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คํานํา 
 

การประชุมผลงานวิจัยดานการจัดการธุรกิจ  (Business  Management  Research Conference: 
BMBC)   จัดขึ้นครั้งนี้นับเปนครั้งที่สอง   ดวยการสนับสนุนจากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
มีวัตถุประสงคหลักเพื่อสงเสริมใหเกิดการพัฒนางานวิจัย   และเพิ่มโอกาสดานชองทางในการเผยแพร  
การแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน  ประสบการณ  และความรูดานการบริหารจัดการธุรกิจในสาขาตางๆ  โดยเนน
การสรางสรรคและนําเสนองานวิจัยที่กอใหเกิดองคความรูและวิธีการใหมๆ   ในบริหารจัดการธุรกิจ   อันจะ
เปนการชวยยกระดับการพัฒนาผลงานทางวิชาการดานบริหารจัดการธุรกิจ        และเปนประโยชนสูงสุด
ตอการบริหารจัดการธุรกิจทั้งในระดับชุมชนและระดับประเทศ 

การจัดประชุมผลงานวิจัยดานการจัดการธุรกิจคร้ังนี้   ไดเปดโอกาสใหนักวิชาการ นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา รวมถึงผูสนใจทั่วไป เขารวมเสนอผลงานทางวิชาการ และรับฟงการนําเสนอผลงานดังกลาว  
ในรูปแบบของการนําเสนอภาคบรรยาย (Oral  Presentation) และภาคโปสเตอร (Poster Presentation)  
โดยมีผลงานที่ไดรับการคัดเลือกจากผูทรงคุณวุฒิในสายวิชาการใหนําเสนอ  รวมจํานวน 35 บทความ  
 คณะกรรมการจัดการประชุมผลงานวิจัยดานการจัดการธุรกิจ คร้ังที่ 2 (พ.ศ.2552) ขอขอบพระคณุ
ทุกทาน  ที่ลงทะเบียนเขารวมฟงการนําเสนอผลงานวิชาการ และผูที่ใหความสนใจสงผลงานวิชาการเขามา
เปนจํานวนมาก  แตดวยขอจํากัดดานเวลาและการรักษามาตรฐานกระบวนการคัดเลือกบทความ  จงึสงผล
ใหมีเพียงบางบทความที่ไดรับการตอบรับใหสามารถนําเสนอได   คณะกรรมการจัดการประชุมฯ ได
กําหนดใหมีการจัดประชุมผลงานวิจัยดานการจัดการธุรกิจ ข้ึนเปนประจําทุกป  โดยหวังที่จะใหเปน
ชองทางสําคัญ   ที่จะสงเสริมใหนักวิชาการไดเผยแพรผลงานวิชาการดานการบริหารจัดการธุรกิจที่มี
คุณภาพอยางตอเนื่อง    
 

                                                                
(อาจารย ดร.นฤมล  กมิภากรณ) 

ประธานกรรมการจัดการประชุมผลงานวิจยัดานการจัดการธุรกิจ คร้ังที่ 2 
คณะบริหารธรุกิจ   มหาวทิยาลัยเชยีงใหม 
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สารจาก...  คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 
 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดจัดใหมีการประชุมวิชาการเพื่อนําเสนอผลงานวิจัย
ดานการจัดการธุรกิจ คร้ังที่ 2 (The 2nd Business Management Research Conference, BMRC) ข้ึนเพื่อ
เปนเวทีสําหรับคณาจารย นักวิจัย และนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาดานการบริหารธุรกิจทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนทั่วประเทศ ไดนําผลงานวิจัยทั้งดานพื้นฐานและประยุกตมาถายทอด กอใหเกิดการแลกเปลี่ยน
ความรู ความรวมมือในกระบวนการตอยอดองคความรูระหวางกัน รวมทั้งเกิดการพัฒนาศักยภาพของ
นักวิจัยใหมและเสริมสรางความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษาตางๆ   

การนําเสนอผลงานวิจัยครั้งนี้ ไดรวบรวมบทความที่นําเสนอภาคบรรยาย จํานวน 30บทความ และ
บทความในภาคโปสเตอร จํานวน 5 บทความ โดยแบงออกเปน 3 สาขา ไดแก สาขาโลจิสติกส เทคโนโลยี
สารสนเทศและการจัดการ  สาขาการเงินและการบัญชี และสาขาอุตสาหกรรมไมตรีจิตและการตลาด ซึ่ง
คาดหวังวาองคความรูเหลานี้จะนําไปใชประโยชนในการแกไขปญหาและพัฒนาขีดความสามารถดานการ
จัดการธุรกิจ  

ในนามของคณะบริหารธุรกิจ ดิฉันขอขอบคุณคณะที่ปรึกษา วิทยากรและผูทรงคุณวุฒิ   ที่กรุณา
เสียสละเวลาอานบทความและใหคําแนะนําดานวิชาการอันเปนประโยชนตอการพัฒนาองคความรูและการ
พัฒนานักวิจัยเปนอยางยิ่ง อนึ่ง การประชุมในครั้งนี้จะสําเร็จลุลวงมิไดหากขาดความรวมมือ ความ
เสียสละและความทุมเททั้งแรงกายแรงใจของคณะกรรมการดําเนินการ และทายที่สุดนี้ ขอขอบคุณผูใหการ
สนับสนุนในการจัดพิมพรายงานประมวลบทความในการประชุมวิชาการในครั้งนี้เปนอยางสูง    

                                                                                  
       (รองศาสตราจารยบุญสวาท พฤกษิกานนท) 
           คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 
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การประชุมผลงานวิจัยดานการจัดการธุรกิจ ครั้งที่ 2 

The 2nd Business Management Research Conference (BMRC) 
 

คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม  มีวิสัยทัศนเพื่อมุงเนนการเพิ่มพูนองคความรูดาน
วิชาการบริหารธุรกิจ โดยการสงเสริมใหนักวิจัย    นักวิชาการ รวมถึงนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาเกิด
การสรางและพัฒนาอยางตอเนื่องในงานวิจัยที่สามารถนําไปสูการพัฒนาองคความรูใหมๆดานการบริหาร
จัดการธุรกิจที่สามารถนําไปประยุกตใชเพื่อประโยชนตอการบริหารจัดการธุรกิจทั้งในระดับชุมชน และ
ระดับประเทศ  การจัดการประชุมวิชาการดานบริหารธุรกิจ   นับไดวาเปนเครื่องมือหนึ่งที่คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม เห็นวามีความสําคัญอยางยิ่งในการสงเสริมใหเกิดการพัฒนาและเผยแพรความรู 
รวมทั้งยังเปนชองทางในการกอใหเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณและสรางความรวมมือระหวางผูเขารวม
ประชุมสัมมนาจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน  สถาบันการศึกษา และสถาบันวิจัย คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดจัดใหมีการจัดประชุมทางวิชาการระดับชาติ ดานการบริหารธุรกิจ   ภายใตชื่อ  
“การประชุมผลงานวิจัยดานการจัดการธุรกิจ คร้ังที่ 1” (The 1st Business Management Research 
Conference)  เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2550    พบวาไดรับความสนใจอยางมากจากผูนําเสนอบทความ
วิชาการ   

ดังนั้น  เพื่อตอบสนองตอวัตถุประสงคการสรางความเขมแข็งทางวิชาการสายบริหารธุรกิจ และ
ความเปนผูนําทางองคความรูในการบริหารจัดการธุรกิจของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
กอปรกับวัตถุประสงคในการสรางเวทีเพื่อเผยแพรความรู และเปนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวาง
นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในกลุมสาขาวิชาดานการบริหาร
จัดการธุรกิจและสาขาที่เกี่ยวของอยางตอเนื่อง  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหมจึงจัดใหมีการ
ประชุมวิชาการ หัวขอ “การประชุมผลงานวิจัยดานการจัดการธุรกิจ คร้ังที่ 2” (The 2nd Business 
Management Research Conference) ข้ึนในวันที่ 20 มีนาคม 2552 

การประชุมผลงานวิจัยดานการจัดการธุรกิจคร้ังที่ 2    มุงเนนการนําเสนอรายงานการวิจัยที่
ครอบคลุมสาขาการบริหารธุรกิจทั้งในดานการตลาด การเงิน การบัญชี การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย 
การบริหารจัดการองคกร การบริหารจัดการผลิต และดานการเสริมสรางความเปนผูประกอบการ  โดย
รายงานการวิจัยอาจเปนการคนพบทฤษฎีใหม  หรือเปนการประยุกตทฤษฎีหรือเทคโนโลยีดานการจัดการ
ธุรกิจกับปญหาจริงในภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ ภาคพาณิชยกรรม และภาคเกษตรกรรม หรือภาคอื่นๆ 
โดยการนําเสนอบทความอาจใชภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ  
กรอบหัวขอในการนาํเสนอบทความ 

1) งานวิจยัดานการบริหารการตลาด (Marketing management research) 
2) งานวิจยัดานการบริหารการเงิน (Financial management research) 
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3) งานวิจยัดานการจัดการองคกร (Organizational management research) 
4) งานวิจยัดานการจัดการทรพัยากรมนุษย (Human resource management research) 
5) งานวิจยัดานบัญชี (Accounting research) 
6) งานวิจยัดานพฤติกรรมผูบริโภค( Consumer behavior management research) 
7) งานวิจยัดานการพัฒนาความเปนผูประกอบการ (Entrepreneurship development 

research) 
8) งานวิจยัดานการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหารจัดการ (Information 

technology and management research) 
9) งานวิจยัดานสือ่สารขององคกรธุรกิจและการสื่อสารการตลาด (Organizational 

communication and marketing communication research) 
10) งานวิจยัดานความรับผิดชอบขององคกรตอสังคม (Corporate social responsibility 

research) 
11) งานวิจยัดานอื่นๆในการบริหารจัดการธุรกจิ (Other related research topics)  

 
การเสนอบทความ 
 การประชุมผลงานวิจัยดานการจัดการธุรกิจ คร้ังที่ 2  ผูสนใจสามารถนําเสนอทั้งบทคัดยอและ
บทความฉบับสมบูรณที่ตองการนําเสนอ โดยบทคัดยอที่ไดรับพิจารณาคัดเลือกจากผูทรงคุณวุฒิจาก 2 ใน 
3 จะไดรับการตอบรับใหเขารวมนําเสนอผลงานในการประชุมที่จัดขึ้น การนําเสนอสามารถทําได 2 วิธีคือ 
การนําเสนอแบบโปสเตอร และการนําเสนอแบบบรรยายในหองจัดประชุม  โดยบทคัดยอและบทความ
ดังกลาวจะไดรับการเผยแพรโดยลงในวารสารการประชุมที่จัดทําขึ้น   

• การนําเสนอภาคโปสเตอร สามารถจัดสงเฉพาะบทคัดยอ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)  
สวนการนําเสนอภาคบรรยาย ตองจัดสงทั้งบทคัดยอ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)  และ
บทความฉบับเต็ม 

• หากผูนําเสนอตองการลงบทความฉบับเต็มในวารสารการประชุมผลงานวิจัยดานการ
จัดการธุรกิจ คร้ังที่ 2 และสงผลงานเพื่อใหคณะกรรมการพิจารณาในสวนของ “Best 
Paper Award”  ผูนําเสนอจะตองเลือกวิธีการนําเสนอภาคบรรยายในหองจัดประชุม
เทานั้น และจัดสงบทความฉบับเต็มที่แกไขสมบูรณแลวแกคณะกรรมการจัดการประชุมฯ 
ภายในวันที่กําหนดไวเทานั้น  
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หลักการคัดเลือกบทความ 
 ทุกบทความจะถูกพิจารณาโดยผูทรงคุณวุฒิ โดยวิธีการไมเปดเผยชื่อของผูนําเสนอบทความ 
(Blind peer review) คณะกรรมการจะมีการตัดสินรางวัล “Best Exhibition Award” สําหรับบทความที่มี
การนําเสนอในรูปแบบโปสเตอรและมีคุณภาพเนื้อหาและวิธีการนําเสนอที่มีคุณภาพและมีความโดดเดน
ประจําป และ “Best Paper Award”  สําหรับบทความที่มีการนําเสนอภาคบรรยาย และตองเปนบทความที่
มีคุณภาพตามหลักเกณฑการพิจารณาของผูทรงคุณวุฒิและเปนผลงานที่มีความโดดเดนประจําป และ
บทความที่ไดรับรางวัล “Best Paper Award”  จะไดรับการเสนอเพื่อพิจารณาตีพิมพในวารสารวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม  และจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ตอไป 
 
คณะกรรมการที่ปรกึษา 

1.   รองศาสตราจารย ดร.ดาวรุง  กงัวานพงศ รองอธกิารบดฝีายวิจยั       
มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

2. ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์  บุณยเกียรต ิ    กรรมการพฒันาคณะบรหิารธุรกิจ  
   มหาวทิยาลยัเชียงใหม 

3. ศาสตราจารย ดร. อุทยั  ตันละมัย     จฬุาลงกรณมหาวิทยาลยั 
4. รองศาสตราจารยบุญสวาท พฤกษิกานนท   คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 

   มหาวทิยาลยัเชียงใหม 
5. Professor Dr. Richard Wright     Fullbright senior specialist, USA 
6. Professor Dr. Kim Byong Shrik     Kyunggi University, Korea 
7. Associate Prof. Dr. Nicholas Dimmitt    Asian Institute of Technology 
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การประชุมผลงานวิจัยดานการจัดการบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 2  
วันที่ 20 มีนาคม 2551 ณ ศนูยประชุมนานาชาติ เอ็มเพรส จ.เชียงใหม 

 
กําหนดการประชุมผลงานวิจัยดานการจัดการธุรกิจ ครั้งที่ 2 

The 2nd Business Management Research Conference  
วันศุกรที่ 20 มีนาคม 2552 

ณ ศูนยประชุมนานาชาติ เอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม  
หองเชียงใหม 1-5  ช้ัน 2 

-----------------------------------------  
 

8.30 – 9.00 น.  ลงทะเบียนรับเอกสาร และติดตั้งโปสเตอร (สําหรับผูนาํเสนอโปสเตอร) 
9.00 – 9.15 น. พิธีเปดการประชุมวิชาการ   

โดย รองศาสตราจารย ดร.ดาวรุง กังวานพงศ 
รองอธิการบดฝีายวิจยั มหาวิทยาลัยเชียงใหม   

9.15 – 10.15 น. บรรยายพิเศษ หวัขอ  “Future of  Business Schools”   
โดย  รองศาสตราจารย ดร.สิริวุฒิ บูรณพริ 
คณะบริหารธรุกิจ มหาวทิยาลัยเชียงใหม   

10.15 – 10.30 น.  พักรับประทานอาหารวาง 
10.30 – 12.00 น.  การนาํเสนอภาคบรรยาย ชวงที่ 1 (แบงเปน 3 หอง) 

• กลุมที ่1 Logistic, IT and Management (หองเชียงใหม #1) 
• กลุมที ่2 Finance and Accounting (หองเชียงใหม #2) 
• กลุมที ่3 Tourism and Marketing  (หองเชียงใหม  #3) 

12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน  (หองโถง  ชั้น 1)    
13.00 – 13.30 น.  การนาํเสนอโปสเตอร  (บริเวณหนาหองเชียงใหม  #1-5  )   
13.30 – 15.00 น.  การนาํเสนอภาคบรรยาย ชวงที่ 2 (แบงกลุมยอย) 
15.00 – 15.15 น.  พักรับประทานอาหารวาง 
15.15 – 16.45 น.  การนาํเสนอภาคบรรยาย ชวงที่ 3  (แบงกลุมยอย) 
16.45 – 17.00 น.  ประกาศรางวลับทความดีเดน และดีเยีย่ม  (หองเชยีงใหม #1)
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การประชุมผลงานวิจัยดานการจัดการบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 2  
วันที่ 20 มีนาคม 2551 ณ ศนูยประชุมนานาชาติ เอ็มเพรส จ.เชียงใหม 

 
        ตารางการนาํเสนอบทความทางวิชาการภาคบรรยาย (Oral  Presentation) 

            วันศุกรที่ 20 มีนาคม 2552 ณ  
ศูนยประชุมนานาชาติ เอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม 

 

 
เวลา 

หอง เชียงใหม#1 
Logistics, IT and 
Management  

หอง เชียงใหม#2 
Theme: Finance and 

Accounting 

หอง เชียงใหม#3 
Theme: Tourism and Marketing 

A1. การสอนจริยธรรมทาง
ธุรกิจ: วิธีการสอนและความ
คิดเห็นของอาจารยผูสอนตอ
ประสิทธิภาพของวิธีการสอน 

B1.การจัดทําและความรู
เกี่ยวกับขอมูลทางการบัญชี
ของ SMEs ในเขตเทศบาลนคร
เชียงใหม 

C1.ปจจัยทีมีอิทธิพลตอการเลือก
สถาบันอุดมศึกษาของนักเรียนและ
นักศึกษา 

A2.แนวทางการแกไขปญหา
แรงงานของสถาน
ประกอบการในเขตภาคเหนือ
ตอนบนแบบองครวม 
 

B2.ความสัมพันธระหวาง
ความเปนมืออาชีพของนัก
บัญชีกับคุณภาพรายงาน
การเงินของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม ในอําเภอ
เมืองเชียงราย 
 

C2.ปจจัยที่ มี อิทธิพลตอ
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้ อ
สินคาจํา เปนตอการครองชีพของ
ผูบริโภค : การศึกษาเปรียบเทียบ
ระหวางซุปเปอรมารเก็ต ตลาดสด 
และรานขายของชํา ในอําเภอ
หาดใหญ จังหวัดสงขลา 

10.30 – 12.00 น. 

A3.ปจจัยที่มีความสัมพันธกับ
ความสําเร็จของธุรกิจขนาด
กลางและขนาดยอม (SMEs)  
ในจังหวัดสุพรรณบุรี  

B3.การประเมินทักษะทาง
วิชาชีพของนักบัญชีในเขต
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 
จังหวัดลําพูน 

C3.การวิเคราะหตลาดหนังสือเด็ก 
 

 A4.ปจจัยที่สงผลตอความ
ผูกพันของพนักงาน: 
กรณีศึกษาการไฟฟาสวน
ภูมิภาคในเขตจังหวัดลําพูน 
 

B4.ปจจัยที่สงเสริมใหผูบริโภค
มีการซื้อและมีการรักษาความ
คงอยูกรมธรรมประกันชีวิต 
 

C4.ปจจัยสวนประสมทางการตลาด
ที่ผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑของผูมีรายไดระดับปาน
กลาง เขตกรุงเทพมหานคร 

12.00-13.00 น.     ------------------------------------พักรับประทานอาหารกลางวัน --------------------------------- 
                                               (หองโถง ชั้น 1) 

13.00-13.30 น. -------------------------------------------นําเสนอโปสเตอร  ------------------------------------------------ 
                                         (หนาหอง เชียงใหม  1,2,3  ) 
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 เวลา 
หอง เชียงใหม#1 

Logistics, IT and Management
  

หอง เชียงใหม#2 
Theme: Finance and 

Accounting 

หอง เชียงใหม#3 
Theme: Tourism and 

Marketing 
13.30 – 14.00 น.  A5.การพัฒนาแบบจําลองการวัด

สรรมถนะโซอุปทานโดยประยุกตใช
วิธีการวัดของ Chan and Qi 
(ทฤษฎีฟซซีเซต) กับกรอบการ
ทํางาน SCOR  

B5.การสํารวจและวิเคราะห
โครงสรางตนทุนของอุตสาหกรรม
การเลี้ยงโคนมในประเทศไทย 
 

C5.ศึกษาพฤติกรรมและ
ความตองการในการกลับมา
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษตลาด
น้ําดั้งเดิมภาคกลางของ
นักทองเที่ยวชาวไทย 
 

 A6.การศึกษากฎระเบียบเกี่ยวกับ
ระบบโลจิสติกส กรณีการคา
ชายแดนและผานแดนระหวาง
ประเทศไทยและประเทศจีน 

B6.ผลตอบแทนของหลักทรัพยที่
เสนอขายเปนครั้งแรกตอ
ประชาชน ชวงเวลาสิ้นสุดระยะ
หามขายหลักทรัพย 

C6.สวนประสมตลาดบริการ
ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
ใชบริการฟตเนสเซ็นเตอรใน
กรุงเทพมหานคร 

 A7.ปจจัยแหงความสําเร็จในการทํา
โครงการซิกสซิกมา: การประยุกต
วิธีวิทยาคิว 
 

B7.ความพึงพอใจของสมาชิก
สหกรณในการถือหุนสหกรณ
ออมทรัพยในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม 

C7.คุณลักษณะของ
ผูจัดการที่ผูประกอบการส
ปาเพื่อสุขภาพในอําเภอ
เมืองเชียงใหมพึงประสงค 

 A8.การศีกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
การยอมรับระบบการวางแผน
ทรัพยากรวิสาหกิจเฉพาะทางธุรกิจ
เดินเรือ (ERP shipping system) 
ในบริษัทเจาของเรือไทย 
 

B8.ปจจัยที่มีผลตอการเปดเผย
ขอมูลดานสิ่งแวดลอมและสังคม
ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย กลุม
อุตสาหกรรมทรัพยากร กลุม
สินคาอุตสาหกรรม และกลุม
อสังหาริมทรัพยและกอสราง 

C8.ปจจัยที่มีผลตอ
พฤติกรรมการซื้อสินคาเฮาส
แบรนดของกลุมผูสูงอายุ 
 

15.00-15.15 น. --------------------------------พักรับประทานอาหารวาง 15 นาที------------------------------------- 
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เวลา 
หอง เชียงใหม#1 

Logistics, IT and Management
  

หอง เชียงใหม#2 
Theme: Finance and 

Accounting 

หอง เชียงใหม#3 
Theme: Tourism and 

Marketing 
15.15 – 16.45 น. A9.ปจจัยที่มีผลตอการยอมรับการ

ใชงานวิกิพีเดีย 
 

B9.การพัฒนามาตรวัดการรับรู
ของนักทองเที่ยวชาวไทยตอ
คุณภาพการบริการของโรงแรม
ในจังหวัดเชียงใหม 

C9.รูปแบบการดําเนินชีวิต
ของผูชายวัยทํางานในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 

 A10.การพัฒนาระบบตนแบบการ
จัดการความรูสําหรับฝายงาน
บริหารโครงขายจังหวัดลําปาง 
บริษัท ทีทีแอนดทีจํากัด (มหาชน) 
 

B10.การเปรียบเทียบระยะเวลา
ที่ใชตอบและลักษณะการแจก
แจงของขอมูลจาก
แบบสอบถามออนไลนทางธุรกิจ 
เมื่อรูปแบบและทิศทางของ
มาตรการประมาณคาแตกตาง
กัน 

C10.ความแตกตางในการ
รับรูเกี่ยวกับจริยธรรมใน
การขายของนักศึกษา 
นักวิชาการ พนักงานขาย
และผูบริหารหนวยงานขาย 
 

16.45 – 17.00 น. --------------------------มอบรางวัลบทความดีเดน ดีเยี่ยม ------------------------------------ 
(หองเชียงใหม#1) 

 
พิธีกรประจําหอง:  หองเชียงใหม #1    ผศ.ดร.พัชรา ตันติประภา  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

      อ. ดร.อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 

หองเชียงใหม #2   อ. ดร.ชัยวุฒิ  ตั้งสมชัย  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
    อ. ดร.นฤนาถ ศราภัยวานิช   คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 

หองเชียงใหม #3   รศ.อรชร  มณีสงฆ  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
      รศ.ดร.รวิพร  คูเจริญไพศาล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
     อ. ดร.นฤมล กิมภากรณ  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
1. รองศาสตราจารย ดร.สุภาพร  เชิงเอี่ยม  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
2. รองศาสตราจารย ดร.วีระพล   ทองมา   มหาวิทยาลยัแมโจ 
3. รองศาสตราจารย ดร.นิตยา  เจรียงประเสริฐ  มหาวิทยาลยัเชียงใหม 
4. รองศาสตราจารย ดร.รวพิร  คูเจริญไพศาล  มหาวิทยาลยัเชียงใหม 
5. รองศาสตราจารย ดร.บุญใจ ศรีสถิตนรากูร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
6. รองศาสตราจารยศรีสมรัก   อินทุจันทรยง  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 
7. รองศาสตราจารยจินตนา   สุนทรธรรม  มหาวิทยาลยัโยนก 
8. รองศาสตราจารยกิตติ  สิริพลัลภ   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 
9. รองศาสตราจารยอรชร  มณีสงฆ   มหาวิทยาลยัเชียงใหม 
10. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุลักษมณ  ภัทรธรรมมาศ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 
11. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภัทรกิตติ์  เนตินิยม  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
12. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุนันทา   ฟาเบรอ  มหาวิทยาลยัแมฟาหลวง 
13. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พัชรา  ตันติประภา  มหาวิทยาลยัเชียงใหม 
14. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รว ี ลงกาน ี   มหาวิทยาลยัเชียงใหม 
15. อาจารย ดร.สมบูรณ  กุลวิเศษชนะ    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 
16. อาจารย ดร.สุจริา   ประยูรพิทกัษ   มหาวิทยาลยัพายพั 
17. ดร.กฤษฎา  เสกตระกูล    สถาบนัพัฒนาความรูตลาดทุน 
18. ดร.สาคร  สุขศรีวงค     บริษัทเงนิทุนกรุงเทพธนาธรจํากัด มหาชน 
19. อาจารย ดร.ศากุน บุญอิด    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 
20. อาจารย ดร.นฤนาถ  ศราภัยวานิช   มหาวิทยาลยัเชียงใหม 
21. อาจารย ดร.มนทพิย  จนัทรกิติสกุล   มหาวิทยาลยัเชียงใหม 
22. อาจารย ดร.อดิศักดิ์ ธีรานพุฒันา   มหาวิทยาลยัเชียงใหม 
23. อาจารย ดร.ชยัวุฒ ิ ต้ังสมชยั    มหาวิทยาลยัเชียงใหม 
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คณะกรรมการจัดงาน  

ฝายวิชาการ  
1. รองศาสตราจารย ดร.จิราวรรณ  ฉายสวุรรณ     ที่ปรึกษา  
2. รองศาสตราจารยชูศรี เทีย้ศริิเพชร   ที่ปรึกษา 
3. รองศาสตราจารยอมรา  โกไศยกานนท  ที่ปรึกษา 
4. รองศาสตราจารยอรชร  มณีสงฆ      ที่ปรึกษา 
5. ผูชวยศาสตราจารยสุจรรยพนิธ   สุวรรณพนัธ    ที่ปรึกษา 
6. อาจารย ดร.นฤมล  กิมภากรณ      ประธานกรรมการ  
7. รองศาสตราจารย ดร.นิตยา  เจรียงประเสริฐ     กรรมการ  
8. รองศาสตราจารย ดร.รวพิร  คูเจริญไพศาล     กรรมการ 
9. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พัชรา  ตันติประภา     กรรมการ  
10. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รว ี ลงกานี      กรรมการ  
11. ผูชวยศาสตราจารยนาํชัย  เติมศิริเกียรติ     กรรมการ 
12. อาจารย ดร.นฤนาถ  ศราภัยวานิช      กรรมการ  
13. อาจารย ดร.มนทพิย  จนัทรกิติสกุล      กรรมการ  
14. อาจารย ดร.ชยัวุฒ ิ ต้ังสมชยั      กรรมการ 
15. อาจารย ดร.อดิศักดิ์ ธีรานพุฒันา   กรรมการ    
16. นายอาทิตย  ทําสวน       กรรมการ  
17. นางวัลลภา  เตชะวัชรีกุล       กรรมการ  
18. นางสาวศุภลักษณ  วนัปน       กรรมการ  
19. นางมาลนิี  ตันติเสนยีพงศ       กรรมการ  
20. นายครรชิต  พชิัย     กรรมการ 
21. นางธนัยา  พรหมบุรมย       กรรมการและเลขานุการ  
22. นางสาวสิริรัฐ  สุกันธา    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
23. นางสาวอัญชลี  วเิลิศศักดิ์    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

ฝายจัดหาสปอนเซอร  
1. รองศาสตราจารย ดร.สิริวุฒ ิ บูรณพิร     รองประธานกรรมการ  
2. รองศาสตราจารยอรพิณ สันติธีรากุล   รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวเสาวลักษณ  เอกรตัน      กรรมการ  
4. นางอันธกิา  ผองเดช       กรรมการ  
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ฝายลงทะเบยีน  
1. อาจารยวิสุทธร  จิตอารี    กรรมการ 
2. นางสาววรลักษณ  สุธีรวรรธนา      กรรมการ  
3. นางศรีธร  ตาวังค        กรรมการ  
4. นางสาวศิริพร  มงัคละวงค       กรรมการ  
5. นางบุปผา  ญาณะตาล       กรรมการ  
6. นางวรรณา  สิงหทองวรรณ       กรรมการ  
7. นางสาวดนุตรา ชัยชนะมงคล    กรรมการ 
8. นางสาวนิตยา  ไชยชนะ       กรรมการ  
9. นางสาวชลิดา  ใจมณี       กรรมการ  
10. นางสาวพิมลพรรณ  จนัทรหอม      กรรมการ  

 

ฝายการเงินและบัญชี  
1. นางวราล ี ชางยอม       กรรมการ  
2. นางณัจยา  สิงหจรัญ      กรรมการ  

  

ฝายประชาสมัพันธ  
1. อาจารยชานนท  ชิงชยานุรักษ      กรรมการ  
2. นายเทวัญ  ทองทับ       กรรมการ  
3. นางสาวรัชนีกร  สุนทรเมือง       กรรมการ  
4. นางสาวกิง่กาญจน  แสงอาทิตย      กรรมการ  
5. นางสาวดนุตรา  ชยัชนะมงคล      กรรมการ  
6. นางสาวกานตมิน  ชมภูเอี่ยม      กรรมการ  
7. นางสาวจันทิรา  ยาวุฒิ       กรรมการ  

 

ฝายอํานวยการสถานที่  
1. ผูชวยศาสตราจารยมาลมีาส  สิทธิสมบัติ  รองประธานกรรมการ 
2. อาจารยดํารงศักดิ์  นภารัตน    กรรมการ 
3. นายนิรันดร  บรรณศรี       กรรมการ  
4. นางสาวจันธิรา  กิติบุตร       กรรมการ  
5. นายธนากุล  บัวเหลือง       กรรมการ  
6. นายณัฐกร  จนัทรคําปน       กรรมการ  
7. นายพาลาดอน  การะภักด ี      กรรมการ  
8. นายนวิัต  วุฒสิาร        กรรมการ  
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สารบัญนําเสนอบทความ 
 
 

กลุมที ่1: Logistics, IT and Management        
 

    หนา 
A1 การสอนจริยธรรมทางธุรกิจ: วิธกีารสอนและความคิดเห็นของอาจารยผูสอนตอประสิทธิภาพ

ของวิธีการสอน 
นําเสนอโดย ผศ.ดร.พัชรา  ตันติประภา  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

18 

A2 แนวทางการแกไขปญหาแรงงานของสถานประกอบการในเขตภาคเหนือตอนบนแบบองครวม 
นําเสนอโดย คุณสุพจน กุลปรางคทอง บริษัท อิงคะ จํากัด 

37 

A3 ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความสําเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)  
ในจังหวัดสุพรรณบุรี  
นําเสนอโดย ผศ.เสนีย  พวงยาณี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

54 

A4 ปจจัยที่สงผลตอความผูกพันของพนักงาน: กรณีศึกษาการไฟฟาสวนภูมิภาค 
ในเขตจังหวัดลําพูน 
นําเสนอโดย คุณอรทัย  เมืองใจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

74 

A5 การพัฒนาแบบจําลองการวัดสรรมถนะโซอุปทานโดยประยุกตใชวิธีการวัดของ Chan and Qi 
(ทฤษฎีฟซซีเซต) กับกรอบการทํางาน SCOR  
นําเสนอโดย อ.ดร.อดิศักดิ์  ธีรานุพัฒนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

82 

A6 การศึกษากฎระเบียบเกี่ยวกับระบบโลจิสติกส กรณีการคาชายแดนและผานแดนระหวาง
ประเทศไทยและประเทศจีน 
นําเสนอโดย รศ.โกสุมภ สายจันทร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

108 

A7 ปจจัยแหงความสําเร็จในการทําโครงการซิกสซิกมา: การประยุกตวิธีวิทยาคิว 
นําเสนอโดย อ.จรัล ทรัพยเสรี  มหาวิทยาราชภัฎสวนสุนันทา 

132 

A8 การศีกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการยอมรับระบบการวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจเฉพาะทาง 
ธุรกิจเดินเรือ (ERP shipping system) ในบริษัทเจาของเรือไทย 
นําเสนอโดย คุณอัจฉราพร  จันเมธากุลวัฒน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

156 

A9 ปจจัยที่มีผลตอการยอมรับการใชงานวิกิพีเดีย 
นําเสนอโดย คุณสุภพัฒน แกนประกอบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

178 

A10 การพัฒนาระบบตนแบบการจัดการความรูสําหรับฝายงานบริหารโครงขายจังหวัดลําปาง 
บริษัท ทีทีแอนดทีจํากัด (มหาชน) 
นําเสนอโดย คุณภคณัฐ ฌายีเนตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

200 
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กลุมที ่2: Finance and Accounting              
 

  หนา 
B1 การจัดทําและความรูเกี่ยวกับขอมูลทางการบัญชีของ SMEs ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม 

นําเสนอโดย  อ.ดร.นฤนาถ ศราภัยวานิช  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
219 

B2 ความสัมพันธระหวางความเปนมืออาชีพของนักบัญชีกับคุณภาพรายงานการเงินของ 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ในอําเภอเมืองเชียงราย 
นําเสนอโดย  คุณยุพา  ยะใจมั่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

241 

B3 การประเมินทักษะทางวิชาชีพของนักบัญชใีนเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลําพูน 
นําเสนอโดย  คุณสรศักดิ์ ธนันไชย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

260 

B4 ปจจัยที่สงเสริมใหผูบริโภคมีการซื้อและมีการรักษาความคงอยูกรมธรรมประกันชีวิต 
นําเสนอโดย  อ.ปยะจินต ปทมดิลก  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

282 

B5 การสํารวจและวิเคราะหโครงสรางตนทุนของอุตสาหกรรมการเลี้ยงโคนมในประเทศไทย 
นําเสนอโดย  รศ.ศิริชัย พงษวชัิย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

321 

B6 ผลตอบแทนของหลักทรัพยที่เสนอขายเปนครั้งแรกตอประชาชน ชวงเวลาสิ้นสุดระยะ 
หามขายหลักทรัพย 
นําเสนอโดย  ผศ.ดร.รวี  ลงกานี  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

341 

B7 ความพึงพอใจของสมาชิกสหกรณในการถือหุนสหกรณออมทรัพยในเขตอําเภอเมือง  
จังหวัดเชียงใหม 
นําเสนอโดย  ผศ.ชวภณ  สิงหจรัญ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

359 

B8 ปจจัยที่มีผลตอการเปดเผยขอมูลดานสิ่งแวดลอมและสังคมของบริษัทที่จดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กลุมอุตสาหกรรมทรัพยากร กลุมสินคาอุตสาหกรรม  
และกลุมอสังหาริมทรัพยและกอสราง 
นําเสนอโดย  คุณพฤกษา พ่ึงจิตตประไพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

371 

B9 การพัฒนามาตรวัดการรับรูของนักทองเที่ยวชาวไทยตอคุณภาพการบริการของโรงแรม 
ในจังหวัดเชียงใหม 
นําเสนอโดย  คุณขวัญ พิพัฒนสุขมงคล  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

393 

B10 การเปรียบเทียบระยะเวลาที่ใชตอบและลักษณะการแจกแจงของขอมูลจากแบบสอบถาม
ออนไลนทางธุรกิจ เมื่อรูปแบบและทิศทางของมาตรการประมาณคาแตกตางกัน 
นําเสนอโดย ผศ.ดร.ชัชพงศ  ตั้งมณี  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

411 

 



 

15 

การประชุมผลงานวิจัยดานการจัดการบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 2  
วันที่ 20 มีนาคม 2551 ณ ศนูยประชุมนานาชาติ เอ็มเพรส จ.เชียงใหม 

 
 
กลุมที ่3:  Hospitality and Marketing 
 

  หนา 
C1 ปจจัยทีมีอิทธิพลตอการเลือกสถาบันอุดมศึกษาของนักเรียนและนักศึกษา 

นําเสนอโดย  ผศ.ดร.จิรวรรณ ดีประเสริฐ  มหาวิทยาลัยสยาม 
431 

C2 ปจจัยที่ มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้ อ สินคาจาํ เปนตอการครองชีพของ
ผูบริโภค : การศึกษาเปรียบเทียบระหวางซุปเปอรมารเก็ต ตลาดสด และรานขายของชํา  
ในอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 
นําเสนอโดย  ผศ.ปยพรรณ  กล่ันกล่ิน  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

445 

C3 การวิเคราะหตลาดหนังสือเด็ก 
นําเสนอโดย  ผศ.ชนะใจ  เดชวิทยากร  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

477 

C4 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่ผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑหนึ่งตําบล 
หนึ่งผลิตภัณฑของผูมีรายไดระดับปานกลาง เขตกรุงเทพมหานคร 
นําเสนอโดย  อ.เบญจวรรณ  อุชุพงศอมร มหาวิทยาลัยสยาม 

501 

C5 ศึกษาพฤติกรรมและความตองการในการกลับมาทองเที่ยวเชิงอนุรักษตลาดน้ําดั้งเดิม 
ภาคกลางของนักทองเที่ยวชาวไทย 
นําเสนอโดย  อ.เบญจวรรณ  อุชุพงศอมร มหาวิทยาลัยสยาม 

515 

C6 สวนประสมตลาดบริการที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการฟตเนสเซ็นเตอรใน
กรุงเทพมหานคร 
นําเสนอโดย  อ.จิราภา  พ่ึงบางกรวย  มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

527 

C7 คุณลักษณะของผูจัดการที่ผูประกอบการสปาเพื่อสุขภาพในอําเภอเมืองเชียงใหมพึงประสงค 
นําเสนอโดย  คุณอนิดา  มีพลกิจ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

546 

C8 ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาเฮาสแบรนดของกลุมผูสูงอายุ 
นําเสนอโดย  อ.ประกายรัตน สุวรรณ  มหาวิทยาลัยสยาม 

573 

C9 รูปแบบการดําเนินชีวิตของผูชายวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร 
นําเสนอโดย  อ.จิรวุฒิ  หลอมประโคน มหาวิทยาลัยสยาม 

588 

C10 ความแตกตางในการรับรูเกี่ยวกับจริยธรรมในการขายของนักศึกษา นักวิชาการ  
พนักงานขายและผูบริหารหนวยงานขาย 
นําเสนอโดย  ผศ.ดร.พัชรา  ตันติประภา  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

611 
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สารบัญนําเสนอโปสเตอร 
 

  หนา 
P1 พฤติกรรมและความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอรานสะดวกซื้อในสภาวะเศรษฐกิจปจจุบัน 

นําเสนอโดย  คุณเถลิงพร  เตาตะโร และคณะ มหาวิทยาลัยทักษิณ   
637 

P2 ทัศนคติของพนักงานที่มีตอสภาพแวดลอมในการทํางาน: กรณีศึกษา 5 บริษัทแปรรูปสัตวน้ํา   
ในจังหวัดสงขลา 
นําเสนอโดย  คุณกังชฎาทิพย  สมมาตร และคณะ มหาวิทยาลัยทักษิณ   

639 

P3 แนวปฏิบัติการบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปสําหรับ ผูทําบัญชีกองทุนหมูบาน:       
กรณีศึกษา หมูบานไรดง ตําบลขัวมุง อําเภอสารภี   จังหวัดเชียงใหม 
นําเสนอโดย  อ.ไพรพันธ  ธนเลิศโศภิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

641 

P4 การสรางองคความรูวิชาการบัญชีกับสารสนเทศทางคอมพิวเตอรสําหรับ นักศึกษาวิชาระบบ
สารสนเทศคอมพิวเตอร คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ลานนา เขตพื้นที่ภาคพายัพ จงัหวัดเชียงใหม 
นําเสนอโดย  อ.ไพรพันธ  ธนเลิศโศภิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

643 

P5 ปจจัยที่มีผลตอการจัดทําบัญชีของกิจการที่ไมใชนิติบุคคลในอําเภอเมืองเชียงใหม 
นําเสนอโดย รศ.สุวรรณา เลาหะวิสุทธิ์ และคณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

645 
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การสอนจริยธรรมทางธรุกิจ: วิธกีารสอนและความคิดเห็นของอาจารยผูสอน 

ตอประสิทธภิาพของวธิีการสอน 
Teaching Business Ethics: Teaching Approaches and Opinions of Professors 

Regarding the Effectiveness of the Approaches 
พัชรา  ตันติประภา* 

   
บทคัดยอ   
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) วิธีการสอนจริยธรรมทางธุรกิจ 2) ความคิดเห็นของผูสอนตอประสิทธิภาพ
ของวิธีสอน และ 3) ปญหาที่พบในการสอนจริยธรรมทางธุรกิจ ทําการสัมภาษณเชิงลึกอาจารยผูสอนวิชาจริยธรรมทาง
ธุรกิจ จํานวน 7 ราย และสํารวจโดยใชแบบสอบถามอาจารยผูสอนวิชาจริยธรรมทางธุรกิจ 44 ราย 

ผลการศึกษา พบวาวิธีการที่อาจารยผูสอนจริยธรรมทางธุรกิจนิยมใชไดแก บรรยายทฤษฎี บรรยายยกตัวอยาง
เหตุการณที่เกี่ยวกับจริยธรรม ยกกรณีตัวอยางเหตุการณที่เกิดขึ้นจริงและใหนักศึกษาอภิปรายในชั้นเรียน  การให
นักศึกษาคนควาหาขาวเหตุการณปจจุบันมาอภิปรายในชั้นเรียน และใหนักศึกษาวิเคราะหกรณีศึกษา  แมวาอาจารย
ผูสอนจริยธรรมทางธุรกิจสวนใหญจะใชการบรรยาย  แตก็มีความเห็นวาวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด  คือ การยกกรณี
ตัวอยางเหตุการณที่เกิดขึ้นจริงและใหนักศึกษาอภิปรายในชั้นเรียน และวิธีที่มีประสิทธิภาพนอยที่สุด คือ การบรรยาย
ทฤษฎี  ปญหาที่อาจารยผูสอนวิชาจริยธรรมทางธุรกิจพบ ไดแก การวัดประเมินผลการสอนตอพฤติกรรมดานจริยธรรมทํา
ไดยาก ขาดตําราที่เหมาะสม  ขาดสื่อการสอน  ขาดกรณีศึกษาของทองถิ่น และขาดการฝกอบรมในเทคนิคการสอน
จริยธรรม 
 
Abstract 

This research aims to study 1) approaches in teaching business ethics 2) opinions of professors 
regarding the effectiveness of the approaches and 3) problems in teaching business ethics.  In-depth 
interviews were conducted with 7 business ethics professors, followed by a questionnaire survey with 44 
professors.  Results of the study indicate that approaches to teaching business ethics frequently employed by 
the professors were lectures related to theory and examples of ethical issues, real life business ethics case 
discussions, current news related to business ethical issue discussions, and case study discussions.  Even 
though most professors employed theoretical lectures, they agree that the most effective approach in 
teaching business ethics is the discussion of real business ethics case and that the least effective approach is 
the theoretical lecture.  Problems in teaching business ethics indicated by the professors are as follows: 
difficulties in evaluating the effect of teaching business ethics on students’ ethical behaviors; lack of 
appropriate text books, teaching materials, and local case studies; and lack of proper training in business 
ethics teaching tactics. 

                                                 
* ผูชวยศาสตราจารย ดร. ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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1. ความเปนมาและความสําคัญของการศึกษา 
 นับตั้งแตในชวงป 2519 เปนตนมา ประเทศตะวันตก โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา ไดใหความสนใจมากขึ้นกับ
ประเด็นปญหาดานจริยธรรมของนักธุรกิจ   ซึ่งสงผลกระทบทางดานลบตอสาธารณชนโดยสวนรวม   นอกจากนี้          
การลมละลายของบริษัท เอนรอนในป  2544  เกิดจากการใชวิธีการบันทึกบัญชีและการรายงานที่ไมเหมาะสม ซึ่งมีสาเหตุ
จากการขาดสํานึกของผูบริหารระดับสูงในเรื่องการกํากับดูแลกิจการที่ดี    (อังคนา เพรียบจริยวัฒน, 2544)  ก็ยิ่งสงผลให
ทุกฝายใหความสําคัญในเรื่องจริยธรรมของนักบริหาร จึงเกิดกระแสความตองการใหสถาบันการศึกษาเขาไปมีสวนชวยใน
การปองกันหรือลดปญหาเหลานี้ ซึ่งวิธีการหนึ่งคือการสอนจริยธรรมในสถาบันการศึกษา โดยเฉพาะการสอนแกนักศึกษา
ทางดานบริหารธุรกิจที่จะออกไปเปนผูบริหารธุรกิจในอนาคต  สถาบันการศึกษาชั้นนําทางดานบริหารธุรกิจหลายแหงก็ได
ตอบรับกระแสความตองการ โดยไดมีการพิจารณารวมการสอนดานจริยธรรมเขาในหลักสูตรการเรียนการสอน
บริหารธุรกิจแกนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา (Bishop, 1992 และ Gowen et al, 1996) 
 กระแสความตองการการเรียนการสอนจริยธรรมทางธุรกิจของโลกตะวันตกไดขยายเขามาสูประเทศไทย โดย
สถาบันการศึกษาหลายแหงไดมีการบรรจุและสอดแทรกการสอนจริยธรรมทางธุรกิจเขาในหลักสูตรและในการสอนในชั้น
เรียนตางๆ  ความสนใจในการเรียนการสอนจริยธรรมในประเทศไทยยิ่งเขมขนมากขึ้นเมื่อเกิดวิกฤติการณทางเศรษฐกิจขึ้น
ในป 2540 สาธารณชนและไดมุงความสนใจไปยังสถาบันการศึกษาซึ่งเปนแหลงผลิตบัณฑิต  ใหเขามามีสวนสําคัญในการ
สรางเสริมคุณธรรมและจริยธรรมใหแกบัณฑิตดังกลาว และตองการใหเกิดสถาบันการศึกษาที่มีการจัดหลักสูตรและ
ดําเนินการสอนใหมีความเปนเลิศดานจริยธรรมทางธุรกิจ (ดนัย เทียนพุฒ, 2545) จึงยิ่งทําใหการสอนจริยธรรมทางธุรกิจ
แกนักศึกษาเปนส่ิงจําเปนมากยิ่งขึ้น 
 การสอนจริยธรรมทางธุรกิจในชั้นเรียน  เปนประเด็นที่มีขอถกเถียงถึงประสิทธิภาพของการสอนตอการเพิ่มการมี
จริยธรรมทางธุรกิจของนักศึกษา  นักวิชาการบางสวนเห็นวาจริยธรรมของบุคคลถูกสรางขึ้นโดยครอบครัว  ดังนั้นการสอน
จริยธรรมในชั้นเรียนนาจะมีผลกระทบนอย ตอความมีจริยธรรมของนักศึกษา   อยางไรก็ตามนักวิชาการสวนใหญเชื่อวา
การสอนจริยธรรมมีผล นักศึกษาที่ผานการเรียนดานจริยธรรม สามารถรับรูถึงประเด็นปญหาดานจริยธรรม ไดดีกวา
นักศึกษาที่ไมผานการเรียนวิชาจริยธรรมทางธุรกิจโดยตรง (Shannon and Berl,1997 และ Gautschi and Jones, 1998) 
 นักวิชาการจํานวนมาก พยายามหาวิธีการสอนจริยธรรมทางธุรกิจ  ซึ่งคาดวาจะมีประสิทธิภาพในการสรางเสริม
จริยธรรมทางธุรกิจใหแกนักศึกษา (Herndon, 1996) อยางไรก็ตาม วิธีการสอนเหลานั้นสวนใหญเปนวิธีที่ไดทําการสอน
และทดลองปฏิบัติในประเทศตะวันตก  ซึ่งมีวัฒนธรรมและศาสนาหลักที่แตกตางไปจากประเทศตางๆ ในเอเชียรวมถึง
ประเทศไทย   การที่จะนําผลการศึกษาที่ไดทําขึ้นในประเทศตะวันตกมาใชโดยไมมีการตรวจสอบและประยุกตใชให
สอดคลองกับวัฒนธรรมไทยจึงเปนเรื่องที่ไมเหมาะสม 
 ดังนั้น ผูวิจัยจึงเห็นความสําคัญของการศึกษา และรวบรวมถึงวิธีการสอนจริยธรรมทางธุรกิจที่อาจารยดาน
บริหารธุรกิจในสถาบันตางๆ ใชในการสอนจริยธรรมทางธุรกิจ และพบวาเปนวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการสอน และ
ศึกษาถึงปญหาที่อาจารยพบในการสอนจริยธรรมทางธุรกิจ โดยผลของการศึกษานี้จะเปนประโยชนตอสถาบันการศึกษา
ตางๆ ในการนําไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุงการสอนจริยธรรมทางธุรกิจใหแกนักศึกษา  เพื่อใหสามารถสรางบัณฑิต
ทางบริหารธุรกิจที่มีคุณธรรมและจริยธรรมสอดคลองกับความตองการของสังคม  
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2. วัตถุประสงค 

2.1  เพื่อศึกษาถึงวิธีการสอนจริยธรรมทางธุรกิจของอาจารยในชั้นเรียน 
2.2  เพื่อศึกษาถึงความคิดเห็นของผูสอนตอประสิทธิภาพของการสอนวิธีตางๆ 
2.3  เพื่อศึกษาถึงปญหาที่พบในการสอนจริยธรรมทางธุรกิจ 

 

3. ทบทวนวรรณกรรม 
ความสําคัญของการสอนจริยธรรมทางธุรกิจ 

การสอนจริยธรรมทางธุรกิจมีความสําคัญเนื่องจากเปนส่ิงที่จะชวยใหบุคคลมีความสามารถในการตัดสินใจ เพื่อ
จัดการกับปญหาดานจริยธรรมไดมากขึ้นเมื่อไปประกอบวิชาชีพ (Kavathatzopoulos, 2003) การเพิ่มเนื้อหาจริยธรรมใน
หลักสูตรดานบริหารธุรกิจเปนส่ิงที่ทําไดไมยากและเปนเรื่องจําเปน (Hosmer, 1999) 

Wu (2003), Carlson and Burke (1998), และ Ritter (2006) พบวาการเรียนจริยธรรมชวยเพิ่มการตระหนักถึงจริยธรรม
ของนักศึกษา โดยผลการศึกษาของ Gautschi and Jones (1998) แสดงวานักศึกษาที่ไดผานการเรียนวิชาจริยธรรมทางธุรกิจ
มีความสามารถในการตระหนักถึงประเด็นปญหาดานจริยธรรมมากกวานักศึกษาที่ไมไดผานการเรียน  และผลการศึกษา
ของ Lowry (2003) สนับสนุนวาควรบรรจุการสอนจริยธรรมในหลักสูตรตั้งแตชั้นเรียนในระดับปริญญาตรี 
วิธีการสอนจริยธรรมทางธุรกิจ 

แนวคิดเกี่ยวกับการสอนจริยธรรมทางธุรกิจมี 2 แบบ  โดยแนวคิดแรกเห็นวาจริยธรรมเปนส่ิงสําคัญและควร
บรรจุวิชาจริยธรรมทางธุรกิจเขาในหลักสูตรการสอนบริหารธุรกิจ โดยนักธุรกิจเห็นวาควรแยกการสอนเปนวิชาเฉพาะ 
(McDonald, 2004)   แนวคิดที่สองเห็นวาการเพิ่มเติมการสอนวิชาดังกลาวเปนเอกเทศอาจไมไดรับความสนใจจากนักศึกษา
เทาที่ควร วิธีการที่ดีที่สุด คือ การสอดแทรกเนื้อหาทางจริยธรรมเขาในเนื้อหาวิชาดานบริหารธุรกิจอื่นๆ (Snoeyenbos, 1992) 

Pizzolatto and Bevill (1996) พบวา วิธีการสอนที่ใชมากเรียงตามลําดับไดแก การอภิปรายในชั้นเรียน การบรรยาย 
การใหการบานไปอาน การวิเคราะหกรณีศึกษา และการอภิปรายเกี่ยวกับตัวอยางสถานการณทางธุรกิจ  Leclair et al. 
(1999) ไดสรุปถึงวิธีการสอนจริยธรรมแบบดั้งเดิมวามีหลายวิธี ไดแก การบรรยาย  กรณีศึกษา  การใชเกมสและ
สถานการณจําลอง  การเชิญวิทยากรพิเศษบรรยายและการใชวีดีโอ  การใหทํางานกลุมและนําเสนอผลงานในชั้นเรียน 
 อยางไรก็ตามนักวิชาการหลายทานพบจุดออนของวิธีการสอนจริยธรรมทางธุรกิจแบบดั้งเดิม จึงไดเสนอวิธีการ
สอนแบบใหม รวมถึงการนําวิธีการสอนแบบเดิมมาประยุกตใชใหเกิดประสิทธิภาพมากขึ้นหลายวิธี ตัวอยางเชน การให
นักศึกษาคนควาและเขียน Life-Cycle Case Study (DesJardins and Diedrich, 1998) การใหนักศึกษาชมภาพยนตรที่เปน
ประเด็นขัดแยง (Controversial Films) และใหนักศึกษาระดมสมองอภิปรายเกี่ยวกับจริยธรรมในการสื่อสารทางธุรกิจ (Berger 
and Pratt, 1998) การใชนวนิยายในการแสดงถึงประเด็นปญหาดานจริยธรรม (Kennedy and Lawton, 1992), การใช Business 
Ethics Simulation ในการสอนจริยธรรม (Leclair et al., 1999), การสอนจริยธรรมทางธุรกิจในลักษณะ Experiential Learning 
โดยใหผูเรียนไปเยี่ยมชมคุก (McPhail, 2002) การนําแนวคิดทางศาสนาเขามาประกอบการสอนจริยธรรมทางธุรกิจ (Epstein, 
2002)  การนําเอาการวิปสสนามาชวยในการสอนจริยธรรม (La Forge, 1997) การสอนโดยการใชขาวที่ทันสมัยจาก
หนังสือพิมพเปนกรณีศึกษาใหนักศึกษาอภิปรายผลและเชิญผูประกอบการที่เกี่ยวของมาใหขอมูลและรวมการอภิปราย 
(Schaupp and Lane, 1992) การเลาเรื่องและตัวอยางของพฤติกรรมที่มีจริยธรรมทางธุรกิจของบุคคลที่นายกยองสรรเสริญ 
(Watson, 2002) 
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 วิธีที่นักศึกษาเห็นวามีประสิทธิภาพมากที่สุดในการสอนจริยธรรมทางธุรกิจ คือ การอภิปรายในชั้นเรียน และ
วิธีการบรรยายเปนวิธีที่มีประสิทธิภาพนอยที่สุด (Pizzolatto and Bevill, 1996)  อยางไรก็ตาม Litz (2003)  ใหความเห็นวาการ
ใหแสดงความเห็นและมีสวนรวมในชั้นเรียนเปนวิธีที่ดีมากในการสอนจริยธรรมทางธุรกิจ แตวิธีการนี้ก็มีปญหาเนื่องจาก
นักศึกษาไมไดเตรียมตัวมาเพียงพอ ผูสอนไมทราบวานักศึกษาเตรียมตัวมาดีเพียงใดสําหรับการอภิปราย และนักศึกษา
พบกับการขาดการบูรณาการจากประสบการณในชั้นเรียน  
 Nelson and Wittmer (2001) ทดลองทําการสอนเปนทีม และพบวาการอภิปรายในชั้นเรียนในกรณีศึกษาไดรับการ
ตอบรับอยางดีและชวยในการเรียนรู  การใหนักศึกษาแสดงบทบาทสมมุติไดรับความสําเร็จอยางสูง แตการใหคะแนน
ตลอดเวลาสรางปญหาในทางปฏิบัติ และควรมีการสอนหรือประเมินศักยภาพวิธีอื่นๆ ดวย 
ปญหาที่พบในการสอนดานจริยธรรมทางธุรกิจ 

 ปญหาที่อาจารยพบในการสอนจริยธรรมทางธุรกิจมีหลายประการ ดังนี้ 
1) ส่ิงที่ตําราจริยธรรมทางธุรกิจยังขาดไดแก กรณีศึกษาที่มีไมไดเกี่ยวกับประเด็นการตัดสินใจดานจริยธรรมใน

ระดับบุคคลแตเนนที่การตัดสินใจในระดับองคการ เนื้อหาตําราดานการตัดสินใจในระดับบุคคลจะเปนในเชิงทฤษฎีมาก
เกินไป ประเด็นที่อาจเปนปญหาดานจริยธรรมไมครอบคลุมถึงทุกดานในสถานการณการทํางานจริง และการขาด
กรณีศึกษาที่ดูเปนจริงสําหรับนักศึกษา (Adams, Harris, and Carley, 1998)  

2) ระบบการใหคะแนนในชั้นเรียนยังเนนที่คําตอบถูกหรือผิด ไมไดเนนที่แงมุมในดานการเรียนรูของผูเรียน 
(Liedtka, 1992) โดย Warren (1995) ใหขอสังเกตวานักศึกษาทํารายงานเกี่ยวกับจริยธรรมเพื่อใหตนไดคะแนนสอบผานใน
วิชา ซึ่งนับเปนวิธีวัดถึงผลสําเร็จของการเรียนที่ไมดีนัก เนื่องจากไมสามารถเปนส่ิงบงบอกวานักศึกษาจะทําส่ิงที่ถูกตอง 

3) การสอนจริยธรรมทางธุรกิจไมใชสายหลักในการศึกษาดานธุรกิจ ดังนั้น จึงไมไดรับความสนใจมากนัก สงผล
ใหทรัพยากรที่นํามาใชในการสอนมีจํากัด (Prodhan, 1998)   

4) ผูสอนจริยธรรมทางธุรกิจไมไดรับการฝกอบรมใหสอนจริยธรรมมากอน (Oddo, 1997) และไมมีประสบการณใน
การทําธุรกิจ (Snoeyenbos, 1992)  

 
4. นิยามศัพท 
 อาจารยผูสอนวิชาจริยธรรมทางธุรกิจ  หมายถึง อาจารยผูสอนวิชาจริยธรรมทางธุรกิจ หรือวิชาจริยธรรมที่
เปนวิชาเฉพาะของสาขาวิชาดานบริหารธุรกิจ  ซึ่งอยูในรูปแบบของการสอนแยกเปนวิชาเฉพาะ 

นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาที่กําลังศึกษาในชั้นปสุดทาย  ของระดับปริญญาตรีดานบริหารธุรกิจ 
 การสอนจริยธรรมทางธุรกิจ หมายถึง การสอนเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ หรือจริยธรรมที่เปนของสาขาวิชาที่
เฉพาะเจาะจงดานบริหารธุรกิจ   
 
5.  ขอบเขตของการศึกษา 

การวิจัยนี้เก็บรวบรวมขอมูลจากอาจารยในสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชนที่มีการสอนทางดานบริหารธุรกิจ 
วิทยาการจัดการ หรือพาณิชยศาสตร หรือในชื่ออื่นซึ่งหมายถึงการบริหารธุรกิจ ในระดับปริญญาตรี โดยจะ
ทําการศึกษาเฉพาะอาจารยผูสอนจริยธรรมทางธุรกิจแกนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันการศึกษาเหลานั้น 

ขอบเขตเนื้อหา ศึกษาถึงวิธีการที่ใชในการสอนจริยธรรมทางธุรกิจและความคิดเห็นของอาจารยผูสอนตอประสิทธิภาพ
ในการสอนของวิธีการสอนตางๆ 
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6. วิธีการศึกษา 
การศึกษาประกอบดวย 3 ขั้นตอน คือ การรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ การสัมภาษณเชิงลึกอาจารยผูสอนวิชาจริยธรรมทาง
ธุรกิจ และการสํารวจโดยใชแบบสอบถาม 

ก) การรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ คนหาขอมูลจากเอกสาร ตํารา รายงานการวิจัย และบทความใน
วารสารวิชาการตางๆ  ส่ิงพิมพของสมาคมวิชาชีพ และเว็บไซดตางๆ 

 ข) การสัมภาษณเชิงลึกอาจารยผูสอนวิชาจริยธรรมทางธุรกิจ จํานวน 7 ราย  โดยเปนอาจารยจาก
สถาบันการศึกษาของรัฐ 5 ราย และอาจารยจากสถาบันการศึกษาเอกชน 2 ราย ระยะเวลาที่ใชในการสัมภาษณประมาณ 
1-1.5 ชั่วโมง  การสัมภาษณเริ่มโดยการอธิบายวัตถุประสงคของการวิจัย และอธิบายความหมายของคําวาวิชาจริยธรรม
ทางธุรกิจ คือ วิชาเฉพาะที่เกี่ยวของกับการสอนจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจโดยตรงและหมายความรวมถึงวิชาจริยธรรม 
หรือ วิชาจรรยาบรรณที่เปนของสาขาวิชาที่เฉพาะเจาะจง เชน จริยธรรมทางการตลาด เปนตน แมวาการสัมภาษณเชิงลึก
ไมมีการกําหนดโครงสรางที่แนนอน แตผูวิจัยไดทําการสัมภาษณใหครอบคลุมถึงประเด็นตางๆ ไดแก วิธีที่ใชในการสอน
จริยธรรม  ส่ือที่ใช  เอกสารประกอบการสอน  วิธีที่คิดวามีประสิทธิภาพในการสอน  ปญหาที่พบในการสอน  ขอเสนอแนะ
ในการสอน 

ค) การสํารวจโดยใชแบบสอบถาม ขอมูลที่รวบรวมไดจากขอมูลทุติยภูมิและการสัมภาษณเชิงลึกอาจารย
ผูสอนวิชาจริยธรรมทางธุรกิจนํามาใชในการพัฒนาแบบสอบถามและนําแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมจากอาจารยผูสอน
วิชาจริยธรรม โดยเปนการใหกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถามดวยตนเอง (self-report)  

 เก็บรวบรวมขอมูลจากอาจารยผูสอนวิชาจริยธรรมทางธุรกิจ จํานวน 44 ราย  เนื่องจากไมมีกรอบตัวอยางรายชื่อ
อาจารยผูสอนวิชาจริยธรรมทางธุรกิจ จึงใชรายชื่อสถาบันการศึกษาที่มีการสอนดานบริหารธุรกิจตามที่ระบุไวในขอมูล
หลักสูตรที่เปดสอนในสถาบัน อุดมศึกษา ของสํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา ธันวาคม 2546  เปนจุดเริ่มตน จากนั้นจึงใหผูชวยนักวิจัยโทรศัพทไปสอบถามวาแตละสถาบันมีการเปดสอน
วิชาจริยธรรมทางธุรกิจหรือไม และหากมีจึงขอรายชื่ออาจารยผูสอนวิชาจริยธรรม ไดจํานวนรายชื่อผูสอนวิชาจริยธรรม
ทางธุรกิจ จํานวน 86 ราย ซึ่งไดจัดสงแบบสอบถามไปใหทางไปรษณีย โดยไดรับแบบสอบถามตอบกลับและสามารถใชได
จํานวน 44  ราย จากสถาบันการศึกษาทั้งส้ิน 28 แหง  
  
7. แบบสอบถามและการพัฒนาแบบสอบถาม 

ขอมูลที่ไดจากการรวบรวมขอมูลทุติยภูมิและขอมูลที่รวบรวมไดจากการสัมภาษณแบบเจาะลึก นํามาใชในการ
พัฒนาแบบสอบถามเบื้องตน แบบสอบถามเบื้องตนไดนําไปทดสอบกับอาจารยผูสอนวิชาจริยธรรมทางธุรกิจ จํานวน 7 
ราย จากนั้นจึงนําผลการทดสอบที่ไดมาแกไขปรับปรุงแบบสอบถาม ไดแบบสอบถามฉบับสุดทาย โดยแบบสอบถามมี
ประเด็นสําคัญดังนี ้

- วิธีการสอนจริยธรรมทางธุรกิจ และวิธีการที่มีการใชมาก 
- ลักษณะการสอนจริยธรรมที่เหมาะสม เชน การมอบหมายงาน ส่ือที่ใช การวัดผล 
- วิธีการที่คิดวามีประสิทธิภาพในการสอนจริยธรรมทางธุรกิจมากที่สุดและนอยที่สุด 
- ปญหาในการสอนวิชาจริยธรรมทางธุรกิจ 
- ขอเสนอแนะในการสอนจริยธรรมทางธุรกิจ 
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คําถามในแบบสอบถามนํามาจากชุดคําถามในการศึกษาของ Shannon and Berl (1997) และ Pizzolatto and Bevill 

(1996) และนํามาดัดแปลงและเพิ่มเติมโดยใชผลของการสัมภาษณเชิงลึกที่ได  แบบสอบถามฉบับสุดทายจะถูกนําไปแปล
กลับเปนภาษาอังกฤษและเทียบกับชุดคําถามเดิมเพื่อทดสอบความถูกตองในการแปลเปนภาษาไทย ซึ่งก็ไมพบความ
แตกตางที่มีนัยสําคัญของคําถาม จากนั้นนําแบบสอบถามไปทดสอบ (pretest) กับอาจารยจํานวน 5 ชุด และนําผลมาแกไข
ปรับปรุงแบบสอบถามฉบับสุดทาย  

 
8. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

ขอมูลที่รวบรวมไดจากแบบสอบถามของอาจารยผูสอนวิชาจริยธรรมทางธุรกิจ นํามาวิเคราะหโดยสถิติที่ใช 
ไดแก คาเฉลี่ย รอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
9. ผลการศึกษา 

9.1  การสัมภาษณเชิงลึก  ผลการสัมภาษณเชิงลึกสามารถนํามาสรุปรวมผลการศึกษาไดดังนี้ 
อาจารยผูสอนวิชาจริยธรรมทางธุรกิจที่ใหสัมภาษณ จํานวน 7 ราย เปนอาจารยประจํา 6 ราย อาจารยพิเศษ 1 

ราย เพศชาย 3 ราย เพศหญิง 4 ราย  สังกัดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 5 ราย เอกชน 2 ราย  สอนเนื่องจากไดรับมอบหมาย
ใหสอน 5 ราย ไมมีวิชาสอน 1 ราย และสนใจที่จะสอนเอง 1 ราย ลักษณะวิชาในสถาบัน เปนวิชาบังคับ 6 ราย และเปนวิชา
เลือก 1 ราย 

ขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการสอนมีดังนี้ 
วิธีการสอน วิธีการสอนที่มีอาจารยมากกวา 1 ราย ใชในการสอน เรียงตามลําดับที่มีการใชมากไดแก 

การบรรยายทฤษฎีและยกตัวอยางประกอบ การใหนักศึกษาคนควาขาว/บทความ และอภิปราย การบรรยายโดยวิทยากร
ภายนอก การใหดูวีดีโอหรือวีซีดีภาพยนตรและใหอภิปราย การใหทํากรณีศึกษาและอภิปราย โดยเปนกรณีศึกษาทั้งจาก
กรณีเหตุการณปจจุบัน และกรณีศึกษาจากตํารา และแบงกลุมวางแผนทํากิจกรรม 
 นอกจากนี้ยังมีวิธีการอื่นๆ ที่อาจารยมีการใชในการสอนไดแก การพานักศึกษาไปดูงานกิจการที่ดําเนินการดาน
ส่ิงแวดลอมและรับผิดชอบตอสังคม  การใหดูวีดีโอหรือวีซีดีรายการเกี่ยวกับ จริยธรรมทางธุรกิจ  การมอบหมายงานให
นักศึกษาคิดวางแผนงานโครงการกิจกรรมเพื่อสังคมและลงมือปฏิบัติจริง   การใหนักศึกษาระดมสมองทํากิจกรรมกลุม
กอนโยงเขาสูเนื้อหาบทเรียนดานจริยธรรม  การใหเขียนเรียงความเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ  และผูสอนยังมีการเนนใน
ประเด็นตางๆ ไดแก การเนนใหนักศึกษาฝกหัดการคิดในทุกคาบเรียน การเนนวาวิชาจริยธรรมไมใชวิชาศาสนา การเนน
ประเด็นวาจริยธรรมเปนกลยุทธในการดําเนินธุรกิจ การเชื่อมโยงหลักศาสนากับจริยธรรมทางธุรกิจ และการเนนสอนเพียง
ประเด็นหลัก ไมลงในรายละเอียด มอบหมายงานใหอาน และการใชเกมสและสถานการณจําลอง 
 ลักษณะการสอน อาจารยผูสอนมีความเห็นวา ควรทําทั้งแยกเปนวิชาเฉพาะบังคับ และขณะเดียวกันอาจารยที่
สอนวิชาอื่นๆ ก็ควรมีการสอดแทรกการสอนจริยธรรมในเนื้อหาวิชาของตนดวย ขนาดชั้นเรียนที่เหมาะสม ไมควรเกิน 30-
40 คน เวลาที่ควรสอนวิชาจริยธรรมทางธุรกิจ  อาจารยบางสวนเห็นวาควรเปนนักศึกษาตั้งแตปที่ 3 ขึ้นไป ในขณะที่
อาจารยอีกสวนเห็นวาสอนไดทั้งสองแบบ คือทั้งในนักศึกษาชั้นปแรก และนักศึกษาชั้นปหลังๆ 
 ส่ือที่ใชในการสอนประกอบดวย วีดีโอ/วีซีดี ภาพยนตร  วีดีโอ/วีซีดี รายการเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ เว็บไซต
และอุปกรณการทํากิจกรรม (เลนเกมส) เอกสารประกอบการสอนนํามาจากตําราทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ และ
บทความตางๆ 
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 ประสิทธิภาพในการสอน วิธีการสอนที่อาจารยผูสอนมีความเห็นวามีประสิทธิภาพ ไดแก การใหนักศึกษามี
สวนรวมในการทํากิจกรรม แบงกลุมระดมสมองและอภิปราย  การทํากรณีศึกษาและอภิปราย  การใหแบบฝกหัดให
นักศึกษาหัดคิดในทุกคาบเรียน การใหนักศึกษาทํา Simulation game และการบรรยายทฤษฎ ี
 ปญหาในการสอน ปญหาในการสอนวิชาจริยธรรมทางธุรกิจที่ผูสอนมากกวา 1 ราย พบไดแก ความ
ยากในการวัดประเมินผลการสอนตอพฤติกรรมดานจริยธรรมของนักศึกษา  ขาดสื่อการสอนที่ดีและเหมาะสม ขาดตํารา
และกรณีศึกษาภาษาไทยที่เขียนการสอนจริยธรรมในลักษณะสถานการณในประเทศไทย (เนื่องจากตําราภาษาไทยสวน
ใหญแปลมาจากตําราตางประเทศ)  ผูสอนมีความรูหรือประสบการณไมเพียงพอในการสอน และนักศึกษาไมใหความ
สนใจในวิชา เวลาในแตละคาบเรียนสั้นเกินไป หองเรียนไมไดถูกออกแบบมาใหเหมาะสมกับการทํากิจกรรม ตองพัฒนา
ส่ือการสอนเองซึ่งตองใชเวลามาก 
 นอกจากนี้  ยังพบปญหาอื่นๆ อีก ไดแก จํานวนนักศึกษาในชั้นเรียนมากเกินไป  นักศึกษาคิดวาวิชาจริยธรรม
ทางธุรกิจเหมือนศาสนา  การสรางจิตสํานึกทําไดยาก และผูสอนไมไดรับการฝกอบรมที่เพียงพอ (ขาดหนวยงานที่จัด
ฝกอบรม) 
 ขอเสนอแนะ ขอเสนอแนะของอาจารยในการสอนวิชาจริยธรรมทางธุรกิจ ไดแก ผูสอนตองเปนตัวอยางที่ดี 
เชน การใชแตวีดีโอ/วีซีดี ลิขสิทธิ์  ควรเนนการใชกิจกรรมในการสอน ควรแยกสอนวิชานี้ใหแกนักศึกษาตามสาขาวิชา และ
การสรางเครือขายผูสอนวิชาจริยธรรมทางธุรกิจเพื่อพบปะแลกเปลี่ยนและสรางองคความรู 
 นอกจากนี้ยังมีขอเสนออื่นๆ ไดแก ตองหาเทคนิควิธีใหนักศึกษายอมรับ เชน การทํากิจกรรมและยกตัวอยาง การ
ใหนักศึกษามีกิจกรรมเกี่ยวกับจริยธรรมและลงมือปฏิบัติจริง ควรใหนักศึกษาเขาไปดูงานธุรกิจจริง  จุดหมายสําคัญในการ
สอนควรเปนการสรางจิตสํานึก การมุงเนนความคิดสรางสรรค และมุงเนนชี้ประเด็นใหเห็นวาจริยธรรมคือกลยุทธในการ
ดําเนินธุรกิจใหประสบความสําเร็จ  ควรมีการใชคําคมในการสอน ควรยกตัวอยางที่สรางแรงจูงใจสูง 
 
 9.2 การสํารวจโดยใชแบบสอบถาม  ผลการสัมภาษณโดยใชแบบสอบถามสามารถนํามาสรุปรวมผล
การศึกษาไดดังนี้ 

ผูตอบแบบสอบถามที่เปนอาจารยผูสอนวิชาจริยธรรมทางธุรกิจสวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 70.5) สอนอยูใน
สถาบันการศึกษาของรัฐ (รอยละ 77.3) มีการศึกษาระดับปริญญาโท (รอยละ 84.1) มีอายุเฉล่ีย 40.7 ป มี
ประสบการณดานการสอนเฉลี่ย 12.4  ป (ต่ําสุด นอยกวา 1 ป สูงสุด 32 ป) และมีประสบการณการสอนวิชาจริยธรรม
ทางธุรกิจเฉลี่ย 3.2 ป (ต่ําสุด นอยกวา 1 ป สูงสุด 15 ป) สอนวิชาจริยธรรมทางธุรกิจเนื่องจากมีความชอบและสนใจที่
จะสอนเอง (รอยละ 52.3) ดังแสดงไวในตารางที่ 1 
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 ตารางที่ 1 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉลี่ย ขอมูลพื้นฐาน ของผูตอบแบบสอบถาม 

อาจารยผูสอนวิชาจริยธรรมทางธุรกิจ ขอมูลพื้นฐาน 
จํานวน % 

ชาย 13 29.5 เพศ 
  หญิง 31 70.5 

รัฐ 34 77.3 ประเภทสถาบันการศึกษา 
เอกชน 10 22.7 
ปริญญาตรี 2 4.5 
ปริญญาโท  37 84.1 
ปริญญาเอก 4 9.1 

การศึกษา 

ไมระบุ 1 2.3 
จัดการ 29 65.9 
การเงิน   
บัญชี 2 4.5 
ตลาด 3 6.8 
อื่นๆ 7 15.9 

สาขาวิชาที่สอน/วิชาเอก 

ไมระบุ 2 6.8 
อายุ (เฉลี่ย)  40.7  
ประสบการณในการสอน(เฉลี่ย/ป)  12.4  
ประสบการณในการสอนวิชาจริยธรรมทาง
ธุรกิจ (เฉลี่ย/ป) 

 3.2  

ไดรับมอบหมายใหสอน 13 29.5 
มีความชอบและสนใจที่
จะสอนเอง 

23 52.3 

อื่นๆ  1 2.3 

เหตุผลที่อาจารยเลือกสอนวิชาจริยธรรมทาง
ธุรกิจ 

ไมระบุ 7 15.9 
 
ขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการสอนมีดังนี้ 
วิธีการสอน    
วิธีการที่ใชมากในการสอน 
วิธีการสอนที่มีจํานวนอาจารยผูสอนวิชาจริยธรรมที่ตอบแบบสอบถามมากกวารอยละ 20 ใชในการสอน

จริยธรรมทางธุรกิจ โดยเรียงตามลําดับ ไดแก บรรยายยกตัวอยางเหตุการณที่เกี่ยวกับจริยธรรม (รอยละ 97.7) บรรยาย
ทฤษฎี (รอยละ 95.5) ใหนักศึกษาวิเคราะหกรณีศึกษาและการใหนักศึกษาคนควาหาขาวเหตุการณปจจุบันมาอภิปรายใน
ชั้นเรียน (รอยละ 93.2 เทากัน) การใหทํารายงาน และยกกรณีตัวอยางเหตุการณที่เกิดขึ้นจริงและใหนักศึกษาอภิปรายใน
ชั้นเรียน (รอยละ 84.1 เทากัน) ยกประเด็นทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมและใหนักศึกษาอภิปรายในชั้นเรียน (รอยละ 81.8) การ
ใหนักศึกษาเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นดานจริยธรรม (รอยละ 72.7) การใชแนวคิดศาสนาเขามา
ประกอบการสอน (รอยละ 70.5), ระดมสมองทํากิจกรรมกลุม (รอยละ 61.4) มอบหมายงานใหนักศึกษาไปอาน (รอยละ 
54.5) ใหนักศึกษาชมวีดีโอ/วีซีดี ภาพยนตร และอภิปราย (รอยละ 36.4) ใหนักศึกษาชมวีดีโอ/วีซีดี  รายการเกี่ยวกับ
จริยธรรมทางธุรกิจ และใหอภิปรายเกี่ยวกับสถานการณจําลองทางธุรกิจ (รอยละ 25.0 เทากัน) เชิญวิทยากรภายนอก เชน
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การประชุมผลงานวิจัยดานการจัดการบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 2  
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นักธุรกิจ มาบรรยาย และการใหนักศึกษาจัดทําโครงการกิจกรรมเพื่อสังคมและลงมือปฏิบัติจริง (รอยละ 22.7 เทากัน) 
และการใหนักศึกษาแสดงบทบาทสมมุติและอภิปรายและการใหนักศึกษาเขารวมในกิจกรรมทางศาสนา  เชน การนั่งสมาธิ 
(รอยละ 20.5 เทากัน)  ดังแสดงในตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 2  แสดงความถี่และรอยละของวิธีการที่อาจารยใชในการสอนวิชาจริยธรรมทางธุรกิจ 

วิธีการ จํานวน รอยละ ลําดับ 
บรรยายยกตัวอยางเหตุการณที่เกี่ยวกับจริยธรรม 43 97.7 1 
บรรยายทฤษฎี                               42   95.5 2 
ใหนักศึกษาวิเคราะหกรณีศึกษา 41 93.2 3 
การใหนักศึกษาคนควาหาขาวเหตุการณปจจุบันมาอภิปรายในชั้นเรียน 41 93.2 3 
ยกกรณีตัวอยางเหตุการณที่เกิดขึ้นจริงและใหนักศึกษาอภิปรายในชั้น
เรียน 

37 84.1 5 

การใหทํารายงาน                            37 84.1 5 
ยกประเด็นทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมและใหนักศึกษาอภิปรายในชั้นเรียน 36 81.8 7 
การใหนักศึกษาเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นดานจริยธรรม 32 72.7 8 
การใชแนวคิดศาสนาเขามาประกอบการสอน       31 70.5 9 
ระดมสมองทํากิจกรรมกลุม 27 61.4 10 
มอบหมายงานใหนักศึกษาไปอาน 24 54.5 11 
ใหนักศึกษาชมวีดีโอ/วีซีดี ภาพยนตร และอภิปราย  16 36.4 12 
ใหนักศึกษาชมวีดีโอ/วีซีดี  รายการเกี่ยวกับจริยธรรมทาง 
ธุรกิจ  

11 25.0 13 

ใหอภิปรายเกี่ยวกับสถานการณจําลองทางธุรกิจ 11 25.0 13 
เชิญวิทยากรภายนอก เชนนักธุรกิจ มาบรรยาย  10 22.7 15 
การใหนักศึกษาจัดทําโครงการกิจกรรมเพื่อสังคม และลงมือปฏิบัติจริง 10 22.7 15 
การใหนักศึกษาเขารวมในกิจกรรมทางศาสนา  เชน การนั่งสมาธิ 9 20.5 17 
ใหนักศึกษาแสดงบทบาทสมมุติและอภิปราย 9 20.5 17 
การใชเกมสและสถานการณจําลอง 8 18.2 19 
พานักศึกษาไปดูงานธุรกิจจริง 6 13.6 20 
ดูโฆษณา                                   6 13.6 20 
ใหนักศึกษาอานนิยายและอภิปราย 2 4.5 22 
หมายเหตุ ผูตอบแบบสอบถามเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ จึงคํานวณรอยละจากจํานวนผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 44 คน 

เมื่อจัดลําดับวิธีการที่ใชสอนมากที่สุด 3 ลําดับแรก  วิธีการที่อาจารยผูสอนวิชาจริยธรรมทางธุรกิจที่ตอบ
แบบสอบถามใชในการสอนมากที่สุด 3 ลําดับแรก ไดแก บรรยายทฤษฎี บรรยายยกตัวอยางเหตุการณที่เกี่ยวกับจริยธรรม 
และยกกรณีตัวอยางเหตุการณที่เกิดขึ้นจริงและใหนักศึกษาอภิปรายในชั้นเรียน  

ลักษณะตางๆ เกี่ยวกับการสอนที่อาจารยผูสอนใชในการสอนวิชาจริยธรรมทางธุรกิจ 
 ลักษณะตางๆ เกี่ยวกับการสอน ที่อาจารยจํานวนมากที่สุดใชในการสอนวิชาจริยธรรมทางธุรกิจ ไดแก เอกสารที่
ใชประกอบการสอน คือ ตําราภาษาไทย และตําราที่เขียนขึ้นเอง  ที่มาของกรณีศึกษาที่มอบหมายใหนักศึกษาทํา คือ ขาว/
เหตุการณที่เกิดขึ้นจริง  ส่ือที่ใชประกอบการสอน ไดแก เว็บไซตและวีดีโอ  วิธีการที่ใชกระตุนหรือสรางบรรยากาศในการ
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อภิปราย(แสดงความคิดเห็น) ของนักศึกษา คือ การเริ่มคําถามงายๆ กอน การเรียกชื่อถาม และการใหคะแนน  วิธีการ
วัดผลการเรียนที่ใหน้ําหนักความสําคัญมากที่สุด คือ การสอบขอเขียน และการมีสวนรวมในชั้นเรียนดังแสดงในตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 แสดงลักษณะวิธีการที่อาจารยใชในการสอนวิชาจริยธรรมทางธุรกิจ 

วิธีการ จํานวน รอยละ 
ตําราภาษาไทย 25 56.8 
ตําราที่เขียนขึ้นเอง 10 22.7 
อื่นๆ 2 4.5 
ไมระบุ 7 15.9 

เอกสารที่ใชประกอบการสอน 

รวม 44 100.0 
ตํารา 2 4.5 
ขาว/เหตุการณที่เกิดขึ้นจริง 35 79.5 
อื่นๆ 1 2.3 
ไมระบุ 6 13.6 

ที่มาของกรณีศึกษาที่มอบหมายให
นักศึกษาทํา 

รวม 44 100.0 
วีดีโอ 14 31.8 
เทปบันทึกเสียง 1 2.3 
เว็บไซด 19 43.2 
วีซีดี 6 13.6 
หนังสือพิมพ 6 13.6 
แผนใส 7 15.9 
เอกสาร 3 6.8 
Power Point 4 9.1 
กรณีศึกษา 1 2.3 

สื่อที่ใชประกอบการสอน* 

ขาวสารประจําวัน 2 4.5 
ใหคะแนน 21 47.7 
เรียกช่ือถาม 23 52.3 
เร่ิมถามคําถามงายๆ กอน 26 59.1 
ใหนักศึกษาติดปายแสดงระดับความ
พรอมในการตอบคําถาม 

1 2.3 

วิธีการที่ใชกระตุนหรือสรางบรรยากาศ
ในการอภิปราย (แสดงความคิดเห็น) 
ของนักศึกษา* 

อื่นๆ 6 13.6 
การสอบขอเขียน 18 40.9 
การมีสวนรวมในช้ันเรียน 12 27.3 
การทํางานที่มอบหมาย 7 15.9 
ทุกขอที่กลาวมา 2 4.5 
การวิเคราะหกรณีศึกษา/การใหแสดง
ความคิดเห็นประเด็นทางจริยธรรม 

1 2.3 

ไมระบุ 4 9.1 

วิธีการวัดผลการเรียนที่ ใหน้ํ าหนัก
ความสําคัญมากที่สุด 

รวม 44 100.0 
*ผูตอบแบบสอบถามเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ จึงคํานวณรอยละจากจํานวนผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 44 คน 
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ประสิทธิภาพในการสอน 
เมื่อใหอาจารยผูตอบแบบสอบถามใหคะแนนถึงระดับประสิทธิภาพของการสอนวิธีตางๆ 5 ระดับ จาก 5 = มาก

ที่สุด และ 1 = นอยที่สุด วิธีการที่อาจารยผูสอนวิชาจริยธรรมทางธุรกิจที่ตอบแบบสอบถามใหคาเฉล่ียระดับการมี
ประสิทธิภาพในการสอนจริยธรรมใหแกนักศึกษาสูงสุด 3 ลําดับแรก ไดแก ยกกรณีตัวอยางเหตุการณที่เกิดขึ้นจริงและให
นักศึกษาอภิปรายในชั้นเรียน (4.58) การใหนักศึกษาคนควาหาขาวเหตุการณปจจุบันมาอภิปรายในชั้นเรียน (4.47) และ
บรรยายยกตัวอยางเหตุการณที่เกี่ยวกับจริยธรรม (4.39) ดังแสดงในตารางที่ 4 
ตารางที่ 4 ตารางแสดงคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพของวิธีการตางๆ ในการสอนจริยธรรมทางธุรกิจ

ใหแกนักศึกษา 
วิธีการ จํานวน คาเฉลี่ย S.D. ลําดับ 

ยกกรณีตัวอยางเหตุการณที่ เกิดขึ้นจริงและใหนักศึกษา
อภิปรายในชั้นเรียน 43 4.58 .499 

1 

การใหนักศึกษาคนควาหาขาวเหตุการณปจจุบันมาอภิปราย
ในช้ันเรียน 

43 4.47 .702 
2 

บรรยายยกตัวอยางเหตุการณที่เกี่ยวกับจริยธรรม 44 4.39 .722 3 
การใหนักศึกษาจัดทําโครงการกิจกรรมเพื่อสังคม และลงมือ
ปฏิบัติจริง 43 4.16 .785 

4 

ยกประเด็นทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมและใหนักศึกษาอภิปราย
ในช้ันเรียน 43 4.14 .639 

5 

ใหนักศึกษาวิเคราะหกรณีศึกษา 43 4.12 .731 6 
ระดมสมองทํากิจกรรมกลุม 43 4.00 .756 7 
การใหนักศึกษาเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นดาน
จริยธรรม 43 3.98 .801 

8 

เชิญวิทยากรภายนอก เชน นักธุรกิจ มาบรรยายประสบการณ
ที่ทําจริง 

44 3.95 .776 
9 

ใหนักศึกษาชมวีดีโอ/วีซีดี รายการเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ 41 3.85 .691 10 
ใหนักศึกษาชมวีดีโอ/วีซีดี ภาพยนตร และอภิปราย 42 3.81 .740 11 
การใชแนวคิดศาสนาเขามาประกอบการสอน 43 3.79 .914 12 
ใหอภิปรายเกี่ยวกับสถานการณจําลองทางธุรกิจ 43 3.58 .698 13 
บรรยายทฤษฎี 44 3.55 .791 14 
พานักศึกษาไปดูงานธุรกิจจริง 43 3.51 .856 15 
การใชเกมสและสถานการณจําลอง 43 3.35 .842 16 
ใหนักศึกษาแสดงบทบาทสมมุติและอภิปราย 43 3.30 .803 17 
การใหนักศึกษาเขารวมในกิจกรรมทางศาสนา เชน การนั่ง
สมาธิ 43 3.23 1.172 

18 
 

การใหทํารายงาน 43 3.23 .841 18 
มอบหมายงานใหนักศึกษาไปอาน 43 3.19 .824 20 
ใหนักศึกษาอานนวนิยายและอภิปราย 43 3.07 .737 21 
หมายเหตุ : มาตราวัด 5 ระดับ โดยที่ 1 = นอยที่สุด 2 = นอย 3 =  ปานกลาง 4 = มาก และ 5 = มากที่สุด  
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เมื่อถามคําถามปลายเปดถึงวิธีการที่อาจารยผูสอนวิชาจริยธรรมทางธุรกิจระบุวา มีประสิทธิภาพมากที่สุดใน

การสอนจริยธรรมทางธุรกิจ ไดแก ยกกรณีตัวอยางเหตุการณที่เกิดขึ้นจริงและใหนักศึกษาอภิปรายในชั้นเรียน (12 ราย 
รอยละ 27.3) บรรยายยกตัวอยางเหตุการณที่เกี่ยวกับจริยธรรม (7 ราย รอยละ 15.9) และใหนักศึกษาวิเคราะหกรณีศึกษา 
(4 ราย รอยละ 9.1)  

เมื่อถามคําถามปลายเปดถึงวิธีการที่อาจารยผูสอนวิชาจริยธรรมทางธุรกิจระบุวา มีประสิทธิภาพนอยที่สุดใน
การสอนจริยธรรมทางธุรกิจ ไดแก การบรรยายทฤษฎี (13 ราย รอยละ 29.5) การใหนักศึกษาเขารวมในกิจกรรมทาง
ศาสนา  เชน การนั่งสมาธ ิ(6 ราย รอยละ 13.6) และ การใหนักศึกษาอานนวนิยายและอภิปราย (5 ราย รอยละ 11.4) 

ลักษณะที่เหมาะสมในการสอนจริยธรรมทางธุรกิจ 
ลักษณะในการสอน ที่อาจารยผูสอนวิชาจริยธรรมทางธุรกิจจํานวนมากที่สุดเห็นวาเหมาะสมในการใชสอนวิชานี้ 

ไดแก ลักษณะการใหนักศึกษาทํารายงาน คือ เปนงานกลุม  ลักษณะการใหนักศึกษาอภิปรายในชั้นเรียน คือ แบงกลุม
ยอยและมานําเสนอ  ขนาดชั้นเรียนที่เหมาะสม คือ ไมเกิน 40 คน (เฉล่ีย 37.91 ป) เวลาที่นักศึกษาควรเรียนจริยธรรมทาง
ธุรกิจ คือในชั้นปที่ 4  ลักษณะวิชา จริยธรรมทางธุรกิจ ควรเปน วิชาบังคับ โดยถากําหนดใหวิชาจริยธรรมทางธุรกิจเปน
วิชาบังคับ นักศึกษาควรเรียน ในชั้นปที่ 4  ภาคเรียนที่ 2  ถาแยกการสอนจริยธรรมทางธุรกิจเปน 1 วิชา อาจารยผูสอน
ควร เปนคนเดียวรับผิดชอบทั้งวิชา  การประเมินผลการเรียนวิชาจริยธรรมทางธุรกิจ คือ ใหลําดับขั้นเปนเกรด ดังแสดงใน
ตารางที่ 5 

 
ตารางที่ 5   แสดงลักษณะที่อาจารยเห็นวาเหมาะสมในการใชสอนวิชาจริยธรรมทางธุรกิจ 
ลักษณะที่เหมาะสม  จํานวน รอยละ 

งานเดี่ยว 10 22.7 
งานกลุม 32 72.7 
ไมระบุ 2 4.5 

ลักษณะการใหนักศึกษาทํารายงานที่
เหมาะสม 

รวม 44 100.0 
แบงกลุมยอยและมานําเสนอ 34 77.3 
อภิปรายรวมกันทั้งช้ันเรียน 8 18.2 
อื่นๆ 1 2.3 
ไมระบุ 1 2.3 

ลักษณะการใหนักศึกษาอภิปรายในช้ัน
เรียนที่เหมาะสม 

รวม 44 100.0 
20 2 4.5 
25 2 4.5 
30 10 22.7 
35 4 9.1 
40 14 31.8 
45 4 9.1 
50 6 13.6 
60 1 2.3 
ไมระบุ 1 2.3 
รวม 44 100.0 

จํานวนนัก ศึกษาที่ คิดวา เหมาะสม  
สําหรับวิชาจริยธรรมทางธุรกิจ ไมเกิน 

เฉลี่ย (ป) 37.91 8.812 (S.D.) 
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ลักษณะที่เหมาะสม  จํานวน รอยละ 
ช้ันป 1 13 29.5 
ช้ันป 2 9 20.5 
ช้ันป 3 19 43.2 
ช้ันป 4 25 56.8 

นักศึกษาควรเรียนจริยธรรมทางธุรกิจ
เมื่อ* 

อื่นๆ 5 11.4 
วิชาบังคับ 22 50.0 
วิชาเลือก 3 6.8 
ไมควรแยกเปนวิชาแตสอดแทรกไวใน
เนื้อหาวิชาตางๆที่เรียน 

3 6.8 

ไมจําเปนเลย จริยธรรมสอนไมได   
วิ ชาบั ง คับและมี กา รสอดแทรกไว ใ น
เนื้อหาวิชาอื่นๆ ที่เรียนดวย 

12 27.3 

ไมระบุ 4 9.1 

ทานคิดวาวิชาจริยธรรมทางธุรกิจควรจะ
เปน.................. 

รวม 44 100.0 
*ผูตอบแบบสอบถามเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ จึงคํานวณรอยละจากจํานวนผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 44 คน 
ตารางที่ 5 แสดงลักษณะที่อาจารยเห็นวาเหมาะสมในการใชสอนวิชาจริยธรรมทางธุรกิจ (ตอ) 
ลักษณะที่เหมาะสม  จํานวน รอยละ 

ช้ันป 1 7 15.9 
ช้ันป 2 5 11.4 
ช้ันป 3 8 18.2 
ช้ันป 4 16 36.4 
อื่นๆ 3 6.8 
ไมระบุ 5 11.4 

ถากําหนดใหวิชาจริยธรรมทางธุรกิจเปน
วิชาบังคับ นักศึกษาควรเรียนใน 

รวม 44 100.0 
1 14 31.8 
2 17 38.6 
อื่นๆ 4 9.1 
ไมระบุ 9 20.5 

ควรเรียนในภาคเรียนที่ 

รวม 
 

44 100.0 

เปนคนเดียวรับผิดชอบทั้งวิชา 24 54.5 
เปนทีมผูสอนจากสาขาวิชาตางๆ 17 38.6 
อื่นๆ 3 6.8 
ไมระบุ   

ถาแยกการสอนจริยธรรมทางธุรกิจเปน 
1 วิชา อาจารยผูสอนควร......... 

รวม 44 100.0 
ใหลําดับขั้นเปนเกรด 33 75.0 
พิจารณาใหผานหรือตก ไมมีลําดับขั้นเปน
เกรด 

11 25.0 
วิชาจริยธรรมทางธุรกิจควรประเมินผล
การเรียนในลักษณะใด 

รวม 44 100.0 
* ผูตอบแบบสอบถามเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ จึงคํานวณรอยละจากจํานวนผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 44 คน 
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ปญหาในการสอนวิชาจริยธรรมทางธุรกิจ 

 ปญหาที่อาจารยผูสอนวิชาจริยธรรมทางธุรกิจพบมากเปนสามลําดับแรกในการสอนวิชาจริยธรรมทางธุรกิจ 
ไดแก การวัดประเมินผลการสอนตอพฤติกรรมดานจริยธรรมทําไดยาก ขาดตําราที่เหมาะสม และขาดสื่อการสอน  ดัง
แสดงใน ตารางที่ 6 
 
ตารางที่ 6 แสดงปญหาที่อาจารยผูสอนพบในการสอนวิชาจริยธรรมทางธุรกิจ 

ปญหาที่พบ จํานวน รอยละ 
การวัดประเมินผลการสอนตอพฤติกรรมดานจริยธรรมทําไดยาก 27 61.4 
ขาดสื่อการสอน 20 45.5 
ขาดตําราที่เหมาะสม 22 50.0 
ขาดกรณีศึกษาของไทย 19 43.2 
ผูสอนขาดการฝกอบรมในเทคนิคการสอนจริยธรรม 17 38.6 
นักศึกษาไมเห็นความสําคัญของวิชา 16 36.4 
นักศึกษาที่เรียน ไมไดตองการ/ไมสนใจ เรียนในเนื้อหาวิชา แตเรียนเนื่องจาก
เปนวิชาบังคับ หรือเนื่องจากไมมีวิชาอื่นที่จะลงทะเบียนเรียน 

16 36.4 

ผูสอนมีความรู/ประสบการณ ไมเพียงพอในการสอน 12 27.3 
นักศึกษาเห็นวาเปนเรื่องเกี่ยวกับศาสนา 10 22.7 
อื่นๆ (การที่จะสอนใหวิชานี้นาสนใจและสนุกตลอดภาคการศึกษาทําไดยาก, 
การจัดลําดับประสบการณการเรียนรูขึ้นกับความสามารถของผูสอนในการสราง
ความสนใจแกผูเรียน ไมใชโยนความผิดใหผูเรียน, นักศึกษามักคิดวาเปนวิชา
โบราณ/ไมทันสมัย, ผูเรียนไมมีพื้นฐานจริยธรรมสวนบุคคล ใหความสําคัญ
ความเกงมากกวาความดี, นักศึกษาสวนมากขาดความรับผิดชอบและสํานึกที่ดี
ตอสังคม) 

5 11.4 

หมายเหตุ ผูตอบแบบสอบถามเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ จึงคํานวณรอยละจากจํานวนผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 44 คน 
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ขอเสนอแนะของผูสอนในการสอนวิชาจริยธรรมทางธุรกิจ 

 ขอเสนอแนะในการสอนวิชาจริยธรรมทางธุรกิจที่อาจารยผูสอนวิชาจริยธรรมทางธุรกิจจํานวนมากที่สุดเสนอ 
ไดแก ควรสอนใหนักศึกษาคิด ควรเนนใชกิจกรรมในการสอนมากกวา และผูสอนตองเปนแบบอยางที่ดีใหแกนักศึกษา ดัง
แสดงไวในตารางที่ 7 
ตารางที่ 7 แสดงขอเสนอแนะของอาจารยผูสอนในการสอนวิชาจริยธรรมทางธุรกิจ 

ขอเสนอแนะ จํานวน รอยละ 
ควรสอนใหนักศึกษาคิด 40 90.9 
ผูสอนตองเปนแบบอยางที่ดีใหแกนักศึกษา เชน การเลือกใชแตภาพยนตรวีซีดี
ลิขสิทธิ์ในการสอน 

30 68.2 

ควรเนนใชกิจกรรมในการสอนมากกวา 30 68.2 
ไมควรมุงเนนทฤษฎีมาก 18 40.9 
การอภิปรายในชั้นเรียน ควรระมัดระวังอยาสรางความอับอายใหแกนักศึกษา 15 34.1 
ควรแยกชั้นเรียนนักศึกษาตามกลุมวิชาเอก 7 15.9 
การสอนควรสอนเฉพาะประเด็นหลัก ไมควรลงในรายละเอียดปลีกยอย 5 11.4 
อื่นๆ (ควรรับฟงทุกความคิดเห็นที่แตกตางของนักศึกษา ควรเตรียมตัวในการ
ตอบขอซักถามของนักศึกษาดวย       ควรช้ีแจงใหเห็นวาจริยธรรมเปนกลยุทธ
ธุรกิจ,ควรเนนการทํากิจกรรมทั้งในและนอกชั้นเรียนเพื่อใหเกิดประสบการณตรง
กระตุนใหนักศึกษาคิดหาเหตุผล และแสดงออก    ผูสอนตองเปนคนมีคุณธรรม
จริยธรรมจริงๆ เปนแบบอยางที่ดีแกนักศึกษา การจัดตารางเรียนควรเปนชวงเชา 
ควรเนนทฤษฎีกับกิจกรรมใหเทาๆ กัน   ควรเพิ่มหลักธรรมทางศาสนา และให
นักศึกษาทํากิจกรรมดูงานนอกสถานที่   ควรเนนถึงความสําคัญและแกนแทของ
จริยธรรมผลกระทบจากการขาดจริยธรรมตอตัวผูเรียนเอง  ควรสอนใหนักศึกษา
มีเมตตาธรรม มีความรับผิดชอบ และมีจิตสํานึกของความเปนมนุษย) 

9 20.5 

หมายเหตุ ผูตอบแบบสอบถามเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ จึงคํานวณรอยละจากจํานวนผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 44 คน 
 

10. สรุปผลการศึกษา 
 วิธีการสอนที่อาจารยผูสอนวิชาจริยธรรม ใชในการสอนจริยธรรมทางธุรกิจ โดยเรียงตามลําดับ ไดแก บรรยาย
ยกตัวอยางเหตุการณที่เกี่ยวกับจริยธรรม บรรยายทฤษฎี ใหนักศึกษาวิเคราะหกรณีศึกษาและการใหนักศึกษาคนควาหา
ขาวเหตุการณปจจุบันมาอภิปรายในชั้นเรียน การใหทํารายงาน และยกกรณีตัวอยางเหตุการณที่เกิดขึ้นจริงและให
นักศึกษาอภิปรายในชั้นเรียน ยกประเด็นทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมและใหนักศึกษาอภิปรายในชั้นเรียน การใหนักศึกษาเขียน
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นดานจริยธรรม การใชแนวคิดศาสนาเขามาประกอบการสอน ระดมสมองทํากิจกรรม
กลุม มอบหมายงานใหนักศึกษาไปอาน ใหนักศึกษาชมวีดีโอ/วีซีดี ภาพยนตร และอภิปราย ใหนักศึกษาชมวีดีโอ/วีซีด ี
รายการเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ และใหอภิปรายเกี่ยวกับสถานการณจําลองทางธุรกิจ เชิญวิทยากรภายนอก เชน นัก
ธุรกิจ มาบรรยาย และการใหนักศึกษาจัดทําโครงการกิจกรรมเพื่อสังคมและลงมือปฏิบัติจริง และการใหนักศึกษาแสดง
บทบาทสมมุติและอภิปรายและการใหนักศึกษาเขารวมในกิจกรรมทางศาสนา  เชน การนั่งสมาธิ  
 ลักษณะตางๆ เกี่ยวกับการสอน ที่อาจารยจํานวนมากใชในการสอนวิชาจริยธรรมทางธุรกิจ ไดแก เอกสารที่ใช
ประกอบการสอน คือ ตําราภาษาไทย และตําราที่เขียนขึ้นเอง  ที่มาของกรณีศึกษาที่มอบหมายใหนักศึกษาทํา คือ ขาว/
เหตุการณที่เกิดขึ้นจริง  ส่ือที่ใชประกอบการสอน ไดแก เว็บไซตและวีดีโอ  วิธีการที่ใชกระตุนหรือสรางบรรยากาศในการ
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อภิปราย(แสดงความคิดเห็น) ของนักศึกษา คือ การเริ่มคําถามงายๆ กอน การเรียกชื่อถาม และการใหคะแนน  วิธีการ
วัดผลการเรียนที่ใหน้ําหนักความสําคัญมากที่สุด คือ การสอบขอเขียน และการมีสวนรวมในชั้นเรียน  

วิธีการที่อาจารยผูสอนวิชาจริยธรรมทางธุรกิจระบุวามีประสิทธิภาพมากที่สุดในการสอนจริยธรรมทางธุรกิจ 
ไดแก ยกกรณีตัวอยางเหตุการณที่เกิดขึ้นจริงและใหนักศึกษาอภิปรายในชั้นเรียน บรรยายยกตัวอยางเหตุการณที่เกี่ยวกับ
จริยธรรม และใหนักศึกษาวิเคราะหกรณีศึกษา  
 ปญหาที่อาจารยผูสอนวิชาจริยธรรมทางธุรกิจพบมากเปนสามลําดับแรกในการสอนวิชาจริยธรรมทางธุรกิจ 
ไดแก การวัดประเมินผลการสอนตอพฤติกรรมดานจริยธรรมทําไดยาก ขาดตําราที่เหมาะสม และขาดสื่อการสอน 
 
11. อภิปรายผล 

วิธีการที่อาจารยผูสอนใชมากในการสอน ไดแก การบรรยายทฤษฎี การบรรยายยกตัวอยางเหตุการณที่เกี่ยวกับ
จริยธรรม และการยกกรณีตัวอยางเหตุการณที่เกิดขึ้นจริงและใหนักศึกษาอภิปรายในชั้นเรียน อยางไรก็ตามอาจารยผูสอน
มีความเห็นวาวิธีการสอนที่ใชกันมากคือการบรรยายทฤษฎีนั้น เปนวิธีที่มีประสิทธิภาพนอยที่สุดในการสอนจริยธรรมทาง
ธุรกิจ ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ Pizzolatto and Bevill (1996) ทั้งนี้สาเหตุที่ผูสอนยังใชวิธีบรรยายทฤษฎีกันอยูมาก
นั้น อาจเกิดจากการที่ผูสอนมีประสบการณในการสอนจริยธรรมทางธุรกิจไมเพียงพอ (ซึ่งเปนส่ิงที่อาจารยผูสอนระบุวา
เปนปญหา) จึงจําเปนตองใชการยึดเอาวิธีการบรรยายทฤษฎีซึ่งนับวาเปนวิธีที่งายในการสอน 

อาจารยผูสอนจริยธรรมทางธุรกิจใหความเห็นวาวิธีการที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการสอนจริยธรรมทางธุรกิจ 
คือ การยกตัวอยางเหตุการณที่เกิดขึ้นจริงและใหนักศึกษาอภิปรายในชั้นเรียนและการบรรยายยกตัวอยางเหตุการณที่
เกี่ยวกับจริยธรรม อยางไรก็ตามอาจารยผูสอนจริยธรรมทางธุรกิจหลายรายเห็นวาควรใชวิธีสอนมากกวา 1 วิธีประกอบกัน   

ในการสอนจริยธรรมทางธุรกิจ เอกสารที่นิยมใชประกอบการสอน คือ ตําราภาษาไทย  ใชกรณีศึกษาจากขาว
เหตุการณที่เกิดขึ้นจริง มีเว็บไซดและวีดีโอ/วีซีดี เปนส่ือการสอนที่สําคัญ วิธีที่ใชกระตุนหรือสรางบรรยากาศในการแสดง
ความคิดเห็นของนักศึกษา คือ การเริ่มถามคําถามงายๆ การเรียกชื่อถาม และการใหคะแนน ซึ่งการใหคะแนนนับเปน
วิธีการหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในการกระตุนนักศึกษาไทยที่ยังไมชอบแสดงความคิดเห็นใหมีการแสดงออก อยางไรก็ตาม 
Nelson and Wittmer (2001) พบวาการใหคะแนนตลอดเวลาสรางปญหาในทางปฏิบัติ  สวนวิธีการวัดผลการเรียนที่อาจารย
ผูสอนใหน้ําหนักสําคัญมากที่สุด คือ การสอบขอเขียนและการมีสวนรวมในชั้นเรียน 

อาจารยผูสอนวิชาจริยธรรมทางธุรกิจใหความเห็นเกี่ยวกับการสอนที่เหมาะสมวาขนาดของชั้นเรียนไมควรเกิน 
40 คน ควรใหนักศึกษาทํารายงานกลุม และในการอภิปรายควรใหแบงกลุมยอยอภิปรายและมานําเสนอ ซึ่งการที่อาจารย
ใหแบงกลุมยอยอภิปรายก็สอดคลองกับการมีจํานวนนักศึกษาที่คอนขางมากในชั้นเรียน การใหอภิปรายรวมกันทั้งหมดจะ
ทําใหนักศึกษาไมสามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางทั่วถึง 

ปญหาที่อาจารยผูสอนวิชาจริยธรรมทางธุรกิจพบในการสอนแบงออกเปน 3 กลุม ไดแก  1) ความยากในการวัด
และประเมินผลการสอนตอพฤติกรรมดานจริยธรรม ซึ่งสงผลใหวิธีการที่ผูสอนใชในการประเมินผลจึงยังเปนเพียงการสอบ 
และการมีสวนรวมในชั้นเรียน  2) การขาดตํารา ส่ือการสอน และกรณีศึกษาที่เหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ 
Adams, Harris, and Carley (1998) และ Snoeyenbos (1992) ที่พบวาอาจารยผูสอนมีปญหาเชนเดียวกัน และ 3) ผูสอนขาด
ความรู/ประสบการณ และการฝกอบรมในเทคนิคการสอนวิชาจริยธรรมทางธุรกิจที่เพียงพอ ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษา
ของ Snoeyenbos (1992)  
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ขอเสนอแนะของผูสอนในการสอนจริยธรรมทางธุรกิจที่สําคัญ ไดแก ควรสอนใหนักศึกษาคิด การสอนควรเนน

การใชกิจกรรมไมควรมุงเนนทฤษฎีมาก และผูสอนตองเปนคนดีและเปนแบบอยางที่ดีใหแกนักศึกษา  ดังนั้นจะเห็นไดวา
วิธีการในการสอนจริยธรรมทางธุรกิจที่ดีตองมุงเนนในสวนของการทํากิจกรรมใหนักศึกษาคิด วิเคราะห มากกวาจะเปน
การบรรยายทฤษฎีซึ่งเปนวิธีการที่อาจารยสวนใหญใชสอน  นอกจากนี้ไมใชอาจารยทุกคนที่จะสอนวิชานี้ได  ผูสอนควร
ตองเปนคนดีทั้งการประพฤติปฏิบัติทั่วไปและสวนตัวเพื่อเปนแบบอยางที่ดีใหแกนักศึกษา 

 
12. ขอเสนอแนะ 

สําหรับผูสอนจริยธรรมทางธุรกิจ 
1) การสอนจริยธรรมควรใชเหตุการณที่เกิดขึ้นจริง และเนนที่การทํากิจกรรมและการฝกหัดใหนักศึกษาคิด มากกวา
ที่จะสอนแตแนวคิดทฤษฎี เชน การวิเคราะหกรณีศึกษาซึ่งควรจะเปนกรณีศึกษาที่เปนเรื่องจริง และใหนักศึกษามีการ
อภิปรายเปนกลุมเพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนและการคิดวิเคราะห 
2) การที่ควรเนนการคิดการอภิปรายและการทํากิจกรรมของนักศึกษา ดังนั้นขนาดชั้นเรียนจึงไมควรใหญมาก และ
ระยะเวลาที่ใชในแตละคาบเรียนควรเปนระยะเวลาที่นานพอสมควร เชน จัดเวลาเปนคาบเรยีนละ 3 ชั่วโมง เปนตน 
3) การวัดผลไมควรมุงเนนใหน้ําหนักความสําคัญที่การสอบเปนหลัก และควรเนนการคิดและพัฒนาการทาง
ความคิดของนักศึกษามากกวา  
4) กลุมผูสอนควรสรางความรวมมือและเครือขายผูสอนระหวางสถาบันเพื่อแลกเปลี่ยนเทคนิควิธีการสอนตลอดจน
องคความรูในการสอนจริยธรรมทางธุรกิจ และอาจสรางความรวมมือในการผลิตตําราเรียน และพัฒนากรณีศึกษาเพื่อใช
ในการสอน 

สําหรับหนวยงานของรัฐ 
1) ควรสนับสนุนและใหงบประมาณในการจัดทําส่ือการสอนออกเผยแพรเพื่อชวยเหลือผูสอน 
2) ควรจัดอบรมเทคนิคการสอนจริยธรรมทางธุรกิจเพื่อเพิ่มพูนความสามารถของผูสอน 
3) หนวยงานของรัฐควรชวยทําหนาที่เปนตัวกลางในการสรางความรวมมือและเครือขายผูสอนระหวางสถาบันเพื่อ
การแลกเปลี่ยนเทคนิคและองคความรูในการสอนจริยธรรมทางธุรกิจ เชน เปนแกนกลางในการประสานงานจัดสัมมนา
ผูสอน เพื่อใหเกิดความรวมมือของผูสอนจากตางสถาบัน 
 
13. ขอจํากัดและขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในอนาคต 
 การวิจัยนี้ศึกษาถึงความคิดเห็นของอาจารยผูสอนจริยธรรมทางธุรกิจถึงประสิทธิภาพในการสอน แตไมไดมีการ
ระบุชัดถึงวิธีการวัดประสิทธิภาพในการสอน ซึ่งควรจะไดมีการศึกษาเพิ่มเติมถึงวิธีการวัดประสิทธิภาพในการสอน
จริยธรรม  นอกจากนี้การศึกษานี้สํารวจเฉพาะความคิดเห็นของอาจารยผูสอนเพียงดานเดียวจึงควรที่จะมีการศึกษา
เพิ่มเติมถึงความคิดเห็นของนักศึกษาผูเรียน เพื่อเปรียบเทียบผลการศึกษา 
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แนวทางการแกไขปญหาแรงงานของสถานประกอบการ 

ในเขตภาคเหนือตอนบนแบบองครวม 
Guidelines for Solving the Labor Problem in the Upper  

Northern Region: A Collaborative Approach 
สุพจน กุลปรางคทอง*และคณะ** 

 
บทคัดยอ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปญหาและความตองการแรงงานของสถานประกอบการในเขตภาคเหนือ
ตอนบนเพื่อหาแนวทางแกไขปญหาแบบองครวม โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการรวมกันระหวางผูที่มีสวนเกี่ยวของทั้งจาก
หนวยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา และเอกชน จํานวน 337 คน 
 ผลการศึกษาวิจัย พบวาปญหาหลักไดแกเรื่องขาดแคลนแรงงานโดยเฉพาะระดับอาชีวะ แรงงานฝมือชวงฤดูการ
เก็บเกี่ยวและงานประเพณีทองถิ่น เนื่องจากการยายถิ่นไปสูที่ที่มีการจางงาน คานิยมในการเรียนตอและไมนิยมทํางาน
ระดับลาง ปญหาเรื่อง คุณภาพแรงงาน ขาดทักษะอุตสาหกรรมและทักษะที่จําเปน เนื่องมาจากระบบการเรียนการสอนใน
สถาบันการศึกษา ประเด็นสุดทายคือปญหาเรื่องขากการบูรณาการของหนวยงานที่เกี่ยวของกับแรงงานเนื่องจากขาดการ
จัดการที่เปนเอกภาพระหวางหนวยงานที่ใหบริการดานแรงงาน และความไมสอดคลองกับขอมูลความเปนจริง เนื่องจาก
ขาดการจัดเก็บขอมูลที่ถูกตองครบถวน และขาดการเชื่อมโยงขอมูล ระหวางผูผลิตกับผูใชแรงงาน แนวทางการแกไขคือให
ผูประกอบการเขาไปมีสวนรวมในการจัดการศึกษา ใหความสําคัญในดานการพัฒนาแรงงานตลอดวงจรชีวิตของแรงงาน 
จัดสภาพงาน สภาพการทํางาน และสวัสดิการที่เหมาะสม สถาบันการศึกษาควรทบทวนปริมาณการผลิตบัณฑิตในแตละ
สาขาใหสอดคลองตอความเปนจริงและความตองการของพื้นที่ ปรับปรุงหลักสูตรและวิธีการเรียนการสอนใหเนน
ภาคปฏิบัติ ทันตอความกาวหนาของวิทยาการ และตอบสนองความตองการของทองถิ่น ขยายผลดานทวิภาคี สวน
หนวยงานภาครัฐ ควรรวมมือกันในระหวางหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของและรวมกับหนวยงานภาคประชาสังคมและ
สถาบันการศึกษา ในการแกไขปญหาแรงงานแบบองครวมตั้งแตการสํารวจปญหา การวางแผน การเชื่อมโยงและบูรณา
การแนวทางในการดําเนินการโครงการรวมกันตามความถนัดของแตละหนวยงานเพื่อไมใหเกิดความซ้ําซอนและสอดคลอง
กับสภาพปญหาที่เกิดขึ้น 
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Abstract 
 This research aims to study the labor problems and labor needs of firms located in the upper 
northern part of Thailand to arrive at holistic solutions.  The research methodology used workshops organized 
for labor related organization from public, private and education institutions. 
 The research found that the main problem is the lack of labor especially vocational labor,  skill and 
during harvest season and celebration of local traditions due to many laborers migrated to work in high 
employment area, value in continuing undergraduate level and not reluctance to perform low jobs.  Labor 
quality is also a problem due to lack of industry and necessary skills attributed to the education method used 
in their schools. Lastly, the integration of relevant organizations data that are involved in labor affairs is not in 
accordance with the real information due to improper and incomplete information collection.  The information 
linkage between manufacturer and labor including management is not integrated among the organizations 
that provide labor services.  For the solution guideline, entrepreneurs should participate in education 
management by emphasizing labor development throughout the laborer’s life cycle focusing on job condition,  
working condition, and appropriate workforce. For education institutions, they should place importance on the 
quality and quantity of students they produce in each field of discipline. The education provided must 
correspond with the reality and the needs of the area.  The curriculum must be revised in accordance with the 
quantum leap of the technology and must respond to the needs of the local industries. Bilateral cooperation 
must also be strengthened. For the government sector, agencies should cooperate within its sector as well as 
with civil society sector and education institutes to solve the problems holistically.  Besides tapping the 
expertise of each organization, synergy is enhanced, redundancy avoided and pressing problems readily 
addressed 
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1 ความเปนมาและความสําคัญของโครงการ 
 แรงงาน ถือเปนปจจัยการผลิตประเภทหนึ่งที่มีลักษณะแตกตางจากปจจัยการผลิตอื่น   เพราะแรงงาน

เปนปจจัยการผลิตที่มีชีวิต ที่ตองไดรับคาตอบแทน สวัสดิการ การสนับสนุนและพัฒนา เพื่อใหผลิตสินคา หรือบริการ
รวมกับปจจัยการผลติชนิดอื่นเพื่อใหผลผลิตที่สูงที่สุด สถานประกอบการสวนใหญในภาคเหนือเนนการผลิตโดยใชแรงงาน
เปนหลัก ดังนั้นการสรางความแข็งแกรงแกสถานประกอบการเพื่อใหสามารถแขงขันได ตองสามารถควบคุมตนทุนและ
ยกระดับคุณภาพมาตรฐานนําไปสูการเพิ่มคุณคาใหกับสินคาและบริการ การพัฒนาคุณภาพคนจึงเปนประเด็นหนึ่งที่
สําคัญ จากดัชนีวัดความรูสึกของนักลงทุนที่มีตอประเทศไทยซึ่งจัดทําโดยองคการสงเสริมการคาตางประเทศของญี่ปุนใน
ป 2549 ปญหาเรื่องการขาดแคลนฝมือแรงงาน การแยงแรงงานระหวางโรงงาน มีอันดับความไมเชื่อม่ันอยูในอันดับที่ 4  
นายอัทสึโอะ  คุโรดะ ประธานเจโทร ไดกลาวในระหวางงานเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่ออําลาตําแหนงวาปญหาที่แทจริงที่นัก
ลงทุนญี่ปุนวิตกคือ คุณภาพของแรงงาน ปญหาแรงงาน โดยเฉพาะปญหาการขาดแคลนบุคลากร ที่มีทักษะสูง ในกลุม
วิศวกร และปญหาการเปลี่ยนงานบอยของพนักงาน ดังนั้น ควรเรงดําเนินการแกไข หากตองการคงความสามารถในการ
แขงขัน กับคูแขงอยางเวียดนามที่กําลังพุงแรงขึ้นมา เรื่องแรงงานเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับหนวยงานตาง ๆ เปนจํานวนมาก
ประกอบกับผลงานวิจัยของเจเน็ท จี เสปนซ เรื่อง การเรียนรูโดยใชแรงงานเปนศูนยกลาง สรุปวา การที่จะแกไขปญหา
แรงงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด จะตองทําการแกไขปญหา แบบองครวม โดยใหกลุมผูมีสวนรวมใน
การตัดสินใจและผูมีสวนไดสวนเสียทั้งหมดเขามามีบทบาทในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น ไมวาจะเปนภาครัฐ ภาค
สถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคมและผูประกอบการ ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคเหนือในฐานะที่เปนหนวยงานหนึ่ง
ของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ไดรับทราบปญหาการขาดแคลนแรงงานของผูประกอบการที่ไดรับการ
สงเสริมการลงทุนในภาคเหนือตอนบน โดยเฉพาะอยางยิ่งในจังหวัดเชียงใหม เชียงราย ลําพูน ลําปางและนาน ซึ่งเปน
จังหวัดที่ไดรับความสนใจลงทุนของนักลงทุนเปนลําดับแรก ๆ สนใจศึกษาวิจัยแนวทางในการแกไขปญหาแรงงานของ
สถานประกอบการในเขตภาคเหนือตอนบนแบบองครวม เพื่อทําใหทุกภาคสวนในพื้นที่ไดเขามามีสวนรวม ในการ
ดําเนินงานการแกไขปญหาดังกลาวอยางเปนรูปธรรม และตอเนื่อง โดยมีคําถามในการทําวิจัยดังนี้ 
  คําถามหลัก  ภาครัฐ ผูประกอบการและสถาบันการศึกษามองปญหาแรงงานและแนวทางแกไขอยางไร 
  คําถามรอง  ประกอบดวย 

1. ปญหาแรงงานในแตละจังหวัดเหมือนและตางกันอยางไร 
2. จะบูรณาการความรวมมือในการแกไขปญหาแรงงานไดอยางไร 

 
2 แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

 การวิจัยครั้งนี้ ไดใชกรอบแนวความคิด ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของดังหัวขอตอไปนี้ 
2.1 แนวความคิดเรื่องแรงงาน 

1) ประเภทของแรงงาน 
2) ปญหาแรงงาน 

2.2 แนวความคิดเรื่องการวิเคราะหชองวาง (Gap Analysis) 
2.3 แนวความคิดเรื่องการจัดการแบบองครวม (Holistic Management) 

1) การจัดการแบบองครวม 
2) การบริหารยุทธศาสตรจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ 
3) บทความที่เกี่ยวกับแรงงานและปญหาแรงงาน 
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2.4 วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
1) งานวิจัยที่เกี่ยวกับ Gap Analysis 
2) งานวิจัยที่เกี่ยวกับแรงงานและปญหาแรงงาน 
3) บทความที่เกี่ยวกับแรงงานและปญหาแรงงาน 

 
   จากแนวความคิดเรื่องแรงงาน แนวความคิดเรื่องการวิเคราะหชองวาง แนวความคิดเรื่องการจัดการ
แบบองครวม ตลอดจนการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ คณะวิจัยไดเลือกทําการศึกษาแรงงานในกลุมแรงงานฝมือและ
กลุมแรงงานกึ่งฝมือ เนื่องจากเปนกลุมที่มีตองการความรูทางทฤษฎีและปฏิบัติ อีกทั้งตองมีความชํานาญในงานอาชีพของ
ตน โดยจะเห็นวาปญหาแรงงานตาง ๆ ที่เกิดขึ้นมีสาเหตุมาจากหลายปจจัยดวยกัน ไมวาจะเปนจากตัวแรงงานเอง 
การศึกษาหรือความรูที่ไมสอดคลองกับงาน สถานประกอบการหรือรัฐบาล เปนตน ดังนั้นทางคณะวิจัยจึงเห็นวาการแกไข
ปญหารวมกัน โดยใชแนวคิดการจัดการแบบองครวม โดยใหกลุมผูมีสวนรวมในการตัดสินใจและผูมีสวนไดเสียทั้งหมดเขา
มามีบทบาทในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น ไมวาจะเปนภาคประชาสังคม ผูประกอบการ หนวยงานภาครัฐ และหนวยงาน
ภาคการศึกษา ซึ่งทุกฝายจะตองมีจุดมุงหมายรวม สํานึกรวม โดยการหลอมรวมความคิด จิตใจของเจาหนาที่ของรัฐ 
ภาคเอกชน ประชาสังคม ที่แมอยูตางหนวยงานแตแบงปน รวมมือ เพื่อจุดมุงหมายเดียวกัน เพื่อกอใหเกิดการแกปญหา
แรงงาน แบบองครวมอยางแทจริง ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ทางคณะวิจัยจะแบงการวิเคราะหแรงงานออกเปน 3 ดาน คือ 
การวิเคราะหดานอุปทาน การวิเคราะหดานอุปสงค และการวิเคราะหชองวาง เพื่อจับคูระหวางดานอุปสงคและอุปทาน
เพื่อหาชองวางที่เกิดขึ้น และหาวิธีการและความรวมมือระหวางฝงอุปทานและอุปสงค เพื่อทําการปรับปรุง แกไขและ
เปล่ียนแปลง เพื่อลดชองวางที่เกิดขึ้น ซึ่งทีมวิจัยไดใชเกณฑในการแบงกลุมอุตสาหกรรมหลักออกเปน 3 กลุม คือ กลุม
อุตสาหกรรมผลิต กลุมอุตสาหกรรมบริการ และกลุมโลจิสติกส โดยปญหาแรงงานในประเทศไทย มีทั้งปญหาเชิงปริมาณ
และปญหาเชิงคุณภาพ ดังนั้นทางคณะวิจัยจึงเห็นวาในการแกปญหาแรงงานในเขตภาคเหนือตอนบนจะตองทําการแกไข
ควบคูกันไปทั้ง 2 ดาน งานวิจัยนี้จึงเปนแนวทางในการแกไขปญหาแรงงานแบบองครวม เพื่อลดปญหาแรงงานและเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 
3 วัตถุประสงคของโครงการ 

 3.1 เพื่อศึกษาปญหาและความตองการดานแรงงานของสถานประกอบการในเขตภาคเหนือตอนบน 
 3.2 เพื่อหาแนวทางในการแกปญหาแรงงานของสถานประกอบการในเขตภาคเหนือตอนบนโดยเปดโอกาส  
                ใหหนวยงานที่เกี่ยวของเขามามีสวนรวม  

3.3 เพื่อนําเสนอรูปแบบและแนวทางแกไขปญหาแรงงานของสถานประกอบการในเขตภาคเหนือตอนบน  
        แบบองครวม 

4 กระบวนการวิจัย 
 การวิจัยแบงการดําเนินการเปน 3 ระยะ ประกอบดวย 

  ระยะที่ 1 :การวางแผนปฏิบัติการวิจัย (พฤษภาคม ถึง สิงหาคม 2550) 
1.1 สํารวจปญหาและเลือกอุตสาหกรรมทีมีศักยภาพของแตละจังหวัด 

วัตถุประสงคเพื่อสํารวจปญหาและอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของแตละจังหวัด 
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          วิธีดําเนินการ 
1) ทีมวิจัยรวมกับศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคเหนือ จัดกิจกรรม Road Show เพื่อสรางความรู 

ความเขาใจสําหรับผูเกี่ยวของและมีสวนไดสวนเสียในแตละจังหวัด 
2) แตงตั้งคณะทํางานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถแรงงานเพื่อผูประกอบการในแตละจังหวัด 
3) ประชุมรวมกับคณะทํางานฯ เพื่อสํารวจปญหาเบื้องตนและเลือกอุตสาหกรรมที่จะศึกษาในแตละ

จังหวัด สรุปผลไดดังนี้ 
จังหวัด อุตสาหกรรมที่เลือก เหตุผลที่เลือก ปญหาที่พบ 

เชียงราย เกษตร โลจิสติกส 
และบริการ 

สอดคลองกับยุทธศาสตร 
และวิสัยทัศนของจังหวัด 

แรงงานสวนใหญอยูในระดับมัธยม แรงงานไม
สอดรับกับความตองการคนที่มีไมมีงาน งานที่มี
ไมมีคน อัตราผลตอบแทนต่ํา สถาบันผลิตและ
พัฒนาแรงงานไมทราบความตองการดาน
แรงงานของสถานประกอบการขาดทักษะดาน
ภาษาเกิดการเคลื่อนยายแรงงานไปยังเมืองใหญ 

เชียงใหม อาหารและบริการที่
เกี่ยวกับการทองเที่ยว
และธุรกิจสุขภาพ 

จํานวนแรงงานมากที่สุด 
และสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด 

แรงงานฝมือในภาคหัตถกรรมเริ่มขาดแคลน 
แรงงานขาดทักษะการคิดวิเคราะห สังเคราะห 
ภาวะการเขาออกแรงงานสูง 

นาน เกษตรแปรรูป จํานวนแรงงานมากที่สุด
และสอดคลองกับศักยภาพ
ของจังหวัด 

มีตําแหนงงานนอย และไมตองการแรงงาน
ระดับสูง ขาดแรงงานดานซอฟแวร คานิยมการ
เรียนตอระดับอุดมศึกษา อพยพไปทํางานเมือง
ใหญ แรงงานรักสบายจึงทํางานประจําไดไมนาน 

ลําปาง เซรามิค โรงแรม 
ภัตตาคาร รานอาหาร 
สปา 

จํานวนแรงงานมากที่สุด
และสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด 

ทํางานต่ํากวาวุฒิ เพราะคานิยมเรียนตอ  
ขาดทักษะความชํานาญ ขาดความคิดสรางสรรค
และการทํางานเปนทีม ขาดความอดทน เปล่ียน
งานบอย 

ลําพูน  ชิ้นสวนโลหะ และ
อิเล็กทรอนิกส 

การจางงานมากที่สุด การเปลี่ยนงาน ขาดความรูเฉพาะทาง ขาดทักษะ
การสื่อสาร การทํางานเปนทีม ขาดแรงงานระดับ
อาชีวะ ขาดแรงงานดานซอฟแวรและ
อิเล็กทรอนิกส 

 
4) การหารายชื่อสถานประกอบการในแตละกลุมอุตสาหกรรม จากแหลงที่นาเชื่อถือประกอบดวย

รายชื่อสมาชิกหอการคาจังหวัด รายชื่อโรงงานอุตสาหกรรมจากสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 
รายชื่อสมาชิกสภาอุตสาหกรรม รายชื่อสมาชิกศูนยเศรษฐกิจการลงทุน รายชื่อโรงแรมจากแหลง
ตาง ๆ รายชื่อสมาชิกสมาคมสงเสริมบริการสุขภาพเชียงใหม รายชื่อกิจการเครื่องเคลือบดินเผา 
จากศูนยพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผาและสมาคมเครื่องปนดินเผาจังหวัดลําปาง 
รายชื่อโรงงานจากนิคมอุตสาหกรรม 
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4.1 การกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง 
  การกําหนดขนาดกลุมตัวอยางใชสูตรของ Taro Yamane สามารถคํานวณขนาดของตัวอยาง 
ดังนี้ 
   n =      N 
       1+Ne2 

  N = จํานวนประชากรทั้งหมด 
  N = จํานวนกลุมตัวอยาง 

E=คาความคลาดเคลื่อนของขอมูลที่เก็บรวบรวมไดจากกลุมตัวอยาง เทาที่ยอมรับได (ใน 
     การวิจัยครั้งนี้ มีขอจํากัดดานงบประมาณ และวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล โดยวิธีการทํา    
    Work shop ทําใหกําหนดขนาดของตัวอยาง ณ ระดับความเชื่อม่ันที่ 85% e=0.15) 

4.2 การพิจารณาเลือกกลุมตัวอยาง 
จังหวัด กลุมอุตสาหกรรม กลุมตัวอยาง หลักเกณฑในการเลือก 
เชียงราย โลจิสติกส 57 1. แบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling) ตามประเภท

อุตสาหกรรมเปน 3 กลุม คือ กลุมอุตสาหกรรมเกษตร กลุม
อุตสาหกรรมอาหารและกลุมที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมทองเที่ยว 

2. แบบโควตา (Quota  sampling) 
3. แบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยเลือกเฉพาะกลุมที่

สามารถเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติได 
เชียงใหม อุตสาหกรรมอาหาร 15 แบบเจาะจง จากรายชื่อสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม ซึ่งมี

รายชื่อทั้งหมด เปนตัวตั้ง ประกอบกับรายชื่อจากศูนยเศรษฐกิจการ
ลงทุนภาคเหนือ จากสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม จาก
หอการคาจังหวัดเชียงใหม 

 อุตสาหกรรมโรงแรม 17 แบบเจาะจง เลือกเฉพาะโรงแรมที่อยูในระดับ 3-4 ดาวเทานั้น รายชื่อ
โรงแรมจะดูจากแหลงที่มีบทบาทและอิทธิพลสําคัญตอธุรกิจโรงแรม
ในจังหวัดเชียงใหม 

 อุตสาหกรรมธุรกิจ
สงเสริมบริการ
สุขภาพ 

23 แบบเจาะจง จํานวนแรงงานและบทบาทในธุรกิจสงเสริมบริการ
สุขภาพ 

นาน อุตสาหกรรมเกษตร
แปรรูป 

28 1. แบบชั้นภูมิเปน 2 กลุมตามจํานวนแรงงาน กลุมที่ 1 มีการจางงาน
ไมเกิน 15 คน กลุมที่ 2 มีการจางงานตั้งแต 15 คนขึ้นไป 

2. แบบเจาะจงที่มีการสรางเครือขายที่ดี พรอมรับตอการแกไขปญหา
แรงงานและเงินทุนจดทะเบียนตั้งแต 100,000 บาทขึ้นไป 
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จังหวัด กลุมอุตสาหกรรม กลุมตัวอยาง หลักเกณฑในการเลือก 
ลําปาง อุตสาหกรรม

เซรามิค 
14 1. แบบชั้นภูมิตามจํานวนแรงงานที่จางงานโดยใชเกณฑของ

ธนาคารเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
2. แบบเจาะจงที่มีการสรางเครือขายที่ดี พรอมรับตอการแกไข

ปญหาแรงงานหรือเปนสมาชิกอยู 
 อุตสาหกรรม

โรงแรม/ภัตตาคาร/
รานขายอาหาร 

8 1. แบบช้ันภูมิ กลุมธุรกิจโรงแรม 5 กลุม ตามราคา กลุมธุรกิจ
ภัตตาคารและรานขายอาหาร 3 กลุม ตามสถานที่ตั้ง กลุมที่ 1 
สถานที่ตั้งอยูใกลโรงรียนและ/หรือแหลงราชการ กลุมที่ 2 
สถานที่ตั้งอยูใกลโรงแรมและ/หรือหางสรรพสินคา กลุมที่ 3 
สถานที่ตั้งอยูใกลสถานที่อยูอาศัย 

2. แบบเจาะจงที่มีการสรางเครือขายที่ดี พรอมรับตอการแกไข
ปญหาแรงงาน หรือเปนสมาชิกอยู 

ลําพูน อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส 

23 แบบเจาะจง แบบเจาะจงรายสมาชิกชื่อตรงกันตั้งแต 2 แหลงขึ้นไป
คือที่อยูในเขตนิคมฯ และนอกเขตนิคมฯ มีจํานวนทั้งส้ิน 13 แหง 
จํานวนแรงงานมาก มีจํานวน 6 แหง มีรายชื่ออยูในศูนยเศรษฐกิจ
การลงทุนภาคเหนือ 1 ที่ไมตรงกับแหลงขอมูลอื่นมีจํานวน 4 แหง 

 อุตสาหกรรม
ชิ้นสวนและ
อุปกรณ 

33 แบบเจาะจงที่มีรายชื่อตรงกันทั้งตั้งแต 2 แหงขึ้นไป มีจํานวนทั้งส้ิน 
5 แหง มีจํานวนแรงงานมาก มีจํานวน 2 แหง เปนอุตสาหกรรม
ขนาดใหญมีจํานวนแรงงานมากและไดรับการสงเสริมมีจํานวน 10 
แหง อุตสาหกรรมที่มีรายชื่ออยูในสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
ลําพูนที่อยูนอกเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือและมีการจาง
แรงงานเปนจํานวนมาก มีทั้งส้ิน 7 แหงและที่มีการจางแรงงานเปน
จํานวนไมมากมีทั้งส้ิน 9 แหง  

 
  ระยะที่ 2 : ปฏิบัติการวิจัย (สิงหาคม ถึง กันยายน 2551) 

2.1 สํารวจปญหาและแนวทางแกไขปญหาของกลุมอุตสาหกรรม ในการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
(Workshop) ขึ้นในแตละจังหวัด 

  วัตถุประสงค 
1. เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาแรงงานที่ตนเองประสบในปจจุบันและที่คาดวาจะเกิดขึ้น

ในอนาคต รวมทั้งจัดกลุมปญหาแรงงาน และจัดลําดับความสําคัญของปญหา 
2. เพื่อรวมกันในการนําเสนอแนวทางการแกไขปญหาแรงงานที่สอดคลองกับสภาพความเปนจริง 
3. เพื่อรวมกันระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรค 
4. เพื่อรวมกันหาแนวทางแกไขปญหาในการพัฒนาและสงเสริมดานแรงงาน 
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5. เพื่อเปรียบเทียบระหวางปญหาแรงงานและแนวทางแกไขปญหาในมุมของเจาของสถาน
ประกอบการกับปญหาและแนวทางในการสงเสริมและพัฒนาของหนวยงานภาครัฐและ
สถาบันการศึกษา เพื่อนําไปสูการบูรณาการหาแนวทางในการแกปญหาแรงงานแบบองครวม 

  วิธีดําเนินการ 1.  ขั้นตอนการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาแรงงานโดยใชวิธีการ 
ดานอุปสงค ดานอุปทาน 

1. ผูนําถามคําถาม “ปญหาแรงงานในปจจุบัน
ที่ทานประสบอยูมีอะไรบาง?”  ใหผูเขารวม
ประชุมเขียนในบัตรคํา 

1.    ผูนําถามคําถาม “ปญหาในการดําเนินงาน
โครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนาแรงงาน/ผลิต
บัณฑิตมีอะไรบาง?”  ใหเขียนในบัตรคํา 

2. ผูนําอานขอความในบัตรคําทีละใบดัง ๆ 
แลวใหผูเขารวมประชุมรวมกันจัดกลุม 

2.   ผูนําอานขอความในบัตรคําทีละใบดัง ๆ แลว
ใหผูเขารวมประชุมรวมกันจัดกลุม 

3. ผูนําถามคําถาม “ปญหาแรงงานที่ทานคาด
วาจะเกิดขึ้นในอนาคตมีอะไรบาง?”  ให
เขียนบัตรคํา 

3.   ผูนําถามคําถาม “ปญหาแรงงานที่ทานคาดวา   
      จะเกิดขึ้นในอนาคตมีอะไรบาง?”  ใหเขียนบัตร 
      คํา 

4. ผูนําอานขอความในบัตรคําทีละใบดังๆ แลว
ใหรวมกันจัดกลุม ผูนํารวมกับผูเขาประชุม
สรุปหัวขอปญหา เขียนใสบัตรคํา ติดบน
กลุมของปญหานั้น 

4.  ผูนําอานขอความในบัตรคําทีละใบดังๆ แลวให   
     รวมกันจัดกลุม ผูนํารวมกับผูเขาประชุมสรุป 
     หัวขอปญหา เขียนใสบัตรคํา ติดบนกลุมของ 
     ปญหานั้น 

5. ผูนําใหใชหลักพาเลทโต เพื่อลําดับ
ความสําคัญของปญหา 
- เปนปญหารวมของคนสวนใหญ 
- ใชเวลาและงบประมาณไมมาก 
- สามารถดําเนินการไดไมยาก 

5.   ผูนําใหใชหลักพาเลทโต เพื่อลําดับ 
      ความสําคัญของปญหา 

- เปนปญหารวมของคนสวนใหญ 
- ใชเวลาและงบประมาณไมมาก 
- สามารถดําเนินการไดไมยาก 

6. สรุปผลการลําดับความสําคัญ 6.    สรุปผลการลําดับความสําคัญ 
   
ซึ่งในการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ไดจัดขึ้นในแตละจังหวัด ดังนี้ 
 
          ตารางที่  1     ตารางแสดงวันที่จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) 

จังหวัด วันที่จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จํานวนผูเขารวมสัมมนา 
(คน) 

เชียงราย 12 กันยายน 2550 52 
เชียงใหม 25 กันยายน 2550 82 
นาน 4 กันยายน 2550 55 
ลําปาง 10 กันยายน 2550 62 
ลําพูน 28 สิงหาคม 2550 56 
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2.2 รวบรวมผลการประเมินเบื้องตน 

วัตถุประสงค  เพื่อวิเคราะหปญหา และแนวทางแกไขปญหา 
วิธีดําเนินการ  ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสาเหตุและแนวทางการแกไขปญหา โดย 
   ผูเกี่ยวของ 
 

ดานอุปสงค ดานอุปทาน 
1. ผูนําแบงผูเขารวมประชุมออกเปน 3 กลุม 
2. แบงปญหาใหแตละกลุมของ 3 ลําดับแรก 

(กลุมละปญหาเดียว) เพื่อไประดมสมองหา
สาเหตุและแนวทางในการแกไขปญหา 

3. แตละกลุมนําเสนอผลใหกลุมดานอุปสงค
เพื่ออภิปรายและเพิ่มเติมขอเสนอ 

1. ผูนํา แบงผูเขารวมประชุมออกเปน 3 กลุม 
2. แบงปญหาใหแตละกลุมของ  3 ลําดับแรก 

(กลุมละปญหาเดียว) เพื่อไประดมสมองหา
สาเหตุและแนวทางในการแกไขปญหา 

3. แตละกลุมนําเสนอผลใหกลุมดานอุปสงคเพื่อ
อภิปรายและเพิ่มเติมขอเสนอ 

 
  ระยะที่ 3 :ประเมินผลการปฏิบัติการวิจัยและนําเสนอผลการวิจัย (ตุลาคม ถึง พฤศจิกายน 2551) 
      3.1  นําเสนอผลการประเมินรวมทั้ง 5 จังหวัด เพื่อสรุปและอภิปรายผล การพัฒนาแนวทางแกไข 
  วัตถุประสงค 1.  เพื่อสรุปผลการสํารวจปญหาแรงงาน 
     2.   นําเสนอโครงการตนแบบในการแกไขปญหาแรงงานแบบองครวม 
  วิธีดําเนินการ 1.  นําเสนอผลการวิจัยปญหาและแนวทางการแกไขปญหาแรงงานแบบ 
          องครวมในรูปแบบโปสเตอร 
     2.  ทีมวิจัยประจําในแตละกลุมปญหา เพื่อใหอภิปรายปญหาและ 
          โครงการเพื่อพัฒนาแรงงานใหกับผูเขารวมสัมมนา 
     3.  ผูเขารวมสัมมนาลงนามแตละโครงการที่สนใจจะเขารวมเปนสวนหนึ่ง 
            หรือเปนเจาภาพในแตละโครงการ 



 

46 

การประชุมผลงานวิจัยดานการจัดการบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 2  
วันที่ 20 มีนาคม 2551 ณ ศนูยประชุมนานาชาติ เอ็มเพรส จ.เชียงใหม 

5 สรุป อภิปราย ขอเสนอแนะ 
   การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปญหาและความตองการดานแรงงาน หากแนวทางในการ
แกปญหาแรงงาน และเพื่อนําเสนอรูปแบบและแนวทางแกไขปญหาแรงงานของสถานประกอบการ ในเขตภาคเหนือ
ตอนบนแบบองครวม ซึ่งจากการศึกษาปญหาพบวา 
 
ตอนที่ 1 การแกไขปญหาแรงงานแยกตามกลุมอุตสาหกรรม 
  ปญหาดานแรงงานแยกตามกลุมอุตสาหกรรม 
 

1. กลุมโลจิสติกส  จังหวัดเชียงราย 

ปญหา แนวทางแกไข 
ขาดแคลนแรงงาน ความรูและทักษะ 
คุณภาพของแรงงาน การเปลี่ยนงาน 
แรงงานตางดาว คาแรง จบไมตรง
สาย เนื่องจากหลายสาเหตุคือไมมี
หลักสูตรเฉพาะทาง แรงงานขาดการ
ใฝหาความรูเพิ่มเติม ไมเครงครัดใน
การเรียนการสอน 

สถาบันการศึกษาควรเปดสอนวิชาเฉพาะทางมากขึ้น เนนปฏิบัติและการนําไปใช
ไดจริงและควรมีการพัฒนาฝมือแรงงาน ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด
ตัวอยางโครงการเพื่อพัฒนาความรูและทักษะของแรงงาน ไดแก 
- โครงการภาคีความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษาและสถานประกอบการใน

การจัดสงนักศึกษาดูงาน ฝกงานกับสถานประกอบการ 
- โครงการทวิภาคีความรวมมือเพื่อรวมกันพัฒนาหลักสูตรทั้งระยะสั้น และระยะ

ยาว ยาวเฉพาะทาง ที่สอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการใน
พื้นที่และสถานการณจริงในปจจุบัน 

- โครงการเปดหลักสูตรเพิ่มเติมในสาขาวิชาเฉพาะทางที่ตรงกับความตองการ
ภาคอตุสาหกรรมในเขตพื้นที่ 

- โครงการฝกอบรมทักษะตาง ๆ ในสถานประกอบการ เชน ดานภาษา ดาน
ภาวการณเปนผูนํา การทํางานเปนทีม 

 
2. กลุมอุตสาหกรรมอาหาร  จังหวัดเชียงใหม 

ปญหา แนวทางแกไข 
อัตราการเขาออกงานสูง ขาดแคลน
แรงงาน การยายงานตามคาแรง 
ทักษะของแรงงานต่ํา ขาดความ
อดทน วินัยและความรับผิดชอบ 
เนื่องมาจากหลายสาเหตุคือ แรงงาน
ตองการคาจาง/สวัสดิการที่สูงขึ้น 
ตองการงานที่ม่ันคง ตองการศึกษา
ตอ การออกจากงานตามฤดูกาลเก็บ
เกี่ยว สถานประกอบการขาดระบบ
การจัดการที่ดี 

สถานประกอบการควรสรางเสนทางสายอาชีพที่ชัดเจนใหแกพนักงาน สรางระบบ
แรงจูงใจดวยผลตอบแทน สนับสนุนดานทุนการศึกษาแกพนักงานที่ทํางานดี มี
ความรับผิดชอบ สรางระบบบริหารจัดการเชิงมาตรฐานและวางแผนกําลังคน
สํารองกอนฤดูกาลเก็บเกี่ยว ตัวอยางโครงการเพื่อพัฒนาปญหาการเขาออกงาน 
ไดแก 
- โครงการปลูกฝงทัศนคติในสถานประกอบการ 
- โครงการหลักสูตรปรับวุฒิการศึกษา ใหแรงงานเดิมในสถานประกอบการ 
- โครงการเสริมอาชีพแรงงานหลังเกษียณอายุงาน 
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3. กลุมธุรกิจสงเสริมบริการสุขภาพ จังหวัดเชียงใหม 
ปญหา แนวทางแกไข 

ขาดแคลนแรงงาน โดยในกลุมผูชวย
แพทยและทันตแพทย ผูปฏิบัติงานที่
เชี่ยวชาญกลุมสปาและนวด มี
สาเหตุมาจากการเคลื่อนยาย
แรงงานไปตางประเทศ คาตอบแทน
ต่ํา ผูใหบริการสวนใหญสําเร็จ
การศึกษาในหลักสูตรที่ไมไดรับการ
รับรอง สวนกลุมสมุนไพรมีสาเหตุ
จากการขาดทักษะในการใช 
เครื่องมือและอุปกรณนอกจากนี้ยังมี
ปญหาในเรื่องขาดจิตบริการ ขาด
ทักษะภาษาและคอมพิวเตอร 

เพิ่มหลักสูตรที่ผานการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขในสายงานที่มีความ
ตองการ เชน ผูชวยพยาบาล ผูชวยทันตแพทย พนักงานนวด จัดอบรมระยะสั้น
อยางตอเนื่อง การสรางธรรมาภิบาลในเครือขายผูประกอบการ สถาบันการศึกษา
ควรปลูกฝงคุณธรรม และจริยธรรมใหผูเรียนไดเรียนรูส่ิงที่ถูกตองและสามารถ
นํามาใชไดจริง สถานประกอบการหรือหนวยงานภาครัฐควรจัดใหมีการเรียนรู 
และฝกอบรมจากบุคลากรที่มีความรูและความชํานาญกอนการเขาทํางาน 
ตัวอยางโครงการ ไดแก 
- โครงการเปดหลักสูตรเพิ่มเติม ในสาขาวิชาเฉพาะทางที่ตรงกับความตองการ

ของภาคอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ 
- โครงการสถานประกอบการเชิงรุกในการสื่อสารความตองการการพัฒนา

แรงงานใหแกสถาบันการศึกษา และหนวยงานที่เกี่ยวของ 
- โครงการออกใบรับรองมาตรฐานแรงงาน  
- โครงการหลักสูตรระยะสั้นสําหรับพนักงาน  
- โครงการพัฒนาหลักสูตรใหมีภาคปฏิบัติควบคูไปกับภาคทฤษฎีใหเกิดความ

สมดุลกัน 
 

4. กลุมโรงแรม  จังหวัดเชียงใหม 
ปญหา แนวทางแกไข 

คาตอบแทนต่ํา ขาดทักษะการ
ทํางาน ขาดแคลนแรงงานและ
ปญหาพฤติกรรมแรงงาน ซึ่งมีสาเหตุ
มาจากการใหเงินเดือนต่ํากวาวุฒิ
การศึกษา การใหปริมาณงานที่มาก
เมื่อเทียบกับคาแรง การแยงชิงหรือ
การซื้อตัวแรงงาน สถาน
ประกอบการไมสนับสนุนสวัสดิการที่
ดีสําหรับพนักงานและไมเขาใจ
ลักษณะการจางงาน 

หนวยงานภาครัฐควรเขาไปดูแลลักษณะการจางงานของสถานประกอบการ 
สถาบันการศึกษาควรปลูกฝงความรู ทักษะและปลูกฝงจิตสํานึกรักในงานบริการ 
สถานประกอบการควรจายคาแรงตามวุฒิการศึกษาเมื่อพนักงานผานการทดลอง
งาน เปดใจและสนับสนุนสวัสดิการตาง ๆ เพื่อสรางขวัญและกําลังใจแกพนักงาน 
การสรางความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการจางงานแกผูประกอบการโดยตรง 
ตัวอยางโครงการไดแก 
- โครงการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมรวมถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก

นักเรียน นักศึกษา 
- โครงการจัดทําคลัสเตอร กลุมอุตสาหกรรมของสถานประกอบการเพื่อความ

รวมมือในการแกไขปญหาแรงงาน 
- โครงการวิจัยเพื่อสํารวจความตองการ และสรางโครงสราง ระบบเงินเดือน 

สวัสดิการและผลตอบแทนใหสอดคลองกับความตองการของแรงงาน 
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5. กลุมโรงแรม ภัตตาคาร และรานขายอาหาร  จังหวัดลําปาง 

ปญหา แนวทางแกไข 
ปญหาทักษะในการทํางาน ขาด
แคลนแรงงาน คาตอบแทนต่ํา การ
ทํางานไมตรงสาขา การวางงาน 
พฤติกรรมของแรงงาน ขาดการ
อบรมในสถานประกอบการ การเขา
ออกงานสูง และการขาดวุฒิ
การศึกษา ซึ่งมีสาเหตุมาจากขาด
ประสบการณในการทํางาน ขาด
ทักษะการใชภาษาอังกฤษ ทักษะ
การทํางานเปนทีม ทักษะการแกไข
ปญหาเฉพาะหนา และขาดทักษะ
ความเปนผูนํา 

สถาบันการศึกษาควรกําหนดหลักสูตรที่เนนภาคปฏิบัติหรือการฝกงาน เพิ่มการ
อบรมภาษาอังกฤษ และจัดหลักสูตรและกจิกรรมที่สงเสริมการทํางานเปนทีม ควร
เนนการใชกรณีศึกษาในการจัดการเรียนการสอนใหมาก ตัวอยางโครงการ ไดแก 
- โครงการฝกอบรมทักษะตาง ๆ ในสถานประกอบการ เชน ดานภาษา การเปน

ผูนํา การทํางานเปนทีม 
- โครงการภาคีความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษาและสถานประกอบการใน

การจัดสงนักศึกษาดูงาน หรือฝกงานกับสถานประกอบการ 
- โครงการจัดตั้งเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษาและสถาน

ประกอบการ เพื่อประสานความรวมมือทางดานวิชาการและการวิจัยอยาง
ใกลชิด 

 

 
6. กลุมเซรามิก  จังหวัดลําปาง 

ปญหา แนวทางแกไข 
ปญหาทักษะแรงงาน ทัศนคติ
แรงงาน ความรูของแรงงาน การ
เปล่ียนงาน ขาดงานตามฤดูเก็บ
เกี่ยวการอพยพไปทํางานตางจังหวัด 
การเรียกรองสิทธิและการดึงตัว
แรงงาน มีสาเหตุมาจากแรงงานขาด
ทักษะภาคปฏิบัติ พนักงานใหม มี
พื้นฐานที่ไมเพียงพอและขาด
หนวยงานเชื่อมโยงความรวมมือ
ระหวางสถานศึกษากับสถาน
ประกอบการ 

การฝกฝมือตั้งแตระดับไรฝมือจนถึงระดับฝมือในสถานประกอบการ เพื่อใหเห็น
ภาพรวมของการผลิต และใหเขาใจลักษณะงานอยางถองแท โดยพฒันาระบบการ
ฝกอบรมในขณะปฏิบัติงานใหเหมาะสม สถาบันการศึกษาตองพัฒนาทักษะ
พื้นฐานขั้นต่ําใหตรงตามความตองการ ควรจัดศูนยเพิ่มทักษะฝมือแรงงาน ขั้น
พื้นฐานและขั้นสูง ศูนยแบงปนความรู ศูนยวิจัยและพัฒนาในกลุมคลัสเตอร และ
ควรจัดตั้งคลินิคเซรามิก ตัวอยางโครงการ ไดแก 
- โครงการภาคีความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษาและสถานประกอบการใน

การจัดสงนักศึกษาดูงาน ฝกงานกับสถานประกอบการ 
- โครงการพัฒนาหลักสูตรใหมีภาคปฏิบัติควบคูไปกับภาคทฤษฎีใหเกิดความ

สมดุลกันเพื่อใหผูเรียนสามารถนําทฤษฎีไปปรับใชไดกับสถานการณจริง 
-  โครงการจัดทําคลัสเตอร กลุมอุตสาหกรรมของสถานประกอบการ เพื่อความ

รวมมือในการแกไขปญหาแรงงาน เชน มีการศึกษาดูงานระหวางสถาน
ประกอบการรวมกัน  การถายโอนแรงงานที่ขาดแคลนระหวางสถาน
ประกอบการ รวมถึงรวมกันและการกําหนดความตองการเสนอหนวยงาน
ภาครัฐ เพื่อพัฒนาแรงงาน 

 
 
 
 



 

49 

การประชุมผลงานวิจัยดานการจัดการบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 2  
วันที่ 20 มีนาคม 2551 ณ ศนูยประชุมนานาชาติ เอ็มเพรส จ.เชียงใหม 

7. กลุมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส  จังหวัดลําพูน 

ปญหา แนวทางแกไข 
ปญหาวินัยอุตสาหกรรม การขาด
แคลนแรงงาน ขาดความรูและทักษะ
พื้นฐาน คาตอบแทน ความคิด การ
ดําเนินชีวิตของแรงงาน อัตราการ
ออกจากงานสูงและการทํางานต่ํา
กวาวุฒิการศึกษา 

 การสรางหลักสูตรและกิจกรรมที่เสริมสรางประสบการณ เพื่อเปดมุมมองในโลก
ของการทํางานอยางตอเนื่อง เชน กิจกรรมปลูกฝงคุณธรรมและวินัย ตัวอยาง
โครงการ ไดแก 
- โครงการทวิภาคีความรวมมือ เพื่อรวมกันพัฒนาหลักสูตรทั้งระยะสั้นและระยะ

ยาว  
- โครงการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก

นักเรียน นักศึกษา โดยรวมมือกันระหวางสถาบันการศึกษาและหนวยงาน
ภาครัฐ 

 
8. กลุมอุตสาหกรรมชิ้นสวนและอุปกรณ  จังหวัดลําพูน 

ปญหา แนวทางแกไข 
การเปลี่ยนงานบอย พฤติกรรม ขาด
ทักษะในการทํางาน การพัฒนา
ความสามารถไมทันตอการ
เปล่ียนแปลง การเรียกรอง
ผลตอบแทนที่สูงกวาความสามารถ 
การขาดแคลนแรงงาน การสมัคร
งานต่ํากวาวุฒิ ผลตอบแทนต่ํา และ
การแยงกําลังคน 

 การปรับระบบ การคัดเลือกคนโดยการกําหนดวิธีการสรรหาที่เหมาะสม และตอง
อธิบายคุณลักษณะของงานใหชดัเจน ตัวอยางโครงการไดแก 
- โครงการเตรียมความพรอม นักเรียนนักศึกษากอนเขาทํางานจริงในสถาน

ประกอบการ โดยการปลูกผังและสรางจิตสํานึกเกี่ยวกับคานิยมและทัศนคติที่
ถูกตองในการทํางาน 

- โครงการเคลื่อนยายแรงงานภายในภูมิภาค 
 

 
9. กลุมเกษตรแปรรูป  จังหวัดนาน 

ปญหา แนวทางแกไข 
การขาดแคลนแรงงานพฤติกรรม 
ขาดทักษะเฉพาะคาตอบแทน 
ความกาวหนาในการทํางาน และ
คานิยมในดานการเรียน มีสาเหตุมา
จากขาดความกระตือรือรน ขาด
ความอดทนและขาดความ
รับผิดชอบ 

การสรางคานิยมดานความรับผิดชอบ ความตรงตอเวลา ความขยันอดทน สราง
แรงจูงใจดานการเงินและตําแหนง การจัดระบบงานใหมีประสิทธิภาพ เปนตน 
ตัวอยางโครงการไดแก 
- โครงการวิจัยเพื่อสํารวจความตองการ และสรางโครงสรางระบบเงินเดือน

สวัสดกิารและผลตอบแทนใหสอดรับกับความตองการแรงงาน 
- โครงการสถานประกอบการเชิงรุกในการสื่อสารความตองการพัฒนาแรงงาน

ใหแกสถาบันการศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของ 
-  โครงการฝกอบรมทักษะตาง ๆ ในสถานประกอบการ  เชน ดานภาษา 

ภาวะการเปนผูนํา การทํางานเปนทีม 
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ตอนที่  2 การแกไขปญหาแรงงานในภาพรวมระดับภูมิภาค 
 

จากการศึกษาพบวา ปญหาแรงงานที่เกิดขึ้นพบมาก คือ ปญหาแรงงานดานพฤติกรรม ไดแก แรงงาน 
รักสบาย การขาดระเบียบวินัยและความรับผิดชอบในงาน การขาดความอดทน การเลือกงาน ปญหาแรงงานดานทักษะ 
ไดแก การขาดทักษะดานการสื่อสาร ทักษะดานคอมพิวเตอร ทักษะดานการทํางาน การขาดความรูความชํานาญ ปญหา
แรงงานดานทัศนคติ ไดแก แรงงานมีคานิยมในเรื่องของการศึกษาตอ การกลัวการเปลี่ยนแปลง ปญหาคานิยมในสังคม 
ไดแก การขาดงานในชวงเทศกาลในทองถิ่น และการขาดแรงงานในฤดูเก็บเกี่ยว ปญหาสถาบันการศึกษา ไดแก หลักสูตร
ไมสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการ สถาบันการศึกษาบางแหง มุงเนนผลิตบัณฑิตในปริมาณ แตยังขาด
คุณภาพ การขาดแคลนบุคลากรเฉพาะดาน 

โดยปญหาดานพฤติกรรม มีแนวทางการแกปญหา คือ สถานศึกษาควรปลูกฝงคานิยม ที่ถูกตองในการ 
ทํางานใหแกผูเรียน สถานประกอบการควรสรางแรงจูงใจในการทํางาน ภาครัฐควรพัฒนาอบรมแรงงานในดานความ
รับผิดชอบ ความตรงตอเวลา โดยโครงการที่สามารถนําไปสูการแกไขปญหาแรงงานไดแก โครงการเตรียมความพรอม
นักเรียนนักศึกษากอนเขาทํางานจริงในสถานประกอบการ โดยการปลูกฝงและสรางจิตสํานึกเกี่ยวกับคานิยมและทัศนคติ
ที่ถูกตองในการทํางาน โครงการสถานประกอบการเชิงรุก ในการสื่อสารความตองการการพัฒนาแรงงานใหแกสถาบัน 
การศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของ โครงการวิจัยเพื่อสํารวจความตองการและสรางโครงสรางระบบเงินเดือน สวัสดิการ
และผลตอบแทน ใหสอดคลองกับความตองการของแรงงาน โครงการปลูกฝงทัศนคติในสถานประกอบการ เปนตน 

ปญหาแรงงานดานทักษะ มีแนวทางการแกปญหา คือ ควรมีการฝกงานใหกับแรงงานในทุกระดับสถาน 
ประกอบการควรพัฒนาระบบการฝกอบรมในขณะปฏิบัติงาน (On the job training)  ควรเพิ่มแหลงพัฒนาฝมือแรงงาน
เฉพาะทาง สถานศึกษาควรสอนภาคปฏิบัติควบคูไปกับภาคทฤษฎี เพื่อใหแรงงานสามารถนําความรูไปใชไดจริง โดย
โครงการที่สามารถนําไปสูการแกไขปญหาแรงงานไดแก โครงการฝกอบรมทักษะตาง ๆ ในสถานประกอบการ เชน ดาน
ภาษา การเปนผูนํา การทํางานเปนทีม เปนตน โครงการศึกษาดูงานและ/หรือฝกภาคปฏิบัติของนักศึกษาในสถาน
ประกอบการหรือหนวยงานภาครัฐ โครงการพัฒนาหลักสูตรใหมีภาคปฏิบัติควบคูไปกับภาคทฤษฎีเพื่อใหผูเรียนสามารถ
นําทฤษฎีไปปรับใชกับสถานการณจริง เปนตน 

ปญหาดานทัศนคติ มีแนวทางการแกปญหา คือ สถาบันการศึกษาควรปรับหลักสูตรการสอนใหเอื้อตอ 
การคิดสรางสรรคไมปดกั้นความคิด และควรมีกิจกรรมสงเสริมระเบียบวินัยสถานประกอบการควรเปดโอกาสใหนักศึกษา
เขาไปศึกษาดูงานเพื่อใหเขาใจสภาพจริงในการปฏิบัติงาน โดยโครงการที่สามารถนําไปสูการแกไขปญหาไดแก โครงการ
ภาคีความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษา และสถานประกอบการในการจัดสงนักศึกษาดูงาน ฝกงานกับสถาน
ประกอบการ โครงการปลูกฝงทัศนคติในสถานประกอบการ โครงการปรับคานิยมในการเรียนตอ เปนตน 

ปญหาดานคานิยมและวัฒนธรรม มีแนวทางการแกปญหา คือ สถาบันการศึกษาควรใหความรูความ 
เขาใจเรื่องวัฒนธรรมทางสังคมที่เหมาะสมแกนักเรียน นักศึกษา การปลูกจิตสํานึกรักบานเกิด โดยหนวยงานภาครัฐ สถาน
ประกอบการควรมีการวางแผนกําลังคนสํารองไวลวงหนา กอนฤดูกาลเก็บเกี่ยว และหนวยงานภาครัฐควรสนับสนุน
เทคโนโลยีและอุปกรณดานการเก็บเกี่ยวเพื่อใหแรงงานสามารถเก็บเกี่ยวไดสะดวก รวดเร็วขึ้น โดยโครงการที่สามารถ
นําไปสูการแกไขปญหาแรงงานไดแก โครงการปลูกฝงทัศนคติในสถานประอบการ โครงการเตรียมความพรอมนักเรียน
นักศึกษากอนเขาทํางานจริงในสถานประกอบการ โดยการปลูกฝงและสรางจิตสํานึกเกี่ยวกัยคานิยมและทัศนคติที่ถูกตอง
ในการทํางาน เปนตน 

สวนปญหาสถาบันการศึกษา มีแนวทางการแกปญหา คือ สถาบันการศึกษาควรปรับหลักสูตร ให 
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สอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการในเขตพื้นที่ของตน โดยเพิ่มหลักสูตรวิชาเฉพาะทางมากขึ้น เพื่อให
สามารถนําไปใชไดจริง โดยโครงการที่สามารถนําไปสูการแกไขปญหาแรงงานไดแก โครงการทวิภาคีความรวมมือเพื่อ
รวมกันพัฒนาหลักสูตรทั้งระยะสั้นและระยะยาวเฉพาะทางที่สอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการในพื้นที่
และสถานการณจริงในปจจุบัน โครงการสรางพันธมติรความรวมมือทางวิชาการระหวางสถาบันการศึกษาในระดับภูมิภาค 
โครงการเพิ่มศักยภาพ และความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของสถาบันการศึกษาทั้งในดานบุคลากรและอุปกรณการเรียนการ
สอน  เปนตน 
 
อภิปรายผล 
  จากการวิจัยครั้งนี้พบวา ปญหาแรงงานในเขตภาคเหนือตอนบนที่พบมากที่สุด ไดแก ปญหาดาน
พฤติกรรม คือ แรงงานรักสบายและขาดความรับผิดชอบ ซึ่งสอดคลองกับผลการสํารวจความตองการแรงงานและการขาด
แคลนแรงงาน (2549) ที่ระบุวา คุณลักษณะที่สถานประกอบการตองการ คือความขยันและอดทน ปญหาดานทักษะ คือ
แรงงานที่ถูกผลิตจากภาคการศึกษา มีความรูและทักษะ ไมสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการ ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของมูลนิธิสถาบันวิจัย เพื่อการพัฒนาประเทศไทย และงานวิจัยของคณะกรรมการทรัพยากรมนุษย
อุตสาหกรรมปโตรเลียม รัฐนิวฟารแลนดและเลบราเดอร ปญหาดานทัศนคติ คือ ผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง นิยมศึกษาตอในระดับปริญญาตรี ทําใหปริมาณกําลังแรงงานในระดับดังกลาว มีจํานวนลดนอยลง และมี
แนวโนมที่จะขาดแคลนในอนาคตอันใกล ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยเรื่องยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมหลัก (2548) โดยผลจากการวิจัยพบวามีสาเหตุมาจากคานิยมของ
ผูปกครอง ปญหาดานสภาพภูมิอากาศ คือ การขาดงานในชวงเทศกาลและฤดูกาลเก็บเกี่ยว ซึ่งเปนปจจัยทางดาน
วัฒนธรรม ทั้งนี้พบวาปญหาสวนใหญเกิดจากตัวแรงงานเอง ผูปกครอง สถานศึกษา และหนวยงานที่เกี่ยวของและปญหา
สวนใหญเกิดจากความไมสอดคลองกันของอุปสงคและอุปทาน สอดคลองกับการศึกษาของสํานักงานการจางงานสัมพันธ
ประจํารัฐ กระทรวงการจางงานสัมพันธ ประเทศสหรัฐอเมริกา การวิจัยครั้งนี้ไดนําหลักการแกไขแบบองครวม โดยใหกลุม
ผูมีสวนรวมในการตัดสินใจ และผูมีสวนไดสวนเสียทั้งหมดเขามามีบทบาทในการแกไขปญหาตามขอเสนอของแนวคิดการ
จัดการ แบบองครวมของ Allan Savory โดยแบงเปนกลุมรัฐ สถานประกอบการ และผูมีสวนเกี่ยวของตามแนวคิดของ
สถาบันวิจัยแรงงานของมหาวิทยาลัยแหงชาติ เซ็งชิ ประเทศจีน และไดมีการจับคูดานอุปสงคและอุปทานใหเกิดความ
สมดุลย โดยอาศัยผูเชี่ยวชาญ ซึ่งเปนคณะทํางานในพื้นที่เพื่อผลักดันใหเกิดผลที่ถูกตอง ตามแนวคิดของ Pradeep 
Kotamraju PH.D. (2007)  โดยมีการแตงตั้งคณะทํางานเพื่อพัฒนาขีดความสามารถแรงงานเพื่อผูประกอบการในแตละ
จังหวัด เปนกลไกในการขับเคลื่อนการแกไขปญหาแรงงานในเขตภาคเหนือตอนบนแบบองครวม ซึ่งมีศูนยเศรษฐกิจการ
ลงทุนภาคเหนือ 1 เปนหนวยงานแกนนํา มีทีมวิจัยเปนที่ปรึกษา และมีหนวยงานที่เกี่ยวของเปนกลไกในการขับเคลื่อน 
โดยเปดโอกาสใหมีการรับรูถึงความตองการของภาคอุปสงคและความสามารถของภาคอุปทานเพื่อรับรูและแกปญหา
รวมกัน จากการประสานความรวมมือกันจากการวิจัยครั้งนี้ พบวาโครงการตาง ๆ ไดรับความสนใจและเสนอความรวมมือ
จากหนวยงานที่เกี่ยวของอยางยิ่ง สอดคลองกับแนวคิดของ Allan Savory ที่เสนอวาการแกไขปญหาแรงงานใหมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดจะตองทําการแกไขแบบองครวม โดยใหกลุมผูมีสวนรวมในการตัดสินใจและผูมีสวนได
สวนเสียทั้งหมดเขามามีบทบาทในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น การที่ภาคสวนตาง ๆ ในจังหวัดมีจุดมุงหมายรวมกัน และเกิด
ความสํานึกรวมในเชิงพื้นที่แลว จะเกิดการหลอมรวมความคิด จิตใจและการรวมมือรวมใจจากทุกสวนเพื่อนําไปสูการ
แกไขปญหาแรงงานที่ตรงจุด และเกิดประโยชนกับทุกฝาย ซึ่งสอดรับกับแนวคิดเรื่องการบริหารยุทธศาสตรจังหวัดและ
กลุมจังหวัดแบบบูรณาการของศาสตราจารย ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม เหลานี้ชี้ใหเห็นวากลไกการแกไขปญหาแบบองค
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รวมที่ดีนั้น ควรมีหนวยงานแกนนําจากองคกรสวนกลางที่รู เขาใจปญหาและเสียสละเปนเจาภาพ โดยมีการวิจัยแรงงาน
บนบริบทของพื้นที่หรือภูมิภาคเปนฐานของการขับเคล่ือนการทํางาน และมีกรรมการที่มาจากหนวยงานที่มีบทบาทและ
เกี่ยวของโดยตรงกับการแกปญหามารวมกันแกไข รวมคิด รวมแบงปนประสบการณ งบประมาณ และทรัพยากรรวมกัน 
ตามความเชี่ยวชาญและศักยภาพของหนวยงานนั้น ๆ โดยทุกภาคสวนควรมีสวนรวมทั้งกระบวนการในการแกปญหา 
ตั้งแตสรางความตระหนักรวมกัน การเลือกปญหารวมกัน การกําหนดกลุมตัวอยาง การวิจัยปญหา และหาแนวทางการ
แกไขปญหารวมกัน จนกระทั่งการเขารวมโครงการเพื่อแกไขปญหาแรงงานรวมกัน 
 
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
  การแกไขปญหาแบบองครวมที่มีประสิทธิภาพนั้น ควรมีหนวยงานกลางที่รู เขาใจปญหา และพรอมที่
จะเปนแกนในการประสานงานเปนหนวยงานแกนนําในการแกปญหารวมกัน โดยใหทุกฝายมีสวนรวมทั้งกระบวนการ การ
กําหนดปญหาที่ดีนั้น ควรใชหลักการคือ เปนปญหารวมกัน สามารถดําเนินการไดงาย ใชเวลาและงบประมาณไมมาก และ
เกิดผลกระทบทางบวกตอสวนรวมโดยหนวยงาน สวนใหญสามารถเขามาจัดการรวมกันได ในการคัดเลือกแนวทางแกไข
ปญหาควรเลือกดําเนินโครงการที่เปนการแกปญหาเรงดวน มีทรัพยากรเพียงพอ และเกิดผลกระทบในทางบวกตอองครวม 
เปนลําดับแรกในการรวมแกปญหาแรงงานแบบองครวม หนวยงานตาง ๆ ควรเลือกโครงการที่สอดคลองกับภารกิจหรือ
ความเชี่ยวชาญของตน เพื่อใหเกดิผลอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั้งในระดับหนวยงานและภาพรวม คณะทํางาน
ควรใชประเด็นที่ไดจากวิจัยครั้งนี้ เปนประเด็นขับเคลื่อนการทํางาน  โดยนําเขาสูวาระการประชุมเพื่อเลือกดําเนินการเปน
วาระ ๆ ไป โดยหนวยงานไหนที่มีความพรอมและสอดคลองกับภารกิจหลักของหนวยงานควรดําเนินการในเชิงรุก เพื่อเปน
หนวยงานแกนนําในระดับโครงการ โดยเริ่มจากกลุมหนวยงานที่รวมลงชื่อเขารวมโครงการ หอการคา และสภา
อุตสาหกรรม ซึ่งมีความใกลชิดกับสถานประกอบการสวนใหญ ควรสํารวจปญหาแรงงานและศักยภาพของกลุม
อุตสาหกรรมในเชิงลึกในพื้นที่ของตน เพื่อนําขอมูลที่ไดเพื่อเขาสูคณะทํางานฯ  ในการจัดการความรูรวมกัน และนําไปสู
การเชื่อมตอความรวมมือระหวางหนวยงานสนับสนุนในระดับพื้นที่เพื่อแกไขปญหารวมกัน จากการวิจัยครั้งนี้ เนื่องจาก
เปนแนวทางการดําเนินการแบบใหม จึงทําใหมีบางหนวยงานยังไมแนใจในรูปแบบการดําเนินการ จึงสงผูแทนมาเขารวม
ดําเนินการ หรือไมสามารถเขารวมดําเนินการไดทุกครั้ง จึงตองสงเอกสารเพื่อชี้แจงผลจากการดําเนินการใหผูบังคับบัญชา
หนวยงานทราบในภายหลัง เพื่อความเขาใจรวมกัน โดยหลังจากการวิจัยครั้งนี้ควรรวมกันดําเนินการเปนเครือขาย 
 
ขอเสนอแนะในการทําการวิจัยครั้งตอไป 
  ควรมีการขยายผลการวิจัยไปสูการแกปญหาแบบองครวมในประเด็นอื่น ๆ เชน การสรางความ
ไดเปรียบในการแขงขันและการพัฒนาอุตสาหกรรมแบบองครวม การแกไขปญหาการทองเที่ยวแบบองครวม นอกจากนี้
ควรมีการวิจัยตอเนื่องในระดับพื้นที่ เพื่อตอบสนองความตองการแกไขปญหาแรงงานที่ตอบสนองกับพื้นที่โดยตรง ควรมี
การขยายผลการวิจัยไปสูการแกไขปญหาแรงงานแบบองครวมในระดับภูมิภาค นอกเหนือจาก 5 จังหวัดนํารอง 
 
 
 
 
 

บรรณานุกรม 
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ปจจัยที่มีความสัมพันธกบัความสําเรจ็ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)  
ในจังหวัดสุพรรณบุร ี 

The Factor had Relation on the Success of Small and Medium Enterprise  
in Suphanburi province. 

เสนีย  พวงยาณี*  และมัณฑนา  ไตรสิทธิ*์* 
 
บทคัดยอ 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงปจจัยภายใน  ภายนอก  ที่สงผลตอความสําเร็จของ
ผูประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ในจังหวัดสุพรรณบุรี โดยแบงปจจัยตางๆ ที่สงผลตอความสําเร็จ
ของการประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ออกเปน 6 ดาน คือ ดานคุณลักษณะผูบริหาร ดานการบริหารเชิงกลยุทธ 
ดานเทคโนโลยี ดานการตลาด ดานทรัพยากรมนุษย และดานการบริหารการเงินและบัญชี โดยใชแบบสอบถามเก็บ
รวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางผูประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ในจังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 226 แหง จาก
ประชากรทั้งหมด 520 แหง และนําขอมูลที่ไดมาหาขอมูลสถิติ ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉล่ีย คาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และทําการทดสอบสมมติฐานดวยวิธีคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha – coefficient Method) ของ Cronbach ใน
การทดสอบคุณภาพของแบบสอบถาม ใชวิธีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson correlation coefficient) ใน
การทดสอบความสัมพันธของตัวแปร ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และใชวิธีการวิเคราะหความถดถอยแบบพหุคูณ 
(Regression Analysis) ในการทดสอบผลกระทบตอปจจัยตาง ๆ 
 ผลการวิจัย พบวาผูประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม มีลักษณะของกิจการในรูปของบริษัทจํากัดเปน
สวนมาก รองลงมาคือกิจการเจาของคนเดียวและในรูปของสหกรณ สําหรับประเภทของธุรกิจเปนลักษณะของการผลิตเปน
สวนใหญ รองลงมาคือกิจการคาสง/คาปลีก และกิจการประเภทใหบริการ  จากการวิเคราะหปจจัยที่เกี่ยวของในการ
ดําเนินงานทั้ง 6 ปจจัย ที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จของธุรกิจ SMEs  ผลการวิเคราะหพบวาปจจัยที่มีความสัมพันธตอ
ความสําเร็จของ SMEs มากที่สุด 4 ปจจัย ไดแก ปจจัยแรกคือปจจัยดานการบริหารการเงินและบัญชี ที่กิจการตองมีการ
ตรวจสอบและควบคุมการบริหารการเงินและบัญชี รวมถึงการบริหารสินทรัพยที่ดี เพื่อการบริหารละการขยายกิจการใน
อนาคต ปจจัยที่  2  ไดแกปจจัยการบริหารเชิงกลยุทธ ซึ่งเปนการกําหนดทิศทางขององคกร และประเมินตนเองเพื่อการ
พัฒนาความสําเร็จในการดําเนินงาน ตามสภาพแวดลอมและสถานการณในปจจุบัน ปจจัยที่ 3  เปนปจจัยดานการตลาด
ซึ่งเปนการเนนในสวนของการจัดจําหนายสินคา/บริการ และการสงเสริมการขาย เพื่อเปนการรักษาตลาดเนนในสวนของ
การจัดจําหนายสินคา/บริการ และการสงเสริมการขาย เพื่อเปนการรักษาตลาดและขยายตลาดของกิจการ ปจจัยดาน
ทรัพยากรมนุษย ซึ่งแตละธุรกิจตองรักษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษยภายในธุรกิจใหมีความสามารถเพิ่มขึ้นและจงรักภักดี 
เพื่อรักษาทรัพยากรมนุษยที่มีประสิทธิภาพใหคงอยูจากปจจัยที่เกี่ยวของกับความสําเร็จของธุรกิจ SMEs ในจังหวัด
สุพรรณบุรีทั้ง  4 ปจจัย เปนปจจัยหลักที่มีความสัมพันธกับความสําเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม  
 
Abstract 

                                                 
*

 ผูชวยศาสตราจารย คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
**

 อาจารย คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
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The purpose of this study is to provide a deeper understanding of the internal and external factors 
that have strong impacts on the success of small and medium enterprises  in Suphanburi province.  The study 
focused on six aspects  which influenced SMEs in terms of performance and business efficiency i.e. 
personality types of the management, strategic management, technology, marketing, human resources and 
financial/accounting management. Designed questionnaire was used as a tool in the survey process and for 
data collection process. The  sampling unit under this study covered  226 of total population of 774 SME’s 
businesses existing in Suphanburi province.  The analysis of data collected was undertaken by applying 
statistical software package with the basis of frequency, percentage, mean, standard deviation and 
Cronbach’s  Alpha –coefficient method for hypothesis testing and Pearson’s correlation coefficient was 
applied in the variable correlation at statistical significant value of 0.05 and regression analysis was used in 
the testing process of the effects on these factors. 

The findings indicated that most operators of SMEs in Suphanburi province established their 
businesses in the category of company limited and entepreneurship. From analysis of 6 factor influential  have 
the most of 4 influential factor to the success of the firms in the perspective of these SMEs operators was 
financial and accounting management .  These factors have checking and control financial management and 
accounting include good management assest for expansion in the future.  The second is strategic 
management  for direction and assessment for  development in business follow in situation. The next factor in 
marketing in activites of good  service and sale promotion. This factor is preservation and expand of  market 
sementation. The last factor is influential of success is human resource management for the each business is 
preservation and development human resource.  From the 4 factor influential of success of Small and Medium 
Enterprise in Suphanburi province.  This the main factor relate in success of Small and Medium Enterprise in 
Suphanburi province.   
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
ในป 2549 จํานวนวิสาหกิจทุกประเภทมีจํานวนรวมทั้งส้ิน 2,287,057 ราย  ประกอบดวยวิสาหกิจขนาดใหญ 

(LE)  4,292 ราย วิสาหกิจขนาดกลาง (ME) 9,791  ราย  วิสาหกิจขนาดยอม  (SE) 2,264,734 รายและวิสาหกิจที่ไม
สามารถระบุขนาดได 8,240 ราย  โดยคิดเปนสัดสวนรอยละ 0.2 รอยละ 0.4  รอยละ  99.0 และรอยละ  0.4  ของจํานวน
วิสาหกิจทั้งหมด ตามลําดับ และเมื่อพิจารณาเฉพาะจํานวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ในป 2549 พบวา
มีจํานวนทั้งส้ิน 2,274,525 ราย คิดเปนรอยละ 99.5  ของวิสาหกิจทั้งหมด (สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม)  โดยแนวโนมสัดสวนของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ ซึ่งเกิดจาก SMEs มีแนวโนมคอนขางคงที่ในชวงป 
2546 ถึงป 2549 โดยอยูที่ระดับประมาณ รอยละ 39 ของการขยายตัวทางเศรษฐกิจรวมของประเทศ ในขณะที่อัตราการ
เติบโตอยูที่ระดับรอยละ 4.1-4.8 ยกเวนในป 2547 ซึ่งมีอัตราการเติบโตสูงเปนพิเศษ 
 เมื่อพิจารณาดานการเจริญเติบโตของวิสาหกิจขนาดตาง ๆ ที่มีผลตอการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ พบวา
วิสาหกิจขนาดใหญมีอัตราการขยายตัวในระดับที่สูงกวาการขยายตัวโดยรวมของประเทศและมีทิศทางที่สอดคลองกันโดย
ตลอด ในขณะที่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีทิศทางการขยายตัวที่แตกตางไปในแตละป และเริ่มมีแนวโนมการ
ขยายตัวที่ลดลงตามเศรษฐกิจของประเทศ ตั้งแต ป 2548  เนื่องจากปจจัยลบตาง ๆ ที่มีตอเศรษฐกิจไทยในชวงนี้เปน
ปจจัยหลักที่มีผลกระทบตอวิสาหกิจทุกขนาด เชน ปญหาราคาน้ํามันที่ยังคงอยูในระดับสูงอยางตอเนื่องทําใหตนทุนการ
ผลิตสูงตามไปดวย ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ภาวะภัยธรรมชาติ และสถานการณความไมสงบภายในประเทศทั้ง
กรณี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต และความไมแนนอนทางการเมืองที่สงผลกระทบตอความเชื่อม่ันของประชาชนและนัก
ลงทุน สงผลทําใหการลงทุน และการบริโภคของภาคเอกชนและรัฐบาลมีทิศทางที่ชะลอตัวลงตั้งแตป 2548 เปนตนมา  
และในป 2550 เศรษฐกิจของประเทศไทยมีการขยายตัวรอยละ 4.3  จากแนวโนมดังกลาวคาดการณวา อัตราการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจของ SMEs มีแนวโนมการขยายตัวลดลงเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน 
 จากขอมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการคาเมื่อเดือนธันวาคม 2550 ระบุวาในชวงเดือนพฤศจิกายน 2550  ที่ผานมา 
มีผูประกอบธุรกิจขอจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหมทั่วประเทศ จํานวน 3,372 ราย เงินทุนจดทะเบียนจํานวน 9,047.82 ลาน
บาท แยกเปนกรุงเทพฯ  จํานวน 1,400 ราย และภูมิภาค จํานวน 1,972 ราย โดยมีส่ิงที่ตองตระหนักอยางยิ่งก็คือ เมื่อ
เปรียบเทียบกับเดือนพฤศจิกายนของป 2549 ลดลง 207 ราย หรือลดลง 5.78%  และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนตุลาคม 
2550 ที่ผานมาลดลง 322 ราย หรือลดลง 8.72%  และหากเปรียบเทียบการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหมทั่วประเทศ ตั้งแต
เดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2550 เปรียบเทียบกับเดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2549 ก็ยิ่งนากังวลอยางยิ่งเนื่องจากลดลง
ถึง 12.73%  คือธุรกิจจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหมทั่วประเทศ ตั้งแตเดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2550 มีจํานวน 38,730 
ราย ลดลงจากชวงเวลาเดียวกันของปที่ผานมามากถึง 5,647 ราย  ปญหาการจัดตั้งบริษัทใหมที่นอยลงนั้นสวนหนึ่งอาจ
เขาใจไดวาเปนผลสืบเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่อยูในชวงซบเซา แตอีกสวนหนึ่งตองยอมรับวาคนไทยสวนหนึ่งเริ่มหมด
แรงกระตุนหรือความใฝฝนที่จะเปนเจาของกิจการ โดยเลือกจะทํางานรับเงินเดือน  ในบริษัทเอกชนมากกวา  จึงทําให
รัฐบาลกําหนดแผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2550-2554 ขึ้น 
 จากการจัดทําแผนปฏิบัติการสงเสริมป 2550-2554 สรุปไดวารัฐบาลไดจัดทําแผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมขึ้นเพื่อมุงหวังที่จะนําไปสูการสรางมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมของ SMEs ใหขยายตัวเพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่อง จนมีสัดสวนเปน 42% ของมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศในป 2554 มีการสงออกของ SMEs เพิ่มมากขึ้น 
มีการขยายตัวดานการสงออกไมนอยกวาอัตราการขยายตัวของการสงออกโดยรวม ดวยเหตุนี้ จึงเปนเรื่องที่นาสนใจศึกษา
ถึง แนวทางในการพัฒนาความสําเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม SMEs ในจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อหาปจจัย
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ความสําเร็จของธุรกิจขนาดกลาง 

และขนาดยอม (SMEs) 

ปจจัยดานคุณลักษณะผูบริหาร 

ปจจัยดานการบริหารเชิงกลยุทธ 

ปจจัยดานเทคโนโลยี 

ปจจัยดานการตลาด 

ปจจัยดานการจัดการ 
ทรัพยากรมนษุย 

ปจจัยดานการบริหารการเงิน       
และบัญชี 

ดังกลาวที่มีความสําคัญในการพัฒนาความสําเร็จของธุรกิจ มาวางแผนในการพัฒนาธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมใน
การแขงขัน 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 

1.     เพื่อศึกษาขอมูลของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) 
2.     เพื่อศึกษาปจจัยภายใน – ภายนอกของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) 
3.     เพื่อศึกษาถึงปจจัยที่มีความสัมพันธตอการพัฒนาธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม(SMEs) 
4. เพื่อนําเสนอปจจัยที่มีความสัมพันธตอการพัฒนาความสําเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ที่

สําคัญ 
 
กรอบแนวคดิในการวิจัย 
                           ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
 ในการวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความสําเร็จของธรุกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)  ในจังหวัด
สุพรรณบุรี ผูวิจัยไดทําการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังนี้ 

ลักษณะของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ที่เปนธุรกิจที่มีการบริหารงานอยางมีอิสระ มีผูกอตั้งนอยรายซึ่งมัก
เปนบุคคลในครอบครัว หรือชุมชนเปนสวนใหญ สินคาหรือบริการมีลักษณะเฉพาะ หรือเปนสินคาที่ตองใชความสามารถ
เฉพาะบุคคลในการผลิต รวมถึงมีหนวยงานของรัฐบาลใหการสนับสนุนในการดําเนินงานและพัฒนาธุรกิจในหลาย ๆ ดาน 
รวมถึงมีความยืดหยุนในการบริหารงาน การปรับเปล่ียนรูปแบบการดําเนินงาน รวมถึงการปรับเปล่ียนตัวสินคาหรือบริการ 
ที่มีความคลองตัวกวาธุรกิจขนาดใหญ  
 คุณลักษณะผูบริหาร  สําหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) มีลักษณะเชนเดียวกับผูนําในทุก ๆ 
องคกรที่ตองมีความรูความสามารถในการบริหารงาน การตัดสินใจ รวมไปถึงบุคลิกภาพที่ดีสําหรับการบริหารงาน  ซึ่งใน
ปจจุบันไดมีการปรับปรุงทฤษฏีความเปนผูนําในสภาวการณที่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อใหผูนําในธุรกิจไดมีการพัฒนา
ความรูความสามารถของตนเองเพื่อความอยูรอดของธุรกิจ 

การบริหารเชิงกลยุทธ เปนการกําหนดแนวทางหรือวิธีการสําหรับการดําเนินงานและรวมไปถึงกิจกรรมทั้งหมด
ของธุรกิจ เพื่อใหบรรลุตามแนวทางและวัตถุประสงคที่กําหนดไว ซึ่งกอนการกําหนดกลยุทธของธุรกิจตองมีการวิเคราะห
สภาพแวดลอมของธุรกิจทั้งหมด  เพื่อการวางแผนกลยุทธที่เหมาะสมกับธุรกิจ 

เทคโนโลยี  เปนไดทั้งเครื่องมือและอุปกรณในการดําเนินงาน  รวมไปถึงเปนเทคนิคในการบริหารงานในยุค
ปจจุบัน การพัฒนาเทคโนโลยสํีาหรับธุรกิจมีความสําคัญ ตั้งแต การผลิตความรู การสงตอความรู และการถายทอดความรู
ภายในองคกร รวมถึงการเปนผูนําหากมีการพัฒนาเทคโนโลยีและประยุกตใชใหเหมาะสม 
 การตลาด เปนลักษณะของการดําเนินกิจกรรมในการแลกเปลี่ยนระหวางกัน ที่ทําใหผูผลิตและผูบริโภคได
ตอบสนองระหวางกัน เพื่อใหเกิดการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจและสังคมในทุก ๆ ดาน ซึ่งตองเนนกระบวนการพัฒนา
สินคาและบริการเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาและสรางความยั่งยืนใหกับธุรกิจ 
 การจัดการทรัพยากรมนุษย  เปนการจัดหาคนมาทํางานและบํารุงรักษาหรือการระบุความตองการในกําลัง
แรงงาน การดูแล การสรรหาและคัดเลือกใหเหมาะสมกับงาน รวมไปถึงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใน
ทุก ๆ ดาน และรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพใหคงอยูกับกิจการ 
 การบริหารการเงินและบัญชี  เปนปจจัยสําคัญทั้งในดานการบริหารงานดานการเงินและงานดานบัญชี เพื่อการ
วางแผนและควบคุมใหมีความรอบคอบ เพื่อใหไดขอมูลทางดานการเงินและบัญชีเพื่อการวางระบบและรายงานผลการ
ดําเนินงานตามกฎหมายและหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ซึ่งแตละธุรกิจตองมีการออกแบบระบบบัญชีใหมีความ
เหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจดวย 
 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

การศึกษาปจจัยในการเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอมในเขต
พื้นที่อําเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ ขอนแกน และจังหวัดมหาสารคาม  (สุรชัย , 2544) ซึ่งมีจุดประสงคเพื่อการศึกษาปญหา
อุปสรรคในการประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม และทิศทางความตองการ ในการกําหนดนโยบายการพัฒนา
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม ซึ่งผลการวิจัยพบวา ปญหาและอุปสรรคในการประกอบการในดานการตลาด 
ไดแก อํานาจซื้อของผูบริโภคหรือลูกคาลดลง และการแขงขันกันดานราคาจําหนาย ในดานการเงิน ไดแกการขาดเงินทุน
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หมุนเวียน ขาดการสนับสนุนจากสถาบันการเงินอยางจริงจัง และอัตราดอกเบี้ยเงินกูสูงทั้งระยะสั้นและระยะยาว ดานการ
บริหารจัดการ ไดแก ไมมีโครงสรางการบริหารจัดการและการดําเนินงานตามโครงการชัดเจน ดานการผลิตและเทคโนโลยี 
ไดแกการสูญเสียเวลาในสายงานการผลิต และสูญเสียวัตถุดิบ  สําหรับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเพิ่มขีดความสามารถใน
การแขงขันระยะสั้น ไดแก การเพิ่มประสิทธิภาพโดยการลดตนทุนการผลิตสินคาตอหนวยลง รวมถึงการเพิ่มผลิตภัณฑ
หรือบริการที่มีคุณภาพแกลูกคาเพื่อสรางความพึงพอใจและใหบริการอยางรวดเร็ว รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อเพิ่ม
มูลคาของสินคาและยกระดับประสิทธิภาพการผลิต ดานการลงทุนควรมีการเพิ่มนโยบายการสนับสนุนและกระตุน
แรงจูงใจตาง ๆ มากกวาการเพิ่มกฎระเบียบใหปฏิบัติตาม 
 การศึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย (เจริญชัย , 2547)  พบวา
ภาครัฐไดใหการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม โดยบรรจุนโยบายการสนับสนุนในสวนหนึ่งของแผนพัฒนา
การเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 4  ซึ่งมีความชัดเจนในการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใหเปน
รูปธรรมมากขึ้น และจากผลในการสงเสริมทําใหเกิดวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมจํานวนมาก แตยังคงประสบปญหา
ในการดําเนินกิจการอยูมาก ซึ่งอาจเกิดจากนโยบายของรัฐที่ยังไมสามารถตอบสนองความตองการของภาคเอกชนได
อยางครอบคลุม และภาคเอกชนเองขาดความรู ความสามารถในการดําเนินธุรกิจใหมีความยั่งยืน รวมถึงการขาด
เทคโนโลยีในการผลิตหรือการใหบริการ ซึ่งในการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมจะตองทําการแกไขปญหา
อยางตอเนื่อง 
 การศึกษาปญหาอุปสรรคและแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) (ธนะพัฒน , 
2547)  ไดทําการศึกษาปญหาของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ที่ประสบปญหาในชวงวิกฤตเศรษฐกิจ ซึ่งประสบ
ปญหาหลักคือการขาดเงินทุนหมุนเวียน การผลิต และการตลาด เปนเหตุใหผูประกอบการหลายรายตองหยุดผลิตหรือปด
กิจการซึ่งกอใหเกิดผลกระทบตอเนื่องไปยังภาคอุตสาหกรรม จึงไดทําการศึกษาปญหาอุปสรรค รวมไปถึงแนวทางแกไข
และพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ของหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งแนวทางการแกไขพัฒนาปรับปรุงสงเสริม
ดําเนินการของภาครัฐบาล จากผลการศึกษาพบวา  รวมไปถึงแนวทางแกไขและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
ของหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งแนวทางการแกไขพัฒนาปรับปรุงสงเสริมดําเนินการของภาครัฐบาล จากผลการศึกษา
พบวา จากการศึกษาบทบาทและความสําคัญของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)  ในฐานะที่เปนรากฐานของ
ระบบเศรษฐกิจ ทําใหภาครัฐไดตระหนักถึงความสําคัญของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมากขึ้น โดยภาครัฐตองให
การสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม นอกจากนี้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตองแกไขปญหาที่สําคัญ
ทั้งภายในและภายนอกอาทิ ปญหาดานเงินทุน ปญหาดานการตลาด การขาดความสามารถในการทําธุรกิจ เปนตน ซึ่ง
ปญหาตาง ๆ เหลานี้ไดรับการแกไขจากภาครัฐไดการกําหนดกลยุทธในการพัฒนา 7 กลยุทธ ไดแก การพัฒนาขีด
ความสามารถของผูประกอบการดานเทคโนโลยีและการบริหารจัดการ , การพัฒนาผูประกอบการและทรัพยากรบุคคล, 
การสรางและขยายโอกาสทางดานการตลาด , การเพิ่มขีดความสามารถของสถาบันการเงินหรือธนาคาร และการสรางกล
ไกลเสริมทางการเงิน , การพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดลอมทางธุรกิจ , การพัฒนาสงเสริม และ การสรางความเชื่อมโยงและ
การพัฒนาแบบครบวงจร เพื่อครอบคลุมปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้น 
 การศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับความสําเร็จของการเปนผูประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมใน
เขตธนบุรี (ประหยัด , 2547) ไดทําการศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของโดยทําการศึกษาจากความคิดเห็นของผูประกอบการธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม ซึ่งพบวาความคิดเห็นของผูประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ในสวนของระดับ
การศึกษา การฝกอบรมหาความรูเพิ่มเติม ความคิดสรางสรรค ความเชื่อม่ันในตัวเอง ความนาเชื่อถือในตัวผูประกอบการ 
ประสบการณ บุคลิกภาพสวนตัว ทักษะในการประยุกตใชเทคโนโลยี และความเชื่อในเรื่องโชคอํานาจวาสนา มี
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ความสัมพันธกับความสําเร็จของการเปนผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม ดานสภาพแวดลอมไดแกทิศทางระบบ
เศรษฐกิจของประเทศในปจจุบันและอนาคต นโยบายดานการคาและการลงทุน แหลงเงินทุน เพื่อใชในการดําเนินธุรกิจ 
เปนตน เหลานี้เปนปจจัยที่มีความสัมพันธกับความสําเร็จของการเปนผูประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ เจาของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมจังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 520 แหง 
ประกอบดวย บริษัท  กิจการเจาของคนเดียว  หางหุนสวนจํากัด  สหกรณ  และบริษัทมหาชน (จํากัด) จํานวนรวมทั้งส้ิน 
520 แหง  (ขอมูลจากสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ณ วันที่ 6 กันยายน  2550) 
การสุมตัวอยาง 

 กําหนดกลุมตัวอยางดวยการสุมตัวยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากเจาของที่ประกอบธุรกิจขนาด
กลางและขนาดยอม จังหวัดสุพรรณบุรี โดยใชแบบสอบถาม (Questionnarie) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล เมื่อ
ใชสูตรการคํานวณขนาดกลุมตัวอยาง จากสูตร Yamane (1973) ที่ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 และความคลาดเคลื่อน 
0.05 ในการคํานวณหาขนาดของตัวอยาง (บุญใจ ศรีสถิตยนรากูล, 2550  : 207) ซึ่งไดขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 226 
แหง 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 1. เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชแบบสอบถามที่ผูวิจัยไดสรางขึ้นโดยใชเครื่องมือที่มีความครอบคลุม
เพื่อใหไดขอมูลตามที่ตองการและสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัยใหมากที่สุด จึงใชแบบสอบถามที่มีลักษณะแบบ
ปลายเปด (Closed-ended questionnaire) และคําถามแบบปลายเปด (Open-ended questionnaire)  
             2. การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยที่มีความสัมพันธกับความสําเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม จังหวัด
สุพรรณบุรี โดยใชสถิติพื้นฐาน หาคาเฉลี่ย และ คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยแปลความหมายคาเฉลี่ย ตามเกณฑชวง
คะแนน มีดังนี้ (ชูศรี  วงษรัตนะ , 2541, หนา 90)  
 คาเฉลี่ยตั้งแต 4.51 - 5.00  หมายถึง ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความสําเร็จของธุรกิจ      
                             ขนาดกลางและขนาดยอมมากที่สุด 
 คาเฉลี่ยตั้งแต 3.51 - 4.50  หมายถึง ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความสําเร็จของธุรกิจ            
                              ขนาดกลางและขนาดยอมมาก 
 คาเฉลี่ยตั้งแต 2.51 - 3.50  หมายถึง ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความสําเร็จของธุรกิจ            
                              ขนาดกลางและขนาดยอมปานกลาง 
 คาเฉลี่ยตั้งแต 1.51 - 2.50  หมายถึง ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความสําเร็จของธุรกิจ            
                              ขนาดกลางและขนาดยอมนอย 
 คาเฉลี่ยตั้งแต 1.00 – 1.50  หมายถึง ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความสําเร็จของธุรกิจ            
                              ขนาดกลางและขนาดยอมนอยที่สุด 
 
ผลการวิจัย 
 จากการสรางเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อใชในการวิจัย ผูวิจัยไดทําการสงแบบสอบถามไปยังธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมในจังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 226 ธุรกิจ เพื่อการสํารวจและเก็บขอมูลที่เกี่ยวของในการ          
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หาปจจัยที่เกี่ยวของกับความสําเร็จในการดําเนินงานของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมในจังหวัดสุพรรณบุรี     ซึ่งขอมูล
ตาง  ๆ ที่ไดทําการเก็บรวบรวม มีดังนี้ 

ขอมูลพ้ืนฐานของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ในจังหวัดสุพรรณบุรี 
  ลักษณะธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ในจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีลักษณะธุรกิจสวนใหญเปน บริษัทมี

จํานวน 136 แหง คิด รองลงมาคือ กิจการเจาของคนเดียว 49 แหง  หางหุนสวน 15 แหง  สหกรณ 18 แหง  และบริษัท
มหาชน 8 แหง  โดยแสดงสัดสวนของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมดังตาราง ตอไปนี้ 
ตารางที่ 1  ตารางแสดงขอมูลลักษณะของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

ลักษณะธุรกิจ n % 
1.  บริษัท 
2.  กิจการเจาของคนเดียว 
3.  หางหุนสวน 
4.  สหกรณ 
5.  บริษัทมหาชน 

136 
49 
15 
18 
8 

60.2 
21.2 
6.6 
8.0 
3.5 

รวม 226 100 
 

ประเภทของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม สามารถแบงออกตามประเภทของการดําเนินธุรกิจ ออกเปน 3 
ประเภทคือ ธุรกิจการผลิต จํานวน 140 แหง คิดเปนรอยละ 61.90 ธุรกิจการคาสง/คาปลีก 51 แหง และ ธุรกิจบริการ 
จํานวน 35 แหง ซึ่งจากจํานวนกลุมตัวอยางที่ทําการวิจัยสามารถแสดงสัดสวนของประเภทธุรกิจไดดังนี้ 
 
ตารางที่ 2  ตารางแสดงประเภทของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

ประเภทธุรกิจ n % 
1.การผลิต 
2.การคาสง/คาปลีก 
3.การบริการ 

140 
51 
35 

61.90 
22.60 
15.50 

รวม 226 100 
 
จากกลุมประเภทของการดําเนินธุรกิจของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมในจังหวัดสุพรรณบุรีกลุมธุรกิจสามารถ

แยกออกตามประเภทของอุตสาหกรรมไดดังนี้ 
ตารางที่ 3 ตารางแสดงประเภทของการประกอบอุตสาหกรรม 

ประเภทประกอบอุตสาหกรรม n % 

1.  อาหาร เครื่องดื่ม ยาสูบ 65 28.76 
2.  ส่ิงทอและเครื่องนุงหม 16 7.07 
3.  ผลิตภัณฑโลหะและชิ้นสวน 12 5.30 
4.  ผลิตภัณฑพลาสติก 8 3.53 
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5.  วัสดุกอสราง 7 3.09 
6.  ผลิตภัณฑจากไม 7 3.09 
7.  ยานพาหนะและสวนประกอบ 6 2.65 

ประเภทประกอบอุตสาหกรรม n % 

8.  เครื่องจักรและอุปกรณ 6 2.65 
9.  รองเทาและเครื่องหนัง 5 2.21 
10. ผลิตเคมีภัณฑ / ผลิตภัณฑเคมี 5 2.21 
11. กระดาษ และผลิตภัณฑกระดาษ 3 1.32 

 
กลุมประเภทการผลิต สวนใหญประกอบอุตสาหกรรมประเภทอาหาร เครื่องดื่ม ยาสูบ จํานวน 65 แหง คิดเปน

รอยละ 28.76 รองลงมาคือ ส่ิงทอและเครื่องนุงหม ผลิตภัณฑโลหะและชิ้นสวน ผลิตภัณฑพลาสติก วัสดุกอสราง 
ผลิตภัณฑจากไม ยานพาหนะและสวนประกอบ เครื่องจักรและอุปกรณ รองเทาและเครื่องหนัง ผลิตเคมีภัณฑ/ผลิตภัณฑ
เคมี และสุดทายคือ กระดาษและผลิตภัณฑกระดาษ 
 
ตารางที่ 4  ตารางแสดงกลุมธุรกิจประเภทคาสง/คาปลีก 

เปนธุรกิจการคาสง/คาปลีกประเภทใด n % 
1.สินคาสําเร็จรูป 14 6.18 
2.สินคาอุปโภค บริโภค 22 9.73 
3.สินคาเกษตร 15 6.64 

 
กลุมประเภทการคาสง/คาปลีก สวนใหญประกอบอุตสาหกรรมประเภทสินคาอุปโภค บริโภค จํานวน 22 แหง คิด

เปนรอยละ 9.73 รองลงมาคือ สินคาสําเร็จรูป และสินคาเกษตร ตามลําดับ 
ตารางที่ 5 ตารางแสดงกลุมธุรกิจประเภทบริการ 

ธุรกิจบริการ n % 

1.การซอมบํารุง 6 2.65 
2.การขนสง 8 3.54 
3.รานอาหาร/ภัตตาคาร 7 3.10 
4.การแพทย/เกี่ยวกับสุขภาพ 6 2.65 
5.การศึกษา 3 1.33 
6.การกอสราง 2 0.88 
7.สถานบันเทิง 2 0.88 
8.อื่น ๆ....... 1 0.44 
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กลุมประเภทการบริการ สวนใหญประกอบการขนสง จํานวน 8 แหง คิดเปนรอยละ 3.54 รองลงมาคือ 

รานอาหาร/ภัตตาคาร การซอมบํารุง การแพทย/เกี่ยวกับสุขภาพ การศึกษา การกอสราง สถานบันเทิง และอื่น ๆ 
ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 6 ตารางแสดงจํานวนลูกจางของกลุมธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมในจงัหวัดสุพรรณบุรี 

จํานวนลูกจาง n % 

1. ไมเกิน 10 คน 67 29.64 
2. 11-50 คน 89 39.39 
3. 51-100 คน 36 15.93 
4. 101-200 คน 25 11.06 
5. มากกวา 200 คน 9 3.98 

จํานวนลูกจางของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ในจังหวัดสุพรรณบุรี โดยสวนใหญจํานวนลูกจาง อยูระหวาง 
11-50 คน จํานวน 89 แหง คิดเปนรอยละ 42.3 รองลงมาคือ ไมเกิน 10 คน  อยูระหวาง 51-100 คน  อยูระหวาง 51-100 
คน  อยูระหวาง 101-200 คน และ มากกวา 200 คน ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 7 ตารางแสดงจํานวนทุนจดทะเบียนของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

เงินทนุจดทะเบียน n % 

1. ไมเกิน 5,000,000  บาท 117 51.77 
2. 5,000,001 - 10,000,000  บาท 47 20.80 
3. 10,000,001 – 15,000,000 บาท 36 15.93 
4. 15,000,001 – 20,000,000  บาท 18 7.96 
5. มากกวา 20,000,000  บาท 8 3.54 

ธุรกิจมีเงินทุนจดทะเบียน โดยสวนใหญมีเงินทุนจดทะเบียนไมเกิน 5,000,000  บาท จํานวน 119 แหง คิดเปน
รอยละ 48.23 รองลงมาคือ 5,000,001 - 10,000,000 บาท, 10,000,001 – 15,000,000 บาท, 15,000,001 – 20,000,000 
บาท และ มากกวา 20,000,000 บาท ตามลําดับ 

 
ปจจัยทางธุรกิจที่มีผลกระทบตอธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมในจังหวัดสุพรรณบุรี 
ตารางที่ 8 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยภายในและภายนอกที่เกี่ยวของกับความสําเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

ปจจัยของความสําเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม Mean SD 
ปจจัยดานคุณลักษณะผูบริหาร 3.7326 .60824 
ปจจัยดานการบริหารเชิงกลยุทธ 3.7527 .63851 
ปจจัยดานเทคโนโลยี 3.5547 .65452 
ปจจัยดานการตลาด 3.7569 .73145 
ปจจัยดานทรัพยากรมนุษย 3.5721 .76335 
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ปจจัยการบริหารการเงินและบัญชี 3.9344 .66073 
 
 
 
ตารางที่ 9 ขอมูลเกี่ยวกับความสําเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

ความสําเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม Mean SD 

ความสําเร็จของธุรกิจ 3.9529 .55289 

 
 จากตาราง 8 และตาราง 9 พบวาปจจัยที่มีความสัมพันธกับความสําเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
จังหวัดสุพรรณบุรี ในภาพรวมอยูในระดับมาก ( Χ = 3.95, S.D.= 0.55) ) โดยสามารถเรียงตามลําดับคาเฉลี่ยและสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานไดดังนี้  คือ ปจจัยดานการบริหารการเงินและบัญชี ( Χ = 3.93, S.D.= 0.66) ปจจัยดานการตลาด 
( Χ = 3.76, S.D.= 0.73) ปจจัยดานการบริหารเชิงกลยุทธ ( Χ = 3.75, S.D.= 0.64) ปจจัยดานคุณลักษณะผูบริหาร 
( Χ = 3.73, S.D.= 0.61) ปจจัยดานทรัพยากรมนุษย ( Χ = 3.57,S.D.= 0.76) และปจจัยดานเทคโนโลยี ( Χ = 3.55, 
S.D.= 0.65) ตามลําดับ         
ตารางที่ 10 ผลการวิเคราะหสหสัมพันธปจจัยดานคุณลักษณะผูบริหาร การบริหารเชิงกลยุทธ เทคโนโลยี การตลาด  
 ทรัพยากรมนุษย  การบริหารการเงินและบัญชี  และความสําเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ  (Correlation coefficient) 
ความสําเร็จของธุรกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอม 
Pearson Correlation 0.235 
Sig. (2-tailed) 0.000 

คุณลักษณะผูบริหาร 

n 226 
Pearson Correlation 0.539 
Sig. (2-tailed) 0.000 

การบริหารเชิงกลยุทธ 

N 226 
Pearson Correlation 0.540 
Sig. (2-tailed) 0.000 

เทคโนโลยี 

n 226 
Pearson Correlation 0.507 
Sig. (2-tailed) 0.000 

การตลาด 

N 226 
Pearson Correlation 0.405 
Sig. (2-tailed) 0.000 

ทรัพยากรมนุษย 

N 226 
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Pearson Correlation 0.672 
Sig. (2-tailed) 0.000 

การบริหารการเงินและบัญชี 

N 226 

 

ความสัมพันธระหวางปจจัยคุณลักษณะผูบริหารและผลการดําเนินงาน ไดคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน
(Pearson Correlation coefficient) เทากับ 0.235 และ P เทากับ 0.000 สรุปไดวาความสัมพันธระหวางปจจัยคุณลักษณะ
และความสําเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมนั้น มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 นั่นคือ ถา
ปจจัยคุณลักษณะผูบริหารเพิ่มสูงขึ้น ความสําเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมจะเพิ่มขึ้นดวย 

ความสัมพันธระหวางปจจัยการบริหารเชิงกลยุทธและผลการดําเนินงาน ไดคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน
(Pearson Correlation coefficient) เทากับ 0.539 และ P เทากับ 0.000 สรุปไดวาความสัมพันธระหวางปจจัยการบริหาร
เชิงกลยุทธและความสําเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมนั้น มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.001 นั่นคือ ถาปจจัยการบริหารเชิงกลยุทธเพิ่มสูงขึ้น ความสําเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมจะเพิ่มขึ้นดวย 

ความสัมพันธระหวางปจจัยเทคโนโลยีและความสําเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ไดคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธของเพียรสัน(Pearson Correlation coefficient) เทากับ 0.540 และ P เทากับ 0.000 สรุปไดวาความสัมพันธ
ระหวางปจจัยดานเทคโนโลยีและผลการดําเนินงานนั้น มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 นั่นคือ 
ถาปจจัยดานเทคโนโลยีเพิ่มสูงขึ้น ความสําเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมจะเพิ่มขึ้นดวย 

ความสัมพันธระหวางปจจัยดานการตลาดและความสําเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ไดคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธของเพียรสัน(Pearson Correlation coefficient) เทากับ 0.507 และ P เทากับ 0.000 สรุปไดวาความสัมพันธ
ระหวางปจจัยดานการตลาดและผลการดําเนินงานนั้น มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นั่นคือ 
ถาปจจัยดานการตลาดเพิ่มสูงขึ้น ความสําเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมจะเพิ่มขึ้นดวย 

ความสัมพันธระหวางปจจัยดานทรัพยากรมนุษยและความสําเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ไดคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน(Pearson Correlation coefficient) เทากับ 0.405 และ P เทากับ 0.000 สรุปไดวา
ความสัมพันธระหวางปจจัยดานทรัพยากรมนุษยและผลการดําเนินงานนั้น มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.001 นั่นคือ ถาปจจัยดานทรัพยากรมนุษยเพิ่มสูงขึ้น ความสําเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมจะเพิ่มขึ้น 

ความสัมพันธระหวางปจจัยการบริหารการเงินและบัญชีและความสําเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม  ได
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน(Pearson Correlation coefficient) เทากับ 0.672 และ P เทากับ 0.000 สรุปไดวา
ความสัมพันธระหวางปจจัยการบริหารการเงินและบัญชีและผลการดําเนินงานนั้น มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.001 นั่นคือ ถาปจจัยการบริหารการเงินและบัญชีเพิ่มสูงขึ้น ความสําเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมจะเพิ่มขึ้นดวย 

ดังนั้นเมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม  พบวาตัวแปรดานคุณลักษณะ
ของผูบริหาร  การบริหารงานเชิงกลยุทธ  เทคโนโลยี  การตลาด ทรัพยากรมนุษย  การบริหารการเงินและบัญชี   ซึ่งเปนตัว
แปรอิสระทั้งหมดมีความสัมพันธทางบวกกับความสําเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)   



 

66 

การประชุมผลงานวิจัยดานการจัดการบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 2  
วันที่ 20 มีนาคม 2551 ณ ศนูยประชุมนานาชาติ เอ็มเพรส จ.เชียงใหม 
ตารางที่ 11 ผลการวิเคราะหการถดถอยแบบพหุคูณปจจัยดานคุณลักษณะของผูบริหาร  การบริหารงานเชิงกล

ยุทธ เทคโนโลยี  การตลาด  ทรัพยากรมนุษย  การบริหารและบัญชี  และผลการดําเนินงานของธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม 

ความสําเร็จของธุรกิจขนาดกลางและ  
ขนาดยอม (SMEs) 

 
ปจจัยภายใน-ภายนอก 

สัมประสิทธิ์การถดถอย ความคลาดเคลื่อน
มาตรฐาน 

 
P-value 

ปจจัยดานคุณลักษณะของผูบริหาร 
ปจจัยดานการบริหารงานเชิงกลยุทธ 
ปจจัยดานเทคโนโลยี 
ปจจัยดานการตลาด 
ปจจัยดานทรัพยากรมนุษย 
ปจจัยดานการบริหารการเงิน 
และบัญชี 

.127 

.230 

.185 

.217 

.217 

.406 

.054 

.059 

.054 

.062 
0.59 
.046 

.018 

.000 

.001 

.000 

.000 

.000 

    R2 = .579    Adjusted R2 = .567 
 ปจจัยดานคุณลักษณะของผูบริหารมีความสัมพันธและมีผลกระทบเชิงบวกตอความสําเร็จของธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และคา P = 0.018 จากการวิเคราะหการถดถอยแบบพหุคูณพบวา
คุณลักษณะของผูบริหารเปนตัวแปรพยากรณความสําเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
 ปจจัยดานการบริหารงานเชิงกลยุทธมีความสัมพันธและมีผลกระทบเชิงบวกตอความสําเร็จของธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และคา P = 0.00 จากการวิเคราะหการถดถอยแบบพหุคูณพบวา
คุณลักษณะของผูบริหารเปนตัวแปรพยากรณความสําเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
 ปจจัยดานเทคโนโลยีมีความสัมพันธและมีผลกระทบเชิงบวกตอความสําเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม  
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และคา P = 0.01 จากการวิเคราะหการถดถอยแบบพหุคูณพบวาคุณลักษณะของ
ผูบริหารเปนตัวแปรพยากรณความสําเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
 ปจจัยดานการตลาดมีความสัมพันธและมีผลกระทบเชิงบวกตอความสําเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม  
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 และคา P = 0.00 จากการวิเคราะหการถดถอยแบบพหุคูณพบวาคุณลักษณะของ
ผูบริหารเปนตัวแปรพยากรณความสําเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
 ปจจัยดานทรัพยากรมนุษยมีความสัมพันธและมีผลกระทบเชิงบวกตอความสําเร็จของธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001  และคา P = 0.001 จากการวิเคราะหการถดถอยแบบพหุคูณพบวา
คุณลักษณะของผูบริหารเปนตัวแปรพยากรณความสําเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
 ปจจัยดานการบริหารการเงินและบัญชีมีความสัมพันธและมีผลกระทบเชิงบวกตอความสําเร็จของธุรกิจขนาด
กลางและขนาดยอม  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001  และคา P = 0.001 จากการวิเคราะหการถดถอยแบบ
พหุคูณพบวาคุณลักษณะของผูบริหารเปนตัวแปรพยากรณความสําเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
   การบริหารงานเชิงกลยุทธ  เทคโนโลยี  การตลาด  ทรัพยากรมนุษย  และการบริหารการเงินและบัญชีมี
ความสัมพันธและมีผลกระทบตอความสําเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) โดยทําการวิเคราะหการถดถอย
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แบบพหุคูณ ซึ่งมีคาสัมประสิทธิ์ของการพยากรณ ( R2)  เทากับ .579  และมีคาสัมประสิทธิ์ของการพยากรณปรับปรุง  
(Adjusted R2) เทากับ  .567ดังนั้นผูวิจัยจึงสรางสมการพยากรณความสําเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)  
ดังนี้ 

ความสําเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

=  1.267 + .127 คุณลักษณะของผูบริหาร            + .230 
การบริหารเชิงกลยุทธ + .185 เทคโนโลยี + .217 การตลาด 
+ .217 ทรัพยากรมนุษย          + .406 การบริหารการเงิน
และบัญชี 

 
สรุปผลการศกึษาวิจัย 
 การวิจัย เรื่อง การพัฒนาความสําเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมในจังหวัดสุพรรณบุรี สามารถสรุปผล
ขอมูลที่ไดจากการวิจัย และทําการวิเคราะหเพื่อใหไดขอมูลที่มีความถูกตองสอดคลองกับวัตถุประสงคการวิจัยไดดังนี้ 
 1.  จากขอมูลผูประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมในจังหวัดสุพรรณบุรีพบวาผูประกอบการสวนใหญ
จดัตั้งกิจการในรูปของบริษัทจํากัดและกิจการเจาของคนเดียว  ซึ่งดําเนินงานทางดานการผลิตสินคาสําเร็จรูป รองลงมาจะ
เปนผูประกอบการที่ดําเนินกิจการดานการคาสงและคาปลีก กิจการผลิตที่ดําเนินงานเปนกิจการอุตสาหกรรมประเภท
อาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ ในสวนของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมดานคาสง/คาปลีก เปนธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมประเภทจําหนายสินคาอุปโภคและบริโภคและธุรกิจบริการจะดําเนินงานในดานการขนสง  สําหรับจํานวนลูกจางใน
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมจะอยูในระหวางจํานวน 1 – 50 คน มีทุนจดทะเบียนเพื่อการดําเนินงานในธุรกิจขนาด
กลางและขนาดยอม ไมเกิน 5,000,000 จนถึง 10,000,000 บาท 
 2.  ขอมูลดานปจจัยที่เกี่ยวของกับการดําเนินกิจการของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมพบวาปจจัยหลักที่
เกี่ยวของกับการดําเนินงานอันดับแรกคือการบริหารการเงินและบัญชี  ซึ่งตองมีการตรวจสอบการควบคุมภายในทาง
การเงินที่ดี และการตรวจสอบการดําเนินงาน เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายของธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมที่ไดวางไว  ปจจัยที่สองไดแกปจจัยดานการตลาดที่เนนในดาน  กลยุทธดานจัดจําหนายสินคา/บริการ และการ
สงเสริมการขาย ปจจัยที่สามคือการบริหารเชิงกลยุทธ ที่ตองมีการกําหนดทิศทางขององคกรที่แนนอน และคํานึงถึงหลัก
ธรรมาภิบาลในการดําเนินงาน  ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับปจจัยที่ส่ีคือคุณลักษณะผูบริหาร ที่ตองมีลักษณะของความเปนผูนําและ
ตองมีความรูความสามารถทางการบริหาร เพื่อการบริหารงานของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมซึ่งจะมีความสัมพันธกับ
ปจจัยที่หาสวนของทรัพยากรมนุษย  ที่เปนทรัพยากรที่สําคัญประการหนึ่งในการดําเนินงานที่ทําใหธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมสามารถดําเนินงานตอไปได โดยทรัพยากรมนุษยตองมีคุณลักษณะในดานความจงรักภักดีตอองคกรและมี
ความขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติงาน จะเปนปจจัยที่สําคัญที่ทําใหธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมดําเนินกิจการตอไปได 
และปจจัยสุดทายที่เกี่ยวของคือเทคโนโลยี ผูประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมใหความสําคัญกับความทันสมัย
ของเทคโนโลยีและนําเทคโนโลยีมาใชเต็มประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพและกาวสูความสําเร็จ
ในการดําเนินงาน 
 3.  ผลของการประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมในจังหวัดสุพรรณบุรีมุงเนนปจจัยในดานของคุณภาพ
สินคา/บริการเปนที่ยอมรับของประชาชนและสังคม รวมถึงความตองการสินคา/บริการของตลาด เปนปจจัยในอันดับตน ๆ 
ในการดําเนินงาน ซึ่งยังประกอบดวย ปริมาณสินคา/บริการที่นําออกสูตลาด และ แนวโนมการเจริญเติบโตทางธุรกิจที่เปน
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แรงเสริมใหผลของการประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมเปนไปตามความตองการของเจาของธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม 

 ปจจัยทางธุรกิจมีอิทธิพลทางบวกตอความสําเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ในจังหวัด
สุพรรณบุรี ประกอบดวย ปจจัยดานคุณลักษณะของผูบริหาร ปจจัยดานการบริหารงานเชิงกลยุทธ ปจจัยดานเทคโนโลยี 
ปจจัยดานการตลาด ปจจัยดานทรัพยากรมนุษย และปจจัยดานการบริหารการเงินและบัญชี ซึ่งสามารถเขียนสมการได
ดังนี้ 

ความสําเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม =  1.267 + .127 คุณลักษณะของผูบริหาร    + .230 
การบริหารเชิงกลยุทธ + .185 เทคโนโลยี + .217 
การตลาด + .217 ทรัพยากรมนุษย   + .406 การ
บริหารการเงินและบัญชี 

อภิปรายผล 
 ปจจัยทางธุรกิจที่มีผลตอความสําเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)  ในจังหวัดสุพรรณบุรี โดย
อภิปรายผลเปนรายดานดังนี้ 
 1.  ปจจัยดานคุณลักษณะของผูบริหาร ในการประกอบการธุรกิจ มีความสัมพันธกับความสําเร็จของธุรกิจขนาด
กลางและขนาดยอม (SMEs) กลาวคือ ความมุงมั่นในการทํางานของผูบริหาร  ทําใหเกิดการพัฒนาการดําเนินงานอยางมี
ประสิทธิภาพ  โดยผูบริหารที่มีความเปนผูนํา  กลาคิดและกลาตัดสินใจในการทํางาน  ตลอดจนมีวิสัยทัศนในการพัฒนา
ในภาพรวมของกิจการ  ทําใหสามารถแกปญหาไดอยางถูกตอง  และทันตอสถานการณในปจจุบัน ตามลักษณะของผูนําที่
ดี ( ศริพร พงศศรีโรจน,2538:190) ที่ตองมีคุณสมบัติดานวิชาการ ดานบุคลิกภาพ และความสามารถในการปฏิบัติงาน  
ประกอบกับการที่ผูบริหารมีความรูความสามารถและมีประสบการณการทํางานในธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
(SMEs)  ยอมนําไปสูการมีวิสัยทัศนที่กวางไกล  มีความฉลาดในการตัดสินใจ  สามารถนําขอมูลตาง ๆ มาใชในการบริหาร
และการวางแผนการดําเนินงานไดอยางถูกตองเหมาะสม  ทําใหกิจการไดเปรียบทางธุรกิจและเปนผูนําทางการคาไดใน
ระยะสั้นและระยะยาว  นําไปสูความสําเร็จในการพัฒนาอยางยั่งยืนของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
 2.  ปจจัยดานการบริหารเชิงกลยุทธ  ในการประกอบธุรกิจ  มีความสัมพันธตอความสําเร็จของธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม (SMEs)  กลาวคือ  ธุรกิจที่มีการบริหารเชิงกลยุทธ  มีการกําหนดทิศทางขององคกร  เปรียบเสมือนแนวทาง
ในการดําเนินงาน  โดยยึดหลักธรรมมาภิบาลในการบริหารงาน  ตลอดจนการวิเคราะหเชิงกลยุทธถึงสถานการณใน
ปจจุบัน  โดยการวิเคราะหจุดออน  เพื่อใหธุรกิจสามารถทราบขอบกพรองในการดําเนินงาน  แลวนําขอบกพรองดังกลาว
ไปแกไขปรับปรุงใหดีขึ้น  และยังวิเคราะหจุดแข็งของกิจการที่เหนือกวาของผูประกอบการรายอื่น ๆ   โดยนําผลการ
วิเคราะหที่ไดมาใชและพัฒนาไปสูความสําเร็จในการดําเนินงาน  สวนการกําหนดกลยุทธของกิจการนั้นจําเปนอยางยิ่งที่
จะตองสอดคลอง  เหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน  นอกจากนั้นยังตองควบคุมแผนกลยุทธนั้นใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคที่กําหนดไว  เพื่อบรรลุสูเปาหมายอันจะนําองคกรประสบความสําเร็จในการดําเนินงานทั้งในปจจุบันและใน
อนาคต ซึ่งแนวทางในการบริหารเชิงกลยุทธที่เหมาะสมกับธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมเพื่อการแขงขัน คือ กลยุทธ
สรางความแตกตาง (กฤษฏา เสกตระกูล , เอกสารประกอบการบรรยาย) โดยเนนจุดสําคัญในการสรางความแตกตางคือ 
การพยายามสรางมูลคาเพิ่มใหเกิดขึ้นภายในธุรกิจ 
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 3.  ปจจัยดานเทคโนโลยี  ในการประกอบธุรกิจ  มีความสัมพันธกับความสําเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม (SMEs) กลาวคือ การนําเทคโนโลยีสมัยใหมที่เหมาะสมมาใชในการดําเนินงานยอมนํามาซึ่งประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการ โดยเฉพาะแหลงของขอมูล ขาวสารทางดานเทคโนโลยีที่เปนประโยชนตอกิจการ  และการศึกษาดาน
เทคโนโลยีอยางจริงจัง ซึ่งแนวคิดของบทบาทเทคโนโลยี  มี 3 ประการคือ (ไพรัช  ธัชพงษ , 2546)  ซึ่งประกอบดวย การ
ผลิตความรู  การสงตอความรู และ การถายทอดความรู ซึ่งจะชวยในการดําเนินงานผูประกอบธุรกิจโดยจะตองพิจารณา
ถึงการนําเทคโนโลยีมาใชอยางเต็มประสิทธิภาพ ตลอดจนความรู ความสามารถ และศักยภาพของบุคลากรทางดาน
เทคโนโลยี จะตองสอดคลองกันกับเทคโนโลยีที่กิจการจะนํามาใช สงเสริมใหการดําเนินงานของธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมประสบความสําเร็จ 
 4.  ปจจัยดานการตลาด ในการประกอบธุรกิจ  มีความสัมพันธกับความสําเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม (SMEs) กลาวคือ  การดําเนินกิจกรรมทางการตลาดมีความสําคัญตอการประกอบธุรกิจ  โดยมีองคประกอบไดแก  
กลยุทธดานสินคา/บริการ นําเสนอสินคาและบริการตอบสนองความตองการของผูบริโภค ในส่ิงที่เขาตองการ  ตลอดจน
การกําหนดกลยุทธการจัดจําหนายของผูประกอบการ  พิจารณาชองทางการกระจายสินคาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อนําสินคา/
บริการไปยังผูบริโภคในเวลาที่เหมาะสม  และการสรางเครือขายในการจัดจําหนายสําหรับกลุมผูประกอบการธุรกิจขนาด
กลางและขนาดยอม  เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน  และสรางความสามารถในการแขงขันใหแกสินคา/บริการ  ในการ
กาวไปสูในระดับสากล    ทั้งนี้การกําหนดราคานั้น  ใหความสําคัญตอระดับราคาที่เหมาะสม  สอดคลองตอการรับรูถึง
คุณคาของสินคา/บริการที่ธุรกิจนําเสนอตอผูบริโภคกลุมเปาหมาย  นําไปสูผลกําไรที่ธุรกิจตองการ  สวนการสงเสริมการ
ขายสินคา/บริการเปนที่รูจัก  และยอมรับของผูบริโภค  ตลอดจนการแสวงหาตลาด  เพิ่มยอดขายใหแกธุรกิจนํามาซึ่งผล
กําไร  สงผลตอความสําเร็จของผูประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
   5.  ปจจัยดานทรัพยากรมนุษย ในการประกอบธุรกิจ  มีความสัมพันธกับความสําเร็จของธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม (SMEs)กลาวคือ บุคลากรขององคกรเปนทรัพยากรที่มีความสําคัญตอกิจการ  ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ที่บุคลากรมีความรูความสามารถในการดําเนินงานทําใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการพัฒนาศักยภาพในการ
แขงขันใหแกธุรกิจ   และการที่บุคคลากรมีความซื่อสัตย  ทั้งตอองคกรและลูกคา กอใหเกิดความไววางใจซึ่งกันและกัน  
สรางประสิทธิภาพในการดําเนินงาน   ทั้งนี้ความจงรักภักดีที่มีตอองคกร   ทําใหทุมเทความรูความสามารถ  ในการที่จะ
พัฒนาองคกรใหมีความเจริญกาวหนา   ตลอดจนบุคลากรที่มีความขยันหมั่นเพียร และมีความมานะอดทนมุงมั่นตอการ
ปฏิบัติงาน   แสวงหาความรูที่เปนประโยชนตอการสรางพัฒนางาน   มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมายซึ่ง
ลักษณะของบุคลากรที่ไดกลาวมาขางตนนั้น  นําไปสูการพัฒนาองคกรอยางตอเนื่อง  สรางความสําเร็จใหแกธุรกิจขนาด
กลางและขนาดยอมทั้งในปจจุบันและการพัฒนาไปสูการสรางศักยภาพในการแขงขันของธุรกิจในอนาคต 
 6.  ปจจัยดานการบริหารการเงินและบัญชี  ในการประกอบการธุรกิจ มีความสัมพันธกับความสําเร็จของธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) กลาวคือ ผูประกอบการใหความสําคัญตอการบริหารการเงินและบัญชี  โดยมีการ
ตรวจสอบและควบคุมการบริหารการเงินและการตรวจสอบบัญชีอยางมีระบบ ตลอดจนการบริหารทรัพยสินที่กิจการมี  ให
เกิดประโยชนและมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ขอมูลสารสนเทศที่ไดจากการตรวจสอบและควบคุมกอใหเกิดประสิทธิภาพใน
การดําเนินงานอยางถูกตองและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น การทํางานเปนระบบและมีแบบแผนที่ดี ขอมูลที่เกี่ยวของกับระบบ
การเงินและบัญชีสะทอนถึงผลการดําเนินงานของกิจการไดอยางนาเชื่อถือ สามารถนําขอมูล มาใชในการบริหารและการ
วางแผนการดําเนินงานไดอยางถูกตองเหมาะสม ทําใหกิจการนําไปสูความสําเร็จในการพัฒนาของธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม 



 

70 

การประชุมผลงานวิจัยดานการจัดการบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 2  
วันที่ 20 มีนาคม 2551 ณ ศนูยประชุมนานาชาติ เอ็มเพรส จ.เชียงใหม 

การบริหารการเงินและบัญชี 

การบริหารเชิงกลยุทธ 

การตลาด 

ทรัพยากรมนุษย 

คุณลักษณะของผูบริหาร 

เทคโนโลย ี

 สําหรับแนวทางปฏิบัติของผูประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ในจังหวัดสุพรรณบุรีพัฒนาใหเกิด
ความสําเร็จและสรางความไดเปรียบทางการแขงขันนั้น จากการวิจัยพบวา ปจจัยที่มีความสําคัญตอความสําเร็จ 
ประกอบดวย ปจจัยดานคุณลักษณะของผูบริหาร ดานการบริหารเชิงกลยุทธ ดานเทคโนโลยีดานการตลาด  ดาน
ทรัพยากรมนุษยและดานการบริหารการเงินและบัญชี ซึ่งจากผลการศึกษาของ ประหยัด  แซหลิม (2547) ที่ทําการศึกษา 
ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความสําเร็จของการเปนผูประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมในเขตธนบุรีพบวา ความ
คิดเห็นของผูประกอบการในสวนของระดับการศึกษา การฝกอบรม ความคิดสรางสรรค ความเชื่อม่ันในตัวเอง ความ
นาเชื่อถือ  รวมถึงความเชื่อถือในเรื่องโชคอํานาจวาสนา มีความสัมพันธกับความสําเร็จของผูประกอบการธุรกิจขนาด
กลางและขนาดยอม สวนในดานของสภาพแวดลอมภายนอก อาทิระบบเศรษฐกิจ นโยบายดานตาง ๆ  ซึ่งปจจัยตาง ๆ 
ทั้งหมดนี้มีความสัมพันธโดยตรงกับความสําเร็จของผูประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ในขณะที่ผลการศึกษา 
ของ ธนะพัฒน   พลับพลา (2547) พบวาปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไขสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใน
ประเทศไทย จากวิกฤตการณดานเศรษฐกิจที่ตอเนื่อง โดยเฉพาะปญหาที่เปนประเด็นสําคัญในการพัฒนาวิสาหกิจขนาด
กลางขนาดยอม ควรไดรับความรวมมือและความชวยเหลือจากหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อชวยใหวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมไดอยูรอด จากผลการศึกษาพบวา ภาครัฐไดดําเนินการกําหนดกลยุทธ 7 กลยุทธตั้งแตเรื่องการพัฒนาขีด
ความสามารถของผูประกอบการดานเทคโนโลยีและการบริหารจัดการ , การพัฒนาผูประกอบการและทรัพยากรบุคคล, 
การสรางและขยายโอกาสทางดานการตลาด , การเพิ่มขีดความสามารถของสถาบันการเงินหรือธนาคาร และการสรางกล
ไกลเสริมทางการเงิน , การพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดลอมทางธุรกิจ , การพัฒนาสงเสริม และ การสรางความเชื่อมโยงและ
การพัฒนาแบบครบวงจร ซึ่งจะสงผลดีตอเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 
ปจจัยที่มีความสัมพันธตอความสําเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม  ในจังหวัดสุพรรณบุรี 

รูปภาพที่ 2 ปจจัยที่มีความสัมพันธตอความสําเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม  ในจังหวัดสุพรรณบุรี 
 ซึ่งแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาความสําเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ผูประกอบการควร
ดําเนินงานโดยเริ่มจากใหความสําคัญตอปจจัยดานการบริหารการเงินและบัญชีและปจจัยดานการบริหารเชิงกลยุทธ  
จากการวิจัยพบวาทั้ง 2 ปจจัย มีความสําคัญอยางยิ่งสําหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม โดยผูประกอบการควร
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ตรวจสอบ ควบคุมการบริหารการเงินและบัญชีอยางสม่ําเสมอเพื่อปองกันขอบกพรองและความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับกิจการ
ตลอดจนนําขอมูลสารสนเทศที่ไดมาใชในการวางแผนเชิงกลยุทธ และการตัดสินใจไดทันตอสถานการณ โดยขอมูลที่ได
จะตองเปนปจจุบันและสามารถนําไปใชไดทันทีที่ตองการ ซึ่งสอดคลองกับปจจัยดานการบริหารเชิงกลยุทธของกิจการ 
ผูประกอบการตองวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรคที่เกิดขึ้น หากมีจุดแข็งและโอกาสที่ดีอยูแลวควรจะตอง
เพิ่มศักยภาพใหดียิ่งขึ้นและถากิจการมีจุดออนและอุปสรรคจะตองมีแนวทางในการแกปญหาที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว   
เพื่อที่จะไมใหเกิดความเสียหายตลอดจนการกําหนดทิศทางในการดําเนินอยางชัดเจนและแนวทางในการปฏิบัติงานที่
ถูกตองเหมาะสมเพิ่มประสิทธิภาพและสรางผลกําไรใหแกผูประกอบการ ดังนั้นแนวทางในการพัฒนาความสําเร็จของ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ผูประกอบการจะตองใหความสําคัญ โดยมุงตอปจจัยดานการบริหารการเงินและบัญชี  
และดานการบริหารเชิงกลยุทธ เปนลําดับแรก 
 สวนแนวทางในการพัฒนาความสําเร็จในขั้นที่ 2  ผูประกอบจะตองพิจารณาปจจัยดานการตลาดและปจจัยดาน
ทรัพยากรมนุษย เนื่องดวยปจจัยดังกลาวมีอิทธิพลตอความสําเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมโดยผูประกอบการ
จะตองดําเนินกลยุทธทางการตลาดที่เหมาะสม  ทั้งในดานสินคา/บริการ การจัดจําหนาย การกําหนดราคาและการสงเสริม
การขาย ตลอดจนความรวมมือกันระหวางกลุมผูประกอบการ SMEs ในการสรางเครือขายในการจัดจําหนายสินคา 
ความสัมพันธที่ดีในระบบเครือขาย นํามาซึ่งการใชขอมูลขาวสารรวมกัน เปนแนวทางที่สําคัญสําหรับการพัฒนาของ
ความสําเร็จและความไดเปรียบทางการแขงขันใหแกธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม  แกผูประกอบการใหมีความ
แข็งแกรงเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพดานทรัพยากรมนุษย การเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน   
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานสงเสริมใหบุคคลากรพัฒนาความรูความสามารถของตนอยางตอเนื่อง   

นอกจากนี้ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการพัฒนาไปสูความสําเร็จของผูประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม  ในขั้นสุดทายประกอบดวย  ปจจัยดานคุณลักษณะของผูบริหารและปจจัยดานเทคโนโลยี  ซึ่งลักษณะของผูบริหารที่
จะนําพากิจการไปสูความสําเร็จนั้น จะตองมีความเปนผูนํากลาคิด กลาตัดสินใจ มีวิสัยทัศนแนวคิดในการพัฒนาอยางไม
หยุดนิ่ง มีความรูความสามารถในการบริหารบุคลากรและประสบการณในการดําเนินธุรกิจ SMEs  ดังนั้นคุณลักษณะของ
ผูบริหารที่ดียอมสอดคลองกับการพัฒนาความสําเร็จของธุรกิจ กิจการควรสงเสริมและพัฒนาผูนําใหมีคุณลักษณะ
เหมาะสมที่จะนําองคกรไปสูความสําเร็จ นอกจากนั้นปจจัยทางดานเทคโนโลยี แมวาจะมีอิทธิพลตอความสําเร็จในลําดับ
สุดทายแตหากพิจารณาสถานการณการดําเนินงานในปจจุบันจะพบวา เทคโนโลยีทวีความสําคัญตอการดําเนินธุรกิจใน
ทุกระดับ การที่จะพัฒนาสินคา/บริการไปสูระดับสากลไดนั้นผูประกอบการจะตองพัฒนาความรูความสามารถทางดาน
เทคโนโลยี เขาถึงแหลงความรูดานเทคโนโลยี และขอมูลสารสนเทศ ตลอดจนการเลือกใชเทคโนโลยีไดอยางเหมาะสม  
ทั้งนี้หากองคกรสามารถพัฒนาและนําเทคโนโลยีมาใชในการดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพยอมนําไปสูความไดเปรียบ
ในการแขงขันใหแกธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมตอไป 

 
ขอเสนอแนะ 

1.  ผูประกอบการควรใหความสําคัญตอการพัฒนาอยางตอเนื่องในทุก ๆ ปจจัยที่ไดกลาวมานั้น เพราะสามารถ
ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของผลการดําเนินงานของกิจการ และนําไปสูการพัฒนาความสําเร็จใหแกผูประกอบการธุรกิจขนาด
กลางและขนาดยอมอยางยั่งยืน 
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2.  ผูประกอบการควรมีความคิดสรางสวรรคในการทํางาน มีการคิดนวัตกรรมใหม ๆ เพื่อที่จะเปนผูนําทางดาน
ธุรกิจและสามารถที่จะสรางความไดเปรียบในการแขงขัน และศักยภาพที่เหนือกวาคูแขงขัน ตลอดจนพัฒนาไปสูการ
ดําเนินธุรกิจในระดับสากล 

3. ผูประกอบการควรสงเสริมสนับสนุน ใหมีการนําภูมิปญญาพื้นบานมาพัฒนาสินคา/บริการ ซึ่งจะมีความเปน
เอกลักษณที่โดดเดน โดยคํานึงถึงความสามารถในการตอบสนองความตองการของลูกคาและพัฒนาไปสูการดําเนินธุรกิจ
ในระดับสากล   

 
 
บรรณานุกรม 
กฤษฎา  เสกตระกูล.  2535.  การบริหารเชิงกลยุทธธุรกิจขนาดยอม.  เอกสารประกอบการบรรยายการจัดการ 

เชิงกลยุทธ. 
กวี  วงศพุฒ.  2535.  ภาวะผูนํา.  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 
เจริญชัย  ฉิมเนียม.  2547.  วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย.   

สารนิพนธ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 
ชูศรี  วงศรัตนะ.  2541.  สถิติเพ่ือการวิจัย.  (พิมพครั้งที่ 5).  กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
บุญเยือน สายแสงทอง.  2543.  การจัดการดานการเงนิและบัญชีของธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตเครื่องปรับอากาศ.  

วิทยานิพนธ ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ. 
บุญใจ  ศรีสถิตยนรากูร.  2550.  ระเบียบวิธีการวิจัย : แนวทางปฏิบัติสูความสําเร็จ. กรุงเทพฯ: ยู แอนด ไอ  

อินเตอรมีเดีย.   
ธนะพัฒน  พลับพลา.  2547.  ปญหาอุปสรรคและแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

(SMEs)ของไทย.  วิทยานิพนธเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง.   
ประหยัด  แซหลิม.  2547.  ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความสําเร็จของการเปนผูประกอบการธุรกิจขนาดกลาง

และขนาดยอม (SMEs) ในเขตธนบุรี.  วิทยานิพนธ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. 

