศจีนจะอยู่ในเมืองของไทยได้ก็ต่อเมื!อ
ไทยมีความสมัพนัธ์ที!ดีกบัประเทศลาว และเมียนมาร์ ซึ!งเส้นทางสนิค้าของจีนจะต้องผา่น 
 เห็นได้ว่า ท่าเรือกรุงเทพและท่าเรือแหลมฉบังมีประสิทธิภาพทางด้านการบริหารค่าขนส่ง 
โดยเปรียบเทียบกับท่าเรือดานังและท่าเรืออื!นๆ ของเวียดนาม แต่ด้วยระยะการเดินทางในภาคอีสาน  
มีความใกล้ชิดกบัแขวงสะหวนันะเขต โดยการเชื!อมโยงสะพานแผ่นดิน คือ สะพานมิตรภาพไทย - ลาวแห่งที! 2 
ซึ!งจะนําสินค้าไทยเข้าไปสู่เ วียดนามและผ่านเข้าสู่เมืองท่าดานังด้วยระยะทางที!สั �นกว่าเส้นทางอื!นๆ  
จึงเป็นที!คาดหมายว่าใน 3 – 4 ปีข้างหน้า เมื!อสาธารณูปโภคในสปป.ลาว บนเส้นทางการขนส่งหมายเลข 9 
ได้รับการพฒันามากกว่านี � และสาธารณปูโภคโดยเฉพาะถนนที!เชื!อมต่อจดุสําคญัและเมืองท่าสําคญัแห่งต่างๆ 
ในเวียดนามได้รับการพัฒนาให้ดีขึ �น ผู้ประกอบการในภาคอีสานจึงควรที!จะให้ความสําคัญต่อการตัดสินใจ 
ที!จะใช้ท่าเรือดานังมากยิ!งขึ �น แต่ในระยะเวลานี � การเลือกใช้ท่าเรือแหลมฉบังเพื!อการขนส่งสินค้าดูจะเป็น
ทางเลือกที!ดีที!สดุ ทั �งโดยหลกัเศรษฐศาสตร์จากการศึกษาเปรียบเทียบท่าเรือ กรุงเทพ – แหลมฉบัง – ท่าเรือ 
ของประเทศเวียดนาม และโดยหลกัการบริหารต้นทนุคา่ขนสง่ในแนวการบริหารจดัการโลจิสติกส์ 
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อัญมณีไทย : ความร้  ความเข้าใจ  และกระบวนการตดัสินใจซื �อู  
Thai  Gems : Knowledge,  Understanding  and  Decision – Making  Process 

ดร.อดิลลา่  พงศ์ยี!หล้า* และนนัทวนั  รามเดชะF

** 
 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจยัเชิงสํารวจนี �มีวตัถุประสงค์เพื!อศึกษาระดบัความรู้  ความเข้าใจ ทศันคติ ระดบัความเชื!อมั!น 
ในแหล่งข้อมูลที!ได้รับ  กระบวนการตัดสินใจซื �ออัญมณี   และการเปรียบเทียบทัศนคติของผู้บริโภคชาวไทย 
กบัชาวต่างชาติต่อพลอยที!เผาด้วยสารแบริลเลี!ยมและสารตะกั!ว  กลุ่มตวัอย่างประกอบด้วยผู้บริโภคสองกลุ่ม 
คือ  ผู้ บริโภคชาวไทยทั!วประเทศ  จํานวน 2,504 คน  และผู้ บริโภคชาวต่างชาติที!เดินทางมาประเทศไทย 
และเคยซื �ออญัมณี  จํานวน 840 คน  
 ผลการศึกษาพบว่า   ผู้ บริโภคชาวไทยและต่างชาติมีระดับความรู้ ความเข้าใจเรื! องอัญมณี 
ในระดับพอใช้  ผู้บริโภคส่วนใหญ่แยกไม่ออกว่าพลอยใดผ่านหรือไม่ผ่านกระบวนการเผา และไม่เคยทราบ 
ว่าประเทศไทยมีปัญหากับต่างประเทศเรื!องการเผาพลอย   อัญมณีที!ผู้บริโภคชาวไทยรู้จักเรียงตามลําดับ 
จากมากไปน้อยคือ เพชร  ไพลิน  มรกต  ทบัทิม  และบษุราคมั  ในขณะที!ผู้บริโภคชาวต่างชาติรู้จกัเพชร  ทบัทิม  
ไพลิน  มรกต  และบุษราคัม ตามลําดับ   ผู้บริโภคทั �งสองกลุ่มมีทัศนคติที!ดีต่อพลอยเผาในระดับปานกลาง  
แต่ในเรื! องความงดงามของพลอยเผาผู้ บริโภคชาวไทยเห็นด้วยในระดับที!สูงกว่าผู้ บริโภคชาวต่างชาติ 
ระดับความชอบของผู้บริโภคชาวไทยเรียงลําดับจากมากไปน้อยดังนี �  เพชร ไพลิน มรกต ทับทิม บุษราคัม  
พลอยสีส้มและพลอยเนื �ออ่อน  ส่วนผู้บริโภคชาวต่างชาติชอบเพชรมากที!สดุ และชอบพลอยน้อยกว่าชาวไทย  
เมื!อเปรียบเทียบระดับทัศนคติที!มีต่อพลอยเผาของผู้ บริโภคชาวไทยและต่างชาติโดยภาพรวมอยู่ในระดับ 
ปานกลางเหมือนกัน  แต่คะแนนเฉลี!ยความรู้ความเข้าใจของผู้ บริโภคชาวไทยตํ!ากวา่ชาวตา่งชาติเลก็น้อย 
นอกจากนี �ยังมีทัศนคติที!ดีในระดับปานกลางต่อพลอยที!เผาด้วยสารแบริลเลี!ยม  และมีทัศนคติที!ไม่ค่อยดี 
ตอ่พลอยที!เผาด้วยสารตะกั!วในระดบัที!ไมแ่ตกตา่งกนัทั �งชาวไทยและชาวตา่งชาติ 
 ในเรื! องการรับรู้ข้อมูลเกี!ยวกับอัญมณีสําหรับผู้ บริโภคชาวไทยมีความถี!ในการรับรู้ไม่บ่อยนัก 
แหล่งข้อมลูที!ให้ความรู้เกี!ยวกับอญัมณีมากที!สดุ คือ  โทรทัศน์ แต่ให้ความเชื!อถือในหนังสือเกี!ยวกับอญัมณี
โดยตรง  สว่นผู้บริโภคชาวตา่งชาติมีความถี!ในการรับรู้ข้อมลูเกี!ยวกบัอญัมณีนานๆ ครั �ง  แหลง่ข้อมลูที!ให้ความรู้
มากที!สุด คือ หนังสือเกี!ยวกับอัญมณีโดยตรง  และให้ความเชื!อถือในแหล่งข้อมูลดังกล่าวในระดับมาก  
กระบวนการตัดสินใจซื �อของลูกค้าชาวไทยเป็นดังนี � คือ 1)  ขั �นตระหนักถึงปัญหา  ลูกค้าส่วนใหญ่ยอมรับ 
ว่าตนตระหนักถึงปัญหาเกี!ยวกับบุคลิกภาพและความสวยงามจึงซื �ออัญมณีเพื!อช่วยแก้ปัญหาดังกล่าว  
2) ขั �นหาข้อมูลจะหาไม่เกิน  1  เดือน  3)  ขั �นการประเมิน  โดยให้ความสําคัญกับสี  ความใสสะอาด   
รูปแบบการเจียระไน ความน่าเชื!อถือและราคาอยู่ในระดับมาก  4)  ขั �นการตัดสินใจซื �อส่วนใหญ่ตัดสินใจ 

                                                 
* ผู้ ช่วยศาสตราจารย์,  ผู้ อํานวยการบณัฑิตศกึษา  สาขาวิชาบริหารธรุกิจ  มหาวิทยาลยัธรุกิจบณัฑิตย์ 
** นกัวิจยั  มหาวิทยาลยัธรุกิจบณัฑิตย์     
(ขอบคณุสํานกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติที!อนญุาตให้ใช้ข้อมลูบางสว่นของการศกึษาวิจยัความรู้  ความเข้าใจทศันคติของ
ผู้บริโภคเกี!ยวกบัอญัมณี  และการถ่ายทอดเทคโนโลยีรวมถึงการประชาสมัพนัธ์ผลงานวิจยั) 
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ด้วยตนเองแต่ ไม่ ซื �อทัน ทีจะกลับไปใค ร่ครวญแล้วจึ ง ซื �อ   และ ซื �อ ในราคาไม่ เ กิน  15 ,000  บาท   
5) ขั �นพฤติกรรมหลังการซื �อ ส่วนใหญ่รู้สึกดี คุ้ มค่า และสวมใส่เฉพาะออกงานหรือโอกาสสําคัญ   
กระบวนการตัดสินใจซื �อของลูกค้าชาวต่างชาติเป็นดังนี �คือ คือ  1) ขั �นตระหนักถึงปัญหา  ลูกค้าส่วนใหญ่ 
ยอมรับว่า ตนตระหนักถึงปัญหาเกี!ยวกับบุคลิกภาพ ความสวยงาม และเกี!ยวกับการหาซื �อของขวัญให้ผู้ อื!น  
จึงซื �ออัญมณีเพื!อช่วยแก้ปัญหาดังกล่าว 2)  ขั �นหาข้อมูลจะหาข้อมูล 1 - 3  เดือน  3) ขั �นการประเมิน  
 ให้ความสําคญักบัสีมากที!สดุ  4) ขั �นการตดัสินใจซื �อส่วนใหญ่ตดัสินใจด้วยตนเองและซื �อทนัที โดยซื �อในราคา 
15,001 – 25,000 บาท  5) ขั �นพฤติกรรมหลงัการซื �อ ส่วนใหญ่รู้สึกดี คุ้มค่า และสวมใส่เฉพาะออกงาน 
หรือโอกาสสําคญั   
 

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 
ในปัจจุบนัเทคโนโลยีและการสื!อสารได้เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อการดําเนินกิจกรรมต่างๆ   

ตลอดจนการตดัสนิใจซื �อสนิค้าตา่งๆ ผู้คนได้รับข่าวสารมากขึ �น  และเร็วขึ �น  สามารถนํามาใช้ในการตดัสินใจซื �อได้  
โดยเฉพาะอย่างยิ!งการตดัสินใจซื �อสินค้าราคาแพง เช่น เครื!องประดบัอญัมณี ซึ!งถ้าผู้ประกอบการมีความเข้าใจ 
ในกระบวนการตัดสินใจซื �อของผู้ บ ริ โภคในทุกขั �นตอนอย่างลึกซึ �ง   ทําใ ห้ผู้ ประกอบการสามารถ 
เพิ!มขีดความสามารถในการตอบสนองผู้ บริโภคได้ดีขึ �นเพราะกระบวนการตัดสินใจซื �อของผู้ บริโภค 
มีความสลับซับซ้อนหลายขั �นตอนตั �งแต่ขั �นรับรู้ปัญหาหรือความจําเป็นในการหาซื �อสินค้า ขั �นแสวงหาข้อมูล 
ขั �นประเมินทางเลือก  ขั �นตดัสนิใจทําการซื �อ  และความรู้สกึหลงัการซื �อ (Engel, James F.,1990) 

ปัจจุบันอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื!องประดับเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศซึ!งส่งออกมาก 
เป็นอนัดบั 6 (ข้อมลูใน 6 เดือนแรกของปี 2549 ) จากบรรดาสินค้าสําคญัต่างๆ ของไทย โดยเรียงตามลําดบัดงันี � 
1) เครื! องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ มูลค่าส่งออก 267,361.6 ล้านบาท 2) รถยนต์ อุปกรณ์ 
และส่วนประกอบ  มูลค่าส่งออก 174,616.0 ล้านบาท  3) แผงวงจรไฟฟ้า  มูลค่าส่งออก 128,836.6 ล้านบาท   
4) ยางพารา มูลค่าส่งออก 94,840.7 ล้านบาท 5)  เม็ดพลาสติก มูลค่าส่งออก 84,420.0 ล้านบาท 6) อัญมณี 
และเครื!องประดบั มลูค่าส่งออก 70,381.0 ล้านบาท 7) เครื!องรับวิทยุโทรทศัน์และส่วนประกอบ มลูค่าส่งออก 
63,258.4 ล้านบาท 8) เสื �อผ้าสําเร็จรูป มลูคา่สง่ออก 60,157.6 ล้านบาท 9) เคมีภณัฑ์ มลูค่าสง่ออก  58,881.1 ล้าน
บาท 10) นํ �ามนัสําเร็จรูป มลูคา่สง่ออก 56,868.0 ล้านบาท ( ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื!อสาร  
โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร, 2550 ) ทั �งนี �เนื!องจากไทยมีปัจจัยที!เป็นจุดแข็งหลายประการได้แก่   
1) ชื!อเสียงในด้านการเป็นแหล่งพลอยสีที!สําคญัแห่งหนึ!งของโลก  สว่นแหล่งอื!นๆ  ที!สําคญัได้แก่  ประเทศพม่า  
ศรีลงักา  ทวีปแอฟริกาใต้  และอเมริกาใต้   2) ไทยมีความได้เปรียบในเรื!องฝีมือแรงงานในการเจียระไนพลอย
และเพชร  และเป็นแรงงานที!มีฝีมือดีแต่มีค่าจ้างแรงงานตํ!ากวา่  สว่นแหลง่ที!มีชื!อเสียงในประเทศพฒันาแล้ว เช่น 
ประเทศอิตาลี  ฝรั!งเศส หรือสหรัฐอเมริกา  3)  ไทยมีความสามารถพิเศษในการเผาพลอยให้มีสีสวยงาม   ซึ!ง
จากจุดแข็งดงักล่าวทําให้ประเทศไทยสามารถพฒันาตนเองเป็นศูนย์กลางการค้าพลอย  การเจียระไนพลอย 
ที!สามารถเชื!อมโยงกบัยทุธศาสตร์ของประเทศในเรื!องการสง่ออกเครื!องประดบัอญัมณีที!สําคญัของโลก 

คู่แข่งสําคญัในต่างประเทศของไทยคือ ประเทศอินเดีย  จีน  และอิตาลี  ซึ!งมีส่วนครองตลาดนําหน้า 
ในประเทศสง่ออกหลกัๆ โดยเฉพาะอยา่งยิ!งในประเทศสหรัฐอเมริกา ( ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื!อสาร 
โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร, 2550 ) อัญมณีของจีนและอินเดียแข่งขันในตลาดโลกด้วยราคาที!ตํ!า  
ส่วนของอิตาลีเน้นคุณภาพและรูปแบบที!แตกต่าง  ซึ!งขายราคาแพงกว่า   ซึ!งกลยุทธ์การแข่งขันตามแนวคิด 
ของ Michael Porter   ก็สรุปไว้ว่า   ธุรกิจสามารถแข่งขันด้วยราคาที! ตํ!าหรือไมก่ ็มุง่สร้างความแตกตา่ง  
(Wheelen and Hunger: 2006) ดังนั �นผู้ประกอบการชาวไทยน่าจะหาทางเพิ!มศักยภาพในการส่งออก  
และเพิ!มยอดขาย  โดยสํารวจราคาและคุณภาพที!สอดคล้องกับความสามารถในการซื �อของผู้ บริโภค   
ทําให้ผู้บริโภคตดัสินใจซื �อได้ง่ายขึ �น  แนวทางหนึ!งที!สามารถกระตุ้นยอดขายได้คือ  การกําหนดราคาที!แข่งขนัได้  
หมายถึง  ราคาสินค้าที!ไม่แพงเกินไปเมื!อเปรียบเทียบกบัคู่แข่งหรือทําให้ต้นทนุการผลิตตํ!าลง  ซึ!งสามารถเกิดขึ �
ได้ถ้าอปุสงค์ในประเทศและต่างประเทศมีมากเพียงพอเพื!อก่อให้เกิดการผลิตขนาดใหญ่ซึ!งช่วยทําให้ต้นทนุคงที!
ตอ่หน่วยลดลง 
 



 

 227       

 

 

การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการบริหารธุรกจิ ครั�งที� 1  
 

    
วันที� 14 มีนาคม 2551 ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ 

สินค้าประเภทเครื! องประดับอัญมณีของไทยถูกส่งออกไปยังตลาดสําคัญๆ ของโลกได้แก่   
ประเทศสหรัฐอเมริกา  ออสเตรเลีย  ฮ่องกง  อิสราเอล  เบลเยี!ยม  สวิตเซอร์แลนด์  ญี!ปุ่ น  สหราชอาณาจักร  
เยอรมนี  และสิงคโปร์  ตามลําดับ (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื!อสาร  โดยความร่วมมือ 
ของกรมศลุกากร, 2550)  ดงัแสดงในตารางที! 1 

 
ตารางที� 1    ตลาดสง่ออกอญัมณีและเครื!องประดบัของไทย  
 

มลค่า ู : ล้านบาท 

รายการ 2546 2547 2548 2548 

(ม.ค. - มิ.ย) 
2549 

(ม.ค. - มิ.ย) 
1. สหรัฐอเมริกา  25,629.3 28,847.9 38,255.5 16,607.5 16,150.3 

2. ออสเตรเลีย  3,468.3 3,806.6 2,216.4 1,010.6 8,930.9 

3. ฮ่องกง  5,522.8 7,688.6 14,930.7 6,598.0 7,072.7 

4. อิสราเอล  14,699.3 14,559.3 14,240.1 6,590.8 6,566.0 

5. เบลเยียม  10,310.0 11,968.8 10,955.0 5,035.7 5,080.6 

6. สวิตเซอร์แลนด์  15,175.5 2,888.5 4,818.4 2,386.3 4,302.7 

7. ญี!ปุ่ น  4,906.0 5,344.5 6,635.4 3,046.8 3,187.4 

8. สหราชอาณาจกัร  5,502.0 6,478.5 6,304.2 2,496.5 2,536.0 

9. เยอรมนี  4,239.7 4,494.1 5,130.8 2,332.4 2,455.0 

10. สิงคโปร์  597.9 1,656.8 3,172.1 1,071.7 2,180.1 

หมายเหต ุ: 2549 (ม.ค.-มิ.ย) เป็นตวัเลขเบื �องต้น 
ที!มา : ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื!อสาร โดยความร่วมมือของกรมศลุกากร 

 

การกระตุ้นอปุสงค์หรือความต้องการซื �อของผู้บริโภคจะง่ายขึ �น  ถ้าผู้ประกอบการเข้าใจกระบวนการ 
ตดัสนิใจซื �อของผู้บริโภค   ทั �งที!เป็นชาวไทยและชาวตา่งประเทศคอยตรวจสอบระดบัทศันคติที!มีตอ่เครื!องประดบั   
อญัมณีไทย  และความนิยมในอญัมณีที!เกิดจากภมิูปัญญาไทยได้แก่ “พลอยเผาสีตา่งๆ”  เพื!อช่วยผลกัดนั 
ยอดขายให้เพิ!มขึ �นในอนาคต    ตลอดจนศกึษาปัจจยัตา่งๆที!สง่ผลตอ่การเพิ!มศกัยภาพการแข่งขนัในระดบัชาติ   
ดงันั �น คณะผู้วิจยัจงึได้ทําการศกึษาในครั �งนี � เพื!อที!จะหาคําตอบวา่1)ผู้บริโภคชาวไทย และชาวตา่งชาติมี
กระบวนการตดัสนิใจซื �ออยา่งไร 2) ผู้บริโภคชาวไทยและชาวตา่งชาติมีความรู้ความเข้าใจเกี!ยวกบัพลอยเผาใน
ระดบัใด    และ  3) ผู้บริโภคชาวไทยและชาวตา่งชาติมีความรู้สกึชื!นชอบตอ่อญัมณีชนิดตา่งๆ อยา่งไร    ซึ!ง 
งานวิจยัเกี!ยวกบักระบวนการตดัสนิใจซื �อที!สํารวจผู้บริโภคชาวตา่งชาติมีอยูน้่อยมาก ผู้วิจยัมีความเหน็วา่ 
ประเดน็เหลา่นี �มีประโยชน์อยา่งมากตอ่เศรษฐกิจของประเทศไทย      

ด้วยเหตุดังกล่าว  จึงเป็นที!มาของประเด็นความสนใจในการศึกษา เพื!อเป็นแนวทางสําหรับ
ผู้ประกอบการในการวางแผนทางการตลาดเพื!อเพิ!มศกัยภาพของธุรกิจอญัมณีในประเทศและในตลาดสากล
ภายนอกประเทศตอ่ไป 
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วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 

จําแนกไว้ 4 ข้อดงันี �คือ 
1. เพื!อศึกษาระดับทัศนคติ (ความรู้ความเข้าใจ ความชอบ) ของผู้ บริโภคทั �งชาวไทย  

และชาวตา่งประเทศที!มีตอ่เครื!องประดบัอญัมณีรวมไปถงึพลอยเผา   
2. เพื!อเปรียบเทียบทัศนคติของผู้บริโภคทั �งชาวไทยและชาวต่างประเทศที!เข้ามาในประเทศไทย 

ที!มีตอ่พลอยเผาระหวา่งพลอยที!เผาด้วยสารแบริลเลี!ยม  กบัพลอยที!เผาด้วยสารตะกั!ว 
3. เพื!อศึกษาถึงแหล่งข้อมูลที!ผู้ บริโภคได้รับความรู้เกี!ยวกับอัญมณี ตลอดจนระดับความเชื!อใน

แหลง่ข้อมลูของผู้บริโภค 
4. เพื!อศกึษากระบวนการตดัสินใจซื �อเครื!องประดบัอญัมณีของผู้บริโภคชาวไทยและชาวตา่งประเทศที!

เข้ามาในประเทศไทย 
5. เพื!อสํารวจข้อมูลเกี!ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันของธุรกิจอัญมณี โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก 

กบัผู้ประกอบการชาวไทย 

 
ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับ และหน่วยงานที�นําผลการวิจยัไปใช้ประโยชน์ 

1. ผู้ ประกอบการชาวไทยสามารถนําข้อค้นพบที!เกี!ยวกับระดับความรู้  ความเข้าใจ ทัศนคติ 
และกระบวนการตดัสนิใจซื �อของผู้บริโภคไปกําหนดกลยทุธ์ให้กบักิจการได้ 

2. เจ้าหน้าที!ของรัฐที!เกี!ยวข้องสามารถนําข้อค้นพบที!เกี!ยวกับระดับความรู้  ความเข้าใจ ทัศนคติ  
และกระบวนการตดัสนิใจซื �อของผู้บริโภคเพื!อนําไปวางแผนช่วยเหลือผู้ประกอบการชาวไทย 

3. ข้อค้นพบเป็นประโยชน์ต่อการบูรณาการร่วมกันทั �งภาครัฐและภาคเอกชนเพื!อเพิ!มศักยภาพ 
การแข่งขนัในระดบัสากล 

4.   ผู้ประกอบการค้าพลอยเกิดความเชื!อมั!นในการค้าพลอยเพิ!มมากขึ �น สามารถนําไปวางแผน 
การผลติและแผนการตลาดได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

 
วิธีดาํเนินการวิจัยโดยสรุป 

การวิจยัครั �งนี �เป็นการวิจยัเชิงสํารวจ โดยเก็บข้อมลูทั �งแบบปฐมภมิู  (Primary data) และแบบทติุยภมิู 
(Secondary  data)  สําหรับข้อมลูแบบปฐมภมิูจะใช้เครื!องมือในการเก็บรวบรวมข้อมลู  ทั �งแบบสอบถาม   
แบบสํารวจ  และแบบสมัภาษณ์ ทั �งผู้บริโภคและผู้ประกอบการที!เป็นผู้ประกอบการธุรกิจอญัมณีในประเทศ  
โดยเครื!องมือที!ใช้ได้ผ่านการตรวจสอบคณุภาพของเครื!องมือทั �งทางด้านความตรงเชิงเนื �อหา (Content validity)    
จากผู้ เชี!ยวชาญด้านพลอย และทดสอบความน่าเชื!อถือ  (reliability) ของเครื!องมือ โดยมีค่าแอลฟ่า (α)  
ซึ!งวดัเป็นรายข้อของแบบสอบถามแต่ละข้อที!ใช้มาตรวดัแบบไลเคิร์ทสเกล (likert   scale) ได้ค่าเกิน 0.7 ทกุข้อ 
ส่วนข้อมูลแบบทุติยภูมิได้ทําการศึกษาค้นคว้าจากข้อมูลที!มีผู้ รวบรวมไว้แล้ว เช่น ตํารา บทความ นิตยสาร  
เวบ็ไซต์  และรายงานวิจยัที!เกี!ยวข้อง   
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กลุ่มตวัอย่างที!ใช้ในการวิจยัมี  2 กลุ่มคือ  กลุ่มผู้บริโภคชาวไทย  และชาวต่างประเทศมีวิธีการเลือก 
และการกําหนดขนาดตวัอยา่งที!แตกตา่งกนั ดงัตอ่ไปนี �คือ 

� กลุ่มผู้บริโภคที!เป็นชาวไทย   เลือกจากผู้บริโภคชาวไทยในจงัหวดัที!มีร้านจําหน่ายอญัมณีมากที!สดุ 
3 จงัหวดัแรกในแต่ละภาค โดยใช้วิธีเลือกตวัอย่างแบบหลายขั �นตอน (Multistage  Random  Sampling) 
จําแนกตามภาคต่างๆ ทั!วประเทศ  จํานวน  6 ภาคคือ  ภาคเหนือ  กลาง  ใต้  ตะวนัออกเฉียงเหนือ  ตะวนัออก  
และกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ส่วนขนาดตัวอย่างกําหนดขนาดตัวอย่างไม่ตํ!ากวา่ภาคละ  400  คน 
ตามตารางกําหนดขนาดตวัอย่างของยามาเน่  (Yamane) ที!ระดบัความเชื!อมั!น  95%  และมีความคลาดเคลื!อน
ในการสรุปผลไม่เกิน  5%  รวมตัวอย่างผู้ บริโภค  6  ภาคทั!วประเทศเป็นจํานวนไม่ตํ!ากวา่ 2,400 คน   
แต่ในงานวิจัยครั �งนี �ใช้ตัวอย่างที!ได้ทําการสํารวจจริงและผ่านการตรวจสอบแบบสอบถาม และสามารถ 
นํามาวิเคราะห์ได้รวมจํานวน 2,504  คน  โดยเริ!มทําการสํารวจตั �งแต่เดือนพฤศจิกายน  2549 ถึงกรกฎาคม 
2550   

� กลุม่ผู้บริโภคที!เป็นชาวต่างชาติ   เลือกจากชาวต่างชาติที!เข้ามาในประเทศในช่วงเดือนพฤศจิกายน  
2549 ถึงกรกฎาคม 2550  โดยใช้วิธีการเลือกตวัอย่างตามสะดวก (Convenience sampling)  ใช้ขนาดตวัอย่าง
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจํานวน 400 คน และกลุ่มตัวอย่างชาวต่างชาติในแหล่งที!เป็นจังหวัด
ทอ่งเที!ยวที!มีชาวตา่งชาติมากที!สดุอีกจํานวน 400 คน  รวมทั �งสิ �น 800 คน  แต่ในงานวิจยันี �ใช้ตวัอย่างจริงที!ผ่าน
การตรวจสอบแบบสอบถาม จํานวน  840  คน  

  � ส่วนการสมัภาษณ์เชิงลึก  เกี!ยวกับสถานการณ์ปัจจุบนัของธุรกิจอญัมณี  ได้ทําการสมัภาษณ์
ผู้ประกอบการในแหล่งเผาพลอย  คือจงัหวดัจนัทบุรี 5 รายและผู้ประกอบการจดัจําหน่าย ในกรุงเทพมหานคร 
10 ราย  
  

สถติทิี�ใช้ในการวเิคราะห์ 
 สถิติที!นํามาใช้ในการวิเคราะห์มีดงันี � 
 สถิติบรรยาย (descriptive statistics)  บรรยายคุณลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่างด้วย 
ค่าร้อยละ(percentage)  การแจกแจงความถี!(frequency) ค่าเฉลี!ย(mean)  สว่นเบี!ยงเบนมาตรฐาน (standard 
deviation) 
 สถติอินุมาน (inference statistics)  ใช้ในการสรุปข้อมลูจากข้อมลูตวัอย่างที!ทําการสํารวจมาได้ด้วย
การอนมุานแบบนอนพาราเมตริก สําหรับข้อมลูระดบัเรียงอนัดบั(ordinal scale) โดยใช้สถิติ Mann-Whitney U 
test สําหรับการทดสอบความแตกต่างของ 2 กลุม่ตวัอย่าง และ Kruskal-Wallis สําหรับการทดสอบแบบหลาย
กลุม่ตวัอยา่ง 
 

วรรณกรรมที�เกี�ยวข้อง 

การเผาพลอย 
อญัมณีเป็นสิ!งที!ธรรมชาติสร้างขึ �น  มีความสวยงามและมีลกัษณะเฉพาะที!เป็นสิ!งดงึดดูความสนใจ 

ทกุคน อยา่งไรก็ตามสิ!งที!ธรรมชาติสร้างขึ �นมิได้มีความสมบรูณ์แบบเสมอไป ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
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ทําให้มนษุย์คิดค้นวิธีทําให้อญัมณีดดีู   สวยงามหรือคงทนมากขึ �น  วิธีหนึ!งที!เป็นที!นิยมก็คือการปรับปรุงคณุภาพ
ด้วยความร้อน (Heat treatment)หรือการเผาพลอย  (กาญจนา  ชคูรุวงศ์, 2542)    

การเผาพลอยเป็นการนําเอาเทคนิคการใช้ความร้อนมาทําให้พลอยเกรดตํ!า ราคาถกู กลายเป็นพลอยนํ �
งามราคาแพง  วิธีการเผาคือ การนําความร้อนตั �งแต่ 1,000 องศาเซลเซียสขึ �นไปเผาพลอยที!ต้องการขจัด 
ความขุ่นในเนื �อพลอยออกโดยใช้เวลาไม่ตํ!ากวา่ 4 ชั!วโมง  พลอยที!ได้จากการเผาจะมีสีเข้ม สวย  
และนํ �าใสสะอาดขึ �น  ปัจจบุนัพลอยแทบทกุเม็ดจะผ่านการเผาเพื!อความงามอนัหมดจด  แต่การเผาพลอยนี � 
มิใช่ว่าจะประสบความสําเร็จทกุเม็ดไป  ผู้ ที!มีความรู้ความชํานาญและมีประสบการณ์เท่านั �น จึงจะรู้ว่าพลอย
ชนิดใดสามารถเผาได้  และควรเผาด้วยอณุหภมิูเท่าไร ด้วยกรรมวิธีใด  เป็นประสบการณ์ที!สั!งสมสืบทอดจากรุ่น
สูรุ่่น  เป็นสมบติัของตระกลู  สายใครสายมนั  เป็นเคลด็วิชาที!เกิดจากการปฏิบติัโดยแท้  ไม่ต้องมีใบประกาศ 
และปราศจากปริญญา  เป็นเคลด็วิชาอนัเป็นที!ยอมรับไปทั!วโลก  วิธีการเผาพลอยนิยมนํามาใช้กบัพลอยตระกลู
คอรันดมั ได้แก่ ทบัทิม ไพลิน และบษุราคมั วตัถปุระสงค์ของการเผาพลอยคือ เพื!อไล่ตําหนิเส้นไหม ซึ!งช่วยให้
พลอยใสสะอาดขึ �น เมื!อเผาแล้วต้องทําให้พลอยเย็นตวัลงอย่างรวดเร็ว เพื!อป้องกนัการตกผลกึใหม่ของเส้นไหม 
ประโยชน์ของการเผาพลอย นอกจากเพื!อให้พลอยใสสะอาดขึ �นแล้วยงัมีจุดประสงค์อื!นอีกคือการเผาเพื!อเพิ!ม 
สีให้เข้มขึ �น และการเผาพลอยเพื!อลดสีให้อ่อนลง พบว่าสภาวะของบรรยากาศในเตาเผามีความสําคญัอย่างยิ!ง
ต่อการเผาพลอย (http://www.jewelryseason.com)  ในปัจจบุนัอาจใช้วิธีการเผาโดยอาศยัความรู้ทางเคมี
ฟิสกิส์  ใช้สารตา่งๆ เข้ามาช่วยที!นิยมกนัก็คือการใช้สาร แบริลเลี!ยมและสารตะกั!ว (พิเชษฐ  ลิ �มสวุรรณ, 2549) 

ทัศนคต ิ
ทัศนคติส่งผลต่อพฤติกรรมมนุษย์ทั �งเชิงบวกและเชิงลบ เป็นการแสดงความรู้สึกภายในที!สะท้อน 

ความพงึพอใจหรือไมพ่อใจตอ่สิ!งตา่งๆ และทศันคติเป็นนามธรรม 

Schiffman และ Kanuk (2000 : 202 – 209) ได้เสนอตวัแบบองค์ประกอบของทศันคติไว้ 
 3 องค์ประกอบได้แก่ ความเข้าใจ (Cognitive component) ความรู้สกึ (Affective component) และพฤติกรรม 
(Cognitive Component)  ไว้ดงันี �  

1. องค์ประกอบด้านความเข้าใจ (The Cognitive Component) ความเข้าใจ หมายถึง  
ความรู้และการรับรู้ที!เกิดจากการรวมกนัของประสบการณ์ที!เกิดขึ �นโดยตรงที!ทําให้เกิดมีทศันคติต่อสิ!งใดสิ!งหนึ!ง 
ความรู้และผลที!เกิดจากการรับรู้จะก่อให้เกิดความเชื!อซึ!งเมื!อผู้บริโภคมีความเชื!อในเรื!องหนึ!งจะก่อให้เกิดทศันคติ
ตอ่สิ!งนั �นตามมา 

2. องค์ประกอบด้านความรู้สกึ (The  Affective Component) อารมณ์และความรู้สกึของผู้บริโภคที!มี
เฉพาะเจาะจงกบัสนิค้าทําให้เกิดความชื!นชอบหรือไมชื่!นชอบตอ่สิ!งนั �น 
 3. องค์ประกอบด้านพฤติกรรม (The Cognitive Component) ด้านพฤติกรรมเป็นสว่นประกอบสดุท้าย
ของ Tri - component Attitude Model ซึ!งเป็นเรื!องที!เกี!ยวกับความเป็นไปได้หรือความโน้มเอียง 
ซึ!งบุคคลจะมีพฤติกรรมเป็นพิเศษต่อสิ!งใดสิ!งหนึ!ง   ในด้านการตลาดองค์ประกอบทางด้านพฤติกรรม 
จะแสดงออกมาในรูปแบบของพฤติกรรมการซื �อสนิค้านั �นๆ 
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 กระบวนการตัดสนิใจซื �อ 
 กระบวนการตดัสินใจซื �อของผู้บริโภคหมายถึง ขั �นตอนการตดัสินใจซื �อสินค้าของผู้บริโภค ในที!นี �เป็น
ขั �นตอนในการตดัสนิใจซื �อสนิค้าประเภทอญัมณี 

 ขั �นตอนของกระบวนการตดัสินใจซื �อ (Stages of buying decision process) ของผู้บริโภค  
ประกอบด้วยตวัแปรสําคญัที!อธิบายให้เข้าใจถึงพฤติกรรมของผู้บริโภค คือ EKB Model (Engel Kollat 
Blackwell model) ประกอบด้วยกิจกรรม 5 ขั �นตอนใหญ่ๆ (Kotler, 2003)  ดงัตอ่ไปนี � 

ขั �นตอนที! 1 การตระหนกัถึงปัญหา (Problem Recognition)  การตระหนกัถึงปัญหาในกระบวนการ
ตดัสนิใจซื �อเกิดขึ �นเมื!อผู้ ซื �อตระหนกัถึงปัญหาหรือความต้องการ  ความต้องการอาจถกูกระตุ้นโดยสิ!งเร้าภายใน
หรือภายนอก 

ขั �นตอนที! 2 การค้นหาข้อมลู (Information Search)  การค้นหาข้อมลู หมายถึง การที!ผู้บริโภคเสาะหา
และคดัเลือกข้อมลูที!เกี!ยวกับปัญหาที!กําลงัเผชิญอยู่ เพื!อให้กําหนดทางเลือก และประกอบการตดัสินใจเลือก 
ในการแก้ปัญหา โดยทั!วไปผู้บริโภคจะมีข้อมลูจํานวนหนึ!งเก็บไว้ในความทรงจํา (Memory) เรียกว่า แหลง่ข้อมลู 
แต่ในบางครั �งอาจต้องหาเพิ!มเติมจากแหล่งภายนอก  แหล่งข้อมูลที!ผู้บริโภคใช้หาข่าวสารเพื!อการตัดสินใจ 
มีมากมายหลายแหลง่ (มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช  หน่วยที! 9 – 15 : 2539) 

การเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารทําให้ผู้ บริโภคทราบเกี!ยวกับตราสินค้าที!แข่งขันในตลาดตลอดจน
รูปแบบลกัษณะของผลิตภัณฑ์ ซึ!งสินค้าบางตวัอาจตรงกับเกณฑ์การซื �อเบื �องต้น (Consideration  set)  
เมื!อบุคคลรู้ข้อมูลมากขึ �นจะเหลือเพียงไม่กี!ตัวที!อยู่ในความสนใจสําหรับการเลือกต่อไป (Choice  set)  
กลุ่มสินค้าที!เหลืออยู่อาจเป็นสินค้าที!ยอมรับได้ทั �งหมดและบุคคลจะทําการตดัสินใจเลือกขั �นสดุท้ายจากกลุ่ม
สนิค้าเหลา่นั �น (Kotler, 2003)  

 ขั �นตอนที! 3 การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternative) ในการประเมินทางเลือก ผู้บริโภค
ประมวลข้อมลูเกี!ยวกบัสินค้าเชิงเปรียบเทียบ และทําการตดัสินมลูค่าของสินค้านั �นๆ กระบวนการประเมินผล
ข้อมูลเพื!อประกอบการตัดสินใจนั �นไม่ใช่เรื!องง่าย ผู้ บริโภคทุกคนมีกระบวนการประเมินเพื!อการตัดสินใจ 
หลายกระบวนการด้วยกนั และแบบกระบวนการประเมินของผู้บริโภคสว่นใหญ่มีพื �นฐานอยู่บนทฤษฎีการเรียนรู้ 
ซึ!งมองวา่ผู้บริโภคทําการตดัสนิใจซื �อผลติภณัฑ์โดยอาศยัจิตใต้สํานกึและมีเหตผุลสนบัสนนุ 

ขั �นตอนที! 4 การตดัสินใจซื �อ (Purchase Decision) ในขั �นตอนการประเมินผลทางเลือกนี �ผู้บริโภคจะ
สร้างรูปแบบความชอบในระหว่างสินค้าต่างๆ ที!มีอยู่ในทางเลือกเดียวกนั นอกจากนี �ผู้บริโภคอาจสร้างรูปแบบ
ความตั �งใจในการซื �อไว้ที!สนิค้าที!ชอบมากที!สดุ 

 ขั �นตอนที! 5 พฤติกรรมหลงัการซื �อ (Post Purchase Behavior)  หมายถึง การที!ผู้บริโภคได้ประเมินผล
การใช้สินค้าแล้วพบว่า ให้ผลตามที!คาดไว้หรือเกินกว่าที!คาดไว้หรือผิดหวัง   ประเด็นที!ผู้ บริโภคใช้ในการ
เปรียบเทียบคือ คณุลกัษณะของผลิตภณัฑ์ซึ!งใช้เป็นเกณฑ์ประเมินทางเลือกก่อนตดัสินใจซื �อนั!นเอง ตลอดจน
การแสดงออกซึ!งพฤติกรรมหลงัการซื �อ 

นภาพร สีนํ �าเงิน (2547) ได้ศึกษาเรื!อง “พฤติกรรมการซื �อเครื!องประดบัอญัมณีของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร” ผลการศึกษา พบว่า ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  นิยมซื �อเครื!องประดบัประเภทแหวน
มากที!สดุและมีส่วนประกอบของทองคําโดยมีรูปแบบลวดลายแบบสมยัใหม่  ส่วนอญัมณีที!นิยมซื �อเรียงลําดบั
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จากมากที!สุดไปหาน้อยที!สุด  ไ ด้แก่  เพชรและพลอย พลอยที! นิยมซื �อ  คือไพลิน ราคาเฉลี!ย ตํ! าสดุ 
คือ 8,229 บาทและสงูสดุ คือ 65,006 บาท มีความถี!ในการซื �อ คือ 1 ครั �งต่อปี และซื �อครั �งละ 1 ชิ �น ชําระด้วยเงิน
สด  ส่วนการแสวงหาข้อมลูก่อนการตดัสินใจซื �อนั �นจะเปรียบเทียบจากร้านจํานวน 2-3 ร้าน  และทําการซื �อ 
จากร้านในห้างสรรพสินค้า  โดยตัดสินใจซื �อด้วยตนเอง  สําหรับปัจจัยหลักในการตัดสินใจซื �อ  คือรูปแบบ 
และลวดลาย  ในการซื �อเครื!องประดับอัญมณีของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครขึ �นอยู่กับความพึงพอใจ 
ในตวัสินค้าหรือมีเงินเหลือ  นอกจากนี �มีเหตผุลในการซื �อ คือ  ชอบและเก็บไว้ใช้เอง     ผู้บริโภคให้ความสําคญั
ด้านผลิตภัณฑ์ในเรื!องความประณีตในการเจียระไน  ปัจจัยด้านราคาให้ความสําคัญของราคาของสินค้า
เหมาะสม   ปัจจัยด้านการจัดจําหน่ายให้ความสําคัญเกี!ยวกับการรักษาและความปลอดภัย และปัจจัย 
ด้านการสง่เสริมการตลาดให้ความสําคญัต่อพนกังานของร้านให้บริการด้วยความสภุาพเอาใจใสแ่ละเป็นกนัเอง
มากที!สดุ  ผู้บริโภคมีพฤติกรรมในการซื �อเครื!องประดบัอญัมณีแตกตา่งกนั   

วิธิดา  กลงึวิจิตร (2544) ได้ศกึษาเรื!อง “ปัจจยัที!มีความสมัพนัธ์ต่อการสง่ออกของอตุสาหกรรมอญัมณี
ไทย”  พบว่ามลูค่าการส่งออกจะเพิ!มขึ �นเมื!อปัจจยัสภาพแวดล้อมที!เอื �ออํานวยเพิ!มขึ �นและปัจจยัส่วนผสมทาง
การตลาดที!มีนัยสําคัญเพิ!มขึ �น ซึ!งปัจจัยสภาพแวดล้อมที!เพิ!มขึ �น ประกอบด้วย 1) กระบวนการผลิตใน

ประเทศพิ�มขึ �น เมื!อความพอเพียงของวัตถุดิบเพิ!มขึ �นและความทันสมัยของเทคโนโลยีการผลิตเพิ!มขึ �น   
2) อุปสงค์ในประเทศเพิ�มขึ �น  เมื!อปริมาณความต้องการอญัมณีในประเทศเพิ!มขึ �น  อตัราความต้องการ
อัญมณีภาย ในป ร ะ เ ทศ เพิ! ม ขึ �น   แ ล ะป ริ ม าณคว าม ต้ อ ง กา ร อัญมณี ในต่ า ง ป ร ะ เ ทศ เพิ! ม ขึ �น  
3) อุตสาหกรรมสนับสนุนและเกี�ยวเนื�องในประเทศเพิ�มขึ �น เมื!อจํานวนอุตสาหกรรมเจียระไนพลอย 
ในประเทศเพิ!มขึ �น 4) กลยุทธ์ของบริษัทและค่แข่งขันในประเทศเพิ�มขึ �นู   เมื!อการพฒันากลยทุธ์ของบริษัท
เพิ!มขึ �น และการพฒันากลยทุธ์ของคู่แข่งขนัเพิ!มขึ �น   5) ปัจจัยด้านรัฐบาลเพิ�มขึ �น เมื!อการได้รับสิทธิประโยชน์
ด้านภาษีจากรัฐบาลเพิ!มขึ �น ประสิทธิภาพของศูนย์บริการการส่งออกของรัฐบาลเพิ!มขึ �นและประสิทธิภาพ 
ของมาตรการส่งออกของรัฐบาลเพิ!มขึ �น  6) เหตุสุดวิสัย/ โอกาส เพิ�มขึ �น เมื!อจํานวนแหล่งวัตถุดิบ 
ในต่างประเทศเพิ!มขึ �น  ยอดการจําหน่ายภาวะการใช้ระบบค่าเงินบาทแบบลอยตวัเพิ!มขึ �น  และต้นทุนสินค้า 
ในภาวการณ์ใช้ระบบค่าเงินบาทแบบลอยตัวลดลง  โดยปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที� เพิ� มขึ �น  
ประกอบด้วย 1)ระดบัการปรับเปลี!ยนผลิตภัณฑ์เพิ!มขึ �น  เมื!อการปรับผลิตภัณฑ์ให้เข้ากับตลาดต่างประเทศ
เพิ!มขึ �น  และความสามารถที!จะผลิตสินค้าให้เข้ากบัลกัษณะที!ลกูค้าต้องการได้เพิ!มขึ �น 2) ระดบัการปรับเปลี!ยน
ราคาเพิ! มขึ �น   เ มื! อการป รับราคาสําห รับการส่งออกลดลงและการขยายเคร ดิตใ ห้ลูก ค้า เพิ! มขึ �น   
3) ระดบัการปรับเปลี!ยนช่องทางการจดัจําหน่ายเพิ!มขึ �น  เมื!อจํานวนประเทศที!ทําการสง่ออกเพิ!มขึ �น  การอาศยั
ไกด์หรือบริษัทท่องเที!ยวแนะนํากิจการเพิ!มขึ �นและจํานวนพนักงานเพิ!มขึ �น  และ 4) ระดับการปรับเปลี!ยน 
การส่งเสริมการตลาดเพิ!มขึ �นเมื!อการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในประเทศเพิ!มขึ �น   การเข้าร่วมงานแสดงสินค้า 
ในตา่งประเทศเพิ!มขึ �น ความสามารถในภาษาตา่งประเทศของพนกังานขายเพิ!มขึ �น และการโฆษณาเพิ!มขึ �น 

สลุกัษณา เลาจเวชกลุ (2542) ได้ศกึษาเรื!อง “ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบและปัจจยัที!มีผลกระทบ
ต่อความได้เปรียบเชิงแข่งขันในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื!องประดับ”  โดยเปรียบเทียบความได้เปรียบ 
เชิงแข่งขนักบัประเทศคู่แข่งขนั  คือประเทศอินเดีย  พบว่าประเทศอินเดียมีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบเหนือ
ประเทศไทย   นอกจากนี �ประเทศไทยเริ!มสูญเสียความได้เปรียบเชิงแข่งขัน  เพราะค่าแรงงานที!สูงกว่า  
 แต่ในด้านคณุภาพสินค้าที!ผลิตได้มีคณุภาพสงูกว่าอินเดีย  นอกจากนี �ประเทศไทยเสียเปรียบประเทศอื!น ๆ   
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ในด้านของอตุสาหกรรมสนับสนุนและเกี!ยวเนื!องในประเทศ  ดงันั �นจึงควรพฒันาเทคโนโลยี  และแรงงานเพื!อ
ยกระดบัคณุภาพสนิค้าและเพื!อการขยายตวัของอตุสาหกรรมสนบัสนนุภายในประเทศ 

สายชล  สาละสาลิน (2546) ได้ศึกษาเรื! อง “พฤติกรรมและปัจจัยที!มีผลต่อการตัดสินใจ 
ซื �อเครื!องประดบัแท้ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร”  ผลการศึกษาพบว่า  อตุสาหกรรมเครื!องประดบัแท้ 
ของไทยประสบกบัภาวการณ์แข่งขนัที!รุนแรงในตลาดโลก  เนื!องจากประเทศคู่แข่งขนัมีวตัถดิุบจํานวนมากเป็น
ของตนเอง  และมีค่าจ้างแรงงานตํ!ากวา่ประเทศไทย  รวมทั �งมีเทคโนโลยีขั �นสงูและมีตราสนิค้าที!มีชื!อเสียง 
เป็นของตนเอง  การศึกษาในส่วนของพฤติกรรมและปัจจัยที!มีผลต่อการตัดสินใจซื �อเครื! องประดับแท้ 
ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร  พบว่า  ปัจจัยที!มีผลต่อการตัดสินใจซื �อเครื!องประดับแท้มากที!สุด 
 คือ  ราคาต้องเหมาะสมกบัคณุภาพ  รองลงมาได้แก่  การรับประกนัคณุภาพสนิค้าจากทางร้าน  ความน่าเชื!อถือ
ของร้านค้าที!จําหน่าย  รูปแบบเครื!องประดบัต้องสวยงาม  การโชว์สินค้าที!สวยงามไว้หน้าร้านนั �นเป็นสื!อที!มีผล
ต่อการตัดสินใจซื �อเครื!องประดบัแท้มากที!สุด ส่วนปัจจัยที!มีผลต่อการตัดสินใจซื �อน้อยที!สดุ  คือ  การซื �อเก็บ
สะสมให้ครบชดุ  และจากการศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัปัจจยัที!มีผลต่อการตดัสินใจซื �อ
เครื!องประดบัแท้  ที!ระดบันัยสําคญัทางสถิติ 0.05 พบว่า  เพศ  อาย ุ  สถานภาพ  อาชีพ ที!แตกต่างกัน  
ให้ความสําคญักบัปัจจยัที!มีผลตอ่การตดัสนิใจซื �อแตกตา่งกนั 

ฤทธิชยั  กอศิริวรชยั (2544) ได้ศกึษาเรื!อง “สว่นประสมทางการตลาดที!มีผลต่อผู้บริโภคในการเลือกซื �อ
เครื!องประดับอัญมณีจากร้านค้าอัญมณี  ในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่”  พบว่าในด้านผลิตภัณฑ์ 
ปัจจัย ที! ผู้ บ ริ โภคใ ห้ความสําคัญในระดับมากโดยเ รียงตามลําดับ ไ ด้แ ก่   คุณภาพของสิน ค้า ที! ดี   
การออกใบรับประกนัสนิค้า  ความน่าเชื!อถือและมี ชื!อเสียงของร้านค้า  ความรวดเร็วและตรงเวลาในการสง่มอบ
สินค้า (สั!งทําและซ่อมแซม) การมีสินค้าให้เลือกครบตามความต้องการ  เช่น  แหวน  ต่างห ู สร้อยคอ  ฯลฯ มี
รูปแบบสินค้าที!ทนัสมยัเสมอ  การรับเปลี!ยนและคือสินค้า  ร้านที!มีสินค้าให้เลือกหลายระดบัราคาตามขนาด 
ของสินค้า  มีบริการรับสั!งทําสินค้าตามความต้องการของลูกค้า  ความสามารถในการหาสินค้าตาม 
ความต้องการของลกูค้า  ความแตกต่างและโดดเด่นของสินค้าที!ไม่เหมือนใคร  มีบริการออกแบบสินค้าแก่ลกูค้า
และร้านที!มีสินค้าตราสินค้าเป็นของตนเอง  ด้านราคาผู้บริโภคให้ความสําคัญในระดับมาก  ต่อราคาตาม
คณุภาพสินค้าในอตัราที!แน่นอน  และการชําระค่าสินค้าด้วยบตัรเครดิต  ส่วนด้านการจดัจําหน่ายผู้บริโภคให้
ความสําคญัในระดบัมาก   ต่อร้านค้าที!มีที!จอดรถและไปมาสะดวก   ร้านที!มีการรักษาความปลอดภัยอย่างดี  
ร้านที!ตั �งอยู่ในศนูย์การค้าและร้านค้าที!มีสถานที!กว้างขวางสะอาดเย็นสบาย   และด้านการส่งเสริมการตลาด
ผู้บริโภคให้ความสําคัญในระดับมากต่อการจัดทําเอกสารแนะนําให้คําปรึกษาและให้ความรู้ด้านอัญมณี 
แก่ลูกค้าและผู้ ที!สนใจ  ผู้จัดจําหน่ายมีความรู้และความสามารถแนะนําสินค้าได้อย่างดี  การจัดแสดงสินค้า
ด้านหน้าและภายในร้านที!สวยงามโดดเด่น  การบริการพิเศษหลงัการขาย  เช่น  เช็คสภาพและทําความสะอาด
สินค้าตามระยะเวลาที!เหมาะสม  ผู้ จําหน่ายมีอัธยาศัยดี  สุภาพ  การจัดทําแคตตาล็อกสินค้าให้แก่ลูกค้า   
การจดัสนิค้าให้ตรงตามเทศกาลตา่งๆ  เช่น วนัวาเลนไทน์  และการแจกของกํานลัในช่วงเทศกาลตา่ง ๆ  

พรพิมล  จิรโชติกุล (2547) ได้ศึกษาเรื!อง “ปัจจัยที!มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจ 
ซื �อเครื!องประดับเพชรของผู้ บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร”  พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด   
ด้านผลิตภัณฑ์  ด้านราคา ด้านสถานที!  ด้านการส่งเสริมการตลาดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื �อ
เครื!องประดับเพชรในเรื!องของประเภทของเครื!องประดบั  วตัถุประสงค์ของการซื �อ  วิธีการชําระเงิน  โอกาส  
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แหลง่ที!ซื �อ ราคา  และความถี!ในการซื �อเครื!องประดบัเพชร  และด้านการสง่เสริมการตลาดที!มีการจดันิทรรศการ
เกี!ยวกบัเครื!องประดบัเพชรบ่อย ๆ  จะทําให้ผู้บริโภคมีความสนใจมากขึ �น  ปัจจยัทางจิตวิทยาด้านการจูงใจ   
ด้านความต้องการ   และด้านบคุลกิภาพมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื �อเครื!องประดบัเพชร 

 

 สรุวฒุิ  วิริยะพงษ์ (2544)  ได้ศกึษาเรื!อง “พฤติกรรมการซื �อเครื!องประดบัอญัมณี ของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร”  ผลจากการศึกษาพบว่า  ประชาชนจะซื �อเครื!องประดับอัญมณี เพราะเห็นว่า 
การซื �อเครื!องประดบัอญัมณีเพื!อสวมใสจ่ะเป็นการเพิ!มความสวยงามและเป็นการเพิ!มบคุลิกภาพที!ดีให้แก่ตนเอง  
การซื �อจึงเป็นการซื �อให้แก่ตนเองเป็นส่วนใหญ่  โดยไม่เจาะจงซื �อในโอกาสใดเป็นพิเศษ และจะตัดสินใจซื �อ 
เมื!อเห็นแบบที!ถูกใจ  ราคาเหมาะสม  สถานที!ที!ไปซื �อส่วนใหญ่จะเป็นร้านค้าที!อยู่ในบริเวณศูนย์การค้า   
สิ!งที!จะสามารถสร้างความพึงพอใจในการซื �อได้มากที!สุดคือ  การซื �อที! มีการรับประกันคุณภาพสินค้า  
ราคาไม่ได้เป็นปัจจยัที!สําคญัที!สดุในการซื �อ   แต่รูปแบบและลวดลายเป็นสิ!งที!ผู้ ซื �อให้ความสําคญัในลําดบัแรก  
ของการตดัสินใจซื �อ เมื!อพิจารณาระดบัราคาที!ผู้ ซื �อส่วนใหญ่ตดัสินใจซื �อ คือ ระดบัราคาตํ!ากวา่ 30,000 บาท 
ลงมา   และในกลุ่มคนที!มีความแตกต่างกันในด้านปัจจัยส่วนบุคคล จะมีความแตกต่างในด้านพฤติกรรม 
การตดัสนิใจซื �อ ซึ!งการวางกลยทุธ์ทางด้านการตลาดจะต้องมีการเลือกใช้กลยทุธ์ให้สอดคล้องกบักลุม่เป้าหมาย  
เพื!อสามารถทําให้ผู้ประกอบการแข่งขนัในตลาดได้ 
  

ความร้  ความเข้าใจ  กระบวนการตัดสนิใจซือของผ้บริโภคเกียวกับอัญมณีู ูV W  

              ตวัแปรอิสระ                                                           ตวัแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                ภาพที� 1  กรอบแนวคิดในการวิจยั   

ลักษณะประชากรศาสตร์
ของผ้บริโภคู  

 

• ผู้บริโภคชาวไทย 

• ผู้บริโภคชาวตา่งประเทศ 
 

 

กระบวนการตัดสนิใจซื �อ 
 

• การรับรู้ปัญหาหรือความจําเป็น 
• การแสวงหาข้อมลู 
• การประเมินทางเลือก 
• การตดัสนิใจซื �อและการซื �อ 
• ความรู้สกึหลงัการซื �อ 

ระดับความร้ความเข้าใจ ความชอบู (ทัศนคต)ิที�มีต่อ 
 

• ชนิดของอญัมณี 
• พลอยเผา 
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สรุปผลการศึกษา 

คุณลักษณะของผ้ตอบแบบสอบถามู  

 ลกูค้าชาวไทยที!ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงในสดัส่วนที!สงูกว่าเพศชาย อายอุยู่ในช่วง 26 - 35 ปี
มากที!สดุ  รองลงมาคือ  มากกว่า 45 ปี  ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนกังานบริษัท  มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี  
มีรายได้ตั �งแต่ 5,001 - 15,000 บาทมากที!สุด  รองลงมาคือ ตั �งแต่ 15,001 - 25,000 บาท ส่วนลูกค้า
ชาวตา่งชาติมาจากทวีปอเมริกาเหนือ  เอเชีย  และยโุรปมีจํานวนใกล้เคียงกนั รองลงมาคือ จากทวีปออสเตรเลีย 
แอฟริกา และอเมริกาใต้  เป็นเพศหญิงในสัดส่วนที!สูงกว่าเพศชาย ส่วนใหญ่อายุมากกว่า 25 ปี  มีอาชีพ 
เป็นพนกังานบริษัท และจบปริญญาตรี  มีรายได้มากกวา่ 35,000 บาท 
 

ระดับความร้  ความเข้าใจ และทัศนคติของผ้บริโภคทั �งชาวไทยและชาวต่างประเทศต่อู ู
เครื�องประดับอัญมณีรวมถงึพลอยเผา  

ด้านความร้ความเข้าใจในเรื� องเกี� ยวกับพลอยเผาู   ผลการศึกษาพบว่าลูกค้าชาวไทย  
และตา่งชาติสว่นใหญ่แยกไมอ่อกวา่พลอยใดผา่นการเผาหรือไมผ่า่นการเผา ดงัแสดงในตารางที! 2 

 

ตารางที�  2 ความสามารถในการแยกพลอยออกของกลุม่ตวัอยา่งลกูค้าชาวไทยและตา่งชาติ 

ชาวไทย ชาวต่างชาต ิ
การแยกพลอย 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 
แยกไมอ่อก   1,720 68.69 706 84.05 
 แยกออก   784 31.31 134 15.95 

รวม 2,504 100.00 840 100.00 

 
อญัมณีที!เป็นที!รู้จักของลูกค้าชาวไทยเรียงตามลําดับจากมากไปน้อยได้ดังนี �คือ เพชร ไพลิน มรกต 

ทับทิม  และบุษราคัม ส่วนพลอยเนื �ออ่อนต่างๆ  พลอยสีส้ม  และพลอยสีเหลือง  (บางกะจะ) จะรู้จักน้อย  
 ส่วนลกูค้าชาวต่างชาติรู้จกัอญัมณีดงัต่อไปนี �โดยเรียงตามลําดบัคือ เพชร  ทบัทิม ไพลิน มรกต และบุศราคมั 
สว่นพลอยสีเหลือง (บางกะจะ) พลอยสีส้ม  และพลอยเนื �อออ่นตา่งๆ จะรู้จกัน้อยเช่นกนั    

ลกูค้าชาวไทยมีความรู้ความเข้าใจเรื!องอญัมณีในภาพรวมอยู่ในระดบัพอใช้ เพศหญิงมีความรู้น้อย
กว่าเพศชายเล็กน้อย  ช่วงอายุที!มีความรู้ความเข้าใจมากกว่าช่วงอายุอื!นคือ ตั �งแต่ 36 - 45 ปี ผู้ ที!มีระดับ
การศกึษาสงูกว่าปริญญาตรีมีคะแนนเฉลี!ยด้านความรู้ความเข้าใจเรื!องอญัมณีมากกว่าระดบัอื!น และส่วนใหญ่
ไม่ทราบว่าไทยมีปัญหากับต่างประเทศเรื!องการเผาพลอย  เพราะลูกค้าชาวต่างชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ!ง 
จากประเทศสหรัฐอเมริกาอ้างว่าพลอยเผาของไทยคือพลอยปลอม ทําให้มีปัญหาต่อการส่งออก ส่วนลูกค้า
ชาวต่างชาติมีความรู้ความเข้าใจเรื!องอญัมณีในภาพรวมอยู่ในระดบัพอใช้   เพศหญิงมีความรู้ใกล้เคียงกบัเพศ
ชาย  ช่วงอายทีุ!มีความรู้ความเข้าใจมากกว่าช่วงอายอืุ!นคือ  ตั �งแต่ 45 ปี ขึ �นไป ผู้ ที!มีการศกึษาระดบัปริญญาตรี
มีคะแนนเฉลี!ยด้านความรู้ความเข้าใจเรื!องอัญมณีมากกว่าระดับอื!น และส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าไทยมีปัญหา 
กบัตา่งประเทศเรื!องการเผาพลอยเช่นกนั 
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วันที� 14 มีนาคม 2551 ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ 

ด้านทัศนคติ โดยภาพรวมลูกค้าชาวไทยมีทัศนคติที!ดีต่อพลอยเผาในระดับปานกลาง ยกเว้น 
ด้านความงามจะมีทัศนคติที!ดีมาก อัญมณีที!ชื!นชอบมากเรียงตามลําดับดังนี � เพชร ไพลิน มรกต ทับทิม  
บุศราคัม  พลอยสีส้ม แต่ รู้สึกชอบปานกลางกับพลอยสีเหลือง (บางกะจะ)  และพลอยเนื �ออ่อนต่างๆ  
ในขณะที!ลูกค้าชาวต่างชาติมีทัศนคติที!ดีต่อพลอยเผาในระดับปานกลาง  อัญมณีที!ชาวต่างชาติชื!นชอบ 
เรียงตามลําดับดังนี �  เพชรชอบมาก และที!ชอบปานกลาง คือ ไพลิน ทับทิม มรกต บุศราคัม พลอยสีส้ม  
แตรู้่สกึชอบปานกลาง  กบัพลอยสีเหลือง (บางกะจะ)  และพลอยเนื �อออ่นตา่งๆ ดงัแสดงในตารางที! 3 
 

ตารางที�  3   ระดบัความชอบตอ่อญัมณีของกลุม่ตวัอยา่งลกูค้าชาวไทยและตา่งชาติ 
 

ชาวไทย ชาวต่างชาต ิ

ประเภทอัญมณี 
ค่าเฉลี�ย S.D. ความหมาย ค่าเฉลี�ย S.D. ความหมาย 

เพชร 4.38 0.69 ชอบมาก 3.98 0.98 ชอบมาก 

ไพลนิ 3.98 0.74 ชอบมาก 3.36 1.08 ชอบปานกลาง 

มรกต 3.92 0.81 ชอบมาก 3.19 0.95 ชอบปานกลาง 

บศุราคมั 3.76 0.80 ชอบมาก 3.17 1.07 ชอบปานกลาง 

ทบัทิม 3.85 0.84 ชอบมาก 3.25 1.10 ชอบปานกลาง 

พดัพารัดชา  
(พลอยสีส้ม) 

3.57 0.84 
ชอบมาก 

2.84 1.21 
ชอบปานกลาง 

พลอยสีเหลือง 
(บางกะจะ) 

3.42 0.87 
ชอบปานกลาง 

2.76 1.15 
ชอบปานกลาง 

พลอยเนื �อออ่นต่างๆ 3.24 0.89 ชอบปานกลาง 2.58 1.31 ชอบปานกลาง 
(คา่เฉลี!ย 4.50 – 5.00 หมายถงึ ชอบมากที!สดุ  3.50 – 4.49  หมายถึง ชอบมาก  2.50 – 3.49  หมายถึง ชอบปานกลาง  
1.50 – 2.49 หมายถึง ชอบน้อย   1.00 – 1.49  หมายถึง ชอบน้อยที!สดุ) 

 
การ เป รียบเ ทียบระดับทัศนคติของผู้ บ ริ โภคทั �งชาวไทยและต่างชาติ ที! มีต่ อพลอยที! เผา 

ด้วยสารแบริลเลี!ยมและเผาด้วยสารตะกั!ว เป็นดงันี �คือ  ทศันคติต่อพลอยเผาของลกูค้าชาวไทยและต่างชาติ 
ในภาพรวมอยูร่ะดบัดีปานกลางเหมือนกนัแตค่ะแนนเฉลี!ยของลกูค้าชาวไทยสงูกวา่ลกูค้าตา่งชาติเลก็น้อย 

สําหรับทัศนคติที! มีต่อพลอยที! เผาด้วยสารแบริลเ ลี!ยม จากการทดสอบค่าเฉลี!ย ด้วยสถิติ 
Mann - Whitney U ที!ระดบันยัสําคญั 0.05  พบว่า  ทั �งลกูค้าชาวไทยและชาวต่างชาติมีทศันคติต่อพลอยที!เผา 
ด้วยสารแบริลเลี!ยมไม่แตกต่างกัน(P=0.568) คือ  อยู่ในระดบัดีปานกลางเหมือนกัน  สําหรับทศันคติต่อพลอย 
ที!เผาด้วยสารตะกั!วทั �งลูกค้าชาวไทยและต่างชาติต่างมีทัศนคติที!ไม่แตกต่างกัน(P=0.107) เช่นกัน   
แตย่อมรับในระดบัน้อยหรือมีทศันคติที!ไมค่อ่ยดีนกั  ดงัแสดงในตารางที! 4 และ 5 
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วันที� 14 มีนาคม 2551 ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ 

ตารางที�  4  ผลการทดสอบเพื!อเปรียบเทียบทศันคติตอ่พลอยที!เผาด้วยสารแบริลเลี�ยมระหวา่ง 
ชาวไทยและชาวตา่งชาติ 

ประเภทลกค้าู  จาํนวน Mean S.D. Mean Rank 
Mann –Whitney 

U 
Prob. 

ชาวไทย 2504 2.54 1.07 1667.23 

ชาวตา่งชาติ 840 2.55 1.03 1688.21 
1038486.00 0.568 

 

ตารางที�  5    ผลการทดสอบเพื!อเปรียบเทียบทศันคติตอ่พลอยที!เผาด้วยสารตะกั�วระหวา่งชาวไทย 
และชาวตา่งชาติ 

ประเภทลกค้าู  จาํนวน Mean S.D. Mean Rank 
Mann –Whitney 

U 
Prob. 

ชาวไทย 2504 2.31 1.05 1657.59 

ชาวตา่งชาติ 840 2.36 1.01 1716.94 
1014354.00 0.107 

 

แหล่งข้อมลที�ผ้บริโภคได้รับความร้ ตลอดจนระดับความเชื�อในแหล่งข้อมลของผ้บริโภคู ู ู ู ู  

 ผู้บริโภคชาวไทยมีความถี!ในการเปิดรับข้อมูลเกี!ยวกับอญัมณีไม่ค่อยบ่อย  แหล่งข้อมูลที!ให้ความรู้ 
มากที!สุดคือ  โทรทัศน์  รองลงมาคือ หนังสือเกี!ยวกับอัญมณีโดยตรง  แต่ให้ความเชื!อถือในหนังสือเกี!ยวกับ
อญัมณีโดยตรง   ตามด้วยการบรรยายโดยผู้ เชี!ยวชาญด้วยวิธีการฝึกอบรม  และลกูค้าชาวไทยให้ความเชื!อถือ 
ในแหลง่ข้อมลูข้างต้นในระดบัปานกลาง สว่นผู้บริโภคชาวต่างชาติมีความถี!ในการเปิดรับข้อมลูเกี!ยวกบัอญัมณี
นานๆ ครั �ง  แหล่งข้อมูลที!ให้ความรู้มากที!สุดคือ หนังสือเกี!ยวกับอัญมณีโดยตรง รองลงมาคือ โทรทัศน์  
แต่ให้ความเชื!อถือในแหล่งอื!นๆ  ที!ค้นคว้าหามาเอง  ตามด้วยหนังสือเกี!ยวกับ อัญมณีโดยตรง  และลูกค้า
ชาวตา่งชาติให้ความเชื!อถือในแหลง่ข้อมลูข้างต้นในระดบัมาก 
 

กระบวนการตัดสนิใจซื �ออัญมณีของลกค้าชาวไทยและต่างชาติู  

 กระบวนการตัดสนิใจซื �อของลกค้าชาวไทยเป็นู  ดังนี � 
1.   ในขั �นตระหนักถึง ปัญหา ลูก ค้าส่วนใหญ่คิดจะซื �ออัญมณี เพราะตระหนักถึง ปัญหา 

ด้านความสวยงามและด้านบคุลกิภาพ ซึ!งลกูค้าเข้าใจวา่อญัมณีช่วยตอบสนองปัญหาเหลา่นี �ได้ 
2.  ในขั �นหาข้อมลูจะหาข้อมลูไมเ่กิน 1 เดือนก่อนซื �อ 
3.  ในขั �นการประเมินจะให้ความสําคญักบัสี  ความใสสะอาด  รูปแบบการเจียระไน ความน่าเชื!อถือ

และราคาอยูใ่นระดบัมาก  สว่นขนาดและแหลง่ที!มาอยูใ่นระดบัปานกลาง 
4.  ในขั �นการตัดสินใจซื �อส่วนใหญ่ลูกค้าตัดสินใจด้วยตนเองแต่ไม่ซื �อทันทีจะกลับไปใคร่ครวญ 

แล้วจงึซื �อ  สว่นใหญ่จะซื �อในราคาไมเ่กิน 15,000 บาท  รองลงมาคือ  ไมเ่กิน 25,000 บาท 
5.  ในขั �นพฤติกรรมหลงัการซื �อคือ ลูกค้าส่วนใหญ่รู้สึกดี  คุ้มค่า และจะสวมใส่เฉพาะออกงาน 

หรือโอกาสสําคญั  รองลงมาจะสวมใสเ่ป็นประจํา 
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วันที� 14 มีนาคม 2551 ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ 

 กระบวนการตัดสนิใจซื �อของลกค้าชาวต่างชาตเิป็นดังนี �ู  

1.  ในขั �นตระหนักถึงปัญหา ลกูค้าชาวต่างชาติส่วนใหญ่คิดจะซื �ออญัมณี เพราะตระหนักถึงปัญหา
ด้านความสวยงาม  ด้านบคุลกิภาพ และหาซื �อเพื!อเป็นของขวญัให้ผู้ อื!น  ซึ!งลกูค้าเข้าใจวา่อญัมณีช่วยตอบสนอง
ปัญหาเหลา่นี �ได้ 

2.  ในขั �นหาข้อมลูจะหาข้อมลู 1 - 3  เดือนก่อนซื �อ(ซึ!งลกูค้าสว่นใหญ่ได้หาข้อมลูลว่งหน้าก่อนเดินทาง
มาประเทศไทย) 

3.  ในขั �นการประเมินจะให้ความสําคญักบัสีอยู่ในระดบัมาก สว่นความใสสะอาด รูปแบบการเจียระไน 
ความน่าเชื!อถือและราคา   ขนาดและแหลง่ที!มาอยูใ่นระดบัปานกลาง 

4.  ในขั �นการตัดสินใจซื �อส่วนใหญ่ลูกค้าตัดสินใจด้วยตนเองและตัดสินใจซื �อทันที ส่วนใหญ่จะซื �อ 
ในราคาตั �งแต ่15,001 – 25,000 บาท รองลงมาคือ  ตั �งแต ่5,001 - 15,000 บาท และไม่เกิน 5,000 บาท มีสดัสว่น
เทา่ๆ กนั 

5.  ในขั �นพฤติกรรมหลงัการซื �อคือ ลูกค้าส่วนใหญ่รู้สึกดี  คุ้มค่า และจะสวมใส่เฉพาะออกงาน 
หรือโอกาสสําคญั รองลงมาจะสวมใสเ่ป็นประจํา 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมลที�ได้จากการสาํรวจและสอบถามผ้ประกอบการู ู  

 ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ ประกอบการชาวไทยจํานวน 15 ราย อยู่ในเขตจังหวัดจันทบุรี 5 ราย  
และกรุงเทพมหานคร 10 ราย  สรุปได้วา่ 

ตลาดอัญมณี    
 ขณะนี �ตลาดอญัมณีชะลอตวัทั �งในและต่างประเทศอาจมีผลมาจากเศรษฐกิจและการเมือง แต่สินค้าที!
สวยงามคุณภาพดียังพอมีโอกาสขายได้ดี อัญมณีที!ยังมีความต้องการอยู่ในตลาดปัจจุบันในระดับมากคือ  
เพชร ไพลิน และทบัทิม รวมถึงพาริบ้า นอกนั �นตลาดต้องการระดบัปานกลาง  ส่วนพลอยสีส้มกลายเป็นสินค้า
แฟนซี  และบศุราคมัที!ได้จากวิธีการเผาใหมค่วามนิยมก็ลดลงไปกวา่เดิม 

ค่แข่งู  

 สําหรับคู่แข่งสําคญัของประเทศไทยคือ  ประเทศศรีลงักาเพราะพ่อค้าพลอยศรีลงักามีการรวมตวักนั 
และศึกษาจนมีความรู้เกี!ยวกบักฎหมายของประเทศที!เข้าไปลงทนุ มีการใช้กฎหมายในการค้า เน้นเรื!องสญัญา 
ซึ!งจากการรวมตัวกันของนักธุรกิจชาวศรีลังกาในประเทศแถบแอฟริกาทําให้นักธุรกิจชาว ศรีลงักามีอํานาจ
ต่อรองในตลาด  มีอํานาจต่อรองคนพื �นเมือง มีการกําหนดนโยบายในการทําเหมืองทําให้มีอํานาจ 
ในการครอบครองวัตถุดิบชั �นดีและสวยงามในแถบแอฟริกาได้มากกว่าคนไทยที!ไปลงทุน ตลอดจนเรียนรู้
นวัตกรรมในอุตสาหกรรมเครื! องประดับมากขึ �น เช่น วิ ธีการเผา จึงนับว่าเป็นคู่แข่งที!  น่ากลัวของไทย   
ส่วนจีนและอินเดียยงัผลิตสินค้าคณุภาพตํ!า และมีข้อได้เปรียบด้านราคาเทา่นั �น อินเดียคมุตลาดสนิค้าสําเร็จรู
ราคาถกูและให้เครดิตยาวกว่าคนไทย ส่วนเวียดนามถึงแม้ค่าแรงตํ!าแตย่งัไมม่ีฝีมือทางด้านการทําอตุสาหกรร
อญัมณีที!ดีพอและวตัถดิุบหรือพลอยที!มีอยูก็่ยงัมีคณุภาพเทียบเทา่ แอฟริกาไมไ่ด้ 

 สําหรับความรู้ความเข้าใจเรื!องพลอยเผานั �น ลกูค้าทั �งชาวไทยและชาวต่างชาติยงัมีความรู้ความเข้าใจ
เรื!องนี �น้อย แต่ในกลุ่มพ่อค้าที!ค้าขายด้วยกนัเป็นประจําจะมีความรู้เรื!องนี �มาก ดงันั �นการซื �อทั!วไปจึงขึ �นอยู่กับ
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ความพอใจของลูกค้าทั �งชาวไทยและต่างชาติที! มีความรู้สึกดีต่อพลอยเผา  นอกจากนี �ลูกค้าส่วนใหญ่ 
จะกลวัทบัทิมเผามากกวา่ไพลนิเผาหรือพลอยสีนํ �าเงินเผา 

วธีิการเผา 
 พลอยที!ใช้วิธีเผาแบบดั �งเดิมเป็นธรรมชาติตลาดมีความต้องการมากและสามารถเผาได้เกือบทกุชนิด
ของพลอย  พลอยที!ใช้วิธีการเผาโดยใช้สารแบริลเลี!ยมตลาดมีความต้องการปานกลาง วิธีเผาดงักล่าวนิยมเผา
ในพลอยสีนํ �าเงิน  สีเหลือง  และสีส้ม  พลอยที!ใช้วิธีการเผาโดยใช้สารตะกั!วตลาดมีความต้องการน้อยจะนิยม 
ใช้กบัพลอยแดงเนื!องจากสารตะกั!วช่วยเพิ!มสีโดยเฉพาะสีมว่ง และแดง 
 

ข้อเสนอแนะของผ้ประกอบการู  
 ผู้ประกอบการชาวไทยเสนอแนะให้ภาครัฐช่วยเหลือ   โดยสร้างเครือข่ายการเชื!อมโยงในอตุสาหกรรม 
อญัมณีให้มากขึ �น เชื!อมโยงการทอ่งเที!ยวใช้ยทุธศาสตร์ด้านทําเลโดยให้เอาศนูย์ตา่งๆ มารวมกนัเพื!อดงึดดูลกูค้า
ให้มาชมสนิค้าที!มีความหลากหลาย  

 
อภปิรายผลการศึกษา 

ลกูค้าทั �งชาวไทยและต่างชาติมีความรู้เรื!องพลอยเผาในระดบัพอใช้  จึงอาจส่งผลให้แยกไม่ออกว่า
พลอยใดผ่านการเผาหรือไม่ผ่านการเผา ซึ!งสอดคล้องกบัผลการศกึษาของอดิลล่า พงศ์ยี!หล้า และคณะ (2549) 
ซึ!งได้ศึกษาผลกระทบทางการตลาดของอญัมณีไทย ซึ!งพบเช่นกนัว่าส่วนใหญ่ลกูค้าไม่ทราบว่า พลอยใดเป็น
พลอยเผาหรือเป็นสีธรรมชาติ 

โดยภาพรวมลูกค้าทั �งชาวไทยและต่างชาติมีทัศนคติที!ดีต่อพลอยเผาในระดับปานกลางแต่ยอมรับ 
ในความสวยงามและยอมรับการเผาด้วยสารแบริลเลี!ยม แต่มีทัศนคติที!ไม่ดีนักต่อการเผาด้วยสารตะกั!ว  
ทั �งนี �อาจเนื!องมาจากวา่สารตะกั!วเป็นที!รู้จกักนัแพร่หลายวา่มีอนัตรายตอ่ร่างกาย (www.chemtrack.org) 

 จากการศึกษาพบว่าโดยภาพรวมลกูค้าทั �งชาวไทยและต่างชาติจะมีทศันคติที!ดี (ชื!นชอบ) ต่ออญัมณี
ต่อไปนี �คือ  เพชร  ไพลิน ทับทิม มรกต บุศราคมั ซึ!งสอดคล้องกับผลการศึกษาของนภาพร  สีนํ �าเงิน (2547)  
อดิลลา่  พงศ์ยี!หล้า (2549) ซึ!งพบผลการศกึษาที!ใกล้เคียงกนัในเรื!องความชื!นชอบอญัมณีเช่นกนั 

  การรับรู้ข้อมลูเรื!องอญัมณีของลกูค้าทั �งชาวไทยและต่างชาติจะมีไม่ค่อยบ่อย  ทั �งนี �อาจเนื!องมาจาก 
ว่าอญัมณีเป็นสินค้าเฉพาะเจาะจงและเป็นสินค้าฟุ่ มเฟือยไม่ได้จําเป็นถึงขั �นอยู่ในปัจจยัสี!ของชีวิตแต่สามารถ 
ทําให้ผู้ บริโภคมีความสุข แหล่งข้อมูลของลูกค้าชาวไทยคือ โทรทัศน์มากที!สุด แต่สําหรับชาวต่างชาติ 
คือหนังสือที! เกี!ยวกับอัญมณีโดยตรง ซึ!งชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวตะวันตกจะมีนิสัยรักการอ่านมาก  
อยา่งไรก็ตามแหลง่ข้อมลูทั �งหลายลกูค้าทั �งชาวไทยและต่างชาติยงัให้ความเชื!อถือไม่มากคือ ในระดบัปานกลาง 
ซึ!งสอดคล้องกบัผลการศึกษาข้างต้นว่าลกูค้ามีความรู้เรื!องอญัมณีในระดบัพอใช้  และเนื!องจากสินค้าราคาสงู
ตลอดจนมีข่าวสารเรื!องพลอยปลอมออกมามากมาย  อาจทําให้ลกูค้าขาดความไว้วางใจได้ 

 จากการศึกษาพบว่า โดยภาพรวมลูกค้าทั �งชาวไทยและต่างชาติซื �ออัญมณีเพราะความสวยงาม
สอดคล้องกับผลการศึกษาของสุรวุฒิ วิ ริยะพงษ์ (2544) พรพิมล จิรโชติกุล (2547) ซึ!งพบเช่นกันว่า  
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 ส่วนใหญ่ลกูค้าซื �ออญัมณีเพื!อเพิ!มความสวยงามและเสริมบุคลิกภาพให้แก่ตนเอง  ในขั �นการประเมินอญัมณี
ลกูค้าให้ความสําคญักบัสี  ความใสสะอาด  รูปแบบและความน่าเชื!อถือ  ซึ!งสอดคล้องกบัผลงานวิจยัของเอมอร  
เหลา่วฒันา  (2549)  ซึ!งพบว่า  ก่อนตดัสินใจซื �อลกูค้าสว่นใหญ่ใช้เวลาปรึกษาหารือ  มีการใคร่ครวญก่อนจึงซื �อ
และสว่นใหญ่ก็พอใจกบัสนิค้าที!ซื �อไป 
 

ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย 

1.  จากการศกึษาพบว่า  ความรู้  ความเข้าใจเกี!ยวกบัอญัมณีของลกูค้ายงัมีน้อย ดงันั �นผู้ประกอบการ
หรือภาครัฐควรให้การส่งเสริมให้ความรู้ต่อสาธารณะให้มากขึ �น  กรณีลกูค้าชาวไทยอาจให้ความรู้โดยผ่านทาง
โทรทศัน์เพราะเป็นสิ!งที!ได้รับรู้มากที!สดุ  ลกูค้าจะได้ลดความระแวงและเข้าใจเรื!องพลอยเผามากขึ �นหรือผ่านทาง
หนงัสือเกี!ยวกบัอญัมณีโดยเฉพาะ 

2.  จากการศึกษาพบว่า  ความถี!ที!ลูกค้าทั �งชาวไทยและชาวต่างชาติได้รับข้อมูลเกี!ยวกับอัญมณี 
ยงัมีอยู่ในระดบัตํ!า   ดงันั �นทั �งภาครัฐและผู้ประกอบการธุรกิจควรเพิ!มความถี!ในการให้ข้อมลู โดยผ่านสื!อต่างๆ 
ตามความเหมาะสมของเวลาและเงินทนุ 

3. จากการศึกษาพบว่า ลูกค้าชาวไทยซื �ออัญมณีเพราะตระหนักถึงปัญหาด้านบุคลิกภาพ   
ความสวยงามส่วนลูกค้าชาวต่างชาติ  ซื �ออัญมณีเพื!อความสวยงามและเพื!อเป็นของขวัญให้ผู้ อื!นด้วย   
ดังนั �น ผู้ประกอบการต้องสร้างการตระหนักรู้ถึงปัญหาเหล่านี �และสนองการแก้ปัญหาด้วยการเสนออัญมณี
รูปแบบตา่งๆ    

4.  ผู้ประกอบการธุรกิจควรเพิ!มอญัมณีที!มีราคาไม่เกิน 25,000 บาท เพราะเป็นระดบัราคาที!ผู้บริโภค
ตา่งชาติมีกําลงัซื �อ 

5.  ผู้บริโภคมีทศันคติที!ไมค่อ่ยดีนกัเมื!อทราบว่าพลอยนั �นถกูเผาด้วยสารตะกั!ว  ดงันั �นผู้ประกอบการจึง
ควรหาวิธีการอื!นเพื!อหลีกเลี!ยงการใช้สารตะกั!ว  
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การวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ เพื�อทาํนายการบริโภคผลิตภณัฑ์บาํรุงผิวหน้าู  

ของผ้บริโภคในจังหวัดเชียงใหมู่  
The Multiple Regression Analysis for Predicting the Facial Care Product Consumption 

of Consumers in Chiang Mai Province 
สชุาดา     ธรรมสนธิF

* 

 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั �งนี � มีวัตถุประสงค์เพื!อศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 
ปัจจัยทางสังคม ปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยทางจิตวิทยา กับการบริโภคผลิตภัณฑ์บํา รุงผิวหน้า  
เพื!อศึกษาปัจจยัที!เหมาะสมที!ใช้ในการทํานายการบริโภคผลิตภณัฑ์บํารุงผิวหน้า และเพื!อสร้างสมการทํานาย
การบริโภคผลติภณัฑ์บํารุงผิวหน้าทั �งโดยรวม และจําแนกตามกลุม่นกัเรียน-นกัศกึษา และกลุม่ที!ทํางานแล้ว โดย
ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดประกอบด้วย ผลิตภณัฑ์ ราคา การจดัจําหน่าย และการสง่เสริมการตลาด  
(ด้านการโฆษณา ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการส่งเสริมการขาย และด้านการใช้พนักงานขาย)   
ปัจจัยทางสังคมประกอบด้วย ครอบครัว และกลุ่มอ้างอิง (เพื!อน) ปัจจัยส่วนบุคคลประกอบด้วย เพศ อาย ุ 
ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้ และปัจจยัทางจิตวิทยาประกอบด้วย ทศันคติ ซึ!งการบริโภคผลิตภณัฑ์บํารุง
ผิวหน้านั �น จะวดัจากปริมาณค่าใช้จ่ายในการซื �อผลิตภณัฑ์บํารุงผิวหน้าต่อครึ!งปี เครื!องมือที!ใช้ในการรวบรวม
ข้อมลูคือ แบบสอบถาม โดยกลุ่มตวัอย่างมีทั �งหมด 480 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบบงัเอิญ และการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้ใช้วิธีสัมประสิทธิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และวิธีการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ แบบเพิ!ม�  
หรือลดตวัแปรเป็นขั �นๆ  

ผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัทกุตวัมีความสมัพนัธ์กบัการบริโภคผลติภณัฑ์บํารุงผิวหน้า แต่เมื!อจําแนกตาม
กลุม่นกัเรียน – นกัศกึษา จะพบว่ามีปัจจยั 9 ตวั ที!มีความสมัพนัธ์ ได้แก่ ผลิตภณัฑ์ ราคา การสง่เสริมการตลาด 
(ด้านการประชาสมัพนัธ์ และด้านการใช้พนกังานขาย) ครอบครัว กลุ่มอ้างอิง (เพื!อน) เพศ รายได้ และทศันคติ 
และเมื!อจําแนกตามกลุ่มที! ทํางานแล้ว จะพบว่ามีปัจจัย 12 ตัว ที! มีความสัมพันธ์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์                 
การจัดจําหน่าย การส่งเสริมการตลาด (ด้านการโฆษณา ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการส่งเสริมการขาย  
และด้านการใช้พนกังานขาย) ครอบครัว กลุม่อ้างอิง (เพื!อน) เพศ ระดบัการศกึษา รายได้ และทศันคติ 

ในการหาปัจจัยที!เหมาะสมเพื!อสร้างสมการนั �น พบว่ามีปัจจัย 5 ตัว ที!สามารถทํานายการบริโภค
ผลิตภัณฑ์บํารุงผิวหน้าได้ ได้แก่ ทัศนคติ รายได้ เพศ การส่งเสริมการตลาด (ด้านการใช้พนักงานขาย) 
 และผลิตภณัฑ์  แต่เมื!อจําแนกตามกลุม่นกัเรียน – นกัศกึษา จะพบว่ามีปัจจยัที!สามารถทํานายได้ลดลงเหลือ  
4 ตวั ได้แก่ ทศันคติ รายได้ เพศ และครอบครัว และเมื!อจําแนกตามกลุ่มที!ทํางานแล้ว จะพบว่ามีปัจจัยที!
สามารถทํานายได้มากที!สดุคือ 6 ตวั ได้แก่ ทศันคติ การสง่เสริมการตลาดด้านการใช้พนกังานขาย เพศ รายได้ 
ผลติภณัฑ์ และระดบัการศกึษา 

                                                 
* นกัศกึษาปริญญาโท   คณะบริหารธรุกิจ  มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
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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. 
 

ความเป็นมาและความสาํคัญของปัญหา 
 

ในภาวะปัจจุบัน ความซับซ้อนในการบริโภคผลิตภัณฑ์บํารุงผิวหน้ามีมากขึ �น เนื!องจากผู้บริโภค 
มีการรับรู้ข้อมูลและข่าวสาร ความเคลื!อนไหวของผลิตภัณฑ์อย่างรวดเร็ว มีการเกาะติดกระแสของแฟชั!น
โดยเฉพาะอย่างยิ!งภายใต้กระแสโลกาภิวฒัน์ และนบัวนัพฤติกรรมของชาวต่างชาติจะยิ!งมีอิทธิพลต่อชาวไทย
มากยิ!งขึ �น (รัชฎา ศาลกลาง, 2547: 2) ส่งผลให้ พฤติกรรมผู้บริโภคมีความเปลี!ยนแปลง ยากที!จะคาดเดา
ปริมาณความต้องการผลิตภัณฑ์บํารุงผิวหน้าได้ ดังนั �นผู้ ผลิตหรือเจ้าของกิจการจะต้องตามให้ทัน  
และต้องเข้าใจถึงสิ!งที!เป็นเป้าหมายในใจ และเหตผุลเบื �องหลงัของการตดัสินใจเลือกซื �อผลิตภณัฑ์ของผู้บริโภค 
เพื!อที!จะสามารถพฒันาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคได้ ด้วยเหตุนี � ผู้ วิจัยจึงมีความสนใจ
ทําการศึกษาความสัมพันธ์ และหาสมการเพื!อทํานายการบริโภคผลิตภัณฑ์บํารุงผิวหน้า อันจะช่วยให้เกิด
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ประโยชน์ดงัที!กลา่วไว้ข้างต้น โดยจะศกึษาทั �งโดยรวม และจําแนกตามกลุม่นกัเรียน-นกัศกึษา และกลุม่ที!ทํางาน
แล้ว 
 

เอกสารและงานวจิัยที�เกี�ยวข้อง 
 

สําหรับการทํานายการบริโภคผลิตภัณฑ์บํารุงผิวหน้านั �น ได้มีการศึกษาโมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค 
(Model of Buyer Behavior) ของฟิลลิป คอตเลอร์ ดงัแผนภาพที! 1 สรุปได้ว่า การตอบสนองของผู้ ซื �อ  
จะได้รับอิทธิพลมาจาก 2 ทาง ทางแรก คือ สว่นประสมทางการตลาดร่วมกบัสิ!งกระตุ้นอื!นๆ โดยสว่นประสมทาง
การตลาด ประกอบไปด้วย ผลิตภณัฑ์ ราคา การจดัจําหน่าย และการส่งเสริมการตลาด ส่วนสิ!งกระตุ้นอื!นๆนั �น 
ประกอบไปด้วย เศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง และวฒันธรรม และทางที! 2 คือ ลกัษณะของผู้ ซื �อร่วมกบัขั �นตอน
การตัดสินใจของผู้ ซื �อ โดยลักษณะของผู้ ซื �อประกอบไปด้วย วัฒนธรรม สังคม ส่วนบุคคล และจิตวิทยา  
สว่นขั �นตอนการตดัสินใจของผู้ ซื �อนั �น ประกอบไปด้วย การรับรู้ปัญหา การค้นหาข้อมลู การประเมินผลทางเลือก 
การตดัสนิใจซื �อ และพฤติกรรมภายหลงัการซื �อ  

 
 
 
 
 
 
 

 

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

 
ได้มีการศกึษาเอกสารและงานวิจยัที!เกี!ยวข้องเพิ!มเติม เพื!อหาว่าในปัจจยัแตล่ะอยา่ง มีตวัแปรใดบ้างที!

สง่ผลตอ่การบริโภคผลติภณัฑ์บํารุงผิวหน้า ดงันี � 
 

เยลเกอร์ (Yelkur, 2000: 446-456)  ทําการศึกษาเรื!อง การรับรู้ในผลิตภณัฑ์ทั!วไปของผู้บริโภค: 
กรณีศกึษา ผู้บริโภคชาวเม็กซิโก มีวตัถปุระสงค์เพื!อศกึษาการรับรู้โดยรวม เกี!ยวกบัผลิตภณัฑ์ทั!วไปของผู้บริโภค
ชาว เม็ กซิ โ ก  และ เ พื! อทดสอบว่ า  มี ค วามแตกต่ า ง ในกา ร รับ รู้ ร ะหว่ า ง กลุ่ มป ระชากรศาสต ร์  
และระหว่างหมวดผลิตภัณฑ์หรือไม่  โดยตัวแปรที! ใ ช้ทดสอบคือ การรับรู้ความเสี!ยงของผลิตภัณฑ์  
และความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ที! ทําการสํารวจคือ เพศ อายุ รายได้  
และระดบัการศกึษา และผลิตภณัฑ์ที!ใช้แบ่งเป็น 4 หมวด โดย 1 ในนั �นคือ ผลิตภณัฑ์เพื!อสขุภาพ และความงาม  
กลุ่มตวัอย่างคือ ผู้บริโภคสินค้าทั!วไปชาวเม็กซิโก ที!เข้ามาใช้บริการภายใน 3 ร้านค้าที!เลือกไว้จํานวน 200 คน 
ใช้วิธีการสุ่มแบบเป็นระบบ (Systematic Sampling) คือ จะทําการสมัภาษณ์ทกุๆ 10 คนที!เข้ามาในร้านค้า  
โดยสํารวจในเวลา และวันที!แตกต่างกันครอบคลุม 3 อาทิตย์ สถิติที!ใช้ในการศึกษาคือ การวิเคราะห์ 
ความแปรปรวน (One way analysis of variance : ANOVA) ผลการศกึษาพบว่า กลุม่ผู้ ที!มีรายได้สงูจะรับรู้ 

Marketing 
stimuli 

Other 
Stimuli 

Product 
Price 
Place 
Promotion 

Economic 
Technological 
Political 
Cultural 
 
 

Buyer’s 
characteristics 

Buyer’s decision 
process 

Cultural 
Social 
Personal 
Psychological 

Problem recognition 
Information search 
Evaluation of   
alternatives 
Purchase decision 
Postpurchase 
behavior 

Buyer’s  
decisions 

Product choice 
Brand choice 
Dealer choice 
Purchase 
timing 
Purchase 
amount 



 

 245       

 

 

การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการบริหารธุรกจิ ครั�งที� 1  
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ว่าศักยภาพและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทั!วไป ตํ!ากวา่ผลติภณัฑ์ที !ม ีตรายี !ห้อ เนื!องจากราคาที! ตํ!ากวา่ 
(F = 3.628, p = 0.001) ในด้านการรับรู้ความเสี!ยงของผลิตภณัฑ์พบว่า การรับรู้ความเสี!ยงของผลิตภณัฑ์ มี
ความสมัพนัธ์กบัรายได้อย่างมีนยัสําคญั (F = 4.296, p = 0.0001) กลุม่ที!มีรายได้สงูกว่า 30,000 $ จะรับรู้ถึง
ความเสี!ยงในการซื �อผลิตภณัฑ์ทั!วไป มากกว่าผลิตภณัฑ์ที!มีตรายี!ห้อ ในด้านความพึงพอใจต่อผลิตภณัฑ์พบว่า 
ความพงึพอใจต่อผลิตภณัฑ์ มีความสมัพนัธ์กบัอายอุย่างมีนยัสําคญั (F = 3.960, p = 0.004) โดยกลุม่ผู้บริโภค
ที!มีอายนุ้อยกวา่ 40 ปี จะมีความพงึพอใจตอ่ผลติภณัฑ์ที!ไมมี่ตรายี!ห้อมากกวา่กลุม่ผู้บริโภคที!มีอายมุากกวา่  

จากบทความข้างต้น ทําใ ห้สามารถสรุปไ ด้ว่า  ปัจจัยส่วนบุคคล ไ ด้แ ก่  รายได้  และอาย ุ 
เป็นปัจจยัหรือเป็นตวัแปรอิสระ ที!คาดวา่มีผลตอ่การบริโภคผลติภณัฑ์บํารุงผิวหน้า 

 

 โคเล่ย์  และเบอร์เกส   (Coley and Burgess, 2003: 282-295) ทําการศกึษาเรื!องความแตกตา่ง
ระหวา่งเพศ   ในด้านการซื �อด้วยความรู้สกึและด้วยความเข้าใจ มีวตัถปุระสงค์เพื!อ ศกึษาเปรียบเทียบความ
แตกตา่งระหวา่งผู้ชายและผู้หญิง ด้านกระบวนการการรับรู้ ที!สมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื �อที!ได้รับการกระตุ้น 
และเพื!อระบคุวามแตกตา่งระหวา่งเพศ ในรูปของการซื �อ ที!ได้รับการกระตุ้นจากผลิตภณัฑ์หลายๆ  หมวด โดย 1 
ในนั �นคือผลิตภณัฑ์เพื!อสขุภาพและความงาม กลุม่ตวัอยา่งคือนกัเรียนและนกัศกึษาจํานวน 277 คน  เครื!องมือ
คือแบบสอบถาม สถิติที!ใช้ในการศกึษาคือ การวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of variance : ANOVA) ตวั
แปรที!ใช้ทดสอบคือ กระบวนการทางด้านอารมณ์ / ความรู้สกึ และกระบวนการทางด้านการรับรู้ / ความเข้าใจ 
ซึ!งมีองค์ประกอบยอ่ย  14   ตวั     จากการใช้สถิติการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Principle components analysis) 
และหมนุ แกนออร์โธกอนอล (Orthogonal) ด้วยวิธี แวริแมกซ์ (Varimax Rotation) โดยเลือกเฉพาองค์ประกอบ
หลกั ที!มีคา่ไอแกน (Eigen value) ตั �งแต ่ 1 ขึ �นไปเทา่นั �น ทําให้สามารถสกดัตวัแปรเหลือเพียง 5 ตวั โดยมีคา่
ความแปรปรวนร้อยละ 75.68 โดยตวัแปรด้านกระบวนการทางด้านอารมณ์ / ความรู้สกึนั �น มีองค์ประกอบ 3 ตวั
คือ แรงขบัภายในให้ซื �อ อารมณ์ด้านบวกตอ่การซื �อ และการจดัการทางอารมณ์ ในขณะที!ตวัแปรด้ากระบวนการ
ทางด้านการรับรู้ / ความเข้าใจ มีองค์ประกอบ 2 ตวัคือ การพิจารณาด้านการรับรู้ และการซื �อโดยไมไ่ด้วางแผน 
ผลการศกึษาพบวา่ ผู้หญิงมีแรงขบัภายในให้ซื �อมากกวา่ผู้ชายอยา่งมีนยัสําคญัที!ระดบั p  < 0 .05   ผู้หญิงมี
อารมณ์ด้านบวกตอ่การซื �อ และการจดัการทางอารมณ์ มากกว่าผู้ชายอยา่งมีนยัสําคญัที!ระดบั p < 0.001 และ
ผู้หญิงมีการพิจารณาด้านการรับรู้    และการซื �อโดยไมไ่ด้วางแผนมากกวา่ผู้ชาย อยา่งมีนยัสําคญั      ที!ระดบั   

p  < 0.01 โดยในหมวดสนิค้าเพื!อสขุภาพและความงามพบวา่ ผู้หญิง (คา่X = 4 .79)  มีความถี!ในการซื �อ 

มากกวา่ผู้ชาย (คา่X = 3.82) อยา่งมีนยัสําคญัที!ระดบั p < 0.001 
จากบทความข้างต้น ทําให้สามารถสรุปได้วา่ ปัจจยัสว่นบคุคล ได้แก่ เพศ เป็นปัจจยัหรือเป็นตวัแปร

อิสระ ที!คาดวา่มีผลตอ่การบริโภคผลติภณัฑ์บํารุงผิวหน้า 
 

จากบทความทั �ง 2 บทความข้างต้น ทําให้สามารถสรุปได้วา่ ปัจจยัสว่นบคุคล ได้แก่ เพศ อาย ุ ละ
รายได้ เป็นปัจจยัหรือเป็นตวัแปรอิสระ ที!คาดว่ามีผลตอ่การบริโภคผลติภณัฑ์บํารุงผิวหน้า แตเ่นื!องจากผู้วิจยัมี
ความสนใจ และอยากทราบว่าอาชีพ และระดบัการศกึษาจะมีผลตอ่การบริโภคผลติภณัฑ์บํารุงผิวหน้าด้วย
หรือไม ่ดงันั �นผู้วิจยัจงึขอเพิ!มตวัแปรยอ่ย คือ อาชีพ และระดบัการศกึษา เข้าศกึษาในกลุม่ปัจจยัสว่นบคุคลด้วย 
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คลเตอร์ู    ฟีก และไพรซ์  (Coulter; Feick and Price, 2002: 1287-1308)   ทําการศกึษาเรื!อง 
ความเป็นผู้ นําทางความคิด ด้านการใช้เครื!องสําอางในผู้หญิงชาวฮงัการี มีวตัถปุระสงค์เพื!อ ศกึษาคณุลกัษณะ
ของหญิงชาวฮงัการี ที!เป็นผู้ นําทางความคิดด้านการใช้เครื!องสําอาง และเพื!อหาความสมัพนัธ์ ระหวา่งระดบั
ความเป็นผู้ นําทางความคิดด้านการใช้เครื!องสําอางกบัปัจจยั ด้านความเกี!ยวพนักบัการใช้ผลติภณัฑ์ ด้านข้อมลู
ทางประชากรศาสตร์ ด้านการเลือกตรายี!ห้อ ด้านความรู้ และด้านการเลือกแหลง่ข้อมลู โดยกลุม่ข้อมลูที!ใช้เป็น
ผู้หญิงชาวฮงัการี 340 คน ที!มีอายตุั �งแต ่18 ปีขึ �นไป  ผลิตภณัฑ์เครื!องสําอางที!ใช้ในการศกึษาประกอบด้วย ครีม
บํารุงผิวหน้า ลิปสติก ผลติภณัฑ์แตง่ตา นํ �ายาทาเลบ็  ผลติภณัฑ์ทาแก้ม และแป้งผดัหน้า  เครื!องมือที!ใช้ใน
การศกึษาคือแบบสอบถาม โดยวดัความเชื!อมั!น ได้คา่ครอนบาคอลัฟา (Cronbach’s alpha) เทา่กบั 0.92 สถิติ
ที!ใช้ในการศกึษาคือ การวิเคราะห์ความแปรปรวน (One way analysis of variance : ANOVA) โดยคะแนนของ

ผู้ตอบจะอยูใ่นช่วง 1 – 5 ผลการศกึษาพบวา่ กลุม่ที!มีความเป็นผู้ นําทางความคิดระดบัตํ!า (คา่X = 1.02) กลุม่

ที!มีความเป็นผู้ นําทางความคิดระดบักลาง (คา่X = 1.89) และกลุม่ที!มีความเป็นผู้ นําทางความคิดระดบัสงู (คา่

X = 3.63) นั �น คา่ความความแตกตา่งเป็นรายคูข่องเชฟเฟ (post-hoc Scheffe′ test) บง่บอกวา่ 3 กลุม่นี �มี

ความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัที!ระดบั p ≤ 0.05 โดยในด้านการทดสอบตวัแปร ด้านการเลือกแหลง่ข้อมลู
นั �น พบวา่ กลุม่ที!มีระดบัความเป็นผู้ นําทางความคิดที!แตกตา่งกนั จะมีการเลือกแหลง่ข้อมลูทางด้านบคุคลที!