ผุสดี  รุมาคม.  2536.  การบริหารธุรกิจขนาดยอม.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
พักตรผจง  วัฒนสินธุ และพสุ เตชะรินทร.  2542.  การจัดการเชิงกลยุทธและนโยบายธุรกิจ.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
พลพธุ  ปยวรรณ และสุภาพร  เชิงเอี่ยม.  2549.  ระบบสารสนเทศทางการบัญชี.  กรุงเทพฯ: วิทยพัฒน. 
รุงฤดี  กิจควร.  2549.  “รูปแบบปจจัยแหงความสําเร็จและขอบเขตผลงานในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยขององคการ.”  

วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  2, 2 (เมษายน – มิถุนายน): 224.   
“วิจัยและพัฒนา,สถาบัน.”  2551.  [ระบบออนไลน].  แหลงที่มา http://www.kku.ac.th (20 กันยายน 2551).  
ศิริพร  พงศศรีโรจน.  2538.  องคการและการจัดการ.  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต. 
ศิริวรรณ เสรีรัตน, สมชาย หิรัญกิตติ  และสิริอร จําปาทอง.  2548.  จิตวิทยาธุรกิจ.  กรุงเทพฯ: ธรรมสาร.   
ศิริวรรณ  เสรีรัตน  และคณะ.  2539.  องคการและการจัดการ ฉบับมาตรฐาน.  กรุงเทพฯ: ธรรมสาร. 



 

73 

การประชุมผลงานวิจัยดานการจัดการบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 2  
วันที่ 20 มีนาคม 2551 ณ ศนูยประชุมนานาชาติ เอ็มเพรส จ.เชียงใหม 

สุภานี  สฤษฎวานิช. 2544.  การบริหารเชิงกลยุทธ แนวคิดและทฤษฎี.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 
2544. 

สุรชัย  กลางพระเนตร.  2544.  ปจจัยในการเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดกลาง
และขนาดยอมในเขตพื้นที่อําเภอเมืองจังหวดักาฬสินธุ ขอนแกน และจังหวัดมหาสารคาม.  รายงาน
การศึกษาปญหาพิเศษ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.   

“หลักการตลาด.”  2551.  [ระบบออนไลน].  แหลงที่มา http://suyanee.multiply.com/journal/item/1   
(20 กันยายน 2551). 

“เอกสารเผยแพรความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการทําธุรกิจ SMEs : สถาบันคีนันแหงเอเชีย.”  2549.  ผูจัดการรายสัปดาห    
(6 - 12 กุมภาพันธ): 25.  

Patcharin.  2551.  [ระบบออนไลน].  แหลงที่มา http://patcharin.212cafe.com/blog (20 กันยายน 2551).  



 

74 

การประชุมผลงานวิจัยดานการจัดการบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 2  
วันที่ 20 มีนาคม 2551 ณ ศนูยประชุมนานาชาติ เอ็มเพรส จ.เชียงใหม 

 
ปจจัยทีส่งผลตอความผกูพันของพนกังาน: กรณศีึกษาการไฟฟาสวนภูมิภาค 

ในเขตจังหวดัลําพูน 
Sources of Employee Engagement: A Case Study of Provincial Electricity Authority  

in Lamphun Province 
อรพิณ สันติธีรากุล* และคณะ**  

 
บทคัดยอ 
  การศึกษาเรื่อง “บรรยากาศองคการหรือพฤติกรรมการทํางานที่สงผลตอความผูกพันของพนักงาน: กรณีศึกษา
การไฟฟาสวนภูมิภาคในเขตจังหวัดลําพูน” มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาอิทธิพลของปจจัย 3 กลุม ที่มีตอระดับความผูกพันตอ
องคการ โดยใชกรณีศึกษาจากพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคในเขตจังหวัดลําพูนจํานวน 169 คน  เครื่องมือที่ใชในการ
รวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถามดวยตนเอง สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ประกอบดวย ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย การ
วิเคราะหความแปรปรวน การทดสอบคาสถิติทีและการวิเคราะหสมการถดถอย  ผลการศึกษาพบวา ในภาพรวมพนักงาน
การไฟฟาสวนภูมิภาคในเขตจังหวัดลําพูนมีความผูกพันตอองคการอยูในระดับสูง  เมื่อทดสอบอิทธิพลของปจจัย 3 กลุม
จากมุมมองของพนักงานซึ่งถือเปนตัวแปรอิสระในการศึกษาครั้งนี้ อันประกอบดวย ความเชื่อม่ันในความสามารถของตน 
การมุงเนนบริการที่เนนลูกคาเปนสําคัญ และบรรยากาศในการใหบริการขององคการ พบวา มีอิทธิพลในเชิงบวกอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติกับตัวแปรตาม คือ ความผูกพันตอองคการของพนักงาน  โดยที่การรับรูของพนักงานตอศักยภาพในการ
ทํางานของตนเองมีอิทธิพลสูงสุดตอระดับความผูกพันของพนักงาน  
 
Abstract 
 The study, “Organizational Climate Or Work Behavior That Affect Employee Engagement: A Case 
Study of Provincial Electricity Authority in Lamphun Province”, is aimed at examining 3 independent factors 
affecting employee engagement by using a case study from 169 employees of Provincial Electricity Authority 
in Lamphun Province. The instrument used in this study was Self–Administered Questionnaire. Statistics used 
to analyze data were frequency, percentage, mean, Anova, T-test and Linear Regression. Results of the study 
were found that the employee engagement is in high level.  The 3 independent factors including self-efficacy, 
customer orientation behavior, and organizational service climate significantly positively affected the 
employee engagement level. Further, the self-efficacy had the highest level of effect to the employee 
engagement. 

                                                 
* ผูชวยศาสตราจารย   ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
** อาจารย ดร.นฤมล  กิมภากรณ   ภาควิชาการตลาด  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม,              
   อาจารยเขมกรณ  ไชยประสิทธิ์   ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม  และ  
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1. บทนํา 
 องคการตางๆในโลกยุคโลกาภิวัฒนที่ตองเผชิญกับสภาวะการแขงขันที่มีความรุนแรง  การเปลี่ยนแปลงของ
รูปแบบธุรกิจอยางรวดเร็วและมีความซับซอนมากยิ่งขึ้น องคการจําเปนตองมีการเปลี่ยนแปลงใหสอดคลองกับการ
เปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นในปจจุบัน  โดยมีทรัพยากรบุคคลเปนปจจัยผลักดันไปสูความสําเร็จขององคการ  ทั้งนี้เกิดจาก
พนักงานที่มีความรูความสามารถ  มีทัศนะคติที่ดีตอองคการ ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น  
ความผูกพันตอองคการของพนักงานจะนํามาสูทัศนะคติและคานิยมที่ดีตอองคการ การตระหนักถึงสภาพแวดลอมของ
ธุรกิจและการทํางานรวมกัน(สุรัสวดี   สุวรรณเวช,2549:3)    ซึ่งจะสงผลตอการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและผลการ
ดําเนินงานที่สามารถบรรลุเปาหมายที่องคการคาดหวังไว   อันนํามาซึ่งประโยชนสูงสุดขององคการ  ในระยะเวลาที่ผานมา
มีนักวิชาการ นักวิจัย และนักปฏิบัติ หลากหลายสาขาวิชา อาทิเชน สาขาการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย  สาขาการ
บริหารจัดการองคการ สาขาการตลาดบริการ และสาขาดานการสรางตราสินคา ไดใหความสนใจและพยายามอธิบายถึง
การสรางใหพนักงานในองคการมีความผูกพันตอองคการและตองานที่รับผิดชอบ โดยจุดเนนของแตละสาขาวิชาก็มีความ
แตกตางกันออกไป  โดยสาขาดานการจัดการองคการและทรัพยากรมนุษยมุงความพยายามในการศึกษาเกี่ยวกับวิธีการ
ในการบริหารจัดการภายในองคการและการจูงใจบุคลากรดวยวิธีการตางๆเปนหลัก  ในขณะที่ความพยายามดานสาขา
การตลาดบริการและการสรางตราสินคามุงประเด็นในการประยุกตแนวคิดการตลาดเพื่อสรางใหพนักงานในองคการเกิด
ความผูกพันกับองคการ เปนตน  ดังนั้นในการศึกษานี้จึงมุงที่จะทดสอบอิทธิพลของความพยายามทั้งในฝงของการบริหาร
องคการและการบริหารการตลาดที่มีตอระดับความผูกพันของพนักงานตอองคการ เพื่อเปนแนวทางสําหรับผูที่เกี่ยวของ
และผูที่สนใจในการศึกษาและกําหนดวิธีการสรางความผูกพันของพนักงานตอองคการใหมีประสิทธิภาพตอไป  โดย
การศึกษานี้มุงศึกษาจากองคการที่มีความพยายามในการดําเนินกลยุทธการบริหารจัดการพนักงานทั้งจากแนวทางของ
การบริหารจัดการองคการและการบริหารจัดการตามแนวทางการตลาด ซึ่งพบวาองคการของการไฟฟาสวนภูมิภาค เปน
องคการเริ่มตนของการศึกษาไดเปนอยางดี เนื่องดวยการไฟฟาสวนภูมิภาคไดตระหนักถึงความสําคัญของการใหบริการ 
เพื่อสรางความพึงพอใจใหแกลูกคาควบคูกับการเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานใหเปนสากลและสามารถแขงขันไดใน
เชิงธุรกิจดานการใหบริการพลังงานไฟฟาอยางมีประสิทธิภาพ    การไฟฟาสวนภูมิภาคไดใหความสําคัญกับคุณภาพการ
ใหบริการทั้งดานคุณภาพไฟฟาและคุณภาพการใหบริการ   รวมถึงการใหความสําคัญกับพนักงาน   โดยเนนการสราง
คานิยมรวม ใหพนักงานไดมีสวนรวมและมีความสามัคคีในองคการตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี เสริมสรางธรรมาภิ
บาลในการบริหารองคการ และมุงสรางความเปนธรรมในองคการอยางยั่งยืน     การผลักดันใหเกิดความผูกพันตอองคการ
ของพนักงานจะสงผลตอการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและผลการดําเนินงานขององคการที่มีการขยายตัวอยางตอเนื่อง     
เพื่อเสริมสรางศักยภาพการแขงขันอันจะนํามาซึ่งประโยชนสูงสุดแกองคการ (http://www.pea.co.th/ aboutPEA/about 
PEA_policy.htm : ระบบออนไลน)     
 
2. วัตถุประสงคของการศึกษา 

เพื่อศึกษาอิทธิพลของความมั่นใจในการทํางานของตน(Self efficacy) บรรยากาศในการใหบริการ(Service 
climate)และพฤติกรรมการทํางานที่มุงเนนลูกคาเปนสําคัญ(Customer Orientation Behavior)   ที่มีตอความผูกพันตอ
องคการของพนักงาน 
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3.  วิธีการศึกษา 
3.1 กรอบแนวคิดการศึกษา 
 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ ดําเนินการภายใตกรอบแนวคิดที่ใหความหมายของความผูกพันตอ
องคการ วาเปน ความคิดเชิงบวกของพนักงานที่มีตอองคการ ความมุงมั่นตั้งใจทํางานใหบรรลุผลสําเร็จ  สภาวะจิตใจของ
พนักงานที่สัมพันธกับการทํางาน ซึ่งถูกกําหนดโดยลักษณะความกระฉับกระเฉงในการทํางาน(Vigor)  การอุทิศตัวในการ
ทํางาน(Dedication) และความสนใจในการทํางาน(Absorption) (Schaufeli B. Wilmar and others,2002:71 อางใน 
Arnold B. Bakker and Evangelia Demerouti ,2008:209)      โดยความกระฉับกระเฉงในการทํางาน(Vigor) เปน
ลักษณะพลังความสามารถในการปฏิบัติงานในระดับสูง สามารถปรับเปลี่ยนอารมณในขณะปฏิบัติงาน ความเต็มใจที่จะ
ทุมเทในการทํางานและมีความอดทนตอการเผชิญหนาตอความยากลําบาก   การอุทิศตัวในการทํางาน(Dedication) เปน
ลักษณะความรูสึกที่มีความสําคัญ มีความกระตือรือรนในการทํางาน มีแรงบันดาลใจ ความภาคภูมิใจและความทาทายใน
การทํางาน   และความสนใจในการทํางาน(Absorption) กลาวถึง ความตั้งใจในการทํางานอยางมาก  มีความสุขในการ
ทํางาน ทําใหรูสึกวาเวลาผานอยางรวดเร็วและยากที่จะแยกออกจากงาน 
 กรอบปจจัยที่ใชในการศึกษานี้ไดระบุปจจัยที่สงผลใหเกิดความผูกพันตอองคการ ประกอบดวย 3 ปจจัย ไดแก 
ปจจัยดานความเชื่อม่ันในความสามารถของตน (Self efficacy) ปจจัยดานบรรยากาศในการใหบริการ(Service climate)  
และปจจัยดานการมุงเนนบริการที่เนนลูกคาเปนสําคัญ (Customer Orientation)   โดยความเชื่อม่ันในความสามารถของ
ตน (Self – efficacy) คือ การที่บุคคลตัดสินใจเกี่ยวกับความสามารถของตนเองที่จะจัดการและดําเนินการกระทํา
พฤติกรรมใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว  อันเปนผลลัพธแหงกระบวนการการเรียนรูความสัมพันธของสังคม(Albert 
Bandura,1989 อางในทิพยวัลย สุทิน,2551: ออนไลน))    บรรยากาศในการใหบริการ (Service climate) หมายถึง การ
รับรูของพนักงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน, ขบวนการทํางาน, พฤติกรรมเพื่อใหไดมาซึ่งส่ิงตอบแทน, การสนับสนุน และ
ความมุงมั่นปรารถนา ที่จะดูแลเอาใจใสการใหบริการแกลูกคาและคุณภาพการใหบริการ (Joerg Dietz and others, 
2004:81)   สวนการมุงเนนบริการที่เนนลูกคาเปนสําคัญ (Customer Orientation) คือ พฤติกรรมการแสดงออกของ
พนกังานในการการจัดการความตองการของลูกคาใหเกิดความพอใจ  ซึ่งทําใหเกิดการใชบริการซ้ําในที่สุด(William Marie 
and Sanchez Juan,1998:101-116)    โดยความผูกพันตอองคการแสดงออกได 3 ลักษณะ คือ ความมุงมั่นทุมเทในการ
ทํางาน(Vigor)  การอุทิศตัวในการทํางาน(Dedication) และการใหเวลากับงาน(Absorption)   ดังแสดงในภาพที่ 1 
 

 
  

แผนภาพที่ 1    แสดงกรอบแนวคิดในการศึกษาความผูกพันตอองคการ 

ความเช่ือมั่นในความสามารถ 
ของตน (Self efficacy) 

การมุงเนนบรกิารที่เนนลูกคา 
เปนสําคญั (Customer orientation) 

บรรยากาศในการใหบริการ 
(Service climate) 

ความผูกพันตอองคการ 
 (Employee Engagement ) 

- ความมุงมั่นทุมเทในการทํางาน 
(Vigor) 

- การอุทิศตนในการทํางาน 
(Dedication) 

- การใหเวลากับงาน  (Absorption) 
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3.2  กลุมประชากรและตัวอยาง 
 ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคในเขตจังหวัดลําพูนทั้ง 4 แหง ประกอบดวย 
การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดลําพูน การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอปาซาง  การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอบานโฮงและการ
ไฟฟาสวนภมิูภาคอําเภอลี้  โดยมีพนักงานทั้งส้ิน 169 คน  ซึ่งจะทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากประชากรทั้งหมด  
3.3 เครื่องมือที่ใชและการวิเคราะหขอมูล 
 เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม   โดยขอมูลไดถูกตรวจสอบความสมบูรณและความถูกตอง
ครบถวนของแบบสอบถามทุกฉบับ  และบันทึกขอมูลจากแบบสอบถามลงโปรแกรมสําเร็จรูป (SPSS)  โดยมีหลักเกณฑ
การใหคะแนนในแบบสอบถามสวนที่ 2    ซึ่งเปนคําถามการวัดสเกลทัศนคติ(Likert Scale) แบงออกเปน 7 ระดับ  
ประกอบดวย เห็นดวยอยางยิ่ง   เห็นดวย  คอนขางเห็นดวย  เฉยๆ  ไมคอยเห็นดวย  ไมเห็นดวย  ไมเห็นดวยอยางยิ่ง   โดย
การแปลความหมายของคาเฉลี่ย กําหนดดังนี้ 

- คาเฉลี่ยระหวาง 7.00 – 6.17  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นของพนักงานตอองคการอยูในระดับเห็นดวยอยางยิ่ง 
- คาเฉลี่ยระหวาง 6.16 – 5.31  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นของพนักงานตอองคการอยู  ในระดับเห็นดวย 
- คาเฉลี่ยระหวาง 5.30 – 4.45  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นของพนักงานตอองคการอยูในระดับคอนขางเห็นดวย 
- คาเฉลี่ยระหวาง 4.44 – 3.59  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นของพนักงานตอองคการอยูในระดับเฉยๆ  
- คาเฉลี่ยระหวาง 3.58 – 2.73  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นของพนักงานตอองคการอยูในระดับไมคอยเห็นดวย  
- คาเฉลี่ยระหวาง 2.72 – 1.87  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นของพนักงานตอองคการอยูในระดับไมเห็นดวย 
- คาเฉลี่ยระหวาง 1.86 – 1.00  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นของพนักงานตอองคการอยูในระดับไมเห็นดวยอยางยิ่ง 

การทดสอบความนาเชื่อถือ(Reliability)ของแบบสอบถาม   โดยการวิเคราะหจากการหาคาความสอดคลองภายใน
ของคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัคในแตละกลุมองคประกอบของความผูกพันและลักษณะความผูกพันตอองคการ  
การวัดระดับความผกูพันตองานของพนักงานในองคการ วิเคราะหจากคําถามดานภาพรวมจํานวน 17 คําถาม (Wilmar B. 
Schaufeli, 2000) ซึ่งสามารถแบงกลุมตามนิยามความผูกพันออกเปน 3 กลุม คือ 

1) ความมุงมั่นทุมเทในการทํางาน (Vigor) 
2) การอุทิศตนในการทํางาน (Dedication)    
3) การใหเวลากับงาน (Absorption) 
จากคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นสามารถนํามาแปลความหมายของระดับความผูกพัน ดังนี้ 
ระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามในระดับคาเฉลี่ยระหวาง 1.00 – 4.00หมายถึง พนักงานที่ไมมีความผูกพัน

ตอองคการ 
   ระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามในระดับคาเฉลี่ยระหวาง 4.01 – 7.00 หมายถึง พนักงานที่มีความผูกพันตอ
องคการ 
 การวัดระดับความคิดเห็น โดยคะแนนที่ไดนํามาวิเคราะหหาคาความถี่(Frequency) คารอยละ(Percentage) 
คาเฉลี่ย (Mean)  การทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรดวยการวิเคราะหสมการถดถอย(Linear Regression)ระหวาง
ตัวแปรดานปจจัยดานความเชื่อม่ันในความสามารถของตน (Self efficacy) ปจจัยดานบรรยากาศในการใหบริการ
(Service climate)  และปจจัยดานการมุงเนนบริการที่เนนลูกคาเปนสําคัญ (Customer Orientation)   ที่มีตอความผูกพัน
ตอองคการ (Employee engagement)  โดยผูวิจัยทําการทดสอบสมมติฐานของการวิจัยที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 
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4.  สรุปผลการศึกษา 
4.1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 การศึกษาจากแบบสอบถามที่ไดรับดารตอบกลับและนํามาประมลผล คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวน
ประชากรที่ใชศึกษาทั้งส้ินจํานวน 169 ราย  พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 82.84   มีอายุ
ระหวาง 41 - 50  ป รอยละ 45.56  จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี รอยละ 44.38   มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 21- 
25 ป คิดเปนรอยละ 26.63    มีระดับรายไดระหวาง 25,001 – 30,000 บาท คิดเปนรอยละ 18.34    มีตําแหนงในระดับ 4-
6   คิดเปนรอยละ 69.82   และมีตําแหนงเจาหนาที่บัญชีและการเงิน คิดเปนรอยละ 27.81 
4.2   ขอมูลดานปจจัยดานความเชื่อม่ันในความสามารถของตน (Self efficacy) ปจจัยดานบรรยากาศในการใหบริการ
(Service climate)  และปจจัยดานการมุงเนนบริการที่เนนลูกคาเปนสําคัญ (Customer Orientation)    
 คาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามทั้ง 3 ดาน โดยใชวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค (Alpha) มีคา
อยูในระดับสูง คือ ระหวา 0.80-0.92 อันประกอบดวย การมุงเนนลูกคาเปนสําคัญมีคาแอลฟาของครอนบัค เทากับ 0.95  
รองลงมาไดแก ดานบรรยากาศการใหบริการ มีคาแอลฟาของครอนบัค เทากับ 0.92  และดานความมั่นใจในการทํางาน
ของตน มีคาแอลฟาของครอนบัค เทากับ 0.90    
 คาเฉลี่ยความคิดเห็นของพนักงานตอพฤติกรรมในการบริการที่มุงเนนลูกคาเปนสําคัญอยูในระดับเห็นดวย มี
คาเฉลี่ยที่ 5.93 คาเฉลี่ยมีความคิดเหน็ตอปจจัยดานความเชื่อม่ันในความสามารถของตนอยูในระดับเห็นดวย มีคาเฉลี่ยที่ 
5.59  และคาเฉลี่ยมีความคิดเห็นตอปจจัยดานบรรยากาศในการใหบริการอยูในระดับคอนขางเห็นดวย มีคาเฉลี่ยที่ 5.24 
ตามลําดับ 
4.3   ขอมูลดานความผูกพันตอองคการ 

คาความเชื่อม่ัน (Reliability) ของเครื่องมือวัดความผูกพันตอองคการทดสอบดวยการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบัค (Alpha)   พบวา มีคาโดยรวมที่ 0.96   และองคประกอบของความผูกพันตอองคการในดานการอุทิศ
ตัวในการทํางาน (Dedication) มีคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค มากที่สุดเทากับ 0.91  รองลงมาคือ ความทุมเทใน
การทํางาน (Vigor)  มีคาความเชื่อม่ัน 0.90  และการใหเวลากับงาน(Absorption) มีคาความเชื่อม่ัน 0.89      

คาเฉล่ียความคิดเห็นในดานความผูกพันตอองคการโดยรวมอยูในระดับเห็นดวย มีคาเฉลี่ยที่ 5.61 และความ
คิดเห็นตอองคประกอบของความผูกพันตอองคการในดานการอุทิศตัวในการทํางาน (Dedication) มีคาเฉลี่ย 5.75   ความ
ทุมเทในการทํางาน(Vigor) มีคาเฉลี่ย 5.60  และการใหเวลากับงาน(Absorption) มีคาเฉลี่ย 5.50 ในระดับเห็นดวย 
ตามลําดับ 
4.4  ความสัมพันธระหวางปจจัยดานความเชื่อม่ันในความสามารถของตน (Self efficacy) ปจจัยดานบรรยากาศในการ
ใหบริการ(Service climate)  และปจจัยดานการมุงเนนบริการที่เนนลูกคาเปนสําคัญ (Customer Orientation)   กับความ
ผูกพันตอองคการของพนักงาน (Employee engagement) 
 ความสัมพันธของปจจัยดานความเชื่อม่ันในความสามารถของตน ดานพฤติกรรมการมุงเนนบริการที่เนนลูกคา
เปนสําคัญ และดานบรรยากาศองคการในการใหบริการ กับความผูกพันตอองคการของพนักงาน พบวา ปจจัยทั้ง 3 ตัว
แปรมีความสัมพันธเชิงเสนตรงกับความผูกพันตอองคการของพนักงานโดยมีคาความสัมพันธ (R) 0.8578  และระดับ
ความผูกพันตอองคการในภาพรวมจะผันแปรตามปจจัยทั้ง 3 ดาน รอยละ 73.58  สวนอีกรอยละ 26.42  เปนผลที่เกิดจาก
ปจจัยอื่น ๆ   และจากการพิจารณาคาสัมประสิทธิ์ความถดถอย (β) พบวา ตัวแปรดานความมั่นใจในการทํางานของตน
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สามารถทํานายระดับความผูกพันในภาพรวมไดมากที่สุด (β = 0.39) รองลงมาคือ ดานการมุงเนนลูกคาเปนสําคัญ (β = 
0.36)และดานบรรยากาศในการใหบริการ(β = 0.25) ตามลําดับ 
 ความสัมพันธของปจจัย ความมั่นใจในศักยภาพการทํางานของตนเอง ดานพฤติกรรมการทํางานที่มุงเนนลูกคา
เปนสําคัญ และดานบรรยากาศองคการในการใหบริการ กับความกระฉับกระเฉงในการทํางาน (Vigor)     พบวา ปจจัยทั้ง 
3 ตัวแปรมีความสัมพันธเชิงเสนตรงกับความทุมเทในการทํางาน(Vigor)  โดยมีคาความสัมพันธ(R) 0.8322  และความ
ทุมเทในการทํางาน(Vigor)จะผันแปรตามปจจัยทั้ง 3 ดาน รอยละ 69.26  สวนอีกรอยละ 30.74 เปนผลที่เกิดจากปจจัยอื่น 
ๆ    และจากการพิจารณาคาสัมประสิทธิ์ความถดถอย(β)  พบวา ตัวแปรดานความมั่นใจในการทํางานของตนสามารถ
ทํานายระดับความทุมเทในการทํางาน(Vigor)ไดมากที่สุด(β = 0.48)   รองลงมาคือ ดานการมุงเนนลูกคาเปนสําคัญ (β = 
0.26) และดานบรรยากาศในการใหบริการ(β = 0.22) ตามลําดับ  
 ความสัมพันธของปจจัยดานความเชื่อม่ันในความสามารถของตน (Self efficacy) ปจจัยดานบรรยากาศในการ
ใหบริการ(Service climate)  และปจจัยดานการบริการที่มุงเนนลูกคาเปนสําคัญ (Customer Orientation) กับ
องคประกอบยอยของความผูกพันตอองคการ ดานการอุทิศตัวในการทํางาน (Dedication)  พบวา ปจจัยอิสระทั้ง 3  มี
ความสัมพันธเชิงเสนตรงกับองคประกอบดานการอุทิศตัวในการทํางาน(Dedication)     โดยมีคาความสัมพันธ(R) 0.7473  
และการอุทิศตัวในการทํางาน (Dedication) จะผันแปรตามปจจัยทั้ง 3 ดาน รอยละ 55.85  สวนอีกรอยละ 44.15 เปนผล
ที่เกิดจากปจจัยอื่น ๆ    และจากการพิจารณาคาสัมประสิทธิ์ความถดถอย(β) พบวา ตัวแปรตัวแปรดานการมุงเนนลูกคา
เปนสําคัญสามารถทํานายระดับการอุทิศตัวในการทํางาน (Dedication)ไดมากที่สุด (β = 0.40) รองลงมาคือ ดานความ
เชื่อม่ันในความสามารถของตน (β = 0.24)และดานบรรยากาศในการใหบริการ(β = 0.22)ตามลําดับ 
 ความสัมพันธของปจจัยดานความเชื่อม่ันในความสามารถของตน ดานพฤติกรรมการบริการที่มุงเนนลูกคาเปน
สําคัญ และดานบรรยากาศองคการในการใหบริการ กับองคประกอบยอยของความผูกพัน ดานการใหเวลากับงาน
(Absorption)  พบวา ปจจัยอิสระทั้ง 3 ตัวแปรมีความสัมพันธเชิงเสนตรงกับองคประกอบยอยดานการใหเวลากับงาน
(Absorption)   โดยมีคาความสัมพันธ(R) 0. 8141  และองคประกอบยอยดานการใหเวลากับงาน(Absorption)จะผันแปร
ตามปจจัยทั้ง 3 ดาน รอยละ 66.28  สวนอีกรอยละ 33.72 เปนผลที่เกิดจากปจจัยอื่นๆ    และจากการพิจารณาคา
สัมประสิทธิ์ความถดถอย(β) พบวา ตัวแปรตัวแปรดานการบริการที่มุงเนนลูกคาเปนสําคัญสามารถทํานายระดับการให
เวลากับงาน(Absorption)ไดมากที่สุด (β = 0.37)   รองลงมาคือ ดานความเชื่อม่ันในความสามารถของตน (β= 0.34)  
และดานบรรยากาศในการใหบริการ(β = 0.24) ตามลําดับ 
   
5.  ขอเสนอแนะ 

1) จากผลการศึกษาพบวาปจจัยที่มีอิทธิพลสูงสุดตอระดับความผูกพันของพนักงานที่มีตอองคการ ไดแก ความ
เชื่อม่ันในความสามารถของตน (Self efficacy) แตในขณะที่ความคิดเห็นของพนักงานในเรื่องดังกลาวอยูใน
ระดับที่ไมสูงมากนัก  ดังนั้นการเสริมสรางใหพนักงานเกิดการตระหนักในศักยภาพการทํางานของตนเอง และ
โอกาสที่ผูบริหารใหพนักงานแสดงความสามารถของตนเองอยางเต็มที่ จึงเปนประเด็นที่สําคัญในการสรางให
เกิดความผูกพันตอองคการ โดยการมอบงานที่ใชความสามารถและมีความทาทายมากขึ้น เพื่อที่พนักงานจะได
พัฒนาความสามารถของตนเองและรูสึกวาตนเองมีความสําคัญตอองคการเปนองคประกอบหนึ่งที่ทําใหเกิด
ความผูกพันตอองคการมากขึ้น ทั้งนี้องคการควรมีการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ โดยวัดจากความสามารถของ
พนักงานเปนหลักและทําใหทราบถึงขอบกพรองตางๆของตนเองเพื่อที่จะไดนําไปแกไขและพัฒนาตอไป 
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2) จากผลการศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็นของพนักงานที่มีตอดานบรรยากาศองคการในการใหบริการยังอยูในระดับ
ปานกลาง แสดงวา การบริหารจัดการภายในองคการเพื่อสนับสนุนใหเกิดบรรยากาศในการใหบริการของการ
ไฟฟาสวนภูมิภาคในเขตจังหวัดลําพูนยังไมสมบูรณ จําเปนตองมีการสรางบรรยากาศที่สนับสนุนคุณภาพบริการ 
โดยผูบริหารควรใหความสําคัญกับการสรางบรรยากาศในองคการเพื่อสนับสนุนใหเกิดคุณภาพการบริการเพื่อ
เปนตนแบบแกพนักงานระดับตางๆ อีกทั้งองคการควรมีการตรวจเช็คเครื่องมือ อุปกรณใหมีความพรอมในการใช
งานอยูเสมอเพื่อใหสามารถรองรับกับความตองการและความกาวหนาทางเทคโนโลยี      

 
บรรณานุกรม 

 
การไฟฟาสวนภูมิภาค.  2550.  “นโยบายและแนวทางการดําเนินงาน.”  [ระบบออนไลน].  แหลงที่มา
 http://www.pea.co.th/aboutPEA/aboutPEA_policy.htm (8 กุมภาพันธ 2551). 
การไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 1(ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม.  2550.  “พื้นที่ที่ความรับผิดชอบ.”  [ระบบออนไลน]. 
 แหลงที่มา http://www.pean1.com (21 มกราคม 2551). 
จิราวรรณ  หาดทรายทอง.  2539.  ความผูกพันตอองคการ : กรณีศึกษาการประปานครหลวง.   
               วิทยานิพนธศิลปะศาสตรมหาบัณฑิต รัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 
ทิพยวัลย สุทิน.  “การเรียนรูกับบุคลิกภาพ.สํานักวิชาศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ.”  [ระบบออนไลน].
 แหลงที่มา http://webhost.wu.ac.th/stipawan/index/index.php (21 มกราคม 2551). 
เบญจมาภรณ นวลิมป.  2546.  ความผูกพันของพนักงานตอองคกร : กรณีศึกษา ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 
 (มหาชน) สาขาสมุทรสงคราม และสาขาสมุทรสาคร.  การคนควาแบบอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 
พิชญากุล ศิริปญญา.  2545.  ความผูกพันตอองคการของพนักงานการไฟฟาสวนภูมภิาค : กรณีศึกษา 
 พนักงานของการไฟฟาสวนภมูิภาค เขต 1 (เชียงใหม) ภาคเหนือ.  การคนควาแบบอิสระ 
              บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 
รังสรรค ประเสริฐศรี.  2548.  พฤติกรรมองคการ.  กรุงเทพ: ธรรมสาร. 
รุจี  อุศศิลปศักดิ์.  2546. ความสัมพันธระหวางปจจัยปจจัยสวนบุคคลและคุณภาพชีวิตในการทํางานกบั ความ
 ยึดมั่นผูกพันตอองคการของพนกังานธนาคารกรุงเทพ จํากัด(มหาชน) ในอําเภอเมืองเชียงใหม.  
              การคนควาแบบอิสระวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 
สุภาวดี  โชติอัมพร.  2551.  ความผูกพันตอองคการของพนกังานธนาคารกสิกรไทย  จํากัด (มหาชน) เขต 31.     
              การคนควาแบบอิสระวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 
สุรัสวดี สุวรรณเวช.  2549.  “ความผูกพันของพนักงานตอองคการ.”  [ระบบออนไลน].  แหลงที่มา 
 http://www.pmat.or.th (15 มีนาคม 2551). 
ออมบญุ  หลวงแดง.  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป.  สัมภาษณ.  21 มกราคม 2551. 
Bagja  Basikin.  2007.  “Vigor, Dedication and Absorption: Work engagement among secondary school   
              English  teachers in Indonesia.”  AARE Conference.  25th -29th November: 1-18. 
Bakker. Arnold B. and Evangelia Demerouti.  2008. “Toward a model of work engagement.”  Career 
 Development International. 13: 209-223. 



 

81 

การประชุมผลงานวิจัยดานการจัดการบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 2  
วันที่ 20 มีนาคม 2551 ณ ศนูยประชุมนานาชาติ เอ็มเพรส จ.เชียงใหม 

Gallup Organization.  “The Gallup Path.”  [Online].  Available http://www.gallup.ro/romana/ 
 management_ro/path_ro.htm (10 February 2008). 
Dietz, Joerg; Douglas Pugh and Jack W. Wiley.2004.  “Service Climate Effect On Customer Attitudes : An 
 Examination Of Boundary Condition.”   Academy of Management Journal 47:81-92. 
Pajares, Frank.Research.  “Self-efficacy Beliefs in Academic Settings.”  [online].  http://www.des.emory.edu/ 
 mfp/PajaresSE1996.html (24 July 2008). 
Schneider Benjamin and Daniel Schechter.  1991.  "Development of a personal selection system for service 
 jobs."  Service Quality   217-235. 
Schaufeli,W.B.; Salanova M.; Gonzalez-Roma,V and Bakker,A.B.  2002.  “The measurement of engagement  
                and burnout and a confirmative analytic approach.”  Journal of Happiness Studies  3:71-92. 
Todd Donavan and Mary Hocutt.  2001.  “Customer Evaluation of Service Employee’s Customer Orientation: 
 Extension and Application.”  Journal of Quality Management  3: 293-306. 
William Marie and Sanchez Juan. 1998. “Customer Service-oriented Behavior: person and situational 
 antecedents.”  Journal of Quality Management 3: 101-116. 
Wilmar Schaufeli And Arnold Bakker.  2003.  “Utrecht Work Engagement Scale(UWES).”  Preliminary 
 Manual 1:1-58.  
 
 



 

82 

การประชุมผลงานวิจัยดานการจัดการบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 2  
วันที่ 20 มีนาคม 2551 ณ ศนูยประชุมนานาชาติ เอ็มเพรส จ.เชียงใหม 

 
การพัฒนาแบบจําลองการวัดสรรมถนะโซอุปทาน  

โดยประยกุตใชวิธกีารวัดของ Chan and Qi (ทฤษฎีฟซซีเซต) กับกรอบการทํางาน SCOR  
The Development of a Performance Measurement Model for Supply Chains: 

An Application of Chan and Qi’s Measurement Method (Fuzzy Set Theory) and the SCOR 
Framework 

อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา* และจอน ตั้ง**  
 

บทคัดยอ 
Chan and Qi (SCM:IJ 8/3 (2003) 209) ไดพัฒนาวิธีการวัดสมรรถนะเพื่อรวมมาตรวัดตางๆ ในโซอุปทานให

เปนดัชนีสมรรถนะรวม  วิธีการวัดสมรรถนะนี้เปนประโยชนตอการจัดการโซอุปทาน เนื่องจากเปนวิธีเชิงระบบ มุงเนนที่
กระบวนการโซอุปทาน เปนพลวัตตามกลยุทธโซอุปทาน และใชการประเมินแบบกลุม  อยางไรก็ตาม แบบจําลองของ 
Chan and Qi ยังมีความยุงยากในการบงชี้มาตรวัด นอกจากนี้ การขาดความชัดเจนของนิยามมาตรวัดยังเปนอุปสรรคที่
สําคัญตอการวัดสมรรถนะโซอุปทาน บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อแกไขขอจํากัดขางตน โดยพัฒนาแบบจําลองการ
วัดสมรรถนะขึ้นเปนทางเลือก เพื่อใหงาย-7hoตอการใชงาน  แบบจําลองที่เสนอนี้เปนการบูรณาการระหวางแบบจําลอง
ของ Chan and Qi และแบบจําลองอางอิงการดําเนินงานโซอุปทาน (Supply Chain Operations Reference (SCOR) 
Model)  บทความวิจัยนี้นําเสนอหนึ่งกรณีศึกษา เพื่อแสดงความสามารถในการใชงานของวิธีที่เสนอ  การวิจัยนี้พบวาวิธี
ทั้งสองชวยเสริมซ่ึงกันและกันในการวัดสมรรถนะโซอุปทาน ประโยชนของบทความวิจัยนี้คือ การพัฒนาแบบจําลองอัน
ใหมเพื่อวัดสมรรถนะโซอุปทาน ซึ่งรวมความไดเปรียบ และขจัดขอเสียเปรียบของแบบจําลองเดิม   

 
Abstract 

Chan and Qi (SCM:IJ 8/3(2003) 209) developed an innovative performance measurement method 
that aggregates performance measures in a supply chain (SC) into an overall performance index. The method 
contributes significantly to supply chain management because it is systemic, process-oriented, dynamic and 
participative. However, it is hard to identify pertinent measures. In addition, the lack of both clarity and a 
common definition of supply chain metrics are obstacles to measuring supply chain performance. This paper 
aims to address these limitations by proposing an alternative performance model, easier to apply. The 
proposed model is an integration of Chan and Qi’s model and the supply chain operations reference (SCOR) 
model. In this paper, one case study is presented to demonstrate the applicability of the proposed method. It 
is found that the two methods complement each other when measuring supply chain performance. The 
contribution of this paper is that it develops a synergistic new model that incorporates the advantages of two 
existing models while mitigates their weaknesses. 

                                                 
* อาจารย ดร.  ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
** ศาสตราจารย ดร.  สํานักวิชาการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย 
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1. บทนํา 
การวัดสมรรถนะมีความจําเปนตอความสําเร็จของแทบทุกองคกร การวัดสมรรถนะชวยสรางความเขาใจ ชวย

หลอหลอมพฤติกรรมของพนักงาน และชวยปรับปรุงความสามารถในการแขงขัน (Fawcett and Cooper, 1998) เมื่อ
บริษัทตางๆ เริ่มใชการจัดการโซอุปทาน ก็มีความจําเปนตองวัดสมรรถนะโซอุปทาน (Lohman et al., 2004) อยางไรก็ตาม 
แนววิธีการวัดสมรรถนะที่มีอยูมักจะไมเกี่ยวของกับการวัดสมรรถนะโซอุปทาน เนื่องจากวิธีการวัดสมรรถนะมักมีขอบเขต
ไมกวางขวางพอที่จะครอบคลุมกิจกรรมทั้งหลายของโซอุปทาน (Lai et al., 2002) การศึกษาวิจัยดานการจัดการโซ
อุปทานไดรับความสนใจเพิ่มมากขึ้นเมื่อทศวรรษที่ผานมา ซึ่งสังเกตไดจากบทความวิชาการในดานนี้ถูกตีพิมพเพิ่มขึ้น
จํานวนมาก  แตการศึกษาวิจัยเรื่องการวัดสมรรถนะโซอุปทาน กลับไมไดรับความสนใจอยางเพียงพอจากนักวิชาการและผู
ปฏิบัติการ (Beamon, 1999; Holmberg, 2000; Gunasekaran et al., 2001; Chan and Qi, 2003a; Chan et al., 2003; 
Gunasekaran et al., 2004; Schmitz and Platts, 2004; Folan and Browne, 2005; Park et al., 2005)   

Chan and Qi (2002, 2003a, 2003b) และ Chan et al. (2003) เสนอระบบการวัดสมรรถนะโซอุปทาน ซึ่ง
ประกอบดวย แบบจําลองสมรรถนะ (Performance Model) แบบจําลองการวัดหรือวิธีการวัด (Measurement Model or 
Method) และตัวอยางมาตรวัด แบบจําลองของ Chan and Qi เปนพัฒนาการที่สําคัญดานการวัดสมรรถนะโซอุปทาน  
ผลงานของ Chan and Qi มีความโดดเดน และมีสวนสําคัญในการสรางองคความรูดานการวัดสมรรถนะโซอุปทาน 
บทความวิจัยของเขาสองบทความ ซึ่งวาดวยวิธีการวัดสมรรถนะโซอุปทาน (Chan and Qi, 2003a; Chan et al., 2003) 
ไดรับการยอมรับวาเปน 2 ใน 29 บทความหลัก ที่มีสวนในการพัฒนาการจัดการโซอุปทานใหเริ่มเขาสูการเปนสาขาวิชา 
(Harland et al., 2006)   

แบบจําลองดังกลาวใชเทคนิคตางๆ ที่เปนประโยชนตอการประเมินสมรรถนะโซอุปทาน ตัวอยางเชน ประการที่
หนึ่ง แบบจําลองของ Chan and Qi สามารถคํานวณคาน้ําหนักความสําคัญของมาตรวัดตางๆ ตามกลยุทธโซอุปทาน 
ผูบริหารจึงสามารถใชแบบจําลองนี้เพื่อเชื่อมโยงกลยุทธเขากับการวัดสมรรถนะได ประการที่สอง วิธีการวัดสมรรถนะนี้ให
เครื่องมือในการผสานมาตรวัดตางๆ ทั้งดานการเงินและไมใชการเงิน เพื่อประกอบเปนดัชนีสมรรถนะรวมของโซอุปทาน 
ทําใหสามารถตีความสมรรถนะโซอุปทานไดงายขึ้น แตอยางไรก็ตาม ผูปฏิบัติการจะพบวาการประยุกตใชแบบจําลองการ
วัดสมรรถนะของ Chan and Qi ยังมีความยุงยาก เนื่องจากแบบจําลองดังกลาวมุงวัดสมรรถนะในระดับลาง (ระดับ
กิจกรรม) จึงตองเกี่ยวของกับมาตรวัดและขอมูลจํานวนมาก นอกจากนี้ ความไมชัดเจนและการไมมีนิยามมาตรวัดโซ
อุปทานที่เปนมาตรฐานยังเปนอุปสรรคสําคัญตอการประยุกตใชงานแบบจําลอง 

แบบจําลองอางอิงการดําเนินงานโซอุปทาน (SCOR) สามารถนํามาใชแกปญหาขางตนได  แบบจําลอง SCOR 
เปนที่รูจักทั่วไป และใชอยางแพรหลายทั่วโลกในหลายอุตสาหกรรม  แบบจําลองนี้ชวยใหสมาชิกในโซอุปทานสามารถ 
“พูดภาษาเดียวกันได” เนื่องจากใหนิยามมาตรฐานสําหรับกระบวนการ สวนยอยของกระบวนการ และมาตรวัด  อีกทั้ง
ยังใหความสัมพันธระหวางกระบวนการ คุณลักษณะสมรรถนะ และมาตรวัด   ดังนั้น จึงเปนการงายกวาที่จะใช
แบบจําลอง SCOR เพื่อบงชี้มาตรวัดในโซอุปทาน  บริษัทตางๆ เริ่มใชมาตรวัดตามแบบจําลอง SCOR เพิ่มมากขึ้นในการ
ประเมินสมรรถนะโซอุปทาน  แมวาแบบจําลอง SCOR จะถูกใชกันมากในทางปฏิบัติ แตแบบจําลองนี้กลับถูกเพิกเฉยโดย
นักวิชาการ (Gammelgarrd and Vesth, 2004; Kasi, 2005)  นักวิจัยบางทานใหความเห็นวา แบบจําลอง SCOR มุงที่
กระบวนการและประสิทธิภาพ แตมิไดมุงกลยุทธ (Gammelgarrd and Vesth, 2004 และ Angerhofer and Angelides, 
2006)   
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จากประโยชนของแบบจําลองของ Chan and Qi และขอไดเปรียบในทางปฏิบัติของแบบจําลอง SCOR 

บทความวิจัยนี้จึงพัฒนาแบบจําลองการวัดสมรรถนะสําหรับโซอุปทาน ซึ่งรวมขอไดเปรียบและกําจัดขอเสียเปรียบของ
แบบจําลองทั้งคู แบบจําลองของ Chan and Qi แบงเปน 2 สวนหลัก คือ 1) แบบจําลองสมรรถนะซึ่งเชื่อมโยงโครงสราง
ของโซอุปทานเขากับมาตรวัดสมรรถนะ และ 2) แบบจําลองหรือวิธีการวัดที่ทําหนาที่เปล่ียนขอมูลสมรรถนะตางๆ ใหเปน
ดัชนีสมรรถนะ บทความวิจัยนี้มุงอธิบายการพัฒนาแบบจําลองทางเลือกสําหรับแบบจําลองสวนแรกเทานั้น 

เนื้อหาสวนตอไปของบทความเปนดังนี้ หัวขอตอไปแนะนําแบบจําลอง SCOR หัวขอที่สามทบทวนวิธีการวัดและ
ขอไดเปรียบของแบบจําลองของ Chan and Qi หัวขอที่ส่ีวาดวยเหตุผลในการนําเสนอแบบจําลองทางเลือกนี้ หัวขอที่หา
นําเสนอแบบจําลองการวัดสมรรถนะโซอุปทาน ซึ่งถือไดวาเปนผลงานหลักของบทความนี้ หัวขอที่หกนําเสนอกรณีศึกษา
เพื่อแสดงใหประจักษวาแบบจําลองสมรรถนะที่เสนอสามารถใชรวมกับวิธีการวัดของ Chan and Qi ไดอยางไร หัวขอ
สุดทายเปนบทสรุปของบทความนี้ 
 
2. แบบจําลองอางอิงกระบวนการโซอุปทาน (SCOR Model) 

 

แบบจําลอง SCOR คือแบบจําลองอางอิงกระบวนการทางธุรกิจ ซึ่งใหกรอบแนวคิดของกระบวนการ มาตรวัด วิธี
ปฏิบัติที่ดีที่สุด และเทคโนโลยีดานการจัดการโซอุปทาน แบบจําลอง SCOR บูรณาการแนวคิดการรีเอ็นจิเนียริ่ง
กระบวนการทางธุรกิจ การเทียบสมรรถนะ การวัดกระบวนการ และการวิเคราะหวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด และประยุกตใชแนวคิด
เหลานั้นกับโซอุปทาน แบบจําลอง SCOR ใหส่ิงที่เปนประโยชน ดังนี้ 

 คําอธิบายกระบวนการจัดการที่ประกอบเปนโซอุปทาน 
 กรอบแนวคิดของความสัมพันธระหวางกระบวนการตางๆ ที่เปนมาตรฐาน 
 มาตรวัดสมรรถนะของกระบวนการ 
 วิธีปฏิบัติดานการจัดการซึ่งใหสมรรถนะที่ดีที่สุด 
 การเชื่อมโยงที่เปนมาตรฐานของคุณลักษณะและหนาที่ของซอฟตแวรที่เอื้อใหเกิดวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด   

 

แบบจําลอง SCOR ใชแนววิธี Building Block ซึ่งประกอบดวยหากระบวนการหลักที่ประกอบกันเปนโซอุปทาน 
กระบวนการหลักทั้งหาหรือกระบวนการตามแบบจําลอง SCOR ในระดับที่ 1 ประกอบดวย กระบวนการวางแผน (Plan) 
จัดหา (Source) ผลิต (Make) สงมอบ (Deliver) และสงคืนสินคา (Return) กระบวนการวางแผนทําหนาที่สรางความ
สมดุลระหวางอุปสงคและอุปทาน กระบวนการจัดหาทําหนาที่จัดหาสินคาและบริการใหสอดคลองกับแผนหรืออุปสงค 
กระบวนการผลิตทําหนาที่เปล่ียนสินคาใหอยูในรูปสินคาสําเร็จรูปเพื่อใหสอดคลองกับแผนหรืออุปสงค กระบวนการสง
มอบทําหนาที่จัดเตรียมสินคาสําเร็จรูปและบริการใหสอดคลองกับแผนหรืออุปสงค กระบวนการสงมอบจะรวมถึง การ
จัดการคําส่ังซื้อ การจัดการขนสง และการจัดการกระจายสินคา กระบวนการสงคืนสินคาจะเกี่ยวของกับการคืนหรือการรับ
สินคาคืนไมวาจากเหตุผลใด 

 

หากพิจารณาแบบจําลอง SCOR ตามระดับชั้นของกระบวนการ จะแบงไดเปน 3 ระดับ คือ ระดับที่ 1 หรือ
ระดับบน (Top Level) เปนการกําหนดขอบเขตและเนื้อหาของโซอุปทานโดยใชกระบวนการหลักทั้งหา ระดับที่ 2 หรือ
ระดับโครงแบบ (Configuration Level) เปนการกําหนดโครงแบบของโซอุปทานในระดับกระบวนการโดยใชชุดเครื่องมือ 
(Toolkit) หรือกรอบการทํางาน (Framework) ของการจัดประเภทกระบวนการ ในระดับที่ 2 กระบวนการจะถูกจัดโครง
แบบใหสอดคลองกับกลยุทธการปฏิบัติการ ตัวอยางเชน Make สามารถจัดโครงแบบไดเปน Make-to-stock (M1) Make-
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to-order (M2) หรือ Engineer-to-order (M3) ระดับที่ 3 หรือระดับสวนยอยของกระบวนการ (Process Element Level)  
เปนการระบุผังการไหลของกระบวนการตามสวนยอยของกระบวนการที่ไดระบุไวในระดับที่ 2 ตัวอยาง เชน M2 จะรวมถึง 
กิจกรรมการวางแผนการผลิต (M2.1) การเบิกสินคาที่ไดจากการจัดหาหรือจากสินคาระหวางผลิต (M2.2) การผลิตและ
ทดสอบ (M2.3) ฯลฯ องคกรตางๆ สามารถขยายขอบเขตของแบบจําลองไปสูระดับที่ 4 ซึ่งเปนระดับกิจกรรมยอย แตระดับ
ดังกลาวจะไมรวมอยูในขอบเขตของแบบจําลอง SCOR 

 

แบบจําลอง SCOR นําเสนอมาตรวัดสมรรถนะหาหมวดคือ ความเชื่อถือได (Reliability) การตอบสนอง 
(Responsiveness) ความยืดหยุน (Flexibility) ตนทุนโซอุปทาน (Supply Chain Costs) และการจัดการสินทรัพยโซ
อุปทาน (Supply Chain Asset Management) คุณลักษณะสมรรถนะขางตนไมมีหมวดที่วาดวยคุณภาพ (Quality) 
รวมอยูดวย เนื่องจาก คุณภาพเปนส่ิงที่จําเปนอยูแลวในการจัดการโซอุปทานสมัยใหม และปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของกับการ
จัดการและการปรับปรุงคุณภาพเปนส่ิงที่คอนขางจะแยกออกจากการพัฒนาดานการจัดการโซอุปทาน (Hausman, 2004)  
Supply Chain Council นิยามคุณลักษณะสมรรถนะทั้งหาไวดังนี้ 

 ความเชื่อถือไดของโซอุปทาน หมายถึง สมรรถนะของโซอุปทานในการจัดสง: สินคาที่ถูกตอง ยังสถานที่ที่ถูกตอง 
ณ เวลาที่ถูกตอง ในเงื่อนไขและหีบหอที่ถูกตอง ในปริมาณที่ถูกตอง พรอมกับเอกสารที่ถูกตอง ไปสูลูกคาที่
ถูกตอง 

 การตอบสนองของโซอุปทาน หมายถึง ความเร็วของโซอุปทานในการจัดเตรียมสินคาใหแกลูกคา 
 ความยืดหยุนของโซอุปทาน หมายถึง ความคลองตัวของโซอุปทานเพื่อตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของ
สภาวะตลาด เพื่อใหไดมาหรือคงไวซึ่งความไดเปรียบในการแขงขัน 

 ตนทุนโซอุปทาน หมายถึง ตนทุนตางๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการดําเนินงานโซอุปทาน 
 การจัดการสินทรัพยโซอุปทาน หมายถึง ประสิทธิผลขององคกรในการบริหารจัดการสินทรัพย คุณลักษณะนี้
รวมถึงการบริหารจัดการสินทรัพยทั้งหมด ซึ่งก็คือสินทรัพยถาวรและเงินทุนหมุนเวียน 
 

นอกจากมาตรวัดสมรรถนะจะแบงไดตามคุณลักษณะสมรรถนะทั้งหาหมวดแลว ยังสามารถแบงไดตาม
กระบวนการทั้ง 3 ระดับ แบบจําลอง SCOR เสนอมาตรวัดสมรรถนะ 10 ตัว เพื่อวัดสมรรถนะของกระบวนการในระดับที่ 1 
(ตารางที่ 1 แสดงนิยามของมาตรวัดทั้งสิบตัว) มาตรวัดในระดับที่สอง เปนมาตรวัดในระดับโครงแบบของกระบวนการ 
สวนมาตรวัดในระดับที่ 3 เปนมาตรวัดในระดับสวนยอยของกระบวนการ มาตรวัดของแบบจําลอง SCOR ในระดับที่ 1 
และ 2 มีไวเพื่อใหผูบริหารใชตรวจสอบติดตามสมรรถนะโซอุปทานในระดับกลยุทธ สวนมาตรวัดในระดับที่ 3 มีไวเพื่อ
ตรวจสอบความแปรปรวนของสมรรถนะของสวนยอยเมื่อเทียบกับแผนงาน 
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ตารางที่ 1 คุณลักษณะและมาตรวัดสมรรถนะในระดับที่ 1 ของแบบจําลอง SCOR 
คุณลักษณะของ
สมรรถนะ 

มาตรวัดระดับที่ 1 นิยามของมาตรวัด 

ความเช่ือถือได Perfect Order Fulfillment 
(POF) 

รอยละของคําสั่งซ้ือซ่ึงเปนไปตามความสามารถของการจัดสงดวยเอกสารที่
สมบูรณและถูกตอง และไมมีความเสียหายจากการจัดสง  

การตอบสนอง Order Fulfillment Cycle 
Time (OFCT) 

รอบเวลาจริงเฉลี่ยเพื่อทําตามคําสั่งซ้ือของลูกคา สําหรับคําสั่งซ้ือหนึ่งๆ รอบ
เวลานี้เร่ิมนับจากการรับคําสั่งซ้ือและสิ้นสุดลงเมื่อลูกคาไดรับและยอมรับใน
สินคา  

Upside Supply Chain 
Flexibility (USCF) 

จํานวนวันที่ตองใชเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของปริมาณที่ตองสงมอบอีก 20% 
อยางยั่งยืนโดยไมไดวางแผนรองรับไว  

Upside Supply Chain 
Adaptability (USCA) 

การเพิ่มขึ้นเปนรอยละของปริมาณทีส่งมอบอยางยั่งยืนสูงสุดที่สามารถทําได
ภายใน 30 วัน 

ความยืดหยุน 

Downside Supply Chain 
Adaptability (DSCA) 

การลดลงของปริมาณที่ถูกสั่งซ้ืออยางยั่งยืน ณ 30 วันกอนการสงมอบโดย
ปราศจากสินคาคงเหลือหรือคาปรับดานตนทุน  

Total Supply Chain 
Management Cost (SCMC) 

ผลรวมของตนทุนที่เกี่ยวเนื่องกับกระบวนการในระดับช้ันที่สองซ่ึงก็คือ
กระบวนการวางแผน จัดหา ผลิต จัดสง และรับคืนสินคา 

ตนทุน 

Cost of Goods Sold 
(COGS) 

ตนทุนที่เกี่ยวเนื่องกับการซ้ือวัตถุดิบและการผลิตสินคาสําเร็จรูป ตนทุนนี้รวมถึง
ตนทุนทางตรง (คาแรง คาวัสดุ) และตนทุนทางออม (คาโสหุยการผลิต) 

Cash-to-Cash Cycle Time 
(C2C) 

ระยะเวลาที่เงินลงทุนกลับคืนสูบริษัทหลังจากไดจายออกไปเปนคาวัตถุดิบ 

Return on Supply Chain 
Fixed Assets (ROSCFA) 

ผลตอบแทนที่องคกรไดรับตอเงินลงทนุในสินทรัพยถาวรของโซอุปทาน ทั้งนี้
รวมถึงสินทรัพยถาวรในกระบวนการวางแผน จัดหา ผลิต สงมอบ และ รับคืน
สินคา  

การจัดการสินทรัพย 

Return on Working Capital 
(ROWC) 

มาตรวัดซ่ึงประเมินขนาดของการลงทุนในเงินทนุหมุนเวียนของบริษทัเทียบกับ
รายไดจากโซอุปทาน 

ที่มา: Supply-Chain Council, 2006 
 
3. แบบจําลองการวัดสมรรถนะของ Chan and Qi 

 
หัวขอนี้ทบทวนวิธีการวัดสมรรถนะและวิเคราะหขอไดเปรียบของวิธีการวัดของ Chan and Qi แบบจําลองการวัด

สมรรถนะของ Chan and Qi แยกเปนสองสวนคือ แบบจําลองสมรรถนะ และขั้นตอนวิธีการวัดและการรวมมาตรวัด 
(Measurement and Aggregation Algorithm) (ดูรูปที่ 1) 
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รูปที่ 1 แผนภาพเคารางของวิธีการวัดสมรรถนะของ Chan and Qi 

3.1 แบบจําลองสมรรถนะ 
 

แบบจําลองของ Chan and Qi พัฒนาจากแนวคิดสมรรถนะของกิจกรรม (Performance of Activity (POA)) ซึ่ง
เปนแนววิธีในการบงชี้และเลือกใชมาตรวัดสมรรถนะ  แนวคิด POA มองวาโซอุปทานคือกลุมกระบวนการทางธุรกิจที่ถูก
บูรณาการขามขอบเขตองคกร  กระบวนการคือกลุมของกิจกรรมที่กระทําหนาที่เฉพาะเจาะจง และผลิตผลงานที่
เฉพาะเจาะจง (Davenport, 1993) โซอุปทานของ Chan and Qi อธิบายไดดวยหกกระบวนการหลัก คือ การจัดสง การสง
สินคาขาเขา การผลิต การสงสินคาขาออก การตลาดและการขาย และลูกคาคนสุดทาย  กระบวนการเหลานี้แบงตอไดเปน
กระบวนการยอย และแบงตอไดอีกเปนกิจกรรม ทั้งนี้ เพื่อที่จะบงชี้มาตรวัดสมรรถนะของแตละกิจกรรม Chan and Qi 
อธิบายวาผลรวมของสมรรถนะตางๆ ของกิจกรรมและกระบวนการยอยจะแสดงสมรรถนะของกระบวนการหลักที่เกี่ยวของ  
ดังนั้น การวัดสมรรถนะของกระบวนการในระดับสูงจึงถูกแปลงเปนการวัดสมรรถนะของกิจกรรมและกระบวนการในระดับ
ต่ํากวา 
 

Chan and Qi อธิบายตอวากระบวนการหรือกิจกรรมใดๆ ตองใชทรัพยากรที่แตกตางกัน ตองทํางานตามกลุม
งานที่กําหนด และเพิ่มมูลคาใหแกสินคาและวัตถุดิบ  ทรัพยากรที่ใช การดําเนินงานตางๆ และผลลัพธ จะบงชี้สมรรถนะ
ของกระบวนการหรือกิจกรรมซึ่งสามารถวัดไดในหลายคุณลักษณะ แตผูบริหารมักประสบความยุงยากในการเลือกใช
มาตรวัดที่เหมาะสม เนื่องจากมาตรวัดสมรรถนะในโซอุปทานมีเปนจํานวนมาก (Beamon, 1999; Hofman, 2004)  การ
เลือกใชมาตรวัดที่ไมเหมาะสมสามารถทําลายความสามารถในการแขงขันขององคกรและของโซอุปทานได (Griffis et al., 

บงช้ีและเลือกใชมาตรวัดจากสมรรถนะ
ของกิจกรรม (POA) 

แบงยอยโซอุปทานใหเปนกระบวนการ
และกิจกรรมตางๆ 

สรางลําดับช้ันของกระบวนการ 
และมาตรวัด (PMH) 

แบบจําลองการวัด 

กําหนดคาน้ําหนักเชิงเปรียบเทียบของ 
ดุลยพินิจของผูประเมินสมรรถนะ 

คํานวณคาน้ําหนักเชิงเปรียบเทียบแบบฟซซี
ของมาตรวัด กิจกรรม และกระบวนการ  

รวมขอมูลตางๆ ใหเปนดัชนีสมรรถนะ 

คํานวณคะแนนสมรรถนะ  
และช้ันคุณภาพสมรรถนะ  

กําหนดสเกลการวัด 

แบบจําลองสมรรถนะ 
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2004)  แนวคิด POA จึงใชกระดานมาตรวัด (Metrics Board) เพื่อเปนหมวดหมูอางอิงของมาตรวัดสมรรถนะ เพื่อชวย
บงชี้และเลือกใชมาตรวัดของกิจกรรมและกระบวนการตางๆ Chan and Qi เสนอหมวดหมูสมรรถนะดังนี้ ตนทุน เวลา 
วิสัยสามารถ (Capacity) ขีดความสามารถ (Capability) [ซึ่งรวมถึง ประสิทธิผล ความเชื่อถือได ความพรอมใชงาน 
(Availability) และความยืดหยุน] ผลผลิต (Productivity) การใชใหเปนประโยชน (Utilization) และผลลัพธ (Outcome)  
ดังนั้น ผูบริหารจึงนาจะสามารถบงชี้และเลือกใชมาตรวัดไดอยางเปนระบบ โดยการอางอิงมิติตางๆ ของกระดานมาตรวัด
ขางตน  หลังจากที่มาตรวัดตางๆ ไดถูกบงชี้แลว ลําดับตอไปคือการจัดกลุมกระบวนการและมาตรวัดใหอยูในรูปของลําดับ
ชั้นของกระบวนการและมาตรวัด (Processes and Measures Hierarchy (PMH)) ซึ่งเปนกรอบการทํางานตามลําดับชั้น 
อันประกอบดวย กระบวนการโซอุปทาน กิจกรรม และมาตรวัดที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมตามลําดับ 

 
3.2 แบบจําลองการวัด 
 

เนื่องจากสมรรถนะที่เราสนใจคือสมรรถนะของโซอุปทาน ไมใชสมรรถนะของกิจกรรมหนึ่งหรือกระบวนการใด 
(Holmberg, 2000)  Chan and Qi (2003a) จึงไดพัฒนาขั้นตอนวิธีการวัดและการรวมมาตรวัด เพื่อแปลงสมรรถนะของ
กิจกรรมและกระบวนการตางๆ ใหเปนสมรรถนะของโซอุปทานในรูปแบบของดัชนีสมรรถนะรวม วิธีดังกลาวสรางขึ้นจาก
ทฤษฎีเซตวิภัชนัยหรือทฤษฎีฟซซีเซต (Fuzzy Set Theory) เพื่อมุงจัดการกับปญหาความคลุมเครือหรือความไมแนชัด 
ของดุลยพินิจของผูประเมิน  วิธีมาตรทางเรขาคณิตของจํานวนฟซซีรูปสามเหลี่ยม (Geometric Scale of Triangular 
Fuzzy Number) หรือที่เรียกวา Fuzzy AHP โดย Boender et al. (1989) ถูกใชเพื่อคํานวณคาน้ําหนักตางๆ ของมาตรวัด
สมรรถนะ  ขอมูลสมรรถนะจะถูกแปลงใหเปนผลการวัดแบบฟซซี (Fuzzy Measurement Results) โดยการสงสเกล 
(Scale Mappings) 2 ครั้ง ดังนี้ (ดูตวัอยางการสงสเกลในรูปที่ 2)   

1) ขอมูลสมรรถนะจะถูกแปลงใหเปนคะแนนสมรรถนะ (Performance Scores) โดยเทคนิคการใหคะแนนแบบแปร
ผันตรง ซึ่งจุดปลายทั้งสองของสเกลจะถูกระบุ และจะถูกยอใหมีชวงคะแนนระหวาง 0 ถึง 10   

2) คะแนนสมรรถนะที่ไดจะถูกแปลงใหเปนเซตชั้นคุณภาพสมรรถนะแบบฟซซี (Fuzzy Performance Grade Set) 
ซึ่งนิยามโดยจํานวนฟซซีรูปสามเหลี่ยม  เซตชั้นคุณภาพสมรรถนะแบบฟซซีแสดงไดดวยเวกเตอรฟซซี {A, B, C, 
D, E, F}  ชั้นคุณภาพทั้งหกมีพิสัยจากดีเยี่ยมถึงแยที่สุด ตัวอยางเชน จากรูปที่ 2 เซตชั้นคุณภาพสมรรถนะแบบ
ฟซซีเขียนไดดังนี้ PG(7.4) = {0, 0.7, 0.3, 0, 0, 0}  
 
วิธีคาเฉลี่ยเลขคณิตถูกใชเพื่อรวมผลการวัดแบบฟซซีจากมาตรวัดตางๆ เขาดวยกันตามลําดับชั้น และในลําดับ

สุดทาย ชั้นคุณภาพสมรรถนะแบบฟซซีจะถูกแปลงใหเปนจํานวนที่แนชัด (Crisp Number) 1 คา หรือดัชนีสมรรถนะ ซึ่งมี
พิสัยอยูระหวาง 0 ถึง 10 ดัชนีสมรรถนะใชเพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะภายในของระบบโซอุปทาน 
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รูปที่ 2   ตัวอยางของการสงสเกลของ Chan and Qi 

3.3 ขอดีของแบบจําลองของ Chan and Qi 
 
แบบจําลองวิธีการวัดสมรรถนะโซอุปทานของ Chan and Qi มีขอดีหลายประการ  ประการแรกคือการเปนระบบ

การวัดสมรรถนะที่ครอบคลุม ซึ่งใหกรอบการทํางานการวัดสมรรถนะทั้งที่เปนเชิงโครงสราง (Structural) และเชิง
กระบวนงาน (Procedural)  POA ใหกรอบการทํางานเชิงโครงสราง เนื่องจากชวยบงชี้และเลือกใชมาตรวัด ในขณะที่
วิธีการวัดและการรวมมาตรวัดใหกรอบการทํางานเชิงกระบวนงานเพื่อสรางดัชนีชี้วัด (Folan and Browne, 2005)  จาก
การทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการวัดสมรรถนะโซอุปทานพบวา กรอบการทํางานทั้งสองชนิดมักจะถูกพัฒนาแยกจาก
กัน และเปนไปอยางไมสมดุล งานวิจัยสวนใหญจะมุงพัฒนากรอบการทํางานเชิงโครงสรางเปนหลัก 

 
ประการที่สอง แบบจําลองของ Chan and Qi สะทอนใหเห็นถึงการคิดเชิงระบบในระดับสูง  ตัวอยางเชน โซ

อุปทานถูกพิจารณาเปนองครวม ขอบเขตกิจกรรมการวัดกวางเกินขอบเขตตางๆ ขององคกร กิจกรรมการวัดในระดับลาง
ถูกพิจารณาเปนสวนประกอบขององครวม ทําใหคุณสมบัติตางๆ ทั้งองครวมไดถูกพิจารณา และวิธีการวัดนี้ยังสามารถชั่ง
น้ําหนัก (Trade-offs) ระหวางสวนประกอบตางๆ ได (Holmberg, 2000)  การใชแนวคิดเชิงระบบมีขอดีหลายประการ คือ 
ชวยสนับสนุนการบูรณาการกระบวนการโซอุปทาน และชวยสนับสนุนการปรับปรุงสมรรถนะโซอุปทาน (Holmberg, 
2000; Chan and Qi, 2003a-b, Chan et al., 2003) 
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ประการที่สาม แบบจําลองนี้ใชแนววิธีที่อิงกระบวนการ เพื่อวิเคราะหโครงสรางโซอุปทานและสรางระบบการวัด

สมรรถนะโซอุปทาน วิธีนี้ชวยใหผูบริหารพิจารณาไดวามีกระบวนการหรือกิจกรรมใดที่สามารถปรับปรุงสมรรถนะได เพื่อ
มุงความสนใจไปยังส่ิงนั้น เพื่อที่จะยกระดับสมรรถนะรวม ผูบริหารระดับสูงหลายคนที่ Fawcett and Cooper (1998) ได
สัมภาษณ ใหความเห็นวา เปนไปไมไดที่จะยกระดับการบูรณาการโดยปราศจากมาตรวัดที่มุงเนนกระบวนการ 

 
ประการที่ส่ี Chan and Qi ใชเทคนิคตางๆ เพื่อลดความซับซอนของระบบการวัดสมรรถนะ ตัวอยางเชน การ

จัดลําดับชั้นของมาตรวัดและกระบวนการ การจัดกลุมมาตรวัดตามมิติตางๆ และการรวมมาตรวัดสมรรถนะเขาเปนตัวเลข
หนึ่งคาหรือดัชนีสมรรถนะ (Lohman et al., 2004) การจัดลําดับช้ันของความซับซอนออกเปนกลุมที่คลายกัน เปนวิธีทั่วไป
ที่มนุษยใชจัดการกับความซับซอน (Saaty, 1990) การจัดกลุมมาตรวัดชวยสรางความเชื่อมโยงที่ชัดเจนระหวางมาตรวัด
และกลยุทธ (Lohman et al. 2004)  และดัชนีสมรรถนะชวยใหผูบริหารสามารถเขาใจสมรรถนะที่ซับซอนของโซอุปทานได
งายขึ้น 

 
ประการที่หา แบบจําลองนี้มีความยืดหยุนและใหความสําคัญกับพลวัตของโซอุปทาน  แบบจําลองนี้สามารถ

ประยุกตใชกับโซอุปทานแบบตางๆ ไดแทบทั้งหมด หรืออาจถูกปรับเปล่ียนเพียงบางสวนหรือถูกแทนที่ทั้งหมดดวย
แบบจําลองโซอุปทานอื่น  การประเมินสมรรถนะมีความยืดหยุน เนื่องจากผูประเมินสามารถวัดสมรรถนะที่ระดับใดก็ไดใน 
PMH  คาน้ําหนักของมาตรวัดและกระบวนการจะสะทอนลําดับความสําคัญที่สอดรับกับวัตถุประสงคและกลยุทธโซ
อุปทาน อนึ่ง ผูประเมินสามารถปรับเปล่ียนมาตรวัดหรือประเมินคาน้ําหนักใหมได หากมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค
และกลยทุธโซอุปทาน 
 

ประการสุดทาย แบบจําลองนี้สนับสนุนการตัดสินใจแบบกลุม เนื่องจากโซอุปทานมีขอบเขตกวาง การวัด
สมรรถนะโซอุปทานจึงมักเปนความพยายามของกลุมบุคคล   Chan and Qi เสนอใหใชทีมงานวัดสมรรถนะ เพื่อเพิ่ม
คุณภาพของกระบวนการประเมินสมรรถนะ จากการประสานงานและการสังเคราะหดุลยพินิจของทีมงาน 

 
4. เหตุผลสําหรับแบบจําลองที่เสนอ 
 

ขอดีของแบบจําลองของ Chan and Qi มีมาก ดังไดวิเคราะหไวขางตน ผูจัดการโซอุปทานจึงควรใชประโยชน
จากแบบจําลองของ Chan and Qi เพื่อวัดสมรรถนะโซอุปทาน แตผูที่นําแนวคิด POA มาปฏิบัติอาจประสบความยุงยาก
ในการสราง PMH เพราะการสราง PMH ตามแนวทางของ Chan and Qi มักจะเกี่ยวของกับมาตรวัดตางๆ จํานวนมาก  
ในขณะที่กระดานมาตรวัดชวยระบุเพียงหมวดหมูสมรรถนะเทานั้น แตไมใชมาตรวัด แบบจําลอง SCOR เปนทางเลือกทาง
หนึ่งที่มีหมวดหมูสมรรถนะและมาตรวัดที่เปนมาตรฐาน  แบบจําลอง SCOR ยังมีลักษณะที่คลายกับ POA ในหลาย
ประการ ดังนั้น จึงมีความเปนไปไดที่จะรวมแบบจําลอง SCOR เขากับแบบจําลองของ Chan and Qi เพื่อแกปญหา
ขางตน  
 

เหตุผลในการรวมแบบจําลองทั้งสองเขาดวยกัน คือ ประการที่หนึ่ง แบบจําลอง SCOR มีความคลายคลึงกับ 
POA แบบจําลองทั้งคูพัฒนาขึ้นจากมุมมองเชิงกระบวนการของโซอุปทาน Chan and Qi ใชมุมมองการคิดเชิงระบบเพื่อ
สรางระบบการวัดสมรรถนะสําหรับโซอุปทาน  แบบจําลอง SCOR ก็ไมตางจากแบบจําลองของ Chan and Qi ที่แสดงให
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เห็นการคิดเชิงระบบในระดับสูง (Holmberg, 2000) แบบจําลองทั้งสองชวยใหผูจัดการโซอุปทานสามารถบงชี้และเลือกใช
มาตรวัดอยางเปนระบบเพื่อวิเคราะหสมรรถนะโซอุปทาน คุณลักษณะสมรรถนะจากแบบจําลอง SCOR เปรียบไดกับ
กระดานมาตรวัดของ POA เนื่องจากทั้งคูตางเปนกรอบการทํางานที่ชวยบงชี้และเลือกใชมาตรวัดในโซอุปทานอยางเปน
ระบบ  

 
ประการที่สอง แบบจําลอง SCOR ชวยใหผูปฏิบัติการสามารถสราง PMH ไดงายขึ้น เนื่องจากใหกรอบการ

ทํางานของกระบวนการ มาตรวัด และคํานิยามตางๆ  แมวา Chan and Qi (2003b) จะใหแนวทางดานประเภทของมาตร
วัดไวแลว แตจะเปนประโยชนตอผูปฏิบัติการมากขึ้น หากจะมีกรอบการทํางาน รายชื่อ และนิยามมาตรฐานของมาตรวัด
โซอุปทาน เพื่อชวยใหผูปฏิบัติการสามารถบงชี้และเลือกใชมาตรวัดไดสะดวกขึ้น และไมพลาดใชมาตรวัดที่สําคัญ 
ขอจํากัดดานเวลาอาจทําใหคอนขางยากที่งานวิจัยหนึ่งๆ จะตองศึกษาและนําเสนอมาตรวัดทั้งหมดโดยสมบูรณ 
แบบจําลอง SCOR ไดพัฒนามาตั้งแตป ค.ศ. 1996 และผานการปรับปรุงมาแลวหลายรุน เพื่อตอบสนองความตองการ
ของผูใชที่เปล่ียนแปลงไป  มาตรวัดของแบบจําลอง SCOR เริ่มครอบคลุมมาตรวัดที่สําคัญ ดังนั้น ผูปฏิบัติการจึงอาจจะใช
แบบจําลอง SCOR นอกจากใช POA เพื่อชวยบงชี้และเลือกใชมาตรวัด   
 

ประการที่สาม มาตรวัดตองถูกนิยามใหชัดเจน (Neely et al,, 1996)  การขาดความชัดเจนและขาดนิยาม
มาตรฐานของมาตรวัดโซอุปทานเปนอุปสรรคตอการพัฒนาระบบการวัดสมรรถนะโซอุปทาน  การไมมีนิยามมาตรฐานของ
มาตรวัดทําใหองคกรไมสามารถเปรียบเทียบสมรรถนะของตนกับองคกรอื่น และไมสามารถเลือกรับวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดจาก
บริษัทอื่นที่ประสบความสําเร็จ (Kasi, 2005)  การวดัควรเปนที่เขาใจตอมวลสมาชิกในโซอุปทาน และควรใหโอกาสปรับแก
นอยมาก (Schroeder et al., 1986; Gunasekaran et al., 2004) อยางไรก็ตาม ปญหาความคลุมเครือและความไม
สอดคลองของนิยามของมาตรวัดโซอุปทานยังพบไดทั่วไป อาทิ คนจากตางพื้นที่และตางวัฒนธรรมอาจเขาใจมาตรวัด
เดียวกันแตกตางกัน (Basu, 2001)   นิยามของ Perfect Order แตกตางกันในแตละองคกร (Novack and Thomas, 
2004) ไมมีความเห็นเปนเอกฉันทวา Total Logistics Cost คืออะไร (Fawcett and Cooper, 1998)  และนิยามของ 
Cash-to-Cash Cycle Time ไมไดสอดคลองกันแมแตในเอกสารวิชาการ (Farris II and Hutchison, 2002)  วิธีหนึ่งที่จะ
หลีกเลี่ยงหรือบรรเทาปญหาขางตนคือ การสรางแบบจําลองของโซอุปทานและระบบการวัดสมรรถนะดวยแบบจําลอง 
SCOR เนื่องจาก SCOR ใหนิยามของมาตรวัดและของกระบวนการที่เปนมาตรฐาน  
 

ประการสุดทาย มาตรวัดสมรรถนะโซอุปทานควรจะเชื่อมโยงกับกลยุทธ (Holmberg, 2000; Lambert and 
Pohlen, 2001; Morgan, 2004) แตจุดออนของแบบจําลอง SCOR คือการมุงที่กระบวนการและประสิทธิภาพ โดยไมได
กลาวถึงกลยุทธตางๆ ที่เกี่ยวของกับโซอุปทาน (Gammelgarrd and Vesth, 2004 และ Angerhofer and Angelides, 
2006)   นักวิชาการมักจะวิพากยแนวคิดการจัดการกระบวนการวาไมไดคํานึงถึงกลยุทธ แบบจําลอง SCOR ซึ่งมีที่มาจาก
แนวคิดการจัดการกระบวนการ ก็ถูกวิพากยในทํานองเดียวกันวาไมไดใหความสําคัญกับกลยุทธโซอุปทาน  ดวยเหตุนี้ 
องคกรที่ไดลงทุนใชแบบจําลอง  SCOR จึงอาจไมไดใชแบบจําลองนี้อยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากผูบริหารไมทราบวาจะ
เชื่อมโยงแบบจําลองนี้เขากับกลยุทธโซอุปทานไดอยางไร  โดยอาศัยวิธีการวัดที่เสนอโดย Chan and Qi ผูบริหารสามารถ
ใหคาน้ําหนักความสําคัญตามกลยุทธแกมาตรวัดตางๆ เพื่อใหทราบวามาตรวัดแตละตัวชวยวัดความสําเร็จตามกลยุทธได
มากนอยเพียงใด  
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เนื่องจากแบบจําลองทั้งสองมีคุณลักษณะคลายกัน และชวยเสริมกันในการวัดสมรรถนะโซอุปทาน การรวม

แบบจําลองทั้งสองจึงเปนทางเลือกที่เหมาะสมทางหนึ่ง   
 
5. แบบจําลองที่เสนอ 
 

5.1 โครงสรางทั่วไปของแบบจําลอง SCOR PMH 
 

หัวขอที่แลวไดอธิบายวาเหตุใดจึงตองนําเสนอแบบจําลองใหมขึ้น หัวขอนี้จะแสดงใหเห็นวาแบบจําลองใหมซึ่ง
บูรณาการกรอบการทํางาน  SCOR กับแบบจําลองของ Chan and Qi สามารถใชงานรวมกันไดอยางไร และจะไดกลาว
ตอไปเกี่ยวกับการวัดสมรรถนะของโซอุปทานในระดับบน งานวิจัยนี้ใชแบบจําลอง SCOR เพื่อแสดงระบบโซอุปทานและ
เพื่อบงชี้มาตรวัดโซในโซอุปทาน ผูจัดการโซอุปทานเปนผูเลือกกระบวนการและมาตรวัด และใชความสัมพันธระหวาง
กระบวนการและมาตรวัดจากแบบจําลอง SCOR เพื่อสราง PMH   
 

สมรรถนะถูกวัดไดในหลายระดับ รูปที่ 3 แสดงโครงสรางทั่วไปของ PMH ซึ่งสรางขึ้นโดยอางอิงจากแบบจําลอง 
SCOR โครงสรางดังกลาวประกอบดวย 3 ลําดับชั้น คือ ระดับบน ระดับโครงแบบ และระดับสวนยอยของกระบวนการ 
ผูจัดการโซอุปทานสามารถเลือกวัดสมรรถนะในแตละระดับชั้นเพื่อแสดงสมรรถนะของระดับการบริหารและการ
ดําเนินงานที่แตกตางกัน ตัวอยางเชน ผูจัดการสามารถประเมินสมรรถนะโซอุปทานที่ระดับบน สามารถตรวจสอบปญหาที่
เกิดขึ้นที่ระดับโครงแบบ และสามารถแกไขปญหาที่ระดับสวนยอยของกระบวนการ ทั้งนี้ ผูจัดการสามารถสราง PMH ที่
ระดับใดก็ได  
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รูปที่ 3   โครงสรางทั่วไปของการประยุกตใชแบบจําลอง SCOR 

ที่มา: ปรับปรุงจาก Chan and Qi, 2003b และ Supply-Chain Council (2006) 

 
แบบจําลอง SCOR ชวยใหผูจัดการโซอุปทานสามารถบงชี้มาตรวัดที่เกี่ยวของไดงายขึ้น  เพื่อที่จะแสดงตัวอยาง

ของ SCOR PMH ในระดับโครงแบบ ผูวิจัยสมมุติวากระบวนการตัวอยางมีโครงแบบผลิตตามคําส่ังซื้อ (Make-to-order) 
และไมมีกระบวนการสงคืนสินคา รูปที่ 4 แสดง PMH ที่สรางขึ้นที่ระดับโครงแบบ ซึ่งแสดงมาตรวัดในระดับโครงแบบตาม
แบบจําลอง SCOR  ขอสําคัญประการหนึ่งในการสราง PMH คือ จะตองไมมีกลุมของสวนยอยที่มีสมาชิกมากกวา 7 ± 2 
เนื่องจากมนุษยมักจะมีความยุงยากในการจัดการกับส่ิงตางๆ ที่มีมากกวา 7 ถึง 9 ส่ิงในเวลาเดียวกัน (Saaty, 1990) หาก
กลุมใดมีสมาชิกมากกวา  7 ส่ิง กลุมนั้นควรถูกจัดกลุมยอยเพื่อใหผูประเมินสามารถใชดุลยพินิจเชิงเปรียบเทียบไดงายขึ้น 
ตัวอยาง เชน เราอาจจัดกลุมมาตรวัดใหอยูในกลุมยอยของความยืดหยุน ตนทุน และการบริหารสินทรัพย เปนตน รูปที่ 5 
แสดงตัวอยางของลําดับชั้นของสวนยอยของกระบวนการและมาตรวัดในระดับกระบวนการยอย M2 (Make-to-order)  

             Plan

DeliverMake
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รูปที่ 4   ตัวอยางของลําดับชั้นของหมวดหมูของกระบวนการและมาตรวัด (Process Categories and Measures Hierarchy) 

Plan (P)

Configuration Level 
(Process Categories) 

Top Level 
(Process Types) 

SCOR Level 2 Metrics 

P1: Plan 
Supply Chain 

P2: Plan 
Source 

P3: Plan 
Make 

P4: Plan 
Deliver 

Order Fulfillment 
Cycle Time

Reliability

Responsiveness

Flexibility

Costs 

S2: Source Make-
to-Order Product 

M2: Make-to-
Order 

D2: Deliver Make-
to-Order Product 

Source (S) Make (M) Deliver (D)

Supply Chain Supply Chain Level

Cost to Plan Supply 
Chain

Cash-to-cash Cycle 
Time

Return on SC Fixed 
Assets

Return on Working 
Capital

Order Fulfillment
Cycle Time

Plan Source Cycle 
Time 

Cost to Plan Source

Order Fulfillment
Cycle Time

Order Fulfillment
Cycle Time

Cost to Plan Deliver

Total Deliver Costs

Perfect Order 
Fulfillment 

Source Cycle Time 

Order Fulfillment 
Cycle Time 

Cost to Source 

Product Acquisition 
Costs 

Perfect Order 
Fulfillment

Yield

Make Cycle Time

Order Fulfillment 
Cycle Time

Upside Make 
Flexibility

Upside Make 
Adaptability

Downside Make 
Adaptability

Cost of Goods Sold

Cost to Make

Perfect Order 
Fulfillment

Deliver Cycle Time

Upside Deliver 
Flexibility

Upside Deliver 
Adaptability

Downside Deliver 
Adaptability

Cost to Deliver

Cash-to-cash Cycle 
Time 

Return on SC Fixed 
Assets 

Return on Working 
Capital 

Cash-to-cash Cycle 
Time

Return on SC Fixed 
Assets

Return on Working 
Capital

Cash-to-cash Cycle 
Time

Return on SC Fixed 
Assets

Return on Working 
Capital

Inventory Days of 
Supply (Raw 

Material) 

Return on SC Fixed 
Assets 

Return on Working 
Capital 

Cash-to-cash Cycle 
Time

Return on SC Fixed 
Assets

Return on Working 
Capital

Cash-to-cash Cycle 
Time

Return on SC Fixed 
Assets

Return on Working 
Capital

Inventory Days of 
Supply (WIP)

Finished Goods 
Inventory Days of 

Supply

Plan Cycle Time 

Order Fulfillment 
Cycle Time

Cash-to-cash Cycle 
Time 

Cost to Plan Make

Asset 
Management 
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รูปที่ 5   ตัวอยางบางสวนของลําดับชั้นของสวนยอยของกระบวนการและมาตรวัด (Process Elements and Measures Hierarchy) 

M2: Make-to-Order

M2.1: Schedule 
Production Activities 

M2.2: Issue Sourced/ 
In-Process Product 

M2.3: Produce and 
Test 

M2.4: Package Process Element 
Level (Decompose 
processes) 

Configuration Level 
(Process Categories) 

SCOR Level 3 Metrics 

M2.5: Stage Finished 
Product 

M2.6: Release 
Finished Product to 

Deliver

Schedule 
Achievement 

Schedule 
Production 

Activities Cycle 
Time 

Cost to Schedule 
Production 
Activities 

Capacity 
Utilization 

Issue Sourced/In-
Process Product 

Cycle Time 

Cost to Issue 
Sourced/ In-

Process Product 

Yield 

Yield Variability

Produce and Test 
Cycle Time 

Warranty Costs 

Cost to Produce 
and Test 

Capacity 
Utilization 

Asset Turns 

Warranty Costs 

Package Cycle 
Time 

Cost to Package 

Capacity 
Utilization 

Asset Turns 

Stage Finished 
Product Cycle 

Time 

Cost to Stage 
Finished Product 

Release Finished 
Product to Deliver 

Cycle Time 

Cost to Release 
Finished Product 

to Deliver 

Reliability

Responsiveness 

Asset 
Management 

Costs

Flexibility
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ผูจัดการโซอุปทานสามารถใช PMHs ในรูปที่ 4 และ 5 เพื่อวิเคราะหสมรรถนะในระดับปฏิบัติการ เพื่อคนหา

สาเหตุของปญหา อาทิ เชน ตนทุนสูง รอบเวลานาน และสมรรถนะการจัดสงที่แย เมื่อผูจัดการสามารถระบุสาเหตุของ
ปญหาได ก็ควรหาวิธีแกไขหรือใชวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อปรับปรุงการทํางาน แตทั้งนี้ ผูจัดการโซอุปทานควรดําเนินการ
ตอไป ดวยการคํานวณดัชนีสมรรถนะตามวิธีที่ Chan and Qi (2003a) เสนอ 
 

แตผูจัดการหรือทีมงานวัดสมรรถนะอาจพบความยุงยากเมื่อใช PMHs สรางดัชนีสมรรถนะโซอุปทาน 
เนื่องจาก PMHs ประกอบดวยมาตรวัดจํานวนมาก เพราะมุงวัดสมรรถนะในระดับลางของโซอุปทาน แนวคิด POA 
และแบบจําลอง SCOR ตางเริ่มตนดวยการแบงโซอุปทานใหเปนสวนประกอบยอย การคํานวณดัชนีสมรรถนะจึงโนม
เอียงเขาสูการวัดสมรรถนะของกิจกรรม แมวาวิธีการวัดของ Chan and Qi จะใหดัชนีสมรรถนะซึ่งนําไปใชตีความ
สมรรถนะของโซอุปทานไดงายก็ตาม แตการคํานวณดัชนีสมรรถนะดังกลาวตองอาศัยขอมูลจํานวนมากจากมาตรวัด
และการเปรียบเทียบคู (Pairwise Comparisons) และยังตองผานกระบวนวิธีการวัดอันซับซอนตามทฤษฎีฟซซีเซต  
การวัดสมรรถนะโซอุปทานในระดับลางตองเกี่ยวของกับขอมูลจํานวนมากจนผูประเมินอาจสับสน เพราะไมใชเรื่องงาย
ที่ผูประเมินจะตองจัดการกับขอมูลจํานวนมาก (Saaty, 1990; Baddeley, 1994; Reisinger et al., 2003)  การวัด
สมรรถนะโซอุปทานในระดับลางอาจกอใหเกิดตนทุนที่ไมจําเปน หากมาตรวัดมิไดถูกใชอยางมีประสิทธิภาพ (Robson, 
2004)  และอาจมีคุณคาเพิ่มนอยหากปญหาไดถูกแกไขไปแลว (Holmberg, 2000)  ดูประหนึ่งวา Chan and Qi 
(2003b) จะรูขอจํากัดดังกลาว จึงแนะวา POA ไมไดจํากัดขอบเขตการวัดสมรรถนะเพียงแคระดับลาง  

 
5.2 แบบจําลองที่เสนอสําหรับการวัดสมรรถนะโซอุปทาน 
 

หัวขอที่ผานมาชี้ใหเห็นความตองการวัดสมรรถนะโซอุปทานในระดับบน โดยใชมาตรวัดที่สําคัญจํานวนไม
มาก บริษัทที่ใชมาตรวัดที่มีจํานวนมากๆ มักไมไดตระหนักวา อาจจะเปนการดีกวาหากสามารถวัดสมรรถนะโซอุปทาน
ไดดวยมาตรวัดที่ดีเพียงไมกี่ตัว ซึ่งใหมุมมองของสมรรถนะที่สมดุล (Gunasekaran et al, 2001; Hofman, 2004)  
Hausman (2004, p. 63) แนะนําวา จึงมีความจําเปนที่จะตองมุงความสนใจของผูบริหารไปยังสมรรถนะของโซ
อุปทานโดยองครวม แทนที่จะวัดสมรรถนะของกลุมกระบวนการหรือสมรรถนะของบริษัท นักวิจัยหลายทาน 
(ตัวอยางเชน van Hoek (1998), Gunasekaran et al. (2001), Lai et al. (2002), Dasgupta (2003), และ 
Gunasekaran et al. (2004)) ดูเหมือนจะเห็นดวยกับ Hausman   
 

เราอาจใชมาตรวัดแบบบูรณาการ (Integrated Measures) ซึ่งเปนมาตรวัดของกระบวนการทั้งหมดหรือของ
อนุกรมของกระบวนการที่ขามขอบเขตฟงกชั่นงาน (Bechtel and Jayaram, 1997) เพื่อวัดสมรรถนะโซอุปทานใน
ระดับองครวม  มาตรวัดแบบบูรณาการชวยปองกันไมใหสมาชิกในโซอุปทานมุงเนนสมรรถนะเฉพาะสวน (local 
optimization) (van Hoek, 1998) และยังสรางแรงจูงใจในการทํางานรวมกับผูอื่น เพื่อรวมกันปรับปรุงสมรรถนะของ
มาตรวัดเหลานั้น (Bechtel and Jayaram, 1997)  นักวิชาการหลายทาน (Bechtel and Jayaram, 1997; van Hoek, 
1998; Brewer and Speh, 2000) ใหคําแนะนําวามาตรวัดในโซอุปทานควรจะประกอบดวยมาตรวัดแบบบูรณาการ
และมาตรวัดแบบไมบูรณาการ เนื่องจากจะชวยใหผูจัดการสามารถประเมินสมรรถนะโซอุปทานโดยรวมโดยใชมาตร
วัดแบบบูรณาการ สวนมาตรวัดแบบไมบูรณาการจะชวยในการตรวจจับปญหาที่อาจเกิดขึ้น 
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มาตรวัดจากแบบจําลอง SCOR ในระดับที่หนึ่งเปนมาตรวัดแบบบูรณาการ เนื่องจากเปนมาตรวัดในระดับสูง

ซึ่งอาจขามหลายกระบวนการ (Supply-Chain Council, 2006) มาตรวัดเหลานี้ประเมินสมรรถนะบนพื้นฐานของความ
เปนโซอุปทาน เนื่องจากพิจารณาสิ่งที่ปอนเขาสูโซอุปทาน และส่ิงที่ปอนออกไปยังองคกรอื่นๆ ในโซอุปทาน (Lai et al., 
2002) 

 
เพื่อที่จะตรวจวัดสมรรถนะของโซอุปทานไดอยางครอบคลุม แบบจําลองที่เสนอจะใชมาตรวัดทั้ง 10 ตัว ตาม

การบงชี้ในแบบจําลอง SCOR ในระดับที่ 1  ถึงแมวาในทางปฏิบัติ บริษัทสวนใหญจะใชมาตรวัดในระดับที่ 1 เพียง 4-
6 ตัวก็ตาม (Huang et al., 2005) สาเหตุที่บทความวิจัยนี้ใชมาตรวัดทั้ง 10 ตัว เนื่องจากมาตรวัดเหลานี้เปนกลุมมาตร
วัดที่สมดุล ซึ่งมีอยางนอยหนึ่งมาตรวัดในแตละหมวดคุณลักษณะสมรรถนะ  อีกทั้ง คุณลักษณะของสมรรถนะทั้งหา
หมวดเปนการพิจารณาจากมุมมองตางๆ ทั้งภายในและภายนอกองคกร ตัวอยางเชน ความเชื่อถือได การตอบสนอง 
และความยืดหยุน ลวนเปนมาตรวัดสมรรถนะที่มุงลูกคา ในขณะที่  ตนทุนโซอุปทานและการจัดการสินทรัพยโซอุปทาน 
เปนกลุมมาตรวัดที่มุงภายในขององคกร (Lai et al., 2002) 

  

 
รูปที่ 6  แบบจําลองการวัดสมรรถนะโซอุปทานในระดับบนที่เสนอ 

รูปที่ 6 แสดงแบบจําลองที่เสนอซึ่งเชื่อมโยงมาตรวัดและคุณลักษณะสมรรถนะของโซอุปทานในระดับที่ 1 
ตามกรอบการทํางาน SCOR เขากับแบบจําลองการวัดของ Chan and Qi  แบบจําลองนี้ชวยเปลี่ยนมุมมองของ
ผูบริหารจากการมุงเนนสมรรถนะในระดับปฏิบัติการมาเปนการมุงเนนสมรรถนะในระดับกลยุทธ แบบจําลองนี้ให
แนวทางที่มีประสิทธิภาพในการสรางดัชนีสมรรถนะ เนื่องจากใชมาตรวัดแบบบูรณาการเพียง 10 ตัว ถึงแมวา
แบบจําลองนี้จะไมไดมุงวัดกิจกรรมปลีกยอย แตก็ไดพัฒนาตามพื้นฐานของการคิดเชิงระบบ ตัวอยางเชน โซอุปทาน
ถูกพิจารณาเปนองครวม ระบบการวัดสมรรถนะมีขอบขายครอบคลุมขามองครวม แบบจําลองที่เสนอใหความสําคัญ
กับมุมมองสมรรถนะตางๆ ของโซอุปทาน เพื่อใหไดขอมูลสมรรถนะที่สมดุลและครอบคลุม คุณลักษณะของสมรรถนะ
ถูกพิจารณาวาเปนสวนประกอบขององครวม ทําใหคุณลักษณะตางๆ ตลอดทั้งโซอุปทานไดถูกพิจารณา แบบจําลองนี้
ยังใหโอกาสผูประเมินชั่งน้ําหนักความสําคัญระหวางคุณลักษณะสมรรถนะหรือระหวางมาตรวัดได  

 
ขั้นตอนการดําเนินงานตามแบบจําลองที่เสนอเปนดังนี้ ลําดับแรก ผูจัดการโซอุปทานจะตองเลือกกลยุทธโซ

อุปทานวาเปนแบบเนนประสิทธิภาพ (Efficient) หรือเนนการตอบสนอง (Responsive) เนื่องจากกลยุทธที่เลือกจะมีผล
ตอความสําคัญเชิงเปรียบเทียบของคุณลักษณะสมรรถนะและมาตรวัด ตอมา ผูจัดการตองจัดลําดับความสําคัญของ
คุณลักษณะสมรรถนะและมาตรวัดเพื่อใหสอดคลองกับกลยุทธที่เลือก ทั้งนี้เปนไปไดยากที่โซอุปทานหนึ่งๆ จะมี

Supply Chain 
Performance 

Reliability Flexibility Costs Performance 
Attributes 

Cost of 
Good Sold 

Perfect 
Order 

Fulfillment 

Order 
Fulfillment 
Cycle Time 

Upside Supply 
Chain 

Flexibility 

Downside 
Supply Chain 
Adaptability 

Supply Chain 
Management 

Cost 

Cash-to-
cash Cycle 

Time 

Upside 
 Supply Chain 
Adaptability 

Return on 
Supply Chain 
Fixed Assets 

SCOR Level 1 
Metrics 

Internal-Facing Customer-Facing 

Supply Chain

Responsiveness 

Return on 
Working 
Capital 

Assets 
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สมรรถนะที่ดีเลิศไปทุกดาน โซอุปทานที่เนนประสิทธิภาพไมควรเนนความยืดหยุนและการตอบสนองมากเกินไป 
เนื่องจากจะเบี่ยงเบนไปจากกลยุทธ ในทํานองเดียวกัน โซอุปทานที่เนนการตอบสนอง ก็ไมควรเนนดานตนทุนมากไป 
(Hausman, 2004) หลังจากที่ผูจัดการหรือทีมงานฯ ไดรวบรวมขอมูลสมรรถนะครบถวนแลว งานสวนตอไปคือการใช
ขั้นตอนวิธีการวัดและการรวมมาตรวัดเพื่อแปลงขอมูลสมรรถนะตางๆ ใหเปนดัชนีสมรรถนะ ซึ่งใชแสดงสมรรถนะ
โดยรวมของโซอุปทาน หัวขอตอไปจะแสดงการประยุกตใชขั้นตอนวิธีการวัดของ Chan and Qi กับขอมูลตาม
แบบจําลอง SCOR ที่ไดจากกรณีศึกษา  

 
6. กรณีศึกษา 
 

6.1 ขอมูลเบ้ืองตน 
 

กรณีศึกษาที่เลือกใชในบทความวิจัยนี้ คือโซอุปทานของบริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปน
ผูผลิตปูนซีเมนตรายใหญรายหนึ่งของประเทศไทย วิธีการวัดสมรรถนะที่เสนอถูกประยุกตใชกับขอมูลสมรรถนะของโซ
อุปทานของบริษัทดังกลาวเพื่อประเมินสมรรถนะรวมของโซอปุทาน บริษัทฯ ไดใชแบบจําลอง SCOR มาเปนระยะเวลา
หนึ่ง แตไมไดใชแบบจําลอง SCOR รุนลาสุด  ดังนั้น บางมาตรวัดของแบบจําลอง SCOR ในระดับที่ 1 จึงไมเคยถูกวัด  
มาตรวัดเหลานี้ ไดแก มาตรวัดดานการตอบสนอง ความยืดหยุน และการจัดการสินทรัพยโซอุปทาน ดังนั้น ผูวิจัยและ
ผูจัดการโซอุปทานของบริษัทฯ จึงไดรวมกันวัดสมรรถนะในหมวดดังกลาว 
 

ทีมงานวัดสมรรถนะประกอบดวย ผูประเมิน 4 ทาน ซึ่งมีตําแหนงงานในบริษัทฯ ดังนี้ หัวหนาแผนกการหา
คาที่เหมาะที่สุดของโซอุปทาน หัวหนาแผนกวางแผนโลจิสติกส นักวิเคราะหโซอุปทาน และหัวหนาแผนกปฏิบัติการ
สงออก งานวิจัยนี้ใชวิธีคาเฉลี่ยถวงน้ําหนักเพื่อรวมดุลยพินิจของผูประเมินใหเปนดุลยพินิจของทีมงานฯ เนื่องจากผู
ประเมินแตละทานมีความรู ประสบการณ และความชํานาญตางกัน ดังนั้น คาน้ําหนักของดุลยพินิจของผูประเมินแต
ละทานจึงควรแตกตางกัน  ผูบังคับบัญชาของผูประเมินจึงไดกําหนดคาน้ําหนักของดุลยพินิจของผูประเมิน โดยใช
แบบจําลองกระบวนการตัดสินใจแบบวิเคราะหลําดับชั้น (Analytic Hierarchy Process-based Model) (ซึ่งไมได
กลาวถึงในบทความวิจัยนี้) ผลการประเมินสรุปวาผูประเมินสมรรถนะทั้ง 4 ทาน มีคาน้ําหนักของดุลยพินิจดังนี้ 0.333, 
0.213, 0.227 และ 0.227  
 

หลังจากผูวิจัยไดขอมูลสมรรถนะและคาน้ําหนักของดุลยพินิจของผูประเมินแตละทานแลว ผูวิจัยไดนัดพบกับ
ทีมงานวัดสมรรถนะ เพื่อเก็บขอมูลดุลยพินิจ  ผูวิจัยอธิบายความหมายของมาตรวัดตางๆ ในแบบจําลองสมรรถนะ 
และนําเสนอขอมูลสมรรถนะของมาตรวัดทั้ง 10 ตัว ซึ่งเปนขอมูลรายเดือนของป พ.ศ. 2549 ซึ่งเปนสมรรถนะของป
ลาสุดในขณะนั้น ตอมา ผูวิจัยไดเก็บขอมูลตามกระบวนวิธีการวัดของ Chan and Qi ผานแบบสอบถาม ขอมูลเหลานี้
ประกอบดวย  

 สเกลการวัดในรูปของชวงสมรรถนะ [แยที่สุด, ดีที่สุด] สําหรับแตละมาตรวัด  
 การเปรียบเทียบคูในรูปแบบของอัตราสวนความพึงพอใจเชิงคุณภาพ (Qualitative Preference Ratios) 
และระดับของความคลุมเครือ (Degree of Fuzziness) เพื่อประเมินคาน้ําหนักของมาตรวัดและ
คุณลักษณะสมรรถนะ  
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6.2 ตัวอยางกระบวนวิธีการวัด 
 

งานวิจัยนี้ใชโปรแกรมไมโครซอฟตเอ็กเซล เพื่อคํานวณดัชนีสมรรถนะตามกระบวนวิธีการวัดของ Chan and 
Qi กระบวนวิธีการวัดนี้แบงเปน 3 ขั้นตอนหลัก ดังนี้  
 

ขั้นตอนที่  1: การประเมินคาน้ําหนักของคุณลักษณะสมรรถนะและมาตรวัด 
คาน้ําหนักเชิงเปรียบเทียบของคุณลักษณะสมรรถนะสามารถคํานวณไดจากการเปรียบเทียบคูแบบฟซซีโดย

เทียบกับวัตถุประสงคและกลยุทธของโซอุปทาน วิธีมาตรทางเรขาคณิตของจํานวนฟซซีรูปสามเหลี่ยมซึ่งพัฒนาโดย 
Boender et al. (1989) ถูกใชเพื่อคํานวณคาน้ําหนัก ซึ่งจะแสดงผลในรูปของตัวเลขฟซซีเชิงสามเหลี่ยม t (l, m, u) 
ตัวอยางเมทริกซการเปรียบเทียบคูแบบฟซซีและคาน้ําหนักของคุณลักษณะสมรรถนะตางๆ โดยผูประเมินหมายเลข
หนึ่ง แสดงในตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 2  การเปรียบเทียบคูแบบฟซซีของคุณลักษณะสมรรถนะโดยผูประเมินหมายเลขหนึ่ง 

),( ijij αδ  Reliability Responsiveness Flexibility Costs Assets 
Reliability (0, 0) (6, 0) (6, 0) (-4, 0) (2, 2) 
Responsiveness (-6, 0) (0, 0) (4, 0) (-6, 0) (2, 2) 
Flexibility (-6, 0) (-4, 0) (0, 0) (-6, 0) (-2, 2) 
Costs (4, 0) (6, 0) (6, 0) (0, 0) (4, 2) 
Assets (-2, 2) (-2, 2) (2, 2) (-4, 2) (0, 0) 

l 0.154 0.031 0.009 0.419 0.017 
m 0.239 0.048 0.015 0.650 0.048 

Calculated 
weights 

u 0.365 0.074 0.022 0.991 0.134 
 

คาน้ําหนักของคุณลักษณะสมรรถนะจากผูประเมินทั้งหมดแสดงไวในตารางที่ 3 คาน้ําหนักเหลานี้จะถูกรวม 
(Aggregated) ดวยวิธีคาเฉลี่ยถวงน้ําหนักตามคาน้ําหนักของดุลยพินิจของผูประเมินแตละทาน เวกเตอรฟซซีเหลานี้
สามารถแปลงใหอยูในรูปของจํานวนที่ชัดได คาดีฟซซิฟายดหรือคาที่ถอดความคลุมเครือแลวของตัวเลขเชิงฟซซีรูป
สามเหลี่ยมคํานวณไดจากการหาคาเฉลี่ยของ l, m, และ u คาที่ไดนี้จะถูกปรับ (Normalized) เพื่อใหคาน้ําหนักรวมกัน
เทากับหนึ่ง ผลการคํานวณชี้วาตนทุนเปนคุณลักษณะสมรรถนะที่สําคัญที่สุด  

 
คาน้ําหนักของมาตรวัด POF และ OFCT มีคาเทากับคาน้ําหนักของคุณลักษณะสมรรถนะในหมวดความ

เชื่อถือไดและการตอบสนอง เนื่องจากมีมาตรวัดเพียงตัวเดียวในแตละหมวดดังกลาว คาน้ําหนักเชิงเปรียบเทียบของ
มาตรวัดดานความยืดหยุน ตนทุน และการบริหารสินทรัพย คํานวณไดจากการเปรียบเทียบคูแบบฟซซี ตารางที่ 4 
แสดงตัวอยางเมทริกซการเปรียบเทียบคูของมาตรวัดในหมวดความยืดหยุน ตารางที่ 5 แสดงคาน้ําหนักแบบเฉพาะที่ 
(Local Weights) ที่ไดจากการเปรียบเทียบคูของมาตรวัดในหมวดความยืดหยุน ตนทุน และการบริหารสินทรัพย  
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ตารางที่ 3  การรวมคาน้ําหนักของคุณลักษณะสมรรถนะจากผูประเมินทั้งหมด 
t(l, m, u) Evaluator I 

( e1 = 0.333) 
Evaluator II 
(e2 = 0.213) 

Evaluator III 
(e3 = 0.227) 

Evaluator IV 
(e4 = 0.227) 

AGG Defuzzified 
weight 

Normalized 
weight 

Relia. t(0.154, 0.239, 0.365) t(0.043, 0.089, 0.183) t(0.109, 0.193, 0.340) t(0.109, 0.193, 0.340) t(0.189, 0.218, 0.251) 0.205 0.196 
Resp. t(0.031, 0.048, 0.074) t(0.029, 0.059, 0.123) t(0.033, 0.058, 0.102) t(0.033, 0.058, 0.102) t(0.115, 0.120, 0.125) 0.074 0.071 
Flex. t(0.009, 0.015, 0.022) t(0.005, 0.012, 0.027) t(0.098, 0.193, 0.376) t(0.098, 0.193, 0.376) t(0.127, 0.146, 0.169) 0.092 0.088 
Costs t(0.419, 0.650, 0.991) t(0.425, 0.800, 1.000) t(0.327, 0.524, 0.836) t(0.327, 0.524, 0.836) t(0.465, 0.486, 0.506) 0.625 0.598 
Assets t(0.017, 0.048, 0.134) t(0.016, 0.040, 0.101) t(0.016, 0.032, 0.062) t(0.016, 0.032, 0.062) t(0.023, 0.030, 0.038) 0.048 0.046 

หมายเหตุ: t(l, m, u) คือ ฟงกชันภาวะสมาชิกแบบสามเหลี่ยม (triangular membership functions) แสดงดวยพรารามิเตอร l, m, u 
 
ตารางที่ 4   เมทริกซการเปรียบเทียบคูและคาน้ําหนักของมาตรวัดดานความยืดหยุน 

Evaluator I II III IV 
),( ijij αδ  USCF USCA DSCA USCF USCA DSCA USCF USCA DSCA USCF USCA DSCA 

USCF (0, 0) (4, 1) (6, 0) (0, 0) (2, 1) (4, 1) (0, 0) (2, 1) (2, 1) (0, 0) (4, 0) (4, 0) 
USCA (-4, 1) (0, 0) (4, 0) (-2, 1) (0, 0) (2, 2) (-2, 1) (0, 0) (2, 1) (-4, 0) (0, 0) (0, 1) 
DSCA (-6, 0) (-4, 0) (0, 0) (-4, 1) (-2, 2) (0, 0) (-2, 1) (-2, 1) (0, 0) (-4, 0) (0, 1) (0, 0) 

l 0.588 0.111 0.025 0.322 0.100 0.037 0.289 0.148 0.758 0.087 0.087 0.076 
m 0.817 0.154 0.029 0.665 0.245 0.090 0.563 0.289 0.787 0.107 0.107 0.148 

Calculated 
weight 

u 1.000 0.214 0.034 1.000 0.594 0.218 1.000 0.563 0.814 0.130 0.130 0.289 
 
ตารางที่ 5 การรวมคาน้ําหนักของมาตรวัดสมรรถนะในหมวดความยืดหยุน ตนทุน และสินทรัพย 

Attribute Metric Evaluator I 
( e1 = 0.333) 

Evaluator II 
(e2 = 0.213) 

Evaluator III 
(e3 = 0.227) 

Evaluator IV 
(e4 = 0.227) 

AGG local weights 

USCF t(0.588, 0.817, 1.000) t(0.322, 0.665, 1.000) t(0.289, 0.563, 1.000) t(0.758, 0.787, 0.814) t(0.502, 0.720, 0.958) 
USCA t(0.111, 0.154, 0.214) t(0.100, 0.245, 0.594) t(0.148, 0.289, 0.563) t(0.087, 0.107, 0.130) t(0.112, 0.193, 0.355) 

Flexibility 

DSCA t(0.025, 0.029, 0.034) t(0.037, 0.090, 0.218) t(0.076, 0.148, 0.289) t(0.087, 0.107, 0.130) t(0.053, 0.087, 0.153) 
SCMC t(0.534, 0.881, 1.000) t(0.534, 0.881, 1.000) t(0.534, 0.881, 1.000) t(0.881, 0.881, 0.881) t(0.613, 0.881, 0.973) Costs 
COGS t(0.072, 0.119, 0.197) t(0.072, 0.119, 0.197) t(0.072, 0.119, 0.197) t(0.119, 0.119, 0.119) t(0.083, 0.119, 0.179) 
C2C t(0.148, 0.563, 1.000) t(0.024, 0.090, 0.342) t(0.335, 0.688, 1.000) t(0.227, 0.289, 0.366) t(0.182, 0.428, 0.716) 
ROSCFA t(0.039, 0.148, 0.563) t(0.065, 0.245, 0.298) t(0.053, 0.130, 0.314) t(0.521, 0.563, 0.603) t(0.157, 0.259, 0.593) 

Assets 

ROWC t(0.076, 0.289, 1.000) t(0.175, 0.665, 1.000) t(0.075, 0.181, 0.439) t(0.116, 0.148, 0.188) t(0.106, 0.313, 0.688) 
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ขั้นตอนที่ 2 การประเมินคะแนนสมรรถนะและชั้นคุณภาพสมรรถนะแบบฟซซี 

ขั้นตอนนี้เปนการแปลงขอมูลสมรรถนะไปเปนผลการวัดแบบฟซซี (หรือเซตชั้นคุณภาพสมรรถนะแบบฟซซี)  
โดยใชการสงสเกล 2 ครั้ง ในครั้งที่หนึ่ง  ขอมูลสมรรถนะจากมาตรวัดตางๆ จะถูกแปลงใหอยูในรูปของคะแนน
สมรรถนะเพื่อใหมีหนวยเดียวกัน ในครั้งที่สอง คะแนนสมรรถนะจะถูกแปลงเปนชั้นคุณภาพสมรรถนะแบบฟซซี ในการ
สงสเกลครั้งแรก ผูประเมินแตละทานจะกําหนดสเกลการวัดในรูปแบบชวงสมรรถนะ [แยที่สุด, ดีที่สุด] ตอมา ขอมูล
สมรรถนะจะถูกสงสเกลใหอยูในรูปของคะแนนสมรรถนะ ซึ่งเปนคาที่แนนอนหนึ่งคา ที่มีคาอยูระหวางศูนยถึงสิบ ใน
การสงสเกลครั้งที่สอง คะแนนสมรรถนะจะถูกสงใหอยูในรูปของเซตชั้นคุณภาพสมรรถนะแบบฟซซี ซึ่งประกอบดวย 6 
ชั้นคุณภาพคือ A, B, C, D, E, F ซึ่งมีพิสัยจากดีที่สุดถึงแยที่สุด ชั้นคุณภาพทั้งหกถูกกําหนดโดยตัวเลขฟซซีรูป
สามเหลี่ยมของคะแนนสมรรถนะ  ชั้นคุณภาพทั้งหกแสดงความหมายของคาประมาณของคะแนนสมรรถนะ 
ตัวอยางเชน A มีคาประมาณ 10 สวน B มีคาประมาณ 8 … และ F มีคาประมาณ 0 

 

คาคะแนนสมรรถนะและเซตชั้นคุณภาพสมรรถนะแบบฟซซีจะขึ้นอยูกับขอมูลสมรรถนะของแตละมาตรวัด 
และสเกลการวัดซึ่งกําหนดโดยผูประเมินแตละทาน ตารางที่ 6 แสดงคะแนนสมรรถนะและชั้นคุณภาพสมรรถนะของ
กรณีศึกษาในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2549 ทายตารางแสดงผลการรวมชั้นคุณภาพสมรรถนะจากผูประเมินทุกทาน โดย
วิธีคาเฉลี่ยถวงน้ําหนักตามคาน้ําหนักของดุลยพินิจของผูประเมิน   
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ตารางที่ 6   สเกลการวัดและชั้นคุณภาพสมรรถนะแบบฟซซี 
Metric POF OFCT USCF USCA DSCA SCMC COGS C2C ROSCFA ROWC 

Unit of measurement % days days % % % rev % rev days % % 
Performance Data (Dec 2006) 90.1% 2.7 15.0 10% 25% 19.3% 65.7% 54 4.0% 7.7% 

Perfect 100% 1.0 7.0 50% 100% 15% 40% 30 10.0% 12.0% Measurement 
Scale Bottom 70% 5.0 21.0 -30% 0% 20% 80% 70 2.0% 4.0% 

Performance Score 6.700 5.813 4.283 5.005 2.529 1.323 3.563 3.995 2.559 4.598 
A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
B 0.350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
C 0.650 0.906 0.141 0.503 0 0 0 0 0 0.299 
D 0 0.094 0.859 0.497 0.264 0 0.781 0.998 0.279 0.701 
E 0 0 0 0 0.736 0.662 0.219 0.002 0.721 0 

Ev
al

ua
to

r I
 

Performance 
Grade 

F 0 0 0 0 0 0.338 0 0 0 0 
Perfect 97% 1.0 12.0 40% 100% 19.0% 59.5% 40 5.5% 8.5% Measurement 

Scale Bottom 60% 7.0 18.0 -30% 0% 19.5% 68.0% 65 3.5% 5.5% 
Performance Score 8.135 7.209 4.993 5.721 2.529 3.232 2.649 4.392 2.735 7.262 

A 0.068 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
B 0.932 0.604 0 0 0 0 0 0 0 0.631 
C 0 0.396 0.497 0.860 0 0 0 0.196 0 0.369 
D 0 0 0.503 0.140 0.264 0.616 0.325 0.804 0.367 0 
E 0 0 0 0 0.736 0.384 0.675 0 0.633 0 

Ev
al

ua
to

r I
I 

Performance 
Grade 

F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Perfect 98% 1.3 12.0 21% 100% 18% 58% 38 5.9% 8.5% Measurement 

Scale Bottom 70% 6.0 18.0 -19% 0% 20% 70% 65 3.0% 5.5% 
Performance Score 7.179 7.075 4.993 7.261 2.529 3.308 3.543 4.067 3.610 7.262 

A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
B 0.589 0.537 0 0.630 0 0 0 0 0 0.631 
C 0.411 0.463 0.497 0.370 0 0 0 0.034 0 0.369 
D 0 0 0.503 0 0.264 0.654 0.772 0.966 0.805 0 
E 0 0 0 0 0.736 0.346 0.228 0 0.195 0 

Ev
al

ua
to

r I
II

 

Performance 
Grade 

F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Perfect 98% 0.5 10.0 30% 100% 12.0% 55.0% 30 10.0% 10.0% Measurement 

Scale Bottom 59% 7.0 30.0 -30% 0% 25.0% 75.0% 90 2.0% 2.0% 
Performance Score 7.974 6.654 7.498 6.674 2.529 4.355 4.626 5.997 2.559 7.098 

A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
B 0.987 0.327 0.749 0.337 0 0 0 0 0 0.549 
C 0.013 0.673 0.251 0.663 0 0.178 0.313 0.998 0 0.451 
D 0 0 0 0 0.264 0.822 0.687 0.002 0.279 0 
E 0 0 0 0 0.736 0 0 0 0.721 0 

Ev
al

ua
to

r I
V

 

Performance 
Grade 

F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
A 0.014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
B 0.673 0.325 0.170 0.220 0 0 0 0 0 0.402 
C 0.313 0.644 0.323 0.585 0 0.040 0.071 0.276 0 0.364 
D 0 0.031 0.507 0.195 0.264 0.466 0.660 0.723 0.417 0.233 
E 0 0 0 0 0.736 0.381 0.268 0.001 0.583 0 

A
G

G
 

Performance 
Grade 

F 0 0 0 0 0 0.113 0 0 0 0 

 

ขั้นตอนที่ 3 การรวมและการถอดความคลุมเครือของผลการวัด 

หลังจากคํานวณเซตชั้นคุณภาพสมรรถนะและคาน้ําหนักเชิงเปรียบเทียบแบบฟซซีของมาตรวัดสมรรถนะทั้ง
หมดแลว ลําดับตอไปจะใชวิธีคาเฉลี่ยถวงน้ําหนักเพื่อรวมผลลัพธสมรรถนะของมาตรวัดตางๆ  ตัวอยางเชน ตารางที่ 7 
แสดงผลรวมของสมรรถนะในหมวดสินทรัพย ตารางที่ 8 แสดงการรวมเซตชั้นคุณภาพสมรรถนะของคุณลักษณะ
สมรรถนะทั้ง 5 หมวดเปนสมรรถนะรวมของโซอุปทาน ดัชนีสมรรถนะโซอุปทานคํานวณไดจากการคูณชั้นคุณภาพ
สมรรถนะเขากับความหมายเชิงตัวเลขที่กําหนด ตอมา ใหรวมคาที่ได แลวหารดวยผลรวมของความหมายของชั้น
คุณภาพสมรรถนะ ดัชนีสมรรถนะของโซอุปทานสําหรับเดือนธันวาคม พ.ศ. 2549 ของกรณีศึกษา มีคาเทากับ 4.369 
ซึ่งแสดงใหเห็นวาสมรรถนะโดยรวมของโซอุปทานไมคอยนาพอใจเมื่อเทียบกับคะแนนเต็ม 10  
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ตารางที่ 7   การรวมผลการวัดของคุณลักษณะสมรรถนะดานสินทรัพย 
Metric C2C ROSCFA ROWC 
Metric Weight (0.182, 0.428, 0.716) (0.157, 0.259, 0.593) (0.106, 0.313, 0.688) 
Measurement Result (0, 0, 0.276, 0.723, 0.001, 0) (0, 0, 0, 0.417, 0.583, 0) (0, 0.402, 0.364, 0.233, 0, 0) 
Aggregated Results (0, 0.129, 0.224, 0.476, 0.171, 0) 

 
 
ตารางที่ 8   การรวมผลการวัดของโซอุปทานของกรณีศึกษา 

Attribute Reliability Responsiveness Flexibility Costs Assets 
Attribute Weight (0.128, 0.192, 0.295) (0.050, 0.069, 0.102) (0.055, 0.084, 0.137) (0.410, 0.616, 0.848) (0.018, 0.039, 0.089) 
Measurement Result (0.014, 0.673, 0.310, 0, 0, 

0) 
(0, 0.325, 0.644, 0.031, 0, 

0) 
(0, 0.165, 0.348, 0.419, 

0.069, 0) 
(0, 0, 0.044, 0.492, 0.366, 

0.098) 
(0, 0.129, 0.224, 0.476, 

0.171, 0) 
Aggregated Result (0.003, 0.176, 0.175, 0.356, 0.233, 0.058) 
Performance Index 4.369 
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รูปที่ 7  แสดงผลการวัดที่ถอดความคลุมเครือแลว จากขอมูลดังกลาว ผูจัดการโซอุปทานสามารถเปรียบเทียบ
และเขาใจภาพรวมสมรรถนะของโซอุปทานไดโดยงาย ดัชนีที่มีคานอยที่สุดจะชวยระบุวาปญหาเชิงสมรรถนะของโซ
อุปทานมาจากมาตรวัดใด รูปที่ 8 แสดงดัชนีสมรรถนะรายเดือนของโซอุปทานในป พ.ศ. 2549 ซึ่งชวยใหผูบริหารสามารถ
ตรวจสอบความกาวหนาของสมรรถนะของโซอุปทานในแตละเดือนได  
 

 
 

รูปที่ 7   ผลการวัดของสมรรถนะโซอุปทาน (ธันวาคม พ.ศ. 2549) 
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รูปที่ 8   แผนภาพดัชนีสมรรถนะของโซอุปทานของกรณีศึกษาเปนรายเดือน (พ.ศ. 2549) 

 
 

Supply Chain  
(4.369) 

Reliability 
(7.404) 

Flexibility 
(5.216) 

Costs 
(2.967) 

COGS
(3.605) 

POF 
(7.404) 

OFCT 
(6.588) 

USCF 
(5.325) 

DSCA
(2.529) 
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(2.869) 

C2C
(4.550) 

USCA 
(6.048) 

ROSCFA 
(2.835) 
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(6.588) 
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(6.338) 
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(4.622) 
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7. สรุป 
 

Chan and Qi    นําเสนอวิธีการวัด  เพื่อรวมสมรรถนะของกิจกรรมในโซอุปทานใหเปนดัชนีสมรรถนะรวม 
แบบจําลองการวัดสมรรถนะของ Chan and Qi มีเนื้อหาครอบคลุม   เปนแนววิธีเชิงระบบ เนนกระบวนการเปนพลวัต  
เนนการมีสวนรวมของทีมงานวัดสมรรถนะ และชวยลดความซับซอนของระบบการวัดสมรรถนะ อยางไรก็ตาม 
แบบจําลองนี้ตองใชมาตรวัดเปนจํานวนมาก ซึ่งเปนอุปสรรคตอความเปนไปไดในการประยุกตใชงานในทางปฏิบัติ 
ในขณะที่ แบบจําลอง SCOR ไดนําเสนอกรอบการทํางานของกระบวนการและมาตรวัด และกําหนดนิยามมาตรวัดตางๆ 
ที่เปนมาตรฐาน ดังนั้น จึงเปนการงายตอผูปฏิบัติที่จะใชแบบจําลอง SCOR เพื่อบงชี้และเลือกใชมาตรวัด แบบจําลองที่
เสนอในบทความวิจัยนี้รวมขอไดเปรียบของแบบจําลองของ Chan and Qi เขากับความเหมาะสมในทางปฏิบัติของ
แบบจําลอง SCOR ทําใหไดแบบจําลองทางเลือกอันหนึ่ง ซึ่งสามารถใชงานไดงายกวาและมีประสิทธิภาพกวาการใช
แบบจําลองเดิม สมรรถนะของโซอุปทานสามารถถูกวัดไดหลายระดับชั้น แตจะงายกวาหากจะวัดและคํานวณสมรรถนะ
ของโซอุปทานที่กระบวนการในระดับบน แบบจําลองที่เสนอนี้ใชมาตรวัดในระดับที่หนึ่งของแบบจําลอง SCOR ซึ่งเปน
มาตรวัดแบบบูรณาการ และเปนมาตรวัดที่มีความสมดุลและมีความสําคัญในเชิงกลยุทธของโซอุปทาน ความแตกตาง
ระหวางบทความวิจัยนี้และบทความวิจัยของ  Chan and Qi (2003b)  คือ  มาตรวัดของแบบจําลองที่เสนอนี้ครอบคลุม
หลายกระบวนการใน    โซอุปทาน ในขณะที่แบบจําลองของ Chan and Qi  ใชกิจกรรมการวัดยอยหลายๆ กิจกรรม เพื่อ
ครอบคลุมกระบวนการ   โซอุปทาน   บทความวิจัยนี้  ใหวิธีการวัดสมรรถนะโซอุปทานที่มีความเหมาะสมในทางปฏิบัติ   
โดยไมไดละเลยความเครงครัด (Rigor)  ดานทฤษฎีการวัดสมรรถนะ   ผูจัดการโซอุปทานที่ใชแบบจําลองที่เสนอสามารถ
ตรวจสอบความกาวหนาของ    โซอุปทาน และจัดลําดับความสําคัญของมาตรวัดใหสอดคลองกับกลยุทธโซอุปทานได
อยางเปนระบบ 
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การศึกษากฎระเบียบเกี่ยวกับระบบโลจิสติกส กรณีการคาชายแดนและผานแดน 

ระหวางประเทศไทยและประเทศจีน 
The Study of Regulations Regarding Logistics System In the case of  

Cross-Border and Transit Trade between Thailand and China 
ชูศรี เที้ยศิริเพชร *และ โกสุมภ สายจันทร**  

 
บทคัดยอ 

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อทราบกฎระเบียบเกี่ยวกับระบบโลจิสติกส กรณีการคาชายแดนและผานแดน
ระหวางประเทศไทยและประเทศจีน และเสนอแนะกลยุทธในการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวของ เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ทางดานโลจิสติกสเพื่อรองรับขอตกลงการคาเสรี อาเซียน-จีนในอนาคต ขอบเขตการศึกษาประกอบดวย กฎหมายการคา
ระหวางประเทศและระเบียบที่เกี่ยวของกับระบบโลจิสติกสของประเทศจีน พมา และสปป.ลาว รวมทั้งความตกลงวาดวย
การขนสงขามแดนในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง (GMS Cross Border Transport Agreement  :  CBTA)  

ผลการศึกษาพบวา กฎหมายการคาระหวางประเทศและมาตรการที่เกี่ยวของของประเทศจีน  มีการปรับปรุง
ภายใตขอตกลงของจีนกับองคการคาโลก ซึ่งระเบียบของประเทศจีน มีทั้งดานมาตรการทางภาษี ดานมาตรการที่ไมใช
ภาษี รายละเอียดจะแตกตางกันในแตละมณฑล จึงกอใหเกิดปญหาและอุปสรรคในการคาผานแดนจากประเทศไทยสูจีน 
เพราะมีขั้นตอนมากและเกิดความลาชาในการตรวจสอบ สินคาเกิดความเสียหายโดยเฉพาะผักผลไม  สวนกฎหมาย
การคาผานแดนของประเทศพมาและสปป.ลาว มีขอกําหนดนอยกวา โดยสินคาตองหามผานแดนแตละประเทศมีการ
กําหนดไมเหมือนกัน เมื่อเสนทางคมนาคมทางบกเชื่อมระหวางประเทศจีนมาสูไทยโดยผานประเทศพมาและสปป.ลาว 
เสร็จส้ิน จึงกอใหเกิดความตกลง CBTA  ซึ่งตองไดรับความเห็นชอบของทั้ง 6 ประเทศสมาชิกไดแกกัมพูชา พมา ลาว 
เวียดนาม ไทย และจีนตอนใต  ไดมีการประชุมขอตกลงอยางตอเนื่องตั้งแตป 2547  เชน  การอํานวยความสะดวกเรื่องพิธี
การขามแดน การขนสงสินคาขามแดน  และการกําหนดจํานวนยานพาหนะทางถนน  เปนตน ปจจุบันนี้อยูในขั้นตอนที่แต
ละประเทศนําไปทดลองใช  มีการขอตกลงทั้งระดับทวิภาคีและไตรภาคีระหวางประเทศสมาชิก เปาหมายในการนําไปใช
อยางสมบูรณในป 2553 ซึ่งคาดวาจะชวยอํานวยความสะดวกทางการคา และเพิ่มประสิทธิภาพของระบบโลจิสติสก   

แนวทางการกําหนดยุทธศาสตรของรัฐบาลไทยควรปรับปรุงกฎระเบียบและพิธีการทางการคา มีเปาหมายลด
ระยะเวลาและตนทุนของผูประกอบการในการทําธุรกรรมการสงออกและนําเขา ประกอบดวย 4 ดาน ไดแก 1) การกําหนด
ความชัดเจนของสินคาชายแดนและสินคาผานแดน  มีการประชุมตกลงระดับทวิภาคีระบุเปนลายลักษณอักษรและชี้แจง
ผูเกี่ยวของ 2) ปรับปรุงอัตราภาษีศุลกากรสินคาสงออกและนําเขา เจรจารวมกันในระดับทวิภาคีระหวางประเทศไทยกับ
มณฑลยูนนานประเทศจีน  นอกเหนือจากขอตกลงใน FTA 3) กําหนดใหมีหนวยงานรับผิดชอบโดยตรง   เพื่อประสานงาน
ในการผลักดันการแกไขหรือการปรับปรุงกฎระเบียบตางๆ อยางเปนรูปธรรม 4) สงเสริมใหมีการนําขอมูลและขอตกลง
ระดับตางๆ มาเผยแพรแกผูเกี่ยวของทั้งในสวนภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของ  

 
 

                                                 
* รองศาสตราจารย  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
** รองศาสตราจารย คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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Abstract 
 This study aims to find out rules regarding logistics system in the case of Cross-Border and Trade 
between Thailand and China and to suggest strategies in appliance with the related regulations in order to 
enhance the logistics potentiality in support to the agreements of Free Trade Asian-China in the future. The 
scope of this study consists of international trade law and regulations related to logistics of China, Burma, and 
the Lao People’s Democratic Republic as well as GMS Cross Border Transport Agreement (CBTA). 
 The research findings indicate that international trade law and other related measures of China have 
been revised within the framework of the agreement between China and World Trade Organization. China’s 
protocols include tax measure, non-tariff-barrier, hygiene measure, technical measure, and tax quota 
measure. Details vary in each Province resulting in problems and obstacles to Cross-Border trade from 
Thailand to China since the protocols are complicated. Goods are damaged, particularly vegetable and fruit 
goods. The law of Cross-Border Trade between Burma and the Lao People’s Democratic Republic involves 
fewer requirements. Cross- Border forbidden goods have different requirements in each country. When road 
transport linking China with Thailand through Burma and Lao was completely constructed, CBTA was made 
with the approval of all 6 member countries including the Kingdom of Cambodia, the Union of Myanmar, the 
Lao People's Democratic Republic, the Socialist Republic of Viet Nam, the Kingdom of Thailand, and the 
People's Republic of China. The meetings have been gradually held since 2004 to address detail of 
agreements such as cross-border protocol facilitation, the facilitation for transport of goods, and cooperative 
arrangements to facilitate land transport. Each country has adopted this agreement on the piloting basis. All 
countries in the region have taken steps bilaterally and multilaterally with the aim to completely implement in 
2010. It is expected that CBTA will facilitate trading and enhance logistics. 
 Thailand should adopt strategies to improve trading protocols and should aim to reduce time and 
cost of entrepreneurs engaging in import and export business by covering thefollwing         4 aspects. 1) 
clarify Cross-Border goods 2) amend tariff rate related to import and export goods and there should be 
bilateral negotiation between Thailand and Yunnan Province in addition to FTA 3) provide directly responsible 
units to coordinate and promote the concrete amendment or revision to different regulations and 4) promote 
the circulation of information and agreements in different levels to related authorities both in government 
sector and private sector.    
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บทนํา 
จากการที่ประเทศไทยไดมีการจัดทําเขตการคาเสรีไทย - จีน และอาเซียน - จีน คูขนานกันไป ในสวนของการ

เจรจาจัดทําเขตการคาเสรีไทย - จีน ไดเจรจาลงนามความตกลงเรงลดภาษีผักและผลไมระหวางกันใหเหลือ 0% เมื่อ 1 
ตุลาคม 2546       และการเจรจาจัดทําเขตการคาเสรีอาเซียน – จีนไดลงนามกรอบความตกลงวาดวยความรวมมือแลว
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2545 ซึ่งกรอบความตกลงเขตการคาเสรีอาเซียน - จีน จะดําเนินการใหเปนเขตการคาเสรีที่สม
บูรณภายในป 2553  ภายหลังการจัดทําขอตกลงการเคาเสรีไทย-จีน พบวาการคาระหวางไทยและจีนมีการขยายเพิ่มขึ้น 
โดยเฉพาะการคาชายแดนและผานแดนบริเวณภาคเหนือตอนบนและจีนตอนใต โดยระหวางป พ.ศ. 2544 – 2548  
เพิ่มขึ้นกวา 2 พันลานบาท โดยที่ฝายไทยไดเปรียบดุลการคากวา 3 เทา และมีมูลคาลดลงในป 2549 และ2550 เนื่องจาก
ภาวะเศรษฐกิจโลก และปญหาการเมืองของประเทศไทย  การคาชายแดนบริเวณนี้ขยายตัวอาจเนื่องจากการคมนาคม
ขนสงระหวางกันสามารถทําไดหลายทาง ไดแก การขนสงผานแมน้ําโขงจากทาเรือเชียงแสน ผานประเทศพมาและสปป.
ลาวไปสูมณฑลยูนนานของจีน และเสนทางถนนสาย  R3W เชื่อมจากอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย ผานพมาไปสูจีน  
และเสนทางถนนสาย R3E เชื่อมจากอําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรายผานสปป.ลาวไปสูเมืองคุนหมิง ประเทศจีน ไดมีการ
เปดใชโดยสมบูรณแลวในป 2551 ซึ่งจะเปนเสนทางที่มีศักยภาพสูงสุดในการเชื่อมการคาระหวางจีนกับกลุมประเทศ 
GMS ผูประกอบการไทยที่ทําการคาระหวางกลุมอาเซียนและกลุม GMS จึงจําเปนตองทราบถึงความตองการของสินคา 
แนวโนมของสินคาแตละชนิด และระบบสนับสนุนดานโลจิสติกส  
 อยางไรก็ตามแมมีเสนทางคมนาคมขนสงสินคาเพิ่มขึ้นระหวางชายแดนไทยไปสูจีนตอนใต แตในทางปฏิบัติยังมี
ปญหาความไมสะดวกในการการดําเนินการตางๆที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะกฎระเบียบการคาและมาตรการภาษีแตละ
ประเทศที่ผานแดนยังมีความแตกตางกัน สงผลใหเกิดความลาชาในการขนสง สินคาเกิดความเสียหายและตนทุนคาขนส
งสินคาสูง ดังนั้นการปรัปปรุงดานระบบโลจิสติกสของการคาไทย-จีนบริเวณชายแดนจะเปนปจจัยหนึ่งที่จะนําไปสูการเพิ่ม
ขีดความสามารถการแขงขันของสินคาไทยสําหรับการคาระหวางประเทศในภูมิภาคนี้ เพื่อผูประกอบการสามารถจะจัดสง
สินคาไปใหลูกคา ณ สถานที่และในเวลาที่ตองการ โดยจําเปนตองทราบกฎระเบียบตางๆและนโยบายที่เกี่ยวของกับ
การคาระหวางประเทศ และขั้นตอนดานระบบโลจิสติกสในการคาผานแดนจากประเทศไทยไปสูประเทศจีน ซึ่งรวมทั้ง
กฎระเบียบของประเทศเพื่อนบานไดแก ประเทศพมาและประเทศสปป.ลาวดวย  

การศึกษาครั้งนี้เปนสวนหนึ่งโครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาระบบโลจิสติกสของการคาไทย-จีน เพื่อรับรองขอตกลง
การคาเสรีอาเซียน-จีน กรณีศึกษาการคาชายแดนและการคาผานแดน โดยบทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทราบกฎระเบียบ
และขอบังคับที่เกี่ยวของกับการคาระหวางไทยจีนและประเทศเพื่อนบาน  และเสนอแนะแนวทางการพัฒนากลยุทธการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวของในอนาคต เพื่อเพิ่มศักยภาพและสอดคลองกับกลยุทธดานโลจิสติกสอื่นๆ ไดแก ดาน
โครงสรางพื้นฐานของระบบโลจิสติกส และดานผูใหบริการดานโลจิสติกสของไทย สําหรับการคาชายแดนและการคาผาน
แดนระหวางไทย-จีน  
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ทฤษฎีและทบทวนวรรณกรรม 
1. ทฤษฎีและแนวคิดหลักการศึกษา ในครั้งนี้มี 2 เรื่อง ไดแก ลักษณะของกฎหมายการคาระหวางประเทศ 

และ  ความสําคัญของกฎหมายการคาระหวางประเทศ 
 

 1.1 ลักษณะของกฎหมายการคาระหวางประเทศ 
กฎหมายการคาระหวางประเทศ (International Trade Law) (ธวัช พี จารุศิริกุล : ออนไลน)  เปนกฎหมายที่

เกี่ยวของกับการคาขามพรมแดนระหวางประเทศอัน ไดแก การซื้อขาย การชําระหนี้ตามสัญญาซื้อขาย การขนสง การ
ประกันภัยทางทะเล การระงับขอพิพาททางการคาโดยอนุญาโตตุลาการ และเปนกฎหมายที่ครอบคลุมถึงกฎหมายใน
สาขาตางๆหลายสาขา โดยมีที่มาจากกฎหมายภายในของประเทศคูคาและกฎหมายระหวางประเทศรวมทั้งประเพณี
ปฏิบัติทางการคา 

1) กฎหมายภายใน ไดแก กฎหมายภายในของประเทศที่เปนผูขายสินคาหรือเปนผูสงออกและกฎหมายภายใน
ของประเทศผูซื้อสินคาหรือผูนําสินคาเขา รวมทั้งที่เปนกฎหมายเอกชนซึ่งกําหนดสิทธิหนาที่ระหวางคูกรณี เชน กฎหมาย
วาดวยนิติกรรมสัญญา ซื้อขาย รับขน เปนตน และกฎหมายมหาชน เชน กฎหมายการควบคุมการนําเขา การสงออก 
กฎหมายที่เกี่ยวกับภาษีอากรและศุลกากร เปนตน 

2) กฎหมายระหวางประเทศ เปนความตกลงระหวางประเทศของประเทศคูคาที่ไดทําความตกลงกันไว ซึ่งอาจ
เปนแบบทวิภาคี (Bilateral Agreement) คือ ระหวางรัฐสองรัฐ หรือเปนความตกลงที่เปนแบบพหุภาคี(Multilateral 
Agreement) คือมีหลายรัฐรวมเปนภาคี  

- ความตกลงแบบทวิภาคี มักเรียกวา สนธิสัญญา(Treaty) ไดแก ความตกลงที่เกี่ยวกับความรวมมือทางการคา 
(Trade Agreement) เชน ความตกลงวาดวยการยกเวนการเก็บภาษีซอน (Agreement for Avoidance of Double 
Taxation) 

 - ความตกลงแบบพหุภาคี เรียกวา Convention ไดแก อนุสัญญาตางๆ เชน ความตกลงที่เกี่ยวกับพิกัดอัตรา
ภาษีศุลกากรและการคา (General Agreement on Tariff and Trade : GATT) โดยมีวัตถุประสงคหลักในการลดการกีด
กันทางการคาไมวาในรูปแบบการตั้งกําแพงภาษีศุลกากร ความตกลงทั้งสองแบบมีทั้งที่มีลักษณะมหาชน และเอกชน 

3) ประเพณีปฎิบัติทางการคา เปนเรื่องที่ปฎิบัติกันมานานจนไดรับการยอมรับกันทั่วไป ในเรื่องของการคา
ระหวางประเทศ ประกอบดวย การปฎิบัติทางการคา (Practices) ขนบธรรมเนียม (Usages) มาตรฐาน(Standard) ทาง
การคาซึ่งไดกําหนด หรือจัดทําขึ้นโดยสถาบันระหวางประเทศ ประเพณีปฎิบัติทางการคานับวาเปนที่มาของกฎหมาย
การคาระหวางประเทศที่สําคัญ เชน หลักในเรื่องของสัญญา CIF สัญญา FOB และการประกันภัยทางทะเล เปนตน 
ปญหาที่มักจะโตเถียงกันมีวา ความตกลงระหวางประเทศก็ดี และจารีตประเพณีทางการคาก็ดี มีลักษณะเปนกฎหมาย
หรือไม บางประเทศยอมรับวาเปนกฎหมายที่ใชบังคับไดบางประเทศไมยอมรับวามีสถานะเปนกฎหมาย 

1.2 ความสําคัญของกฎหมายการคาระหวางประเทศ 
 การคาระหวางประเทศ (International Trade) (สมชนก ภาสกรจรัส:2551) หมายถึงการนําเขาและสงออกสินคา
และบริการระหวางประเทศ สาเหตุเนื่องจากแตละประเทศตองมีการพึ่งพาซึ่งกันและกัน ไมมีประเทศไหนในโลกที่มีปจจัย
การผลิตครบถวน หรือเพราะประเทศตางๆมีความสามารถในการผลิตแตกตางกัน ประเทศที่ไมมีความสามารถผลิตเทาอีก
ประเทศหนึ่ง ก็จําเปนตองนําเขาสินคาหรือบริการจากอีกประเทศ ซึ่งเปนการดีกวาที่จะทําในสิ่งที่ตนไมถนัด การคา
ระหวางประเทศปจจุบันนี้ไมไดมีความเสรีตามทฤษฎี ประเทศตางๆมีการกีดกันทางการคาในรูปแบบตางๆ ดวยเหตุผล
ตางๆ ทั้งดานเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม รูปแบบการคาหรือเงื่อนไขตางๆ จึงมีการกําหนดเปนกฎหมาย 
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 สภาวะแวดลอมทางการเมืองและกฎหมายของแตละประเทศ เปนปจจัยสําคัญที่มีผลตอการประกอบธุรกิจ
ระหวางประเทศ โดยสวนใหญแลว ธุรกิจที่เขาไปดําเนินงานในตางประเทศมักตองปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขอบังคับที่
กําหนดโดยประเทศเจาบาน และมักไมสามารถเปลี่ยนแปลงได 
 การมีความรูความเขาใจในระบบการเมืองและกฎหมายของประเทศที่ทําธุรกิจดวย เปนส่ิงที่จําเปน เนื่องจาก
สภาวะแวดลอมเหลานี้อาจมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจในดานบวกหรอืดานลบได เชน การลดกําแพงภาษีนําเขาของ
ประเทศที่เราสงสินคาไปขาย ก็เปนโอกาสในการทําธุรกิจมากขึ้น 
 

2. ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
ดวงพรรณ กริชชาญชัย (2548) ไดนําเสนอบทความเรื่อง สกว.กับแผนพัฒนาระบบโลจิสติกสของประเทศไทย

เพื่อรับมือกับสถานกาณ FTA พบวา ขอตกลง FTA จีน-อาเซียนจะมีอิทธิพลตอระบบโลจิสติกสของประเทศไทยมากที่สุด 
สังเกตไดจากการที่ประเทศจีนใหความสําคัญและมีการเตรียมความพรอมFTA จีน-อาเซียน 2010 อยางมาก โดยประเทศ
จีนพยายามจะเชื่อมโยงลงมาสูอาเซียนโดยใชนครคุนหมิง มณฑลยูนนานและประเทศไทยเปนทางผานทั้งขาขึ้นและขาลง 
มีการศึกษาถึงระบบขนสงโดยวิเคราะหถึงระยะเวลาและตนทุนจากจุดเริ่มตนการขนสงในประเทศจีน หลายจุด หลาย
ชองทาง มาสูประเทศไทย และยังมีการศึกษาวางแผนถึงศักยภาพของโครงสรางพื้นฐานที่จะเชื่อมตอลงมาถึงอาเซียน แต
ละเสนทางจะมีการขนสงลําเลียงสินคาที่ตางกัน ขนสงไปสูปลายทางที่ตางกัน  ปญหาที่พบของผูประกอบการไทยคือ
ระเบียบปฏิบัติในแตละพื้นที่ของประเทศจีนที่แตกตางกัน ประเด็นที่ควรศึกษาตอไปจึงควรมุงเนนที่กฎระเบียบของแตละ
มณฑลและรูปแบบการจัดการโซอุปทาน โดยเฉพาะเมื่อประเทศไทยสงออกสินคาไปยงัประเทศจีน 

อักษรศรี พานิชสาสน  (2549) กลาวถึงปญหามาตรการและขั้นตอนตางๆของทางการจีนที่เกี่ยวของกับการ
นําเขาผลไมไทยเพื่อเปนขอมูลเบื้องตนสําหรับนักธุรกิจไทยที่ตองการคาขายกับจีนและผูที่สนใจในเรื่องนี้โดยทั่วไป   วา
แมวาตามขอตกลงเปดเสรีทางการคา (FTA) ไทย-จีน ทางการจีนจะลดภาษีนําเขาผัก-ผลไมไทยลงเหลือศูนย แต
ผูประกอบการของฝายไทยยังคงเผชิญกับปญหาและอุปสรรคตางๆในการสงผลไมไทยเขาไปขายในตลาดจีน ไมวาจะเปน
เรื่องขอจํากัดของชองทางในการกระจายผลไมไทยในตลาดจีน ปญหาเรื่องระบบการขนสง และที่สําคัญคือ ปญหาที่เกิด
จากขั้นตอนกฎระเบียบที่เขมงวดในการนําเขาสินคาของทางการจีน ซึ่งสรางความลาชาในการปลอยสินคาออกจากดาน
ศุลกากร  และสามารถสรางความเสียหายใหกับผลไมเมืองรอนอยางเชนผลไมของไทยที่ตองการความรวดเร็วเพื่อรักษา
ความสด และความนารับประทานกอนออกสูตลาด กลาวโดยสรุป ขั้นตอนมาตรการและกฎระเบียบของทางการจีนในการ
นําเขาผลไมขางตน ถือเปนอุปสรรคสําคัญอยางหนึ่งในการคาขายกับจีนในขณะนี้ เนื่องจากความลาชา และขั้นตอนตางๆ 
ในการตรวจสอบ อาจจะสรางความเสียหายใหกับผลไมไทยซึ่งเปนผลไมเมืองรอนที่บอบช้ําและเนาเสียไดงาย หากตองถูก
กักไวที่ดานนําเขาเพื่อตรวจสอบตามขั้นตอนเหลานั้น  นอกจากนี้ ทางการจีนมักจะมีความเด็ดขาดในการนํามาตรการทาง
การคามาใชจัดการกับสินคานําเขาจากไทย จนถึงขนาดที่เคยประกาศหามนําเขาตะพาบน้ําของไทยนานรวมสองปโดย
อางปญหาสุขอนามัย  หรือการหามนําเขาลําไยของไทยทันทีหลังตรวจพบสารตกคางเมื่อตนป 2546  ซึ่งในเรื่องนี้ หลาย
หนวยงานของรัฐบาลไทยก็ไดพยายามเจรจาและทําความตกลงรวมกับฝายจีนเพื่อแกปญหาอุปสรรคทางเทคนิคเหลานั้น  
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วิธีการศึกษา 
เปนการศึกษาโดยการสํารวจและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการเคลื่อนยายสินคา   จาก

แหลงผูผลิตหรือจําหนายในประเทศไทยผานชายแดนไปยังประเทศจีนบริเวณเมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน โดยการเก็บ
ขอมูล 2 สวนไดแก 

1. ขอมูลปฐมภูมิ เปนการเก็บขอมูล 3 สวนไดแก 
1.1  การสัมภาษณแบบเจาะลึก (Indept Interview) กลุมเปาหมาย (Focus Group) ซึ่งไดแกผูเกี่ยวของทั้งจาก

ภาครัฐและเอกชนของหนวยงานในประเทศไทย ประเทศพมา ประเทศสปป.ลาว และประเทศจีน เพื่อทราบขอมูลในการ
ปฏิบัติจริงดานตางๆ ไดแก  

- นายดานศุลากากรที่ดานชายแดนแมสาย ดานเชียงแสน และดานเชียงของ จังหวัดเชียงราย เพื่อทราบระเบียบ 
ขั้นตอน ปญหาและการสงออกทางเรือจากประเทศไทยผานแดนไปประเทศจีน 

- นักวิชาการดานโลจิสติกสชาวจีนที่มหาวิทยาลัยเยูนนาน และคณะผูบริหารของบริษัทหาวหงโลจิสติกสกรุป 
จํากัด ซึ่งเปนบริษัทใหบริการดานโลจิสติกสขนาดใหญในประเทศจีน ที่เมืองคุนหมิง ประเทศจีน เพื่อทราบการคาระหวาง
ไทยจีนและระบบโลจิสติกส  

- ผูประกอบการชาวลาวในพื้นที่หวยทราย และเจาหนาที่กระทรวงคมนาคมแขวงอุดมไชย มีหนาที่ดูแลรักษา
เสนทาง เประเทศสปป.ลาว พื่อทราบสภาพการคาและการขนสงบนเสนทาง R3E 

- ประธานหอการคาจังหวัดเชียงรายและผูประกอบการนําเขาสงออกรหวางชายแดนประเทศไทยไปสูประเทศจีน 
เพื่อทราบวิธการ ขั้นตอนและปญหาในทางปฏิบัติเพื่อการสงออก 

- ผูเชี่ยวชาญทางกฎหมายการคาของประเทศไทยจีน เพื่อทราบรายละเอียดกฎระเบียบการคาระหวางประเทศ
ของจีน 

1.2. เดินทางไปสํารวจเสนทางและสังเกตการณการปฏิบัติงานจริง เกี่ยวกับขั้นตอนตางๆในระบบโลจิสติกส ที่
สถานที่เกี่ยวของไดแก เสนทางจากอําเภอแมสายผานประเทศพมาไปสูเมืองคุนหมิงประเทศจีน(เสนทาง R3W)  เสนทาง
จากอําเภอเชียงของผานประเทศสปป.ลาวไปสูเมืองคุนหมิงประเทศจีน( เสนทาง R3E) และเสนทางขนสงทางเรือผาน
แมน้ําโขงจากเมืองเชียงรุงมาสูอําเภอเชียงแสน จังหวดัเชียงราย 

1.3  จัดสัมมนาเพื่อเสนอขอมูลเบื้องตนแกผูเกี่ยวของ ไดแก ผูประกอบการคาชายแดนและการคาผานแดน 
นักวิชาการ เจาหนที่ภาครัฐ และผูสนใจ ที่จังหวัดเชียงรายและกรุงเทพ เพื่อรับฟงความคิดเห็นเพิ่มเติม 

2. ขอมูลทุติยภูมิ ดวยการคนควาสํารวจหาขอมูลจากเอกสาร รายงานศึกษาที่เกี่ยวของ จากหนวยงานที่
เกี่ยวของกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบของประเทศไทย ประเทศจีน ประเทศพมา และประเทศสปป.ลาว รวมทั้งขอตกลง
ระหวางประเทศตางๆ มาวิเคราะหขอมูล  

เนื่องจากกฎระเบียบในการเคลื่อนยายสินคาแตละประเภทมีความแตกตางกัน  การศึกษาครั้งนี้จึงพิจารณาจาก
สินคาที่มูลคาการสงออกสูงสุดในปจจุบันบรเิวณชายแดนประเทศไทยและผานแดนไปประเทศจีน ไดแก ลําไยอบแหง และ
สินคาที่จะมีศักยภาพในการสงออกในอนาคต จํานวน 1 รายการ คือผลิตภัณฑยางพารา  โดยในสวนของลําไยแหงเปน
สินคาประเภทผักและผลไม พิกัด (07-08) ไดลดภาษีเหลือ 0% ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2546 (Early Harvest) สวนยางพารา
นั้นยังไมไดรับสิทธิทางภาษี 

ขอมูลที่รวบรวมไดทั้งหมดไดนํามาวิเคราะห สังเคราะห และเพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาและขอเสนอแนะใน
รายงานวิจัย  
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ผลการศึกษา 
 ผลการศึกษาแยกเปน 4 สวนไดแก 1. กฎระเบียบเกี่ยวกับระบบโลจิสติกสเพื่อการคาชายแดนและผานแดน
ระหวางไทย-จีน ไดแก กฎระเบียบการคาระหวางประเทศที่เกี่ยวของของรัฐบาลจีน กฎหมายการคาและผานของประเทศ
พมาและประเทศสปป.ลาว  2. ความตกลงวาดวยการขนสงขามแดนในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง ( GMS Cross Border 
Transport Agreement :  CBTA) ซึ่งกฎระเบียบนี้จะมีความแตกตางกันตามประเภทสินคา  3. ปญหา อุปสรรคและ
ขอเสนอแนะดานกฎระเบียบเกี่ยวกับระบบโลจิสติกสตอการคาชายแดนระหวางประเทศไทยและประเทศจีน  4. แนว
ทางการจัดทํายุทธศาสตรการปรับปรุงกฎระเบียบและพิธีการทางการคา 

 

1. กฎระเบียบที่เกี่ยวของระบบโลจิสติกสเพ่ือการคาชายแดนและผานแดนระหวางไทย-จีน 
1.1 กฎระเบียบการคาระหวางประเทศที่เกี่ยวของของรัฐบาลจีน 
 มีประเด็นที่ศึกษาตั้งแต กรอบการเจรจาการคาบริการของประเทศจีนภายใต WTO กรอบขอตกลงระหวาง

ประเทศจีนกับประเทศกลุมอาเซียน กฏหมายการคาระหวางประเทศของจีนที่ถือทั่วประเทศ มาตรการทางการคาของจีน 
กฏหมายการคาชายแดน กฎหมายการคาของมณฑลยูนนาน  
 1.1.1 กรอบการเจรจาการคาบริการของประเทศจีนภายใต WTO 

เนื่องจากประเทศจีนเขาเปนสมาชิกขององคการคาโลก (WTO) เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2544 ดังนั้นประเทศจีนมี
พันธะผูกพันจะตองพัฒนากฎระเบียบตางๆ โดยเฉพาะกฎหมายระหวางประเทศ ใหสอดคลองกับหลักการของ WTO  ใน
สวนการคาบริการ มีกรอบและหลักการเกี่ยวกับการคาบริการระหวางประเทศ ใหสมาชิก WTO ถือปฏิบัติเรียกวา ความตก
ลงทั่วไปวาดวยการคาบริการ (General Agreement on Trade in Services : GATS) (สํานักงานเจรจาการคาบริการ กรม
เจรจาการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย) หลักการสําคัญของ GATS ที่กําหนดใหสมาชิก WTO ถือปฏิบัติที่สําคัญ 
ไดแก หลักการปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ไดรับความอนุเคราะหยิ่ง(MFN) คือการปฏิบัติตอประเทศสมาชิกเทาเทียมกันโดยไมมี
เงื่อนไข  จะเลือกปฏิบัติโดยใหสิทธิพิเศษแกประเทศอื่นไมได 

ประเภทของบริการ มีการจําแนกไว 12 สาขา บริการดานขนสงเปนสาขาหนึ่ง ครอบคลุมดานการขนสงทางบก 
เรือ อากาศ และทางทอ  ระบบโลจิสติกสจึงถือเปนบริการหนึ่งในสาขานี้  
 1.1.2 กรอบขอตกลงความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางประเทศจีนกับประเทศกลุมอาเซียน 
  ผูนําอาเซียนและจีนไดลงนามในกรอบความตกลงวาดวยความรวมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน-จีน (Framework 
Agreement on ASEAN-China Comprehensive Economic Cooperation) เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2545 กรอบความ
ตกลงดังกลาว เปนขอผูกพันทางกฎหมายระหวางอาเซียนและจีน สําหรับดําเนินการเจรจาตอไป โดยลักษณะเปนกรอบ
กวางครอบคลุมเรื่องสําคัญ เรื่อง การคาสินคา การบริการ การลงทุน และความรวมมือทางเศรษฐกิจ เพื่อเปนแนวทางใน
การดําเนินการเปดเสรีและความรวมมือดานตางๆ 

1) ดานการคาสินคา อาเซียนและจีนไดตกลงใหมีการลดภาษีสินคาสวนแรก (Early Harvest Program: EHP) 
ภายใตพิกัดอัตราศุลกากรตอนที่ 01-08 ซึ่งเปนสินคาเกษตรกอน โดยเริ่มการลดภาษีในวันที่ 1 มกราคม 
2547 และลดภาษีใหเหลือรอยละ 0 ภายในวันที่ 1 มกราคม 2549 ยกเวนสินคาบางรายการ เรียกวา สินคา
ออนไหว (Sensitive Track) ไดแก สินคาที่ตองการความคุมครองมากกวาสินคาปกติ และตองการ
ระยะเวลาการปรับตัวนานกวา 

2)  ดานการบริการ อาเซียนและจีนไดตกลงจะเปดเสรีดานการคาบริการใหกาวหนามากขึ้น โดยยกเลิกหรือลด
มาตรการที่เปนการเลือกปฏิบัติทั้งหมดระหวางกันและหามใชมาตรการที่เปนการเลือกปฏิบัติใหม หรือ
มาตรการเลือกปฏิบัติที่มากขึ้นกวาเดิม 
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3) ดานการลงทุน อาเซียนและจีนไดตกลงจะใหมีการลงทุน การสรางนโยบายการลงทุนที่แขงขันเปดกวาง 
และมีความโปรงใส โดยไดมีการเพิ่มเติมใหครอบคลุมเรื่องปกปองการลงทุนดวย 

1.1.3 กฎหมายการคาระหวางประเทศของจีน  
รัฐบาลจีนไดปรับปรุงกฎหมายการคาระหวางประเทศใหมซึ่งมีผลบังคับใช ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2547  

เปนกฎหมายระดับประเทศ เพื่อเปนการเรงขยายการเปดเสรี พัฒนาการคาระหวางประเทศ สงเสริมการพัฒนาอยางมั่นคง
ของเศรษฐกิจการตลาดสังคมนิยม การคุมครองทรัพยสินทางปญญาที่เกี่ยวกับการคาระหวางประเทศ ทั้งดานการนําเขา
หรือสงออกสินคา การนําเขาหรือสงออกเทคโนโลยี และการคาบริการระหวางประเทศ หลักการที่สําคัญในการนําเขาและ
สงออก (วิบูลย ตั้งกิตติภาภรณ: ออนไลน) ไดแก 

1) ในการบริหารการคาระหวางประเทศ มีหนวยงานที่กํากับการคาระหวางประเทศของสํานักนายกรัฐมนตรี
เปนผูรับผิดชอบ ใชระบบเดียวกันทั่วประเทศ 

2) ผูประกอบการคาระหวางประเทศที่นําเขาสงออกสินคาหรือนําเขาสงออกเทคโนโลยี ตองทําการจดทะเบียน
กับหนวยงานกํากับการคาระหวางประเทศ 

3) การนําเขาสงออกสินคาและเทคโนโลยี สามารถกระทําไดอยางเสรี โดยตองจัดทําสัญญาไวเปนหลักฐานกับ
หนวยงานกํากับการคาระหวางประเทศ 

4) รัฐบาลมีอํานาจที่จะบังคับใชระบบควบคุมโควตาและอัตราภาษีศุลกากรสําหรับสินคานําเขาบางประเภทได 
ใหหนวยงานที่เกี่ยวของมีหนาที่ ทําการแบงปนโควตาภายใตหลักการที่โปรงใส เสมอภาค ยุติธรรมและ
อยางมีประสิทธิภาพ  

5) รัฐบาลสามารถใชระบบควบคุมแหลงกําเนิดของสินคาเพื่อการนําเขาหรือสงออก โดยมีสํานักนายกรัฐมนตรี
เปนผูกําหนดรายละเอียดของหลักเกณฑและวิธีการ และใหมีการประเมินคุณสมบัติของสินคาเปนระบบ
เดียวกันทั่วประเทศ ทั้งการตรวจโรค การทดสอบ หรือการรับรองสินคาเพื่อการนําเขาหรือสงออก 

6)  มีบทลงโทษสําหรับการไมปฏิบัติตามกฎหมายการคาฉบับนี้กําหนดใหรัฐบาลสรางมาตรการที่คลองตัว 
สะดวก และใหสิทธิประโยชนแกการคาระหวางพื้นที่ชายแดนจีนกับพื้นที่ชายแดนของประเทศที่มีพรมแดน
ติดตอกับจีน และการคาในตลาดซื้อขายระหวางประชาชนชายแดน  เชน การนําเขาหรือสงออกซึ่งสินคา
ประเภทที่ตองอยูภายใตการควบคุมการคาโดยรัฐวิสาหกิจโดยยังมิไดรับอนุญาต มีโทษปรับไมเกิน 50,000 
หยวน กรณีมีเหตุฉกรรจ ผูกระทําผิดจะถูกหามยื่นคําขออนุญาตประกอบการคาระหวางประเทศมีกําหนด
ไมเกิน 3 ป นับแตวันที่ถูกลงโทษปรับ หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตที่ใหนําเขาหรือสงออกซึ่งสินคาประเภทที่
ตองอยูภายใตการควบคุมการคาโดยรัฐวิสาหกิจในสวนที่ไดรับอนุญาตไวแลว เปนตน 
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1.1.4 มาตรการทางการคาระหวางประทศของประเทศจีน  
 มาตรการทางการคาระหวางประเทศจีนสามารถแยกออกเปนประเด็นที่เกี่ยวของ ดังนี้ 

1.1.4.1 สิทธิทางการคา (Trading Rights) 
            จีนเปดใหมีการนําเขาและสงออกโดยเสรีตั้งแตป 2547 การเปดเสรีนี้ ไมไดรวมถึงการอนุญาตใหผูนําเขากระจาย 
(distribute) สินคาในประเทศจีน และมีแนวทางดังนี้  

- ยกเลิกระบบการขอรับสิทธิทางการคา  
- ยกเลิกขอกําหนดเกี่ยวกับ export performance, trade balancing, foreign balancing และ prior 

experience requirements  
- กิจการที่ชาวตางชาติลงทุนจะไดรับสิทธิทางการคาที่จํากัดตามขอบเขตการทําธุรกิจที่ไดรับอนุญาตจาก

ทางการจีน แตจีนจะขยายขอบเขต และเปดใหสิทธิทางการคา อยางกวางขวางโดยเร็ว  
- สําหรับกิจการที่ชาวจีนเปนเจาของนั้น ตองยื่นขอรับสิทธิทางการคาดวย แตรัฐบาลจีนจะลดระดับเงินทุนจด

ทะเบียนขั้นต่ํา (ซึ่งใชเฉพาะกับกิจการที่ชาวจีนเปนเจาของ) จาก 5,000,000 RMB ในป 2545 เปน 
3,000,000 RMB ในป 2546 และ 1,000,000 RMB ในป 2547  

1.1.4.2 แหลงกําเนดิสินคา (Rules of Origin) 
 จีนจะใชกฎเกณฑสากลวาดวยแหลงกําเนิดสินคา ตามที่จะเปนผลการเจรจาใน WTO  โดยใชกับสินคาที่มิไดรับ

สิทธิพิเศษ หลักเกณฑในการพิจารณาวาประเทศที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสําคัญสินคาเปนแหลงกําเนิดสินคา คือ 
สวนประกอบที่นําเขามาผลิตมีมูลคาเพิ่มอยางต่ํารอยละ 30 ของมูลคารวมของสินคาที่ผลิต ทั้งนี้ สําหรับสินคาที่ผานการ
ผลิตมา หลายประเทศ จะถือวาสินคานั้น มีแหลงกําเนิดมาจากประเทศสุดทายที่มีการเปลี่ยนแปลงสินคานั้นอยางสําคัญ 

1.1.4.3 กฎระเบียบเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษอีากร 
          1)  การเก็บภาษีศุลกากรเมื่อสินคานําเขา  

กรณีสินคาผลิตภัณฑไมและกระดาษ จีนกําหนดภาษีศุลกากรในอัตราเดียวกันทั้งหมด  สวนดานภาษีศุลกากร
ของจีนอื่นจะเปนไปการเจรจากับประเทศสมาชิก WTO ซึ่งเปนขอผูกพันของจีน 

การยกเวนภาษีนาํเขา รัฐบาลจีนเปนผูกําหนด สินคาที่ยกเวน เชน สินคาที่ประเมินตองเสียภาษีนําเขาต่ํากวา 10 
หยวน  วัสดุอุปกรณและตัวอยางที่ใชสําหรับการโฆษณาและไมมีคาในเชิงพาณิชย   อุปกรณที่ใชในการเดินทางระหวาง
ขามชายแดน สินคาที่สนธิสัญญาระหวางประเทศซึ่งจีนเปนภาคีกําหนดใหยกเวน เปนตน 

2)  การเก็บภาษีภายในประเทศสําหรับสินคานําเขาและบริการ มี 3 ประเภท คือ  
- ภาษีมูลคาเพิ่ม (VAT) เก็บโดยหนวยสรรพากร  จากสินคาตามขั้นตอนการผลิต โดยสินคาเกษตรที่ยังไมได

ผานการแปรรูป 13 %  และสินคาเกษตรที่ผานการแปรรูปและสินคาอุตสาหกรรม 17% 
- ภาษีการบริโภค (consumption tax) เก็บโดยหนวยงานศุลกากร  จากสินคาอุปโภคบริโภคบางรายการ 

อัตราภาษีที่เรียกเก็บสูงที่สุดไดแก เครื่องประดับและเพชรพลอยสูงถึง 15 %  ต่ําสุดคือบุหรี่โดยเรียกเก็บ
ภาษีเพียง 4 % 

- ภาษีธุรกิจ (business tax) เก็บจากการใหบริการ การโอนสังหาริมทรัพยและการขายที่ดินและอาคาร  
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  3) โควตาภาษี (Tariff Rate Quotas) 
เปนรายการสินคาที่จีนกําหนดโควตาภาษี ปรากฏใน Annex 2 ของพิธีสารการเขาเปนสมาชิกของจีน โดยแบง

ออกเปน 2 กลุมสินคาคือ  
                1. สินคาที่อยูภายใตโควตาภาษี เชน ชา ขาว ขาวโพด น้ําตาล ฯลฯ 

  2. สินคาที่จะเปดใหมีการนําเขาเสรีภายใน 3 ปหลังจากเขาเปนสมาชิก (เริ่มป 2548) เชน ยางธรรมชาติ ไม ไม
อัด ไหม ฯลฯ  

จนีกําหนดกระบวนการจัดสรรโควตาภาษีระดับชาติ โดยไมแยกเปนระดับทองถิ่น การจัดสรรโควตาใหแกผูใชขั้น
สุดทาย (end-users) ขึ้นอยูกับหนวยงานสวนกลาง และหลังจากที่จัดสรรแลว หนวยงานทองถิ่นจะออกใบรับรอง (TQR 
certificates) ตามสวนกลาง บทบาทของหนวยงานทองถิ่นจะจํากัดเพียงในดานการปฏิบัติการ เชน รับใบขอโควตาจาก
ผูใชขั้นสุดทาย และสงตอใหหนวยงานสวนกลางพิจารณา เปนตน 
 1.1.4.4 มาตรการที่ไมใชภาษี  

1) มาตรการดานสุขอนามัย สําหรับสินคาประเภทผักผลไม สินคาประเภทยาและเวชภัณฑ ผลิตภัณฑ
เครื่องสําอาง วัสดุหีบหอที่ทําจากไม กระดาษ และเยื่อกระดาษ สินคาประเภทสัตวน้ํา  จะตองมีการตรวจสอบกักกันและ
ปองกันการแพรระบาดของสิ่งมีชีวิตและสารพิษที่เปนอันตราย  ซึ่งไมเปนมาตรฐานเดียวกันในแตละทาเรือและดานนําเขา
สินคา โดยเฉพาะผักและผลไม หนวยงานที่รับผิดชอบคือ State Administration for Quality Supervision, Inspection 
and Quarantine: AQSIQ  ขั้นตอนตรวจสอบการนําเขาผลไม คือ กอนการนาํเขาจะตองตรวจสอบวาผลไมชนิดนั้นนําเขา
ไดหรือไม  และขออนุญาตนําเขากอนการทําสัญญาซื้อขาย  และการสงออกโดยตูคอนเทรนเนอร จะตองระบุหมายเลขตู
ลงในใบรับรองสุขอนามัยพืช  ซึ่งผลไมที่นําเขามากับตูคอนเทรนเนอรตองเปนชนิดเดียวกับที่ระบุไวในใบรับรอง 

2) มาตรการเกี่ยวกับอุปสรรคดานเทคนิคตอการคา สําหรับสินคาอุตสาหกรรมที่ผลิตในประเทศและนําเขา  
มีหนวยงาน Certification and Accreditation Administration of PRC: CNCA ไดกําหนดมาตรฐาน CCC Mark (China 
Compulsory Certification)  หนวยงาน CNCA จะสงตัวแทนมาตรวจสอบโรงงานผลิตตามชนิด/รูปแบบของสินคา เมื่อ
อนุญาตแลว ผูผลิตสามารถนําเครื่องหมายดังกลาวไปตีพิมพเองโดยสงตัวอยางการตีพิมพเครื่องหมายใหตรวจสอบกอน  
ปจจุบันจีนมีสินคาที่อยูในขอบขายมาตรฐาน CCC Mark ทั้งส้ิน 21 หมวดสินคา 149 รายการ 

3) มาตรการอื่นๆ ไดแก การจํากัดการนําเขา การหามนําเขาและการกําหนดโควตา   
รัฐบาลกลางเปนผูออกกฎระเบียบเกี่ยวกับการใชมาตรการที่มิใชภาษีได หนวยงานทองถิ่นไมมีอํานาจที่จะ

กําหนดแตจะที่ไดรับมอบหมายจากรัฐบาลกลางเปนผูบังคับใชมาตรการเหลานี้ การขอใบอนุญาตนําเขาใชระยะเวลา 3 
วัน หรือ 10 วัน  

4) การขออนุญาตนําเขา (Import Licensing) ในการนําเขาสินคาของจีนตองมีการขอใบอนุญาตนําเขาโดยมี
เงื่อนไข โดยจีนจะประกาศรายการสินคาที่จะตองขออนุญาตนําเขา ตีพิมพเผยแพรเปนทางการประมาณ 1 เดือน การขอ
อนุญาตนําเขาจะตองใชระยะเวลา 3-10 วัน และยื่นตอ The Quota and License Administrative Bureau of MOFTEC 
หรือ Special Commissioner in 16 provinces หรือ Commissions of Foreign Economic Relations and Trade of 
various provinces ใบอนุญาตจะใชไดภายใน 1 ป  ในกรณีพิเศษใบอนุญาตนําเขาสามารถขยายระยะเวลาออกไปไดไม
เกิน  3 เดือน โดยตองแจงกอนวันที่ 15 ธันวาคมของปโควตา ในการขอโควตากําหนดไวในระหวางวันที่1-31 สิงหาคม ของ
ทุกป ใบอนุญาตไมสามารถถายโอนใหบุคคลอื่นได สําหรับผูที่ไดรับการจัดสรรโควตา จะไดรับใบอนุญาตนําเขาโดย
อัตโนมัติ  
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1.1.5  กฎหมายการคาชายแดนของจีน 
เปนวิธีการจัดการการคารายยอยชายแดนและเทคนิคความรวมมือดานเศรษฐกิจระหวางประเทศในเขต

ชายแดน รัฐบาลจีนไดออกประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการคาชายแดน ฉบับลงวันที่ 13 ธันวาคม ค.ศ.2005 มี
สาระสําคัญดังนี้ 

1.1.5.1 รูปแบบการคาชายแดน  ไดแก ตลาดการคาระหวางคนพื้นที่ชายแดนสองฝงตลาดการคาที่ทางการ
อนุญาตทําการคาขายในจุดที่ถูกกําหนดใหอยูหางจากพรมแดนไมเกิน 20 กิโลเมตร หามมิใหซื้อขายเปนจํานวนเงินและ
จํานวนสินคาเกินกวาที่กําหนด และเปนการคาขายเล็กๆ นอยๆ ตามดานชายแดนทางบกซึ่งอยูในเขตปกครองของอําเภอ
ชายแดนหรือเทศบาลชายแดน วิสาหกิจที่ไดรับอนุญาตใหประกอบการคาชายแดนสามารถเขาไปติดตอคาขายกับบริษัท
หรือหนวยธุรกิจอื่น ๆ ในเขตชายแดนของประเทศเพื่อนบานได 

1.1.5.2 การเก็บภาษีนําเขาและภาษีอื่นๆที่เกี่ยวของในเขตชายแดน โดยสินคานําเขาที่มีมูลคาไมเกิน 
1,000 หยวนตอคนตอวัน ไดรับการยกเวนภาษีนําเขาและภาษอีื่น ๆ ที่เกี่ยวของ  ในสวนการควบคุม การเรียกเก็บ ภาษี
นําเขาและภาษสีงออกในพื้นที่การคาชายแดนขนาดยอม วิสาหกิจใดที่ตองการดําเนินการคาในพื้นที่การคาชายแดนขนาด
ยอมจะตองยื่นขอรับใบอนุญาตตอหนวยงานของมณฑลและเขตปกครองตนเองที่มีพื้นที่ชายแดน โดยตองไดรับความ
เห็นชอบจากกระทรวงพาณิชยกอน คณะกรรมการเศรษฐกิจและการคาแหงชาติจะจัดสรรโควตาการนําเขาในเขต
ชายแดนจํานวนหนึ่งใหแกเขตชายแดนตางๆ และการควบคุมสินคาที่นําเขาและสงออกตามโครงการความรวมมือทาง
เศรษฐกิจและเทคโนโลยีที่รวมดําเนินการกับประเทศเพื่อนบานในเขตชายแดนของจีน โดยสินคาที่นําเขาภายใตโครงการ
ความรวมมือทางเศรษฐกิจและการคาระหวางประเทศ ใหปฏิบัติตามนโยบายเรียกเก็บภาษีนําเขาที่บังคับใชในกรณี
การคาชายแดนขนาดยอม ซึ่งรัฐบาลจีนจะเปนผูกําหนดการเก็บภาษี หลังป 1998 มีการเก็บภาษีนําเขาและลดลงครึ่งหนึ่ง 

1.1.6 กฎระเบียบทางการคา จีนตอนใต (ยูนนาน)  
หลังจากที่จีนเขาเปนสมาชิกองคการการคาโลก แนวทางกฎระเบียบดานการคาใหมของจีนมีการถือปฏิบัติ

เชนเดียวกันทั่วประเทศ ทั้งดานสิทธิประโยชนและกฎระเบียบการนําเขาและสงออก ดังที่กลาวขางตนแลว แตรายละเอียด
จะมีความแตกตางกันไปแตละมณฑล 

1.1.7 ขอตกลงเรงการลดภาษีระหวางไทย-จีน 
ฝายไทยไดเห็นศักยภาพการคาในสินคาผักและผลไม (พิกัด 07-08) ระหวางไทยและจีน โดยจีนเปนตลาดใหญที่

สามารถรองรับผักและผลไมเมืองรอนของไทยได ไทยและจีนจึงไดตกลงที่จะนําสินคาทั้งสองหมวดมาเรงเปดเสรีระหวาง
กัน โดยมีการลงนามในวันที่ 18 มิถุนายน 2546 จัดทําขอตกลงลดภาษีศุลกากรสินคาผักและผลไมลดเหลือรอยละ 0 
(FTA Thai-China) ซึ่งมีผลตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2546 รายการสินคาที่ครอบคลุมตามขอตกลงนี้ ไดแก สินคาผักและผลไม
ตามพิกัด 07-08 รวมทั้งส้ิน 116 รายการ อยางไรก็ตามสินคาเกษตรที่มีโควตาตามขอผูกพัน WTO เชน ลําไยแหง หัวหอม
ใหญ กระเทียม มันฝรั่ง เปนตน จะลดภาษีเปนศูนยเฉพาะภาษีโควตาเทานั้น สวนที่นําเขาเกินโควตาจะเสียอตัราภาษีปกติ   
 การคาไทยกับจีนนอกเหนือจากสินคาผักและผลไม  จึงยังเปนการคาที่มีอัตราภาษีนําเขาระหวางกันตามปกติ 
กรณีสินคาเกษตรพิกัด (01-08) (Early Harvest Scheme-EHS) ซึ่งเริ่มลดภาษีนําเขาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2547     และ
ไดลดเหลือ 0% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2549  การใชสิทธิประโยชนทางการคาภายใต FTA อาเซียน-จีน การสงออกกลุม
สินคาเกษตร พิกัด 01-08 ไดประโยชนเต็มที่ เนื่องจากอัตราภาษีลดลงเปนศูนยทั้งหมดและมีการใชสิทธิลดภาษีนําเขา
ประเทศจีนรอยเปอรเซ็นต สวนสินคาอุตสาหกรรมอัตราภาษีไดลดลงอยูระหวาง 5%-10%  
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สําหรับสินคายางธรรมชาติ จัดอยูในกลุมสินคาออนไหวสูงของจีน โดยที่ปจจุบันจีนเรียกเก็บภาษีอยูที่อัตรารอย
ละ 20 ก็เทากับวาจีนจะยังคงภาษีในอัตรานี้ตอไปและไมมีการลดภาษีเกิดขึ้น ขณะที่สินคายางผสม (HS4005) จัดอยูใน
กลุมสินคาปกติและจะลดภาษีลงเหลืออัตรารอยละ 0 ในป 2553 

 

1.1.8 ตัวอยางขั้นตอนการนําเขาสินคาผักผลไมจากประเทศไทยไปยังประเทศจีน 
เนื่องจากกฎระเบียบและขอตกลงการนําเขาสินคามีความแตกตางกันตามประเภทสินคา การศึกษาครั้งนี้จึง

เลือกศึกษาขั้นจากสินคาที่มีการสงออกมากที่สุดในปจจุบันบริเวณชายแดนไทยและผานแดนไปจีน ไดแก ลําไยแหง และ
สินคาที่จะมีศกัยภาพในการสงออกในอนาคตไดแกยางพาราแผน  

1.1.8.1 ขั้นตอนการนําเขาลําไยแหงจากประเทศไทยไปยังประเทศจีน 
 ขั้นตอนการนําเขาลําไยแหงจากไทยไปจีน ดําเนินการตามระเบียบการนําเขาสินคาผัก ผลไมที่กลาวขางตน 
ประกอบดวย 4 ขั้นตอน มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. การยื่นขอใบอนุญาตตรวจกักกันโรค (Plant Quarantine Permit)  จากสํานักงานควบคุมคุณภาพและตรวจสอบ
กักกันโรคแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน (AQSIQ) ณ หนวยงานของ AQSIQ ที่อยู ณ เมืองทาที่นําเขานั้นๆ  
(CIQ)  เอกสารที่ใชประกอบการขอ ไดแก ใบรับรองปลอดศัตรูพืช (Phytosanitary  Certificate)  ใบรับรอง
สารพิษตกคาง (Certificate of Pesticide Residues) ซึ่งรับรองโดยกรมวิชาการเกษตร  ใบรับรองแหลงกําเนิด   
(Certificate of origin)  ใบกํากับสินคา  (Invoice)  ใบขนสงสินคา  
( B/C) และอื่นๆ ซึ่งตองสงเอกสารไปขอความเห็นจากสํานักงานสวนกลางที่ปกกิ่งอีกทอดหนึ่ง   โดยหลักการ
ขั้นตอนนี้จะตองแลวเสร็จภายใน 30 วันทําการ หลังไดรับเอกสารคําขอจากหนวยงานในพื้นที่  ใบอนุญาต 
Quarantine แตละใบจะใชกับการนําเขาสินคาแตละชนิดจากผูสงออกรายหนึ่งจากประเทศหนึ่งๆ  สวนอายุการ
ใชงานของใบอนุญาต Quarantine นี้ มี 2 แบบคือ แบบใชไดครั้งเดียว กับแบบใชไดนาน 3 เดือน 

2.  การตรวจสอบลําไย ณ จุดนําเขา  โดยเจาหนาที่ QIC ประจําเมืองทานําเขา  จะทําการตรวจสอบลําไย  ทั้ง
ปริมาณ และคุณภาพ ไมมีโรคแมลง ศัตรูพืช โดยพิจารณาเทียบกับหลักฐานการนําเขาในขั้นตอนที่ 1 และสุม
ตัวอยางลําไยเพื่อการตรวจสอบในหองปฏิบัติการ ผลการตรวจสอบของเจาหนาที่ CIQ มี 3 แนวทาง คือ ลําไยที่
ผานเกณฑการตรวจสอบ อนุญาตใหนําเขาจําหนายได  ลําไยที่ไมแนใจผลการตรวจสอบ  และลําไยที่ไมผาน
เกณฑการตรวจสอบ 

3. การตรวจสอบลําไยที่นําเขาหองปฏิบัติการจะใชระยะเวลา 1-4 วัน ลําไยที่สงออกไปยังประเทศจีนตองไมพบสาร
ตองหามของทั้งสองประเทศ เชน methamidophos, parathion, methyl, endosulfan  และปริมาณที่พบตองไม
เกินคามาตรฐาน และมีปริมาณสารซัลเฟอรออกไซล (SO2)  ตกคางในเนื้อลําไยไมเกิน 50 ppm  ซึ่งตองใช
มาตรฐานเดียวกัน การรับรองคุณภาพลําไยและการปลอยสินคาเพื่อผานพิธีการศุลกากร โดย AQSIQ จะแจงผล
การตรวจวิเคราะหในหองปฏิบัติการใหผูนําเขาทราบ เพื่อดําเนินการตอไป โดยสรุปสินคาออกจากทาไดใน 1 วัน 
(กรณีปกติ)  

 ขั้นตอนการนําเขาลําไยของจีนดังกลาว  เปนหลักเกณฑทั่วๆไป  และการปฏิบัติในแตละมณฑลของจีนอาจมีขอ
แตกตางไปบาง  รวมทั้งปจจยัดานความคุนเคยและความสัมพันธสวนบุคคลซึ่งมีคอนขางมากในจีนที่ยังอยูในชวงของการ
ปรับเปล่ียนจากระบบปดสูระบบเปดในโลกการคาเสรี 

โดยสรุป ขั้นตอนมาตรการและกฎระเบียบของทางการจีนในการนําเขาผลไมขางตน ถือเปนอุปสรรคสําคัญอยาง
หนึ่งในการคาขายกับจีนในขณะนี้ เนื่องจากความลาชา และขั้นตอนตางๆ ในการตรวจสอบ อาจจะสรางความเสียหาย
ใหกับผลไมไทยซึ่งเปนผลไมเมอืงรอนที่บอบช้ําและเนาเสียไดงาย หากตองถูกกักไวที่ดานนําเขาเพื่อตรวจสอบตามขั้นตอน
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เหลานั้น  นอกจากนี้ ทางการจีนมักจะมีความเด็ดขาดในการนํามาตรการทางการคามาใชจัดการกับสินคานําเขาจากไทย 
ซึ่งในเรื่องนี้ หลายหนวยงานของรัฐบาลไทยก็ไดพยายามเจรจาและทําความตกลงรวมกับฝายจีนเพื่อแกปญหาอุปสรรค
ทางเทคนิคเหลานั้น  

1.1.8.2 ขั้นตอนการนําเขายางพาราของไทยไปยังจีน 
เนื่องจากยางพาราจัดอยูในสินคาออนไหวยังไมไดรับสิทธิทางภาษี ขั้นตอนการนําเขาไปสูจีนมีความแตกตาง

จากสินคาผักผลไม มีรายละเอียดดังนี้ 
1. ผูสงออกของไทยติดตอผูนําเขาจีน เพื่อขอรับใบอนุญาตนําเขา   
2.  ผูนําเขาจีนเปนผูทําใบอนุญาตนําเขา สวนใหญเปนบริษัทของรัฐ หรือเปนการสั่งซื้อผานบริษัทของรัฐ 
3. ผูสงออกบรรทุกยางพาราจากแหลงผลิตจังหวัดสงขลาไปยังทาเรือใชเวลาประมาณ 1-2 วัน 
4. ในดานการขนสงสินคายางพารานั้น การสงออกยางไทยไปยังจีนสวนใหญจะเปนการขนสงทางเรือไปขึ้นที่ทา

เซี่ยงไฮ ชิงเตา เจียงตู และตาเหลียน โดยจะมีบางสวนไปขึ้นที่ทาเซี่ยเหมิน จะใชเวลาประมาณ10-14 วัน ใน
ปจจุบันจากขอมูลการสงออกพบวาแนวโนมการสงออกยางพาราผานทาเรือเชียงแสนมีแนวโนมสูงขึ้น ใชเวลา
ประมาณ 1-2 วันโดยสงออกในรูปผลิตภัณฑยางแผนรมควัน และยางแทง 

5. พิธีการดานศุลกากรเพื่อนํายางธรรมชาติเขาสูประเทศจีน มีขอปฏิบัติแตกตางกันระหวางแตละมณฑล และการ
ตรวจสอบคุณภาพสินคา ณ ปลายทางใชมาตรฐานและกระบวนการทดสอบแตกตางจากไทยและสากล ใชเวลา
ประมาณ 2-4 วัน ผูที่จะทําการคากับจีนควรมีพื้นความรูขอมูลระดับมณฑลของพื้นที่หรือตลาดเปาหมาย ควร
สํารวจตลาดใหรอบคอบและรอบดาน เนนเจาะตลาดตามความตองการของผูบริโภค ควรศึกษาขอกฎหมายและ
กฎระเบียบที่เกี่ยวของทั้งในระดับรัฐบาลกลางและทองถิ่น เชน ระบบการคา การชําระเงิน การใหเครดิต การซื้อ 
การขาย โดยเฉพาะในการทําสัญญาจําเปนจะตองอาศัยนักกฎหมายที่มีความเขาใจกฎหมายทองถิ่นเปนอยางดี 
1.1.9 อุปสรรคในการคาผานแดนไทยไปจีน จากกฎหมายการคาของจีน 

 จากกฎระเบียบการคาระหวางประทศของจีน และขอตกลงเรงการลดภาษีระหวางไทย-จีนขางตน รวมทั้งขอมูล
จากการสัมภาษณผูประกอบการการสงออกจากประเทศไทยไปประเทศจีน พบวาการคาระหวางไทยกับประเทศจีนของ
ผูประกอบการไทยพบกับอุปสรรคในการคาผานแดนไปสูจีน ซึ่งสามารถแยกไดเปน 3 สวน ไดแก มาตรการทางภาษี 
มาตรการที่ไมใชภาษี และปญหาอื่นๆ  

1.1.9.1 มาตรการทางภาษี ไดแก การที่สินคานําเขาของไทยเขาสูประเทศจีนไดยกเวนภาษีนําเขาเปน 0%  
แตเมื่อนําเขาประเทศจีนยังตองเสียภาษีอีก 2 สวนไดแก ภาษีมูลคาเพิ่ม  เก็บโดยหนวยสรรพากร  และภาษีผูบริโภค  เก็บ
โดยหนวยงานศุลกากร  ดังนั้นสินคาลําไยแหงที่สงจากไทยไดรับยกเวนภาษีศุลกากรนําเขา แตตองเสียภาษีมูลคาเพิ่ม 
17% ในประเทศจีน ในขณะทีสิ่นคาผักผลไมจากจีนนําเขาสูประเทศไทย ไดรับยกเวนภาษีศุลกากรนําเขา และไมเสีย
ภาษีมูลคาเพิ่มในประเทศไทย ตามกฎหมายไทยการนําเขาสินคาผักผลไมเปนสินคาเกษตร ไดรับการยกเวน
ภาษีมูลคาเพิ่ม ดังนั้นผูสงออกไทยจึงเสียเปรียบผูสงออกจีน 
 1.1.9.2 มาตรการที่ไมใชภาษี ประกอบดวย มาตรการดานสุขอนามัย สําหรับผักผลไมนําเขาประเทศจีนจะถูก
กักที่ทาเรือและดานนําเขา เพื่อตรวจดานสุขอนามัย โดยสงตัวอยางไปยังสวนกลาง ทําใหเสียเวลาในการออกสินคา ทําให
สินคาผักผลไมเสียหาย และมีความเสี่ยงในการไมไดรับการอนุมัติผาน สวนสินคาจากจีนมาสูประเทศไทยมีมาตรการ
ตรวจสอบไมเขมงวด สินคาจากจีนสามารถออกไดเร็ว และมาตรการที่ไมใชภาษีอื่นๆ ไดแก การกําหนดโควตาภาษี และ
การขอใบอนุญาต 
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1.1.9.3  สรุปปญหาการสงออกผานชายแดนจากไทยไปสูจีนของผูประกอบการ โดยมีทั้งปญหาที่เกิด
จากปจจัยภายในประเทศไทยเอง และปญหาจากขอจํากัดตางๆของจีน สามารถสรุปประเด็นปญหาที่สําคัญ  ไดแก  ( 
สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงราย:2549)  

1) ปญหาเกี่ยวกับกฎระเบียบของจีน ไดแก นโยบายและการกีดกันทางการคา  แมจีนจะเขาเปนสมาชิก
องคการการคาโลก (WTO) แตอยูระหวางการปรับปรุงมาตรการตาง ๆ  ใหสอดคลองตามสากล  และเพื่อ
ปกปองคุมครองอุตสาหกรรมภายในประเทศ  โดยเฉพาะมาตรการที่ไมใชภาษี  และดานระบบการเงินและ
การคาที่ยังไมเปนสากลของประเทศจีน ทําใหมีความเสี่ยงสูงในการคา 

2) ปญหาดานการจัดการของประเทศไทย ไดแก ดานการคืนภาษีอากรลาชาของไทย  ดานคาใชจายในการ
ขนสงของไทยมีราคาสูง  ทําใหตนทุนสินคาโดยรวมเพิ่มขึ้น  สงผลใหอํานาจการแขงขันในตลาดยูนนาน
ลดลง และดานขั้นตอนและระเบียบการนําเขา สงออกของไทยซับซอน ทําใหการสงออกลาชาและขาดความ
คลองตัว มีการเปลี่ยนแปลงบอย  

3) ปญหาดานการตลาด ไดแก การขาดขอมูลการตลาดที่สําคัญของจีนตอนใต ทําใหการวางแผนการตลาด
เปนไปไดยาก และมีความเสี่ยงสูง และการแขงขันในตลาดจีนตอนใตเพิ่มมากขึ้นมีการลอกเลียนแบบหรือ
ปลอมแปลงสินคามาก 

4) ปญหาดานบุคลากร ไดแก ผูประกอบการไทยขาดแคลนบุคลากรที่มีความรูภาษาจีน สวนทางจีนยังขาด
บุคคลากรที่มีความรูในการทําธุรกิจการคาระหวางประเทศ และการพูด  อาน  เขียน  ภาษาอังกฤษได  ทํา
ใหเกิดความยุงยากในการสื่อสาร ผูประกอบการไทยจึงสูญเสียตลาดบางสวนใหกับประเทศคูแขง เชน 
สิงคโปรและมาเลเซีย ซึ่งมีบุคคลากรที่พูดภาษาจีนไดมากกวา 

1.2 กฎระเบียบการคาของประเทศพมา  
การประเมินดานกฎระเบียบการคาชายแดนและการคาผานแดนของพมา พบวาสินคาประเภทผลไมสด และ

ยางพารา เปนสินคาหามสงออกทางทะเลและผานชายแดน ดังนั้นการที่ประเทศไทยจะสงออกสินคาประเภทลําไยสดและ
ยางพาราผานทางชายแดนพมาและสงตอไปยังประเทศจีนจึงไมสามารถทําการขนสงผานเสนทางดังกลาวได ไมวาจะเปน
ทางบกหรือทางทะเล เวนแตสินคาลําไยอบแหงที่สามารถทําการสงผานพมาได  

ในการขนสงผานประเทศพมา พบวา ดานพรมแดนพมา-จีน ยังไมมีความพรอม เพราะปญหาการเมืองภายในทํา
ใหไมคอยปลอดภัย และถนนเสนเชียงตุงก็มีความลาดชันทําใหวิ่งไดชา ปจจุบันบริษัทหงปงของกลุมวาแดงทําการรับขน
ถายสินคา  ซึ่งตามกฎหมายพมาผูประกอบการจะตองจายคาผานดาน 40,000 บาทตอคัน ในพมามีหลายดานมากตอง
เสียคาผานดานมาก และสินคาผานแดนจากจีนมาไทย พมาเรียกเก็บ 5% และจาก แตอยางไรก็ดียังคงมีอุปสรรคเร่ือง
การเมืองภายในประเทศพมาที่กอใหเกิดความไมสะดวกและไมนาไวใจตอประเทศจีน และเพื่อเปนการหลีกเลี่ยงปญหาที่
อาจเกิดขึ้น  

ในปจจุบันจึงไมมีขอมูลการสงออกสินคาประเภทลําไยอบแหงและยางพาราผานเสนทางในพมาแมวาการ
กอสรางถนนจะแลวเสร็จก็ตาม และในอนาคตแมวายางพาราจะเปนสินคาที่มีแนวโนมการสงออกจากไทยไปยังจีนตอนใต
ในมูลคาที่สูงขึ้น ก็ไมอาจสงผานทางบกผานชายแดนพมาไดเนื่องจากขอจํากัดดานกฎระเบียบทางการคาของพมา  

1.3 กฎระเบียบการคาของประเทศ สปป. ลาว  
กฎหมายการคาระหวางประเทศของลาวยังไมเปดเสรีโดยสมบูรณ ผูนําเขา-สงออกจะตองไดรับอนุญาตจาก

หนวยงานที่เกี่ยวของกอน ผูประกอบการรายยอยที่จะนําเขา-สงออกสินคาที่ไมมีใบอนุญาต ตองอาศัยการนําเขา-สงออก 
ผานบริษัทที่มีใบอนุญาต และเสียคานายหนาเฉลี่ย 2-3% การนําเขาสินคาของลาวมีความเขมงวด เนื่องจากลาวมี
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เปาหมายที่จะลดภาวะเงินเฟอภายในประเทศ  ทําใหมีการจํากัดโควตาสินคาที่จะนําเขา  นอกจากนี้ยังทําใหเกิดมาตรการ
ดานอื่นๆ ที่มิใชภาษีเพื่อควบคุมการนําเขาทางออม  เชน การขออนุญาตแตละเรื่องมีขั้นตอนมาก และการพิจารณาลาชา 
ทําใหการนําเขา-สงออกลาชาไปดวย การเขาออกประเทศลาวยังไมสะดวกและคลองตัวเทาที่ควร แมจะมีการเปดจุดผาน
แดนถาวรเพิ่มเติมเพื่อใหการคาคลองตัวแตยังไมสามารถดําเนินการไดเนื่องจากขอจํากัดของทั้งสองฝาย คาขนสงและ
คาบริการในการนําเขา-สงออกคอนขางสูง  ประกอบกับการคานอกระบบสงผลกระทบตอผูที่เปนตัวแทนจําหนายสินคา
ของไทยที่อยูในสปป.ลาว สินคาที่ลักลอบนําเขามีตนทุนต่ํากวา  

ดานสภาพเสนทางการคมนาคมขนสงภายในประเทศที่ยังไมดี ทําใหการขนสงสินคาตองใชเวลานาน  และสินคา
ไดรับความเสียหายและแตกหักงาย ประกอบกับระบบขนสงสินคายังไมดีพอ  และขาดแคลนรถขนสงที่มีมาตรฐานทําให
การขนสงสินคาไมทั่วถึง อีกทั้งนโยบายของรัฐบาลลาว กับนโยบายของแตละแขวงไมคอยจะสอดคลองกันในทางปฏิบัติ  
ทําใหในบางครั้งไมสามารถขออนุมัติในการดําเนินการได ทั้งๆ ที่ไดรับการสงเสริมจากรัฐบาลกลาง สงผลใหเกิดความไม
สะดวกและอุปสรรคในการขนสง 

 

2. ความตกลงวาดวยการขนสงขามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง (GMS Cross Border Transport 
Agreement: GMS CBTA)  

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2542 ไดมีการลงนามความตกลงสามฝาย โดยไทย ลาว และเวียดนาม ณ กรุง
เวียงจันทน เพื่อรวมมือกันทั้งทางดานเศรษฐกิจและสังคม อันจะนําไปสูความเจริญรวมกันในภูมิภาคซึ่งความรวมมือทาง
เศรษฐกิจไดเริ่มจากการกอสรางโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสง โดยเนนการพัฒนาเสนทางการขนสงทางถนน
เปนหลัก (www.itpcenter.org) 

ตอมา ไดมีการแกไขความตกลงฯ เพื่อเปดใหสมาชิกอื่นในกรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุม
แมน้ําโขง (Greater Mekong Sub-region หรือ GMS) สามารถเขารวมเปนภาคีในความตกลงฯ ไดและในการประชุมที่
เม่ือวันที่19 กันยายน 2546 ณ เมืองตาล่ี   ประเทศจีน ไดเปล่ียนชื่อความตกลงที่ดําเนินการเจรจากันเปน”ความตกลงวา
ดวยการขนสงขามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง” (GMS Cross Border Transport Agreement: GMS CBTA)  
ตามความเห็นชอบของทั้ง 6 ประเทศสมาชิกไดแกกัมพูชา พมา ลาว เวียดนาม ไทย และจีนตอนใต (มณฑลยูนนาน) 

2.1 สาระสําคัญของความตกลง  
ความตกลงภาคีคูสัญญามีการจัดทํารายละเอียดของการปฏิบัติในเรื่องตางๆ เรียกวา ภาคผนวกและพิธีสาร 

รวมทั้งส้ิน 20 ฉบับ ประกอบดวยภาคผนวก (Annex) จํานวน17 ฉบับ หมายถึง สวนเพิ่มเติมความตกลงซึ่งเปน
รายละเอียดทางเทคนิค ดานศุลกากร การขนสง และสินคา และพิธีสาร (Protocol)   3 ฉบับ หมายถึง สวนเพิ่มเติมความ
ตกลงซึ่งรายละเอียดดานปริมาณ เกี่ยวกับ เวลา สถานที่ และจํานวน โดยภาคผนวกและพธิีสารถือเปนสวนเดียวกันกับ
ความตกลงและมีผลบังคับใชเทาเทียมกัน ขณะนี้มีการจัดทําภาคผนวกและพิธีสารแลวเสร็จและมีการลงนามหมดแลว 
สาระสําคัญประกอบดวย 

2.1.1 การอํานวยความสะดวกเรื่องพิธีการขามแดน  
ภาคีคูสัญญาจะคอยๆ ปรับใชมาตรการ เพื่อลดความยุงยาก และเรงระยะเวลาของพิธีการขามเขตแดน 

ดังตอไปนี้ 
1) Single Window Inspection (SWI) เปนการตรวจสอบตางๆ ในบริเวณเดียวกัน ทั้งการควบคุมประชาชน 

(หนังสือเดินทางตราวีซา ใบขับขี่ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ภาษีศุลกากร สุขภาพ การตรวจโรคระบาด) การ
ตรวจสอบรถยนต (การจดทะเบียน ความมั่นคงแข็งแรงของรถ และการ ประกันภัย) รวมทั้งสินคา (ภาษี
ศุลกากร คุณภาพ สุขอนามัย/การกักกันพืช และการตรวจโรคสัตว) จะตองดําเนินการรวมกันและพรอมกัน
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ระหวางเจาหนาที่ผูมีอํานาจที่เกี่ยวของ (เชน ศุลกากร ตํารวจการตรวจคนเขาเมือง การคา การเกษตรกรรม 
ฝายสาธารณสุข) 

2) Single-Stop Inspection (SSI) เปนการดําเนินการตรวจสอบรวมกันและพรอมกัน ของเจาหนาที่ของ
ประเทศทั้งสองที่เขตแดนติดตอกัน หากภูมิประเทศในทองถิ่นไมเอื้ออํานวยตอการจัดตั้งจุดควบคุม ณ จุด
พรมแดนได เจาหนาที่ของภาคีคูสัญญาฝายหนึ่งจะไดรับอนุญาตใหปฏิบัติหนาที่ของตนไดในดินแดนของ
ภาคีคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง 

3) การประสานดานเวลาปฏิบัติงาน โดยภาคีคูสัญญาจะประสานกันดานเวลาในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
ที่ควบคุมการขามแดนที่ชายแดนตอกัน 

4) การแลกเปลี่ยนขอมูลลวงหนาและการขนถาย โดยภาคีคูสัญญาจะทํางานรวมกันในการแลกเปลี่ยนขอมูล
ลวงหนาและการขนถายสินคาและผูโดยสาร 

2.1.2 การขนสงสินคาขามพรมแดน ไดแก การยกเวนการตรวจจากศุลกากร กรณีผานแดน  ไมมีการตรวจ
สุขอนามัยพืชและสัตวอยางเขมงวดมากกวาที่กําหนดไวในระเบียบขององคการอนามัยโลก และองคการอาหารและการ
เกษตรกรรม  ไมบังคับใชสําหรับการขนสนิคาอันตราย และสินคาเนาเสียงาย 

2.1.3 การกําหนดการยอมรับยานพาหนะทางถนน  ภาคีคูสัญญาตองยอมรับ เชน รถที่เปนทั้งพวงมาลัย
ซาย-ขวา พาหนะเพื่อการพาณิชย หรือเพื่อสวนตัวซึ่งจดทะเบียนในประเทศภาคีคูสัญญาอื่นเขาสูดินแดนตน การจด
ทะเบียนรถที่ใชในการขนสงสินคาขามแดนจะตองไดรับการจดทะเบียนในประเทศผูสง และจะตองมีเครื่องหมายประจํารถ
แสดงหมายเลขทะเบียนบนปายดานหนา และดานหลังของรถ การปรับปรุงแผนปายทะเบียนรถ เปนภาษาอังกฤษ และ
เลขอารบิก การยอมรับใบอนุญาตประกอบการขนสงระหวางประเทศ ซึ่งออกใหโดยภาคีคูสัญญาอื่นตามความตกลง เปน
ตน 
 2.1.4 การแลกเปลี่ยนสิทธิการจราจรเพื่อการพาณิชย มีขอกําหนด เชน ผูประกอบการขนสงที่จัดตั้งในภาคี
คูสัญญาหนึ่ง สามารถปฏิบัติการขนสงผานแดน เขาไปในดินแดนและออกจากดินแดนของภาคีคูสัญญาอื่น มีการกําหนด
ปริมาณใหบริการ (จํานวนรถ) ในระยะแรก การกําหนดราคา เปนไปตามกลไกตลาดเสรีแตใหอยูภายใตขอกําหนดปองกัน
การผูกขาดและการดูแลของคณะกรรมการรวมเพื่อปองกันราคาที่สูงหรือต่ําเกินไป เปนตน 
 

2.1.5 กลไกดําเนินงาน   ภาคีคูสัญญาจะจัดตั้ง 
1) คณะกรรมการอํานวยความสะดวกการขนสงแหงชาติ (National Transport Facilitator Committee: NTFC) 

เพื่อประสานการขนสงผานแดนและขนสงขามแดนแหงชาติ ประกอบดวยผูแทนจากทุกหนวยงานที่เกี่ยวของกับการ
ดําเนินการตามความตกลงนี้ ทั้งนี้โดยมีรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีชวยวาการหรือเทียบเทาเปนประธาน  

 2) คณะกรรมการรวม (Joint Committee) ประกอบดวยตัวแทนจาก NTFC เปนผูกํากับดูแลและประเมินผลการ
ใชความตกลงนี้ และทําหนาที่เปนแกนหลักในการพิจารณา รวมทั้งระงับขอพิพาทอยางฉันทมิตร ตลอดจนใหคําแนะนําแก
ภาคีคูสัญญา และจัดทําขอเสนอในการแกไขความตกลง 

2.1.6 ขอกําหนดอื่นๆ เชน ประชาชนผูประกอบการขนสง และรถตองปฏิบัติตามและการบังคับใชกฎหมาย
และกฎระเบียบที่บังคับใชภายในประเทศ ประเทศภาคีคูสัญญาจะจัดทําเอกสารทางดานกฎหมายภายในประเทศ 
กฎระเบียบ ขั้นตอนและ ขอมูลทางดานเทคนิคเปนภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับการขนสงสินคาและบุคคลขามเขตแดนตามที่
ระบุไวในความตกลง  
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2.2  แผนงานของ GMS CBTA  
ประเทศกลุม GMS ไดมีการจัดทําตารางและแผนงานของ CBTA ดังนี้ 
- ป 2550 มีการจัดทําแผนงานระดับประเทศเพื่อรองรับกับการดําเนินการตามความตกลง ภาคผนวก และพิธี

สารจํานวนทั้งส้ิน 20 ฉบับ 
- ป 2551 ในการประชุมผูนํา GMS ใหสัตยาบันภาคผนวก และพิธีสารทุกฉบับ  และการเริ่มดําเนินการตาม

แผนปฏิบัติการระดับประเทศที่วางไว  
- ป  2552  การริเริ่มปฏิบัติตามความตกลงอยางนอย 7 ดานพรมแดน  และเสนทางที่เกี่ยวของ  
- ป 2553  แตละประเทศจะเริ่มปฏิบัติตามความตกลงภาคผนวก และพิธีสาร อยางเต็มรูปแบบ  ตามแนว

ชายแดนหลักของ GMS  และจัดตั้งองคกรความรวมมือระดับอนุภูมิภาคอยางยั่งยืนในการกํากับ
และดูแลการปฏิบัติตามความตกลง  

- ป 2549-2558  จะขยายแนวชายแดนจาก 3 แหง เปน 9 แหง 
2.3  สถานการณปฏิบัติตามความตกลง GMS CBTA 
ประเทศตางๆ ที่มีความตกลง CBTA มีการปฏิบัติดังนี้ ความตกลงมีการลงนามแลว แตจะมีผลปฏิบัติ เมื่อ

ประเทศสมาชิกอยางนอย 2 ประเทศ ใหสัตยาบันภาคผนวกและพิธีสารแลวกอน หรือยอมรับจากรัฐบาลของประเทศภาคี
คูสัญญา  สวนการแกไขกฎหมายภายในประเทศของแตละประเทศภาคีตองไปแกกฎหมายภายในประเทศเสร็จภายใน 2 
ป  สามารถมีการทดลองใชขอตกลง ในระหวางที่ความตกลง ภาคผนวก และพิธีสาร ยังไมมีผลในทางปฏิบัติโดยสมบูรณ
ประเทศสมาชิกไดเห็นชอบใหมีการทดลองใช โดยใช จัดทําบันทึกความเขาใจการเริ่มใชความตกลงระดับทวิภาคี และ
ไตรภาคี 

2.3.1  สาระสําคัญของการทดลองใชตามบันทึกความเขาใจการแลกเปลี่ยนสิทธิการจราจรระหวาง
ประเทศ ประกอบดวย การกําหนดเสนทางการขนสง  การยอมรับหนังสือรับรองการจดทะเบียนรถ  หนังสือรับรองการ
ตรวจสภาพรถ แผนปายทะเบียนรถ  

ในระยะแรกมีการจํานวนรถที่จะอนุญาต ใชเฉพาะการขนสงเพื่อการพาณิชยซึ่งไดแก การประกอบการขนสง
สินคา และการขนสงผูโดยสารไมประจําทาง การจํากัดจํานวนรถโดยกําหนดใบอนุญาตตอวัน แตกตางกันระหวางประเทศ
คูสัญญา ดังนี้ จํานวน 40 ใบ ระหวางประเทศไทยและกัมพูชา จํานวน 200 ใบ ระหวางประเทศไทยและพมา  จํานวน 500 
ใบ ระหวางประเทศไทย สปป.ลาว และ เวียดนาม  จํานวน 500 ใบ สําหรับกลุมประเทส GMS  ใบอนุญาตมีอายุ  1 ป  
โดยตองระบุชื่อผูถือ ไมเปล่ียนมือและโอนสิทธิ์ได  ใบอนุญาต 1 ใบตอรถ 1 คัน  ยกเวนกรณีรถเสียสามารถใช   รถอื่นแทน
ได  และตองติดไปกับรถตลอดเวลาที่ทําการขนสง 

ทั้งนี้การขนสงที่ไมตองมีจํากัดจํานวนรถ สําหรับรถที่มิไดใชเพื่อการพาณิชยหรือรถยนตสวนบุคคล ไดการ
ประกอบการขนสงสวนบุคคล โดยตองมีหนังสือรับรองจาก NTFC หรือ หนวยงานที่ไดรับมอบหมาย การขนสงศพ การ
ขนสงกรณีฉุกเฉิน และการขนสงในลักษณะการคาชายแดน 

2.3.2 บันทึกความเขาใจการเริ่มใชความตกลงระดับทวิภาคี และไตรภาคี  
จุดผานแดนที่มีทดลองใชความตกลงการ คือจุดผานแดน มุกดาหาร-สะหวันนะเขต ซึ่งจะเชื่อมโยงกับดานแดน

สะหวัน-ลาวบาว (ชายแดนลาว-เวียดนาม) เสนทางหมายเลข 9 ในแนว East West Economic Corridor  โดยมีการ
ทดลองปฏิบัติ Single Window Inspection และ Single Stop Inspection  การประสานเวลาปฏิบัติงาน และ ความ
รวมมือระหวางเจาหนาที่ ณ  ดานพรมแดน การแลกเปลี่ยนสิทธิจราจรทางถนน    และการใชมาตรการชั่วคราวอื่นๆ เพื่อ
สามารถปฏิบัติไดกอน  
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2.3.3 การลงนามในสัตยาบันของประเทศไทยกับกลุมประเทศ GMS  
 เมื่อวันที่ 30-31 มีนาคม 2551 การประชุม Third GMS Summit ที่เมืองเวียงจันทน สปป.ลาว ประเทศไทยให
สัตยาบันภาคผนวก 9 ฉบับ และพิธีสาร (Protocol) 2 ฉบับ รวมจํานวน 11 ฉบับ ซึ่งมีสาระสําคัญเกี่ยวกับ  การจด
ทะเบียนพาหนะระหวางประเทศ การขนสงสินคาเนาเสียงาย การขามแดนของคน มาตรฐานการออกแบบถนนและสะพาน 
จุดขามแดนและผานแดน และการใหบริการที่เกี่ยวของ ระบบความรับผิดทางแพงของการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ 
กฎเกณฑในการออกใบอนุญาตประกอบการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ ในสวนของการขนสงขามแดน ระบบการจัด
ประเภทสินคา หลักเกณฑเรื่องใบอนุญาตขับขี่ การกําหนดชายแดน เสนทางจุดเขา-ออก (การขามแดน) คาธรรมเนียมที่
เกี่ยวกับการผานแดน (Jatuporn Wongta:2550)  
 ในป 2551 คาดวา ภาคผนวก (Annex) และพิธีสาร (Protocol) ที่ประเทศไทยจะใหสัตยาบันเพิ่มประกอบดวย 
กฎเกณฑในการออกใบอนุญาตประกอบการขนสงระหวางประเทศ  จํานวนเที่ยววิ่ง และขนาดบรรทุก การกําหนดโควตา 
และออกใบอนุญาต 
 ในป 2552-2553 คาดวาจะใหสัตยาบันเพิ่มเติมเกี่ยวกับ  การขนสงสินคาอันตราย  การขามแดนของคน  ระบบ
ศุลกากรผานแดน  กฎระเบียบและสัญญาณจราจร  การนํารถยนตเขาประเทศชั่วคราว  เงื่อนไขการขนสง  ระบบศุลกากร
สําหรับตูคอนเทนเนอร 
 สําหรับการมีผลใชบังคับนั้น  เมื่อมีการลงนามแลว แตละประเทศจะไปออกกฎหมายบังคับใชของตนเอง สําหรับ
ประเทศไทย การออกกฎหมายจะตองมีการตีความในพระราชกฤษฎีกากอน แลวนําเขาพิจารณาในคณะรัฐมนตรี จากนั้น
จึงมีการลงมติโดยรัฐสภา ซึ่งใชเวลาประมาณ 1- 2 ป ดังนั้นรางกฎหมายตามภาคผนวกและพิธีสารที่ประเทศไทยลงนาม
แลวจะยังไมมีผลบังคับใช แตสําหรับประเทศเวียดนามและสปป.ลาว ถือวารางกฎหมายตามภาคผนวกและพิธีสารที่ลง
นามแลวจะมีผลบังคับใชทันที 
 การทดลองปฏิบัติ Single Window Inspection (SWI) และ Single Stop Inspection (SSI) มีการทดลองใชแลว 
5 ดานชายแดน เรียกวา One Stop Services (OSS)  สวน Single Stop Inspection (SSI) จะเริ่มใชเมื่อกฎหมายผาน
รัฐสภา 
 

2.4 ปญหาและขอเสนอแนะจากการบังคับใช GMS CBTA ของกลุมประเทศ GMS  
 จากการสัมมนาเรื่อง “Trade Facilitation Policy Gap Analysis on Cross Border Transport Agreement 

(CBTA) in the Greater Mekong Sub-region” ที่ Mekong Institute  มหาวิทยาลัยขอนแกน ระหวางวันที่ 7-8 เมษายน 
2551 ผูแทนของประเทศกลุม CBTAไดสรุปปญหาและขอเสนอแนะโดยรวมดังนี้ 

1) ปญหาโดยรวม  
-  ยังไมไดมีการปรับกฎหมายภายในประเทศใหสอดคลองกับ CBTA annexes และ protocols  
- การประสานความรวมมือภายในและระหวางประเทศยังมีขอจํากัด 
- หลายประเทศยังมีการนําเทคนิคการจัดการความเสี่ยงสมัยใหมมาใชชามาก โดยเฉพาะในดานการขนสง
ขามแดน  

- โครงสรางพื้นฐานและจํานวนเจาหนาที่ผูปฏิบัติยังไมเพียงพอ 
- ยังขาดการมีการรวมรวมขอมูลที่ทันสมัย โดยเฉพาะดานขั้นตอนการคาระหวางกัน 
- ขาดแคลนหองทดลองปฏิบัติการ (laboratories) ที่ไดมาตรฐาน 
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2) ขอเสนอแนะ 
- แตละประเทศควรปฏิรูปหนวยงานศุลกากรและกระบวนการผานแดนใหทันสมัย 
- ควรมีการขยายการใชขอมูลขาวสารและการคมนาคม 
- ควรเพิ่มความรวมมือและประสานงานระหวางภาครัฐกับภาคเอกชน 
- ควรเพิ่มการบูรณาการดานการขามแดนระหวางผูที่มีผลประโยชนเกี่ยวของทุกกลุม 
- ควรปรับปรุงการใหบริการดวยการนําการบริหารความเสี่ยงมาใช 
- ควรพัฒนาโครงขายสถาบันและระเบียบกฎเกณฑ 
- ภาคเอกชนของแตละประเทศควรมีการปรับอัตราคาขนสงใหสอดคลองกัน เชน ลาวเก็บคาขนสงแคตนัละ 4 
ดอลลารสหรัฐแลวยังตองจายภาษีมูลคาเพิ่มอีกถาซื้อสินคาในไทย แตไทยเรียกเก็บคาขนสงถึงตันละ 7 
ดอลลารสหรัฐแลวยังไมออกใบเสร็จรับเงินใหอีกดวย 

- แตละประเทศตองทบทวนกฎหมายภายในประเทศใหสอดคลองกับความตกลง CBTA เพราะปจจุบันยังมี
การขัดกัน เชน กฎหมายการลงทุนของสปป.ลาวกําหนดใหบริษัทตางชาติตองถือหุนอยางนอย 30 % 
ในขณะที่ตามขอกําหนด CBTA บริษัททองถิ่นตองถือหุนอยางนอย 50 %  

 

3. ปญหาและขอเสนอแนะดานกฎระเบียบเกี่ยวกับระบบโลจิสติกสตอการคาชายแดนระหวางประเทศไทยและ
ประเทศจีน 
 จากการเก็บขอมูลที่เกี่ยวของทั้งกมด จะสามารถประมวลปญหาและอุปสรรคดานกฎระเบียบเกี่ยวกับระบบโลจิ
สติกสตอการคาชายแดนระหวางประเทศไทยและประเทศจีน และขอเสนอแนะที่เกี่ยวของ ดังนี้ 
 3.1 ปญหาและอุปสรรคดานกฎระเบียบในการพัฒนาเกี่ยวกับระบบโลจิสติกส 
 3.1.1 ปญหาและอุปสรรคดานกฎระเบียบดานระบบโลจิสติกสในประเทศไทย 

- ขั้นตอนและเอกสารการสงออกและนําเขาของประเทศไทยมีมาก จากการศึกษาของธนาคารโลก(2006) 
พบวาขนตอนการสงออกใชเวลา 22 วัน มีตนทุน $1,042 และขั้นตอนการนําเขาใชเวลา 24 วัน มีตนทุน 
$848 ซึ่งเปนการใชเสียเวลาและตนทุนมาก 

- นโยบายรัฐสวนใหญสนับสนุนดานโลจิสติกส จะผลักดันในดานการขนสง และโครงสรางพื้นฐานการขนสง 
ยังขาดกฏระเบียบกิจกรรมดานระบบโลจิสติกส 

- ระเบียบการคา FTA รวมทั้งขอมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและกฎขอบังคับตางๆ ผูประกอบการไมทราบระเบียบมา
กอนไมสามารถเตรียมความพรอมได 

 

  3.1.2  ปญหาและอุปสรรคดานกฎระเบียบของระบบโลจิสติกสของประเทศไทยกับ GMS 
- ขอตกลงการกําหนด โควตา จํานวนรถที่ใชประกอบการขนสงสินคา และผูโดยสาร ภายใตความตกลง GMS 

CBTA 
- ขอตกลงการขนสงระหวางไทย-ลาว-เวียดนาม-จีน ตามความตกลง GMS ยังไมมีผลในทางปฏิบัติ ซึ่งมีผล
ใหรถไทยยังไมสามารถเดินทางเขาไปในเวียดนาม และจีน โดยไมตองมีการขนถาย 

 3.2  ขอเสนอแนะการปรับปรุงกฎระเบียบเพ่ือพัฒนาระบบโลจิสติกส 
 3.2.1  ขอเสนอแนะการปรับปรงุกฎระเบียบเพ่ือพัฒนาระบบโลจิสติกสในประเทศของไทย 

- การพัฒนาระบบโลจิสติกสเพื่อ ลดตนทุน และประหยัดพลังงาน การใชพลังงานทางเลือก ปรับปรุงกฎหมาย 
กฎระเบียบ เพื่อลดขั้นตอน และการรวม พ.ร.บ. การขนสงทางบก และ พ.ร.บ. รถยนต  

- ควรมีการพัฒนากฎหมายการขนสงของรถบรรทุก เชน น้ําหนัก และความสูง 
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- ควรมีการพัฒนากฎหมายการขนสงทางน้ํา เชน การใชทาเรือของกรมเจาทา 
 3.2.2   ขอเสนอแนะการปรับปรุงกฎระเบียบเพ่ือพัฒนาระบบโลจิสติกสระหวางประเทศ 

- การพัฒนากฎหมายระหวางประเทศ ที่สนับสนุนกิจกรรมโลจิสติกส โดยแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางประเทศ 
และปรับปรุงขอตกลงการคาเสรี Free Trade Agreement 

- พัฒนากระบวนการทํางานและกิจกรรมภาครัฐที่สนับสนุนกิจกรรมโลจิสติกส โดยมีระบบการควบคุม
คุณภาพของกระบวนการศุลกากร  มีการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน เพื่อลดตนทุนที่ไมจําเปน และมีศูนย 
OSS(One-Stop-Service center) ที่จุดผานแดน 

- หนวยงานที่เกี่ยวของควรใหขอมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและกฎขอบังคับตางๆลวงหนา  เพื่อสรางความเขาใจให
ผูประกอบการและลดขอผิดพลาด 

- ภาคเอกชน ผูประกอบการตองศึกษาขอมูลเพิ่มเติมดานตางๆ ไดแก กฎระเบียบในดานตางๆ ที่เกี่ยวของ
 ประสานกับหนวยงานภาครัฐเพื่อทราบมาตรการกีดกันทางการคา   เตรียมแผนรองรับสําหรับสินคาที่
ไมมีศักยภาพในการแขงขัน พัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะแรงงานฝมือ และชางเทคนิค ใหสอดคลองกับ
เทคโนโลยีที่ และศึกษาลูทางการคาใหมๆ รวมถึงชองทางในดานธุรกิจอื่นๆ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 

- ตามขอตกลง CBTA เรื่องโควตารถ ควรกําหนดหลักเกณฑ ที่เหมาะสม สําหรับการคัดเลือกผูประกอบการ
ขนสง และนําเสนอตอคณะกรรมการประสานการอํานวยความสะดวกในการขนสงแหงชาติ  

- เพื่อใหรถไทยสามารถเขาลาว-เวียดนาม-จีน ได โดยไมขนถาย ควรจัดใหทําความตกลง 3 ฝาย ไทย-ลาว-
เวียดนาม ที่ครอบคลุมในเรื่องของการขนสงสินคา และไทย-ลาว-จีน ทั้งไดการขนสงสินคาและผูโดยสาร  

4. แนวทางการจัดทํายุทธศาสตรการปรับปรุงกฎระเบียบการคาชายแดนระหวางประเทศไทยไปสูจีน 
จากลักษณะกฎระเบียบดานการคาระหวางประเทศของกลุมประเทศที่เกี่ยวของกับการคาผานแดนจากไทยไป

จีน ทั้งของประเทศ จีน พมา สปป.ลาว และประเทศไทย รวมทั้งขอตกลงการขนสงขามพรมแดน GMS CBTA รวมทั้ง
ขอมูลปญหาและอุปสรรคที่เกิดจากกฎระเบียบขางตน ประเทศไทยควรมีการกําหนดกลยุทธ (Strategies) เพื่อหาทาง
แกไขปญหาอุปสรรคขางตน ประเด็นที่ศึกษาครั้งนี้จะพิจารณาการจัดทํายุทธศาสตรไดแก ยุทธศาสตรการปรับปรุงดาน
กฎระเบียบเกี่ยวกับโลจิสติกสดานการคาชายแดน ไทย-จีน ซึ่งประกอบดวย 2 สวนไดแก แนวทางจากความเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญและผูที่เกี่ยวของ  และแนวทางจากผูศึกษา 

4.1 แนวทางการจัดทํายุทธศาสตรจากความเห็นของผูเช่ียวชาญและผูที่เกี่ยวของ 
แนวทางการจัดทํายุทธศาสตรการปรับปรุงกฎระเบียบการคาชายแดน รวบรวมจากความเห็นของผูเชี่ยวชาญ

และผูที่เกี่ยวของในการจัดสัมมนา ” Logistic Development in the GMS: Managing Trade and Expending Markets”  
ที่จังหวัดเชียงใหม ไดแก (Tanit Sorat :2550) 

4.1.1 กรอบดานนโยบายการคาชายแดนของไทย  
ในฐานะที่ประเทศไทยมีสวนรวมในการพัฒนาระดับภูมิภาคและอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง ดังนั้นกรอบดานนโยบาย

การคาชายแดนของไทยควรประกอบดวย  
1) การสรางความสัมพันธระหวางประเทศชายแดนที่มีพรมแดนติดตอกัน เพื่อลดชองวางดานการกระจายรายได

และสรางความมั่นคงตามแนวตะเข็บชายแดน  
2) การคาชายแดน โดยประเทศไทยเปนศูนยกลาง (hub) ทางดานเศรษฐกิจอันประกอบดวย การคา การลงทุน 

การเงินและการขนสงในลักษณะที่ไทยจะสามารถควบคุมเสนทางการขนสงในภูมิภาค 
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3) การเติบโตของรายไดประชาชาติ (GDP) การเพิ่มการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยการจัดจําหนายสินคา วัตถุดิบ 
ทรัพยากรและแรงงานไปยังประเทศเพื่อนบาน 

4) การแขงขัน ยกระดับการแขงขันในระดับระหวางประเทศโดยอาศัยความไดเปรียบจากเสนทางการขนสงใน
ประเทศเพื่อนบานเปนชองทางในการหาตลาดใหมๆ ใหสินคาไทย 

5) การอํานวยความสะดวกดานโลจิสติกส ในการเชื่อมระบบการขนสงเพื่อประหยัดเวลาและคาใชจาย 
4.1.2 กลยุทธของไทยดานความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานชายแดน  

 1) การคาและการอํานวยความสะดวก (Trade/Facilitation)  โดยเรงแกไขกฎและระเบียบดานการคาขามแดน
ในแตละประเทศ ในระดับGMS และระดับภูมิภาคเอเชีย  โดยเฉพาะมีการเรงรัดใหเกิดวีซารถบรรทุก (Truck Visa) และวี
ซาพนักงานขับรถ (Driver Visa)   
 2) SSI (Single Stop Inspection) ส่ิงที่รัฐบาลของแตละประเทศจะตองทําโดยรีบดวนก็คือ การทําใหขอตกลง
ระหวางกลุม GMS มีผลบังคับใชอยางจริงจัง เพราะระเบียบกฎเกณฑที่ดานศุลกากรของแตละประเทศไดนํามาซึ่งความ
ซ้ําชอนและลาชาในการขนสงสินคา 
 3) ระบบ e-logistics รัฐบาลและภาคเอกชนจะตองพัฒนาระบบ electronics เพื่อนํามาปรับใชกับธุรกรรมขาม
แดน การขนสงผานแดนและขามแดนและการขนสงระหวางประเทศที่สอดคลองกับ Customs Immigration Freight 
Transport System 

4) การขนสงขามแดน (Cross Border Transport) การสนับสนุนการเคลื่อนยายฐานการผลิตไปอยูระหวาง
รอยตอของแตละประเทศเพื่อสงเสริมใหเกิดมูลคาเพิ่มของการใชทรัพยากรและประโยชนของพื้นที่ซึ่งจะเปนผลประโยชน
รวมกัน 

4.2 แนวทางการจัดทํายุทธศาสตรการปรับปรุงกฎระเบียบและพิธีการทางการคาชายแดน  
จากการประมวลขอมูลจากการศึกษา คณะผูวิจัยใครเสนอแนะแนวทางการพัฒนายุทธศาสตรการปฏิบัติตาม

กฎระเบียบที่เกี่ยวของในอนาคตสําหรับประเทศไทย เพื่อเพิ่มศักยภาพทางดานโลจิสติกสสําหรับการคาชายแดนและ
การคาผานแดนในอนาคต ดังนี้ 

เปาหมาย เพื่อลดระยะเวลาและลดตนทุนของผูประกอบการในการทําธุรกรรมเพื่อการสงออกและนําเขา 
เจาภาพยุทธศาสตร ไดแก  กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย กระทรวงเกษตรและสหกรณ

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกระทรวงสาธารณสุข 
กลยุทธหลัก 
- กําหนดความชัดเจนของสินคาชายแดนและสินคาผานแดน  มีการประชุมระดับทวิภาคีเพื่อทําความตก
ลงในการกําหนดชนิดสินคาชายแดนและผานแดน โดยมีการระบุเปนลายลักษณอักษร รวมถึงมีการชี้แจงกับ
เจาหนาที่เกี่ยวของ 

- ปรับปรุงอัตราภาษีศุลกากรที่เกี่ยวกับสินคาสงออก-นําเขา ควรมีการเจรจารวมกันในระดับทวิภาคี
ระหวางประเทศไทยกับมณฑลยูนนานประเทศจีน เพื่อปรับปรุงอัตราภาษีศุลกากรหรือภาษีอื่นๆ ใหใกลเคียง
หรือมีคาเทากับประเทศเพื่อนบานที่ประเทศจีนใหสิทธิพิเศษอื่นๆ นอกเหนือตามที่ไดตกลงใน FTA 

- กําหนดใหมีหนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรง   ควรจัดตั้งหนวยประสานงานในการผลักดันการแกไขหรือ
การปรับปรุงกฎระเบียบตางๆ อยางเปนรูปธรรม ไมวาจะเปนการผลักดันใหเกิดการปรับปรุงระบบภาษีและพิธี
การศุลกากรที่เกี่ยวกับการขนสงสินคาสงออก-นําเขา และการขนสงสินคาถายลํา การปรับปรุงระบบขอมูล
สารสนเทศ หรือการพัฒนาระบบ Single Window 
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- สงเสริมใหมีการนําขอมูล/ขอตกลงระดับตางๆ มาเผยแพรแกผูเกี่ยวของทั้งในสวนภาครัฐและ
เอกชน มีการสงเสริมและประชาสัมพันธขอมูล รวมถึงขอตกลงทั้งในระดับทวิภาคี ไตรภาคี แกผูเกี่ยวของ 
โดยเฉพาะเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานโดยตรงและผูนําองคกรภาคเอกชน อันไดแก การจัดสัมมนา การเผยแพร
ขอมูลที่ทันสมัยผานระบบสนเทศ การออกเอกสารประชาสัมพันธ 

 

อภิปรายผลการศึกษา 
 

กฎระเบียบ เงื่อนไข ขอตกลงตางๆ ที่เกี่ยวของกับ นําเขาและสงออก กฎระเบียบทางธุรกรรมการเงิน การจด
ทะเบียนการคา กระบวนการของศุลกากร และกระบวนการผานแดนของแตละประเทศ ลวนแลวแตสงผลกระทบ
กระบวนการและการดําเนินการของผูผลิต ผูคา และผูใหบริการดานโลจิสติกส ทั้งนี้ หากมีกฎระเบียบมากเกินไป หรือ
ซับซอนเกินไป ก็อาจสงผลทําใหสินคาไมสามารถเคลื่อนยายหรือจัดเก็บไดอยางสะดวก และมีการติดขัดเกิดขึ้น ทั้งนี้
กฎระเบียบที่สามารถอํานวยความสะดวกทางการคาได ถือเปนหนึ่งในกุญแจสําคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบโลจิ
สติสก และลดตนทุนและเวลาในการคาและการทําธุรกิจ บนพื้นฐานของโครงสรางพื้นฐานที่มีอยู 

จากการศึกษากฎระเบียบเกี่ยวกับระบบโลจิสติดสดานการคาระหวางประเทศและการคาชายแดนกรณีการคา
ชายแดนและผานแดนระหวางไทย-จีน พบวากฎระเบียบของประเทศจีนมีความสมบูรณมากที่สุด มีทั้งดานมาตรการทาง
ภาษีดานมาตรการที่ไมใชภาษี ขอกําหนดครบถวนที่สุดทั้งดานสุขอนามัย ดานเทคนิค และดานโควตาภาษี ในขณะที่
ประเทศพมาและสปป.ลาว มีขอกําหนดนอยกวา สวนประเภทสินคาตองหามผานแดนแตละประเทศมีการกําหนดไม
เหมือนกัน ขั้นตอนการนําเขาสินคาผานแดนจากไทยไปสูประเทศจีนขึ้นอยูกับกฎระเบียบของประเทศของจีนและประเทศ
เพื่อนบาน ในการปฏิบัติพบวากฎระเบียบการนําเขาของจีน กอใหเกิดปญหาและอุปสรรคในการคาผานแดนจากประเทศ
ไทยไปสูจีน เพราะเกิดความลาชาและขั้นตอนตางๆ ในการตรวจสอบ โดยเฉพาะถาเปนสินคาผักผลไม อาจจะสรางความ
เสียหายเพราะสินคาเนาเสียไดงาย สอดคลองกับการศึกษาของ อักษรศรี พานิชสาสน (2549) ที่ศึกษาเรื่องปญหา
มาตรการและขั้นตอนตางๆของทางการจีนที่เกี่ยวของกับการนําเขาผลไมไทยที่พบวา ขั้นตอนมาตรการและกฎระเบียบ
ของทางการจีนในการนําเขาผลไมขางตน ถือเปนอุปสรรคสําคัญอยางหนึ่งในการคาขายกับจีน 

อยางไรก็ตามเมื่อเสนทางคมนาคมทางบกเชื่อมระหวางประเทศจีนมาสูไทยโดยผานประเทศพมาและสปป.ลาว 
เสร็จส้ิน จึงกอใหเกิดความตกลงวาดวยการขนสงขามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง (GMS Cross Border 
Transport Agreement: GMS CBTA) ซึ่งตองไดรับความเห็นชอบของทั้ง 6 ประเทศสมาชิกไดแกกัมพูชา พมา ลาว 
เวียดนาม ไทย และจีนตอนใต ซึ่งมีการประชุมขอตกลงอยางตอเนื่องตั้งป 2547 เปนตนมา โดยรายละเอียดขอตกลง
กําหนดเปนภาคผนวกและพิธีสาร จํานวน 20 ฉบับ ขณะนี้อยูในขั้นตอนที่แตละประเทศนําไปทดลองใช กอใหเกิดขอตกลง
ทั้งระดับทวิภาคีและไตรภาคีระหวางประเทศสมาชิก เปาหมายในการนําไปใชอยางสมบูรณในป 2553 ซึ่งคาดวาจะชวย
อํานวยความสะดวกทางการคาได ถือเปนหนึ่งในกุญแจสําคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบโลจิสติสก และลดตนทุน
และเวลาในการคาและการทําธุรกิจการคาผานแดนจากประเทศไทยไปสูจีน อยางไรก็ตามประเทศไทยควรมีการ
เตรียมพรอมยุทธศาสตรดานกฎระเบียบใหสอดคลองกับโครงสรางพื้นฐานและความพรอมของผูประกอบการดานโลจิ
สติกส   
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ปจจัยแหงความสาํเร็จในการทาํโครงการซิกสซิกมา: การประยกุตวิธวีิทยาควิ 
Critical Success Factors of Six Sigma Project: Application of Q Methodology 

จรัล ทรัพยเสร*ี  วินิจ เทือกทอง* และพิชิตสุขเจริญพงษ** 
 
บทคัดยอ  
  การศึกษานี้เปนการหาปจจัยแหงความสําเร็จของโครงการซิกสซิกมาดวยวิธีวิทยาคิว ผลการศึกษาแสดงใหเห็น
วา มีกลุมปจจัยแหงความสําเร็จ 3 กลุม คือ (1) การใชเครื่องมือซิกสซิกมา การฝกอบรมซิกสซิกมา และการดําเนิน
โครงการซิกสซิกมา (2) ภาวะผูนําดานซิกสซิกมาของผูบริหาร และ (3) คุณสมบัติของผูเชี่ยวชาญระดับสายดําและทีมงาน 
ซึ่งแสดงเปนนัยวา ปจจัยแหงความสําเร็จของการทําโครงการซิกสซิกมามีความแตกตางกันได ปจจัยแหงความสําเร็จของ
โครงการหนึ่งอาจแตกตางไปจากโครงการอื่นอยางมีนัยสําคัญ นอกจากนี้ไดขอมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณผูตอบ
เพื่อทําใหความเขาใจเรื่องปจจัยแหงความสําเร็จมีความชัดเจนมากขึ้น 
  
Abstract   
 This study employed the Q methodology to investigate the critical success factors (CSFs) of Six 
Sigma projects. The results indicated three groups of critical success factors which are (1) implementation of 
Six Sigma tools, Six Sigma training and project execution (2) Six Sigma management leadership and (3) Six 
Sigma Black Belt and team. This discovery implies that the CSFs of each Six Sigma project are different and 
CSFs of some projects may not be significant for those of others. Qualitative data from respondents’ 
interviews were also obtained to illuminates deep understanding of the CSFs. 
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บทนํา 

 ซิกสซิกมาแบบผสมผสาน (Fusion Six Sigma) เปนระเบียบวิธีการแกปญหาซึ่งผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นเพื่อปรับปรุง
ระเบียบวิธีการแกปญหาซิกสซิกมาแบบดั้งเดิมเพื่อใชในการปรับปรุงคุณภาพในอุตสาหกรรมการผลิต ลักษณะสําคัญของ
ระเบียบวิธีการแกปญหาซิกสซิกมาแบบผสมผสานประกอบดวย 2 สวนคือ  (1) การเพิ่มเครื่องมือการแกปญหาคุณภาพที่
สําคัญเขาไป ไดแก วิธีการแกปญหาแบบไชนิน วิธีการออกแบบการทดลองแบบผสมผสาน (fusion design of 
experiment method) เครื่องมือการแกปญหาแบบลีน (lean) วิศวกรรมคุณคา TRIZ การวิเคราะห P-M และวิธีการทากูชิ 
และ (2) การพัฒนาระเบียบวิธีการแกปญหาใหยืดหยุนตอการแกปญหาคุณภาพมากขึ้น โดยพัฒนาองคประประกอบ
ใหม 4 สวนคือ การวิเคราะหเทคนิค การวิเคราะหขอมูลในอดีต การวิเคราะหขอมูลจากการทดลอง และการใชเครื่องมือ
สนับสนุนในการแกปญหาใหเปนรูปธรรม (Sukchareonpong Sabseree & Thueakthong, 2007; Sabseree, 
Thueakthong & Sukchareonpone, 2008) การศึกษาปจจัยแหงความสําเร็จในการทําโครงการซิกสซิกมา (Six Sigma 
Project) ในบริบทของการประยุกตซิกสซิกมาแบบผสมผสานดังกลาวจะเปนประโยชนตอการสรางองคความรู ใหม  
และเปนประโยชนตอองคกรในภาคอุตสาหกรรมที่จะนําระเบียบวิธีการแกปญหาดังกลาวมาใชในอนาคต เนี่องจาก
สามารถหลีกเลี่ยงขอผิดพลาดในการนํานวัตกรรมคุณภาพใหมมาใช ในขณะที่มีแบบอยา ง ในการปฏิบัติไมมากนัก 
การศึกษาในงานวิจัยนี้เปนการศึกษาปจจัยแหงความสําเร็จในการทําโครงการซิกสซิกมา ในบริบทของการประยุกตซิกส
ซิกมาแบบผสมผสานดวยวิธีวิทยาคิว โดยเนนที่ปจจัยแหงความสําเร็จในระดับของโครงการซิกสซิกมา ซึ่งอาจมีความ
แตกตางไปจากปจจัยแหงความสําเร็จในระดังโปรแกรมของซิกสซิกมาแบบดั้งเดิม  

 จากการศึกษาปจจัยแหงความสําเร็จในการนําซิกสซิกมามาใชเพื่อปรับปรุงงานดานคุณภาพพบวา ภาวะ
ผูนํา โปรแกรมการจัดการอื่นที่สนับสนุน การคัดเลือกโครงการซิกสซิกมา การดําเนินโครงการซิกสซิกมา กระบวนการ
สื่อสาร  และวัฒนธรรมองคกร  มีความสําคัญอยางยิ่งที่จะชวยสนับสนุนใหโครงการซิกสซิกมาดําเนินไดอยางมี
ประสิทธิภาพเพราะปจจัยเหลานี้เปนแรงขับเคลื่อนที่มีพลัง   และทําใหมีการจัดสรรทรัพยากรที่ใชใน การดําเนินการ
อยางเพียงพอ (Snee & Hoerl, 2003; Lee, 2002; Eckes, 2002; Rahman, 2007) ปจจัยแหงความสําเร็จประการตอมา
ไดแกทีมงานโครงการซิกสซิกมาโดยเฉพาะอยางยิ่งผูเชี่ยวชาญระดับสายดํา (Black Belt) ซึ่งเปนผูนําในการดําเนิน
โครงการซิกสซิกมา (Lee, 2002; Breyfogle , Cupello, & Meadows,2001)) นอกจากนี้               การฝกอบรมพนักงาน
ใหมีความเขาใจและมีความสามารถที่จะใชเครื่องมือตางๆของนวัตกรรมที่นํามาใชเพื่อแกปญหา ก็ เปนปจจัยแหง
ความสําเร็จที่สําคัญอีกประการหนึ่ง (Lee, 2002; Nonthaleerak & Hendry 2005) และปจจัยแหงความสําเร็จประการ
สุดทายคือการใชเครื ่องมือคุณภาพอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพเพื ่อแกปญหาที่มีอยู ในขั ้นตอนตางๆอยาง
เหมาะสม ทั้งนี้เครื่องมือดังกลาวจะชวยทําใหเกิดการวิเคราะหและสามารถหาแนวทางการแกปญหาไดในที่สุด (SGS, 
2006; Bhote  &  Bhote, 2000)      จากการทบทวนวรรณกรรมดังที่กลาวมา     สามารถนําองคประกอบของปจจัยเหลานี้
สามารถไปใชในการกําหนดเนื้อหาสาระ   (concourse)   เพื่อสําหรับวิธีวิทยาคิวเพื่อใช       ในการศึกษาปจจัยแหง
ความสําเรจ็ของการทําโครงการซิกสซิกมาตอไป 
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ระเบียบวิธีวิจัย 

 การศึกษานี้มุงหาปจจัยแหงความสําเร็จในการทําโครงการซิกสซิกมาในบริบทของการประยุกตใชระเบียบ
วิธีการแกปญหาซิกสซิกมาแบบผสมผสานโดยใชวิธีวิทยาคิว วรรณกรรมของ Amin (2000) และ Brown (1996) 
บรรยายลักษณะพิเศษของวีธีวิทยาคิววา เปนการวิจัยเชิงคุณภาพรวมกับการวิจัยเชิงปริมาณที่เหมาะกับการศึกษา
สภาวะจิตวิสัยเชิงวิทยาศาสตรซึ่งจะนําเสนอขอมูล และมุมมองจากผูตอบที่มีประสบการณในเรื่องตางๆ วิธีดังกลาว
สามารถนํามาประยุกตในการศึกษาเรื่องปจจัยแหงความสําเร็จในการทําโครงการซิกสซิกมา               ซึ่งเปนขอมูล
สภาวะทางจิตวิสัยที่เกิดจากการรับรูและประสบการณของประชากรกลุมเปาหมาย ซึ่งในที่นี้คือคือ ผูที่ผานการอบรบการ
แกปญหาแบบซิกสซิกมาแบบผสมผสานในหลักสูตรผูเชี่ยวชาญระดับสายดําชาวไทย และผานการทําโครงการซิกส
ซิกมาที่ใชระเบียบวิธีการแกปญหาดังกลาวภายใตการใหคําปรึกษาของผูวิจัย กลุมบุคคลกลุมดังกลาวเปนบุคคลกลุมแรก
ที่มีโอกาสไดประยุกตใชระเบียบวิธีการแกปญหาซิกสซิกมาแบบผสมผสานในการแกปญหาในอุตสาหกรรมกรรมจริง 

1.1 การกําหนดเนื้อหาสาระ : เนื้อหาสาระที่ใชในวิธีวิทยาคิวสามารถพัฒนาไดจาก (1) ขอความทุติยภูมิที่
ไดจากขอความหรือมิติของปจจัยซึ่งไดจากการทบทวนวรรณกรรม และ (2) ขอความปฐมภูมิที่ไดจากการสัมภาษณ
ประชากรกลุมเปาหมาย (Anderson & Brown, 2006) งานวิจัยนี้ใชวิธีการทั้ง 2 แนวทางผสมผสานกันเพื่อมุงหวังใหได
มิติที่ครอบคลุมเนื้อหาสาระมากที่สุดซึ่งใชแนวทางเดียวกันกับงานของ Kim, Kim & Kim (2004) และงานของ Lim, Chun 
& Kim (2004) ขอความปฐมภูมิจะไดจากการสัมภาษณอาสาสมัครจากกลุมประชากรเปาหมายจํานวน 12 คน สวน
ขอความทุติยภูมิไดจากมิติและองคประกอบของปจจัยแหงความสําเร็จตางๆที่ไดจากการทบทวนวรรณกรรม และทําการ
ดัดแปลงใหเหมาะสมกับบริบทของการศึกษาปจจัยแหงความสําเร็จของการทําโครงการซิกสซิกมา ขอความทั้ง 2 ชุดถือ
ไดวาเปนเนื้อหาสาระเบื้องตนซึ่งจะถูกนําไปใชพัฒนาเปนชุดคิว (Q set) ตอไป  

1.2 การพัฒนาชุดคิว : ผูวิจัยพัฒนาชุดคิวจากขอความปฐมภูมิและขอความทุติยภูมิที่ไดจากการกําหนด
เนื้อหาสาระมาพัฒนาชุดคิว และกลั่นกรองใหจํานวนขอความดังกลาวเหลือ 60 ขอความ Watts & Stenner (2005) 
แนะนําวาจํานวนที่เหมาะสมคือ 40-80 เนื่องมากพอที่จะแสดงเนื้อหาสาระไดครบถวนแตไมมากเกินไปจนทําการจัดเรียง
ไดยาก นอกจากนี้ขอความในชุดคิว ไดถูกขัดเกลาภาษาใหเปนภาษาที่ประชากรกลุมเปาหมายใชส่ือสารกันในการ
ทํางานปกติดังตาราง 1 แนวทางดังกลาวสอดคลองกับวรรณกรรมของ Amin (2000) และ Watts & Stenner (2005) ที่
สนับสนุนใหใชขอความที่ประชากรกลุมเปาหมายเขาใจไดงาย 

 เมื่อไดชุดคิวที่ตองการแลวไดทดสอบชุดคิวที่ไดกับผูซึ่งมีคุณสมบัติใกลเคียงกับประชากรกลุมเปาหมาย 4 คน ใน
ที่นี้คือ ผูที่ผานการอบรมระเบียบวิธีการแกปญหาแบบซิกสซิกมาแบบผสมผสานในหลักสูตรผูเชี่ยวชาญระดับสายดําและ
ผานการทําโครงการการซิกสซิกมา แตมิไดดําเนินโครงการดังกลาวภายใตการใหคําปรึกษาของผูวิจัย ผลการทดสอบชุดคิว
ทําใหมั่นใจไดวา (1) ผูทดสอบการใชชุดคิวสามารถเขาใจขอความในชุดคิวทั้งหมด (2) ในมุมมองของผูทดสอบไมมี
ขอความที่เปนมิติสําคัญขาดตกบกพรองไปจากชุดคิว และ (3) ผูทดสอบสามารถจัดเรียงชุดคิวที่ถูกกําหนดขึ้นไดจริง
ในทางปฏิบัติ ชุดคิวจํานวน 60 ขอความดังกลาวจึงถือไดวา เปนชุดคิวที่มีความเหมาะสมสําหรับการจัดเรียงขอความและ
ถูกนําไปใชในการเก็บขอมูลตอไป แนวทางดังกลาวสอดคลองแนวทางการทดสอบชุดคิวในงานของ Fang (2006) และ 
Amin (2000) ซึ่งใหความสําคัญกับการพัฒนาชุดคิวที่ทําใหไดมุมมองซึ่งมีมิติที่ครบถวนจากประชากร และมีการทดสอบ
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การใชงานชุดคิวจากประชากรกลุมเปาหมายหรือผูมีคุณสมบัติใกลเคียงจํานวนเล็กนอย กอนการ         นําชุดคิวไปใชงาน
จริง (Baker, 2004; Watts & Stenner, 2005) 

     1.3 การคัดเลือกชุดบุคคล: ผูวิจัยเก็บขอมูลโดยมุงหวังเก็บขอมูลจากประชากรทั้งหมดดวยการขอ
อาสาสมัครชาวไทยจากประชากรกลุมเปาหมายคือ ผูที่ผานการอบรมระเบียบวิธีการแกปญหาแบบซิกสซิกมาแบบ
ผสมผสาน ในหลักสูตรผูเชี่ยวชาญระดับสายดําชาวไทย และผานการทําโครงการซิกสซิกมาที่ใชระเบียบวิธีการแกปญหา
ซิกสซิกมาแบบผสมผสานดําเนินโครงการภายใตการใหคําปรึกษาของผู วิ จัย  กลุมบุคคลดังกลาวเปนกลุมบุคคลเดียว
ที่มีอยูที่มีประสบการณในการประยุกตระเบียบวิธีการแกปญหาซิกสซิกมาแบบผสมผสาน Watts & Stenner (2005) ให
แนวทางการใชวิธีวิทยาคิววา ใชผูเขารวมจํานวนไมตองมากแตจําเปนตองเปนผูที่มีมุมมองในเรื่องที่ศึกษาดีพอที่จะนิยาม
ปจจัยได ในงานวิจัยนี้อาสาสมัครจากประชากรกลุมเปาหมายจากองคกรตางๆ จํานวน 28 คน (จากจํานวนประชากร
ทั้งส้ิน 30 คน) 
ตาราง 1  ชุดคิวและคะแนนการจัดเรียงปจจัย (factor arrays) 

# ขอความ ปจจัย 1 ปจจัย 2 ปจจัย 3 
1 ความใสใจในความตองการของลูกคา (customer focus) -6 3 -5 
2 Black Belt เปนแบบ Full Time -1 -5 -1 
3 การสนับสนุน ความรวมมือ และการมีสวนรวมของทีมงาน 2 -2 6 
4 ทีมงานมีเวลาเพียงพอในการทํา Six Sigma Project 2 0 3 
5 การวัดตัวแปรอิสระ (Xs) ที่สําคัญ 4 -1 1 
6 การสนับสนุนจากผูบริหารที่รับผิดชอบกระบวนการ -2 5 2 
7 การฝกอบรม Champion -3 0 -4 
8 การกําหนดและคัดเลือก Six Sigma Project 2 -1 0 
9 ความรูดานเทคนิคและประสบการณของทีมงานในงานที่เกี่ยวของ 2 1 4 

10 Six Sigma Project สอดคลองกับเปาหมายขององคกร 0 1 -1 
11 การมีสวนรวมของผูบริหาร -5 4 -2 
12 ความสามารถในการจัดการโครงการของ Black Belt 1 3 5 
13 ระบบ SPC 1 -3 -5 
14 การจัดการการเปลี่ยนแปลง -3 -6 -5 
15 การสื่อสารเรื่อง Six Sigma ทางจากผูบริหารถึงบุคลากรในองคกร -3 1 -1 
16 ความรูและความเขาใจเรื่อง (Fusion) Six Sigma ของทีมงาน 1 0 -1 
17 การมีแรงจูงใจในการทํางาน -2 -2 2 
18 ความสามารถในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง -4 -6 -4 
19 ระบบการจัดการคุณภาพ เชน ISO9000 , TS16949 เปนตน -4 -4 -6 
20 ผูบริหารมีความรูและความเขาใจในเรื่อง (Fusion) Six Sigma -4 4 -3 
21 การใช Fusion Six Sigma Tools รวมกับความรูทางเทคนิค 5 2 2 
22 ระบบ Lean รวมทั้งระบบยอยของ Lean เชน 5ส. , Visual Control , TPM -2 -3 -6 
23 การใหคําปรึกษา(Coaching) Six Sigma Project 6 3 2 
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# ขอความ ปจจัย 1 ปจจัย 2 ปจจัย 3 
24 การควบคุมระยะเวลาดําเนินโครงการของ Six Sigma Project 0 2 -3 
25 Black Belt สามารถเอาชนะอุปสรรค ขอขัดแยงและขอการ

สนับสนุนจากผูบริหาร 
-1 0 3 

26 ภาวะผูนําของ Black Belt 3 4 5 
27 ความรูทางเทคนิคและประสบการณของ Black Belt ในงานที่

เกี่ยวของ 
4 5 5 

28 ความคิดสรางสรรค -1 -3 -1 
29 การใชเครื่องมือคุณภาพดําเนินตาม Fusion Six Sigma 

Methodology 
3 -1 0 

30 Black Belt มีเวลาอยางเพียงพอในการทํา Six Sigma Project 2 3 3 
31 การติดตามและทบทวนความคืบหนาของ Six Sigma Project 3 1 0 
32 ผูบริหารเขามาขจัดอุปสรรคและปญหาใน Six Sigma Project -2 2 1 
33 การฝกอบรม Six Sigma Tools 3 1 1 
34 พฤติกรรมทีมที่ดี เชน ความสัมพันธ ความมุงมั่นและการสื่อสาร

ในทีมงาน 
-1 -3 4 

35 การจัดการกระบวนการ (process management) -1 -1 -3 
36 การจัดสรรทรัพยากร  -2 -4 0 
37 Six Sigma Instructor/Mentor 4 -1 1 
38 BB มีความสามารถในการสื่อสาร การนําประชุม และการนาํเสนอ

ผลงาน 
1 -2 0 

39 การใช Fusion Six Sigma Tools เพื่อหาสาเหตุของปญหา  5 4 2 
40 การกําหนด  Project Charter บทบาท & ขั้นตอนการตัดสินใจ 0 0 -2 
41 ทักษะในการวิเคราะห และการแกปญหาของทีมงาน  2 -2 1 
42 ความรวมมือระหวางสายงานและหนวยงาน -1 -3 3 
43 Black Belt สามารถจูงใจและสรางแรงบันดาลใจใหกับทีมงาน 1 -1 4 
44 มีการจัดสรรบุคลากรในการทํา Six Sigma Project อยางเพียงพอ 0 0 1 
45 การใหรางวัล การชมเชย และการประเมินผลงาน -5 -5 -3 
46  ความมุงมั่นของผูบริหาร  -5 6 2 
47 การมุงเนนการตอบสนองความตองการของลูกคาของผูบริหาร  -6 6 -4 
48 Black Belt มีความตั้งใจ สนใจ และอยากทํา Six Sigma Project    4 3 6 
49 ภาวะผูนําของผูบริหาร  -4 5 0 
50 ระบบการวัดและการกําหนดวัตถุประสงคทางคุณภาพ 0 0 -2 
51 Six Sigma Project มีผลตอบแทนทางการเงินชัดเจน 0 -5 -3 
52  การเรียนรูในองคกร -3 -4 -2 
53 การมีวิสัยทัศนรวม (shared vision)  -2 -4 -2 
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# ขอความ ปจจัย 1 ปจจัย 2 ปจจัย 3 
54 การสรุปผลวิเคราะหจาก Fusion Six Sigma Tools อยางถูกตอง 6 2 4 
55 ความมุงมั่นในการปรับปรุงงาน 0 2 3 
56 ระบบการเก็บขอมูล  3 1 0 
57 Black Belt มีความเขาใจในภาพรวมของธุรกิจ -3 0 -4 
58 การใช Fusion Six Sigma Tools อยางถูกตองและเหมาะสม  5 2 0 
59  การฝกอบรม Green Belt และการอบรม Six Sigma ใหกับ

ทีมงาน   
1 -2 -1 

60 การยอมรับใน (Fusion) Six Sigma ของทีมงาน 0 -2 -2 
 
       1.4 การจัดเรียงขอความคิวและการเก็บขอมูล: เมื่อไดขอความชุดและประชากรเปาหมายแลว แนวทางของ
วิธีวิทยาคิวในการจัดเรียงขอความคิวและการเก็บขอมูลคือ ใหประชากรเปาหมายจัดเรียงคัดเลือกขอความโดยอิสระ
โดยไมมีการปรึกษาหารือกันเพื่อที่จะจัดอันดับรายการขอความของชุดคิวทั้งหมดลงในแผนภาพที่ครอบคลุมสเกล -6 (ไม
เห็นดวยอยางยิ่งกับขอความนั้น) ถึง +6 (เห็นดวยอยางยิ่งกับขอความนั้น) โดยบังคับใหมีการกระจาย             กึ่งปกติ 
(Watts & Stenner, 2005) ดังภาพ 1  

            43             
            38             
        13 5 56 59 55         
      31 52 50 40 53 41 58       
    32 46 24 60 4 51 23 42 54     
  18 1 35 8 10 2 45 37 34 39 21   

11 20 15 6 44 19 57 28 16 26 29 3 27 
7 14 47 49 17 22 12 25 36 30 33 9 48 
-6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 

ไมเห็นดวยอยางยิ่งมากที่สุด เห็นดวยอยางยิ่งมากที่สุด 
 

 

ภาพ 1  ตัวอยางการจัดเรียงขอความชุดคิวจากผูใหขอมูลหมายเลข 1 

 

 นอกจากนี้ผูวิจัยยังจะใชคําส่ังที่เจาะจงในการจัดลําดับขอความ เก็บขอมูลคุณสมบัติของประชากรตัวอยาง 
พรอมทั้งขอเหตุผลหรือขอความสนับสนุนการเลือกขอความที่อยูสองปลายของการจัดอันดับ แนวทางดังกลาวจะทํา
โดยใชแบบสอบถามประกอบซึ่งไดดัดแปลงรายการจาก สุชาต ประสิทธิ์รัฐสินธุ และ กรรณิการ  สุขเกษม (2550) เพื่อให
เขากับบริบทของงานวิจัย นอกจากนี้ประชากรจะถูกทดสอบซ้ํา (retest) หลังจากการจัดเรียงขอความคิวครั้งแรกเปน
ระยะเวลาไมต่ํากวา 1 เดือน ซึ่งพบวาสหสัมพันธระหวางการจัดเรียงขอความทั้ง 2 ครั้งเทากับ 0.787 โดยที่สหสัมพันธ
ระหวางการเรียงขอความทั้ง 2 ครั้งของประชากรทุกคนมีคาไมต่ํากวา 0.7 
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     1.5 การสัมภาษณ: ผูวิจัยใชเทคนิคการสัมภาษณซึ่งเปนการรวบรวมขอมูลที่ขาดตกบกพรองอยูใหครบถวน
สมบูรณ ผูวิจัยใชวิธีการสัมภาษณดวยรายการคําถามแบบมีโครงสราง (structure interview) โดยสอบถามเหตุผลที่ผูตอบ
เลือกขอความตางๆ อันไดแก  

• ขอความที่จัดแยกปจจัย (distinguishing statements)  
• ขอความที่ไมจําแนกปจจัย (non-distinguishing statements)  
• ขอความที่มีคะแนนปจจัยสูงมากกวา 1 ปจจัย  

ขอมูลเชิงคุณภาพที่ไดจากการสัมภาษณดังกลาวทําใหสามารถเขาใจในการสื่อสารของประชากรกลุมเปาหมายไดชัดเจน
ยิ่งขึ้น คําถามที่ใชในการสัมภาษณเจาะลึกคือ เหตุผลที่หนวยวิเคราะหเลือกขอความดังกลาว พรอมขอใหยกตัวอยางที่
เปนรูปธรรมประกอบ การสัมภาษณในลักษณะดังกลาว จะชวยใหไดความเห็นองคประกอบของมุมมองรวม (composite 
point) ของปจจัยนั้น อีกทั้งยังชวยในการตีความปจจัยใหชัดเจนยิ่งขึ้นไดเปนอยางดี (สุชาต ประสิทธิ์รัฐสินธุ และ 
กรรณิการ  สุขเกษม, 2550) 
 

2. การวิเคราะหและตีความปจจัย 

 การหาปจจัยแหงความสําเร็จในการทําโครงการซิกสซิกมาจากขอมูลการจัดแยกขอความของชุดบุคคลสามารถ
ทําไดโดยการวิเคราะหขอมูลตามแนวทางของวิธีวิทยาคิว ซึ่งประกอบดวยขั้นตอนการวิเคราะหที่สําคัญ  3 ขั้นตอนคือ 
(1) นําขอมูลมาวิเคราะหองคประกอบ (principle component analysis) เพื่อหาจํานวนปจจัยที่จะนํามาวิเคราะหที่
เหมาะสม (2) วิเคราะหปจจัยเพื่อจัดบุคคลเขาปจจัย และ (3) หาคะแนนปจจัยของการจัดเรียงของทุกขอความในแตละ
ปจจัย (Fang, 2006 ; Brown, 2004) แนวทางการวิเคราะหดังกลาวสามารถทําไดโดยใชโปรแกรม PQmethod ซึ่งเปน
โปรแกรมที่ใชในการวิเคราะหดานวิธีวิทยาคิวดานวิธีวิทยาคิว 

 ผูวิจัยสามารถที่จะพิจารณามิติปจจัยแหงความสําเร็จไดจากขอความตางๆ อันไดแก (1) ขอความที่จัดแยก 
(distinguishing statements) ของปจจัยที่มีคะแนนปจจัยสูง (2) ขอความที่ไมจําแนกปจจัย (nondistinguishing 
statements) ที่มีคะแนนปจจัยสูง และ (3) ขอความที่มีคะแนนปจจัยสูง 2 ปจจัยขึ้นไป 

 การหามิติของปจจัยแหงความสําเร็จจากขอความที่ถือไดวามีคะแนนปจจัยที่สู ง  สามารถทํา ได โดยพิจารณา
ขอความที่มีคะแนนปจจัยมาตรฐานสูงมากกวา 0 ซึ่งเปนคาคาดหมาย (expected value) ของคะแนนปจจัยทั้งหมด
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แนวทางดังกลาวทําไดโดยการพิจารณาขอความที่มีคะแนนปจจัยมาตรฐานที่มากกวา คา
ความผิดพลาดมาตรฐาน (standard error, SE) ของปจจัยนั้นคูณดวย 1.65 คาดังกลาวเปนคาคะแนนวิกฤติที่เปนเกณฑ
การทดสอบสถิติแบบทางเดียวที่ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 ขอความที่มีคะแนนปจจัยมาตรฐานที่มากกวาคะแนน
วิกฤติดังกลาวถือไดวามีคะแนนปจจัยมากกวา 0 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อม่ัน           รอยละ 95 
ขอความทั้งหมดที่มีคะแนนสูงกวาคะแนนวิกฤติจะถูกนําไปตีความเพื่อหาปจจัยแหงความสําเร็จในการทําโครงการซิกส
ซิกมาโดยใช ผลการวิเคราะหปจจัย เนื้อหาขอความที่มีคะแนนปจจัยสูง เนื้อหาของขอความเชิงคุณภาพที่สนับสนุน
ขอความที่มีคะแนนปจจัยสูง และเนื้ อหาของปจจัยแหงความสํา เร็จจากการทบทวนวรรณกรรม  เปนแนวทาง
ในการระบุปจจัยแหงความสําเร็จดังกลาว 

      2.1 การวิเคราะหองคประกอบหลักและการวิเคราะหปจจัย : ขอมูลที่ไดจากการจัดแยกขอความคิวและ
การเก็บขอมูลดังหัวขอ 5.1 สามารถนํามาวิเคราะหองคประกอบหลักไดดังดังภาพ 2 จากการวิเคราะหดังกลาวทําให
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สามารถกําหนดปจจัยได 3 ปจจัย โดยที่ปจจัย1 มีคา Eigen เทากับ 10.395 ปจจัย 2 มีคา Eigen เทากับ 4.054 และ
ปจจัย 3 มีคา Eigen เทากับ 2.039 สวนปจจัยที่ 4 ขึ้นไปมีคา Eigen นอย และยังมีความคลุมเครือไมสามารถจะกําหนด
เปนปจจัยหรือกลุมคนได 

 
ภาพ 2 การวิเคราะห scree plot ของการวิเคราะหองคประกอบหลักของขอมูลการจัดเรียงขอความในชุดคิว 

 เมื่อนําปจจัยทั้ง 3 ไปวิเคราะหปจจัย (factor analysis) โดยหมุนแกนดวยวิธี varimax ทําใหสามารถกําหนด
บุคคลหรือผูตอบเขาในปจจัยตางๆไดดังตาราง 3 โดยที่การวิเคราะหปจจัยดังกลาว สามารถอธิบายความแปรปรวนของ
ขอมูลไดถึงรอยละ 58.9 ซึ่งถือวาสูงสําหรับขอมูลในลักษณะนี้ ผลวิเคราะหปจจัยดังกลาวทําใหสามารถกําหนดสมาชิก
ของปจจัยได 3 ปจจัยหรือ 3 กลุมคนดังนี้ 

• ปจจัย 1 จํานวน 16 คนไดแก ผูตอบหมายเลข 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25 และ 26  
• ปจจัย 2 จํานวน 6 คนไดแก ผูตอบหมายเลข 8, 9, 14, 15, 16 และ 28  
• ปจจัย 3 จํานวน 10 คนไดแกผูตอบหมายเลข 1, 4, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23 และ 27 

  

ตาราง 2 ตารางเมตริกปจจัย  
หมายเลขผูตอบ ปจจัย 1 ปจจัย 2 ปจจัย 3 

1 0.630X 0.135 -0.483 

2 0.544X -0.182 -0.124 
3 0.698X -0.068 -0.232 
4 0.636X -0.048 -0.482X 

5 0.808X -0.108 -0.036 
6 0.784X -0.111 -0.124 
7 0.723X -0.007 -0.209 
8 0.100 -0.715X 0.081 
9 -0.029 -0.799X -0.121 
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หมายเลขผูตอบ ปจจัย 1 ปจจัย 2 ปจจัย 3 

10 0.509X -0.343 -0.166 
11 0.746X 0.271 0.343 
12 0.790X 0.018 0.072 
13 0.337 -0.319 -0.465X 

14 0.151 -0.522X -0.526X 

15 0.094 -0.755X -0.132 
16 -0.128 -0.740X -0.182 
17 0.622X -0.214 -0.326 
18 0.579X -0.077 -0.419 
19 0.561X 0.028 -0.604X 

20 0.235 -0.040 -0.823X 

21 0.313 -0.454 -0.549X 

22 0.033 -0.355 -0.471X 

23 0.287 0.030 -0.676X 

24 0.730X -0.331 -0.348 
25 0.673X 0.122 -0.424 
26 0.772X -0.169 -0.265 
27 -0.092 -0.405 -0.640X 

28 0.280 -0.737X -0.032 
Variance 7.903 4.163 4.395 

% Variance 28.3% 14.9% 15.7% 
หมายเหตุ: ที่มีเครื่องหมาย X คืออันดับที่ใชนิยาม (defining sort) 

 
 ในการจําแนกกลุมบุคลดังกลาวมีผูตอบบางคนเปนสมาชิกของ 2 ปจจัยซึ่งไดแก ผูตอบหมายเลข 14                
เปนสมาชิกทั้งปจจัย 2 และปจจัย 3 สวนผูตอบหมายเลข 1, 4 และ 19เปนสมาชิกของทั้งปจจัย 1 และปจจัย 3 บุคคล
ดังกลาวทั้งหมดถือไดวามีความเห็นบางสวนคลายคลึงกับสมาชิกในปจจัย 3 และมีความคิด เห็นอีกสวนหนึ่ ง
คลายคลึงกับสมาชิกในปจจัย 1 หรือ ปจจัย 2 จากการที่กําหนดสมาชิกของปจจัยดังกลาวทําใหสามารถคํานวณคะแนน
ปจจัยของแตละขอความสําหรับแตละปจจัยได 

 การวิเคราะหในวิธีวิทยาคิวใหความสําคัญในการวิเคราะหคะแนนปจจัยดังกลาวมากกวาการวิเคราะหน้ําหนัก
ปจจัย (Brown, 2004) นอกจากนี้ในแตละปจจัยถานําคะแนนปจจัยของแตละปจจัยมาจัดเรียงใหม โดย             ทําการ
จัดเรียงขอความตามลําดับของคะแนนปจจัย หรือตามลําดับความสําคัญเชนเดียวกันกับการจัดเรียงขอความของผูตอบดัง
ภาพ 1 จะไดเปนคะแนนการจัดเรียงปจจัยดังตาราง 1 คะแนนการจัดเรียงดังกลาวแสดงถึงโครงสรางเชิงจิตวิสัยของผูตอบ
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ที่มีตอปจจัยแหงความสําเร็จในการทําโครงการซิกสซิกมา นอกจากนี้ยังสามารถวิเคราะหหาขอความที่จําแนกปจจัยได
โดยการพิจารณานัยสําคัญทางสถิติและความแตกตางของคะแนนปจจัยของปจจัยทั้ง 3 ปจ จัย ซึ ่ ง จ ะทํา ให เ ห็น
มุมมองที่ เปนลักษณะเฉพาะของกลุมคนในแตละปจจัย และนําไปสูการระบุหาปจจัยแหงความสําเร็จของการนํา
ซิกสซิกมาแบบผสมผสานมาใชได 

      2.2 ปจจัย 1 การใชเครื่องมือคุณภาพ การฝกอบรมซิกสซิกมา และการดําเนินโครงการซิกสซิกมา: จาก
การวิเคราะหปจจัยในตาราง 2 สามารถจําแนกผูตอบในปจจัย 1 จํานวน 16 คน และการวิเคราะหขอความที่จัดแยกดัง
ตาราง 3 ชี้ใหเห็นวาปจจัย 1 ชี้ใหเห็นวาผูตอบในปจจัย 1 ใหความสําคัญเรื่องการใชเครื่องมือคุณภาพ การอบรมฝกซิกส
ซิกมา และการดํา เนินโครงการซิกสซิกมา นอกจากนี้ผลการวิเคราะหแสดงใหเห็นวาคาของความผิดพลาดมาตรฐาน
ของปจจัย 1 เทากับ 0.124 ดังนั้นขอความที่มีคะแนนมากกวาปจจัยอื่น และมีคะแนนมาตรฐานมากกวา 0.205 จะ
ถือไดวาเปนมิติของปจจัยแหงความสําเร็จที่ไดจากผูตอบในปจจัย 1 

 ขอความที่บงชี้เรื่องการใชเครื่องมือคุณภาพไดแก (54) การสรุปผลวิเคราะหจาก Fusion Six Sigma Tools อยาง
ถูกตอง (21) การใช Fusion Six Sigma Tools รวมกับความรูทางเทคนิค (58) การใช Fusion Six Sigma Tools อยาง
ถูกตองและเหมาะสม (29) การใชเครื่องมือคุณภาพดําเนินตาม Fusion Six Sigma Methodology สวนขอความที่บงชี้
เรื่องการฝกอบรมซิกสซิกมาไดแก (37) Six Sigma Instructor/Mentor (3) การฝกอบรม Six Sigma Tools (23) การให
คําปรึกษา (Coaching) Six Sigma Project และ (59) การฝกอบรม Green Belt และการอบรม Six Sigma ใหกับทีมงาน 
และขอความที่บงชี้เรื่องการดําเนินโครงการซิกสซิกสซิกมาไดแก (8) การกําหนดและคัดเลือก Six Sigma Project  (31) 
การติดตามและทบทวนความคืบหนาของ Six Sigma Project (26) ระบบการเก็บขอมูล (5) การวัดตัวแปรอิสระ (Xs) ที่
สําคัญ และ (13) ระบบ SPC ขอความเหลานี้ปจจัย 1 มีคะแนนปจจัยสูงกวากวาคะแนนของปจจัยอื่นอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (คา P < 0.05) และคะแนนของปจจัยมีคาเปนบวกซึ่งอยูในระดับที่สูงกวาคะแนนวิกฤติ นอกจากนี้ขอความยังมี
เนื้อหาที่สอดคลองกันในเรื่องการใชเครื่องมือคุณภาพ การฝกอบรมซิกสซิกมา  และการดําเนินโครงการซิกสซิกมา 
ขอความเหลานี้ จึ งถือไดว า  เปนมิติของปจจัยแหงความสําเร็จในการทําโครงการซิกสซิกมาจากมุมมองของบุคคลใน
ปจจัย 1 

 นอกจากนี้จากการวิเคราะหขอความจัดแยกของปจจัย 1 ดังตาราง 3 ยังพบวา บุคคลในปจจัยที่เปนสมาชิกของ
ปจจัยที่ 1 ใหความสําคัญในบางเรื่องต่ํากวาปจจัยอื่นซึ่งไดแก  (12) ความสามารถในการจัดการโครงการของ Black Belt 
(55) ความมุงมั่นในการปรับปรุงงาน (25) Black Belt สามารถเอาชนะอุปสรรค ขอขัดแยง และขอการสนับสนุนจาก
ผูบริหาร (6) การสนับสนุนจากผูบริหารที่รับผิดชอบกระบวนการ (32) ผูบริหารเขามาขจัดอุปสรรคและปญหาใน Six 
Sigma Project (14) การจัดการการเปลี่ยนแปลง (15) การสื่อสารเรื่อง Six Sigma ทางจากผูบริหารถึงบุคลากรในองคกร 
(49) ภาวะผูนําของผูบริหาร (46) ความมุงมั่นของผูบริหาร  (11) การมีสวนรวมของผูบริหาร และ (47) การมุงเนนการ
ตอบสนองความตองการของลูกคาของผูบริหาร ขอความดังกลาวสะทอนใหเห็นวากลุมบุคคลในปจจัย 1 ใหความสําคัญ
เรื่องภาวะผูนําดานซิกสซิกมาของผูบริหารนอยกวากลุมบุคคลในปจจัยอื่น 
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ตาราง 3  ขอความที่จัดแยกของปจจัย 1 

ปจจัยที่ 1 ปจจัยที่ 2 ปจจัยที่ 3 
# ขอความ 

อันดับ คะแนน อันดับ คะแนน อันดับ คะแนน 

54 การสรุปผลวิเคราะหจาก Fusion Six Sigma 
Tools อยางถูกตอง 

6 1.86* 2 0.84 4 1.00 

23 การใหคําปรึกษา (Coaching) Six Sigma 
Project 

6 1.52 3 0.97 2 0.64 

21 การใช Fusion Six Sigma Tools รวมกับความรู
ทางเทคนิค 

5 1.49* 2 0.83 2 0.74 

58 การใช Fusion Six Sigma Tools อยางถูกตอง
และเหมาะสม 

5 1.39* 2 0.68 0 0.21 

5 การวัดตัวแปรอิสระ (Xs) ที่สําคัญ 4 1.29* -1 -0.17 1 0.44 

37 Six Sigma Instructor/Mentor 4 1.27* -1 -0.15 1 0.49 

33 การฝกอบรม Six Sigma Tools 3 1.27* 1 0.41 1 0.49 

56 ระบบการเก็บขอมูล 3 1.22* 1 0.33 1 0.23 

29 การใชเครื่องมือคุณภาพดําเนินตาม Fusion Six 
Sigma Methodology 

3 1.00* -1 -0.18 0 0.23 

31 การติดตามและทบทวนความคืบหนาของ Six 
Sigma Project 

3 0.91* 1 0.23 0 0.30 

8 การกําหนดและคัดเลือก Six Sigma Project 2 0.84* -1 -0.27 0 -0.07 

12 ความสามารถในการจัดการโครงการของ Black 
Belt 

1 0.38 3 0.99 5 1.31 

13 ระบบ SPC 1 0.37* -3 -0.96 -5 -1.76 

59 การฝกอบรม Green Belt และการอบรม Six 
Sigma ใหกับทีมงาน 

1 0.28* -2 -0.80 -1 -0.38 

หมายเหตุ:  
ขอความตัวหนาคือ ขอความที่มีคะแนนปจจัย > 0 ที่ระดับความเชื่อม่ัน > รอยละ 95  
 SE ของคะแนนปจจัย 1 = 0.124 ; คะแนนวิกฤติ = 0.205  
ทุกขอความที่จัดแยกปจจัย 1 มี คา P < .05 ;  * มีนัยสําคัญที่คา P < .01              
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ตาราง 3 ขอความที่จัดแยกของปจจัย 1 (ตอ)  
ปจจัยที่ 1 ปจจัยที่ 2 ปจจัยที่ 3 

# ขอความ 
อันดับ คะแนน อันดับ คะแนน อันดับ คะแนน 

60 การยอมรับใน (Fusion) Six Sigma ของทีมงาน 0 0.10 -2 -0.42 -2 -0.63 

51 Six Sigma Project มีผลตอบแทนทางการเงิน
ชัดเจน 

0 -0.03* -5 -1.92 -3 -0.93 

55 ความมุงมั่นในการปรับปรุงงาน 0 -0.09* 2 0.68 3 0.80 

25 BB สามารถเอาชนะอุปสรรค ขอขัดแยง และขอ
การสนับสนุนจากผูบริหาร 

-1 -0.41 0 0.11 3 0.92 

6 การสนับสนุนจากผูบริหารที่รับผิดชอบ
กระบวนการ  

-2 -0.88* 5 1.45* 2 0.68 

32 ผูบริหารเขามาขจัดอุปสรรคและปญหาใน Six 
Sigma Project 

-2 -1.03* 2 0.72 1 0.46 

14 การจัดการการเปลี่ยนแปลง -3 -1.06* -6 -2.05 -5 -1.65 

15 การสื่อสารเรื่อง Six Sigma ทางจากผูบริหารถึง
บุคลากรในองคกร  

-3 -1.07* 1 0.18 -1 -0.43 

49 ภาวะผูนําของผูบริหาร  -4 -1.22* 5 1.44 0 -0.05 

11  การมีสวนรวมของผูบริหาร  -5 -1.47* 4 1.35 -2 -0.71 

46  ความมุงมั่นของผูบริหาร  -5 -1.47* 6 2.13 2 0.52 

47 การมุงเนนการตอบสนองความตองการของ
ลูกคาของผูบริหาร 

-6 -1.54 6 1.61 -4 -1.14 

หมายเหตุ:  
ขอความตัวหนาคือ ขอความที่มีคะแนนปจจัยสูงกวาปจจัยอื่นและมีคามากกวา 0 ที่ระดับความเชื่อม่ันมากกวารอยละ 
95 ;  SE ของคะแนนปจจัย 1 = 0.124 ; คะแนนวิกฤติ = 0.205  
ทุกขอความที่จัดแยกปจจัย 1 มี คา P < .05 ;  * มีนัยสําคัญที่คา P < .01      
 

 นอกจากนี้ผูวิจัยไดเก็บขอมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณผูตอบ เพื่อขอขอความสนับสนุนขอความขอความที่
จัดแยกของปจจัย 1 เรื่องการใชเครื่องมือคุณภาพ การฝกอบรมซิกสซิกมา และการดําเนินโครงการซิกสซิกมา ขอความ
เหลานี้จะชวยใหเห็นความชัดเจนของขอความที่ถูกจัดในมุมมองของผูตอบในปจจัย 1 และยังชวยใหเห็นแนวทางการ
ปฏิบัติที่เปนรูปธรรมจากการวิจัย เชิ งปฏิบัติการมากยิ่ งขึ้น  จากการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพดังกลาว         ทําให
เห็นถึงรายละเอียด และภาพที่ชัดเจนในเรื่องการใชเคร่ืองมือคุณภาพในระเบียบวิธีการการแกปญหาซิกสซิกมาแบบ
ผสมผสานตามมุมมองของกลุมบุคคลในปจจัย 1 กลาวคือ การใชเครื่องมือคุณภาพตามระเบียบวิธีการแกปญหาจะชวย
ทําใหผูเชี่ยวชาญระดับสายดําสามารถวางแผน และวางแนวทางในการแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ              สวน
การใชเครื่องมือคุณภาพรวมกับความรูทางเทคนิคจะมีความสําคัญในขั้นตอนการวิเคราะหทางเทคนิค แ ล ะ              
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การกําหนดแนวทางการแกปญหาซึ่งจําเปนตองใชเครื่องมือคุณภาพโดยเฉพาะอยางยิ่งการวิเคราะห P-M และ           
การวิเคราะห FMEA เพื่อระบุกลไกของระบบ และกําหนดตัวแปรที่ จะ ใช ในการศึกษาในขั้นตอนถัดไป และการใช
เครื่องมือคุณภาพอยางถูกตองและเหมาะสมประกอบกับการสรุปผลวิเคราะหจากเครื่องมือดังกลาวอยางถูกตองมี
ความสาํคัญในการเก็บขอมูลและวิเคราะหผลเพื่อที่จะทําใหสามารถหาสาเหตุของปญหา และหาแนวทางการแกปญหาได
อยางเหมาะสมโดยใชทรัพยากรที่ไมมากนัก นอกจากนี้ยั งพบวา  เครื่องมือคุณภาพหลายตัวที่เปนเครื่องมือเฉพาะของ
ระเบียบวิธีการแกปญหาซิกสซิกมาแบบผสมผสานถูกกลาวถึง และถูกใชบอยในจุดที่สําคัญของการแกปญหาซึ่งทําให
โครงการประสบความสําเร็จ เครื่องมือคุณภาพดังกลาวไดแก การวิเคราะห P-M การทดสอบสมมุติฐานกลับทิศ การใช
การออกแบบการทดลองทากูชิ L18 สรางแบบจําลอง Master Search การวิเคราะหแบบจําลอง S-hat และ Component 
Search เปนตน การใชเครื่องมือเหลานี้ชี้ใหเห็นวา การใชเครื่องมือคุณภาพตามแนวทางของระเบียบวิธีการแกปญหาซิกส
มาแบบผสมผสานมีความสําคัญมาก 

ในการทําโครงการซิกสซิกมาใหสําเร็จในมุมมองของกลุมคนในปจจัย 1 
 นอกจากนี้ขอมูลเชิงคุณภาพยังชี้ใหเห็นวา การฝกอบรมซิกสซิกมาที่กลาวถึงนั้นมีองคประกอบที่สําคัญคือ การ
อบรมเครื่องมือคุณภาพและการใหคําปรึกษา  การอบรมดังกลาวมีสวนสนับสนุนในการทําใหผูเชี่ยวชาญระดับสายดํา
และทีมงานโครงการซิกสซิกมาเกิดความเขาใจในการใชเครื่องมือคุณภาพตางๆ และสามารถเลือกใชเครื่องมือคุณภาพ
อยางถูกตองและเหมาะสมซึ่งเปนกลไกที่สําคัญดังที่ไดกลาวมา นอกจากนี้ขอมูลเชิงคุณภาพชวยทําใหเห็นองคประกอบ
ของการดําเนินโครงการซิกสซิกมาที่ชัดเจนกลาวคือ สามารถจําแนกองคประกอบที่สําคัญไดเปน                    3 
องคประกอบคือ (1) การกําหนดโครงการซิกสซิกมา (2) การติดตามและทบทวนความคืบหนาของโครงการ และ (3) การ
เก็บขอมูล  

 ขอมูล เชิ งคุณภาพยังสามารถใหรายละเอียดเพิ่มเติมวา การกําหนดโครงการซิกสซิกมาที่จะชวยสงเสริมให
โครงการซิกสซิกมาประสบความสําเร็จมีแนวทางที่สําคัญ 5 ประการคือ (1) เปนโครงการที่มีความเปนไปไดสูง                
(2) ผูเชี่ยวชาญในระดับสายดํามีความรูและความเขาในทางเทคนิคในกระบวนการนั้น (3) เปนโครงการที่ปรับปรุ ง
กระบวนการที่ผูเชี่ยวชาญระดับสายดํารับผิดชอบอยู (4) สอดคลองกับเปาหมายของทีมงานและองคกร และ                   
(5) เปนโครงการที่มีฐานขอมูลสนับสนุน นอกจากนี้ ขอมูล เ ชิ ง คุณภาพใหความชัดเจนและรายละเอียดเรื่อง              
การติดตามและทบทวนความคืบหนาของโครงการวา มีสวนในการชวยทําใหโครงการซิกสซิกมา สํา เ ร็จ  เนื่องจากทํา
ใหเกิดความกระตือรือลนในการทําโครงการ ชวยใหโครงการขับเคลื่อนไป และชวยใหมีการแกไขอุปสรรคตางๆ                
ที่อาจเกิดขึ้นไดในโครงการ 

 องคประกอบสุดทายที่เปนส่ิงสําคัญในมุมมองของกลุมคนในปจจัย 1 คือ การเก็บขอมูล ขอมูลเชิงคุณภาพให
รายละเอียดเพิ่มเติมวา การเก็บขอมูลทําใหสามารถที่จะประเมินผลการปฏิบัติงานของกระบวนการซึ่งเปนสวนสําคัญใน
การทําโครงการซิกสซิกมาแบบผสมผสานในขั้นตอนของการวัดและการปรับปรุงงาน นอกจากนี้ยังเปนที่มาของขอมูลที่
จะใชในการวิเคราะหหาสาเหตุของปญหาอีกดวย การมีระบบการเก็บขอมูลที่ดีจะชวยลดภาระงานในการทําโครงการซิกส
ซิกมาเปนอยางมากโดยที่ในบางองคกรมีการใชระบบ SPC ในการเก็บขอมูลที่สําคัญ และสิ่งที่ผูตอบหลายคนให
ความสําคัญเปนอยางมากคือ ร ะบบการ เ ก็บ ขอมูลที ่ดีนั้นตองไมเพียงแตสามารถเก็บขอมูลไดทั้งในสวนผลการ
ปฏิบัติงานของกระบวนการซึ่งเปนตัวแปรตามเทานั้น แตตองสามารถเก็บขอมูลของตัวแปรอิสระที่สําคัญ ขอมูลดังกลาว
จะทําใหสามารถนําขอมูลไปวิเคราะหและหาความสัมพันธ Y=f(Xs) ซึ่งจะนําไปสูการคนพบสาเหตุของปญหาและหา
แนวทางการแกไดในที่สุด 
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          2.3 ปจจัย 2 ภาวะผูนําดานซิกสซิกมาของผูบริหาร: จากการวิเคราะหปจจัยในตาราง 5.7 
สามารถจําแนกผูตอบในปจจัย 2 จํานวน 6 คน และผลการวิเคราะหจากตาราง 4 ชี้ใหเห็นวา คาของความผิดพลาด
มาตรฐานของปจจัย 2 มีคา 0.200 ดังนั้นขอความที่มีคะแนนมาตรฐานมากกวาปจจัยอื่นและมีคะแนนมาตรฐานสูงกวา 
0.330 จะถือไดวา เปนมิติของปจจัยแหงความสําเร็จในมุมมองของผูตอบในปจจัย 2 

 จากการวิเคราะหขอความที่จําแนกดังตาราง 4 ชี้ใหเห็นวา ผูตอบในปจจัย 2 ใหความสําคัญเรื่องภาวะผูนําดาน
ซิกสซิกมาของผูบริหารซิกมาโดยมีขอความที่บงชี้ใหเห็นถึงปจจัยดังกลาวคือ ขอความที่ (46) ความมุงมั่นของผูบริหาร 
(47) การมุงเนนการตอบสนองความตองการของลูกคาของผูบริหาร (6) การสนับสนุนจากผูบริหารที่รับผิดชอบ
กระบวนการ (49) ภาวะผูนําของผูบริหาร (11) การมีสวนรวมของผูบริหาร (25) Six Sigma Project สอดคลองกับ
เปาหมายขององคกร (20) ผูบริหารมีความรูและความเขาใจในเรื่อง (Fusion) Six Sigma (1) ความใสใจในความตองการ
ของลูกคา   (24) การควบคุมระยะเวลาดําเนินโครงการของ Six Sigma Project และ (10) Six Sigma Project สอดคลอง
กับเปาหมายขององคกร ขอความดังกลาวมีคะแนนปจจัยสูงกวากวาคะแนนของปจจัยอื่นและคะแนนของปจจัยมีคามี
คามากกวาคะแนนวกฤติ และยังมีเนื้อหาที่สอดคลองกันในเรื่องภาวะผูนําดานซิกสซิกมาของผูบริหาร ขอความเหลานี้
จึงถือไดวาเปนมิติของปจจัยแหงความสําเร็จในการทําโครงการซิกสซิกมาในมมุมองของบุคคลในปจจัยที่ 2 

 อยางไรก็ตามบุคคลในปจจัย 2 ใหความสําคัญในบางเรื่องต่ํากวาปจจัยอื่นอันไดแก ขอความ (4) ทีมงานมี
เวลาเพียงพอในการทํา Six Sigma Project (43) Black Belt สามารถจูงใจและสรางแรงบันดาลใจใหกับทีมงาน            
(5) การวัดตัวแปรอิสระ (Xs) ที่สําคัญ (38) BB มีความสามารถในการสื่อสาร การนําประชุม และการนําเสนอผลงาน 
(41) ทักษะในการวิเคราะห และการแกปญหาของทีมงาน (3) การสนับสนุน ความรวม มือและการมีสวนรวมของทีมงาน
(42) ความรวมมือระหวางสายงานและหนวยงาน (34) พฤติกรรมทีมที่ดี เชน ความสัมพันธความมุงมั่นและการสื่อสารใน
ทีมงาน (53) การมีวิสัยทัศนรวม (2) Black Belt เปนแบบ Full Time (51) Six Sigma Project มีผลตอบแทนทางการเงิน
ชัดเจน และ (18) ความสามารถในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง ขอความดังกลาวเปนขอความที่มีคะแนนปจจัยต่ํากวา
ปจจัยอื่นซึ่งสะทอนใหเห็นวากลุมบุคคลในปจจัยที่ 2 ใหความสําคัญเรื่องคุณสมบัติของของผูเชี่ยวชาญระดับสายดํา
และทีมงานโครงการซิกสซิกมานอยกวาบุคคลในปจจัยอื่น 

 จากขอมูลเชิงคุณภาพทําใหเห็นส่ิงที่แสดงออกของผูบริหารในเรื่องภาวะผูนําดานซิกสซิกมาใหเห็นไดอยางเปน
รูปธรรมไดดังนี้ 

• ใหทรัพยาการในการทําการทดลองและเก็บขอมูล 
• ทบทวนโครงการซิกสซิกมาอยางตอเนื่อง 
• กระตุนทีมงานโครงการซิกสซิกมามีความกระตือรือลนในการดําเนินโครงการซิกสซิกมา 
• กําหนดโครงการซิกสซิกมาพรอมเปาหมาย 
• ใหความสําคัญกับความตองการของลูกคามากําหนดเปนโครงการซิกสซิกมา 
• ส่ือสารเปาหมายของและความสําคัญของโครงการซิกสซิกมา 
• มีสวนใหขอแนะนําและมีสวนตัดสินใจในการทําโครงการซิกสซิกมา 
• จัดทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการแกปญหาในโครงการซิกสซิกมา 
• จัดสรรบุคลกรเพื่อสนับสนุนโครงการซิกสมาอยางเพียงพอ 
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แนวทางดังกลาวถือไดวาเปนส่ิงสําคัญที่ชวยผลักดันใหโครงการซิกสซิกมาของผูตอบในปจจัย 2 สามารถดําเนินไปได
ดวยดี 

ตาราง 4 ขอความที่จัดแยกของปจจัย 2 
ปจจัย 1 ปจจัย 2 ปจจัย 3 

# ขอความ 
อันดับ คะแนน อันดับ คะแนน อันดับ คะแนน 

46  ความมุงมั่นของผูบริหาร  -5 -1.47 6 2.13* 2 0.52 

47 
การมุงเนนการตอบสนองความตองการของลูกคาของ
ผูบริหาร  

-6 -1.54 6 1.61* -4 -1.14 

6 การสนับสนุนจากผูบริหารที่รับผิดชอบกระบวนการ  -2 -0.88 5 1.45* 2 0.68 
49 ภาวะผูนําของผูบริหาร  -4 -1.22 5 1.44* 0 -0.05 
11  การมีสวนรวมของผูบริหาร  -5 -1.47 4 1.35* -2 -0.71 

20 ผูบริหารมีความรูและความเขาใจในเรื่อง (Fusion) Six 
Sigma  

-4 -1.19 4 1.09* -3 -0.94 

1  ความใสใจในความตองการของลูกคา (customer 
focus) 

-6 -1.63 3 1.00* -5 -1.64 

24 การควบคุมระยะเวลาดําเนินโครงการของ Six Sigma 
Project 

0 0.12 2 0.61 -3 -0.90 

10 Six Sigma Project สอดคลองกับเปาหมายขององคกร 0 -0.19 1 0.49 -1 -0.13 

15 
การสื่อสารเรื่อง Six Sigma ทางจากผูบริหารถึง
บุคลากรในองคกร  

-3 -1.07 1 0.18 -1 -0.43 

4 ทีมงานมีเวลาเพียงพอในการทํา Six Sigma Project 2 0.65 0 0.11 3 0.89 
7 การฝกอบรม Champion   -3 -1.14 0 0.06* -4 -1.57 
57 Black Belt มีความเขาใจในภาพรวมของธุรกิจ -3 -1.15 0 -0.02* -4 -1.29 

43 
Black Belt สามารถจูงใจและสรางแรงบันดาลใจใหกับ
ทีมงาน 

1 0.32 -1 -0.17 4 1.20 

5 การวัดตัวแปรอิสระ (Xs) ที่สําคัญ 4 1.29 -1 -0.17 1 0.44 

38 
BB มีความสามารถในการสื่อสาร การนําประชุม และ
การนําเสนอผลงาน 

1 0.56 -2 -0.69* 0 0.42 

41 ทักษะในการวิเคราะห และการแกปญหาของทีมงาน  2 0.86 -2 -0.71* 1 0.50 

3 
การสนับสนุน ความรวมมือและการมีสวนรวมของ
ทีมงาน 

2 0.91 -2 -0.73* 6 1.81 

42 ความรวมมือระหวางสายงานและหนวยงาน -1 -0.22 -3 -0.94* 3 0.97 

34 
พฤติกรรมทีมที่ดี เชน ความสัมพันธความมุงมั่นและ
การสื่อสารในทีมงาน 

-1 -0.24 -3 -1.03* 4 1.08 
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ปจจัย 1 ปจจัย 2 ปจจัย 3 
# ขอความ 

อันดับ คะแนน อันดับ คะแนน อันดับ คะแนน 

53 การมีวิสัยทัศนรวม (shared vision)  -2 -0.78 -4 -1.37 -2 -0.75 
2 Black Belt เปนแบบ Full Time 2 -0.65 -5 -1.58* -1 -0.16 
51 Six Sigma Project มีผลตอบแทนทางการเงินชัดเจน 0 -0.03 -5 -1.92* -3 -0.93 
18 ความสามารถในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง  -4 -1.33 -6 -2.08 -4 -1.58 

หมายเหตุ:  ขอความตัวหนาคือ ขอความที่มีคะแนนปจจัยมีคามากกวา 0 ที่ระดับความเชื่อม่ันมากกวารอยละ 95  
SE ของคะแนนปจจัย 2 = 0.200  ; คะแนนวิกฤติ = 0.330 
ทุกขอความที่จัดแยกปจจัย  2 มี คา P < .05;   * มีนัยสําคัญที่คา P < .01      

 2.4 ปจจัย 3 คุณสมบัติของผูเช่ียวชาญระดับสายดําและทีมงานโครงการซิกสซิกมา: จากการวิเคราะห
ปจจัยในตาราง 5.7 สามารถจําแนกผูตอบในปจจัย 3 จํานวน 10 คน และการวิเคราะหขอความที่จัดแยกดังตาราง 5 
ชี้ใหเห็นวาผูตอบในปจจัย 3 ใหความสําคัญเรื่องคุณสมบัติของผูเชี่ยวชาญระดับสายดําและทีมงานโครงการซิกสซิกมา คา
ของความผิดพลาดมาตรฐานของปจจัย 3 เทากับ 0.156 ดังนั้นขอความที่มีคะแนนมากกวาปจจัยอื่นและมีคะแนน
มาตรฐานมากกวา 0.257 ถือไดวาเปนมิติของปจจัยแหงความสําเร็จที่ไดจากผูตอบในปจจัย 3 

 ขอความที่บงชี้เรื่องคุณสมบัติของผูเชี่ยวชาญระดับสายดําไดแก (48)  Black Belt มีความตั้งใจ สนใจ และอยาก
ทํา Six Sigma Project   (43) Black Belt สามารถจูงใจและสรางแรงบันดาลใจใหกับทีมงาน และ (25) BB สามารถ
เอาชนะอุปสรรค ขอขัดแยง และขอการสนับสนุนจากผูบริหาร สวนขอความที่บงชี้เรื่องคุณสมบัติของทีมงานโครงการ
ซิกสซิกมา ไดแก (3) การสนับสนุน ความรวมมือและการมีสวนรวมของทีมงาน (9) ความรูดานเทคนิคและประสบการณ
ของทีมงานในงานที่เกี่ยวของ (34) พฤติกรรมทีมที่ดี เชน ความสัมพันธ ความมุงมั่น และการสื่อสารในทีมงาน (42) ความ
รวมมือระหวางสายงานและหนวยงาน (17) การมีแรงจูงใจในการทํางาน และ (44) มีการจัดสรรบุคลากรในการทํา Six 
Sigma Project อยางเพียงพอ ขอความเหลานี้มีคะแนนปจจัยสูงกวากวาคะแนนของปจจัยอื่นอยางมีนัยสําคัญ คะแนน
ของปจจัยมีคาเปนบวกซึ่งอยูในระดับที่สูงกวาคะแนนวิกฤติ นอกจากนี้ยั งมี เนื้ อหาที่สอดคลองกันในเรื่องคุณสมบัติ
ของผูเชี่ยวชาญระดับสายดําและทีมงานโครงการซิกสซิกมา ขอความเหลานี้ ถือไดวาเปนมิติของปจจัยแหงความสําเร็จ
ในการทําโครงการซิกสซิกมาในมุมมองของกลุมบุคคลในปจจัยที่ 3 

อยางไรก็ตามบุคคลในปจจัยที่เปนสมาชิกของปจจัยที่ 3 ใหความสําคัญในบางเรื่องต่ํากวาปจจัยอื่นซึ่งไดแก                   
(40) การกําหนด  Project Charter บทบาท & ขั้นตอนการตัดสินใจ (50) ระบบการวัดและการกําหนดวัตถุประสงคทาง
คุณภาพ (24) การควบคุมระยะเวลาดําเนินโครงการของ Six Sigma Project (7) การฝกอบรม Champion  (13) ระบบ 
SPC (22) ระบบ Lean รวมทั้งระบบยอยของ Lean (19) ระบบการจัดการคุณภาพ เชน ISO9000 , TS16949 เปนตน 
ขอความดังกลาวเปนขอความที่ มีคะแนนปจจัยต่ํากวาปจจัยอื่นซึ่ งสะทอนให เห็นวากลุมบุคคลในปจจัยที่  3                       
ใหความสําคัญระบบการจัดการอื่นที่สนับสนุนนอยกวาบุคคลในปจจัยอื่น 

 จากการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพประกอบกับการวิเคราะหขอความที่จัดแยกปจจัย 3 ดังตาราง 5 ชี้ใหเห็นวา 
คุณสมบัติของผูเชี่ยวชาญระดับสายดําที่สําคัญคือ (1) มีความตั้งใจในการทําโครงการซิกสซิกมา                               (2) 
มีความสามารถในการสื่อสารและจูงใจใหทีมงานรวมมือในการดําเนินโครงการ และ (3) การสนับสนุนจากผูบริหารในการ
ขจัดอุปสรรคของโครงการ ขอมูล เชิ งคุณภาพยัง ให รายละ เอียด เพิ่ม เติมวา  การมีความตั้งใจในการทําโครงการ
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ซิกสซิกมาของผูเชี่ยวชาญระดับสายดําทําใหผูเชี่ยวชาญระดับสายดําผลักดันใหโครงการซิกสซิกมาดําเนินไป แมจะมี
อุปสรรคในการดําเนินการ นอกจากนี้ขอมูลเชิงคุณภาพยังใหตัวอยางสิ่งที่สนับสนุนการมีแรงจูงใจของผูเชี่ยวชาญระดับ
สายดําในการมีความตั้งใจไดแก การไดใบรับรองผูเชี่ยวชาญระดับสายดํา การไดทําโครงการซิกสซิกมาในกระบวนการที่
ผูเชี่ยวชาญระดับ ส ายดํา รับ ผิด ช อบอยู   และการที่ผูเชี่ยวชาญระดับสายดํามีโอกาสและประสบการณในการ
ประยุกตใชเครื่องมือคุณภาพตางๆ   

 ขอมูลเชิงคุณภาพดังกลาวยังชี้ใหเห็นวา คุณสมบัติที่สําคัญของทีมงานโครงการซิกสซิกมาคือ (1) การใหความ
รวมมือในการดําเนินโครงการซิกสซิกมา (2) การสื่อสารที่ดีในทีมงานโครงการซิกสซิกมา (3) การมีแรงจูงใจในการทํา
โครงการซิกสซิกมา (4) ความรูทางเทคนิคของทีมงานที่เกี่ยวของกับโครงการซิกสซิกมา และ (5) การมีบุคลากรในทีมงาน
โครงการซิกสซิกมาอยางเพียงพอ และขอมูลเชิงคุณภาพยังชี้ใหเห็นอีกดวยวา ความรวมมือที่สําคัญจากทีมงานไดแก การ
เก็บขอมูล การดําเนินการทดลอง การนําแนวทางการปรับปรุงงานไปปฏิบัติ การใหขอมูลและการวิเคราะหทางเทคนิค 
ทั้งนี้ความรวมมือดังกลาวจะมีความเกี่ยวเนื่องจากการสื่อสารที่ และการมีแรงจูงใจในทีมงานที่ดี และประการสุดทาย ใน
บางโครงการจําเปนตองพึ่งพาความรูทางเทคนิคจากทีมงานเพื่อใชในการวิเคราะหทางเทคนิค การระบุตัวแปร และการหา
แนวทางการปรับปรุงงาน กลาวโดยรวมจะเห็นวา  ทีมงานโครงการซิกสซิกมาจะชวยทําใหโครงการดําเนินไปได  
ตาราง 5 ขอความที่จัดแยกของปจจัย 3 

ปจจัยที่ 1 ปจจัยที่ 2 ปจจัยที่ 3 
# ขอความ 

อันดับ คะแนน อันดับ คะแนน อันดับ คะแนน 

48 Black Belt มีความตั้งใจ สนใจ และอยากทํา Six Sigma 
Project    

4 1.30 3 0.96 6 2.01* 

3 การสนับสนุน ความรวมมือและการมีสวนรวมของ
ทีมงาน 

2 0.91 -2 -0.73 6 1.18* 

9 ความรูดานเทคนิคและประสบการณของทีมงานในงานที่
เกี่ยวของ  

2 0.63 1 0.25 4 1.25* 

43 Black Belt สามารถจูงใจและสรางแรงบันดาลใจใหกับ
ทีมงาน 

1 0.32 -1 -0.17 4 1.20* 

34 พฤติกรรมทีมที่ด ีเชน ความสัมพันธ ความมุงมั่น และ
การสื่อสารในทีมงาน 

-1 -0.24 -3 -1.03 4 1.08* 

42 ความรวมมือระหวางสายงานและหนวยงาน -1 -0.22 -3 -0.94 3 0.97* 

25 BB สามารถเอาชนะอุปสรรค ขอขัดแยง และขอการ
สนับสนุนจากผูบริหาร 

-1 -0.41 0 0.11 3 0.92* 

17 การมีแรงจูงใจในการทํางาน -2 -0.68 -2 -0.87 2 0.64* 

44 มีการจัดสรรบุคลากรในการทํา Six Sigma Project อยาง
เพียงพอ 

0 0.06 0 -0.02 1 0.49 

36 การจัดสรรทรัพยากร  -2 -0.72 -4 -1.08 0 0.11* 

2 Black Belt เปนแบบ Full Time -1 -0.65 -5 -1.58 -1 -0.16 
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ปจจัยที่ 1 ปจจัยที่ 2 ปจจัยที่ 3 
# ขอความ 

อันดับ คะแนน อันดับ คะแนน อันดับ คะแนน 

40 การกําหนด  Project Charter บทบาท & ขั้นตอนการ
ตัดสินใจ 

0 0.23 0 -0.02 -2 -0.52 

50 ระบบการวัดและการกําหนดวัตถุประสงคทางคุณภาพ 0 0.16 0 -0.05 -2 -0.62 

24 การควบคุมระยะเวลาดําเนินโครงการของ Six Sigma 
Project 

0 0.12 2 0.61 -3 -0.90* 

45 การใหรางวัล การชมเชยและการประเมินผลงาน -5 -1.46 -5 -1.46 -3 -0.93* 

7 การฝกอบรม Champion   -3 -1.14 0 0.06 -4 -1.57 

13 ระบบ SPC 1 0.37 -3 -0.96 -5 -1.76* 

22 ระบบ Lean รวมทั้งระบบยอยของ Lean เชน 5ส. , Visual 
Control , TPM  

-2 -1.03 -3 -1.02 -6 -1.92* 

19 ระบบการจัดการคุณภาพ เชน ISO9000 , TS16949 เปน
ตน 

-4 -1.15 -4 -1.08 -6 -2.28* 

หมายเหตุ:  ขอความตัวหนาคือ ขอความที่มีคะแนนปจจัย > 0 ที่ระดับความเชื่อม่ัน > รอยละ 95 
SE ของคะแนนปจจัย = 0.156 ; คะแนนวิกฤติ = 0.257 
ทุกขอความที่จัดแยกปจจัย  3 มี คา P < .05;   * มีนัยสําคัญที่คา P < .01      

 2.5 ขอความที่ไมจําแนกปจจัย: จากการวิเคราะหคะแนนปจจัยพบวา มีขอความที่ไมจําแนกปจจัย 8 
ขอความดังตาราง 6 ขอความเหลานี้แสดงวา  กลุมของผูตอบในแตละปจจัยมิไดใหความสําคัญในเรื่องเหลานี้ตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ หรืออาจกลาวไดวา ผูตอบสวนใหญมีความเห็นในขอความเหลานี้ไปในทิศทางเดียวกัน 

ตาราง 6 ขอความที่ไมจําแนกปจจัย 

ปจจัยที่ 1 ปจจัยที่ 2 ปจจัยที่ 3 
# ขอความ 

อันดับ คะแนน อันดับ คะแนน อันดับ คะแนน 

39 การใช Fusion Six Sigma Tools เพื่อหาสาเหตุของปญหา 5 1.46 4 1.12 2 0.68 

27 ความรูทางเทคนิคและประสบการณของ Black Belt ใน
งานที่เกี่ยวของ 

4 1.38 5 1.49 5 1.37 

26 ภาวะผูนําของ Black Belt 3 0.98 4 1.26 5 1.42 

30 Black Belt มีเวลาอยางเพียงพอในการทํา Six Sigma 
Project  

2 0.83 3 1.05 3 0.83 

16 ความรูและความเขาใจเรื่อง (Fusion) Six Sigma ของ
ทีมงาน 

1 0.32 0 -0.14 -2 -0.25 

28  ความคิดสรางสรร  -1 -0.54 -3 -0.98 -1 -0.43 

35 การจัดการกระบวนการ (process management) -1 -0.49 -1 -0.28 -3 -0.80 

52  การเรียนรูในองคกร -3 -1.14 -4 -1.21 -2 -0.69 
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หมายเหตุ:  ขอความตัวหนาคือ ขอความทุกปจจัยที่มีคะแนนปจจัย > 0 ที่ระดับความเชื่อม่ัน > รอยละ 95 
SE ของคะแนนปจจัย 1 = 0.124  ; คะแนนวิกฤติ = 0.205        SE ของคะแนนปจจัย 2 = 0.200  ; คะแนนวิกฤติ = 0.330 
SE ของคะแนนปจจัย 3 = 0.156  ; คะแนนวิกฤติ = 0.257 

 
 จากผลการวิเคราะหดังตาราง 6 พบวา ขอความจากผูตอบซึ่งเปนสมาชิกของทุกปจจัยใหความสําคัญมากและมี
คาของคะแนนปจจัยในทุกปจจัยสูงกวาคาวิกฤติไดแก (39) การใช Fusion Six Sigma Tools เพื่อหาสาเหตุของปญหา 
(26) ภาวะผูนําของ Black Belt (27) ความรูทางเทคนิคและประสบการณของ Black Belt ในงานที่เกี่ยวของ และ (30) 
Black Belt มีเวลาอยางเพียงพอในการทํา Six Sigma Project อาจถือไดวาขอความเหลานี้เปนมิติของปจจัยแหง
ความสําเร็จในการนําซิกสมาแบบผสมผสานมาใชเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

 เมื่อพิจารณาจากเนื้อหาของขอความที่ (39) การใช Fusion Six Sigma Tools เพื่อหาสาเหตุของปญหา และ
ขอมูลเชิงคุณภาพที่สนับสนุนดังกลาว อาจถือไดวา ขอความนี้เปนอีกหนึ่งมิติของปจจัยเรื่องการใชเครื่องมือคุณภาพ 
อยางไรก็ตามขอความนี้มิไดเปนขอความที่จัดแยกของปจจัยที่ 1 เนื่องจากบุคคลซึ่งเปนสมาชิกของปจจัยที่ 2 และ 3 ตางก็
ใหความสําคัญกับขอความนี้  นอกจากนี้ขอมูลเชิงคุณภาพยังชี้ใหเห็นผลในทํานองเดียวกับขอความจําแนกปจจัยของ
ปจจัย 1 ที่เกี่ยวกับใชเครื่องมือคุณภาพขอความอื่น  

 สวนขอความที่ (26) ภาวะผูนําของ Black Belt (27) ความรูทางเทคนิคและประสบการณของ Black Belt ในงาน
ที่เกี่ยวของ และ (30) Black Belt มีเวลาอยางเพียงพอในการทํา Six Sigma Project เนื้อหาของขอความทั้ง 3 บงชี้ถึงเรื่อง
คุณสมบัติของผูเชี่ยวชาญระดับสายดําเชนเดียวกับขอความที่จัดแยกปจจัย 3 ขอความอื่น อยางไรก็ตามขอความดังกลาว
จึงมิไดเปนขอความที่จัดแยกของปจจัย 3 เนื่องจากบุคคลในปจจัยอื่นตางก็ใหความสําคัญกับขอความดังกลาวสูงเชนกัน 
อาจกลาวไดวา ขอความดังกลาวเปนมิติของปจจัยเรื่องคุณสมบัติของผูเชี่ยวชาญระดับสายดําที่ผูตอบสวนใหญทุก
ปจจัยเห็นพองและใหความสําคัญในลักษณะเดียวกัน  

 2.6 ขอความที่มีคะแนนปจจัยสูง 2 ปจจัย: จากการวิเคราะหขอความจําแนกปจจัยทั้ง 3 ปจจัยยังพบอีกวา มี 
6 ขอความที่กลุมบุคคลใน 2 ปจจัยมีคะแนนสูงแตกลุมบุคคลในอีกปจจัยหนึ่งมีคะแนนต่ําดังตาราง 7 ขอความดังกลาว
แสดงวา กลุมบุคคลใน 2 ปจจัยใหความสําคัญหรือเห็นวาขอความดังกลาวเปนมิติของปจจัยแหงความสําเร็จในการทํา
โครงการซิกสซิกมาแตกลุมคนในอีกปจจัยหนึ่งมิไดใหความสาํคัญ ขอความดังกลาวไดแก (12) ความสามารถในการ
จัดการโครงการของ Black Belt (55) ความมุงมั่นในการปรับปรุงงาน (32) ผูบริหารเขามาขจัดอุปสรรคและปญหาใน Six 
Sigma Project (4) ทีมงานมีเวลาเพียงพอในการทํา Six Sigma Project (38) Black Belt มีความสามารถในการสื่อสาร 
การนําประชุมและการนําเสนอผลงาน และ (41) ทักษะการวิเคราะหและการแกปญหาของทีมงาน 

 จากการวิเคราะหเนื้อหาของขอความตางๆ ดังตาราง 7 พบวา ขอความ (32) ผูบริหารเขามาขจัดอุปสรรคและ
ปญหาใน Six Sigma Project (12) ความสามารถในการจัดการโครงการของ Black Belt และ (55) ความมุงมั่นในการ
ปรับปรุงงาน เปนขอความที่กลุมบุคคลในปจจัย 2 และ 3 ใหความสําคัญ สวนขอความ (38) BB มีความสามารถในการ
ส่ือสาร การนําประชุมและการนําเสนอผลงาน (4) ทีมงานมีเวลาเพียงพอในการทํา Six Sigma Project และ (41) ทักษะ
การวิเคราะหและการแกปญหาของทีมงาน เปนขอความที่กลุมบุคคลในปจจัย 1 และ 3 ใหความสําคัญ 

 เม่ือพิจารณาขอมูลเชิงคุณภาพและเนื้อหาของขอความที่ (32) ผูบริหารเขามาขจัดอุปสรรคและปญหาใน Six 
Sigma Project พบวา ขอมูลเชิงคุณภาพมีเนื้อหาในลักษณะเดียวกันกบัขอมูลเชิงคุณภาพที่สนับสนุนขอความที่จัดแยก
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ปจจัย 2 จึงอาจกลาวไดวาขอความนี้เปนอีกหนึ่งมิติของปจจัยเรื่องภาวะผูนําดานซิกสซิกมาของผูบริหาร นอกจากนี้
ยังสังเกตไดวาคะแนนปจจัยของปจจัยที่ 2 สูงกวาคะแนนของปจจัยอื่น  อยางไรก็ตามขอความนี้มิไดเปนขอความที่
จัดแยกของปจจัยที่ 2 เนื่องจากกลุมบุคคลซึ่งเปนสมาชิกของทั้งปจจัย 2 และ 3 ตางก็ใหความสําคัญกับขอความนี ้
ตาราง 7 การวิเคราะหขอความที่ผูตอบใหคะแนนปจจัยสูง 2 ปจจัย 

ปจจัยที่ 1 ปจจัยที่ 2 ปจจัยที่ 3 
# ขอความ 

อันดับ คะแนน อันดับ คะแนน อันดับ คะแนน 

12 ความสามารถในการจัดการโครงการของ Black Belt 1 0.38** 3 0.99 5 1.31 

55 ความมุงมั่นในการปรับปรุงงาน 0 -0.09** 2 0.68 3 0.80 

32 ผูบริหารเขามาขจัดอุปสรรคและปญหาใน Six 
Sigma Project 

-2 -1.03** 2 0.72 1 0.46 

4 ทีมงานมีเวลาเพียงพอในการทํา Six Sigma Project 2 0.65 0 0.11* 3 0.89 
38 BB มีความสามารถในการสื่อสาร การนําประชุม 

และการนําเสนอผลงาน 

1 0.56 -2 -0.69** 0 0.42 

41 
ทักษะในการวิเคราะห และการแกปญหาของ
ทีมงาน  

2 0.86 -2 -0.71** 1 0.50 

หมายเหตุ:  คะแนนตัวหนาคือ คะแนนของขอความทุกปจจัยที่มีคะแนนปจจัย > 0 ที่ระดับความเชื่อม่ัน > รอยละ 95 
SE ของคะแนนปจจัย 1 = 0.124  ; คะแนนวิกฤติ = 0.205       SE ของคะแนนปจจัย 2 = 0.200  ; คะแนนวิกฤติ = 
0.330    SE ของคะแนนปจจัย 3 = 0.156  ; คะแนนวิกฤติ = 0.257 
* ขอความที่จัดแยกปจจัยที่คา P < .05;   ** มีนัยสําคัญที่คา P < .01 

 

3. การวิเคราะหปจจัยแหงความสําเร็จในการทําโครงการซิกสซิกมา  

 การวิเคราะหปจจัยแหงความสําเร็จดังกลาวสามารถทําไดโดยการแยกแยะองคประกอบของปจจัยจัยตางๆที่ได
จากการศึกษาดวยวิธีวิทยาคิว แนวทางดังกลาวทําใหสามามารถระบุปจจัยแหงความสําเร็จในการทําโครงการซิกสซิกมา
ได โดยที่ปจจัย 1 สามารถแยกปจจัยแหงความสําเร็จไดเปน 3 ปจจัยคือ (1) การใชเครื่องมือคุณภาพ (2) การอบรมซิกส
ซิกมา และ (3) การดําเนินโครงการซิกสซิกมา สวนปจจัย 2 สามารถแยกปจจัยแหงความสําเร็จไดคือ ภาวะผูนําดานซิกส
ซิกมาของผูบริหาร และปจจัย 3 สามารถแยกปจจัยแหงความสําเร็จได 2 ปจจัยคือ (1) คุณสมบัติของผูเชี่ยวชาญระดับ
สายดํา และ (2) คุณสมบัติของทีมงานโครงการซิกสซิกมา นอกจากนี้ผลการศึกษาดังกลาวแสดงเปนนัยวาโครงการซิกส
ซิกมาแตละโครงการมีปจจัยแหงความสําเร็จที่ตางกัน และปจจัยแหงความสําเร็จของโครงการหนึ่งอาจไมมีผลตออีก
โครงการหนึ่งได 

      3.1 การใชเครื่องมือคุณภาพ: ปจจัยแหงความสําเร็จเรื่องนี้ไดจากการแยกองคประกอบของขอความที่จัดแยก
ของปจจัย 1 และขอความที่ไมจําแนกปจจัย แนวทางดังกลาวทําใหสามารถระบุมิติของปจจัยไดเปน 5 มิติคือ  (1) การใช
เครื่องมือคุณภาพรวมกับความรูทางเทคนิค (2) การใชเครื่องมือคุณภาพอยางถูกตองและเหมาะสม (3) การใชเครื่องมือ
คุณภาพดําเนินตามระเบียบวิธีการแกปญหาซิกสซิกมาแบบผสมผสาน (4) การสรุปผลวิเคราะหเครื่องมือคุณภาพยาง
ถูกตอง และ (5) การใชเครื่องมือคุณภาพเพื่อวิเคราะหหาสาเหตุของปญหา ปจจัยดังกลาวถือวาเปนปจจัยสําคัญในการ
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แกปญหาโดยเฉพาะอยางยิ่งการแกปญหาที่ซับซอน นอกจากนี้ยังถือเปนกลไกสําคัญในการแกปญหา กลาวคือ เปน
กระบวนการเปลี่ยนแปลงขอมูลทางเทคนิคจากผูเชี่ยวชาญระดับสายดําและทีมงานโครงการซิกสซิกมา และขอมูลจาก
กระบวนการใหเปนสารสนเทศซึ่งจะนําไปสูการสรางแนวทางในการปรับปรุงงานและการควบคุมกระบวนการอยางเปน
รูปธรรมในที่สุด 

      3.2 การอบรมซิกสซิกมา: ปจจัยแหงความสําเร็จนี้ไดจากการแยกองคประกอบของขอความที่จัดแยกของ
ปจจัย 1 และการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพซึ่งสามารถระบุองคประกอบของปจจัยที่สําคัญได 4 องคประกอบคือ (1) 
การอบรมเครื่องมือคุณภาพในระเบียบวิธีการแกปญหาซิกสซิกมาแบบผสมผสาน (2) การใหคําปรึกษา (3) การอบรม
ซิกสซิกมาใหกับทีมงาน และ (4) การอบรมโดยมีวิทยากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ปจจัยนี้จะมีสวนชวยในการสนับสนุน
การใชเครื่องมือคุณภาพใหดีขึ้นในทุกมิติ 

      3.3 การดําเนินโครงการซิกสซิกมา: ปจจัยแหงความสําเร็จนี้ไดจากการแยกองคประกอบของขอความที่
จัดแยกของปจจัย 1 และการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพซึ่งสามารถระบุองคประกอบของปจจัยที่สําคัญได 3 องคประกอบ
คือ (1) การกําหนดโครงการซิกสซิกมา (2) การติดตามและทบทวนความคืบหนาของโครงการซิกสซิกมา และ (3) การเก็บ
ขอมูล ปจจัยนี้จะมีสวนทําใหโครงการซิกสซิกมาตางๆ ถูกขับเคลื่อนไปไดในเวลาที่เหมาะสม 

      3.4 ภาวะผูนําดานซิกสซิกมาของผูบริหาร: ปจจัยแหงความสําเร็จนี้ไดจากการแยกองคประกอบของขอความ
ที่จัดแยกของปจจัย 2 และการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพซึ่งสามารถระบุมิติของปจจัยที่สําคัญได 8 มิติคือ (1) ความ
มุงมั่นของผูบริหาร (2) การมุงเนนการตอบสนองความตองการของลูกคาของผูบริหาร (3) การสนับสนุนจากผูบริหารที่
รับผิดชอบกระบวนการ (4) การมีสวนรวมของผูบริหาร (5) การควบคุมระยะเวลาดําเนินโครงการซิกสซิกมา (6) การ
จัดการใหโครงการซิกสซิกมามีสอดคลองกับเปาหมายขององคกร (7) การมีความรูและความเขาใจในเรื่องซิกสซิกมาของ
ผูบริหาร และ (8) การเขามาขจัดอุปสรรคและปญหาที่เกิดขึ้นในโครงการซิกสซิกมาของผูบริหาร ปจจัยดังกลาวถือวามี
ความสําคัญในโครงการซิกสซิกมาบางโครงการ โดยเฉพาะอยางยิ่งโครงการที่ตองการการผลักดันอยางจริงจังและ
โครงการที่ตองการการสนับสนุนดานทรัพยากรเพี่อแกไขกระบวนการ 

      3.5 คุณสมบัติของผูเช่ียวชาญระดับสายดํา: ปจจัยแหงความสําเร็จนี้ไดจากการแยกองคประกอบของ
ขอความที่จัดแยกของปจจัย 3 ขอความที่มีคะแนนสูง 2 ปจจัย ขอความที่ไมจําแนกปจจัย และการวิเคราะหขอมูลเชิง
คุณภาพ แนวทางทั้งหมดรวมกันทําใหสามารถระบุมิติของปจจัยดังกลาวได 7 มิติคือ (1)  ผูเชี่ยวชาญระดับสายดํามี
ความตั้งใจในการทําโครงการซิกสซิกมา (2) ความสามารถของผูเชี่ยวชาญระดับสายดําในการจูงใจและสรางแรงบันดาล
ใจใหกับทีมงาน (3) ผูเชี่ยวชาญระดับสายดําสามารถเอาชนะอุปสรรค ขอขัดแยงและขอการสนับสนุนจากผูบริหาร (4) 
ผูเชี่ยวชาญระดับสายดํามีภาวะผูนํา (5) ผูเชี่ยวชาญระดับสายดํามีความรูทางเทคนิคและประสบการณในงานที่เกี่ยวของ
กับโครงการซิกสซิกมา (6) ผูเชี่ยวชาญระดับสายดํามีเวลาอยางเพียงพอในการทําโครงการซิกสซิกมา และ (7) 
ผูเชี่ยวชาญระดับสายดํามีความสามารถในการจัดการโครงการซิกสซิกมา 

      3.6 คุณสมบัติของทีมงานโครงการซิกสซิกมา: ปจจัยแหงความสําเร็จนี้ไดจากการแยกองคประกอบของ
ขอความที่จัดแยกของปจจัย 3 ขอความที่มีคะแนนสูง 2 ปจจัย และการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพซึ่งสามารถระบุมิติของ
ปจจัยที่สําคัญได 5 มิติคือ (1) ทีมงานใหความรวมมือในการดําเนินโครงการซิกสซิกมา (2) การสื่อสารที่ดีในทีมงาน
โครงการซิกสซิกมา (3) ทีมงานมีแรงจูงใจในการทําโครงการซิกสซิกมา (4) ทีมงานมีความรูทางเทคนิคที่เกี่ยวของกับ
โครงการซิกสซิกมา และ (5) ทีมงานมีเวลาเพียงพอในการทําโครงการซิกสซิกมา  
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4. ขอเสนอแนะ 
ขอคนพบในเรื่องปจจัยแหงความสําเร็จในการนําระเบียบวิธีการแกปญหาซิกสซิกมาแบบผสมผสานมาใชทําให

สามารถที่จะระบุแนวทางการจัดการที่เปนรูปธรรมกลาวคือ องคกรควรมีการจัดการองคกรให เหมาะสม  เพื่ อ ให
การประยุกตใชระเบียบวิธีการแกปญหาซิกสซิกมาแบบผสมผสานเปนไปอยางมาประสิทธิภาพซึ่งในทางปฏิบัติสามารถทํา
ได 7 ประการดังนี้ 

1) ควรพัฒนาบุคลากรในองคการใหมีความเขาใจในเครื่องมือคุณภาพ และระเบียบวิธีการแกปญหาซิกส
ซิกมาแบบผสมผสาน 

2) ควรใชผูเชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการอบรมซิกสซิกมาแบบผสมผสานและการใหคําปรึกษา
โครงการซิกสซิกมา 

3) ควรพัฒนาระบบการจัดการและโครงสรางพื้นฐานในองคกรเพื่อที่จะสนับสนุนการดําเนินโครงการซิกส
ซิกมา 

4) ควรพัฒนาผูบริหารใหมีภาวะผูนําดานซิกสซิกมา 
5) ควรคัดเลือกและพัฒนาผูเชี่ยวชาญระดับสายดําใหมีคุณสมบัติที่เหมาะสม 
6) ควรคัดเลือกและพัฒนาทีมงานโครงการซิกสซิกมาใหมีคุณสมบัติเหมาะสม 

 นอกจากนี้ผลการวิจัยของงานวิจัยนี้ชี้ใหเห็นโอกาสของการทํางานวิจัยในอนาคตคือ การประยกุตใชวิธีวิทยาคิว
ในการศึกษาปจจัยแหงความสําเร็จของเครื่องมือคุณภาพ ระบบคุณภาพ และระบบการจัดการอื่นๆ ในบริบทของงานวิจัย
นี้พบวา วิธีวิทยาคิวมีขอไดเปรียบวิธีวิทยาอื่นในการศึกษาปจจัยแหงความสําเร็จ 5 ประการคือ 

1) วิธีวิทยาคิวไดผนวกขอดีของทั้งวิธีการเชิงคุณภาพและวิธีการเชิงปริมาณเขาดวยกัน (Amin, 2000) 
กลาวคือ ไดขอมูลเชิงลึกเชนเดียวกับวิธีการเชิงคุณภาพอื่น และไดแนวทางการวิเคราะหเชิงปริมาณในการกําหนดจํานวน
ปจจัย (กลุมคน) การจัดคนเขาเปนสมาชิกของปจจัย และการระบุขอความซึ่งเปนมิติของปจจัยแหงความสําเร็จที่มีคะแนน
ปจจัยสูงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ นอกจากนี้วิธีวิทยาคิวยังมีการนําวิธีการเชิงปริมาณมาจัดระเบียบและตีความขอมูลเชิง
คุณภาพ แนวทางดังกลาวจะชวยลดอคติในการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพลงได 

2) วิธีวิทยาคิวใหโครงสรางเชิงจิตวิสัยของผูตอบซึ่งทําไมไดดวยวิธีวิทยาอื่น (สุชาต ประสิทธิ์รัฐสินธุ และ 
กรรณิการ  สุขเกษม, 2550) โครงสรางดังกลาวจะชวยทําใหเห็นวา ปจจัยแหงความสําเร็จบางเรื่องอาจสําคัญกับกลุม
บุคคลกลุมหนึ่งแตไมสําคัญกับกลุมบุคคลอีกกลุมหนึ่งไดซึ่งมีประสบการณหรือบริบทที่ตางกันได 

3) การวัดในวิธีวิทยาคิวไดจากการจัดเรียงขอความซึ่งตางจากวิธีการเชิงปริมาณอื่นซึ่งมักจะวัดคาทางจิต
วิสัยโดยการใหคะแนนแตละขอความอยางอิสระตอกัน ในขณะที่วิธีวิทยาคิววัดคาโดยใชการจัดเรียงชุดขอความ (Watts & 
Stenner, 2005) ผลคือ คาวัดที่ไดจากวิธีวิทยาคิวจะมีความละเอียดของสเกลที่สูง และมีการอางอิงในตัวเอง (self 
reference) ของขอมูล (Berry, Lewis-Beck & Brown, 1986) คุณสมบัติดังกลาวจะทําใหไดขอมูลที่มีความเหมาะสมใน
การวิเคราะหในขั้นตอนตอไป 

4) จํานวนประชากรหรือผูใหขอมูลของงานวิจัยนี้มีประมาณ 30 คนซึ่งเพียงพอในการศึกษาดวยวิธีวิทยาคิว 
(Hurd & Brown, 2004) แตไมเพียงพอในการศึกษาดวยวิธีการเชิงปริมาณอื่นๆ 

5) วิธีวิทยาคิวมีความแกรง (robustness) ตอความผิดพลาดมากกวาเมื่อเทียบกับวิธีการวิจัยเชิงปริมาณอื่นๆ 
เนื่องจากการวิเคราะหเชิงปริมาณจะแยกปจจัยตางๆออกจากกัน (Brown, 1996) ทําใหผลการวิเคราะหไมขออยูกับ
ความเปนตัวแทนทางสถิติ และมุมมองที่สําคัญของกลุมบุคคลกลุมนอยจะไมถูกละเลย   
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การศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการยอมรับระบบการวางแผนทรพัยากรวสิาหกิจเฉพาะทางธุรกจิ

เดินเรือ (ERP shipping system) ในบริษัทเจาของเรือไทย 
An Exploratory on Factors Influencing of Enterprise Resource Planning (ERP) Shipping System 

Adoption in Thai Ship-Owner Company 
อัจฉราพร  จันเมธากุลวัฒน* 

 
บทคัดยอ 
 ในปจจุบันธุรกิจเดินเรือไดนําระบบการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความทันสมัยเขามาใชในการพัฒนา
กระบวนการทางธุรกิจและเพื่อการรวมขอมูลที่สงผานระหวางเรือเดินทะเลและสํานักงานเขาไวดวยกัน ระบบการวางแผน
ทรัพยากรวิสาหกิจเฉพาะทางธุรกิจเดินเรือ (ERP shipping system) จัดไดวาเปนระบบการจัดการขอมูลแบบใหมที่
รวบรวมขอมูลการทํางานของผูใชงานในองคกรเขาไวดวยกัน ถึงแมวาการใชงานระบบการวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ
เฉพาะทางธุรกิจเดินเรือ เปนส่ิงที่จําเปนตองใชงาน แตการเขาใจถึงทัศนคติของผูใชงานก็เปนเรื่องที่เปนประโยชนตอ
องคกรเพื่อเตรียมแผนและนโยบายในการจัดการใหผูใชงานไดเขาใจและยอมรับการนําระบบเทคโนโลยีใหมๆเขามาใช 
ดังนั้นการศึกษาในครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อทดสอบและพัฒนาปจจัยที่มีผลตอการยอมรับระบบการวางแผนทรัพยากร
วิสาหกิจเฉพาะทางธุรกิจเดินเรือ (ERP shipping system) พรอมทั้งเสนอแนะวิธีทางในการพัฒนาใหมีการยอมรับการ
วางแผนทรัพยากรวิสาหกิจเฉพาะทางธุรกิจเดินเรือ (ERP shipping system)มาใชในองคกร  
 ผูวิจัยไดเสนอกรอบแนวคิดที่พัฒนาจากกรอบแนวคิดการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ (TAM) และงานวิจัยอื่นๆ
ที่เกี่ยวของกับการยอมรับและการนําระบบทรัพยากรวิสาหกิจ (ERP) มาใช เพื่อวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอการยอมรับ
ระบบการวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจเฉพาะทางธุรกิจเดินเรือ (ERP shipping system) การศึกษาไดประเมินถึงผลกระทบ
ทางปจจัยดานองคกร (ขนาดขององคกร, การสนับสนุนของผูบริหาร, สภาวะคนรอบขาง) ปจจัยดานเทคนิค (โครงขายการ
ติดตอส่ือสาร, การผสมผสานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ, การเขากันไดของระบบ, คุณภาพของขอมูล) ปจจัยดานตัว
บุคคล (ความสามารถสวนบุคคลในการใชคอมพิวเตอร, การหลีกเลี่ยงความไมแนนอน, การฝกอบรมระบบ ERP) ปจจัย
ดานกฎขอบังคับ ปจจัยดานราคา วามีผลตอการยอมรับตามกรอบแนวคิดการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศที่วาดวยเรื่อง
การรับรูถึงประโยชนที่ไดรับ และการรับรูการใชงานงาย เพื่อนําไปสูการยอมรับการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ไดกลาว
มาขางตน  

จากการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูใชระบบการวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจเฉพาะทางธุรกิจเดินเรือ (ERP shipping 
system) ในองคกรที่อยูในสมาคมเจาของเรือไทยพบวา ปจจัยความตั้งใจในการใชระบบมีอิทธิพลมากที่สุด รองลงมาคือ
ปจจัยการรับรูถึงประโยชนอันใกลที่ไดรับ รวมถึงปจจัยดานองคกรมีความสําคัญดวย โดยเฉพาะในสวนของผูบริหาร
ระดับสูงที่มีความสําคัญในการผลักดันพนักงานใหใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้ปจจัยอื่นๆที่มีผลตอการ
ยอมรับระบบการวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจเฉพาะทางธุรกิจเดินเรือ ไดแกปจจัยดานเทคนิค ปจจัยดานตัวบุคคล ปจจัย
ดานกฎขอบังคับ ที่มีความสัมพันธกับการรับรูประโยชนที่ไดรับและการรับรูการใชงายที่มีผลตอการยอมรับระบบการ
วางแผนทรัพยากรวิสาหกิจเฉพาะทางธุรกิจเดินเรือ จากการศึกษาในครั้งนี้ผูวิจัยไดเสนอแนวทางสําหรับผูบริหารเพื่อ
พัฒนาการยอมรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในองคกร 

                                                 
* นักศึกษาปริญญาโท  คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
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Abstract 

Nowadays, the shipping industry is adopting modern information technologies in order to develop 
their business processes and to integrate information between vessels and head offices. ERP shipping 
system is the new management information technology that supports and integrates an approach to 
conducting shipping business. Although the use of ERP shipping system may be mandatory, the 
understanding of the users’ attitude towards system adoption is useful for the organizations in preparing plan 
and policy for their employees to learn how to make the good use of the technology. Therefore, the objectives 
of this study are to test and to develop factors impacting ERP shipping system adoption and to provide 
recommendations for the improvement on ERP shipping system adoption as guaranteed from the research. 

To analyze factors influencing the ERP shipping system adoption, the researcher proposed a 
conceptual model extended from the technology acceptance model (TAM) and empirically examined it in an 
ERP adoption and implementation environment. The study evaluated the impact of maritime organizational 
factors (company size, top management support, subjective norms),maritime technical factors (IT integration, 
communication network, system compatibility, quality of data), maritime individual factors (computer self-
efficacy, uncertainty avoidance, ERP training), maritime regulation factors and perceived cost on the core 
Technology Acceptance Model variables (perceived usefulness, perceived ease of use) in the context of ERP 
shipping system adoption. 

The data gathered from ERP shipping users in Thai ship-owners association showed that the 
intention to use is the most significant determinant affecting the ERP shipping system adoption.  An intention 
to use ERP shipping system can be achieved when it is perceived as the useful and the beneficial implement 
for the users. At the same time, maritime organization factors, especially, top management must exert 
considerable pressure on their employees to use the system. Other factors such as maritime organization 
factors, maritime technical factors, maritime individual factors and maritime regulation factors are also 
significant on perceived near-term consequences and perceived ease of use. Base on the findings, the 
researcher also proposes some important managerial implications in connection with the adoption’s 
development in their organization. 
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1. Introduction 

Many business professionals now realize that integration is the key to success, by unlocking 
corporate information and making it available to any authorize uses, anywhere and anytime. This awareness 
leads to the notion of a “concept corporation” based on well-integration, enterprise wide, application software 
which is now commonly known as Enterprise Resource Planning (ERP) Systems or simply enterprise system 
(Poon, 2006). ERP is an ideology of planning and managing the resources of an entire organization in an 
efficient, productive, and profitable manner, and is manifested in the form of configurable information 
packages. ERP system packages promise the seamless integration of all the information flowing through an 
organization. They fulfill this promise by integrating information and information-based processes within and 
across the functional areas in an organization, and further by enabling the integration of information and 
processes beyond the organizational boundaries (Luakkanen et al, 2005). The Shipping organization has 
obviously been affected by the emergence of new ERP. The adoption and use of ERP shipping system is 
increasingly being recognized as the profitable for the exchange of information between vessels and 
headquarters. The benefits of utilizing ERP shipping system along the entire shipping value-chain include 
quicker access to information, improved communication with seafarer and headquarters officer; reduce cost 
and increase quality of service. 

Presently, ERP shipping system target the facilitation of routine and critical maritime business 
processed and task such as chartering, procurement, manning, planned maintenance, technical and 
operational monitoring of the vessels, voyage planning and navigation and safety. In addition, ERP shipping 
system can make great efforts in order to link and integrate applications and provide value-added services.  
 Much information technology research has sought to explain the causes of ERP failure using variety 
of approaches in spite of high expectations of the organizations purchasing ERP software. The most of ERP 
projects become over budget, late and even fail. In this study, the researcher applies Technology 
Acceptance Model (TAM) presented by Davis (1989) represents an important theorical contribution towards 
understanding information system, ERP adoption. 

Therefore, this study intends to provide a comprehensive understanding of the factors that explain 
ERP shipping system acceptance and used by individual users in order to enhance the ability to obviously 
understand better ERP Shipping system acceptance and usage. This study extends the Technology 
Acceptance Model by examining how Maritime organizational factors (company size, top management 
support, subjective norms), Maritime technical factors (IT integration, network communication, system 
compatibility and quality of data), Maritime individual factors (computer self-efficacy, uncertainty avoidance 
and ERP training), Maritime regulation factors  and perceived cost impact the core Technology Acceptance 
Model variables (perceived usefulness, perceived ease of use) in the context of ERP Shipping Adoption. 
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2. Literature review 
 2.1 Enterprise Resource Planning (ERP) 

ERP’s major objective is to integrate all department and functional information flows across a 
company into a single computer system that can serve all of enterprise’s needs. ERP system are used in 
thousands of large and medium companies worldwide, and some ERP system are producing dramatic 
results. ERP initially covered all routine transactions within a company, including internal suppliers and 
customers. Later it was expanded, in what is known as extended ERP software, to incorporate external 
suppliers and customers 

Enterprise integration is the key idea underlying the development of ERP system. Enterprise resource 
planning posits using information technology to achieve a capability to plan and integrate enterprise-wide 
resources, i.e. by integrating the applications and processes of the various functions of the enterprise 
(design, production, purchasing, marketing, finance, etc.).  

Enterprise resource planning systems integrates software solution used to manage any 
organization’s resources. Actually, ERP system offer much more than their literal meaning. Not only do they 
make resource planning, but also integrate all departments and functions of a company into a single 
computer system that can serve all different departments’ needs. Watson and Schneider (1998) described 
ERP system as a generic term for an integrated enterprise computing system. They define it as an integrated, 
customized, package software-based system that handles the majority of an enterprise’s system requirements 
in all functional areas. It has a software architecture that facilitates the flow of information among all functions 
within an enterprise. 

ERP is designed on the most appropriate business process or business best practice basis rather 
than idiosyncratic operations of any organization so that the organization can adapt its business processes to 
fit the ERP package instead of large customization of the package to suit the organization’s business 
processes. However, several ERP vendors have customized their application modules to fit unique 
characteristics and specific needs of a particular type of industry or organization. (Chalit, 2007) 

Implementing best practices embedded in the systems reference models is a major reason to adopt 
enterprise systems. ERP system have also been cited as catalysts and enables for many corporate 
reengineering activities. When implementing ERP, organizations get to redesign all their processes for cross-
functional efficiency and effectiveness embedded in the systems reference model, which is the stated 
purpose of business process reengineering (Maheshwari, 2001). 

2.2 ERP for shipping industries 
Shipping company is not resemble any other type of company because they have sub-companies 

called “vessels”. Each vessel is handled differently in accounting matters. Shipping companies have more 
data to analyze and use more complex procedures in order to take decisions about chartering the vessels 
and about the exact route of the vessels (ex. piracy, stormy areas etc.) The ERP used in shipping companies 
and those that used in other type of companies do not have the same modules regarding the various 
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departments (ex. Manning dept., Supplies & Spares dept., Operation and Chartering dept. etc.). Especially, 
Data Synchronization between vessels and head office and vice versa which usually uses in Shipping 
company only. 

2.3 ERP Adoption Theories 
To analyze factors affecting the ERP system usage, we propose a conceptual model derived from 

the famous the Technology Acceptance Model (TAM) considering  a core variable framework to explain 
factors influencing the adoption of specific ERP shipping system in Thai ship-owners companies. 

The Technology Acceptance Model (TAM) was developed by Davis (1989) to describe computer 
usage behavior. Up to now, core frameworks have been constructed, in additional to TAM, to understand 
technology acceptance. These frameworks were named Diffusion of Innovations (Roger, 1983), Theory of 
Reasoned Action (TRA) (Fisbien & Ajzen, 1975) and Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991). However, 
TAM was preferred than TRA and TPB in explaining the specific systems adoption, such as ERP system in this 
study (Basoglu, 2007). The goal of the Technology Acceptance Model (TAM) is “to provide an explanation of 
the determinants of computer acceptance that is, in general capable of explaining user behaviors across a 
board range of end-user computing technologies and user populations, while at the same time being both 
parsimonious and theoretically justified” (Davis, 1989). David (1989) declared that perceived usefulness is the 
degree to which a person believes that a particular information technology would enhance his or her job 
performance. Perceived ease of use is the degree to which a person believes that using a particular 
innovation would be free of effort. (See figure 2)  
 

 
Fig 1. An original version of TAM (Davis, 1989) 

3. Research Model 
 The objective of this study was to examine the influence of antecedent variables on the previously 
mentioned TAM construct of perceived usefulness and perceived ease of use. Studying the influence of 
antecedent variables on the constructs not only contributes to theory development, but also helps in 
designing appropriate intervention systems. The model is shown in Fig. 2 The model has as its core the TAM 
constructs and supposed relationships.  
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3.1 Maritime organizational factors 
• Company size 

Size has repeatedly been found to influence the propriety to adopt ERP application. Laukkanen et al 
(2005) have shown their research that the results regarding the resource and adaptability constraints in ERP 
adoption. The relevance of this constraint seemed to decrease with the increase in company size. The 
medium-size and large companies reported having had quite adequate information for decision-making in 
ERP system selection, a significantly lower adequacy of information was reported by the small company. 
Further, the development of electronic commerce capabilities was considered significantly more important 
objective of ERP system adoption by the medium size. On the contrary, Kostopoulos et al (2004) mentioned 
that size seems to be of least importance as several ERP vendors support in Greek market but size is 
straightly related with resource availability. The human and financial resource constrains are substantial in 
adopting ERP system 

• Top Management Support 
Among the most important factors for the success of ERP project is the top management 

commitment and support. The role of top management includes, developing an understanding of the 
capabilities and limitation of the proposed system, setting goals, and communicating the corporate IT 
Strategy to all employees. Moreover, Top Management can create more effective awareness for the ERP 
system by communicating its benefits to the workers (Wang, 2007). 

Nagi et al (2008) supported that As ERP projects span divisional boundaries and affect many 
stakeholders in an organization; senior executives need to mediate between various interest group to resolve 
political conflicts when necessary. The support of top management would help focus efforts toward the  
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realization of organizational benefits and lends credibility to functional managers responsible for its 
near-term and long term consequence. 

• Subjective norm 
Consistent with Theory of Reasoned Action (TRA) (Ajzen and Fishbein, 1980), subjective norm is 

defined as a “person’s perception that most people who are important to him think he should or should not 
perform the behavior in question”. The rationale for a direct effect of subjective norm on intention is that 
people may choose to perform a behavior even if they are not themselves favorable toward the behavior using 
the technology or it’s consequences for them individual, if they believe one or more important referents think 
they should, and they are sufficiently motivated to comply with the referents. TAM proposes that subjective 
norm can influence the cognitive belief of perceived usefulness. Lewis (2003) sought to describe for 
perceived usefulness from social aspects and found the expected relationship. This is the mechanism of 
internalization (Venkatesh and Davis, 2007). When a person perceives that important referents think that he 
should use the system, one incorporates the referent’s beliefs into one own belief system. Since a large 
number of people cannot be wrong in their opinion, the system must be useful in its purpose.  

 
3.2 Maritime Technical factors 
• IT Integration 
Davenport (1995) describes Enterprise wide resource planning system attempts to integrate all corporate 

information in one central database, they allow information to be retrieved from many different organizational 
positions, and in principle they allow any organizational object to be made visible. Integration is an important 
factor, which has a multi-dimensional quality. Integration of data achieves better information for decision-
making. In the organization, IT environment concerns the level at which information process and systems are 
integrated across various functional areas within the organization. This aspect is particularly relevant for ERP 
software, since this type of software claims to be especially appropriate for integrating business process 
information (Waart et al, 2002). Presently, ERP shipping system primary aim at the facilitation of routine and 
critical maritime business processes and tasks such as chartering, procurement, manning, planned 
maintenance, technical and operational monitoring of the vessels, voyage planning and navigation and  
safety, security and emergency operations. Additionally, great efforts are made in order to connect and 
integrate application and provide value-added services activities (Nikitas & Lambrou (2007).   

• Communication Network 
Maritime communication network is very important for communication between vessels on-board and 

organization. The high change frequency within maritime co-operations requires optimized dynamic 
networked organizations for further lead time and cost reductions. Satellite, the one way communication, have 
used from past until present. Many modern commercial vessels are effectively multi-million dollar floating 
assets, requiring highly efficient operation and management. Apart from the highly needed speedy and timely 
transfer of information and interactive communication among it’s partners in value chain activities. Today 
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information technologies have became a focal point for ship owners to gain a competitive advantage over its 
rivals by selecting and putting the right partners in their network oriented value chain activities (Nikitas & 
Lambrou (2007). ERP have become a focal point for shipping companies in their effort to gain a competitive 
advantage over their rivals by collaborating close with affiliated partners in their network-oriented value-chain 
activities. 

• System Compatibility 
Compatibility is one of attributes in Theory of Diffusion of innovation which is key influences on 

acceptance behavior. Compatibility can be explained as the degree to which  an  innovation is perceived as 
being consistent with the existing practices, values, needs and experiences of individual (Roger, 1983) Eric 
(2002) supported in their research that enterprise adoption compatibility have significant effect both early and 
later adoption, but even in these case the sizes and specific influences are different.  
 Due to limited resources and short deadlines, many organizations are totally occupied by technical 
issues in ERP system implementations. Little attention is paid to customization of ERP modules. ERP is likely to 
create tensions, frustration, instability and conflict in the user group. Soh et al. (2000) mentioned that 
procedural and data compatibility are crucial to acceptance of the system by the employees. Moreover, 
compatibility has found that it is positively related to ERP satisfaction.  Hence, ERP system compatibility with 
the user group’s existing operations should have effect on the usage (Chang et al, 2007) Moreover, Chalit 
(2007) stated “the higher task-technology fit, the higher the compatibility of information technology functionality 
and the task to be performed will be. This compatibility then eventually leads to the individual’s perception 
regarding the ease of use of technology. 

• Quality of Data 
Quality of data can be described by its degree of currency, whether it is the right data and whether it 

is the right level of data (Chalit, 2007).  
 Venkatesh and Davis (2000) posits that, over and above considerations of what tasks a system is  
capable of performing and the degree to which those tasks match their job goals (job relevance), people will 
take into consideration how well the system performs those tasks, which the researcher refers to as 
perceptions of output quality. The effects of cognitive instrumental processes were also consistent with TAM2. 
An important and interesting finding that emerged was the interactive between job relevance and output 
quality in determining perceived usefulness. Chalit (2007) supported that the greater the alignment between 
task and information technology, the greater the ERP understanding and the more ease of learning and use. 

3.3 Maritime Individual factors 
• Computer self-efficacy 

Computer self-efficacy is an important motivational variable which influences individual effect, effort, 
persistence and motivation. The meaning of relationship between computer self-efficacy and perceived 
usefulness is “to present the effect of computer self-efficacy on motivation as well as on outcome 
expectations” (Chalit, 2007). Jeff et al (2002) supported a competency in IT skills refer to the ability to 
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configure and maintain information system in support of the business. Specific technical support functions 
may be outsourced or contracted so long as the organization has the ability to interact closely with its 
subcontractors, especially when it is necessary to realign the technical system with the needs of changing 
business processes. Chalit (2007) supported in their dissertation that computer self-efficacy has the highest 
influential impact on perceived ease of use. The high computer capability will perceive ERP to be easy to use, 
learn and understand due to the effect of computer self-efficacy on the degree of effort.  

• Uncertainty Avoidance 
Uncertainty avoidance refers as a cultural control which is realized by the accumulation of organization 

stories, rituals, legends and norms of social interaction. Culture is defined as the broader values and normative 
patterns that guide worker behavior within the entire organization (Hwang, 2005). Computers and databases 
can reutilize jobs, and telecommunication products such as e-mail, telephones, fax machines, and cell phones 
can reduce uncertainty in communication. ERP system can be used as tools to reduce uncertainty among the 
users with structured business process and operations based on the behavioral control. Using IT is easy base 
on the more proactive approach. The internal site of control, related to perceived ease of use, can be 
enhanced by the multiple functions supported by IT such as ERP system in the organization that would make 
uncertainty avoidance possible using such system. Hwang (2005) mentioned uncertainty avoidance influences 
individual user’s ease of use and usefulness in ERP system. Thus, individuals who perceive they are in an 
organization with high uncertainty avoidance without anxiety of no control would perceive the system is easy to 
use.  

• ERP Training 
ERP training refers to the processes involved in teaching each of the various user groups to use the 

ERP system efficiently in their day-to-day activities. The integrated, cross-functional scope of ERP system 
requires a large proportion of the workforce to be trained in various ERP system skills. Training programs are 
generally more effective of closely tailored to the requirements of each user group. In addition, ERP training 
cannot be viewed as one-time event. Both format training and regular review sessions are necessary to ensure 
that managers and employees stay up-to-date with ongoing system and process changes (Jeff et al, 2002).  
 Amoako-Gyampah and Salam (2004) supported that training provides the hands-on mechanism that 
allows users of the ERP system to explore the system both from a technical standpoint as well as from a 
functional perspective. It allows the users to obtain first hand information and experience. It also allows them to 
explore the perceived ease of use of the system. Kumar et al (2002) suggest that the training was mostly 
focused on helping the user learn how to use the software.  

3.4 Maritime regulation factors 
• Shipping regulations 

Shipping should be prepared for dramatically even stricter legislation by IMO, EU and US and 
regional and national inventive regimes. Security, safety aspects, risk for marine pollution, emissions to 
atmosphere and disposal to shore are covered by regulation and rules (Lambrou et al, (2008). Within the 



 

 165

การประชุมผลงานวิจัยดานการจัดการบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 2  
วันที่ 20 มีนาคม 2551 ณ ศนูยประชุมนานาชาติ เอ็มเพรส จ.เชียงใหม 

scope of this modules area, the inspection of the basic set of rules and how these rules can be mapped to a 
specific type of vessel, in a specific trade plan, while arriving at a particular port by using ERP Shipping 
system is necessary. Thus, a regulation and module for rules compliance are designed in a manner that 
capable the intelligent and interoperable functioning if shipping actors represents a feasible solution. It can be 
connected to and cooperate with both the port call related processes, in manner that ensures that a shipping 
owner has much greater visibility of the rules and regulation applied, whereas the decisions of a shipping 
owner makes and his transactions performs are more precise and effective. 

3.5 Perceived cost 
The perceived cost is one of the main reasons that ERP system is not used more widely by the 

shipping industries. An additional factor that the researcher obviously included in the Technology Acceptance 
Model is the perception of monetary costs of shipping decision-makers, regarding the adoption of ERP 
Shipping system. In fact, this is considered a strong determinant that has a negative relationship with adoption 
intention, unless clear cost-benefit arguments can be contributed to the decisional context (Nikitakos and 
Lambrou, 2007).  

 
3.6 Perceived Usefulness as Near-term consequences 
The concept of Perceived Usefulness closely resembles the Perceive near-term consequences presented 

by Triandis 1980 which suggest a behavior has some consequences with value to the performer.  Chang et al 
(2004) describes both perceived usefulness and near-term consequences are defined as the extension to 
which an individual believes that using the ERP system can enhance the performance of his/her job and also 
been found to have a strong positive impact on the satisfaction of the ERP users. The impacts are on the 
individual’s current job. Thus, in this study the researcher applies near-term consequences in term of 
perceived usefulness.  

Nikitakos and Lambrou (2007) supported that perceived usefulness for adoption in shipping company 
usually means increasing productivity, enhancement of service quality, cost saving and improvement in the 
market share.  

3.7 Perceived Long-term consequences 
A perceived long-term consequence is another one dimension of Traindis Model in term of perceived 

consequences. The direct impact on the current job is defined by perceived near-term consequences. 
Perceived long-term consequences can refer to impact on career development such as the increased 
flexibility in changing job or increase in opportunities of having a better job. Refer to Thompson et al (1991) 
found a positive relationship between long-term consequence and usage. Later, Thompson et al. (1994) did 
not find such relationship between in inexperience users. Chang et al. (2007) stated perceived long-term 
consequences do not have a significant effect on the ERP usage because most of the respondents are not in 
the IS/IT line of work. In addition, Chau (1996) found long-term consequences to have significant impact when 
predicting behavioral intention of using MS Word and Excel. In shipping company, long-term consequences 
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may consist of improvement the market share and entry into a new market. It may also consist of improved 
shipping employees’ seafarer’s job performance and job satisfaction and the associated intrinsic and extrinsic 
rewards.  

3.8 Perceived Ease of Use 
Perceived ease of use refers to “the degree to which a person believes that using a particular system 

would be free of effort.” This follows from the definition of “ease”: “freedom from difficulty or great effort.” Effort 
is a finite resource that a person may allocate to the various activities for which he/she is responsible and 
have effect on perceived usefulness (Davis, 1989). Chalit (2007) supported that perceived ease of use has 
been established an important factor influencing user acceptance and usage behavior of ERP system. It 
describes the individual’s perception of how easy the innovation is to learn and use.   

The degree to which the shipping company’s management expects the new technology adopted to 
be free of exceeding effort and support, regarding its transfer and utilization is a direct factor of adoption 
intention. Integration, Compatibility and Quality of data with existing the company’s information systems and 
user characteristic are embedded elements in the ERP shipping system. 

3.9 Intention to use 
 The original Technology Acceptance Model consisted of perceived ease of use, perceived 
usefulness, attitude towards using, behavioral intention to use and actual use (Davis, 1989; Gumussoy et al., 
2007).  Gumussoy et al., 2007 supported that the results indicate that users’ perception of perceived 
usefulness, ease of use of the technology affect the intention to use technology. However, usage mandatory is 
important factors to impact intention to use. In this context, the mandatory usage represents a base level 
needed to perform minimal job functions and usage beyond that might become voluntary (Amoako-Gyampah 
and Salam, 2004). Although usage was mandatory, effective usage leads to organizational benefits, not just 
selective usage. The value of an ERP system might lie in its effective and efficient usage.  

3.10 Adoption to use ERP shipping system 
 System usage is the behavior of employing the information system in competing tasks.  In most 
studies, system usage has been applied as dependent variable (Chalit, 2007). In this study, measurement of 
system usage will be conceptualized as the degree to which ERP has been integrated in to each individual’s 
work routine. It also measures through the degree of dependency of the individual in completing user’s task 
with ERP. 

The hypotheses of the conceptual framework are presented as following:- 
H1: Maritime organization factors will have a positive relation with intention to use. 
H2: Maritime organization factors will have a positive relation with perceived long-term consequences. 
H3: Maritime technical factors will have a positive relation with perceived near-term consequences. 
H4: Maritime technical factors will have a positive relation with perceived ease of use. 
H5: Maritime individual factors will have a positive relation with perceived near-term consequences. 
H6: Maritime individual factors will have a positive relation with perceived ease of use.  
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H7: Maritime regulation factors will have a positive relation with perceived near-term consequences. 
H8: Perceived Cost will have a negative relation with intention to use. 
H9: Perceived ease of use will have a positive relation with near-term consequences. 
H10: Perceived ease of use will have a positive relation with intention to use. 
H11: Perceived usefulness as near-term consequences will have a positive relation with intention to use. 
H12: Perceived long-term consequences will have a positive relation with intention to use. 
H13: Intention to use will have a positive relation with ERP shipping system adoption to use. 
4.  Research Methodology 

4.1 Survey Questionnaire 
The method of data was through survey questionnaires. Questionnaires are used in connection with 

many modes of observations in social research and will be used in this study. A self-administered 
questionnaire requires ERP end-users responding to the questions concerning the success of ERP shipping 
adoption and factors that will predict the success of ERP shipping adoption. 
 The statements are rated by using 5-point Likert-type rating scales, ranging from most agree (5) to 
least agree (1). The respondents were asked to indicate their agreement toward the provided statements 
concerning ERP shipping adoption.  

4.2 Pre-test 
The pre-test questionnaire technique was applied in order to guarantee that the questionnaire would 

measure what it is supposed to measure and provide valuable information for analysis. The pretest 
questionnaire was conducted by having approximate 55 questionnaires distributed to end-users who use ERP 
shipping system. Although no accurate ranges exist to evaluate Cronbach’s alpha coefficient, in social 
science research an alpha coefficient close to or above 0.7 is considered acceptable (Chalit, 2007), as shown 
in table 1 

Table 1 Research Questionnaires Reliability Pre-test 

Variables Items Alpha Value 

Maritime Organization Factors 1-9 0.769 
Maritime Technology Factors 10-16 0.914 
Maritime Individual Factors 17-21 0.718 
Maritime Regulation Factors 22-23 0.811 
Perceived Near-term Consequences 24-26 0.781 
Perceived Long-term Consequences 27-30 0.769 
Perceived Ease of Use 31-25 0.927 
Perceived Cost 36-39 0.858 
Intention to Use 40-42 0.921 

 Adoption to Use 43-45 0.779 
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Factor analysis was applied as a tool to examine the measurement convergent and discriminate 
validity of the questionnaires, in addition to questionnaire reviewing from the comments of the pretest 
respondents and information technology experts.  

Hair et al. (1995) stated that a measurement is loaded significantly on its underlying construct if its 
factor loading exceeds 0.50. Therefore, a loading of lower than 0.50 was used as a criterion for eliminating 
measurement scales or questionnaires. As shown in Table 2, all items had high loading on their respective 
factors. Most exhibited loading higher than 0.50 on their respective factors, signifying desirable measurement 
convergent validity. 

If the factor analysis is loaded exceeds 0.50 its mean that a measure significantly on its underlying 
construct. Thus, a loading of lower than 0.50 was applied as a criterion for taking out measurement scales or 
questionnaires. Supplementary, the communality; the proportion of variance of a particular item that is due to 
common factors, was applied to estimated the proportion of variance that each item had in common with other 
items. The details of the factor analysis of each variable are described in table 2. 
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Table 2  Factor analysis of Independent variable affecting ERP shipping system adoption 
Factors Communality Factor loading 

 Maritime Organization  Factors  
ORCZ2 0.725 0.688 
ORTS3 0.891 0.772 
ORTS4 0.761 0.774 
ORTS5 0.727 0.783 
ORSN6 0.832 0.866 
ORSN8 0.740 0.575 

 Maritime Technical Factor s  
TCIN1 0.706 0.603 
TCCN2 0.763 0.700 
TCCN3 0.760 0.618 
TCSC4 0.785 0.746 
TCSC5 0.805 0.577 
TCQD6 0.749 0.670 
TCQD7 0.788 0.764 

 Maritime Individual Factors   
IDUA2 0.700 0.692 
IDUA3 0.737 0.547 
IDTR4 0.756 0.740 
IDTR5 0.772 0.795 

 Maritime Regulation Factors   
SR1 0.794 0.693 
SR2 0.853 0.792 

 Perceived cost  
PC1 0.569 0.571 
PC2 0.774 0.699 
PC3 0.827 0.840 
PC4 0.784 0.843 

Perceived Ease of use 
PE1 0.832 0.853 
PE2 0.874 0.915 
PE3 0.823 0.732 
PE4 0.790 0.750 

PE5 0.569 0.622 
Perceived Near-term consequences 

NT1 0.826 0.749 
NT2 0.874 0.872 
NT3 0.717 0.632 

 Perceived Long-term consequences  
LT1 0.807 0.841 
LT2 0.898 0.931 
LT3 0.813 0.843 

 Intention to use   
IU1 0.921 0.826 
IU2 0.930 0.875 
IU3 0.826 0.742 

Adoption to use 
AU1 0.758 0.943 
AU2 0.827 0.913 
AU3 0.713 0.604 
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After employing a factor analysis, there were altogether 40 items constructed to measure factors that 
affect the ERP shipping system adoption. Results of the factor analysis of all items were formed into nine main 
concepts, consisting of: maritime organization factors, maritime technical factor, maritime individual factors, 
maritime regulation factors, perceived cost, and perceived ease of use, near-term consequences, long-term 
consequences and intention to use. All items were grouped into nine factors, which are consistent with the 
primarily defined in the factors.  

However, three items in maritime organization factors (ORCZ1- company size), one item in maritime 
individual factors (IDSF1– Computer Self-efficacy) and one item in long-term consequences (LT4) were 
deleted because they did not load highly upon any factor. 

4.2 Data collection 
 A survey questionnaire was distributed to 400 users who use ERP shipping systems in Thai shipping-
owners companies. A total of 273 responses were obtained, representing a responses rate of 68%. Of these 
273 respondents, 73 respondents were management team (executive, middle management) and 200 
respondents were staff. Additionally, 252 respondents were ERP end-user, 14 respondents were 
management, 4 respondents were ERP support personnel and 1 respondent was other.  
 
5. Data analysis and Results 
 In order to investigate the impact and relationship of factor in the ERP shipping system adoption and 
to test the hypotheses, we employed ordinary least squares (OLS) to analyze this research. Accordingly, path 
analysis based on regression was applied a more useful graphic of relationships among several variables. The 
results of this research are shown in path diagram as table 3-7.  

The casual relationship analysis with significant path coefficients, as shown in table 3-7 can be 
summarized and presented in the conceptual framework outlined in fig 3. The model illustrates the results of 
the path analysis in terms of both direct and indirect effects the nine factors impacting ERP shipping system 
adoption. Additionally, the summary of hypothesis testing results is shown in table 8  

 
Table 3 Regression Results: Perceived Long-term consequences 

Variable B t Sig. t 
Organization -.041 -.673 .502 

R= .041, R2= .002, SEE= 1.003, F= .453 Sig. of F= .502 
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            Table 4 Regression Results: Perceived Near-term consequences 

Variable B t Sig. t 
Technical .184 2.988 .003 
Individual .189 3.036 .003 
Regulation .205 3.617 .000 

Ease of Use .126 2.232 .026 
R= .482  , R2= .233 , SEE= .884 , F= 20.224 Sig. of F= .000 

 
 

Table 5 Regression Results: Perceived Ease of use 
Variable B t Sig. t 

Technical .178 2.740 .007 
Individual .193 2.977 .003 

R= .316, R2= .100 , SEE= .952 , F= 14.895  Sig. of F= .000 
 
 

Table 6 Regression Results: Intention to use 
Variable B t Sig. t 

Organization .242 4.108 .000 
Near-term .258 4.343 .000 
Long-term -.014 -.244 .808 

Ease of use .007 .126 .900 
Perceived cost .079 1.374 .171 

R= .403 , R2= .163, SEE= .923, F= 10.252 Sig. of F= 0.000 
 
 

Table 7 Regression Results: Adoption to use 
Variable B t Sig. t 

Intention to use .734 17.781 .000 
R= .734 , R2= .538 , SEE= .681, F= 316.147  Sig. of F= .000 
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Table 8 Summary of Hypothesis Testing Results 

Hypothesis Statement of relationship Result 
H1 Maritime organization factors will have a positive relation with intention to use. Significant 

H2 
Maritime organization factors will have a positive relation with perceived long-term 
consequences. Non -Significant 

H3 
Maritime technical factors will have a positive relation with perceived near-term 
consequences. Significant 

H4 Maritime technical factors will have a positive relation with perceived ease of use. Significant 

H5 
Maritime individual factors will have a positive relation with perceived near-term 
consequences. Significant 

H6 Maritime individual factors will have a positive relation with perceived ease of use. Significant 

H7 
Maritime regulation factors will have a positive relation with perceived near-term 
consequences. Significant 

H8 Perceived Cost will have a negative relation with intention to use. Non -Significant 
H9 Perceived ease of use will have a positive relation with near-term consequences. Significant 
H10 Perceived ease of use will have a positive relation with intention to use. Non -Significant 

H11 
Perceived usefulness as near-term consequences will have a positive relation with 
intention to use. Significant 

H12 Perceived long-term consequences will have a positive relation with intention to use Non -Significant 
H13 Intention to use will have a positive relation with ERP shipping system adoption to use. Significant 
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6. Discussion and conclusion of the Results 

 The objectives of this study were to develop and to test the model of factors affecting ERP 
adoption from the integration of antecedent variables and technology acceptance perspectives, and to 
provide recommendations for improving ERP adoption as guaranteed from the research. This study is 
expected to provide recommendations by specifying the major determinants of ERP adoption and report 
suggestions emphasizing managerial interventions that will facilitate more successful ERP adoption. Attention 
has been paid to the relationship among maritime organization factors, maritime technical factors, maritime 
individual factors, maritime regulation factor, perceived near-term consequence and intention to use in 
explaining ERP shipping system adoption. 

The theorical reason for these factors drew upon multiple streams of theory, including the technology 
acceptance model (TAM), the theory of reasoned action (TRA) and Triandis Model of Choice which as a basic 
theoretical foundation. The implementation of these theories is integrated into the proposed conceptual 
model. To test the model, multivariate statistics were analyzed.  

The model for analysis proposed eight significant factors that affect successful ERP shipping system 
adoption. The findings from the total populations supported the majority of the hypotheses. Among all 
independent variables, intention to use ERP shipping system shows the most important role that affects ERP 
shipping system adoption. A user’s positive and satisfactory intention to use ERP shipping system is a basic 
concern for management to be considered for ERP shipping system adoption. In order to gain a positive 
intention to use, ERP shipping system must be perceived near-term consequences as beneficial for users and 
supported by maritime organization factors such as team management. 

In addition, the antecedent variables; maritime technical factors, maritime individual factors, maritime 
regulation factors, were found to have a relationship to ERP shipping system adoption. Maritime technical 
factors encompasses IT integration, network communication, system compatibility and quality of data to 
support the task. The more operations of ERP shipping system that support task requirements, the greater the 
technical fit will be, and consequently the greater the ERP shipping system adoption. The technical fit is one 
of the important determinants concerning whether ERP shipping system is perceived to be more useful, 
whether it is more relative benefit. 

Maritime individual factors were also found significant effect on perceive near-term consequences 
and perceived ease of use. Users realized that ERP shipping system was used as tools for reducing 
uncertainty among the users with their structured business process. Moreover, it would be easier to have the 
proactive approach in ERP shipping system. ERP training provided the pass along mechanism that allows 
users of the ERP shipping system to explore the system both from a technical standpoint and from a 
functional perspective and to be easy in learning how to use software. 

Maritime regulation factors strongly affected the perceived near-term consequences. A regulation 
and module for rules compliance were designed in a manner of being of capable the intelligent and 
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interoperable functioning if shipping actors represents a feasible solution. The greater degree of feasibility in 
issuing shipping regulation increased the higher level of perceived benefit of ERP shipping system became.  

The result of this study found that the integration of maritime variables (maritime organizational 
factors, maritime technical factors, maritime individual factors and maritime regulation factor) and the 
technology acceptance model had a stronger explanatory power concerning its influential impact on ERP 
shipping system adoption than using the technology acceptance model (TAM) alone.  

In conclusion, the technology acceptance model itself cannot provide sufficient information to 
explain individual acceptance and use of the technology. This cause can be worked out through the 
integration of the antecedent variables (maritime organization factors, maritime technical factors, maritime 
individual factors and maritime regulation factor), theory of reasoned action, theory of choice and the 
technology acceptance model. Therefore, the complete model of ERP shipping system adoption can be 
determined. 
 
 
7. Managerial Implication 

The results had many managerial implications in connection with supporting the adoption.  
Firstly, a supportive perceived usefulness and a benefit of system are very important. Top 

management must show the support and the encouragement to their employees in using the ERP shipping 
system. A strong leadership and a support from top management is a necessary condition for adoption the 
ERP shipping system.  

Secondly, the shipping organization must ensure that the ERP shipping system would be technical fit 
for the working mode of the users. Customizing ERP shipping modules to suit individual use is almost 
necessary.  

Finally, the training is also important to allow the users to obtain the first hand information and 
experience. Therefore, top management should provide training course to all employees.  
 
8. Limitations and Future Research 

There is limitation of the current study that needs to be mentioned. The limitation is the researcher 
can distribute the survey questionnaire to the shipping organizations in Thailand only, even though ERP 
shipping system is adopting world wide. For future research, the survey questionnaire should be distributed to 
the countries that have a main seaport such as Singapore and Indonesia where people in those countries may 
have different effects on adopting ERP shipping system.   

Furthermore, due to a single timeframe, perceived ease of use is non-significant because the users 
are not familiar with the system. The researcher recommends future research to consolidate longitudinal 
studies to explore ERP shipping adoption over an extended period. 
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Lastly, the conceptual framework can be a prototype for future research to investigate ERP adoption 
in other transportation industries such as airline or inland transportation which are adopting ERP to their 
organization. 
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ปจจัยที่มีผลตอการยอมรบัการใชงานวิกิพีเดีย  
Determinants of User Acceptance of Wikipedia 

สุภพัฒน  แกนประกอบ* 
 

บทคัดยอ 
 วัตถุประสงคของงานวิจัยนี้เพื่อศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอการยอมรับการใชงานวิกิพีเดียหรือสารานุกรมออนไลน  
วิกิพีเดียเปนเทคโนโลยีประเภทใหบริการขอมูลแกผูใชอินเตอรเนตโดยปราศจากคาใชจายหรือคาธรรมเนียมตางๆในการ
ใชบริการ ลักษณะเฉพาะของวิกิพีเดียคือขอมูลตางๆที่รวบรวมอยูในวิกิพีเดียถูกสรางและพัฒนาขึ้นมาจากความรวมมือ
ของผูใชวิกิพีเดียจากทั่วโลกในการเพิ่มขอมูล แกไขขอมูล และพัฒนาขอมูลตางๆใหมีความสมบูรณมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งมี
ความแตกตางจากเวปไซตโดยทั่วไปที่มีการนําเสนอขอมูลจากผูพัฒนาเวปไซตเพียงอยางเดียว วิกิพีเดียจึงจัดเปน
เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นมาจากการรวมมือ แบงปนและสรางสรรคจากผูใชงานทั่วโลกไดเปนอยางดี 
 การศึกษานี้ใช Technology Acceptance Model (TAM) เปนโมเดลพื้นฐานในการอธิบายการยอมรับการใชงาน
วิกิพีเดีย โดยที่โมเดลนี้ถูกนํามาใชในการอธิบายการยอมรับการใชงานของเทคโนโลยีที่หลากหลาย จุดประสงคแรกสําหรับ
งานวิจัยนี้เปนการทดสอบวา TAM สามารถนํามาใชในการอธิบายการยอมรับการใชงานวิกิพีเดียไดหรือไม จุดประสงคที่
สองเปนการเพิ่มองคความรูใหมในการพัฒนาโมเดลสําหรับวัดการยอมรับเทคโนโลยีโดยมีพื้นฐานความรูจาก TAM และ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ จุดประสงคสุดทายเปนการนิยามปจจัยทั้งหมดที่ผลตอการยอมรับการใชงานวิกิพีเดีย 
 การทดสอบสมมติฐานงานวิจัยเลือกใช Structural Equation Model (SEM) เปนวิธีในการทดสอบ โดยมีการใช 
Confirmatory Factor Analysis (CFA) สําหรับทดสอบ Measurement Model ผลการศึกษาพบวาTAM สามารถใชเปน
โมเดลพื้นฐานในการอธิบายการยอมรับการใชงานวิกิพีเดียได การรับรูเรื่องความมีประโยชน (Perceived Usefulness) 
และการรับรูเรื่องความงายในการใชงาน (Perceived Ease of Use) สงผลตอการใชงาน (Usage) คุณภาพของขอมูล 
(Information Quality) และการรับรูเรื่องความนาเชื่อถือของแหลงขอมูล (Source Credibility) มีผลตอการรับรูเรื่องความมี
ประโยชน คุณภาพของระบบ (System Quality) และความรูของผูใชในการใชเครื่องมือคนหา (Knowledge of Search 
Domain) มีผลตอการรับรูเรื่องความงายในการใชงาน โดยที่คุณภาพของขอมูลสามารถวัดไดจากความถูกตองของขอมูล 
(Accuracy) และความทันสมัยของขอมูล (Currency) คุณภาพของระบบสามารถวัดไดจากความยืดหยุนในการใชงาน 
(Flexibility) และการเขาถึงได (Accessibility) 
 ผลที่ไดจากงานวิจัยนี้กอใหเกิดมุมมองที่สําคัญในการบริหารจัดการดานตางๆเพื่อใหเกิดการพัฒนาวิกิพีเดียใหมี
การใชงานเพิ่มมากขึ้น รวมถึงผลการวิจัยนี้เปนประโยชนในการเพิ่มองคความรูทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ประโยชนในทางบริหารจัดการ   
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
* นักศึกษาปริญญาโท  คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
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Abstract 

The objective of this research is to validate the technology acceptance model with Wikipedia and to 
identify antecedents of Wikipedia perceived usefulness and perceived ease of use.  This is to explore an 
extension of the technology acceptance model.  The result from this research is to define user’s acceptance 
factors of Wikipedia.  

The research model is tested using the structural equation modeling concept and confirmatory factor 
analysis is conducted to test a measurement model.  The data analysis results support TAM framework.  
Perceived usefulness and perceived ease of use are positively related to usage.  Information quality and 
source credibility have significant effects on perceived usefulness. System quality and knowledge of search 
domain have also significant effects on perceived ease of use. Moreover, information quality is measured in 
terms of information accuracy and currency.  System quality is measured in terms of flexibility and 
accessibility.    

Discussions of study results indicate contributions to information system knowledge and managerial 
implications.  The research results provide a clear view how to promote Wikipedia. 
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1. Introduction 

Information system researchers have conducted rich streams of research validated the technology 
acceptance model (TAM).  The technology acceptance model is an established model in explaining 
information system usage.   According to TAM, usage is determined by an intention of using a particular 
system, which in turn is determined by attitude, perceived usefulness, and perceived ease of use (Davis et 
al., 1989).  TAM has been widely applied to a diverse set of technologies. They include WWW, e-mail, voice 
mail, word processing, spreadsheets, E-library, online application, ERP, wireless, Data warehousing, 
computer PC, and CRM system [Venkatesh and Davis (2000), Lerderrrer et al. (2000), Weiyin et al. (2002), 
Koufaris (2002), Sussman (2003), Venkatesh (2003), June et al (2003), Chung (2003), Wixom and Todd 
(2005), Karahana (2006)].  Their research results found significant effects among perceived ease of use, 
perceived usefulness and attitude toward usage on potential usage of those technologies through the TAM 
framework.  Since there is no research focusing on Wikipedia’s acceptance, the first objective of this study is 
to define user’s perception in accepting Wikipedia.  This study is a pioneering effort in applying TAM to the 
newly emerging context of information providing systems, Wikipedia, which have become available and 
popular recently.    
 Wikipedia is a web-based encyclopedia for information storage and transmission.  Every pages of 
Wikipedia are created and edited through web browser. The vision of Wikipedia is an evolution of a plain web-
based system for information retrieval.  Wikipedia began in 2001.  The number of English articles exceeded 
500,000 in 2005 and 2,500,000 in 2008.  There are 25,000 Thai articles published in 2008.  Wikipedia is free of 
charge and available for any users to use.  It is developed by various users. The rapid growth of Wikipedia 
shows that its concept is both viable and feasible.  Beside, there are many related projects based on 
Wikipedia; such as Meta-WIKI, Wiktionary, Wikibooks, and Wikiquotes.   

Wikipedia has a unique characteristic as an information provider, the service for collecting and 
providing information. Several organizations have been using Wikipedia for seeking desired information (Buffa 
et al., 2007).  Sofia et al. (2007) stated that Wikipedia presented a solution for collaboration and information 
management. Thus, the study in Wikipedia technology is attractive in terms of Wikipedia characteristics and 
its functions.  The result of this research can help researchers to apply and develop the acceptance model for 
this kind of technology. 

According to prior researches of TAM development, each research uses particular technology in 
studying acceptance factors of that technology.  Their research results explore antecedents of perceived 
usefulness and perceived ease of use. For instance, the research of user’s acceptance of Data warehousing 
found that information quality and system quality had significant effects on user’s satisfaction.  Both factors 
are measured as an indicator of the user’s perceived usefulness and perceived ease of use respectively 
(Wixom and Todd, 2005).  Sussman (2006) found that argument quality and source credibility had significant 
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effects on perceived usefulness.  The selected technology of his research is E-mail, an effective tool for 
transferring message, data and information. The study on Wikipedia can help to identify antecedents of 
Wikipedia perceived usefulness and perceived ease of use which are related to its characteristics.  Therefore, 
the second objective of this study is to identify antecedents of Wikipedia perceived usefulness and perceived 
ease of use.  This is to explore an extension of the technology acceptance model. 

To encourage Wikipedia usage, there are several articles focusing on Wikipedia article.  Besiki et al. 
(2007) presented potential problem on Wikipedia.  The problem of Wikipedia article is mainly emphasized on 
information quality such as accuracy, reliability, etc.  These issues might have effects on user’s perception.  
According to TAM, systems developer receives feedbacks regarding usefulness or ease of use in general 
sense, but they do not receive specific feedback on important aspects of the IT artifact itself (e.g., 
completeness, format and currency).  Results from this research provide more understanding about factors 
encouraging people to use Wikipedia. Therefore, the third objective of this study is to define all possible 
users’ acceptance factors of Wikipedia. An understanding of the predictors of Wikipedia usage can serve a 
multitude of stakeholders to help them recognize how to promote that usage.  Therefore, the research 
questions are  

1.  What factors influence the acceptance of Wikipedia usage? 
2.  How do influenced factors affect on Wikipedia usage? 

The objectives of this study are as following, 
1.   To validate the technology acceptance model with Wikipedia as the user’s information provider.   
2. To identify antecedents of Wikipedia perceived usefulness and perceived ease of use.  This is to 

explore an extension of the technology acceptance model. 
3. To define user’s acceptance factors of Wikipedia. 

 
2. Literature Review and Model Development 
2.1 Technology acceptance model 

Technology acceptance model (TAM) is one of the most influential models in studying the 
determinants of information systems/information technology acceptance.  Davis et al. (1989) originally 
formulated the technology acceptance model in attempting to understand why people accepted or rejected 
information system. TAM assumes that beliefs of usefulness and ease of use are always the primary 
determinants of IT/IS adoption in organization.  According to TAM, these two determinants served as a basis 
for attitudes towards using a particular system, which in turn to determine intention to use that technology and 
generate the actual usage behavior.  Perceived usefulness is defined as the extent to which a person believes 
that using a system would enhance his or her job performance.  Perceived ease of use refers to the extent of 
which a person believes that using a system would be free of effort. A key purpose of TAM is to provide a 
basis for discovering the impact of external variables on internal beliefs, attitudes, and intentions.  The TAM is 
shown in Figure 1.   
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Figure 1: The technology acceptance model (TAM) by Davis et al. (1989) 

 

Throughout the years, TAM has received extensive empirical support through validations and 
applications for its power to predict use of information systems.  

 
2.2 Relationship between TAM and Information System Success Model 

Perceptions of information systems (IS) are investigated within two primary research streams, the 
user satisfaction literature and the technology acceptance literature. The technology acceptance literature 
provides predictions of usage by linking behaviors to attitude and belief.  In order to understand user’s 
acceptance on technology, it is relatively important to understand the model of system usage.    
 Delone and Mclean (1992) presented the DeLone and McLean Information Systems (IS) Success 
Model as a framework or model for measuring the complex dependent variable in IS research.  The D&M IS 
success model, through published in 1992, was based on theoretical and empirical IS researches conducted 
by numbers of researchers in the 1970s and 1980s 

In 2003, Delone and Mclean extended and updated I/S success model by validating researches that 
adopted D&M I/S success model.  There were two constructs developed; service quality and net benefits.  
The purpose of updating was based on changes in roles and management of information systems.  Refer to 
the model, Delone and Mclean believed that system use was an appropriate measure of success in most 
case.  Wixom and Todd (2005) built the theoretical logic linked the user satisfaction and technology 
acceptance literature.  The integrated model helps to build the bridge from design and implementation 
decisions to system (a core strength of the user satisfaction literature) to the prediction of usage (a core 
strength of the technology acceptance literature) characteristics as shown in Figure 2.
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Figure 2: The integrated model of TAM and D/M success Model  

 
2.3 Information quality   

In evaluating the contribution of information systems, several studies preferred to focus on the quality 
of the information output.  Originally, Ahituv (1980) determined five information characteristics into a multi-
attribute measurement of information value: accuracy, timeliness, relevance, aggregation and formatting.  
Later, Lederer et al. (2000) found that information quality included relevant, accurate, timely, and through 
information had significant effects on perceived usefulness.   
 Wixom and Todd (2005) proposed an integrated model which built the bridge from design and 
implementation decision to system characteristic to the prediction of system usage.   They found that 
information quality included completeness, accuracy, format, and currency had significant effects on 
information satisfaction. In addition, information quality was analyzed as a direct determinant of perceived 
usefulness.  
 Information quality is a term to describe the quality of the content of information systems.  It is a 
measure of the value which the information provides to the user.  Quality is subjective and the quality of 
information can vary among users and among uses of the information.  There are many dimensions of 
information quality.  The information quality of Wikipedia will be measured in terms of completeness, accuracy 
and currency.  These three antecedents to information quality are selected based on their widespread use, 
representation, and relevance to Wikipedia which is explored in this study.  This list is not necessarily 
exhaustive. 
2.4 System Quality 

Several studies developed multiple measures of system quality.  Mamilton and Chervany (1981) 
proposed that data currency, response time, turnaround time, data currency, reliability, completeness, system 
flexibility, and ease of use among others were part of a “formative evaluation” scheme to measure system 
quality.  Delone and Mclene (1992) presented a more integrated view of system quality.  They summarized 
the system quality category and found that system quality singularly affected on User satisfaction. Lederrer et 
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al. (2000) extended the perceived ease of use by identifying antecedents which included ease of 
understanding and ease of finding.  Both constructs were purposed as direct effect to perceived ease of use.  
Difference technologies have different aspects of measurement of system quality.  Hong and Thong (2002) 
did an experiment on E-Library acceptance and found that self efficacy and system characteristics had 
significant effects on perceived ease of use.  

Wixon and Todd (2005) had clear view to use particular and general factors.  They asserted that the 
system quality included reliability, flexibility, integration and accessibility had significant effects on system 
satisfaction. The system satisfaction also was purposed as direct antecedent of perceived ease of use.  In 
addition, their additional results found that system quality were analyzed as direct determinants of perceived 
ease of use. 

There are many dimensions of system quality. The system quality of Wikipedia will be measured in 
term of flexibility, format, and accessibility. These three antecedents to system quality are selected based on 
their widespread use, representation, and relevance to the Wikipedia that will be explored in this study.  This 
list is not necessarily exhaustive.  
2.5 Social Influence 
 Moore and Benbasat (1991) defined that social influence was the extent to use of an innovation 
perceived as enhancement of one’s status in a social norm.  Several researches support relationship between 
social norm and behavior.  Venkatesh (2000) developed and tested TAM2 model to explain PU and usage 
intention in terms of social influence and cognitive instrumental processes.  Venkatesh asserted that social 
influence in terms of the subjective norm and the image had significant effects on perceived usefulness and 
had significant effects to user acceptance.  The social influence included “subjective norm” and “image”.  The 
subjective norm refers to a person’s perception that most people who are important to him or her think he or 
she should or should not perform. The image refers to the degree to which use of an innovation is perceived 
to enhance one’s status in one’s social system (Moore and Benbasat 1991).  June, Chun and Chang (2003) 
found that social influence had a significant effect on Wireless perceived usefulness.  Social influence of 
Wikipedia users is measured in terms of subjective norm focusing on person’s perception and image focusing 
on person’s status in the social system. 
2.6 Source Credibility 

Calvin (2005) stated that Wikipedia was a self-organization tool which enables people to be self-
organized around shared knowledge. Wikipedia had unique characteristics that allow (1) any person to add 
comments to a web-site and (2) any other person to edit the content.  Sussman (2003) integrated TAM with 
dual-process models of information influence to build a theoretical model of information adoption.  He found 
that the level of perceived argument quality and the levels of perceived source credibility were associated 
with significant level of perceived messaged usefulness.  Argument quality refers to the critical determinant of 
informational influence under conditions of high elaboration likelihood.   Source credibility refers to message 
recipient’s perception of a message source, reflected nothing about message itself.   George (2008) stated 
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that problems arise with Wikipedia’s current framework of unrestricted editing because it allowed non-truth-
seeking inputs.  Improvement of Wikipedia should be directed towards improving the quality of these inputs 
without hurting volunteerism (George, 2008).   
2.7 Knowledge of Search Domain 

The information retrieval systems research indicates that domain knowledge was able to support 
more efficient search by helping users to separate relevant information from irrelevant responses, facilitating 
learning of search principles, and formulating more accuracy queries [Marchionini et al (1993), Meadow et al. 
(1995)].  Hong et al (2002) found that user with greater knowledge of search domain found the e-resource, the 
digital library, easier to use.  Wikipedia was developed on Web-based technology enabled user to search for 
information they wanted.  Knowledge of search domain is considered as one of Wikipedia’s antecedent of 
perceived ease of use 
2.8 Wikipedia Studies 

As Wikipedia has grown, it attracts various research issues. Shith et al (2007) stated that the 
attractive characteristics of Wikipedia, which the favor of its use, are summarized as rapidness, simple, 
convenience, open source, maintainability. Since any users can edit any of the encyclopedia entries, Reid et 
al. (2007) identified major types of damage that relate to the value of Wikipedia’s article including 1) User can 
remove all or some of an article’s content when they edited the article and 2) Advertisement or non-useful 
links that are created when user added or adjusted any article into the Wikipedia.   

Besiki et al.(2007) presents a number of qualitative and quantitative characterizations of a random 
sample of the Wikipedia articles discussion pages. Based on this analysis, they identified ten information 
quality problem types including accessibility, accuracy, authority, completeness, complexity, consistency, 
informativeness, relevance, verifiability and volatility. The types of user information activities that might be 
affected by those problems and the processes of quality assurance and negotiation enacted by the 
community are shown 
 
4.  Research Model  

Based on the review of literature, the proposed research model for Wikipedia acceptance is 
displayed in Figure 3. There are fourteen constructs included information completeness, information 
accuracy, information currency, information quality, social influence, source credibility, knowledge of search 
domain,  system flexibility, system format, system accessibility, system quality, perceived ease of use, 
perceived usefulness, and usage. Definitions are described in table 1. Table 2 describes definitions of 
observed item.
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Figure 3: The proposed research model 
 

Table 1: Construct definitions 
Construct Definition 

Completeness The degree to which Wikipedia provides all required information to users 
Accuracy The user’s perception that the information provided by Wikipedia is correct 
Currency The user’s perception that information contained in Wikipedia is up to date 
Flexibility The way that Wikipedia adapts to change demands of various users 
Format The user’s perception of how well the information is presented 
Accessibility The ease of which Wikipedia and its information can be accessed or extracted from 

Wikipedia  
Information Quality The user’s perception that information provided by Wikipedia is valuable 
System quality The degree of user’s favorableness with Wikipedia interactions and system processing 
Social influence The degree to which an individual perceives that important others believe he or she 

should use Wikipedia 
Source credibility An information recipient’s perception of credibility of an information source reflected 

nothing about the information itself.  
Knowledge search 
Domain 

Knowledge level of search domain that enable user to search what information they 
want and facilitate the way to find desirable information 

Perceived ease of 
use 

The degree to which a person believes that using Wikipedia would be free of effort 

Perceived 
usefulness 

The degree to which a person believes that using Wikipedia enhance his or her job 
performance 

Usage A measure of  everything from a visit to Wikipedia, navigation within Wikipedia, 
information retrieval,  and execution of a transaction 
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Table 2: Observed items definition for each constructs used for Survey 

Construct Observed items definition  
Completeness CP1: Wikipedia provides me a complete set of information. 

CP2: Wikipedia provides me a variety of information I need. 
CP3: Wikipedia provide internal links to other sources to get a complete set of information 

Accuracy AQ1: The information provided by Wikipedia is accurate 
AQ2: Language proficiency in Wikipedia is well and understandable 
AQ3: Modification of article by various users makes its accuracy 

Currency CU1: Wikipedia provides me the most recent information 
CU2: I always find new articles in Wikipedia  
CU3: Article which is often updated by various users is more currency 

Flexibility FX1: There is no complication for any persons to use Wikipedia 
FX2: Wikipedia can be adapted to meet a variety of needs such as Wikibook, Wikiversity 
FX3: Wikipedia is easy to navigate and make its more flexible 

Format FM1: The information display in Wikipedia's article is well formatted 
FM2: Wikipedia page lay out are well-organized 
FM3: Wikipedia uses understandable graphics 

Accessibility AC1: Search tools of Wikipedia enable me to find desired article 
AC2: Overall, Wikipedia make easy to access information 
AC3: Percentage of Wikipedia website accessibility successful 

Information 
Quality 

IQ1: Information from Wikipedia in the same topic is better than other sources  
IQ2: Overall, I would give the information provided by Wikipedia a high rating of quality 
IQ3: I trust in information quality of Wikipedia 

System quality SQ1: Overall, I would give the quality of Wikipedia system a high rating 
SQ2: I am satisfied with quality of Wikipedia system 

Social influence SI1: People who are important to me think that I should use Wikipedia 
SI2: People who I work with suggest that I should use Wikipedia 
SI3: Using a Wikipedia improve my image within the organization 

Source 
credibility 

TS1: Knowledge of persons who writes or edits articles in Wikipedia is important. 
TS2: Articles which have referred sources are more reliable 
TS3: History of article updating is useful for checking persons who writes or edits the article 

Knowledge 
search Domain 

TK1: I am familiar with the subject domain that I search for on Wikipedia 
TK2: I am knowledgeable in the topic to search for Wikipedia 
TK3: Overall, search domain in Wikipedia is easy for me to do 

Perceived ease 
of use 

PE1: Learning how to use Wikipedia is easy for me. 
PE2: My interaction with Wikipedia is clear and understandable. 
PE3: It would be easy for me to become skillful at using Wikipedia 
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Table 2: Observed items definition for each constructs used for Survey (continue) 
Perceived 
usefulness 

PU1: Wikipedia allows me to get my work done more quickly. 
PU2: Using Wikipedia enhances my effectiveness in my job. 
PU3: I would find Wikipedia useful for my job. 

Usage US1: How many articles that you used to view, create or edit in Wikipedia? 
US2: How frequently do you access Wikipedia? 

 
 
4. Research Methodology 
4.1 Data collection 

Population of this study is focused on Thai persons who can access to the internet.  Referring to 
statistical number of internet user in Thailand as of 2007, there were approximately 13.4M internet users or 
20.3% compared to the whole Thai nation; currently about 63 million peoples (source: NECTEC).  The sample 
size of this research is 388 based on alpha levels at 0.05 suggested by Cohen (1977).   

Questionnaires are designed for this survey.  They contain instruction of asking respondents to 
answer questions pertaining to Wikipedia usage.  The questionnaires are distributed to at least 400 
respondents.  To ensure correct collection of data from various target population, questionnaires are collected 
from various locations, and various organizations.  Survey questionnaire and direct mails method are 
conducted to collect data (122 respondents from direct mail method; 29.5%, 292 respondents from survey 
method; 70.5%). Respondents are screened for whether they have ever used the Wikipedia.    
 
4.2 Data analysis method 

The research model are tested using the structural equation modeling concept (SEM), the 
multivariate technique combining aspects of factor analysis and multiple regressions allow to simultaneously 
examine a series of interrelated relationship among the measured variables and latent constructs as well as 
between several latent construct.  SEM is the most appropriate when multiple constructs have been studied, 
each represented by several measured variables. 

The test model using SEM involves both a measurement model (representing how measured 
variables come together to represent construct) and a structural model (showing how constructs are 
associated with each other).  The purposes of measurement model are (1) to specify indicators of each 
construct, and (2) to enable an assessment of convergent validity.  
4.2.1 Reliability Assessment  

Reliability of construct is investigated using Cronbach’s alpha. The recommended minimum value of 
0.70 indicates adequate internal consistency.  
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4.2.2 Convergent Validity Analysis 
 A confirmatory factor analysis (CFA) was conducted to test the measurement model.  CFA is a way of 
testing how well measured variables represent a smaller number of constructs. The items indicated a specific 
construct should converge or share high proportion of variance in common, known as convergence validity.  
The size of factor loading is one important consideration. In the case of high convergent validity, high loading 
on a factor would indicate that they converge on some common points.  At the minimum, all factors loading 
should be statistically significant.  Because a significant loading could still be fairly weak in strength, 
standardized loading estimates should be 0.50 or higher.    

Convergent validity can also be assessed by squared multiple correlations from the confirmatory 
factor analysis.  In the CFA model, this value represents an extent to which a measured variable’s variance is 
explained by latent factor.  From measurement perspective, it represents how well an item measures a 
construct.  The recommendation of squared multiple correlations are greater than 0.40 considered to be very 
significant. 
4.2.3 Assessment of Model Fit 

The fit of the overall measurement model was estimated by various indices provided by LISREL. 
These indices include The ratio of χ2 to degree-of-freedom (df), Goodness of fit index (GFI), Normed fit index 
(NFI), Comparative fit index (CFI), Root means square residual (RMSR) and Root mean square error of 
approximation (RMSEA) 
4.2.4 Structural Model Analysis 

Prior to the widespread use of SEM program, research found solutions for multiple equation models 
using a process known as path analysis.  Path analysis is simple bivariate covariances to estimate the 
relationship in a system of structural equations.  This process estimate the strength of each relationship 
portrayed as a straight or curved narrow in the path diagram. 

The theoretical model is evaluated based on how well it reproduces the observed covariance matrix 
and on the significance and direction of the hypothesized path.  If the model shows good fit, and if the 
hypothesized paths are significant and in the direction hypothesized (all positive in this case), then the model 
is supported.  The method of parameter estimation of this research model is maximum likelihood (ML).  
Properties of structural path include standardized coefficients, and t-value.  Hypothesis is supported when t-
value of its path is acceptable at significant level 0.05 aligned with degree of freedom. 

 
5. Data Analysis Results 
 Table 3 provides demographic information about respondents.  Median age, education, and 
occupation values are 18-22, bachelor’s degree, and student respectively.  50.2 percent of respondents are 
student.  
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Table 3:  Respondent profile 
 Gender Frequency Percent 
     Male 178 43.0 
     Female 236 57.0 
Age 
     Less than 18 35 8.5 
     18-22 years 195 47.1 
     23-30 years 128 30.9 
     31-50 years 47 11.4 
     greater than 50 years 6 1.5 
     Missing  3 0.7 
Education 
     Secondary school or lower 13 3.1 
     Diploma's degree 21 5.1 
     Bachelor's degree 299 72.2 
     Master degree or higher 81 19.6 
Occupation 
     Student 208 50.2 
     Private 32 7.7 
     Firm officer 136 32.9 
     State-enterprise officer 13 3.1 
     Government officer 16 3.9 
     Unemployed 9 2.2 
Type of organization 
     Legal/Consultant 8 1.9 
     Design/Decoration 12 2.9 
     Communication 10 2.4 
     Trading/Import-Export 41 9.9 
     Finance/Bank/Insurance 23 5.6 
     Hotel/Traveling 10 2.4 
     Education/School/College/University  27 6.5 
     Advertisement/PR 8 1.9 
     Industrial 34 8.2 
     Government 13 3.1 
     IT/Telecommunication 41 9.9 
     Unemployed 182 43.9 
     Missing 5 1.2 
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Internal consistency reliability using Cronbach’s alpha are shown in table 4.  All constructs contain 

fair to good measurements.  This statement is supported by moderating to high coefficient alpha ranging from 
0.7538 to 0.8813. 

 Table 4: Cronbach’s alpha 
Constructs Cronbach’s alpha 

Completeness 0.7718 
Accuracy 0.7538 
Currency 0.7976 
Information Quality 0.8566 
Social influence 0.8813 
Source credibility 0.8367 
Knowledge of search domain 0.8537 
Flexibility 0.7902 
Format 0.8050 
Accessibility 0.7677 
System Quality 0.8535 
Perceived ease of use 0.8394 
Perceived usefulness 0.8555 
Usage 0.8692 
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 Confirmatory factor analysis (CFA) is used to investigate convergent validity of scale items.  
Table 5 summarizes results of mean, standard deviation, factor loading, and squares multiple 
correlation value of each construct.  For recommended values, factor loadings greater than 0.50 are 
considered to be significant.  Most factor loadings of the items in this research model are greater 
than 0.50. Squared multiple correlation between the individual items and their constructs are high 
(above 0.40 in all cases).  Therefore, all constructs in the model have adequate convergent validity 

 
Table 5: Descriptive statistics of items and CFA results 

Measured variables Mean 
Standard 
deviation 

Factor 
loading 

Squared multiple 
correlation 

Completeness 
CP1 3.9903 0.8437 0.74 0.55 
CP2 4.1208 0.7842 0.78 0.61 
CP3 4.0821 0.7384 0.68 0.47 
Accuracy 
AQ1 4.0048 0.7527 0.65 0.43 
AQ2 3.9976 0.7414 0.65 0.43 
AQ3 4.0338 0.8108 0.68 0.46 
Currency 
CR1 4.0966 0.7133 0.81 0.65 
CR2 4.1425 0.7821 0.76 0.58 
CR3 4.0845 0.6854 0.69 0.48 
Information Quality 
IQ1 3.8792 0.8145 0.65 0.64 
IQ2 3.9614 0.7154 0.57 0.68 
IQ3 3.9155 0.8056 0.65 0.65 
Flexibility 
FX1 3.9952 0.6416 0.74 0.54 
FX2 3.9976 0.7011 0.75 0.56 
FX3 4.0845 0.6748 0.74 0.55 
Format 
FM1 3.9976 0.7414 0.72 0.53 
FM2 3.9976 0.795 0.74 0.54 
FM3 3.9324 0.8235 0.82 0.68 
Accessibility 
AC1 4.029 0.6988 0.67 0.46 
AC2 4.0121 0.7044 0.72 0.52 
AC3 4.1039 0.7536 0.72 0.53 
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Measured variables Mean 
Standard 
deviation 

Factor 
loading 

Squared multiple 
correlation 

System Quality 
SQ1 3.9903 0.7364 0.63 0.74 
SQ2 3.9831 0.6727 0.64 0.75 
Social influence 
SF1 3.8889 0.9629 0.79 0.63 
SF2 3.8671 0.9461 0.84 0.70 
SF3 3.7657 1.0088 0.89 0.80 
Source credibility 
TS1 4.1763 0.7657 0.78 0.60 
TS2 4.1787 0.6903 0.80 0.64 
TS3 4.1256 0.7323 0.80 0.64 
Knowledge of search domain 
TK1 3.913 0.8158 0.83 0.69 
TK2  3.8816 0.8163 0.74 0.55 
Perceived ease of use 
PE1 4.0459 0.7529 0.60 0.67 
PE2 3.9638 0.7787 0.59 0.68 
PE3 3.8961 0.7789 0.61 0.56 
Perceived usefulness 
PU1 4.0628 0.7403 0.54 0.51 
PU2 3.9952 0.7298 0.63 0.75 
PU3 3.9783 0.7977 0.65 0.76 
Usage 
US1 3.7367 1.0648 0.88 0.74 
US2 3.7246 1.1420      0.94 0.84 
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Table 6 summarizes assessment of model fit indices.  The overall model χ2 is 1965.13 with 

690 degree of freedom.  The ratio of Chi-square to degree of freedom is 2.85 which is lower than 
acceptable level 3.00.  The values of GFI, CFI, and NFI are 0.81, 0.88, and 0.83 respectively.  The 
recommended values of these indicators should be approached to 1.  Therefore, three fit indices 
indicate that the model is adequate fit.  The RMSR is 0.03 which is lower than recommended value 
0.05.  The RMSEA is 0.67 which is lower than recommended value of 0.08.  Therefore, this result 
indicates that the model has adequate fit 

 
Table 6: Model fit indices 

Fit indices Recommended value Results  
χ2 N/A 1965.13 
Degree of freedom (df) N/A 690.0 
χ2

/df ≤ 3.00 2.85 
GFI Approach to 1 and ≥  

0.90 is preferable 
0.81 

CFI Approach to 1 and ≥  
0.90 is preferable 

0.88 

NFI Approach to 1 and ≥  
0.90 is preferable 

0.83 

RMSR < 0.05 0.03 
RMSEA ≤ 0.08 0.067 

 
 
Table 7 and Figure 4 present path estimate results for all construct relationship.  Properties 

of casual paths include standardized coefficient (Beta), and t-value. 
 
Table 7: Results of tested hypotheses 

Hypothesis Beta t-value 
H1: Information completeness has positive effects on information quality -0.28 -1.15 
H2: Information accuracy has positive effects on information quality 0.63 4.91*** 
H3: Information currency has positive effects on information quality -0.54 -2.94** 
H4: Information Quality has positive effects on perceived usefulness 0.30 4.14*** 
H5: Social influence has positive effects on perceived usefulness -0.01 -0.11 
H6: Source credibility has positive effects on perceived usefulness 0.21 4.48*** 
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Hypothesis Beta t-value 
H7: Knowledge search domain has positive effects on perceived ease of use 0.81 11.51*** 
H8: System flexibility has positive effects on system quality 0.31 3.26** 
H9: System format has positive effects on system quality -0.25 -1.32 
H10: System accessibility has positive effects on system quality 0.88 4.87*** 
H11: System quality has positive effects on perceived ease of use 0.15 2.44* 
H12: Perceived ease of use has positive effects on perceived usefulness 0.52 8.49*** 
H13: Perceived ease of use has positive effects on usage 0.53 6.05*** 
H14: Perceived usefulness has positive effects on usage 0.32 3.80*** 

 Note: t-value for significant level 0.05 (*) = 1.96, for 0.01 level (**) = 2.58, for 0.001 level (***) 
= 3.30 based on degree of freedom = 690. 
 
 

 
Figure 4:  Beta and t-value for each relationship 

 
As expected, H12, H13 and H14 are supported in that both perceived ease of use and 

perceived usefulness have a significant positive effect on usage. Perceive ease of use has a positive 
effect on perceived usefulness and total effect of perceive ease of use on usage is 0.69.  

 

 As for the paths from the external variable to the TAM constructs, the results are mixed. 
Information quality and source credibility has a positive effect on perceived usefulness.  Knowledge 
of search domain and system quality has a positive effect on perceive ease of use.  Information 
quality is measured in term of accuracy and currency.  Accuracy has a positive effect on information 
quality while currency has a negative effect on information quality which is not supposed by the 
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propose model.  Flexibility and accessibility has a positive effect on system quality.  On the other 
hand, H1, H5 and H9 are rejected. The results show that social influence has no effect on perceived 
ease of use. Completeness has no effect on information quality.  Format has also no effect on system 
quality. 
 
6. Discussion and Conclusion 
6.1 Contributions to Theory 
 Many researchers use the technology acceptance model to predict the acceptance of 
information system usage.  The research results support TAM in describing factor influenced to 
accept particular technology.  Perceived usefulness and perceived ease of use are positively related 
to usage of technology.     

Prior research found the explored variables developed by extending the TAM.  This 
research focuses on the context of Wikipedia and identifies the extended constructs of perceived 
usefulness and perceived ease of use.  This contribution is to help IT/IS researchers to develop an 
acceptance model for this type of technology. 

In addition, understanding of the context of technology is one of the key to define acceptant 
factors.  For this research, source credibility and knowledge of search domain factor are associated 
to the context of Wikipedia. The research results provide a clear view to understand specific 
influencing factors in accepting particular technologies.  
6.2 Managerial Implication 
 The findings of this study have implications for developing usable Wikipedia.  By extending 
TAM, this research result suggests the important factors which Wikipedia participator should concern 
in order to encourage usage. Wikipedia creators and editors will clearly understand what factors are 
significant to increase the acceptance of Wikipedia articles.  Furthermore, they are able to know what 
elements of Wikipedia should be emphasized. Information accuracy is an important factor to improve 
information quality which directly related to perceived usefulness of Wikipedia. Designing the 
Wikipedia interaction is also important. Developer should pay attention to develop tools or 
processing in order to search and retrieve for data.  Information quality and source credibility related 
to reliability of information are important to be concentrated simultaneously.  Information 
management system should be created and developed by Wikipedia developers and participators.  
Wikipedia developer should emphasize to develop helping tools in order to facilitate to use 
Wikipedia.  When users are familiar with search tools, they will feel free of effort in using Wikipedia.  

Wikipedia is an interesting tool in providing information to general users.  This type of 
technology is become available and popular recently.  Organization users or individual users can 
use Wikipedia to provide information that they want to advice.  For instance, business organizations 
want to introduce new technology that firm generate.  Wikipedia provide links for all related data.  
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Firm can introduce their product and firm profile simultaneously.  Education users can also use 
Wikipedia to provide academic knowledge to various users around the world.  This is to encourage 
the collaborative system.  Users can use the results from this research as guideline to create and 
promote their information.  The results of this research provide a clear view in order to understand the 
factors which are important to encourage the Wikipedia usage 
6.2 Limitations 
 The first limitation is homogeneity of respondent samples.  Samples for this study consist of 
well-educated Thai persons.  Due to time constraint, population of this research is based on 
convenience in collecting data.  This research should be stressed that it are limited for Thai residents 
in Bangkok and its surrounding areas. Therefore, the research results may not be extent to the whole 
country. 
 Second, the study respondents are direct users of Wikipedia.  To ensure that respondent 
can response on survey questionnaire, respondent must used to use Wikipedia.  Findings cannot be 
generalized to other settings and technologies without further research.  Moreover, the results do not 
further understanding of a pre-adoption situation.  Future research may be required 
 Last, Respondent who used to write or edit the article in Wikipedia may answer the question 
based on Bias.  They may feel that their article is well-created in term of accuracy, completeness, 
currency, etc.   
6.3 Directions for Future Research 

Respondents of this study are focused on Thai country while Wikipedia is available for all 
users around the world.  Future research might focus on different of cultural context in the 
acceptance model.  People in one country may have different in term of cultural or nature of living.  
Cultural different factors may have effects to accept Wikipedia. 

This research questionnaire is appropriately designed for respondents who used to use 
Wikipedia.  On the other hand, persons who never use Wikipedia may recognize Wikipedia and know 
the functions of Wikipedia but they never use.  They are not considered for data analysis in this 
research.  Future research might focus on finding attitude toward usage or other variable.  The 
pattern of independent and dependent variables may be different and questionnaire items have to 
be modified. The results from the future research may help to encourage Wikipedia usage. 

Future research can focus on persons who use to write or edit the articles in Wikipedia.  They 
are interesting in term of their participation in collaborating system, Wikipedia.  What is an attention 
attitude to be a part of Wikipedia world?  The results from future research may help to define factors 
in participating for that particular technology. 
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การพัฒนาระบบตนแบบการจัดการความรูสําหรับฝายงานบริหารโครงขายจงัหวัดลาํปาง  

บริษัท ททีีแอนดทีจํากัด (มหาชน) 
The development of  the prototype of knowledge management system for Lampang 

Region Operation Network of TT&T Public Company Limited 
ภคณัฐ ฌายีเนตร* นิตยา เจรียงประเสริฐ** และดํารงศักดิ์ นภารัตน*** 

บทคัดยอ 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ พัฒนาระบบตนแบบการจัดการความรูสําหรับฝายงานบริหาร

โครงขายจังหวัดลําปาง บริษัท ทีทีแอนดที จํากัด (มหาชน) ที่มีความเหมาะสม เพื่อเปนแหลงความรูที่
จําเปนตองใชในการทํางานและเพิ่มประสิทธิภาพขององคกร โดยศึกษาตามกรอบแนวคิดการจัดการความรู 
รวมทั้งแนวคิดเรื่องระบบเครือขายและ 
การออกแบบเว็บไซต 
 วิธีการศึกษามี 6 ขั้นตอนซึ่งไดมาจากหลักการจัดการความรูในเรื่องขององคประกอบหลักและ
กระบวนการจัดการความรูโดยเริ่มจาก 1) การวางแผนกลยุทธการจัดการความรูขององคกร เพื่อทําความเขาใจ
องคกร กําหนดวัตถุประสงคและเนื้อหาของเว็บไซต  2) การศึกษากลุมเปาหมาย การสอบถามความรูและความ
พรอมในการใชระบบการจัดการความรู ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้กลุมเปาหมายคือพนักงานในฝายงานบํารุงรักษา
โครงขายจังหวัดลําปางทั้งหมด 36 คน 3) การรวบรวมเอกสารความรูตางๆ เพื่อรวบรวมองคความรูที่
กลุมเปาหมายตองการ 4) การออกแบบและพัฒนาระบบตนแบบการจัดการความรู ซึ่งครอบคลุมถึงการ
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซตตามหลักการพัฒนาเว็บไซตที่มีประสิทธิภาพ โดยการนําความตองการของ
กลุมเปาหมายมาชวยในการออกแบบเว็บไซตดวย 5) การนําไปใชงานและการแบงปนความรูเพื่อให
กลุมเปาหมายไดใชงานเว็บไซตในสวนตางๆ โดยเฉพาะสวนของการแบงปนความรูซึ่งเปนสวนสําคัญของระบบ
การจัดการความรู  และ 6) การประเมินผลเว็บไซตระบบตนแบบการจัดการความรูเพื่อประเมินความพึงพอใจ
ของผูใชเกี่ยวกับเว็บไซตระบบการจัดการความรู รวมไปถึงคําแนะนําในพัฒนาเว็บไซตเพิ่มเติมเพื่อใหตรงกับ
ความตองการของกลุมเปาหมายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 ผลการศึกษาในภาพรวมพบวากลุมผูใชมีความรูและทักษะในการทํางานอยูในระดับคอนขางสูง และ
เต็มใจที่จะถายทอดความรูของตนเองออกมาหากเปนประโยชนในการพัฒนาประสิทธิภาพของบริษัทและจาก
การประเมินผลเว็บไซตกลุมผูใชมีความเห็นวาอาจจะตองปรับปรุงในสวนประกอบที่ใชดึงดูดผูใชแตกลุมผูใชก็ยัง
เล็งเห็นถึงโอกาสวาเปนระบบที่มีโอกาสประสบความสําเร็จ 
 

                                                 
* วิศวกรควบคุมดูแลโครงขาย บริษัท ทีทีแอนดที จํากัด(มหาชน) จังหวัดลําปาง 
** รองศาสตราจารย  ดร.   ภาควิชาการจัดการ  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
*** อาจารย  ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
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Abstract 
 The objective of this research is to develop the prototype of knowledge management system 
for Lampang Region Operation Network of TT&T Public Company Limited, which would be suitable 
for being a working’s knowledge resource and improve efficiency of the organization. This study uses 
the concept of knowledge management, basic network’s knowledge and Web Design. 
 The study procedures consisted of six major steps.  The first step was knowledge 
management strategy for understanding of an organization, and the deciding of website objective 
and content. The second step was audience research for identifying knowledge and the user 
interface needed for the knowledge management system, using a survey questionnaire which was 
distributed to 36 employees of Lampang Region Operation Network of TT&T Public Company 
Limited. The third step was knowledge collection for collecting knowledge that user of the knowledge 
management system need. The forth step was prototype design and development of knowledge 
management system that covered website design and development by using efficiency website 
development concept and user’s need. The fifth step was using and sharing for each component of 
website especially the sharing component that was the core component of knowledge management 
system. The last step was the evaluation of prototype of knowledge management system’s website, 
including advice for more development on the website to increase satisfaction of users website 
efficiency. 
 The result from the overall study shows that users has quite a lot of knowledge and skills 
and they are willing to transfer their knowledge to others should it be useful for their organization 
development. From the assessment on the website, users comment that there are are areas that 
need to be improved in terms of the attractiveness of the component but they still believe that the 
system has opportunity for future success. 
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บทนํา 
การที่โลกไดกาวเขาสูยุคการสื่อสารไรพรมแดนหรือที่เรียกวาโลกยุคโลกาภิวัฒน ซึ่งสงผลใหเกิดการ

พัฒนาไปในหลายๆ ดาน ทั้งในดานการติดตอคาขายระหวางประเทศที่มีมากขึ้น การพัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีตางๆ ซึ่งธุรกิจโทรคมนาคมถือเปนสวนสําคัญของการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี  เพราะการ
ติดตอส่ือสารนั้นเปนส่ิงสําคัญมากในการทําธุรกิจในปจจุบัน  

บริษัท ทีทีแอนดที จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทโทรคมนาคมของคนไทยกอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 
2535 โดยไดรับสัมปทานจากองคการโทรศัพทแหงประเทศไทยเปนเวลา 25 ปโดยเปนการรวมลงนามในสัญญา
รวมลงทุนในโครงการขยายโทรศัพทภูมิภาคจํานวนทั้งส้ิน 1 ลาน 5 แสนเลขหมาย ปจจุบันทางบริษัทฯ ไดมีการ
ขยายการบริการออกไปในหลากหลายรูปแบบไดแก การใหบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูง บริการการเชื่อมตอ
ขอมูลแบบวงจรเชา บริการสรางเครือขายสวนตัวเสมือนจริง และบริการสื่อสารขอมูลในรูปแบบอื่นๆอีกมากมาย 
โดยมีโครงขายครอบคลุมอยูทั่วประเทศ  จึงแบงแยกระบบการบริหารโครงขายออกเปน 9 สวน ตามภูมิภาค
ตางๆ โดยมีศูนยใหการสนับสนุนงานโครงขายจากสวนกลางคอยประสานงานและใหความชวยเหลืออีกสวนหนึ่ง 
ซึ่งในแตละสวนนั้นก็จะแบงการบริหารงานออกไปตามจังหวัดตางๆและในแตละจังหวัดจะแบงการทํางาน
ออกเปน 2 สวนคือ ฝายงานบริหารโครงขายและฝายงานบริการลูกคา (TT&T Infonet, 2550: ออนไลน) 

ปจจุบันองคกรธุรกิจตางๆไดใหความสําคัญกับองคความรูมากขึ้น โดยมุงเนนที่จะพัฒนาประสิทธิผล 
(Productivity) ขององคกรของตนเองใหเพิ่มมากขึ้น เพื่อที่จะเปนการเพิ่มประสิทธิภาพการแขงขันของตนเอง
ภายในธุรกิจ สําหรับบริษัท ทีทีแอนดที จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทที่ทําธุรกิจโทรคมนาคมนั้น เปนธุรกิจที่ตอง
ใชความชํานาญในดานเทคโนโลยีเปนอยางมาก  จึงตองมีการใหความรูแกพนักงานอยางสม่ําเสมอ  เพื่อใหเกิด
ความชํานาญทั้งในเทคโนโลยทีี่มีอยูในปจจุบันและเทคโนโลยีที่จะเขามาในอนาคต  การพัฒนาความรูของคนใน
องคกรอยางตอเนื่อง จึงถือเปนส่ิงจําเปนอยางยิ่ง แตถึงกระนั้น บริษัท ทีทีแอนดที จํากัด (มหาชน) ก็ยังไมไดให
ความสําคัญกับเรื่องนี้มากนัก ดังจะเห็นไดจากการที่ยังไมไดมีการรวบรวมเอกสารความรูตางๆ ที่ตองใชในการ
ทํางานอยางจริงจัง และเนนการฝกอบรมในงาน (On the Job Training) ซึ่งทําใหผูเรียนที่ยังไมมีพื้นฐาน
ทางดานโทรคมนาคมและระบบเครือขาย (Network) ไมสามารถที่จะเรียนรูเพื่อพัฒนาตัวเองไดเร็วเทาที่ควร   

ดังนั้น ผูศึกษาจึงมีแนวความคิดที่จะพัฒนาระบบตนแบบการบริหารจัดการองคความรูสําหรับฝายงาน
บริหารโครงขายจังหวัดลําปาง บริษัท ทีทีแอนดที จํากัด (มหาชน) โดยฝายนี้จะแบงการทํางานเปน 3 สวน
ดวยกันคือ  

1) งานที่เกี่ยวกับอุปกรณโครงขายภายใน ซึ่งจะดูแลงานติดตั้งและบํารุงรักษาอุปกรณเปน
หลัก 

2) งานที่เกี่ยวกับขายสาย ซึ่งจะดูแลงานติดตั้งขายสายที่ใชเชื่อมตอสัญญาณระหวาง
ชุมสาย 

3) งานที่เกี่ยวกับขอมูล ซึ่งจะดูแลงานรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูลและงานวางแผน
ทั้งหมด  

ซึ่งทั้งสามสวนงานตองอาศัยความรูในการทํางานอยางมาก จึงเลือกการศึกษาทั้งสองสวนงานนี้ เพื่อ
เปนแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรูขององคกร อันจะสงผลใหเกิดการเพิ่มประสิทธิภาพขององคกร
และสามารถใชประโยชนจากระบบตนแบบนี้ เพื่อเปนตัวอยางการพัฒนากับสวนงานอื่นขององคกรตอไป 



 

 203

การประชุมผลงานวิจัยดานการจัดการบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 2  
วันที่ 20 มีนาคม 2551 ณ ศนูยประชุมนานาชาติ เอ็มเพรส จ.เชียงใหม 

 โดยในการศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาไดกําหนดวัตถุประสงคของการศึกษาไว 2 ขอคือ 
1) เพื่อพัฒนาระบบตนแบบการบริหารจัดการความรูสําหรับฝายงานบริหารโครงขาย

จังหวัด ลําปาง  บริษัท ทีทีแอนดที จํากัด (มหาชน) โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศมา
สนับสนุนเพื่อใหเปนแนวทางในการพัฒนาระบบการจัดการความรูสําหรับหนวยงาน
อื่นๆตอไปในอนาคต 

2) เพื่อเปนแนวทางในการประยุกตความรูทางการบริหารจัดการมาใชในองคกรธุรกิจ
เพื่อใหมีความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองคกรอันจะเปนการพัฒนาศักยภาพขององคกร
ไดเปนอยางดี 

กรอบแนวคิดที่ใชในการศึกษา  
 การศึกษาครั้งนี้   ผูศึกษาไดศึกษาและคนควาจากเอกสารแหลงความรูทางอินเตอรเน็ตและงานวิจัยที่
เกี่ยวของ รวมทั้งแนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวของกับการพัฒนาระบบการจัดการความรู เพื่อเปนพื้นฐานและแนวคิดใน
การดําเนินการพัฒนาระบบตนแบบการจัดการความรู (บดินทร วิจารณ.  2547; บุญดี บุญญากิจ, 2549; 
สถาบันสงเสริมการจัดการความรูเพื่อสังคม, 2548; Apisra Anongkhanatrakul, 2547) โดยผูศึกษาไดนํามา
เปนกรอบแนวคิดในการศึกษาครั้งนี้ดังนี้ 

การจัดการความรู (Knowledge Management) หมายถึง การนําความรูจากแหลงความรูใดๆใน
องคกร ไปสู ผูที่ตองการความรูนั้นๆอยางเปนระบบ เพื่อใหเกิดศักยภาพการแขงขันและการพัฒนาองคกรอยาง
ตอเนื่อง (บดินทร วิจารณ, 2547)  ความรูจําแนกออกได เปน 2 แบบคือ (บุญดี บุญญากิจ, 2549) 1. ความรู
เฉพาะตัว หรือความรูโดยนัย (Tacit Knowledge) เปนความรูที่อยูในตัวของแตละบุคคล เกิดจากประสบการณ 
การเรียนรู หรือพรสวรรคตางๆ ซึ่งส่ือสารหรือถายทอดในรูปของตัวเลข สูตร หรือลายลักษณอักษรไดยาก ความรู
ชนิดนี้ พัฒนาและแบงปนกันได และเปนความรูที่ทําใหเกิดความไดเปรียบทางการแขงขัน 2. ความรูทั่วไปหรือ
ความรูที่ปรากฏ (Explicit Knowledge) เปนความรูที่เปนเหตุเปนผล สามารถรวบรวมและถายทอดออกมาใน
รูปแบบตางๆได เชน หนังสือ คูมือ เอกสาร และรายงานตางๆ ซึ่งทําใหคนสามารถเขาถึงไดงาย  หลักการจัดการ
ความรูเปรียบคนเปนเสมือนสินทรัพย (Asset) หรือทุน (Capital) ที่จะเปนปจจัยหลักในกระบวนการเพิ่มมูลคา
และคุณคา เพื่อประโยชนตอองคกร 

นอกจากนี้  ผูศึกษาไดนําหลักความรูตางๆมาประกอบกันเพื่อสรางกระบวนการในการพัฒนาระบบ
ตนแบบการจัดการความรูสําหรับฝายงานบริหารโครงขายจังหวัดลําปางของ บริษัท ทีทีแอนดที จํากัด (มหาชน) 
โดยเสนอในรูปแบบขององคประกอบและกระบวนการแตละขั้นตอนไดดังแสดงในตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 แสดงองคประกอบ กระบวนการและองคความรูที่ใชในการศึกษา 
องคประกอบหลัก
ของการจัดการ

ความรู 

กระบวนการ
ของการ

จัดการความรู 
องคความรูที่ใช 

Knowledge Vision (KV) Define -  หลักการจัดการความรู เพื่อใชเปนหลักในการกําหนดทิศทาง 
    และวิสัยทัศนของการพัฒนาระบบการจัดการความรู 
-  แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการความรู เพื่อหาแนว 
    ทางการพัฒนาการจัดการความรูที่เหมาะสมกับองคกร 
-  ระบบโครงขาย เพื่อใชในการแบงหมวดหมูขององคความรู 

Create Knowledge Asset (KA) 

Capture 

-  หลักสําคัญของการสรางความรู เพื่อทําการรวบรวมความรู 
    จากสวนตางๆในองคกร โดยความรูบางสวนที่เปนความรู 
    แฝงเรน (Tacit Knowledge) ตองผานกระบวนการแปลงให 
    เปนความรูชัดแจง (Explicit Knowledge) กอน  เพื่องายตอ 
    การรวบรวมและจัดเก็บ 
-  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนตัวกลางในการรวบรวม 
    ความรูที่จะนําใชในระบบ 
-  การออกแบบเว็บไซต เพื่อเปนหลักในการพัฒนาเว็บไซตของระบบ

อยางมีประสิทธิภาพ 
-  การพัฒนาเว็บไซตโดยใชโปรแกรมจูมลา เพื่อเปนเครื่องมือที่ใชใน

การพัฒนาระบบ 
Share -  การสรางองคความรู กระบวนการแปลงองคความรูและการ

ถายทอดองคความรูที่อยูใน 2 ลักษณะดวยกันคือ 1. ความรู           
แฝงเรน (Tacit Knowledge) และ 2. ความรูชัดแจง (Explicit 
Knowledge) โดยความรูแตละรูปแบบจะมีลักษณะการถายทอด
ความรูที่แตกตางกันออกไป 

Knowledge Sharing (KS) 

Use -  การออกแบบเว็บไซต เพื่อเปนหลักในการประเมินความ 
    คิดเห็นของผูใชเกี่ยวกับเว็บไซตของระบบการจัดการความรู 
-  หลักการจัดการความรู เพื่อเปนหลักในการประเมินความ 
    คิดเห็นของผูใชเกี่ยวกับเว็บไซตวาเปนไปตามวัตถุประสงค 
   ของการพัฒนาระบบการจัดการความรูหรือไม 
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 จากตารางที่ 1 แสดงองคประกอบขององคความรูที่ใชในการศึกษา ซึ่งสามารถสรุปเปนกระบวนการใน
การพัฒนาระบบการจัดการความรูขององคกรในการศึกษาครั้งนี้ไดดังนี้ 

1) การกําหนดวิสัยทัศนของการจัดการความรู (Knowledge Management Vision, KV) ไดแก 
การกําหนดองคความรู (Define) ซึ่งหมายถึง การวางแผนกลยุทธการพัฒนาระบบการ

จัดการความรูขององคกร ประกอบดวย การศึกษาองคกร การกําหนดวิสัยทัศนและวัตถุประสงคของ
การจัดการความรู และการกําหนดกลุมเปาหมายและประเภทขององคความรู 
2) การจัดการสินทรัพยทางความรู (Knowledge Asset, KA) ไดแก 

การสรางองคความรู (Create) / การรวบรวมองคความรู (Capture) ซึ่งหมายถึงการศึกษา
กลุมเปาหมาย การสอบถามความรูและความพรอมในการใชระบบ  การจัดการความรู การรวบรวม
องคความรู และการออกแบบและพัฒนาระบบตนแบบการจัดการความรู 
3) การแบงปนความรู (Knowledge Sharing, KS) ไดแก 

การแบงปนองคความรู (Share) / การนําความรูไปใชงาน (Use) ซึ่งหมายถึง การนําไปใชงาน
และการแบงปนความรู และการประเมินผลเว็บไซตระบบตนแบบการจัดการความรูและแนวทางในการ
พัฒนาตอไป 

 โดยองคประกอบหลักของการจัดการความรูแตละสวนจะสอดคลองกับผลการศึกษาในแตละหัวขอ
ดงัตอไปนี้ 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

รูปที่ 1 แสดงการเชื่อมโยงจากองคประกอบหลักของการจัดการความรูไปยังผลการศึกษาในแตละหัวขอ 

 

       Knowledge Vision 
   (KV) 

 
    Knowledge Asset 
            (KA) 

 
   Knowledge Sharing 
           (KS) 

1. การวางแผนกลยุทธการพัฒนาระบบการจัดการความรูขององคกร  

2. การศึกษากลุมเปาหมาย การสอบถามความรูและความพรอม 
     ในการใชระบบการจัดการความรู 

3. การรวบรวมองคความรู 

4. การออกแบบและพัฒนาระบบตนแบบการจัดการความรู 

5. การแบงปนความรู (Share) และการนําไปใช (Use) 

6. การประเมินผลเว็บไซตระบบตนแบบการจัดการความรูและ 
     แนวทางในการพัฒนาตอไป 
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วิธีการศึกษา 

1. ขอบเขตการศึกษา 

ในการศึกษาครั้งนี้  เปนการศึกษาการพัฒนาระบบตนแบบการจัดการความรูสําหรับฝายงานบริหาร
โครงขายจังหวัดลําปาง บริษัท ทีทีแอนดที จํากัด (มหาชน) โดยใชระบบ (Process Approach) ซึ่งจะเปนการ
พัฒนาระบบโดยครอบคลุมทั้งความรูที่ชัดแจง (Explicit Knowledge) และความรูแฝงเรน (Tacit Knowledge) 
โดยเจาะจงศึกษาเฉพาะความรูที่จําเปนในการปฏิบัติงานปกติ เชน ความรูดานอุปกรณ ดานโครงขาย ดานการ
ส่ือสารและเทคนิคการแกปญหาตางๆผานเว็บไซตของระบบตนแบบการจัดการความรู  

2. ข้ันตอนการศึกษา 

1) การศึกษาขอมูลเบื้องตน ทบทวนเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
2) การวางแผนกลยุทธการจัดการความรูขององคกร  
3) การศึกษากลุมเปาหมาย 
4) การรวบรวมเอกสารความรูตางๆ โดยการรวมรวบความรูตางๆทั้งที่เปนเอกสาร (Explicit 

Knowledge) และแหลงขอมูลผูเชี่ยวชาญ (Tacit Knowledge)  
5) การออกแบบและพัฒนาระบบตนแบบการจัดการความรู 
6) การนําไปใชงานและแบงปนความรู   
7) การประเมินผลเว็บไซตตนแบบการจัดการความรูและแนวทางในการพัฒนาตอไป  

3. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
สําหรับประชากรในการศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาฝายงานบริหารโครงคายจังหวัดลําปางบริษัททีที

แอนดทีจํากัด (มหาชน) โดยใชประชากรทั้งหมดเปนกลุมตัวอยางจึงมิไดมีการคัดเลือกกลุมตัวอยางแตอยางใด
โดยกลุมตัวอยางประกอบดวย 
  1)  หัวหนาฝายงานบริหารโครงขายจังหวัดลําปาง จํานวน 1 คน 
  2)  วิศวกรประจําฝายงานบริหารโครงขายจังหวัดลําปาง จํานวน 5 คน 
  3)  ชางเทคนิคประจําฝายงานบริหารโครงขายจังหวัดลําปาง จํานวน 31 คน 
 และเนื่องจากการศึกษาขอมูลประกอบไปดวยหลายขั้นตอนจึงจะทําการกําหนดกลุมตัวอยางที่ใชใน
การศึกษาขอมูลในแตละขั้นตอนดังนี้  

1) กลุมตัวอยางสําหรับการประเมินทิศทางและการใหความรวมมือในการพัฒนาระบบ
ตนแบบการบริหารจัดการความรู ไดแก กลุมที่ 1 และ กลุมที่ 2 ซึ่งประกอบไปดวย หัวหนาฝายงานบริหาร
โครงขายจังหวัดลําปาง จํานวน 1 คน และ วิศวกรประจําฝายงานบริหารโครงขายจังหวัดลําปาง จํานวน 5 คน 

2) กลุมตัวอยางสําหรับแบบประเมินผลระดับความรู ทักษะและการใหความรวมมือในการ
พัฒนาระบบตนแบบการบริหารจัดการความรู ไดแก กลุมที่ 2 และ กลุมที่ 3 ซึ่งประกอบไปดวย วิศวกรประจํา
ฝายงานบริหารโครงขายจังหวัดลําปาง จํานวน 5 คน และ ชางเทคนิคประจําฝายงานบริหารโครงขายจังหวัด
ลําปาง จํานวน           31 คน 
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3) กลุมตัวอยางสําหรับการประเมินผลการพัฒนาระบบตนแบบการจัดการความรู ไดแก กลุม
ที ่1 และ กลุมที่ 2 ซึ่งประกอบไปดวยหัวหนาฝายงานบริหารโครงขายจังหวัดลําปาง จํานวน 1 คน และวิศวกร
ประจําฝายงานบริหารโครงขายจังหวัดลําปาง จํานวน 5 คน 

4. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
 วิธีการศึกษาที่ใชในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพัฒนา (Development Research) โดยทําการศึกษาขอมูล
จากแหลงตางๆ ดังนี้ 
 4.1 การศึกษาขอมูลทุติยภูมิ เปนขอมูลที่รวบรวมไดจากการศึกษาเอกสาร หนังสือ วารสาร ส่ิงพิมพ
ตางๆ บทความทางวิชาการ เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการศึกษาในครั้งนี้ 

4.2 การศึกษาขอมูลปฐมภูมิ เปนขอมูลที่รวบรวม จากการใชแบบสอบถามและการสัมภาษณกับ
พนักงานฝายบริหารโครงขายจังหวัดลําปาง บริษัท ทีทีแอนดที จํากัด (มหาชน) 

ผลการศึกษา 

1. การวางแผนกลยุทธการพัฒนาระบบการจัดการความรูขององคกร 
 1.1 การวิเคราะหองคกร เนื่องจากงานหลักของบริษัททีทีแอนดที จํากัด (มหาชน) คือการติดตั้งและ
บํารุงรักษาโครางขายที่สรางขึ้นเพื่อใหบริการแกลูกคา ดั้งนั้นทางบริษัทจึงตองการพนักงานที่มีความรูความ
ชํานาญเปนอยางมาก เพื่อติดตั้งและบํารุงรักษาอุปกรณเครือขายที่ใหบริการครอบคลุมทั้งประเทศโดยจะแบง
การบริหารงานออกตามภูมิภาคตางๆ  ถึง 9 สวนงานดวยกัน อีกทั้งยังไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนา
บุคลากรใหมีคุณภาพ จึงไดมีการสรางศูนยอบรมของบริษัทขึ้นที่จังหวัดอยุธยา เพื่อเปนศูนยกลางในการอบรม
และพัฒนาพนักงานอยางตอเนื่องแตถึงกระนั้นพนักงานที่เปนหลักในการทํางานก็ยังเปนพนักงานรุนเกาที่อยูกับ
บริษัทมาเปนเวลานานซึ่งจะมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในแตละสายงาน อีกทั้งวัฒนธรรมองคกรของบริษัทยัง
เนนการเรียนรูระหวางปฏิบัติงาน (On the job training) เปนหลัก ซึ่งทําใหไมสามารถพัฒนาพนักงานใหมเพื่อ
รองรับกับการขยายตัวของโครงขายไดทัน จนเปนเหตุใหคุณภาพของการบริการลดลงอันเปนปญหาที่สําคัญของ
บริษัทเปนอยางยิ่ง 
 การนําระบบการจัดการความรูเขามานั้น จึงเปนการชวยเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาบุคลากรของ
บริษัทฯอีกทางหนึ่ง เนื่องจากระบบการจัดการความรูนั้นจะเปนแหลงรวบรวมความรูสําหรับบุคลากรที่ตองการ
ศึกษาหาความรูเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาการทําการของตนเองอีกทั้งยังเปนเวทีใหผูเชี่ยวชาญไดแบงปนความรูของ
ตนเองใหแกผูอื่นอันจะเปนการพัฒนาบุคลากรขององคกรไปไดอยางรวดเร็ว 
 
 1.2 การกําหนดวิสัยทัศนและวัตถุประสงคของการจัดการความรู ผูศึกษาทําการนําเสนอเชิง
สัมภาษณ (Workshop) เพื่อเปนการนําเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความรูและการรวบรวมขอเสนอจาก
ผูบริหารและทีมวิศวกร เพื่อกําหนดทิศทางในการพัฒนาระบบการจัดการความรูรวมกัน ซึ่งเปนแนวทางสําคัญ
ในการพัฒนาความรวมมือในองคกรในการพัฒนาระบบการจัดการความรู ผลจากการนําเสนอเชิงสัมภาษณ
พบวาผูบริหารและทีมวิศวกรมีความเห็นตรงกันวาองคกรยังไมสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองไดอยางเต็มที่
ทั้งในสวนของวิศวกรและชางเทคนิค ซึ่งหากมีการพัฒนาระบบการจัดการความรูขึ้นมาไดนั้นจะเปนการชวย
พัฒนาศักยภาพการทํางานของพนักงานไดเปนอยางดีและทางผูบริหารและทีมวิศวกรก็พรอมที่จะใหการ



 

 208

การประชุมผลงานวิจัยดานการจัดการบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 2  
วันที่ 20 มีนาคม 2551 ณ ศนูยประชุมนานาชาติ เอ็มเพรส จ.เชียงใหม 

สนับสนุนในการพัฒนาระบบตนแบบการจัดการความรูในครั้งนี้ โดยการพัฒนาระบบการจัดการความรูนั้น
จะตองคํานึงถึงวัฒนธรรมองคกรดวย เพื่อใหระบบนั้นมีความเหมาะสมกับองคกรและตอบสนองความตองการ
ของผูใชไดอยางมีประสิทธิภาพอันจะทําใหบรรลุถึงวัตถุประสงคของการพัฒนาระบบการจัดการความรูคือการ
มุงเนนที่จะพฒันาคุณภาพของบุคลากรของบริษัทและสรางกระบวนการรวบรวมเละเผยแพรองคความรูไปยังผูที่
ตองการโดยใชระบบการจัดการความรูเปนส่ือกลาง 
 สําหรับเนื้อหาภายในเว็บไซตนั้นผูศึกษาไดกําหนดขึ้นตามวัตถุประสงคในการพัฒนาเว็บไซตระบบการ
จัดการความรูโดยผูศึกษาไดใชแนวทางในการกําหนดเนื้อหาภายในเว็บไซตจาก 2 สวนดวยกันคือ 
  1) การกําหนดเนื้อหาภายในเว็บไซตจากเอกสารสิ่งพิมพ ผูศึกษาไดนํากระบวนการของการ
จัดการความรูเขามาใชในการกําหนดขอบเขตของเนื้อหาและสวนประยุกตการใชงานกับผูใชโดยใชกระบวนการ
จัดการความรูทั้งหมด 5 ขั้นตอนดวยกันคือ การกําหนดองคความรู (Define) การสรางและการถายโอน (Create) 
การแสวงหาและการจัดเก็บ (Capture) การแบงปนและแลกเปลี่ยน (Share) และการนําความรูไปใชงาน (Use)  
  2) การกําหนดเนื้อหาจากเว็บไซตอื่นที่เกี่ยวของ นอกจากกระบวนการจัดการความรูแลวผู
ศึกษายังไดทําการศึกษาจากเว็บไซตการจัดการความรูที่มีอยูในระบบเครือขายอื่นๆ รวมไปถึงเว็บไซตที่เปน
แหลงความรูออนไลนตางๆ อีกทั้งยังไดศึกษาเว็บไซตที่ใหบริการในลักษณะของฐานขอมูลและเว็บไซตที่
ใหบริการดึงขอมูลจากแหลงภายนอก ทําใหผูศึกษาสามารถวิเคราะหระบบไดอยางชัดเจนมากขึ้นและนํามาปรับ
ใชใหเขากับเว็บไซตระบบการจัดการความรูในการออกแบบสวนตางๆของเว็บไซตใหมีประสิทธิภาพ  
(ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ, 2007) 

จากการศึกษาเว็บไซตผูศึกษาไดนําขอมูลการศึกษาจากเว็บไซตตางๆมาใชเปนแนวทางในการพัฒนา
ระบบการจัดการความรูใหมีประสิทธิภาพโดยจะสรุปขอมูลการศึกษาในสวนตางๆของเว็บไซตที่ทําการศึกษาได
ดังแสดงในตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 แสดงผลการศึกษาเว็บไซตตางๆดานการจัดการความรูในองคกร 
สวนประกอบที่พิจารณา 
ในการพัฒนาระบบการ

จัดการความรู 
ผลจากการศึกษาเว็บไซตตางๆ 

1. ระบบผูใช เว็บไซตการจัดการความรูตางๆจะมีระบบผูใชเพื่อที่จะทราบไดวาบุคคลที่
เขามาใชงานเว็บไซตเปนใครสามารถเขาถึงขอมูลในสวนไหนไดบางซึ่งจะ
เปนผลดีในการรักษาขอมูลบางสวนซึ่งอาจเปนขอมูลที่ไมตองการจะ
เปดเผยใหกับคนภายนอก อีกทั้งยังมีสวนในการชวยเก็บสถิติผูเขาใช
เว็บไซต  

2.  เมนู เว็บไซตการจัดการความรูสวนใหญจะมีเมนูอยูทางดานซายมือหรือทาง
ดานบนของเว็บไซตเพื่อชวยเหลือผูใชในการเขาถึงสวนตางๆของเว็บไซต
ไดงาย โดยเมนูนั้นจะมีการแบงขอมูลตามหมวดหมูอยางเปนลําดับขั้น
เพื่อใหงายตอการเขาถึงขอมูล 

3.  ระบบการคนหาขอมูล
(Search Engine) 

เว็บไซตการจัดการบางเว็บไซตจะมีระบบที่จะชวยผูใชในการคนหาขอมูล
ภายในเว็บไซตหรือขอมูลในอินเตอรเน็ตซึ่งสวนนี้จะทําใหผูใชสามารถ
เขาถึงขอมูลที่ตองการมากขึ้น 

4. ชุมชนออนไลน (Community 
of Practice) 

เว็บไซตการจัดการความรูสวนมากจะมีการนําเว็บบอรดเขามาชวยในการ
สรางชุมชนออนไลน (Community of  Practice) โดยจะใชเปนกระดานถาม-
ตอบเพื่อใหคนในองคกรมาแลกเปลี่ยนความรูกัน 

5. แหลงขอมูลออนไลน
(Knowledge Resource) 

เว็บไซตการจัดการความรูสวนมากมุงเนนที่จะเปนแหลงความรูออนไลน
ใหกับคนในองคกรไดพัฒนาความรูของตนเองจึงมักจะมีเอกสารความรู
ตางๆใหผูใชไดทําการดาวนโหลดเพื่อนําไปศึกษาตอยอดความรูของ
ตนเองได 

 
1.3 การกําหนดกลุมเปาหมายและประเภทขององคความรู สําหรับการศึกษาในครั้งนี้จะใช

กลุมเปาหมายเปนพนักงานในฝายงานบํารุงรักษาโครงขายจังหวัดลําปางทั้งหมด 37 คน 
 ซึ่งผูศึกษาไดทําการเก็บขอมูลจากกลุมเปาหมายในสวนขององคความรูที่มีอยู ความเต็มใจในการ
แบงปนองคความรูออกมาและความตองการในสวนตางๆของเว็บไซตการจัดการความรูเพื่อที่จะนําไปเปนขอมูล
ในการออกแบบเว็บไซตระบบการจัดการความรูตอไป 
 สําหรับการกําหนดประเภทขององคความรูนั้นผูศึกษาไดรวมมือกับผูเชี่ยวชาญในแตละฝายงาน เพื่อ
กําหนดองคความรูที่จําเปนสําหรับแตละฝายงาน จากนั้นจึงทําการแบงองคความรูเหลานั้นออกเปน 3 ฝายงาน
ดังนี้  

1) ฝายงานบํารุงรักษาอุปกรณตอนใน เปนฝายที่ทําการดูแลรักษาและซอมบํารุงอุปกรณที่อยูใน
ชุมสายทั้งหมด ซึ่งไดแก อุปกรณเน็ตเวิรกตางๆ ระบบไฟฟาของชุมสาย การติดตั้งอุปกรณใหม ซึ่งเปนงานที่ตอง
ใชทักษะและความรูความชํานาญเกี่ยวกับการตั้งคา ระบบการทํางาน และวิธีการแกไขอุปกรณตางๆเปนอยางดี  
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2) ฝายงานขายสายตอนนอก เปนฝายที่ติดตั้งและดูแลรักษาสายไฟฟาที่ใชสําหรับการสื่อสัญญาณ
ตางๆในโครงขายทั้งที่เชื่อมระหวางชุมสายของบริษัทเองและเชื่อมจากชุมสายของบริษัทไปหาลูกคา โดย
ลักษณะของสายจะมีทั้งสายทองแดงและสายใยแกวนําแสง (Fiber Optic)  

3) ฝายงานสนับสนุน เปนฝายที่สนับสนุนการทํางานของทุกๆฝายทั้งในดานของขอมูล งานทําเอกสาร 
งานจัดจาง งานเบิกวัสดุ เปนตน ซึ่งเปนฝายที่ตองใชบุคลากรที่มีความชํานาญเปนอยางมากและตองอาศัย
ความเชี่ยวชาญสวนบุคคลเปนสวนใหญ   

เมื่อแบงหมวดหมูขององคความรูในฝายงานตางๆเรียบรอยแลว ผูศึกษาจึงทําการสรางแบบสอบถามตาม
หมวดหมูความรูของแตละฝาย โดยแบบสอบถามนี้จะนําไปสอบถามกับกลุมเปาหมายอีกครั้ง เพื่อใหแนใจวา
กลุมเปาหมายมีความรูตางๆในระดับใด และองคความรูนั้นเกี่ยวของกับงานที่ทําอยางแทจริง 

2. การศึกษากลุมเปาหมาย การสอบถามความรูและความพรอมในการใชระบบการจัดการ
ความรู 

การศึกษาครั้งนี้ไดใชแบบสอบถาม  เพื่อศึกษาถึงความรูและทักษะที่มีอยู รวมไปถึงความตระหนักและ
ความพรอมในการที่จะแบงปนความรูของกลุมเปาหมาย โดยมีผลการวิเคราะหขอมูลดังแสดงในตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 แสดงระดับความรูและทักษะของกลุมเปาหมาย 

หัวขอทักษะและความรู ระดับความรูเฉล่ีย 
ความรูเกี่ยวกับฝายงานบํารุงรักษาอุปกรณตอนใน 

กําลังไฟฟา (Power) มาก 
สวิทชิ่ง (Switching) มาก 
การสงสัญญาณระยะไกล (Transmission) ปานกลาง 
วงจรเชาและอินเตอรเน็ต (DCN&ADSL) ปานกลาง 
คาเฉลี่ยรวมความรูเกี่ยวกับฝายงานบํารุงรักษาอุปกรณตอนใน มาก 
ความรูเกี่ยวกับฝายงานขายสายตอนนอก 

อินเตอรเน็ต (ADSL) และโทรศัพทบาน มาก 
สาย Drop Wire มาก 
สาย Cable มาก 
สาย Fiber Optic  มาก 
คาเฉลี่ยรวมความรูเกี่ยวกับฝายงานขายสายตอนนอก มาก 
ความรูเกี่ยวกับฝายงานสนับสนุน 
ความรูเกี่ยวกับระบบตางๆ  มาก 
การติดตอประสานงาน มาก 
ทักษะการใชโปรแกรมประยุกตที่จําเปนตางๆ มาก 
งานสราง ปานกลาง 
งานบริหารโครงการ มาก 
คาเฉลี่ยความรูเกี่ยวกับฝายงานสนับสนุน มาก 
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 จากการศึกษา พบวากลุมเปาหมายมีระดับความรูและทักษะความชํานาญ อยูในเกณฑมากเปนสวน
ใหญซึ่งความรูและทักษะความชํานาญเหลานี้จะเปนองคความรูที่จะนําไปแบงปนผานระบบการจัดการความรู
เพื่อกระจายองคความรูไปสูผูที่ตองการองคความรูตอไป 

จากการศึกษากลุมเปาหมายเกี่ยวกับความตระหนักถึงความสําคัญขององคความรูและการแบงปนซึ่ง
กลุมเปาหมายมีความตระหนักถึงความสําคัญขององคความรูและการแบงปนอยูในเกณฑมากและพรอมที่จะ
แบงปนความรูของตนเองออกมาหากสามารถชวยในการพัฒนาศักยภาพขององคกรได เนื่องจากการแบงปน
ความรูนั้นตองอยูบนพื้นฐานความเต็มใจของผูแบงปนจึงจะไดองคความรูที่มีประสิทธิภาพผูศึกษาจึงไดสอบถาม
เกี่ยวกับความสําคัญขององคความรูและการแบงปนของกลุมเปาหมายเพื่อความมั่นใจวาจะไดองคความรูที่มี
ประสิทธิภาพ เพื่อนํามาใชเปนเนื้อหาในระบบการจัดการความรู 

3. การรวบรวมองคความรู 
 ความรูจําแนกออกได เปน 2 แบบคือ 1) ความรูเฉพาะตัว หรือความรูโดยนัย (Tacit Knowledge) เปน
ความรูที่อยูในตัวของแตละบุคคล เกิดจากประสบการณ การเรียนรู หรือพรสวรรคตางๆ ซึ่งส่ือสารหรือถายทอด
ในรูปของตัวเลข สูตร หรือลายลักษณอักษรไดยาก ความรูชนิดนี้ พัฒนาและแบงปนกันได และเปนความรูที่เกิด
ใหเกิดความไดเปรียบทางการแขงขัน  และ 2) ความรูทั่วไปหรือความรูที่ปรากฏ (Explicit Knowledge) เปน
ความรูที่เปนเหตุเปนผล สามารถรวบรวมและถายทอดออกมาในรูปแบบตางๆได เชน หนังสือ คูมือ เอกสาร และ
รายงานตางๆ ซึ่งทําใหคนสามารถเขาถึง         ไดงาย  
 เมื่อทําการศึกษาจนทราบถึงระดับความรูของกลุมเปาหมายแลว ผูศึกษาไดทําการรวบรวมความรูที่
กลุมเปาหมายตองการจากสวนตางๆขององคกรตอไป โดยจะเปนการเก็บรวบรวมความรูจากแหลงตางๆเหลานี้ 
ไดแก 

1) เอกสาร คูมือการทํางานและขอมูลตางๆ ทั้งที่เปนเอกสารและที่เก็บอยูในคอมพิวเตอรจากสวนตางๆ
ขององคกร และหากเปนองคความรูที่เปนเอกสารก็จะทําการแสกน (Scan) ใหอยูในรูปของเอกสาร
อิเล็กทรอนิกสเพื่อใหงายตอการเก็บรวบรวมไวในเว็บไซตระบบการจัดการความรู 

2) ความรูที่อยูในอินเตอรเน็ต (Internet) นอกจากแหลงความรูตางๆในองคกรแลว ผูศึกษาไดคนหา
ความรูเพิ่มเติมผานระบบอินเตอรเน็ต ซึ่งจะเปนองคความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหมๆ เพื่อใหผูใชไดศึกษาหา
ความรูใหมๆเพิ่มเติมอยางสม่ําเสมอ 
 องคความรูสวนใหญที่ทําการรวบรวมหากเปนความรูแฝงเรน (Tacit Knowledge) ก็จะทําใหเปน
ความรูชัดแจง (Explicit Knowledge) กอนโดยจะใหผูที่มีความรูนั้นๆทําเอกสารหรือคูมืออธิบายความรู เพื่อให
ผูอื่นสามารถนําไปศึกษาตอไดงาย 

4. การออกแบบและพัฒนาระบบตนแบบการจัดการความรู 
เนื่องจากในการศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาใชเว็บไซตเปนตัวกลางในการแลกเปลี่ยนและกระจายความรูซึ่งถือ

เปนแนวทางเชิงกระบวนการ( Process Approach) คือการจัดทําองคความรูขององคกร ผานการควบคุม
กระบวนการและเทคโนโลยีอยางเปนรูปแบบ (หรือใชเทคโนโลยีสารสนเทศ) เพื่อเพิ่มคุณภาพและความเร็วของ
การสรางและการกระจายองคความรู เทคโนโลยีเหลานี้ประกอบดวย อินเตอรเน็ต (Intranet) คลังขอมูล (Data 
Warehousing) แหลงรวบรวมความรู (Knowledge Repositories) เครื่องมือชวยในการตัดสินใจ (Decision 
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Support Tools) โปรแกรมที่สามารถเขาถึงโดยผูใชหลายคน (Groupware) ซึ่งการใชแนวทางเชิงกระบวนการ 
(Process Approach) ไดรับความนิยมจากองคกรที่ขายผลิตภัณฑที่มีมาตรฐาน เพราะองคความรูของกลุมนี้มัก
เปนแบบชัดแจง (Explicit) ตามธรรมชาติของผลิตภัณฑและบริการขององคกร (Turban, 2004) 
 ในการออกแบบเว็บไซตระบบการจัดการความรูเพื่อใชสําหรับกระบวนการจัดเก็บ (Capture) องค
ความรูนั้น                      ผูศึกษาไดเลือกใชโครงสรางแบบลําดับขั้น (Hierarchy Structure) ซึ่งเปนการออกแบบ
มาตรฐานที่ใชในการออกแบบ            โดยมีจุดเริ่มตนจากหนาแรกแลวจึงไปยังหมวดหมูตางๆ ที่มีการแบงกลุม
ชัดเจน แตนําลักษณะการเชื่อมโยงแบบเว็บหรือแบบเชื่อมโยง (Web Structure) มาผสมผสานทําใหโครงสรางมี
ความยืดหยุนมากขึ้น เพราะทุกหนาในเว็บไซตจะเชื่อมโยงกันไดทั้งหมด รูปแบบนี้ เปนโครงสรางที่ไมมีความ
ตายตัว ทําใหผูใชสามารถเขาใชเว็บไซตไดอยางอิสระโดยจะมีแผนผังการสื่อสารเว็บไซต (Sitemap) (ดารินทร 
เลิศรัตนวิสุทธิ์, 2540; ศุภกฤษฏิ์ นิวัฒนากูล, 2548) ดังแสดงในรูปที่ 1 และ 2 

 
รูปที่ 2 แสดงแผนผังเว็บไซตระบบตนแบบการจัดการความรู 

 ซึ่งสวนประกอบตางๆของเว็บไซตระบบการจัดการความรูนั้นจะมีลักษณะดังตอไปนี้  

 
รูปที่ 3 แสดงเว็บไซตระบบตนแบบการจัดการวามรู 
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 โดยเว็บไซตระบบตนแบบการจัดการความรูนั้นจะแบงออกเปน 3 สวนหลักๆตามรูปไดแก 
1. Top Menu จะเปนสวนที่ใหขอมูลเกี่ยวกับเว็บไซตในเรื่องตางๆซึ่งประกอบดวย  4 สวนยอย ไดแก 

1.1) What is TT&TKMS เปนการใหขอมูลแกผูใชวาระบบการจัดการ?  ความรูคืออะไรและมี
สวนประกอบอะไรบาง 

1.2) Contact Us เปนขอมูลเกี่ยวกับผูพัฒนาเว็บไซตเพื่อใชในการติดตอ 
1.3) Company News & Event เปนสวนที่แสดงขาวสารตางๆของบริษัท 
1.4) Search เปนเครื่องมือสืบคนเพื่อชวยเหลือผูใชในการคนหาขอมูลตางๆภายใน เว็บไซต

ระบบการจัดการความรู 
2. Main Menu เปนสวนสําคัญของระบบการจัดการความรูซึ่งในสวนนี้จะเปนสวนที่รวบรวมแหลง

ความรูตางๆไวซึ่งประกอบดวย 3 สวนยอยไดแก 
2.1) Community Sharing เปนชุมชมออนไลนเพื่อใหผูใชไดเขามาแลกเปลี่ยนความรูหรือ

ศึกษาหาความรูใหมๆจากผูอื่น 
2.2) Knowledge Resource เปนแหลงเอกสารความรูออนไลนที่ทําการรวบรวมไวเพื่อให

กลุมเปาหมายไดทําการศึกษาเพื่อพัฒนาตอยอดความรูของตนเอง 
2.3) Network Resource เปนแหลงขอมูลการติดตอของคนในองคกร ผูเชี่ยวชาญในดาน

ตางๆเพื่อชวยเหลือในการทํางานใหมีประสิทธิภาพ 
3. User Menu เปนขอมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของผูใช 

5. การแบงปนความรู (Share) และการนําไปใช (Use) 
 หลังจากที่ผูศึกษาไดทําการพัฒนาระบบการจัดการความรูเรียบรอยแลวจึงไดใหกลุม เปาหมายได
ทดลองใชเว็บไซตในสวนตางๆเปนระยะเวลา 1 เดือน โดยการแบงปนความรูระหวางกลุมผูใชนั้นจะทําไดโดย
ผานทางชุมชมออนไลน (Community of Practice) ในหัวขอ Community Sharing ของ Main Menu ซึ่งผูใช
สามารถที่จะแบงปนความรูกันผานทางสวนนี้ อีกทั้งยังสามารถแนบไฟล (File) ความรูที่เปนเอกสารผานทาง
กระดาน ถาม – ตอบนี้ไดดวย ดังแสดงในรูปที่ 3 

 

 
 

รูปที่ 4 แสดงลักษณะกระดาน ถาม – ตอบ ของชุมชมออนไลน (Community of Practice) 
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สําหรับในสวนของกระดาน ถาม- ตอบนั้นจะแบงออกเปน 4 หมวดหมูตามฝายงานของกลุมผูใชซึ่ง
ประกอบดวย 

1)  OMC Community เปนกระดานถาม - ตอบสําหรับฝายงานบํารุงรักษาอุปกรณตอนใน 
2)  TU Community เปนกระดานถาม – ตอบสําหรับฝายงานขายสายตอนนอก 
3)  Support Community เปนกระดานถาม – ตอบสําหรับฝายงานสนับสนุน 
4)  Other Community เปนกระดานถาม – ตอบสําหรับเรื่องอื่นๆ ทั่วๆไป 
นอกจากนี้กลุมผูใชสามารถเขาถึงองคความรูเพื่อศึกษาและพัฒนาตอยอดความรูของตนเองไดผาน

สวนของ Training Resource ในหัวขอ Knowledge Resource ของ Main Menu ซึ่งจะเปนสวนที่ทําการ
รวบรวมเอกสารคูมือการทํางาน เอกสารการอบรมตางๆออนไลน (e-Document) เพื่อใหผูใชสามารถดาวนโหลด 
(Download) เพื่อนําไปศึกษาไดโดยจะมีการแบงองคความรูออกเปนหมวดหมูตางๆเพื่อใหงายตอการเขาถึงของ
ผูใช โดยแสดงในรูปที่ 4 
 

 
รูปที่ 5 แสดง Training Resource เอกสารออนไลน (e-Document) 

 เพื่อใหผูใชสามารถดาวนโหลดเพื่อนําไปศึกษาได 

6. การประเมินผลเว็บไซตระบบตนแบบการจัดการความรูและแนวทางในการพัฒนาตอไป 
 หลักจากใหกลุมเปาหมายไดทดลองใชระบบตนแบบการจัดการความรู ผูศึกษาไดทําการประเมินเพื่อ
ทราบความคิดเห็นของกลุมเปาหมายเกี่ยวกับเว็บไซตระบบการจัดการความรูวาตรงกับความตองการหรือไม อีก
ทั้งยังเปนการรวมกับผูบริหารและทีมวิศวกรในการวิเคราะหระบบตนแบบการจัดการความรูในสวนที่ยังบกพรอง
อยูเพื่อทําการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพสูงสุดและเหมาะสมที่จะนําไปประยุกตใชกับสวนงานอื่นๆ ตอไป  
(ตารางที่ 4) 
 
 
 
 



 

 215

การประชุมผลงานวิจัยดานการจัดการบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 2  
วันที่ 20 มีนาคม 2551 ณ ศนูยประชุมนานาชาติ เอ็มเพรส จ.เชียงใหม 

ตารางที่ 4 แสดงผลการประเมินระบบตนแบบการจัดการความรู 
หัวขอการประเมิน ผลการประเมิน 
1. การประเมินผลการออกแบบและคุณภาพของเว็บไซตโดยรวม ดีมาก 
2 การประเมินประสิทธิภาพการใชงานและการเขาถึงองคความรู ดีมาก 
3.การประเมินเกี่ยวกับโอกาสและแนวทางในการพัฒนาตอไป มีโอกาสมาก 

 
หลังจากการประเมินผลเว็บไซตตนแบบการจัดการความรูผูศึกษาไดรวมมือกับผูบริหารและทีมวิศวกร

ในการวิเคราะหถึงแนวทางในการพัฒนาตอไป ซึ่งไดผลวากลุมเปาหมายมีระดับความรูที่คอนขางสูงเหมาะกับ
การนําระบบ             การจัดการความรูมาใชเปนอยางยิ่งแตอาจจะตองสรางบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรูและ
ทําใหคนอยากจะพัฒนาความรูของตนเองเชนอาจจะมีการสลับสับเปล่ียนตําแหนงหนาที่การทํางานเพื่อให
กลุมเปาหมายจําเปนที่จะตองศึกษาหาความรูเพิ่มเติมในงานที่ตนเองไมถนัดซึ่งจะเปนการพัฒนาศักยภาพของ
องคกรไดเปนอยางด ี

นอกจากนั้นทางผูบริหารและกลุมวิศวกรยังเสนอแนะแนวทางในการการกระตุนใหคนในองคกรอยากที่
จะพัฒนาความรูความสามารถของตนเอง ซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่จะทําใหระบบการจัดการความรูประสบ
ความสําเร็จ โดยจะตองใหบุคลากรมีสวนรวมในการพัฒนาระบบการจัดการความรูตั้งแต เริ่มทําการพัฒนาอัน
จะทําใหบุคลากรมีความรูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งของระบบดวย  จากนั้นควรมีการใหรางวัลแกผูที่มีสวนรวมใน
ระบบการจัดการความรูเพื่อเปนกําลังใจใหผูที่มีสวนรวมและเปนการจูงใจใหผูอื่นเขามามีสวนรวมในระบบดวย 
นอกจากนั้นควรมีการประเมินทั้งความรูของผูใชระบบวามีการพัฒนาขึ้นหรือไม และประเมินความพึงพอใจของ
ผูใชที่มีตอระบบวายังมีขอบกพรองประการใดบางเพื่อพัฒนาแกไขตรงกับความตองการของกลุมเปาหมายมาก
ที่สุดโดยอาจจะเปนการใชรูปแบบที่หลากหลายในการนําเสนอองคความรูตางๆ เพื่อจูงใจผูใชใหเขามาศึกษา
ความรูเหลานั้น เชน การใช คลิปวีดีโอ (Clip VDO) ในการนําเสนอเพื่อใหผูใชสามารถเขาใจไดงาย หรือ การใช
การสนทนากลุมเพื่อใหผูใชมีความรูสึกวาเปนสวนหนึ่งของระบบการจัดการความรู 

การอภิปรายผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 
จากการศึกษาการพัฒนาระบบตนแบบการจัดการความรูนั้น พบวาการจะพัฒนาระบบการจัดการ

ความรูนั้นตองศึกษาองคกรอันเปนส่ิงแวดลอมที่สําคัญที่สุดของระบบการจัดการความรู โดยจะตองศึกษาจน
เขาใจถึงวัฒนธรรมองคกรวามีลักษณะเปนอยางไรเพื่อนํามาใชในการกําหนดวัตถุประสงคและแนวทางในการ
พัฒนาระบบการจัดการความรูใหเหมาะสมกับองคกรและตรงกับความตองการของกลุมเปาหมาย ซึ่งการพัฒนา
ระบบการจัดการความรูนั้นจะตองไดรับการสนับสนุนและเห็นชอบจากคนสวนใหญในองคกรโดยเฉพาะผูบริหาร
โดยจะตองรวมกันกําหนดแนวทางและองคความรู          ที่ตรงกับความตองการของกลุมเปาหมายโดยตองเปน
องคความรูที่สัมพันธกับความสามารถหลัก (Core Competency) ขององคกรและตองมีการแบงหมวดหมูของ
องคความรูอยางชัดเจน เพื่องายตอการจัดการ นอกจากนี้การพัฒนาระบบตนแบบการจัดการความรูจะตองมี
การศึกษาถึงความตองการของผูใชในทุกๆดานไดแก องคความรูผูใชที่มีอยูและ                  ที่ตองการเพิ่มเติม 
ความเต็มใจในการถายทอดความรูและลักษณะตางๆของเว็บไซตที่ผูใชตองการ ซึ่งจะทําใหผูศึกษาสามารถทํา
การออกแบบเว็บไซตไดอยางมีประสิทธิภาพและตรงกับความตองการของผูใชไดเปนอยางดี 
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นอกจากนี้ กระบวนการพัฒนาระบบการจัดการความรูที่นํามาใชในการออกแบบระบบการจัดการ
ความรู สามารถนําไปปรับใชเปนหลักการพัฒนาระบบการจัดการความรูในสวนงานอื่นๆตอไปได เนื่องจาก
ขั้นตอนในการศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาไดทําการศึกษาองคกรและกลุมเปาหมายอยางชัดเจน อีกทั้งมีขั้นตอนในการ
พัฒนาระบบการจัดการความรูอยางเปนระบบซึ่งจะเห็นไดจากผลการประเมินเว็บไซตระบบการจัดการความ
รูอยูในเกณฑดีมาก แสดงวาเว็บไซตตรงกับความตองการของกลุมเปาหมายคอนขางมากซึ่งองคกรสามารถใช
แนวทางและขอมูลเพื่อเปนตนแบบในการพัฒนาระบบการจัดการความรูสําหรับสวนงานอื่นๆไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 จากการศึกษาการพัฒนาระบบตนแบบการจัดการความรูสําหรับฝายงานบริหารโครงขายจังหวัด
ลําปาง              บริษัท ทีทีแอนดที จํากัด (มหาชน)  มีขอเสนอแนะใน 3 ขั้นตอนของการพัฒนาระบบการจัดการ
ความรูดังนี้คือ 

ข้ันตอนการเตรียมพรอมกอนการพัฒนาระบบการจดัการความรู 
1. การออกแบบระบบการจัดการความรูนั้น ควรกําหนดวัตถุประสงคของเว็บไซตใหมีความสอดคลอง

กับวัฒนธรรมองคกร และควรนําวัตถุประสงคนั้นมาใชประกอบการออกแบบระบบการจัดการความรูดวย จะ
ชวยใหระบบการจัดการความรู สามารถนําไปใชงานไดดีขึ้นและผูใชงานยอมรับมากขึ้น 

2. การออกแบบเว็บไซต ควรทําการศึกษากลุมเปาหมายหรือทําการสอบถามความตองการและความ
คิดเห็นของบุคคลที่มีสวนเกี่ยวของกับเว็บไซตที่ทําการออกแบบระบบการจัดการความรู เพื่อนําขอมูลเหลานั้น
มาประกอบการออกแบบและพัฒนาระบบการจัดการความรูดวย 

ข้ันตอนการพฒันาระบบการจัดการความรู 
1. เว็บไซตการจัดการความรูควรมีการแสดงสถิติกิจกรรมของสมาชิกภายในเว็บไซต   เพื่อใหเปน

แรงจูงใจในการแลกเปลี่ยนและคนความรูภายในเว็บไซต  
2. การพัฒนาระบบการจัดการความรู จะตองไดการสนับสนุนจากผูบริหารขององคกรเปนหลักและ

ความรวมมือของทุกคนในองคกร เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพอยางสูงสุดซึ่งจะเห็นไดจากการทําการนําเสนอเชิง
สัมภาษณของผูศึกษาที่ไดรับความรวมมือจากผูบริหารและคนในองคกรเปนอยางดีจนพัฒนาระบบการจัดการ
ความรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3. การพัฒนาระบบการจัดการความรู   ควรใชรูปแบบการพัฒนาที่หลากหลายประกอบกัน เพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพมากขึ้น เชน การใชการสนทนากลุม การนําเสนอความรูในรูปแบบคลิปวีดีโอ (Clip VDO) โดย
จะตองเลือกใชเครื่องมือที่ชวยในการพัฒนาระบบการจัดการความรูอยางสอดคลองกัน 

4. การพัฒนาเว็บไซตการจัดการความรูควรพัฒนาใหอยูในรูปแบบที่ไมซับซอนเพื่อใหผูใชสามารถ
เขาถึงสวนตางๆของเว็บไซตไดงายโดยอาจพัฒนาโครงสรางเว็บไซตในรูปแบบลําดับขั้น (Hierarchy Structure) 
หรือในรูปแบบของเว็บแบบเชื่อมโยง (Web Structure) ซ่ึงมีความยืดหยุนสูง โดยอาจมีการใชเครื่องมือตางเพื่อ
ชวยเหลือผูใชในการเขาถึงสวนตางๆของเว็บไซตซึ่งเครื่องมือเหลานั้นไดแก เมนู หรือ ระบบชวยในการคนหา
ขอมูล (Search Engine) ตางๆ  

5. การบริหารจัดการเว็บไซตการจัดการความรูควรมีการออกแบบใหบริหารจัดการไดงาย ทั้งในเรื่อง
ของระบบการจัดการเกี่ยวกับผูใชและระบบการจัดการขอมูลโดยเฉพาะการอัพเดทขอมูล การลบขอมูลและการ
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เปล่ียนแปลง ขอมูลในเว็บไซตควรออกแบบใหทําไดงายเพื่อความสะดวกของผูดูแลระบบในการบริหารจัดการ
เว็บไซต 

ขั้นตอนการนําระบบการจัดการความรูไปใชงานจรงิ 
1. การพัฒนาระบบการจัดการความรูใหเหมาะสมกับวัฒนธรรมองคกรนั้นก็ทําไดเพียงในระดับหนึ่ง

เทานั้นองคกรจึงตองมีการปรับเปล่ียนวัฒนธรรมองคกรใหรอรับกับการนําระบบการจัดการความรูเขามาใชดวย
เพื่อที่จะทําใหระบบการจัดการความรูสามารถแสดงศักยภาพไดอยางเต็มที่  

2. การนําผลการออกแบบไปใชในระบบการทํางานจริงควรมีการประเมินผูใชเปนระยะ เพื่อปรับปรุง
และแกไขการออกแบบรองรับกับความตองการของผูใช 

3. การใหรางวัลแกผูที่แบงปนความรูถือเปนแรงจูงใจใหพนักงานคนอื่นๆในองคกรแบงปนความรูของ
ตนเองออกมาเพราะหากไมมีแรงจูงใจใจในการแบงปนความรูระบบการจัดการความรูก็ประสบความสําเร็จได
ยาก 

4. ควรมีการสรางกลุมผูใชบุกเบิกของเว็บไซตเพื่อที่จะเปนการจูงใจใหคนอื่นๆเขามาใชเว็บไซตมากขึ้น
โดยอาจจะมีการจัดสัมมนาหรือจัดคายสําหรับกลุมผูใชบุกเบิกกลุมนี้เพื่อชักจูงคนจากหลายๆหนวยงานมา
รวมมือกันเพื่อใหเกิดเปนชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice) และเมื่อคนกลุมนี้กลับไปยังหนวยงานของ
ตนก็จะกลับไปชักจูงใหคนในหนวยงานเขามาใชระบบการจัดการความรูมากยิ่งขึ้น 
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 การจัดทําและความรูเกีย่วกับขอมูลทางการบัญชีของ SMEs  
ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม 

Preparation and Knowledge of Accounting Information of SMEs’ Entrepreneur  
in Chiang Mai Municipality 

นฤนาถ ศราภัยวานิช*  และอมรา โกไศยกานนท** 
 
บทคัดยอ 
 การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความรูเกี่ยวกับขอมูลทางการบัญชี และการจัดทําบัญชีของ
ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม การศึกษาครั้งนี้เก็บขอมูลจาก
ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม จํานวน 150 ราย โดยการ
สัมภาษณโดยการใชแบบสอบถามเปนแนวทาง และนําขอมูลที่ไดมาประมวลผลและวิเคราะหโดยใชสถิติเชิง
พรรณนา รอยละ คาเฉลี่ย และทดสอบความสัมพันธ โดยใชสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ  

ผลการศึกษาพบวา ความรูเกี่ยวกับขอมูลทางการบัญชีของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับการจัดทําขอมูลทางการบัญชีของผูประกอบการ SMEs ในเขต
เทศบาลนครเชียงใหมทั้ง 3 ดาน คือ ความถี่ในการจัดทํา ความถูกตองครบถวน และความทันตอความตองการ
ใช ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 และพบวาผูประกอบการสวนใหญเห็นถึงความสําคัญของขอมูลทางการบัญชี และใช
ขอมูลทางการบัญชีประกอบการตัดสินใจในการดําเนินธุรกิจ แตผูประกอบการสวนใหญยังไมเขาใจถึงหลักการ
จัดทําบัญชีที่ถูกตอง และประโยชนที่แทจริงของขอมูลทางการบัญชี นอกจากนี้ยังพบวาผูตอบแบบสอบถามสวน
ใหญประสบปญหาเกี่ยวกับการขาดความรูในการจัดทําบัญชี 

 
Abstract 
 The objective of this research is to study knowledge of accounting information and 
preparation of accounting information of SMEs’ entrepreneur in Chiang Mai municipality. Face-to-
face interviews using a structured questionnaire were conducted to collect primary data from 150 
respondents in Chiang Mai municipality. The collected data were analyzed by descriptive statistics 
such as frequency and mean. Correlation coefficient was used to analyze the relationship between 
accounting information knowledge and preparation of accounting information. 
  The results of this study reveal that accounting information knowledge has a significant 
positive association with preparation of accounting information of SMEs’ entrepreneur in Chiang Mai 
municipality in terms of frequency, accuracy and completeness, and timeliness at 0.05 levels. Most 
SMEs’ entrepreneurs realize the importance of accounting information. However, they do not 
understand the principle in preparing accounting information and its benefit. Moreover, most SMEs’ 
entrepreneurs’ main problem is a lack of accounting knowledge in preparing accounting information.  