แตกตา่งกนั อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที!ระดบั p ≤ 0.001 โดยกลุม่ที!มีความเป็นผู้ นําทางความคิดระดบัสงูจะมี
การใช้แหลง่ข้อมลูด้านบคุคลมากกวา่ ซึ!งแหลง่ข้อมลูที!สําคญั 3 อนัดบัแรกคือพนกังานขายของทางบริษัทเพื!อน 
หรือคนรู้จกั  และสมาชิกในครอบครัว  

จากบทความข้างต้น ทําให้สามารถสรุปได้ว่า ปัจจัยทางสังคม ได้แก่ ครอบครัวและกลุ่มอ้างอิง  
เป็นปัจจยัหรือเป็นตวัแปรอิสระ ที!คาดวา่มีผลตอ่การบริโภคผลติภณัฑ์บํารุงผิวหน้า 

 

วีเบอร์ และวลิลโิบน ( Weber and  Villebonne, 2002: 396-407) ทําการศกึษาเรื!องความแตกตา่ง
ทางด้านพฤติกรรมการซื �อระหวา่งผู้บริโภคชาวฝรั!งเศส และชาวสหรัฐอเมริกากรณีศกึษา ตลาดอตุสาหกรรม
เครื!องสําอาง มีวตัถปุระสงค์เพื!อศกึษาความแตกตา่งในพฤติกรรมการซื �อเครื!องสําอาง ระหวา่งผู้บริโภคชาว
สหรัฐอเมริกา  และชาวฝรั!งเศสและหาปัจจยัที!มีอิทธิพล ตอ่พฤติกรรมผู้บริโภคในตลาดเครื!องสําอาง โดยการ
วิเคราะห์จะอยูใ่นรูปของการเปรียบเทียบ รูปแบบพฤติกรรมการซื �อในอดีตของผู้บริโภคชาวสหรัฐอเมริกาและ
ชาวฝรั!งเศส  ตวัแปรที!ใช้ในการศกึษาคือ ตวัแปรด้านจิตวิทยา มีองค์ประกอบคือแรงจงูใจ  การรับรู้  การเรียนรู้  
และทศันคติ  ตวัแปรด้านอิทธิพลทางสงัคม   มีองค์ประกอบคือ ครอบครัว ชั �นทางสงัคม  กลุม่อ้างอิง และ
วฒันธรรม และตวัแปรด้านสถานการณ์ในการซื �อ มีองค์ประกอบคือ บคุลิกภาพ เวลา และสิ!งแวดล้อม ผล
การศกึษาพบวา่ เมื!อซื �อเครื!องสําอาง จะมีปัจจยัที!สําคญั ที!จะสง่ผลกระทบตอ่การเลือกซื �ของผู้บริโภค ซึ!งปัจจยัที!
จะสง่ผลกระทบตอ่พฤติกรรมการซื �อ มีดงัตอ่ไปนี �คือ ราคา คณุภาพ การหีบหอ่ การโฆษณาการสง่เสริมการขาย 
ทําเล ทศันคติต่อผลติภณัฑ์หรือบริษัทผู้ผลติ ความรู้ของพนกังานขาย และชนิดขอร้านค้า จากการศกึษาทําให้
พบวา่ ตลาดผลติภณัฑ์เกี!ยวกบัเส้นผม และผลิตภณัฑ์แต่งหน้า เป็นตลาดหลกัของประเทศสหรัฐอเมริกา 
ในขณะที!ประเทศฝรั!งเศสคือนํ �าหอม และผลติภณัฑ์บํารุงผิว  เนื!องจากผู้บริโภค ทั �ง 2 ประเทศมี ทศันคติ และ
บคุลกิภาพที!แตกตา่งกนั นั!นคือ ชาวฝรั!งเศสมกัมีความอนรัุกษ์นิยมสงู นิยมผลติภณัฑ์ที!มีชื!อเสียง ใช้เพื!อเสริม
สง่าราศี ดงันั �น นํ �าหอมจงึเป็นที!นิยม  ในขณะที!ชาวสหรัฐอเมริกามกัมีความเป็นวตัถนิุยมสงู  เหน็เรื!องรูปพรร
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ภายนอกเป็นสิ!งสําคญั และเน้นวา่ทกุสิ!งทกุอยา่งต้องเป็นไปอยา่งรวดเร็ว ดงันั �น ผลติภณัฑ์เกี!ยวกบัเส้นผม และ
ผลติภณัฑ์แตง่หน้าจงึมีความสําคญั นอกจากนี � แรงจงูใจยงัเป็นอีสิ!งหนึ!งที!ทําให้เกิดความแตกตา่งนี �ด้วย 
เนื!องจาก ผู้บริโภคชาวฝรั!งเศสมกัจะยดึถือตามจารีตประเพณี โดยจะได้แรงจงูใจมาจากแมข่องตน วา่การดแูล
ผิวพรรณเป็นสิ!งสําคญั ดงันั �น ผลติภณัฑ์บํารุงผิวจงึเป็นที!ต้องการ ในขณะที!ผู้บริโภคชาวสหรัฐอเมริกาจะมี
แรงจงูใจมาจากความมุง่หวงัในผลลพัธ์ นั!นคือ สําหรับผู้บริโภคชาวสหรัฐอเมริกา การมีรูปโฉมลกัษณะภายนอก
เป็นเป้าหมายหลกัของแตล่ะวนั ดงันั �น ผลิตภณัฑ์เกี!ยวกบัเส้นผม และผลิตภณัฑ์แตง่หน้าก็เป็น 
ที!นิยมอีกเช่นกนัจงึสรุปได้วา่ บคุลกิภาพและแรงจงูใจ ทําให้พฤติกรรมการซื �อเครื!องสําอางระหวา่งชาว
สหรัฐอเมริกาและชาวฝรั!งเศสมีความแตกตา่งกนั 

จากบทความข้างต้น   ทําให้สามารถสรุปได้ว่าปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด  ได้แก่ ผลิตภณัฑ์ 
ราคา การจัดจําหน่าย และการส่งเสริมการตลาด และปัจจัยทางจิตวิทยา ได้แก่ ทัศนคติ บุคลิกภาพ  
และแรงจงูใจ เป็นปัจจยัหรือเป็นตวัแปรอิสระ ที!คาดวา่มีผลตอ่การบริโภคผลติภณัฑ์บํารุงผิวหน้า 

 

ในสว่นของปัจจยัทางจิตวิทยา ที!ได้จากบทความข้างต้นนั �น มีตวัแปรยอ่ย 3 ตวั ได้แก่ ทศันคติ 
บคุลกิภาพ และแรงจงูใจ     แตจ่ากการศกึษาทฤษฎีการกระทําด้วยเหตผุล (A Theory of Reasoned Action)  
ขอเอเซน  และฟิชเบน (Ajzen and Fishbein, 1980: 5)  ที!ได้กลา่ววา่ การที!บคุคล  จะประกอบพฤติกรรมใดนั �น   
ยอ่มขึ �นอยูก่บัความตั �งใจกระทําพฤติกรรมของเขาเป็นสําคญั ซึ!งความตั �งใจกระทําพฤติกรรมของบคุคล จะมี
ตวักําหนดที!สําคญั 2 ประการ คือ ทศันคติต่อพฤติกรรม และการคล้อยตามกลุม่อ้างอิง ในการที!จะกระทํา
พฤติกรรมนั �น ดงันั �น จงึเหน็ได้ว่าตามทฤษฎีนี � ได้ให้ความสําคญักบั ทศันคติ และกลุม่อ้างอิง ซึ!งในสว่นของการ
คล้อยตามกลุม่อ้างอิงนั �น อยูใ่นสว่นของปัจจยัทางสงัคมแล้ว ดงันั �น ในการศกึษานี � ในสว่นของปัจจยัทาง
จิตวิทยา ผู้วิจยัจะขอตดัตวัแปรบคุลกิภาพ และแรงจงูใจ โดยผู้วิจยัจะขอศกึษาเฉพาะตวัแปรทศันคติเทา่นั �น 

 

ดงันั �น   ผู้ วิจัยขอสรุปกลุ่มปัจจัยหรือตวัแปรอิสระ 4 กลุ่ม ที!คาดว่าจะมีผลต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์
บํารุงผิวหน้า ซึ!งจะเป็นโมเดลพฤติกรรมผู้บริโภคผลติภณัฑ์บํารุงผิวหน้าที!ใช้ทําการศกึษา ก่อนที!จะมีการรวบรวม
ข้อมลูจากการใช้แบบสอบถามเพื!อพิจารณาหาตัวบ่งชี � หรือตัวแปรที!เหมาะสมที!สดุในการทํานายการบริโภค
ผลิตภัณฑ์บํารุงผิวหน้า ทั �งโดยรวม และจําแนกตามกลุ่มนักเ รียน-นักศึกษา และกลุ่มที! ทํางานแล้ว  
ดงันี �คือ กลุม่ที! 1 คือ ปัจจยัด้านสว่นประสมทางการตลาด ซึ!งมีตวัแปรย่อยคือ ผลิตภณัฑ์ ราคา การจดัจําหน่าย 
และการส่งเสริมการตลาด โดยการส่งเสริมการตลาดประกอบไปด้วย การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ 
การส่งเสริมการขาย และการใช้พนกังานขาย  กลุ่มที! 2 คือ ปัจจัยทางสงัคม ซึ!งมีตวัแปรย่อยคือ ครอบครัว 
 และ กลุ่มอ้างอิง (เพื!อน) กลุ่มที! 3 คือ ปัจจัยส่วนบุคคล ซึ!งมีตัวแปรย่อยคือ เพศ อายุ อาชีพ รายได้  
และระดบัการศึกษา และกลุ่มสดุท้ายคือ ปัจจยัทางจิตวิทยา ซึ!งมีตวัแปรย่อยคือ ทศันคติ     เยลเกอร์ (Yelkur, 
2000), วีเบอร์ และวิลลิโบน (Weber and Villebonne, 2002), คลูเตอร์   ฟีก และไพรซ์  (Coulter; Feick and 
Price, 2002)  โคเลย์่  และเบอร์เกส (Coley and Burgess, 2003)     ซึ!งสามารถแสดงเป็นกลุม่ปัจจยั และ
บทความที!เกี!ยวข้อง ดงัแสดงในตาราง 1 
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ตาราง 1     แสดงกลุม่ปัจจยั 4 กลุม่ และบทความที!เกี!ยวข้อง ที!คาดวา่จะมีผลต่อการบริโภคผลิตภณัฑ์       
บํารุงผิวหน้า 

 
กลุ่มปัจจัย บทความที�เกี�ยวข้อง 

กลุม่ที! 1 ปัจจยัด้านสว่นประสมทางการตลาด 
1. ผลติภณัฑ์ 
2. ราคา 
3. การจดัจําหน่าย 
4. การสง่เสริมการตลาด 

- ไมเคิล วีเบอร์ และ จลีู! แคปปิแทนต์ ดิ วิลลโิบน (J. 
Michael Weber and Julie Capitant de 
Villebonne) 

กลุม่ที! 2 ปัจจยัทางสงัคม  
1. ครอบครัว 
2. กลุม่อ้างอิง 

- โรบิน คลูเตอร์ และ ลอเรนซ์ ฟีก และ ลนิดา ไพรซ์ 
(Robin A. Coulter, Lawrence F. Feick and 
Linda L. Price) 

กลุม่ที! 3 ปัจจยัสว่นบคุคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดบัการศกึษา 
4. อาชีพ 
5. รายได้ 

- เพศ คือ อแมนด้า โคเลย์่ และ บริจิตต์ เบอร์เกส 
(Amanda Coley and Brigitte Burgess) 

- อาย ุ และรายได้ คือ รามา เยลเกอร์ (Rama 
Yelkur) 

กลุม่ที! 4 ปัจจยัทางจิตวิทยา 
1. ทศันคติ 

- ไมเคิล วีเบอร์ และ จลีู! แคปปิแทนต์ ดิ วิลลโิบน (J. 
Michael Weber and Julie Capitant de 
Villebonne) 

 
จากกลุม่ปัจจยัหรือตวัแปรอิสระ 4 กลุม่ ที!คาดวา่จะมีผลต่อการบริโภคผลิตภณัฑ์บํารุงผิวหน้าที!ได้

กลา่วมานั �น สามารถนํามาแสดงเป็นโมเดลพฤติกรรมผู้บริโภคผลติภณัฑ์บํารุงผิวหน้า ดงัแผนภาพ 2 
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แผนภาพ 2   โมเดลพฤติกรรมผู้บริโภคผลิตภณัฑ์บํารุงผิวหน้าที!ใช้ในการศกึษา 

 

วิธีการดาํเนินการวิจัย 
 

จากรายละเ อียดเ กี! ยวกับการบ ริ โภคผลิตภัณฑ์บํา รุง ผิว  จากโมเดลพฤติกรรมผู้ บ ริ โภค   
ของฟิลลปิ คอตเลอร์ และจากผลของการศกึษาเอกสารและงานวิจยัที!เกี!ยวข้อง ทําให้สามารถสร้างวตัถปุระสงค์
การวิจัยได้คือ เพื!อศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ปัจจัยทางสังคม  
ปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยทางจิตวิทยา กับการบริโภคผลิตภัณฑ์บํารุงผิวหน้า และศึกษามีปัจจัยใดบ้าง  
ที!มีความสมัพนัธ์กับการบริโภคผลิตภัณฑ์บํารุงผิวหน้า และหากจะทํานายการบริโภคผลิตภณัฑ์บํารุงผิวหน้า  
จะมีปัจจัยใดบ้างที!มีความเหมาะสมที!สดุในการทํานาย ซึ!งจะเป็นการศึกษาทั �งโดยรวม และจําแนกตามกลุ่ม
นกัเรียน-นกัศกึษา และกลุม่ที!ทํางานแล้ว โดยมีขอบเขต ดงันี � 
 
 
 

ปัจจัยทางสังคม 
- ครอบครัว 
- กลุ่มอ้างองิ 

 ปัจจัยส่วนบุคคล 
        - เพศ 
        - อายุ 
        - ระดับการศกึษา 
        - อาชีพ 
        - รายได้ 

ปัจจัยทางจติวทิยา 
        - ทัศนคต ิ

        

การบริโภคผลติภัณฑ์ 
บาํรุงผิวหน้า 
  - ปริมาณค่าใช้จ่ายในการ
ซื �อผลติภัณฑ์บาํรุงผิวหน้าต่อ
ครึ�งปี 

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 
- ผลติภัณฑ์ 
- ราคา 
- การจัดจาํหน่าย 
- การส่งเสริมการตลาด 
 -     การโฆษณา 
 -     การประชาสัมพันธ์ 
 -     การส่งเสริมการขาย 
 -     การใช้พนักงานขาย 
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ตวัแปรที�ใช้ในการศึกษา 
ตัวแปรที!ศึกษาในการวิจัยครั �งนี � เป็นตัวแปรที!ได้จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที!เกี!ยวข้อง 

ดั ง ที! กล่ า ว ไ ว้ ข้ า ง ต้น  โดยผู้ วิ จัยขอ กํ าหนดใ ห้  ตั ว แปรอิ ส ระ  (X)  คื อ  กลุ่ ม ปั จจัย  4  กลุ่ ม  ไ ด้ แ ก่  
กลุ่มที! 1 คือ ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ซึ!งมีตัวแปรย่อยคือ ผลิตภัณฑ์ (XPRD) ราคา (XPRI)  
การจดัจําหน่าย (XPLA) และการสง่เสริมการตลาด โดยการสง่เสริมการตลาดประกอบไปด้วย 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)  
กลุ่มที! 2 คือ ปัจจัยทางสังคม ซึ!งมีตัวแปรย่อยคือ ครอบครัว (XFAM) และ กลุ่มอ้างอิง (เพื!อน) (XFRI)  
กลุ่มที! 3 คือ ปัจจัยส่วนบุคคล ซึ!งมีตัวแปรย่อยคือ เพศ (XSEX) อายุ (XAGE) อาชีพ (XOCC) รายได้ (XINC)  
และระดับการศึกษา (XEDU)และกลุ่มสุดท้ายคือ ปัจจัยทางจิตวิทยา ซึ!งมีตัวแปรย่อยคือ ทัศนคติ (XATT) 
รวมทั �งสิ �น มีตัวแปรอิสระ 15 ตัว และขอกําหนดให้ตัวแปรตาม (Y) คือ การบริโภคผลิตภัณฑ์บํารุงผิวหน้า 
 โดยจะพิจารณาจากปริมาณคา่ใช้จ่ายในการซื �อผลติภณัฑ์บํารุงผิวหน้าตอ่ครึ!งปี (YEXP) 
 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 

ประชากร 
ประชากรที!ใช้ในการศึกษานี �คือ ประชากรที!อาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ!งมีอายุตั �งแต่ 15 – 60 ปี  

ที!มีจํานวนทั �งสิ �น 1,014,841 คน (กรมการปกครอง, 2548) และกลุม่ตวัอย่างที!ใช้ในการศกึษาครั �งนี �   มีจํานวน
ทั �งสิ �น 480 คน  

 
กลุ่มตัวอย่าง 
กลุม่ตวัอยา่งในการศกึษานี �สามารถแบง่ออกได้เป็น 3 กลุม่ ดงัตอ่ไปนี � 
กลุ่มที! 1 กลุ่มตัวอย่างที!ใช้สร้างแบบสอบถาม เรื!องการบริโภคผลิตภัณฑ์บํารุงผิวหน้าในจังหวัด

เชียงใหม ่เฉพาะในด้านปัจจยัทางสงัคมและด้านปัจจยัทางจิตวิทยา จํานวน 40 คน 
กลุ่มที!  2 กลุ่มตัวอย่างที!ใช้ทดลองเครื!องมือ เพื!อหาค่าอํานาจจําแนก และค่าความเชื!อมั!นของ

แบบสอบถามเรื!องการบริโภคผลติภณัฑ์บํารุงผิวหน้าในจงัหวดัเชียงใหม ่จํานวน 40 คน 
กลุ่มที! 3 กลุ่มตัวอย่างที!ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลสําหรับทําการวิจัย และใช้หาค่าความเที!ยงตรงเชิง

โครงสร้างของแบบสอบถาม เรื! องการบริโภคผลิตภัณฑ์บํารุงผิวหน้าในจังหวัดเชียงใหม่ควบคู่ไปด้วย  
จํานวน 400 คน (ประชากรประมาณ 1,000,000 คน ที!ระดบัความเชื!อมั!น 95% ใช้กลุม่ตวัอย่างไม่ตํ!ากวา่ 384 
คน) (ตา่ย เซี!ยงฉี, 2537: 35)  

โดยทั �ง 3 กลุ่มตวัอย่าง ได้มาโดยการสุ่มแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) โดยผู้ วิจยัเลือกใช้
สถาน ที!  6  แห่ ง  ใน เ ชียง ใหม่ เ ป็น ที! เ ก็บ รวบรวม ข้อมูล  อันประกอบ ด้วย  มหาวิ ทยาลัย  2  แห่ ง  
คือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยพายัพ ห้างสรรพสินค้า 2 แห่ง คือ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล 
แอร์พอร์ต เชียงใหม่ และห้างสรรพสินค้ากาดสวนแก้ว เชียงใหม่ และตลาด 2 แห่ง คือ ตลาดวโรรส และตลาด
ต้นลําไยเป็นสถานที!เก็บข้อมลู โดยก่อนที!จะทําแจกแบบสอบถาม จะทําการสอบถามว่ามีการบริโภคผลิตภณัฑ์
บํารุงผิวหน้าหรือไม่ จากนั �นจะทําการแจกแบบสอบถามแก่ผู้ ที!บริโภคผลิตภัณฑ์บํารุงผิวหน้า และเต็มใจ 
ตอบแบบสอบถาม 
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สถติทิี�ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู  
การศกึษาครั �งนี � ได้แบง่สถิติตามการวิเคราะห์เครื!องมือ และการวิเคราะห์ข้อมลู ดงันี � 
1. สถิติที!ใช้ในการวิเคราะห์คณุภาพเครื!องมือ 

 หาความเที!ยงตรงเชิงเนื �อหา (Content Validity) ของข้อคําถามในแบบสอบถาม 
เรื!องการใช้ผลติภณัฑ์บํารุงผิวหน้า โดยให้ผู้ เชี!ยวชาญทําการพิจารณา 

 หาค่าอํานาจจําแนก ของแบบสอบถามที!มีข้อคําถาม ที!เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) โดยใช้เทคนิค 25% และทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี!ยของกลุ่มสงู – กลุ่มตํ!า  
ด้วยการทดสอบคา่ t (t-test) 

 หาค่าความเชื!อมั!น (Reliability) ของแบบสอบถามที!มีข้อคําถาม ที!เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณคา่ (Rating Scale) โดยใช้วิธีการหาคา่สมัประสทิธิแอลฟาของครอนบาค � (The Coefficient of Alpha) 
หาความเที!ยงตรงเชิงโครงสร้าง โดยการวิเคราะห์ปัจจัย (factor analysis) โดยพิจารณาจากค่านํ �าหนั
องค์ประกอบ (factor loading) ที!มากกวา่ .30 (Hair et al, 2005: 128) 

2. สถิติที!ใช้ในการวิเคราะห์ผลการวิจยั 
 หาสมัประสิทธิสหสมัพนัธ์ ระหว่างปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด ปัจจยัทางสงัคม �

ปัจจยัสว่นบคุคล และปัจจยัทางจิตวิทยา กบัการบริโภคผลติภณัฑ์บํารุงผิวหน้า ทั �งโดยรวม และจําแนกตามกลุม่
นกัเรียน-นกัศึกษา และกลุ่มที!ทํางานแล้ว โดยใช้วิธีสมัประสิทธ์สหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั (Pearson Product 
Moment Correlation Coefficient) 

 หาปัจจัยที!เหมาะสมที!ใช้ในการทํานาย การบริโภคผลิตภัณฑ์บํารุงผิวหน้า และสร้าง
สมการทํานาย การบริโภคผลิตภัณฑ์บํารุงผิวหน้า ทั �งโดยรวม และจําแนกตามกลุ่มนักเรียน-นักศึกษา   
และกลุม่ที!ทํางานแล้ว โดยการวิเคราะห์การถดถอยพหคุณู (Multiple Regression Analysis) ซึ!งจะวิเคราะห์ด้วย
คอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Windows 
 
ผลการวเิคราะห์ข้อมลู  

ผู้วิจยัขอเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลู เพื!อให้ตอบวตัถปุระสงค์ของการวิจยั 3 ตอน ดงันี � 
ตอนที� 1 ผลการตรวจสอบเงื�อนไขของการวเิคราะห์การถดถอยเชงิเส้นตรง 

1.1 ผลการตรวจสอบการแจกแจงของ Y (Test of  Normality) 
การตรวจสอบการแจกแจงวา่เป็นโค้งปกติหรือไมน่ั �น พิจารณาจากการทดสอบสถิติโคลโม

โกรอฟ – สมีร์นอฟ (Kolmogorov – Smirnov) ดงัแสดงในตาราง 2 
 

ตาราง 2 แสดงผลการตรวจสอบการแจกแจงของ Y (Test of Normality) 
ตัวแปรตาม ค่าสถติ ิ Sig. 

YEXP 1.263 .082 
 

จากตาราง 2 จะเหน็วา่เมื!อทดสอบนยัสําคญัของการแจกแจงโค้งปกติ ปรากฏวา่มีคา่
มากกวา่ .05 จงึสรุปวา่ ตวัแปรตามมีการแจกแจงเป็นโค้งปกติ ดงัแสดงการแจกแจง ในแผนภาพ 3 
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แผนภาพ 3 การแจกแจงเป็นโค้งปกติของตวัแปรตาม 
 

1.2 ผลการวเิคราะห์ความสัมพันธ์ของ X และ Y 
การพิจารณาความสมัพนัธ์ของ X และ Y พิจารณาจากการทดสอบความสมัพนัธ์เชิงเส้น 

จากค่าเอฟ (F) ของตวัแปรอิสระแต่ละตวั ถ้ามีนยัสําคญัทางสถิติสามารถสรุปได้ว่า ตวัแปรอิสระ และตวัแปร
ตามมีความสมัพนัธ์กนัอยูใ่นรูปเชิงเส้น ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ดงักลา่ว แสดงในตาราง 3 
 

ตาราง 3 แสดงผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ของ X และ Y 
ตวัแปรตาม ตวัแปรอิสระ F ตวัแปรอิสระ F ตวัแปรอิสระ 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 ตวัแปรอิสระจํานวน 13 ตวัแปร ได้แก่ ผลติภณัฑ์ ราคา การจดัจําหน่าย 

การสง่เสริมการตลาดด้านการโฆษณา การสง่เสริมการตลาดด้านการประชาสมัพนัธ์ การสง่เสริมการตลาด 
ด้านการใช้พนกังานขาย ครอบครัว กลุม่อ้างอิง (เพื!อน) เพศ ระดบัการศกึษา อาชีพ รายได้ และทศันคติ  
คา่เอฟ (F) มีนยัสําคญัทางสถิติที!ระดบั .01 และตวัแปรอิสระจํานวน 2 ตวัแปร ได้แก่ การสง่เสริมการตลาด 
ด้านการสง่เสริมการขาย และอาย ุคา่เอฟ (F) มีนยัสําคญัทางสถิติที!ระดบั .05 จงึสรุปได้วา่ ตวัแปรอิสระทกุตวั 
มีความสมัพนัธ์กบัตวัแปรตามในรูปเชิงเส้น 

1.3 ค่าความคลาดเคลื�อนที�มีเท่ากันในทุกค่าของ X (Heteroscedastic) 
การวิเคราะห์คา่ความคลาดเคลื!อน ที!มีเทา่กนัในทกุคา่ของ X พิจารณาจากการทดสอบ

ด้วยวิธีดบูิน - วตัสนั (Durbin – Watson) ถ้ามีคา่เข้าใกล้ 2.0 แสดงวา่มีคา่ความคลาดเคลื!อนเทา่กนัในทกุคา่
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ของ X เมื!อนําตวัแปร X ไปวิเคราะห์ ได้คา่ ดบูิน – วตัสนัเทา่กบั 1.900 ซึ!งเข้าใกล้คา่ 2.0 จงึสรุปได้วา่  
คา่ความคลาดเคลื!อนมีคา่เทา่กนัในทกุคา่ของ X 

1.4 ผลการตรวจสอบความเป็นอิสระต่อกัน (Multicollenearity) ของ X  
การตรวจสอบความเป็นอิสระต่อกนั X   พิจารณาจากคา่วิฟ (VIF) คือ ถ้าตวัแปรอิสระ 

ตวัใดมีคา่วิฟ มากกวา่ 5.0 แสดงวา่ตวัแปรอิสระตวันั �นมีความสมัพนัธ์กบัตวัแปรอิสระตวัอื!นสงู ผลการตรวจสอบ
ความเป็นอิสระตอ่กนั X   แสดงในตาราง 4 
 
ตาราง 4 แสดงผลการตรวจสอบความเป็นอิสระตอ่กนั (Multicollenearity) ของ X 
ตวัแปรตาม ตวัแปรอิสระ VIF ตวัแปรอิสระ VIF ตวัแปรอิสระ VIF 

YEXP XPRD  1.695 XPRO  1.168 XAGE  1.327 

 XPRI  1.129 XSAL  1.891 XEDU  1.204 
 XPLA  1.700 XFAM  1.146 XOCC  1.314 
 XADV  1.222 XFRI  1.097 XINC  1.065 
 XPUB  1.720 XSEX  1.081 XATT 1.798 

 
จากตาราง 4  เป็นการวิเคราะห์ค่าวิฟ ปรากฏว่าตัวแปรอิสระทุกตัวมีค่าวิฟ ระหว่าง 

1.065 – 1.891 ซึ!งไม่มีตัวแปรอิสระตัวใดมีค่าวิฟมากกว่า 5.0 จึงสรุปได้ว่า ตัวแปรอิสระทั �ง  15 ตัว  
มีความเป็นอิสระตอ่กนั 

 
ตอนที!  2  ผลการศึกษาความสัมพันธ์  ระหว่าง ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด  

ปัจจัยทางสงัคม ปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยทางจิตวิทยา กับการบริโภคผลิตภัณฑ์บํารุงผิวหน้า ทั �งโดยรวม 
และจําแนกตามกลุม่นกัเรียน-นกัศกึษา และกลุม่ที!ทํางานแล้ว 

2.1. ผลการศึกษาความสัมพันธ์  ระหว่างปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด  
ปัจจยัทางสงัคม ปัจจยัสว่นบคุคล และปัจจยัทางจิตวิทยา กบัการบริโภคผลติภณัฑ์บํารุงผิวหน้า  

ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ใช้ตัวแปรอิสระทั �งหมด 15 ตัวแปร ซึ!งใช้การวิเคราะห์ 
โดยวิธีสมัประสทิธ์สหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) พบวา่ 

1)  เมื!อพิจารณาความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระทั �ง 15 ตวั  
ตวัแปรอิสระทั �ง 15 ตวัแปร มีความสมัพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที!ระดบั .01 อยู่ 65 

คู่ และ มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที!ระดับ .05 อยู่ 8 คู่ โดยค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ � (r)  
คูที่!สงูที!สดุคือ ผลติภณัฑ์ (XPRD) กบั การจดัจําหน่าย (XPLA) (r = .621)  

2)  เมื!อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระทั �ง 15 ตัว กับการบริโภค
ผลติภณัฑ์บํารุงผิวหน้า (YEXP)  

ตวัแปรอิสระเกือบทั �งหมด คือ 14 ตวัแปร มีความสมัพนัธ์กับการบริโภคผลิตภัณฑ์บํารุง
ผิวหน้า (YEXP) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที!ระดับ .01 ยกเว้น อายุ (XAGE) ที!มีความสัมพันธ์กับการบริโภค
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ผลิตภัณฑ์บํารุงผิวหน้า (YEXP) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที!ระดับ .05 โดยค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ � (r)  
ตวัที!สงูที!สดุคือ ทศันคติ (XATT) (r = .618)  

 
2.2.  ผลการศึกษาความสัมพันธ์  ระหว่างปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 

 ปัจจยัทางสงัคม ปัจจยัส่วนบุคคล และปัจจยัทางจิตวิทยา กบัการบริโภคผลิตภณัฑ์บํารุงผิวหน้า จําแนกตาม
กลุม่นกัเรียน-นกัศกึษา  

ในการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ เมื!อจําแนกตามกลุ่มนกัเรียน-นกัศกึษานั �น ใช้ตวัแปรอิสระ 
14 ตวัแปร โดยตวัแปรอาชีพ (XOCC) จะไม่ถกูเข้ามาวิเคราะห์ด้วย เนื!องจากถกูจํากดัให้จําแนกตามกลุม่นกัเรียน 
– นักศึกษา ซึ!งใช้การวิเคราะห์โดยวิธีสมัประสิทธ์สหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั (Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient) แสดงผลการวิเคราะห์สมัประสทิธ์สหสมัพนัธ์ พบวา่ 

1.  เมื!อพิจารณาความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระ 14 ตวั  
ตัวแปรอิสระทั �ง 14 ตัวแปร มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที!ระดับ .01  

อยู ่36 คู ่และ มีความสมัพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที!ระดบั .05 อยู่ 7 คู่ โดยค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ์ � (r) 
คูที่!สงูที!สดุคือ ผลติภณัฑ์ (XPRD) กบั การสง่เสริมการตลาดด้านการใช้พนกังานขาย (XSAL) (r = .571)  

2.  เมื!อพิจารณาความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระ 14 ตวั กบัการบริโภคผลิตภณัฑ์บํารุง
ผิวหน้า (YEXP) จําแนกตามกลุม่นกัเรียน-นกัศกึษา 

ตวัแปรอิสระจํานวน 9 ตวัแปร มีความสมัพนัธ์กบัการบริโภคผลิตภณัฑ์บํารุงผิวหน้า (YEXP) 
จําแนกตามกลุ่มนกัเรียน-นกัศึกษา อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที!ระดบั .01 ได้แก่ ผลิตภณัฑ์ (XPRD) ราคา (XPRI) 
การส่งเสริมการตลาดด้านการประชาสัมพันธ์ (XPUB) การส่งเสริมการตลาดด้านการใช้พนักงานขาย (XSAL) 
ครอบครัว (XFAM) กลุ่มอ้างอิง (เพื!อน) (XFRI) เพศ (XSEX) รายได้ (XINC) และทัศนคติ (XATT) โดยค่าสมัประสิทธิ�

สหสมัพนัธ์ (r) ตวัที!สงูที!สดุคือ ทศันคติ (XATT)   (r = .574)  
 
2.3.  ผลการศึกษาความสมัพนัธ์ ระหว่างปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด ปัจจยัทาง

สงัคม ปัจจยัสว่นบคุคล และปัจจยัทางจิตวิทยา กบัการบริโภคผลิตภณัฑ์บํารุงผิวหน้า จําแนกตามกลุม่ที!ทํางาน
แล้ว  

ในการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ เมื!อจําแนกตามกลุม่ที!ทํางานแล้ว นั �น ใช้ตวัแปรอิสระ 14 ตวั
แปร โดยตวัแปรอาชีพ (XOCC) จะไม่ถกูเข้ามาวิเคราะห์ด้วย เนื!องจากถกูจํากดัให้จําแนกตามกลุ่มที!ทํางานแล้ว 
ซึ!งใช้การวิเคราะห์โดยวิธีสมัประสิทธ์สหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั (Pearson Product Moment Correlation 
Coefficient) แสดงผลการวเิคราะห์สมัประสทิธ์สหสมัพนัธ์ พบวา่ 

• เมื!อพิจารณาความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระ 14 ตวั  
 ตวัแปรอิสระทั �ง 14 ตวัแปร มีความสมัพนัธ์กนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที!ระดบั .01 อยู ่

54 คู่ และ มีความสมัพนัธ์กนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที!ระดบั .05 อยู่ 11 คู่ โดยค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ์ � (r) 
 คูที่!สงูที!สดุคือการจดัจําหน่าย (XPLA) กบั การสง่เสริมการตลาดด้านการประชาสมัพนัธ์ (XPUB) (r = .702)  

• เมื!อพิจารณาความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระ 14 ตวั กับการบริโภคผลิตภัณฑ์
บํารุงผิวหน้า (YEXP) จําแนกตามกลุม่ที!ทํางานแล้ว 
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ตัวแปรอิสระจํานวน 12 ตัวแปร มีความสัมพันธ์กับการบริโภคผลิตภัณฑ์บํารุงผิวหน้า 
(YEXP)  จําแนกตามกลุ่มที! ทํางานแล้ว อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที! ระดับ .01 ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (XPRD)  
กา รจัด จํ าหน่ าย  (XPLA)  กา รส่ ง เส ริมการตลาดด้านการ โฆษณา  (XADV)  กา รส่ ง เส ริมการตลาด 
ด้านการประชาสมัพนัธ์ (XPUB) การส่งเสริมการตลาดด้านการส่งเสริมการขาย (XPRO) การส่งเสริมการตลาด 
ด้านการใช้พนกังานขาย (XSAL) ครอบครัว (XFAM) กลุ่มอ้างอิง (เพื!อน) (XFRI) เพศ (XSEX) ระดบัการศกึษา (XEDU)   
รายได้ (XINC) และทศันคติ (XATT) โดยคา่สมัประสทิธิสหสมัพนัธ์� (r) ตวัที!สงูที!สดุคือทศันคติ (XATT) (r = .662)  
 

ตอนที� 3 ผลการศึกษาปัจจยัที!เหมาะสม และผลการสร้างสมการที!ใช้ในการทํานายการบริโภค
ผลติภณัฑ์บํารุงผิวหน้า ทั �งโดยรวม และจําแนกตามกลุม่นกัเรียน-นกัศกึษา และกลุม่ที!ทํางานแล้ว 

3.1.  ผลการศึกษาปัจจัยที! เหมาะสม และผลการสร้างสมการที!ใช้ในการทํานาย 
การบริโภคผลติภณัฑ์บํารุงผิวหน้า  

การศึกษาปัจจัยที!เหมาะสม และผลการสร้างสมการที!ใช้ในการทํานาย การบริโภค
ผลิตภัณฑ์บํารุงผิวหน้านั �น ใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ แบบเพิ!มหรือลดตัวแปรเป็นขั �นๆ (Stepwise 
Multiple Regression Analysis) โดยตวัแปรอิสระที!ใช้ในการศึกษามีทั �งหมด 15 ตวัแปร ปัจจยัที!เหมาะสม 
แสดงในตาราง 5 
 
ตาราง 5 แสดงค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์พหุคูณ � (R) ค่าสัมประสิทธิการทํานาย � (R2) ค่าสัมประสิทธิ� 
การตดัสินใจ (R2

change) ค่าอตัราสว่นเอฟ (F) ค่าอตัราสว่นเอฟของสมัประสิทธิการตดัสินใจ � (Fchange) ของตวัแปร
อิสระด้านต่างๆที!มีประสิทธิภาพ ในการพยากรณ์การบริโภคผลิตภัณฑ์บํารุงผิวหน้า (YEXP) จากการคํานวณ 
ตามวิธีแบบเพิ!มหรือลดตวัแปรเป็นขั �นๆ (Stepwise) 
 

ขั �นที� ตัวแปรอิสระ R R2 F R2
change 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 ทศันคติ (XATT) รายได้ (XINC) เพศ (XSEX) และการส่งเสริม
การตลาด ด้านการใช้พนักงานขาย (XSAL) มีค่าอัตราส่วนเอฟ ของสัมประสิทธิการตัดสินใจ � (Fchange)  
เท่ากบั 246.060, 55.670, 46.396 และ 19.817 ตามลําดบั มีนยัสําคญัทางสถิติที!ระดบั .01 และผลิตภณัฑ์ 
(XPRD) มีค่าอตัราสว่นเอฟ ของสมัประสิทธิการตดัสินใจ � (Fchange) เท่ากบั 6.056 มีนยัสําคญัทางสถิติที!ระดบั .05 
ดังนั �น  ตัวแปรทั �ง ห้ามีประสิท ธิภาพในการทํานายจริง และตัวแปรทั �ง ห้า  ก็ มีค่าอัตราส่วนเอฟ (F)  
เท่ากบั 246.060, 167.765, 140.098, 115.02 และ 94.405 ตามลําดบั มีนยัสําคญัทางสถิติที!ระดบั .01  
สรุปได้ว่า ตวัแปรทั �งห้า สามารถร่วมกนัพยากรณ์ การบริโภคผลิตภณัฑ์บํารุงผิวหน้า (YEXP) ได้จริง โดยค่าความ
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แปรปรวน ของการบริโภคผลิตภัณฑ์บํารุงผิวหน้า (YEXP) สามารถทํานายได้จาก ตัวแปรต่างๆ ร่วมกัน 
ในแตล่ะขั �นตอน ได้ร้อยละ 38.2, 45.8, 51.5, 53.8 และ 54.5 ตามลําดบั 

ค่าสัมประสิทธิของตัวแปร ที! ใ ช้ เป็นตัวพยากรณ์ที! มีประสิทธิภาพทั �ง � 5 ตัวแปรนี �  
สง่ผลตอ่การบริโภคผลติภณัฑ์บํารุงผิวหน้า (YEXP) ในรูปคะแนนดิบ และคะแนนมาตรฐาน ปรากฏดงัตาราง 6 
 
ตาราง 6   แสดงค่าสมัประสิทธิของตวัพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ�  (b) ค่าสมัประสิทธิของตวัพยากรณ์�  

ในรูปคะแนนมาตรฐาน (β) ค่าความคลาดเคลื!อนมาตรฐานของสมัประสิทธิของตวัพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ �

(SEb) อตัราสว่นวิกฤตที (t) ค่าคงที! (a) ค่าความคลาดเคลื!อนมาตรฐานในการพยากรณ์ (SEest) ค่าสมัประสิทธิ�

สหสมัพนัธ์พหคุณู (R) ค่าสมัประสิทธิการทําน� าย (R2)   และค่าอตัราสว่นเอฟ (F) ของปัจจยัทั �ง 5 ตวัที!สง่ผล 
ตอ่การบริโภคผลติภณัฑ์บํารุงผิวหน้า (YEXP)  
 

ตัวพยากรณ์ b ββββ SEb t 

XATT 169.254 .359 21.504 7.871** 

XINC .054 .253 .007 7.228** 

XSEX 1545.152 .256 213.12 7.250** 

XSAL 48.262 .148 15.235 3.168** 

XPRD 41.611 .109 16.909 2.461* 

a - 4807.340 - - - 

SEest = ±±±± 1874.155 R = .738  

R2 = .545 F = 94.405**  
** P < .01, *P <.05 

จากตาราง 6 พบว่า ตัวพยากรณ์ คือ ทัศนคติ (XATT) รายได้ (XINC) เพศ (XSEX)  
และการสง่เสริมการตลาด ด้านการใช้พนกังานขาย (XSAL) มีค่าสมัประสิทธิของตวัพยากรณ์ในรูปของคะแนนดิบ�

เท่ากับ 169.254,   .054,   1545.152   และ   48.262   ตามลําดับ มีนัยสําคัญทางสถิติที!ระดับ .01  
และตวัพยากรณ์ คือ ผลิตภัณฑ์ (XPRD) มีค่าสมัประสิทธิของตวัพยากรณ์ ในรูปของคะแนนดิบเท่ากบั � 41.611  
มีนยัสําคญัทางสถิติที!ระดบั .05 มีค่าคงที!ของการพยากรณ์ ในรูปคะแนนดิบเท่ากบั -4807.340 ค่าสมัประสิทธิ�

สหสมัพนัธ์พหคุณูเท่ากบั .738 ค่าสมัประสิทธิการทํานายเท่ากบั � .545 หรือ 54.5% โดยปัจจัยต่างๆ ทั �ง  
ทศันคติ (XATT) รายได้ (XINC) เพศ (XSEX) การสง่เสริมการตลาด ด้านการใช้พนกังานขาย (XSAL) และผลิตภณัฑ์ 
(XPRD) สามารถทํานายการบริโภคผลิตภัณฑ์บํารุงผิวหน้า (YEXP) ได้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที!ระดับ .01  

และมีค่าความคลาดเคลื!อนมาตรฐาน ในการพยากรณ์เท่ากับ ± 1874.155 สามารถนําไปเขียนเป็นสมการ 
ที!ใช้ในการทํานายในรูปของคะแนนดิบ และคะแนนมาตรฐาน ได้ดงันี � 
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สมการพยากรณ์ในรปคะแนนดบิู  
Ŷ EXP = -4807.340 + 169.254 XATT + .054 XINC + 1545.152 XSEX + 48.262 XSAL + 41.611 XPRD  
 
 
 

สมการพยากรณ์ในรปคะแนนมาตรฐานู  

Ẑ EXP = .359 ZATT + .253 ZINC + .256 ZSEX + .148 ZSAL + .109 ZPRD 
 

3.2. ผลการศึกษาปัจจัยที�เหมาะสม และผลการสร้างสมการที�ใช้ในการทาํนายการ
บริโภคผลติภัณฑ์บาํรุงผิวหน้า จาํแนกตามกลุ่มนักเรียน-นักศกึษา 

การศึกษาปัจจัยที!เหมาะสม และผลการสร้างสมการที!ใช้ในการทํานาย การบริโภค
ผลิตภัณฑ์บํารุงผิวหน้าจําแนกตามกลุ่มนักเรียน-นักศึกษานั �น ใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ แบบเพิ!ม 
หรือลดตวัแปรเป็นขั �นๆ (Stepwise Multiple Regression Analysis) โดยตวัแปรอิสระที!ใช้ในการศกึษามี 14 ตวั
แปร โดยตวัแปรอาชีพ (XOCC) จะไม่ถูกเข้ามาวิเคราะห์ด้วย เนื!องจากถกูจํากัด ให้จําแนกตามกลุ่มนกัเรียน-
นกัศกึษา ปัจจยัที!เหมาะสมแสดงในตาราง 7 

 
ตาราง 7   แสดงค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ์พหุคูณ � (R) ค่าสมัประสิทธิการทํานาย � (R2) ค่าสมัประสิทธิการ�

ตัดสินใจ (R2
change) ค่าอัตราส่วนเอฟ (F) ค่าอัตราส่วนเอฟของสมัประสิทธิการตัดสินใจ � (Fchange) ของตัวแปร

อิสระด้านต่างๆ ที!มีประสิทธิภาพในการพยากรณ์การบริโภคผลิตภัณฑ์บํารุงผิวหน้า (YEXP) จําแนกตามกลุ่ม
นกัเรียน-นกัศกึษา จากการคํานวณตามวิธีแบบเพิ!มหรือลดตวัแปรเป็นขั �นๆ (Stepwise) 
 
ขั �นที� ตัวแปรอิสระ R R2 F R2

change 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 ทศันคติ (XATT) รายได้ (XINC) เพศ (XSEX) มีค่าอตัราส่วนเอฟ 

ของสมัประสิทธิการตดั� สินใจ (Fchange) เท่ากบั 75.646, 18.297 และ 13.805 ตามลําดบั มีนยัสําคญัทางสถิติ 
ที!ระดบั .01 และ ครอบครัว (XFAM) มีค่าอตัราส่วนเอฟ ของสมัประสิทธิการตดัสินใจ � (Fchange) เท่ากบั 6.745  
มีนัยสําคัญทางสถิติที!ระดับ .05 ดังนั �น ตัวแปรทั �งสี!มีประสิทธิภาพในการทํานายจริง และตัวแปรทั �งสี!  
ก็มีค่าอตัราส่วนเอฟ (F) เท่ากบั 75.646, 51.220, 41.607 และ 34.071 ตามลําดบั มีนยัสําคญัทางสถิติ 
ที!ระดับ .01 สรุปได้ว่า ตัวแปรทั �งสี! สามารถร่วมกันพยากรณ์ การบริโภคผลิตภัณฑ์บํารุงผิวหน้า (YEXP) 
จําแนกตามกลุ่มนกัเรียน-นกัศึกษาได้จริง โดยค่าความแปรปรวน ของการบริโภคผลิตภณัฑ์บํารุงผิวหน้า (YEXP) 
จําแนกตามกลุ่มนกัเรียน-นกัศกึษา สามารถทํานายได้จาก ตวัแปรต่างๆร่วมกนัในแต่ละขั �นตอน ได้ร้อยละ 32.9   
40.1  45.1 และ 47.4 ตามลําดบั 
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ค่าสมัประสิทธิของตวัแปร ที!ใช้เป็นตวัพยากรณ์ที!มีประสิทธิภาพทั �ง � 4 ตวัแปรนี � ส่งผลต่อ
การบริโภคผลิตภัณฑ์บํารุงผิวหน้า (YEXP) จําแนกตามกลุ่มนักเรียน- นักศึกษา ในรูปคะแนนดิบ และคะแนน
มาตรฐาน ปรากฏผลดงัตาราง 8 

 
 

ตาราง 8 แสดงค่าสมัประสิทธิของตวัพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ�  (b) ค่าสมัประสิทธิของตวัพยากรณ์ในรูป�

คะแนนมาตรฐาน (β) ค่าความคลาดเคลื!อนมาตรฐานของสมัประสิทธิของตวัพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ � (SEb) 
อตัราส่วนวิกฤตที (t) ค่าคงที! (a) ค่าความคลาดเคลื!อนมาตรฐานในการพยากรณ์ (SEest) ค่าสมัประสิทธิ�

สหสมัพนัธ์พหคุณู (R) ค่าสมัประสิทธิการทํานาย�  (R2)   และค่าอตัราสว่นเอฟ (F) ของปัจจยัทั �ง 4 ตวัที!สง่ผลตอ่
การบริโภคผลติภณัฑ์บํารุงผิวหน้า (YEXP) จําแนกตามกลุม่นกัเรียน-นกัศกึษา 
 

ตัวพยากรณ์ b ββββ SEb t 

XATT 164.801 .386 28.284 5.827** 

XINC .214 .309 .043 4.978** 

XSEX 1171.653 .245 296.959 3.946** 

XFAM 80.366 .160 30.943 2.597* 

a -3134.483 - - - 

SEest = ±±±±1732.929 R = .689  

R2 = .474 F = 34.071**  
** P < .01, *P <.05 

จากตาราง 8 พบว่า ตวัพยากรณ์ คือ ทศันคติ (XATT) รายได้ (XINC) และ เพศ (XSEX)  
มีค่าสมัประสิทธิของตวัพยากรณ์ ในรูปของคะแนนดิบเท่ากบั � 164.801,   .214 และ 1171.653 ตามลําดบั  
มีนัยสําคัญทางสถิติที!ระดับ .01 และตัวพยากรณ์ คือ ครอบครัว (XFAM) มีค่าสัมประสิทธิของตัวพยากรณ์ �  
ในรูปของคะแนนดิบเท่ากบั 80.366 มีนยัสําคญัทางสถิติที!ระดบั .05 มีค่าคงที!ของการพยากรณ์ ในรูปคะแนน
ดิบเท่ากับ  -3134.483  ค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ์พหุคูณเท่ากับ�  .689 ค่าสมัประสิทธิการทํา� นายเท่ากับ 
 .474 หรือ 47.4 % โดยปัจจยัต่างๆทั �ง ทศันคติ (XATT)   รายได้ (XINC)   เพศ (XSEX)   และครอบครัว (XFAM) 
สามารถทํานาย  การบ ริ โภคผลิตภัณฑ์ บํา รุง ผิวหน้า  (YEXP)  จํ าแนกตามกลุ่มนัก เ รียน-นักศึกษา  
ได้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที!ระดับ .01 และมีค่าความคลาดเคลื!อนมาตรฐาน ในการพยากรณ์เท่ากับ 

 ± 1732.929 สามารถนําไปเขียนเป็นสมการที!ใช้ในการทํานายในรูปของคะแนนดิบ และคะแนนมาตรฐาน  
ได้ดงันี � 

 

สมการพยากรณ์ในรปคะแนนดบิู  

Ŷ EXP = -3134.483 + 164.801 XATT + .214 XINC + 1171.653 XSEX + 80.366 XFAM  
 

สมการพยากรณ์ในรปคะแนนมาตรฐานู  

Ẑ EXP = .386 ZATT + .309 ZINC + .245 ZSEX + .160 ZFAM   
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3.3.  ผลการศกึษาปัจจัยที�เหมาะสม และผลการสร้างสมการที�ใช้ในการทาํนาย
การบริโภคผลติภัณฑ์บาํรุงผิวหน้า จาํแนกตามกลุ่มที�ทาํงานแล้ว 

การศึกษาปัจจัยที!เหมาะสม และผลการสร้างสมการที!ใช้ในการทํานาย การบริโภค
ผลติภณัฑ์บํารุงผิวหน้าจําแนกตามกลุม่ที!ทํางานแล้วนั �น ใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหคุณู แบบเพิ!ม หรือลดตวั
แปรเป็นขั �นๆ (Stepwise Multiple Regression Analysis) โดยตวัแปรอิสระที!ใช้ในการศึกษามี 14 ตวัแปร 
โดยตวัแปรอาชีพ (XOCC) จะไมถ่กูเข้ามาวิเคราะห์ด้วย เนื!องจากถกูจํากดั ให้จําแนกตามกลุม่ที!ทํางานแล้ว ปัจจยั
ที!เหมาะสมแสดงในตาราง 9 
 

ตาราง 9   แสดงค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ์พหุคูณ � (R) ค่าสมัประสิทธิการทํานาย � (R2) ค่าสมัประสิทธิการ�

ตัดสินใจ (R2
change) ค่าอัตราส่วนเอฟ (F) ค่าอัตราส่วนเอฟของสมัประสิทธิการตัดสินใจ � (Fchange) ของตัวแปร

อิสระด้านต่างๆ ที!มีประสิทธิภาพในการพยากรณ์การบริโภคผลิตภณัฑ์บํารุงผิวหน้า (YEXP) จําแนกตามกลุ่มที!
ทํางานแล้ว จากการคํานวณตามวิธีแบบเพิ!มหรือลดตวัแปรเป็นขั �นๆ (Stepwise) 
 

ขั �นที� ตัวแปรอิสระ R R2 F R2
change 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 ทศันคติ (XATT) การส่งเสริมการตลาด ด้านการใช้พนกังานขาย 

(XSAL) เพศ (XSEX) รายได้ (XINC) ผลิตภัณฑ์ (XPRD) มีค่าอัตราส่วนเอฟ ของสัมประสิทธิการตัดสินใจ � (Fchange) 
เท่ากับ 188.803, 25.265, 29.752, 25.018 และ 8.616 ตามลําดบั มีนัยสําคญัทางสถิติที!ระดบั .01  
และ ระดบัการศกึษา (XEDU) มีคา่อตัราสว่นเอฟ ของสมัประสทิธิการตดัสินใจ � (Fchange) เท่ากบั 3.985 มีนยัสําคญั
ทางสถิติที!ระดบั .05 ดงันั �น ตวัแปรทั �งหกมีประสิทธิภาพในการทํานายจริง และตวัแปรทั �งหก ก็มีค่าอตัราส่วน
เอฟ (F) เท่ากบั 188.803, 116.500, 96.850, 86.161, 72.849 และ 62.133 ตามลําดบั มีนยัสําคญัทางสถิติ 
ที!ระดับ .01 สรุปได้ว่า ตัวแปรทั �งหก สามารถร่วมกันพยากรณ์ การบริโภคผลิตภัณฑ์บํารุงผิวหน้า (YEXP)  
จําแนกตามกลุ่มที!ทํางานแล้วได้จริง โดยค่าความแปรปรวน ของการบริโภคผลิตภัณฑ์บํารุงผิวหน้า (YEXP) 
จําแนกตามกลุม่ที!ทํางานแล้ว สามารถทํานายได้จากตวัแปรต่างๆร่วมกนั ในแต่ละขั �นตอนได้ร้อยละ 43.8, 49.2,   
54.8,   59.1,   60.5 และ 61.1 ตามลําดบั 

ค่าสมัประสิทธิของตวัแปร ที!ใช้เป็นตวัพยากรณ์ที!มีประสิทธิภาพทั �ง � 6 ตวัแปรนี � ส่งผลต่อ
การบริโภค ผลิตภณัฑ์บํารุงผิวหน้า (YEXP) จําแนกตามกลุม่ที!ทํางานแล้ว ในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน 
ปรากฏผลดงัแสดงในตาราง 10 
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ตาราง 10   แสดงค่าสมัประสิทธิของตวัพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ�  (b) ค่าสมัประสิทธิของตวัพยากรณ์�  

ในรูปคะแนนมาตรฐาน (β) ค่าความคลาดเคลื!อนมาตรฐานของสมัประสิทธิของตวัพยากรณ์ในรูปค� ะแนนดิบ 
(SEb) อตัราสว่นวิกฤตที (t) ค่าคงที! (a) ค่าความคลาดเคลื!อนมาตรฐานในการพยากรณ์ (SEest) ค่าสมัประสิทธิ�

สหสมัพนัธ์พหคุณู (R) ค่าสมัประสิทธิการทํานาย�  (R2)   และค่าอตัราสว่นเอฟ (F) ของปัจจยัทั �ง 6 ตวัที!สง่ผลต่อ
การบริโภคผลติภณัฑ์บํารุงผิวหน้า (YEXP) จําแนกตามกลุม่ที!ทํางานแล้ว 
 

ตัวพยากรณ์ b ββββ SEb t 

XATT 138.805 .289 28.312 4.903** 

XSAL 64.167 .194 19.512 3.289** 

XSEX 2111.866 .304 311.325 6.783** 

XINC .035 .182 .009 4.129** 

XPRD 54.317 .149 19.783 2.746** 

XEDU 581.752 .097 291.419 1.996* 

a -6427.180 - - - 

SEest = ±±±± 1836.143 R = .782  

R2 = .611 F = 62.133**  
** P < .01, *P <.05 

 

จากตาราง 10 พบว่า ตวัพยากรณ์ คือ ทศันคติ (XATT) การส่งเสริมการตลาดด้านการใช้พนกังาน
ขาย (XSAL)   เพศ (XSEX)   รายได้ (XINC)   และ ผลิตภัณฑ์ (XPRD) มีค่าสมัประสิทธิของตัวพยาก� รณ์ ในรูปของ
คะแนนดิบเท่ากบั 138.805,   64.167,   2111.866,   .035 และ 54.317 ตามลําดบั มีนยัสําคญัทางสถิติ 
ที!ระดบั .01 และตวัพยากรณ์ คือ ระดบัการศกึษา (XEDU) มีค่าสมัประสิทธิของตวัพยากรณ์ ในรูปของคะแนนดิบ�

เท่ากับ 581.752 มีนัยสําคัญทางสถิติที!ระดับ .05 มีค่าคงที!ของการพยากรณ์ ในรูปคะแนนดิบเท่ากับ 
 – 6427.180 คา่สมัประสิทธิสหสมัพนัธ์พหคุณูเท่ากบั�  .782 ค่าสมัประสิทธิการทํานายเท่ากบั � .611 หรือ 61.1 % 
โดยปัจจยัตา่งๆทั �ง ทศันคติ (XATT) การสง่เสริมการตลาดด้านการใช้พนกังานขาย (XSAL) เพศ (XSEX) รายได้ (XINC)   
ผลิตภัณฑ์ (XPRD) และ ระดับการศึกษา (XEDU) สามารถทํานาย การบริโภคผลิตภัณฑ์บํารุงผิวหน้า (YEXP)  
จําแนกตามกลุ่มที!ทํางานแล้ว ได้อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที!ระดบั .01 และมีค่าความคลาดเคลื!อนมาตรฐาน 

 ในการพยากรณ์เท่ากับ ±1836.143 สามารถนําไปเขียนเป็นสมการที!ใช้ในการทํานายในรูปของคะแนนดิบ  
และคะแนนมาตรฐาน ได้ดงันี � 
สมการพยากรณ์ในรปคะแนนดบิู  

Ŷ EXP = -6427.180 + 138.805 XATT + 64.167 XSAL + 2111.866 XSEX + .035 XINC + 54.317 XPRD + 581.752 XEDU 
 

สมการพยากรณ์ในรปคะแนนมาตรฐานู  

 Ẑ EXP = .289 ZATT + .194 ZSAL + .304 ZSEX + .182 ZINC + .149 ZPRD + .097 ZEDU 
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สรุปและอภปิรายผล 
จากผลการวิจยั ผู้วิจยัดําเนินการสรุปและอภิปรายผล ดงัตอ่ไปนี � 
1.  จากการศึกษาความสัมพัน ธ์  ระห ว่า ง ปัจ จัย ด้าน ส่วนประสมทางการตลาด  

ปัจจัยทางสังคม ปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยทางจิตวิทยา กับการบริโภคผลิตภัณฑ์บํารุงผิวหน้า  
ทั �งโดยรวม และจาํแนกตามกลุ่มนักเรียน - นักศกึษา และกลุ่มที�ทาํงานแล้ว ได้ดังนี � 

ตวัแปรอิสระทั �งหมด  มีความสมัพนัธ์กบัการบริโภคผลติภณัฑ์บํารุงผิวหน้า แตเ่มื!อพิจารณา 
แบบจําแนกตามกลุม่นกัเรียน - นกัศกึษา จะพบวา่ลดลงเหลือ 9 ตวัแปร และถ้าพิจารณาแบบจําแนกตามกลุม่ 
ที!ทํางานแล้ว  จะพบวา่มี 12 ตวัแปร โดยตวัแปรที!มีคา่สมัประสทิธิสหสมัพนัธ์สงูที!สดุในทกุกลุม่ คือ�  ทศันคติ 
กลา่วได้วา่   ความรู้สกึที!อยูภ่ายในจิตใจที!จะทําให้เกิดความรู้สกึชอบ   หรือไม่ชอบนั �น มีอิทธิพลตอ่พฤติกรรม 
การซื �อผลติภณัฑ์บํารุงผิวหน้าสงูเมื!อผู้บริโภคมีทศันคติที!ดีคือมีความชอบผลติภณัฑ์บํารุงผิวหน้า ก็จะมีความ
สนใจ  ความกระตือรือร้น   และความพยายามที!จะหาซื �อผลิตภณัฑ์บํารุงผิวหน้าสงู   แตถ้่าหากผู้บริโภครู้สกึ 
เฉยๆ   หรือมีทศันคติที!เป็นลบ    พฤติกรรมก็จะมีความตรงกนัข้ามกบัผู้ ที!มีทศันคติที!ดีอยา่งชดัเจน คือ มีความ
สนใจที!จะหาซื �อผลติภณัฑ์บํารุงผิวหน้าตํ!า   ซึ!งมีความสอดคล้องกบังานวิจยัของวีเบอร์และ วิลลโิบน (Weber 
and Villebonne, 2002: 405)  ที!ได้กลา่ววา่ ทศันคติมีความสมัพนัธ์กบัการใช้ผลติภณัฑ์เครื!องสําอาง โดยพบวา่ 
ชาวฝรั!งเศสมีทศันคติตอ่ความงามแบบอนรัุกษ์นิยม หากผลิตภณัฑ์มีชื!อเสียง และช่วยเสริมสง่าราศี ก็จะมี
ปริมาณการใช้สงู ในขณะที! ชาวสหรัฐอเมริกา มีทศันคติตอ่ความงามแบบวตัถนิุยม หากผลิตภณัฑ์เน้นเรื!อง 
รูปพรรณภายนอกเป็นสิ!งสําคญั  และสามารถบริโภคได้อยา่งรวดเร็ว ก็จะมีปริมาณการใช้สงู   

เ มื!อพิจารณาตัวแปร ที! มีค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์สูงเ ป็นอันดับที!  � 2  ที!ตามมา พบว่า  
มีความแตกต่างกนั คือ เมื!อจําแนกตามกลุ่มนกัเรียน - นกัศึกษา จะเป็น รายได้ ในขณะที!เมื!อจําแนกตามกลุ่ม 
ที!ทํางานแล้ว จะเป็น การส่งเสริมการตลาดด้านการใช้พนักงานขาย กล่าวได้ว่า กลุ่มนักเรียน-นักศึกษา 
 เป็นผู้ ที!มีข้อจํากัดด้านรายได้ ส่วนใหญ่จะได้รับเงินจากผู้ปกครอง จึงต้องจํากัดปริมาณค่าใช้จ่ายในการซื �อ
ผลิตภัณฑ์บํารุงผิวหน้า ให้สมัพันธ์กับรายได้ หากผู้ปกครองให้เงินน้อย ก็สามารถซื �อได้น้อย หากผู้ปกครอง 
ให้เงินมาก ก็สามารถซื �อได้มาก  ซึ!งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของเยลเกอร์ ( Yelkur, 2000:  
450 - 451)  ที!ได้กลา่วว่า รายได้มีความสมัพนัธ์กบัการรับรู้คณุภาพ และความเสี!ยงของผลิตภณัฑ์เพื!อสขุภาพ
และความงาม โดยกลุ่มผู้ ที!มีรายได้สูงจะรับรู้ว่า คุณภาพของผลิตภัณฑ์ที!ไม่มีตรายี!ห้อ ตํ!ากวา่ผลติภณัฑ์ 
ที!มีตรายี!ห้อ และในด้านการรับรู้ความเสี!ยงของผลติภณัฑ์พบวา่ กลุม่ที!มีรายได้สงู จะรับรู้ถึงความเสี!ยงในการซื �อ
ผลิตภัณฑ์ที!ไม่มีตรายี!ห้อ มากกว่าผลิตภัณฑ์ที!มีตรายี!ห้อ ซึ!งสอดคล้องกับงานวิจัยของนิลุบล นิมมลรัตน์  
(2541: 97) ที!ได้กล่าวว่า ปัจจัยทางด้านรายได้ของผู้ บริโภคมีความสัมพันธ์กับการบริโภคเครื!องสําอาง  
โดยพบวา่ ผู้ ที!มีรายได้ตํ!า จะมีความถี!ของการซื �อและจํานวนเงินที!ซื �อในแตล่ะครั �งตํ!ากวา่ผู้ มีรายได้สงู 

ในขณะที!กลุ่มที! ทํางานแล้ว จะให้ความสําคัญเรื! องความเอาใจใส่ของพนักงานขายสูง 
โดยบุคลิกลักษณะ กิริยามารยาท และการแต่งกาย จะเป็นส่วนที!ใช้ในการพิจารณาและสร้างความดึงดูด  
และถ้าพนกังานขายมีความรู้ในผลิตภณัฑ์ ให้คําแนะนําอย่างเหมาะสม หรือมีการสาธิตวิธีการใช้ ก็จะช่วยสร้าง
ความ รู้สึก ดี  และเ ป็นการกระตุ้ น ใ ห้ ใ ห้ เ กิดการ ซื �อมากขึ �น  ซึ! ง มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
พรประภา ซื!อสมศกัดิ � (2544: 114) ที!ได้กล่าวว่า ปัจจยัด้านพนกังานขาย ได้แก่ คําแนะนําของพนกังานขาย 
 และการสาธิตการใช้สินค้า มีความสําคัญต่อการตัดสินใจซื �อ ผลิตภัณฑ์ที!ทําให้ผิวหน้าขาวอยู่ในระดับมาก 
 ซึ!งพนักงานขายต้องสามารถให้ข้อมูลให้กับลูกค้าได้อย่างชัดเจน สามารถสื!อให้ผู้ บริโภครับรู้ได้ถึง  
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คณุคา่ของผลติภณัฑ์ (Perceived value) ซึ!งมีความสอดคล้องกบังานวิจยัของ รัชฎา ศาลกลาง (2547: 78 - 79) 
ที!ได้กล่าวว่า พนักงานขายส่งผลต่อการเลือกซื �อเครื!องสําอางนําเข้าจากต่างประเทศ โดยพบว่า ผู้ บริโภค 
ให้ความสําคญักับ ปัจจัยด้านคุณสมบติัของพนักงานมากที!สดุ โดยปัจจัยข้อที!มีความสําคญัอยู่ในระดบัมาก 
 3 อนัแรก คือ การมีมนษุย์สมัพนัธ์ที!ดี การกล่าวเชื �อเชิญและการขอบคณุลกูค้า และความสภุาพของพนกังาน 
และการแตง่กายที!สะอาดเรียบร้อย  

 

2.  จากการศึกษาปัจจัยที� เหมาะสม และผลการสร้างสมการที�ใช้ในการทํานายการบริโภค
ผลิตภัณฑ์บํารุงผิวหน้า ทั �งโดยรวม และจําแนกตามกลุ่มนักเรียน - นักศึกษา และกลุ่มที�ทํางานแล้ว  
ได้ดังนี � 

ตวัแปรที!สามารถใช้ทํานายการบริโภคผลติภณัฑ์บํารุงผิวหน้ามีทั �งหมด5 ตวัแปร คือ (1) ทศันคติ   
(2) รายได้    (3) เพศ   (4) การสง่เสริมการตลาดด้านการใช้พนกังานขาย และ (5) ผลติภณัฑ์ แตเ่มื!อพิจารณา
แบบจําแนกตามกลุม่นกัเรียน - นกัศกึษา จะพบวา่ ตวัแปรที!สามารถใช้ทํานายได้ มีทั �งหมด4 ตวัแปร คือ (1) 
ทศันคติ (2) รายได้ (3) เพศ และ (4) ครอบครัว และถ้าพิจารณาแบบจําแนกตามกลุม่ที!ทํางานแล้ว จะพบวา่ตวั
แปรที!สามารถใช้ทํานายได้ มีทั �งหมด 6 ตวัแปร คือ (1) ทศันคติ (2) การสง่เสริมการตลาดด้านการใช้พนกังาน
ขาย (3) เพศ (4) รายได้ (5) ผลิตภณัฑ์ และ (6) ระดบัการศกึษา จากผลการวิจยัที!ได้จะพบวา่ ตวัแปร 3 ตวั คือ 
(1) ทศันคติ   (2) รายได้  และ (3) เพศ อยูใ่นสมการที!ใช้ในการทํานาย การบริโภคผลิตภณัฑ์บํารุงผิวหน้าของทกุ
กลุม่ กลา่วได้วา่ ปัจจยัทางจิตวิทยา คือ ทศันคติ และปัจจยัสว่นบคุคล คือ รายได้ และเพศ 3 ตวันี � เป็นปัจจยัที!
สามารถใช้ทํานายการบริโภคผลติภณัฑ์บํารุงผิวหน้าได้สงูที!สดุ  ซึ!งมีความสอดคล้องกบังานวิจยัของวีเบอร์และ
วิลลโิบน (Weber and Villebonne, 2002: 405)  ที!ได้กลา่ววา่ ทศันคติสง่ผลให้เกิดความแตกต่างตอ่ปริมาณการ
ซื �อผลติภณัฑ์บํารุงผิว โดยพบว่า ชาวฝรั!งเศสจะมีปริมาณการซื �อผลติภณัฑ์บํารุงผิว มากกวา่ชาวสหรัฐอเมริกา    
เพราะทั �งสองประเทศมีทศันคติที!แตกตา่งกนั  โดยชาวรั!งเศสมกัมีความอนรัุกษ์นิยมสงู        นิยมผลติภณัฑ์ที!มี
ชื!อเสียง ใช้เพื!อเสริมสง่าราศี ในขณะที!ชาวสหรัฐอเมริกา มกัมีความเป็นวตัถนิุยมสงู เหน็เรื!องรูปพรรณภายนอก
เป็นสิ!งสําคญั และเน้นวา่ทกุสิ!งทกุอยา่งต้องเป็นไปอยา่รวดเร็ว ปริมาณการซื �อผลติภณัฑ์บํารุงผิวจงึน้อยกวา่ชาว
ฝรั!งเศส และยงัมีความสอดคล้องกบังานวิจยัของ เยลเกอร์ (Yelkur, 2000: 450 - 451) ที!ได้กลา่ววา่ รายได้
สง่ผลตอ่ปริมาณการซื �อผลิตภณัฑ์เพื!อสขุภาพและความงาม โดยพบวา่ กลุม่ผู้ ที!มีรายได้สงูจะซื �อผลติภณัฑ์เพื!อ
สขุภาพและความงามที!มีตรายี!ห้อเป็นที!รู้จกัมากกวา่กลุม่ผู้ มีรายได้ตํ!า  เนื!องจากมีการรับรู้ว่า  ผลติภณัฑ์เพื!อ 
สขุภาพและความงามที!มีตรายี!ห้อเป็นที!รู้จกั จะมีศกัยภาพ/คณุภาพที!สงูกวา่ และมีความเสี!ยงที!น้อยกว่า
นอกจากนี � ผลการวิจยัยงัมีความสอดคล้องกบังานวิจยัของ โคเลย์่ และเบอร์เกส (Coley and Burgess, 2003: 
293) ที!ได้กลา่ววา่เพศสง่ผลตอ่พฤติกรรม และปริมาณการซื �ผลิตภณัฑ์เพื!อสขุภาพและความงาม    โดยพบว่า 
เพศหญิงมีแรงขบัภายในให้ซื �อ มีอารมณ์ด้านบวกตอ่การซื �อ มีการจดัการทางอารมณ์ มีการพิจารณาด้านการ
รับรู้ มีการซื �อโดยไมไ่ด้วางแผน และมีความถี!ในการซื �อผลติภณัฑ์เพื!อสขุภาพและความงามมากกวา่เพศชาย  

ในการบริโภคผลิตภณัฑ์บํารุงผิวหน้า ของกลุม่ตวัอย่างทั �งหมด     จะพบว่า   ยงัมีตวัแปรอีก 2  
ตัวที! เ ข้าสมการ ซึ!งพบในแบบจําแนกตามกลุ่มที! ทํางานแล้วด้วยเช่นกัน คือ การส่งเสริมการตลาด 
ด้านการใช้พนกังานขาย และ ผลิตภณัฑ์ กล่าวได้ว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด คือ การสง่เสริมการตลาด
ด้านการใช้พนกังานขาย และ ผลิตภณัฑ์  2 ตวันี � เป็นปัจจยัที!ผู้บริโภคนํามาพิจารณาในการซื �อผลิตภณัฑ์บํารุง
ผิวหน้าด้วยเช่นกัน ซึ!งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ ดาริน กันทะวงค์ (2542: 108 - 109) ที!ได้กล่าวว่า 



 

 263       

 

 

การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการบริหารธุรกจิ ครั�งที� 1  
 

    
วันที� 14 มีนาคม 2551 ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ 

ปัจจยัส่วนประสมการตลาด ด้านการใช้พนกังานขาย ส่งผลต่อการซื �อเครื!องสําอาง โดยพบว่า ผู้บริโภคเห็นว่า 
ปัจจยัที!มีความสําคญัตอ่การซื �อเครื!องสําอางมากที!สดุคือ การใช้พนกังานขาย ได้แก่ มารยาท และการบริการที!ดี
ของพนักงานขาย และพนักงานขายมีความรอบรู้ด้านความงาม ซึ!งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
พัชรียา เวชมานิตกุล (2547: 59) ที!ได้กล่าวว่า ปัจจัยด้านการใช้พนักงานขาย ซึ!งก็คือ เภสัชกร ส่งผลต่อ 
การใช้บริการซื �อผลิตภณัฑ์ความงาม ที!ร้านขายยาแผนปัจจบุนั โดยพบว่า การมีเภสชักร จะช่วยในการตดัสินใจ
ซื �อผลิตภัณฑ์เสริมความงาม ได้ละเอียดรอบคอบมากยิ!งขึ �น และสามารถได้ รับข้อมูลจากเภสัชกร 
ในตัวผลิตภัณฑ์ เปรียบเทียบกับยี! ห้ออื!นได้ นอกจากนี � งานวิจัยยังมีความสอดคล้องกับวีเบอร์ และ 
วิลลิโบน (Weber and Villebonne, 2002: 404) ที!ได้กลา่วว่า ผลิตภณัฑ์ และการใช้พนกังานขายเป็นปัจจยัที!
ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการซื �อ    โดยพบว่า ในการซื �อผลิตภณัฑ์เครื!องสําอาง ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 
คณุภาพ และการหีบห่อ ส่งผลทําให้เกิดความแตกต่างในพฤติกรรมการซื �อ และปัจจยัด้านการใช้พนกังาน คือ 
ความรู้ของพนกังานขาย สง่ผลทําให้เกิดความแตกต่างในพฤติกรรมการซื �อด้วยเช่นกนั ซึ!งมีความสอดคล้องกบั
งานวิจยัของพรประภา ซื!อสมศกัดิ � (2544: 108) ที!ได้กลา่ววา่ ผลติภณัฑ์มีผลตอ่การตดัสนิใจซื �อผลติภณัฑ์ที!ทํา 
ให้ผิวหน้าขาวของสตรี โดยพบว่าผู้บริโภคให้ความสําคญักบัปัจจยัด้านผลติภณัฑ์ในระดบัมากที!สดุ อนัประกอบ
ไปด้วย ความปลอดภยัในการใช้ หรือไมเ่กิดการแพ้ และทาไมเ่หนียวเหนอะหนะ ซมึซาบเร็ว 

เมื!อพิจารณาแบบจําแนกตามกลุ่มนกัเรียน-นกัศึกษา จะพบว่า มีตวัแปรที!เพิ!มเข้ามาในสมการ 
 ซึ!งไม่พบในกลุ่มอื!น คือ ครอบครัว กล่าวได้ว่า ปัจจัยทางสังคม คือ ครอบครัว เป็นปัจจัยที!ผู้ บริโภค  
ที!เป็นกลุม่นกัเรียน-นกัศึกษา นํามาพิจารณาในการซื �อผลิตภณัฑ์บํารุงผิวหน้า ซึ!งมีความสอดคล้องกบังานวิจยั
ของคลูเตอร์; ลอเรนซ์ ฟีก  และไพรซ์ (Coulter;  Feick and   Price, 2002: 1302 - 1303)   ที!ได้กลา่วว่า 
แหล่งข้อมลูด้านบคุคลมีความสมัพนัธ์ กบัระดบัความเป็นผู้ นําทางความคิด ด้านการใช้เครื!องสําอาง โดยพบว่า 
กลุม่ที!มีความเป็นผู้ นําทางความคิดระดบัสงูจะมีการใช้แหลง่ข้อมลูด้านบคุคลมากกว่า โดย แหลง่ข้อมลูที!สําคญั
ที!อยูใ่น 3 อนัดบัแรกคือ สมาชิกในครอบครัว 

 เมื!อพิจารณาแบบจําแนกตามกลุ่มที!ทํางานแล้ว จะพบว่า มีตัวแปรที!เพิ!มเข้ามาในสมการ  
ซึ!งไม่พบในกลุ่มอื!น คือ ระดบัการศึกษา กล่าวได้ว่า ปัจจยัส่วนบคุคล คือ ระดบัการศึกษา เป็นปัจจยัที!ผู้บริโภค 
ที!เป็นกลุ่มที!ทํางานแล้ว นํามาพิจารณาในการซื �อผลิตภัณฑ์บํารุงผิวหน้า ซึ!งมีความสอดคล้องกับงานวิจัย 
ของรัชฎา ศาลกลาง (2547: 81) ที!ได้กล่าวว่า      ระดับการศึกษาส่งผลต่อการเลือกซื �อเครื!องสําอางนําเข้า 
จากต่างประเทศ โดยพบว่า ผู้ บ ริ โภคที! มีระดับการศึกษาแตกต่างกันเห็นว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  
ด้านการจัดจําหน่าย ด้านคุณสมบัติของพนักงานบริการ ด้านวัฒนธรรม และด้านจิตวิทยา มีความสําคัญ
แตกต่างกนั โดยผู้ ที!มีระดบัการศึกษาสงูจะให้ความสําคญัในปัจจยัด้านต่างๆ ซึ!งส่งผลต่อการเลือกซื �อมากกว่า 
ผู้ ที!มีระดบัการศกึษาตํ!ากวา่ ซึ!งมีความสอดคล้องกบังานวิจยัของ กรรณิการ์ แดนสีแก้ว (2546: 49) ที!ได้กลา่วว่า 
ระดบัการศึกษาส่งผลต่อการซื �อเครื!องสําอางสมนุไพรสําหรับใบหน้า โดยพบว่า ผู้ ซื �อที!มีระดบัการศึกษาต่างกนั 
จะมีปัจจยัที!มีความสําคญัต่อการตดัสินใจต่อการตดัสินใจซื �อ ในด้านการจดัจําหน่ายแตกต่างกนั เนื!องจากผู้ ซื �อ
ที!มีระดับการศึกษาต่างกัน จะมีระดับความคิดที!แตกต่างกัน เพราะผู้ ที!มีระดับการศึกษาสูง จะได้รับข้อมูล
ข่าวสารที!นํามาใช้ในการตดัสนิใจได้มากกวา่ และระดบัการศกึษายงัสง่ผลตอ่ระดบัรายได้ของผู้ ซื �อด้วย 
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ประโยชน์ที�ได้จากการวจิยั 
ในการวิจยัครั �งนี � ประโยชน์ที!ได้โดยตรงคือ ทําให้ทราบความสมัพนัธ์ ระหว่างปัจจยัด้านส่วนประสม

ทางการตลาด ปัจจยัทางสงัคม ปัจจยัสว่นบคุคล และปัจจยัทางจิตวิทยา  กบัการบริโภคผลิตภณัฑ์บํารุงผิวหน้า 
ทําให้ทราบปัจจยัที!เหมาะสมในการใช้ทํานาย การบริโภคผลิตภณัฑ์บํารุงผิวหน้า ทําให้ทราบสมการทํานาย 
 การบริโภคผลิตภัณฑ์บํารุงผิวหน้า ซึ!งจะทราบทั �งแบบโดยรวม จําแนกตามกลุ่มนักเรียน-นักศึกษา  
และกลุ่มที! ทํางานแล้ว และประโยชน์ทางตรงดังที!กล่าวมานี �เอง จะเป็นแนวทางให้แก่นักการตลาด 
หรือผู้ประกอบการ สามารถนําผลการศกึษาไปประยกุต์ใช้ในอตุสาหกรรมผลติภณัฑ์บํารุงผิวหน้าได้  อนัจะทําให้
เข้าใจถึงสิ!งที!เป็นเป้าหมายในใจ และเหตุผลเบื �องหลังของการตัดสินใจเลือกซื �อผลิตภัณฑ์ของผู้ บริโภค  
เพื!อที!จะสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของผู้ บริโภคได้ ดังที!กล่าวไว้ในความเป็นมา 
และความสําคญัของปัญหา  
 

ข้อเสนอแนะ 
นักการตลาดหรือผู้ ประกอบการ ควรมุ่งเน้นการสร้างทัศนคติที!ดีเกี!ยวกับผลิตภัณฑ์บํารุงผิวหน้า  

ให้ความสําคัญกับกลุ่มผู้บริโภคที!มีรายได้สูง และเน้นกลุ่มผู้บริโภคที!เป็นเพศหญิง ควรมีการคัดเลือก อบรม 
 และประเมินการทํางานของพนักงานขายผลิตภัณฑ์บํารุงผิวหน้า ว่ามีบุคลิกลักษณะ มีความรอบรู้  
และมีความเอาใจใสผู่้บริโภคมากน้อยเพียงใด โดยเฉพาะผู้บริโภคที!เป็นกลุม่ที!ทํางานแล้ว พนกังานขายควรดแูล
กลุ่มผู้บริโภคกลุ่มนี �เป็นพิเศษ อีกทั �งควรพฒันา และปรับปรุงผลิตภณัฑ์บํารุงผิวหน้าของตนเองอย่างสมํ!าเสมอ
นอกจากนี � ยังควรมีการทําการวิจัย เพื!อถามหาคุณสมบัติของตัวผลิตภัณฑ์ ที!ผู้ บริโภคมีความต้องการ 
 และพฒันาให้เกิดความโดดเดน่ ตรงใจผู้บริโภคมากที!สดุ  

สําหรับกลุ่มนักเ รียน – นักศึกษา สิ!ง ที!ควรเพิ!มเติมคือ การนําเสนอผลิตภัณฑ์บํารุงผิวหน้า 
ในภาพลกัษณ์ที!แสดงถึงความสมัพนัธ์ในครอบครัว ตั �งแต่ในด้านการออกแบบบรรจภุณัฑ์ การผลิตสื!อโฆษณา 
จนถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในช่วงเวลาที!เหมาะสม สําหรับกลุ่มที!ทํางานแล้ว สิ!งที!ควรเพิ!มเติม 
คือ การสร้างภาพลกัษณ์ของผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าที!มีการศึกษาสูง ด้วยการนําเสนอผ่าน 
ผู้ นําเสนอสนิค้าที!เหมาะสม 
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พฤตกิรรมการบริโภคเครื�องดื�มแอลกอฮอล์ของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ 
A Study of  Alcohol Consumption Behavior among  People  in Chiang Mai 
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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาวิจยันี �  มีวตัถปุระสงค์เพื!อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคเครื!องดื!มแอลกอฮอล์ของประชาชน 
ในจงัหวดัเชียงใหม่   ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมลูจํานวน  300  ชุด โดยสุ่มตวัอย่างแบบ Cluster  
Sampling  จากประชากรที!อาศยัอยูใ่นพื �นที! 4  อําเภอ และ 2  กิ!งอําเภอ   ผลการศกึษาพบว่า ผู้บริโภคเครื!องดื!ม
แอลกอฮอล์ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายนุ้อยกว่า 18 - 60 ปี ขึ �นไป ประกอบอาชีพรับจ้างทั!วไป  รายได้ไม่เกิน 
5,000  บาทต่อเดือน ด้านพฤติกรรมการบริโภคพบว่า  46.7 เริ!มดื!มเครื!องดื!มแอลกอฮอล์ในขณะที!มีอายตํุ!ากว่
 18 ปี   และยงัคงดื!มอย่างต่อเนื!องมาจนถึงปัจจบุนั  การดื!มเพื!อเข้าสงัคมหรือร่วมงานเลี �ยงสงัสรรค์เป็นสิ!งจงูใจ
ของการเริ!มดื!มครั �งแรกและเป็นสิ!งจงูใจของการดื!มในปัจจบุนัมากที!สดุ   93.3  นิยมดื!มในช่วงประเพณีสงกรานต์      
สว่นใหญ่ช่วยกนัจ่าย ร้อยละ 65 ของผู้บริโภคนิยมซื �อเป็นเงินสดจากร้านขายของชํา  โดยสรุาพื �นบ้าน  สรุาไทย  
และเบียร์เป็นเครื!องดื!มแอลกอฮอล์ที!นิยมดื!มในครั �งแรก  ปัจจบุนัมีผู้ นิยมดื!มเบียร์และสรุาไทยมากกว่าเครื!องดื!ม
ชนิดอื!น  ผู้ บริโภคร้อยละ  54 จะดื!มโดยไม่ยึดติดกับยี!ห้อใดยี!ห้อหนึ!งโดยเฉพาะ   โดยพิจารณาปัจจัย 
ในด้านราคามากกว่าปัจจยัอื!นๆ   ด้านพฤติกรรมการดื!ม ร้อยละ 69.3  นิยมทําให้เจือจางลงโดยการเติมโซดา  
และมีถั!วทอด  มนัทอด  เมล็ดมะม่วงหิมพานต์เป็นของแกล้ม  ร้อยละ   81.7 นิยมดื!มกับเพื!อนและมักจะดื!ม 
ที!ร้านอาหารหรือสถานบนัเทิง  ด้านผลกระทบที!เคยได้รับ พบว่า ร้อยละ   45.5 ของผู้บริโภคเคยประสบอบุติัเหตุ
หลังการดื!ม   ร้อยละ 35.3 เคยถูกทําร้ายร่างกาย   แต่ผู้ บริโภคร้อยละ   62 รู้สึกว่าการดื!มช่วยให้ 
คลายจากความเครียด  ร้อยละ  48.7 รู้สกึว่าการดื!มช่วยให้ตนเข้าสงัคมได้ง่าย   และร้อยละ 36.7 เห็นว่าการดื!ม
เป็นการสิ �นเปลืองเงินทอง  และอาจทําให้เกิดอบุติัเหตไุด้ง่าย  แม้ว่ากลุม่ตวัอย่างสว่นใหญ่จะตระหนกัถึงผลเสีย
หรือโทษของการดื!มเครื!องดื!มแอลกอฮอล์  แตส่ว่นใหญ่ไมค่ิดที!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 
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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. 

 

คาํนํา 
 

เครื!องดื!มแอลกอฮอล์ที!สงัคมไทยและประชาคมโลกบริโภคอยู่นั �นมีมากมายหลายชนิดเฉพาะที!คนไทย
ทั!วไปกล่าวถึงด้วยภาษาพื �นบ้านว่า สุรา นั �นไม่มีนิยามที!แน่ชัดว่ารวมเครื!องดื!มแอลกอฮอล์กี!ชนิด แต่ก็เป็น 
ที!เข้าใจกนัทกุท้องที!  

การผลิตสุราในเมืองไทยมีมานานเท่าใดยังไม่มีหลกัฐานระบุชัดเจน การบริโภคสุราโดยคนสามัญ 
ก็มีมานานเช่นเดียวกัน กล่าวกันว่าคนไทยแต่ก่อนผลิตสุราไว้บริโภคเองในบ้าน ผลิตไว้เลี �ยงแขกเมื!อมีงาน 
แต่ไม่ผลิตเพื!อจําหน่าย การต้มสุราเพื!อจําหน่ายเริ!มเกิดขึ �นในเมืองไทยเมื!อมีชาวจีนอพยพเข้ามาตั �งรกราก   
พระไพรศาล  วิสาโล เขียนไว้ในหนงัสือประวติัศาสตร์การบริโภคสรุาในประเทศไทย  พ.ศ. 2537  ว่าคนไทยรู้จกั
การดื!มเหล้าจากโรงต้มกลั!นที!เรียกว่า  เหล้าโรง  จากชาวจีนที!อพยพเข้ามาอยู่ในเมืองไทย ตั �งแต่ปลายสมัย
อยุธยาจนถึงสมยัรัตน์โกสินทร์  ชาวจีนนําวิธีการกลั!นสรุาเข้ามา คนจีนไปตั �งรกรากที!ใดก็ตั �งโรงต้มเหล้าที!นั!น 
และเมื!อรัฐเริ!มเก็บภาษีอากรจากการผลิตและจําหน่ายเครื!องดื!มๆ ชาวจีนก็เป็นผู้ประมลูผกูขาดการเก็บภาษีส่ง
ให้รัฐ ชาวจีนจึงมีอิทธิพลมากต่อแบบแผนและพฤติกรรมการบริโภคเครื!องดื!มฯ ของคนไทย   คําว่า ก๊งหรือกั ก  
ก็เป็นภาษาที!สืบมาเทา่ทกุวนันี �   

การผลติ  การจําหน่าย และการบริโภคมีพฒันาการเพิ!มขึ �นอย่างต่อเนื!อง เป็นเหตใุห้สงัคมบางสว่นเริ!ม
เกิดความประจกัษ์มากขึ �นในอนัตรายที!กระทบต่อสงัคม  เศรษฐกิจ และสภุาพอนามยัของประชากรไทยโดยรวม 
ทั �งนี �คงเนื!องด้วยความรุนแรงของปัญหาอันสืบเนื!องมาจากการบริโภคเครื!องดื!มแอลกอฮอล์ที!เพิ!มมากขึ �น  
ปัญหาผลกระทบแทรกซึมและสะสมอยู่ในสงัคมไทยมานานจนเป็นปรากฏการณ์ที!ยอมรับกนัทั!วและกลายเป็น
สิ!งที! “รู้ก็เหมือนไมรู้่”  จงึขาดการป้องกนัแก้ไขอยา่งจริงจงั 
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ปัจจบุนั  ธุรกิจสรุา เบียร์  ไวน์ เป็นหน่วยธุรกิจหนึ!งในอตุสาหกรรมสรุาของไทยที!มีมลูค่านบัแสนล้าน
บาท มีผลต่อมูลค่าการเติบโตทางเศรษฐกิจ  แม้ว่าธุรกิจสุรา  เบียร์ ไวน์ จะมีผลต่อมูลค่าการเติบโต 
ทางเศรษฐกิจที!มีมลูค่านับแสนล้านบาท ขณะเดียวกันก็ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคทั �งในด้านสุขภาพของผู้ ดื!ม
โดยตรง และยงัส่งผลให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมาจากการสํารวจของกรมควบคุมโรค พบว่าวยัรุ่นติดเอดส์ 
เพิ!มมากขึ �นร้อยละ 17 เมื!อสํารวจตามโรงเรียนต่างๆ พบว่า เด็กจะเริ!มต้นจากการดื!มสรุา สบูบหุรี! เป็นบนัได 
ขั �นแรก     และเห็นว่า การดื!มสรุา และสบูบุหรี! เป็นเรื!องปกติของสงัคม จากการดื!มสุรา สบูบุหรี!  นําไปสู ่
การใช้ยาเสพติด และมั!วสุมทางเพศ ซึ!งเป็นทัศนคติที!ผิด เด็กจึงติดเอดส์สูงขึ �น ดังนั �น สธ.จึงประสาน
กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เพื!อ รณรงค์ป้องกนัใน 3 เรื!อง คือ บหุรี! สรุาและเอดส์ จากการสํารวจพบว่าตลาด
เครื!องดื!มที!มีแอลกอฮอล์ในประเทศ ไทยมีอัตราการขยายตัวจนน่าวิตก จากการสํารวจพบว่ามีคนไทยดื!ม
เครื!องดื!ม แอลกอฮอล์ 15.3 ล้านคน เป็นชาย 13 ล้านคน ที!เหลือเป็นเพศหญิง และดื!มประมาณ 1,223 ล้านลิตร
ต่อปี และมีนกัดื!มหน้าใหม่เพิ!มขึ �นปีละ 260,000 คน "ที!น่าสนใจการสํารวจพบว่า เด็กอายตํุ!ากวา่ 10 ปี  
เกือบร้อยละ 5 เริ!มลองดื!มสรุาแล้ว ซึ!งหากไม่มีการรณรงค์ เพื!อลดพฤติกรรมแล้ว อาจสง่ผลระยะยาวต่อสขุภาพ 
ทําให้เด็กมีไอคิวตํ!าลง เนื!องจากแอลกอฮอล์ จะเข้าไปทําลายเซลล์ตบั เซลล์สมอง" ดงันั �นทกุฝ่ายต้องช่วยกนั
เพื!อให้เยาวชนไทยเติบโตมาในสงัคมที!ดี มีคณุภาพ และพฒันาประเทศต่อไป ไม่ใช่เข้าไปฉกฉวยประโยชน์ 
 และต้องช่วยกนัโดยสามญัสํานึกเพราะเยาวชนกําลงัจะถูกชกัจูงไปในทางที!ผิด   นําไปสู่การค้าประเวณี 
 มีการร่วมเพศก่อนวัยอันควร นอกจากนั �น ปัญหาที!น่าห่วง ซึ!งเป็นผลพวงจากการดื!มสุรา โดยเฉพาะ 
ในช่วงเทศกาลใหญ่ ๆจะเกิดปัญหาอบุติัเหตจุากการเมาแล้วขบัเป็นสาเหตกุารตายอนัดบั 1 มากกว่าร้อยละ 50 
ผู้ ที!มีแอลกอฮอล์ในระดบั 50-70 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์จะเสี!ยงตายจากอบุติัเหตมุากกว่าคนไม่ดื!ม 6-17 เท่า 
ตวั หากเมามากกว่านี �ความเสี!ยงก็จะเพิ!มขึ �นเป็น 300 เท่าตวั ในปี 2546 สร้างความสญูเสียทางเศรษฐกิจ
ประมาณ 200,000 ล้านบาท สงูกว่าประเทศอื!น 2-3 เท่าตวั และประมาณอีก 1 ใน 3 ของคนเมาสรุา  
ยังได้ก่อเหตุความรุนแรงในครอบครัวและผู้ อื!นอีกด้วย ผู้ วิจัยจึงมีความสนใจที!จะศึกษาลักษณะพฤติกรรม 
การบริโภคเครื!องดื!มแอลกอฮอล์ ของประชาชนในจงัหวดัเชียงใหม ่ทั �งในสภาวะปกติทั!วไป และสภาวะเหตกุารณ์
เฉพาะตามวัฒนธรรมต่าง ๆ ซึ!งครอบคลุม ทั �งวัฒนธรรมดั �งเดิม ประเพณีในชุมชน และวัฒนธรรมใหม ่ 
เพื!อเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ที!เกี!ยวข้องตอ่ไป 

 
 

วัตถุประสงค์ 
 เพื!อศกึษาพฤติกรรมการบริโภคเครื!องดื!มแอลกอฮอล์ของประชาชนในจงัหวดัเชียงใหม ่ 

 
 

ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับ 
    1)    เพื!อทราบพฤติกรรมการบริโภคเครื!องดื!มแอลกอฮอล์ ของประชาชนในจงัหวดั 
            เชียงใหม ่ 

2) เพื!อทราบสถานการณ์การบริโภคเครื!องดื!มแอลกอฮอล์ของประชาชนในเขตจงัหวดัเชียงใหม ่

 
ขอบเขตของการวิจัย 
 การศกึษาวิจยันี � ได้กําหนดขอบเขตการศกึษาทางด้านเนื �อหาและประชากรดงันี �ดงันี � 
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 ประชากร : ผู้บริโภคเครื!องดื!มที!มีสว่นผสมของแอลกอฮอล์ที!มีอายตุั �งแต ่15 ปีขึ �นไป 
 พื �นที�  : ศึกษาในพื �นที! 4 อําเภอ  และ 2 กิ!งอําเภอ ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยพิจารณา จากขนาด 
ของจํานวนประชากรในอําเภอเป็นหลกั โดยสุ่มตัวอย่างอําเภอที!มีขนาดใหญ่  1 อําเภอ  ได้แก่ อําเภอเมือง 
อําเภอขนาดกลาง  ได้แก่ อําเภอดอยสะเก็ดและ อําเภอสนัป่าตอง และอําเภอขนาดเล็ก ได้แก่อําเภอแม่วาง,  
กิ!งอําเภอดอยหลอ่ และกิ!งอําเภอแมอ่อน  

เนื �อหา : ประกอบด้วย ข้อมลูพื �นฐานทั!วไปของผู้บริโภค มลูเหตจุงูใจ ปัจจยัที!มีอิทธิพล และพฤติกรรม
การบริโภค ทั �งในภาวะปกติทั!วไป และสภาวะเหตกุารณ์เฉพาะตามวฒันธรรมต่าง ๆ ซึ!งครอบคลมุทั �งวฒันธรรม
ดั �งเดิม ประเพณีในชมุชน  ตลอดจนการศกึษาจากเอกสาร อื!น ๆ ที!เกี!ยวข้อง 
 

 เครื�องมือที�ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู  
                การใช้แบบสอบถาม (Questionnaire)  เพื!อเก็บข้อมลูด้านลกัษณะทางเศรษฐกิจสงัคม มลูเหตจุงูใจ
ในการบริโภค ฯลฯ โดยนําข้อมลูที!ได้จากการศึกษาเอกสารต่าง ๆ มาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม  
แล้วนําแบบสอบถามที! ไ ด้ไปทดลองใช้กับกลุ่มผู้ บ ริ โภคเครื! องดื!มแอลกอฮอล์ที! ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง  
แล้วนํามาปรับปรุงเพื!อใช้กบักลุม่ตวัอยา่งจริงตอ่ไป 

 

การเก็บรวบรวมข้อมลู      
  การศกึษาครั �งนี �ได้แบง่แหลง่ข้อมลูในการศกึษาออกเป็น 2  แหลง่ คือ 

1. ข้อมลูทติุยภมิู (Secondary  Data) ข้อมลูเชิงเอกสารนโยบาย กฎหมาย ผลงานวิจยั บทความตา่ง ๆ 
ทั �งจากสื!อตีพิมพ์และเวบ็ไซต์ 

2. ข้อมลูปฐมภมิู (Primary  Data)  เป็นการเก็บรวบรวมภาคสนาม ดงันี � 
       2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่างที!เป็นผู้ บริโภคเครื!องดื!ม

แอลกอฮอล์จํานวนทั �งสิ �น  300  คนจากประชากรที!อาศัยอยู่ในพื �นที!ของ 4 อําเภอ และ 2 กิ!งอําเภอ ได้แก่  
อําเภอเมือง อําเภอดอยสะเก็ด อําเภอสนัป่าตอง อําเภอแมว่าง กิ!งอําเภอดอยหลอ่ และกิ!งอําเภอแมอ่อน เป็นต้น  
                    2.2  การสงัเกต  สําหรับการศกึษาบริบททางสงัคม ตลอดจนพฤติกรรมผู้บริโภคเครื!องดื!ม
แอลกอฮอล์ 

 
 

การประมวลผลและการวเิคราะห์ข้อมลู 
ข้อมูลเกี!ยวกับลกัษณะทางเศรษฐกิจสงัคมและพฤติกรรมผู้บริโภคเชิงปริมาณ  จะนํามาตรวจสอบ

ความถูกต้องของข้อมูล ก่อนที!จะนําไปประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์และวิเคราะห์โดยใช้สถิติ 
เชิงพรรณนา เช่นการแจกแจงความถี! คา่ร้อยละ สว่นข้อมลูที!ได้จากการสงัเกต จะนํามาวิเคราะห์เชิงพรรณนา 

 
 

ทฤษฎีพฤตกิรรมผ้บริโภคตามหลักบริหารธุรกิจู  
โมเดลพฤตกิรรมผ้บริโภค ู (Consumer Behavior Model) (ศิริวรรณ เสรีรัตน์,  2538) 

 โมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior Model) เป็นการศึกษาถึงเหตจุูงใจที!ทําให้เกิด 
การตัดสินใจซื �อผลิตภัณฑ์ โดยมีจุดเริ!มต้นจากการที!เกิดสิ!งกระตุ้น (Stimulus) ที!ทําให้เกิดความต้องการ  
 ผ่านเข้ามาในความรู้สึกนึกคิดของผู้ ซื �อ (Buy’s Black Box) ซึ!งเปรียบเสมือนกล่องดําซึ!งผู้ผลิตหรือผู้ขาย 
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ไม่สามารถคาดคะ เนไ ด้  ความ รู้สึกนึก คิดของผู้ ซื �อจะไ ด้ รับอิท ธิพลจากลักษณะต่างๆ  ของผู้ ซื �อ 
แล้วมีการตอบสนองของผู้ ซื �อ (Buy’s Purchase Decision) ดงัภาพที! 2-1 
 
  1) สิ�งกระตุ้น (Stimulus) สิ!งกระตุ้นอาจเกิดขึ �นจากภายในร่างกาย (Inside Stimulus) และสิ!งกระตุ้น
จากภายนอก (Outside Stimulus)  สิ!งกระตุ้นถือว่าเป็นเหตจุูงใจให้เกิดการซื �อสินค้า (Buying Motive)  
ซึ!งอาจใช้เหตุจูงใจซื �อด้านเหตุผล และใช้เหตุจูงใจให้ซื �อด้านจิตวิทยา (อารมณ์) ก็ได้สิ!งกระตุ้นภายนอก
ประกอบด้วย 2 สว่น คือ 
 
   1.1) สิ�งกระตุ้นทางการตลาด (Marketing Stimulus) เป็นสิ!งกระตุ้นที!เกี!ยวข้องกับ 
สว่นประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ได้แก่ 
        (1) สิ�งกระตุ้นด้านผลิตภัณฑ์ (Product)  เช่น ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สวยงาม 
เพื!อกระตุ้นความต้องการ 
        (2) สิ�งกระตุ้นราคา (Price) เช่น การกําหนดราคาสินค้าให้เหมาะสมกบัผลิตภณัฑ์  
โดยพิจารณาลกูค้าเป้าหมาย 
        (3) สิ�งกระตุ้นด้านการจัดช่องทางการจําหน่าย (Distribution หรือ Place)  
เช่นจดัจําหน่ายผลติภณัฑ์ให้ทั!วถงึเพื!อให้ความสะดวกแก่ผู้บริโภค  เป็นการกระตุ้นความต้องการซื �อ 
        (4) สิ�งกระตุ้นด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) เช่น การโฆษณาสมํ!าเสมอ กา
ใช้ความพยายามของพนกังานขาย การลด แลก แจก แถม การสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบับคุคลทั!วไปเหลา่นี �   
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                Buyer’s Black Box                

 
 
                                    
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
ภาพที�  1   รูปแบบพฤติกรรมผู้ ซื �อ (ผู้บริโภค)   [Model of  Buyer’s (Consumer)Behavior] และปัจจยัที!มี

อิทธิพล   ตอ่พฤติกรรมการซื �อของผู้บริโภค  (Factors Influencing Consumer’s Buying Behavior)    
(ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และคณะ, 2541) 

    

สิ�งกระต้นภายนอกุ  

(Stimulus = S) 

สิ�งกระต้นทางการตลาดุ  

(Marketing Stimulus) 

สิ�งกระต้นอื�นๆุ  

(Other Stimulus) 

ผลิตภณัฑ ์
ราคา 
การจดัจาํหนาย่  
การสงเสริมการขาย่  

เศรษฐกจิ  
เทคโนโลย ี
การเมือง 
วฒันธรรม 
ฯลฯ 

กลองดาํหรือความรู้่
ความรู้สึกนึกคิดของ

ผูบ้ริโภค   
(Buyer’s Characteristic) 

การเลือกซือผลิตภณัฑ์<  

การเลือกตราสินคา้ 
การเลือกผูข้าย 
เวลาในการซือ<  

ปริมาณในการซือ<  

ขั1นตอนการตดัสินใจของผ้ซื1อ ู  (Buyer’s  Decision Process) 
 

ลกัษณะของผูซื้อ < (Buyer’s Characteristics) 
1. ปัจจยัดา้นวฒันธรรม (Cultural) 
2. ปัจจยัดา้นสงัคม (Social) 
3. ปัจจยัสวนบุคคล ่ (Personal) 
4. ปัจจยัดา้นจิตวทิยา (Psychology) 

ปัจจัยภายนอก 

(External Factor) 

ปัจจัยเฉพาะบคคลุ  

(Personal) 

ปัจจัยภายใน 

(Internal Factor) 

1. ปัจจยัทางวฒันธรรม
(Cultural) 
    1.1  วฒันธรรมพืนฐา< น 
           (Culture) 
    1.2  วฒันธรรมเครือขาย่  
           (Subculture) 
   1.3  ชนัสงัคม<   (Social Class) 

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

3. ปัจจยัสวนบุคคล่  (Personal) 
  3.1 อาย ุ(Age) 
  3.2 วงจรชีวติครอบครัว 
     (Family Life Cycle) 
  3.3 อาชีพ (Occupation) 
  3.4 โอกาสทางเศรษฐกจ ิ  
     (Economic Circumstance) 
  3.5 คานิยมและรูปแบบ่  การดาํรง   
        ชีวติ  (Value and Life Style) 
 

4.ปัจจยัดา้นจิตวทิยา 
  4.1 การจูงใจ    (Motivation) 
  4.2 การรับรู้   (Perception) 
  4.3 การเรียนรู้   (Learning) 
   4.4 ความเชืaอถือ (Beliefs) 
   4.5 ทศันคติ (Attitudes) 
   4.6 บุคลิกภา (Personallity) 
   4.7 แนวคิดของตนเอง 
      (Self Concept) 
 

การตอบสนองของผ้ซื1อู  

(Response=R) 

 
1. การรับรู้ปัญหา  (Problem Recognition) 
2. การคน้หาขอ้มูล (Information Search) 
3. การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of Alternatives) 
4. การตดัสินใจซือ < (Purchase Decision) 
5. พฤติกรรมภายหลงัการซือ < (Post purchase Behavior) 
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  1.2) สิ�งกระตุ้นอื�นๆ (Other Stimulus) เป็นสิ!งกระตุ้นความต้องการผู้บริโภคที!อยูภ่ายนอก
องค์การ ซึ!งบริษัทควบคมุไมไ่ด้   สิ!งกระตุ้นเหลา่นี �ได้แก่  
                                        (1) สิ�งกระตุ้นทางเศรษฐกิจ (Economic) เช่น ภาวะเศรษฐกิจ รายได้ของผู้บริโภค
เหลา่นี �มีอิทธิพลตอ่ความต้องการของบคุคล 
                                        (2) สิ�งกระตุ้นทางเทคโนโลยี (Technological) เช่น เทคโนโลยีใหม่ด้านฝากถอน
เงินอตัโนมติัสามารถกระตุ้นความต้องการให้ใช้บริการของธนาคารมากขึ �น 
                                        (3) สิ�งกระตุ้นทางกฎหมายและการเมือง (Law and Political) เช่น กฎหมายเพิ!ม
หรือลดภาษีสนิค้าใดสนิค้าหนึ!งจะมีอิทธิพลตอ่การเพิ!มหรือลดความต้องการของผู้ ซื �อ 
                                        (4) สิ�งกระตุ้นทางวัฒนธรรม(Cultural) เช่น ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยใน
เทศกาลตา่งๆ จะมีผลกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการซื �อสนิค้าในเทศกาลนั �น 
 
 2) กล่องดําหรือความร้สึกนึกคิดของผ้ซื �อ ู ู (Buyer’s Black Box) ความรู้สึกนึกคิดของผู้ ซื �อ 
ที!เปรียบเสมือนกล่องดํา (Black Box) ซึ!งผู้ผลิตหรือผู้ขายไม่สามารถทราบได้ จึงต้องพยายามค้นหาความรู้สกึ
นกึคิดของผู้ ซื �อได้รับอิทธิพลจากลกัษณะของผู้ ซื �อและกระบวนการตดัสนิใจของผู้ ซื �อ 
   2.1)  ลักษณะของผ้ซื �อ ู (Buyer’s Characteristics) ลกัษณะของผู้ ซื �อมีอิทธิพลจากปัจจยั
ตา่งๆ คือปัจจยัด้านวฒันธรรม ปัจจยัด้านสงัคม ปัจจยัสว่นบคุคล และปัจจยัด้านจิตวิทยา 
                                       2.1.1 ปัจจัยด้านวัฒนธรรม (Cultural Factors) เป็นสญัลกัษณ์และสิ!งที!มนษุย์
สร้างขึ �นโดยเป็นที!ยอมรับจากรุ่นหนึ!งไปสู่รุ่นหนึ!ง โดยเป็นตวักําหนดและควบคมุพฤติกรรมของมนษุย์ในสงัคม
หนึ!ง คา่นิยมในวฒันธรรมจะกําหนดลกัษณะของสงัคม และกําหนดความแตกตา่งของสงัคมหนึ!งจากสงัคมอื!น   
                                      2.1.2 ปัจจัยด้านสังคม (Social Factors) เป็นปัจจยัที!เกี!ยวข้องในชีวิตประจําวนั 
และมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื �อ ลักษณะทางสังคมประกอบไปด้วยกลุ่มอ้างอิง ครอบครัว บทบาท 
และลกัษณะของผู้ ซื �อ 
                                      2.1.3 ปัจจัยส่วนบุคคล (Personal Factors) การตดัสินใจของผู้ ซื �อได้รับอิทธิพล 
จากลกัษณะสว่นบคุคลของคนด้านตา่งๆ เช่น อาย ุอาชีพ การศกึษา รายได้ เป็นต้น 
                                      2.1.4 ปัจจัยทางจิตวิทยา (Psychology Factors) หรือปัจจยัภายใน หมายถึงปัจจยั
ที!เกี!ยวข้องกบัความรู้สกึนกึคิดของผู้บริโภคในการเลือกซื �อสนิค้าและบริการ  การเลือกซื �อของบคุคลได้รับอิทธิพล
จากปัจจยัด้านจิตวิทยาซึ!งถือว่าเป็นปัจจยัภายในตวัผู้บริโภคที!มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื �อและการใช้สินค้า 
ปัจจยัภายในหรือปัจจยัทางจิตวิทยา ประกอบด้วย 
                                        (1) การจงใจ ู (Motivation) หมายถึง พลงัสิ!งกระตุ้น (Drive) ที!อยู่ภายในตวับคุคล 
ซึ!งกระตุ้นให้บคุคลปฏิบติั การจงูใจเกิดภายในตวับคุคล แตอ่าจจะถกูกระทบจากปัจจยัภายนอก เช่น วฒันธรรม 
ชั �นทางสงัคม หรือสิ!งกระตุ้นที!นกัการตลาดใช้เครื!องมือการตลาดเพื!อกระตุ้นให้เกิดความต้องการ 
                                        (2) การรับร้ ู (Perception) หมายถึง กระบวนการซึ!งแต่ละบคุคลได้รับการเลือกสรร 
จัดระเบียบ และตีความหมายข้อมลูเพื!อที!จะสร้างภาพที!มีความหมาย หรือหมายถึงกระบวนการความเข้าใจ 
(การเปิดรับ) ของบคุคลที!มีตอ่โลกที!เขาอาศยัอยู ่
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                                        (3) การเรียนร้ ู (Learning) หมายถึง การเปลี!ยนแปลงพฤติกรรมและ (หรือ)  
ความโน้มเอียงของพฤติกรรมต่อประสบการณ์ที!ผ่านมา การเรียนรู้ของบุคคลเกิดขึ �นเมื!อบุคคลได้รับสิ!งกระตุ้น 
(Stimulus) และจะเกิดการตอบสนอง (Response) ซึ!งก็คือทฤษฎี สิ!งกระตุ้น-การตอบสนอง 

(4) ความเชื�อถือ (Beliefs) หมายถึง ความคิดที!บุคคลยึดถือเกี!ยวกบัสิ!งใดสิ!งหนึ!ง 
ซึ!งเป็นผลมาจากประสบการณ์ในอดีต 
                                        (5) ทัศนคติ (Attitudes) หมายถึง การประเมินความพึงพอใจหรือไม่พอใจ 
ของบคุคล ความรู้สกึด้านอารมณ์และแนวโน้มการปฏิบติัที!มีผลตอ่ความคิดหรือสิ!งใดสิ!งหนึ!ง 
  2.2) กระบวนการตัดสนิใจซื �อของผ้ซื �อ ู (Buyer Decision Process) ประกอบด้วยขั �นตอน 
คือ การรับรู้ ความต้องการ (ปัญหา) การค้นหาข้อมูล การประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจซื �อ 
 และพฤติกรรมภายหลงัการซื �อ 
 
 3) การตอบสนองของผ้ซื �อ ู (Buyer’s Response) หรือการตัดสินใจของผู้บริโภคหรือผู้ ซื �อ  
(Buyer’s Purchase Decisions) ผู้บริโภคจะมีการตดัสนิใจในประเดน็ตา่งๆ ดงันี �  

(1) การเลือกผลิตภณัฑ์ (Product Choice)  
(2) การเลือกตราสนิค้า (Brand Choice)   

   (3) การเลือกผู้ขาย (Dealer Choice)     
(4) การเลือกเวลาในการซื �อ (Purchase Timing)     
(5) การเลือกปริมาณการซื �อ (Purchase Amount) 

 

ทฤษฎีพฤตกิรรมผ้บริโภคตามหลักเศรษฐศาสตร์ู  
1) ทฤษฎีอุปสงค์ (Demand theory) 
อุปสงค์หรือปริมาณการซื �อตามความหมายทางเศรษฐศาสตร์ หมายถึงอุปสงค์ที!มีประสิทธิผล 

(Effective Demand)ซึ!งก็คืออปุสงค์ที!มีการซื �อขายสินค้าหรือบริการเกิดขึ �นแล้วจริงๆ และจะต้องประกอบด้วย
องค์ประกอบครบ 3 ประการ กล่าวคือ เมื!อผู้บริโภคมีความปรารถนาอยากที!จะบริโภคสินค้าหรือบริการชนิดใด
ชนิดหนึ!ง (Desirable) แล้ว ผู้บริโภคจะต้องมีความสามารถหรือมีรายได้พอที!จะซื �อหาให้ได้มา (Ability to Pay) 
และมีความเต็มใจหรือมีความพอใจที!ได้ซื �อหาสินค้าหรือบริการชนิดนั �นมาสนองความต้องการของตน 
(Willingness to Pay) ดงันั �น เมื!อพิจารณาถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคแต่ละคนแล้ว มกัจะพบว่า ตามปกติ
ผู้บริโภคทกุคนยอ่มมีความปรารถนาที!จะทําให้ตนเองได้รับความพงึพอใจสงูสดุจากการบริโภคสินค้าและบริการ
ที!ซื �อหามาเสมอ  

อย่างไรก็ดี ความพึงพอใจจากการบริโภคสินค้าหรือบริการจะมากหรือน้อยเพียงไรย่อมขึ �นอยู่กับ
ปริมาณของสินค้าหรือบริการที!นํามาบริโภคเป็นสําคญั กล่าวคือ ถ้าผู้บริโภคได้บริโภคสินค้าหรือบริการชนิดใด
ชนิดหนึ!งในปริมาณที!มากขึ �นตามที!ตนต้องการแล้ว ก็ย่อมทําให้ความพึงพอใจของผู้บริโภคเพิ!มมากขึ �นตามไป
ด้วย ในทางตรงกนัข้าม ถ้าผู้บริโภคได้บริโภคสนิค้าหรืบริการชนิดใดชนิดหนึ!งในปริมาณที!น้อยลง ก็ย่อมจะทําให้
ความพึงพอใจของผู้ บ ริ โภคน้อยลงตามไปด้วยเช่นกัน แต่ เ นื! องจาก ผู้ บ ริโภคทุกคนมีรายได้จํากัด  
ดงันั �น ปริมาณการซื �อสินค้าชนิดหนึ!งชนิดใดของผู้บริโภคจะมากหรือน้อยเพียงใด ย่อมจะขึ �นอยู่กบัระดบัราคา
สนิค้าและบริการชนิดนั �นๆ เป็นสําคญั นอกจากนี �ยงัขึ �นอยูก่บัปัจจยัตา่งๆ อีกมากมาย ดงัตอ่ไปนี � 
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1.1) ราคาของสนิค้าชนิดนั�น 
       ปริมาณการซื �อสินค้าและบริการชนิดใดชนิดหนึ!ง ย่อมขึ �นอยู่กับระดับราคาของสินค้าชนิดนั �น 

กล่าวคือ ถ้าระดบัราคาสินค้าชนิดใดชนิดหนึ!งเพิ!มสงูขึ �น จะทําให้ปริมาณการเสนอซื �อ สินค้าชนิดนั �นลดน้อยลง 
แตถ้่าระดบัราคาสนิค้าชนิดใดชนิดหนึ!งลดลง ก็จะทําให้ปริมาณการซื �อสนิค้าชนิดนั �นเพิ!มสงูขึ �น 

1.2) รสนิยมของผ้บริโภคู  
       รสนิยม หมายถงึความชอบหรือไม่ชอบสินค้าและบริการของผู้บริโภค ดงันั �น ปริมาณการซื �อสินค้า

และบริการย่อมขึ �นอยู่กบัรสนิยมของผู้บริโภคโดยตรง และยงัขึ �นอยู่กบัรสนิยมของคนส่วนใหญ่ในสงัคมอีกด้วย 
โดยรสนิยมของผู้บริโภคอาจจะเกิดขึ �นเพียงชั!วขณะใดขณะหนึ!ง เช่น แบบเสื �อ ภาพยนตร์ และบทเพลง เป็นต้น 
แต่ในบางกรณีรสนิยมอาจมีความคงทนอยู่นาน เช่น รูปแบบสิ!งก่อสร้าง เป็นต้น ซึ!งสิ!งที!เป็นตวักําหนดรสนิยม
ของผู้บริโภค ได้แก่ เพศ อาย ุความเชื!อ  คา่นิยม และการศกึษา เป็นต้น   

1.3) จาํนวนประชากร 
       ปริมาณการซื �อสินค้าและบริการย่อมขึ �นอยู่กับจํานวนปากท้องของประชากรเป็นสําคัญ    

กลา่วคือ ถ้าจํานวนประชากรเพิ!มขึ �นหรือลดลง ก็จะมีผลกระทบต่อปริมาณการเสนอซื �อสินค้าและบริการชนิดใด
ชนิดหนึ!งโดยตรง ทั �งนี �ประชากรย่อมมีความต้องการสินค้าหรือบริการต่างๆ มาบําบัดความต้องการของตน 
อยูเ่สมอ ดงันั �น การเปลี!ยนแปลงของประชากรจึงมีผลทําให้ปริมาณการซื �อสินค้าและบริการเปลี!ยนแปลงตามไป
ด้วย แตท่ั �งนี � ต้องขึ �นอยูก่บัอํานาจซื �อของประชากรเหลา่นั �นด้วย เพราะถ้าประชากรมีอํานาจการซื �อสงู ก็จะทําให้
ปริมาณการซื �อสงูตามไปด้วย 

1.4) รายได้ของผ้บริโภคหรือรายได้เฉลี�ยของครัวเรือนู  
       ปริมาณการซื �อสินค้าและบริการย่อมขึ �นอยู่กบัรายได้เฉลี!ยของครัวเรือน โดยทั!วไปเมื!อประชากรมี

รายได้เฉลี!ยสูงขึ �น ความต้องการสินค้าและบริการจะเปลี!ยนไป กล่าวคือ การบริโภคสินค้าราคาถูกและด้อย
คุณภาพจะลดลง แต่การบริโภคสินค้าราคาแพงและมีคุณภาพจะเพิ!มมากขึ �นแทน ดังนั �น จึงสามารถแบ่ง
ประเภทสนิค้าได้เป็น 2 ประเภท ดงันี � 

1) สนิค้าปกติ (Normal Goods) 
              สินค้าปกติโดยทั!วไปมักมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับระดับรายได้ของผู้ บริโภค 

กล่าวคือ ถ้าผู้บริโภคมีรายได้เพิ!มขึ �น    จะทําให้ปริมาณการซื �อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ!งเพิ!มขึ �น แต่ถ้าผู้บริโภค 
มีรายได้ลดลง   ก็จะทําให้ปริมาณการซื �อสนิค้าชนิดนั �นลดลงตามไปด้วย 

2) สนิค้าด้อยคณุภาพ 
              สินค้าบางชนิดเป็นสินค้าด้อยคณุภาพในสายตาของผู้บริโภค   ดงันั �น     ถ้าผู้บริโภคมีรายได้

ตํ!าก็จะทําให้ปริมาณการซื �อสนิค้าชนิดใดชนิดหนึ!งเพิ!มมากขึ �น แตถ้่าผู้บริโภคมีรายได้เพิ!มขึ �น ก็จะทําให้ปริมา
การซื �อสนิค้าชนิดนั �นลดลง ทั �งนี �เนื!องจาก ผู้บริโภคจะซื �อสนิค้าที!มีคณุภาพดีกวา่ทดแทน 
 1.5) ระดับการศกึษาของผ้บริโภคู  
 การบริโภคสนิค้าและบริการแตล่ะชนิดของผู้บริโภคที!มีระดบัการศกึษาสงู มกัจะคํานึงถึงคณุภาพ
ของสินค้าและบริการเป็นสําคัญ ซึ!งจะทําให้ปริมาณการเสนอซื �อสินค้าและบริการประเภทด้อยคุณภาพหรือ
ประเภทที!มีคณุภาพดีเปลี!ยนแปลงตามไปด้วย 
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 1.6)  สภาพการกระจายรายได้ในระบบเศรษฐกจิ 
 ยกตัวอย่างเช่น ประเทศที!มีบ่อนํ �ามนั รายได้ของประชากรสว่นใหญ่จะตกอยูก่บัคนสว่นน้อย 
ในสงัคม ขณะที!คนกลุ่มใหญ่ในสงัคมจะมีรายได้ตํ!ามาก    ดงันั �น การบริโภคของคนในประเทศที!มีรายได้
ลักษณะนี � จะแตกต่างจากการบริโภคของคนในประเทศที!สังคมมีการกระจายรายได้ค่อนข้างทัดเทียมกัน 
ถงึแม้วา่รายได้โดยเฉลี!ยของคนในสงัคมของทั �ง 2 ประเทศจะอยูใ่นระดบัใกล้เคียงกนัก็ตาม 

1.7)  ราคาของสนิค้าและบริการชนิดอื�น 
  ถ้าสินค้าชนิดหนึ!งมีราคาสงูขึ �น ผู้บริโภคก็จะหนัไปบริโภคสินค้าชนิดอื!นที!สามารถทดแทนกนัได้ 
แตร่าคาถกูกวา่ และหากสนิค้าหรือบริการที!มีราคาสงูขึ �นเป็นสนิค้าที!ต้องใช้ร่วมกบัสินค้าอื!น ก็จะทําให้สินค้าที!ใช้
ร่วมกบัสนิค้าที!ขึ �นราคามีปริมาณการซื �อลดลง ดงันั �น จงึสามารถแบง่ประเภทสนิค้าได้เป็น 2 ประเภท ดงันี � 

1) สนิค้าที!ใช้ทดแทนกนั (Substitution Goods) 
         ถ้าหากมีการเปลี!ยนแปลงในสินค้าชนิดใดชนิดหนึ!ง  ก็จะสง่ผลกระทบต่อสินค้าอีกชนิดหนึ!ง 
ในทิศทางตรงกนัข้าม ยกตวัอย่างเช่น ถ้าราคาเนื �อหมสูงูขึ �นจะทําให้ผู้บริโภคซื �อเนื �อหมนู้อยลง และหนัไปซื �อเนื �อ
ววัเพิ!มมากขึ �น หรือถ้าราคากาแฟสงูขึ �นผู้บริโภคก็จะบริโภคกาแฟน้อยลงและหนัไปบริโภคชามากขึ �น 
      2) สนิค้าที!ใช้ประกอบกนัหรือใช้ร่วมกนั (Complementary Goods)    
          ถ้าหากมีการเปลี!ยนแปลงในสนิค้าชนิดใดชนิดหนึ!งจะสง่ผลกระทบ ตอ่สนิค้าอีกชนิดหนึ!งในขณะ
ทิศทางเดียวกนั ยกตวัอยา่งเช่น ถ้าราคานํ �ามนัลดลง อปุสงค์ตอ่รถยนต์จะเพิ!มขึ �น เป็นต้น 

       1.8)   ฤดกาลู  
          ฤดูกาลย่อมมีผลกระทบต่อปริมาณการเสนอซื �อสินค้าและบริการบางชนิด   เช่น ในฤดูฝน 
ปริมาณความต้องการร่ม และเสื �อกันฝน จะสูงกว่าในฤดูกาลอื!น ทั �งๆที!ราคาร่มและราคาเสื �อกันฝน 
มิได้มีการเปลี!ยนแปลงแตอ่ยา่งใด 