                                                 
*   อาจารย ดร. ภาควิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
**  รองศาสตราจารย ภาควิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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เนื่องจากกิจการที่มีอยูในประเทศไทยกวา รอยละ 90 เปนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (Small 
and Medium Enterprises: SMEs) ดังนั้นการที่ประเทศไทยจะสามารถพัฒนาระบบเศรษฐกิจใหเขมแข็งและ
ยั่งยืนได จะตองมีการเนนความสําคัญของ SMEs ใหมากขึ้น ในป พ.ศ. 2547 มีจํานวนวิสาหกิจในประเทศไทย
รวมทั้งส้ิน 2,249,718 ราย โดยเปน SMEs จํานวน 2,239,280 ราย หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 99.5 ของ
วิสาหกิจทั้งหมด เมื่อพิจารณาลงไปในโครงสรางการกระจายตัวของ SMEs ในแตละภูมิภาคของป พ.ศ. 2548 
พบวา SMEs ในภาคเหนือ ซึ่งประกอบดวยจังหวัดตางๆ รวม 17 จังหวัด มี SMEs รวมทั้งภูมิภาค 387,585 ราย 
คิดเปนสัดสวนรอยละ 17.3 ของ SMEs ทั้งประเทศ โดยมีจังหวัดเชียงใหมเปนศูนยกลางทางธุรกิจ SMEs ของ
ภาคเหนือ ซึ่ง SMEs ในจังหวัดเชียงใหมจะขจุกตัวอยูในเขตเทศบาลนครเชียงใหม (สถาบันพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและยอม, 2549; สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและยอม, 2548) 

จังหวัดเชียงใหมเปนศนูยกลางทางเศรษฐกิจและการคมนาคมของประเทศไทย ที่เชื่อมโยงกับกลุม
ประเทศอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง และเอเชียใต และเปนเมืองที่มีความโดดเดนในสาขาตางๆ ไดแก สาขาบริการ 
การทองเที่ยว หัตถกรรม และเกษตรประณีต ถึงแมวาจังหวัดเชียงใหมจะมีความพรอมในดานตางๆ และเปน
ศูนยกลางของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหมก็ยังคงมีจุดออนในดานวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมที่ยังไมเขมแข็งพอสําหรับการแขงขันในตลาดการคาเสรี (มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 
2550) หนึ่งในยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาจังหวัดเชียงใหมในการพัฒนาศักยภาพของ SMEs ทามกลาง
การแขงขันธุรกิจที่รุนแรงระหวางประเทศ และสภาพเศรษฐกิจที่เปล่ียนแปลงตลอดเวลา เพื่อมุงเนนการพัฒนาที่
ยั่งยืนและมั่นคง คือการพัฒนา SMEs โดยไมเนนการอุมชู SMEs ใหอยูรอด แตจะเนนแนวทางในการสรางความ
เขมแข็งให SMEs โดยการสรางขีดความสามารถในการแขงขัน ดวยการสรางโอกาสในการเรียนรูเฉพาะดาน 
(โฆษิต ปนเปยมรษัฎ, 2548; มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2550) หนึ่งในความรูเฉพาะดานที่ถือวามีความสําคัญตอ
การบริหารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม คือ ความรูเกี่ยวกับขอมูลทางการบัญชีของผูประกอบ การ SMEs 

ขอมูลทางการบัญชีชวยใหผูประกอบการ SMEs สามารถประเมินผลการทํางานในแตละชวงเวลา 
ตลอดจนทราบถึงฐานะความมั่นคงของกิจการ สามารถนําไปเปนแนวทางในการกําหนดนโยบายและการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผน และควบคุมการดําเนินงานภายในกิจการ เชน วางแผนการตัดสินใจเรื่องการลด
ตนทุนการผลิต เพิ่มยอดขาย หรือหาแหลงเงินทุนเพื่อมาบริหารงาน (Cunningham, Nikolai, & Bazley, 2000; 
ดวงมณี โกมารทัต และคณะ, 2547)  นอกจากนี้ขอมูลทางการบัญชียังเปนเครื่องชี้วัดสภาพของกิจการที่สําคัญ 
บอกใหทราบวาปญหาธุรกิจเปนเชนไร ทําใหผูประกอบการ SMEs สามารถรับรูปญหาไดตั้งแตตน สามารถ
ควบคุมในส่ิงที่ตองแกไข กอนที่จะสายเกินไป และชวยใหผูประกอบการ SMEs สามารถติดตามความเคลื่อนไหว
ทางธุรกิจไดอยางใกลชิด (ไกรวิทย เศรษฐวนิช, 2548; ดวงมณี  โกมารทัต และคณะ, 2547) 

ดวยเหตุนี้ ผูศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธของความรูเกี่ยวกับขอมูลทางการบัญชี 
และการจัดทําขอมูลทางการบัญชีของผูประกอบการ SMEs ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม เพื่อทราบถึงความรู
เกี่ยวกับขอมูลทางการบัญชี ตลอดจนความสัมพันธของความรูเกี่ยวกับขอมูลทางการบัญชี และการจัดทําบัญชี 
รวมทั้งเปนแนวทางใหแกผูที่สนใจ และหนวยงานที่เกี่ยวของกับ SMEs  นําขอมูลไปใชเพื่อใหเกิดประโยชนใน
การปรับปรุงประสิทธิภาพการใหบริการดานการจัดทําบัญชีแกผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและยอม  
 
 
 



 

 221

การประชุมผลงานวิจัยดานการจัดการบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 2  
วันที่ 20 มีนาคม 2551 ณ ศนูยประชุมนานาชาติ เอ็มเพรส จ.เชียงใหม 

วัตถุประสงค  
1. เพื่อศึกษาความรูเกี่ยวกับขอมูลทางการบัญชี และการจัดทําบัญชีของผูประกอบการ SMEs ใน

เขตเทศบาลนครเชียงใหม 
2. เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธของความรูเกี่ยวกับขอมูลทางการบัญชี และการจัดทําบัญชีของ

ผูประกอบการ SMEs ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม 
 
แนวคิดที่เกี่ยวของ 
แนวคิดเกี่ยวกับความรู 

ความรู คือความเขาใจอยางแนนอนของเรื่องบางเรื่อง หรือบางสิ่ง ซึ่งอาจจะรวมไปถึงความสามารถใน
การนําส่ิงนั้นไปใชเพื่อเปาหมายบางประการ  (ประภาเพ็ญ สุวรรณ, 2526) ความรูเกี่ยวกับขอมูลทางการบัญชี
ในการศึกษานี้ หมายถึง ความเขาใจในเนื้อเรื่องที่เกี่ยวกับขอมูลทางการบัญชี ไดแก ความหมาย และประโยชน
ของขอมูลทางการบัญชี รวมถึงความเขาใจในวิธีการดําเนินการที่เกี่ยวของกับการจัดทําขอมูลทางการบัญชี เชน 
เกณฑในการจัดทํางบการเงิน  
 
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดทําบัญชี 

แนวคิดเกี่ยวกับการจัดทําบัญชีประกอบดวยแนวคิดแบบดั้งเดิม แนวคิดทางเลือกใหม วัตถุประสงค
ของการทําบัญชี ผูประกอบการกับกฎหมายบัญชี และประโยชนการใชขอมูลทางการบัญชีดังนี้ 

1. แนวความคิดดั้งเดิม (Traditional Framework)   
แนวความคิดดั้งเดิมนี้ มีสันนิษฐานวาผูประกอบการ SMEs มีการตัดสินใจอยางมีหลักการและเหตุผล 

ดังนั้นผูประกอบการ SMEs จะตองสามารถเขาถึงขอมูลทางการบัญชีที่ถูกตองครบถวน ทันตอความตองการใช 
และมีความถี่ในการจัดทํา เพื่อที่จะสามารถนําไปใชประกอบการตัดสินใจ ซึ่งจะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดในการ
ดําเนินงาน (Gibson, 1992) นั่นก็คือ ผูประกอบการ SMEs ตองมีขอมูลทางบัญชีที่สามารถใชประกอบการ
ตัดสินใจ เพื่อที่จะมั่นใจไดวาการตัดสินใจไดกระทําอยางมีประสิทธิภาพ 

 
2. แนวความคิดทางเลือกใหม (The Alternative Framework) 

 แนวความคิดทางเลือกใหม เปนแนวคิดที่คํานึงถึงบทบาทของผูประกอบการ SMEs ในกระบวนการ
ทางเศรษฐกิจและทางการตลาด และเห็นวาความรูความสามารถในการดําเนินงานของ ผูประกอบการ SMEs 
มาจากประสบการณในการทํางาน มากกวาจากขอมูลทางการบัญชี (Gibson, 1993) และตามแนวความคิดนี้
เห็นวาขอมูลการบัญชีมีประโยชนตอผูประกอบการ SMEs ในการตัดสินใจเพียงเล็กนอย เนื่องจากขอมูลที่ได
จากขอมูลทางการบัญชีเปนเพียงขอมูลในอดีต ไมใชขอมูลปจจุบันหรืออนาคต 
 
แนวคิดเกี่ยวกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  (สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม. 
2550 : ออนไลน) 
 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (Small and Medium Enterprises: SMEs) เปนธุรกิจที่มีจํานวน
มากในประเทศไทย ผูประกอบการสวนมากประกอบการในรูปของบุคคลธรรมดา คณะบุคคลหรือหางหุนสวน
สามัญที่มิใชนิติบุคคล หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด หรือกิจการรวมคา ซึ่งจะประกอบธุรกิจขายสินคา ผลิต
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สินคา หรือใหบริการ ตามกฎกระทรวงอุตสาหกรรม   ลงวันที่  11  กันยายน    2545  กําหนดขนาดของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม    โดยใชจํานวนการจางงานหรือมูลคาสินทรัพยถาวรไมรวมที่ดินของวิสาหกิจใหถือ
จํานวนการจางงาน  หรือมูลคาสินทรัพยถาวรที่นอยกวาเปนเกณฑกําหนดในการแบงกลุมเปน  4  กลุม ดังนี้       
   

ขนาดกลาง ขนาดยอม  
ประเภท จํานวนการ

จางงาน 
มูลคาช้ันสูงของ        

สินทรัพยไมหมุนเวียน 
จํานวนการ
จางงาน 

มูลคาช้ันสูงของ      
สินทรัพยไมหมุนเวียน 

การผลิต 51 - 200 คน เกิน 50 - 200 ลานบาท ไมเกิน 50 คน ไมเกิน 50 ลานบาท 
การคา 

-  คาสง 
     - คาปลีก 

 
26 - 50 คน 
16 - 30 คน 

 
เกิน 50 - 100 ลานบาท 
เกิน 30 -   60 ลานบาท 

 
ไมเกิน 25 คน 
ไมเกิน 15 คน 

 
ไมเกิน 50 ลานบาท 
ไมเกิน 30 ลานบาท 

การบริการ 51 - 200 คน เกิน 50 - 200 ลานบาท ไมเกิน 50 คน ไมเกิน 50 ลานบาท 
        
ในกรณีที่จํานวนการจางงานของกิจการใดเขาลักษณะของวิสาหกิจขนาดยอมแตมูลคาสินทรัพยถาวรเขา
ลักษณะวิสาหกิจขนาดกลางหรือมีจํานวนการจางงานเขาลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลางแตมูลคาสินทรัพย
ถาวรเขาลักษณะของวิสาหกิจขนาดยอมใหถือจํานวนการจางงานหรือมูลคาสินทรัพยถาวรที่นอยกวาเปนเกณฑ
ในการพิจารณา  
 อนึ่ง  วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
เปนรากฐาน ของเศรษฐกิจที่ยั่งยืน เนนหลักในการฟนฟูเศรษฐกิจใหกาวหนา  กระตุนใหเกิดการแขงขันอยางเสรี
สนับสนุนใหระบบเศรษฐกิจมีความหลากหลายโดยไดรับการตอบสนองเปนอยางดีจากผูผลิตและผูบริโภค   ทํา
ใหเกิดการขยายตัวของธุรกิจตอไปในอนาคต (สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม. 2550 : 
ออนไลน) 
 
ขอบเขตเนื้อหา 

ในการศึกษาครั้งนี้ขอบเขตเนื้อหา ประกอบดวยการศึกษาดานความรูเกี่ยวกับขอมูลทางการบัญชี การ
จัดทําบัญชีและความสัมพันธของความรูความเขาใจเกี่ยวกับขอมูลทางการบัญชีและการจัดทําบัญชี ตลอดจน
ปญหาและอุปสรรคในการจัดทําบัญชี ของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมทุกประเภท (การ
ผลิต การคา และการบริการ) ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม โดยในสวนของการจัดทําบัญชีจะครอบคลุมเนื้อหา 3 
ดาน คือความถูกตองครบถวน ความทันตอความตองการใช และความถี่ในการจัดทํา ซึ่งถือเปนลักษณะสําคัญ
ของการจัดทําบัญชีเพื่อที่จะสามารถนําขอมูลทางการบัญชีไปใชประกอบการตัดสินใจ ซึ่งจะกอใหเกิดประโยชน
สูงสุดในการดําเนินงาน (Gibson, 1992)  
 
ขอบเขตประชากร 

 ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูประกอบการ SMEs ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม 
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ขนาดตัวอยางและวิธีการคัดเลือกตัวอยาง 
 เนื่องจากไมทราบจํานวนประชากรที่แทจริง การศึกษานี้จะใชวิธีการสุมตัวอยางแบบไมใชความนาจะ

เปน (Non-Probability Sampling) โดยใชการเลือกตัวอยางตามความสะดวก (Convenience Sampling) 
จํานวน 150 ราย 
 
วิธีการศึกษา 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
 1. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) รวบรวมขอมูลจากผูประกอบการ SMEs ในเขตเทศบาลนคร
เชียงใหม  จํานวน  150 ราย  โดยการสัมภาษณโดยการใชแบบสอบถามเปนแนวทาง  (Structured 
Questionnaire) 

2. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) รวบรวมโดยการคนควาขอมูลจากหนังสือ วารสาร ส่ิงพิมพ และ
เอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของ  
 
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา 

เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถาม โดยแบงออกเปน 4 สวน ไดแก 
 สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา และขอมูลทั่วไปของ
ธุรกิจ SMEs ไดแก มูลคาสินทรัพยไมหมุนเวียน และจํานวนพนักงาน 
 สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับความรูเกี่ยวกับขอมูลทางการบัญชีของผูประกอบการ SMEs 
 สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับการจัดทําบัญชี 

สวนที่ 4 ขอมูลเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรค รวมทั้งขอเสนอแนะในการจัดทําบัญชี 
 โดยความรูเกี่ยวกับขอมูลทางการบัญชีของผูประกอบการ SMEs จะถูกวัดโดยใหผูประกอบการ SMEs 
ตอบคําถามเกี่ยวกับขอมูลทางการบัญชี โดยมีคําตอบแบบสามตัวเลือก (ใช, ไมใช, ไมทราบ)   
 
การวิเคราะหขอมูลและคาสถิติที่ใช 
 ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามจะนํามาวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแก 
รอยละ (Percentage) และคาเฉลี่ย (Mean) ความสัมพันธระหวางความรูเกี่ยวกับขอมูลทางการบัญชี และการ
จัดทําบัญชีของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและยอม ทดสอบโดยการวิเคราะหความสัมพันธ (Correlation 
analysis) ขอมูลในสวนของความรูเกี่ยวกับขอมูลทางการบัญชี มีเกณฑการวัดความรูใหคะแนน (ชัยสิทธิ์ เฉลิม
ประสิทธิ์, 2544) ดังนี้ 
  ชวงคะแนน  ระดับความเขาใจ 
  80.00  – 100.00   มีความรูมากที่สุด 
  70.00  – 79.99  มีความรูมาก 
  60.00  – 69.99  มีความรูปานกลาง 
  50.00  – 59.99  มีความรูนอย 
          0  – 49.99  มีความรูนอยที่สุด 
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ในสวนของขอมูลเกี่ยวกับการจัดทําบัญชี มีการวัดคาความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม ในเรื่อง
ตางๆ ซึ่งมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) แตละขอคําถามจะมีคําตอบใหเลือก 5 หรือ 
6 ระดับ 

สําหรับคาการจัดทําบัญชีที่จะนําไปหาความสัมพันธกับคาความรูเกี่ยวกับขอมูลทางการบัญชี คํานวณ
ไดจากการนําคาระดับความสําคัญที่ผูประกอบการตอบในแบบสอบถามมาคูณกับคาการจัดทําบัญชีในแตละ
ดาน (1. ความถี่ในการจัดทํา 2. ความถูกตองครบถวน และ 3. ความทันตอความตองการใช) เพื่อใหไดคาการ
จัดทําบัญชีที่ถวงน้ําหนักดวยความสําคัญ กอนนําเขาไปทดสอบหาความสัมพันธของการจัดทําบัญชีแตละดาน
กับคาความรูเกี่ยวกับขอมูลทางการบัญชี นอกจากนี้จะนําคาการจัดทําบัญชีทั้ง 3 ดานมาหาคาเฉลี่ยเพื่อใหได
คาการจัดทําบัญชีโดยรวม จากนั้นก็นํามาทดสอบความสัมพันธกับคาความรูเกี่ยวกับขอมูลทางการบัญชี 
 
ผลการศึกษา   แบงเปน 4 สวน ดังนี้ 
สวนที่ 1  ขอมลูทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม   
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ 
 

เพศ จํานวน รอยละ 
ชาย 65 43.3 
หญิง 85 56.7 

รวม 150 100.00 
 
จากตารางที่ 1 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 56.7 เปนเพศชาย รอยละ 

43.3 
 
ตารางที่ 2 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามอายุ 
 

อายุ จํานวน รอยละ 
20-29 ป 33 22.0 
30-39 ป 40 26.7 
40-49 ป 42 28.0 
50-59 ป 35 23.3 

รวม 150 100.00 
 
จากตารางที่ 2 พบวาผูตอบแบบสอบถามมีอายุ 40-49 ปมากที่สุด รอยละ 28.0 รองลงมามีอายุ 30-39 

ป รอยละ 26.7 และมีอายุ 50-59 ป รอยละ 23.3 
 
 

 



 

 225

การประชุมผลงานวิจัยดานการจัดการบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 2  
วันที่ 20 มีนาคม 2551 ณ ศนูยประชุมนานาชาติ เอ็มเพรส จ.เชียงใหม 

ตารางที่ 3 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด 
ระดับการศึกษาสูงสุด จํานวน รอยละ 

ต่ํากวาประถมศึกษาหรือเทียบเทา 6 4.0 
มัธยมตนหรือเทียบเทา 8 5.3 
มัธยมปลายหรือเทียบเทา 23 15.4 
ปริญญาตรี 92 61.3 
สูงกวาปริญญาตรี 21 14.0 

รวม 150 100.00 
 

จากตารางที่ 3 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี รอยละ 61.3 
รองลงมาคือระดับมัธยมปลายหรือเทียบเทา รอยละ 15.4 และระดับสูงกวาปริญญาตรี รอยละ 14.0 
 
ตารางที่ 4 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระยะเวลาการดําเนินงานของกิจการ 

ระยะเวลาดําเนินงานของกิจการ จํานวน รอยละ 
0 – 3 ป 30 20.0 
4 – 6 ป 29 19.3 
7 – 10 ป 33 22.0 
11 – 15 ป 19 12.7 
มากกวา 15 ป 39 26.0 

รวม 150 100.00 
 

จากตารางที่ 4 พบวาระยะเวลาการดําเนินงานของกิจการของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญคือ 
มากกวา 15 ป รอยละ 26.0 รองลงมาคือ 7-10 ป รอยละ 22.0 และ 0-3 ป รอยละ 20.0 
 
ตารางที่ 5 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามลักษณะของกิจการ 

ลักษณะของกิจการ จํานวน รอยละ 
บุคคลธรรมดา 49 32.7 
หางหุนสวนสามัญ หรือคณะบุคคล 8 5.3 
หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล / หางหุนสวนจํากัด 47 31.3 
บริษัท จํากัด 46 30.7 

รวม 150 100.00 
 

จากตารางที่ 5 พบวาลักษณะของกิจการของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญคือบุคคลธรรมดา รอยละ 
32.7 รองลงมาคือ หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล/หางหุนสวนจํากัด รอยละ 31.3 และบริษัท จํากัด รอยละ 30.7 
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สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับความรูเกี่ยวกับขอมูลทางการบัญชีของผูประกอบการ SMEs 
 
ตารางที่ 6 แสดงจํานวนและรอยละของระดับความรูเกี่ยวกับขอมูลทางการบัญชี 
 

ระดับความรูเกี่ยวกับขอมูลทางการบัญชี จํานวน รอยละ 
ดีมาก 7 4.7 
ดี 19 12.7 
ปานกลาง 81 54.0 
นอย 30 20.0 
นอยมาก 12 8.0 
ไมมีเลย 1 0.6 

รวม 150 100.00 
 
จากตารางที่ 6 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นวาตัวเองมีความรูเกี่ยวกับขอมูลทางการบัญชี

ในระดับปานกลาง รอยละ 54.0 รองลงมาคือระดับนอย รอยละ 20.0 และระดับดี รอยละ 12.7 
 
ตารางที่ 7 แสดงจํานวนและรอยละของความรูเกี่ยวกับขอมูลทางการบัญชี 
 

ประเด็นความรูเกี่ยวกับขอมูลทางการบัญชี จํานวน 
และ 

รอยละ 

ตอบถูก ตอบผิด 
 

ไม
ทราบ 

รอยละ 

1. ขอมูลทางการบัญชีเปนขอมูลที่บันทึกรายการ
คาของกิจการตามหลักเกณฑเงินสด 

จํานวน 
(รอยละ) 

27 
(18.0) 

109 
(72.7) 

14 
(9.3) 

150 
(100.0) 

2. ขอมูลทางการบัญชีเปนขอมูลที่จัดทําขึ้นตาม
หลักการบัญชีคู 

จํานวน 
(รอยละ) 

95 
(63.3) 

15 
(10.0) 

40 
(26.7) 

150 
(100.0) 

3. ขอมูลทางบัญชี เปนแหลงขอมูลของกิจการ ที่
จะแสดงใหเห็นถึงผลการดําเนินงานของกิจการ
ในแตละชวงเวลา ตลอดจนทราบถึงฐานะความ
มั่นคงของกิจการ 

จํานวน 
(รอยละ) 

135 
(90.0) 

7 
(4.7) 

8 
(5.3) 

150 
(100.0) 

4. ขอมูลทางการบัญชี เปนขอมูลเพ่ือประโยชน
ตอการจัดเก็บภาษีของสรรพากรเทานั้น และไมมี
ประโยชนตอการดําเนนิงานของกิจการเลย 

จํานวน 
(รอยละ) 

116 
(77.3) 

20 
(13.3) 

14 
(9.4) 

150 
(100.0) 

5. การจัดทําขอมูลทางการบัญชี เปนการเปดเผย
ขอมูลที่เปนความลับของกิจการไปใหแก
บุคคลภายนอก 

จํานวน 
(รอยละ) 

82 
(54.7) 

46 
(30.7) 

22 
(14.6) 

150 
(100.0) 

6. งบกําไรขาดทุน เปนงบการเงินทีท่ําใหทราบวา
กิจการมีสินทรพัย หนี้สิน และทุน คงเหลือเทาใด 

จํานวน 
(รอยละ) 

32 
(21.3) 

101 
(67.3) 

17 
(11.4) 

150 
(100.0) 
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ประเด็นความรูเกี่ยวกับขอมูลทางการบัญชี จํานวน 

และ 
รอยละ 

ตอบถูก ตอบผิด 
 

ไม
ทราบ 

รอยละ 

7. ถากิจการทานเปนกิจการรานขายยา และทาน
นําเงินไดจากการดําเนนิกิจการไปฝากธนาคาร 
ดอกเบ้ียที่ไดรับจากการนําเงนิของกิจการไปฝาก
ไวนี้ ไมถือเปนรายไดหลักจากการดําเนินงานของ
กิจการ 

จํานวน 
(รอยละ) 

81 
(54.0) 

36 
(24.0) 

33 
(22.0) 

150 
(100.0) 

8. ตนทุนสินคาขาย เปนขอมูลที่แสดงถึงตนทุน
ของสินคาที่กิจการซื้อมาไวเพ่ือขาย (หรือตนทุน
ของสินคาที่ผลิตไวเพ่ือขาย) 

จํานวน 
(รอยละ) 

23 
(15.3) 

111 
(74.0) 

16 
(10.7) 

150 
(100.0) 

9. เมื่อทานอยากทราบวากําไรของกิจการเปน
เทาไร สามารถดูไดจากยอดเงินสดและเงินฝาก
คงเหลือของกิจการ 

จํานวน 
(รอยละ) 

67 
(44.7) 

73 
(48.7) 

10 
(6.6) 

150 
(100.0) 

10. กําไรขั้นตน คือ ยอดขายสุทธิ หักดวยตนทุน
ขาย และคาใชจายในการดําเนินงาน 

จํานวน 
(รอยละ) 

17 
(11.3) 

113 
(75.3) 

20 
(13.4) 

150 
(100.0) 

11. ลูกหนี้การคา ไมถือเปนสินทรัพยของกิจการ 
เนื่องจากกจิการไมสามารถควบคุมให 
ลูกหนี้การคานัน้ ชําระหนี้ใหกับกิจการภายใน
ระยะเวลา หรือตามความตองการของกิจการ 

จํานวน 
(รอยละ) 

67 
(44.7) 

56 
(37.3) 

27 
(18.0) 

150 
(100.0) 

12. ขอมูลในงบดุล ทําใหทราบถึงผลการ
ดําเนินงานทีผ่านมาของกิจการ 

จํานวน 
(รอยละ) 

19 
(12.7) 

104 
(69.3) 

27 
(18.0) 

150 
(100.0) 

13. เมื่อทานอยากทราบวายอดขายของกิจการ
เปนเทาใด ทานสามารถดูไดจากงบดุล 

จํานวน 
(รอยละ) 

44 
(29.3) 

80 
(53.3) 

26 
(17.4) 

150 
(100.0) 

14. คาใชจายจายลวงหนา ถือเปนคาใชจายใน
งวดที่มีการจายเงินทั้งจํานวน เพราะกิจการได
จายเงินสดสําหรับคาใชจายนี้ไปทั้งจํานวนแลว 

จํานวน 
(รอยละ) 

43 
(28.7) 

74 
(49.3) 

33 
(22.0) 

150 
(100.0) 

15. กิจการที่มีหนี้สินมากกวาสินทรัพย ถือวาเปน
กิจการที่มีความเส่ียงที่จะไมสามารถชําระหนี้ได
ตามกําหนดคอนขางสูง 

จํานวน 
(รอยละ) 

103 
(68.7) 

28 
(18.7) 

19 
(12.6) 

150 
(100.0) 

รวม จํานวน 
(รอยละ) 

951 
(42.3) 

973 
(43.2) 

326 
(14.5) 

2,250 
(100.0) 
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จากตารางที่ 7 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความรูเกี่ยวกับขอมูลทางการบัญชี ดังนี้ 
1. ความรู เกี่ยวกับความหมายของขอมูลทางการบัญชี  ผลจากแบบสอบถามพบวา ผูตอบ

แบบสอบถามจํานวน 27 ราย คิดเปนรอยละ 18.0 มีความรูที่ถูกตองเกี่ยวกับความหมายของขอมูลทางการบัญชี 
จํานวน 109 ราย คิดเปนรอยละ 72.7 มีความรูที่ไมถูกตอง และจํานวน 14 ราย คิดเปนรอยละ 9.3 ไมมีความรู 

2. ความรูเกี่ยวกับขอมูลทางการบัญชี ผลจากแบบสอบถามพบวา ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 95 
ราย คิดเปนรอยละ 63.3 มีความรูที่ถูกตองเกี่ยวกับการจัดทําขอมูลทางการบัญชี จํานวน 15 ราย คิดเปนรอยละ 
10.0 ไมมีความรูที่ถูกตอง และจํานวน 40 ราย คิดเปนรอยละ 26.7 ไมมีความรู 

3. ความรูเกี่ยวกับขอมูลทางการบัญชี ผลจากแบบสอบถามพบวา ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 135 
ราย คิดเปนรอยละ 90.0 มีความรูที่ถูกตองเกี่ยวกับขอมูลทางการบัญชี จํานวน 7 ราย คิดเปนรอยละ 4.7 ไมมี
ความรูที่ถูกตอง และจํานวน 8 ราย คิดเปนรอยละ 5.3 ไมมีความรู 

4. ความรู เกี่ยวกับประโยชนของขอมูลทางการบัญชี  ผลจากแบบสอบถามพบวา  ผูตอบ
แบบสอบถามจํานวน 116 ราย คิดเปนรอยละ 77.3 มีความรูที่ถูกตองเกี่ยวกับประโยชนของขอมูลทางการบัญชี 
จํานวน 20 ราย คิดเปนรอยละ 13.3 ไมมีความรูที่ถูกตอง และจํานวน 14 ราย คิดเปนรอยละ 9.4 ไมมีความรู 

5. ความรู เกี่ยวกับผลของการจัดทําขอมูลทางการบัญชี ผลจากแบบสอบถามพบวา ผูตอบ
แบบสอบถามจํานวน 82 ราย คิดเปนรอยละ 54.7 มีความรูที่ถูกตองเกี่ยวกับผลของการจัดทําขอมูลทางการ
บัญชี จํานวน 46 ราย คิดเปนรอยละ 30.7 ไมมีความรูที่ถูกตอง และจํานวน 22 ราย คิดเปนรอยละ 14.6 ไมมี
ความรู 

6. ความรูเกี่ยวกับงบกําไรขาดทุน ผลจากแบบสอบถามพบวา ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 32 ราย 
คิดเปนรอยละ 21.3 มีความรูที่ถูกตองเกี่ยวกับงบกําไรขาดทุน จํานวน 101 ราย คิดเปนรอยละ 67.3 ไมมีความรู
ที่ถูกตอง และจํานวน 17 ราย คิดเปนรอยละ 11.4 ไมมีความรู 

7. ความรูเกี่ยวกับรายไดหลัก ผลจากแบบสอบถามพบวา ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 81 ราย คิด
เปนรอยละ 54.0 มีความรูที่ถูกตองเกี่ยวกับรายไดหลัก จํานวน 36 ราย คิดเปนรอยละ 24.0 ไมมีความรูที่ถูกตอง 
และจํานวน 33 ราย คิดเปนรอยละ 22.0 ไมมีความรู 

8. ความรูเกี่ยวกับตนทุนสินคาขาย ผลจากแบบสอบถามพบวา ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 23 ราย 
คิดเปนรอยละ 15.3 มีความรูที่ถูกตองเกี่ยวกับตนทุนสินคาขาย จํานวน 111 ราย คิดเปนรอยละ 74.0 ไมมี
ความรูที่ถูกตอง และจํานวน 16 ราย คิดเปนรอยละ 10.7 ไมมีความรู 

9. ความรูเกี่ยวกับกําไร ผลจากแบบสอบถามพบวา ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 67 ราย คิดเปนรอย
ละ 44.7 มีความรูที่ถูกตองเกี่ยวกับกําไร จํานวน 73 ราย คิดเปนรอยละ 48.7 ไมมีความรูที่ถูกตอง และจํานวน 
10 ราย คิดเปนรอยละ 6.6 ไมมีความรู 

10. ความรูเกี่ยวกับกําไรขั้นตน ผลจากแบบสอบถามพบวา ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 17 ราย คิด
เปนรอยละ 11.3 มีความรูที่ถูกตองเกี่ยวกับกําไรขั้นตน จํานวน 113 ราย คิดเปนรอยละ 75.3 ไมมีความรูที่
ถูกตอง และจํานวน 20 ราย คิดเปนรอยละ 13.4 ไมมีความรู 

11. ความรูเกี่ยวกับลูกหนี้การคา ผลจากแบบสอบถามพบวา ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 67 ราย คิด
เปนรอยละ 44.7 มีความรูที่ถูกตองเกี่ยวกับลูกหนี้การคา จํานวน 56 ราย คิดเปนรอยละ 37.3 ไมมีความรูที่
ถูกตอง และจํานวน 27 ราย คิดเปนรอยละ 18.0 ไมมีความรู 
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12. ความรูเกี่ยวกับงบดุล ผลจากแบบสอบถามพบวา ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 19 ราย คิดเปน
รอยละ 12.7 มีความรูที่ถูกตองเกี่ยวกับงบดุล จํานวน 104 ราย คิดเปนรอยละ 69.3 ไมมีความรูที่ถูกตอง และ
จํานวน 27 ราย คิดเปนรอยละ 18.0 ไมมีความรู 

13. ความรูเกี่ยวกับยอดขาย ผลจากแบบสอบถามพบวา ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 44 ราย คิดเปน
รอยละ 29.3 มีความรูที่ถูกตองเกี่ยวกับยอดขาย จํานวน 80 ราย คิดเปนรอยละ 53.3 ไมมีความรูที่ถูกตอง และ
จํานวน 26 ราย คิดเปนรอยละ 17.4 ไมมีความรู 

14. ความรูเกี่ยวกับคาใชจายจายลวงหนา ผลจากแบบสอบถามพบวา ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 43 
ราย คิดเปนรอยละ 28.7 มีความรูที่ถูกตองเกี่ยวกับคาใชจายจายลวงหนา จํานวน 74 ราย คิดเปนรอยละ 49.3 
ไมมีความรูที่ถูกตอง และจํานวน 33 ราย คิดเปนรอยละ 22.0 ไมมีความรู 

15. ความรูเกี่ยวกับความเสี่ยงจากหนี้สิน ผลจากแบบสอบถามพบวา ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 
103 ราย คิดเปนรอยละ 68.7 มีความรูที่ถูกตองเกี่ยวกับความเสี่ยงจากหนี้สิน จํานวน 28 ราย คิดเปนรอยละ 
18.7 ไมมีความรูที่ถูกตอง และจํานวน 19 ราย คิดเปนรอยละ 12.6 ไมมีความรู 

ผลจากแบบสอบถามพบวาผูตอบแบบสอบถามมีความรูเกี่ยวกับขอมูลทางการบัญชีโดยรวมอยูใน
ระดับมีความรูนอยที่สุด (รอยละ 42.3) 
 
สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับการจัดทําบัญชี 
 

ตารางที่ 8 แสดงจํานวนและรอยละของการจัดทําบัญชี 
การจัดทําบัญชี จํานวน รอยละ 

ทํา 129 86.0 
ไมทํา 21 14.0 

รวม 150 100.00 
 

จากตารางที่ 8 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีการจัดทําบัญชี รอยละ 86.0 ไมมีการจัดทําบัญช ี
รอยละ 14.0 

 

ตารางที่ 9 แสดงจํานวนและรอยละของผูมีหนาที่จัดทําบัญชีของกิจการ 
ผูมีหนาทีจ่ัดทาํบัญชี จํานวน รอยละ 

พนักงานบัญชีของกิจการ 48 37.2 
ผูจัดการ 5 3.9 
เจาของกิจการ 42 32.6 
สํานักงานบัญชี 33 25.6 
พนักงานบัญชีของกิจการและสํานักงานบัญชี 1 0.7 

รวม 129 100.00 
 

จากตารางที่ 9 พบวาผูมีหนาที่จัดทําบัญชีของกิจการสวนใหญคือพนักงานบัญชีของกิจการ รอยละ 
37.2 รองลงมาคือ เจาของกิจการ รอยละ 32.6 และสํานักงานบัญชี รอยละ 25.6 
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ตารางที่ 10 แสดงจํานวนและรอยละของวิธีการจัดทําบัญชี 
วิธีการจัดทําบัญชี จํานวน รอยละ 

ใชสมุดบันทึก 57 40.4 
ใชคอมพิวเตอร (แตไมไดใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี) 11 7.8 
ใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี 62 44.0 
ไมทราบ (เนื่องจากกิจการไมไดจัดทําบัญชีเอง) 11 7.8 
หมายเหตุ ผูตอบแบบสอบถามสามารถตอบไดมากกวา 1 ขอ (ผูตอบแบบสอบถาม 129 ราย) 

 

จากตารางที่ 10 พบวากิจการสวนใหญจัดทําบัญชีโดยใชโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี รอย
ละ 44.0 รองลงมาจัดโดยใชสมุดบันทึก รอยละ 40.4 และ ใชคอมพิวเตอร (แตไมไดใชโปรแกรมสําเร็จรูป
ทางการบัญชี) และไมทราบ (เนื่องจากกิจการไมไดจัดทําบัญชีเอง) ในจํานวนที่เทากัน คือรอยละ 7.8  
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ตารางที่ 11  แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และระดับความเห็นของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอเหตุผล            
                    ในการจัดทําบัญชี 

ระดับความเห็น 
ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง 

ไมเห็น
ดวย 

เห็นดวย
ปานกลาง 

เห็นดวย เห็นดวย
อยางยิ่ง 

 
เหตุผลในการจัดทําบัญชี 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

 
 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล)  

เปนไปตามขอบังคับตาม
กฎหมาย (ใชประกอบการ
ชําระภาษี) 

2 
(1.6) 

5 
(3.9) 

13 
(10.1) 

84 
(65.1) 

25 
(19.3) 

3.97 
(เห็นดวย) 

เพื่อเปนหลักฐานในการ
พิสูจนความถูกตองของ
รายการที่กิจการไดเสียภาษี
ไปแลว 

1 
(0.8) 

1 
(0.8) 

13 
(10.1) 

84 
(65.1) 

30 
(23.2) 

4.09 
(เห็นดวย) 

เพื่อประโยชนในการติดตาม
และควบคุมการดําเนินงาน
ของกิจการ 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

8 
(6.2) 

76 
(58.9) 

45 
(34.9) 

4.29 
(เห็นดวย
อยางยิ่ง) 

เพื่อประโยชนในดานการ
บริหารงานและการตัดสินใจ
ทางธุรกิจ 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

8 
(6.2) 

71 
(55.0) 

50 
(38.8) 

4.33 
(เห็นดวย
อยางยิ่ง) 

เพื่อประโยชนแก
บุคคลภายนอก เชน  ผูถือ
หุน เจาหนี้ 

5 
(3.9) 

10 
(7.8) 

42 
(32.6) 

56 
(43.4) 

16 
(12.3) 

3.53 
(เห็นดวย) 

คาเฉล่ียรวม 
(แปลผล) 

4.04 
(เห็นดวย) 

 
จากตารางที่ 11 พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความเห็นเกี่ยวกับเหตุผลในการจัดทําบัญชีโดยรวมใน

ระดับเห็นดวย (คาเฉลี่ย 4.04) โดยเห็นดวยกับเหตุผลสวนใหญ ยกเวน เหตุผลเพื่อประโยชนในการติดตามและ
ควบคุมการดําเนินงานของกิจการ และเพื่อประโยชนในดานการบริหารงานและการตัดสินใจทางธุรกิจ ซึ่งมี
ความเห็นดวยในระดับเห็นดวยอยางยิ่ง 
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ตารางที่ 12 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และระดับความสําคัญของขอมูลทางการบัญชี 

ระดับความสําคัญ  
ไมรูจัก ไมสําคัญ

อยางยิ่ง 
สําคัญ
เล็กนอย 

ปานกลาง สําคัญ สําคัญ
อยางยิ่ง 

 
ขอมูลทางการบัญชี 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

 
 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

บัญชีรายรับ 1 
(0.8) 

1 
(0.8) 

0 
(0.0) 

4 
(3.1) 

43 
(33.3) 

80 
(62.0) 

4.57 
(สําคัญ
อยางยิ่ง) 

บัญชีรายจาย 1 
(0.8) 

1 
(0.8) 

0 
(0.0) 

2 
(1.6) 

43 
(33.2) 

82 
(63.6) 

4.60 
(สําคัญ
อยางยิ่ง) 

บัญชีเจาหนี้การคา 11 
(8.5) 

5 
(3.9) 

2 
(1.6) 

12 
(9.3) 

48 
(37.2) 

51 
(39.5) 

4.17 
(สําคัญ) 

บัญชีลูกหนี้การคา 11 
(8.5) 

6 
(4.7) 

1 
(0.8) 

14 
(10.9) 

44 
(34.1) 

53 
(41.0) 

4.16 
(สําคัญ) 

รายงานสินคาคงเหลือ 5 
(3.9) 

4 
(3.1) 

2 
(1.6) 

11 
(8.5) 

56 
(43.4) 

51 
(39.5) 

4.19 
(สําคัญ) 

งบกําไรขาดทุน 5 
(3.9) 

2 
(1.5) 

2 
(1.5) 

5 
(3.9) 

46 
(35.7) 

69 
(53.5) 

4.44 
(สําคัญ
อยางยิ่ง) 

งบดุล 10 
(7.8) 

2 
(1.6) 

3 
(2.3) 

12 
(9.3) 

54 
(41.8) 

48 
(37.2) 

4.20 
(สําคัญ
อยางยิ่ง) 

คาเฉล่ียรวม 
(แปลผล) 

4.33 
(สําคัญ
อยางยิ่ง) 

 
จากตารางที่ 12 พบวาผูตอบแบบสอบถามเห็นวาขอมูลทางการบัญชีมีความสําคัญโดยรวมในระดับ

สําคัญอยางยิ่ง (คาเฉลี่ย 4.04) โดยเห็นวาขอมูลทางการบัญชีสวนใหญมีความสําคัญอยางยิ่ง ยกเวน บัญชี
เจาหนี้การคา บัญชีลูกหนี้การคา และรายงานสินคาคงเหลือ เห็นวามีความสําคัญ 

 
ขอมูลทางการบัญชีที่มีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก ไดแก บัญชีรายจาย (คาเฉลี่ย 4.60) บัญชีรายรับ 

(คาเฉลี่ย 4.57) และงบกําไรขาดทุน (คาเฉล่ีย 4.44) 
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ตารางที่ 13 แสดงจํานวน และรอยละ ของระดับความถี่ในการจัดทําบัญชี 

ระดับความถี่  
ไมเคย 
จัดทํา 

ไม
แนนอน 

รายป ราย
ไตรมาส 

ราย
เดือน 

ราย
สัปดาห 

 
รวม 

 
ความถี่ในการจัดทํา

บัญชี 
จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

บัญชีรายรับ 1 
(0.8) 

6 
(4.7) 

3 
(2.3) 

8 
(6.2) 

87 
(67.4) 

24 
(18.6) 

129 
(100.0) 

บัญชีรายจาย 1 
(0.8) 

5 
(3.9) 

3 
(2.3) 

6 
(4.7) 

90 
(69.8) 

24 
(18.5) 

129 
(100.0) 

บัญชีเจาหนี้การคา 21 
(16.3) 

7 
(5.4) 

5 
(3.9) 

8 
(6.2) 

77 
(59.7) 

11 
(8.5) 

129 
 (100.0) 

บัญชีลูกหนี้การคา 20 
(15.5) 

7 
(5.4) 

4 
(3.1) 

8 
(6.2) 

75 
(58.1) 

15 
(11.7) 

129 
 (100.0) 

รายงานสินคา
คงเหลือ 

12 
(9.3) 

6 
(4.7) 

10 
(7.8) 

15 
(11.6) 

70 
(54.3) 

16 
(12.3) 

129 
 (100.0) 

งบกําไรขาดทุน 7 
(5.4) 

4 
(3.1) 

30 
(23.3) 

14 
(10.9) 

65 
(50.3) 

9 
(7.0) 

129 
 (100.0) 

งบดุล 14 
(10.9) 

4 
(3.1) 

43 
(33.3) 

9 
(7.0) 

54 
(41.9) 

5 
(3.8) 

129 
 (100.0) 

 
จากตารางที่ 13 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญจัดทําขอมูลทางการบัญชีทุกขอมูลรายเดือน และ

ขอมูลทางการบัญชีที่มีรอยละของความถี่ในการจัดทําสูงสุด 3 ลําดับแรก ไดแก บัญชีรายจาย (รอยละ 69.8) 
บัญชีรายรับ (รอยละ 67.4) และ บัญชีเจาหนี้การคา (รอยละ 59.7) 
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ตารางที่ 14 แสดงจํานวน และรอยละ ของระดับความถูกตองครบถวนของขอมูลทางการบัญชี 

ระดับความถูกตองครบถวน  
ไมมีการ
จัดทํา 

ไมมีเลย เล็กนอย ปานกลาง สูง สูงมาก 
 

ขอมูลทางการบัญชี 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

 
คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

 

บัญชีรายรับ 1 
(0.8) 

0 
(0.0) 

6 
(4.7) 

23 
(17.8) 

54 
(41.9) 

45 
(34.8) 

4.08 
(สูง) 

บัญชีรายจาย 1 
(0.8) 

0 
(0.0) 

5 
(3.9) 

21 
(16.3) 

58 
(45.0) 

44 
(34.0) 

4.10 
(สูง) 

บัญชีเจาหนี้การคา 21 
(16.3) 

0 
(0.0) 

3 
(2.3) 

21 
(16.3) 

55 
(42.6) 

29 
(22.5) 

4.02 
(สูง) 

บัญชีลูกหนี้การคา 21 
(16.3) 

0 
(0.0) 

2 
(1.6) 

25 
(19.4) 

54 
(41.9) 

27 
(20.8) 

3.98 
(สูง) 

รายงานสินคาคงเหลือ 13 
(10.1) 

1 
(0.8) 

7 
(5.4) 

23 
(17.8) 

55 
(42.6) 

30 
(23.3) 

3.91 
(สูง) 

งบกําไรขาดทุน 7 
(5.4) 

0 
(0.0) 

5 
(3.9) 

20 
(15.5) 

55 
(42.6) 

42 
(32.6) 

4.10 
(สูง) 

งบดุล 13 
(10.0) 

2 
(1.6) 

9 
(7.0) 

22 
(17.0) 

49 
(38.0) 

34 
(26.4) 

3.90 
(สูง) 

คาเฉล่ียรวม 
(แปลผล) 

4.01 
(สูง) 

 
จากตารางที่ 14 พบวาผูตอบแบบสอบถามเห็นวาขอมูลทางการบัญชีมีความถูกตองครบถวนโดยรวม

ในระดับสูง (คาเฉลี่ย 4.01) โดยเห็นวาขอมูลทางการบัญชีทุกขอมูลมีความถูกตองครบถวนสูง 
ขอมูลทางการบัญชีที่มีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก ไดแก บัญชีรายจาย (คาเฉลี่ย 4.10) งบกําไร

ขาดทุน (คาเฉล่ีย 4.10) และบัญชีรายรับ (คาเฉลี่ย 4.08)  
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ตารางที่ 15 แสดงจํานวน และรอยละ ของระดับความทันตอความตองการใชของขอมูลทางการบัญชี 

ระดับความทันตอความตองการใช  
ไมมีการ
จัดทํา 

ไมมีเลย เล็กนอย ปานกลาง สูง สูงมาก 
 

ขอมูลทางการบัญชี 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

 
คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

 

บัญชีรายรับ 1 
(0.8) 

1 
(0.8) 

4 
(3.1) 

25 
(19.4) 

70 
(54.3) 

28 
(21.6) 

3.94 
(สูง) 

บัญชีรายจาย 1 
(0.8) 

0 
(0.0) 

3 
(2.3) 

26 
(20.2) 

72 
(55.8) 

27 
(20.9) 

3.96 
(สูง) 

บัญชีเจาหนี้การคา 21 
(16.3) 

0 
(0.0) 

1 
(0.8) 

35 
(27.1) 

55 
(42.6) 

17 
(13.2) 

3.81 
(สูง) 

บัญชีลูกหนี้การคา 21 
(16.3) 

0 
(0.0) 

2 
(1.6) 

32 
(24.8) 

55 
(42.6) 

19 
(14.7) 

3.84 
(สูง) 

รายงานสินคาคงเหลือ 12 
(9.3) 

1 
(0.8) 

4 
(3.1) 

33 
(25.6) 

48 
(37.2) 

31 
(24.0) 

3.89 
(สูง) 

งบกําไรขาดทุน 7 
(5.4) 

1 
(0.8) 

7 
(5.4) 

29 
(22.5) 

63 
(48.8) 

22 
(17.1) 

3.80 
(สูง) 

งบดุล 14 
(10.9) 

0 
(0.0) 

6 
(4.7) 

40 
(31.0) 

54 
(41.9) 

15 
(11.5) 

3.68 
(สูง) 

คาเฉล่ียรวม 
(แปลผล) 

3.85 
(สูง) 

 
จากตารางที่ 15 พบวาผูตอบแบบสอบถามเห็นวาขอมูลทางการบัญชีมีความทันตอความตองการใช

โดยรวมในระดับสูง (คาเฉลี่ย 3.85) โดยเห็นวาขอมูลทางการบัญชีทุกขอมูลมีความทันตอความตองการใชสูง 
ขอมูลทางการบัญชีที่มีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก ไดแก บัญชีรายจาย (คาเฉลี่ย 3.96) บัญชีรายรับ 

(คาเฉลี่ย 3.94) และรายงานสินคาคงเหลือ (คาเฉลี่ย 3.89)   
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ตารางที่ 16 แสดงจํานวน และรอยละ ของระดับความเห็นของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอเหตุผลที่ไมจัดทํา       
                ขอมูลทางการบัญชี 

ระดับความเห็น 
ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง 

ไมเห็น
ดวย 

เห็นดวย
ปานกลาง 

เห็นดวย เห็นดวย
อยางยิ่ง 

 
เหตุผลที่ไมจัดทําขอมูล

ทางการบัญชี 
จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

 
คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

 

ไมมีความรู ความสามารถ
ในการจัดทําบัญชี 

(3.3) (13.3) (10.0) (46.7)  (26.7) 3.80 
(เห็นดวย) 

ไมไดเปนขอบังคับตาม
กฎหมาย 

 (3.3)  (26.7)  (16.7)  (36.7)  (16.6) 3.37 
(ปาน
กลาง) 

ไมเห็นถึงประโยชนของการ
จัดทําบัญชี 

 (10.0)  (26.7)  (30.0)  (13.3)  (20.0) 3.07 
(ปาน
กลาง) 

ไมตองการเปดเผยขอมูล
ของกิจการใหแกบุคคลอื่น 

 (6.7)  (10.0)  (26.7)  (33.3)  (23.3) 3.57 
(เห็นดวย) 

ไมมีเวลาในการจัดทําบัญชี  (6.7)  (3.3)  (20.0)  (33.3)  (36.7) 3.90 
(เห็นดวย) 

คาใชจายในการจัดทําบัญชี
สูง 

 (3.3)  (20.0)  (40.0)  (20.0)  (16.7) 3.27 
(ปาน
กลาง) 

คาเฉล่ียรวม 
(แปลผล) 

3.50 
(เห็นดวย) 

 
จากตารางที่ 16 พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความเห็นเกี่ยวกับเหตุผลที่ไมจัดทําขอมูลทางการบัญชี

โดยรวมในระดับเห็นดวย (คาเฉลี่ย 3.50) โดยเห็นดวยกับเหตุผลที่ไมมีความรูความสามารถในการจัดทําบัญชี 
ไมตองการเปดเผยขอมูลของกิจการใหแกบุคคลอื่น และไมมีเวลาในการจัดทําบัญชี แตเห็นดวยปานกลางกับ
เหตุผลที่วาไมไดเปนขอบังคับตามกฎหมาย ไมเห็นถึงประโยชนของการจัดทําบัญชี และคาใชจายในการจัดทํา
บัญชีสูง 
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สวนที่ 4 ขอมูลเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางความรูเกี่ยวกับขอมูลทางการบัญชี และการจัดทําบัญชี
ของผูประกอบการ SMEs  
 
ตารางที่ 17 แสดงความสัมพันธระหวางความรูเกี่ยวกับขอมูลทางการบัญชี และการจัดทําบัญชี 
 

Correlations 
 

 KNOW FREQ COMP TIME PREP 
KNOW Pearson 

Correlation 
1 .291** .288** .178** .278** 

 Sig. (2-tailed) . .001 .001 .043 .001 
 N 150 129 129 129 129 

FREQ Pearson 
Correlation 

.291** 1 .651** .702** .856** 

 Sig. (2-tailed) .001 . .000 .000 .000 
 N 129 129 129 129 129 

COMP Pearson 
Correlation 

.288** .651** 1 .861** .928** 

 Sig. (2-tailed) .001 .000 . .000 .000 
 N 129 129 129 129 129 

TIME Pearson 
Correlation 

.178** .702** .861** 1 .941** 

 Sig. (2-tailed) .043 .000 .000 . .000 
 N 129 129 129 129 129 

PREP Pearson 
Correlation 

.278** .856** .928** .941** 1 

 Sig. (2-tailed) .001 .000 .000 .000 . 
 N 129 129 129 129 129 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
KNOW - ความรูเกี่ยวกับขอมูลทางการบัญชี  
FREQ - ความถี่ในการจัดทําบัญชี 
COMP - ความถูกตองครบถวนในการจัดทําบัญชี 
TIME - ความทันตอความตองการใชในการจัดทําบัญชี 
PREP - การจัดทําบัญชีโดยรวม 
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จากตารางที่ 17 พบวา ความรูเกี่ยวกับขอมูลทางการบัญชีมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับการ
จัดทําบัญชีทั้ง 3 ดาน คือ 1. ความถี่ในการจัดทํา 2. ความถูกตองครบถวน และ 3. ความทันตอความตองการใช 
และยังมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับการจัดทําบัญชีโดยรวม ของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม ที่ระดับนัยสําคัญ 0.01  
 
อภิปรายผล 

ผลการศึกษาพบวา ความรูเกี่ยวกับขอมูลทางการบัญชีมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับความถี่ใน
การจัดทํา ความถูกตองครบถวน และความทันตอความตองการใช ของขอมูลทางการบัญชีที่ระดับนัยสําคัญ 
0.01 ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของมุจรินทร แกวหยอง (2548) ซึ่งไดศึกษาความรูความสามารถทางการ
บัญชี ระบบสารสนเทศทางการบัญชี คุณภาพขอมูลทางการบัญชี และสภาพแวดลอมทางธุรกิจของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ที่พบวาความรูความสามารถทางการบัญชีมีความสัมพันธกับ
คุณภาพขอมูลทางการบัญชี  

นอกจากนี้ผลการศึกษาพบวา ผูประกอบการประสบปญหาเกี่ยวกับการจัดทําบัญชี ในดานการขาด
ความรูความสามารถในการจัดทําบัญชี ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม (2544) ที่พบวาปญหาและอุปสรรคในการจัดทําบัญชีของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม คือการไมมีความรูในดานบัญชี แตไมสอดคลองกับการศึกษาของ Collin and Jarvis (2002) ซึ่ง
พบวาอุปสรรคสําคัญในการจัดทําบัญชีของกิจการขนาดเล็กในประเทศอังกฤษคือตนทุนในการจัดทํา 
 
ขอคนพบ 
จากการศึกษามีขอคนพบ ซึ่งมีประเด็นตางๆ ดังนี้ 

1. เมื่อใหผูตอบแบบสอบถามประเมินตนเอง สวนใหญเห็นวาตัวเองมีความรูเกี่ยวกับขอมูลทางการ
บัญชีในระดับปานกลาง ในขณะที่ผลจากประเมินจากแบบทดสอบในแบบสอบถาม พบวาผูตอบแบบสอบถามมี
ความรูเกี่ยวกับขอมูลทางการบัญชีโดยเฉลี่ยอยูในระดับนอยที่สุด 

2. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีการจัดทําขอมูลทางการบัญชี และใชขอมูลเหลานี้ประกอบการ
ตัดสินใจในการดําเนินงาน 

3. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ประสบปญหาเกี่ยวกับการขาดความรูในการจัดทําบัญชี ซึ่ง
สอดคลองกับผลการศึกษาของ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและยอม (2544) และ KPMG Special 
Services and EIM Business & Policy Research in the Netherlands, European Network for SME 
Research, & Intomart (2003) 

4. ความรูเกี่ยวกับขอมูลทางการบัญชี มีความสัมพันธกับการจัดทําบัญชี 
 
ขอเสนอแนะ 
 จากการศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางความรูเกี่ยวกับขอมูลทางการบัญชี และการจัดทําบัญชีของ
ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม ผูศึกษามีขอเสนอแนะ คือ  

หนวยงานที่สนับสนุน SMEs ไดแก สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และสํานักงาน
สงเสริมวิสาหกิจขนาดยอม ควรมีการสงเสริมการใหความรูเกี่ยวกับขอมูลทางการบัญชีแกผูประกอบการ
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วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม เนื่องจาก ผูประกอบการสวนใหญเห็นถึงความสําคัญของขอมูลทางการ
บัญชี และมีการใชขอมูลทางการบัญชีในการบริหารงานและการตัดสินใจทางธุรกิจ แตยังไมมีความรูในการ
จัดทําบัญชีที่ดีพอ นอกจากนี้เมื่อพิจารณาจากขอเท็จจริงที่พบวาเมื่อใหผูตอบแบบสอบถามประเมินตนเอง สวน
ใหญเห็นวาตัวเองมีความรูเกี่ยวกับขอมูลทางการบัญชีในระดับปานกลาง ในขณะที่ผลจากประเมินจาก
แบบทดสอบในแบบสอบถาม พบวาผูประกอบการมีความรูเกี่ยวกับขอมูลทางการบัญชีโดยเฉลี่ยอยูในระดับ
นอยที่สุด จากขอคนพบนี้ทําใหเกิดขอสงสัยไดวา การที่ผูประกอบการสวนใหญเห็นวาขอมูลทางการบัญชีของ
ตนเองทุกขอมูลมีความถูกตองในระดับสูงนั้น อาจเนื่องมาจากเปนการประเมินบนความเขาใจที่ไมถูกตอง 

จากผลการศึกษาที่พบวา บัญชีรายรับ และบัญชีรายจาย เปนขอมูลทางการบัญชีที่ผูประกอบการสวน
ใหญเห็นวามีคาเฉลี่ยความสําคัญสูงกวาขอมูลทางการบัญชีอื่นๆ เชน งบดุล งบกําไรขาดทุน ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากขอมูลดังกลาวเปนขอมูลที่งายตอการจัดทํา ดังนั้นหนวยงานที่เกี่ยวของควรมุงพัฒนาความรู
เกี่ยวกับขอมูลทางการบัญชีทั้ง 2 ประเภทนี้แกผูประกอบการ เพื่อใหผูประกอบมีความเขาใจเกี่ยวกับขอมูล
ทางการบัญชีทั้งสองนี้ที่ถูกตอง รวมทั้งสามารถจัดทําและใชขอมูลนี้ไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
 นอกจากนี้เนื่องจากความรูเกี่ยวกับขอมูลทางการบัญชี มีความสัมพันธกับการจัดทําบัญชี ซึ่งการ
จัดทําบัญชีประกอบดวย 3 องคประกอบ คือ 1. ความถี่ในการจัดทํา 2. ความถูกตองครบถวน และ 3. ความทัน
ตอความตองการใช ดังนั้นหนวยงานที่เกี่ยวของควรเรงสงเสริมใหความรูเกี่ยวกับขอมูลทางการบัญชีแก
ผูประกอบการ SMEs เพื่อที่จะทําใหผูประกอบการ SMEs มีการจัดทําขอมูลทางการบัญชีบอยขึ้น ถูกตอง
ครบถวนและทันตอความตองการใชมากขึ้น ซึ่งจะทําใหผูประกอบการมีขอมูลทางการบัญชีที่เปนประโยชนตอ
การตัดสินใจในการดําเนินธุรกิจ ทําใหประสิทธิภาพการดําเนินงานสูงขึ้น และยังมีขอมูลเพื่อนําสงใหแก
หนวยงานราชการไดอีกดวย 
 
ขอจํากัดของการศึกษา 
 เนื่องจากการศึกษานี้เปนการศึกษาจากขอมูลดานเดียวคือดานผูประกอบการ หากมีการนําขอมูลจาก
สวนอื่นๆ เชน หนวยงานราชการหรือองคกรอื่นที่เกี่ยวของ จะทําใหไดขอมูลที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้
การศึกษานี้ทําการศึกษาจาก SMEs ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม จํานวน 150 ราย เทานั้น จึงไมอาจเปน
ตัวแทนของ SMEs ทั้งประเทศได ดังนั้นในการนําผลการศึกษาไปใชจึงควรคํานึงถึงขอจํากัดนี้  
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ความสมัพันธระหวางความเปนมืออาชีพของนกับญัชีกับคุณภาพรายงานการเงิน 

ของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ในอําเภอเมืองเชียงราย 
The Relationship Between Accountant Professionalism and Quality of Financial Reports 

of Small and Medium Enterprise in Muang Chiang Rai District 
ยุพา  ยะใจมั่น*  นฤนาถ ศราภัยวานิช **  และสุวรรณา เลาหะวิสุทธิ*์**  

 
บทคัดยอ 
 การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึง ความสัมพันธระหวางความเปนมืออาชีพของนักบัญชีกับ
คุณภาพรายงานการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  ในอําเภอเมืองเชียงราย  โดยรวบรวมขอมูลจาก
ผูบริหารของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม    ที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลซึ่งมีนักบัญชีของกิจการจัดทํา
รายงานทางการเงินเอง  ในอําเภอเมืองเชียงราย  จํานวน 50 ราย ผลการศึกษาพบวา ความเปนมืออาชีพของ 
นักบัญชีมีความสัมพันธกับคุณภาพรายงานการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 และผูตอบแบบสอบถามมีความเห็นวา พนักงานบัญชีของกิจการมีทักษะทางวิชาชีพ
โดยรวมในระดับมาก และเห็นวารายงานการเงินของกิจการมีคุณภาพโดยรวมในระดับมาก   
  
Abstract 
 The objective of this study is to study the relationship between accountant professionalism 
and quality of financial reports of Small and Medium Enterprise in Muang Chiang Rai District. The 
data was collected from 50 executive officers of Small and Medium Enterprise which have been 
registered as a juristic person and have their own accountants for doing financial reports in Muang 
Chiang Rai District. The study results revealed that the accountant professionalisms related to the 
quality of financial reports of Small and Medium Enterprises with a statistical significance of 0.05 and 
the questionnaires respondents have opine that the overall professional skill of accountants is at a 
high level and the overall quality of financial reports is at a high level.   

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
* นักศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
** อาจารย  ดร.  ภาควิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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ในป พ.ศ.  2540  ประเทศไทยประสบปญหาวิกฤตเศรษฐกิจสงผลใหธุรกิจตาง ๆ ตองปดกิจการลง
หรือลดขนาดและจํานวนพนักงานเพื่อใหธุรกิจสามารถแกไขปญหาไดในระยะสั้น ธุรกิจขนาดใหญมีการปด
ตัวเองลงเปนจํานวนมาก  สวนวิสาหกิจก็ตองพยายามปรับเปลี่ยนรูปแบบ แนวทางการดําเนินธุรกิจใหตนเอง
สามารถอยูรอดได  ภาครัฐและภาคเอกชนไดพยายามสรางศักยภาพและความสามารถของบุคลากรใน
หนวยงานใหมีความสามารถในการแขงขันกับธุรกิจ   อื่น ๆ ได  โดยมีการปรับปรุงกลยุทธ  แนวทางและวิธีการ
ดําเนินงานอยางตอเนื่องและเปนระบบ  นอกจากนี้รัฐบาลไทยยังไดขอความชวยเหลือจากกองทุนการเงิน
ระหวางประเทศ (International Monetary Funds :IMF) เพื่อนําเงินทุนมาเสริมฐานะกองทุนสํารองระหวาง
ประเทศและนําเงินมาชวยเหลือการดําเนินงานและการขยายตัวทางเศรษฐกิจ รวมถึงการปรับตัวใหมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น  อยางไรก็ตาม  IMF  ไดนําเสนอสาเหตุและปญหาของวิกฤตเศรษฐกิจ
ในประเทศไทยโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม วาเกิดจากความไมโปรงใสและความไมมี
ประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน  ขาดระบบการกํากับดูแลตรวจสอบที่ดี  ขาดความนาเชื่อถือของรายงานการเงิน
ที่เกิดจากความผิดพลาด การขาดความรับผิดชอบและการขาดจริยธรรมของ  ผูประกอบวิชาชีพ  ซึ่งไดแก  นัก
บัญชี ผูสอบบัญชีอิสระและผูตรวจสอบภายใน  ซึ่งปญหาดังกลาวเกิดจากความขัดแยงในเรื่องผลประโยชนของ
ผูที่เกี่ยวของ (Conflict  of Interest) จนทําใหเกิดชองโหวของการปฏิบัติทางบัญชี อันนํามาซึ่งรายงานที่ปดบัง
ความจริงและไมไดสะทอนสภาพความเปนจริงของธุรกิจจึงทําใหธุรกิจตองปดตัวลง (สันติ  วิริยะรังสฤษฎ, 
2550)  

รายงานการเงินเปนเครื่องมือที่สําคัญของธุรกิจในการสื่อสารกับผูใชงบการเงินซึ่งประกอบดวย  ผู
ลงทุน (ทั้งผูลงทุนในปจจุบันและผูที่อาจตัดสินใจลงทุนในอนาคต)  ลูกจาง  ผูใหกู  ผูขายสินคา   เจาหนี้อื่น  
ลูกคา รัฐบาล  หนวยงานราชการ    สาธารณชน  ผูออกกฎระเบียบ  รวมทั้งกลุมบุคคลตาง  ๆ  ที่สนใจตอการทํา
ธุรกิจ  และการดําเนินงานเพื่อชวยในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผูใชทุก  ๆ  ฝายไดอยางสมเหตุสมผล      
หากขอมูลสารสนเทศในรายงานการเงิน   มีการปกปดบิดเบือน   ซอนเรน   ขอมูลตามความเปนจริงบางอยาง
ไมไดแสดงขอมูลในรายงานอยางถูกตองครบถวน   และ  เที่ยงธรรม    ทําใหรายงานการเงินดังกลาวขาดความ
นาเชื่อถือกอใหเกิดภาพลวงตา สงผลเสียหายตอผูใช ทําใหการตัดสินใจผิดพลาด คุณภาพของรายงานการเงิน
เปนคุณภาพที่มีลักษณะนามธรรม  จึงเปนเรื่องยากที่จะใหผูใชรายงานการเงินสามารถเห็นไดอยางชัดเจนใน
ตัวเลขหรือขอมูลที่ปรากฏอยูในรายงานการเงินโดยตรง จึงตองอาศัยนักบัญชีมืออาชีพเปนส่ือกลางที่จะเปนตัว
สะทอนใหเห็นถึงคุณภาพของรายงานการเงิน     ซึ่งความเปนมืออาชีพของนักบัญชีประกอบดวย  ทักษะทาง
ปญญา   ทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหนาที่งาน ทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล  ทักษะทางการ
ปฏิสัมพันธระหวางบุคคลและการสื่อสาร   และทักษะทางการบริหารองคกรและการจัดการธุรกิจ   (อมรา  ติร
ศรีวัฒน, 2549) 

จังหวัดเชียงรายมีฐานเศรษฐกิจที่หลากหลาย ซึ่งเปนผลจากการที่รัฐบาลไดมีนโยบายอยางชัดเจน
ในการสงเสริมและพัฒนาอยางตอเนื่อง  ทําใหมีผูประกอบการในลักษณะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
(Small and  Medium Enterprises : SMEs) ทั้งหมด 1,672 ราย  สวนใหญเปนสถานประกอบการในอําเภอ
เมืองเชียงราย จํานวน 1,026 ราย หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 61.36 ของ  SMEs ในจังหวัดเชียงราย  ซึ่งใน
จํานวนนี้เปนสถานประกอบการสวนบุคคลมากที่สุด    คิดเปนรอยละ  60.00  รองลงมาเปนนิติบุคคลที่อยูในรูป
บริษัทจํากัด  หางหุนสวนจํากัด และหางหุนสวนสามัญจดทะเบียน   คิดเปนรอยละ  32.65  และอื่น ๆ  คิดเปน
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รอยละ  7.35  (สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ระบบออนไลน, 2551)  จะเห็นวาใน
จํานวนนี้มีสถานประกอบการที่เปนบริษัทจํากัด  หางหุนสวนจํากัด  และหางหุนสวนสามัญจดทะเบียน  คิดเปน
รอยละ  32.65  หรือจํานวน  335  ราย   ซึ่งสถานประกอบการเหลานี้ เปนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
ตามประมวลรัษฎากรเปนผูมีหนาที่จัดทําบัญชี  และตองจัดใหมีการทํารายงานทางการเงิน  สําหรับประเภท
ธุรกิจของตนและนําเสนอตอผูใชงบการเงิน  โดยมีรายละเอียด หลักเกณฑและวิธีการตามที่บัญญัติไวใน
พระราชบัญญัติการบัญชี  พ.ศ.  2543      SMEs ในจังหวัดเชียงรายสวนใหญมีการจางงานบุคลากรทางการ
บัญชี ทั้งที่มีวุฒิการศึกษาทางการบัญชีและวุฒิอื่น ๆ ใหเปนผูรับผิดชอบในงานบัญชี  โดยบุคลากรทางการบัญชี
กลุมนี้จะเขารวมพัฒนาความรูตอเนื่องตามพระราชบัญญัติการบัญชี   พ.ศ. 2543   ซึ่งกําหนดใหผูที่ขึ้นทะเบียน
เปนผูทําบัญชีกับกรมพฒันาธุรกิจการคาตองมีการพัฒนาความรูตอเนื่องทางวิชาชีพ (CPD) ทุกรอบ 3 ป จํานวน 
27 ชั่วโมง แตยังมีบุคลากรทางการบัญชีบางจํานวนยังไมไดเขารวมการพัฒนาความรูตอเนื่องหรือเขารวมเปน
ครั้งคราวเพราะวา บุคลากรทางการบัญชีจํานวนนี้ไมไดขึ้นทะเบียนเปนผูทําบัญชีกับกรมพัฒนาธุรกิจการคาและ
ไมมีกฎหมายมาบังคับ        แตถึงอยางไรก็ตามการที่ผูทําบัญชีไดเขารวมพัฒนาความรูตามที่กฎหมายกําหนด 
ก็ยังไมเพียงพอเนื่องจากวา มาตรฐานการบัญชีจํานวนหนึ่งถูกยกเลิกและมีการเปลี่ยนแปลง  เพื่อใหทันกับ
มาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ จึงสงผลใหรายงานทางการเงินที่จัดทําโดยบุคลากรทางการบัญชีจํานวนนี้ 
ไดมีการจัดทํารายงานการเงินที่ไมมีคุณภาพ ขาดความนาเชื่อถือและไมเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี 
(ประธานหอการคาจังหวัดเชียงราย, 2551) 

ดังนั้น  ผูศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธระหวางความเปนมืออาชีพของนักบัญชีกับคุณภาพ
รายงานการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม   ในอําเภอเมืองเชียงราย เพื่อใชเปนแนวทางสําหรับ
ผูประกอบการในการที่จะพัฒนาและสงเสริมสนับสนุนใหนักบัญชีในหนวยงานของตนมีศักยภาพ มีความรู 
ความสามารถมากขึ้นในการปฏิบัติงาน  
 
แนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

แนวคิดที่เกี่ยวของ 
แนวคิดเกี่ยวกับความเปนมืออาชีพของนักบัญชี   (สภาวิชาชีพบัญชี, 2548 : 1 - 6) 
 มาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศฉบับที่ 3 (International Education Standards: IES 3)  ได

กลาววา  ความเปนมืออาชีพของนักบัญชี  (Accountant Professionalism) นั้นประกอบดวย  ทักษะ  5  ดาน  
ดังนี้ 

1.  ทักษะทางปญญา (Intellectual  Skills) ทําใหผูประกอบวิชาชีพสามารถแกไขปญหา  ตัดสินใจ  
และใชดุลยพินิจที่ดแีกไขสถานการณที่ซับซอนขององคกรไดดี  ทักษะเหลานี้มักไดมาจากการศึกษาทั่วไปในภาพ
กวาง  ทักษะทางปญญาที่จําเปนตองประกอบดวยทุกเรื่อง ดังนี้ 

(ก)   ความสามารถที่จะกําหนด ไดมา  จัด และเขาใจ สารสนเทศจากคน  ส่ิงพิมพ และส่ือ
อิเล็คทรอนิคส 

(ข)  ความสามารถที่จะสอบถาม วิจัย คิดเชิงเหตุผลและวิเคราะห และ 
(ค)  ความสามารถที่จะระบุและแกไขปญหาที่ไมเคยเจอมากอน 
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2.   ทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหนาที่งาน (Technical and Functional Skills)  ประกอบดวย  
ทักษะทั่วไปและทักษะเฉพาะเจาะจงสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชี ซึ่งรวมถึง 

(ก) ความชํานาญทางตัวเลข (การใชคณิตศาสตรและสถิติ) และความชํานาญดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(ข) การวิเคราะหแบบจําลองการตัดสินใจและความเสี่ยง 
(ค)  การวัด 
(ง)  การรายงาน และ 
(จ)  ความรูดานกฎหมายและกฎเกณฑขอบังคับ 

3.   ทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล  (Personal  skills)  คือ  ทัศนคติและพฤติกรรมของผู
ประกอบวิชาชีพบัญชีการพัฒนาทักษะเหลานี้จะชวยการเรียนรูและการปรับคุณลักษณะเฉพาะบุคคล  ซึ่งรวมถึง 

(ก) การจัดการตนเอง 
(ข)  ความคิดริเริ่ม  อิทธิพล  และการเรียนรูดวยตนเอง 
(ค) ความสามารถที่จะเลือกและเรียงลําดับทรัพยากรที่มีจํากัด  และจัดแจงงานใหเสร็จ

ตามกําหนดเวลา 
  (ง) ความสามารถที่จะเขารวมและปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลง 
  (จ) การปรับใชคานิยมทางวิชาชีพ  จรรยาบรรณและทัศนคติ ใหเขากับการตัดสินใจ 
  (ฉ) ความระมัดระวังและความสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพบัญชี 

4.   ทักษะทางการปฎิสัมพันธระหวางบุคคลและการสื่อสาร (Interpersonal  and  communication 
skills)  จะชวยใหผูประกอบวิชาชีพบัญชีทํางานรวมกับคนอื่นในองคกรไดดี  รับและสงผานสารสนเทศได  การ
ตัดสินใจอยางมีเหตุผลและมีประสิทธิภาพ สวนประกอบของทักษะทางปฏิสัมพันธระหวางบุคคลและการสื่อสาร
ประกอบดวย 
  (ก) การทํางานรวมกับผูอื่นในกระบวนการปรึกษาหารือกันเพื่อแกปญหาความขัดแยง 

(ข)  การทํางานเปนทีม 
(ค)  การปฏิสัมพันธกับผูที่วัฒนธรรมหรือความคิดเห็นตางกัน 
(ง) การเจรจาเพื่อไดขอสรุปหรือขอตกลงที่ยอมรับไดในสถานการณทางวชิาชีพ 
(จ)  การทํางานในวัฒนธรรมที่ตางกันไดอยางมีประสิทธิภาพ 
(ฉ)  การนําเสนอ  การพูดคุย  การรายงาน  และการปกปองมุมมองของตนอยางมี

ประสิทธิภาพ  ผานการเขียนและพูดทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ 
(ช)  ความสามารถฟงและอานอยางมีประสิทธิภาพ   รวมถึงใหความสําคัญกับ

วัฒนธรรมและภาษาที่แตกตาง 
5.   ทักษะทางการบริหารองคกรและการจัดการธุรกิจ  (Organizational  and  business  

management  skills) มีความสําคัญเพิ่มขึ้นตอผูประกอบวิชาชีพบัญชี ซึ่งจะมีการเรียกรองใหเปนแสดงบทบาท
เชิงรุกในการจัดการองคกรในแตละวัน  ในขณะที่กอนหนานี้ บทบาทของผูประกอบวิชาชีพบัญชีอาจถูกจํากัดอยู
เพียงแคการเก็บและรวบรวมขอมูลเพื่อใหหนวยงานอื่นนําไปใช  แตในปจจุบันที่ผูประกอบวิชาชีพบัญชีไดเขาไป
มีบทบาทกับหลายทีมงานมากขึ้น จึงมีความจําเปนที่ผูประกอบวิชาชีพบัญชีซึ่งตองเขาไปในทุกองคประกอบของ
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องคกรจะตองมีความรูดานธุรกิจมากขึ้นและตระหนักในเรื่องการเมืองและมีมุมมองแบบรอบโลก  ทักษะทางการ
บริหารองคกรและการจัดการธุรกิจประกอบดวย 

(ก) การวางแผนเชิงกลยุทธ  การจัดการโครงการ  การจัดการบุคลากรและทรัพยากร  
และการตัดสินใจ 

(ข)  ความสามารถที่จะจัดและแบงหนาที่งาน  ที่จะจูงใจและพัฒนาบุคลากร 
(ค)  การมีภาวะผูนํา 
(ง)  การพิจารณาและตัดสินใจไดอยางผูมีวิชาชีพ 

 
แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพรายงานการเงิน  (สมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหง

ประเทศไทย. 2546)   
สมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย  ไดกลาวถึงลักษณะเชิงคุณภาพของ

รายงานการเงินไวในแมบทการบัญชี  ซึ่งประกอบดวยลักษณะเชิงคุณภาพ  4  ดาน ดังนี้ 
1)  ดานความเขาใจได (Understandability) หมายถึง ขอมูลในงบการเงินที่มีคุณสมบัติของความ

เขาใจไดเมื่อผูใชงบการเงินที่มีความรูตามควรเกี่ยวกับธุรกิจกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจและการบัญชีรวมทั้งมีความ
ตั้งใจตามควรที่จะศึกษาขอมูลดังกลาวสามารถเขาใจได 

ขอมูลในงบการเงินตองสามารถเขาใจไดในทันทีที่ผูใชงบการเงินใชขอมูลดังกลาว  ดังนั้น  จึงตองมีขอ
สมมติวาผูใชงบการเงินมีความรูตามควรเกี่ยวกับธุรกิจ  กิจกรรมเชิงเศรษฐกิจและการบัญชี  รวมทั้งมีความตั้งใจ
ตามควรที่จะศึกษาขอมูลดังกลาว  อยางไรก็ตาม  ขอมูลแมวาจะมีความซับซอนแตถาเกี่ยวของกับการตัดสินใจ
เชิงเศรษฐกิจตองไมละเวนที่จะแสดงในงบการเงินเพียงเหตุผลที่วาขอมูลดังกลาวยากเกินกวาที่ผูใชงบการเงิน
บางคนจะเขาใจได 

2)  ดานความเกี่ยวของกับการตัดสินใจ (Relevance) หมายถึง ขอมูลที่มีประโยชนตองเกี่ยวของกับ
การตัดสินใจของผูใชงบการเงิน  ขอมูลจะเกี่ยวของกับการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจไดก็ตอเมื่อขอมูลนั้นชวยใหผูใช
งบการเงินสามารถประเมินเหตุการณในอดีต  ปจจุบัน  และอนาคตรวมทั้งชวยยืนยันหรือชี้ขอผิดพลาดของผล
การประเมินที่ผานมาของผูใชงบการเงินได 
 บทบาทของขอมูลที่ชวยในการคาดคะเนและยืนยันความถูกตองของการคาดคะเนที่ผานมามี
ความสัมพันธกัน  ตัวอยางเชน  ขอมูลเกี่ยวกับปริมาณและโครงสรางของสินทรัพยที่กิจการมีอยูในปจจุบัน  มี
ประโยชนตอผูใชงบการเงิน  เพราะจะชวยใหผูใชงบการเงินสามารถคาดคะเนถึงความสามารถของกิจการในการ
ไดรับประโยชนจากโอกาสใหม ๆ  และในการแกไขสถานการณ  ขอมูลเดียวกันนี้มีบทบาทในการยืนยันความ
ถูกตองของการคาดคะเนในอดีตที่เกี่ยวกับโครงสรางของกจิการและผลการดําเนินงานตามที่วางแผนไว 

ขอมูลฐานะการเงินและผลการดําเนินงานในอดีตของกิจการมักถือเปนเกณฑในการคาดคะเนฐานะ
การเงินและผลการดําเนินงานในอนาคต  รวมทั้งเรื่องอื่น ๆ  ที่ผูใชงบการเงินสนใจ  เชน  การจายเงินปนผล  การ
จายคาจาง  การเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย และความสามารถของกิจการในการชําระภาระผูกพันเมื่อครบ
กําหนด  อยางไรก็ตาม ขอมูลจะมีประโยชนตอการคาดคะเนไดโดยไมจําเปนตองจัดทําในรูปของประมาณการ 
ความสามารถในการคาดคะเนจะเพิ่มขึ้นตามลักษณะการแสดงขอมูลในงบการเงินของรายการและเหตุการณ
ทางบัญชีที่เกิดขึ้นในอดีต  ตัวอยางเชน  งบกําไรขาดทุนจะมีประโยชนในการคาดคะเนเพิ่มขึ้นหากรายการ



 

 246

การประชุมผลงานวิจัยดานการจัดการบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 2  
วันที่ 20 มีนาคม 2551 ณ ศนูยประชุมนานาชาติ เอ็มเพรส จ.เชียงใหม 

เกี่ยวกับการดําเนินงานที่มีลักษณะไมเปนปกติ  รายการผิดปกติ  และรายการที่ไมเกิดขึ้นบอยของรายไดและ
คาใชจายไดแสดงแยกตางหากจากกัน 

3)  ดานความเชื่อถือได (Reliability) หมายถึง ขอมูลที่มีคุณสมบัติที่มีความเชื่อถือไดหากปราศจาก
ความผิดพลาดที่มีนัยสําคัญและความลําเอียงซึ่งทําใหผูใชขอมูลสามารถเชื่อไดวาขอมูลนั้นเปนตัวแทนอันเที่ยง
ธรรมของขอมูลที่ตองการใหแสดงหรือควรแสดง 
  ขอมูลที่เปนประโยชนตองเชื่อถือได  ขอมูลจะมีคุณสมบัติของความเชื่อถือไดหากปราศจากความ
ผิดพลาดที่มีสาระสําคัญและความลําเอียง  ซึ่งทําใหผูใชขอมูลสามารถเชื่อไดวาขอมูลนั้นเปนตัวแทนอันเที่ยง
ธรรมของขอมูลที่ตองการใหแสดงหรือตองแสดง 
 ขอมูลอาจมีความเกี่ยวของกับการตัดสินใจแตการรับรูขอมูลดังกลาวอาจทําใหผูใชงบการเงินเขาใจ
ผิด เนื่องจากขอมูลขาดความนาเชื่อถือ  ตัวอยางเชน  ประมาณการคาเสียหายจากการถูกฟองรองที่อยูระหวาง
การพิจารณาคดีอาจขาดความนาเชื่อถือเนื่องจากจํานวนคาเสียหาย  และผลการพิจารณาคดียังไมเปนที่แนนอน 
ดังนั้น  อาจเปนการไมเหมาะสมที่กิจการจะรับรูคาเสียหายดังกลาวในงบการเงิน  แตกิจการตองเปดเผยจํานวน
คาเสียหายที่มีการเรียกรองและเหตุการณเกี่ยวกับการฟองรองดังกลาว 

4)  ดานการเปรียบเทียบกันได  (Comparability) หมายถึง งบการเงินที่สามารถเปรียบเทียบงบ
การเงินระหวางกิจการเพื่อประเมินฐานะทางการเงินหรือการวัดมูลคาการแสดงผลกระทบทางการเงินของ
รายการเหตุการณทางบัญชีที่มีลักษณะที่คลายคลึงกัน 

ผูใชงบการเงินตองสามารถเปรียบเทียบงบการเงินของกิจการในรอบระยะเวลาตางกันเพื่อคาดคะเน
ถึงแนวโนมของฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของกิจการนั้น  นอกจากนี้  ผูใชงบการเงินยังตองสามารถ
เปรียบเทียบงบการเงินระหวางกิจการเพื่อประเมินฐานะการเงิน  ผลการดําเนินงาน  และการเปลี่ยนแปลงฐานะ
การเงิน  ดังนั้น  การวัดมูลคาและการแสดงผลกระทบทางการเงินของรายการและเหตุการณทางบัญชีที่มี
ลักษณะคลายคลึงกันจึงจําเปนตองปฏิบัติอยางสม่ําเสมอไมวาจะเปนการปฏิบัติภายในกิจการเดียวกันแตตาง
รอบระยะเวลา  หรือเปนการปฏิบัติของกิจการแตละกิจการก็ตาม 
 การเปรียบเทียบกันไดเปนลักษณะเชิงคุณภาพที่สําคัญ  กลาวคือ  ผูใชงบการเงินจําเปนตองไดรับ
ขอมูลเกี่ยวกับนโยบายการบัญชีที่ใชในการจัดทํางบการเงิน  รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีและ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาว  ผูใชงบการเงินตองสามารถระบุความแตกตางระหวางนโยบายการ
บัญชีที่กิจการใชสําหรับรายการและเหตุการณทางบัญชีที่คลายคลึงกันในรอยระยะเวลาบัญชีที่ตางกันของ
กิจการเดียวกัน  และความแตกตางระหวางนโยบายการบัญชีที่ใชของกิจการแตละกิจการได การปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบัญชีซึ่งรวมถึงการเปดเผยนโยบายการบัญชีจะชวยใหงบการเงินมีคุณสมบัติในการเปรียบเทียบ
กันได 
 การที่ขอมูลจําเปนตองเปรียบเทียบกันไดมิไดหมายความวาขอมูลตองอยูในรูปแบบเดียวกัน
ตลอดไป และไมใชขออางอันสมควรที่จะไมนํามาตรฐานการบัญชีที่เหมาะสมกวามาถือปฏิบัติ ตัวอยางเชน  
กิจการตองไมใชนโยบายการบัญชีตอไปสําหรับรายการและเหตุการณทางบัญชี  หากนโยบายการบัญชีนั้นไม
สามารถทําใหขอมูลมีลักษณะเชิงคุณภาพที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจและความเชื่อถือได  นอกจากนี้กิจการตอง
เลือกใชนโยบายบัญชีอื่น  หากทําใหขอมูลเกี่ยวของกับการตัดสินใจและเชื่อถือไดมากขึ้น  
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 เนื่องจากผูใชงบการเงินตองการเปรียบเทียบฐานะการเงิน  ผลการดําเนินงาน และการเปลี่ยนแปลง
ฐานะการเงินของกิจการสําหรับรอบระยะเวลาที่ตางกัน  ดังนั้น  งบการเงินตองแสดงขอมูลของรอบระยะเวลาที่
ผานมาดวยเพื่อประโยชนในการเปรียบเทียบ 

แนวคิดเกี่ยวกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  (สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม. 2550: ออนไลน) 
 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (Small and Medium Enterprises: SMEs) เปนธุรกิจที่มีจํานวน
มากในประเทศไทย ผูประกอบการสวนมากประกอบการในรูปของบุคคลธรรมดา คณะบุคคลหรือหางหุนสวน
สามัญที่มิใชนิติบุคคล หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด หรือกิจการรวมคา ซึ่งจะประกอบธุรกิจขายสินคา ผลิต
สินคา หรือใหบริการ ตามกฎกระทรวงอุตสาหกรรม   ลงวันที่  11  กันยายน    2545  กําหนดขนาดของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม    โดยใชจํานวนการจางงานหรือมูลคาสินทรัพยถาวรไมรวมที่ดินของวิสาหกิจใหถือ
จํานวนการจางงาน  หรือมูลคาสินทรัพยถาวรที่นอยกวาเปนเกณฑกําหนดในการแบงกลุมเปน  4  กลุม ดังนี้       

จํานวนการจางงาน 
(คน) 

จํานวนสินทรพัยถาวร 
(ลานบาท) 

         ลักษณะวิสาหกิจ 

ขนาดยอม ขนาดกลาง ขนาดยอม ขนาดกลาง 

กิจการผลิตสินคา ไมเกิน 50 51-200 ไมเกิน 50 51-200 
กิจการคาสง 
กิจการคาปลีก 

ไมเกิน 25 
ไมเกิน 15 

26-50 
16-30 

ไมเกิน 50 
ไมเกิน 30 

51-100 
31-600 

กิจการใหบริการ ไมเกิน 50 51-200 ไมเกิน 50 51-200 

ในกรณีที่จํานวนการจางงานของกิจการใดเขาลักษณะของวิสาหกิจขนาดยอมแตมูลคาสินทรัพยถาวรเขา
ลักษณะวิสาหกิจขนาดกลางหรือมีจํานวนการจางงานเขาลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลางแตมูลคาสินทรัพย
ถาวรเขาลักษณะของวิสาหกิจขนาดยอมใหถือจํานวนการจางงานหรือมูลคาสินทรัพยถาวรที่นอยกวาเปนเกณฑ
ในการพิจารณา  
 อนึ่ง  วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
เปนรากฐาน ของเศรษฐกิจที่ยั่งยืน เนนหลักในการฟนฟูเศรษฐกิจใหกาวหนา  กระตุนใหเกิดการแขงขันอยางเสรี
สนับสนุนใหระบบเศรษฐกิจมีความหลากหลายโดยไดรับการตอบสนองเปนอยางดีจากผูผลิตและผูบริโภค   ทํา
ใหเกิดการขยายตัวของธุรกิจตอไปในอนาคต (สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม.  
2550: ออนไลน) 



 

 248

การประชุมผลงานวิจัยดานการจัดการบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 2  
วันที่ 20 มีนาคม 2551 ณ ศนูยประชุมนานาชาติ เอ็มเพรส จ.เชียงใหม 

วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
สุวรรณ  หวังเจริญเดช  (2549) ไดศึกษาเรื่อง  ผลกระทบของความสัมพันธระหวางความรู   

ความสามารถกับประสิทธิภาพการทํางานของนักบัญชีธุรกิจ  SMEs ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จาก
การศึกษาพบวา นักบัญชีธุรกิจ  SMEs   ที่มีความรู ความสามารถ ซึ่งประกอบไปดวย  ดานความรูในวิชาชีพ  
ดานทักษะทางวิชาชีพ  ดานคุณคาแหงวิชาชีพ  ดานจรรยาบรรณ และดานเจตคติมีความสัมพันธกับ
ประสิทธิภาพการทํางานโดยรวมของนักบัญชีธุรกิจ SMEs   ไดแก  ดานผลการปฏิบัติงาน   ดานตนทุน  และดาน
เวลา 

ศักดา  ลักษณแสงวิไล  (2549)  ไดศึกษาเรื่อง  การศึกษาปญหาดานบุคลากรทางการบัญชีของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  ในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย  พบวา  SMEs  สวนใหญมีปญหาดาน
บุคลากรทางการบัญชีในระดับมากในเรื่องบุคลากรขาดความรู  ความสามารถดานภาษีอากร  และ
ประสบการณหรือความชํานาญ  รวมทั้งปญหา เรื่องพนักงานที่มีการเขาออกบอย   

อมรา  ติรศรีวัฒน  (2549)  ไดทําวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอความนาเชื่อถือของรายงานการเงินตาม
ทรรศนะของนักวิเคราะหการลงทุนไทย   ผลจากการศึกษาชี้ชัดวา  ความโปรงใสและความรับผิดชอบตอผลงาน
ตามหนาที่  ความเปนตัวแทนอันเที่ยงธรรม ความซื่อตรง ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขอบังคับ ความสามารถในการ
ตรวจสอบได  และความครบถวนสมบูรณ เปนคุณลักษณะที่สําคัญอันดับตน ๆ ที่สงผลตอความนาเชื่อถือของ
รายงานการเงิน  รองลงมา คือ ความสม่ําเสมอของการใชหลักการบัญชีและการเปดเผยขอมูลในรายงาน ความ
เหมาะสม ความสามารถนําไปใชปฏิบัติจริงได ความงายและเขาใจได  ความสุขุมรอบคอบ และความเปนกลาง 
 
ขอมูลและวิธีการศึกษา 

ขอบเขตเนื้อหา 
เนื้อหาในการศึกษาครั้งนี้ประกอบดวย  
1. ความเปนมืออาชีพของนักบัญชี    หมายถึง    ทักษะความเปนมืออาชีพทางการบัญชีของนัก

บัญชี   ตามมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศฉบับที่  3  (IES 3) ซึ่งประกอบดวยทักษะ  5  ดาน ไดแก   
ทักษะทางปญญา  ทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหนาที่งาน ทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล  ทักษะ
ทางการปฏิสัมพันธระหวางบุคคลและการสื่อสาร  และทักษะทางการบริหารองคกรและการจัดการธุรกิจ   
(สภาวิชาชีพบัญชี, 2548: 1 - 6) 

2. คุณภาพรายงานการเงิน หมายถึง  คุณสมบัติที่ทําใหขอมูลในงบการเงินมีประโยชนตอผูใชงบ
การเงิน  ซึ่งประกอบไปดวย  5   ดานไดแก  ดานความเขาใจได  ดานความเกี่ยวของกับการตัดสินใจ   ดานความ
เชื่อถือได   และดานการเปรียบเทียบกันได   

ขอบเขตประชากร 
ในการศึกษาครั้งนี้  ไดทําการศึกษาความคิดเห็นของผูบริหาร  ธุรกิจ  SMEs ที่เปนนิติบุคคล  ใน

อําเภอเมืองเชียงราย  ที่มีการจัดทํารายงานการเงินดวยนักบัญชีของธุรกิจเอง  ประชากรในการศึกษา กําหนด
เฉพาะธุรกิจที่มีการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล  จํานวน 335  ราย ที่มีรายชื่อในสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม  (สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ระบบออนไลน, 2551)   โดยแยก
เปนลักษณะของการจดทะเบียน ดังนี้ 
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รูปแบบของธุรกิจ จํานวน 
1.  บริษัทจํากัด 191 
2.  หางหุนสวนจํากัด / หางหุนสวนสามัญจดทะเบียน 144 

รวม 335 

ขนาดตัวอยางและวิธีการคัดเลือกตัวอยาง   
 ประชากรในการศึกษากําหนดเฉพาะธุรกิจที่มีการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล    โดยมีรายชื่อใน
สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม จํานวนทั้งหมด 335 ราย ดังนั้นเพื่อใหไดผลการศึกษาเปน
ที่นาเชื่อถือทางสถิติ จึงไดกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยเทียบประชากรจากจํานวน 335 ราย  ซึ่งขนาด
ตัวอยางของกลุมประชากรควรจะเปน 10 - 15 %  ของประชากรทั้งหมด (นราศรี ไววนิชกุล, ชูศักดิ์   อุดมศรี. 
2548)  ซึ่งสามารถคํานวณไดดังนี้   

335 X  10 %  = 33.50 
จากการคํานวณ ขนาดตัวอยางเทากับ 33.50  ราย  เพื่อใหการศึกษาสมบูรณจึงกําหนดขนาด

ตัวอยางจํานวน 50 ราย โดยจําแนกเปน บริษัทจํากัด  จํานวน  22  ราย  และ หางหุนสวนจํากัด / หางหุนสวน
สามัญจดทะเบียน จํานวน  28 ราย และใชวิธีการเลือกตัวอยางโดยไมคํานึงถึงความนาจะเปน โดยใชวิธีการ
เลือกตัวอยางแบบตามสะดวก(Convenience  Sampling)  

การเก็บรวบรวมขอมูล  
การศึกษานี้ใชขอมูลปฐมภูมิจากการเก็บแบบสอบถาม (Questionnaire) จากกลุมตัวอยางในอําเภอ

เมืองเชียงราย จํานวน 50 ราย ซึ่งผูตอบแบบสอบถาม ไดแก ผูบริหารของธุรกิจ SMEs ที่จดทะเบียนเปนนิติ
บุคคลซึ่งมีนักบัญชีของกิจการจัดทํารายงานทางการเงินเอง โดยไดทําการทดสอบแบบสอบถาม (pre-test) กอน
การเก็บขอมูลจริง สวนขอมูลที่เกี่ยวของกับทฤษฎีหรืองานวิจัยตาง ๆ ศึกษาและรวบรวมขอมูลจากหนังสือ 
เอกสาร วารสาร แหลงขอมูลออนไลน และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

เครื่องมือที่ใชในการศึกษา  
 เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล  คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบงออกเปน   4    สวน
คือ  

สวนที่  1  ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถามและสถานประกอบการ 
   1.1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม  เชน  เพศ ระดับการศึกษา  สาขาวิชาเอก  

ตําแหนง  รูปแบบของธุรกิจ  ทุนจดทะเบียน  ลักษณะของกิจการ  ระยะเวลาที่ประกอบกิจการ  จํานวนพนักงาน  
ผูทําบัญชีของกิจการ   
 1.2 ขอมูลเกี่ยวกับพนักงานบัญชีของกิจการ  เชน  จํานวนพนักงานบัญชี   วุฒิการศึกษา  
อายุ   เงินเดือน 
 สวนที่  2  ขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับความเปนมืออาชีพของนักบัญชีโดยรวม ประกอบดวย ทักษะ
ทางปญญา ทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหนาที่งาน    ทักษะทางคุณลักษณะ เฉพาะบุคคล  ทักษะทางการ
ปฏิสัมพันธระหวางบุคคลและการสื่อสาร ทักษะทางการบริหารองคกรและการจัดการธุรกิจ                           
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 สวนที่  3  ขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพรายงานการเงิน  ประกอบดวย  ดานความเขาใจได  
ดานความเกี่ยวของกับการตัดสินใจ ดานความเชื่อถือได  และดานการเปรียบเทียบกันได          
 สวนที่  4  ขอเสนอแนะ  

การวิเคราะหขอมูล 
  ขอมูลที่รวบรวมไดจากแบบสอบถาม จะนํามาวิเคราะห   โดยแบงไดดังนี้ การวิเคราะหขอมูล   ตอน
ที่  1  ขอมูลทั่วไปของประชากร  ตอนที่  2   ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเปนมืออาชีพของนักบัญชีโดยรวมกับ
คุณภาพรายงานการเงิน และตอนที่  3  ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพรายงานการเงิน  ใชสถิติเชิงพรรณนา  
(Descriptive Statistics) ไดแก คาเฉลี่ย  (Mean)  คาความถี่  (Frequency)  รอยละ (Percentage)  และการ
ทดสอบความสัมพันธระหวางความเปนมืออาชีพของนักบัญชีโดยรวมกับคุณภาพรายงานการเงิน  โดยใชคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Correlation Coefficient) ซึ่งเปนคาที่แสดงความสัมพันธระหวาง  2  ตัวแปร ซึ่งไดแก 
ความเปนมืออาชีพของนักบัญชี  กับ  คุณภาพรายงานการเงิน  
 
ผลการศึกษา 

ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถามและสถานประกอบการ 
 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม  สรุปผลการศึกษาไดดังนี้   ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ
เปนเพศหญิง จบการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  มีฐานะเปนหุนสวนผูจัดการ / 
ผูจัดการ  รูปแบบธุรกิจเปนแบบหางหุนสวนจํากัด / หางหุนสวนสามัญจดทะเบียน มีทุนจดทะเบียนไมเกิน 
1,000,000 บาท เปนกิจการเกี่ยวกับการผลิตสินคา  ประกอบการมาแลวมากกวา 10 ป มีจํานวนพนักงาน  
16-25 คน ผูทําบัญชีของกิจการคือสมุหบัญชี  / หัวหนาหนวยงานบัญชี  / พนักงานบัญชี  กิจการสวนใหญมี
พนักงานบัญชี  2  คน  พนักงานบัญชีของกิจการสวนใหญมีวุฒิการศึกษาสูงสุดคือปริญญาตรีทางการบัญชี  มี
อายุสูงสุดอยูในชวง  25 – 34  ป  และไดรับเงินเดือนสูงสุดอยูระหวาง  5,001 – 8,000  บาท 
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ขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับความเปนมืออาชีพและคุณภาพรายงานการเงินของนักบัญชีโดยรวม 
 

ตารางที่  1  สรุปขอมูลแสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย  และระดับความเห็นของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอ 
                         ความเปนมืออาชีพของนักบัญชี     
 

ระดับความเห็น 

มากที่สุด มาก ปาน
กลาง นอย นอยที่สุด รวม 

ความเปนมืออาชีพของนักบัญชี 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

 
คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

 

ทักษะทางปญญา 33 
(22.00) 

80 
(53.33) 

35 
(23.33) 

2 
(1.34) 

- 
- 

150 
(100) 

3.96 
(มาก) 

ทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหนาที่
งาน 

96 
(32.00) 

138 
(46) 

53 
(17.67) 

12 
(4.0) 

1 
(0.33) 

300 
(100) 

4.05 
(มาก) 

ทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล 83 
(27.67) 

146 
(48.67) 

66 
(22.00) 

5 
(1.66) 

- 
- 

300 
(100) 

4.02 
(มาก) 

ทักษะทางการปฏิสัมพันธระหวาง
บุคคลและการสื่อสาร 

96 
(27.43) 

175 
(50.00) 

57 
(16.29) 

22 
(6.28) 

- 
- 

350 
(100) 

3.99 
(มาก) 

ทักษะทางการบริหารองคกรและการ
จัดการธุรกิจ 

50 
(25.00) 

95 
(47.50) 

48 
(24.00) 

7 
(3.50) 

- 
- 

200 
(100) 

3.94 
(มาก) 

คาเฉลี่ยรวม 
(แปลผล) 

3.99 
(มาก)  

  

จากตารางที่  1  พบวา  ผูตอบแบบสอบถามมีความเห็นวาพนักงานบัญชีของกิจการมีทักษะทาง
วิชาชีพโดยรวมในระดับมาก  มีคาเฉลี่ยรวม   3.99  โดยมีความเห็นวา  พนักงานบัญชีของกิจการมีทักษะทาง
วิชาชีพทุกดานในระดับมาก ซึ่งทักษะที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด  ไดแก  ทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหนาที่งาน 
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ตารางที่  2  สรุปขอมูล แสดงจํานวน  รอยละ   คาเฉลี่ย  และระดับความเห็นของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอ 
                      คุณภาพรายงานการเงิน 
 

ระดับความเห็น 

มากที่สุด มาก ปาน 
กลาง นอย นอยที่สุด รวม 

 

 

คุณภาพรายงานการเงิน 
จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

 
คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

ดานความเขาใจได 61 
(30.50) 

90 
(45.00) 

42 
(21.00) 

7 
(3.5) 

- 
- 

200 
(100) 

4.02 
(มาก) 

ดานความเกี่ยวของกับการตัดสินใจ 42 
(42.00) 

41 
(41.00) 

14 
(14.00) 

3 
(3.00) 

- 
- 

100 
(100) 

4.22 
(มาก) 

ดานความเชื่อถือได 32 
(32.00) 

48 
(48.00) 

20 
(20.00) 

- 
- 

- 
- 

100 
(100) 

4.12 
(มาก) 

ดานการเปรียบเทียบกันได 25 
(25.00) 

75 
(75.00) 

42 
(42.00) 

8 
(8.00) 

- 
- 

150 
(100) 

3.78 
(มาก) 

คาเฉลี่ยรวม 
(แปลผล) 

4.03 
(มาก) 

  
 จากตารางที่  2  พบวา  ผูตอบแบบสอบถามมีความเห็นวารายงานการเงินของกิจการมีคุณภาพ
โดยรวมในระดับมาก  มีคาเฉลี่ยรวม   4.03  โดยมีความเห็นวา  รายงานการเงินของกิจการมีคุณภาพทุกดานใน
ระดับมาก ซึ่งคุณภาพรายงานการเงินดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด  ไดแก  ดานความเกี่ยวของกับการตัดสินใจ 
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ตารางที่  3    แสดงจํานวน  รอยละ   คาเฉลี่ย  และระดับความเห็นของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอคุณภาพ 
                        รายงานการเงิน  จําแนกตามดานความเขาใจไดของรายงานการเงินของกิจการ 
 

ระดับความเห็น 

มากที่สุด มาก ปาน 
กลาง นอย นอยที่สุด รวม ดานความเขาใจไดของ 

รายงานการเงินของกิจการ 
จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

 

มีรูปแบบที่งายตอการทําความเขาใจ 18 
(36.00) 

22 
(44.00) 

9 
(18.00) 

1 
(2.00) 

- 
- 

50 
(100) 

4.14 
(มาก) 

มีการจัดประเภทของรายการในงบการเงิน 
ที่งายตอความเขาใจได 

15 
(30.00) 

22 
(44.00) 

12 
(24.00) 

1 
(2.00) 

- 
- 

50 
(100) 

4.02 
(มาก) 

มีความกระชับ ไดใจความ ไมเยิ่นเยอ งาย
ตอความเขาใจได 

14 
(28.00) 

22 
(44.00) 

13 
(26.00) 

1 
(2.00) 

- 
- 

50 
(100) 

3.98 
(มาก) 

มีการแสดงรายละเอียดของรายการตาง ๆ 
ที่ปรากฏในรายงานการเงิน ไวในหมาย
เหตุประกอบงบการเงิน ทําใหสามารถ
เขาใจถึงขอมูลในรายงานการเงินไดดี
ยิ่งขึ้น 

14 
 
 

(28.00) 

24 
 
 

(48.00) 

8 
 
 

(16.00) 

4 
 
 

(8.00) 

- 
 
 
- 

50 
 
 

(100) 

3.96 
 
 

(มาก) 

คาเฉลี่ยรวม 
(แปลผล) 

4.02 
(มาก) 

 จากตารางที่  3  พบวา  ผูตอบแบบสอบถามมีความเห็นวารายงานการเงินของกิจการมีคุณภาพดาน
ความเขาใจไดโดยรวมในระดับมาก  มีคาเฉลี่ยรวม   4.02  โดยมีความเห็นวา  รายงานการเงินของกิจการดาน
ความเขาใจไดไดทุกดานในระดับมาก 
 ดานความเขาใจไดที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด  ไดแก  รายงานการเงินของกิจการมีรูปแบบที่งายตอการทําความ
เขาใจ   
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ตารางที่  4   แสดงจํานวน  รอยละ   คาเฉลี่ย  และระดับความเห็นของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอคุณภาพ 
                       รายงานการเงิน  จําแนกตามดานความเกี่ยวของกับการตัดสินใจของรายงานการเงินของกิจการ 

ระดับความเห็น 

มากที่สุด มาก ปาน 
กลาง นอย นอยที่สุด รวม 

ดานความเกี่ยวของกับการ
ตัดสินใจของ 

รายงานการเงินของกิจการ 
จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

 

ทําใหทราบฐานะการเงินและผลการ
ดําเนินงานที่ผานมา ซ่ึงสามารถ
นําไปใชในการวางแผนและปรับปรุง
แกไขในอนาคต 

23 
 

(46.00) 

18 
 

(36.00) 

8 
 

(16.00) 

1 
 

(2.00) 

- 
 
- 

50 
 

(100) 

4.26 
 

(มาก) 

ชวยในการคาดคะเนเหตุการณที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคตได เชน มูลคาของ
หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นในภายหนา 

19 
(38.00) 

23 
(46.00) 

6 
(12.00) 

2 
4.00) 

- 
- 

50 
(100) 

4.18 
(มาก) 

คาเฉลี่ยรวม 
(แปลผล) 

4.22 
(มาก) 

 จากตารางที่  4  พบวา  ผูตอบแบบสอบถามมีความเห็นวารายงานการเงินของกิจการมีคุณภาพดาน
ความเกี่ยว ของกับการตัดสินใจโดยรวมในระดับมาก  มีคาเฉลี่ยรวม   4.22  โดยมีความเห็นวา  รายงานการเงิน
ของกิจการดานความเกี่ยวของกับการตัดสินใจทุกดานในระดับมาก 
 ดานความเกี่ยวของกับการตัดสินใจที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด  ไดแก  รายงานการเงินของกิจการทําใหทราบ
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานที่ผานมา ซึ่งสามารถนําไปใชในการวางแผนและปรับปรุงแกไขในอนาคต 
 
ตารางที่  5  แสดงจํานวน  รอยละ   คาเฉล่ีย  และระดับความเห็นของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอคุณภาพ 
                      รายงานการเงิน  จําแนกตามดานความเชื่อถือไดของรายงานการเงินของกิจการ 

ระดับความเห็น 

มากที่สุด มาก ปาน 
กลาง นอย นอยที่สุด รวม ดานความเชื่อถือไดของ 

รายงานการเงินของกิจการ 
จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

 

แสดงรายการทางการคาไดอยาง
ถูกตอง ครบถวน 

16 
(32.00) 

25 
(50.00) 

9 
(18.00) 

- 
- 

- 
- 

50 
(100) 

4.14 
(มาก) 

จัดทําขึ้นจากขอมูลทางการคาที่
เกิดขึ้นจริงและมีเอกสารหลักฐาน
ประกอบในการลงบัญชี 

16 
(32.00) 

23 
(46.00) 

11 
(22.00) 

- 
- 

- 
- 

50 
(100) 

4.10 
(มาก) 

คาเฉลี่ยรวม 
(แปลผล) 

4.12 
(มาก) 
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 จากตารางที่  5  พบวา  ผูตอบแบบสอบถามมีความเห็นวารายงานการเงินของกิจการมีคุณภาพดาน
ความเชื่อถือไดโดยรวมในระดับมาก  มีคาเฉลี่ยรวม   4.12 โดยมีความเห็นวา  รายงานการเงินของกิจการดาน
ความเชื่อถือไดทุกดานในระดับมาก 
 ดานความเชื่อถือไดที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด  ไดแก  รายงานการเงินของกิจการแสดงรายการทางการคาได
อยางถูกตอง ครบถวน 
 
ตารางที่  6  แสดงจํานวน  รอยละ   คาเฉล่ีย  และระดับความเห็นของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอคุณภาพ 
                     รายงานการเงิน  จําแนกตามดานการเปรียบเทียบกันไดของรายงานการเงินของกิจการ 

ระดับความเห็น 

มากที่สุด มาก ปาน 
กลาง นอย นอยที่สุด รวม 

 
 
 

ดานการเปรียบเทียบกันไดของ 
รายงานการเงินของกิจการ 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

 
คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

 
มีรูปแบบที่สอดคลองใกลเคียงกันทุกป 8 

(16.00) 
25 

(50.00) 
16 

(32.00) 
1 

(2.00) 
- 
- 

50 
(100) 

3.80 
(มาก) 

มีรูปแบบที่สอดคลองใกลเคียงกับธุรกจิ
อื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน 

7 
(14.00) 

24 
(48.00) 

16 
(32.00) 

3 
(6.00) 

- 
- 

50 
(100) 

3.70 
(มาก) 

ขอมูลในรายงานการเงินของกิจการมี
วิธีการวัดมูลคาที่สอดคลองใกลเคียงกับ
ธุรกิจอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน 

10 
 

(20.00) 

26 
 

(52.00) 

10 
 

(20.00) 

4 
 

(8.00) 

- 
 
- 

50 
 

(100) 

3.84 
 

(มาก) 
คาเฉลี่ยรวม 

(แปลผล) 
3.78 
(มาก) 

 จากตารางที่  6  พบวา  ผูตอบแบบสอบถามมีความเห็นวารายงานการเงินของกิจการมีคุณภาพดาน
การเปรียบเทียบกันไดโดยรวมในระดับมาก  มีคาเฉลี่ยรวม   3.78 โดยมีความเห็นวา  รายงานการเงินของกิจการ
ดานการเปรียบเทียบกันไดทุกดานในระดับมาก 
 ดานการเปรียบเทียบกันไดที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด  ไดแก  ขอมูลในรายงานการเงินของกิจการมีวิธีการวัด
มูลคาที่สอดคลองใกลเคียงกับธุรกิจอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน 
 

ความสัมพันธระหวางความเปนมืออาชีพของนักบัญชีกับคุณภาพรายงานการเงินของธุรกิจ 
SMEs  
ในสวนของความสัมพันธระหวางความเปนมืออาชีพของนักบัญชี  กับคุณภาพรายงานการเงินของ

ธุรกิจ SMEs สามารถนําเสนอไดดังตารางที่ 7 
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ตารางที่  7  แสดงความสัมพันธระหวางความเปนมืออาชีพของนักบัญชีกับคุณภาพรายงานการเงินของธุรกิจ

SMEs 
 

                                     คุณภาพรายงานการเงนิ 
ของธุรกิจ SMEs 

 
ความเปนมืออาชีพของนักบัญชีโดยรวม 
 

 
.832* 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 จากตารางที่  7  พบวา  ความเปนมืออาชีพของนักบัญชีมีความสัมพันธกับคุณภาพรายงานการเงิน
ของธุรกิจ  SMEs อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 
  
สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 

อภิปรายผลการศึกษา 
จากผลการศึกษาความสัมพันธระหวางความเปนมืออาชีพของนักบัญชีกับคุณภาพรายงานการเงิน

ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม   ในอําเภอเมืองเชียงราย   พบวาความเปนมืออาชีพของนักบัญชี   มี
ความสัมพันธกับคุณภาพรายงานการเงินของธุรกิจ  SMEs  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  
หมายความวา  หากนักบัญชีมีทักษะความรู  ความสามารถในการทํางานแลว  จะทําใหรายงานการเงินของ
ธุรกิจ   SMEs  มีคุณภาพสูงไปดวย    ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ  สุวรรณ  หวังเจริญเดช (2549)   
ที่ศึกษาเรื่อง ผลกระทบของความสัมพันธระหวางความรู    ความสามารถของนักบัญชีในธุรกิจ  SMEs  มีความ
สําพันธกับประสิทธิภาพการทํางานของนักบัญชีธุรกิจ SMEs ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ที่พบวา  นักบัญชี
ธุรกิจ SMEs ที่มีความรู ความสามารถ  มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการทํางานโดยรวมของนักบัญชีธุรกิจ  
SMEs   

   ขอคนพบ 
จากการศึกษาเรื่อง   ความสัมพันธระหวางความเปนมืออาชีพของนักบัญชีกับคุณภาพรายงาน

การเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม   ในอําเภอเมืองเชียงราย     ซึ่งเปนการสํารวจความเห็นของ
เจาของกิจการ  หรือ   ผูบริหารของธุรกิจ  SMEs  ที่มีนักบัญชีของกิจการจัดทํารายงานทางการเงินเอง    
มีขอคนพบประเด็นตาง  ๆ  ดังนี้ 

1.  ผูตอบแบบสอบถามเห็นวาพนักงานบัญชีของกิจการมีทักษะทางวิชาชีพโดยรวมอยูในระดับมาก  
เมื่อพิจารณาแตละทักษะ พบวา ทักษะท ี่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด ไดแก  ทักษะทางการบริหารองคกรและการจัดการ
ธุรกิจ   
 2.  ผูตอบแบบสอบถามเห็นวารายงานการเงินของกิจการมีคุณภาพโดยรวม อยูในระดับมาก   
เมื่อพิจารณาคุณภาพในแตละดาน  พบวา  ดานการเปรียบเทียบกันไดมีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด 

3.  ผูตอบแบบสอบถามเห็นวาพนักงานบัญชีของกิจการที่มีอายุนอยกวา  25  ป มีทักษะทาง
วิชาการเชิงปฏิบัติและหนาที่งาน  มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด    เมื่อพิจารณาทักษะยอย พบวา ทักษะท ี่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด 
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ไดแก  พนักงานบัญชีของกิจการมีความสามารถที่จะวิเคราะหความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับงานทางดานบัญชี เชน  
ความเสี่ยงของการจัดทํารายงานการเงินไมถูกตอง และ มีความสามารถในการวัดมูลคาของขอมูลทางการเงิน 
เชน ลูกหนี้ เจาหนี้ และยอดขาย  

 4.  ความเปนมืออาชีพของนักบัญชี   มีความสัมพันธกับคุณภาพรายงานการเงินของธุรกิจ  SMEs  
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  หมายความวา  หากนักบัญชีมีทักษะในการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ
แลว  จะทําใหคุณภาพรายงานการเงินของธุรกิจ   SMEs  มีคุณภาพสูงไปดวย   

ขอเสนอแนะ 
จากการศึกษาเรื่อง  ความสัมพันธระหวางความเปนมืออาชีพของนักบัญชีกับคุณภาพรายงาน

การเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม   ในอําเภอเมืองเชียงราย    ผูศึกษามีขอเสนอแนะดังตอไปน้ี
  

1.  เนื่องจากพนักงานบัญชีของกิจการ  มีทักษะทางวิชาชีพทางการบริหารองคกรและการจัดการ
ธุรกิจ         ซึ่งเปนทักษะท ี่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด ดังนั้น    ธุรกิจ SMEs  ควรสงเสริมและสนับสนุนใหพนักงานบัญชี
ของกิจการ ไดมีการทํางานรวมกับผูอื่น  หรือทํางานเปนทีม  ซึ่งพนักงานบัญชีในปจจุบันตองเขาไปในทุก
องคประกอบขององคกร เพราะตองอาศัยความรวมมือรวมถึงการประสานงานระหวางบุคคลที่เกี่ยวของ 
 2.  คุณภาพรายงานการเงินของธุรกิจ  SMEs  ที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด  ไดแก  คุณภาพในดานการ
เปรียบเทียบกันได   ดังนั้น  ผูบริหารของธุรกิจ  SMEs  ควรจะใหความสําคัญกับคุณภาพรายงานการเงินในดาน
การเปรียบเทียบกันได  เนื่องจากวา  ธุรกิจ  SMEs  เปนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม   ซึ่งจากเดิมนั้น 
รายงานการเงินของกิจการมักจะมีผูใชงบการเงินเพียงไมกี่กลุม  แตในปจจุบันนี้ ธุรกิจ SMEs  ถือวาเปนที่สนใจ
ตอกลุมสถาบันการเงินตาง ๆ  เพราะสถาบันการเงินเหลานี้จะมุงไปที่การปลอยสินเชื่อใหกับธุรกิจ  ดังนั้น  ส่ิงที่
สถาบันการเงินตองการก็คือ  รายงานการเงินที่สามารถเปรียบเทียบกันระหวางธุรกิจเพื่อประเมินฐานะทาง
การเงินของธุรกิจ  SMEs  ดังนั้น ธุรกิจ SMEs  ควรที่จะมุงเนนใหพนักงานบัญชีของกิจการจัดทํารายงานการเงิน
ตามนโยบายทางการบัญชีที่เหมือนกัน  และมีรูปแบบที่สอดคลองใกลเคียงกันทุกป  รวมทั้งมีรูปแบบและวิธีการ
วัดมูลคาที่สอดคลองใกลเคียงกับธุรกิจอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน 
 3. เนื่องจาก พบวา พนักงานบัญชีที่มีอายุนอยกวา  25  ป มีคาเฉล่ียของทักษะทางวิชาการเชิง
ปฏิบัติและหนาที่งานต่ําที่สุด   โดยเฉพาะในเรื่องความสามารถที่จะวิเคราะหความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับงาน
ทางดานบัญชี เชน ความเส่ียงของการจัดทํารายงานการเงินไมถูกตองและความสามารถในการวัดมูลคาของ
ขอมูลทางการเงิน เชน ลูกหนี้ เจาหนี้ และยอดขาย ทั้งนี้อาจเนื่องจากวาพนักงานบัญชีกลุมนี้ยังขาด
ประสบการณในการทํางาน   ดังนั้นผูบริหารธุรกิจ SMEs  ควรจะสงเสริมพนักงานบัญชี ไดแก การสนับสนุนให
เขารวมการสัมมนา เพื่อที่จะใหพนักงานบัญชีไดเพิ่มพูนทักษะและสรางความมั่นใจใหกับพนักงานบัญชี   ซึ่งจะ
สงผลใหพนักงานบัญชีเหลานี้สามารถจัดทํารายงานการเงินไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  4.  เนื่องจากความเปนมืออาชีพของนักบัญชีมีความสัมพันธกับคุณภาพรายงานการเงินของธุรกิจ  
SMEs  ดังนั้น  ผูบริหารของธุรกิจ  SMEs  ควรคัดเลือกพนักงานบัญชีที่มีความรู  ความสามารถ   มี
ประสบการณ หรือมีความชํานาญเกี่ยวกับงานทางดานการบัญชีโดยตรง   เพื่อใหไดพนักงานบัญชีที่มีความรู  
ความสามารถมาปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  พรอมทั้งสามารถจัดทํารายงานทางการเงินของกิจการได
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อยางมีคุณภาพ  ซึ่งผูบริหารสามารถนําไปใชประกอบการตัดสินใจในการบริหารธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ  
ดังนั้น  ผูบริหารของ ธุรกิจ SMEs  ควรสงเสริมพัฒนาพนักงานบัญชีใหมีความรู  ความสามารถเพิ่มขึ้น  
  
ขอจํากัดของการศึกษา 
 เนื่องจากการศึกษานี้ทําการศึกษาจากผูบริหารของธุรกิจ SMEs ที่เปนนิติบุคคลในจังหวัดเชียงราย 
จํานวน 50 ราย เทานั้น จึงไมอาจเปนตัวแทนของ SMEs ทั้งประเทศ และทุกประเภทได ดังนั้นในการนําผล
การศึกษาไปใชจึงควรคํานึงถึงขอจํากัดนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 259

การประชุมผลงานวิจัยดานการจัดการบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 2  
วันที่ 20 มีนาคม 2551 ณ ศนูยประชุมนานาชาติ เอ็มเพรส จ.เชียงใหม 

 
 

บรรณานุกรม 
 

กนกทิพย  พัฒนาพัวพันธ.  2543.  สถิติอางอิงเพ่ือการวิจัยทางการศึกษา.  พิมพครั้งที่ 2.  เชียงใหม: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

จังหวัดเชียงราย.  2549.  “ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงราย.”  [ระบบออนไลน].  แหลงที่มา 
http://www.chiangrai.net/cpoc/community/download/{0C874B09-331A-42C3-B64C-
8202578E6CA5}_plan4ys.doc (31 มกราคม 2549). 

นราศรี  ไววนิชกุล  และชูศักดิ์  อุดมศรี.  2548.  การวิจัยเบ้ืองตน.  พิมพครั้งที่ 6.  กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

สภาวิชาชีพบัญชี.  2548.  มาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชี . ฉบับที่  3   
เรื่อง  ทักษะทางวิชาชีพ, ยอหนา 1– 24 : 1–6, 2548. 

สมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย.  2546.  มาตรฐานการบัญชีของไทยฉบับรวม
เลม. กรุงเทพฯ: สมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย. 

สันติ  วิริยะรังสฤษฎ.  2550.  “แบงกยัน SMEs ยังไปไหวอัดฉีดเงินพรอมใสความรู.”  การเงินธนาคาร  304, 8: 
71-78. 

สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม.  2550.  “การกําหนดนิยามวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดยอม.” [ระบบออนไลน].  แหลงที่มา http://sme2.ismed.or.th/alliances/search.php   
(25 ธันวาคม  2550). 

__________.  2551.  “ภาพรวมและการกระจายตัวของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2551.”      
[ระบบออนไลน].  แหลงที่มา http://www.smed.go.th/DesktopPage.aspx?pid=35 
&tabid=2402 (26 มกราคม 2551). 

  
 
 



 

 260

การประชุมผลงานวิจัยดานการจัดการบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 2  
วันที่ 20 มีนาคม 2551 ณ ศนูยประชุมนานาชาติ เอ็มเพรส จ.เชียงใหม 

 
การประเมินทักษะทางวชิาชีพของนักบัญชี 

ในเขตนิคมอตุสาหกรรมภาคเหนือ จงัหวัดลาํพูน 
The Evaluation on Professional Skills of Accountants  

in Northern Region Industrial Estate Lamphun Province 
สรศักดิ์ ธนันไชย* และคณะ**  

 

บทคัดยอ 
 การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินทักษะทางวิชาชีพของนักบัญชีในเขตนิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือ จังหวัดลําพูน ขอมูลเก็บรวบรวมจากหัวหนางานฝายบัญชี จํานวน 52 ราย โดยใชแบบสอบถาม สถิติ
ที่ใชในการวิเคราะหขอมูลประกอบดวย คาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และ Mann – Whitney Test ผลการศึกษา
พบวา ผูตอบแบบสอบถามเห็นวาพนักงานบัญชีในกิจการมีทักษะทางวิชาชีพโดยรวม อยูในระดับมาก โดยมี
ความเห็นตอทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล ทักษะทางปฏิสัมพันธระหวางบุคคลและการสื่อสาร ทักษะทาง
ปญญา ทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหนาที่งาน อยูในระดับมาก สวนทักษะทางการบริหารองคกรและการ
จัดการทางธุรกิจ อยูในระดับปานกลาง  ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา พนักงานบัญชีในกิจการที่มีการสงเสริม
ทักษะทางวิชาชีพโดยบอกรับเปนสมาชิกเอกสารหรือวารสารทางวิชาชีพ มีทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล 
มากกวาพนักงานบัญชีในกิจการที่ไมมีการสงเสริมทักษะทางวิชาชีพดวยวิธีดังกลาว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
และมีความเห็นวา พนักงานบัญชีในกิจการที่มีการสงเสริมทักษะทางวิชาชีพโดยการสนับสนุนใหขอคําปรึกษา
ปญหาจากผูทรงคุณวุฒิ มีทักษะทางปญญา และทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติหนาที่การงาน มากกวาพนักงาน
บัญชีในกิจการที่ไมมีการสงเสริมทักษะทางวิชาชีพดวยวิธีดังกลาว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 

Abstract 
 The objective of this study was to evaluate the professional skills of accountants in Northern 
Region Industrial Estate Lamphun Province. Questionnaires were used to collect data from 52 chief 
accountants. The collected data were complied and analyzed by using frequency, percentage, mean and 
Mann – Whitney Test. The results indicated that the respondents paid high concerns on overall 
professional skills of accountants in the firm. The respondents’ opinion on personal skills, interpersonal 
and communication skills, intellectual skills, technical and functional skills were at a high level, but only 
organizational and business management skills was at a moderate level.  The respondents view that the 
accountants, from the firm which supports the professional skills by subscribing to the professional journal, 
have personal skills more than accountants from other firms (significance level). The respondents also 
opine that the accountants, from the firm which supports the professional skills by having proficiency 
consultants give some solutions to solve the troubles, have intellectual ,technical, and functional skills 
more than accountants from the other firms (significance level).  

                                                 
*  นักศึกษาปริญญาโท  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
** อาจารย ดร.นฤนาถ ศราภัยวานิช,  รองศาสตราจารยสุวรรณา เลาหะวิสุทธิ์  และอาจารยเอื้อบุญ เอกะสิงห   
   ภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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 วิชาชีพบัญชีนับเปนวิชาชีพหนึ่ง  ที่มีความสําคัญและจําเปนตอการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม   
ทั้งกิจการที่มุงหวังผลกําไรและกิจการที่ไมมุงหวังผลกําไร      ทั้งนี้เพราะการบัญชีเปนกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค
เพื่อแสดงขอมูลเชิงปริมาณ เนนในการใหความรูและขอเท็จจริงตาง ๆ ทางดานการเงินและเปนประโยชนตอ
องคกรหรือบริษัทเพื่อนําไปใชประกอบการตัดสินใจทางเศรษฐกิจดังนั้น ผูปฏิบัติงานวิชาชีพบัญชีควรเปนผูที่มี
คุณสมบัติเหมาะสม รวมถึงสามารถใชองคความรูสามัญ (Common Body of Knowledge) ซ่ึงหมายถึง ระดับ
ความรูขั้นต่ําสุดที่ผูประกอบวิชาชีพบัญชี ตองศึกษาและเขาใจโดยสามารถเรียกหรือจดจําไดในทันทีที่ปฏิบัติงาน
วิชาชีพอยูในขณะนั้นไดอยางเหมาะสมอีกดวย 
 พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ใหขอกําหนดเรื่องการควบคุมการประกอบวิชาชีพดานการทํา
บัญชี ไวในมาตรา 45 ไววา ผูทําบัญชีที่จะขึ้นทะเบียนกับสภาวิชาชีพบัญชีตองมีคุณวุฒิการศึกษาตามที่กําหนด
ในขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชี เพื่อใชเปนเกณฑเบื้องตนในการรับรองความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ
บัญชี และยังมีประกาศกรมทะเบียนการคา (กรมพัฒนาธุรกิจการคาในปจจุบัน) เรื่อง กําหนดคุณสมบัติและ
เงื่อนไขของการเปนผูทําบัญชี พ.ศ. 2543 ใหผูทําบัญชีตองเขารับการอบรมความรูเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชีอยาง
นอยหนึ่งครั้งในทุกรอบ 3 ป จากสถาบันวิชาชีพบัญชีหรือสถาบันการศึกษา หรือหนวยงานที่อธิบดีกรมพัฒนา
ธุรกิจการคาใหความเห็นชอบ อยางไรก็ตาม เนื่องจากสภาวิชาชีพบัญชีในฐานะหนวยงานกํากับดูแลทางดาน
วิชาชีพบัญชีในประเทศไทย และเปนสมาชิกของสหพันธนักบัญชีระหวางประเทศ (International Federation of 
Accountants - IFAC) จึงถือเปนภาระหนาที่ และตองใหความสําคัญกับมาตรฐาน และกฎเกณฑตาง ๆ ที่
องคกรวิชาชีพบัญชีระหวางประเทศกําหนดขึ้น  
 ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2546 คณะกรรมการการศึกษาของสหพันธนักบัญชีระหวางประเทศ (IFAC 
Education Committee) ไดอนุมัติ “มาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชี” 
(International Education Standards for Professional Accountants - IESs) จํานวน 6 ฉบับ ในสวนที่
เกี่ยวของกับการศึกษาในครั้งนี้ ไดกลาวถึงในฉบับที่ 3 เรื่อง “ทักษะทางวิชาชีพ” (Professional Skills) โดย
จุดมุงหมายของมาตรฐานฉบับนี้คือ การทําใหม่ันใจไดวาบุคคลพรอมที่จะเปนผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่เปน
สมาชิกของสหพันธนักบัญชีระหวางประเทศตองมีสวนผสมของทักษะดานตาง ๆ อยางเหมาะสมในการทําหนาที่
ฐานะผูประกอบวิชาชีพบัญชี และเพื่อใชเปนแนวทางตรวจสอบทักษะทางวิชาชีพของนักบัญชีวามีเพียงพอ
ตามที่กําหนดไวหรือไม 
 นอกจากนี้ ยังมีปจจัยทางดานสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานตามวิชาชีพในปจจุบันมีการ
เปล่ียนแปลงอยูเสมอ ผูประกอบวิชาชีพบัญชีจึงตองเปนผูเชี่ยวชาญดานวิชาการที่มีทักษะการสื่อสารที่ยอด
เยี่ยมและจําเปนตองสามารถตอบสนองความตองการขอมูลและรายงานที่ตองการในระบบเศรษฐกิจแบบใหมที่
อิงความรู 
 นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลําพูน ประกอบดวยอุตสาหกรรมหลายประเภทจากนักลงทุนไทย
และตางชาติ จัดตั้งขึ้นเพื่อสนองนโยบายตอแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2520 – 
2524) ซึ่งกําหนดใหมีการกระจายการพัฒนาอุตสาหกรรมไปสูภูมิภาคตาง ๆ และเพื่อใหสอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525 - 2529) ซึ่งเนนใหมีการพัฒนาเมืองหลัก เมือง
รองของภาคตางๆ มีมูลคาเงินลงทุนประมาณ 56,442 ลานบาท มีจํานวนพนักงานที่ปฏิบัติงานในโรงงานตางๆ 
รวม 47,525 คน (นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ, 2551ก: ออนไลน) มูลคาการสงออกประจําปงบประมาณ พ.ศ.
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2551 ประมาณ 64,520 ลานบาท(สํานักงานศุลกากร ภาคที่ 3, 2552: ออนไลน)  ผูบริหารของกิจการตองอาศัย
ขอมูลจากรายงานตาง ๆ ที่จัดทําขึ้นโดยนักบัญชี   เพื่อใชในการวางกลยุทธและสรางความสามารถในการ
แขงขันกับธุรกิจอื่น ๆ แตจากผลการศึกษาในดานความตองการใชขอมูลทางการบัญชีเพื่อการบริหารของธุรกิจ 
ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลําพูน พบวา ผูบริหารกิจการสวนใหญระบุปญหาในการใชรายงาน 
คือ พนักงานบัญชีมีความรูความสามารถไมเพียงพอ ซึ่งสงผลถึงคุณภาพของรายงานคือขอมูลทางการบัญชีขาด
ความถูกตองและจัดทําไมตรงตามความตองการของผูบริหาร (โอบพร คงประเสริฐ, 2547) การศึกษานี้จึงมี
วัตถุประสงคเพื่อประเมินทักษะทางวิชาชีพของนักบัญชีที่ปฏิบัติงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัด
ลําพูน วาเปนไปตามแนวทางที่กําหนดไวในมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชี 
ฉบับที่ 3 เรื่อง ทักษะทางวิชาชีพ และเหมาะสมตอธุรกิจที่ปฏิบัติงานอยูหรือไม เพื่อใชเปนแนวทางสําหรับตัวนัก
บัญชีที่จะใชพัฒนาตนเองตอไปในอนาคต 
 โครงสรางบทความนี้แบงการนําเสนอตอจากนี้เปน 6 สวน คือ แนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
ขอมูลและวิธีการศึกษา ผลการศึกษา อภิปรายผลการศึกษา สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ    ขอจํากัดของ
การศึกษาและขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งตอไป 
 
1. แนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
 แนวคิดเกี่ยวกับทักษะทางวิชาชีพของนักบัญชีในการศึกษานี้ ไดใชแนวทางของคณะกรรมการ
การศึกษาของสหพันธนักบัญชีระหวางประเทศ (IFAC Education Committee) ซึ่งกําหนดไวใน“มาตรฐาน
การศึกษาระหวางประเทศสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชี” (International Education Standards for 
Professional Accountants - IESs) ฉบับที่ 3 เรื่อง “ทักษะทางวิชาชีพ” (Professional Skills) แบงทักษะของผู
ประกอบวิชาชีพบัญชีออกเปน 5 ประเภท  (คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีดานการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี,  
2550ก) ดังนี้ 
 

1) ทักษะทางปญญา (Intellectual Skills) ประกอบดวย 
ก) มีความสามารถที่จะกําหนด ไดมา จัด และเขาใจ สารสนเทศจากคน ส่ิงพิมพ และสื่อ

อิเล็กทรอนิกส 
ข) มีขีดความสามารถที่จะสอบถาม วิจัย คิดเชิงเหตุผลและวิเคราะห 
ค) มีความสามารถที่จะระบุและแกไขปญหาที่ไมเคยเจอมากอน 

2) ทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหนาที่การงาน (Technical and Functional Skills) 
ประกอบดวย 
ก) มีความชํานาญทางตัวเลข (การใชคณิตศาสตรและสถิติ) และความชํานาญดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
ข) การวิเคราะหแบบจําลองการตัดสินใจและความเสี่ยง (Decision Modeling and Risk 

Analysis) 
ค) การประเมินคา 
ง) การรายงาน 
จ) ความรูดานกฎหมายและกฎเกณฑขอบังคับ 
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3) ทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล (Personal Skills) ประกอบดวย 
ก) ความสามารถในการจัดการตนเอง 
ข) มีความคิดริเริ่ม มีความสามารถโนมนาวและเรียนรูดวยตนเอง 
ค) ความสามารถที่จะเลือกและเรียงลําดับทรัพยากรที่มีจํากัด และจัดแจงงานใหเสร็จตาม

กําหนดเวลา 
ง) ความสามารถที่จะเขารวมและปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลง 
จ) พิจารณาปรับใชคานิยมทางวิชาชีพ จรรยาบรรณและทัศนคติ ใหเขากับการตัดสินใจ 
ฉ) ความระมัดระวังสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพบัญชี 

4) ทักษะทางปฏิสัมพันธระหวางบุคคลและการสื่อสาร (Interpersonal and Communication 
Skills) ประกอบดวย 
ก) การทํางานรวมกับผูอื่นในกระบวนการปรึกษาหารือกันเพื่อแกปญหาความขัดแยง 
ข) สามารถทํางานเปนกลุม 
ค) มีปฏิสัมพันธกับบุคคลที่ตางวัฒนธรรมและความคิดเห็นตางกันได เจรจาตอรองหนทาง

แกปญหาและกําหนดขอตกลงรวมกันในสถานการณทางวิชาชีพ 
ง) การทํางานในวัฒนธรรมที่ตางกันไดอยางมีประสิทธิภาพ 
จ) สามารถนําเสนอ อภิปราย รายงานและการปกปองมุมมองของตนอยางมีประสิทธิภาพ ผาน

การเขียนและการพูดทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ 
ฉ) ฟงและอานอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงใหความสําคัญกับวัฒนธรรมและภาษาที่แตกตาง 

5) ทักษะการบริหารองคกรและการจัดการทางธุรกิจ (Organizational and Business 
Management Skills) ประกอบดวย 
ก) การวางแผนเชิงกลยุทธ การบริหารโครงการ การจัดการบุคลากรและทรัพยากร และการ

ตัดสินใจ 
ข) ความสามารถที่จะจัดแบงหนาที่งาน ที่จะจูงใจและพัฒนาบุคลากร 
ค) การมีภาวะผูนํา 
ง) การพิจารณาและตัดสินใจไดอยางผูมีวิชาชีพ 

 

 ตอลาภ สุขพันธ (2546) ไดศึกษาคุณสมบัติของนักบัญชีที่พึงประสงคของสถานประกอบการในจังหวัด
ลําปาง พบวา คุณสมบัติของนักบัญชีที่เจาของหรือผูบริหารสถานประกอบการสวนใหญมีความพึงประสงคมาก
ที่สุด ดานความรูความสามารถ คือ มีความรูเกี่ยวกับภาษีอากร ดานการใชภาษาตางประเทศ คือ สามารถเขียน
ภาษาอังกฤษได ดานคุณธรรม จริยธรรม คือ มีความรับผิดชอบ ดานจรรยาบรรณวิชาชีพ คือ ไมละทิ้งงานโดยไม
มีเหตุผลอันสมควร 
 สุวรรณ หวังเจริญเดช (2546) ไดศึกษาคุณสมบัติเฉพาะที่สําคัญของผูทําบัญชี และเพื่อประเมิน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในวิชาชีพของผูทําบัญชีจังหวัดมหาสารคาม ตามแนวปฏิบัติทางการศึกษาระหวาง
ประเทศ (International Education Guidelines - IEG) ฉบับที่ 9 จากกลุมตัวอยางผูทําบัญชีที่เขารับการ
ฝกอบรมผูทําบัญชีเพื่อใหมีคุณสมบัติตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 พบวา ทักษะดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ดานการสื่อสาร และดานการแกไขปญหาดวยเหตุผล อยูในระดับปานกลางทําใหไม
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สามารถแกไขปญหาและตัดสินใจในเหตุการณธุรกิจที่ซับซอนไดดีเทาที่ควร ประกอบกับความกาวหนาของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ผูทําบัญชีที่ละเลยการติดตามขอมูลขาวสารจึงไมสามารถนําเสนอขอมูลทางการบัญชีที่
เปนสาระสําคัญเพื่อนําเสนอตอผูบริหารในการตัดสินใจได และพบวาทักษะดานความรูเฉพาะดานการบัญชีและ
ความรูที่เกี่ยวของดานการบริหารและการจัดการทั่วไป ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และดานความรูทั่วไป อยูใน
ระดับปานกลางเชนกัน 
 ศรัณย   ชูเกียรติ และ ประจิต   หาวัตร (2548) ไดศึกษาถึงกิจกรรมงานที่นักบัญชีบริหารทํา แนวโนม
ความสําคัญของงาน และทักษะ ความรู คุณสมบัติที่จําเปนสําหรับนักบัญชี โดยสุมตัวอยางจากผูจัดการบัญชี
ของบริษัทขนาดใหญในอุตสาหกรรมผูผลิตสินคา ที่ติดอันดับบริษัทขนาดใหญที่สุด 1,000 อันดับแรกของ
ประเทศไทยตามขนาดของรายได พบวา ทักษะความรูและคุณสมบัติที่นักบัญชีบริหารควรมีมากที่สุดคือทักษะ
การวิเคราะหงบการเงิน นอกจากนี้ไดเสนอแนะวา การเปนนักบัญชีบริหารที่ประสบความสําเร็จนั้นตองการ
มากกวาความรูและเชี่ยวชาญทางบัญชี เพราะแมวาความรูและทักษะดานการบัญชี ภาษีอากร และการ
วิเคราะหขอมูลทางการบัญชียังมีความสําคัญอยางมากตอการปฏิบัติงาน แตความรูดานการบริหารธุรกิจ การมี
วิสัยทัศนความสามารถในการตัดสินใจ การแกปญหาและลดความขัดแยงก็มีความสําคัญใกลเคียงกันกับความรู
และทักษะดานการบัญชี ยิ่งกวานั้นทักษะเหลานี้มีแนวโนมวาจะมีความสําคัญเพิ่มขึ้นในระยะเวลา 5 ปขางหนา 
 Milica Simic Misic et al. (2003) ไดศึกษาความเห็นของผูประกอบวิชาชีพบัญชีในประเทศ
ออสเตรเลีย พบวา สมาชิกขององคกรทางวิชาชีพบัญชีและนักบัญชี ควรมีความรูความเชี่ยวชาญทางดานการ
บริหารจัดการ การตลาด อีกดานหนึ่ง นอกเหนือจากความเชี่ยวชาญทางดานบัญชี และยังพบวาทักษะความรู
ทางดานการตลาดของนักบัญชีจะเพิ่มพูนขึ้นตามประสบการณ อยางไรก็ตาม ผลการประเมินของกลุมตัวอยาง
เห็นวานักบัญชียังมีทักษะเหลานี้นอย โดยเฉพาะดานแนวความคิดทางการตลาด 
 
2. ขอมูลและวิธีการศึกษา 
 
2.1 ขอบเขตเนื้อหา 
 การศึกษานี้เปนการสํารวจความคิดเห็นในเรื่องทักษะทางวิชาชีพของนักบัญชี ในมุมมองของผูบริหาร
ทางการบัญชี ผูจัดการหรือรองผูจัดการฝายบัญชี และหัวหนางานฝายบัญชี ที่มีตอนักบัญชีที่ปฏิบัติงานในแตละ
กิจการ โดยใชแนวคิดเรื่องทักษะทางวิชาชีพ ที่ระบุในมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศสําหรับผูประกอบ
วิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 3 เรื่องทักษะทางวิชาชีพ (International Education Standards for Professional 
Accountants: IES3 Professional Skills) 
 
2.2 ขอบเขตประชากร 
 ผูศึกษาสงแบบสอบถามไปยังฝายบัญชีของสถานประกอบการที่ขออนุญาตใชที่ดินในเขตนิคม
อุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลําพูน จํานวนทั้งหมด 65 บริษัท (นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ, 2551ข: ออนไลน) 
ไดรับแบบสอบถามกลับคืนจํานวน 52 ราย คิดเปนรอยละ 80.00 ไดรับแจงวาไมประสงคใหขอมูลจํานวน 10 
ราย คิดเปนรอยละ 15.38 และแบบสอบถามถูกสงกลับคืนเนื่องจากเลิกกิจการจํานวน 3 ราย คิดเปนรอยละ 
4.62  
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2.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามผูปฏิบัติงานทางดานบัญชี ไดแก ผูบริหารทางการบัญชี 
ผูจัดการหรือรองผูจัดการฝายบัญชี และหัวหนางานฝายบัญชี ของธุรกิจในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 
จังหวัดลําพูน โดยแบบสอบถามแบงเปน แบบสอบถาม 4 สวน ดังนี้ 
 สวนที่ 1  ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม 
 สวนที่ 2  ขอมูลทั่วไปของธุรกิจที่ตอบแบบสอบถาม 
 สวนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะทางวิชาชีพของนักบัญชีที่ปฏิบัติงานในกิจการ 
 สวนที่ 4 ขอมูลดานแนวทางการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ 
 สวนขอมูลที่เกี่ยวของกับทฤษฎีหรืองานวิจัยตาง ๆ ศึกษาและรวบรวมขอมูลจากหนังสือ เอกสาร 
วารสาร แหลงขอมูลออนไลน และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
2.4 การวิเคราะหขอมูล 

วิเคราะหขอมูลที่รวบรวมไดจากแบบสอบถามโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาความถี่ (Frequency) 
รอยละ (Percentage) และคาเฉล่ีย (Mean) และการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉล่ียระหวางตัวแปร 2 
ตัวที่เปนอิสระตอกัน (Mann-Whitney Test)  
 ทั้งนี้การประเมินระดับทักษะทางวิชาชีพของนักบัญชี ใชเกณฑการแบงระดับออกเปน 5 ระดับ (Five-
point Rating Scale) ดังนี้ 

ระดับคะแนน ระดับทักษะทางวิชาชีพ 

 5 มากที่สุด 
 4 มาก 
 3 ปานกลาง 
 2 นอย 
 1 นอยที่สุด 

 
การคํานวณชวงคาเฉลี่ยเพื่อวิเคราะหแปลผลแบงออกเปน 5 ระดับ ดังนี้ 
 

 คาเฉล่ีย  แปลผล 
4.50 – 5.00   มีทักษะมากที่สุด 
3.50 – 4.49   มีทักษะมาก 
2.50 – 3.49   มีทักษะปานกลาง 
1.50 – 2.49   มีทักษะนอย 
1.00 – 1.49   มีทักษะนอยที่สุด 
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3. ผลการศึกษา 
 การประเมินทักษะในการปฏิบัติงานตามวิชาชีพของนักบัญชีในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัด
ลําพูน นําเสนอผลการศึกษาเปน 4 สวน ดังนี้ 
 
3.1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม 

ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 52 ราย พบวา เปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 88.46    มีอายุมากกวา 40 ป
ขึ้นไป คิดเปนรอยละ 28.84  สําเร็จการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 82.69  ในสาขาการบัญชี 
คิดเปนรอยละ 86.54 ทํางานในตําแหนงผูจัดการฝายบัญชี คิดเปนรอยละ 55.77   มีประสบการณในการ
ปฏิบัติงานทางดานบัญชี 11 – 15 ป คิดเปนรอยละ 34.62 
 
3.2 ขอมูลทั่วไปของกิจการที่ผูตอบแบบสอบถามปฏิบัติงานอยู 
 
รูปที่ 1 แสดงจํานวน และรอยละของกิจการ จําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 

 
 

จากรูปที่ 1 พบวา ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 52 ราย แยกตามประเภทกิจการที่ปฏิบัติงาน เปน
กิจการประเภทอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส มากที่สุด จํานวน 18 ราย รองลงมาคือกิจการประเภทอุตสาหกรรม
ชิ้นสวนและอุปกรณ จํานวน 12 ราย 
 
 
 
 
 
 
 
 

อัญมณีและ 
เคร่ืองประดับ , 5 ราย , 

 9.62% 

อ่ืน ๆ , 8 ราย , 
15. 38% 

อิเล็กทรอนิกส, 18 ราย 
, 34.62% 

การเกษตร , 2 ราย , 
 3.85% 

อาหารและเครื่องดื่ม ,
7 ราย, 13.45%

ชิ้นสวนและอุปกรณ , 
 12 ราย , 23 . 08 % 
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รูปที่ 2   แสดงจํานวน และรอยละของกิจการ จําแนกตามสัญชาติของนักลงทุน* 
เกาหลี, 3 ราย,

 5.77%

ญ่ีปุน, 26 ราย,
 50.00%

อื่น ๆ, 4 ราย, 7.69%

ฝรั่งเศส, 3 ราย,
 5.77%

สวิส, 5 ราย, 9.62%

เนเธอรแลนด,
 1 ราย, 1.92%

ไทย, 10 ราย,
 19.23%

 
* พิจารณาจากสัดสวนถือครองหุนสวนใหญของนักลงทุนในแตละกิจการ 

 จากรูปที่ 2 พบวา ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 52 ราย แยกตามสัญชาติของนักลงทุนของกิจการที่
ปฏิบัติงาน เปนนักลงทุนสัญชาติญี่ปุนมากที่สุด จํานวน 26 ราย รองลงมาเปนนักลงทุนสัญชาติไทย จํานวน 10 
ราย 
 
รูปที่ 3    แสดงจํานวน และรอยละของกิจการ จําแนกตามสินทรัพยรวม 

101-200 ล.บ., 9 ราย,
 17.31%

51-100 ล.บ., 6 ราย,
 11.54%

11-50 ล.บ., 10 ราย,
 19.23%

 ≤ 10 ล.บ., 1 ราย,
 1.92%

201-500 ล.บ., 7 ราย,
 13.46%

≥ 500 ล.บ., 19 ราย,
 36.54%

 
 
 จากรูปที่ 3 พบวา ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 52 ราย แยกตามขนาดสินทรัพยรวมของกิจการที่
ปฏิบัติงาน เปนกิจการที่มีสินทรัพยรวมสูงกวา 500 ลานบาท มากที่สุด จํานวน 19 ราย รองลงมาเปนกิจการที่มี
สินทรัพยรวม 11 – 50 ลานบาท จํานวน 10 ราย 
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รูปที่ 4   แสดงจํานวน และรอยละของกิจการ จําแนกตามทุนจดทะเบียน 

101-200 ล.บ., 
7, 13.46%

51-100 ล.บ., 
10, 19.23%

≤ 50 ล.บ., 24,
 ราย 46.15%

1,001-2,000 
ล.บ., 1 ราย, 

501-1,000 ล.บ.,
 1 ราย, 1.92%

201-500 ล.บ., 9
 ราย, 17.32%

 
จากรูปที่ 4 พบวา ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 52 ราย แยกตามขนาดทุนจดทะเบียนของกิจการที่

ปฏิบัติงาน เปนกิจการที่มีทุนจดทะเบียนไมเกิน 50 ลานบาท มากที่สุด จํานวน 24 ราย รองลงมาเปนกิจการที่มี
ทุนจดทะเบียน 51 – 100 ลานบาท จํานวน 10 ลานบาท 
 
รูปที่ 5   แสดงจํานวน และรอยละของกิจการ จําแนกตามยอดขายโดยเฉลี่ยตอป 

101-200 ล.บ., 5 ราย,
 9.62%

201-500 ล.บ., 5 ราย,
 9.62%

501-1,000 ล.บ., 7 ราย,
 13.46%

1,001-2,000 ล.บ., 4 ราย,
 7.69%

> 2,000 ล.บ., 10 ราย,
 19.23%  ≤  50 ล.บ., 13 ราย,

 25.00%

51-100 ล.บ., 8 ราย,
 15.38%

 
 
 จากรูปที่ 5 พบวา ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 52 ราย แยกตามยอดขายโดยเฉลี่ยตอปของกิจการที่
ปฏิบัติงาน เปนกิจการที่มียอดขายโดยเฉลี่ยตอปไมเกิน 50 ลานบาท มากที่สุด จํานวน 13 ราย รองลงมาเปน
กิจการที่มียอดขายโดยเฉลี่ยตอปสูงกวา 2,000 ลานบาท จํานวน 10 ราย 
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รูปที่ 6   แสดงจํานวน และรอยละของพนักงานบัญชี จําแนกตามลักษณะการปฏิบัติงาน 

หัวหนางาน, 12 ราย, 5.06%

บัญชีสินทรัพย, 16 ราย,
 6.75%

บัญชีตนทุน, 48 ราย, 20.25%
บัญชีเจาหนี้, 33 ราย, 13.93%

บัญชีลูกหนี้, 25 ราย, 10.55%

บัญชีการเงิน, 63 ราย, 26.58%

อ่ืน ๆ, 8 ราย, 3.38%
ปฏิบัติงานหลายหนาที่, 32

 ราย, 13.50%

 
*จํานวนพนักงานบัญชีมีมากกวา 1 คนตอกิจการ 
 จากรูปที่ 6 พบวา ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 52 ราย แยกตามลักษณะการปฏิบัติงานของพนักงาน
บัญชีของแตละกิจการ* รวมทั้งหมด 237 คน กิจการแบงการปฏิบัติงานออกเปนบัญชีการเงินมากที่สุด จํานวน 
63 คน รองลงมาเปนบัญชีตนทุน จํานวน 48 คน 
 

ตารางที่ 1 แสดงจํานวน และรอยละของพนักงานบัญชี จําแนกตามระดับการศึกษา 
ระดับการศึกษาของพนักงานบัญชี จํานวน รอยละ 

ต่ํากวาปริญญาตรี 42 17.72 
ปริญญาตรี 174 73.42 
สูงกวาปริญญาตรี 21 8.86 

รวม 237* 100.00 
*จํานวนพนักงานบัญชีมีมากกวา 1 คนตอกิจการ 

จากตารางที่ 1 พบวา ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 52 ราย แยกตามระดับการศึกษาของพนักงานบัญชี
ของกิจการที่ปฏิบัติงาน รวมทั้งหมด 237 คน พนักงานบัญชีมีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด จํานวน 
174 คน รองลงมามีระดับการศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 42 ราย 

 
ตารางที่ 2 แสดงจํานวน และรอยละของจํานวนพนักงานบัญชีในแตละกิจการ 

จํานวนพนักงานบัญชี จํานวน รอยละ 
1 – 5 คน 41 78.85 
6 – 10 คน 6 11.54 
11 – 15 คน 4 7.69 
16 คนขึ้นไป 1 1.92 

รวม 52 100.00 
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จากตารางที่ 2 พบวา ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 52 ราย แยกตามจํานวนของพนักงานบัญชีของ
กิจการที่ปฏิบัติงาน เปนกิจการที่มีพนักงานบัญชี 1 – 5 คน มากที่สุด จํานวน 41 ราย รองลงมามีพนักงานบัญชี 
6 – 10 คน จํานวน 6 ราย 

 
ตารางที่ 3 แสดงความถี่ และรอยละของกิจการ จําแนกตามวิธีการสงเสริมทักษะทางวิชาชีพของพนักงานบญัชี 
 

วิธีการสงเสริมทักษะทางวิชาชีพ ความถี่ รอยละ 
จัดอบรมภายในกิจการ 12 6.15 
เขารับการอบรมภายนอก 49 25.13 
รับวารสารทางวิชาชีพ 26 13.33 
ศึกษางานจากเพื่อนรวมงาน 22 11.28 
หมุนเวียนงานภายในแผนก 20 10.26 
หาความรูโดยใชอินเตอรเน็ต 33 16.92 
ใหขอคําปรึกษาจากผูทรงคุณวุฒิ 31 15.90 
อื่น ๆ ไดแก การสงเสริมใหศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 
การจัดทดสอบความรูทางบัญชี 

2 1.03 

รวม 195 100.00 
หมายเหตุ : ตอบไดมากกวา 1 ขอ (ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 51 ราย) 
 

 จากตารางที่ 3 พบวา ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 52 ราย เปนกิจการที่มีการสงเสริมทักษะทางวิชาชีพ
ของพนักงานบัญชีจํานวน 51 ราย โดยวิธีการที่นิยมใช ไดแก ใหพนักงานบัญชีเขารับการอบรมตามที่หนวยงาน
หรือองคกรทางวิชาชีพบัญชีจัดขึ้นมากที่สุด จํานวน 49 ราย รองลงมาคือใหหาความรูโดยใชส่ืออินเตอรเน็ต 
จํานวน 33 ราย 
 

3.3 ขอมูลเกี่ยวกับความเห็นของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอทักษะทางวิชาชีพของพนักงานบัญชีที่
ปฏิบัติงานในกิจการ 
 3.3.1 จําแนกตามทักษะทางวิชาชีพแตละดาน 
 ขอมูลเกี่ยวกับความเห็นของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอทักษะทางวิชาชีพของพนักงานบัญชีที่
ปฏิบัติงานในกิจการ จําแนกตามทักษะทางวิชาชีพแตละดานสามารถสรุปไดดัง ตารางที่ 4 
ตารางที่ 4 แสดงคาเฉลี่ยและระดับความเห็นของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอทักษะทางวิชาชีพของพนักงาน

บัญชีจําแนกตามทักษะทางวิชาชีพแตละดาน 
ทักษะทางวิชาชีพ คาเฉล่ีย ระดับความเห็น 

ทักษะทางปญญา 
 - มีความสามารถตัดสินใจใชแหลงขอมูลตาง ๆ 
 - มีความสามารถซักถามและคิดเชิงเหตุผล 
 - มีความสามารถระบุ แกไขปญหาที่ไมเคยเจอ 

 
3.79 
3.65 
3.35 

 
มาก 
มาก 

ปานกลาง 
รวม 3.60 มาก 
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ตารางที่ 4 แสดงคาเฉลี่ยและระดับความเห็นของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอทักษะทางวิชาชีพของพนักงาน
บัญชีจําแนกตามทักษะทางวิชาชีพแตละดาน (ตอ) 

ทักษะทางวิชาชีพ คาเฉล่ีย ระดับความเห็น 

ทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหนาที่การงาน 
 - มีความชํานาญทางตัวเลข (คณิตศาสตรและสถิติ) 
 - มีความชํานาญดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 - มีความสามารถวิเคราะหความเสี่ยงการปฏิบัติงานบัญชี 
 - มีความสามารถวัด/คํานวณมูลคา 
 - มีความสามารถจัดทํารายงาน ปฏิบัติตามหลักเกณฑของกฎหมาย 
 - มีความสามารถนําเสนอรายงานการเงิน 
 - มีความเขาใจและวิเคราะหงบการเงินได 
 - ทราบหลักเกณฑและกฎหมายที่เกี่ยวกับงาน 

 
3.71 
3.83 
3.42 
3.50 

 
3.83 
3.77 
3.33 
3.33 

 
มาก 
มาก 

ปานกลาง 
มาก 

 
มาก 
มาก 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

รวม 3.59 มาก 
ทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล 
 - มีความสามารถจัดการตนเอง 
 - มีความคิดริเริ่ม โนมนาวผูอื่น เรียนรูดวยตนเอง 
 - มีความสามารถจัดลําดับทรัพยากรที่จํากัด 
 - มีความสามารถเขารวมและปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลง 
 - มีความสามารถปรับใชคานิยมทางวิชาชีพ จรรยาบรรณ ทัศนคติ 

เพื่อใชตัดสินใจ 
 - มีความระมัดระวังสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพบัญชี 

 
3.77 
3.65 
3.90 
3.85 

 
3.58 
3.75 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 

รวม 3.74 มาก 
ทักษะทางปฏิสัมพันธระหวางบุคคลและการสื่อสาร 
 - มีความสามารถทํางานรวมกับผูอื่นเพื่อแกไขปญหา 
 - มีความสามารถทํางานเปนทีม 
 - มีความสามารถทํางานรวมกับบุคคลตางวัฒนธรรมและความเห็น 
 - มีความสามารถเจรจาตอรองเพื่อหาขอสรุป 
 - มีความสามารถทํางานในที่ตางวัฒนธรรม 
 - มีความสามารถในการสื่อสารมุมมองของตน 
 - มีความสามารถในการฟงและอานอยางมีประสิทธิภาพ 

 
3.81 
3.98 

 
3.81 
3.60 
3.58 
3.38 
3.46 

 
มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 
มาก 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

รวม 3.66 มาก 
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ตารางที่ 4 แสดงคาเฉลี่ยและระดับความเห็นของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอทักษะทางวิชาชีพของพนักงาน

บัญชีจําแนกตามทักษะทางวิชาชีพแตละดาน (ตอ) 

ทักษะทางวิชาชีพ คาเฉล่ีย ระดับความเห็น 

ทักษะการบริหารองคกรและการจัดการทางธุรกิจ 
 - มีความสามารถในการวางแผนเชิงกลยุทธ 
 - มีความสามารถจัดแบงหนาที่และจูงใจบุคลากร 
 - มีภาวะความเปนผูนํา 
 - มีความสามารถตัดสินใจไดอยางผูมีวิชาชีพบัญชี 

 
3.21 
3.40 
3.46 
3.65 

 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
มาก 

รวม 3.43 ปานกลาง 

รวมทักษะทุกดาน 3.60 มาก 

 
 จากตารางที่ 4 พบวาผูตอบแบบสอบถามจํานวน 52 ราย มีความเห็นวาพนักงานบัญชีในกิจการมี
ทักษะทางวิชาชีพโดยรวมในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรวม 3.60 โดยมีความเห็นวาพนักงานบัญชีในกิจการมีทักษะ
ทางวิชาชีพเกือบทุกดานในระดับมาก ยกเวนดานทักษะการบริหารองคกรและการจัดการทางธุรกิจ มีความเห็น
ในระดับปานกลาง  
 
 3.3.2 จําแนกตามวิธีการสงเสริมทักษะทางวิชาชีพ 
 การเปรียบเทียบความเห็นของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอทักษะทางวิชาชีพทางดานตาง ๆ ของ
พนักงานบัญชีในแตละกิจการที่มีวิธีการสงเสริมทักษะทางวิชาชีพ   แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติหรือไม 
โดยแบงกิจการที่ตอบแบบสอบถามเปน 2 กลุม ไดแก กิจการที่มีการสงเสริมทักษะ และกิจการที่ไมมีการสงเสริม
ทักษะ จําแนกตามวิธีการสงเสริมทักษะทางวิชาชีพแตละวิธี แลวพิจารณาความนาจะเปน (Probability: P) 
เปรียบเทียบกับระดับนัยสําคัญทางสถิติ ( α ) โดยถาคาความนาจะเปนนอยกวาระดับนัยสําคัญทางสถิติที่
ตองการทดสอบ แสดงวาระดับทักษะทางวิชาชีพมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (ธานินทร ศิลป
จารุ, 2550) 
 จากเกณฑที่กําหนดขึ้นทําใหสามารถตั้งสมมติฐานไดดังนี้ 
 สมมติฐานหลัก (H0)  : Χ กิจการที่มีการสงเสริมทักษะ  = Χ กิจการที่ไมมีการสงเสริมทักษะ 
 พนักงานบัญชีในกิจการที่มีการสงเสริมทักษะและพนักงานบัญชีในกิจการที่ไมมีการสงเสริมทักษะมี
ระดับทักษะทางวิชาชีพไมแตกตางกัน 
 สมมติฐานรอง (H1)  : Χ กิจการที่มีการสงเสริมทักษะ  ≠ Χ กิจการที่ไมมีการสงเสริมทักษะ 
 พนักงานบัญชีในกิจการที่มีการสงเสริมทักษะและพนักงานบัญชีในกิจการที่ไมมีการสงเสริมทักษะมี
ระดับทักษะทางวิชาชีพแตกตางกัน 
 ความเห็นของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอทักษะทางวิชาชีพของพนักงานบัญชีในกิจการที่มีการสงเสริม
ทักษะโดยจัดอบรมภายในกิจการ เขารับการอบรมภายนอกกิจการ ศึกษางานจากเพื่อนรวมงาน สับเปล่ียน
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หมุนเวียนงานภายในแผนก คนควาหาความรูผานสื่ออินเตอรเน็ต และไมมีการสงเสริมทักษะดวยวิธีดังกลาว ไม
มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ทั้งในทักษะโดยรวมและทักษะยอยแตละดาน 
 อยางไรก็ตาม ความเห็นของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอทักษะทางวิชาชีพของพนักงานบัญชีในกิจการที่
มีการสงเสริมทักษะโดยบอกรับเปนสมาชิกเอกสารหรือวารสารทางวิชาชีพ และไมมีการสงเสริมทักษะดวยวิธี
ดังกลาว พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในสวนของทักษะทางวิชาชีพดาน
ทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล  
 นอกจากนี้ความเห็นของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอทักษะทางวิชาชีพของพนักงานบัญชีในกิจการที่มี
การสงเสริมทักษะโดยใหขอคําปรึกษาปญหาจากผูทรงคุณวุฒิ และไมมีการสงเสริมทักษะดวยวิธีดังกลาว พบวา 
มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในสวนของทักษะทางวิชาชีพดานทักษะทางปญญา 
และทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหนาที่การงาน และทักษะโดยรวมดังตารางที่ 5 

ตารางที่ 5 แสดงคาความนาจะเปนของการทดสอบสมมติฐานของความเห็นของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอ
ทักษะทางวิชาชีพของพนักงานบัญชีในกิจการ จําแนกตามวิธีการสงเสริมทักษะ 

ทักษะทางวิชาชีพ 

วิธีการสงเสริมทักษะ 

ทัก
ษะ

ทา
งป

ญญ
า 

ทัก
ษะ

ทา
งว
ิชา

กา
รเช

ิง
ปฏ

ิบัต
ิแล

ะห
นา

ทีก่
าร

งา
น 

ทัก
ษะ

ทา
ง

คุณ
ลัก

ษณ
ะเฉ

พา
ะ

บุค
คล

 
ทัก

ษะ
ทา

งป
ฏิส

ัมพ
ันธ


ระ
หว

าง
บุค

คล
แล

ะ
กา

รส
ื่อส

าร
 

ทัก
ษะ

กา
รบ

ริห
าร

อง
คก

รแ
ละ

กา
ร

จัด
กา

รท
าง
ธุร

กิจ
 

ทัก
ษะ

โด
ยร

วม
 

จัดอบรมภายในกิจการ 
 

Mann-
Whitney 

0.378 0.694 0.139 0.637 0.165 0.228 

รับการอบรมภายนอก
กิจการ 

Mann-
Whitney 

0.323 0.711 0.406 0.452 0.971 0.304 

บอกรับเปนสมาชิกเอกสาร
หรือวารสารทางวิชาชีพ  

Mann-
Whitney 

0.598 0.361 0.045* 0.178 0.596 0.346 

ศึกษางานจากเพื่อน
รวมงาน 

Mann-
Whitney 

0.261 0.455 0.266 0.142 0.895 0.359 

สับเปล่ียนหมุนเวียนงาน 
ภายในแผนก 

Mann-
Whitney 

0.839 0.828 0.681 0.550 0.753 0.814 

คนควาหาความรูผาน 
ส่ืออินเตอรเน็ต 

Mann-
Whitney 

0.660 0.619 0.954 0.645 0.664 0.805 

ขอคําปรึกษาปญหาจาก
ผูทรงคุณวุฒิ 

Mann-
Whitney 

0.007* 0.046* 0.152 0.528 0.755 0.037* 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 3.3.3 จําแนกตามลักษณะทั่วไปของกิจการที่ผูตอบแบบสอบถามปฏิบัติงานอยู ไดแก  
 เพื่อแสดงความเห็นของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอทักษะทางวิชาชีพของพนักงานบัญชีในแตละกิจการ
โดยจําแนกตามลักษณะทั่วไปของกิจการที่ผูตอบแบบสอบถามปฏิบัติงานอยู ไดแก ประเภทกิจการ ทุนจด
ทะเบียน และยอดขายโดยเฉลี่ยตอป  
 1) ประเภทกิจการ 
 กิจการสวนมากมีความเห็นวาพนักงานบัญชีมีทักษะเกือบทุกดานอยูในระดับมาก ยกเวนกิจการ
ประเภทชิ้นสวนและอุปกรณมีความเห็นวาพนักงานบัญชีมีทักษะทางปญญา ทักษะทางปฏิสัมพันธระหวาง
บุคคลและการสื่อสาร และทักษะทางการบริหารองคกรและการจัดการทางธุรกิจ และทักษะโดยรวมอยูในระดับ
ปานกลาง สวนกิจการประเภทการเกษตรมีความเห็นวาพนักงานบัญชีมีทักษะโดยรวมอยูในระดับปานกลาง
เชนกัน ดังตารางที่ 6 

ตารางที่ 6 แสดงคาเฉลี่ย และระดับความเห็นของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอทักษะทางวิชาชีพของพนักงาน
บัญชีจําแนกตามประเภทกิจการ 

ทักษะทางวิชาชีพ 

ทัก
ษะ

ทา
งป

ญญ
า 

ทัก
ษะ

ทา
งว
ิชา

กา
รเช

ิง
ปฏ

ิบัต
ิแล

ะห
นา

ที่ก
าร

งา
น 

ทัก
ษะ

ทา
งค

ุณล
ักษ

ณะ
เฉ
พา

ะบ
ุคค

ล 

ทัก
ษะ

ทา
งป

ฏิส
มัพ

ันธ


ระ
หว

าง
บุค

คล
แล

ะ
กา

รส
ื่อส

าร
 

ทัก
ษะ

กา
รบ

ริห
าร

อง
คก

รแ
ละ

กา
ร

จัด
กา

รท
าง
ธุร

กิจ
 

ทัก
ษะ

โด
ยร

วม
 

ประเภทกิจการ 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

อิเล็กทรอนิกส 
(จํานวน 18 ราย) 

3.57 
(มาก) 

3.62 
(มาก) 

3.80 
(มาก) 

3.73 
(มาก) 

3.33 
(ปานกลาง) 

3.61 
(มาก) 

การเกษตร 
(จํานวน 2 ราย) 

3.50 
(มาก) 

3.50 
(มาก) 

3.50 
(มาก) 

3.14 
(ปานกลาง) 

3.50 
(มาก) 

3.43 
(ปานกลาง) 

อาหารและเครื่องดื่ม 
(จํานวน 7 ราย) 

3.57 
(มาก) 

3.55 
(มาก) 

3.71 
(มาก) 

3.63 
(มาก) 

3.75 
(มาก) 

3.64 
(มาก) 

ชิ้นสวนและอุปกรณ 
(จํานวน 12 ราย) 

3.42 
(ปานกลาง) 

3.50 
(มาก) 

3.58 
(มาก) 

3.49 
(ปานกลาง) 

3.25 
(ปานกลาง) 

3.45 
(ปานกลาง) 

อัญมณีและเครื่องประดับ 
(จํานวน 5 ราย) 

4.20 
(มาก) 

3.83 
(มาก) 

4.17 
(มาก) 

3.97 
(มาก) 

3.65 
(มาก) 

3.96 
(มาก) 

อื่น ๆ 
(จํานวน 8 ราย) 

3.58 
(มาก) 

3.56 
(มาก) 

3.69 
(มาก) 

3.71 
(มาก) 

3.50 
(มาก) 

3.61 
(มาก) 

รวมทุกประเภท 
(จํานวน 52 ราย) 

3.60 
(มาก) 

3.59 
(มาก) 

3.74 
(มาก) 

3.66 
(มาก) 

3.43 
(ปาน
กลาง) 

3.60 
(มาก) 
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 2) ทุนจดทะเบียน 
 กิจการสวนมากมีความเห็นวาพนักงานบัญชีมีทักษะเกือบทุกดานอยูในระดับมาก ยกเวนกิจการที่มี
ขนาดทุนจดทะเบียน 501 – 1,000 ลานบาทมีความเห็นวาพนักงานบัญชีมีทักษะทุกดานอยูในระดับปานกลาง 
และกิจการที่มีขนาดทุนจดทะเบียน 1,000 – 2,000 ลานบาท มีความเห็นวาพนักงานบัญชีมีทักษะเกือบทุกดาน
อยูในระดับปานกลาง ยกเวนทักษะทางปญญา และทักษะทางปฏิสัมพันธระหวางบุคคลและการสื่อสาร อยูใน
ระดับมาก ดังตารางที่ 7 
 
ตารางที่ 7 แสดงคาเฉลี่ย และระดับความเห็นของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอทักษะทางวิชาชีพของพนักงาน

บัญชีจําแนกตามทุนจดทะเบียน 
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ทัก
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ทุนจดทะเบียน 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ไมเกิน 50 ลานบาท 
(จํานวน 24 ราย) 

3.65 
(มาก) 

3.63 
(มาก) 

3.80 
(มาก) 

3.68 
(มาก) 

3.57 
(มาก) 

3.67 
(มาก) 

51-100 ลานบาท 
(จํานวน 10 ราย) 

3.70 
(มาก) 

3.44 
(ปานกลาง) 

3.68 
(มาก) 

3.57 
(มาก) 

3.48 
(ปานกลาง) 

3.57 
(มาก) 

101-200 ลานบาท 
(จํานวน 7 ราย) 

3.48 
(ปานกลาง) 

3.73 
(มาก) 

3.67 
(มาก) 

3.73 
(มาก) 

3.32 
(ปานกลาง) 

3.59 
(มาก) 

201-500 ลานบาท 
(จํานวน 9 ราย) 

3.44 
(ปานกลาง) 

3.58 
(มาก) 

3.81 
(มาก) 

3.73 
(มาก) 

3.17 
(ปานกลาง) 

3.55 
(มาก) 

501-1,000 ลานบาท 
(จํานวน 1 ราย) 

3.00 
(ปานกลาง) 

3.38 
(ปานกลาง) 

3.33 
(ปานกลาง) 

3.00 
(ปานกลาง) 

3.00 
(ปานกลาง) 

3.14 
(ปานกลาง) 

1,000-2,000 ลานบาท 
(จํานวน 1 ราย) 

4.00 
(มาก) 

3.38 
(ปานกลาง) 

3.33 
(ปานกลาง) 

3.57 
(มาก) 

3.25 
(ปานกลาง) 

3.51 
(มาก) 

รวมทุกขนาดทนุจด
ทะเบียน (จํานวน 52 
ราย) 

3.60 
(มาก) 

3.59 
(มาก) 

3.74 
(มาก) 

3.66 
(มาก) 

3.43 
(ปาน
กลาง) 

3.60 
(มาก) 
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 3) ยอดขายโดยเฉลี่ยตอป 
 กิจการสวนมากมีความเห็นวาพนักงานบัญชีมีทักษะเกือบทุกดานอยูในระดับมาก ยกเวนกิจการที่มี
ยอดขายโดยเฉลี่ยตอป 501 – 1,000 ลานบาท มีความเห็นวาพนักงานบัญชีมีทักษะทางปญญา ทักษะทาง
วิชาการเชิงปฏิบัติและหนาที่การงาน และทักษะทางการบริหารองคกรและการจัดการทางธุรกิจ อยูในระดับปาน
กลาง ดังตารางที่ 8 
 
ตารางที่ 8 แสดงคาเฉลี่ย และระดับความเห็นของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอทักษะทางวิชาชีพของพนักงาน

บัญชีจําแนกตามยอดขายโดยเฉลี่ยตอป 
ทักษะทางวิชาชีพ 
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ยอดขายโดยเฉลี่ยตอป 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ไมเกิน 50 ลานบาท 
(จํานวน 13 ราย) 

3.54 
(มาก) 

3.57 
(มาก) 

3.81 
(มาก) 

3.55 
(มาก) 

3.54 
(มาก) 

3.60 
(มาก) 

51-100 ลานบาท 
(จํานวน 8 ราย) 

3.88 
(มาก) 

3.69 
(มาก) 

3.65 
(มาก) 

3.80 
(มาก) 

3.56 
(มาก) 

3.71 
(มาก) 

101-200 ลานบาท 
(จํานวน 5 ราย) 

3.67 
(มาก) 

3.50 
(มาก) 

3.53 
(มาก) 

3.40 
(ปานกลาง) 

3.55 
(มาก) 

3.53 
(มาก) 

201-500 ลานบาท 
(จํานวน 5 ราย) 

3.73 
(มาก) 

3.65 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

4.03 
(มาก) 

3.75 
(มาก) 

3.83 
(มาก) 

501-1,000 ลานบาท 
(จํานวน 7 ราย) 

3.43 
(ปานกลาง) 

3.46 
(ปานกลาง) 

3.64 
(มาก) 

3.61 
(มาก) 

3.10 
(ปานกลาง) 

3.46 
(ปานกลาง) 

1,000-2,000 ลานบาท 
(จํานวน 4 ราย) 

3.75 
(มาก) 

3.78 
(มาก) 

3.88 
(มาก) 

3.79 
(มาก) 

3.50 
(มาก) 

3.74 
(มาก) 

สูงกวา 2,000 ลานบาท 
(จํานวน 10 ราย) 

3.40 
(ปานกลาง) 

3.56 
(มาก) 

3.73 
(มาก) 

3.61 
(มาก) 

3.15 
(ปานกลาง) 

3.49 
(ปานกลาง) 

รวมทุกขนาดยอดขาย 
(จํานวน 52 ราย) 

3.60 
(มาก) 

3.59 
(มาก) 

3.74 
(มาก) 

3.66 
(มาก) 

3.43 
(ปาน
กลาง) 

3.60 
(มาก) 
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3.4 ขอมูลดานแนวทางการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ 
 ผูตอบแบบสอบถามบางสวน (จํานวน 15 ราย) เห็นวานักบัญชีควรมีทักษะทางวิชาชีพครบทุกดาน 
เนื่องจากทักษะทุกดานมีความจําเปนตอตัวนักบัญชีและองคกร ทักษะแตละดานมีประโยชนตอการปฏิบัติงาน
ในสถานการณที่แตกตางกัน นักบัญชีที่มีทักษะรอบดานสามารถปฏิบัติหนาที่ในฐานะนักบัญชีบริหารไดดีขึ้น 
และนักบัญชีที่มีทักษะครบทุกดานในสัดสวนที่เหมาะสม สามารถเพิ่มมูลคาใหตัวนักบัญชีและเปนประโยชน
สําหรับการพัฒนาองคกร  
 ผูตอบแบบสอบถามบางสวนยังเห็นวาอปุสรรคที่สําคัญในการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ คือ ปญหาดาน
ทัศนคติของนักบัญชี ไดแก นักบัญชีไมใหความสําคัญตอบทบาทหนาที่การปฏิบัติงานของตนเอง ขาดความมุ
มานะอดทน ไมมีความรับผิดชอบ ไมมีความเขาใจระบบบัญชีอยางเพียงพอ ขาดความถูกตองแมนยําในการ
บันทึกบัญชี  ไมสนใจขวนขวายหาความรู ใหม  ๆ  เพิ่มเติม  เชน  การใช เทคโนโลยีสารสนเทศ  การใช
ภาษาตางประเทศ หรือการติดตามขาวสารทางวิชาชีพ (จํานวน 15 ราย) รองลงมาเห็นวาเปนปญหาดานการเขา
รับการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ ไดแก   การจัดอบรมสัมมนาโดยหนวยงานภายนอกมีจํานวนนอย มี
คาใชจายคอนขางสูง เวลาในการจัดอบรมมักตรงกับเวลาทํางาน   สวนวันหยุดตองดูแลครอบครัว  (จํานวน 12 
ราย) 
 
4. อภิปรายผลการศึกษา 
 การศึกษาเรื่อง การประเมินทักษะทางวิชาชีพของนักบัญชีในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัด
ลําพูน สามารถอภิปรายผลการศึกษาโดยใชแนวคิดตามขอกําหนดของสหพันธนักบัญชีระหวางประเทศ ใน
มาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศฉบับที่ 3 เรื่อง ทักษะทางวิชาชีพ ไดดังนี้ 
 ผลการศึกษาพบวา พนักงานบัญชีมีทักษะทางวิชาชีพในสวนของทักษะยอยดานความชํานาญดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ อยูในระดับมาก ซึ่งไมสอดคลองกับผลการศึกษาของ สุวรรณ หวังเจริญเดช (2546) ที่ได
ศึกษาเรื่อง การประเมินประสิทธิภาพผูทําบัญชี จังหวัดมหาสารคามตามแนวทางปฏิบัติของสหพันธนักบัญชี
ระหวางประเทศ พบวาผูทําบัญชีเปนผูที่มีทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ อยูในระดับปานกลาง ซึ่งอาจเกิดจาก
การที่กลุมตัวอยางมีลักษณะแตกตางกัน กลาวคือ กลุมตัวอยางในการศึกษาของ สุวรรณ หวังเจริญเดช เปนนัก
บัญชีที่ปฏิบัติงานในกิจการรูปแบบกิจการเจาของคนเดียวและบันทึกรายการบัญชีดวยมือเปนสวนใหญ สวน
กลุมตัวอยางของการศึกษาในครั้งนี้ เปนนักบัญชีที่ปฏิบัติงานในกิจการอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดใหญ 
จึงมีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวยในการบันทึกรายการบัญชีซึ่งมีจํานวนมากและเพื่อใหการ
จัดทําบัญชีเปนมาตรฐานและทันตอความตองการขอมูลทางการเงินเพื่อใชสําหรับการบริหารธุรกิจ นักบัญชีจึง
ตองมีความชํานาญทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใหสามารถใชเครื่องมือเหลานั้นไดเปนอยางดี 
 นอกจากนี้ผลการศึกษาพบวา  พนักงานบัญชีมีทักษะทางวิชาชีพในสวนของทักษะยอยดาน
ความสามารถในการสื่อสารมุมมองของตน และความสามารถในการฟงและอานอยางมีประสิทธิภาพ อยูใน
ระดับปานกลาง สอดคลองกับผลการศึกษาของ สุวรรณ หวังเจริญเดช (2546)ที่พบวาผูทําบัญชีเปนผูมีทักษะ
ดานการสื่อสาร ซึ่งประกอบดวย ความสามารถในการนําเสนอและอภิปรายผล และความสามารถในการฟง การ
อานอยางถูกตอง อยูในระดับปานกลาง 
 ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามเห็นวาพนักงานบัญชีมีทักษะทางวิชาชีพในสวนของทักษะ
ยอยดานมีความสามารถทํางานรวมกับผูอื่นเพื่อแกไขปญหา มีความสามารถทํางานรวมกับบุคคลตางวัฒนธรรม
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และความเห็น อยูในระดับมาก ซึ่งไมสอดคลองกับผลการศึกษาของ ตอลาภ สุขพันธ (2546) ที่ไดศึกษา
คุณสมบัติของนักบัญชีที่พึงประสงคของสถานประกอบการในจังหวัดลําปาง พบวาพนักงานบัญชีในปจจุบันมี
คุณสมบัติดานความสามารถทํางานกับเพื่อนรวมงานไดอยางราบรื่น และสามารถรับฟงเหตุผลความคิดเห็นของ
เพื่อนรวมงาน ในระดับพอใชเทานั้น ซึ่งอาจเกิดจากกลุมตัวอยางในการศึกษาของ ตอลาภ สุขพันธ โดยสวนใหญ
แลวมีพนักงานในกิจการทั้งหมดต่ํากวา 10 คน และเจาของกิจการเปนผูควบคุมดูแลงานเกือบทุกดาน การติดตอ
ประสานงานจึงเปนลักษณะการปฏิบัติงานตามคําส่ังของนายจาง เมื่อเปรียบเทียบกับกลุมตัวอยางในการศึกษา
ครั้งนี้ ซึ่งเปนกิจการขนาดกลางและขนาดใหญ มีการแบงหนาที่การทํางานตามโครงสรางองคกรอยางมีระบบ
ชัดเจน การติดตอประสานงานระหวางบุคคลในแผนกและตางแผนกเพื่อใหงานบรรลุผลยอมมีความสําคัญเปน
อยางยิ่ง นักบัญชีที่ปฏิบัติงานในกิจการเหลานั้นจึงตองเรียนรูและฝกฝนทักษะดังกลาวเพื่อใหนํามาใชไดอยาง
เหมาะสม 
 ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามเห็นวานักบัญชีควรมีทักษะทางวิชาชีพครบทุกดาน ไดแก 
ความรูทางดานบัญชีและความรูดานอื่นนอกเหนือจากดานบัญชีดวย เนื่องจากนักบัญชีตองทํางานรวมกับ
บุคคลจากหลายฝายภายในองคกรโดยเฉพาะองคกรขนาดใหญ ซึ่งนักบัญชีที่มีทักษะรอบดานสามารถปฏิบัติ
หนาที่ในฐานะนักบัญชีบริหารไดดีขึ้น โดยนําความรูเหลานั้นมาใชในสถานการณที่แตกตางกันไป สอดคลองกับ
การศึกษาของ ศรัณย ชูเกียรติ และประจิต หาวัตร (2548) และ Milica Simic Misic et al. (2003) 
 
5. สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 
 จากการศึกษาเรื่อง การประเมินทักษะทางวิชาชีพของนักบัญชีในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 
จังหวัดลําพูน ซึ่งเปนการสํารวจความเห็นของผูบริหารทางการบัญชี ผูจัดการหรือรองผูจัดการฝายบัญชี และ
หัวหนางานฝายบัญชี ที่มีตอนักบัญชีที่ปฏิบัติงานในแตละกิจการ สรุปผลไดดังนี้ 

1. ผูตอบแบบสอบถามเห็นวาพนักงานบัญชีมีทักษะทางวิชาชีพโดยรวมอยูในระดับมาก ยกเวนดาน
ทักษะการบริหารองคกรและการจัดการทางธุรกิจ ไดแก ความสามารถในการวางแผนเชิงกลยุทธ ความสามารถ
จัดแบงหนาที่และจูงใจบุคลากร และภาวะความเปนผูนํา ซึ่งอยูในระดับปานกลางเทานั้น  

2. กิจการสวนใหญมีการสงเสริมทักษะทางวิชาชีพของพนักงานบัญชีในกิจการ ดวยการใหพนักงาน
บัญชีเขารับการอบรมตามที่หนวยงานหรือองคกรทางวิชาชีพบัญชีจัดขึ้นมากที่สุด แตพบวาพนักงานบัญชี
บางสวนยังมีปญหาเรื่องเวลาในการจัดอบรมและคาใชจายคอนขางสูง และยังแนะนําใหหนวยงานที่จัดอบรม 
ควรใชส่ือการสอนประกอบเพื่อใหผูเขารับอบรมไดเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติจริงและเชื่อมโยงความรูทางดาน
บัญชีเขากับความรูทางการบริหารธุรกิจ วิธีการลําดับรองลงมาที่กิจการใชในการสงเสริมทักษะทางวิชาชีพของ
พนักงานบัญชี คือสนับสนุนใหหาความรูโดยใชส่ืออินเตอรเน็ต 

3. ผูตอบแบบสอบถามเห็นวาพนักงานบัญชีในกิจการที่มีการสงเสริมทักษะโดยการบอกรับเปน
สมาชิกเอกสารหรือวารสารทางวิชาชีพ มีทักษะทางวิชาชีพดานทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล มากกวา
พนักงานบัญชีในกิจการที่ไมมีการสงเสริมทักษะดวยวิธีดังกลาวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และยังเห็นวา
พนักงานบัญชีในกิจการที่มีการสงเสริมทักษะโดยการสนับสนุนใหขอคําปรึกษาปญหาจากผูทรงคุณวุฒิ มีทักษะ
ทางวิชาชีพดานทักษะทางปญญา และทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหนาที่การงาน มากกวาพนักงานบัญชี
ในกิจการที่ไมมีการสงเสริมทักษะดวยวิธีดังกลาว  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ดวยเชนกัน 
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 ผูศึกษามีขอเสนอแนะดังตอไปนี้ 
1. กิจการควรสงเสริมใหนักบัญชีในกิจการไดรับการเพิ่มพูนทักษะทางวิชาชีพดานทักษะการบริหาร

องคกรและการจัดการทางธุรกิจใหมากขึ้น เพราะการปฏิบัติงานของนักบัญชีในปจจุบันไมไดมีเพียงการบันทึก
บัญชีและการจัดทํารายงานเพื่อนําเสนอใหผูบริหารเทานั้น แตยังรวมไปถึงงานดานบัญชีบริหาร ไดแก การ
ปรับปรุงกระบวนการทํางาน (Process Improvement) การประเมินผลการดําเนินงาน เชน Balanced 
Scorecard (BSC) การวางแผนกลยุทธในระยะยาว กิจกรรมระบบคุณภาพและการควบคุม การจัดเตรียมขอมูล
เกี่ยวกับความสามารถในการทํากําไรจากลูกคาและสินคา และการเปนที่ปรึกษาแกหนวยงานอื่นในองคกร 
(ศรัณย ชูเกียรติ และประจิต หาวัตร, 2548) นอกจากนี้ยังควรสงเสริมทักษะความรูทางธุรกิจดานอื่น ๆ เชน การ
จัดการทรัพยากรมนุษยและพฤติกรรมองคกร การตลาด การคาระหวางประเทศ เพื่อใหนักบัญชีสามารถกาวไปสู
การเปนนักบัญชีบริหารที่มีความเชี่ยวชาญ สามารถใหคําปรึกษาปญหาไดรอบดาน 

2. หนวยงานหรือองคกรทางวิชาชีพบัญชีควรจัดอบรมสัมมนาโดยมีหัวขอที่นาสนใจและมีเนื้อหาที่
ครอบคลุมในเรื่องการบัญชีและการบริหารจัดการทางธุรกิจ เพื่อใหผูรับการอบรมสามารถมองภาพรวมใน
ลักษณะการนําขอมูลทางบัญชีไปใชเพื่อการบริหารงาน เชน การจัดทํารายงานเพื่อบริหารตนทุน การจัดทํา
งบประมาณ การวางรูปแบบระบบเอกสารทางบัญชีเพื่อใหสอดคลองกับวิธีปฏิบัติทางภาษี เปนตน การสมมติ
สถานการณประกอบกับส่ือการสอนตาง ๆ เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติจริง อยางไรก็ตาม ควร
คํานึงถึงความสะดวกทางดานเวลาของผูเขารับการอบรมเปนสําคัญดวย ดังนั้น ควรประชาสัมพันธตารางการจัด
อบรม สัมมนา ไวลวงหนาในระยะเวลาพอสมควร เพื่อใหนักบัญชีไดเตรียมตัวจัดสรรเวลาออกจากงานประจํา
และกิจธุระอื่น ๆ ซึ่งหนวยงานหรือองคกรทางวิชาชีพบัญชีควรเลือกใชส่ืออินเตอรเน็ตเพื่อเผยแพรขาวสารการจัด
กิจกรรมของหนวยงาน หรือใชเพื่อใหความรูที่เกี่ยวของในการประกอบวิชาชีพ เนื่องจากเปนส่ือที่สามารถเขาถึง
สาธารณชนไดงาย เปนปจจุบันและนิยมใชในองคกรทั่วไป 

หนวยงานทางวิชาชีพอาจรวมกันจัดอบรมสัมมนา ในแตละหัวขอหรือเนื้อเรื่องที่ตนเองถนัด ตาม
สถานที่ตาง ๆ เชน สถานที่ราชการ สถาบันการศึกษา หรือในเขตธุรกิจอุตสาหกรรม เพื่อใหนักบัญชีในพื้นที่
เหลานั้นไดมีโอกาสเขารับการอบรมอยางทั่วถึง นอกจากนี้ ควรเชิญชวนใหนักบัญชีสมัครเปนสมาชิกหนวยงานที่
จัดการอบรมเพื่อใหเขารับการอบรมอยางสม่ําเสมอ เนื่องจากมีขอกําหนดเรื่องการพัฒนาความรูตอเนื่องทาง
วิชาชีพ (Continuing Professional Development: CPD) ซึ่งจะชวยใหนักบัญชีสามารถวางแผนเวลาและ
คาใชจายได และยังเปนประโยชนตอหนวยงานที่ใหการอบรมอีกดวย  

3. กิจการที่ตองการสงเสริมทักษะทางวิชาชีพของพนักงานบัญชีในกิจการดานทักษะทาง
คุณลักษณะเฉพาะบุคคล ควรใชวิธีการบอกรับเปนสมาชิกเอกสารหรือวารสารทางวิชาชีพ ซึ่งเปนการชวยพัฒนา
แนวความคิด การสรางทัศนคติ คานิยมทางวิชาชีพ ใหพนักงานบัญชีใฝศึกษาหาความรูเพิ่มเติม สวนกิจการที่
ตองการสงเสริมทักษะทางวิชาชีพของพนักงานบัญชีในกิจการดานทักษะทางปญญาและดานทักษะทางวิชาการ
เชิงปฏิบัติและหนาที่การงาน ควรใชวิธีการสนับสนุนใหขอคําปรึกษาปญหาจากผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งทําใหไดรับ
ความเขาใจที่ชัดเจน ตรงประเด็น และลดความเสี่ยงจากการปฏิบัติไมถูกตอง 
 
6. ขอจํากัดของการศึกษา และขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งตอไป 
 การศึกษาครั้งนี้เปนการสํารวจเกี่ยวกับความคิดเห็น ขอมูลที่ไดรับจากการสํารวจจึงขึ้นอยูกับความ
คิดเห็นและคานิยมของกลุมตัวอยางที่มีความแตกตางกัน ผลการศึกษาอาจเปลี่ยนแปลงไปตามกลุมตัวอยาง
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และสภาพแวดลอมอื่น ๆ ได ดังนั้นผลที่ไดรับจากแตละกลุมตัวอยางจึงไมสามารถนํามาเปรียบเทียบระหวางกัน 
นอกจากนี้ เนื่องดวยเวลาที่มีอยางจํากัด ทําใหผูศึกษาใชเพียงแบบสอบถามเปนเครื่องมือที่ในการวิจัย ซึ่ง
สามารถใชเครื่องมืออยางอื่นในการวิจัยรวมดวย เชน การสัมภาษณเชิงลึก (In depth-Interview) หรือเก็บขอมูล
จากมุมมองของผูสอบบัญชี อาจารย ผูบริหารดานอื่น ๆ ซึ่งจะชวยใหไดรับผลการศึกษาที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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ปจจัยทีส่งเสริมใหผูบริโภคมีการซ้ือและมีการรักษาความคงอยูกรมธรรมประกันชีวิต 

Factors that Promote Consumers’ Purchasing and Maintaining  
Their Life Insurance Policies  

ปยะจินต  ปทมดิลก* 
 บทคัดยอ  
           งานวิจัยฉบับนี้ไดกําหนดวัตถุประสงค เพื่อคนหาปจจัยที่สงเสริมใหผูบริโภคมีการซื้อและมีการรักษา
ความคงอยูกรมธรรมประกันชีวิต โดยประชากรเปาหมายของการวิจัยในครั้งนี้คือ ผูบริโภคคนไทยที่มีอายุตั้งแต 
20 ปขึ้นไปซึ่งอาศัยอยูภายในเขตประเทศไทย การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาในเชิงปริมาณ (Quantitative Method) 
ซึ่งกลุมตัวอยางถูกสุมจากประชากรเปาหมาย จํานวน 2,000 ตัวอยาง  
 ผลการวิจัย พบวา ประชากรกลุมตัวอยาง 400 ราย สวนใหญเปนเพศหญิง อายุเฉล่ีย 30 ป ประกอบอาชีพ
พนักงานบริษัท ศึกษาระดับปริญญาตรี รายไดตอเดือนของครอบครัวอยูในชวง 5,000 ถึง 10,000 บาท 
สถานภาพโสด จํานวนคนที่ตองอุปการะเลี้ยงดูโดยเฉลี่ย 1 คน เคยทําประกันชีวิตและปจจุบันยังคงทําประกัน
ชีวิตอยู และผลทดสอบสมมติฐานพบวา 1) ปจจัยที่มีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อกรมธรรมประกันชีวิตของ
ผูบริโภคมากที่สุดคือความตองการซื้อกรมธรรมประกันชีวิต 2) ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อกรมธรรมประกันชีวิต
ของบุคคล ทางตรงไดแก อายุ ปจจัยทางการตลาดดานเงื่อนไข การเพิ่มคาหักลดหยอนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
จากคาเบี้ยประกันภัย  ทางออมไดแกเพศ ระดับการศึกษา สถานภาพและจํานวนบุตร บุคคลที่มีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจ ปจจัยทางจิตวิทยาดานการใหความสําคัญ ผลการตอบแทนที่สูงกวาเมื่อเทียบกับการฝากเงิน ปจจัย
สภาพแวดลอมอื่น ปจจัยเกี่ยวกับกรมธรรมประกันชีวิต ทั้งทางตรงและทางออมไดแกอาชีพ รายไดตอเดือนของ
ครอบครัว ประวัติการทําประกันชีวิต ปจจัยทางจิตวิทยาดานความรูและทัศนคติ ปจจัยทางการตลาดดานสงเสริม
การขาย 3) ปจจัยที่สงผลตอการเลือกแบบความคุมครอง แบบคุมครองชีวิตไดแก ปจจัยทางจิตวิทยาดานการให
ความสําคัญ วิธีการชําระคาเบี้ยประกันภัย แบบคุมครองชีวิตและออมทรัพย ไดแก การมีสัญญาเพิ่มเติมตอทาย
สัญญาประกันชีวิต ระยะเวลาความคุมครองถาวรตลอดชีวิตผูเอาประกันภัย จํานวนเงินคาเบี้ยประกันภัย ชวงเวลา
ของการชําระเบี้ยประกันภัย งวดการสงชําระคาเบี้ยประกันภัย ผูกําหนดวันจายชําระคาเบี้ยประกันภัย ผูที่ซื้อ
ประกันชีวิต แบบคุมครองชีวิตและแบบคุมครองชีวิตและออมทรัพยไดแก อาชีพ ระดับการศึกษา รายไดตอเดือนของ
ครอบครัว สถานภาพและจํานวนบุตร ประวัติการทําประกันชีวิต จํานวนคนที่ตองอุปการะเลี้ยงดู ระยะเวลาความ
คุมครองตามเวลาที่กําหนด ระยะเวลาในการชําระคาเบี้ยประกันภัย จํานวนวงเงินประกันชีวิต ชองทางการซื้อ
ประกันชีวิต และ4) ปจจัยที่มีผลตอการหยุดสงชําระคาเบี้ยประกันภัยของบุคคล ไดแก อาชีพ รายไดตอเดือนของ
ครอบครัว สถานภาพและจํานวนบุตร บุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ ปจจัยทางจิตวิทยาดานความรูและ
ทัศนคติ ปจจัยดานภาพลักษณและการใหบริการที่ไมดีของบริษัทประกันชีวิต ปจจัยดานการใหบริการที่ไมดีของ
ตัวแทนประกันชีวิต ปจจัยดานการไมไดรับการสนับสนุนและการไมใหความสําคัญ ปจจัยดานความจําเปนและ
ส่ิงทดแทน ปจจัยดานสวัสดิการและสภาพเศรษฐกิจ ปจจัยดานทําเลที่ตั้งและสิ่งอํานวยความสะดวก ปจจัยดาน
ความคลาดเคลื่อนของกรมธรรมประกันชีวิต  ปจจัยดานการเปลี่ยนแปลงสภาพของตัวแทนประกันชีวิต  

                                                 
* อาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และนักศึกษาปริญญาเอกมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
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Abstract  

The purpose of this quantitative study was to investigate factors that promote consumers’ 
purchasing and maintaining their life insurance policies.   Two thousand Thai residents participated 
in the study. All subjects were not less than 20 years old. The results of this study showed that the 
majority of the subjects appeared to be single female at the age of 30 on average. They were 
company employees earning from 5,000 to 10,000 baht a month. Their education level is bachelor’s 
degree. The subjects, on average, have to support 1 family member; they have purchased and 
maintained their life insurance policies.  According to the findings, 1) the most influential factor of the 
subjects’ decision making on purchasing life insurance policy was their needs. 2) Influential factors 
of decision making on purchasing life insurance policy included direct, indirect, and direct and 
indirect factors. Direct factors included age, marketing factor conditions, and the increase rate of 
income tax deduction by including insurance premium.  Indirect factors included gender, education, 
marital status and number of children, influential person on decision making, psychological factor on 
prioritization, better profit than regular deposition, other relating factors, and life insurance policy 
factors. Finally, direct and indirect factors include occupations, monthly family income, life insurance 
policy history, psychological factor on understanding and attitude, and sale promotion factor. 3) The 
factors of selecting life insurance protection type were psychological awareness of security, and 
ways of paying premium. In addition, the factors of selecting savings life insurance protection type 
were additional contracts at the end of life insurance policy, the whole-life-long protection, the 
amount of insurance premium, insurance premium paying period, insurance premium payment 
officer, the consumer. Finally, 4) factors of insurance premium payment termination included 
occupations, monthly family income, marital status and number of children, influential person on 
decision making, understanding and attitude, insurance companies’ negative reputation and service, 
insurance companies representatives’ bad service, lack of support and awareness, needs and 
compensation, profits and economic status, location and facilities, life insurance policy deviation, 
and alterative status of insurance companies’ representatives. 
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

  
 การซื้อกรมธรรมประกันชีวิตเปนจุดเริ่มตนของความสัมพันธระหวางผูเอาประกันภัยกับบริษัทประกัน
ชีวิต โดยผูเอาประกันภัยตองจายคาเบี้ยประกันภยัใหแกบริษัทประกันชีวิตตามจํานวนและระยะเวลาที่ไดกําหนดไวใน
สัญญาประกันชีวติ สวนบริษัทประกันชีวิตตองใหความคุมครองหรือผลตอบแทนแกผูเอาประกันภัยหรือผูรับ
ประโยชน ตามขอตกลงในสัญญาประกันชีวิต หากผูเอาประกันภัยไมสงชําระคาเบี้ยประกันภัยตามจํานวนและ
ระยะเวลาที่กําหนดจะสงผลใหกรมธรรมประกันชีวิตฉบับดังกลาวขาดอายุ ซึ่งการที่ผูเอาประกันภัยบางสวนละ
ทิ้งสัญญาโดยไมชําระคาเบี้ยประกันตอในปถัดไป สงผลใหบริษัทประกันชีวิตตองสูญเสียผูเอาประกันภัยและ
สงผลกระทบตอการดําเนินงานของบริษัทประกันชีวิต เนื่องจากบริษัทประกันชีวิตมีคาจางหรือคาบําเหน็จของ
การประกันชีวิตและคาใชจายในการรับประกันภัย ที่เกิดจากการดําเนินการทําประกันชีวิตของผูเอาประกันภัยในป
แรกสูงกวาในปตอไป เมื่อผูเอาประกันภัยละทิง้สัญญาไป จึงสงผลใหบริษัทประกันชีวิตประสบปญหาดานตนทุนที่
ไมคุมคา แมวาบริษัทประกันชีวิตจะสามารถหาผูเอาประกันภัยรายใหมเขามาได แตตองสูญเสียผูเอาประกันภัย
รายเกาไปก็เทากับวาบริษัทประกันชีวิตไมไดผูเอาประกันภัยเพิ่ม โดยเฉพาะบางบริษัทประกันชีวิต ที่สูญเสียผู
เอาประกันภัยรายเกาไปมากกวารายใหมที่หาเขามาไดนั้นทําใหจํานวน      ผูเอาประกันภัยของบริษัทประกันชีวิต
ลดลงและสงผลกระทบตอการดําเนินงานของบริษัทประกันชีวิต อีกทั้งการหา     ผูเอาประกันภัยรายใหมในภาวะ
ที่มีการแขงขันสูงและสภาวะทางเศรษฐกิจไมดีทําไดยาก ดังนั้นการรักษาผูเอาประกันภัยใหคงอยูกับบริษัทประกัน
ชีวิตตลอดระยะเวลาในสัญญาประกันชีวิต จึงเปนส่ิงที่จําเปนมากสําหรับบริษัทประกันชีวิตทั้งในปจจุบันและใน
อนาคต ซึ่งจากที่ไดกลาวมาแลววาการละทิ้งสัญญาประกันชีวิตของผูเอาประกันภัยไดสงผลเสียตอบริษัทประกัน
ชีวิตแลว ยังสงผลเสียแกผูเอาประกันภัยโดยตรงที่ตองสูญเสียเงินไปโดยเปลาประโยชน 

จากรายงานสถิติธุรกิจประกันชีวิตรายปของสมาคมประกันชีวิตไทยพบวา กรมธรรมประกันชีวิตที่มีผล
บังคับเมื่อส้ินป 2547 ของประเทศไทยมีจํานวนกรมธรรมประกันชีวิตทั้งส้ิน 10,383,640 กรมธรรม คิดเปนรอย
ละ 16.75 เมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนประชากรของประเทศไทย และมีกรมธรรมประกันชีวิตที่ยกเลิกหรือขาดอายุ
จํานวน 623,686 กรมธรรม คิดเปนจํานวนเงินเอาประกันภัยจํานวน 177,071 ลานบาท (สมาคมประกันชีวิตไทย, 
2547) การที่บุคคลไมซื้อประกนัชีวิตหรือละทิ้งสัญญาประกันชีวิตไปในปถัดไป ไดสงผลเสียตอธุรกิจประกันชีวิต 
สังคม ประเทศชาติรวมถึงผูเอาประกันภัยและครอบครัว บริษัทประกันชีวิต ตัวแทนประกันชีวิตและบุคคลอื่น ๆ 
ที่มีสวนเกี่ยวของ  

การศึกษาปจจัยที่สงเสริมใหผูบริโภคมีการซื้อและมีการรักษาความคงอยูกรมธรรมประกันชีวิต เปน
แนวทางที่จะชวยใหผูที่มีสวนเกี่ยวของไดนําไปใชเพื่อสงเสริมใหผูบริโภคมีการซื้อกรมธรรมประกันชีวิตเพิ่มขึ้น 
และสงเสริมให       ผูเอาประกันภัยมีการสงชําระคาเบี้ยประกันภัยจนกระทั่งครบตามกําหนดระยะเวลาที่ได
กําหนดไวในสัญญาประกันชีวิต  
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วัตถุประสงคการวิจัย 
 

 เพื่อคนหาปจจัยที่สงเสริมใหผูบริโภคมีการซื้อและมีการรักษาความคงอยูกรมธรรมประกันชีวิต โดย
ทําการศึกษาเกี่ยวกับ 
 1. ปจจัยที่มีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อกรมธรรมประกันชีวิตของผูบริโภค 

2. ปจจัยที่มีผลตอการเลือกแบบความคุมครองของกรมธรรม ประกันชีวิตของผูบริโภค 
3. ปจจัยที่มีผลตอการพิจารณาหยุดสงชําระคาเบี้ยประกันภัยของผูบริโภค 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
 

ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ งานวิจัยนี้มีผลงานวิจัยที่เกี่ยวของดังนี้  
1. งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจซื้อกรมธรรมประกันชีวิต 
จากการทบทวนวรรณกรรมพบวา  มีตัวแปรหลายตัวที่มีความเกี่ยวของกับการตัดสินใจซื้อประกันชีวิต

ของ  คนไทย ซึ่งตัวแปรแตละตัวมีผลตอการตัดสินใจซื้อประกันชวีิตที่แตกตางกันดังนี้ 
1.1 เพศ งานวิจัยของศุภางค (2538)  สมจิตร (2540) สะเรฟ (2540) ชูศักดิ์และสุณี (2541) ภัทร

กร (2543) ณรงคฤทธิ์และคณะ (2545) ทิพมาศ (2545) ไพลิน (2546) และนพวรรณ (2547) พบวาเพศไมมี
ความสัมพันธกับการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตอยางมีนัยสําคัญ แตงานวิจัยของเพ็ญจมาศ (2543) จารุภา (2545) 
และสายสมร (2546) พบวาเพศมีความสัมพันธกับการตัดสินใจซ้ือประกันชีวิตอยางมีนัยสําคัญ โดยเพศหญิงมี
การตัดสินใจซื้อประกันชีวิตแตกตางจากเพศชาย  

1.2 อายุ งานวิจัยของสะเรฟ (2540) ชูศักดิ์และสุณี (2541) ศิริวรรณ (2541) เพ็ญจมาศ 
(2543) พรนิภา (2544) จารุภา (2545) ณรงคฤทธิ์และคณะ (2545) ทิพมาศ (2545) และนพวรรณ (2547) 
พบวาอายุมีความสัมพันธเชิงบวกกับการตัดสินใจซื้อประกันชีวิต โดยบุคคลที่มีอายุมากจะมีการตัดสินใจซื้อ
ประกันชีวิตมากกวาบุคคลที่มีอายุนอย แตงานวิจัยของศุภางค (2538) ภัทรกร (2543) ไพลิน (2546) และ
สายสมร (2546) พบวาอายุไมมีความสัมพันธกับการตัดสินใจซื้อประกันชีวิต  

1.3 สถานภาพสมรส งานวิจัยของพนิดา (2531) อําพันธ (2538) สะเรฟ (2540) ภัทรกร 
(2543)  เพ็ญจมาศ (2543) ทิพมาศ (2545) และนพวรรณ (2547) พบวาสถานภาพสมรสมีความสัมพันธกับการ
ตัดสินใจซื้อประกันชีวิต โดยบุคคลที่สมรสจะมีการตัดสินใจซ้ือประกันชีวิตมากกวาบุคคลที่เปนโสด แตงานวิจัย
ของณรงคฤทธิ์และคณะ (2545) ไพลิน (2546) และสายสมร (2546) พบวาสถานภาพสมรสไมมีความสัมพันธกับ
การตัดสินใจซื้อประกันชีวิต  

1.4 การมีบุตร งานวิจัยของเพ็ญจมาศ (2543) พบวาการมีบุตรมีความสัมพันธกับการ
ตัดสินใจซื้อประกันชีวิตอยางมีนัยสําคัญ โดยบุคคลที่มีบุตรจะมีการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตมากกวาบุคคลที่ไมมี
บุตร แตงานวิจัยของไพลิน (2546) พบวาการมีบุตรไมมีความสัมพันธกับการตัดสินใจซื้อประกันชีวิต  

1.5 รายได งานวิจัยของจลีพรและกรรณิกา (2526) พนิดาและคณะ (2531) นาฏยา (2533) 
กิตติพงษ (2534) คมคาย (2534)  ฐิติมา (2536) ศุภางค (2538) อําพันธ (2538) ขวัญจิตร (2539) สะเรฟ 
(2540) ชูศักดิ์และสุณี (2541) ศิริวรรณ (2541) ปติและคณะ (2542) พารินธร (2542) เพ็ญจมาศ (2543) 
ราเชนทรและบันลือศักดิ์ (2543) สุรินทร (2543) พรนิภาและคณะ (2544) จารุภา (2545) ณรงคฤทธิ์และคณะ 
(2545) ทิพมาศ (2545) และนพวรรณ (2547) พบวารายไดมีความสัมพันธเชิงบวกกับการตัดสินใจซื้อประกันชีวิต 
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โดยบุคคลที่มีรายไดมากจะมีการตัดสินใจซ้ือประกันชีวิตมากกวาบุคคลที่มีรายไดนอย แตงานวิจัยของภัทรกร 
(2543)  ไพลิน (2546)  พบวารายไดไมมีความสัมพันธกับการตัดสินใจซื้อประกันชีวิต  

1.6 ระดับการศึกษา งานวิจัยของพนิดาและคณะ (2531) คมคาย (2534) สะเรฟ (2540) ชู
ศักดิ์และสุณี (2541) ศิริวรรณ (2541) เพ็ญจมาศ (2543) ราเชนทรและบันลือศักดิ์ (2543) จารุภา (2545) 
ณรงคฤทธิ์และคณะ (2545) ทิพมาศ (2545) และนพวรรณ (2547) พบวาระดับการศึกษามีความสัมพันธกับ
การตัดสินใจซื้อประกันชีวิต โดยบุคคลที่มีระดับการศึกษาสูงจะมีการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตมากกวาบุคคลที่มี
ระดับการศึกษาต่ํา แตงานวิจัยของศุภางค (2538) ภัทรกร (2543)  พรนิภาและคณะ (2544) ไพลิน (2546) 
พบวาระดับการศึกษาไมมีความสัมพันธกับการตัดสินใจซื้อประกันชีวิต  

1.7 อาชีพ งานวิจยัของศรัญญา (2535) สมจิตร (2540) ชูศักดิ์และสุณี (2541) เพ็ญจมาศ 
(2543) ณรงคฤทธิ์และคณะ (2545) ทิพมาศ (2545) และนพวรรณ (2547) พบวาอาชีพมีความสัมพันธกับการ
ตัดสินใจซื้อประกันชีวิต โดยบุคคลที่มีอาชีพแตกตางกันจะมีการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตที่แตกตางกันไปตามประเภท
ของอาชีพนั้น ๆ แตงานวิจัยของสะเรฟ (2540) ภัทรกร (2543) ไพลิน (2546) พบวาอาชีพไมมีความสัมพันธกับการ
ตัดสินใจซื้อประกันชีวิต  

1.8 ทัศนคติเกี่ยวกับการทําประกันชีวิต งานวิจัยของจลีพรและกรรณิกา (2526) นาฏยา (2533) คม
คาย (2534)  ศรัญญา (2535) สมจิตร (2540) สะเรฟ (2540) ศิริวรรณ (2541) พารินธร (2542) เพ็ญจมาศ 
(2543) ภัทรกร (2543)  ราเชนทรและบันลือศักดิ์ (2543) รุสนันส (2543) พรนิภาและคณะ (2544) ทิพมาศ 
(2545) ไพลิน (2546) สายสมร (2546) และนพวรรณ (2547) พบวาทัศนคติเกี่ยวกับการทําประกันชีวิตมี
ความสัมพันธเชิงบวกกับการตัดสินใจซื้อประกันชีวิต โดยบุคคลที่มีทัศนคติที่ดีตอการทําประกันชีวิตจะมีการ
ตัดสินใจซื้อประกันชีวิตมากกวาบุคคลที่มีทัศนคติที่ไมดีตอการทําประกันชีวิต 

1.9 ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทําประกันชีวิต งานวิจัยของกิตติพงษ (2534) คมคาย 
(2534) วุฒิชาติ (2534) สุนทร (2535) จันทรา (2536) อําพันธ (2538) กษมา (2540) สมจิตร (2540) สะเรฟ 
(2540) ศิริวรรณ (2541) พารินธร (2542) รุสนันส (2543) พรนิภาและคณะ (2544) เพียงใจ (2545) ณรงคฤทธิแ์ละ
คณะ (2545)  ทิพมาศ (2545) และนพวรรณ (2547) พบวาความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทําประกันชีวิตมี
ความสัมพันธกับ การตัดสินใจซ้ือประกันชีวิต โดยบุคคลที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทําประกันชีวิต จะมี
การตัดสินใจซื้อประกันชีวิตมากกวาบุคคลที่ไมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทําประกันชีวิต แตงานวิจัย
ของศรัญญา (2535) ภัทรกร (2543)  ไพลิน (2546) และสายสมร (2546) พบวาความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ
ทําประกันชีวิตไมมีความสัมพันธกับการตัดสินใจซื้อประกันชีวิต  

1.10 การเห็นความสําคัญ/ประโยชนของการทําประกันชีวิต งานวิจัยของศรีสุกิจ (2530) กิตติ
พงษ (2534) สุนทร (2535) จันทรา (2536) ฐิติมา (2536) กษมา (2540) สมจิตร (2540) สะเรฟ (2540) ชูศักดิ์
และสุณี (2541) ศิริวรรณ (2541)  ภัทรกร (2543)  ราเชนทรและบันลือศักดิ์ (2543) รุสนันส (2543) พรนิภาและ
คณะ (2544) ณรงคฤทธิ์และคณะ (2545) ทิพมาศ (2545) ไพลิน (2546) และสายสมร (2546) พบวาการเห็น
ความสําคัญ/ประโยชนของการทําประกันชีวิตมีความสัมพันธเชิงบวกกับการตัดสินใจของซื้อประกันชีวิต โดย
บุคคลที่เห็นความสําคัญ/ประโยชนของการทําประกันชีวิต จะมีการตัดสินใจซ้ือประกันชีวิตมากกวาบุคคลที่ไมเห็น
ความสําคัญ/ประโยชนของการทําประกันชีวิต 
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  1.11 ประสบการณที่เกี่ยวของกับการทําประกันชีวิต งานวิจัยของณรงคฤทธิ์และคณะ (2545) 
และสายสมร (2546) พบวาประสบการณที่เกี่ยวของกับการทําประกันชีวิตมีความสัมพันธเชิงบวกกับการตัดสินใจซ้ือ
ประกันชีวิต โดยบุคคลที่มีประสบการณที่เกี่ยวของกับการทําประกันชีวิตที่ดี จะมีการตัดสินใจซื้อประกันชีวิต
มากกวาบุคคลที่มีประสบการณที่เกี่ยวของกับการทําประกันชีวิตที่ไมดี 

 1.12 วิธีการชําระคาเบี้ยประกันภัย งานวิจัยของกษมา (2540) และไพลิน (2546) พบวาวิธีการ
ชําระคาเบี้ยประกันภัยมีความสัมพันธกับการตัดสินใจซื้อประกันชีวิต โดยวิธีการชําระคาเบี้ยประกันภัยที่สะดวก
และเหมาะสม จะชวยทําใหบุคคลตัดสินใจซื้อประกันชีวิตเพิ่มขึ้น แตงานวิจัยของสะเรฟ (2540) พบวาวิธีการ
ชําระคาเบี้ยประกันภัยไมมีความสัมพันธกับการตัดสินใจซื้อประกันชีวิต  

1.13 ผลประโยชนของกรมธรรม งานวิจัยของฐิติมา (2536) กษมา (2540) สุรินทร (2543) พร
นิภาและคณะ (2544) อนัญญา (2544) เพียงใจ (2545) และไพลิน (2546) พบวาผลประโยชนของกรมธรรมมี
ความสัมพันธ       เชิงบวกกับการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตกรมธรรมประกันชีวิตที่ใหผลตอบแทนเหมาะสมตรงตาม
ความตองการและดึงดูดใจของผูเอาประกันภัย จะชวยทําใหบุคคลตัดสินใจซื้อประกันชีวิตเพิ่มขึ้น 

 1.14 แบบของกรมธรรม งานวิจัยของอมร (2522) ศรีสุกิจ (2530) สุนทร (2535) ฐิติมา 
(2536) กษมา (2540) สะเรฟ (2540) ปติและคณะ (2542) ภัทรกร (2543) ราเชนทรและบันลือศักดิ์ (2543) จารุ
ภา (2545) เพียงใจ (2545) ไพลิน (2546) สายสมร (2546) พบวาแบบของกรมธรรมมีความสัมพันธกับการ
ตัดสินใจซื้อประกันชีวิต แบบกรมธรรมที่มีความหลากหลาย จะสงผลใหบุคคลสามารถเลือกซื้อแบบกรมธรรม
ประกันชีวิตที่เหมาะสมกับตนเองไดมากที่สุด หรือมีทางเลือกเพิ่มขึ้นในการตัดสินใจซ้ือประกันชีวิตตามความ
ตองการ 

 1.15 ความคุมครองของกรมธรรม งานวิจัยของศรีสุกิจ (2530) คมคาย (2534) ฐิติมา (2536) 
กษมา (2540) ศิริวรรณ (2541) ราเชนทรและบันลือศักดิ์ (2543) จารุภา (2545) พบวาความคุมครองของ
กรมธรรมมีความสัมพันธกับการตัดสินใจซื้อประกันชีวิต กรมธรรมที่มีความคุมครองสูงจะชวยทําใหบุคคลมีการ
ตัดสินใจซื้อประกันชีวิตมากกวากรมธรรมที่มีความคุมครองต่ํา 

 1.16 เงื่อนไขตาง ๆ ในกรมธรรม งานวิจัยของกษมา (2540) ภัทรกร (2543) รุสนันส (2543) 
อนัญญา (2544) และไพลิน (2546) พบวาเงื่อนไขตาง ๆ ในกรมธรรมมีความสัมพันธกับการตัดสินใจซื้อประกัน
ชีวิต กรมธรรมที่มีเงื่อนไขไมซับซอนและไมยุงยากจะชวยทําใหบุคคลมีการตัดสินใจซ้ือประกันชีวิตมากกวา
กรมธรรมที่ยุงยากและซับซอน 

 1.17 อัตราเบี้ยประกันภัย งานวิจัยของอมร (2522) ศรีสุกิจ (2530) นาฏยา (2533) มาลินี 
(2534) กษมา (2540) ศิริวรรณ (2541) พรนิภาและคณะ (2544) จารุภา (2545) เพียงใจ (2545) ไพลิน (2546) 
พบวาอัตราเบี้ยประกันภัยมีความสัมพันธกับการตัดสินใจซ้ือประกันชีวิต โดยอัตราเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสมจะ
สงผลทําใหบุคคลมีการตัดสินใจซ้ือประกันชีวิตเพิ่มขึ้น 

 1.18 ความนาเชื่อถือของบริษัทประกันชีวิต งานวิจัยของมาลินี (2534) กษมา (2540) สะเรฟ 
(2540) ชูศักดิ์และสุณี (2541) รุสนันท (2543) พรนิภาและคณะ (2544) ทิพมาศ (2545) และไพลิน (2546) 
พบวาความนาเชื่อถือของบริษัทประกันชีวิตมีความสัมพันธกับการตัดสินใจซ้ือประกันชีวิต บริษัทประกันชีวิตที่
นาเชื่อถือจะมีบุคคลเลือกซื้อประกันชีวิตมากกวาบริษัทประกันชีวิตที่ไมนาเชื่อถือ 
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 1.19 การติดตอส่ือสารกับบริษัทประกันชีวิต งานวิจัยของกษมา (2540) เพียงใจ (2545) และ
ไพลิน (2546) พบวาการติดตอส่ือสารกับบริษัทประกันชีวิตมีความสัมพันธกับการตัดสินใจซื้อประกันชีวิต โดยบุคคลที่
สามารถติดตอส่ือสารกับบริษัทประกันชีวิต หรือมีการติดตอส่ือสารกับบริษัทประกนัชีวิตจะมีการตดัสินใจซื้อประกัน
ชีวิตมากกวาบุคคลที่ไมสามารถ ติดตอส่ือสารกับบริษัทประกันชีวิตหรือไมมีการติดตอส่ือสารกับบริษัทประกัน
ชีวิต 
  1.20 ความเชื่อม่ันในบริษัทประกันชีวิต งานวิจัยของสุรินทร (2543) และเพียงใจ (2545) พบวา
ความเชื่อม่ันในบริษัทประกันชีวิตมีความสัมพันธกับการตัดสินใจซื้อประกันชีวิต โดยความเชื่อม่ันในบริษัทประกัน
ชีวิตจะสงผลใหบุคคลมีการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตเพิ่มขึ้น 
  1.21 ชื่อเสียงบริษัทประกันชีวิต งานวิจัยของศิริวรรณ (2541) และทวีวัชร (2543) พบวา
ชื่อเสียงของบริษัทประกันชีวิตมีความสัมพันธกับการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตบริษัทประกันชีวิตที่มีชื่อเสียงดี จะ
ทําใหบุคคลมีการตัดสินใจซ้ือประกันชีวิตมากกวาบริษัทประกันชีวิตที่มีชื่อเสียงไมดี 
  1.22 ความมั่นคงของบริษัทประกันชีวิต งานวิจัยของศรีสุกิจ (2530)  คมคาย (2534) ฐิติมา 
(2536) กษมา (2540) ชูศักดิ์และสุณี (2541) ศิริวรรณ (2541) พรเพ็ญ (2542) ทวีวชัร (2543) ราเชนทรและบันลือ
ศักดิ์ (2543) รุสนันท (2543) พรนิภาและคณะ (2544)  อนัญญา (2544) ณรงคฤทธิ์และคณะ (2545) ทิพมาศ 
(2545) และไพลิน (2546) พบวาความมั่นคงของบริษัทประกันชีวิตมีความสัมพันธกับการตัดสินใจซื้อประกัน
ชีวิต ซึ่งแนวคิดของผูวิจัย  เห็นวา ความมั่นคงของบริษัทประกันชีวิตมีผลตอการตัดสินใจซ้ือประกันชีวิต เนื่องจาก
บริษัทประกันชีวิตที่ม่ันคงสงผลใหบุคคลมีการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตมากกวาบริษัทประกันชีวิตที่ไมม่ันคง 
  1.23 ภาพพจนของบริษัทประกันชีวิต งานวิจัยของศรีสุกิจ (2530) วุฒิชาติ (2534) สุนทร (2535) 
สมจิตร (2540) ชูศักดิ์และสุณี (2541) และทิพมาศ (2545) พบวาภาพพจนของบริษัทประกันชีวิตมีความสัมพันธ
กับการตัดสินใจซื้อประกันชีวิต ซึง่แนวคิดของผูวิจัยเห็นวา ภาพพจนของบริษัทประกันชีวิตมีผลตอการตัดสินใจซื้อ
ประกันชีวิต ภาพพจนที่ดีของบริษัทประกันชีวิตจะสงผลใหบุคคลตัดสินใจเลือกซื้อประกันชีวิตจากบริษัทประกันชีวิต
นั้นมากกวาบริษัทประกันชีวิตที่มีภาพพจนที่ไมดี 
  1.24 ความซื่อสัตยของบริษัทประกันชีวิต งานวิจัยของสะเรฟ (2540) ราเชนทรและบันลือศักดิ์ 
(2543) และพรนิภาและคณะ (2544) พบวาความซื่อสัตยของบริษัทประกันชีวิตมีความสัมพันธกับการตัดสินใจซื้อ
ประกันชีวิต ซึ่งแนวคิดของผูวิจัยเห็นวา ความซื่อสัตยของบริษัทประกันชีวิตมีผลตอการตัดสินใจซื้อประกันชีวิต 
บริษัทประกันชีวิตที่มีความซื่อสัตยจะมีบุคคลเลือกซื้อประกันชีวิตมากกวาบริษัทประกันชีวิตที่ไมซื่อสัตย 
  1.25 ความคุนเคยกับตัวแทนประกันชีวิต งานวิจัยของกษมา (2540) ภัทรกร (2543) 
ราเชนทรและบันลือศักดิ์ (2543) และนพวรรณ (2547) พบวาความคุนเคยกับตัวแทนประกันชีวิตมี
ความสัมพันธกับการตัดสินใจซื้อประกันชีวิต ซึ่งแนวคิดของผูวิจัยเห็นวา ความคุนเคยกับตัวแทนประกันชีวิตมี
ผลตอการตัดสินใจซื้อประกันชีวิต บุคคลที่มีความคุนเคยกับตัวแทนประกันชีวิตจะมีการตัดสินใจซื้อประกันชีวิต
มากกวาบุคคลที่ไมมีความคุนเคยกับตัวแทนประกันชีวิต 
  1.26 การใหบริการของตัวแทนประกันชีวิต งานวิจัยของศรีสุกิจ (2530) คมคาย (2534) 
มาลินี (2534) วุฒิชาติ (2534)  สุนทร (2535) จันทรา (2536) อําพันธ (2538) กษมา (2540) สมจิตร (2540) 
สะเรฟ (2540)  ศิริวรรณ (2541) ปติและคณะ (2542) ภัทรกร (2543) รุสนันท (2543) สุรินทร (2543) พรนิภา
และคณะ (2544) อนัญญา (2544) ณรงคฤทธิ์และคณะ (2545) เพียงใจ (2545) ไพลิน (2546) และสายสมร 
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(2546) พบวาการใหบริการของตัวแทนประกันชีวิตมีความสัมพันธกับการตัดสินใจซื้อประกันชีวิต ซึ่งแนวคิด
ของผูวิจัยเห็นวา การใหบริการของตัวแทนประกันชีวิตมีผลตอการตัดสินใจซื้อประกันชีวิต โดยการใหบริการของ
ตัวแทนประกันชีวิตที่ดีจะสงผลใหบุคคลตัดสินใจซื้อประกันชีวิตเพิ่มขึ้น 
  1.27 การลดลงของอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก งานวิจยัของขวัญจิตร (2539) และไพลิน (2546) 
พบวาการลดลงของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากมีความสัมพันธกับการตัดสินใจซื้อประกันชีวิต ซึ่งแนวคิดของ
ผูวิจัยเห็นวา การลดลงของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากมีผลตอการตัดสินใจซื้อประกันชีวิต เนื่องจากการลดลงของ
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสงผลใหผลตอบแทนที่ผูฝากเงินจะไดรับจากสถาบันการเงินลดลง ขณะที่การทําประกัน
ชีวิตใหผลตอบแทนที่ใกลเคียงหรือสูงกวาและใหความคุมครองแกผูเอาประกันภัย ดังนั้นการลดลงของอัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากจึงสงผลตอการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตที่เพิ่มขึ้น  
  1.28 การขยายชวงอายุผูเอาประกันภัย งานวิจัยของอมร (2522) และไพลิน (2546) พบวา
การขยายชวงอายุของผูเอาประกนัภัยมีความสัมพันธกับการตัดสินใจซื้อประกันชวีิต ซึ่งแนวคิดของผูวิจัยเห็นวา 
การขยายชวงอายุผูเอาประกันภัยมีผลตอการตัดสินใจซื้อประกันชีวิต เนื่องจากบุคคลกลุมผูสูงอายุนั้นยังมีความ
ตองการที่จะทําประกันชีวิต ดังนั้นการขยายชวงเวลาจึงสงผลตอการตัดสินใจซ้ือประกันชีวิตที่เพิ่มขึ้น 
  1.29 การเพิ่มคาหักลดหยอนภาษีเงินได งานวิจัยของศรีสุกิจ (2530)  คมคาย (2534) สุนทร 
(2535) จันทรา (2536) กษมา (2540) ราเชนทรและ   บันลือศักดิ์ (2543) และไพลิน (2546) พบวาการเพิ่มคา
หักลดหยอนภาษีเงินไดมีความสัมพันธกับการตัดสินใจซื้อประกันชีวิต ซึ่งแนวคิดของผูวิจัยเห็นวา การเพิ่มคาหัก
ลดหยอนภาษีเงินไดมีผลตอการตัดสินใจซื้อประกันชีวิต โดยจํานวนเงินที่ใหหักลดหยอนเพิ่มมากขึ้นจะสงผลให
บุคคลตัดสินใจทําประกันชีวิตเพิ่มขึ้นตามไปดวย 
  1.30 ความรวดเร็วในการจายคาสินไหมทดแทน งานวิจัยของศรีสุกิจ (2530) สมจิตร (2540) 
อนัญญา (2544) เพียงใจ (2545) และไพลิน (2546) พบวาความรวดเร็วในการจายคาสินไหมทดแทนมี
ความสัมพันธกับการตัดสินใจซื้อประกันชีวิต ซึ่งแนวคิดของผูวิจัยเห็นวา ความรวดเร็วในการจายคาสินไหม
ทดแทนมีผลตอการตัดสินใจซื้อประกันชีวิต บริษัทประกันชีวิตที่มีการจายคาสินไหมทดแทนที่รวดเร็ว จะมีบุคคล
เลือกซื้อประกันชีวิตมากกวาบริษัทประกันชีวิตที่มีการจายคาสินไหมทดแทนที่ชา 
  1.31 การใหบริการของบริษัทประกันชีวิต งานวิจัยของอมร (2522) จันทรา (2536) สมจิตร 
(2540) สะเรฟ (2540)  ภัทรกร (2543) รุสนันท (2543) ราเชนทรและบันลือศักดิ์ (2543) ณรงคฤทธิ์และคณะ 
(2545) เพียงใจ (2545) และสายสมร (2546) พบวาการใหบริการของบริษัทประกันชีวิตมีความสัมพันธกับการ
ตัดสินใจซื้อประกันชีวิต ซึ่งแนวคิดของผูวิจัยเห็นวา การใหบริการของบริษัทประกันชีวิตมีผลตอการตัดสินใจซื้อ
ประกันชีวิต บริษัทประกันชีวิตที่มีการใหบริการที่ดีกวาจะมีบุคคลตัดสินใจซื้อประกันชีวิตมากกวาบริษัท
ประกันชีวิตที่มีการให บริการที่ไมดี 
  1.32 บริการหลังการขาย งานวิจัยของกษมา (2540) สะเรฟ (2540)  ศิริวรรณ (2541) ทวีวัชร 
(2543) และสายสมร (2546) พบวาบริการหลังการขายมีความสัมพันธกับการตัดสินใจซ้ือประกันชีวิต แนวคิด
ของผูวิจัยเห็นวา บริการหลังการขายมีผลตอการตัดสินใจซ้ือประกันชีวิต บริษัทประกันชีวิตที่มีบริการหลังการ
ขายที่ดี จะมีบุคคลที่ตัดสินใจซื้อประกันชีวิตมากกวาบริษัทประกันชีวิตที่มีบริการหลังการขายที่ไมดี 
  1.33 ความเปนธรรมในการใหบริการ งานวิจัยของเพียงใจ (2545) พบวาความเปนธรรมในการ
ใหบริการมีความสัมพันธกับการตัดสินใจซื้อประกันชีวิต ซึ่งแนวคดิของผูวิจัยเห็นวา ความเปนธรรมในการใหบริการ
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มีผลตอการตัดสินใจซื้อประกันชีวิต โดยบริษัทประกันชีวิตที่ใหความเปนธรรมในการใหบริการจะสงผลใหบุคคล
ตัดสินใจซื้อประกันชีวิตเพิ่มขึ้น 
  1.34 ชองทางการจัดจําหนาย งานวิจัยของสุนทร (2535) สะเรฟ (2540) และเพียงใจ (2545) 
พบวาชองทางการจัดจําหนายมคีวามสัมพันธกับการตัดสินใจซื้อประกันชีวิต ซึ่งแนวคิดของผูวิจัยเห็นวา ชอง
ทางการจัดจาํหนายมีผลตอการตัดสินใจซื้อประกันชีวิต ชองทางการจัดจําหนายที่เหมาะสมจะชวยทําใหบุคคล
ตัดสินใจซื้อประกันชีวิตเพิ่มขึ้น  
  1.35 การประชาสัมพันธของบรษิัทประกันชีวิต งานวิจัยของมาลินี (2534) ฐิติมา (2536) 
สะเรฟ (2540) เพียงใจ (2545) และสายสมร (2546) พบวาการประชาสัมพันธของบริษัทประกันชีวิตมี
ความสัมพันธกับการตัดสินใจซื้อประกันชีวิต ซึ่งแนวคิดของผูวิจัยเห็นวา การประชาสัมพันธของบริษัทประกันชีวิต
มีผลตอการตัดสินใจซื้อประกันชีวิต การประชาสัมพันธของบริษัทประกันชีวิตที่ดีจะชวยใหบุคคลมีการตัดสินใจ
เลือกซื้อประกันชีวิตจากบริษัทประกันชีวิตนั้น 
  1.36 จํานวนสาขาของบริษัทประกันชีวิต งานวิจัยของเพียงใจ (2545) พบวาจํานวนสาขา
ของบริษัทประกันชีวิตมีความสัมพันธกับการตัดสินใจซื้อประกันชีวิต ซึ่งแนวคิดของผูวิจัยเห็นวา จํานวนสาขา
ของบริษัทประกันชีวิตมีผลตอการตัดสินใจซ้ือประกันชีวิต โดยบริษัทประกันชีวิตที่มีจํานวนสาขามากกวาจะมี
บุคคลตัดสินใจซื้อประกันชีวิตมากกวาบริษัทประกันชีวิตที่มีจํานวนสาขานอยกวา 
 
 2. งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการรักษาความคงอยูกรมธรรมประกันชีวิต 

2.1 งานวิจัยในประเทศ  
จากการทบทวนวรรณกรรมพบวา งานวิจัยของปตแิละคณะ (2542) เรื่องปจจัยที่มีผลตอการ

ยกเลิกกรมธรรมประกันชีวิตไดสรุปไววา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการยกเลิกกรมธรรมประกันชีวิตแบงไดเปน  5 กลุม
ไดแก ดานบริษัทประกันชีวิต ดานตัวแทนประกันชีวิต ดานบุคคล ดานรายไดและดานแบบกรมธรรมประกันชีวิต 
นอกจากนี้งานวิจัยของณรงคฤทธิ์และคณะ (2544) เรื่องทัศนคติของคนตอการทําประกันชีวิต พบวาสาเหตุที่ทํา
ใหคนยกเลิกกรมธรรมประกันชีวิตจากมากไปหานอยไดแก ตัวแทนประกันชีวิตลาออกหรือโกง ไมมีเงินสงคาเบี้ย
ประกันภัย มีประกันและเงินสะสมอื่น ๆ อยูแลว ความไมม่ันคงของบริษัทประกันชีวิต และครอบครัวไมเห็นดวย 

2.2 งานวิจัยตางประเทศ 
  ในป ค.ศ. 1951 งานวิจัยของ Richardson และ Hartwell พบวา   ผูเอาประกันภัยที่มีรายได
มากจะมีอัตราการยกเลิกกรมธรรมประกันชีวิตต่าํ และผูเอาประกันภัยที่ซื้อประกันชีวิตกับตัวแทนประกันชีวิตที่มี
ประสบการณมาก จะมีอัตราการยกเลิกกรมธรรมประกันชีวิตนอยกวาผูเอาประกันภัยที่ซื้อประกันชวีิตกับตัวแทนประกัน
ชีวิตที่มีประสบการณนอย ในป ค.ศ. 1961 งานวิจัยของ Buck พบวา จํานวนปของประสบการณของตัวแทน
ประกันชีวิต มีความสัมพันธเชิงลบกับอัตราการยกเลิกกรมธรรมประกันชีวิตของผูเอาประกันภัย ในป ค.ศ. 1969 
งานวิจัยของ Patrick และ Scobbie พบวา มีอัตราการยกเลิกกรมธรรมประกันชีวิตสูงในกลุมผูเอาประกันภัยที่มีอายุ
นอย และอัตราการยกเลิกกรมธรรมประกันชีวิตขึ้นอยูกับแบบของกรมธรรม (Policy Type) ซึ่ง Patrick และ 
Scobbie ไดเสนอแนะวา มีปจจัยที่มีผลทําใหอัตราการยกเลิกกรมธรรมประกันชีวิตสูงขึ้นไดแก การเพิ่มยอดขาย
ประกันชีวิตแกกลุมผูรายไดนอยซึ่งมีฐานะทางการเงินไมม่ันคง ความผิดพลาดจากการขายประกันชีวิต การยายที่อยู 
และการเปลี่ยนแปลงสภาพทางเศรษฐกิจหรือโครงสรางภาษี  
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  ในป ค.ศ. 1981 จากวิจัยของ Brzezinski ไดเสนอแนะวา ตลาด (Market) แบบกรมธรรม 
(Product) บริษัท (Company) หรือส่ิงแวดลอม (Environment) มีผลกระทบที่สําคัญตอความคงอยูของกรมธรรม
ประกันชีวิต ในป ค.ศ. 1986 งานวิจัยของ Renshaw และ Haberman พบวา อายุของผูเอาประกันภัย ชวงเวลาที่
กรมธรรมประกันชีวิตมีผล และแบบของกรมธรรมประกันชีวิต มีสวนสัมพันธกับการยกเลิกกรมธรรมประกันชีวิตของผู
เอาประกันภัย ในป ค.ศ. 1992 งานวิจัยของ Mehta ไดเสนอแนะความเกี่ยวโยงระหวางปจจัยทางเศรษฐกิจกับอัตรา
การยกเลิกกรมธรรมประกันชีวิตในประเทศสหราชอาณาจักร โดยพบวาการตกลงของตลาดหุน 15% มีผลทําให
อัตราการยกเลิกกรมธรรมประกันชีวิตเพิ่มขึ้น 3% ในกรมธรรมประกันชีวิตในปแรก และเพิ่มขึ้น 1% ในกรมธรรม
ประกันชีวิตปอื่น ๆ และในปนี ้ (ป ค.ศ. 1992 ) จากรายงานของ Survey Research Associates พบวาการ
เปล่ียนแปลงสภาพของบุคคล เปนเหตุผลสวนใหญที่ทําใหเกิดการยกเลิกกรมธรรมประกันชีวิต ในป ค.ศ. 1999 
จากงานวิจัยของ Gregory และ Garth พบวา ความไววางใจ (Trust) ความสามารถ (Competence) และ
กรมธรรมที่เหมาะสม (Product Appropriateness) เปนสวนสําคัญในการทําใหผูเอาประกันภัยเกิดความพึง
พอใจ โดยความไววางใจจะมาจาก 3 สวนไดแก แบบกรมธรรม (Product)  ตัวแทนประกันชีวิต (The Agent) 
และบริษัทประกันชีวิต (The Institution) จากนั้นในป ค.ศ. 2000  Financial Services Authority พบวาประมาณ
หนึ่งในสี่ของจํานวนบุคคลที่ทําการสํารวจ มีการยกเลิกกรมธรรมประกันชีวิตมาจากเหตุผลตาง ๆ ไดแก 
พฤติกรรมที่ไมดี (Poor Performance) ความผิดหวังจากการขาย (Disappointment with the sale) หรือความรูสึกวา
กรมธรรมประกันชีวิตไมใชส่ิงที่ตองการ (A feeling that the product wasn’t right) อีกสิบเปอรเซ็นตมีการยกเลิก
กรมธรรมประกันชีวิตจากการเปลี่ยนสภาพแวดลอม เชน เวลาการขายที่ไมสามารถกําหนดไดแนนอน และจาก
เหตุผลสวนตัวอื่น ๆ เชน การมีบุตร การยายบาน หรือการหยาราง และยังมีเหตุผลสนับสนุน อื่น ๆ เชน การออก
จากงาน การเปลี่ยนแปลงรายได หรือความจําเปนที่ตองการใชเงินสําหรับส่ิงอื่น  
  ตอมาในป ค.ศ. 2005 งานวิจัยของ Changki ไดเสนอแนะวา ตัวแปรทางเศรษฐกิจที่มีผลตอ
ความคงอยูของกรมธรรมประกันชีวิตไดแก วิกฤตกิาลทางการเงิน (Financial Crisis) การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
(Economy Growth) ตามชวงเวลา (Seasonal) การวางงาน (Unemployment) อายุกรมธรรม (Policy Age) 
และความแตกตางของอัตราดอกเบี้ย (Interest Difference) และในป ค.ศ. 2006 งานวิจัยของ Smith ไดพบวา 
การเปลี่ยนแปลงรายได (Income) และความจําเปนในการบริโภค (Consumption Needs) ตัวอยางเชน การออก
จากงานหรือการมีบุตรเปนปจจัยที่มีผลตอการเพิ่มความนาจะเปนในการยกเลิกกรมธรรม (Lapse) ของผูเอา
ประกันภัย 
 
สมมติฐานการวิจยั 
 

 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดสมมติฐานการวิจัย ตามวัตถุประสงคดังนี้ 
วัตถุประสงคขอที่ 1: ปจจัยที่มีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อกรมธรรมประกันชีวิตของผูบริโภค เพื่อให

สอดคลองกับวัตถุประสงคขอนี้ ผูวิจัยไดแบงสมมติฐานออกเปน 2 สวน ไดแก 
 สวนที่ 1: ปจจัยที่มีผลตอกระบวนการตัดสินใจซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตของผูบริโภค 

ประกอบดวยสมมติฐานดังนี้ 
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สมมติฐานที่ 1.1: ความตองการซื้อกรมธรรมประกันชีวิต มีความสัมพันธในรูปที่เปนสาเหตุ
ทางตรงตอการคนหาขอมูลเกี่ยวกับการประกันชีวิต และมีความสัมพันธในรูปที่เปนสาเหตุทางออมผานการ
ประเมินทางเลือกซื้อกรมธรรมประกันชีวิต และการตัดสินใจซื้อกรมธรรม ประกันชีวิต 

สมมติฐานที่ 1.2: การคนหาขอมูลเกี่ยวกับการประกันชีวิต มีความสัมพันธในรูปที่เปนสาเหตุ
ทางตรงตอการประเมินทางเลือกซื้อกรมธรรมประกันชีวิต และมีความสัมพันธในรูปที่เปนสาเหตุทางออมผานการ
ตัดสินใจซื้อกรมธรรมประกันชีวิต 

สมมติฐานที่ 1.3: การประเมินทางเลือกซื้อกรมธรรมประกันชีวิต มีความสัมพันธในรูปที่เปน
สาเหตุทางตรงตอการตัดสินใจซื้อกรมธรรมประกันชีวิต โดยไมมีสาเหตุทางออม 

สวนที่ 2: ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อกรมธรรมประกันชีวิตของผูบริโภค ประกอบดวย
สมมติฐานดังนี้ 

สมมติฐานที่ 2: ปจจัยสวนบุคคล ปจจัยทางสังคม ปจจัยทางจิตวิทยา ปจจัยทางการตลาด 
ปจจัยจูงใจทางการเงิน และปจจัยสภาพแวดลอมอื่น ๆ มีความสัมพันธตอความนาจะเปนที่บุคคลมีความ
ตองการซื้อกรมธรรมประกันชีวิต 

สมมติฐานที่ 3: ปจจัยสวนบุคคล ปจจัยทางสังคม ปจจัยทางจิตวิทยา ปจจัยทางการตลาด 
ปจจัยจูงใจทางการเงิน และปจจัยสภาพแวดลอมอื่น ๆ มีความสัมพันธตอความนาจะเปนที่บุคคลมีการตัดสินใจ
ซื้อกรมธรรมประกันชีวิต 

สมมติฐานที่ 4: ปจจัยสวนบุคคล ปจจัยทางสังคม และปจจัยทางจิตวิทยา มีความสัมพันธตอ
ความนาจะเปนที่บุคคลมีการคนหาขอมูลเกี่ยวกับการประกันชีวิต 

สมมติฐานที่ 5: ปจจัยสวนบุคคล ปจจัยทางสังคม ปจจัยทางจิตวิทยา ปจจัยเกี่ยวกับบริษัท
ประกันชีวิต ปจจัยเกี่ยวกับตัวแทนประกันชีวิต และปจจัยเกี่ยวกับกรมธรรมประกันชีวิต มีความสัมพันธตอความ
นาจะเปนที่บุคคลมีการพิจารณาเลือกซื้อกรมธรรมประกันชีวิต 

วัตถุประสงคขอที่ 2: ปจจัยที่มีผลตอการเลือกแบบความคุมครองของกรมธรรม ประกันชีวิตของผูบริโภค 
เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคขอนี้ ผูวิจัยไดกําหนดสมมติฐานดังนี้ 

สมมติฐานที่ 6.1: ปจจัยสวนบุคคล ปจจัยทางสังคม ปจจัยทางจิตวิทยา และปจจัยสวนของ
แบบกรมธรรมประกันชีวิต มีความสัมพันธตอความนาจะเปนที่บุคคลมีการตัดสินใจเลือกซื้อความคุมครองแบบ
คุมครองชีวิต 

สมมติฐานที่ 6.2: ปจจัยสวนบุคคล ปจจัยทางสังคม ปจจัยทางจิตวิทยา และปจจัยสวนของ
แบบกรมธรรมประกันชีวิต มีความสัมพันธตอความนาจะเปนที่บุคคลมีการตัดสินใจเลือกซื้อความคุมครองแบบ
คุมครองทั้งชีวิตและออมทรัพย 

วัตถุประสงคขอที่ 3: ปจจัยที่มีผลตอการพิจารณาหยุดสงชําระคาเบี้ยประกันภัยของผูบริโภค เพื่อให
สอดคลองกับวัตถุประสงคขอนี้ ผูวิจัยไดกําหนดสมมติฐานดังนี้ 

สมมติฐานที่ 7: ปจจัยสวนบุคคล ปจจัยทางสังคม ปจจัยทางจิตวิทยา ปจจัยจากแบบ
กรมธรรมประกันชีวิตหลังการซื้อ ปจจัยจากตัวแทนประกันชีวิตหลังการซื้อ ปจจัยจากบริษัทประกันชีวิตหลังการ
ซื้อ ปจจัยจาก      ผูเอาประกันภัย ปจจัยจากบุคคลอื่นและปจจัยจากสภาพแวดลอม มีความสัมพันธตอความนาจะ
เปนที่บุคคลมีการตัดสินใจหยุดสงชําระคาเบี้ยประกันภัย 
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ประชากรที่ศกึษา 
 

 ประชากรเปาหมายในการศึกษาครั้งนี้คือ คนไทยที่มีอายุตั้งแต 20 ปขึ้นไปที่พํานักอาศัยอยูในประเทศ
ไทย ซึ่งจากรายงานประชากรจากการทะเบียนจําแนกตามกลุมอายุ พ. ศ. 2546 – 2548 ระบุวา ประเทศไทยมี
ประชากรที่มีอายุตั้งแต 20 ปขึ้นไปทั้งส้ิน 42,549,021 คน (กรมการปกครอง, 2549)  
 
กลุมตัวอยางและการสุมกลุมตัวอยาง 
  

เนื่องจากการศึกษาในครั้งนี้ ผูวิจัยเลือกใชสถิติการวิเคราะหความถดถอยโลจิสติคที่มีเงื่อนไขวา ขนาด
ตัวอยางโดยทั่วไปควรมากกวาหรือเทากับ 30 เทาของตัวแปรอิสระที่ใชในการวิเคราะห (กัลยา วานิชยบัญชา, 2549: 
หนา 83) ซึ่ง ตัวแปรอิสระที่ใชในการวิเคราะหตามสมมติฐานมีจํานวน 61 ตัวแปร เมื่อกําหนดขนาดตัวอยางเทากับ 
30 เทาของตัวแปรอิสระจึงทําใหการศึกษานี้ตองใชขนาดตัวอยางอยางนอย 1,830 คน ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้
ผูวิจัยจึงทําการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน 2,000 คนเพื่อใหสอดคลองตามเงื่อนไขขางตน โดย
ดําเนินการเลือกตัวอยางดวยวิธีสุมดังนี้ 

1. แบงประชากรเปาหมายออกเปนชั้นภูมิ (Strata) ตามสภาพภูมิศาสตรออกเปน 5 ภาค 
(http://www.thailand.com/ travel/map_asia_thailand วันที่ 1 มีนาคม 2549) ซึ่งจากวิธีสุมดังกลาวขางตนทําใหได
กลุมตัวอยางที่ตองเก็บขอมูลจํานวน 2,000 คน ดังนั้นเพื่อใหเกิดการกระจายของกลุมตัวอยางในทุกภาคเทาเทียมกัน 
ผูวิจัยจึงไดกําหนดใหมีการจัดเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางภาคละ 400 คน  

2. แบงจังหวัดในแตละภาคออกเปน จังหวัดขนาดใหญ จังหวัดขนาดกลาง และจังหวัดขนาดเล็ก โดยใช
เกณฑจํานวนประชากรในจังหวัด  

3. เลือกจังหวัดในแตละภาค  
3.1 เลือกจังหวัดจากจังหวัดขนาดใหญของแตละภาค จํานวน 1 จังหวัด เนื่องจากในภาค

ตะวันออกมีจังหวัดขนาดใหญเพียง 1 จังหวัด (จังหวัดชลบุรี) ดังนั้นการเลือกจังหวัดขนาดใหญในภาคอื่น ๆ ที่
เหลือจึงทําการเลือกจังหวัดขนาดใหญมาเพียง 1 จังหวัด เพื่อใหมีจํานวนเทากับจํานวนจังหวัดขนาดใหญที่เลือกใน
ภาคตะวันออก สวนการเลือกจังหวัดขนาดใหญในภาคอื่น ๆ   นั้นผูวิจัยใชวิธีสุมอยางงาย (Simple Random 
Sampling) โดยวิธีการจับฉลาก 

3.2 เลือกจังหวัดจากจังหวัดขนาดกลางของแตละภาค จํานวน 1 จังหวัด เพื่อใหมีจํานวน
เทากับจํานวนจังหวัดขนาดใหญที่ไดดําเนินการเลือกไปแลว การเลือกจังหวัดขนาดกลางของแตละภาคนั้น ซึ่งภาค
ตะวันออกมีจังหวัดขนาดกลางเพียง 1 จังหวัด (จังหวัดระยอง) สวนในภาคอื่น ๆ การเลือกจังหวัดขนาดกลาง 
ผูวิจัยใชวิธีสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) โดยวิธีการจับฉลาก 

3.3 เลือกจังหวัดจากจังหวัดขนาดเล็กของแตละภาค จํานวน 1 จังหวัด เพื่อใหมีจํานวนเทากับ
จํานวนของจงัหวดัขนาดใหญและจังหวัดขนาดกลาง การเลือกจังหวดัขนาดเล็กของแตละภาคนั้น ผูวิจัยใชวิธีสุมอยาง
งาย (Simple Random Sampling) โดยวิธีการจับฉลาก 
 4. ขนาดตัวอยางที่เก็บในแตละจังหวัด เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้ไดแบงจังหวัดตาง ๆ ออกเปนจังหวัด
ขนาดใหญ จังหวัดขนาดกลาง และจังหวัดขนาดเล็ก ตามจํานวนประชากรในแตละจังหวัด ดังนั้นผูวิจัยจึงได



 

 294

การประชุมผลงานวิจัยดานการจัดการบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 2  
วันที่ 20 มีนาคม 2551 ณ ศนูยประชุมนานาชาติ เอ็มเพรส จ.เชียงใหม 

แบงขนาดตัวอยางที่เก็บในจังหวัดของแตละภาคออกเปนสัดสวน 3:2:1 (มากกวา 1,000,000: 1,000,000 – 
500,000: นอยกวา 500,000) ตามจํานวนประชากรของการแบงกลุมขนาดของจังหวัด ดังนี้ 
  จังหวัดขนาดใหญ จะมีการเก็บตัวอยางจํานวน  200 คน 
  จังหวัดขนาดกลาง จะมีการเก็บตัวอยางจํานวน 133 คน 
  จังหวัดขนาดเล็ก จะมีการเก็บตัวอยางจํานวน   67  คน 
  รวมในแตละภาค จะมีการเก็บตัวอยางจํานวน  400  คน 

5. เลือกผูตอบแบบสอบถาม ผูวิจัยเลือกใชการเลือกตัวอยางตามสะดวก (Convenience Sampling) 
เมื่อลงไปเก็บขอมูลในแตละจังหวัดพื้นที่ที่ไดกําหนดไว   การเก็บขอมูลจะเก็บจากคนไทยที่มีความรูเพื่อให
สามารถตอบคาํถามไดครบถวน โดยจะเก็บขอมูลตามขนาดตัวอยางที่ไดกําหนดไวแลว 

 
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 
 

 ตัวแปรที่ใชในการวิจัยการศึกษาครั้งนี้ แบงออกเปนสวนตาง ๆ ดังนี้ 
สวนที่ 1: การศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อกรมธรรมประกันชีวิตของบุคคล   ประกอบดวยตัวแปรที่ใชใน

การวิจัยไดแก ความตองการซื้อกรมธรรมประกันชีวิต (want) การคนหาขอมูลเกี่ยวกับการประกันชีวิต (search) 
การประเมินทางเลือกซื้อกรมธรรมประกันชีวิต (evalut) และการตัดสินใจซื้อกรมธรรมประกันชีวิต (decision) 

สวนที่ 2: การศึกษาหาปจจัยที่มีผลตอความนาจะเปนที่บุคคลมีความตองการซื้อและมีการตัดสินใจซื้อ
กรมธรรมประกันชีวิต ประกอบดวยตัวแปรที่ใชในการวิจัยดังนี้ 

2.1 ตัวแปรตาม ไดแก ความนาจะเปนที่บุคคลมีความตองการซื้อกรมธรรมประกันชีวิต (want) และ
ความนาจะเปนที่บุคคลมีการตัดสินใจซ้ือกรมธรรมประกันชีวิต (decision) 

2.2 ตัวแปรอิสระ ไดแก ปจจัยสวนบุคคล (person) ปจจัยทางจิตวิทยา (physo) ปจจัยทาง
สังคม (soc) ปจจัยทางการตลาด (market) ปจจัยสภาพแวดลอมอื่น ๆ (envi) และปจจัยจูงใจทางการเงิน (fm)
  

สวนที่ 3: การศึกษาหาปจจัยที่มีผลตอความนาจะเปนที่บุคคลมีการคนหาขอมูลเกี่ยวกับประกันชีวิต 
ประกอบดวยตัวแปรที่ใชในการวิจัยดังนี้ 

3.1 ตัวแปรตาม คือ ความนาจะเปนที่บุคคลมีการคนหาขอมูลเกี่ยวกับประกันชีวิต (search) 
3.2 ตัวแปรอิสระ ไดแก ปจจัยสวนบุคคล (person) ปจจัยทางจิตวิทยา (physo) และปจจัย

ทางสังคม (soc) 
สวนที่ 4: การศึกษาหาปจจัยที่มีผลตอความนาจะเปนที่บุคคลมีการพิจารณาเลือกซื้อกรมธรรม

ประกันชีวิต ประกอบดวยตัวแปรที่ใชในการวิจัยดังนี้ 
4.1 ตัวแปรตาม คือ ความนาจะเปนที่บุคคลมีการพิจารณาเลือกซื้อกรมธรรมประกันชีวิต 

(evalut) 
4.2 ตัวแปรอิสระ ไดแก ปจจัยสวนบุคคล (person) ปจจัยทางจิตวิทยา (physo) ปจจัยทาง

สังคม (soc) ปจจัยเกี่ยวกับบริษัทประกันชีวิต (firm) ปจจัยเกี่ยวกับตัวแทนประกันชีวิต (agent) และปจจัย
เกี่ยวกับกรมธรรมประกันชีวิต (policy)  



 

 295

การประชุมผลงานวิจัยดานการจัดการบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 2  
วันที่ 20 มีนาคม 2551 ณ ศนูยประชุมนานาชาติ เอ็มเพรส จ.เชียงใหม 

สวนที่ 5: การศึกษาหาปจจัยที่มีผลตอความนาจะเปนที่บุคคลมีการตัดสินใจเลือกซื้อแบบความคุมครอง
ของกรมธรรมประกันชีวิต ประกอบดวยตัวแปรที่ใชในการวิจัยดังนี้ 

5.1 ตัวแปรตาม ไดแกความนาจะเปนที่บุคคลมีการตัดสินใจเลือกซื้อความคุมครองแบบคุมครอง
ชีวิต (stype1or2) และความนาจะเปนที่บุคคลมีการตัดสินใจเลือกซื้อความคุมครองแบบคุมครองทั้งชีวิตและออมทรัพย 
(stype1 and2) 

5.2 ตัวแปรอิสระ ไดแกปจจัยสวนบุคคล (person) ปจจยัทางจิตวิทยา (physo) ปจจัยทาง
สังคม (soc) และปจจัยสวนของแบบกรมธรรมประกันชีวิต (tpol) 

สวนที่ 6: การศึกษาหาปจจัยที่มีตอความนาจะเปนที่บุคคลมีการตัดสินใจหยุดสงชําระคาเบี้ย
ประกันภัย ประกอบดวยตัวแปรที่ใชในการวิจัยดังนี้ 

6.1 ตัวแปรตาม คือ ความนาจะเปนที่บุคคลมีการตัดสินใจหยุดสงชําระคาเบี้ยประกันภัย 
(nopay) 

6.2 ตัวแปรอิสระ ไดแกปจจัยสวนบุคคล (person) ปจจัยทางจิตวิทยา (physo) ปจจัยทาง
สังคม (soc) ปจจัยจากแบบกรมธรรมประกันชีวิตหลังซื้อ (ppol) ปจจัยจากตัวแทนประกันชีวิตหลังการซื้อ 
(pagent) ปจจัยจากบริษัทประกันชีวิต (pfirm) ปจจัยจากผูเอาประกันภัย (insurer) ปจจัยจากบุคคลอื่น 
(opeople) ปจจัยจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอม (chenvi) 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชแบบสอบถาม (Questionnaires) ที่เปนคําถามปลายปดในการเก็บขอมูล 
โดยถามเกี่ยวกับตัวแปรที่มีผลตอความนาจะเปนที่บุคคลมีความตองการที่จะซื้อกรมธรรมประกันชีวิต มีการ
พิจารณาเลือกซือ้กรมธรรมประกันชีวิต มีการตัดสินใจซื้อกรมธรรมประกันชีวิตและมีการรักษาความคงอยูกรมธรรม
ประกันชีวิต  
 จากตัวแปรที่ไดจากแบบสอบถาม ผูวิจัยทําการสรุปรวมตัวแปรใหเปนหมวดหมู (ปจจัยโดยใชเทคนิคการ
วิเคราะหปจจัย (Factor Analysis) ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้ 
  1. ปจจัยดานสังคม จําแนกออกไดเปน 2 ปจจัยไดแก ปจจัยทางสังคมดานสถานะและ
บทบาท (rs) และปจจัยทางสังคมดานบุคคลที่มีอิทธิพล (wf)  

 2. ปจจัยทางจิตวิทยา จําแนกออกไดเปน 3 ปจจัยไดแก ปจจัยทางจิตวิทยาดานการให
ความสําคัญ (im) ปจจัยทางจติวิทยาดานความรูและทัศนคติ (kt) และปจจัยทางจิตวิทยาดานความเชื่อ (bl)  

3. ปจจัยทางการตลาดจําแนกออกไดเปน 7 ปจจัยไดแก ปจจัยทางการตลาดดานเงื่อนไข 
(con) ปจจัยทางการตลาดดานผลประโยชน (profit) ปจจัยทางการตลาดดานการใหบริการ (service) ปจจัยทาง
การตลาดดานสนับสนุนการใหบริการ (support) ปจจัยทางการตลาดดานชองทางการตลาด (mkplace) ปจจัย
ทางการตลาดดานสงเสริมการขาย (promotion) และปจจัยทางการตลาดดานการใหขอมูลขาวสารผานสื่อและ
บุคคล (mp)  

4. ปจจัยสภาพแวดลอมอื่น ๆ จําแนกออกไดเปน 1 ปจจัยคือ ปจจัยสภาพแวดลอมอื่น 
(enviro) 

5. ปจจัยเกี่ยวกับบริษัทประกันชีวิต จําแนกออกไดเปน 2 ปจจัยไดแก ปจจัยเกี่ยวกับบริษัทประกัน
ชีวิตดานภาพลักษณและการใหบริการ (is) ปจจัยเกี่ยวกับบริษัทประกันชีวิตดานสนับสนุนการขาย (ssup) 
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6. ปจจัยเกี่ยวกับตัวแทนประกันชีวิต จําแนกออกไดเปน 2 ปจจัยไดแก ปจจัยเกี่ยวกับตัวแทน
ประกันชีวิตดานการใหบริการ (aser) และปจจัยเกี่ยวกับตัวแทนประกันชีวิตดานสนับสนุนการใหบริการ (asup) 

7. ปจจัยเกี่ยวกับกรมธรรมประกันชีวิต จําแนกออกไดเปน 1 ปจจัยคือ ปจจัยเกี่ยวกับ
กรมธรรมประกันชีวิต (pol) 

8. ปจจัยจากแบบกรมธรรมประกันชีวิตหลังการซื้อ ปจจัยจากตัวแทนประกันชีวิตหลังการซื้อ 
ปจจัยจากบริษัทประกันชีวิตหลังการซื้อ ปจจัยจากผูเอาประกันภัย ปจจัยจากบุคคลอื่น และปจจัยจากการ
เปล่ียนแปลงสภาพ แวดลอม สรุปไดวา ปจจัยดังกลาวจําแนกออกไดเปน 8 ปจจัยไดแก ปจจัยดานภาพลักษณ
และการใหบริการที่ไมดีของบริษัทประกันชีวิต (bis) ปจจัยดานการใหบริการที่ไมดีของตัวแทนประกันชีวิต (bsa) 
ปจจัยดานการไมไดรับการสนับสนุนและการไมใหความสําคัญ (ns) ปจจัยดานความจําเปนและสิ่งทดแทน (need) 
ปจจัยดานสวัสดิการและสภาพเศรษฐกิจ (eco) ปจจัยดานทําเลที่ตั้งและสิ่งอํานวยความสะดวก (locat) ปจจัยดาน
ความคลาดเคลื่อนของกรมธรรมประกันชีวิต (miss) และปจจัยดานการเปลี่ยนแปลงสภาพของตัวแทนประกัน
ชีวิต (chstat) 

 
การเก็บรวบรวมขอมลู  
 

 ผูวิจัยทําการเก็บขอมูล โดยการเดินทางไปเก็บขอมูลดวยตนเองพรอมทีมผูชวยเก็บขอมูลที่ไดมีการ
ชี้แจงรายละเอียดในการจัดเก็บขอมูลและรายละเอียดตาง ๆ ในแบบ สอบถามเพื่อใหเกิดความเขาใจที่ตรงกัน
และสามารถตอบคําถามผูตอบแบบสอบถามได ในกรณีที่ผูตอบแบบสอบถามมีขอสงสัยในคําถามที่ระบุใน
แบบสอบถาม โดยการเก็บขอมูลผูวิจัยพรอมทีมผูชวยจะเดินทางไปเก็บขอมูลทีละจังหวัดจนกระทั่งครบทั้ง 15 
จังหวัดตามที่ไดนําเสนอไวแลวขางตน วิธีตอบแบบสอบถาม ผูวจิัยพรอมทีมผูชวยใหผูตอบกรอกแบบสอบถามเอง 
(Self-Administered Questionnaires) 
 
สถิติที่ใชในการวิจัยและผลการศึกษา 
 

 สถิติที่ใชในการวิจัย การศึกษาในครั้งนี้ ผูวิจัยใชสถิติในงานวิจัยดังนี้ 
1. สถิติเบื้องตน : สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics)  
2. สถิติวิเคราะห ไดแก การวิเคราะหปจจัย (Factor Analysis) การวิเคราะหความถดถอยโลจิสติค 

(Logistic Regression Analysis) โดยใชวิธีเลือกตัวแปรเขาแบบ Enter Method และการวิเคราะห
แผนภาพเสนทาง (Path Analysis)    
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ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค 
ตาราง 1   คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ อิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออม และอิทธิพลรวมของตัวแปรที่มีผลตอ  
                การตัดสินใจซิ้อกรมธรรมประกันชีวิต (ตามวัตถุประสงคขอที่ 1 สวนที่ 1) 

อิทธิพลทางออมผานตัวแปร
เกณฑ 

ตัวแปรที่นํามาศึกษาในรูป 
ตัวแปรเหตุ 

คา
สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ 

อิทธิพล
ทางตรง 

2 2(1) 3 รวม 

อิทธิพล
รวม 

ความตองการซื้อกรมธรรมประกันชีวิต .710 .543 .044 .003  .047 .652 

การคนหาขอมูลการประกันชีวิต .447 .081   .006 .006 .087 

การพิจารณาทางเลือกซื้อกรมธรรม
ประกันชีวิต 

.525 .092    - .092 

ผลการวิเคราะหขอมูลจากตาราง 1 พบวาความตองการซื้อกรมธรรมประกันชีวิต มีอิทธิพลทั้งทางตรงและ
อิทธิพลรวมตอการตัดสินใจซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตมากที่สุด สวนที่มีอิทธิพลทั้งทางตรงและอิทธิพลรวม
รองลงมาไดแก การพิจารณาทางเลือกซื้อกรมธรรมประกันชีวิต และการคนหาขอมูลการประกันชีวิต ตามลําดับ  

 
ตาราง 2   Variables in the Equation สมมติฐานขอที่ 2 (ตามวัตถุประสงคขอที่ 1 สวนที่ 2) 

95.0 % 
C.I. for Exp(B) 

  
B 

 
S.E. 

 
Wald 

 
df 

 
Sig. 

 
Exp 
(B) Lower Upper 

Step 1 
อาชีพ:occ 

   
18.831 

 
5 

 
.002 

   

  อาชีพ1:occ(1) -.104 .413 .064 1 .800 .901 .401 2.023 

  อาชีพ2:occ(2) .445 .476 .875 1 .349 1.561 .614 3.969 

  อาชีพ3:occ(3) .906 .438 4.268 1 .039 2.474 1.048 5.842 

  อาชีพ4:occ(4) -.360 .377 .914 1 .339 .697 .333 1.460 

  อาชีพ5:occ(5) .899 .415 4.687 1 .030 2.456 1.089 5.541 

ระดับการศึกษา: edu   46.039 3 .000    

  ระดับการศึกษา1: edu(1) -.667 .292 5.236 1 .022 .513 .290 .909 

  ระดับการศึกษา2: edu(2) 1.212 .317 14.652 1 .000 3.359 1.806 6.247 

  ระดับการศึกษา3: edu(3) 18.513 2.703E3 .000 1 .995 1.097E8 .000 - 

ปจจัยทางสังคมดานบุคคลที่มี
อิทธิพล: wf 

4.122 .909 20.537 1 .000 61.656 10.371 366.546 

ปจจัยทางจิตวิทยาดานการให
ความสําคัญ: im 

.701 .159 19.469 1 .000 2.016 1.476 2.752 

ปจจัยทางจิตวิทยาดานความรูและ
ทัศนคติ: kt 

.594 .153 15.111 1 .000 1.812 1.343 2.445 
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95.0 % 
C.I. for Exp(B) 

  
B 

 
S.E. 

 
Wald 

 
df 

 
Sig. 

 
Exp 
(B) Lower Upper 

ปจจัยทางการตลาดดานการ
สงเสริม     การขาย: promotion 

-.280 .116 5.793 1 .016 .756 .602 .949 

ผลการตอบแทนสูงกวาเมื่อเทียบกับ
การฝากเงิน: inv 

.590 .186 10.069 1 .002 1.805 1.253 2.599 

ปจจัยสภาพแวดลอมอื่น: enviro -.413 .150 7.616 1 .006 .662 .493 .887 
Constant 9.553 675.823 .000 1 .989 1.408E4   

ผลการวิเคราะหขอมูลจากตาราง 2 พบวา มีตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธกับความนาจะเปนที่บุคคลมี
ความตองการซื้อกรมธรรมประกันชีวิตไดแก อาชีพ ระดับการศึกษา ปจจัยทางสังคมดานบุคคลที่มีอิทธิพล ปจจัย
ทางจิตวิทยาดานการใหความสําคัญ ปจจัยทางจิตวิทยาดานความรูและทัศนคติ ปจจัยทางการตลาดดานสงเสริมการ
ขาย ผลการตอบแทนสูงกวาเมื่อเทียบกับการฝากเงิน ปจจัยสภาพแวดลอมอื่น  

 
ตาราง 3 Variables in the Equation สมมติฐานขอที่ 3 (ตามวัตถุประสงคขอที่ 1 สวนที่ 2) 

95.0 % 
C.I. for Exp(B) 

  
B 

 
S.E. 

 
Wald 

 
df 

 
Sig. 

 
Exp 
(B) Lower Upper 

Step 1   
อายุ: age 

 
-.117 

 
.016 

 
52.554 

 
1 

 
.000 

 
.889 

 
.862 

 
.918 

อาชีพ: occ   19.818 5 .001    

   อาชีพ1: occ(1) -
2.333 

.776 9.034 1 .003 .097 .021 .444 

   อาชีพ2: occ(2) -
2.299 

.793 8.404 1 .004 .100 .021 .475 

   อาชีพ3: occ(3) -
2.186 

.836 6.843 1 .009 .112 .022 .578 

   อาชีพ4: occ(4) -
2.518 

.790 10.145 1 .001 .081 .017 .380 

   อาชีพ5: occ(5) -
3.033 

.775 15.333 1 .000 .048 .011 .220 

ระดับการศึกษา   9.848 3 .020    

   ระดับการศึกษา1: edu(1) -.273 .366 .557 1 .455 .761 .371 1.559 

   ระดับการศึกษา2: edu(2) -.707 .339 4.350 1 .037 .493 .254 .958 

   ระดับการศึกษา3: edu(3) .380 .544 .487 1 .485 1.462 .503 4.243 

รายไดตอเดือนของครอบครัว:fincome   16.099 5 .007    
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95.0 % 
C.I. for Exp(B) 

  
B 

 
S.E. 

 
Wald 

 
df 

 
Sig. 

 
Exp 
(B) Lower Upper 

   รายไดตอเดือนของครอบครัว1: 
fincome(1) 

-.666 .655 1.034 1 .309 .514 .142 1.855 

   รายไดตอเดือนของครอบครัว2: 
fincome(2) 

-1.210 .394 9.445 1 .002 .298 .138 .645 

   รายไดตอเดือนของครอบครัว3: 
fincome(3) 

-1.058 .380 7.766 1 .005 .347 .165 .731 

   รายไดตอเดือนของครอบครัว4: 
fincome(4) 

-.902 .365 6.106 1 .013 .406 .199 .830 

   รายไดตอเดือนของครอบครัว5: 
fincome(5) 

.182 .342 .283 1 .595 1.200 .613 2.347 

ประวัติการทําประกันชีวิต: ir   10.233 2 .006    

   ประวัติการทําประกันชีวิต1: ir(1) -.182 .251 .526 1 .468 .834 .510 1.363 

   ประวัติการทําประกันชีวิต2: ir(2) 1.118 .430 6.746 1 .009 3.058 1.316 7.110 

ปจจัยทางสังคมดานสถานะและบทบาท: 
rs 

-.132 .100 1.748 1 .186 .876 .720 1.066 

ปจจัยทางจิตวิทยาดานความรูและ
ทัศนคติ: kt 

-.465 .122 14.404 1 .000 .628 .494 .799 

ปจจัยทางการตลาดดานเงื่อนไข: con .594 .124 22.868 1 .000 1.811 1.420 2.311 

ปจจัยทางการตลาดดานสงเสริมการ
ขาย:promotion 

-.187 .103 3.273 1 .070 .830 .678 1.016 

การเพิ่มคาหักลดหยอนภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดาจากเบี้ยประกันชีวิต: tax 

.347 .121 8.267 1 .004 1.415 1.117 1.792 

Constant 6.276 .701 80.158 1 .000 531.541     
 
ผลการวิเคราะหขอมูลจากตาราง 3 พบวา ตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธกับความนาจะเปนที่บุคคลมีการ

ตัดสินใจซื้อกรมธรรมประกันชีวิตไดแกอายุ อาชีพ รายไดตอเดือนของครอบครัว ประวัติการทําประกันชีวิต ปจจัย
ทางจิตวิทยาดานความรูและทัศนคติ ปจจัยทางการตลาดดานเงื่อนไข ปจจัยทางการตลาดดานสงเสริมการขาย การ
เพิ่มคาหักลดหยอนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาจากเบี้ยประกันชีวิต  
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ตาราง 4 Variables in the Equation สมมติฐานขอที่ 4 (ตามวัตถุประสงคขอที่ 1 สวนที่ 2) 

95.0 % 
C.I. for Exp(B) 

  
B 

 
S.E. 

 
Wald 

 
df 

 
Sig. 

 
Exp 
(B) Lower Upper 

Step1   
เพศ1:gender(1) 

 
.455 

 
.139 

 
10.675 

 
1 

 
.001 

 
1.576 

 
1.200 

 
2.070 

อาชีพ:occ   32.573 5 .000    

   อาชีพ1:occ(1) .609 .250 5.958 1 .015 1.840 1.128 3.001 

   อาชีพ2:occ(2) -.119 .243 .237 1 .626 .888 .551 1.431 

   อาชีพ3:occ(3) .940 .270 12.113 1 .001 2.559 1.508 4.345 

   อาชีพ4:occ(4) .427 .220 3.774 1 .052 1.532 .996 2.357 

   อาชีพ5:occ(5) .844 .222 14.495 1 .000 2.326 1.506 3.592 

ระดับการศึกษา:edu   23.768 3 .000    

   ระดับการศึกษา1:edu(1) -.596 .201 8.759 1 .003 .551 .371 .818 

   ระดับการศึกษา2:edu(2) -.127 .196 .424 1 .515 .880 .600 1.292 

   ระดับการศึกษา3:edu(3) 1.026 .414 6.157 1 .013 2.791 1.241 6.277 

รายไดตอเดือนของครอบครัว: fincome   15.190 5 .010    

   รายไดตอเดือนของครอบครัว1: 
fincome(1) 

-.021 .353 .004 1 .952 .979 .490 1.956 

   รายไดตอเดือนของครอบครัว2: 
fincome(2) 

-.142 .293 .235 1 .628 .868 .489 1.541 

   รายไดตอเดือนของครอบครัว3: 
fincome(3) 

-.152 .276 .304 1 .582 .859 .500 1.476 

   รายไดตอเดือนของครอบครัว4: 
fincome(4) 

.193 .287 .451 1 .502 1.213 .691 2.129 

   รายไดตอเดือนของครอบครัว5: 
fincome(5) 

.756 .259 8.488 1 .004 2.130 1.281 3.542 

สถานภาพและจํานวนบุตร: numload   13.514 3 .004    

   สถานภาพและจํานวนบุตร1: 
numload(1) 

.877 .260 11.344 1 .001 2.403 1.443 4.002 

   สถานภาพและจํานวนบุตร2: 
numload(2) 

.781 .265 8.672 1 .003 2.183 1.298 3.670 

   สถานภาพและจํานวนบุตร3: 
numload(3) 

.586 .246 5.691 1 .017 1.796 1.110 2.907 

ประวัติการทําประกันชีวิต: ir   16.122 2 .000    

   ประวัติการทําประกันชีวิต1: ir(1) .444 .155 8.221 1 .004 1.559 1.151 2.111 
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B 
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Wald 

 
df 

 
Sig. 
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   ประวัติการทําประกันชีวิต2: ir(2) -.242 .192 1.597 1 .206 .785 .539 1.143 

ปจจัยทางสังคมดานบทบาทและสถานะ: 
rs 

-.121 .066 3.409 1 .065 .886 .779 1.007 

ปจจัยทางสังคมดานบุคคลที่มีอิทธิพล
ตอการตัดสินใจ: wf 

.837 .062 181.083 1 .000 2.309 2.044 2.608 

ปจจัยทางจิตวิทยาดานการให
ความสําคัญ: im 

.690 .079 75.517 1 .000 1.994 1.706 2.329 

Constant 1.608 .139 134.376 1 .000 4.992   
ผลการวิเคราะหขอมูลจากตาราง 4 พบวา มีตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธกับความนาจะเปนที่บุคคลมีการ

คนหาขอมูลเกี่ยวกับการประกันชีวิตไดแก เพศ อาชีพ ระดับการศึกษา รายไดตอเดือนของครอบครัว สถานภาพและ
จํานวนบุตร ประวัติการทําประกันชีวิต ปจจัยทางสังคมดานบุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ ปจจัยทางจิตวิทยา
ดานการใหความสําคัญ  

ตาราง 5 Variables in the Equation สมมติฐานขอที่ 5 (ตามวัตถุประสงคขอที่ 1 สวนที่ 2) 
 

95.0 % 
C.I. for Exp(B) 

  
B 

 
S.E. 

 
Wald 

 
df 

 
Sig. 

 
Exp 
(B) Lower Upper 

Step 1 
อาชีพ 

   
11.157 

 
5 

 
.048 

   

    อาชีพ1:occ(1) .464 .330 1.977 1 .160 1.590 .833 3.035 

    อาชีพ2:occ(2) .494 .325 2.311 1 .128 1.639 .867 3.098 

    อาชีพ3:occ(3) 1.114 .397 7.880 1 .005 3.046 1.399 6.628 

    อาชีพ4:occ(4) .919 .359 6.574 1 .010 2.508 1.242 5.063 

    อาชีพ5:occ(5) .694 .302 5.281 1 .022 2.002 1.107 3.618 

   รายไดตอเดือนของครอบครัว: fincome   24.803 5 .000    

   รายไดตอเดือนของครอบครัว1: 
fincome(1) 

1.293 .522 6.121 1 .013 3.642 1.308 10.142 

   รายไดตอเดือนของครอบครัว2: 
fincome(2) 

.312 .359 .752 1 .386 1.366 .675 2.762 

   รายไดตอเดือนของครอบครัว3: 
fincome(3) 

-.538 .341 2.497 1 .114 .584 .299 1.138 

   รายไดตอเดือนของครอบครัว4: 
fincome(4) 

.970 .441 4.823 1 .028 2.637 1.110 6.264 

   รายไดตอเดือนของครอบครัว5: 
fincome(5) 

-.031 .309 .010 1 .920 .970 .529 1.776 
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B 

 
S.E. 

 
Wald 

 
df 

 
Sig. 

 
Exp 
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สถานภาพและจํานวนบุตร: numload   10.752 3 .013    

   สถานภาพและจํานวนบุตร1: 
numload(1) 

.399 .308 1.676 1 .195 1.491 .814 2.729 

   สถานภาพและจํานวนบุตร2: 
numload(2) 

1.257 .391 10.343 1 .001 3.514 1.634 7.558 

   สถานภาพและจํานวนบุตร3: 
numload(3) 

.141 .301 .218 1 .640 1.151 .638 2.076 

ปจจัยทางสังคมดานบุคคลที่มีอิทธิพล
ตอการตัดสินใจ: wf 

.697 .084 68.975 1 .000 2.008 1.703 2.367 

ปจจัยเกี่ยวกับกรมธรรมประกันชีวิต: pol .839 .088 90.208 1 .000 2.315 1.947 2.753 
Constant 2.798 .164 291.615 1 .000 16.416   

ผลการวิเคราะหขอมูลจากตาราง 5 พบวา มีตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธกับความนาจะเปนที่บุคคลมี
การพิจารณาเลือกซื้อกรมธรรมประกันชีวิตไดแก อาชีพ รายไดตอเดือนของครอบครัว สถานภาพและจํานวน
บุตร ปจจัยทางสังคมดานบุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ ปจจัยเกี่ยวกับกรมธรรมประกันชีวิต  

 

ตาราง 6  Variables in the Equation สมมติฐานขอที่ 6.1 (ตามวัตถุประสงคขอที่ 2) 
 

95.0 % 
C.I. for Exp(B) 

  
B 

 
S.E. 

 
Wald 

 
df 

 
Sig. 

 
Exp 
(B) Lower Upper 

Step 1 
อาชีพ: occ 

   
22.145 

 
5 

 
.000 

   

   อาชีพ1: occ(1) .540 .638 .716 1 .397 1.717 .491 6.000 

   อาชีพ2: occ(2) 1.522 .622 5.991 1 .014 4.581 1.354 15.494 

   อาชีพ3: occ(3) 2.645 .621 18.116 1 .000 14.084 4.166 47.612 

   อาชีพ4: occ(4) 1.084 .558 3.776 1 .052 2.956 .991 8.820 

   อาชีพ5: occ(5) .501 .597 .704 1 .401 1.650 .512 5.320 

รายไดตอเดือนของครอบครัว: fincome   15.666 5 .008    

   รายไดตอเดือนของครอบครัว1: fincome(1) -.069 .904 .006 1 .939 .933 .159 5.489 

   รายไดตอเดือนของครอบครัว2: fincome(2) -.166 .731 .052 1 .820 .847 .202 3.547 

   รายไดตอเดือนของครอบครัว3: fincome(3) .444 .660 .452 1 .501 1.559 .427 5.685 

   รายไดตอเดือนของครอบครัว4: fincome(4) 1.331 .730 3.328 1 .068 3.785 .906 15.815 

   รายไดตอเดือนของครอบครัว5: fincome(5) -1.263 .600 4.431 1 .035 .283 .087 .917 

สถานภาพและจํานวนบุตร: nstatus   14.420 3 .002    

   สถานภาพและจํานวนบุตร1: nstatus(1) -1.923 .740 6.755 1 .009 .146 .034 .623 
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df 
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   สถานภาพและจํานวนบุตร2: nstatus(2) -1.121 .622 3.243 1 .072 .326 .096 1.104 

   สถานภาพและจํานวนบุตร3: nstatus(3) -2.058 .571 12.970 1 .000 .128 .042 .391 

จํานวนคนที่ตองอุปการะเลี้ยงดู: numload -.447 .164 7.434 1 .006 .640 .464 .882 

ประวัติการทําประกันชีวิต: ir   24.107 2 .000    

   ประวัติการทําประกันชีวิต1: ir(1) .428 .388 1.215 1 .270 1.534 .717 3.285 

   ประวัติการทําประกันชีวิต2: ir(2) -1.951 .520 14.090 1 .000 .142 .051 .394 

ปจจัยทางจิตวิทยาดานการใหความสําคัญ: im -.642 .183 12.345 1 .000 .526 .368 .753 

ระยะเวลาความคุมครองตามระยะเวลาที่
กําหนด: tpro1 

  10.114 4 .039    

   ระยะเวลาความคุมครองตามระยะเวลาที่
กําหนด1: tpro1(1) 

.298 .472 .400 1 .527 1.347 .535 3.395 

   ระยะเวลาความคุมครองตามระยะเวลาที่
กําหนด2: tpro1(2) 

.604 .436 1.918 1 .166 1.829 .778 4.300 

   ระยะเวลาความคุมครองตามระยะเวลาที่
กําหนด3: tpro1(3) 

.130 .779 .028 1 .867 1.139 .247 5.242 

   ระยะเวลาความคุมครองตามระยะเวลาที่
กําหนด4: tpro1(4) 

1.212 .395 9.432 1 .002 3.359 1.550 7.278 

จํานวนเงินคาเบี้ยประกันภัย: rate   26.627 4 .000    

   จํานวนเงินคาเบี้ยประกันภัย1: rate(1) -3.188 .673 22.403 1 .000 .041 .011 .154 

   จํานวนเงินคาเบี้ยประกันภัย2: rate(2) -2.516 .629 16.015 1 .000 .081 .024 .277 

  จํานวนเงินคาเบี้ยประกันภัย3: rate(3)  -2.788 .662 17.709 1 .000 .062 .017 .226 

   จํานวนเงินคาเบี้ยประกันภัย4: rate(4) -1.516 .676 5.032 1 .025 .220 .058 .826 

ระยะเวลาในการชําระคาเบี้ยประกันภัย: 
timepay 

  25.025 5 .000    

   ระยะเวลาในการชําระคาเบี้ยประกันภัย1: 
timepay(1) 

-.335 .818 .168 1 .682 .715 .144 3.555 

   ระยะเวลาในการชําระคาเบี้ยประกันภัย2: 
timepay(2) 

.557 .620 .806 1 .369 1.745 .517 5.883 

   ระยะเวลาในการชําระคาเบี้ยประกันภัย3: 
timepay(3) 

2.327 .631 13.580 1 .000 10.249 2.973 35.334 

   ระยะเวลาในการชําระคาเบี้ยประกันภัย4: 
timepay(4) 

1.088 .774 1.975 1 .160 2.968 .651 13.536 
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   ระยะเวลาในการชําระคาเบี้ยประกันภัย5: 
timepay(5) 

1.345 .613 4.824 1 .028 3.840 1.156 12.756 

วิธีการชําระคาเบี้ยประกันภัย: pay3   32.287 3 .000    

   วิธีการชําระคาเบี้ยประกันภัย1: pay3(1) .609 .541 1.267 1 .260 1.838 .637 5.306 

   วิธีการชําระคาเบี้ยประกันภัย2: pay3(2) -.310 .775 .160 1 .689 .733 .160 3.352 

   วิธีการชําระคาเบี้ยประกันภัย3: pay3(3) 2.840 .656 18.761 1 .000 17.116 4.735 61.877 

จํานวนวงเงินประกันชีวิต: credit2   7.536 4 .110    

   จํานวนวงเงินประกันชีวิต1: credit2(1) 1.253 .576 4.742 1 .029 3.502 1.133 10.823 

   จํานวนวงเงินประกันชีวิต2: credit2(2) 1.227 .488 6.321 1 .012 3.411 1.311 8.876 

   จํานวนวงเงินประกันชีวิต3: credit2(3) .534 .597 .801 1 .371 1.706 .530 5.494 

   จํานวนวงเงินประกันชีวิต4: credit2(4) .838 .636 1.734 1 .188 2.312 .664 8.049 

ชองทางการซื้อประกันชีวิต:place   16.156 2 .000    

   ชองทางการซื้อประกันชีวิต1:place(1) -1.284 .469 7.513 1 .006 .277 .111 .694 

   ชองทางการซื้อประกันชีวิต2:place(2) -2.029 .509 15.862 1 .000 .132 .048 .357 
Contant .082 .428 .037 1 .848 1.086   

ผลการวิเคราะหขอมูลจากตาราง 6 พบวา มีตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธกับความนาจะเปนที่บุคคลมี
การเลือกซื้อความคุมครองแบบคุมครองชีวิตไดแก อาชีพ รายไดตอเดือนของครอบครัว สถานภาพและจํานวน
บุตร จํานวนคนที่ตองอุปการะเลี้ยงดู ประวัติการทําประกันชีวิต ปจจัยทางจิตวิทยาดานการใหความสําคัญ 
ระยะเวลาความคุมครองตามเวลาที่กําหนด จํานวนเงินคาเบี้ยประกันภัย ระยะเวลาในการชําระคาเบี้ย
ประกันภยั วิธีการชําระคาเบี้ยประกันภัย จํานวนวงเงินประกันชีวิต ชองทางการซื้อกรมธรรมประกันชีวิต  

 

ตาราง 7  Variables in the Equation สมมติฐานขอที่ 6.2 (ตามวัตถุประสงคขอที่ 2) 
95.0 % 

C.I. for Exp(B) 
  

B 
 

S.E. 
 
Wald 

 
df 

 
Sig. 

 
Exp 
(B) Lower Upper 

Step 1 
อาชีพ: occ 

   
24.815 

 
5 

 
.000 

   

   อาชีพ1: occ(1) .644 .261 6.106 1 .013 1.904 1.142 3.174 

   อาชีพ2: occ(2) .676 .254 7.071 1 .008 1.966 1.194 3.235 

   อาชีพ3: occ(3) -.538 .269 4.003 1 .045 .584 .345 .989 

   อาชีพ4: occ(4) .100 .229 .192 1 .661 1.106 .705 1.733 

   อาชีพ5: occ(5) .133 .232 .326 1 .568 1.142 .724 1.801 

ระดับการศึกษา: edu   26.158 3 .000    

   ระดับการศึกษา1: edu(1) -.796 .216 13.574 1 .000 .451 .295 .689 
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   ระดับการศึกษา2: edu(2) -.243 .212 1.316 1 .251 .785 .518 1.188 

   ระดับการศึกษา3: edu(3) -.941 .294 10.229 1 .001 .390 .219 .695 

รายไดตอเดือนของครอบครัว: fincome   36.080 5 .000    

   รายไดตอเดือนของครอบครัว1: fincome(1) .562 .361 2.416 1 .120 1.754 .864 3.561 

   รายไดตอเดือนของครอบครัว2: fincome(2) 1.462 .313 21.783 1 .000 4.314 2.335 7.971 

   รายไดตอเดือนของครอบครัว3: fincome(3) .640 .283 5.111 1 .024 1.897 1.089 3.305 

   รายไดตอเดือนของครอบครัว4: fincome(4) .348 .284 1.507 1 .220 1.416 .813 2.469 

   รายไดตอเดือนของครอบครัว5: fincome(5) .653 .242 7.309 1 .007 1.922 1.197 3.086 

สถานภาพและจํานวนบุตร: nstatus   13.424 3 .004    

   สถานภาพและจํานวนบุตร1: nstatus(1) -.705 .281 6.305 1 .012 .494 .285 .857 

   สถานภาพและจํานวนบุตร2: nstatus(2) -.139 .272 .261 1 .609 .870 .510 1.484 

   สถานภาพและจํานวนบุตร3: nstatus(3) .285 .247 1.333 1 .248 1.330 .820 2.159 

จํานวนคนที่ตองอุปการะเลี้ยงดู: numload -.172 .055 9.650 1 .002 .842 .755 .938 

ประวัติการทําประกันชีวิต: ir   6.363 2 .042    

   ประวัติการทําประกันชีวิต1: ir(1) -.238 .163 2.127 1 .145 .788 .572 1.085 

   ประวัติการทําประกันชีวิต2: ir(2) -.497 .198 6.294 1 .012 .609 .413 .897 

ระยะเวลาความคุมครองตามเวลาที่กําหนด: 
tpro1 

  31.751 4 .000    

   ระยะเวลาความคุมครองตามเวลาที่กําหนด1: 
tpro1(1)  

.333 .248 1.794 1 .180 1.395 .857 2.270 

  ระยะเวลาความคุมครองตามเวลาที่กําหนด2: 
tpro1(2)  

.384 .188 4.148 1 .042 1.468 1.015 2.123 

  ระยะเวลาความคุมครองตามเวลาที่กําหนด3: 
tpro1(3)  

1.481 .284 27.210 1 .000 4.395 2.520 7.666 

    ระยะเวลาความคุมครองตามเวลาที่กําหนด4: 
tpro1(4)   

.581 .170 11.705 1 .001 1.788 1.282 2.494 

   ระยะเวลาความคุมครองถาวรตลอดชีวิตผูเอา
ประกันภัย: tpro2 

  16.714 3 .001    

   ระยะเวลาความคุมครองถาวรตลอดชีวิตผูเอา
ประกันภัย1: tpro2(1) 

-.621 .156 15.840 1 .000 .538 .396 .730 

ระยะเวลาความคุมครองถาวรตลอดชีวิตผูเอา
ประกันภัย2: tpro2(2) 

-.464 .174 7.089 1 .008 .629 .447 .885 
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ระยะเวลาความคุมครองถาวรตลอดชีวิตผูเอา
ประกันภัย3: tpro2(3) 

-.305 .266 1.314 1 .252 .737 .438 1.242 

การมีสัญญาเพิ่มเติมตอทายในสัญญาประกัน
ชีวิต: add 

-.604 .167 13.111 1 .000 .547 .394 .758 

จํานวนเงินคาเบี้ยประกันภัย: rate   27.217 4 .000    

   จํานวนเงินคาเบี้ยประกันภัย1: rate(1) .978 .231 17.872 1 .000 2.659 1.690 4.184 

   จํานวนเงินคาเบี้ยประกันภัย2: rate(2) .558 .231 5.826 1 .016 1.747 1.111 2.748 

   จํานวนเงินคาเบี้ยประกันภัย3: rate(3)  .225 .244 .850 1 .357 1.252 .777 2.018 

   จํานวนเงินคาเบี้ยประกันภัย4: rate(4) .264 .283 .872 1 .350 1.303 .748 2.269 

ระยะเวลาในการชําระคาเบี้ยประกันภัย: timepay   20.013 5 .001    

   ระยะเวลาในการชําระคาเบี้ยประกันภัย1: 
timepay(1) 

-.052 .258 .040 1 .841 .950 .573 1.573 

   ระยะเวลาในการชําระคาเบี้ยประกันภัย2: 
timepay(2) 

-.554 .262 4.478 1 .034 .575 .344 .960 

   ระยะเวลาในการชําระคาเบี้ยประกันภัย3: 
timepay(3) 

-.483 .235 4.239 1 .040 .617 .390 .977 

   ระยะเวลาในการชําระคาเบี้ยประกันภัย4: 
timepay(4) 

-.730 .281 6.746 1 .009 .482 .278 .836 

   ระยะเวลาในการชําระคาเบี้ยประกันภัย5: 
timepay(5) 

.088 .229 .148 1 .701 1.092 .698 1.709 

ชวงเวลาของการชําระคาเบี้ยประกันภัย: pay1   30.153 2 .000    

   ชวงเวลาของการชําระคาเบี้ยประกันภัย1: pay1(1) -.699 .157 19.846 1 .000 .497 .365 .676 

   ชวงเวลาของการชําระคาเบี้ยประกันภัย2: pay1(2) .030 .211 .020 1 .887 1.030 .681 1.559 

งวดการสงชําระคาเบี้ยประกันภัย: pay2 -.524 .145 13.081 1 .000 .592 .446 .787 

ผูกําหนดวันจายชําระคาเบี้ยประกันภัย:pay4 -.267 .129 4.282 1 .039 .766 .594 .986 

จํานวนวงเงินประกันชีวิต: credit2   19.723 4 .001    

   จํานวนวงเงินประกันชีวิต1: credit2(1) -.254 .240 1.116 1 .291 .776 .485 1.242 

   จํานวนวงเงินประกันชีวิต2: credit2(2) -.169 .205 .681 1 .409 .845 .566 1.261 

   จํานวนวงเงินประกันชีวิต3: credit2(3) -.179 .242 .546 1 .460 .836 .521 1.343 

   จํานวนวงเงินประกันชีวิต4: credit2(4) .753 .266 8.038 1 .005 2.123 1.262 3.573 

ชองทางการซื้อประกันชีวิต:place   19.989 2 .000    

   ชองทางการซื้อประกันชีวิต1:place(1) .102 .202 .257 1 .613 1.108 .745 1.647 

   ชองทางการซื้อประกันชีวิต2:place(2) .663 .207 10.294 1 .001 1.941 1.295 2.912 
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ผูที่ซื้อประกันชีวิต: who -.877 .304 8.331 1 .004 .416 .229 .755 
Constant 1.519 .221 47.241 1 .000 4.567   

 ผลการวิเคราะหขอมูลจากตาราง 7 พบวา มีตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธกับความนาจะเปนที่บุคคลมี
การเลือกซื้อความคุมครองแบบคุมครองทั้งชีวิตและออมทรัพย ไดแก อาชีพ  ระดับการศึกษา รายไดตอเดือนของ
ครอบครัว สถานภาพและจํานวนบุตร จํานวนคนที่ตองอุปการะเลี้ยงดู ประวัติการทําประกันชีวิต ระยะเวลาความ
คุมครองตามเวลาที่กําหนด  ระยะเวลาความคุมครองถาวรตลอดชีวิตผูเอาประกันภัย  การมีสัญญาเพิ่มเติม
ตอทายในสัญญาประกันชีวิต  จํานวนเงินคาเบี้ยประกันภัย  ระยะเวลาในการชําระคาเบี้ยประกันภัย  ชวงเวลา
ของการชําระคาเบี้ยประกันภัย  งวดการสงชําระคาเบี้ยประกันภัย  ผูกําหนดวันจายชําระคาเบี้ยประกันภัย  
จํานวนวงเงินประกันชีวิต  ชองทางการซื้อกรมธรรมประกันชีวิต ผูที่ซื้อประกันชีวิต   
 
ตาราง 8  Variables in the Equation สมมติฐานขอที่ 7 (ตามวัตถุประสงคขอที่ 3) 

95.0 % 
C.I. for Exp(B) 

  
B 

 
S.E. 
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df 

 
Sig. 

 
Exp 
(B) Lower Upper 

Step 1 
อาชีพ:occ 

   
5.776 

 
5 

 
.329 

   

   อาชีพ1:occ(1) .713 .484 2.167 1 .141 2.040 .790 5.272 

   อาชีพ2:occ(2) .762 .482 2.501 1 .114 2.143 .833 5.511 

   อาชีพ3:occ(3) .923 .497 3.447 1 .063 2.518 .950 6.672 

   อาชีพ4:occ(4) .508 .438 1.343 1 .247 1.662 .704 3.922 

   อาชีพ5:occ(5) .931 .425 4.798 1 .028 2.537 1.103 5.837 

รายไดตอเดือนของครอบครัว:fincome   19.372 5 .002    

   รายไดตอเดือนของครอบครัว
1:fincome(1) 

-.198 .662 .090 1 .764 .820 .224 2.999 

   รายไดตอเดือนของครอบครัว
2:fincome(2) 

-.056 .560 .010 1 .921 .946 .315 2.836 

   รายไดตอเดือนของครอบครัว
3:fincome(3) 

-1.743 .538 10.499 1 .001 .175 .061 .502 

   รายไดตอเดือนของครอบครัว
4:fincome(4) 

-.101 .585 .030 1 .863 .904 .287 2.846 

   รายไดตอเดือนของครอบครัว
5:fincome(5) 

.016 .487 .001 1 .974 1.016 .391 2.641 

สถานภาพและจํานวนบุตร: nstatus   7.509 3 .057    
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   สถานภาพและจํานวนบุตร1: 
nstatus(1) 

.941 .528 3.174 1 .075 2.564 .910 7.222 

   สถานภาพและจํานวนบุตร2: 
nstatus(2) 

.520 .523 .991 1 .319 1.683 .604 4.687 

   สถานภาพและจํานวนบุตร3: 
nstatus(3) 

1.318 .506 6.795 1 .009 3.736 1.387 10.067 

ปจจัยทางสังคมดานบุคคลที่มี
อิทธิพล: wf 

.303 .136 4.993 1 .025 1.354 1.038 1.767 

ปจจัยทางจิตวิทยาดานความรูและ
ทัศนคติ: kt 

-.343 .144 5.655 1 .017 .709 .535 .941 

ปจจัยดานภาพลักษณและการ
ใหบริการที่ไมดีของบริษัทประกัน
ชีวิต:bis 

5.497 .384 204.996 1 .000 243.979 114.959 517.797 

ปจจัยดานการใหบริการที่ไมดีของ
ตัวแทนประกันชีวิต: bas 

6.042 .450 180.381 1 .000 420.915 174.277 1.017E3 

ปจจัยดานการไมไดรับการสนับสนุน
และการไมใหความสําคัญ:ns 

3.045 .257 139.858 1 .000 21.002 12.680 34.785 

ปจจัยดานความจําเปนและสิ่ง
ทดแทน:need 

2.563 .225 129.478 1 .000 12.976 8.345 20.178 

ปจจัยดานสวัสดิการและสภาพ
เศรษฐกิจ: eco 

2.938 .249 139.708 1 .000 18.870 11.594 30.712 

ปจจัยดานทําเลที่ตั้งและสิ่งอํานวย
ความสะดวก: locat 

2.545 .218 136.033 1 .000 12.748 8.312 19.553 

ปจจัยดานความคลาดเคลื่อนของ
กรมธรรมประกันชีวิต: miss 

2.425 .204 140.695 1 .000 11.297 7.568 16.864 

ปจจัยดานการเปลี่ยนแปลงสภาพของ
ตัวแทนประกันชีวิต: chstat 

2.440 .217 126.719 1 .000 11.476 7.504 17.552 

Constant -1.109 .200 30.776 1 .000 .330   
ผลการวิเคราะหขอมูลจากตาราง 8 พบวา มีตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธกับความนาจะเปนที่บุคคลมี

การตัดสินใจหยุดสงชําระคาเบี้ยประกันภัยไดแก อาชีพ รายไดตอเดือนของครอบครัว สถานภาพและจํานวนบุตร 
ปจจัยทางสังคมดานบุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ ปจจัยทางจิตวิทยาดานความรูและทัศนคติ ปจจัยดาน
ภาพลักษณและการใหบริการทีไ่มดีของบริษัทประกนัชีวิต ปจจัยดานการใหบริการที่ไมดีของตัวแทนประกันชีวิต 
ปจจัยดานการไมไดรับการสนับสนุนและการไมใหความสําคัญ ปจจัยดานความจําเปนและสิ่งทดแทน ปจจัยดาน
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สวัสดิการและสภาพเศรษฐกิจ  ปจจัยดานทําเลที่ตั้งและสิ่งอํานวยความสะดวก ปจจัยดานความคลาดเคลื่อนของ
กรมธรรมประกันชีวิต ปจจัยดานการเปลี่ยนแปลงสภาพของตัวแทนประกันชีวิต  

 
การอภิปรายผลการศึกษาและการเสนอแนะแนวทางในการนําผลการวิจยัไปใชอยางเปน
รูปธรรม 
 

 งานวิจัยนี้ ผูวิจัยไดแบงการอภิปรายผลการศึกษาออกเปน 3 สวนตามวัตถุประสงคทั้ง 3 ขอดังนี้ 
 1. การตัดสินใจซื้อกรมธรรมประกนัชีวิตของบุคคล 
 จากสรุปขอคนพบจากการวิจัยพบวา การตัดสินใจซื้อกรมธรรมประกันชีวิตของบุคคลเปนไปตามแนวคิด
เกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อ (Buyer Decision Process) ซึ่งประกอบดวยขั้นตอนตาง ๆ ไดแก ความตองการ
ที่จะซื้อ การคนหาขอมูล และการพิจารณาทางเลือก  แตอยางไรก็ตามผลจากการวิจัยยังพบวา มีบุคคลสวนมากเมื่อ
มีความตองการที่จะซื้อกรมธรรมประกันชีวิตก็จะตัดสินใจซื้อกรมธรรมประกันชีวิตเลย โดยไมมีการคนหาขอมูล
เกี่ยวกับการประกันชีวิตหรือไมมีการพิจารณาเลือกซื้อกรมธรรมประกันชีวิตกอน แสดงใหเห็นวากระบวนการตัดสินใจ
ซื้อกรมธรรมประกันชีวิตของบุคคลไมไดเปนไปตามขั้นตอนตามแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อ เนื่องจาก
ตามแนวคิดดังกลาวการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคจะเริ่มจากขั้นตอนที่ผูบริโภคมีความตองการที่จะซื้อ แลวจึง
ไปสูขั้นตอนการคนหาขอมูล การพิจารณาทางเลือกซื้อและทําการตัดสินใจซื้อตามลําดับ ซึ่งสาเหตุที่ทําให
กระบวนการตัดสินใจซื้อกรมธรรมประกันชีวิตของบุคคลไมเปนไปตามแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อ ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจากการที่บุคคลนั้น มีขอมูลเกี่ยวกับการทําประกันชีวิตหรือมีบริษัทประกันชีวิตหรือมีตัวแทนประกัน
ชีวิตหรือมีแบบกรมธรรมประกันชีวิตที่ตองการอยูแลว ดังนั้นเมื่อบุคคลมีความตองการที่จะซื้อกรมธรรมประกัน
ชีวิตจึงสามารถตดัสินใจซื้อกรมธรรมประกันชีวิตไดเลย  
 นอกจากที่กลาวขางตนจากสรุปขอคนพบของการวิจัยยังพบวามีปจจัยที่สงผลทั้งทางตรงและทางออม
ตอการตัดสินใจซื้อกรมธรรมประกันชีวิตของบุคคลอีกหลายปจจัย ซึ่งผลของความสัมพันธที่ไดมีทั้งที่สอดคลองและไม
สอดคลองกับงานวิจัยจากการทบทวนวรรณกรรม ดังนี้ 
 เพศ อาชีพ ประวัติการทําประกันชีวิต บุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ ปจจัยทางจิตวิทยาดานการให
ความสําคัญ ปจจัยทางการตลาดดานเงื่อนไข ผลการตอบแทนที่สูงกวาเมื่อเทียบกับการฝากเงิน การเพิ่มคาหัก
ลดหยอนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาจากคาเบี้ยประกันภัย และปจจัยเกี่ยวกับกรมธรรมประกันชีวิต เปนปจจัยที่
สงผลทั้งทางตรงและทางออมตอการตัดสินใจซื้อกรมธรรมประกันชีวิตของบุคคล ซึ่งผลความสัมพันธที่พบจากการ
วิจัยสอดคลองกับผลงานวิจัยอื่น ๆ จากการทบทวนวรรณกรรม  
 อายุ เปนปจจัยที่สงผลทั้งทางตรงตอการตัดสินใจซื้อกรมธรรมประกันชีวิตของบุคคล จากการวิจัย
พบวา บุคคลที่มีอายุมากขึ้นมีการตัดสินใจซื้อกรมธรรมประกันชีวิตนอยลงนั้น มีความแตกตางจากงานวิจัยอื่น 
ๆ ที่ไดจากการทบทวนวรรณกรรม สาเหตุที่เปนเชนนี้เนื่องมาจากการที่บุคคลที่มีอายุมากมีโอกาสที่จะมีประกันชีวิต
หรือเคยทําประกันชีวิตอยูแลว เมื่อมีการสํารวจวาการตัดสินใจซื้อกรมธรรมประกันชีวิตในอนาคต จึงตัดสินใจไม
ซื้อกรมธรรมประกันชีวิต 
 ระดับการศึกษา และสถานภาพและจํานวนบุตร เปนปจจยัที่สงผลทางออมตอการตัดสินใจซ้ือกรมธรรม
ประกันชีวิตของบุคคล จากการวิจัยพบวาบุคคลที่มีระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีความตองการซื้อกรมธรรม
ประกันชีวิตและการคนหาขอมูลเกี่ยวกับการประกันชีวิตที่แตกตางกัน และบุคคลที่มีสถานภาพและจํานวนบุตรที่
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แตกตางกัน มีการคนหาขอมูลเกี่ยวกับการประกนัชีวิต และการพิจารณาเลือกซื้อกรมธรรมประกันชีวิตที่แตกตาง
กัน สงผลทางออมใหการตัดสินใจซื้อกรมธรรมประกันชีวิตของบุคคลมีความแตกตางกันนั้น มีความแตกตาง
จากงานวิจัยอื่น ๆ ที่ไดจากการทบทวนวรรณกรรม สาเหตุที่เปนเชนนี้เนื่องมาจากการระดับการศึกษา และ
สถานภาพและจํานวนบุตร เปนเพียงปจจัยทางออมที่สงผลทางออมตอการตัดสินใจซื้อกรมธรรมประกันชีวิต
ของบุคคลเทานั้น ดังนั้นการที่บุคคลมีระดับการศึกษาที่สูงขึ้นและมีสถานภาพสมรสและจํานวนบุตรที่เพิ่มขึ้น 
จึงไมไดทําใหบุคคลมีการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตมากขึ้น 
 รายไดตอเดือนของครอบครัว เปนปจจัยที่สงผลทั้งทางตรงและทางออมตอการตัดสินใจซื้อกรมธรรมประกัน
ชีวิตของบุคคล จากการวิจัยพบวาบุคคลที่มีรายไดตอเดือนของครอบครัว ที่แตกตางกัน มีการคนหาขอมูลเกี่ยวกับการ
ประกันชีวิต การพิจารณาเลือกซื้อกรมธรรมประกันชีวิต และการตัดสินใจซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตที่แตกตางกัน 
สงผลทั้งทางตรงและทางออมใหการตัดสินใจซื้อกรมธรรมประกันชีวิตของบุคคลมีความแตกตางกันนั้น มีความ
แตกตางจากงานวิจัยอื่น ๆ ที่ไดจากการทบทวนวรรณกรรม สาเหตุที่เปนเชนนี้เนื่องมาจากงานวิจัยอื่น ๆ ที่ได
จากการทบทวนวรรณกรรมเปนรายไดตอเดือนของผูตอบแบบสอบถามคนเดียว สวนงานวิจัยนี้รายไดตอ
เดือนของครอบครัวเปนรายไดที่มาจากสวนของผูตอบคําถามและสวนของคูสมรสรวมกัน   
 ปจจัยทางจิตวิทยาดานความรูและทัศนคติ เปนปจจัยที่สงผลทั้งทางตรงและทางออมตอการตัดสินใจซื้อ
กรมธรรมประกันชีวิตของบุคคล จากการวิจัยพบวาปจจัยทางจิตวิทยาดานความรูและทัศนคติ สงผลเชิงบวกตอ
ความตองการซื้อกรมธรรมประกันชีวิตของบุคคล แตสงผลเชิงลบตอการตัดสินใจซื้อกรมธรรมประกันชีวิตของ
บุคคล มีความแตกตางจากงานวิจัยอื่น ๆ ที่ไดจากการทบทวนวรรณกรรม สาเหตุที่เปนเชนนี้เนื่องมาจากบุคคล
ที่มีความรูและทศันคติที่ดีตอการประกันชีวิตมีความตองการซื้อกรมธรรมประกันชีวิตอาจทําการซื้อกรมธรรมประกัน
ชีวิตไปแลว เมื่อทําการสํารวจการตัดสินใจซื้อกรมธรรมประกันชีวิตในอนาคต บุคคลจึงมีการตัดสินใจซื้อกรมธรรม
ประกันชีวิตลดลง 
 ปจจัยสภาพแวดลอมอื่น เปนปจจัยที่สงผลทางออมตอการตัดสินใจซื้อกรมธรรมประกันชีวิตของบุคคล 
จากการวิจัยพบวาปจจัยสภาพแวดลอมอื่นสงผลเชิงลบตอความตองการซื้อกรมธรรมประกันชีวิตของบคุคล  
สงผลทางออมใหการตัดสินใจซื้อกรมธรรมประกันชีวิตของบุคคลมีความ แตกตางกันนั้น มีความแตกตางจาก
งานวิจัยอื่น ๆ ที่ไดจากการทบทวนวรรณกรรม สาเหตุที่เปนเชนนี้เนื่องมาจากปจจัยสภาพแวดลอมอื่น ทําให
บุคคลมีความตองการซื้อกรมธรรมประกันชีวิตลดลง เมื่อบุคคลไมมีความตองการซื้อกรมธรรมประกันชีวิต การ
สํารวจการตัดสินใจซื้อกรมธรรมประกันชีวิตในอนาคตของบุคคลจึงลดลงตามไปดวย 
 ปจจัยทางการตลาดดานสงเสริมการขาย เปนปจจัยที่สงผลทั้งทางตรงและทางออมตอการตัดสินใจซื้อ
กรมธรรมประกันชีวิตของบุคคล จากการวิจัยพบวาปจจัยทางการ ตลาดดานสงเสริมการขายสงผลเชิงลบตอ
ความตองการซื้อกรมธรรมประกันชีวิตและการตัดสินใจซื้อกรมธรรมประกันชีวิตของบุคคล มีความแตกตาง
จากงานวิจัยอื่น ๆ ที่ไดจากการทบทวนวรรณกรรม สาเหตุที่เปนเชนนี้เนื่องมาจากบุคคลที่มีความตองการซื้อ
กรมธรรมประกันชีวิตและมกีารตัดสินใจซื้อกรมธรรมประกันชีวิตใหความสําคัญกับการเห็นความสําคัญ เงื่อนไข 
ผลตอบแทนที่จะไดรับ และการนําคาเบี้ยประกันภัยไปหักลดหยอนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดามากกวาการสงเสรมิ
ทางการขาย ดังนั้นปจจัยทางการตลาดดานสงเสริมการขายจึงไมไดสงผลใหบุคคลมีความตองการซื้อหรอืการ
ตัดสินใจซื้อกรมธรรมประกันชีวิตเพิ่มขึ้น 
 2. การเลือกแบบความคุมครองของกรมธรรมประกันชีวิตของบุคคล 
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 จากสรุปขอคนพบจากการวิจัยพบวา บุคคลที่มีการเลือกแบบความคุมครองของกรมธรรมประกันชีวิตใน
แตละแบบมีลักษณะดังนี้ 
 บุคคลที่เลือกแบบความคุมครองของกรมธรรมประกันชีวิตแบบคุมครองชีวิต มีการประกอบอาชีพ ระดับ
การศึกษา รายไดตอเดือนของครอบครัว สถานภาพและจํานวนบุตร และประวัติการทําประกันชีวิตที่แตกตางกัน มี
จํานวนคนที่ตองอุปการะเลี้ยงดูนอย มีการใหความสําคัญตอปจจัยทางจิตวิทยาดานการใหความสําคัญนอย มี
การเลือกวิธีการชําระคาเบี้ยประกันภัย ระยะเวลาความคุมครองตามเวลาที่กําหนด ระยะเวลาในการชําระคาเบีย้
ประกันภัย จํานวนวงเงินประกันชีวิต และชองทางการซื้อประกันชีวิตที่แตกตางกัน  
 สวนบุคคลที่เลือกแบบความคุมครองของกรมธรรมประกันชีวิตแบบคุมครองทั้งชีวิตและออมทรัพย มีการ
ประกอบอาชีพ ระดับการศึกษา รายไดตอเดือนของครอบครัว สถานภาพและจํานวนบุตร และประวัติการทํา
ประกันชีวิตที่แตกตางกัน มีจํานวนคนที่ตองอุปการะเลี้ยงดูนอย มีการเลือกระยะเวลาความคุมครองตามเวลาที่
กําหนด ระยะเวลาความคุมครองถาวรตลอดชีวิต  ผูเอาประกันภัย ระยะเวลาในการชําระคาเบี้ยประกันภัย 
จํานวนเงินคาเบี้ยประกันภัย ชวงเวลาของการชําระเบี้ยประกันภัย งวดการสงชําระคาเบี้ยประกันภัย จํานวนวงเงิน
ประกันชีวิต ผูกําหนดวันจายชําระคาเบี้ยประกันภัย ชองทางการซื้อประกันชีวิตและผูที่ซื้อประกันชีวิตที่แตกตางกัน 
และไมมีการเลือกการมีสัญญาเพิ่มเติมตอทายสัญญาประกันชีวิต 

3. การหยุดสงชําระคาเบี้ยประกันภัย 
จากสรุปขอคนพบจากการวิจัยพบวา บุคคลที่มีการพิจารณาหยุดสงชําระคาเบี้ยประกันภัย มีการประกอบ

อาชีพ รายไดตอเดือนของครอบครัว และสถานภาพและจํานวนบุตรที่แตกตางกัน นอกจากนี้ผลจากการวิจัยยัง
พบวา มีปจจัยที่มีผลตอการหยุดสงชําระคาเบี้ยประกันภัยของบุคคล ทั้งเชิงบวกและเชิงลบดังนี้ 
 ปจจัยทางสังคมดานบุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ  ปจจัยดานภาพลักษณและการใหบริการที่ไมดี
ของบริษัทประกันชีวิต ปจจัยดานการใหบริการที่ไมดีของตัวแทนประกันชีวิต ปจจัยดานการไมไดรับการ
สนับสนุนและการไมใหความสําคัญ ปจจัยดานความจําเปนและสิ่งทดแทน ปจจัยดานสวัสดิการและสภาพ
เศรษฐกิจ ปจจัยดานทําเลที่ต้ังและสิ่งอํานวยความสะดวก ปจจัยดานความคลาดเคลื่อนของกรมธรรมประกัน
ชีวิต และปจจัยดานการเปล่ียนแปลงสภาพของตัวแทนประกันชวีิต สงผลใหบุคคลมีการพิจารณาหยุดสงชําระคา
เบี้ยประกันภัยเพิม่ขึ้น 

จากผลการวิจัยดังกลาว แสดงใหเห็นวาปจจัยขางตนสงเสริมใหบุคคลมีการหยุดสงชําระคาเบี้ยประกันภัย
มากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยอื่น ๆ ที่ไดจากการทบทวนวรรณกรรม 
 สวนปจจัยทางจิตวิทยาดานความรูและทศันคติ สงผลใหบุคคลมีการพิจารณาหยุดสงชําระคาเบี้ย
ประกันภัยลดลง แสดงใหเห็นวาการที่บุคคลมีความรูและมีทัศนคติที่ดีตอการทําประกันชีวิตสงผลใหบุคคลมีการ
หยุดสงชําระคาเบี้ยประกันภัยลดลง  

การเสนอแนวทางในการนําผลการวิจัยไปใชอยางเปนรูปธรรม 
 1. เพื่อทําการสงเสริมใหบุคคลมีความตองการซื้อกรมธรรมประกันชีวิตมากขึ้น ควรดําเนินการดังนี้ 
  1.1 ใหความสําคัญตอบุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจดวย เพราะบุคคลดังกลาวจะชวย
ผลักดันใหบุคคลเกิดความตองการซื้อกรมธรรมประกันชีวิต และเกิดการตัดสินใจซื้อกรมธรรมประกันชีวิตตอไป
ในอนาคต 
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 1.2 สงเสริมใหบุคคลมีความตระหนักตอความสําคัญของการทําประกันชีวิต อาทิเชน การทํา
ประกันชีวิตมีความสําคัญ มีประโยชน มีความจําเปนตอผูทําประกันชีวิตและครอบครัว และการประกันชีวิตเปน
ส่ิงที่นาสนใจ  

 1.3 ใชผลการตอบแทนที่สูงกวาเมื่อเทียบกับการฝากเงิน เปนแรงจูงใจใหบุคคลเกิดความ
ตองการซื้อกรมธรรมประกันชีวิต 

 1.4 สงเสริมใหบุคคลมีความรูและมีทัศนคติที่ดีตอการทําประกันชีวิต 
 2. เพื่อทําการสงเสริมใหบุคคลมีการพิจารณาทางเลือกซื้อกรมธรรมประกันชีวิต ควรใหความสําคัญตอ
ประเด็นตาง ๆ ไดแก เงื่อนไขการชําระคาเบี้ยประกันภัย เงื่อนไขการจายคาสินไหมทดแทน ผลประโยชนที่จะ
ไดรับ อัตราคาเบี้ยประกันภัย วงเงินประกันชีวิต ระยะเวลาการชําระเบี้ยประกันภัย และระยะเวลาความคุมครอง 
เพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการของผูซื้อกรมธรรมประกันชีวิตไดอยางเหมาะสม 
 3. เพื่อทําการสงเสริมใหบุคคลมีการคนหาขอมูลเกี่ยวกับการประกันชีวิต ควรสงเสริมใหบุคคลมีการ
คนหาขอมูลเกี่ยวกับการประกันชีวิต ที่สะดวก รวดเร็ว และใหไดมาซึ่งขอมูลที่ถูกตองตรงตามความตองการ  
 4. เพื่อทําการสงเสริมใหบุคคลมีการตัดสินใจซื้อกรมธรรมประกันชีวิต ควรดําเนินการดังนี้ 

4.1 กําหนดเงื่อนไขตาง ๆ ในสัญญาประกันชีวิต อาทิเชน การจายเงินปนผล อัตรา
ผลตอบแทน มูลคาเงินสด การจายเงินคืนระหวางสัญญา การชดเชยทุนประกันชีวิต ระยะเวลาความคุมครอง
ยาว ความสามารถในเพิ่มทุนประกันชีวิตไดตามตองการ การมีสัญญาเพิ่มเติมตอทายสัญญาประกันชีวิต และ
ระยะเวลาการชําระคาเบี้ยประกันภัย ใหสอดคลองตรงตามความตองการของผูซื้อประกันชีวิต  

4.2 ใชการเพิ่มคาหักลดหยอนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาจากคาเบี้ยประกันภัย เปนแรงจูงใจให
บุคคลเกิดการตัดสินใจซื้อกรมธรรมประกันชีวิตมากขึ้น 

4.3 สรางแบบกรมธรรมประกันชีวิตที่มีความหลากหลายเพื่อใหสามารถสนองตอบความ
ตองการของผูซื้อไดอยางเหมาะสม 
 6. เพื่อทําการสงเสริมใหบุคคลมีสงชําระคาเบี้ยประกันภัยจนครบตามกําหนดเวลาที่ระบุไวในสัญญา
ประกันชีวิต ควรดําเนินการดังนี้ 
  6.1 แนะนําใหบุคคลที่มีบุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ มีการปรึกษาหารือกับบุคคลที่มีอิทธิพล
ตอการตัดสินใจกอนทําการซื้อกรมธรรมประกันชีวิต   

6.2 ใหความรูแกบุคคลเกี่ยวกับการทําประกันชีวิต เพื่อใหบุคคลมีความรู ความเขาใจ และเกิด
ทัศนคติที่ดีตอการทําประกันชีวิต  
  6.3 บริษัทประกันชีวิตควรปรับปรุงในเรื่องตาง ๆ ไดแก ความซื่อสัตย ความนาเชื่อถือ ความ
ม่ันคงทางการเงิน ภาพพจนหรือชื่อเสียง การจายคาสินไหมทดแทน ความเปนธรรมในการใหบริการ การออก
ใบเสร็จหรือกรมธรรมประกันชีวิต และการอธิบายเงื่อนไขตามที่ระบุในกรมธรรมประกันชีวิต  
  6.4 ตัวแทนประกันชีวิตควรปรับปรุงในเรื่องตาง ๆ ไดแก การเอาใจใสลูกคา การใหคําปรึกษา
แนะนําที่ดีแกลูกคา ความกระตอืรือรนในการใหบริการ ความเปนธรรมในการใหบริการ ความนาเชื่อถือ และ
ความรูเกี่ยวกับการประกันชีวิต  
  6.5 แนะนําใหบุคคลที่สนใจซื้อกรมธรรมประกันชีวิต มีการวางแผนดานการเงินเพื่อรองรับ
ปญหาทางการเงินในอนาคต เชน การมีความจําเปนที่ตองการใชเงินสําหรับส่ิงอื่น การมีรายไดลดลงหรือมี
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รายจายเพิ่มขึ้น การมีอายุมากขึ้น และการมีความรูสึกวามีหลักประกันอื่นที่ทดแทนประกันชีวิตได กอนการ
ตัดสินใจซื้อกรมธรรมประกันชีวิต   

6.6 แนะนําใหบุคคลมีการศึกษาถึงสวัสดิการและสภาพเศรษฐกิจ อาทิเชน การเพิ่มสวัสดิการ
จากที่ทํางาน การเพิ่มสวัสดิการทางสังคมจากภาครัฐ และการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจําของธนาคาร
พาณิชย กอนการตัดสินใจซื้อกรมธรรมประกันชีวิต  
  6.7 แนะนําใหบุคคลมีการศึกษาถึงทําเลที่ตั้งและสิ่งอํานวยความสะดวกของบริษัทประกันชีวิต
และสาขา กอนทําการตัดสินใจซื้อกรมธรรมประกันชีวิต   

6.8 แนะนําใหบุคคลมีการศึกษาหาขอมูลเกี่ยวกับกรมธรรมประกันชีวิตที่ตองการซื้อ อาทิเชน 
จํานวนวงเงินประกันชีวิต ระยะเวลาความคุมครอง ผลประโยชนที่จะไดรับ จํานวนคาเบี้ยประกันภัยที่ตองจาย 
ใหดีกอนทําการตัดสินใจซื้อกรมธรรมประกันชีวิต  
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การสํารวจและวิเคราะหโครงสรางตนทุนของอุตสาหกรรมการเลี้ยงโคนมในประเทศไทย 

Survey and Analysis of Cost Structures in Thai Raw Milk Industry 
ศิริชัย พงษวิชัย* อดิลลา พงษยี่หลา** และวชิระ บุณยเนตร*** 

 
บทคัดยอ 
 วัตถุประสงคหลักของการศึกษาครั้งนี้เพื่อสํารวจและเก็บขอมูลโครงสรางตนทุนและรายไดของ
เกษตรกรในการผลิตน้ํานมดิบในประเทศไทย รวมทั้งวิเคราะหผลการสํารวจดังกลาวเพื่อหาโครงสรางตนทุน  
การเลี้ยงโคนม การศึกษาครั้งนี้ใชแบบสัมภาษณในการเก็บขอมูลของเกษตรกรทั่วประเทศไทยรวมทั้งส้ิน 1,397 
ฟารม แบงเปน ภาคเหนือ 220 ฟารม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 265 ฟารม ภาคใต 164 ฟารม ภาคตะวันตก 
262 ฟารม ภาคกลาง 262 ฟารม และภาคตะวันออก 224 ฟารม กลุมตัวอยางกระจายทั่วทุกขนาดของฟารม 
การสํารวจเริ่มตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2550 ถึง มิถุนายน 2551 การวิเคราะหขอมูลแบงชั้นการวิเคราะหตาม
จํานวนโคนมโดยเริ่มวิเคราะหขนาดของฟารมตั้งแต 1 – 10 ตัว และเพิ่มจํานวนครั้งละ 10 ตัวจนกระทั่งจํานวน
สูงสุดของขอมูลที่ไดจากการสํารวจ การวิเคราะหตนทุนการเลี้ยงโคนมยึดหลักแนวคิดทางการบัญชีซึ่งมุงเนน
จํานวนตนทุนที่เกิดขึ้นจริง (Actual costs) โดยไมคํานึงถึงตนทุนคาเสียโอกาส (Opportunity costs) การ
วิเคราะหตนทุนทางการบัญชีแยกการวิเคราะหตนทุนตามเกณฑเงินคงคาง และเกณฑเงินสด 
 การสํารวจพบวาเกษตรกรเลี้ยงโคนมระหวาง 11 – 30 ตัวมากที่สุด โดยราคาน้ํานมดิบเฉล่ียประมาณ
กิโลกรัมละ 13 – 14 บาท เกษตรกรสวนใหญมีประสบการณการเลี้ยงตั้งแต 8 ปขึ้นไป โดยใชแรงงานในครัวเรือน
มากกวาการจางแรงงานจากแหลงภายนอก เกษตรกรสวนใหญเปนสมาชิกสหกรณโคนมใกลเคียงกับสถานที่
เล้ียง สหกรณโคนมเปนแหลงที่เกษตรกรไดรับความรูการเลี้ยงโคนมมากกวาแหลงอื่น รวมทั้งการอํานวย
ประโยชนใหกับสมาชิกสหกรณ เชน การใหกูยืมเงิน การผสมพันธุโคนม เปนตน 
 ผลการวิเคราะหโครงสรางตนทุนการเล้ียงโคนม พบวาหากพิจารณาเปรียบเทียบตนทุนตอหนวยตาม
เกณฑคงคางในการผลิตน้ํานมดิบในแตละภาคพบวา โดยเฉลี่ยภาคเหนือมีตนทุนต่ําสุดประมาณ 14.59 บาท 
ตอกิโลกรัม และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีตนทุนเฉลี่ยสูงสุด 16.70 บาทตอกิโลกรัม หากเปรียบเทียบขนาด 
ของฟารมในแตละภาคของประเทศไทยที่มีพบวา หากเกษตรเลี้ยงโคนมระหวาง 1-10 ตัว ภาคกลางจะมีตนทุน
การเลี้ยงเฉลี่ยสูงที่สุดประมาณ 20.21 บาทตอกิโลกรัม ในขณะเดียวกันภาคตะวันตกจะมีตนทุนการเลี้ยงต่ําสุด
เฉล่ียประมาณ 10.67 บาทตอกิโลกรัม หากเพิ่มจํานวนการเลี้ยงขึ้นไปเรื่อยๆ จะพบวาภาคใตมีแนวโนมที่  
ตนทุนจะต่ําสุดประมาณ 6 บาทตอกิโลกรัม 

หากพิจารณาเปรียบเทียบตนทุนตอหนวยตามเกณฑเงินสดในการผลิตน้ํานมดิบในแตละภาคพบวา 
โดยเฉลี่ยภาคตะวันออกมีตนทุนต่ําสุดประมาณ 11.70 บาทตอกิโลกรัม และภาคกลางมีตนทุนเฉลี่ยสูงสุด 
14.68 บาทตอกิโลกรัม หากเปรียบเทียบขนาดของฟารมในแตละภาคของประเทศไทยพบวา หากเกษตรเลี้ยง  

                                                 
*   รองศาสตราจารย ศิริชัย พงษวิชัย ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
**  ผูชวยศาสตราจารย ดร. อดิลลา พงศยี่หลา ผูอํานวยการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 
*** ผูชวยศาสตราจารย ดร. วชิระ บุณยเนตร ภาคการบัญชี คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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โคนมระหวาง 1-10 ตัว ภาคกลางจะมีตนทุนการเลี้ยงเฉลี่ยสูงที่สุดประมาณ 19.58 บาทตอกิโลกรัมใน
ขณะเดียวกันภาคตะวันออกจะมีตนทุนการเลี้ยงเฉลี่ยต่ําสุดประมาณ 6.88 บาทตอกิโลกรัม  

การศึกษาครั้งนี้ไดวิเคราะหตนทุนการผลิตน้ํานมดิบในแงมุมตางๆ โดยใชหลักสถิติในการวิเคราะห 
สาระสําคัญของการวิเคราะหพบวาโครงสรางตนทุนน้ํานมดิบมีความแตกตางกันในแตละภาค ณ ระดับ
นัยสําคัญที่ระดับ 0.05 หากพิจารณาปจจัยที่มีผลกระทบตอตนทุนน้ํานมดิบทั้งในภาพรวมของทั้งประเทศและ
แตละภาค พบวาตนทุนรวมของการผลิตน้ํานมดิบมีความสัมพันธในทางบวกกับคาอาหาร และคาแรงงาน 
รวมทั้งปจจัยเชิงคุณภาพ เชน จํานวนปการเลี้ยงที่มีผลในทางตรงกันขามกับตนทุนน้ํานมดิบ เปนตน การศึกษา
ครั้งนี้เปนประโยชนตอเกษตรกรที่จะไดนําผลการศึกษาไปใชในการวางแผนการเลี้ยงโคนม ตลอดจนเจาหนาที่   
ที่เกี่ยวของกับการกําหนดนโยบายโคนมในการกําหนดมาตรการชวยเหลือใหอุตสาหกรรมโคนมมีศักยภาพการ
แขงขันได 
 
Abstract 

The main objective of this study is to investigate cost structures and income in raw milk 
industry in Thailand, including analysis of cost structures of the industry.  In-depth interview using 
structured questionnaire was adopted as data collection tool. Total 1,397 farms all over Thailand 
were included in the analysis, dividing into Northern 220 farms, Northeastern 265 farms, South 164 
farms, West 262 farms, Central 262 farms and East 224 farms. The data set cover all size of farms.  
Data collection field work covered July 2007 to June 2008. The analysis divides farm size using 10 
cows as an interval, starting from 1 cow until the maximum of survey information.  Unit cost of raw 
milk is calculated referring to accounting concept, mainly focuses on actual costs rather than 
opportunity costs.  The results of analysis point out two main accounting concepts: accrual and cash 
basis.   
 The descriptive statistics indicate that farmers prefer to raise their cow at 11 – 30 cows.  
Raw milk can be sold at Baht 13 – 14 per kilogram.  Farmers have experience in the business of over 
8 years.  Family labor is preferable rather than outside workers.  All farmers are members of  raw milk 
Cooperatives, whose role provides services to their members, including farm management, loan, and 
breed.   
 The study points out the overall unit cost of raw milk business, using accrual basis that 
farmers in Northern part of Thailand provides lowest unit costs, Baht 14.59 per kilogram, while 
Northeastern part of Thailand provides highest unit costs, Baht 16.70 per kilogram.  If considering the 
highest costs of each interval, which is 1 – 10 cows, it is found that Central part of Thailand provides 
highest unit costs, Baht 20.21 per kilogram, while Southern part of Thailand tends to provide lowest 
unit costs, Baht 6 per kilogram.  Cost structures consist of 85% of variable costs, 8% of depreciation 
of farm house and instrument, 2% of operating costs and 5% of taxation.  

When considering unit cost of raw milk business, using cash basis that farmers in Eastern 
part of Thailand provides lowest unit costs, Baht 11.70 per kilogram, while Central part of Thailand 
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provides highest unit costs, Baht 14.68 per kilogram.  If considering the highest costs of each 
interval, which is 1 – 10 cows, it was found that Central Thailand provides the highest unit costs, Baht 
19.58 per kilogram, while Eastern Thailand tends to provide the lowest unit costs, Baht 6.88 per 
kilogram. 

This study also analyzed cost structures of raw milk production in various ways.  Mainly, the 
study points out that costs structures are statistically significant in different parts of Thailand at 0.05 
significant level.  However, factors influencing cost models are similar both as a whole country and 
each part of Thailand.  Foods incur positive relationship with total costs, while other qualitative factors 
such as years of experience of the farmers are negatively significant to total costs.   The results of 
this present study contribute to the farmers who wish to plan for their future, including the regulators 
who set raw milk policies to support the  industrial competitive advantage.    
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ความสําคัญและที่มาของปญหาที่ทําการวิจัย  

อาชีพการเลี้ยงโคนมเปนอาชีพพระราชทานที่ทุกรัฐบาลสนใจ โดยเฉพาะพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ไดทรงมีพระราชดํารัส เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2531 ณ โครงการสวนพระองคสวนจิตรลดา ดังนี้ “การ
เล้ียงโคนมเปนอาชีพที่ดีสําหรับคนไทย เหมาะกับประเทศหากใชหลักวิชาที่เหมาะสม จะทําใหมีความเจริญและ
มีรายไดดี” ประเทศไทยมีวัตถุดิบที่ใชเล้ียงมากมายตลอดปมีผลผลิตที่ตอเนื่องจากเกษตรกรรม อุตสาหกรรม 
และการเพาะปลูกพืช อีกทั้งคาแรงงานในการเลี้ยงที่ถูก แตมีคุณภาพ ประกอบกับมีโคนมที่มีพันธุกรรมในการ
เล้ียงที่เหมาะสมกับประเทศไทย ราคานม ราคาอาหารขน ดีกวาหลายประเทศ ในป 2549  จํานวนครัวเรือนที่มี
การเลี้ยงโคนมทั่วประเทศ 412,804 ตัว แยกเปนภาคกลาง  280,289 ตัว ภาคเหนือ 28,956 ตัว ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 96,853 ตัว และภาคใต 6,706 ตัว (ขอมูลกลุมสารสนเทศ และขอมูลสถิติศูนยสารสนเทศ
กรมปศุสัตว, มกราคม 2549) แตอยางไรก็ตามในชวงวันที่ 29 พฤศจิกายน ถึงปลายป 2549 สมาชิกชมรม
สหกรณโคนมหลายจังหวัดเชน ขอนแกน นครราชสีมา ไดพบปญหาผลผลิตราคาน้ํานมดิบที่ตกต่ําประกอบกับ
ตนทุนการเลี้ยงที่สูงขึ้น ทําใหเกิดความเดือดรอนจนตองเลิกเลี้ยงโคนม บางสวนตองสงเขาโรงฆาสัตว ผลกระทบ
ตออาชีพพระราชทานอาจจะตองลมสลายได เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2549 ทางกลุมสหกรณผูเล้ียงโคนม  2,500 
ครัวเรือนไดยื่นหนังสือตอกระทรวงเกษตรและสหกรณ เสนอขอปรับราคาน้ํานมดิบเพิ่มขึ้นจาก กิโลกรัมละ 
12.50 บาท เปน กิโลกรัมละ 14.50 บาท ณ หนาโรงงานแปรรูปนม (1 มิถุนายน พ.ศ. 2550) แตทางกระทรวง
เกษตรและสหกรณ ไดมีการปรับราคาใหเพิ่มขึ้นอีกกิโลกรัมละ 1.25 บาท เปนราคา 13.75 บาท และได
มอบหมายใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรงรัดติดตามการพิจารณาการปรับราคาน้ํานมดิบตามตนทุนของ
เกษตรกรที่แทจริง 
 คณะผูวิจัยจึงเห็นความสําคัญวาในการหาตนทุนที่แทจริงของการผลิตน้ํานมดิบ เพื่อใหการปรับราคา
น้ํานมดิบเปนไปดวยความยุติธรรมตอทุกฝาย รวมทั้งการวิเคราะหโครงสรางตนทุนของการผลิตน้ํานมดิบใน
แงมุมตาง ๆ คณะผูวิจัยจึงเสนอโครงการวิจัยเพื่อสํารวจและวิเคราะหโครงสรางตนทุนที่แทจริงในการเลี้ยงโคนม
โดยจะทําการศึกษาจากเกษตรกรรายยอยทั่วประเทศ 
 
วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจและวิเคราะหโครงสรางตนทุนและรายไดของเกษตรกรในการ
ผลิตน้ํานมดิบในประเทศไทย รวมทั้งวิเคราะหโครงสรางตนแบบของตนทุนในการเลี้ยงโคนมเพื่อผลิตน้ํานมดิบ
ของเกษตรกรไทย 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
แนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยนี้ไดแบงการอธิบายดังนี้  

1.  สูตรการคํานวณตนทุนตอหนวย 
2.  แนวความคิดการคํานวณตนทุนทางการบัญชี 
3.  ผลการวิจัยที่เกี่ยวของ 
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สูตรการคํานวณตนทุนตอหนวย 

ตนทุนตอหนวยมีแนวคิดเบื้องตนไมสลับซับซอนแตอยางไร การคํานวณตนทุนตอหนวยเกิดจากสูตร
การคํานวณดังนี้                     
 
  
 
 

จากสูตรดังกลาวมีประเด็นปญหาที่เกิดขึ้น 2 ประการสําคัญ คือ อะไรคือทรัพยากรที่ใช และอะไรคือ
หนวยที่ผลิตเสร็จ หากจะอธิบายคําวา “ทรัพยากรที่ใช” ตามแนวคิดทั่วไป คือ ที่สูญเสียไปในใชในการผลิต
หนวยที่ผลิตเสร็จ อยางไรก็ตามทางการบัญชี การทําความเขาใจเกี่ยวกับทรัพยากรตองทําความเขาใจคําศัพทที่
สําคัญ 2 คํา คือ สินทรัพย และ คาใชจาย กลาวคือ สินทรัพย หมายถึง ส่ิงที่ทําใหเกิดประโยชนทางเศรษฐกิจใน
อนาคต เชน แมโค อุปกรณการเลี้ยง เปนตน คาใชจาย หมายถึง ส่ิงที่จายไปเพื่อประโยชนในปจจุบัน เชน 
คาอาหารสัตว คายารักษาโรค คาใชจายในการดําเนินการ คาภาษี เปนตน ซึ่งทั้งสองความหมายตางก็เปนส่ิงที่
ตองจายไปไมชาก็เร็ว สวนความหมายทางดานเศรษฐศาสตร ทรัพยากรอาจรวมถึงตนทุนการเสียโอกาสดวย 
เปนตนวา ตนทุนคาเสียโอกาสที่เกษตรกรจะไดรับหากไปใชแรงงานในการทํางานอื่น คาเสียโอกาสการเชาที่ดิน 
เปนตน ทั้ง 2 แนวความคิดนี้ แตกตางกันเปนสาระสําคัญในประเด็นที่ดานการบัญชีคิดตนทุนที่เกิดขึ้นจริง แต
ดานเศรษฐศาสตรแลว นอกจากตนทุนจริงแลวยังรวมตนทุนคาเสียโอกาสดวย จากคําจํากัดความของแตละ
ศาสตรแสดงใหเห็นวา ทรัพยากรหรือตนทุนนั้นมีความหมายหลากหลายอยางตามตําราทางวิชาการมักจะกลาว
วา “ตนทุนจะแตกตางกันไปตามวัตถุประสงคซึ่งนําไปใช (Different costs for different purposes) อยางไรก็
ตามหนวยที่ผลิตเสร็จไมมีปญหาในทางปฏิบัติในการคํานวณตนทุนตอหนวยน้ํานมดิบ กลาวคือ หนวยที่ผลิต
เสร็จ คือ ปริมาณน้ํานมดิบที่ผลิตไดในชวงเวลาที่ทรัพยากรไดถูกใชไป 

การศึกษาครั้งนี้ยึดหลักแนวความคิดทางการบัญชี เนื่องจากถึงแมวาจะมีเงื่อนเวลาเขามาเกี่ยวของกับ
การแนวคิดการใชทรัพยากร แนวคิดดังกลาวมุงเนนที่ ส่ิงที่จายไปจริงจากการเก็บขอมูล มิไดเกิดจากการ
ประมาณดังเชนตามแนวคิดดานเศรษฐศาสตร ซึ่งมีคาเสียโอกาสหรือคาใชจายกะประมาณเกิดขึ้น 
 
แนวความคิดการคํานวณตนทุนทางการบัญช ี

การคํานวณตนทุนตอหนวยของน้ํานมมีแนวคิดหลัก 2 แนวคิด แนวความคิดทางเศรษฐศาสตร และ
แนวความคิดทางทางการบัญชี การศึกษาครั้งนี้ยึดแนวความคิดทางการบัญชีเปนแนวทางในการคํานวณตนทุน
น้ํานมดิบ เหตุผลประการสําคัญคือ แนวความคิดทางดานเศรษฐศาสตรอาจรวมตนทุนที่ไมเกิดขึ้นจริง แต
ประมาณวาหากมีการเกิดตนทุนแลวจะมีตนทุนประมาณเทาใด การคํานวณตนทุนมีปญหาในประเด็นดังกลาว
มาก เชน คาแรงงานของเกษตรกรที่เปนผูเล้ียงที่ไมเกิดขึ้นจริง แนวความคิดทางการบัญชีไมรวมคาใชจายเปน
ตนทุนน้ํานม แตทางเศรษฐศาสตรรวมคํานวณตนทุนคาแรงโดยยึดหลักคาเสียโอกาสเขาไปในการคํานวณ
ตนทุน ดวยเหตุนี้ตัวเลขของตนทุนการเลี้ยงโคนมของแตละการศึกษาจึงมีความแตกตางกันมาก ผูวิจัยเห็นวา
การคํานวณตนทุนที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมการเลี้ยงโคนมในประเทศไทยควรเนนตนทุนที่เกิดขึ้นจริงตาม
แนวคิดทางการบัญชีมากกวาแนวความคิดทางเศรษฐศาสตร เนื่องจากเปนคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง สามารถ

                                 ทรัพยากรที่ใช (Resource) 
ตนทุนตอหนวย  =  
                             หนวยที่ผลิตเสร็จ (Unit of output) 



 

 326

การประชุมผลงานวิจัยดานการจัดการบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 2  
วันที่ 20 มีนาคม 2551 ณ ศนูยประชุมนานาชาติ เอ็มเพรส จ.เชียงใหม 

พิสูจนจากเอกสารหลักฐาน และปราศจากการประมาณตัวเลขซึ่งการประมาณตัวเลขนําไปสูขอโตแยงจากผูมี
สวนเกี่ยวของ โดยเฉพาะผูที่เสียประโยชน 

แนวความคิดทางดานการบัญชียึดหลักการคํานวณตนทุนตามคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง แนวความคิดทาง
บัญชีแบงแนวคิดในการคํานวณตนทุน 2 วิธี คือ การคํานวณตนทุนตามเกณฑเงินคงคาง (Accrual basis) และ
เกณฑเงินสด (Cash basis) 
 
การคํานวณตนทุนตอหนวยตามเกณฑเงินคงคาง 
 ภาพที่ 1 ไดแสดงแนวความคิดการคํานวณตนทุนตอหนวยน้ํานมดิบตามเกณฑเงินคงคาง กลาวคือ 
การไดมาซึ่งสินคาและบริการไมวาจะเปนเงินสดหรือไม จะแยกการพิจารณาออกเปน 2 ประเภท คือ การบันทึก
เปนสินทรัพย หรือ เปนคาใชจาย หากเปนสินทรัพยแลวการไดมาของสินทรัพยนั้นจะทยอยตัดเปนคาใชจายรวม
เปนตนทุนการผลิตน้ํานมดิบในแตละงวด จนหมดอายุการใชงาน หากเปนคาใชจายแลวจะรวมเปนตนทุนการ
ผลิตน้ํานมดิบในงวดนั้น เพื่อใหงายตอการเขาใจ ตอไปนี้เปนการยกตัวอยางการคํานวณตนทุนน้ํานมดิบตาม
แนวความคิดทางการบัญชีตามเกณฑเงินคงคาง 
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ภาพที่ 1 โครงสรางตนทุนของการเลี้ยงโคนม 

การไดมาซึ่งสินคา
และบริการ 

สินทรัพย 

คาใชจาย 

แมโคนม (ซื้อ) 

โรงเรือนและสิ่ง
ปลูกสราง 

อุปกรณการเลี้ยง 

คาใชจายในการ
จัดการฟารม 

คาใชจายในการ
เลี้ยง 

คาภาษีตางๆ 

คาใชจาย 
หากเปนสิ่งที่ใชในการเลี้ยง
แมโครีดนม 

สินทรัพย 
หากเปนการสะสมตนทุนของ
ฝูงวัวทดแทน 

คิดคาเสื่อมพันธุเปนตนทุน
การเลี้ยงโคนม คาใชจายใน
การเลี้ยงโคนม 

คาเสื่อมพันธุ 

คาเสื่อมราคา 
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การศึกษาครั้งนี้ไดพยายามหาวิธีการคํานวณตนทุนเพื่อแยกเงินที่เกษตรกรจายไปวาเปนคาใชจายหรือเปน

สินทรัพย โดยใชการประมาณการตามอายุโคนมโดยใชแนวคิดวิธีการถวงน้ําหนักหนวยสัตว (Animal Unit) ตามที่กําหนด
โดย Food and Agriculture Organization (FAO) โดยยึดหลักที่วาหากวัวนมยังไมอยูในภาวะที่ไมพรอมที่จะใหนมควร
บันทึกคาใชจายนั้นเปนสินทรัพย หากเกินกวา 2 ปแลว คาใชจายเกี่ยวกับการเลี้ยงโคนมจะถือวาเปนคาใชจายทันที และ
รวมเปนตนทุนการเลี้ยง วิธีการคํานวณมดีังนี ้
 

ลําดับที่ ประเภทของโค อัตราหนวยสัตว 
1 โคแรกเกิด – อายุ 6 เดือน 0.25 

2 โคอายุ 6 เดือน – อายุ 1 ป 0.50 

3 โคอายุ 1 ป – อายุ 1 ป 6 เดือน 0.67 

4 โคอายุ 1 ป 6 เดือน – อายุ 2 ป 0.75 

5 โคอายุ 2 ปขึ้นไป 1.00 

6 แมโครีดนมและแมโคแหงนม/ทองวาง 1.00 
 
ยกตัวอยางเชน ฟารม ก   มีโครงสรางวัวแตละประเภทดังนี้ 
 
ลําดับที่ ประเภทของโค อัตรา 

หนวยสัตว 
จํานวนวัว คะแนนถวง

น้ําหนัก 
หนวยสัตว
เทียบสําเร็จ 

1 โคแรกเกิด – อายุ 6 เดือน 0.25 2 0.50 2.35 
2 โคอายุ 6 เดือน – อายุ 1 ป 0.50 5 2.25 10.51 
3 โคอายุ 1 ป – อายุ 1 ป 6 เดือน 0.67 6 4.02 18.90 
4 โคอายุ 1 ป 6 เดือน – อายุ 2 ป 0.75 2 1.50 7.05 
5 โคอายุ 2 ปขึ้นไป 1.00 3 3.00 14.10 
6 แมโครีดนมและแมโคแหงนม/ทองวาง 1.00 10 10.00 47.00 
    21.27 100.00 

 
 จากตัวอยางโครงสรางโคนมของฟารม ก สามารถแยกระหวางคาใชจายและสินทรัพยไดดังนี้ ลําดับที่ 1 ถึง 
ลําดับที่ 5 การจายเงินในการเลี้ยงโคนมถือวาเปนสินทรัพย เนื่องจากโคนมดังกลาวยังไมสามารถใหนมได ลําดับที่ 6 การ
จายเงินในการเลี้ยงโคนมถือวาเปนคาใชจายเนื่องจากโคนมเริ่มใหน้ํานมดิบแลว ดังนั้นจากตัวอยางฟารม ก จะแบงการ
จายเงินเปนสินทรัพยตอคาใชจายไดเทากับ 53 : 47  

  
การคํานวณตนทุนตอหนวยตามเกณฑเงินสด 
 การคํานวณตนทุนตามเกณฑเงินสดงายและตรงไปตรงมา หลักการคํานวณยึดหลักที่วาการจายเงินทั้งหมดเปน
ทรัพยากรที่ใชไป ซึ่งไมคํานึงถึงวาการไดมาซึ่งสินคาและบริการเปนสินทรัพยหรือเปนคาใชจาย การคํานวณตนทุนการเลี้ยง
จะทําไดโดยการหารคาใชจายที่จายไปในงวดนั้นดวยปริมาณน้ํานมที่ผลิตได 
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ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

การวิจัยในอดีตเกี่ยวกับการคํานวณหาตนทุนน้ํานมดิบไดดําเนินการอยางตอเนื่อง อยางไรก็ตามการวิจัยมุงเนนที่
จะตอบคําถามตนทุนน้ํานมควรเปนเทาไร ตัวอยางของวิจัยในอดีต เชน อาภา มณีรัตน  (2541) ชี้ใหเห็นวาผลตอบแทน
สวนใหญไดมาจากการขายน้ํานมดิบ   รองลงมาคือ   ผลตอบแทนจากมูลคาของฝูงโคคัดทิ้ง    โดยมีตนทุนการผลิตน้ํานม
ดิบทั้งหมดเทากับ  14.62   บาท/กก.  คิดเปนตนทุนผันแปร  10.35  บาท/กก. (รอยละ  70.80)  ตนทุนคงที่  4.27   บาท/
กก.   (รอยละ  29.20)   สวนผลตอบแทนสวนใหญไดมาจากการขายน้ํานมดิบ   คิดเปนรอยละ  63.77  รองลงมาคือ  
ผลตอบแทนจากมูลคาของฝูงโคทดแทนที่เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ  26.48  นอกนั้นเปนผลตอบแทนจากการขายโคคัดทิ้ง   
การขายลูกโคเพศผู   และการขายมูลโค   ผลตอบแทนทั้งหมดของเกษตรกรผูเล้ียงโคนมในจังหวัดเชียงใหม   โดยเฉลี่ย
เทากับ  242,903   บาท/ฟารม/ป   และคิดเปนผลตอบแทนที่ไดจากการขายน้ํานมดิบเทากับ  96,003.11  บาท/ฟารม/ป   
และคิดเปนรายไดสุทธิเทากับ  65,153.68    บาท / ฟารม / ป 

ปยวดี    ประเสริฐทรง  (2541)   พบวา   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ภาคกลาง   และภาคใต   มีจํานวนแมโคขึ้น
รีด  เปนปจจัยที่สําคัญที่สุดในการผลิตน้ํานมดิบ   ซึ่งมีคาความยืดหยุนในการผลิตเทากับ  0.54698   0.5146  และ  
0.47056   ตามลําดับ   สวนภาคเหนือมีปริมาณอาหารขนที่ใชเล้ียงแมโคขึ้นรีดเปนปจจัยที่สําคัญที่สุดในการผลิตน้ํานมดิบ   
ซึ่งมีคาความยืดหยุนเทากับ   0.54883   เมื่อพิจารณาผลตอบแทนตอขนาดการผลิตพบวา   ทั้ง  4   ภาคมีการผลิตน้ํานม
ดิบ   อยูในระยะผลตอบแทนตอขนาดการผลิตคงที่   สําหรับการปรับปรุงการใชปจจัยการผลิตน้ํานมดิบนั้น   ทั้ง  4   ภาค 
ควรเพิ่มจํานวนแมโคขึ้นรีดในแตละฟารม    ภาคเหนือ   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   และภาคกลางควรเพิ่มอาหารขนแมโค
ขึ้นรีด    สวนภาคใตควรลดอาหารขนใหแกแมโคขึ้นรีด   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางควรลดอาหารหยาบใหแก
แมโคขึ้นรีด    สวนการใชเงินลงทุนในทรัพยสิน   ประเภทโรงเรือนและอุปกรณที่ใชกับแมโคขึ้นรีดควรลดลงทั้ง  4  ภาค 

ณรงค   วงศเณร  (2543)  ชี้ใหเห็นความตองการของเกษตรกรตอการสงเสริมการเลี้ยงโคนมในเขตพื้นที่ของ
องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย (อ.ส.ค.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ผลการวิจัยพบวา  การถือครองพื้นที่ของ
เกษตรกรเฉลี่ย  33.8  ไร  ใชเล้ียงโคนมเฉลี่ย  15.1  ไร  เกษตรกรมีแปลงหญาปลูกสรางเฉลี่ย  11.85  ไร  เกษตรกรสวน
ใหญใชวิธีทั้งตัด  และปลอยใหแทะเล็มในแปลงหญา  เกษตรกรเกือบทั้งหมดใสปุยปรับปรุงแปลงหญาแตเกษตรกรสวน
ใหญเห็นวาแปลงหญาที่มีอยูไมเพียงพอ   เกษตรกรแกปญหาโดยเกษตรกรเกือบทั้งหมดจัดหาฟางขาว  เกษตรกรสวนใหญ
หายอดออยและบางสวนจัดหาเปลือกถั่ว  ตนถั่ว  ใบกระถินและใบมันสําปะหลังใหเสริม   เกษตรกรสวนใหญมีความ
คิดเห็นวา  การเลี้ยงโคนมใชทุนสูง  ตองกูเงินมาลงทุน  พื้นที่เล้ียงโคนมที่ดีตองเปนกรรมสิทธิ์ของตนเอง  มีดินคุณภาพดี  
มีน้ําเพียงพอ  แตไมควรเปนที่ดอนทั้งหมด  เกษตรกรสวนใหญเห็นวากอนรับโคนมเขาฟารมตองจัดทําแปลงหญาให
เพียงพอ  

สันติ กุลวสุ  ( 2546 ) ไดศึกษาเรื่องการใชเทคโนโลยีในการเลี้ยงโคนมของเกษตรกร จังหวัดสระบุรี ศึกษาเฉพาะ
กรณี: กิจกรรมฟนฟูเกษตรกรผูเล้ียงโคนม โครงการของรัฐ วัตถุประสงคหลักของการวิจัยครั้งนี้ เพื่อศึกษาการใชเทคโนโลยี
ในการเลี้ยงโคนมและตัวแปรอิสระที่เปนปจจัยกําหนดการใชเทคโนโลยีในการเลี้ยงโคนมของเกษตรกร ประชากรที่ศึกษา
คือเกษตรกรที่เล้ียงโคนม โครงการรัฐ จังหวัดสระบุรี จํานวน 78 ราย เก็บขอมูลโดยใชแบบสัมภาษณ วิเคราะหขอมูลโดย
การหาคารอยละ คามัชฌิมาเลขคณิต คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสันโฟรดัคโมเมนต และการวิเคราะหการถดถอย
พหุคูณแบบขันบันได หาความเชื่อม่ันโดยสูตรการหาคาความคงที่ภายในของ Cronbach และสูตร KR-21 พบวาผูเล้ียงโค
นมสวนใหญมีความรูในระดับมาก แตมีการใชเทคโนโลยีระดับปานกลาง โดยพบวา การใชเทคโนโลยีมีความสัมพันธกับ
ความรู รายจายในการเลี้ยงโคนม ประสบการณ และการฝกอบรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีความสัมพันธ
กับระดับการศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีความสัมพันธกับรายได ผลผลิตน้ํานมเฉลี่ยอยางมีนัยสําคัญ
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ทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 ตัวแปรอิสระที่เปนตัวกําหนดการใชเทคโนโลยี คือความรู และรายจายในการเลี้ยงโคนม โดยตัวแปร
ทั้งสองสามารถรวมกันทํานายการใชเทคโนโลยีของเกษตรกร ไดรอยละ 42.85 

ชาตรี  ทินประภา (2547) ไดทําการวิจัยศักยภาพอุตสาหกรรมโคนมของประเทศไทย พ.ศ. 2542 – 2543 มี
วัตถุประสงคของการศึกษาเรื่องนี้ เพื่อ (1) ศึกษาถึงขอเท็จจริงของการผลิตน้ํานมดิบของเกษตรกร (2) ปริมาณคาดัชนี
ตนทุนทรัพยากรภายในประเทศ (3) ประมาณคาสัมประสิทธิ์ของการคุมครอบผลผลิต การคุมครองปจจัยการผลิตที่คาได
และการคุมครองสิทธิ (4) ศึกษาถึงผลกระทบขององคการการคาโลกที่มีตอการเลี้ยงโคนมในประเทศไทย (5) ศึกษาถึงผล
ของการเปลี่ยนแปลงในระดับเทคโนโลยีการผลิต ในการศึกษาครั้งนี้ไดใชขอมูลโดยการสัมภาษณเกษตรกรผูเล้ียงโคมนม
ในแปลงเลี้ยงที่สําคัญ 10 จังหวัด รวม 456 ราย จากการศึกษาพบวาปริมาณน้ํานมดิบที่โคนม 1 ตัว ผลิตไดเฉล่ียตลอดทั้ง 
5 ชวงเวลาการใหน้ํานมในทุกทองที่เทากับ 12.56 กิโลกรัมตอวัน คิดเปนรายไดรวมทั้ง 5 ชวงเวลาการใหน้ํานมเฉลี่ยเทากับ 
206,804 บาท  ตอตัว นอกจากนี้  เกษตรยังมีรายไดจากการขายมูลโค  รก  และลูกโค    รวมกันเฉลี่ย 12,025 บาท ตลอด 
5  ชวงเวลาการใหนมของโคนมหนึ่งตัว โดยฟารมขนาดเล็กที่มีการเลี้ยงโคนม ตั้งแต 1 ถึง 10 ตัว มีตนทุนการผลิตน้ํานม
ดิบตั้งแต 9.37 ถึง 12.58 บาทตอกิโลกรัม ซึ่งจะแตกตางกันตามพื้นที่ ราคาเฉลี่ยน้ํานมดิบอยูระหวาง 10 ถึง 12.52 บาท
ตอกิโลกรัมและเกษตรกรมีกําไรอยูระหวาง -0.13 ถึง 2.13 บาทตอกิโลกรัม สําหรับฟารมขนาดกลางที่เล้ียงโคนมตั้งแต 11 
ถึง 25 ตัว มีตนทุนการผลิตน้ํานมดิบอยูระหวาง 7.92 ถึง 9.93 บาทตอกิโลกรัมราคาน้ํานมดิบที่เกษตรกรไดรับจะเทากับ
ฟารมขนาดเล็กจะไดกําไรอยูระหวาง 1.47 ถึง 3.58 บาทตอกิโลกรัม สวนตันทุนสุทธิการเลี้ยงโคนมทดแทนฝูงตั้งแตลูกโค
แรกเกิดจนโคนมเจริญเติบโตแลวคลอดลูกตัวแรกมีชวงระยะเวลาเลี้ยงประมาณ 900 วัน ของฟารมขนาดเล็กอยูระหวางตัว
ละ 22,736 ถึง 34,119 บาท สวนฟารมขนาดกลางมีตนทุนสุทธิอยูระหวาง ตัวละ 21,301 ถึง 32,163 บาท 

 ผลการวิเคราะหความคุมทุนในกิจกรรมฟารมโคนมที่กําหนดอายุโครงการ 7 ป พบวาฟารมขนาดเล็ก มีอัตรา
ผลตอบแทนภายใน (IRR)  อยูระหวาง 11.12 ถึง 32.85    สวนฟารมขนาดกลางอยูระหวาง  24.06  ถึง 47.06    สําหรับ
ผลการวิเคราะหกระแสเงินสดหมุนเวียนพบวาทั้งฟารมขนาดเล็กและขนาดกลางจะติดลบในปที่เริ่มตน และปที่ 1  

 ผลการวิเคราะหความออนไหวจํานวนครั้งในการผสมเทียมเพอใหแมโคตั้งทองพบวา ถาจํานวนครั้งของการผสม
เทียมลดลงหนึ่งครั้งตอตัวตอชวงเวลาการใหนมแลวจะทําใหตนทุนการผลิตน้ํานมดิบของทั้งฟารมขนาดเล็กและขนาด
กลางลดลงประมาณรอยละ 2 และจากการทดสอบความออนไหวของการเกิดโรคเตานมอักเสบที่มีผลตอตนทุนการผลิต
น้ํานมดิบพบวา ถาสามารถลดไดหนึ่งครั้งตอตัวตอชวงการใหนม จะมีผลทําใหตนทุนการผลิตน้ํานมดิบของฟารมขนาดเล็ก
และฟารมขนาดกลางลดลงประมาณรอยละ 3.40 และ 3.20 ตามลําดับ 

พรรณิภา รอดวรรณะและคณะ (2550) ทําการสํารวจเพื่อวิเคราะหตนทุนน้ํานมดิบของเกษตรกรผูเล้ียงโคนม
จํานวน 5 สหกรณ ไดแก สหกรณโคนมเชียงใหม สหกรณโคนมไชยปราการ สหกรณโคนมบานปาตึง-หวยหมอ สหกรณโค
นมเชียงราย และสหกรณโคนมบานเตา วิธีการศึกษาแบงตนทุนการเลี้ยงโคนมออกเปน 2 กลุมใหญ คือ ตนทุนที่เปนตัวเลข
ซึ่งประกอบดวยตนทุนการเลี้ยงโคนม และตนทุนที่ไมเปนตัวเลขซึ่งประกอบดวยคาเสื่อมพันธุแมโครีดนมและคาเสื่อมราคา
ของอุปกรณการเลี้ยง นอกจากนี้ยังใชเกณฑที่มีกําหนดหนวยสัตว(Animal Unit) เพื่อแยกคาใชจายที่เกษตรกรจายไปเพื่อ
เล้ียงโคนมทั้งฝูงออกเปนคาใชจายที่ใชเล้ียงโคนมรีด และโคนมทดแทนซึ่งเปนสินทรัพย ผลการศึกษาพบวาตนทุนน้ํานมดิบ
มีมูลคาเฉลี่ยสูงสุดคือ 11.62 บาทตอกิโลกรัมและต่ําสุด 6.22 บาทตอกิโลกรัม 

กลาวโดยสรุปงานวิจัยในอดีตมุงที่จะตอบคําถามแตเพียงวาราคาน้ํานมดิบขณะที่สํารวจมีราคาตอกิโลกรัม
เทากับเทาไร การดําเนินการวิจัยในการศึกษาครั้งนี้มิไดมุงเนนที่จะตอบคําถามตนทุนตอกิโลกรัมของน้ํานมดิบแตเพียง
อยางเดียว การใหวิธีการที่เหมาะสมของการคํานวณตนทุนน้ํานมดิบของเกษตรกรในประเทศไทยจําเปนอยางยิ่ง วิธีการ
คํานวณตนทุนน้ํานมดิบ 
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การประชุมผลงานวิจัยดานการจัดการบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 2  

 วันที่ 20 มีนาคม 2551 ณ ศนูยประชุมนานาชาติ เอ็มเพรส จ.เชียงใหม 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

ประชากรในการศึกษานี้คือเกษตรกรผูเล้ียงโคนมทั่วประเทศที่เปนสมาชิกสหกรณโคนม ฟารมของเกษตรกรดังกลาว
จัดวามีการรวบรวมขอมูลที่ดีและเปนฟารมที่ไดรับคําแนะนําการเลี้ยงโคนมอยางมีประสิทธิภาพ จํานวนเกษตรกรผูเล้ียง
ทั้งหมด 23,357 รายทั่วประเทศจําแนกตามภาคตางๆ 6 ภาคคือ กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เลือกจากประชากรที่
เปนเกษตรกรผูเล้ียงโคนมในแตละภาคจะกําหนดจากสูตรกําหนดขนาดตัวอยางทางสถิติดังนี้ (n = Z2/4e2) โดยที่ n 
หมายถึง ขนาดตัวอยางที่ตองการคํานวณ e หมายถึง ความคลาดเคลื่อนของการสรุปผลกําหนดไวไมเกิน 5% และ Z 
หมายถึง คาสถิติที่ไดจากตารางโดยผูวิจัยกําหนดชวงความเชื่อม่ันที่ 90%จากการคํานวณขนาดตัวอยางในแตละ หลังจาก
ที่ไดจํานวนฟารมแลว คณะผูวิจัยไดเลือกตัวอยางแบบ 2 ขั้นตอน (Two – Stage Sampling) คือ เลือกสหกรณโคนมในแต
ละภาค และเลือกเกษตรกรเจาของฟารมที่เปนสมาชิกของสหกรณ โดยเนนเกษตรกรที่มีขอมูลครบถวนและมีการสงนม
อยางสม่ําเสมอ  การดําเนินการเก็บขอมูลไดตัวอยางมากกวาที่แสดง คณะผูวิจัยไดคัดเลือกเฉพาะฟารมที่มีขอมูลครบถวน
และไมผิดปกติ สหกรณโคนมที่เปนตัวอยางในแตละภาคมดีังนี้ 

จํานวนตัวอยาง (ฟารม) ภาคของสมาชิกสหกรณตัวอยาง จํานวนฟารม
ทั้งหมด คํานวณตามสูตร ดําเนินการเก็บจริง 

1. เหนือ (เชียงใหม แมโจ เชียงราย และ ลําพูน) 1,093 217.06 220 
2. ตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแกน และปากชอง) 6,821 260.31 265 
3. ใต (ชุมพร และพัทลุง) 403 162.14 164 
4. ตะวันตก (หวยสัตวใหญ และหนองโพราชบุรี) 6,872 260.39 262 
5. กลาง (กําแพงแสน พัฒนานิคม และมวกเหล็ก) 6,923 260.46 262 
6. ตะวันออก (เขาสอยดาว และบานบึง) 1,245 222.43 224 

รวม 23,357  1,397 
 
วิธีการวิเคราะหโครงสรางตนทุน 
 การศึกษาครั้งนี้คํานวณตนทุนน้ํานมดิบตอกิโลกรัมตามแนวความคิดพื้นฐานดานการบัญชีซึ่งเนนหนักการคิด
ตนทุนที่เกิดขึ้นจริงมากกวาตนทุนที่เปนคาเสียโอกาส การวิเคราะหจะแยกวิเคราะหตามแนวคิดทางบัญชีตามเกณฑเงินคง
คางและเงินสด ดังนี้ 

1. ตนทุนตอหนวยตามแนวคิดการบัญชีเกณฑเงินคงคาง ประกอบดวย (1) ตนทุนทางตรง (คาอาหารขน 
คาอาหารหยาบ (หญา ฟาง ขาวโพด) คายา คาวัคซีนและยาบํารุง คาวัสดุส้ินเปลือง คาแรงงานคนงานและสวัสดิการ คา
ไฟฟาที่ใชเล้ียง คาตรวจนม คาน้ําประปา คาผสมเทียม คาลากถัง คาซอมแซมเครื่องจักร/อุปกรณ/โรงเรือน/พาหนะ คาปุย 
คาน้ํามันเชื้อเพลิง) (2) ตนทุนคงที่ (คาเสื่อมราคาของโรงเรือนและอุปกรณการเลี้ยง โดยคิดดวยวิธีเสนตรงตามที่ประมวล
รัษฎากรกําหนดไมเกินรอยละ 5) (3) คาใชจายในการดําเนินงาน คาใชจายสํานักงานคาใชจายเกี่ยวกับชุมชนใกลฟารม 
(เชน ของขวัญในโอกาสตางๆ คาทําถนนรอบชุมชน) และคาโทรศัพท และ (4) คาภาษ ี(คาภาษีเงินได คาภาษีโรงเรือนและ
คาบํารุงทองที่ และคาภาษีประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 
 2. ตนทุนตอหนวยตามแนวคิดการบัญชีเกณฑเงินสด รวมตนทุนทางตรง คาใชจายในการดําเนินงานและคาภาษี 
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การประชุมผลงานวิจัยดานการจัดการบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 2  

 วันที่ 20 มีนาคม 2551 ณ ศนูยประชุมนานาชาติ เอ็มเพรส จ.เชียงใหม 
ผลการศึกษา 
ผลการวิเคราะหโครงสรางตนทุนในการผลิตน้ํานมดิบ 

ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะหโครงสรางตนทุนในการผลิตน้ํานมดิบในภาพรวม ประกอบไปดวย ตนทุนผันแปร
มากที่สุด รองลงมาคือตนทุนคงที่ คาใชจายในการดําเนินการและคาภาษี ตามลําดับ ซึ่งรวมแลวจะเทากับตนทุนรวม และ
คาใชจายตาง ๆ สวนใหญจะต่ําลงเมื่อจํานวนการเลี้ยงโคนมเพิ่มขึ้น เมื่อวิเคราะหอัตราการปนสวนระหวางคาใชจายตอ
สินทรัพยจะเหน็ไดวา คาใชจายจะสูงกวาสินทรัพย สวนตนทุนการเลี้ยงตอน้ํานม 1 กิโลกรัม จะเห็นไดวา จํานวนโค 1 – 10 
ตัว จะใชตนทุนสูงที่สุด และจํานวนโค 271 – 280 ตัว จะมีตนทุนต่ําที่สุด 

 
ตารางที่ 1 โครงสรางตนทุนการผลิตน้ํานมในภาพรวมตามเกณฑทางบัญชี (เกณฑเงินคงคาง) 

ตนทนุคงที ่

ตนทนุผันแปร 
(คาเสื่อมราคา) 

คาใชจายใน
การ

ดําเนินการ 
คาภาษี รวม 

อัตราการปน
สวนระหวาง
คาใชจายตอ
สินทรัพย 

จํานวน
โคนม 

บาท รอยละ บาท รอยละ บาท รอยละ บาท รอยละ บาท รอยละ 
คา 
ใชจาย สินทรัพย 

ตนทนุการ
เลี้ยงตอ
กิโลกรัม 

(เกณฑเงิน 
คงคาง) 

1-10 14.41 85.91 1.52 9.06 0.46 2.76 0.38 2.27 16.77 100 0.84 0.16 14.09 
11-20 13.72 89.73 0.91 5.92 0.28 1.81 0.39 2.54 15.27 100 0.8 0.2 12.22 
21-30 13.94 90.5 0.84 5.46 0.22 1.4 1.46 9.5 15.4 100 0.78 0.22 12.01 
31-40 12.95 88.01 0.94 6.42 0.28 1.9 0.54 3.68 14.71 100 0.8 0.2 11.77 
41-50 12.85 90.19 0.79 5.52 0.13 0.88 0.49 3.41 14.25 100 0.79 0.21 11.26 
51-60 12.11 87.71 0.83 6.32 0.13 0.96 0.69 5.01 13.81 100 0.77 0.23 10.63 
61-70 11.48 86.85 0.69 5.19 0.14 1.09 0.91 6.87 13.21 100 0.71 0.29 9.38 
71-80 10.44 87.74 0.59 4.93 0.29 2.42 0.59 4.92 11.9 100 0.75 0.25 8.93 
81-90 10.72 89.07 0.58 4.83 0.07 0.59 0.66 5.51 12.04 100 0.8 0.2 9.63 
91-100 11.94 85.54 0.84 5.98 0.37 2.62 0.82 5.86 13.95 100 0.77 0.23 10.74 

101-110 9.97 81.39 1.02 8.34 0.67 0.56 1.19 9.71 12.25 100 0.64 0.36 7.84 
111-120 10.63 84.86 0.41 3.26 0.05 0.42 1.45 11.57 12.55 100 0.7 0.3 8.79 
121-130 - -  - -  - -  - -  - -  - -  - 
131-140 11.44 92.34 0.84 6.81 0.1 0.81 0.01 0.04 12.38 100 0.85 0.15 10.52 
141-150 10.97 88.28 0.86 6.92 0.12 0.94 0.48 3.85 12.42 100 0.74 0.26 9.19 
231-240 9.82 86.24 1.46 12.79     0.11 0.98 11.39 100 0.78 0.22 8.88 
271-280 5.86 68.66 1.65 19.34 0.19 2.23 0.83 9.77 8.53 100 0.9 0.1 7.68 
 

ตารางที่ 2 แสดงตนทุนตอกิโลกรัมของการผลิตน้ํานมดิบของฟารมขนาด 21 – 30 ตัว มีตนทุนตอกิโลกรัมสูงสุด 
เมื่อเปรียบเทียบกับขนาดฟารมที่ใหญขึ้น และเมื่อเพิ่มปริมาณการเลี้ยงสูงขึ้น ตนทุนการผลิตน้ํานมดิบมีแนวโนมต่ําลง
เรื่อย ๆ โครงสรางตนทุนการเลี้ยงสวนใหญอยูที่ตนทุนผันแปรประมาณรอยละ 85 สวนที่เหลือเปนตนทุนคงที่ (คาเสื่อม
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การประชุมผลงานวิจัยดานการจัดการบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 2  

 วันที่ 20 มีนาคม 2551 ณ ศนูยประชุมนานาชาติ เอ็มเพรส จ.เชียงใหม 
ราคา) ประมาณรอยละ 8 คาใชจายในการดําเนินการรอยละ 2 สวนที่เหลือประมาณรอยละ 5 เปนคาภาษี ตนทุนของ
ฟารมขนาด 21 – 30 ตัว สูงสุด คือ 15.62 บาทตอกิโลกรัม ตนทุนตอกิโลกรัมของฟารมขนาด 271 – 280 ตัว ตนทุนจะ
ต่ําสุด คือ 6.88 บาทตอกโิลกรัม 

 
ตารางที่ 2  โครงสรางตนทุนการผลิตน้ํานมในภาพรวมตามเกณฑทางบัญชี (เกณฑเงินสด) 

ตนทนุผันแปร คาใชจายในการดําเนินการ คาภาษี 

ตนทนุการ
เลี้ยงตอ
กิโลกรัม 

(เกณฑเงิน
เงินสด) 

จํานวน 
โคนม 

บาท รอยละ บาท รอยละ บาท รอยละ บาท 

1-10 14.41 94.49 0.46 3.02 0.38 2.49 15.25 
11-20 13.72 95.34 0.28 1.95 0.39 2.71 14.39 
21-30 13.94 89.24 0.22 1.41 1.46 9.35 15.62 
31-40 12.95 94.05 0.28 2.03 0.54 3.92 13.77 
41-50 12.85 95.40 0.13 0.97 0.49 3.64 13.47 
51-60 12.11 93.66 0.13 1.01 0.69 5.34 12.93 
61-70 11.48 91.62 0.14 1.12 0.91 7.26 12.53 
71-80 10.44 92.23 0.29 2.56 0.59 5.21 11.32 
81-90 10.72 93.62 0.07 0.61 0.66 5.76 11.45 
91-100 11.94 90.94 0.37 2.82 0.82 6.25 13.13 
101-110 9.97 84.28 0.67 5.66 1.19 10.06 11.83 
111-120 10.63 87.63 0.05 0.41 1.45 11.95 12.13 
121-130 - - - - - - - 
131-140 11.44 99.05 0.1 0.87 0.01 0.09 11.55 
141-150 10.97 94.81 0.12 1.04 0.48 4.15 11.57 
231-240 9.82 98.89   0.00 0.11 1.11 9.93 
271-280 5.86 85.17 0.19 2.76 0.83 12.06 6.88 
 
ผลการวิเคราะหเกี่ยวกับตนทนุในการผลิตน้าํนมดิบ 

ตารางที่ 3 แสดงผลการทดสอบดวยวิธีการทางสถิติเพื่อเปรียบเทียบตนทุนรวมตามเกณฑเงินคงคางในการผลิต
น้ํานมดิบ 1 กิโลกรัม โดยเฉลี่ยในแตละภาค พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับนัยสําคัญ 0.05 
โดยตนทุนรวมเฉลี่ยต่ําสุดที่ภาคเหนือ คือ 14.59 บาทตอกิโลกรัม และสูงสุดที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ 16.70 โดย
สามารถจําแนกความแตกตางของตนทุนรวมระหวางภาค ดังนี้ 
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ตารางที่ 3  ผลการทดสอบเพื่อเปรียบเทียบตนทุนรวมเฉล่ียในการผลิตน้ํานมดิบ 1 กิโลกรัมจําแนกตามภาค   

            หนวย : บาท 

ภาค 
จํานวน 

ฟารมตัวอยาง 
ตนทุนรวม 

(เฉล่ีย) 
S.D. 

ชวงตนทุนเฉล่ีย 
ที่ระดับ 95% 

1. เหนือ 220 14.59 4.84 13.95 – 15.24 
2. ตะวันออกเฉียงเหนือ 265 16.70 5.40 16.05 – 17.36 
3. ใต 164 15.03 5.00 14.26 – 15.80 

4. ตะวันตก 262 15.36 4.87 14.76 – 15.94 

5. กลาง 262 16.19 4.30 15.67 – 16.71 

6. ตะวันออก 224 15.69 4.59 15.08 – 16.30 

รวมทุกภาค 1,397 15.66 4.88 15.41 – 15.92 

คาสถิติ Kruskal-Wallis ในรูปของ Chi-square  
Kruskal-Wallis Test = 31.698  ความนาจะเปน = 0.000* 
 
ตัวแบบตนทุนการเล้ียงโคนมเพื่อผลิตน้ํานมดิบทั่วประเทศ 
 การศึกษาครั้งนี้ไดสรางตัวแบบ (Model) โดยพัฒนาจากการวิจัยในประเทศอังกฤษเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอ
ตนทุนน้ํานมดิบได ตัวแบบของการศึกษาครั้งนี้ประกอบดวย ตัวแปรตาม คือ ตนทุนรวม ตัวแปรอิสระ ประกอบดวย 
คาอาหารขน คาอาหารหยาบ คาจางแรงงานและสวัสดิการ ปริมาณน้ํานมดิบ จํานวนวัวโดยเฉลี่ย จํานวนพื้นที่ตอฟารม 
ประสบการณการเลี้ยงโค ผลผลิตน้ํานมตอวัว 1 ตัว คาความผันผวนจากการประมาณผลผลิตน้ํานมตอวัว 1 ตัว และ 
Dummy พื้นที่ตั้งฟารม 

ผลการวิเคราะหดวยวิธีการถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression: Stepwise Regression) และการทดสอบ
เพื่อวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระเพื่อสืบคนความสัมพันธแบบ Multicolinearity ซึ่งไมพบความผิดปกติ
ดังกลาว พบวาตัวแปรที่มีผลตอตนทุนการผลิตน้ํานมดิบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติและสามารถกําหนดตัวแบบของตนทุน
การผลิตน้ํานมดิบทั่วประเทศแสดงไดดังนี้ 

ตนทุนรวม   =   5.3657 + 0.96221 * คาอาหารขนตอน้ํานมดิบที่ผลิตได 1 กก. (บาท) 
                     + 1.24872 * คาอาหารหยาบตอน้ํานมดิบที่ผลิตได 1 กก. (บาท) 
                     + 1.00063 * คาจางแรงงานและสวัสดิการตอน้ํานมดิบที่ผลิตได 1 กก. (บาท) 
                      - 0.00864 * ปริมาณน้ํานมดิบที่ผลิตไดจากโค 1 ตัวในรอบ 1 เดือน (กก.) 
                      + 7.42125 * จํานวนผูเล้ียงตอโค 1 ตัว (คน) 
                      - 0.03936 * ประสบการณการเลี้ยงโค (ป)                                 
(ในตัวแบบไดเรียงลําดับจากตัวแปรที่มีผลมากที่สุดไปนอยที่สุด) 
คาสถิติที่เกี่ยวของ 
R = 0.8536      R2 = 72.87        S.E = 2.4435           F-value = 477.16 
                 adj  R2 = 72.72                                        F-Prob = 0.000          

ตัวแบบขางตนสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของตนทุนรวมไดรอยละ 72.72 และ ณ ระดับความมีนัยสําคัญ 
0.05 มีความหมายดังนี้ ถาคาอาหารขนตอน้ํานมดิบที่ผลิตได 1 กก. เพิ่มขึ้น 1 บาท ตนทุนการผลิตน้ํานมดิบจะเพิ่มขึ้น 
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96.22 สตางคตอน้ํานม 1 กก. แตถาคาอาหารขนลดลง 1 บาท ตนทุนการผลิตน้ํานมดิบจะลดลง 96.22 สตางค ถา
คาอาหารหยาบตอน้ํานมดิบที่ผลิตได 1 กก. เพิ่มขึ้น 1 บาท ตนทุนการผลิตน้ํานมดิบจะเพิ่มขึ้น 1.25 บาทตอน้ํานม 1 กก. 
แตถาคาอาหารหยาบลดลง 1 บาท ตนทุนการผลิตน้ํานมดิบจะลดลง 1.25 บาท ถาคาจางแรงงานและสวัสดิการตอน้ํานม
ดิบที่ผลิตได 1 กก. เพิ่มขึ้น 1 บาท ตนทุนการผลิตน้ํานมดิบจะเพิ่มขึ้น 1 บาท แตถาคาจางแรงงานและสวัสดิการลดลง 1 
บาท ตนทุนการผลิตน้ํานมดิบจะลดลง 1 บาท ถาปริมาณน้ํานมดิบที่ผลิตไดจากโค 1 ตัวเพิ่มขึ้น 1 กก. ในรอบ 1 เดือน 
ตนทุนการผลิตน้ํานมดิบจะลดลง 0.86 สตางคตอน้ํานม 1 กก. แตในทางตรงกันขามเมื่อปริมาณน้ํานมดิบที่ผลิตไดจากโค 
1 ตัวลดลง 1 กก. ในรอบ 1 เดือน ตนทุนการผลิตน้ํานมดิบจะเพิ่มขึ้น 0.86 สตางคตอน้ํานม 1 กก. ถาในการเลี้ยงโค 1 ตัว
ใชผูเล้ียงเพิ่มขึ้น 1 คน ตนทุนการผลิตน้ํานมดิบจะเพิ่มขึ้นอีก 7.42 บาท แตถาใชผูเล้ียงลดลง 1  คน ตนทุนน้ํานมดิบจะ
ลดลง 7.42 บาท และถาผูเล้ียงมีประสบการณเล้ียงโคมากขึ้น 1 ป ตนทุนการผลิตน้ํานมดิบจะลดลง 3.93 สตางคตอน้ํานม 
1 กก. 

การศึกษาครั้งนี้  ไดวิเคราะหตัวแบบตนทุนการผลิตน้ํานมดิบของเกษตรกรในแตละภาค ดังนี้ 
ภาคเหนือ 
ตนทุนรวม = 5.011  + 0.94011 * คาอาหารขนตอน้ํานมดิบที่ผลิตได 1 กก. (บาท) 
                     + 0.94432 * คาจางแรงงานและสวัสดิการตอน้ํานมดิบที่ผลิตได 1 กก. (บาท) 
                     + 1.39723 * คาอาหารหยาบตอน้ํานมดิบที่ผลิตได 1 กก. (บาท) 
                      - 0.01074 * ปริมาณน้ํานมดิบที่ผลิตไดจากโค 1 ตัวในรอบ 1 เดือน (กก.) 
                      - 0.06595 * ประสบการณการเลี้ยงโค (ป)                    
                      + 8.98706 * จํานวนผูเล้ียงตอโค 1 ตัว (คน)                 
(ในตัวแบบไดเรียงลําดับจากตัวแปรที่มีผลมากที่สุดไปนอยที่สุด) 
คาสถิติที่เกี่ยวของ 
R = 0.9199      R2 = 84.62        S.E = 1.8278           F-value = 172.40 
                 adj  R2 = 84.13                                        F-Prob = 0.000          
 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตนทุนรวม = 5.7238  + 1.04751 * คาอาหารขนตอน้ํานมดิบที่ผลิตได 1 กก. (บาท) 
                       + 1.23002 * คาอาหารหยาบตอน้ํานมดิบที่ผลิตได 1 กก. (บาท) 
                       + 1.37983 * คาจางแรงงานและสวัสดิการตอน้ํานมดิบที่ผลิตได 1 กก. (บาท) 
                       + 11.61014 * จํานวนผูเล้ียงตอโค 1 ตัว (คน) 
                       -  0.01255 * ปริมาณน้ํานมดิบที่ผลิตไดจากโค 1 ตัวในรอบ 1 เดือน (กก.) 
 (ในตัวแบบไดเรียงลําดับจากตัวแปรที่มีผลมากที่สุดไปนอยที่สุด) 
คาสถิติที่เกี่ยวของ 
R = 0.8536      R2 = 72.87        S.E = 2.4435           F-value = 477.16 
                 adj  R2 = 72.72                                        F-Prob = 0.000          
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ภาคใต 
ตนทุนรวม = 5.7130 + 1.45391 * คาจางแรงงานและสวัสดิการตอน้ํานมดิบที่ผลิตได 1 กก. (บาท) 
                      + 0.80862* คาอาหารขนตอน้ํานมดิบที่ผลิตได 1 กก. (บาท) 
                      + 1.03743 * คาอาหารหยาบตอน้ํานมดิบที่ผลิตได 1 กก. (บาท) 
                      - 0.01104 * ปริมาณน้ํานมดิบที่ผลิตไดจากโค 1 ตัวในรอบ 1 เดือน (กก.) 
 (ในตัวแบบไดเรียงลําดับจากตัวแปรที่มีผลมากที่สุดไปนอยที่สุด) 
คาสถิติที่เกี่ยวของ 
R = 0.9436      R2 = 89.04        S.E = 1.5838           F-value = 286.38 
                 adj  R2 = 88.73                                        F-Prob = 0.000          
 

ภาคตะวันตก 
ตนทุนรวม = 5.9109 + 1.14331 * คาจางแรงงานและสวัสดิการตอน้ํานมดิบที่ผลิตได 1 กก. (บาท) 
                     + 0.94432 * คาอาหารหยาบตอน้ํานมดิบที่ผลิตได 1 กก. (บาท) 
                     + 1.39723 * คาอาหารขนตอน้ํานมดิบที่ผลิตได 1 กก. (บาท) 
                      - 0.00864 * ปริมาณน้ํานมดิบที่ผลิตไดจากโค 1 ตัวในรอบ 1 เดือน (กก.) 
 (ในตัวแบบไดเรียงลําดับจากตัวแปรที่มีผลมากที่สุดไปนอยที่สุด) 
คาสถิติที่เกี่ยวของ 
R = 0.8492      R2 = 72.11        S.E = 2.4989           F-value = 124.77 
                 adj  R2 = 71.54                                        F-Prob = 0.000          

 

ภาคกลาง 
ตนทุนรวม = 3.1108 + 0.98111 * คาอาหารขนตอน้ํานมดิบที่ผลิตได 1 กก. (บาท) 
                     + 1.13682 * คาอาหารหยาบตอน้ํานมดิบที่ผลิตได 1 กก. (บาท) 
                     + 0.96623 *  คาจางแรงงานและสวัสดิการตอน้ํานมดิบที่ผลิตได 1 กก. (บาท) 
                     + 17.52334 * จํานวนผูเล้ียงตอโค 1 ตัว (คน 
(ในตัวแบบไดเรียงลําดับจากตัวแปรที่มีผลมากที่สุดไปนอยที่สุด) 
คาสถิติที่เกี่ยวของ 
R = 0.8562      R2 = 73.31        S.E = 1.9326           F-value = 143.49 
                 adj  R2 = 72.79                                        F-Prob = 0.000          
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ภาคตะวันออก 
ตนทุนรวม = 6.3118 + 1.09721 * คาอาหารขนตอน้ํานมดิบที่ผลิตได 1 กก. (บาท) 
                     + 1.11462 * คาอาหารหยาบตอน้ํานมดิบที่ผลิตได 1 กก. (บาท) 
                     + 1.13093 * คาจางแรงงานและสวัสดิการตอน้ํานมดิบที่ผลิตได 1 กก. (บาท) 
                     - 0.02444 * ปริมาณน้ํานมดิบที่ผลิตไดจากโค 1 ตัวในรอบ 1 เดือน (กก.) 
                     - 0.04545 * ประสบการณการเลี้ยงโค (ป)                    
 (ในตัวแบบไดเรียงลําดับจากตัวแปรที่มีผลมากที่สุดไปนอยที่สุด) 
คาสถิติที่เกี่ยวของ 
R = 0.9334      R2 = 87.12        S.E = 1.6967           F-value = 263.78 
                 adj  R2 = 86.79                                        F-Prob = 0.000          

 
 การวิเคราะหตัวแบบของโครงสรางตนทุนขางตนใหผลในทางเดียวกัน กลาวคือ ตนทุนรวมของการผลิตน้ํานม
คาอาหาร รวมถึงทั้งอาหารขนและอาหารหยาบ นอกจากนั้นยังมีองคประกอบอื่นอีก เชน คาจางแรงงานและสวัสดิการ 
ปริมาณน้ํานมดิบที่ผลิตได และประสบการเลี้ยง การวิเคราะหดังกลาวนําไปสูขอสรุปที่วา โครงสรางตนทุนการผลิตน้ํานม
ดิบขึ้นอยูกับปจจัยของราคาอาหารที่นํามาเลี้ยงโคนม หากราคาของอาหารผันผวนแลวจะมีผลโดยตรงกับตนทุนการผลิต
น้ํานม เมื่อพิจารณาความสัมพันธของตนทุนรวมของการผลิตน้ํานมกับราคาอาหารแลว การวิเคราะหชี้ใหเห็นถึง
ความสัมพันธเชิงบวก  
 
สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 

การศึกษาครั้งนี้ทําการสํารวจจากฟารมตัวอยาง  1,397 ฟารมทั่วประเทศพบวา ปริมาณน้ํานมดิบโดยเฉลี่ยทั้ง
ประเทศ 4,355.35 กิโลกรัมตอเดือน และเมื่อเปรียบเทียบทั้ง 6 ภาค พบวา ปริมาณน้ํานมดิบตอเดือนมีปริมาณแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยภาคตะวันตกจะผลิตน้ํานมดิบโดยเฉลี่ยไดต่ําสุดคือ 3,162.84 กิโลกรัมตอเดือน และภาค
ตะวันออกจะผลิตน้ํานมดิบโดยเฉลี่ยสูงสุดคือ 4666.07 กิโลกรัมตอเดือน และเมื่อพิจารณาภายในภาคเดียวกันพบวา มี
ปริมาณน้ํานมที่ผลิตไดโดยเฉลี่ยภายในภาคเดียวกันมีความแตกตางกันมากในทุก ๆ ภาค  

การศึกษาครั้งนี้ไดผลการศึกษาตนทุนการผลิตน้ํานมดิบตอกิโลกรัมตามแนวความคิดทางการบัญชีเกณฑเงินคง
คาง และเกณฑเงินสด ตั้งแต 1 – 10 ตัว และเพิ่มการวิเคราะหครั้งละ 10 ตัวไปจนถึง 280 ตัวสูงสุด การแยกการวิเคราะห
ดังกลาวเกิดขึ้นเนื่องจากความไมแนนอนของการแบงขนาดการเลี้ยงในแตละฟารม หากแบงขนาดฟารมเปนเล็ก กลาง 
และใหญ และกําหนดวาฟารมขนาดเล็กมีปริมาณโคนมกี่ตัวแลว อาจมีความคลาดเคลื่อนของตนทุนตอหนวยระหวาง
ขนาดฟารมสูงมาก เชน หากแบงเปน นอยกวา 10 ตัว เปนขนาดเล็ก 11 – 25 ตัวเปนฟารมขนาดกลาง และ มากกวา 25 
ตัวเปนฟารมขนาดใหญแลว หากฟารมหนึ่งมีโคอยู 11 อาจไมแตกตางกับฟารมขนาด 10 ตัว ทําใหเมื่อมีการจัดกลุมและ
เฉล่ียตนทุนแลว ตนทุนอาจมีความคลาดเคลื่อนได การศึกษาครั้งนี้จึงไดใหขอมูลเปนรายละเอียดเพื่อประโยชนใน
การศึกษาโครงสรางตนทุนแตละขนาดของฟารม  ผลการศึกษาไดแยกตนทุนเฉลี่ยในทุกภาค ภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต ภาคตะวันตก ภาคกลาง และภาคตะวันออก รวมทั้งส้ิน 7 ภาค 

ตนทุนการผลิตน้ํานมดิบตอกิโลกรัมตามแนวความคิดทางการบัญชีเกณฑเงินสด ภาพรวมในการเลี้ยง พบวาตนทุน
ตอกิโลกรัมของการผลิตน้ํานมดิบของฟารมขนาด 21 – 30 ตัว มีตนทุนตอกิโลกรัมสูงสุด เมื่อเปรียบเทียบกับขนาดฟารมที่
ใหญขึ้น และเมื่อเพิ่มปริมาณการเลี้ยงสูงขึ้น ตนทุนการผลิตน้ํานมดิบมีแนวโนมต่ําลงเรื่อย ๆ โครงสรางตนทุนการเลี้ยงสวน
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ใหญอยูที่ตนทุนผันแปรประมาณรอยละ 85 สวนที่เหลือเปนตนทุนคงที่ (คาเสื่อมราคา) ประมาณรอยละ 8 คาใชจายใน
การดําเนินการรอยละ 2 สวนที่เหลือประมาณรอยละ 5 เปนคาภาษี ตนทุนของฟารมขนาด 21 – 30 ตัว สูงสุด คือ 15.62 
บาทตอกิโลกรัม ตนทุนตอกิโลกรัมของฟารมขนาด 271 – 280 ตัว ตนทุนจะต่ําสุด คือ 6.88 บาทตอกิโลกรัม 

การวิเคราะหโครงสรางตนทุนโดยเปรียบเทียบตนทุนแตละอยางและตนทุนรวมพบวา โครงสรางตนทุนในแตละภาค
ของประเทศมีความแตกตางกัน ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 นอกจากนั้นการวิเคราะหทางสถิติยังพบอีกวาตัวแบบ
ของสมการตนทุนในการเลี้ยงโคนมเพื่อผลิตน้ํานมดิบผลการวิเคราะหดวยวิธีวิเคราะหการถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple 
Regression : Stepwise Regression) พบวาตัวแปรที่มีผลตอตนทุนการผลิตน้ํานมดิบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติและ
สามารถกําหนดตัวแบบของตนทุนการเลี้ยง คือ 

ตนทุนรวม = 5.3657 + 0.96221 * คาอาหารขนตอน้ํานมดิบที่ผลิตได 1 กก. (บาท) 
+ 1.24872 * คาอาหารหยาบตอน้ํานมดิบที่ผลิตได 1 กก. (บาท) 

  +1.00063*คาจางแรงงานและสวัสดิการตอน้ํานมดิบที่ผลิตได 1 กก. (บาท) 
  - 0.00864 * ปริมาณน้ํานมดิบที่ผลิตไดจากโค 1 ตัวในรอบ 1 เดือน (กก.) 

+ 7.42125 * จํานวนผูเล้ียงตอโค 1 ตัว (คน) 
- 0.03936 * ประสบการณการเลี้ยงโค (ป)                                 

 หากพิจารณาปจจัยที่มีผลกระทบตอตนทุนน้ํานมดิบแตละภาค พบวาตนทุนรวมของการผลิตน้ํานมดิบมี
ความสัมพันธในทางบวกกับคาอาหาร และคาแรงงาน รวมทั้งปจจัยเชิงคุณภาพ เชน จํานวนปการเลี้ยงที่มีผลในทาง
ตรงกันขามกับตนทุนน้ํานมดิบ เปนตน 

ปญหาและอุปสรรคในการเลี้ยงโคนมของเกษตรกร ในภาพรวมทั่วประเทศ ระดับความรุนแรงของปญหาและ
อุปสรรคในการลี้ยงโคนม ที่เกษตรกรทั่วประเทศพบสามารถจําแนกได 3 ระดับดังนี้ 

ระดับมาก คือ ตนทุนการเล้ียง ราคาน้ํานมดิบ การลงทุนในอุปกรณการเลี้ยงแพง คาตอบแทนจากการเลี้ยงต่ํา
และขาดเงินในการลงทุน  

ระดับปานกลาง ไดแก โรคที่เกี่ยวกับการเลี้ยงโคนม การขาดแคลนสาธารณูปโภคพื้นฐาน การขาดความรูวิธีการ
จัดการฟารมโคนม การดําเนินงานของสหกรณที่เปนสมาชิกไมเปนระบบ และประสบปญหาจากเจาหนาที่ของรัฐ   

ระดับนอย ไดแก การถูกจํากัดดวยกฎควบคุม/ขอกฎหมาย ประสบปญหาจากเจาหนาที่สหกรณ ปญหาเกี่ยวกับ
ชุมชนขางเคียง เชน กล่ินเหม็น ไมสามารถขายน้ํานมดิบได และปญหาเกี่ยวกับคาใชจายที่ตองจายใหกับชุมชน เชน
ของขวัญ การสรางสาธารณูปโภคใหกับชุมชน 
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ขอเสนอแนะจากการวิจัย 
 

ขอเสนอแนะตอรัฐบาล 
1. หากรัฐบาลตองการที่จะใหความชวยเหลือเกษตรกรผูเล้ียงโคนม ควรจะพิจารณาชวยเหลือฟารมขนาดเล็ก 

เนื่องจากมีโครงสรางตนทุนที่สูง นอกจากนั้นอาจรวมเกษตรกรที่มีฟารมขนาดเล็กเขาดวยกันเพื่อเพิ่มขนาด
จํานวนโคนมใหเพียงพอในการลดตนทุนการผลิตมากกวาที่จะใหเกษตรกรเลี้ยงโคนมจํานวนนอยซึ่งมีตนทุนที่สูง
กวาจํานวนโคนมที่มาก 

2. รัฐบาลควรพิจารณาปรับราคารับซื้อน้ํานมดิบตามสถานการณที่เปล่ียนแปลงไป โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อราคาของ
อาหารที่ใชเล้ียงโคนมเปลี่ยนแปลงควรจะเรงทําการศึกษาถึงผลกระทบดังกลาวตอราคารับซ้ือน้ํานมดิบ 

3. นอกจากความชวยเหลือในการปรับเปล่ียนราคาใหสอดคลองกับภาวะน้ํานม ส่ิงที่เกษตรกรเรียกรองใหรัฐบาลมี
ความชวยเหลือไมยิ่งหยอนการเพิ่มราคารับซ้ือน้ํานมดิบ คือ การหาแหลงวัตถุดิบที่มีราคาถูกโดยเฉพาะอยางยิ่ง
ราคาอาหารขน 

 
ขอเสนอแนะตอผูประกอบการหรือเกษตรกร 

1.  ถาคิดจะเลี้ยงโคนมจํานวนนอยไมเกิน 10 ตัว ควรเสนอใหเกษตรกรในภาคตะวันออกเปนผูเล้ียง เนื่องจากเกิด
ตนทุนเฉล่ียต่ําสุด 

2.  ถาสามารถรวมตัวกันเลี้ยงไดในจํานวนที่มากขึ้นก็ควรทําเพราะคาใชจายจะลดลง 
 
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

เพื่อใหการคํานวณตนทุนเปนที่ยอมรับของเกษตรกรผูเล้ียงและผูรับซ้ือน้ํานมดิบ รัฐบาลควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ
มาตรการใน การสรางฟารมมาตรฐานที่รับผิดชอบโดยหนวยงานอิสระ เชน องคการสงเสริมโคนมแหงประเทศไทย ที่
รับผิดชอบดูแลพระราชบัญญัติน้ํานมอยูในปจจุบันเปนผูรับผิดชอบการคํานวณราคาตนทุนมาตรฐานของตนทุนน้ํานมดิบ 
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ผลตอบแทนของหลกัทรพัยที่เสนอขายเปนครั้งแรกตอประชาชน 
ชวงเวลาสิ้นสุดระยะหามขายหลักหลกัทรัพย 

Return of Initial Public Offering Stocks Surround the E piration of Silent Period 
รวี ลงกาน*ี และ สุจรรยพินธ สุวรรณพันธ** 

 
บทคัดยอ 

หลักทรัพยที่เสนอขายเปนครั้งแรกตอประชาชนมีระยะที่หามผูบริหารขายหุนที่ตนถือเปนระยะเวลาหนึ่ง งานวิจัย
นี้ไดทดสอบผลตอบแทนของหลักทรัพยเมื่อส้ินสุดระยะการหามขายหุนของผูบริหาร โดยใชขอมูลหลักทรัพยที่จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในชวง ป พ.ศ. 2536 ถึง พ.ศ. 2550 จํานวน 206 หลักทรัพย การทดสอบความผิดปกติ
ของผลตอบแทนใชวิธีการวัดผลตอบแทนปรับคาดวยผลตอบแทนตลาดหรือ Market Adjusted Returns นอกจากนี้ยังได
ทดสอบปริมาณการซื้อขายที่เกิดขึ้นในชวงเวลาการสิ้นสุดระยะหามขายหุน ผลการวิจัยพบวาผลตอบแทนหลังส้ินสุดระยะ
หามขายหุนในชวง 10 วันหลังการหามขายหุนและ 30 วนั หลังส้ินสุดการหามขายหุนมีคาเปนลบอยางมีนัยสําคัญเทากับ -
1.24% และ -2.2% ตามลําดับ ผลการวิจัยพบตอไปวาผลตอบแทนผิดปกตินี้เกิดขึ้นในกลุมหลักทรัพยที่มีสัดสวนของการ
ถูกหามซื้อขายสูงมาก กวา 75% ผลการทดสอบความผิดปกติของปริมาณการซื้อขายพบวาปริมาณการซื้อขายในชวงเวลา
ดังกลาวมีคาสูงกวาปกติโดยปริมาณการซื้อขายสัมพัทธเปรียบเทียบในชวง 3 วันรอบระยะสิ้นสุดการหามขายหุนสูงขึ้นกวา
ระยะกอนการสิ้นสุดการหามขายหุน 60% และปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยระยะ 20วันหลังส้ินสุดระยะหามขายหุนมีคาสูง
กวาปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยกอนส้ินสุดการหามขายหุน 116% ผลการวิจัยสอดคลองกับสมมติฐานของราคาที่
เปล่ียนแปลงตามเสนอุปสงคที่ลดลง 
 
Abstract 

After the Initial Public Offerings, the new issued stocks face the ‘Silent Period’ which is defined as the 
period that prohibits the companies’ executive to sell their stocks. This research examines the stock returns 
surround the silent period expiration by using data of listed stocks in the Stock Exchange of Thailand from 
1991 to 2007. In total, 206 listed stocks are examined their returns. We find that the market-adjusted returns of 
stocks observed on 10 days and 30 days after the silent period expiration is significantly negative of -1.24% 
and -2.2% respectively. We further find that these negative returns may relate with the proportion of silent 
shares of new issue stocks. The relative volume tests show that trading volume increase significantly to 60% 
for 3 days surround the silent period expiration and the 20 days trading volume  after the silent period 
expiration increase significantly to 116% relative to average trading volume 20 days before the silent period 
expiration. Our results tend to support the Downward -sloping demand curve hypothesis. 

                                                 
*  ผูชวยศาสตราจารย ดร. ภาควิชาการเงินและการธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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1. หลักการและเหตุผล 
การระดมทุนโดยหุนสามัญ (common stock) เปนวิธีการหนึ่งที่กิจการสามารถระดมทุนเพื่อนําไปใชขยายกิจการ

หรือลงทุนในโครงการตางๆของกิจการ การจัดหาทุนโดยการใชหุนสามัญสามารถกระทําโดยกระจายหุนใหกับผูถือหุนกลุม
แคบๆที่รูจักกันอยูแลวหรืออาจกระจายหุนใหกับประชาชนโดยทั่วไปในตลาดหลักทรัพย กระบวนการระดมทุนในตลาด
หลักทรัพยจะเริ่มโดยการขายหุนในตลาดแรก (Primary Market) หรือที่เรียกวา   Initial Public Offerings: IPOs หุนที่ซื้อ
ขายในตลาดแรกเรียกวาหุนจอง ผูลงทุนในตลาดแรกจะสามารถนํา         หุนที่ขายในตลาดแรกเขาซื้อขายในตลาดที่สอง
หรือตลาดรอง (Secondary Market) ไดในระยะเวลาที่กําหนด  

เพื่อปองกันความไมเทาเทียมกันของขอมูลนี้และเพื่อเปนการจูงใจใหนักลงทุนทั่วไปสนใจเขาซื้อ         ขายหุนใน
ตลาดแรกหรือหุนจอง คณะกรรมการกํากับและดูแลหลักทรัพย (กลต.) จึงมีขอกําหนดหามมิให             ผูถือหุนกลุมเดิม
ขายหุนในระยะเวลาหนึ่ง (Silent Period, Lockup Period) ภายหลังจากที่หุนไดเขาซื้อขายในตลาดรอง (มักกําหนดที่ 180 
วัน) การหามขายในตลาดรองของผูถือหุนบางกลุมซึ่งบางกรณีอาจรวมถึง           วาณิชธนกิจที่เปนผูประกันการจําหนาย 
(Underwrite) มีผลใหเกิดการพยุงราคาหุนในตลาดรองไมใหต่ําลง     (Price Support) หลังการเสนอขายหุนตอสาธารณะ
ครั้งแรก (Initial Public Offerings)  เพราะการหามขายหุนจากผูถือหุนเดิมเปนการจํากัดจํานวนอุปทานของหุนที่อยูใน
ตลาด เมื่อส้ินสุดระยะเวลาการหามขายหุนแลวผูที่           มีขอมูลภายในกลุมนี้จึงสามารถที่จะขายหุนออกมาได การขาย
หุนของผูที่มีขอมูลภายในทําใหเกิดเหตุการณ   ความอสมมาตรของขอมูลครั้งสําคัญและยังเปนเหตุการณที่ทําใหอุปทาน
ของหุนในตลาดรองเพิ่มสูงขึ้น           ทั้งนี้เนื่องจากสัดสวนของหุนที่ถูกหามขายนั้นมีจํานวนสูง คําถามของงานวิจัยนี้คือ
เมื่อส้ินสุดระยะเวลา           หามขายหุน ผูที่มีขอมูลภายในนี้มีการขายหุนออกมาเพื่อทํากําไรหรือไม และราคาหุนเมื่อ
ส้ินสุดระยะเวลา  ดังกลาวจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติหรือไม  

การวิจัยที่ศึกษาผลตอบแทนชวงสิ้นสุดระยะหามซื้อขายหุนของตลาดหลักทรัพยในตาง         ประเทศมัก
พบวาโดยเฉลี่ยแลวราคาหลักทรัพยจะลดต่ําลงอยางมีนัยสําคัญ (Brav and Gompers (1999), Bradley et al. (2001), 
Field and Hanka (2001)) ในประเทศไทยนั้นยังไมมีการศึกษาผลตอบแทนของ   หลักทรัพยในชวงสิ้นสุดการถูกหามซื้อ
ขายหุน การวิจัยนี้จึงถือเปนงานเริ่มตนการศึกษาประเด็นดังกลาว   การศึกษาความผิดปกติของผลตอบแทนนี้จะชวยเพิ่ม
องคความรูที่เกี่ยวของกับประเด็นสําคัญ 2 ประการคือ        1) ผลตอบแทนของหลักทรัพยเสนอขายครั้งแรกตอประชาชน
หลังระยะการหามขายหุน 2) ความมีประสิทธิภาพของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่เกิดจากขอมูลสาธารณะ (Public 
Information)  

งานวิจัยนี้จะไดวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพยในชวงระยะเวลาสิ้นสุดการหาม            ซื้อขาย
หลักทรัพย การเปล่ียนแปลงราคาหลักทรัพยที่ผิดปกติในชวงเวลาดังกลาวอาจเปนเครื่องบงชี้ไดวา             ผูถือหุนกลุม
เดิมที่ถูกหามซื้อขายในชวงระยะหามซื้อขายนั้นมีการเปลี่ยนแปลงจํานวนหุนของตัวเองหรือไม       การทราบขอมูลความ
ผิดปกติของผลตอบแทนดังกลาวจะทําใหมีขอมูลที่เปนไปไดวามีการขายหุนจากผูบริหารในระยะสิ้นสุดการหามเสนอขาย
หุน ซึ่งทําใหตลาดหลักทรัพยนําไปพิจารณาเปนขอกําหนดในการแจงนักลงทุน   
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 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลตอบแทนหลักทรัพยที่เสนอขายเปนครั้งแรกตอประชาชนในชวงเวลา    ส้ินสุดระยะ
การหามขายหุนวามีผลตอบแทนผิดปกติเกิดขึ้นหรือไม นอกจากนั้นยังจะไดศึกษาปริมาณการ          ซื้อขายในชวงเวลา
ดังกลาวเปรียบเทียบกับปริมาณการซื้อขายกอนการสิ้นสุดระยะหามขายหุน 
 บทความนี้แบงเปนสวนๆดงันี้ สวนที่หนึ่งเปนหลักการและเหตุผล สวนที่สองเปนวรรณกรรมและงานวิจัยสําคัญที่
เกี่ยวของกับการศึกษา สวนที่สามกลาวถึงขอมูลและวิธีการวิจัยในการศึกษาครั้งนี้  สวนที่ส่ีเปนผลการวิจัยและสวน
สุดทายเปนสรุปและอภิปรายผลจากการวิจัยนี้ 
2. วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

งานวิจัยเรื่องผลตอบแทนของหลักทรัพยที่เสนอขายเปนครั้งแรกตอประชาชนชวงเวลาสิ้นสุดระยะหามซื้อขาย
หลักทรัพยเปนเรื่องที่มีความสัมพันธกับกระบวนการของการเสนอขายหุนตอประชาชนเปนครั้งแรกเนื้อหาของบทนี้จึงได
นําเสนอการหามเสนอขายหุน ทฤษฎีที่เกี่ยวของคือทฤษฎีตลาดประสิทธิภาพและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

ในประเทศไทยการหามขายหุนของผูบริหารหรือผูมีขอมูลภายในไดถูกกําหนดไวเปนกฎเกณฑโดยสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) มาตั้งแตวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2544 โดย ก.ล.ต. ออก
ประกาศที่ บจ/ร 01-03 หามบุคคลดังตอไปนี้นําหุนออกขายในเวลาที่กําหนดไดแก 1) ผูถือหุนและผูถือหลักทรัพยที่ถือหุน
หรือหลักทรัพยกอนวันที่ผูยื่นคําขอเสนอขายหุนตอประชาชน 2) บุคคลที่ไดรับโอนหุนหรือหลักทรัพยจากบุคคลในขอที่ 
หนึ่ง 3) บุคคลที่มีสิทธิที่จะไดรับการจัดสรรหุนหรือหลักทรัพยกอนวันที่ผูยื่นคําขอเสนอขายหุนตอประชาชน ตอมาตลาด
หลักทรัพยไดเปล่ียนแปลงกฎเกณฑในขอ  3)  ใหหมายความถึงผูที่ไดรับการจัดสรรหุนเกินกวารอยละ 0.5 ของทุนจด
ทะเบียนที่ชําระแลว 
ผลตอบแทนชวงส้ินสุดระยะเวลาหามขายหุน 

งานวิจัยสวนใหญพบวาผลตอบแทนเมื่อส้ินสุดระยะเวลาการหามซื้อขายหุนในตลาดหลักทรัพยตางประเทศ 
(สวนใหญเปนตลาดหลักทรัพยของประเทศพัฒนาแลว) มักมีคาต่ําลงอยางมีนัยสําคัญและมักพบถึงการเปลี่ยนแปลงดาน
ปริมาณการซื้อขายอยางเห็นไดชัดในชวงเวลาดังกลาว (Brau (1999), Brav and Gompers (1999), Bradley et al 
(2000), Field and Hanka (2001), Ofek and Richadson (2000))  

Bradley et al (2001) ทดสอบการเปลี่ยนแปลงผลตอบแทนของหุนในตลาดของประเทศสหรัฐอเมริกาในชวงป 
1988 ถึง 1997 โดยใชจํานวนหุนเสนอขายตอประชาชนครั้งแรกจํานวน 2,529 หุน Bradley et al (2001) กําหนดใหวัน
ส้ินสุดระยะซื้อขายหุนเปนวันที่ 0 และใชสถิติ 2 รูปแบบทั้งพาราเตริกซ Z-test และสถิติ นอนพาราเมตริกซ Generalized 
Binomial Proportion Test  เนื่องจากการสิ้นสุดระยะซื้อขายหุนถือเปนเหตุการณสาธารณะ ดังนั้นสมมติฐานหลัก (Null 
Hypothesis) ของการทดสอบจึงกําหนดไววาผลตอบแทนในชวงเวลาการสิ้นสุดระยะหามขายหุนมีคาเปนศูนย ผล
การศึกษาพบวาผลตอบแทนในชวง -2 ถึง +2 รอบระยะเวลาสิ้นสุดการหามขายหุนมีคาเปน -1.61% และมีคานี้อยางเปน
นัยสําคัญทางสถิติ ผลการศึกษายังพบตอไปวาหุนที่มีระเวลาการหามซื้อขายหุน 180 วันหรือต่ํากวา หุนที่อยูในกลุม
เทคโนโลยีและสื่อสาร และหุนที่ไดรับการสนับสนุนโดยบริษัทรวมทุน (Venture Capital) มีผลตอบแทนระยะ -2 ถึง +2 
เปนลบอยางมีนัยสําคัญ แตหุนที่มีระยะเวลาการหามซื้อขายหุนนานกวา 180 วัน หุนในกลุมอื่น และหุนที่ไมไดรับการ
สนับสนุนเงินทุนจากบริษัทรวมทุนจะไมพบการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญ นอกจากนั้นยังพบตอไปอีกวาหุนที่มีขนาดกลาง
และขนาดใหญมีการเปลี่ยนแปลงของผลตอบแทนมากกวาหุนขนาดเล็ก ผลการศึกษาที่พบนี้เปนแนวทางเดียวกันกับ
นักวิจัยอื่นๆ 

งานวิจัยของ Brav and Gompers (2003) อธิบายและทดสอบความสําคัญของการหามซื้อขายหุนโดยกําหนด
เปนขอสมมุติฐานไวสามประการคือ ประการแรก การกําหนดระยะเวลาการหามขายหุนมีสวนสัมพันธกับการแสดง
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สัญญาณ (Signaling) ของผูบริหารกิจการหรือไม ตามขอสมมติฐานนี้กิจการที่ตองการแสดงสัญญาณคุณภาพการ
ดําเนินงานที่ดีจะกําหนดระยะเวลาการหามขายหุนไวเปนระยะเวลานานและกําหนดราคาเสนอขายหุนในตลาดแรก 
(Offering Price) ไวสูง ประการที่สองอธิบายวาสมมติฐานถึงสาเหตุหลักที่ทําใหผูใชขอมูลภายในยินยอมถือหุนไวเปนระยะ
เวลานานไดนั้นเปนเพราะการหามซื้อขายหุนเปนเครื่องมือที่ใชเพื่อลดปญหาการเกิดโอกาสการฉวยโอกาส (Moral 
Hazard) ของผูใชขอมูล  
 Field และ Hanka (2001), Garfinkle, Malkiel, และ Bontas (2002) พบวาในวันส้ินสุดระยะที่มีการหามขายหุน
ของผูถือหุนเดิมจะมีปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้น 40%ของปริมาณซื้อขายตามปกติ Field และ Hanka (2001) ศึกษาหุนที่มี
ระยะเวลาหามซื้อขายจํานวน1,948 หุนในตลาดหุนของประเทศสหรัฐอเมริกาในชวงป ค.ศ. 1988 -1997 การทดสอบของ 
Field และ Hanka (2001) ใชระยะการทดสอบ 3 วันรอบการหามระยะการขายหุน หรือตั้งแตเวลา t – 1 ถึง t + 1และพบวา
ผลตอบแทนระยะ 3 วันในชวงการสิ้นสุดระยะเวลาหามซื้อขายมีคาเปนลบเทากับ -1.5%นอกจากนี้ยังไดพบตอไปอีกวา
ผลตอบแทนผิดปกติในชวงสิ้นสุดการหามซื้อขายหุนนั้นเกิดขึ้นมากในกิจการที่มีไดรับเงินทุนสนับสนุนจากกองทุนรวมทุน 
(Venture Capital)  

Garfinkle, Malkiel, และ Bontas (2002) ศึกษาโดยใชตัวอยางของหุนจองจํานวน 1139 ที่เขาตลาด New York 
Stock Exchange (NYSE) ชวง ค.ศ. 1997-1999 ไดพบวาผลตอบแทนสะสมระยะ 3 วันในชวงสิ้นสุดการหามซื้อขายหุนมี
คา -4.47% 

Gao (2006) ทดสอบการซื้อขายที่เกิดขึ้นรอบการสิ้นสุดระยะหามการขายหุนโดยงานวิจัยนี้ไดใช     ขอมูลการซื้อ
ขายระหวางวัน (Intraday Data) มาใชทดสอบ การใชขอมูลการเปลี่ยนแปลงระหวางวันทําให        เห็นไดชัดเจนมากขึ้นวา
ผูเกี่ยวของในการซื้อขายหุนในแตละวันนั้นประกอบดวยนักลงทุนกลุมไหนบางจึง            ทําใหทราบวาเหตุที่ราคา
หลักทรัพยปรับตัวลดต่ําลงในวันส้ินสุดการหามขายหลักทรัพยนั้นเกิดเพราะเหตุใด  

3. ขอมูล แหลงขอมูล และวิธีการวิจัย 
3.1 ขอมูลและแหลงขอมูล 
งานวิจัยนี้จะใชขอมูลทุติยภูมิโดยใชขอมูลของหลักทรัพยที่เสนอขายตอประชาชนเปนครั้งแรกในชวงป พ.ศ. 

2537 – 2550 (ค.ศ.1994 -2007) และมีกําหนดระยะเวลาหามซื้อขายหุนของผูถือหุนกลุมเดิม จากการสํารวจขอมูล
เบื้องตนพบวาในชวงระยะเวลาดังกลาวมีจํานวนหุนสามัญที่ไดเสนอขายเปนครั้งแรกตอประชาชน      ประมาณ 206 
ขอมูล ขอมูลในสวนนี้นํามาจากเว็บไซดของตลาดหลักทรัพยคือ www.setsmart.com ขอมูลราคาและผลตอบแทนที่
เกิดขึ้นของหุนที่ใชในการศึกษาตามขอ 1 เปนขอมูลที่ไดจากฐานขอมูล   DATASREAM     ขอมูลที่ไดรับไดนํามาพิจารณา
เลือกเฉพาะหุนที่มีขอมูลครบถวนในการวิเคราะห เชน ไดตัดหุนที่ไมมีการซื้อขาย (Illiquid trade) และตัดขอมูลที่ลักษณะ
การซื้อขายผิดปกติออกไปทําใหมีจํานวนหุนในการศึกษาทั้งส้ิน 206 หลักทรัพย 

3.2 วิธีการดําเนินการศึกษา 
จากขอมูลขางตนไดนาํมาวิเคราะหเพื่อหาความผิดปกติของผลตอบแทนในชวงสิ้นสุดการหามซื้อขายหุนดวยวิธี

การศึกษาเหตุการณซึ่งสามารถอธิบายไดโดยใชรูปที่ 3.1 ดังนี้ 
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วันเริ่มซื้อขาย
วันแรก

ระยะหามซื้อขาย
(Silent Period)

T-15 T=0 T+90

3-day
CAR

T-1 T+1

 
รูป 3.1  แสดงเวลาในการศึกษา 

 
หุนเสนอขายเปนครั้งแรกตอประชาชนหรือหุน IPO ไดเขาตลาดในวันแรกคือวันเริ่มซื้อขายวันแรก ในชวงแรกที่หุน

ไดเสนอขายเปนครั้งแรก สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยจะกําหนดใหมีชวงระยะเวลาที่หุน
นั้นถูกหามขายทั้งนี้เปนไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การ
หามผูบริหารหรือผูถือหุนและผูที่เกี่ยวของขายหุนและหลักทรัพยภายในระยะเวลาที่กําหนด พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 
มกราคม 2544 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง 
การหามผูบริหารหรือผูถือหุนและผูที่เกี่ยวของขายหุนและหลักทรัพยภายในระยะเวลาที่กําหนด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2547 ลง
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2547 ผูถือหุนที่เปนกรรมการบริษัทการซื้อขายในตลาดรองระยะแรก (ประมาณ 180 วัน) จะเปน
ระยะที่หามผูถือหุนที่มีสวนเกี่ยวของเชน กรรมการ ผูจัดการ ผูบริหาร ผูถือหุนที่มีหุนเกินรอยละ 5 และผูถือหุนที่มีขอตกลง
หามขายหลักทรัพยขายหุนออกมา การหามขายหุนดังกลาวไดนํามาใชเปนขอมูลการศึกษาครั้งนี้โดยไดศึกษาเหตุการณ
ในชวงที่เกิดขึ้นในชวงเวลาลอมรอบการสิ้นสุดระยะหามขายหุน 

การศึกษาไดแบงชวงเวลาเปน 3 ชวงดังแสดงในรูปที่ 3.1  
- ชวงแรกคือ ชวง 15 วันกอนวันส้ินสุดของ เวลาหามขายหุนเปนเวลา 1 วัน  
      (t -15 ถึง t  -1)  
- ชวงที่ 2 เปนชวงเวลาการสิ้นสุดระยะหามขายหุนซึ่งเปนชวงเวลา 3 วันรอบวันประกาศสิ้นสุดระยะหามซื้อ

ขายหลักทรัพย (t – 1 ถึง t + 1) และ 
- ชวงที่ 3 คือชวงหลังการสิ้นสุดระยะการหามซื้อขายหุนเปนชวงระยะ 90 วันหลังจากชวงระยะหามซื้อขายหุน 

วันส้ินสุดการหามซื้อขายหุน (t+1 ถึง t  +90)  
สาเหตุที่ใชระยะดังกลาวเพื่อใหครอบคลุมการความผิดปกติที่อาจเกิดในระยะดังกลาว  
 

การวิเคราะหผลตอบแทนใชวิธีวัดผล ตอบแทนโดยการซื้อและถือหลักทรัพยจนถึงวันที่ตองการขาย (buy-and-hold 
return) ซึ่งมีสูตรดังนี้ 
  
   ( )

1,,
1,,
−

+− −= ti
t

ti p
Dppr titi        (1) 

  โดยที่  tir ,   หมายถึงผลตอบแทนของหลักทรัพย i ในวันที่ t 
            tip ,   หมายถึงราคาของหลักทรัพย i ในชวงเวลาที่ t 
            1, −tip   หมายถึงราคาของหลักทรัพย i ในชวงเวลาที่ t-1  
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   tD   หมายถึงเงินปนผลที่คิดเปนรายวันของหุน i ในวันที่ t  

ผลตอบแทนจากการซื้อหลักทรัพยสามารถวัดโดยการวัดผลตอบแทนของหลักทรัพยเปรียบเทียบกับ    คา
มาตรฐาน (Bench Mark Return) ซึ่งผลตอบแทนที่ไดเรียกวา ผลตอบแทนผิดปกติ (Abnormal Return)           ซึ่งในที่นี้จะ
ใชผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย (RM) เปนคามาตรฐาน ผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพยคือ    ขอมูลอัตราการ
เปล่ียนแปลงของดัชนีตลาดหลักทรัพยซึ่งเปนดัชนีที่ถวงน้ําหนักตามมูลคาหลักทรัพย           (Value-weight Index)  

การวัดผลตอบแทนของหลักทรัพย i ในชวง เวลา T วันจะสามารถคํานวณไดโดยใชสูตร 
 
  

  ( )∏
=

−+=
T

t
tiTi rR

1
,, 11       (2) 

( )∏
=

−+=
T

t
tMTM rR

1
,, 11       (3) 

โดยที่   TiR ,  หมายถึงผลตอบแทนที่เกิดจากการซื้อและถือหลักทรัพย i ไปจนถึงระยะเวลา T 
TMR ,  หมายถึงผลตอบแทนของตลาดจากการลงทุนและถือไปจนถึงระยะเวลา T 

tir ,  หมายถึงผลตอบแทนของหุน i ในวันที่ t  
tmr ,   หมายถึงผลตอบแทนของตลาดในวันที่ t 

∏
=
•

T

t 1
)(  หมายถึงผลคูณของคา•  ต้ังแตระยะเวลา t = 1 ถึง เวลา t = T 

ผลตอบแทนของตลาดในการศึกษานี้หมายถึงอัตราสวนการเปลี่ยนแปลงราคาของดัชนีตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย (SET index) ผลตอบแทนผิดปกติที่วัดโดยวิธีนี้เปนวิธีที่เรียกวา ผลตอบแทนปรับคาตามตลาดหลักทรัพย 
(Market Adjusted Return) ชวงเวลาการหามซื้อขายหุน ในงานวิจัยนี้หมายถึง ระยะเวลา 3 วันคือกอนวันส้ินสุดระยะหาม
ซ้ือขาย 1วันไปจนถึงวันหลังจากการหามซื้อขาย อีก 1 วัน ซ่ึงการวัดความผิดปกติจะวัดโดยการใชผลตอบแทนสะสมในชวง 
3 วันนี้โดยหลังจากที่ไดผลตอบแทนของหุนและของตลาดแลวจึงนํามาคํานวณหาผลตอบแทนเกินปกติสะสมในชวงระยะ 
3 วัน (three-day Cumulative Abnormal Returns: CARs) ดังนี้ 
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ในสมการที่ 4 เปนการทดสอบผลตอบแทนผิดปกติสะสมในชวงระยะ 3 วัน การวิจัยครั้งนี้ไดทดสอบผลตอบแทน
ผิดปกติสะสมในชวงเวลาตางจึงไดปรับสมการที่ 4 เปน  
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ตามสมการที่ 4.1 นี้ -x และ +y หมายถึงระยะเวลาที่กอนการสิ้นสุดระยะหามขายหุนและระยะหลังการหามขาย

หุนตามลําดับ การทดสอบในการวิจัยนี้ใชการทดสอบทั้งหมด 8 ชวงเวลาดังนี้ 

 

ชวงเวลาการทดสอบ ระยะเวลา 

ระยะเวลารวมทั้งหมด t-15 to 1+90 

กอนการสิ้นสุดการหามขายหุน 15 วัน t-15 to t-1 

3 วันชวงการหามขายหุน t-1 to t+1 

5 วันหลังการหามขายหุน t+1 to t+5 

ชวงเวลาการทดสอบ ระยะเวลา 

10 วันหลังการหามขายหุน t+1 to t+10 

30 วันหลังการหามขายหุน t+1 to t+30 

60 วันหลังการหามขายหุน t+1 to t+60 

90 วันหลังการหามขายหุน t+1 to t+90 

 

ผลตอบแทนเกินปกติสะสม (Cumulative Abnormal Return) ที่ไดจะนํามาเฉลี่ยตามจํานวนหลักทรัพยซ่ึงจะได
คาของผลตอบแทนเฉลี่ย (Average Return) โดยที่คาของผลตอบแทนเฉลี่ยคํานวณไดจากสมการที่ (5) 

    ∑
=

=
n

t
iT CAR

n
AR

1
,

1      (5) 

โดยที่  n หมายถึงจํานวนของหลักทรัพย 
การทดสอบนัยสําคัญทางสถิติจะใชคา t – statistics ซ่ึงจะคํานวณไดจาก 

 
T

T

SE
AR

t =        (6) 

โดยคา TSE  คือคา Standard Error ของ ART 
 

3.3 การทดสอบสมมุติฐาน 
 การวิจัยนี้เปนการวิจัยเพื่อทดสอบวา ในวันส้ินสุดระยะการหามขายหุนนั้นมีการเปลี่ยนแปลงของผลตอบแทน
ผิดปกติหรือไม ซ่ึงเปนการทดสอบเบื้องตนของการวิจัยที่เกี่ยวของในประเด็นดังกลาวนี้ การส้ินสุดระยะเวลาการหามขาย
หลักทรัพยอาจทําใหจํานวนหุนที่ขายในตลาดมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นและทําใหราคาหุนลดต่ําลงจากอุปทานที่เพิ่มสูงขึ้น 
(Field and Hanka (2001)) ดังนั้นในวันส้ินสุดระยะการหามขายหุนจะไมพบการเปลี่ยนแปลงราคาอยางมีนัยสําคัญ  
สมมติฐานดังกลาวนํามาเขียนเปนสมการเชิงคณิตศาสตรไดดังนี้ 

H01: ART = 0      (7) 
   H11: ART≠ 0      (8) 
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3.4 การทดสอบปริมาณการซื้อขายชวงส้ินสุดระยะการหามขายหุน 
การทดสอบความผิดปกติที่เกิดขึ้นชวงส้ินสุดระยะการหามขายหุนสามารถพิจารณาจากปริมาณการซื้อขายที่

เปล่ียนแปลงไปเมื่อเทียบกับปริมาณการซื้อขายที่เกิดขึ้นกอนหนาการสิ้นสุดระยะการหามขายหุน วิธีการทดสอบปริมาณ
การซื้อขายวามีการเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติ (Abnormal Volume) หรือไมไดทดสอบ 2 วิธี การทดสอบวิธีแรกไดนําปริมาณ
การซื้อขายที่เกิดขึ้นในชวง  3  วันรอบระยะการหามขายหุน (  t -1   to   t +1  )  มาเฉล่ียตอวันซึ่งถือไดวาปริมาณการซื้อ
ขายที่ไดนี้เปนคาปริมาณการซื้อขายตอวันในชวงสิ้นสุดการหามขายหุน จากนั้นนําคาผลตอบแทนเฉลี่ยนี้ไปหารดวย
คาเฉลี่ยตอวันของปริมาณการซื้อขายในชวง  20  วันกอนการสิ้นสุดการหามขายหุนซึ่งคาเฉล่ียนี้ถือไดวาเปนปริมาณการ
ซ้ือขายโดยเฉลี่ยกอนการหามขายหุน   วิธีที่อธิบายไปแลวนี้สามารถเขียนเปนสมการทดสอบทางคณิตศาสตรไดดังนี้ 
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คา TVi , หมายถึงปริมาณการซื้อขายของหุน i ในชวงเวลาใดถึงเวลา T คา Ti ,ϖ เปนคาของปริมาณการซื้อขายที่
ผิดปกติในชวงการหามขายหุน ถาหากปริมาณการซื้อขายในชวงสิ้นสุดระยะการหามขายหุนไมไดมีความผิดปกติแลวจะ
พบวา คา ,iϖ จะมีคา = 1 ดังนั้นจึงเขียนเปนสมการเพื่อทดสอบทางสถิติไดวา 
   H02: ,iϖ =1      (10) 
   H12: ,iϖ ≠ 1      (11) 

วิธีที่สองของการทดสอบปริมาณการซื้อขายเปนการทดสอบการซื้อขายระยะ 20 วันหลังส้ินสุดการหามขายหุน
เปรียบเทียบกับปริมาณการซื้อขาย 20 วัน กอนส้ินสุดการหามขายหุน การทดสอบนี้จึงเปนเสมือนการทดสอบการซื้อขาย
ระยะหลังการหามขายหุนชวง 20 วัน สมการเพื่อคํานวณคาปริมาณการซอขายที่ผิดปกติจึงเขียนไดวา 
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คา Ti ,ζ เปนคาสถิติของปริมาณการซื้อขายหลังการหามขายหุนเปรียบเทียบกับปริมาณการซื้อขายกอนขายหุน

เกิดขึ้นในชวงหลังการหามขายหุน ระยะ 20 วัน  
 การทดสอบปริมาณการซื้อขายที่ผิดปกตินี้จะเปนเครื่องยืนยันไดวาหลังการหามขายหุนนั้นมีการซื้อขายที่ผิดปกติ
ไปหรือไม   
  
4. ผลการศึกษา 

จากวิธีการศึกษาที่ไดกลาวอธิบายในบทที่ 3 ผูวิจัยไดศึกษาทดสอบขอมูลตามระเบียบวิธีการศึกษาเหตุการณ 
(Event Study) และไดนําเสนอผลวิจัยไดดังนี้ 

 



 

 349

การประชุมผลงานวิจัยดานการจัดการบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 2  

 วันที่ 20 มีนาคม 2551 ณ ศนูยประชุมนานาชาติ เอ็มเพรส จ.เชียงใหม 
4.1 ขอมูลเชิงพรรณนา 
การศึกษาครั้งนี้ใชขอมูลบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยตั้งแต พ.ศ. 2536 ถึงพ.ศ. 2550 

โดยมีจํานวนหลักทรัพยที่นํามาศึกษาทั้งหมด 206 หุนที่มีขอมูลการหามขายหลักทรัพยหลังจากที่ไดเขาตลาด เม่ือ
พิจารณาจํานวนหลักทรัพยทั้งหมดพบวาสามารถแบงหลักทรัพยทั้งหมดเปน 7 หมวดอุตสาหกรรมได ตารางที่ 4.1  
  
ตาราง 4.1 หุนและกลุมอุตสาหกรรมของตัวอยางในการศึกษา 

ขอมูลที่ใชในการศึกษาเปนหุนที่มีขอมูลเวลาสิ้นสุดการหามขายหุนจํานวน 206 หุน และมีขอมูลการซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพยในชวงป พ.ศ. 2537 – 2550 กลุมอุตสาหกรรมเปนกลุมที่แบงประเภทอุตสาหกรรมตามเกณฑของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 

กลุมอุตสาหกรรม จํานวน รอยละ 
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 15 7.3% 

สินคาอุปโภคบริโภค 6 2.9% 
ธุรกิจการเงิน 24 11.7% 

สินคาอุตสาหกรรม 41 19.9% 
อสังหาริมทรัพยและกอสราง 47 22.8% 

ทรัพยากร 14 6.8% 
บริการ 36 17.5% 

เทคโนโลยี 23 11.2% 
รวม 206 100.0% 

 
ตาราง 4.2 จํานวนหุนที่ส้ินสุดระยะการหามขายหุนจําแนกตามป  

ตารางแสดงจํานวนหุน 206 หุนที่ใชในการศึกษาจําแนกเปนรายปต้ังแตป พ.ศ. 2536 ถึงป พ.ศ. 2550 ตัวเลขใน
วงเล็บแสดงป ค.ศ. 
ปที่มีการส้ินสุดระยะหามขายหุน จํานวนหุน 

2536 (1993) 4 
 2537 (1994) 14 
 2538 (1995) 30 
2539 (1996) 20 
 2540 (1997) 9 
2541 (1998) 9 
2542 (1999) 3 
2543 (2000) 2 
2544 (2001) 3 
2545 (2002) 12 
2546 (2003) 14 
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การประชุมผลงานวิจัยดานการจัดการบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 2  

 วันที่ 20 มีนาคม 2551 ณ ศนูยประชุมนานาชาติ เอ็มเพรส จ.เชียงใหม 
2547 (2004) 1 
2548 (2005) 26 
2549 (2006) 37 
2550 (2007) 22 

 รวม 206 
 

เม่ือนําขอมูลไปจําแนกเปนรายปตามตารางที่ 4.2 ซ่ึงแสดงจํานวนหุนที่ส้ินสุดระยะการหามขายหุนจําแนกตามป 
พบวาจํานวนหุนที่จําแนกเปนรายปสอดคลองกับภาวะตลาด เม่ือพิจาณาจํานวนหุนที่ถูกหามขายหุนคิดเปนสัดสวน
ตอหุนทั้งหมดแลวพบวาโดยเฉลี่ยหุนที่ถูกหามขายในชวงระยะการหามขายหุนมีจํานวนเทากับ 66.5% และมีมัธยฐานที่ 
57.9% คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของขอมูลนี้คือ  21.3% สะทอนใหเห็นความผันผวนหรือความแตกตางกันของสัดสวนการ
ถูกหามขายหุนที่พบในขอมูลชุดนี ้ 

 
ตาราง 4.4 ขอมูลระยะเวลาการหามขายหุนจําแนกตามจํานวนขอมูล 

ขอมูลระยะเวลาการหามขายหุนแบงเปนชวงระยะเวลา ตารางนี้ไดแสดงจํานวนและรอยละของจํานวนหุนในแต
ละชวงเวลา 
 
ชวงระยะการหามขายหุน (วัน) จํานวน รอยละ 

180 - 184 88 42.7 
364 - 365 8 3.9 
545 -549 88 42.8 
729 - 730 10 4.8 
911 -1095 12 5.8 

รวม 206 100 
 
ตาราง 4.5 ขอมูลสัดสวนรอยละของหุนที่ถูกหามขายจําแนกจํานวนหุน  

ขอมูลแสดงสัดสวนรอยละของหุนที่ถูกหามขายโดยแบงเปนชวงที่เทากัน 3 ชวง คือกลุมที่ 1 เปนกลุมหุนที่มีรอย
ละของหุนที่ถูกหามขายในชวง 35% ถึง 55.01% กลุมที่ 2 เปนกลุมหุนที่มีรอยละของหุนที่ถูกหามขายในชวง 55.02% ถึง 
74.44% และกลุมที่ 3 เปนกลุมหุนที่มีรอยละของหุนที่ถูกหามขายในชวง 74.94% ถึง 100%  
 
รอยละของหุนที่ถูกหามขาย (%) จํานวน รอยละ 

35.00 – 55 .01 70 33.3 
55..02 – 74.44 68 33.3 
74.94 – 100.00 68 33.4 

รวม 100 100 
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 วันที่ 20 มีนาคม 2551 ณ ศนูยประชุมนานาชาติ เอ็มเพรส จ.เชียงใหม 
 ตารางที่ 4.4 และตารางที่ 4.5 ขอมูลระยะเวลาการหามขายหุนซึ่งมีระยะเวลาตั้งแต 180 วันถึง 1,095 วัน 
(ประมาณ 6 เดือนถึง 3 ป) นั้นสามารถจัดแบงไดเปน 5 กลุมยอย  
 
 4.2  ผลตอบแทนชวงส้ินสุดการหามขายหุน 
 การทดสอบผลตอบแทนระยะการหามขายหุนไดแสดงผลตั้งแตตารางที่ 4.6 เปนตนไปโดยในตารางที่ 4.6 ได
ทดสอบผลตอบแทนผิดปกติแตละวันรอบระยะเวลาการสิ้นสุดระยะหามขายหุน ตามสมมติฐานตลาดประสิทธิภาพนั้นเรา
ไมควรพบวามีผลตอบแทนผิดปกติขึ้นจากขอมูลการส้ินสุดการหามขายหุนเนื่องจากขอมูลนี้เปนขอมูลสาธารณะที่ไดทราบ
กันทั่วไปแลว ราคาในตลาดหลักทรัพยจึงควรเปนราคาที่ไดสะทอนขอมูลนี้ไปแลวจึงไมควรพบความผิดปกติของ
ผลตอบแทน การทดสอบในตารางที่ 4.6 ไดทดสอบผลตอบแทนผิดปกติ (Abnormal Return) 10 วันรอบการสิ้นสุดระยะ
หามขายหุน (t-5 ถึง t+5) 
ตาราง 4.6 ผลตอบแทนผิดปกติในชวงวันส้ินสุดระยะหามขายหุน 
ตารางแสดงผลการทดสอบผลตอบแทนผิดปกติ (Abnormal Returns: AR) ของชวงการทดสอบตาง โดย AR คํานวณจาก 
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เกิดจากการซื้อและถือหลักทรัพย iไปจนถึงระยะเวลา T และ TMR ,  หมายถึงผลตอบแทนของตลาดจากการลงทุนและถือ
ไปจนถึงระยะเวลา T MEDIAN หมายถึงมัธยฐาน MAX หมายถึงคาสูงสุด MIN หมายถึงคาต่ําสุด คา STDEV. หมายถึงคา
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

Day AR (%) Median (%) Max (%) Min (%) stdev (%) 
t -5 0.288 0.000 18.130 -9.955 3.252 
t -4 -0.046 -0.142 15.164 -7.549 2.514 
t -3 -0.182 -0.317 14.302 -13.323 2.780 
t -2 -0.061 0.000 9.101 -18.645 2.604 
t -1 -0.150 -0.054 22.858 -16.014 3.354 

t = 0 0.296 0.019 21.294 -6.133 2.970 
t+1 -0.353 -0.091 25.984 -23.624 3.743 
t+2 -0.002 0.013 13.743 -8.736 2.393 
t+3 -0.318* -0.221 10.046 -12.261 2.767 
t+4 -0.015 -0.005 20.128 -15.139 3.031 
t+5 0.047 -0.005 12.194 -24.680 3.360 
t+6 0.162 0.000 27.626 -10.927 3.671 
t+7 -0.186 -0.060 8.970 -13.108 2.387 
t+8 -0.355** -0.114 7.729 -12.624 2.442 

** Significant at 5%  * Significant at 10% 
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 วันที่ 20 มีนาคม 2551 ณ ศนูยประชุมนานาชาติ เอ็มเพรส จ.เชียงใหม 
ตาราง 4.7 ผลตอบแทนผิดปกติในชวงส้ินสุดระยะการหามขายหุน 
ตารางแสดงผลการทดสอบผลตอบแทนผิดปกติสะสมเฉลี่ย (Abnormal Returns: AR) ของชวงการทดสอบตาง โดย AR 
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ผลตอบแทนที่เกิดจากการซื้อและถือหลักทรัพย i ไปจนถึงระยะเวลา T  และ TMR ,   หมายถึงผลตอบแทนของตลาดจาก
การลงทุนและถือไปจนถึงระยะเวลา T คา Stdev. หมายถึงคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ Std. Error Mean หมายถึงคา
ความผิดพลาดมาตรฐานของคาเฉลี่ย (Mean) 
 
 Period AR (%) Stdev. (%) Std. Error Mean (%) 

t-15 to 1+90 1.766 45.954 3.202 
t-15 to t-1 -0.145 10.505 0.732 
t-1 to t+1 -0.232 5.272 0.367 
t+1 to t+5 -0.620 7.166 0.499 
t+1 to t+10 -1.239** 9.061 0.631 
t+1 to t+30 -2.200* 17.221 1.200 
t+1 to t+60 -0.748 33.154 2.310 
t+1 to t+90 1.415 42.495 2.961 
**Significant at 5% 
* Significant at 10% 
 
 ผลในตารางที่ 4.7 สรุปวา ผลตอบแทนผิดปกติสะสมโดยรอบระยะการหามขายหุน คือกอนส้ินสุดการหามขาย
หุน 15 วัน ถึงระยะสิ้นสุดการหามขายหุน 90 วัน (t-15 ถึง t+90) มีคาเปนบวกแตไมไดมีนัยสําคัญทางสถิติ ผลตอบแทน
ผิดปกติสะสมในชวง 15 วันกอนส้ินสุดการหามขายหุน (t-15 ถึง t+1) มีคา -.145 % สวนผลตอบแทนสะสม 3 วันโดยรอบ
ระยะสิ้นสุดการหามขายหุน (t-1 ถึง t+1) มีคา -.232% อยางไรก็ตามคาผลตอบแทนผิดปกติสะสมทั้งสองชวงเวลานี้ไม
พบวามีนัยสําคัญทางสถิติ 

จากขอมูลที่ไดแสดงในสวนของสถิติเชิงพรรณนาของขอมูลระยะหามขายหุนซ่ึงแสดงวาระยะการหามขายหุนมี
การกระจุกตัวเปนกลุม ต้ังแต 6 เดือนถึง 3 ป (ตารางที่ 4.4) แตจะเห็นไดวาจํานวนหุนในบางชวงระยะเวลาอาจมีไมมากนัก 
จึงไดแบงระยะเวลาการทดสอบผลตอบแทนผิดปกติเปน สองชวงคือชวงระยะเวลา กอน 1 ป และระยะเวลาหลัง 1 ป การ
ทดสอบแสดงผลดังตารางที่ 4.8 Panel A เปนตารางแสดงผลการทดสอบผลตอบแทนผิดปกติเม่ือระยะเวลาหารหามขาย
หุนนอยกวา 365 วันซึ่งจํานวนหุนที่ทดสอบมีจํานวนเทากับ 96 หุน และ Panel B เปนตารางแสดงผลการทดสอบ
ผลตอบแทนผิดปกติเม่ือระยะการหามขายหุนมากกวา 365 วัน ซ่ึงมีจํานวน 110 ขอมูล  
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 วันที่ 20 มีนาคม 2551 ณ ศนูยประชุมนานาชาติ เอ็มเพรส จ.เชียงใหม 
ตาราง 4.8 ผลตอบแทนผิดปกติจําแนกตามระยะการหามขายหุน 
 
ตารางแสดงผลการทดสอบผลตอบแทนผิดปกติ (Abnormal Returns: AR) ของชวงการทดสอบตาง โดย AR คํานวณจาก 
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เกิดจากการซื้อและถือหลักทรัพย iไปจนถึงระยะเวลา T และ TMR ,  ตารางจําแนกออกเปนสองสวน โดยที่ Panel A) เปน
ตารางที่ระยะการหามขายหุนนอยกวา 365 วัน ซ่ึงมีจํานวนขอมูลหุนที่ทดสอบทั้งหมด 96 หุนจากจํานวนทั้งหมด 206 หุน 
Panel B) เปนตารางแสดงผลการทดสอบเมื่อระยะการหามขายหุนเกิน 365 วัน โดยมีจํานวนขอมูลการทดสอบ 110 หุน
จากจํานวน 206 หุน คา Std. Deviation. หมายถึงคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ Std. Error Mean หมายถึงคาความ
ผิดพลาดมาตรฐานของคาเฉลี่ย (Mean) 
 
 Panel A) Silent period <= 365, N = 96 
 
 Period AR (%) Std. Deviation (%) Std. Error Mean (%) 

t-15 to 1+90 6.575 44.483 4.540 
t-15 to t-1 -0.083 10.492 1.071 
t-1 to t+1 -0.442 3.187 0.325 
t+1 to t+5 -0.032 5.713 0.583 
t+1 to t+10 -0.361 7.227 0.738 
t+1 to t+30 -1.622 13.948 1.424 
t+1 to t+60 1.643 27.139 2.770 
t+1 to t+90 7.040 47.336 4.831 
 
 Panel B) Silent period > 365, N = 110 
 
 Period AR (%) Std. Deviation (%) Std. Error Mean (%) 

t-15 to 1+90 -2.431 46.999 4.481 
t-15 to t-1 -0.199 10.563 1.007 
t-1 to t+1 -0.050 6.584 0.628 
t+1 to t+5 -1.134 8.220 0.784 
t+1 to t+10 -2.006** 10.373 0.989 
t+1 to t+30 -2.705 19.688 1.877 
t+1 to t+60 -2.835 37.629 3.588 
t+1 to t+90 -3.495 37.298 3.556 
**Significant at 5% 
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ตาราง 4.9 ผลตอบแทนผิดปกติจําแนกตามสัดสวนหุนที่ถูกหามซื้อขาย 
ตารางแสดงผลการทดสอบผลตอบแทนผิดปกติ (Abnormal Returns: AR) ของชวงการทดสอบตาง โดย AR คํานวณจาก 
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,  โดยที่  TiR , หมายถึงผลตอบแทนที่

เกิดจากการซื้อและถือหลักทรัพย iไปจนถึงระยะเวลา T และ TMR ,  ตารางแสดงผลการทดสอบผลตอบแทนผิดปกติโดย
แบงขอมูลสัดสวนหุนที่ถูกหามขายเปน  3  กลุมโดยใชคา Percentile ที่ 33.33 เปนเกณฑการแบง  Panel A) เปนขอมูล
สัดสวนหุนที่ถูกหามขายในชวง 35.00 < Share% <= 55.01 Panel B) เปนขอมูลสัดสวนหุนที่ถูกหามขายในชวง 55.02 < 
Share% <= 74.44 และ Panel C) เปนขอมูลสัดสวนหุนที่ถูกหามขายในชวง 74.94 < Share% <= 100 คา Std. 
Deviation. หมายถึงคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ Std. Error Mean หมายถึงคาความผิดพลาดมาตรฐานของคาเฉลี่ย 
(Mean) 
 
 Panel A) 35.00 < Share% <= 55.01, N = 70 
 
Period  AR (%) Std. Deviation (%) Std. Error Mean (%) 

t-15 to 1+90 13.577* 63.481 7.587 
t-15 to t-1 0.517 10.875 1.300 
t-1 to t+1 -0.664 4.836 0.578 
t+1 to t+5 -0.659 8.507 1.017 
t+1 to t+10 -1.819 10.402 1.243 
t+1 to t+30 -1.250 16.901 2.020 
t+1 to t+60 5.337 44.244 5.288 
t+1 to t+90 12.324* 58.550 6.998 
  
 Panel B) 55.02 < Share% <= 74.44, N = 68 
 
 Period AR (%) Std. Deviation (%) Std. Error Mean (%) 

t-15 to 1+90 -1.641 38.963 4.725 
t-15 to t-1 0.209 11.257 1.365 
t-1 to t+1 -0.362 6.502 0.789 
t+1 to t+5 0.027 8.011 0.972 
t+1 to t+10 -0.249 10.258 1.244 
t+1 to t+30 -2.884 21.370 2.592 
t+1 to t+60 -1.691 30.736 3.727 
t+1 to t+90 -2.145 36.546 4.432 
 Panel C) 74.94 < Share% <= 100, N = 68 
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 Period AR (%) Std. Deviation (%) Std. Error Mean (%) 

t-15 to 1+90 -6.985** 23.619 2.864 
t-15 to t-1 -1.180 9.351 1.134 
t-1 to t+1 0.342 4.258 0.516 
t+1 to t+5 -1.227** 4.198 0.509 
t+1 to t+10 -1.633** 5.746 0.697 
t+1 to t+30 -2.495* 12.450 1.510 
t+1 to t+60 -6.069** 18.284 2.217 
t+1 to t+90 -6.255** 21.501 2.607 
**Significant at 5% 
* Significant at 10% 
 

คาผลตอบแทนผิดปกติที่พบในตารางที่ 4.9 ทั้ง 3 Panel นั้น Panel A มีคาของผลตอบแทนผิดปกติในชวง t-15 
ถึง t+ 90 วันเปนบวกที่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.1 และมีผลตอบแทนผิดปกติในชวง t+1 ถึง t+90 เปนบวกอยางมีนัยสําคัญ
ที่ระดับ 0.1 เทากัน ขอมูลที่พบในผลที่แสดงใน Panel A แสดงใหเห็นวาชวงเวลาการทดสอบอื่นนั้นไมพบความผิดปกติ
ของผลตอบแทน ตารางที่ 4.9 Panel B ซ่ึงเปนการทดสอบผลตอบแทนผิดปกติของหุนที่มีสัดสวนการหามขายใน
ระดับกลาง ( 55.02% ถึง 74.44%) มีผลตอบแทนที่เกิดขึ้นในชวงเวลาสิ้นสุดการหามขายหุนเปนทั้งบวกและลบแตอยางไร
ก็ตามพบวาผลตอบแทนผิดปกตินั้นไมไดมีนัยสําคัญทางสถิติใดๆ ตารางที่ 4.9 Panel C ซ่ึงเปนตัวแทนของผลตอบแทน
ผิดปกติของหุนที่มีสัดสวนหุนที่ถูกหามขายในระดับสูง (74.94% ถึง 100%) พบขอมูลที่แตกตางจาก Pane A และ Panel 
B อยางเห็นไดชัด ผลตอบแทนรวมทั้งหมดรอบวันส้ิน          สุดการหามขายหุน (t-15 ถึง t+90) มีผลตอบแทนผิดปกติเปน
ลบเทากับ -6.985% และมีนัยสําคัญทางสถิติที่     ระดับนัยสําคัญ 0.05 ผลการทดสอบผลตอบแทนในชวง 3 วันโดยรอบ
ของวันเกิดเหตุการณ (t-1 ถึง t+1) นั้น    ถึงแมไดพบวามีผลตอบแทนที่เปนบวกในชวงเวลาดังกลาวแตก็ไมพบวา
ผลตอบแทนดังกลาวมีนัยสําคัญทาง   สถิติ ผลการทดสอบผลตอบแทนหลังการสิ้นสุดการหามขายหุนพบวา ในระยะ 5 วัน
หลังการสิ้นสุดระยะหาม    ขายหุนผลตอบแทนผิดปกติมีคาเปนลบเทากับ -1.227% ระยะ 10 วันหลังการสิ้นสุดการหาม
ขายหุนพบวาผลตอบแทนผิดปกติมีคาเปนลบเทากับ -1.633% ในชวง 30 วันหลังการสิ้นสุดระยะหามขายหุนปรากฏ
ผลตอบแทนเปนลบเทากับ – 2.495% ผลตอบแทนในชวง 60 วัน และ 90 วันหลังการสิ้นสุดระยะหามขายหุนผลตอบแทน
มีคาเทากับ   -6.069% และ -6.255% ตามลําดับ โดยผลตอบแทนที่เปนลบภายหลังการหามขายหุนนี้มีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ยกเวนกรณีระยะเวลา 30 วันที่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.10  

 

4.3 ปริมาณการซื้อขาย 
ตารางที่ 4.11  การทดสอบปริมาณการซอขายผิดปกติใชการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยปริมาณการซื้อขาย                ชวงส้ินสุด
การหามขายหุน และคาเฉลี่ยปริมาณการซื้อขายหลังส้ินสุดการหามขายหุน 20 วันสมการแสดง          คาสถิตินี้ 
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Relative Volume Mean max min Stdev 

Ti ,ϖ  1.60* 74.60 0.00 5.43 
Ti ,ζ  2.16** 43.43 0.05 4,87 

**Significant at 5% 
* Significant at 10% 
 

ตารางที่ 4.11 นําเสนอผลการทดสอบของปริมาณการซื้อขายสัมพัทธตามสมการที่ (9) และ สมการที่ (12) ผล
การทดสอบในตารางนี้ไดวา คา Ti ,ϖ มีคาเฉลี่ยเทากับ 1.60 ซ่ึงคาเฉลี่ยปริมาณการซื้อขายสัมพัทธนี้โดยมีความแตกตาง
จาก 1 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05  แสดงใหเห็นวาปริมาณการซื้อขายชวงของวันส้ินสุดการหามขาย
หุนมีคาสูงกวาปริมาณการซื้อขายกอนส้ินสุดการหามขายหุน คา Ti ,ζ ซ่ึงเปนคาทดสอบปริมาณการซื้อขายสัมพัทธหลัง
ส้ินสุดการหามขายหุนเปรียบเทียบกับปริมาณการซื้อขายกอนส้ินสุดการหามขายเปนระยะเวลา 20 วันพบวา ปริมาณการ
ซ้ือขายสัมพัทธมีคาเฉลี่ยที่เปนบวกถึง 2.16 และคาเฉลี่ยนี้มีความแตกตางจาก 1 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
กลาวไดวา หลังการหามขายหุนมีปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับระยะกอนส้ินสุดการหามขายหุน โดยชวง 
3 วันที่ส้ินสุดการหามขายหุนนั้นปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นถึง 60% และระยะ 20 วันหลังส้ินสุดการหามขายหุนนั้นปริมาณ
การซื้อขายเพิ่มขึ้นประมาณ116% 
  

5.  สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 
5.1 สรุป 

 ผลการวิเคราะหผลตอบแทนแตละวันในชวงของการสิ้นสุดการหามขายหุนพบวา ผลตอบแทนสวนใหญในแตละ
วันรอบระยะดังกลาวมีคาเปนลบและมีนัยสําคัญในวันที่ 3 และ วันที่ 8 แสดงใหเห็นวา การสิ้นสุดการหามขายหุนเริ่มมีผล
เกิดผลตอบแทนที่เปนลบในชวง 3 วันและ ประมาณ 1 สัปดาหหลังการสิ้นสุดระยะหามขายหุน  การทดสอบผลตอบแทน
ผิดปกติสะสมพบวาผลตอบแทนผิดปกติสะสมมีคาเปนลบอยางมีนัยสําคัญในชวง 10 วันและ 30 วันหลังส้ินสุดการหาม
ขายหุนโดยมีผลตอบแทนเทากับ -1.24% และ -2.2% ตามลําดับ ผลตอบที่เปนลบนี้สอดคลองกับการวิจัยในตางประเทศ 
เชน ผลการศึกษาของ Bradley et al (2001) พบวาผลตอบแทนในชวง           -2 ถึง +2 รอบระยะการหามขายหุนเทากับ -
1.61% ผลการศึกษาของ  Brav and Gompers (2003) พบวาราคาหลักทรัพยในชวงวัน -1 ถึง +2 มีคาเปนลบอยางมี
นัยสําคัญเทากับ -1.5% หรือผลการทดสอบของ Garfinkle, Malkiel and Bontas (2002) พบวาผลตอบแทนผิดปกติสะสม
ระยะ 3 วันมีคาเทากับ -4.47%  
 ผลการทดสอบปริมาณการซื้อขายหุนเปรียบเทียบ (Relative Volume) ในชวงส้ินสุดการหามขายหุนพบวา
ปริมาณการซื้อขายไดเพิ่มขึ้นจากระยะกอนการสิ้นสุดการหามขายหุน โดยปริมาณการซื้อขายสัมพัทธ        ในชวง 5 วัน
เทียบกับ ระยะมีคาเทากับ 1.60 และ 2.16 หรือกลาวไดวาปริมาณการซื้อขายในชวง  3   วันขณะสิ้นสุดการหามขายหุนมี
คาสูงขึ้น 60%  เม่ือเทียบกับปริมาณการซื้อขายเฉลี่ย ระยะ 20 วันกอนส้ินสุดการหามขายหุน และปริมาณการซื้อขาย
เฉล่ียระยะ 20 วันหลังการหามขายหุน มีคาสูงขึ้นกวา 116% เม่ือเทียบกับปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยระยะ 20 วันกอนส้ินสุด
การหามขายหุน 
 

5.2 อภิปรายผลการศึกษา 
ผลการวิจัยชี้ใหเห็นวาหุนนําเสนอขายตอประชาชนครั้งแรกที่ถูกหามขายหุนเปนระยะเวลาหนึ่งนั้น     เม่ือส้ินสุด

ระยะเวลาหามขายหุนพบวาผลตอบแทนมีคาเปนลบอยางมีนัยสําคัญ สอดคลองกับงานวิจัยที่พบใน    ตลาดอื่น แสดงให
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เห็นวาการสิ้นสุดระยะหามขายหุนมีผลตอการเปลี่ยนแปลงในตลาดหุน  การเปลี่ยนแปลงของราคานี้อาจเกิดไดจาก 2 
กรณีคือ 1) ผูขายหลังการสิ้นสุดระยะการหามขายหุนซึ่งเปนผูบริหาร หรือผูสวนเกี่ยวของ 2มีขอมูลภายในที่สะทอนขาวใน
ดานลบของกิจการ จึงไดขายหุนของตนเองออกมาภายหลังจากพนระยะการหามขายหุน คําอธิบายตอการลดลงของราคา
ในกรณีนี้เปนไปตามสมมติฐานของความอสมมาตรในขอมูล (Asymmetric Information) หรือ 2) ราคาหุนปรับลดลงเกิด
จากกรณีที่อุปทานในตลาดมีมากขึ้นจึงทําใหราคา   ปรับลดลงมาตามเสนของอุปสงคที่ลาดลง (Downward-sloping 
Demand Curve) การวิจัยนี้ไดทดสอบใน      เบื้องตน  เพื่อหาคําอธิบายที่เหมาะสมโดยการทดสอบผลตอบแทนที่เกิดขึ้น
ตามความแตกตางของระยะเวลา    และตามสัดสวนของหุนที่เปล่ียนแปลงไป  ผลการทดสอบผลตอบแทนตามสัดสวนของ
หุนที่ถูกหามขายและผล  การทดสอบของปริมาณการซื้อขายในชวงส้ินสุดการหามขายหุนแสดงถึงความสอดคลองกับ 
สมมติฐานการ ปรับตัวของราคาตามเสนอุปสงคที่ลาดลง (Downward Sloping Demand Curve) ในงานวิจัยของ Field 
and Hanka (2001) และ Brav and Gompers (2003) อยางไรก็ตามการทดสอบวาปจจัยใดที่เปนปจจัยที่ทําให        เกิด
การปรับลดของราคาในชวงส้ินสุดการหามขายหุนโดยละเอียดอาจทําไดดวยวิธีการใชสมการถดถอยเพื่อทดสอบ
สมมติฐานที่จะอธิบายปรากฏการณนี้ในงานวิจัยตอไป 
 งานวิจัยนี้สามารถนําไปใชประโยชนทั้งตอนักลงทุนทั่วไปและตอหนวยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวของ          ในดานผู
ลงทุนนั้นงานวิจัยนี้ชวยชี้ใหเห็นวาหลักทรัพยเสนอขายเปนครั้งแรกตอประชาชนที่ส้ินสุดระยะเวลา      หามซื้อขายหุนนั้นมี
ราคาปรับลดลงไป แนวทางการลงทุนที่สอดคลองกับสถานการณเชนนี้คือเวนจากการ ซ้ือในชวงกอนส้ินสุดระยะหามซื้อ
ขายหุนและเขาซื้อในชวงระยะสัปดาหแรกของการสิ้นสุดระยะหามขายหุน ขอมูลจากการวิจัยนี้จะชวยชี้ใหหนวยงานที่
เกี่ยวของ เชน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือนักวิเคราะหหลักทรัพย ใหความสําคัญมากขึ้นตอระยะเวลาการสิ้นสุด
ระยะหามขายหุน 

 
  

                                                 
           2 ตามประกาศตลาดหลักทรัพย ที่ บจ/ร  01-03 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 กําหนดใหบุคคลที่ถูกสั่งหามขายหุนของตัวเอง
ประกอบดวย ผูมีสวนรวมในการบริหาร และผูถือหุนรายอื่นในกรณีที่ผูมีสวนรวมในการบริหารมีจํานวนหุนรวมกันต่ํากวาจํานวนรอยละ 55 ของ
ทุนชําระแลว 
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ความพึงพอใจของสมาชกิสหกรณในการถือหุนสหกรณออมทรพัย 

ในเขตอําเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม 
The Saving Cooperative Member’s Satisfaction for Holding Shares   

in Amphoe Muaeng, Chiang Mai 
ชวภณ สิงหจรัญ* และคณะ** 

 
บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาถึงความพึงพอใจของสมาชิกสหกรณในการถือหุนสหกรณออมทรัพยใน
เขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม และศึกษาถึงปจจัยตางๆ ที่มีผลในการตัดสินใจสมัครเขาเปนสมาชิก  ผูวิจัยไดเลือกกลุม
ตัวอยางจํานวน 265 คน ซึ่งเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  
 ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนมากเปนเพศชาย มีอายุระหวาง 45-60 ป อาชีพขาราชการ รายได
เฉล่ียตอเดือน 10,001 - 20,000 บาท เปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยประเภทสามัญมากกวา 10 ปขึ้นไป และใชบริการ
ประเภทเงินกูของสหกรณมากที่สุด  ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในการถือหุนสหกรณออมทรัพยโดยรวมมี
คาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง  โดยมีความพึงพอใจที่มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากตอปจจัยดานผลิตภัณฑ  และดาน
ผลตอบแทน  ดานสถานที่และลักษณะทางกายภาพ  ดานการประชาสัมพันธและสงเสริมการตลาด  ดานบุคลากร  ดาน
กระบวนการใหบริการ  มีความพึงพอใจที่มีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง 

ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเปนสมาชิกสหกรณ ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอการตัดสินใจเลือก
เปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยโดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง โดยใหความสําคัญตอปจจัยยอยที่มีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับมาก  โดยเรียงลําดับดังนี้ คือ ดานความมั่นคงของสหกรณ  การไดรับบริการที่ดี  การไดรับผลตอบแทนที่คอนขาง
สมํ่าเสมอ การไดรับผลตอบแทนที่สูง ความสะดวกรวดเร็วในการกูเงิน และดานชื่อเสียงภาพลักษณ และใหความสําคัญ
ตอปจจัยยอยที่มีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง คือ ดานการใหทุนการศึกษาแกบุตร การจัดกิจกรรมเพื่อสราง
ความสัมพันธระหวางสมาชิก และการจัดสัมมนาใหความรูดานตางๆ  นอกจากนี้  พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ
ไดรับเงินปนผลตอปในอัตรามากกวารอยละ 8-12 และสวนใหญยังไมหยุดการซื้อหุนเพิ่ม สาเหตุที่ยังไมหยุดซื้อหุนเพิ่ม 
เพราะเห็นวาการลงทุนซื้อหุนไดรับการจายเงินปนผลสูงกวาการลงทุนในทางเลือกอื่น  

                                                 
*  ผูชวยศาสตราจารย  ภาควิชาการเงินและการธนาคาร  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
** รองศาสตราจารยสิริเกียรติ รัชชุศานติ, ผูชวยศาสตราจารยสุจรรยพินธ สุวรรณพันธ, รองศาสตราจารยบุญสวาท พฤกษิกานนท 
  และอาจารยโรจนา ธรรมจินดา ภาควิชาการเงินและการธนาคาร  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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Abstract 

The  objectives  of  this  research  were  to  study  the  saving  cooperative  member’s  satisfaction  
for  holding  shares  in Amphoe Muang, Chiang Mai and  to  study other  factors concerning  members   
decision to  enroll  as a member.  The researcher chose a sample of 265 people, whom were members of a 
saving cooperative in Amphoe Muang, Chiang Mai.  

The study found that most of the respondents were male within the age range of 45-60 years. Most  
of  them  were  government  officers  and  had  an  average  monthly  salary  of  10,001-20,000  Baht.  They  
had  been  members  of  an  ordinary  cooperative  savings  for  more  than  10  years, and  had  been  using  
the  cooperatives  loaning  services. 

The respondents’ satisfaction for holding shares in savings cooperative  were  at  the “moderate” 
level, whereas  the  product  factor  was  at a  high  level  of  satisfaction; while  the  rate of  return  factor, 
place  and  physical  evidence  factor, public  relation and  promotion  factor, personnel  factor, and  the  
process of  service  factor were  scored  at  a  moderate  level  of  satisfaction. 