        1.9)   ความต้องการเกบ็เงนิของผ้บริโภคู  
          ถ้าผู้บริโภครู้สึกว่าดัชนีราคาสินค้าและบริการสูงขึ �นเรื!อยๆ ย่อมแสดงว่า      ค่าของเงินลดลง 
ตามไปด้วย    ดงันั �น ผู้บริโภคอาจไม่อยากจะเก็บเงินเอาไว้จึงรีบซื �อสินค้าและบริการก่อนที!ระดบัราคาจะสงูขึ �น
ตอ่ไปอีก เมื!อเป็นเช่นนี �     ก็ยอ่มทําให้ปริมาณการเสนอซื �อสนิค้าและบริการชนิดใดชนิดหนึ!งเปลี!ยนแปลงไป 
                    1.10)  การคาดคะเนเกี�ยวกับระดับราคาสินค้าหรือบริการและการคาดคะเนเกี�ยวกับ
ระดับรายได้ในอนาคตของผ้บริโภคู  

  ถ้าผู้ บริโภคคาดว่าระดับราคาสินค้าหรือบริการชนิดใดชนิดหนึ!ง หรือคาดว่าระดับรายได้ 
ของตนจะสงูขึ �นในอนาคต จะสง่ผลให้ผู้บริโภคซื �อสนิค้าหรือบริการชนิดนั �นในปัจจบุนัเพิ!มมากขึ �น ทั �งๆ ที!ปัจจบุนั
ระดับราคาสินค้าหรือระดับรายได้ของผู้ บริโภคมิได้มีการเปลี!ยนแปลงแต่อย่างใด แต่ถ้าผู้ บริโภคคาดว่า 
ในอนาคตระดับราคาสินค้าหรือระดับรายได้ของตนจะลดลง ก็จะทําให้ปริมาณการซื �อสินค้าและบริการ 
ลดน้อยลง ทั �งนี �เพราะผู้ บริโภคจะชะลอการซื �อสินค้าหรือบริการชนิดนั �นไว้ก่อน จนกว่าระดับราคาสินค้า 
และบริการชนิดนั �นจะลดลงถึงที!สุด   แม้ว่าในปัจจุบันระดับราคาสินค้าหรือระดับรายได้ของผู้ บริโภค 
มิได้มีการเปลี!ยนแปลงแตป่ระการใด 
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        1.11) ปัจจัยอื�นๆ 
          การโฆษณา หรือการส่งเสริมการขาย กล่าวคือ ปริมาณการบริโภคสินค้าและบริการจะสูงขึ �น
ตามปริมาณของการโฆษณา และการสง่เสริมการขายในสนิค้าและบริการชนิดนั �น 

 
 

สรุปผลการศึกษา 
 

ผู้บริโภคเครื!องดื!มแอลกอฮอล์ในการศึกษาครั �งนี �  เป็นเพศชาย 3 ใน 4 ของกลุ่มตัวอย่างทั �งหมด  
 และมีการกระจายตัวของอายุตั �งแต่น้อยกว่า 18 ปีไปจนกระทั!ง 60 ปีขึ �นไป  โดยพบในกลุ่มอายุ 18-19 ปี
มากกว่ากลุ่มอายุอื!นๆ  ส่วนใหญ่เป็นเป็นผู้ ที!สมรสแล้ว  มีการศึกษาตั �งแต่ระดับตํ!ากวา่ หรือเทียบเท่า
ประถมศึกษาจนกระทั!งระดับอุดมศึกษา  โดยพบผู้ ที!มีการศึกษาตํ!ากวา่หรือเทียบเทา่ประถมศกึษามากกว่
การศึกษาระดับอื!น  ในด้านอาชีพมีผู้ ที!ประกอบอาชีพรับจ้างทั!วไปมากที!สุด  รองลงมาได้แก่ผู้ ที!รับราชการ/
พนักงานรัฐวิสาหกิจ  และยังพบว่าเป็นนักเรียน/นักศึกษาร้อยละ 21.3  ส่วนรายได้นั �นส่วนใหญ่มีรายได้ 
คอ่นข้างตํ!า  โดยร้อยละ 54.4 มีรายได้ไมเ่กิน  5,000  บาทตอ่เดือน   
 ในด้านพฤติกรรมการบริโภคเครื!องดื!มแอลกอฮอล์นั �น    ร้อยละ 46.7  เริ!มดื!มเครื!องดื!มแอลกอฮอล์ 
ในขณะที!มีอายตํุ!ากวา่ 18 ปี ร้อยละ 50.7 เริ!มดื!มในขณะที!ตนยงัเรียนหนงัสืออยู่ และสว่นใหญ่ยงัคงดื!มต่อเนื!อง
มาจนถงึปัจจบุนั  นบัเป็นเวลานานมากกวา่ 5 ปี  แม้จะมีระยะเวลาดื!มมาเป็นระยะเวลานาน แต่ร้อยละ 49 ไม่ได้
ดื!มเป็นประจําคือนานๆ จึงจะดื!มสกัครั �ง และมกัจะดื!มในเวลากลางคืน การดื!มเพื!อเข้าสงัคมหรือร่วมงานเลี �ยง
สังสรรค์เป็นปัจจัยของการเริ!มดื!มครั �งแรก  มากที!สุด  รองลงมาได้แก่ความต้องการอยากลองลิ �มรสชาติ  
และเพื!อนหรือคนรู้จักชักชวนให้ดื!ม  นอกจากนั �นการดื!มเพื!อเข้าสังคมหรือร่วมงานสังสรรค์และการดื!ม 
เพราะเพื!อนหรือคนรู้จัก ชักชวนยังเป็นปัจจัยในการดื!มในปัจจุบันมากกว่าปัจจัยอื!นๆ  ส่วนเทศกาล 
หรืองานประเพณีนิยมดื!มนั �น  ร้อยละ 93.3 ดื!มในช่วงประเพณีสงกรานต์  ร้อยละ 85.7 ดื!มในเทศกาลส่งท้ายปี
เก่า-ต้อนรับปีใหม่    แต่ร้อยละ 59.7 มีการงดดื!มในเทศกาลเข้าพรรษา  สําหรับแหล่งซื �อเครื!องดื!มร้อยละ 65  
ซื �อจากร้านขายของชํา  ร้อยละ 93 จ่ายค่าเครื!องดื!มเป็นเงินสด  ในลักษณะของการช่วยกันจ่ายมากกว่า 
คนใดคนหนึ!งเป็นคนจ่ายทั �งหมด  ร้อยละ 63.3  มีค่าใช้จ่ายในการดื!มเครื!องดื!มแอลกอฮอล์เดือนละไม่เกิน 500 
บาท 
 สรุาพื �นบ้าน  สรุาไทย  และเบียร์เป็นเครื!องดื!มแอลกอฮอล์ที!นิยมดื!มครั �งแรก  ส่วนในปัจจุบนัมีผู้ นิยม
ดื!มเบียร์และสรุาไทยมากกว่าเครื!องดื!มแอลกอฮอล์ชนิดอื!น  สําหรับยี!ห้อของเครื!องดื!มนั �นร้อยละ 54 จะเปลี!ยน
ยี! ห้อไปเ รื! อยๆ โดยไม่ยึด ติดกับยี! ห้อใดยี! ห้อหนึ! ง โดยเฉพาะ  และการตัดสินใจเ ลือกซื �อ เค รื! องดื!ม 
ชนิดใดจะพิจารณาจากราคามากกวา่ปัจจยัอื!นๆ 
 ในการดื!มนั �นร้อยละ 69.3 นิยมทําให้เครื!องดื!มเจือจางลงโดยมักจะเติมโซดาลงไปในเครื!องดื!ม 
ด้วย  ร้อยละ 38 มีของขบเคี �ยวประเภทถั!วทอด  มนัทอด และเมล็ดมะม่วงหิมพานต์เป็นกับแกล้ม ร้อยละ 26  
มีของที!มีรสเปรี �ยว เช่น มะยม  มะขาม ฯลฯ เป็นกับแกล้ม  และร้อยละ 23 มีอาหารประเภทยําเป็นกับแกล้ม  
ร้อยละ 81.7 นิยมดื!มกบัเพื!อน และมกัจะดื!มที!ร้านอาหารหรือสถานบนัเทิงมากกว่าสถานที!อื!น และร้อยละ 57.3 
จะดื!มในปริมาณที!ไมทํ่าให้ตนเองมีอาการเมา  ในขณะที!ร้อยละ 25.7 จะดื!มจนเมาทกุครั �งจงึจะเลกิดื!ม 
 ในด้านผลกระทบที!เคยได้รับจากการดื!มเครื!องดื!มแอลกอฮอล์นั �น  ร้อยละ 45.5 เคยประสบอบุติัเหตุ
หลงัจากการดื!ม  ร้อยละ 35.3 เคยถกูทําร้ายร่างกาย  แต่สว่นใหญ่คือร้อยละ 77.3 ไม่มีอาการอะไรหากไม่ได้ดื!ม  
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นอกจากนั �นร้อยละ 62  รู้สึกว่าการดื!มทําให้ตนคลายจากความเครียด  ร้อยละ 48.7 รู้สึกว่าการดื!มช่วยให้ตน 
เข้าสังคมได้ง่าย และร้อยละ 36.7 รู้สึกว่าการดื!มเครื! องดื!มแอลกอฮอล์ช่วยให้ตนนอนหลับได้ง่ายขึ �น 
ในขณะเดียวกนัร้อยละ 36.7 เห็นว่าการดื!มเป็นการสิ �นเปลืองเงินทอง  และร้อยละ 33.3 เห็นว่าการดื!มอาจทําให้
เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย  อย่างไรก็ตามแม้ว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะตระหนักถึงผลเสียหรือโทษของการดื!ม
เครื!องดื!มแอลกอฮอล์  แตร้่อยละ 80 ก็ไมคิ่ดจะลดปริมาณการดื!มลงในอนาคต 
 

เหตุผลที�ทาํให้กลุ่มตัวอย่างลดการดื�มเครื�องดื�มแอลกอฮอล์ในอนาคต      สรุปข้อมลูได้ ดงันี � 
1. เพราะอายมุากขึ �น 
2. เพราะสขุภาพออ่นแอลง  
3. เพราะเหน็วา่เป็นการทําลายสขุภาพ 
4. เพราะครอบครัวไมช่อบ และต้องการทําเพื!อครอบครัว 
5. เพราะปัจจบุนัมีโฆษณาเกี!ยวกบัเครื!องดื!มแอลกอฮอล์น้อยลง 
6. เพราะมีการรณรงค์ให้เลกิดื!มสรุามากขึ �น 
7. เพราะมีการห้ามคนอายนุ้อยกวา่ 18 ปีดื!ม 
8. เพราะไมมี่เงิน 
9. เพราะเศรษฐกิจไมดี่  
10. เพราะสรุาและเครื!องดื!มแอลกอฮอล์ชนิดตา่ง ๆ มีราคาแพงขึ �น 
11. เพราะไมอ่ยากดื!มแล้ว 
12. เพราะเลกิดื!มนานแล้ว และไมต้่องการจะกลบัไปดื!มอีก 

 

เหตุผลที�กลุ่มตัวอย่างยังคงต้องการดื�มเครื�องดื�มแอลกอฮอล์ต่อไป   ให้เหตผุลสรุปได้ ดงันี � 
1. เพราะต้องการที!จะดื!มตอ่ไปเรื!อยๆ 
2. เพราะปัจจบุนัมีผบั บาร์ และร้านอาหารเปิดใหมจํ่านวนมาก 
3. เพราะรู้สกึวา่รสชาติของเครื!องดื!มแอลกอฮอล์อร่อยดี 
4. เพราะเหน็วา่ตนเองนั �นไมไ่ด้ดื!มบอ่ย นานๆ ดื!มครั �ง จงึไมน่่าจะเป็นปัญหาแตอ่ยา่งใด 
5. เพราะยงัคงมีโฆษณาให้เหน็ตามสื!อตา่งๆ อยูบ่อ่ยๆ 
6. เพราะปัจจบุนัยงัคงมีการผลติเครื!องดื!มแอลกอฮอล์ยี!ห้อใหม่ๆ  ออกมาให้ชิมอยูเ่รื!อย ๆ 
7. ขึ �นอยูก่บัสถานการณ์ที!เผชิญอยูใ่นขณะนั �น ๆ  เป็นสําคญั แตต่อนนี �ยงัต้องการที!จะดื!มอยู ่
8. เพราะปัจจบุนัมีการเปิดสรุาเสรีทําให้หาซื �อได้ง่ายขึ �น  
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วันที� 14 มีนาคม 2551 ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ 

 ข้อมลที�ได้จากการสังเกตพฤตกิรรมการบริโภคเครื�องดื�มแอลกอฮอล์ของกู ลุ่มตัวอย่าง 
จากการสงัเกตแบบไม่มีสว่นร่วมของผู้วิจยัได้ข้อมลูจากการสงัเกตที!แตกต่างกนัระหว่างพฤติกรรมการ

บริโภคเครื!องดื!มแอลกอฮอล์ของกลุม่ตวัอย่างในเขตอําเภอเมืองและพฤติกรรมการบริโภคเครื!องดื!มแอลกอฮอล์
ของกลุ่มตวัอย่างในเขตชนบท (อําเภอขนาดกลางและอําเภอขนาดเล็ก)   ซึ!งได้แยกอธิบายออกเป็น  2  ส่วน  
ดงันี � 

1. พฤตกิรรมการบริโภคเครื�องดื�มแอลกอฮอล์ของกลุ่มตัวอย่างในเขตอาํเภอเมือง 
 สืบเนื!องจากในเขตอําเภอเมือง   มีผู้คนมาจากหลายอําเภอของจงัหวดัเชียงใหม่  และบางสว่นมาจาก
จังหวัดต่าง ๆ ในประเทศไทยเพื!อมาหางานทําและมาศึกษาต่อ  ทําให้ผู้ คนในสังคมเมืองประกอบอาชีพ 
ที!หลากหลาย  เช่น ข้าราชการ  พนักงานในบริษัท ห้างร้าน ห้างหุ้นส่วน  และตามสถานประกอบการทั!วไป  
เป็นส่วนใหญ่  ซึ!งมีลักษณะเป็นสังคมทํางานที!ต้องทํางานแข่งกับเวลาและมีวิถีชีวิตอยู่ในสังคมที!เร่งรีบ  
และประสบปัญหามลภาวะต่าง ๆ  เช่น  รถติดอยู่เป็นประจํา  ส่วนใหญ่จะเริ!มทํางานกนัแต่เช้าประมาณเวลา 
7.00 น.  ของทกุวนั และจะเดินทางกลบับ้านหรือที!พกัที!เช่าหรือซื �อไว้เพื!ออยู่อาศยัภายในอําเภอเมือง ในช่วงเย็น
ประมาณ เวลา 16.30 -  19.30 น.  เป็นประจําทกุวนั   จะพบว่าในช่วงระยะเวลาดงักลา่วจะประสบภาวะรถติด
เป็นประจํา  ผู้คนที!อาศยัอยู่ภายในเขตอําเภอเมืองส่วนใหญ่จะมีรายได้ค่อนข้างสงูและมีพฤติกรรมการบริโภค 
ที!ต้องแข่งกบัเวลา   ทําให้ต้องอาศยัตลาดใหญ่ ๆ และแหลง่ห้างสรรพสินค้าใหญ่ ๆ   ที!เป็นทางผ่านระหว่างบ้าน
และที!ทํางานเป็นสถานที!ในการจับจ่ายหรือซื �อของใช้ที!จําเป็นในชีวิตประจําวันเป็นส่วนใหญ่ เนื!องจาก 
การทํางานที!ต้องแข่งกับเวลาและต้องเผชิญกับปัญหารถติดอยู่เป็นประจํามีผลทําให้ผู้คนในเขตอําเภอเมือง 
เกิดความเครียดขึ �นได้ ซึ!งผู้คนแต่ละกลุ่มก็จะวิธีการในการลดความเครียดที!แตกต่างกันไปทั �งชายและหญิง   
เช่น  การออกกําลงักายในช่วงเย็น, การเข้าห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ  ตลอดจนการพบปะสงัสรรค์กนัในช่วงเย็น 
บางกลุ่มหาวิธีคลายเครียดโดยวิธีการดื!มเครื!องดื!มแอลกอฮอล์  ซึ!งส่วนใหญ่จะมีพฤติกรรมการดื!มที!เป็นกลุ่ม 
หรือเป็นหมูค่ณะฯ  เช่น กลุม่เพื!อนร่วมงาน กลุม่เพื!อนโรงเรียนหรือกลุม่เพื!อนในมหาวิทยาลยั กลุม่ธุรกิจ  เป็นต้น  
โดยมีลกัษณะการดื!มที!เป็นการดื!มเพื!อสงัคมและเพื!อความสนุกสนานเป็นส่วนใหญ่  ที!ไม่เน้นการดื!มเพื!อเมา 
แต่ต้องการดื!มไปและพูดคุยกันไปเรื! อย ๆ ส่วนใหญ่จะนัดพบกันในร้านอาหาร สถานบริการ ไนต์คลับ  
 แ ล ะสถานบัน เ ทิ ง ต่ า ง  ๆ    ที! มี อ ยู่ ใ น ใ น เ ขต อํ า เ ภอ เ มื อ ง เ ชี ย ง ใหม่  ซึ! ง มี หลากหลาย รูปแบบ 
ทั �งแบบที!เป็นสถานที!เต้นและร้องเพลงหลากหลายแนว   บางแห่งอาจมีแต่มีเพลงให้ฟังอย่างเดียวแต่อาจมีแนว
เพลงให้ฟังในหลาย ๆ  รูปแบบด้วยกนั   อาทิ เพลงสากล เพลงไทย และเพลงลกูทุ่ง  บางแห่งอาจมีพนกังานขาย 
ที!เป็นสาวสวย รูปร่างดี มาเป็นสาวเชียร์เครื!องดื!มแอลกอฮอล์ประเภทต่าง ๆ เป็นต้น  โดยผู้บริโภคเครื!องดื!ม
แอลกอฮอล์บางส่วนจะซื �อเครื!องดื!มแอลกอฮอล์จากข้างนอกสถานบนัเทิงและนําเข้าไปดื!มที!สถานบนัเทิงนั �น 
ถ้าสถานบันเทิงนั �นไม่คิดค่าเปิดขวด  ส่วนกับแกล้มและเครื!องดื!มที!ใช้ในการผสมเครื!องดื!มแอลกอฮอล์  
เช่น  นํ �า เปลา่   โซดา  นํ �าแข ็ง   น ํ �าอดัลม และกบัแกล้มประเภทตา่ง  ๆ จะหาซ ื �อในสถานบนัเทิงนั �น ๆ  
แต่ถ้าหากสถานบนัเทิงนั �นมีการคิดค่าเปิดขวด  ผู้บริโภคส่วนใหญ่ก็จะหาซื �อเครื!องดื!มแอลกอฮอล์,  กบัแกล้ม
และเครื!องดื!มที!ใช้ในการผสมเครื!องดื!มแอลกอฮอล์ ในสถานบนัเทิงนั �นเลย ทําให้ผู้บริโภคกลุ่มนี �เสียค่าใช้จ่าย 
ที!สงูกวา่ผู้บริโภคกลุม่แรกเนื!องจากราคาเครื!องดื!มแอลกอฮอล์,  กบัแกล้มและเครื!องดื!มที!ใช้ในการผสมเครื!องดื!ม
แอลกอฮอล์  ส่วนมากจะมีราคาที!สูงกว่าราคาในท้องตลาด  ส่วนเครื! องดื!มแอลกอฮอล์ที! นิยมดื!มกัน 
ก็มีหลากหลายประเภท ทั �งสรุาต่างประเทศ    สรุาไทย  ไวน์ต่างประเทศ เบียร์ และสไปไวน์คลูเลอร์ (ผู้บริโภค
หญิงนิยมดื!มเนื!องจากมีรสหวานและดื!มง่าย) ส่วนช่วงอายขุองผู้บริโภคที!พบ ส่วนมากจะมีช่วงอายตุั �งแต่ 18 ปี 
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วันที� 14 มีนาคม 2551 ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ 

ขึ �นไปเนื!องจากในสถานบนัเทิงบางแห่งมีการตรวจบตัรประชาชนก่อนเข้าไปในสถานบนัเทิง ผู้บริโภคส่วนใหญ่ 
มีทั �งชายและหญิง แต่ส่วนมากมักจะเป็นเพศชายเป็นส่วนใหญ่  ช่วงเวลาที!นิยมดื!มมักจะเป็นช่วงเวลา 
หลังเลิกงานไปจนถึงช่วงเวลากลางคืนประมาณ  2.00  น. เป็นส่วนใหญ่ซึ!งก็เป็นช่วงเวลาเปิดและปิด 
ของสถานบนัเทิงสว่นใหญ่อยู่แล้ว  โดยผู้บริโภคสว่นใหญ่มีค่าใช้จ่ายในการบริโภคประมาณ  ไม่เกิน  500  บาท 
ตอ่คน  รองลงมาคือผู้บริโภคบางสว่นที!มีคา่ใช้จ่ายประมาณ  1,000 – 2, 000  บาท ตอ่คน  เป็นต้น    
 นอกจากที!กล่าวมาข้างต้นแล้ว  ในสังคมเมืองบางกลุ่มหรือบางส่วนที!เป็นกลุ่มคนที!ใช้แรงงาน 
หรือกรรมกร จะมีพฤติกรรมการบริโภคเครื!องดื!มแอลกอฮอล์ที!แตกต่างกนัไปจากกลุ่มแรกที!กล่าวมา  กล่าวคือ 
ในสงัคมผู้บริโภคกลุ่มนี �จะมีรายได้ที!ค่อนข้างตํ!ากวา่กลุม่แรกที!กลา่วมา ทําให้พฤติกรรมการบริโภคของผู้คนกลุ่
นี �เป็นการบริโภคที!หาซื �อเครื!องดื!มแอลกอฮอล์ได้ง่ายจากร้านแผงลอย หรือร้านขายเหล้าตอง  ที!อยู่ใกล้ ๆ  
สถานที! ทํางานของตนหรืออยู่ภายในละแวกสถานที! ทํางานหรือสถานที!อยู่อาศัย เป็นต้น โดยผู้ ขาย 
จะมีจุดมุ่งหมายในการขายเครื!องดื!มแอลกอฮอล์ให้แก่ผู้ ใช้แรงงานเป็นส่วนใหญ่ในราคาที!ไม่สูงมากนัก  
เครื!องดื!มแอลกอฮอล์ส่วนใหญ่จะเป็นสรุาไทย และเหล้ายาดองเป็นส่วนใหญ่   โดยจะใช้เวลาในการดื!มไม่นาน
นกั เนื!องจากต้องกลบัไปพกัผอ่นอยู่กบัครอบครัวและพกัผ่อนเอาแรงไว้ทํางานในวนัรุ่งขึ �นต่อไป  ลกัษณะการดื!ม
เป็นการดื!มคนเดียวหรือในกลุ่มที!ไม่เกิน 3  คน  เป็นต้น เมื!อดื!มเสร็จก็อาจแยกย้ายกันกลับไปพักผ่อน  
สําหรับคา่ใช้จ่ายจะอยูใ่นช่วงที!ไมเ่กิน  300  บาท  เป็นต้น 
 

2.  พฤตกิรรมการบริโภคเครื�องดื�มแอลกอฮอล์ของกลุ่มตัวอย่างในเขตชนบท 
 สังคมชนบทเป็นสังคมของเกษตรกรรมและมีกลุ่มคนผู้ ใช้แรงงานเป็นส่วนใหญ่ ผู้ คนส่วนใหญ่ 

จะประกอบอาชีพ ทํานา ทําสวน และค้าขายของชํา  เป็นต้น  บางสว่นก็ออกไปทํางานในเมืองและกลบัมาบ้าน
ในตอนเย็น  สภาพของการใช้ชีวิตในสงัคมชนบทส่วนใหญ่จะใช้ชีวิตแบบพึ!งพาอาศยัซึ!งกันและกันฉันพี!น้อง 
หรือเสมือนเป็นเครือญาติเดียวกัน   บ้านที!อยู่ ติดกันส่วนใหญ่จะไม่มีการกั �นรั �วแบ่งขอบเขตของบ้าน 
กันอย่างชัดเจนทําให้แต่ละบ้านสามารถเดินทางไปมาหาสู่หรือติดต่อกันได้อย่างสะดวกสบาย  มีการพูดคุย
พบปะสงัสรรค์กันเป็นประจําระหว่างกลุ่มเพื!อนบ้านเดียวกัน ภายในหมู่บ้านจะมีร้านขายของชําที!ขายสินค้า
อุปโภคบริโภคต่าง ๆ และขายเครื!องดื!มทุกประเภทรวมทั �งเครื!องดื!มแอลกอฮอล์ด้วยซึ!งประกอบด้วยสรุาไทย  
(แม่โขง แสงโสม หงษ์เงิน) ซึ!งคนในชนบทนิยมเรียกว่า “เหล้าแดง” สไปไวน์คูลเลอร์, เบียร์ เป็นต้น  
สว่นร้านแผงลอยจะขายสินค้าที!ได้จากการเกษตร เช่น ผกั ผลไม้ซึ!งส่วนใหญ่จะเป็นของที!ใหม่และสดพึ!งเก็บมา
จากสวนและร้านที!จําหน่ายสุราโดยเฉพาะหรือที!ชาวบ้านเรียกกันว่า  “ร้านเหล้าตอง” การที!เรียกเช่นนี � 
เนื!องจากการขายจะขายโดยใช้ภาชนะที!ใช้วดั/ตวงที!มีลกัษณะเป็นเหมือนแก้วใบเลก็ ๆ มีหจูบั ซึ!งทํามาจากโลหะ
ทองเหลือง  ซึ!งชาวบ้านเรียกทองเหลืองว่า  “ตอง”  ซึ!ง  1   ตอง มีค่าเท่ากบั 1 ก๊ง ร้านเหล้าตองจะขายทั �งสรุา
ไทยหรือเหล้าแดง (แม่โขง แสงโสม หงษ์เงิน)  และเหล้าขาว  ซึ!งประกอบด้วย 2  ประเภท คือ สุรา 35  ดีกรี  
 และสรุากลั!นพื �นบ้านหรือสรุากลั!นชมุชน ซึ!งบางพื �นที!ก็ผลิตออกมาเพื!อจําหน่าย มีตรายี!ห้อสินค้า และมีการเสีย
ภาษีอย่างถูกต้อง แต่บางพื �นที!ก็ผลิตออกมาเพื!อบริโภคภายในท้องถิ!นโดยไม่มีการเสียภาษี (เหล้าเถื!อน)      
นอกจากนั �นบางร้านยงัขายสรุาจีน ที!ชาวบ้านเรียกตามยี!ห้อว่า “เหล้าเชี!ยงชุน” และยาดอง (เป็นเครื!องดื!มที!มี
สว่นผสมของเครื!องยาสมนุไพรกบัเหล้าขาว  35  ดีกรี)  เป็นต้น ในชนบทสว่นใหญ่จะมีร้านขายเหล้าตองอยู่แทบ
ทุกหมู่บ้านซึ!งนิยมขายกับแกล้มที!เป็นของย่าง เช่น ไก่ย่าง หมูย่าง เนื �อย่าง ฯลฯ และผลไม้ที!มีรสเปรี �ยว 
ทั �งสดและดอง เช่น  มะขาม  มะม่วง  มะเฟือง  เป็นต้น   ผู้บริโภคเครื!องดื!มแอลกอฮอล์ในชนบทจะนิยมดื!มกนั
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ในช่วงเย็นหลังจากเลิกงาน   บางส่วนก็ใช้ร้านขายเหล้าตองเป็นสถานที!นัดพบ  พูดคุยกันภายในกลุ่ม 
 และเลี �ยงสงัสรรค์  ซึ!งอาจมีจํานวนคนตั �งแต่ 2 คนขึ �นไป   แต่ส่วนใหญ่จะใช้เวลาในการบริโภคไม่นานมาก 
เมื!อเทียบกับผู้บริโภคที!อยู่ในเมือง ซึ!งอาจเนื!องมาจากการที!ไม่มีแสง สี เสียงที!มีประสิทธิภาพเท่ากับในผับ  
หรือไนต์คลับในเมือง   และอาจมาจากการที!เหน็ดเหนื!อยจากการทํางานมาตลอดทั �งวัน  ทําให้ต้องรีบกลับ 
ไปพักผ่อน สําหรับค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่จะมีค่าใช้จ่ายประมาณไม่เกิน  300  บาทต่อ  1  คนเนื!องจากใช้เวลา 
ในการดื!มไมน่านมากและราคาของเครื!องดื!มแอลกอฮอล์ที!มีขายก็มีราคาที!ไม่แพงมาก โดยเฉพาะสรุากลั!นชมุชน
จะมีราคาถกูมากเมื!อเทียบกบัสรุาไทยในปริมาตรเดียวกนั คือ มีราคา ขวดละ 20  บาท และบางพื �นที!ก็มีการขาย
เป็นถงุ ๆ ละ  10  บาท  ในชนบทนิยมดื!มเครื!องดื!มแอลกอฮอล์โดยไม่ผสมโซดา นํ �าเปลา่ และนํ �าแข็ง แต่นิยมดื
จากขวดหรือเทใส่แก้วเปล่า  ๆ  และดื!มโดยใช้กับแกล้มคืออาหารประเภทย่างต่าง ๆ ตามไปด้วย  
สําหรับพฤติกรรมการบริโภคเครื!องดื!มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาล ประเพณี ที!สําคญัต่าง ๆ  ชาวชนบทนิยมดื!ม
เครื!องดื!มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์มากที!สดุ เนื!องจากเป็นช่วงวนัหยดุยาว  และตามขนบธรรมเนียม
ประเพณีล้านนาถือว่า เ ป็นประเพณีขึ �น ปีใหม่ของชาวล้านนา ที! เ รียกว่า  “ประเพณีปี� ใหม่เ มือง ”    
ลูกหลานที!อยู่ในต่างจังหวัดจะต้องกลับบ้านเพื!อมารดนํ �าดําหวัผู้อาวโุสที!เคารพ เช่น  ปู่  ยา่ ตา ยาย พอ่ แม ่  
เป็นต้น   ทําให้มีการดื!มเครื! องดื!มแอลกอฮอล์มากที!สุดโดยส่วนใหญ่จะเป็นการดื!มในกลุ่มเครือญาติ  
 และกลุ่มเพื!อนเป็นส่วนใหญ่รองลงมาคือช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และในพิธีแต่งงาน ตามลําดบั  
ซึ!งผลจากการสงัเกตดงักล่าวได้ผลสอดคล้องกนักบักลุ่มผู้บริโภคในเมืองที!นิยมดื!มเครื!องดื!มแอลกอฮอล์ในช่วง
ดงักลา่วมากเช่นกนั 

 
      3.  การทาํสุรากลั�นชุมชน 

 จากการสงัเกตของผู้ วิจัย พบว่าในเขตชนบทหรือชุมชนรอบนอก โดยเฉพาะในเขตอําเภอขนาดเล็ก  
เช่น อ. แม่วาง  และกิ!งอ. ดอยหล่อ ในเขตอําเภอขนาดกลางบางส่วน  เช่น อ. สันป่าตอง มีการต้มเหล้า 
เพื!อบริโภคภายในชุมชนและบางแห่งมีการทําเป็นโรงต้มเหล้าเพื!อผลิตเหล้าชุมชนหรือสุรากลั!นชุมชน  
(มีทั �งที!จดทะเบียนเสียภาษีกับกรมสรรพสามิต และไม่ได้จะทะเบียนกบักรมสรรพสามิต ซึ!งนิยมเรียกว่า เหล้า
เถื!อน)   โดยสรุากลั!นชมุชนที!จดทะเบียนและเสียภาษีอย่างถกูต้องตามกฎหมายจะมีการบรรจขุวดและติดฉลาก
หรือมีตรายี!ห้อชดัเจนซึ!งแตกต่างจากเหล้าเถื!อนที!ไม่มีการจดทะเบียนและ ไม่เสียภาษี จะบรรจขุวดหรือบรรจถุงุ
เพื!อขายโดยกลุ่มนี �จะมีลกูค้าเฉพาะกลุ่มที!ซื �อขายกนัเป็นประจํา สําหรับราคา สรุาเถื!อนจะมีราคาที!ถกูกว่าสรุา
กลั!นชุมชนที!จดทะเบียน  โดยส่วนใหญ่จะขายกันที!ราคาขวดละ  20 - 25  บาท ส่วนราคาสุรากลั!นชุมชน 
ส่วนใหญ่ขายกันที!ราคา  ขวดละ  40-45  บาท เนื!องจากภาษีสุราที! เ ก็บในอัตรา  17.15  บาท/ขวด   
ค่าธรรมเนียมใบอนญุาต และ ค่าตรวจวิเคราะห์จากองค์กรตรวจสอบที!กรมสรรพสามิตรับรองผล ซึ!งมีค่าใช้จ่าย
ประมาณ 3,000  บาท/ ครั �ง   
 

อภปิรายผล 
การวิจยัครั �งนี �ถึงแม้มีวตัถปุระสงค์เพื!อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคเครื!องดื!มแอลกอฮอล์ของประชาชน

ในจังหวดัเชียงใหม่   แต่ในการอภิปรายผลจะอภิปรายผลในภาพรวมระดบัประเทศ  และไล่ระดบัลงมาจนถึง
ระดับครัวเรือน       เนื!องจากพฤติกรรมของผู้ บริโภคไม่สามารถแบ่งแยกตามภูมิศาสตร์ได้อย่างชัดเจน        
ดงันั �น    กรอบการวิเคราะห์จึงครอบคลมุตั �งแต่ระดบัประเทศจนถึงระดบัจงัหวดั และระดบัครัวเรือน เพื!อให้ง่าย
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ตอ่การเข้าใจจงึแบง่การวิเคราะห์ออกเป็น 3  ด้าน  คือ  ด้านอปุทาน   ด้านอปุสงค์  และผลกระทบที!เกี!ยวข้องกบั
การบริโภคเครื!องดื!มแอลกอฮอล์ของประชาชนในพื �นที!เป้าหมาย ดงันี � 

1. ด้านอุปทาน   
        พฒันาการของอปุทานเครื!องดื!มแอลกอฮอล์ในประเทศไทย อาจพิจารณาได้ว่ามีตลาดแบ่งเป็น  

2 ประเภท คือ ตลาดดั �งเดิม ซึ!งหมายถงึ การจําหน่ายสรุาไทย และตลาดที!เกิดขึ �นใหม่ คือ การจําหน่ายเบียร์ ไวน์ 
และสรุานําเข้าจากตา่งประเทศ 
         บริบทของสงัคมไทยแสดงให้เห็นว่าตลาดทั �ง 2 ประเภท   มิได้แบ่งแยกออกจากกนัอย่างเด็ดขาด  
แต่เชื!อมโยงกนัและกนั มีผู้บริโภคส่วนใหญ่ในสงัคมเป็นสมาชิกอยู่ในตลาดทั �ง 2 นี � โดยที!ผู้บริโภคซึ!งเป็นสมาชิก
ตลาดประเภทใดประเภทหนึ!งเพียงตลาดเดียวมีอตัราส่วนน้อยมาก   ด้วยสถานการณ์ดงักล่าวจึงอนมุานได้ว่า
ตลาดทั �ง 2 ประเภท     มีความเชื!อมโยงและต่อเนื!องกันจนไม่สามารถแยกออกจากกันได้อย่างเด็ดขาด  
(อดิศวร์  หลายชไูทย, 2545)   
         จากผลการศกึษาพบวา่  อปุทานของเครื!องดื!มแอลกอฮอล์ในจงัหวดัเชียงใหม่สว่นใหญ่เป็นตลาด 
ที!มีการผสมผสานกันระหว่างตลาดดั �งเดิมและตลาดใหม่ โดยตลาดดั �งเดิมจะพบมากในสงัคมชนบทมากกว่า
สังคมเมืองที!เน้นจําหน่ายเบียร์ ไวน์ต่างประเทศ และสุรานําเข้าจากต่างประเทศโดยผ่านร้านขายของชํา 
ที!ส่วนใหญ่พัฒนามาจากฐานทางสังคมคือ  เป็นร้านที!ต้องการขายของจําเป็นในครัวเรือนให้แก่ชุมชน  
ส่วนอุปทานในเมืองในรูปผับ บาร์ เกิดขึ �นมาเพื!อตอบสนองความต้องการของกลุ่มคนทํางานที!ออกหา 
ความสนุกสนานในช่วงกลางคืน ซึ!งนับว่าเป็นการตอบสนองต่อปัจจยัทั �งทางสงัคม และทางเศรษฐกิจไปด้วย
พร้อม ๆ กนั 
         อิทธิพลด้านอปุสงค์หรือความต้องการซื �อเครื!องดื!มแอลกอฮอล์ของแต่ละบคุคลจึงเป็นปัจจยัหลกั
ในการจําหน่ายเครื!องดื!มแอลกอฮอล์  ร้านขายของชํา เพิง หรือ ร้านขายเหล้าตอง เป็นตลาดที!ตอบสนอง 
ความต้องการของกลุ่มผู้ บริโภคในเขตชนบท มากกว่าตอบสนองด้านผลกําไร  แต่ในทางกลับกัน ผับ บาร์  
และ ห้างสรรพสินค้าซึ!งเป็นตลาดใหม่ที!ตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคที!อาศยัอยู่ในเมืองได้มากกว่า
โดยเน้นด้านผลกําไรเป็นหลกัในการประกอบการ 
         ความแตกต่างดังกล่าวมีความสําคัญต่อประสิทธิผลในการใช้มาตรการต่าง ๆ ของรัฐบาล 
โดยต้องใช้ความระมัดระวังและพิจารณาใช้เครื!องมือหรือมาตรการไปตามสัดส่วนของปัจจัยทางประชากร 
และการกระจายรายได้ในสดัส่วนที!เหมาะสมตามระดบัของการตอบสนองที!แตกต่างกนัดงักล่าวมาข้างต้นด้วย
เช่นกนั 

2. ด้านอุปสงค์ 
      พฤติกรรมการบริโภคเครื!องดื!มแอลกอฮอล์ของกลุ่มตวัอย่าง  มีความเชื!อมโยงระหว่างพฤติกรรม

การบริโภคกบับริบททางสงัคม ประเพณีและวฒันธรรมไทยโดยจะเหน็ได้จากผลของการศกึษาในสว่นที!เกี!ยวข้อง
กบัพฤติกรรมการดื!มในช่วงเทศกาล/งานประเพณี    ที!กลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่มากกว่าร้อยละ 90 นิยมดื!มในช่วง
ประเพณีสงกรานต์ รองลงมา คือนิยมดื!มในเทศกาลส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ เป็นต้น และเมื!อพิจารณา 
จากข้อมูลการจัดอันดับการบริโภคเครื! องดื!มแอลกอฮอล์ของประเทศไทยช่วงปี ค.ศ. 1998 – 2001   
พบว่า  ในประเทศไทยมีผู้ ดื!มเครื!องดื!มแอลกอฮอล์ทกุประเภทรวมกนั 8.47 ลิตร/คน/ปี  มากเป็นอนัดบัที! 40  
ของโลก โดยที!ดื!มสรุากลั!น (Spirit) 7.13 ลิตร/คน/ปี มากเป็นอนัดบั 5 ของโลก, ดื!มเบียร์ 1.31 ลิตร/คน/ปี  
มากเป็นอนัดบัที! 85 ของโลก, และ ดื!มไวน์ 0.04 ลติร/คน/ปี มากเป็นอนัดบัที! 124 ของโลก 
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         ประเด็นอภิปราย คือ อนัดบัโลกของไทยยงัสงูอยู่ แม้จะอยู่ในอนัดบัที! 40 ก็ตาม และที!สําคญั
ประเทศไทยติดอนัดบัโลกมาโดยตลอด จากอนัดบัที! 50 ในปี 1998 มาเป็นอนัดบัที! 44, 43 และ 40  
ในปี 1999, 2000 และ 2001 ตามลําดบั ซึ!งหมายถึงว่าหากไม่มีการดําเนินการใดๆ อนัดบัการบริโภคเครื!องดื!ม
แอลกอฮอล์ของไทยคงจะอยู่ในอนัดบัที!สงูขึ �นเรื!อยๆ     ย่อมหมายถึงการบริโภคเครื!องดื!มแอลกอฮอล์ของไทย 
จะทวีขึ �นอยา่งตอ่เนื!อง 

        ประเทศไทยดื!มมากติดอันดับโลกถึงอันดับที! 40 เพราะมีการดื!มสุรากลั!นมากเป็นอันดับ 5  
ของโลก, สรุากลั!นในที!นี �หมายรวมถึงเหล้าขาวด้วย ซึ!งเป็นเหล้าที!เสียภาษีเพียง 70 บาท/ลิตรแอลกอฮอล์บริสทุธิ �

ขณะที!เหล้ากลั!นชนิดอื!นๆถกูเก็บภาษีเต็มเพดานแล้วที! 400 บาท/ลิตรแอลกอฮอล์บริสทุธิ ซึ!งทําให้ราคาขาย�

สงูขึ �น ยอดจําหน่ายลดลง   ดงันั �น  เหล้าขาวจงึยงัคงเป็นเหล้าเมาได้ในราคาถกู 
        นอกจากนี � ผลการศึกษายังพบว่า การดื!มเพื!อเข้าสังคมหรือการร่วมงานเลี �ยงสังสรรค์ 

เป็นปัจจัยของการเริ! มดื!มครั �งแรกและปัจจัยในการดื!มปัจจุบันของกลุ่มตัวอย่างมากกว่าปัจจัยอื!น ๆ  
ด้วยตามภาวะของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ แม้ว่าสรุาพื �นบ้าน สรุาไทย และเบียร์ เป็นเครื!องดื!มที!นิยมดื!ม
ครั �งแรก แตปั่จจบุนัมีผู้ นิยมดื!มเบียร์และสรุาไทยมากกวา่เครื!องดื!มแอลกอฮอล์ชนิดอื!น ๆ โดยไม่ยดึติดกบัยี!ห้อใด
ยี!ห้อหนึ!ง และพิจารณาจากราคาของเครื!องดื!มแอลกอฮอล์มากกวา่ปัจจยัอื!น ๆ  

        เมื!อพิจารณา  เครื! องดื!มประเภทเบียร์แล้ว พบว่า มีความสอดคล้องกับผลการศึกษาของ  
อดิศวร์ หลายชไูชย ที!ว่า เบียร์ เป็นเครื!องดื!มยอดนิยมของทั �งหญิงและชายส่วนหนึ!งอาจเป็นผลของการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ทางการตลาด และอีกส่วนหนึ!งน่าจะเป็นความเชื!อที!ได้รับการบอกเล่าถึงคุณสมบัติว่า  
“มีแอลกอฮอล์น้อย”  จึงเป็นจุดเด่นให้เบียร์เข้ามาเป็นโอกาสให้เบียร์เป็นเครื!องดื!มที!เข้าถึงกลุ่มผู้ หญิงใน 
วัยทํางานได้อย่างไม่ยากลําบาก ในอดีตค่านิยมในสังคมไทยเห็นว่า  ผู้หญิง “ไม่ควรดื!ม” แต่ปัจจุบันก็ได้รับ 
การยอมรับขึ �นมาระดบัหนึ!งว่า ดื!มได้ เพราะมีแอลกอฮอล์น้อยดื!มแล้วจะไม่เมา  ดงันั �นผู้หญิงซึ!งสมยัหนึ!งดื!ม 
ยาดองโดยความเชื!อว่า  “เป็นยา”  และไม่ถกูสงัคมครหาว่าเป็นผู้หญิงดื!มเหล้าก็เริ!มได้รับการยอมรับจากสงัคม 
มากขึ �นเมื!อผู้หญิงดื!มเบียร์ (อดิศวร์  หลายชไูทย, 2545)   
         นอกจากนั �น ผลการศึกษายงัสอดคล้องกบัข้อมลูการจดัอนัดบัการบริโภคเครื!องดื!มแอลกอฮอล์
ของประเทศไทย ช่วงปี  ค.ศ. 1998 – 2001  ที!ว่า  เบียร์เป็นเครื!องดื!มแอลกอฮอล์ที!คนไทยดื!มเพิ!มขึ �น 
อย่างรวดเร็ว จาก 1.09 เป็น 1.13, 1.25 และ 1.31 ลิตร/คน/ปี ทําให้อนัดบัโลกของการดื!มเบียร์เพิ!มจากอนัดบัที! 
102 เป็น 102, 92 และ 85 และยงัทําให้อนัดบัรวมการดื!มทกุประเภทเพิ!มขึ �นจากอนัดบัที! 50  เป็น 44, 43,  
และ 40     ในปี 1998, 1999, 2000 และ 2001 ตามลําดบั, เบียร์เป็นเครื!องดื!มแอลกอฮอล์อีกประเภทหนึ!ง 
ที!ยังขึ �นไม่เต็มเพดานเหมือนเครื!องดื!มแอลกอฮอล์ประเภทอื!นที!ขึ �นภาษีไปเมื!อปลายปี 2548  ที!ผ่านมา   
ทั �งนี �เบียร์สามารถขึ �นอัตราภาษีตามมูลค่าจาก 55% เป็น 60%  (ข้อมูลการจัดอนัดับการบริโภคเครื!องดื!ม
แอลกอฮอล์ของประเทศไทย, 2549:  ออนไลน์)   
   

3. ผลกระทบ 
                       ในการดื!มเครื!องดื!มแอลกอฮอล์ย่อมส่งผลต่อร่างกายและจิตใจของผู้ ดื!มไม่มากก็น้อย โดยผู้ ดื!ม
บางรายคิดว่า การดื!มเครื!องดื!มแอลกอฮอล์จะส่งผลในทางบวกกับตวัเอง เช่น ช่วยให้คลายจากความเครียด   
เข้าสงัคมได้ง่ายขึ �น นอนหลบัได้ง่าย และทําให้รู้สกึสดชื!นหายเหนื!อย เป็นต้น ขณะเดียวกนักลุม่ตวัอย่างบางสว่น
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บอกว่าเคยได้รับผลเสียจากการดื!มเครื!องดื!มแอลกอฮอล์เช่นกัน ได้แก่ เคยประสบอุบัติเหตุหลงัจากการดื!ม  
เคยถูกทําร้ายร่างกาย สุขภาพไม่ดี เป็นต้น ซึ!งผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับผลการศึกษาของ 
อดิศวร์  หลายชูไทย   (2545)  ที!กล่าวว่า ผลกระทบด้านสขุภาพอนามยัส่วนหนึ!งเป็นผลต่อเนื!องจากอบุติัเหตุ
และอบุติัภยัตา่ง ๆ ซึ!งนําไปสูก่ารบาดเจ็บ  ทพุลภาพ หรือรุนแรงจนถึงขั �นเสียชีวิตการดื!มปริมาณมากเกินสมควร
ทั �งในการดื!มแต่ละครั �ง หรือดื!มต่อเนื!องกันเป็นพฤติกกรมครั �งคราว หรือประจํา ด้วยความถี!ต่าง ๆ กัน   
ย่อมนําไปสู่การบั!นทอนสขุภาพ โดยทําให้เกิดโรคเรื �อรังและอาการรุนแรง โรคและอาการส่วนใหญ่ จะปรากฏ 
ให้เห็นในวยักลางคนขึ �นไป ในบางกรณีก็จะเกิดร่วมกับผลกระทบประการอื!น คือ  อุบัติเหตุ และการทะเลาะ
วิวาท โดยผลกระทบต่าง ๆ จะมีลกัษณะเกิดต่อเนื!องกนัตั �งแต่วยัรุ่นไปจนถึงวยัชราภาพ โดยไม่เลือกกลุม่บคุคล
และพื �นที!   เป็นสภาพที!ทวีความรุนแรงขึ �นไปตามวัยของผู้ ได้รับผลกระทบโดยตรง และทําให้เกิดผลกระทบ
ทางอ้อมต่อเนื!องไปยงักลุ่มบุคคลที!มีความสมัพนัธ์ด้วยเป็นผลกระทบทวีคูณ  คนที!เป็นโรคพิษสรุาเรื �อรังจริงๆ  
มกัไม่ไปรับการรักษาพยาบาลจากแพทย์แผนปัจจุบนั แต่อาศยั  “หมอพื �นบ้าน”  ที!เป็นทางออกและความเชื!อ
ของชาวบ้านเองเป็นส่วนใหญ่ผลกระทบต่อสังคมมีลกัษณะที!ไม่ประจักษ์ชัดต่อสังคมทั!วไป ความเดือดร้อน 
ต่าง ๆ ของสมาชิกในครอบครัวซึ!งมีผู้ ดื!มประจํา   หรือผู้ ติดสุรา มีตั �งแต่ถูกทําร้ายร่างกายจนถึงตรมตรอม 
ไปตลอดชีวิต    มีความรุนแรงตั �งแต่ หย่าร้าง จนถึงเสียชีวิต  สิ!งที!ซ่อนเร้นอยู่ในครอบครัวเหล่านี �มิอาจประเมิน 
ได้โดยง่าย   แตก็่มิใช่สิ!งที!ควรจะมองข้าม 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

จากการศกึษาเรื!องการศกึษาพฤติกรรมการบริโภคเครื!องดื!มแอลกอฮอล์ของประชาชนในจงัหวดัเชียงใหม ่ 
ทางคณะผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะที!สําคญัสําหรับเป็นแนวทางในการแก้ปัญหา  และข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัย 
ครั �งตอ่ไป  ดงัตอ่ไปนี � 

1. ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา 
    ประชาชนทั!วไปรวมทั �งเด็กและเยาวชนสามารถเข้าถึงเครื!องดื!มแอลกอฮอล์ได้ง่ายในแต่ละชุมชน  

แต่ละหมู่บ้าน ซึ!งมีร้านที!ขายเครื!องดื!มแอลกอฮอล์อยู่มากมายทั �งในห้างสรรพสินค้า  ร้านขายของชําร้านแผง
ลอย/เพิงตา่งๆ  เป็นต้น    โดยเฉพาะเหล้าขาว  สรุากลั!นชมุชน  และเบียร์ที!มีมากมายในชนบท มีราคาค่อนข้างตํ!า 
และมีการดื!มมากในช่วงเทศกาล งานประเพณีตา่งๆนั �น  การแก้ปัญหาเรื!องนี �หน่วยงานภาครัฐที!เกี!ยวข้อง  ควรมี
การบงัคบัใช้กฎหมาย และมีมาตรการควบคมุการบริโภคอย่างจริงจงั และให้มีผลในทางปฏิบติัมากขึ �นอย่างเป็น
รูปธรรม ตลอดจนการส ร้าง โครงการและกระบวนการใ ห้ความ รู้แ ก่ประชาชนทั!ว ไปรวมทั �ง เด็ก  
และเยาวชน  ควรดําเนินการผ่านสื!อทุกประเภท และกระทําอย่างต่อเนื!องเป็นระยะๆ  โดยการสร้างความเชื!อ 
กระตุ้นจิตสํานึกและความรับผิดชอบต่อสงัคม โดยการรณรงค์ทางวฒันธรรมให้คนในสงัคมรู้สึกรังเกียจเหล้า
และเครื!องดื!มที!มีแอลกอฮอล์ เช่นเดียวกบัที!เคยประสบความสําเร็จในเรื!องการรณรงค์เรื!องอนัตรายจากบุหรี!  
ที!สําคญัคือ ต้องทําให้การบริโภคเหล้าและเครื!องดื!มที!มีแอลกอฮอล์เป็นเรื!องการดื!มได้ยากในสงัคม ใครจะดื!ม
เหล้าต้องไปดื!มในที!ที!มีการควบคุมเฉพาะเหมือนคนสูบบุหรี!  ต่อไปในงานเลี �ยงของคณะรัฐมนตรี รัฐบาล 
หน่วยงานราชการ ห้างร้านเอกชนต่างๆ ต้องไม่มีการสงัสรรค์ด้วยเหล้าหรือเครื!องดื!มผสมแอลกอฮอล์ นกัแสดง
ดาราคนไหนไม่ดื!มเหล้าและเครื!องดื!มผสมแอลกอฮอล์ต้องประกาศยกย่องเป็นตวัอย่าง นอกจากนี � ต้องย้ายร้าน
เหล้าผับ บาร์ สถานบันเทิงต่างๆ ที!มีการจําหน่ายสุราให้อยู่ห่างจากสถานศึกษาทุกประเภทให้มากที!สุด  
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ซึ!งทั �งหมดรัฐบาลต้องทําให้ได้ แม้เป็นเรื!องยากก็ตาม เพราะไม่เช่นนั �นแค่ การงดโฆษณา 24 ชั!วโมง  
ก็ไม่ได้ช่วยให้คนดื!มเหล้าลดลงและการอบรมระดบัครอบครัวและชมุชนตลอดจนการสร้างบทเรียนในสถานบนั
การศึกษาควบคู่กับการให้รางวัลที!ไม่เป็นตัวเงิน  เช่น  มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ ที!มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
และปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี  เพื!อสร้างฐานความเชื!อถือ  และความภูมิใจระดับบุคคลอันเป็นปัจจัยสําคัญ 
ในการปรับพฤติกรรมของประชาชนในระยะยาว 

 
2. ข้อเสนอแนะในการวจัิยครั�งต่อไป 
    จากการศกึษาวิจยัครั �งนี �  พบวา่เป็นเพียงการศกึษาข้อมลูพฤติกรรมการบริโภคเครื!องดื!มแอลกอฮอล์

ของกลุ่มตัวอย่างในบางส่วนและบางช่วงเวลาเท่านั �น  ซึ!งอาจจะได้เพียงข้อมลูเบื �องต้น  แต่ในความเป็นจริง
พฤติกรรมการบริโภคมีการปรับเปลี!ยนตลอดเวลาตามสถานการณ์ของสังคมและการเปลี!ยนแปลงของโลก  
ดังนั �นเพื!อให้ได้ข้อมูลในเชิงลึกและครอบคลุมปัญหาที! เกี!ยวข้องกับการบริโภคเครื! องดื!มแอลกอฮอล์ 
ของประชาชนอย่างแท้จริงนั �นควรทําการศึกษาวิจัยในเชิงลึกของแต่ละเรื!องที!ทํา  และควรทําอย่างต่อเนื!อง   
เพื!อนําผลที!ได้จากการวิจัยทุกชิ �นมาเชื!อมโยงและรวบรวมเป็นองค์ความรู้เพื!อเป็นข้อมูลที!เป็นประโยชน์ 
ตอ่การวางมาตรการที!สําคญัเกี!ยวกบัเครื!องดื!มแอลกอฮอล์  และนโยบายของสงัคมตอ่ไปในอนาคต 
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การแบ่งส่วนตลาดและทางเลือกตลาดเป้าหมายผลิตภณัฑ์สมุนไพรไทย :                                           
ตลาดภาคเหนือ 

Market  Segmentation  and  Market  Targeting  of  Thai  Herbal Products :  
the Northern Market of Thailand 

ศศิวิมล  สขุบทF

* 

 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยนี �  มีวตัถุประสงค์เพื!อศึกษาการแบ่งส่วนตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยและทางเลือกตลาด
เป้าหมายในภาคเหนือของไทย  เป็นการวิจัยแบบสืบเสาะ  ศึกษาจากกลุ่มตวัอย่าง  จํานวน  200  ตวัอย่าง   
ของประชากรในภาคเหนือ  โดยการสุม่ตวัอย่างแบบ  Non-Proability  Sampling  วิธี  Purposive  Sampling  
สุ่มแบบบงัเอิญพบ  (Accidental  Selection)  จากอําเภอเมืองเชียงใหม่  วิเคราะห์ส่วนแบ่งตลาดโดยสถิติ  
Cluster  Analysis  เทคนิค  Hierachical  Cluster  Analysis ตวัแปรในการศกึษาได้แก่ เกณฑ์การแบ่งสว่น
ตลาดด้านประชากรศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์และจิตวิทยา ผลการศึกษาพบว่าภาคเหนือ  แบ่งส่วนตลาดได้  
 6  ส่วน ซึ!งเป็นทางเลือกตลาดเป้าหมาย เรียงตามลําดบัความน่าสนใจของตลาด ได้ดงันี � 1) ตลาดสงัคม
ระดบักลาง อาย1ุ9-50 ปี สินค้าเครื!องสําอางและยารักษาโรค ขนาดตลาด 86.8%  2) ตลาดสงัคมระดบักลาง 
อายุ 26-30 ปีและ51 ปี ขึ �นไปสินค้าเครื! องสําอาง อาหารและอาหารเสริมสุขภาพ ขนาดตลาด 6.6%  
3) ตลาดชายอาย ุ51 ปีขึ �นไปบริโภคอาหารเสริมสขุภาพเป็นประจํา ขนาดตลาด 0.5%  4) ตลาดหญิงอาย ุ41 ปี
ขึ �นไป บริโภคยารักษาโรคและอาหาร ขนาดตลาด 4.6% 5) ตลาดชายโสดอายุ 19-25 ปี และ 31-40 ปี  
สงัคมระดบักลางและผู้ ใช้แรงงานรายได้น้อย บริโภคอาหารเสริมสขุภาพและอื!นๆ ขนาดตลาด 1.0% และ  
6) ตลาดชายอาย ุ31-40ปี กําหนดตวัเองชั �นสงัคมผู้ ดีเก่ารายได้สงู ต้องการเป็นที!ยอมรับในสงัคม เปิดรับสินค้า
ใหม ่บริโภคยารักษาโรค ขนาดตลาด 0.5% ของตลาดผลติภณัฑ์สมนุไพรไทยในภาคเหนือ 

 
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% 

                                                 
* ผู้ ช่วยศาสตราจารย์  คณะวิทยาการจดัการ   มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
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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.     

 

คาํนํา 
 

 ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยเป็นสินค้าสําคัญสินค้าหนึ! ง ในโครงการหนึ! ง ตําบลหนึ! งผลิตภัณฑ์   
ซึ!งเป็นการเพิ!มผลผลิตและสร้างมูลค่าเพิ!มให้แก่สินค้าเกษตรและพืชสมุนไพร  ปัจจุบันได้รับการส่งเสริม 
ให้เป็นพืชเศรษฐกิจที!มีศักยภาพ  ประเทศไทยมีสมุนไพรที!มีคุณค่าอยู่มากมาย  คนไทยก็มีความสามารถ 
ในการแปรรูปสมนุไพรให้มีมลูค่าเพิ!ม  รวมทั �งมีผู้ประกอบการหลายรายที!ต้องการขยายตลาดของตนออกไป 
ยงัต่างประเทศ  ผลิตภณัฑ์สมนุไพรสามารถพฒันาได้หลายรูปแบบ  ได้แก่ 1)  ผลิตภณัฑ์ประเภทเครื!องสําอาง  
โลชั!น  สบู่   ครีมบํารุง 2)  ผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารเสริมสุขภาพ 3) ผลิตภัณฑ์ประเภทยารักษาโรค   
4)  ผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร  ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวพัฒนาเป็นสินค้าหนึ!งตําบล หนึ!งผลิตภัณฑ์ที!มีศักยภาพ 
และพฒันาเป็นสนิค้าระหวา่งประเทศได้ทั �งสิ �น 
 ปัจจุบัน กระแสการบริโภคสมุนไพรไทยชนิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นยาไทย เครื!องดื!มสมุนไพร  
หรือแม้แต่เครื!องสําอางสมนุไพรกําลงัได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายมาก ทั �งในประเทศไทยและต่างประเทศ  
การตลาดจึงกลายเป็นสิ!งที!สําคัญและน่าสนใจเป็นอย่างยิ!ง  จากข้อมูลของศูนย์วิจัยกสิกรไทยในปี 2546  
คาดว่ามลูค่าผลิตภัณฑ์สมนุไพรในประเทศ ทั �งยาสมนุไพร อาหารเสริมสขุภาพจากสมนุไพร เครื!องสําอาง
สมนุไพร และเครื!องดื!มสมนุไพร จะอยู่ที!ประมาณ 40,000 ล้านบาท และมีอตัราการขยายตวัร้อยละ 30  
นอกจากนี � จากการสํารวจอนามยัและสวสัดิการของประชาชนในปี 2546 ก็พบว่า ตลอดปีที!ผ่านมา ประชากร 
ทั!วประเทศจะมีอตัราการเจ็บป่วยต่อเดือนเฉลี!ยประมาณ 11 ล้านคน โดยที!ผู้ เจ็บป่วยบางสว่นจะใช้วิธีการรักษา
โดยยาสมนุไพรและแพทย์พื �นบ้าน ซึ!งมลูค่าที!ชาวบ้านใช้จ่ายเฉพาะในเรื!องการซื �อยาสมนุไพรนี � มีมากกว่า  
400 ล้านบาทต่อปี (http://www.siam-handicrafts.com/Webboard/question.asp?QID=360 Available: 
http://www.manager. co.th) สอดคล้องกบัการทําวิจยัของอาทร  ริ �วไพบลูย์ (2544) ศกึษาศกัยภาพของตลาด
สมุนไพรไทยโดยศึกษาประเภทและมูลค่าผลิตภัณฑ์สมนุไพรผ่านร้านขายยาในประเทศไทย ศึกษาสมนุไพร 
ในรูปแบบยาแผนโบราณและอาหารเสริมสขุภาพโดยประมาณการมลูค่าการบริโภคที!ราคาขายปลีก  ได้มลูค่า
การบริโภคผลิตภณัฑ์สมนุไพรในราคาขายส่งผ่านร้านยาในประเทศไทยตลอดปี2544 มีมลูค่า 1,530 ล้านบาท
และเมื!อศึกษาร้อยละบวกเพิ!ม (Mark up)  ประมาณการได้ว่าในปี 2544 ประชาชนทั �งประเทศจ่ายเงินไป 
เพื!อบริโภคผลิตภัณฑ์สมนุไพรผ่านร้านยามีมลูค่า 2,301 ล้านบาท กลุ่มที!มีมลูค่าสงูสดุ 5 อนัดบัแรก ได้แก่  
ยาบํารุงโลหิต 313 ล้านบาท ยาแก้ท้องผกู ยาระบาย 303 ล้านบาท    ยาขบัลม บํารุงธาต ุ255ล้านบาท ยาแก้ไอ 
252 ล้านบาท ยาเขียว ยาแก้ไข้ ร้อนใน ออกหดั 180 ล้านบาท 
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 จากการศึกษาการตลาดและการจัดการสมนุไพรของกลุ่มงานส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย  
สถาบนัการแพทย์แผนไทย  สํานกังานปลดัฯ  กระทรวงสาธารณสขุ (2544)  พบว่า  ทกุจงัหวดัมีการรักษาโรค
ด้วยการใช้ยาสมนุไพร  การนวดไทย  ยาไทย  การแพทย์พื �นบ้าน  และธรรมชาติบําบดั  นอกจากนี �สถานบริการ
สาธารณสุขของรัฐได้มีการให้บริการผู้ ป่วยโดยใช้ยาสมุนไพร  หรือการแพทย์แผนไทยมากกว่า  1,500  แห่ง  
การให้บริการใช้สมุนไพรในการแพทย์แผนไทย  และโรงพยาบาลชุมชนจะเป็นในรูปแบบ  1) ยาสมุนไพร
สําเร็จรูป  มีการใช้ยาสําเร็จรูปจากองค์การเภสชักรรม  เช่น  ยาขมิ �นชนัแคปซูล  ยาเม็ดฟ้าทะลายโจร  ยาระบาย
มะขามแขก  ครีมพญายอ  ครีมโพลจีซาล  2) ยาแผนโบราณหรือยาไทย  ได้แก่  ยาอมสมนุไพร  ยารักษาโรค
กระเพาะ  ยาริดสีดวงทวาร  3) การอบสมนุไพร  ใช้ไอนํ �าจากการต้มยาสมนุไพร  เพื!อการดแูลสขุภาพ และรักษ
อาการเจ็บป่วยเบื �องต้น  เช่น  วิงเวียนศีรษะ 
 สําหรับการค้าสมนุไพรโลก  มลูค่าการค้ามีแนวโน้มสงูขึ �น  แต่ลกัษณะโครงสร้างการตลาดจะแตกต่าง
ไป  โดยแนวโน้มความต้องการพืชสมุนไพร  เพื!อสกัดสารต่างๆ มาใช้เป็นวตัถุดิบผลิตยาสมยัใหม่มีแนวโน้ม
ลดลง เนื!องจากอปุทานของพืชสมนุไพร  ซึ!งส่วนใหญ่นําเข้าจากประเทศกําลงัพฒันา มกัจะขาดความสมํ!าเสมอ 
คุณภาพของสินค้าขาดความแน่นอน  มีสิ!งเจือปน  ประกอบกับการค้นคว้ายาใหม่ๆ ต้องใช้เวลานาน  
 และเสียค่าใช้จ่ายสูง  เพื!อให้ยาที! ไ ด้มีความปลอดภัยต่อผู้ บริโภค  ประการสําคัญ คือ การผลิตยา 
จากการสงัเคราะห์สามารถทําได้มากขึ �น  มีคุณภาพดี  และปริมาณสมํ!าเสมอดีกวา่การผลติยาจากสมนุไพร   
ทําให้การใช้พืชสมนุไพรเพื!อสกดัสารผลิตเป็นยาสมยัใหม่ลดลง  แต่การใช้พืชสมนุไพรกลบัเปลี!ยนรูปแบบไปใช้
ในลกัษณะของอาหารเสริม  และเครื!องสําอางมากขึ �น  เพราะข้อจํากดัต่างๆ น้อยกว่าการผลิตยา  จึงทําให้ความ
ต้องการสมนุไพร  โดยสว่นร่วมเพิ!มขึ �น 
 ประเทศผู้ นําเ ข้าพืชสมุนไพรที! สําคัญในตลาดโลก  ได้แก่  สหรัฐอเมริกา  แคนาดา ญี!ปุ่ น 
สวิสเซอร์แลนด์  ฮ่องกง  สาธารณรัฐประชาชนจีน  เยอรมัน  อิตาลี  เนเธอร์แลนด์  เบลเยี!ยม  ลกัแซมเบิร์ก  
องักฤษ  ไอร์แลนด์  และเดนมาร์ค 
 ประเทศผู้ส่งออกที!สําคญั  ได้แก่  สหรัฐอเมริกา  ฝรั!งเศส  ไอร์แลนด์ องักฤษ ญี!ปุ่ น เม็กซิโก บราซิล 
สเปน  โปแลนด์  อิตาลี  อาร์เจนตินา  อินเดีย  ฟิลิปปินส์  คอสตาริกา  ไทย  ศรีลังกา  ออสเตรเลีย   
และอินโดนีเซีย 
 สําหรับปัญหาด้านการเพาะปลกูพืชสมนุไพรไทย  ข้อมลูด้านการเพาะปลกูยงัมีไม่เพียงพอ  ยงัขาด
พนัธุ์ ที!ดีที!จะนํามาปลกู  ผลผลิตยงัไม่เพียงพอ  และมีคุณภาพไม่ตรงกับความต้องการของตลาด  ประชาชน 
ขาดความสนใจเรื! องสมุนไพรและยาแผนโบราณ  ส่วนใหญ่จะใช้ต่อเมื!อเป็นความพยายามขั �นสุดท้าย 
ในการรักษาโรค  ปัญหาด้านการตลาดคือ  มาตรฐานสินค้ายังมีการปลอมปน  การเก็บรักษาไม่ถูกวิธี   
ตลาดสมนุไพรยงัมีจํากดัทั �งในประเทศและตา่งประเทศ 
 จากการประชมุ  NATURAL  PRODUCT  EXPO  WEST ครั �งที!  21  ระหว่างวนัที!  8-11 มีนาคม 2544 
ณ  เมือง  ANAHEIM  รัฐแคลิฟอเนียร์  สหรัฐอเมริกา  ซึ!งเป็นการประชุมวิชาการและการแสดงนิทรรศการ
เ กี! ยวกับผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ   โดยผู้ เ ข้า ร่วมประชุมประมาณ 30,000 คน จาก 60 ประเทศ  
และ มีผู้ เ ข้ าจัด นิทรรศการผลิตภัณฑ์ธรรมชา ติ รวม  คือ  สมุน ไพร ที! ใ ช้ เ ป็นยาและ เค รื! อ ง สํ าอาง  
จากผู้ ผลิต 25 ประเทศ ไม่น้อยกว่า 2,400 บริษัท รวมถึงบริษัทเอกชนจากประเทศไทย 11 บริษัท   
และหน่วยงานราชการไทย 3 แห่ง คือ กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  



 

 290       

 

 

การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการบริหารธุรกจิ ครั�งที� 1  
 

    
วันที� 14 มีนาคม 2551 ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ 

และโรงพยาบาลอภยัภเูบศร  กระทรวงสาธารณสขุ  การประชุมทางวิชาการ  และการพบปะผู้ ซื �อผู้ขายทั!วโลก
ครั �งนี �ทําให้ได้ข้อคิดว่าคนไทยควรจะใช้ประโยชน์จากสมนุไพรให้มากที!สดุ  โดยสิ!งที!ควรคํานึงถึงคือ  การพฒันา
ผลิตภณัฑ์ที!เป็นที!ต้องการของตลาดโลก  โดยอิงกบักฎหมายอาหารเสริม  และเครื!องสําอางเป็นหลกั  ต้องผลิต
สินค้าที!มีคุณภาพ  ปลอดภัย  ใช้ได้ผลอย่างแท้จริง  มิฉะนั �นจะกลายเป็นดาบสองคมกลับเข้ามาฟันตัวเอง  
กล่าวคือผู้บริโภคนําไปใช้แล้วไม่ได้ผลดงัที!อ้างไว้  จะทําให้ความนิยมลดลง  ปัจจุบนักระแสการใช้ผลิตภัณฑ์
สมนุไพรในตลาดโลกสงูมากขึ �นทกุปี  คนไทยจึงควรพฒันาวตัถดิุบของเราให้เป็นผลิตภณัฑ์ที!ดี  เป็นที!ต้องการ
ของตลาดโลกให้ได้  อนัเป็นแนวทางในการพฒันาประเทศอยา่งยั!งยืน (สรุพจน์  วงศ์ใหญ่, 2544)  
 ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย  ยังคงต้องพัฒนาอีกมากทั �งด้านการผลิตและการตลาด  พัฒนาตลาด 
ทั �งในประเทศและต่างประเทศ  การพฒันาตลาดเริ!มต้นจากการรู้จกัตลาดและพฤติกรรมในตลาด หลงัจากนั �น 
จงึพฒันากลยทุธ์การตลาด 
 การศึกษาครั �งนี �จะทําให้เห็นภาพชัดถึงตลาดสมุนไพรที!แบ่งเป็นส่วนตลาดย่อยๆ พร้อมทั �งทราบถึง
พฤติกรรมการบริโภคในแตล่ะสว่นตลาด  นําเสนอแสดงให้เหน็ถงึการแบง่สว่นตลาดของภาคเหนือ  การแบ่งสว่น
ตลาดจะเป็นจดุเริ!มต้นของการวางแผนการตลาด 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1.  ศกึษาการแบง่สว่นตลาดผลติภณัฑ์สมนุไพรไทยในภาคเหนือ 
2.  ศกึษาทางเลือกตลาดเป้าหมายผลติภณัฑ์สมนุไพรไทยในภาคเหนือ 

 

ทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคดิการวิจัย 
 ทฤษฎีที�ใช้ในการวจัิย 
  ทฤษฎีการแบ่งส่วนตลาด  กระบวนการแบ่งส่วนตลาด  และเกณฑ์ในการแบ่งส่วน
ตลาด 

การแบ่งส่วนตลาด  (Marketing  Segmentation)  หมายถึง  การแบ่งส่วนตลาด 
ของผลิตภณัฑ์ชนิดใดชนิดหนึ!งออกจากกนัเป็นตลาดย่อย (Submarket)  หรือสว่นตลาด  (Market  Segment)  
เพื!อที!จะเลือกตลาดเป้าหมายต่อไป  การแบ่งส่วนตลาดเป็นการแบ่งกลุ่มลูกค้าและความต้องการของลูกค้า 
ที!แตกต่างกัน  ซึ!งส่วนตลาดย่อยตลาดใดตลาดหนึ!ง  จะถูกเลือกเป็นตลาดเป้าหมาย  และใช้ส่วนประสมทาง
การตลาดเฉพาะอยา่ง  เพื!อให้นกัการตลาดสามารถเข้าถงึลกูค้าที!ต้องการได้ 

ศิริวรรณ  เสรีรัตน์  และคณะ  (2541 : 187)  กล่าวถึง กระบวนการแบ่งส่วนตลาดว่า 
มีลําดบัขั �นตอนการแบง่สว่นตลาด  3  ขั �นตอนดงันี � 

1.  ขั �นสํารวจ  (Survey Stage)  ผู้ วิจัยจะสํารวจกลุ่มเป้าหมาย  เพื!อทราบถึงการจูงใจ 
และพฤติกรรมของผู้บริโภค  โดยการจัดเตรียมแบบสอบถาม  ตัวอย่างข้อมูลที!เกี!ยวข้องกับผู้บริโภค  มีดังนี �   
1)  การให้คะแนนคณุสมบติัต่าง ๆ ของผลิตภณัฑ์และความสําคญัของแต่ละคณุสมบติันั �น  2)  รู้จกัตราสินค้า
แ ล ะ ก า ร ใ ห้ ค ะ แ น น ต ร า สิ น ค้ า  3 )  รู ป แ บบ ก า ร ใ ช้ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์  4 )  ทั ศ น ค ติ ที! มี ต่ อ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์   
5)  ลกัษณะด้านประชากรศาสตร์  ภมิูศาสตร์  จิตวิทยา  และพฤติกรรมศาสตร์ ตามเกณฑ์ที!ผู้วิจยักําหนด 
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 2.  ขั �นวิเคราะห์  (Analysis Stage) จากข้อมลูที!ได้ในขั �นสํารวจ  จะนํามาวิเคราะห์ในด้าน
ทัศนคติ  ประชากรศาสตร์  ภูมิศาสตร์  จิตวิทยา  และพฤติกรรมที!มีลักษณะเด่นชัดเฉพาะที!คล้ายคลึงกัน   
โดยแยกออกเป็นกลุม่ ๆ ตามลกัษณะที!เดน่ชดันั �น 

3.  ขั �นการกําหนดโครงร่าง  (Profiling Stage)  จากลักษณะเด่นชัด  เฉพาะอย่าง 
ของแต่ละกลุ่มในขั �นที!สอง  จะนํามากําหนดเป็นโครงร่าง  (เกณฑ์)  ในการแบ่งส่วนตลาด  เช่น  รถยนต์อาจใช้
เกณฑ์  รายได้  ค่านิยม  รูปแบบการดํารงชีวิตของผู้ใช้  ลกูค้าธนาคาร  อาจใช้เกณฑ์รายได้  และอาณาเขตทาง
ภมิูศาสตร์ 

หลักเกณฑ์ในการแบ่งส่วนตลาดผ้บริโภคู   (Base for segmenting consumer Market)  
ตัวแปรที! สําคัญที! ถือ เป็นหลักเกณฑ์ในการแบ่งส่วนตลาด  ไ ด้แก่   ลักษณะตัวแปรทางภูมิศาสตร์  
ประชากรศาสตร์ จิตวิทยา  และพฤติกรรมผู้ บริโภค  ซึ!งตัวแปรเหล่านี �สามารถจัดกลุ่มออกเป็น  2  กลุ่ม   
คือ  1) ลกัษณะของผู้บริโภค (consumer characteristics)  2)  การตอบสนองของผู้บริโภค  (Consumer  
response)  ดงัรูปที!  1  และแบ่งออกเป็น  4  เกณฑ์  คือ  1)  ภูมิศาสตร์  (Geographic)  2)  ประชากรศาสตร์  
(Demographic)  3) จิตวิทยา  (Psychographic)  และ 4)  พฤติกรรมศาสตร์  (Behavioristic)  ดงัตารางที!  1  

 
 

 
 
 
 
 
 

รปที�  ู 1  การแบง่สว่นตลาดตามลกัษณะการบริโภคและการตอบสนองของผู้บริโภค  
(ศิริวรรณ เสรีรัตน์   และคณะ,  2541: 188) 

 
ตาราง  1  ตวัแปรที!สําคญัในการแบง่สว่นตลาดผู้บริโภค(ศิริวรรณ  เสรีรัตน์  และคณะ, 2541: 189) 

ตวัแปร ตวัอย่างการแบ่งส่วนตลาด 
1  ภมศิาสตร์ ู (Geographic)  

1.1 ขอบเขต (Region) 
      1.2 ขนาดของจงัหวดั (City size) 

1.3 อากาศ (Climate) 
1.4 ความหนาแน่น (Density) 

      1.5 ขนาดของประเทศ (Country 
size) 
 
 
 

-  ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ตะวนัออก 
ตะวนัตก  
-  จํานวนประชากร 100,000-249,999 , 250,000-499,999 , 500,000-
999,999 , 1,000,000-3,999,999 และ 4,000,000 ขึ �นไป 
-  ในเมือง ชนบท ชานเมือง 
-  ประเทศเลก็ ประเทศใหญ่ 

ลกัษณะของผูบ้ริโภค 
(Consumer characteristics) 

การตอบสนองของผูบ้ริโภค   (Consumer   
response)  หรือพฤติกรรม (Behavior) 

ประชากรศาสตร์ 
(Demographic) 

จิตวิทยา 
(Psychographic) 

การแสวงหาผลประโยชน ์

(Demographic) 
โอกาสซือ<  
(Occasion) 

อตัราการใช ้
(Usage rate) 

ภูมิศาสตร์ 
(Geographic) 

ทศันคติ 
(Attitude) 
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ตวัแปร ตวัอย่างการแบ่งส่วนตลาด 
2 ประชากรศาสตร์ 
(Demographic) 

 

2.1 อาย ุ(Age) 
2.2 เพศ (Sex) 
2.3 ขนาดครอบครัว (Family 

size) 
2.4 วฏัจกัรชีวิตครอบครัว(Family 

life cycle) 
 
 
 
2.5 อาชีพ (Occupation) 
 
2.6 การศกึษา (Education) 
2.7 ศาสนา  (Religion)     
2.8 ผิว (Race) 
2.9 ชาติ (Nationality) 

      2.10 รายได้ (Income) 

- ตํ!ากวา่ 6, 6-11, 12-19, 20-34, 35-49, 50-64, และ 65 ขึ �นไป 
- หญิง, ชาย 
- 1-2, 3-4, 5 ขึ �นไป 
 
- โสดและยงัหนุ่ม, แตง่งานแล้วและยงัไมมี่บตุร แตง่งานแล้วมีบตุรยงั
เลก็อยู่ (เป็นบตุรอายตํุ!ากวา่ 6 ขวบ), แตง่งานแล้วมีบตุรโตแล้ว (อาย ุ6 
ขวบขึ �นไป) แตย่งัศกึษาเลา่เรียนอยูก่บัพอ่แม,่ แตง่งานมานานแล้ว 
คอ่นข้างมีบตุรโตแล้วแตย่งัไมแ่ตง่งาน, พอ่แม่ อายมุากอยูค่นเดียว,  
อื!น ๆ  
-  มีความรู้และความชํานาญในวิชาชีพ, ผู้ จัดการ, เจ้าของกิจการ, 
เสมียน, พนกังาน, ช่างฝีมือ, ชาวนา, วา่งงาน, นกัศกึษา, แมบ้่าน 
- ประถมศกึษา มธัยมศกึษา ปริญญาตรี ปริญญาโทขึ �นไป 
- พทุธ คาทอลกิ โปรแตสแตนท์ อิสลาม 
- ขาว ดํา เหลือง 
- อเมริกนั องักฤษ ฝรั!งเศส เยอรมนั ไทย จีน ญี!ปุ่ น 
- สงู กลาง ตํ!า 

3. จติวทิยา (Psychographic)  
3.1 ชั �นของสงัคม (Social class) 
 
3.2 คา่นิยมและรูปแบบการ

ดําเนินชีวิต (Value and lifestyle) 
3.3 บคุลกิภาพ (Personality) 

- ระดับสูงอย่างสูง ระดับสูงอย่างตํ!า ระดบักลางอยา่งสงู ระดบักลา
อยา่งตํ!า ระดบัตํ!าอยา่งสงู ระดบัตํ!าอยา่งตํ!า 
- ผู้ ที!ชอบเข้าสงัคม ผู้ ที!ต้องการประสบความสําเร็จ ผู้ ที!ยดึมั!น ผู้ ที!มีความ
ทะเยอทะยาน ผู้ ที!มีความพยายาม ผู้ ที!ตอ่สู้ ดิ �นรน ผู้ ที!มีประสบการณ์  
ผู้ ที!ปฏิบติั AIOs ซึ!งประกอบด้วยกิจกรรม (Activities) ความสนใจ 
(Interests) และความคิดเหน็ (Oponions) 
- ชอบรวมกลุม่ เชื!อมั!นในตนเอง เก็บตวั ชอบเป็นผู้ นํา มีความ
ทะเยอทะยาน 

4. พฤตกิรรม (Behavioristic)  
4.1 โอกาสในการซื �อ (Occasion) 
4.2 การแสวงหาผลประโยชน์ 

(Demographic) 
4.3 สถานะของผู้ ซื �อ (User 

status) 
4.4 อตัราการใช้ (Usage rate) 
 

- ซื �อสมํ!าเสมอ ซื �อเฉพาะโอกาสพิเศษ 
- การประหยดั ความสะดวก ความภาคภมิูใจ คณุภาพ 
 
-ไมเ่คยใช้ เลกิใช้ ใช้มาก ใช้ครั �งแรก ใช้เป็นประจํา 
 
- ใช้เลก็น้อย ใช้ปานกลาง ใช้มาก 
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4.5 สถานะความซื!อสตัย์ 
(Royalty status) 

4.6 ภาวะความพร้อมของผู้ ซื �อ 
(Buyer-readiness stage) 
4.7 ทศันคติตอ่ผลติภณัฑ์ (Attitute 
toward product) 

- ไมส่นใจเลย สนใจตราปานกลาง สนใจตรามาก 
 
- ไมรู้่จกั รู้จกั สนใจ มีความต้องการ มีความตั �งใจซื �อ 
 
-พอใจ ชอบ เฉย ๆ  ไมช่อบ เกลียด 
 

 
ระดับของการแบ่งส่วนการตลาด (Levels of market segmentation) มี 6 ระดับ 

(http://elearning.bu.ac.th /mua/course/mk212/ch6.htm)  ดงันี � 
1 การตลาดมวลชน (Mass marketing) เป็นการตลาดที!มุ่งความสําคญัที!มีการผลิตสินค้าในรูปแบบ

เดียวกนัเป็นจํานวนมาก (Mass production) โดยนําออกวางตลาดให้ทั!วถึง (Mass distribution) และสง่เสริม
การตลาดอย่างมาก (Mass promotion) โดยมองตลาดว่ามีความต้องการคล้ายคลึงกัน เป็นแนวคิด 
ที!มุ่งความสําคญัที!การผลิต (Production-oriented) โดยมุ่งที!จะผลิตสินค้าในรูปแบบเดียวกันจํานวนมาก  
เพื!อลดต้นทนุในการผลติ 

2 การตลาดโดยมุ่งที� ส่วนของตลาด (Segment marketing) เป็นการใช้เครื!องมือการตลาด 
โดยมุ่งที!ส่วนของตลาด (Market segment) แนวคิดนี �อาจมองว่าตลาดมีความต้องการที!แตกต่างกัน  
บริษัทต้องจดัผลิตภณัฑ์และส่วนประสมทางการตลาดให้แตกต่างกนัสําหรับแต่ละตลาดเป้าหมาย ในกรณีนี � 
จะก่อให้เกิดข้อได้เปรียบกบัธุรกิจ เพราะผลติภณัฑ์และสว่นประสมทางการตลาดจะสามารถสนองความต้องการ
ของลกูค้าได้ดีขึ �น 

3 การตลาดโดยมุ่งที�ตลาดกลุ่มเล็ก (Niche marketing) เป็นการใช้เครื!องมือการตลาด 
โดยมุ่งที!ตลาดกลุ่มเลก็ (Niche market) ซึ!งมีความต้องการที!เฉพาะเจาะจงเป็นกลุม่ที!แคบกว่าส่วนของตลาด 
(Market segment) เนื!องจากสว่นของตลาดมีขนาดใหญ่จึงมีคู่แข่งขนัมาก แต่ตลาดกลุม่เลก็นี � (Niche market) 
จะมีคู่แข่งขันเพียงหนึ!งรายหรือไม่กี!รายเท่านั �น ตลาดกลุ่มเล็กจึงเป็นที!น่าสนใจสําหรับบริษัทเล็ก 
 แต่อย่างไรก็ตามบริษัทใหญ่ก็สามารถใช้กลยทุธ์นี �ได้เช่นกนั ตลาดกลุ่มเล็กส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที!มีรายได้สงู 
พร้อมที!จะจ่ายเงินซื �อสนิค้าราคาแพง มีความต้องการที!เฉพาะเจาะจง เช่น มีคณุภาพดีเดน่เป็นพิเศษ 

4 การตลาดท้องถิ�น (Local marketing) เป็นการใช้กลยทุธ์การตลาดเพื!อตอบสนองความต้องการ
ของกลุ่มลกูค้าในท้องถิ!น เช่น ห้างสรรพสินค้าแต่ละสาขาจะจดัหาสินค้า และใช้กลยทุธ์การตลาดแตกต่างกนั 
ธนาคารแต่ละสาขาจะเน้นกลยุทธ์การให้บริการลูกค้าที!แตกต่างกัน การตลาดท้องถิ!นนี �จะยึดถือ 
ลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ (Demographics) ค่านิยมและรูปแบบการดํารงชีวิต (Value and lifestyles) 
ของแตล่ะชมุชนหรือท้องถิ!น เป็นหลกั  

5 การตลาดมุ่งเฉพาะบุคคล (Individual marketing) เป็นการใช้เครื!องมือการตลาดโดยมุ่งที!ลกูค้า
รายใดรายหนึ!ง ตัวอย่างของธุรกิจที!ใช้กลยุทธ์นี �คือ บริษัทคอมพิวเตอร์มุ่งขายให้กับธนาคาร 
หรือสถาบนัการศกึษาหรือบริษัทใดบริษัทหนึ!ง ร้านตดัเสื �อซึ!งตดัเสื �อผ้าสําเร็จรูปสง่ให้ร้านค้าปลีกร้านใดร้านหนึ!ง 
บริษัททวัร์จัดท่องเที!ยวให้กับครอบครัวหรือนักศึกษากลุ่มใดกลุ่มหนึ!ง กลยุทธ์นี �อาจจะเรียกว่า การตลาด 
มุ่งเฉพาะกลุ่มลกูค้า (Customized marketing) หรือ การตลาดมุ่งเฉพาะบคุคล (One-to-one marketing) 
 หรือ การตลาดหนึ!งสว่นตลาด (Segments of one) 
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6 การตลาดที�ลกค้าต้องู รับผิดชอบตัวเอง (Self-marketing) เป็นการตลาดที!ลกูค้าช่วยตวัเอง 
ในการซื �อสินค้า ซึ!งผู้บริโภคแต่ละรายต้องใช้ความรับผิดชอบมากขึ �นในการพิจารณาผลิตภณัฑ์และตราสินค้า 
เช่น การซื �อผ่านอินเตอร์เน็ต การสั!งซื �อสินค้าทางโทรศพัท์ การสั!งซื �อทาง Fax หรือ E-mail การสั!งซื �อสินค้าทาง
จดหมาย ฯลฯ 

ทฤษฎีการกาํหนดตลาดเป้าหมาย  การเลือกตลาดเป้าหมาย  (Market Targeting) 
เป็นสิ!งที!นกัการตลาดต้องทําหลงัจากได้แบง่สว่นตลาดแล้ว  การเลือกตลาดเป้าหมาย  ตามวิธีการแบ่ง

สว่นตลาดของ  Salah S. Hassan  (1994: 87)  ได้กลา่วถึงการเลือกตลาดเป้าหมายคือ  เลือกประเทศที!มีสว่น
ตลาดขนาดใหญ่  ระบุพฤติกรรมผู้บริโภคและจัดประเทศตามความน่าสนใจของส่วนตลาด  และยงัมีนักการ
ตลาด  ได้แก่  Kale และ Sudharshan (1987)    อ้างใน Hassan and Blackwell (1994: 93)   
ได้ใช้วิธี  Strategically   Equivalent   Segmentation : SES  ในการแบ่งสว่นตลาดและกําหนดเป้าหมายจาก
คุณภาพของตลาด  โดยหลังจากแบ่งส่วนตลาดแล้วได้เลือกตลาดเป้าหมายจาก  คุณภาพของตลาด  
 โดยจัดลําดับความสําคัญตามปัจจัยที!กําหนด  (Factor  Analysis)  หรืออาจจัดลําดับตามต้นทุน 
หรือผลประโยชน์ที!ได้รับ (Benefit  Analysis)  และได้ยกตวัอย่างการจดัลําดบัความสําคญัของตลาดเป้าหมาย
จากขนาดของตลาดและคณุภาพของตลาด 

ศิริวรรณ  เสรีรัตน์  และคณะ  (2541: 195)  ได้พูดถึงการกําหนดตลาดเป้าหมายว่า มี 2 ขั �นตอน  
คือ  1) การประเมินส่วนตลาดจะศึกษาขนาดและความเจริญเติบโตของส่วนตลาด  ความสามารถจูงใจ 
ส่วนตลาด  วตัถุประสงค์  และทรัพยากรของบริษัท   2)  การเลือกส่วนตลาด  มีวิธีเลือกคือ  การเลือกตลาด 
ที!ไม่แตกต่างหรือตลาดที!เหมือนกัน (Undifferentiated  marketing)  เพื!อเสนอผลิตภัณฑ์หนึ!งรูปแบบ   
การเลือกตลาดมุ่งต่างส่วน  (Differentiated  marketing)  ในกรณีที!เลือกส่วนแบ่งตลาดมากกว่า  1  ส่วน  
 และการตลาดมุ่งเฉพาะส่วน  (Concentrated  marketing)  เป็นการเลือกส่วนตลาดเพียงส่วนเดียว   
และได้กลา่วถงึปัจจยัที!ต้องพิจารณาในการเลือกกลยทุธ์เป้าหมายทางการตลาด  ได้แก่  1)  ทรัพยากรของบริษัท  
2)  ความคล้ายคลึงกันของผลิตภัณฑ์  3)  วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์  คือ  ถ้าตลาดอยู่ในช่วงแนะนําให้นําเสนอ 
เพียง  1-2  ชนิด  ช่วงเติบโตใช้กลยทุธ์การตลาดที!เหมือนกนัและช่วงเติบโตเตม็ที!ควรใช้วิธีการตลาดที!ตา่งกนั 

 

เอกสารที�เกี�ยวข้องกับงานวิจัย  
 

  Market Segmentation   จดุเริ!มต้นแหง่ชยัชนะหรือหายนะ   คาํว่า  Market Segmentation  หรือ 
การแบ่งส่วนตลาด เป็นคาํที�นักการตลาดทุกคนร้จักกันเป็นอย่างดีู  แต่นักการตลาดบางคนกลื็มหรือยัง
ไม่เหน็ความสาํคัญของ Market Segmentationในการวางแผนการตลาด  (ตามโพธ ตอ่สวุรรณ, 2005) 
 Prof.  John Howard ผู้ เชี!ยวชาญด้านการตลาด University of Columbia กลา่วถึงกระบวนการ 
ของการวางแผนการตลาด โดยยกให้การวิเคราะห์ความต้องการของผู้บริโภค และการแบ่งส่วนตลาดเป็น
กระบวนการแรกของการวางแผนการตลาดทั �งหมด John Berrigan ผู้ เชี!ยวชาญด้านการตลาดยกย่องให้การแบ่ง
สว่นตลาดเป็น “Holy Grail” ของกลยทุธ์การตลาด 
       เหตุที!การแบ่งส่วนตลาดมีความสําคัญนั �น Kenneth Roman อดีตประธานกรรมการบริหาร 
โอกิลวี!แอนด์เมเธอร์ เวิลด์ไวด์ กล่าวไว้ว่า เนื!องจากตลาดมีขนาดใหญ่เกินไป ทางเลือกผู้บริโภคมีมากเกินไป 
ผู้บริโภคมีความต้องการหลากหลายเกินไป จึงเป็นการยากที!จะตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ในระดบั
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เดียวกนัทั �งหมด      การแบ่งส่วนตลาดจึงสําคญั เป็นการแบ่งตลาดออกเป็นส่วนๆ เพื!อใช้ทรัพยากรที!มีอยู ่
อยา่งจํากดั เจาะตลาดที!มีความเหมาะสมที!สดุ      

การแบ่งส่วนตลาด เป็นการใช้ปัจจยับางอย่างในการแบ่ง โดยคํานึงถึงลกัษณะของความต้องการ 
ของคนแตล่ะกลุม่เป็นหลกั  

ในหนังสือ Marketing แทบทุกเล่มจะเสนอปัจจัยในการแบ่งส่วนตลาดไว้ 4 ประเภท 
คือ Demographic, Geographic, Psychographic, และ Behavioral โดยหลกัการแล้วการแบ่งส่วนตลาด 
ให้เกิดประสิทธิภาพจําเป็นต้องใช้ปัจจัยมากกว่า 1 ปัจจัยมาใช้ร่วมกัน แต่ในความเป็นจริง บางองค์กร 
ยงัใช้เพียงปัจจยัเดียวคือ Demographic ซึ!งอาจได้กลุม่ที!มิได้คล้ายคลงึกนัอยา่งแท้จริง เป็นผลให้การใช้กิจกรรม
การตลาดไม่มีประสิทธิภาพ Nokia เป็นบริษัทหนึ!งที!ให้ความสําคญักับการแบ่งส่วนตลาด จากงานวิจัย 
มลูค่ามหาศาล Nokia แบ่งกลุ่มลกูค้าโดยใช้ปัจจัยที!เกี!ยวข้องกบัพฤติกรรมการใช้สินค้า (usage) วิถีชีวิต 
(lifestyle) และความต้องการ (individual Preference) แบ่งตลาดเป็น 6 กลุม่คือ  (1) Basic ลกูค้าที!ต้องการ 
ใช้เพียงการโทรเข้า-ออก และโทรศพัท์ที!ทนทาน (2) Expression ลกูค้าที!ต้องการปรับแต่ง Feature ต่างๆ  
ของโทรศพัท์ให้โดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั (3) Classic ลกูค้าที!ต้องการโทรศพัท์ที!ดไูม่ทนัสมยัมากเกินไป   
(4) Fashion ลกูค้าที!ต้องการโทรศพัท์ที!มีขนาดเลก็ และออกแบบสวยงาม (5) Premium ลกูค้าที!มีความสนใจ 
ในเทคโนโลยี และโทรศพัท์ที!มีรูปลกัษณ์สินค้าราคาแพง (6) Communicator ลกูค้าที!ต้องการโทรศพัท์ 
ที!มี Feature ที!เกี!ยวข้องกบัการสื!อสาร และเชื!อมโยงกบัเครือข่ายไร้สาย 

 หลงัจาก Nokia แบ่งตลาดออกเป็นกลุ่มแล้วได้ยึดถือกลุ่มของตลาดเหล่านั �นเป็นหลกัในการดําเนิน
ธุรกิจตั �งแต่การพฒันาสินค้า จนถึงการสื!อสารการตลาด Nokia จะออกสินค้าเป็น Series ที!แตกต่างกัน  
เช่น ตั �งแต่รุ่น 8500 จนพฒันาเป็น 8800 สําหรับลกูค้ากลุม่ Premium หรือ รุ่น 9300 สําหรับ Communicator 
หรือลา่สดุ รุ่น 7360 “ลามร์ูคอลเลคชั!น” สําหรับกลุม่ Fashion  

จะเห็นได้ว่าแต่ละรุ่นของ Nokia นั �นแตกต่างกันไม่เฉพาะแต่ตัวสินค้าเท่านั �น บรรจุภัณฑ์  
และการสื!อสารทางการตลาดของสนิค้าแตล่ะรุ่นก็แตกตา่งกนัเพื!อให้เหมาะกบัลกูค้าในแตล่ะกลุม่เช่นเดียวกนั  

Nokia ยงัคงใช้แนวคิดของการแบ่งกลุ่มตลาดที!สามารถแยกกลุ่มที!แตกต่างกนัในด้านความต้องการ
อย่างชดัเจน (ไม่ได้ใช้ Demographic อย่างเดียว) และสร้างสรรค์แผนการตลาดสําหรับแต่ละกลุ่มอย่าง
เหมาะสมมาจนถึงปัจจุบนั        นกัการตลาดมิควรมองข้ามการแบ่งส่วนตลาดโดยทําเพียงแค่การกําหนดตาม 
Demographic Data เท่านั �น แต่ควรคํานึงถึงการแบ่งส่วนตลาดที!ทําให้ได้กลุ่มที!มีความแตกต่างกัน 
ในด้านของความต้องการที!ชดัเจน และนําความต้องการเหลา่นั �นเข้าไปกําหนดนโยบายในการพฒันาสนิค้า  

ขณะเดียวกันก็ทําการศึกษาถึงวิถีชีวิต พฤติกรรมในการเลือกซื �อ และการรับสื!อ เพื!อนํามาสร้าง
แผนการตลาดที!มีประสทิธิภาพสําหรับกลุม่นั �นๆ เพื!อเป็นจดุเริ!มต้นแหง่ชยัชนะดงัเช่น Nokia         
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 กรอบแนวคดิของการวจัิย 
 

 การแบ่งส่วนตลาด 
ก า รแ บ่ ง ส่ ว นตล าดขอ งผ ลิ ตภัณ ฑ์ ส มุ น ไพ ร ไทย    
                        (Segmentation) 
 
 
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การหาตลาดเป้าหมาย   

เมื!อได้ตลาดที!แบ่งเป็นส่วน ๆ จากการจัดกลุ่มโดยใช้ Cluster 
Analysis แ ล้ ว  จึ ง ทํ า ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ 
หาตลาดเป้าหมาย 
ตัวแปรที�นํามาวเิคราะห์  ได้แก่ 

-  ขนาดตลาด                   วิเคราะห์จากพฤติกรรมผู้บริโภค   แนวคิดนี �ประยกุต์จากการศกึษา 
-  คณุภาพตลาด               การแบง่สว่นตลาดแบบ Strategically Equivalent    

                                                           Segmentation ของ Kale  และ  Sudharshan  (1987)   

 

ตัวแปรที�ใช้เป็นเกณฑ์ 
ในการแบ่งส่วนตลาด 
1  ตัวแปรด้านภมศิาสตร์ ู  

 ภมิูภาค 
2  ตัวแปรด้านประชากรศาสตร์ 
     2.1     อาย ุ 
     2.2     เพศ  
     2.3     ขนาดครอบครัว  
2.4     วฏัจกัรชีวิตครอบครัว  
2.5     อาชีพ  
2.6     การศกึษา  
2.7     ศาสนา   
2.8     รายได้ 

3 ตัวแปรด้านจติวทิยา  
     3.1     ชั �นของสงัคม 
     3.2     คา่นิยมและรูปแบบการ

ดําเนินชีวิต       
4 ตัวแปรด้านพฤตกิรรม
ศาสตร์ 
     4.1     โอกาสในการซื �อ  
 4.2     การแสวงหา

ผลประโยชน์  
     4.3     สถานะของผู้ ซื �อ  
     4.4     อตัราการใช้ 
     4.5     สถานะความซื!อสตัย์  
     4.6     ภาวะความพร้อมของ 

ผู้ ซื �อ 
     4.7     ทศันคติตอ่ผลติภณัฑ์  

ตลาดสว่นที! 
1 

ตลาดสว่นที! 
2 

ตลาดสว่นที! 
3 

ตลาดสว่นที! 
5 

ตลาดสว่นที! 
4 

ในแตล่ะสว่นที!จดักลุม่ออกมาได้นั �นคือ  ทางเลือกตลาด
เป้าหมาย  พร้อมทั �งจะทราบพฤติกรรมผู้บริโภคในตลาดแต่ละ
สว่นได้ 

 

    รปที�  ู 2  กรอบแนวคิดในการแบง่สว่นตลาด 
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ระเบียบวิธีวิจัย 

 
การวิจัยครั �งนี �เป็นการวิจัยแบบสืบเสาะ  (Exploratory  Research)  ศึกษาการแบ่งส่วนตลาด 

ของผลติภณัฑ์สมนุไพรไทย  และทางเลือกตลาดเป้าหมาย ในตลาดภาคเหนือ 
 
 ประชากร  และกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากร  ได้แก่  ผู้บริโภคผลติภณัฑ์สมนุไพรไทยในภาคเหนือ 

 กลุ่มตวัอย่าง  จํานวน  200  ตวัอย่าง แนวคิดในการกําหนดขนาดของตวัอย่างใช้ข้อมลู 
ในอดีตกําหนดโดยถ้าเป็นประชากรในระดบัท้องถิ!น  ขนาดตวัอย่างที!นิยมใช้  ถ้ามีจํานวนกลุม่ย่อยที!จะวิเคราะห์
มีบ้าง  แตไ่มม่ากใช้  200-500 ตวัอยา่ง  (กณุฑลี  เวชสาร.  2540:  169) 
 วธีิการสุ่มตัวอย่าง 

 เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบ Non-Proability Sampling วิธี Purposive Sampling   
สุม่แบบบงัเอิญพบ  (Accidental  Selection)  จากอําเภอเมืองเชียงใหม ่  

เครื�องมือการศกึษา   
  ใช้แบบสอบถามผู้บริโภค 
 สถติทิี�ใช้ในการวจัิย 
  1. ใช้ Cluster Analysis เทคนิค Hierachical Cluster  Analysis  ศกึษาการแบ่งสว่นตลาด
ภาคเหนือ  
  2. ใช้สถิติอตัราส่วน (%)  เพื!อศกึษาขนาดของตลาด และคณุภาพของตลาดในการวิเคราะห์
ทางเลือกในการกําหนดตลาดเป้าหมาย 
 

ผลการศึกษา 
 

  การแบ่งส่วนตลาดผู้บริโภคในจงัหวดัเชียงใหม่  โดยวิธี Cluster  Analysis เทคนิค Hierachical  
Cluster  Analysis  แบ่งสว่นตลาดที!เหมาะสมได้ 6 สว่น ตามเกณฑ์ประชากรศาสตร์ จิตวิทยา และพฤติกรรม
ศาสตร์ แสดงรายละเอียดในตาราง1 และแตล่ะสว่นมีขนาดตลาด  ดงันี � 
 สว่นตลาดที!  1 มีขนาดตลาด       86.8% ของผู้บริโภคในจงัหวดัเชียงใหม ่  
 สว่นตลาดที!  2 มีขนาดตลาด 6.6% ของผู้บริโภคในจงัหวดัเชียงใหม ่
 สว่นตลาดที!  3 มีขนาดตลาด 0.5% ของผู้บริโภคในจงัหวดัเชียงใหม ่
 สว่นตลาดที!  4 มีขนาดตลาด 4.6% ของผู้บริโภคในจงัหวดัเชียงใหม ่
 สว่นตลาดที!  5 มีขนาดตลาด 1.0% ของผู้บริโภคในจงัหวดัเชียงใหม ่
 สว่นตลาดที!  6 มีขนาดตลาด 0.5% ของผู้บริโภคในจงัหวดัเชียงใหม ่
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ตาราง 1   การแบ่งส่วนตลาดผู้ บ ริ โภคจังหวัดเ ชียงใหม่   ตามเกณฑ์ประชากรศาสตร์   จิตวิทยา 
                      และพฤติกรรมศาสตร์ 
         : อตัราสว่นร้อย (%) 

คุณลักษณะ กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 กลุ่ม 4 กลุ่ม 5 กลุ่ม 6 
ก.เกณฑ์ประชากร       
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!ากวา่ 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 ปีขึ �นไป 6.4 30.8 100.0 44.4 - - 
จาํนวนสมาชกิใน
ครอบครัว 

      

1-2 คน 12.3 46.2 - 55.6 100.0 - 
3-5 คน 76.6 7.7 100.0 44.4 - 100.0 
มากกวา่ 5 คน 11.1 46.2 - - - - 
สถานภาพครอบครัว       
โสด 40.4 61.5 - - 100.0 - 
แตง่งานแล้วไมมี่บตุร 11.1 15.4 - - - 100.0 
บตุรอาย ุ6 ขวบขึ �นไป 31.0 7.7 - - - - 
บตุรโตแล้ว 8.2 15.4 100.0 55.6 - - 
บตุรแตง่งานแล้ว 3.5 - - 44.4 - - 
อื!น ๆ  5.8 - - - - - 
อาชีพ       
รับราชการ 24.6 23.1 - 22.2 50.0 - 

พนกังานเอกชน 12.3 23.1 - - - - 
พนกังานรัฐวิสาหกิจ 5.3 - - - - 100.0 
ธุรกิจสว่นตวั 12.3 38.5 100.0 55.6 - - 
รับจ้าง 31.6 15.4 - 11.1 50.0 - 
อื!น ๆ  
 

14.0 - - 11.1 - - 
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คุณลักษณะ กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 กลุ่ม 4 กลุ่ม 5 กลุ่ม 6 
การศกึษา       
ประถมศกึษา 14.0 - - 77.8 100.0 - 
มธัยมศกึษา/อนปุริญญาตรี 47.4 23.1 - 22.2 - - 
ปริญญาตรี 33.9 76.9 100.0 - - 100.0 
สงูกวา่ปริญญาตรี 4.7 - - - - - 
ศาสนา       
พทุธ 95.3 100.0 100.0 100.0 50.0 100.0 
คริสต์ 2.9 - - - 50.0 - 
อิสลาม 1.8 - - - - - 
อื!น ๆ  - - - - - - 
รายได้ต่อเดือนของ
ท่าน 

      

น้ อ ยก ว่ า ห รื อ เ ท่ า กั บ 
1000 บาท 

3.5 - - 11.1 - - 

1001-5000 บาท 36.8 - - 55.6 50.0 - 
5001-10000 บาท 28.7 53.8 - 22.2 - - 
10001-20000 บาท 21.1 7.7 - 11.1 - 100.0 
20001-30000 บาท 7.0 30.8 - - 50.0 - 
30001 บาทขึ �นไป 2.9 7.7 100.0 - - - 
กลุ่มสังคม       
ผู้ ดีเก่ามีรายได้สงู 0.6 - - - - 100.0 
เศรษฐี - - - - - - 
ระดบักลางสําเร็จใน
อาชีพ 

26.3 38.5 100.0 22.2 50.0 - 

ระดบักลางพนกังาน
ปฏิบติัและข้าราชการ 

43.3 53.8 - 22.2 - - 

ผู้ใช้แรงงานและทกัษะ
พอสมควร 

17.5 7.7 - 44.4 - - 

ผู้ใช้แรงงานรายได้น้อย 12.3 - - 11.1 50.0 - 
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คุณลักษณะ กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 กลุ่ม 4 กลุ่ม 5 กลุ่ม 6 
ข.เกณฑ์จติวทิยา       
ค่านิยมบุคคล       
ความสําเร็จ 24.0 30.8 100.0 11.1 - - 
ประสทิธิภาพ 25.7 23.1 - - 100.0 100.0 
ความก้าวหน้า 22.2 23.1 - 11.1 - - 
สะดวกสบาย 8.8 7.7 - 11.1 - - 
ความเป็นสว่นตวั 17.5 15.4 - 55.6 - - 
สนใจสภาพแวดล้อม 1.2 - - 11.1 - - 
ความเป็นหนุ่มสาว 0.6 - - - - - 
ค่านิยมในการ 
ดาํรงชีวติ 

      

ชอบสงัคม 4.1 - 100.0 - 50.0 100.0 
ประสบความสําเร็จสงู 26.3 23.1 - 11.1 - - 
มีระเบียบ เหตผุล 32.7 53.8 - 33.3 50.0 - 

ความทะเยอทะยาน 5.3 - - - - - 
พยายามฝ่าฟัน 22.8 15.4 - 22.2 - - 
ตอ่สู้ ดิ �นรน 8.8 7.7 - 33.3 - - 
นิยามตน       
ดิ �นรน 26.3 - - 11.1 - - 
ขยนั 12.9 38.5 - 44.4 50.0 - 
การยอมรับจากสงัคม 2.9 7.7 - - - 100.0 
เลียนแบบ - - - - - - 
ต้องการความสําเร็จ 32.7 7.7 - 11.1 50.0 - 
เป็นตวัของตวัเอง 19.6 38.5 - 33.3 - - 
ชอบผจญภยั 2.9 7.7 - - - - 
ชอบเข้าสงัคม 0.6 - - - - - 
ชอบสงัสรรค์ 2.3 - 100.0 - - - 
บุคลกิภาพ       
ชอบของใหม ่ 1.2 7.7 - - - 100.0 
ทนัสมยั 15.2 15.4 - 11.1 - - 
จําเป็นควรใช้ 81.3 76.9 - 88.9 100.0 - 
ไมช่อบเปลี!ยนแปลง 
 
 

2.3 - 100.0 - - - 
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คุณลักษณะ 
 

กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 กลุ่ม 4 กลุ่ม 5 กลุ่ม 6 

ค.เกณฑ์พฤตกิรรม       
การใช้ผลติภัณฑ์
สมุนไพร 

      

ไมเ่คยใช้ 1.8 15.4 - 11.1 50.0 - 
เลกิใช้ - - - - - - 
ใช้บ้าง 89.5 76.9 - 44.4 - 100.0 
ใช้มาก 1.2 - - 11.1 50.0 - 
ใช้เป็นประจํา 7.6 7.7 100.0 33.3 - - 
ประเภทผลติภัณฑ์
สมุนไพร 

      

เครื!องสําอาง 51.5 46.2 - - - - 
อาหารเสริมสขุภาพ 12.3 23.1 100.0 - 50.0 - 
ยารักษาโรค 21.1 - - 55.6 - 100.0 
อาหาร 11.7 30.8 - 44.4 - - 
อื!น ๆ  2.3 - - - 50.0 - 
การซื �อ       
ซื �อใช้สมํ!าเสมอ 39.2 - 100.0 77.8 100.0 - 
ซื �อเมื!อมีการจดัแสดง 36.5 30.8 - 22.2 - 100.0 
ซื �อเป็นของขวญั 2.9 46.2 - - - - 
อื!น ๆ  20.5 23.1 - - - - 
ความพอใจใน 
ผลติภัณฑ์สมุนไพร 

      

ความประหยดั 14.6 46.2 - 44.4 - - 
ภมิูใจในสนิค้าไทย 22.2 38.5 100.0 33.3 50.0 - 
คณุภาพสนิค้า 61.4 15.4 - 22.2 50.0 100.0 
อื!น ๆ  1.8 - - - - - 
ความบ่อยในการใช้
สมุนไพรเมื�อเทียบกับ
เพื�อน 

      

มากกวา่ 14.6 15.4 100.0 55.6 - - 
เทา่กบัเพื!อน 29.8 7.7 - 33.3 - - 
น้อยกวา่ 
 
 

55.6 76.9 - 11.1 100.0 100.0 
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คุณลักษณะ กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 กลุ่ม 4 กลุ่ม 5 กลุ่ม 6 
สนใจยี�ห้อผลติภัณฑ์       
ไมส่นใจเลย 7.6 53.8 - 11.1 50.0 - 
สนใจเลก็น้อย 21.6 15.4 100.0 11.1 - - 
สนใจปานกลาง 45.6 15.4 - - - 100.0 
สนใจมาก 14.0 - - 66.7 50.0 - 
สนใจมากที!สดุ 11.1 15.4 - 11.1 - - 
ความรู้เรื!องสมนุไพร       
มากที!สดุ 2.9 - - 11.1 - - 
มาก 12.9 7.7 100.0 - 50.0 - 
ปานกลาง 70.8 23.1 - 77.8 50.0 - 
น้อย 12.9 53.8 - - - 100.0 
น้อยที!สดุ 0.6 15.4 - 11.1 - - 
ความพอใจตอ่ 
ผลติภณัฑ์ 

      

พอใจมากที!สดุ 3.5 7.7 - - - - 
พอใจมาก 54.4 23.1 100.0 77.8 - - 
เฉย ๆ 35.1 53.8 - 11.1 - - 
พอใจน้อย 7.0 15.4 - 11.1 100.0 100.0 
พอใจน้อยที!สดุ - - - - - - 
 

 จากผลการศึกษาตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพร ภาคเหนือ  จึ งแบ่งส่วนตลาดได้  6  ส่วน 
และ เรียงลําดบัสว่นตลาดทางเลือกที!น่าสนใจได้ดงันี � 
 1.  ตลาดเครื� องสําอางและยารักษาโรค สําหรับผ้บริโภคหญิงและชายอายุู  19-50 ปี  
สังคมระดับกลาง พนักงานปฏิบัตแิละข้าราชการ มีสว่นตลาดใหญ่ที!สดุ  (ขนาดตลาด  85.5% ของผู้บริโภค
ในภาคเหนือ) มีค่านิยมที!ประสิทธิภาพ  ความสําเร็จ และความก้าวหน้า ปริมาณการใช้ผลิตภัณฑ์ 
ยงัน้อย  ผู้บริโภคสนใจตรายี!ห้อปานกลาง  และมีความพอใจผลติภณัฑ์ในระดบัมาก 
 2. ตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพรประเภทต่างๆ ผ้บริโภคกลุ่มข้าราชการและพนักงานปฏิบัติที�ู
ภมิใจสินค้าไทย ู มีขนาดตลาดน่าสนใจรองลงมา (ขนาดตลาด 6.5%ของผู้บริโภคในภาคเหนือ) คือ ผู้บริโภค
ชายและหญิง อายุ 26-30 ปี และ 51 ปีขึ �นไป กลุ่มสังคมระดับกลางเป็นพนักงานปฏิบัติ ข้าราชการ  
และผู้ ที!ประสบความสําเร็จในอาชีพ  มีความขยัน  เป็นตัวของตัวเอง  มีค่านิยมความสําเร็จ และความเป็น
สว่นตวั  ใช้สมนุไพรปริมาณน้อย  ภมิูใจที!เป็นสนิค้าไทย  มีความรู้เรื!องสมนุไพรน้อย 
 3. ตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพรประเภทยารักษาโรค สาํหรับผ้บริโภคหญิง อายุ ู 41 ปีขึ �นไป กลุ่ม
สังคมผ้ใช้แรงงานที� มีทักษะ ู เป็นผู้บริโภคที!มีขนาดตลาดเล็ก คุณภาพตลาดน่าสนใจ  (ขนาดตลาด  4.5% 
ของผู้บริโภคในภาคเหนือ)  คือ  มีคา่นิยมความเป็นสว่นตวั  เป็นคนขยนั เป็นตวัของตวัเอง ใช้ผลิตภณัฑ์สมนุไพร
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ประเภทยารักษาโรค  มีปริมาณการใช้สงู  สนใจตรายี!ห้อระดบัมาก  มีความรู้เรื!องสมนุไพรที!ซื �อปานกลาง  พอใจ
ผลติภณัฑ์สมนุไพรระดบัมาก 
 4. ตลาดอาหารเสริมสุขภาพ  ผ้บริโภคชายและหญิง อายุ ู 51 ปีขึ �นไป อาชีพธุรกิจส่วนตัว   
สว่นตลาดน่าสนใจ (ขนาดตลาด  0.5%ของผู้บริโภคในภาคเหนือ)    เป็นกลุม่สงัคมระดบักลางที!สําเร็จในอาชีพ  
มีค่านิยมความสําเร็จ  และชอบสังคม  มีบุคลิกภาพในการซื �อสินค้าคือ  ไม่ชอบการเปลี!ยนแปลง  พอใจ
ผลิตภณัฑ์สมนุไพรในความเป็นไทย  ใช้สินค้าปริมาณมาก  และมีความรู้เรื!องผลิตภณัฑ์ที!ซื �อแต่ยงัมีความพอใจ
ผลติภณัฑ์สมนุไพรในระดบัน้อย  กลุม่นี �เป็นกลุม่ตลาดขนาดเลก็  แตเ่ป็นตลาดที!น่าสนใจ 
 5. ตลาดอาหารเสริมสุขภาพ ผ้บริโภคชาย  อายุ  ู 19-40  ปี  กลุ่มสังคมระดับกลางที�สําเร็จ 
ในอาชีพ  และผ้ใช้แรงงานรายได้น้อย ู เป็นกลุ่มที!น่าสนใจแต่ต้องสร้างความรู้สึกที!ดีต่อสินค้าให้มากขึ �น  
(ขนาดตลาด 1% ของผู้บริโภคในภาคเหนือ)  มีค่านิยมที!ประสิทธิภาพ  เป็นผู้ ที!ขยนัและต้องการความสําเร็จ  
บริโภคอาหารเสริมสขุภาพเป็นประจํา  พอใจสนิค้าที!ความประหยดั 
 6 ตลาดผ้บริโภคยารักษาโรค  เพศชาย  อายุ  ู 31-40  ปี  สังคมผ้ดีเก่ามีรายได้สงู ู  เป็นตลาด 
ที!น่าสนใจน้อยที!สดุ  (ขนาดตลาด  0.5%ของผู้บริโภคในภาคเหนือ)  คือ  ผู้บริโภคขนาดตลาดเลก็  ใช้สินค้าน้อย  
พอใจผลิตภัณฑ์สมุนไพรน้อย  เป็นผู้ ที! เปิดรับสินค้าใหม่  ต้องเป็นผู้ ที!ใช้ก่อนใน มีค่านิยมประสิทธิภาพ   
ชอบสงัคม  ต้องการการยอมรับจากสงัคม 
 

อภปิรายผล 
 

 วเิคราะห์ตลาด 
  1. แบ่งตลาดผลติภัณฑ์สมุนไพรได้ตามขนาดตลาด 
   ตลาดมวลชน (Mass market) ได้แก่ตลาดเครื!องสําอางและยารักษาโรค สําหรับ
ผู้บริโภคอาย1ุ9-50 ปี สงัคมระดบักลาง พนกังานปฏิบติัและข้าราชการ   
   ตลาดเฉพาะ (Segment market) ได้แก่ 
    1. ตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพรประเภทยารักษาโรค สําหรับผู้บริโภคหญิง 
อาย ุ41 ปีขึ �นไป   กลุม่สงัคมผู้ใช้แรงงานที!มีทกัษะ  
    2. ตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพรประเภทต่างๆ ผู้ บริโภคกลุ่มข้าราชการ 
และพนกังานปฏิบติัที!ภมิูใจสนิค้าไทย 
   ตลาดกลุ่มเลก็ (Niche market) ได้แก่ 
    1. ตลาดอาหารเสริมสขุภาพกลุม่ผู้ประกอบธุรกิจสว่นตวัอาย ุ51 ปีขึ �นไป  
    2. ตลาดอาหารเสริมสุขภาพผู้บริโภคชาย อายุ 19-40 ปี กลุ่มสงัคม
ระดบักลางที!สําเร็จในอาชีพ และผู้ใช้แรงงานรายได้น้อย   
    3. ตลาดยารักษาโรคผู้บริโภคชาย อาย ุ31-40 ปี สงัคมผู้ ดีเก่ามีรายได้สงู 
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  2. แบ่งตลาดผลติภัณฑ์สมุนไพรได้ตามลักษณะสนิค้า 
   ตลาดเครื�องสาํอางและยารักษาโรค เป็นตลาดขนาดใหญ่ 

   ตลาดยารักษาโรค มีตลาด 2 สว่น ได้แก่  
        1. ตลาดหลกั มีศกัยภาพตลาดสงู   คือ  ผู้บริโภคหญิง  อาย ุ 41  ปีขึ �นไป  
กลุ่มสงัคมผู้ ใช้แรงงานที!มีทักษะ  มีค่านิยมความเป็นส่วนตัว  เป็นคนขยนั  เป็นตัวของตัวเอง  ใช้ผลิตภัณฑ์
สมนุไพรประเภทยารักษาโรค  ในปริมาณสงู  สนใจตรายี!ห้อระดบัมาก  มีความรู้เรื!องสมนุไพรที!ซื �อปานกลาง  
พอใจผลติภณัฑ์สมนุไพรระดบัมาก (ขนาดตลาด  4.5%ของผู้บริโภคในภาคเหนือ) 
                    2. ตลาดกลุ่มเล็ก มีศกัยภาพตลาดน้อย เป็นตลาดที!ยงัต้องจบัตามอง 
อย่างไรก็ตามถ้าสามารถเข้าตลาดได้ก่อนก็จะเป็นผู้ นําในตลาด คือผู้บริโภคชาย  อาย ุ 31-40  ปี  สงัคมผู้ ดีเก่า 
มีรายได้สงู  มีคา่นิยมประสทิธิภาพ  ชอบสงัคม  ต้องการการยอมรับจากสงัคม  (ขนาดตลาด  0.5%ของผู้บริโภค
ในภาคเหนือ) 
   ตลาดอาหารเสริมสุขภาพ มีตลาด 2 สว่น   ได้แก่ 
    1. ผู้บริโภคอาหารเสริมสขุภาพเป็นประจํา  เป็นตลาดที!น่าสนใจ ตลาด 
มีคณุภาพ คือผู้บริโภคชาย  อาย ุ 19-40  ปี  กลุม่สงัคมระดบักลางที!สําเร็จในอาชีพ  และผู้ใช้แรงงานรายได้น้อย  
มีค่านิยมที!ประสิทธิภาพ  เป็นผู้ ที!ขยนัและต้องการความสําเร็จ  พอใจสินค้าที!ความประหยดั(ขนาดตลาด  1%
ของผู้บริโภคในภาคเหนือ)   
    2. ผู้บริโภคสงูอาย ุคือ ผู้บริโภคชายและหญิง อายุ 51 ปีขึ �นไป อาชีพ
ธุ ร กิจส่วนตัว   กลุ่มสังคมระดับกลางที! สํ า เ ร็จในอา ชีพ   มีค่ า นิยมความสํา เ ร็จ   และชอบสังคม   
มีบุคลิกภาพในการซื �อสินค้าคือ  ไม่ชอบการเปลี!ยนแปลง  พอใจผลิตภัณฑ์สมุนไพรในความเป็นไทย   
ใช้สินค้าปริมาณมาก และมีความรู้เรื!องผลิตภัณฑ์ที!ซื �อ แต่ยังมีความพอใจผลิตภัณฑ์สมุนไพรในระดับน้อย  
 กลุม่นี �เป็นกลุม่ตลาดขนาดเลก็  แตเ่ป็นตลาดที!น่าสนใจ (ขนาดตลาด  0.5%ของผู้บริโภคในภาคเหนือ)   
   
  

ตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพรประเภทต่างๆ ได้แก่ ผู้บริโภคกลุ่มข้าราชการและพนกังานปฏิบติัที!ภมิูใจ
สนิค้าไทย (ขนาดตลาด 6.5% ของผู้บริโภคในภาคเหนือ)   
  
วจิารณ์และเสนอแนะ 
  การเลือกตลาดมวลชนในตลาดเครื!องสําอางและยารักษาโรคกลุ่มสงัคมระดบักลาง เป็นตลาดขนาด
ใหญ่ก็จริง แต่ปริมาณการบริโภคแต่ละบุคคลยงัน้อย ในขณะที!ผู้บริโภคมีความพอใจผลิตภัณฑ์ในระดบัมาก  
การทําตลาดต้องเพิ!มปริมาณการบริโภค นําเสนอสินค้าเน้นที!ประสิทธิภาพของสินค้า  บุคลิกสินค้าบ่งบอกถึง
ความสําเร็จ  และความก้าวหน้าของผู้ ใช้  ผู้บริโภคสนใจตรายี!ห้อปานกลาง  ราคาและคณุภาพจะเป็นตวัดึงดดู
การซื �อของลกูค้าเป้าหมาย 
 การเลือกตลาดเฉพาะ ตลาดยารักษาโรคผู้บริโภคหญิง อายุ  41  ปีขึ �นไป  กลุ่มสังคมผู้ ใช้แรงงาน 
ที!มีทกัษะ มีศกัยภาพตลาดสงู ผู้บริโภคสนใจตรายี!ห้อระดบัมาก  พอใจผลิตภณัฑ์สมนุไพรระดบัมาก การตลาด
ต้องสื!อสารตรายี!ห้อ บคุลกิภาพเน้นที!ความเป็นตวัของตวัเอง 
 การเลือกตลาดเฉพาะตลาดผลิตภัณฑ์สมนุไพรประเภทต่างๆ ผู้บริโภคกลุ่มข้าราชการและพนักงาน
ปฏิบติัที!ภมิูใจสินค้าไทย  ขนาดตลาดใหญ่พอสมควรแต่ปริมาณการบริโภครายบุคคลยงัน้อย ต้องเพิ!มปริมาณ
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การบริโภค สื!อสารการตลาดโดยให้ความรู้เรื!องสมนุไพร บคุลิกภาพเน้นที!ความสําเร็จ ความเป็นตวัของตวัเอง 
ความขยนั หรือคา่นิยมสนิค้าไทย 
 การเลือกตลาดกลุ่มเล็กตลาดอาหารเสริมสุขภาพกลุ่มผู้ ประกอบธุรกิจส่วนตัว อายุ51ปีขึ �นไป 
เป็นตลาดที!น่าสนใจ ผู้บริโภคพอใจผลิตภณัฑ์สมนุไพรที!ความเป็นไทย ใช้สินค้าปริมาณมาก และมีความรู้เรื!อง
ผลิตภณัฑ์ที!ซื �อแต่ยงัมีความพอใจผลิตภณัฑ์สมนุไพรในระดบัน้อย  การทําตลาดควรสื!อสารให้เห็นภาพลกัษณ์
ความเป็นไทย ด้านผลิตภัณฑ์ต้องพัฒนาให้ลูกค้าพอใจ การขายตรงจะได้ผลมากเพราะลูกค้า 
จะมีความจงรักภกัดีตอ่สนิค้า 
 การเลือกตลาดกลุม่เลก็ตลาดอาหารเสริมสขุภาพผู้บริโภคชาย  อาย ุ 19-40  ปี  กลุม่สงัคมระดบักลาง
ที!สําเร็จในอาชีพ  และผู้ ใช้แรงงานรายได้น้อย   กลุ่มนี �น่าสนใจแต่ต้องสร้างความรู้สึกที!ดีต่อสินค้าให้มากขึ �น  
การสื!อสารการตลาดให้เน้นที!ประสทิธิภาพของสนิค้าและความประหยดั 
 การเลือกตลาดกลุ่มเล็กตลาดยารักษาโรคผู้บริโภคชาย  อายุ  31-40  ปี  สงัคมผู้ ดีเก่ามีรายได้สูง 
 เป็นตลาดที!น่าสนใจน้อยที!สุด  ผู้บริโภคพอใจผลิตภัณฑ์สมุนไพรน้อย เป็นผู้ ที!เปิดรับสินค้าใหม่ มีค่านิยม
ประสิทธิภาพ  ชอบสังคม  ต้องการการยอมรับจากสังคม การทําการตลาดสินค้าต้องนําสมัยบ่งบอก 
ถงึบคุลกิภาพที!เป็นที!ยอมรับของสงัคม 
 

ข้อเสนอแนะในการวจิัยครั�งต่อไป 
 

 1. ศึกษาตลาดแต่ละส่วนที!สนใจในเชิงลึกถึงพฤติกรรมผู้บริโภค สภาพการแข่งขันและคู่แข่งขันใน
ตลาด เพื!อเข้าใจตลาดได้ลกึซึ �ง สามารถพฒันาสว่นประสมทางการตลาดได้ตามความต้องการของผู้บริโภค 
  2. ควรศึกษาตําแหน่งทางการตลาดของสินค้าในตลาดแต่ละส่วนเพื!อพฒันาจุดขาย ทําให้ธุรกิจโดด
เดน่จากคูแ่ข่ง และนั!งอยูใ่นใจผู้บริโภค  
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การบริหารจดัการด้านการตลาดและการผลิตของกลุ่มเครือข่ายผ้ผลิตผ้าทอพื �นบ้านู  
Marketing and Production Management of Local Weaving Producer Network 

ดร.จิราวรรณ ฉายสวุรรณF

*
F และคณะF

*
F

* 

 

บทคัดย่อ 
 

   การศึกษาการบริหารจัดการด้านการตลาดและการผลิต ของกลุ่มเครือข่ายผู้ ผลิตผ้าทอพื �นบ้าน  
มีวัตถุประสงค์เพื!อศึกษาการบริหารจัดการกลุ่มเครือข่ายผู้ ผลิตผ้าทอพื �นบ้านในโครงการฝ้ายแกมไหม  
ที!ประสบความสําเร็จในการดําเนินงานด้านการตลาด การผลิต และการจัดการด้านต่าง ๆ โดยมีเป้าหมาย  
คือ การสร้างองค์ประกอบตัวชี �วัดความสําเร็จในการประกอบการของเครือข่ายผู้ ผลิตหัตถกรรมผ้าทอ 
 และสรุปข้อเสนอแนะในการบริหารจดัการกลุม่ให้ประสบผลสําเร็จเพื!อที!จะนําไปใช้กบักลุม่เครือข่ายอื!นๆ ตอ่ไป 
 การศึกษานี �เก็บรวบรวมข้อมลูปฐมภูมิซึ!งได้จากการสมัภาษณ์เชิงลึก  กลุ่มตวัอย่างมีจํานวน 4 กลุ่ม 
คือ กลุม่ทอผ้าฝ้ายทอมือบ้านแมแ่รงเครือข่ายสิ!งทอพื �นบ้านจงัหวดัลําพนู กลุม่ทอผ้าบ้านสนัปเูลย จงัหวดัพะเยา  
กลุ่มทอผ้าบ้านทัพคล้ายจังหวัดอุทัยธานีและกลุ่มทอผ้าบ้านดอนไชย ไร่อ้อย จังหวัดน่าน โดยคณะนักวิจัย 
ได้พฒันา Balanced Scorecard (BSC) Model สําหรับกลุม่ทอผ้าเพื!อใช้ในการสร้างตวัชี �วดัและการประเมินผล
เพื!อวัดระดับความสามารถในการบริหารจัดการของกลุ่มเครือข่ายผู้ ผลิตผ้าทอพื �นบ้าน ผลการศึกษา 
ได้องค์ประกอบตวัชี �วดัความสําเร็จในการประกอบการของเครือข่ายผู้ผลติหตัถกรรมผ้าทอ ซึ!งแบ่งออกเป็น 4 มิติ 
คือ 1) มิติที!หนึ!ง ด้านการเงิน ตัวชี �วัดประกอบด้วย รายได้ที!เพิ!มขึ �น และผลผลิตที!เพิ!มขึ �น  2) มิติที!สอง  
ด้านลกูค้า ตวัชี �วดัประกอบด้วย ราคา คณุภาพ รูปแบบความทนัเวลา ภาพลกัษณ์ตราสินค้าและความสมัพนัธ์
กับลูกค้าและผู้ จัดจําหน่าย 3) มิติที!สาม ด้านกระบวนการภายใน ตัวชี �วัดประกอบด้วย กระบวนการ 
ด้านการดําเนินการด้านลกูค้า กระบวนการด้านนวตักรรมและกระบวนการด้านสงัคม 4) มิติที!สี! ด้านการเรียนรู้
และการเติบโต ตวัชี �วดัประกอบด้วย ด้านทรัพยากรมนษุย์ ด้านสารสนเทศ และด้านองค์กร  ส่วนข้อเสนอแนะ
โดยภาพรวม คือ การบริหารงานของกลุ่มควรเป็นแบบของวิสาหกิจชุมชนที!เน้นการสร้างรายได้ให้กับชุมชน
มากกว่าการสร้างความรํ!ารวยในเชิงธุรกิจ โดยมีการแบง่งานและมีโครงสร้างกลุม่ที!ชดัเจน มีการกระจายรายได้ 
ที!ยุติธรรมและทั!วถึง กลุ่มควรปรับปรุงด้านการจัดวางสินค้า ณ จุดขายให้สวยงามและน่าสนใจ โดยแยกเป็น 
กลุม่สนิค้าฝีมือเฉพาะ กลุม่ควรมีการเรียนรู้ร่วมกนัระหว่างสมาชิกในกลุม่และเยาวชนรุ่นหลงัโดยการผสมผสาน
ภมิูปัญญาท้องถิ!นกบัภมิูปัญญาสากลเพื!อสร้างความยั!งยืนให้กบักลุม่และควรนํา Balanced Scorecard Model 
ที!ทีมวิจยัได้เปรียบเทียบความสามารถในด้านต่างๆ ระหว่างกลุ่มในการพฒันาไปสู่ Best Practice ได้ในที!สดุ 
ส่วนข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสําหรับภาครัฐ โดยสรุปคือ รัฐบาลควรสนบัสนนุงบประมาณให้กบักลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนในการจัดตั �งศูนย์เรียนรู้ของหมู่บ้านเพื!อรวบรวมองค์ความรู้ด้านการผลิต เครื!องมือในการผลิต วิถีชีวิต
ชมุชนตลอดจนวฒันธรรมประเพณี เพื!อเป็นเรื!องราวในการเพิ!มมลูค่าให้กบัผลิตภณัฑ์ท้องถิ!นรวมทั �งการอนรัุกษ์
การทําผลิตภณัฑ์นั �นๆ ไปสู่คนรุ่นใหม่ รัฐบาลควรกําหนดนโยบาย และควรมีการวางแผนการจดัการท่องเที!ยว 
เชิงอนรัุกษ์โดยเสริมความเดน่ของผลติภณัฑ์ในท้องถิ!นอยา่งบรูณาการ 

                                                 
* ผู้ ช่วยศาสตราจารย์  คณบดีคณะบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
** รศ.อรชร  มณีสงฆ์    ผศ.ดร.พชัรา  ตนัติประภา    รศ.ดร.นิตยา เจรียงประเสริฐ    นิตยา  มหาไชยวงศ์    
  และสิริรัฐ  สกุนัธา   มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่  
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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 in-
depth 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.   

คาํนํา 
 

 การรวมตวัของกลุม่ชาวบ้านในชนบทเพื!อผลิตสินค้า ซึ!งในอดีตเป็นสิ!งที!ทําขึ �นจากภมิูปัญญาในแต่ละ
ท้องถิ!น เพื!อการใช้สอยในชีวิตประจําวนัของสงัคมเกษตรมาเป็นการผลิตเชิงพาณิชย์ หรือที!เรียกว่า วิสาหกิจ
ชุมชน ก่อให้เกิดความเปลี!ยนแปลงทั �งในกระบวนผลิตที!มีการนําเทคโนโลยีมาช่วย การจัดหาวตัถุดิบจากคน
กลาง การจดัการกลุ่มเพื!อให้สามารถผลิตได้ตามเป้าหมายและความพยายามที!จะทําการตลาด เพื!อสร้างกําไร 
ที!จะนํามาแบ่งปันกันในหมู่สมาชิก  ความเปลี!ยนแปลงเหล่านี �ส่งผลกระทบทั �งในเชิงบวกและลบ  
กล่าวคือ เกิดการสร้างรายได้และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ!นต่อไป ในขณะเดียวกันก็ทําให้เกิดปัญหาต่างๆ 
เนื!องจากการขาดความรู้ความเข้าใจในด้านการจัดการ  เช่น ความไม่ปลอดภัยในการทํางานก่อให้เกิด 
ความเสียหายแก่วิถีชีวิตของชาวบ้านอย่างมากนําไปสู่การการก่อตั �งโครงการต่างๆ ของภาครัฐ เพื!อให้เกิด 
ความช่วยเหลือแก่วิสาหกิจชุมชนเหล่านี � การรวมตัวของผู้ ผลิตสิ!งทอพื �นบ้านใน 17 จังหวัดภาคเหนือ  
ได้มีการขยายตวัตามลําดบัเนื!องจากการสนบัสนนุของนโยบายภาครัฐ บ้างก็ประสบความสําเร็จดําเนินการได้
เป็นแบบอย่าง บ้างก็ประสบปัญหาทั �งในด้านการจัดการการผลิต การจัดการชุมชน การเงิน และการตลาด 
โครงการฝ้ายแกมไหมสถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ 
ได้ดําเนินงานมาตั �งแต่ปี 2543 เพื!อให้การสนับสนุนกลุ่มผู้ ผลิตสิ!งทอพื �นบ้านใน 17 จังหวัดภาคเหนือ 
ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีการผลิตที!เหมาะสม  จากประสบการณ์พบว่า กลุ่มเครือข่ายผู้ผลิต 
มีศักยภาพในการผลิต  และการตลาดที! แตกต่างกัน ทําใ ห้ ต้องการความช่ วย เหลือ ที! แตกต่างกัน   
ซึ!งถ้ามีการสร้างหลักเกณฑ์มาตรฐานในการชี �วัดระดับความสําเร็จของกลุ่มได้ จะทําให้สามารถระบ ุ
ความช่วยเหลือที!เหมาะสม และยังสามารถนําความรู้จากกลุ่มที!ประสบความสําเร็จมาถ่ายทอดให้แก่ 
กลุม่เครือข่าย อื!น ๆ ได้ 
 

วัตถุประสงค์ 
 

 เพื!อศกึษากลุม่เครือข่ายผู้ผลติผ้าทอพื �นบ้านในโครงการฝ้ายแกมไหมที!ประสบความสําเร็จในการ
ดําเนินงานด้านการตลาด การผลติ และการจดัการด้านตา่งๆ ของกลุม่เครือข่ายผู้ผลติผ้าทอพื �นบ้าน 
 

เป้าหมาย 
 

 1.  กรณีศกึษากลุม่ตวัอยา่งที!มีการบริหารจดัการแบบเครือข่ายแบบครบวงจรจํานวน 4 กรณีศกึษา 
 2.  องค์ประกอบตวัชี �วดัความสําเร็จในการประกอบการของเครือข่ายผู้ผลิตหตัถกรรมผ้าทอ 
 3.  เพื!อให้ได้ข้อเสนอแนะในการบริหารจดัการกลุม่ให้ประสบผลสําเร็จที!จะนําไปใช้กบักลุม่อื!น ๆ ตอ่ไป 
 

แนวคดิดุลดชันี (Balance  Scorecard : BSC) 
  Balanced  Scorecard  คือ การประเมินผลการปฏิบติังานด้วยการกําหนดตวัชี �วดัในด้านต่างๆ  
 เป็นการเชื!อมโยงความสมัพนัธ์ในเชิงเหตุและผล จากสิ!งหนึ!งไปสู่อีกสิ!งหนึ!ง ในลกัษณะที!องค์กรจะมีกําไรได้ 
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ต้องมาจากลกูค้า การจะแสวงหาลกูค้าเพิ!มขึ �นได้ต้องมาจากการจดัการภายในองค์กรที!ดี และการจดัการภายใน
องค์กรที!ดี จะต้องมาจากพนกังานที!มีความรู้ ความสามารถ ทกัษะ ประสบการณ์ และนวตักรรม แต่การที!จะทํา
ให้องค์กรทั �งองค์กรดีได้ทกุๆส่วน ทกุหน่วยงานภายในองค์กรจะต้องมีเป้าหมายและการปฏิบติังานสอดคล้อง 
ไปในทิศทางเดียวกนั ตามวิสยัทศัน์และกลยทุธ์ขององค์กรที!กําหนดไว้  (อจัฉรา   จนัทร์ฉาย, 2546) 
 การจดัทํา Balanced  Scorecard   ขององค์กรจะต้องมีการกําหนดวตัถปุระสงค์ (Objectives)  
การวัด  (Measures) หรือดัชนีชี �วัด เป้าหมายที!ต้องการบรรลุ (Targets) และการริเริ!มดําเนินการ (Initiative)  
ซึ!งแนวคิด Balanced  Scorecard  จะแบ่งมมุมองออกเป็น 4 มิติประกอบด้วย มิติทางด้านการเงิน  
มิติทางด้านลกูค้า มิติด้านกระบวนการภายในองค์กรและมิต้านการเรียนรู้และนวตักรรม รายละเอียดของมิติ 
แตล่ะด้านมีดงันี � 
 1. มิติทางด้านการเงิน  (Financial Perspective)  คือ การสร้างความพงึพอใจให้กบัผู้ ถือหุ้น และลกูค้า 
ด้วยการรักษาระดับการเติบโตและผลกําไรของบริษัทที!ยั!งยืน ในระยะยาว เช่น ถ้ากําหนดว่าภายใน 5 ปี  
ต้องการกําไรเพิ!มขึ �นปีละ 20% ความสัมพันธ์ในเชิงเหตุและผลของ “กําไร”  ก็คือ ต้องมีรายได้เพิ!มขึ �น 
หรือมีต้นทุนที!ลดลง รายได้เพิ!มขึ �นมาจากความสัมพันธ์ในเชิงเหตุและผลกับราคาสินค้าหรือการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ใหม่หรือการแสวงหาลูกค้ารายใหม่เพิ!มขึ �น องค์กรจะตั �งคําถามไปเรื!อยๆ แล้วจะเห็นคําตอบว่า 
ต้องทําอย่างไร โจทย์ของธุรกิจก็จะยิ!งแคบลง ภาพที!กว้างก็ค่อยๆเล็กลง  ทําให้เริ!มเห็นแนวทางการปฏิบัติ 
ที! เป็นรูปธรรมมากขึ �น  สิ!งเหล่านี �เป็นขั �นตอนของ100  การทํายุทธศาสตร์ที! เกี!ยวข้องทางด้านการเงิน  
มิติด้านนี �เป็นการตอบคําถาม ถ้าองค์กรเราประสบความสําเร็จด้านการเงิน ผลการดําเนินงานทางการเงิน 
ควรเป็นอยา่งไรในสายตาผู้ ถือหุ้น 
 2. มิติทางด้านลูกค้า (Customer Perspective) คือ การสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า  
ด้วยการสร้างคุณค่าและความแตกต่างให้แก่ลูกค้า หมายถึงองค์กรแห่งนี �ต้องคิดแล้วว่าจะต้องทําอะไรบ้าง  
เพื!อทําให้ลูกค้าพอใจที!สุด และกลับมาซื �อสินค้าหรือบริการของตนอีก เช่น การปรับปรุงการให้บริการใหม ่
ในจุดไหนบ้าง เพื!อบริการที!รวดเร็ว ต้องจัดส่งสินค้าให้ตรงเวลา ต้องพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพดีขึ �น  
หรือกําหนดราคาที!สามารถแข่งขันได้ สิ!งเหล่านี �ต้องสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรมิติด้านนี � 
เป็นการตอบคําถามเพื!อให้องค์กรบรรลเุป้าหมาย เราควรตอบสนองลกูค้าอยา่งไร 
 3. มิติทางด้านกระบวนการภายในองค์กร (Internal Process Perspective) คือ การสร้าง และปรับปรุง
กระบวนการธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ เพื!อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลกูค้า โดยการนําเทคโนโลยีมาใช้ในองค์กร 
เช่น นําระบบขายตั�ว ด้วยคอมพิวเตอร์เพื!อบริการที! รวดเ ร็ว ลดขั �นตอนการซื �อตั�ว  ให้ เวลารอสั �นลง  
จัดทําระบบฐานข้อมูลและลดอัตราการสูญเสียจากการผลิต เป็นต้น มิติด้านนี �เป็นการตอบคําถามว่า 
 เพื!อตอบสนองความพอใจของผู้ ถือหุ้นและลกูค้า และการบริหารเงินที!จะสามารถทําให้เป้าหมายบรรลผุลสําเร็จ 
องค์กรเราควรมีกระบวนการที!เป็นเลศิอะไรบ้าง  
 4. มิติด้านการเรียนรู้และนวตักรรม (Learning and Innovation Perspective) คือ การสร้าง
สภาพแวดล้อมให้พร้อมต่อการเรียนรู้ และสร้างนวัตกรรมพัฒนาบุคคลกรให้มีความพร้อม และมีแรงจูงใจ 
ในการปฏิบติังาน เช่น จดัทําแผนอบรมพนกังานอย่างต่อเนื!อง การทําวิจยั (R&D) ปรับระบบการให้ผลตอบแทน
พนักงานตามผลงาน เพื!อบรรลุเป้าหมาย เราจะทําอย่างไรในการรักษาความสามารถในการเปลี!ยนแปลง 
และการพฒันาในสว่นของบคุลากรหรือองค์กรจะต้องมีการเรียนรู้และพฒันาในด้านใดบ้าง  
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 โดยปกติสิ!งเหล่านี �องค์กรต่างๆได้ทํากันอยู่แล้ว เพียงแต่ว่าไม่ได้นําความสัมพันธ์ต่างๆ เหล่านี � 
มาเชื!อมโยงในเชิงเหตุและผล และจัดทําเป็นแผนที!กลยุทธ์ (Strategy Map) ขององค์กรจากสิ!งหนึ!ง 
นําไปสูอี่กสิ!งหนึ!ง จากนั �นก็ต้องกําหนดตวัชี �วดัผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ซึ!งเป็นเครื!องมือ 
ที!ใช้ในการวดัวา่องค์กรบรรลวุตัถปุระสงค์ในแตล่ะด้านหรือไม ่และต้องทําอะไรบ้างเพื!อบรรลเุป้าหมายที!ต้องการ 
 ผู้บริหารจะต้องบริหารจัดการให้เกิดความสมดุลในหลายๆด้านหรือหลายๆมุมมองของการบริหาร
จัดการ ไม่ใช่มมุมองเพียงด้านใดด้านหนึ!งเท่านั �น หากองค์กรต้องการวัดผลการดําเนินงานให้สมดุลโดยรวม 
และทราบปัญหาหรือผลการดําเนินงานระยะสั �น รวมถึงศกัยภาพในการดําเนินงานระยะยาว ควรมีการวดัผล 
ให้สมดุลในมุมมองทั �ง 4 ด้าน เนื!องจากมุมมองทั �ง 4 ด้านนี � มีความเกี!ยวพันกันอย่างแนบแน่น สัมพันธ์กัน 
เชิงเหตแุละผล และส่งผลต่อการดําเนินงานซึ!งกนัและกนัอย่างมาก ดงันั �น 4 มมุมองดงักล่าวจึงเป็นสิ!งสําคญั 
ที!องค์กรจะต้องพัฒนา ควบคุม และประเมินผลการดําเนินงานอยู่ตลอดเวลา มิฉะนั �นจะทําให้นําไปสู ่
ผลการดําเนินงานที!ลดลงในอนาคต 
 

ปัจจยัความสําเร็จในการจดัทํา BSC มีดงันี � 
1. เมื!อองค์กรมีการกําหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์แล้ว จําเป็นต้องแปลงกลยุทธ์ไปสู่ภาคปฏิบัติ 

โดยการจดัทํา Strategic Map และ BSC  โดยตวัชี �วดักรอบกลุม่ 4 มิติ ได้แก่ 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  
(และมิติด้านสิ!งแวดล้อมและความรับผิดชอบตอ่สงัคม) 

2. เชื!อมโยงการวัดผลระดับองค์กรกับหน่วยงาน ซึ!งในองค์กรอาจแบ่งตามหน่วยธุรกิจ 
ที! มีหน่วยกิจกรรมหลัก และหน่วยสนับสนุน บัญชี จัดซื �อ ต้องมีการทําความตกลง 
ในการให้บริการ และเชื!อมโยงฝ่ายตา่งๆขององค์กรเพื!อให้เกิดพลงัร่วม (Synergy) 

3. ต้องให้กลยุทธ์ และ BSC เป็นหน้าที!ของทุกๆ คน และทุกๆ หน้าที!งาน  ต้องมีการสื!อสาร 
ให้ความรู้ และมีระบบการให้รางวลัตามผลงาน 

4. ทําให้กลยุทธ์และการวัดผลเป็นงานที!ต่อเนื!อง โดยองค์กรมีการกําหนดกลยุทธ์ ตัวชี �วัด 
 และงบประมาณ เมื!อดําเนินการก็มีการรายงานผล เพื!อวิ เคราะห์เพื!อตรวจสอบ 
ความเป็นเหตแุละผลจากกลยทุธ์ที!วางไว้ 

5. การเปลี!ยนแปลงพัฒนาองค์กรโดยผ่านความเป็นผู้ นํา โดยสร้างทัศนคติ และบรรยากาศ 
ในการเปลี!ยนแปลง โดยเ ข้าสู่ ระบบบริหารเ ชิงกลยุทธ์  การนํากลยุทธ์ไปปฏิบัติ 
และการติดตามประเมินกลยทุธ์  โดยมีระบบธรรมาภิบาลที!ดีในองค์กร 

 

ระเบยีบวธีิวจิัย 
 

การวิจัยเรื!องการบริหารจัดการด้านการตลาดและการผลิตของกลุ่มเครือข่ายผู้ ผลิตผ้าทอพื �นบ้าน  
เป็นการวิจยัเชิงคณุภาพ โดยอาศยัแนวคิดและทฤษฎีเกี!ยวกบัดชันีดลุยภาค (Balanced Scorecard) การตลาด
และการจัดการวิสาหกิจชุมชน เป็นแนวทางในการจัดทําแบบสัมภาษณ์เชิงลึกในลักษณะกึ!งโครงสร้าง  
(Semi-structured Interview) รวมทั �งการวิเคราะห์ข้อมลูที!ได้เพื!อเขียนรายงานสรุปผลการวิจยั 
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ขอบเขตการศึกษา  
 

 ขอบเขตประชากรและการคัดเลือกตัวอย่างกรณีศึกษา  ประชากรของการศึกษานี �ได้แก่  
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที! ทําการผลิตและจําหน่ายผ้า ฝ้ายและผลิตภัณฑ์จากผ้า ฝ้ายที! เ ป็น เครือข่าย 
ของโครงการฝ้ายแกมไหม สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ 
จํานวน 182 กลุ่ม การคัดเลือกกรณีศึกษาที!ประสบความสําเร็จ 4 กลุ่ม ทําโดยใช้วิจารณญาณของหัวหน้า
โครงการฝ้ายแกมไหมซึ!งมีประสบการณ์ด้านการทํางานอย่างใกล้ชิดกับชุมชนตั �งแต่เริ!มก่อตั �งโครงการ 
เป็นผู้ กําหนด 
 ขอบเขตเนื �อหา การศึกษานี �ครอบคลมุการศึกษาถึงการดําเนินงานโดยใช้กรอบแนวคิด Balanced 
Scorecard ซึ!งคํานึงถึงผลการดําเนินงาน 4 ด้านได้แก่ การเงิน ลูกค้า กระบวนการภายใน และ   
การเรียนรู้และการเจริญเติบโต  (การเรียนรู้และนวตักรรม) 

วิธีการศึกษา 
 

ศกึษาข้อมลูทติุยภมิูจากหนงัสือ วารสาร และเอกสารที!เกี!ยวข้องแล้ว  ได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมลู
ปฐมภมิูโดยดําเนินการทั �งสิ �น 3 ขั �นตอน คือ  

 ขัDนทีF 1   จดัประชมุระดมสมองทีมงานวิจยั         เพื!อสร้างกรอบในการวดัประเมินผลการดําเนินงานตามกรอบ
แนวคิดดชันีดลุยภาค Balanced Scorecard  ในมมุมอง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการเงิน ด้านลกูค้า ด้านกระบวนการ
ภายใน และด้านการเรียนรู้และการเติบโต  โดยการระบถุึง แนวทางกลยทุธ์ (Strategic Theme) วตัถปุระสงค์ 
(Objective) วิธีการวดั (Measurement) และ คําถามเป้าหมาย (Target questions) 

ขัDนทีF 2   สมัภาษณ์เชิงลกึกลุม่ทอผ้าจํานวน 4 กลุม่ ได้แก่ 1) กลุม่ทอผ้าบ้านแมแ่รง จงัหวดัลําพนู 2) กลุม่ทอผ้า
บ้านสนัปู่ เลย จงัหวดัพะเยา 3) กลุม่ทอผ้าบ้านดอนไชยไร่อ้อยจงัหวดัน่าน และ 4) กลุม่ทอผ้าบ้านทบัคล้าย
จงัหวดัอทุยัธานี โดยใช้กรอบคําถามที!ได้จากผลการศกึษาในสว่นที! 1 ซึ!งในแตล่ะกลุม่ได้สมัภาษณ์บคุคลตอ่ไปนี � 

1. ผู้ นํากลุม่     จํานวน 1 ราย 

2. สมาชิกในกลุม่ที!มีตําแหน่งในกลุม่  จํานวน 2 ราย 

3. สมาชิกทั!วไปของกลุม่    จํานวน 2 ราย 

4. สมาชิกกลุม่อื!นๆ ในเครือข่ายสิ!งทอ  จํานวน 2 ราย 

5. ลกูค้ารายสําคญั   จํานวน 1 ราย 

6. คนในท้องถิ!น/ผู้ มีอิทธิพล   จํานวน 1 ราย 

7. หน่วยงานสนบัสนนุ   จํานวน 1 ราย 
  ผลการสมัภาษณ์เชิงลกึได้ถกูนํามาเขียนเป็นกรณีศกึษาเพื!อบรรยายถงึการดําเนินงานของกลุม่ 
ในด้านการจดัการ การผลติ การบญัชีและการเงิน และการตลาด 
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ขัDนทีF 3  จดัประชมุระดมสมองทีมงานวิจยั เพื!อนํากรอบการประเมินผลการดําเนินงานตามแนวคิดดชันี 
ดลุยภาคที!สร้างขึ �นในขั �นที! 1 มากําหนดนํ �าหนกัตวัชี �วดัและกําหนดเกณฑ์ในการให้คะแนนในแตล่ะตวัชี �วดั
และให้คะแนนแต่ละกลุ่มตามตัวชี �วัด หลังจากนั �นจึงนํามาใช้ให้คะแนนกรณีศึกษาแต่ละกลุ่มเพื!อ 
ทดสอบการใช้โมเดลและเพื!อวัดขีดความ สามารถของแต่ละกลุ่มในแต่ละด้าน ซึ!งนําไปสู่การกําหนด
ข้อเสนอแนะเพื!อการปรับปรุงขีดความสามารถของการดําเนินงานในแต่ละด้านของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
ทั �ง 4 กรณีศกึษาตอ่ไป 

 

เครื�องมือที�ใช้ในการศกึษา 
 

 เครื!องมือที!ใช้ในการศึกษา ประกอบชุดกรอบคําถามที!ใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึก ซึ!งแบ่งออกเป็น  
4 ส่วนตามมุมมอง 4 ด้านได้แก่ ด้านการเงิน ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน และการเรียนรู้ 
และการเจริญเติบโต  (การเรียนรู้และนวตักรรม) 

  

การวิเคราะห์ข้อมลู  
 

 1. การระดมสมองในขั �นที! 1 ได้กรอบคําถามเพื!อการวดัผลการดําเนินงานในมมุมอง 4 ด้าน  
ตามแนวคิดดชันีดลุยภาค 

2. ข้อมลูที!ได้จากการสมัภาษณ์เชิงลกึ นํามาสรุปผลเป็นกรณีศกึษา จํานวน 4 เรื!อง   
 3. การระดมสมองในขั �นที! 3 ได้นํ �าหนกัคะแนนของคําถามแตล่ะข้อและเกณฑ์ในการให้คะแนน  
ได้การสรุปคะแนนผลการดําเนินงานของกลุ่มทอผ้าทั �ง 4 กลุ่ม และสรุปผลข้อเสนอแนะในการดําเนินงานของ
กลุม่เหลา่นี � 
 

Balanced Scorecard Model   สาํหรับกลุ่มผ้าทอพื �นบ้าน  
 จากการทบทวนวรรณกรรมเกี!ยวกบัแนวคิดทฤษฎีและตวัอยา่งการจดัทํา Balanced Scorecard  
และข้อมลูทติุยภมิูเกี!ยวกบัการดําเนินงานของกลุม่ทอผ้า คณะผู้วิจยัได้พฒันา Balanced Scorecard Model  
สําหรับกลุม่ผ้าทอ ดงัรูปตอ่ไปนี � 
 
1.  การเงนิ (Finance)     
  

 

1.1  รายได้ที!เพิ!มขึ �น 
(Increase Revenue) 

 

1.2  ผลผลติที!เพิ!มขึ �น 
(Increase Productivity) 

 

1.  รายได้ที!ยั!งยืน 
(Sustainable Income) 
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2.  ลกค้า ู (Customer) 
 
 
 
 
 
 

3. กระบวนการภายใน (Internal   Process) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4.  การเรียนร้และการเตบิโต ู   (Learning  &  Growth)     
      
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 ทุนด้านทรัพยากรมนุษย์ 
   (Human Capital)  

…………………………… 
1)  การฝึกอบรม (Training) 
2) การปรับปรุงและแบง่ปัน  
(Improvement and Sharing) 
 

4.2  ทุนด้านสารสนเทศ
(Information)  
…………………………… 

การทําฐานข้อมลูลกูค้า 
(Customer Data  & Report) 

 

4.3  ทุนด้านองค์กร
(Organization Capital) 

…………………………… 
 1) วฒันธรรม (Culture) 
2)  ผู้ นํา (Leadership) 
3)  การทํางานเป็นทีม
(Teamwork) 
4)  การไปในทิศทางเดียวกนั  
(Alignment) 

2.1 

ราคา 
(Price) 

2.2 

คณุภาพ 
 (Quality) 

 

2.3  

รูปแบบ 
(Function) 

2.4 

ความทนัเวลา 
(Timeliness) 

 

2.5  

ภาพลกัษณ์ 

ตราสนิค้า 
(Brand Image) 

2.6 

ความสมัพนัธ์ 
(Relationship) 

3.1 กระบวนการ
ดาํเนินการ (Operation 

Process) 
…………………………… 

1)  วตัถดิุบ (Supply) 
2)  การผลิต 
(Production) 
3)  การจดัจําหน่าย 
(Distribution) 
4)  ความเสี!ยง (Risk) 
 

3.2 กระบวนการด้าน
ลกค้าู (Customer 

Process) 
…………………………… 

1)  การหาลกูค้าใหม ่
(Acquisition) 
2) การรักษาลกูค้าเก่า 
(Retention) 
 

3.3 กระบวนการด้าน
นวัตกรรม (Innovation 

Process) 
…………………………… 

1) การระบถุึงโอกาส 
(Identify Opportunity) 
2) การออกแบบ+พฒันา 
(Design & 
Development) 
 

3.4  กระบวนการด้าน
สังคม(Social Process) 

…………………………… 

1) สิ!งแวดล้อม
(Environment) 
2)  ความปลอดภยัและ
สขุภาพ  (Safety & 
Health) 
 3) การจ้างงาน
(Employment) 
4)  ชมุชน  (Community) 
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จาก Balanced Scorecard  สําหรับกลุม่ผ้าทอข้างต้นได้พฒันาชดุคําถามตามมมุมอง 4 ด้าน โดย
ระบถุงึแนวทางกลยทุธ์ (Strategic Theme)  วตัถปุระสงค์ (Objective)  วิธีการวดั( Measurement)   และ
คําถามเป้าหมาย (Target)   
 

การให้นํ �าหนักคะแนนคาํถามแต่ละข้อและเกณฑ์ในการให้คะแนน 
จากชุดของคําถามเป้าหมาย (Target questions) ได้ทําการแบ่งนํ �าหนกัคะแนน จากคะแนนเตม็  

100 คะแนนให้แก่มุมมองทั �ง 4 ด้านดังนี � มุมมองด้านการเงิน 20 คะแนน มุมมองด้านลูกค้า 30 คะแนน  
มมุมองด้านกระบวนการภายใน 30 คะแนน และมมุมองด้านการเรียนรู้และการเติบโต 20 คะแนน  จากนั �นจึง
กําหนดแบ่งนํ �าหนกัคะแนน ให้แตล่ะตวัชี �วดั  รวมถงึกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดบั (ตั �งแต่ 1 ถึง 5)  
ว่าแต่ละระดับนั �นหมายถึงอะไรในแต่ละตัวชี �วัด โดยพิจารณาจากข้อมูลที!รวบรวมได้จากการสัมภาษณ์   
สรุปได้ตามรายละเอียดในตารางที!   1 

 
ตารางที� 1  นํ �าหนกัและเกณฑ์ในการให้คะแนนแตล่ะตวัชี �วดั 
 

1.  มมุมองด้านการเงิน (Finance) 20  คะแนน 
ระดับคะแนน 

ตัวชี �วัด นํ1าหนัก 
1 2 3 4 5 

1.1 การเพิ!มขึ �นของ
รายได้ (Revenue) 

10 รายได้ลดลง
มาก 

รายได้ลดลงไม่
มาก 

รายได้เท่าเดิม รายได้เพิ!มขึ �น
ไม่เกิน 10 % 

รายได้เพิ!มขึ �น
มาก 

1.2  การเพิ!มขึ �น
ของประสิทธิภาพ
การผลิต 
(Productivity) 

10 แย่ลงทกุด้าน ฝีมือดีขึ �นทั �ง
การย้อมและ
การทอเป็นบาง
คน+ดีขึ �น
ชั!วคราว 

ฝีมือดีขึ �นทั �ง
การย้อมและ
การทอตอ่เนื!อง 

ฝีมือดีขึ �นทั �ง
การย้อมและ
การทอ + ของ
เสียลดลง 

ฝีมือดีขึ �นทั �ง
การย้อมและ
การทอ ชิ �นงาน
เพิ!มขึ �น+ของ
เสียลดลง 

2. มมุมองด้านลกูค้า (Customer)  30  คะแนน 
ระดับคะแนน 

ตัวชี �วัด นํ1าหนัก 
1 2 3 4 5 

2.1 ราคา : 
มลูคา่เพิ!ม (Price) 

6 ตํ!ากว่าราค
ตลาดมาก 

ตํ!ากว่าราค
ตลาด 

เท่ากบัราคา
ตลาด 

มากกวา่ราคา
ตลาด 

มากกวา่ราคา
ตลาด 

2.2 คณุภาพ
(Quality) 

7 ได้รับรางวลั +   
มีสินค้าคืน 

ไม่ได้รับรางวลั ได้รับรางวลั +
มผช. (3-4 
ดาว) 

ได้รับรางวลั +
มผช.ประเทศ
(National)           
(5 ดาว) 

ได้รับรางวลั + 
มีคณุภาพ  
ระดบันานาชาติ 
(International) 

2.3  มีการ
ออกแบบสินค้าที!
สามารถขายได้ 
(Design and 
Function ) 
 

8 ปรับสี ปรับสี + ลาย ปรับสี + ลาย 
+รูปแบบ 

ปรับสี + ลาย +
รูปแบบ 
มากกวา่ 1 หรือ
แปรรูป 

ปรับสี + ลาย +
รูปแบบมากกวา่ 
1 และแปรรูป 
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ระดับคะแนน 
ตัวชี �วัด นํ1าหนัก 

1 2 3 4 5 

2.4  การจดัสง่
สินค้าได้ตาม
กําหนด
(Timeliness) 

2 รับคําสั!งซื �อ 
ไม่ได้ 

รับคําสั!งซื �อได้ 
+ สง่ช้า 

รับคําสั!งซื �อได้ 
+สง่สินค้าช้า
โดยแจ้งลกูค้า
ยิน ยอม 

รับคําสั!งซื �อได้ 
+สง่สินค้าตาม
นดั 

รับคําสั!งซื �อได้ + 
สง่สินค้าตามนดั 
+ มีสินค้าพร้อม
ขาย 

2.5  ภาพลกัษณ์ 
ตรายี!ห้อ (Brand 
Image) 

3 ไม่มี มีตรายี!ห้อ มีตรายี!ห้อเป็น
ที!รู้จกัระดบั
ท้องถิ!น 

มีตรายี!ห้อเป็น
ที!รู้จกัระดบั
จงัหวดั 

มีตรายี!ห้อเป็นที!
รู้จกัระดบั 
ประเทศ 

2.6  ความสมัพนัธ์
กบัลกูค้า
(Partnership ) 

4 ไม่มี มีลกูค้าขาจร มีลกูค้าประจํา มีลกูค้า
ประจํา+สั!งซื �อ
สมํ!าเสมอ 

มีลกูค้าประจํา
เพิ!มขึ �น + สั!งซื �อ
สมํ!าเสมอ 

 

3. มมุมองด้านกระบวนการภายใน   (Internal  Process)   30  คะแนน 
ระดับคะแนน 

ตัวชี �วัด นํ1าหนัก 
1 2 3 4 5 

3.1 Operation Process 
1)  แหลง่วตัถดิุบ
(Supply) 

2 มีแหลง่ซื �อที!
เดียว + ไม่
ตรวจสอบ
คณุภาพวตัถดิุบ 

มีแหลง่ซื �อ
มากกวา่ 1 + 
ไม่ตรวจสอบ
คณุภาพ
วตัถดิุบ 

แหลง่ซื �อ
มากกวา่ 1 + 
ตรวจสอบ
คณุภาพ
วตัถดิุบเป็นครั �ง
คราว 

แหลง่ซื �อ 
มากกวา่ 1 + 
ตรวจสอบ
คณุภาพ
วตัถดิุบ
สมํ!าเสมอแต
ไม่ทนัที 

แหลง่ซื �อ 
มากกวา่ 1 + 
ตรวจสอบ
คณุภาพ
วตัถดิุบเมื!อรับ
สินค้า+
สมํ!าเสมอ 

2) การผลิต การ
ย้อม ทอ แปรรูป 
(Production) 

4 รับของที!ผลิตทกุ
ชิ �น+ไม่วางแผน
ผลิต 

ของที!ผลิตเสีย
รับซื �อเตม็ราคา 
+วางแผนผลิต
บ้าง ตรวจสอบ
คณุภาพบ้าง 

ของที!ผลิตเสีย
รับซื �อเตม็ราคา 
+วางแผนผลิต
บ้าง ตรวจสอบ
คณุภาพทกุครั �ง 

ของที!ผลิตเสีย
รับซื �อถกูลง +
วางแผนผลิตดี
ตรวจสอบ
คณุภาพทกุ
ครั �ง 

ของที!ผลิตเสีย
ไม่รับซื �อ +
วางแผนผลิตดี
ตรวจสอบ
คณุภาพทกุครั �ง 

3) ต้นทนุการจดั
จําหน่าย 
(Distribution) 

1 ไม่มี  มีการกะ
ประมาณต้นทนุ 

 คิด ต้นทนุจดั
จําหน่าย สินค้า 
ตามหลกับญัชี 

4) ความเสี!ยง 
(Risk) 

1 ไม่สามารถหา
เครดิตจาก
ร้านค้าได้ 

ผิดนดัการ
ชําระหนี �กบั
ฝ่ายใดฝ่าย
หนึ!ง 

ไม่ผิดนดัการ
จ่ายชําระหนี � 

จ่ายหนี �ได้ + 
เงินหมนุเวียน
ไม่ขาด/ไม่เกิน 
การจดัการ
การเงินดี 

การจดัการ
กองทนุฝ้ายที!
ดี+การจดัการ
การเงินที!ดี 
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ระดับคะแนน 
ตัวชี �วัด นํ1าหนัก 

1 2 3 4 5 

3.2 Customer  Process 

 1) การหาลกูค้า
ใหม(่Acquisition ) 

2 ไม่มีลกูค้าใหม ่  มีเพิ!มบ้าง  มีเพิ!มมาก 

2) การรักษาลกูค้า
เก่า(Retention) 

2 เสียลกูค้าไป
มาก 

มีเท่าเดิม  + 
ซื �อน้อยลง 

มีเท่าเดิม  + 
ซื �อเท่าเดิม 

มีเท่าเดิม + 
ซื �อเพิ!มขึ �น
เลก็น้อย 

มีเท่าเดิม  + 
สั!งซื �อเพิ!มมาก 

3.3 Innovation Process 
 1) การระบถุึง
โอกาส (Identify  
Opportunity) 

3 ไม่รู้ รู้ความ
ต้องการเมื!อ
ลกูค้าบอก 

ถามความ
ต้องการจาก
ลกูค้า 

ถามความ
ต้องการจาก 

ถามความ
ต้องการจาก
ลกูค้า + หา
ข้อมลูจาก
แหลง่อื!นใน
ท้องถิ!น + 
ประเทศ 
 
 

2) ความสามารถ
ในการออกแบบ
และการพฒันา
ผลิตภณัฑ์ 
(Design + 
Development) 
(ลวดลาย + ส)ี 

5 ไม่มี คนที!ออกแบบ
ได้อย่างน้อย 1 
คน 

คนที!ออกแบบ
ได้อย่างน้อย 1 
คน 

คนที!ออกแบบ
ได้ดี 1 คน+
รวบรวมองค์
ความรู้ 

คนที!ออกแบบ
ได้ดีมากกว่า 1 
คน+รวบรวม
องค์ความรู้ไว้ 

3.4 Social Process 
1) สิ!งแวดล้อม 
(Environment) 

2 ไม่มีการป้องกนั 
หรือใช้อย่าง
ประหยดั+ ไม่
ทดแทน 

มีการป้องกนั  
หรือใช้อย่าง
ประหยดัแตไ่ม่
ปลกูทดแทน 

มีการป้องกนั
หรือใช้อย่าง
ประหยดั +  
ปลกูทดแทน
บ้าง 

มีการป้องกนั 
หรือใช้อย่าง
ประหยดั+  
ปลกูทดแทน
สมํ!าเสมอ 

มีระบบป้องกนั
และวาง
แผนการใช้
ทรัพยากร 

2) ความปลอดภยั
และสขุภาพ  
(Safety + Health) 

2 ไม่มีการระวงั
ความ
ปลอดภยั+
สภาพแวดล้อม
ไม่ดี 

 ไม่มีการระวงั
ความปลอดภยั
แตส่ภาพการ
ทํางานดี 

 มีการระวงั
ความปลอดภยั 
+ สภาพการ
ทํางานดี 
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ระดับคะแนน 
ตัวชี �วัด นํ1าหนัก 

1 2 3 4 5 

3) การจ้างงาน
(Employment) 

5 หน้าที!กรรมการ
ไม่ชดัเจน           
ไม่สมํ!าเสมอ          
ไม่พอใจ 

 หน้าที!กรรมการ
ชดัเจนแตไ่ม่
เขียนไว้การจ้าง
งานตาม
ฤดกูาล + 
ผลตอบแทน
พอใจ 

 หน้าที!กรรมการ
ชดัเจน + การ
จ้างงาน
สมํ!าเสมอ + 
ผลตอบแทน
เป็นที!พอใจ 

4) ชมุชน
(Community) 

1 ชมุชนยอมรับ  ชมุชนยอมรับ 
+ รายได้คนใน
ชมุชนเพิ!มขึ �น 

 ชมุชนยอมรับ 
+ รายได้คนใน
ชมุชนเพิ!ม + 
ชมุชนสนบัสนนุ 
+ % สมาชิกใน
ชมุชน 

 

4.   มมุมองด้านการเรียนรู้และการเติบโต   (Learning & Growth)    20  คะแนน 
ระดับคะแนน 

ตัวชี �วัด นํ1าหนัก 
1 2 3 4 5 

4.1 Human Capital 
1) การฝึกอบรม 
(Training) 

4 ไม่มี มีในกลุม่ มีในกลุม่ + 
นอกกลุม่นาน  
ๆ ครั �ง 

มีในกลุม่ + 
นอกกลุม่
สมํ!าเสมอ
เฉพาะด้าน
การผลิต 

มีในกลุม่ + 
นอกกลุม่
สมํ!าเสมอใ
หลายด้าน
มากกวา่  1  
ครั �ง 

2) การปรับปรุง
และแบง่ปัน 
(Improvement 
and Sharing) 

4 ไม่ได้นําไปใช้ นําไปใช้ + 
ผลงานไม่ดี 

นําไปใช้ + 
ถ่ายทอด + 
ผลงานไม่ดีขึ �น 

นําไปใช้ + 
ถ่ายทอด + 
ผลงานดีขึ �น
บ้าง 

นําไปใช้ + 
ถ่ายทอด + 
ผลงานดีขึ �นมาก 

4.2  Information 
Capital 
ข้อมลูและรายงาน  
(Data & Report) 

4 ไม่มี มีข้อมลูน้อย
มากและไม่
เป็นเอกสาร 

มีข้อมลูเกือบ
ทกุด้านแตไ่ม่
เป็นเอกสาร 

มีข้อมลูทกุ
ด้านเป็น
เอกสาร 
ไม่ครบ 
+ นําไปใช้ 

มีข้อมลูทกุด้าน
เป็นเอกสาร 
 ครบ 
+ นําไปใช้ 
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ระดับคะแนน 
ตัวชี �วัด นํ1าหนัก 

1 2 3 4 5 

4.3) Organization Capital 

1) วฒันธรรมของ
กลุม่ 
 

2 การแบง่งานไม่
ชดัเจน + การ
ร่วมมือน้อย 

 ทกุคนเข้าใจ +
ร่วมมือดีแตแ่บง่
งานไม่ชดัเจน 

 การแบง่งาน
ชดัเจน + ทกุคน
เข้าใจ + ร่วมมือ
สมํ!าเสมอ 
(กิจกรรม, 
ประชมุ) 

2) ผู้ นํา 
(Leadership) 

2 กฎการสรรหา
ไม่ชดัเจน + 
ไม่ได้รับการ
ยอมรับ
เท่าที!ควร + 
คณุสมบติัปาน
กลาง 

 กฎการสรรหา
ชดัเจน +การ
ยอมรับดี + 
คณุสมบติัปาน
กลาง 

 กฎการสรรหา
ชดัเจน +การ
ยอมรับดี + มี 
คณุสมบติัดี 

3) การทํางานเป็น
ทีม (Teamwork) 

2 ความสมัพนัธ์ไม่
ดี 

 ความสมัพนัธ์
ระหวา่งกนัดี
บางด้าน + 
ทุ่มเทให้กบัการ
ทํางานปาน
กลาง 

 ความสมัพนัธ์
ระหวา่งกนัดี
มาก + ร่วม
ทํางานให้
สมัฤทธิผลดี�  

4) หน่วยงาน
สนบัสนนุ
(Alignment) 

2 มีหน่วยงาน
สนบัสนนุน้อย 
+ ไม่ตอ่เนื!อง 

 มีหน่วยงาน
สนบัสนนุใน
ท้องถิ!นอย่าง
ตอ่เนื!อง + เป็น
แหลง่เรียนรู้ของ
ท้องถิ!น 

 มีหน่วยงาน
สนบัสนนุ
ตอ่เนื!อง (เงิน + 
อื!น ๆ) ทั �งใน
ท้องถิ!น และ
ระดบัประเทศ+
เป็นแหลง่เรียนรู้
ระดบัประเทศ 

 
สรุปผลการศกึษาจากกรณีศกึษาและการวัดความสาํเร็จ 
 

เมื!อนําโมเดลวดัความสําเร็จของกลุ่มที!คดัเลือกมาเป็นกรณีศึกษาทั �ง 4 กลุ่มนั �น โดยภาพรวมพบว่า 
กลุ่มทอผ้าบ้านสันปูเลย อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา มีคะแนนมากที!สุดเมื!อเปรียบเทียบกับกลุ่มทอผ้าอื!น  
(370 คะแนน) รองลงมาได้แก่ กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านดอนไชยไร่อ้อย ตําบลศิลาแลง อําเภอปัว จงัหวดัน่าน  
(361 คะแนน) กลุ่มทอผ้าฝ้ายทอมือบ้านแม่แรง จงัหวดัลําพนู (282 คะแนน) และกลุม่ทอผ้าบ้านทพัคล้าย 
ตําบลทพัหลวง อําเภอบ้านไร่ จงัหวดัอทุยัธานี (248 คะแนน) ตามลําดบั  
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สรุปคะแนนกลุ่มผ้าทอ กรณีศกึษา  4   จังหวัด 

Strategic Theme ลาํพนู  พะเยา น่าน อุทัยธานี 

customer 89 107 104 68 

Internal Process 75 103 117 82 

Learning & Growth 68 90 90 68 

Finance 50 70 50 30 

รวม 282 370 361 248 
 

นอกจากนี �ในภาพรวมทั �ง 4 กลุ่ม ยงัพบว่า กลุ่มมีความเข้มแข็งดี เนื!องจากมีผู้ นํากลุ่มที!เป็นที!ยอมรับ
ของสมาชิก และการบริหารกลุ่มเป็นในลักษณะของเครือญาติหรือคนรู้จัก แต่หากพิจารณาในรายละเอียด
สามารถสรุปผลได้ดงันี � 

ด้านลูกค้า พบว่า กลุ่มทอผ้าบ้านสันปูเลย อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา มีคะแนนมากที!สุด 
เมื!อเปรียบเทียบกบักลุ่มทอผ้าอื!น (107 คะแนน) โดยเฉพาะในด้านความสามารถในการปรับสีและลวดลาย 
รวมทั �งการพฒันารูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที!แปรรูปมาจากผ้าทอได้หลากหลาย เช่น กระเป๋าสตรี เสื �อผ้าบุรุษ  
เป็นต้น และการมีเครือข่ายซึ!งเป็นตลาดที!ช่วยในการจัดจําหน่ายสินค้าให้กับกลุ่ม ทําให้กลุ่มมีงานแจกจ่าย 
กบัสมาชิกอยา่งสมํ!าเสมอ รองลงมาได้แก่ กลุม่สตรีสหกรณ์บ้านดอนไชยไร่อ้อย ตําบลศิลาแลง อําเภอปัว จงัหวั
น่าน (104 คะแนน) กลุม่ทอผ้าฝ้ายทอมือบ้านแม่แรง จงัหวดัลําพนู (89 คะแนน) และกลุม่ทอผ้าบ้านทพัคล้าย 
ตําบลทพัหลวง อําเภอบ้านไร่ จงัหวดัอทุยัธานี (68 คะแนน)ตามลําดบั 

ด้านการดําเนินงานภายใน พบว่า กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านดอนไชยไร่อ้อย ตําบลศิลาแลง อําเภอปัว 
จงัหวดัน่าน มีคะแนนมากที!สดุเมื!อเปรียบเทียบกบักลุ่มทอผ้าอื!น (117 คะแนน) โดยเฉพาะในด้านการมีคน 
ที!สามารถออกแบบลวดลายผ้าได้ดี มีการวางแผนการผลิตที!ดี และเป็นแหล่งการจ้างงานคนในท้องถิ!น  
รองลงมาได้แก่ กลุ่มทอผ้าบ้านสนัปเูลย อําเภอเชียงคํา จงัหวดัพะเยา (103 คะแนน) กลุ่มทอผ้าบ้านทพัคล้าย 
ตําบลทพัหลวง อําเภอบ้านไร่ จงัหวดัอทุยัธานี (82 คะแนน) และกลุม่ทอผ้าฝ้ายทอมือบ้านแม่แรง จงัหวดัลําพนู 
(75 คะแนน) ตามลําดบั 

ด้านการเรียนรู้และการเติบโต พบว่า กลุ่มทอผ้าบ้านสันปูเลย อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา  
และ กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านดอนไชยไร่อ้อย ตําบลศิลาแลง อําเภอปัว จังหวัดน่าน มีคะแนนมากที!สุดเมื!อ
เปรียบเทียบกับกลุ่มทอผ้าอื!น (90 คะแนน) โดยเฉพาะในด้านความสามารถในการนําความรู้ไปใช้  
และถ่ายทอดให้คนในกลุ่ม ทําให้ผลงานดีขึ �น รวมทั �งการมีข้อมูลด้านรายรับ รายจ่าย ที!สามารถนําไปใช้ 
ในการบริหารงานกลุม่ได้ดี รองลงมาได้แก่ กลุม่ทอผ้าฝ้ายทอมือบ้านแม่แรง จงัหวดัลําพนู และกลุ่มทอผ้าบ้าน
ทพัคล้าย ตําบลทพัหลวง อําเภอบ้านไร่ จงัหวดัอทุยัธานี โดยมีคะแนนเทา่กนั (68 คะแนน) 

ด้านการเงิน พบว่า กลุ่มทอผ้าบ้านสันปูเลย อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา มีคะแนนมากที!สุด 
เมื!อเปรียบเทียบกบักลุ่มทอผ้าอื!น (70 คะแนน) ทั �งในด้านการเพิ!มขึ �นของรายได้และการพฒันาฝีมือที!ดีขึ �น 
รองลงมาได้แก่ กลุม่สตรีสหกรณ์บ้านดอนไชยไร่อ้อย ตําบลศิลาแลง อําเภอปัว จงัหวดัน่าน และกลุ่มทอผ้าฝ้าย
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ทอมือบ้านแม่แรง จงัหวดัลําพนู โดยมีคะแนนเท่ากนั (50 คะแนน) และกลุม่ทอผ้าบ้านทพัคล้าย ตําบลทพัหลวง 
อําเภอบ้านไร่ จงัหวดัอทุยัธานี มีคะแนนน้อยที!สดุ (30 คะแนน)  

อยา่งไรก็ตามทั �ง 4 กลุม่ ยงัมีปัญหาในด้านความยั!งยืนของกลุม่ในการหาสมาชิกใหม ่และการสืบทอด
การดําเนินการของกลุม่ โดยคนรุ่นใหมไ่มส่นใจที!จะทอผ้า เนื!องจากความยากในงานทอผ้า และรายได้ที!ไมม่ั!นคง 

หากพิจารณาแยกในแตล่ะกรณีศกึษา พบว่า กลุม่ทอผ้าบ้านสนัปเูลย ยงัมีปัญหาในการเก็บข้อมลูทาง
บญัชีเพื!อนํามาคิดต้นทุนของสินค้าที!ถูกต้อง ทําให้ตวัชี �วดัด้านราคามีคะแนนน้อยที!สุด เมื!อเทียบกับกลุ่มอื!น 
ซึ!งหากดําเนินการได้จะทําให้กลุม่มีกําไรที!มากขึ �น 
 สําหรับกลุ่มทอผ้าฝ้ายทอมือบ้านแม่แรง จังหวัดลําพูน ยังมีปัญหาในด้านการหาลูกค้าใหม ่
และการพัฒนาสินค้าใหม่ให้หลากหลายมากขึ �น เนื!องจากสมาชิกมีความสามารถในการแปรรูปได้น้อย  
กล่าวคือยงัไม่สามารถตดัเย็บเป็นผลิตภัณฑ์อื!นๆได้ ส่งผลให้รายได้ลดลงอย่างมาก รวมทั �งการขาดกําลงัคน 
ที!จะสืบทอดการดําเนินงานกลุม่ตอ่ไป ถงึแม้จะสามารถสร้างรายได้และการจ้างงานให้กบัท้องถิ!นได้ในปัจจบุนั 

ส่วนกลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านดอนไชยไร่อ้อย ตําบลศิลาแลง อําเภอปัว จังหวัดน่าน ถึงแม้จะมีการทํา
การตลาดเชิงรุกบ้าง แต่ยังมีปัญหาด้านการตั �งราคาที!ไม่มาตรฐาน และการขาดความสามารถ 
ในด้านการออกแบบผลิตภณัฑ์แปรรูป นอกจากนี �ลวดลายดั �งเดิมยงัเป็นลายเรียบง่ายที!สามารถลอกเลียนแบบ
ได้ง่าย ทําให้อาจสง่ผลตอ่ยอดขายในอนาคต 

สําหรับกลุ่มทอผ้าบ้านทัพคล้าย ตําบลทัพหลวง อําเภอบ้านไ ร่  จังหวัดอุทัยธานี มี ปัญหา 
ด้ านการ ทํ าการตลาด เ ชิ ง รุ ก  ทํ า ใ ห้ตัว ชี �วัด ด้ านลูก ค้ า มีคะแนน น้อย ที! สุด เ มื! อ เ ที ยบกับกลุ่ ม อื! น  
กล่าวคือ ขาดความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ๆ (ตัวชี �วัดด้านรูปแบบ หรือ Function)  
ส่วนใหญ่จะเน้นการผลิตผ้าคลุมไหล่ ผ้าคลุมเตียง และผ้าผืน โดยมีการแปรรูปน้อย เนื!องจากไม่ทราบ 
ความต้องการของลกูค้า โดยมีคะแนนตํ!าสดุในตวัชี �วดัด้านการแสวงหาโอกาสด้วย (Identify Opportunity) 
นอกจากนี �     ตวัชี �วดัด้านการหาลกูค้าใหม่ (Acquisition) และการรักษาลกูค้าเดิม (Retention) ตํ!า  เช่นกนั 
เมื!อเทียบกับกลุ่มอื!น นอกจากนี �กลุ่มทอผ้าบ้านทัพคล้าย ตําบลทัพหลวง อําเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี  
ยงัมีปัญหาหลกัที!สําคัญคือ  การขาดกําลงัคนในการทอผ้า ทําให้กําลงัการผลิตน้อย ไม่สามารถรับคําสั!งซื �อ 
จากลกูค้าได้ในบางครั �ง 
 

ข้อเสนอแนะจากกรณีศึกษาและการวัดความสาํเร็จ 
 

 จากการวิจัย พบว่า กลุ่มทอผ้าทั �ง 4 กลุ่ม ยังมีจุดอ่อนและปัญหาหลักอีกหลายด้าน ซึ!งสรุปเป็น
ข้อเสนอแนะสําหรับแตล่ะกลุม่ทอผ้า ดงัตอ่ไปนี � 
 

 กลุ่มทอผ้าสันปเลย อาํเภอเชียงคาํ จังหวัดพะเยาู  

1. การเรียนรู้เพื!อเพิ!มทักษะด้านการหาตลาดจากภายนอกด้วยตนเอง เนื!องจากปัจจุบันกลุ่มนี � 
อาศยัตลาดระบบอปุถมัภ์ จากหน่วยงานราชการตา่งๆ คอ่นข้างมาก 

2. การสร้างบุคลากรที!มีความรู้ความเข้าใจด้านบญัชีและการคิดต้นทนุที!ถกูต้อง ถึงแม้ว่าทางกลุ่ม 
จะมีการเก็บรวบรวมข้อมลูต่างๆไว้ครบถ้วน แต่ไม่มีความรู้ทางบญัชีที!ถกูต้องทําให้การคิดต้นทนุ 
ที!ผา่นมายงัไมถ่กูต้อง จงึไมส่ามารถทราบผลกําไรที!แท้จริงของกลุม่ได้ 
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3. การบริหารจัดการด้านการเงินของกลุ่มควรแยกจากกลุ่มสหกรณ์การเงิน เพื!อจะได้ทราบผล 
การดําเนินงานของกลุม่ทอผ้าโดยเฉพาะ ซึ!งปัจจบุนัยงัไมไ่ด้แยกกนั 

 
กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านดอนไชยไร่อ้อย ตาํบลศลิาแลง อาํเภอปัว จังหวัดน่าน 

1. การกระจายสินค้าที!ครอบคลุมพื �นที!มากขึ �น เพื!อสร้างรายได้เพิ!มขึ �น เนื!องจากปัจจุบัน 
กลุ่มมีการฝากขายเฉพาะในจงัหวดัและพื �นที!ใกล้เคียง ประกอบกับยอดขายเริ!มลดลงติดต่อกัน
เป็นเวลา 3 ปี แล้ว จงึควรเพิ!มการกระจายสนิค้าเพื!อเพิ!มพื �นที!การขายให้มากขึ �น 

2. การอบรมด้านการตลาด โดยเฉพาะพนักงานขายและการตั �งราคา เนื!องจากพนักงานขาย 
ยัง ไม่ มีความ รู้ ด้านผลิตภัณฑ์ดีพอที! จะ นํา เสนอกับลูก ค้า  และการตั �ง ราคาที!ผ่ านมา 
ยงัไมมี่มาตรฐานชดัเจน ซึ!งอาจทําให้ลกูค้าไมเ่ชื!อถือได้ 

3. การบริหารเงินสดที!มีประสิทธิภาพมากขึ �น ซึ!งปัจจุบนัทางกลุ่มจะถือเป็นเงินสดไว้มาก ไม่นิยม 
ฝากธนาคาร ทําให้เสียโอกาสในการสร้างรายได้จากเงินสดที!มี 

 

กลุ่มทอผ้าฝ้ายทอมือบ้านแม่แรง จังหวัดลาํพนู  

1. การหาสมาชิกใหม่เพิ!มขึ �น เนื!องจากสมาชิกที!มีอยู่อายมุากแล้ว และยงัไม่มีการพฒันาคนรุ่นใหม่
มาสืบทอด ซึ!งอาจสง่ผลตอ่การอยูร่อดของกลุม่ในอนาคต 

2. การจัดการระบบคุณภาพที!มีประสิทธิภาพมากขึ �น เนื!องจากปัจจุบันทางกลุ่มยังขาดระบบ 
และวิธีการในการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ ซึ!งหากวัตถุดิบด้อยคุณภาพก็จะก่อให้เกิด 
ความเสียหายตอ่การผลติได้อยา่งมาก 

3. ควรมีการพัฒนาบุคลากรฝ่ายตลาดที! ทําการตลาดในเชิงรุกโดยออกไปแสวงหาลูกค้า  
และคําสั!งซื �อใหม ่ๆ มากกวา่ที!จะเป็นฝ่ายรอให้ลกูค้ามาสั!งซื �อเองหรือบอกตอ่ 

4. ควรมีการจัดส่งสมาชิกเข้าไปฝึกอบรมด้านการออกแบบลายและแบบผลิตภัณฑ์เพื!อพัฒนา
ผลติภณัฑ์มานําเสนอให้แก่ลกูค้า 

5. ควรมีการเผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่คนหนุ่มสาวรุ่นใหม่เพื!อสร้างให้เกิดสมาชิกรุ่นใหม่เข้ามาสืบ
ทอดการดําเนินงานของกลุ่มและมีลกัษณะเป็นกลุ่มที!แท้จริงมากกว่าการมีลกัษณะคล้ายธุรกิจ
เจ้าของคนเดียว 

6.  สินค้าที!ไม่ได้มาตรฐานหรือมีความผิดพลาด ควรมีการส่งคืน หรือปรับลดราคาลงเพื!อนํามาขาย
เป็นสนิค้าเกรด B 

7. ควรทําการผลิตในปริมาณที!ใกล้เคียงกบัคําสั!งซื �อ และลดจํานวนสินค้าที!สั!งผลิตเกินเผื!อของเสีย 
เนื!องจากเป็นการเพิ!มสนิค้าคงคลงั ซึ!งไมมี่ความแน่นอนวา่จะขายได้หรือไม ่

8.  การแก้ปัญหาสินค้าด้อยคุณภาพ หรือสินค้าที!ผลิตเกินโดยการนําไปแปรรูปนั �น ประเภท
ผลิตภณัฑ์ที!เลือกแปรรูปควรเลือกในลกัษณะที!สมาชิกในกลุ่มมีศกัยภาพที!จะทําได้ดี และสินค้า
สามารถขายได้ เนื!องจากหากแปรรูปไปเป็นสินค้าที!ไม่มีคุณภาพ ลูกค้าไม่ต้องการ ไม่สามารถ
จําหน่ายได้ ก็จะยิ!งทําให้มีต้นทนุคา่แรงจมในสนิค้าดงักลา่วมากขั �น 
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กลุ่มทอผ้าบ้านทัพคล้าย ตาํบลทัพหลวง อาํเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 

1. การทําการตลาดเชิงรุก ได้แก่ การแสวงหาลูกค้าใหม่ และการหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ  
เพื!อนํามาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ �น เป็นที!ต้องการของลกูค้ามากขึ �น ที!ผ่านมากลุ่มจะรอลกูค้า 
เข้ามาติดตอ่ทําให้การกระจายงานการทอทําได้ไมส่มํ!าเสมอและรายได้ไมค่งที! 

2. การหาสมาชิกเพิ!มเติม โดยเฉพาะสมาชิกที!มีความสามารถในการทอผ้าจกซึ!งทําได้ยากกว่า 
การทอผ้าธรรมดา เพื!อเสริมฐานการผลิตให้สามารถรับคําสั!งซื �อได้มากขึ �น เนื!องจากปัจจุบัน 
กลุม่มีข้อจํากดัด้านจํานวนคนทอทําให้บางครั �งไมส่ามารถรับคําสั!งซื �อจากลกูค้าได้ 

3. การหาเงินทนุมาช่วยในด้านการซื �อวตัถดิุบและการจ่ายค่าแรง เพื!อให้สามารถรับงานได้มากขึ �น 
เนื!องจากปัจจุบันกลุ่มมีเ งินทุนหมุนเวียนน้อย ทําให้บางครั �งไม่สามารถรับคําสั!ง ซื �อได้  
เพราะไมมี่เงินทนุไปซื �อเส้นฝ้ายและคา่แรงที!ต้องจ่ายเป็นเงินสดทกุครั �ง 

 

อภปิรายผล 
 

 จากผลการศึกษากรณีศึกษากลุ่มทอผ้าทั �ง  4 กลุ่มนั �น  พบว่า  กระบวนการจัดการภายใน  
(Internal Process) มีความสําคัญอย่างมากต่อความสําเร็จของกลุ่ม รองจากการดําเนินการด้านลูกค้า 
(Customer) ดงัจะเหน็ได้วา่ กลุม่สตรีสหกรณ์บ้านดอนไชยไร่อ้อย จงัหวดัน่าน มีการจดัการภายในได้ดีที!สดุ เมื!อ
เปรียบเทียบกับกลุ่มอื!น โดยเฉพาะด้านการควบคุมคุณภาพ การวางแผนการผลิต การออกแบบผลิตภัณฑ์  
และการกระจายการจ้างงานกับสมาชิกกลุ่ม  ซึ! งตรงกับการศึกษาของกัญญมน และคณะ (2542) 
 เรื!องระบบการจัดการสินค้าหัตถกรรมเพื!อส่งเสริมธุรกิจชุมชนในเขตภาคกลาง พบว่า กระบวนการจัดการ 
ด้านการควบคมุมีผลต่อความสําเร็จของสินค้าหตัถกรรม โดยผู้ผลิตสินค้าหตัถกรรมมีการนําการวางแผนไปใช้
ดําเนินการในระดับสูง และการควบคุมไปใช้ในระดับปานกลาง นอกจากนี �กัญญมน และคณะ (2542)  
ยงัพบด้วยว่า ข้อมูลเกี!ยวกับสินค้ามีผลต่อความสําเร็จของสินค้าหัตถกรรม ซึ!งสอดคล้องกับการศึกษาครั �งนี � 
ที!พบว่า กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านดอนไชย จงัหวดัน่านเริ!มมีการเก็บข้อมลูเกี!ยวกบัรูปแบบสินค้า และวิธีการย้อมสี
ไว้อยา่งละเอียด ทําให้สามารถนํามาพฒันาผลติภณัฑ์และเผยแพร่ ทําให้เกิดการเรียนรู้ของกลุม่ 
 อย่างไรก็ตามการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชนนั �น จากการศึกษาของกัญญมน อินสว่าง  
และคณะ (2546) เรื!องการพฒันาระบบการจดัการเครือข่ายการเรียนรู้ของผู้ นําชมุชนเพื!อเสริมสร้างวิสาหกิจ
ชุมชนในเขตภาคกลาง พบว่า การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ได้กลายเป็นแนวทางการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ  
โดยผู้ นําชมุชนในระดบัท้องถิ!นเริ!มให้ความสนใจต่อการศึกษาหาความรู้เพิ!มเติมมากขึ �นเพื!อนํามาพฒันาชมุชน
ต่อไป ซึ! งสอดคล้องกับผลการศึกษาครั �ง นี �ที!พบว่า  กลุ่มทอผ้าทั �ง  4 กลุ่มล้วนมีผู้ นํา ที! ใ ฝ่หาความรู้  
และนํามาถ่ายทอดให้แก่สมาชิกในกลุ่ม เพื!อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน รวมทั �งการพยายามสร้างเครือข่าย 
และการเป็นศนูย์เรียนรู้ของชุมชน อนันําไปสู่การพฒันากลุ่มให้มีรายได้ที!มั!นคงและสร้างความยั!งยืนของกลุ่ม
ตอ่ไป 
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ข้อเสนอแนะโดยภาพรวม 
 

 จากผลการวิจยัในภาพรวม พบว่า การดําเนินงานด้านการตลาดและการผลิตของกลุ่มทอผ้าพื �นบ้าน
ยังคงมีปัญหาต่างๆมากมาย อย่างไรก็ตามทั �ง 4 กลุ่มมีจุดแข็งหลายด้านซึ!งน่าสนใจที!จะใช้เป็นแนวทาง 
สําหรับกลุม่อื!นได้ ผู้วิจยัจงึขอสรุปเป็นข้อเสนอแนะในภาพรวมดงัตอ่ไปนี � 

1. การหาสมาชิกใหม่หรือผู้ สืบทอดการดําเนินงานของกลุ่มนั �น จะทําได้ง่ายขึ �นหากกลุ่มสามารถ
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 วา่  
ปัจจุบันรายได้จากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มส่วนใหญ่ลดลง และจํานวนสมาชิกใหม่
โดยเฉพาะคนรุ่นใหมไ่มเ่พิ!มขึ �น 

2. การบริหารงานกลุ่มควรจะต้องมีการแบ่งงานและโครงสร้างกลุ่มที!ชัดเจน รวมทั �งการกระจาย
รายได้ที!ยุติธรรมและทั!วถึง ซึ!งจะสร้างความพอใจให้กับสมาชิกเพื!อให้อยู่กับกลุ่มต่อไป 
และสามารถทํางานร่วมกันให้เกิดประสิทธิผลตามเป้าหมายได้ โดยผลการศึกษาพบว่า  
สมาชิกของกลุ่มส่วนใหญ่มีความสามัคคีและร่วมมือกันอย่างดี ส่งผลให้การทํางานบรรลุผล 
ตามเป้าหมายได้ดี 

3. การให้กลุม่เป็นแหลง่เรียนรู้ของชมุชน และการร่วมฝึกฝน ถ่ายทอดความรู้ให้กบันกัเรียนในท้องถิ!น 
จะทําให้การสืบทอดการทํางานทอผ้าพื �นบ้านอยู่ต่อไปได้ในเยาวชนรุ่นหลงั โดยผลการศึกษา 
พบว่า หลายกลุ่มเป็นแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ!น ทั �งในด้านการดูงาน และการเป็นวิทยากรรับเชิญ 
 ทําให้สามารถรวบรวมภูมิปัญญาเหล่านี �ให้อยู่กับท้องถิ!นต่อไปได้ และเป็นการสร้างทางเลือก 
ในการทํางานให้กบัเยาวชนในท้องถิ!นด้วย 

4. สําหรับการบริหารงานของวิสาหกิจชุมชนนั �นจะเน้นที!การสร้างรายได้ให้กับชุมชนมากกว่า 
การสร้างความรํ! ารวยในเช ิงธ ุรก ิจ ดงันั �นจงึ จําเป็นต้องได้ร ับความช ่วยเหล ือสนบัสนนุ 
จากหน่วยงานต่างๆด้วย โดยเฉพาะที!เรียกว่า ตลาดผูกพัน คือ ตลาดที!เกิดจากความร่วมมือ 
ของหน่วยงาน องค์กร สถาบัน และประชาคมในท้องถิ!นที!จะซื �อผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจเหล่านี � 
เพื!อให้สามารถอยู่รอดได้ โดยจากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มทอผ้าทั �ง 4 กลุ่ม ต่างก็ได้รับ 
ความช่วยเหลือสนบัสนนุจากหน่วยงานตา่งๆทั �งภาครัฐและเอกชนไมม่ากก็น้อย ทั �งในด้านการเงิน 
การตลาด การฝึกอบรมและดูงาน จึงทําให้สามารถดําเนินการอยู่ได้ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเล็ก 
หรือกลุม่ใหญ่ก็ตาม 

5. การพัฒนาตลาดของวิสาหกิจชุมชนเหล่านี �จากตลาดในท้องถิ!นสู่ตลาดระดับประเทศนั �น 
จําเป็นต้องอาศยัคนกลางที!มีความสามารถและคณุธรรมในการทําหน้าที!ด้านการจดัจําหน่ายและ
การให้ข้อมลูเพื!อพฒันาผลิตภณัฑ์ของวิสาหกิจชมุชนให้ดีขึ �นและเป็นที!ต้องการของตลาดมากขึ �น 
โดยผลการศึกษา พบว่า กลุ่มที!มีเครือข่ายด้านการตลาดหรือการจดัจําหน่ายที!ดีจะสามารถสร้าง
รายได้และผลงานของตนเองได้โดดเดน่กวา่กลุม่ที!ไมมี่เครือข่ายการจดัจําหน่ายที!แน่นอน 

6. กระบวนการเ รียนรู้ ร่วมกัน และการผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ!นกับภูมิ ปัญญาสากล 
นับเป็นหัวใจสําคัญของความอยู่รอดและการพึ!งพาตนเองของกลุ่มทอผ้าที!เป็นวิสาหกิจชุมชน 
เนื!องจากทําให้สมาชิกมีการพัฒนาที! ดีขึ �น  และกลุ่มจะสามารถสร้างรายได้ที!ยั!ง ยืนได้  
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โดยผลการศึกษา พบว่า กลุ่มทอผ้าทั �ง 4 กลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มทอผ้าบ้านสนัปูเลย ซึ!งเป็นกลุ่ม 
ที!ได้คะแนนสงูสดุของตวัชี �วดัทั �งหมด มีกระบวนการเรียนรู้และการถ่ายทอดความรู้ระหว่างสมาชิก

ที!ดี อย่างไรก็ตามทั �ง 4 กลุ่มยังขาดการผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ!นกับภูมิปัญญาสากล  

เ ช่ น  ก า ร พัฒ น า เ รื! อ ง ล า ย ผ้ า ห รื อ รู ป แ บบ ข อ ง สิ น ค้ า ที! มี ค ว า ม ทั น ส มั ย ม า ก ขึ �น 
แต่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ!น เช่น กลุ่มทอผ้าบ้านสันปูเลย จังหวัดพะเยา  
มีการสร้างลายผ้าใหม่ทําให้ขายสินค้าได้มากขึ �น แต่ไม่สามารถดํารงไว้ซึ!งเอกลกัษณ์ที!เป็นลายผ้า
ไทลื �อของท้องถิ!นได้ ส่วนกลุ่มทอผ้าบ้านทพัคล้าย จงัหวดัอทุยัธานี มีการอนรัุกษ์ลายผ้าโบราณ 
ที!ดี แตข่าดการพฒันาไปสูส่ากลที!ลกูค้าสามารถนําผ้าไปใช้ได้หลากหลายมากขึ �น 
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การสาํรวจความต้องการบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื�อสนับสนุนเศรษฐกจิในภาคเหนือ 

The information technology workforce required to support the future 
 economy of the northern regions of Thailand. 

สพุจน์    กลุปรางค์ทองF

*
F และคณะ F

** 

 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั �งนี �  มีวัตถุประสงค์เพื$อสํารวจปริมาณความต้องการและประเภทของบุคลากร               
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในกลุ่มอตุสาหกรรมการผลิต   การค้า     และการบริการ       ใน 8 จงัหวดัภาคเหนือ
ตอนบน    ในปัจจบุนัและในอีก  2  ปี   ข้างหน้า ประชากรที$ใช้ในการวิจยัด้านอปุสงค์     ได้แก่      กิจการที$ได้รับ
การสง่เสริมการลงทนุจากคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ   (BOI)    ในกลุม่อตุสาหกรรมซอฟแวร์และกลุ่ม
อตุสาหกรรมอื$นๆ   ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ในกิจการภาคการบริการและกิจการภาคการค้า ด้านอปุทาน   ได้แก่ 
สถาบนัการศกึษาที$เปิดสอนด้านเทคโนโลยี สารสนเทศทั �งของรัฐและเอกชนและหน่วยงานของรัฐที$เกี$ยวข้องและ
หรือมีโครงการพฒันาหรือฝึกอบรมเกี$ยวกบั เทคโนโลยีสารสนเทศ สรุปผลการวิจยัได้ดงันี �  1) ด้านอปุสงค์ :  
ตําแหน่งงานของบคุลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที$ต้องการมากที$สดุ คือ เจ้าหน้าที$ธุรการ และ Application 
Programmer ส่วนอีก 2 ปีข้างหน้า คือ Web Programmer และ Application Programmer ต้องการ
เปลี$ยนแปลงจากการใช้งานโปรแกรมสําเร็จรูป ไปสู่การนําโปรแกรมเมอร์มาช่วยในการประยกุต์ใช้งาน ปัจจบุนั
เจ้าหน้าที$ธุรการต้องมีทกัษะในการใช้โปรแกรม Microsoft-Office นกัออกแบบมลัติมิเดีย ต้องมีทกัษะในการใช้
โปรแกรม Adobe Photoshop Adobe Illustrator และ Macromedia Flash ในอนาคต Application 
Programmer  ควรมีทกัษะการเขียนโปรแกรมโดยใช้โปรแกรม MS-Visual Basic .Net และการ เขียนภาษาจาวา 
ในขณะที$  Web Programmer  ต้องมีทกัษะการเขียนโปรแกรมภาษา PHP  และภาษา  HTML ปัญหาหลกั
เกี$ยวกบับคุลากร คือ ขาดทกัษะภาษาองักฤษ เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ได้ช้า  ขาดแนวคิดในเชิงธุรกิจ ไม่สามารถใช้
โปรแกรมขนาดใหญ่ได้  2) ด้านอปุทาน :  หลกัสตูรปริญญาตรีมีไม่เพียงพอที$จะรองรับนกัศึกษาที$จบหลกัสตูร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) สาขาที$เปิดสอนในระดับ ปวส. มากที$สุด คือ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ตําแหน่งที$
นกัศกึษาสามารถทํางานได้มากที$สดุ  คือ Web Programmer ปัญหาหลกัในการเรียนการสอนได้แก่ ตําราเรียน
ราคาสงู เนื �อหาในหนงัสือไมเ่ป็นปัจจบุนั เนื �อหาเป็นภาษาตา่งประเทศทําให้นกัศกึษาทําความเข้าใจได้ยาก ผลิต
บุคลากรที$มีทกัษะไม่สอดคล้องกับความต้องการ ของด้านอุปสงค์  เสนอแนะให้สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐที$เกี$ยวข้อง กับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันการศึกษาและกลุ่ม
อตุสาหกรรมซอฟแวร์  ร่วมกนัพฒันาองค์ความรู้ แบ่งปันวิธีการ ข้อมลู เทคโนโลยีตลอดจนอปุกรณ์เพื$อช่วยใน
การพฒันาการศกึษาด้านเทคโนโลยีให้สอดคล้องกบัความต้องการ 
 
                                                 
* กรรมการบริหาร  บริษัทอิงคะ จํากดั   (สนบัสนนุทนุวิจยัจากสํานกังานสง่เสริมอตุสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ สาขาเชียงใหม่ 
และศนูย์เศรษฐกิจการลงทนุภาคเหนือ 1 สนง.คณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ) 
** ชวลิต เตริยาภิรมย์   พิเชษฐ์ ศิริรัตนไพศาลกลุ  นนัท์นภสั สจิุมา   ชยัรัตน์ ขนัแก้ว  และบญุฤทธิ คิดหงนัe  
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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 



 

 330       

 

 

การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการบริหารธุรกจิ ครั�งที� 1  
 

    
วันที� 14 มีนาคม 2551 ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ 

implement are multimedia technology and animation IT. Business computing falls into the second 
priority. 

 
ที�มาและความสาํคัญของปัญหา 
 

เศรษฐกิจแบบดั �งเดิมมีความเรียบง่ายกว่าเศรษฐกิจใหม่ เศรษฐกิจดั �งเดิมอยู่บนพื �นฐานของการปฏิวติั
อุตสาหกรรม และการจัดการอุตสาหกรรมการผลิต เจ้าของกิจการมุ่งเน้นการจัดการที$ทําให้โรงงานประสบ
ความสําเร็จ มุ่งเน้นผลิตสินค้าให้เป็นมาตรฐาน และผลิตจํานวนมากเพื$อลดต้นทุน มุ่งขยายตลาดเพื$อให้เกิด
ความประหยดั เนื$องมาจากขนาด  โดยอาศยัแรงงานราคาถกู การบริหารงานแบ่งเป็นลําดบัชั �น สั$งการเป็นลําดบั
ลงมาจนถึงคนงาน   แต่สําหรับเศรษฐกิจใหม่อยู่บนพื �นฐานของการปฏิวติัด้านดิจิตอล และอยู่บนพื �นฐานของ

การจดัการข่าวสารข้อมลู1 ด้วยคณุสมบติัที$หลากหลายของข่าวสารข้อมลูทําให้ธุรกิจสามารถเข้าถึง          ความ

ต้องการของลกูค้าได้เฉพาะตวั และสามารถแยกแยะความแตกต่างของลกูค้าได้ เป็นยุคที$แข่งขันกัน         ที$
เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งผลให้เทคโนโลยีสารสนเทศมีความสําคัญ และมีบทบาทอย่างมากต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจ และสงัคมของประเทศ 
 หน่วยงานภาครัฐที$เกี$ยวข้องโดยตรงคือกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื$อสารได้กําหนด 
วิสยัทศัน์ว่า “การสนบัสนนุ ส่งเสริม และผลกัดนัศกัยภาพของประเทศไทยให้ก้าวไปสู่ผู้ นําด้าน ICT ในภมิูภาค
อาเซียน ภายในปี 2551” โดยมียทุธศาสตร์ที$ 6 คือส่งเสริมและพฒันาบุคลากรไทยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื$อสาร ให้มีศกัยภาพเพียงพอเพื$อการแข่งขันในระดบัสากล ในส่วนของยทุธศาสตร์เชิงรุกของกลุ่ม 8 
จังหวัดภาคเหนือตอนบน เน้นการสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่บนพื �นฐานของวฒันธรรม และ ความรู้ใหม่มุ่งเน้น

เศรษฐกิจที$เกิดจากฐานความรู้2 

 การจะทําให้วิสยัทศัน์และ ยทุธศาสตร์ของหน่วยงานภาครัฐ ที$เกี$ยวข้องประสบความสําเร็จ ปัจจยั หรือ
เงื$อนไขที$สําคัญที$จะช่วยให้มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาเศรษฐกิจของภาคเหนือให้เป็นไปตาม 
วตัถปุระสงค์  คือ  การพฒันาคนและความสามารถของบุคลากรด้านเทคโนโลยีที$เพียงพอ และพร้อมที$จะเป็น
สว่นหนึ$งของการพฒันา และการประยกุต์ใช้เทคโนโลยีองค์กรทั �งภาครัฐ และภาคเอกชนต้องให้ความสําคญัเรื$อง
เทคโนโลยีสารสนเทศ และก้าวให้ทนัการเปลี$ยนแปลง โดยการสร้างบคุลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขึ �นรองรับ 
รวมทั �งการจดัหลกัสตูร  การพฒันาบคุลากรเดิมที$มีอยู่ และเพื$อเป็นการดึงดดูนกัลงทนุต่างถิ$น หรือต่างชาติให้
มาลงทนุในพื �นที$ภาคเหนือ           การสํารวจความต้องการบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื$อนําไปใช้ใน
การวางแผน และขยายผลของหน่วยงานที$เกี$ยวข้องต่อไป เพื$อเป็นส่วนหนึ$งในช่วยการสนับสนุนเศรษฐกิจ       
ในภาพเหนือ 
 
 
                                                 

1 คอ็ตเลอร์, ฟิลลิป. การจัดการการตลาด. แปลจาก (Marketing management) โดย ธนวรรณ แสงสวุรรณ. พิมพ์ครั �ง
ที$ 3. (กรุงเทพฯ: เพียร์สนั เอ็ดดเูคชั$น อินโดไชน่า, 2547), หน้า 46-47. 

2 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศเพื$อการสื$อสาร. “วิสยัทศัน์ : การสนบัสนนุ สง่เสริม และ ผลกัดนั ศกัยภาพของประเทศ
ไทยให้ก้าวไปสูผู่้ นําด้าน ICT ในภมิูภาคอาเซียนภายในปี 2551”  [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก   http://www.mict.go.th/ AboutUs/ 
AboutUsDetail.aspx?ID=9 - 76k (15 มกราคม 2550). 
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กรอบแนวคดิและทฤษฎีที�เกี�ยวข้อง 
 

1.  ทฤษฎีการลงทนุของเคนส์3  

       ในทฤษฎีของเคนส์การลงทนุถือเป็นปัจจัยสําคญัที$จะรักษาการผลิต และรายได้ไว้  ณ ระดบัที$มี
การจ้างงานเต็มที$       ทั �งนี �เพราะเคนส์ถือว่าอปุสงค์เพื$อการบริโภคไม่เปลี$ยนแปลง             แต่การลงทนุนั �นมี
การเปลี$ยนแปลงที$เพิ$มขึ �นหรือลดลง ดงันั �นการผนัแปรของการลงทนุมีผลทําให้การผลิต รายได้ประชาชาติ และ
การวา่จ้างทํางานมีการเปลี$ยนแปลง  

คนถือเป็นปัจจัยนําเข้าหลกัตัวหนึ$งของกระบวนการผลิตที$ก่อให้เกิดเป็นสินค้าหรือบริการ4 คนเป็น

ปัจจยัพื �นฐานที$สําคญัตอ่การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขนัของธุรกิจ 
 แนวคิดเรื$อง Gap Analysis โดยพิจารณา 

1.  ด้านอปุสงค์ (Demand Side) 
คือ  ความต้องการบคุลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในกลุ่มอตุสาหกรรมต่างๆ   การค้า    และ

การลงทนุใน  8 จงัหวดัภาคเหนือตอนบน ทั �งในด้านปริมาณ ประเภทบคุลากร ความรู้ ทกัษะ การสนบัสนนุจาก
ภาครัฐ และสถาบนัการศกึษา 

2.  ด้านอปุทาน (Supply Side) 
2.1 จํานวนสถาบนัการศึกษาทั �งภาครัฐ และเอกชนที$เปิดการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศใน 8 จงัหวดัภาคเหนือตอนบน 
2.2 จํานวนหน่วยงานของรัฐและองค์กรเอกชนที$เกี$ยวข้อง     และมีโครงการ    หรือให้      

การฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.3  จํ านวนบัณฑิตและผู้ ที$ จะ สํา เ ร็จการศึกษา ด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศจาก

สถาบนัการศกึษา ทั �งภาครัฐและเอกชนใน 8 จงัหวดัภาคเหนือตอนบน 
2.4  ผู้ผ่านการฝึกอบรมในหลกัสตูรที$เกี$ยวกบัการพฒันาบคุลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ใน 8 จงัหวดัภาคเหนือตอนบนจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน 
2.5  หลักสูตรและเนื �อหาที$แต่ละสถาบันการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐเปิดสอน หรือมี

โครงการฝึกอบรมบคุลากร ด้านสารสนเทศ 
3  การวิเคราะห์ช่องวา่ง 

 คือ ศึกษาเปรียบเทียบความต้องการด้านอปุสงค์ (Demand Side) และสิ$งที$ด้านอปุทาน (Supply 
Side) เสนอสูต่ลาดวา่สอดคล้องกนัหรือไม ่มีประเดน็ไหนบ้าง ที$มีความแตกตา่งกนัเพื$อนําไปสูก่ารขยายผลตอ่ 

3.1  สถาบันการศึกษาใช้ในการกําหนดและปรับปรุงหลกัสตูรการผลิตบัณฑิตให้มีจํานวน 
และคุณภาพในแต่ละประเภทของทกัษะ ให้สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมต่างๆ ใน 8 จังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 

                                                 
3 “แนวคิดนกัเศรษฐศาสตร์ยคุนีโอคลาสสิก.” [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก http://www.google.co.thsearch 

?hl=th&q=demand+%26+ Supply+theory&btnG=ค้นหา&meta=cr%3DecountryTII (12 กนัยายน 2549) 
4 สพุจน์ กลุปรางค์ทอง. การวางแผนธุรกจิ. (เชียงใหม:่ มหาวิทยาลยัฟาร์อีสเทอร์น, 2548), หน้า 66. 
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3.2 หน่วยงานของรัฐที$เกี$ยวข้องและหรือมีโครงการพฒันาหรือฝึกอบรมเกี$ยวกบัเทคโนโลยี
สารสนเทศให้กบัอตุสาหกรรมต่างๆ   ใน   8   จงัหวดัภาคเหนือตอนบน สามารถนําข้อมลูที$ได้ไปบรูณาการใน
การจดัทํานโยบาย  แผนกลยทุธ์ตลอดจนโครงการเพื$อพฒันาบคุลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกบั
ความต้องการ 

3.3  สร้างความมั$นใจให้ผู้ประกอบการในพื �นที$และจากต่างถิ$นในการลงทนุขยายหรือจดัตั �ง
กิจการใหมใ่น 8 จงัหวดัภาคเหนือตอนบน 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1.  เพื$อสํารวจปริมาณและประเภทของบคุลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที$มีอยู่ในกลุ่มอตุสาหกรรม
ตา่งๆ การค้า และการบริการ ใน 8 จงัหวดัภาค เหนือตอนบน 

2.  เพื$อวิเคราะห์ความต้องการบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั �งในเชิงปริมาณและประเภทของ
ทักษะใน   1-2 ปีข้างหน้า เพื$อนําไปสู่การขยายผลต่อสถาบันการศึกษาในการกําหนดหลกัสูตร รวมทั �งผลิต
บุคลากรให้มีจํานวน และคุณภาพในแต่ละประเภทของทักษะให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคเหนือ
โดยรวม 

3.  เพื$อเป็นการเตรียมความพร้อมของบคุลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้เพียงพอต่อความต้องการ 
และเป็นสว่นหนึ$งการชกัจงูในการเกิดการลงทนุได้ในอนาคต 

4.  เพื$อใช้เป็นฐานข้อมลูการบรูณาการการทํางานของหน่วยงานที$เกี$ยวข้องในอนาคต 
 

วิธีการวิจัย 
 

1.  รวบรวมและศึกษาข้อมลูทุติยภูมิที$ได้จากสถาบนัการศึกษา หน่วยงาน หรือ สถาบันต่างๆ             
ที$เกี$ยวข้อง ดงันี � 
 ส่วนที� 1: ด้านอุปสงค์  

ปัจจบุนั : 
1.  ปริมาณบคุลากรด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ ที$มีอยู่ในกลุม่อตุสาหกรรมต่างๆ การค้า และ

การบริการใน 8 จงัหวดัภาคเหนือตอนบน 
2.  ประเภทบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที$มีอยู่ในอตุสาหกรรมต่างๆ     การค้า และ

การ บริการใน 8 จงัหวดัภาคเหนือตอนบน 
 อนาคต :    (1-2 ปี) ปริมาณ และประเภททกัษะ  (สว่นนี �จะได้จากการสํารวจวิจยั) 

ส่วนที� 2: ด้านอุปทาน  
ปัจจบุนั : 

1.  จํานวนนักเรียน นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาของรัฐ และของเอกชนที$จะจบในปี
การศกึษา 2549 ใน 8 จงัหวดัภาคเหนือตอนบน 

1.1.  สถาบนัการศกึษาระดบัอดุมศกึษา (ปริญญาตรี และปริญญาโท) 
1.2.  สถาบนัการศกึษาระดบัอาชีวศกึษา (ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั �นสงู (ปวส.)) 
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2.  ผู้ ที$ผ่านการฝึกอบรมในปีงบประมาณ   2549   หน่วยงานของรัฐ         และองค์กรเอกชน
ที$เกี$ยวข้อง และมีโครงการพฒันาหรือฝึกอบรมเกี$ยวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.  ประเภทของบคุลากรของสถาบนัการศกึษาใน 8 จงัหวดัภาคเหนือตอนบนปีการศึกษา  
2549 

3.1.  ระดบัอดุมศกึษา  (ปริญญาตรี ภาครัฐ และเอกชน)   
  

3.2.  ระดบัอดุมศกึษา  (ปริญญาโท ภาครัฐ และเอกชน) 
3.3.  ระดบัอาชีวศกึษา  (ภาครัฐ และเอกชน) 

อนาคต : 
1.  จํานวนนกัเรียน  นกัศกึษาจากสถาบนัการศกึษาของภาครัฐและของเอกชนใน 8 จงัหวดั

ภาคเหนือตอนบนที$จะจบในปีการศกึษา 2550 และ 2551   
1.1.  สถาบนัการศกึษาระดบัอดุมศกึษา (ปริญญาตรี และปริญญาโท) 
1.2.  สถาบนัการศกึษาระดบัอาชีวศกึษา (ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั �นสงู (ปวส.)) 