Regarding the factors affecting the  decision  of  becoming  a  member  of  the  cooperative, the  
respondents  rated  its  importance  at  a “moderate”  level,  while  giving  the  high  importance  level  to the 
sub-factors of the stability  of  the cooperative, good  services, receiving  constant  and  high  return, the 
convenience of making  a  loan, and  the  reputation.  They  gave  a  “moderate  level”  for  the  sub-factors  of  
giving  educational  funds  for  their  children, providing  activities  for  better  relations  within  members,  and  
organizing  educational  seminars.  Most  of  the  respondents  received  an  annual  dividend  of  more  than  
8-12%.  They continue  to buy  more  shares  because they believe that buying  shares gain  more  dividend  
distribution  than  other investments. 
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1.  ที่มาและความสําคัญของปญหา 
 
 สหกรณเปนองคกรธุรกิจประเภทหนึ่งที่เกิดขึ้นเนื่องจากระบบเศรษฐกิจทุนนิยมที่เต็มไปดวยการแขงขันเพื่อทํา
ประโยชนแกตนเองเปนที่ต้ัง  โดยคนกลุมนอยในสังคมที่มีฐานะทางเศรษฐกิจที่พยายามเอารัดเอาเปรียบตอคนจํานวน
มากไมมีที่ส้ินสุด  เพื่อกอใหเกิดความเปนธรรมในสังคมและเพื่อชวยเหลือคนที่มีความออนแอทางเศรษฐกิจดังกลาว  จึงมี
ผูคิดนําเอาหลักสหกรณมาใชสหกรณเปนการดําเนินการในรูปธุรกิจแบบหนึ่งทําหนาที่เกี่ยวกับการจัดการใหมีบริการเพื่อ
ผลทางเศรษฐกิจและชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  เพื่อขจัดปญหาทางเศรษฐกิจใหหมดไปและใหมีความเปนอยูที่ดีขึ้น  
(ไพโรจน  ยวนกะเปา,2533)  จากแนวคิดดังกลาวการสหกรณจึงเปนวิธีหนึ่งที่ถูกนํามาใชและเชื่อวาจะสามารถใช
แกปญหาทางเศรษฐกิจของคนในสังคมได  ประเทศไทยไดเห็นความสําคัญของวิธีการสหกรณ จึงรับเอาวิธีการสหกรณเขา
มาใชแกปญหาทางเศรษฐกิจของประเทศดวยเชนเดียวกัน ปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจประการหนึ่งโดยเฉพาะอยางยิ่งใน
ประเทศดอยพัฒนา คือ การขาดแคลนเงินออม (Saving)  ที่สามารถนําไปลงทุนทํากิจกรรมทางเศรษฐกิจได การแกปญหา
ดังกลาวสามารถกระทําได  ถาทุกคนในระบบเศรษฐกิจชวยกัน โดยรวมมือรวมใจ รวมทั้งการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  รูจัก
ประหยัดคาใชจายที่ไมจําเปนลง ทําใหมีเงินเหลือจากการใชจายไดเก็บออมจะเกิดประโยชนแกตนเองและแกสังคมโดย
สวนรวม  การออมทรัพยกระทําไดหลายรูปแบบแลวแตความสมัครใจของแตละบุคคล สําหรับบุคคลที่มีฐานะทาง
เศรษฐกิจดีพอจะออมทรัพยไดแตโดยนิสัยและสภาพแวดลอมไมเอื้ออํานวยตอการออมทรัพย วิธีการของสหกรณออม
ทรัพยจะสามารถใชแกปญหาใหบุคคลในเรื่องการออมทรัพย เพื่อไมใหเกิดปญหาในเรื่องการขาดแคลนเงินทุนในระบบ
เศรษฐกิจ และยังชวยแกปญหาทางเศรษฐกิจในชีวิตประจําวันใหแกบุคคลอีกเรื่องหนึ่ง คือ การใหสินเชื่อโดยจะเสีย
ดอกเบี้ยในอัตราต่ําและสามารถผอนชําระคืนในระยะยาวได 
 ดังนั้น สหกรณออมทรัพยจึงจัดเปนองคกรสถาบันการเงินอีกรูปแบบหนึ่งในระบบเศรษฐกิจไทยที่ใหบริการ
ทางการเงินแกสมาชิกซึ่งเปนกลุมคนอาชีพเดียวกันมีรายไดประจําทั้งดานการออม  การใหกูยืม  ตามหลักการและวิธีการ
ของสหกรณ  มีการดําเนินงานเปนธุรกิจในแบบพึ่งพาตนเองและพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน  ไดมีการจัดตั้งขึ้นในประเทศ
ไทยมานานกวา  50  ป  บุคคลที่จะมาทําธุรกรรมกับสหกรณออมทรัพยไดจะตองสมัครเขาเปนสมาชิกโดยการลงทุนซื้อหุน
ของสหกรณออมทรัพยนั้น ๆ และจะไดรับผลตอบแทนในรูปของเงินปนผล  ในการเขามาทําธุรกรรมดานการฝากเงินจะ
ไดรับดอกเบี้ย โดยดอกเบี้ยที่ไดรับจะไดรับการยกเวนภาษี  และการเขามาทําธุรกรรมดานการกูยืม จะกูยืมในอัตรา
ดอกเบี้ยที่ตํ่ากวาสถาบันการเงินอื่น ๆ โดยดอกเบี้ยจายจะไดรับการปนสวนคืนใหในภายหลังจากสิทธิประโยชนดังกลาว  
จึงไดมีการจัดตั้งสหกรณออมทรัพยเพิ่มมากขึ้นในปจจุบัน 
 กอนวิกฤติเศรษฐกิจในป  พ.ศ.  2540  ประชาชนสวนใหญในประเทศไทยนิยมการออมเงินไวกับธนาคาร
พาณิชย และบริษัทเงินทุน เพราะผลตอบแทนที่ไดรับในรูปของอัตราดอกเบี้ยเปนส่ิงจูงใจ  แตตอมาในชวงวิกฤติเศรษฐกิจ  
รัฐบาลไดประกาศปดบริษัทเงินทุนจํานวน  56  แหง  รวมทั้งไดเขารวมควบกิจการของธนาคารพาณิชยอีกหลายแหง
ดวยกัน  สืบเนื่องจากปญหาหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได สงผลทําใหความเชื่อม่ัน   ของประชาชนที่มีตอสถาบันการเงินลด
นอยลง ประกอบกับรัฐบาลไดประกาศใชนโยบายอัตราดอกเบี้ยต่ํา       ทั้งเงินฝากและเงินกู  สงผลทําใหผูมีเงินออม
จําเปนตองหาทางเลือกการลงทุนใหม ๆ ที่ใหผลตอบแทนที่ม่ันคง  ถึงแมในปจจุบันจะมีทางเลือกลงทุนในสินทรัพยทาง
การเงินใหม ๆ  เชน  หุนกู  หนวยลงทุน  หรือหุนสามัญในธุรกิจตาง ๆ  แตทางเลือกดังกลาวจะมีขอจํากัดในมูลคาการ
ลงทุนเหมาะสําหรับผูที่มีเงินออมจํานวนมาก เชน หุนกูของบริษัทปูนซีเมนตไทย จํากัด  (มหาชน)  จะตองลงทุนครั้งละไม
ตํ่ากวา  10  ลานบาท  นอกจากนี้การลงทุนของผูมีเงินออมในสวนกลางกรุงเทพฯ  และเขตปริมณฑล  จะมีโอกาสในการ
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เลือกการลงทุนมากกลาวผูมีเงินออมในภูมิภาค  จากเหตุผลดังกลาวขางตนสงผลกระทบตอผูมีรายไดประจําในภูมิภาคที่
มีเงินออมไมมาก นัก  ซ่ึงตองเผชิญกับรายไดที่ลดลงและความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้น  จึงสงผลทําใหผูมีรายไดประจําหันมาให
ความสนใจมาใชบริการสหกรณออมทรัพยเพิ่มมากขึ้น และเพื่อใหสหกรณออมทรัพยเปนอีกทางเลือกหนึ่งของการลงทุน  
การออมและการกูยืมเงิน  ทางคณะผูศึกษาจึงสนใจจะศึกษาถึงความพึงพอใจของสมาชิกสหกรณในการถือหุนสหกรณ
ออมทรัพยในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม  เพื่อนําขอมูลที่ไดเสนอตอสหกรณออมทรัพย  ในจังหวัดเชียงใหมใชเปน
แนวทางในการพัฒนาศักยภาพ  และพัฒนาการดําเนินงานใหเปนที่ยอมรับของประชาชนโดยทั่วไปมากยิ่งขึ้น 
 

2.  วัตถุประสงค 
 

 1.  เพื่อศึกษาถึงความพึงพอใจของสมาชิกสหกรณออมทรัพยในการถือหุนสหกรณในเขตอําเภอเมือง  จังหวัด
เชียงใหม 
 2.  เพื่อศึกษาถึงปจจัยตาง ๆ ที่มีผลตอการสมัครเขาเปนสมาชิกการฝากเงิน และการกูยืมเงินจากสหกรณออม
ทรัพยของสมาชิก  ในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม 
 

3.  ทฤษฎีและแนวคิด   

แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกคา 
 Kotler  (1994 : 36)  กลาววา  ความพึงพอใจ  คือ ระดับความรูสึกของบุคคลที่เปนผลการเปรียบเทียบการ
ทํางานของผลิตภัณฑตามที่เห็นและเขาใจกับความคาดหวังดังนั้นระดับความพึงพอใจ  จึงเปนปจจัยของความแตกตาง
ระหวางการทํางาน (ผล)  ที่มองเห็นหรือเขาใจ (Perceived  Performance)  และความคาดหวัง  (Expectation)  ระดับ
ความพึงพอใจสามารถแบงอยางกวาง ๆ เปน  3  ระดับดวยกัน  กลาวคือ หากการทํางานของผลิตภัณฑตํ่ากวาความ
คาดหวังของลูกคายอมเกิดความไมพึงพอใจ  (Dissatisfaction) หากการทํางานของผลิตภัณฑตรงกันขามกับความ
คาดหวังลูกคายอมมีความพึงพอใจ  และถาผลที่ไดรับจากการทํางานของผลิตภัณฑสูงกวาความคาดหวัดจะทําใหเกิด
ความประทับใจ  (Delighted) มากยิ่งขึ้น 
 

แนวความคิดดานการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ 
 ธีรกิติ   นวรัตน  ณ  อยุธยา  (2544 : 95) ไดกลาวถึงแนวคิดในการประเมินคุณภาพของการใหบริการของ 
Parasuraman,  Zeithaml,  and  Berry  (1994 : 201 – 230)  ซ่ึงเปนคณะนักวิชาการทางการตลาด ที่ไดคิดคนและ
กําหนดตัวแบบดังกลาวที่เกี่ยวของกับคุณภาพการใหบริการ  ไดเนนความตองการที่สําคัญ  โดยเนนการสงมอบคุณภาพ
การใหบริการที่คาดหวัง 
 บริการ  (Services)  เปนกิจกรรมผลประโยชน หรือความพึงพอใจที่สนองความตองการแกลูกคา  ตัวอยางเชน  
โรงเรียน  โรงภาพยนตร   โรงพยาบาล  ธนาคาร  เปนตน  บริการไมสามารถมองเห็นหรือเกิดความรูสึกไดกอนที่จะมีการ
ซ้ือ  ดังนั้น  เพื่อลดความเสี่ยงของผูซ้ือ  ผูซ้ือตองพยายามวางกฎเกณฑเกี่ยวกับคุณภาพ  และประโยชนจากการบริการที่
เขาจะไดรับ  เพื่อสรางความเชื่อม่ันในการซื้อในแงของสถานที่  ตัวบุคคล  เครื่องมือ  วัสดุที่ใชในการติดตอส่ือสาร  
สัญลักษณและราคา ส่ิงเหลานี้เปนส่ิงที่ผูขายบริการจะตองจัดหาเพื่อเปนหลักประกันใหผูซ้ือสามารถตัดสินใจซื้อไดเร็วขึ้น   
 1)  สถานที่  (Place)  ตองสามารถสรางความเชื่อม่ัน  และความสะดวกใหเกิดกับผูมาติดตอ เชน  ธนาคารตอง
ใหญโตโออา  ออกแบบใหคลองตัวแกผูที่มาติดตอ  มีที่นั่งใหเพียงพอ  มีบรรยากาศที่จะสรางความรูสึกที่ดี  รวมทั้งอาจจะ
มีการใหเสียงเพลงประกอบ  เปนตน 



 

 363

การประชุมผลงานวิจัยดานการจัดการบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 2  
วันที่ 20 มีนาคม 2551 ณ ศนูยประชุมนานาชาติ เอ็มเพรส จ.เชียงใหม 

 2)  บุคคล  (People)  พนักงานที่ขายบริการตองมีการแตงตัวที่เหมาะสม  บุคลิกดี  หนาตายิ้มแยมแจมใส  
พูดจาดี  เพื่อใหลูกคาเกิดความประทับใจ  และเกิดความเชื่อม่ันวาบริการที่ซ้ือจะดีดวย 
 3)  เครื่องมือ  (Equipment)  อุปกรณภายในสํานักงานจะตองทันสมัย  มีประสิทธิภาพในการใชบริการที่รวดเร็ว  
และใหลูกคาพอใจ 
 4)  วัสดุส่ือสาร  (Communication  material)  ส่ือโฆษณาและเอกสารการโฆษณาตาง ๆ  ตองสอดคลองกับ
ลักษณะบริการที่เสนอขายและลักษณะของลูกคา 
 5)  สัญลักษณ  (Symbol)  คือ  ช่ือตราสินคาหรือเครื่องหมายตราสินคาที่ใชในการใหบริการ  เพื่อใหผูบริโภค
เรียกชื่อไดถูกควรมีลักษณะการสื่อความหมายที่ดีเกี่ยวกับบริการที่เสนอขาย 
 6)  ราคา  (Price)  การกําหนดราคาการใหบริการ  ควรเหมาะสมกับระดับการใหบริการชัดเจน  และงายตอการ
จําแนกระดับบริการที่ตางกัน 
 

4.  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 อภิชิต  รัตนโกเมศ  (2528)  รายงานเรื่อง  “การประเมินผลการดําเนินงานของสหกรณออมทรัพยครูอุดรธานี  
จํากัด  จังหวัดอุดรธานี”  พบวาสมาชิกสวนใหญมีความพึงพอใจและความไววางใจในการบริหารงานโดยคณะกรรมการ
ดําเนินงานและผูจัดการ  แตสมาชิกยังตองการใหมีการปรับปรุงใหดีขึ้น  เชน  การใหบริการของเจาหนาที่  การ
ประชาสัมพันธ  ระบบการฝากและถอนเงิน  การประชุมประจําปสําหรับปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานคือ  ขาด
แคลนทุนดําเนินการขาดประสิทธิภาพในการบริหารงาน  ขาดการประชาสัมพันธ  และขาดความสนใจและใหความรวมมือ
ของสมาชิก 
 กันตพัฒน    เอี่ยมผ้ึง  (2542)  รายงานเรื่อง  “การพัฒนาบริการและสวัสดิการใหกับสมาชิกสหกรณออมทรัพย
ตํารวจนครบาล จํากัด”  พบวาสมาชิกรอยละ 89  รับราชการมา  1-5  ป  เปนขาราชการตํารวจชั้นประทวน  รอยละ  82  มี
รายไดเฉล่ีย  13,815  บาท  และมีคาใชจายเฉลี่ย  12,450 บาท  สมาชิกสวนใหญไมไดรับขอมูลขาวสารจากสหกรณอยาง
เพียงพอ  ไมเขาใจในอุดมการณที่แทจริงของสหกรณ  มีเพียงรอยละ  0.8  ที่รูและใชบริการเงินฝากออมทรัพยพิเศษ  ซ่ึงได
ดอกเบี้ยสูงกวาออมทรัพยธรรมดา  สมาชิกเกือบทั้งหมดไมเคยเขารวมประชุมเพราะติดหนาที่เวรยามไมเห็นความสําคัญ
ของการประชุมและไมมีโอกาสเลือกตั้งคณะกรรมการโดยอิสระ  สมาชิกรอยละ  68 ไมเคยไดรับสวัสดิการจากสหกรณเลย  
และมีบางสวนตองกูเงินนอกระบบมาใชในกรณีฉุกเฉิน เพราะไมสามารถกูไดตามระบบของสหกรณซ่ึงเปดใหกูไดเพียง
เดือนละ  2  ครั้ง  มีปญหาดานประสิทธิภาพในการใหบริการแกสมาชิก เนื่องจากการจัดเจาหนาที่เฉพาะรายดูแลแตละ
พื้นที่บริการและขาดเครื่องมืออุปกรณ  สมาชิกตองการใหสหกรณเพิ่มทุนการศึกษาทั้งวงเงินและประเภททุน 
 

5.  ขอบเขตการวิจัย 
 งานวิจัยนี้ไดกําหนดขอบเขตของเนื้อหาที่ครอบคลุมดานความพึงพอใจ ตลอดจนปญหาและอุปสรรคใน  6  ดาน  
ดังตอไปนี้ 
 1.  ดานผลิตภัณฑ  เชน  ดานเงินฝาก  ดานเงินกู  ฯลฯ 
 2.  ดานผลตอบแทน  เชน  อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 
 3.  ดานสถานที่และลักษณะทางกายภาพ 
 4.  ดานการประชาสัมพันธและสงเสริมการตลาด  
 5.  ดานบุคลากรผูใหบริการ 
 6.  ดานกระบวนการใหบริการแกสมาชิก 
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6.  ขอบเขตประชากร 
 ใชแบบสอบถามเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางจากประชากรทั้งหมด  29,701  ราย  อันไดแกสมาชิกผูถือหุนของ
สหกรณออมทรัพย  ในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม  จํานวน  11  สหกรณ  ดังตอไปนี้ 
 

รายชื่อสหกรณออมทรัพยในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม 
ช่ือ จํานวนสมาชิก 

(ราย) 
ทุนดําเนินการ 

(บาท) 
1.  สอ.ตํารวจเชียงใหม 4,779 338,000,571.72 
2.  สอ.กองบิน  41 845 59,398,703.97 
3.  สอ.มณฑลทหารบกที่  33 1,649 62,628,917.75 
4.  สอ.ครูเชียงใหม 12,167 2,750,113,162.98 
5.  สอ.ขาราชการกระทรวงศึกษาธิการ 1,620 186,626,591.25 
6.  สอ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม 7,333 1,467,780,131.50 
7.  สอ.ศึกษาศาสตร 222 21,642,749.09 
8.  สอ.รพ.สวนปรุงเชียงใหม 463 17,484,758.66 
9.  สอ.นักสหกรณจังหวัดเชียงใหม 17 292,560.91 
10.  สอ.ปาไมภาคเหนือ 369 26,576,200.38 
11.  สอ.พนักงานยาสูบเชียงใหม 237 33,118,666.24 

รวม 29,701 4,963,663,014.45 
  

การกําหนดขนาดตัวอยาง  เนื่องจากสมาชิกสหกรณออมทรัพย  มีอยูอยางกระจัดกระจายมีการเคล่ือนยายอยู
ตลอดเวลาไมสามารถหาที่อยูที่แนนอนไดตามสัดสวนจึงใชวิธีการกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง   แบบไมใชวิธีการทางสถิติ 
และไดใชวิธีการกําหนดกลุมตัวอยางแบบงายแทน โดยกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง    ไวจํานวน  265  ราย 
 
7.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  2  ลักษณะ  คือ 

- ขอมูลปฐมภูมิ  (Primary  Data)  โดยใชแบบสอบถาม  (Questionnaire)  สอบถามสมาชิกสหกรณออม
ทรัพยในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม  ถึงความพึงพอใจในการถือหุนสหกรณออมทรัพย จํานวน  265  
ราย 

- ขอมูลทุติยภูมิ  (Secondary  Data)  โดยคนควาจากเอกสารและบทความที่เกี่ยวของ 
 

8.  การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช 
 การวิเคราะหขอมูลโดยนําขอมูลที่ไดจากการตอบแบบสอบถาม จํานวน  265  ชุด นํามาวิเคราะหขอมูลโดยใช
เครื่องมือทางสถิติ  ไดแก  การนําเสนอตารางความถี่  รอยละ   คาเฉลี่ย  ขอมูลในแบบสอบถาม   จะประกอบไปดวย  3  
สวน  ไดแก 
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 สวนที่  1     ขอมูลทั่วไปของสมาชิกสหกรณ 
 สวนที่  2     ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจสมัครเปนสมาชิกสหกรณ 

 สวนที่ 3     ขอมูลเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจของสมาชิกในการถือหุนสหกรณออมทรัพยดานผลิตภัณฑ  
ผลตอบแทน  อาคารและสถานที่  ขาวสารการประชาสัมพันธ  บุคลากร  และกระบวนการใหบริการ 

 

ในการวัดระดับความพึงพอใจ จะใชมาตรวัด  5  ระดับ ของ Likert  Scale  (ชูศรี วงศรัตนะ, 2530 : 85)  โดยจะ
กําหนดใหแตละระดับมีคะแนนดังนี้ 

        ระดับความพึงพอใจ          คะแนน 
   มากที่สุด    5 
   มาก    4 

    ปานกลาง   3 
    นอย    2 
    นอยที่สุด    1 
 

 ในการวิเคราะหขอมูลจะคิดคะแนนในแตละขอออกมาเปนคาเฉล่ีย  และนํามาแปรความหมายตามเครื่องมือ  
Likert  Scale  (ชูศรี วงศรัตนะ, 2530 : 85)  ดังนี้ 
    คาเฉล่ีย   การแปลความหมาย 
    4.50 – 5.0  ระดับมากที่สุด 
    3.50 – 4.49  ระดับมาก 
    2.50 – 3.49  ระดับปานกลาง 
    1.50 – 2.49  ระดับนอย 
    1.00 – 1.49  ระดับนอยที่สุด 
 
9.  ระยะเวลาการศึกษา 
 การวิจัยนี้มีระยะเวลาของการศึกษาชวงระหวาง  เดือนธันวาคม พ.ศ. 2544   ถึง  กันยายน  พ.ศ. 2546    
 

10.  ผลการศึกษา 
 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนมากเปนเพศชาย มีอายุระหวาง  45-60 ป  อาชีพขาราชการ  รายไดเฉล่ียตอเดือน  
10,000 - 20,000  บาท  เปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยประเภทสามัญมากกวา  10  ป  ขึ้นไป  และใชบริการประเภทเงินกู
ของสหกรณมากที่สุด 
 ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในการถือหุนสหกรณออมทรัพยโดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง  
โดยมีความพึงพอใจที่มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากตอปจจัยดานผลิตภัณฑ  และมีความพึงพอใจที่มีคา เฉล่ียอยูในระดับปาน
กลางเรียงลําดับ  คือ  ดานผลตอบแทน  ดานสถานที่และลักษณะทางกายภาพ  ดานการประชาสัมพันธและสงเสริม
การตลาด  ดานบุคลากร  ดานกระบวนการใหบริการ 
 ปจจัยยอยดานผลิตภัณฑ  ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจที่มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก ไดแก  เงินกูสามัญ  
เงินกูฉุกเฉิน  การถือหุน  เงินฝากออมทรัพย  และเงินกูพิเศษ  และมีความพึงพอใจที่มีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง  
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ไดแก  เงินฝากออมทรัพยพิเศษ  เงินฝากประจํา  เงินฝากสะสมทรัพย  และรูปแบบของ  สมุดเงินฝากสวยงามพกไปมา
สะดวก 
 ปจจัยยอยดานผลตอบแทน  ผูตอบแทนสอบถามมีความพึงพอใจที่มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  ไดแก  ให
ผลตอบแทนสูง  และมีความพึงพอใจที่มีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง  ไดแกอัตราดอกเบี้ยเงินกูตํ่า  และคาธรรมเนียมต่ํา 
 ปจจัยยอยดานสถานที่และลักษณะทางกายภาพ  ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจที่มีคาเฉลี่ย   อยูในระดับ
มาก  ไดแก  ทําเลที่ต้ังของสหกรณใกลบานไปมาสะดวก  ทําเลที่ต้ังของสหกรณใกลที่ทํางานไป     มาสะดวก  และมีความ
พึงพอใจที่มีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง  ไดแก  สถานที่สะอาด และสวยงาม  มีที่นั่ง รอระหวางรอรับบริการ  และ
สถานที่จอดรถกวางขวางสะดวก  และเพียงพอ  
 ปจจัยยอยดานการประชาสัมพันธและสงเสริมการตลาด  ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจที่มีคาเฉล่ียอยูใน
ระดับปานกลาง  เรียงลําดับ  ไดแก  มีปายแสดงการบริการดานตาง ๆ อยางชัดเจน  มีของขวัญของชํารวยแจกในโอกาส
พิเศษ  มีการแจงยอดอัตราดอกเบี้ยอยางชัดเจน  และมีการใชขอมูลขาวสารผานส่ือ ตาง ๆ  
 ปจจัยยอยดานบุคลากร  ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจที่มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ไดแก  บุคลิกภาพและ
การแตงกายของพนักงาน  และมีความพึงพอใจที่มีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง  ไดแก  พนักงานมีความรอบรูในส่ิงที่
ใหบริการและแนะนําไดเปนอยางดี  พนักงานมีความยินดีและเต็มใจใหคําปรึกษาและพนักงานยิ้มแยมแจมใสพูดจา
ไพเราะ 
 ปจจัยยอยดานกระบวนการใหบริการ ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจที่มีคาเฉลี่ยอยูในระดับ  มาก  ไดแก  
ระบบการบันทึกขอมูลตาง ๆ  ที่ทันสมัยและเชื่อถือได และมีความพึงพอใจที่มีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง  เรียงลําดับ  
ไดแก  มีความเสมอภาคในการใหบริการแกสมาชิกทุกคน  มีความพรอมของอุปกรณเครื่องมือที่จะใหบริการตลอดเวลา  มี
ความสะดวกรวดเร็วในการใชบริการ  ไมตองรอนาน  ระเบียบขั้นตอน   ตาง ๆและมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี 
 ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเปนสมาชิกสหกรณ  ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอการตัดสินใจเลือก
เปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยโดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง  โดยใหความสําคัญตอปจจัยยอยที่มีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับมาก  โดยเรียงลําดับดังนี้ คือ  ดานความมั่นคงของสหกรณ  การไดรับบริการที่ดี  การไดรับผลตอบแทนที่คอนขา
สมํ่าเสมอ  การไดรับผลตอบแทนที่สูง  ความสะดวกรวดเร็วในการกูเงิน  และดานชื่อเสียงภาพลักษณ  และใหความสําคัญ
ตอปจจัยยอยที่มีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง  คือ  ดานการใหทุนการศึกษาแกบุตร  การจัดกิจกรรมเพื่อสราง
ความสัมพันธระหวางสมาชิก และการจัดสัมมนาใหความรูดานตาง ๆ 
 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไดรับเงินปนผลตอปในอัตรามากกวารอยละ  8-12  และสวนใหญยังไมหยุดการซื้อ
หุนเพิ่ม  สาเหตุที่ยังไมหยุดซื้อหุนเพิ่ม  เพราะเห็นวาการลงทุนซื้อหุนไดรับการจายเงินปนผลสูงกวาการลงทุนในทางเลือก
อื่น 
 

11.  อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยเรื่อง  “ความพึงพอใจของสมาชิกสหกรณ  ในการถือหุนสหกรณออมทรัพยในเขตอําเภอเมือง  
จังหวัดเชียงใหม”  สามารถอภิปรายผลโดยใชทฤษฎี  แนวคิด  และผลงานที่เกี่ยวของได ดังนี้ 
 จากแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกคาของ Kotler (1994) เปนการวัดระดับความรูสึกของบุคคลที่เปนผล
การเปรียบเทียบการทํางานของผลิตภัณฑตามที่เห็นและเขาใจ กับความคาดหวัง ดังนั้น  ระดับความพึงพอใจจึงเปนปจจัย
ของความแตกตางระหวางการทํางาน (ผล) ที่มองเห็นหรือเขาใจ (Perceived  Performance)   และความคาดหวัง 
(Expectation) ระดับความพึงพอใจสามารถแบงอยางกวาง ๆ เปน  3  ระดับดวยกัน  กลาวคือ  หากการทํางานของ
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ผลิตภัณฑตํ่ากวาความคาดหวังของลูกคายอมเกิดความไมพึงพอใจ (Dissatisfaction)  หากการทํางานของผลิตภัณฑ
ตรงกันขามกับความคาดหวัง  ลูกคายอมมีความพึงพอใจ  และถาผลที่ไดรับจากการทํางานของผลิตภัณฑสูงกวาความ
คาดหวังจะทําใหเกิดความประทับใจ  (Delighted)   มากย่ิงขึ้น จากการศึกษาพบวา จากการดําเนินงานของสหกรณ  ทํา
ใหสมาชิกเกิดความพึงพอใจ กลาวคือ  มีความพึงพอใจตอการใหบริการ และการกูเงินในลักษณะตาง ๆ รวมถึงการให
คาตอบแทนทําเลที่ต้ังของ    สหกรณการใหขอมูลขาวสาร  และการใชเครื่องมือเครื่องใชที่ทันสมัยและเชื่อถือได  ปจจัยที่
ทําใหสมาชิกเกิดความพึงพอใจ ซ่ึงเปนผลที่เกิดจากการทํางานของผลิตภัณฑที่มีคุณคาสูงกวาความคาดหวังนั่นเอง 
 และจากตัวแบบทางดานธุรกิจบริการของ Parasuraman’  Zeithaml, and Berry (1994 : 201-230) ซ่ึงเปนคณะ
นักวิชาการทางการตลาดที่ไดคิดคนและกําหนดตัวแบบดังกลาวที่เกี่ยวของกับคุณภาพการใหบริการ  ไดเนนความตองการ
ที่สําคัญโดยเนนการสงมอบคุณภาพการใหบริการที่คาดหวัง 
 บริการ  (Services)  เปนกิจกรรม  ผลประโยชนหรือความพึงพอใจที่สนองความตองการแกลูกคา  ซ่ึงการบริการ
เปนการดําเนินงานไมสามารถมองเห็นหรือเกิดความรูสึกไดกอนที่จะมีการซื้อ ดังนั้น  เพื่อลดความเสี่ยงของผูซ้ือ  ผูซ้ือตอง
พยายามวางกฎเกณฑเกี่ยวกับคุณภาพ  และประโยชนจากการบริการที่เขาจะไดรับ เพื่อสรางความเชื่อม่ันในการซื้อในแง
ของสถานที่  ตัวบุคคล เครื่องมือ วัสดุที่ใชในการติดตอส่ือสาร  สัญลักษณและราคา  ส่ิงเหลานี้เปนส่ิงที่ผูขายบริการ
จะตองจัดหา เพื่อเปนหลักประกันใหผูซ้ือสามารถตัดสินใจซื้อไดเร็วขึ้น 
 สถานที่ (Place)  ตองสามารถสรางความเชื่อม่ัน และความสะดวกใหเกิดกับผูมาติดตอ เชน สถานที่ทําการตอง
ใหญโตโออา  มีบรรยากาศที่จะสรางความรูสึกที่ดี ออกแบบใหคลองตัวแกผูที่มาติดตอ มีที่นั่งใหเพียงพอ รวมทั้งอาจจะมี
การใหเสียงเพลงประกอบ และมีความสะดวกในการติดตอ จากผลการศึกษาพบวา ทําเลที่ต้ังของสหกรณใกลบานและที่
ทํางานไปมาสะดวก  ซ่ึงเปนผลใหมีความพึงพอใจในระดับมาก 
 บุคคล (People)  พนักงานที่ขายบริการตองมีการแตงตัวที่เหมาะสม บุคลิกภาพดี  หนาตายิ้มแยมแจมใส  
พูดจาดี  เพื่อใหลูกคาเกิดความประทับใจ  และเกิดความเชื่อม่ันวา บริการที่ซ้ือจะดีดวย จากผลของการศึกษา  พบวา  
ปจจัยดานบุคลากรของสหกรณออมทรัพยในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  สมาชิกมีความพึงพอใจอยูในระดับปาน
กลาง 
 เครื่องมือ (Equipment)  อุปกรณภายในสํานักงานจะตองทันสมัย มีประสิทธิภาพในการใชบริการที่รวดเร็วและ
ใหลูกคาพอใจ จากการศึกษาพบวา จากการที่สหกรณมีระบบบันทึกขอมูลตาง ๆที่ทันสมัยและเชื่อถือได สรางความพึง
พอใจใหกับสมาชิกอยูในระดับมาก 
 วัสดุส่ือสาร  (Communication  material)  ส่ือโฆษณา  และเอกสารการโฆษณาตาง ๆ ตองสอดคลองกับ
ลักษณะบริการที่เสนอขายและลักษณะของลูกคา จากการศึกษาพบวา ในการแจงขาวสาร และการประชาสัมพันธของ
สหกรณนั้นมีอยูสมํ่าเสมอ  สมาชิกสามารถรับรูขาวสารไดอยางเพียงพอ จึงมีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง 
 สัญลักษณ (Symbol)  คือ ช่ือตราสินคาหรือเคร่ืองหมายตราสินคาที่ใชในการใหบริการ เพื่อใหผู  บริโภคเรียกชื่อ
ไดถูก ควรมีลักษณะการสื่อความหมายที่ดีเกี่ยวกับบริการที่เสนอขาย ในการประกอบกิจกรรมของสหกรณ  เปนการเสนอ
สินคาที่เปนไปตามวัตถุประสงคของการจัดตั้ง  กลาวคือ  เปนการกอต้ังขึ้นเพื่อชวยเหลือและบรรเทาความเดือดรอนของ
สมาชิก ดังนั้น การดําเนินการของสหกรณ  จึงเปนการแกปญหา    เร่ืองการเงินใหกับสมาชิก ไดแก การให  ถือหุน  การ
ฝากเงินประจํา  สะสมทรัพย และการออมทรัพย  การกู   เงินประเภทตาง ๆ ของสหกรณ  ซ่ึงสมาชิกมีความพึงพอใจตอ
เงินกูสามัญ  เงินกูฉุกเฉิน  การถือหุน  เงินฝากออมทรัพย  และเงินกูพิเศษ อยูในระดับมาก 
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 ราคา  (Price) การกําหนดราคาการใหบริการ  ควรเหมาะสมกับระดับการใหบริการชัดเจน และงาย  ตอการ
จําแนกระดับบริการที่ตางกัน จากการดําเนินงานของสหกรณ  ราคาที่สมาชิกมีความพึงพอใจ ไดแก ผลตอบแทนที่สมาชิก
มีความพึงพอใจตอการใหผลตอบแทนที่สูง อยูในระดับมาก  ซ่ึงไดแกการจายเงิน   ประเภทตาง ๆ คืนสมาชิกในอัตราที่สูง 
 จากรายงานการศึกษาเรื่อง  การประเมินผลการดําเนินงานของสหกรณออมทรัพยครูอุดรธานี จํากัด  จังหวัด
อุดรธานี  ของ อภิชิต  รัตนโกเมศ  (2528)  พบวา สมาชิกสวนใหญมีความพึงพอใจและความไววางใจในการบริหารงาน
โดยคณะกรรมการดําเนินงานและผูจัดการ  แตสมาชิกยังตองการใหมีการปรับปรุงใหดีขึ้น      เชน  การใหบริการของ
เจาหนาที่  การประชาสัมพันธ  ระบบการฝากและถอนเงิน  การประชุมประจําปสําหรับปญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินงานคือ ขาดแคลนทุนดําเนินการ ขาดประสิทธิภาพในการบริหารงาน ขาด   การประชาสัมพันธ และขาดความ
สนใจและใหความรวมมือของสมาชิก  ซ่ึงมีความสอดคลองกับผลการวิจัย  ครั้งนี้บางสวน  กลาวคือ  สมาชิกมีความพึง
พอใจและไววางใจเกี่ยวกับการดําเนินงานของสหกรณดานผลิตภัณฑประเภทเงินกูสามัญ  เงินกูฉุกเฉิน  การถือหุน  เงิน
ฝากออมทรัพย  เงินกูพิเศษ  ดานอาคารสถาน      ที่ อยูใกลบานและที่ทํางานทําใหมีความสะดวกในการติดตอ ดาน
ผลตอบแทนที่ใหในอัตราสูง  และการดําเนินงานดานการใหบริการเกี่ยวกับระบบการบันทึกขอมูลตาง ๆ   ที่ทันสมัยและ
เชื่อถือไดในระดับมาก สวนการดําเนินงานดานขาวสารและการประชาสัมพันธ  และดานบุคลากร  มีความพึงพอใจอยูใน
ระดับปานกลาง  ในดานปญหาและอุปสรรคที่สมาชิกพบ  มีเพียงระดับปานกลางเทานั้น  จากผลของการวิจัยครั้งนี้จึง
อนุมาน    ไดวา  การดําเนินงานของสหกรณออมทรัพยในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม  เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  
สมาชิกมีความพึงพอใจในระดับที่ยอมรับได  ซ่ึงเปนไปตามตัวแบบในการดําเนินงานดานบริการของ  Parasuramean  
และคณะที่ไดเนนความตองการที่สําคัญ ซ่ึงไดแก บริการ  (Services) ที่เปนกิจกรรมผลประโยชนหรือความพึงพอใจที่
สนองความตองการแกลูกคาในที่นี้ไดแกสมาชิกสหกรณในทุกดาน  ซ่ึงการบริการเปนการดําเนินงานไมสามารถมองเห็น
หรือเกิดความรูสึกไดกอนที่จะมีการใชบริการของสหกรณ      ดังนั้น เพื่อลดความเสี่ยงของสมาชิก  สหกรณจึงไดวาง
กฎเกณฑเกี่ยวกับคุณภาพ  และประโยชนจากการบริการที่สมาชกจะไดรับเพื่อสรางความเชื่อม่ันในการซื้อในแงของ
สถานที่  ตัวบุคคล  เครื่องมือ  วัสดุที่ใชในการติดตอส่ือสาร  สัญลักษณและราคา  เนื่องจากสิ่งเหลานี้เปนส่ิงที่สหกรณ
จะตองจัดหาเพื่อเปนหลักประกันใหสมาชิก นั่นเอง 

 
ขอคนพบ 
 จากการศึกษาความพึงพอใจของสมาชิกสหกรณ ในการถือหุนสหกรณออมทรัพยในเขตอําเภอเมือง  จังหวัด
เชียงใหม ไดคนพบระดับความพึงพอใจของสมาชิกแตละปจจัยแยกไดดังนี้ 

1. ปจจัยดานผลิตภัณฑพบวา สมาชิกมีความพึงพอใจในระดับมาก ไดแก เงินฝากประจํา  เงินฝากสะสม
ทรัพย  เงินฝากออมทรัพยพิเศษ  และรูปแบบของสมุดเงินฝากสวยงามพกพาสะดวก 

2. ปจจัยดานผลตอบแทน  พบวา สมาชิกมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง  ไดแก อัตราดอกเบี้ยเงินกูตํ่า  
และคาธรรมเนียมต่ํา 

3. ปจจัยดานสถานที่และลักษณะทางกายภาพ  พบวา สมาชิกมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ไดแก  มีที่
นั่งรอระหวางรอรับบริการ  สถานที่สะอาดและสวยงาม  และสถานที่จอดรถกวางขวางสะดวกและเพียงพอ 

4. ปจจัยดานการประชาสัมพันธและสงเสริมการตลาด  พบวา  สมาชิกมีความพึงพอใจเพียงระดับปานกลาง 
ซ่ึงในรายละเอียดของปจจัยไดแก  มีปายแสดงการบริการดานตาง ๆ ชัดเจน มีของขวัญของชํารวยแจกใน
โอกาสพิเศษ  มีการแจงอัตราดอกเบี้ยอยางชัดเจน และมีการใหขอมูลขาวสารผานส่ือตาง ๆ  
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5. ปจจัยดานบุคลากร พบวา สมาชิกมีความพึงพอใจระดับปานกลาง  ไดแก  พนักงานมีความรอบรูในส่ิงที่
ใหบริการและแนะนําไดเปนอยางดี  พนักงานมีความยินดีและเต็มใจใหคําปรึกษาและพนักงานยิ้มแยม
แจมใสพูดจาสุภาพ 

6. ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ พบวา สมาชิกมีความพึงพอใจระดับปานกลาง ไดแก มีระบบการรักษา
ความปลอดภัยที่ดี  มีความสะดวกรวดเร็วในการใชบริการไมตองรอนานมีความพรอมของอุปกรณเครื่องมือ
ที่จะใหบริการตลอดเวลา ระเบียบและขั้นตอนตาง ๆ  และมีความเสมอภาคในการใหบริการแกสมาชิกทุก
คน 

ในดานปญหาและอุปสรรคนั้น    สมาชิกพบปญหาและอุปสรรคในทุกานเพียงระดับปานกลางเทา   นั้น  แสดง
ใหเห็นถึงการดําเนินงานของสหกรณออมทรัพยในเขตอําเภอเมือง   จังหวัดเชียงใหมเปนที่ยอมรับ  ของสมาชิกในระดับที่
ยอมรับได 
 

ขอเสนอแนะ 
1. ผลการวิจัย พบวา สมาชิกสหกรณ มีความพึงพอใจในระดับมากในปจจัยดานผลิตภัณฑ และมีความพึง

พอใจในระดับปานกลางตอปจจัยดานผลตอบแทน สถานที่และลักษณะทางกายภาพ การประชาสัมพันธ
และการสงเสริมการตลาด  ดานบุคลากร  และดานกระบวนการใหบริการ ดังนั้น ผูบริหารควรสํารวจแตละ
ดานและปรับปรุงพัฒนาสหกรณออมทรัพย เพื่อใหเกิดความพึงพอใจสูงสุดแกสมาชิกสหกรณออมทรัพย 
และควรมีการประเมินผลอยางตอเนื่อง 

2. การวิจัยครั้งนี้  เปนการวิจัยระดับความพึงพอใจของสมาชิกสหกรณออมทรัพยเฉพาะในเขตอําเภอเมือง  
จังหวัดเชียงใหม เทานั้น การนําผลการวิจัยไปประยุกตใช ควรคํานึงถึงแหลงที่มาและวัตถุประสงคของการ
วิจัย ทั้งนี้ เพื่อใหสอดคลองกับการดําเนินงานและเกิดประโยชนสูงสุด 
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ปจจัยที่มีผลตอการเปดเผยขอมูลดานสิ่งแวดลอมและสงัคมของบริษัททีจ่ดทะเบียน 

ในตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย กลุมอุตสาหกรรมทรพัยากร  
กลุมสินคาอุตสาหกรรม และกลุมอสงัหาริมทรัพยและกอสราง 

Factors Affecting Environmental and Social Disclosures of Listed Companies  
in Resource Industrial Group Industrial Goods Group and Real Estate  

and Construction Group on the Stock Exchange of Thailand 
พฤกษา พึ่งจิตตประไพ*  รวี ลงกาน*ี* และนฤนาถ ศราภัยวานิช*** 

 
บทคัดยอ 
 การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเปดเผยขอมูลดานสิ่งแวดลอมและสังคมของบริษัท
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ประกอบดวยกลุมอุตสาหกรรมทรัพยากร กลุมสินคาอุตสาหกรรม และ
กลุมอสังหาริมทรัพยและกอสราง กลุมตัวอยางที่ใชเปนบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจํานวน 
107 บริษัท รวบรวมขอมูลจากงบการเงินและรายงานประจําปของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา การแจกแจงคาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย การวิเคราะหสหสัมพันธ และการวิเคราะห
ความถดถอยเชิงพหุ  
 ผลการศึกษาพบวา ระดับการเปดเผยขอมูลดานสิ่งแวดลอมและสังคม บริษัทสวนใหญมีการเปดเผยขอมูลอยูใน
ระดับรอยละ 40-49 คิดเปนรอยละ 26.18 โดยบริษัทมีการเปดเผยขอมูลดานผลิตภัณฑและบริการมากที่สุดคิดเปนรอยละ 
90.65 สําหรับเรื่องที่มีการเปดเผยนอยที่สุดคือ ดานการใชพลังงานคิดเปนรอยละ 29.91 สําหรับความสัมพันธระหวาง
ระดับการเปดเผยขอมูลดานสิ่งแวดลอมและสังคมกับคุณลักษณะตางๆ ของบริษัทพบวา ขนาดของกิจการ  ประเภท
สํานักงานสอบบัญชี และความสามารถในการทํากําไร มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญเชิงบวกกับการเปดเผยขอมูลดาน
ส่ิงแวดลอมและสังคม    แสดงใหเห็นวาบริษัทที่มีแนวโนมของการเปดเผยขอมูลดานสิ่งแวดลอมและสังคม คือบริษัทที่มี
ขนาดใหญ มีความสามารถในการทํากําไรสูง และมีการตรวจสอบบัญชีโดยสํานักงานสอบบัญชีที่เปน Big 4 ดังนั้นเพื่อ
ประโยชนตอกิจการและผูมีสวนไดเสียทั้งภายในและภายนอกของกิจการ หนวยงานที่เกี่ยวของควรหาแนวทางที่สงเสริมให
บริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดกิจการเล็ก ความสามารถในการทํากําไรนอย และไมใชบริการสอบบัญชีโดยสํานักงานสอบ
บัญชีที่เปน Big 4   มีความสนใจในเรื่องของการเปดเผยดานสิ่งแวดลอมและสังคมมากขึ้น  

                                                 
*  นักศึกษาปริญญาโท  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
**  ผูชวยศาสตราจารย ดร.  ภาควิชาการเงินและการธนาคาร  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
*** อาจารย ดร.  ภาควิชาการบัญชี  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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Abstract 
 This study aimed to examine factors affecting environmental and social disclosures of listed 
companies in the resource industrial group, the industrial goods group, and the real estate and construction 
group on the Stock Exchange of Thailand. The sample consists of 107 listed companies. The study was an 
analytical reading of financial statements and annual reports. Descriptive statistics, frequency, percentage, 
mean, correlation analysis and multiple regression analysis were used in the data analysis. 
 The results showed that 26.18 percent of the sample were disclosure of environmental and social in 
level 40-49 percent. The highest disclosure data were product and service 90.65 percent and energy was the 
least disclosure 29.91 percent. The firm’s characteristics related to the environmental and social disclosure 
level were size, type of auditors and profitability. These factors were positively related to the disclosure level. 
These findings indicate that companies that disclosed more environmental and social information were seem 
to be big in size, make more profit and use Big 4 for auditing. For companies and stakeholders benefit, 
government should find the way to encourage small size, less profitable and non-audited by Big 4 companies 
to disclose more on environmental and social information. 
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การเปดเผยขอมูลเปนแนวคิดดานบรรษัทภิบาล (Corporate Governance) หรือการกํากับดูแลกิจการเปนส่ิงหนึ่ง ซ่ึงทาง
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดดําเนินการอยางตอเนื่องในการสงเสริมใหบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยมี
ระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดีใหสามารถเทียบเคียงไดกับมาตรฐานสากล เพื่อประโยชนโดยรวมตอความสามารถในการ
แขงขันและการเติบโตของตลาดทุนไทย ตลอดจนสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ย่ังยืนของประเทศ  โดยการ
เปดเผยขอมูลและความโปรงใสนั้น เปน 1 ใน 5 หลักการของการกํากับดูแลกิจการที่ดี (ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, 
2550: ออนไลน) โดยบริษัทควรดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลที่สําคัญที่เกี่ยวของทั้งขอมูลทางการเงินในรายงานทางการเงิน 
ซ่ึงบริษัทตองปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปมีหลักเกณฑกําหนดไวอยางชัดเจน และการเปดเผยขอมูลที่มิใช
ขอมูลทางการเงินตางๆในรายงานประจําป  ซ่ึงขึ้นอยูกับนโยบายตางๆของผูบริหารที่ใหความสําคัญกับการเปดเผยขอมูล
วามีมากเพียงใด 

นโยบายเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมและสังคม เปนเรื่องที่มีความสําคัญมากในปจจุบัน โดยเฉพาะอยางยิ่งภาคธุรกิจ
ในแตละอุตสาหกรรมตางๆ มีการใชทรัพยากรสําหรับการดําเนินงานเปนจํานวนมาก ซ่ึงฝายบริหารตองคํานึงถึงผลกระทบ
ดานส่ิงแวดลอมที่อาจสงผลตอลูกคา รวมทั้ง ผูที่เกี่ยวของอื่นๆ เชน พนักงานที่อาจไดรับมลพิษจากการผลิตสินคา หรือ
ประชาชนที่อาศัยอยูในชุมชนบริเวณใกลเคียงโรงงานอาจไดรับอันตรายจากมลภาวะตาง ๆ ทั้งบนบก ในน้ํา และอากาศ  
ทั้งนี้ในตางประเทศมีการออกกฎหมายและมาตรการตาง ๆ ที่ภาคธุรกิจตองปฏิบัติตาม เพื่อปองกันไมใหกิจการไดรับ
ความเสียหายจากการถูกฟองรอง การจายเงินชดเชยคาเสียหาย คารักษาพยาบาล   (ดวงมณี โกมารทัต, 2545) ซ่ึงใน
ประเทศไทยเองแมวาจะมีกฎหมายสิ่งแวดลอมที่กําหนดใหธุรกิจอุตสาหกรรมตองปฏิบัติตาม แตกระนั้นการปฏิบัติในเรื่อง
ของการบัญชียังไมมีการประกาศใชมาตรฐานการบัญชีส่ิงแวดลอม มีแตแนวทางสําหรับการปฏิบัติเทานั้น ทั้งนี้หากนํา
ขอมูลทางการบัญชีส่ิงแวดลอมเขามารวมใช จะสามารถแสดงผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของกิจการไดอยาง
แทจริง ถูกตอง ครบถวน (Gray, 1993) นอกจากนี้การเปดเผยขอมูลดังกลาวยังชวยใหภาพพจนของบริษัทดีขึ้นและยัง
สามารถสรางความเชื่อม่ันใหกับผูมีสวนรวมในกลุมตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

จากการศึกษางานวิจัยตางๆ พบวา ในตางประเทศไดมีการศึกษาถึงปจจัยที่มีความสัมพันธตอการเปดเผย
ขอมูลดานส่ิงแวดลอมโดยเฉพาะเจาะจง (Brammer และ Pavelin, 2006  Eng และ Mak, 2003) แตในประเทศไทยเองยัง
ไมพบวามีการศึกษาในเรื่องดังกลาว ผูศึกษาจึงสนใจศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเปดเผยขอมูลดานส่ิงแวดลอมและสังคม
ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในกลุมอุตสาหกรรมทรัพยากร กลุมสินคาอุตสาหกรรม และ
กลุมอสังหาริมทรัพยและกอสราง เนื่องจากในกลุมอุตสาหกรรมดังกลาวมีการนําทรัพยากรธรรมชาติมาใชเปนวัตถุดิบและ
พลังงานเปนจํานวนมาก ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญที่สงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมทั้งทางตรงและทางออม (สถาบันส่ิงแวดลอม
อุตสาหกรรม, 2551: ออนไลน) จึงมีความสนใจที่จะเลือกศึกษาในกลุมอุตสาหกรรมขางตน อีกทั้งผลจากการศึกษายังเปน
แนวทางแกผูใชงบการเงินใหไดตระหนักถึงระดับความแตกตางของขอมูลที่เปดเผยวามาจากปจจัยใด และสามารถใช
ขอมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนไดอยางถูกตองและ     มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
แนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

แนวคิดเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ (Corporate Social Responsibility: CSR) 
เปนแนวคิดที่ยังไมสามารถนิยามศัพทไดอยางแนนอน European Commission ไดใหคําจํากัดความ คือ 

แนวคิดที่บริษัทแทรกเรื่องของความหวงใยตอสังคมและสิ่งแวดลอมเขาไวทั้งในการดําเนินธุรกิจของบริษัท และในการ
ปฏิสัมพันธระหวางบริษัทกับกลุมผูมีสวนไดเสีย (Stakeholder) กับบริษัทอยางสมัครใจ สวนนักวิชาการใหคําจํากัดความ 
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คือ การที่ธุรกิจหนึ่งควรถูกกําหนดใหรับผิดชอบตอการกระทําใดๆก็ตามของธุรกิจนั้นที่มีผลกระทบตอประชาชน ชุมชน 
ส่ิงแวดลอม  (ประจิตร หาวัตร, ศรัณย ชูเกียรติ และรัตติยา มหัตโกมล, 2547)   

การรายงานความรับผิดชอบตอสังคม (ประจิตร หาวัตร และคณะ, 2547) 
บริษัทสวนใหญรายงานความรับผิดชอบตอสังคมใน 5 ดาน ดังนี้ 
1. ดานส่ิงแวดลอม (Environmental) สวนใหญจะเปนการเปดเผยแบบกวางๆ เชน การสนับสนุนการรักษา

ส่ิงแวดลอม กระบวนการผลิตที่ไมมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 
2. ดานการใชพลังงาน (Energy) สวนใหญจะเปดเผยเกี่ยวกับการมุงเนนการใชพลังงานอยางประหยัดและมี

ประสิทธิภาพ มีการใชพลังงานทดแทนในรูปแบบตางๆ  
3. ดานทรัพยากรบุคคล (Human Resources) สวนใหญจะเปดเผยเกี่ยวกับความใสใจในการดูแล และพัฒนา

พนักงานในองคกร  
4. ดานผลิตภัณฑและบริการ (Product/Services) สวนใหญจะเปดเผยขอมูลในดานของมาตรฐานของ

ผลิตภัณฑและบริการที่บริษัทไดรับจากภาครัฐและเอกชน เชน การรับรองจาก ISO, QS (Quality System) และใบรับรอง
มาตรฐานอุตสาหกรรม เปนตน  

5. ดานความรับผิดชอบตอชุมชนทั้งในระดับทองถิ่นและในระดับนานาชาติ (Local and International 
Community Involvement) สวนใหญจะเปดเผยกิจกรรมที่ทําใหแกสังคม  
 การเปดเผยขอมูลดานส่ิงแวดลอม  

การรายงานเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมในรายงานประจําปของบริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยสวนใหญ
เปนการรายงานโดยสมัครใจของแตละองคกร ประเทศสวนใหญในเอเชียตะวันออกเฉียงใตรวมทั้งประเทศไทย ยังไมมี
มาตรฐานการบัญชีหรือแนวทางปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมโดยเฉพาะ อยางไรก็ตามประเทศไทยไดออก
กฎหมายสิ่งแวดลอมป 2535 ซ่ึงกําหนดใหบริษัทที่จะทําการกอสรางโครงการขนาดใหญจะตองยื่นผลการศึกษา 
ผลกระทบทางดานส่ิงแวดลอมเพื่อขออนุมัติกอนการกอสราง นอกจากนี้ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยยังกําหนดให
บริษัทที่จดทะเบียนตองเปดเผยเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดลอมในรายงาน 56-1 สําหรับขนาดและรายละเอียดในการ
เปดเผยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยยังไมไดกําหนดชัดเจนแตไดกําหนดเงื่อนไขขึ้น สําหรับผูที่จะเสนอขายหุนออก
ใหมวา ผูที่เสนอขายหุนที่ออกใหมจะตองเปดเผยใหเห็นวา ธุรกิจของตนไมมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมเกินกวาที่กฎหมาย
กําหนด (นิตยา วงศภินันทวัฒนา, วิไลลักษณ แสงอรุณ, วรรณศิลป ทิมแยมประเสริฐ และวันดี ออดปญญา, 2547) 
 
ขอบเขตและวิธีการศึกษา 

ขอบเขตเนื้อหา 
 เนื้อหาในการศึกษาครั้งนี้ประกอบดวย การศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอการเปดเผยขอมูล     ดานส่ิงแวดลอม

และสังคมของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย   โดยปจจัยที่เกี่ยวของคือ ขนาดของกิจการ 
โครงสรางการเปนเจาของ  โครงสรางการเงิน  โครงสรางกรรมการอิสระ ความสามารถในการทํากําไร ความสามารถในการ
กอหนี้/ชําระหนี้ และประเภทสํานักงานสอบบัญชี ประจําป 2549 
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ขอบเขตประชากรและขนาดตัวอยาง 
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกลุมอุตสาหกรรม

ทรัพยากร กลุมสินคาอุตสาหกรรม และกลุมอสังหาริมทรัพยและกอสราง (ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, 2551: 
ออนไลน) จํานวน 198 บริษัท เนื่องจากบางบริษัทไมสามารถหาขอมูลจากรายงานประจําปจากเว็บไซตและตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยได จึงทําใหกลุมตัวอยางลดลงเหลือ 107 บริษัท ดังนี้ 
 
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนประชากรและกลุมตัวอยาง 

กลุมอุตสาหกรรม จํานวนประชากร 
(บริษัท) 

บริษัทที่ไมมี
รายงานประจําป 

จํานวนตัวอยาง 
(บริษัท) 

กลุมอุตสาหกรรมทรัพยากร    
- หมวดเหมืองแร 2  1  1  
- หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค 22  4  18  
กลุมสินคาอุตสาหกรรม    
- หมวดกระดาษและวัสดุการพิมพ 3   3  
- หมวดปโตรเคมีและเคมีภัณฑ 12  6  6  
- หมวดวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร 22  8  14  
- หมวดบรรจุภัณฑ 13  9  4  
- หมวดยานยนต  19  6  13  
กลุมอสังหาริมทรัพยและกอสราง    
- หมวดวัสดุกอสราง 31  16  15  
- หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย 74  41  33  

รวม 198  91  107  
 

การเก็บรวบรวมขอมูล  
การศึกษานี้เก็บรวบรวมขอมูลจากงบการเงินและรายงานประจําปของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทยทั้งหมด 107 บริษัท จากเว็บไซตของบริษัทและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และโดยการคนควา
ขอมูลจากหนังสือ เอกสารตํารา บทความที่เกี่ยวของ ขอมูลบนอินเทอรเน็ต และงานวิจัยตาง ๆ  
 

เครื่องมือที่ใชในการศึกษา  
 การวัดระดับการเปดเผยขอมูลดานส่ิงแวดลอมและสังคม 

การศึกษาในครั้งนี้ ใชเครื่องมือในการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับระดับการเปดเผยขอมูลดานส่ิงแวดลอมและ
สังคม คือ กระดาษทําการวัดระดับการเปดเผยขอมูล (Disclosure Scoring Sheet) (Botosan, 1997) เพื่อใชเปนเครื่องมือ
ตรวจสอบรายการที่แตละบริษัทเปดเผย และเปนแนวทางในการใหคะแนนการเปดเผยรายการ ซ่ึงดัชนีที่สรางขึ้นใน
การศึกษาที่ผานมาจะมีขอบเขตของจํานวนรายการในกระดาษทําการมากนอยแตกตางกันไป 
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การศึกษาในครั้งนี้มีขั้นตอนการพัฒนาดัชนีการเปดเผยขอมูลดังนี้ 
1.) การเลือกรายการที่อยูในดัชนี 

 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูศึกษาจึงพัฒนากระดาษทําการขึ้นมา โดยกําหนด
รายการที่ควรเปดเผยดานส่ิงแวดลอมและสังคมตามกรอบแนวคิดการรายงานความรับผิดชอบตอสังคม (ประจิตร หาวัตร 
และคณะ, 2547) และแนวคิดการจัดการดานส่ิงแวดลอม (ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล, 2542) ดังนี้   
  1)   ความรับผิดชอบดานส่ิงแวดลอม  

 1.1) ระบบการจัดการสิ่งแวดลอม 
 1.2) การปฏิบัติตามกฎหมาย ตรวจ ติดตาม และประเมินส่ิงแวดลอม 
 1.3) ความยั่งยืนดานส่ิงแวดลอม 

 2)   ความรับผิดชอบตอพลังงาน 
 3)   ความรับผิดชอบตอทรัพยากรบุคคล 

4) ความรับผิดชอบตอผลิตภัณฑและบริการ 
5) ความรับผิดชอบตอชุมชน 

2.) หลักเกณฑการใหคะแนนการเปดเผยขอมูล 
การใหคะแนนการเปดเผยขอมูลนั้น หากบริษัทมีการเปดเผยขอมูลดานส่ิงแวดลอมและสังคมในรายงาน

ประจําป ตามรายการที่กําหนดไว บริษัทจะไดรับคะแนนเทากับ 1 แตในทางตรงกันขาม หากไมมีการเปดเผยรายการ
ตามที่กําหนดไว บริษัทจะไดรับคะแนนเทากับ 0 การใหคะแนนการเปดเผยขอมูลในลักษณะนี้ถูกนํามาใชในงานวิจัยของ 
Camfferman และCooke (2002) และ Eng และ Mak (2003) 

3.) วิธีคํานวณดัชนีการเปดเผยขอมูล 
เม่ือใหคะแนนการเปดเผยขอมูลทั้งหมดของแตละบริษัทแลว จะทําการคํานวณดัชนีการเปดเผยขอมูล 

(Disclosure Index) (Camfferman และ Cooke 2002) ซ่ึงจะอยูในรูปอัตราสวนของคะแนนรวมที่แตละบริษัทไดรับจริงกับ
คะแนนรวมสูงสุดที่คาดวาจะไดรับ สําหรับงานวิจัยนี้บริษัทจะมีคะแนนรวมสูงสุดเทากับ 7 คะแนน และในทุกบริษัท
คะแนนรวมสูงสุดจะตองมีคาไมเกิน 7 คะแนน 

ดัชนีการเปดเผยขอมูลของแตละบริษัท สามารถเขียนสมการไดดังนี้  
   Disclosure Index      =  AS 
      MS 
   โดยที่ 0 < INDEX < 1 
   AS = คะแนนจริงที่แตละบริษัทไดรับ (Actual Scores) 
   MS = คะแนนรวมสูงสุดที่แตละบริษัทควรจะไดรับ (Maximum Scores) 

 
การวัดปจจัยที่มีผลตอการเปดเผยขอมูลดานส่ิงแวดลอมและสังคม 

 จากการศึกษาในอดีตพบวา ตัวแปรที่ใชในการศึกษาถึงความสัมพันธกับการเปดเผยขอมูลในแตละงานวิจัยมี
ความแตกตางกันในบางสวน เนื่องมาจากวัตถุประสงคในการวิจัยที่แตกตางกัน โดยตัวแปรที่ถูกนํามาใชในการวิจัยหลาย
ครั้ง ไดแก ขนาดของกิจการ โครงสรางการเปนเจาของ โครงสรางการเงิน โครงสรางกรรมการอิสระ ความสามารถในการ
ทํากําไร และประเภทสํานักงานสอบบัญชี (นวพร พงษตัณฑกุล, 2546; บุญฑริกา ใจกระจาง, 2546; อลิสรา ผลาวรรณ, 
2547; Brammer and Pavelin, 2006; Camfferman and Cooke, 2002; Eng and Mak, 2003) 
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ตารางที่ 2 แสดงกรอบแนวคิดงานวิจัยที่เกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลในอดีต 
ผูทําการวิจัย ช่ืองานวิจัย ตัวแปรที่ใชในการศึกษา วิธีการวัดมูลคา 
Camfferman 
และ Cooke 
(2002) 

An Analysis of 
Disclosure in the 
Annual Reports 
of UK and Dutch 
Companies 

- ขนาดของกิจการ 
- โครงสรางการเงิน 
 
-ความสามารถในการทํากําไร 
 
- สภาพคลองของกิจการ 
-ประเภทสํานักงานสอบบัญชี 
 
- อุตสาหกรรม 

- ยอดสินทรัพยรวม 
- อัตราสวนหนี้สินระยะยาวตอสวนของผู
ถือหุน 
- อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน
และอัตราผลตอบแทนตอคาขาย 
- อัตราสวนทุนหมุนเวียน 
-บริษัทที่ตรวจสอบบัญชีโดยบริษัทสอบ
บัญชีที่เปน Big 6 หรือไม 
- ตามกลุมอุตสาหกรรมที่กําหนด 

Eng และ Mak 
(2003) 

Corporate 
Governance and 
Voluntary 
Disclosure 

- โครงสรางการเปนเจาของ 
 
 
- โครงสรางคณะกรรมการบริษัท 
- โอกาสในการเจริญเติบโต 
 
 
 
 
- ราคาตลาดตอราคาตามบัญชี
ของสินทรัพย 
 
 
- ราคาตลาดตอราคาตามบัญชี
ของทุน 
- อัตราสวนราคาตอกําไร 
 
- ขนาดของกิจการ 
 
 
- ความสามารถในการกอหนี้/
ชําระหนี้ 
- อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ 
 

- สั ด ส ว น ก า ร ถื อ หุ น ส า มั ญ ข อ ง
คณะกรรมการและผูบริหาร , ผูถือหุน
หลักที่ถือมากกวา5% และรัฐบาล 
- เปอรเซ็นตของกรรมการบริษัท
ภายนอก 
- คาเฉล่ียของอัตราสวนราคาตลาดตอ
ราคาตามบัญชีของทุน, คาเฉล่ียของ
อัตราสวนราคาตลาดตอราคาตามบัญชี
ของสินทรัพย และคาเฉลี่ยอัตราสวน
ราคาตอกําไร 
- ผลรวมของราคาตลาดของหุนสามัญ 
หุนบุริมสิทธิ์ ราคาตามบัญชีของหนี้สิน
ระยะยาวและหนี้สินระยะสั้นหารดวย
ราคาตามบัญชีของสินทรัพยรวม 
- ราคาตลาดของหุนสามัญหารดวยราคา
ตามบัญชีของสวนของผูถือหุนสามัญ 
- ราคาของหุนสามัญตอนสิ้นปหารดวย
กําไรตอหุน 
- ผลรวมของราคาตลาดหุนสามัญ ราคา
ตามบัญชีของหนี้สินระยะสั้นและระยะ
ยาว และราคาตามบัญชีของหุนบุริมสิทธิ์ 
-อัตราสวนหนี้สินรวมตอสินทรัพยรวม 
- กิจการอยูในอุตสาหกรรมทางการเงิน
หรือไม 
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ผูทําการวิจัย ช่ืองานวิจัย ตัวแปรที่ใชในการศึกษา วิธีการวัดมูลคา 
- ประเภทสํานักงานสอบบัญชี - บริษัทที่ตรวจสอบบัญชีโดยบริษัทสอบ

บัญชีที่เปน Big 6 หรือไม 
Brammer และ 
Pavelin (2006) 
 

Voluntary 
Environmental 
Disclosures 
by Large UK 
Companies 
 

- ขนาดของกิจการ 
- ความสามารถในการกอหนี้/
ชําระหนี้ 
- ความสามารถในการทํากําไร 
- โครงสรางกรรมการอิสระ 
 
- ทัศนวิสัยของกิจการ 
 
- การดําเนินการเกี่ยวกับส่ิง- 
แวดลอม 
 
- โครงสรางการเปนเจาของ 

- ยอดสินทรัพยรวม 
-อัตราสวนหนี้สินรวมตอสินทรัพยรวม 
- อัตราสวนกําไรสุทธิกอนภาษีตอ
สินทรัพยรวม 
- เปอรเซ็นตของกรรมการอิสระในคณะ
กรรมการบริหาร 
- จํานวนขาวของกิจการที่เกิดขึ้นใน
ฐานขอมูลของ Factiva ในป 1999 
-อัตราสวนของผลรวมคาปรับที่เกิดขึ้น
จากการกระทําผิดเกี่ยวกับส่ิงแวด ลอม
ตอสินทรัพยรวม 
- ขนาดของผูถือหุนรายใหญที่สุด 

นวพร  
พงษตัณฑกุล 
(2546) 
 
 
 
 
 
 

โครงสรางการเปน
เจาของและ
คุณภาพของการ
เปดเผยขอมูลของ
บริษัทที่จด
ทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหง
ประเทศไทย 

- ขนาดของกิจการ 
- โครงสรางการเงิน 
 
-โครงสรางการเปนเจาของ 
 
 
-ความสามารถในการทํากําไร 
- ประเภทสํานักงานสอบบัญชี 
 

- ยอดสินทรัพยรวม 
- อัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือ
หุน 
- การกระจุกตัวของหุนของผูถือหุนสูงสุด 
5 อันดับแรก ผูบริหารและกรรมการ และ
ผูถือหุนสถาบัน 
- อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน 
- บริษัทที่ตรวจสอบบัญชีโดยบริษัทสอบ
บัญชีที่เปน Big 4 หรือไม 

บุญฑริกา   
ใจกระจาง 
(2546) 
 
 
 
 
 
 
 

ปจจัยที่มีผลตอ
ระดับการเปดเผย
ขอมูลของ
เครื่องมือทาง
การเงินของ
ธนาคารพาณิชยที่
จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย 

- ขนาดของกิจการ 
 
-โครงสรางการเปนเจาของ 
 
- โครงสรางการเงิน 
 
- ความสามารถในการทํากําไร 
 
 
-ประเภทสํานักงานสอบบัญชี 
 

- สินทรัพยรวมของธนาคาร และ
ยอดขายหรือรายไดสุทธิ 
- ธนาคารรัฐ ธนาคารเอกชน และ
ธนาคารตางชาติ 
- อัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือ
หุน 
- อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน 
อัตราผลตอบ- แทนตอสินทรัพย และ
อัตรา- สวนกําไรสุทธิ 
- บริษัทที่ตรวจสอบบัญชีโดยบริษัทสอบ
บัญชีที่เปน Big 4 หรือไม 
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ผูทําการวิจัย ช่ืองานวิจัย ตัวแปรที่ใชในการศึกษา วิธีการวัดมูลคา 
- โครงสรางกรรมการอิสระ -เปอรเซ็นตของกรรมการอิสระใน

คณะกรรมการ บริหารของกิจการ 
อลิสรา  
ผลาวรรณ 
(2547) 
 
 
 
 
 
 
 

ความสัมพันธ
ระหวาง
คุณลักษณะของ
บริษัทกับระดับการ
เปดเผยขอมูลของ
บริษัทที่จด
ทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหง
ประเทศไทย 

- ขนาดของกิจการ 
- โครงสรางการเปนเจาของ 
 
 
- โครงสรางเงินทุน 
 
- การถือหุนโดยชาวตางชาติ 
 
- อายุการดําเนินงาน 
- ความสามารถในการทํากําไร 
- สภาพคลองของบริษัท 
- ประเภทสํานักงานสอบบัญชี 
 

- ยอดสินทรัพยรวม 
- เปอรเซ็นตการถือหุนของผูถือหุนสูงสุด 
10 รายแรกของหุนที่ออกและเรียกชําระ
แลว 
- อัตราสวนหนี้สินระยะยาวตอสวนของผู
ถือหุน 
- เปอรเซ็นตการถือหุนของชาวตางชาติ
ตอหุนที่ออกและเรียกชําระแลว 
- จํานวนปที่กอต้ัง 
- อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย 
- อัตราสวนทุนหมุนเวียน 
- บริษัทที่ตรวจสอบบัญชีโดยบริษัทสอบ
บัญชีที่เปน Big 4 หรือไม 

 
 จากการศึกษาที่ผานทําใหมีความนาเชื่อถือวาตัวแปรที่อาจมีความสัมพันธกับการเปดเผยขอมูลดานส่ิงแวดลอม
และสังคมของบริษัทในการศึกษานี้มี 7 ตัว ดังตอไปนี้  

1.   ขนาดของกิจการ (Size):  ยอดสินทรัพยรวม 
2.  โครงสรางการเปนเจาของ (Ownership Structure): เปอรเซ็นตการถือหุนของผูถือหุนสูงสุด 10 รายแรกของ

หุนที่ออกและเรียกชําระแลว 
3.   โครงสรางการเงิน (Capital Structure):  อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน 
4.   โครงสรางกรรมการอิสระ (Independent Director Structure): เปอรเซ็นตของกรรมการอิสระในคณะ

กรรมการบริหาร  
5. ความสามารถในการทํากําไร (Profitability): อัตราสวนกําไรสุทธิกอนดอกเบี้ยและภาษีตอสินทรัพยรวม 

(Return on Assets: ROA) 
6.    ความสามารถในการกอหนี้/ชําระหนี้ (Leverage): อัตราสวนหนี้สินรวมตอสินทรัพยรวม 
7. ประเภทสํานักงานสอบบัญชี (Type of Auditor): บริษัทที่ตรวจสอบบัญชีโดยบริษัทสอบบัญชีที่เปน Big 4*

หรือไม  
(* Big 4 ประกอบดวยบริษัท เคพีเอ็มจี ออดิท(ประเทศไทย) จํากัด, บริษัท ดีลอยท ทูชโธมัทสุ ไชยยศ จํากัด, 

บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาส คูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด และบริษทั สํานักงานเอินทส แอนด ยัง จํากัด) 
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ตัวแปรทั้งหมดที่ใชในการศึกษาถูกนํามาทําการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression  Analysis) 

ดังนี้  
Disclosure index = β0  + β1[SIZE] + β2[OWNSTR] + β3[CAPSTR] + β4[IDPSTR] + 

β5[PROFIT] + β6[LEVERAGE] + β7[AUDIT] + e  
 โดยที่  Disclosure Index  = ดัชนีการเปดเผยขอมูลรวม 
   SIZE   = ขนาดของกิจการ (ยอดสินทรัพยรวม) 

  OWNSTR  = โครงสรางการเปนเจาของ (สัดสวนการถือหุนของ   
                  ผูถือหุนสูงสุด 10 รายแรก) 

  CAPSTR  = โครงสรางการเงิน (อัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุน) 
  IDPSTR      = โครงสรางกรรมการอิสระ (สัดสวนของกรรมการ  

                 อิสระในคณะกรรมการบริหาร) 
  PROFIT      = ความสามารถในการทํากําไร (อัตราสวนกําไรสุทธิ  

                             กอนดอกเบี้ยและภาษีตอสินทรัพยรวม) 
 LEVERAGE  = ความสามารถในการกอหนี้/ชําระหนี้ (อัตราสวนหนี้สินรวม 

    ตอสินทรัพยรวม) 
  AUDIT   = ประเภทสํานักงานสอบบัญชี (0= ผูสอบบัญชีที่ไมใช Big 4,  

    1= ผูสอบบัญชีที่เปน Big 4) 
 
สมมติฐานการศึกษา 
ตัวแปรตาม (Dependent Variable)  
ระดับการเปดเผยขอมูลดานส่ิงแวดลอมและสังคม ซ่ึงเก็บรวบรวมจากรายงานประจําปและงบการเงินของ

บริษัท โดยนํามาใหคะแนนในกระดาษทําการวัดระดับการเปดเผยขอมูล จากนั้นคํานวณหาดัชนีการเปดเผยขอมูลขึ้นมา 
หากบริษัทมีการเปดเผยขอมูลมากจะมีคาดัชนีการเปดเผยขอมูลเขาใกล 1 มากที่สุด และในทางตรงกันขามหากมีคาดัชนี
การเปดเผยเขาใกล 0 แสดงวามีการเปดเผยขอมูลนอย 

 
ตัวแปรอิสระ (Independent Variable)  
1. ขนาดของกิจการ (Company Size: SIZE) 

  H1: ขนาดของกิจการมีความสัมพันธเชิงบวกตอระดับการเปดเผยขอมูลดานส่ิงแวดลอมและสังคม 
2. โครงสรางการเปนเจาของ (Ownership Structure : OWNSTR)  

H2: โครงสรางการเปนเจาของมีความสัมพันธเชิงลบตอระดับการเปดเผยขอมูลดานส่ิงแวดลอมและ
สังคม 

3. โครงสรางการเงิน (Capital Structure: CAPSTR)  
H3: โครงสรางการเงินมีความสัมพันธเชิงบวกตอระดับการเปดเผยขอมูลดานส่ิงแวดลอมและสังคม 

4. โครงสรางกรรมการอิสระ (Independent Director Structure: IDPSTR)  
H4: โครงสรางกรรมการอิสระมีความสัมพันธเชิงบวกตอระดับการเปดเผยขอมูลดานส่ิงแวดลอมและ

สังคม 
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5. ความสามารถในการทํากําไร (Profitability: PROFIT)  
H5: ความสามารถในการทํากําไรมีความสัมพันธเชิงบวกตอระดับการเปดเผยขอมูลดานส่ิงแวดลอม

และสังคม 
6. ความสามารถในการกอหนี้/ชําระหนี้ (Leverage: LEVERAGE)  

H6: ความสามารถในการกอหนี้/ชําระหนี้มีความสัมพันธเชิงลบตอระดับการเปดเผยขอมูลดาน
ส่ิงแวดลอมและสังคม 

7. ประเภทสํานักงานสอบบัญชี (Type of Auditor: AUDIT)  
H7: ประเภทสํานักงานสอบบัญชีมีความสัมพันธเชิงบวกตอระดับการเปดเผยขอมูลดานส่ิงแวดลอม

และสังคม  
 

 การวิเคราะหขอมูล 
ระดับการเปดเผยขอมูล ประมวลผลและวิเคราะหขอมูลดวยการวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา ใชการแจงแจง

คาความถี่ (Frequency) รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) คามัธยฐาน (Median) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) ปจจัยที่มีผลตอการเปดเผยขอมูลใชการวิเคราะหสหสัมพันธ (Correlation Analysis) และการ
วิเคราะหความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis)  
 
ผลการศึกษา 

ระดับการเปดเผยขอมูลดานส่ิงแวดลอมและสังคม 
บริษัทสวนใหญมีระดับการเปดเผยขอมูลดานส่ิงแวดลอมและสังคมอยูในระดับ 40-49% มีจํานวน 28 บริษัท 

คิดเปนรอยละ 26.18 รองลงมามีระดับการเปดเผยอยูระหวาง 70-79% มีจํานวน 19 บริษัท คิดเปนรอยละ 17.76 และ
ลําดับตอมามีระดับการเปดเผยขอมูลอยูระหวาง 90-100% มีจํานวน 17 บริษัทคิดเปนรอยละ 15.89 

ตารางที ่3  แสดงจํานวน รอยละและคาเฉลี่ยของบริษัทฯ จําแนกตามรายการที่เปดเผยดานส่ิงแวดลอมและสังคม (N=107) 
เปดเผย ไมเปดเผย 

รายการ 
จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย 

ลําดับที่ 
* จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย 

ลําดับ
ที่ * 

การเปดเผยขอมูลดานส่ิงแวดลอมและสังคม                 

• ระบบการจัดการสิ่งแวดลอม 55 51.40 0.51 4 52 48.60 0.49 4 
• การตรวจสอบ ติดตาม และประเมินส่ิงแวดลอม 47 43.93 0.44 5 60 56.07 0.56 3 
• ความยั่งยืนดานส่ิงแวดลอม 35 32.71 0.33 6 72 67.29 0.67 2 
• ดานการใชพลังงาน  32 29.91 0.30 7 75 70.09 0.70 1 

• ดานทรัพยากรบุคคล  92 85.98 0.86 2 15 14.02 0.14 6 
• ดานผลิตภัณฑและบริการ  97 90.65 0.91 1 10 9.35 0.09 7 
• ดานความรับผิดชอบตอชุมชน 84 78.50 0.79 3 23 21.50 0.21 5 
* หมายถึง การเรียงลําดับจากรายการที่มีคาเฉล่ียสูงสุดไปยังรายการที่มีคาเฉล่ียต่ําสุด      
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จากตารางที่ 3 พบวาบริษัทมีการเปดเผยขอมูลในดานผลิตภัณฑและบริการมากที่สุด จํานวน 97 บริษัท คิด
เปนรอยละ 90.65 คาเฉล่ียของดัชนีการเปดเผยขอมูลเทากับ 0.91 (ซ่ึงดัชนีการเปดเผยขอมูลสูงสุดมีคาเทากับ 1 
หมายความวามีการเปดเผยขอมูลไดครอบคลุมสูงตามรายการที่ไดกําหนดไว) รองลงมาคือการเปดเผยดานทรัพยากร
บุคคล มีบริษัทที่เปดเผยจํานวน 92 บริษัท คิดเปนรอยละ 85.98 คาเฉลี่ยของดัชนีการเปดเผยขอมูลเทากับ 0.86 ลําดับถัด
มาเปนการเปดเผยดานความรับผิดชอบตอชุมชน มีจํานวน 84 บริษัท คิดเปนรอยละ 78.50 คาเฉล่ียของดัชนีการเปดเผย
ขอมูลเทากับ 0.79  

บริษัทไมมีการเปดเผยขอมูลดานส่ิงแวดลอมและสังคม ในเรื่องการใชพลังงานมากที่สุดจํานวน 75 บริษัท คิด
เปนรอยละ 70.09 รองลงมาคือความยั่งยืนดานส่ิงแวดลอมจํานวน 72 บริษัท คิดเปนรอยละ 67.29 ลําดับถัดมาคือการ
ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินส่ิงแวดลอมจํานวน 60 บริษัท คิดเปนรอยละ 56.07 
ตารางที ่4  แสดงจํานวนและรอยละของกลุมอุตสาหกรรม จําแนกตามรายการที่เปดเผยดานส่ิงแวดลอมและสังคม (N=107) 

กลุม
อุตสาหกรรม
ทรัพยากร 

(N=19) 

กลุมสินคา
อุตสาหกรรม 

(N=40) 

กลุม
อสังหาริมทรัพย
และกอสราง 

(N=48) 

รวม 
(N=107) 

รายการ 

จํานวน 
รอย
ละ จํานวน 

รอย
ละ จํานวน 

รอย
ละ จํานวน 

รอย
ละ 

การเปดเผยขอมูลดาน
ส่ิงแวดลอมและสังคม 

        

• ระบบการจัดการสิ่งแวดลอม 16 84.21 23 57.50 16 33.33 55 51.40 
• การตรวจสอบ ติดตาม และ
ประเมินส่ิงแวดลอม 

14 73.68 23 57.50 10 20.83 47 43.93 

• ความยั่งยืนดานส่ิงแวดลอม 13 68.42 10 25.00 12 25.00 35 32.71 
• ดานการใชพลังงาน  13 68.42 9 22.50 10 20.83 32 29.91 
• ดานทรัพยากรบุคคล  18 94.74 32 80.00 42 87.50 92 85.98 
• ดานผลิตภัณฑและบริการ  17 89.47 38 95.00 42 87.50 97 90.65 
• ดานความรับผิดชอบตอชุมชน 18 94.74 28 70.00 38 79.17 84 78.50 

 
จากตารางที่ 4 พบวากลุมอุตสาหกรรมทรัพยากรมีการเปดเผยขอมูลในดานทรัพยากรบุคคล และดานความ

รับผิดชอบตอชุมชนมากที่สุด จํานวน 18 บริษัท คิดเปนรอยละ 94.74 ในกลุมสินคาอุตสาหกรรมพบวามีการเปดเผยขอมูล
ในดานผลิตภัณฑและบริการมากที่สุด จํานวน 38 บริษัท คิดเปนรอยละ 95.00 และกลุมอสังหาริมทรัพยและกอสรางมีการ
เปดเผยขอมูลในดานทรัพยากรบุคคล และดานผลิตภัณฑและบริการมากที่สุด จํานวน 42 บริษัท คิดเปนรอยละ 87.50  
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ตารางที ่5  แสดงจํานวนและรอยละของกลุมอุตสาหกรรม จําแนกตามรายการที่ไมเปดเผยดานส่ิงแวดลอมและสังคม (N=107) 

กลุมอุตสาหกรรม
ทรัพยากร (N=19) 

กลุมสินคา
อุตสาหกรรม 

(N=40) 

กลุม
อสังหาริมทรัพย
และกอสราง 

(N=48) 

รวม  
(N=107) รายการ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
การเปดเผยขอมูลดาน
ส่ิงแวดลอมและสังคม 

        

• ระบบการจัดการสิ่งแวดลอม 3 15.79 17 42.50 32 66.67 52 48.60 
• การตรวจสอบ ติดตาม และ
ประเมินส่ิงแวดลอม 

5 26.32 17 42.50 38 79.17 60 56.07 

• ความยั่งยืนดานส่ิงแวดลอม 6 31.58 30 75.00 36 75.00 72 67.29 
• ดานการใชพลังงาน  6 31.58 31 77.50 38 79.17 75 70.09 
• ดานทรัพยากรบุคคล  1 5.26 8 20.00 6 12.50 15 14.02 
• ดานผลิตภัณฑและบริการ  2 10.53 2 5.00 6 12.50 10 9.35 
• ดานความรับผิดชอบตอชุมชน 1 5.26 12 30.00 10 20.83 23 21.50 

จากตารางที่ 5 พบวากลุมอุตสาหกรรมทรัพยากรไมมีการเปดเผยขอมูลในดานความยั่งยืนดานส่ิงแวดลอม
และดานการใชพลังงาน จํานวน 6 บริษัท คิดเปนรอยละ 31.58 ในกลุมสินคาอุตสาหกรรมพบวาไมมีการเปดเผยขอมูลใน
ดานการใชพลังงานมากที่สุด จํานวน 31 บริษัท คิดเปนรอยละ 77.50 และกลุมอสังหาริมทรัพยและกอสรางไมมีการ
เปดเผยขอมูลในดานการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินส่ิงแวดลอม และดานการใชพลังงานมากที่สุด จํานวน 38 บริษัท 
คิดเปนรอยละ 79.17  

 
ความสัมพันธระหวางระดับการเปดเผยขอมูลกับคุณลักษณะตางๆ ของบริษัท  
ขอมูลของบริษัททั้งหมด นํามาวิเคราะหโดยใชการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression  

Analysis) เพื่อหาความสัมพันธระหวางคุณลักษณะตางๆของบริษัท กับดัชนีการเปดเผยขอมูลดานส่ิงแวดลอมและสังคม 
ซ่ึงคุณลักษณะหรือตัวแปรตาง ๆ สามารถสรุปไดดังนี้    

ตัวแปรอิสระแรกคือ ขนาดของกิจการซึ่งพิจารณาจากยอดสินทรัพยรวมพบวาบริษัทที่มีขนาดของกิจการใหญ
ที่สุดมียอดสินทรัพย 581,587.56 ลานบาท และบริษัทที่มีขนาดเล็กที่สุดมียอดสินทรัพย 86.64 ลานบาท คิดเปนคาเฉล่ีย
เทากับ 20,094.80 ลานบาท  

โครงสรางการเปนเจาของ ซ่ึงพิจารณาจากสัดสวนการถือหุนของผูถือหุนสูงสุด 10 รายแรก พบวา มีคาสูงสุด
รอยละ 91.2700 ของหุนทั้งหมดที่ออกและเรียกชําระแลวและมีคาต่ําสุดรอยละ 19.5100 โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 70.3451 
ซ่ึงเปนสัดสวนที่คอนขางสูง แสดงใหเห็นวาบริษัทมีการกระจายการถือหุนไปยังนักลงทุนทั่วไปคอนขางนอย หรือมีลักษณะ
ของการดําเนินธุรกิจภายในครอบครัวคอนขางสูง  

โครงสรางการเงิน ซ่ึงพิจารณาจากอัตราสวนหนี้สินตอสวนของ     ผูถือหุน ซ่ึงมีคาสูงสุดเทากับ 8.1300 คา
ตํ่าสุด 0.0014 โดยรวมมีคาเฉลี่ยเทากับ 0.9767 ซ่ึงถือวามีความเสี่ยงทางการเงินอยูในระดับตํ่า คือ มีการใชเงินทุนจาก
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การกูยืมเทาๆกับการระดมทุนจาก    นัก ลงทุน แตหากพิจารณาถึงคาสูงสุดและต่ําสุดมีความแตกตางกันมาก ซ่ึงหมายถึง
วาบางบริษัท   มีการใชเงินทุนจากหนี้สินในระดับที่สูงมาก ในขณะที่บางบริษัทมีการใชเงินทุนจากผูถือหุนมากกวาจึงทํา
ใหมีความเสี่ยงทางการเงินต่ํา  

 
โครงสรางกรรมการอิสระ ซ่ึงพิจารณาจากเปอรเซ็นตของกรรมการอิสระในคณะกรรมการบริหาร โดยมี

คาสูงสุดรอยละ 71.4300 และมีคาต่ําสุดรอยละ 8.3300 โดยมีคาเฉลี่ยเทากับรอยละ 36.2169 แสดงใหเห็นวาบริษัทสวน
ใหญมีสัดสวนของคณะกรรมการอิสระตอคณะกรรมการบริหารคอนขางนอย  

ความสามารถในการทํากําไร ซ่ึงพิจารณาจากอัตราสวนกําไรสุทธิกอนดอกเบี้ยและภาษีตอสินทรัพยรวม โดย
มีคาสูงสุดและต่ําสุด คือ 30.9300 และ -31.2700 ตามลําดับ มีคาเฉลี่ยเทากับ 8.0779 เทา ซ่ึงถือวาเปนอัตราที่คอน    
ขางสูง 

 
ความสามารถในการกอหนี้/ชําระหนี้พิจารณาจากอัตราสวนหนี้สินรวมตอสินทรัพยรวม มีคาเฉลี่ยเทากับ 

0.4054 แสดงวามีความเสี่ยงทางการเงินในระดับปานกลางเพราะมีหนี้สินรวมนอยกวาสินทรัพยรวม สวนคาสูงสุดและคา
ตํ่าสุดคือ 0.8900 และ 0.0014 ตามลําดับ  

 
ประเภทสํานักงานสอบบัญชี พบวามีคาเฉลี่ย 0.5701 หมายความวาบริษัทสวนใหญรอยละ 57 มีผูสอบบัญชี

ที่มาจากสํานักงานสอบบัญชีที่มีขนาดใหญที่สุดใน 4 อันดับแรก (Big 4) สวนบริษัทอีกรอยละ 43 มีผูสอบบัญชีที่มาจาก
สํานักงานสอบบัญชีที่ไมไดมีขนาดใหญใน 4 อันดับแรก  

 
สําหรับตัวแปรตาม มีเพียงตัวแปรเดียวคือ ดัชนีการเปดเผยขอมูลโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 0.5870 หรือรอยละ 

58.70 หมายความวารอยละ 58.70 ของบริษัททั้งหมดมีการเปดเผยขอมูล ซ่ึงถือวามีบริษัทที่มีการเปดเผยขอมูลดาน
ส่ิงแวดลอมและสังคมมากกวาครึ่งหนึ่งที่กําหนดไว 

ตารางที่ 6 แสดงการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุของความสัมพันธระหวางปจจัยที่มีผลตอการ 
                 เปดเผยขอมูลกับระดับการเปดเผยขอมูลดานส่ิงแวดลอมและสังคม 

สมการความถดถอยเชิงพหุ     
Disclosure Index = β0  + β1 [SIZE] + β2 [OWNSTR] + β3 [CAPSTR] + β4 [IDPSTR] +  
                                Β5 [PROFIT] + β6[LEVERAGE] + β7 [AUDIT] + e       

ตัวแปร B SEb t-value Sig. t 

คาคงที่ 0.4851 0.1606 3.0213 0.0032 

SIZE 0.0014 0.0004 3.5322 0.0006* 

OWNSTR 0.0013 0.0018 0.7391 0.4616 

CAPSTR 0.0796 0.0374 2.1280 0.0358 

IDPSTR -0.0016 0.0022 -0.7102 0.4793 
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ตัวแปร B SEb t-value Sig. t 
PROFIT  0.0068 0.0030 2.2460 0.0269* 

LEVERAGE -0.4148 0.1932 -2.1471 0.0342 

AUDIT 0.1306 0.0483 2.7063 0.0080* 

 R2 = 0.280 Adjusted R2 = 0.229 
  F-value = 5.483 Sig. F = 0.0000 
* ระดับนัยสําคัญ 0.05     
หมายเหตุ: คา R2 ที่คํานวณไดมีคาไมสูงมากนัก เนื่องจากการศึกษานี้ทําการศึกษาตัวแปรของทฤษฏีในกลุมนี้เทานั้น ทํา
ใหอาจมีตัวแปรอื่นที่อาจมีผลกระทบตอการเปดเผยขอมูลไมไดถูกรวมอยูในสมการที่ทําการทดสอบ อยางไรก็ตามก็พบวา
คา R2 ของงานวิจัยในกลุมนี้ก็มีคาไมสูงมากนักเชนเดียวกัน 

ตารางที่ 6 เปนการศึกษาการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุของความสัมพันธระหวางปจจัยที่มีผลตอการ
เปดเผยขอมูลกับระดับการเปดเผยขอมูลดานส่ิงแวดลอมและสังคม โดยเลือกใชการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุแบบวิธี 
Enter ซ่ึงเปนการเลือกตัวแปรอิสระเขาสมการถดถอยเชงิพหุในขั้นตอนเดียว พบวาตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธอยางมี
นัยสําคัญกับระดับการเปดเผยขอมูล คือ ขนาดของกิจการ (SIZE) โดยมีคาสัมประสิทธิ์ความถดถอยโดยประมาณ (B) มี
คาเปนบวกเทากับ 0.0014 ตัวแปรอิสระถัดมาคือ ความสามารถในการทํากําไร (PROFIT) โดยคาสัมประสิทธิ์ความ
ถดถอยโดยประมาณ (B) มีคาเปนบวกเทากับ 0.0068 และตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธตัวสุดทายคือ  ประเภทสํานักงาน
สอบบัญชี (AUDIT) โดยคาสัมประสิทธิ์ความถดถอยโดยประมาณ (B) มีคาเปนบวกไปในทิศทางเดียวกับระดับการ
เปดเผยขอมูลเทากับ 0.1306 ดังนั้นเมื่อรวมตัวแปรอิสระที่อยูในสมการทั้งหมด 3 ตัวแปรจะมีความสามารถรวมกันในการ
อธิบายการเปลี่ยนแปลงของการเปดเผยขอมูลดานส่ิงแวดลอมและสังคมไดรอยละ 28.00 หรือรอยละ 22.90 สําหรับคาที่
ปรับปรุงแลว (Adjusted R2)  

สําหรับตัวแปรอิสระอื่นๆ ที่เหลือ คือ โครงสรางการเปนเจาของ (OWNSTR) โครงสราง-การเงิน (CAPSTR) 
โครงสรางกรรมการอิสระ (IDPSTR) และความสามารถในการกอหนี้/ชําระหนี้ (LEVERAGE) ไมมีความสัมพันธหรือมี
อิทธิพลตอระดับการเปดเผยขอมูลดานส่ิงแวดลอมและสังคมอยางมีนัยสําคัญ 

ตารางที่ 7 แสดงผลการทดสอบความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของบริษัทกับระดับการเปดเผย  
                 ขอมูลดานส่ิงแวดลอมและสังคม 

คุณลักษณะของบริษัท ผลการทดสอบ 

• ขนาดของกิจการ  + 
• โครงสรางการเปนเจาของ                           +  (ไมมีนัยสําคัญ) 
• โครงสรางการเงิน                          +  (ไมมีนัยสําคัญ) 
• โครงสรางกรรมการอิสระ                            -  (ไมมีนัยสําคัญ) 
• ความสามารถในการทํากําไร  + 
• ความสามารถในการกอหนี้/ชําระหนี้                          -  (ไมมีนัยสําคัญ) 
• ประเภทสํานักงานสอบบัญชี + 
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จากตารางที่ 7 พบวาขนาดของกิจการซึ่งวัดจากยอดสินทรัพยรวมนั้นมีความสัมพันธเปนบวกกับระดับของ
การเปดเผยขอมูล หมายความวาบริษัทที่มีขนาดใหญจะมีการเปดเผยขอมูลมากกวาบริษัทที่มีขนาดเล็ก  
 ในสวนของความสามารถในการทํากําไร ซ่ึงวัดจากอัตราสวนกําไรสุทธิกอนดอกเบี้ยและภาษีตอสินทรัพยรวม 
มีความสัมพันธเปนบวกกับระดับของการเปดเผยขอมูลคือ บริษัทที่มีความสามารถในการทํากําไรสูง ก็จะมีการเปดเผย
ขอมูลมากกวาบริษัทที่มีความสามารถในการทํากําไรต่ํา  
 สําหรับประเภทสํานักงานสอบบัญชี ที่ใชตัวแปรเทียมในการวัดมูลคาจากการเปนผูสอบบัญชีใน Big 4 หรือไม 
มีความสัมพันธเปนบวกกับระดับการเปดเผยขอมูลคือ บริษัทที่มีการตรวจสอบบัญชีโดยสํานักงานสอบบัญชีที่เปน Big 4 
จะมีการเปดเผยขอมูลสูงกวาบริษัทที่มีการตรวจสอบบัญชีโดยสํานักงานสอบบัญชีที่ไมใช Big 4  
 สําหรับคุณลักษณะอื่นๆ ที่เหลือคือ โครงสรางการเปนเจาของ โครงสรางการเงิน โครงสรางกรรมการอิสระ 
และความสามารถในการกอหนี้/ชําระหนี้ ไมมีความสัมพันธอยางเปนนัยสําคัญตอระดับการเปดเผยขอมูลดานส่ิงแวดลอม
และสังคม 
 
ตารางที่ 8 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานตัวแปรแตละปจจัย 

สมมติฐาน ผลการทดสอบ 

 เครื่องหมาย สมมุติฐาน 
H1 : ขนาดของกิจการมีความสัมพันธเชิงบวกตอระดับการเปดเผย + ปฏิเสธ H0 
        ขอมูลดานส่ิงแวดลอมและสังคม   
 H2 : โครงสรางการเปนเจาของมีความสัมพันธเชิงลบตอระดับการเปดเผย + ยอมรับ H0 
         ขอมูลดานส่ิงแวดลอมและสังคม (ไมมีนัยสําคัญ) (ไมมีนัยสําคัญ) 

H3 : โครงสรางการเงินมีความสัมพันธเชิงบวกตอระดับการเปดเผย + ยอมรับ H0 
       ขอมูลดานส่ิงแวดลอมและสังคม (ไมมีนัยสําคัญ) (ไมมีนัยสําคัญ) 

H4 : โครงสรางกรรมการอิสระมีความสัมพันธเชิงบวกตอระดับการเปดเผย - ยอมรับ H0 
        ขอมูลดานส่ิงแวดลอมและสังคม (ไมมีนัยสําคัญ) (ไมมีนัยสําคัญ) 

H5 : ความสามารถในการทํากําไรมีความสัมพันธเชิงบวกตอระดับการเปดเผย + ปฏิเสธ H0 
        ขอมูลดานส่ิงแวดลอมและสังคม   
H6 : ความสามารถในการกอหนี้/ชําระหนี้มีความสัมพันธเชิงลบตอระดับการ      
       เปดเผยขอมูลดานส่ิงแวดลอมและสังคม 

- 
(ไมมีนัยสําคัญ) 

ยอมรับ H0  
(ไมมีนัยสําคัญ) 

H7 : ประเภทสํานักงานสอบบัญชีมีความสัมพันธเชิงบวกตอระดับการเปดเผย + ปฏิเสธ H0 
       ขอมูลดานส่ิงแวดลอมและสังคม   
  

จากตารางที่ 8 เปนการแสดงผลการทดสอบสมมติฐานตัวแปรแตละปจจัยเปรียบเทียบกับที่ต้ังไวของการเปดเผย
ขอมูล จากการทดสอบสมมติฐานที่ 1 ผลการศึกษาพบวาขนาดของกิจการมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญเชิงบวกตอ
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ระดับการเปดเผยขอมูลดานส่ิงแวดลอมและสังคม แสดงใหเห็นวากิจการที่มีขนาดใหญมีการเปดเผยขอมูลในระดับที่สูง
กวากิจการที่มีขนาดเล็ก 
 สมมติฐานที่ 2 ผลการศึกษาพบวา โครงสรางการเปนเจาของมีความสัมพันธเชิงบวกตอระดับการเปดเผยขอมูล 
ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว อยางไรก็ตามความสัมพันธนี้ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 สมมติฐานที่ 3 ผลการศึกษาพบวา โครงสรางการเงินมีความสัมพันธเชิงบวกตอระดับการเปดเผยขอมูล ซ่ึง
สอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว อยางไรก็ตามความสัมพันธนี้ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 สมมติฐานที่ 4 ผลการศึกษาพบวา โครงสรางกรรมการอิสระมีความสัมพันธเชิงลบตอระดับการเปดเผยขอมูล
อยางไมมีนัยสําคัญ ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ ต้ังไว อยางไรก็ตามความสัมพันธนี้ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
 สมมติฐานที่ 5 ผลการศึกษาพบวา ความสามารถในการทํากําไรมีความสัมพันธเชิงบวกตอระดับการเปดเผย
ขอมูลอยางมีนัยสําคัญ ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว แสดงใหเห็นวากิจการที่มีความสามารถในการทํากําไรสูงจะมี
การเปดเผยขอมูลในระดับที่สูงมากขึ้นตามไปดวย 
 สมมติฐานที่ 6 ผลการศึกษาพบวา ความสามารถในการกอหนี้/ชําระหนี้มีความสัมพันธเชิงลบตอระดับการ
เปดเผยขอมูล ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว อยางไรก็ตามความสัมพันธนี้ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 สมมติฐานที่ 7 ผลการศึกษาพบวา ประเภทสํานักงานสอบบัญชีมีความสัมพันธเชิงบวกตอระดับการเปดเผย
ขอมูลอยางมีมีนัยสําคัญ ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว แสดงวากิจการที่มีการใชบริการจากสํานักงานสอบบัญชีที่เปน 
Big 4 จะมีการเปดเผยขอมูลสูงขึ้น 
 
อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

อภิปรายผลการศึกษา 
ในการศึกษาครั้งนี้สามารถอภิปรายผลการศึกษาไดดังนี้ 
1. ระดับการเปดเผยขอมูลดานส่ิงแวดลอมและสังคม 
จากผลการสํารวจระดับการเปดเผยขอมูลดานส่ิงแวดลอมและสังคมของบริษัทในกลุมตัวอยางพบวาคาเฉลี่ย

ของดัชนีการเปดเผยขอมูลคิดเปนรอยละ 58.70 แสดงวาบริษัทมีการเปดเผยในเรื่องดังกลาวมากกวารอยละ 50 ซ่ึง
สอดคลองกับงานวิจัยของ Brammer และ Pavelin (2006)  ที่ไดทําการศึกษาเรื่องการเปดเผยขอมูลดานส่ิงแวดลอมอยาง
สมัครใจโดยบริษัทขนาดใหญในประเทศอังกฤษ ซ่ึงมีคาเฉลี่ยของดัชนีการเปดเผยขอมูลเทากับรอยละ 57 แสดงใหเห็นได
วาบริษัทมีการเปดเผยในเรื่องของสิ่งแวดลอมและสังคมมากกวารอยละ 50 ของเรื่องที่ไดกําหนดไว อาจเนื่องมาจากใน
ปจจุบันมีการใหความสําคัญในเรื่องของสิ่งแวดลอมและสังคมมากขึ้น บริษัทสวนใหญตองการใหมีการกํากับดูแลกิจการที่
ดี ซ่ึงหนึ่งในนั้นมีเรื่องของการเปดเผยขอมูลและความโปรงใสเปน 1 ใน 5 ของหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี  

หากพิจารณาถึงรายการที่เปดเผยดานส่ิงแวดลอมและสังคม พบวาบริษัทมีการเปดเผยในเรื่องของผลิตภัณฑ
และบริการมากที่สุด โดยมีการเปดเผยถึงรอยละ 90.65 รองลงมาคือ การเปดเผยในเรื่องของทรัพยากรบุคคลคิดเปนรอย
ละ 85.98 และการเปดเผยดานความรับผิดชอบตอชุมชน   คิดเปนรอยละ 78.50 ตามลําดับ ซ่ึงไมสอดคลองกับผล
การศึกษาของ อังคณา อิรนพไพบูลย (2548) ที่ไดศึกษาการเปดเผยขอมูลดานส่ิงแวดลอมและสังคมของบริษัทจด
ทะเบียน กลุมอุตสาหกรรมทรัพยากรในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซ่ึงพบวามีการเปดเผยในเรื่องของทรัพยากร
บุคคล มากที่สุด รองลงมาเปนดานชุมชน และผลิตภัณฑและบริการ ตามลําดับ  
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2. ความสัมพันธระหวางระดับการเปดเผยขอมูลดานส่ิงแวดลอมและสังคมกับคุณลักษณะตางๆ ของบริษัท 
ผลจากการศึกษาพบวา   ขนาดของกิจการ ซ่ึงวัดจากยอดสินทรัพยรวมมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญไปใน

ทิศทางเดียวกันกับระดับการเปดเผยขอมูลดานส่ิงแวดลอมและสังคม โดยบริษัทที่มีขนาดใหญจะมีการเปดเผยขอมูล
มากกวาบริษัทที่มีขนาดเล็ก ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของ Brammer และ Pavelin (2006)  Eng และ Mak (2003) ที่
ไดทําการศึกษาเรื่องของบรรษัทภิบาลและการเปดเผยขอมูลอยางสมัครใจ และอลิสรา  ผลาวรรณ (2547) ทําการศึกษา
เร่ืองความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของบริษัทกับระดับการเปดเผยขอมูลของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย พบวาขนาดของบริษัทมีความสัมพันธเชิงบวกตอระดับการเปดเผยขอมูลดานส่ิงแวดลอมและสังคมอยาง
สมัคร-ใจ อาจเนื่องมาจากบริษัทที่มีขนาดเล็กตองใชคาใชจายจํานวนมากในการเผยแพรขอมูลใหทราบโดยทั่วกัน สวน
บริษัทขนาดใหญมักไดรับแรงผลักดันที่จะตองแสดงถึงความรับผิดชอบตอสังคม รวมทั้งไดรับความสนใจจากผูลงทุนหรือ
บุคคลที่สนใจขอมูลของกิจการอยูแลว  

ประเภทสํานักงานสอบบัญชี ซ่ึงวัดจากผูสอบบัญชีที่มาจากสํานักงานบัญชีใน Big 4 หรือไม มีความสัมพันธ
อยางมีนัยสําคัญไปในทิศทางเดียวกันกับระดับการเปดเผยขอมูลดานส่ิงแวดลอมและ สังคม กลาวคือบริษัทที่มีการ
ตรวจสอบบัญชีโดยสํานักงานสอบบัญชีที่เปน Big 4 ซ่ึงเปนสํานักงานขนาดใหญ จะมีการเปดเผยขอมูลสูงกวาบริษัทที่มี
การตรวจสอบบัญชีโดยสํานักงานสอบบัญชีที่ไมใช Big 4 ซ่ึงเปนสํานักงานขนาดเล็กกวา สอดคลองกับการศึกษาของ 
Eng และ Mak (2003) และอลิสรา  ผลาวรรณ (2547) ที่พบวาบริษัทที่มีการตรวจสอบโดยสํานักงานสอบบัญชีขนาดใหญ
จะมีการเปดเผยขอมูลไดครบถวนและมากกวา บริษัทที่ไมมีการตรวจสอบโดยสํานักงานสอบบัญชีขนาดใหญ อาจ
เนื่องมาจากสาํนักงานสอบบัญชีขนาดใหญมักจะถูกคาดหวังวา จะมีการใหบริการที่มีคุณภาพสูงกวาสํานักงานสอบบัญชี
ขนาดเล็ก 

ความสามารถในการทํากําไร ซ่ึงวัดจากอัตราสวนกําไรสุทธิกอนดอกเบี้ยและภาษีตอสินทรัพยรวม มี
ความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญไปในทิศทางเดียวกันกับระดับของการเปดเผยขอมูล คือ บริษัทที่มีความสามารถในการทํา
กําไรสูงก็จะมีการเปดเผยขอมูลดานส่ิงแวดลอมและสังคมสูงขึ้นตามไปดวย ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ บุญฑริกา ใจ
กระจาง (2546) ทําการศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอระดับการเปดเผยขอมูลของเครื่องมือทางการเงินของธนาคารพาณิชยที่
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พบวาความสามารถในการทํากําไรมีความสัมพันธกับระดับการเปดเผย
ขอมูลอยางมีนัยสําคัญ 

โครงสรางการเปนเจาของ ซ่ึงวัดจากเปอรเซ็นตการถือหุนของผูถือหุนสูงสุด 10 รายแรกของหุนที่ออกและเรียก
ชําระแลว ไมมีความสัมพันธอยางเปนนัยสําคัญทางสถิติกับระดับการเปดเผยขอมูล แสดงวาหากกิจการมีการกระจุกตัว
ของผูถือหุนมากก็ไมมีผลที่จะทําใหมีการเปดเผยขอมูลนอยลงซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ อลิสรา  ผลาวรรณ (2547) 
ที่พบวาโครงสรางการเปนเจาของไมมีความสัมพันธอยางเปนนัยสําคัญตอระดับการเปดเผยขอมูล แตไมสอดคลองกับการ 
ศึกษาของ Brammer และ Pavelin (2006) ที่พบวาโครงสรางการเปนเจาของแบบถือหุนกระจายมีความสัมพันธเชิงบวก
ตอระดับการเปดเผยขอมูลอยางสมัครใจ  

โครงสรางการเงิน ซ่ึงวัดจากอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน ไมมีความสัมพันธอยางเปนนัยสําคัญทาง
สถิติกับระดับการเปดเผยขอมูล แสดงวากิจการที่มีโครงสรางการเงินที่มีอัตรา สวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุนมากขึ้น ก็
ไมมีอิทธิพลที่จะทําใหมีการเปดเผยขอมูลมากซึ่ง สอดคลองกับการศึกษาของ อลิสรา  ผลาวรรณ (2547) พบวาโครงสราง
เงินทุนไมมีความสัมพนัธอยางเปนนัยสําคัญกับระดับการเปดเผยขอมูล  



 

 389

การประชุมผลงานวิจัยดานการจัดการบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 2  
วันที่ 20 มีนาคม 2551 ณ ศนูยประชุมนานาชาติ เอ็มเพรส จ.เชียงใหม 

โครงสรางกรรมการอิสระ ซ่ึงวัดจากเปอรเซ็นตของกรรมการอิสระในคณะกรรมการ บริหารไมมีความสัมพันธ
อยางเปนนัยสําคัญทางสถิติกับระดับการเปดเผยขอมูล แสดงวาการมีกรรมการอิสระจากภายนอกองคกรมาเปนสวนหนึ่ง
ของคณะกรรมการบริหาร ไมไดสงผลตอการเปดเผยขอมูลดานส่ิงแวดลอมและสังคม ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ Eng 
และ Mak (2003) ที่พบวาการเพิ่มขึ้นของคระกรรมการภายนอกของกิจการทําใหการเปดเผยขอมูลนอยลง แตกตางจาก
การศึกษาของ บุญฑริกา ใจกระจาง (2546) ที่พบวาโครงสรางกรรมการอิสระ มีความสัมพันธอยางเปนนัยสําคัญไปใน
ทิศทางเดียวกันกับการเปดเผยขอมูล  

ความสามารถในการกอหนี้/ชําระหนี้ ซ่ึงวัดจากจากอัตราสวนหนี้สินรวมตอสินทรัพยรวมไมมีความสัมพันธ
อยางเปนนัยสําคัญทางสถิติกับระดับการเปดเผยขอมูล แสดงวาความสามารถในการกอหนี้/ชําระหนี้ไมไดสงผลใหกิจการ
มีการเปดเผยขอมูลที่มากขึ้น ซ่ึงไมสอดคลองกับการ ศึกษาของ Eng และ Mak (2003) และ Brammer และ Pavelin 
(2006) ที่พบวาการที่กิจการมีหนี้สิน ตํ่าจะมีความสัมพันธเชิงบวกตอระดับการเปดเผยขอมูลที่มากขึ้น 
 

ขอเสนอแนะ 
เร่ืองการใชพลังงาน ความยั่งยืนดานส่ิงแวดลอม และการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินส่ิงแวดลอม เปน

เรื่องที่มีการเปดเผยนอยที่สุด 3 อันดับแรก เนื่องจากเรื่องดังกลาวยากแกการวัดมูลคาและการรับรูรายการที่เกิดขึ้น ดังนั้น
หนวยงานที่เกี่ยวของควรมีการกําหนดแนวทางในการเปดเผย จัดอบรมกิจกรรมตางๆ ใหความรูแกบริษัทเกี่ยวกับเรื่อง
ดังกลาวขางตน รวมถึงความสําคัญดานส่ิงแวดลอมและสังคม โดยอาจมีการมอบรางวัลเพื่อเปนเกียรติบัตรใหแกบริษัทที่
มีการเปดเผยขอมูลอยางมีคุณภาพเพื่อเปนบรรทัดฐานแกบริษัทอื่นๆ ตอไปในอนาคต 
 บริษัทที่มีการเปดเผยขอมูลดานส่ิงแวดลอมและสังคมสูง เปนบริษัทที่มีขนาดใหญ มีความสามารถในการทํา
กําไรสูง เนื่องจากบริษัทเหลานี้มีประสบการณในการทํางานมานาน มีการบริหารจัดการที่ดี สงผลใหผลการดําเนินงาน
ของกิจการดีตามไปดวย กิจการจึงตองการที่จะเปดเผยขอมูลใหมากขึ้นเพื่อเปนการสรางภาพลักษณที่ดีใหแกองคกร 
รวมถึงแสดงใหเห็นถึงความรับผิดชอบที่กิจการมีตอส่ิงแวดลอมและสังคม สําหรับบริษัทที่มีการตรวจสอบบัญชีโดยสํานัก
งานสอบบัญชีที่เปน Big 4 นั้น สํานักงานสอบบัญชีดังกลาวเปนสํานักงานที่มีช่ือเสียง มีประสบการณในการทํางานมา
นาน มีเครือขายของกิจการมาก จึงสามารถใหขอแนะนําที่เปนประโยชนแกบริษัทในตลาดหลักทรัพยที่ใชบริการใหมีการ
เปดเผยขอมูลมากขึ้น เพื่อประโยชนตอกิจการและคํานึงถึงผูมีสวน-ไดเสียทั้งภายในและภายนอกของกิจการ ทั้งนี้ในสวน
ของผูสอบบัญชีทั่วไปควรมีการศึกษาและ   ใหความสําคัญในเรื่องการเปดเผยขอมูลดานส่ิงแวดลอมและสังคมกับกิจการ
ที่รับผิดชอบ ใหคํา แนะนําและความรูแกผูบริหารหรือผูที่เก่ียวของ เพื่อประโยชนทั้งทางตรงและทางออมตอกิจการนั้นๆ 
สําหรับหนวยงานที่กํากับดูแล ควรหาแนวทางที่สงเสริมใหบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดกิจการเล็ก ความสามารถในการทํา
กําไรนอย ใหมีความสนใจในเรื่องของการเปดเผยดานส่ิงแวดลอมและสังคมมากขึ้น ปรับแนวคิดหรือทัศนคติที่มี สราง
แรงจูงใจใหบริษัทมีความสมัครใจที่จะเปดเผยขอมูลอยางเหมาะสมและสม่ําเสมอ ทุกๆปมีการสํารวจถึงความตองการ
ขอมูลของนักลงทุนหรือผูใชขอมูลของบริษัท ซ่ึงจะทําใหมีการเปดเผยขอมูลที่ผูใชเห็นวามีความสําคัญและจําเปนตอการ
ตัดสินใจของตนเอง และการเปดเผยขอมูลของบริษัทสามารถตอบสนองความตองการของผูใชขอมูลไดอยางแทจริง 
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ขอจํากัดของการศึกษา 
1. การศึกษาครั้งนี้ยังไมไดมีผูเชี่ยวชาญดานส่ิงแวดลอมเขามาสอบทาน ในการประเมินผลใหคะแนนการเปด 

เผยดานส่ิงแวดลอมของกลุมตัวอยาง 
2. การศึกษาครั้งนี้เปนการใหคะแนนในการเปดเผยขอมูลทุกรายการเทากัน โดยหากเปดเผยในเรื่องที่กําหนด

ไวจะไดคะแนนเทากับ 1 หากไมมีการเปดเผยจะไดคะแนนเทากับ 0 เชน บริษัท ก อาจมีการเปดเผยขอมูลดานส่ิงแวดลอม
และสังคมในเรื่องที่เกี่ยวของกับความรับผิดชอบตอชุมชนทั้งหมด 3 เรื่อง สําหรับบริษัท ข เปดเผยเรื่องดังกลาวเพียง 1 
เรื่อง ซ่ึงการใหคะแนนของทั้งสองกิจการจะไดรับคะแนนเทากันคือกิจการละ 1 คะแนน  
  

ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป 
1. อาจมีการศึกษาถึงคุณลักษณะตางๆหรือปจจัย  ที่คาดวามีผลตอความสัมพันธของการเปดเผยขอมูลดาน

ส่ิงแวดลอมและสังคมใหครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เชน การถือหุนโดยชาวตางชาติ เปนตน  
2. อาจมีการกําหนดกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาใหมากยิ่งขึ้นอาจใชตัวอยางจากกลุมอุตสาหกรรมอื่นๆ เชน 

กลุมอุตสาหกรรมบริการ กลุมอุตสาหกรรมสินคาอุปโภคบริโภค กลุมอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร เปนตน 
3. อาจมีการปรับปรุงการใหคะแนนการเปดเผยเปนแบบอื่น เชน การวิเคราะหสาระโดยการนับบรรทัดในการ

แจงนับ นับคํา หรือนับเปนยอหนา เปนตน เนื่องจากในการศึกษาครั้งนี้ไดใหคะแนนการเปดเผยในทุกรายการเทากัน ทั้งนี้
บางบริษัทมีความแตกตางกันในเรื่องของการเปดเผยขอมูล คือมีการเปดเผยในเรื่องเดียวกันแตบางบริษัทเปดเผยมาก 
บางบริษัทเปดเผยนอย 
  



 

391 

การประชุมผลงานวิจัยดานการจัดการบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 2  

 วันที่ 20 มีนาคม 2551 ณ ศนูยประชุมนานาชาติ เอ็มเพรส จ.เชียงใหม 

 
บรรณานุกรม 

 

กัลยา  วานิชยบัญชา.  2546.  การใช SPSS for Windows ในการวิเคราะหขอมูล.  กรุงเทพฯ: ธรรมสาร. 
ดวงมณี  โกมารทัต.  2545.  “การบัญชีบริหารสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน.”  วารสารนักบัญชี 48, 3  

(เมษายน-กรกฎาคม): 67-87. 
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย.  2551.  “รายชื่อบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย.”   

[ระบบออนไลน].  แหลงที่มา http://www.set.or.th/th/company/companylist.html (4 มีนาคม 2551). 
__________.  2550.  “หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ป 2549.”  [ระบบออนไลน].  แหลงที่มา  

http://www.set.or.th/th/regulations/corporate/files/ CGPrincipleforListed Company_2005.pdf 
(30 มกราคม 2550). 

นวพร  พงษตัณฑกุล. 2546.  โครงสรางการเปนเจาของและคุณภาพของการเปดเผยขอมูลของบริษัทที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย.  วิทยานิพนธบัญชีมหาบัณฑิต  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

นิตยา  วงศภินันทวัฒนา และคณะ.  2547.  “การเปรียบเทียบขนาดของการเปดเผยขอมูลนโยบายสิ่งแวดลอมของบริษัท
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย.”  วารสารบริหารธุรกิจ 27, 103 (กรกฎาคม-กันยายน): 15-36. 

บุญฑริกา  ใจกระจาง.  2546.  ปจจัยที่มีผลตอระดับการเปดเผยขอมูลของเครื่องมือทางการเงินของธนาคาร
พาณิชยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย.  วิทยานิพนธบัญชีมหาบัณฑิต  จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย. 

ประจิต หาวัตร และคณะ.  2546.  “การรายงานความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ โดยบริษัทผูผลิตสินคาที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย.”  จุฬาลงกรณปริทัศน  26, 99 (มกราคม-มีนาคม): 1-13. 

ปญญา  สัมฤทธิ์ประดิษฐ.  2546.  “การบัญชีสรางสรรค.”  [ระบบออนไลน].  แหลงที่มา 
http://www.geocities.com/xmba18/accounting/creativeacc46.doc (4 ตุลาคม 2551). 

พรนภา  ธีระกุล.  2551.  “นักบัญชีกับส่ิงแวดลอม.”  [ระบบออนไลน].  แหลงที่มา http://www.hu.ac.th/academic/ 
article/ Ac/Ponapa.htm (30 กันยายน 2551). 

เมธากุล  เกียรติกระจาย และศิลปะพร  ศรีจ่ันเพชร.  2547.  ทฤษฎีการบัญช.ี  กรุงเทพฯ: ทีพีเอ็น เพรส. 
เริงรัก  จําปาเงิน.  2543.  การจัดการการเงิน.  กรุงเทพฯ: บุคเน็ท. 
ไรทเวย แมนเนจเมนท.  2550.  “การรับผิดชอบของธุรกิจตอสังคม.”  [ระบบออนไลน].  แหลงที่มา www.rightway.co.th/ 

files/socialres.doc (31 มกราคม 2550). 
ศุภมิตร  เตชะมนตรีกุล.  2540.  การเปดเผยขอมูลส่ิงแวดลอมสําหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย : รูปแบบและแนวทาง.  วิทยานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิต  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
__________.  2542.  “กาวทันโลกกับการบัญชีส่ิงแวดลอม.”  การประชุมนักบัญชีทั่วประเทศ ครั้งที่ 16. กรุงเทพฯ: 

สมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย. 
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ.  2551.  “ISO 14001.”  [ระบบออนไลน]. แหลงที่มา 

http://www.masci.or.th/EN/service/scd/Pages/iso14001.aspx (27 กันยายน 2551). 



 

 392

การประชุมผลงานวิจัยดานการจัดการบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 2  
วันที่ 20 มีนาคม 2551 ณ ศนูยประชุมนานาชาติ เอ็มเพรส จ.เชียงใหม 

สถาบันส่ิงแวดลอมอุตสาหกรรม.  2551.  “โครงการพัฒนาสงเสริมชุมชนอุตสาหกรรมพื้นฐานและอุตสาหกรรมเหมืองแรสู
ความเปนเมืองนิเวศน.”  [ระบบออนไลน].  แหลงที่มา 
http://internet1.off.fti.or.th/iei/project/ieiProject.aspx?prj=Training%202-1 (18 กุมภาพันธ 2551). 

สมชาย สุภัทรกุล.  2544.  “คุณภาพของการเปดเผยขอมูลทางการเงิน: ประโยชนและการประเมินคุณภาพ.”  วารสาร
บริหารธุรกิจ. 24, 90 (เมษายน-มิถุนายน): 11-21. 

สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรม.  2551.  “บทความเกี่ยวกับ ISO 9000.”  [ระบบออนไลน].  แหลงที่มา 
http://www.tisi.go.th/index_t.html (27 กันยายน 2551). 

สุภาพร พิศาลบุตร.  2544.  “จรยิธรรมทางธุรกิจ = Business Ethics.”  กรุงเทพฯ: วี เจ พริ้นติ้ง. 
อลิสรา  ผลาวรรณ.  2547.  ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของบริษัทกับระดับการเปดเผยขอมูลของบริษัทที่

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย.  วิทยานิพนธบัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ 
มหาวิทยาลัย. 

อังคณา  อิรนพไพบูลย.  2548.  การศึกษาการเปดเผยขอมูลดานส่ิงแวดลอมและสังคมของบริษัทจดทะเบียนกลุม
อุตสาหกรรมทรัพยากรในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย.  การคนควาแบบอิสระบัญชีมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

“อัพเดตราง ISO 26000 ฉบับลาสุด.”  2551.  [ระบบออนไลน].  แหลงที่มา http://www.matichon.co.th/prachachat/ 
prachachat_detail.php?s_tag=02csr02100351&day=2008-03-10&sectionid=0221 (10 มีนาคม 
2551). 

Botosan, Christine A.  1997.  “Disclosure level and the cost of equity capital.”  Accounting Review 72 (July): 
323-349. 

Brammer, Stephen. and Pavelin, Stephen.  2006.  “Voluntary Environmental Disclosures by Large UK 
Companies.”  Journal of Business Finance & Accounting 33, 7-8 (September/October): 1168-1188. 

Camfferman, Kees. and Cooke, Terence E.  2002.  “An analysis of disclosure in the annual reports of UK and 
Dutch companies.”  Journal of International Accounting Research 1 (January): 3-31. 

Economypedia.  2551.  “Asymmetric Information.”  [ระบบออนไลน].  แหลงที่มา 
http://www.economypedia.com/wiki/index.php?title=Asymmetric_information (30 กันยายน 2551). 

Eng, Li L. and Mak, Yuen T.  2003.  “Corporate governance and voluntary disclosure.”  Journal of Accounting 
and Public Policy 22, 2003: 325-345. 

Gray, Rob; Bebbington, Jan and Walters, Diane.  1993.  Accounting for the Environment (The Greening of 
Accountancy Part II).  London: Paul Chapman Publishing. 



 

 393

การประชุมผลงานวิจัยดานการจัดการบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 2  
วันที่ 20 มีนาคม 2551 ณ ศนูยประชุมนานาชาติ เอ็มเพรส จ.เชียงใหม 

 
การพัฒนามาตรวัดการรบัรูของนักทองเที่ยวชาวไทยตอคุณภาพ 

การบรกิารของโรงแรมในจังหวัดเชยีงใหม 
Scale Development for Measuring Thai Tourist Perception Towards  

Service Quality of Hotels in Chiang Mai Province. 
ขวัญ พิพัฒนสุขมงคล13,  รวิพร คูเจริญไพศาล2  และอภิชาติ ชมภูนุช3 

 
บทคัดยอ  

การศึกษานี้ มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนามาตรวัดการรับรูของนักทองเที่ยวชาวไทยตอคุณภาพการบริการของ
โรงแรมในจังหวัดเชียงใหม  ซึ่งเปนการศึกษาเชิงสํารวจที่ประยุกตแบบสอบถามจากมาตรวัดคุณภาพบริการ
(SERVQUAL) ของ Parasuraman ที่มี 5 องคประกอบจํานวน 22 ขอคําถาม  เก็บรวมรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม
ลิเคอรทสเกล 7 ระดับจากนักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาทองเที่ยวและพักแรมในโรงแรมจังหวัดเชียงใหมจํานวน 397 
คน  

การพัฒนามาตรวัดการรับรูประกอบดวย 4 ขั้นตอน  ไดแก 1) ขั้นตอนการสรางแบบสอบถาม   2) ขั้นตอนการ
เก็บขอมูลจากแบบสอบถาม    3)  ขั้นตอนการวิเคราะหองคประกอบของการรับรูคุณภาพการบริการ และ  
4) ขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพของมาตรวัดที่สรางขึ้น       ผลการศึกษาพบวามาตรวัดการรับรูของนักทองเที่ยวชาวไทย
ตอคุณภาพการบริการของโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม     ประกอบดวย 6 องคประกอบ   จํานวน 40  ขอคําถาม ไดแก  1) 
การบริการของพนักงานโรงแรมและการรักษาความปลอดภัย         2) ลักษณะทางกายภาพที่ปรากฏของโรงแรม    3) ส่ิง
อํ านวยความสะดวกต างๆของโรงแรม       4 )  การ เข า ใจความตองการของแขกที่ มาใชบ ริการ โรงแรม  
5) ความพรอม ความรวดเร็วและความถูกตองในการใหบริการ    และ 6) เอกลักษณและบริการเสริมอื่นของโรงแรม  และ
เมื่อนําองคประกอบที่สรางขึ้นมาตรวจสอบความถูกตองโดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบปจจัยเดียว  พบวาคา
คะแนนการรับรูคุณภาพบริการของนักทองเที่ยวชาวไทยตอโรงแรมในเชียงใหมสอดคลองกับคาคะแนนคุณภาพบริการ
โดยรวม จึงสามารถสรุปไดวาองคประกอบการรับรูคุณภาพบริการของนักทองเที่ยวชาวไทยตอโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม
ทั้ง 6 องคประกอบสามารถนําไปใชเปนมาตรวัดการรับรูของนักทองเที่ยวชาวไทยตอคุณภาพการบริการสําหรับโรงแรม
ประเภทตางๆ ในจังหวัดเชียงใหมได 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 นักศึกษาปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
2 รองศาสตราจารย ดร. ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
3 อาจารย ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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Abstract 

This study aims to develop a scale to measure tourist perception of service quality of hotels in 
Chiang Mai province. The measurement scale developed is based on the SERVQUAL model proposed by 
Parasuraman, which consists of 5 dimension and 22 items. The survey research collects data, using 
questionnaire with 7 levels of Likert’s scale, from 397 Thai tourists visiting and staying in hotels in Chiang Mai 
province.  

The scale development process consists of 4 steps: 1) creating the questionnaire,  
2) collecting data by questionnaire, 3) analyzing factors affecting tourist perception of service quality and 4) 
evaluating the quality of the developed scale.  The study found that the scale comprises 6 dimensions, 40 
items of service quality namely: 1) hotel staff service and hotel security, 2) hotel physical evidence, 3) hotel 
facilities, 4) service personnel empathy and understanding of customer’s needs, 5) availability, speed and 
precision of service, and 6) hotel uniqueness and other supplementing services.  To evaluate these 
dimensions, an analysis of variance with a single factor was applied and found that the scores of service 
quality calculated from 40 items comply with the overall scores of service quality provided by the respondents 
at the final portion of the questionnaire. Therefore, it could be concluded that the development scale can 
practically be used for measuring Thai tourist perception of service quality among various groups of hotel in 
Chiang Mai province. 
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1. หลกัการและเหตุผล 
 

 จังหวัดเชียงใหมเปนแหลงทองเที่ยวหลักที่ไดรับความนิยมสูงในหมูนักทองเที่ยวชาวไทย โดยป 2550 มี
นักทองเที่ยวชาวไทยเขามาทองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหมจํานวนถึง 2,598,041 คน และเมื่อพิจารณารายไดการทองเที่ยว
ของผูเยี่ยมเยือนชาวไทย พบวาจังหวัดเชียงใหมมีรายไดจากนักทองเที่ยวชาวไทยสูงถึง 18,924 ลานบาท4  
 การเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญทําใหอุตสาหกรรมโรงแรมในจังหวัดเชียงใหมมีการเติบโตเพื่อรองรับความ
ตองการที่เพิ่มขึ้น ซ่ึงจังหวัดเชียงใหมถือวามีอุตสาหกรรมโรงแรมขนาดใหญ โดยในป 2550 มีโรงแรมจํานวนประมาณ 418 
แหง มีหองพักจํานวน 20,816 หอง ซ่ึงเพิ่มจากป 2549 ซ่ึงมีโรงแรมเพียง 341 แหง มีหองพักจํานวน 18,820 หอง คิดเปน
อัตราการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 23 5 จะเห็นไดวาชวงป 2547 จนถึงปจจุบันอุตสาหกรรมโรงแรมและที่พักใน
เชียงใหมยังอยูในภาวะการแขงขันที่รุนแรง6 เนื่องจากมีจํานวนหองพักเกินความตองการเปนจํานวนมากทําใหแตละ
โรงแรมตองสรางความแตกตางที่เปนเอกลักษณเพื่อดึงดูดลูกคาใหเขามาใชบริการ 
 ในอุตสาหกรรมโรงแรมคุณภาพการใหบริการจัดเปนปจจัยสําคัญของความสําเร็จ (Key Success Factor) 
ดังนั้นคุณภาพของบริการถือวาเปนอาวุธสําคัญของการแขงขัน เพราะนอกจากจะชวยสรางภาพลักษณที่ดี และทําให
ลูกคายินดีที่จะจายมากขึ้นเพื่อแลกกับบริการที่เหนือกวาแลว ยังเปนส่ิงหนึ่งที่ทําใหลูกคามีความภักดีซ่ึงเปนส่ิงที่ปรารถนา
ของผูประกอบการทุกราย เพราะความภักดีเปนส่ิงที่กอใหเกิดการซื้อซํ้าและอาจทําใหเกิดการซื้อมากขึ้น7 ลูกคากลุมนี้จะ
ไมหวั่นไหวตอราคาของคูแขงที่ตํ่ากวา และยังเปนเครื่องมือสําคัญในการโฆษณาใหลูกคาใหมๆเขามาใชบริการดวยการ
บอกตอ (Word of Mouth) และอาจจะเปนผูใหคําแนะนําตางๆใหแกกิจการไดเปนอยางดีดวย ดังนั้น ภายใตภาวะการ
แขงขันที่รุนแรงของอุตสาหกรรมโรงแรมในเชียงใหม การยกระดับคุณภาพบริการจึงเปนกลยุทธสําคัญที่ผูประกอบการควร
จะนํามาใช แตโรงแรมสวนใหญในเชียงใหมยังขาดระบบประกันคุณภาพหรือการกําหนดมาตรฐานการใหบริการ เวนแต
โรงแรมที่เปนเครือขายของกลุมโรงแรมระหวางประเทศ ที่มีคูมือการปฏิบัติงานเพื่อใหโรงแรมที่อยูในเครือมีมาตรฐานการ
ใหบริการเทาเทียมกัน8  

การวิจัยในอดีตพบวา อุตสาหกรรมโรงแรมในจังหวัดเชียงใหมโดยเฉพาะโรงแรมระดับลาง (กลุมโรงแรมราคา
ประหยัด) มีการแขงขันอยางรุนแรงโดยการตัดราคา ซ่ึงทําใหผูประกอบการมีแนวโนมที่จะไมสามารถรักษาและเพิ่ม 

                                                 
4  การทองเที่ยวแหงประเทศไทย,  “สถิติการทองเที่ยวจังหวัดเชียงใหม,”  [ระบบออนไลน], แหลงที่มา 

http://www2.tat.or.th/stat/download/tst/642/Chiang%20Mai_Book2007.xls (23 กันยายน 2551). 
5   ________,  “สถิติการทองเที่ยวจังหวัดเชียงใหม,”  [ระบบออนไลน] ,   แหลงที่มา 

http://www2.tat.or.th/stat/download/tst/642/Chiang%20Mai_Book2007.xls (23 กันยายน 2551) 
6  มิ่งสรรพ ขาวสอาด, นุกูล เครือฟู และอัครพงศ อั้นทอง, รายงานอุตสาหกรรมทองเที่ยวรายสาขา เลมที่ 1: อุตสาหกรรม

โรงแรมและรีสอรตในจังหวัดเชียงใหม,  (เชียงใหม: สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2548ก).   
7  Philip  Kotler,  Marketing Management,  11th ed,  (Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall,  2003). 
8  มิ่งสรรพ ขาวสอาด, นุกูล เครือฟู และอัครพงศ อั้นทอง,  อุตสาหกรรมโรงแรมของประเทศไทย.  (กรุงเทพฯ: 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2548).   
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คุณภาพการใหบริการในระยะยาว9    ประกอบกับจากตัวเลขสถิติของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย10พบวา  
อัตราการเขาพักเฉล่ียของโรงแรมกลุม 5 (ระดับราคาคืนละต่ํากวา 500 บาท) ในจังหวัดเชียงใหมมีอัตราการเขาพักต่ํากวา
โรงแรมกลุมอื่นอยางเห็นไดชัดคือ ประมาณรอยละ 31 ในขณะที่โรงแรมกลุมอื่นมีอัตราการเขาพักเฉลี่ยสูงกวารอยละ 50 
ทั้งส้ิน การวิจัยนี้จึงมุงสนใจศึกษาเฉพาะโรงแรมกลุม 1-4 (กลุมโรงแรมระดับราคาคืนละ 500 บาทขึ้นไป)  
 เพื่อทําใหสามารถทราบไดวาโรงแรมกลุม 1-4 ดังกลาวมีคุณภาพการบริการเปนอยางไร การวิจัยครั้งนี้จึง
ทําการศึกษาเครื่องมือวัดคุณภาพของบริการของธุรกิจโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม โดยการนําเครื่องมือที่เรียกวา 
SERVQUAL มาปรับปรุงเพื่อพัฒนามาตรวัดคุณภาพการบริการตามการรับรูของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอโรงแรมใน
จังหวัดเชียงใหม เพื่อสามารถนํามาใชเปนแนวทางในการกําหนดมาตรฐานคุณภาพของบริการของโรงแรมในจังหวัด
เชียงใหมได 
2. วัตถุประสงคของการวจิัย 
 เพื่อพัฒนามาตรวัดการรับรูคุณภาพการบริการและรายละเอียดของแตละองคประกอบของการรับรูของ
นักทองเที่ยวชาวไทยตอคุณภาพการบริการของโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม 
3. ระเบียบวธิีการวิจยั 
 3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 การวิจัยเรื่องนี้มีกลุมตัวอยางเปนนักทองเที่ยวชาวไทยที่มาใชบริการโรงแรมเฉพาะกลุม 1- 4  (กลุมโรงแรมระดับ
ราคาคืนละ 500 บาทขึ้นไป) ในจังหวัดเชียงใหมซ่ึงไมทราบจํานวนที่แนนอน ดังนั้นจึงใชขนาดของกลุมตัวอยางจากตาราง
การกําหนดการสุมตัวอยางของ Yamane ณ ระดับความเชื่อม่ัน 95% ความคลาดเคลื่อน 5% ที่จํานวนประชากรเทากับ 
infinity ไดจํานวนตัวอยางเทากับ 400 ราย (สุวิมล ติรกานันท, 2546: 199) โดยมีขั้นตอนการกําหนดกลุมตัวอยาง 2 
ขั้นตอนไดแก  
 ขั้นตอนที่ 1 การเลือกรายชื่อโรงแรมที่เปนกลุมตัวอยาง โดยการสุมรายชื่อโรงแรมจากรายชื่อของโรงแรมกลุม 1 - 
4 ในจังหวัดเชียงใหมของการทองเที่ยวแหงประเทศไทยเขต 1 ภาคเหนือดวยวิธี Systematic Random Sampling ซ่ึงจาก
รายชื่อโรงแรมที่สุมไดจากโรงแรมทั้ง 4 กลุมนี้เลือกตัวอยางนักทองเที่ยวชาวไทยกลุมละ 100 คน 

 

ตารางที่ 1 วิธีการสุมรายชื่อโรงแรมจากกลุมโรงแรมตัวอยางและจํานวนตัวอยางที่ตองการ 
โรงแรมกลุม จํานวนตัวอยางนักทองเที่ยว(ราย) โรงแรมที่สุมได จํานวนโรงแรม 

1 100 a13, b16, c19…. 7 
2 100 A23, b26, c29…. 4 
3 100 A33, b36, c39…. 6 
4 100 A43, b46, c49…. 10 

• หมายเหตุ:  a, b, c คือรายชื่อโรงแรม 
• โรงแรมที่สุมได = axy โดยที่  X คือกลุมของโรงแรม   Y คือโรงแรมที่ถูกสุมเปนตัวอยาง 

                                                 
9  มิ่งสรรพ ขาวสอาด, นุกูล เครือฟู และอัครพงศ อั้นทอง, รายงานอุตสาหกรรมทองเที่ยวรายสาขา เลมที่ 1: อุตสาหกรรม

โรงแรมและรีสอรตในจังหวัดเชียงใหม, (เชียงใหม: สถาบันวิจัยสังคม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม,  2548ก). 
10  ________, “สถิติการทองเที่ยวจังหวัดเชียงใหม มกราคม-ธันวาคม 2549,”  [ระบบออนไลน],  แหลงที่มา 

http://www2.tat.or.th/stst/web/static_index.php (25 พฤษภาคม 2550). 
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ขั้นตอนที่ 2  การหาจํานวนตัวอยางลูกคานักทองเที่ยวชาวไทยที่ใชบริการโรงแรมในขั้นตอนที่ 1 โดยใชวิธี 

Proportionate Sampling เพื่อแบงจํานวนตัวอยางนักทองเที่ยวชาวไทยที่จะเก็บแบบสอบถามจากแตละโรงแรมตาม
รายชื่อโรงแรมที่สุมได โดยเลือกจํานวนตัวอยางนักทองเที่ยวเปนสัดสวนตามจํานวนหองพักของโรงแรมจากรายชื่อโรงแรม
ที่สุมได และเลือกหนวยตัวอยางผูตอบแบบสอบถามดวยวิธีโควตา (Quota) 

 
3.2 เครื่องมือทีใ่ชในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม ซ่ึงผูวิจัยไดทําการสรางขึ้นโดยมีขั้นตอนดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นเตรียมการกอนสรางแบบสอบถาม ทําโดยการ ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับคุณภาพบริการ 

ตามกรอบแนวคิดของ Parasuraman และคณะ(1988)11 รวมทั้งวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับการนําแบบจําลอง SERVQUAL 
มาปรับปรุงใชในงานวิจัยเพื่อศึกษาคุณภาพบริการของธุรกิจโรงแรมของประเทศตางๆ จากนั้นไดนําคําถามจากการวิจัยใน
อดีตที่รวบรวมไดมาเปรียบเทียบกับขอคําถามตนแบบของ Parasuraman  และคณะ (1988) และทําการรวมขอคําถามที่
เหมือนกันไวดวยกัน และนําขอคําถามที่แตกตางกันมาเรียงตอทาย 
จากนั้นผูวิจัยทําการสัมภาษณนักทองเที่ยวชาวไทยในเชียงใหมจํานวน 10 รายเกี่ยวกับคุณภาพบริการและความตองการ
บริการตางๆในการเขาใชบริการโรงแรมในจังหวดัเชียงใหม เพื่อคนหาปจจัยที่แสดงถึงการรับรูคุณภาพบริการที่อาจมี
เพิ่มเติมขึ้นมาจากลักษณะเฉพาะของทองถิ่นเชียงใหม ดวยวิธีการดังกลาวสามารถรวบรวมรายการขอคําถามตางๆ
ภายใตองคประกอบคุณภาพบริการไดทั้งหมด 5 ดานรวม 52 ขอ 

ขั้นตอนที่ 2 การสรางแบบสอบถาม ทําโดยนําขอคําถามที่ไดในขั้นเตรียมการมาพิจารณา โดยคํานึงถึง
องคประกอบ 5 ดาน ตามแนวคิดของ Parasuraman และคณะ (1988) และตัดทอนหรือรวมขอคําถามที่มีความซ้ําซอน
ออกไป แลวนําขอคําถามที่รวบรวมไดมาคัดกรองโดยการปรึกษาอาจารยที่ปรึกษา ซ่ึงในขั้นตอนนี้ไดทําการตัดขอคําถามที่
เห็นวาซ้ําซอน และรวมขอคําถามที่ใกลเคียงกันเขาไวดวยกันบางสวน ทําใหเหลือขอคําถามทั้งหมด 48 ขอ  แลวนํา
แบบสอบถามที่ไดมาจัดทําแบบสอบถามที่ประกอบดวย 4 สวน ดังนี้ 

สวนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลทั่วไป ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได 
ตลอดจนขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชบริการโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม 

สวนที่  2 แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพบริการตามความคาดหวังของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอ
โรงแรมในจังหวัดเชียงใหม ที่ผูวิจัยรวบรวมได 48 ขอ ซ่ึงจะทําการวัดโดยใชลิเคอรทสเกล 7 ระดับซ่ึงเปนจํานวนที่
เหมาะสมที่สุดสําหรับการนําขอมูลมาวิเคราะหตอดวยการวิเคราะหองคประกอบ12 

สวนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพบริการตามการรับรูของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอโรงแรมใน
จังหวัดเชียงใหม ที่ผูวิจัยรวบรวมได 48 ขอ ซ่ึงจะทําการวัดโดยใชลิเคอรทสเกล 7 ระดับ 

สวนที่ 4  คุณภาพบริการโดยรวมของโรงแรม      โดยใหผูตอบแบบสอบถามใหคะแนนคุณภาพบริการ
โดยรวมของโรงแรมที่พักวาเปนอยางไร ตลอดจนขอเสนอแนะในการปรับปรุงบริการ 

                                                 
11 A.  Parasuraman, Zeithaml; Valarie A. and Berry, Leonard L,  “Servqual: A Multiple- Item Scale for Measuring 

Consumer Perceptions of Service Quality,”  Journal of Retailing,  64, 1 (Spring, 1988): 12-40. 
 

12 Andrew L.  Comrey, “Factor-Analytic Methods of Scale Development in Personality and Clinical Psychology.”  
Journal of Consulting and Clinical Psychology, 56, 5(October, 1988): 754-761. 
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 ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามดวยการนําไปทดลองใช (Pretest) ผูวิจัยนํา
แบบสอบถามที่สรางขึ้นไปใหผูทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณและความเชี่ยวชาญดานคุณภาพการบริการของโรงแรมใน
จังหวัดเชียงใหม พิจารณาตรวจสอบดานเนื้อหา ความครอบคลุม ความชัดเจนและความเหมาะสมของภาษาที่ใชแลว
นํามาปรับปรุงแกไขอีกครั้ง  จากนั้นนําแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพบริการตามการรับรูของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอ
โรงแรมในจังหวัดเชียงใหมที่ไดไปทดลองใช (Try out) กับนักทองเที่ยวชาวไทยที่มาใชบริการโรงแรมในเชียงใหม ซ่ึงมี
ลักษณะเหมอืนกับกลุมตัวอยาง จํานวน 10 คน เพื่อตรวจสอบความเขาใจตรงกันของภาษาที่ใช ความถูกตอง และความ
ชัดเจนของภาษากอนที่จะนําไปเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางจริง จากนั้นจึงทําการตรวจสอบคาความเที่ยงดวยวิธีการหาคา
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ไดคาความเที่ยง 0.984 ซ่ึงถือวาแบบสอบถามมี
เกณฑความเชื่อม่ันสูงมากผานเกณฑคะแนนมาตรฐานซึ่งเทากับ 0.713 
 
 3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 เม่ือไดแบบสอบถามจากขั้นตอนการพัฒนาแบบสอบถามแลวจึงนําแบบสอบถามที่ไดไปเก็บขอมูลกับกลุม
ตัวอยางจากโรงแรมที่ไดจากขั้นการกําหนดกลุมตัวอยาง โดยการนําจดหมายขอความรวมมือในการเก็บขอมูลไปย่ืนที่
แผนกตอนรับของโรงแรม เพื่อขออนุญาตแจกแบบสอบถามใหนักทองเที่ยวชาวไทยที่มาใชบริการโรงแรมนั้นๆ ชวงเวลาที่
ทําการเก็บขอมูลไดแก ชวงเดือนกุมภาพันธ ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2551 โดยขั้นตอนการแจกแบบสอบถามของแตละ
โรงแรมแตกตางกันไปตามความเหมาะสมของแตละโรงแรม ซ่ึงผูวิจัยสามารถเก็บขอมูลโดยแบบสอบถามไดจริงเพียง 397 
ราย 
 
4. ผลการวิเคราะหขอมลู 

เนื่องจากแนวคิดของ Parasuraman เชื่อวาคุณภาพบริการขึ้นอยูกับความแตกตาง (Gap) ระหวางความ
คาดหวัง และการรับรูของผูรับบริการเกี่ยวกับบริการที่ไดรับจริง14 ดังนั้นในการวิเคราะหผลของการวิจัยจึงใชคะแนน
คุณภาพบริการที่ไดมาจากการนําคะแนนการรับรูของผูรับบริการที่ไดรับจริงจากการตอบแบบสอบถามมาหักลบกับ
คะแนนความคาดหวังของผูรับบริการที่คาดวาจะไดรับจากการตอบแบบสอบถาม ตามสูตรการคํานวณ 
    Q = P-E 
 โดย Q = คะแนนคุณภาพบริการ 
  P = คะแนนการรับรูของผูรับบริการเกี่ยวกับบริการที่ไดรับจริงจากการตอบ 

แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพบริการตามการรับรูของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอ      
 โรงแรมในจังหวัดเชียงใหม 

E = คะแนนความคาดหวังของผูรับบริการที่ไดจากการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ 
      ความคาดหวังของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม 

 
                                                 

13  A. Parasuraman, Zeithaml; Valarie A.  and Malhotra, Arvind,   “E-S-Qual: A Multiple-Item Scale for Assessing 
Electronic Service Quality” Journal of Service Research 7, 3 (February, 2005): 213-233. 
 

14  Parasuraman A., Zeithaml; Valarie A. and Berry, Leonard L,  “Servqual: A Multiple- Item Scale for Measuring 
Consumer Perceptions of Service Quality”  Journal of Retailing  64, 1 (Spring, 1988): 12-40. 



 

 399

การประชุมผลงานวิจัยดานการจัดการบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 2  
วันที่ 20 มีนาคม 2551 ณ ศนูยประชุมนานาชาติ เอ็มเพรส จ.เชียงใหม 

 4.1 ผลการวิเคราะหองคประกอบ (Factor Analysis) 
 ผูวิจัยวัดความเหมาะสมของขอมูลตัวอยางที่จะนํามาวิเคราะหดวยเทคนิคการวิเคราะหองคประกอบดวยวิธี 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy และ Bartlett's Test of Sphericity พบวามีคา KMO เทากับ 
0.968 ซ่ึงเปนคาที่คอนขางสูง (มากกวา 0.5 และเขาใกล 1 แสดงวาเปนขอมูลที่เหมาะสมกับเทคนิคการวิเคราะห
องคประกอบ15 และ การทํา Bartlett's Test of Sphericity พบวาขอมูลมีการแจกแจงโดยประมาณแบบ Chi-Square = 
16962.447 ไดคา Significance นอยกวา 0.05 แปลวาตัวแปรตางๆมีความสัมพันธกัน สามารถใชเทคนิคการวิเคราะห
องคประกอบได16 ซ่ึงรายละเอียดการทําการวิเคราะหองคประกอบ แสดงดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 รายละเอียดการวิเคราะหองคประกอบ 
การวิเคราะห
องคประกอบ 

จํานวนขอยอย 
จํานวนองคประกอบที่

แยกได 
หมายเหตุ 

ครั้งที่ 1 48 6 ตัดขอ 19, 20, 28, 30, 36, 41, 46 
ครั้งที่ 2 41 6 ตัดขอ 22 
ครั้งที่ 3 40 6 ไมสามารถตัดทิ้งได 

หมายเหตุ: รายละเอียดผลการวิเคราะหองคประกอบครั้งที่ 1, 2 และ 3 ดูภาคผนวก ก 
การวิเคราะหองคประกอบ (Factor Extraction) เลือกใชวิธีแกนหลัก (Principal Axis Factoring) วิธีการหมุน

แกนองคประกอบ (Factor Rotation) ใชวิธีการหมุนแกนแบบมุมแหลม (Oblique Rotation)17,18,19 
การกําหนดจํานวนขององคประกอบโดยการเลือกคา Eigen Values มากกวา 1 เพราะถือวาเปนกฎที่ดีที่สุดของ

การกําหนดจํานวนขององคประกอบ20, 21 
การพิจารณาวาคําถามขอนั้นอยูในองคประกอบใดดูจากคาน้ําหนักตัวประกอบ (Factor Loadings) โดยถาคา

น้ําหนักตัวประกอบของขอคําถามนั้นมีคามาก (เขาใกล +1 หรือ -1) ในองคประกอบใด และมีคาน้ําหนักตัวประกอบต่ํา 
(เขาใกลศูนย) ในองคประกอบอื่น ทําการจัดขอคําถามนั้นใหอยูในองคประกอบที่มีคาน้ําหนักตัวประกอบสูง โดยคา

                                                 
15  B.G. Tabachnick and Fidell, L.S. , Using Multivariate Statistics, 3rded,   (New York:  

HarperCollins, 1996). 
16  กัลยา วานิชยบัญชา, การวิเคราะหสถิติขัน้สูงดวย SPSS for Windows, (กรุงเทพฯ: บริษัทธรรมสาร, 2548).   

 

17  A.  Parasuraman; Valarie A.  Zeithaml  and Arvind  Malhotra,  “E-S-Qual: A Multiple-Item Scale for Assessing 
Electronic Service Quality” Journal of Service Research  7, 3 (February, 2005): 213-233. 

18  Abdullah H.  Aldlaigan and Francis A.  Buttle, “SYSTRA-SQ: A New Measure of  Bank Service Quality.”  
International Journal of Service Industry Management 13, 4(2002): 362-381. 

19  Andrew L. Comrey,   “Factor-Analytic Methods of Scale Development in Personality and Clinical Psychology ”  
Journal of Consulting and Clinical Psychology 56, 5(October, 1988): 754-761. 

20  Howard  E.A. Tinsley and Tinsley Diane J.,  “Uses of Factor Analysis in Counseling  
Psychology Research”  Journal of  Counseling Psychology 34, 4 (October, 1987): 414-424. 

21  Frank J.  Floyd and Keith F. Widaman,    “Factor analysis in the Development and  
Refinement of Clinical Assessment Instrument”  Psychological Assessment  7, 3 (September, 1995): 
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น้ําหนักตัวประกอบของแตละองคประกอบที่พิจารณาตองมีคามากกวา 0.32 และมีคาแตกตางกันกับคาน้ําหนักตัว
ประกอบขององคประกอบอื่นมากกวา 0.222  

หลังจากการทําการวิเคราะหองคประกอบครั้งที่ 3 สามารถจัดกลุมองคประกอบของการรับรูคุณภาพบริการของ
นักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอโรงแรมในจังหวัดเชียงใหมได 6 องคประกอบ ไดแก องคประกอบที่ 1 การบริการของพนักงาน
โรงแรมและการรักษาความปลอดภัย, องคประกอบที่ 2 ลักษณะทางกายภาพที่ปรากฏของโรงแรม, องคประกอบที่ 3 ส่ิง
อํานวยความสะดวกตางๆของโรงแรม, องคประกอบที่ 4 การเขาใจความตองการของแขกที่มาใชบริการโรงแรม, 
องคประกอบที่ 5 ความพรอม ความรวดเร็วและความถูกตองในการใหบริการ, องคประกอบที่ 6 เอกลักษณและบริการ
เสริมอื่นของโรงแรม โดยแตละองคประกอบมีขอคําถามดังนี้ 

องคประกอบที่ 1 การบริการของพนักงานและการรักษาความปลอดภัย ประกอบดวยคําถาม 9 ขอ โดยมีขอ
คําถามและน้ําหนักตัวประกอบ ดังตารางที่ 3 

 

ตารางที่ 3 แสดงผลองคประกอบ การบริการของพนักงานโรงแรมและการรักษาความปลอดภัย 
ขอ ขอคําถาม น้ําหนักตัวประกอบ 

A31 พฤติกรรมของพนักงานควรจะทําใหผูมาใชบริการในโรงแรมมีความไววางใจ 0.680 
A32 พนักงานของโรงแรมควรจะทําใหผูมาใชบริการรูสึกปลอดภัยในขณะที่

ใหบริการ 0.654 

A33 พนักงานควรใหบริการอยางมีมารยาท และสุภาพออนโยน ใหบริการพรอมทั้ง
รอยยิ้ม 

0.743 

A34 พนักงานควรจะปฏิบัติงานอยางเปนระบบมีประสิทธิภาพโดยเครงครัดตอ
หนาที ่ 0.784 

A35 พนักงานของโรงแรมควรใหบริการดวยอัธยาศัย ไมตรีอันดีตอแขกที่มาพักใน
โรงแรมอยางสม่ําเสมอ 

0.750 

A37 ทางโรงแรมควรใหการสนับสนุนพนักงานในการปฏิบัติหนาที่อยางเต็มที่ 0.456 
A38 แขกที่มาพักในโรงแรมควรรูสึกวาการแจงคาใชจายในการใชบริการมีความ

เชื่อถือได 0.466 

A39 โรงแรมควรมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี และควรมีตูนิรภัยในหองพัก 0.527 
E40 พนักงานควรจะใหบริการที่ดีกับผูใชบริการทุกคนโดยไมเลือกปฏิบัติ 0.405 

 
เปนองคประกอบที่เกี่ยวกับการใหบริการของพนักงานของโรงแรม ไมวาจะเปนวิธีการปฏิบัติงานของพนักงาน 

หรือพฤติกรรมของพนักงานที่แสดงออกตอผูมาใชบริการ รวมไปถึงระบบการรักษาความปลอดภัย 
 

 องคประกอบที่ 2 ลักษณะทางกายภาพของโรงแรม ประกอบดวยคําถาม 7 ขอ โดยมีขอคําถามและน้ําหนักตัว
ประกอบ ดังตารางที่ 4 
 

                                                 
22  B.G. Tabachnick  and L.S. Fidell, Using Multivariate Statistics. 3rded,  (New York: HarperCollins, 1996). 
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ตารางที่ 4 แสดงผลองคประกอบ ลักษณะทางกายภาพที่ปรากฏของโรงแรม 
ขอ ขอคําถาม น้ําหนักตัวประกอบ 

T1 พนักงานของโรงแรมควรแตงกายสุภาพเรียบรอย 0.649 
T2 เอกสารแนะนําบริการของโรงแรมควรมีรูปลักษณสวยงามและนาอาน 0.731 
T3 โรงแรมควรตั้งอยูในบริเวณที่เขาถึงสะดวก 0.725 
T4 การติดตอเพื่อใชบริการควรมีหลายชองทาง ทําใหมีความสะดวก เชน 

โทรศัพท และเว็บไซตของโรงแรม 
0.817 

T5 สภาพแวดลอมภายในและภายนอกของโรงแรมควรมีความสวยงาม เหมาะ
สําหรับการพักผอน 

0.851 

T6 สภาพแวดลอมภายในและภายนอกโรงแรมควรมีความสะดวกสบายและ
ปลอดภัย 

0.800 

T7 โรงแรมควรมีอุปกรณอํานวยความสะดวกที่ทันสมัยและสวยงาม 0.663 
 
 เปนองคประกอบที่เกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพของโรงแรมที่ผูมาใชบริการสามารถมองเห็นได เปนส่ิงที่ดึงดูด
ใหผูมาใชบริการสามารถประทับใจและรูสึกไดต้ังแตแรกเห็น ซ่ึงประกอบดวยส่ิงที่สามารถจับตองได ไมวาจะเปนการแตง
กายของพนักงาน การตกแตงโรงแรมใหสวยงาม สถานที่ต้ังและความสะดวกในการติดตอกับทางโรงแรม 
 
 องคประกอบที่ 3 ส่ิงอํานวยความสะดวก ประกอบดวยคําถาม 4 ขอ โดยมีขอคําถามและน้ําหนักตัวประกอบ 
ดังตารางที่ 5 
 

ตารางที่ 5 แสดงผลองคประกอบ ส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆของโรงแรม 
ขอ ขอคําถาม น้ําหนักตัวประกอบ 

T8 อุปกรณอํานวยความสะดวกตางๆของโรงแรมควรอยูในสภาพที่พรอมใชงาน 0.628 
T9 อุปกรณอํานวยความสะดวกของโรงแรมควรมีลักษณะเหมาะสมกับการใช

งานในโรงแรม 0.597 

T10 หองพักของโรงแรมควรมีเครื่องนอนและหมอนที่สะอาดและนาใช 0.663 
T11 เฟอรนิเจอรในหองพักและบริเวณสวนตอนรับควรมีการตกแตงอยางสวยงาม 0.718 
 
 เปนองคประกอบที่เกี่ยวกับหองพัก และส่ิงอํานวยความสะดวกในหองพักของโรงแรม ซ่ึงเปนจุดประสงคหลัก
ของการมาใชบริการโรงแรมของนักทองเที่ยว องคประกอบนี้ประกอบดวยความสะอาดของหองพัก รวมไปถึงความพรอม
และความเหมาะสมของอุปกรณ และเฟอรนิเจอรในหองพัก 
 องคประกอบที่ 4  การเขาใจการรับรูความตองการของผูรับบริการ ประกอบดวยคําถาม 6 ขอ โดยมีขอคําถาม
และน้ําหนักตัวประกอบ ดังตารางที่ 6 
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ตารางที่ 6  แสดงผลองคประกอบ การเขาใจความตองการของแขกที่มาใชบริการโรงแรม 
ขอ ขอคําถาม น้ําหนักตัวประกอบ 

E42 พนักงานควรเอาใจใสรายละเอียดเล็กๆนอยๆที่จะทําใหลูกคาพอใจ เชน 
ทักทายลูกคาพรอมช่ือ  แสดงความเอาใจใส และทําใหลูกคารูสึกวาเปนคน
สําคัญ 

0.615 

E43 พนักงานของโรงแรมควรจะเอาใจใสและใหบริการแกลูกคาไดเปนรายบุคคล 0.757 
E44 พนักงานของโรงแรมควรเขาใจถึงความตองการที่แตกตางกันของผูใชบริการ 0.756 
E45 ทางโรงแรมควรจะมีการเก็บขอมูลผูใชบริการแตละทานไว ไมตองขอ

รายละเอียดใหมเม่ือมีการเขาพักซ้ํา 0.715 

E47 โรงแรมควรมีชวงเวลาใหบริการที่สะดวกสําหรับผูมาใชบริการ 0.545 
E48 โรงแรมควรจะใหบริการอาหารที่มีคุณภาพ และมีคุณคาทางโภชนาการสูง 0.463 
 
 เปนองคประกอบที่เกี่ยวกับการเขาใจการรับรูความตองการของผูรับบริการไมวาจะเปนการเขาใจถึงความ
ตองการจะเปนคนสําคัญของผูมาใชบริการที่ตองการไดรับความเอาใจใส หรือการรับรูถึงความตองการที่แตกตางของผูมา
ใชบริการ รวมไปถึงการรับรูถึงเวลาใหบริการที่สะดวกสําหรับผูมาใชบริการและอาหารที่มีคุณภาพที่ผูมาใชบริการตองการ 
 องคประกอบที่ 5  ความพรอมและความรวดเร็วในการใหบริการ ประกอบดวยคําถาม 7 ขอ โดยมีขอคําถาม
และน้ําหนักตัวประกอบ ดังตารางที่ 7 

 

ตารางที่ 7 แสดงผลองคประกอบ ความพรอม ความรวดเร็วและความถูกตองในการใหบริการ 
ขอ ขอคําถาม น้ําหนักตัวประกอบ 
R21 โดยทั่วไปการใหขอมูลเกี่ยวกับการบริการควรจะถูกตองและนาเชื่อถือ 0.354 

RR23 การจองหองพักควรทําไดอยางสะดวกและรวดเร็ว 0.458 
RR24 การเช็คอินและเช็คเอาทควรรวดเร็ว 0.490 
RR25 พนักงานของโรงแรมควรจะแจงเวลาที่ใชในการใหบริการที่แนนอนแกผูมาใช

บริการได 0.523 

RR26 พนักงานของโรงแรมควรพรอมที่จะใหบริการแกแขกผูมาใชบริการในทันท ี 0.578 
RR27 พนักงานควรมีความพรอมและเต็มใจในการใหบริการแกผูมาเขาพักและ

ผูใชบริการเสมอ    0.500 

RR29 พนักงานของโรงแรมควรมีเวลาที่จะใหบริการหรือชวยเหลือเม่ือแขกรองขอ 0.359 
 
 เปนองคประกอบที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพในการใหบริการที่เนนไปในดานความพรอมและความรวดเร็วในการ
ใหบริการ ไมวาจะเปนความรวดเร็วในการจองหองพัก การเช็คอิน, การเช็คเอาท และความพรอมของพนักงานในการที่จะ
สามารถใหบริการไดทันทีที่ผูมาใชบริการตองการ รวมไปถึงความเต็มใจในการใหบริการและการชวยเหลือเม่ือแขกรองขอ 
 องคประกอบที่ 6  เอกลักษณและบริการเสริมอื่นของโรงแรม ประกอบดวยคําถาม 7 ขอ โดยมีขอคําถามและ
น้ําหนักตัวประกอบ ดังตารางที่ 8 
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ตารางที่ 8 แสดงผลองคประกอบ เอกลักษณและบริการเสริมอื่นของโรงแรม 
ขอ ขอคําถาม น้ําหนักตัวประกอบ 
T12 การตกแตงโรงแรมทั้งภายนอกและภายในควรมีบรรยากาศแบบลานนา ของ

ใชในหองพักควรมีเอกลักษณสามารถสื่อถึงวัฒนธรรมเชียงใหม 
-0.420 

T13 ทางโรงแรมควรเนนการบริการที่ส่ือถึงวัฒนธรรมลานนา เชน เครื่องแบบของ
พนักงาน การฝกใหพนักงานใชภาษาทองถิ่น การเพิ่มเมนูอาหารพื้นเมือง 
และควรมีกิจกรรมที่แสดงออกใหเห็นถึงวัฒนธรรมลานนา เชน อาจมีการ
แสดงโชวพื้นเมือง 

-0.554 

T14 โรงแรมควรมีอุปกรณปฐมพยาบาลและอุปกรณดับเพลิงอยางพอเพียง -0.541 
T15 โรงแรมควรมีบริการอื่น ๆ ที่หลากหลาย เชน บริการรถรับสงจากสนามบิน

และสถานที่ทองเที่ยว รานขายของที่ระลึก บริการอินเทอรเนต บริการจัดหา
ทัวร บริการไปรษณีย หองออกกําลังกาย และหองซาวนา 

-0.653 

R16 โรงแรมควรสามารถใหบริการไดตรงตามเวลาที่กําหนด -0.609 
R17 โรงแรมควรมีช่ือเสียงและภาพลักษณดีเปนที่ยอมรับโดยทั่วไป -0.559 
R18 พนักงานควรมีทักษะในการแกปญหาใหลูกคา -0.407 

 เปนองคประกอบที่นอกเหนือจากการบริการปรกติของโรงแรม ประกอบดวยส่ิงที่ผูบริการอาจจะไมไดคาดหวังจะ
ไดรับจากการใชบริการที่โรงแรม แตเปนองคประกอบที่ทําใหโรงแรมมีความโดดเดน แตกตางจากโรงแรมอื่นๆ ซ่ึงไดแกการ
มีเอกลักษณความเปนลานนาทั้งในดานการตกแตงโรงแรม และการใหบริการ รวมไปถึงการมีบริการเสริมอื่นๆที่จะทําให
ลูกคาประทับใจในการบริการ 
 
 4.2 ผลการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม (Reliability Analysis) 

ผูวิจัยนําขอมูลจากแบบสอบถามทั้ง 397 ชุดไปหาคาความเที่ยง (Reliability) ดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอล
ฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ไดคาความเที่ยง 0.976 ซ่ึงถือวาแบบสอบถามมีเกณฑความเชื่อม่ัน
สูงมากผานเกณฑคะแนนมาตรฐานซึ่งเทากับ 0.723 โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 9 
ตารางที่ 9 ตารางแสดงคาความเที่ยงของแตละองคประกอบในแบบสอบถาม 

องคประกอบ จํานวนขอคําถาม คาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค 
องคประกอบที่ 1 9 0.946 
องคประกอบที่ 2 7 0.915 
องคประกอบที่ 3 4 0.889 
องคประกอบที่ 4 6 0.901 
องคประกอบที่ 5 7 0.934 
องคประกอบที่ 6 7 0.719 

รวมทุกองคประกอบ 40 0.976 
                                                 

23  A. Parasuraman, Valarie A.  Zeithaml  and  Arvind Malhotra, “E-S-Qual: A Multiple-Item Scale for Assessing 
Electronic Service Quality” Journal of Service Research 7, 3 (February, 2005): 213-233. 
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 4.3 ผลการตรวจสอบคุณภาพของมาตรวัดทีไ่ด (Scale Validity) ดวยการวิเคราะหความแปรปรวนทาง
เดียว (One Way-ANOVA) 
 จากแบบสอบถามคุณภาพบริการโดยรวมที่ใหผูตอบเลือกมี 4 กลุมไดแก ดีมาก ดี ปานกลาง และแย แตในการ
วิเคราะหผลจริงใชการแบงกลุมเปน 3 กลุมเนื่องจากกลุมผูที่ตอบวา ปานกลางและแยมีจํานวนนอยจึงทําการยุบรวมกัน
เปนกลุม ปานกลาง/แย ทําการทดสอบโดยการเปรียบเทียบคําตอบคุณภาพบริการโดยรวมกับคะแนนคุณภาพบริการที่
คํานวณไดวาสอดคลองกันหรือไมดวยวิธี One Way-ANOVA โดยกําหนดใหคุณภาพบริการโดยรวม (Overall Quality) 
เปนตัวแปรตน (Treatment Variable) และมีตัวแปรตาม (Dependent Variable) เปนคะแนนเฉลี่ยของคุณภาพบริการ ซ่ึง
ไดมาจากการหาคาเฉลี่ยของคะแนนคุณภาพบริการ 

จาก Q = P-E  ดังนั้น คะแนนเฉลี่ยของคุณภาพบริการก็คือ คา Q เฉล่ียของแตละกลุม ซ่ึงแบงเปน 
Q เฉล่ียของกลุม 1 (ผูตอบวาคุณภาพบริการโดยรวม = ดีมาก) 
Q เฉล่ียของกลุม 2 (ผูตอบวาคุณภาพบริการโดยรวม = ดี) 
Q เฉล่ียของกลุม 3 (ผูตอบวาคุณภาพบริการโดยรวม = ปานกลาง/แย) 
การหาคา Q เฉล่ียนี้จะทําการคํานวณ Q เฉล่ียในแตละองคประกอบ (องคประกอบที่1- องคประกอบที่ 6) และ

คะแนนเฉลี่ยรวมของคุณภาพบริการของทุกองคประกอบ จากนั้นทําการวิเคราะห One Way-ANOVA แยกกันในคะแนน
ของแตละองคประกอบ และคะแนนรวมทุกองคประกอบ โดยมีผลการทดสอบดังตอไปนี้ 

4.3.1 Test of Homogeneity of Variances พบวาคา Sig. < Significance level (0.05) แปลวามีบาง
กลุมขององคประกอบที่มีความแปรปรวนตางกัน จึงเลือกใชสถิติทดสอบ Welch Test ในตาราง ANOVA เพื่อทดสอบ
คาเฉลี่ยตอไป  

4.3.2  Welch Test  พบวาคา  Sig. < Significance level (0.05) แปลวามีคาเฉล่ียขององคประกอบ
ตางกันอยางนอย 1 คู จึงเลือกใชสถิติทดสอบ Dunnett’s T3 เพื่อพิจารณาแตละคูตอไป 

4.3.3 ผลจากการวิเคราะหดวยสถิติ Dunnett’s T3 สามารถสรุปไดดังตารางที่ 10 
ตารางที่ 10 สรุปการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของคุณภาพบริการ (P-E) กับคุณภาพบริการโดยรวมของโรงแรมกลุม 1 
 

คุณภาพบริการโดยรวมของโรงแรมกลุม 1 
องคประกอบ 

ดีมาก ดี ปานกลาง/แย 
องคประกอบที่ 1 -0.0473 a -0.4657 b -1.7556 c 
องคประกอบที่ 2 0.0223 a -0.2657 b -1.4571 c 
องคประกอบที่ 3 0.0745 a -0.3085 b -1.425 c 
องคประกอบที่ 4 0.0426 a -0.327 b -1.6667 c 
องคประกอบที่ 5 0.0182 a -0.3271 b -1.5143 c 
องคประกอบที่ 6 -0.0152 a -0.1033 a -1.7714 b 

รวมทุกองคประกอบ 0.008 a -0.3065 b -1.6175 c 
จํานวนผูตอบ 47 47 10 

ระดับนัยสําคัญ = 0.05 
a,b,c แสดงถึงความแตกตางกันของคาเฉลี่ยคุณภาพบริการของโรงแรมในแตละกลุม 
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ตารางที่ 11 สรุปการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของคุณภาพบริการ (P-E) กับคุณภาพบริการโดยรวมของโรงแรมกลุม 2 
คุณภาพบริการโดยรวมของโรงแรมกลุม 2 

องคประกอบ 
ดีมาก ดี ปานกลาง/แย 

องคประกอบที่ 1 -0.0844 a -0.4945 b -1.8222 c 
องคประกอบที่ 2 0.1029 a -0.2186 b -1.6 c 
องคประกอบที่ 3 -0.03 a -0.4524 b -1.75 c 
องคประกอบที่ 4 -0.1667 a -0.537 a -1.7 b 
องคประกอบที่ 5 -0.1229 a -0.458 b -1.7714 c 
องคประกอบที่ 6 -0.1314 a -0.3787 a -2.0857 b 

รวมทุกองคประกอบ -0.0729 a -0.4226 b -1.795 c 
จํานวนผูตอบ 25 63 5 

ระดับนัยสําคัญ = 0.05 
a,b,c แสดงถึงความแตกตางกันของคาเฉลี่ยคุณภาพบริการของโรงแรมในแตละกลุม 

ตารางที่ 12 สรุปการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของคุณภาพบริการ (P-E) กับคุณภาพบริการโดยรวมของโรงแรมกลุม 3 
 

คุณภาพบริการโดยรวมของโรงแรมกลุม 3 
องคประกอบ 

ดีมาก ดี ปานกลาง/แย 
องคประกอบที่ 1 0.10784 a -0.2531 b -1.5556 b 
องคประกอบที่ 2 0.14496 a -0.2871 b -1.2727 b 
องคประกอบที่ 3 -0.0147 a -0.1745 a -1.6136 b 
องคประกอบที่ 4 0.16176 a -0.2723 b -1.2424 c 
องคประกอบที่ 5 0.15336 a -0.1631 b -1.2468 b 
องคประกอบที่ 6 -0.0152 a -0.2709 b -1.8442 c 

รวมทุกองคประกอบ 0.10483 a -0.2424 b -1.4614 c 
จํานวนผูตอบ 34 53 11 

ระดับนัยสําคัญ = 0.05 
a,b,c แสดงถึงความแตกตางกันของคาเฉลี่ยคุณภาพบริการของโรงแรมในแตละกลุม 
 

ตารางที่ 13 สรุปการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของคุณภาพบริการ (P-E) กับคุณภาพบริการโดยรวมของโรงแรมกลุม 4 
 

คุณภาพบริการโดยรวมของโรงแรมกลุม 4 
องคประกอบ 

ดีมาก ดี ปานกลาง/แย 
องคประกอบที่ 1 0.08213 a -0.6777 b -1.7265 c 
องคประกอบที่ 2 0.32712 a -0.5797 b -1.6401 c 
องคประกอบที่ 3 0.02174 a -0.6274 b -1.7308 c 
องคประกอบที่ 4 0 a -0.4497 a -1.8141 b 
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องคประกอบที่ 5 -0.1387 a -0.534 b -1.544 c 
องคประกอบที่ 6 0.05176 a -0.6739 b -1.8828 c 

รวมทุกองคประกอบ 0.06421 a -0.5934 b -1.7217 c 
จํานวนผูตอบ 23 53 26 

ระดับนัยสําคัญ = 0.05 
a,b,c แสดงถึงความแตกตางกันของคาเฉลี่ยคุณภาพบริการของโรงแรมในแตละกลุม 

 
ตัวเลขที่แสดงในตารางที่ 10-13 คือคะแนนเฉลี่ยของคุณภาพบริการของแตละกลุม (ดีมาก, ดี, ปานกลาง/แย) 

ของผูตอบแบบสอบถามที่เลือกคุณภาพบริการโดยรวมของโรงแรมแตละกลุม (กลุม 1,2,3,4) คะแนนของคุณภาพบริการ
มาจาก Q = P-E ( P และ E ใหคะแนนตามลิเคอรทสเกล 7 ระดับ)  ดังนั้นคะแนนที่ไดจึงมีคาอยูระหวาง -6 ถึง +6 ซ่ึง
แสดงวายิ่งคะแนนมาก (ติดลบนอย) ก็หมายความถึงระดับการรับรูคุณภาพบริการที่สูงตามไปดวย ซ่ึงผลที่ไดของโรงแรม
ทุกกลุมพบวา คะแนนเฉลี่ยรวมทุกองคประกอบของคุณภาพบริการของกลุมผูที่ตอบแบบสอบถามที่เลือกใหคะแนน
คุณภาพบริการโดยรวมของโรงแรมวา “ดีมาก” นั้นสูงกวา (ติดลบนอยกวา) คะแนนเฉลี่ยรวมทุกองคประกอบของคุณภาพ
บริการของกลุมผูที่ตอบแบบสอบถามที่เลือกใหคะแนนคุณภาพบริการโดยรวมของโรงแรมวา “ดี” อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ นอกจากนั้นคะแนนเฉลี่ยรวมทุกองคประกอบของคุณภาพบริการของกลุมผูที่ตอบแบบสอบถามที่เลือกใหคะแนน
คุณภาพบริการโดยรวมของโรงแรมวา “ดี” ยังสูงกวา (ติดลบนอยกวา) คะแนนเฉลี่ยรวมทุกองคประกอบของคุณภาพ
บริการของกลุมผูที่ตอบแบบสอบถามที่เลือกใหคะแนนคุณภาพบริการโดยรวมของโรงแรมวา “ปานกลาง/แย” อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติดวย 
 
5. สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล ขอเสนอแนะ และขอจํากัดของการวิจัย 
 5.1 สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิจัยครั้งนี้พบวาองคประกอบของการรับรูคุณภาพบริการของนักทองเที่ยวชาวไทย 
ที่มีตอโรงแรมในจังหวัดเชียงใหมประกอบดวย 6 องคประกอบ (Dimensions) มีขอคําถามที่อธิบายองคประกอบทั้ง 6 อยู 
40 ขอ ซ่ึงสามารถสรุปผลการวิเคราะหองคประกอบไดดังนี้ 

องคประกอบที่ 1 การบริการของพนักงานโรงแรมและการรักษาความปลอดภัย    เปนองคประกอบที่เกี่ยวกับการ
ใหบริการของพนักงาน ไมวาจะเปนวิธีการปฏิบัติงานของพนักงาน หรือพฤติกรรมของพนักงานที่แสดงออกตอผูมาใช
บริการ รวมไปถึงระบบการรักษาความปลอดภัย 

องคประกอบที่ 2  ลักษณะทางกายภาพที่ปรากฏของโรงแรม เปนองคประกอบที่เกี่ยวกับลักษณะทาง
กายภาพของโรงแรมที่ผูมาใชบริการสามารถมองเห็นได เปนส่ิงที่ดึงดูดใหผูมาใชบริการสามารถประทับใจและรูสึกได
ต้ังแตแรกเห็น ซ่ึงประกอบดวยส่ิงที่สามารถจับตองได ไมวาจะเปนการแตงกายของพนักงาน การตกแตงโรงแรมให
สวยงาม สถานที่ต้ังและความสะดวกในการติดตอกับทางโรงแรม 

องคประกอบที่ 3 ส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆของโรงแรม เปนองคประกอบที่เกี่ยวกับหองพัก และส่ิงอํานวย
ความสะดวกในหองพักของโรงแรม ซ่ึงเปนจุดประสงคหลักของการมาใชบริการโรงแรมของนักทองเที่ยว องคประกอบนี้
ประกอบดวยความสะอาดของหองพัก รวมไปถึงความพรอมและความเหมาะสมของอุปกรณ และเฟอรนิเจอรในหองพัก 
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องคประกอบที่ 4 การเขาใจความตองการของแขกที่มาใชบริการโรงแรม เปนองคประกอบที่เกี่ยวกับการเขาใจ

การรับรูความตองการของผูรับบริการไมวาจะเปนการเขาใจถึงความตองการจะเปนคนสําคัญของผูมาใชบริการที่ตองการ
ไดรับความเอาใจใส หรือการรับรูถึงความตองการที่แตกตางของผูมาใชบริการ รวมไปถึงการรับรูถึงเวลาใหบริการที่สะดวก
สําหรับผูมาใชบริการและอาหารที่มีคุณภาพที่ผูมาใชบริการตองการ 

องคประกอบที่ 5 ความพรอม ความรวดเร็วและความถูกตองในการใหบริการ    เปนองคประกอบที่เกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพในการใหบริการที่เนนในดานความพรอมและความรวดเร็วในการใหบริการ ไมวาจะเปนความรวดเร็วในการ
จองหองพัก การเช็คอิน, การเช็คเอาท และความพรอมของพนักงานในการที่จะสามารถใหบริการไดทันทีที่ผูมาใชบริการ
ตองการ รวมไปถึงความเต็มใจในการใหบริการและการชวยเหลือเมื่อแขกรองขอ 

องคประกอบที่ 6 เอกลักษณและบริการเสริมอื่นของโรงแรม  เปนองคประกอบที่นอกเหนือจากการบริการ
ปรกติของโรงแรม ประกอบดวยส่ิงที่ผูบริการอาจจะไมไดคาดหวังจะไดรับจากการใชบริการที่โรงแรม แตเปนองคประกอบ
ที่ทําใหโรงแรมมีความโดดเดน แตกตางจากโรงแรมอื่นๆ ซ่ึงไดแกการมีเอกลักษณความเปนลานนาทั้งในดานการตกแตง
โรงแรม และการใหบริการ รวมไปถึงการมีบริการเสริมอื่นๆที่จะทําใหลูกคาประทับใจในการบริการ 
 โดยองคประกอบทั้ง      6      ผานการตรวจสอบความเที่ยงดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของ 
ครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ไดคาความเที่ยง 0.976 ซ่ึงหมายความวามาตรวัดที่สรางขึ้นนี้มีความเที่ยง
คอนขางสูง และ เม่ือเปรียบเทียบคะแนนคุณภาพบริการที่คํานวณไดจากการตอบแบบสอบถามกับคะแนนคุณภาพบริการ
โดยรวมที่ผูตอบแบบสอบถามเลือกไวในสวนที่ 4 ของแบบสอบถาม พบวา คะแนนคุณภาพบริการที่คํานวณไดนั้น
สอดคลองกับคุณภาพการบริการโดยรวมที่ผูตอบแบบสอบถามเลือกจึงเปนการยืนยันไดวาแบบสอบถามที่สรางขึ้นนี้
สามารถใชวัดการรับรูคุณภาพบริการของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอโรงแรมทั้ง 4 กลุมในจังหวัดเชียงใหมไดจริง 
 
 5.2 อภิปรายผล 

องคประกอบของการรับรูคุณภาพบริการของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอโรงแรมในจังหวัดเชียงใหมที่สรางขึ้นนั้น
พัฒนามาจากมาตรวัด SERVQUAL ของ Parasuraman (1988) ที่พัฒนามาจากการเก็บขอมูลของกลุมตัวอยางธุรกิจ
บริการ 4 กลุมอันไดแก ธุรกิจธนาคาร ธุรกิจบัตรเครดิต ธุรกิจนายหนาซื้อขายหลักทรัพย และธุรกิจดูแลรักษาและซอม
บํารุง ซ่ึงมีลักษณะคอนขางแตกตางจากธุรกิจโรงแรมอยางมาก ถึงแมวา Parasuraman จะยืนยันวามาตรวัด 
SERVQUAL สามารถใชไดกับธุรกิจบริการหลากหลายประเภท แตจากการศึกษาของ Adam and Ujwal (2004) พบวา
การปรับปรุงมาตรวัด SERVQUAL เพื่อนําไปใชกับธุรกิจอื่นโดยการปรับแตงความหมายของคําที่ใชในมาตรวัด (Scale 
Adaptation) เพื่อใหเหมาะสมกับธุรกิจ รวมไปถึงการตัดทอนหรือเพิ่มขอคําถามที่เหมาะสมเขาไป (Scale Modification) 
โดยไมไดผานกระบวนการพัฒนามาตรวัดทางสถิตินั้นสามารถสงผลกระทบถึงประสิทธิภาพของมาตรวัดที่ไดเปนอยาง
มาก แตการพัฒนามาตรวัดตามกระบวนการทางสถิติ (Scale Refinement) เชนการใชเทคนิคการหาคาความเที่ยง 
(Reliability) ดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) และการวิเคราะห
องคประกอบ (Factor Analysis) สามารถเพิ่มประสิทธิภาพใหการพัฒนามาตรวัดนั้นเปนอยางมาก 
 เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบองคประกอบของการรับรูคุณภาพบริการของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอโรงแรมใน
จังหวัดเชียงใหม กับองคประกอบของคุณภาพบริการตามมาตรวัดคุณภาพบริการของ Parasuraman (1988) พบวามีบาง
องคประกอบที่สามารถเพิ่มรายละเอียดที่เฉพาะเจาะจงของธุรกิจโรงแรมเขามา ซ่ึงสอดคลองกับการวิจัยของ Juwaheer 
(2004) และ Kang และคณะ (2004) ที่นํามาตรวัดคุณภาพบริการของ Parasuraman (1988) มาปรับใชกับธุรกิจโรงแรม
แลวพบองคประกอบตางๆที่มีลักษณะเฉพาะของธุรกิจโรงแรมเพิ่มขึ้นแตกตางกันไปในรายละเอียด 
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 ขอแตกตางขององคประกอบที่เพิ่มขึ้นจากลักษณะเฉพาะของธรุกิจโรงแรมที่เห็นไดชัดประกอบดวย รายละเอียด
ของหองพักและอุปกรณอํานวยความสะดวก ความสะอาดของสถานที่ และขอปลีกยอยเก่ียวกับอาหารที่โรงแรมจัดไว
ใหบริการแกผูใชบริการ ซ่ึงขอแตกตางนี้สอดคลองกับการวิจัยของ Juwaheer (2004), Tsang and Qu (2000), Chu and 
Tat (2000) และ Lopez and Serrano (2004) 
 นอกจากลักษณะที่แตกตางกันของชนิดธุรกิจที่ทําใหองคประกอบคุณภาพบริการของธุรกิจโรงแรมแตกตางจาก
องคประกอบของคุณภาพบริการตามมาตรวัดคุณภาพบริการของ Parasuraman (1988) แลว ยังมีปจจัยเพิ่มเติมที่มาจาก
ลักษณะเฉพาะของทองถิ่นเขามามีอิทธิพลตอองคประกอบของคุณภาพบริการอีกดวย ซ่ึงองคประกอบดังกลาวนี้ไดแกการ
มีเอกลักษณความเปนลานนาทั้งในดานการตกแตงโรงแรม และการใหบริการ ที่ส่ือถึงวัฒนธรรมลานนาที่จะทําใหลูกคา
ประทับใจในการบริการของโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม 
 
 5.3 ขอเสนอแนะ 
  5.3.1  ขอเสนอแนะสําหรับผูประกอบการ 
  ผูประกอบการธุรกิจโรงแรมสามารถนํามาตรวัดการรับรูของนักทองเที่ยวชาวไทยตอคุณภาพการ
บริการของโรงแรมในจังหวัดเชียงใหมนี้มาใชเพื่อตรวจสอบคะแนนคุณภาพบริการของโรงแรม โดยสามารถหาคะแนน
คุณภาพของการบริการรวมทุกองคประกอบ หรือแยกแตละองคประกอบก็ได เพื่อที่ผูประกอบการจะสามารถวิเคราะห
คุณภาพบริการไดอยางลึกซึ้งทั้งในขอยอยหรือองคประกอบรวม และสามารถนําไปปรับปรุงแกไขไดอยางถูกตองตรงกับ
ปญหาที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ผูประกอบการสามารถนําคะแนนคุณภาพบริการเฉล่ียของทุกองคประกอบที่ไดมาเปรียบเทียบ
กันกับคะแนนเฉลี่ยของโรงแรมอื่นได เพื่อนําผลที่ไดมาพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงานของโรงแรมได 
  5.3.2 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในอนาคต 

 ในอนาคตควรทําการศึกษานักทองเที่ยวชาวตางประเทศที่มาใชบริการโรงแรมในจังหวัดเชียงใหมเพื่อ
เปนการขยายผลการรับรูคุณภาพการบริการของโรงแรมในจังหวัดเชียงใหมของนักทองเที่ยวไดอยางครอบคลุม  และควร
ศึกษาเพิ่มเติมไปถึงการรับรูคุณภาพการบริการของนักทองเที่ยวตอธุรกิจโรงแรมกลุมอื่น อันไดแกสถานพักแรมนอกเมือง 
(Resort) และเกสตเฮาส (Guesthouse) ที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะเจาะจงมากขึ้นไปอีกดวย อยางไรก็ดีเนื่องจากการศึกษา
ครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตกลุมตัวอยางเปนผูมาใชบริการโรงแรมในจังหวัดเชียงใหมเทานั้น การจะนํามาตรวัดที่ไดไป
ประยุกตใชกับการวัดการรับรูคุณภาพการบริการของนักทองเที่ยวที่มาใชบริการของโรงแรมในจังหวัดอื่นๆ ตองมีการศึกษา
เพิ่มเติมถึงลักษณะเฉพาะทางทองถิ่นที่แตกตางกันซึ่งจะมีผลใหองคประกอบคุณภาพบริการตามการรับรูของนักทองเที่ยว
นั้นแตกตางกันตามไปดวย 
 5.4 ขอจํากัดของการวิจัย 
  5.4.1 เนื่องจากการเขาไปขอเก็บขอมูลในโรงแรมบางแหงตามรายชื่อไมสามารถทําได ความครอบคลุม
ของกลุมเปาหมายอาจคลาดเคลื่อนไปบาง 
  5.4.2 การแจกแบบสอบถามในการวิจัยนี้เปนการแจกแบบสอบถามใหผูมาใชบริการนําแบบ 
สอบถามไปกรอกเองโดยที่ขณะกรอกแบบสอบถามผูวิจัยไมสามารถใหคําปรึกษาในการกรอกแบบสอบถามไดจึงพบวา มี
แบบสอบถามจํานวนหนึ่งที่มีการละเวนไมไดตอบคําถามครบทุกขอ จึงทําใหเกิดขอมูลที่หายไป (Missing Values) 
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การเปรยีบเทียบระยะเวลาที่ใชตอบและลกัษณะการแจกแจงของขอมูลจากแบบสอบถาม
ออนไลนทางธุรกิจ เมื่อรปูแบบและทศิทางของมาตรการประมาณคาแตกตางกัน  

A Comparison of Amounts of Time to Complete, and Distributions of Data from, Online 
Business Questionnaires among Different Rating Scales and Scale Orientations 

ชัชพงศ  ตั้งมณี* และรานี  สมใจมิตร** 
 

บทคัดยอ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบ (1) ระยะเวลาที่ใชตอบ  และ (2)  ลักษณะการแจกแจงแบบปกติของ

ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามออนไลนทางธุรกิจเมื่อ (ก) ใชรูปแบบของขอถาม และ (ข) มีทิศทางการตอบที่แตกตางกัน  
ทั้งนี้รูปแบบของขอถามในงานนี้มีสามรูปแบบ คือ (1) แบบลิเคิรท (2) แบบเลื่อนที่ตัวชี้ตําแหนงอยูที่คาต่ําสุด และ (3) 
แบบเลื่อนที่ตัวชี้ตําแหนงอยูที่คากลาง  และทิศทางการตอบแบบสอบถามที่สองทิศทาง คือ (1) แนวตั้งและ (2) แนวนอน   

การตอบวัตถุประสงคขางตนไดจากการทดลองในหองปฏิบัติการที่มีหนวยทดลองจํานวน 243 คน เปนนิสิต
ปริญญาตรีของคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  แบบสอบถามที่ใหหนวยทดลองตอบมี
เนื้อหาเกี่ยวกับทัศนคติตอขอมูลสวนบุคคลบนอินเทอรเนต  ตลอดจนมีจํานวนขอและรายละเอียดอื่นเหมือนกัน จะ
แตกตางกันเฉพาะที่รูปแบบของขอถามและทิศทางการตอบขอถาม   แผนการทดลองในการศึกษานี้จึงเปนแบบสุมโดย
สมบูรณภายในกลุม 

ผลการทดลองพบวา ความแตกตางของระยะเวลาที่ใชตอบแบบสอบถามออนไลนทางธุรกิจที่มีรูปแบบแตกตาง
กัน หรือมีทิศทางการตอบแตกตางกัน มีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05  โดยที่การตอบขอถามในรูปแบบลิเคิรท จะใชเวลาสั้น
ที่สุดและแตกตางอยางมีนัยสําคัญกับอีกสองรูปแบบ  ทวาเวลาที่ใชตอบขอถามแบบเลื่อนที่ตัวชี้ตําแหนง (1) อยูที่คา
ต่ําสุด  และ (2)  อยูที่คาตรงกลาง ไมแตกตางกัน   อีกทั้งผลการทดลองชี้เพิ่มเติมวาการตอบขอถามในแนวตั้งใชเวลานาน
กวาการตอบขอถามในแนวนอน   สําหรับประเด็นความสัมพันธระหวางการแจกแจงแบบปกติของขอมูลที่ได กับรูปแบบ
หรือกับทิศทางของแบบสอบถาม  ผลการทดลองพบวาความสัมพันธดังกลาวไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

นอกจากเปนการตอยอดองคความรูของปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอร ในบริบทการใชสารสนเทศ
เพื่อออกแบบแบบสอบถามออนไลนใหมีประสิทธิภาพ  นักวิจัยสามารถประยุกตขอคนพบเพื่อสรางแบบสอบถามออนไลน
ที่ใหขอมูลที่มีคุณภาพมากขึ้น 
 
 
 

                                                 
* ผูชวยศาสตราจารย ดร.  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ  ภาควิชาสถิติ และผูชวยคณบดีฝายวิชาการและนาย
ทะเบียน ของคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
** มหาบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาซอฟตแวรเพื่อธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
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Abstract 

This study compared the amount of time to complete and distribution of data from online business 
questionnaires when rating scales and scale orientations are different. That is, the comparison was made (a) 
among three rating scales which are (1) Likert, (2) visual analog with a pointer at the minimum value and (3) 
visual analog with a pointer at the middle value and (b) between two scale orientations which are (1) vertical 
and (2) horizontal orientations 

Adopting a lab experiment with 243 undergraduates in Chulalongkorn University’s Business School 
as experimental subjects, the study asked them to respond to online questionnaires, the topic of which was 
about individuals’ attitude toward privacy on the Internet. While the questionnaires have three different rating 
scales and two different scale orientations, the other details such as the content or the number of 
questionnaire items were the same. 

The analysis confirms that the differences of the amount of time to complete online questionnaires 
among three rating scales and between two scale orientations are statistically significant at the 0.05 level. The 
findings indicate the amounts of time to complete questionnaires using Likert scales was largely less than that 
to complete those using the other two scales. The differences of the amount of time to finish these two scales, 
however, are not statistically significant. In addition, the findings point out that neither rating scales nor scale 
orientations are statistically related to whether data from the questionnaires are normally distributed.  
In addition to extending understanding about human-computer interaction in the context of application of 
information technology to online business questionnaire design, researchers may adapt findings to offer the 
questionnaires that could gather research data of high quality. 
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1.  บทนํา 

แบบสอบถามเปนเครื่องมือสําคัญที่องคกรทางธุรกิจ       ใชสําหรับเก็บขอมูลจากหนวยตัวอยางเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจทางการจัดการหรือการตลาด      โดยทั่วไปแลวผูรับผิดชอบจะออกแบบแบบสอบถามใหพิมพบน
กระดาษในรูปแบบที่ทําใหหนวยตัวอยางสามารถตอบแบบสอบถามไดอยางรวดเร็วตามจริง      นอกเหนือจากการ
ออกแบบที่มีผลตอการตอบกลับแบบสอบถามแลว   ชองทาง (channel) ระหวางหนวยตัวอยางกับผูรับผิดชอบโครงการที่
ใชในการนําสงหรือรับคืนแบบสอบถาม    มีสวนชวยเพิ่มประสิทธิภาพของการเก็บแบบสอบถาม    ชองทางที่ดูเหมือนจะ
ไดคําตอบที่มีคุณภาพมากคือ    การแจกแบบสอบถามใหหนวยตัวอยางและรอรับเม่ือเสร็จ     การกระทําเชนนี้นอกจากจะ
ไดการตอบกลับอยางครบถวนแลว    ผูรับผิดชอบยังสามารถไขขอสงสัยที่หนวยตัวอยางอาจมีในขณะที่ตอบแบบสอบถาม  
อยางไรก็ตาม การแจกและรอรับแบบสอบถามนี้มีตนทุนสูง   เพราะผูรับผิดชอบตองจัดสรรเวลาที่ไปพบหนวยตัวอยางที
ละคน (หรือนัดหมายหนวยตัวอยางรวมในหองประชุมที่ตองวางแผนลวงหนาอยางเหมาะสม)     ดังนั้น  หลายองคกรจึง
มุงความสนใจไปที่แบบสอบถามออนไลน 

ในที่นี้ แบบสอบถามออนไลน คือการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อนําเสนอเนื้อหาของแบบสอบถามบน
เว็บไซตที่เปดใหหนวยตัวอยางสามารถเขาถึงไดทางเครือขายคอมพิวเตอรเพื่อตอบแบบสอบถาม  ทั้งนี้ แบบสอบถาม
ออนไลนมักเชื่อมตอโดยตรงกับฐานขอมูล เพื่อบันทึกคําตอบของหนวยตัวอยาง ใหพรอมวิเคราะหตอไปอยางตอเนื่องทันที 
(Jansen et. al, 2007)  จะเห็นไดวา การพัฒนาแบบสอบถามออนไลนดูจะคลายกับการพัฒนาเว็บไซตที่ใชความสามารถ
เชิงปฏิสัมพันธเพื่อใหหนวยตัวอยางที่เปนผูแวะชมตอบแบบสอบถามออนไลน    ทั้งนี้ ความไดเปรียบและขอจํากัดของ
แบบสอบถามออนไลนพอสรุปไดดังนี้  การใชแบบสอบถามที่ปรากฏบนอินเทอรเน็ต  ทําให หนวยตัวอยางจํานวนมากทั่ว
โลกสามารถตอบแบบสอบถามผานเครือขายคอมพิวเตอร ยังผลใหนักวิจัยไดจํานวนคําตอบครบตามตองการในเวลาอัน
ส้ัน  อีกทั้งการใชความสามารถดานโปรแกรมมิ่ง ทําใหการพัฒนาแบบสอบถามออนไลนกระทําในรูปแบบที่เอื้อตอการ
ตอบอยางตรงไปตรงมา  หนวยตัวอยางไมสับสนตอโครงสรางของแบบสอบถามที่บางครั้งตองการขอมูลจากบางสวนของ
หนวยตัวอยาง (เชน เลือกเฉพาะเพศชาย ใหตอบสองสวนแรก และเพศหญิง ตอบสวนที่เหลือ)  ขอไดเปรียบประการ
สุดทายคือ ความสามารถในการบันทึกคําตอบลงฐานขอมูลทันทีที่หนวยตัวอยางตอบเสร็จ  ชวย (1)  ลดเวลาหรือความ
ผิดพลาดในการลงรหัส และ  (2) อนุญาตใหนักวิจัยวิเคราะหขอมูลในชวงที่กําลังเก็บขอมูลเพื่อตรวจสอบลักษณะ 
(pattern) ของการตอบ (Roberts, 2007) 

แตกระนั้น การใชแบบสอบถามออนไลนมีขอจํากัดอยางนอยสองขอ ขอแรกเปนประเด็นของหนวยตัวอยาง  
กลาวคือการเก็บแบบสอบถามผานส่ืออินเทอรเน็ต  ทําใหนักวิจัยตองเชื่อม่ันวา หนวยตัวอยางของตนเปนผูใชอินเทอรเน็ต 
โดยประจํา มีทักษะทางเทคนิคเพียงพอที่จะใหขอมูลกับแบบสอบถามออนไลนไดครบถวนตามจริง  ขอจํากัดที่สองเปน
ประเด็นดานความเชื่อถือได (reliability)  และความถูกตอง (validity) ของคําตอบ กลาวคือ ยังคงเปนไปไดที่หนวย
ตัวอยางอาจตอบแบบสอบถามมากกวาหนึ่งครั้ง หรือ ผูที่สามารถเขาถึงแบบสอบถามออนไลนแตไมมีคุณสมบัติที่จะเปน
หนวยตัวอยางมารวมใหขอมูลผานชองทางออนไลนนี้ (Zhang, 2000; London & London, 2008; Roberts, 2007)  แต
อยางไรก็ตาม เม่ือพิจารณาในบริบทของธุรกิจ จะเห็นวาหัวขอการวิจัยทางธุรกิจ มักครอบคลุมหนวยตัวอยางที่มีลักษณะ
สอดคลองหรือใกลเคียงกับผูใชอินเทอรเน็ต โดยทั่วไป (Roberts, 2007)  อีกทั้งนักวิจัยยังสามารถประยุกตเทคนิค
โปรแกรม เพื่อลดโอกาสของขอจํากัดทั้งสองขางตน  เชนการตรวจสอบ IP address หรือการวิเคราะหชวงเวลาการตอบ 
เปนตน ดวยเหตุนี้การใชแบบสอบถามออนไลนจึงอาจเปนอีกทางเลือกสําคัญของการวิจัยทางธุรกิจ (Roberts, 2007; 
Reynolds, et. al., 2007) 
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หนึ่งในความสามารถของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ การทําใหงานสําเร็จโดยเร็ว  ดังนั้นจึงเปนที่นาสนใจที่

จะตรวจสอบระยะเวลาที่ใชตอบแบบสอบถามออนไลน โดยในที่นี้หมายถึง จํานวนวินาทีที่หนวยตัวอยางเริ่มตอบขอถาม
แรกจนถึงขอถามสุดทาย  การวิจัยในอดีตที่ศึกษาระยะเวลาที่ใชตอบแบบสอบถามในบริบทออนไลนพอจะจําแนกไดเปน
สองกลุมใหญ โดยกลุมที่หนึ่งเปนเพียงการใหขอเสนอแนะที่ยังตองการการศึกษาเชิงประจักษ (empirical work) มาสอบ
ทาน เชน Bonometti และ Tang (2006) สังเคราะหงานในอดีตเพื่อนําเสนอเทคนิคที่เพิ่มอรรถประโยชนของแบบสอบถาม
ออนไลน หนึ่งในอรรถประโยชนคือ การออกแบบที่ทําใหหนวยตัวอยางสามารถตอบขอถามไดเร็ว  ทั้งนี้การตอบ
แบบสอบถามออนไลนไดเร็วสอดคลองกับขอแนะนําของนักวิจัยอื่น (Lumsden & Morgan, 2005)  ดวย  ในขณะที่ 
Andrews และคณะ (2003)  เสนอวา การเขาถึงหนวยตัวอยางที่ไมใครมีสวนรวมในเวปบอรด  แตเฝาติดตามอานเปน
ประจํา (หรือที่รูจักในศัพทวา lurker) คือการใชแบบสอบถามออนไลนที่ทําใหหนวยตัวอยางลักษณะดังกลาวไมตอง
เสียเวลาในการตอบมากนัก 

นักวิจัยในกลุมที่สองมักเปรียบเทียบการใชแบบสอบถามออนไลนกับแบบสอบถามดั้งเดิมที่อยูในรูปของกระดาษ  
การเก็บขอมูลจากนักวิชาการดานสารสนเทศผานสองชองทางนี้ Zhang (2000)  พบวา หนวยตัวอยางที่ไดแบบสอบถาม
ออนไลนจะตอบกลับเร็วกวาตัวอยางที่ไดรับแบบสอบถามทางไปรษณีย  ทั้งนี้ Zhang (2000) ไดปรับความเอนเอียงจาก
เวลาที่เสียไปจากการสงแบบสอบถามทางไปรษณียออกแลว ทําใหการเปรียบเทียบเชื่อถือไดมากขึ้น McDonald และ 
Adam (1993)  เปรียบเทียบสองชองทางสงแบบสอบถามถึงหนวยตัวอยางที่เปนผูช่ืนชอบและติดตามฟุตบอลใน
ออสเตรเลีย  สองชองทางที่วา คือแบบสอบถามทางไปรษณียและออนไลน  หนึ่งในขอคนพบ คือ การใชแบบสอบถาม
ออนไลนจะไดคืนในสภาพที่พรอมวิเคราะหไดเร็วอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกวาแบบสอบถามทางไปรษณีย  ผลการศึกษา
นี้สอดคลองกับงานของนักวิจัยอื่นที่พบวา แบบสอบถามออนไลนใชเวลาตอบคืนเร็วกวาชองทางอื่น (Deutskens, et. al., 
2006)   

ลักษณะหนึ่งของขอถามหรือคําถามในแบบสอบถามกระดาษที่นิยมมากคือมาตรประมาณคาแบบลิเคิรท 
(Likert scale) (Jansen, et. al., 2007; กัลยา วานิชยบัญชา, 2548)  รูปที่ 1 แสดงตัวอยางของมาตรประมาณคาแบบนี้  
จะเห็นวา มาตรประมาณคาแบบนี้ ตองการใหหนวยตัวอยางเลือกตัวเลขที่จะแสดงคาตรงตามจริงหรือตามที่หนวย
ตัวอยางรับทราบ (perceive)  ทั้งนี้คาที่เลือกจะไมตอเนื่อง (discrete) นั่นหมายความวาหนวยตัวอยางไมสามารถเลือกคา
ทศนิยม เชน 2.7  หรือ 3.59  แตตองปรับเปนเลขจํานวนเต็มทุกครั้ง 
  

รูปที่  1   แสดงตัวอยางมาตรประมาณคาแบบลิเคิรทในทิศทางแนวนอนและแนวตั้ง 
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รูปที่  2   แสดงตัวอยางมาตรประมาณคาแบบเลื่อน 

 
เปนที่ทราบกันวา การวิเคราะหขอมูลที่เก็บไดมักตองใชเทคนิคทางสถิติเปนเครื่องมือ โดยเฉพาะอยางยิ่งการใช

เทคนิคเชิงอนุมาน (inferential statistics)  โดยหนึ่งในขอตกลงพื้นฐานของการใชเทคนิคเชิงอนุมานคือคาของขอมูลที่
วิเคราะหตองตอเนื่อง (continuous)  จึงแยงกับลักษณะขอมูลที่ไดจากมาตรประมาณคาแบบลิเคิรทที่ไมตอเนื่อง  แต
กระนั้นการอนุโลมดวยทฤษฎีทางสถิติในกรณีของหนวยตัวอยางจํานวนมากทําใหสามารถใชเทคนิคเชิงอนุมานกับขอมูลที่
เก็บไดอยางไมขัดตอขอตกลงพื้นฐาน  การอนุโลมดังกลาวจึงมีสวนสําคัญในการพัฒนาองคความรูทางสังคมศาสตรที่
อาศัยการวัดดวยมาตรประมาณคาแบบลิเคิรทมานานแลว 

การทบทวนวรรณกรรมในอดีตพบการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อออกแบบมาตรประมาณคาแบบอื่น เชน แบบ
เล่ือน  ดังที่แสดงในรูปที่ 2  จะเห็นไดวาการใชมาตรประมาณคาแบบเลื่อนในแบบสอบถามกระดาษจะเปนไดยาก  แต
สามารถเปนไดโดยงายดวยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ กลาวคือเปนการใชเมาทเล่ือนตัวชี้ตําแหนงซายขวาไปยังตัวเลขที่
แสดงคาตามตองการ  แตอยางไรก็ตาม  การทบทวนวรรณกรรมในอดีต  พบเพียงงานของ ชัชพงศ  ต้ังมณี และ เหมือน
มาส  พุมลําเจียก (2550)  ที่ไดเปรียบเทียบการแจกแจงของขอมูลที่ไดจากมาตรประมาณคาแบบลิเคิรทกับแบบเล่ือน  
โดยยังไมสามารถสรุปไดวามาตรประมาณคาแบบเลื่อนทําใหการแจกแจงขอมูลมีคุณภาพดีกวาหรือเปนปกติไดเหมาะสม
กวามาตรประมาณคาแบบลิเคิรท  

นอกจากรูปแบบมาตรประมาณคาแบบลิเคิรทที่หนวยตัวอยางสวนใหญคุนเคยแลว  มาตรประมาณคาแบบ
เล่ือน ยังสามารถจําแนกตามตัวชี้ตําแหนง (pointer) ออกไดเปนสองรูปแบบ คือ มาตรประมาณคาแบบเลื่อนที่ตัวชี้
ตําแหนง (1)  อยูคาต่ําสุด และ (2) อยูคากลาง  รูปที่ 2 จะเปนตัวอยางของการชี้ที่คาต่ําสุด  ในขณะที่การชี้ที่คากลาง ใน
แนวนอน ตัวชี้ตําแหนงจะอยูที่คาสามในรูปที่ 2 

ความสนใจในตําแหนงของตัวชี้ตําแหนงมาจากขอคนพบของ ชัชพงศ ต้ังมณี และ เหมือนมาส พุมลําเจียก 
(2550)  ที่วาระยะเวลาของการตอบแบบสอบถามที่ใชมาตรประมาณคาแบบลิเคิรท ส้ันกวาที่ใชแบบเลื่อนอยางมี
นัยสําคัญ   ผูวิจัยจึงสันนิษฐานวาความแตกตางนาจะมาจากตัวชี้ตําแหนงบนมาตรประมาณคาแบบเลื่อนที่อยูตรงคา
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ตํ่าสุด ทําใหหนวยตัวอยางตองใชเวลาในการเลื่อน  หากเปลี่ยนมาอยูตําแหนงกลาง  อาจทําใหสามารถตอบขอถามไดเร็ว 
หรืออาจสะทอนคาที่ตองการตอบยังผลใหการแจกแจงเหมาะสมกวามาตรประมาณคาแบบลิเคิรท  

นอกเหนือจากรูปแบบมาตรประมาณคาที่สงผลตอการตอบแบบสอบถามแลว  ทิศทางของมาตรประมาณคายัง
เปนอีกตัวแปรที่นาจะมีผลกระทบดวยเชนกัน  ในขณะที่ Irish Nurse Organization (2000) พบวา ทิศทางของมาตร
ประมาณคา สงผลตอความเชื่อถือไดและความถูกตองของขอมูลที่รวบรวมได Stephenson และ Herman (2000) ช้ีวา 
หนวยตัวอยางรับทราบ (notice) มาตรประมาณคาในแนวตั้ง (ดังตัวอยางในรูปที่ 3)  ไดงายและชัดเจนกวาในแนวนอน 
(ดังตัวอยางในรูปที่ 2) โดยที่ Scott และ Huskisson (1979) ไมสามารถยืนยันความสัมพันธระหวางทิศทางของมาตร
ประมาณคากับลักษณะการแจกแจงขอมูลที่เก็บได แต Ogan และคณะ (1996)  สามารถยืนยันความสัมพันธนี้ไดเชิง
ประจักษ 

 
รูปที่  3  แสดงมาตรประมาณคาในแนวตั้ง (ในที่นี้ เปนแบบเลื่อนที่ตัวชี้ตําแหนงอยูตรงกลาง) 

 
  ดังนั้น จะเห็นไดวาการประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศในบริบทของแบบสอบถามออนไลน  จึงยังเปนประเด็นที่

นาสนใจตอการวิจัยเพิ่มเติม  โดยเฉพาะเมื่อพิจารณารวมกับแนวคิดของปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอร 
(human computer interaction)  สองตัวแปรของแนวคิดนี้ที่ผูวิจัยสนใจนํามาศึกษาเพื่อเปรียบเทียบผลตอระยะเวลาที่ใช
ตอบและการแจกแจงขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามออนไลนคือ (1) รูปแบบ  และ (2) ทิศทางของมาตรประมาณคา 

 

2.  วัตถุประสงคของการวิจัย 
การนําเสนอในบทนําขางตนชี้วา  (1) มีความพยายามจากงานอดีตที่จะศึกษาความสัมพันธระหวางระยะเวลา

ตอบแบบสอบถามออนไลนกับตัวแปรดานคุณลักษณะของแบบสอบถาม (McDonald & Adam, 1993; Deutskens, et. 
al., 2006) และสวนใหญเปนการเปรียบเทียบระหวางแบบสอบถามออนไลนกับแบบสอบถามดั้งเดิมที่เปนกระดาษ  (2)  มี
ความพยายามในอดีตจํานวนมาก ที่ศึกษาความสัมพันธระหวางการแจกแจงของขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามออนไลนกับ
ตัวแปรดานคุณลักษณะของแบบสอบถาม อันไดแก ตําแหนงตัวเล่ือน หรือทิศทางของมาตรวัด อีกทั้งผลสรุปที่ไดจากงาน
ปริมาณที่นอยนั้นดูจะไมบงชี้ในทางเดียวกัน (inconclusive)  ขอบงชี้ทั้งสองขอขางตน ย่ิงนาสนใจเมื่อพิจารณา
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ประสิทธิภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศที่สูงขึ้นในการสรางแบบสอบถามออนไลนและความกาวหนาของศาสตรดาน
ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอร งานวิจัยชิ้นปจจุบันนี้จึงมีขึ้นเพื่อตอบวัตถุประสงคสองขอตอไปนี้ 

1. เปรียบเทียบระยะเวลาที่ตอบแบบสอบถามออนไลนระหวางสามรูปแบบของมาตรประมาณคา (แบบลิเคิรท  แบบ
เล่ือนที่ตัวชี้ตําแหนงอยูคาต่ําสุด  และแบบเลื่อนที่ตัวชี้ตําแหนงอยูคากลาง)  และระหวางมาตรประมาณคาใน
สองทิศทาง (แนวตั้ง และแนวนอน) 

2. เปรียบเทียบลักษณะการแจกแจงขอมูลจากแบบสอบถามออนไลนระหวางสามรูปแบบของมาตรประมาณคา และ
ระหวางมาตรประมาณคาที่แสดงในสองทิศทาง 

 
3.  ระเบียบวิธีวิจัย 

แนวทางตอบสองวัตถุประสงคของการศึกษานี้จะครอบคลุมประเด็นตอไปนี้  แนวทางวิจัยและแผนแบบการ
ทดลอง  ขั้นตอนการเก็บขอมูล  ความถูกตอง (Validity)  และความนาเชื่อถือ (Reliability) ของขอมูล  และ กรอบการ
วิเคราะหขอมูลและการทดสอบสมมติฐาน 

 
3.1  แนวทางวิจัยและแผนแบบการทดลอง  

การศึกษานี้เปนการทดลองในหองปฏิบัติการ (lab experiment)  โดยผูวิจัยตองการทราบวาเมื่อควบคุมตัวแปร
อื่นใหคงที่ และกําหนดใหตัวแปรที่สนใจสองตัวคือ (1)  รูปแบบ  และ (2) ทิศทางของมาตรประมาณคา เปล่ียนคาแลว  
การแจกแจงของขอมูล หรือระยะเวลาที่ใชตอบแบบสอบถามออนไลนจะแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติหรือไม 

  ดังนั้น รูปแบบและทิศทางของมาตรประมาณคาจึงเปนสองตัวแปรอิสระและลักษณะการแจกแจงและ
ระยะเวลาที่ใชตอบเปนสองตัวแปรตาม  โดยที่ผูวิจัยจะควบคุมตัวแปรอื่นคงที่ เชน การควบคุมเนื้อหาในแบบสอบถามและ
จํานวนขอใหเทาและไมแตกตางกัน   ทั้งนี้เพื่อใหความแตกตางของลักษณะการแจกแจง หรือระยะเวลาที่ใชตอบที่อาจ
เกิดขึ้นเปนผลจากความแตกตางของรูปแบบหรือทิศทางของมาตรประมาณคาเทานั้น  โดยที่รูปแบบมีสามคาที่เปนได คือ  
(1)  แบบลิเคิรท  (2)  แบบเล่ือนที่ตัวชี้ตําแหนงอยูคาต่ําสุด และ (3) แบบเลื่อนที่ตัวชี้ตําแหนงอยูที่คากลาง  และทิศทาง
ของมาตรประมาณคามีสองคาที่เปนได  คือ  (1) แนวตั้ง  และ (2) แนวนอน 

ดังนั้น แผนแบบการทดลองจึงเปนแบบสุมโดยสมบูรณภายในกลุม (Randomized complete block design)  
โดยมีตัวแปรอิสระและตัวแปรตามตามที่เสนอแลวขางตน  ทั้งนี้ผูวิจัยตองควบคุมตัวแปรอื่นใหคงที่หรือมีความแตกตาง
นอยที่สุด  ดังนี้  

• การคัดเลือกหนวยทดลอง นอกจากตองเปนตัวแบบที่ดีของประชากร แลว ยังตองมีลักษณะที่เหมือนกัน 
(จรัญ จันทลักขณา, 2549)  ในที่นี้ประชากรคือบุคคลทั่วไปที่สามารถตอบแบบสอบถามออนไลนผานส่ืออินเตอรเนตได  
แตเนื่องจากประชากรมีขนาดใหญมากจนไมสามารถหากรอบตัวอยางอันเหมาะสมได  อีกทั้งการสํารวจของศูนย
เทคโนโลยีอิเลกทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (2550)  พบวา ผูเรียนปริญญาตรี ถือเปนกลุมที่ใชอินเตอรเนตมาก
ที่สุด ผูวิจัยจึงกําหนดใหหนวยทดลองเปนนิสิตปริญญาตรีของคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยที่คาดไดวามีลักษณะและความสามารถไลเล่ียกัน  สงผลใหการเก็บขอมูลในการทดลองกระทําไดอยาง
เหมาะสมเชื่อถือได 
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• ผูวิจัยไดพัฒนาแบบสอบถามออนไลนขึ้น โดยเนื้อหาในแบบสอบถามเปนการศึกษาทัศนคติตอขอมูลสวน
บุคคลบนอินเตอรเนตที่มาจากงานของวิษณุ  ชุติมาชูทิศ (2548) ที่มีตัวแปรทั้งหมด 32 ตัวแปร  โดยพัฒนาใหแสดงหนึ่ง
ขอถามในหนึ่งจอภาพ ตามที่ van Shaik และ Ling (2007)  พบวาจะชวยทําใหหนวยทดลองตอบแบบสอบถามได
เหมาะสมกวาที่แสดงทุกขอถามในจอภาพเดียวกัน ทั้งนี้แบบสอบถามที่พัฒนาจะแตกตางกันที่รูปแบบและทิศทางของ
มาตรประมาณคาโดยมีทั้งส้ิน 3 x 2 = 6 ลักษณะ  การพัฒนาไดกระทําดวยภาษา C# ในลักษณะของ Web application 
ที่อยูบนเซิรฟเวอร  ตอเชื่อมกับฐานขอมูลที่มีระบบจัดการฐานขอมูลของ SQL Server 2005  สวนการพัฒนารายละเอียด
ของแบบสอบถามกระทําดวยภาษา ASP และติดตั้งอยูเซิรฟเวอรดวยเชนกัน 
 
3.2  ขั้นตอนการเก็บขอมูล 

 ผูวิจัยคัดเลือกหนวยทดลองดวยการประกาศหาอาสาสมัครผานผูสอนวิชาปริญญาตรีในคณะพาณิชยศาสตร
และการบัญชี ไดจํานวนทั้งส้ิน 243 คน  ทั้งนี้หนวยทดลองจะไดคะแนนเพิ่มจากการเขารวมในการวิจัยนี้  ผูวิจัยไดสุม
หนวยทดลองใหตอบแบบสอบถามออนไลนที่แตกตางกันของรูปแบบและทิศทางมาตรประมาณคา  กลาวคือ หนวย
ทดลองอาจตองตอบแบบสอบถามที่เปนหนึ่งในหกเงื่อนไข อันประกอบดวย 3 รูปแบบ x 2 ทิศทาง  ทั้งนี้จํานวนหนวย
ทดลองในแตละเงื่อนไขเปนดังตารางที่ 1 

ในหองปฏิบัติการ หนวยทดลองจะไมทราบวัตถุประสงคของการทดสอบแบบสอบถามออนไลน  แตไดรับทราบ
เพียงวาเปนการสํารวจทัศนคติตอขอมูลสวนบุคคลบนอินเตอรเนต  การไมแจงวัตถุประสงคเพื่อใหหนวยทดลองไดเอาใจ
ใสตอการตอบแบบสอบถาม  ไมพะวงตอประเด็นอื่น เชน ระยะเวลาของการตอบ  ที่หากหนวยทดลองทราบวัตถุประสงค
อาจไดขอมูลที่ไมนาเชื่อถือหรือไมถูกตอง 

ระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและบันทึกคําตอบของหนวยทดลองตอขอถามจํานวนทั้งส้ิน 32 ขอ (ดังที่แสดงใน
ภาคผนวก) และบันทึกเวลาเริ่มและสิ้นสุดของการตอบแบบสอบถาม 
 
ตารางที่ 1  แสดงจํานวนหนวยทดลอง 

ทิศทางมาตรประมาณคา 
รูปแบบมาตรประมาณคา 

แนวตั้ง แนวนอน รวม 
แบบลิเคิรท 40 42 82 
แบบเลื่อนที่ตัวชี้ตําแหนงอยูคาต่ําสุด 40 41 81 
แบบเลื่อนที่ตัวชี้ตําแหนงอยูคากลาง 40 40 80 

รวม 120 123 243 
 
 

3.3  ความถูกตอง (Validity)  และความนาเช่ือถือ (Reliability) ของขอมูล 
การตอบวัตถุประสงคใหถูกตองและนาเชื่อถือจําเปนตองควบคุมตัวแปรที่เกี่ยวของอันไดแก ปจจัยดาน

เทคโนโลยี การเลือกหนวยตัวอยาง  เนื้อหาแบบสอบถาม  การเก็บขอมูลดวยมาตรประมาณคา (Rating Scale)  และการ
พัฒนาแอพพลิเคชั่นสําหรับบันทึกขอมูล  ดังที่จะอธิบายตอไปนี้ 
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• ปจจัยดานเทคโนโลยี  ที่มีผลตอการสงขอมูลระหวางกัน  ไดแก  (1) ความเร็วในการประมวลผลเซิรฟเวอร 
(Server side) (2) ความเร็วในการประมวลผลของเครื่องผูใช  (Client side) และ (3) ความเร็วของสายสงขอมูลระหวาง
เครื่องเซิรฟเวอรกับเครื่องของผูใช  โดยปจจัยทุกขอดังกลาวนี้ผูวิจัยไดพยายามลดความคลาดเคลื่อนในเรื่องความเร็วที่
แตกตางกันอันอาจจะเกิดขึ้นขณะที่หนวยทดลองกําลังตอบแบบสอบถามใหนอยที่สุด  เพื่อจะไมกระทบตอการเก็บขอมูล
ในดานระยะเวลาของหนวยทดลอง  ทั้งนี้ไดกําหนดปจจัยตางๆ ที่สงผลตอความเร็วของเครื่องผูใช และสายสงขอมูลใหมี
ความใกลเคียงกันมากที่สุด อันไดแก สถานที่ทดลองคือ  หองคอมพิวเตอรของคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  อันประกอบดวย เครื่องคอมพิวเตอรรุนเดียวกัน  และความเร็วของสายสงขอมูลระหวางเครื่อง
เซิรฟเวอรกับเครื่องผูใชใกลเคียงกัน  ผลการทดลองที่ออกมา จะอยูบนพื้นฐานของระบบที่เหมือนกัน และนาเชื่อถือ
ตลอดจนถูกตองในระดับที่ยอมรับได  

• การเลือกหนวยทดลอง  จะใชวิธีการเลือกจากนิสิตของคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีที่พอกลาวไดวามี
ลักษณะสําคัญใกลเคียงมากที่สุด และหนวยตัวอยางจะไดรับการเลือกมาทดลองเพียงครั้งเดียวเทานั้น  หนวยทดลองกลุม
เดียวกันจะไดทําการทดลองพรอมกันในหองเดียวกัน แตหนวยทดลองที่อยูคนละกลุมตัวอยางจะไมใหทําการทดลองใน
หองเดียวกัน เพื่อปองกันการเปรียบเทียบที่อาจจะเกิดขึ้น เนื่องจากหนวยทดลองแตละกลุมจะไดรับตัวแปรอิสระที่แตกตาง
กัน การที่ผูวิจัยควบคุมการทดลองใหเปนไปตามที่กลาวมานั้น จะนําไปสูการไดมาซึ่งขอมูลที่มีความถูกตอง และนาเชื่อถือ 

•  เนื้อหาแบบสอบถาม  ผูวิจัยเลือกใชเนื้อหาเกี่ยวของกับการวิจัยที่สํารวจถึงทัศนคติตอขอมูลสวนบุคคลบน
อินเทอรเน็ต   เพราะแบบสอบถามในลักษณะนี้จะมีสวนของขอถามที่วัดถึงทัศนคติของผูตอบแบบสอบถามที่ทําใหผูวิจัย
สามารถนําเสนอขอถามที่ใชมาตรประมาณคารูปแบบตางๆ  ที่พัฒนาขึ้นไดอยางเหมาะสม  ประกอบกับกลุมผูใช
อินเทอรเน็ต สวนใหญเปนนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี (ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ,  
2550)  อันเปนกลุมเดียวกับหนวยตัวอยางที่ไดกําหนดไว  นอกจากนี้แบบสอบถามที่ผูวิจัยไดเลือกมานี้ยังไดรับการ
ปรับปรุงกอนนําไปใชงานจริง  จึงนําไปสูขอมูลที่มีคุณภาพเหมาะสม    

• การเก็บขอมูลดวยมาตรประมาณคา  เนื่องจากวัตถุประสงคสําคัญของการทดลองครั้งนี้  มุงที่จะศึกษาถึง
ลักษณะของขอมูลที่ไดจากการประเมินความคิดเห็นหรือทัศนคติ  ดังนั้นผูวิจัยจึงจําเปนตองขอใหหนวยทดลองตอบ
แบบสอบถามใหครบทุกขอ  เพื่อใหขอมูลที่ไดนําไปสรุปผลไดอยางนาเชื่อถือ  ดังนั้น ในกรณีที่แบบสอบถามมีลักษณะ
ขอถามเปนมาตรประมาณคาแบบลิเคิรทที่มีทิศทาง (Orientation) แตกตางกัน  ผูวิจัยจึงไมกําหนดคาเริ่มตน (Default 
Value) ใหกับคําตอบของมาตรประมาณคา  เพื่อใหม่ันใจวาคําตอบที่ไดจากหนวยทดลองจริง   แตในกรณีที่แบบสอบถาม
มีลักษณะขอถามเปนมาตรประมาณคาแบบเลื่อนที่มีทิศทางที่ตางกัน  ตัวชี้ตําแหนงที่บอกระดับความคิดเห็นหรือทัศนคติ
จะตองถูกกําหนดอยูบนสเกลตั้งแตแรกเสมือนเปนการกําหนดคาเริ่มตนเอาไว  ดังนั้นเพื่อลดขอจํากัดดังกลาว  ผูวิจัยไมได
กําหนดคาเริ่มตนในชองส่ีเหล่ียมทางดานขวามือของมาตรประมาณคา  จนกวาหนวยทดลองจะระบุคาบนมาตรประมาณ
คา  ดังรูปที่ 4 เพื่อใหแนใจวาคําตอบที่ไดจากขอถาม เปนคาที่มาจากหนวยทดลองอยางแทจริง  

• การพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับบันทึกขอมูลเพื่อใชสําหรับการทดลอง  เนื่องจากระบบที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น
นั้น  มีลักษณะเปนหนึ่งหนาแบบสอบถามตอหนึ่งขอถาม  ดังนั้นการเก็บขอมูลเวลาที่ใชในการตอบแบบสอบถามและ
คําตอบที่ไดจากขอถามในแตละขอนั้น  ผูวิจัยจึงจัดเก็บในเซสซัน (Session) เพื่อใหคําตอบที่ไดเปนคําตอบที่แทจริงจาก
หนวยทดลอง (กรณีที่หนวยทดลองยอนกลับไปแกไขขอมูลในขอกอนหนา  ขอมูลที่ไดก็จะเปนคาลาสุดที่ไดจากหนวย
ทดลอง)  กอนบันทึกลงฐานขอมูลเม่ือหนวยทดลองตอบแบบสอบถามครบทุกขอและกดปุม “บันทึกขอมูลแบบสอบถาม”  
นอกจากนี้การบันทึกระยะเวลาการตอบของหนวยทดลอง  ระบบจะบันทึกเวลาเริ่มตนและเวลาสิ้นสุดของการตอบ
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แบบสอบถามเปนหนวยวินาที  อันเปนหนวยที่ละเอียดเพียงพอที่จะแสดงใหเห็นความแตกตางในการเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพเมื่อใชมาตรประมาณคาที่มีทิศทางแตกตางกัน 

  
รูปที่ 4 แสดงรายละเอียดตาง ๆ บนมาตรประมาณคาแบบเลื่อน 

 
 

 
3.4  กรอบการวิเคราะหขอมูลและการทดสอบสมมติฐาน 

เม่ือเสร็จส้ินการทดลอง ผูวิจัยจะใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS  วิเคราะหขอมูลที่บันทึกในฐานขอมูล  กลาวคือ 
ผูวิจัยจะวิเคราะหวาการแจกแจงขอมูลของ 32 ตัวแปรเปนปกติหรือไมพรอมคํานวณระยะเวลา ทั้งหมดที่หนวยทดลอง
หนึ่งๆ  ใชตอบแบบสอบถาม (มาจากผลตางระหวางเวลาเริ่มตนและเวลาสิ้นสุดที่ไดบันทึกในฐานขอมูลแลว) 
นอกจากการใชสถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) เพื่อฉายภาพเบื้องตนของระยะเวลาที่ใชตอบแบบสอบถาม  
ผูวิจัยตองการใชสถิติอนุมาน (inferential statistics)  เพื่อทดสอบสี่สมมติฐานตอไปนี้ (1) เปนการทดสอบความแตกตาง
ของระยะเวลาที่ใชตอบในแตละรูปแบบมาตรประมาณคา   (2) เปนการทดสอบความแตกตางของระยะเวลาที่ใชตอบใน
แตละทิศทางของมาตรประมาณคา (3) เปนการทดสอบความสัมพันธระหวางลักษณะการแจกแจงแบบปกติของขอมูล 32 
ตัวแปรกับรูปแบบมาตรประมาณคา และ (4) เปนการทดสอบความสัมพันธระหวางลักษณะการแจกแจงแบบปกติของ
ขอมูล 32 ตัวแปรกับทิศทางมาตรประมาณคา  

ทั้งนี้เทคนิคที่ใชทดสอบสองสมมติฐานแรก เปนการวิเคราะหความแปรปรวนและการทดสอบคาเฉลี่ยระหวาง
สองประชากรตามลําดับ โดยผูวิจัยตองตรวจสอบการแจกแจงของระยะเวลาที่ใชตอบ หากพบวาไมเปนแบบปกติ ผูวิจัย
จําเปนเปล่ียนใชเทคนิคที่ไมอิงกับพารามิเตอร (nonparametric technique) สวนเทคนิคที่ใชทดสอบสมมติฐานที่สามและ
ส่ีเปน การทดสอบความเปนอิสระ (independence test)  โดยตัวสถิติทดสอบแจกแจงแบบไควสแควร   

4.  ผลการวิเคราะหขอมลู 

การเก็บขอมูลจากหนวยทดลองทั้ง 243 คนใชเวลา 20 วัน โดยหนวยทดลองเปนหญิงจํานวน 186 คน คิดเปน
รอยละ 77 และรอยละ 61 ของทั้งหมดหรือคือ 149 คน มีอายุไมเกิน 20 ป  หากพิจารณาวิชาเอก จะพบวา 7 ใน 10 คน 
เรียนบัญชีหรือการเงินเปนวิชาเอก  ที่เหลือเปนวิชาเอกทางการจัดการ  การตลาด หรือสถิติ 

ผลการใชสถิติพรรณนากับระยะเวลาที่ใชตอบแบบสอบถามเปนดังตารางที่ 2 จะเห็นวา ระยะเวลาเฉลี่ยของการ
ตอบเปน 329.07 วินาที หรือ ประมาณ 5.5 นาที  การพิจารณาคาความโดง (Kurtosis) อันมีคา 1.20  และความเบ 
(Skewness) อันมี่คา 3.34  ทําใหสันนิษฐานไดวา การแจกแจงของระยะเวลาที่ใชตอบไมเปนแบบปกติ  เม่ือตรวจสอบการ
แจกแจงดวยตัวสถิติ Kolmogorov – Smirnov พบวามีคา 0.088 ดวยองศาอิสระเปน 243 และ Sig เปน 0.000 จึงยืนยัน
วาการแจกแจงของระยะเวลาการตอบแบบสอบถามของหนวยทดลองไมเปนแบบปกติ  ดังนั้นการเปรียบเทียบระยะเวลาที่
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ใชตอบระหวาง (1) สามคาของรูปแบบมาตรประมาณคา  และ (2) สองทิศทางของมาตรประมาณคา  จึงตองกระทําแบบ
ไมอิงพารามิเตอร ในที่นี้เลือกเทคนิคของ Kruskal-Wallis และ ของ Mann – Whitney สําหรับการเปรียบเทียบทั้งสอง
ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 2  แสดงคาสถิติพรรณนาของระยะเวลาที่ใชตอบแบบสอบถาม 

รูปแบบประมาณคา จํานวน (คน) คาเฉลี่ย (วินาที) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
1. แบบลิเคิรท 82 312.80 94.43 
2. แบบเล่ือนที่ตัวชี้วัดอยูที่คาต่ําสุด 81 344.60 103.74 
3. แบบเล่ือนที่ตัวชี้วัดอยูที่คากลาง 80 330.00 82.37 

ทิศทางประมาณคา    
1. แนวตั้ง 120 343.64 106.07 
2. แนวนอน 123 314.85 79.52 

รวม 243 329.07 94.49 

ตัวสถิติที่ไดจากเทคนิคของ Kruskal-Wallis แจกแจงแบบไควสแควรมีคาเปน 7.07 ที่องศาอิสระเปน 2 และคา 
Sig เปน 0.029 จึงยืนยันวาระยะเวลาตอบแบบสอบถามระหวางรูปแบบลิเคิรท  แบบเล่ือนที่ตัวชี้วัดอยูที่คาต่ําสุด และที่
อยูที่คากลางแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05  เม่ือทดสอบรายคูดวยเทคนิคของ Mann-Whitney พบวา 
ระยะเวลาที่ใชตอบแบบสอบถามออนไลนแบบลิเคิรทแตกตางจากอีกสองรูปแบบอยางมีนัยสําคัญ  ทวาระยะเวลาที่ตอบ
แบบสอบถามแบบเลื่อนที่ตัวชี้วัดอยูที่คาต่ําสุดหรืออยูที่คากลางไมแตกตางกัน 

การเปรียบเทียบระยะเวลาที่ใชตอบแบบสอบถามระหวางขอถามที่จัดเรียงตามแนวตั้งและแนวนอนดวยเทคนิค
ของ Mann – Whitney พบวา ตัวสถิติแจกแจงแบบปกติมาตรฐานดวยคา -2.235  และคา Sig เปน 0.025 ยืนยันวาความ
แตกตางของระยะเวลาที่ใชตอบแบบสอบถามระหวางขอตามแนวตั้งและแนวนอนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
เชนกัน 

ในการเปรียบเทียบลักษณะการแจกแจงขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามระหวางสามรูปแบบมาตรประมาณคา และ
สองทิศทางของมาตรประมาณคาจะกระทําดวยการทดสอบความเปนอิสระ  ทั้งนี้ ขอมูลที่ตองการพิจารณาการแจกแจง
เปนขอมูลของ 32 ตัวแปรที่วัดทัศนคติดวยแบบสอบถามออนไลน  ดังนั้น การทดสอบความเปนอิสระจึงกระทําสองครั้ง  
ครั้งแรกเพื่อทดสอบความเปนอิสระระหวาง (1)  การแจกแจงแบบปกติของขอมูลที่ได  กับ (2)  รูปแบบมาตรประมาณคา   
ครั้งที่สองจะใชตัวแปรที่หนึ่งเหมือนครั้งแรก แตกระทํากับตัวแปรทิศทางของมาตรประมาณคา  โดยตารางแจกแจงความถี่
ของการทดสอบทั้งสองคร้ังเปนดังตารางที่ 3 และ 4  ตัวสถิติที่ไดจากตารางที่ 3 แจกแจงแบบไควสแควรดวยคา 0.343  ที่
องศาอิสระเปนสอง แสดงวา  การแจกแจงแบบปกติของขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามออนไลนไมสัมพันธกับรูปแบบของ
มาตรประมาณคา  ทํานองเดียวกัน ตัวสถิติจากตารางที่ 4 แจกแจงแบบไควสแควรและมีคาเปนศูนยที่องศาอิสระเปนหนึ่ง  
ดังนั้นจึงแสดงวา  การแจกแจงแบบปกติของขอมูลยังไมสัมพันธกับทิศทางของมาตรประมาณคา 
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5.  สรปุและอภิปรายผล 
การทดลองครั้งนี้ไดกระทํากับหนวยทดลอง 243 คน อันเปนนิสิตในคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี  ลักษณะ

สําคัญ (profile) ของหนวยทดลองยืนยันความคลายคลึงกันของหนวยทดลอง ชวยเพิ่มระดับความถูกตองภายใน 
(internal  validity) ของการทดลอง 
 

 ตารางที่ 3  แจกแจงความถี่ของการแจกแจงแบบปกติของตัวแปร 32 ตัวจากแบบสอบถาม จําแนกตามรูปแบบ
มาตรประมาณคา 

 รูปแบบมาตรประมาณคา 
การแจกแจง แบบลิเคิรท แบบเลื่อนที่ตัวชี้วัดอยูที่คา

ตํ่าสุด 
แบบเล่ือนที่ตัวชี้วัดอยูที่คา

กลาง 
รวม 

เปนแบบปกติ 20 18 18 56 
ไมเปนแบบปกติ 12 14 14 40 
        รวม 32 32 32 96 

 
ตารางที่ 4   แจกแจงความถี่ของการแจกแจงแบบปกติของตัวแปร 32 ตัวจากแบบสอบถาม จําแนกตามทิศทางของ 

มาตรประมาณคา 
ทิศทางมาตรประมาณคา 

การแจกแจง 
แนวตั้ง แนวนอน 

รวม 

เปนแบบปกติ 20 19 39 
ไมเปนแบบปกติ 12 13 25 
            รวม 32 32 64 

 

ความแตกตางของระยะเวลาที่ใชตอบแบบสอบถามระหวาง (1) สามรูปแบบของมาตรประมาณคา (อันไดแก 
แบบลิเคิรท  แบบเล่ือนที่ตัวชี้วัดอยูคาต่ําสุด และแบบเลื่อนที่ตัวชี้วัดอยูคากลาง)  หรือระหวาง (2) สองทิศทางของมาตร
ประมาณคา (อันไดแก ทิศทางขอถามในแนวตั้งและแนวนอน)  ตางมีนัยสําคัญทางสถิติ   เม่ือพิจารณาขอมูลจากการ
ทดลองจะพบวา เวลาเฉลี่ยที่ใชตอบแบบสอบถามแบบลิเคิรทมีคานอยที่สุด (ดูตารางที่ 2 ประกอบ)  ในขณะที่เวลาที่ใช
ตอบแบบเล่ือนทั้งสองแบบไมแตกตางกัน  อาจบงชี้ถึงความคุนเคยกับการตอบขอถามแบบลิเคิรทมากกวาอีกสองรูปแบบ
ที่เหลือที่หนวยทดลองตองเล่ือนเมาทเพื่อแสดงระดับทัศนคติ  ขอคนพบนี้เปนการยืนยันเพิ่มเติมงานของชัชพงศ  ต้ังมณี
และเหมือนมาส  พุมลําเจียก (2550) ที่พบวาการใชเมาทตอบคําถามแบบเลื่อน (ไมวาตัวชี้วัดอยูตําแหนงใด)  เสีย
เวลานานกวาการใชเมาทคล้ิกตอบแบบสอบถามแบบลเิคิรท 

ทํานองเดียวกัน  เม่ือพิจารณาขอมูลจากการทดลอง จะพบวาเวลาเฉลี่ยที่หนวยตัวอยางใชตอบขอถามที่มี
ทิศทางแนวนอน จะนอยกวาขอถามที่มีทิศทางแนวตั้ง  (ดูตารางที่ 2 ประกอบ)    ดังนั้น  จึงอาจบงชี้ทํานองเดียวกับ
รูปแบบวา หนวยทดลองคุนเคยกับการตอบขอถามที่จัดเรียงแนวนอนมากจนสามารถตอบไดเร็ว เนื่องจากยังไมพบ
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การศึกษาในอดีตเกี่ยวกับทิศทางของขอถามในแบบสอบถาม    ขนคนพบนี้จึงอาจเปนการบุกเบิกและกระตุนการวิจัยใน
ประเด็นนี้ใหเพิ่มมากขึ้น 

แตอยางไรก็ตาม  ผูวิจัยยังไมสามารถพิสูจนไดวาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาขอถามที่ดูเหมือนจะชวย
เพิ่มความตอเนื่อง (continuity) ใหกับคาที่วัดดวยแบบเลื่อนไมชวยทําใหการแจกแจงของขอมูลเปนปกติมากขึ้น  ทั้งนี้
เนื่องจากการไมขึ้นตอกันระหวางลักษณะการแจกแจงที่เปนปกติกับ (1) รูปแบบทั้งสาม หรือ (2)  ทิศทางทั้งสองของมาตร
ประมาณคา คําอธิบายของการไมขึ้นตอกันนี้ อาจมาจากปฏิสัมพันธของหนวยทดลองกับรูปแบบเลื่อนของการตอบที่
หนวยทดลองตองใชความพยายามเพื่อเล่ือนไปยังตําแหนงที่สะทอนความเห็นของตนใหเที่ยงตรงที่สุด  เม่ือตองใชความ
พยายามมากกับหลายตัวแปร ความคลาดเคลื่อนจึงอาจเพิ่มขึ้นจนการแจกแจงไมคงความเปนปกติได  อยางไรก็ตาม
คําอธิบายนี้ยังคงเปนเพียงขอสันนิษฐานที่รองานวิจัยในอนาคตมาพิสูจนตอไป 

ขอคนพบของการศึกษาครั้งนี้   นอกจากชวยตอยอดองคความรูของปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอรใน
บริบทของแบบสอบถามออนไลนแลว  นักวิจัยที่ตองการเก็บขอมูลผานส่ืออินเตอรเนต อาจประยุกตใชขอคนพบได  
กลาวคือ หากขอถามเปนการวัดทัศนคติจํานวนหลายประเด็น  นักวิจัยควรเลี่ยงการใชคําถามที่มีตัวเล่ือนแตยังคงเลือกใช
คําถามแบบลิเคิรทที่แสดงตามแนวนอน  จะทําใหการตอบดําเนินไปอยางรวดเร็ว อีกทั้งการแจกแจงที่ไดอาจไมตอเนื่อง 
(discrete) แตปริมาณขอมูลจากหนวยตัวอยางจํานวนมากอาจทําใหการแจกแจงเขาใกลปกติมากขึ้น 

การใชประโยชนจากการศึกษาครั้งนี้  คงจะกระทําไดกวางขึ้นหากไมมีขอจํากัดสองประการตอไปน้ี  ขอจํากัด
ประการหนึ่งเปนประเด็นที่พบอยางกวางขวางของการวิจัยแบบทดลองในหองปฏิบัติการที่สามารถควบคุมตัวแปรบางตัว
ใหคงที่เพื่อตรวจสอบผลกระทบไดอยางถูกตอง  แตทวาในสภาพแวดลอมที่การควบคุมเปนไปไดยาก  ผลการศึกษาอาจ
แตกตางโดยสิ้นเชิง  ดังนั้นนักวิจัยรุนหลังจึงควรพิจารณาการทดลองในสภาพจริง (field experiment) เพื่อเพิ่มความ
ถูกตองภายนอก (external validity)  ขอจํากัดประการที่สองคือ การวัดระยะเวลาในการตอบแบบสอบถาม  แมผูวิจัย
มุงมั่นที่จะจับเวลาการตอบแบบสอบถามในสวนของขอถามที่มีรูปแบบหรือทิศทางแตกตางกันแตคงเล่ียงไมไดที่ตองรวม
เวลาที่หนวยทดลองใชตอบขอถามสวนอื่น เชน คําถามสวนบุคคล (personal data) ดังนั้น การศึกษาในอนาคตอาจ
ออกแบบใหสามารถวัดระยะเวลาที่ตอบไดชัดเจนอยางถูกตอง (valid) มากกวางานนี้ 
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ภาคผนวก 
 

เนื้อหาแบบสอบถามทางอินเทอรเน็ต ที่เกี่ยวของกับการศกึษาทัศนคติตอขอมูล 
สวนบุคคลบนอินเทอรเนต็  

 
 
เรียน ผูตอบแบบสอบถาม 

แบบสอบถามนี้เปนสวนหนึ่งในโครงการพิเศษของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนา
ซอฟตแวรดานธุรกิจ (BSD) คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ขอความกรุณาทานโปรดกรอก
แบบสอบถามใหครบทุกขอ ตามความเปนจริง 
              

                                          ขอขอบพระคุณอยางยิ่งในความอนุเคราะหของทาน 
 

คําแนะนําสําหรับการตอบแบบสอบถาม 
แบบสอบถามที่เกี่ยวของกับการศึกษาทัศนคติตอขอมูลสวนบุคคลบนอินเทอรเน็ต นี้ แบงออกเปน 4 สวน  ไดแก 

 
สวนที่ 1: ความเขาใจตอสิทธิขอมูลสวนบุคคลและการปองกันขอมูล   
สวนที่ 2: ทัศนคติตอสิทธิขอมูลสวนบุคคล 
สวนที่ 3: ความสมัครใจในการเปดเผยขอมูลสวนบุคคล 
สวนที่ 4: ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 
** กรุณาตอบขอถามใหครบทุกขอตามความเปนจริงมากทีสุ่ด  ทั้งนี้ในการตอบใหถือวาสเกลของ

ความคิดเห็นในแตละระดับถูกแบงใหมีระยะหางระหวางสเกลเทากันทัง้หมด  
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สวนที่ 1 
ความเขาใจตอสิทธิขอมูลสวนบุคคลและการปองกันขอมูล 

 
โปรดระบุความสําคัญของขอมูลสวนบุคคลเหลานี้ * 

 1 : สําคัญนอยที่สุด – สามารถเปดเผยทางอินเทอรเน็ต ไดโดยไมมีเงื่อนไข 
 2 : สําคัญนอย – สามารถเปดเผยไดในการสมัครใชบริการฟรีตาง ๆ  บนอินเทอรเน็ต  (เชน 
              บริการฟรีอีเมลล  เว็บบอรด) 

3 : สําคัญ – เปดเผยเมื่อตองการสมัครใชบริการหรือแลกเปลี่ยนกับขอมูลพิเศษ (เชน เอกสารงานวิจัย  
ซอฟตแวรทดลองใชงาน) 
4 : สําคัญมาก – เปดเผยเมื่อตองการใชบริการเฉพาะทาง  ทางอินเทอรเน็ต เทานั้น 

 (เชน เม่ือซ้ือสินคา,  ทําธุรกรรมทางการเงิน) 
 5 :  สําคัญที่สุด – ไมเปดเผยทางอินเทอรเน็ต เลย  ไมวากรณีใด ๆ      

 
 1 2 3 4 5 

1. ช่ือ-นามสกุล      
2. อีเมลลแอดเดรส      
3. ที่อยู      
4. อายุ      
5. อาชีพ      
6. สถานภาพการสมรส      
7. รายไดตอเดือน      
8. เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน      
9. เลขที่บัตรเครดิต      
10. เบอรโทรศัพทที่ทํางาน      
11. เบอรโทรศัพทที่บาน      
12. เบอรโทรศัพทมือถือ      
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สวนที่ 2 
ทัศนคติตอสิทธิขอมูลสวนบุคคล 

 
กอนตอบคําถามในสวนตอไป  โปรดรับทราบนิยามตอไปนี้ 

นิยามของขอมูลสวนบุคคล  คือ  ขอมูลเฉพาะของบุคคลใด ๆ  เชน  หมายเลขโทรศัพท  ช่ือ
หมายเลขบัตรประชาชน  รวมไปถึงขอมูลพฤติกรรมตาง ๆ  ของตัวบุคคล  เชน  จํานวนครั้งที่แวะเว็บไซตของ
จุฬา  หรือชนิดอาหารที่ซ้ือบอย 

 
กรุณาระบุระดับความคิดเห็นของทานที่มีตอประเด็นที่กําหนดให   

1 = ไมเห็นดวยอยางยิ่ง   2 = ไมเห็นดวย   3 =ไมมีความเห็น   4 = เห็นดวย   5 = เห็นดวยอยางยิ่ง 
 

 1 2 3 4 5 

1. ขาพเจาไมสบายใจที่รับทราบ  การเก็บขอมูลการเยี่ยมชมเว็บไซตของขาพเจาโดย
ไมไดรับอนุญาตกอน 

     

2. การเก็บขอมูลการเยี่ยมชมของทุก ๆ หนาในเว็บไซต (เชน กรณี Amazon.com) เปน
ส่ิงที่เหมาะสม 

     

3. เว็บไซตในปจจุบันนี้  มักตองการขอมูลของผูเขาเยี่ยมชมเว็บไซตมากเกินความ
จําเปน 

     

4. ขาพเจาไมสบายใจที่ตองเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของขาพเจาเมื่อตองการสมัครใช
บริการตาง ๆ  บนอินเทอรเน็ต  

     

5. การที่เว็บไซตตาง ๆ  นําขอมูลสวนบุคคลของสมาชิกเว็บไซตไปขาย  ถือเปนการ
ละเมิดสิทธิสวนบุคคล 

     

6. การที่เว็บไซตตาง ๆ  นําขอมูลสวนบุคคลของสมาชิกเว็บไซตไปใชในกิจกรรมอื่นที่
ไมไดระบุลวงหนาเปนการละเมิดสิทธิสวนบุคคล 

     

7. การที่เว็บไซตตาง ๆ  สงขอมูลสวนบุคคลของสมาชิกไปใหกับพันธมิตรทางธุรกิจโดย
ไมไดแจงใหสมาชิกทราบลวงหนา  เปนการละเมิดสิทธิสวนบุคคล 

     

8. การสงตอขอมูลสวนบุคคลของสมาชิกเว็บไซต  ควรตองไดรับอนุญาตจากเจาของ
ขอมูลกอน 

     

9. การไดรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail) จากผูที่ขาพเจาไมรูจัก (เชน เพื่อขายของ) 
กอใหเกิดความรําคาญใจแกขาพเจา 

     

10. เว็บไซตตาง ๆ  ที่ตองมี password ควรมีการเขารหัสขอมูล password เพื่อปองกัน
พนักงานผูดูแลของเว็บไซตสามารถอานได 
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สวนที่ 3 
ความสมัครใจในการเปดเผยขอมูลสวนบุคคล 

กรุณาระบุระดับความคิดเห็นของทานที่มีตอประเด็นที่กําหนดให   
1 = ไมเห็นดวยอยางยิ่ง   2 = ไมเห็นดวย   3 =ไมมีความเห็น   4 = เห็นดวย   5 = เห็นดวยอยางยิ่ง 

 

 1 2 3 4 5 

1. กอนการสงขอมูลสวนบุคคลบนอินเทอรเน็ต   ขาพเจามักตรวสอบใหแนใจเสมอวามี
การเขารหัสขอมูล 

     

2. ขาพเจาเคยใหขอมูลเท็จเมื่อเห็นวาเว็บไซตสอบถามขอมูลมากเกินไป      
3. ขาพเจาเคยใหขอมูลเท็จเมื่อเกรงวาขอมูลสวนบุคคลของขาพเจาอาจถูกนําไปใชเพื่อ
ประโชนดานอื่นที่ไมมีการระบุไว 

     

4. ขาพเจาจะไมใชบริการ  หากเว็บไซตนั้นตองการใหขาพเจาเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
ของขาพเจามากจนเกินความจําเปน 

     

5. ขาพเจามีอีเมลลแอดเดรสเฉพาะ  สําหรับใชสมัครบริการเว็บไซต (ไมใชอีเมลที่
ขาพเจาใชงานประจํา) 

     

6. ขาพเจาจะเปดเผยขอมูลสวนบุคคล  ในระหวางการสนทนาผานกระดานขาว หรือ 
chat เฉพาะกับบุคคลที่ขาพเจารูจักหรือพบปะเปนการสวนตัวเทานั้น 

     

7. ขาพเจามักหลีกเล่ียงการกรอกแบบสอบถามทางอินเทอรเน็ตที่ตองการใหระบุขอมูล
สวนบุคคล 

     

8. หากเว็บไซตใหเลือกรับขอมูลขาวสารได  ขาพเจาจะไมรับขอมูลขาวสารใด ๆ  จาก
พันธมิตรของเว็บไซตนั้น ๆ 

     

10. ขาพเจามีการใช password ที่หลากหลายในการใชบริการตางๆ  บนอินเทอรเน็ต       
 

สวนที่ 4 
ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

เพศ 
  ชาย   หญิง 
อายุ  
  ไมเกิน 20 ป  21-25 ป  25-30 ป 

ขอขอบคุณทกุทานทีก่รอกแบบสอบถาม 
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กลุมที่ 3   
 

Hospitality & Marketing 
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ปจจัยทีมีอิทธิพลตอการเลือกสถาบันอุดมศึกษาของนักเรียนและนักศึกษา 
Factors Influencing Students’ Selection of Higher Education Institutions 

จิรวรรณ  ดีประเสริฐ* 
 

บทคัดยอ  
 บทความนี้เปนงานวิจัยเชิงปริมาณที่ตองการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเลือกสถาบันอุดมศึกษาของนักเรียนและ

นักศึกษา โดยเก็บแบบสอบถามจํานวน 446 ชุด ใชสถิติเชิงบรรยาย (Descriptive Statistics) โดยการหาคาความถี่ และ
คารอยละ และคาไค-สแควร (Chi-Square) เพื่อการทดสอบสมมติฐาน ปจจัยทางการตลาดที่นํามาใชเปนกรอบแนวคิดคือ 
7 P’s ของ Boom & Bitner ซึ่งเปนปจจัยทางการตลาดที่ธุรกิจบริการนํามาใชในการวางแผนกลยุทธทางการตลาด 
งานวิจัยนี้พบวา บุคลากร (People) กระบวนการ (Process) และหลักฐานทางกายภาพ (Physical Evidence) มีอิทธิพล
ตอการเลือกสถาบันอุดมศึกษา  
 
Abstract  

This article is from quantitative research to study factors that influence the students’ selection of 
higher education institutions. 446 questionnaires were collected. Then, descriptive statistics was used to 
analyze the data in order to find mean and percentage. Chi-Square was used to get results from testing 
hypothesis. 7 P’s was applied as a framework that in fact was used in the service sector. The research found 
that People, Process and Physical Evidence had important impact towards the students’ selection of higher 
education institutions.    
 
 

                                                 
* ผูชวยศาสตราจารย ดร. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม 
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บทนํา 

 
  ปจจุบันการแขงขันระหวางสถาบันอุดมศึกษามีความรุนแรงยิ่งขึ้น เนื่องมาจากหลายสาเหตุ ประการ
แรก จํานวนสถาบันอุดมศึกษามีมากขึ้น ประการที่สอง คือ นโยบายของภาครัฐที่ตองการผลักดันมหาวิทยาลัยของรัฐออก
นอกระบบราชการ ทําใหมหาวิทยาลัยแตละแหงตองเรงหาเม็ดเงินเขามาเลี้ยงตัวเอง(สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 
2550)  ประการที่สาม คือการที่สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลและสถาบันราชภัฏเปดรับนักศึกษาอยางไมจํากัดจํานวน 
(บัณฑิตเซ็นเตอร, 2550) ประการสุดทายคือ จํานวนของประชากรในวัยเรียนมีจํานวนนอยลง สังเกตไดจากอัตราการเกิด
ของประชากรลดลง  ในป 2547 มีอัตราการเกิดเพิ่มขึ้นคิดเปน 5.67% เม่ือเปรียบเทียบอัตราการเกิดในป 2546 ในป 2548 
คิดเปน 1.57% และในป 2549 เปน 0.84% (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2550) ทําใหมหาวิทยาลัยตางๆโดยเฉพาะอยางยิ่ง
มหาวิทยาลัยเอกชนไดนําเครื่องมือทางการตลาดมาใช เชน การทําการประชาสัมพันธ การโฆษณา เพื่อชวยรักษาหรือเพิ่ม
จํานวนนักศึกษาในสถาบนั ในการวิจัยนี้ ผูวิจัยใชสวนประสมทางการตลาด (7 P’s) ของ Boom & Bitner ประกอบดวย 
ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) ชองทางการจัดจําหนาย (Place) การสงเสริมการตลาด (Promotion) บุคลากร 
(People) กระบวนการ (Process) และ หลักฐานทางกายภาพ (Physical Evidence) (อางใน Rafiq & Ahmes, 1995)  

 ผลิตภัณฑ (Product)  หมายถึง ส่ิงที่เสนอขายโดยธุรกิจ  เพื่อตอบสนองความจําเปนหรือความ
ตองการของลูกคาใหเกิดความพึงพอใจ ประกอบดวยส่ิงที่สัมผัสไดและสัมผัสไมได เชน บรรจุภัณฑ สี ราคา คุณภาพ ตรา
สินคา บริการและชื่อเสียงของผูขาย (ปณิศา ลัญชานนท, 2548) แตผลิตภัณฑในธุรกิจการศึกษามีความหมายที่แตกตาง
ออกไปดังที่ Hockenberger (1988) อธิบายคําวาผลิตภัณฑคือ หลักสูตร สาขาวิชา รายวิชา การบริการตางๆ การดูงาน 
การฝกงาน  และทรัพยากรในหองสมุดที่สถาบันอุดมศึกษาจัดใหแกนักศึกษา  

 ราคา (Price) หมายถึงจํานวนเงินหรือส่ิงอื่นๆที่มีความจําเปนตองจายเพื่อใหไดผลิตภัณฑหรือหมายถึง
คุณคาผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน ผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวางคุณคา (value) ของผลิตภัณฑกับราคา (Price) ของ
ผลิตภัณฑนั้น (ปณิศา ลัญชานนท, 2548) แตในธุรกิจการศึกษา Hartline (1988) ใหคําจํากัดความคําวาราคาครอบคลุม 
อัตราคาธรรมเนียม คาหนวยกิต ทุนการศึกษา คาสมัครเขาศึกษา  

 ชองทางการจัดจําหนาย (Place) คือ องคการอิสระกลุมหนึ่งที่เกี่ยวของกับกระบวนการที่จะทําให
สินคาหรือบริการมีขึ้นเพื่อใหใชหรือบริโภค โดยผูผลิตสวนมากจะทํางานกับคนกลางเพื่อนําสินคาออกสูตลาด คนกลางใน
ตลาดประกอบกันเปนชองทางการจําหนาย (อดุลย จาตุรงคกุล, 2543) ในขณะที่ชองทางการจัดจําหนายของธุรกิจ
การศึกษา ประกอบดวย สถานที่เรียน วิทยาเขต หองเรียน เวลาเรียน เวลาที่ใหบริการของหองสมุด (Michael et al., 
1995) 

 การสงเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การดําเนินกิจกรรมเพื่อสงเสริม สนับสนุน และจูงใจให
ตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ  กิจกรรมที่วาประกอบดวย การโฆษณา การประชาสัมพันธ การสงเสริมการขาย การขายโดยใช
พนักงานขาย การตลาดทางตรง (อดุลย จาตุรงคกุล, 2543) ในธุรกิจการศึกษาก็ใชเครื่องมือในการสงเสริมการตลาด 5 
เครื่องมือดังที่กลาวไวแลวขางตนเชนกัน 

 บุคลากร (People) หมายถึง ลูกคาและพนักงานในองคการที่ทําใหเกิดการบริการโดยการมีปฏิกิริยา
โตตอบกันทําใหลูกคาสามารถประเมินคุณภาพการใหบริการของพนักงานนั้นได (Lovelock & Wright, 2002) ซ่ึง
สอดคลองกับคําอธิบายของ Gronroos (1990) ที่วา จากการสังเกต พนักงานในองคการดานการบริการซึ่งตองติดตอกับ
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ลูกคาโดยตรงจัดเปนทรัพยากรบุคคลที่สําคัญ พนักงานผูใหบริการเปนปจจัยแหงความสําเร็จของธุรกิจบริการ พนักงาน
สรางการรับรู เกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการใหกับลูกคา กลาวคือ ลูกคามักจะพิจารณาถึงคุณภาพการใหบริการจากการ
ประเมินส่ิงที่เขารับรูในการบริการที่ไดรับจากพนักงาน ดังนั้นธุรกิจใหบริการที่ประสบความสําเร็จจะตองใชความพยายาม
อยางมากในการวางแผนดานกําลังคน การสรรหา การคัดเลือก การฝกอบรมและการพัฒนา และการจูงใจพนักงานที่
เกี่ยวของทั้งหมด ไมวาจะเปนพนักงานที่ติดตอกับลูกคาโดยตรงหรือพนักงานในสํานักงานที่ทําหนาที่ดานการบริหารและ
ดานอื่นๆ (ปณิศา ลัญชานนท, 2548, 167) ในที่นี้บุคลากรหมายถึง อาจารย และพนักงานที่ใหบริการแกนักศึกษา 
(Sargeant, 1999) จะสังเกตไดวา บุคคลเหลานี้มีการติดตอกับผูรับบริการซึ่งในที่นี้คือนักเรียนนกัศึกษา 

 กระบวนการ (Process) หมายถึง วิธีการและลําดับขั้นของการใหบริการแกลูกคาที่จะสงผลตอ
ประสิทธิผลของการใหบริการ  (Lovelock & Wright, 2002) ปณศิา ลัญชานนท (2548) กลาววา ขั้นตอนที่จําเปนในการ
บริการคือ การสรางและการสงมอบผลิตภัณฑใหกับลูกคาจะตองอาศัยการออกแบบและปฏิบัติตามกระบวนการที่มี
ประสิทธิผล ทางดานบริการนั้น การออกแบบระบบที่ไมดีอาจจะทําใหลูกคาไดรับบริการลาชาได ในที่นี้หมายถึง 
กระบวนการสอน และกระบวนการใหบริการแกนักศึกษา (Sargeant, 1999) 

 หลักฐานทางกายภาพ (Physical Evidence) คือ ส่ิงที่ผูรับบริการรูสึกไดทางกายภาพถึงการมีสวนรวม
และไดรับบริการนั้นๆ ซ่ึงส่ิงเหลานั้นจะทําใหผูที่พบเห็นสามารถจดจําและประทับใจไดทันที (Sargeant, 1999) Bowie & 
Buttle (2004) อธิบายวา หลักฐานทางกายภาพ หรือ ส่ิงแวดลอมทางกายภาพ (Physical Environment) เปนปจจัย
ความสําเร็จประการหนึ่งในธุรกิจบริการที่ทําใหผูบริโภคเกิดแรงกระตุนเขามาใชบริการ รวมทั้งการแตงกายที่เปน
เครื่องแบบขององคการสะทอนความเปนมืออาชีพของคนในองคการนั้นดวยเชนกัน สําหรับธุรกิจการศึกษาใชแนวคิดนี้
ดวยเชนกันเพื่อกอใหเกิดความประทับใจอยางลึกซึ้ง 

 
  เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ตรงกัน ผูวิจัยจึงนิยามศัพท 2  คําไดแก สถาบันอุดมศึกษา และ ผูปกครอง 

 สถาบันอุดมศึกษา หมายถึง สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอก ใน
ที่นี้จะเปนสถาบันการศกึษาที่เปนมหาวิทยาลัยรัฐบาลที่จํากัดรับ มหาวิทยาลัยในกํากับ มหาวิทยาลัยเปด มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชมงคล มหาวิทยาลัยเอกชน และวิทยาลัย ที่มีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 

 ผูปกครอง หมายถึง ผูที่ปกครองดูแลนักเรียนนักศึกษา ที่ไมใชบิดาและมารดา 
 

วิธีดําเนินการ 
 การวิจัยครั้งนี้ไดทําการสํารวจ ประชากรที่ทําการศึกษาในงานวิจัยครั้งนี้ คือ   นักเรียนนักศึกษาทั้งชาย

และหญิง ที่ศึกษาอยูในสายสามัญศึกษา (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) และอาชีวศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน (ระดับ 
ปวช และปวส) โดยนักเรียนนักศึกษาตองเปนผูที่มีภูมิลําเนาหรือพักอาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครเทานั้น โดย
กรุงเทพมหานครมีจํานวนนักเรียนนักศึกษา ที่ศึกษาอยูในระดบัสามัญศึกษาและอาชีวศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน ทั้งส้ิน 
252,229 คน (ที่มา : หนังสือสถิติการศึกษาฉบับยอ ปการศึกษา 2548/ ศูนยเทคโนโลยีฯ สํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ)  

 ขนาดของกลุมตัวอยางในการวิจัยคือ 385 ตัวอยาง และไดมีการสํารองตัวอยางเพื่อปองกันความ
คลาดเคลื่อนไว 15 ตัวอยาง ดังนั้นกลุมตัวอยางของการวิจัยครั้งนี้เทากับ 400 ตัวอยาง แตเม่ือเฉลี่ยจํานวนกลุมตัวอยาง
ไปตามแตละประเภทของโรงเรียน จึงทําใหกลุมตัวอยางการวิจัยครั้งนี้เทากับ 446 ตัวอยางเพื่อมีสัดสวนในการเก็บ
แบบสอบถามที่ใกลเคียงกัน 
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 ผูวิจัยใชการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) ซ่ึงจํานวนสถานศึกษาที่สังกัด
กรมสามัญศึกษาและกรมอาชีวศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร มี
จํานวนทั้งส้ิน 277 สถาบัน โดยแบงไดดังนี้ ประเภทสามัญศึกษาของรัฐบาล จํานวนทั้งหมด 114 สถาบัน เก็บ
แบบสอบถาม 203 ชุด จาก 41 สถาบัน ประเภทสามัญศึกษาของเอกชน จํานวนทั้งหมด 55 สถาบัน เก็บแบบสอบบถาม 
40 ชุด จาก 20 สถาบัน ประเภทอาชีวศึกษาของรัฐบาล จํานวนทั้งหมด 20 สถาบัน เก็บแบบสอบถาม 43 ชุด จาก  7 
สถาบัน และ ประเภทอาชีวศึกษาของเอกชนจํานวนทั้งหมด 88 สถาบัน เก็บแบบสอบถาม 160 ชุด จาก 32 สถาบัน    

 
 ตารางที่ 1.1 แสดงจํานวนกลุมตัวอยางแยกตามรายชื่อโรงเรียนสามัญศึกษาของรัฐบาล 

รายชื่อโรงเรียน จํานวนกลุมตัวอยาง 

1. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 5 
2. โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร 5 
3. โรงเรียนราชวินิตมัธยม 5 
4. โรงเรียนวัดสระเกศ 5 
5. โรงเรียนวัดราชาธิวาส 5 
6. โรงเรียนวัดราชบพิธ 5 
7. โรงเรียนสันติราษฎรวิทยาลัย 5 
8. โรงเรียนศรีอยุธยา 5 
9. โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย 5 
10. โรงเรียนเบญจมราชาลัย 5 
11. โรงเรียนนนทรีวิทยา 5 
12. โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย 5 
13. โรงเรียนปทุมคงคา 5 
14. โรงเรียนสตรีวิทยา 5 
15. โรงเรียนวัดบวรนิเวศ 5 
16. โรงเรียนเทพศิรินทร 5 
17. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 5 
18. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 5 
19. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศบดินทรเดชา 5 
20. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) 5 
21. โรงเรียนหอวัง 5 
22. โรงเรียนสตรีวิทยา 2 5 
23. โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบางเขน 5 
24. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศกรุงเทพมหานคร 5 
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รายชื่อโรงเรียน จํานวนกลุมตัวอยาง 

25. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษา
นอมเกลา 5 

26. โรงเรียนจันทรประดิษฐารามวิทยาคม 5 
27. โรงเรียนมัธยมวัดสิงห 5 
28. โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบางขุนเทียน 5 
29. โรงเรียนทวีธาภิเศก 5 
30. โรงเรียนวัดราชโอรส 5 
31. โรงเรียนฤทธิณรงครอน 5 
32. โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 5 
33. โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย 5 
34. โรงเรียนปญญาวรคุณ 5 
35. โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 5 
36. โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขํา 5 
37. โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตตาราม 5 
38. โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคมรัชมังคลาภิเศก 5 
39. โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 5 
40. โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม 4 
41. โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 4 
รวม 203 
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ประเภทสามัญศึกษาของเอกชน จํานวน 55 สถาบัน เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง 20 สถาบัน สถาบัน
ละ 2 ชุด ไดแก 

 
ตารางที่ 1.2 แสดงจํานวนกลุมตัวอยางแยกตามรายชื่อโรงเรียนสามัญศึกษาของเอกชน 

รายชื่อโรงเรียน จํานวนกลุมตัวอยาง 

1. โรงเรียนราชินี 2 
2. โรงเรียนเซนตคาเบรียล 2 
3. โรงเรียนเซ็นฟรังซีสซาเวียรคอนแวนต 2 
4. โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 2 
5. โรงเรียนอัสสัมชัญ 2 
6. มาแตรเดอีวิทยาลัย 2 
7. โรงเรียนสารสาสนเอกตรา 2 
8. โรงเรียนซางตาครูสคอนแวนต 2 
9. โรงเรียนเสสะเวชวิทยา 2 
10. โรงเรียนรุงอรุณ 2 
11. โรงเรียนกรพิทักษศึกษา 2 
12. โรงเรียนเขมะศิริอนุสรณ 2 
13. โรงเรียนทิวไผงาม 2 
14. โรงเรียนเซนตไมเกิ้ล 2 
15. โรงเรียนเซนตจอหน 2 
16. โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต 2 
17. โรงเรียนศรีวิกรม 2 
18. โรงเรียนเซนตดอมินิก 2 
19. โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 2 
20. โรงเรียนเพลินพัฒนา 2 
รวม 40 
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ประเภทอาชีวศึกษาของรัฐบาล จํานวน 20 สถาบัน เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง 7 สถาบัน สถาบันละ 
6 ชุด จํานวน 6 สถาบัน และสถาบันละ 7 ชุด จํานวน 1 สถาบัน  ไดแก 

 
ตารางที่ 1.3  แสดงจํานวนกลุมตัวอยางแยกตามรายชื่อโรงเรียนอาชีวศึกษาของรัฐบาล 

รายชื่อโรงเรียน จํานวนกลุมตัวอยาง 

1. วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม 6 
2. วิทยาลัยเทคนิคดุสิต 6 
3. วิทยาลัยพนิชยการธนบุรี 6 
4. วิทยาลัยพนิชยการเชตุพน 6 
5. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา 6 
6. วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี 6 
7. วิทยาลัยสารพัดชางพระนคร 7 

รวม 43 
 ประเภทอาชีวศึกษาของเอกชน จํานวน 88 สถาบัน เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง 32 สถาบัน 

สถาบันละ 5 ชุด ไดแก 
 
ตารางที่ 1.4 แสดงจํานวนกลุมตัวอยางแยกตามรายชื่อโรงเรียนอาชีวศึกษาของรัฐบาล 
 

รายชื่อโรงเรียน จํานวนกลุมตัวอยาง 

1. ต้ังตรงจิตรพณิชยการ 5 
2. พระนครพณิชยการ 5 
3. พณิชยการสามเสน 5 
4. โยนออฟอารคบริหารธุรกิจ 5 
5. วิมลพณิชยการ ศรียาน 5 
6. วิบูลยบริหารธุรกิจ รามอินทรา 5 
7. เทคโนโลยีสยาม (ชางกลสยาม) 5 
8. พณิชยการราชดําเนิน 5 
9. กุลสิริเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจ 5 
10. มิตรพลพณิชยการ 5 
11. จรัลสนิทวงศบริหารธุรกิจ 5 
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รายชื่อโรงเรียน จํานวนกลุมตัวอยาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอมาใช การสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเขาไปเก็บขอมูลจากนักเรียน 
นักศึกษาตามโรงเรียนตางๆ ดานหนาบริเวณโรงเรียนกอนเขาเรียนในชวงระยะเวลา 07.00 – 08.00 น.หรือหลัง
เลิกเรียนในชวงระยะเวลา 15.00 – 17.00 น. โดยกอนเก็บแบบสอบถามผูเก็บแบบสอบถามจะตองสอบถาม
ผูตอบแบบสอบถามกอนวาตรงตามคุณสมบัติของผูตอบแบบสอบถามหรือไม แลวจึงทําการเก็บขอมูลตาม
จํานวนที่ระบุไว  

 
 
 
 
 

12. เทคโนโลยีหมูบานครู 5 
13. วีรสุนทรบริหารธุรกิจ 5 
14. พณิชยการสยาม 5 
15. อัสสัมชัญพาณิชยการ 5 
16. เซนตจอนหนโปลีเทคนิค 5 
17. สันติราษฎรบริหารธุรกิจ 5 
18. กรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย 5 
19. ดุสิตพณิชยการ 5 
20. พณิชยการภาษานุสรณบางแค 5 
21. พณิชยการสุโขทัย 5 
22. พณิชยการราชดําเนิน 5 
23. วิบูลยบริหารธุรกิจ 5 
24. พณิชยการจรัลสนิทวงศ 5 
25. วิทยาการจัดการเพชรเกษม 5 
26. พระรามหกเทคโนโลยี 5 
27. เทคนิคพณิชยการจํานงค 5 
28. กิตติบริหารธุรกิจ 5 
29. สารสาสนบริหารธุรกิจกนกอนุสรณ 5 
30. เทคโนโลยีกรุงธน 5 
31. เทคโนโลยีปนมณฑล 5 
32. เทคโนโลยีธนบุรีบริหารธุรกิจ 5 
รวม 160 
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ตารางที่ 1.5 แสดงจํานวนกลุมตัวอยางแยกประเภทการศึกษา 
 

ประเภทการศึกษา จํานวนกลุมตัวอยางในการเก็บขอมูล (คน) 
ประเภทสามัญศึกษาของรัฐบาล 203 
ประเภทสามัญศึกษาของเอกชน 40 
ประเภทอาชีวศึกษาของรัฐบาล 43 
ประเภทอาชีวศึกษาของเอกชน 160 

รวม 446 
 
 ในการศึกษาไดนําขอมูลปฐมภูมิที่ไดจากการตอบแบบสอบถามของกลุมตัวอยางจํานวน 

446 ตัวอยาง มาลงรหัสและวิเคราะหดวยโปรแกรม SPSS: Statistical Package for the  
Social Science Version 12 โดยจะแบงการวิเคราะหดังนี้ 
  1.วิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชสถิติเชิงบรรยาย (Descriptiv  e 
Statistic) โดยการหาคาความถี่ และคารอยละ  

  2.วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกสถาบันอุดมศึกษา 
โดยใชสถิติไค-สแควร  (Chi-Square) 

 
ผลการวิจัย 

 

 จากผลการวิเคราะหขอมูล พบวากลุมตัวอยางจํานวน 446 คน สวนใหญเปนเพศชาย คิด
เปนรอยละ 52.2 กลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุระหวาง 16-18 ป คิดเปนรอยละ 89.5 สวนใหญศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเปนรอยละ 54.5 รองลงมาศึกษาระดับอาชีวศึกษา คิดเปนรอยละ 45.5  
สถาบันการศึกษาของรัฐบาลเปนสถาบันที่กลุมตัวอยางสวนใหญศึกษา คิดเปนรอยละ 60.1 กลุมตัวอยางไดรับ
ทุนเพื่อการศึกษาสวนใหญจากบิดา คิดเปนรอยละ 74.9 สําหรับอาชีพของบิดา มารดา และผูปกครอง จะพบวา 
อาชีพสวนใหญของบิดา คือ ประกอบอาชีพสวนตัว คิดเปนรอยละ 44.2 อาชีพสวนใหญของมารดาคือ ประกอบ
ธุรกิจสวนตัว คิดเปนรอยละ 46.0 สําหรับผูปกครอง อาชีพสวนใหญคือ ประกอบธุรกิจสวนตัว คิดเปนรอยละ 9 
เม่ือจําแนกรายไดตอเดือนของบิดา มารดา และผูปกครอง พบวา บิดาสวนใหญมีระดับรายไดตอเดือน 10,001-
30,000 บาท มารดาสวนใหญมีระดับรายไดตอเดือน 10,001-30,000 บาท และผูปกครองมีระดับรายไดตอเดือน 
10,001-30,000 บาท เม่ือจําแนกตามระดับการศึกษาสูงสุดของบิดา มารดา และผูปกครอง คือ สวนใหญบิดา
จบการศึกษาสูงสุด ระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 21.7 สวนใหญมารดามีระดับการศึกษาสูงสุดคือ ระดับ
ประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 22.4 และผูปกครอง(ไมใชบิดามารดาสวนใหญจบการศึกษาสูงสุด ระดับปริญญา
ตรี คิดเปนรอยละ 4 เม่ือจําแนกตามปจจัยที่กลุมตัวอยางใชในการเลือกสถานศึกษามากที่สุด คือ ช่ือเสียง
สถาบัน คิดเปนรอยละ 30.9 รองลงมาคือ การเดินทาง และโอกาสหลังจบการศึกษา คิดเปนรอยละ 25.8 และ 
25.1 ตามลําดับ และเมื่อจําแนกตามผูที่มีอิทธิพลมากที่สุดตอการเลือกสถานศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวน
ใหญเลือกตัวเอง คิดเปนรอยละ 63.2 รองลงมาคือ ครอบครัว คิด 
เปนรอยละ 30.0 
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การวิเคราะหขอมูลปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกเรียนสถาบันอุดมศึกษา  
 
  1. ดานผลิตภัณฑ  กลุมตัวอยางที่ผูวิจัยทําการศึกษาเลือกปจจัยดานผลิตภัณฑมีอิทธิพลตอ
การเลือกสถาบันอุดมศึกษาโดยรวมอยูในระดับ มาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา หลักสูตร / สาขาวิชา / 
รายวิชาที่เปดสอน มีอิทธิพลมากที่สุดที่กลุมตัวอยางใชเลือกสถาบันอุดมศึกษา 
  2. ดานราคา  กลุมตัวอยางที่ผูวิจัยทําการศึกษาเลือกปจจัยดานราคามีอิทธิพลตอ 
การเลือกสถาบันอุดมศึกษาโดยรวมอยูในระดับมากทุกขอ 
  3. ดานชองทางการจัดจําหนาย กลุมตัวอยางที่ผูวิจัยทําการศึกษาเลือกปจจัยดานชอง
ทางการจัดจําหนายมีอิทธิพลตอการเลือกสถาบันอุดมศึกษาโดยรวมอยูในระดับ มาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ 
พบวา ความเพียบพรอมของอุปกรณการสอน  มีอิทธิพลมากที่สุดที่กลุมตัวอยางใชเลือกสถาบันอุดมศึกษา 
รองลงมาไดแก ความสะดวกสบายของหองเรียน  การเลือกชวงเวลาในการ 
เรียนได และความสะดวกสบายของหองสมุดตามลําดับ 
 
  4. ดานการสงเสริมการตลาด กลุมตัวอยางที่ผูวิจัยทําการศึกษาเลือกปจจัยดานการ
สงเสริมการตลาดมีอิทธิพลตอการเลือกสถาบันอุดมศึกษาโดยรวมอยูในระดับ มาก เม่ือพิจารณารายดานใน
สวนของการสงเสริมการตลาด  พบวา  การประชาสัมพันธ  มีอิทธิพลมากที่ สุดที่กลุมตัวอยางใช เลือก
สถาบันอุดมศึกษา รองลงมาคือการสงเสริมการขาย และเมื่อพิจารณาในรายละเอียดของแต 
ละดาน พบวา 
  4.1 การโฆษณา กลุมตัวอยางที่ผูวิจัยทําการศึกษาเลือกการโฆษณามีอิทธิพลตอการเลือก
สถาบันอุดมศึกษาโดยรวมอยูในระดับมากทุกขอ 
  4.2 การประชาสัมพันธ กลุมตัวอยางที่ผูวิจัยทําการศึกษาเลือกการประชาสัมพันธมีอิทธิพล
ตอการเลือกสถาบันอุดมศึกษาโดยรวมอยูในระดับ มากที่สุด เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบวา การเปดให
เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย มีอิทธิพลมากที่สุดที่กลุมตัวอยางใชเลือกสถาบันอุดมศึกษา รองลงมาคือ การสนับสนุน
กิจกรรมตางๆของโรงเรียนที่นักเรียนและนักศึกษาเรียน ไดรับการส่ือสารจากคนใกลชิด การจัดนิทรรศการ และ 
การจัดกิจกรรมใหความรูตามสถานศึกษา ตามลําดับ 
  4.3 การสงเสริมการขาย  กลุมตัวอยางที่ผูวิจัยทําการศึกษาเลือกการสงเสริมการ 
ขายมีอิทธิพลตอการเลือกสถาบันอุดมศึกษาโดยรวมอยูในระดับ มากที่สุด   เม่ือพิจารณาใรายละเอียด พบวา
การแจกอุปกรณการเรียน มีอิทธิพลมากที่สุดที่กลุมตัวอยางใชเลือกสถาบันอุดมศึกษา รองลงมา 
คือการลดหยอนคาเลาเรียน 
  4.4 การขายโดยใชพนักงานขาย กลุมตัวอยางที่ผูวิจัยทําการศึกษาเลือกการขายโดยใช
พนักงานขายมีอิทธิพลตอการเลือกสถาบันอุดมศึกษาโดยรวมอยูในระดับ มาก เม่ือพิจารณาในรายละเอียด 
พบวา บุคลากรของสถาบันไปแนะนําตามโรงเรียน มีอิทธิพลมากที่สุดที่กลุมตัวอยางใชใน 
การตัดสินใจเลือกสถาบันอุดมศึกษา 
  4.5 การตลาดทางตรง กลุมตัวอยางที่ผูวิจัยทําการศึกษาเลือกการตลาดทางตรงมี 
อิทธิพลตอการเลือกสถาบันอุดมศึกษาโดยรวมอยูในระดับ มากทุกขอ 
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  5. ดานบุคลากร กลุมตัวอยางที่ผูวิจัยทําการศึกษาเลือกปจจัยดานบุคลากรมีอิทธิพลตอ
การเลือกสถาบันอุดมศึกษาโดยรวมอยูในระดับ มากที่สุด เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ความรูความสามารถ
ของอาจารย และ ความเปนกันเองของอาจารย มีอิทธิพลมากที่สุดที่กลุมตัวอยาง 
ใชเลือกสถาบันอุดมศึกษา รองลงมาไดแกพนักงานใหบริการดวยความเต็มใจ 

6. ดานกระบวนการ กลุมตัวอยางที่ผูวิจัยทําการศึกษาเลือกปจจัยดานกระบวนการ มี
อิทธิพลตอการเลือกสถาบันอุดมศึกษาโดยรวมอยูในระดับ มากที่สุด เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขั้นตอนการ
สอบคัดเลือกไมยุงยาก   มีอิทธิพลมากที่สุดที่กลุมตัวอยางใชเลือกสถาบันอุดมศึกษา รองลงมาไดแก ขั้นตอน
การใหบริการที่กระชับและรวดเร็ว และวิธีการสอนของอาจารย ตามลําดับ 
  7. ดานหลักฐานทางกายภาพ กลุมตัวอยางที่ผูวิจัยทําการศึกษาเลือกปจจัยดานหลักฐาน
ทางกายภาพมีอิทธิพลตอการเลือกสถาบันอุดมศึกษา โดยรวมอยูในระดับ มากที่สุด เม่ือพิจารณาเปนรายขอ 
พบวาอาจารยและพนักงานใสเครื่องแบบของสถาบัน และเครื่องแบบนักศึกษาทันสมัย มีอิทธิพลมากที่สุดที่กลุม
ตัวอยางใชเลือกสถาบันอุดมศึกษา รองลงมาไดแกสถาบันมีการ 
ตกแตงเปนเอกลักษณ  
  ในการทดสอบสมมุติฐาน พบวา ลักษณะทางประชากรศาสตร ไมมีผลตอการเลือก
สถาบันอุดมศึกษาของนักเรียนและนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ยกเวน ทุนสวนตัว ความแตกตางของ
รายไดของบิดามารดา ความแตกตางของระดับการศึกษาของบิดามารดา และผูมีอิทธิพลมีผลตอการเลือก
สถาบันอุดมศึกษาของนักเรียนและนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร 
  ผูวิ จัยพบวา ปจจัยทางการตลาดดานราคา ในสวนของอัตราคาธรรมเนียม จํานวน
ทุนการศึกษา มีผลตอการเลือกสถาบันอุดมศึกษาของนักเรียนและนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ปจจัยทาง
การตลาดดานการสงเสริมการตลาด ในสวนของการสนับสนุนกิจกรรมตางๆของโรงเรียน  
และการสมัครเรียนผานทางสื่ออินเทอรเน็ต  มีผลตอการเลือกสถาบันอุดมศึกษาของนักเรียนและนักศึกษาใน
เขตกรุงเทพมหานคร ปจจัยทางการตลาดดานบุคลากร ในสวนของความเปนกันเองของอาจารย มีผลตอการ
เลือกสถาบันอุดมศึกษาของนักเรียนและนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร และปจจัยทางการตลาดดานหลักฐาน
ทางกายภาพ ในสวนของอาจารยและพนักงานใสเครื่องแบบ มีผลตอการเลือกสถาบันอุดมศึกษาของนักเรียน
และนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร 

 ในการวิจัยครั้งนี้ จะพบวา ความสําคัญของสวนประสมทางการตลาดจะอยูที่ 3 P’s สุดทาย 
ไดแก บุคลากร (People)  กระบวนการ (Process) และหลักฐานทางกายภาพ (Physical Evidence) โดยเฉพาะ
เรื่องบุคลากร และหลักฐานทางกายภาพ ที่นักเรียนและนักศึกษาใหความสําคัญเปนอันดับตนๆ ซ่ึงแตเดิมจาก
การที่ไดทบทวนวรรณกรรม จะพบวา เครื่องมือทางการตลาดที่ใชในการเพิ่มจํานวนนักศึกษาจะเปน 4 P’s ตัว
แรก ไดแก ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) ชองทางการจัดจําหนาย (Place) และ การสงเสริมการตลาด 
(Promotion) สถาบันอุดมศึกษาหลายแหงทุมงบประมาณในการสรางความหลากหลายในหลักสูตร การกําหนด
ราคาคาหนวยกิตที่สามารถแขงขันกับคูแขงขันได การเปดวิทยาเขตเพิ่มขึ้นเพื่ออํานวยความสะดวกใหกับ
นักเรียนและนักศึกษา และการใชเครื่องมือในการสื่อสารที่หลากหลายเชนใชส่ือโทรทัศน ส่ือส่ิงพิมพ ส่ือวิทยุ การ
จัดกิจกรรมตางๆเพื่อใหเปนที่รูจักและจดจําได อยางไรก็ตาม 4 P’s ตัวแรก หรือ 3 P’s ตัวสุดทาย ตองจะตอง
นํามาบูรณาการใชรวมเปน 7 P’s แตน้ําหนักความสําคัญอยู 3 P’s ตัวสุดทาย 
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 กรณีบุคลากร ผลงานวิจัยเรื่องนี้ระบุความเปนกันเองของอาจารยมีผลตอการเลือก
สถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น การสรางความเปนกันเองของอาจารยสามารถใชไดต้ังแตการออกไปแนะ 
แนวของอาจารยตามโรงเรียนและวิทยาลัย และเมื่อนักเรียนและนักศึกษาเหลานั้นเขามาศึกษาใน 
สถาบันอุดมศึกษา ความเปนกันเองของอาจารยทําใหนักศึกษามีความสุขที่ไดเรียนในสถาบันแหงนั้น อยางไรก็
ตามความเปนกันเองของอาจารยไมไดอยูในตัวอาจารยทุกคน   ผูบริหารของถาบันอุดมศึกษา 
จําเปนตองมีการกําหนดคุณสมบัติของอาจารยเพิ่มเติมขึ้นมานอกเหนือจากคุณสมบัติดานวิชาการ  

ดังนั้น ขอพิจารณาในกระบวนการการสรรหาและคัดเลือกอาจารยคือคุณสมบัติดานวิชาการ 
บุคลิกลักษณะและทัศนคติของผูที่คาดวาจะมาเปนอาจารยเพื่อสามารถคัดเลือกอาจารย 
ที่มีความพรอมดานวิชาการและคุณลักษณะที่พึงประสงค   เปนไปตามขอกําหนดของมหาวิทยาลัยแต 
ละแหง   ซ่ึงมีความสอดคลองกับแนวความคิดดานการจัดการผลิตภาพ  (Productivity)  ที่วา กระบวนการสรร
หาและคัดเลือกบุคลากร สงผลทําใหบุคลากรมีความรูและความชํานาญในการสง 
มอบบริการ (Kotler,1994 ) ทําใหการสูญเสียลูกคาอันเนื่องจากความไมพอใจจะลดนอยลง หรือ 
อาจจะมองวาตนทุนในการไดลูกคามาแตละคนจะลดต่ําลง  

 อาจารยที่ออกไปแนะแนวมีความสําคัญตอสถาบันอุดมศึกษา เม่ือพิจารณาในปจจัยดานการ
สงเสริมการตลาดโดยใช เครื่องมือการขายโดยใชพนักงานขาย  ซ่ึ งมีอิทธิพลมากที่ สุดในการเลือก
สถาบันอุดมศึกษา การสรางความเปนกันเองในตัวอาจารยที่ออกไปแนะแนวเปนส่ิงจําเปนเพื่อใหสอดคลองกับ
ความตองการของนักเรียนและนักศึกษา ดังนั้นการฝกอบรมใหบุคคลเหลานี้มีความรูในตัวสถาบัน และการปรับ
ทัศนคติใหมีความเปนมิตรมากกวาการเปนแคผูที่ออกไปแนะแนวเปนเรื่องที่จําเปน เพราะอาจารยเหลานี้เปน
ภาพลักษณของสถาบัน ดังนั้นสถาบันควรใหความสําคัญ 
เรื่องการฝกอบรมแกอาจารยที่ออกไปแนะแนวอยางยิ่ง 

 การใชส่ืออิเล็กทรอนิกสเพื่อการสมัครเรียนและการสื่อสารประชาสัมพันธเก่ียวกับสถาบันมี
ความเปนไปไดสูงมาก และมีแนวโนมวาผูใชส่ือเหลานี้ซ่ึงมีอายุนอยลงจะมีการใชเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องรวมทั้ง
การใชส่ือเหลานี้เปนความตองการสวนบุคคล ฉะนั้นจึงมีความเปนไปไดมากวาส่ือเหลานี้มีอิทธิพลตอบุคคลแต
ละคน ดังนั้นในการตัดสินใจเลือกสถาบันอุดมศึกษาจึงมาจากตนเองซึ่ง 
สอดคลองกับงานวิจัยนี้วาตัวเองมีอิทธิพลตอการเลือกสถาบันอุดมศึกษา ดวยเหตุนี้ การใชส่ืออิเล็กทรอนิกสใน
การสื่อสารถึงกลุมนักเรียนและนักศึกษานาจะเปนเครื่องมือที่สามารถเขาถึงกลุมนี้ได 
มากที่สุด 

สถาบันอุดมศึกษาควรใหความสําคัญตอการเรียกเก็บคาใชจายประเภทคาธรรมเนียม ควร
จะตองมีการชี้แจงชัดเจนวา  คาธรรมเนียมนี้ครอบคลุมคาใชจายในกิจกรรมใดบาง เปนประโยชนตอนักศึกษา
อยางไร เม่ือเทียบกับคาหนวยกิตที่ระบุจํานวนคาหนวยกิตตอหนึ่งหนวยไวมีความชัดเจนกวาแนนอน  ดังนั้น
สถาบันอุดมศึกษาควรกําหนดคาธรรมเนียมที่สามารถชี้แจงได เพราะ 
มีผลตอการเลือกสถาบันอุดมศึกษาอยางหลีกเล่ียงไมได 

 การสนับสนุนกิจกรรมตางๆของโรงเรียนนาจะแฝงไปกับการแนะแนวตามโรงเรียน เนื่องจาก
การแนะแนวดําเนินการอยางมากภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง ปการศึกษาละ 2 ครั้งแตการ สนันสนุนกิจกรรมตางๆ
ของโรงเรียนสามารถทําไดตลอดทั้งปการศึกษา  
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 อาจารยและพนักงานใสเครื่องแบบของสถาบันเปนอีกหนึ่งปจจัยที่ มีผลตอการเลือก
สถาบันอุดมศึกษา สถาบันควรจะมีการออกแบบเครื่องแตงกายใหมีความทันสมัยและสะทอนถึงความเปนมือ
อาชีพในการสอนและการใหบริการเพื่อสรางความเชื่อม่ันแกนักเรียนและนักศึกษา 

 
ขอเสนอแนะจากงานวิจัยนี้ 
 
 จากการอภิปรายผลขางตน   ทําใหเห็นวาองคการที่มีลักษณะการใหบริการ จําเปนตองใชการตลาด 3 
ประเภทไดแก การตลาดภายนอก (External Marketing) การตลาดภายใน  (Internal Marketing) และ การตลาด
ปฏิสัมพันธ (Interactive Marketing) (Kotler ,1994) 
 การตลาดภายนอก เปนการดําเนินกิจกรรมทางการตลาดเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา หรือ
ผูบริโภค ซ่ึงในที่นี้เปน นักเรียนนักศึกษา สถาบันอุดมศึกษาแตละแหงตองมีการออกแบบสวนประสมทาง
การตลาดเพื่อดึงดูดใจใหนักเรียนและนักศึกษาเลือกสถาบันนั้นๆ สําหรับการตลาดภายในเปนการดําเนิน
กิจกรรมทางการตลาดเพื่อสรางแรงจูงใจใหบุคลากรในองคการสงมอบบริการแกผูมารับบริการอยางมี
ประสิทธิภาพ และสามารถสรางความจงรักภักดีตอองคการดวยเชนกัน ดังนั้นการจายคาตอบแทน การสราง
บรรยากาศในการทํางานที่ดี และการฝกอบรมบุคลากร จึงเปนปจจัยที่ตองไดรับการสนับสนุนจากผูบริหาร
องคการอยางเต็มที่ เพื่อวัตถุประสงคดังกลาวขางตน สุดทายการตลาดปฏิสัมพันธเปนการสรางความชํานาญใน
การสงมอบบริการแกลูกคาใหแกบุคลากรในองคการ คุณภาพการบริการที่ลูกคาประเมิน ไมเพียงแตคุณภาพ
ของการทํางานดานบริการแลว อุปกรณและเครื่องมือเปนอีกปจจัยหนึ่งชวยในการสงมอบบริการ อีกทั้งคุณภาพ
ตามหนาที่ (Functional Quality) ที่ตองสงมอบแกลูกคาดวย นั่นคือ บุคลากรมีความชํานาญในหนาที่และมีความ
ใสใจในการใหบริการดวย ดังนั้นธุรกิจบริการควรใชการตลาดทั้งสามประเภทเพื่อสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา
และบุคลากรในองคการ เพื่อสรางความยั่งยืนในธุรกิจที่ดําเนินอยู  
 
ขอเสนอแนะในการทําวิจยัในอนาคต 
 

  1. จากการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเลือกสถาบันอุดมศึกษาของนักเรียน นักศึกษา เปน
การศึกษาโดยศึกษาถึงความสัมพันธของขอมูล ดังนั้นในการศึกษาครั้งตอไปควรทําการศึกษาเปรียบเทียบถึง
ความแตกตางของปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกสถาบันอุดมศึกษาของนักเรียน นักศึกษาประเภทสามัญศึกษา
กับประเภทอาชีวศึกษา เพื่อทราบวานักเรียน นักศึกษาที่อยูในสถาบันการศึกษาตางประเภทกัน มีปจจัยที่มี
อิทธิพลตอการเลือกสถาบันอุดมศึกษาแตกตางกัน 
  2. การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเลือกสถาบันอุดมศึกษาของนักเรียน 
นักศึกษา การศึกษาดังกลาวเปนการศึกษาเฉพาะกลุมและมีจํานวนกลุมตัวอยางไมมากพอที่จะสรุปภาพรวม
ทั้งหมด เนื่องจากกลุมที่ผูวิจัยทําการศึกษาเปนกลุมนักเรียน นักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครเทานั้น ดังนั้นใน
การศึกษาครั้งตอไปจึงอาจจะขยายกลุมตัวอยางในการทําการศึกษาเพื่อครอบคลุมใหมากขึ้น 
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ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสนิคาจําเปนตอการครองชีพ 
ของผูบริโภค : การศกึษาเปรียบเทียบระหวางซุปเปอรมารเก็ต ตลาดสด  

และรานขายของชํา ในอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 
Factors Influencing Behavior in Decision Making to Buy Necessary Goods for a Living: 

A Comparative Study between Consumers of Supermarket, Fresh Market 
and Grocery Shop in Hatyai District, Songkhla Province 

ปยพรรณ   กล่ันกลิ่น* และวชิราภรณ  จันทรโพธิ์พาศ** 
 

บทคัดยอ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคและปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลตอ

การตัดสินใจซื้อสินคาจําเปนตอการครองชีพ รวมทั้งเปรียบเทียบปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจซื้อของผูบริโภคตามสถานที่ซื้อ คือ ซุป เปอรมาร เก็ต  ตลาดสด  และรานขายของชํา ในอําเภอ
หาดใหญ  จังหวัดสงขลา  เปนการวิจัยเชิงสํารวจเก็บขอมูลดวยวิธีการสัมภาษณผูบริโภคที่มีประสบการณใน
การซื้อสินคาจากทั้งซุปเปอรมารเก็ต ตลาดสด และรานขายของชํา จํานวน 300 ราย 

 ผลการวิจัยพบวาปจจัยที่ทําใหผูใหขอมูลตัดสินใจซื้อสินคาที่ซุปเปอรมารเก็ต คือ ใกลบาน (การจัด
จําหนาย) ความสะอาดของสถานที่ (การจัดจําหนาย) และมีสินคาใหเลือกหลายยี่หอ (สินคาและบริการ) ที่
ตลาดสด คือ ซื้อสินคาแยกชิ้นได (สินคาและบริการ) ตอรองราคาได (ราคา) และใกลบาน (การจัดจําหนาย)  
และที่รานขายของชํา คือ มีสินคาใหเลือกหลายยี่หอ (สินคาและบริการ) มีขนาดบรรจุภัณฑใหเลือกหลายขนาด 
(สินคาและบริการ)  และการจัดวางสินคาหาไดงาย (สินคาและบริการ) 

พฤติกรรมผูบริโภคในการตัดสินใจซื้อสินคาตามสถานที่ซื้อ คือ 1) ซุปเปอรมารเก็ต นิยมซื้อสินคา 
หมวดอาหารแหง และของใชประจําวัน ชวงเวลาที่ไปซ้ือสินคาบอยที่สุดคือ 16.01 – 20.00 น. คาใชจายตอครั้ง
มากกวา 500 บาท  2)ตลาดสด นิยมซื้อสินคาหมวดอาหารสด ชวงเวลาที่ไปซ้ือสินคาบอยที่สุดคือ 04.00 – 
08.00 น. คาใชจายตอครั้ง 101 - 200 บาท  3) รานขายของชํา นิยมซื้อสินคา หมวดอาหารแหง และของใช
ประจําวัน ชวงเวลาที่ไปซ้ือสินคาบอยที่สุดคือ 16.01 – 20.00 น.   

การเปรียบเทียบปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อตอสถานที่ซื้อ ที่แตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ปรากฏผลดังนี้  ปจจัยที่มีความแตกตางกันทั้ง 3 สถานที่ซื้อ ดานผลิตภัณฑ   ไดแก 
การมีสินคาใหเลือกหลายยี่หอ การมีบรรจุภัณฑใหเลือกหลายขนาด การจัดวางสินคาหาไดงาย การซื้อสินคา
แยกชิ้นได และการสามารถเปลี่ยนสินคาไดหากชํารุด  ดานราคา ไดแก การแสดงปายราคาที่ชัดเจน ราคาถูก 
การตอรองราคาได  การมีระบบขายเชื่อและผอนชําระได และการใชบัตรเครดิตได ดานการจัดจําหนาย ไดแก 
ความใกลบาน ความสะอาดของสถานที่ การมีรานคาอื่น ๆ ในบริเวณใกลเคียง ดานการสงเสริมการตลาด ไดแก 
มีการลดราคา   

                                                 
* ผูชวยศาสตราจารย ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
** ผูชวยศาสตราจารย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
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ปจจัยที่มีความแตกตางกันระหวางซุปเปอรมารเก็ตและตลาดสด ดานผลิตภัณฑ ไดแก การมีขนาด

บรรจุภัณฑใหเลือกหลายขนาด การจัดวางสินคาหาไดงาย ดานราคา ไดแก ราคาถูก การตอรองราคาได การใช
บัตรเครดิตได ดานสงเสริมการตลาด ไดแก การโฆษณา มีการแจกของแถม สามารถนําซอง คูปอง มาแลกของ
ไดสะดวก ความคุนเคยกับผูขาย/พนักงาน 

ปจจัยที่มีความแตกตางกันระหวางซุปเปอรมารเก็ตและรานขายของชํา ดานผลิตภัณฑ ไดแก การ
จัดวางสินคาหาไดงาย การสามารถเปลี่ยนสินคาไดหากชํารุด  ดานราคา ไดแก การแสดงปายราคาที่ชัดเจน 
ราคาถูก การตอรองราคาได การใชบัตรเครดิตได ดานการจัดจําหนาย ไดแก ความใกลที่ทํางาน การมีสถานที่
จอดรถเพียงพอ การมีรถรับจางผาน ดานสงเสริมการตลาด ไดแก การโฆษณา มีการแจกของแถม สามารถนํา
ซอง คูปอง มาแลกของไดสะดวก ความคุนเคยกับผูขาย/พนักงาน  

ปจจัยที่มีความแตกตางกันระหวางตลาดสดและรานขายของชํา ดานผลิตภัณฑ ไดแก สามารถ
เปล่ียนสินคาไดหากชํารุด  ดานราคา ไดแก การแสดงปายราคาที่ชัดเจน การตอรองราคาได ดานการจัดจําหนาย 
ไดแก ความใกลที่ทํางาน การมีสถานที่จอดรถเพียงพอ การมีรถรับจางผาน 

 
Abstract 

The objectives of this research are to study consumer behavior and marketing mix factors 
influencing the decision to buy necessary goods for lifeand to compare factors influencing  
consumer decision in selecrting asupermarket, fresh market, and grocery shop in Hatyai district, 
Songkhla province.  The non-probability sampling was applied and purposive sampling method was 
conducted. The data was collected by using questionnaires distributed to 300 respondents at 
supermarket, fresh market, and grocery shop in Hatyai district.  

The findings of consumer behavior in the decision to buy 3  product categories was as 
follows: Fresh food; mostly buying fresh food at fresh market, buying once week, expenses were 
between 101 – 200 Baht per time. Dry food and daily-used goods; mostly buying at supermarket, 
sometimes buying expenses were more than 500 baht per time.  
 The consumer behavior results in decision making at each place   are as follows:  
1) Supermarket; fresh food, mostly buying chicken, dry food, mostly buying instant noodle, and daily-
used goods, mostly buying toothpaste and soap, regularly between 16.01 – 20.00 p.m. 2) Fresh 
market; fresh food, mostly buying fresh fruits, dry-food, mostly buying sugar, and daily-used goods, 
mostly buying shampoo, regularly between 04.00 – 08.00 a.m. 3) Grocery shop; fresh food, mostly 
buying chicken, dry food, mostly buying fish sauce, and daily-used goods, mostly buying detergent, 
regularly between 16.01 – 20.00 p.m. 4) Variable places; fresh food, mostly buying chicken and dry 
food mostly buying instant noodle. 
 The marketing mix factors influencing consumer behavior to buy necessary goods for a 
living among supermarket, fresh market, and grocery shop are as follows: factors and sub-factors  
the difference among 3 places are Product and services: various brands and able to buy single 
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items.  Price: accepted credit card and credit terms. Place: near house, clean place, and other 
shops were nearby. Promotion: discount price.      
                   Factors and sub-factors differences between supermarket and fresh market are as 
follows; Product and service: various packaging sizes, easy-to-pick-up shelve merchandising. Price: 
cheep price, bargaining, accepted credit cards and credit terms. Promotion: advertisement, 
premium, accepted coupons, and accustomed friendly employees/staffs. 
 Factors and subfactors differencesbetween supermarket and grocery shop are as follows;  
Product and services: easy-to-pick-up shelve and defected merchandise return or replacement.  
Price: clear price tag, cheap price, bargaining, and accepted credit cards and credit terms. Place: 
near working place, ample parking lot, and bus or taxi services available. Promotion: advertisement, 
premium, accepted coupons, and accustomed friendly employees/staffs.  
                 Factors and sub-factors differences between fresh market and grocery shop are as 
follows; Product: defected merchandise return or replacement. Price: clear price tag. Place: near 
working place, ample parking lot, and bus or taxi services available. 
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บทนํา 
 อําเภอหาดใหญ เปนอําเภอหนึ่งในจังหวัดสงขลา และเปนศูนยกลางเศรษฐกิจในภาคใต  จํานวน
ประชากร ณ เดือนกันยายน พ.ศ. 2548 ของเทศบาลนครหาดใหญ   แบงเปนเพศชาย 73,400 คน เพศหญิง 
81,877 คน รวม ทั้งส้ิน 155,277 คน (เทศบาลนครหาดใหญ, 2548: ออนไลน)  อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 
จีงเปนศูนยกลางของการคาและเศรษฐกิจของภาคใตตอนลาง จากสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจและสังคม 
เทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงไป คนในครอบครัวทั้งผูชายและผูหญิงตางตองออกทํางานนอกบานมากขึ้น ทํา
ใหมีเวลาสวนตัวเพื่อจับจายซื้อสินคานอยลง ในขณะเดียวกันรานคาปลีกรูปแบบใหม ซ่ึงในที่นี้คือซุปเปอรมาร
เก็ต ที่เกิดขึ้นเพื่อใหบริการคาปลีกก็มีจํานวนมากขึ้น ซ่ึงอาจเขามาทดแทนการคาปลีกแบบตั้งเดิมของไทย คือ 
ตลาดสด และรานขายของชํา ซ่ึงอาจมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาจําเปนตอการครองชีพของผูบริโภค ผูวิจัยจึง
สนใจศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาที่จําเปนตอการครองชีพโดยเปรียบเทียบระหวาง
สถานที่ซ้ือ ไดแก ซุปเปอรมารเก็ต ตลาดสด และรานขายของชํา  ในอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ในการวิจัยนี้
สินคาที่จําเปนตอการครองชีพแบงเปนหมวดอาหารสด หมวดอาหารแหง และหมวดของใชประจําวัน โดย
คัดเลือกจากรายการสินคาที่ผูบริโภคทุกคนตองมีอยูในบานเพื่อการดํารงชีวิตประจําวัน โดยหมวดอาหารสด
ไมไดรวมเนื้อหมู เนื่องจากในจังหวัดสงขลามีผูนับถือศาสนาอิสลามอยูจํานวนหนึ่งที่ไมไดรับประทานเนื้อหมู  
หมวดอาหารสดที่ศึกษามี 4 ประเภท ไดแก ผัก/ผัก/ผลไมสด เนื้อไก ปลาสด และไขไก หมวดอาหารแหงที่ศึกษา
มี 5 ประเภท ไดแก ขาวสาร น้ํามันพืช บะหมี่ก่ึงสําเร็จรูป น้ําตาลทราย และ น้ําปลา หมวดของใชประจําวันที่
ศึกษามี 4 ประเภท ไดแก สบู ผงซักฟอก  ยาสีฟน และแชมพู โดยมีทฤษฎีและแนวคิดที่ใชในการวิจัย คือ ทฤษฎี
สวนประสมการตลาด แนวคิดในการแบงประเภทการคาปลีก ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับตลาดสด แนวคิด
การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.  เพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาที่จําเปนตอการครองชีพจากรานคาปลีก
ประเภทตาง  ๆ   ไดแก  คือ ซุปเปอรมาร เก็ต  ตลาดสด  และรานขายของชําของ
ผูบริโภคในอําเภอหาดใหญ  จังหวัด สงขลา  

2.   เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาที่จําเปนตอการครองชีพจากรานคาปลีกประเภท
ตาง  ๆ  ไดแก  คือ ซุปเปอรมาร เก็ต  ตลาดสด  และรานขายของชําของผูบริโภคในอําเภอ
หาดใหญ  จังหวัดสงขลา  

3. เพื่อเปรียบเทียบปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาจําเปนตอการ
ครองชีพจากรานคาปลีกประเภทตาง  ๆ  ไดแก  คือ ซุปเปอรมาร เก็ต  ตลาดสด  และราน
ขายของชาํของผูบริโภคในอําเภอหาดใหญ  จังหวัดสงขลา  
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ระเบียบวิธีวิจัย 
 ขั้นตอนการวิจยั ประกอบดวย 
 1. รวบรวมขอมูลทุติยภูมิตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เชน ประวัตินครหาดใหญ  แนวคิด ทฤษฎี และงานที่
เกี่ยวของกับพฤติกรรมผูบริโภค เปนตน 

2. จําแนกสินคาจําเปนตอการครองชีพ ไดแก หมวดอาหารสด หมวดอาหารแหง และหมวดของใช
ประจําวัน 

3. ออกแบบสอบถามและทดสอบเครื่องมือ (Pre-test) โดยการนําแบบสอบถามจํานวน 30 ชุด ไป
ทดสอบกับกลุมเปาหมาย แลวนํามาปรับปรุงเพื่อใหไดแบบสอบถามที่ดี สามารถนําไปใชกับกลุมตัวอยางได 

4. เก็บขอมูลการสัมภาษณรายบุคคล โดยสัมภาษณผูบริโภคที่มีประสบการณในการซื้อสินคา
จากทั้ง 3สถานที่ซ้ือ  ไดแก ซุปเปอรมาร เก็ต  ตลาดสด  และรานขายของชําในอําเภอหาดใหญ  จังหวัด
สงขลา  

5. ชวงเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายน 2548 
6. รวบรวมขอมูล 
7.  การวิเคราะหขอมูล  
8. สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
 

ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ศึกษาครอบคลุมเฉพาะในพื้นที่อําเภอหาดใหญ
เทานั้น โดยจะศึกษาถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการบริโภคสินคาที่จําเปนตอการครองชีพ โดยแยกเปน 3 
หมวด คือ 

1. หมวดอาหารสด  ไดแก  ผัก/ผลไมสด เนื้อไก ปลาสด และไขไก  
2. หมวดอาหารแหง ไดแก ขาวสาร น้ํามันพืช บะหมี่ก่ึงสําเร็จรูป น้ําตาลทราย และนํ้าปลา 
3. หมวดของใชประจําวัน  ไดแก  สบู ผงซักฟอก ยาสีฟน และแชมพู 
โดยศึกษาวาพฤติกรรมและปจจัยการตัดสินใจซื้อสินคาที่จําเปนตอการครองชีพทั้ง 3 หมวดดังกลาว

ขางตน ผูบริโภคตัดสินใจซื้อสินคาที่ซุปเปอรมารเก็ต ตลาดสด และรานขายของชํา เพราะเหตุใด และมีความ
แตกตางหรือไม อยางไร  

การเลือกตัวอยาง 
ประชากร 

  ประชากรที่กําหนดในการศึกษา ไดแก  ประชากรในเขตเทศบาลนครหาดใหญ รวม 155,277 
คน (เทศบาลนครหาดใหญ, 2548, ออนไลน) และเปนบุคคลที่มีความสามารถในการตัดสินใจซื้อสินคาและมี
ความสามารถในการซื้อ ไมวาจะใชเงินของตัวเองหรือเงินของครอบครัว โดยเปนผูบริโภคที่มีประสบการณในการ
ซ้ือสินคาจากทั้ง 3 สถานที่ซ้ือ ไดแก ซุปเปอรมาร เก็ต  ตลาดสด  และรานขายของชําในอําเภอหาดใหญ  
จังหวัดสงขลา 
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ขนาดตัวอยาง 

ในการศึกษาครั้งนี้ ใชประชากรในเขตเทศบาลนครหาดใหญ จังหวัดสงขลา ณ เดือน
กันยายน พ.ศ. 2548 โดยใชอัตราสวนตัวอยางที่ใชในการศึกษาคือ 1 : 500 จากจํานวนประชากร 155,277 คน 
จึงกําหนดขนาดตัวอยางที่จะสัมภาษณในการวิจัยครั้งนี้ 300 ตัวอยาง 

 
การเก็บขอมูล 
1. วิธีการเก็บขอมูล ใชวิธีการสัมภาษณ โดยเก็บขอมูลจากผูบริโภคที่อาศัยอยูในอําเภอหาดใหญ ที่มี

ความสามารถในการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ และมีอํานาจในการซื้อไมวาจะใชเงินของตนเองหรือ
ครอบครัว โดยมีประสบการณในการซื้อสินคาจากซุปเปอรมารเก็ต ตลาดสด และรานขายของชํามากอน โดย
ผูใหขอมูลแตละรายตองใหขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชบริการและการซื้อสินคาจากซุปเปอรมารเก็ต ตลาด
สด และ รานขายของชํา และตอบวาใชบริการจากรานคาปลีกใดมากที่สุด เพื่อตอบคําถามเกี่ยวกับปจจัยที่มี
อิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาที่จําเปนตอการครองชีพจากรานคาปลีกประเภทนั้น ๆ 

2. วิธีการสุมตัวอยาง ใชวิธีการสุมแบบไมใชความนาจะเปน (Non-probability Sampling) โดยไป
ตามแหลงที่ประเมินวาจะมีกลุมเปาหมายอยูจํานวนมากคือ บริเวณซุปเปอรมารเก็ต จํานวน 100 ราย ตลาดสด 
จํานวน 100 ราย  และหนารานขายของชําที่กระจายอยูในอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา จํานวน 100 ราย รวม 
300 ราย  

3. พนักงานสัมภาษณ เปนนักศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย สงขลา
นครินทร ซ่ึงไดรับการฝกอบรมจากคณะผูวิจัยกอนออกสัมภาษณ 

4. เครื่องมือในการเก็บขอมูลคือ แบบสอบถามที่ครอบคลุมวัตถุประสงคการทําวิจัยเปนแบบสอบถาม
ปลายปด ประกอบดวยคําถาม 3 สวน ไดแก  
 สวนที่ 1   เปนคําถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม  
 สวนที่ 2   เปนคําถามที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาของผูบริโภคที่ซุปเปอรมารเก็ต 
หรือตลาดสด และรานขายของชํา 
 สวนที่ 3  เปนคําถามที่เกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาที่ซุปเปอรมารเก็ต ตลาด
สด และรานขายของชํา ระดับของความมีอิทธิพลตอการตัดสินใจจะเปนการใหระดับความมีอิทธิพลแบบ
อัตราสวนประมาณคา (Rating Scale) โดยเกณฑการใหคะแนนแตละระดับ ไดแก มากที่สุด มาก ปานกลาง 
นอย และนอยที่สุด 
 
การวิเคราะหขอมูล 

 ใชโปรแกรม SPSS for Windows สถิติที่ใชในการวิเคราะห ประกอบดวย สถิติเชิงพรรณา 
(Descriptive Statistics) ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการเปรียบเทียบกลุมตัวอยาง 
และสถิติเชิงวิเคราะห (Analytical Statistics) โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 
และในกรณีที่พบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยการทดสอบความแตกตางเปนรายคู (Multiple 
Comparison) ดวยวิธี LSD (Least Significant Difference Test) ใช =  0.05 
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แนวคิดและทฤษฎี 

1. ทฤษฎีสวนประสมการตลาด  (Marketing Mix) คือ ปจจัยทางการตลาดที่ควบคุมได ซ่ึงบริษัท
ตองใชรวมกันเพื่อสนองความตองการของตลาดเปาหมาย 4 สวน ประกอบดวย  ผลิตภัณฑ (Product) ราคา 
(Price) การจัดจําหนาย (Place or Distribution) และการสงเสริมการตลาด (Promotion)  

ผลิตภัณฑ  (Product )  หมายถึง  ส่ิ งที่ เสนอแก บุคคลเพื่อสนองความจํา เปนหรือ
ความตองการของเขา ผลิตภัณฑรวมถึง สินคา บริการ บุคลากร สถานที่ กิจกรรม องคการ และความคิด (ศิ
ริวรรณ  เสรีรัตน และคณะ, 2539 : 6) 

ราคา (Price) เปนส่ิงที่กําหนดมูลคาของผลิตภัณฑในรูปของเงินตรา (ศิริวรรณ  เสรีรัตน 
และคณะ, 2539 : 296) 

การจัดจําหนาย (Place or Distribution) หมายถึง กิจกรรมซึ่งทําใหผลิตภัณฑเปนที่หางาย
สําหรับลูกคาเมื่อเขาตองการซื้อเมื่อใดและที่ไหนก็ตาม เปนการนําผลิตภัณฑไปยังแหลงลูกคาดวยปริมาณที่
ถูกตองเมื่อลูกคาตองการ หมายรวมถึง โครงสรางชองทาง (สถาบันและกิจกรรม) ที่ใชเพื่อเคล่ือนยายผลิตภัณฑ
และบริการจาดองคการไปยังตลาด (ศิริวรรณ  เสรีรัตน และคณะ, 2539 : 343) 

การสงเสริมการตลาด (Promotion) หรือการติดตอส่ือสารทางการตลาด (Marketing 
Communication) เปนการติดตอส่ือสารเก่ียวกับขอมูลระหวางผูขายกับผูซ้ือ เพื่อสรางทัศนคติ และพฤติกรรม
การซื้อ เปนการใชเครื่องมือตาง ๆ เพื่อแจงขาวสาร จูงใจ และเตือนความทรงจําตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑและ
บริการขององคการ  หรืออาจหมายถึงกระบวนการติดตอส่ือสารทางการตลาดเพื่อ เตือนความทรง
จํา  แจงขอมูลขาวสาร  และจูงใจผูซ้ือที่มีศักยภาพเกี่ยวกับผลิตภัณฑขององคการ (ศิริวรรณ  เสรีรัตน และ
คณะ, 2539 : 389) 

 
2. แนวคิดในการแบงประเภทการคาปลีก 
การแบงประเภทธุรกิจคาปลีกแบงเปน 2 ประเภท คือ ธุรกิจคาปลีกแบบมีหนาราน (Store Retailing) 

และธุรกิจคาปลีกแบบไรหนาราน (Non-Retailing) ประเภทธุรกิจหรือสถาบันการคาปลีกแบบมีหนาราน 
พิจารณาจากกลยุทธการดําเนินงานซึ่งประกอบดวยลักษณะของสินคา บริการ ราคาขายสินคา การบริหารและ
จัดการหนาราน รวมทั้งรายละเอียดในดานขนาดและทําเลที่ต้ังของรานคา แบงออกไดเปน 9 ประเภท ดังตอไปนี้ 
(ไพโรจน ทิพมาตร, 2547 : 33 - 45) 

1. หางสรรพสินคา (Department Store) เปนรานคาปลีกที่มีลักษณะการแบงสินคาออก
เปนแผนก โดยมีเปาหมายหลักคือ การกําหนดประเภทของสินคา การสงเสริมการขาย การบริการลูกคา   การ
ควบคุมทางดานบัญชีและการเงิน การบริหารงานบุคคล โดยหางสรรพสินคาจะมีลักษณะคลายกับแหลงที่
รวบรวมรานคาปลีกหลาย ๆ ประเภทมาอยูในแหงเดียวกัน หางสรรพสินคาจะมีการขายสินคาโดยแบงออกเปน
แผนกและเคานเตอร และมีการแสดงราคาของสินคาอยางชัดเจน โดยจะมีการบริการจากพนักงานขาย ซ่ึง
พนักงานขายจะไดรับการฝกอบรมเกี่ยวกับศิลปะการขาย กิริยา มารยาท และความรูในตัวสินคา เพื่อที่จะ
สามารถแนะนําลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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หางสรรพสินคา คือ รานคาปลีกที่มีการจัดวางสินคา โดยจัดวางสินคาแบงออกเปนแผนก 
พิจารณาแบงโดยประเภทสินคาที่คลายคลึงกัน เชน เครื่องนุงหม หรือาจแบงกลุมสินคาตามประโยชนใชสอย 
เชน เครื่องใชในครัว หางสรรพสินคามักจะมีการรวบรวมสินคาไวนานาชนิด เพื่อใหตอบสนองความตองการของ
ลูกคาได โดยมีการกําหนดราคาสินคาไวเปนราคาตายตัว (One Price System) โดย   ไมมีการขายแบบตอรอง
กันเหมือนรานคาปลีกทั่ว ๆ ไป โดยราคามีทั้งที่เทากับราคาตลาด สูงกวาหรือ ตํ่ากวาราคาตลาด ขึ้นอยูกับวิธีการ
คํานวณราคาสินคาของหางสรรพสินคา   แตละแหง 

2. รานสรรพาหารหรือซุปเปอรมารเก็ต (Supermarket) คือ รานคาปลีกที่มีลักษณะใหผู
ซ้ือบริการตนเอง (Self-Service) สินคาตองอาศัยความโดดเดน มีรูปลักษณ สีสันที่สามารถมองเห็นไดแตไกล 
สวนใหญจะประมาณ 10 เมตร ณ ระดับสายตา จะไมมีพนักงานของหางคอยดูแลเอาใจใสตอผูซ้ือ ผูซ้ือจะตอง
ชวยตัวเองมากกวาในการพิจารณาหาขอมูลเพื่อเปรียบเทียบขนาด น้ําหนัก สวนผสม หรือแมกระทั่งราคา 
รานคาจะพยายามนําเอาอุปกรณการขายประเภทไมใชแรงงานของพนกังานมาชวยขาย เชน ตะกรา รถเข็น 
ตกแตงหัวชั้นวาง มีการจัดตกแตงรานในลักษณะเปดเพื่อใหเห็นบรรยากาศโลง โปรงสะอาด ทั้งมองเห็นสินคาได
ในมุมกวาง การขายสินคาจะใชนโยบายราคาเพื่อการสงเสริมการขาย (Cents–off Promotion) คือวิธีการตั้ง
ราคาแบบลดราคาลงมาเล็กนอยเพื่อกระตุนการซื้อ รานสรรพาหารในตางประเทศจะเนนการขายสินคาประเภท
อาหารสด เชน ผัก ผลไม ปู ปลา เนื้อสัตว อาหารกึ่งสําเร็จรูปเปนสินคาหลัก สําหรับรานสรรพาหารในประเทศ
ไทยจะมีสินคาอุปโภคบริโภคและเครื่องมือเครื่องใชตาง ๆ คละกันและมักจะดําเนินการเปนแผนกหนึ่งของราน
สรรพสินคา ตัวอยางรานสรรพาหารในอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ไดแก    ท็อปส ซุปเปอรมารเก็ต  

ท็อปส ซุปเปอรมารเก็ต เปนซุปเปอรมารเก็ตที่มีสินคาหลากหลายชนิด อาทิ ผักสด ผลไม 
เนื้อสัตว ปลา อาหารทะเล สินคาทั่วไป ผลิตภัณฑนม เนย และเบเกอรี่ รวมทั้งสินคานําเขาจากตางประเทศมี
รูปแบบการนําเสนอสินคาและการตกแตงที่โดดเดนดวย สีแดง–เหลือง อันเปนเอกลักษณ ซ่ึงรวมถึงปายตาง ๆ ถุง
ใสสินคา เครื่องแบบพนักงาน และเคานเตอรแคชเชียรท็อปสใชแสงไฟที่ทําใหรูสึกถึงความเปนธรรมชาติกับ
อาหารโดยเฉพาะผักและผลไมสดจะใหบรรยากาศแสงเหมือนตลาดสด มีสาขาในหาดใหญ คือ หางสรรพสินคา
โรบินสัน หางสรรพสินคาไดอานา และ หางสรรพสินคาเซ็นทรัล 

3. ซูเปอรสโตร (Super Store) เปนรูปแบบที่พัฒนามาจากซุปเปอรมารเก็ต เพื่อตอบสนอง
ความตองการของลูกคาสูหลักการพัฒนาของ One Stop Shopping มักมีขนาดใหญเปน 2 เทาของรานสรรพา
หารทั่วไป รานคาปลีกแบบซูเปอรสโตรจึงประกอบดวยซุปเปอรมารเก็ตสวนหนึ่งจะขายสินคาในครัวเรือน 
เครื่องใชไฟฟาและเสื้อผา แตจะไมพิถีพิถันในการจัดวางและตกแตงภายในราน ในอนาคตซูเปอรสโตรจะไดรับ
การยอมรับมากขึ้น เพราะสามารถตอบสนองลูกคาในระดับกลางไดมากกวา ซ่ึงการดําเนินการรานซูเปอรสโตร
สามารถสรางกําไรไดมากกวารานสรรพาหาร ตัวอยางซูเปอรสโตรในอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ไดแก บ๊ิกซี
ซูเปอรเซนเตอร 

4. ไฮเปอรมารท (Hypermart) หรือ Warehouse คือ รานคาปลีกขนาดใหญที่เปนการรวม
เอาหลักการของรานคาปลีกแบบซูเปอรสโตรและรานคาปลีกแบบเนนสินคาราคาถูก (Discount Store) เขา
ดวยกัน รานคาปลีกแบบไฮเปอรมารทขนาดใหญจะมีขนาดกวา 300,000 ตารางฟุต หรือใหญกวา 6 เทา ของ
ซุปเปอรมารเก็ต และมีสินคาจําหนายถึง 50,000 ชนิด ไฮเปอรมารทจําหนายสินคาอุปโภคบริโภค รวมทั้งสินคา
อื่น ๆ ที่จําเปนเชนเดียวกับซูเปอรสโตร แตส่ิงที่ไฮเปอรมารท แตกตางจากซูเปอรสโตรก็คือ ขนาดที่ใหญกวามาก
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และสินคาที่หลากหลาย ทั้งชนิด ขนาด และราคาถูกกวา การจัดการรานคาจึงซับซอนกวารานคาทั่วไป เพราะ
ตองใหไดตนทุนที่ตํ่าและการจัดการที่ใชจายนอย โดยจัดการขายใหเปนแบบบริการตนเอง หรือเลือกซื้อสินคา
เอง (Self Selection) และตัดการตกแตงที่หรูหราออกไป ปจจัยสําคัญในการจัดการคือการจัดการสินคาคงคลัง
อยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจําเปนจะตองใชเทคโนโลยีช้ันสูง รวมถึงการบริหารจัดการโลจิสติกสที่มีประสิทธิภาพ 
ตัวอยางซูเปอรสโตรในอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ไดแก เทสโก-โลตัส และ  คารฟูร 

5. รานคาปลีกสะดวกซื้อ (Convenience Store) เปนรานคาที่จําหนายสินคาอุปโภค
บริโภคที่จําเปนตอชีวิตประจําวัน มีอัตราการหมุนเร็ว ตรายี่หอสินคาเปนที่นิยมในตลาด รวมทั้งจําหนายอาหาร
และเครื่องดื่ม เวลาในการใหบริการมักจะใหบริการตลอด 24 ช่ัวโมง โดยการอํานวยความสะดวกตั้งแตทําเลที่ต้ัง
ซ่ึงมักเปนทําเลที่สะดวก ใกลแหลงชุมชน ใกลปายรถประจําทางหนาปากซอย ซ่ึงใหความสะดวกแกลูกคาในการ
จับจาย แตสินคาที่จําหนายนั้นจะไมหลากหลายเทากับรานสรรพาหาร ลูกคามักจะเปนลูกคาที่ซ้ือเวลาจําเปน 
ฉุกเฉิน และเปนลูกคาบริเวณใกลเคียงกับรานคาปลีกสะดวกซื้อนี้เปนสวนใหญ 

6. รานคาปลีกขายสินคาราคาถูก (Discount Store) คือ รานคาปลีกที่นําเอาหลักการของ
รานคาปลีกแบบซุปเปอรมารเก็ตมาใช โดยใหผูซ้ือบริการตนเองและจําหนายสินคาทั่วไปที่หลากหลายและราคา
ตํ่า ไมจําเปนตองยึดถือเอาสินคาทั่วไปที่ขายไดเร็วและสินคาที่สรางผลกําไรใหแกกิจการเปนหลัก    

7. มินิมารทหรอืซุปเปอรมารเก็ตขนาดยอม (Mini Mart) เปนการยอสวนซุปเปอรมารเก็ต
ทั้งดานพื้นที่ ชนิด ปริมาณของสินคาและอยูกระจัดกระจายตามหัวเมืองและชานเมืองทั่วไปโดยยังคงวิธี การ
ดําเนินงานและประเภทสินคาที่จําหนายไว ทั้งนี้อาจเปนเพราะสภาพการคมนาคม พื้นที่หายากและมีราคาสูง 
รานมินิมารทจึงเหมาะจะแยกตัวอยูตามเมืองและชานเมืองที่ชุมชนยังไมหนาแนนพอสําหรับการเปดรานแบบ
ซุปเปอรมารเก็ต 

8. รานขายของชําหรือโชวหวย (Grocery Store) เปนรานคาแบบดั้งเดิม จําหนายสินคา
อุปโภคบริโภค มีพื้นที่ขนาด 1-2 คูหา การบริหารยังเปนแบบครอบครัว หรือบริหารงานแบบเจาของคนเดียว 
จัดตั้งไดงาย กระจายตัวอยูทุกหนทุกแหงที่มีชุมชนอยู รานที่เรียกขานตัวเองวา    มินิมารทที่เห็นกันมาก ทุกวันนี้
จัดไดวาเปนเพียงรานขายของชําที่มีการปรับปรุงตกแตงใหสวยงามขึ้นเทานั้น ซ่ึงแนวความคิดของรานมินิมารท
จะตองมีสวนของอาหารสด ประกอบดวย รานคาปลีกแบบนี้มีจํานวนมากที่สุด เพราะใชเงินลงทุนนอย การ
บริหารจัดการรานแบบงาย ๆ ไมซับซอน คาใชจายต่ํา แตจะกําไรต่ําตามไปดวย เพราะอํานาจตอรองเรื่องการ
จัดการซื้อตํ่า เปนธุรกิจคาปลีกที่ประสบปญหากับการแขงขันกับธุรกิจการคาปลีกใหม ๆ ที่เขามาเปดกิจการใน
บานเราจนทําใหรานขายของโชหวยหลายแหงตองปดกจิการหรือหันไปทําธุรกิจอื่นแทน ซ่ึงรานคาปลีกในอําเภอ
หาดใหญ จังหวัดสงขลามีอยูในชุมชนตาง ๆ เปนจํานวนมาก และอยูคูอําเภอหาดใหญมานานมากกอนที่จะเกิด
ซุปเปอรมารเก็ตและหางไฮเปอรมารท 

9. รานคาปลีกแบบแฟรนไชส (Franchise) เปนรูปแบบการบริหารรานคาปลีกที่เริ่ม
แพรหลายในปจจุบัน 

  
 3. ความหมายของตลาดสด 

“ตลาด หรือ ตลาดสด” เปนแหลงรวมสินคาประเภทตาง ๆ ที่ประชาชน หรือผูบริโภค สามารถเขาไปหา
ซ้ือสินคาที่ตองการได เชน สินคาประเภทอาหาร ทั้งอาหารปรุงสําเร็จ อาหารกึ่งสําเร็จรูป อาหารสดตาง ๆ ผัก 
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ผลไม เครื่องปรุงรสตาง ๆ นอกจากนี้ยังมีสินคาอื่น ๆ อีก เชน ภาชนะ อุปกรณ สารเคมีที่ใชในครัวเรือน เส้ือผา 
เปนตน ในกรณีนี้ซุปเปอรมารเก็ต จึงจัดเปนตลาด  

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ตลาด หมายถึง สถานที่ซ่ึงปกติจัดไวใหผูคาใชเปนที่ชุมนุม 
เพื่อจําหนายสินคาประเภทสัตว เนื้อสัตว ผัก ผลไม หรืออาหารอื่นที่มีสภาพเปนของสดประกอบ หรือปรุงแลว 
หรือของเสียงาย ทั้งนี้ไมวาจะมีการจําหนายสินคาประเภทอื่นดวยหรือไมก็ตาม และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่ง
จัดไวสําหรับใหผูคาใชเปนที่ชุมนุม เพื่อจําหนายสินคาประเภทดังกลาวเปนประจํา หรือเปนครั้งคราว หรือตาม
วันที่กําหนด ดังนั้นซุปเปอรมารเก็ตในหางสรรพสินคาและการตั้งแผงจําหนายสินคาอยูรวมกันในที่หรือทาง
สาธารณะไมจัดวาเปนตลาด (ลินจง บอหิรัญรัตน  และยงยุทธ บุญขันธ, 2545: ออนไลน) 

ประเภทของตลาด แบงออกเปน 3 ประเภท ดังนี้ 
ตลาดประเภทที่ 1 ไดแก ตลาดที่มีโครงสรางอาคารและดําเนินกิจการเปนประจํา หรืออยางนอย

สัปดาหละ 1 ครั้ง   โดยมีสวนประกอบของสถานที่และส่ิงปลูกสรางสําหรับขายของที่ขนถาย   สินคา สวม    และ
ที่ถายปสสาวะ ที่รวบรวมมูลฝอยและที่จอดรถ 

ตลาดประเภทที่ 2 ไดแก ตลาดที่ไมมีโครงสรางอาคารและดําเนินกิจการชั่วคราว หรือเปนครั้งคราว 
หรือตามวันที่กําหนด และใหมีบริเวณที่จัดไวสําหรับผูขายของ สวมและที่ถายปสสาวะและที่รวบรวมมูลฝอย  

ตลาดประเภทที่ 3 ไดแก ตลาดที่ไมมีโครงสรางอาคารและดําเนินกิจการชั่วคราว หรือเปนครั้งคราว 
หรือตามวันที่กําหนด   และใหมีบริเวณที่จัดไวสําหรับผูขายของ   สวมและที่ถายปสสาวะและที่รวบรวมมูลฝอย 
(มีลักษณะตามที่กําหนดไวในสวนที่ 3 ในกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 พ.ศ.2542 ออกตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ.2535) 

 
ในการวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาเฉพาะรานคาปลีกประเภทซุปเปอรมารเก็ต ตลาดสด และรานขายของชํา 

เทานั้น 
4. แนวคิดการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค (Analyzing Customer Behavior) 
การวิ เคราะหพฤติกรรมผูบ ริ โภค  เปนการคนหาหรือวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อและการใชของ

ผูบริโภค เพื่อทราบถึงลักษณะความตองการ พฤติกรรมการซื้อและการใชของผูบริโภค คําตอบที่ไดจะชวยให
นักการตลาดสามารถจัดกลยุทธทางการตลาด (Marketing Strategies) ที่สามารถสนองความพึงพอใจของ
ผูบริโภคไดอยางเหมาะสม 

คําถามที่ใชในการคนหาลักษณะพฤติกรรมผูบริโภค คือ 6 Ws และ 1 H ซ่ึงประกอบดวย Who? What? 
Why? Who? When? Where? และ How? เพื่อคาหาคําตอบ 7 ประการ หรือ 7 Os ซ่ึงประกอบดวย Occupant, 
Objects, Objectives, Organizations, Occasions, Outlets และ Operations ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้ (ศิริวรรณ  
เสรีรัตน และคณะ, 2539: 107-108) 

1. ใครอยูในตลาดเปาหมาย (Who is in the target market?) เปนคําถามที่ตองการทราบถึงลักษณะ
กลุมเปาหมาย (Occupants) ทางดานประชากรศาสตร ภูมิศาสตร จิตวิทยาหรือจิตวิเคราะห และพฤติกรรม
ศาสตร 

2. ผูบริโภคซื้ออะไร (What does the consumer buy?) เปนคําถามที่ตองการทราบถึงส่ิงที่ผูบริโภค
ตองการซื้อ (Objects) ส่ิงที่ผูบริโภคตองการจากผลิตภัณฑก็คือ ตองการคุณสมบัติหรือองคประกอบของ
ผลิตภัณฑ (Product Component) และความแตกตางที่เหนือกวาคูแขงขัน (Competitive Differentiation) 
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3. ทําไมผูบริโภคจึงซื้อ (Why does the consumer buy?) เปนคําถามที่ตองการทราบถึงวัตถุประสงค
ในการซื้อ (Objectives) ผูบริโภคซื้อสินคาเพื่อตอบสนองความตองการของเขาดานรางกายและดานจิตวิทยา 

4. ใครมีสวนรวมในการซื้อ (Who participates in the buying?) เปนคําถามที่ตองการทราบถึง
บทบาทของกลุมตาง ๆ (Organizations) และมีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อ  

5. ผูบริโภคซื้อเม่ือใด (When does the consumer buy?) เปนคําถามที่ตองการทราบถึงโอกาสในการ
ซ้ือ (Occasions) เชน ชวงเดือนใดของป พ.ศ. หรือชวงฤดูกาลใดของป พ.ศ. ชวงวันใดของเดือน ชวงเวลาใดของ
วัน โอกาสพิเศษหรือเทศกาล วันสําคัญตาง ๆ  

6. ผูบริโภคซื้อที่ไหน (Where does the consumer buy?) เปนคําถามที่ตองการทราบถึงชองทางหรือ
แหลง (Outlets) ที่ผูบริโภคทําการซื้อ เชน ซุปเปอรมารเก็ต ตลาดสด รานขายของชํา 

7. ผูบริโภคซื้ออยางไร (How does the consumer buy?) เปนคําถามที่ตองการทราบถึงขั้นตอนใน
การตัดสินใจซื้อ   
 
ทบทวนวรรณกรรม 

สมภพ เจริญกุล และคณะ (2526) ไดวิจัยเรื่อง “โครงการแนวโนมของตลาดสด ซุปเปอรมารเก็ต 
และศูนยการคาในเขตกรุงเทพมหานคร” สรุปไดวา ผูบริโภคกวารอยละ 90 เคยไปตลาดสด ไปซ้ือทุกวัน เหตุที่ไป
ซ้ือสินคาที่ตลาดสดคือ สินคาราคาถูก สด ใหม สามารถตอรองราคาได ใกลบานเดินทางสะดวก มีสินคาครบทุก
อยาง ดานความไมพอใจคือ ความสกปรกของตลาด ขอเสนอแนะ ควรมีการปรับปรุงทางดานความสะอาดของ
ตลาดสด โดยเฉพาะใหรัฐบาลเขามาควบคุมและมีบทบาทมากขึ้น สําหรับเจาของตลาดสดเห็นวา ผูบริโภคให
ความสนใจที่จะมาซื้อสินคาในตลาดสดนอยลง โดยเจาของตลาดสดสวนใหญมีแนวโนมที่จะปรับปรุงซอมแซม
กิจการตลาดสดใหดีขึ้นเนนเรื่องความสะอาดและความสะดวก อยางไรก็ตามเจาของตลาดสดคิดวาแมความ
นิยมซุปเปอรมารเก็ตจะมากขึ้น แตประชาชนสวนใหญยังคงนิยมตลาดสด โดยเฉพาะประชาชนที่มีรายไดนอย 
เพราะสินคาในตลาดสดถูก มีสินคาหลายราคาและคุณภาพหลายระดับ สวนผูบริโภคที่ซ้ือสินคาจากซุปเปอร
มารเกต็ สวนใหญซ้ือของใชสวนตัว ของใชภายในบาน และอาหารแหง เฉล่ียไปซื้อของเดือนละครั้ง ในการ
เปรียบเทียบระหวางตลาดสดและซุปเปอรมารเก็ต ปรากฏวาความชอบที่จะซื้อของจากทั้งสองแหงมีพอ ๆ กัน 
แตมีความเห็นวาสินคาตาง ๆ ที่ขายตามซุปเปอรมารเก็ตมีราคาแพงกวา ยกเวนประเภทนม/เนย และนิตยสาร/
หนังสือพิมพ อยางไรก็ตามเจาของซุปเปอรมารเก็ตเห็นวา การสงเสริมการจําหนายที่นิยมคือ การลดราคาสินคา
และการแจกบัตรสมนาคุณ และจะไดรับความนิยมมากยิ่งขึ้นเพราะเปนสถานที่สามารถซื้อของไดหลายอยาง 
สะดวก สะอาด และประหยัดเวลา 

อัจฉราวรรณ งามญาณ  สวาท แยมวงษศรี และอดุลย จาตุรงคกุล (2535) ไดวิจัยเรื่อง 
“พฤติกรรมและทัศนคติของผูบริโภคที่มีตอสินคาที่จําเปนตอการครองชีพ” สรุปไดวา แมบานจะทําหนาที่เปนผูที่
ตัดสินใจและจายซื้อของสดและของใชประจําวัน ครัวเรือนมีรายไดระหวาง 2,000-12,000 บาท สมาชิกที่อาศัย
รวมกันประมาณ 6 คน ที่อยูอาศัยจะเปนบานเดี่ยวขนาดเล็ก ประมาณครึ่งหนึ่งเปนเจาของบานเอง ผูบริโภค
สวนมากจายซื้อของสดที่ตลาดสดมากที่สุด เนื่องจากใกลบานและสะดวก ในขณะที่นิยมไปซื้อของใชประจําวันที่
ซุปเปอรมารเก็ต เพราะสินคาราคาถูกและมีสินคาใหเลือกซื้อไดครบทุกอยาง และนิยมจายดวยเงินสดในการซื้อ
ทั้งของสดและของใชประจําวัน ของสดที่ซ้ือเปนสินคาที่ไมมีตรายี่หอ ขณะที่ของใชประจําวันผูบริโภคให
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ความสําคัญกับตราย่ีหอของสินคาที่ซ้ือ ครัวเรือนสวนใหญมีคาใชจายในการซื้อของสดประมาณ 500-3,000 
บาท คาใชจายในการซื้อของใชประจําวัน ไมเกินเดือนละ 2,000 บาทตอเดือน ทัศนคติตอสินคาจําเปนตอการ
ครองชีพ ผูบริโภคเห็นวาสินคาของสดเกือบทุกชนิดคือ ขาวสาร หมู ไก ไขไก และไขเปด ราคาแพงมาก แต
คุณภาพสินคาอยูในเกณฑดี สําหรับสินคาประจําวัน ย่ีหอน้ําตาลไมสําคัญ ขณะที่สบู ผงซักฟอก ผาอนามัย 
ผูบริโภคจะเจาะจงยี่หอในการซื้อ ราคาปานกลางคอนขางแพง คุณภาพและขนาดบรรจุดีอยูแลว ขอเสนอแนะ
ผูบริโภคอยากใหรัฐบาลชวยเหลือในเรื่องควบคุมราคาสินคามากที่สุด รองลงมาใหรัฐจัดรถเรขายสินคาราคาถูก 
และปองกันการผูกขาด 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (2544: ออนไลน)    ไดสํารวจความคิดเห็นแมบานในกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล จํานวน 1,069 คน  กรณีการซื้อสินคาระหวางรานโชหวยกับรานคาปลีกประเภท   โลตัส   บ๊ิกซี   คาร
ฟู โดยสํารวจระหวางวันที่ 4-6 กันยายน พ.ศ. 2544 สรุปผลไดวา แมบานชอบซื้อสินคาจากราน   โชหวย   
เพราะใกลบาน สะดวก ความเคยชิน ซ้ือจากรานคาปลีก เพราะมีสินคาใหเลือกครบ ราคาถูก ใกลบาน จุดเดน
ของรานโชหวยคือ ใกลบาน สะดวก  จุดออนของรานโชหวยคือ ราคาแพง/ขายเต็มราคาตามปาย จุดเดนของ
รานคาปลีกคือ มีสินคาใหเลือกมากมาย จุดออนของรานคาปลีกคือ เดินทางไกล/เปลืองน้ํามัน เหตุผลที่รานโช
หวยจะแขงขันกับรานคาปลีกไดคือ ขายสินคาใหถูกลง ปรับปรุงรูปแบบรานใหสะดุดตา/จัดสินคาใหนาซื้อ/หา
งาย เพิ่มสินคาใหมีความหลากหลาย ปรับปรุงการบริการ และมีปายราคาใหชัดเจน  

สุทธิชัย ทักษนันต (2545: ออนไลน) วิเคราะห “โมเดิรนเทรด ยึดตลาดคาปลีก มีเดียตอง
เปล่ียนแปลง”    สรุปวา ป พ.ศ. 2543   มีการสํารวจสัดสวนการจับจายใชสอยของคนไทยผานทาง      เทรดดิช่ัน
แนลเทรดมีรอยละ 70  โดยผานทางโมเดอรนเทรด รอยละ 30     แตเม่ือป   พ.ศ. 2545   มีการสํารวจโดย
สถาบันพัฒนาเอสเอ็มอี สัดสวนไดเปล่ียนแปลงเปนเทรดดิช่ันแนลเทรด รอยละ 46 และโมเดอรน เทรด รอยละ 
54 แบงเปนของรานคาปลีกสมัยใหมประเภทตาง ๆ ดังนี้ คือ ไฮเปอรมารเก็ต/ดิสเคาทสโตร รอยละ 24.00  ดีพาร
ทเมนทสโตร รอยละ 18.19  ซูเปอรมารเก็ต รอยละ 4.25 คอนวีเนียนสโตร  รอยละ 6.38 และสเปเชียลตี้สโตร 
รอยละ 2.00 ดังนั้นการวางมีเดียควรเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณกันใหม ลดการโฆษณาแบบครอบคลุม
ทุกพื้นที่ลงไปบาง และหันมาสนใจกับการสงเสริมการขายบริเวณจุดขายเพิ่มขึ้น ซ่ึงคาใชจายถูกกวาและใหผล
โดยตรง ในระยะหลังนี้มีหางรานจํานวนมากมีปญหาเรื่องใชเงินโฆษณาไปมากมายแตไดผลไมคุมคาโฆษณา 
สาเหตุเพราะการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบริโภคหลายดาน ทั้งเรื่องของสถานที่จับจายสินคา และการรับส่ือ
ที่เปล่ียนไปดวย นอกจากนี้ผูมีหนาที่วางแผนการใชส่ือจํานวนมาก ยังคงยึดติดอยูกับวิธีการวางแผนการใชส่ือ
แบบเกา ไมกลาเปลี่ยนแปลง แตในขณะเดียวกันก็มีเจาของสินคาจํานวนมากที่เขาใจถึงการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมดังกลาว ไดทําการจัดสรรงบประมาณสงเสริมการขายและโฆษณากันใหม ลดการโฆษณาสื่อทีวีลง 
และหันไปเนนที่จุดขายมากขึ้น กลาทดลองกับส่ือใหม ๆ ที่เปนไปตามการเปลี่ยนแปลงของคนไทยรุนใหม 

บริษัท เอสบิค จํากัด (2546: ออนไลน) ไดสํารวจพฤติกรรมการบริโภค “การซื้อการใชสินคาพรอม
การรับส่ือ ในระหวางเดือนพฤษภาคม–มิถุนายน พ.ศ. 2546” ผลสรุปการสํารวจ “4 ภาค 4 สไตล 4 กลยุทธ” ใน
หมวดของรานคาปลีก ซุปเปอรมารเก็ต หางสรรพสินคา รานสะดวกซื้อ พบวา พฤติกรรมการจับจายในหาง/ราน
ใน 6 เดือนแรกป พ.ศ. 2546 เพศหญิงเคยซื้อของในหาง/รานมากกวา เพศชาย ประเภทหาง/รานที่ไดรับความ
นิยม 5 อันดับแรก ไดแก รานขายของชํา หางสรรพสินคาขายปลีก/ขายสง รานสะดวกซื้อ หางสรรพสินคา และ
หางสรรพสินคาในทองถิ่น สวนรายการสินคาที่นิยมซื้อในหาง/รานไดแก ของใชประจําวัน เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ 
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อาหารแหง อาหารสําเร็จรูป อาหารสด  และปจจัยสําคัญในการตัดสินใจซื้อสินคาดังกลาว เนื่องจากอยูใกลบาน 
สินคามีคุณภาพดี มีสินคาหลากหลายใหเลือก สะดวกในการเดินทาง และราคาสินคา 
เหมาะกับคุณภาพ  

วิชัย ปยพัฒนมงคล (2547) วิเคราะห “ธุรกิจคาปลีกแขงขันรุนแรง” สรุปไดวา ในป พ.ศ. 2547 ธุรกิจ
คาปลีกมีแนวโนมการแขงขันรุนแรงขึ้น เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่กระเตื้องขึ้น ผูบริโภคมีกําลังซื้อมากขึ้น 4 กลุม 
ที่มีการแขงขันรุนแรง คือ ดิสเคานสโตร หางสรรพสินคา คอนวิเนี่ยนสโตร และซูเปอรมารเก็ต โดยซูเปอรมารเก็ต
นอกจากตองแขงขันดวยกันเองแลว ยังตองแขงขันกับกิจการคาปลีกอื่น ๆ อีก โดยเฉพาะดิสเคานสโตรที่เรง
ขยายสาขา ดังนั้นซูเปอรมารเก็ตยังคงใชนโยบายการปรับปรุงสาขาและปรับตัวในเรื่องอุปกรณ การวางระบบ 
และการคัดเลือกผลิตภัณฑที่วางจําหนายใหทันสมัยอยูตลอดเวลา เพื่อเปนการดึงดูดลูกคาและตอบสนองความ
ตองการลูกคาไดทั้งประเภทสินคาและบริการ ปจจุบันเนนในเรื่องความปลอดภัยดานอาหาร (Food Safety) เพื่อ
สนับสนุนโครงการอาหารปลอดภัยของกระทรวงสาธารณสุข และยังคงสรางกิจกรรมตาง ๆ ตลอดจนการสงเสริม
การขายทุกรูปแบบ 

สมบุญ   รุจิขจร (2548: 59-66) กลาวถึง “ย่ีปวพันธุใหม ทางรอดสุดทายของแบรนดเล็ก” ใน
นิตยสาร 4P วาถาพิจารณาเฉพาะประเทศไทย พบวา สัดสวนการขยายของโมเดิรนเทรดมีอัตราการเติบโต
เพิ่มขึ้นรอยละ 8 ขณะที่ยอดขายในรานคาแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) กลับลดลง โดยถานับเปนเม็ดเงิน
แลวพบวาในป พ.ศ. 2547 ไฮเปอรมารเก็ตมาเปนอันดับหนึ่ง มีสัดสวนถึงรอยละ 58 ตามมาดวยซุปเปอรมารเก็ต 
รอยละ 24 ตลาดสด รอยละ 8 รานสะดวกซื้อและโชหวย รอยละ 4 เทากัน และอื่น ๆ รอยละ 2 โดยความถี่ในการ
ใชบริการรานคาปลีกแตละประเภทคนไทยในรอบ 1 เดือน ดังนี้ รานโชหวย 17.8 ครั้ง ตลาดสด 16.1 ครั้ง ราน
ขายผักสด ผลไม 10.3 ครั้ง รานสะดวกซื้อทั่วไป 9.8 ครั้ง ไฮเปอรมารเก็ต 4.1 ครั้ง รานมินิมารท 3.8 ครั้ง 
ซุปเปอรมารเก็ต 3.5 ครั้ง  ดีพารทเมนทสโตร  2.0 ครั้ง และรานขายสินคาสวนบุคคล 1.6 ครั้ง  

 “โชหวยเดือดรอนหวั่นสูญพันธุ” (24 สิงหาคม 2549)  สรุปวา ประชาชนและรานคาปลีกแบบ
ด้ังเดิม (โชหวย) จํานวนมากรองเรียนมายังสายดวนแมบาน 1569 วาไดรับความเดือดรอนจากกรณีที่รานคา
ปลีกสมัยใหมขนาดใหญไดลดขนาดพื้นที่ลง และขยายสาขาเขาไปในชุมชนมากขึ้น เชน สถานีบริการน้ํามัน เพื่อ
แขงขันกับรานโชหวยโดยตรง เชน โลตัส เอ็กซเพรส รานคายอยของ เทสโก โลตัส, มินิบ๊ิกซี รานคายอยของบิ๊กซี 
ซูเปอรมารเก็ต, ท็อปเดลี่ ของ ท็อปส ซูเปอรมารเก็ต ทําใหรานโชหวยไดรับผลกระทบเปนอยางมาก เพราะ
ประชาชนในพื้นที่หันไปซื้อของในรานเหลานั้นมากกวา เพราะมีการจัดวางสินคาที่เปนระเบียบ หาของไดงาย 
และมีความทันสมัย  

เปปเปอรมินท (2549: 17-18)  จากการรวบรวมขอมูลในคอลัมน “ซาซือเจ”   ที่ทําขาวเรื่อง “เสียง
สะทอนจากผูบริโภค”  ไดสัมภาษณ “นายสมบุญ”  พนักงานบริษัทเอกชนรายหนึ่ง ใหความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ซ้ือสินคาวา ทุกวันนี้ตนยังซื้อของจากรานโชหวยปากซอยหนาบานเหมือนเดิม แมจะมีรานเซเวนอีเลฟเวนมาเปด
ในตลาดซึ่งอยูถัดไปไมมากนัก และมีบางที่ไปซ้ือของในหางสรรพสินคาหรือศูนยการคาในวันเสาร-อาทิตย เพื่อ
ซ้ือของหลายอยางหรือพาครอบครัวไปกินขาว ดูหนัง ก็จะซื้อของในซุปเปอรมารเก็ตติดไมติดมือกลับบานดวย 
การเลือกซื้อของจากรานใด สวนมากจะเลือกจากความสะดวก รวดเร็ว เพราะทุกวันนี้รานโชหวยหนาบานกับ
รานเซเวนอีเลฟเวนขายของไมตางกันมากนัก ราคาสินคาก็เทา ๆ กัน 
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สภาวะเศรษฐกิจ 
 เศรษฐกิจของจังหวัดสงขลา ใน พ.ศ. 2548 หดตัวจาก พ.ศ. 2547 ตามการลดลงของพืชผลเกษตร 
ผลผลิตยางพาราลดลง เนื่องจากผลกระทบจากความแหงแลงตอนตนป และเกิดอุทกภัยอยางหนักในชวง
ปลายป  ทําใหจํานวนวันที่สามารกรีดยางไดนอยกวาปกอน ผลกระทบจากราคาน้ํามันที่ปรับตัวสูงขึ้น การปรับ
เพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ย การปรับเพิ่มขึ้นของอุปกรณการประมงและคาแรงงาน มีผลตอผูประกอบการสวน
ใหญประสบภาวะขาดทุน นอกจากนี้ฝงอันดามันไดรับความเสียหายจากภัยพิบัติสึนามิ เหตุการณความไมสงบ
ที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง การเกิดเหตุระเบิดในอําเภอหาดใหญ เม่ือวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2548    ทําใหภาวการณ
ทองเที่ยวตองชะลอตัวอีก มีการยกเลิกโปรแกรมสัมมนา ประชุม เกือบทั้งหมด จากผลดังกลาวกระทบตอรายได
ของประชาชนและอีกสวนหนึ่งเปนผลจากราคาสินคาปรับเพิ่มขึ้นตามตนทุนการผลิตและคาขนสง อยางไรก็ตาม 
ภาครัฐและเอกชนไดจัดกิจกรรมเพื่อกระตุนการทองเที่ยว ไดแก เทศกาลกินเจ เทศกาลฮารีรายอ เทศกาลโคมไฟ
นานาชาติ เทศกาลลอยกระทง และเทศกาลปใหม “Midnight Paradise Hadyai Countdown 2006” (ธนาคาร
แหงประเทศไทย, 2548) 
 ในป พ.ศ. 2549 เศรษฐกิจภาคใตโดยรวมขยายตัวดี รายไดจากการจําหนายพืชผลขยายตัวในอัตราสูง 
สงผลใหการอุปโภคบริโภคขยายตัวในอัตราที่เรงขึ้น ราคาน้ํามันเริ่มปรับลดลง อัตราดอกเบี้ยทรงตัว การสงออก
ขยายตัวมาก แนวโนมเศรษฐกิจภาคใตป พ.ศ. 2550 ขยายตัวในอัตราที่ชะลอจากปที่แลว ผลผลิตทาง
การเกษตรมีแนวโนมลดลงจากภาวะเอลนิโญ (El Nino) การอุปโภคบริโภคมีแนวโนมชะลอลง เนื่องจากราคา
สินคาเกษตรมีแนวโนมลดลง ประกอบกับความเชื่อม่ันของประชาชนตอภาวะเศรษฐกิจยังไมดีนัก ทําให
ประชาชนระมัดระวังการใชจายมากขึ้น ราคาน้ํามันและอัตราดอกเบี้ยมีแนวโนมชะลอตัว การสงออกมีแนวโนม
ชะลอตัวลงเชนกัน (ธนาคารแหงประเทศไทย, 2549) 
 

ผลการวิจัย 
 ลักษณะของผูใหขอมูล 
 จากผูใหขอมูลโดยการสัมภาษณ จํานวน 300 ราย สวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 52.7) มีอายุ 31–
35 ป มากที่สุด (รอยละ 20.0) สวนใหญมีสถานภาพสมรส (รอยละ 54.0)  จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา 
มากที่สุด (รอยละ 39.7)  ประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว/คาขาย มากที่สุด (รอยละ 35.3)   มีรายไดของตนเองตอ
เดือน 3,001–6,000 บาท มากที่สุด (รอยละ 42.3)  สวนใหญมีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 3–5 คน (รอยละ 
75.4)  สวนใหญมีลักษณะที่อยูอาศัยเปนบานเชา (รอยละ 54.3)  สวนใหญมีลักษณะการซื้อสินคาเปนการซื้อ
เพื่อใชในครอบครัวหรือสมาชิกในครอบครัวใชรวมกัน (รอยละ 93.3)  สวนใหญผูใหขอมูลเปนผูตัดสินใจซื้อ
สินคาหมวดอาหารสด หมวดอาหารแหง และหมวดของใชประจําวันดวยตนเอง (รอยละ 72.3, 72.3 และ 82.3 
ตามลําดับ)   มีสวนรวมในการตัดสินใจซื้อสินคาทั้งหมวดอาหารสด หมวดอาหารแหง และหมวดของใช
ประจําวันคือ  100%  (รอยละ 76.3, 82.3 และ 84.7 ตามลําดับ)  
  พฤติกรรมผูบริโภคในการซื้อสินคา 

ลักษณะการตัดสินใจซื้อสินคาทั้ง 3 หมวด ในการไปซื้อแตละครั้งคือ ไมแนนอน (บางครั้งซื้อพรอมกัน 
บางครั้งซื้อแยกกัน) (รอยละ 68.3) มีคาใชจายรายเดือนในการซื้อสินคาที่ซุปเปอรมารเก็ต 501 - 1,000 บาท 
มากที่สุด (รอยละ 31.7) ที่ตลาดสด 100 - 500 บาท มากที่สุด (รอยละ 33.0)  และที่รานขายของชํา  100 - 500 
บาท มากที่สุด (รอยละ 38.3) 
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หมวดอาหารสด สินคาที่ศึกษามี 4 ชนิด คือ ผัก/ผลไมสด เนื้อไก ปลาสด และไขไก ใหขอมูล 
สวนใหญนิยมซื้อสินคาหมวดอาหารสดที่ตลาดสดมากที่สุด สวนใหญมีความถี่ในการซื้อสินคาหมวดอาหารสด
สัปดาหละครั้ง และมีคาใชจายในการซื้อสินคาหมวดอาหารสดตอครั้ง 101 - 200 บาท  

หมวดอาหารแหง สินคาที่ศึกษามี 5 ชนิด คือ ขาวสาร น้ํามันพืช บะหมี่ก่ึงสําเร็จรูป น้ําตาลทราย 
และ น้ําปลา ผูบริโภคสวนใหญนิยมซื้อสินคาหมวดอาหารแหงที่ซุปเปอรมารเก็ต มีความถี่ในการซื้ออาหารแหง
ไมแนนอน มีคาใชจายในการซื้อสินคาหมวดอาหารแหงตอครั้ง มากกวา 500 บาท 

หมวดของใชประจําวัน สินคาที่ศึกษามี 4 ชนิด คือ สบู ผงซักฟอก ยาสีฟน และแชมพู ผูบริโภคสวน
ใหญนิยมซื้อสินคาหมวดของใชประจําวันที่ซุปเปอรมารเก็ต ผูใหขอมูลมีความถี่ในการซื้อของใชประจําวันไม
แนนอน มากที่สุด คาใชจายเพื่อซ้ือของใชประจําวันตอครั้ง มากกวา 500 บาท 

  
ตารางที่ 1  สรุปพฤติกรรมการซื้อสินคาตามหมวดสินคาและสถานที่ซ้ือ 

หมวดสินคา 
 

พฤติกรรมการซื้อสินคาที่ 

อาหารสด อาหารแหง ของใชประจําวัน 

ซุปเปอรมารเก็ต 
เวลาที่ใชบริการ 12.01 – 20.00 น. 
เงินที่ใชจายตอเดือน 501 – 1,000 บาท 

1. เนื้อไก 
2. ปลาสด 
3. ไขไก 
4. ผัก/ผลไมสด 

1.   บะหมี่ก่ึง 
      สําเร็จรูป   
2.   น้ํามันพืช 
3.   น้ําตาลทราย 
4.   น้ําปลา 
5.   ขาวสาร 

1. สบู 
2. แชมพู 
3. ผงซักฟอก 
4. ยาสีฟน 

 

ตลาดสด 
เวลาที่ใชบริการ 04.01 – 08.00 น. และ 
12.01 – 20.00 น. 
เงินที่ใชจายตอเดือน 100 – 500 บาท 

1. ผัก/ผลไมสด 
2. ไขไก 
3. ปลาสดเนื้อไก 

1. น้ําตาลทราย 
2. ขาวสาร 
3. น้ําปลา 
4. น้ํามันพืช 
5. บะหมี่ก่ึง

สําเร็จรูป 

1. ยาสีฟน 
2. แชมพู 
3. สบู-ยาสีฟน 

 

รานขายของชํา 
เวลาที่ใชบริการ 12.01 – 20.00 น. 
เงินที่ใชจายตอเดือน 100 – 500 บาท 

1. เนื้อไก 
2. ผัก/ผลไมสด 
3. ไขไก 

1. น้ําปลา 
2. ขาวสาร 
3. น้ํามันพืช 
4. บะหมี่ก่ึง

สําเร็จรูป 

1. ผงซักฟอก 
2. ยาสีฟน-

แชมพู 
3. สบู 
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ตารางที่   2    สรุปปริมาณการซื้อสินคาตามหมวดสินคา 
ปริมาณการซื้อสินคาจําเปนตอการครองชีพตามหมวดสินคา 

อาหารสดตอครั้ง อาหารแหงตอครั้ง ของใชประจําวันตอครั้ง 
1. เนื้อไกสด  1.00    กิโลกรัม 
2. ปลาสด      1.00    กิโลกรัม 
3. ผัก/ผลไมสด    2.00    กิโลกรัม    
4. ไขไก          10       ฟอง 

1.   บะหมี่ก่ึงสําเร็จรูป  
      ไมแนนอน   
2.   น้ํามันพืช       1     ขวด 
3.   น้ําตาลทราย   1.00  กิโลกรัม 
4.   น้ําปลา           1     ขวด 
5.   ขาวสาร          5.00 กิโลกรัม 

1. สบู              1     กลอง 
2. แชมพู          1     ขวด 
3. ผงซักฟอก  ตํ่ากวา  1 

กิโลกรัม – 1 กิโลกรัม 
4. ยาสีฟน         1    กลอง 

 
 

ปจจัยประสมการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาในแตละสถานที่ซื้อ 
  

จากผูใหขอมูลจํานวน 300 คน แบงออกเปนผูที่ซ้ือสินคาที่ซุปเปอรมารเก็ตบอยที่สุด จํานวน 163 คน  
ผูที่ซ้ือสินคาที่ตลาดสดบอยที่สุด จํานวน 116 คน และผูที่ซ้ือสินคาที่รานขายของชําบอยที่สุด จํานวน 21 คน  

 
ตารางที่ 3 สรุปคาเฉลี่ยรวมของปจจัยประสมการตลาดและปจจัยยอยของสวนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลตอ

การตัดสินใจซื้อสินคาในระดับมากที่สุดและมาก ตามลําดับคาเฉล่ียในสถานที่ซ้ือตาง ๆ  
     สถานที่ซื้อ  ปจจัยสวน

ประสม 
การตลาดที่มี
ผลตอการ
ตัดสินใจซื้อ 

ซุปเปอรมารเก็ต 
(n = 163) 

(รอยละ 54.3) 

ตลาดสด 
(n = 116) 

(รอยละ 38.6) 

รานขายของชํา 
(n = 21) 

(รอยละ 7.0) 

สินคาและการ
บริการ 

คาเฉล่ียอยูใน 
ระดับมาก 

1. มีสินคาใหเลือกหลาย
ย่ีหอ (ระดับมาก) 

2. มีขนาดบรรจุภัณฑให
เลือกหลายขนาด 
(ระดับมาก) 

3. การจัดวางสินคาหาได
งาย (ระดับมาก) 

ซ้ือสินคาแยกชิ้นได (ระดับมาก) 
 

คาเฉล่ียอยูใน 
ระดับปานกลาง 

1. ซ้ือสินคาแยกชิ้นได 
(ระดับมาก) 

2. มีขนาดบรรจุภัณฑให
เลือกหลายขนาด 
(ระดับมาก) 

คาเฉล่ียอยูใน 
ระดับปานกลาง 

1. มีสินคาใหเลือก
หลายยี่หอ (ระดับ
มากที่สุด) 

2. มีขนาดบรรจุภัณฑ
ใหเลือกหลายขนาด 
(ระดับมาก) 
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ตารางที่ 3  สรุปคาเฉลี่ยรวมของปจจัยประสมการตลาดและปจจัยยอยของสวนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
ซ้ือสินคาในระดับมากที่สุดและมาก ตามลําดับคาเฉลี่ยในสถานที่ซ้ือตาง ๆ (ตอ) 

 
     สถานที่ซื้อ ปจจัยสวน

ประสม 
การตลาดที่มี
อิทธิพลตอ
การตัดสินใจ

ซื้อ 

ซุปเปอรมารเก็ต 
(n = 163) 
(รอยละ 54.3) 

ตลาดสด 
(n = 116) 
(รอยละ 38.6) 

รานขายของชํา 
(n = 21) 
(รอยละ 7.0) 

ราคา คาเฉล่ียอยูใน 
ระดับปานกลาง 

1. การปายราคาชัดเจน  
(ระดับมาก) 

2. ราคาถูก 
(ระดับมาก) 

คาเฉล่ียอยูใน 
ระดับนอย 

1. ตอรองราคาได (ระดับ
มาก) 

2. การปายราคาชัดเจน  
(ระดับมาก) 

คาเฉล่ียอยูใน 
ระดับนอย 

ไมมีปจจัยยอยใดที่มี
อิทธิพลตอการตัดสินใจ
ซ้ือสินคาในระดับมาก
ที่สุดและมาก 

การจัด
จําหนาย 

คาเฉล่ียอยูใน 
ระดับมาก 

1. อยูใกลบาน 
(ระดับมากที่สุด) 

2. ความสะอาดของสถานที่ 
(ระดับมาก) 

3. ใกลที่ทํางาน 
(ระดับมาก) 

4. สถานที่จอดรถเพียงพอ 
(ระดับมาก) 

คาเฉล่ียอยูใน 
ระดับปานกลาง 

1. ใกลบาน 
(ระดับมาก) 

2. ความสะอาดของ
สถานที่ (ระดับมาก) 

3. สถานที่จอดรถเพียงพอ 
(ระดับมาก) 

4. ใกลที่ทํางาน 
(ระดับมาก) 

คาเฉล่ียอยูใน 
ระดับนอย 

ไมมีปจจัยยอยใดที่มี
อิทธิพลตอการตัดสินใจ
ซ้ือสินคาในระดับมาก
ที่สุดและมาก 

การสงเสริม
การตลาด 

คาเฉล่ียอยูใน 
ระดับปานกลาง 

1. มีการลดราคา  
(ระดับมาก) 

2. การโฆษณา 
(ระดับมาก) 

คาเฉล่ียอยูใน 
ระดับปานกลาง 

ไมมีปจจัยยอยใดที่มีอิทธิพล
ตอการตัดสินใจซ้ือสินคาใน
ระดับมากที่สุดและมาก 

คาเฉล่ียอยูใน 
ระดับนอย 

ไมมีปจจัยยอยใดที่มี
อิทธิพลตอการตัดสินใจ
ซ้ือสินคาในระดับมาก
ที่สุดและมาก 
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ตารางที่ 4 ภาพรวมสวนประสมการตลาด   ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาในสถานที่ซ้ือตาง ๆ   ตาม  
                 คาเฉลี่ยรวม 
 

     สถานที่ซื้อ 
ซุปเปอรมารเก็ต ตลาดสด รานขายของชํา 

คาเฉล่ียอยูใน 
ระดับปานกลาง 

1. ดานสถานที่ 
(ระดับมาก) 

2. ดานสินคาและ
บริการ(ระดับมาก) 

3. ดานการสงเสริม
การตลาด 
(ระดับปานกลาง) 

4. ดานราคา 
(ระดับปานกลาง) 

คาเฉล่ียอยูใน 
ระดับปานกลาง 

1. ดานสถานที่ 
(ระดับปานกลาง) 

2. ดานสินคาและ
บริการ 
(ระดับปานกลาง) 

3. ดานราคา 
(ระดับปานกลาง) 

4. ดานการสงเสริม
การตลาด 
(ระดับนอย) 

คาเฉล่ียอยูใน 
ระดับนอย 

1. ดานสินคาและ
บริการ  
(ระดับปานกลาง) 

2. ดานการสงเสริม
การตลาด 
(ระดับปานกลาง) 

3. ดานสถานที่ 
(ระดับนอย) 

4. ดานราคา 
(ระดับนอย) 
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ตารางที่  5 ผลการวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาตามสถานที่ซ้ือ  
     ทําการวิเคราะหความสัมพันธของโดยใชความแปรปรวนทางเดียว (ANOVA) กรณีที่พบความ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติจะทดสอบความแตกตางเปนรายคู (Multiple Comparison) ดวย
วิธี LSD (Least Significant Difference Test) ใช = 0.05  

สถานที่ซื้อ  
ปจจัยสวนประสม

การตลาด 

 
 

ปจจัยยอย 
ซุปเปอร

มารเก็ตกับ 
ตลาดสด 

ซุปเปอร 
มารเก็ตกับ 
รานขาย 
ของชํา 

ตลาดสด
กับ 

รานขาย 
ของชํา 

การจัดวางสินคาหาไดงาย    
การมีสินคาใหเลือกหลายยี่หอ    
การมีบรรจุภัณฑใหเลือกหลายขนาด    
การซื้อสินคาแยกชิ้นได    
คุณภาพสินคา    

ดานสินคาและบริการ 

การสามารถเปลี่ยนสินคาไดหากชํารุด    
ราคาถูก    
การแสดงปายราคาที่ชัดเจน    
การตอรองราคาได    
มีระบบการขายเชื่อและผอนชําระได    

ดานราคา 

การใชเครดิตได    
ความใกลบาน    
ความใกลที่ทํางาน    
การมีสถานที่จอดรถเพียงพอ    
การมีรถรับจางผาน     
ความสะอาดของสถานที่    

ดานการจัดจําหนาย 

การมีรานคาอื่นๆ ในบริเวณใกลเคียง    
ความคุนเคยกับผูขาย/พนักงาน    
มีการแนะนําสินคา    
การโฆษณา    
มีการลดราคา    
มีการแจกของแถม    

ดานการสงเสรมิ
การตลาด 

สามารถนําซอง คูปองมาแลกของได
สะดวก 

   

หมายเหตุ  สัญลักษณ  หมายถึง มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ   =  0.05 
      สัญลักษณ  หมายถึง ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ   =  0.05 
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การวิเคราะหผลตามแนวคิดการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค 
 
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาที่จําเปนตอการครองชีพของผูบริโภค 
1.    ใครอยูในตลาดเปาหมาย (Who is in the target market?) 

จากการวิจัยพบวา ผูซ้ือสินคาสวนใหญเปนผูหญิง มีอายุ 31-35 ป สถานภาพสมรส มีการศึกษา
ระดับปริญญาตรี มีอาชีพประกอบธุรกิจสวนตัว/คาขาย มีรายไดของตนเองตอเดือน 9,001-12,000 มีจํานวน
สมาชิกในครอบครัว 3 - 5 คน มีลักษณะการซื้อสินคาเพื่อใชในครอบครัวหรือสมาชิกในครอบครัวใชรวมกัน จะ
เห็นไดวาครอบครัวมีขนาดไมใหญมากนักจึงทําใหเม่ือซ้ือสินคาแลวสามารถใชรวมกันได 

2.    ผูบริโภคซื้ออะไร (What does the consumer buy?) 
จากการวิจัยพบวาสินคาหมวดอาหารสด ผูใหขอมูลนิยมไปซื้อที่ตลาดสดเปนหลัก รองลงมาคือ

สถานที่ซ้ือไมแนนอน สินคาหมวดอาหารแหง ผูบริโภคนิยมไปซื้อที่ซุปเปอรมารเก็ตมากที่สุด รองลงมาคือที่
ตลาดสด สวนสินคาหมวดของใชประจําวัน ผูใหขอมูลนิยมไปซ้ือที่ซุปเปอรมารเก็ตมากที่สุด รองลงมาคือที่ราน
ขายของ อาจกลาวไดวาซุปเปอรมารเก็ตเปนสถานที่ที่ผูใหขอมูลนิยมไปซื้อของใชประจําวันและอาหารแหงเปน
หลัก ตลาดสดเปนสถานที่ที่ผูใหขอมูลนิยมไปซ้ือสินคาประเภทอาหารสดและอาหารแหงเปนหลัก สําหรับราน
ขายของชําเปนสถานที่ที่ผูใหขอมูลนิยมไปซื้อสินคาหมวดของใชประจําวันและอาหารแหงเปนหลัก  

3.   ทําไมผูบริโภคจึงซื้อ (Why does the consumer buy?) 
ซุปเปอรมารเก็ต ภาพรวมปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาที่

ซุปเปอรมารเก็ต ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาที่ซุปเปอรมารเก็ตในระดับมาก เรียงตามลําดับ
คาเฉลี่ยคือ ดานสถานที่ ดานสินคาและบริการ ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาที่ซุปเปอรมารเก็ตใน
ระดับปานกลาง เรียงตามลําดับคาเฉลี่ยคือ ดานการสงเสริมการตลาด และดานราคา  

ปจจัยยอยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาที่ซุปเปอรมารเก็ตในระดับมากและมากที่สุด 
มีจํานวน 12 ปจจัยยอย ปจจัยยอยที่อยูในระดับมากที่สุด คือ ใกลบาน (ดานการจัดจําหนาย) สวนปจจัยยอยที่
อยูในระดับมาก เรียงตามลําดับคาเฉลี่ย คือ  ความสะอาดของสถานที่ (ดานการจัดจําหนาย)  มีสินคาใหเลือก
หลายยี่หอ (ดานสินคาและบริการ) 
มีการลดราคา (ดานการสงเสริมการตลาด) มีขนาดบรรจุภัณฑใหเลือกหลายขนาด (ดานสินคาและบริการ) การแสดง
ปายราคาชัดเจน (ดานราคา) การโฆษณา (ดานการสงเสริมการตลาด) การจัดวางสินคาหาไดงาย (ดานสินคา
และบริการ)  ราคาถูก (ดานราคา) การซื้อสินคาแยกชิ้นได (ดานสินคาและบริการ) ใกลที่ทํางาน (ดานการจัด
จําหนาย) และสถานที่จอดรถเพียงพอ (ดานการจัดจําหนาย)  

ตลาดสด ภาพรวมปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาที่ตลาดสด 
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาที่ตลาดสดในระดับปานกลาง เรียงตามลําดับคาเฉลี่ยคือ ดานสถานที่ 
ดานสินคาและบริการ  ดานราคา สวนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาที่ตลาดสดในระดับนอยคือ ดาน
การสงเสริมการตลาด 

ปจจัยยอยของปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาที่ 
ตลาดสดในระดับมาก มีจํานวน 8 ปจจัยยอย ปจจัยยอยที่อยูในระดับมาก เรียงตามลําดับคาเฉล่ีย คือ ซ้ือสินคา
แยกชิ้นได (ดานสินคาและบริการ) การตอรองราคาได (ดานราคา) ใกลบาน (ดานการจัดจําหนาย)  ความ
สะอาดของสถานที่ (ดานการจัดจําหนาย) การแสดงปายราคาชัดเจน (ดานราคา)  สถานที่จอดรถเพียงพอ (ดาน
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การจัดจําหนาย) มีขนาดบรรจุภัณฑใหเลือกหลายขนาด (ดานสินคาและบริการ) และ ใกลที่ทํางาน (ดานการจัด
จําหนาย)  

รานขายของชํา ภาพรวมปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาที่ราน
ขายของชํา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาที่รานขายของชําในระดับปานกลางคือ ดานสินคาและ
บริการ ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาที่รานขายของชําในระดับนอย เรียงตามลําดับคาเฉลี่ยคือ ดาน
การสงเสริมการตลาด ดานสถานที่ และดานราคา 

ปจจัยยอยของปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาที่รานขายของ
ชําในระดับมากที่สุดและมาก เพียง 2 ปจจัยยอย ปจจัยยอยที่อยูในระดับมากที่สุด คือ มีสินคาใหเลือกหลาย
ย่ีหอ (ดานสินคาและบริการ) และปจจัยยอยที่อยูในระดับมาก คือ มีขนาดบรรจุภัณฑใหเลือกหลายขนาด (ดานสินคา
และบริการ)  

4.  ใครมีสวนรวมในการซื้อ (Who participates in the buying?)  
ผูตัดสินใจซื้อสินคาหมวดอาหารสด หมวดอาหารแหง และหมวดของใชประจําวันคือ ตนเอง (ตัว

ผูใหขอมูล) มากที่สุด (ผูใหขอมูลเปนเพศหญิง รอยละ 52.7) ผูใหขอมูลมีสวนรวมในการตัดสินใจซื้อสินคาทั้ง
หมวดอาหารสด หมวดอาหารแหง และหมวดของใชประจําวันคือ  100%  
            5.  ผูบริโภคซื้อเมื่อใด (When does the consumer buy?) 

ซุปเปอรมารเก็ต ผูใหขอมูลนิยมไปซื้อสินคาชวงเที่ยงถึงชวงเย็น (12.01-20.00 น.) บอยที่สุด 
ตลาดสด ผูใหขอมูลนิยมไปซื้อสินคาชวงเชา (04.00-08.00 น.) และเย็น (16.01-20.00 น.) บอย

ที่สุด 
รานขายของชํา ผูใหขอมูลนิยมไปซื้อสินคาชวงเที่ยงถึงชวงเย็น (12.01-20.00 น.) บอยที่สุด 

              6. ผูบริโภคซื้อที่ไหน (Where does the consumer buy?)  
     ซุปเปอรมารเก็ต  เปนสถานที่ที่ผูใหขอมูลนิยมซื้อสินคาจําเปนตอการครองชีพในหมวดตาง ๆ 

ไดแก 
1) อาหารสด นิยมซื้อ เนื้อไก ปลาสด ไขไก และผลไมสด นอยกวาที่ซ้ือใน 

ตลาดสด แตมากกวาที่รานขายของชํา 
2) อาหารแหง นิยมซื้อ บะหมี่ก่ึงสําเร็จรูป น้ํามันพืช น้ําปลา มากกวาที่ตลาดสดและราน

ขายของชํา ยกเวนขาวสารนิยมซื้อนอยกวาที่ตลาดสดและรานขายของชํา สวนน้ําตาลทรายนิยมซื้อนอยกวา
ตลาดสดแตมากกวารานขายของชํา 

3) ของใชประจําวัน นิยมซื้อ สบู แชมพู ผงซักฟอก ยาสีฟน มากกวาที่ตลาดสดและราน
ขายของชํา 

ตลาดสด เปนสถานที่ที่ผูใหขอมูลนิยมซื้อสินคาจําเปนตอการครองชีพในหมวดตาง ๆ ไดแก 
1) อาหารสด นิยมซื้อ ผลไมสด ไขไก ปลาสด เนื้อไก มากกวาที่ซุปเปอรมารเก็ตและราน

ขายของชํา 
2)  อาหารแหง นิยมซื้อ น้ําตาลทราย มากกวาซุปเปอรมารเก็ตและรานขายของชํา 

ขาวสารนิยมซื้อมากกวาที่ซุปเปอรมารเก็ตแตนอยกวารานขายของชํา นิยมซื้อ น้ําปลา น้ํามันพืชและบะหมี่ก่ึง
สําเร็จรูป นอยกวาที่ซุปเปอรมารเก็ต 
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3)  ของใชประจําวัน นิยมซื้อ ยาสีฟน แชมพู สบูและผงซักฟอกนอยกวาที่ซุปเปอร 
มารเก็ต แตนิยมซื้อ ยาสีฟน และแชมพู มากกวารานขายของชํา 
             7. ผูบริโภคซื้ออยางไร (How does the consumer buy?) 

ซุปเปอรมารเก็ต เปนสถานที่ที่ผูใหขอมูลมีคาใชจายในการซื้อสินคาที่ซุปเปอรมารเก็ต 501 - 
1,000 บาทตอเดือน ซ้ือสินคาหมวดของใชประจําวันเปนหลัก รองลงมาคืออาหารแหง มีความถี่ในการซื้อสินคา
ที่ซุปเปอรมารเก็ตไมแนนอน รองลงมาคือ เดือนละครั้ง มีคาใชจายตอครั้งมากกวา 500 บาท โดยซื้อของจํานวน
หนวยยอย ๆ เชน 1 ขวด 1 กลอง 1 กิโลกรัม ยกเวนผลไมสด ซ้ือ 2 กิโลกรัม ขาวสาร ซ้ือ 5 กิโลกรัม และ
ผงซักฟอก ซ้ือตํ่ากวา 1 กิโลกรัม – 1 กิโลกรัม 

ตลาดสด เปนสถานที่ที่ผูใหขอมูลมีคาใชจายในการซื้อสินคาที่ตลาดสด 100 - 500 บาทตอเดือน 
ในการซื้อสินคาหมวดอาหารสด มีความถี่ในการซื้อสินคาที่ตลาดสดสัปดาหละครั้ง ใชจายเงินเพื่อซ้ือสินคาตอ
ครั้ง 101 – 200 บาทโดยซื้อของในจํานวนหนวยยอย ๆ เชน 1 ขวด   1 กลอง   1 กิโลกรัม    ยกเวนผลไมสด ซ้ือ 
2 กิโลกรัม  ขาวสาร ซ้ือ 5 กิโลกรัม และผงซักฟอก ซ้ือตํ่ากวา 1 กิโลกรัม – 1 กิโลกรัม 

ที่รานขายของชํา เปนสถานที่ที่ผูใหขอมูลมีคาใชจายในการซื้อสินคาที่รานขายของชํา 100 - 500 
บาทตอเดือน ในการซื้อสินคาหมวดอาหารแหงและของใชประจําวัน โดยซื้อของในจํานวนหนวยยอย ๆ เชน  
1 กิโลกรัม 1 ขวด 1 กลอง  
  
ขอเสนอแนะ 

ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดานการจัดการสวนประสมการตลาดสําหรับแตละสถานที่ ดังนี้ 
 
1. ซุปเปอรมารเก็ต  ควรเตรียมพนักงานใหบริการใหเพียงพอในการใหขอมูลและเก็บเงิน และลด

การจัดชั้นวางสินคาในชวงเวลา 12.00 – 20.00 น. เนื่องจากเปนชวงที่มีผูไปใชบริการในเวลาดังกลาวเปน
จํานวนมาก  

เม่ือพิจารณาปจจัยยอยดานสินคาและบริการ ซุปเปอรมารเก็ตเปนสถานที่ที่ผูใหขอมูลไปซ้ือ
สินคาหมวดของใชประจําวันเปนหลัก รองลงมาคืออาหารแหง (ซ่ึงซื้ออาหารแหงในอัตราสวนใกลเคียงกับที่ซ้ือที่
ตลาดสด)    

โดยขอเสนอแนะเรียงตามหมวดสินคาและรอยละของการซื้อสินคาแตละชนิดที่ซ้ือในซุปเปอร
มารเก็ต จากมากไปหานอย ดังนี้ 

สินคาหมวดของใชประจําวัน 
สินคาหมวดของใชประจําวันเปนสินคาที่ซ้ือที่ซุปเปอรมารเก็ตมากกวาที่อื่น สินคาที่

ซ้ือ ไดแก ยาสีฟนและสบู (อัตราสวนใกลเคียงกันมาก) แชมพู และผงซักฟอก ตามลําดับ ในซุปเปอรมารเก็ตจึง
จําเปนตองมีสินคาหมวดของใชประจําวันทั้ง 4 ชนิดไวขาย  ปริมาณการซื้อยาสีฟนและแชมพูตอครั้งคือ 1 กลอง/
ขวด มากที่สุด รองลงมาคือ 2 กลอง/ขวด ซ่ึงเปนขนาดครอบครัว ดังนั้นซุปเปอรมารเก็ตควรขายยาสีฟนและ
แชมพูขนาดครอบครัว 1 และ 2 กลอง/ขวด เพื่ออํานวยความสะดวกในการเลือกซื้อของผูซ้ือ สวนปริมาณการซื้อ
สบูตอครั้งคือ 1 กลอง รองลงมาคือ 4 กลอง ดังนั้น จึงควรมีการแยกขายสบู ขนาดครอบครัว 1 กลอง และ
เนื่องจากสมาชิกในครอบครัวใชรวมกัน  และจัดเปนแพ็ค 4 กลอง    เพื่ออํานวยความสะดวกในการเลือกซื้อของ
ผูซ้ือ  และปริมาณการซื้อผงซักฟอกตอครั้งคือ ตํ่ากวา 1 กิโลกรัม – 1 กิโลกรัม  จึงควรจัดหาขนาดบรรจุภัณฑ
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ของผงซักฟอกที่มีปริมาณต่ํากวา 1 กิโลกรัม – 1 กิโลกรัม มาขาย    เพื่ออํานวยความสะดวกในการเลือกซื้อของ
ผูซ้ือ 

สินคาหมวดอาหารแหง 
สินคาที่ซ้ือ ไดแก บะหมี่ก่ึงสําเร็จรูป น้ํามันพืช น้ําตาลทราย น้ําปลา และขาวสาร 

ตามลําดับ ซ่ึงมีการซื้อที่ซุปเปอรมารเก็ตมากกวาในตลาดสด ดังนั้นในซุปเปอรมารเก็ตจึงจําเปนตองมีสินคา
หมวดของใชประจําวันทั้ง 4 ชนิด ดังกลาวไวขาย   

พบวามีการซื้อบะหมี่ก่ึงสําเร็จรูปที่ซุปเปอรมารเก็ตมาก โดยปริมาณการ
ซ้ือบะหมี่ก่ึงสําเร็จรูปตอครั้งคือ ไมแนนอน มากที่สุด รองลงมาคือ 6 ซอง และ 30 ซอง (คิดเปนรอยละเทากัน) 
ดังนั้นซุปเปอรมารเก็ตควรมีบะหมี่ก่ึงสําเร็จรูปแพ็คละ 6 ซอง และลักษณะหีบ(กลอง) บรรจุ 30 ซอง ไวในบริเวณ
ที่ขายบะหมี่ก่ึงสําเร็จรูป นอกจากนั้นยังคงตองมีบรรจุภัณฑแพ็คขนาดตาง ๆ เชน 10 ซอง และการแยกขาย  
1 ซองไวดวย เนื่องจากผูซ้ือมักซื้อในปริมาณไมแนนอน   

พบวามีการน้ํามันพืชที่ซุปเปอรมารเก็ต โดยมีปริมาณการซื้อน้ํามันพืชตอ
ครั้งคือ 1 ขวด รองลงมาคือ 2 ขวด ดังนั้นซุปเปอรมารเก็ตควรมีน้ํามันพืชขวดขนาดครอบครัวซึ่งโดยปกติขนาด  
1 ลิตร   ขายและควรมีการแพ็คคู      เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกผูซ้ือที่ตองการซื้อขวดขนาด  1 ลิตร   จํานวน 
2 ขวด หรือขวดขนาด 2 ลิตร  

พบวามีการซื้อน้ําตาลทรายที่ซุปเปอรมารเก็ต โดยมีปริมาณการซื้อ
น้ําตาลทรายตอครั้งคือ 1 กิโลกรัม รองลงมาคือ 2 กิโลกรัม ดังนั้นซุปเปอรมารเก็ตควรมีน้ําตาลทรายขนาดบรรจุ
ภัณฑ 1 กิโลกรัม หรือ แพ็คคูถุง 1 กิโลกรัม 2 ถุง หรือขนาดบรรจุภัณฑ 2 กิโลกรัม เพื่ออํานวยความสะดวกแกผู
ซ้ือ 

พบวามีการซื้อน้ําปลาที่ซุปเปอรมารเก็ต โดยมีปริมาณการซื้อน้ําปลาตอ
ครั้งคือ 1 ขวด รองลงมาคือ 2 ขวด ดังนั้นซุปเปอรมารเก็ตควรมีน้ําปลาขวดขนาดครอบครัวซึ่งโดยปกติขนาด 
750 มิลลิลิตร ขาย และควรมีการแพ็คคู เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกผูซ้ือที่ตองการซื้อขวดขนาด 750 
มิลลิลิตร จํานวน 2 ขวด  

พบวามีการซื้อขาวสารที่ซุปเปอรมารเก็ต โดยมีปริมาณการซื้อขาวสารตอ
ครั้งคือ 5 กิโลกรัม รองลงมาคือ  10 กิโลกรมั  ดังนั้นซุปเปอรมารเก็ตควรมีขาวสารขนาดบรรจุภัณฑ 5 กิโลกรัม 
และขนาด  10 กิโลกรัม เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกผูซ้ือที่ตองการซื้อขาวสาร 10 กิโลกรัม ที่ไมตองการบรรจุ
ภัณฑที่มีขนาด 5 กิโลกรัม  2 ถุง  

สินคาหมวดอาหารสด 
สินคาหมวดอาหารสดแตละชนิดที่ซ้ือไดแก  เนื้อไก ปลาสด ไขไก และผัก/ผลไมสด 

ตามลําดับ  แตเนื่องจากผูใหขอมูลมีการซื้อสินคาไมแนนอน คือ บางครั้งซื้อสินคาหมวดอาหารสด อาหารแหง 
และของใชประจําวันรวมกัน ทําใหอาจซื้อสินคาหมวดสดที่ซุปเปอรมารเก็ตดวย (ถึงแมสินคาหลักที่ซ้ือใน
ซุปเปอรมารเก็ตคือ ของใชประจําวัน รองลงมาคือ อาหารแหง) ซุปเปอรมารเก็ตจึงยังคงตองมีสินคาหมวดอาหาร
สด โดยเฉพาะเนื้อไก และปลาสดไวดวย เพราะมีอัตราสวนในการซื้อใกลเคียงกัน   

พบวามีการซื้อเนื้อไก และปลาสดที่ซุปเปอรมารเก็ต โดยมีปริมาณการซื้อ
เนื้อไกและปลาสดตอครั้งคือ 1 กิโลกรัม รองลงมาคือ ไมแนนอน ซ่ึงหากซุปเปอรมารเก็ตตองการอํานวยความ
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สะดวกใหกับผูซ้ือ อาจมีการชั่งน้ําหนักเนื้อไกและปลาสดในปริมาณ 1 กิโลกรัมหรือใกลเคียงไวลวงหนา โดยมี
บรรจุภัณฑ และอุปกรณในการเลือก ตัก หรือหยิบไวใหบริการดวย เนื่องจากผูซ้ือมักจะซื้อในปริมาณไมแนนอน 

พบวามีการซื้อไขไกที่ซุปเปอรมารเก็ต โดยมีปริมาณการซื้อไขไกตอครั้ง
คือ 10 ฟอง รองลงมาคือ 30 ฟอง ซุปเปอรมารเก็ตจึงควรเตรียมไขไกใสบรรจุภัณฑไวในปริมาณแพ็คละ 10 ฟอง 
และ 30 ฟอง  

พบวามีการซื้อผัก/ผลไมสดที่ซุปเปอรมารเก็ตนอย โดยมีปริมาณการซื้อ
ผัก/ผลไมสดตอครั้งคือ 2 กิโลกรัม รองลงมาคือ  1 กิโลกรัม  ซ่ึงหากซุปเปอรมารเก็ตตองการอํานวยความสะดวก
ใหกับผูซ้ือ อาจมีการชั่งน้ําหนักผผัก/ผลไมสดในปริมาณ 2 และ 1  กิโลกรัมหรือใกลเคียงไวลวงหนา 

เม่ือพิจารณาปจจัยยอยดานผลิตภัณฑที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาที่ซุปเปอรมารเก็ต
ในระดับมาก เรียงตามลําดับคาเฉล่ีย ไดแก การมีสินคาใหเลือกหลายยี่หอ การมีขนาดบรรจุภัณฑใหเลือกหลาย
ขนาด การจัดวางสินคาหาไดงาย และการซื้อสินคาแยกชิ้นได ซ่ึงซุปเปอรมารเก็ตควรจัดการใหมีปจจัยยอย
ดังกลาวอยางครบถวน เพื่อตอบสนองความตองการตามพฤติกรรมของผูซ้ือ โดยผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้ 

การมีสินคาใหเลือกหลายยี่หอ ซุปเปอรมารเก็ตควรจัดสินคาในแตละหมวดหมูใหมี
หลากหลายยี่หอ โดยเฉพาะยี่หอที่ผูบริโภคมีความคุนเคย ซ่ึงสังเกตความนิยมในแตละยี่หอไดจากขอมูล
ยอดขายสินคาในตรายี่หอนั้น จึงควรสั่งซื้อสินคาที่มีตรายี่หอตาง ๆ ใหเพียงพอตอความตองการซื้อของผูซ้ือ
ตลอดเวลา ไมใหสินคาหมดหรือขาดสต็อก 

การมีขนาดบรรจุภัณฑใหเลือกหลายขนาด ซุปเปอรมารเก็ตควรจัดสินคาในแตละ
หมวดหมูใหมีขนาดบรรจุภัณฑในแตละยี่หอใหเลือกไดหลากหลายตามความตองการของผูซ้ือ โดยสินคาที่จะ
หมดหรือขาดสต็อกไมไดคือสินคาขนาดครอบครัว สวนขนาดบรรจุภัณฑขนาดอื่น ๆ ควรจัดซื้อตามการ
คาดการณหรือประมาณการยอดขาย 

การจัดวางสินคาหาไดงาย ซุปเปอรมารเก็ตควรจัดหมวดหมูสินคาในแตละหมวดหมูอยาง
ชัดเจนและจัดวางสินคาบนชั้นใหผูบริโภคสามารถมองเห็นไดชัดเจนทุกยี่หอ   และขนาดบรรจุภัณฑที่มีขาย มี
การติดปายบอกหมวดหมูของสินคาใหผูที่มาเลือกซื้อสินคาสามารถมองเห็นไดงายวาสินคาหมวดใดอยูที่ใด สวน
ผูที่หาสินคาที่ตองการซื้อไมเจอ    ควรมีพนักงานที่ทําหนาที่แนะนํา  หรือบอกทิศทางการไปหาซื้อสินคา หรือนํา
ผูซ้ือไปยังชั้นวาง หรือพนักงานที่ใหบริการจัดหาสินคาตามยี่หอสินคา ขนาดบรรจุภัณฑ ที่ผูซ้ือตองการไวประจํา 
และถือวาเปนงานหลักของพนักงานผูนั้น นอกเหนือจากพนักงานที่ทําหนาที่จัดวางและขายสินคา 

การซื้อสินคาแยกชิ้นได  ในซุปเปอรมารเก็ตสินคาทุกยี่หอ ทุกขนาดจะตองสามารถเลือก
ซ้ือเปนรายชิ้นได คือ ขายสินคาเปนรายหนวย สินคาใดที่ผูผลิตมีนโยบายในการขายหลายหนวยพรอมกันควร
เจรจาตกลงกับผูผลิตวาซุปเปอรมารเก็ตจะขอขายแบบรายหนวยดวย 

เม่ือพิจารณาปจจัยยอยดานราคาที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาที่ซุปเปอรมารเก็ตใน
ระดับมาก เรียงตามลําดับคาเฉล่ีย ไดแก การแสดงปายราคาที่ชัดเจน และราคาถูก 

การแสดงปายราคาที่ชัดเจน ซุปเปอรมารเก็ตควรติดปายแสดงราคาสินคาที่มีขนาด
ตัวอักษรใหญ ชัด เขม ที่ช้ันวางสินคาทุกยี่หอ ทุกขนาด เพื่อใหผูบริโภคสามารถเห็นไดชัด  

ราคาถูก ซุปเปอรมารเก็ตควรรักษาภาพลักษณดานการขายสินคาในราคาถูกกวาราคาที่
แสดงไวขางบรรจุภัณฑซ่ึงเปนราคามาตรฐานของสินคาชนิดนั้น หากสินคาราคาใดที่มีตนทุนสูงราคาก็อาจ
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ใกลเคียงกับที่ระบุไวขางบรรจุภัณฑ เนื่องจากผูบริโภครับรูแลววาการซื้อสินคาที่ซุปเปอรมารเก็ตจะมีราคาตอ
หนวยต่ํากวาหรือเทากับที่ระบุไวขางบรรจุภัณฑ สวนสินคาใดที่จัดรายการลดราคาในแตละชวงเวลา ที่เรียกวา 
“ราคาลอใจ (Leader Price)” ควรติดปายราคาใหเห็นอยางชัดเจนและแสดงราคาปกติ ราคาที่ลด และราคาที่
แตกตางแสดงใหผูซ้ือไดพิจารณาและทราบถึงการลดราคาที่ชัดเจน และความแตกตางของราคา 

เม่ือพิจารณาปจจัยยอยดานการจัดจําหนายที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาที่ซุปเปอร-
มารเก็ตในระดับมากที่สุด และระดับมาก เรียงตามลําดับคาเฉลี่ย ไดแก ความใกลบาน ความสะอาดของสถานที่ 
การมีสถานที่จอดรถเพียงพอ และความใกลที่ทํางาน  

ความใกลบาน เปนปจจัยยอยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาที่ซุปเปอรมารเก็ตใน
ระดับมากที่สุด ดังนั้นผูบริโภคจะเลือกไปซื้อสินคาที่ซุปเปอรมารเก็ตที่พิจารณาแลววาใกลบาน การหาทําเลหรือ
สถานที่ที่เหมาะสมที่สุดเพื่อใหผูบริโภคในอําเภอหาดใหญรูสึกวาใกลบาน จึงควรอยูในแหลงชุมชนที่มีผูอยูอาศัย
จํานวนมาก เนื่องจากเวลาที่ผูใหขอมูลไปซ้ือสินคาที่ซุปเปอรมารเก็ตคอื ระหวาง 12 .01 – 20.00 น.  โดย
ผูบริโภคจะเลือกใชบริการซุปเปอรมารเก็ตที่ใกลบาน  

ความสะอาดของสถานที่ เนื่องจากซุปเปอรมารเก็ตมักตั้งอยูภายในอาคารซึ่งดูแลรักษา
ความสะอาดไดงายกวาตลาดสด การออกแบบสถานที่ใหสามารถจัดวางชั้นวางสินคา และสามารถทําความ
สะอาดไดงาย มีการดูแลรักษาความสะอาดของสถานที่ตลอดเวลา อาจทําโดยการจางพนักงานประจําของ
ซุปเปอรมารเก็ตเองหรือจางพนักงานทําความสะอาดของบริษัทรับจางทําความสะอาดมาดําเนินการแทนก็ได 
โดยจะตองมอบหมายใหพนักงานที่มีหนาที่จัดวางและขายสินคาเปนผูชวยรักษาความสะอาดของซุปเปอรมาร
เก็ตใหมีความสะอาดอยูตลอดเวลา เพราะเปนผูที่ใชพื้นที่และสามารถชวยดูแลความสะอาดในสวนที่รับผิดชอบ
ไดโดยไมยากนัก 

ความใกลที่ทํางาน เชนเดียวกับที่ไดกลาวแลวในปจจัยยอยดานความใกลบาน เนื่องจาก
เวลาที่ผูใหขอมูลไปซ้ือสินคาที่ซุปเปอรมารเก็ตคือ ระหวาง 12.01 – 20.00 น.  ผูใหขอมูลสวนหนึ่งจึงเลือกใช
บริการซุปเปอรมารเก็ตที่ใกลที่ทํางานเพราะระหวางการเดินทางจากที่ทํางานกลับบานอาจแวะซื้อสินคาที่
ซุปเปอรมารเก็ตกอนกลับบาน 

การมีสถานที่จอดรถเพียงพอ เนื่องจากผูบริโภคที่เดินทางมาซื้อสินคาที่ซุปเปอรมารเก็ต
สวนใหญมักจะซื้อสินคาหมวดของใชประจําวันและอาหารแหง โดยมีความถี่ในการซื้อสินคาหมวดของใช
ประจําวันคือไมแนนอน รองลงมาคือ เดือนละครั้ง สวนความถี่ในการซื้อสินคาหมวดอาหารแหงคือ ไมแนนอน 
รองลงมาคือ สัปดาหละครั้ง ทําใหตองเดินทางดวยรถสวนตัว ไมวาจะเปนรถยนตหรือรถจักรยานยนต เพราะ
ตองซื้อสินคาไปใชรวมกันกับคนในครอบครัว จึงตองมีสถานที่จอดรถเตรียมไวใหบริการอยางเพียงพอ 

เม่ือพิจารณาปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาที่
ซุปเปอรมารเก็ตในระดับมาก เรียงตามลําดับคาเฉล่ีย ไดแก มีการลดราคา และการโฆษณา 

มีการลดราคา เนื่องจากผูบริโภครับรูวาซุปเปอรมารเก็ตขายสินคาในราคาต่ํากวาราคาที่
ระบุไวขางบรรจุภัณฑ แตเนื่องจากการสื่อสารการตลาดของซุปเปอรมารเก็ตมีการจัดการสงเสริมการขายโดย
การลดราคาในสินคาบางรายการในลักษณะรายการสินคาที่ลอใจใหผูบริโภคตองการไปเลือกซื้อสินคาใน
ซุปเปอรมารเก็ต ดังนั้นจึงตองใชการแสดงปายราคาชวยในการแสดงการลดราคา มีการสื่อสารวาในชวงเวลานั้น
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มีการลดราคาสินคารายการใดบาง  เชน ที่ปายบอกหมวดหมูสินคา ที่ปายบริเวณทางเขาซุปเปอรมารเก็ต เพื่อให
ผูบริโภคไดทราบอยางทั่วถึง 

การโฆษณา ตองมีการโฆษณาเพื่อสรางการรับรูดานการลดราคา รายการสินคาที่ลดราคา 
ชวงเวลาที่ลดราคา     โดยอาจมีการสงส่ือโฆษณา    เชน   แผนพับไปยังสถานที่ทํางานตาง ๆ     ของผูบริโภค  
ลงโฆษณาบนปายโฆษณาขนาดใหญภายในตัวเมืองหาดใหญ เปนตน 

2. ตลาดสด  ในชวงเชาพอคาแมคาที่ตลาดสดควรจัดเตรียมสินคาและสถานที่ที่ใชขายของใหพรอม
กอนเวลา 04.00 – 08.00 น. เนื่องจากเปนเวลาที่มีผูไปซ้ือสินคามากที่สุด และหากขายสินคาในชวงเย็นดวยควร
จัดจัดเตรียมสินคาและสถานที่ที่ใชขายของใหพรอมกอนเวลา 16.00 – 20.00 น. และเนื่องจากมีผูไปซ้ือสินคาที่
ตลาดสดในชวงเที่ยงและบายดวยจึงควรเตรียมขายสินคาในชวงเวลา 12.01 – 16.00 น. ดวย 

ดานสินคาและบริการ ตลาดสดเปนสถานที่ที่ผูใหขอมูลไปซ้ือสินคาหมวดอาหารสดเปน
หลัก รองลงมาคืออาหารแหง (ซ่ึงซื้ออาหารแหงในอัตราสวนใกลเคียงกับที่ซ้ือที่ซุปเปอรมารเก็ต) 

โดยขอเสนอแนะเรียงตามหมวดสินคาที่ซ้ือในตลาดสด จากมากไปหานอย ดังนี้ 
สินคาหมวดอาหารสด 
โดยรวมสินคาหมวดอาหารสดเปนสินคาที่ซ้ือที่ตลาดสด สินคาหมวดอาหารสดที่

ซ้ือ ไดแก ผัก/ผลไมสด ไขไก ปลาสด และเนื้อไก ตามลําดับ  
พบวามีการซื้อผัก/ผลไมสดที่ตลาดสด โดยปริมาณการซื้อผัก/ผลไมสดตอ

ครั้งคือ 2 กิโลกรัม รองลงมาคือ 1 กิโลกรัม พอคาแมคาในตลาดสด จึงควรเตรียมบรรจุภัณฑหรือถุงขนาดบรรจุ
ผัก/ผลไมสดได 1  และ 2 กิโลกรัม ไวเปนหลัก ซ่ึงหากตองการอํานวยความสะดวกแกผูซ้ือ แตเนื่องจาก
พฤติกรรมการซื้อสินคาที่ตลาดสดผูซ้ือมักตองการเห็นการบรรจุผัก/ผลไมสดที่มีคุณภาพใสลงในบรรจุภัณฑหรือ
ตองการเลือกแตละผลดวยตนเอง พอคาแมคาจึงไมควรบรรจุผัก/ผลไมสดใสบรรจุภัณฑไวลวงหนา เพราะผูซ้ือ
อาจไมแนใจในคุณภาพ โดยเฉพาะความสดของผลไม พอคาแมคาอาจชวยเลือกผัก/ผลไมสดใหผูซ้ือ(ตอหนาผู
ซ้ือ) เพื่อชวยอํานวยความสะดวก 

พบวามีการซื้อไขไกที่ตลาดสดมาก โดยมีปริมาณการซื้อไขไกตอครั้งคือ 
10 ฟอง รองลงมาคือ 30 ฟอง พอคาแมคาที่ขายไขไก ควรมีบรรจุภัณฑที่กันการกระทบกระแทกของไข เพื่อ
ปองกันบุบหรือแตก โดยขนาดบรรจุภัณฑที่ควรมีคือ 10 ฟอง และแบบถาด 30 ฟอง 

พบวามีการซื้อปลาสดที่ตลาดสดมาก และมีการซื้อเนื้อไกที่ตลาดสด 
ปริมาณการซื้อปลาสดและเนื้อไกตอครั้งคือ 1 กิโลกรัม รองลงมาคือ ไมแนนอน  ดังนั้น พอคาแมคาในตลาดสด
ควรเตรียมขนาดบรรจุภัณฑ 1 กิโลกรัมไวเปนหลัก  โดยพอคาแมคาอาจชวยเลือกปลาสดหรือเนื้อไกใหผูซ้ือ  
(ตอหนาผูซ้ือ) เพื่อชวยอํานวยความสะดวก 

สินคาหมวดอาหารแหง 
โดยรวมสินคาหมวดอาหารแหงเปนสินคาที่ซ้ือที่ตลาดสด สินคาที่ซ้ือ   ไดแก   

น้ําตาลทราย   ขาวสาร (อัตราสวนใกลเคียงกัน) น้ําปลา น้ํามันพืช และบะหมี่ก่ึงสําเร็จรูป ซ่ึงมีการซื้อที่ตลาดสด
นอยกวาที่ซุปเปอรมารเก็ต 

พบวามีการซื้อน้ําตาลทรายที่ตลาดสดร โดยมีปริมาณการซื้อน้ําตาล
ทรายตอครั้งคือ 2 กิโลกรัม รองลงมาคือ 1 กิโลกรัม ดังนั้นพอคาแมคาที่ตลาดสดควรมีน้ําตาลทรายขนาดบรรจุ
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ภัณฑ 1 กิโลกรัม หรือ แพ็คคูถุง 1 กิโลกรัม 2 ถุง หรือขนาดบรรจุภัณฑ 2 กิโลกรัม เพื่ออํานวยความสะดวกแกผู
ซ้ือ 

พบวามีการซื้อขาวสารที่ตลาดสด โดยมีปริมาณการซื้อขาวสารตอครั้งคือ 
5  กิโลกรัม รองลงมาคือ  10 กิโลกรัม  ดังนั้นพอคาแมคาที่ตลาดสดควรมีขาวสารขนาดบรรจุภัณฑ 5 กิโลกรัม 
และขนาด  10 กิโลกรัม เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกผูซ้ือที่ตองการซื้อขาวสาร 10 กิโลกรัม ที่ไมตองการบรรจุ
ภัณฑที่มีขนาด 5 กิโลกรัม 2 ถุง  

พบวามีการซื้อน้ําปลาที่ตลาดสด โดยมีปริมาณการซื้อน้ําปลาตอครั้งคือ 
1 ขวด รองลงมาคือ 2 ขวด ดังนั้นพอคาแมคาที่ตลาดสดควรมีน้ําปลาขวดขนาดครอบครัวซึ่งโดยปกติขนาด 750 
มิลลิลิตร   

พบวามีการน้ํามันพืชที่ตลาดสดรอยละ 29.7 ปริมาณการซื้อน้ํามันพืชตอ
ครั้งคอื 1 ขวด รองลงมาคือ 2 ขวด ดังนั้นพอคาแมคาที่ตลาดสดควรมีน้ํามันพืชขวดขนาดครอบครัวซึ่งโดยปกติ
ขนาด 1 ลิตร  

พบวามีการซื้อบะหมี่ก่ึงสําเร็จรูปที่ตลาดสดนอย โดยมีปริมาณการซื้อ
บะหมี่ก่ึงสําเร็จรูปตอครั้งคือ ไมแนนอน มากที่สุด รองลงมาคือ 6 ซอง และ 30 ซอง (คิดเปนรอยละเทากัน) 
ดังนั้นพอคาแมคาที่ตลาดสดควรมีบะหมี่ก่ึงสําเร็จรูปไวขายในปริมาณรวมไมมากนัก โดยมีบรรจุภัณฑแพ็คละ  
6 ซอง เปนหลัก และการแยกขาย 1 ซองไวดวย เนื่องจากผูซ้ือมักซื้อในปริมาณไมแนนอน   
   สินคาหมวดของใชประจําวัน  
   โดยรวมสินคาหมวดอาหารของใชประจําวันเปนสินคาที่ซ้ือที่ตลาดสดนอยมาก 
พอคาแมคาจึงไมควรมีสินคาหมวดของใชประจําวันไวขายในปริมาณมากนัก สินคาที่ซ้ือ ไดแก แชมพู สบูและ
ผงซักฟอก (เทากัน) และยาสีฟน  

พบวามีการซื้อแชมพูที่ตลาดสด โดยมีปริมาณการซื้อแชมพูตอครั้งคือ  
1 ขวด มากที่สุด รองลงมาคือ 2 ขวด ดังนั้นพอคาแมคาที่ตลาดสดควรแชมพูขนาดครอบครัว 1 และ 2 ขวด 

พบวามีการซื้อสบูและผงซักฟอกที่ตลาดสด โดยมีปริมาณการซื้อสบูตอ
ครั้งคือ 1 กลอง รองลงมาคือ 4 กลอง ดังนั้น พอคาแมคาที่ตลาดสดจึงควรมีการแยกขายสบู ขนาดครอบครัว  
1 กลอง เนื่องจากสมาชิกในครอบครัวใชรวมกัน และจัดเปนแพ็ค 4 กลอง เพื่ออํานวยความสะดวกในการเลือก
ซ้ือของผูซ้ือ สวนผงซักฟอก พอคาแมคาที่ตลาดสดควรจัดหาขนาดบรรจุภัณฑของผงซักฟอกที่มีปริมาณต่ํากวา 
1 กิโลกรัม – 1 กิโลกรัม มาขาย   

พบวามีการซื้อยาสีฟนที่ตลาดสดนอยมาก โดยมีปริมาณการซื้อยาสีฟน
ตอครั้งคือ 1 กลอง มากที่สุด รองลงมาคือ 2 กลอง ซ่ึงเปนขนาดครอบครัว ดังนั้นพอคาแมคาที่ตลาดสดควรมียา
สีฟนขนาดครอบครัว  

เม่ือพิจารณาปจจัยยอยดานผลิตภัณฑที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาที่ตลาดสดใน
ระดับมาก เรียงตามลําดับคาเฉล่ีย ไดแก การซื้อสินคาแยกชิ้นได และการมีขนาดบรรจุภัณฑใหเลือกหลายขนาด 
ซ่ึงพอคาแมคาในตลาดสดควรจัดใหมีปจจัยยอยดังกลาวอยางครบถวน เพื่อตอบสนองความตองการตาม
พฤติกรรมของผูซ้ือ โดยผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้ 
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การซื้อสินคาแยกชิ้นได  ในตลาดสดสินคาที่พอคาแมคานํามาขาย สวนใหญเปนอาหาร
สดและอาหารแหง ผูซ้ือตองสามารถเลือกซื้อสินคาดวยตนเองไดเปนรายชิ้น ตามปริมาณ ขนาด น้ําหนักที่ตนเอง
ตองการ พอคาแมคาจึงไมควรบังคับใหผูซ้ือตองซื้อในปริมาณที่ตนเองตองการ  

การมีขนาดบรรจุภัณฑใหเลือกหลายขนาด พอคาแมคาควรจัดเตรียมขนาดบรรจุภัณฑ
ในการซื้อสินคาไวใหเพียงพอในขนาดที่บรรจุสินคาน้ําหนัก 1 – 2 กิโลกรัม แตผูซ้ือตองการจะซื้อเทาใดก็สามารถ
ใหเลือกซื้อไดตามความตองการและความพึงพอใจของผูซ้ือ 

เม่ือพิจารณาปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาที่
ซุปเปอรมารเก็ตในระดับมาก เรียงตามลําดับคาเฉล่ีย ไดแก การตอรองราคาได และการแสดงปายราคาที่ชัดเจน 

การตอรองราคาได เปนจุดเดนที่สําคัญของตลาดสดซึ่งควรรักษาไว พอคาแมคาในตลาด
สดจึงควรมีความยืดหยุนในเรื่องราคาใหสามารถตอรองราคาไดบาง 

การแสดงปายราคาที่ชัดเจน พอคาแมคาที่ตลาดสดควรติดปายแสดงราคาสินคาที่มีขนาด
ตัวอักษรใหญ ชัด เขม  เพื่อใหผูบริโภคสามารถเห็นไดชัด อาจปกปายราคาบนสินคาที่จัดวางหรือเทกอง ติด
ราคาสินคาเปนรายชิ้น เพื่อใหผูบริโภคไดพิจารณาตัดสินใจซื้อไดรวดเร็วขึ้น โดยไมตองถามราคาจากพอคา
แมคา แตราคานั้นตองมีความยืดหยุนบาง ดังที่ไดกลาวแลว  

เม่ือพิจารณาปจจัยยอยดานการจัดจําหนายที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาที่ซุปเปอร
มารเก็ตในระดับมาก เรียงตามลําดับคาเฉล่ีย ไดแก ความใกลบาน ความสะอาดของสถานที่ การมีสถานที่จอด
รถเพียงพอ และความใกลที่ทํางาน  

ความใกลบาน ผูบริโภคจะเลือกไปซ้ือสินคาที่ตลาดสดที่พิจารณาแลววาใกลบาน ตลาดสด
ที่ผูบริโภคไปซื้อสินคาหมวดอาหารสด และอาหารแหง คือ ตลาดที่ใกลบาน จึงควรอยูในแหลงชุมชนที่มีผูอยู
อาศัยจํานวนมาก เนื่องจากเวลาที่ผูใหขอมูลไปซ้ือสินคาที่ตลาดสดมากที่สุดคือ 04.00 – 08.00 น. รองลงมาคือ 
ระหวาง 12 .01 – 20.00 น.  ผูใหขอมูลจึงเลือกซื้อสินคาที่ตลาดสดที่ใกลบาน  

ความสะอาดของสถานที่ เนื่องจากตลาดสดมักเปนสถานที่ที่เปดโลง บางสวนอยูภายใน
อาคาร บางสวนอยูภายนอกอาคาร ซ่ึงยากตอการรักษาความสะอาด โดยเฉพาะที่ตลาดสดสวนใหญจะขาย
สินคาหมวดอาหารสดและอาหารแหง ทําใหอาหารสดบางอยางที่เนาเสียงาย และอาหารแหงบางอยางที่เนาเสีย
ไดเปนสาเหตุใหการรักษาความสะอาดทําไดยากยิ่งขึ้น จึงควรมีการควบคุมเรื่องความสะอาดของสถานที่โดยขอ
ความรวมมือจากพอคาแมคาใหดูแลรักษาและทําความสะอาดบริเวณที่ตนเองขายสินคาใหสะอาดทุกครั้ง
หลังจากที่ขายสินคาเสร็จแลว เพื่อชวยแบงเบาภาระของเจาหนาที่ทําความสะอาดที่รับผิดชอบทําความสะอาด
บริเวณตลาดสด ควรจัดใหมีถังขยะที่เปนมาตรฐาน กระจายอยูตามบริเวณตาง ๆ ของตลาดสดอยางพอเพียง 
โดยแยกออกเปนถังขยะสําหรับขยะแหง และขยะที่เปนของสดหรือขยะเปยก มีการจัดการดานสุขาภิบาล
ส่ิงแวดลอมคือ ความสะอาด การจัดระเบียบรานคา โครงสรางอาคารและแผงขายสินคาแข็งแรงมั่นคง มีการ
จัดการขยะ น้ําเสีย ส่ิงปฏิกูล การควบคุมสัตว แมลงนําโรค เพื่อความสะอาดของสถานที่และสุขอนามัยของผูซ้ือ
และพอคาแมคา 

ความใกลที่ทํางาน เชนเดียวกับที่ไดกลาวแลวในปจจัยยอยดานความใกลบาน เนื่องจาก
เวลาที่ผูใหขอมูลไปซ้ือสินคาที่ตลาดสดคือ ระหวาง 12 .01 – 20.00 น.  ผูใหขอมูลสวนหนึ่งจึงเลือกใชบริการ



 

 473

การประชุมผลงานวิจัยดานการจัดการบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 2  
วันที่ 20 มีนาคม 2551 ณ ศนูยประชุมนานาชาติ เอ็มเพรส จ.เชียงใหม 

ตลาดสดที่ใกลที่ทํางานเพราะระหวางการเดินทางจากที่ทํางานกลับบานอาจแวะซื้อสินคาที่ซุปเปอรมารเก็ตกอน
กลับบาน 

การมีสถานที่จอดรถเพียงพอ เนื่องจากผูบริโภคที่เดินทางมาซื้อสินคาที่ตลาดสดสวนใหญ
มักจะซื้อสินคาหมวดอาหารสดและอาหารแหง โดยมีความถี่ในการซื้อสินคาหมวดอาหารสดคือสัปดาหละครั้ง 
รองลงมาคือ ไมแนนอน ทําใหตองเดินทางดวยรถสวนตัว ไมวาจะเปนรถยนตหรือรถจักรยานยนต เพราะตองซื้อ
สินคาไปใชรวมกันกับคนในครอบครัว จึงตองมีสถานที่จอดรถเตรียมไวใหบริการอยางเพียงพอ 

เม่ือพิจารณาปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาดไมมีปจจัยยอยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
ซ้ือสินคาที่ตลาดสดในระดับมาก  

3. รานขายของชํา   
 ดานสินคาและบริการ รานขายของชําเปนสถานที่ที่ผูใหขอมูลไปซ้ือสินคาหมวดของใช

ประจําวันเปนหลัก รองลงมาคือ อาหารแหง 
โดยขอเสนอแนะเรียงตามหมวดสินคาที่ซ้ือในซุปเปอรมารเก็ต จากมากไปหานอย ดังนี้ 

สินคาหมวดอาหารแหง 
โดยรวมสินคาหมวดอาหารแหงเปนสินคาที่ซ้ือที่รานขายของชํา สินคาที่ซ้ือ   ไดแก   

น้ําปลา   ขาวสาร   น้ํามันพืช   น้ําตาลทราย  และบะหมี่ก่ึงสําเร็จรูป ซ่ึงมีการซื้อที่รานขายของชํานอยกวาที่
ซุปเปอรมารเก็ต 

พบวามีการซื้อน้ําปลาที่รานขายของชํา โดยมีปริมาณการซื้อน้ําปลาตอ
ครั้งคือ 1 ขวด รองลงมาคือ 2 ขวด ดังนั้นรานขายของชําควรมีน้ําปลาขวดขนาดครอบครัว และขนาดเล็กกวา
อยางหลากหลายเพื่อใหผูซ้ือไดเลือกซื้อ  

พบวามีการซื้อขาวสารที่รานขายของชํา โดยมีปริมาณการซื้อขาวสารตอ
ครั้งคือ 5  กิโลกรัม ดังนั้นรานขายของชําควรมีขาวสารขนาดบรรจุภัณฑ 5 กิโลกรัม เพื่อเพิ่มทางเลือกใหกับผูซ้ือ 

พบวามีการซื้อน้ํามันพืชที่รานขายของชํา โดยปริมาณการซื้อน้ํามันพืชตอ
ครั้งคือ 1 ขวด รองลงมาคือ 2 ขวด ดังนั้นรานขายของชําควรมีน้ํามันพชืขวดขนาดครอบครัวซึ่งโดยปกติขนาด  
1 ลิตรและขนาดเล็กกวา เพื่อเพิ่มทางเลือกใหกับผูซ้ือ 

พบวามีการซื้อน้ําตาลทรายที่รานขายของชํา โดยมีปริมาณการซื้อน้ําตาล
ทรายตอครั้งคือ 2 กิโลกรัม รองลงมาคือ 1 กิโลกรัม ดังนั้นรานขายของชําควรมีขนาดบรรจุภัณฑ 1 กิโลกรัม และ
นอยกวา เพื่ออํานวยความสะดวกแกผูซ้ือ 

พบวามีการซื้อบะหมี่ก่ึงสําเร็จรูปที่รานขายของชํา โดยมีปริมาณการซื้อ
บะหมี่ก่ึงสําเร็จรูปตอครั้งคือ ไมแนนอน มากที่สุด รองลงมาคือ 6 ซอง และ     30 ซอง (คิดเปนรอยละเทากัน) 
ดังนั้นรานขายของชําควรมีบะหม่ีก่ึงสําเร็จรูปไวขายในปริมาณนอย 

สินคาหมวดของใชประจําวัน 
ดยรวมสินคาหมวดของใชประจําวันเปนสินคาที่ซ้ือที่รานขายของชํานอยมาก 

สินคาที่ซ้ือ ไดแก ผงซักฟอก ยาสีฟนและแชมพู (เทากัน) และสบู ตามลําดับ  
พบวามีการซื้อผงซักฟอกที่รานขายของชํา โดยมีปริมาณการซื้อ

ผงซักฟอกตอครั้งคือ ตํ่ากวา 1 กิโลกรัม – 1 กิโลกรัม  ดังนั้น รานขายของชําควรจัดหาขนาดบรรจุภัณฑของ
ผงซักฟอกที่มีปริมาณต่ํากวา 1 กิโลกรัม – 1 กิโลกรัม มาขาย   
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พบวามีการซื้อยาสีฟนและแชมพูที่รานขายของชํา โดยมีปริมาณการซื้อ
ยาสีฟนและแชมพูตอครั้งคือ 1 กลอง/ขวด มากที่สุด รองลงมาคือ 2 กลอง/ขวด ซ่ึงเปนขนาดครอบครัว ดังนั้น
รานขายของชําควรขาย 
ยาสีฟนและแชมพูขนาดครอบครัว 1 และ 2 กลอง/ขวด เพื่ออํานวยความสะดวกในการเลือกซื้อของผูซ้ือ 

พบวามีการซื้อสบูที่รานขายของชําเพียงรอยละ 6.3 ปริมาณการซื้อสบูตอ
ครั้งคือ 1 กลอง รองลงมาคือ 4 กลอง ดังนั้นรานขายของชําจึงควรมีการแยกขายสบู ขนาดครอบครัว 1 กลอง 
เนื่องจากสมาชิกในครอบครัวใชรวมกัน และจัดเปนแพ็ค 4 กลอง  

 
สินคาหมวดอาหารสด 
โดยรวมสินคาหมวดอาหารสดเปนสินคาที่ซ้ือที่รานขายของชํานอยมาก สินคาที่ซ้ือ 

ไดแก เนื้อไก ไขไก และผัก/ผลไมสด ตามลําดับ   สวนปลาสดไมมีการซื้อที่รานขายของชํา  
พบวามีการซื้อเนื้อไกที่รานขายของชํานอย แตก็มากกวาสินคาหมวด

อาหารสดอยางอื่น จึงควรมีเนื้อไกขายบาง แตไมตองมากนัก  
พบวามีการซื้อผัก/ผลไมสดที่รานขาของชํานอย ดังนั้น  รานขายของชําจึง

ไมควรซื้อผัก/ผลไมสดมาขายมากนัก  
พบวามีการซื้อไขไกที่รานขายของชํานอยมาก โดยมีปริมาณการซื้อไขไก

ตอครั้งคือ 10 ฟอง จึงควรมีไขไกขายในปริมาณไมมากนัก 
สวนปลาสดไมจําเปนตองมีขายในรานขายของชํา 

 
เม่ือพิจารณาปจจัยยอยดานผลิตภัณฑที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาที่รานขายของชํา

ในระดับมาก เรียงตามลําดับคาเฉล่ีย ไดแก การมีสินคาใหเลือกหลายยี่หอ การมีขนาดบรรจุภัณฑใหเลือกหลาย
ขนาด ซ่ึงผูประกอบการรานขายของชําควรจัดการใหมีปจจัยยอยดังกลาวอยางครบถวน เพื่อตอบสนองความ
ตองการตามพฤติกรรมของผูซ้ือ โดยผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้ 

การมีสินคาใหเลือกหลายยี่หอ เปนปจจัยยอยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาที่ราน
ขายของชําในระดับมากที่สุด เจาของรานขายของชําควรใหความสําคัญมากที่สุด โดยจัดสินคาในแตละ
หมวดหมูใหมีหลากหลายยี่หอ โดยเฉพาะยี่หอที่ผูบริโภคมีความคุนเคย ซ่ึงสังเกตความนิยมในแตละยี่หอไดจาก
ขอมูลยอดขายสินคาในตรายี่หอนั้น   จึงควรสั่งซื้อสินคาที่มีตรายี่หอตาง ๆ   ใหเพียงพอตอความตองการซื้อของ
ผูซ้ือตลอดเวลา ไมใหสินคาหมดหรือขาดสต็อก 

การมีขนาดบรรจุภัณฑใหเลือกหลายขนาด เจาของรานขายของชําควรจัดสินคาในแตละ
หมวดหมูใหมีขนาดบรรจุภัณฑในแตละยี่หอใหเลือกไดหลากหลายตามความตองการของ    ผูซ้ือ โดยสินคาที่จะ
หมดหรือขาดสต็อกไมไดคือสินคาขนาดครอบครัว สวนขนาดบรรจุภัณฑขนาดอื่น ๆ ควรจัดซื้อตามการ
คาดการณหรือประมาณการยอดขาย 
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การวิเคราะหตลาดหนังสอืเด็ก 
The Analysis of Children’s Books Market                                                        

ชนะใจ  เดชวิทยาพร∗ 
 
บทคัดยอ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความตองการหนังสืออานของเด็ก พฤติกรรมการอาน ประเภทของ
หนังสือที่ตองการอาน ราคาของหนังสือ ความสะดวกในการเขาถึงแหลงใหบริการ ปญหาและอุปสรรคของ
การตลาดหนังสือเด็ก ในประเด็นที่เกี่ยวกับการผลิต การจําหนาย ราคาของหนังสือที่เกี่ยวกับผูจัดพิมพ ผูจัด
จําหนาย และรานจําหนายหนังสือ เพื่อเสนอแนะความเปนไปไดของการสรางตลาดหนังสือเด็กที่มีคุณภาพ โดย
การวิจัยใชแบบสัมภาษณเชิงลึก ผูประกอบการสํานักพิมพ จํานวน 10 ราย ผูประกอบการรานหนังสือเด็ก 
จํานวน 24 ราย และสํารวจดวยตัวอยาง ซึ่งเปนบิดา มารดา หรือผูปกครอง จํานวน 250 คน นักเรียน จํานวน 
250 คน ครู จํานวน 120 คน และบรรณารักษ จํานวน 40 คน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้ ตลาดหนังสือเด็กประมาณรอยละ 25 – 30 ของตลาดหนังสือ ป 2550 ตลาด
หนังสือประมาณ 18,000 ลานบาท  ดังนั้นตลาดหนังสือเด็กประมาณ 4,500 ลานบาท โดยหนังสือเด็กสวนใหญ
ที่ขายไดเปนหนังสือเด็กในกลุมราคาไมแพง โอกาสทางการตลาดจะดี เนื่องจากผูปกครอง ครู และบรรณารักษ 
สนับสนุนดานการอานหนังสือของเด็ก รวมทั้งปจจัยทางดานอุปทาน โดยผูประกอบการสํานักพิมพพบวาตลาด
หนังสือเด็กมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นจาก 10 – 15% เปน 25 – 30% ของยอดขายหนังสือ สํานักพิมพมี
การพัฒนาคุณภาพหนังสือเด็กอยูเสมอ มีบุคลากรที่ดีมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพในการบริหาร รานหนังสือมี
การจัดสรรเนื้อที่เปนมุมหนังสือเด็กโดยเฉพาะ แตอุปสรรคทางการตลาดไดแก พฤติกรรมของเด็ก โดยอาน
หนังสือที่ไมใชหนังสือเรียนวันละ ไมเกิน 30 นาที ผูปกครองบางสวนไมสามารถสรางนิสัยรักการอานใหบุตรได 
ครูขาดความเขาใจในวิธีการสรางนิสัย หรือขาดวิธีการที่ทําใหการอานเปนนวัตกรรมของเด็ก บรรณารักษขาดกล
ยุทธใหมๆ ที่จะจูงใจใหเด็กรักการอาน ทุกภาคสวนที่เกี่ยวของไมวาจะเปนภาครัฐ สํานักพิมพ ตัวแทนจําหนาย 
รานคา ยังขาดการประสานงานกัน ถาทุกฝายรวมมือกันมากกวานี้ ตลาดหนังสือเด็กจะเติบโตเพิ่มขึ้น รวมทั้ง
รัฐบาลมีนโยบายที่สนับสนุนดานการอานมากขึ้น 
 
 

 
 
 
 

                                                 
∗ ผูชวยศาสตราจารย ภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย (งานวิจัยไดรับทุนสนับสนุนงานวิจัยจาก
แผนงานสื่อสรางสุขภาวะเยาวชน (สสย.) สนับสนุนแผนงานโดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ(สสส.) ป 
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Abstract 
 This research aims to study the demand for reading of children, reading behavior, types of 
books preferred, book prices, access to service centers as well as problems and difficulties; 
specifically on the issues of production, distribution, book prices and others concerning publishing 
houses, distributors including children’s bookshops in order to present the viability of quality 
children’s books. r Primary data, was collected through in-depth interviews with suppliers comprising 
10 operators of publishing houses and 24 operators of children’s bookshops.  A sample survey was 
also made among the demand groups including 250 parents or guardians, 250 students, 120 
teachers and 40 librarians in Bangkok and provinces. 
 The findings from this research can be concluded as follows : children’s books account for 
25-30 percent of the total book market worth about 18,000 million baht in 2007. The children’s books 
market therefore has a value of approximately 4,500 million baht, most of which are sold at low 
prices. However there is a high potential for marketing opportunity since parents, teachers, and 
librarians encourage children’s reading including the supply factors, publishers discover that the 
children’s books market has shown considerable improvement with the total sales rising from 10-15% 
to 25-30%. Publishing houses constantly improve the quality of children’s books, employ quality 
staffs and focus on efficient management. Bookstores provide a separate corner for children’s books. 
On the contrary, the marketing threats are caused by children’s reading behavior excluding 
textbooks, they do not read more than 30 minutes a day. Some parents are unable to cultivate 
reading habit for their children.  Teachers lack the understanding of how to enhance reading habit in 
their students or means to turn reading into kind of innovation. Librarians cannot think of new 
strategies to induce children to love reading. All the sectors involved such as the government 
agencies, publishing houses, dealers, and bookstores lack coordination.  There is a need for 
cooperation among sectors  and  higher expansion in the children’s books market including public 
policy that seriously encourages reading. 
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                 บทความนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความตองการหนังสืออานสําหรับเด็ก ประเภทของหนังสือที่
ตองการอาน ราคาของหนังสือ และความสะดวกในการเขาถึงแหลงใหบริการ ปญหาและอุปสรรคของการตลาด
หนังสือเด็กโดยเฉพาะประเด็นเรื่องการผลิต การกระจาย ราคาของหนังสือและอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับผูจัดพิมพ ผู
จัดจําหนาย และรานจําหนายหนังสือ และเสนอแนะความเปนไปไดของการสรางตลาดหนังสือเด็กที่มีคุณภาพ  
โดยใชขอมูลจากผลการวิจัยเรื่อง ตลาดหนังสือเด็ก ซ่ึงงานวิจัยไดสําเร็จเมื่อเดือนพฤษภาคม 2551 โดยไดรับการ
สนับสนุนจาก แผนงานสื่อสรางสุขภาวะเยาวชน (สสย.) สนับสนุนแผนงานโดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สรางเสริมสุขภาพ (สสส.)  ผลการศึกษาไดขอสรุปดังนี้ 
1.  สถานการณตลาดหนังสือ  
 ตลาดหนังสือโดยรวมของไทยถือเปนตลาดที่ใหญและมีโอกาสทางการตลาดสูง  มีการขยายตัวอยาง
ตอเนื่องทุกป ทั้งในแงปริมาณ  ประเภทและมูลคาตลาด โดยวัดจากยอดจําหนายหนังสือที่มีมูลคาตลาดสูงถึง 
18,000 ลานบาท ในป 2550 มีจํานวนปกหนังสือออกใหม 11,455 เรื่อง เฉล่ีย 23.3 เรื่องตอสํานักพิมพ และ 
31.4 เร่ืองตอวัน  ตลาดหลักในการจําหนายหนังสืออยูในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลประมาณ รอยละ 
60–70 ของตลาดรวมทั้งประเทศ 
 อยางไรก็ดี แมวาตลาดจะมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง แตคงมีอุปสรรคจากการที่แนวโนมอัตราการ
ขยายตัวของยอดจําหนายหนังสือลดลงเหลือเพียง 6.5% ในป 2550 ลดลงจากป 2549 ที่มีอัตรา 12.7% ป 2548 
สัดสวนของประชากรไทยผูไมอานหนังสือยังคงสูงถึงรอยละ 30.9 และใชเวลาวางในการอานหนังสือเพียงรอยละ 
4.4  ในป 2549 คนไทยใชเวลาในการอานหนังสือเพียง 1.59 ช่ัวโมงตอวัน ใชเวลาเฉลี่ยในการเขาหองสมุดเพียง 
0.02 นาทีตอวัน อานหนังสือเพียง 5 เลมตอคนตอป   ซ้ือหนังสือเพียง 2 เลมตอคนตอป ใชเงินเพียงรอยละ 0.22 
ของรายไดตอคน หรือ 286 บาท ตอคนตอปในป 2549 ดังตารางที่ 1 และ 2 ซ่ึงถือเปนอัตราที่ตํ่ามากเมื่อเทียบ
กับประเทศที่พัฒนาแลว แสดงใหเห็นวา คนไทยขาดทักษะในการอานหนังสือและขาดแรงจูงในในการอาน
หนังสือ ทําใหเปนอุปสรรคตอการพัฒนาตลาดหนังสือในประเทศไทย 
ตาราง 1  สถิติตลาดหนังสือ 

พ.ศ. 2550 รายละเอียด 2546 2547 2548 2549 2550 สัดสวน 
จํานวนสํานักพิมพ (ราย) 374 433 475 492 491  
อัตราการขยายตัวของจํานวนสํานักพิมพ (%)  15.8 9.7 3.6 -0.2  
จํานวนสํานักพิมพขนาดใหญ (ราย) 20 25 30 36 40 8.2% 
จํานวนสํานักพิมพขนาดกลาง (ราย) 44 54 65 61 70 14.3% 
จํานวนสํานักพิมพขนาดเล็ก (ราย) 310 354 380 395 381 77.5% 
ยอดจําหนายหนังสือ (ลานบาท) 10,500 13,100 15,000 16,900 18,000  
อัตราการขยายตัวของยอดจําหนายหนังสือ (%)  24.7 14.5 12.7 6.5  
ยอดจําหนายหนังสือเทียบกับ GDP 0.17 0.20 0.21 0.22 0.21  
จํานวนหนังสือออกใหมตอป (ช่ือเรื่อง) 10,108 11,103 11,651 11,236 11,455  
จํานวนหนังสือออกใหมตอวัน (ช่ือเรื่อง) 27.7 30.4 31.9 30.8 31.4  
จํานวนหนังสือออกใหมเฉล่ียตอสํานักพิมพตอป (ช่ือเร่ือง) 27.0 25.6 24.5 22.8 23.3  
สัดสวนยอดจําหนายหนังสือ/สวนแบงตลาด       
- สํานักพิมพขนาดใหญ % 57.0 57.2 58 62.7 62.8  
- สํานักพิมพขนาดกลาง % 23.9 26.7 28 24.9 25.0  
- สํานักพิมพขนาดเล็ก % 19.1 16.1 14 12.4 12.0  
ที่มา  :ซีเอ็ดบุค เซ็นเตอร, สมาคมผูจัดพิมพ และผูจัดจําหนายหนังสือแหงประเทศไทย 
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ตาราง 2  สถิติดานพฤติกรรมการอานและซื้อหนังสือ 
ตัวช้ีวัด หนวย ไทย ตางประเทศ (2549) 

  2548 2549 2550  
อัตราการอานหนังสือตอคนตอปของคนไทย เลม 2 5  40-60 เลม (สิงคโปร/

เวียดนาม) 
จํานวนหนังสือออกใหมเฉล่ียตอป 
จํานวนประชากรตอรานหนังสือ 1 ราน 

ปก 
คน 

11,651 
73,606 

11,236 
67,677 

11,455 
32,952 

10,000-72,000  
(ไตหวัน/ญี่ปุน) 
8,000-20,000 

สัดสวนประชากรผูอานหนังสือ % 69.1    
สัดสวนประชากรผูไมอานหนังสือ % 30.9   รอยละ 24 (เกาหลี ป 2547) 
อัตราการซื้อหนังสือตอคนตอป เลม 1.53 

เลม 
1.66   

อัตราการใชเงินซื้อหนังสือตอรายไดตอหัว % 0.18 0.22   
จํานวนเงินซื้อหนังสือตอคนตอป บาท 259.93 285.54   
จํานวนหนังสือเด็กในหองสมุดประชาชน (เลม) 25.3 ลานเลม (อังกฤษ) 
จํานวนหนังสือเด็กตอเด็ก 1 คน (อายุตํ่ากวา 15ป) 2.3 เลม (อังกฤษ) 
อัตราการยืมหนังสือเด็กจากหองสมุด (%) 29%  (อังกฤษ) 
จํานวนหนังสือใหมที่ซ้ือเขาหองสมุด  3.9 ลานเลม (อังกฤษ) 
ที่มา  : สํานักงานสถิติแหงชาติ,เอแบคโพลล,ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร,สมาคมผูจัดพิมพและผูจัดจําหนายหนังสือแหงประเทศไทย 
 

2.  การวิเคราะหตลาดหนังสือเด็กดวย SWOT Analysis 
 สําหรับตลาดหนังสือเด็ก สามารถวิเคราะหใหเห็นถึง จุดแข็ง จุดออน  โอกาส และอุปสรรคที่สําคัญ
ดังนี้  
 2.1 จุดแข็งของตลาดหนังสือเด็ก 
       2.1.1 จุดแข็งดานการดําเนินธุรกิจหนังสือเด็กของผูประกอบการ 
   สํานักพิมพมีการพัฒนาคุณภาพของหนังสือเด็กอยูเสมอ โดยอาศัยบุคลากรที่ดี  มี
คุณภาพและความมีประสิทธิภาพในการบริหาร ทําใหหนังสือเด็กของไทยมีจุดแข็งจากการเปนหมวดหนังสือที่มี
การออกหนังสือใหมมากที่สุด 1 ใน 5 อันดับแรกของสํานักพิมพ และมีจํานวนปกหนังสือออกใหมขยายตัวอยาง
ตอเนื่อง มีหนังสือเด็กหลากหลายประเภท ทําใหสามารถสรางทางเลือกใหกับผูอาน ซ่ึงเปนเด็กและเยาวชน
ไดมากทั้งในรูปของการตูน สารคดี ธรรมะ หนังสือแปล สอดคลองกับความตองการที่หลากหลาย โดยเฉพาะ
หนังสือเด็กออกใหมที่เปนหนังสือแปลมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่อง โดยในป 2548 คิดเปนรอยละ 18.7 
ของหนังสือเด็กปกใหมทั้งหมด§§§§§§ แสดงถึงความนิยมในหนังสือเด็กประเภทนี้ที่มีเพิ่มมากขึ้น โดยการซื้อ

                                                 
§§§§§§

  วิเคราะหธุรกิจสํานักพิมพ และหนังสือเลมในประเทศไทย ป 2550,  (กรุงเทพฯ:สมาคมผูจัดพิมพ และผูจําหนาย
หนังสือแหงประเทศไทย 2550) : 7. 
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หนังสือในปจจุบันผูซ้ือมักใหความสําคัญกับย่ีหอมากขึ้น เพื่อใชเปนบรรทัดฐานในการเลือก โดยมักเลือกยี่หอที่
คุนเคย ซ่ึงอาจหมายถึงสํานักพิมพ ตัวนักเขียนหรือนักแปลผูประกอบการที่มีช่ือเสียง 
  2.1.2 จุดแข็งดานสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 
   - ผูเกี่ยวของในทุกสวนทั้งผูปกครอง ครู บรรณารักษ และรานจําหนายหนังสือ ตางเห็น
วาคุณภาพของหนังสือเด็กที่มีอยูในปจจุบัน มีขอดีในเร่ืองของรูปภาพที่สวย ชวนอาน มีเนื้อหาสนุก หนังสือมี
ความหลากหลายมากขึ้น มีความเหมาะสมกับวัย หาซื้องาย ตัวหนังสือใหญ อานงาย มีการออกแบบที่สวยงาม
นาสนใจ 
   - สํานักพิมพมีการผลิตหนังสือออกมามากขึ้น โดยเฉพาะหนังสือการตูนทั้งไทยและ
ญี่ปุน นิตยสารการตูนรายสัปดาห สูตร เกมสคอมพิวเตอร นิทานแนววิทยาศาสตร ภูมิศาสตร หนังสือระบายสี 
และแบบฝกหัดทักษะเด็ก 
   - หนังสือเด็กที่มีวางจําหนายมีหลากหลายประเภทและหลากหลายราคาทั้งราคาถูก 
และราคาแพง ซ่ึงสามารถตอบสนองความตองการของเด็กไดในทุกกลุมทุกระดับ 
   - สํานักพิมพมีความสัมพันธอันดีกับผูเกี่ยวของ โดยเฉพาะตัวแทนจําหนาย และราน
หนังสือ      มีการพึ่งพาชวยเหลือซ่ึงกันและกันเปนอยางดี 
   ทางดานราคาหนังสือ พบวา ในปจจุบันราคาหนังสือขายปลีกในประเทศไทย  ยังไมมี
กฎหมายควบคุมราคา และราคาหนังสือเด็กที่ออกใหม โดยเฉลี่ยยังคงมีแนวโนมเพิ่มขึ้น  โดยในป 2548 มีราคา
ปกประมาณ 79.19 บาทตอปก ซ่ึงเปนราคาที่ตํ่าวาราคาปกหนังสือออกใหมหมวดอื่นๆ  ในขณะที่การขาย
หนังสือผานรานสะดวกซื้อและการขายตรงผานอินเตอรเน็ทมีบทบาทมากขึ้น สวนงานแสดงหนังสือจัดเปน
ชองทางสําคัญของสํานักพิมพขนาดเล็ก สําหรับสํานักพิมพขนาดใหญและขนาดกลางมีความสามารถในการจัด
จําหนายไดเอง และบางสวนมีชองทางจําหนายของตนเอง 
  2.1.3 จุดแข็งดานรานจําหนายหนังสือ 
   รานจําหนายหนังสือมีจุดแข็งหลายประการดังนี้ 
   - หนังสือเด็กที่จําหนายในรานหนังสือมีหลากหลายประเภท หลากหลายราคา ทั้งใน
กลุมราคาถูก ซ่ึงไดแก หนังสือการตูนไทย/ญี่ปุน หนังสือเสริมสรางปญญา เชน ตอจุดลากเสน หนังสือคัดลายมือ 
แบบหัดอาน หนังสือนิทานอีสป หนังสือการตูนรายสัปดาห รายเดือน นิทานของดีสนีย โดยมีราคาอยูระหวา ง 
15-100 บาทตอเลม และในกลุมหนังสือราคาแพง ไดแก หนังสือการตูนไทย/ญี่ปุน หนังสือวรรณกรรมไทย  
ชาดกไทย  และหนังสือการตูนรายเดือนที่มีราคาเกิน 100-399 บาทตอเลม โดยหนังสือเด็กที่สามารถสราง
ผลตอบแทนใหรานมากที่สุดจะมีราคาอยูที่ 15-60  บาทตอเลม ดังนั้น ความหลากหลายของหนังสือ และความ
หลากหลายของระดับราคา ชวยใหหนังสือเด็กสามารถตอบสนองความตองการของกลุมเปาหมายที่เปนเด็กได
ในทุกระดับ 
   - รานจําหนายหนังสือสวนใหญมีการจัดสรรเนื้อที่เปนมุมหนังสือเด็กโดยเฉพาะ หลาย
รานตกแตงอยางสวยงามเพื่อดึงดูดใจกลุมเปาหมาย ทุกรานมีการจัดชั้นขายหนังสือเด็ก เพื่อสรางความ
ไดเปรียบในการขายโดยหนังสือราคาถูกจัดไวดานลาง ราคาแพงจัดไวช้ันบนเพื่อใหพอแมเห็นชัดเจน ตลอดจน
การจัดวางหนังสือเด็กไว หนารานหรือช้ันหนาราน กลางราน รวมทั้งหนาแคชเชียร จัดเรียงหนังสือใหมไว
ดานหนา จัดแยกตามสํานักพิมพตามประเภทหนังสือ เด็กเล็ก เด็กโต เปนหมวดหมู ซ่ึงกลยุทธดังกลาวชวยทําให
หนังสือเด็กขายดี  
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   - การขายจะมีการเชียรหนังสือโดยพนักงานขายของราน เพื่อผลักดันใหลูกคาตัดสินใจ
ซ้ือเร็วขึ้น 
   - รานจําหนายหนังสือมีความสัมพันธอันดีกับตัวแทนจําหนาย และไดรับบริการที่ดี เชน 
บริการจัดสงหนังสือจากหลากหลายสํานักพิมพมาให 
   - รานจําหนายหนังสือชวยสํานักพิมพในดานกิจกรรมการตลาด โดยนําหนังสือที่จัด
โปรโมชั่นลดราคาพิเศษมาจัดวาง  โดยใชพื้นที่หนาราน ติดตั้งปายโฆษณาใหสะดุดตา ใหพนักงานขายชวย
ประชาสัมพันธ และแนะนําหนังสือแกลูกคา 
 

 2.2 จุดออนของตลาดหนังสือเด็ก 
  2.2.1 จุดออนดานการดําเนินธุรกิจหนังสือเด็กของผูประกอบการ 
   อยางไรก็ดี ยังคงพบวาตลาดหนังสือเด็กมีจุดออนอยูหลายประการ โดยเฉพาะการที่ธุรกิจ
ขาดองคความรูเร่ืองหนังสือเด็ก ทําใหไมมีผูที่มีความรูเรื่องหนังสือเด็กอยางจริงจัง นอกจากนี้ยังขาดแคลน
บุคลากรที่เชี่ยวชาญเฉพาะดาน เชน นักเขียน นักแปล นักวาดรูป และสํานักพิมพหนังสือยังมีนอย เนื่องจากไม
ม่ันใจที่จะยึดเปนอาชีพหลัก รวมทั้งมีความเสี่ยงในเรื่องของระบบการจัดจําหนายที่ขาดประสิทธิภาพ หรือ
ปญหาของศูนยกระจายสินคา ทําใหระบบการจัดจําหนายเกิดการลาชา ความเสี่ยงจากสินคาเกิดการสูญหาย
เสียหายจากการขนสง หรือการถูกขโมย ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ กรณีสงออกหรือ
การซื้อขายลิขสิทธิ์ รวมทั้งปญหาการละเมิดลิขสิทธิ์หนังสือ 
   ทางดานความรวมมือกับองคกรที่เกี่ยวของพบวา สํานักพิมพขาดการดูแลเอาใจใสรานคา 
การจัดงานแสดงสินคาตางๆ มุงเนนการขายมากกวาการสงเสริมการอานของเด็ก รานจําหนายหนังสือและ
ตัวแทนจําหนาย ควรเปนหนวยงานที่มีความเขมแข็งที่สุด ในการใหบริการชองทางจําหนาย และแนะนําหนังสือ
ใหลูกคา 
  2.2.2 จุดออนของสํานักพิมพ 
   - สํานักพิมพยังขาดการประสานงานดานกิจกรรมการสงเสริมการขายกับผูเกี่ยวของ 
   - ตัวแทนจําหนายและรานจําหนายหนังสือไมคอยใหการสนับสนุนดานการใหพื้นที่เพื่อ
วางหนังสือเด็ก รวมทั้งขาดการสนับสนุนดานการแบงพื้นที่ใหสํานักพิมพ เพื่อจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย  เชน  
การจัด       ดีสเพลยหนังสือ การจัดรายการพิเศษ กิจกรรมเลานิทาน เอกสารและอุปกรณประกอบการขาย เชน 
โปสเตอร การจัดแยกประเภทหมวดหมูหนังสือ เว็บไซตและโบรชัวรที่ใหความรูเกี่ยวกับหนังสือเด็ก เปนตน 
  2.2.3 จุดออนดานการผลิตหนังสือเด็ก 
   - ทางดานการผลิตสํานักพิมพบางสวนยังผลิตไดไมเต็มกําลังการผลิต 
   - เรื่องที่ซ้ือลิขสิทธิ์มาแลว แตยังไมไดดําเนินการจัดพิมพ 
   - บางสํานักพิมพตองการขยายการผลิต แตยังไมสามารถดําเนินการไดก็จะใชวิธีจาง
สํานักพิมพอื่นผลิตให 
   - การผลิตหนังสือเด็กมีกระบวนการซับซอนกวาหนังสือประเภทอื่นๆ และตองมี
ภาพประกอบที่ออกแนวสีสันสดใสกวาหนังสือโดยทั่วไป 
   - โครงสรางตนทุนหนังสือเด็กที่แพงกวาหนังสือทั่วไป  เนื่องจากหนังสือเด็กมี
กระบวนการผลิตที่ซับซอนกวา ใชวัตถุดิบที่มีคุณภาพมากกวา การเขาเลมปกแข็งก็มีตนทุนแพงกวาปกออน 
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   - จํานวนเลมที่ผลิตต่ําทําใหไมเกิดการประหยัด จากขนาดการผลิต 
   - ตนทุนคากระดาษและคาจัดจําหนายมีตนทุนที่สูง สํานักพิมพตองการใหตนทุน
ขางตนลดต่ําลง และหลายสํานักพิมพใชวิธีเพิ่มยอดขายใหมากขึ้น จึงจะมีผลกําไรตอหนวยสูงขึ้น 
   - สํานักพิมพมีนักเขียนไมเพียงพอ บุคลากรในการคิดแนวคิด ตางๆ มีไมเพียงพอ และ
ขาดผูที่เขาใจการเรียนรูของเด็ก 
   - การผลิตหนังสือเด็กของสํานักพิมพขาดการสํารวจความตองการของผูอาน 
  2.2.4 จุดออนดานสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 
   หนังสือเด็กมีจุดออนในเรื่องของผลิตภัณฑลาสมัยงาย และเสื่อมความนิยมเร็ว อัตราการ
คืนหนังสืออยูในเกณฑสูงรอยละ 28-30 ทําใหมีโอกาสที่หนังสือ  1ใน3 ของรานจะขายไมไดเลยในรอบเวลา 3 
เดือน ทําใหสํานักพิมพขาดทุน ขณะเดียวกันปริมาณหนังสือเด็กที่มีจําหนายอยูในตลาดยังมีปริมาณคอนขาง
นอย และเนื้อหาสาระของหนังสือเด็กที่เปนของคนไทยมักถูกตีกรอบทางสังคมเอาไวจนขาดการสรางสรรคส่ิง
แปลกใหม 
   นอกจากนี้ หนังสือเด็กยังมีเนื้อหาที่นาเบื่อ ไมคุมคา เนื้อหาไมตอเนื่อง เนื้อหาไม
สอดคลองกับวัยของเด็ก ไมมีความหลากหลาย และเนื้อหาไมสรางสรรค  เนื้อหาซ้ําๆ ทําใหเด็กเบื่องาย และไม
คุมคากับเงินที่จาย 
   ดานราคาหนังสือ เนื่องจากตนทุนคาหนังสือในปจจุบันสูงขึ้น เนื่องจากวัตถุดิบหลัก ไดแก 
กระดาษ น้ําหมึกมีราคาสูงอยางตอเนื่อง มีผลทําใหราคาหนังสือแพงขึ้น แตเม่ือเทียบราคาปกหนังสือเด็กออก
ใหมโดยเฉลี่ย และราคาปกเฉลี่ยของหนังสือเด็กที่ขายได พบวา ยังมีราคาต่ํากวาราคาปกหนังสือออกใหมหมวด
อื่นๆ แสดงถึงมูลคาปกและมูลคาขายที่ยังอยูในระดับตํ่า ผูประกอบการมีรายไดเฉพาะหนังสือเด็กราคาไมแพง
เปนสวนใหญ    อยางไรก็ดี ในแงผูบริโภคยังคงมองวาราคาหนังสือเด็กของไทยยังมีราคาคอนขางแพง เม่ือเทียบ
กับคาครองชีพของคนไทย และหนังสือจัดเปนส่ือที่แพงที่สุด เม่ือเทียบกับการโหลดเพลง  หรือการดูโทรทัศน 
   ดานการจัดจําหนาย ปจจุบันคาใชจายในการจัดจําหนายเพิ่มสูงขึ้น  จากผลกระทบของ
ราคาน้ํามันที่มีตอคาขนสง ทําใหมีผลตอตนทุนและราคาของหนังสือเด็ก และสํานักพิมพขนาดเล็กเองคอนขาง
ขาดความชํานาญดานการขาย และการตลาดจึงมักใหผูจัดจําหนายดูแลแทน 
   ขณะเดียวกันระบบการจัดจําหนายแบบฝากขายหนังสือที่ใชกันอยู ในปจจุบันทําใหระบบ
การจัดจําหนายหนังสือเด็กลาชา นอกจากนี้ปญหาคาเชารานโดยเฉพาะในหาง ซ่ึงมีคาเชาแพงมาก 
  2.2.5 จุดออนของรานจําหนายหนังสือ 
   - ผูประกอบการรานหนังสือบางรานประสบปญหาปริมาณการขายหนังสือเด็กทุก
ประเภทลดลง เนื่องจากหนังสือเด็กมีราคาแพงขึ้น โดยมียอดขายลดลงจากเดิม 30-40% 
   - รานหนังสือมีตนทุนในการบริหารรานคอนขางสูง 
   - ราหนังสือที่อยูในหางสรรพสินคา ตองเผชิญกับปญหาคาเชารานที่หางเรียกเก็บใน
ราคาแพง ปญหาการใหสวนลดที่นอยของเอเยนต สํานักพิมพ และยี่ปว ในขณะที่มีตนทุนคงที่ที่ตองเสีย 
ประกอบดวย คาเชาราน คาน้ํา คาไฟ คาพนักงาน ทําใหการลดตนทุนขางตนทําไดยาก 
   - มีรานจําหนายหนังสือจํานวนไมมากนัก ที่มีการจัดมุมใหเด็กนั่งหรือยืนอานหนังสือ 
   - รานจําหนายหนังสือไมคอยมีการสงเสริมการตลาดใหลูกคา 
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      2.3 โอกาสทางการตลาดของตลาดหนังสือเด็ก 
  2.3.1 ปจจัยทางดานอุปสงคที่ช้ีใหเห็นโอกาสทางการตลาดของตลาดหนังสือเด็ก 
   1. ภาวะตลาดหนังสือเด็กที่เอื้ออํานวย 
    ตลาดหนังสือเด็กมีโอกาสทางการตลาดสูง  เปนตลาดที่มีการขยายตัวอยางตอเนื่อง 
การเติบโตคิดเปนสัดสวนรอยละ 25-30 ของตลาดหนังสือโดยรวม ซ่ึงมีมูลคา 18,000 ลานบาท หรือคิดเปน
ตลาดหนังสือเด็กมูลคาตลาด 4,500 ลานบาท ดังตารางที่ 3 ในป 2550 โดยที่กวารอยละ 40 เปนหนังสือสําหรับ
เยาวชนอายุ 12-13 ป รองลงมาเปนหนังสือเด็กเล็ก นิยาย การตูน หนังสือแปล รวมทั้งหนังสือธรรมะ ในป 2548 
มีจํานวนปกหนังสือเด็กออกใหมเปนจํานวน 1,391 ปก เพิ่มขึ้นจากป 2547 รอยละ 4.4 และคิดเปนสัดสวนรอย
ละ 11.9 ของจํานวนปกหนังสือออกใหม รวมทั้งตลาดและเปนหนังสือแปลรอยละ 2.0 โดยมีราคาปกเฉลี่ยของ
หนังสือเด็กออกใหมเพิ่มสูงขึ้นในขณะที่ราคาเฉลี่ยของหนังสือเด็กออกใหมที่ขายไดมีราคาเฉลี่ยที่ 45.63 บาท 
ตํ่ากวาราคาปกหนังสือเด็กออกใหม และหนังสือออกใหมทั้งหมด แสดงวาหนังสือเด็กสวนใหญที่ขายไดเปน
หนังสือเด็กในกลุมราคาไมแพง ซ่ึงสอดคลองกับกําลังซื้อของประชาชน 
    อยางไรก็ดี ตลาดหนังสือเด็กยังขาดการพัฒนาอยางจริงจัง เนื่องจากผูประกอบการ
ยังไมคอยใหความสนใจ มีคูแขงนอย ถือเปนชองวางทางการตลาดของหนังสือเด็กเมืองไทย 
 

ตาราง 3  สถิติตลาดหนังสือเด็ก 
ตัวช้ีวัด ป 2547 ป 2548 

จํานวนปกออกใหมตอป (ช่ือเร่ือง) 1,332 1,391 
จํานวนปกที่เปนหนังสือแปล (ช่ือเรื่อง) 148 260 
สัดสวนหนังสือเด็กแปลตอหนังสือเด็กปกใหม (ช่ือเร่ือง) 11.11 18.7 
สัดสวนหนังสือเด็กแปลตอหนังสือเด็กปกใหมรวม (ช่ือเร่ือง) 1.33 2.23 
ราคาปกเฉลี่ยของหนังสือออกใหม (บาท) 66.15 79.19 
ราคาปกเฉลี่ยของหนังสือออกใหมที่ขายได (บาท) 43.02 45.63 
จํานวนปกที่ออกใหมรวมทั้งตลาด (ปก) 11,103 11,651 
สัดสวนปกหนังสือเด็กออกใหมตอตลาดรวม (%) 12.0% 11.9% 
 ป 2549 ป 2550 
สัดสวนมูลคาหนังสือเด็กตอมูลคาตลาดรวม (%) 10% 25-30% 
มูลคาตลาดรวม (ลานบาท) 16,900 18,000 
มูลคาตลาดหนังสือเด็ก (ลานบาท) 1,690 4,500 

ที่มา  :  ซีเอ็ดบุค เซ็นเตอร,  สมาคมผูจัดพิมพ และผูจัดจําหนายหนังสือแหงประเทศไทย 
   2.   พฤติกรรมของเด็กที่สนับสนุนดานการอานหนังสือ 
    ประชากรวัยเด็กของไทยมีสัดสวนประชากรที่อานหนังสือสูงสุดรอยละ 87.7   ซ่ึง
นอกเหนือจากตําราเรียนที่มักอานมากที่สุดแลว เด็กโดยมากมักชอบอานหนังสือประเภท   นวนิยาย การตูน 
หนังสืออานเลน และหนังสือเกี่ยวกับความรู โดยที่กวารอยละ 90 ของเด็กทั้งในกรุงเทพมหานครและตางจังหวัด 
นิยมอานหนังสือโดยการอานหนังสือถือเปนทางเลือกในการใชเวลาวางของเยาวชน รองลงมาจากการเลนอิน
เทอรเน็ท แสดงถึงความสนใจของเด็กที่มีตอการอานหนังสืออยูในเกณฑสูง 
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    จากการสัมภาษณเด็กนักเรียน จํานวน   250 คน อายุระหวาง 3-12 ป ซ่ึงศึกษาอยูทั้ง
ในโรงเรียนของรัฐบาลและเอกชน โดยบิดามีอาชีพทั้งที่เปนขาราชการ / รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจสวนตัว และพนักงาน
บริษัทหรือหางราน ผลการวิจัยชี้ใหเห็นพฤติกรรมของเด็กที่สนับสนุนดานการอานหนังสือดังนี้ 

1. เด็กสวนมากนําเงินออมที่เหลือจากคาใชจายที่ไดไปโรงเรียนนําไปซื้อขนม โดยที่
หนังสือเปนส่ิงที่เด็กนึกถึงรองลงมา 

2. สภาพแวดลอมที่บานของเด็ก ผูปกครองมีการจัดสถานที่เฉพาะในบานเพื่ออาน
หนังสือ และเด็กสวนใหญมักจะเปนผูใชสถานที่ดังกลาวเพื่ออานหนังสือ 

3. ลักษณะของหนังสือที่ตรงกับความตองการของเด็ก ไดแก หนังสือที่ประกอบดวย
ความสนุก ไมนาเบื่อ เนื้อหาชวนอาน มีรูปสวย อานแลวเพลิดเพลิน เขาใจงายแฝงดวยความรู ใหความคิด มี
ความแปลกใหม ราคาไมแพง และตัวหนังสืออานงาย ประเภทหนังสือที่เด็กเล็กและเด็กโตอานสวนมากเปน
การตูน หรือนิยายภาพ สวนเด็กที่โตขึ้นจะเริ่มสนใจอานหนังสือประเภทสารคดี และนวนิยายเพิ่มขึ้น ซ่ึงหนังสือ
เด็กในปจจุบันสามารถตอบสนองความตองการของเด็กไดในระดับหนึ่ง 

4. หนังสือที่เด็กอานสวนใหญเด็กมักจะซื้อเอง หรือผูปกครองซื้อให และไมนิยมยืม
จากหองสมุดหรือยืมผูอื่น แสดงถึงความสนใจในการเลือกหาหนังสืออานของเด็ก และความตองการเปนเจาของ
หนังสือของเด็ก 

5. เด็กสวนใหญมีการซื้อหนังสือที่ไมใชหนังสือเรียนเดือนละไมเกิน 2 ครั้ง โดยแต
ละครั้งสวนใหญจายคาหนังสือไมเกินครั้งละ 150 บาท และเปนเงินของผูปกครอง แมจํานวนครั้งในการซื้อ
หนังสือและคาใชจายในการซื้อหนังสือจะไมมาก แตก็เร่ิมเห็นแนวโนมที่ดีในดานความสนใจที่มีตอหนังสือของ
เด็ก และแนวโนมที่ดีของผูปกครองที่ยินดีใหการสงเสริมการอานหนังสือของเด็ก 

6. เด็กสวนใหญมักซื้อหนังสือจากรานจําหนายหนังสือในหางสรรพสินคา ราน
สะดวกซื้อ รานในศูนยการคา หรือศูนยคาปลีก คาสง ขนาดใหญ รองลงมาเปนรานที่อยูใกลบานหรือใกล
โรงเรียน แสดงถึงโอกาสของแหลงจําหนายหนังสือขางตน ที่เด็กสามารถเขาถึงไดสะดวก 

7. เด็กมีการเขารวมกิจกรรมสงเสริมการอานหนังสือของโรงเรียน แมจะเปนจํานวน
ไมมาก แตก็เห็นแนวโนมของความสนใจดานการอานหนังสือที่ดี 

8. ผูปกครองบางสวนมีทัศนคติที่ดีตอการอานหนังสือและยินดีซ้ือหนังสือใหเด็ก
อาน 
   3.   พฤติกรรมของผูปกครองที่สนับสนุนดานการอานหนังสือของเด็ก 
    จากการสัมภาษณผูปกครอง จํานวน 250 คน มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ธุรกิจ
สวนตัว ขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ในทุกระดับรายได    โดยแบงกลุมผูปกครองตามอายุเด็กในปกครอง 
เปน 3 ชวงอายุ คือ เด็กอายุไมเกิน  6  ป อายุ 7-9 ป และอายุ 10-12 ป ผลการวิจัยชี้ใหเห็นพฤติกรรมของ
ผูปกครองที่สนับสนุนดานการอานหนังสือของเด็ก ดังนี้ 

1. ผูปกครองสวนใหญมีสถานที่เพื่ออานหนังสือภายในบาน สวนกลุมที่ไมมี  ก็จะมี
การจัดมุมพักผอนภายในบานที่สามารถใชอานหนังสือได แสดงถึงความสนใจของผูปกครองที่มีตอการอาน
หนังสือ 

2. ผูปกครองสวนใหญมักพาเด็กไปรานหนังสือดวยทุกครั้ง หรือพาเด็กไปดวยเปน
สวนมาก ซ่ึงชวยสรางนิสัยรักการอานใหแกเด็กได 
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3. ผูปกครองหนึ่งในสาม ซ้ือหนังสือจํานวน 1-2 เลม ในรอบ 1 เดือนที่ผานมา แสดง
ใหเห็นถึงแนวโนมความสนใจของผูปกครองที่มีตอหนังสือมีมากขึ้น 

4. หนังสือที่ผูปกครองอานประจํา ไดแก บันเทิงคดี นวนิยาย และรวมเรื่องส้ัน สวน
หนังสือที่เด็กชอบอาน ไดแก หนังสือนิยายภาพ หรือการตูน โดยหนังสือประเภทสารคดี และบันเทิงคดีไดรับ
ความนิยมมากขึ้น เม่ืออายุสูงขึ้น ซ่ึงสะทอนใหเห็นถึงประเภทของหนังสือที่อยูในความสนใจของทั้งเด็กและ
ผูปกครอง 

5. การใชจายเงินเพื่อซ้ือหนังสือ หรือส่ิงพิมพตอครั้งของผูปกครองสวนใหญ พบวามี
การใชจายเงินไมเกิน 200 บาท โดยมีแนวโนมของสัดสวนผูที่จายเงินเกิน 200 บาท ในสัดสวนที่เพิ่มขึ้น 
นอกจากนี้ผูปกครองยังเห็นวา คาใชจายในการซื้อหนังสือของเด็กควรมากกวา 100 บาทตอเดือน แสดงถึงการ
ใหความสําคัญตอการซื้อหนังสือใหตนเอง และการซื้อหนังสือใหเด็กเพิ่มมากขึ้น 
   4. พฤติกรรมของครูที่สนับสนุนดานการอานหนังสือของเด็ก 
    จากการสัมภาษณครูประจําการ จํานวน 120 คน ในทุกกลุมอายุ โดยเปนครูอายุ 40 
ปขึ้นไปเปนสวนใหญ โดยมีอายุงานเกิน 5 ป และเกือบทั้งหมดมีการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือสูงกวา 
ผลการวิจัยชี้ใหเห็นพฤติกรรมของครูที่สนับสนุนดานการอานหนังสือของเด็ก ดังนี้ 

1. ครูมีพฤติกรรมรักการอานหนังสือ โดยหนังสือที่อานเปนประจําในรอบ 7 วัน 
ไดแก หนังสือพิมพ และวารสารวิชาการ สวนหนังสือประเภทสรางความเพลิดเพลิน ไดแก นวนิยาย  กวีนิพนธ 
และรอยกรองมีครูอานนอยมาก 

2. ครูเห็นดวยวา เหตุผลสําคัญที่ทําใหเด็กไมรักการอานหนังสือ คือ ครูไมรักการ
อาน แสดงถึงการที่ครูมีความเขาใจในบทบาทของตนวา มีความสําคัญที่จะชวยสรางนิสัยรักการอานแกเด็ก 

3. ครูเห็นวาผูบริหารโรงเรียนยังคงมีนโยบายสนับสนุนใหเด็กอานหนังสือ 
   5.   พฤติกรรมของบรรณารักษที่สนับสนุนดานการอานหนังสือของเด็ก 
    จากการสัมภาษณบรรณารักษของโรงเรียน จํานวน    40 คน  ซ่ึงสวนใหญเปนผูมีอายุ
ไมเกิน 35 ป มีอายุงานเกิน  5 ป ทั้งที่มีรายไดไมเกิน 15,000 บาทตอเดือน และสูงกวา 30,000 บาทตอเดือน 
โดยสวนใหญ         มีการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี ผลการวิจัยชี้ใหเห็นพฤติกรรมของบรรณารักษที่สนับสนุน
ดานการอานหนังสือของเด็กดังนี้ 

1. บรรณารักษในกลุมที่มีอายุงานเกิน 5 ป เปนผูที่ขวนขวายหาความรูอยางมาก มี
การอานหนังสือที่หลากหลาย แสดงถึงความสนใจที่มีตอการอานของบรรณารักษ 

2. ประเภทหนังสือที่บรรณารักษชอบอานมากที่สุดในรอบ 1 เดือนที่ผานมา หรือ
เม่ือเร็วๆ นี้ ไดแก หนังสือพิมพ วารสารวิชาการ สารคดี บันเทิงคดี และรวมเรื่องส้ัน ตามลําดับ โดยมักอาน
หนังสือพิมพเปนประจํา และอานวารสารวิชาการเปนครั้งคราว แสดงถึงความมีนิสัยรักการอานของบรรณารักษ 

3. บรรณารักษบางสวนมีการจัดสรรเงินไวเพื่อซ้ือหนังสืออานอยางสม่ําเสมอ 
บางสวนมีการซื้อหนังสือเปนครั้งคราว 
    พฤติกรรมขางตนของบรรณารักษ แสดงใหเห็นถึงการใหความสนใจดานการอาน
หนังสือของบรรณารักษ ซ่ึงจะชวยใหบรรณารักษมีความเขาใจและสงเสริมใหเด็กมีพฤติกรรมรักการอานไดมาก
ขึ้น 
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  2.3.2 ปจจัยทางดานอุปทานที่ช้ีใหเห็นโอกาสทางการตลาดของตลาดหนังสือเด็ก 
   1. โอกาสทางการตลาดของธุรกิจสํานักพิมพ 
    ธุรกิจสํานักพิมพเปนธุรกิจที่เขางาย ออกงาย อาศัยเงินไมมาก จึงเปนธุรกิจที่มีโอกาส
ทางการตลาดสูง โดยเฉพาะในกลุมสํานักพิมพขนาดใหญที่มีสวนแบงตลาดถึงรอยละ 62.8 และสํานักพิมพ
ขนาดกลางที่มีสวนแบงตลาดรอยละ 25 ในป 2550 โดยมีสัดสวนในตลาดเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง และมีอัตราการ
ขยายตัวสูงกวาการขยายตัวของตลาดโดยรวม ทําใหไดเปรียบในดานการแขงขัน ขนาดการผลิต และการบริหาร
คาใชจาย แสดงถึงความเขมแข็งของอุตสาหกรรมที่มีมากขึ้น และเปนฐานสําคัญที่จะทําใหสินคามีคุณภาพดีขึ้น 
    และจากการวิจัย โดยใชการสัมภาษณเชิงลึก  ผูประกอบการสํานักพิมพรวม 10 ราย 
ผลการวิจัยชี้ใหเห็นโอกาสทางการตลาดของธุรกิจสํานักพิมพ ดังนี้ 

1. ผูประกอบการสํานักพิมพเห็นวาตลาดหนังสือเด็กมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่
ดีขึ้น จากอัตราการเติบโตของยอดขายที่มีสัดสวนเพิ่มขึ้นจากเดิมที่มีสัดสวน 10-15% เปน 25-30% ของ
ยอดขายหนังสือรวมทั้งหมด แสดงถึงแนวโนมที่ดีของตลาด 

2. หนังสือเด็กมีราคาจําหนายหลายระดับราคาตั้งแต 10-200 บาทขึ้นไป ระดับ
ราคาไมเกิน 200 บาท คอนขางขายงายและดี โดยราคาที่ 150-180 บาท เปนชวงราคาที่สามารถสราง
ผลตอบแทนใหกับสํานักพิมพมากที่สุด ดังนั้นจึงเปนโอกาสดีที่สํานักพิมพมีทางเลือกในการผลิตหนังสือไดหลาย
ทางเลือก หลายระดับราคา ทําใหหนังสือมีความหลากหลายมากขึ้น 
   2. โอกาสทางการตลาดของธุรกิจรานจําหนายหนังสือ 
     พบวา มีโอกาสทางการตลาดสูงจากการที่ธุรกิจรานจําหนายหนังสือยังคงมีอัตราการ
ขยายตัวมากกวารอยละ 10 ตอป โดยเฉพาะในป 2550 มีรานหนังสือรวมทั้งส้ิน 1,913 ราน เติบโตถึง 100.31% 
ซ่ึงเปนการเติบโตในทุกสวนตลาดไมวาจะเปนรานหนังสือขนาดใหญหรือรานหนังสือขนาดเล็ก โดยสวนตลาดที่มี
โอกาสทางการตลาดสูง ไดแก รานจําหนายหนังสือประเภทเครือขาย ซ่ึงมีจํานวนมากกวารอยละ 50 ของตลาด
รานหนังสือทั้งระบบ และมีแนวโนมเติบโตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะรานหนังสือสะดวกซื้อขนาดเล็กที่มีการ
ขยายตัวเพิ่มมากขึ้นกวารานหนังสือประเภทอื่นๆ การขยายตัวของรานหนังสือชวยทําใหการกระจายหนังสือ
เขาถึงผูบริโภคไดมากขึ้น อัตราการเขาถึงหนังสือเพิ่มขึ้น และโอกาสในการขายหนังสือมีมากขึ้น เนื่องจาก
ผูบริโภคมีความสะดวกสบายในการซื้อมากขึ้น และมีแนวโนมที่รานจําหนายหนังสือมีการขยายตัวไปสู
ตางจังหวัดมากขึ้น ทําใหอัตราการเขาถึงหนังสือตอจํานวนประชากรของไทยมีอัตราที่ดีขึ้นประมาณ 32,952 คน
ตอหนึ่งรานหนังสือ ลดลงจากป 2549 แตยังเปนอัตราที่ตํ่า เม่ือเทียบกับประเทศพัฒนาแลว          ดังตารางที่ 4  
ดังนั้นรานหนังสือของไทยจึงยังมีโอกาสที่จะขยายตัวเพิ่มได อีกมาก 
                     จากการสัมภาษณ ผูประกอบการรานจําหนายหนังสือรวม 24 ราย ผลการวิจัย
ช้ีใหเห็นโอกาสทางการตลาดของธุรกิจรานจําหนายหนังสือ ดังนี้ 
    1. ผูประกอบการรานหนังสือสวนใหญเห็นวาตลาดหนังสือเด็กมีการเปลี่ยนแปลงใน
ทิศทางที่ดีขึ้น ปริมาณการขายเพิ่มขึ้น เนื่องจากรูปแบบหนังสือมีความหลากหลายมากขึ้น มีการออกแบบที่
สวยงามนาสนใจ สํานักพิมพมีการผลิตหนังสือออกมามากขึ้น 
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ตาราง 4  สถิติรานจําหนายหนังสือ 
 รานจําหนายหนังสือ พ.ศ.

2546 
พ.ศ.
2547 

พ.ศ.
2548 

พ.ศ.
2549 

พ.ศ.2550 

จํานวนรานหนังสือ (ราน) 678 759 848 955 1,913 
อัตราการขยายตัวของรานหนังสือ %  11.9 11.7 12.6 100.0 
จํานวนประชากรตอรานหนังสือ 1 ราน (คน) 93,313 81,651 73,606 67,677 32,952 
อายุการวางหนังสือหนาราน (เดือน)      2-6 เดือน 
อัตราการคืนหนังสือ (%)      28-30% 

 
  2.3.3 ปจจัยทางดานมหภาคที่เอื้อตอตลาดหนังสือเด็ก 
   1. ปจจัยทางเศรษฐกิจที่เอื้ออํานวยตอการอานหนังสือ 
    จากการศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจที่มีตอพฤติกรรมการบริโภคของประชาชน 
พบวา         แมภาวะเศรษฐกิจจะไมเอื้ออํานวยตอกําลังซื้อของประชาชน แตผลจากการที่เศรษฐกิจไมดี ทําให
คนชอบอยูบานมากขึ้น และทํากิจกรรมภายในบาน หนังสือจึงจัดเปนทางเลือกของกิจกรรมที่ดีในการใชเวลาวาง
ที่บาน 
   2. นโยบายของภาครัฐที่สนับสนุนดานการอานหนังสือ 
    จากการศึกษาปจจัยทางดานนโยบายของภาครัฐ พบวา ภาครัฐมีนโยบายสนับสนุน
ทางดานการศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย สนับสนุนดานการอานเพื่อตองการใหประชาชนไดรับการศึกษา
ที่สูงขึ้น และนโยบายใหสังคมไทยเปนสังคมแหงการเรียนรูส่ิงตางๆเหลานี้ ชวยสนับสนุนและกระตุนใหการอาน
หนังสือของประชากรไทยมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น 
 2.4 อุปสรรคทางการตลาดของตลาดหนังสือเด็ก 
  ประกอบดวยปจจัยดังตอไปนี้ 
  2.4.1 ปจจัยทางดานอุปสงคที่เปนอุปสรรคตอตลาดหนังสือเด็ก 
   1. พฤติกรรมของเด็กที่เปนอุปสรรคตอการอานหนังสือ 
    จากการวิจัย โดยใชการสัมภาษณเด็กนักเรียน จํานวน 250 คน ผลการวิจัยชี้ใหเห็น
พฤติกรรมของเด็กที่เปนอุปสรรคตอการอานหนังสือของเด็ก ดังนี้ 
    1. เด็กสวนใหญอานหนังสือที่ไมใชหนังสือเรียนวันละไมเกิน 30 นาที แมวาการใช
เวลาในการอานหนังสือจะใกลเคยีงกับประเทศที่พัฒนาแลว  แตยังถือวาอยูในระดับตํ่า 
    2. หนังสือของเด็กอายุ 4-6 ป จะมีประเภทของหนังสือที่อานนอยมาก ช้ีใหเห็นวา
สํานักพิมพขาดความสนใจในตลาดหนังสือเด็กเล็ก 
    3. เด็กบางสวนใหความสนใจในการเขารวมกิจกรรมสงเสริมการอานหนังสือของ
โรงเรียนนอยครั้ง หรือแทบไมเคยเขารวมกิจกรรมเลย แสดงใหเห็นวากิจกรรมสงเสริมการอานหนังสือของ
โรงเรียนไมบรรลุผล 
    4. เด็กสวนใหญมักซื้อหนังสือจากรานจําหนายหนังสือในหางสรรพสินคา ราน
สะดวกซื้อ รานในศูนยการคา หรือศูนยคาปลีกคาสงขนาดใหญ รองลงมาเปนรานที่อยูใกลบานหรือโรงเรียน 
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แสดงถึงขอจํากัดดานเวลาของเด็กในการเขาถึงหนังสือ เนื่องจากตองใชเวลาหลังเลิกเรียน หรือวันหยุดที่ไปกับ
พอแม ความถี่ในการเขาถึงรานหนังสือจึงนอย 
    5. ผูปกครองบางสวนยังมีทัศนคติในดานลบตอการซื้อหนังสือใหเด็ก โดยเห็นวาไม
มีประโยชน อยาซื้อ และอานแลวเด็กไมเก็บเสียดาย 
    6. เด็กมีพฤติกรรมการใชหองสมุดที่โรงเรียนแตไมบอยนัก และบางสวนไมเคยไป
หองสมุดเลย มีเด็กเขาหองสมุดเปนจํานวนนอยมาก แสดงถึงการสงเสริมใหเด็กมีการใชหองสมุดไมบรรลุผล 
    7. จุดประสงคในการใชหองสมุดของเด็กอยูในวงจํากัด เนนการอานหนังสือเพื่อ
คนควาตามคําส่ังของครู  จึงเปนการอานเพราะถูกบังคับใหอานไมใชเพื่อใหรักการอาน 
    8. การใชหองสมุดสาธารณะพบวา เด็กไปใชนอยมาก แสดงถึงการไมประสบ
ความสําเร็จของหองสมุดสาธารณะ 
    9. เด็กสวนใหญมีความสนใจหองสมุดดิจิตอลมากกวาหนังสือ 
 
   2. พฤติกรรมของผูปกครองที่เปนอุปสรรคตอการอานหนังสือของเด็ก 
    การวิจัยโดยการสัมภาษณผูปกครอง พบวาพฤติกรรมของผูปกครองที่เปนอุปสรรคตอ
การอานหนังสือของเด็ก  มีดังนี้ 
    1. ผูปกครองบางสวนไมไดไปรานหนังสือเลย หรือไมไดซ้ือหนังสือในรอบ 1 เดือนที่
ผานมา แสดงใหเห็นวาผูปกครองไมคอยใหความสนใจกับการซื้อหนังสือเทาที่ควร 
    2. ผูปกครองบางสวนไมไดพาเด็กไปรานหนังสือดวย ทําใหไมสามารถสรางนิสัยรัก
การอานใหกับเด็กได 
    3. ในการเขารานหนังสือแตละครั้งผูปกครองสวนใหญใชเวลาในรานหนังสือไมเกิน 
30 นาที เปนการใหเวลาตอกิจกรรมการเลือกหรือซ้ือหนังสือไมมากนัก 
    4. ผูปกครองที่เขารานหนังสือมีเพียงสวนนอยที่ซ้ือหนังสือนิยายภาพ/การตูน และ
หนังสือบันเทิงคดี 
    5. ผูปกครองสวนใหญมีการใชจายเงินเพื่อซ้ือหนังสือไมเกิน 200 บาท  ตอครั้ง ซ่ึง
ยังเปนยอดเงินที่ตํ่า 
    6. ผูปกครองจํานวนมากไมเคยพาเด็กไปหองสมุดเลย 
 
   3. พฤติกรรมของครูที่เปนอุปสรรคตอการอานหนังสือของเด็ก 
    การวิจัยโดยการสัมภาษณครูจํานวน 120 คน พบวาพฤติกรรมของครูที่เปนอุปสรรค
ตอการสนับสนุนดานการอานหนังสือของเด็ก ดังนี้ 
    1. ครูสวนใหญไมคอยนิยมซื้อหนังสือ แสดงถึงความไมรักการอานของครู ซ่ึงมีผล
ตอการไมรักการอานของเด็ก 
    2. กิจกรรมในโรงเรียนที่สรางนิสัยรักการอานใหกับเด็กและเปนที่นิยมมากไม
สามารถสรางนิสัยและวัฒนธรรมในการอานหนังสือใหกับเด็กได เนื่องจากเปนการบังคับใหเด็กอาน ทําใหเด็ก
ขาดความสนใจ 
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    3. ครูขาดความเขาใจในวิธีการสรางนิสัย หรือขาดวิธีการที่ทําใหการอานเปน
วัฒนธรรมของเด็ก 
    4. ครูมีความเห็นวาโรงเรียนจัดสรรงบประมาณใหซ้ือหนังสือนอยมาก  
 
   4. พฤติกรรมของบรรณารักษที่เปนอุปสรรคตอการอานหนังสือของเด็ก 
    การวิจัยโดยสัมภาษณบรรณารักษของโรงเรียน จํานวน  40 คน พบวาพฤติกรรมของ
บรรณารักษที่เปนอุปสรรคตอการอานหนังสือของเด็ก ดังนี้ 
    1. บรรณารักษบางทานไมมีการจัดสรรเงินไวซ้ือหนังสือและเปนผูไมซ้ือหนังสืออาน 
แสดงถึงพฤติกรรมไมรักการอานของบรรณารักษ 
    2. กิจกรรมภายในหองสมุดที่หลากหลาย ซ่ึงจัดอยูเปนประจํา และมีการปฏิบัติ
อยางตอเนื่อง แตเปนกลยุทธด้ังเดิมที่ไมสามารถสรางนิสัยรักการอานของเด็กได และขาด  กลยุทธใหมๆ ที่
นาสนใจ ทําใหการใชบริการหองสมุดอยางสม่ําเสมอ และครั้งละนานๆ ของเด็ก   จึงยังไมบรรลุผล 
    3. การจัดสรรงบประมาณของโรงเรียนเพื่อการซื้อหนังสือเขาหองสมุด   ยังมีนอย
มาก โดยสวนใหญไดรับการจัดสรรงบประมาณนอยกวาปละ 60,000 บาท  
  2.4.2 ปจจัยทางดานอุปทานที่เปนอุปสรรคตอตลาดหนังสือเด็ก 
   1. ภาวะการแขงขันของผูประกอบการในตลาดหนังสือเด็กมีความรุนแรง 
    จากการศึกษาภาวะตลาดและภาวการณแขงขันในตลาดหนังสือเด็ก  พบวา 
ภาวการณแขงขันในสวนของผูประกอบการมีความรุนแรงทั้งในระดับสํานักพิมพ และระดับรานหนังสือ ในดาน
สํานักพิมพมีผูประกอบการเปนจํานวนมากถึง 491 รายใน ป 2550 โดยมีการแขงขันกันในกลุมของสํานักพิมพ
ขนาดใหญและขนาดกลาง ในขณะที่สํานักพิมพขนาดเล็กมีแนวโนมลดลง สวนกลุมผูประกอบการรานจําหนาย
หนังสือมีเปนจํานวนมากถึง 1,913 ราน ในป 2550 และมีการแขงขันที่รุนแรงเชนกัน โดยเฉพาะการแขงขันของ
ผูประกอบการรายใหญที่เปนระบบเครือขาย การแยงทําเลเปดรานหนังสือ ประกอบกับการขยายตัวของราน
จําหนายหนังสือมักเนนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมากกวาตางจังหวัด สะทอนถึงภาวการณขาด
แคลนรานหนังสือในพื้นที่ตางจังหวัด ซ่ึงผูประกอบการไมคอยใหความสนใจเทาที่ควร จํานวนรานหนังสือตอ
จํานวนประชากรยังอยูในระดับต่ํา ทําใหการกระจายหนังสือไมทั่วถึง โดยเฉพาะในตางจังหวัด โอกาสในการ
เขาถึงหนังสือของประชาชนในตางจังหวัดจึงมีโอกาสนอย ประกอบกับรานจําหนายหนังสือมักไมคอยให
ความสําคัญกับหนังสือเด็ก  โดยจัดพื้นที่ใหนอย และไมโชวสินคา ปจจัยขางตนจึงเปนอุปสรรคสําคัญตอการ
ขยายตัวของตลาดหนังสือเด็ก 
 

   2. อุปสรรคดานสินคาทดแทน 
    สําหรับดานสินคาทดแทนมีผลกระทบตอพฤติกรรมการอานหนังสือของเด็กเปนอยาง
มากเชนกัน เนื่องจากเด็กมักมีปจจัยอื่นที่จูงใจมากกวาการอาน เชน การดูโทรทัศน ฟงวิทยุ การเลนอินเทอรเน็ท 
ซ่ึงเปนทางเลือกในอันดับตนๆ กอนหนังสือ นอกจากนี้ ตลาดหนังสือมือสองยังมีผลกระทบตอยอดขายของราน
จําหนายหนังสือ โดยเฉพาะราคาที่ถูกกวา และหนังสืออยูในสภาพดี รวมทั้งหนังสือการตูนหรือนิทานบาง
ประเภท 
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   3. ปจจัยทางดานมหภาคอันเปนอุปสรรคตอตลาดหนังสือเด็ก 
    อุปสรรคที่สําคัญของการพัฒนาตลาดหนังสือเด็กเกิดจากหลายปจจัยประกอบกัน 
ไดแก วัฒนธรรมของคนไทยที่เด็กจะตองสงบเสงี่ยม เรียบรอย ไมกลาแสดงออก  ทําใหขาดสภาพแวดลอมที่
กระตุนการอาน ภาคครัวเรือน พอแม องคกรที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ  และเอกชน โรงเรียน บรรณารักษ ขาดความ
เขาใจถึงพัฒนาการดานภาษาของเด็ก และขาดความเขาใจวาหนังสือเด็กจะสงผลดีตอเด็กอยางไร ประกอบกับ
ปจจัยทางดานเศรษฐกิจที่ไมเอื้ออํานวยทั้งการเพิ่มของราคาน้ํามัน อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น ปญหาน้ําทวม ภาวะ
เงินเฟอที่สูงขึ้น และการเมืองภายในประเทศที่ไมม่ันคง ทําใหประชาชนมีการใชจายอยางระมัดระวังมากขึ้น 
    อยางไรก็ดี แมวาภาครัฐจะสนับสนุนนโยบายทางดานการศึกษา การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย สนับสนุนดานการอาน และตองการใหสังคมไทยเปนสังคมแหงการเรียนรูก็ตาม เนื่องจาก
นโยบายของรัฐยังขาดความชัดเจน จึงไมเอื้ออํานวยตอการพัฒนาตลาดหนังสือเด็กเทาที่ควร ซ่ึงจะเห็นจาก
หองสมุดสาธารณะที่ยังคงมีนอย ลาสมัย หนังสือไมหลากหลาย ไมสนองตอบความตองการของเด็กอยาง
เพียงพอ หนังสือเขาไมถึงพื้นที่โดยเฉพาะตางจังหวัด ระบบสาธารณะมีหนังสือเพื่อใหบริการไมเพียงพอ ปริมาณ
หนังสือ คุณภาพหนังสือที่ไมไดมาตรฐาน รวมทั้งในระดับโรงเรียนที่จัดสรรงบประมาณใหนอย ทําใหโรงเรียนมี
หนังสืออานที่ไมใชหนังสือเรียนเปนจํานวนนอย โดยเฉพาะโรงเรียนในชนบทไมคอยมีโอกาสเขาถึงหนังสือ 
รวมทั้งระบบการศึกษาและสภาพแวดลอมของโรงเรียนที่มีความไมเทาเทียมกัน เชน โรงเรียนในกรุงเทพมหานคร
กับตางจังหวัด ทําใหมีผลกระทบตอสภาพการอานของเด็ก 
    นอกจากนี้ ทางดานผูประกอบการเอง โดยเฉพาะสํานักพิมพยังขาดการสนับสนุน
อยางเต็มที่จากภาครัฐ เนื่องจากภาครัฐขาดความเขาใจ ความแตกตางระหวางสํานักพิมพ และโรงพิมพ ทําให
มุงสนับสนุนเพียงโรงพิมพเทานั้น สวนทางดานผูประกอบการรานจําหนายหนังสือ ก็ไดรับผลกระทบจาก
นโยบายรัฐที่กําหนดเวลาเปดปดหางสรรพสินคาและดิสเคานสโตรใหเร็วขึ้น ทําใหโอกาสในการขายหนังสือ
ลดลง 
    ในสวนขององคกรที่เกี่ยวของโดยเฉพาะภาคเอกชน ยังพบวา ขาดความรวมมือกัน
อยางจริงจังระหวางองคกร การทํางานยังเปนลักษณะตางคนตางทํา ทําใหสามารถพัฒนาตลาดหนังสือเด็กได
เพียงในพื้นที่แคบๆ 
    นอกจากนี้ ทุกภาคสวนที่เกี่ยวของไมวาจะเปนภาครัฐ สํานักพิมพ ตัวแทนจําหนาย 
รานคา ยังขาดการประสานงาน รวมมือ รวมใจกัน ทําการรณรงค สงเสริมพฤติกรรมรักการอานแกพอแม 
ผูปกครอง และเด็ก รวมทั้งขาดการประชาสัมพันธอยางจริงจัง รวมทั้งขาดการสงเสริมการตลาดแบบบูรณาการ
ไปยังกลุมเปาหมายทั้งทางตรงและทางออม 
 
3.  แนวโนมตลาดหนังสือเด็กในอนาคต 
 ผูประกอบการธุรกิจหนังสือ หรือสํานักพิมพยังตองระมัดระวังในการบริหารจัดการ และบริหารตนทุน 
ใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อรองรับภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวอยางตอเนื่อง จ ทั้งนี้มาจากภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศสหรัฐฯ    ประเทศไทยไดรับผลกระทบอยางหลีกเล่ียงไมได ไมวาจะเปนวัตถุดิบปรับราคาจําหนาย  เชน 
กระดาษ และน้ําหมึก เปนตน  นอกจากนี้ยังมีเรื่องความมีเสถียรภาพทางการเมือง ที่ประชาชนยังไมมีความ
เชื่อม่ันในนโยบายและแนวทางของรัฐบาลชุดใหม ซ่ึงทั้งหมดลวนเปนผลที่ทําใหผูบริโภคขาดความเชื่อม่ันและยัง
ตองระมัดระวังในเรื่องการใชจายอยู  
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 ทั้งนี้ในป 2551 ธุรกิจหนังสือตองมีการปรับตัว และหาวิธีการที่ไมใหหนังสือคืนกลับมามากที่สุด เพื่อ
แกไขปญหาในเรื่องการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นทั้งระบบ จากที่จะเกิดขึ้นเฉพาะสํานักพิมพเทานั้น สําหรับแนวทาง
ในการแกไขปญหาเรื่องดังกลาว สํานักพิมพจําเปนจะตองผลิตเนื้อหาหนังสือใหมีความนาสนใจ รวมไปถึง
หนาปกควรจะตกแตงใหสวยงามเหมาะกับเรื่อง รวมไปถึงการออกแบบรูปเลมทั้งภายในและภายนอกใหดู
ทันสมัยและนาอาน นอกจากนี้สํานักพิมพอาจจะตองมีการปรับขนาดหนังสือเปนขนาดพิเศษ หรือการออกแบบ
บรรจุภัณฑสําหรับหนังสือ ซ่ึงกลยุทธดังกลาวเปนอีกสวนหนึ่งที่ชวยใหธุรกิจหนังสือจําหนายไดเพิ่มมากขึ้น 
 สําหรับทิศทางของหนังสือออกใหม จะยังคงเปนหนังสือประเภทวรรณกรรมสําหรับเยาวชนเปนหลัก 
เนื่องจากหนังสือกลุมดังกลาวจะไดรับความสนใจจากผูอานทุกวัย สวนหนังสือประเภทใหความรูและธรรมะยัง
เปนหนังสือที่มีการผลิตออกมาวางจําหนายอยูตอเนื่อง เพราะเปนหนังสือที่มีกลุมลูกคาเฉพาะและขายได
ตลอดเวลา ในป 2550 มีจํานวนหนังสือออกใหมทั้งหมด 11,455 เลม หรือเฉล่ียอยูที่ 955 เลมตอเดือน ซ่ึง
จํานวนหนังสือที่ออก ใหมทั้งหมดนี้ถือวามีอัตราการเติบโตที่ไมสูงมากนัก  ทั้งนี้เนื่องจากภายในประเทศในปที่
ผานมาไมสูดีนัก ทําใหผูประกอบการหรือสํานักพิมพจําเปนตองออกหนังสือมาในอัตราที่จํากัด และคาดวาจะ
เปนกลุมหนังสือที่สามารถทํารายไดใหกับสํานักพิมพ ขณะที่อัตราการเติบโตของธุรกิจที่มากขึ้นนั้นมาจากราคา
ของหนังสือมีการปรับราคาจําหนายเพิ่ม แตผูบริโภคซื้อหนังสือไดนอยลง อยางไรก็ตามในป 2551 นี้คาดวา
อัตราการเติบโตของจํานวนหนังสือออกใหมและอัตราการเติบโตของธุรกิจ หนังสือยังเปนไปในทิศทางเดียวกับป
ที่ผานมา เนื่องจากขณะนี้เศรษฐกิจยังอยูในชวงชะลอตัวและราคาตนทุนที่ปรับตัวสูงขึ้นตอเนื่อง ทั้งนี้ ราคา
จําหนายหนังสือออกใหม จะมีการปรับราคาเพิ่มขึ้นจากปที่ผานมาประมาณ 5-10% เม่ือเทียบกับหนังสือออก
ใหมในกลุมเดียวกัน ปจจัยที่ทําใหราคาของหนังสือตองปรับราคาเพิ่มนั้นมาจากราคาตนทุนกระดาษที่เปน
วัตถุดิบหลักของการผลิตไดปรับราคาขึ้น  อยางไรก็ตาม แมเศรษฐกิจจะอยูในภาวะชะลอตัวนั้น แตธุรกิจหนังสือ
ก็ยังมีอัตราการเติบโต ทําใหผูประกอบการรานหนังสือทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญตางขยายรานหนังสือ
ตลอดเวลา ซ่ึงปที่ผานมามีรานหนังสือเปดบริการทั่วประเทศทั้งหมด 1,913 ราน จากทั้งหมด 491 สํานักพิมพที่มี
ในประเทศไทย และเมื่อเทียบกับป 2549 ที่มีรานหนังสืออยูเพียง 955 ราน ซ่ึงจะเห็นได วาจํานวนรานหนังสือปที่
ผานมามีอัตราการเติบโตสูงกวา 100% ทั้งนี้เพราะรานหนังสือ “Book Smile” เปนรานในเครือเซเวนอีเลฟเวน ได
ขยายสาขาเปนจํานวนมากในป 2550 แมการขยายตัวของรานจําหนายหนังสือจะมีอัตราการเติบโตแบบกาว
กระโดดก็ตาม แตในทางกลับกันคนไทยที่อานหนังสือมีอัตราที่ตํ่ามากจากผลสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติ 
เม่ือเทียบกับประเทศใกลเคียง เชน สิงคโปรพบวา ประชากรในประเทศมีสถิติการอานหนังสือสูงถึงปละ 40-50 
เลม ขณะที่เวียดนาม พบวาประชากรในประเทศ อานหนังสือประมาณ 60 เลมตอป สวนประชากรในประเทศ
ไทยมีสถิติการอานหนังสืออยูเพียง 2 เลมตอปเทานั้น ซ่ึงถือเปนสถิติการอานที่นาเปนหวง แตในชวง 1-2 ปที่ผาน
มา พบวา เด็กไทยและเยาวชนมีสัดสวนการอานหนังสือเพิ่มขึ้น 20% ของมูลคาตลาดรวมหนังสือ ขณะที่ใน
อนาคตคาดวากลุมดังกลาวจะมีสัดสวนการอานหนังสือเพิ่มขึ้นเปน 25%  
 คนไทยใชเงินซื้อหนังสือประมาณ 286  บาท ตอคนตอป ซ่ึงเปนจํานวนที่นอยมาก สะทอนใหเห็นภาวะ
ตลาดหนังสือเด็กโดยรวมที่ยังมีศักยภาพในการเติบโตไดอีกหลายเทาตัวเมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแลว 
นอกจากนี้การที่มีจํานวนรานหนังสือเพิ่มมากขึ้น และรายเดิมมีการปรับปรุงใหดีขึ้นอยางตอเนื่อง ซ่ึงสงผลใหการ
หาซื้อหนังสือสะดวกมากขึ้น ทําใหฐานตลาดหนังสือใหญขึ้นซึ่งเปนผลดีตอภาพรวมของธุรกิจหนังสือ  
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 แนวโนมทางดานผูประกอบการสํานักพิมพและรานจําหนายหนังสือพบวา ส่ือช้ันนําทั้งหลายที่มี
บทบาทตอกระแสสังคมเริ่มเขามาสนใจธุรกิจหนังสือมากขึ้น เนื่องจากธุรกิจนี้ไมคอยถูกควบคุมมากนัก 
ประกอบกับธุรกิจนี้มีแนวโนมที่ดี ทําใหคนเริ่มเห็นความสําคัญของการอาน เริ่มไดยินชื่อหนังสือบอยครั้งขึ้น การ
อานก็จะวิ่งตามกระแส ยกตัวอยาง เชน คายมติชน ผูจัดการ เนชั่น แกรมม่ี กันตนา เวิรคพอยท หรือแมแต
รายการคนคนคน ทั้งหมดนี้มีสวนที่ทําใหกระแสเรื่องการอานสูงขึ้น เปนสัญญาณที่ดีมากๆ สําหรับวงการสื่อ 
ขณะเดียวกันคนนอกวงการหนังสือรายใหญใหความสนใจเขามาในวงการหนังสือเพิ่มขึ้น เชน เซเวนอีเลฟเวน 
ลงมาเปดรานหนังสือบุคสไมล ทําใหเกิดการอานในระดับรากหญา ระดับชุมชน  หรือราน B2S ซ่ึงเปนราน
หนังสือสไตลใหม สามารถรองรับเยาวชนหรือกลุมคนที่มีไลฟสไตลในแบบของรานทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่
นาสนใจ  
 สําหรับภาพรวมธุรกิจสํานักพิมพ มีการขยายตัวอยางตอเนื่อง ซ่ึงมีอัตราการเติบโตไมนอยกวา 10% 
ตอป แตเม่ือป 2546 เปนตนมา จากสภาวะเศรษฐกิจสงผลใหการขยายตัวมีแนวโนมลดลง จนมาถึงในป 2549 
ยอดจําหนายหนังสืออยูที่ 1.68 หม่ืนลานบาท ขณะที่ในป 2550 ที่ผานมายอดจําหนายหนังสือสูงขึ้นเปน 1.8 
หมื่นลานบาท ซ่ึงยอดจําหนายสวนใหญมาจากสํานักพิมพขนาดกลางและขนาดใหญที่รวมกันแลวมีประมาณ 
110 แหง ป 2551 คาดวาธุรกิจหนังสือจะมีอัตราการเติบโต เพิ่มขึ้น 6-7% หรือคิดเปนมูลคาประมาณ 1.92หมื่น
ลานบาท ทั้งนี้จากการสงเสริมใหคนรักการอาน สําหรับตลาดหนังสือเด็กซึ่งมีสวนแบงตลาดประมาณรอยละ 25-
30 คิดวาจะมีมูลคาตลาดประมาณ 4,950 ลานบาท โดยมีปจจัยหลักจากจํานวนรานจําหนายหนังสือที่เพิ่มมาก
ขึ้น ประกอบกับผูประกอบการสํานักพิมพมีการพัฒนาและวางแผนผลิตหนังสือเพื่อใหตรงกับความตองการของ
ผูบริโภควัยเด็กเพิ่มมากขึ้น  
 
4.  ขอเสนอแนะตอองคกรตางๆ ที่เกี่ยวของ  
 4.1 ขอเสนอแนะที่มีตอตลาดหนังสือเด็ก 
  - กระตุนความตองการของตลาด 
  - สรางกําลังซื้อและความตองการจากชุมชุน และโรงเรียน 
  - ช้ีใหเห็นความสําคัญของหนังสือเด็กตอการพัฒนาสังคม 
  - เนนขยายความตองการในการอาน โดยมุงเด็กอายุ 0-3 ป เชื่อมโยงองคกรตางๆ และผลักดัน
ใหเกิดผลตามตัวชี้วัด 
 

 4.2  ขอเสนอแนะดานการดําเนินธุรกิจของสํานักพิมพ 
  - ผูประกอบการทั้งในสวนของสํานักพิมพ ผูจัดจําหนายและรานจําหนายหนังสือควรมีการ
ประสานงานดานกิจกรรมสงเสริมการตลาด และสงเสริมการขายแบบบูรณาการไปยังกลุมเปาหมายทั้งทางตรง
และทางออม 
  - ตัวแทนจําหนายและรานจําหนายควรสนับสนุนดานการใหพื้นที่ เพื่อวางหนังสือเด็กเพิ่มมาก
ขึ้น รวมทั้งมีการแบงพื้นที่ใหสํานักพิมพสามารถใชจัดกิจกรรมสงเสริมการขายใหแกทางรานเพิ่มมากขึ้น 
  - สํานักพิมพควรมีการจัดโรดโชว เพื่อกระตุนใหครู ผูปกครองเกิดความรูความเขาใจ และ
ตระหนักถึงความสําคัญของการอานหนังสือ โดยควรจัดเปนกิจกรรมตอเนื่อง เชน จัดจําหนายเสริมไปกับการ
อบรมครูอนุบาล ครูพี่เล้ียงเด็ก ใหรูจักประโยชนของวิธีการใชหนังสือเด็กในการเรียนการสอน 
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  - สํานักพิมพควรดําเนินกิจกรรมทางการตลาดเชิงรุก เพื่อทําใหคนซื้อหนังสือรูวา หนังสือเด็กที่
ดีมีอะไร เปนอยางไร เพื่อชวยรานจําหนายหนังสือใหมีปริมาณการขายที่สูงขึ้น 
  - สํานักพิมพควรลดราคาสินคาใหตํ่าลง เพื่อใหทางรานจําหนายหนังสือไดงายขึ้น  
  - สํานักพิมพควรใหสวนลดแกรานคาเพิ่มมากขึ้น รวมท้ังชวยจัดโปรโมชั่นใหรานจําหนาย
หนังสือ เชน จัดทําโปสเตอรแนะนําหนังสือ  จัดทําของแถมเพื่อดึงดูดใจลูกคา รวมทั้งการลงโฆษณาหนังสือ 
  - สํานักพิมพควรจัดสงพนักงานขายมาดูแลรานคาพรอมใหคําแนะนํา 
  - สํานักพิมพควรใหเครดิตแกรานหนังสือนานกวาเดิม และในกรณีหนังสือขายขาดหรือจายสด 
ควรใหเปอรเซ็นตการขายมากขึ้น 
  - การสรางตลาดใหม หาลูกคาใหม เพื่อใหกลุมผูอาน  ไดอานหนังสือทุกวัน เนนการสรางดี
มานดใหเกิดขึ้นในตลาด 
 

 4.3  ขอเสนอแนะดานการปรับปรุงและพัฒนาตัวผลิตภัณฑ 
  - ควรมีการปรับปรุงแบบหนาปก (สีของปก รูปภาพหนาปก) ภาพวาดประกอบในเลม ใหสะดุด
ตาเด็กมากกวาเดิม ภาพและคํา เด็กตองสามารถออกเสียงได ทําใหเด็กเกิดจินตนาการเปนการปูพื้นฐานการ
อานเบื้องตนใหแกเด็ก 
  - ควรออกหนังสือประเภทฝกทักษะ ฝกปฏิบัติประเภท How to เปนหนังสือที่เด็กสามารถสื่อ
สัมผัสไดมากขึ้น (ไมใชเนนการทองจํา ช้ีรูปภาพ ฯลฯ) เด็กจะไดสนุกกับการอานเพื่อการเรียนรู รวมทั้งมีการ
สอดแทรกความรูคูคุณธรรม 
  - หนังสือเด็กควรเนนเนื้อหาที่ดี  เขาใจงาย มีความคิดสรางสรรคใหสาระความรู อานงาย สีสัน
สดใส จดจํางาย ไมซับซอนมากเกินไป 
 

 4.4  ขอเสนอแนะดานการดําเนินธุรกิจของรานจําหนายหนังสือ 
  - ใชหนังสือเด็กเปนตัวกระตุนลูกคาของราน เชน จัดวางไวที่ดานหนา เพื่อดึงดูดลูกคาแทนที่จะ
เปนมุมอับที่สุดของราน 
  - มีการประชาสัมพันธแนะนําหนังสือใหม หรือเปดตัวหนังสือใหม 
  - ผลักดันการอานทุกจังหวัดโดยจัดกิจกรรมผานรานหนังสือทุกจังหวัด 
 

 4.5  ขอเสนอแนะดานบทบาทของครอบครัวพอแม ผูปกครองที่สงเสริมการอานหนังสือ 
  - พอแม ผูปกครองตองเปนผูมีบทบาทสําคัญที่สุดในการสงเสริมการอานของเด็ก ทําใหเด็ก
เกิดวัฒนธรรมการอาน 
  - ใหมีหนังสือทุกที่ เชน บนรถระหวางเดินทาง หองนอน หองน้ํา 
  - ใหเด็กดูทีวี และเลนอินเทอรเน็ทใหนอยลง ดวยการควบคุมเวลา 
  - ใหพอแมจัดเวลาใหลูกไปรานหนังสือ 
  - การสรางกิจกรรมเพื่อสรางแรงจูงใจ โดยเฉพาะกิจกรรมที่เด็กชอบที่สุด คือ การเลานิทาน 
และหนังสือ ที่เด็กชอบมากที่สุดคือ หนังสือการตูน 
  - ฝกทักษะใหพอแมในการรวมอานหนังสือกับลูกๆ หรืออานนิทานดีๆ ใหลูกฟง 
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  - ตองปรับพฤติกรรมของพอแม ผูปกครองในดานการอานหนังสือใหเด็กเห็น และเปนตัวอยาง
ที่ดี 
 

4.6 ขอเสนอแนะที่มีตอบทบาทของโรงเรียน ครู และระบบการศึกษาในการสงเสริมการอาน
หนังสือ 
- โรงเรียนควรจัดกิจกรรมสงเสริมการอานใหเด็กขึ้นมาก 

  - ครูพี่เล้ียง ครูบรรณารักษ ตองสรางแรงจูงใจใหเกิดการอาน 
  - สงเสริมบทบาทครู พี่เล้ียงเด็ก และบรรณารักษ ใหเปนผูรักการอาน มีทักษะในการเลานิทาน 
และตองเขาถึงขอมูลหนังสือดีมีคุณภาพ มีความสามารถในการคัดเลือกหนังสือที่สอดคลองกับความตองการ
และพัฒนาการของเด็ก 
  - กระตุนการอานของเด็กโดยใชแตมสะสมแสตมป 
  - เปล่ียนทัศนคติของครูที่ใหเด็กอานแตหนังสือเรียน ครูตองรูจักเลือกหนังสือที่หลากหลายเพื่อ
แนะนําใหเด็กรักการอาน และสรางคุณภาพการอานของเด็ก 
  - กําหนดนโยบายใหนักเรียนทั่วประเทศอานหนังสือนอกเวลาอยางนอยคนละ 1 เลมตอเดือน 
หรือ 15 นาทีตอวัน 
 

 4.7  ขอเสนอแนะที่มีตอภาครัฐบาลในการสงเสริมดานการอานหนังสือ 
  - รัฐบาลควรออกมาตรการควบคุมราคาหนังสือเด็กไมใหมีราคาแพงเกินไป และควรมีการ
ปรับปรุงราคาหนังสือใหถูกลง เด็กจะไดสามารถซื้อหาไดมากขึ้น 
  - ภาครัฐตองเปนผูริเริ่ม และสนับสนุนการอานของเยาวชนไทยอยางจริงจังใหมากกวานี้ 
  - สงเสริมและสนับสนุนการบริจาคหนังสือใหหองสมุดทั่วประเทศ โดยความรวมมือระหวาง
ภาครัฐและเอกชน และใชการประชาสัมพันธใหรับรู 
  - สงเสริมใหเรื่องหนังสือและการอานเปนวาระแหงชาติ เชน สนับสนุนผูประกอบการในดาน
การผลิต การพัฒนาผูเขียน โดยผานหนวยงานภาครัฐ 
  - รัฐควรเปนตัวกลางในการเชื่อมโยงกับองคกรตางๆ จนเปนพลังในระดับประเทศ เพื่อสราง
กระแสการรณรงคดานการอาน โดยสงเสริมอยางจริงจังและตอเนื่อง 
 

 4.8  ขอเสนอแนะดานการรวมมือกันระหวางองคกรที่เกี่ยวของ 

  - ทุกภาคสวนที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สํานักพิมพ ตัวแทนจําหนาย  รานจําหนาย
หนังสือ ตองประสานงานและรวมมือรวมใจรณรงคสงเสริมพฤติกรรมรักการอานแกพอแม ผูปกครอง ครู   และ
เด็ก 
  - สรางความเขาใจใหคนในสังคมเห็นความสําคัญ และมีสวนรวมในการสงเสริมการอาน ทั้ง
องคกรภาครัฐและเอกชน 
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 4.9  ขอเสนอแนะดานการกระจายหนังสือใหเขาถึงเด็กและชุมชนมากขึ้น 
  - สํานักพิมพควรจัดบริการหนังสือใหเด็กอยางทั่วถึง โดยการใหหนังสือตามหองสมุดโรงเรียน 
หองสมุดประชาชน 
  - เพิ่มจํานวนหองสมุดโดยสงเสริมใหสถานประกอบการจัดมุมหนังสือหรือหองอานหนังสือ 
รวมทั้งมุมหนังสือในสถานบริการสาธารณะ เชน ศูนยการคา สวนสาธารณะ หองสมุดประชาชนทุกตําบล สวน
สนุก โดยจัดทําโซนหนังสือใหเด็กโดยเฉพาะ 
  - สรางบรรยากาศหองสมุดชุมชน หองสมุดโรงเรียนใหสอดคลองกับลักษณะพื้นฐานของวัย
เด็ก ใหมีความนาสนใจ ดึงดูดเด็กๆ 
  - การอบรมบรรณารักษใหเขาถึงหนังสือเด็ก 
  - โครงการหนังสือมือสอง โดยใหมีการบริจาคหนังสือที่ไมอานแลว มีกระบวนการคัดแยก
หนังสือ และจัดสงหนังสือไปตามโรงเรียน และใหโรงเรียนจัดใหมีการซื้อหนังสือมือสอง 
  - การนําหนังสือไปวางตามที่สาธารณะ เพื่อใหคนหยิบไปอานตอ และติดตามการเดินทางของ
หนังสือวาไปที่ใดบาง 
 

 4.10  ขอเสนอแนะที่มีตอการสรางมูลคาเพ่ิมของการอานหนังสือ 
  - รณรงคใหการอานหนังสือเปนเครื่องมือของการสรางความสัมพันธในครอบครัว สงเสริมให
แมอานหนังสือใหลูกฟงตั้งแตอยูในครรภ และมีกระบวนการใหแมไดเขาใจวิธีการเลือกหนังสือใหลูกตามวัย 
  - ใหมีการจัดประเภท/คัดเลือกหนังสือใหสอดคลองกับกลุมวัยหรือความตองการของเด็กและ
ครอบครัว โดยใหเด็กมีสวนรวม 
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บทบาทของผูเกี่ยวของในตลาดหนังสือเด็ก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 สรุปการพัฒนาตลาดหนังสือเด็กจําเปนตองมีการพัฒนาทั้งผูประกอบการและผูบริโภคอัน
ประกอบดวยผูซ้ือและผูอาน  มีการแยกสวนแบงทางการตลาดชัดเจน และใชกลยุทธใหเหมาะสมกับแตละสวน

พอแมผูปกครอง 
- สรางบรรยากาศในการอาน 
- สนับสนุนการอานหนังสือของเด็ก 
- มีทัศนคติที่ดีตอหนังสือและการอาน 
- เปนตัวอยางของนกัอานที่ดี 
- มีสวนรวมในการอานหนังสือของเด็ก 

สังคม 
- ปรับคานิยมการบริโภคสื่อ

หรืออินเทอรเน็ท 
ครูและโรงเรียน 

- รักการอาน 
- มีทัศนคติที่ดีตอหนังสือและการอาน 
- จัดกิจกรรมสนับสนุนการอาน 
- กระตุนการอานหนังสือของเด็ก 

หองสมุดและบรรณารักษ 
- เปนแหลงเรียนรู 
- พัฒนาหองสมุดและบริการใหได

มาตรฐาน สอดคลองกับไลฟสไตล
ปจจุบันของเด็ก 

- มีทัศนคติที่ดีตอหนังสือและการอาน 
- จัดกิจกรรมที่กระตุนการอาน 

เด็ก 
- ใชเวลาวางเพื่อการอาน 
- รักการอาน 
- สนใจการอานหนังสือ 
- มีทัศนคติที่ดีตอหนังสือและการอาน 

สํานักพิมพ 
- จัดสรรผลิตหนังสือเด็กที่มีคุณภาพออกสูตลาด 
- ผลิตหนังสือที่สามารถเขาถึงกลุมเด็กในทุกระดับ 
- มีสวนรวมในการสรางนิสัยรักการอานแกเด็ก 
- สรางสรรคหนังสือรูปแบบใหมๆ และมีความ

หลากหลาย 
- กระจายหนังสือเพือ่พัฒนาสังคม 

ภาครัฐ 
- นโยบายกระตุนและสนับสนุนการอาน 
- นโยบายสนับสนุนการผลิตหนังสือสําหรับเด็ก 
- นโยบายการสรางกลไกกระจายหนังสือสูเด็กอยางทั่วถึง 
- นโยบายสรางทัศนคติที่ดีตอหนังสือและการอาน 
- เปนตัวกลางประสานความรวมมือกับองคกรผูเกี่ยวของใน

การพัฒนาตลาดหนังสือเด็กอยางจริงจัง 
- นโยบายสรางนิสัยรักการอานของเด็ก 

รานหนังสือ 
- เปนแหลงเรียนรู 
- มีสวนรวมในการสงเสริมการอาน 
- กระจายหนังสือใหถึงมือเด็กอยางทั่วถงึ 
- จัดกิจกรรมสนับสนุนการอานและซื้อหนังสือ 
- บริการสังคม อํานวยความสะดวกแกเด็กในการ

อานหนังสือ 
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แบงทางการตลาด นโยบายกระตุนใหเกิดการอานกอนการขาย  จะชวยใหตลาดหนังสือเด็กสามารถขยายตัวได
เพิ่มขึ้น  นโยบายการจัดทําฐานขอมูลและการวิจัยในดานการอานหนังสือเด็กอยางตอเนื่อง  เชน  การรวมมือกับ
สํานักงานสถิติแหงชาติ  องคกรภาครัฐ  ภาคเอกชน  ที่เกี่ยวของในการทําวิจัยเพื่อปรับปรุงฐานขอมูลใหมีความ
ทันสมัยและสะทอนการเปลี่ยนแปลง  รวมทั้งชี้ใหเห็นแนวโนมของตลาดหนังสือเด็กในอนาคตไดชัดเจนยิ่งขึ้น 
ชองทางอีกประเภทหนึ่งที่มีความสําคัญในการเขาถึงหนังสือเด็กไดแกชองทางที่ไมมีคาใชจายในการซื้อหนังสือ
หรือการใชบริการ  ไดแก  หองสมุดโรงเรียน  หองสมุดสาธารณะ รวมทั้งชองทางอื่นๆ ที่สามารถกระจายหนังสือ
ได  เชน  โรงพยาบาล  ศูนยอาหาร หางสรรพสินคา  เปนตน   
 สํานักพิมพและผูจัดจําหนายตองหาวิธีนําเสนอหนังสือใหลูกคา  “นอกรานหนังสือ” ใหมากขึ้น  โดยจัด
จําหนายหนังสือในสถานที่ซ่ึงลูกคาแวะเวียนเขาไปเปนประจํา  เชนรานขายเสื้อผาเด็ก โดยยึดหลักทุกแหงที่มี
สินคาจําหนาย คือสถานที่จําหนายหนังสือและคือทางรอดของธุรกิจ มีการจําหนายหนังสือในชองทางที่
สอดคลองกับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตของเด็กและครอบครัว  เชนรานของเด็กเลน  รานเครื่องเขียน  รานอาหาร
สไตลครอบครัว  สวนสนุก  ศูนยรับเล้ียงเด็ก  โรงพยาบาล  โรงเรียน  และควรมีหนังสือตัวอยางกอนการสั่งซื้อ   
 นอกจากนี้ผูบริโภคสามารถเขาถึงหนังสือไดมากขึ้นโดยมีคาใชจายที่ตํ่าหรือไมมีคาใชจาย เชน 
สามารถใชเวลาวางอานหนังสือไดในระหวางนั่งรอรับบริการจากโรงพยาบาล สถานีรถโดยสาร  โดยคิดเปน
ตนทุนดานสงเสริมการขายของผูประกอบการ   ดังนั้นเพื่อพัฒนาตลาดหนังสือเด็กในระยะยาว ควรปรับปรุงและ
พัฒนาหองสมุดโรงเรียนและหองสมุดสาธารณะทั่วประเทศใหเปนหองสมุดที่ไดมาตรฐาน เพื่อการคนควาหา
ความรู  และพักผอนหยอนใจ  โดยอาศัยตนแบบหองสมุด TK PARK  มาปรับใชใหเหมาะสมกับแตละพื้นที่  
รวมทั้งควรจัดมุมเฉพาะสําหรับหนังสือเด็ก ควรกระตุนใหเกิดการใชบริการหองสมุดมากขึ้น เชน สะสมแตมนับ
จํานวนครั้งในการเขาหองสมุด  หากครบตามจํานวนที่กําหนดจะมีรางวัล  นอกจากนี้ สํานักพิมพควรจัดบริการ
หนังสือใหเด็กอยางทั่วถึง โดยการใหหนังสือตามหองสมุดโรงเรียน หองสมุดประชาชน นอกจากนี้หนังสือควรมี
ความแปลกใหม  แฝงดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย  ตามแนวโนมของเทคโนโลยียุคปจจุบัน  สามารถประยุกตใหใช
เปนของเลนหรือเลนไดดวยจะทําใหหนังสือมีความนาสนใจมากขึ้น  ไมใชเพื่ออานเพียงอยางเดียว  สํานักพิมพ
หรือรานจําหนายหนังสือควรมีการทดสอบตลาดกอนพิมพจริง  มีการแนะนําหนังสือผานเว็บไซต  หรือเสนอ
ตัวอยางบางสวนของหนังสือในเว็บไซต  เพื่อกระตุนใหเกิดความสนใจและชวนติดตาม เพื่อเกิดความตองการซื้อ
เลมจริง   
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ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลติภัณฑ 

หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑของผูมีรายไดระดับปานกลาง เขตกรงุเทพมหานคร 
Marketing Factors Affecting Decision to Buy  “One Tambon One Product”  

Merchandises of Middle Class Consumers in Bangkok 
เบญจวรรณ  อุชุพงศอมร* 

 
บทคัดยอ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ และ
การรับส่ือในกลุมผูมีรายไดระดับปานกลาง  และ  ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่ผลตอการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑผลิตภัณฑหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ    โดยใชการวิจัยเชิงสํารวจ ซึ่งศึกษาจากกลุมตัวอยางไดแก 
พนักงานบริษัทเอกชน หรือหนวยงานรัฐ มีรายไดเฉล่ียตอเดือนมากกวา   5,000  บาท จํานวน  400 คน รวบรวม
ขอมูลดวยแบบสอบถามตั้งแตเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2550  

ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้ ลักษณะกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชายและหญิงมีจํานวนใกลเคียงกันคอื
รอยละ 50 และ มีชวงอายุระหวาง 21-30 ป มีสถานภาพโสดสวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรี และ
ประกอบอาชีพเปนพนักงานเอกชน มีรายไดสวนใหญตอเดือน 10,001 – 15,000 บาทและ 50,001-10,000 บาท    

พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อและการรับส่ือผลิตภัณฑหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ พบวา   สวนใหญเลือก
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหาร 5 อันดับแรกคือ น้ําพริก ผักปลอดสารพิษ หมูยอทรงเครื่อง แหนม และเมล็ด
ทานตะวัน ตามลําดับ และ เลือกตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑที่มิใชอาหาร 5 อันดับแรกคือ เฟอรนิเจอรหวาย เครื่อง
แกวเพนทสี  ดอกไมประดิษฐจากวัสดุแปรรูป ดอกไมประดิษฐจากดิน กรอบรูปเรซิ่น  ตามลําดับ โดยสาเหตุของ
การตัดสินใจซ้ือ  5 อันดับแรกคือ อุดหนุนสินคาไทย เปนของฝาก ตกแตงบานดวยตนเอง สินคาราคาถูก และมี
ความเปนเอกลักษณเฉพาะ ตามลําดับ และมีการตัดสินใจซื้อดวยตนเอง ความถี่ในการซื้อ1-2 ครั้ง/เดือน มี
คาใชจายในการซื้อต่ํากวา 500 บาท/ครั้ง  ดานการรับส่ือในการซื้อผลิตภัณฑ หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑมากที่สุด 
5 อันดับแรก คือ ทีวี หนังสือพิมพ แผนพับ/ใบปลิว อินเตอรเน็ต  และนิตยสาร/ วารสาร มีจํานวนใกลเคียงกัน  
ดานปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ  โดย
ภาพรวมแตละดานของสวนประสมทางการตลาด ใหความสําคัญมากที่สุดคือ ดานราคา รองลงมาคือ 
ผลิตภัณฑ  ชองทางจัดจําหนาย  และดานการสงเสริมการตลาด ตามลําดับ 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา  เพศ และการศึกษา มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการตัดสินใจ
ซื้อดานผลิตภัณฑ ราคา และการสงเสริมการตลาด สถานภาพมีความสัมพันธกับ ราคาและ ชองทางการจัด
จําหนาย อายุมีความสัมพันธกับผลิตภัณฑ ราคาและชองทางการจัดจําหนาย  อาชีพมีความสัมพันธกับ 
ผลิตภัณฑและราคา รายไดมีความสัมพันธกับ ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย และการสงเสริม
การตลาด   และพบวาระดับความพึงพอใจของปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อดานผลิตภัณฑ  ราคา และ
ชองทางจัดจําหนายมีความสัมพันธกับความถี่ในการตัดสินใจซื้อ และ  ผลิตภัณฑ  ราคามีความสัมพันธกับ
คาใชจายในการตัดสินใจซื้อโดยเฉลี่ยตอครั้ง   
                                                 
* อาจารยประจํา ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม 
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Abstract  

 The objective of this research is to study the behavior of purchasing decision of products of 
“One Tambon One Product” (OTOP) program, the link between the middle-class income people and 
the marketing factors as a result to the decision in purchasing an OTOP by a survey research from a 
sample of 400 people from private companies or government organizations with an average salary of 
over 5,000 Baht per month by collecting data from questionnaires during July and August 2007.  
 This study found that male and female subjects are about the same proportion, 50% each at 
the age between 21 – 30 years old. The majority of subjects are single, hold bachelor’s degree, work 
in private firms, and have income between 10,001 – 15,000 Baht and 50,001-10,000 Baht.    
 For decision to buy and channels of the merchandises’ information, this study found that 
most subjects buy the first 5 merchandises of food category that are Nam Priek, Phak Prod San Pit, 
Moo Yao Song Krueng, Naem, and Ma Led Tan Ta Wan and buy the first 5 merchandises of non food 
category that are Waii furnitures, painted glass wares, man-made flowers from renewable materials, 
man-made flowers from clay, and raisin picture frames respectively. The reasons of buying are 
supporting Thai products, gifts, home decoration, reasonable price, and uniqueness of the products. 
The most influencing person in subjects’ buying decision is themselves, 51.3%. The frequency of 
buying is 1 – 2 times per month with the spending of less than 500 Baht per time. The first 5 channels 
of the merchandises’ information are television, newspaper, brochure, the internet, and magazine. 
Finally, the questionnaires indicate that marketing factors affecting decision to buy of the subjects 
are price, product, place, and promotion respectively.               