2.  เป้าหมายหรือแผนงานในปีงบประมาณ 2550 และ 2551 (หน่วยงานของรัฐ
สถาบนัการศกึษาที$มีโครงการพฒันาหรือฝึกอบรมเกี$ยวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

2.  ร่างแบบสอบถาม 
3.  วางแผนการจดัเสวนาและการสุม่ตวัอยา่งที$ใช้ในการสมัมนา 

 4.  จัดทําเสวนาเพื$อให้ได้ข้อมลูภาพรวมและความเป็นมาของสถานการณ์บุคลากรเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการปรับปรุงทดสอบแบบสอบถาม จํานวน 10 ครั �ง ระหว่างวนัที$ 23 กุมภาพนัธ์ ถึง 2 มีนาคม 
พ.ศ. 2550 โดยแบง่กลุม่ ตา่ง ๆ ดงันี � 

1.  ด้าน อปุสงค์ 
กลุม่ที$ 1  กลุม่อตุสาหกรรมแปรรูปเกษตร/อาหาร 
กลุม่ที$ 2  กลุม่อตุสาหกรรมเซรามิกซ์ และชิ �นสว่นโลหะ 
กลุม่ที$ 3  กลุม่อตุสาหกรรมเบา 
กลุม่ที$ 4  กลุม่อิเลก็ทรอนิกส์ และไฟฟ้า 
กลุม่ที$ 5  กลุม่อตุสาหกรรมซอฟต์แวร์ 
กลุม่ที$ 6  กลุม่ภาคการบริการ 
กลุม่ที$ 7  กลุม่ภาคการค้า 
กลุม่ที$ 8  ผู้ประกอบการซอฟแวร์ใน 8 จงัหวดัภาคเหนือตอนบน 

2.  ด้าน อปุทาน 
กลุม่ที$ 9  สถาบนัการศกึษาระดบัอดุมศกึษา (ปริญญาตรี และปริญญาโท) 
กลุม่ที$ 10 สถาบนัการศกึษาระดบัอาชีวศกึษา 

การสุ่มตวัอย่าง    ใช้วิธีแบบเจาะจงโดยพิจารณาจากหลกัการใหญ่ๆ   เช่น   ขนาดกิจการ    จํานวน
การจ้างงาน    เป็นต้น กลุม่ละ 5 กิจการ 

5.  ปรับปรุงแบบสอบถาม 
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6.  ดําเนินการสง่แบบสอบถามไปยงักลุม่ประชากรทั �ง 10 กลุม่ ดงันี � 
1.  ด้าน อปุสงค์ 

กลุม่ที$ 1  กลุม่อตุสาหกรรมแปรรูปเกษตร/อาหาร 
กลุม่ที$ 2  กลุม่อตุสาหกรรมเซรามิกซ์ และชิ �นสว่นโลหะ 
กลุม่ที$ 3  กลุม่อตุสาหกรรมเบา 
กลุม่ที$ 4  กลุม่อิเลก็ทรอนิกส์ และไฟฟ้า 
กลุม่ที$ 5  กลุม่อตุสาหกรรมซอฟต์แวร์ 
กลุม่ที$ 6  กลุม่ภาคการบริการ 
กลุม่ที$ 7  กลุม่ภาคการค้า 
กลุม่ที$ 8  ผู้ประกอบการซอฟแวร์ใน 8 จงัหวดัภาคเหนือตอนบน 

2.  ด้าน อปุทาน 
กลุม่ที$ 9  สถาบนัการศกึษาระดบัอดุมศกึษา (ปริญญาตรี และปริญญาโท) 
กลุม่ที$ 10 สถาบนัการศกึษาระดบัอาชีวศกึษา 

7.  รวบรวมแบบสอบถาม เดือนมีนาคม 2550วิเคราะห์และประมวลผล  
 8.  จดัทํารายงานการวิจยั  
 

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
 

สรุปผลการวิจยั แบง่เป็น 2 สว่น 
1.)  สรุปจากแบบสอบถาม  
การศกึษาวิจยัครั �งนี �มีวตัถปุระสงค์เพื$อสํารวจความต้องการของบคุลากรทางด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื$อสนบัสนนุเศรษฐกิจของภาคเหนือ กลุ่มตวัอย่างที$ใช้ในการศึกษาครั �งนี � ได้แก่ ผู้ประกอบการใน    
8 จงัหวดัภาคเหนือ จํานวน 80 ผู้ประกอบการ และสถาบนัการศกึษาใน 8 จงัหวดัภาคเหนือ จํานวน 48 สถาบนั 
เครื$องมือที$ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู ประกอบด้วย แบบสอบถามจํานวน 2 ฉบบั คือ แบบสอบถามสําหรับ
สถานประกอบการ และแบบสอบถามสําหรับสถาบันการศึกษา ทั �งนี �ทําการวิเคราะห์ข้อมลู โดยการแจกแจง
ความถี$หาค่าร้อยละ และค่าเฉลี$ยการเก็บรวบรวมข้อมลูโดยการส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ และสามารถ
สรุปผลการศกึษาวิจยั  และข้อเสนอแนะได้ดงันี � 

ด้านอปุสงค์ 
  1.  ข้อมลูทั$วไปของผู้ประกอบการ 
    1.1.  การร่วมทนุของผู้ประกอบการกบัตา่งชาติ   

ผู้ ประกอบการส่วนใหญ่ไม่มีการร่วมทุนกับต่างชาติ มีจํานวน 41 ราย คิดเป็น    
ร้อยละ 51.25 และผู้ ประกอบการที$มีการร่วมทุนกับต่างชาติ มีจํานวน 39 ราย    
คิดเป็นร้อยละ 48.75 

   1.2.  ประเภทของอตุสาหกรรมของผู้ประกอบการ 
 ประเภทอุตสาหกรรมของผู้ประกอบการ    ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
มากที$สดุ รองลงมาคืออตุสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์และไฟฟ้า 
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   1.3.  ขนาดของผู้ประกอบการ 
 ผู้ ประกอบการที$มีบุคลากรมากที$สุด มีจํานวนถึง  5,500 คน เป็นบุคลากรทาง   

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมากที$สุดคือ จํานวน 52 คน และเป็นบุคลากรท้องถิ$น
มากที$สดุถงึ 41 คน 

  2.  ข้อมลูทางด้านระบบสารสนเทศ และระบบเครือข่ายของผู้ประกอบการ 
2.1.  จํานวนเครื$องคอมพิวเตอร์ของผู้ประกอบการ 
ผู้ ประกอบการส่วนใหญ่มีการนําคอมพิวเตอร์มาใช้งาน ร้อยละ 97.50 และ
ผู้ประกอบการที$ไม่มีคอมพิวเตอร์ใช้งานมีเพียงร้อยละ 2.50 ผู้ประกอบการที$นํา
คอมพิวเตอร์มาใช้งานมีจํานวนมากที$สุด 500 เครื$อง และน้อยที$สุด จํานวน 1 
เครื$อง  
2.2.  จํานวนแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้ประกอบการ 
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อยละ  63.75 เป็นกลุม่งาน
ด้าน Programmer มากที$สดุ รองลงมาคือกลุ่มงานด้าน IT Support  และ
ผู้ประกอบการที$ไมมี่แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ   ร้อยละ 36.25   
2.3.  การใช้งานระบบเครือข่ายของผู้ประกอบการ 
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีการใช้ระบบเครือข่ายภายใน และมีการนําเครื$องแม่ข่าย 
(Server) มาใช้และผู้ประกอบการที$มีเครื$องแม่ข่ายใช้งานมากที$สดุ มีจํานวนถึง 15 
เครื$อง และผู้ประกอบการที$มีเครื$องแม่ข่ายน้อยที$สดุมีเพียง 1 เครื$อง ผู้ประกอบการ
ที$มีเครื$องแม่ข่ายส่วนใหญ่จะมีผู้ดแูลระบบเครือข่ายของผู้ประกอบการมากที$สดุมี
จํานวน 10 คน  
2.4.  ระบบปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ที$ใช้ภายในผู้ประกอบการ 
ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที$ ใ ช้ส่วนใหญ่ คือระบบปฏิบัติการ Microsoft 
Window   รองลงมาคือระบบปฏิบติัการ Linux และระบบปฏิบติัการ Unix    
2.5.  นโยบายการจดัหาซอฟต์แวร์ของผู้ประกอบการ 
ผู้ประกอบการที$มีนโยบายจัดซื �อซอฟต์แวร์  ส่วนใหญ่จะจัดซื �อซอฟต์แวร์ระบบ
สารสนเทศเพื$อการบญัชีและการเงิน   ส่วนผู้ประกอบการที$มีนโยบายการจัดจ้าง   
จะจดัจ้างระบบสารสนเทศเพื$อการผลิต   องค์กรที$มีนโยบายพฒันาซอฟต์แวร์ใช้
เอง   ส่วนใหญ่จะพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศเพื$อการจัดการ และ
ผู้ประกอบการที$มีนโยบายใช้ซอฟต์แวร์ ระบบเปิดส่วนใหญ่จะใช้ซอฟต์แวร์ระบบ
สารสนเทศเพื$อการจดัการเหมือนกนั 
โปรแกรมการใช้งานของผู้ ประกอบการส่วนใหญ่ คือ โปรแกรมจัดการเอกสาร  
รองลงมาคือโปรแกรมสําเร็จรูปเฉพาะด้านทางธุรกิจ และโปรแกรมด้านการเขียน
โปรแกรม   

3.  ข้อมลูตําแหน่งงานของบคุลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที$ผู้ประกอบการต้องการ 
ปัจจบุนั และอนาคต 
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ความต้องการตําแหน่งงานของผู้ ประกอบการ ในปัจจุบันมากที$สุด คือ เจ้าหน้าที$ธุรการ  
รองลงมาคือ Application Programmer สว่นตําแหน่งงานที$ต้องการเพิ$มขึ �นมากที$สดุภายใน 
2 ปี คือ Web Programmer รองลงมาคือ Application Programmer สามารถแจกแจง
รายละเอียด ตามตารางได้ดงันี � 
 

ตารางที�  1  แสดงความต้องการตําแหน่งในปัจจบุนัและในอนาคตภายใน 2 ปี  
       แยกตามทกัษะและวฒุิการศกึษา 

 
ความต้องการบุคลากรของผู้ ประกอบการสาขาวิชาที$มากที$สุด คือสาขาวิชาวิศวกรรม

คอมพิวเตอร์ รองลงมา คือสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
   คณุสมบติัของบคุลากรที$ผู้ประกอบการต้องการมากที$สดุ   คือ       มีความรับผิดชอบในงาน
ที$ได้รับมอบหมาย  ชอบเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ มีความมุ่งมั$น อดทน และมีคุณธรรม จริยธรรม ซื$อสตัย์  และ
รักษาความลบัของผู้ประกอบการ 
  4.  ปัญหาของบคุลากรตามความคิดเหน็ของสถานประกอบการ 

ปัจจุบัน อนาคต ภายใน 2 ปี ตาํแหน่ง 
ทักษะ วุฒิ

การศกึษา 
ทักษะ วุฒิ

การศกึษา 
เจ้าหน้าที$ธุรการ  MS- Office ป. ตรี MS- Office ป. ตรี  
ช่างเทคนิค ติดตั �งอปุกรณ์และดแูลรักษา

เครื$องคอมพิวเตอร์  
ป.ตรี ดแูลระบบเครือข่าย

และ Server 
ป. ตรี 

เจ้าหน้าที$สารสนเทศ MS- Office ป. ตรี Pladao  Office ป. ตรี 
Web Programmer PHP ป. ตรี MS-SQL Server ป. ตรี 
System  Programmer Java  ป. ตรี Java ป. ตรี 
Application Programmer MS-Visual Basic ป. ตรี Java/MS-Visual 

Basic.Net  
ป. ตรี 

Embedded Programmer Java ป. ตรี Java ป. ตรี 
นกัออกแบบมลัติมิเดีย Adobe Photoshop ป. ตรี Adobe Photoshop ป. ตรี 
Web  Master PHP / HTML ป. ตรี PHP / HTML ป. ตรี 
ผู้ดแูลระบบฐานข้อมลู MS-SQL Server  ป. ตรี MS-SQL Server ป. ตรี 
เจ้าหน้าที$ดแูลระบบ MS-Window  ป. ตรี MS-Window 

/Linux 
ป. ตรี 

นกัวิเคราะห์ระบบ  MS-Visio ป. ตรี MS-Visio/MS-
Project 

ป. ตรี 

วิศวกรซอฟต์แวร์  UML  ป. ตรี UML ป. ตรี 
ผู้จดัการโครงการ  MS-Project ป. ตรี MS-Project ป. ตรี 
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      ปัญหาของบคุลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของผู้ประกอบการในปัจจบุนั  ได้แก่ 
-  ปัญหาการขาดทักษะทางด้านภาษาอังกฤษในการพูด เพื$อการติดต่อ  
ประสานงาน 

-  ปัญหาการขาดแนวคิดในเชิงธุรกิจ (Business Concept)  
-  ปัญหาการขาดทกัษะในการประยกุต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกบังานทางด้าน
อื$นๆ 

-  ปัญหาการขาดทกัษะทางด้านภาษาองักฤษในการอ่านเพื$อการเรียนรู้เทคโนโลยี
ใหม่ๆ   

-  ปัญหาการขาดประสบการณ์ในการใช้งานโปรแกรมสําเร็จรูปขนาดใหญ่ เป็นต้น  
  

2.) สรุปผลการจัดเสวนา เรื$อง ความต้องการตําแหน่งงานทางด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศของ
ผู้ประกอบการกลุม่อตุสาหกรรม 
 จากข้อมลูกลุ่มตวัอย่างที$ได้จากการจัดเสวนาระดมความคิดในกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ ซึ$งมีทั �งกลุ่ม
บริษัทต่างชาติที$เข้ามาลงทนุในประเทศไทย และบริษัทในประเทศไทยพบว่าส่วนใหญ่มีการใช้ซอฟต์แวร์ที$เป็น
ซอฟต์แวร์สําเร็จรูปขนาดใหญ่ ซึ$งเป็นซอฟต์แวร์เฉพาะด้าน เช่น ด้านบญัชี ด้านบคุคล ซึ$งเป็นโปรแกรมที$ใช้ใน
ธุรกิจ โดยมีสํานกังานใหญ่ (Head Quarter) เป็นผู้สง่มาให้ใช้ บางสว่นพฒันาขึ �นเองโดยบคุลากรภายในบริษัท
และมีการพฒันาตอ่เรื$อยมา   
 ในการรับบคุลากรทางด้านไอที (Requirement Spec) บริษัทส่วนใหญ่จะรับบคุลากรระดบัพื �นฐาน
เท่านั �น เนื$องจากกลุ่มอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เห็นว่าพื �นฐานของบัณฑิตที$จบใหม่ยังค่อนข้างน้อย ซึ$งมีความ
จําเป็นต้องนําบคุลากรใหม่เหล่านี �มาทําการอบรมและสอนงานก่อนจะให้ทํางานจริง แต่มีบางบริษัทจะรับด้วย
การเลื$อนตําแหน่งจากระดับล่างขึ �นไปสู่ระดับบน เนื$องจากต้องการบุคลากรที$มีประสบการณ์ และยังพบว่า
บริษัทบางแห่งไม่ต้องการแรงงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง  เนื$องจากเป็นอตุสาหกรรมขนาดเล็ก 
แตต้่องการแรงงานทางด้านอื$นที$มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการทํางานมากกวา่ 
 ด้านอปุทาน 

1.  ข้อมลูทั$วไปของสถาบนัการศกึษา 
  หลกัสตูรที$สถาบนัการศึกษาเปิดสอนมากที$สดุคือระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั �นสงู และสาขาวิชา   
ที$เปิดสอน คือ สาขาคอมพิวเตอร์ธรุกิจ  
 จํานวนนักศึกษาแต่ละชั �นปีปัจจุบันของสถาบันการศึกษา คือนักศึกษาชั �นปี ที$  1 ในระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั �นสงู และคาดวา่จะสําเร็จการศกึษามากที$สดุคือปีการศกึษา 2549  
 จํานวนอาจารย์ผู้ สอนในปัจจุบันของสถาบันการศึกษาในหลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั �นสูงมี
จํานวนมากที$สดุ และในอนาคตภายใน 2 ปี สถาบนัการศึกษาจะรับอาจารย์ผู้สอนในหลกัสตูรประกาศนียบตัร
วิชาชีพชั �นสงูมากที$สดุและค่าเฉลี$ยจํานวนอาจารย์ต่อนกัศึกษามากที$สดุ คือ หลกัสตูรปริญญาตรี ส่วนค่าเฉลี$ย
จํานวนอาจารย์ผู้สอนตอ่นกัศกึษาน้อยที$สดุอยูใ่นหลกัสตูรปริญญาโท 

2.  ข้อมลูตําแหน่งงานและทกัษะโปรแกรมที$ต้องการใช้ในแต่ละตําแหน่งอาชีพที$ นกัศึกษาสามารถ
ปฏิบัติงานได้ตําแหน่งงานที$สถาบันการศึกษาเห็นว่านักศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้  คือ ตําแหน่ง Web 
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Programmer รองลงมาคือตําแหน่ง System Programmer เจ้าหน้าที$สารสนเทศ  ช่างเทคนิค  ผู้ดแูลระบบ
ฐานข้อมลู  นกัวิชาการ-อาจารย์   โดยสามารถแจกแจงทกัษะการปฏิบติังานตามตําแหน่ง ตามความคิดเห็นของ
สถาบนัการศกึษาตามตารางได้  ดงันี � 

 
ตารางที�  2  แสดงทกัษะการปฏิบติังานตามตําแหน่งความคิดเหน็ของสถาบนัการศกึษา 

ตาํแหน่ง ทักษะ 
ช่างเทคนิค ติดตั �งอปุกรณ์และดแูลรักษาเครื$องคอมพิวเตอร์ 
เจ้าหน้าที$สารสนเทศ MS- Office 
Web Programmer PHP 
System  Programmer Java 
Application Programmer MS-Visual Basic 
Embedded Programmer  Java 
นกัออกแบบมลัติมิเดีย Adobe Photoshop 
Web  Master PHP / HTML 
ผู้ดแูลระบบฐานข้อมลู MS-SQL Server 
เจ้าหน้าที$ดแูลระบบ MS-Window 
นกัวิเคราะห์ระบบ MS-Visio 
วิศวกรซอฟต์แวร์ UML 
ผู้จดัการโครงการ MS-Project 
   

3. สรุปปัญหาและอปุสรรคในการเรียนการสอนตามความคิดเหน็ของสถาบนัการศกึษา 
  ตารางที�  3   แสดงปัญหาและอปุสรรค์ในการเรียนการสอนตามความคิดเหน็ของสถาบนัการศกึษา 

ปัญหา ปัญหา/อุปสรรค 
ด้านตําราเรียน หนงัสือและตําราเรียนมีราคาแพงและเนื �อหาไม่เป็นปัจจบุนัรวมถึงเนื �อหาเป็น

ภาษาตา่งประเทศ 
ด้านอปุกรณ์คอมพิวเตอร์และ
ห้องปฏิบติัการ 

ปัญหาด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และห้องปฏิบัติการ มีคุณสมบัติเครื$องไม่
รองรับโปรแกรมใหม ่ๆ  ที$สถานประกอบการใช้ในปัจจบุนั และมีไม่เพียงพอต่อ
จํานวนนกัศึกษา รวมถึงยงัขาดห้องฝึกปฏิบติัระบบเครือข่าย (Lab Network) 
ที$ทนัสมยั 

ด้านซอฟต์แวร์ ปัญหาทางด้านซอฟต์แวร์ คือ ลิขสิทธิราคาซอฟต์แวร์แพง   ขาดแคลนe

โปรแกรมสําเร็จรูปขนาดใหญ่ เช่น  Oracle และ ซอฟต์แวร์ที$ใช้สอนไม่
สอดคล้องกบัซอฟต์แวร์ ที$ผู้ประกอบการใช้ 

ด้านนกัศกึษา ปัญหาของนักศึกษาคือ ขาดทกัษะการใช้ภาษาต่างประเทศ   นักศึกษาขาด
ความสนใจศึกษาค้นคว้าเพิ$มเติมและนักศึกษาไม่มีเป้าหมายที$ชัดเจนใน
การศกึษา 
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ปัญหา ปัญหา/อุปสรรค 
ด้านบคุลากรฝ่ายวิชาการ ปัญหาของบคุลากรฝ่ายสอนคือ มีภาระงานมากเกินไป คา่ตอบแทนที$ได้รับไม่

เหมาะสมตอ่คา่ครองชีพในปัจจบุนั รวมถงึไมไ่ด้รับการสง่เสริมงบประมาณ
ทางด้านการฝึกอบรม 

ความสําคญัของการเรียนการ
สอนและเนื �อหา 

ปัญหาคือไม่เน้นด้านใดด้านหนึ$ง ดงันั �นควรจะเน้น ในส่วนของ Application , 
Web และ Animation & Multimedia เป็นสําคญั 
 

 
4.  สาขาวิชาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที$สถาบนัการศกึษาควรจะเปิดเพิ$ม 
สถาบนัการศกึษามีการการวางแผนที$จะเปิดสาขาวิชาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  และสาขาวิชาที$

สถาบนัการศึกษามีความต้องการที$จะเปิดเพิ$ม คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีมลัติมีเดียและการสร้างภาพเคลื$อนไหว   
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
  5.  หลกัสตูรการอบรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที$สถาบนัการศกึษาควรจดัให้แก่นกัศกึษา 

การจดัการอบรมของสถาบนัการศกึษาภายในปีการศกึษาที$ผา่นมา สว่นใหญ่ มีการอบรม และเสนอว่า 
ควรมอบใบรับรองในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที$นักศึกควรจะได้รับเมื$อสําเร็จการศึกษา เช่น ใบรับรอง 
Microsoft.Net Certification ใบรับรอง Java Technology Certification ใบรับรอง CISCO Certification 
ใบรับรอง CISSP (Certified Information Security) ใบรับรอง Microsoft Office Specialist ใบรับรอง 
Macromedia Certification เป็นต้น  
    6.  ปัญหาและอปุสรรคของสถาบนัการศกึษาในการผลติบคุลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
             6.1.  นกัศกึษา 
   6.1.1.  ในระดบัอาชีวศึกษามีพื �นฐานความรู้ไม่เพียงพอ อีกทั �งยงัไม่มีความตั �งใจ
อย่างแท้จริงสําหรับการศึกษาต่อในสาขาความรู้ที$เกี$ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งผลให้มีการโอนย้าย
สาขาวิชาในระหวา่งปีการศกึษาถงึร้อยละ 50 
   6.1.2.  สว่นใหญ่มีปัญหาหลกัในด้านของการใช้ภาษาองักฤษ 
   6.1.3.  ขาดความพยายามในการศกึษาเลา่เรียน และการค้นหาความรู้เพิ$มเติม 
             6.2.  อาจารย์ผู้สอน 
   6.2.1.  ระดบัอาชีวศกึษามีภาระการสอนที$มากเกินไป และค่าตอบแทนที$ได้รับไม่มี
ความเหมาะสมกบัภาระงานสอนที$เพิ$มขึ �น 
   6.2.2.  ขาดความรู้ในเรื$องความต้องการของตลาดแรงงาน 
             6.3.  สิ$งสนบัสนนุการสอน 

6.3.1.  ระดบัอดุมศกึษาเครื$องคอมพิวเตอร์ที$ใช้อยู่มีอายกุารใช้งานที$นาน ล้าสมยั  
ไมร่องรับกบัโปรแกรมที$พฒันาขึ �นใหม่ๆ ในปัจจบุนั รวมถงึมีจํานวนไมเ่พียงพอตอ่ความต้องการ 

6.3.2.  ข้อจํากดัในด้านของการจดัหาโปรแกรมขนาดใหญ่ เช่น Oracle และ SAP 
ที$เป็นที$ต้องการในตลาดแรงงาน มาใช้ในการเรียนการสอนได้ เนื$องมาจากราคาคอ่นข้างแพง 
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1.3 การเปรียบเทียบทกัษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Gap Analysis) 
          การเปรียบเทียบทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที$ผู้ประกอบการต้องการกับการผลิตบุคลากร
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบนัการศกึษา ผู้ประกอบต้องการใน ตําแหน่งงานต่าง ๆ กบัความคิดเห็น
ของสถาบนัการศกึษาที$เหน็วา่นกัศกึษาควรจะมีทกัษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกบัตําแหน่ง   โดยสว่นใหญ่
ความต้องการของผู้ประกอบการ สอดคล้องกบัความคิดเห็นของสถาบนัการศึกษา  ยกเว้น ตําแหน่งงาน Web 
Programmer ตําแหน่ง System Programmer ตําแหน่ง Web Master และผู้ดแูลระบบฐานข้อมลูที$ความเห็นทั �ง
สองฝ่ายไมต่รงกนัตามตารางได้  ดงันี � 
 
ตารางที�  4  แสดงการเปรียบเทียบทกัษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระหว่างคิดเห็นของสถาบนัการศึกษา
และ ผู้ประกอบการ 
 

ตาํแหน่ง ผ้ประกอบการู  สถาบันการศกึษา 

Web Programmer   PHP   Macromedia Dreamweaver 
System Programmer   Java   MS-Visual Basic 
Web Master   PHP และ HTML   Macromedia Dreamweaver และ HTML 
ผู้ดแูลระบบฐานข้อมลู     MS-SQL Server   MS-Access 
 
ด้านความรู้ 

กลุ่มผ้ประกอบการ ู (ด้านอุปสงค์) กลุ่มสถาบันการศกึษา (ด้านอุปทาน) 

1. ต้องการบคุลากรที$สามารถประยกุต์ใช้ความรู้กบั
งานได้ สามารถคิดเองได้ 

2. สว่นใหญ่ระบบงานของภาคอตุสาหกรรมเป็น 
ซอฟต์แวร์สําเร็จรูปขนาดใหญ่  

3. บางสว่นเป็นซอฟต์แวร์ที$พฒันาขึ �นเอง 
       ต้องการผู้ใช้ในลกัษณะ Super User 
 4.    ต้องการบคุลากรที$มีความสามารถในการใช้ 

ซอฟต์แวร์ประเภท License Software และ 
Open Source Software 

1. เน้นให้นกัศกึษา มีผลงาน      
และทกัษะความชํานาญในการใช้งานจริง  

2. จดัการเรียนการสอนควบคูไ่ปกบัการปฏิบติั 
โดยขึ �นอยูก่บัสาขาที$เรียน 

3. พฒันาหลกัสตูรร่วมกบัหน่วยงานทางเทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

4.   สนบัสนนุให้มีการสอบใบประกาศนียบตัรสําหรับ   
ซอฟต์แวร์ที$มีความจําเป็นในสายงานนั �น ๆ  
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ด้านทกัษะ 
กลุ่มผ้ประกอบการ ู (ด้านอุปสงค์) กลุ่มสถาบันการศกึษา (ด้านอุปทาน) 

  1.  บางบริษัทมีความต้องการบคุลากรที$มีทกัษะทางด้าน 
ภาษาเพื$อการสื$อสาร และการใช้ซอฟต์แวร์ในระดบั 
Super User 

  2.  สว่นใหญ่พบวา่บคุลากรที$รับเข้ามาคอ่นข้างมีทกัษะการ  
ทํางานคอ่นข้างตํ$า เช่น 
- ทกัษะทางด้านภาษา 
- ทกัษะทางด้านซอฟต์แวร์สําเร็จรูป 
- ทกัษะการใช้ Open Source Software 

1.  มีการจดัการเรียนการสอนตามหลกัสตูร 
-  ด้านภาษา (ทกัษะพื �นฐาน) 
-  ด้านซอฟต์แวร์สําเร็จรูปทั$วไป เช่น MS-
Office 

 

 
ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยเรื$อง การสํารวจความต้องการบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื$อสนับสนุน
เศรษฐกิจในภาคเหนือ      ทําให้ทราบอุปทาน และอุปสงค์ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการผลิตบุคลากร
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบนัการศกึษา ซึ$งคณะผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะ สําหรับหน่วยงานที$เกี$ยวข้อง ดงันี � 
 1.  ข้อเสนอแนะสําหรับสถาบนัการศกึษา 

1.1. สถาบันการศึกษาควรดําเนินการเชิงรุกในการประสานความร่วมมือกับ                 
สถานประกอบการ  เพื$อทราบความต้องการ และมาตรฐานที$ชดัเจนของกลุม่ผู้ประกอบการ 

1.2. หน่วยงานภาครัฐ  เช่น สํานกังานส่งเสริม อตุสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การ
มหาชน)   ควรไปบรรยายตามมหาวิทยาลยัต่าง ๆ   เพื$อกระตุ้นให้นักศึกษาเห็นความสําคญัและเห็นแนวทาง  
ในอนาคตโดยอธิบายวา่ตลาดงานต้องการแบบไหน คณุสมบติัอยา่งไร ได้คา่ตอบแทนเทา่ไหร่  

1.3. สํานักงานส่งเสริม อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ควรริเริ$มจัดตั �ง
ชมรม   หรือสมาคมของอาจารย์ที$สอนด้านเทคโนโลยีสารเทศเพื$อแลกเปลี$ยนความรู้ จัดอบรมหลกัสตูรต่างๆ    
ที$อยูใ่นความสนใจ  และที$เป็นแนวโน้มใหม ่ๆ 

1.4. สถาบนัการศกึษาควรมีการรวมตวักนัในการขอความร่วมมือในการขอรับการสนบัสนนุ
การฝึกอบรมโปรแกรมซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ จากบริษัทที$ผลติจําหน่าย 

1.5. ก่อนจบการศกึษาสถาบนัการศกึษาควรส่งเสริมให้นกัศึกษาได้มีโอกาสผ่านมาตรฐาน
อตุสาหกรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือใบประกาศนียบตัรที$เกี$ยวข้องกบัสายงานของตน 

1.6. รัฐบาลควรมีโครงการส่งเสริมการสอนภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรที$เกี$ยวข้องกับ      
การสอนทางด้าน ICT 

1.7. สถาบนัการศึกษาควรมีการสอนเน้นเฉพาะด้านสําหรับนกัศึกษาที$ต้องการไปทํางาน
ด้านต่างๆ   เช่น   Web  Programmer  ต้องรู้เรื$อง  PHP   ด้านSystem  Programmer  ต้องรู้เรื$อง Java และ
ด้านตําแหน่งผู้ดแูลระบบฐานข้อมลู ต้องรู้เรื$อง MS-SQL Server  

1.8. ด้านการเรียนการสอน    เสนอให้นักศึกษาได้ฝึกฝน ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ    
อย่างต่อเนื$อง  จัดการเรียนการสอนโดยมีการใช้สื$อ เอกสารประกอบการสอนเป็นภาษาอังกฤษ  จัดอบรม
ภาษาองักฤษเสริมหลกัสตูรให้กบันกัศึกษา รวมถึงด้านอปุกรณ์การเรียนการสอนสถาบนัการศึกษา ควรจดัหา
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อปุกรณ์การเรียนการสอน รวมถึงหนังสือตําราเรียน ให้เพียงพอ เพื$อเป็นการส่งเสริมสนบัสนุนให้นักศึกษาได้
ฝึกฝนทกัษะเพื$อนําไปใช้ในการพฒันากระบวนการเรียนการสอน ได้ดียิ$งขึ �นอนัจะส่งผลต่อทกัษะ  ที$สอดคล้อง
กบัความต้องการ 

1.9. ด้านนักศึกษา      ควรจะปลูกฝังให้นักศึกษามีเป้าหมายที$ชัดเจนในการศึกษา          
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและส่งเสริมให้นกัศึกษา               มีทกัษะ และความสนใจที$ศึกษาค้นคว้าเพิ$มเติม
จากแหลง่ข้อมลูอื$น ๆ นอกจากที$คณาจารย์สอน 

1.10. ด้านวิชาการ และอาจารย์ผู้สอน สถาบนัการศึกษาควรจะมีการส่งเสริมสนบัสนนุให้
อาจารย์ผู้สอน และผู้ เกี$ยวข้อง ได้เข้ารับการอบรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ  อยา่งตอ่เนื$อง  

2.  ข้อเสนอแนะเชิงยทุธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระยะสั �น) 
    2.1.  โครงการเพิ$มพนูความรู้ให้ตรงกบัความต้องการของสถานประกอบการ 

2.1.1. หน่วยงานที$เกี$ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาของรัฐควรร่วมมือกับ
สถาบนัการศกึษาและสถานประกอบการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื$อดําเนินการ
ฝึกอบรมระยะสั �นสําหรับบคุลากรในสถานประกอบการต่าง ๆ เพื$อเป็นการพฒันา
ความรู้ในการใช้ซอฟต์แวร์ตา่ง ๆ ที$สถานประกอบการใช้ 
2.1.2. กําหนดให้อาจารย์ผู้สอนต้องได้รับใบประกาศนียบตัรสําหรับโปรแกรมต่าง ๆ 
ที$เปิดการสอน  เพื$อเป็นการรับรองมาตรฐานในการสอน 
2.1.3. สถาบันการศึกษาต้องได้รับค่าตอบแทนวิชาชีพสําหรับอาจารย์ที$มี            
ใบประกาศนียบตัรเพื$อเป็นการจงูใจให้อาจารย์ผู้สอน 
2.1.4. จากความต้องการของผู้ประกอบการภายใน 2 ปี ข้างหน้าในตําแหน่ง    ช่าง
เทคนิค  ต้องสามารถดแูลระบบเครือข่ายและ Server  แต่สถาบนัการศกึษายงัเน้น
กา รสอนใ ห้ ติดตั �ง อุปก รณ์และดูแล รั กษา เค รื$ อ งคอมพิ ว เตอ ร์   ดั งนั �น
สถาบนัการศึกษาที$สอนตําแหน่งช่างเทคนิคต้องพฒันาอาจารย์ผู้สอนให้มีความรู้
เกี$ยวกบัระบบเครือข่ายและ   Server    เพื$อที$จะสามารถถ่ายทอดให้กบันกัศกึษา
ในการนําไปใช้ใน     การทํางานให้ตรงกบัความต้องการของผู้ประกอบการ 
2.1.5. สถาบนัการศกึษาต้องจดัหาซอฟต์แวร์ที$เป็นที$ต้องการและยอมรับของตลาด 
เช่น MS-SQL Server มาใช้ประกอบการเรียนการสอน 
2.1.6. มีการอบรมหลกัสตูรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับบณัฑิตสาขาวิชา
ต่างๆที$กําลังจะจบการศึกษา เพื$อเป็นการเสริมสร้างความรู้ และทักษะทาง       
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื$อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสูต่ลาดแรงงาน 
2.1.7. มีการอบรมหลกัสตูรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับอาจารย์ผู้สอน
สาขาวิชาต่าง ๆ  เพื$อเป็นการเสริมสร้างความรู้ และทักษะทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศให้มากขึ �น 
2.1.8. มีการจดัโครงการศกึษาดงูานของอาจารย์ โดยร่วมกนัหลาย ๆ มหาวิทยาลยั 
ไปยังสถานประกอบการที$มีความต้องการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี
วตัถปุระสงค์เพื$อให้คณาจารย์มีความเข้าใจถึงงานต่าง ๆ ในสถานประกอบการที$มี
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การรับบณัฑิตจากสถาบนัต่าง ๆ เข้ามา และเพื$อจะได้มีการปรับปรุงหลกัสตูรและ
การเรียนการสอนให้มีความสอดคล้องกบัการทํางานในสถานประกอบการตอ่ไป  

2.2. โครงการจดัตั �งศนูย์กลาง “ห้องปฏิบติัการด้านระบบเครือข่ายและโปรแกรมสําเร็จรูป
ขนาดใหญ่ 

2.2.1. เนื$องจากปัญหาในด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที$ขาดห้องฝึกปฏิบติัระบบ
เครือข่าย ( Lab Network) และขาดแคลนโปรแกรมสําเร็จรูปขนาดใหญ่ เช่น 
Oracle โดยให้ SIPAจัดทําห้องปฏิบัติการด้านระบบเครือข่ายและโปรแกรม
ซอร์ฟแวร์ขนาดใหญ่เพื$อเป็นศนูย์กลางให้กบัสถาบนัการศึกษาต่าง ๆ ได้เข้ามาใช้
ในการเรียนการสอน   

2.3.  โครงการจดัทําระบบฐานข้อมลู 
2.3.1. หน่วยงานที$เกี$ยวข้องและสถาบนัการศกึษาร่วมมือกบัจดัทําระบบฐานข้อมลู
ของนกัศึกษาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื$อเป็นฐานข้อมลูสําหรับการสืบค้น
แก่ผู้ ประกอบการที$มีความต้องการบุคลากรเกี$ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศให้
สามารถค้นหาบคุลากรได้ตรงกบัความต้องการ 

3. ข้อเสนอแนะเชิงยทุธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระยะยาว)    
    3.1. โครงการจดัตั �ง “ศนูย์การเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ” 

3.1.1. จดัตั �งศนูย์บม่เพาะผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ในภาคเหนือ 
3.1.2. จดัตั �งศนูย์การเรียนรู้ภาคเหนือ (Northern Knowledge Center) ซึ$ง
ประกอบด้วย ห้องสมดุ, ห้องอบรม, การแสดงผลงานวิชาการ, หนงัสือ และตํารา
ต่างประเทศ,  การเสวนา, เครื$องคอมพิวเตอร์,อินเทอร์เน็ต, E-Learning Center 
โดยมีคณะทํางานจากตวัแทนผู้ประกอบการและตวัแทนจากมหาวิทยาลยัต่าง ๆ 
เข้ามาบริหารและจดัการศนูย์ดงักลา่ว 
3.1.3. มีการจัดตั �งศูนย์พัฒนาวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือศูนย์
พฒันาวิชาชีพไอที 

3.2. โครงการเพิ$มพนูความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3.2.1. หน่วยงานที$เกี$ยวข้องควร มีการจดัอบรมหลกัสตูรซอฟต์แวร์ (Specialist 
Program Training) เพื$อเป็นการสร้างพื �นฐานความรู้ความเข้าใจระดบัผู้ เชี$ยวชาญ
ให้กบันกัพฒันาซอฟต์แวร์และผู้สนใจ โดยแบง่เป็นหวัข้อการอบรมดงันี � 
1.  Java Specialist 
2.  Open Source Software Specialist 
3.  Microsoft .Net Specialist 
4.  Embedded System Specialist 
5.  Graphic & Animation Specialist 
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3.2.2. จดัโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ใน
ระดบัหวัหน้างาน สําหรับองค์กรต่าง ๆ เพื$อการนําไปปรับใช้และกําหนดนโยบาย
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศให้กบัองค์กรได้ 
3.2.3. เพิ$มเติมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าไปในหลกัสตูรบริหารธุรกิจ 
3.2.4. เพิ$มหลกัสตูร การบริหารธุรกิจ เข้าไปในหลกัสตูรเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.3. โครงการความร่วมมือ และสนบัสนนุตา่ง ๆ 
3.3.1. สถาบนัการศึกษาควรจดันักศึกษาในรูปของ   สหกิจศึกษา   การฝึกงาน  
การจัดทําโครงงานทางคอมพิวเตอร์ โดยร่วมกับสถานประกอบการ เพื$อเป็น      
การฝึกฝนและสร้างประสบการณ์จริงในพัฒนาซอฟต์แวร์ให้กับนักศึกษา (Joint 
Practice Education Project) 
3.3.2. หน่วยงานภาครัฐที$เกี$ยวข้อง สง่เสริมให้ผู้ประกอบการที$เกี$ยวข้องกบัธุรกิจ
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาลงทนุในภาคเหนือมากขึ �น เพื$อเป็นการสร้าง
งานด้านการพฒันาซอฟต์แวร์ในภาคเหนือมากขึ �น 
3.3.3. หน่วยงานภาครัฐที$เกี$ยวข้อง มีการส่งเสริมและจัดหาตําราต่างประเทศ 
(Text Book) ให้มีความทันสมัยและมีราคาที$ตํ$าลง เพื$อเป็นการเพิ$มโอกาส         
การเรียนรู้ของนิสตินกัศกึษา นกัพฒันาซอฟต์แวร์ และผู้ ที$สนใจ จะได้มีความรู้ และ
ทกัษะเทา่ทนัเทคโนโลยีปัจจบุนัมากขึ �น 
3.3.4. สถาบนัการศึกษาแสวงหาความร่วมมือกบัสถาบนัการศึกษาต่างประเทศ 
เพื$อพฒันาการเรียนการสอนด้านภาษาต่างประเทศให้กบันกัศึกษาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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การพฒันามาตรฐานสมรรถนะนักทรัพยากรมนุษย์ 
ในอุตสาหกรรมยานยนต์ 

Development of Competency Standards of Human Resource 
 Officers  in the Automotive Industrial Enterprises 

อนชุยั รามวรังกรูF

*
F  

 

บทคัดย่อ 
 

การวิจยัครั �งนี �     มีวตัถปุระสงค์เพื$อพฒันามาตรฐานสมรรถนะนกัทรัพยากรมนษุย์ในอตุสาหกรรมยาน
ยนต์ ซึ$งแบง่การศกึษาออกเป็น 2 ระยะ คือระยะแรกเป็นการศกึษาสมรรถนะนกัทรัพยากรมนษุย์ในอตุสาหกรรม
ยานยนต์ โดยใช้เทคนิคเดลฟาย  เก็บรวบรวมข้อมลูจากผู้ เชี$ยวชาญทั �งหมด 13 คน และสถิติที$ใช้คือ มธัยฐาน 
และพิสยัควอไทล์ ผลที$ได้จากการศึกษาระยะที$หนึ$งพบว่าสมรรถนะหลกัมี 16 สมรรถนะ และสมรรถนะในการ
ปฏิบติัหน้าที$ 26 สมรรถนะ ซึ$งได้จดัทําเป็นแบบสอบถามต้นแบบ เพื$อนําไปใช้ในการศึกษาระยะที$สองต่อไป  
ระยะที$สองเป็นการวิเคราะห์กลุม่สมรรถนะนกัทรัพยากรมนษุย์ในอตุสาหกรรมยานยนต์ เก็บรวบรวมข้อมลูจากผู้
ประกอบยานยนต์  จํานวน 6 แห่ง ผู้ผลิตชิ �นสว่นลําดบัที$ 1 จํานวน 112 แห่ง และกลุม่ผู้ผลิตชิ �นสว่นลําดบัที$ 2 
และ 3  จํานวน 166 แห่ง  รวมทั �งหมด 284 แห่ง เครื$องมือที$ใช้เป็นแบบสอบถามซึ$งเป็นผลจากระยะที$หนึ$ง  และ
สถิติที$ใช้คือการวิเคราะห์องค์ประกอบด้วยวิธี Principle Component Analysis หมนุแกนแบบ Orthogonal 
ประเภท Varimax   

ผลการวิเคราะห์พบว่าค่า Kaiser - Meyer – Olkin ของสมรรถนะหลกั  และสมรรถนะในการปฏิบติั
หน้าที$มีค่าเท่ากบั .917 และ.952  ตามลําดบั นอกจากนี �พบว่าองค์ประกอบสมรรถนะหลกัมี 3 องค์ประกอบ 
และองค์ประกอบสมรรถนะปฏิบติัหน้าที$มีจํานวน 4 องค์ประกอบ ซึ$งสามารถนําไปเป็นแนวทางในการกําหนด
มาตรฐานสมรรถนะนกัทรัพยากรมนษุย์ในอตุสาหกรรมยานยนต์ 
 

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 

                                                 
* อาจารย์  หวัหน้าสาขาการจดัการ คณะบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร 
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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 
 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที$ 9 ได้กําหนดยุทธศาสตร์การเพิ$มสมรรถนะและขีด
ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ  และให้ความสําคญักบัการผลิตและการพฒันาบุคลากรในภาคการผลิตที$
แท้จริง ในการพฒันากลไกและสร้างเครือข่ายความร่วมมือให้เกิดการเชื$อมโยงระหว่างสถาบนัการศึกษา สถาบัน
ฝึกอบรม  สถาบันเฉพาะทางและสถานประกอบการในภาคการผลิตต่าง ๆ  (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 2545: 112-113)    ซึ$งทําให้เกิดคือ  การสร้างความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการ 
และสถานศึกษา  ทั �งนี �เพื$อให้บคุลากรมีความรู้      ความเชี$ยวชาญเฉพาะด้านมากขึ �น และพฒันาสมรรถนะทางด้าน
วิชาชีพใน การปฏิบติังานให้มีมาตรฐานมากขึ �น ซึ$ง Brewster  และคณะ (2000:8)  ได้สรุปว่า การพฒันาสมรรถนะ
ทางด้านวิชาชีพสามารถเพิ$มคุณค่าของธุรกิจ โดยต้องมีเน้นกระบวนการต่างๆ ทั �งการผลิตสินค้า และการพฒันา
ทรัพยากรมนุษย์ควบคู่กันไป ผลที$ได้จะไปสู่ความสําเร็จ และได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจ ในปัจจุบัน
อตุสาหกรรมต่าง ๆ ได้เปลี$ยนวิสยัทศัน์จาก Supply - driven เป็น Demand - driven นั$นคือเป็นการให้
ความสําคญักบัลกูค้ามากขึ �น ดงันั �นจึงมีการพฒันาศกัยภาพด้านการตลาดกลุ่มสู่ความเป็นเลิศของกลุ่มสินค้า
ในตลาดโลก  
 อุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นหนึ$งในเจ็ดกลุ่มที$ได้รับการความสนใจในการลงทุนจากชาวต่างชาติ 
ประเทศไทยได้เตรียมการให้เป็นฐานการผลติชิ �นสว่นอะไหลร่ถ จากการศกึษาของมลูนิธิสถาบนัวิจยัเพื$อประเทศ
ไทย (2547 : 6-8)  พบว่า ในระหวา่งปี พ.ศ. 2546 – 2551 แนวโน้มของความต้องการแรงงานในอตุสาหกรรม
ยานยนต์เพิ$มขึ �นอย่างต่อเนื$อง โดยมีอตัราการเจริญเติบโตเฉลี$ยร้อยละ 10 – 13 ต่อปี แต่การผลิตกําลงัคนด้าน
ยานยนต์นั �นยงัไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของภาคอตุสาหกรรมได้ในเชิงคณุภาพ นั$นคือ  บคุลากร  
ส่วนใหญ่ขาดทักษะในการทํางานจริง และขาดทัศนคติที$ดีต่อการทํางาน โดยมีความรู้สึกว่าการทํางานใน
อตุสาหกรรมนี �ไม่มีค่อยมีความก้าวหน้าต่ออาชีพในอนาคต ทําให้ขาดแรงจงูใจต่อการทํางาน และกระตือรือร้น
ต่อการทํางาน จนทําให้อตัราการลาออกของบคุลากรอตุสาหกรรมนี �คิดเฉลี$ยร้อยละ 15 ต่อปี ซึ$งถือว่าเป็นอตัรา
ที$ค่อนข้างสงูเมื$อเทียบกบัอตุสาหกรรมอื$นๆ ผลที$ตามมาคือ ต้นทุนขององค์การเพิ$มขึ �น และเสียค่าโอกาสการ
แข่งขนัทางการค้ามากขึ �น   

ในบทบาทหนึ$งของนกัทรัพยากรมนษุย์มีหน้าที$ สรรหา คดัเลือก ว่าจ้าง พฒันา ธํารงรักษาทรัพยากร
มนษุย์  การให้คําปรึกษาทั �งผู้บริหาร และบุคลากรในองค์การ ตลอดจนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ด้านทรัพยากร
มนษุย์ให้องค์การประสบความสําเร็จตามเป้าหมาย  ซึ$งหนึ$งในดชันีชี �วดัความสําเร็จขององค์การ คืออตัราการ
ลาออกของบคุลากรในองค์การควรตํ$ากวา่ร้อยละ15  จึงถือว่าองค์การดงักล่าวประสบความสําเร็จ เพราะถ้า
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องค์การใดมีอตัราการลาออกสงู องค์การนั �นเสียคา่ใช้จ่ายในกระบวนการสรรหา และการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ 
เป็นต้น และเสียโอกาสทางเศรษฐศาสตร์ในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขนักบัคู่แข่งขนัทางการค้า จาก
ประเด็นดงักล่าวแสดงว่านกัทรัพยากรมนษุย์ในอตุสาหกรรมยานยนต์ ยงัขาดความสามารถในการปฏิบติัหน้าที$
ที$มีผลต่อการบริหารทรัพยากรมนษุย์ นั$นคือการพฒันาสมรรถนะนกัทรัพยากรมนษุย์ในอตุสาหกรรม เป็นการ
พฒันาความรู้ และความสามารถที$จําเป็นต่ออาชีพนกัทรัพยากรมนษุย์  และจากการตรวจเอกสารที$เกี$ยวข้อง 
สายอาชีพดงักล่าวยงัไม่มีกําหนดมาตรฐานสมรรถนะในการปฏิบติัหน้าที$ตามวตัถปุระสงค์  ดงันั �นการวิจยันี �จึง
ได้ศึกษาเกี$ยวกับการพัฒนาสมรรถนะนักทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมยานยนต์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อ
อตุสาหกรรมยานยนต์ และการยกระดบัวิชาชีพตอ่ไป 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 

การดําเนินการวิจยัครั �งนี �  แบง่ออกเป็น 2 ระยะ   ดงันี � 
ระยะที�หนึ�ง ศกึษาสมรรถนะต้นแบบโดยการกําหนดกรอบแนวความคิดในการวิจยั จากการกําหนด

นิยามศัพท์ เกี$ยวกับมาตรฐานสมรรถนะนักทรัพยากรมนุษย์จากทฤษฏี แนวคิด บทความทางวิชาการ และ
ผลงานวิจยัที$เกี$ยวข้อง หลงัจากนั �นนํามาวิเคราะห์จนได้ต้นแบบของแบบสอบถาม การเก็บรวบรวมข้อมลูด้วย
เทคนิคเดลฟายกบัผู้ เชี$ยวชาญด้านทรัพยากรมนษุย์ทั �ง 3 กลุ่มตวัอย่างประกอบด้วย ผู้ เชี$ยวชาญจากองค์การ
วิชาชีพของนกัทรัพยากรมนษุย์       อาจารย์ผู้สอนระดบัปริญญาตรีสาขาบริหารทรัพยากรมนษุย์    หรือสาขา   
ที$เกี$ยวข้อง และผู้จดัการฝ่ายทรัพยากรมนษุย์   หรือหวัหน้าที$เกี$ยวข้องกบัฝ่ายทรัพยากรมนษุย์ของอตุสาหกรรม
ยานยนต์ จํานวน 13 คน 

ระยะที�สอง จัดกลุ่มสมรรถนะของนักทรัพยากรมนุษย์ภาคอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นการวิจัยเชิง
ปริมาณด้วยวิธีการสํารวจ เพื$อวิเคราะห์องค์ประกอบของมาตรฐานสมรรถนะของ            นกัทรัพยากรมนษุย์ 
ด้วยการสุม่ตวัอย่างแบบชั �นภมิู  ประกอบด้วยกลุม่ผู้ประกอบรถจํานวน 6 คน กลุม่ผลิตชิ �นสว่น และอะไหล่ยาน
ยนต์ระดบัที$หนึ$ง  จํานวน 112 คน    และกลุ่มผู้ผลิตชิ �นส่วน และอะไหล่ยานยนต์ระดบัที$สอง และสาม จํานวน  
166 คน รวมจํานวน 284 คน 

ขอบเขตการวิจัย 
 

ขอบเขตเชงิเนื �อหา และเชงิประชากร 
การศกึษาครั �งนี �เป็นการศกึษาสมรรถนะนกัทรัพยากรมนษุย์ในอตุสาหกรรมยานยนต์ ของกลุม่งานที$ใช้

สมรรถนะต้องการของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ทั �ง 3 แผนก คือ แผนกการสรรหา และการคัดเลือก  แผนกการ
ฝึกอบรม และการพฒันา และแผนกธุรการทั$วไป ในด้านความรู้ความสามารถ ทกัษะ และเจตคติต่อการทํางาน
ฝ่ายทรัพยากรมนษุย์ โดยใช้กลุม่ตวัอยา่งของวิธีการตา่งแหลง่ข้อมลู   

1. ผู้ เชี$ยวชาญเดลฟายเป็นการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง จากกลุ่มงานทรัพยากรมนุษย์ จํานวน 13 คน 
โดยการคดัเลือกจากคณุสมบติัที$กําหนดไว้ 

2. ผู้ จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ หรือหัวหน้างานแผนกการคัดเลือกและการสรรหา หรือแผนกการ
ฝึกอบรมและการพฒันา หรือการบริหารคา่จ้างและสวสัดิการ จากวิธีการสุม่แบบชั �นภมิู จํานวน 284 บริษัท 
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เครื�องมือที�ใช้ในการวิจัย 
 

การวิจยัครั �งนี �  เครื$องมือที$ใช้ในการศึกษาระยะที$หนึ$ง คือแบบสอบถาม มีลกัษณะแบบปลายเปิด และ
ปลายปิด เพื$อสร้างนิยามคําศพัท์ ความหมายของสมรรถนะหลกั (Core Competency)  และสมรรถนะในการ
ปฏิบติัหน้าที$ (Functional Competency) ซึ$งในระยะนี �มีการพฒันาแบบสอบถามต้นแบบเพื$อนํามาใช้เป็น
แบบสอบถามต้นแบบในระยะต่อไป ในระยะที$สองเป็นการพฒันาเครื$องมือจากเครื$องมือที$ใช้ถูกพัฒนาจาก
การศกึษาระยะที$หนึ$ง โดยใช้ลเิคิร์ท สเกล แบบ 5 ระดบั 
 

การวิเคราะห์ข้อมลู  
 

 ระยะที�หนึ�ง เป็นการวิเคราะห์ข้อมลูจากค่ามธัยฐาน  และค่าพิสยัระหว่างควอไทล์ (Interquartile 
Range) ของแตล่ะประเดน็ของสมรรถนะซึ$งเป็นการหาความสอดคล้องของผู้ เชี$ยวชาญจํานวน 13 คนเกณฑ์ที$ใช้
ของคา่พิสยัระหวา่งควอไทล์  ดงันี � 

ไมเ่กิน 1.50 แสดงวา่ทศันะที$มีตอ่ประเดน็นั �นสอดคล้องกนั 
สงูกวา่ 1.50 แสดงวา่ทศันะที$มีตอ่ประเดน็นั �นไมส่อดคล้องกนั 
 

ระยะที�สอง เป็นการวิเคราะห์โดยการกําหนดนํ �าหนกัตวัแปรอาศยัหลกัเกณฑ์ทางสถิติ เพื$อวิเคราะห
องค์ประกอบขงอสมรรถนะ ด้วยวิธีการสกดัองค์ประกอบด้วยวิธี  “Principle Component Analysis” แล้วหมนุ
แกนแบบ Orthogonal ประเภท Varimax และการทดสอบความเหมาะสมของข้อมลู โดยใช้ค่า Kaiser-Meyer-
Olkin ที$มีคา่มากกวา่  .5  และใช้คา่ Bartlette’s Test เป็นการทดสอบความสมัพนัธ์ของข้อมลู 

 

ผลและการวิจารณ์ 
 

ผลจากการศึกษาระยะที$หนึ$ง   พบว่า จํานวนรอบที$ใช้สอบถามผู้ เชี$ยวชาญเดลฟายใช้จํานวน 2 รอบ 
จึงทําให้ข้อคําถามเสถียร   ซึ$งในรอบที$หนึ$ง เป็นการทําความเข้าใจเกี$ยวกบันิยามคําศพัท์ ของสมรรถนะหลกั  
และสมรรถนะในการปฏิบติัหน้าที$นําเสนอต่อผู้ เชี$ยวชาญเดลฟายจํานวน 25 และ 35 สมรรถนะ ตามลําดบั จาก
การศึกษาในรอบที$หนึ$งพบว่าสมรรถนะหลกั จํานวน 15 สมรรถนะ (I.R. < 1.5) และสมรรถนะหลกัอีก 3 
สมรรถนะจากการเสนอแนะผู้ เชี$ยวชาญเดลฟาย รวมสมรรถนะหลกั 18 สมรรถนะ และสมรรถนะในการปฏิบติั
หน้าที$ จํานวน 29 สมรรถนะ (I.R.< 1.5) นํามาพิจารณาตอ่การสอบถามรอบตอ่ไป 

รอบที$สอง จากการศึกษาพบว่า ผู้ เชี$ยวชาญเดลฟายมีความคิดเห็นสอดคล้องกนัของสมรรถนะหลกั
จํานวน 16 สมรรถนะ (I.R. < 1.5)      และสมรรถนะในการปฏิบติัหน้าที$จํานวน 26 สมรรถนะ (I.R. < 1.5)      
ดงัภาพที$ 1    ดงันั �น  จากการศึกษาระยะที$หนึ$งสามารถนํามาสร้างแบบสอบถามต้นแบบ (Prototype 
questionnaires) เพื$อใช้ในระยะการศกึษาตอ่ไป 
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 ในระยะที$สองเป็นการจดักลุ่มของสมรรถนะหลกั และสมรรถนะในการปฏิบติัหน้าที$ โดยวิธีการสกัด
องค์ประกอบด้วยวิธี  “Principal Component Analysis” แล้วหมนุแกนแบบ Orthogonal ประเภท Varimax 
ดงัตอ่ไปนี � 
 จากการวิเคราะห์กลุ่มของสมรรถนะหลกั จะต้องมีการวิเคราะห์ความเหมาะสมของข้อมลู โดยใช้ค่า 
Kaiser-Meyer-Olkin มีค่าเท่ากบั .917 ซึ$งมากกว่า.5 และเข้าสู่ 1 จึงสรุปได้ว่า ข้อมลูที$มีอยู่เหมาะสมที$ใช้ 
Factor Analysis และ Bartlette’s Test เป็นการทดสอบสมรรถนะวา่มีความสมัพนัธ์หรือไม่ โดยสถิติทดสอบจะมี
การแจกแจงค่า Significance     มีค่าเท่ากบั .000 ซึ$งน้อยกว่า .05 นั$นคือ       สมรรถนะหลกัมีความสมัพนัธ์กนั 

Results from Delphi Round 2 

         Core Competencies  Functional Competencies 

            Accept 16  competencies      Accept 26  Competencies  
 

Results from Delphi Round 1 

      Core Competencies  Functional Competencies 

            Accept 14  competencies      Accept  26 Competencies  
            Reject  14  competencies      Reject     9  Competencies 
        2 Core competencies were added 

Statistical 

Decision  

Round 1: Questionnaires were sent to 13 

Delphi experts (28 Core Competencies and 35 

Functional Competencies). 

Round 2 : Questionnaires were sent to 13 

Delphi experts (18 Core Competencies and 29 

Functional Competencies) 

Statistical 

Decision  

Prototype questionnaire 

(16 Core competencies and 26 Functional 

competencies) 

ภาพที� 1   แสดงกระบวนการ Delphi  
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จึงสามารถใช้ Factor Analysis ต่อไปดงัตารางที$ 1  และเมื$อนํามาวิเคราะห์การจดักลุ่มของสมรรถนะหลกั  
พบว่าผู้วิจยัสามารถจดักลุ่มสมรรถนะหลกั ออกเป็น 3 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที$ 1 มีค่า Eigenvalues 
เท่ากบั 7.177 และค่า Loading Factor อยู่ในช่วงระหว่าง .776 - .505 องค์ประกอบนี �ประกอบด้วย 6 สมรรถนะ 
ได้แก่ การมุง่เน้นหาวิธีการใหม่ๆ เพื$อการปรับปรุงงานอย่างเห็นได้ชดัเจน  การพฒันาองค์การอย่างต่อเนื$อง โดย
การผลกัดนั และการกระตุ้นจงูใจให้สมาชิกในการแสวงหาความรู้  การคิดริเริ$มต่อการพฒันาโครงสร้างบริหาร
องค์การ  การติดตามสถานการณ์ธุรกิจที$เปลี$ยนแปลงอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลา การติดต่อสื$อสารกบัผู้ อื$นได้
อยา่งชดัเจน และเหมาะสม และการจดัระบบสารสนเทศทรัพยากรมนษุย์  
 ในสว่นองค์ประกอบที$ 2 มีค่า Eigenvalues เท่ากบั 1.097 และค่า Loading Factor มีค่าอยู่ในช่วง
ระหว่าง .671 - .544  องค์ประกอบนี �มีอยู่ 6 สมรรถนะ คือ  การวิจยัทางการบริหารทรัพยากรมนษุย์  การให้
คําปรึกษาตอ่บคุลากรในองค์การ  การอทุิศตอ่องค์การโดยให้ความสําคญักบัความต้องการขององค์การมากกว่า
ตนเอง  การสง่มอบการบริหารงานบคุคลในเชิงปฏิบติัให้กบัผู้บริหารงาน/ปฏิบติังาน  การคิดเชิงวิเคราะห์โดย
การตีความหมาย และหาความสมัพนัธ์เชิงเหตผุล  และการมุ่งเน้นผลลพัธ์ของธุรกิจ ตลอดจนเข้าใจธุรกิจของ
องค์การอย่างถ่องแท้  องค์ประกอบที$ 3 มีค่า Eigenvalues เท่ากบั 1.040 และค่า Loading Factor อยู่ในช่วง
ระหว่าง .787 - .574 องค์ประกอบนี �ประกอบด้วย 4 สมรรถนะ คือ การโน้มน้าวให้ผู้ อื$นยินยอมในข้อเสนอ หรือ
ทางเลือกที$กําหนดขึ �นได้ในสถานการณ์ที$ไม่ซบัซ้อนยุ่งยาก  การบริหารความขดัแย้งขององค์การ  การปรับตวัตวั
ต่อการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ และยอมรับการเปลี$ยนแปลงขององค์การได้  และการสร้างวิสยัทศัน์ต่อ
องค์การ และกลยทุธ์ตา่งๆ ดงัตารางที$ 2 
 
ตารางที� 1   ตารางแสดง KMO และ Bartlett’s Test ของสมรรถนะหลกั  

KMO and Bartlett's Test

.917

1487.121

120

.000

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling

Adequacy.

Approx. Chi-Square

df

Sig.

Bartlett's Test of

Sphericity

 
 
ตารางที� 2   ตารางแสดงการจดัองค์ประกอบของสมรรถนะหลกั  
 

องค์ประกอบ (Factors) Factor Loading 
องค์ประกอบที� 1 
1. การมุง่เน้นหาวิธีการใหม่ๆ  เพื$อการปรับปรุงงานอยา่งเหน็ได้ชดัเจน  
2. การพฒันาองค์การอย่างต่อเนื$อง โดยการผลกัดนั และการกระตุ้นจงูใจให้สมาชิกในการแสวงหา
ความรู้ 
3. การคิดริเริ$มตอ่การพฒันาโครงสร้างบริหารองค์การ 
4. การติดตามสถานการณ์ธุรกิจที$เปลี$ยนแปลงอยา่งรวดเร็วอยูต่ลอดเวลา 
5. การติดตอ่สื$อสารกบัผู้ อื$นได้อยา่งชดัเจน และเหมาะสม 

 
    .776 
 
    .670 
    .664 
    .637 
    .597 
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องค์ประกอบ (Factors) Factor Loading 

6. การจดัระบบสารสนเทศทรัพยากรมนษุย์ 
Eigenvalues 
Variance (percent) 

.505 
  7.177 
44.856 

องค์ประกอบที� 2 
1. การวิจยัทางการบริหารทรัพยากรมนษุย์  
2. การให้คําปรึกษาตอ่บคุลากรในองค์การ 
3. การอทุิศตอ่องค์การ โดยให้ความสําคญักบัความต้องการขององค์การมากกวา่ตนเอง 
4. การสง่มอบการบริหารงานบคุคลในเชิงปฏิบติัให้กบัผู้บริหารงาน/ปฏิบติังาน 
5. การคิดเชิงวิเคราะห์โดยการตีความหมาย และหาความสมัพนัธ์เชิงเหตผุล 
6. การมุง่เน้นผลลพัธ์ของธุรกิจ ตลอดจนเข้าใจธุรกิจขององค์การอยา่งถ่องแท้ 
Eigenvalues 
Variance (percent) 

 
    .671 
    .669 
    .652 
    .617 
    .587 
    .544 
  1.097 
  6.859 

องค์ประกอบที� 3 
1. การโน้มน้าวให้ผู้ อื$นยินยอมในข้อเสนอ หรือทางเลือกที$กําหนดขึ �นได้ในสถานการณ์ที$ไม่ซบัซ้อน
ยุง่ยาก 
2. การบริหารความขดัแย้งขององค์การ 
3. การปรับตวัตวัตอ่การทํางานอยา่งมีประสทิธิภาพ และยอมรับการเปลี$ยนแปลงขององค์การได้ 
4. การสร้างวิสยัทศัน์ตอ่องค์การ และกลยทุธ์ตา่งๆ  
Eigenvalues 
Variance (percent) 

 
 
    .787 
    .731 
    .685 
    .574 
  1.040 
 6.497 

 
 ในสว่นสมรรถนะในการปฏิบติัหน้าที$มีการทดสอบ  Kaiser-Meyer-Olkin  มีคา่เท่ากบั   .952           ซึ$ง
มากกว่า.5 และเข้าสู่ 1 จึงสรุปได้ว่า ข้อมลูที$มีอยู่เหมาะสมที$ใช้เทคนิค Factor Analysis และค่า Bartlette’s 
Test มีค่า Significance เท่ากบั .000 ซึ$งน้อยกว่า .05 นั$นคือ สมรรถนะในการปฏิบติัหน้าที$มีความสมัพนัธ์กนั 
จึงต้องใช้ Factor Analysis วิเคราะห์ต่อไปดงัตารางที$ 3 และเมื$อมีการจดัองค์ประกอบของสมรรถนะในการ
ปฏิบติัหน้าที$ ผู้วิจยัสามารถจดัองค์ประกอบได้ 4 องค์ประกอบ  ดงัตอ่ไปนี �  
 องค์ประกอบที$ 1  มีค่า Eigenvalues เท่ากบั 51.996 และค่า Loading Factor อยู่ในช่วงระหว่าง  
.759 - .534  องค์ประกอบนี �ประกอบด้วย 8 สมรรถนะ ได้แก่  การพฒันาระบบ หรือใช้เทคนิคในการวางแผนการ
พฒันาในสายอาชีพต่างๆ ได้  การนําหลกัการและกระบวนการการบริหารความก้าวหน้าในสายอาชีพต่างๆ ได้  
การกําหนดกลยทุธ์ในการพฒันาความก้าวหน้าในสายอาชีพ ตามวตัถปุระสงค์ขององค์การ  การกําหนดกลยทุธ์
ในการบริหารผลงาน    ให้สอดคล้องกบัวิสยัทศัน์ขององค์การได้      การพฒันาสมาชิกให้ทําหน้าที$เป็นผู้ นํา   
การเปลี$ยนแปลงต่อองค์การ     การเข้าใจหลกัการการบริหารผลงานให้สอดคล้องกบัวิสยัทศัน์    และกลยทุธ์
ขององค์การได้  การพฒันาโครงสร้างขององค์การ ให้สอดคล้องกบัการเปลี$ยนแปลงในปัจจบุนัได้ และการสร้าง
ดชันีชี �วดัผลการปฏิบติังานขององค์การ 
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 องค์ประกอบที$  2    มีค่า   Eigenvalues เท่ากบั 1.538 และค่า Loading Factor อยู่ในช่วงระหว่าง  
.766 - .531  องค์ประกอบนี �ประกอบด้วย 6 สมรรถนะ ได้แก่  การเข้าใจหลกัการ แนวคิดและขั �นตอนในการ
วางแผนทรัพยากรมนษุย์  มีความรู้เกี$ยวกบัศพัท์เฉพาะที$เกี$ยวกบัการบริหารทรัพยากรมนษุย์  มีความรู้ และ
ความเข้าใจในการบริหารทรัพยากรมนษุย์  การอธิบายเป้าหมาย ภารกิจ ตามแผนทรัพยากรมนษุย์ได้อย่างเป็น
รูปธรรม  การวางแผนเชิงกลยทุธ์ในการบริหารทรัพยากรมนษุย์ขององค์การ และการกําหนดกลยทุธ์การบริหาร
ทรัพยากรมนษุย์เพื$อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขนั 
 องค์ประกอบที$ 3    มีค่า   Eigenvalues  เท่ากบั 1.181   และค่า  Loading Factor อยู่ในช่วงระหว่าง  
.724 - .477  องค์ประกอบนี �ประกอบด้วย 7 สมรรถนะ ได้แก่ การวิเคราะห์ความจําเป็นของการฝึกอบรมให้
สอดคล้องกับความต้องการขององค์การได้  การสอน หรือการเป็นวิทยากร ตลอดจนมีเทคนิคการถ่ายทอด
ความรู้ของการฝึกอบรมได้  มีความรู้ และเข้าใจในหลกัการแรงงานสมัพนัธ์เชิงกฎหมาย ตลอดจนสหภาพ
แรงงาน  การประเมินผลการฝึกอบรมได้ตามวตัถปุระสงค์ของการฝึกอบรม  การนําหลกัการทฤษฏีการเรียนรู้ 
เพื$อพฒันาหลกัสตูรให้สอดคล้องกบัวฒันธรรมขององค์การได้  การกําหนดกลยทุธ์การฝึกอบรม การพฒันา และ
การจดัการเรียนรู้ให้สอดคล้องกบัวิสยัทศัน์ กลยทุธ์ขององค์การ    และการนําหลกัการ และแนวความคิดเรื$อง  
อาชีวอนามยัมาพฒันาองค์การได้ 
    องค์ประกอบที$ 4  มีค่า   Eigenvalues  เท่ากบั 1.071 และค่า Loading Factor อยู่ในช่วงระหว่าง 
.737 - .519  องค์ประกอบนี �ประกอบด้วย 5 สมรรถนะ ได้แก่  การดําเนินการสรรหาคดัเลือกบคุลากร โดยการใช้
เครื$องมือได้อย่างเหมาะสม  ความสามารถปรับปรุง / พฒันากระบวน และเครื$องมือในการสรรหาและการ
คดัเลือกให้เหมาะสมกับความต้องการขององค์การ  การนําหลกัการ และแนวคิดมาประยุกต์ใช้ในการสรรหา
บคุลากรได้อย่างเหมาะสมกบัองค์การ     ความสามารถบริหารระบบโครงสร้างค่าตอบแทนบนฐานของค่างาน
แต่ละตําแหน่ง         และความสามารถจดัทําแผนอตัรากําลงัคนที$เหมาะสมให้สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์การ   
ดงัตารางที$4 
 

ตารางที� 3 ตารางแสดง KMO และ Bartlett’s Test ของสมรรถนะในการปฏิบติัหน้าที$  

KMO and Bartlett's Test

.952

5450.890

325

.000

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling

Adequacy.

Approx. Chi-Square

df

Sig.

Bartlett's Test of

Sphericity

 
 
ตารางที� 4 ตารางแสดงการจดัองค์ประกอบของสมรรถนะในการปฏิบติัหน้าที$  
 

องค์ประกอบ (Factors) Factor Loading 
องค์ประกอบที� 1 
1. การพฒันาระบบ หรือใช้เทคนิคในการวางแผนการพฒันาในสายอาชีพตา่งๆ ได้ 
2. การนําหลกัการและกระบวนการการบริหารความก้าวหน้าในสายอาชีพตา่งๆ ได้ 
3. การกําหนดกลยทุธ์ในการพฒันาความก้าวหน้าในสายอาชีพ ตามวตัถปุระสงค์ขององค์การ 

 
   .759 
   .732 
   .730    
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องค์ประกอบ (Factors) Factor Loading 
4. การกําหนดกลยทุธ์ในการบริหารผลงาน ให้สอดคล้องกบัวิสยัทศัน์ขององค์การได้ 
5. การพฒันาสมาชิกให้ทําหน้าที$เป็นผู้ นําการเปลี$ยนแปลงตอ่องค์การ 
6. การเข้าใจหลกัการการบริหารผลงานให้สอดคล้องกบัวิสยัทศัน์ และกลยทุธ์ขององค์การได้ 
7. การพฒันาโครงสร้างขององค์การ ให้สอดคล้องกบัการเปลี$ยนแปลงในปัจจบุนัได้ 
8. การสร้างดชันีชี �วดัผลการปฏิบติังานขององค์การ 
Eigenvalues 
Variance (percent)องค์ประกอบที� 2 
1. การเข้าใจหลกัการ แนวคิดและขั �นตอนในการวางแผนทรัพยากรมนษุย์ 
2. มีความรู้เกี$ยวกบัศพัท์เฉพาะที$เกี$ยวกบัการบริหารทรัพยากรมนษุย์ 
3. มีความรู้ และความเข้าใจในการบริหารทรัพยากรมนษุย์ 
4. การอธิบายเป้าหมาย ภารกิจ ตามแผนทรัพยากรมนษุย์ได้อยา่งเป็นรูปธรรม 
5. การวางแผนเชิงกลยทุธ์ในการบริหารทรัพยากรมนษุย์ขององค์การ 
6. การกําหนดกลยทุธ์การบริหารทรัพยากรมนษุย์เพื$อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขนั 
Eigenvalues 
Variance (percent) 

   .683 
    .631 
    .611 
    .571 
    .534 
13.519 
51.996 
     .766 
    .695 
    .694 
    .654 
    .629 
    .531 
  1.538 
  5.914 

องค์ประกอบที� 3 
1. การวิเคราะห์ความจําเป็นของการฝึกอบรมให้สอดคล้องกบัความต้องการขององค์การได้ 
2. การสอน หรือการเป็นวิทยากร ตลอดจนมีเทคนิคการถ่ายทอดความรู้ของการฝึกอบรมได้ 
3. มีความรู้ และเข้าใจในหลักการแรงงานสัมพันธ์เชิงกฎหมาย ตลอดจนสหภาพแรงงาน 
4. การประเมินผลการฝึกอบรมได้ตามวตัถปุระสงค์ของการฝึกอบรม 
5. การนําหลกัการทฤษฏีการเรียนรู้ เพื$อพฒันาหลกัสตูรให้สอดคล้องกบัวฒันธรรมขององค์การได้ 
6. การกําหนดกลยทุธ์การฝึกอบรม การพฒันา และการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับวิสยัทศัน์         
กลยทุธ์ขององค์การ 
7. การนําหลกัการ และแนวความคิดเรื$องอาชีวอนามยัมาพฒันาองค์การได้ 
Eigenvalues 
Variance (percent) 

 
    .784 
    .724 
    .642 
    .630 
    .586 
 
    .536 
    .477 
  1.181 
  4.543 

องค์ประกอบที� 4 
1. การดําเนินการสรรหาคดัเลือกบคุลากร โดยการใช้เครื$องมือได้อยา่งเหมาะสม 
2. ความสามารถปรับปรุง / พฒันากระบวน และเครื$องมือในการสรรหาและการคดัเลือกให้เหมาะสม
กบัความต้องการขององค์การ 
3. การนําหลกัการ และแนวคิดมาประยกุต์ใช้ในการสรรหาบคุลากรได้อยา่งเหมาะสมกบัองค์การ 
4. ความสามารถบริหารระบบโครงสร้างคา่ตอบแทนบนฐานของคา่งานแตล่ะตําแหน่ง 
5. ความสามารถจดัทําแผนอตัรากําลงัคนที$เหมาะสมให้สอดคล้องกบักลยทุธ์องค์การ 
Eigenvalues 
Variance (percent) 

 

    .737 
 
    .730 
    .587 
    .527 
    .519 
 1.071  
4.120 
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ข้อวิจารณ์ 
 

 ในอตุสาหกรรมยานยนต์ พบว่า สมรรถนะหลกัที$นกัทรัพยากรมนษุย์ควรมีจํานวน 16 สมรรถนะ   เมื$อ
มีการจดัหมวดหมู่ของสมรรถนะดงักล่าวพบว่า สามารถจดัหมวดหมู่ได้ถึง 3 องค์ประกอบ โดยองค์ประกอบ      
ที$หนึ$งเน้นการพฒันาองค์การ  เป็นสว่นใหญ่  องค์ประกอบที$สองเน้นการให้บริการ  และองค์ประกอบที$สาม  เน้น
การบริหารทรัพยากรมนษุย์   ให้บรรลวุตัถปุระสงค์  เป็นต้น   ซึ$งเมื$อพิจารณาดสูมรรถนะดงักล่าวพบอีก    ว่า
เป็นการเน้นพฤติกรรมสว่นบคุคล และคณุลกัษณะ จดุเน้นที$สําคญัเป็นการเน้นที$พฤติกรรมมากกว่ารายละเอียด
ของการวิเคราะห์งาน (Task Analysis) สอดคล้องกบั Sternberg and Kollinigian (1990), Boyatzis (1982), 
McLagan (1997), และ Gavavan (2001) ที$ได้ทําการศกึษานิยามสมรรถนะตามแนวคิดของสหรัฐอเมริกา (US 
Approach) ที$กลา่ววา่   ในมมุมองของตวับคุคล สมรรถนะเป็นลกัษณะที$ซ่อนอยู่ภายในปัจเจกบคุคลซึ$งสามารถ
ผลกัดนัให้ปัจเจกบคุคลนั �นสร้างผลการปฏิบติังานที$ดี   หรือตามเกณฑ์ที$กําหนดในงานที$ตนรับผิดชอบสามารถ
ประยุกต์ใช้ได้จากสมรรถนะนี �   หรือเป็นความสามารถที$แท้จริงของตัวบุคคลที$มีอยู่       แต่ยากในการ
ยกตวัอย่างให้เห็นเป็นรูปธรรม สว่นในมมุมองขององค์การ พบว่า สมรรถนะหลกัมุ่งที$เป้าหมายทางกลยทุธ์ หรือ
ความสําเร็จขององค์การ  และเป็นสิ$งที$คู่แข่งเลียนแบบได้ยาก สว่นสมรรถนะในการปฏิบติัหน้าที$ เป็นสมรรถนะ
ตามลกัษณะหน้าที$การงาน แสดงวา่สมรรถนะนั �นสามารถแบ่งออกเป็นงานย่อยๆ และกําหนดขอบเขตของงานที$
จะทําได้จากการสงัเกตการณ์ปฏิบติังาน (Boam and Sparrow, 1992 ; Bowden and Masters, 1993) หรือมาตรฐาน
ของการปฏิบติังาน (Rutherford, 1995; Hager et  al., 1994 ) ซึ$งตรงกบัแนวคิดของการนิยามตามแนวคิดของ
สหราชอาณาจกัร (UK Approach) ที$เน้นลกัษณะของงานหรือลกัษณะของสว่นบคุคล ความรู้ และทกัษะ มีการ
กําหนดมาตรฐานของงานเกิดจากความเชี$ยวชาญของการทํางาน สมรรถนะในการปฏิบติัหน้าที$ที$นกัทรัพยากร
มนษุย์ควรมีจํานวน 26 สมรรถนะ และสามารถจดัหมวดหมู่ได้เป็น 4 องค์ประกอบ โดยองค์ประกอบที$หนึ$งเน้น
การประเมินการปฏิบติังานภายในองค์การ โดยต้องมีการวางแผนสายอาชีพต่างๆ  ในองค์การ องค์ประกอบที$
สอง เน้นความรู้ความเข้าใจหลกัการบริหารทรัพยากรมนษุย์ ซึ$งทั �ง 2 องค์ประกอบเป็นการธํารงรักษาทรัพยากร
มนุษย์ให้มีความเหมือนว่าเป็นสมาชิกขององค์การต่อไปตรงกับงานธุรการทั$วไป องค์ประกอบที$สามเน้นการ
ฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากรในองค์การ เช่น หลักการสร้างหลักสูตรการฝึกอบรม เป็นต้นตรงกับงาน
ฝึกอบรมและการพัฒนา และองค์ประกอบสุดท้ายเน้นการสรรหา และการคัดเลือกบุคลากรเข้าทํางานใน
องค์การตรงกับงานสรรหา และการคัดเลือก ดังนั �นสมรรถนะนักทรัพยากรมนุษย์ ในอุตสาหกรรมยานยนต์
สามารถแบ่งออกเป็นสมรรถนะที$เป็นคณุลกัษณะ ซึ$งมีอยู่ 3 ลกัษณะ และสมรรถนะที$เป็นความรู้ และทกัษะที$
จําเป็นตอ่การทํางานอยู ่3 หน้าที$ของฝ่ายทรัพยากรมนษุย์ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

 ผู้ศกึษามีข้อเสนอแนะ  แบง่ออกเป็น 3 ด้าน ดงันี � 

• ด้านวิชาชีพนกัทรัพยากรมนษุย์ ควรมีการศึกษามาตรฐานสมรรถนะนกัทรัพยากรมนษุย์กบั
 อตุสาหกรรมอื$นๆ เพื$อเป็นการยกระดบัวิชาชีพสูค่วามเป็นสากลตอ่ไปในอนาคต  
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• ด้านสถาบนัทางการศึกษา ควรมีการปรับปรุงหลกัสตูรให้สอดคล้องกับความต้องการของ
 ตลาดแรงงาน โดยเฉพาะการสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการต่างๆ ในการร่าง
 หลกัสตูรระดบัอดุมศกึษาตอ่ไป 

• ด้านอตุสาหกรรมยานยนต์ สามารถใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินคณุภาพการปฏิบติังานของ
 นกัทรัพยากรมนษุย์ได้ตอ่ไป 
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แนวทางพัฒนาและเตรียมความพร้อมชุมชนในการจัดการท่องเที�ยวเชิงนิเวศ  
ภายในพื �นที�ศนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ จังหวัดเชียงใหมู่  

Development Guideline and  the Readiness of Community on Ecotourism Management 
within Mae Hae Royal Project Development Station, Chiang Mai Province 

ธนัยา  พรหมบรุมย์ F

*
F  ปิยพรรณ  กลั$นกลิ$นF

**
F  และสวุิภา   จําปาวลัย์F

*** 

 

บทคัดย่อ 
 

งานวิจยันี �มีวตัถปุระสงค์เพื$อศึกษาความต้องการและความพร้อมในการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการ
จัดการท่องเที$ยวเชิงนิเวศ รวบรวมองค์ความรู้และวัฒนธรรมของท้องถิ$น และหาแนวทางพัฒนาการจัดการ
ท่องเที$ยวเชิงนิเวศแบบมีส่วนร่วมของชุมชน  โดยใช้แนวคิดการท่องเที$ยวเชิงนิเวศแบบชุมชนมีส่วนร่วม ด้วย
เทคนิควิธีวิจยัเชิงคณุภาพและเน้นกระบวนการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีสว่นร่วม โดยเก็บรวบรวมข้อมลูจากการ
สังเกต สัมภาษณ์เชิงลึก  สนทนากลุ่มและแบบสอบถามจากผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียใน พื �นที$ศึกษาจํานวน 14 
หมู่บ้าน ของชนเผ่าม้งและปกาเกอะญอ  ภายในพื �นที$ศนูย์พฒันาโครงการหลวงแม่แฮ    ครอบคลมุเขตอําเภอ
แม่แจ่มและอําเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการจัดทําโปรแกรมและเส้นทางการท่องเที$ยว และทดลอง
โปรแกรมทอ่งเที$ยวโดยชมุชนมีสว่นร่วมปฏิบติั  เพื$อประเมินผลความพงึพอใจจากนกัท่องเที$ยวอาสาสมคัร ซึ$งผล
ของการวิจยัที$ได้นํามาสรุปวิเคราะห์และวางแผนร่วมกบัชุมชนเพื$อหาแนวทางพฒันาการจดัการท่องเที$ยวเชิง
นิเวศโดยชมุชนมีสว่นร่วม ผลจากการศกึษา แสดงว่าชมุชนมีความต้องการด้านการท่องเที$ยวเชิงนิเวศ ต้องการ
ให้นกัท่องเที$ยวมาศึกษาเรียนรู้วฒันธรรมชนเผ่า วิถีชีวิต และการเกษตร โดยเห็นว่าการท่องเที$ยวจะช่วยสร้าง
รายได้เสริมให้ชุมชน เผยแพร่วัฒนธรรม แต่ชุมชนยังตระหนักถึงผลกระทบทางลบที$อาจเกิดตามมาต่อ
สิ$งแวดล้อม วฒันธรรม ความเหน็แก่ตวั และเห็นว่าควรมีการวางแผนการท่องเที$ยวก่อน ชมุชนสว่นใหญ่เห็นว่ามี
ความพร้อมหากจดัให้มีการท่องเที$ยวขึ �น และควรมีตวัแทนชุมชนเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการจดัการ
ท่องเที$ยว แต่ชมุชนบางส่วนเห็นว่ายงัไม่มีความพร้อมในเรื$องของการสื$อสาร การต้อนรับ และสภาพถนนที$ไม่ดี
ในบางจุด สําหรับองค์ความรู้ที$เก็บรวบรวม ได้นํามาเป็นฐานข้อมลูเพื$อใช้ในการจัดการท่องเที$ยว จากการ
ทดลองจดัโปรแกรมท่องเที$ยว โดยภาพรวมนกัทอ่งเที$ยวมีความพงึพอใจอยู่ในระดบัมาก และมีความต้องการมา
เรียนรู้วฒันธรรม วิถีชีวิตชนเผา่ ศกึษาธรรมชาติ โดยเฉพาะการเลา่เรื$องและนําเสนอรายละเอียดผ่านไกด์ท้องถิ$น
จะช่วยสร้างมูลค่าของการท่องเที$ยวและสร้างความประทับใจให้นักท่องเที$ยวได้มากขึ �นซึ$งสอดคล้องกับ
ความเหน็ของผู้ประกอบการ  แนวทางในการพฒันาการจดัการท่องเที$ยวเชิงนิเวศ ควรมีการจดัตั �งคณะกรรมการ
ทอ่งเที$ยวและมีการกําหนดภาระหน้าที$ให้ชดัเจน รวมถงึการจดัฝึกอบรมให้กบัคณะกรรมการที$เกี$ยวข้อง เช่น การ
ทําอาหาร การต้อนรับ การพฒันาของที$ระลกึ และการศกึษาดงูาน เป็นต้น  อย่างไรก็ตาม นกัวิจยัเห็นว่างานวิจยั
นี �ได้สร้างกระบวนการเรียนรู้ระดบัหนึ$งให้กบัชุมชนในการจดัการท่องเที$ยวโดยชมุชนมีส่วนร่วม แต่ในระยะแรก

                                                 
* บริหารงานวิจยั คณะบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
** ผู้ ช่วยศาสตราจารย์  ภาควิชาการตลาด  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
***นกัวิจยั สถาบนัวิจยัสงัคม มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
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ชมุชนยงัไมส่ามารถจดัการได้โดยชมุชนเอง ยงัต้องอาศยัระยะเวลาและประสบการณ์ และควรมีหน่วยงานเข้ามา
สนบัสนนุเป็นพี$เลี �ยงและมีการกระตุ้น ติดตามเป็นระยะและตอ่เนื$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 
 

การทอ่งเที$ยวเชิงนิเวศเป็นการท่องเที$ยวอย่างมีความรับผิดชอบในแหลง่ท่องเที$ยวทางธรรมชาติรวมทั �ง
ทางวฒันธรรมที$เกี$ยวเนื$องกับระบบนิเวศโดยมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของผู้ ที$เกี$ยวข้องภายใต้การจัดการ
อยา่งมีสว่นร่วมของชมุชนท้องถิ$น เพื$อให้เกิดจิตสํานึกต่อการรักษาระบบนิเวศอย่างยั$งยืน การท่องเที$ยวเชิงนิเวศ
โดยชุมชนได้รับความคาดหวังจากรัฐว่าจะเป็นการท่องเที$ยวที$มีศักยภาพในการสนับสนุนการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติก่อให้เกิดประโยชน์ด้านธุรกิจแก่คนท้องถิ$นและมีการอนรัุกษ์ศิลปวฒันธรรมของท้องถิ$น เริ$ม
ในปี 2539 การท่องเที$ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้เห็นความสําคญัของการกําหนดนโยบายการท่องเที$ยวเชิง
นิเวศระดบัชาติ และมีส่วนร่วมของหน่วยงานที$เกี$ยวข้อง   โดยการสนบัสนนุงบประมาณเพื$อผลกัดนัให้เกิดการ
ท่องเที$ยวเชิงนิเวศ เช่น การพฒันาพื �นที$ การศกึษาวิจยั  การเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ กระจายเกือบทกุจงัหวดัทั$ว
ประเทศ สนบัสนนุการจดัตั �งเครือข่ายประสานงานด้านการให้ความรู้ และการจดัการบริการนําเที$ยว เป็นต้น   

มูลนิธิโครงการหลวงได้ตอบสนองนโยบายของรัฐ  ในปี พ.ศ. 2545 ได้เริ$มนโยบายส่งเสริมการ
ท่องเที$ยวขึ �นภายในพื �นที$ศนูย์พฒันาโครงการหลวง  ทั �งนี �ศนูย์ฯแม่แฮ  อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ เป็นหนึ$งในศนูย์ฯ 
นําร่องที$ได้รับการสง่เสริมด้านการท่องเที$ยว  อย่างไรก็ตาม ตลอดระยะเวลา 5 ปีที$ผ่านมา การท่องเที$ยวในพื �นที$
ยังมิได้เกิดเป็นรูปธรรม ทั �งนี �ที$ผ่านมาชุมชนเองมีความต้องการการท่องเที$ยวในพื �นที$หรือไม่  และมีทัศนคติ
อย่างไรต่อการท่องเที$ยว  และที$ผ่านมาชุมชนได้มีส่วนร่วมและมีความพร้อมในการจัดการท่องเที$ยวมากน้อย
เพียงไร  พื �นที$มีศกัยภาพหรือไม่  รวมทั �งได้มีการเก็บรวบรวมองค์ความรู้ท้องถิ$นเพื$อใช้ในการท่องเที$ยวหรือไม ่ 
ดงันั �น เพื$อเป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจให้กบัชมุชนในด้านการท่องเที$ยวเชิงนิเวศโดยมีส่วน
ร่วมหรือความต้องการจากชุมชนในท้องถิ$นอย่างแท้จริง และมีการพัฒนาองค์ความรู้ของถิ$นที$มีอยู่ให้เกิด
ประโยชน์ตอ่การจดัการทอ่งเที$ยว  จงึมีความจําเป็นที$จะต้องศกึษาวิจยัดงักลา่ว   

 

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
 

1. เพื$อศกึษาความต้องการและความพร้อมในการมีสว่นร่วมของชมุชนตอ่การจดัการทอ่งเที$ยวเชิงนิเวศ  
2. ศกึษาและรวบรวมองค์ความรู้และวฒันธรรมของท้องถิ$น 
3. หาแนวทางพฒันาการจดัการทอ่งเที$ยวเชิงนิเวศแบบมีสว่นร่วมของชมุชน   

 

การทบทวนแนวคดิการท่องเที�ยวเชิงนิเวศ  
 

การท่องเที$ยวเชิงนิเวศมีแนวคิดมุ่งเพื$อพัฒนาเพื$อให้เกิดผลทางเศรษฐกิจในขณะเดียวกันมุ่งอนุรักษ์
สิ$งแวดล้อม ในแหลง่ทอ่งเที$ยวด้วย เพื$อให้ชมุชนมีความเป็นอยูที่$ดีขึ �นในรูปคณุภาพชีวิต การท่องเที$ยวเชิงนิเวศมี 
4 องค์ประกอบ คือ  

1. องค์ประกอบด้านแหลง่ทอ่งเที$ยวเชิงธรรมชาติ เป็นการทอ่งเที$ยวในแหลง่ท่องเที$ยวที$เกี$ยวเนื$อง
กบัธรรมชาติที$มีเอกลกัษณ์เฉพาะถิ$น ทั �งนี �หมายถึงแหลง่วฒันธรรมและประวติัศาสตร์ที$เกี$ยวเนื$องกบัระบบนิเวศ
ในพื �นที$แหลง่ทอ่งเที$ยวนั �น 

2. องค์ประกอบด้านการจัดการอย่างยั$งยืน       เป็นการท่องเที$ยวที$มีความรับผิดชอบไม่ให้
เกิดผลกระทบต่อสิ$งแวดล้อมและสงัคม   ถ้าหากมีผลกระทบบ้างก็ให้มีน้อยที$สดุ      มีการจดัการที$ครอบคลมุ
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การท่องเที$ยวที$มีความรับผิดชอบไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ$งแวดล้อมและสงัคม ถ้าหากมีผลกระทบบ้างก็ให้มี
น้อยที$สดุ       ตลอดจนมีการจัดการที$ครอบคลมุถึงการอนรัุกษ์ทรัพยากรท่องเที$ยว     การจดัการสิ$งแวดล้อม 
การป้องกนัและกําจดัมลพิษ   และการควบคมุการพฒันาการทอ่งเที$ยวอยา่งมีขอบเขต 

3. องค์ประกอบด้านกระบวนการศึกษาสิ$ งแวดล้อม โดยมีการศึกษาเ รียน รู้ เ กี$ ยวกับ
สภาพแวดล้อมและระบบนิเวศของแหลง่ทอ่งเที$ยว เพื$อเพิ$มพนูความรู้ ประสบการณ์ ความประทบัใจในการสร้าง
ความตระหนกั และปลกุจิตสํานกึที$ถกูต้องทั �งตอ่นกัทอ่งเที$ยว ประชาชนท้องถิ$น และผู้ประกอบการที$เกี$ยวข้อง 

4. องค์ประกอบการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ$น โดยให้ชุมชนท้องถิ$นในแหล่งท่องเที$ยว มีส่วน
ร่วมเกือบตลอดกระบวนการ เพื$อก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อท้องถิ$น โดยให้ชมุชนท้องถิ$นในแหลง่ท่องเที$ยว มีสว่น
ร่วมเกือบตลอดกระบวนการ เพื$อก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อท้องถิ$น หมายถึง การกระจายรายได้ การยกระดบั
คณุภาพชีวิต การได้รับผลตอบแทนกลบัมาบํารุงรักษา และจดัการแหลง่ท่องเที$ยวด้วย แล้วในที$สดุชมุชนท้องถิ$น
จะมีสว่นร่วมในการควบคมุการพฒันาการทอ่งเที$ยวอยา่งมีคณุภาพ 
 การท่องเที$ยวแบบยั$งยืน (จุลสาร การท่องเที$ยวแห่งประเทศไทย, 2538 หน้า 14 อ้างในบุญเลิศ 
จิตตั �งวฒันา, 2547)  มีลกัษณะดงันี � 

1. ต้องดําเนินการภายใต้ขีดความสามารถของธรรมชาติ ชุมชน และขนบธรรมเนียม ประเพณี 
วฒันธรรม วิถีชีวิต ที$มีตอ่ขบวนการทอ่งเที$ยว 

2. ตระหนกัดีต่อการมีสว่นร่วมของประชากร ชมุชน ขนบธรรมเนียม ประเพณี วฒันธรรม วิถีชีวิต
ที$มีตอ่ขบวนการทอ่งเที$ยว 

3. ต้องยอมรับให้ประชาชนทกุสว่นได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที$เกิดจากการท่องเที$ยวอย่าง
เสมอภาค เทา่เทียมกนั 

4. ต้องชี �นําภายใต้ความปรารถนาของประชาชนท้องถิ$นและชมุชนในพื �นที$นั �นๆ  
 

กรอบแนวคดิ 
 

การศึกษานี � มีกรอบแนวคิดที$ว่าการท่องเที$ยวเชิงนิเวศระดบัท้องถิ$นควรต้องมาจากความต้องการของ
ชมุชน และมีสว่นร่วมในการจดัการทอ่งเที$ยวโดยคนในชมุชนเอง ทั �งนี �นกัวิจยัและหน่วยงานท้องถิ$นควรมีบทบาท
ในการสนบัสนนุเพื$อสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้านการจดัการท่องเที$ยวให้กบัชมุชน และมีการรวบรวมองค์ความรู้
เพื$อนําเสนอเรื$องราวผ่านมคัคุเทศก์ท้องถิ$นสําหรับสร้างมลูค่าเพิ$มของการท่องเที$ยว และให้ชุมชนได้เกิดการ
เรียนรู้ด้านการจัดการท่องเที$ยวจากการทดลองปฏิบติั และวิเคราะห์ปัญหาเพื$อที$จะนําไปวางแผนสําหรับเป็น
แนวทางในการพฒันาการทอ่งเที$ยวตอ่ไป (รูปที$ 1) 
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รปที� ู 1    กรอบแนวคิดงานวิจยั 
 

ขอบเขต และวิธีการศึกษา 
 

ขอบเขตการศกึษา 
 พื �นที$ศึกษานี �มีความสงูจากระดบันํ �าทะเลระหวา่ง  900-1,600 เมตร ครอบคลมุ 14 หมู่บ้าน จํานวน    
2    ชนเผ่า  ได้แก่  ม้งและปกาเกอะญอภายในพื �นที$ศนูย์พฒันาโครงการหลวงแม่แฮ  ในเขตอําเภอแม่วาง และ
แม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่  ดําเนินการวิจยั 1 ปี เก็บรวบรวมข้อมลูระหว่างเดือน พฤษภาคม 2549 – พฤษภาคม 
2550   มุ่งเน้นเพื$อศึกษาความต้องการและความพร้อมของชุมชนในการจดัการท่องเที$ยวเชิงนิเวศ     รวบรวม
องค์ความรู้ด้านวิถีชีวิตของชุมชนที$มีเอกลกัษณ์และโดดเด่น  เช่น  ประวติัชุมชน วฒันธรรม ประเพณี  การทํา
การเกษตร  ภมิูปัญญาของท้องถิ$น  หตัถกรรม นํามารวบรวมเป็นเรื$องราวของท้องถิ$น วิเคราะห์และนําเสนอโดย
ชุมชน  ชุมชนยอมรับ  รวมทั �งมีการทําเส้นทางการท่องเที$ยวในชุมชน  และนําสู่การปฏิบติั  โดยมีการทดลอง
ปฏิบติัการจดัโปรแกรมการท่องเที$ยวเพื$อช่วยสร้างกระบวนการเรียนรู้ในการจดัการการท่องเที$ยว   และนําผล
จากการปฏิบติัมาประเมินผล และวิเคราะห์ปัญหาร่วมกบัชมุชน   เพื$อหาแนวทางพฒันาการท่องเที$ยวเชิงนิเวศ
โดยชมุชนตอ่ไป (รูปที$ 1) 
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ที$มาของแผนที$: เบญจพรรณ เอกะสิงห์,เมธี  เอกะสิงห์ และธนัยา พรหมบรุมย์.  2544. 
 

รปที� ู 2     พื �นที$ศกึษา 14 หมูบ้่าน ภายในศนูย์พฒันาโครงการหลวงแมแ่ฮ 
 

วธีิการศกึษา 

 ระเบียบวิธีวิจยั 

งานวิจยันี �ใช้แนวคิดการท่องเที$ยวเชิงนิเวศโดยชมุชนมีสว่นร่วมและเน้นเทคนิควิธีวิจยัเชิงคณุภาพ  
โดยใช้กระบวนการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีสว่นร่วม (Participatory Action Research , PAR)  มีการบรูณาการ
ด้านการวิจยั การปฏิบติัการ และการมีส่วนร่วมของคนในชมุชน เพื$อทําความเข้าใจในกระบวนการและเกิดการ
เรียนรู้ร่วมกันระหว่างนกัวิจยัและผู้ มีส่วนร่วมทกุฝ่ายในชุมชน ตั �งแต่ขั �นตอนการวางแผนวิจัย ปฏิบติัการ และ
ประเมินผลการปฎิบติั  (รูปที$ 2)  ซึ$งจะทําให้ทราบปัญหาและความต้องการของชมุชน เพื$อที$ผลวิจยัจะนําไปสู่
การปฏิบติัและแก้ไขปัญหาของชมุชนได้อยา่งแท้จริง  

 
รปที� ู 3     องค์ประกอบการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีสว่นร่วม  (Participatory Action Research) 
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  วิธีดําเนินการวิจยั 

1.   วิธีการศกึษาความต้องการและความพร้อมในการมีสว่นร่วมของชมุชนตอ่การจดัการท่องเที$ยวเชิง
นิเวศ 

นักวิจัยได้สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ บริหารของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮและตัวแทนหน่วยงาน          
ที$รับผิดชอบด้านการท่องเที$ยวในพื �นที$โครงการหลวง เพื$อรับทราบนโยบายการท่องเที$ยวในพื �นที$โครงการหลวง 
และจดัเวทีประชุมระดมความคิดเห็นร่วมกบัตวัแทนชมุชน 14 หมู่บ้าน เจ้าหน้าที$โครงการหลวง และเจ้าหน้าที$
ป่าไม้  เพื$อต้องการทราบทศันคติของผู้ นํา และหน่วยงานท้องถิ$นต่อการจดัการท่องเที$ยวในพื �นที$  รวมทั �งบริบท
ของพื �นที$   กิจกรรมการเกษตรและวฒันธรรมในรอบ 1 ปี     และรวบรวมรายชื$อผู้ รู้ในชมุชน (Key Informants) 
ที$จะสามารถให้ข้อมลูองค์ความรู้ท้องถิ$นในด้านต่างๆ ได้   รวมทั �งได้เก็บรวบรวมข้อมลูแบบสอบถามเพิ$มเติม
จากสมาชิกภายใน 14 หมู่บ้าน โดยมีตัวแทนของชุมชนช่วยสัมภาษณ์และเก็บแบบสอบถาม จํานวน  100 
ครัวเรือน  สุ่มตวัอย่างแบบโควต้ากระจายตามชนเผ่าม้งและปกาเกอะญอ  รวมทั �งกระจายในกลุ่มฐานะรวย 
ปานกลาง จน  เพื$อต้องการทราบทัศนคติความพร้อมและความต้องการของชุมชนในมุมมองที$กว้างขึ �น
นอกเหนือจากมมุมองของผู้ นําที$มีตอ่การทอ่งเที$ยวในพื �นที$โดยชมุชนมีสว่นร่วม 

 
2.   วิธีการศกึษาและรวบรวมองค์ความรู้ท้องถิ$น 
การรวบรวมองค์ความรู้ท้องถิ$น  เน้นการเก็บรวบรวมข้อมลูปฐมภูมิจากการสมัภาษณ์เชิงลึกจากผู้ รู้

ในพื �นที$  (Key Informants)  และรวบรวมจากข้อมลูทติุยภมิูจากงานวิจยัที$เกี$ยวข้องและงานวิจยัที$ได้เคยศกึษา
ในพื �นที$มาก่อน ข้อมลูวิถีชีวิต วฒันธรรม ประเพณี ประวติัความเป็นมาของชนเผ่าม้งและปกาเกอะญอที$เก็บ
รวบรวมได้ นํามาวิเคราะห์เนื �อหาและตรวจสอบโดยผู้ รู้ในพื �นที$ นํามารวบรวมเป็นฐานข้อมูล จัดทําคู่มือให้
ความรู้ให้กบันกัทอ่งเที$ยว  เช่น  การทอผ้ากี$เอว และการทอผ้าใยกญัชง เป็นต้น  

 
3.   วิธีการหาแนวทางการพฒันาการจดัการทอ่งเที$ยวเชิงนิเวศแบบมีสว่นร่วมของชมุชน 
ในช่วงก่อนที$จะนํานักท่องเที$ยวร่วมทดลองโปรแกรมท่องเที$ยว ตวัแทนชุมชน ผู้ วิจัย และเจ้าหน้าที$

ศนูย์พฒันาโครงการหลวงแมแ่ฮ ได้วางแผนและเตรียมความพร้อมร่วมกนัในการจดัโปรแกรมการทอ่งเที$ยว ดงันี � 
- สํารวจเส้นทางท่องเที$ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที$โดดเด่นร่วมกับชุมชน  โดยใช้

เครื$องมือ  GPS (Global Position System) จบัพิกดัและนํามาจดัทําแผนที$โดยใช้ข้อมลูสารสนเทศทาง
ภมิูศาสตร์ (Geographic Information System) และจดัทําเส้นทางการทอ่งเที$ยว  

- กําหนดการเดินทาง มีการประชมุร่วมกบัไกด์ท้องถิ$น นกัแสดงท้องถิ$น และเจ้าหน้าที$ศนูย์ฯ
แมแ่ฮ  

- รับสมคัรนกัท่องเที$ยวที$สนใจร่วมการทดลองโปรแกรมท่องเที$ยวผ่านสื$อต่างๆ เช่น เว็บไซด์
ทอ่งเที$ยวเชิงนิเวศตา่งๆ และแจกแผน่พบั เป็นต้น 

- ฝึกอบรมไกด์ โดยจดัทําคู่มือไกด์ท้องถิ$นอย่างง่าย เพื$อให้ความรู้ในด้านการท่องเที$ยวเชิง
นิเวศ การบริการทอ่งเที$ยว และการสร้างมลูค่าการท่องเที$ยวจากเรื$องเลา่ที$เป็นเอกลกัษณ์และวิถีชีวิตชนเผ่าผ่าน
ไกด์ท้องถิ$น 
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- จดัทําคูมื่อตา่งๆ   เพื$อให้ความรู้แก่นกัทอ่งเที$ยว   เช่น   คูมื่อกระบวนการทอผ้ากี$เอว   ปกา
เกอะญอ การทอผ้าใยกญัชง คู่มือสําหรับท่องเที$ยวเชิงนิเวศในพื �นที$ และจดัทําโปสเตอร์เรื$องกระบวนการ ทอผ้า
ใยกญัชงติดไว้ในหมูบ้่านเพื$อให้ความรู้กบันกัทอ่งเที$ยวที$เข้าไปเยี$ยมชม รวมทั �งเยาวชนรุ่นใหม่ในหมู่บ้านเองด้วย 
จะมีสว่นช่วยให้นกัทอ่งเที$ยวเข้าใจและเหน็คณุคา่ของงานหตัถกรรมชนเผ่ามากขึ �น เนื$องจากการทอ   ใยกญัชงมี
กระบวนการที$ซบัซ้อนและต้องใช้เวลา นกัทอ่งเที$ยวไมส่ามารถเหน็ทกุกระบวนการได้   

- จดัทําแบบสอบถามสําหรับให้นกัทอ่งเที$ยวประเมินโปรแกรมการทอ่งเที$ยว 
- นําผลของการดําเนินงานวิจัยจากการที$นักวิจัยได้ลงพื �นที$ สํารวจทัศนคติและความ

ต้องการของชุมชนและผู้ มีส่วนได้เสียต่อการจัดการท่องเที$ยว รวบรวมองค์ความรู้ท้องถิ$น และจัดทดลอง
โปรแกรมท่องเที$ยวโดยชมุชนมีสว่นร่วม และผลการประเมินของนกัท่องเที$ยวมาสรุปและวิเคราะห์ร่วมกบัชมุชน 
เพื$อระดมความคิดเห็นในการหาแนวทางการจัดการท่องเที$ยว โดยมีการจัดเวทีชาวบ้านร่วมกบัผู้ มีส่วนได้เสีย
ของชุมชน ได้แก่ ตวัแทนชุมชน 14 หมู่บ้าน เจ้าหน้าที$โครงการหลวง ตวัแทนโรงเรียน เจ้าหน้าที$ป่าไม้ รวมทั �ง
ประชุมร่วมกับตัวแทนผู้ประกอบการท่องเที$ยวเชิงนิเวศ เพื$อแลกเปลี$ยนประสบการณ์และข้อคิดเห็นในการ
จดัการทอ่งเที$ยวเชิงนิเวศในพื �นที$อื$นด้วย เพื$อใช้เป็นแนวทางในการพฒันาการจดัการทอ่งเที$ยวในชมุชนตอ่ไป   
 

การเก็บรวบรวมข้อมลู  

1.  การสมัภาษณ์เชิงลกึ (In-Depth Interview) โดยการพดูคยุเพื$อรวบรวมข้อมลูที$สําคญั    จากผู้ รู้
ในชมุชน และหน่วยงานของภาครัฐที$เกี$ยวข้องเพื$อรวบรวมข้อมลูเกี$ยวกบัวฒันธรรม สงัคม และวิถีชีวิต  ประวติั
ความเป็นมาของชมุชนเพื$อรวบรวมเป็นเรื$องราวเพื$อสร้างมลูคา่เพิ$มในการทอ่งเที$ยว 

2.  การสมัภาษณ์แบบกลุม่ (Focus Group)  เพื$อระดมความคิดเห็นของตวัแทนชมุชนเกี$ยวกบั
ทศันคติ ความพร้อมและความต้องการของชมุชนตอ่การทอ่งเที$ยว และการหาแนวทางพฒันาการทอ่งเที$ยว  

3.  การสงัเกต (Observation)  เป็นการเก็บรวบรวมข้อมลูจากการสงัเกตของนกัวิจยัที$ได้มีโอกาส
ร่วมในกิจกรรมสงัคมตา่งๆ ของชมุชน เป็นต้น 

4.  การรวบรวมข้อมลูจากแบบสอบถาม  (Questionnaire) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมลูเชิงปริมาณ 
เกี$ยวกับทศันคติ ความพร้อมและความต้องการที$มีต่อการท่องเที$ยวจากสมาชิกในชุมชน โดยสุ่มตวัอย่างตาม
โควต้า (Quota Sampling) และสํารวจความพึงพอใจของนกัท่องเที$ยวอาสาสมคัรต่อการจดัทดลองโปรแกรม
ทอ่งเที$ยวและศกัยภาพของพื �นที$ 
 

การวิเคราะห์ข้อมล และสถิติที&ใชู้  

1. การวิเคราะห์ข้อมลูจากแบบสอบถาม เช่น ข้อมลูทศันคติของชมุชนต่อการท่องเที$ยว และการ
สํารวจความพึงพอใจของนกัท่องเที$ยวต่อการจดัโปรแกรมท่องเที$ยว  ข้อมลูจะถกูนํามาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม
สถิติ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา เช่น  คา่สถิติ ความถี$ ร้อยละ คา่เฉลี$ย เป็นต้น และ 

2. การวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัท่องเที$ยวในการประเมินการทดลองโปรแกรม
ท่องเที$ยว กําหนดไว้ 5 ระดบั คือ มากที$สดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยที$สดุ  ตาม Likert scale  และนํามาหา
คา่เฉลี$ยของระดบัคะแนน (Mean) และแปรผลตามช่วงคะแนนโดยการหาคา่พิสยั (Range)  
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คะแนนช่วง  1.00 - 1.80  ระดบัน้อย 
คะแนนช่วง  1.81 - 2.60 ระดบัพอใช้ 
คะแนนช่วง  2.61 - 3.40  ระดบัปานกลาง 
คะแนนช่วง 3.41 – 4.20 ระดบัมาก  
คะแนนช่วง 4.21 – 5.00 ระดบัมากที$สดุ  

3. การวิเคราะห์ข้อมลูที$ได้จากการสมัภาษณ์กลุ่มและสมัภาษณ์เชิงลึก ข้อมูลที$รวบรวมได้จะถูก
นํามาวิเคราะห์เชิงเนื �อหา (Content Analysis) เพื$อให้ได้ข้อมลูที$เหมาะสม มีการตรวจสอบความถกูต้องของ
ข้อมลูจากผู้ รู้ในชมุชน และ ผู้ รู้ด้านวิชาการ  เพื$อนํามาจดัทําข้อมลูการท่องเที$ยว และ ใช้ในการจดัทําโปรแกรม
การทอ่งเที$ยว และเส้นทางการทอ่งเที$ยวภายในชมุชน 
 

ผลการศึกษา 
 

1.  ความต้องการและความพร้อมในการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการจัดการท่องเที� ยว       
เชงินิเวศ  

นโยบายส่งเสริมการท่องเที$ยวในพื �นที$โครงการหลวงมีวตัถุประสงค์เพื$อต้องการให้การท่องเที$ยวเป็น
การเสริมรายได้ให้กบัเกษตรกรและในขณะเดียวกนัต้องมีการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กนัไปด้วย โดยมี
การเชื$อมโยงการท่องเที$ยวกับงานหัตถกรรมเพื$อเป็นการเสริมรายได้สําหรับแม่บ้านและผู้สูงอายุในหมู่บ้าน       
ที$ผ่านมาทางสถาบนัวิจยัและพฒันาพื �นที$สงูเป็นหน่วยงานที$รับผิดชอบการดําเนินงานด้านการท่องเที$ยวภายใน
พื �นที$โครงการหลวง ได้ดําเนินการจัดทําแผนและเริ$มส่งเสริมการท่องเที$ยวภายในพื �นที$โครงการหลวง มาเป็น
ระยะเวลา 5 ปีแล้ว เริ$มตั �งแต่ พ.ศ. 2545 เป็นต้นมา และได้ดําเนินการสง่เจ้าหน้าที$ดแูลด้านการท่องเที$ยวขึ �นไป
ประจําตามศนูย์ฯ ต่างๆ  ของโครงการหลวง    แต่ปัจจบุนัมีเพียงบางศนูย์ฯ ที$ยงัมีเจ้าหน้าที$ท่องเที$ยว  รวมทั �งมี  
การจดักิจกรรมการฝึกอบรมให้กบัตวัแทนชุมชนเพื$อเป็นไกด์ท้องถิ$น               และได้เคยมีการสํารวจเส้นทาง
การท่องเที$ยวภายในศูนย์ฯ แม่แฮด้วยแล้ว  อย่างไรก็ตาม ในระยะ 5 ปีที$ผ่านมา ศูนย์ฯ แม่แฮยังไม่มีการ
ท่องเที$ยว   ที$เกิดขึ �นอย่างเป็นรูปธรรม จากการลงพื �นที$และรวบรวมข้อมลู ทําให้เห็นประเด็นว่าทางศนูย์ฯ แม่แฮ
ยังไม่ได้ใช้ข้อมูลด้านการท่องเที$ยวที$เคยมีอยู่ให้เป็นประโยชน์เท่าที$ควร และศูนย์ฯ แม่แฮเองก็ไม่มีกิจกรรม
รองรับนกัทอ่งเที$ยวภายในพื �นที$ รวมถงึการให้ข้อมลูด้านการทอ่งเที$ยวภายในพื �นที$ศนูย์ฯ ยงัมีน้อย ทําให้ขาดการ
ดงึดดูใจสําหรับนกัท่องเที$ยวที$จะเข้ามาพกัค้างแรมโดยมีจดุหมายปลายทางการท่องเที$ยว (Destination) อยูใ่น
พื �นที$ศนูย์ฯ แม่แฮ เน้นประชาสมัพนัธ์เฉพาะแหล่งท่องเที$ยวการผลิตสตรอเบอรี$ ในเขตตําบลบ่อแก้ว อําเภอสะ
เมิงเท่านั �น เท่าที$ผ่านมาชุมชนยงัไม่ได้มีส่วนร่วมในการจดัการท่องเที$ยวของโครงการหลวงอย่างจริงจงั รวมทั �ง
ไกด์ท้องถิ$นที$เคยไปอบรมก็ไม่เคยได้นําการฝึกอบรมมาสู่การปฏิบัติจริงในการนํานักท่องเที$ยวเข้าเยี$ยมชม
สถานที$ตา่งๆ ภายในศนูย์ฯ  อีกทั �งหน่วยงานด้านการทอ่งเที$ยวยงัขาดการติดตามการดําเนินงานการท่องเที$ยวใน
ศนูย์ฯ อยา่งตอ่เนื$อง  ซึ$งจากการสมัภาษณ์ชาวบ้านชี �ให้เห็นว่าชมุชนยงัคงต้องการการกระตุ้นหรือติดตาม โดยมี
หน่วยงานเข้ามาช่วยสง่เสริมหรือสนบัสนนุในการจดัการทอ่งเที$ยวโดยชมุชนมีสว่นร่วม   และที$ผา่นมา          เมื$อ
ชาวบ้านไม่ได้มีส่วนร่วมหรือได้รับผลประโยชน์จากการท่องเที$ยว จึงไม่เกิดแรงจูงใจในการจดัการท่องเที$ยวใน
ชุมชน รวมทั �งยังขาดกระบวนการเรียนรู้ในการจัดการท่องเที$ยวภายในชุมชน และขาดความเข้าใจเกี$ยวกับ     
การจดัการทอ่งเที$ยว  
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 อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ในระยะ 5 ปีที$ผ่านมาการท่องเที$ยวภายในศนูย์ฯ แม่แฮยงัไม่เกิดเป็นรูปธรรม แต่
จากการสํารวจทศันคติของผู้ นําและสมาชิกในชมุชน ทําให้เห็นว่า ชมุชนสว่นใหญ่มีการรับรู้เรื$องการท่องเที$ยวใน
พื �นที$และทศันคติที$ดีต่อการท่องเที$ยว เห็นว่าการท่องเที$ยวจะช่วยเสริมรายได้ ได้เผยแพร่วฒันธรรม และคาดว่า
จะมีความเจริญเข้ามา ถนนได้รับการปรับปรุง เป็นต้น (ตารางที$ 1) แต่ไม่รู้ว่าการจดัการท่องเที$ยวจะเริ$มจากจดุ
ไหนก่อน และอยากให้นกัท่องเที$ยวมาศึกษาหาความรู้เกี$ยวกบัวฒันธรรม ประเพณี วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ด้าน
การทําเกษตร และต้องการให้นกัทอ่งเที$ยวที$เข้ามามีความเคารพต่อกฎระเบียบ ประเพณีของชมุชน และต้องการ
ให้มีตวัแทนของชมุชนเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการจดัการท่องเที$ยว และต้องการให้มีการวางแผนก่อน 
และต้องการให้นกัวิจยัหรือหน่วยงานตา่งๆ เข้ามาช่วยพฒันาและติดตามอยา่งตอ่เนื$อง  
 

    ตารางที� 1   ความคิดเหน็ของชมุชนตอ่การทอ่งเที$ยว 
ความคิดเหน็ตอ่การทอ่งเที$ยว จํานวนตวัอยา่ง ร้อยละ  
มีรายได้เพิ$มเข้าชมุชน 64 67.4 
น่าจะมีประโยชน์ตอ่ชมุชน 16 16.8 
เผยแพร่วฒันธรรมให้คนได้รู้จกัชมุชน 10 10.5 
ถนนจะได้ปรับปรุง/หมูบ้่านมีการพฒันา 2 2.1 
มีความเจริญเข้ามา 2 2.1 
ไมรู้่ข้อดีข้อเสีย 1 1.1 
รวม 95 100 

     หมายเหต:ุ ไม่ตอบแบบสอบถามจํานวน 6 คน  

 
จากผลการวิเคราะห์แบบสอบถามตวัอย่างสมาชิกในชมุชนประมาณร้อยละ 60 คิดว่าชมุชนมีความ

พร้อมในการจดัการท่องเที$ยว ที$เหลือเห็นว่ายงัไม่พร้อม เนื$องจาก ถนนในการเข้าถึงแหลง่ท่องเที$ยวบางจดุยงัไม่
ดี ไม่รู้ว่าจะต้องเตรียมตัวอย่างไร รวมทั �งการสื$อสารกับนักท่องเที$ยวอาจไม่เข้าใจ  ความสะอาดของหมู่บ้าน  
สถานที$อาจไมพ่ร้อม การต้อนรับอาจไม่ทั$วถึง นกัท่องเที$ยวอาจทานอาหารพื �นเมืองไม่ได้ เป็นต้น นอกจากนี �ผู้ นํา
และสมาชิกของชุมชนส่วนใหญ่ยงัมีความวิตกกงัวลเกี$ยวกับผลกระทบที$อาจเกิดขึ �นจากการท่องเที$ยวในด้าน
สิ$งแวดล้อมและวัฒนธรรม สงัคม เช่น ขยะ การเลียนแบบการแต่งกายของนักท่องเที$ยวที$ไม่เหมาะสม และ
ความเหน็แก่ตวัของคนในชมุชนหากมีรายได้เกิดขึ �น  เป็นต้น  (ตารางที$ 2) 

 
  ตารางที� 2 ความคิดเหน็ของผู้ตอบแบบสอบถามตอ่ผลกระทบของการทอ่งเที$ยว 
ข้อเสีย/กังวล ความถี� ร้อยละ  
การทอ่งเที$ยวอาจมีขยะเพิ$มขึ �น 9 29.0 
การเดินทางลําบาก 3 9.7 
ความสะอาด/สถานที$อาจไมพ่ร้อม/ต้อนรับไมท่ั$ว 1 3.2 
การพดูคยุกบันกัทอ่งเที$ยวอาจไมเ่ก่ง 1 3.2 
คนข้างนอกอาจมีเรื$องกบัชมุชน 1 3.2 
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ข้อเสีย/กังวล ความถี� ร้อยละ  
อาจมีสิ$งเสพติดแฝงมากบันกัทอ่งเที$ยว 2 6.4 
นกัทอ่งเที$ยวอาจนําสมนุไพรออกนอกหมูบ้่าน 1 3.2 
อาจทําให้มีการทําลายสิ$งแวดล้อม 6 19.4 
อาจทําให้วฒันธรรมชนเผา่เปลี$ยนแปลง 1 3.2 
เมื$อมีรายได้อาจทําให้คนในชมุชนเหน็แก่ตวั/ขาดความสามคัคี 5 16.1 
คนข้างนอกอาจหลอกลวง 1 3.2 
นกัทอ่งเที$ยวอาจเหน็สิ$งไมดี่อาจนําไปเลา่ให้เสียหาย 2 6.4 
รวม 31 100 
หมายเหต:ุ มีผู้ ไม่แสดงความคิดเห็นเกี$ยวกบัข้อเสยี   65 คน  จากตวัอย่างทั �งหมด  96 คน 

 
2.  องค์ความร้ท้องถิ�นต่อการจัดการท่องเที�ยวเชงินิเวศู  
ในพื �นที$แม่แฮยังมีการอนุรักษ์และความหลากหลายของวัฒนธรรมที$น่าสนใจและน่าจะดึงดูด 

(attraction)  นกัท่องเที$ยวได้   ชนเผ่าม้งในพื �นที$มี  2 กลุม่คือ ม้งขาว(ฮม้ง  จั�ว) และม้งลาย (ฮม้ง เด๊อว์)  สว่น  
ปาเกอะญอในพื �นที$เป็นเผ่าสะกอว์   (Skaw) ทั �งสองชนเผ่าได้อพยพมาอยู่ก่อนที$โครงการหลวงจะมาก่อตั �ง   
ปกาเกอะญออพยพมาจากพม่าเข้ามาประมาณ 200 ปี และส่วนม้งอพยพจากเมืองจีนเข้ามาประมาณ 70 ปี
ก่อนหน้านี � ศนูย์ฯ แม่แฮ ได้ก่อตั �งในพื �นที$ประมาณ 29 ปี (ปี พ.ศ. 2521) เพื$อสง่เสริมพืชเมืองหนาวทดแทนพื �นที$
ปลกูฝิ$ นในพื �นที$ ทั �งนี �แม่แฮเป็นพื �นที$ปลกูฝิ$ นใหญ่อนัดบั 1 ใน10 ของประเทศไทย สําหรับองค์ความรู้ท้องถิ$นด้าน
วิถีชีวิต ประเพณี วฒันธรรม การทําการเกษตร ของชนเผา่ปกาเกอะญอ และม้งที$เก็บรวบรวม ได้แก่  

1. )ประวติัความเป็นมาของชมุชน เศรษฐกิจสงัคมของชมุชนในอดีตจนกระทั$งถงึปัจจบุนั  
2. )การเลือกถิ$นฐานและการสร้างบ้านเรือน  
3. )ความเชื$อของผู้ นําทางจิตวิญญาณ/นบัถือผี  
4. )พิธีกรรมและประเพณีต่างๆ    เช่น  ประเพณีปีใหม่ม้ง   ประเพณีมดัมือชาวปกาเกอะญอ  

การเรียกขวญัข้าวชาวปกาเกอะญอ เป็นต้น 
5. )งานหัตถกรรมของชนเผ่า การทอผ้าใยกัญชงม้ง  การทอผ้ากี$เอวปกาเกอะญอ การตี

เครื$องเงินแบบดั �งเดิมของม้ง   
6. )ศิลปะการแสดงชนเผ่าม้งและปกาเกอะญอ เช่น รําดาบ รําหอก เป่าแคนม้ง การเล่นดนตรี

พื �นเมืองเตะหน่าปกาเกอะญอ เป็นต้น   
7. )ความเชื$อตา่ง ๆ เช่น การเกิด การตาย การเสี$ยงทาย  
8. )ศาสนากบัการเปลี$ยนแปลงของศาสนาพทุธมาเป็นคริสต์ในปัจจบุนั  
9. )ตํานานความศกัดิสทิธิของดอยมอ่นยะ e e  
10. )วิถีชีวิตความเป็นอยูข่องชนเผา่ปกาเกอะญอและชนเผา่ม้งแบบดั �งเดิมที$ยงัคงมีอยู ่ 
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3.  แนวทางการพัฒนาการจัดการท่องเที�ยวเชงินิเวศแบบมีส่วนร่วมของชุมชน 
ผลการสาํรวจพื �นที� 
ศกัยภาพของพื �นที$ในด้านปัจจยัส่งเสริมการจดัการท่องเที$ยวในพื �นที$แม่แฮ  ทั �ง 3 ด้าน   ได้แก่ 

1) สิ$งดงึดดูใจ 2) สิ$งอํานวยความสะดวก และ 3) ปัจจยัการเข้าถงึพื �นที$  มีดงันี � 
1) สิ$งดงึดดูใจ  (Attraction) 
จากการลงพื �นที$และประเมินศักยภาพของพื �นที$โดยนักวิจัย และผู้ประกอบการท่องเที$ยว 

แสดงให้เห็นว่า แม่แฮเป็นพื �นที$ที$มีความหลากหลาย สามารถจัดเป็นการท่องเที$ยวเชิงนิเวศได้ทั �งในด้านการ
ท่องเที$ยวเชิงธรรมชาติ  (Scenic and Nature) โดยเฉพาะป่าหน่วยจดัการต้นนํ �าแมส่ะงะที$มีความอดุมสมบรูณ
และหลากหลายของพรรณพืช  รวมทั �งเคยเป็นพื �นที$เสด็จประทบัแรมของพระราชินีด้วย  ด้านการท่องเที$ยวเชิง
วฒันธรรม (Culture) แม่แฮยงัมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชนเผ่าที$ค่อนข้างสมบรูณ์  และมีความหลากหลายของ
ชนเผ่าม้งและปกาเกอะญอ  ด้านการท่องเที$ยวเชิงนิเวศเกษตร (Agro-Ecotourism)   แม่แฮเป็นแหล่งปลกูพลบั 
ที$ใหญ่ที$สุดและมีคุณภาพของพื �นที$โครงการหลวง และเป็นพื �นที$ปลูกสตรอเบอรรี$แหล่งใหญ่  รวมทั �งการ
ทอ่งเที$ยวตามรอยพระราชดําริ ในอดีตแมแ่ฮเป็นแหลง่ปลกูฝิ$ นใหญ่อนัดบั 1 ใน 10 ของประเทศ แต่ในปัจจบุนัได้
เปลี$ยนมาเป็นไม้ผลและพืชผกัเมืองหนาวแทน   

2)  สิ$ ง อํานวยความสะดวก  (Accommodation)  พบว่า  ค่อนข้างพร้อม ทั �ง นํ �า  ไฟฟ้า
สาธารณสขุ ร้านอาหาร ที$พกั ปั�มนํ �ามนั ร้านขายของ และร้านซอ่มรถ  เป็นต้น  รวมถงึความปลอดภยัในพื �นที$ 

3) ปัจจยัการเข้าถึงพื �นที$ (Accessibility)  นกัท่องเที$ยวสามารถเดินทางได้ทั �งรถยนต์ส่วนตวั
และรถยนต์โดยสาร   ในช่วงหน้าแล้งรถตู้สามารถเข้าถึงพื �นที$ได้ ระยะทางจากตัวเมืองเชียงใหม่ไปยังศูนย์ฯ    
แม่แฮ ประมาณ  80 กิโลเมตร   ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2-2.5 ชั$วโมง   เส้นทางสายหลกั 2 เส้นทาง เส้นทางที$ 
1 ผ่านอําเภอสันป่าตองเข้าสู่อําเภอแม่วาง  และเส้นทางที$ 2  เดินทางผ่านอําเภอแม่ริมเข้าสู่อําเภอสะเมิง 
สําหรับรถยนต์โดยสารสามารถขึ �นรถได้ที$ประตเูชียงใหม่ ไปยงัตลาดบ้านกาด อําเภอแม่วางและต่อรถจากตลาด
บ้านกาดแมว่างเข้าสูศ่นูย์ฯ แมแ่ฮ 

 
ผลการทดลองและประเมนิโปรแกรมท่องเที�ยว 
โปรแกรมการท่องเที$ยวที$จัดขึ �นเป็นระยะเวลา  2  วนั  1  คืน จัดในช่วงฤดูหนาวระหว่างวนัที$ 

22-23 ธนัวาคม 2549 พกัในบ้านพกันกัทอ่งเที$ยวของศนูย์ฯ แมแ่ฮ สิ$งที$น่าสนใจในโปรแกรมประกอบด้วย  
- ร่วมและชมประเพณีปีใหมม้่ง  
- ชมการสาธิตตีเครื$องเงินม้ง และสาธิตการทอผ้าใยกญัชงของม้งบ้านห้วยหอย นําโดย

ไกด์ท้องถิ$นม้งบ้านห้วยหอย   
- จดัแคมป์ไฟและชมการแสดงของชนเผ่าม้งและปกาเกอะญอ มีการแสดงรําดาบและ

รําหอกของปกาเกอะญอจากผู้อาวโุสบ้านแม่แฮน้อย เป่าแคนและรําดาบของม้ง โดยมีผู้อาวโุสบ้านม่อนยะและ
เยาวชนม้งโรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือร่วมแสดง และเล่นดนตรีเตะหน่าของชนเผ่าปกาเกอะญอบ้านแม่แฮเหนือ  
เจ้าหน้าที$ศนูย์ฯ แม่แฮและนกัท่องเที$ยวมีสว่นร่วมในการจดัเตรียมกองไฟ เดินขึ �นดอยม่อนยะชมพระอาทิตย์ขึ �น
ยามเช้า นําทางและเลา่เรื$องผา่นไกด์ท้องถิ$นม้งบ้านมอ่นยะใต้   
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- ชมวิถีชีวิตปกาเกอะญอ  
- เดินป่าศึกษาธรรมชาติจากบ้านแม่แฮน้อยไปยังหน่วยจัดการต้นนํ �าแมส่ะงะ แล

รับประทานอาหารในป่า โดยมีแม่บ้านปกาเกอะญอบ้านแม่แฮน้อยจัดเตรียมข้าวและอาหารใส่ห่อโดยใช้วสัดุ
ธรรมชาติให้นกัทอ่งเที$ยว นําทางและเลา่เรื$องผา่นไกด์ท้องถิ$นปกาเกอะญอบ้านแมแ่ฮน้อย    

- อาหารของศูนย์ฯแม่แฮจะเน้นผักที$ผลิตได้ในพื �นที$ มีการจัดเตรียมโดยแม่ครัวของ
ศนูย์ฯ แม่แฮ และให้นกัท่องเที$ยวได้ทดลองรับประทานอาหารพื �นเมืองชนเผ่าม้งและปกาเกอะญอ จดัทําอาหาร
โดยแมบ้่านของม้งบ้านห้วยหอยและแมบ้่านปกาเกอะญอบ้านแมแ่ฮเหนือ  

- ให้นักท่องเที$ยวได้รับประทานอาหารจากร้านอาหารภายในหมู่บ้านแม่แฮเหนือด้วย   
มีการประเมินความพงึพอใจและความต้องการของนกัทอ่งเที$ยวตอ่การจดัการทอ่งเที$ยวในพื �นที$ศกึษา  

นกัทอ่งเที$ยวที$สมคัรเข้าร่วมทดลองโปรแกรมการท่องเที$ยวเป็นกลุม่เลก็ๆ เพื$อง่ายต่อการจดัการ 
จํานวน 7 ราย มาจากจงัหวดัเชียงใหม่ (70%) และ กรุงเทพฯ (30%)  อายโุดยเฉลี$ย 32 ปี  ประมาณร้อยละ 70 
ของนกัทอ่งเที$ยวเคยมีประสบการณ์ในการทอ่งเที$ยวเชิงนิเวศในพื �นที$อื$นด้วย (ตารางที$ 3)   

 
ตารางที� 3    ข้อมลูพื �นฐานของนกัทอ่งเที$ยวอาสาสมคัร 

จํานวนนกัทอ่งเที$ยว 7 ราย 
นกัทอ่งเที$ยวมาจากจงัหวดั  เชียงใหม ่(70%) 

กรุงเทพฯ (30%) 
อายเุฉลี$ย 32 ปี 
เคยมีประสบการณ์ทอ่งเที$ยวเชิงนิเวศพื �นที$อื$น 70%  

 
ผลการประเมินจากนกัท่องเที$ยว แสดงให้เห็นว่า นกัท่องเที$ยวมีความพงึพอใจต่อการจดัโปรแกรมและ

ความน่าสนใจของโปรแกรมอยู่ในระดบัมาก สว่นความพึงพอใจกบัระยะเวลาของโปรแกรม ความราบรื$น การมี
ส่วนร่วมของชุมชน และการให้ข้อมลูของเจ้าหน้าที$อยู่ในระดบัมากที$สดุ  และการเข้าถึงพื �นที$มีความพึงพอใจ
โดยรวมในระดบัมาก  แต่สภาพเส้นทางในการเดินทางท่องเที$ยวถนนภายในพื �นที$ศนูย์ฯ แม่แฮไปยงัแหลง่ต่างๆ 
ยงัอยูใ่นระดบัความพงึพอใจปานกลาง  ด้านที$พกัมีความพงึพอใจในระดบัมาก   แตค่วามพงึพอใจห้องนํ �า      ใน
บ้านพกัยงัอยู่ในระดบัปานกลาง อาหารของศนูย์ฯ ทั �งคณุภาพ รสชาติ และความสะอาดมีความพึงพอใจระดบั
มากที$สดุ สําหรับอาหารชนเผา่และร้านอาหารในหมูบ้่านมีความพงึพอใจในระดบัมาก ในด้านสถานที$ท่องเที$ยวมี
ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมาก   ในด้านความโดดเด่นของวิถีชีวิตและวฒันธรรมของแม่แฮ   มีความพึง
พอใจอยู่ในระดบัมากที$สดุ  ด้านความประทบัใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที$สดุ การต้อนรับของคนในพื �นที$ สิ$ง
อํานวยความสะดวกในการท่องเที$ยว วิถีชีวิต ประเพณี วฒันธรรม สภาพภมิูอากาศ สภาพธรรมชาติ ความรู้สกึ
ปลอดภัย และรู้สึกคุ้ มค่าในการท่องเที$ยวในพื �นที$แม่แฮอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที$สุด  (ดังแสดง              
ในตารางที$ 4) 
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ตารางที� 4    ผลประเมินความพงึพอใจของนกัทอ่งเที$ยว 
 

รายการ ระดับความพงึพอใจ 
การจดัโปรแกรมและความน่าสนใจของโปรแกรม มาก (4.16) 
ระยะเวลาของโปรแกรม ความราบรื$น มากที$สดุ (4.29) 
การมีสว่นร่วมของชมุชน มากที$สดุ (4.29) 
การให้ข้อมลูของเจ้าหน้าที$ มากที$สดุ (4.57) 
การเข้าถงึพื �นที$ มาก (3.62) 
สภาพเส้นทางท่องเที$ยวถนนภายในพื �นที$ศนูย์ฯ แม่แฮไป
ยงัแหลง่ทอ่งเที$ยวตา่งๆ 

ปานกลาง (3.14) 

ที$พกัของศนูย์ฯ แมแ่ฮ มาก (4.14) 
ห้องนํ �าในบ้านพกั ปานกลาง (3.29) 
อาหารของศนูย์ฯ ทั �งคณุภาพ รสชาติ และความสะอาด มากที$สดุ (4.52) 
อาหารชนเผา่และร้านอาหารในหมูบ้่าน มาก (4.00) 
สถานที$ทอ่งเที$ยว มาก (4.09) 
ความโดดเดน่ของวิถีชีวิตและวฒันธรรม มากที$สดุ (4.43, 4.29) 
การต้อนรับของคนในพื �นที$  มากที$สดุ (5.00) 
สิ$งอํานวยความสะดวกในการทอ่งเที$ยว มากที$สดุ (4.57) 
วิถีชีวิต ประเพณี วฒันธรรม มากที$สดุ (4.29) 
สภาพภมิูอากาศ สภาพธรรมชาติ ความรู้สกึปลอดภยั มากที$สดุ  (4.43, 4.57 และ 4.57) 
รู้สกึคุ้มคา่ในการทอ่งเที$ยวในพื �นที$แมแ่ฮ มากที$สดุ (4.71) 

หมายเหต:ุ  ตวัเลขในวงเลบ็เป็นคา่เฉลี$ยระดบัคะแนน 

 
สําหรับปัจจยัความต้องการของนกัท่องเที$ยวที$อยู่ในระดบัมากที$สดุ ได้แก่ การได้มาเรียนรู้วฒันธรรม 

ภมิูปัญญาท้องถิ$น  การศึกษาธรรมชาติ  และการอยู่ร่วมกบัธรรมชาติ  กิจกรรมการท่องเที$ยวเดินป่าและศึกษา
วิถีชีวิตปกาเกอะญอและม้ง   การประสานงานของหน่วยงานต่างๆ ร่วมกบัชมุชนในพื �นที$ และการให้ข้อมลูของ
มคัคเุทศก์ท้องถิ$น (ตารางที$ 5) ซึ$งสอดคล้องกบัความคิดเหน็ของผู้ประกอบการทอ่งเที$ยว โดยเห็นว่าการให้ข้อมลู
หรือการเลา่เรื$อง  (Story to tell)  ของมคัคเุทศก์ท้องถิ$นเป็นสิ$งสําคญัที$จะช่วยสร้างมลูค่าเพิ$มของการท่องเที$ยว
ในพื �นที$ ทั �งนี �หากผู้ เล่ามีความประณีตในการเล่า โดยให้รายละเอียดกบัผู้ ฟัง จะช่วยสร้างความประทบัใจให้กบั
นกัทอ่งเที$ยวและจะจดจําไปอีกนาน   
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ตารางที� 5  การสํารวจความต้องการและความพงึพอใจของนกัทอ่งเที$ยว        

ปัจจัย ความพงึพอใจ ความต้องการ 
ด้านการเรียนรู้ 
การได้สมัผสัวิถีชีวิตของคนในท้องถิ$น 

 
มากที$สดุ (4.43) 

 
มาก (4.14) 

การเรียนรู้วฒันธรรม มากที$สดุ (4.43) มากที$สดุ (4.29) 
การเรียนรู้ภมิูปัญญาท้องถิ$น มากที$สดุ (4.43) มากที$สดุ (4.43) 
การศกึษาธรรมชาติ มากที$สดุ (4.43) มากที$สดุ (4.43) 
การอยูร่่วมกบัธรรมชาติ มาก (4.14) มากที$สดุ (4.43) 
การเรียนรู้ประวติัความเป็นมาของชมุชน มากที$สดุ (4.43) มาก (4.14) 
การมีสว่นร่วมในการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติของชมุชน มากที$สดุ (4.43) มาก (4.14) 
การให้ข้อมลูของมคัคเุทศก์ในท้องถิ$น มากที$สดุ (4.71) มากที$สดุ (4.57) 
ความสามารถในการสื$อสารของมคัคเุทศก์ท้องถิ$น มากที$สดุ (4.43) มาก (3.86) 
การจดัทําโปสเตอร์ให้ข้อมลูเกี$ยวกบักระบวนการทั �งหมดในการทําผ้า
ใยกญัชง 

มาก (4.00)  มาก (3.5) 

การให้ข้อมลูของเจ้าหน้าที$ของศนูย์ฯในการดําเนินงานศนูย์ฯ และดู
งานสง่เสริมศนูย์ฯ 

มากที$สดุ (4.43) มาก (3.83) 

สิ�งอาํนวยความสะดวกในชุมชน 
        -    ใช้โทรศพัท์เคลื$อนที$ได้ในพื �นที$ 

- มีไฟฟ้า 
- มีนํ �าประปา 
- มีสถานีอนามยั 

 
มากที$สดุ (4.43) 
มากที$สดุ (4.86) 
มากที$สดุ (4.71) 
มาก (3.86) 

 
ปานกลาง (2.83) 
มาก (3.50) 
มาก  (3.67) 
มาก (3.00) 

กจิกรรมการท่องเที�ยว 
- เดินป่า 
- ชมประเพณีปีใหมข่องม้ง 
- ชมวิถีชีวิตปกาเกอะญอ 
- ชมวิถีของชีวิตม้ง 
- ชมการแสดงของปกาเกอะญอ 
- ชมการแสดงของม้ง 

 
มากที$สดุ (4.83) 
มากที$สดุ (4.67) 
มากที$สดุ (4.83) 
มากที$สดุ (4.83) 
มากที$สดุ (4.83) 
มากที$สดุ (4.83) 

 
มากที$สดุ (4.29)  
มากที$สดุ (4.57) 
มากที$สดุ (4.43) 
มากที$สดุ (4.42) 
มากที$สดุ (4.14) 
มากที$สดุ (4.14) 

การประสานงานและความร่วมมือกนัของหน่วยงานตา่งๆ และชมุชน
ในพื �นที$ 

มากที$สดุ  (4.83) มากที$สดุ (4.33) 

หมายเหต:ุ ตวัเลขในวงเลบ็เป็นคา่เฉลี$ยระดบัคะแนน 
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นอกจากนี � นกัท่องเที$ยวมีความคิดเห็นว่าอยากกลบัมาเยือนแม่แฮอีกครั �ง และต้องการมาเที$ยวในฤดู
อื$นด้วยนอกเหนือฤดูหนาว โดยเฉพาะช่วงผลผลิตพลบัออก และสิ$งที$คิดว่าน่าสนใจที$สดุในแม่แฮ คือ สภาพ
ธรรมชาติที$อดุมสมบรูณ์ ประเพณีวฒันธรรม และความเป็นอยูข่องชมุชนที$คอ่นข้างยงัสมบรูณ์อยู ่ 

แนวทางพัฒนาการจัดการท่องเที�ยวเชงินิเวศแบบมีส่วนร่วมของชุมชน 
สําหรับแนวทางพฒันาการจดัการทอ่งเที$ยวในพื �นที$นั �น ชมุชนมีความคิดเหน็ ดงันี �  

- ควรมีการจดัตั �งคณะกรรมการทอ่งเที$ยวและมีการกําหนดภาระหน้าที$ให้ชดัเจน  
- หน่วยงานที$เป็นพี$เลี �ยงควรจัดฝึกอบรมให้กับคณะกรรมการที$เกี$ยวข้อง เช่น การ
ทําอาหาร การต้อนรับ 
- หน่วยงานดูแลความรับผิดชอบด้านการท่องเที$ยวของโครงการหลวงควรจัดให้มี
การศกึษาดงูานในพื �นที$การทอ่งเที$ยวแหลง่อื$นที$มีลกัษณะใกล้เคียงกนั  
- มีหน่วยงานเป็นพี$เลี �ยงในการจัดให้มีบริการบ้านพกัในชุมชนม้งและปกาเกอะญอ 
นอกเหนือจากบ้านพกัโครงการหลวง เพื$อให้นักท่องเที$ยวได้สมัผสัวิถีชีวิตของชนเผ่า     
ที$แท้จริง เป็นต้น   
- โรงเรียนในชุมชนควรเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนเกี$ยวกับการ
อนรัุกษ์ศิลปวฒันธรรมของชนเผา่โดยมีผู้ รู้ในชมุชนมาถ่ายทอดความรู้ให้กบัเยาวชน  
- มลูนิธิโครงการหลวงควรปรุงสิ$งอํานวยความสะดวกในด้านต่างๆ ที$ยงัมีปัญหา เช่น 
ห้องนํ �าในบ้านพกั  
- องค์การบริหารส่วนตําบลจัดสรรงบประมาณสําหรับปรับปรุงถนนไปยังแหล่ง
ทอ่งเที$ยว  
- มูลนิธิโครงการหลวงมีการปรับภูมิทัศน์บางส่วนของแหล่งท่องเที$ยว แต่ต้องไม่
ทําลายสภาพธรรมชาติ เป็นต้น 

 

สรุปและข้อเสนอแนะจากงานวิจัย 
 

นักวิจัยเห็นว่าจากการจัดการท่องเที$ยวเชิงนิเวศภายในพื �นที$แม่แฮโดยชุมชนมีส่วนร่วมจากที$ได้
ดําเนินการมา ชุมชนได้เกิดกระบวนการเรียนรู้เกี$ยวกับการจัดการท่องเที$ยวแล้วระดบัหนึ$ง แต่ยงัไม่สามารถ
จดัการทอ่งเที$ยวโดยชมุชนเองได้ ในการที$ชมุชนจะสามารถจดัการทอ่งเที$ยวโดยชมุชนเองได้ต้องอาศยัระยะเวลา
และประสบการณ์ นอกจากนี � นกัวิจยัเหน็วา่ 

1.  ในระยะแรกควรมีหน่วยงานที$เกี$ยวข้องเข้ามาสนบัสนนุหรือเป็นพี$เลี �ยง นําผลจากงานวิจัยมาต่อ
ยอดโดยหน่วยงานที$ดแูลด้านการทอ่งเที$ยวของโครงการหลวง    

2.  ควรมีการจดัประชมุคณะกรรมการท่องเที$ยว อาจจดัเดือนละครั �ง เพื$อเป็นการกระตุ้น ติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานอยา่งตอ่เนื$องเป็นระยะๆ  

3.  ควรจัดโปรแกรมการฝึกอบรมให้กับคณะกรรมการจัดการท่องเที$ยว เช่น การจัดการอาหาร การ
ต้อนรับ เป็นต้น  

4.  ควรมีการจดัเตรียมการบริการที$พกัในหมู่บ้านม้งและปกาเกอะญอเพื$อนกัท่องเที$ยวได้เรียนรู้วิถีชีวิต
ชนเผา่มากขึ �น  
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5.  ควรมีการจดัให้คณะกรรมการท่องเที$ยวได้มีโอกาสศึกษาแลกเปลี$ยนดงูานการจดัการท่องเที$ยวใน
พื �นที$อื$นที$ใกล้เคียง   

6.  ควรฝึกอบรมให้กลุม่แมบ้่านพฒันางานหตัถกรรมของชนเผา่เพื$อผลติเป็นของที$ระลกึ  
7.  ควรมีการจดัโปรแกรมท่องเที$ยวในช่วงฤดอืู$นนอกจากฤดหูนาว อาจจะมีการทดลองโปรแกรมการ

ท่องเที$ยวและประเมินผลเพื$อเป็นการเตรียมความพร้อม โดยมีการนําผลหรือปัญหาที$ได้มาประเมินและเรียนรู้
ร่วมกนัในคณะกรรมการจดัการทอ่งเที$ยวในชมุชนตอ่ไป  

8.  ควรมีการสํารวจพื �นที$ท่องเที$ยวเพิ$มเติมภายในชุมชนที$น่าจะมีศกัยภาพดึงดดูใจนกัท่องเที$ยว และ
รวบรวมเรื$องราวของที$ทอ่งเที$ยวด้วย  

9.  คณะกรรมการควรมีการจัดทํากฎระเบียบหรือข้อห้ามสําหรับนักท่องเที$ยวที$เข้ามาเที$ยวในพื �นที$ 
เนื$องจากการกระทําที$เกิดจากความไมรู้่ของนกัทอ่งเที$ยวอาจขดัตอ่ขนบธรรมเนียมประเพณีของชนเผา่  

10.  มีการจัดตั �งศูนย์ข้อมูลการท่องเที$ยวและให้ข้อมูลเกี$ยวกับเส้นทางและแหล่งท่องเที$ยวภายใน
ชมุชน สินค้าที$ระลกึจากงานหตัถกรรมของกลุม่แม่บ้านสําหรับจําหน่าย และให้ข้อมลูสิ$งอํานวยความสะดวกใน
พื �นที$ เป็นต้น โดยมีแผน่พบัประชาสมัพนัธ์ข้อมลู  

11.  ควรมีหน่วยงานกลางช่วยในการประชาสมัพนัธ์การทอ่งเที$ยวให้ชมุชนในพื �นที$ผ่านสื$อ เช่น เว็บไซด์
ต่างๆ เกี$ยวกบัการท่องเที$ยวเชิงนิเวศเพื$อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย  แผ่นพบั วารสาร หนงัสือพิมพ์ หรือโทรทศัน์ 
เป็นต้น   

อย่างไรก็ตาม ชุมชนควรมีการเตรียมความพร้อมของการจดัการท่องเที$ยวในพื �นที$ที$ดี และควรมีการ
จดัการในเรื$องผลประโยชน์และการกระจายรายได้ที$เป็นธรรมรวมทั �งชมุชนยอมรับ นํารายได้จากการท่องเที$ยว
สว่นหนึ$งมาเพื$อพฒันาฟื�นฟทูรัพยากรธรรมชาติเพื$อให้เกิดความยั$งยืนตอ่ไป 

 

กิตตกิรรมประกาศ 
 

นักวิจัยขอขอบคุณเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา     
ที$ให้ทนุสนบัสนนุงานวิจยั และขอบคณุคณุพนมศกัดิ พรหมบรุมย์ อาจารย์สริุยา สมทุคปุติ คณุองอาจ เลี �e e ยงพนัธุ์
สกุล คณุรหทั รวมพรรณพงศ์ คณุอภิรดี อภิชยั เจ้าหน้าที$ศนูย์ฯ แม่แฮ ป่าไม้ โรงเรียนและชุมชนในพื �นที$แม่แฮ 
และขอขอบคณุทกุท่านที$มิได้เอ่ยนามและมีสว่นช่วยเหลือในงานวิจยัให้สําเร็จและบรรลตุามวตัถปุระสงค์ที$วาง
ไว้ได้ด้วยดี หากผิดพลาดประการใด ผู้วิจยัต้องขออภยัไว้ ณ ที$นี �ด้วย 
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การศึกษาพฤตกิรรมและทศันคตขิองนักท่องเที�ยวชาวจนีต่อ 
การท่องเที�ยวของจังหวัดเชียงใหม่ 

The Study of Behavior and Attitude of Chinese Tourists towards 
 Chiang Mai Tourism  in Chiang Mai Province 

ชศูรี  เที �ยศิริเพชร F

*
F และคณะF

** 

 

บทคัดย่อ 

 

การศึกษาครั �งนี �    มีวัตถุประสงค์เพื$อศึกษาพฤติกรรมและทัศนคติของนักท่องเที$ยวชาวจีน      
ต่อการท่องเที$ยวของจงัหวดัเชียงใหม่   ซึ$งจะเป็นข้อมลูสําหรับหน่วยงานที$เกี$ยวข้องในจงัหวดัเชียงใหม่ในการ
กําหนดแนวทางการพัฒนาธุรกิจท่องเที$ยวในจังหวัดเชียงใหม่สําหรับกลุ่มนักท่องเที$ยวชาวจีน  ประชากร
การศึกษา ได้แก่ นกัท่องเที$ยวชาวจีนที$เดินทางมาท่องเที$ยวในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยใช้แบบสอบถาม เก็บจาก
ตวัอย่างจํานวน 176 ราย ประกอบด้วย นักท่องเที$ยวชาวจีนจากไต้หวนั จํานวน 56 ราย ชาวจีนจากฮ่องกง 
จํานวน 30 ราย และ ชาวจีนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน 90 ราย  

ผลการศึกษาพบว่า   สิ$งที$นกัท่องเที$ยวชาวจีนต้องการในการมาเที$ยวจงัหวดัเชียงใหม่    ได้แก่ 
การมีวฒันธรรมและแหล่งท่องเที$ยวน่าสนใจ    ป่าไม้ภูเขาที$สวยงาม    อากาศดี   สิ$งก่อสร้างโบราณ  และ      
คนท้องถิ$นอธัยาศยัดี ตามลําดบั  ปัจจยัที$มีตอ่การตดัสนิใจมาเที$ยวเชียงใหม่มากที$สดุ ได้แก่  เพื$อน รองลงมาคือ  
ครอบครัว และจากการโฆษณา   นกัท่องเที$ยวชาวจีนสว่นใหญ่ต้องการมาเที$ยว ในช่วงเดือนมกราคม  รองลงมา
คือ กุมภาพันธ์  และเมษายน  ส่วนใหญ่จัดการการเดินทางโดยผ่านตัวแทนในประเทศของตนมากที$สุด 
รองลงมาได้แก่  เดินทางด้วยตัวเอง และผ่านตัวแทนท่องเที$ยวในประเทศไทย  ตามลําดับ   นอกจากนี �ยังมี    
การค้นหาข้อมลูก่อนเดินทาง ได้แก่ ข้อมลูเกี$ยวกบัสถานที$ท่องเที$ยวในเชียงใหม่มากที$สดุ  รองลงมาคือ ข้อมลู
ด้านสถานที$พกั และการเปรียบเทียบราคาทวัร์ของบริษัทท่องเที$ยวต่างๆ  เกณฑ์ในการเลือกตัวแทนนําเที$ยว
ได้แก่ ชื$อเสียงบริษัทและความชํานาญการนําเที$ยวในประเทศไทย รองลงมาคือ  เพื$อนและคนในครอบครัว
แนะนํา  ตามลําดบั  นกัท่องเที$ยวชาวจีนสว่นใหญ่มีระยะเวลาพํานกัในเชียงใหม่  5 วนั รองลงมาคือ 2 วนั  สว่น
ใหญ่เดินทางมากบัสามีและภรรยา รองลงมาคือ ครอบครัว  ที$พกัในจงัหวดัเชียงใหม่ส่วนมากพกัที$โรงแรมอิมพี
เรียลแม่ปิง  โรงแรมดิเอ็มเพรส  และโรงแรมโลตสัปางสวนแก้ว   สถานที$ท่องเที$ยวที$อยู่ในแผนการท่องเที$ยว  
มากที$สุด คือ ดอยสุเทพ รองลงมาคือ การขี$ช้าง ดอยอินทนนท์ และบ้านถวาย  ตามลําดับ ส่วนการซื �อของ        
ที$ระลกึ ได้แก่ อญัมณี  ผลไม้แปรรูป และเสื �อผ้าสําเร็จรูป ตามลําดบั   ในภาพรวม พบว่านกัท่องเที$ยวชาวจีนมี
ทศันคติต่อสว่นประสมทางการตลาดท่องเที$ยวทั �ง 7 ด้านได้แก่  ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที$ ด้านการ
สง่เสริมการตลาด  ด้านกระบวนการให้บริการ  ด้านผู้ ให้บริการ  และ  ด้านสภาพลกัษณะพื �นที$  ในระดบัเฉยๆ     
แต่ส่วนใหญ่ต้องการจะกลบัมาเที$ยวเชียงใหม่ในอนาคต เหตุผลที$จะกลบัมาแน่นอน คือ  ของถกู  ประเพณี

                                                 
* รองศาสตราจารย์  คณะบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
** รศ.ดร.นิตยา เจรียงประเสริฐ   รศ.สิริเกียรติ รัชชศุานติ  รศ.อรชร มณีสงฆ์   และอ.นิตยา วฒันคณุ   
  คณะบริหารธรุกิจ  มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
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น่าสนใจ  สิ$งแวดล้อมสบาย   เดินทางสะดวก  และจะแนะนําให้คนรู้จกัมาเที$ยวเชียงใหม่แน่นอน เหตผุลคือ  
สิ$งแวดล้อมดี  ผู้คนอธัยาศยัดี  อากาศดี  อาหารอร่อย  ราคายติุธรรม มีวตัถโุบราณ และสนกุ 

 
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$ยวเป็นอุตสาหกรรมที$มีบทบาทสําคัญที$ก่อให้เกิดรายได้ของประเทศไทยในอันดับต้นๆ 
รัฐบาลได้มีการรณรงค์ส่งเสริมการท่องเที$ยวไปยงันกัท่องเที$ยวชาวต่างประเทศ  ดงัจะเห็นได้จากการมีโครงการ 
Amazing  Thailand ในปี 2543-2544 และมีโครงการUnseen Thailand ในปี 2546-2547 เพื$อเชิญนกัท่องเที$ยว
ตา่งประเทศเข้ามาเที$ยวในประเทศไทยมากขึ �น ซึ$งสง่ผลให้จํานวนนกัท่องเที$ยวต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทย
เพิ$มขึ �นจาก  จํานวน 9.51ล้านคนในปี2543และเป็นจํานวน10.80 ล้านคนในปี 2545 แม้จะลดลงเพียงเลก็น้อย
ในปี  2546 เนื$องจากภาวะโรคSAR แต่คาดว่าจะเพิ$มขึ �นเป็นจํานวน 12.00 ล้านคนในปี 2547 (การท่องเที$ยว
แห่งประเทศไทย, 2547)  ในบรรดานกัท่องเที$ยวต่างชาติที$เข้ามาในประเทศเป็นนกัท่องเที$ยวชาวจีนซึ$งเพิ$มขึ �น
ร้อยละ 41.08 (การทอ่งเที$ยวแหง่ประเทศไทย, 2547) 

จังหวดัเชียงใหม่เป็นเมืองสําคญัสําหรับการท่องเที$ยวในประเทศไทย   เนื$องจากมีสถานที$ท่องเที$ยว 
และธรรมชาติสวยงาม     ตลอดจนมีอตุสาหกรรมที$เกี$ยวเนื$องกบัการท่องเที$ยวหลายประเภท  เช่น   โรงแรมและ
รีสอร์ท ภตัตาคารและร้านอาหาร สปา สนามกอลฟ์และแหล่งบนัเทิงต่างๆ เป็นต้น รวมทั �งเป็นพื �นที$ที$สามารถ
เชื$อมโยงการเดินทางกบัประเทศจีนอย่างสะดวกและประหยดัโดยทั �งทางบก ทางนํ �าและทางอากาศ   ในปัจจบุนั
นักท่องเที$ยวชาวจีนมีเ งินที$จะใช้จ่าย      และความพิถีพิถันในการใช้จ่ายและการท่องเที$ยวมากขึ �น               
(กรุงเทพธุรกิจ,2547) 

การวิจัยครั �งนี �    จึงมีวัตถุประสงค์เพื$อศึกษาพฤติกรรมและทัศนคติของนักท่องเที$ยวชาวจีนต่อ        
การท่องเที$ยวของจงัหวดัเชียงใหม่        อนัจะเป็นแนวทางในการเพิ$มศกัยภาพในการพฒันาและส่งเสริม        
การท่องเที$ยวแก่นกัท่องเที$ยวชาวจีนได้อย่างชดัเจน        ซึ$งจะส่งผลต่อการสร้างรายได้ให้แก่จงัหวดัเชียงใหม่
และประเทศโดยรวม 

 

ทบทวนวรรณกรรมที�เกี�ยวข้อง 
 

 การศกึษาครั �งนี �   มีวตัถปุระสงค์ในการศกึษาพฤติกรรมและทศันคตินกัทอ่งเที$ยวชาวจีน โดยใช้ทฤษฎี
และแนวคิดหลกั    2   เรื$อง คือ  1)  ด้านพฤติกรรมการบริโภคของผู้บริโภค  (Consumer  Behavior)     และ    
2) ด้านทศันคติที$มีตอ่สว่นประสมทางการตลาดทอ่งเที$ยว (Tourist marketing mix factor)  ฉลองศรี  พิมล
สมพงศ์ (2542) ได้ให้คําจํากดัความของพฤติกรรมการบริโภคของผู้บริโภค (Consumer Behavior) วา่หมายถงึ  
พฤติกรรมซึ$งผู้บริโภคทําการค้นหา   การซื �อ  การใช้ การประเมินผล   และการใช้สอยผลิตภณัฑ์และบริการ      
ซึ$งคาดวา่จะสนองความต้องการของเขา หรืออาจหมายถงึ  การศกึษาถงึพฤติกรรม  การตดัสนิใจและการกระทํา
ของคนที$เกี$ยวกบัการซื �อและการใช้สนิค้า คําถามที$ใช้เพื$อค้นหาลกัษณะพฤติกรรมผู้บริโภคคือ 6 Ws และ 1 H 
ประกอบด้วย ใครอยูใ่นตลาดเป้าหมาย (WHO) ใครมีสว่นร่วมในการตดัสนิใจซื �อ (WHO) ผู้บริโภคซื �ออะไร
(WHAT) ทําไมผู้บริโภคจงึซื �อ (WHY)  ผู้บริโภคซื �อเมื$อใด(WHEN) ผู้บริโภคซื �อที$ไหน(WHERE) and  ผู้บริโภคซื �อ
อยา่งไร(HOW)  โดยมีแนวทางการใช้คําถาม 7  คําถาม  เพื$อหาคําตอบ 7  ประการเกี$ยวกบัพฤติกรรมผู้บริโภค  
รวมทั �งแนวทางการใช้กลยทุธ์การตลาดให้สอดคล้องกบัคําตอบเกี$ยวกบัพฤติกรรมผู้บริโภค  
(ฉลองศรี พิมลสมพงศ์, 2542) ดงัแสดงไว้ในตารางที$ 1 
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ตารางที� 1    แสดง คําถาม 7 คําถาม (6Ws และ 1 H) เพื$อหาคําตอบ 7 ประการเกี$ยวกบัพฤติกรรมผู้บริโภค    
                (7Os) 
 
คาํถาม(6Ws และ1 H ) คาํตอบที�ต้องการทราบ (7Os) กลยุทธ์การตลาดที�เกี�ยวข้อง 
ใครอยูใ่นตลาดเป้าหมาย 
(Who is in the target 
market? ) 

ลกัษณะกลุม่เป้าหมาย 
(Occupants)ทางด้าน 
1. ประชากรศาสตร์ 
2. ภมิูศาสตร์ 
3. จิตวิทยา 
4. พฤติกรรมศาสตร์ 

กลยทุธ์การตลาด(4Ps)ที$เหมาะสมกบั
กลุม่เป้าหมาย 

ผู้บริโภคซื �ออะไร 
(What does the 
consumer buy ?) 

สิ$งที$ผู้บริโภคต้องการ(ซื �อ)(Objects)            
สิ$งที$ผู้บริโภคต้องการจากผลติภณัฑ์ก็คือ
ต้องการคณุสมบติัหรือองค์ประกอบของ
ผลติภณัฑ์ (Product Components) 

กลยทุธ์ด้านผลิตภณัฑ์(Product 
Strategies) เช่นการบรรจหีุบห่อ ตราสนิค้า 
รูปแบบ บริการ ฯลฯ 

ทําไมผู้บริโภคจึงซื �อ 
(Why does the 
consumer buy?) 

วตัถปุระสงค์ในการซื �อ (Objectives) 
ผู้บริโภคซื �อสนิค้าเพื$อสนองความต้องการ
ด้านร่างกายและด้านจิตวิทยาซึ$งต้องศกึษา
ถงึปัจจยัที$มีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการซื �อคือ 
1. ปัจจยัภายใน หรือปัจจยัทางจิตวิทยา 
2. ปัจจยัภายนอกประกอบด้วยปัจจยัทาง

สงัคมและทางวฒันธรรม 
3. ปัจจยัเฉพาะบคุคล 

กลยทุธ์ที$ใช้มากคือ  กลยทุธ์การสง่เสริม
การตลาด (Promotion  Strategies ) เชน่
การโฆษณาต้องศกึษาเหตจุงูใจในการซื �อ
ของผู้บริโภคเพื$อกําหนดแนวความคิดและ
จดุขายในโฆษณา 

ใครมีสว่นร่วมในการ
ตดัสนิใจซื �อ(Who 
participates in the 
buying?) 

บทบาทของกลุม่ตา่งๆ (Organizations)ที$มี
อิทธิพลในการตดัสนิใจซื �อประกอบด้วย 
การตดัสนิใจซื �อ  ประกอบด้วย 
1. ผู้ ริเริ$ม            
2. ผู้ มีอิทธิพล     
3. ผู้ตดัสนิใจซื �อ 
4. ผู้ ซื �อ 
5. ผู้ใช้ 

กลยทุธ์ที$ใช้มากคือกลยทุธ์การโฆษณาและ
การสง่เสริมการตลาด (Advertising and 
Promotion Strategies) 

ผู้บริโภคซื �อเมื$อใด(When 
does the consumer 
buy?) 
 
 

โอกาสในการซื �อ (Occasions)  
เช่น ช่วงเดือนใดของปีหรือช่วงฤดกูาลใดของ
ปี  ช่วงเวลาใดของวนั โอกาสพิเศษหรือ
เทศกาลวนัสําคญัตา่งๆ 

กลยทุธ์ที$ใช้มากคือกลยทุธ์การสง่เสริม
การตลาด (Promotion Strategies )เช่นจะ
โฆษณาเมื$อใดหรือทําการสง่เสริมการขาย
เมื$อใดจงึจะสอดคล้องกบัโอกาสในการซื �อ 
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คาํถาม(6Ws และ1 H ) คาํตอบที�ต้องการทราบ (7Os) กลยุทธ์การตลาดที�เกี�ยวข้อง 
ผู้บริโภคซื �อที$ไหน(Where 
does the consumer 
buy?) 

ช่องทางหรือแหลง่ (Outlets) ที$ผู้บริโภคไปทํา
การซื �อ เช่น ห้างสรรพสินค้า    ซปุเปอร์มาร์
เก็ต 

กลยทุธ์ช่องทางการจดัจําหน่าย
(Distribution Channel Strategies )บริษัท
จะนําผลติภณัฑ์ออกสูต่ลาดเป้าหมายโดย
พิจารณาวา่จะผา่นคนกลางตา่งๆ อยา่งไร 

ผู้บริโภคซื �ออยา่งไร (How 
does the consumer 
buy?) 

ขั �นตอน(Operations) ในการตดัสนิใจซื �อ 
ประกอบด้วย  
1. การรับรู้ปัญหาหรือความต้องการ 
2. การค้นหาข้อมลู 
3. การประเมินผลพฤติกรรม 
4. การตดัสนิใจซื �อ 
5. ความรู้สกึภายหลงัการซื �อ 

กลยทุธ์ที$ใช้มากคือ กลยทุธ์การสง่เสริม
การตลาด(Promotion Strategies) เช่น ใน
การขายโดยใช้พนกังานขาย พนกังานจะ
กําหนดศิลปะในการขายและวตัถปุระสงค์
ในการตดัสนิใจซื �อ 

ที&มา : ฉลองศรี  พิมลสมพงศ์.  การวางแผนและพฒันาการตลาดการท่องเที&ยว.2542 
 

ด้านทศันคติ มีผู้ ให้คําจํากดัความไว้วา่ หมายถงึ ระดบัความมากน้อยของความรู้สกึในด้านบวกหรือ
ลบที$มีตอ่สิ$งใดสิ$งหนึ$งที$เกี$ยวข้องกบั บคุคล สถานที$ องค์การ ความคิด เป็นต้น โดยความรู้สกึเหลา่นี �แสดงให้เห็น
ความแตกตา่งว่าเหน็ด้วยหรือไมเ่หน็ด้วยที$มีตอ่ สว่นประสมทางการตลาดการทอ่งเที$ยว ได้แก่ ผลติภณัฑ์
ทางการทอ่งเที$ยว  ราคา  การจดัจําหน่าย  การสง่เสริมการตลาด  กระบวนการให้บริการ  ผู้ให้บริการ และ 
สภาพลกัษณะพื �นที$ (Allport, 2006) 

ศิวฤทธิ พงศกรศิลป์ และจิตศกัดิ พฒุขจรe e (2545) กลา่วถึงแนวทางการตอบสนองความพงึพอใจแก่
ลกูค้าด้วยสว่นประสมทางการท่องเที$ยว โดยมีรายละเอียด  ดงันี � 

1. ผลติภณัฑ์ทางการทอ่งเที$ยว (Tourism Product) ได้แก่ ผลติภณัฑ์หลกั เช่น แหลง่ทอ่งเที$ยว 
โรงแรม ภตัตาคาร ร้านอาหาร ร้านจําหน่ายสนิค้าที$ระลกึ หรือการแสดงตา่งๆ และผลติภณัฑ์เสริม 
เช่น ธุรกิจขนสง่ ตํารวจทอ่งเที$ยว เป็นต้น 

2. ราคา (Price) หมายถงึ จํานวนเงินที$นกัทอ่งเที$ยวต้องจ่ายไปเพื$อให้ได้รับผลิตภณัฑ์ทางการ
ทอ่งเที$ยว และเกี$ยวข้องกบัเวลา และความพยายามในการตดัสินใจมาทอ่งเที$ยวของนกัทอ่งเที$ยว
ด้วย 

3. การจดัจําหน่าย (Place) หมายถึง ช่องทางที$ทําให้นกัทอ่งเที$ยวสามารถมาทอ่งเที$ยวยงัแหลง่
ทอ่งเที$ยวได้ เช่น บริษัทนําเที$ยว หรือ พาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ 

4. การสง่เสริมการตลาด (Promotion) หมายถงึ การแจ้งหรือบอกให้ลกูค้ารับรู้และรับทราบข้อมลู
เกี$ยวกบัการทอ่งเที$ยว และการกระตุ้นให้นกัทอ่งเที$ยวตดัสินใจซื �อ 

5. กระบวนการให้บริการ (Process) หมายถงึ สิ$งที$จะทําให้นกัทอ่งเที$ยวได้รับความสะดวกสบายใน
การเดินทางมาทอ่งเที$ยว เช่น การขอวีซา่ การตรวจคนเข้าเมือง การให้บริการของพนกังานต้อนรับ 
การให้บริการด้านความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สนิเป็นต้น 
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6. ผู้ให้บริการ (People) หมายถงึ ผู้ ที$ให้บริการทางการทอ่งเที$ยวแก่นกัทอ่งเที$ยว ได้แก่ พนกังาน
ต้อนรับในโรงแรม พนกังานในร้านอาหาร พนกังานขบัรถประจําทาง  ตํารวจ/ตํารวจทอ่งเที$ยว 
ตํารวจตรวจคนเข้าเมือง  เป็นต้น 

7. สภาพลกัษณะพื �นที$ (Physical Evidence) หมายถงึ สภาพของแหลง่ทอ่งเที$ยวซึ$งต้องมีความ
สะอาด ปลอดภยั และมีความสมบรูณ์ของธรรมชาติ 

นอกจากนี �จากงานวิจยัของ อํานวย เทียมกีรกลุ (2539) ที$ได้ศกึษาเรื$องปัจจยัสําคญัที$มีอิทธิพลตอ่การ
ตดัสนิใจเลือกสถานที$ทอ่งเที$ยว  พบวา่นกัทอ่งเที$ยวชาวตา่งชาติ ร้อยละ 25  เดินทางมาโดยคําแนะนําของเพื$อน/
ญาติ ร้อยละ  20  เดินทางมาโดยอาศยัประสบการณ์ของตวันกัทอ่งเที$ยวเอง  ร้อยละ  15  เดินทางมาเนื$องจาก
เป็นจดุเดินทางผา่นจงึได้แวะเที$ยว ร้อยละ  12  เดินทางมาโดยได้ข้อมลูของบริษัทนําเที$ยว สายการบินหรือ
หน่วยงานการท่องเที$ยว  ร้อยละ  10  เดินทางมาโดยได้อา่นบทความในสิ$งพิมพ์ ร้อยละ 8 เดินทางมาโดยดสืู$อ
โฆษณา ร้อยละ 7  เดินทางมาโดยได้อา่นหนงัสือทอ่งเที$ยว  และร้อยละ  3  เดินทางมาโดยได้รับสื$ออื$นๆ  
 หากพิจารณาผลการศกึษาดงักลา่วแล้ว   จะเห็นวา่เมื$อรวมปัจจยัข้อที$ 1  (เพื$อน/ญาติแนะนํา)  ข้อที$ 2 
(ประสบการณ์ของตวัเอง) และข้อที$ 5  (อา่นจากบทความในหนงัสือพิมพ์/นิตยสาร) เข้าด้วยกนัจะมีอตัราสว่น
ร้อยละ  55  หรือประมาณกวา่ครึ$งหนึ$งกบัปัจจยัตา่งๆ ทั �งหมด   แสดงวา่การที$นกัทอ่งเที$ยวเลือกเดินทางไปยงั  ที$
ใดที$หนึ$งนั �นขึ �นอยูก่บันกัทอ่งเที$ยวเอง  หรือผู้ให้ข้อมลูที$ได้เคยเดินทางมายงัประเทศไทย  แล้วเกิดความ
ประทบัใจจงึนําไปบอกเลา่ตอ่  หรือผู้ สื$อข่าว/นกัเขียนที$เคยไปเที$ยวยงัสถานที$แหง่นั �นมาแล้วนําไปเขียน     เป็น
บทความหรือสารคดีบอกเลา่ประสบการณ์ให้แก่ผู้อา่นทราบอีกทอดหนึ$ง  หมายความวา่สิ$งที$นกัทอ่งเที$ยวได้มา
ประสบในระหว่างที$เดินทางมาทอ่งเที$ยวในประเทศไทยนั �น  จะมีอิทธิพลสงูที$สดุตอ่การตดัสนิใจในการเลือก
สถานที$ที$เป็นจดุหมายในการทอ่งเที$ยว  กลา่วคือผู้ ที$เคยมาแล้วถ้าประทบัใจก็จะมาอีก  หรือบอกตอ่ให้คนอื$นมา 
ในทางตรงข้ามถ้าหากไมป่ระทบัใจก็จะไมม่าอีก  และจะคอยเตือนคนอื$นไมใ่ห้มา 

พรทิพย์  เธียรธีรวิทย์ (2542) ได้ศึกษาศักยภาพของจังหวัดเชียงใหม่ในการเป็นศูนย์กลาง
ทางการท่องเที$ยวในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ �าโขง  พบวา่นกัทอ่งเที$ยวตา่งชาติที$สามารถสื$อสารภาษาองักฤษได้ใ
จํานวน 200 คน ที$มาเที$ยวจงัหวดัเชียงใหม่เป็นการท่องเที$ยวแบบการชมทศันียภาพ / ธรรมชาติ เช่น การเที$ยว
สวนผีเสื �อและปางช้าง  การดนูกที$ดอยอินทนนท์ การเที$ยวชมประวติัศาสตร์ วดั โบราณสถานศิลปะวฒันธรรม 
และหมูบ้่นหตัถกรรม ใช้เวลาพํานกัประมาณ 2-3 วนั  
 ประเด็นความดึงดูดของแหล่งท่องเที$ยว  นักท่องเที$ยวให้ความสําคัญกับอธัยาศัยของคนเชียงใหม ่
รองลงมาคือ ความสวยงามของแหล่งท่องเที$ยวทางธรรมชาติและประวัติศาสตร์  ความหลากหลายและมี
ชื$อเสียงของแหลง่ทอ่งเที$ยว 
 รายการนําเที$ยวที$ถือเป็นจดุขายสําคญัของบริษัทนําเที$ยวในจงัหวดัเชียงใหม่ คือ การเที$ยวชมวดั เช่น 
วดัพระธาตดุอยสเุทพ วดัเชียงมั$น วดัพระสิงห์ วดัเจ็ดยอด วดัเจดีย์หลวง เป็นต้น การเที$ยวหมู่บ้านชาวเขา  เช่น 
หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดอยปยุ หมู่บ้านแม้วแม่สา บ้านม้งแม่สาใหม่ เป็นต้น การเที$ยวปางช้าง  ชมการทํางาน
และการแสดงของช้าง ขี$ช้างชมทศันียภาพ เช่นปางช้างแม่สา  ปางช้างแตงดาว  ปางช้างแม่ตะมาน  ปางช้าง
โป่งแยง  เป็นต้น การเที$ยวชมหมู่บ้านหตัถกรรมพร้อมกบัการซื �อของที$ระลึก  เช่น  หมู่บ้านหตัถกรรมถนนสนั
กําแพง รวมทั �งการรับประทานอาหารพื �นเมืองแบบขนัโตก พร้อมชมการแสดง เช่น ศนูย์วฒันธรรมเชียงใหม่ ร้าน
สบิสองปันนา เป็นต้น 
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กรอบแนวคดิในการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

วิธีการศึกษา 
 

การศึกษาพฤติกรรมและทัศนคติของนักท่องเที$ยวชาวจีนต่อการท่องเที$ยวของจังหวัดเชียงใหม ่          
ผู้ศกึษาได้กําหนดแหลง่ข้อมลูในการศกึษาดงันี � 

1. ข้อมูลทุติยภูมิ เป็นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารที$เกี$ยวข้องทั �ง บทความ วารสาร รายงาน
การศกึษา และข้อมลูทางอินเทอร์เน็ต 

2. ข้อมลูปฐมภมิู เป็นการเก็บข้อมลูจาก 
2.1 การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกผู้ ประกอบการธุรกิจท่องเที$ยว   เพื$อทราบ       

แนวทางการให้บริการแก่นกัทอ่งเที$ยวชาวจีนที$เข้ามาเที$ยวจงัหวดัเชียงใหม ่ 
2.2 แบบสอบถามเพื$อถามนกัทอ่งเที$ยวชาวจีนจํานวน 176 คน เพื$อทราบ

พฤติกรรมและทศันคติตอ่การทอ่งเที$ยว  โดยแบบสอบถามทั �งหมดมี 3 ตอน ได้แก่ 
ตอนที$  1 พฤติกรรมของนกัทอ่งเที$ยวชาวจีนตอ่การทอ่งเที$ยวของเชียงใหม ่   
ตอนที$  2  ทศันคติของนกัทอ่งเที$ยวชาวจีนตอ่การทอ่งเที$ยวของเชียงใหม ่
ตอนที$  3  ข้อมลูทั$วไปของนกัทอ่งเที$ยวชาวจีน 

โดยแบบสอบถามพัฒนามาจากการสัมภาษณ์เจาะลึก  แล้วนําไปแปลเป็นภาษาจีนโดย
ผู้ เชี$ยวชาญด้านภาษาจีน  จากนั �นนําไปทดสอบเบื �องต้น  (Pre-test)  ด้านภาษา และความเที$ยงตรงของ
แบบสอบถามกับนักท่องเที$ยวชาวจีน จํานวน 20 ชุด  เพื$อนําผลมาปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามก่อนจะนําไป
สมัภาษณ์กบักลุม่ตวัอย่าง  ได้แก่ นกัท่องเที$ยวชาวจีนที$เดินทางเข้ามาท่องเที$ยวในจงัหวดัเชียงใหม่ในช่วงเดือน
มกราคม 2548  - กรกฎาคม 2548  โดยเก็บตามสถานที$ตา่งๆ ได้แก่ โรงแรม  และสถานที$ทอ่งเที$ยว 

การวิเคราะห์ข้อมลูจากแบบสอบถามทั �ง 3 สว่นนี � ใช้สถิติเชิงพรรณนา  ได้แก่  ค่าความถี$  ร้อยละ 
และคา่เฉลี$ย  โดยคําถามด้านทศันคติของนกัทอ่งเที$ยวชาวจีน  เป็นแนวคําถาม 3 ระดบั คือ   
 
  

ทัศนคต ิต่อ 
ส่วนประสมทางการตลาดการท่องเที�ยว 
1) ผลติภณัฑ์ทางการทอ่งเที$ยว   
2) ราคา    
3) การจดัจําหน่าย  
4) การสง่เสริมการตลาด   
5) กระบวนการให้บริการ   
6) ผู้ให้บริการ   

7) สภาพลกัษณะพื �นที$  

พฤตกิรรมนักท่องเที�ยว 
6W 1H 

- Who 
- What 
- When 
- Where 
- Why 
- With whom 
- How 
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 คะแนน    ความพอใจ  ความคดิเหน็ 
 1  เทา่กบั  ไมพ่อใจ   ไมเ่หน็ด้วย   
 2   เทา่กบั   เฉยๆ      เฉยๆ 
 3  เทา่กบั  พอใจ   เหน็ด้วย  
 ซึ$งมีเกณฑ์การพิจารณาดงันี � 
 ค่าเฉลี�ย*   ระดับ   ระดับ 
     ความพอใจ  ความคดิเหน็ 
 1.00-1.66   ไมพ่อใจ   ไมเ่หน็ด้วย 
 1.67-2.33   เฉยๆ     เฉยๆ 
 2.34 – 3.00   พอใจ   เหน็ด้วย 
 *หมายเหต ุ อนัตรภาคชั �น(Class interval) = พิสยั/จํานวนชั �น (ชศูรี วงศ์รัตนะ, 2546) 

 

ผลการศึกษา 
 

นกัทอ่งเที$ยวชาวจีนที$ตอบแบบสอบถาม เป็นเพศชาย ร้อยละ 57.9  เป็นเพศหญิง ร้อยละ 42.1  ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีอาย ุ50-59 ปี มากที$สดุ ร้อยละ 27.3  รองลงมาคือ อาย ุ40-49 ปี ร้อยละ 19.9   และอาย ุ20-29 
ปี ร้อยละ 17.0 ตามลําดบั สว่นมากมีอาชีพเป็นนกัธุรกิจ  ร้อยละ 43.2  รองลงมาคือ นกัศกึษา ร้อยละ 11.9  
และข้าราชการ   ร้อยละ 11.4  นกัทอ่งเที$ยวชาวจีนที$ตอบแบบสอบถามเป็นนกัทอ่งเที$ยวจากประเทศไต้หวนั 
(ชาวไต้หวนั)  ร้อยละ 31.8  นกัทอ่งเที$ยวจากฮ่องกง (ชาวฮ่องกง) ร้อยละ 17.0  และนกัทอ่งเที$ยวจาก
สาธารณรัฐประชาชนจีน (ชาวจีน) ร้อยละ 51.1 
               ผลการศึกษาเกี$ยวกับพฤติกรรมทั$วไปของนักท่องเที$ยวชาวจีนที$เข้ามาท่องเที$ยวในเชียงใหม่ พบว่า 
เหตุผลที$นักท่องเที$ยวชาวจีนส่วนใหญ่มาเชียงใหม่   คือ   เพื$อท่องเที$ยว   ร้อยละ 83.5    รองลงมาได้แก่        
เพื$อการศึกษา  ร้อยละ 9.7  และเพื$อประชุมหรือเพื$อธุรกิจ ร้อยละ 2.8  โดยเลือกเข้ามาท่องเที$ยวในเชียงใหม ่
เพราะทราบว่ามีวฒันธรรมน่าสนใจ  ร้อยละ 18.6 รองลงมาคือ ทราบว่าแหล่งท่องเที$ยวน่าสนใจ ร้อยละ 18.1 
และมีป่าไม้ภเูขาที$สวยงาม  ร้อยละ 15.9 ตามลําดบั  ปัจจยัที$มีส่วนทําให้นกัท่องเที$ยวชาวจีนตดัสินใจมาเที$ยว
เชียงใหม่มากที$สดุ  คือ  เพื$อน ร้อยละ 37.5  รองลงมาคือ  ครอบครัว  ร้อยละ 25.6  และโฆษณา ร้อยละ 10.2  
นักท่องเที$ยวชาวจีนส่วนใหญ่ต้องการมาเที$ยวในเชียงใหม่ ช่วงเวลาประมาณ เดือนมกราคม  ร้อยละ 29.5   
รองลงมาคือ เดือนกมุภาพนัธ์   ร้อยละ 21.0  และเดือนเมษายน ร้อยละ 14.2   

การจดัการการเดินทางมาเชียงใหม่  โดยตวัแทนในจีน  ร้อยละ 51.1  รองมาคือ  ด้วยตวัเอง  ร้อยละ 
19.3   และ อื$นๆ ร้อยละ 11.4 ซึ$งได้แก่ จัดการการเดินทางบางส่วนด้วยตนเอง เช่น การหาข้อมูลของกรม
อตุนิุยมวิทยา และสถานที$ท่องเที$ยวและจดัการเรื$องของโรงแรมเอง  นกัท่องเที$ยวชาวจีนส่วนใหญ่ค้นหาข้อมลู
ก่อนเดินทางมาเชียงใหม ่คือ  สถานที$ทอ่งเที$ยวในเชียงใหม่  ร้อยละ 53.5   รองลงมาคือ  สถานที$พกัในเชียงใหม ่
ร้อยละ 16.0  และ เปรียบเทียบราคา Package Tour มาเชียงใหม่ระหว่างบริษัทท่องเที$ยวต่างๆ ร้อยละ 14.0  
เหตุผลที$เลือกใช้บริการบริษัทท่องเที$ยว คือ บริษัทมีชื$อเสียง และชํานาญการนําเที$ยวในประเทศไทย ร้อยละ 
41.5  รองลงมาคือ  เพื$อน/คนในครอบครัวแนะนํา ร้อยละ 20.7  และ สามารถให้ข้อมลูเกี$ยวกบัเชียงใหม่ได้ดี 
ร้อยละ 20.7    
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นกัท่องเที$ยวชาวจีนส่วนใหญ่มีระยะเวลาที$พกัในเชียงใหม่ คือ 5 วนั ร้อยละ 31.8  รองลงมาคือ 2 วนั  
ร้อยละ 24.4 และ 3 วนั ร้อยละ 17.6   ส่วนใหญ่เดินทางท่องเที$ยวเชียงใหม่  โดยการ เดินทางมาท่องเที$ยวกบั
สามี/ภรรยา   ร้อยละ 32.4 รองลงมาคือ เดินทางแบบครอบครัว  ร้อยละ 31.8 และเดินทางแบบเพื$อน ร้อยละ 
22.7  ส่วนใหญ่ระหว่างที$พกัที$เชียงใหม่  เข้าพกัที$โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง โรงแรมดิเอ็มเพรส โรงแรมโลตสัปาง
สวนแก้ว โรงแรมอมารีรินคํา   ร้อยละ 34.7  รองลงมาคือ โรงแรมฮอลิเดย์ โรงแรมพรพิงค์ โรงแรมลานนาพาเลซ   
ร้อยละ 24.4   และพกัที$โรงแรม เชอราตนั ร้อยละ 13.6  

สถานที$ท่องเที$ยวที$อยู่ในแผนการท่องเที$ยวจํานวนมากที$สดุ คือ ดอยสเุทพ ร้อยละ 18.5  รองลงมาคือ 
การขี$ช้าง  ดอยอินทนนท์  และบ้านถวาย    ร้อยละ 15.8, 13.9 และ 11.5 ตามลําดับ   สถานที$ท่องเที$ยว           
ที$นกัท่องเที$ยวต้องการไป แต่ไม่มีในรายการทวัร์ คือ นํ �าพรุ้อน  ร้อยละ 1.7  รองลงมาคือ ชมวิว และวดัพระสิงห์  
ร้อยละ 1.1   ของที$ระลกึที$ซื �อได้แก่ ประเภทอญัมณี ร้อยละ 28.1 รองลงมาคือผลไม้แปรรูป   ร้อยละ 19.2 และ
เสื �อผ้าสําเร็จรูป ร้อยละ 18.9  ค่าใช้จ่ายในการซื �อของที$ระลึกตํ$ากวา่ 2,000 บาท  ร้อยละ 19.9 รองลงมาคือ 
2,001 – 4,000 บาท ร้อยละ 11.9   และ 8,000 – 10,000 บาท ร้อยละ 8.5 และเฉลี$ยแล้ว นกัท่องเที$ยวจะใช้จ่าย
สําหรับของที$ระลกึจํานวน 5,552 บาท   

นอกจากนี �ยงัพบวา่  นักท่องเที�ยวชาวจีนมีความร้สกึโดยรวมต่อการมาเที�ยวจังหวัดเชียงใหม่  มีู

ค่าเฉลี�ยอย่ในระดับพอใจมาก   ู และมีความรู้สกึโดยรวมต่อบริษัทท่องเที$ยว มีค่าเฉลี$ยอยู่ในระดบัพอใจมาก
เช่นกนั  เมื$อสอบถามถึงความต้องการจะกลบัมาเที$ยวเชียงใหม่อีกครั �งในอนาคต  นักท่องเที�ยวชาวจีนส่วน
ใหญ่ตอบว่า อาจจะกลับมา ร้อยละ 43.2  รองลงมาคือกลับมาแน่นอน ร้อยละ 37.5    และไม่กลบัมา
แน่นอน ร้อยละ 4.0  โดยนักท่องเที$ยวที$มีความต้องการจะกลบัมาแน่นอน มีเหตุผลคือ  ของถูก  ประเพณีที$
น่าสนใจ  สิ$งแวดล้อมสบาย   เดินทางสะดวก  อยากให้เพื$อนรู้จกัเชียงใหม่ เหตผุลอาจจะกลบัมาคือ  ของถกูคุ้ม   
รู้สึกดี   สิ$งแวดล้อมสบาย  วิวสวย   อากาศดี  สนุกมาก   อยากดูโบราณวัตถุ  ต้องการให้เพื$อนได้มาด้วย  
นกัทอ่งเที$ยวชาวจีนต้องการแนะนําให้เพื$อน  พี$น้อง หรือคนรู้จกัมาเที$ยวเชียงใหม ่โดยมีผู้ตอบว่า แนะนําแน่นอน  
ถึงร้อยละ  55.3  รองลงมาคืออาจจะแนะนํา  ร้อยละ  30.6     และไม่แนะนํา  ร้อยละ  2.5   โดยนกัท่องเที$ยวที$
จะแนะนําแน่นอน ระบวุ่ามีเหตผุลคือ  สิ$งแวดล้อมดี  ผู้คนอธัยาศยัดี  อากาศดี  อาหารอร่อย  ราคายติุธรรม  มี
วตัถโุบราณ  สนกุ    และเหตผุลอาจจะแนะนํา  คือ   อากาศดี  ประเพณีวฒันธรรมดี  ยงัเที$ยวไมพ่อ 

ในการศกึษาเกี$ยวกบัทศันคติของนกัทอ่งเที$ยวชาวจีน 7 ด้าน ได้ผล  ดงันี �คือ  
1) ทัศนคติของนักท่องเที$ยวชาวจีนในภาพรวมด้านผลิตภัณฑ์    สะท้อนทัศนคติของ

นกัท่องเที$ยวชาวจีนที$มีต่อแหล่งท่องเที$ยวต่างๆในจังหวดัเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมี
ทศันคติตอ่ปัจจยัด้านผลติภณัฑ์ ทางการทอ่งเที$ยวอยูใ่น ระดบัเฉยๆ  (คา่เฉลี$ย 1.98) 

2) ทศันคติของนักท่องเที$ยวชาวจีนในภาพรวมด้านราคา   สะท้อนทศันคติของนักท่องเที$ยว 
ชาวจีนที$มีตอ่ความคุ้มคา่หรือผลประโยชน์ที$ได้รับเมื$อเทียบกบัคา่ใช้จ่ายที$เสียไป        ผลการศกึษาพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีทศันคติใน ระดบัเฉยๆ  (คา่เฉลี$ย 2.02) 

3) ทศันคติของนกัทอ่งเที$ยวชาวจีนในภาพรวมด้านการจัดจาํหน่าย         สะท้อนทศันคติของ
นกัทอ่งเที$ยวชาวจีนที$มีตอ่บริษัทตวัแทนทอ่งเที$ยว หรือตวัแทนทอ่งเที$ยว และการค้นหาข้อมลูด้านการทอ่งเที$ยว 
ผลการศกึษาพบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามมีทศันคติตอ่ปัจจยัด้านสถานที$อยูใ่น ระดบัเฉยๆ  (คา่เฉลี$ย 2.07) 
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4) ทศันคติของนกัทอ่งเที$ยวชาวจีนในภาพรวมด้านการส่งเสริมการตลาด  สะท้อนทศันคติของ
นกัทอ่งเที$ยวชาวจีนที$มีตอ่สื$อโฆษณาตา่งๆ    ผลการศกึษาพบวา่      ผู้ตอบแบบสอบถามมีทศันคติตอ่ปัจจยัด้าน     
การสง่เสริมการตลาด อยูใ่น ระดบัเฉยๆ (คา่เฉลี$ย 2.03) 

5) ทศันคติของนกัทอ่งเที$ยวชาวจีนในภาพรวมด้านกระบวนการให้บริการ  สะท้อนทศันคติ
ของนกัทอ่งเที$ยวชาวจีนที$มีตอ่การให้บริการของหน่วยงานตา่งๆที$เกี$ยวข้อง    ผลการศกึษาพบวา่          ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีทศันคติตอ่ปัจจยัด้านกระบวนการให้บริการ อยู่ใน ระดบัเฉยๆ (คา่เฉลี$ย 2.19) 

6) ทศันคติของนกัทอ่งเที$ยวชาวจีนในภาพรวมด้านผู้ให้บริการ               สะท้อนทศันคติของ
นกัทอ่งเที$ยวชาวจีนที$มีตอ่บคุลากรที$เกี$ยวข้อง ผลการศกึษาพบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามมีทศันคติตอ่ปัจจยัด้าน   
ผู้ให้บริการ อยูใ่น ระดบัเฉยๆ (คา่เฉลี$ย  2.19) 

7) ทศันคติของนกัทอ่งเที$ยวชาวจีนในภาพรวมด้านสภาพลักษณะพื �นที�  สะท้อนทศันคติของ
นกัทอ่งเที$ยวชาวจีนที$มีตอ่การจดัการสถานที$ทอ่งเที$ยวในเชียงใหม ่   ผลการศกึษาพบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามมี
ทศันคติตอ่ปัจจยัด้านสภาพลกัษณะพื �นที$ อยูใ่น ระดบัเฉยๆ (ค่าเฉลี$ย 2.20) 

สําหรับทศันคติที$นกัทอ่งเที$ยวชาวจีนมีตอ่การท่องเที$ยวของเชียงใหม ่ในปัจจยัย่อยแตล่ะด้าน 3 
อนัดบัแรก มีผลดงัแสดงในตารางที$ 2 ข้างลา่งนี � 

 
ตารางที� 2      แสดงผลของปัจจยัยอ่ย 3 อนัดบัแรก ของทศันคติที$นกัทอ่งเที$ยวชาวจีนมีตอ่ปัจจยัสว่นประสม            
                      การตลาดทอ่งเที$ยว 7 ด้าน 
 
ทัศนคต ิ7 ด้าน ปัจจัยย่อยอันดับที� 1 ปัจจัยย่อยอันดับที� 2 ปัจจัยย่อยอันดับที� 3 
ผลติภณัฑ์ การแสดงของช้างจดัได้

ประทบัใจฉนัมาก 
(2.75 = เหน็ด้วย หรือ พอใจ) 

ฉนัเหน็วา่ถนนคนเดินมี
บรรยากาศเก่าๆและสนิค้า
น่าสนใจ 
(2.32 = เฉยๆ) 

ฉนัเหน็วา่บ้านถวายมี
ร้านค้าและสนิค้าที$น่าสนใจ 
(2.12 = เฉยๆ) 

ราคา ฉนัเหน็วา่โรงแรมที$พกั
เหมาะสมกบัราคาที$จ่ายไป 
(2.45 = เหน็ด้วย หรือ พอใจ) 

ฉนัเหน็วา่ราคาคา่เข้าชม
การแสดงการขี$ช้าง ลอ่งแพ 
แพงเกินไป 
(2.20 = เฉยๆ) 

ราคา Package Tour มา
เชียงใหมเ่ป็นราคาที$ฉนัเหน็
วา่ถกู 
(1.97 = เฉยๆ) 

การจดัจําหน่าย ฉนัเหน็วา่บริษัทตวัแทนนํา
เที$ยวที$นําเที$ยวประเทศไทย
หาได้ง่ายในประเทศจีน 
(2.17 = เฉยๆ) 
 

ฉนัเหน็วา่บริษัทตวัแทน
จําหน่ายที$นําเที$ยวเชียงใหม่
หาได้ง่ายในประเทศจีน 
(2.17 = เฉยๆ) 

ฉนัเหน็วา่ตวัแทนทอ่งเที$ยวมี
ความชํานาญและน่าเชื$อถือ 
(2.08 = เฉยๆ) 

การสง่เสริม
การตลาด 

ฉนัเหน็โฆษณาประเทศไทย
ในสื$อตา่งๆก่อนตดัสนิใจมา 
(2.28 = เฉยๆ) 

ฉนัเคยเห็นโฆษณาเกี$ยวกบั
เชียงใหมใ่นสื$อต่างๆก่อนมา 
(2.26 = เฉยๆ) 

ฉนัซื �อทวัร์มาประเทศไทย
เพราะได้ราคาพิเศษ 
(2.03 = เฉยๆ) 
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ทัศนคต ิ7 ด้าน ปัจจัยย่อยอันดับที� 1 ปัจจัยย่อยอันดับที� 2 ปัจจัยย่อยอันดับที� 3 
กระบวนการ
ให้บริการ 

บริษัททอ่งเที$ยวให้บริการ
ด้วยรถบริการที$ฉนัเหน็วา่
เหมาะสม 
(2.44 = เหน็ด้วย) 

ฉนัเหน็วา่อาหารใน
ภตัตาคารตา่งๆ มีรสชาติ
อร่อย สะอาด 
(2.22 = เฉยๆ) 

ฉนัได้รับความสะดวกในการ
ผา่นพิธีการตรวจคนเข้า
เมือง 
(2.20 = เฉยๆ) 

ผู้ให้บริการ ฉนัพอใจที$พนกังานในร้าน
ขายของตา่งๆสามารถสื$อสาร
ภาษาจีนกบัฉนัได้ 
(2.42 = เหน็ด้วย หรือ พอใจ) 

ไกด์คนไทยที$ดแูลฉนัมีความ
ซื$อสตัย์ ไว้ใจได้ 
(2.41 = เหน็ด้วย หรือ 
พอใจ) 

ไกด์คนไทยที$ดแูลฉนัมีความ
เชี$ยวชาญและเลา่เรื$อง
เชียงใหมไ่ด้ดี 
(2.28 = เฉยๆ) 

สภาพลกัษณะ
พื �นที$ 

ฉนัเหน็วา่อากาศในเชียงใหม่ 
สะอาดไมมี่มลพิษ 
(2.55 = เหน็ด้วย หรือ พอใจ) 

ฉนัชอบเชียงใหม ่เพราะมี
แหลง่บนัเทิงตา่งๆ มากมาย 
(2.39 = เหน็ด้วย หรือ
พอใจ) 

ฉนัเหน็วา่สภาพของแหลง่
ทอ่งเที$ยวในเชียงใหมมี่
ความสะอาด 
(2.25 = เฉยๆ) 

 

อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 
  

จากผลการศกึษาสามารถนํามาสรุปผลตามแนวคิดเรื$องพฤติกรรมผู้บริโภค และสามารถนําไป
เสนอแนะตอ่ผู้ ที$เกี$ยวข้อง ได้แก่ ผู้ประกอบการ และหน่วยงานรัฐ ด้านการวางแผนกลยทุธ์การตลาดด้านการ
ทอ่งเที$ยวของจงัหวดัเชียงใหมไ่ด้  ดงันี � 
 

ตารางที� 3 แสดงการอภิปรายผลการศกึษาพฤติกรรมของนกัทอ่งเที$ยวชาวจีนต่อการทอ่งเที$ยวของเชียงใหมต่าม 
                 แนวคิดพฤติกรรมการบริโภคของผู้บริโภค 
 

คาํถาม( 6Ws และ  1 H ) การอภปิรายถงึคาํตอบที�ได้รับ 
ใครอยูใ่นตลาดเป้าหมาย 
(Who is in the target market? ) 

ลักษณะกลุ่มเป้าหมาย (Occupants) ได้แก่กลุม่เป้าหมายที$ทําการศกึษาในครั �งนี � 
คือ นกัทอ่งเที$ยวชาวจีนที$เดินทางมาทอ่งเที$ยวจงัหวดัเชียงใหม่ ซึ$งประกอบด้วย 
นกัทอ่งเที$ยวชาวจีนจากประเทศไต้หวนั จํานวน 56 ราย ชาวจีนจากฮ่องกง จํานวน 
30 ราย และ ชาวจีนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน 90 ราย รวม 176 ราย 

ผู้บริโภคซื �ออะไร 
(What does the consumer buy?) 

สิ�งที�นักท่องเที�ยวต้องการ (Objects) ในการมาจงัหวดัเชียงใหม ่ สว่นใหญ่มา
เชียงใหมเ่พื$อทอ่งเที$ยว  

ทําไมผู้บริโภคจึงซื �อ 
(Why does the consumer buy?) 

วัตถุประสงค์ในการซื �อ(Objectives) โดยมีเหตผุลอนัดบัต้นๆได้แก่ มีวฒันธรรม
น่าสนใจ  แหลง่ทอ่งเที$ยวน่าสนใจ ป่าไม้ภเูขาที$สวยงาม  อากาศดี  สิ$งก่อสร้าง
โบราณ และ คนท้องถิ$นอธัยาศยัดี ตามลําดบั 

ใครมีสว่นร่วมในการตดัสนิใจซื �อ
(Who participates in the 
buying?) 

บทบาทของกลุ่มต่างๆ (Organizations) ที$มีสว่นทําให้นกัทอ่งเที$ยวชาวจีน
ตดัสนิใจมาเที$ยวเชียงใหมม่ากที$สดุ ได้แก่  เพื$อน รองลงมาคือ  ครอบครัว 
นอกจากนี �ยงัพบวา่การตดัสนิใจมาเที$ยวเชียงใหมข่องนกัทอ่งเที$ยวชาวจีนยงัได้รับ
อิทธิพลบางสว่นจากการโฆษณาอีกด้วย 
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คาํถาม( 6Ws และ  1 H ) การอภปิรายถงึคาํตอบที�ได้รับ 
ผู้บริโภคซื �อเมื$อใด(When does the 
consumer buy?) 

โอกาสในการซื �อ (Occasions)  นกัทอ่งเที$ยวชาวจีนสว่นใหญ่ต้องการมาเที$ยวใน
เชียงใหม ่ในช่วงเวลา ได้แก่ เดือนมกราคม  รองลงมาคือ เดือนกมุภาพนัธ์  และ
เดือนเมษายน  
 

ผู้บริโภคซื �อที$ไหน(Where does the 
consumer buy?) 

ช่องทางหรือแหล่ง (Outlets) ที$นกัทอ่งเที$ยวชาวจีนสว่นใหญ่จดัการการเดินทาง
มาเชียงใหม่  โดยผา่นตวัแทนในจีนมากที$สดุ รองลงมาได้แก่ เดินทางด้วยด้วย
ตวัเอง ผา่นตวัแทนทอ่งเที$ยวในประเทศไทย และ ผา่นตวัแทนท่องเที$ยวในเชียงใหม ่
ตามลําดบั 

ผู้บริโภคซื �ออยา่งไร (How does the 
consumer buy?) 

ขั �นตอน (Operations) ในการตดัสนิใจซื �อ ประกอบด้วย  
     1) การรับร้ปัญหาหรือความต้องการู  จากเพื$อน ครอบครัวและโฆษณา  
     2) การค้นหาข้อมลู  นกัทอ่งเที$ยวชาวจีนจะมีการค้นหาข้อมลูเกี$ยวกบัสถานที$
ทอ่งเที$ยวในเชียงใหม ่ รองลงมาคือ  สถานที$พกัในเชียงใหม ่และ เปรียบเทียบราคา 
Package Tour มาเชียงใหมร่ะหวา่งบริษัททอ่งเที$ยวตา่งๆ   
     3) การตัดสนิใจเลือก  เกณฑ์ในการตดัสนิใจเลือกตวัแทนนําเที$ยวได้แก่ 
ชื$อเสียงบริษัทและความชํานาญการนําเที$ยวในประเทศไทย รองลงมาคือ  เพื$อน/
คนในครอบครัวแนะนํา  และบริษัทสามารถให้ข้อมลูเกี$ยวกบัเชียงใหมไ่ด้ดี 
     4) การซือ`  นกัทอ่งเที$ยวชาวจีนสว่นใหญ่จดัการการเดินทางมาเชียงใหม ่ โดย
ใช้ตวัแทนในจีน  รองมาคือ  จดัการด้วยตวัเอง  ระหวา่งอยูใ่นเชียงใหม ่
นกัทอ่งเที$ยว   ชาวจีนสว่นใหญ่มีระยะเวลาที$พกัในเชียงใหม่ คือ 5 วนั รองลงมาคือ 
2 วนั  สว่นใหญ่เดินทางทอ่งเที$ยวเชียงใหม ่ โดยการเดินทางมาทอ่งเที$ยวกบัสามี/
ภรรยา รองลงมาคือ เดินทางแบบครอบครัว  ระหวา่งที$พกัที$เชียงใหม ่สว่นมากพกั
ที$โรงแรมอิมพีเรียลแมปิ่ง โรงแรมดิเอม็เพรส  โรงแรมโลตสัปางสวนแก้ว โรงแรมอ
มารีรินคํา สถานที$ทอ่งเที$ยวที$อยู่ในแผนการทอ่งเที$ยวจํานวนมากที$สดุ คือ ดอยสุ
เทพ รองลงมาคือ การขี$ช้าง ดอยอินทนนท์ และบ้านถวาย  ซื �อของที$ระลกึประเภท
อญัมณี  ผลไม้แปรรูป และเสื �อผ้าสําเร็จรูป เฉลี$ยแล้ว นกัทอ่งเที$ยวจะใช้จ่าย
สําหรับของที$ระลกึจํานวน 5,552 บาท      
    5) ความร้สึกภายหลังการซือู `   จากการศกึษาทศันคติของนกัทอ่งเที$ยวชาวจีน
ที$มีตอ่สว่นประสมการตลาดทอ่งเที$ยว 7 ด้าน ได้แก่ ผลติภณัฑ์ ราคา การจดั
จําหน่าย การสง่เสริมการตลาด กระบวนการให้บริการ ผู้ให้บริการ และสภาพ
ลกัษณะพื �นที$ พบวา่นกัทอ่งเที$ยวชาวจีนมีทศันคติตอ่สว่นประสมทางการตลาด
ทอ่งเที$ยวทั �ง 7 อยูใ่นระดบัเฉยๆ  แตส่ว่นมากยงัมีความต้องการจะกลบัมาเที$ยว 
เชียงใหมอี่กครั �งในอนาคต คือ อาจจะกลบัมา ร้อยละ 43.2  รองลงมาคือกลบัมา
แน่นอน ร้อยละ 37.5    จงึคาดว่านกัทอ่งเที$ยวสว่นมากจะกลบัมาทอ่งเที$ยว
เชียงใหมอี่กในอนาคต  โดยนกัท่องเที$ยวที$มีความต้องการจะกลบัมาแน่นอน มี
เหตผุลคือ     ของถกู  ประเพณีที$น่าสนใจ  สิ$งแวดล้อมสบาย   เดินทางสะดวก   
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คาํถาม( 6Ws และ  1 H ) การอภปิรายถงึคาํตอบที�ได้รับ 
 อยากให้เพื$อนรู้จกัเชียงใหม่  นกัทอ่งเที$ยวชาวจีนต้องการแนะนําให้เพื$อน  พี$น้อง

หรือคนรู้จกัมาเที$ยวเชียงใหม ่โดย แนะนําแน่นอน ร้อยละ 55.3 รองลงมาคืออาจจะ
แนะนํา ร้อยละ 30.6   โดยนกัท่องเที$ยวที$จะแนะนําแน่นอน มีเหตผุลคือ  
สิ$งแวดล้อมดี  ผู้คนอธัยาศยัดี  อากาศดี  อาหารอร่อย  ราคายติุธรรม มีวตัถโุบราณ 
สนกุ 

 
จากผลการศกึษาครั �งนี � ทางผู้ศกึษาได้มีข้อเสนอแนะในด้านการจดักลยทุธ์สว่นประสมทางการตลาด

ให้เหมาะสมกบัพฤติกรรมของนกัทอ่งเที$ยวชาวจีน  ดงัตอ่ไปนี � 
               1) กลยทุธ์ด้านผลิตภณัฑ์ (Product Strategies)  ผู้ประกอบการด้านการท่องเที$ยวควรจะมุ่งเน้นไปที$ 
การนําเสนอสิ$งดึงดดูใจเหล่านี �ในการจดัแผนการท่องเที$ยวแก่นกัท่องเที$ยวชาวจีน โดยเฉพาะด้านกิจกรรมการ
ท่องเที$ยว ได้แก่ การแสดงของช้าง ด้านศิลปะวัฒนธรรม ได้แก่  ถนนคนเดิน  ขันโตกและการแสดง และ
โปรแกรมการทอ่งเที$ยว ได้แก่ ดอยอินทนนท์  วดัพระธาตดุอยสเุทพนั �น เป็นต้น  
 นอกจากนี �ผู้ประกอบการด้านการทอ่งเที$ยวควรต้องมีการเอาใจใสก่บัความรู้และการปฏิบติังานของ
มคัคเุทศก์หรือไกด์ เพราะการที$ไมส่ามารถอธิบายเกี$ยวกบัเรื$องเมืองเชียงใหมไ่ด้ดีนั �น อาจเพราะขาดความรู้
ความเข้าใจ หรืออาจเป็นเพราะขี �เกียจและละเลยในการทําหน้าที$ก็ได้  ซึ$งหากมคัคเุทศก์สามารถอธิบายให้ลกูค้า
เข้าใจและประทบัใจกบัประวติัความเป็นมา และเรื$องราวของวฒันธรรมล้านนาตา่งๆที$สอดแทรกในสิ$งตา่งๆ      
ที$ พบเหน็ได้อยา่งดีแล้วน่าจะสามารถสร้างความพอใจ เกิดความซาบซึ �งกบัสิ$งรอบๆตวัจน เกิดเป็นความ
ประทบัใจในการทอ่งเที$ยวของลกูค้าและนําไปบอกตอ่ให้ ญาติหรือเพื$อนมาเที$ยวเชียงใหมไ่ด้อีก  ซึ$งวิธีการอาจ
ใช้การจดัทําเป็นภาพวีดีโอบอกเลา่เรื$องราวคล้ายสารคดีสั �นๆฉายในรถระหวา่งการเดินทาง ประกอบการจดัทํา
ประวติัศาสตร์ฉบบัยอ่แจกสําหรับนกัทอ่งเที$ยวที$สนใจเพื$อจะได้อา่นเพิ$มเติมได้ เนื$องจากช่วงระหวา่งการชม
สถานที$อาจเพลิดเพลนิกบัการถ่ายภาพจนไมไ่ด้ยินการอธิบาย 
 2) กลยทุธ์ด้านราคา (Price Strategies)  ผู้ประกอบการควรจะให้ความสนใจ เนื$องจากการที$
นกัทอ่งเที$ยวชาวจีนมีทศันคติต่อคํากลา่วที$วา่ “ราคาคา่ Package Tour มาเชียงใหมเ่ป็นราคาที$ฉนัเหน็วา่ แพง 
แตคุ่้มคา่ที$จะมา” ในระดบัเฉยๆ  นั$นอาจหมายถงึราคาที$เป็นอยูใ่นปัจจบุนัยงัไมส่ามารถสร้างความคุ้มคา่ด้าน
จิตใจของผู้บริโภคได้  ซึ$งผู้ประกอบการอาจจะปรับปรุงได้โดยการพฒันาสว่นประสมทางการตลาดด้านอื$นๆให้
นกัทอ่งเที$ยวเกิดความพงึพอใจมากขึ �นเพราะจากผลการศกึษานกัทอ่งเที$ยวยงัมีทศันคติสว่นมากในระดบัเฉยๆ 
 3) กลยทุธ์ด้านช่องทางการจดัจําหน่าย (Distribution Channel Strategies ) จากผลการศกึษาพบวา่
สําหรับนกัทอ่งเที$ยวชาวจีนแล้วช่องทางที$เหมาะสมที$สดุน่าจะได้แก่การขายผา่นตวัแทนทอ่งเที$ยวในประเทศจีน  
ซึ$งนกัทอ่งเที$ยวชาวจีนที$ตอบแบบสอบถามถงึ ร้อยละ 51 มีการจดัการเดินทางมาเชียงใหม่โดยผา่นตวัแทนใน
ประเทศของตน  อยา่งไรก็ตามในการเลือกตวัแทนจําหน่ายในประเทศตา่งๆไมว่า่จะเป็นไต้หวนั ฮ่องกง 
สาธารณรัฐประชาชนจีน ปัจจยัที$ต้องนํามาใช้ประกอบการพิจารณาได้แก่ ชื$อเสียงของบริษัทตวัแทนในจีน และ
ความชํานาญด้านการนําเที$ยวในประเทศไทย       นอกจากช่องทางดงักลา่วแล้ว     ในปัจจบุนัเทคโนโลยีเข้ามา
มีบทบาทตอ่การกระจาย สนิค้าสูผู่้บริโภคมากขึ �น  ดงันั �นจงึอาจจดัให้มีการขายตรง  เป็นระบบที$ผู้ผลติขาย
ผลติภณัฑ์โดยตรงให้กบันกัทอ่งเที$ยวโดยไมผ่า่นตวักลาง   คือ มีการขายตรงผา่นอินเตอร์เน็ต หรือเครื$องมือ
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สื$อสารทางตรงอื$นๆเช่นโทรศพัท์ โทรสาร  เพื$ออํานวยความสะดวกแก่ลกูค้ามากขึ �น  ซึ$งผลการศกึษาพบวา่มี
นกัทอ่งเที$ยวชาวจีนถงึร้อยละ 19 ที$มีการจดัการการเดินทางด้วยตนเอง  
 นอกจากนี �การให้ข้อมลูด้านการทอ่งเที$ยวก่อนที$จะมาทอ่งเที$ยวก็มีสว่นสําคญัอยา่งมากกบั
นกัทอ่งเที$ยวในปัจจบุนั ถงึแม้วา่ผลการศกึษาจะพบวา่ นกัท่องเที$ยวชาวจีนมีทศันคติในระดบัเฉยๆตอ่ข้อความ
ที$วา่   “ฉนัต้องใช้เวลาในการหาข้อมลูเกี$ยวกบัเชียงใหมค่อ่นข้างนานก่อนตดัสนิใจมาเที$ยวเชียงใหม”่   และ   
“ฉนัเหน็วา่ข้อมลูเกี$ยวกบัเชียงใหมที่$เป็นภาษาจีนหาได้ยากมาก” แตผู่้ประกอบการและภาครัฐก็ควรให้ความ
สนใจในการปรับปรุงในสว่นนี �เพื$อให้นกัทอ่งเที$ยวมีความสะดวกมากขึ �น เพื$อสร้างความพอใจตอ่การทอ่งเที$ยวใน
เชียงใหมที่$สงูขึ �นด้วย โดยเฉพาะกบักลุม่นกัทอ่งเที$ยวชาวจีนที$จดัการเดินทางด้วยตนเอง 
 4) กลยทุธ์การสง่เสริมการตลาด  (Promotion  Strategies )  จากผลการศกึษาพบวา่ เหตจุงูใจในการ
ซื �อทวัร์เชียงใหมข่องนกัทอ่งเที$ยวชาวจีนได้แก่  วฒันธรรมน่าสนใจ   แหลง่ทอ่งเที$ยวน่าสนใจ  และมีป่าไม้ภเูขา 
ที$สวยงาม ตามลําดบั ดงันั �นจดุขายที$จะใช้ในการโฆษณาก็ควรจะเป็นประเดน็ที$เกี$ยวข้องกบัเหตจุงูใจของ
นกัทอ่งเที$ยว   นอกจากนี �ยงัพบวา่   โฆษณามีผลตอ่การตดัสนิใจมาเที$ยวเชียงใหมข่องนกัทอ่งเที$ยวชาวจีน    
โดยโฆษณาเป็นปัจจยัที$มีอิทธิพลอนัดบัสามรองลงมาจากเพื$อนและญาติ   
 อยา่งไรก็ตาม สําหรับบทบทบาทของกลุม่ตา่งๆ(Organizations) ที$มีอิทธิพลตอ่การตดัสนิใจซื �อของ
นกัทอ่งเที$ยวชาวจีน จากการศกึษาพบวา่กลุม่ผู้ มีอิทธิพลด้านการตดัสนิใจมาทอ่งเที$ยวเชียงใหมไ่ด้แก่ เพื$อน 
และคนในครอบครัว อาจจะกลา่วได้วา่ ประสบการณ์ตรงของบคุคลที$รู้จกั เป็นสื$อในการกระตุ้นให้นกัทอ่งเที$ยว
ชาวจีนมีความต้องการมาเที$ยวเชียงใหม่ ดงันั �นควรมีกลยทุธ์ที$จะสง่เสริมให้นกัท่องเที$ยวชาวจีนที$เคยเข้ามาเที$ยว
ในไทยแล้วมีการบอกตอ่ไปยงัเพื$อนหรือคนในครอบครัว เพราะจดัเป็นสื$อในการสง่เสริมการตลาดด้าน          
การโฆษณา  และประชาสมัพนัธ์ที$ดีและมีอิทธิพลสงู 

ด้านโอกาสในการซื �อ (Occasions) จากการศกึษาพบว่านกัท่องเที$ยวชาวจีนต้องการเข้ามาเที$ยว
ในเชียงใหมใ่นช่วงเดือน   มกราคม   กมุภาพนัธ์   และ   เมษายน   มากเป็นอนัดบัต้นๆ ดงันั �นผู้ประกอบการหรือ
ผู้ ที$เกี$ยวข้องควรจะเลือกช่วงเวลา   โฆษณา   หรือทําการสง่เสริมการขายให้สอดคล้องกบัโอกาสในการซื �อ    ของ
นกัท่องเที$ยว เช่นการจดัการโฆษณาผ่านสื$อต่างๆ ช่วง 2-3 เดือนก่อนฤดทู่องเที$ยวเพื$อให้เวลาในการรวบรวม
ข้อมูล และการเตรียมตัวแก่นักท่องเที$ยว ร่วมกับการจัดการส่งเสริมการขายในช่วงดังกล่าวเพื$อกระตุ้นการ
ตดัสนิใจ  เป็นต้น 

5) กลยทุธ์ด้านกระบวนการให้บริการ (Process) จากการศึกษาพบว่าสิ$งที$เป็นปัจจยัภายในนั �น
สว่นมากทอ่งเที$ยวชาวจีนมีทศันคติในระดบัเฉยๆ เช่น ด้านความอร่อยและความสะอาดของอาหารในภตัตาคาร 
และ   การให้บริการตามโปรแกรมท่องเที$ยวที$ตกลงไว้   ยกเว้นด้านบริษัทท่องเที$ยวให้บริการด้วยรถบริการ          
ที$เหมาะสมกบัค่าทวัร์ที$จ่ายไป ซึ$งอยู่ในระดบัเห็นด้วยหรือพอใจ จึงควรหาวิธีในการบริหารจดัการเพื$อปรับปรุง 
ให้ดีขึ �นต่อไป  ส่วนด้านที$ต้องการความร่วมมือจากภาครัฐในการแก้ไขเพื$อสร้างความพอใจในอนาคต   ได้แก่
ด้าน ความสะดวกในขอวีซ่าเข้าประเทศไทย และความสะดวกในการผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ซึ$งจาก
การศกึษาพบวา่ นกัทอ่งเที$ยวชาวจีนมีทศันคติในระดบัเฉยๆ 

6) กลยทุธ์ด้านผู้ให้บริการ (People)  จากการศึกษาพบว่าในด้านนี �เป็นจดุแข็งของการท่องเที$ยว
เชียงใหม่สําหรับกลุ่มนกัท่องเที$ยวชาวจีน   โดยพบว่านกัท่องเที$ยวชาวจีนมีทศันคติที$ดีต่อการที$ มีพนกังานขาย
ในร้านขายของต่างๆ สามารถสื$อสารภาษาจีนได้ และ ไกด์คนไทยที$มีความซื$อสตัย์ไว้ใจได้  ซึ$งในประเด็นของ 
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ความสามารถในการสื$อสารภาษาจีนของพนักงานขายในร้านค้าต่างๆอาจนําไปเป็นจุดขายได้อีกด้วย             
แต่อย่างไรก็ตามสิ$งที$ทางภาครัฐบาล และเอกชนจะต้องร่วมมือกันในการหาวิธีในการปรับปรุงให้ดีขึ �นได้แก่    
ข้าราชการของไทยที$ด่านตรวจคนเข้าเมืองควรต้อนรับนกัท่องเที$ยวอย่างสภุาพ  พนกังานคนไทยในท่าอากาศ
ยาน โรงแรมและร้านอาหารควรให้การบริการดี และสุภาพ ตํารวจท่องเที$ยวไทยควรมีทักษะในการสื$อสาร
ภาษาจีนได้บ้าง   ไกด์ไทยควรมีความรู้ในการเล่าเรื$องเชียงใหม่  ตลอดจนคนเชียงใหม่ควรรักษาความใจดีและ
ยินดีต้อนรับนกัทอ่งเที$ยวให้คงอยูต่อ่ไป 

7) กลยทุธ์ด้านสภาพลกัษณะพื �นที$   (Physical Evidence)   จากการศกึษาพบว่านกัท่องเที$ยว
ชาวจีนมีทัศนคติที$ดีต่อ อากาศในเชียงใหม่ สะอาด ไม่มีมลพิษ (เก็บข้อมูลปี 2548) และการมีแหล่งบันเทิง
มากมาย  ส่วนเรื$องการมีแหล่งบันเทิงมากเป็นจุดแข็งสําหรับนักท่องเที$ยวชาวจีนที$จะนําเป็นจุดขายได้  
นอกจากนี �ประเด็นที$ทั �งภาครัฐและเอกชนต้องร่วมมือกนัเพื$อปรับปรุงให้ดียิ$งขึ �นได้แก่ ความสะอาดของแหล่ง
ท่องเที$ยว  การจดัให้มีห้องนํ �าบริการอยา่งสะอาดและเพียงพอ  การดแูลด้านความปลอดภยัสําหรับนกัทอ่งเที$ยว 
และ   การดแูลรักษาปรับปรุงสภาพป่าไม้   ธรรมชาติของจงัหวดัเชียงใหม่   ตลอดจนการวางแผนอย่างเร่งด่วน
ในการลดมลพิษทางอากาศภายในจังหวัดเชียงใหม่อย่างยั$งยืน เพราะจะส่งผลต่อการเข้ามาท่องเที$ยวของ
นกัทอ่งเที$ยวชาวจีนได้ 
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การศึกษาคุณภาพการบริการที�พักแรมแบบโฮมสเตย์ของภาคตะวันออก: 
การพัฒนาศักยภาพความเข้มแขง็ และความยั�งยนืของการจัดการการท่องเที�ยวเชงินิเวศ 

และการประกอบธุรกจิด้านท่องเที�ยว 
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.วฒุิชาติ  สนุทรสมยัF

*
F  และเกศริน  อิ$มเลก็ 

 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยนี �มีวัตถุประสงค์เพื$อศึกษาคุณภาพการบริการที$พักแรมแบบโฮมสเตย์ของภาคตะวันออก     
โดยศึกษาปัจจยัส่วนบคุคล  พฤติกรรมการเดินทาง  และความพึงพอใจของนกัท่องเที$ยวที$ส่งผลต่อคณุภาพ   
การบริการที$พกัแรมแบบโฮมสเตย์ของภาคตะวนัออก  โดยใช้การวิจยัเชิงสํารวจซึ$งศกึษาจากกลุม่ตวัอย่าง ได้แก่ 
นกัท่องเที$ยวชาวไทยที$พกัแรมแบบโฮมสเตย์จํานวน 308 คน  รวบรวมข้อมลูด้วยแบบสอบถาม  ซึ$งเป็นช่วงเวลา
ที$มีนกัทอ่งเที$ยวเข้าพกัแรม   
 ผลการศึกษาสรุปได้ดงันี �  นักท่องเที$ยวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุเฉลี$ย 34.81 ปี หรือ 34 ปี  10  
เดือน       ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด  การศึกษาระดบัปริญญาตรี   ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนและ    
มีรายได้เฉลี$ยต่อเดือนประมาณ 10,001 – 20,000 บาท  และผลจากการทดสอบสมมติฐานพบว่า  อายุของ
นกัท่องเที$ยวมีความสมัพนัธ์กบัจํานวนผู้ ร่วมเดินทางในแต่ละครั �งของนกัท่องเที$ยวใน 6 เดือนที$ผ่านมา  และ
ลกัษณะผู้ ร่วมเดินทาง  การจดัการสภาพแวดล้อม และลกัษณะของที$พกัแรมแบบโฮมสเตย์ ระยะเวลาเฉลี$ยที$ใช้
ในการเดินทางท่องเที$ยวของนกัท่องเที$ยวมีความสมัพนัธ์กบัจํานวนผู้ ร่วมเดินทาง  ในแต่ละครั �งของนกัท่องเที$ยว
ใน 6 เดือนที$ผ่านมา  ช่องทางการให้บริการ  และจํานวนวนัที$เข้าพกั   นอกจากนี �จํานวนผู้ ร่วมเดินทางท่องเที$ยว 
มีความสมัพนัธ์กบัคณุภาพการบริการโดยรวม ได้แก่ การสง่เสริมการตลาด ราคาค่าบริการ จํานวนวนั  ที$เข้าพกั  
จํานวนผู้ ร่วมเดินทางท่องเที$ยวในครั �งนี �มีความสมัพนัธ์กบัจํานวนวนัที$เข้าพกัและจํานวนวนัพกัของนกัท่องเที$ยว 
และลกัษณะของที$พกัแรมแบบโฮมสเตย์  คณุภาพการบริการของที$พกัแรมแบบโฮมสเตย์ทั �ง  7  ด้านมี
ความสมัพนัธ์กันทั �งหมด  ได้แก่  ลกัษณะของที$พกัแรมแบบโฮมสเตย์ ราคาค่าบริการ  ช่องทางการให้บริการ  
การสง่เสริมการตลาด  การจดัการด้านกระบวนการตา่ง ๆ  ผู้ให้บริการ และการจดัการสภาพแวดล้อม  
 

 

 

 

                                                 
* รองศาสตราจารย์  ภาควิชาบริหารธรุกิจ   คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยับรูพา  (งานวิจยัได้รับทนุสนบัสนนุ

งานวิจยัจากสํานกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ  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.   

  
ความสาํคัญของปัญหา 
 

ภาคตะวนัออกของประเทศไทยซึ$งประกอบด้วย  7  จงัหวดั  คือ  ชลบรีุ  ระยอง  จนัทบรีุ  ตราด  
ปราจีนบุรี  สระแก้ว   และนครนายก เป็นพื �นที$มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็ว  
ทรัพยากรที$มีอยู่ในภูมิภาคนี �       ถูกนํามาใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจเป็นจํานวนมาก  รวมถึงการใช้
ทรัพยากรการท่องเที$ยว ในท้องถิ$นอย่างต่อเนื$อง  โดยการท่องเที$ยวมีการพัฒนาระบบการจัดการการ
ท่องเที$ยวที$มุ่งสร้าง  “มลูค่า”  จาก  “คณุค่า”  ที$นกัท่องเที$ยวได้รับเมื$อมี     การเดินทางท่องเที$ยว  อย่างไรก็
ตามมลูค่าเศรษฐกิจและสงัคมที$ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจะมุ่งเน้นสู่การสร้างความยั$งยืนทางการ
ทอ่งเที$ยว โดยอาศยัระบบการจดัการทอ่งเที$ยวที$ทําให้นกัทอ่งเที$ยวเกิดการพํานกัพกัแรม  ณ  แหลง่ท่องเที$ยว
หรือชุมชนที$มีการจัดการการท่องเที$ยวอย่างเหมาะสมและยั$งยืน โดยเฉพาะนักท่องเที$ยวเชิงนิเวศที$มัก
แสวงหาสถานที$ท่องเที$ยวและที$พกัแรมบนพื �นฐานของทรัพยากรทั �งที$เป็นทางธรรมชาติและทางวฒันธรรม  
ซึ$งมีอยู่อย่างมากมาย   โดยเป็นการท่องเที$ยวตามแหล่งธรรมชาติที$มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ$น    ได้แก่    
ชายทะเล  หาดทราย    ภเูขา    นํ �าตก    สวนผลไม้   เป็นต้น  นอกจากนี �ยงัเน้นให้เกิดการพฒันาศกัยภาพ
ทรัพยากรด้วยการมีสว่นร่วมของชมุชน      ตลอดจนเกิดความพร้อมที$จะพฒันาไปสูค่วามโดดเด่น         และ
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มีเอกลกัษณ์ของการทอ่งเที$ยว  โดยมีเป้าหมายเพื$อเพิ$มความเข้มแข็งและเน้นความยั$งยืนให้แก่การท่องเที$ยว
ประเภทธุรกิจการทอ่งเที$ยวเชิงนิเวศด้านที$พกัแรมในภมิูภาคนี �ให้เกิดความสมดลุของมลูคา่ทางเศรษฐกิจที$ได้   
แลกกับคุณค่า ของทรัพยากรการท่องเที$ยว  และสภาพแวดล้อมที$อาจเสื$อมโทรม  ซึ$งเป็นสิ$งสําคัญและ
สามารถตอบสนองนโยบายและยทุธศาสตร์ของประเทศอนัเป็นวาระแหง่ชาติได้เป็นอยา่งดียิ$ง  

อนสุนธิจากแผนการพฒันาแม่บทอตุสาหกรรมการท่องเที$ยวแห่งชาติ (พ.ศ.2544-2553)  และ
แผนพฒันาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบบัที$ 10 (พ.ศ.2550-2554) มุ่งเน้นให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนผ่าน  
การสร้างรากฐานของชุมชนและภูมิปัญญา    ซึ$งเป็นการกระจายรายได้ที$เกิดจากธุรกิจการท่องเที$ยว 
โดยเฉพาะการประกอบการด้านการทอ่งเที$ยวเชิงนิเวศที$สามารถตอบสนองเป้าหมายดงักลา่วได้ประเภทหนึ$ง 
ได้แก่ การท่องเที$ยวที$พกัแรมแบบโฮมสเตย์ ซึ$งปัจจุบนักระแสเรื$องที$พกัแรมแบบโฮมสเตย์ได้แพร่ขยายไป
อย่างรวดเร็ว  เหตผุลสําคญัประการหนึ$งอาจเนื$องมาจากการเล็งผลในแง่    การกระจายรายได้ไปสู่ชุมชน
โดยกระบวนการการทํางานควรทําให้ครบวงจร ซึ$งอาศยัแนวคิดและปรัชญาต้องมุ่งสู ่      การพฒันาที$ยั$งยืน
ให้ชมุชนอยู่บนฐานเศรษฐกิจที$พึ$งพาตนเอง  โดยชาวบ้านสามารถการจดัการการท่องเที$ยวที$พกัแรมแบบ
โฮมสเตย์โดยมีสว่นร่วมด้วยการใช้บ้านที$อยูอ่าศยั หรือแบง่ห้องในบ้านให้นกัท่องเที$ยวพกั ซึ$งบ้านพกัจะสร้าง
ขึ �นอยูใ่นชมุชนหรืออาจจะตั �งอยูห่ลงัเดียวโดด ๆ  นอกชมุชนก็ได้  แตม่กัจะตั �งอยูใ่นแหลง่ท่องเที$ยวหรือใกล้ ๆ  
กบัแหลง่ทอ่งเที$ยว   ซึ$งมกัเป็นแหลง่ทอ่งเที$ยวทางธรรมชาติหรือทางวฒันธรรม  โดยปกติแล้วการจดัการด้าน
ที$พกัแรมแบบโฮมสเตย์มีลกัษณะเด่นคือ  ต้องอาศยัความร่วมมือของคนในชุมชนและชักจูงให้ชุมชนมีจิต 
สํานกึ ในการอนรัุกษ์สิ$งแวดล้อม  (เกรียง   ฐิติจําเริญพร, 2545) 

 ทั �งนี � คณะผู้วิจยัได้มุง่ศกึษาคณุภาพการบริการที$พกัแรมแบบโฮมสเตย์ในเขตภาคตะวนัออก  ซึ$ง
เป็นที$พกัแรมที$มีผู้ประกอบการและชมุชนที$เปิดบ้านให้นกัทอ่งเที$ยวพกัแรมแบบโฮมสเตย์อยา่งต่อเนื$องไมน้่อย
กวา่  1 ปี  ซึ$งยงัมีการให้บริการต้อนรับนกัท่องเที$ยวแบบตา่งคนตา่งทํา  ยงัไมมี่การรวมกลุม่อยา่งเข้มแข็ง  
ตลอดจน   ยงัไมไ่ด้มีการจดัการการทอ่งเที$ยวโดยชมุชนมีสว่นร่วมอยา่งจริงจงั    อยา่งไรก็ตามที$พกัแรมแบบ  
โฮมสเตย์ของภาคตะวนัออกนี �มีความโดดเดน่ของแหลง่ทอ่งเที$ยวทางธรรมชาติและทางวฒันธรรมชาติที$มี
เอกลกัษณ์สามารถดงึดดูนกัทอ่งเที$ยวมาเยี$ยมเยือนและ   พกัแรมในพื �นที$ดงักลา่วเพิ$มขึ �น ซึ$งเป็นข้อได้เปรียบ
จากภมิูประเทศที$หา่งจากเมืองหลวงของประเทศ   คือ กรุงเทพมหานคร นกัทอ่งเที$ยวจงึจําเป็นต้องค้างหรือ     
พกัแรมแทนที$จะเป็นจงัหวดัทอ่งเที$ยวที$เป็นเพียงเส้นทางผา่นเทา่นั �น   

ดงันั �น  ผู้ประกอบธุรกิจที$พกัแรมแบบโฮมสเตย์ที$ให้บริการที$พกัแรมของจงัหวดัในเขตภาคตะวนัออก
เพิ$มจํานวนขึ �นทกุปีตามจํานวนนกัทอ่งเที$ยวเช่นกนั โดยเฉพาะจงัหวดัระยอง และเขตกิ$งอําเภอเกาะช้าง  จงัหวดั
ตราด          ซึ$งพื �นที$จงัหวดัระยองในระยะ  3  ปีที$ผา่นมามีมากกวา่ล้านคน  โดย  พ.ศ. 2548 มีจํานวน
นกัทอ่งเที$ยว คือ  2,715,377  เพิ$มขึ �นจาก พ.ศ. 2547 ซึ$งมีจํานวนนกัทอ่งเที$ยว 2,532,831 คน และพ.ศ.2546 มี
จํานวนนกัทอ่งเที$ยว 2,414,498  คน  และพื �นที$เกาะช้างระยะ 3  ปีที$ผา่นมา  มีจํานวนเพิ$มขึ �นทกุปีเช่นกนั  โดย  
พ.ศ. 2546  มีจํานวนนกัทอ่งเที$ยว คือ  326,184 คน  สว่น พ.ศ. 2547  มีจํานวนนกัทอ่งเที$ยวเพิ$มจํานวนขึ �นเป็น  
361,465  คน  และ พ.ศ.2548  มีจํานวนเพิ$มถงึ  435,522  คน  (การทอ่งเที$ยวแห่งประเทศไทย,  2549)   
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ภาพที�  1  จํานวนนกัทอ่งเที$ยวระหวา่งปี  2546 – 2548  ในจงัหวดัระยองและเกาะช้างจงัหวดัตราด 

 
 

จากจํานวนนกัท่องเที$ยวที$เพิ$มขึ �น   ก่อให้เกิดความต้องการรูปแบบการบริการด้านการทอ่งเที$ยวที$สงู
เพิ$มขึ �นตามไปด้วย         ดงันั �นความหลากหลายและจํานวนนกัทอ่งเที$ยวซึ$งถือเป็นโอกาสในการพฒันาด้านการ
ทอ่งเที$ยวที$พกัแรมแบบโฮมสเตย์ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขนัสงูขึ �น       และรักษาคณุภาพการบริการของ     
ที$พกัแรมแบบโฮมสเตย์ให้ได้มาตรฐาน   เพื$อให้ที$พกัแรมแบบโฮมสเตย์มีมาตรฐานเดียวกนัทั �งประเทศ   โดยแบ่ง
ออกเป็นด้านตา่ง ๆ    8    ด้าน    คือ   1)  ด้านที$พกั    2)   ด้านอาหารและโภชนาการ    3)  ด้านความปลอดภยั  
4)  ด้านการจดัการ  5)  ด้านกิจกรรมทอ่งเที$ยว  6)  ด้านสภาพแวดล้อม  7)  ด้านมลูคา่เพิ$ม  8)  ด้านการสง่เสริม
การตลาด       ซึ$งสอดคล้องกบัองค์ประกอบของการบริการที$มีคณุภาพ     คือ   รูปแบบบริการ   ราคา    ช่องทาง 
การให้บริการ การสื$อสารทางการตลาด    ผู้ให้บริการ กระบวนการให้บริการ และสภาพแวดล้อม  (Kotler, 2000; 
Payne, 1993)   
  ด้วยเหตนีุ �คณะผู้วิจยัสนใจหาคําตอบวา่  คณุภาพการบริการของที$พกัแรมแบบโฮมสเตย์ในเขตภาค
ตะวนัออกตามการรับรู้ของนกัท่องเที$ยวเป็นอยา่งไร   และมีปัจจยัใดบ้างที$มีความสมัพนัธ์กบัคณุภาพการบริการ 
โดยเฉพาะปัจจยัที$เกี$ยวข้องกบัพฤติกรรมการเดินทางทอ่งเที$ยวของนกัทอ่งเที$ยว      โดยอาศยักรอบวดัมาตรฐาน
คณุภาพการบริการ       อนัเป็นองค์ประกอบการบริการที$มีคณุภาพมาใช้ศกึษาคณุภาพการบริการที$พกัแรมแบบ
โฮมสเตย์ของภาคตะวนัออกเพื$อทําให้เกิดการพฒันาศกัยภาพความเข้มแข็ง       และความยั$งยืนของการจดัการ  
การทอ่งเที$ยวเชิงนิเวศและการประกอบธุรกิจด้านการทอ่งเที$ยว      เนื$องจากการประกอบการธุรกิจการทอ่งเที$ยว   
ที$พกัแรมแบบโฮมสเตย์ยงัมีโอกาสเติบโตได้อยา่งเข้มแข็งและยั$งยืน   หากผู้ประกอบการ  เจ้าของบ้าน  ตลอดจน
ชมุชน       และหน่วยงานที$เกี$ยวข้องได้ทราบถงึคณุภาพการบริการด้านตา่ง ๆ           อนัจะช่วยสะท้อนย้อนกลบั
ผู้ประกอบการ     เจ้าของบ้าน    ตลอดจนผู้ เกี$ยวทําให้เกิดการพฒันาคณุภาพการบริการให้มีประสทิธิภาพอยา่ง
ตอ่เนื$อง    และสามารถตอบสนองตอ่ความต้องการของตลาด และสง่เสริมให้เกิดการมีสว่นร่วมของชมุชนอยา่ง
เข้มแข็งและยั$งยืนตอ่ไป 
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กรอบแนวความคดิในการวิจัย 
 

                 ตัวแปรต้น 

 
 

 

 

 

ปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที�ยว 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. สถานภาพสมรส 
4. ระดบัการศกึษา 
5. อาชีพ 
6. ที$อยูปั่จจบุนั 
7. รายได้เฉลี$ยตอ่เดือน 

 

พฤตกิรรมการเดนิทางท่องเที�ยว 

1. พาหนะที$ใช้เดินทาง 

2. ผู้ ร่วมเดินทาง 

3. สถานที$ที$วางแผนจะไป 

4. วิธีการเดินทาง 

5. รายการแพค็เกจทวัร์ 

6. บริษัททวัร์ 

7. สถานที$อื$น ๆ  ที$แวะพกั 

8. ลกัษณะทําเลที$ตั �งของโฮมสเตย์ 

9. การเคยมาพกัโฮมสเตย์ 

10. ประเภทของห้องพกั 
11. เหตผุลที$เลือกพกัโฮมสเตย์ครั �งนี � 
12. ราคาคา่บริการ 
13. บริการที$ต้องการใช้ 
14. บริการเสริมที$ต้องการ 
15. แหลง่ข่าวสารที$รู้จกัโฮมสเตย์ 

คุณภาพการบริการของที�พักแรมแบบ 
โฮมสเตย์ ใน   7  ด้าน  คือ 
1. ลกัษณะของที$พกัแรมแบบโฮมสเตย์ 
2. ราคาคา่บริการ 
3. ช่องทางการให้บริการ 
4. การสง่เสริมการตลาด 
5. การจดัการกระบวนการด้านตา่ง ๆ 
6. ผู้ให้บริการ 
7. การจดัการสภาพแวดล้อม 

ตัวแปรตาม 
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วัตถุประสงค์ของการวิจยั 

1. เพื$อศกึษาพฤติกรรมการเดินทางทอ่งเที$ยวของนกัทอ่งเที$ยวพกัแรมแบบโฮมสเตย์ 
2. เพื$อศกึษาคณุภาพการบริการของที$พกัแรมแบบโฮมสเตย์ของภาคตะวนัออก 
3. เพื$อศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งคณุภาพการบริการของนกัทอ่งเที$ยวตอ่การจดัการธุรกิจการ  

ทอ่งเที$ยว       ที$พกัแรมแบบโฮมสเตย์ของภาคตะวนัออกกบัอาย ุ
4. เพื$อศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งความพงึพอใจของนกัทอ่งเที$ยวตอ่การจดัการธุรกิจการทอ่งเที$ยว

ที$พกัแรมแบบโฮมสเตย์ของภาคตะวนัออกกบัพฤติกรรมการเดินทางทอ่งเที$ยว 
 

สมมตฐิานการวิจยั 

การศกึษานี �ได้รวบรวมทฤษฎี   แนวคิด       และงานวิจยัที$เกี$ยวข้องกบัความพงึพอใจในคณุภาพการ
บริการของ  การจดัการที$พกัแรมแบบโฮมสเตย์เพื$อตั �งสมมติฐานการวิจยั  ดงันี �                         

1. อายขุองนกัทอ่งเที$ยวที$ตา่งกนัมีความสมัพนัธ์กบัการเดินทางท่องเที$ยวในรอบ 6 เดือน ที$ผา่นมา 
2. อายขุองนกัทอ่งเที$ยวที$ตา่งกนัมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการเดินทางทอ่งเที$ยว 
3. อายขุองนกัทอ่งเที$ยวที$ตา่งกนัมีความสมัพนัธ์ต่อคณุภาพการบริการแตล่ะด้านทั �ง 7 ด้าน 
4. การทอ่งเที$ยวในรอบ 6 เดือนที$ผา่นมาที$ต่างกนัมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมในการเดินทาง

ทอ่งเที$ยว 
5. การทอ่งเที$ยวในรอบ 6 เดือนที$ผ่านมาที$ตา่งกนัมีความสมัพนัธ์กบัคณุภาพการบริการ  แตล่ะด้าน

ทั �ง 7 ด้าน  
6. พฤติกรรมการเดินทางทอ่งเที$ยวที$ตา่งกนัมีความสมัพนัธ์กบัคณุภาพการบริการแตล่ะด้านทั �ง      

7 ด้าน  
7. คณุภาพการบริการแตล่ะด้านทั �ง 7 ด้านที$ตา่งกนัมีความสมัพนัธ์กบัคณุภาพการบริการโดยรวม 

 

การทบทวนวรรณกรรม 
 

การศกึษาคณุภาพการบริการที$พกัแรมแบบโฮมสเตย์ของภาคตะวนัออก  :  การพฒันาศกัยภาพ  
ความเข้มแข็ง และความยั$งยืนของการทอ่งเที$ยวเชิงนิเวศและการประกอบธุรกิจด้านทอ่งเที$ยว คณะผู้วิจยัเสนอ
ทฤษฎีที$เกี$ยวข้องและผลงานวิจยัตามลําดบัดงันี � 

1. แนวคิดและทฤษฎีเกี$ยวกบัการจดัการทอ่งเที$ยวเชิงนิเวศ 
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี$ยวกบัคณุภาพการบริการ 
3. ความพงึพอใจในคณุภาพการบริการของนกัทอ่งเที$ยว 
4. คณุภาพการบริการของที$พกัแรมแบบโฮมสเตย์ 
5. งานวิจยัที$เกี$ยวข้อง 
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วิธีดาํเนินการวิจัย 
 

 การศกึษานี �เป็นการศกึษาในลกัษณะการวิจยัเชิงสํารวจ  (Survey  Research)  โดยการวดัผลเพียง
ครั �งเดียว  (One-shot-case Study)  และการศกึษา  ณ  จดุเวลาใดเวลาหนึ$ง  (Cross  Sectional  Study)   โดย
มีประชากร คือ       กลุม่นกัทอ่งเที$ยวชาวไทยที$เข้าพํานกัที$พกัแรมแบบโฮมสเตย์ของภาคตะวนัออก โดยเดินทาง
ทอ่งเที$ยวในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนสงิหาคม    พ.ศ. 2549     จํานวน  308  คน  และเก็บรวบรวมข้อมลู   
ด้วยวิธีการสมัภาษณ์แบบตวัตอ่ตวัและการให้แบบสอบถามแก่ผู้ตอบเอง  จากนกัทอ่งเที$ยวที$ได้เข้าพกัที$พกัแรม
แบบโฮมสเตย์แล้วอยา่งน้อย 1 วนั  ดําเนินการเก็บตวัอยา่งทั �งวนัธรรมดา (จนัทร์ - ศกุร์) เป็นเวลา 20 วนั และวนั
เสาร์ - อาทิตย์ รวม   10 วนั รวมระยะเวลา 8 เดือน   
 

เครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย 
 เครื$องมือในการเก็บรวบรวมข้อมลูที$สนใจศกึษา  คือ  แบบสอบถามที$มีโครงสร้าง (Structure 
Questionnaire)สําหรับการสร้างแบบสอบถามนี �คณะผู้วิจยัได้ศกึษาข้อมลูจาก 2 แหลง่คือ 

1. แหลง่ปฐมภมิู (Primary  Source) โดยการสํารวจสถานที$ และการให้บริการของที$พกัแรมแบบ
โฮมสเตย์ของภาคตะวนัออก และการพดูคยุกบัเจ้าของบ้านเกี$ยวกบัการเข้าพกั การให้บริการของเจ้าของบ้าน 
และรูปแบบการจดัการที$พกัแรมแบบโฮมสเตย์ 

2.    แหลง่ทติุยภมิู (Secondary   Source) โดยการเก็บรวบรวมข้อมลูจากเอกสาร  หนงัสือผลงานวิจยั
ตลอดจนปรึกษาผู้ เชี$ยวชาญด้านการจดัการที$พกัแรมแบบโฮมสเตย์ แล้วนําข้อมลูที$รวบรวมได้มาสร้าง
แบบสอบถาม ซึ$งโครงสร้างของแบบสอบถามเป็นคําถามปลายปิดเป็นสว่นใหญ่ ซึ$งแบง่คําถามเป็น 4 สว่น คือ  
สว่นที$ 1 เป็นคําถามที$เกี$ยวกบัข้อมลูสว่นตวั และข้อมลูเกี$ยวกบัการทอ่งเที$ยวของ    นกัทอ่งเที$ยวชาวไทย          
ที$เดินทางมาพกัแรมแบบโฮมสเตย์โดยมีคําตอบให้เลือก (Multiple Choice Questions)  เช่น เพศ อาย ุ
สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา อาชีพ   ที$อยูปั่จจบุนั รายได้เฉลี$ยตอ่เดือน สว่นข้อมลูเกี$ยวกบัการทอ่งเที$ยว 
อาทิ จํานวนครั �งที$มาเที$ยว จํานวนการพกัแรม จํานวนผู้ ร่วมเดินทาง วิธีการเดินทางในรอบปีที$ผา่นมา (พ.ศ. 
2548)   สว่นที$ 2 เป็นคําถามเกี$ยวกบัพฤติกรรมในการเดินทางและการพกัแรม ประกอบด้วย  พาหนะที$ใช้ในการ
เดินทาง  สถานที$ทอ่งเที$ยวที$ต้องการไป  ลกัษณะการเดินทาง  เช่น เดินทางมาเอง มากบักรุ๊ปทวัร์ เป็นต้น 
สถานที$พกั และระยะเวลาที$พกั ทําเลที$พกั ราคาที$พกั ประเภทห้องพกั  บริการที$ต้องการ  สว่นที$  3  เป็นคําถาม
ด้านคณุภาพการบริการที$เข้าพกัแรมแบบโฮมสเตย์  ซึ$งให้นกัทอ่งเที$ยวประเมินคณุภาพการบริการที$พกัแรมโฮมส
เตย์ 7 ด้านได้แก่ ลกัษณะที$พกัแบบโฮมสเตย์    ราคาคา่บริการ     ช่องทางการให้บริการ    การสง่เสริมการตลาด       
การจดัการด้านกระบวน  ตา่ง ๆ  ผู้ให้บริการ และการจดัการสภาพแวดล้อม  โดยใช้มาตรวดัประเมินทศันคติ 5 
ระดบั (5 point Likert Scale)  โดยเรียงลําดบัความพงึพอใจด้านคณุภาพการบริการตั �งแตร่ะดบัที$   5  หมายถึง   
พงึพอใจมากที$สดุ   ไปจนถงึระดบัที$   1   หมายถึง   ไมพ่งึพอใจ   และสว่นที$ 4 เป็นคําถามด้านข้อเสนอแนะ เป็น
คําถามปลายปิดที$ให้นกัทอ่งเที$ยวเสนอแนะ 4 ด้านคือ ด้านที$พกัแรม  ด้านบริการนําเที$ยว ด้านราคาคา่บริการ  
ด้านการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ 

 

การหาคุณภาพเครื�องมือ  
 แบบสอบถามได้ให้ผู้ เชี$ยวชาญและอาจารย์จากภาควิชาบริหารธุรกิจที$สอนวิชาด้านการตลาด และ 
การทอ่งเที$ยว  4  ประเมินความเที$ยงตรงตามเนื �อหา  โดยพิจารณาจากกรอบแนวคิด  นิยามศพัท์ของการวิจยั  
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และนําแบบสอบถามจํานวน  20  ชดุ มาทดสอบก่อนเพื$อตรวจสอบความถกูต้องเหมาะสม และความชดัเจนของ
คําถามทกุข้อ โดยทําการทดสอบกบักลุม่นกัทอ่งเที$ยวชาวไทยที$เดินทางมาพํานกัที$พกัแรมแบบโฮมสเตย์บ้าน
สวนมงัคดุ ตําบลบ้านคา่ย  จงัหวดัระยอง มาตรวจสอบด้านการใช้ภาษา การสื$อสาร ตลอดจนเป็นการทดสอบ
กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมลู     เพื$อสามารถนําไปใช้งานสนามจริง ทั �งนี �ได้วดัระดบัความเชื$อมั$น  (Reliability) 
ซึ$งจากการคํานวณหาคา่ความเชื$อมั$น   แบบความสอดคล้องภายในโดยการหาคา่ที$เรียกว่าแบบ ครอนบาท 
(Cronbach) พบวา่ ได้คา่ความเชื$อมั$น ดงันี �  
 แบบสอบถามสว่นคณุภาพการบริการทกุด้านได้คา่สมัประสทิธิความเชื$e อมั$นแบบครอนบาท
(Cronbach Alpha Coefficient) เทา่กบั 0.84 เมื$อพิจารณารายด้าน  ดงันี � 
 คา่ความเชื$อมั$นสมัประสทิธิครอนบาทอลัฟาe   ด้านลกัษณะของที$พกัแรมแบบโฮมสเตย์ด้านราคา
คา่บริการ          ด้านช่องทางการให้บริการ  ด้านการสง่เสริมการตลาด   ด้านการจดัการกระบวนการด้านตา่ง ๆ   
ด้านผู้ให้บริการ    และด้านสภาพแวดล้อม   มีค่า 0.85, 0.72, 0.80, 0.75, 0.88 และ 0.87  ตามลําดบั  จงึสรุป
ได้วา่เครื$องมือแบบสอบถามนี �  มีความเชื$อมั$นมีคา่มากกวา่ 0.70  ซึ$งมีระดบัคา่ความเชื$อมั$นสงูพอที$จะยอมรับได้  

การวิเคราะห์ข้อมลูด้วยสถิติเชิงพรรณนา เป็นการแสดงข้อมลูเป็นคา่จํานวนและร้อยละ สว่นเบี$ยงเบน
มาตรฐาน  ได้แก่ อาชีพ  ระดบัการศกึษาสงูสดุ  คา่เฉลี$ยเลข ได้แก่ แสดงข้อมลู  ความถี$ในการทอ่งเที$ยว 
ช่วงเวลาที$มาใช้บริการ คณุภาพการบริการแตล่ะด้านของที$พกัแรมแบบโฮมสเตย์   และสถิติเชิงอ้างอิง 
(Inference Statistics) เป็นการทดสอบสมมติฐานและการวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิติด้วยระดบันยัสําคญั .05 
ภายใต้การทดสอบเงื$อนไข  โดยพิจารณาจากแผนภาพการกระจายพบวา่ ความสมัพนัธ์ของตวัแปรที$นํามา
ทดสอบมีแนวโน้มความสมัพนัธ์แบบเส้นตรงและเป็นอิสระตอ่กนั การทดสอบสมมติฐานของการวิจยัใช้
สมัประสทิธิสหสมัพนัธ์เพียร์สนั e (Peasan-Product  Correlation Coefficient) เพื$อทดสอบเกี$ยวกบัความสมัพนัธ์
ของตวัแปรต้น   ได้แก่  ความสมัพนัธ์ระหวา่งอายขุองนกัทอ่งเที$ยว จํานวนครั �งของการเดินทางทอ่งเที$ยว  
จํานวนวนัที$เข้าพกั จํานวนผู้ ร่วมเดินทางทอ่งเที$ยว กบัความพงึพอใจในบริการที$พกัแรมแบบโฮมสเตย์โดยรวมใน
แตล่ะด้าน 
 

ผลการศึกษา  
 

 ผลการศกึษาสามารถสรุปได้ ดงันี �  
 

ข้อมลทั�วไู ปของผ้ตอบแบบสอบถาม ู  
 นกัทอ่งเที$ยวสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายเุฉลี$ย 34 ปี 10 เดือน มีสถานภาพโสด มีการศกึษาระดบั
ปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนกังานบริษัทเอกชนมากที$สดุ ที$มีรายได้เฉลี$ยตอ่เดือนอยูใ่นระหวา่ง  10,001 – 
20,000 บาท  
 

ข้อมลทั�วไปเกี�ยวกับการท่องเที�ยวู  
   ในรอบ  6  เดือนที$ผา่นมา  (ตั �งแตต้่นปี 2549)  นกัทอ่งเที$ยวเดินทางทอ่งเที$ยวและเยี$ยมเยือน   แหลง่
ทอ่งเที$ยวเดิมเฉลี$ย  2.22   หรือ  2  ครั �ง  ใช้เวลาทอ่งเที$ยวในแตล่ะครั �งยาวนาน 2.72  วนั หรือ  2-3 วนั   มีผู้ ร่วม
เดินทางด้วยกนัในแตล่ะครั �ง  32.52  คน หรือ  33  คน สว่นใหญ่นิยมเดินทางมาเอง ร้อยละ 64.9 เพศหญิงใช้วิธี
เดินทางมาเอง ร้อยละ 81.9  สว่นเพศชายนิยมเดินทางมาเอง ร้อยละ 77.9  ด้านผู้ มีสถานภาพสมรสหม้าย/หย่า
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ร้างนิยมใช้วิธีเดินทางมาเองสงูที$สดุ   ซึ$งแตกตา่งจาก   ผู้ มีสถานภาพโสดใช้วิธีการซื �อทวัร์มากที$สดุ   นอกจากนี �
นกัทอ่งเที$ยวที$ใช้วิธีเดินทางโดยการซื �อทวัร์แบบเหมาจ่ายรวมราคาคา่บริการ ตา่ง ๆ    ได้แก่   คา่พาหนะเดินทาง
ทั �งหมดและคา่ที$พกั จํานวนคืนพกัเฉลี$ย 1.45  หรือ 1-2  คืน รวมอยูใ่นแพค็เกจทวัร์แล้ว ร้อยละ 100  รองลงมา
รวมคา่อาหารเฉลี$ย  3.81  มื �อ  หรือ  4  มื �อ  ร้อยละ  29.3  และรวมคา่ใช้จ่ายอื$น ๆ  น้อยที$สดุ  ร้อยละ 9.8 โดย
นกัทอ่งเที$ยวนิยมซื �อทวัร์ผา่นตวัแทนบริษัทนําเที$ยว (Travel Agent) มากที$สดุ ร้อยละ 39.0 
 นกัทอ่งเที$ยวทั �งหมดเข้าพกัที$พกัแรมแบบโฮมสเตย์  1 คืนมากที$สดุ รองลงมาเข้าพกั 2 คืน  และเข้าพกั 
4 และ 5 คืน น้อยที$สดุ โดยที$พกัแรมแบบโฮมสเตย์ที$เข้าพํานกัในครั �งนี �   ร้อยละ 86.8 นกัทอ่งเที$ยวได้เข้าพกัแรม
เป็นครั �งแรก และชอบพกัแยกออกจากเรือนของเจ้าของ รองลงมา คือ เข้าพกัร่วมกบัเจ้าของบ้านในหลงัเดียวกนั 
ชอบบ้านริมทะเลมากที$สดุ     โดยมีสาเหตหุลกัที$เลือกพกัที$พกัแรมแบบโฮมสเตย์เพราะเจ้าของบ้านมีอธัยาศยัดี 
ร้อยละ 52.9   นกัทอ่งเที$ยวสว่นใหญ่จ่ายคา่ที$พกัคืนละ 200 – 500 บาท/คน  และใช้บริการอาหารและเครื$องดื$ม
ของที$พกัแรมแบบโฮมสเตย์  รองลงมาเป็นบริการคาราโอเกะ โดยนกัทอ่งเที$ยวมีความต้องการใช้บริการเพิ$มเติม
ประเภทนวดแผนไทยในที$พกัแรมแบบโฮมสเตย์    มากที$สดุ    รองลงมาต้องการซื �อของฝาก/ของที$ระลกึ     และ
ด้านกิจกรรมมีบริการเป็นประจําที$นกัทอ่งเที$ยวชอบดํานํ �าดปูะการัง รองลงมาพายเรือ ด้านกิจกรรมที$ต้องการทํ
ร่วมกบัเจ้าของบ้านและเพื$อนนกัทอ่งเที$ยวมากที$สดุ  คือ    กิจกรรมเก็บผลไม้กินเอง    รองลงมา   คือ    ตกปลา/
หาปลา /ดนูก   และนกัทอ่งเที$ยวรู้จกัที$พกัแรมแบบโฮมสเตย์จากเพื$อนมากที$สดุ    รองลงมาจากเวบ็ไซต์ และสื$อ
หนงัสือพิมพ์   รายการวิทย ุ  การแสดงนิทรรศการ  การออกร้าน/บทูแนะนําที$พกัแรมแบบโฮมสเตย์ตามเทศกาล
ตา่ง ๆ  อยูใ่นระดบัน้อยที$สดุเทา่ ๆ  กนั  
 

คุณภาพการบริการด้านต่างๆ  ของที�พักแรมแบบโฮมสเตย์  
 นกัทอ่งเที$ยวที$เข้าพํานกัที$พกัแรมแบบโฮมสเตย์ของภาคตะวนัออก มีประเมินคณุภาพการบริการด้าน
ตา่งๆ  ดงัตอ่ไปนี �  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที�  2      ระดบัการประเมินคณุภาพการบริการรายด้านของนกัทอ่งเที$ยวที$เข้าพกัแรมแบบโฮมสเตย์  
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 จากภาพที$    2    แสดงให้เหน็ถงึนกัทอ่งเที$ยวประเมินคณุภาพการบริการด้านผู้ให้บริการหรือเจ้าของ
บ้านอยูใ่นระดบัมากที$สดุ รองลงมา  ได้แก่  ด้านการจดัการสภาพแวดล้อม  ด้านลกัษณะที$พกัแรมแบบโฮมสเตย์   
ด้านราคาคา่บริการ   ด้านการจดัการกระบวนการด้านตา่ง ๆ      ด้านช่องทางการให้บริการ และด้านการสง่เสริม
การตลาด    ตามลําดบั   โดยนกัทอ่งเที$ยวรู้สกึประทบัใจมากที$สดุในการพํานกัที$พกัแรมแบบโฮมสเตย์  คือ  เรื$อง
ผู้ให้บริการหรือเจ้าของบ้านที$มีบคุลกิภาพที$ยิ �มแย้มแจ่มใสให้การต้อนรับนกัทอ่งเที$ยวอยา่งอบอุ่น       สว่นเรื$อง
การจดัการสภาพแวดล้อมของที$พกัแรมให้   มีอากาศถ่ายเทสะดวก แสงสวา่งสอ่งถงึ  ความสะอาดของห้องพกั   
และลกัษณะที$พกัแรมแบบโฮมสเตย์เป็นสว่นประกอบให้นกัทอ่งเที$ยวประเมินคณุภาพการบริการของที$พกัแรม
แบบโฮมสเตย์มากยิ$งขึ �นได้ ซึ$งสามารถประเมินคณุภาพการบริการในรายด้านตา่ง  ๆ ของนกัท่องเที$ยวที$เข้าพกั
แรมแบบโฮมสเตย์ สามารถสรุปได้ดงันี �   
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที�  3      คณุภาพการบริการด้านการจดัการสภาพแวดล้อม 
 
 

 จากภาพที$     3    คณุภาพการบริการด้านการจดัการสภาพแวดล้อม  นกัทอ่งเที$ยวที$เข้าพกัแรมแบบ
โฮมสเตย์    ได้ประเมินคณุภาพการบริการด้านการจดัการสภาพแวดล้อมอยูใ่นระดบัมากที$สดุ       คือ       ด้าน
สภาพแวดล้อมของที$พกัแรมแบบโฮมสเตย์มีอากาศถ่ายเทสะดวก  แสงสวา่งสอ่งถงึ ซึ$งสามารถมองเหน็ทิวทศัน์
ได้โดยรวมจากห้องพกั  และการประเมินคณุภาพการบริการด้านการจดัการสภาพแวดล้อมระดบัมาก  คือ  ด้าน
ความสะอาดของสภาพแวดล้อมบริเวณภายในและบริเวณโดยรอบ   มีความเป็นธรรมชาติปราศจากสิ$งปรุงแต่ง  
มีความร่มรื$นด้วยการประดบัต้นไม้  ดอกไม้  มีระบบการทิ �งและกําจดัขยะและสิ$งปฏิกลู  และมีพื �นที$จอดรถหรือ
ลานจอดรถ 
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ภาพที�  4  คณุภาพการบริการด้านผู้ให้บริการ 

 
จากภาพที$  4  คณุภาพการบริการด้านผู้ให้บริการ นกัทอ่งเที$ยวที$เข้าพกัแรมแบบโฮมสเตย์ได้ประเมิน

คณุภาพการบริการด้านผู้ให้บริการอยูใ่นในระดบัมากที$สดุ  คือ  ผู้ให้บริการยิ �มแย้มแจม่ใส ให้การต้อนรับอบอุน่  
มีความเป็นกนัเอง มีกริยามารยาทที$ดี และมีความรวดเร็วในให้การบริการ ตามลําดบั การประเมินคณุภาพการ
บริการด้านผู้ให้บริการในระดบัมาก      คือ    ความเข้าใจความต้องการของนกัทอ่งเที$ยว     การแตง่กายสะอาด 
ความถกูต้องรอบคอบในการบริการ ความสามารถในการสื$อข้อความ   และการสร้างสรรค์รูปแบบบริการใหม่ ๆ  
ตามลําดบั 

 
ภาพที�  5  คณุภาพการบริการด้านการจดัการกระบวนการด้านตา่ง ๆ  
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จากภาพที$  5  คณุภาพการบริการด้านการจดัการกระบวนการด้านตา่ง ๆ  นกัทอ่งเที$ยวที$เข้าพกัแรม
แบบโฮมสเตย์ได้ประเมินคณุภาพการบริการด้านการจดัการกระบวนการด้านต่าง ๆ     อยูใ่นระดบัมาก     คือ  
ด้านการบริการอาหารมีความสะอาด      รสชาติดี       ภาชนะที$ใช้ในครัวและรับประทานอาหารถกูสขุอนามยั     
เป็นอาหารท้องถิ$น         และด้านความปลอดภยัของสถานที$พกั       มีอปุกรณ์เครื$องนอนเพียงพอและสะอาด             
มีการบริการที$เป็นเอกลกัษณ์ของท้องถิ$น     มีไฟฟ้านํ �าประปาที$ดี    มีบริการทอ่งเที$ยวแบบแพคเก็จ (รวมที$พกั 
การนําเที$ยว และอาหาร) มีการเตรียมอปุกรณ์ปฐมพยาบาลเบื �องต้น และมีพาหนะบริการในการเดินทางเข้าถงึ
โฮมสเตย์ได้สะดวก 
 
 

 
          ภาพที�  6  คณุภาพการบริการด้านการสง่เสริมการตลาด 
 

จากภาพที$  6  คณุภาพการบริการด้านการสง่เสริมการตลาด นกัทอ่งเที$ยวที$เข้าพกัแรมแบบโฮมสเตย์
ได้ประเมินคณุภาพการบริการด้านการสง่เสริมการตลาดอยูใ่นระดบัมาก   คือ   การบอกเลา่แบบปากตอ่ปาก มี
คณุภาพการบริการอยูใ่นระดบัปานกลาง   คือ   การมีสว่นลดพิเศษสําหรับลกูค้าเดิม    การมีโปรโมชั$นลดราคา
ในช่วงเทศกาลและไมใ่ช่ฤดทูอ่งเที$ยว      การใช้สื$อเวบ็ไซต์      การโฆษณา/ ประชาสมัพนัธ์ผา่นทาง อบต. ททท. 
การติดป้ายบอกทาง การติดป้ายประกาศ และการโฆษณาทางโบรชวัร์ แผน่พบั  
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ภาพที�  7  คณุภาพการบริการด้านช่องทางการให้บริการ 
 

จากภาพที$  7  คณุภาพการบริการด้านช่องทางการให้บริการ  นกัทอ่งเที$ยวที$เข้าพกัแรมแบบโฮมสเตย์
ได้ประเมินคณุภาพการบริการด้านช่องทางการให้บริการอยูใ่นระดบัมาก คือ ระบบจองลว่งหน้าเพื$อลงทะเบียน
ให้ทราบข้อมลู     มีคณุภาพการบริการอยูใ่นระดบัปานกลาง     คือ   การสร้างเครือข่ายการบริการทอ่งเที$ยว 
กลุม่อาชีพตา่ง ๆ  ในชมุชน เครือข่ายกบัหน่วยงานอื$น ๆ  เช่น บริษัททวัร์ ททท. และการบริการข้อมลูข่าวสาร
ด้านการทอ่งเที$ยวผา่นหน่วยงานของรัฐ  
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ภาพที�  8  คณุภาพการบริการด้านราคาคา่บริการ 
 

จากภาพที$     8     คณุภาพการบริการด้านราคาคา่บริการ นกัท่องเที$ยวที$เข้าพกัแรมแบบโฮมสเตย์ได้
ประเมินคณุภาพการบริการด้านราคาคา่บริการอยูใ่นระดบัมาก    ได้แก่   คา่บริการอาหาร คา่ห้องพกั คา่บริการ
นําเที$ยว การตอ่รองราคาคา่บริการ และคา่บริการรถนําเที$ยว/ ขนสง่  
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ภาพที�  9  คณุภาพการบริการด้านลกัษณะที$พกัแรมแบบโฮมสเตย์ 

จากภาพที$  9  คณุภาพการบริการด้านลกัษณะที$พกัแรมแบบโฮมสเตย์ นกัทอ่งเที$ยวที$เข้าพกัแรมแบบ
โฮมสเตย์ได้ประเมินคณุภาพการบริการอยูใ่นระดบัมาก ได้แก่ ความสะอาดของห้องพกั ความสะอาดของ
ห้องนํ �า/ห้องส้วม ห้องพกัมีความเป็นเอกลกัษณ์ มีบริการเพิ$มเติมในห้องพกั เช่น นํ �าดื$ม ขนาดของห้องพกั จํานว
ห้องพกัมีเพียงพอ การตกแตง่และออกแบบสถานที$สวยงาม และสิ$งอํานวยความสะดวกของที$พกั เช่น ทีวี ตู้
เสื �อผ้า  

 
ผลการทดสอบสมมตฐิาน 
 

ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยัได้ ดงันี � 
 

สมมตฐิานที� 1  อายุของนักท่องเที�ยวที�ต่างกันมีความสัมพันธ์กับการเดนิทางท่องเที�ยวใน
รอบ   6 เดือนที�ผ่านมา 

ปัจจยัสว่นบคุคลด้านอายขุองนกัทอ่งเที$ยวมีความสมัพนัธ์กบัจํานวนผู้ ร่วมเดินทางในแตล่ะครั �งของ
นกัทอ่งเที$ยวใน  6  เดือนที$ผา่นมา และคณุภาพการบริการด้านลกัษณะที$พกัแรมแบบโฮมสเตย์อยา่งมีนยัสําคญั
ทางสถิติที$ .01  และมีความสมัพนัธ์กบัจํานวนผู้ ร่วมเดินทางในครั �งนี �กบัคณุภาพการบริการด้านการจดัการ
สภาพแวดล้อมอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที$ .05  

 
สมมตฐิานที� 2  อายุของนักท่องเที�ยวที�ต่างกันมีความสัมพันธ์กับพฤตกิรรมการเดนิทาง

ท่องเที�ยว 
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อายขุองนกัทอ่งเที$ยวไมมี่ความสมัพนัธ์กบัความถี$ในการเดินทางมาทอ่งเที$ยวและเยี$ยมเยือนของ
นกัทอ่งเที$ยวใน  6  เดือนที$ผา่นมา ระยะเวลาเฉลี$ยที$ใช้ในการเดินทางทอ่งเที$ยวแตล่ะครั �ง ลกัษณะผู้ ร่วมเดินทาง 
จํานวนวนัที$เข้า      พกัแรมในที$พกัแรมแบบโฮมสเตย์  และคณุภาพการบริการโดยรวม 

 

 สมมตฐิานที� 3   อายุของนักท่องเที�ยวที�ต่างกันมีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพการบริการแต่ละ
ด้านทั �ง    7 ด้าน 
 อายขุองนกัทอ่งเที$ยวมีความสมัพนัธ์กบัคณุภาพการบริการด้านลกัษณะของที$พกัแรมแบบโฮมสเตย์  
และ ด้านการจดัการสภาพแวดล้อม  อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที$  .01  และอายไุมมี่ความสมัพนัธ์กบัคณุภาพ
บริการด้านราคาคา่บริการ   ด้านช่องทางการให้บริการ  ด้านการสง่เสริมการตลาด  ด้านการจดัการกระบวนการ
ด้านตา่ง ๆ  และด้านผู้ให้บริการ 
 

สมมติฐานที�  4  การท่องเที� ยวในรอบ 6 เดือนที� ผ่านมาที� ต่างกันมีความสัมพันธ์กับ
พฤตกิรรมในการเดนิทางท่องเที�ยว  
 ปัจจยัด้านพฤติกรรมการเดินทางทอ่งเที$ยว  ได้แก่  ความถี$ในการเดินทางมาทอ่งเที$ยวและเยี$ยม
เยือนของนกัทอ่งเที$ยวไมมี่ความสมัพนัธ์กบัลกัษณะผู้ ร่วมเดินทาง  จํานวนผู้ ร่วมเดินทางในครั �งนี �  จํานวนวนัที$
เข้าพกัแรม    และคณุภาพการบริการโดยรวม   แตร่ะยะเวลาเฉลี$ยที$ใช้ในการเดินทางมีความสมัพนัธ์กบัจํานวน
ผู้ ร่วมเดินทางในแตล่ะครั �งกบัจํานวนวนัที$เข้าพกัแรม  อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที$ .01  ในขณะที$ระยะเวลาเฉลี$ย
ที$ใช้ในการเดินทางไมมี่ความสมัพนัธ์กบัลกัษณะผู้ ร่วมเดินทาง      จํานวนผู้ ร่วมเดินทางในครั �งนี �      คณุภาพ
การบริการโดยรวม  
 จํานวนผู้ ร่วมเดินทางในแตล่ะครั �งของนกัทอ่งเที$ยวใน  6  เดือนที$ผา่นมา  มีความสมัพนัธ์กบัจํานวน
ผู้ ร่วมเดินทางในครั �งนี �    อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที$ .01   และมีความสมัพนัธ์กบัจํานวนวนัที$เข้าพกัแรม  อยา่ง
มีนยัสําคญัทางสถิติที$ .05  แตจํ่านวนผู้ ร่วมเดินทางไมมี่ความสมัพนัธ์กบัลกัษณะผู้ ร่วมเดินทาง คณุภาพการ
บริการโดยรวม   
 

 สมมตฐิานที� 5  การท่องเที�ยวในรอบ 6 เดือนที�ผ่านมาที�ต่างกันมีความสัมพันธ์กับคุณภาพ         
การบริการแต่ละด้านทั �ง 7 ด้าน  
 การทอ่งเที$ยวในรอบ 6 เดือนที$ผ่านมา  คือ   ความถี$ในการเดินทางมาทอ่งเที$ยวและเยี$ยมเยือนของ
นกัทอ่งเที$ยวไม่มีความสมัพนัธ์กบัคณุภาพการบริการทั �ง  7  ด้าน  ระยะเวลาเฉลี$ยที$ใช้ในการเดินทาง               
มีความสมัพนัธ์กบัช่องทางการให้บริการอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที$ .05  แต่ระยะเวลาเฉลี$ยไมมี่ความสมัพนัธ์
กบัคณุภาพการบริการ 6 ด้าน  ได้แก่  ลกัษณะที$พกัแรมแบบโฮมสเตย์  ราคาคา่บริการ  การสง่เสริมการตลาด  
การจดัการกระบวนการด้านตา่ง ๆ  ผู้ให้บริการ  และการจดัการสภาพแวดล้อม  สว่นจํานวนผู้ ร่วมเดินทาง
ทอ่งเที$ยวในแตล่ะครั �งใน  6  เดือนที$ผา่น  มีความสมัพนัธ์กบัคณุภาพการบริการด้านการสง่เสริมการตลาด  
อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที$ .01  และจํานวนผู้ ร่วมเดินทางไมมี่ผลกบัคณุภาพการบริการอีก  6  ด้าน  ได้แก่  
ลกัษณะที$พกัแรมแบบโฮมสเตย์    ราคาคา่บริการ    ช่องทางการให้บริการ  การจดัการกระบวนการด้านตา่ง ๆ  
ผู้ให้บริการ  และการจดัการสภาพแวดล้อม   
 สมมติฐานที�  6      พฤติกรรมการเดินทางท่องเที�ยวที� ต่างกันมีความสัมพันธ์กับคุณภาพ 
การบริการแต่ละด้านทั �ง 7 ด้าน  
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ลกัษณะผู้ ร่วมเดินทางของนกัทอ่งเที$ยวมีความสมัพนัธ์กบัคณุภาพการบริการ    2    ด้าน  ได้แก่  
การสง่เสริมการตลาด  และการจดัการกระบวนการตา่ง ๆ อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที$ .01  และไมมี่
ความสมัพนัธ์กบัคณุภาพการบริการอีก    5    ด้าน  ได้แก่  ลกัษณะที$พกัแรมแบบโฮมสเตย์  ราคาคา่บริการ  
ช่องทางการให้บริการ  ผู้ให้บริการ  และการจดัการสภาพแวดล้อม  สว่นจํานวนผู้ ร่วมเดินทางและจํานวนวนั      
ที$เข้าพกัแรมแบบโฮมสเตย์ไม่มีความสมัพนัธ์กบัคณุภาพการบริการทั �ง  7  ด้าน  

 

สมมติฐานที�  7   คุณภาพการบริการแต่ละด้านทั �ง 7 ด้านที� ต่างกันมีความสัมพันธ์          
กับคุณภาพการบริการโดยรวม 
 คณุภาพการบริการของที$พกัแรมแบบโฮมสเตย์ทั �ง 7 ด้าน ได้แก่ ลกัษณะที$พกัแรมแบบโฮมสเตย์        
มีความสมัพนัธ์กบัราคาคา่บริการ  ช่องทางการให้บริการ  การสง่เสริมการตลาด  การจดัการกระบวนการด้าน
ตา่ง ๆ          ผู้ให้บริการ  และการจดัการสภาพแวดล้อมมีความสมัพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที$ .01   
 

อภปิรายผล  
 

 การวิจยันี �ได้ผลการศกึษาที$น่าสนใจ กลา่วคือ ปัจจยัสว่นบคุคล  พฤติกรรมการเดินทางมีความสมัพนัธ์ 
กบัคณุภาพการบริการด้านลกัษณะที$พกัแรมแบบโฮมสเตย์  แสดงให้เหน็ว่าปัจจยัสว่นบคุคล  พฤติกรรม       
การเดินทาง   เป็นปัจจยัที$มีตอ่การประเมินคณุภาพการบริการที$พกัแรมแบบโฮมสเตย์   ซึ$งอภิปรายผลการศกึษา
ถงึปัจจยัสว่นบคุคล  พฤติกรรมการเดินทาง ที$มีความสมัพนัธ์กบัคณุภาพการบริการ  7 ด้าน   คือ   ลกัษณะที$พกั
แรมแบบโฮมสเตย์   ราคาคา่บริการ   ช่องทางการให้บริการ การสง่เสริมการตลาด   การจดัการกระบวนการด้าน
ตา่ง ๆ  ผู้ให้บริการ และการจดัการสภาพแวดล้อม ซึ$งจากผลการวิจยัพบว่า นกัทอ่งเที$ยวประเมินคณุภาพ      
การบริการด้านผู้ให้บริการอยูใ่นระดบัมากที$สดุ แสดงให้เห็นวา่ ผู้ให้บริการหรือเจ้าของบ้านที$พกัแรมแบบ    
โฮมสเตย์เป็นปัจจยัสําคญัหลกั  นอกจากนี �การจดัการสภาพแวดล้อม  ลกัษณะที$พกัแรมแบบโฮมสเตย์  ราคา
คา่บริการ การจดัการกระบวนการด้านตา่ง ๆ  ช่องทางการให้บริการ  และการสง่เสริมการตลาด มีความสมัพนัธ์
กบัคณุภาพการบริการในระดบัมาก (r  ≥ 0.70) หากที$พกัแรมแบบโฮมสเตย์มีระบบการจดัการที$ไมดี่พอแล้วไม่
วา่จะเป็นในด้านใดจะสง่ผลให้ความพงึพอใจของนกัทอ่งเที$ยวลดลงและจะไมส่ามารถสร้างความประทบัใจให้
เกิดขึ �นแก่นกัทอ่งเที$ยวได้  ดงัรายละเอียดตามผลการทดสอบสมมติุฐาน  ดงันี � 

ด้านลกัษณะที$พกัแรมแบบโฮมสเตย์เป็นตวักําหนดปัจจยัที$สง่ผลตอ่ช่องทางการให้บริการ  การสง่เสริม
การตลาด การจดัการกระบวนการด้านตา่ง ๆ  ผู้ให้บริการ และการจดัการสภาพแวดล้อม  ซึ$งสะท้อนถงึการ
บริหารจดัการที$เหมาะสมในปัจจยัหลกัที$ประเมินคณุภาพการบริการที$พกัแรมแบบโฮมสเตย์ในภาคตะวนัออก 
ทั �งนี �โดยอาศยัการตกแตง่ และการจดัการด้านห้องพกั และสิ$งอํานวยความสะดวกอื$น ๆ  ที$สามารถตอบสนอง
ความต้องการและทําให้นกัทอ่งเที$ยวพงึพอใจสงูสดุ ซึ$งสอดคล้องกบัการศกึษาในปี 2548 ด้านการพฒันา
ศกัยภาพของที$พกัแรมแบบโฮมสเตย์ของทั �ง 2 ที$พกัแรม คือ จงัหวดัระยองและเกาะช้าง จงัหวดัตราด โดยวฒุิ
ชาติ สนุทรสมยั และคณะ (2548) เนื$องจากเป็นสว่นสําคญัที$ทําให้นกัทอ่งเที$ยวมีความพงึพอใจเพิ$มมากขึ �น ดงัที$  
มธุรส ปราบไพรี    (2545)    ได้กลา่วถงึวา่องค์ประกอบที$สําคญัของการจดัการที$พกัแรมแบบโฮมสเตย์           ซึ$ง
ดําเนินการด้านที$พกัของชาวบ้านให้แก่ผู้มาเยี$ยมเยือนด้วยความเตม็ใจของเจ้าบ้าน ก่อให้เกิดกระบวนการ
จดัการด้านตา่ง ๆ ที$ให้บริการต้องมีห้องพกัหรือพื �นที$ที$สามารถรองรับและให้บริการแก่ผู้มาเยี$ยมเยือนได้  อนั
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เนื$องมาจากการแลกเปลี$ยนประสบการณ์ร่วมกนั รวมถงึการที$ชมุชนมีสว่นร่วมในการจดัการทอ่งเที$ยวจะสง่ผล
ให้นกัทอ่งเที$ยวได้รับความประทบัใจและประเมินคณุภาพการบริการการเข้าพกัแรมในที$พกัแรมแบบโฮมสเตย์  
 ด้านราคาคา่บริการเป็นปัจจยัที$มีความสมัพนัธ์กบัการจดัการกระบวนการด้านตา่ง ๆ   ช่องทางการ
ให้บริการ การสง่เสริมการตลาด ผู้ให้บริการ และการจดัการสภาพแวดล้อม แสดงให้เหน็ว่า  คา่ห้องพกั 
คา่บริการนําเที$ยว คา่บริการอาหาร คา่บริการรถนําเที$ยว/ขนสง่ รวมถงึการที$นกัทอ่งเที$ยวสามารถตอ่รองราคา
คา่บริการได้มีสว่นสําคญัที$ให้นกัทอ่งเที$ยวมีความพงึพอใจเพิ$มมากขึ �น ซึ$งผลการศกึษานี �สอดคล้องกบันิคม   
ประเมโท (2543) ได้ศกึษาเรื$องพฤติกรรมและปัจจยัที$จงูใจนกัทอ่งเที$ยวที$เข้ามาเที$ยวในจงัหวดัอดุรธานี พบวา่ 
นกัทอ่งเที$ยวเห็นวา่ปัจจยัที$เป็นแรงจงูใจให้เข้ามาทอ่งเที$ยวในจงัหวดัอดุรธานีมากขึ �น คือ คา่ใช้จ่ายในการ
ทอ่งเที$ยว เช่น คา่ที$พกั คา่เดินทาง คา่อาหาร คา่นําเที$ยวที$เหมาะสมกบัราคา มีการโฆษณาประชาสมัพนัธ์        
ที$น่าสนใจ และมีบริษัทนําเที$ยวให้เลือกใช้หลากหลาย   

สําหรับด้านช่องทางการให้บริการมีความสมัพนัธ์กบัการสง่เสริมการตลาด    การจดัการกระบวนการ
ด้านตา่ง ๆ  ผู้ให้บริการ และการจดัการสภาพแวดล้อม แสดงให้เหน็วา่ ช่องทางการให้บริการ ได้แก่ การมีระบบ
การจองลว่งหน้าเพื$อลงทะเบียนทําให้ทราบข้อมลูของนกัทอ่งเที$ยว     การสร้างเครือข่ายกบัหน่วยงานอื$น ๆ   
เพื$อบริการข้อมลูข่าวสารด้าน  การทอ่งเที$ยว รวมทั �งการสร้างเครือข่ายการบริการทอ่งเที$ยวกบักลุม่อาชีพตา่ง ๆ  
ในชมุชนที$ทําให้นกัทอ่งเที$ยวได้พบเหน็วิถีชีวิตและความหลากหลายในแหลง่ทอ่งเที$ยวมีสว่นช่วยให้นกัทอ่งเที$ยว
ประเมินคณุภาพการบริการเพิ$มมากขึ �นโดยอาศยัปัจจยัด้านการสง่เสริมการตลาด การจดัการกระบวนการด้าน
ตา่ง ๆ     ผู้ให้บริการ และการจดัการสภาพแวดล้อม       ผลการศกึษานี �สอดคล้องกบั  อญัมณี ชํากรม (2543) 
ได้ศกึษาปัจจยัที$มีผลกระทบตอ่การเลือกใช้บริการโรงแรมขนาดใหญ่ในเขตอําเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 
ดงักลา่วโดย พบวา่ ปัจจยัสว่นประสมการตลาดที$มีผลตอ่การเลือกใช้บริการโรงแรมขนาดใหญ่ในเขตอําเภอ
เมือง   จงัหวดัขอนแก่น   คือ  การจดัการสภาพแวดล้อม  เช่น ห้องพกัสะอาด ที$จอดรถสะดวก กิริยามารยาท
ของพนกังาน มีบริการด้านอื$น ๆ    ครบครัน และความหรูหราทนัสมยั   ตามลําดบั   ด้านการสง่เสริมการตลาด 
มีผลกระทบตอ่การเลือกใช้บริการในระดบัปานกลาง ได้แก่ การให้สว่นลดพิเศษวีไอพี การลดราคา การจดั
นิทรรศการ   การแถมอาหารมื �อใดมื �อหนึ$ง การให้สว่นลดพิเศษในการบริการด้านอื$น ๆ  และการสะสมโบนสัจาก
การศกึษา พบวา่ นกัทอ่งเที$ยวประเมินคณุภาพการบริการทั �ง 7 ด้านของที$พกัแรมแบบโฮมสเตย์ในภาค
ตะวนัออก มีความสมัพนัธ์ซึ$งกนัและกนั โดยเป็นการยํ �าและยืนยนัอาศยัข้อมลูเชิงประจกัษ์วา่สว่นประส
การตลาดของบริการทั �ง 7 ด้านมีสว่นสมัพนัธ์ต่อกนัและเอื �ออํานวยตอ่กนั ดงัที$  Kotler (2000) และ Payne (1993) 
ศกึษาไว้รวมทั �งสนบัสนนุแนวคิดด้านการจดัการการทอ่งเที$ยวเชิงนิเวศวา่ต้องอาศยักระบวนการจดัการแบบ
บรูณาการความร่วมมือของผู้ ที$เกี$ยวข้อง ได้แก่ ผู้ประกอบการ หน่วยงานในท้องถิ$นระดบัตา่ง ๆ  ตลอดจนพึ$งพา
การจดัการทรัพยากรการทอ่งเที$ยวตามธรรมชาติในชมุชนเพื$อนํามาสร้างความหลากหลายและดงึดดู
นกัทอ่งเที$ยว 

 

ข้อเสนอแนะ 
 

  จากผลการวิจยัเรื$องการศกึษาคณุภาพการบริการที$พกัแรมแบบโฮมสเตย์ของภาคตะวนัออก  :   
การพฒันาศกัยภาพความเข้มแข็ง และความยั$งยืนของการทอ่งเที$ยวเชิงนิเวศและการประกอบธุรกิจด้าน
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ทอ่งเที$ยวในด้านคณุภาพการบริการที$พกัแรมแบบโฮมสเตย์ของภาคตะวนัออก ที$ได้นําเสนอในเบื �องต้นแล้วนั �น  
คณะผู้วิจยัได้สรุปข้อเสนอแนะและข้อคิดเหน็ตา่ง ๆ   แบง่เป็นประเดน็ได้ ดงันี � 
 1.  ข้อเสนอแนะและข้อคิดเหน็จากผลการศกึษาวิจยัเป็นประเดน็ตอ่ไปนี � 
  1.1ควรมีกําหนดหลกัสตูรฝึกอบรมสําหรับผู้ประกอบธุรกิจการทอ่งเที$ยวเชิงนิเวศอยา่ง
ตอ่เนื$อง  เพื$อเสริมทกัษะให้ชมุชนดําเนินธุรกิจในรูปแบบความร่วมมือทั �งภายในชมุชน ระหวา่งชมุชน รวมถงึการ
ขยายตลาดไปสูน่กัทอ่งเที$ยวชาวตา่งชาติเพิ$มมากขึ �น เพื$อดงึเงินตราตา่งประเทศ  ตลอดจนเป็นการเผยแพร่
ศิลปวฒันธรรมและภมิูปัญญาพื �นบ้านอยา่งยั$งยืน 

1.2 ควรเน้นการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชมุชน (Cluster) ด้านการทอ่งเที$ยวเชิงนิเวศอยา่ง 
เป็นรูปธรรม  เพื$อพฒันาศกัยภาพด้านการจดัการทอ่งเที$ยวที$พกัแรมแบบโฮมสเตย์ของชมุชนไปสูก่ารปฏิบติัจริง
ในพื �นที$ และเพิ$มขีดความสามารถและศกัยภาพของชมุชน โดยการสร้างเครือข่ายด้านการทอ่งเที$ยวเชิงนิเวศใน 
5 ประเภท คือ     ที$พกัแรมแบบโฮมสเตย์   แหลง่ทอ่งเที$ยว ร้านอาหาร  ร้านขายของที$ระลกึ  และระบบการขนสง่
และคมนาคมที$เชื$อมโยงพนัธมิตรธุรกิจทอ่งเที$ยวเป็นรูปแบบหนึ$งที$มีจดุมุง่หมายพฒันาไปสูค่วามยั$งยืนของการ
ทอ่งเที$ยวเชิงนิเวศที$ตั �งอยูบ่นพื �นฐานการมีสว่นร่วมของชมุชนตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.3 ควรมีการประเมินและติดตามผลคณุภาพการบริการของที$พกัแรมแบบโฮมสเตย์ 
อยา่งตอ่เนื$อง เพื$อให้ผู้ประกอบการทราบระดบัความพงึพอใจของนกัทอ่งเที$ยวตอ่คณุภาพการบริการของที$พกั
แรมแบบโฮมสเตย์เป็นระยะ ๆ  ก่อนและหลงัในช่วงฤดกูารท่องเที$ยวโดยนําผลไปปรับปรุงแก้ไข และใช้ให้เกิด
ประโยชน์ เพื$อให้มีคณุภาพมาตรฐานของที$พกัแรมแบบโฮมสเตย์และสามารถกระตุ้นนกัทอ่งเที$ยวให้เดินทางมา
พกัแรมได้อยา่งสมํ$าเสมอ 

1.4  ควรปรับปรุงจดุด้อยหรือข้อบกพร่องของคณุภาพการบริการของที$พกัแรมแบบโฮมสเตย์
ด้านการสง่เสริมการตลาด  โดยอาจต้องให้ชมุชนและผู้ เกี$ยวข้อง ได้แก่  ททท.  อบต.  อบจ. ตลอดจนร้านค้าต่าง 
ๆ ในพื �นที$ร่วมกนัร่วมกนัสื$อสารและเชิญชวนนกัท่องเที$ยวมาท่องเที$ยวและพกัแรมมากขึ �น  โดยอาศยัสื$อบุคคล
ด้วยการบอกตอ่ (Word of Mouth)  และใช้สื$อที$สามารถกระจายข่าวสารได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง  ได้แก่ 
เว็บไซต์  รวมทั �งควรปรับปรุงช่องทางในการให้บริการ  ได้แก่  ควรจดัให้มีแหล่งหรือสถานที$รองรับของที$พกัให้
กว้างขวางและเพิ$มความสะดวกแก่นกัทอ่งเที$ยวโดยอาศยับริษัทนําเที$ยวและเวบ็ไซต์เป็นเครื$องมือหลกั 
 2.  ข้อเสนอแนะในการทําวิจยัครั �งตอ่ไป 

2.1 การศกึษาพฤติกรรมนกัทอ่งเที$ยวที$พกัแรมแบบโฮมสเตย์    ซึ$งจดัได้วา่เป็นนกัทอ่งเที$ยวเชิง 
นิเวศที$ประสงค์จะได้รับความเพลดิเพลนิร่วมไปกบัการแลกเปลี$ยนเรียนรู้วิถีชีวิตของชมุชน  ดงันั �นจงึควรศกึษา
ตวัแปรต้นการเรียนรู้วิถีชีวิตของชมุชนและหาความสมัพนัธ์ของพฤติกรรมการเดินทางทอ่งเที$ยวของนกัทอ่งเที$ยว
กบัระดบัการเรียนรู้วิถีชีวิตชมุชน 

2.2 การศกึษาด้านการจดัการทอ่งเที$ยวโดยชมุชนจําเป็นต้องอาศยัการมีสว่นร่วม      และความ 
เข้าใจ  ในเป้าหมายการจัดการการท่องเที$ยวชุมชนโดยคนในชุมชน การศึกษาเกี$ยวกับระดับการมีส่วนร่วม 
อปุสรรค และปัญหา ตลอดจนและด้านการจดัการทอ่งเที$ยวโดยชมุชนมีสว่นร่วมจงึควรศกึษาเพิ$มเติม 

2.3 นโยบายการสง่เสริมและสนบัสนนุการจดัการการทอ่งเที$ยวเชิงนิเวศ     โดยอาศยัชมุชน 
หน่วยงานรัฐ และหน่วยงานพิเศษต่าง ๆ     ยงัมีข้อจํากดัและเป็นอปุสรรคต่อการพฒันาการจดัการท่องเที$ยว
ดงักล่าวให้มีความยั$งยืน     จึงควรศกึษาแนวทางและนโยบายในการส่งเสริมของหน่วยงานรัฐ   และหน่วยงาน
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การจัดการท่องเที�ยวโดยเชื�อมโยงกับสินค้าท้องถิ�นในกลุ่มจังหวัดล้านนา 
และกลุ่มประเทศอนุภมภิาคลุ่มแม่นํ �าโู ขง 

Tourism Management by Linking Tourism and Local Products  
in Lanna  Provinces and Greater Mekong Sub-Region Countries (GMS) 

ชศูรี เที �ยศิริเพชรF

*
F และคณะF

** 

 

บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาครั �งนี �มีวตัถุประสงค์ เพื$อศึกษาแนวทางการจัดการท่องเที$ยวเชื$อมโยงกับสินค้าท้องถิ$นใน
กลุม่จงัหวดัล้านนา และกลุม่ประเทศอนภุมิูภาคลุม่แมนํ่ �าโขง(GMS)  

ผลการศึกษาพบว่าการจดัการท่องเที$ยวเชื$อมโยงกบัสินค้าท้องถิ$นของกลุม่จงัหวดัล้านนาประเทศไทย 
ดําเนินการโดยธุรกิจนําเที$ยวซึ$งเป็นเอกชน จะกําหนดแหล่งขายสินค้าท้องถิ$นเป็นรายการนําเที$ยวเพื$อเข้าชม
สินค้าหตัถกรรมท้องถิ$น มกัเป็นกิจการเดี$ยวขนาดใหญ่ มีสินค้าหลกัที$มีชื$อเสียง เช่น ผ้าไหม ร่มกระดาษสา การ
แสดงช้าง  เป็นต้น มีกลยทุธ์การตลาดโดยการนําเสนอประวติัความเป็นมาของสินค้าและกิจการ รวมทั �งมีการ
แสดงกระบวนการผลิต จดัสถานที$สวยงาม พนกังานสามารถสื$อสารภาษาของนกัท่องเที$ยวได้ ราคากําหนดคงที$ 
เพื$อให้นกัทอ่งเที$ยวเหน็คณุคา่และเกิดการตดัสนิใจซื �อ นกัท่องเที$ยวชาวตะวนัตกจะชอบซื �อสินค้าประเภทนี � สว่น
นักท่องเที$ยวจีนไม่ชอบซื �อแต่ชอบซื �อสินค้าประเภทอาหาร ในปัจจุบนันักท่องเที$ยวซื �อสินค้าน้อยลงเนื$องจาก
ไม่ได้สมัผสับรรยากาศของวิถีชีวิตของชมุชนที$แท้จริง นกัท่องเที$ยวจึงนิยมไปแหลง่ขายสินค้าท้องถิ$นอิสระที$ไม่มี
ข้อตกลงกับธุรกิจนําเที$ยว ซึ$งเป็นชุมชนที$แสดงเอกลกัษณ์การดําเนินชีวิตคนในชุมชน มีร้านค้าหลายร้าน เช่น 
สนิค้าไม้แกะสลกัที$หมูบ้่านถวาย เป็นต้น  

การจดัการทอ่งเที$ยวเชื$อมโยงกบัสนิค้าท้องถิ$นของประเทศจีน ดําเนินการโดยธุรกิจนําเที$ยวที$กํากบัโดย
รัฐบาล จึงมีการนํานกัท่องเที$ยวชาวต่างชาติทกุกลุ่มไปยงัร้านขายสินค้าท้องถิ$น ซึ$งเหมือนกนัทั �งประเทศ  เช่น 
ร้านขายยาสมนุไพรจีน ร้านขายชา ร้านผ้าหม่รังไหม เป็นต้น มีกลยทุธ์การตลาดโดยให้นกัท่องเที$ยวมีสว่นในการ
พิสจูน์คณุภาพของสินค้า เพื$อกระตุ้นให้เกิดการตดัสินใจซื �อในขณะเยี$ยมชม  สว่นการจดัการท่องเที$ยวเชื$อมโยง
กบัสินค้าท้องถิ$นของประเทศเวียดนามมีลกัษณะคล้ายประเทศไทย มีการดําเนินการโดยเอกชน มีทั �งแหล่งขาย
สินค้าที$บรรจุในรายการนําเที$ยวและแหล่งชุมชนที$ขายสินค้าโดยอิสระ   แนวทางการเพิ$มศกัยภาพการจดัการ
ท่องเที$ยวเชื$อมโยงกบัสินค้าท้องถิ$นล้านนาของไทยกบักลุม่ประเทศ GMS ได้แก่ ด้านระบบการจดัการท่องเที$ยว
ควรพัฒนาไปสู่การจัดการท่องเที$ยวโดยชุมชนเน้นเอกลักษณ์ของชุมชน ด้านธุรกิจนําเที$ยว ควรเลือก
นกัท่องเที$ยวระดบับนที$มีรายได้สงูมากขึ �น และจดัรายการท่องเที$ยวทั$วกลุม่ประเทศ GMS โดยให้จงัหวดัล้านนา
เป็นแหล่งสดุท้าย ด้านผู้ประกอบการร้านขายสินค้าท้องถิ$นควรเก็บข้อมลูเกี$ยวกบัพฤติกรรมลกูค้า แล้วนํามา
ปรับปรุงสินค้าให้ตรงความต้องการ และใช้กลยทุธ์การตลาดเพื$อสนบัสนนุให้เกิดการตดัสินใจซื �อ  ด้านรัฐบาล
ควรมีนโยบายการพฒันาแหลง่ท่องเที$ยวโดยรักษาเอกลกัษณ์วฒันธรรมของท้องถิ$น และมีข้อตกลงระหว่างกลุม่
ประเทศในด้านมีสิ$งอํานวยความสะดวกในการเดินทางเชื$อมโยงกนั 
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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$ประเทศไทยมีการพฒันาการทอ่งเที$ยวโดยมีนโยบายร่วมมือกนัเพื$อการเชื$อมโยงการ
ทอ่งเที$ยวระหวา่งประเทศกลุม่ GMS ตั �งแตปี่ 2535 เป็นต้นมา จนเกิดการขยายตวัอยา่งตอ่เนื$อง ดงัเหน็ได้จาก
ประเทศไทยมีนกัทอ่งเที$ยวชาวจีนเข้ามาในภาคเหนือตอนบนของไทยในปี 2546 เพิ$มขึ �นประมาณร้อยละ 168.98 
ในปี 2548  และยงัมีเป้าหมายที$จะมีการเพิ$มนกัทอ่งเที$ยวเดินทางระหวา่งประเทศไทยและจีนจํานวน 4 ล้านคน
ในปี 2553  นกัทอ่งเที$ยวสว่นใหญ่ที$เดินทางไปยงัประเทศตา่งๆยอ่มมีพฤติกรรมและสนใจในสนิค้าในท้องถิ$น
นั �นๆซึ$งเป็นสนิค้าที$เป็นเอกลกัษณ์และมีชื$อเสียงผลติในท้องถิ$น จงึก่อให้เกิดการขยายตวัของอตุสาหกรรมที$
ตอ่เนื$องในด้านการขายสนิค้าท้องถิ$นด้วย นกัทอ่งเที$ยวตา่งชาติที$เข้ามาในประเทศไทยในปี 2548 มีคา่ใช้จ่าย
เป็นคา่ซื �อสนิค้าและของที$ระลกึจํานวนเงิน 1,089.86 บาท ซึ$งเป็นร้อยละ 28.20 ของคา่ใช้จ่ายรวมและเป็น
สดัสว่นมากที$สดุในคา่ใช้จ่ายสว่นตา่งๆ (การท่องเที$ยวแหง่ประเทศไทย,2549) จะเหน็วา่นกัท่องเที$ยวตา่งชาติมี
ความสนใจใช้จ่ายเกี$ยวกบัการซื �อสนิค้าท้องถิ$น การพฒันาการท่องเที$ยวจงึควรมีการกําหนดนโยบายเพื$อกระตุ้น
ให้นกัทอ่งเที$ยวที$มาเยียนเกิดความต้องการซื �อสนิค้าท้องถิ$นในประเทศไทย อนัจะก่อให้เกิดมลูคา่เพิ$มในท้องถิ$น
เพื$อเพิ$มศกัยภาพการจดัการทอ่งเที$ยวสูค่วามเป็นเลศิของประเทศไทย  
 สนิค้าท้องถิ$นในกลุม่จงัหวดัล้านนาที$มีชื$อเสียงเป็นยอมรับของชาวตา่งชาติมีหลายชนิด ทั �งนี �พฤติกรรม
ในการใช้จ่ายของนกัทอ่งเที$ยวแตล่ะชาติไมเ่หมือนกนั เช่น นกัทอ่งเที$ยวชาวอเมริกาชอบแหลง่ทอ่งเที$ยวทาง
ประวติัศาสตร์และวิถีชีวิตชมุชน  และชอบซื �อสนิค้าคณุภาพราคาแพง สว่นนกัทอ่งเที$ยวชาวจีนชอบความ
สนกุสนาน รื$นเริง และชอบซื �อสนิค้าประเภทอาหาร เป็นต้น ดงันั �นผู้ประกอบการร้านของระลกึจะต้องมีการ
จดัการทั �งด้านการตลาดของสินค้าและการเชื$อมโยงกบัการทอ่งเที$ยวเพื$อก่อให้เกิดการซื �อสนิค้าท้องถิ$นจาก
นกัทอ่งเที$ยวชาวชาติอยา่งตอ่เนื$อง 

การศกึษาครั �งนี �มีวตัถปุระสงค์ เพื$อศกึษาแนวทางการพฒันาศกัยภาพการจดัการการทอ่งเที$ยวของ
ประเทศไทยโดยเชื$อมโยงสนิค้าท้องถิ$นในกลุม่จงัหวดัล้านนาและกลุม่ประเทศอนภุมิูภาคลุม่แม่นํ �าโขง(GMS) 
โดยศกึษาเปรียบเทียบกลยทุธ์การจดัการการเชื$อมโยงการทอ่งเที$ยวกบัการขยายตวัของสนิค้าท้องถิ$นในจงัหวดั
ล้านนาของประเทศไทย    ซึ$งได้แก่จงัหวดัเชียงใหมแ่ละเชียงรายเนื$องจากเป็นจงัหวดัที$มีนกัท่องเที$ยวตา่งชาติ
เข้ามามากที$สดุ และประเทศในกลุม่ประเทศ   GMS   ที$มีศกัยภาพในการจดัการทอ่งเที$ยว ได้แก่ ประเทศจีน
ตอนใต้และประเทศเวียดนาม     แล้วเสนอแนวทางการเพิ$มศกัยภาพการจดัการทอ่งเที$ยวสําหรับประเทศไทย 
ผลการศกึษาที$ได้คาดวา่จะเป็นประโยชน์ตอ่หน่วยงานที$เกี$ยวในการสง่เสริมสนิค้าท้องถิ$นและภาคเอกชน        
ในการนําไปวิเคราะห์ประยกุต์ใช้ในเกิดมลูคา่เพิ$มโดยรวม 
 

ทฤษฎีและทบทวนวรรณกรรม 
 

 1. ทฤษฎีและแนวคิดหลกัในการศกึษาครั �งนี �มี 2 เรื$อง ได้แก่ 1) การตลาดของอตุสาหกรรมทอ่งเที$ยว  
2)พฤติกรรมผู้บริโภค(Consumer behavior) และกระบวนการตดัสนิใจซื �อของผู้บริโภค  (Buying Decision 
Process) 
       1.1. การตลาดของอตุสาหกรรมทอ่งเที$ยว หมายถงึ แนวความคิดหรือปรัชญาทางด้านการจดัการ     
ที$มุง่เน้นไปสูค่วามต้องการของนกัทอ่งเที$ยว   โดยอาศยัการวิจยัตลาด  การพยากรณ์  การคดัเลือกทรัพยากรการ
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ทอ่งเที$ยวที$อยูใ่นความต้องการเพื$อให้ธุรกิจเกิดประโยชน์สงูสดุ ในการเสนอบริการแก่นกัทอ่งเที$ยวตามเป้าหมาย
(นิคม จารุมณี,2544) หมายถงึสิ$งตอ่ไปนี � 

 -  การกําหนดความต้องการของสินค้า   (Product)   และบริการ   (Service )  โดยที$สินค้า
การท่องเที$ยวมักอยู่ในทําเลที$ไกลจากลูกค้า  จึงจําเป็นต้องมีคนกลางซึ$งเป็นผู้ มีอิทธิพลเหนือแนวโน้ม 
นักท่องเที$ยว   และผู้ จัดหานักท่องเที$ยวในการขายการท่องเที$ยว  บทบาทนี �เป็นของผู้ ขายส่งธุรกิจท่องเที$ยว 
(Tour Wholesales) และตวัแทนการเดินทางท่องเที$ยว(Travel Agencies) สินค้าการท่องเที$ยวจึงสามารถขายได้
โดยเน้นแนวทางที$แตกตา่งกนั ได้แก่ การขายที$เน้นสนิค้าเป็นหลกั (Product Orientation) เป็นการเน้นสินค้าและ
บริการท่องเที$ยวที$รูปร่างปรากฏในรูปลกัษณ์ต่างๆ เช่น วฒันธรรม โบราณสถานทางประวติัศาสตร์ หรือความ
เชื$อด้านวฒันธรรมท้องถิ$น   รวมทั �งผสมผสานกบัสิ$งต่างๆ  เข้าด้วยกนั  เป็นต้น การขายที$เน้นการตลาดเป็นหลกั 
(Market Orientation) เป็นการเน้น “ความต้องการ (Needs) และความปรารถนา (Wants)” ของกลุ่ม
นกัทอ่งเที$ยวที$มีแนวโน้มในอนาคต และการขายเน้นสงัคมเป็นหลกั(Societal Orientation) เป็นการผสมผสานสิ$ง
ที$ดีที$สดุของสองวิธีแรก ได้แก่ สนิค้าและการตลาด 

-  การกําหนดขั �นตอนเพื$อตอบสนองความต้องการนั �นๆ เป็นการวางแผนการตลาดจะเริ$มต้น
ที$ “การแบง่สว่นตลาด (Marketing Segmentation)” ซึ$งหมายถึง กระบวนการแบง่ตลาดออกเป็นกลุม่ลกูค้าตาม
ลกัษณะความต้องการที$คล้ายคลงึกนัออกเป็นตลาดยอ่ย (Submarket) หรือ สว่นตลาด (Market  Segment)  
แล้วประเมินและตดัสนิใจเลือกตลาดใดตลาดหนึ$งหรือหลายตลาดเป็นตลาดเป้าหมาย(The Target Market) 
แล้วจงึวางแผนการตลาด(Marketing Plan) ใช้สว่นประสมทางการตลาดเฉพาะอยา่งเพื$อให้เข้าถงึลกูค้าตาม
เป้าหมายที$เลือกขึ �นมา  

-   การกําหนดกลยทุธ์การตลาด   เพื$อกําหนดราคาตามภาวะการแข่งขนัของตลาดและกําไร
ที$ต้องการ การวิธีที$เหมาะสมเพื$อสื$อสารข้อมลูไปสูน่กัทอ่งเที$ยวกลุม่เป้าหมาย และกลยทุธ์การขาย เป็นการเลือก
สว่นประสมการตลาดการทอ่งเที$ยวซึ$งใช้หลกัการสว่นผสมการตลาดบริการ  (Marketing mix)    (กฤษณา      
รัตนพฤกษ์.  2545)  ซึ$งประกอบด้วย 7P’s ได้แก่ ผลติภณัฑ์(Product) ราคา( Price) การจดัจําหน่าย(Place) 
การสง่เสริมการตาด (Promotion) กระบวนการให้บริการ (Process) ผู้ให้บริการ( People) และ สภาพลกัษณะ
พื �นที$ (Physical evidence) 
        1.2.  พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer behavior) หมายถึง พฤติกรรมที$ผู้บริโภคทําการค้นหา
ความคิด  การซื �อ  การใช้  การประเมินผลในสินค้าและบริการที$คาดว่าจะตอบสนองความต้องการของเขา 
(อภิสทิธิ ฉตัรทนานนท์  และจิระเสกข์  ตรีเมธสุe นทร, 2548 : 48-58)  
 กระบวนการตดัสินใจซื �อของผู้บริโภค  (Buying Decision Process) นกัการตลาดต้องทําความเข้าใจ
ในกระบวนการตดัสินใจซื �อของผู้บริโภคแต่ละส่วนหรือกลุ่มที$ได้กําหนดขึ �นมาด้วย  เพื$อให้สามารถกําหนดสิ$ง
กระตุ้นที$เหมาะสมให้ผู้บริโภคเกิดการตดัสินใจซื �อผลิตภณัฑ์หรือบริการขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ   ซึ$ง
การตดัสนิใจซื �อของผู้บริโภคในแตล่ะครั �งขั �นตอนตา่งๆได้  5 ขั �นตอน ดงันี � 

1. การยอมรับความต้องการ (Need Recognition) หมายถึง กระบวนการตดัสินใจซื �อของผู้บริโภค
จะเกิดขึ �นเมื$อเกิดความต้องการ  ซึ$งอาจถกูกระตุ้นและยงัคงอยูไ่ด้เป็นเวลานาน 

2. การแสวงหาทางเลือก (Identification of Alternatives)  เป็นกระบวนการที$เกิดขึ �นภายหลงัการ
ยอมรับความต้องการของผู้บริโภค  ผู้บริโภคที$ได้รับการกระตุ้นอาจจะเสาะหาข้อมลูเพิ$มขึ �นหรือไม่
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ก็ได้  ความสําคญัของแหลง่ข้อมลูจะแตกต่างตามชนิดของสินค้าและลกัษณะผู้ ซื �อ  นกัการตลาด
พบวา่แหลง่ข้อมลูที$มีประสทิธิผลมากที$สดุ คือ แหลง่บคุคล   

3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) เป็นกระบวนการภายหลงัการแสวงหา
ทางเลือกหรือแสวงหาข้อมลูได้ในระดบัที$ต้องการครบถ้วนแล้ว 

4. การตดัสินใจซื �อ   (Purchase and Related Decision)  เมื$อประเมินทางเลือกที$ต้องการได้แล้ว  
จะเข้าสูข่ั �นตอนการตดัสนิใจซื �อ  โดยผู้บริโภคจะเลือกตราผลติภณัฑ์ที$เขาชอบมากที$สดุ 

5. พฤติกรรมหลงัการซื �อ (Post-purchase Behavior)เป็นกระบวนการตดัสินใจที$ผู้บริโภคจะประเมิน
คุณค่าหรือประโยชน์ที$ได้รับจากผลิตภัณฑ์ที$ได้ตัดสินใจซื �อมา  ซึ$งจะมีผลต่อการตัดสินใจซื �อ
ผลติภณัฑ์นั �นๆ ในครั �งตอ่ไป  รวมถงึการแนะนําในลกัษณะปากตอ่ปาก 

2. ทบทวนวรรณกรรมที$เกี$ยวข้องในการศกึษาครั �งนี � มี 2 เรื$อง ได้แก่  
     2.1 รสกิา องักรู และคณะ (2547) ได้ศกึษาเรื$อง ลกัษณะการใช้จ่ายเงินเพื$อซื �อผลติภณัฑ์และความ

ต้องการใช้บริการด้านการทอ่งเที$ยวของนกัทอ่งเที$ยวตา่งชาติ  ผลการศกึษาพบวา่ ด้านความต้องการในการซื �อ
ผลติภณัฑ์ พบวา่นกัทอ่งเที$ยวสว่นใหญ่นิยมเลือกซื �อสนิค้าและของที$ระลกึประเภทเสื �อผ้ามากที$สดุ รองลงมา
ได้แก่ สนิค้าประเภทหตัถกรรมไทยและเครื$องหนงั และซื �อไปใช้เองมากกวา่เป็นของฝาก ด้านความต้องการใช้
บริการการทอ่งเที$ยว พบวา่นกัทอ่งเที$ยวชาวเอเชียสว่นใหญ่นิยมการทอ่งเที$ยวเชิงสนัทนาการ สว่นนกัทอ่งเที$ยว
ชาวยโุรปและอเมริกานิยมการท่องเที$ยวเชิงศิลปวฒันธรรม  และแนวทางสําคญัในการพฒันาผลติภณัฑ์ท้องถิ$น
จงึควรมุง่เน้นในเรื$องของการสร้างเอกลกัษณ์ความเป็นไทย       ขณะเดียวกนัควรมีความตระหนกัในเรื$องของ
การพฒันาและฟื�นฟทูรัพยากรทางธรรมชาติด้านการทอ่งเที$ยวให้คงอยูอ่ยา่งยั$งยืนควบคูก่นัไป 

ข้อเสนอแนะจากการวิจยัในประเดน็เกี$ยวกบัสินค้าที$ระลกึ    3  ด้านได้แก่   ด้านสนิค้าที$ระลกึควรมีการ
ตรวจสอบและควบคมุคณุภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานและความเหมาะสมกบัราคา ด้านผู้ประกอบการควรมีการ
อํานวยความสะดวกเกี$ยวกบัเรื$องของระบบการชําระเงิน และควรคํานงึถงึนกัท่องเที$ยวกลุม่เป้าหมายที$แตกตา่ง
กนั และด้านภาครัฐควรสง่เสริมการลงทนุขนาดเลก็และสง่เสริมการตลาดเกี$ยวกบัสนิค้าไทยให้แก่นกัทอ่งเที$ยว
ตา่งชาติได้รับทราบอยา่งกว้างขวาง แพร่หลาย และตอ่เนื$อง โดยนําประเดน็ในเรื$องความมีเอกลกัษณ์ของสนิค้า
ไทย 
   2.2 มิ$งสรรพ์  ขาวสอาด    นกุลุ  เครือฟ ู และอคัรพงศ์  อั �นทอง  (2548: 28-29, 61-62)  ได้ศกึษา  
เรื$องมลูคา่เพิ$มในประเทศของอตุสาหกรรมทอ่งเที$ยวในจงัหวดัเชียงใหม ่ เพื$อประเมินบทบาทของอตุสาหกรรม
ทอ่งเที$ยวในเศรษฐกิจไทย ผลการศกึษาพบวา่ อตุสาหกรรมทอ่งเที$ยวในจงัหวดัเชียงใหมมี่บทบาททางเศรษฐกิจ
ในระดบัสงู สภาพการทอ่งเที$ยวในจงัหวดัเชียงใหม ่ มีสถิตินกัทอ่งเที$ยวตา่งชาติมีแนวโน้มสงูขึ �น  แนวโน้ม
อตุสาหกรรมทอ่งเที$ยวในจงัหวดัเชียงใหม ่ มีแนวโน้มที$ดีขึ �น เนื$องจากระดบัราคาของการบริการตา่งๆปรับตวั
สงูขึ �น เนื$องจากภาครัฐมีการผลกัดนัให้เชียงใหมเ่ป็นศนูย์กลางการบินของอนภุมิูภาคลุม่แม่นํ �าโขง  การเกิ
นวตักรรมใหม่ๆ ทางการทอ่งเที$ยว เนื$องจากการแข่งขนัที$รุนแรงของผู้ประกอบการ ทําให้ผู้ประกอบการหลายราย
ต้องหาความแตกตา่งของตนเพื$อสร้างจดุขาย 

แนวทางและพนัธกิจนําไปสูอ่ตุสาหรรมทอ่งเที$ยวที$มีมลูคา่สงูขึ �น โดยการสร้างพนัธมิตรเพื$อยกระดบั
การบริการเป็นกลุม่คลสัเตอร์ ทั �งนี �กลุม่จะต้องสร้าง”เอกลกัษณ์ไทยในมาตรฐานโลก” ให้ได้ เพื$อเป็นการสร้าง
ความเป็นหนึ$งในโลกให้แก่ประเทศไทย         และเพิ$มสาระจากประวติัศาสตร์และภมิูปัญญาท้องถิ$นเข้าไปใน



 

 413       

 

 

การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการบริหารธุรกจิ ครั�งที� 1  
 

    
วันที� 14 มีนาคม 2551 ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ 

การพฒันาสนิค้า ด้านบคุลากรการให้บริการและการบนัเทิง จําเป็นต้องขยายทกัษะภาษาด้านภาษาองักฤษ 
และรวมถงึภาษาจีน ญี$ปุ่ น   
 

วิธีการศึกษา 
 

เป็นการวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) โดยศกึษาจากการเก็บข้อมลู 2 แหลง่ ได้แก่  
 1. ข้อมลูทติุยภมิู เป็นการสํารวจข้อมลูเบื �องต้นเกี$ยวกบัลกัษณะการจดัการท่องเที$ยว การจําหน่าย
สนิค้าท้องถิ$นของกลุม่จงัหวดัล้านนา ในจงัหวดัเชียงใหมแ่ละช◌ียงราย เนื$องจากเป็นจงัหวดัที$มีนกัทอ่งเที$ยว
ตา่งชาติมากที$สดุ โดยค้นคว้าข้อมลูจากแหลง่ต่างๆ เช่น รายงานการศกึษา รายงานสถิติและงานวิจยัที$เกี$ยวข้อง 
เพื$อเป็นข้อมลูในการกําหนดแนวทางการศกึษา 

2. ข้อมลูปฐมภมิู เป็นการเก็บข้อมลูเชิงลกึจากแหลง่ข้อมลูที$เกี$ยวข้องหลายแหลง่ ได้แก่  
     2.1 โดยการสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ(In depth Interview) ผู้ เกี$ยวข้องที$เป็นกลุม่เป้าหมาย (Focus 

Group)หลายฝ่าย ได้แก่  
         - ผู้ประกอบการธุรกิจนําเที$ยวและธุรกิจจําหน่ายสนิค้าท้องถิ$นในจงัหวดัเชียงใหมแ่ละเชียงราย 

โดยเลือกจากธุรกิจจําหน่ายสินค้าที$มีการบรรจเุข้าเป็นรายการทอ่งเที$ยวหลกัด้วย เพื$อทราบรายละเอียดลกัษณะ
การจดัการธุรกิจทอ่งเที$ยวเชื$อมโยงกบัการจําหน่ายสนิค้าท้องถิ$นกลุม่จงัหวดัล้านนาของไทย  

        - มคัคเุทศก์ชาวไทยและชาวจีน ที$นํานกัท่องเที$ยวชาวตา่งชาติไปทอ่งเที$ยว เพื$อทราบพฤติกรรม
การซื �อสนิค้าของนกัทอ่งเที$ยวชาวตา่งชาติ 

       - เจ้าหน้าที$ขององค์การสมาคมทอ่งเที$ยวของประเทศไทย ประเทศจีนและประเทศเวียดนาม เพื$อ
ทราบสถานการณ์การทอ่งเที$ยวและลกัษณะการจดัการทอ่งเที$ยวเชื$อมโยงกบัธุรกิจจําหน่ายสินค้าท้องถิ$นของแต่
ละประเทศ  

     2.2 โดยการสงัเกตการณ์และดงูานการจดัการทอ่งเที$ยวเชื$อมโยงกบัสนิค้าท้องถิ$น ณ แหลง่
ทอ่งเที$ยว ในประเทศไทย ได้แก่ ร้านผ้าไหมอําเภอสนักําแพง ปางช้างอําเภอแมส่า จงัหวดัเชียงใหมแ่ละ อําเภอ
แมส่ะลอง จงัหวดัเชียงราย ในประเทศจีนตอนใต้เที$มืองคนุหมิง และเมืองฮานอยและเมืองสปาที$เวียดนาม  เพื$อ
ทราบถงึสภาพการณ์และกลยทุธ์การจําหน่ายสินค้าท้องถิ$น ปัญหาและอปุสรรคที$เกิดขึ �น  

     2.3 โดยการจดัสมัมนาให้แก่ผู้ประกอบการและผู้สนใจ เพื$อการนําเสนอรายงานเบื �องต้นและรับฟัง
ความคิดเหน็ อนัเป็นข้อมลูสว่นหนึ$งในการศกึษา แล้วรวบรวมแนวคิดการจดัการทอ่งเที$ยวเชื$อมโยงกบัสนิค้า
ท้องถิ$นของไทยกบักลุม่ประเทศGMS มาวิเคราะห์ สรุปผลการศกึษา และจดัทํารายงานฉบบัสมบรูณ์ 
 

ผลการศึกษา 
 

 ผลการศกึษาแบ่งเป็น 3 สว่น ได้แก่ การจดัการทอ่งเที$ยวเชื$อมโยงกบัสนิค้าท้องถิ$นในจงัหวดักลุม่
ล้านนาของประเทศไทย การจดัการทอ่งเที$ยวเชื$อมโยงกบัสนิค้าท้องถิ$นในกลุม่ประเทศ GMS และ การ
วิเคราะห์หาแนวทางการเพิ$มศกัยภาพการจดัการทอ่งเที$ยวเชื$อมโยงกบัสนิค้าท้องถิ$นล้านนาของไทย กบักลุม่
ประเทศ GMS  
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1. การจัดการการท่องเที�ยวเชื�อมโยงกับสนิค้าท้องถิ�นในจังหวัดกลุ่มล้านนาของประเทศไทย 
 

 สถานการณ์การทอ่งเที$ยวของไทยมีนกัทอ่งเที$ยวตา่งชาติเพิ$มขึ �น กลุม่นกัทอ่งเที$ยวที$มีแนวโน้มเพิ$ม
อยา่งมากได้แก่ นกัทอ่งเที$ยวชาวจีน เนื$องจากคนจีนเที$ยวมากขึ �น แตก่ารทอ่งเที$ยวของประเทศไทยมีคูแ่ข่งขนั
มากขึ �น อยา่งไรก็ตามจากการจดัอนัดบัเมืองนกัทอ่งเที$ยวทั$วโลกต้องการมามากที$สดุ 10 อนัดบั พบวา่ ประเทศ
ไทยก็ยงัคงติดอนัดบั 1 ใน 10 โดยกรุงเทพติดอนัดบั 3 และเชียงใหมติ่ดอนัดบั 5 สําหรับสถานการณ์การ
ทอ่งเที$ยวของจงัหวดัเชียงใหมแ่ละเชียงรายมีนกัทอ่งเที$ยวตา่งชาติเพิ$มขึ �นเช่นเดียวกนั โดยในปี 2548 
นกัทอ่งเที$ยวตา่งชาติมากที$สดุได้แก่ ชาวอเมริกาและองักฤษ และชาวจีนมีอตัราเพิ$มสงูขึ �นมากที$สดุ   แหลง่
ทอ่งเที$ยวที$มีชื$อเสียงและดงึดดูนกัทอ่งเที$ยวตา่งชาติ ได้แก่ แหลง่ประวติัศาสตร์ และวฒันธรรม แสดงวิถีชีวิตคน
ในท้องถิ$น นกัทอ่งเที$ยวตา่งชาติที$เข้ามาประเทศไทยมีคา่ใช้จ่ายในการซื �อสนิค้าของที$ระลกึมากที$สดุคิดเป็นร้อย
ละ 28 ของคา่ใช้จ่ายรวม ดงันั �นจะเห็นได้วา่นกัทอ่งเที$ยวตา่งชาติมีความนิยมซื �อสินค้าท้องถิ$นของไทย 
ผู้ประกอบการไทยจงึควรสนใจในการจดัการทอ่งเที$ยวเชื$อมโยงกบัสนิค้าท้องถิ$น โดยเฉพาะภาคเหนือตอนบน
ของไทย ซึ$งมีสิ$งดงึดดูนกัทอ่งเที$ยวตา่งชาติมาเที$ยว  
 การจดัการทอ่งเที$ยวเชื$อมโยงกบัสนิค้าท้องถิ$นของกลุม่จงัหวดัล้านนาประเทศไทย ธุรกิจที$มีบทบาท
สําคญั ได้แก่ ธุรกิจนําเที$ยว ซึ$งเป็นตวัแทนที$ให้บริการนําเที$ยวให้แก่นกัทอ่งเที$ยวตา่งชาติเมื$อเข้ามาในประเทศ
ไทย โดยเป็นตวัแทนนําเที$ยว(Travel Agencies) มีทั �งเป็นธุรกิจที$ตั �งสาขาจากตา่งประเทศ และสาขาจากกรุงเทพ 
รวมทั �งที$เป็นธุรกิจในท้องถิ$น นกัทอ่งเที$ยวตา่งชาติจะไปยงัแหลง่จําหน่ายสนิค้าท้องถิ$นมี 2 ลกัษณะ ได้แก่ แหลง่
จําหน่ายสนิค้าที$การบรรจใุนรายการทอ่งเที$ยว ตามมีข้อตกลงที$ธุรกิจจําหน่ายสนิค้าท้องถิ$นจะต้องคา่ใช้จ่าย
ตอบแทนแก่ธุรกิจนําเที$ยว และแหลง่จําหน่ายสนิค้าที$นกัทอ่งเที$ยวอาจเดินทางไปเองและซื �อสนิค้าโดยอิสระ  

แหลง่จําหน่ายสินค้าท้องถิ$นล้านนาที$บรรจใุนรายการนําเที$ยว มกัเป็นกิจการเดี$ยว และเป็นแหลง่
ทอ่งเที$ยวที$เยี$ยมชมกระบวนการผลติสนิค้า สนิค้าท้องถิ$นที$มีชื$อเสียงเช่น ผ้าไหม ร่มกระดาษสา เครื$องเงิน 
เซรามิค เป็นต้น สว่นใหญ่ตั �งอยูอํ่าเภอสนักําแพงในจงัหวดัเชียงใหม ่ ซึ$งเป็นแหลง่ทอ่งเที$ยวที$มีชื$อเสียงด้าน
วฒันธรรมล้านนามานาน นอกจากนี �แหลง่ทอ่งเที$ยวที$ให้บริการสนิค้าท้องถิ$นที$มีชื$อได้แก่ ปางช้างซึ$งมีจดุเด่น
และมีชื$อเสียงในการแสดงช้างระดบัโลก สว่นแหลง่จําหน่ายสนิค้าท้องถิ$นอิสระ มกัจะมีร้านค้าหลายร้าน สนิค้า
คล้ายคลงึกนั เช่น สนิค้าหตัถกรรมไม้แกะสลกัที$หมูบ้่านถวาย เป็นต้น 

1.1 กลยุทธ์การจัดการท่องเที�ยวเชื�อมโยงกับสนิค้าท้องถิ�น ขึ �นกบัลกัษณะการประกอบการของ
ผู้ประกอบการจําหน่ายสนิค้าท้องถิ$น 

(1) การดําเนินการของแหลง่จําหน่ายสนิค้าท้องถิ$นที$เป็นกิจการเดี$ยว จากกรณีศกึษากิจการที$ชื$อเสียง 
ได้แก่ กิจการผ้าไหมชินวตัรไหมไทยและศนูย์ร่มบอ่สร้าง อําเภอสนักําแพง จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่กลยทุธ์การ
จดัการทอ่งเที$ยวเชื$อมโยงกบัสนิค้าท้องถิ$น เพื$อก่อให้เกิดการซื �อสนิค้าจากนกัทอ่งเที$ยวที$มาเยือนแหลง่ทอ่งเที$ยว 
ประกอบด้วยขั �นตอน  ดงันี � 

1. การกําหนดลกูค้านกัทอ่งเที$ยวกลุม่เป้าหมายหลกั กิจการจําหน่ายสนิค้าท้องถิ$นต้องศกึษาถงึจดุแข็ง
ของตนเองวา่มีความชํานาญและรู้จกันกัทอ่งเที$ยวชาติใด โดยการศกึษาพฤติกรรมของนกัทอ่งเที$ยวชาตินั �นๆและ
สภาพแนวโน้มการตลาด เช่น ร้านจําหน่ายผ้าไหมจะมุง่เน้นลกูค้าชาวตะวนัตกมากกวา่นกัทอ่งเที$ยวชาวจีน 
เนื$องจากนกัทอ่งเที$ยวชาวตะวนัตกชอบซื �อผ้าไหม และแนวโน้มนกัทอ่งเที$ยวมาอยา่งสมํ$าเสมอ 
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2. การติดตอ่กบัธุรกิจนําเที$ยวที$มีลกูค้านกัทอ่งเที$ยวกลุม่เป้าหมายเหมือนกนั เพื$อประชาสมัพนัธ์และ
ทําสญัญาการนํานกัทอ่งเที$ยวมาซื �อ พร้อมทําข้อตกลงผลตอบแทนระหวา่งกนั  

3.  การกําหนดกลยทุธ์สว่นประสมการตลาดที$เหมาะสม เพื$อดงึดดูให้นกัทอ่งเที$ยวที$มาเยือนซื �อ ในขั �น
นี �จะมีกลยทุธ์หลายด้าน ได้แก่ 

- ด้านผลิตภณัฑ์ เป็นการนําเสนอลกัษณะและจดุเดน่คณุคา่ของสนิค้า ตรงความต้องการของ
นกัทอ่งเที$ยวกลุม่เป้าหมาย อาจจะเน้นความเป็นเอกลกัษณ์และสร้างความแตกตา่ง การนําเสนออาจทําโดยการ
อธิบายหรือให้ลกูค้าชมจากภาพยนตร์  เช่น  การเลา่ประวติัความเป็นมาของผ้าไหมสนักําแพง   และกิจการเป็น
ผู้ ริเริ$มการพฒันาผ้าไหมจนถงึปัจจบุนั เป็นต้น  

- ด้านราคา โดยการกําหนดราคาที$เหมาะสมกบัคณุภาพสนิค้า อาจมีนโยบายราคาคงที$หรือมีสว่นลด
สอดคล้องกบัการสง่เสริมการขาย 

- ด้านการสง่เสริมการขาย โดยสร้างกระบวนการเพื$อสร้างความต้องการและรับรู้ของลกูค้า เพื$อ
ตดัสนิใจซื �อขณะที$มาเยือน เช่น แสดงกระบวนการผลิต การให้พิสจูน์คณุภาพสนิค้า และการลดราคาหรือแถม
หากมีการซื �อปริมาณมาก เป็นต้น 

- ด้านการจดัจําหน่าย ได้แก่ จดุที$นําเสนอสนิค้าแก่ลกูค้า มกัจะกําหนดไว้เป็นสถานที$หลงัจากที$ผา่น
การรู้จกัลกัษณะสนิค้า เช่น  การจดัร้านแกลลอรี$ภาพวาดของช้าง หลงัจากชมหอศิลปะภาพวาดของช้างแล้ว 
เป็นต้น 

นอกจากนี �ยงัต้องใช้กลยทุธ์อื$นประกอบได้แก่ คนให้บริการต้องสามารถสื$อสารภาษาตา่งประเทศกบั
ชาวตา่งชาติได้   การจดัสิ$งอํานวยความสะดวกอื$น  เช่น สถานที$จอดรถและมีสถานที$นั$งพกัระหวา่งชมสนิค้า 
เป็นต้น 

(2) การดําเนินของแหลง่จําหน่ายสนิค้าท้องถิ$นที$ดําเนินการโดยชมุชน มีร้านจําหน่ายสนิค้าหลายร้าน
อิสระ โดยอาจกําหนดเป็นแหลง่ทอ่งเที$ยวด้วย จากกรณีศกึษาของหมูบ้่านทอ่งเที$ยว บ้านถวาย ที$มีชื$อเสียงด้าน
ผลติภณัฑ์ไม้แกะสลกั มีกลยทุธ์ในการจดัการเชื$อมโยงการทอ่งเที$ยวกบัสนิค้าท้องถิ$น โดย 

1. การรวมกลุม่จากคนในชมุชนร่วมกนัดําเนินงาน    โดยผู้ นําที$มีวิสยัทศัน์ในการรักษาเอกลกัษณ์    
วิถีชีวิตคนในท้องถิ$น และประชาสมัพนัธ์เป็นสถานที$ทอ่งเที$ยวโดยการจดังานแสดงระดบัท้องถิ$น 

2. กลยทุธ์ด้านการตลาด  ประกอบด้วย  การเน้นผลติภณัฑ์เป็นเอกลกัษณ์ท้องถิ$น  เป็นงานหตัถกรรม
ที$หลากหลาย เช่น ไม้แกะสลกัจากช่างฝีมือ  สนิค้ามีพฒันาอยา่งตอ่เนื$องเพื$อตอบสนองความต้องการของ
ลกูค้าที$เปลี$ยนแปลง มีการสง่เสริมการขาย โดยมีการจดัทําแผนที$ของร้านในหมูบ้่านและแสดงสนิค้าที$ขาย 
ตลอดจนการเปิดเวปไซด์โฆษณาหมูบ้่าน การจดัจําหน่ายในร้านค้าที$มีการตั �งอยูใ่นหมูบ้่านที$แสดงวิถีชีวิตของ
ชาวบ้าน ซึ$งเป็นสิ$งดงึดดูนกัทอ่งเที$ยวมาเที$ยว ด้านราคาไมต่ั �งแพงมากและยืดหยุน่ สามารถต่อรองได้ อีกทั �งมี
การอํานวยสะดวกด้านอื$นได้แก่ มีธนาคารพาณิชย์ให้ความสะดวกด้านการเงิน และมีกิจการจดัการขนสง่เพื$อ
สง่ออก ปัจจยัเหลา่นี �ทําให้เกิดการตดัสนิใจซื �อ 
 1.2  ปัญหาการจัดการเพื�อเชื�อมโยงการท่องเที�ยวกับสนิค้าท้องถิ�นล้านนา 

- นกัทอ่งเที$ยวมีความต้องการไปร้านจําหน่ายสนิค้าท้องถิ$นน้อยลง รวมทั �งมีการซื �อสินค้าน้อยลง 
เนื$องจากไมมี่การพฒันาสนิค้า และบรรยากาศของการนําเสนอวฒันธรรมท้องถิ$นหายไป 

- นกัทอ่งเที$ยวที$มีคณุภาพตํ$าเข้ามาในจงัหวดัเชียงใหมแ่ละเชียงรายมากขึ �น  ซึ$งพฤติกรรมนกัท่องเที$ย
กลุม่นี �ไม่สนใจการซื �อสนิค้าท้องถิ$น 



 

 416       

 

 

การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการบริหารธุรกจิ ครั�งที� 1  
 

    
วันที� 14 มีนาคม 2551 ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ 

- เอกลกัษณ์ของสนิค้าท้องถิ$นและแหลง่ท่องเที$ยวล้านนาถกูทําลายโดยคนที$ย้ายมาจากท้องถิ$นอื$น 
สง่ผลให้นกัทอ่งเที$ยวไมเ่หน็ความตา่งจากแหลง่อื$น 

 

2. การจัดการการท่องเที�ยวเชื�อมโยงกับสินค้าท้องถิ�นของกลุ่มประเทศอนุภมิภาคู             
ลุ่มแม่นํ �าโขง 
 กลุม่ประเทศ GMS มีข้อตกลงในด้านการทอ่งเที$ยวโดยมีวตัถปุระสงค์ร่วมกนัได้แก่ เพื$อเพิ$มศกัยภาพ
ด้านการทอ่งเที$ยว เพื$อพฒันาและสง่เสริมให้กลุม่ประเทศ GMS เป็นแหลง่ทอ่งเที$ยว โดยให้เกิดการนําเสนอ
คณุภาพที$ดีและมีความหลากหลาย รวมถงึการเสนอสนิค้าที$มีผลิตภาพสงูของกลุม่ประเทศออกสูก่ารทอ่งเที$ยว
ได้ เพื$อสง่เสริมให้เกิดการพฒันาอยา่งยั$งยืน 
 แนวโน้มจํานวนนกัทอ่งเที$ยวตา่งชาติที$เข้ามาในแตล่ะประเทศในกลุม่ GMS ระหวา่งปี 2543-2548  
เพิ$มขึ �นเฉลี$ยโดยรวมร้อยละ 9.58 โดยเข้ามาในประเทศไทยมากที$สดุ แตมี่แนวโน้มเพิ$มในอตัราลดลง และ
ประเทศที$มีแนวโน้มเพิ$มขึ �นได้แก่ ประเทศกมัพชูาและเวียดนาม โดยจํานวนวนัพกัมากขึ �น แต่มีคา่ใช้จ่ายน้อยลง 
จากการวิเคราะห์ประเมินศกัยภาพในกลุม่ประเทศ มีข้อเสนอแนะวา่ หากมีการรับรู้ภาพลกัษณ์ตราสนิค้าสงูขึ �น 
มีการพฒันาผลิตภณัฑ์ที$มีความหลากหลายและคณุภาพดีขึ �น จะสง่ผลให้นกัทอ่งเที$ยวในภมิูภาคเพิ$มขึ �น 
คา่ใช้จ่ายตอ่วนัจะเพิ$มขึ �น 
 รัฐบาลไทยได้ดําเนินการเพื$อพัฒนาการท่องเที$ยวเชื$อมโยงในกลุ่มประเทศ GMS โดยได้จัดสรร
งบประมาณให้มีกิจกรรมอื$นอีกหลายด้าน เช่น ในด้านการคมนาคมติดต่อระหว่างกนัหลายเส้นทาง มีการสร้าง
ถนนระหวา่งประเทศไทย พมา่ ลาว และจีนตอนใต้ การมีสายการบินตรงมากขึ �น และการเปิดใช้สนามบินสวุรรณ
ภูมิ ในด้านสินค้าที$ระลึกท้องถิ$น มีการสร้างแนวคิดและผลกัดนัให้มีการผลิตสินค้าหนึ$งตําบลหนึ$งผลิตภัณฑ์ 
(OTOP) ขึ �นมาทั$วประเทศ    ซึ$งเป็นสร้างโอกาสในการเชื$อมโยงการท่องเที$ยวกบัธุรกิจจําหน่ายสินค้าท้องถิ$น 
เป็นต้น 

ด้านสิ$งดงึดดูใจในการทอ่งเที$ยว (Tourism Attractions) ของนกัทอ่งเที$ยวตา่งชาติที$เข้ามาในประเทศ
ไทยเมื$อเทียบกบัประเทศอื$นในกลุม่ประเทศ GMS จํานวน 6 ประเทศ พบวา่ประเทศไทยมีจดุเด่นในด้าน
วฒันธรรมและวิถีดําเนินชีวิตของชมุชน ซึ$งรวมถงึการมีสนิค้าท้องถิ$นล้านนาในการเสนอแก่นกัทอ่งเที$ยวที$เข้ามา
ในกลุม่จงัหวดัล้านนา 
 ในการพฒันาการจดัการทอ่งเที$ยวเชื$อมโยงกบัสินค้าท้องถิ$นของไทยกบัประเทศอื$น ควรศกึษาลกัษณะ
การจดัการของประเทศอื$นด้วย แตล่ะประเทศอาจจะมีความแตกตา่งกนั เนื$องจากสภาพแวดล้อมและลกัษณะ
สนิค้าท้องถิ$นตา่งกนั การศกึษาครั �งนี �เลือกจากกรณีศกึษาของประเทศจีนตอนใต้ และเวียดนาม เนื$องจาก
ประเทศจีนมีแนวโน้มที$นกัทอ่งเที$ยวตา่งชาติเข้าไปเที$ยวมากขึ �น  และประเทศเวียดนามเป็นประเทศที$
นกัทอ่งเที$ยวตา่งชาติจีนและตา่งชาติมีแนวโน้มเข้าไปเที$ยวมากขึ �นในกลุม่ GMS  
  2.1 กรณีศกึษาการจัดการท่องเที�ยวเชื�อมโยงกับสนิค้าท้องถิ�นของประเทศจีน 
 มีการพยากรณ์วา่ในอีก 15 ปีตอ่ไป จะนกัทอ่งเที$ยวจีนจะเดินทางไปตา่งประเทศ 100 ล้านคน และ
นกัทอ่งเที$ยวชาวตา่งชาติจะเดินทางเข้าไปประเทศจีนมีจํานวน 130 ล้านคน ซึ$งเป็นจํานวนเพิ$มขึ �นมาก ดงันั �นจึง
ถือเป็นโอกาสดีสําหรับอตุสาหกรรมทอ่งเที$ยวของกลุม่ประเทศ GMS ซึ$งมีเส้นทางคมนาคมติดตอ่สะดวกกบัจีน 
โดยควรเตรียมพร้อมในการให้บริการทอ่งเที$ยวแก่กลุม่นกัทอ่งเที$ยวจีน และนกัทอ่งเที$ยวชาวตา่งชาติที$เดิน
ทางเข้ามากลุม่ประเทศ GMS  
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 การทอ่งเที$ยวของจีนอยูภ่ายใต้การดแูลของหน่วยงานภาครัฐ ในด้านการจดัการทอ่งเที$ยวเชื$อมโยงกบั 
สนิค้าท้องถิ$นของจีน รัฐบาลกําหนดให้นกัทอ่งเที$ยวทกุกลุม่ต้องบรรจรุายการเยี$ยมชมแหลง่จําหน่ายสนิค้า
ท้องถิ$นเป็นรายการทอ่งเที$ยวในลกัษณะการให้ความรู้ กิจการเหลา่นี �ดําเนินงานโดยรัฐบาลจีนและเหมือนกนัทั$ว
ประเทศ ได้แก่ ร้านขายยาสมนุไพรจีน(บวัหิมะ) ร้านขายผ้าหม่รังไหม ร้านขายไข่มกุ ร้านขายชา และร้านขาย
หยก กลยทุธ์การขายสนิค้ามีการใช้เน้นการสง่เสริมการขาย โดยมีการสาธิต ทดลอง ให้ผู้ชมมีสว่นร่วมทําให้เกิด
ความมั$นใจในสินค้า เป็นการกระตุ้นผู้ชมก่อนจะตดัสนิใจซื �อสนิค้าจํานวนมากขึ �น ทั �งนี �ผู้ขายสามารถพดูภาษา
ของนกัทอ่งเที$ยวได้อยา่งดี สว่นกลยทุธ์ด้านราคาที$ไมมี่การลดราคาเนื$องจากจะให้เหน็วา่สนิค้าที$ขายมีคณุภาพ
ดีจริง 
 2.2 กรณีศกึษาการจัดการการท่องเที�ยวเชื�อมโยงกับสนิค้าท้องถิ�นของประเทศเวียดนาม 
 การทอ่งเที$ยวของเวียดนามได้มีการเจริญเติบโตอยา่งรวดเร็ว  ในระหวา่งปี 2544-2548 มีจํานวน
นกัทอ่งเที$ยวชาวตา่งชาติ อตัราเพิ$มขึ �นโดยเฉลี$ยตอ่ปีร้อยละ 9.1 นกัทอ่งเที$ยวตา่งชาติที$เข้ามาสงูสดุได้แก่ชาวจีน 
รัฐบาลมีนโยบายและการจดัการทอ่งเที$ยวตามแผนแมบ่ท (Master Plan) โดยกําหนดโครงสร้างขององค์กรของ
แผนพฒันาการทอ่งเที$ยว ประกอบด้วยระดบัต่างๆ ตั �งแตอ่งค์กรระดบัชาติ ภมิูภาค จงัหวดั และตําบล โดย
ร่วมมือกบัภาคเอกชนในการศกึษาความเป็นไปได้  
 การจดัการทอ่งเที$ยวเชื$อมโยงกบัสนิค้าท้องถิ$นในเวียดนาม  อาจเป็นความร่วมมือของหน่วยงาน
ภาครัฐในท้องถิ$นกบัผู้ จําหน่ายสนิค้าท้องถิ$น แตธุ่รกิจนําเที$ยวในเวียดนามดําเนินการโดยเอกชน ไมมี่การกําหนด
ร้านจําหน่ายสนิค้าท้องถิ$นในรายการทอ่งเที$ยว แตน่กัทอ่งเที$ยวสามารถหาซื �อสินค้าท้องถิ$นได้เอง และผู้ จําหน่าย
สนิค้าท้องถิ$นจะมีการใช้กลยทุธ์การตลาดด้านต่างๆ       เพื$อดงึดดูให้นกัทอ่งเที$ยวแตล่ะชาติเกิดความต้องการ
จนมีการตดัสนิใจซื �อ  จากกรณีศกึษาการจําหน่ายสนิค้าท้องถิ$นที$เมือง Sapa ซึ$งเป็นแหลง่ทอ่งเที$ยวธรรมชาติ
และเป็นที$อยูข่องชนเผา่ตา่งๆ สินค้าท้องถิ$นที$สําคญั ได้แก่ งานปักของชาวเขา ซึ$งแสดงเอกลกัษณ์ที$เป็นลายปัก
และสีแดงขาวนกัทอ่งเที$ยวตา่งชาติชาวตะวนัตกนิยมซื �อเนื$องจากเหน็คณุคา่งานฝีมือ และบรรยากาศของเมือง 
ที$แสดงวฒันธรรมและวิถีชีวิติชาวเขออยา่งแท้จริงเป็นสิ$งสนบัสนนุให้เกิดการตดัสนิใจซื �อได้  สว่นร้านจําน่ายของ
ที$ระลกึขนาดใหญ่ในเมือง จะมีสนิค้าท้องถิ$นทกุชนิดของเวียดนาม ที$มีชื$อเสียงได้แก่ ขนมโก้ ผลไม้อบแห้ง โต๊ะไม้
สลกัมกุ ซึ$งนกัทอ่งเที$ยวจีนชอบซื �อ และสนิค้าหตัถกรรมตา่งๆ เช่น แลคเกอร์แวร์ ภาพปักรูปผู้หญิงเวียดนาม  
เสื �อผ้าประจําชาติเวียดนาม เป็นต้น ร้านค้าลกัษณะนี �จะมีราคาคงที$แตอ่าจมีสว่นลดให้ในกรณีซื �อปริมาณมาก 
และจากกรณีศกึษาร้านค้าอาหารท้องถิ$นที$มีชื$อเสียงของเวียดนาม ได้แก่ ร้านอาหารปลาชื$อ Cha ga La  Vong 
ซึ$งปิดกิจการมาแล้วกวา่ 150 ปี มีเพียงร้านเดียว มีการลงโฆษณาในหนงัสือทอ่งเที$ยวที$มีชื$อระดบัโลก Lonely  
Planet  โดยกลา่วถงึประวติัความเป็นมาของร้าน จงึเป็นสิ$งดงึดดูให้นกัทอ่งเที$ยวตา่งชาติอยากมาใช้บริการ
ความเป็นเอกลกัษณ์ แม้วา่ราคาจะคอ่นข้างแพง และสถานที$ไม่คอ่ยสะดวก 
 

3. แนวทางการจัดการการท่องเที� ยวเชื� อมโยงสินค้าท้องถิ� นล้านนาของไทยกับกลุ่ม     
ประเทศ GMS  
 3.1 การประเมนิศักยภาพเปรียบเทียบลักษณะการจัดการท่องเที�ยวเชื�อมโยงกับสนิค้าท้องถิ�น
ของประเทศไทยและประเทศจีนและเวียดนาม 
 กลุม่จงัหวดัล้านนาของประเทศไทยมีโอกาสที$จะมีนกัทอ่งเที$ยวต่างชาติมีแนวโน้มเดินทางมาในกลุม่ 
GMS  มากขึ �น  และสามารถเดินทางเชื$อมโยงมาประเทศไทยมากขึ �นด้วย  เพราะเดินทางสะดวก กลุม่เป้าหมาย
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ที$สําคญัจะเป็นนกัทอ่งเที$ยวชาวตะวนัตก และมีจดุเดน่ที$มีแหลง่ทอ่งเที$ยวธรรมชาติ และมีวฒันธรรมแสดงวิถีคน
ในท้องถิ$นล้านนาที$ตรงความสนใจ ซึ$งสามารถเชื$อมโยงไปสูก่ารขยายตวัของสนิค้าท้องถิ$น แตล่กัษณะที$เป็น
จดุเดน่นี �ของไทยเริ$มจะหายไปกลายเป็นจดุออ่น เพราะปัจจบุนันี �บรรยากาศการแสดงวิถีการดําเนินชีวิตของ
ชาวบ้านหรือคนในชมุชนจะพบเหน็ได้ในจีนตอนใต้และเวียดนามตอนเหนือด้วย สว่นกลยทุธ์การจําหน่ายสนิค้า
ท้องถิ$นของไทยมีกระบวนการสร้างสิ$งจงูใจในการตดัสนิใจซื �อน้อยกวา่ประเทศจีนและเวียดนาม ดงันั �นประเทศ
ไทยจงึมีจดุออ่นที$ควรจะปรับปรุงพฒันา ได้แก่ ในด้านการจดัการให้เกิดความเชื$อมโยงระหวา่งธุรกิจนําเที$ยวกบั
ธุรกิจจําหน่ายสินค้าท้องถิ$น โดยรัฐบาลและคนในชมุชนต้องมีสว่นร่วม ประเด็นที$สําคญัได้แก่ การร่วมกนัรักษา
บรรยากาศแหลง่ทอ่งเที$ยวให้คงไว้ซึ$งเอกลกัษณ์ของล้านนา ซึ$งจะเป็นสิ$งกระตุ้นให้นกัทอ่งเที$ยวเกิดความ
ต้องการและตดัสนิใจซื �อสนิค้าและบริการทนัที ดงัเช่นประสบความสําเร็จในประเทศจีนและเวียดนาม 
 3.2 แนวทางการเพิ�มศักยภาพการจัดการการท่องเที�ยวเชื�อมโยงสนิค้าท้องถิ�นล้านนาของไทย
กับกลุ่มประเทศ GMS ประกอบด้านด้านตา่งๆ ดงันี � 
 3.2.1 ด้านระบบการจดัการทอ่งเที$ยว  
         1)การจัดการท่องเที$ยวในกลุ่มล้านนาควรพัฒนาไปสู่ลกัษณะการจัดการท่องเที$ยวโดยชุมชน
(Community Based Tourism) โดยหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที$เกี$ยวข้องควรกําหนดนโยบายและกลยทุธ์
ระดบัชาติ นําไปสู่การจดัการท่องเที$ยวที$มีชุมชนเป็นองค์ประกอบสําคญั ทั �งในด้านการดําเนินการ การบริหาร
จัดการ การตดัสินใจ และการจัดการผลประโยชน์ ซึ$งการจัดการท่องเที$ยวชุมชน จะอาศยัปัจจัยเกื �อหนุนจาก
สิ$งแวดล้อมธรรมชาติ ประเพณีวฒันธรรม และกิจกรรมที$ชมุชนจดัขึ �น ซึ$งเป็นสิ$งดงึดดูนกัท่องเที$ยวกลุม่เป้าหมาย 
เป็นการสร้างคุณค่าการตลาดโดยรวม จะเป็นระบบที$สามารถเชื$อมโยงการท่องเที$ยวกับการจําหน่ายสินค้า
ท้องถิ$นได้อย่างสอดคล้องกนั แนวทางนี �สามารถนําไปประยุกต์ใช้กับชุมชนผลิตสินค้า OTOP ได้ ดงัเช่น 
ลกัษณะการดําเนินการของหมูบ้่านบ้านถวาย จงัหวดัเชียงใหม ่   
    2) ต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานหลายฝ่าย โดยคนในชมุชนต้องมีการรวมตวักนั โดยเลือก
ผู้ นําที$มีวิสยัทศัน์ที$ดี มีคณะกรรมการดําเนินการที$มีความรู้ด้านการจดัการ รัฐบาลและองค์กรระดบัท้องถิ$นต้อง
ให้การสนบัสนนุทั �งด้านงบประมาณ การให้ความรู้ และการประชาสมัพนัธ์ กิจการนําเที$ยวควรให้ความสนใจและ
ให้ข้อมลูที$เหมาะสมเพื$อสร้างชมุชนเหลา่นี �เป็นแหลง่ทอ่งเที$ยวใหมที่$เสนอตอ่นกัทอ่งเที$ยว และผู้ประกอบการ
ด้านสนิค้าท้องถิ$นต้องมีการพฒันากลยทุธ์ด้านการจดัการและการตลาดด้วย 
 3.2.2 ด้านบริษัทนําเที$ยว  
         1) ควรมีการพฒันาและคดัเลือกลกูค้ากลุม่เป้าหมายระดบับน ที$มีรายได้สงู ซึ$งมีพฤติกรรมชื$นชม
การทอ่งเที$ยวเชิงวฒันธรรมและซื �อสนิค้าท้องถิ$น ซึ$งเหน็คณุคา่ของสนิค้าในท้องถิ$น อนัจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
ทั �งธุรกิจนําเที$ยวและธุรกิจจําหน่ายสนิค้าท้องถิ$น เช่น ชาวตะวนัตก หรือ ชาวจีนที$มาจากเมือง
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 
        2) อาจมีการจดัรายการนําเที$ยวทั$วประเทศ GMS โดยใช้บริเวณภาคเหนือตอนบนทั �งจงัหวดั
เชียงใหมแ่ละเชียงราย เป็นแหลง่ทอ่งเที$ยวสดุท้ายของการเดินทาง เพื$อให้นกัทอ่งเที$ยวตดัสนิใจซื �อสนิค้าง่ายขึ �น 
เพราะไมต้่องนําสนิค้าตอ่ไปประเทศอื$นอีก 
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 3.2.3.ด้านผู้ประกอบการร้านจําหน่ายสนิค้าท้องถิ$น  
       1) ควรศกึษาทําความเข้าใจถึงสิ$งที$ดึงดดูนกัท่องเที$ยว (Tourist attractions)  โดยการศกึษาจาก
และจดบันทึกข้อมูลขอสถิติต่างๆที$ผ่านมา ข้อมูลด้านนี �จะช่วยให้เข้าใจลูกค้าได้ดียิ$งขึ �น ซึ$งจะเกี$ยวข้องสิ$งที$
นกัทอ่งเที$ยวชอบและเชื$อมโยงกบัสนิค้าและบริการในท้องถิ$นที$จําหน่าย   
       2) ควรทราบพฤติกรรมของนกัท่องเที$ยวต่างชาติแต่ละกลุ่มได้     จึงจะสร้างสินค้ามาตอบสนอง
ความพงึพอใจได้ตลอดเวลา   
      3) จดัทําแผนการผลติและจําหน่ายเพื$อให้มีสนิค้าขายให้เพียงพอเมื$อลกูค้าต้องการซื �อ และไม่เหลือ
มาก หรืออาจสามารถนําไปสูก่ารสง่ออกจํานวนมากได้ 
     4) การพฒันาสินค้าควรเน้นการเพิ$มคณุค่าผกูโยงกบัภมิูปัญญา  และทรัพยากรในท้องถิ$นที$ตรงกบั
ความสนใจของลกูค้า เช่น ปางช้างแม่สานอกจากแสดงช้างแล้ว ยงัสร้างหลกัสตูรการเลี �ยงช้างให้แก่กลุ่มลกูค้า
รายได้สงูได้  หมูบ้่านถวายอาจเสนอหลกัสตูรการสอนวิธีแกะสลกัไม้ให้แก่นกัทอ่งเที$ยวตา่งชาติได้ เป็นต้น 
     5) ควรมีการประชาสมัพนัธ์ สื$อสารข้อมลูไปยงัลกูค้า    สร้างภาพลกัษณ์ของแหล่งท่องเที$ยวและ
สนิค้าท้องถิ$น  เช่น การทําแผน่พบั  โบรชวัร์  การโฆษณาในสื$อพิมพ์  และอินเตอร์เน็ต   
    6) ควรมีการรวมตวักนัในกลุม่ผู้ประกอบการประเภทเดียวกนัเป็น คลสัเตอร์(Cluster)  เพื$อร่วมกนั
พฒันาทั �งด้านผลิตภณัฑ์   การจดัการ   และการเชื$อมโยงกบัหน่วยงานที$เกี$ยวข้อง    รวมทั �งคํานึงถึงการจดัการ
โซ่อปุทาน(Supply Chain Management) เพื$อให้เกิดการเชื$อมโยงระหว่างธุรกิจที$เกี$ยวอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น 
ร้านร่มบอ่สร้าง ต้องอาศยัการผลติชิ �นสว่นของชาวบ้าน เป็นต้น 
   7) ควรจดัให้มีผู้ขายที$สามารถพดูสื$อสารภาษาของลกูค้านกัทอ่งเที$ยวได้อยา่งดี และมีการสร้างมลูคา่
สนิค้าให้เพิ$มขึ �นในสายตานกัทอ่งเที$ยว โดยการบรรยาย สาธิตและให้นกัทอ่งเที$ยวมีสว่นร่วมและทําให้เกิดความ
มั$นใจในตวัสนิค้าประกอบ 
        3.2.4 ด้านรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐ 
  1) นโยบายการพฒันาแหลง่ทอ่งเที$ยวทั �งเก่าและใหม ่  ควรคํานงึถงึความเหน็ในชมุชน รวมทั �ง
สภาพแวดล้อมของชมุชน เพื$อรักษาเอกลกัษณ์วฒันธรรมของท้องถิ$น  
 2)  รัฐบาลควรมีการตกลงกบักลุม่ประเทศ   GMS   ในระดบัประเทศ     ในการสง่เสริมความร่วมมือ
การทอ่งเที$ยวระหวา่งกนัอยา่งเป็นรูปธรรม เช่น การอํานวยความสะดวกด้านการเดินทาง เป็นต้น 
 3)  รัฐบาลควรมีมาตรการที$เข้มงวดและเอาจริงจงัในการลงโทษ     และหาแนวทางป้องกนั     จากการ
ที$ธุรกิจนําเที$ยวหลอกลวงนกัทอ่งเที$ยวในการพาไปแหลง่จําหน่ายสนิค้าโดยลกูค้าไมเ่ตม็ใจ    ดงัเช่น     ทวัร์ศนูย์
เหรียญที$เกิดกบันกัทอ่งเที$ยวจีน  เป็นต้น 
 

อภปิรายผล 
 

 จากผลการศึกษาครั �งนี �พบว่า การจดัการท่องเที$ยวเชื$อมโยงสินค้าท้องถิ$นของกลุ่มจงัหวดัล้านนากับ
กลุม่ประเทศ GMS มีโอกาสเพิ$มศกัยภาพได้ ในประเด็นแรก คือปริมาณนกัท่องเที$ยวชาวต่างชาติและชาวจีนจะ
เข้ามาประเทศกลุ่ม GMS มากขึ �นอย่างต่อเนื$อง และมีแนวโน้มเดินทางต่อเข้ามาประเทศไทยด้วยโดยเฉพาะ
บริเวณภาคเหนือตอนบนของไทยหรือกลุ่มจังหวัดล้านนา เนื$องจากเป็นบริเวณที$สามารถเดินทางติดต่อกัน
โดยสะดวกหลายเส้นทาง ก่อให้เกิดการขยายตัวไปยังธุรกิจต่อเนื$องกับการท่องเที$ยวที$สําคัญ  ได้แก่ ธุรกิจ
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จําหน่ายสินค้าท้องถิ$นที$ระลึก โดยนักท่องเที$ยวต่างชาติส่วนใหญ่ที$เข้ามาและนิยมซื �อสินค้าท้องถิ$นเป็น
นกัท่องเที$ยวตะวนัตก นกัท่องเที$ยวชาวจีนยนูนานเข้ามาน้อย ชาวจีนกลุ่มนี �ไม่ชอบมาเที$ยวบริเวณนี � การจดัการ
ท่องเที$ยวในบริเวณนี �ควรกําหนดลกูค้ากลุ่มเป้าหมายเป็นนกัท่องเที$ยวชาวตะวนัตกและชาวจีนจากตะวนัออก 
ซึ$งเป็นกลุม่นกัทอ่งเที$ยวระดบับนที$มีรายได้สงู และชอบการทอ่งเที$ยวเชิงวฒันธรรม  ที$สามารถเชื$อมโยงกบัสินค้า
ท้องถิ$นได้   สอดคล้องกับการศึกษาของรสิกา  อังกูร   และคณะ  (2547)  ที$เสนอแนะว่า ในการพัฒนาด้าน
สินค้าท้องถิ$น ไม่ควรมุ่งเน้นเฉพาะชาวจีนตอนใต้ แต่ควรให้ ควรสนใจนักท่องเที$ยวชาวตะวนัตกซึ$งเป็นกลุ่ม
ระดบับนมากขึ �น 
 ในประเดน็การจดัการการเชื$อมโยงการทอ่งเที$ยวกบัสนิค้าท้องถิ$น ควรใช้ระบบการจดัการทอ่งเที$ยวโดย
ชมุชน ให้คนชมุชนมีสว่นร่วมให้การพฒันาท้องถิ$นเป็นแหลง่ท่องเที$ยว ซึ$งเน้นเอกลกัษณ์วฒันธรรมและความ
เป็นอยูข่องชาวบ้านในชมุชน มีการแสดงการผลติสนิค้าในท้องถิ$น อนัเป็นบรรยากาศที$กระตุ้นให้นกัทอ่งเที$ยว
เหน็คณุคา่ของสินค้า และเกิดความต้องการจนตดัสนิใจซื �อสนิค้าในขณะทอ่งเที$ยว ก่อให้เกิดรายได้ในชมุชน ซึ$ง
เป็นการพฒันาการทอ่งเที$ยวแบบยั$งยืน   ตรงกบัการศกึษาของมิ$งสรรพ์ ขาดสอาด และคณะ(2548) ที$ศกึษา
เรื$องการพฒันาการทอ่งเที$ยวเชิงบรูณาการที$ยั$งยืนในลุม่แมนํ่ �าโขง   ที$พบว่า  การทอ่งเที$ยวโดยชมุชนเริ$มมีบทบา
ในการจดัการท่องเที$ยวในกลุม่ประเทศ GMS โดยพบกรณีศกึษาที$ประสบความสําเร็จทั �งในประเทศ สปป.ลาว 
กมัพชูา และประเทศไทย ทั �งนี �ยงัเป็นเรื$องใหมที่$คนในชมุชนจะต้องเรียนรู้และแลกเปลี$ยนประสบการณ์ อีกทั �ง
ต้องได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่าย ทั �งคนในชมุชน รัฐบาล ธุรกิจนําเที$ยวด้วย สําหรับการศกึษาครั �งนี �ได้ศกึษา
จากกรณีหมูบ้่านทอ่งเที$ยวบ้านถวาย และแหลง่ทอ่งเที$ยวเมือง Sapa ของประเทศเวียดนาม 
 ในด้านกลยทุธ์การจดัการที$ผู้ประกอบการจําหน่ายสนิค้าท้องถิ$นต้องพฒันา  ได้แก่ การเก็บข้อมลู
ความต้องการ พฤติกรรมของนกัทอ่งเที$ยวแตล่ะกลุม่ เพื$อหาสิ$งดงึดดูนกัท่องเที$ยวแตล่ะชาติซื �อสนิค้าท้องถิ$น 
เพื$อนําข้อมลูไปผลติสนิค้าให้ตรงความต้องการของนกัทอ่งเที$ยว ซึ$งพบวา่นกัทอ่งเที$ยวชาวตะวนัตกชอบสินค้า
ท้องถิ$นที$เป็นเอกลกัษณ์ไทย  นกัทอ่งเที$ยวจีนไมช่อบซื �อแตช่อบสนิค้าประเภทอาหาร และซื �อสนิค้ามียี$ห้อ 
สอดคล้องกบัการศกึษาของ รังสิกา องักรู และคณะ(2547) ที$ศกึษาเรื$อง ลกัษณะการใช้จ่ายซื �อผลติภณัฑ์และ
ความต้องการใช้บริการด้านการทอ่งเที$ยวของนกัทอ่งเที$ยวตา่งชาติ ที$พบวา่ นกัทอ่งเที$ยวชาวยโุรปและอเมริกา 
นิยมสนิค้าท้องถิ$นที$เน้นเอกลกัษณ์ไทย และแนะนําวา่ควรมีการพฒันาแหลง่ทอ่งเที$ยวให้เป็นเอกลกัษณ์ด้วย  
นอกจากนี �การศกึษาครั �งนี �    ได้เสนอให้ผู้ประกอบการต้องนําข้อมลูที$เก็บรวมรวม    มาใช้ในการจดัการ   โดย
วางแผนการผลิต การจําหน่าย พฒันาผลิตภณัฑ์ให้เหมาะสมกบัลกูค้านกัท่องเที$ยวกลุม่เป้าหมายแตล่ะฤดกูาล 
และกําหนดกลยทุธ์สว่นประสมการตลาดให้เหมาะสม ด้านผลติภณัฑ์อาจจะพฒันาผลิตภณัฑ์เน้นคณุคา่ตลาด
โดยรวม เช่น การสร้างหลกัสตูรสอนทําสนิค้าท้องถิ$นให้นกัทอ่งเที$ยว เพื$อนกัทอ่งเที$ยวเหน็คณุคา่ของ
กระบวนการผลิตก่อนเป็นสนิค้า เป็นต้น และใช้กลยทุธ์หลายด้านพร้อมกนั เช่น การให้นกัทอ่งเที$ยวมีสว่นร่วม 
สร้างความตื$นเต้น เช่น การให้นกัทอ่งเที$ยวทายจํานวนมกุในหอยมกุแล้วให้รางวลั ดงัที$กิจการของสนิค้าท้องถิ$น
ในจีนได้ทํา เป็นต้น หรือในด้านราคา การตั �งราคาคงที$เป็นกลยทุธ์สร้างความเชื$อมั$นในสนิค้าวา่คุ้มกบัคณุค่า
สนิค้า แตอ่าจมีการยืดหยุน่ให้นกัทอ่งเที$ยวได้ตอ่รองโดยการมอบเป็นสนิค้าอื$นเป็นของแถม เพื$อกระตุ้นให้เกิด
การซื �อได้เร็วขึ �น 
 ดงันั �น     อาจกลา่วได้ว่าสิ$งที$สําคญัที$สดุ      ได้แก่  ผู้ประกอบการที$จําหน่ายสินค้าท้องถิ$นควรได้มีการ
พฒันาความรู้การจัดการ ศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที$ยวแต่ละชาติและใช้กลยุทธ์การตลาดสร้างกระบวนการ
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ตดัสินใจซื �อสินค้าของนกัท่องเที$ยวที$มาเยี$ยม จึงจะก่อให้เกิดเพิ$มศกัยภาพการท่องเที$ยวเพื$อเชื$อมโยงสินค้าท่อง
ถิ$นของกลุม่จงัหวดัล้านนา บริเวณจงัหวดัเชียงใหมแ่ละเชียงราย กบักลุม่ประเทศ GMS 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

 1. การทอ่งเที$ยวเป็นกิจกรรมที$ก่อให้เกิดกิจกรรมที$เกี$ยวเนื$องได้มาก   ทั �งกิจกรรมก่อนและหลงั           
การทอ่งเที$ยว หรือเรียกวา่  กิจกรรมต้นนํ �าและปลายนํ �า   กิจการจําหน่ายสนิค้าท้องถิ$นอาจถือเป็นทั �งกิจกรรม 
ต้นนํ �าและปลายนํ �าได ้ กลา่วคื อ หากสนิค้าท้องถิ$นน่าสนใ จ กิจการน ําเที$ยวก็ก ําหนดไว้เป็นแหลง่ทอ่งเที$ย ว เปรี
เหมือนกิจกรรมต้นนํ �า   และเมื$อมีมาถงึแหลง่ท่องเที$ยวแล้ว   หากมีกลยทุธ์ที$เหมาะสมอีกจะก่อให้เกิด การซื �อ
สนิค้าได้ ดงันั �นการพฒันาความเชื$อมโยงจงึควรร่วมกบักิจกรรมนําเที$ยว 
 2.  การที$นโยบายรัฐบาลสนบัสนนุให้แตล่ะตําบลมีสนิค้าของตนเองหรือเรียกสนิค้าวา่   “สนิค้าหนึ$ง
ตําบลหนึ$งผลติภณัฑ์-OTOP” นั �น แม้จะก่อให้เกิดสนิค้าเอกลกัษณ์ของชมุชน แตจํ่านวนตําบลมีมาก ดงันั �นใน
หนึ$งจงัหวดัมีสินค้าที$ใกล้เคียงกนัมาก จนไม่มีจดุเดน่ที$แท้จริงในด้านสนิค้าในท้องถิ$น จงึควรจะมีหน่วยงานที$ร่วม
พิจารณาหาคดัเลือกสนิค้าให้เหลือเฉพาะที$มีจดุเดน่จริงๆ เพื$อให้เป็นเอกลกัษณ์ที$นกัทอ่งเที$ยวได้รับรู้และ
สามารถร่วมกนัผลติได้หากมีความต้องการมาก  
 3.ออผู้ประกอบการร้านจําหน่ายสนิค้าท้องถิ$นที$อาจสนใจลกูค้ากลุม่เป้าหมายที$เป็นนกัทอ่งเที$ยวจีน
เนื$องจากมีการพยากรณ์วา่จะมีจํานวนมากขึ �นในอนาคต     และจากศกึษาพบวา่พฤติกรรมการซื �อสนิค้าของชาว
จีนที$ชอบการกิน โดยเฉพาะของกินที$บํารุงสขุภาพ อีกทั �งมีความเชื$อเรื$องโชคลาง ดงันั �นผู้ประกอบร้านจําหน่าย
สนิค้าท้องถิ$นอาจนําข้อมลูนี �ไปคิดค้นพฒันาสินค้า ให้ตรงความต้องการโดยใช้ทรัพยากรในท้องถิ$น    ให้เป็น
ประโยชน์ เช่น ของกินที$เป็นสมนุไพรบํารุงสขุภาพ หรือสนิค้าท้องถิ$นที$เป็นถือเป็นสิ$งนําโชคตามประวติัของ
ท้องถิ$นไทย เป็นต้น 
 4.///การศกึษาครั �งนี �มีวตัถปุระสงค์เพื$อก่อให้เกิดการเชื$อมโยงนกัทอ่งเที$ยวที$ทอ่งเที$ยวในกลุม่ประเทศ 
GMS   น่าจะทําการศกึษาตอ่ไปในประเดน็การแข่งขนัระหวา่งในกลุม่ประเทศ   GMS   เนื$องจากมีทรัพยากร 
การทอ่งเที$ยวคล้ายคลงึกนั ดงันั �นประเทศไทยควรจะมีกลยทุธ์เชิงรุกและเชิงรับอยา่งไรเพื$อรักษาสว่นแบง่
การตลาดของอตุสาหกกรรรมที$เกี$ยวข้องกบัการทอ่งเที$ยวทั �งหมด  

 
บรรณานุกรม 

 

กฤษณา รัตนพฤกษ์.  2545.  การตลาดบริการ.  เชียงใหม:่ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม.่ 
กองสง่เสริมเศรษฐสมัพนัธ์และความร่วมมือกรมเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ.  2548.  “ความร่วมมือระหวา่งอนุ

ภมิูภาคลุม่นํ �าโขง.”  [ระบบออนไลน์].  แหลง่ที$มา http://www.mfa.go.th/web/39.php?id=4114   
(24 สงิหาคม 2549).  

นิคม จารุมณี.  2544.  การท่องเทียวและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเทียว- - .  กรุงเทพมหานคร: โอ.
เอส. พริ �นติ �ง เฮาส์. 

“แนวโน้มการทอ่งเที$ยวของไทย.”  2549.  ประชาชาตธุิรกจิ.  (16 ตลุาคม ). 



 

 422       

 

 

การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการบริหารธุรกจิ ครั�งที� 1  
 

    
วันที� 14 มีนาคม 2551 ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ 

มิ$งสรรพ์ ขาวสอาด; นกุลุ เครือฟ ูและอคัรพงศ์ อั �นทอง.  2548.  มลค่าเพมิในประเทศของอุตสาหกรรู - ม 

ท่องเทีย- วในจังหวัดเชียงใหม่: รายงานวจัิยฉบับสมบรณ์ู .  เชียงใหม:่  สถาบนัวิจยัสงัคม 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม.่ 

มิ$งสรรพ์ ขาวสอาด   และคณะ.  2548.  การพัฒนาการท่องเทยีวเชงิบรณาการทียังยืนในลุ่มแม่นําโขง- - - `ู : 

รายงานวจัิยฉบับสมบรณ์ู .  เชียงใหม:่  สถาบนัวิจยัสงัคม มหาวิทยาลยัเชียงใหม.่ 
รสกิา องักรู และคณะ.  2547.  “ลกัษณะการใช้จ่ายเงินเพื$อซื �อผลิตภณัฑ์และความต้องการใช้บริการด้านการ

ทอ่งเที$ยวของนกัทอ่งเที$ยวตา่งชาติ เพื$อการทอ่งเที$ยวในประเทศไทย.”  ใน เอกสารประกอบการ

นําเสนอผลงานวจัิยในการประชุมมหกรรมวชิาการ.  เชียงใหม:่ สถาบนัวิจยัสงัคม 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม.่   

“สถิติการทอ่งเที$ยว.”  2549.  การท่องเทียวแห่งประเทศไทย- .  [ระบบออนไลน์].   แหลง่ที$มา 
 http://www2.tat.or.th/stat/web/static_index.php (24 สงิหาคม 2549). 
อภิสทิธิ ฉตัรทนานนท์  และจิระเสกข์ ตรีเมธสนุทร.  2548.  หลักการตลาดเพือธุรกจิ- .  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์

เสริมมิตร. 



 

 423       

 

 

การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการบริหารธุรกจิ ครั�งที� 1  
 

    
วันที� 14 มีนาคม 2551 ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ 

แนวทางการบริหารเพื�อเพิ�มประสิทธิภาพขององค์กรในรปแบบสาํนักงานเสมือนู
จริง: กรณีศกึษาของบริษัทชลัมเบอร์เจอร์ โอเวอร์ซีส์ เอส. เอ. สาขาสงขลา 
Guidelines for more Efficiency of the Company by Virtual Office: Schlumberger 

Oversea S.A. Company Case Study Songkhla 
รจนาภรณ์ ปรีชาF

*
F   และณฐัธิดา สวุรรณโณ 

 
บทคัดย่อ 
 

การศึกษานี �มีวตัถปุระสงค์เพื$อศึกษาแนวทางการบริหารเพื$อเพิ$มประสิทธิภาพขององค์กรในรูปแบบ
สํานักงานเสมือนจริง   มาใช้ในองค์กรธุรกิจ โดยศึกษาถึงปัจจัยที$มีผลต่อการบริหาร  เมื$อนําเอาสํานักงาน
เสมือนจริงมาใช้ กรณีตวัอย่างของบริษัท  ชลมัเบอร์เจอร์ โอเวอร์ซีส์ เอส.เอ.  จํากดั    จากผลของการศึกษานี �  
จะทําให้สามารถเปรียบเทียบประสทิธิภาพระหวา่งสํานกังานเสมือนจริงและสํานกังานปกติได้ 

การศึกษานี �ใช้วิธีการสํารวจโดยทําการสุ่มตัวอย่างจากพนักงานบริษัทชลัมเบอร์เจอร์   โอเวอร์ซีส์   
เอส. เอ. จํากดั ซึ$งสุม่ตวัอย่างจํานวน 55 ราย จากจํานวน 126 ราย ของสาขาสงขลา โดยการใช้แบบสอบถาม 
และการสมัภาษณ์    การวิเคราะห์ข้อมลูใช้สถิติเกี$ยวกบัความถี$ ร้อยละ ค่าเฉลี$ย และค่าเบี$ยงเบนมาตรฐานจาก
การวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม SPSS จากผลการศึกษาพบว่า พนกังานส่วนใหญ่เห็นด้วยในการใช้งานรูปแบบ
สํานกังานเสมือนจริง    ดงันั �นจากการศกึษาปัจจยัการบริหารในแต่ละปัจจยัคือ บคุลากร จะวดัความน่าเชื$อถือ
ในการทํางานได้จากเจ้านาย ดงันั �นจึงไม่กําหนดว่าจะทํางานลกัษณะไหน  ลกัษณะการทํางานมีเวลาเข้า – ออก
ที$ไม่แน่นอน งบประมาณ จะมุ่งเน้นการลงทุนในเทคโนโลยีทั �งนี �จะต้องมีการลงทนุค่อนข้างสงูในช่วงแรก วสัดุ
อปุกรณ์ คํานึงถึงส่วนของสถานที$ทํางานปกติ ซึ$งจะพบว่าเนื �อที$ไม่เพียงพอกับพนักงาน  การจัดการในการ
ประเมินผลงานจะพิจารณาจากการกําหนดวตัถปุระสงค์เป็นสําคญั ส่วนของข้อมลูสารสนเทศ จะมีการรับส่ง
ข้อมลูหรือการติดตอ่สื$อสารทางอีเมล์เป็นสําคญั เพื$อเป็นหลกัฐานในการทํางาน และเทคโนโลยีจะใช้อินเตอร์เน็ท
เป็นสว่นที$สําคญัในการทํางาน  

จากการเปรียบเทียบสํานกังานเสมือนจริงและสํานกังานปกติ พบว่าแต่ละปัจจยัดงันี � บุคคลากร  เงิน 
วสัดุอุปกรณ์ การจัดการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผลต่อรูปแบบการบริหารที$ใกล้เคียงกัน แต่ในเรื$องของ 
ความสะดวก รวดเร็วในการทํางาน คุณภาพชีวิตที$ดีขึ �นจากการมีเวลาให้ครอบครัว รวมถึงการทํางานได้ไม่มี
ข้อจํากดั จะเป็นข้อได้เปรียบของรูปแบบสํานกังานเสมือนจริง ส่วนของสํานกังานปกติจะได้เปรียบในเรื$องของ
ความสมัพนัธ์ระหวา่งพนกังาน การประเมินผลพนกังาน รวมถงึการจ่ายคา่ลว่งเวลา เป็นต้น 

ดังนั �นในระยะแรกจึงควรสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับองค์กร และระหว่างพนักงานกับ
พนกังาน ให้มีมากที$สดุ    เพื$อลดปัญหาหรือผลกระทบทางสงัคม    โดยอาจจะนําแนวความคิดนี �ไปใช้เฉพาะ
บางแผนกในองค์กรก่อนและควรจะมีการทดลองใช้งานขึ �นมาก่อนที$จะมีการใช้งานจริง เพื$อให้มองเห็นปัญหา
และสามารถประยกุต์ใช้ให้เหมาะสมตามลกัษณะงานและ ลกัษณะขององค์กร 

 
 

                                                 
* นกัศกึษาปริญญาโท   สาขาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต   มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์   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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ความเป็นมาและความสาํคัญ 
 

จากแนวความคิดขององค์กรเสมือนจริง (Virtual Organization)   จะพบถึงแนวทางในการนําหลกัการ
ทํางานไปประยกุต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สงูสดุในการบริหารองค์กร เพื$อเพิ$มความสามารถและศกัยภาพโดยใช้
ความเป็นพนัธมิตร ร่วมกบัระบบเทคโนโลยีการสื$อสารให้เป็นประโยชน์ และด้วยความก้าวหน้าของอินเทอร์เน็ต
และเทคโนโลยีการสื$อสาร    จึงเป็นเครื$องมือขจดัอปุสรรคด้านเวลาและสถานที$ ทําให้ทกุสถานที$สามารถจะเป็น
ที$ทํางานได้ และการทํางานสามารถที$จะเกิดขึ �นได้ตลอดเวลา หากสามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศและ
กระบวนการทํางานโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  ซึ$งก็คือหลกัการของสํานกังานเสมือนจริงนั$นเอง สํานกังาน
เสมือนจริงเป็นแนวคิดใหม่ที$สนบัสนนุการทํางานของกลุ่มคนที$อยู่ต่างที$กนั แต่มาทํางานร่วมกนั เช่น งานของ
สมาคมหรือเครือข่ายตา่งๆ ที$ผู้ปฏิบติังานมกัเป็นอาสาสมคัรมาจากที$ตา่งๆ การพฒันาสํานกังานเสมือนจริงไม่ใช่
สิ$งที$ง่ายแต่ก็ไม่ยากเกินไป    การพฒันาต้องอาศยัผู้ ที$เข้าใจฟังก์ชั$นการทํางานของสํานกังาน     และเข้าใจใน
การเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคมหลายอย่าง ที$นํามาใช้กับสํานักงานเสมือนจริงและแม้แต่
พนักงานในบริษัทเดียวกันก็ยงัสามารถทํางานร่วมกันได้และสามารถเข้าถึงข้อมลูได้โดยไม่จําเป็นต้องเข้ามา
รวมตวักนั ซึ$งอาจจะทําให้เกิดความรวดเร็วทนัเวลาในการทํางานทกุสถานที$ ทกุเวลา  

การใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย   รวมทั �งการใช้สํานักงานเสมือนจริงและการทํางานนอกสํานักงาน 
(Teleworking)  จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ$งที$จะช่วยให้องค์กรในปัจจบุนัมีความคลอ่งตวัมากขึ �น และดํารงสภาพ
การแข่งขนัที$เป็นต่อในตลาด       โดยสามารถใช้ระบบทางด่วนข้อมลู    (Information     Superhighway)   แทน   
การเดินทางได้   แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะสามารถนํามาประยกุต์ใช้ได้กบังานทกุประเภทหรือพนกังานทกุคน
ในองค์กร หากแต่จะต้องมีการพิจารณาลกัษณะของงาน และพนกังานเสียก่อน  จําเป็นต้องอาศยัพนกังานที$มี
คุณภาพ  เนื$องจากผู้บริหารไม่สามารถตรวจสอบได้อย่างใกล้ชิด และพนักงานมีความอิสระในการทํางานจึง
จําเป็นต้องอาศยัการมีวินยัในตนเอง และความรู้พื �นฐานเพื$อที$จะสามารถช่วยเหลือตนเองได้ งานที$สามารถทํา
ผา่นสํานกังานเสมือนจริงได้มกัจะเป็นงานที$มีการใช้ระบบสํานกังานอตัโนมติัเข้ามาช่วย     มีขั �นตอนการทํางาน
ที$เป็นมาตรฐาน  และมีการพบปะกับผู้ อื$นน้อย ส่วนผู้บริหารก็จําเป็นต้องบริหารโดยการประเมินจากผลงาน
มากกว่าประเมินด้วยสายตา ดงันั �นองค์กรใดที$จะนําสํานกังานเสมือนจริงเข้ามาใช้ จะต้องมีการเตรียมบคุลากร
ให้มีประสทิธิภาพ     ซึ$งต้องอาศยัความพยายามและต้นทนุมากขึ �นในระยะแรก     ซึ$งก็เป็นเหตผุลหนึ$งที$ทําให้ยงั
ไม่ได้รับความนิยมเท่าที$ควร    ทั �งนี �เป็นเพราะเทคโนโลยีที$ถกูนํามาใช้ได้ถกูพฒันาขึ �นจากภายนอกองค์กร โดย
ไม่ได้ถูกออกแบบเอาไว้ให้พร้อมรองรับพนักงานที$ไม่มีคณุภาพได้   แต่ในระยะยาว   มกัจะใช้ต้นทุนตํ$ากวา่จึ
น่าสนใจเป็นอยา่งยิ$งที$จะนําหลกัการของสํานกังานเสมือนจริงมาประยกุต์ใช้กบัองค์กรในอนาคต 

จากแนวความคิดข้างต้นนี �ผู้วิจยัมีแนวความคิดในการนําระบบสํานกังานเสมือนจริง  มาใช้กบัองค์กร
ในอนาคต    ซึ$งจะต้องเริ$มศึกษาตั �งแต่ปัจจยัที$เกี$ยวข้องในการนําระบบสํานกังานเสมือนจริงมาใช้       รวมถึง
การเลือกใช้เทคโนโลยีที$จําเป็นปรับให้เข้ากับองค์กรแต่ละองค์กร จึงได้เริ$มศึกษาจากองค์กรคือ  บริษัท         
ชลมัเบอร์เจอร์ โอเวอร์ซีส์ เอส เอ จํากดั โดยอาจจะสามารถนําแนวทางการบริหารองค์กรที$ศกึษาไปประยกุต์ใช้
กบัธุรกิจอื$นๆที$มีรูปแบบองค์กรที$คล้ายคลงึกนัซึ$งจะเป็นประโยชน์ตอ่ไปสําหรับสํานกังานในอนาคตได้อีกด้วย 

ดงันั �นจึงต้องมีการศึกษาถึงโครงสร้างขององค์กรที$นํามาเป็นกรณีศึกษา ในการนําระบบสํานักงาน
เสมือนจริงมาบริหารเพื$อเพิ$มประสิทธิภาพขององค์กร   ซึ$งบริษัทชลมัเบอร์เจอร์   โอเวอร์ซีส์  เอส  เอ  จํากัด    
ถือกําเนิดมาในประเทศไทยมานานกว่า 30 ปี ธุรกิจหลกัคือการให้บริการสํารวจขุดเจาะและผลิตนํ �ามนับริเว
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ภาคพื �นอ่าวไทย โดยรับงานจากบริษัทที$ได้รับสมัปทานนํ �ามนัจากรัฐบาลไทย มีลกูค้าหลกัดงันี �คือ บริษัทเชฟรอน
ออฟชอร์ (ไทยแลนด์) จํากดั , บริษัท ปตท.สผ. จํากดั(มหาชน) เป็นต้น บริษัทชลมัเบอร์เจอร์ โอเวอร์ซีส์ เอส เอ 
จํากดั มีสํานกังานใหญ่ตั �งอยู่ที$กรุงเทพ  ลกัษณะภายในองค์กร มีสิ$งที$น่าสนใจเนื$องจากเป็นบริษัทข้ามชาติ มี
การพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสื$อสารโทรคมนาคมที$ทนัสมยัก้าวหน้าขึ �นอย่างรวดเร็ว ซึ$งเป็นปัจจยั
หนึ$งที$มีบทบาทสําคญัต่อความเจริญก้าวหน้า และสามารถสนบัสนนุการทํางานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ต่อองค์กร และเหมาะสมกบัลกัษณะงานที$ทํา ภายในองค์กรมีการติดต่องานระหว่างพนกังานในฝ่ายปฏิบติัการ
(Field Operation) ซึ$งเป็นกลุ่มคนที$ปฏิบติังานหน้างาน ทํางานบนฐานสํารวจขดุเจาะกลางทะเล(Rig) กบักลุ่ม
คนที$เป็นฝ่ายสนบัสนนุ(Support Staff) ซึ$งเป็นกลุ่มคนที$ทํางานในสํานกังาน มีหน้าที$คอยสนบัสนนุข้อมลูและ
เครื$องมือแก่คนกลุ่มแรก การทํางานของส่วนปฏิบติัการจะไม่มีเวลาที$แน่นอน ดงันั �นฝ่ายสนับสนุนก็จะต้องมี
หน้าที$ที$แตกต่างกันไปในแต่ละแผนก เพื$อสนับสนุนให้ฝ่ายปฏิบัติงานทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สําหรับ
ปัญหาที$พบ เนื$องจากฝ่ายปฏิบัติการทํางานอยู่ที$แท่นขุดเจาะและทํางานไม่เป็นเวลาที$แน่นอน ดังนั �นฝ่าย
สนบัสนนุก็จะต้องคอยให้ความช่วยเหลือตลอดเวลาทั �งในการให้คําปรึกษาทางโทรศพัท์ การจดัสง่อปุกรณ์ และ
แม้กระทั$ง ต้องคอยดปัูญหาที$เกิดขึ �นทางหน้าจอ เพื$อให้งานราบรื$นและแก้ปัญหาได้รวดเร็ว การทํางานที$ไม่มี
เวลาที$ชดัเจนนอกเวลางานและวนัหยดุจึงเป็นสิ$งที$ผู้วิจยัเห็นว่า แนวความคิดสํานกังานเสมือนสามารถช่วยฝ่าย
สนบัสนนุให้ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ$มมากขึ �น    โดยสามารถทํางานได้ 24 ชั$วโมง   และไม่มีปัญหากบั
การทํางานนอกสถานที$  

ผู้ วิจัยจึงมีความสนใจเป็นอย่างยิ$งที$จะนําระบบสํานักงานเสมือนจริงมาใช้กับองค์กร เพื$อเพิ$ม
ประสิทธิภาพให้กับองค์กรโดยศึกษาถึงแนวทางการบริหารโดยนํารูปแบบสํานักงานเสมือนจริงมาใช้ และนํา
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพื$อลดข้อจํากดัในด้านต่างๆของการทํางาน ผู้วิจยัเลือกเครื$องมือของไมโครซอฟท์เข้ามาใช้
ในการนําเสนอ เพื$อให้เหน็ถงึภาพของการทํางานในลกัษณะสํานกังานเสมือนจริงเพิ$มมากขึ �น เนื$องจากองค์กรได้
ใช้เทคโนโลยีพื �นฐานของไมโครซอฟท์เป็นหลกัไมว่า่จะเป็นระบบปฏิบติัการ      หรือซอฟต์แวร์ที$เข้ามาช่วยในการ
ทํางาน จากข้อมลูข้างต้นนี �จึงทําให้ผู้วิจยัมีความสนใจที$จะศกึษาแนวทางการบริหารโดยเน้นปัจจยัที$ช่วยให้การ
บริหารงานใดๆ สําเร็จได้โดยง่ายจากแนวความคิด 4M's คือ บุคลากร (Man) เงิน (Money) วัสดุอุปกรณ์ 
(Material) และการจดัการ (Management) และเพิ$มปัจจยัสําคญัที$จะส่งผลให้สามารถทํางานสําเร็จได้ดียิ$งขึ �น 
อีก 2 ประการ คือ ข้อมลูสารสนเทศ (Information) และเทคโนโลยี (Technology)    

ผลของงานวิจยันี �สามารถนําไปประยกุต์ใช้ หรือปรับปรุงสําหรับสํานกังานในอนาคตต่อไปได้ และได้มี
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างสํานักงานปกติและสํานักงานเสมือนจริง เพื$อให้เห็นถึงประโยชน์ และ
ข้อจํากดัในการนําสํานกังานเสมือนจริงมาใช้ในองค์กร รวมถึงข้อเสนอแนะในการประยกุต์ใช้ให้เข้ากบัองค์กร 
อีกด้วย 

 

วัตถุประสงค์ 
 

1. ศกึษาแนวทางการบริหารขององค์กรในรูปแบบสํานกังานปกติ และสํานกังานเสมือนจริง 
2. เปรียบเทียบลักษณะของการทํางานในองค์กรระหว่างรูปแบบสํานักงานปกติและรูปแบบ            

ของสํานกังานเสมือนจริง 
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ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับจากการศึกษา 
 

1. สามารถทราบถงึแนวทางการบริหารขององค์กรในรูปแบบสํานกังานปกติ และสํานกังานเสมือนจริง 
2. สามารถนําข้อมลูมาเป็นแนวทางในการประยกุต์ใช้กบัองค์กรอื$นให้มีประสิทธิภาพในการทํางาน

มากยิ$งขึ �น 
3. สามารถเปรียบเทียบประสทิธิภาพของสํานกังานปกติและสํานกังานเสมือนจริง 

 

ขอบเขตของการวิจัย 
 

1. เนื �อหาของการวิจยั ศกึษาแนวทางการบริหารเพื$อเพิ$มประสิทธิภาพขององค์กรในรูปแบบสํานกังาน
เสมือนจริง โดยใช้เครื$องมือในการวิจยั 2 ประเภท คือแบบสอบถามสําหรับพนกังานบริษัท และการสมัภาษณ์
ผู้บริหาร 

2. ประชากร ที$ทําการศกึษาแนวทางการบริหารเพื$อเพิ$มประสิทธิภาพขององค์กรในรูปแบบสํานกังาน
เสมือนจริงครั �งนี � จะแบ่งพนกังาน ของบริษัทชลมัเบอร์เจอร์ โอเวอร์ซีส์ เอส.เอ. สาขาสงขลา ออกเป็น 3 กลุม่คือ 
พนกังานฝ่ายปฎิบติัการ 85 คน และพนกังานฝ่ายสนบัสนนุ 38 คน ผู้จดัการ 3 คน 

3. พื �นที$การวิจยั ในการวิจยันี �กําหนดพื �นที$ในการวิจยั เฉพาะบริษัทชลมัเบอร์เจอร์ในประเทศไทยสาขา
สงขลา 

4 กลุ่มตวัอย่าง ได้จากการสุ่มตวัอย่างจากประชากรในบริษัทชลมัเบอร์เจอร์ ซึ$งจากการคํานวณโดย
สตูรของทาโรยามาเน่ ได้กลุม่ตวัอยา่ง 55 ราย จากทั �งหมด โดยคิดเป็นพนกังานฝ่ายปฏิบติัการ 37 ราย พนกังาน
ฝ่ายสนบัสนนุ 18 ราย และสมัภาษณ์ผู้บริหาร 3 ราย 

5 ระยะเวลาในการศกึษาและเก็บรวบรวมข้อมลูในช่วงเดือนเมษายนถงึเดือนตลุาคม 2550 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 

1 สาํนักงานเสมือนจริง (Virtual office) หมายถงึ สํานกังานที$คนจํานวนหนึ$งสามารถร่วมงานกนัโดย
ไมต้่องใช้สถานที$เป็นหลกัแหลง่โดยใช้เครื$องมือทนัสมยัเข้ามาช่วย 

2 แท่นขุดเจาะ (Rig) หมายถึง สถานที$สําหรับสํารวจ ขดุเจาะนํ �ามนัหรือก๊าซธรรมชาติ ตั �งอยูใ่นทะเล
สามารถเคลื$อนที$ได้โดยมีทั �งที$ทํางานและที$พกัอาศยัอยูที่$เดียวกนั 

3 พนักงานฝ่ายปฏิบัตกิาร (Field Operation) หมายถึง ผู้ ที$ทํางานอยู่บนแท่นขดุเจาะ ทั �งในทะเล
และบนพื �นดิน   มีหน้าที$ทํางานในส่วนปฏิบติังานขุดเจาะและผลิตนํ �ามนัโดยเป็นผู้ นําเครื$องมือในการขดุเจาะ  
ไปใช้งาน 

4 พนักงานฝ่ายสนับสนุน (Support Staff) หมายถึงพนกังานที$ปฏิบติังานในสว่นสํานกังานประกอบ
ไปด้วยหลายฝ่ายโดยจดุประสงค์หลกั คือการช่วยเหลือฝ่ายปฏิบติัการทั �งทางด้านการซ่อมแซมเครื$องมือขดุเจาะ
และด้านข้อมลูอยา่งเหมาะสม (บณุฑริกา เพชรมณี, 2547: 3) 

5 การทาํงานนอกสาํนักงาน (Teleworking) พนกังานไม่จําเป็นต้องทํางานที$สํานกังาน แต่สามารถ
ติดตอ่สื$อสารกบัสํานกังานได้ 
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6 องค์การเสมือนจริง (Virtual Organization ) คือ เครือข่ายขององค์การซึ$งเชื$อมโยงด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ    เพื$อแลกเปลี$ยนทกัษะ   ทรัพยากร  บริการ  เป็นลกัษณะเปรียบเทียบของการสร้างความจริงโดย
ผา่นคอมพิวเตอร์  

7 ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถงึการทํางานที$ถกูต้องได้มาตรฐาน   รวดเร็ว    และใช้เทคโนโลยี
ที$สะดวกกวา่เดิม 

8 การบริหาร คือ การวางแผนงานและการดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนโดยจดักําลงัคน เงิน วสัด ุ
การประสานงาน การอํานวยการ การติดตอ่สื$อสารและการควบคมุงานให้เหมาะสมที$สดุ 

 

แนวความคดิ ทฤษฏี และผลงานวิจัยที�เกี�ยวข้อง 
 

การวิจัยเรื$องแนวทางการบริหารเพื$อเพิ$มประสิทธิภาพขององค์กรในรูปแบบสํานักงานเสมือนจริงนี � 
ผู้วิจยัได้นําเอาทฤษฏีและแนวความคิดที$เกี$ยวข้องมาอธิบายประกอบการศกึษา       สามารถแบง่เนื �อหาออกเป็น
สว่น ๆ ดงัตอ่ไปนี � 

1 โครงสร้างขององค์กร 
2 หลกัการของสํานกังานเสมือนจริง และ งานวิจยัที$เกี$ยวข้องกบัสํานกังานเสมือนจริง 
3 ทฤษฏีการบริหาร 
4 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 
โครงสร้างขององค์กร  
 

บริษัทชลัมเบอร์เจอร์ในประเทศไทย 
สําหรับบริษัทชลมัเบอร์เจอร์สาขาประเทศไทยใช้ชื$อในการจดทะเบียนตามกฏหมายว่า ชลมัเบอร์เจอร์ 

โอเวอร์ซีส์ เอส เอ ถือกําเนิดมานประเทศไทยมานานกว่า 30 ปี ธุรกิจหลกัของบริษัท คือให้บริการสํารวจขดุเจาะ
นํ �ามนัและก๊าซธรรมชาติบริเวณภาคพื �นอา่วไทย   โดยลกูค้าของบริษัท  ก็เป็นบริษัทนํ �ามนัที$ได้รับสมัปทานในกา
ขดุเจาะนํ �ามนัจากรัฐบาลไทย  ดงัตอ่ไปนี � 

- บริษัทเชฟรอน ออฟชอร์(ไทยแลนด์)จํากดั โดยชลมัเบอร์เจอร์เป็นผู้ ให้บริการในการสํารวจขดุเจาะ
นํ �ามนัที$แทน่(Rig) คอมแพค ดริลเลอร์ (Compact Driller) และแท่นคีย์ ยิบรอนต้า (Key Gibraltar) ซึ$งทั �ง 2 แท่น
ตั �งอยู่ห่างจากฝั$งบริเวณ อ.สตัหีบ จ.ชลบรีุ และแท่น T-3 (Trident 3) ซึ$งเมื$อก่อนเป็นของ ยโูนแคล แต่ตอนนี �ได้
รวมกบัเชฟรอนและแทน่ T-4  ฐานผลติจะอยูท่างฝั$งอา่วไทย รวมทั �งจะมีแทน่ยอ่ยๆ ทานตะวนั เบญจมาศ ฯลฯ 

- บริษัท ปตท.สผ. จํากดั (มหาชน) โดยบริษัทชลมัเบอร์เจอร์เป็นผู้ ให้บริการในการสํารวจขดุเจาะนํ �ามั
ที$บริเวณ อ.ลานกระบือ จ.กําแพงเพชร ซึ$งเป็นแท่นสํารวจบนดิน (Land Rig) และแท่นย่อยๆ อีกที$แม่ฮ่องสอน 
พิษณโุลก ฯลฯ 

โครงสร้างโดยรวมของบริษัทชลมัเบอร์เจอร์ โอเวอร์ซีส์ เอส เอ ประกอบไปด้วยสาขาหลกัๆ 4 แผนก 
ดงันี � 

- D&M (Drilling and Measurement Service) เป็นสาขาหนึ$งของชลมัเบอร์เจอร์ที$เสนอบริการต่อ
บริษัทนํ �ามนัโดยให้บริการในการขดุเจาะ อีกทั �งขายอปุกรณ์ในการขดุเจาะ เช่น หวัเจาะ เป็นต้น แตโ่ดยหลกัแล้
จะเน้นให้ส่งผู้ เชี$ยวชาญในการขุดเจาะเพื$อดําเนินการขุดเจาะทั �งบนฝั$งและในทะเล นอกจากการขุดเจาะแล้ว 
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D&M ยงัให้บริการในการหาค่า ตรวจวดัจากการขดุเจาะด้วยอาทิเช่น ข้อมลูประเภทที$บอกตําแหน่งของชั �นหิน   
ที$มีนํ �ามนั หรือความหนาของชั �นหินที$มีนํ �ามนั 

- Wireline เป็นสาขาที$ใหญ่และสําคญัที$สดุของ  ชลมัเบอร์เจอร์   โอเวอร์ซีส์   เอส   เอ     ที$ให้บริการ
ในการตรวจวัดข้อมูลระหว่างการขุดเจาะและหลังการขุดเป็นหลัก นอกจากนี �ยังให้บริการในการช่วยติดตั �ง
อปุกรณ์ทาง Mechanical ในหลมุนํ �ามนัอีกด้วย  ตวัอย่างการวดั  ได้แก่  อตัราการไหล  ความดนัของของเหลว
ในหลมุ การเก็บตวัอยา่งชั �นหินจากใต้ดิน การยิงระเบิดเพื$อให้นํ �ามนัไหลซึ$งเป็นขั �นตอนสําคญัในการผลตินํ �ามนั 

- Geo Quest เป็นสาขาของ ชลมัเบอร์เจอร์ที$ให้บริการเกี$ยวกบัระบบการจดัการข้อมลูโดยอาศยั
ซอฟต์แวร์ทางด้านอตุสาหกรรมเจาะนํ �ามนัเป็นหลกั อีกทั �งยงัประเมินและประมวลผลข้อมลูที$ได้จากการขดุเจาะ ณ
เวลาต่าง ๆ งานที$สําคญัมากของ Geo Quest คือ การใช้ข้อมลูที$ได้ทั �งหมดมาประมาณและวางแผนการผลิต 
รวมทั �งการขดุเจาะนํ �ามนัเพื$อให้สามารถผลตินํ �ามนัได้ในอตัราสงูและยาวนาน Geo Quest จะต้องได้ข้อมลูจาก 
D&M และ Wireline ที$เป็นแผนกการผลติเสียก่อน จากนั �นจงึนําข้อมลูมาวิเคราะห์และประมวลผล 

- Testing เป็นอีกสาขาของชลมัเบอร์เจอร์ที$ทําการหาข้อมลูเกี$ยวกบัการผลิตของหลมุโดยทําการหา
ข้อมลูจากการปล่อยหลมุให้ไหล ณ ความเร็วต่างกนัเพื$อทําการวิเคราะห์ หาคณุสมบติัเฉพาะของชั �นหินที$มีนํ �ามั
อยู่แล้วสง่ข้อมลูต่อให้แผนก Geo Quest ทําการวางแผนการผลิตต่อไป                  (บณุฑริกา เพชรมณี, 2547: 
18-25) 
 
หลักการของสาํนักงานเสมือนจริง และ งานวจัิยที�เกี�ยวข้องกับสาํนักงานเสมือนจริง 
 

Wainhouse Research (http://www.wainhouse.com/files/papers/wr-virtualoffice.pdf) กลา่วไว้ว่า
การนําระบบสํานักงานเสมือนจริงมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   เพื$อการทํางานร่วมกันและทํางานเป็นทีม       
ในลกัษณะของ Virtual office solution ซึ$งจากงานวิจยัชิ �นนี �จะแสดงให้เห็นถึงการเริ$มต้นศกึษาการทํางานของ
แต่ละแผนก  รวมถึงซอฟต์แวร์ที$ใช้ที$มีลกัษณะเด่นที$เหมือนกนัตาม   virtual   meeting   application   เช่น มี
การรองรับ virtual whiteboard, Chat capabilities, Screen , application , presentation sharing ,Audio และ 
videoconferencing ซึ$งเป็นซอฟต์แวร์ที$บริษัทได้มีการพัฒนาขึ �นมาเองและใช้งานได้จริง จนกระทั$งสามารถ
เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียในการใช้งานของแต่ละแผนก อย่างไรก็ตามมีผลที$ได้รับจากการนําสํานกังานเสมือนจริง
ไปใช้ มีบางเกณท์เป็นสิ$งสําคัญของสถานการณ์จําลองในการใช้งานสํานักงานเสมือนจริง คือ โต้ตอบได้
ทนัทีทนัใด มีประสิทธิภาพได้รับผลประโยชน์อย่างแท้จริง   ค่อนข้างง่ายในการใช้งาน   สะดวกสบาย   มีความ
น่าไว้วางใจและมีความปลอดภยั เป็นต้น ดงันั �นจึงเป็นที$น่าสนใจในการนํามาประยกุต์ใช้กบัองค์กร หรือ บริษัท
ในอนาคตโดยอาจจะมีการนําตวัอย่างการวิจยันี �มาประยกุต์ใช้กบังานวิจยัซึ$งจะมีการใช้ซอฟแวร์ที$มีการรองรับ
การทํางานที$ครบตามที$ต้องการ และเหมาะสมกับการลงทุน ดังนั �นจึงมีการศึกษาถึงประสิทธิภาพระหว่าง
สํานกังานทั$วไปและสํานกังานเสมือนจริง รวมถงึปัจจยัตา่ง ๆ เช่น เครื$องมือ หรือเทคโนโลยีที$นํามาใช้  การลงทนุ 
และความน่าไว้วางใจของพนกังาน 

งานวิจยัของ http://www.objs.com/survey/vo.htm (30/08/07) ซึ$งมีความใกล้เคียงกบังานวิจยัของ
ผู้จดัทําโดยแตกต่างกนัในลกัษณะของเครื$องมือ หรือซอฟต์แวร์ที$ใช้ในการจําลองการทํางานร่วมกนัซึ$งสิ$งที$เป็น
ตวัแปรสําคญัของงานวิจยันี �คือ มีการวิจยัเปรียบเทียบผลดี ผลเสียของ Central work และ distributed work 
และศกึษาเกี$ยวกบัลกัษณะงานแต่ละแผนกในการทํางานรูปแบบสํานกังานเสมือนจริง และปัจจยัที$เกี$ยวข้องกบั
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ต้นทนุ เปรียบเทียบระหวา่ง Central work และ distributed work อธิบายถึงเทคโนโลยีที$นํามาใช้ และซอฟท์แวร์
ที$เกี$ยวข้องด้วย งานวิจัยชิ �นนี �ได้ทําการทดลองการทํางานจริงและสังเกตผลการทํางาน พบว่าสําหรับงาน
บางส่วน ไม่สามารถที$จะนําสํานักงานเสมือนจริงไปใช้ได้ เพราะเนื$องจาก เอกสารต่างๆ จะต้องใช้เป็นตวัจริง 
และลายมือ ซึ$งปัญหาเหล่านี �ก็สามารถเกิดได้กบังานวิจยัที$กําลงัศึกษานี �เช่นกนั จึงได้ทําการศึกษาถึงโครงสร้าง
และลกัษณะงานขององค์กรที$เป็นกรณีศกึษาเพื$อเปรียบเทียบลกัษณะขององค์กรในรูปแบบสํานกังานทั$วไปและ
รูปแบบสํานกังานเสมือนจริง 
 
ทฤษฏีการบริหาร 

ปัจจยัพื �นฐานทางการบริหารมี 4 อยา่ง ที$เรียกวา่ 4 Ms ได้แก่  
1. บคุลากร หมายความรวมตั �งแต่ผู้บริหาร พนกังานทกุระดบั    ซึ$งมีความแตกต่างหลากหลาย    ทั �ง

ในด้านทกัษะ ความรู้  ความสามารถ ศกัยภาพ  ซึ$งการบริหารจะอาศยัศกัยภาพของกําลงัคน รวมทั �งต้องพฒันา
กําลงัคน เพื$อเพิ$มประสทิธิภาพการทํางานให้มีประสทิธิผลยิ$งขึ �น 

2. เงิน  คือเงินงบประมาณขององค์การบริหารแหลง่งบประมาณภายนอก  รวมทั �งมาตรการประหยดั
งบประมาณ 

3. วสัดอุปุกรณ์ คือเครื$องมือ  อาคารสถานที$ ที$สามารถนํามาใช้ในการบริหารจดัการ  โดยมีการพฒันา
วสัดอุปุกรณ์ให้ก้าวหน้า  ทนัสมยั  และใช้วสัดอุปุกรณ์ดงักลา่วเตม็ศกัยภาพ  

4. การจดัการ  เป็นทั �งศาสตร์และศิลป์ที$ต้องปฏิบติัอย่างต่อเนื$อง   เพื$อขบัเคลื$อนทรัพยากรทั �งสาม
ประการข้างต้นให้เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ  มีการพฒันาอยา่งยั$งยืน 

ในเรื$องของประสทิธิภาพซึ$งเป็นสิ$งที$วดัได้หลายมิติ   ตามแตว่ตัถปุระสงค์ที$ต้องการพิจารณา   คือ 
- ประสิทธิภาพในมิติของค่าใช้จ่ายหรือต้นทนุการผลิต   (input)   ได้แก่    การใช้ทรัพยากร

การบริหาร  คือ  คน  เงิน   วสัด ุ  เทคโนโลยีที$มีอยูอ่ยา่งประหยดั   คุ้มคา่   และเกิดการสญูเสียน้อยที$สดุ 
- ประสิทธิภาพในมิติของกระบวนการบริหาร  (Process)  ได้แก่   การทํางานที$ถกูต้อง        

ได้มาตรฐาน  รวดเร็ว   และใช้เทคโนโลยีที$สะดวกกวา่เดิม 
- ประสิทธิภาพในมิติของผลผลิตและผลลพัธ์   ได้แก่ การทํางานที$มีคณุภาพ   เกิดประโยชน์

ต่อสงัคม    เกิดผลกําไร   ทนัเวลา   ผู้ปฏิบติังานมีจิตสํานึกที$ดีต่อการทํางานและบริการ   เป็นที$พอใจของลกูค้า
หรือผู้มารับบริการ 
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กรอบแนวคดิในการวจัิย 

ตวัแปรอิสระ       ตวัแปรตาม 
ปัจจยัการบริหารงาน 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 

แนวทางการบริหารเพื$อเพิ$มประสิทธิภาพขององค์กรในรูปแบบสํานักงานเสมือนจริงมาใช้     ซึ$งเป็น
การวิจยัเชิงประยกุต์ ได้อาศยัการวิจยัเชิงสํารวจ(Survey Research) โดยใช้แบบสอบถาม และการสมัภาษณ์
เป็นเครื$องมือในการวิจยั และได้ศกึษาตามระเบียบวิธีวิจยัดงันี � 

1. กลุม่ตวัอยา่ง 
2. ระเบียบวิธีวิจยั 

 
กลุ่มตัวอย่าง 
  1. ประชากร 

ประชากรที$จะทําการศึกษา คือ พนักงานของบริษัทชลัมเบอร์เจอร์โอเวอร์ซีส์ เอส เอ จํากัด สาขา
สงขลา 

แผนภาพที� 2.1 กรอบแนวคิดแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัด้านตา่งๆที$มีผลตอ่การเพิ$มประสทิธิภาพขององค์กร   
                         โดยการนําสํานกังานเสมือนจริงมาใช้ 

งบประมาณ(Money) 
 

วสัดอุปุกรณ์(Material/Method) 
 

การจดัการ(Management) 
 

ข้อมลูสารสนเทศ(Information) 

เทคโนโลยี (Technology) 

แนวทางการเพิ$มประสทิธิภาพขององค์กรโดยนํา
สํานกังานเสมือนจริงมาใช้ 

คน(Man) 
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2. กลุ่มตัวอย่าง 
กลุม่ตวัอย่างที$ใช้   คือ   พนกังานบริษัทชลมัเบอร์เจอร์สาขาสงขลา โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื$องมือ

ในการเก็บข้อมลู ภายใต้ข้อจํากดัทางด้านเวลา จํานวนบคุลากร และงบประมาณการวิจยั 
3. วธีิการสุ่มตัวอย่าง 
การกําหนดกลุม่ตวัอยา่ง โดยใช้สตูรคํานวณยามาเน่ (Yamane) ดงันี � 
สตูร  n   =              N    

            1 +   N e 2  
 เมื$อ   e    แทนความคลาดเคลื$อนของกลุม่ตวัอยา่ง ( e = 10% ) 
   N   แทนขนาดของประชากร 
   n     แทนขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 

จากสตูรดงักลา่ว สามารถแทนคา่หาขนาดของกลุม่ตวัอยา่งได้ดงันี � 
ประชากร ของ ชลมัเบอร์เจอร์สาขาสงขลา 126 คน 
สตูร  n   =             126    

                  1 +  126 (0.10) 2  
        =            55 ราย 

กลุ่มตวัอย่างที$จะใช้สําหรับการสมัภาษณ์  3  ราย  เนื$องจากผู้จดัการหรือผู้บริหารของสาขาสงขลา    
มีเพียง 3 คน ดงันั �นเพื$อให้ได้ผลที$ชดัเจนจงึเก็บข้อมลูจากผู้บริหารทั �งหมด 
 
ระเบียบวธีิวจัิย 
 

แบง่การวิเคราะห์ออกเป็นสองลกัษณะ  ดงันี �  
 

1.  ปัจจัยที�มีผลต่อการนําสาํนักงานเสมือนจริงไปใช้ 
แหลง่ข้อมลู (Source of data) แบง่เป็น 2 แหลง่ คือ 

1)  แหลง่ข้อมลูปฐมภมิู(Primary data)  
การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้การเก็บแบบสอบถามและสัมภาษณ์เป็นเครื$ องมือ              

โดยการศกึษานี �ใช้วิธีการสํารวจจากการทําการสุม่ตวัอย่างจากพนกังานบริษัท ชลมัเบอร์เจอร์ โอเวอร์ซีส์ เอส เอ 
จํากดั ซึ$งสุ่มตวัอย่างจํานวน 55 ราย จากจํานวน 126 ราย ของสาขาสงขลา นอกจากนี �ยงัมีการสมัภาษณ์
ผู้บริหาร หรือ หวัหน้างานของแต่ละแผนก เพื$อให้ทราบถึงแนวทางการบริหารเพื$อเพิ$มประสิทธิภาพขององค์กร
รูปแบบสํานกังานเสมือนจริงมาใช้โดยจะกําหนดคําถามให้มีความครอบคลมุมากที$สดุ และสามารถนําไปเป็น
ประโยชน์แก่องค์กร และสํานกังานในอนาคตได้ 

2)  แหลง่ข้อมลูทติุยภมิู(Secondary  data)   
ใช้ข้อมลูที$ได้จากการสรุปเชิงวิเคราะห์ โดยมีแหล่งข้อมลูสําคญัจากการสืบค้นออนไลน์

ในหวัข้อที$เกี$ยวข้อง (Documentary Research) เพื$อใช้เป็นข้อมลูเพิ$มเติมและเป็นแนวทางในการทําวิจยั และ
ศกึษาวิจยัภาคสนาม  (Field Survey) ทําการเก็บรวบรวมข้อมลูจากพนกังานบริษัทโดยการใช้แบบสอบถาม 
เป็นเครื$องมือ 
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เครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย  
การศึกษาครั �งนี �เป็นการวิจยัเชิงสํารวจ(Survey Research) เก็บรวบรวมข้อมลูโดยใช้

แบบสอบถาม ซึ$งได้สร้างและเทียบเคียงแบบสอบถามขึ �นมาจากแนวคิดหลกัการ และงานวิจัยที$ใกล้เคียงกัน 
นํามาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม แบบสอบถามแบง่ออกเป็น 3 ตอน ดงันี �  

 

ตอนที� 1 แบบสอบถามเกี$ยวกบัรายละเอียดส่วนตวัของพนกังาน ตามลกัษณะเฉพาะ
บคุคลที$จะเป็นตวัแปรการวิจยันี � ใช้ข้อคําถามในลกัษณะให้เลือกตอบ (Multiple Choices) 

 

ตอนที� 2 แบบสอบถามเพื$อเปรียบเทียบระหว่างสํานกังานปกติและสํานกังานเสมือน
จริงในเรื$องของปัจจยัการบริหารจากตวัแปรอิสระที$กําหนดในบริษัทชลมัเบอร์เจอร์ 

ใช้สเกลการจดัระดบัความพงึพอใจ กบัลกัษณะคําถามที$ผู้วิจยัสอบถาม เป็น 5  ระดบั 
   ระดบัความเหน็ชอบมากที$สดุ 5  คะแนน 

ระดบัความเหน็ชอบมาก  4  คะแนน 
   ระดบัความเหน็ชอบปานกลาง  3  คะแนน 
   ระดบัความเหน็ชอบน้อย  2  คะแนน 
   ระดบัความเหน็ชอบน้อยที$สดุ  1  คะแนน 

การแบ่งช่วงคะแนนเพื$อเปรียบเทียบกบัคะแนนที$ได้ ใช้เกณฑ์ประเมินจากสตูร (วิเชียร 
เกตสุงิห์, 2538: 8-11 อ้างอิงถงึในปริยดา ตรุยานนท์, 2545:37-39) 
อนัตรภาคชั �น  = (คะแนนสงูสดุ – คะแนนตํ$าสดุ) หารด้วยช่วงคะแนน 
   =  (5 - 1) / 5 
   = 0.80 
เกณฑ์การประเมิน = ระดบัคะแนน + 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 

คา่เฉลี$ย 4.21 – 5.00 หมายถงึ เป็นระดบัความเหน็ชอบมากอยา่งยิ$ง 
คา่เฉลี$ย 3.41 – 4.21 หมายถงึ เป็นระดบัความเหน็ชอบมาก 
คา่เฉลี$ย 2.61 – 3.40 หมายถงึ เป็นระดบัความเหน็ชอบปานกลาง 
คา่เฉลี$ย 1.81 - 2.60 หมายถงึ เป็นระดบัความเหน็ชอบน้อย 
คา่เฉลี$ย 1.00 – 1.80 หมายถงึ เป็นระดบัความเหน็ชอบน้อยมาก 
 

ตอนที�3 บทสมัภาษณ์สําหรับผู้จดัการแสดงแนวความคิดเกี$ยวกบัแนวทางการบริหาร
เพื$อเพิ$มประสทิธิภาพขององค์กรในรูปแบบสํานกังานเสมือนจริง 
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การเกบ็รวบรวมข้อมลู   
 แจกแบบสอบถามแก่พนกังานบริษัทชลมัเบอร์เจอร์ โอเวอร์ซีส เอส เอ สาขาสงขลา  ใช้วิธี

สุม่ตวัอย่างจากพนกังานบริษัทโดยใช้แบบสอบถาม จํานวน 55 ฉบบั   เลือกแบบสอบถามที$มีความสมบรูณ์ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมลู และทําการสมัภาษณ์จากคําถามที$กําหนดโดยสุ่มตวัอย่าง 3 ราย และนําข้อมลูทั �งสอง
รูปแบบไปวิเคราะห์ผล  

วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูล ในการวิจัยทาง
สงัคมศาสตร์(SPSS : Statistical Package for the Social Sciences) ได้แบ่งการวิเคราะห์เป็นสถิติในรูปแบบ
การบรรยายลกัษณะข้อมลู(Description of Statistic) ได้แก่ใช้สถิติอตัราสว่นร้อยละ(Percentage) และค่าเฉลี$ย
(Mean) อธิบายให้เหน็ถงึลกัษณะเบื �องต้นตา่งๆ ของกลุม่ตวัอยา่ง 
 

ผลการวิจัย อภปิรายผล และสรุปผลการวิจัย  
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมลู  
ตอนที�  1 จากการศึกษาข้อมลูทั$วไปและสภาพองค์กรในรูปแบบสํานกังานปกติ      ซึ$งจะมีผลต่อการ

นํารูปแบบสํานกังานเสมือนจริงมาใช้ เป็น   ดงันี � 
1. ข้อมลูทั$วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม สว่นใหญ่เป็นผู้ชาย (78.2%) มีอายรุะหว่าง 31-45 ปี(81.8%) 

ระดบัการศกึษา ระดบัปวช, ปวส (49.1%) ระดบัปริญญาตรี (43.6%) และ ระดบัปริญญาโท (7.3%) มีตําแหน่ง
การทํางานแบ่งเป็น Office Staff (20%) Support Staff (9.1%) Field Operation (65.5%) และ Management 
(5.5%) ระยะทางจากที$บ้านมายงัสํานกังานที$สงขลาพบว่าส่วนใหญ่อยู่ห่างจากสํานกังานประมาณ 6-10 กม. 
(52.7%)  
 2. สภาพองค์กรในรูปแบบสํานกังานปกติ จะพบว่ามีลกัษณะการรองรับรูปแบบสํานกังานเสมือนจริง
ดงันี � 

2.1 บคุลากร  
2.1.1 ลักษณะการทํางานของพนักงานส่วนใหญ่พบว่า  มีเวลาเข้า – ออกที$         

ไม่แน่นอน (47.3%) รองลงมาคือเน้นระเบียบ วินัยในการทํางาน (32.7%) และมีเวลาพกัระหว่างทํางาน 
(10.9%) ซึ$งทั �งนี �จะแสดงให้เห็นว่าการทํางานในรูปแบบนี �จะคล้ายคลงึกบัรูปแบบสํานกังานเสมือนจริงตรงที$
ทํางานได้โดยไม่มีเวลาที$แน่นอน รวมถึงการทํางานนอกเวลาของพนกังานจะค่อนข้างสงูโดยเฉลี$ยในแต่ละเดือน
นบัเป็นความถี$จํานวนครั �งโดยประมาณ 6 ครั �งขึ �นไป (69.1%) ซึ$งแสดงให้เหน็วา่มีงานด่วนเข้ามามากและจะต้อง
มีการแก้ปัญหาในการทํางานบอ่ยครั �งในแตล่ะเดือน 

2.1.2 ความเกี$ยวข้องกบับคุคล ครอบครัวหรือทางบ้าน ลกัษณะสงัคมโดยสว่นมาก
จะคํานึงถึงเรื$องการดแูลครอบครัวและทางบ้าน (58.2%) รองลงมาคือไม่มีภาระในครอบครัว (18.2%) ดงันั �น
อาจจะเป็นสาเหตุในการผลักดันให้มีการทํางานในรูปแบบสํานักงานเสมือนมากขึ �นเพื$อให้มีเวลาสําหรับ
ครอบครัวมากขึ �นเช่นกนั 

2.1.3 ความน่าเชื$อถือในการทํางานของพนกังาน สามารถวดัได้จากเจ้านายเชื$อถือ
ในการทํางานของพนกังานเพราะฉะนั �นจึงไม่กําหนดว่าจะทํางานลกัษณะไหน (72.7%) รองลงมาคือ เจ้านาย
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เชื$อถือพนกังานโดยสามารถดจูากทํางานสร็จทนัตามกําหนดเวลา   (27.3%)  ซึ$งทั �งนี �แสดงให้เห็นว่าไม่ต้องมีการ
ควบคมุการทํางานมากนกั และคอ่นข้างมีอิสระในการทํางานสงู 

2.1.4 องค์กรเน้นเเรื$องของความปลอดภัยของข้อมูลและความปลอดภัยของ
พนกังาน จะพบว่าให้ความสําคญัในเรื$องของความปลอดภยัในการเข้าถึงข้อมลูจากภายนอก (33%) และเน้น
ความปลอดภยัในการรักษาคอมพิวเตอร์ของบริษัท   (17%)   ทั �งนี �สําหรับพนกังานบางท่านสามารถนําโน้ตบุ๊ค
ไปทํางานนอกสํานกังานได้     เพราะฉะนั �นจะต้องมีการตระหนกัในเรื$องความปลอดภยัมากขึ �นถ้ามีการทํางาน
ในรูปแบบสํานักงานเสมือนจริง      เนื$องจากว่าข้อมลูอาจจะมีการถูกเผยแพร่ได้ง่ายขึ �น      ส่วนในเรื$องของ
ความปลอดภยัของบคุคล พนกังานจะคํานึงถึงเรื$องของการเดินทางช่วงฤดฝูน ซึ$งเข้าสํานกังานค่อนข้างลําบาก 
(58.2%) รองลงมาคือ การเดินทางไปทํางานค่อนข้างอนัตรายในยามวิกาล(36%) ทั �งนี �จะเป็นเพียงช่วงหนึ$งของ
การทํางานในช่วงฤดูฝน การเดินทางจะค่อนข้างลําบาก และรถติดมากกว่าปกติจึงอาจจะเกิดอันตรายได้
ค่อนข้างง่าย   ดงันั �นถ้ามีการนํารูปแบบสํานกังานเสมือนจริงมาใช้จะสามารถลดอนัตรายจากการเดินทางได้   
ในระดบัหนึ$ง 

2.1.5 ความคิดเห็นของลกัษณะงานแต่ละบคุคลพบว่าสามารถนําระบบสํานกังาน
เสมือนจริงมาใช้ได้   (67.3%)   และใช้ไม่ได้ (32.7%) โดยพบว่าสว่นใหญ่จะติดปัญหาในเรื$องการทํางานที$เป็น
ด้านปฏิบติัการ ซึ$งจะไมส่ามารถทํางานนอกสํานกังานได้ แตสํ่าหรับด้านเอกสารจะไมมี่ปัญหาในเรื$องนี � 

2.2 เงิน 
ข้อมลูของบริษัทชลมัเบอร์เจอร์ สาขาสงขลา ในส่วนที$เป็นค่าใช้จ่ายรายเดือน ซึ$ง

อ้างอิงจากเอกสารการจา่ยเงินรายเดือน 
 

ตารางที� 1 แสดงรายการคา่ใช้จ่ายรายเดือนของบริษัทชลมัเบอร์เจอร์ สาขาสงขลา 
 

รายการคา่ใช้จ่าย เป็นจํานวนเงิน (บาท) หมายเหต ุ
คา่เช่าที$ 290,673 ประจําเดือนตลุาคม 
คา่ไฟฟ้า 84,441 ประจําเดือนตลุาคม 
คา่นํ �า 2,514 ประจําเดือนตลุาคม 
คา่โทรศพัท์ 56,523 ประจําเดือนตลุาคม 
ค่าวงจรเช่าสญัญาณอินเทอร์เน็ต       
( Link Songkhla to Singapore) 

80,000 ประจําเดือนตลุาคม 

หมายเหต ุ: ซึ$งคา่ใช้จ่ายจะมีคา่ใกล้เคียงกนัในแตล่ะเดือน 
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ข้อมลูคา่ใช้จ่ายภายในบ้านรายเดือน 
 

ตารางที� 2 แสดงรายการคา่ใช้จ่ายภายในบ้านรายเดือนที$มีความเกี$ยวข้องกบัการทํางาน 
รายการคา่ใช้จ่าย เป็นจํานวนเงิน (บาท) หมายเหต ุ
คา่เช่าที$ - บ้าน โรงพยาบาล สนามบิน 
คา่ไฟฟ้า 300-500 คา่เฉลี$ยคิดเฉพาะที$บ้าน 
คา่นํ �า 100-300 คา่เฉลี$ยคิดเฉพาะที$บ้าน 
คา่โทรศพัท์ 1000 สามารถเบิกได้ 
คา่อินเทอร์เน็ต 590 High speed ADSL 1 Mbps 

 
อปุกรณ์และเทคโนโลยีที$นํามาใช้ในรูปแบบสํานกังานเสมือน 
 

ตารางที� 3 แสดงรายการอปุกรณ์และเทคโนโลยีที$เกี$ยวข้องกบัการทํางานในรูปแบบของสํานกังานเสมือน 
รายการอปุกรณ์/เทคโนโลยี เป็นจํานวนเงิน (บาท) หมายเหต ุ
โมเดม็ 2200-3000 ADSL wireless 
กล้อง / webcam 750-1000  
Headset 300-600  
ซอฟท์แวร์ - MSN ,Yahoo messenger , 

Skype  
CDMA card 2000-4000 CAT telecom 

 
การลงทุนในเริ$มแรกจะมีส่วนของเทคโนโลยีที$ ต้องใช้งานดังข้างต้นแต่ทั �งนี �            

ก็สามารถปรับเปลี$ยนได้ตามการใช้งานที$เหมาะสม ดงันั �นเงินลงทนุเบื �องต้นจะค่อนข้างสงู ทั �งนี �อาจจะเป็นภาระ
แก่พนกังานเพิ$มขึ �นที$จะจดัหาอปุกรณ์    ในทางเดียวกนั องค์กรจะต้องมีคา่ใช้จ่ายที$เพิ$มขึ �นในระยะแรก    และจะ
ลงทุนค่อนข้างสูงสําหรับระบบที$ใกล้เคียงกับการทํางานที$สํานักงาน ซึ$งทั �งนี �ขึ �นอยู่กับเทคโนโลยีที$ใช้ และ
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที$จะสามารถสนบัสนนุการทํางานได้มากขึ �นในอนาคต 

2.3 การจดัการ  
2.3.1 การประเมินผลงาน พบว่าสว่นมากจะพิจารณาจากการกําหนดวตัถปุระสงค์ 

(92.7%)และสามารถทําได้ตามวตัถปุระสงค์ที$ตั �งไว้ รวมทั �งพิจารณาจากรายงานประจําสปัดาห์ รายเดือน หรือ
รายไตรมาส (7.3%) ทั �งนี �จะเป็นการรองรับสํานกังานเสมือนจริงได้ค่อนข้างชดัเจน เนื$องจากการพิจารณาเวลา
เข้า-ออกงานจะมีผลน้อยมาก แตจ่ะต้องระวงัในสว่นของวนัหยดุ หรือลาพกัร้อน ซึ$งจะสามารถเป็นตวักําหนดวนั
ทํางานในแต่ละปีได้ ถ้าพนักงานไม่เข้ามาในสํานกังานจะถือว่าเป็นการใช้วนัลาพกัร้อนในกรณีที$ไม่ได้ลาป่วย 
หรือลาพกัร้อนล่วงหน้า ดงันั �นการทํางานรูปแบบสํานักงานเสมือนจะต้องมีการวางแผนการตรวจสอบวันลา
คอ่นข้างมาก 

2.3.2 การฝึกอบรมพนกังาน      พบวา่พนกังานจะใช้ลกัษณะการสอบออนไลน์มาก
ที$สดุ (76.4%) รองลงมาคือเรียนรู้พฒันาตนเองได้อย่างต่อเนื$อง แต่ก็จะมีบ้างบางส่วนที$จะต้องไปอบรมนอก
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สถานที$   (20%)    ทั �งนี �จะเป็นฝ่ายปฏิบติังาน    เนื$องจากว่าการทดสอบออนไลน์ไม่เพียงพอ     จะต้องมีการ
ปฏิบติังานจริงเพื$อเพิ$มการเรียนรู้ ซึ$งรูปแบบสํานกังานเสมือนจริงจะสามารถช่วยได้เพียงการทดสอบออนไลน์ 
หรือการหาข้อมลูในการแก้ไขปัญหาเทา่นั �น 

2.3.3 การจ่ายคา่ลว่งเวลา     พบวา่มีความเกี$ยวข้องกบัพนกังานบางกลุม่ซึ$ง      จะ
ตรวจสอบได้ยาก พนกังานสว่นใหญ่เห็นด้วยในการคิดค่าลว่งเวลาเป็นแบบเหมาจ่าย (74.5%) รองลงมาคือ ไม่
เห็นด้วย (25.5%)  ทั �งนี �เนื$องจากว่าค่าลว่งเวลาเป็นเงินขยนัสําหรับพนกังาน ถ้ามีการให้เงินเป็นแบบ      เหมา
จ่าย เกรงว่าพนกังานอาจจะทําได้ไม่เต็มความสามารถเนื$องจากไม่มีการตรวจสอบที$ชดัเจน ดงันั �นจึงต้องนําไป
ศกึษารูปแบบของแนวทางการจดัการตอ่ไป 

2.3.4 สวสัดิการบางอย่างควรจะมีการเพิ$มให้สําหรับพนกังานที$ทํางานในรูปแบบ
สํานกังานเสมือน เพื$อป้องกนัการเพิ$มภาระให้แก่พนกังาน โดยพนกังานมีความเห็นสมควรเพิ$มค่าอินเทอร์เน็ต
รายเดือนมากที$สดุ (87.3%) รองลงมาคือเพิ$มคา่โทรศพัท์ (9.1%) ให้แก่พนกังาน ทั �งนี �สําหรับพนกังานบางคนก็มี
การเบิกค่าโทรศพัท์ตามจริงที$เกี$ยวข้องกับงานบ้าง ดงันั �นจึงไม่มีปัญหา แต่สําหรับ อินเทอร์เน็ตสําหรับใช้งาน
รูปแบบสํานักงานเสมือนจริง จะต้องมีการพิจารณาให้ครอบคลมุมากขึ �นเพื$อไม่ให้เกิดปัญหาแก่พนกังานและ
องค์กร 

2.3.5 พนักงานเห็นด้วยในการใช้งานรูปแบบสํานักงานเสมือนจริงมากที$สุด 
(87.3%) รองลงมาคือไม่เห็นด้วย(12.7%) ทั �งนี �เนื$องจากว่าจะต้องมีการพิจารณาถึงการทดสอบใช้จริงก่อนว่า
สามารถสนบัสนนุพนกังานได้อย่างไรบ้าง เพราะการพิจารณาไม่สามารถทราบได้ว่าจะครบกระบวนการทํางาน 
หรือพบปัญหาอย่างไรบ้าง และมีความคิดเห็นว่าอาจจะเริ$มใช้สํานกังานเสมือนสําหรับพนกังานในบางช่วงของ
เวลา ได้แก่  ใช้เฉพาะเวลาเร่งดว่น หรือทํางานเวลากลางคืน (65.5%) ใช้ในช่วงเวลาวนัจนัทร์ถึงศกุร์ โดยกําหนด
สปัดาห์ละ 2 วนั (16.4%)  หรือใช้งานในวนัเสาร์ (9.1%)     ทั �งนี �เพื$อศึกษาถึงการทํางานรูปแบบสํานกังาน
เสมือนจริงวา่จะเป็นอยา่งไร 

2.4 วสัดอุปุกรณ์  
คํานึงถึงส่วนของสถานที$ทํางานปกติ ซึ$งจะพบว่าเนื �อที$ไม่เพียงพอกับพนักงาน 

(56.4%) อนัเนื$องมาจากพนกังานฝ่ายปฏิบติัการส่วนใหญ่ทํางานที$แท่นขุดเจาะ เพราะฉะนั �นถ้ามีการขึ �นมา
ทํางานบนฝั$งพร้อมกนัก็จะทําให้เกิดปัญหานี �ได้เช่นกนั รวมถงึคอมพิวเตอร์จะไมเ่พียงพอสําหรับคนกลุม่นี �    

2.5 ข้อมลสารู สนเทศ 
ข้อมลูที$ใช้ติดตอ่สื$อสารภายในองค์กรจะเป็นในรูปแบบอีเมลล์ (65.5%) ซึ$งสามารถ

รองรับระบบสํานักงานเสมือนได้และเอกสารที$จะต้องมีลายเซ็นหรือตราประทับก็จะไม่มีปัญหา เพราะจะ
สามารถแก้ไขในรูปแบบ work flow และมีการอนมุติัทางอีเมล์ได้เช่นกนั 

2.6 เทคโนโลยี 
เทคโนโลยีมีความสําคญัในการทํางานในรูปแบบสํานักงานเสมือนจริง เนื$องจาก

พบว่าจะต้องสามารถรองรับการทํางานที$ใกล้เคียงกับการทํางานในสํานักงานได้ ดังนั �นจึงเป็นสิ$งที$ควบคุม
ค่อนข้างยากกบัความเสถียรของระบบ เช่น เมื$ออินเทอร์เน็ตมีปัญหา และต้องมีการรองรับการใช้งานการเข้าถึง
ข้อมลูที$ติดตอ่ไปยงัองค์กร นอกจากนี �ต้องมีการทดสอบการใช้งานก่อน เพื$อให้ระบบไม่มีปัญหาในภายหลงั ก่อน
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ใช้งานจริง ซึ$งจากการศึกษาครั �งนี �พบว่าพนกังานส่วนหนึ$งก็จะมีเทคโนโลยีรองรับการทํางานที$บ้านบ้าง ในส่วน
ของอินเทอร์เน็ต (80%) และอปุกรณ์อยา่งอื$นก็สามารถจดัซื �อได้ไมมี่ปัญหาถ้าต้องมีเพื$อการใช้งาน 

ตอนที� 2 เปรียบเทียบลกัษณะของการทํางานในองค์กรระหว่างรูปแบบสํานกังานปกติ และรูปแบบ
ของสํานกังานเสมือนจริง  จากปัจจยัการบริหารในแตล่ะด้านสามารถสรุปได้ดงันี �  

การเปรียบเทียบระหว่างสํานกังานเสมือนจริงและสํานกังานปกติ        โดยใช้วิธีการคํานวณค่าเฉลี$ย
เลขคณิตในการเปรียบเทียบกนั พบวา่ระดบัความคิดเหน็ของพนกังานมีลกัษณะดงันี �  

 
ตารางที� 4 แสดงการเปรียบเทียบระหวา่งสํานกังานปกติและสํานกังานเสมือนจริงในด้านบคุลากร 
บุคลากร  

สาํนักงานปกต ิ สาํนักงานเสมือนจริง หัวข้อ 
ค่าเฉลี�ย S.D. เชงิคุณภาพ ค่าเฉลี�ย S.D. เชงิคุณภาพ 

1.) การเพิ$มโอกาสในการทํางาน 
- ความสะดวกรวดเร็วในการรับสง่ข้อมลู 
- ความชํานาญในการใช้เทคโนโลยีในการ
ทํางาน 

 
3.0 
3.5 

 
0.00 
0.71 

 
ปานกลาง 
มาก 

 
4.0 
4.0 

 
0.0 
0.0 

 
มาก 
มาก 

2.) ความคลอ่งตวัและความมีอิสระของ
พนกังาน 
- สามารถรวมเอากิจกรรมในเวลาวา่งกบังาน
เข้าไว้ด้วยกนัได้ และสามารถพกัผอ่นได้เตม็ที$ 
- ความกระตือรือร้นในการทํางาน 
- รู้จกัการแบง่เวลา 
- มีคณุภาพชีวิตที$ดีขึ �นจากการมีเวลาให้กบั
ครอบครัว 

 
3.5 
 

3.5 
3.5 
3.5 

 
0.71 
 

0.71 
0.71 
0.71 
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มาก 
มาก 
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3.5 
 

3.5 
3.5 
3.0 

 
0.71 
 

0.71 
0.71 
1.14 

 
มาก 
 

มาก 
มาก 

ปานกลาง 

3.) การลดปัญหาในการทํางานร่วมกนั 
-  ความสมัพนัธ์ระหวา่งพนกังานและพนกังาน 
- ความสมัพนัธ์ระหวา่งลกูน้องและหวัหน้างาน 
- ความสมัพนัธ์ระหวา่งพนกังานและองค์กร 

 
4.0 
4.0 
3.5 

 
0.0 
0.0 
0.71 

 
มาก 
มาก 
มาก 

 
3.0 
3.0 
3.5 

 
0.0 
0.0 
0.71 

 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
มาก 

4.) การเพิ$มความเชื$อมั$นในการทํางาน 
-การมีโอกาสเข้าสมาคมสงัสรรค์กบัผู้ อื$น 
- มีความไว้ใจกนั และซื$อสตัย์ต่อตนเอง 
- สร้างความเป็นกนัเองและความเป็นอนัหนึ$ง
อนัเดียวกนั 

 
5.0 
4.5 
5.0 

 
0.0 
0.71 
0.0 

 
มากอยา่งยิ$ง 
มากอยา่งยิ$ง 
มากอยา่งยิ$ง 

 
4.0 
4.0 
3.5 

 
1.41 
1.41 
2.12 

 
มาก 
มาก 
มาก 

  
 จะเห็นได้ว่าค่าเฉลี$ยที$ออกมาจะแตกต่างกนัไม่มากนกัโดยสํานกังานเสมือนจริงจะมีความเด่นในเรื$อง
ของความสะดวกรวดเร็วในการรับส่งข้อมลู   แต่จะทําให้สญูเสียความสมัพนัธ์ระหว่างการทํางานร่วมกนั และ
การเข้าสงัคม 
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วันที� 14 มีนาคม 2551 ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ 

ตารางที� 5    แสดงการเปรียบเทียบระหวา่งสํานกังานปกติและสํานกังานเสมือนจริงในด้านวสัดอุปุกรณ์ 
 

วัสดุอุปกรณ์ 
สาํนักงานปกต ิ สาํนักงานเสมือนจริง หัวข้อ 

ค่าเฉลี�ย S.D. เชงิคุณภาพ ค่าเฉลี�ย S.D. เชงิคุณภาพ 
1.) การเพิ$มผลงาน 
- การได้ทํางานอยูใ่นสภาพการทํางานที$
สะดวกสบาย 
- ความถกูต้องแมน่ยําในการสง่ข้อมลู และ
ทนัเวลานดัหมาย 
- ลดเวลาที$ใช้ในการเดินทางเข้าสํานกังาน 

 
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 

มากอยา่งยิ$ง 

2.) ความคลอ่งตวัขององค์กร 
- สามารถปรับเปลี$ยนโครงสร้างขององค์กร
โดยง่าย 
- การขยายสํานกังานเป็นไปโดยง่าย 

 
3.56 
3.45 

 
0.90 
0.63 

 
มาก 
มาก 

 
3.75 
3.91 

 
1.02 
0.85 

 
มาก 
มาก 

3.) สามารถทํางานได้ตลอด 24 ชั$วโมง 
- ทํางานได้ในยามเร่งดว่น หรือวนัหยดุ 
- ทํางานได้ทนัเวลาที$กําหนดแม้มีข้อจํากดัของ
ช่วงเวลาในการทํางาน 
- เส้นแบง่ระหวา่งครอบครัวและการทํางาน
ชดัเจน 

 
2.71 
2.82 
 

4.20 

 
0.98 
0.82 
 

0.73 

 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

 
มาก 

 
3.69 
3.89 
 

2.93 

 
0.86 
0.83 
 

0.77 

 
มาก 
มาก 
 

ปานกลาง 

4.) การไมมี่ข้อจํากดัเรื$องสถานที$ 
-ทํางานได้แม้สถานการณ์ไมป่ลอดภยัจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก เช่น การลอบวาง
ระเบิด ภยัธรรมชาติ 

 
2.75 
 

 
0.97 
 

 
ปานกลาง 

 
3.58 

 
1.07 

 
มาก 

5.) ช่วยให้พนกังานที$อยูใ่นสถานที$ตา่งกนั
สามารถประสานงานกนัได้ 
- สามารถติดตอ่กนัได้เพื$อช่วยกนัแก้ไขปัญหา
เร่งดว่น 
- ลดช่องวา่งระหวา่งการทํางานจากการใช้
เทคโนโลยี 

 
 

3.42 
 

3.65 

 
 

0.81 
 

0.87 

 
 

มาก 
 

มาก 

 
 

3.78 
 

3.98 

 
 

0.74 
 

0.79 

 
 

มาก 
 

มาก 

  
 จะเหน็ได้ว่าค่าเฉลี$ยที$ออกมาจะแตกต่างกนัไม่มากนกัโดยสํานกังานเสมือนจะมีความเด่นในเรื$อง
ของการลดเวลาที$ใช้ในการเดินทาง และสามารถทํางานได้ยามเร่งดว่น จากข้อจํากดัของช่วงเวลาในการทํางาน 
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วันที� 14 มีนาคม 2551 ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ 

 
ตารางที� 6     แสดงการเปรียบเทียบระหวา่งสํานกังานปกติและสํานกังานเสมือนจริงในด้านการจดัการ 
 

การจัดการ 
สาํนักงานปกต ิ สาํนักงานเสมือนจริง หัวข้อ 

คา่เฉลี$ย S.D. เชิงคณุภาพ คา่เฉลี$ย S.D. เชิงคณุภาพ 
1.)การประเมินผลงาน 
- มีลกัษณะเป็นการตรวจสอบผลการ
ปฏิบติังานกบัวตัถปุระสงค์ที$กําหนดไว้ 
- มีเกณฑ์การวดัผลหรือประเมินที$แน่นอน 

 
3.93 
 

3.53 

 
0.84 
 

0.69 

 
มาก 
 

มาก 

 
3.16 
 

2.95 

 
1.01 
 

0.89 

 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

2.) การจ่ายคา่ลว่งเวลา 
- การเบิกจ่ายค่าลว่งเวลาสามารถตรวจสอบได้
โดยง่าย และเป็นธรรม 

 
3.65 

 
0.91 

 
มาก 

 
3.16 

 
0.92 

 
ปานกลาง 

3.) ลกัษณะการทํางาน 
- มีการแบง่ฝ่ายงานและบคุลากรผู้ รับผิดชอบ
ให้แก่ผู้ ร่วมงานง่าย 
- สามารถติดตามผลงานได้ 
- มีการกําหนดมาตรฐานการทํางาน ที$ชดัเจน 
- การควบคมุดแูลผู้ใต้บงัคบับญัชาได้ 

 
3.29 
 

3.25 
4.18 
3.53 

 
0.89 
 

0.99 
0.67 
0.88 

 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 
มาก 
มาก 

 
3.16 
 

3.80 
2.65 
3.42 

 
1.01 
 

0.87 
1.06 
1.20 

 
ปานกลาง 

 
มาก 

ปานกลาง 
มาก 

  
 จะเห็นได้ว่าจากค่าเฉลี$ยที$ได้จากสํานักงานปกติและสํานักงานเสมือนจริงจะมีค่าใกล้เคียงกัน 
สําหรับสํานกังานเสมือนจริงจะเด่นในเรื$องของการติดตามผลงานได้ตลอด    แต่ทั �งนี �อาจจะมีปัญหาในสว่นของ
การประเมินผลงานที$ไมช่ดัเจนมากนกั และการจ่ายคา่ลว่งเวลา 
 
ตารางที� 7    แสดงการเปรียบเทียบระหวา่งสํานกังานปกติและสํานกังานเสมือนจริงในด้านข้อมลูสารสนเทศ 
 

ข้อมลสารสนเทศู  
สาํนักงานปกต ิ สาํนักงานเสมือนจริง หัวข้อ 

ค่าเฉลี�ย S.D. เชงิคุณภาพ ค่าเฉลี�ย S.D. เชงิคุณภาพ 
- มีการจดัการด้านข้อมลูได้ง่ายและรวดเร็ว 
- มีการติดตอ่สื$อสารและรับสง่ข้อมลูได้
ตลอดเวลา 
- ข้อมลูสารสนเทศถกูต้อง ทนัสมยั และใช้
ประยกุต์ได้ 

3.91 
3.58 
3.51 

0.87 
0.79 
0.99 

มาก 
มาก 
มาก 

3.18 
3.69 
3.35 

1.02 
0.88 
1.00 

ปานกลาง 
มาก 

ปานกลาง 
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วันที� 14 มีนาคม 2551 ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ 

 จะเห็นได้ว่าจากค่าเฉลี$ยในส่วนของข้อมลูสารสนเทศในเรื$องการจดัการด้านข้อมลูของสํานกังาน
เสมือนจริง จะมีความยุ่งยากในการจดัการ   เนื$องจากจะต้องเก็บในรูปของอิเล็กทรอนิกส์  ซึ$งจะไม่เหมือนกับ
การใช้เอกสารที$เป็นรูปแบบกระดาษ 
 
ตารางที� 8     แสดงการเปรียบเทียบระหวา่งสํานกังานปกติและสํานกังานเสมือนจริงในด้านเทคโนโลยี   
 

เทคโนโลยี 
สาํนักงานปกต ิ สาํนักงานเสมือนจริง หัวข้อ 

ค่าเฉลี�ย S.D. เชงิคุณภาพ ค่าเฉลี�ย S.D. เชงิคุณภาพ 
- พนกังานสามารถเรียนรู้หรือฝึกทกัษะของ
ตนเองได้ตลอดเวลาและสมํ$าเสมอ 
- การทํางานหรือติดตอ่สื$อสารอาจหยดุชะงกั 
ถ้าระบบมีปัญหา 
- ต้องมีการลงทนุสงูในการติดตั �งระบบ 

3.36 
 

3.33 
 

4.15 

0.99 
 

1.02 
 

0.71 

มาก 
 

ปานกลาง 
 

มาก 

3.29 
 

3.98 
 

3.49 

1.13 
 

0.89 
 

1.28 

ปานกลาง 
 

มาก 
 

มาก 
  
 จะเห็นได้ว่าจากค่าเฉลี$ยในส่วนของเทคโนโลยี      บุคลากรในสํานกังานเสมือนจริงจะสามารถเรียนรู้
ฝึกทกัษะของตนเองได้ตลอดเวลาและสมํ$าเสมอไมมี่ข้อจํากดัของเวลา              แตท่ั �งนี �จะต้องดลูกัษณะของการ
ฝึกอบรม ถ้าเป็นภาคปฏิบติัระบบสํานกังานเสมือนจริงอาจจะเกิดปัญหาเพราะจะเน้นเพียงแตภ่าคทฤษฏี 

 
ตอนที�  3 จากการสมัภาษณ์ผู้บริหาร 3 ราย พบว่า ไม่สามารถนําระบบสํานกังานเสมือนมาใช้ได้ 

100% ติด ปํญหาสําหรับพนกังานfield operation เนื$องจากต้องเข้ามาที$สํานกังานเพื$อตรวจสอบเครื$องมือก่อนที$
จะไปแท่นขดุเจาะ เพราะฉะนั �นจึงค่อนข้างยากที$จะนํามาใช้งานกบัคนกลุม่นี � แต่ก็สามารถใช้ได้ในบางกรณีที$ไม่
จําเป็นต้องเข้ามาตรวจสอบเครื$องมือ  อย่างไรก็ตามในส่วนของงบประมาณการลงทุนมีเป็นงบของโครงการ
(Project) ในแตล่ะปี ซึ$งถ้ามีการผลกัดนัให้ใช้ก็จะต้องมีการติดตั �งระบบให้ดีมากขึ �น  

สําหรับปัญหาในการนําระบบสํานักงานเสมือนมาใช้ ได้แก่ ปัญหาด้านบุคลากรและการจดัการ เช่น 
ความสมัพนัธ์ระหว่างพนกังานกบัองค์กร และความสมัพนัธ์ระหว่างพนกังานกบัพนกังานจะลดลง จึงมีผลทําให้
พนกังานอยู่กบัองค์กรได้ไม่นาน และสงัคมของพนกังานก็น้อยลง ซึ$งพนกังานจะอยู่ในโลกของเทคโนโลยีเท่านั �น 
รวมถึงความรับผิดชอบของพนกังานก็เป็นสิ$งที$ยากต่อการพิสจูน์ให้ผู้บริหารประเมินผลกบัพนกังานได้ เนื$องจาก
ไม่ทราบถึงชั$วโมงการทํางานที$ชดัเจน และเส้นแบ่งขอบเขตระหว่างบ้านและสํานกังานก็ไม่ชดัเจนเช่นกนั รวมถึง
การจ่ายค่าล่วงเวลาก็ไม่สามารถตรวจสอบความถกูต้องได้อย่างชดัเจน ดงันั �นจึงเป็นเรื$องยากที$จะเปลี$ยนแปลง
ระบบ สําหรับเรื$องของ สวัสดิการและการประเมินผล จะต้องมีการจัดระบบขึ �นมาทดลองใช้จริงก่อน จึงจะ
สามารถทราบได้ว่าต้องมีการวางแนวทางอย่างไร เพราะเนื$องจากว่าไม่สามารถทราบว่า มีจุดไหนเป็น
ข้อบกพร่องที$นอกเหนือจากเรื$องของ  ค่าล่วงเวลา  การประเมินผลงาน และความสมัพนัธ์ของพนกังาน สําหรับ
ในเรื$องของเทคโนโลยี ต้องมีการพฒันาให้มากยิ$งขึ �นให้การทํางานนอกสํานกังานมีความใกล้เคียงกบัการทํางาน
ในสํานกังานปกติให้มากที$สดุ 
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แนวทางการบริหารในรปแบบสาํนักงานเสมือนจริงควรจะมีลักษณะู   ดงันี � 
 

ปัจจยัพื �นฐานที$ใช้ในการบริหารซึ$งมีอยู่ 4 ประการ คือ บคุลากร เงิน วสัดอุปุกรณ์ และการจดัการนั �น
เราสามารถสรุปแนวทางการบริหารในรูปแบบสํานกังานเสมือนจริงของแตล่ะปัจจยัดงันี �  

บุคลากร 
พบว่าในส่วนของลกัษณะการทํางานจะค่อนข้างไม่มีเวลาเข้าออกที$แน่นอน และชั$วโมงการทํางานใน

แต่ละวนัมกัจะมีงานด่วนเข้ามานอกเวลาเป็นส่วนมาก ทําให้พนกังานมีเวลาทํางานที$ไม่แน่นอนเป็นปกติ และ
ความสมัพันธ์ของครอบครัว พนักงานลางานเป็นเวลานานได้ค่อนข้างยากเพราะจะทําให้ตามงานหรือติดต่อ
ไม่ได้และบางครั �งอาจจะต้องเข้ามาทํางานระหว่างลาพกัร้อนเช่นกัน ความน่าเชื$อถือในการทํางาน ส่วนใหญ่
เจ้านายให้ความเชื$อถือ ฉะนั �นจะไม่มาควบคมุมาก เพียงแค่ให้งานเสร็จตามกําหนดเท่านั �น ดงันั �นจากลกัษณะ
ของการทํางานที$เป็นสํานกังานปกติเป็นเช่นนี �จึงแสดงให้เห็นว่ามีลกัษณะที$สามารถรองรับการทํางานของระบบ
สํานักงานเสมือนจริงค่อนข้างสูง ในลักษณะการทํางานที$ทําได้ตลอดเวลา ทุกที$ ซึ$งสามารถทําให้พนักงาน
สะดวกมากยิ$งขึ �นในการทํางาน สามารถเพิ$มประสทิธิภาพได้ 

เงนิ 
พบวา่ระบบจะต้องประกอบด้วยเทคโนโลยีหลายอยา่งที$ต้องลงทนุ ซึ$งทั �งนี �จะต้องมีการจดัหาให้สําหรับ

พนักงาน เนื$องจากว่าถ้ามีการใช้ระบบสํานักงานเสมือนโดยที$พนักงานต้องจัดหาเอง จะทําให้เป็นภาระทาง
การเงินเพิ$มขึ �นอีกเช่นกัน รวมทั �งสามารถสรุปค่าใช้จ่ายได้ว่าพนักงานแต่ละคนที$ทํางานที$บ้านจะมีภาระเพิ$ม
ขึ �นมาเช่นค่าใช้จ่ายของอินเทอร์เน็ต และอปุกรณ์ต่างๆ จากตารางที$1 ข้างต้น จะเห็นได้ว่าค่าใช้จ่ายรายเดือน 
บริษัทสามารถจดัเป็นสวสัดิการให้แก่พนกังานได้เช่นกนั แตท่ั �งนี �ต้องมีการวางแผนที$ชดัเจนมากยิ$งขึ �น 

วัสดุอุปกรณ์  
ไม่มีปัญหาในเรื$องของ สถานที$ และเพียงพอกบัพนกังาน โดยมีในสว่นของกลุ่มปฏิบติังานจะมีปัญหา

เมื$อพนกังานเข้ามาในสํานกังานพร้อมกนัหลายคน ทําให้จํานวนคอมพิวเตอร์ และที$ว่างของห้องไม่เพียงพอกบั
การใช้งาน แต่เนื$องจากว่า ส่วนใหญ่แล้วพนักงานจะทํางานที$แท่นขุดเจาะ เพราะฉะนั �น เรื$องนี �จึงเป็นส่วนที$
คํานงึถงึน้อยที$สดุ แตสํ่าหรับพนกังานฝ่ายอื$นๆ เหน็วา่มีความเหมาะสม จงึไมเ่ป็นปัญหาในเรื$องนี � 

การจัดการ  
พบว่าการประเมินผลของพนักงานค่อนข้างเป็นมาตรฐานโดยวัดจากการกําหนดวัตถุประสงค์ และ

กําหนดงานตามระยะเวลา ดังนั �นจึงเป็นสิ$งที$ง่ายในการวางแนวทางรองรับการทํางานในรูปแบบสํานักงาน
เสมือน รวมถึงการฝึกอบรมของพนกังานในแตล่ะแผนก จะเป็นลกัษณะทดสอบออนไลน์ด้วยตนเอง จึงสามารถ
ที$จะพฒันาตนเองได้ตลอดเวลา    โดยที$ถ้าพนกังานสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ได้ด้วยตวัเองมากเท่าไหร่ ก็จะยิ$ง
ทําให้ พนกังานมีการพฒันาเพิ$มมากขึ �นเทา่นั �น  

เทคโนโลยี  
พบว่าอปุกรณ์ส่วนใหญ่ที$จําเป็นต้องมีคือ   อินเทอร์เน็ต พนกังานก็มีใช้งานที$บ้านกนับ้างแล้ว ดงันั �น

การติดตั �งจึงไม่น่าจะมีปัญหามากมายนกั ทั �งนี �ก็ต้องขึ �นอยู่กบัความเร็วของอินเทอร์เน็ตที$ต้องใช้ความเร็วสงู แต่
จากการทดลองใช้งานที$ความเร็ว 1 Mbps ก็ไม่มีปัญหากบัการใช้งานแอปพลิเคชั$นบางตวั แต่ถ้าตํ$ากวา่นี �ทําให้
การติดต่อยากขึ �น เพราะฉะนั �นส่วนนี �จะเป็นปัจจยัภายนอกที$เป็นตวักําหนด ถ้ามี ISP  (Internet Service 
Provider) ที$มีความเสถียรของระบบก็จะไมมี่ปัญหา และการทํางานที$อื$นๆ ก็จะเหมือนกบัการทํางานที$สํานกังาน 
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ข้อมลสารสนเทศู  
ข้อมลูที$ใช้ส่วนใหญ่จะใช้เป็นรูปแบบของอีเมล์ในการติดต่อกนั  แต่มีเอกสารบางอย่างที$จะต้องมีตรา

ประทบั     ซึ$งมีจํานวนไม่มากนกั    และองค์กรจะเน้นด้านความปลอดภยัของข้อมลูมากเพราะฉะนั �นจึงต้องมี
การตระหนกัถึงความสําคญัตรงจดุนี �เช่นกนัถ้าสามารถทําให้พนกังานตระหนกัได้ก็จะทําให้เกิดความปลอดภยั
ของข้อมลูได้มากขึ �น 
  

จากที$ผู้ วิจยัได้ทําการศึกษาแนวทางการบริหารเพื$อเพิ$มประสิทธิภาพขององค์กรในรูปแบบสํานกังาน
เสมือนจริง พบว่าสามารถนําไปประยกุต์ใช้กบัองค์กรอื$นได้ในบางส่วน เนื$องจากว่าจะต้องศึกษาถึงโครงสร้าง 
ของแต่ละองค์กรและปรับเปลี$ยนในเรื$องของการบริหาร โดยการเพิ$มประสิทธิภาพนั �นจะมุ่งเน้นในส่วนของ
ประสทิธิภาพในมิติของกระบวนการบริหารได้แก่  การทํางานที$ถกูต้องได้มาตรฐาน   รวดเร็ว    และใช้เทคโนโลยี
ที$สะดวกกว่าเดิม ซึ$งระบบสํานกังานเสมือนจริงสามารถทําให้เกิดประสิทธิภาพได้มากยิ$งขึ �นตามแนวความคิด
และการสํารวจ แต่ทั �งนี �ก็จะต้องศึกษาเพิ$มเติมในส่วนของเทคโนโลยีที$จะนํามาใช้และทดลองใช้งานก่อนที$จะมี
การเริ$มใช้งานจริง สําหรับกรณีศกึษานี �พบว่า    มีลกัษณะขององค์กรที$รองรับรูปแบบสํานกังานเสมือนบ้างแล้ว
ในบางส่วน แต่ก็ไม่สามารถทําได้หมดทุกส่วน หรือทุกลักษณะงาน ด้วยข้อจํากัดของการทํางานที$จะต้องมี
อปุกรณ์ เครื$องมือทํางานในภาคปฏิบติั 
 
ปัญหาที�พบ 

ในการสํารวจวิจัยครั �งนี �มีปัญหาอุปสรรคบางประการดังนี � การไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้ ตอบ
แบบสอบถาม เนื$องจากผู้ตอบแบบสอบถามสว่นหนึ$งทํางานอยู่กลางทะเลจึงเป็นเรื$องยากที$จะเก็บข้อมลู ดงันั �น
ข้อมลูอาจจะไมไ่ด้แทนกลุม่ตวัอยา่งเพียงพอ 
 
ข้อเสนอแนะจากการวจัิย 

-  การประเมินผลงาน ควรมีการกําหนดรูปแบบการประเมินผลที$เหมาะสม เนื$องจากการวัดผล
พนกังานจะค่อนข้างเป็นไปได้ยาก เพราะไม่สามารถทราบได้ว่าชั$วโมงการทํางานครบตามกําหนดหรือไม่ ดงันั �น
จงึควรมีการตั �งวตัถปุระสงค์ในการประเมินพนกังานให้ครอบคลมุมากที$สดุ 

-  การจ่ายค่าล่วงเวลา   สําหรับพนกังานที$สามารถเบิกได้  ควรมีการจ่ายแบบเหมาจ่าย โดยวดัจาก
การเบิกครั �งก่อนว่าเป็นอย่างไร              เนื$องจากไม่สามารถวดัได้ว่าพนกังานทํางานจริงตามที$แจ้งซึ$งยากใน
การตรวจสอบ 

-  ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน องค์กร และเจ้านาย สามารถสร้างความสัมพันธ์ได้โดยการจัด
กิจกรรมทกุเดือน   หรือทกุไตรมาส เนื$องจากพนกังานส่วนใหญ่ทํางานที$แท่นขดุเจาะ เพราะฉะนั �นก็มีลกัษณะ
การทํางานที$เข้าสํานกังานน้อยครั �ง การพบปะและการสร้างความสมัพนัธ์จึงน้อยเช่นกนั ดงันั �นการจดักิจกรรม
ร่วมกนัจะสามารถช่วยในด้านสร้างความสมัพนัธ์กนัได้ 

-  ด้านสวสัดิการและเทคโนโลยีที$สนบัสนนุการทํางานนอกสถานที$ควรมีการสนบัสนนุให้พนกังานมี
อปุกรณ์สําหรับต่ออินเทอร์เน็ตเคลื$อนที$ได้ เช่น CDMA หรือ Aircard สําหรับการติดต่อนอกสถานที$ รวมทั �ง
ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต และค่าโทรศพัท์เคลื$อนที$ เนื$องจากว่าถ้าทํางานนอกสถานที$ด้วยเทคโนโลยีและระบบที$
พร้อมรองรับการทํางาน จะสามารถผลกัดนัการทํางานในรูปแบบสํานกังานเสมือนจริงได้มากขึ �น 
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-  ความน่าเชื$อถือของพนกังาน เนื$องจากผู้จดัการไม่สามารถจะควบคมุการทํางานของพนกังานได้
ดงันั �นจึงเป็นเรื$องที$ค่อนข้างละเอียดอ่อนในการเชื$อถือพนกังานและให้ความเชื$อมั$น รวมถึงพนกังานเองก็จะต้อง
มีความเคารพในกฏระเบียบและความซื$อสตัย์ตอ่ตนเองเป็นอยา่งสงู จงึจะทําให้การทํางานมีความก้าวหน้า 

-  การแบ่งงานและการทํางานเป็นทีมจะทําได้ค่อนข้างยากและไม่สะดวก            เนื$องจากจะต้องมี
การปรับปรุงตลอดเวลา และควรจะมีการตามงานกนัอยา่งสมํ$าเสมอ สําหรับบางคนจะมีลกัษณะการทํางานที$ต้อ
มีการควบคุม และไม่สามารถจัดการทํางานได้ด้วยตนเอง ดงันั �นจึงควรมีการตั �งขอบเขตของงานและแบ่งให้
ชดัเจน เพื$อจะได้ไมมี่การทํางานซํ �าซ้อน หรือก้าวก่ายงานกนั 

-  ลกัษณะการทํางานของพนกังานอาจจะไม่สามารถทํางานนอกสถานที$ได้เนื$องจากข้อจํากดัของ
อุปกรณ์ เช่น จะต้องเข้าสํานักงานเพื$อเตรียมเครื$องมือในการลงไปแท่นขุดเจาะในคราวถัดไป ดังนั �นการใช้
สํานกังานเสมือนจริง จึงเป็นเรื$องยากในการนํามาใช้กบักลุม่คนที$ทํางานแท่นขดุเจาะ แต่สามารถปรับให้เข้ากบั
ลกัษณะงานได้โดยช่วงเวลาที$ไม่ต้องเข้ามาเตรียมเครื$องมือก็สามารถทํางานและคอยฟังข่าวสารอยู่ที$อื$นได้ และ
เข้าสํานกังานเฉพาะเมื$อมีงานดว่นหน้างานเทา่นั �น 

-  การกําหนดใช้วนัหยดุหรือวนัทํางาน  โดยปกติจะวดัจากการเข้ามาทํางานในสํานกังาน ซึ$งถ้าไม่มี
การแจ้งว่าลาพักร้อน หรือลาป่วยจะถูกตัดเป็นวันหยุด หรือวันลาพักร้อนไปโดยปริยาย ดังนั �นถ้ามีการใช้
สํานักงานเสมือนจริงจะค่อนข้างตรวจสอบวนัหยุดได้ยาก ทั �งนี �จะไม่สามารถวัดได้ว่าพนักงานทํางานหรือไม่
ทํางานในช่วงเวลาใด 
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