The result of the hypothesis test reveals that gender and education have the relationship 
with the satisfaction in making a decision to purchase a product. Price, sale promotion, and status 
have relationship with price and channel of sale distribution. Age has a relationship with a product, 
price, and channel of sale distribution. Profession has a relationship with a product and price. 
Income has a relationship with a product and price, channel of sale distribution and sale promotion. 
It also reveals that the level of satisfaction as a factor in making a purchasing decision of a product, 
price, and channel of distribution has a relationship with the frequency in making the purchasing 
decision. Product and price have the relationship with the average expense in making a purchasing 
decision. 
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ความสําคัญและที่มาของปญหา  

       โครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ   เปนโครงการที่ไดเริ่มดําเนินการมาตั้งแต  พ.ศ 2544   จาก
การเริ่มตนดวยวัตถุประสงคหลักของชุมชน คือ   การสรางงาน    สรางรายได   สรางความเขมแข็งแกชุมชน  
ดวยการคิดเอง ทําเอง ในการพัฒนาทองถิ่น  สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น    และเพื่อสงเสริมความคิดริเริ่ม
สรางสรรคของชุมชน ในการพัฒนาผลิตภัณฑ โดยสอดคลองกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมในทองถิ่น  จากการ
เร่ิมตนโครงการพบวาโครงการไดสรางรายไดในตลาดทั้งในและตางประเทศ กระจายรายไดสูชนบท ชุมชนใน
ฐานะผูผลิต นอกจากนี้จากระบบเศรษฐกิจชุมชนที่มีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนระบบที่เชื่อมโยงกิจกรรม
ตางๆ ในวิถีของชุมชนเขาดวยกัน          กิจกรรมเหลานี้เกิดมาจากการเรียนรู การประมวลขอมูลที่สํารวจวิจัยและ
สังเคราะหรวมกันของชุมชน    กอใหเกิดกิจกรรมนําเอาทุนตางๆ    ของชุมชน       ทั้งทรัพยากรความรูภูมิ
ปญญา และโภคทรัพยตางๆ ระบบเศรษฐกิจชุมชนขับเคล่ือนดวยตัวเองได ดวยวิธีคิดที่วาดวยระบบ เชื่อมโยง
กิจกรรมทางเศรษฐกิจตางๆ หลายสิบกิจกรรมใหเกื้อกูลกัน(cluster) เกิดผลเปนทวีคูณ(synergy)  1 

ผลิตภัณฑหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑหรือภายใตช่ือผลิตภัณฑโอท็อปสรางรายไดใหชุมชนจากยอด
การจําหนายของผลิตภัณฑ พบวามีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นทุกป โดยยอดการจําหนายผลติภัณฑหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑต้ังแต           ป พ.ศ. 2545-2547  ตามแผนภาพที่ 1  สรุปยอดจําหนายโครงการผลิตภัณฑหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑป พ.ศ. 2545-2548  
แผนภาพที่1 สรุปยอดจําหนายสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑจาก 75  จังหวัด ปพ.ศ. 2545-2548  
                              (หมื่นลานบาท) 

 
ที่มา: เบญจวรรรณ อุชุพงศอมร (2549) 
 

       1 เสรี   พงศพิศ, (22 กันยายน 2547), ความจริงอีกดาน,  มติชนรายวัน,  [ระบบออนไลน],  แหลงที่มา  
http://www.matichon.com (20 มีนาคม 2550). 

 

ป พ . ศ 2545 ป พ.ศ 2546 ปพ.ศ 2547

S1
 
10000

20000 
40000 
50000 

60000 

ยอดจําหนายผลิตภัณฑหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 75 จังหวัด 

ป พ.ศ2548



 

 504

การประชุมผลงานวิจัยดานการจัดการบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 2  
วันที่ 20 มีนาคม 2551 ณ ศนูยประชุมนานาชาติ เอ็มเพรส จ.เชียงใหม 

จากแผนภาพที่ 1 พบวา ต้ังแตป 2545 มียอดจําหนาย จํานวน 16,714,848,168  บาท   ป 2546มียอด
จําหนาย  33,276,963,030 บาท  ป 2547 มียอดจําหนาย 46,362,571,156 บาท และ ป 2548  มียอดจําหนาย 
54,447,559,711 บาท2                โดยมีการเติบโตของยอดจําหนายสูงขึ้นเปนลําดับ และควรที่จะไดรับการ
พัฒนาใหมีปริมาณยอดจําหนายเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากเปนการเพิ่มรายไดแกชุมชน และการสรางความเขมแข็งแก
เศรษฐกิจชุมชนในทองถิ่นตาง ๆ อยางทั่วถึง  ทั้งนี้เปนไปตามนโยบายการสนับสนุนที่จะใหทองถิ่นไดสามารถ
พัฒนาและเพิ่มปริมาณการผลิตใหมากขึ้นและสอดคลองตามทิศทางการตลาด  นอกจากนี้จากการรายงาน       
ทีดีอารไอพบวาชวยเพิ่มรายไดตอครัวเรือนถึงรอยละ 10 และลดการวางงานในชนบทลงอยางชัดเจน  รวมได
เสนอเปาหมายของโอท็อปนาจะกวางไกลกวาการกระจายการจางงานโดยทุนไปสูชนบท สงเสริมใหชาวบานหรือ
กลุมสหกรณของชาวบานกลายเปนผูประกอบการเอง 3เหตุฉะนั้นการศึกษาเพื่อมองหาหนทางที่จะพัฒนา
ความสามารถของชาวบานในกระบวนการทั้งหมด จากการผลิตไปสูการวางตลาด จึงมีความสําคัญมาก           
อยางไรก็ดีจากการดําเนินงานของโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ ในการประเมินโครงการ  “หนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ”  โดยบริษัทชู โอ เซ็นโก ประเทศไทย  จากการสํารวจสุม 4  ภาค  คือ  ภาคเหนือ ภาคใต ภาคกลาง 
และ                               ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบวาเกิดปญหาดานผลิตภัณฑและการตลาดแตละดาน ซ่ึง
ควรไดรับการปรับปรุงและพัฒนาตอไป 4 

  จากการศึกษาประเภทผลิตภัณฑหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑที่มีความหลากหลายโดยแบงเปน 6 
ประเภท คือ อาหาร เครื่องดื่ม ผา เครื่องแตงกาย  ของใชและของประดับตกแตง   ศิลปะประดิษฐและของที่
ระลึก  สมุนไพรที่ไมใชอาหาร จากลักษณะผลิตภัณฑ ดังกลาวสอดคลองกับลักษณะผลิตภัณฑพื้นบาน ที่ได
เสนอแนวคิดการพัฒนาตลาด  ในงานวิจัยเรื่อง  กลยุทธการตลาดอาหารพื้นบานเพื่อการเติบโตที่ย่ังยืน ได
เสนอแนะแนวทิศทางการพัฒนาในชวง 5-10 ปขางหนาเพื่อการปรับเปล่ียน  โดยมีแนวคิดที่สอดคลองกับผูวิจัย
ในดานการพัฒนากลุมผลิตภัณฑหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑเพื่อการกระจายอยางกวางขวางโดยเฉพาะเขต
กรุงเทพมหานครที่มีประชากรหนาแนนที่สุด และเปนกลุมที่มีรายไดระดับปานกลางมีปริมาณการซื้อสูง 
สอดคลองกับงานวิจัยดังกลาวที่ไดเสนอแนวคิดเพื่อกระจายสินคาใหทั่วถึงโดยเจาะตลาดกลุมผูมีรายไดปาน
กลางในเขตกรุงเทพมหานคร และเปนแหลงซื้อสําคัญกวารอยละ 505  

 

 

 

               2เบญจวรรณ  อุชุพงศอมร, ทางเลือกของผูผลิตในตลาดสินคาเกษตร, วารสารสยามวิชาการ, 7(สิงหาคม 2549):     
หนา 1. 
               3นิธิ เอียวศรีวงศ, โอท็อปกบัอนาคตชนบทไทย,  มติชนรายวัน,  29 (ธันวาคม 2546):หนา 6. 

   4ชู โอ เซ็นโก (ประเทศไทย)จํากัด (มหาชน), การประเมินโครงการ “หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ”ทุนอุดหนุนการวิจัย, 
(กรุงเทพฯ:สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ,2546). 

5สมดี หงศไพศาลวิวัฒน, กลยุทธการตลาดอาหารพื้นบานเพื่อการเติบโตที่ยั่งยนื,  ”การประชุมทางวิชาการ
บริหารธุรกิจ ครั้งที่ 1, (กรุงเทพฯ: คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย , 2543). 
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จึงเปนที่มาของการศึกษางานวิจัยเรื่อง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่ผลตอการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑหนึ่งตําบล  หนึ่งผลิตภัณฑ ของผูมีรายไดระดับปานกลาง เขตกรุงเทพมหานครในครั้งนี้เพื่อเปน
ประโยชนตอโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑที่จะผลักดันใหเปนที่นิยมอยางแพรหลายและอยางทั่วถึงโดย
เจาะเขาถึงตลาดเฉพาะกลุม เพื่อเพิ่มปริมาณการจัดจําหนายที่ชัดเจนและผลิตใหสอดคลองกับทิศทางตลาดที่ดี
ตอไป      

วัตถุประสงค 
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑหนึ่งตําบล  หนึ่งผลิตภัณฑ ของผูมีรายไดระดับปาน

กลางใน  
       เขตกรุงเทพมหานคร  
2.  เพื่อศึกษาการรับส่ือในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑในกลุมผูมีรายไดระดับ

ปานกลาง   
           3.  เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑผลิตภัณฑหนึ่งตําบล    
                หนึ่งผลิตภัณฑ  
สมมุติฐานการวิจัย  
 - ลักษณะสวนบุคคลดานเพศ อายุ สถานภาพ รายได การศึกษา อาชีพ มีความสัมพันธกับระดับความ
พึงพอใจของปจจัยสวนประสมทางการตลาด 
              - ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธกับคาใชจายในการตัดสินใจซื้อโดยเฉลี่ยตอครั้ง และ 
ความถี่ในการซื้อสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑความถี่ในการตัดสินใจซื้อ  

 
ขอบเขตของการวิจัย 
 1. กลุมผูมีรายไดระดับปานกลาง หมายถึง กลุมผูชาย หรือ หญิง  เปนกลุมพนักงานที่มีความ
ชํานาญและกึ่งชํานาญ หรือ พนักงานบริษัทระดับปฏิบัติการ   ขาราชการ มีรายไดเฉล่ียตอเดือน  มากกวา  
5,000 บาท 
                2. “หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ”  แตละทองถิ่นสามารถจําหนายในตลาดทั้งภายในและตางประเทศ   
แบงออกเปน  2  ประเภท  คือ 

2.1. ประเภทอาหาร ผลิตผลทางการเกษตรที่บริโภคสด เชน พืชผัก ผลไม เปนตน และ
ผลิตภัณฑอาหารแปรรูป ทั้งอาหารแปรรูปที่พรอมบริโภค หรืออาหารแปรรูปก่ึงสําเร็จรูป รวมถึงอาหารแปรรูปที่
ใชเปนวัตถุดิบสําหรับอุตสาหกรรมตอเนื่อง  ไดแก  น้ําปลาหวาน หมูหยองทรงเครื่อง   กุนเชียงสมุนไพร  แหนม  
ไขเค็มสุญญากาศ  น้ําพริก  ผักปลอดสารพิษ  เมล็ดทานตะวัน  เม็ดมะมวงอบสมุนไพร  งาดําถั่วปรุงรส  เปนตน 
  2.2. ประเภทของใชและของตกแตง ผลิตภัณฑประเภทเครื่องเรือน เครื่องใชสํานักงาน เครื่อง
ตกแตงบาน เครื่องใชสอยตางๆ รวมทั้งผลิตภัณฑในกลุมจักรสาน, ถักสานที่มีวัตถุประสงคเพื่อการใชสอย  ไดแก  
กรอบรูปเรซิ่น  สบูแฟนซี  ดอกไมประดิษฐจากดิน  ผลิตภัณฑแกวเปา  หัตถกรรมสแตนเลส    ผลิตภัณฑดีบุก  
ดอกไมประดิษฐจากวัสดุแปรรูป  เครื่องแกวเพนทสี  เฟอรนิเจอรหวายและผักตบชวา 
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3.  การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยกําหนดพื้นที่ศึกษาเขตกรุงเทพมหานครคือบริเวณรอบฝงธนบุรี โดยเฉพาะ
บริเวณหาง  สรรพสินคาและพื้นที่คนทํางาน โดยกําหนดพื้นที่เปน  6  เขต ไดแก  คลองสาน  ธนบุรี  ภาษีเจริญ  
บางแค  หนองแขม  บางกอกนอย   
             4. ตัวแปรที่ศึกษา  
                  4.1 ลักษณะสวนบุคคลของกลุมผูมีรายไดระดับปานกลางไดแก เพศ อายุ  สถานภาพ การศึกษา 
อาชีพ และ รายได   
                  4.2 พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อและการรับส่ือประชาสัมพันธงานผลิตภัณฑหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ  
ไดแก  ประเภทสินคาในการซื้อ  ความถี่ในการตัดสินใจซื้อและคาใชจายเฉลี่ยตอครั้งในการตัดสินใจซื้อ สาเหตุ
ในการซื้อ             ผูมีอิทธิพลในการซื้อ การรับขาวสารในการซื้อสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 

   4.3 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางจัดจําหนาย และการสงเสริม
การตลาด  

 
ระเบียบวิธีวิจัย 
 
 ประชากรที่ศึกษาและกลุมตัวอยาง  

ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  คือ ผูมีรายไดระดับปานกลาง หมายถึง กลุมผูชาย หรือ หญิง  ที่เปน 
พนักงานบริษัทระดับปฏิบัติการ หรือ ขาราชการ มีรายไดเฉล่ียตอเดือน  มากกวา  5,000 บาท โดยผูวิจัย
คํานวณขนาดของกลุมตัวอยางแบบใชสูตรไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน หรือ 
 
             n = p (1-p)Z²    หรือ   (.5) (1-.5) (1.96) ² / (0.05) ² 
                      e²  
โดยกําหนดสัดสวนของประชากรเทากับ .50 ระดับความเชื่อม่ันที่ 95% และยอมใหคลาดเคลื่อนไดที่ 5% 

คํานวณได 384 ราย และผูวิจัยไดกําหนดเปนจํานวน 400 ราย  
 
การสุมตัวอยาง      
         ผูวิจัยทําการศึกษาประชากรเขตกรุงเทพมหานคร การสุมโดยวิธีการพิจารณาจากพื้นที่ที่มีความ
หนาแนนของกรุงเทพมหานครตอนใต ผูวิจัยไดสุมกลุมตัวอยางจากประชากร ในพื้นที่คนทํางานชุมชนใหญ
บริเวณหางสรรพสินคา    โดยกําหนดพื้นที่เปน  6  เขต ไดแก         คลองสาน  ธนบุรี  ภาษีเจริญ  บางแค  หนอง
แขม  บางกอกนอย  และการสุมแบบเจาะจงตามลักษณะของกลุมผูมีรายไดระดับปานกลาง (Judpmental 
Sampling) จํานวน 400 ชุด 
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 
              เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบผสมที่ผูวิจัยสรางขึ้นมาจากการศึกษา ประกอบกับ
แนวความคิดดานการตลาด  ขอมูลโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑในตลาด ตลอดจนผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ
โดยแบงสอบถามออกเปน 4 สวน คือ 

 สวนที่1 เปนคําถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง  ไดแก เพศ อายุ  สถานภาพ  
ระดับการศึกษา  อาชีพ  และรายได  มีลักษณะคําถามเลือกตอบ( Multiple Choice Question )  

สวนที่2  เปนคําถามพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ และการรับรู
ส่ือ ไดแกประเภทสินคาที่ซ้ือ  สาเหตุการตัดสินใจในการซื้อ    บุคคลที่มีอิทธิพลในการซื้อ ความถี่ในการตัดสินใจ
ซ้ือ และคาใชจายในการซื้อโดยเฉลี่ยตอครั้ง ชองทางการรับส่ือในการซื้อ  มีลักษณะเปนคําถามเลือกตอบ    
(Multiple Choice Question )    

 สวนที่3 เปนคําถามความระดับพึงพอใจของปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการ
ตัดสินใจซื้อ        มีลักษณะการวัดแบบลําดับ (Ordinal  Scale)  แบบสอบถามจะจําแนกออกเปน 5 ระดับ  คือ  
พอใจมากที่สุด   =  5, พอใจมาก   =  4, พอใจปานกลาง  =  3, พอใจนอย  =  2, พอใจนอยที่สุด  =  1   

สําหรับระดับความพึงพอใจปจจัยดานการตลาด  วัดระดับความพึงพอใจ โดยเฉลี่ย ซ่ึงแบงเปน 3 ชวง แตละ
ชวงมีความกวางของอันตรภาพชั้นคือ    

 
        พิสัย            =       5 - 1  /   3  =  1.33   การแปลความคือ 
  จํานวนชั้น 
 
คาเฉลี่ย 1.00  -  2.33   =     มีความพึงพอใจระดับนอย 
คาเฉลี่ย 2.34 -  3.67    =     มีความพึงพอใจระดับปานกลาง 
คาเฉลี่ย 3.68  -  5..00   =     มีความพึงพอใจระดับมาก 
 
สวนที่ 4  เปนคําถามเพิ่มเติมโดยแสดงความคิดเห็นอิสระ เกี่ยวกับ ปจจัยสวนประสมทางการตลาด  มี

ลักษณะเปนคําถามปลายเปด (Opened Question)  

การทดสอบเครื่องมือ 

การทดสอบความเที่ยงตรง   ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามที่สรางขึ้นสวนหนึ่งจากงานวิจัยอื่น และ
ตามแนวทฤษฎีดานการตลาด 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
            การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยไดทําการคัดเลือกผูชวยวิจัยและไดประชุมทํา

ความเขาใจในการใชแบบสอบถาม และแจงกําหนดการเก็บรวบรวมขอมูลใหเปนที่เขาใจเพื่อรวบรวมขอมูลให
เปนไปตามวัตถุประสงค ผูชวยวิจัยเปนผูแจกแบบสอบถามใหแกกลุมตัวอยาง แบงตามเขตในพื้นที่ชุมชนใหญ
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หนาหางสรรพสินคาและพื้นที่กลุมคนทํางาน ในชวงหลังเลิกงานตั้งแตเวลา 16.00-18.00 น. ใชระยะเวลาเก็บ
รวบรวมในเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม พ.ศ 2550 จนครบ 400 ชุด โดยสุมตัวอยางจากกรุงเทพตอนใต หรือเขต
ฝงธนบุรีมีทั้งหมด  15  เขต  โดยเลือกเพียง  6  เขต ไดแก  คลองสาน  ธนบุรี  ภาษีเจริญ  บางแค  หนองแขม  
บางกอกนอย  โดยการสํารวจแบบสอบถามจํานวน  400  ชุด  โดยกําหนดพื้นที่ดังนี้   

-  เขตคลองสานบริเวณทาน้ําคลองสาน  สํารวจแบบสอบถาม  50  ชุด ,  
-  เขตธนบุรีบริเวณเดอะมอลลทาพระ  สํารวจแบบสอบถาม  100  ชุด  
-  เขตภาษีเจริญบริเวณฟวเจอรบางแค  สํารวจแบบสอบถาม  50  ชุด   

                            -  เขตบางแคบริเวณเดอะมอลลบางแค   สํารวจแบบสอบถาม  100  ชุด  
 -  เขตหนองแขมบริเวณคารฟูหนองแขม  สํารวจแบบสอบถาม  50  ชุด   
              -  เขตบางกอกนอยบริเวณทาน้ําศิริราช  สํารวจแบบสอบถาม  50  ชุด  
ผูวิจัยไดทําการตรวจสอบความถูกตองของแบบสอบถามกอนลงขอมูล 
 

การวิเคราะหขอมูล 
 ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามผูวิจัยไดทําการตรวจสอบความเรียบรอยสมบูรณของแบบสอบถาม

อีกครั้งหนึ่ง และดําเนินการโดยนําแบบสอบถามที่ถูกตอง ลงหมายเลขประจําฉบับ เรียงลําดับจาก 001–400 
และทําการลงรหัส   (Code book ) ปอนขอมูลเพื่อวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวิจัยทาง
สังคม ( SPSS: Statistical Package for the Social Science )       
 
                         สถิติที่ใชในการวิจัย  คือ สถิติเชิงพรรณนา  (Descriptive Statistics )  ใชสําหรับวิเคราะห
ขอมูลปจจัยสวนบุคคล  ขอมูลพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ  ใชคาสถิติ  ไดแก ความถี่ ( Frequency )   รอยละ
(Percentage) และ ขอมูลความพึงพอใจของปจจัยดานการตลาดใชคาสถิติมัชฌิมเลขคณิต ( Arithmetic Mean 
) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( Standard Deviation )  และการทดสอบสมมติฐานไดปรับระดับความพึง
พอใจปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อคิดเปน 3 ระดับ และทําการทดสอบสถิติที่ใชใน
การทดสอบความสัมพันธใชคาสถิติ ไครสแควร (Chi-Square test)  

สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ  สรุปผลการวิจัย  จากการวิเคราะหสรุปเปนประเด็นสําคัญ ดังนี้ 
         1. ขอมูลลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง  

สวนใหญเปนเพศชายและหญิงมีจํานวนใกลเคียงกันคิดเปนรอยละ50 และมีชวงอายุระหวาง 21-30 ป   
มีสถานภาพโสด จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีคิดเปนรอยละครึ่งหนึ่งของกลุมตัวอยาง  และสวนใหญ
ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน มีรายไดตอเดือนระหวาง 10,001-15,000 บาท และรายไดระหวาง 5,000-
10,000 มีจํานวนใกลเคียงกัน  
            2. พฤติกรรมการตดัสินใจซื้อผลิตภัณฑ “หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภณัฑ”สรุปผลการวิจัยพบวา  

2.1 กลุมตัวอยางสวนใหญเลือกตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑประเภท
อาหาร 5 อันดับแรกคือ น้ําพริก ผักปลอดสารพิษ หมูยอทรงเครื่อง แหนม และเมล็ดทานตะวัน 
ตามลําดับ  



 

 509

การประชุมผลงานวิจัยดานการจัดการบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 2  
วันที่ 20 มีนาคม 2551 ณ ศนูยประชุมนานาชาติ เอ็มเพรส จ.เชียงใหม 

2.2 กลุมตัวอยางสวนใหญเลือกตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑประเภทของ
ใชและของตกแตงที่เลือกซื้อ  5 อันดับแรกคือ เฟอรนิเจอรหวาย เครื่องแกวเพนทสี  ดอกไมประดิษฐ
จากวัสดุแปรรูป ดอกไมประดิษฐจากดิน กรอบรูป    เรซิ่น ตามลําดับ 

2.3 กลุมตัวอยางสวนใหญเลือกตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑจากสาเหตุ 
5 อันดับแรกคือ อุดหนุนสินคาไทย เปนของฝาก ตกแตงบานดวยตนเอง สินคาราคาถูก และมีความ
เปนเอกลักษณเฉพาะ ตามลําดับ 

2.4 กลุมตัวอยางสวนใหญเลือกตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ จําแนกตาม
บุคคลที่มีอิทธิพลตอการซื้อสินคา “หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ” ตัดสินใจซื้อโดยตนเอง คิดเปนรอยละ 
51.3  รองลงมาไดรับอิทธิพลจากบุคคลในครอบครัว คิดเปนรอยละ 30  กลุมเพื่อน คิดเปนรอยละ 
16.3  กลุมอางอิงคิดเปนรอยละ 1.5 และอื่น ๆ รอยละ 1  ตามลําดับ    

  2.5 กลุมตัวอยางสวนใหญมีความถี่ในการตัดสินใจซื้อสินคาผลิตภัณฑหนึ่งตําบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑ    1-2 ครั้งตอเดือนคิดเปนรอยละ 48.3 รองลงมาคือ 3-4 ครั้งตอเดือน คิดเปนรอยละ 21.3 และ 
สัปดาหละ 1 ครั้ง  คิดเปนรอยละ 13.3  อื่นๆ ไมแนนอนคิดเปนรอยละ 12.8 และมากกวา 4 ครั้งตอเดือนคิดเปน
รอยละ 4.5  ตามลําดับ  

2.6 กลุมตัวอยางสวนใหญมีคาใชจายในการซื้อสินคาผลิตภัณฑหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ                             
โดยเฉลี่ยตอครั้ง ตํ่ากวา 500 บาท/ครั้ง คิดเปนรอยละ 45 รองลงมา 500-600 คิดเปนรอยละ 34.5  
มากกวา 700 คิดเปนรอยละ 10.8  และ  มีคาใชจาย 600-700 บาท  คิดเปนรอยละ 9.8  ตามลําดับ  

2.7 กลุมตัวอยางสวนใหญรับส่ือขอมูลผลิตภัณฑ หนึ่งตําบลหนึ่งหนึ่งผลิตภัณฑ.ในการซื้อ
สินคา ผานส่ือทางทีวี คิดเปนรอยละ 35.7  รองลงมาคือ ส่ือทางหนังสือพิมพ คิดเปนรอยละ 
23.6  แผนพับ/ใบปลิวคิดเปนรอยละ 15.2  ส่ือทางอินเตอรเน็ต  และนิตยสาร/ วารสาร มี
จํานวนใกลเคียงกันคิดเปนรอยละ 12.2 และอื่น ๆ คิดเปนรอยละ 1 ตามลําดับ  

 
  3. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ  
                   ผลการวิจัยพบวา ระดับความพึงพอใจตอตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจ
ซ้ือผลิตภัณฑ “หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ”  โดยภาพรวมของปจจัยมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง  โดย
ลําดับมากที่สุดโดยภาพรวม ปจจัยดานราคา   ( x =3.49, S.D.= 0.67) และเมื่อแยกพิจารณาในแตละประเด็น
เรียงลําดับมาก-นอย พบวา การระบุราคาติดไวอยางชัดเจน ( x =3.54, S.D.= 0.81)    ราคาเหมาะสมกับ
คุณภาพ ( x =3.49, S.D.= 0.881)  และมีหลายระดับราคาใหเลือก( x =3.44, S.D.= 0.82) ตามลําดับ  

รองลงมาโดยภาพรวมปจจัยดานผลิตภัณฑ ( x =3.43, SD= 0.65)  แยกพิจารณาในแตละประเด็น
เรียงลําดับมาก-นอย พบวา บรรจุภัณฑมีความทันสมัยและปลอดภัย  ( x =3.50, S.D.= 0.85)มีฉลากผลิตภัณฑ
กํากับราคาเหมาะสมกับคุณภาพ ( x =3.49, S.D.= 0.90)     ผลิตภัณฑมีจําหนายหลากหลายชนิด ( x =3.36, 
S.D.= 0.84) และผลิตภัณฑมีหลายขนาด ( x =3.36,S.D.= 0.80) ตามลําดับ  
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ดานชองทางจดัจัดหนายโดยภาพรวม ( x =3.23,SD= 0.65) แยกพิจารณาแตละประเด็นพบวา มี
ความสะดวกสบายในการเลือกซื้อ ( x =3.28,S.D.= 0.85)  ทําเลที่ต้ัง ( x =3.16,S.D.= 0.85) และสถานที่จัด
จําหนายมีหลายแหลง( x =3.07,S.D.= 0.89)  ตามลําดับ    
  ดานการสงเสรมิการตลาด  ( x =2.95, S.D.= 0.92) แยกพิจารณาแตละประเด็นพบวา  การจัด
สินคาเปนหมวดหมูภายในรานใหมีความโดดเดน สะดุดตา ( x =3.39,S.D.= 0.78)  การจัดรายการพิเศษ( ลด 
แลก แจก แถม) ( x =2.99,S.D.= 1.04) และการแจกแผนพับ/ใบปลิวสินคา ( x =2.91,S.D.= 0.97) ตามลําดับ 
 

4. การวิเคราะหความสัมพันธ 
เมื่อพิจารณาแยกความสัมพันธระหวางลักษณะสวนบุคคลและปจจัยสวนประสมทางการตลาด 
ผลการวิจัยสรุปวา  
 4.1  ลักษณะสวนบุคคลดานเพศ อายุ สถานภาพ รายได การศึกษา อาชีพ มีความสัมพันธกับ
ระดับ ความพึงพอใจของปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ  

- เพศ การศึกษา มีความสัมพันธกับความพึงพอใจการตัดสินใจซื้อดานผลิตภัณฑ ราคา และการ
สงเสริมการตลาด สถานภาพมีความสัมพันธกับ ราคาและ ชองทางการจัดจําหนาย อายุมีความสัมพันธกับ
ผลิตภัณฑ ราคาและชองทางการจัดจําหนาย  อาชีพมีความสัมพันธกับ ผลิตภัณฑและราคา รายไดมี
ความสัมพันธกับ ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจดัจําหนาย และการสงเสริมการตลาด    
 จากขอมูลตารางไขว (Crosstab) สรุปไดวา สวนใหญเพศชายและหญิงในจํานวนที่ใกลเคียงกันมี
ระดับความพึงพอใจในระดับปานกลาง โดยมีอายุในชวง 21-30 ป มีสถานภาพโสด การศึกษาในระดับปริญญา
ตรีและสวนใหญเปนพนักงานเอกชน โดยมีรายไดเฉล่ีย 10,001-15,000  บาทตอเดือน และ5,000-10,001 บาท
ตอเดือนมีจํานวนใกลเคียงกัน  

4.2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธกับความถี่ในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ
หนึ่งตําบล 

หนึ่งผลิตภัณฑ 
-ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดาน ผลิตภัณฑ  ราคาและชองทางการจัดจําหนายมีความสัมพันธกับ 

ความถี่ในการตัดสินใจซื้อ  
จากขอมูลตารางไขว (Crosstab) สรุปไดวา พอใจกับผลิตภัณฑสวนใหญในระดับปานกลางและมาก 

คิดเปนรอยละ 24.8 และ 22.8 และสวนใหญพอใจดานราคา ชองทางการจัดจําหนาย และ การสงเสริม
การตลาดในระดับปานกลาง โดยมีความถี่ในการตัดสินใจซ้ือในชวง 1-2 ครั้ง/เดือน 

4.3 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธกับคาใชจายในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ
หนึ่ง 

ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 
               - ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ ราคา มีความสัมพันธกับคาใชจายในการตัดสินใจ
ซ้ือ  

จากขอมูลตารางไขว (Crosstab) สรุปไดวา ระดับความพอใจผลิตภัณฑสวนใหญในระดับปานกลาง
ชวงการใชจายในการตัดสินใจซื้อที่ระดับ 500-600 บาทตอครั้ง และต่ํากวา 500ตอครั้ง  คิดเปนรอยละ 21.3 
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และ 20.5 ตามลําดับ และในชวงระดับคาใชจายในการตัดสินใจซื้อเดียวกัน ราคาที่ระดับ 500-600 บาทตอครั้ง 
และต่ํากวา 500ตอครั้ง  คิดเปนรอยละ 27.5 และ 26.3 ตามลําดับ  ความพอใจชองทางจัดจําหนายระดับปาน
กลางในการใชจายการตัดสินใจซ้ือตํ่ากวา 500 บาทตอครั้ง และ การสงเสริมการตลาดพอใจระดับปานกลาง
ในชวง การใชจายในการตัดสินใจซื้อที่ระดับ 500-600 บาทตอครั้ง  และต่ํากวา 500 บาทตอครั้ง  คิดเปนรอยละ
ที่เทากันหรือรอยละ 22.5  
 
ขอเสนอแนะในงานวิจัย  และขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 

1. ดานลักษณะกลุมตัวอยางผูมีรายไดระดับปานกลาง พบวา สวนใหญเปนกลุมคนสมัยใหมคือมี
ระดับการศึกษาสวนใหญระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงานเอกชน และ มีรายไดสวนใหญตอเดือน 10,001 – 
15,000 บาทและ         50,001-10,000 บาท  มีจํานวนใกลเคียงกันและชวงอายุสวนใหญ 21-30 ป การเลือก
ผลิตภัณฑเนนความเปนธรรมชาติปลอดภัย สะดวกและงายตอการบริโภค เปนผลิตภัณฑประเภทอาหารสําเร็จ 
เชน ผักปลอดสารพิษ น้ําพริก     หมูยอทรงเครื่อง เปนตน  และประเภทผลิตภัณฑที่มิใชอาหารหรือประเภทของ
ใชและของตกแตง นิยมผลิตภัณฑดัดแปลงที่แปลกใหม โดยสวนใหญมีวัตถุประสงคเพื่อตกแตงบานดวยตนเอง 
เชน เฟอรนิเจอรหวาย เครื่องแกวเพนทสี หรือดอกไมแปรรูปจากวัสดุตางๆ เปนตน ดังนั้นผูผลิตในชุมชนหากจะ
เสนอผลิตภัณฑในกลุมดังกลาวเพื่อใหมีตลาดที่กวางจึงตองเขาใจลักษณะความตองการที่ตรงกับกลุมเปาหมาย    
เพื่อเสนอผลิตภัณฑตรงกับความตองการนํามาจําหนายไดมากขึ้นและตอเนื่อง  

 

2. กลุมตัวอยางเปนผูมีรายไดระดับปานกลาง การตัดสินใจซื้อสวนใหญยังใหความสําคัญกับ
ความพอใจในในการตัดสินใจซื้อดานราคามากที่สุด โดยเฉพาะควรมีการติดราคาไวอยางชัดเจน ราคาเหมาะสม
กับคุณภาพ มีหลายระดับราคาใหเลือก จากลักษณะกลุมตัวอยางพบวา มีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อไมเกินครั้ง
ละ 500 บาท แตมีการตัดสินใจซ้ือ1-2 ครั้งตอเดือนมีจํานวนเกือบครึ่งหนึ่ง นอกนั้นมีจํานวนตัดสินใจซื้อจํานวน
ครั้งที่บอยขึ้น จากตัวเลขพบวา มีผูตัดสินใจซื้อ 3-4 ครั้งตอเดือนมากถึงรอยละ 20  จึงควรมีการผลักดันจูงใจใน
ดานกลยุทธราคาควบคู กับการสงเสริมการตลาดเพื่อจูงใจในการตัดสินใจซื้อใหบอยขึ้นรวมถึงความ
สะดวกสบายที่จะทําใหเกิดการคลองตัวของกลุมดังกลาวในเรื่องชองทางของการตัดสินใจซื้อเพื่อใหงายตอการ
เขาถึงแหลงซื้อ และชวยเพิ่มความถี่ในการซื้อมากยิ่งขึ้น     

 

3. ดานความพอใจในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ  พบวากลุมผูมีรายไดระดับปานกลางพอใจใน
การเลือกตัดสินใจจากผลิตภัณฑที่ปลอดภัยและทันสมัย  มีฉลากกํากับผลิตภัณฑ นอกจากนี้มีผูเสนอแนะ
เพิ่มเติมในดานความพอใจในผลิตภัณฑหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑจากลักษณะที่มีแนวคิดสรางสรรค การ
ดัดแปลง การประยุกตใชวัสดุพื้นบานทําใหมีมูลคาสูงขึ้นเพื่อเปนผลิตภัณฑใหม ๆ หรือมีนวตกรรมใหม ๆ ในการ
ผลิต  และเสนอสินคาใหมีความแตกตางที่โดดเดนในแตทองถิ่น รวมทั้งมีรสชาติดี ตรงกับความตองการ   โดย
เนนส่ือขอมูลชวยอุดหนุนคนไทยเนื่องจากผลิตในไทย มาจากแหลงชุมชน   

 

 4. ดานชองทางการจัดจําหนาย ใหความสําคัญกับความสะดวกสบายในการเลือกซื้อมากที่สุด  
จึงควรขยายไปยังพื้นที่ชองทางคาปลีกสมัยใหมใหมากขึ้น เชน หางสรรพสินคา รานจําหนายสินคาเฉพาะ 
เนื่องจากกลุมผูมีรายไดระดับปานกลางสวนใหญทํางานเอกชนยานชุมชนมีเวลานอย จึงควรมีการเพิ่มความ
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คลองตัวในแงการจับจายกับกลุมดังกลาวเพิ่มขึ้น  ซ่ึงสอดคลองกับขอเสนอแนะที่มีผูเสนอในดานการจําหนายให
หาซื้อผลิตภัณฑไดงายขึ้น  

 

                       5. ดานการสงเสริมการตลาด พบวา กลุมผูมีรายไดระดับปานกลาง สวนใหญรับส่ือการ
ประชาสัมพันธผานทีวีมากที่สุด รองลงมาคือ หนังสือพิมพ นอกจากลักษณะการรับส่ือของกลุมดังกลาวซึ่งมี
ขนาดใหญโดยเฉพาะโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑเนนการประชาสัมพันธผานส่ือ ทีวีโดยเฉพาะชวงการจัด
งานแสดงสินคา จากสื่อดังกลาวควรมีการเนนลักษณะเนื้อหาในการสื่อสารเพิ่มเติมเพื่อสงเสริมการเขาถึงกลุมผู
มีรายไดระดับปานกลาง ที่สอดคลองกับวัตถุประสงคทางการตลาด เชน เนนการสื่อเนื้อหาที่ยังคงผลิตจากชุมชน
ทองถิ่นเพื่อคงดํารงความเปนไทย และคงความเปนเอกลักษณและเนนงานจากฝมือ รวมทั้งการสื่อสารเพื่อการ
ใหขอมูลในการเพิ่มชองทางการจัดจําหนายใหม โดยจูงใจพฤติกรรมใหเกิดความเคยชิน และการกระตุนการ
สงเสริมการขายอื่น  ๆ อยางตอเนื่องเพื่อปรับเปล่ียนใหมีพฤติกรรมการเลือกซื้อในชองทางใหมเพิ่มขึ้น  
 

  6.  ดานการปรับปรุงและการพัฒนาที่ดีตอ “ผลิตภัณฑหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ” พบวามี
ขอเสนอแนะ เรื่องการปรับปรุงเพื่อใหผลิตภัณฑดังกลาวเปนที่พอใจยิ่งขึ้นโดยเฉพาะกับกลุมผูมีรายไดระดับปาน
กลาง ในดานบรรจุหีบหอดูทันสมัย กํากับวันหมดอายุและความสะอาดของผลิตภัณฑ ปรับปรุงสินคาใหมี
หลากหลาย  การรักษาระดับมาตรฐานคุณภาพไมใหดอยลงกอนเวลา  และพัฒนาสินคาบางชนิดใหมีคุณภาพดี
ย่ิงขึ้น จึงควรที่จะมีการปรับปรุงตอไป และราคาไมควรสูงเกินไป ควรจัดการสงเสริมการขาย เชน ลด แลก แจก 
แถม 

  7. งานวิจัยดังกลาว ควรที่ผูเกี่ยวของทั้งภาครัฐ และเอกชน  ทั้งผูผลิตเองและ หนวยงานที่
เกี่ยวของกับโครงการรวมมือเพื่อผลักดันการปรับกลยุทธดานการตลาดที่สอดคลองกับกลุมผูมีรายไดระดับปาน
กลาง เชน การขยายการจําหนายผลิตภัณฑใหกวางขวางในชองทางการจัดจําหนายใหม  นอกเหนือจากการ
สนับสนุนสถานที่การจัดแสดงสินคาเปนเฉพาะชวงเวลาสั้น ๆ   ควรมีการสงเสริมการตลาดอื่นรวมกัน ทั้งดาน
การโฆษณาในสื่ออื่น ๆ การกระตุนดานการสงเสริมการขาย        เชน การใชพนักงานขายเพื่อการจูงใจบริเวณ
จุดขาย  รวมทั้งการจัดกิจกรรมในพื้นที่หางสรรพสินคา   และควรมีการปรับผลิตภัณฑที่สอดคลองกับกลุม
ดังกลาวมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

   8.  การวิจัยครั้งตอไป ควรสุมกลุมตัวอยางกระจายไปยังกลุมมีผูมีรายไดระดับปานกลางที่มี
ครอบครัวแลวหรือกลุมแมบานหรือพอบานในครัวเรือนที่เปนผูมีอํานาจในการตัดสินใจซื้อมากขึ้น  

 

   9.  การวิจัยในครั้งตอไป ควรมีการเก็บกลุมตัวอยางผูมีรายไดระดับปานกลางในเขตเมืองหลวง
ภูมิภาคอื่น    หรืออาจครอบคลุมไปสูพื้นที่ปริมณฑล ที่มีประชากรหนาแนน และเปนกลุมคนสํานักงานทั้งภาครัฐ
และเอกชน เพื่อนําผลที่ไดจากการวิจัยมาเปรียบเทียบขยายผลในการวางแผน เพื่อการพัฒนาตลาดและชวยการ
ลดตนทุนในการขยายตลาดที่ดีและสอดคลองกับกลุมผูมีรายไดระดับปานกลางตอไป   
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ศึกษาพฤติกรรมและความตองการในการกลับมาทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 

ตลาดน้ําด้ังเดิมภาคกลางของนักทองเที่ยวชาวไทย 
Thai Tourists’ Behavior and Intention to Revisit Traditional Floating Markets  

for Conservative Purpose in Central Region of Thailand 
เบญจวรรณ  อุชุพงศอมร* 

 
บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาลักษณะทั่วไป พฤติกรรมการมาทองเที่ยว ความพึงพอใจ และความ
ตองการในการกลับมาทองเที่ยวเชิงอนุรักษของตลาดน้ําดั้งเดิมภาคกลาง โดยเจาะจงศึกษาตลาดน้ําภาคกลางที่
มีชื่อเสียงสองแหงคือ ตลาดน้ําดําเนินสะดวก  จ.ราชบุรี  และตลาดน้ําอัมพวา จ.สมุทรสงคราม  โดยใชการวิจัย
เชิงสํารวจ   กลุมตัวอยางคือนักทองเที่ยวชาวไทยจํานวนแหง 800 คน รวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถาม เก็บ
ขอมูลชวงเวลาเดือน    กรกฎาคม - กันยายน 2550   

ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้  นักทองเที่ยวทั้งสองแหงสวนใหญเปนเพศหญิง มีชวงอายุสวนใหญ  นอย
กวา 24 ป และ 25 – 34 ปมีจํานวนใกลเคียงกัน จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี สถานภาพโสด นักทองเที่ยว
สวนใหญของตลาดน้ําอัมพวามีอาชีพเปนพนักงานบริษัทมีรายไดระหวาง 5001- 10,000 บาทและมีรายได
มากกวา 20,000 บาทขึ้นไปมีจํานวนใกลเคียงกัน สวนตลาดน้ําดําเนินสะดวกสวนใหญมีอาชีพเปนนักศึกษา
และพนักงานบริษัทมีจํานวนใกลเคียงกัน โดยมีระดับรายได 10,001-15,000 บาท สวนพฤติกรรมการมา
ทองเที่ยวของตลาดน้ําทั้งสองแหง พบวา นักทองเที่ยวสวนใหญมาครั้งแรก เดินทางมาโดยรถยนตสวนตัวและ
รูจักตลาดน้ําจากเพื่อน ดวยเหตุผลในการมาทองเที่ยวตลาดน้ําที่สําคัญของทั้งสองแหงคือ    มาเพื่อเที่ยวชม
บรรยากาศตลาดน้ํา   

ดานความพึงพอใจในการมาทองเที่ยวของตลาดน้ําทั้งสองแหง พบวา พอใจกับสินคาที่จําหนายและ
ของที่ระลึก และการใหบริการของแมคาในพื้นที่ในระดับมาก ความสวยงามของสถานที่ ความสะอาด ความ
ปลอดภัย สถานที่จอดรถมีความพอใจในระดับมาก และการบริการหองน้ํามีความพอใจในระดับปานกลาง สวน
ลักษณะเฉพาะในการใหบริการที่โดดเดนในตลาดน้ําทั้งสองแหงพบวา  ตลาดน้ําดําเนินสะดวกมีความพอใจกับ
การนั่งเรือชมธรรมชาติในระดับมากและการใหบริการที่พักแบบโฮมสเตยในระดับปานกลาง     ตลาดน้ําอัมพวา
มีความพอใจกับการรับประทานอาหารริมคลองและการนั่งเรือชมหิ่งหอยในระดับมาก  นอกจากนี้ความตองการ
ในการกลับมาทองเที่ยวของนักทองเที่ยวทั้งสองแหงพบวา ตลาดน้ําดําเนินสะดวกตองการจะกลับมาทองเที่ยวมี
จํานวนรอยละ 82.5 โดยมีความตองการใหเปนการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 3 ลําดับแรกคือ อนุรักษวิถีชีวิตแบบ
ดั้งเดิมของชาวบาน รองลงมาตองการใหอนุรักษการจําหนายสินคาบนเรือ และการจําหนายสินคาประเภท
หัตถกรรมหรือสินคาเกษตรแปรรูปทองถิ่นในบริเวณตลาดน้ํา   สวนตลาดน้ําอัมพวามีความตองการกลับมา
ทองเที่ยวมีจํานวนรอยละ 92.25 โดยมีความตองการใหเปนการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 3 ลําดับแรกคือ ใหอนุรักษ
สภาพแวดลอมของตลาดน้ําทั้งสถานที่และความสะอาดของแมน้ําลําคลอง รองลงมาคือตองการใหอนุรักษ
บรรยากาศดั้งเดิมของตลาดน้ํา และการชมหิ้งหอยในเวลากลางคืน   
                                                 
* อาจารยประจํา  ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม 
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Abstract  

This study aims to look at tourists’ general characteristics, behavior, satisfaction, and 
intention to revisit traditional floating markets in central region of Thailand. This study focuses on two 
well-known floating markets, Damnoen Saduak Floating Market in Ratchaburi Province and Amphawa 
Floating Market in Samut Songkhram Province. By using a survey research  800 Thai tourists were 
randomly selected to be used as subjects of the study.  The time frame of collecting data was 
between July and September 2007.             

The result shows that the majority of the subjects from the two floating markets are female, 
single, and have a bachelor degree.  The number of subjects  aged below 24 and the number of 
subjects aged between 25 and 34 are quite close. The majority of Amphawa Floating Market’s 
tourists areemployees of private firms. Subjects have income between 5,001 and 10,000 Baht and 
subjects who have income greater than 20,000 Baht are quite close in number.   The majority of 
Damnoen Saduak Floating Market’s tourists are students and employees of private firms.  The 
Nnumber of subjects in these two groupsare quite close. They have income between 10,001 and 
15,000 Baht. By looking at the tourists’ behavior, this study found that most tourists visit the floating 
markets for the first time. They travel by personal car and know the markets from friends. Reasons for 
visiting are experiencing atmosphere of the floating markets. 

For satisfaction of the tourists, this study found that the tourists highly satisfy products and 
souvenirs, merchants’ services, parking spaces, attractiveness, and safety and hygiene of the 
markets. Tourists moderately satisfy the markets’ lavatories. Considering the outstandingly unique 
characteristics of the two floating markets at Damnoen Saduak Floating Market, the tourists were 
highly satisfy with the river boat tour of natural views and moderately satisfy with the home-stay type 
accommodation. For Amphawa Floating Market, the tourists were highly satisfy with the restaurants 
on rafts by the river and river boat tour observing fireflies. For intention to revisit the markets, this 
study found that the tourists would like to revisit the markets for the conservative purpose again. For 
Damnoen Saduak Floating Market, the tourists would firstly like to conserve the rustic ways of life and 
the original natural outlook. Secondly, they urge cleanness of the rivers and canals. For Amphawa 
Floating Market, the tourists recommend cleanness of the market, rivers and canals, conservation of 
environment, conservation of the market’s original atmosphere, and conservation of being able to 
observe  night fireflies.     
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ความสําคัญและที่มาของปญหา 

ต้ังแตอดีตชุมชนสวนใหญอาศัยอยูริมน้ํา  ใชน้ําเพื่อการดํารงชีพในชีวิตประจําวัน และการยังชีพ
อื่น  ๆ   เชน เพาะปลูกพืชผัก ทําสวนไรนา จับปลา นอกจากนี้สถานที่สําคัญทางศิลปวัฒนธรรมสวนใหญและวัด
วาอารมตั้งอยูริมฝงแมน้ําสายสําคัญ ชุมชนในอดีตยังอาศัยคูคลองเล็กใหญ และแมน้ําสายหลัก เปนเสนทาง
สัญจร   แมน้ําจึงเปนเหมือนเสนเลือดหลักหลอเล้ียงวิถีชีวิตชุมชนในอดีต บานเรือนที่ต้ังริมสองฝงแมน้ําและการ
สัญจรเดินทางไปมาริมน้ําไดกลายเปนจุดพบปะพูดคุย และเริ่มมีการแลกเปลี่ยนผลผลิตที่เหลือเก็บในครัวเรือน 
โดยขยายวงกวางมากขึ้นจนกลายเปนศูนยกลางพบปะชุมชนใหญ เพื่อแลกเปลี่ยนสินคาริมน้ํา หรือตลาดริมน้ํา
ที่ตางแวะเวียนมาเมื่อตองการสินคานํากลับไปบริโภคในครัวเรือน การนําสินคาตาง ๆ จากผลผลิตการเกษตร
และของแปรรูปพื้นบานที่ทําขึ้นจากชาวบานเพื่อเปนจุดกระจายสินคาเหลานี้ ไดกลายเปนการสรางเศรษฐกิจ
ชุมชนที่สรางอาชีพและรายไดกับผูคนในชุมชนทองถิ่นที่ประกอบอาชีพหลักในทางการเกษตรและพอคาแมคาใน
ตลาดริมน้ําตั้งแตอดีตจวบจนปจจุบัน แตเม่ือชุมชนเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงมีถนนหนทางตัดเขาไปสูชุมชนและ
การเดินทางเปลี่ยนไปเปนรูปแบบรถยนตมากขึ้นเพื่อใหผูคนไดรับความสะดวกและการสนับสนุนดานโครงสราง
พื้นฐานของรัฐบาลในการตัดถนนเขาหาชุมชนและเสนทางลัด     1ตลาดน้ําและชุมชนริมน้ําเริ่มคอย ๆ โยกยาย
ขึ้นฝง บางแหลงผสมผสานกับรานคาบนฝงที่เพิ่มมากขึ้น บางแหงรวมตัวกับตลาดบนฝงกลายเปนตลาดบนบก
แทน จุดเปล่ียนในชวงเวลานี้เองที่ทําใหตลาดน้ําบางแหงปดฉากประวัติศาสตรความเปนตลาดน้ําลง ในขณะที่
บางแหงมีการปรับรูปแบบตลาดเพื่อใหคงอยูในทามกลางกระแสสังคมที่ผันแปรไป เชน  
ปรับตัวจากการคาขายแบบเรียบงายอยางชาวบาน มาเปนการคาเชิงพาณิชยมากขึ้น มีการเนนรูปแบบของ
ตลาดน้ําใหมีสินคาหลากหลายมากขึ้น เนนขายของทีระลึกหรือปรับปรุงยานตลาดน้ําใหมีการเดินทางไดสะดวก
โดยเสนทางถึงตลาดน้ํา  

ภาพตลาดน้ําในยุคปจจุบันยังคงสะทอนวีถีชีวิตผูคนในอดีตริมสองฝงคลอง สภาพวิถีชีวิตความ
เปนอยูของบานเรือนในอดีตที่ยังพอมีใหชมกันอยู รวมถึงชาวบานในพื้นที่ ที่ยังชีพดวยการทําอาชีพเกษตรกรรม
ริมสองฝงคลอง วัดวาอารามที่เกาแกและมีความสําคัญสะทอนวัฒนธรรมเดิม ๆ ในพื้นที่ชุมชนนั้น ๆ   ปจจุบันได
มีผูที่เกี่ยวของในพื้นที่ตลาดน้ําและหนวยงานรัฐพยายามพัฒนาพื้นที่ตลาดน้ําใหกลายเปนแหลงทองเที่ยวที่
นาสนใจมากขึ้น  จากการศึกษาตลาดน้ํายังพบวา ตลาดน้ําหลายแหลงมักมีจุดขายสินคาที่สําคัญ เปนสินคา
พื้นบาน และสินคาทองถิ่นในพื้นที่ที่มีช่ือเสียงของชาวบานโดยเนนความสดใหม และสินคาขึ้นชื่อ โดยเฉพาะ
สินคาประเภทอาหาร ขนมไทย  หรือหัตถกรรมในทองถิ่นที่นํามาเพื่อจําหนายและเปนที่รูจักของคนในพื้นที่ดี ทํา
ใหนักทองเที่ยวที่ติดใจกับสินคาเหลานั้น แวะเวียนกลับไปเพื่อหาซื้อสินคาเหลานั้นอีก    อยางไรก็ดีเนื่องจาก
พื้นที่หลายแหงกลับสภาพเปนถนน และถูกกอสรางเพื่อใชสอยประโยชนอื่นแทน อีกทั้งเมื่อเทียบการขยายตัว
ของตลาดน้ําในอดีตกับปจจุบันไดลดจํานวนลงและบางแหงเลือนหายไป ดวยเวลาและการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม   ปจจุบันรัฐบาลเริ่มใหความสนใจเพื่อพัฒนาใหทองที่หลายแหงกลับมาคงสภาพตลาดน้ําเพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน   และเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญในพื้นที่  โดยตลาดน้ําบางแหงเกิดจากการรวมกลุมของ
ชาวบานในพื้นที่เพื่อจัดเปนประชาคมตลาดน้ํา       และมีหนวยงานรัฐเขามาชวยเหลือบางแหงเปนตลาดน้ําของ 

 
 
                    1สกุณี ณัฐพูลวัฒน, ตลาดน้าํ วิถีชีวติพอคา – แมขายไทย , (กรุงเทพฯ: เอส.ที.พี. เวิลด มีเดีย , 2542). 
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ภาคเอกชน นอกจากนี้ตลาดน้ําสรางใหมในพื้นที่ตาง ๆ ที่เหมาะสมมีจํานวนเพิ่มขึ้น  
                 อยางไรก็ตามดวยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10( 2550-2554) มีวิสัยทัศน
ประเทศไทย ที่จะมุงพัฒนาสู สังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน (Green and Happiness Society) ชุมชนเขมแข็ง 
สังคมสันติสุข เศรษฐกิจมีคุณภาพ เสถียรภาพ  และเปนธรรม 2  มีวิสัยทัศนใหประเทศไทยเปนแหลงทองเที่ยวที่
ย่ังยืน มีคุณภาพและไดมาตรฐานระดับโลก รวมถึงพันธกิจในการสนับสนุนการทองเที่ยวและการสรางอาชีพใน
ชุมชน ตลอดจนการพัฒนาเพื่อการเพิ่มศักยภาพการทองเที่ยวอยางยั่งยืน เพื่อเปนเครื่องมือในการสรางรายได
ใหแกประชาชน และ ยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมทองเที่ยว โดยสามารถสรางความมั่นใจ อํานวยความ
สะดวก และ ใหความปลอดภัยแกนักทองเที่ยว ทั้งยังเปนประเด็นยุทธศาสตรที่สําคัญในการขจัดความยากจน
ระดับชุมชนดวยการทองเที่ยว โดยมีเปาประสงค เพื่อใหประชาชนในทองถิ่นไดมีรายไดเพิ่มขึ้นจากการทองเที่ยว  
ตลอดจนพัฒนามาตรฐานในดานการบริการ และการทองเที่ยวที่ย่ังยืน  ดังนั้นเพื่อใหการทองเที่ยวตลาดน้ํา ที่มี
มาแตด้ังเดิม ไดดํารงอยูตอไป และสืบเนื่องจากพื้นที่บริเวณตลาดน้ําในอดีตเคยเปนแหลงกระจายสินคาเกษตร
ทั้งเพื่อการแลกเปลี่ยนและการบริโภค มีสินคาตาง ๆ ทั้งสินคาประดิษฐและอาหารดั้งเดิมในทองถิ่น ทําใหชุมชน
มีรายไดเพิ่มขึ้น รวมถึงทัศนียภาพความเปนอยูริมสองคลองฝงคลองที่ยังคงสภาพมีอยู ใหดํารงตอไป  ผูวิจัยจึง
สนใจศึกษาตลาดน้ําดั้งเดิมที่เปนที่นิยมของนักทองเที่ยวในพื้นที่ภาคกลาง เนื่องจากภาคกลางเปนที่มาดั้งเดิม
ของตลาดน้ําที่มีช่ือเสียงตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยา     

 ปจจุบัน  ตลาดน้ําดําเนินสะดวก เปนสถานที่ทองเที่ยวที่มีช่ือเสียงของราชบุรี  3โดยในราวป พ.ศ. 
2409  รัชกาลที่ 4 โปรดเกลาฯใหขุดคลองดําเนินสะดวกระยะทางกวา 32 กิโลเมตร เชื่อมแมน้ําแมกลองที่บาง
นกแขวกกับแมน้ําทาจีนที่ประตูน้ําบางยาง และมีคลองซอยเล็ก ๆ มากมาย ทําใหชาวบานในราชบุรี 
สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร สามารถติดตอกันทางน้ําไดสะดวก และมียุครุงเรืองของตลาดน้ําตั้งแตชวง 
2490-2505  ตลาดน้ําดําเนินสะดวก หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งวา ศาลาแดง สมัยนั้นมีเรือคาขายมากยาวนับเปนกิโล 
มีเรือสําปนเปนสวนใหญ มีพอคาแมคามากตั้งแตทาจันทสุวรรโณ (ทุงเศรษฐี) ถึงหนาวัดโชติทายการาม ปจจุบัน
ตลาดน้ําดําเนินสะดวกคาขายกันตั้งแตเชาตรูไปจนถึงชวงประมาณ 11.00 น. และเปนตลาดน้ําที่ยังมีเรือจาก
แมคาที่นําผลไมจากสวนมาขายจริง    นอกจากนี้ยังมีตลาดน้ําอัมพวา ไดรับรางวัลตาง ๆ ดานการทองเที่ยว
อยางมากเชนกัน และเปนสถานที่ที่ไดรับความนิยมจากนักทองเที่ยวในปจจุบัน ตลาดน้ําอัมพวาเปนตลาด
เกาแก เม่ือ 50-60 ปกอนที่นี่ถือเปนตลาดนัดทางน้ําที่ใหญที่สุดในจังหวัดสมุทรสงคราม  ชาวอัมพวายังคง
อนุรักษรูปแบบการตั้งถิ่นฐานบานเรือนไวอยางคอนขางสมบูรณ จนไดรับรางวัลชุมชนอนุรักษดีเดนประจําป พ.ศ 
2545 จากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ  ปจจุบันตลาดน้ําอัมพวา หรือเรียกวาเปน "ตลาดน้ํายาม
เย็น" เริ่มเปดตลาดบายส่ีโมงจนถึง คํ่า ตลาดมีเฉพาะ ศุกร-เสาร-อาทิตย 

การศึกษาตลาดน้ําทั้งสองแหง  จึงเปนการพัฒนาตลาดน้ําดั้งเดิมที่ดีตอไป รวมถึงไดเปน
แบบอยางในการสงเสริมตลาดน้ําใหมใหมีรูปแบบเปนที่ตองการในการกลับมาของนักทองเที่ยวชาวไทยตอไป 
 

                2สํานักงานพัฒนาการทองเที่ยว, แหลงที่มา  http://www.tourism.go.th/index.php. ( 2 กุมภาพันธ 2550). 
                3 พระปลัดวรรณะ วณโณ, หนงัสือที่ระลึกฉลองศาลาวิชัยศีลคุณานุสรณ,  (วัดหลักหกรัตนาราม, 2524). 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาลักษณะทั่วไปของนักทองเที่ยวชาวไทยในแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําภาคกลาง  
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักทองเที่ยวชาวไทยในแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําภาคกลาง  ไดแก ตลาดน้ําดําเนิน
สะดวกและ  
     ตลาดน้ําอัมพวา             
3.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการมาทองเที่ยวตลาดน้ําภาคกลาง   
4.  เพื่อศึกษาความตองการในการกลับมาทองเที่ยวตลาดน้ําภาคกลางของนักทองเที่ยวชาวไทย  
ขอบเขตของการวิจัย   

1. ศึกษาลักษณะทั่วไปไดกําหนดตัวแปรคือ  เพศ อายุ สถานภาพ  การศึกษา อาชีพ รายได   
         2. ศึกษาตลาดน้ําดั้งเดิมภาคกลาง ไดศึกษา ตลาดน้ําดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี และตลาดน้ําอัมพ
วา จ.สมุทรสงคราม  

3. ความพึงพอใจ ไดศึกษาลักษณะเฉพาะในดานการอํานวยการ การใหความสะดวกในพื้นที่
บริเวณ ตลาดน้ํา การใหบริการพอคาแมคา สินคาที่จําหนาย  ความสะอาดของสถานที่ ที่จอดรถ ความปลอดภัย 
การบริการหองน้ํา 
                         - ลักษณะการใหบริการที่โดดเดนของตลาดน้ําดําเนินสะดวก ไดแก  การนั่งเรือชมหิงหอย   
ความสะดวกในการใหบริการที่พักแบบโฮมสเตย  
                         - ลักษณะการใหบริการที่โดดเดนของตลาดน้ําอัมพวามีบริการการนั่งเรือชมหิ่งหอย อาหารริม
คลอง  

 4.การวิจัยครั้งนี้จะทําการเก็บแบบสอบถามในพื้นที่ตลาดน้ําชวงเวลาการเปดจําหนายของตลาด
น้ําในเวลาทําการ โดยมีการเก็บชวงวันเสารอาทิตย ของตลาดน้ําดําเนินสะดวก และชวงเวลาเย็นของตลาดน้ํา
อัมพวา 

ระเบียบวิธีวิจัย 
ประชากรที่ศึกษาและกลุมตัวอยาง  
ประชากร 

 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  คือ นักทองเที่ยวหรือผูมีจุดประสงคในการมาทองเที่ยวในบริเวณพื้นที่ตลาด
น้ําทั้งสองแหง  โดยผูวิจัยคํานวณขนาดของกลุมตัวอยางแบบใชสูตรไมทราบจํานวนประชากร หรือ 

 n = p (1-p)Z²    หรือ   (.5) (1-.5) (1.96) ² / (0.05) ² 

           e²  

โดยกําหนดสัดสวนของประชากรเทากับ .50 ระดับความเชื่อม่ันที่ 95% และยอมใหคลาดเคลื่อนไดที่ 5% 

โดยไดจํานวนขนาดกลุมตัวอยางแตละแหงที่จํานวน 384 ราย โดยผูวิจัยกําหนดเปนจํานวนแหงละ 400 ราย 
หรือ สองแหงเปนจํานวน 800 ราย  
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การสุมตัวอยาง       

ผูวิจัยทําการศึกษาประชากร โดยผูวิจัยไดกระจายการเก็บกลุมตัวอยางนักทองเที่ยวใน
บริเวณพื้นที่ตลาดน้ําอยางทั่วถึง  โดยการสุมตามความสะดวกในพื้นที่บริเวณตลาดน้ํา ตลอดชวงเวลาเปดทํา
การของตลาดน้ําทั้งสองแหง   

หมายเหตุ :กําหนดแผนการรวบรวมในพื้นที่บริเวณตลาดน้ําทั้งสองแหงเพื่อหาตัวแทนของ
นักทองเที่ยวกระจายรอบบริเวณตลาดน้ําทั้งสองแหง อางอิงเพิ่มเติมตามแผนวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
ภาคสนาม 

 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบผสมที่ผูวิจัยสรางขึ้นมาจากการศึกษา ประกอบกับแนวความคิด

ตางๆ ตลอดจนผลงานวิจัยที่เกี่ยวของโดยแบงแบบสอบถามออกเปน 4 สวน คือ 

 สวนที่1 เปนคําถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง มีลักษณะคําถามเลือกตอบ (Multiple 
Choice Questions )  

  สวนที่2  เปนคําถามพฤติกรรมการมาทองเที่ยวเปนคําถามเลือกตอบ (Multiple Choice Questions)    

 สวนที่3 เปนคําถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจดานตาง ๆ  มีลักษณะการวัดแบบ
ลําดับ (Ordinal  Scale)  แบบสอบถามจะเปนขอความที่ผูตอบแสดงความคิดเห็นโดยจําแนกออกเปน 5 ระดับ  
                        สวนที่4 เปนคําถามความคิดเห็นตอบโดยอิสระ เกี่ยวกับความตองการในการกลับมาทองเที่ยว 
และการทองเที่ยวเชิงอนุรักษของตลาดน้ํา เปนคําถามปดและคําถามเปด    ( Open-end ed Questions)  
 
ทดสอบเครื่องมือ 

การทดสอบความเที่ยงตรง    ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามที่สรางขึ้นสวนหนึ่งจากการทดสอบ
ของงานวิจัยอื่น และตามแนวการพัฒนาของแหลงทองเที่ยวตลาดน้ํา  

 การทดสอบความเชื่อม่ัน  ผูวิจัยไดนําแบบทดสอบที่แกไขแลวไปทําการทดสอบ (Pre-
test) กับกลุมประชากรที่ทําการศึกษา จํานวน 20 ชุด นําขอมูลที่ไดมาคํานวณวิเคราะหหาคาความเชื่อม่ันของ
แบบสอบถามในสวนที่ 3 โดยใชความเชื่อม่ันแบบสัมประสิทธิ์อัลฟา (Coefficient of Alpha )  

การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยไดทําการคัดเลือกผูชวยวิจัยและไดประชุมทํา

ความเขาใจในการใชแบบสอบถามและแจงกําหนดการเก็บรวบรวมขอมูลใหเปนที่เขาใจเพื่อรวบรวมขอมูลให
เปนไปตามวัตถุประสงค โดยการสัมภาษณแกกลุมตัวอยางในวันที่ตลาดน้ําเปดและเปนวันพักผอนเพื่อการมา
ทองเที่ยว ทั้งสองแหง โดยมีการรวบรวมทั้งสองแหงดังนี้  
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- ตลาดน้ําอัมพวา จ.สมุทรสงคราม  เก็บบริเวณจุดตลาดน้ํา ตามรานอาหาร รานกาแฟ และ
รานคารอบบริเวณตลาดน้ํา และริมเขื่อนแมน้ําแมกลองหรือจุดทองเที่ยวชมวิวริมคลอง จุดพักหนาสถานีตํารวจ 
ในชวงวันอาทิตยเวลา 16.00-20.00 น. ตลอดระยะเวลา  กรกฎาคม – กันยายน 2550  

โดยชวงระยะเวลาที่เก็บเปนชวงปลายฝนตนหนาวหรือเปนชวงทองเที่ยวที่จะมีหิ้งหอยเปน
จํานวนมากในชวงเวลาดังกลาว 

-ตลาดน้ําดําเนินสะดวก เก็บบริเวณจุดตลาดน้ํา ทางเขา-ออก  จุดขายของดานในบริเวณริม
ฝงคลองตลอดแนว และรานจําหนายอาหาร   ชวงวันเสารและวันอาทิตย ในเวลาทําการของตลาดน้ํา เดือน
กันยายน 2550 รวบรวมจนครบตามจํานวน  

โดยรวบรวมในชวงเวลาที่ใกลเคียงกับตลาดน้ําอัมพวา ทั้งนี้เพื่อใหการรวบรวมขอมูลเกิดขึ้น
ในเวลาที่ใกลเคียงกัน ทั้งนี้ตลาดน้ําดําเนินสะดวกมีการทองเที่ยวตลอดทั้งป 

 
ผูวิจัยไดวางแผนการเก็บรวบรวมแบบสอบถามเพิ่มอีกแหงละ 20 ชุดเพื่อกันความผิดพลาด

ของแบบสอบถามที่ได รับในการรวบรวมภาคสนาม  และผูวิ จัยไดทําการตรวจสอบความถูกตองของ
แบบสอบถามกอนลงขอมูล 

  
การวิเคราะหขอมูล 

  ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม ผูวิ จัยไดทําการตรวจสอบความเรียบรอยสมบูรณของ
แบบสอบถามอีกครั้งหนึ่ง และดําเนินการโดย   นําแบบสอบถามที่ถูกตองแตละแหง ลงหมายเลขประจําฉบับ 
เรียงลําดับจาก 001–400 และทําการลงรหัส ( Code book ) ปอนขอมูลเพื่อวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรม
สําเร็จรูปสําหรับการวิจัยทางสังคม          ( SPSS: Statistical Package for the Social Science )      
 
 สถิติที่ใชในการวิจัย  

สถิติที่ใชในการพรรณนาขอมูล  (Descriptive Statistics )  ใชสําหรับวิเคราะหขอ 
มูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง ขอมูลพฤติกรรมการมาทองเที่ยวตลาดน้ํา และ ขอมูลการแสดงความคิดเห็นโดย
อิสระความตองการในการทองเที่ยวเชิงอนุรักษของตลาดน้ํา คาสถิติที่ใช ไดแก  ความถี่ ( Frequency )   
รอยละ(Percentage )  ขอมูลความพึงพอใจ ใชสถิติ คามัชฌิมเลขคณิต ( Arithmetic Mean )  และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

สรุปผลการวิจัย 
     ผลการวิจัยพบวา ลักษณะทั่วไปของนักทองเที่ยวทั้งสองแหง กลุมตัวอยางสวนใหญเปนหญิง มีชวง

อายุสวนมากนอยกวา 24 ป และ 25 – 34 ปมีจํานวนใกลเคียงกัน สวนใหญจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี มี
สถานภาพโสด นักทองเที่ยวสวนใหญของตลาดน้ําอัมพวามีอาชีพเปนพนักงานบริษัท รองลงมาเปนนักศึกษา 
และเจาของธุรกิจ มีจํานวนใกลเคียงกัน และขาราชการ พอบานแมบานตามลําดับ  โดยมีรายไดสวนใหญ
ระหวาง        5001- 10,000 บาทคิดเปนรอยละ 26.8 และมากกวา 20,001 ขึ้นไปมีจํานวนรอยละ 25.6  และ  
10,001-15,000 บาท มีจํานวนคิดเปนรอยละ 20 และ  15,001-20,000 คิดเปนรอยละ 17.8 โดยมีรายไดตํ่ากวา 
5,000 บาท นอยที่สุดคิดเปนรอยบะ 10  สวนตลาดน้ําดําเนินสะดวกสวนใหญมีอาชีพเปนนักศึกษาคิดเปนรอย
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ละ 25.8 และพนักงานบริษัทมีจํานวนรอยละ 24.5 ธุรกิจสวนตัว  ขาราชการ และพอบานแมบาน ตามลําดับ โดย
มีระดับรายได 10,001-15,000 บาทคิดเปนรอยละ 29.5 รายได        5,001-10,000 มีจํานวนรอยละ 24.3 และ 
รายได 10,001-15,000 บาท และต่ํากวา 5,000 บาท มีจํานวนใกลเคียงกัน มีจํานวนรอยละ 23.0  

พฤติกรรมการมาทองเที่ยวของตลาดน้ําทั้งสองแหง 

 ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมการมาทองเที่ยวของตลาดน้ําทั้งสองแหงนักทองเที่ยวสวนใหญ
มาครั้งแรก โดยที่ตลาดน้ําอัมพวามาครั้งแรกคิดเปนรอยละ 53.0 มามากกวา 4 ครั้ง คิดเปนรอยละ 20.5 และ
เดินทางมาทองเที่ยว      2 ครั้งคิดเปนรอยละ 18.5 และมาทองเที่ยว 3 ครั้งคิดเปนรอยละ 8 สวนตลาดน้ําดําเนิน
สะดวกมาครั้งแรกคิดเปนรอยละ 45.2  มาทองเที่ยวมากกวา 4 ครั้งขึ้นไปคิดเปนรอยละ 31.8 และ 2 ครั้งคิดเปน
รอยละ 17.0 สวนการเดินทางมาโดยรถยนตสวนตัวทั้งสองแหงมีจํานวนมากกวาครึ่งหนึ่ง โดยตลาดน้ําอัมพวา
มาโดยรถยนตสวนตัวคิดเปนรอยละ 79.25 รองลงมาเดินทางมาโดยรถโดยสาร แท็กซี่ รถไฟ และรถเชา 
ตามลําดับ สวนตลาดน้ําดําเนินสะดวกมาโดยรถยนตสวนตัวคิดเปนรอยละ 60.8 มาโดยรถเชาคิดเปนรอยละ 
22.2 และรถโดยสาร แท็กซี่ รถไฟ และอื่น ๆ ตามลําดับ สวนการมาโดยสวนใหญตลาดน้ําทั้งสองแหงรูจักจาก
เพื่อน ดวยเหตุผลในการมาทองเที่ยวตลาดน้ําทั้งสองแหง คือ มาเพื่อเที่ยวชมบรรยากาศตลาดน้ํา  

 
ความพึงพอใจในการมาทองเที่ยวตลาดน้ําภาคกลาง  

ดานความพึงพอใจในการมาทองเที่ยวของตลาดน้ําทั้งสองแหง พบวา พอใจกับสินคาที่จําหนายและ
ของที่ระลึก และการใหบริการของพอคาแมคาในพื้นที่ในระดับมาก ความสวยงามของสถานที่ ความสะอาด 
ความปลอดภัย  สถานที่จอดรถมีความพอใจในระดับมาก และการบริการหองน้ํามีความพอใจในระดับปาน
กลาง                                       

สวนลักษณะที่โดดเดนในการใหบริการของตลาดน้ําดําเนินสะดวกพบวามีความพอใจกับการนั่งเรือชม
ธรรมชาติในระดับมาก เนื่องจากมีการเกษตรจากสวนชาวบานในบริเวณไมไกลจากตลาดน้ําดําเนินสะดวก และ          
มีกระบวนการผลิต  แปรรูปสินคาเกษตร เชน การแปรรูปน้ําตาลปบใหเห็นกรรมวิธีของชาวบาน นอกจากนี้
ลักษณะตลาดน้ําดําเนินสะดวกเปนตลาดเชา การเดินทางมาของนักทองเที่ยวที่อื่นในชวงเชามีความลําบาก 
และตลาดน้ําดําเนินสะดวกเปนตลาดที่เกิดมานานการเติบโตในการใหบริการดังกลาวจึงมีการขยายตัวมาก แต
พบวานักทองเที่ยวมีความพอใจกับความสะดวกสบายในการพักแบบโฮมสเตยในระดับปานกลาง     นอกจากนี้
ลักษณะการใหบริการที่โดดเดนของตลาดน้ําอัมพวามีลักษณะเปนบรรยายกาศตลาดน้ําเกาแกที่มีมานาน และ
ลักษณะบานที่มีความดั้งเดิมโดยสวนใหญติดริมคลอดตลอดสองขางทาง และมีการจําหนายสินคาในเรือเทียบ
ริมคลองในราคาไมแพงเพื่อจําหนายใหกับคนที่มารับประทานอาหารขางริมคลองโดยมีโตะเกาอี้ไวบริการเกือบ
ตลอดเสนทางเดินในบริเวณตลาดน้ําอัมพวา โดยพบวามีความพอใจกับการรับประทานอาหารริมคลองในระดับ
มาก และการใหบริการชมหิ่งหอยซึ่งเปนเอกลักษณของตลาดน้ําอัมพวาที่มีตนลําพูนทําใหที่นี้มีบริการเรือชม
หิ่งหอยในเวลากลางคืน โดยพบวามีความพอใจในระดับมากเชนกัน    

สวนความตองการในการกลับมาทองเที่ยวพบวา นักทองเที่ยวทั้งสองแหงมีความตองการจะกลับมา
ทองเที่ยวอีก พบวา ตลาดน้ําดําเนินสะดวกตองการจะกลับมาทองเที่ยวมีจํานวนรอยละ 82.5 โดยมีความ



 

 523

การประชุมผลงานวิจัยดานการจัดการบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 2  
วันที่ 20 มีนาคม 2551 ณ ศนูยประชุมนานาชาติ เอ็มเพรส จ.เชียงใหม 

ตองการใหเปนการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 3 ลําดับแรกคือ อนุรักษวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของชาวบาน รองลงมา
ตองการใหอนุรักษการจําหนายสินคาบนเรือ และการจําหนายสินคาประเภทหัตถกรรมหรือสินคาเกษตรแปรรูป
ทองถิ่นในบริเวณตลาดน้ํา    

และตลาดน้ําอัมพวามีความตองการกลับมาทองเที่ยวมีจํานวนรอยละ 92.25 โดยมีความตองการให
เปนการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 3 ลําดับแรกคือ ใหอนุรักษสภาพแวดลอมของตลาดน้ําทั้งสถานที่และความสะอาด
ของแมน้ําลําคลอง รองลงมาคือตองการใหอนุรักษบรรยากาศดั้งเดิมของตลาดน้ํา และการชมหิ้งหอยในเวลา
กลางคืน   

ขอเสนอแนะ 
 

1.  การมาทองเที่ยวตลาดน้ําทั้งสองแหง สวนใหญมาเพื่อการซื้อของที่หลากหลาย และมีกลุมคนใน
ระดับตาง ๆ ดังนั้นผูประกอบการ พอคา แมคา ควรกําหนดราคาสินคา/คาบริการใหมีความหลากหลายระดับ
ราคา  โดยอาจจะกําหนดจากปริมาณของสินคา เนื่องจากมีกลุมนักทองเที่ยวมีหลายระดับฐานะ หลายอาชีพ 
รวมถึง ตลาดน้ําทั้งสองแหงมีกลุมนักศึกษาจํานวนมากเชนกัน   

 2. การไดรับขาวสารการมาทองเที่ยวสวนใหญนักทองเที่ยวไดรูจักขาวสารจากเพื่อน ดังนั้นผูเกี่ยวของ
ในตลาดน้ําควรมีการจัดการเพื่อใหนักทองเที่ยวเกิดการประทับใจ จากตลาดน้ําทั้งสอง เพื่อใหเกิดการ
ประชาสัมพันธที่ดีตอไปของนักทองเที่ยว   

3. พฤติกรรมการมาทองเที่ยวสวนใหญมาโดยรถสวนตัว  จึงควรปรับปรุงพื้นที่จอดรถยนตเพื่อเปนการ
ลดปริมาณฝุนละออง และใหความสะดวกในการบริการจอดรถที่ดีย่ิงขึ้นตอไป นอกจากนี้หากตองการเพิ่ม
ปริมาณนักทองเที่ยวกลุมใหม หรือเพิ่มความสะดวกตอการเดินทางมาทองเที่ยว หนวยงานที่เกี่ยวของกับตลาด
น้ํา อาจรวมมือเทศบาล  เพื่ออํานวยความสะดวกแกนักทองเที่ยวใหมากขึ้น โดยอาจเพิ่มการมาทองเที่ยวโดยรถ
ประจําทาง เชน การจัดรถรับ/สงแกนักทองเที่ยว และตกแตงรถรับสงใหมีความเปนเอกลักษณเฉพาะตลาดน้ํา
แหงนั้น  

4. ความพอใจการอํานวยความสะดวกสวนใหญพอใจในระดับมาก แตควรมีการปรับปรุงใหดีย่ิงขึ้น
ตอไป  โดยเฉพาะหองน้ํา ทั้งสองแหง มีไมเพียงพอและยังมีความพอใจในระดับปานกลาง   

5. การอนุรักษสภาพตลาดน้ําใหบรรยากาศมีความสวยงามเดิม ๆ  การรักษาความสะอาดจึงเปนอีกวิธี
โดยเฉพาะน้ําในคลอง ควรมีสวนรวมกันในการชวยกันดูแล ทั้งนักทองเที่ยวพอคาแมคา และผูมีสวนเกี่ยวของใน
การอนุรักษสภาพแวดลอมและแมน้ําลําคลองในบริเวณตลาดน้ํา รวมถึงไดประชาสัมพันธและติดปายในบริเวณ
ตาง ๆ เพื่อใหทุกคนมีสวนชวยกันดูแล  

6. ผูเกี่ยวของและผูประกอบการควรที่จะสงเสริมและสนับสนุนเกี่ยวกับกิจกรรมการทองเที่ยวอื่น ๆ 
เพิ่มโดยเฉพาะวิถีชีวิตของชาวบานทองถิ่น เชน กิจกรรมการพานักทองเที่ยวไปเยี่ยมชมวิถีชีวิตของชาวบาน ใน
รอบบริเวณคลองตลาดน้ํา เพื่อเปนการทองเที่ยวเชิงอนุรักษโดยเนนความโดดเดนของชาวบานในพื้นที่นั้น ๆ  
เชน ตลาดน้ําดําเนินสะดวกมีการปลูกสวนกลวยไม  สวนแกวมังกร หรือกิจกรรมเชิญชวนเที่ยวเชิงเกษตร
เพิ่มเติม   โดยอาจใหนักทองเที่ยวเก็บผลผลิตและซื้อสินคาสดจากสวนโดยตรง ซ่ึงจะเปนการสรางรายไดใหกับ
ชาวบานในจังหวัดราชบุรีอีกทางหนึ่ง  หรือมีกิจกรรมใหนักทองเที่ยวมีสวนรวมกับชาวบานในพื้นที่มากขึ้น เชน
กิจกรรมแปรรูปสินคาเกษตรในครัวเรือน  



 

 524

การประชุมผลงานวิจัยดานการจัดการบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 2  
วันที่ 20 มีนาคม 2551 ณ ศนูยประชุมนานาชาติ เอ็มเพรส จ.เชียงใหม 

7. การขยายผลดานเศรษฐกิจชุมชน จากผลการวิจัยทั้งสองแหงยังพบวาจุดประสงคการมาทองเที่ยว
ตลาดน้ําของนักทองเที่ยวสวนใหญมาเพื่อซ้ืออาหารคาวหวานขึ้นชื่อ ดังนั้นเพื่อเปนการสรางงานสรางอาชีพ และ
ความเขมแข็งของชุมชน ผูประกอบการ และพอคา/แมคา อาจจัดใหมีแหลงแสดง/จําหนายสินคาหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ (OTOP) ของจังหวัดราชบุรี โดยเปนสินคาของชาวบานหรือสินคาหัตถกรรม หรือสินคาแปรรูปเกษตร 
เพื่อเปนการชวยเหลือชาวบานในการสงเสริมสินคาของคนไทยและเพิ่มรายได  ประกอบกับลักษณะสินคาหนึ่ง
ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ สะทอนวิถีชีวิต และมีความเปนไทย ๆ ที่มีความเปนเอกลักษณและสอดคลองกับบรรยาย
กาศวิถีชาวบานในพื้นที่  

8. ความตองการในการกลับมาของนักทองเที่ยวมีมากกวารอยละ 70 สวนใหญตองการใหมีการ
อนุรักษวิถีชีวิตของชาวบานแบบดั้งเดิม เชน การจําหนายสินคาหรือการเดินทางโดยเรือพาย แตปจจุบัน ใน
ตลาดน้ําดําเนินสะดวกนิยมใชเรือยนตมากขึ้นทําใหเกิดมลพิษทางน้ํา สงผลใหนักทองเที่ยวที่นั่งเรือชม
บรรยากาศวิถีชีวิตแบบชาวบานตองสูดอากาศเปนพิษ จึงควรหันมาใชเรือพายแบบดั้งเดิมเพื่อเปนการอนุรักษ
ประเพณีและวิถีชีวิตแบบชาวบาน และใหแมคา/พอคาที่ขายของบนเรือใสหมวกงอบในการขายของบนเรือ ซ่ึง
บรรยายกาศดังกลาวยังมีใหเห็นในบริเวณตลาดน้ําดําเนินสะดวกรวมถึงการใสเส้ือผาแพร ยังเปนภาพที่สะทอน
ความเปนวิถีชีวิตของชาวบานเดิม ๆ ไมมีเลือนหายไปจากอดีต   

สวนตลาดน้ําอัมพวาเนื่องจากเปนตลาดน้ํายามเย็น การดูแลความสะอาดจึงเปนส่ิงสําคัญ นอกจากนี้
การอนุรักษหิ้งหอยเปนจุดเดนที่คนในทองถิ่น  โดยเฉพาะนักทองเที่ยวและผูมีสวนรวมควรรวมกันอนุรักษให
ความเปนเอกลักษณการทองเที่ยวในตลาดน้ําแหงนี้คงอยูตอไปเชนกัน อยางไรก็ดีจากสภาพการเดินทางมา
ทองเที่ยวและการใหบริการสวนใหญที่ใชเรือยนต โดยมีผลตอความเปนอยูของชาวบานในทองถิ่น  จึงควรหาวิธี
รวมกัน เพื่อใหเกิดการทองเที่ยวเชิงอนุรักษเฉพาะถิ่นดํารงอยูตอไป        

 
ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งตอไป 
 

1. ควรทําการศึกษาเชิงลึกในดานของผูประกอบการ พอคา/แมคา โดยทําการศึกษาและวิเคราะหหา 
จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค เพื่อเปนขอมูลสําหรับการวางแผนการดําเนินการดานตาง ๆ  ของตลาดน้ํา
แตละแหงเพื่อใหสอดคลองกับการทองเที่ยวเชิงอนุรักษที่ดีของตลาดน้ําดั้งเดิมตอไป  
 2.  การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาความพึงพอใจโดยภาพรวมของตลาดน้ําแตละแหง โดยเฉพาะ
การศึกษาที่พักแบบโฮมสเตยในตลาดน้ําดําเนินสะดวก ในครั้งตอไปควรศึกษาเฉพาะดานการมาพักแบบโฮมส
เตยของตลาดน้ําดําเนินสะดวกและเพิ่มเติมเพื่อศึกษาที่พักโฮมสเตยในตลาดน้ําอัมพวาตอไปดวยเชนกัน  

3. เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้เปนการรวบรวมขอมูลเชิงสํารวจเพื่อใหมองเห็นภาพรวมของตลาดน้ําภาค
กลาง จึงไมมีการทดสอบสมมติฐาน ในครั้งถัดไปจึงควรเพิ่มเติมตัวแปรที่สําคัญในการทดสอบ เชน จํานวนครั้ง
ในการมาทองเที่ยวกับประเภทลักษณะการทองเที่ยวเชิงอนุรักษในแตละแหง   และผูที่มาทองเที่ยวมากกวา 1 
ครั้ง เพื่อขยายผลดานการสัมพันธกับความประทับใจในการทองเที่ยวเชิงอนุรักษของตลาดน้ําแตละแหงในการ
กลับมาทองเที่ยวในครั้งตอไป 

4. การศึกษาในครั้งตอไป ควรศึกษาวัฒนธรรมประเพณีในพื้นที่ตลาดน้ําแตละแหง เพื่อสงเสริมการ
กลับมาทองเที่ยวโดยเนนความโดดเดนของประเพณีและวัฒนธรรมในจังหวัดนั้น ๆ  ในการขยายผลการ
ประชาสัมพันธการทองเที่ยวและอนุรักษวัฒนธรรมเดิม ๆ ในบริเวณตลาดน้ําและทองดิ่นที่ดีตอไป  
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5.ควรศึกษาตลาดน้ําในแหลงอื่น ๆ เพิ่มเพื่อเปรียบเทียบ และคนหาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษที่มีผลตอ
การเดินทางกลับมาทองเที่ยวของนักทองเที่ยวของตลาดน้ําแหงอื่น ๆ เพิ่มเติมตอไป  ทั้งนี้เพื่อใหเปนประโยชน
ตอการปรับปรุง และพัฒนาการทองเที่ยวตลาดน้ําเกาและตลาดน้ําที่จะเกิดขึ้นใหมในภาคกลางหรือภูมิภาคอื่น
ตอไป  
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สวนประสมตลาดบริการที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการฟตเนสเซ็นเตอร 

ในกรุงเทพมหานคร 
Service Mix Affecting The Usage Decision of Fitness Center in Bangkok 

จิราภา  พึ่งบางกรวย∗ 

 
บทคัดยอ 
 การศึกษาถึงการตัดสินใจใชบริการฟตเนสเซ็นเตอร  ในกรุงเทพมหานคร  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึง
พฤติกรรมการใชบริการ  และศึกษาถึงสวนประสมการตลาดบริการที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการฟตเน
สเซ็นเตอร   ในกรุงเทพมหานคร  เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามจากสมาชิกที่เคยใชบริการฟตเน
สเซ็นเตอร  ในกรุงเทพมหานคร  โดยทําการสุมตัวอยางทั้งหมด 400 ชุด   
 ผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 20 – 35 ป สถานภาพ
โสด  การศึกษาระดับปริญญาตรี   มีรายไดต่ํากวา 10,000  บาทตอเดือน   เปนนักเรียนหรือนักศึกษา  สวนใหญ
เคยเปนสมาชิกฟตเนสเซ็นเตอรมากอนใชบริการที่ปจจุบัน และยังคงมีสถานภาพเปนสมาชิกอยู เปนสมาชิกราย
ปประเภทบุคคล  โดยชําระคาบริการดวยเงินสด  ราคาคาสมาชิกต่ํากวา 2,000 บาท  วันที่ไปใชบริการไม
แนนอน ชวงเวลาที่ใชบริการเวลา 18.00 น. เปนตนไป  ใชเวลาในการออกกําลังกาย 1 – 2 ชั่วโมง  เฉล่ียอาทิตย
ละ 3 ครั้ง  ผูที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ คือ ตนเอง  วัตถุประสงคในการไปใชบริการ คือ เพื่อรักษาสุขภาพให
แข็งแรง  กีฬาที่ใชบริการมากที่สุด คือ การออกกําลังดวยเครื่องออกกําลัง  ปจจัยดานราคาที่มีผลตอการสมัคร
สมาชิกฟตเนสเซ็นเตอรมากที่สุด  ไดแก  การไมมีคาธรรมเนียมแรกเขา นิยมไปใชบริการ ณ ฟตเนส เซ็นเตอร
ที่ตั้งเดี่ยวมากที่สุด  เนื่องจากสะดวกในการเดินทาง ส่ือที่ทําใหผูตอบแบบสอบถามรูจักฟตเนส เซ็นเตอรมาก
ที่สุด ไดแก  เพื่อน  หรือ คนรูจัก  และมีความตองการใชบริการผูฝกสอนสวนตัว  สวนใหญจะทํางานมากอนใช
บริการ 

ผลการศึกษาเมื่อทดสอบสมมติฐานดวยสถิติ ไครสแควรแลวพบวา  ปจจัยการสงเสริมการตลาด ดาน
การใหบริการทดลองใชฟรีกอนสมัครใชบริการ  การนําเอาผูใชบริการแลวไดผลมาเปนพรีเซ็นเตอร  และมีการ
ปรับปรุงการสงเสริมการตลาดใหมตลอด  และปจจัยหลักฐานทางกายภาพ ดานมีการตกแตงภายในที่สวยงาม 
มีผลตอการตัดสินใจของผูเลนกีฬาประเภทตางๆ   ปจจัยสถานที่  ดานการตั้งอยูในสถานที่เดินทางสะดวก และมี
ตารางเวลาการออกกําลังกายที่หลากหลาย ปจจัยบุคคล ดานพนักงานมีมนุษยสัมพันธดี และปจจัยกระบวนการ 
ดานการใชบริการสะดวก มีผลตอการตัดสินใจในการไปใชบริการในฟตเนสเซ็นเตอรที่ตั้งในทําเลตางๆ   ปจจัย
ผลิตภัณฑ  ดานความเพียงพอของเครื่องเลน ปจจัยสถานที่  ดานการเดินทางไปใชบริการสะดวก  และสถานที่
สะอาด  และปจจัยบุคคล ดานครูฝกที่ใหบริการมีความสามารถมีผลตอการสมัครเปนสมาชิก    เมื่อทดสอบดวย
สถิติแกมมา แลวพบวา ปจจัยการสงเสริมการตลาด ดานมีการโฆษณาผานสื่อตางๆ และดานมีการปรับปรุงการ
สงเสริมการตลาดสม่ําเสมอมีผลตอความถี่ในการไปใชบริการ 

                                                 
∗ อาจารยประจําภาควิชาการตลาด  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม   (งานวิจัยนี้ไดรับทุนอุดหนุนงานวิจัยจาก   
   มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปการศึกษา 2550 ) 
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Abstract 

The  purpose  of  the  study  is  to  determine  the  behavior  of  fitness center   members  
and  service mix  factors  affecting  the  usage  decision  of  fitness  center  in Bangkok. A  survey  is  
used  as  a  data  collection  tool  to  gather  opinion  of 400 fitness members center  in  Bangkok.  
 The  study  found  that   most  of  respondents  were  single  female ,  age  between  20 -35  
years , an  educational  level  of   bachelor  degree .  Their average  income  level  per  month  was  
less  than  10,000  baht  and  most  of  them  were  students and  undergraduates. They  had been   
members  of  other  fitness centers  before  being member of the current  place  and  still being 
member until  present.  They  were annual  membership with cash  payment. The  average  annual  
membership fees  was  less  than  2,000 Baht. Members  went  to  fitness  center  after 6 p.m.,           
3  times  per  week  and spent 1 – 2 hours each time. Influencer for being a member  is  themselves. 
Having good health is the  objective to attend the fitness. The  most  favorite  sport  was having 
exercise  by  sports equipment. Stand  alone  fitness  center  was popular  because  of  
transportation  convenience.  The most accessible media to fitness members  was  friend.  Personal  
Trainer  was  needed  by the members.  Most  of  them  went to the fitness after work.  

The  analysis  on  Chi-Square  found  that  promotion  factors  such  as  free-trial before a 
member  , good  presenter  and new  promotion  every month  and  physical  evidence  factors such  
as  beautiful  interior  design  were  affected to  some  type  of  sports  such  as  Yoga , Weight-
training  and  Others. Place  factors  such  as  located  in  convenient  location  and  variety  exercise  
schedule  , people  factor  such  as  good  relationship  employees  and  process  factor  such  as   
easy   process   were  affected  to  the  reason  of  usage  .Product   factor  such  as  enough  
equipment  , place  factors  such  as  located  in  convenient  location  and  clean  place  and  
people  factor  such  as  good  trainer   were  affected  to  membership. The  analysis  on  Gamma  
found  that  promotion  factors  such  as  newspaper  advertising   and  new  promotion  every  month   
was  affected  to  frequency  of  use. 
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หลักการและเหตุผล 
 

สภาพเศรษฐกิจและสังคมในปจจุบัน  ทําใหมีความเรงรีบในการทํางานแขงกับเวลาทําใหแตละคนไมมี
เวลาที่จะไปออกกําลังกาย ซ่ึงการออกําลังกายมีประโยชนหลายอยาง  เชน ชวยใหกลามเนื้อแข็งแรงขึ้น  ชะลอ
ความเสื่อมของอวัยวะตางๆ โดยเฉพาะในผูสูงอาย ุ ชวยใหรูปรางดีขึ้นสมสวน   มีความคลองตัวในการทํางาน   
และทําใหจิตแจมใส เพราะการออกกําลังกายทําใหรางกายหลั่งสารแหงความสุข  คือ เอ็นโดรฟน  ที่เปนสาร
ตอตานความซึมเศราได 

การออกกําลังกายถือเปนการเพิ่มสมรรถภาพทางกายซึ่งเปนปจจัยหนึ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ทั้งดานรางกาย  จิตใจ  อารมณ สังคม และสติปญญา  รัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขไดกําหนดใหป 2545 
เปนปแหงการรณรงคสรางสุขภาพ   ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตางๆ สนับสนุนใหเกิดชมรมออก
กําลังกายเพื่อสุขภาพ  เพื่อเปนแกนหลักอยางนอย ตําบลหรือเทศบาลละ 1 ชมรมทั่วประเทศ  อันจะเปน
ประโยชนในการประสานงานและสงเสริมใหประชาชนมีพฤติกรรมการออกกําลังกายมากขึ้น  และในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 ยังไดกําหนดใหรัฐตองใหความสําคัญตอการเสริมสรางสุขภาพทั่วไทย  
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหประชาชน องคกร หนวยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนไดรับรู  ตระหนักและ
ใสใจสุขภาพของตนเอง ครอบครัว ชุมชน ใหเกิดการสรางสุขภาพมากกวาซอมสุขภาพ รัฐบาลยังไดกําหนดแผน
ในการพัฒนาทางดานสุขภาพอยางตอเนื่องในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9  ซ่ึงเมื่อส้ิน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่ 9 ในป 2549 คนไทยไมนอยกวารอยละ 60  จะออกกําลังกาย
อยางนอยสัปดาหละ 3 วัน วันละ 30 นาที  (สุวิทย  วิบุลผลประเสริฐ และคณะ, 2548: 24)  
 จากการใหการสงเสริมของภาครัฐบาลดังกลาว ทําใหเกิดกระแสความนิยมในการใหความสําคัญตอ
สุขภาพเพิ่มมากขึ้น  โดยเฉพาะการออกกําลังกาย  แตสําหรับกรุงเทพมหานครที่เปนเมืองใหญ  วิถีชีวิตในแตละ
วันมีความเรงรีบ ทําใหไมมีเวลาและสถานที่ในการไปออกกําลังกาย  จึงทําใหเกิดธุรกิจบริการดานสถานที่ในการ
ออกกําลังกายที่เรียกวาฟตเนส เซ็นเตอร  และในปจจุบันไดรับความนิยมจากประชาชนในกรุงเทพมหานครเปน
อยางมาก  และมีการขยายตัวอยางรวดเร็วโดยมีที่ต้ังอยูแทบจะทั่วทุกแหงในกรุงเทพมหานคร เชน ต้ังในโรงแรม  
ตามหมูบานจัดสรร หรืออาคารสํานักงานตางๆ  โดยผูประกอบการในธุรกิจประเภทนี้ไมไดมีแตเพียง
ผูประกอบการรายใหญเทานั้น ยังมีผูประกอบการขนาดกลางและรายยอยเกิดขึ้นมากมาย   ทําใหฟตเน
สเซ็นเตอรในปจจุบันสามารถเขาถึงกลุมลูกคาไดทุกชนชั้นมากขึ้น       ไมเฉพาะแตกลุมลูกคาที่มีรายไดสูง
เทานั้น   ซ่ึงทําใหเกิดการแขงขันทางการตลาดมากขึ้น    ดังนั้นฟตเนสเซ็นเตอรแตละแหงตางตองพยายามนํากล
ยุทธตางๆ มาใชในการดึงดูดลูกคาใหมาเปนสมาชิกฟตเนสเซ็นเตอรของตนเองใหมากขึ้น 

 

ดวยเหตุผลดังกลาว   ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงการตัดสินใจใชบริการฟตเนเซ็นเตอร  ใน 
กรุงเทพมหานคร  
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

1. เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมในการใชบริการฟตเนสเซ็นเตอรของประชากรในกรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อศึกษาถึงระดับของสวนประสมการตลาดบริการที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการ 

ฟตเนสเซ็นเตอร ในกรุงเทพมหานคร 
 
ขอบเขตประชากร 

ประชากร  ไดแก  ผูใชบริการฟตเนสเซ็นเตอรในกรุงเทพมหานคร  เฉพาะที่เปนสมาชิกฟตเนสเซ็นเตอร
เนื่องจากไมทราบจํานวนประชากรที่เคยใชบริการฟตเนสเซ็นเตอรในกรุงเทพมหานคร จึงคํานวณหาขนาดของ
กลุมตัวอยางดังตอไปนี้ 

โดยกําหนดคาความเชื่อม่ันที่  95 % และกําหนดคาความคลาดเคลื่อน  5%  เม่ือเปดตารางหาคา Z   
จะไดคา  Z  เทากับ  1.96   
 
     จากสูตร 
    n         =      Z 2   

                                                                            4 E 2 

                                          =      ( 1.96 )  2 
           4 ( 0.05 ) 2    
                =      384          ชุด 
 
         จากสูตรดังกลาว  ทําใหทราบถึงจํานวนของแบบสอบถามที่ตองเก็บตัวอยางขั้นต่ําได 384 ชุด  ผูวิจัย
ตัดสินใจในการเก็บตัวอยางจํานวน 400 ชุด จาก 4  เขตในกรุงเทพมหานคร  เขตละ 100 ชุด 
 
การสุมตัวอยาง   
 

ใชวิธีการสุมตัวอยางโดยใชความนาจะเปน ( Probability  Sampling )  แบบหลายขั้นตอน  
(Multistage Sampling ) ( นราศรี  ไววาณิชกุล  และชูศักดิ์   อุดมศรี, 2538 : 97 )  โดยการสุมตัวอยางแบง
ออกเปน 2  ขั้นตอน  คือ  
   ขั้นตอนที่ 1  สุมเลือกเขตที่ใชในการเก็บขอมูล  โดยกรุงเทพมหานครมีทั้งหมด 50  เขต 
วิธีการในการสุมตัวอยาง   ใชวิธีการสุมอยางงาย  แบบไมใสคืน  เพื่อหาจํานวนเขตที่ใชในการเลือกกลุมตัวอยาง
ทั้งหมด 4  เขต โดยเขตที่สุมขึ้นมาได  ไดแก  เขตสีลม  เขตหวยขวาง  เขตบางเขน  และเขตบางกอกใหญ 
  ขั้นตอนที่ 2   เม่ือไดเขตที่ใชในการสุมตัวอยางทั้ง 4 เขตเรียบรอยแลว  จะทําการสุมตัวอยาง
แบบตามสะดวก ( Convenience  Sampling )  โดยทาํการเก็บขอมูลในวันและเวลาดังตอไปนี้ 
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1. วันอาทิตย ถึง วันพฤหัสบดี  เก็บใน 3  ชวงเวลา คือ  

-  06.00 – 12.00  น.    จํานวน  5  ชุด 
-  12.01 – 18.00  น. จํานวน  5  ชุด 
-  18.01 – 23.00  น. จํานวน  4  ชุด   เก็บไดวันละ  14  ชุด 

           รวม  5  วัน  เก็บแบบสอบถามวันละ 14  ชุด  จะเก็บได  70   ชุด 
2. วันศุกร และ วันเสาร  เก็บใน 3  ชวงเวลา คือ 

-  06.00 – 12.00  น.    จํานวน  5  ชุด 
-  12.01 – 18.00  น. จํานวน  5  ชุด 
-  18.01 – 23.00  น. จํานวน  5  ชุด   เก็บไดวันละ  15  ชุด 

           รวม  2  วัน  เก็บแบบสอบถามวันละ 15  ชุด  จะเก็บได  30   ชุด 
 รวมทั้งหมด 7  วัน  ใน 1 เขตจะเก็บได  100  ชุด   ผูวิจัยกําหนดไว 4 เขต   จะเก็บขอมูลไดทั้งหมด  
400  ชุด  การเก็บขอมูลตามชวงวันเวลาดังกลาว เนื่องจากวันและเวลา  มีผลตอการตัดสินใจในการไปใชบริการ
ฟตเนสเซ็นเตอรในกรุงเทพมหานคร 
 
ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  

ทฤษฏีสวนประสมการตลาดบริการ   ประกอบดวย  7  องคประกอบ  คือ 
1. ผลิตภัณฑบริการ  ( Service )   หมายถึง  ส่ิงที่เสนอขายโดยธุรกิจเพื่อสนองความตองการของ

ลูกคาใหพึงพอใจ  ผลิตภัณฑบริการประกอบดวยสินคา  บริการ  ความคิด  สถานที่   หรือบุคคล   
เพื่อส่ือความหมายถึงผลิตภัณฑ 2 ประเภท (Payne, อางถึงใน ธีรกิติ, 2547: 79)   คือ   

1.   สินคา  ( Manufactured  Goods / Product ) 
2.   บริการ  ( Services ) 

2. ราคา  ( Price )  หมายถึง  คุณคาของผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน  โดยผูบริโภคจะเปรียบเทียบ
ระหวางคุณคาผลิตภัณฑกับราคาผลิตภัณฑ   

3. การจัดจําหนาย  ( Place ) หมายถึง  ชองทางที่ใชเพื่อเคลื่อนยายสินคาและบริการจากองคกร
ไปใหถึงมือผูบริโภค   

4. การสงเสริมการตลาด  ( Promotion )  หมายถึง  การติดตอส่ือสารเกี่ยวกับขอมูลระหวางผูขาย
และผูซ้ือ  เพื่อสรางทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ  

5. บุคคล ( People )  หมายถึง  บุคคลที่มีสวนรวมในกระบวนการใหบริการ  ซ่ึงรวมถึง   พนักงานของ
กิจการลูกคาที่มาใชบริการ   และลูกคาคนอื่นที่มาใชบริการ 

 6. กระบวนการ  ( Process )  หมายถึง  ขั้นตอน หรือ กระบวนการในการใหบริการ ระเบียบ  รวมถึง
วิธีการทํางานซึ่งเกี่ยวของกับการสรางและการนําเสนอบริการใหกับลูกคา  เชน  การตัดสินใจใน
เรื่องนโยบายที่เกี่ยวกับลูกคา และบุคลากรขององคการ เปนตน 
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7.  หลักฐานทางกายภาพ  ( Physical  Evidence )  หมายถึง  ส่ิงแวดลอมที่เกี่ยวกับการบริการ  

สถานที่ที่ลูกคาและกิจการมีปฏิสัมพันธกัน  และองคประกอบที่จับตองไดตางๆ  ซ่ึงทําหนาที่ชวย
อํานวยความสะดวกหรือส่ือสารบริการนั้นๆ  

 
 
งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
 ปทมนันท  พลเดช (2547) ศึกษาเรื่องปจจัยการโนมนาวใจของสถานออกกําลังกาย พบวากลุม
ผูใชบริการสถานออกกําลังกายและกลุมผูไมไดใชบริการของสถานออกกําลังกายจะมีลักษณะดานประชากรที่
แตกตางกัน  โดยผูใชบริการสถานออกกําลังกายจะมีการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไปมากกวา ทําธุรกิจ
สวนตัวมากที่สุดและมีรายไดที่สูงกวา  กลุมผูใชบริการสถานออกกําลังกายจะเปดรับส่ือผานทางสื่อบุคคลมาก
ที่สุด  สวนกลุมผูไมไดใชบริการของสถานออกกําลังกายจะเปดรับส่ือผานทางโทรทัศนมากที่สุด   กลุม
ผูใชบริการสถานออกกําลังกายมีระยะเวลาในการออกกําลังกายมาแลว 1 ป   สวนกลุมผูไมไดใชบริการของ
สถานออกกําลังกายมีระยะเวลาในการออกกําลังกายมาแลว 4  ป  ปจจัยการโนมนาวใจใหมีพฤติกรรมในการใช
บริการออกกําลังกายของสถานออกกําลังกาย คือ ทําเลที่ต้ังสะดวกในการเดินทาง  ต้ังอยูใกลบานหรือที่ทํางาน  
สภาพแวดลอมและบรรยากาศที่ดี  และราคาเหมาะสม 
 

นรเศรษฐ กมลสุทธิ และคณะ (2549)    วิจัยร่ืองปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการตัดสินใจสมัคร
สมาชิกฟตเนสเซ็นเตอร   พบวา  ผูที่ตัดสินใจสมัครสมาชิกฟตเนสเซ็นเตอร   สวนใหญเปนเพศชาย มีอายุ
ระหวาง 19 – 25 ป มีสถานภาพโสด มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายไดระหวาง 25,000 บาทขึ้นไป   
ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/รับจาง  บุคคลที่มีอิทธิพลในการสมัครสมาชิกฟตเนส เซ็นเตอร คือ ตัวเอง 
มีวัตถุประสงคในการสมัครสมาชิกฟตเนส เซ็นเตอร เพื่อรักษาสุขภาพ มีคาใชจายในการสมัครตอเดือนระหวาง 
1,001 – 3,000 บาท วันที่ใชบริการคือ วันจันทร มีความถี่ในการเขาใชบริการ 3 – 4 ครั้งตอสัปดาห ใชเวลาใน
การออกกําลังกาย 1 – 3 ช่ัวโมง ชวงเวลาที่ใชบริการ คือ 16.00 – 20.00 น. รูปแบบการออกกําลังกายที่เลือกใช 
คือ เครื่องมือและอุปกรณ ส่ือที่มีอิทธิพลตอการรูจักฟตเนส เซ็นเตอร คือ เพื่อน 

สวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจสมัครสมาชิกฟตเนส เซ็นเตอร ผูสมัครสมาชิกฟตเน
สเซ็นเตอรใหความสําคัญในดานชองทางการจัดจําหนาย โดยผูสมัครสมาชิกฟตเนส เซ็นเตอรใหความสําคัญใน
เร่ืองทําเลที่ต้ังมีความเหมาะสมและสะดวกสบายตอการเดินทางมาใชบริการ รองลงมาใหความสําคัญในดาน
ผลิตภัณฑ โดยผูสมัครสมาชิกฟตเนส เซ็นเตอรใหความสําคัญในเรื่องความปลอดภัยและมาตรฐานของเครื่อง
ออกกําลังกาย รองลงมาคือดานราคา  โดยผูสมัครสมาชิกฟตเนส เซ็นเตอรใหความสําคัญในเรื่องราคามีความ
เหมาะสมตอรูปแบบการใหบริการ และใหความสําคัญในดานการสงเสริมการตลาด โดยผูสมัครสมาชิกให
ความสําคัญในเรื่องการใหสวนลดพิเศษ 

 
สมคิด  ฉิมจารย  (2548) ศึกษาการเรื่องความสัมพันธระหวางปจจัยดาน  ประชากรศาสตรกับสวน

ประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการใชฟตเนสเซ็นเตอรในเขตเทศบาลนครขอนแกน  จังหวัดขอนแกน  พบวา
ผูใชบริการฟตเนสเซ็นเตอรสวนใหญมีอายุระหวาง  20 – 30  ป  การศึกษาระดับปริญญาตรี  อาชีพ  ธุรกิจ
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สวนตัว/อาชีพอิสระ  รายไดเฉล่ียตอเดือนอยูระหวาง 10,000 – 20,000  บาท  ใชบริการที่สนามกีฬากลาง  และ
มิไดเปนสมาชิก  มีการเขาใชบริการมากกวา 3  ครั้งตอสัปดาห  โดยใชบริการในชวงวันจันทร – ศุกร  หลัง 18.00 
น. เปนตนไป  ระยะเวลาที่ใชบริการอยูระหวาง 1 -  2 ช่ัวโมง  เหตุผลที่ใชบริการเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงและบุคคล
ที่มีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการ คือ เพื่อน/คนรูจัก  รูปแบบที่ผูใชบริการชอบ คือ การออกกําลังกายเดี่ยวภายใน
หองฟตเนสหรือหองยิม 

 
 สุรเชษฐ  วิศวธีรานนท (2548) ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอตําแหนงครองใจผูบริโภคของธุรกิจสถานออก
กําลังกายในเขตกรุงเทพมหานคร  พบวาผูบริโภคนิยมใชบริการในวันจันทร – ศุกร  ระหวางเวลา 18.00 – 21.00 
น.  และใชเวลาในการออกกําลังกายเฉลี่ยครั้งละ 2 ช่ัวโมง  เหตุผลของการออกกําลังกาย คือ เพื่อสุขภาพ  เพื่อ
กระชับสัดสวน  เพื่อความสนุกสนาน  คลายเครียด  เพื่อลดน้ําหนัก  เพื่อรักษารูปราง  และรูจักเพื่อนใหม  
เหตุผลที่เลือกสถานออกกําลังกาย คือ อยูใกลบาน หรือที่ทํางานและมีอุปกรณทันสมัย  ผูบริโภคยินดีตออายุการ
เปนสมาชิกในสถานออกกําลังกายเดิม  ผูบริโภคยินดีเสียคาบริการเพิ่มขึ้นถาสถานออกกําลังกายปรับปรุง
สถานที่และเพิ่มอุปกรณใหเพียงพอตอจํานวนสมาชิก  รูปแบบการออกกําลังกายที่ชอบ คือ การเตนแอโรบิค
ดานซ  โยคะ  และศิลปะการปองกันตัวประกอบเพลง   ผูใชบริการสวนใหญนิยมการเสียคาบริการเปนรายป  
เนื่องจากเฉลี่ยแลวราคาถูกกวา  และตองการใหสถานออกกําลังกายเปดสาขาในหางสรรพสินคามากที่สุด 
 
 สุทธิมาน  สมาธิ  (2549) ศึกษาปจจัยการสงเสริมการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเปนสมาชิกของ
ศูนยสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
เปนสมาชิกศูนยสุขภาพโดยรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาแตละปจจัย พบวา  ปจจัยดานการขายโดย
พนักงานขาย เพียงปจจัยเดียวที่มีอิทธิพลในระดับในระดับมาก และปจจัยอื่นๆ คือ การสงเสริมการขาย  
การตลาดเฉพาะเจาะจง  การโฆษณา  และการประชาสัมพันธ  มีอิทธิพลในระดับปานกลาง  และอายุมีผลตอ
ปจจัยการสงเสริมการตลาดดานโฆษณา และรายไดมีผลตอปจจัยดานการสงเสริมการตลาดดานการโฆษณา
และการสงเสริมการขาย 
 
สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
 จากงานวิจัยที่เกี่ยวของพบวาการตัดสินใจใชบริการฟตเนสเซ็นเตอรมักจะใหความสําคัญกับทําเลที่ต้ัง  
เวลาและความถี่ในการไปใชบริการฟตเนสเซ็นเตอร  รวมถึงการสมัครสมาชิก  และประเภทของกีฬาที่ไปใช
บริการ   เชน  การเตนแอโรบิคแดนซ   โยคะ    และศิลปะการปองกันตัวประกอบเพลง  ปจจัยตางๆ เหลานี้แสดง
ใหเห็นวามีผลตอการตัดสินใจใชบริการฟตเนสเซ็นเตอร    ผูวิจัยจึงไดนําปจจัยเหลานี้มากําหนดเปนกรอบ
แนวความคิดในการวิจัย       ซ่ึงผูใชบริการฟตเนสเซ็นเตอรแสดงการตัดสินใจใชบริการออกมาในรูปของ 
พฤติกรรม 6 ดาน  ไดแก 
 

1. ประเภทของกีฬาที่ใชบริการ 
2. สถานที่ใชบริการ 
3. ผูที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการ 
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4. เวลาในการไปใชบริการ 
5. เหตุผลในการไปใชบริการที่แหงนั้น 
6. การสมัครสมาชิก 

 
กรอบแนวคดิ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 

 การเก็บขอมูล  ใชเครื่องมือในการเก็บขอมูลโดยแบบสอบถาม ( Questionnaire )  โดยแบบสอบถาม
แบงออกเปน 3 สวน  คือ 
 สวนที่ 1   ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 สวนที่ 2 สวนประสมการตลาดบริการที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการฟตเนสเซ็นเตอร  

ในกรุงเทพมหานคร  
 สวนที่ 3 คําถามปลายเปด  ปญหา  และขอเสนอแนะของผูใชบริการ 
 
 โดยแบบสอบถามที่ออกแบบเสร็จเรียบรอยแลว  ไดนําไปทดสอบ (Pretest)  กับกลุมตัวอยางจํานวน 
35 ชุด  เพื่อนํามาคํานวณหาคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม  โดยใชสัมประสิทธิ์แอลฟา (Coefficient  Alpha) 
ของครอนบาค ไดคาสัมประสิทธิ์แอลฟา เทากับ 0.9367 จึงสามารถใชแบบสอบถามนี้ในการเก็บขอมูลจากกลุม
ตัวอยางไดอยางเหมาะสม 
 
ระยะเวลาที่ใชในการศึกษา 
 

 ผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อมาทําการศึกษาตั้งแต เดือนมกราคม – ตุลาคม 2551 
 
 
 
 

สวนประสมการตลาดบริการ  ไดแก 
1. ผลิตภัณฑบริการ  ( Service ) 
2. ราคา    ( Price ) 
3. ชองทางการจัดจําหนาย  ( Place ) 
4. การสงเสริมการตลาด              ( Promotion 
) 
5. ลักษณะทางกายภาพ   ( Physical  
Evidence ) 
6. กระบวนการ   ( Process ) 

การตัดสินใจใชบริการ    ไดแก 
2. ประเภทของกีฬาที่ใชบริการ 
3. สถานที่ใชบริการ 
4. ผูที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการ 
5. เวลาในการไปใชบริการ 
6. เหตุผลในการไปใชบริการที่แหงนั้น 
7. การสมัครสมาชิก 
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การวิเคราะหขอมูล และสถิติที่ใช 
 

 สถิติที่ใชในการศึกษา   ไดแก 
1. สถิติเชิงพรรณา  (Descriptive    Statistic)  เพื่อใชวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม

และพฤติกรรมในการใชบริการ  สถิติที่ใชไดแก  คารอยละ  (Percentage)  คาเฉล่ียเลขคณิต  (Mean) และคา
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation) 

2. สถิติเชิงอนุมาน  ( Inferential  Statistic )  เพื่อใชในการทดสอบสมมติฐานการวิจัย  โดย กําหนดคา
นัยสําคัญที่ 0.05 การวิเคราะหสวนประสมการตลาดบริการที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการฟตเนสเซ็นเตอร 
ในกรุงเทพมหานคร  จะจําแนกตามปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ   โดยใชสถิติทดสอบ   Gamma    Chi-
Square    และ Crammer’s V 
 
สรุปผลการวิจัย 
  
สวนที่ 1    ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 
 จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 20 – 35 ป  สถานภาพ
โสด  การศึกษาระดับปริญญาตรี  รายไดตํ่ากวา 10,000  บาทตอเดือน  เปนนักเรียนหรือนักศึกษา 
 
สวนที่ 2    พฤติกรรมในการใชบริการฟตเนสเซ็นเตอร 
 
 จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเคยเปนสมาชิกฟตเนสเซ็นเตอรมากอนใชบริการที่
ฟตเนส เซ็นเตอรปจจุบัน และปจจุบันยังคงมีสถานภาพเปนสมาชิกอยู เปนสมาชิกประเภทบุคคล แบบรายป  มี
การชําระคาบริการดวยเงินสด  ราคาคาสมาชิกของฟตเนสเซ็นเตอรที่กลุมตัวอยางใชบริการจะราคาต่ํากวา 
2,000 บาท การไปใชบริการแบบ 
ไมแนนอนไมสามารถระบุวันที่ใชบริการได  ไปใชบริการเวลา 18.01 น. เปนตนไป  ใชเวลาในการออกกําลังกาย
ประมาณ 1 – 2 ช่ัวโมง ใชบริการอาทิตยละ 3 ครั้ง  ในการตัดสินใจใชบริการผูที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ คือ 
ตนเอง  วัตถุประสงคในการไปใชบริการเพื่อรักษาสุขภาพใหแขง็แรง  กีฬาที่ใชบริการมากที่สุด คือ การออกกําลัง
ดวยเครื่องออกกําลัง  ปจจัยดานราคาที่มีผลตอการสมัครสมาชิกฟตเนสเซ็นเตอรมากที่สุด  ไดแก  ไมมี
คาธรรมเนียมแรกเขา สวนใหญไปใชบริการ ณ.ฟตเนสเซ็นเตอรที่ต้ังเดี่ยวๆ (Stand  Alone ) มากที่สุด  เนื่องจาก
สะดวกในการเดินทาง  ส่ือที่ทําใหผูตอบแบบสอบถามรูจักฟตเนสเซ็นเตอรมากที่สุด ไดแก  เพื่อน  หรือ คนรูจัก  
และมีความตองการผูฝกสอนสวนตัว   และกอนที่จะมาใชบริการฟตเนสเซ็นเตอรสวนใหญจะทํางานมากอน 
 
สวนที่ 3   ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการฟตเนสเซ็นเตอร 
 

จากการวิเคราะหพบวาสวนประสมการตลาดบริการไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการฟตเน
สเซ็นเตอร ในกรุงเทพมหานคร  2  ดาน  ไดแก   ทําเลที่ต้ังของฟตเนสเซ็นเตอรที่ไปใชบริการ  และผูที่มีอิทธิพล
ตอการตัดสินใจใชบริการ 
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และจากการวิเคราะหพบวาสวนประสมการตลาดบริการมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการฟตเน

สเซ็นเตอรในกรุงเทพมหานคร  4 ดาน ไดแก  ประเภทของกีฬาที่ใชบริการ   ความถี่ในการไปใชบริการ  เหตุผล
ในการไปใชบริการฟตเนสเซ็นเตอร ณ ที่แหงใด  และการสมัครสมาชิก  โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

1. ประเภทของกีฬาที่ใชบริการ   ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการมีผลตอการตัดสินใจของผู
เลนกีฬาประเภทตางๆ ในฟตเนสเซ็นเตอร  4  ประเภท  คือ  โยคะ  ยกน้ําหนัก  การออกกําลังกายดวยเครื่องออก
กําลัง   และการออกกําลังกายประเภทอื่นๆ    โดยปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอการตัดสินใจ  มี
รายละเอียดดังตอไปนี้ 

1.1 โยคะ  ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการมีผลเพียงปจจัยเดียว คือ ปจจัยการ
สงเสริมการตลาด ดานมีการใหทดลองใชบริการฟรีกอนตัดสินใจสมัครสมาชิก  มีผลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 
0.01   โดยการใหทดลองใชบริการฟรีกอนตัดสินใจสมัครสมาชิก  จะมีผลตอการตัดสินใจของผูเลนโยคะในฟตเน
สเซ็นเตอร    เทากับ 0.185 

1.2 ยกน้ําหนัก  ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ มี 2 
ปจจัย  ไดแก   

          1.2.1  ปจจัยหลักฐานทางกายภาพ  ดานมีการตกแตงภายในที่สวยงาม  มีผลอยางมี 
          นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01  โดยการตกแตงภายในที่สวยงาม จะมีผลตอการตัดสินใจ 
          ของผูเลนกีฬายกน้ําหนัก  เทากับ  0.201    
          1.2.2  ปจจัยการสงเสริมการตลาด  ดานมีการนําผูใชบริการแลวไดผลมาเปนพรีเซน็

เตอร  มีผลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01  โดยการนําผูใชบริการแลวไดผลมาเปน 
          พรีเซ็นเตอร  จะมีผลตอการตัดสินใจของผูเลนกีฬายกน้ําหนัก เทากับ 0.184   และ 
         ดานการใหทดลองใชบริการฟรีกอนตัดสินใจสมัครสมาชิก  มีผลอยางมีนัยสําคัญ 
         ทางสถิติที่ 0.05  จะมีผลตอการตัดสินใจของผูเลนกีฬายกน้ําหนัก  เทากับ 0.160 
1.3        การออกกําลังกายดวยเครื่องออกกําลัง  ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการมี

อิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการเพียงปจจัยเดียว  ไดแก  ปจจัยหลักฐานทางกายภาพ  ดานมีการตกแตงภายใน
ที่สวยงาม  มีผลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 โดยการตกแตงภายในที่สวยงาม จะมีผลตอการตัดสินใจของผู
ออกกําลังดวยเครื่องออกกําลัง เทากับ 0.189 

1.4 การออกกําลังกายประเภทอื่นๆ  ในฟตเนสเซ็นเตอรบางแหงที่มีขนาดใหญ  จะมี
กีฬาใหบริการครบวงจร  เชน  สนามแบดมินตัน  สระวายน้ํา  สนามเทนนิส เปนตน   สวนประสมการตลาด
บริการที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการมีเพียงปจจัยเดียว  ไดแก   ปจจัยการสงเสริมการตลาด   ดานมีการ
ปรับปรุงการสงเสริมการตลาดใหมๆ  ตลอด  มีผลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01      โดยการปรับปรุงการ
สงเสริมการตลาดใหมๆ ตลอด   มีผลตอการตัดสินใจของผูออกกําลังกายประเภทอื่นๆ เทากับ  0.210   ดานการ
ใหทดลองใชบริการฟรีกอนตัดสินใจสมัครสมาชิก  มีผลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05  โดยการใหทดลองใช
บริการฟรีกอนตัดสินใจสมัครสมาชิก  มีผลตอการตัดสินใจของผูออกกําลังกายประเภทอื่นๆ  เทากับ 0.195  และ
ดานการนําผูใชบริการแลวไดผลมาเปนพรีเซ็นเตอร  มีผลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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ที่ 0.05  โดยการนําผูใชบริการแลวไดผลมาเปนพรีเซ็นเตอร    มีผลตอการตัดสินใจของผูออกกําลังกายประเภท
อื่นๆ เทากับ 0.166 
 

2. ความถี่ในการไปใชบริการ  ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอการตัดสินใจ มีเพียง
ปจจัยเดียวไดแก  ปจจัยการสงเสริมการตลาด  ดานฟตเนสเซ็นเตอรแหงนั้นมีการโฆษณาผานส่ือตางๆ เชน 
หนังสือพิมพ  มีผลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05  โดยปจจัยการสงเสริมการตลาดมีความสัมพันธกับความถี่
ในการไปใชบริการในทิศทางตรงกันขาม คือ  การโฆษณาผานส่ือตางๆ เชน หนังสือพิมพ จะมีผลตอการตัดสินใจ
ใชบริการของลูกคาที่มีความถี่ในการใชบริการตํ่า  โดยมีผลเทากับ 0.120   และดานมีการปรับปรุงการสงเสริม
การตลาดใหมๆ ตลอด   มีผลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05  และมีความสัมพันธในทิศตรงกันขามเชนกัน  คือ  
การปรับปรุงการสงเสริมการตลาดใหมๆ ตลอด  จะมีผลตอการตัดสินใจใชบริการของลูกคาที่มีความถี่ในการใช
บริการต่ํา  โดยมีผลเทากับ  0.124 
 

3. เหตุผลในการไปใชบริการฟตเนสเซ็นเตอรแหงใดนั้น  ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอ 
การตัดสินใจ  มี 3  ปจจัย  ไดแก    

3.1 ปจจัยสถานที่  ดานการที่ฟตเนสเซ็นเตอรแหงนั้นตั้งอยูในที่เดินทางสะดวก  มีผล
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่  0.01 โดยถาหากฟตเนสเซ็นเตอรแหงนั้นตั้งอยูในสถานที่เดินทางสะดวก   จะทําให
สมาชิกตัดสินใจไปใชบริการ ณ ฟตเนสเซ็นเตอรแหงนั้น  เทากับ 0.186  และดานการที่ฟตเนสเซ็นเตอรแหงนั้นมี
ตารางเวลาการออกกําลังที่หลากหลาย  มีผลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05  โดยถาหากฟตเนสเซ็นเตอรแหง
นั้นมีตารางเวลาการออกกําลังที่หลากหลายตรงกับความตองการของสมาชิก  จะทําใหสมาชิกตัดสินใจไปใช
บริการ ณ ฟตเนสเซ็นเตอรแหงนั้น  เทากับ 0.141 

     3.2  ปจจัยบุคคล  ดานพนักงานผูใหบริการในดานตางๆ มีมนุษยสัมพันธดี   มีผลอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01  โดยถาหากฟตเนสเซ็นเตอรแหงนั้นมีพนักงานที่มีมนุษยสัมพันธดี  จะทําใหสมาชิก
ตัดสินใจไปใชบริการ  ณ ฟตเนสเซ็นเตอรแหงนั้น เทากับ 0.167 

3.3  ปจจัยกระบวนการ  ดานการเขาไปใชบริการการออกกําลังกายแตละประเภทมีความ
สะดวก  มีผลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 โดยถาหากฟตเนสเซ็นเตอรแหงนั้นมีกระบวนการในการเขาไปใช
บริการแตละประเภทสะดวก ไมยุงยากมาก  จะทําใหสมาชิกตัดสินใจไปใชบริการ ณ ฟตเนสเซ็นเตอรแหงนั้น 
เทากับ 0.064 

 
4. การสมัครสมาชิก ปจจัยสวนประสมการตลาดบรกิารมีผลตอการสมัครสมาชิก  3 ปจจัย   ไดแก  

4.1  ปจจัยผลิตภัณฑ  ดานความเพียงพอของเครื่องเลนตอจํานวนสมาชิก  มีผลอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01  โดยถาหากฟตเนสเซ็นเตอรแหงนั้นมีเครื่องเลนที่เพียงพอตอจํานวนสมาชิก  จะทําให
ผูที่เขาไปออกกําลังกายในฟตเนสเซ็นเตอรตัดสินใจสมัครเปนสมาชิก  เทากับ 0.177 
  4.2 ปจจัยสถานที่  ดานสถานที่ต้ังของฟตเนสเซ็นเตอรต้ังอยูในสถานที่เดินทางสะดวก  มีผล
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05   โดยถาหากฟตเนสเซ็นเตอรแหงนั้นตั้งอยูในสถานที่เดินทางสะดวก  จะทําให
ผูที่เขาไปออกกําลังกายในฟตเนสเซ็นเตอรตัดสินใจสมัครเปนสมาชิก  เทากับ 0.144   และดานฟตเนสเซ็นเตอร
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แหงนั้นสะอาด  มีผลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05   โดยถาหากฟตเนสเซ็นเตอรแหงนั้นสะอาด  จะทําใหผูที่
เขาไปออกกําลังกายในฟตเนสเซ็นเตอรตัดสินใจสมัครเปนสมาชิก  เทากับ  0.158 
  4.3 ปจจัยบุคคล  ดานครูฝกที่ใหบริการในแตละคลาส เชน ครูแอโรบิค ครูโยคะ  มี
ความสามารถสูงมีผลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05   โดยถาหากฟตเนสเซ็นเตอรแหงนั้นมีครูฝกที่มี
ความสามารถสูง  จะทําใหผูที่เขาไปออกกําลังกายในฟตเนสเซ็นเตอรตัดสินใจสมัครเปนสมาชิก  เทากับ 0.159 
   
อภิปรายผลการวิจัย 
 

จากผลการวิจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการฟตเนสเซ็นเตอร ใน
กรุงเทพมหานคร   ผูวิจัยไดนําประเด็นสําคัญที่พบมาอภิปรายไดดังนี้ 
  

ผูใชบริการฟตเนสเซ็นเตอรสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 20 - 35 ป มีสถานภาพโสดและมี
รายไดตํ่ากวา 10,000 บาทตอเดือน  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของสมคิด  ฉิมจารย  (2548) ที่ทําการวิจัยเรื่อง
ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยดานประชากรศาสตรกับสวนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการใชฟตเน
สเซ็นเตอรในเขตเทศบาลนครขอนแกน  จังหวัดขอนแกน โดยผลการศึกษาพบวาผูใชบริการสวนใหญมีอายุ
ระหวาง 20 – 30  ป  และมีสถานภาพโสด  

 

ในสวนของผูที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจสมัครสมาชิกฟตเนสเซ็นเตอร ของผูบริโภค   ในเขต
กรุงเทพมหานครพบวาผูที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจสมัครสมาชิก ไดแก ตนเอง  และนิยมไปใชบริการที่ฟตเน
สเซ็นเตอรที่ต้ังเดี่ยวมากที่สุด   เนื่องจากสะดวกในการเดินทาง   ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของนรเศรษฐ กมล
สุทธิ และคณะ (2549)  ที่ทําการวิจัยเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการตัดสินใจสมัครสมาชิกฟตเน
สเซ็นเตอร  และงานวิจัยของปทมนันท  พลเดช (2547) ที่ทําการวิจัยเรื่องปจจัยการโนมนาวใจของสถานออก
กําลังกาย  โดยผลการศึกษาพบวาบุคคลที่มีอิทธิพลในการสมัครสมาชิกฟตเนส เซ็นเตอร คือ ตนเอง  สวนใหญมี
เหตุผลในการใชบริการเนื่องจากทําเลที่ต้ังมีความเหมาะสมและสะดวกในการเดินทาง  ในดานของวัตถุประสงค
ในการใชบริการ คือ เพื่อรักษาสุขภาพ  ความถี่ในการใชบริการ อาทิตยละ 3 ครั้ง โดยใชเวลาในการออกกําลัง
กายประมาณ 1 – 2 ช่ัวโมง   ในชวงเวลาตั้งแต 18.01 น. เปนตนไป   และเปนสมาชิกแบบรายป  ซ่ึงสอดคลอง
กับงานวิจัยของสมคิด  ฉิมจารย  (2548)  ที่ทําการวิจัยเรื่องศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยดานประชากร 
ศาสตรกับสวนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการใชฟตเนสเซ็นเตอรในเขตเทศบาลนครขอนแกน  จังหวัด
ขอนแกน  และสอดคลองกับงานวิจัยของสุรเชษฐ  วิศวธีรานนท (2548)   ที่ทําการวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
ตําแหนงครองใจผูบริโภคของธุรกิจสถานออกกําลังกายในเขตกรุงเทพมหานคร  และสอดคลองกับงานวิจัยของ
นรเศรษฐ  กมลสุทธิและคณะ (2549) ที่ทําการวิจัยเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการตัดสินใจสมัครสมาชิก
ฟตเนสเซ็นเตอร  โดยผลการศึกษาพบวา  เหตุผลที่ใชบริการ คือ เพื่อสุขภาพแข็งแรง  มีความถี่ในการเขาใช
บริการ 3 – 4  ครั้งตอสัปดาห ใชเวลาในการออกกําลังกาย 1 – 3 ช่ัวโมง ชวงเวลาที่ใชบริการ คือ 16.00 – 20.00 
น. และนิยมเสียคาบริการเปนรายป เนื่องจากเฉลี่ยแลวราคาถูกกวา 

 

กีฬาที่นิยมใชบริการในฟตเนสเซ็นเตอรมากที่สุด     คือ  การออกกําลังกายดวยเครื่องออกกําลัง       ซ่ึง
สอดคลองกับงานวิจัยของสมคิด  ฉิมจารย  (2548)   ที่ทําการวิจัยเรื่อง    ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยดาน
ประชากรศาสตรกับสวนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการใชฟตเนสเซ็นเตอรในเขตเทศบาลนครขอนแกน  
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จังหวัดขอนแกน    และสอดคลองกับงานวิจัยของนรเศรษฐ กมลสุทธิ และคณะ (2549)  ที่ทําการวิจัยเรื่องปจจัย
ที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการตัดสินใจสมัครสมาชิกฟตเนสเซ็นเตอร  โดยผลการศึกษาพบวารูปแบบกีฬาที่ผู
บริการชอบ คือ การออกกําลังกายเดี่ยวภายในหองฟตเนสหรือหองยิม  ซ่ึงหมายถึงการออกกําลังกายดวยเครื่อง
ออกกําลัง เชนเดียวกัน 

 

ส่ือที่ทําใหรูจักฟตเนส เซ็นเตอรมากที่สุด คือ เพื่อนหรือคนรูจัก ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของปทมนันท  
พลเดช (2547)   ไดทําการวิจัยเรื่องปจจัยการโนมนาวใจของสถานออกกําลังกาย พบวาผูใชบริการสถานออก
กําลังกายจะเปดรับส่ือผานส่ือบุคคลมากที่สุด  

 

ประเภทของกีฬาที่ใชบริการในฟตเนสเซ็นเตอร  4  ประเภท ไดแก  โยคะ  การยกน้ําหนัก  การออก
กําลังกายดวยเครื่อง  และกีฬาประเภทอื่นๆ  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการมากที่สุด  ไดแก  ปจจัย
การสงเสริมการตลาด  ดานการทดลองใชฟรี  ดานการนําผูที่ใชบริการแลวไดผลมาเปนพรีเซ็นเตอร  และดาน
การปรับปรุงการสงเสริมการตลาดใหมๆ ตลอด  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของนรเศรษฐ กมลสุทธิ และคณะ 
(2549)  ที่ทําการวิจัยเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการตัดสินใจสมัครสมาชิกฟตเนสเซ็นเตอร  โดยผล
การศึกษาพบวา  สวนประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจสมัครเปนสมาชิกฟตเนสเซ็นเตอร   คือ   ปจจัย
ดานการสงเสริมการตลาด   โดยการออกกําลังกาย  เชน  การยกน้ําหนัก ถาหากมีการนําผูใชบริการแลวไดผลมา
เปนพรีเซ็นเตอร  แลวพรีเซ็นเตอรนั้นมีกลามเนื้อที่สวยงามจะมีผลตอการสมคัรสมาชิก 

 

ความถี่ในการใชบริการ  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการสมัครสมาชิก  ไดแก  ปจจัยการสงเสริมการตลาด  
ดานการโฆษณาผานส่ือตางๆ เชน หนังสือพิมพ และดานการปรับปรุงการสงเสริมการตลาดใหมๆ ตลอด  ซ่ึงจะ
มีผลตอการตัดสินใจใชบริการในทิศทางตรงกันขาม  คือ  การสงเสริมการตลาดจะไดผลกับผูที่ไมคอยมาใช
บริการ  และการสงเสริมการตลาดจะไมไดผลกับสมาชิกที่มาใชบริการเปนประจํา  โดยสอดคลองกับลักษณะ
ของการตัดสินใจของสุภรณ  เสรีรัตน (2545) ที่กลาววา ลักษณะของการตัดสินใจ  มี 4 ประเภท คือ   การ
ตัดสินใจที่ขึ้นอยูกับระดับความเรงดวน  ขึ้นอยูกับความถี่ของการตัดสินใจที่เกิดขึ้น  ขึ้นอยูกับระดับของ
ความสําคัญ  และขึ้นอยูกับปริมาณของความเกี่ยวของในการกระทําเปนประจํา  โดยการตัดสินใจเปนสมาชิก
ฟตเนสเซ็นเตอรสําหรับผูที่มีความถี่ในการใชบริการสูงนั้นเปนลักษณะของการตัดสินใจที่มีการกระทําเปนประจํา   
เนื่องจากผูที่ออกกําลังกายที่ใดที่หนึ่งที่มีการไปใชบริการเปนประจํานั้นจะมีความเคยชินในการไปใชบริการใน
ฟตเนสเซ็นเตอรแหงนั้น  ลักษณะของการไปใชบริการอาศัยความเคยชินในการใชบริการ  เชน  ความเคยชินใน
สถานที่ใชบริการ  ความเคยชินในการใชเครื่องเลนในการออกกําลังกาย   เปนตน   และสอดคลองกับหลักในการ
ใชการจูงใจกับบุคคลประเภทตางๆ ของเสรี  วงษณฑา (2542)  ที่กลาววาลูกคาแบงออกเปน 4 กลุม คือ กลุมคน
ที่เชื่อแลว  กลุมสงสัย  กลุมไมสนใจ  และกลุมที่ไมยอมเชื่อ  โดยสมาชิกที่มาใชบริการที่มีความถี่ตํ่าจัดอยูใน
กลุมไมสนใจ สําหรับลูกคาในกลุมนี้ถาหากฟตเนสเซ็นเตอรตองการจูงใจตองใชการเนนเรื่องผลประโยชน 
(Benefit) จะทําใหดึงดูดความสนใจจากลูกคากลุมนี้ไดมากเปนพิเศษ   

 

เหตุผลในการไปใชบริการ ณ ฟตเนสเซ็นเตอรที่แหงใดนั้น  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการสมัครสมาชิกมาก
ที่สุด  ไดแก  ปจจัยสถานที่  ดานฟตเนสเซ็นเตอรแหงนั้นตั้งอยูในสถานที่เดินทางสะดวก  ซ่ึงสอดคลองกับ
งานวิจัยของ  ปทมนันท  พลเดช  (2547)  ที่ไดทําการวิจัยเรื่อง ปจจัยการโนมนาวใจของสถานออกกําลังกาย  
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จากการศึกษาพบวา  ปจจัยการโนมนาวใจใหมีพฤติกรรมในการใชบริการออกกําลังกายของสถานออกกําลังกาย 
คือ ทําเลยที่ต้ังสะดวกในการเดินทาง  ต้ังอยูใกลบานหรือที่ทํางาน  สภาพแวดลอมและบรรยากาศที่ดี  และราคา
เหมาะสม  และสอดคลองกับงานวิจัยของนรเศรษฐ  กมลสุทธิ และคณะ (2549)  ที่ทําการวิจัยเรื่องปจจัยที่มี
อิทธิพลตอพฤติกรรมการตัดสินใจสมัครสมาชิกฟตเนสเซ็นเตอร  โดยผลการศึกษาพบวา สวนประสมทาง
การตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจสมัครสมาชิกฟตเนสเซ็นเตอรมากที่สุด  ไดแก ทําเลที่ต้ังมีความเหมาะสมและ
สะดวกสบายตอการเดินทางมาใชบริการ 

 

การสมัครสมาชิก  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการสมัครสมาชิกมากที่สุด  ไดแก  ปจจัยผลิตภัณฑ  ดานความ
เพียงพอของเครื่องเลนตอจํานวนสมาชิก  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของสุรเชษฐ  วิศวธีรานนท (2548)   ที่ทําการ
วิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอตําแหนงครองใจผูบริโภคของธุรกิจสถานออกกําลังกายในเขตกรุงเทพมหานคร   
จากการศึกษาพบวา  ผูบริโภคยินดีเสียคาบริการเพิ่มขึ้น   ถาสถานออกกําลังกายปรับปรุงสถานที่และเพิ่ม
อุปกรณใหเพียงพอตอจํานวนสมาชิก   
 
ปญหาที่คนพบจากการใชบริการฟตเนสเซน็เตอร   ผลการวิจัยพบปญหาในการใชบริการ  ดังนี้ 
 

1. ผูใชบริการฟตเนสเซ็นเตอรมีจํานวนมากกวาที่สถานที่จะรองรับได เชน สระวายน้ํามีขนาดเล็ก   
หองอาบน้ําไมเพียงพอตอการใชบริการ 

2. เครื่องเลนหรืออุปกรณในการออกกําลังกายไมเพียงพอ  จึงทําใหตองรอคิวในการใชบริการนาน 
3. เวลาในตารางกิจกรรม หรือคลาส ไมหลากหลายตรงกับเวลาที่สมาชิกสะดวกมาใชบริการ 
4. พนักงานขายสมาชิกจะพยายามโดยปดบังความจริงในเรื่องเงื่อนไขของการสมัครสมาชิก  เชน  

การเปนสมาชิก  ตองเปนสมาชิกอยางหนึ่งป  จึงจะสามารถยกเลิกสมาชิกได   โดยพนักงานขายสมาชิกไมได
แจงลูกคาวาถาหากลูกคาตองการสิ้นสุดการเปนสมาชิกลูกคายังคงตองจายเงินตอไปจนจบสัญญาตามเงื่อนไข
ขั้นต่ําที่กําหนดไว  คือ หนึ่งป 

5.  การยกเลิกสมาชิกฟตเนสเซ็นเตอรบางแหงสรางเงื่อนไขใหยุงยาก  สมาชิกที่ตองการยกเลิกตอง
ตามเรื่องการยกเลิกสมาชิกหลายครั้ง ซ่ึงเปนกลยุทธหนึ่งที่ทําใหยุงยาก เพื่อจะไดไมยกเลิกสมาชิก 

6. ฟตเนสเซ็นเตอรบางแหงมีการเสนอการขายที่มากเกินความจําเปน  จนเปนการรบกวนการออก
กําลังกายเชน  การขายบริการเสริมผูฝกสอนสวนตัว และมักจะไมคอยเต็มใจใหบริการ กับลูกคาที่ไมไดซ้ือ
บริการเสริม   ซ่ึงบางครั้งลูกคาไมไดตองการซื้อคอรสบริการเสริมผูฝกสอนสวนตัวดังกลาว  ลูกคาเพียงแค
ตองการคําแนะนําการใชเครื่องออกกําลังกายเทานั้น 

7. เครื่องออกกําลังกายที่มีอยูมีการชํารุด   และมีการซอมแซมบํารุงรักษาที่ลาชา 
8. การเลือกปฏิบัติของพนักงานในฟตเนสเซ็นเตอร  จะเลือกปฏิบัติกับลูกคาที่ซ้ือบริการเสริมดีกวา

ลูกคาทั่วไปและจะบริการลูกคาที่หนาตาดีมากกวาลูกคาที่มีอายุมาก 
9. เสียงตางๆ  ภายในฟตเนสเซ็นเตอรดังจนเกินไป  จนกระทั่งหนวกหู ไมมีสมาธิในการเลนกีฬา 
10. ที่จอดรถไมเพียงพอ  เม่ือไปใชบริการในชวงเย็น หรือ วันหยุดเสาร-อาทิตย 
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ขอเสนอแนะจากการวิจัย   
 

 ผลจากการวิจัยพบวา  ผูประกอบการธุรกิจฟตเนสเซ็นเตอรในกรุงเทพมหานคร  หากตองการให
ผูบริโภคตัดสินใจใชบริการฟตเนสเซ็นเตอรของตนเอง  ควรปรับปรุงกลยุทธของกิจการ  โดยมีรายละเอียด เรียง
ตามกลยุทธสวนประสมการตลาดบริการ ดังตอไปนี ้
 

1. ดานผลิตภัณฑ  (Product)  ส่ิงสําคัญที่ทําใหผูบริโภคสมัครสมาชิกฟตเนสเซ็นเตอร  ไดแก  ความ
เพียงพอของเครื่องเลน  เนื่องจากกีฬาที่ผูออกกําลังกายมาใชบริการมากที่สุด คือ การออกกําลังกายดวยเครื่อง
ออกกําลัง  ปญหาในการใชบริการหลายแหง คือ  การรอคอยในการใชบริการเครื่องเลน   เนื่องจากจํานวน
สมาชิกมีมาก  เชน  การเดิน-วิ่งบนเครื่องวิ่งสายพาน  ซ่ึงที่ฟตเนสเซ็นเตอรแหงนั้นมีจํานวน  7  เครื่อง  สมาชิก
จะใชเวลาในการเดินและวิ่งเฉล่ียคนละ 1.30 ช่ัวโมง  ทําใหในชวงเวลาเลิกงานที่มีผูนิยมไปใชบริการ คือ ในเวลา 
18.00 – 21.00 น.   เม่ือพิจารณาอัตราการใชบริการเครื่องเลนจะพบวาใน 3 ช่ัวโมงใหบริการนั้น  ฟตเน
สเซ็นเตอรจะสามารถใหบริการได 14 คน   ถาหากในชวงเวลาดังกลาวมีผูที่มีความตองการใชบริการเครื่องวิ่ง
สายพานเกิน 14 คน จะทําใหเกิดการรอคอย   ดังนั้น  เครื่องออกกําลังกายที่มีไวใหบริการ  ควรจะเพียงพอตอ
ปริมาณสมาชิกที่มีของฟตเนสเซ็นเตอรแหงนั้น    ลําดับตอมาเคร่ืองออกกําลังกายควรจะมีความปลอดภัยใน
การใชและมีความพรอมในการใหบริการอยูเสมอ  ถาหากกิจการพบเครื่องเลนเสียหรือชํารุด  ตองรีบดําเนินการ
แกไขทันที  โดยเครื่องเลนที่ชํารุดอาจจะทําใหอุบัติเหตุกับสมาชิกที่กําลังใชบริการได 
 

2. ดานราคา  (Price)    ถึงแมวาจากการวิจัยจะพบวาปจจัยดานราคาไมมีผลตอการตัดสินใจใช
บริการฟตเนสเซ็นเตอร ในกรุงเทพมหานครก็ตาม   จากการวิเคราะหในสวนของปจจัยดานราคาโดยเฉพาะ
พบวาปจจัยราคา ดานอัตราคาใชบริการมีความเหมาะสม มีอิทธิพลตอการตัดสินใจในระดับมากที่สุด 
(Χ =4.30,S.D.=.661)  ฟตเนสเซ็นเตอรบางแหงมีการกําหนดคาบริการในอัตราที่สูงและมีเงื่อนไขที่เกี่ยวของกับ
ราคาหลายประการ เชน  ฟตเนสเซ็นเตอรบางแหงมีการทําสัญญากําหนดระยะเวลาขั้นต่ําของการชําระคา
สมาชิก  โดยเงื่อนไขกําหนดวาหากลูกคาไดแจงยกเลิกการเปนสมาชิกแลวก็ตาม  ลูกคายังคงตองชําระคา
สมาชิกตอไปจนกวาจะครบสัญญา  ธุรกิจบริการไมมีความจําเปนในการสรางเงื่อนไขทางดานราคาใหเปนภาระ
กับลูกคา  แตอาจจะใชลักษณะของกลยุทธราคาที่มีความหลากหลายแทน  เชน  การกําหนดราคาตามประเภท
ของการออกกําลังกายที่ลูกคาเขามาใชบริการ  กีฬาที่นิยมใชบริการมาก กิจการอาจจะกําหนดราคาไวสูง  และ
กีฬาที่มีผูนิยมใชบริการนอย กิจการอาจจะกําหนดราคาไวตํ่า เพื่อดึงดูดลูกคาใหเขามาใชบริการในสวนนี้แทนที่
กิจการจะปลอยใหเสียไปโดยเปลาประโยชน 
 

3. ดานสถานที่  (Place) กลยุทธดานสถานที่เปนปจจัยที่ทําใหธุรกิจฟตเนสเซ็นเตอรประสบ
ความสําเร็จ    มี 3  ปจจัย  ไดแก  การตั้งอยูในสถานที่เดินทางสะดวก  สถานที่ใหบริการสะอาด  และมีที่จอดรถ
ใหบริการสะดวก   จากปจจัยดังกลาว  พบวาธุรกิจฟตเนสเซ็นเตอรในกรุงเทพมหานครที่สวนใหญเนนการ
ใหบริการในหางสรรพสินคา ประสบกับปญหาหลายประการ  เชน  เวลาในการใหบริการ  การเขาถึงสถานที่
ใหบริการเขาถึงไดยาก  ถาหากสถานที่นั้นอยูไกลจากที่จอดรถ  เปนตน   ฟตเนสเซ็นเตอรอาจจะตั้งในสถานที่อื่น
ที่มีความเหมาะสมเปนแหลงที่อยูของลูกคากลุมเปาหมาย   เชน   ในแหลงชุมชนขนาดใหญ   ลักษณะเปนทําเล
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ที่ต้ังแบบที่ต้ังเดี่ยว และทําเลที่ต้ังเดี่ยวทําใหสามารถใหบริการชนิดอื่นเพิ่มเติมได  เชน  การนวดผอนคลาย   
เปนตน ลําดับตอมา คือ สถานที่ใหบริการตองสะอาด  สามารถทําไดโดยการรักษาความสะอาดอยางสม่ําเสมอ
ตลอดทั้งวัน  ฟตเนสเซ็นเตอรที่มีผูใชบริการจํานวนมาก  การทําความสะอาดควรทําตลอดทั้งวันเพื่อใหสถานที่
ใหบริการสะอาดอยูเสมอ   และสุดทายการมีที่จอดรถใหบริการสะดวก  ฟตเนสเซ็นเตอรแบบที่ต้ังเดี่ยว จะ
สามารถใหบริการที่จอดรถกับสมาชิกไดสะดวก  โดยไมตองเดินทางจากลานจอดรถมายังสถานที่ใหบริการเฉก
เชนเดียวกับในหางสรรพสินคา  จึงสะดวกมากขึ้น  และการจอดรถสวนใหญเปนการใหบริการฟรีที่ผูบริโภคมี
ความพึงพอใจมากกวาการตองเสียคาใชบริการลานจอดรถ 
 

4. ดานการสงเสริมการตลาด  (Promotion)   ธุรกิจฟตเนสเซ็นเตอรในกรุงเทพมหานครสามารถสราง
กลยุทธดานการสงเสริมการตลาด   โดยมีรูปแบบของกลยุทธที่หลากหลาย  ไดแก 

4.1 ส่ือที่ทําใหสมาชิกรูจัก  โดยส่ือที่ทําใหสมาชิกรับทราบขาวสารและความเคลื่อนไหวของ
ฟตเนสเซ็นเตอรในกรุงเทพมหานครมากที่สุด ไดแก  เพื่อนหรือคนรูจัก  กิจการอาจจะทํากิจกรรมโดยการให
สมาชิกชวนเพื่อนที่ยังไมไดเปนสมาชิกเขารวมกิจกรรมดวยได  เชน ในวันสําคัญตางๆ   อนุญาติใหสมาชิกพา
เพื่อนมาออกกําลังไดฟรี 1 คน  โดยไมตองใชเอกสารหรือตองยื่นเรื่องเพื่อขออนุญาติกอนเขามาใชบริการ ทําให
เพื่อนของสมาชิกมีความคุนเคยกับฟตเนส เซ็นเตอรแหงนั้น   ลําดับรองลงมาไดแก  ใบปลิวและแผนพับ  ซ่ึงเปน
ส่ือที่มีตนทุนของคาใชจายต่ํา ปกติผูใชบริการฟตเนส เซ็นเตอรมักจะใชบริการฟตเนสเซ็นเตอรที่ใกลบาน หรือ
ใกลที่ทํางานของตนเอง  ซ่ึงจะมีการเดินทางที่ตองผานฟตเนส เซ็นเตอรเปนประจํา  กิจการควรจะจัดทําแผนพับ
ที่มีรูปภาพประกอบที่มีความสวยงาม    และมีรายละเอียดของบริการที่มีภายในฟตเนสเซ็นเตอรแจกใหกับบุคคล
ที่อยูในละแวกใกลเคียง 
  4.2 การใชพรีเซ็นเตอร   กิจการควรพิจารณาประเภทของกีฬาที่ฟตเนสเซ็นเตอรของตนเองมี
ขอไดเปรียบทางการแขงขัน  เชน หากกิจการตนเองมีครูโยคะที่เปนมืออาชีพมาจากประเทศอินเดีย  ควรเลือกพรี
เซ็นเตอรที่เปนครูฝกที่ทําหนาที่อยูจริงเปนพรีเซ็นเตอร   หรือหากกิจการของตนเองมีขอไดเปรียบในดานการลด
น้ําหนัก  ควรเลือกพรีเซ็นเตอรจากผูใชบริการในฟตเนสเซ็นเตอรแหงนั้นแลวไดผลจริงมาเปนพรีเซ็นเตอร   พรอม
ทั้งจัดทําเอกสารเพื่อใหคําอธิบายประกอบวาพรีเซ็นเตอรสามารถลดน้ําหนัก ดวยการออกกําลังกายในฟตเน
สเซ็นเตอรไดอยางไร และมีควรมีการเปลี่ยนพรีเซ็นเตอรบอยๆ ทุกเดือน  เพื่อเปนกําลังใจใหผูกําลังลดน้ําหนักตัว
ในการจะเปนพรีเซ็นเตอรคนตอไป 
  4.3 การเปลี่ยนแปลงการสงเสริมการตลาด   กิจการไมควรจะมีการเปลี่ยนแปลงการสงเสริม
การตลาดบอยๆ  เพื่อใชเปนส่ิงดึงดูดใจลูกคา    เม่ือวิเคราะหปจจัยการสงเสริมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจ
แลวพบวามีผลตอการใชบริการกีฬาประเภทอื่นๆ ซ่ึงเปนกีฬาที่จะมีใหบริการเฉพาะในฟตเนสเซ็นเตอรขนาด
ใหญที่มีใหบริการแบบครบวงจรเทานั้น  เชน ปยรมยสปอรตคลับ  และกีฬาประเภทอื่นๆ นั้นมิไดเปนกีฬาที่
ใหบริการเปนหลักในฟตเนสเซ็นเตอร   จึงไมควรเนนการเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่น   แตควรมีการเปลี่ยนแปลงการ
สงเสริมการตลาดบาง  เพื่อไมใหลาสมัย  กิจการควรมุงเนนกลยุทธดานผลิตภัณฑมากกวากลยุทธดานการ
สงเสริมการตลาด    เนื่องจากเมื่อวิเคราะหปจจัยดานการสงเสริมการตลาดรายปจจัยแลวพบวาระดับ
ความสําคัญไมแตกตางกัน คือ อยูในระดับมาก 
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5. ดานบุคคล  (People)  พนักงานควรมีความรูและความสามารถในกิจกรรมกีฬาที่ตนเองใหบริการ

เปนอยางดีเชน  ครูแอโรบิคตองเตนเกง  ครูโยคะตองมีความชํานาญ  เปนตน   กิจการควรจะคัดเลือกครูฝกที่
ใหบริการในแตละกีฬาที่มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ และสามารถใหความบันเทิงกับสมาชิกในขณะใหบริการ
ออกกําลังกายได    โดยใหครูฝกที่มาสมัครทํางานใหม   ทําการทดสอบดวยการทดลองใหบริการสมาชิกกอนเริ่ม
ปฏิบัติงานจริง   เพื่อดูการตอบรับจากสมาชิก   ในดานเจาหนาที่ภายในฟตเนสเซ็นเตอรควรจะจบการศึกษา
ทางดานวิทยาศาสตรการกีฬาโดยเฉพาะ ซ่ึงจะทําใหมีความรูพื้นฐานที่เกี่ยวของกับการออกกําลังกายทุก
ประเภทเปนอยางดี  หากไมสามารถคัดเลือกพนักงานที่จบการศึกษาทางดานวิทยาศาสตรการกีฬาโดยเฉพาะ  
อาจจะใชการฝกอบรมความรูใหพนักงานกอนปฏิบัติงาน  โดยความรูที่ควรอบรมกอนการออกกําลังกาย เชน  
ความรูเรื่องกลามเนื้อของชายและหญิง  จะมีความสําคัญในการใหคําแนะนําในการเลนกีฬายกน้ําหนักเพื่อสราง
กลามเนื้อในสวนตางๆ   และการฝกอบรมความรูเรื่องโภชนาการ  จะมีผลตอการรับประทานอาหาร  เปนตน 

 

ลําดับตอมา  ไดแก พนักงานผูใหบริการในสวนตางๆ  ควรมีมนุษยสัมพันธที่ดี  ฟตเนสเซ็นเตอรเปน
ธุรกิจบริการที่เนนการใหบริการโดยใชพนักงาน   กิจการควรทําการคัดเลือกพนักงานที่มีมนุษยสัมพันธดี  ย้ิม
แยมแจมใส  เขากับคนงาย  และมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับตําแหนงงานที่ปฏิบัติ  เชน  พนักงานตอนรับสมาชิก 
ควรคัดเลือกที่มีหนาตาสวยงาม  ชอบพบปะผูคน ชอบการสนทนากับคนแปลกหนา    และชอบตอบคําถาม  
เปนตน 

 

6. ดานกระบวนการ (Process)  ถึงแมวาผลการศึกษาจะพบวาปจจัยดานกระบวนการไมมีผลตอการ
ตัดสินใจใชบริการฟตเนสเซ็นเตอร ในกรุงเทพมหานครก็ตาม   จากการวิเคราะหในสวนของปจจัยดาน
กระบวนการโดยเฉพาะพบวาปจจัยกระบวนการ ดานการเขาไปใชบริการแตละประเภทมีความสะดวกไมยุงยาก  
มีอิทธิพลตอการตัดสินใจในระดับมากที่สุด (Χ =4.25 , S.D. = .709)  การเขาไปใชบริการบางอยางในฟตเน
สเซ็นเตอรไมควรมีกระบวนการในการใชบริการ  เชน  การออกกําลังกายประกอบเพลง  สมาชิกคนใดพรอมที่จะ
ใชบริการสามารถเขาไปใชบริการไดทันที   และการใชบริการบางอยางที่ตองมีการจองลวงหนา  อาจจะลด
ขั้นตอนของกระบวนการจองใหงายลง  เชน  การใชตูล็อคเกอรเก็บของไมตองวางบัตรประชาชนหรือเงินมัดจํา   
ถาหากประสงคจะใชบริการเพียงแคนําส่ิงของไปวางและล็อคกุญแจก็สามารถใชไดทันที   สวนฟตเนสเซ็นเตอร
ขนาดใหญที่มีกีฬาอื่นๆ ใหบริการ  เชน  สนามแบดมินตัน  อาจจะตองจองเวลาเพื่อใชบริการ  กิจการควรสราง
ระบบใหสามารถใชอินเตอรเนต็ในการสํารองได  สมาชิกจะไดมีความสะดวกในการใชงานมากขึ้น  เปนตน   

 

7.ดานหลักฐานทางกายภาพ  (Physical  Evidence)   ธุรกิจฟตเนสเซ็นเตอรสามารถสรางกลยุทธดาน 
หลักฐานทางกายภาพ  โดยมีรูปแบบของกลยุทธที่หลากหลาย  ไดแก 
 

7.1 กลยุทธดานการมองเห็น (Sight)  ใชการตกแตงภายใน  ซ่ึงฟตเนสเซ็นเตอรใน
กรุงเทพมหานครสวนใหญเนนภาพลักษณในการตกแตงภายในเปนภาพลักษณของการออกกําลังกาย   ธุรกิจ
ฟตเนสเซ็นเตอรอาจจะสรางความแตกตางโดยออกแบบการตกแตงภายในใหมีความหลากหลายตามความนิยม
ของตลาด  เชน  รูปแบบการตกแตงภายในแบบโมเดิรน   แบบบูติค   หรือแบบรวมสมัย  เปนตน    
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7.2 กลยุทธดานกลิ่น  (Scent)   ในสถานออกกําลังกายกลิ่นที่ปรากฏสวนใหญจะเปนกลิ่นที่ 

ไมพึงประสงค  เชน   กล่ินเหงื่อ  กล่ินสกปรกของเครื่องออกกําลังกาย  เปนตน   ดังนั้นฟตเนสเซ็นเตอรตองทําให
กล่ินที่อาจจะเกิดขึ้น โดยรวมเปนกล่ินของความสะอาด  กิจการอาจจะกําหนดกลิ่นใหเปนเอกลักษณเฉพาะของ
ฟตเนสเซ็นเตอรของตนเอง  เชน กล่ินแอปเปล จะใหความรูสึกกระปรี้กระเปราและสดชื่น เปนตน  ทําใหสมาชิก
ที่ไดกล่ินรูสึกกระฉับกระเฉง 
อยากจะออกกําลังกาย 

7.3 กลยุทธดานเสียง  (Sound)  กิจกรรมในการออกกําลังกายหลายกิจกรรมกอใหเกิดเสียง
ดัง  และบางกิจกรรมดําเนินอยูใกลกัน    ทําใหอาจเกิดมลภาวะทางเสียงได    ฟตเนสเซ็นเตอรควรกําหนดระดับ
ความดังของเสียง  วาควรจะเปดเสียงดังระดับเทาใด  เพื่อใหสมาชิกไดยินในระดับพอดี  ไมกอความรําคาญตอ
สมาชิก   และกําหนดประเภทของเสียงเพื่อสรางบรรยากาศโดยรวมของฟตเนสเซ็นเตอร  เชน  หองแอโรบิค   
เพลงที่ใชประกอบการเตนแอโรบิคควรจะเปนเพลงประเภทที่เหมาะกับกลุมลูกคาถาหากลูกคากลุมที่ใชบริการ
เปนกลุมผูสูงอายุ    อาจจะเปนเพลงลูกทุงแดนซ    ถาหากลูกคากลุมที่ใชบริการเปนกลุมวัยรุน   อาจจะเปน
เพลงฮิปฮอป  เปนตน 
 
ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป 
 

1. การศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการใชบริการฟตเนสเซ็นเตอรในครั้งนี้ศึกษาเฉพาะสวนประสม
การตลาดบริการเพียงดานเดียว  ในการศึกษาครั้งตอไปอาจจะนําเอาปจจัยดานอื่นๆ มาประกอบการศึกษาดวย  
เชน  รายได 

2.    ประชากรในการศึกษาครั้งตอไปควรจะมีการขยายวงกวางขึ้น  โดยการขยายการวิจัย  เพื่อศึกษา
ประชากรในหัวเมืองใหญๆ ของประเทศ   เชน  เชียงใหม  ขอนแกน  สุราษฏรธานี  

3.   ควรจะมีการศึกษาในสวนการบริการของพนักงานในฟตเนสเซ็นเตอรในดานตางๆ    เนื่องจาก    
ฟตเนสเซ็นเตอรเปนธุรกิจบริการ   ซ่ึงปจจัยสําคัญที่นําไปสูความสําเร็จ คือ บุคลากร 

4. การเติบโตของฟตเนสเซ็นเตอรในปจจุบัน ทําใหมีจํานวนสมาชิกเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว จึงทําใหมี
ปญหาหลายประการเกิดขึ้นในการไปใชบริการ   การศึกษาครั้งตอไปนั้น    อาจจะเปนการศึกษาถึงปญหาในการ
ใชบริการของสมาชิกฟตเนสเซ็นเตอร  
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คุณลักษณะของผูจัดการที่ผูประกอบการสปาเพื่อสุขภาพ 

ในอําเภอเมอืงเชียงใหมพึงประสงค 
Preferred Characteristics of Managers by Health Spa Entrepreneur  

Requirement in Muang Chiang Mai District 
อนิดา  มีพลกิจ*   รวิพร  คูเจริญไพศาล**  และอภิชาติ  ชมพูนุช*** 

 
บทคัดยอ 
 การศึกษาเรื่องนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาคุณลักษณะตางๆของผูจัดการซึ่งสถานประกอบการสปาเพื่อ
สุขภาพในอําเภอเมืองเชียงใหมตองการ ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูประกอบการ
สถานบริการสปาเพื่อสุขภาพซึ่งเปนสมาชิกของสมาคมไทยลานนาสปา ในชวงป พ.ศ. 2550 ซึ่งมีจํานวนทั้งหมด  
25 ราย วิเคราะหขอมูลโดยใช สถิติเชิงพรรณนา คาสถิติที่ใชไดแกความถี่ รอยละ คาเฉลี่ยและการวิเคราะห
ความแตกตางรายคูโดยใชการวิเคราะห t-Test  
 ผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 30 – 39 ป จบการศึกษา
สูงสุดในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา มีสถานภาพเปนโสด และสวนใหญประกอบธุรกิจในลักษณะไทยสปา  
ประเภท Day Spa หรือ City Spa  
 ผูประกอบการสปาเพื่อสุขภาพสวนใหญหรือรอยละ 52 ตองการผูจัดการแบบเผด็จการที่มีพระคุณ
มากกวาแบบอื่น ซึ่งมีลักษณะของการปฏิบัติงานที่ปรากฏจริง เปนผูที่มีหลักการทํางานที่แนนอนมีความชํานาญ 
ในการสั่งงานโดยไมทําใหผูอื่นขุนเคืองใจ 
 ผูประกอบการสปาเพื่อสุขภาพใหความสําคัญในเรื่องของคุณลักษณะของผูจัดการสปาดานบุคลิกภาพ
ในระดับมากที่สุดและมีบทบาทหนาที่การบริหารดานการควบคุมในระดับมากซึ่งสูงกวาดานอื่น ๆ 
 การเปรียบเทียบระหวาง  Day Spa / City Spa  กับ Resort  / Hotel  Spa ในเรื่องความแตกตางของ
การใหความสําคัญกับคุณลักษณะของผูจัดการสปาในดานความรูเฉพาะดาน  ดานความรูทางดานการบริหาร  
ดานบุคลิกภาพ และดานคุณลักษณะอื่น ๆ และในเรื่องบทบาทหนาที่ในการบริหาร ดานการวางแผน  ดานการ
จัดระบบหรือรูปแบบงาน ดานการสั่งการหรืออํานวยการ  และดานการควบคุม  พบวา  ไมมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 เมื่อแจงผลการศึกษาเกี่ยวกับความสําคัญของคุณลักษณะของผูจัดการในดานตางๆ ใหผูประกอบการสปา
ซึ่งเปนกลุมตัวอยางทราบ พบวาผูประกอบการเหลานั้นเห็นดวยกับผลการศึกษาที่ไดมาและใหความเห็นเพิ่มเติม
วา นาจะเพิ่มตัวแปรอื่นๆ ไดอีก เชน เรื่องของจิตวิทยาในการทํางานรวมกับผูอื่น และควรเนนเรื่องคุณธรรมและ
จริยธรรม เปนตอนหนึ่งตางหากเพิ่มเติมในแบบสอบถาม และในเรื่องของภาษาก็ควรกําหนดภาษาตางประเทศ
ดวยวาภาษาใดสําคัญที่สุด สวนเรื่องของทรีทเมนทตางๆ ที่ใหบริการในสปา ก็ควรบอกวาเปนทรีทเมนทอะไร 
เพื่อจะไดใหความสําคัญที่ละเอียดขึ้น   

                                                 
*   นักศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
**  รองศาสตราจารย  ดร.ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
*** อาจารยประจํา ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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Abstract 
 This study focuses on preferred characteristics of managers by health spa entrepreneurs in 
Muang District, Chiang Mai Province. The tool used to collect data was questionnaire distributed to 
25 health spa entrepreneurs who were members of Thai - Lanna Spa Association in 2007. The data 
was then analyzed with descriptive statistic: frequency, percentage, average and pair – difference 
analysis t- Test.  
 The results  of  the study   showed  that  most  respondents were  female,  single, between 
30-39  years old  with Bachelor ‘s degree . Most of their businesses were Thai spa: day  or city  spa. 
 Most spa entrepreneurs or approximately 52 % preferred managers who were benevolent 
dictators compared  to other types, which meant that managers should be practical, principle-
oriented and  be  able to manage people  without  hostility. 
 The  results of  the  study  also  showed  that the most preferred characteristics of managers 
was  good   personality and  in terms of  management  role, controlling was  more important than  
others. 
 In comparison  between  day spa/city spa and resort/hotel spa , there  was no significant  
difference in terms of expertise, administrative skills, personality, management role: planning, 
organizing  directing  , and  controlling . 
 The health spa entrepreneurs (or the respondents) agreed with the important level of 
managers characteristics, they agreed with the results of the study. They added  that  the  spa  
managers  should  know more about  work  psychology  and  having  a separate part of  ethics in  
the questionnaire. In addition, specifying an important foreign language is vital as well as to 
identifying kinds of spa treatments in order to offer specific details. 
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หลักการและเหตุผล  
 การดูแลสุขภาพแบบองครวมเปนการใสใจกับสุขภาพและการดูแลตัวเอง เปนการดูแลรักษาสุขภาพ
โดยวิธีธรรมชาติบําบัดเพื่อเสริมสรางสุขภาพใหแข็งแรง  ใน 2-3 ปที่ผานมา แนวคิดและกระแสการดูแลสุขภาพ
แบบองครวมเปนที่นิยมอยางแพรหลายทั่วโลกรวมทั้งในประเทศไทย เนื่องจากการดํารงชีวิตในสังคมไทย
ปจจุบันทําใหคนเกิดความเครียดจากการแขงขันและประกอบอาชีพคอนขางสูงทําใหธุรกิจการบริการสปาไทยซึ่ง
เปนรูปแบบหนึ่งของการดูแลสุขภาพแบบองครวมไดรับการตอบสนองเปนอยางดี  สงผลใหธุรกิจสปาของไทย
ขยายตัวอยางรวดเร็วในรอบ 2 – 3 ปที่ผานมา เห็นไดจากผลสํารวจอุตสาหกรรม สปาในประเทศไทย (SPA 
Industry  Survey : Thailand, 2002 ) ของบริษัท Intelligent  SPA  จํากัด  โดยความรวมมือของสมาคมสปา
ไทย  พบวา ในป  พ.ศ. 2545  มีผูประกอบธุรกิจสปาทั้งส้ิน  230  แหง  มีการสรางงานมากกวา  4,000  คน  และ
สามารถทํารายไดเขาประเทศ 3,400 ลานบาท   ในชวงป  พ.ศ. 2544- 2545 มีผูใชบริการ สปาในประเทศไทย
ประมาณ  3.3  ลานคน  ในจํานวนนี้รอยละ  80  หรือประมาณ 2.6 ลานคน เปนนักทองเที่ยวตางชาติ ซ่ึงกวา
ครึ่งหนึ่งของผูใชบริการเปนผูหญิง และสปาสวนใหญที่เปดบริการนั้นเปนการเปดใหบริการภายในโรงแรม หรือ
สถานที่พักตากอากาศ 

ในปจจุบันสปามีหลายแบบดวยกัน  ซ่ึงในประเทศไทยกระทรวงสาธารณสุขไดจําแนกประเภทของส
ปาตามลักษณะธุรกิจ โดยแบงออกเปน 3 รูปแบบ ดังนี้ 

1.  สปาแบบตะวันตก  เปนสปาที่ตองใชอุปกรณและเครื่องมือที่ทันสมัย มีราคาสูงจากตางประเทศ 
ผูใหบริการตองเรียนรูวิธีการใชอุปกรณและเครื่องมือตาง ๆ ใหถูกตอง ทั้งยังตองสามารถใหคําแนะนําแก
ผูใชบริการไดเปนอยางดี 

2.  สปาแบบประยุกต เปนสปาที่ผสมผสานระหวางสปาแบบตะวันตกและสปาแบบตะวันออกเขา
ดวยกัน โดยนําเครื่องมือที่ทันสมัยมาใชในการใหบริการรวมกับภูมิปญญาทองถิ่นของไทย สปาในรูปแบบนี้เรียก
อีกชื่อหนึ่งวา “ไทยสปา” 

3.  สปาแบบไทยแท เปนสปาแบบไทยที่เชื่อมโยงบริการเขากับภูมิปญญาชุมชน โดยอาจจัดสถาน
บริการใหมีบรรยากาศเหมือนอยูในบาน หรือสวน และนําเอกลักษณที่โดดเดนของไทยมาประยุกตใหเขากับ
บรรยากาศดังกลาว สปาในรูปแบบนี้เรียกอีกชื่อหนึ่งวา “ไทยสบาย” 

ดังนั้น สปาจึงมีหลายแบบดวยกันมีทั้งแบบตะวันตก  แบบประยุกต  และแบบไทยแท แตในองคกรส
ปาระหวางประเทศ (International Spa Association : ISPA-Europe)ใหคําจํากัดความของ “สปา” วาเปน 
ชวงเวลาแหงความรูสึกสัมผัสที่เกี่ยวกับการผอนคลาย ความสงบทางจิตใจ การฟนฟูสุขภาพ และความ
เพลิดเพลินใจ  ไดแบงธุรกิจสปาออกเปน 7 ประเภท ดังนี้ 

1.  Destination Spa  สถานบริการที่ใหบริการดานการดูแลและเสริมสรางสุขภาพดวยบริการสปา
โดยเฉพาะ สปาประเภทนี้จะมีบริการหองพักและสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ สําหรับผูใชบริการอยางครบวงจร 
โดยผูใชบริการจะตองเขาพักและรวมกิจกรรมภายใตโปรแกรมที่สถานบริการจัดเตรียมไว เชน โปรแกรมพักผอน
คลายเครียด โปรแกรมทําสมาธิ และดูแลสุขภาพจิต เปนตน 

2.  Resort / Hotel Spa สถานบริการในรีสอรทหรือโรงแรมซึ่งตั้งอยูในแหลงทองเที่ยว หรือสถานที่
พักตากอากาศที่มีความสวยงามตามธรรมชาติ เชน ริมทะเล ภูเขา บอน้ํารอน สปาประเภทนี้เกิดขึ้นเพื่อรองรับ
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นักทองเที่ยวที่ตองการผอนคลายความตึงเครียด ดวยบริการสปานอกเหนือจากการใชบริการหองพักของรีสอร
ทหรือโรงแรมนั้น ๆ 

3.  Day Spa / City Spa  สถานบริการสปาที่มีรูปแบบการใหบริการที่สะดวก รวดเร็ว ขั้นตอนการ
บริการไมยุงยาก สามารถใชบริการในระหวางวันไดโดยไมจําเปนตองมีหองพักสําหรับผูใชบริการ ที่ต้ังของสปา
ประเภทนี้สวนใหญจะอยูในเมืองใหญ หรือยานธุรกิจสําคัญ ๆ ที่ผูใชบริการสามารถเขาถึงไดงาย เนนการ
ใหบริการเสริมความงาม และการผอนคลายความตึงเครียดดวยน้ํามันหอมระเหย สปาประเภทนี้ไดรับความนิยม
มากในกลุมผูใชบริการที่มีเวลานอย หรือผูที่ทํางานในเมือง 

4.  Medical Spa  สถานบริการที่มีการบําบัดรักษาควบคูกับศาสตรทางการแพทย และใชเครื่องมือ
แพทยบางอยาง การใหบริการจะอยูภายใตการดูแลของบุคลากรทางการแพทยผูเชี่ยวชาญ สปาประเภทนี้มักอยู
ในสถานรักษาพยาบาล เชน โรงพยาบาล คลินิค เปนตน 

5.  Mineral Spring Spa การใหบริการสปาตามแหลงทองเที่ยวที่มีบอน้ําแร หรือน้ําพุรอนที่เกิดตาม
ธรรมชาติ 

6.  Club Spa  สถานบริการสปาที่มีการผสมผสานกับการออกกําลังกาย เพื่อบริการสมาชิกที่
ตองการผอนคลายหลังจากออกกําลังกาย 

7.  Cruise Ship Spa  สถานบริการบนเรือสําราญผสานการออกกําลังกาย และการจัดเตรียมอาหาร
เพื่อสุขภาพ เพื่อใหผูใชบริการมีความสุขสบาย และรูสึกผอนคลายในระหวางการเดินทาง  
 จากการเจริญเติบโตที่รวดเร็วของธุรกิจสปา จึงทําใหเห็นวามีธุรกิจสปาเปดดําเนินการมากมาย
หลายประเภท มีความแตกตางทั้งในดานการลงทุน  ดานมาตรฐานในการใหบริการ ราคาคาบริการ และ
มาตรฐานของวัตถุดิบและสิ่ง  ตาง ๆ ที่ใชในการใหบริการ  สงผลใหเกิดปญหาตาง ๆ ตามมาเชน สปาไมได
มาตรฐาน ไมสะอาด และมีธุรกิจแอบแฝง รวมถึงบุคลากรไมมีความรูความสามารถเพียงพอทั้งทางดานการ
จัดการและใหบริการเปนตน    สงผลใหกระทรวงสาธารณสุขไดเขามามีบทบาทในการควบคุมดูแลใหมีการ
รับรองมาตรฐานสถานประกอบการ รวมทั้งการรับรองมาตรฐานวิชาชีพของ สปาเพื่อสุขภาพ  สปาเพื่อเสริมสวย 
และนวดเพื่อสุขภาพ  โดยกระทรวงสาธารณสุขไดจัดใหมีการเปดอบรมหลักสูตรสําหรับผูดําเนินการสปาหรือที่
เรียกกันวาผูจัดการสปา (Spa  Manager) ตามพระราชบัญญัติสถานบริการ  พ.ศ. 2509 ซ่ึงในปจจุบันไดมีผูผาน
การอบรมและไดรับประกาศนียบัตรผูจัดการสปา รวมทั้งส้ินประมาณ 8,000 คน  แตผูที่ผานการรับรอง
มาตรฐานดังกลาวสามารถนําความรูที่ไดไปทํางานไดจริงและสามารถเปนผูจัดการสปาไดไมถึงรอยละ 20  (กรม
สงเสริมบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข, 2550: ออนไลน 
 เศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหมพึ่งพารายไดจากอุตสาหกรรมการทองเที่ยวซึ่งเปนอุตสาหกรรมหลัก
ปจจุบันมีโรงแรมที่กําลังเปดตัวในจังหวัดเชียงใหมมากมายซึ่งจะเปนแหลงรองรับการขยายตัวของธุรกิจสปาแต
ทั้งนี้สถานบริการ สปาจะตองสรางความมั่นใจดานมาตรฐานสากล และคุณภาพการบริการใหเกิดความ
ปลอดภัยแกผูมารับบริการ  และผูทําหนาที่ดูแลเรื่องตาง ๆ เหลานี้ คือ ผูจัดการสปา  ดังนั้นผูศึกษาจึงสนใจที่จะ
ศึกษาคุณสมบัติผูจัดการที่ผูประกอบการสปาเพื่อสุขภาพในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมพึงประสงค  ทั้งนี้ เพื่อ
เปนขอมูลเบื้องตนและเปนแนวทางสําหรับผูจัดการสปาเพื่อสุขภาพที่จะพัฒนาตนเองและพัฒนาธุรกิจสปาไทย
ใหมีมาตรฐานที่ดีเทียบเทามาตรฐานสากลตอไป 
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ทฤษฏี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
แนวคิดและทฤษฎี 
 การศึกษาเรื่องนี้มีทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวของ ไดแก  แนวคิดเรื่อง ภาวะผูนํา  คุณลักษณะของ
ผูจัดการสปา เกณฑการคัดเลือกพนักงาน  
 

 ทฤษฎีภาวะผูนํา 
ภาวะผูนําของผูบริหาร (Managerial Leadership)ไลเคอรท (Likert, 1961) กลาววาผูบริหาร

องคการที่มีประสิทธิผลสูงจะพัฒนาองคการใหเปนระบบสังคมที่มีการประสานงาน มีการจูงใจและมีความ
รวมมือกันในระดับสูง มีการใหส่ิงจูงใจ (Incentive) ที่แตกตางกันแกสมาชิกขององคการแตละคน โดยผูบริหาร
จะแสดงพฤติกรรมในดานใหการสนับสนุน มีความเปนมิตร ใหความชวยเหลือ มีความเมตตา เขมแข็งและสนใจ
ในความเปนอยูของผูใตบังคับบัญชา แสดงออกซึ่งความเชื่อม่ันในความเปนเอกภาพ ความสามารถ และ
แรงจูงใจของผูใตบังคับบัญชา ผูบริหารจะมีความเห็นวาผูใตบังคับบัญชาแตละคนควรจะไดรับการฝกหัดอบรม
ใหปฏิบัติหนาที่เฉพาะอยางไดเปนอยางดี และมีความอดทนพรอมที่จะใหผูใตบังคับบัญชาไดรับความกาวหนา 
โดยการใหฝกปฏิบัติงานในระดับที่สูงขึ้นไป พรอมทั้งใหประสบการณและการนําฝกสอนเมื่อมีโอกาสมีความ
คาดหวังตอระดับการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา โดยคาดหวังผลงานที่จะเกิดขึ้นในระดับสูง โดยการ
วางแผนและกําหนดตารางการทํางาน ฝกหัดอบรมผูใตบังคับบัญชา สนับสนุนในดานวัสดุอุปกรณและความคิด
ริเร่ิมในการทํางาน รวมทั้งสรางศักยภาพทางเทคนิคที่เหมาะสมโดยเฉพาะอยางยิ่งในสถานการณที่งานยังไมมี
มาตรฐานสูงพอ รวมทั้งพัฒนาผูใตบังคับบัญชาใหทํางานเปนทีมและมีความภักดี (Loyalty) ตอกลุมสูง  

ใชการประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการ เพื่อใหผูปฏิบัติงานนําไปปรับปรุงตนเองมากกวาเพื่อ
การควบคุมการปฏิบัติงาน ไดกําหนดภาวะผูนําที่มีประสิทธิภาพ 4 แบบดังนี้ 
 1. แบบเจาระเบียบ (Bureaucrat) ผูนําแบบนี้จะบริหารงานโดยยึดกฎหมายระเบียบและขอบังคับ
อยางเครงครัด การละเมิดกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับ หรือแบบแผนตาง ๆ จะกระทํามิไดหากฝาฝนจะตอง
ถูกลงโทษ ผูนําแบบนี้มักไมสนใจกับประสิทธิผลของผลงานหรือความสัมพันธอันดีกับผูรวมงานหรือผูมารับ
บริการเทาใดนัก 

2. แบบนักพัฒนา (Developer) ผูนําแบบนี้สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดีมีความไววางใจตอ
ผูรวมงาน ผูนําจะเห็นวาทุกส่ิงทุกอยางสามารถแกไขใหดีขึ้นไดแตตองคอยเปนคอยไป บางครั้งผูนําอาจจะถูก
มองวาขาดความเด็ดขาดในการตัดสินปญหาตาง ๆ เพราะผูนําเชื่อวาทุกคนสามารถปกครองและควบคุมตัวเอง
ได 
                    3.  แบบเผด็จการที่มีพระคุณ (Benevolent Autocrat) ผูนําแบบนี้มีหลักการทํางานที่แนนอน มี
ความชํานาญในการสั่งงานโดยไมทําใหผูอื่นขุนเคืองใจ มีลักษณะเผด็จการอยางนุมนวล ผูนําแบบนี้มีความ
ทะเยอทะยานและรอบรูความเปนไปในสังคมเปนอยางดี 

4.  แบบนักบริหาร (Executive) ผูนําแบบนี้เปนผูประสบความสําเร็จในการใชความสามารถของ
ผูอื่นใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยการใหกําลังใจเพื่อใหทุกคนใชความคิดและเขามามีสวนรวมในการกําหนด
นโยบายและวางแผนงาน มีการปรึกษาหารือกันผูนําแบบนี้จึงถือวาเปนผูนําที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 
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 Catt and Miller (1991) กลาววาผูนําระดับกลางหรือระดับผูจัดการควรมีบทบาทหนาที่ของการ
บังคับบัญชาประกอบดวย 

1. การวางแผน (Planning) หมายถึง การกําหนดเปาหมายและกําหนดนโยบาย และระเบียบวิธีใน
การทํางานแกผูใตบังคับบัญชา 

2. การจัดระบบหรือรูปแบบงาน (Organizing) หมายถึง การจัดหมวดหมูงานและการกําหนดมอบ
อํานาจหนาที่ในการทํางานใหแกผูปฏิบัติงาน 

3. การส่ังการหรืออํานวยการ (Directing) หมายถึง กระบวนการแนะนําและชวยเหลือในการ
ปฏิบัติงานแกผูใตบังคับบัญชา 

4. การควบคุม (Controlling) หมายถึง การตระเตรียมใหการปฏิบัติงานเปนไปตามแผน ซ่ึงประกอบ
ไปดวยมาตรฐานการทํางาน การตรวจสอบ และการประเมินผลปฏิบัติงาน 

ดังนั้นภาวะผูนําของผูจัดการสปาเพื่อสุขภาพ ในการศึกษาครั้งนี้หมายถึงพฤติกรรมการแสดงออก
ของผูจัดการในองคกรและพึงปฏิบัติตอพนักงานเพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดบรรลุวัตถุประสงคและตรงตาม
ความตองการของผูประกอบการโดยผูจัดการสปา ตองมีบทบาทหนาที่ในการบริหารเกี่ยวกับการบังคับบัญชา 4 
ดาน คือการวางแผน (Planning) จัดระบบงาน (Organizing) ส่ังการ (Directing) และ ควบคุม (Controlling 

    แนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูจัดการสปาเพื่อสุขภาพ 
 คุณลักษณะของผูจัดการสปาเพื่อสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขไดกําหนดมาตรฐาน
วิชาชีพของ สปาเพื่อสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่องกําหนดสถานที่เพื่อสุขภาพ  มาตรฐานของ
สถานที่ ตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.2509  โดยกําหนดมาตรฐานผูจัดการสปาเพื่อสุขภาพ ไวในหมวด
ที่ 2  สวนที่ 1  ขอ 4   มาตรฐานผูจัดการสปาเพื่อสุขภาพ  ขอ 5  หนาที่และความรับผิดชอบของผูจัดการสปา 
และ ขอ 6  การเพิกถอนใบประเมินความรูความสามารถของผูจัดการสปาเพื่อสุขภาพ 

  แนวคิดเกี่ยวกับเกณฑการคัดเลือกพนักงาน 
  สุเมธ วงศบุณยยง (2544) กลาววา การคัดเลือกพนักงาน คือกระบวนการที่หนวยงานทําการ
คัดเลือกผูสมัครที่มีจํานวนมากใหไดคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดเขาทํางานในตําแหนงที่วาง ซ่ึงปจจัยที่ใช
พิจารณาคัดเลือกคนเขาทํางานแบงได 6 ประการคือ  

1. ลักษณะที่ปรากฏใหเห็นทั่วไป (Appearance) หมายถึง ลักษณะทาทางของบุคคล  
2. ความรูเกี่ยวกับงาน (Job Knowledge) หมายถึง ความรอบรูที่เกี่ยวกับงานในตําแหนงนั้น  
3. แรงจูงใจ (Motivation) หมายถึง ส่ิงที่มากระตุนใหบุคคลมีความประสงคเขาทํางานใน

หนวยงาน  
4. บุคลิกภาพ (Personality) หมายถึง ลักษณะรวมของพฤติกรรมของบุคคลแตละคน  
5. สติปญญา (Intelligence) หมายถึง ขีดความสามารถของบุคคลแตละคน  
6. ความเหมาะสมอื่นๆ (Others) 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 ศรีสุดา ชัยชนะ (2546) ไดศึกษาเรื่อง กระบวนการตัดสินใจของผูบริโภคในการเลือกใชบริการสปา
ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม พบวา สาเหตุที่มาใชบริการสปาที่สําคัญที่สุด เพื่อตองการพักผอนคลายเครียด 
กอนที่จะไปใชบริการไดสอบถามขอมูลเกี่ยวกับความสะอาดมากที่สุด  
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 ศุภรี  ฉัตรกันยารัตน  (2549)  ไดศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอสวนประสมทาง
การตลาดของธุรกิจสปา ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม พบวา ความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอสวนประสมทาง
การตลาดของธุรกิจสปาโดยเฉลี่ยอยูในระดับมากตามลําดับดังนี้ ปจจัยดานกระบวนการ รองลงมาเปนปจจัย
ดานภาพลักษณและการนําเสนอ ดานสถานที่ ดานบุคคล ดานราคา ดานการสงเสริมการตลาด และดาน
ผลิตภัณฑและบริการ 

มยุรี รังสีสมบัติศิริ  (2530 )  ไดศึกษาเรื่องพฤติกรรมผูนํากับความพอใจในงาน พบวา
ผูใตบังคับบัญชาที่มีความพึงพอใจผูนําแบบปรึกษาหารือและมีสวนรวมสูงกวาผูนําแบบเผด็จการอยางมีศิลป  
และลักษณะพฤติกรรมความเปนผูนําของผู บังคับบัญชามีความสัมพันธ กับความพอใจในงานของ
ผูใตบังคับบัญชา  และพบวาผูใตบังคับบัญชามีความตองการใหผูบังคับบัญชามีรูปแบบพฤติกรรมผูนําแบบ
ปรึกษาหารือมากที่สุด 

 
วัตถุประสงคของงานวิจัย 

เพื่อศึกษาคุณลักษณะของผูจัดการที่ผูประกอบการสปาเพื่อสุขภาพในอําเภอเมือง เชียงใหมพึง
ประสงค  
 
ระเบียบวิธีการวิจัย 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 การวิจัยเรื่องคุณลักษณะของผูจัดการที่ผูประกอบการสปาเพื่อสุขภาพในอําเภอเมืองเชียงใหมพึง
ประสงคมีกลุมตัวอยางเปนผูประกอบการธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพในอําเมืองเชียงใหมซ่ึงเปนสมาชิกสมาคมไทย
ลานนาสปาหรือผูที่ไดรับมอบหมายจํานวนทั้งส้ิน 25  ราย 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือแบบสอบถามซึ่งผูวิจัยไดทําการสรางขึ้นโดยมีขั้นตอนดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1  ขั้นเตรียมการกอนสรางแบบสอบถามโดยการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของซึ่งไดแก 

ภาวะผูนําที่มีประสิทธิภาพ  4   แบบคือ  แบบเจาระเบียบ ( Bureaucrat ) แบบนักพัฒนา (Developer ) แบบ
เผด็จการที่มีพระคุณ ( Benevolent) แบบนักบริหาร ( Executive ) 
 ศึกษาแนวคิดของ Catt  and Miller (1991) กลาววาผูนําระดบักลางหรือระดับผูจัดการควรมีบทบาท
หนาที่ของการบังคับบัญชาประกอบดวย  การวางแผน ( Planning ) การจัดระบบหรือรูปแบบงาน ( Organizing 
) การสั่งการหรืออํานวยการ ( Directing ) การควบคุม ( Controlling ) 
 ศึกษาคุณลักษณะของผูจัดการสปาเพื่อสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณะสุขเรื่องกําหนด
สถานที่เพื่อสุขภาพ มาตรฐานของสถานที่ตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 โดยกําหนดมาตรฐาน
ผูจัดการสปาเพื่อสุขภาพไวในหมวดที่ 2 สวนที่ 1  ขอ 4,5 และ ขอที่ 6  
 ศึกษาแนวคิด เกี่ยวกับเกณฑการคัดเลือกพนักงาน ของสุเมธ วงศบุณยงค, (2544)  กลาววา การ
คัดเลือกพนักงานมีปจจัยที่ใชพิจารณาคัดเลือกคนเขาทํางานแบงเปน 6 ประการ  คือ  ลักษณะที่ประกฎใหเห็น
ทั่วไป (Appearance)  ความรูเกี่ยวกับงาน (Job  Knowledge) แรงจูงใจ (Motivation) บุคลิกภาพ 
(Personality) สติปญญา (Intelligence) และความเหมาะสมอื่น ๆ (Other) 
 จากการศึกษาแนวคิดตาง ๆ ดังกลาวสามารถรวบรวบรายการขอคําถามตาง ๆ ไดถึง 120  คําถาม 
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 ขั้นตอนที่ 2  การสรางแบบสอบถาม  ทําโดยนําขอคําถามที่ไดจากในขั้นเตรียมการมาพิจารณาโดย
คํานึงถึงแนวคิดตาง ๆ และนําขอคําถามที่รวบรวมไดมาคัดกรองโดยการปรึกษาอาจารยที่ปรึกษา และไดตัด
ทอนคําถามที่มีความซ้ําซอนและใกลเคียงกันมาไวดวยกันบางสวน พรอมทั้งจัดหมวดหมูของคําถามตามแนวคิด
ที่ศึกษา ทําใหไดคําถามทั้งหมด  88  ขอ และนําขอคําถามที่ไดมาสรางแบบสอบถามที่ประกอบดวย 3 สวนดังนี้  
 

สวนที่  1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
สถานภาพสมรส  ระยะเวลาที่ทํางานในธุรกิจสปา และตําแหนงงาน 

สวนที่  2  ขอมูลทั่วไปของธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ ประกอบดวย  ประเภทของธุรกิจสปา ลักษณะ
การประกอบธุรกิจสปา ระยะเวลาการเปดดําเนินการของธุรกิจสปา รายไดของกิจการ
เฉล่ียตอเดือน  และจํานวนพนักงานของธุรกิจสปา 

สวนที่  3 ขอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูจัดการสปาเพื่อสุขภาพที่พึงประสงค  ประกอบดวย  
 1)  คุณลักษณะของผูจัดการสปา 2) บทบาทหนาที่ในการบังคับบัญชาหรือภาวะผูนํา

ของผูจัดการสปา 3) รูปแบบของผูจัดการสปา และ 4 )  ขอเสนอแนะ 
 

 การเก็บรวมรวมขอมูล 

 เ ม่ือไดแบบสอบถามจากขั้นตอนการพัฒนาแบบสอบถามแลวจึงนํา
แบบสอบถามที่ไดไปเก็บขอมูลกับผูประกอบการสปาเพื่อสุขภาพ และ ผูที่ไดรับมอบหมายโดยวิธีการ
สัมภาษณ แบบเผชิญหนา (Face to face interview ) 

 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

จากแบบสอบถามทั้ง 3 สวน  ผูวิจัยสามารถวิเคราะหขอมูลไดดังนี้ 
สวนที่ 1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามจํานวน  25 ราย จําแนกตามเพศเปนเพศหญิงรอยละ  

80 และเปนเพศชายรอยละ 20  จําแนกตามอายุอยูในชวง 30-39  ป มากที่สุดมีการศึกษาระดับปริญญาตรี
หรือเทียบเทารอยละ 76 และสูงกวาระดับปริญญาตรีรอยละ  24 มีสถานภาพโสดรอยละ  52  และ
สถานภาพสมรสรอยละ  48 มีระยะเวลาการทํางานในธุรกิจสปา 3-6 ป  มากที่สุด และมีตําแหนงเปนเจาของ
กิจการรอยละ 64 เปนผูที่ไดรับมอบหมายรอยละ  36  

สวนที่ 2 ขอมูลทั่วไปของธุรกิจสปาเพ่ือสุขภาพ 
จากการวิจัยพบวาผูตอบแบบสอบถามจํานวน  25 รายจําแนกตามประเภทธุรกิจสปาที่กระทรวง

สาธารณสุข จําแนกเปนประเภทสปาแบบประยุกต หรือ ไทยสปา รอยละ  92 และเปนสปาแบบไทยแท รอย
ละ  8  นอกจากนี้ยังจําแนกตามคําจํากัดความของ ISPA ธุรกิจสปา คือ Day spa / City  spa ,มากที่สุดรอย
ละ 64 รองลงมาคือ Resort spa / Hotel spa  รอยละ 8 และ Medical  spa นอยที่สุดคือ รอยละ 4  
ประกอบธุรกิจสปามีลักษณะเปนบริษัทจํากัดมากที่สุดรอยละ  64  เปนกิจการเจาของคนเดียวรอยละ  24  
เปนหางหุนสวนจํากัดรอยละ 12 ดําเนินธุรกิจมามากกวา 3 ป มากที่สุด รอยละ 60  ดําเนินธุรกิจ 1-3 ป  รอย
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ละ 36 และ ดําเนินธุรกิจไมเกิน 1 ป รอยละ 4 รายไดเฉล่ียตอเดือนมากกวา 100,000 บาท มากที่สุดรอยละ 
64 รองลงมารายไดเฉล่ีย 90,001-100,000 บาท รอยละ 24  และรายไดเฉล่ียตอเดือน 80,001-90,000 บาท 
รอยละ  12  มีพนักงานที่ใชในธุรกิจสปามีจํานวน 6-10 คน มากที่สุด รอยละ 56  รองลงมามีพนักงานที่ใชใน
ธุรกิจ สปามีจํานวนไมเกิน  5 คน รอยละ  20 มีพนักงานที่ใชในธุรกิจสปามีจํานวน 26-30 คนรอยละ 8  และ
มีจํานวนมากกวา  11  คนขึ้นไป รอยละ  4 

สวนที่  3  คุณลักษณะของผูจัดการสปาที่พึงประสงค  

จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามทั้ง 25 ราย ใหความสําคัญโดยรวมในคุณลักษณะของ
ผูจัดการสปาในเรื่องความรูเฉพาะดานเกี่ยวกับสปาในระดับมาก  ใหความสําคัญโดยรวมในคุณลักษณะของ
ผูจัดการสปาในเรื่องความความรูดานการบริหารจัดการในระดับมาก  ใหความสําคัญโดยรวมในคุณลักษณะ
ของผูจัดการสปาในเรื่องบุคลิกภาพในระดับมากที่สุด  ใหความสําคัญโดยรวมในคุณลักษณะของผูจัดการส
ปาในเรื่องคุณลักษณะอื่น ๆ ในระดับมาก  ใหความสําคัญโดยรวมของบทบาทหนาที่ในการบริหารดานการ
วางแผนในระดับมาก  ใหความสําคัญโดยรวมของบทบาทหนาที่ในการจัดระบบหรือรูปแบบงานในระดับ
มาก  ใหความสําคัญโดยรวมของบทบาทหนาที่ในการสั่งการหรืออํานวยการในระดับมาก และให
ความสําคัญรวมของบทบาทหนาที่ในการควบคุมในระดับมาก   
 นอกจากนี้จากการวิจัยยังพบวาผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามรูปแบบพฤติกรรมและ
ลักษณะการปฏิบัติงานที่ผูจัดการสปาควรมีปรากฏจริงในภาพรวมเปนแบบเผด็จการแบบผูมีพระคุณ 
   สวนที่  4  คุณลักษณะของผูจัดการสปาที่พึงประสงคจําแนกตามประเภทของธุรกิจสปา
ตามคําจํากัดความของ ISPA 

ตารางที่ 1  แสดงคาเฉลี่ย และระดับความสําคัญของคุณลักษณะของผูจัดการสปาที่มีความรูเฉพาะดาน 
                     เกี่ยวกับสปา (Spa  Knowledge) จําแนกตามประเภทของธุรกิจสปาตามคําจํากัดความของ ISPA 
                     ไดดังนี ้

ประเภทของธุรกิจสปาตามคําจํากัดความของ ISPA 
Destination 

Spa 
Resort / 

Hotel Spa 
Day Spa / City 

Spa Medical Spa รวม คุณลักษณะของผูจัดการสปามีความรูเฉพาะ
ดานเกี่ยวกับสปา 

 ( Spa  Knowledge) คาเฉล่ีย 
(S.D) 
แปลผล 

คาเฉล่ีย 
(S.D) 
แปลผล 

คาเฉล่ีย 
(S.D) 
แปลผล 

คาเฉล่ีย 
(S.D) 
แปลผล 

คาเฉล่ีย 
(S.D) 
แปลผล 

4.50 4.67 4.44 5.00 4.52 1.มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเอกลักษณสปา
ไทย (0.71) 

มากที่สุด 
(0.82) 
มากที่สุด 

(0.51) 
มาก 

(0.00) 
มากที่สุด 

(0.59) 
มากที่สุด 

4.50 4.50 4.19 5.00 4.32 2.มีความรูในเรื่องของศาสตรตาง ๆ ท่ีอยูในสปา 
(0.71) 
มากที่สุด 

(0.84) 
มากที่สุด 

(0.54) 
มาก 

(0.00) 
มากที่สุด 

(0.63) 
มาก 

4.00 4.67 4.31 5.00 4.40 3.มีความรูในเรื่องเกณฑการคัดเลือกผลิตภัณฑ
สําหรับสปาท้ังสมุนไพรไทยและผลิตภัณฑ
ตางประเทศ 

(1.41) 
มาก 

(0.52) 
มากที่สุด 

(0.48) 
มาก 

(0.00) 
มากที่สุด 

(0.58) 
มาก 

4.50 4.67 4.44 5.00 4.52 4.สามารถดูแลจัดการผลิต -ภัณฑ และเครื่องใช
ตางๆ ใหไดมาตรฐานอยูเสมอ (0.71) 

มากที่สุด 
(0.52) 
มากที่สุด 

(0.51) 
มาก 

(0.00) 
มากที่สุด 

(0.51) 
มากที่สุด 
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4.00 4.67 4.31 5.00 4.40 5.สามารถจัดทําคูมือการปฏิบัติงานหรือคูมือการ
ใช ผลิตภัณฑไดอยางถูกตอง (1.41) 

มาก 
(0.52) 
มากที่สุด 

(0.48) 
มาก 

(0.00) 
มากที่สุด 

(0.58) 
มาก 

4.50 4.50 4.44 5.00 4.48 6.มีความรูเกี่ยวกับมาตรฐานกิจการสปาตามที่
กระทรวงสาธารณสุขกําหนดไว (0.71) 

มากที่สุด 
(0.55) 
มากที่สุด 

(0.63) 
มาก 

(0.00) 
มากที่สุด 

(0.59) 
มาก 

ประเภทของธุรกิจสปาตามคําจํากัดความของ ISPA 
Destination 

Spa 
Resort / 

Hotel Spa 
Day Spa / City 

Spa 
Medical Spa รวม คุณลักษณะของผูจัดการสปามีความรูเฉพาะ

ดานเกี่ยวกับสปา 
 ( Spa  Knowledge) คาเฉลี่ย 

(S.D) 
แปลผล 

คาเฉลี่ย 
(S.D) 
แปลผล 

คาเฉลี่ย 
(S.D) 
แปลผล 

คาเฉลี่ย 
(S.D) 
แปลผล 

คาเฉลี่ย 
(S.D) 
แปลผล 

4.50 4.67 4.38 5.00 4.48 7.สามารถจัดทําทะเบียนและประวัติผูรับบริการ
และพนัก 
งานใหบริการไดอยางถูกตอง 

(0.71) 
มากที่สุด 

(0.52) 
มากที่สุด 

(0.62) 
มาก 

(0.00) 
มากที่สุด 

(0.59) 
มาก 

5.00 4.67 4.69 5.00 4.72 8.สามารถดูแลพนักงานให บริการใหอยูในกรอบ
ของ  ศีลธรรมประเพณีอันดีงาม (0.00) 

มากที่สุด 
(0.52) 
มากที่สุด 

(0.48) 
มากที่สุด 

(0.00) 
มากที่สุด 

(0.46) 
มากที่สุด 

4.50 4.50 4.50 5.00 4.52 9.มีความรูเกี่ยวกับทรีทเมนทตาง ๆ ท่ีใหบริการ
ในสปา (0.71) 

มากที่สุด 
(0.55) 
มากที่สุด 

(0.73) 
มากที่สุด 

(0.00) 
มากที่สุด 

(0.65) 
มากที่สุด 

4.00 4.33 3.69 5.00 3.92 10.มีความรูเกี่ยวกับโภชนาการอาหารและ
เครื่องดื่มในสปา (1.41) 

มาก 
(0.82) 
มาก 

(1.01) 
มาก 

(0.00) 
มากที่สุด 

(1.00) 
มาก 

5.00 4.50 4.00 5.00 4.24 11.มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสุขภาพแบบ
องครวม 
 

(0.00) 
มากที่สุด 

(0.84) 
มากที่สุด 

(1.03) 
มาก 

(0.00) 
มากที่สุด 

(0.97) 
มาก 

4.50 4.33 4.31 5.00 4.36 12.มีความรูเกี่ยวกับสุขภาพและความงาม 
(0.71) 
มากที่สุด 

(0.52) 
มาก 

(0.79) 
มาก 

(0.00) 
มากที่สุด 

(0.70) 
มาก 

4.46 4.56 4.31 5.00 4.41  
คาเฉลี่ยรวม (0.77) 

มาก 
(0.63) 
มากที่สุด 

(0.65) 
มาก 

(0.00) 
มากที่สุด 

(0.65) 
มาก 

n 2 6 16 1  

ธุรกิจสปาประเภท Destination Spa ตองการคุณลักษณะของผูจัดการสปาที่มีความรูเฉพาะดาน
เกี่ยวกับสปา (Spa  Knowledge) มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก (4.46) โดย ผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญในทุกเรื่องในระดับมากที่สุด ยกเวน เรื่องมีความรูในเรื่องเกณฑการคัดเลือกผลิตภัณฑสําหรับสปา
ทั้งสมุนไพรไทยและผลิตภัณฑตางประเทศ  สามารถจัดทําคูมือการปฏิบัติงานหรือคูมือการใช ผลิตภัณฑได
อยางถูกตอง  และมีความรูเกี่ยวกับโภชนาการอาหารและเครื่องดื่มในสปา ที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ
ระดับมาก 

ธุรกิจสปาประเภท Resort / Hotel Spa ตองการคุณลักษณะของผูจัดการสปาที่มีความรูเฉพาะดาน
เกี่ยวกับ สปา (Spa  Knowledge) มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด (4.56) โดย ผูตอบแบบสอบถามให
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ความสําคัญในทุกเรื่องในระดับมากที่สุด ยกเวน เรื่องมีความรูเกี่ยวกับโภชนาการอาหารและเครื่องดื่มในสปา  
และมีความรูเกี่ยวกับสุขภาพและความงาม ที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญระดับมาก 
 ธุรกิจสปาประเภท Day Spa / City Spa ตองการคุณลักษณะของผูจัดการสปาที่มีความรูเฉพาะดาน
เกี่ยวกับสปา (Spa  Knowledge) มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก (4.31) โดย ผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญในทุกเรื่องในระดับมาก ยกเวน เรื่องสามารถดูแลพนักงานให บริการใหอยูในกรอบของ  ศีลธรรม
ประเพณีอันดีงาม และมีความรูเกี่ยวกับทรีทเมนทตาง ๆ ที่ใหบริการในสปา ที่ ผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญระดับมากที่สุด 
 ธุรกิจสปาประเภท Medical Spa ตองการคุณลักษณะของผูจัดการสปาที่มีความรูเฉพาะดาน
เกี่ยวกับสปา (Spa  Knowledge) มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด (5.00) และผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญในทุกเรื่องในระดับมากที่สุด 
 
ตารางที่ 2  แสดงคาเฉลี่ย และระดับความสําคัญของคุณลักษณะของผูจัดการสปาที่มีความรูดานการบริหาร  
                    (Management  Knowledge) จําแนกตามประเภทของธุรกิจสปาตามคําจํากัดความของ ISPA  
                    ไดดังนี ้

ประเภทของธุรกจิสปาตามคําจํากัดความของ ISPA 
Destination 

Spa 
Resort / 

Hotel Spa 
Day Spa / 
City Spa 

Medical 
Spa รวม 

คุณลักษณะของผูจัดการสปา 
มีความรูดานการบริหาร 

( Management Knowledge) 
 

คาเฉลี่ย 
(S.D) 
แปลผล 

คาเฉลี่ย 
(S.D) 
แปลผล 

คาเฉลี่ย 
(S.D) 
แปลผล 

คาเฉลี่ย 
(S.D) 
แปลผล 

คาเฉลี่ย 
(S.D) 
แปลผล 

4.50 4.50 4.00 5.00 4.20 1.สามารถนําขอมูลทางดานการเงินมาใช
ในการตัดสินใจไดเชน การควบคุม
คาใชจาย การลดความเสี่ยงตาง ๆ 
ภายในองคกร 

(0.71) 
มากที่สุด 

(0.55) 
มากที่สุด 

(0.73) 
มาก 

(0.00) 
มากที่สุด 

(0.71) 
มาก 

4.50 4.33 4.13 5.00 4.24 2.สามารถนําความรูเกี่ยวกับการควบคุม
ภายในมาใชได     เปนอยางดี (0.71) 

มากที่สุด 
(0.52) 
มาก 

(0.50) 
มาก 

(0.00) 
มากที่สุด 

(0.52) 
มาก 

4.50 4.33 4.50 5.00 4.48 3.มีความรูทางดานการบริหารการตลาด
ของธุรกิจบริการ (0.71) 

มากที่สุด 
(0.52) 
มาก 

(0.63) 
มากที่สุด 

(0.00) 
มากที่สุด 

(0.59) 
มาก 

4.50 4.33 4.19 5.00 4.28 4.มีความรูในดานการบริหาร งานบุคคล 
 (0.71) 

มากที่สุด 
(0.52) 
มาก 

(0.75) 
มาก 

(0.00) 
มากที่สุด 

(0.68) 
มาก 

4.50 4.33 4.25 5.00 4.32 5.มีความรูดานการจัดองคกร 
(0.71) 
มากที่สุด 

(0.52) 
มาก 

(0.68) 
มาก 

(0.00) 
มากที่สุด 

(0.63) 
มาก 

4.50 4.50 4.25 5.00 4.36 6.มีความรูเกี่ยวกับจิตวิทยาการบริหาร
และจิตวิทยาการบริการ (0.71) 

มากที่สุด 
(0.55) 
มากที่สุด 

(0.58) 
มาก 

(0.00) 
มากที่สุด 

(0.57) 
มาก 



 

 557

การประชุมผลงานวิจัยดานการจัดการบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 2  
วันที่ 20 มีนาคม 2551 ณ ศนูยประชุมนานาชาติ เอ็มเพรส จ.เชียงใหม 

ประเภทของธุรกจิสปาตามคําจํากัดความของ ISPA 
Destination 

Spa 
Resort / 

Hotel Spa 
Day Spa / 
City Spa 

Medical 
Spa รวม 

คุณลักษณะของผูจัดการสปา 
มีความรูดานการบริหาร 

( Management Knowledge) 
 

คาเฉลี่ย 
(S.D) 
แปลผล 

คาเฉลี่ย 
(S.D) 
แปลผล 

คาเฉลี่ย 
(S.D) 
แปลผล 

คาเฉลี่ย 
(S.D) 
แปลผล 

คาเฉลี่ย 
(S.D) 
แปลผล 

4.00 4.33 4.38 5.00 4.36 7.มีความรูเกี่ยวกับการจัดการ
อุตสาหกรรมไมตรีจิต (Hos pitality 
Industry Management) 

(1.41) 
มาก 

(0.52) 
มาก 

(0.50) 
มาก 

(0.00) 
มากที่สุด 

(0.57) 
มาก 

4.00 4.50 3.94 5.00 4.12 8.มีความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
และระบบขอมูล (1.41) 

มาก 
(0.55) 
มากที่สุด 

(0.57) 
มาก 

(0.00) 
มากที่สุด 

(0.67) 
มาก 

4.50 4.50 4.19 5.00 4.32 9.มีความเขาใจและเห็นความ สําคัญของ
การวิจัยการตลาด (0.71) 

มากที่สุด 
(0.55) 
มากที่สุด 

(0.54) 
มาก 

(0.00) 
มากที่สุด 

(0.56) 
มาก 

4.39 4.41 4.20 5.00 4.30  
คาเฉลี่ยรวม (0.86) 

มาก 
(0.53) 
มาก 

(0.61) 
มาก 

(0.00) 
มากที่สุด 

(0.61) 
มาก 

n 2 6 16 1  
 
ตารางที่ 3 แสดงคาเฉลี่ย และระดับความสําคัญของคุณลักษณะดานบุคลิกภาพ (Personality) ของผูจัดการ 
                    สปา  จําแนกตามประเภทของธุรกิจสปาตามคําจํากัดความของ ISPA ไดดังนี้ 
  

ประเภทของธุรกจิสปาตามคําจํากัดความของ ISPA 
Destination 

Spa 
Resort / 

Hotel Spa 
Day Spa / 
City Spa 

Medical 
Spa รวม คุณลักษณะของผูจัดการสปา 

ดานบุคลิกภาพ 
( Personality ) คาเฉลี่ย 

(S.D) 
แปลผล 

คาเฉลี่ย 
(S.D) 
แปลผล 

คาเฉลี่ย 
(S.D) 
แปลผล 

คาเฉลี่ย 
(S.D) 
แปลผล 

คาเฉลี่ย 
(S.D) 
แปลผล 

4.50 5.00 4.69 5.00 4.76 1.บุคลิกภาพที่ดี 
(0.71) 
มากที่สุด 

(0.00) 
มากที่สุด 

(0.48) 
มากที่สุด 

(0.00) 
มากที่สุด 

(0.44) 
มากที่สุด 

5.00 5.00 4.75 5.00 4.84 2.ผูจัดการสปาควรแตงกายให
เหมาะสมกับกาลเทสะ (0.00) 

มากที่สุด 
(0.00) 
มากที่สุด 

(0.45) 
มากที่สุด 

(0.00) 
มากที่สุด 

(0.37) 
มากที่สุด 

5.00 5.00 4.81 5.00 4.88 3.มีความมุงมั่นในการทํางานเพื่อ
ผลสําเร็จโดยรวม (0.00) 

มากที่สุด 
(0.00) 
มากที่สุด 

(0.40) 
มากที่สุด 

(0.00) 
มากที่สุด 

(0.33) 
มากที่สุด 

4.50 5.00 4.69 5.00 4.76 4.มีการพัฒนาทักษะฝมือความรู 
ความสามารถใหเหมาะสมกับงานที่
รับผิดชอบอยูตลอดเวลา 
 

(0.71) 
มากที่สุด 

(0.00) 
มากที่สุด 

(0.60) 
มากที่สุด 

(0.00) 
มากที่สุด 

(0.52) 
มากที่สุด 
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ประเภทของธุรกจิสปาตามคําจํากัดความของ ISPA 

Destination 
Spa 

Resort / 
Hotel Spa 

Day Spa / 
City Spa 

Medical 
Spa รวม 

 
คุณลักษณะของผูจัดการสปา 

ดานบุคลิกภาพ 
( Personality ) คาเฉลี่ย 

(S.D) 
แปลผล 

คาเฉลี่ย 
(S.D) 
แปลผล 

คาเฉลี่ย 
(S.D) 
แปลผล 

คาเฉลี่ย 
(S.D) 
แปลผล 

คาเฉลี่ย 
(S.D) 
แปลผล 

4.50 4.83 4.63 5.00 4.68 5.มีความเขาใจในเปาหมาย และ
วัตถุประสงคที่องคกรตองการ (0.71) 

มากที่สุด 
(0.41) 
มากที่สุด 

(0.50) 
มากที่สุด 

(0.00) 
มากที่สุด 

(0.48) 
มากที่สุด 

4.50 4.50 4.19 5.00 4.32 6.มีความสนใจในสถานการณ
บานเมือง และสิ่งแวดลอมที่มี
ผลกระทบตออาชีพและความเปนอยู
ของตนเองและครอบครัว 

(0.71) 
มากที่สุด 

(0.55) 
มากที่สุด 

(0.66) 
มาก 

(0.00) 
มากที่สุด 

(0.63) 
มาก 

4.67 4.89 4.63 5.00 4.71  
คาเฉลี่ยรวม (0.47) 

มากที่สุด 
(0.16) 
มากที่สุด 

(0.51) 
มากที่สุด 

(0.00) 
มากที่สุด 

(0.46) 
มากที่สุด 

n 2 6 16 1  
 
ธุรกิจสปาประเภท Destination Spa ตองการคุณลักษณะของผูจัดการสปาดานบุคลิกภาพ 

(Personality)      มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด (4.67) และผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในทุก
เรื่องในระดับมากที่สุด 

ธุรกิจสปาประเภท Resort / Hotel Spa ตองการคุณลักษณะของผูจัดการสปาดานบุคลิกภาพ 
(Personality)   มีคาเฉล่ียโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด (4.89) และผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในทุก
เรื่องในระดับมากที่สุด 

ธุรกิจสปาประเภท Day Spa / City Spa ตองการคุณลักษณะของผูจัดการสปาดานบุคลิกภาพ 
(Personality) มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด (4.63) โดย ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในทุกเรื่อง
ในระดับมากที่สุด ยกเวน เรื่องมีความสนใจในสถานการณบานเมือง และส่ิงแวดลอมที่มีผลกระทบตออาชีพและ
ความเปนอยูของตนเองและครอบครัว ที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญระดับมาก 

ธุรกิจสปาประเภท Medical Spa ตองการคุณลักษณะของผูจัดการสปาดานบุคลิกภาพ 
(Personality)            มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด (5.00) และผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ
ในทุกเรื่องในระดับมากที่สุด 
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ตารางที่ 4  แสดงคาเฉลี่ย และระดับความสําคัญของคุณลักษณะอื่น ๆ ( Others ) ของผูจัดการสปา  
                     จําแนกตามประเภทของธุรกิจสปาตามคําจํากัดความของ ISPA ไดดังนี้ 
 

ประเภทของธุรกจิสปาตามคําจํากัดความของ ISPA 
Destination 

Spa 
Resort / 

Hotel Spa 
Day Spa / 
City Spa 

Medical 
Spa รวม คุณลักษณะอื่น ๆ  

( Others ) 
ของผูจัดการสปา คาเฉลี่ย 

(S.D) 
แปลผล 

คาเฉลี่ย 
(S.D) 
แปลผล 

คาเฉลี่ย 
(S.D) 
แปลผล 

คาเฉลี่ย 
(S.D) 
แปลผล 

คาเฉลี่ย 
(S.D) 
แปลผล 

5.00 3.67 4.00 4.00 4.00 1. ผูจัดการสปาควรมีอายุไมตํ่ากวา 25 ป 
(0.00) 
มากที่สุด 

(1.03) 
มาก 

(0.89) 
มาก 

(0.00) 
มาก 

(0.91) 
มาก 

4.50 4.00 3.75 4.00 3.88 2. มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ใน
สาขาที่เกี่ยวกับสุขภาพ (0.71) 

มากที่สุด 
(0.63) 
มาก 

(0.68) 
มาก 

(0.00) 
มาก 

(0.67) 
มาก 

4.50 3.83 3.75 5.00 3.88 3. มีประสบการณในการทํางานในสถาน
ประกอบการสปาเพื่อสุขภาพมาแลวอยาง
นอย 2  ป 

(0.71) 
มากที่สุด 

(1.33) 
มาก 

(0.93) 
มาก 

(0.00) 
มากที่สุด 

(1.01) 
มาก 

4.50 3.83 4.06 5.00 4.08 4. มีใบรับรองผานการประเมินความรู
ความสามารถทางดานการจัดการตามที่
กระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

(0.71) 
มากที่สุด 

(0.98) 
มาก 

(0.93) 
มาก 

(0.00) 
มากที่สุด 

(0.91) 
มาก 

4.50 4.33 4.63 5.00 4.56 5. เอาใจใสดูแลกิจการของสถาน
ประกอบการไดอยางใกลชิดและไมไดรับ
งานประจําอื่นควบคูกับการเปนผูจัดการ
สปา 

(0.71) 
มากที่สุด 

(0.52) 
มาก 

(0.50) 
มากที่สุด 

(0.00) 
มากที่สุด 

(0.51) 
มากที่สุด 

4.50 5.00 4.56 5.00 4.68 6. ความรูทางดานภาษาตางประเทศ 
(0.71) 
มากที่สุด 

(0.00) 
มากที่สุด 

(0.63) 
มากที่สุด 

(0.00) 
มากที่สุด 

(0.56) 
มากที่สุด 

5.00 5.00 4.56 5.00 4.72 7. ผูจัดการสปาตองไมเคยไดรับโทษจําคุก
มากอน (0.00) 

มากที่สุด 
(0.00) 
มากที่สุด 

(0.89) 
มากที่สุด 

(0.00) 
มากที่สุด 

(0.74) 
มากที่สุด 

5.00 5.00 4.88 5.00 4.92 8. ผูจัดการสปาตองไมเปนโรคตองหาม 
เชน พิษสุราเรื้อรัง โรคจิตรายแรง (0.00) 

มากที่สุด 
(0.00) 
มากที่สุด 

(0.34) 
มากที่สุด 

(0.00) 
มากที่สุด 

(0.28) 
มากที่สุด 

3.00 4.33 4.38 5.00 4.28 9. ผูจัดการสปาตองไมเปนบุคคล
ลมละลาย 
 
 
 

(2.83) 
ปานกลาง 

(1.03) 
มาก 

(0.96) 
มาก 

(0.00) 
มากที่สุด 

(1.14) 
มาก 
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ประเภทของธุรกจิสปาตามคําจํากัดความของ ISPA 
Destination 

Spa 
Resort / 

Hotel Spa 
Day Spa / 
City Spa 

Medical 
Spa รวม คุณลักษณะอื่น ๆ  

( Others ) 
ของผูจัดการสปา คาเฉลี่ย 

(S.D) 
แปลผล 

คาเฉลี่ย 
(S.D) 
แปลผล 

คาเฉลี่ย 
(S.D) 
แปลผล 

คาเฉลี่ย 
(S.D) 
แปลผล 

คาเฉลี่ย 
(S.D) 
แปลผล 

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 10. ผูจัดการตองไมเปนบุคคลวิกลจริต 
(0.00) 
มากที่สุด 

(0.00) 
มากที่สุด 

(0.00) 
มากที่สุด 

(0.00) 
มากที่สุด 

(0.00) 
มากที่สุด 

4.00 5.00 4.75 5.00 4.76 11. ผูจัดการสมควรไดรับเงินเดือนที่
เหมาะสม ตามคุณวุฒิ และประสบการณ (1.41) 

มาก 
(0.00) 
มากที่สุด 

(0.45) 
มากที่สุด 

(0.00) 
มากที่สุด 

(0.52) 
มากที่สุด 

4.50 4.45 4.39 4.82 4.43  
คาเฉลี่ยรวม (0.71) 

มากที่สุด 
(0.50) 
มาก 

(0.65) 
มาก 

(0.00) 
มากที่สุด 

(0.66) 
มาก 

n 2 6 16 1  

ธุรกิจสปาประเภท Destination Spa ตองการคุณลักษณะอื่น ๆ (Others) ของผูจัดการสปา มี
คาเฉล่ียโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด (4.50)และผูตอบแบบสอบถาม ใหความสําคัญในทุกเรื่องในระดับมาก
ที่สุดยกเวน ผูจัดการ สปาตองไมเปนบุคคลลมละลายใหความสําคัญในระดับปานกลางและผูจัดการสมควร
ไดรับเงินเดือนที่เหมาะสมตามคุณวุฒิและประสบการณใหความสําคัญในระดับมาก 
 ธุรกิจสปาประเภท Resort / Hotel Spa ตองการคุณลักษณะอื่น ๆ ( Others )ของผูจัดการสปา มี
คาเฉล่ียโดยรวมอยูในระดับมาก (4.45) โดยผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในทุกเรื่องในระดับมาก ยกเวน 
ความรูทางดานภาษาตาง ประเทศ ผูจัดการสปาตองไมเคยไดรับโทษจําคุกมากอน ผูจัดการสปาตองไมเปนโรค
ตองหามเชนพิษสุราเรื้อรังโรคจิตรายแรง ผูจัดการตองไมเปนบุคคลวิกลจริต และผูจัดการสมควรไดรับเงินเดือนที่
เหมาะสมตามคุณวุฒิและประสบการณผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญระดับมากที่สุด 

ธุรกิจสปาประเภท Day Spa / City Spa ตองการคุณลักษณะอื่น ๆ ( Others )ของผูจัดการสปา มี
คาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก (4.39) โดยผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในทุกเรื่องในระดับมากที่สุด 
ยกเวน เรื่องผูจัดการ สปาควรมีอายุไมตํ่ากวา 25 ป  มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวกับสุขภาพ  
มีประสบการณในการทํางานในสถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพมาแลวอยางนอย 2  ป  มีใบรับรองผานการ
ประเมินความรูความสามารถทางดานการจัดการตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด และผูจัดการสปาตองไม
เปนบุคคลลมละลาย ที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญระดับมาก 

               ธุรกิจสปาประเภท Medical Spa ตองการคุณลักษณะอื่น ๆ (Others) มีคาเฉล่ียโดยรวมอยูใน
ระดับมากที่สุด (4.82) โดยผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในทุกเรื่องในระดับมากที่สุดยกเวน เรื่อง
ผูจัดการสปาควรมีอายุไมตํ่ากวา 25 ป  และมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวกับสุขภาพ  ที่
ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญระดับมาก 
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ตารางที่ 5  เปนการสรุปคาเฉลี่ยรวมพบวาบทบาทหนาที่การบริหารของผูจัดการสปาที่พึงประสงค จําแนก 
                      ตามประเภทของธุรกิจสปาตามคําจํากัดความของ ISPA ไดดังนี้ 

ประเภทของธุรกจิสปาตามคําจํากัดความของ ISPA 

บทบาทหนาที่การบริหาร 
[n] 

Destination 
Spa  
[2] 

คาเฉลี่ย 
(S.D) 
แปลผล 

Resort / 
Hotel Spa  

 [6] 
คาเฉลี่ย 
(S.D) 
แปลผล 

Day Spa / 
City Spa 

[16] 
คาเฉลี่ย 
(S.D) 
แปลผล 

Medical 
 Spa 
[1] 

คาเฉลี่ย 
(S.D) 
แปลผล 

คาเฉลี่ย 
(S.D) 
แปลผล 

ลําดับ 

4.50 4.36 4.29 5.00 4.35 3 1.ดานการวางแผน (Planning) ของ
ผูจัดการสปา (0.71) 

มากที่สุด 
(0.52) 
มาก 

(0.55) 
มาก 

(0.00) 
มากที่สุด 

(0.54) 
มาก 

 

4.44 4.31 4.21 5.00 4.29 4 2.ดานการจัดระบบหรือรูปแบบงาน 
(Organizing) ของผูจัดการสปา (0.80) 

มาก 
(0.55) 
มาก 

(0.54) 
มาก 

(0.00) 
มากที่สุด 

(0.55) 
มาก 

 

4.50 4.33 4.43 4.64 4.42 2 3.ดานการสั่งการหรืออํานวยการ 
(Directing) ของผูจัดการสปา (0.71) 

มากที่สุด 
(0.62) 
มาก 

(0.55) 
มาก 

(0.00) 
มากที่สุด 

(0.56) 
มาก 

 

4.50 4.65 4.38 5.00 4.47 1 4.ดานการควบคุม (Controlling) ของ
ผูจัดการสปา (0.71) 

มากที่สุด 
(0.56) 
มากที่สุด 

(0.56) 
มาก 

(0.00) 
มากที่สุด 

(0.56) 
มาก 

 

ใหความสําคัญตอคุณลักษณะภาวะผูนําหรือบทบาทหนาที่การบริหารดานการควบคุม 
(Controlling )มากที่สุด รองลงมาไดแก ดานการสั่งการหรืออํานวยการ (Directing)  ดานการวางแผน 
(Planning) และ ดานการจัดระบบหรือรูปแบบงาน ( Organizing ) ของผูจัดการตามลําดับ 

 

สวนที่  5 การทดสอบการใหความสําคัญกับคุณลักษณะของผูจัดการสปาในดานตางๆ ของ
ผูประกอบการธุรกิจสปา เปรียบเทียบระหวาง Resort / Hotel Spa และประเภท Day Spa / City Spa  
 
ตารางที่ 6  เปรียบเทียบความสําคัญของคุณลักษณะของผูจัดการสปาที่มีความรูดานการบริหาร  
                       (Management  Knowledge) จําแนกตามประเภทของธุรกิจสปาตามคําจํากัดความของ ISPA 
 

คุณลักษณะของผูจัดการสปา : ความรูดาน
การบริหาร 

ประเภทสปาตามคําจัดความ
ของ ISPA 

N Mean t Sig. 

Resort / Hotel Spa 6 4.50 1.สามารถนําขอมูลทางดานการเงินมา ใชใน
การตัดสินใจไดเชน การควบคุมคาใชจาย 
การลดความเสี่ยงตาง ๆ ภายในองคกร 

Day Spa / City Spa 16 4.00 
1.515 .145 

Resort / Hotel Spa 6 4.33 2.สามารถนําความรูเกี่ยวกับการควบคุม
ภายในมาใชได     เปนอยางดี Day Spa / City Spa 16 4.13 

.863 .398 

Resort / Hotel Spa 6 4.33 3.มีความรูทางดานการบริหารการตลาดของ
ธุรกิจบริการ 
 

Day Spa / City Spa 16 4.50 
-.575 .572 
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คุณลักษณะของผูจัดการสปา : ความรูดาน
การบริหาร 

ประเภทสปาตามคําจัดความ
ของ ISPA 

N Mean t Sig. 

Resort / Hotel Spa 6 4.33 4.มีความรูในดานการบริหาร งานบุคคล 
Day Spa / City Spa 16 4.19 

.436 .668 

Resort / Hotel Spa 6 4.33 5.มีความรูดานการจัดองคกร 
Day Spa / City Spa 16 4.25 

.270 .790 

Resort / Hotel Spa 6 4.50 6.มีความรูเกี่ยวกับจิตวิทยาการบริหารและ
จิตวิทยาการบริการ Day Spa / City Spa 16 4.25 

.916 .371 

Resort / Hotel Spa 6 4.33 7.มีความรูเกี่ยวกับการจัดการอุตสาหกรรม
ไมตรีจิต (Hos pitality Industry 
Management) 

Day Spa / City Spa 16 4.38 
-.173 .865 

Resort / Hotel Spa 6 4.50 8.มีความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ระบบขอมูล Day Spa / City Spa 16 3.94 

2.071 .052 

Resort / Hotel Spa 6 4.50 9.มีความเขาใจและเห็นความ สําคัญของการ
วิจัยการตลาด Day Spa / City Spa 16 4.19 

1.198 .245 

 
ตารางที่ 7  เปรียบเทียบความสําคัญของคุณลักษณะดานบุคลิกภาพ ( Personality ) ของผูจัดการสปา จําแนก 
                     ตามประเภทของธุรกิจสปาตามคําจํากัดความของ ISPA 
 
คุณลักษณะของผูจัดการสปา : ดานบุคลิกภาพ 

(Personality) 
ประเภทสปาตามคําจัดความ

ของ ISPA 
N Mean t Sig. 

Resort / Hotel Spa 6 5.00 1.บุคลิกภาพที่ดี 
Day Spa / City Spa 16 4.69 

1.575 .131 

Resort / Hotel Spa 6 5.00 2.ผูจัดการสปาควรแตงกายใหเหมาะสมกับ 
กาลเทสะ Day Spa / City Spa 16 4.75 

1.348 .193 

Resort / Hotel Spa 6 5.00 3.มีความมุงมั่นในการทํางานเพื่อผลสําเร็จ
โดยรวม Day Spa / City Spa 16 4.81 

1.122 .275 

Resort / Hotel Spa 6 5.00 4.มีการพัฒนาทักษะฝมือความ รู 
ความสามารถใหเหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ
อยูตลอด เวลา 

Day Spa / City Spa 16 4.69 
1.252 .225 

Resort / Hotel Spa 6 4.83 5.มีความเขาใจในเปาหมาย และวัตถุประสงคที่
องคกรตองการ Day Spa / City Spa 16 4.63 

.909 .374 

Resort / Hotel Spa 6 4.50 6.มีความสนใจในสถาน การณบานเมือง และ
สิ่งแวด ลอมที่มีผลกระทบตออาชีพและความ
เปนอยูของตนเองและครอบครัว Day Spa / City Spa 16 4.19 

1.036 .312 
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ตารางที่ 8  เปรียบเทียบความสําคัญของคุณลักษณะอื่น ๆ ( Others )ของผูจัดการสปา จําแนกตามประเภท 
                     ของธุรกิจสปาตามคําจํากัดความของ ISPA 
 
คุณลักษณะของผูจัดการสปา : ดานคุณลักษณะอื่นๆ ประเภทสปาตามคําจัดความของ 

ISPA 
N Mean t Sig. 

Resort / Hotel Spa 6 3.67 1.ผูจัดการสปาควรมีอายุไมตํ่ากวา 25 ป 
Day Spa / City Spa 16 4.00 

-.748 .463 

Resort / Hotel Spa 6 4.00 2.มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาที่
เกี่ยวกับสุขภาพ Day Spa / City Spa 16 3.75 

.778 .445 

Resort / Hotel Spa 6 3.83 3.มีประสบการณในการทํางานในสถานประกอบ กา
รสปาเพื่อสุขภาพมาแลวอยางนอย 2 ป Day Spa / City Spa 16 3.75 

.167 .869 

Resort / Hotel Spa 6 3.83 4.มีใบรับรองผานการประเมินความรูความสามารถ
ทางดานการจัดการตามที่กระทรวงสาธารณสุข
กําหนด 

Day Spa / City Spa 16 4.06 
-.508 .617 

Resort / Hotel Spa 6 4.33 5.เอาใจใสดูแลกิจการของสถานประกอบการได
อยางใกลชิดและไมไดรับงานประจําอื่นควบคูกับการ
เปนผูจัดการสปา 

Day Spa / City Spa 16 4.63 
-1.209 .241 

Resort / Hotel Spa 6 5.00 6.ความรูทางดานภาษาตางประเทศ 
Day Spa / City Spa 16 4.56 

1.677 .109 

Resort / Hotel Spa 6 5.00 7.ผูจัดการสปาตองไมเคยไดรับโทษจําคุกมากอน 
Day Spa / City Spa 16 4.56 

1.183 .251 

Resort / Hotel Spa 6 5.00 8.ผูจัดการสปาตองไมเปนโรคตองหามเชน พิษสุรา
เรื้อรัง โรคจิตรายแรง Day Spa / City Spa 16 4.88 

.883 .388 

Resort / Hotel Spa 6 4.33 9.ผูจัดการสปาตองไมเปนบุคคลลมละลาย 
Day Spa / City Spa 16 4.38 

-.089 .930 

Resort / Hotel Spa 6 5.00 10.ผูจัดการตองไมเปนบุคคลวิกลจริต 
Day Spa / City Spa 16 5.00 

1.348 .193 

Resort / Hotel Spa 6 5.00 11.ผูจัดการสมควรไดรับเงินเดือนท่ีเหมาะสม ตาม
คุณวุฒิ และประสบการณ Day Spa / City Spa 16 4.75 

1.348 .193 

 
ผลการศึกษาโดยวิธี เปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูโดยทดสอบ t- Test  ทางดานความรูเฉพาะดานสปา 

ความรูทางดานการบริหาร  ดานบุคลิกภาพ และคุณลักษณะอื่น ๆ ปรากฏวาไมมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญ 
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สวนที่   6  สรุปผลการศึกษาวาตัวแปรใดบางที่ไดรับความสําคัญมากที่สุดและตัวแปรใดที่
ไดรับความสําคัญมากและใหผูตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น 

ตารางที่ 9  แสดงระดับความสําคัญของคุณลักษณะของผูจัดการสปาที่พึงประสงค 
ระดับความสําคัญของคุณลักษณะของผูจัดการสปาท่ีพึงประสงค 

มากท่ีสุด มาก 
คุณลักษณะของผูจัดการสปา:ความรูเฉพาะดานเกี่ยวกับสปา ( Spa  Knowledge) 
สามารถดูแลพนักงานให บริการใหอยูในกรอบของ  ศีลธรรม
ประเพณีอันดีงาม 

มีความรูเกี่ยวกับมาตรฐานกิจการสปาตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดไว 

สามารถดูแลจัดการผลิต -ภัณฑ และเครื่องใชตางๆ ใหไดมาตรฐาน
อยูเสมอ 

สามารถจัดทําทะเบียนและประวัติผูรับบริการและพนัก 
งานใหบริการไดอยางถูกตอง 

มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเอกลักษณ สปาไทย มีความรูในเรื่องเกณฑการคัดเลือกผลิตภัณฑสําหรับ 
สปาทั้งสมุนไพรไทยและผลิตภัณฑตางประเทศ 

มีความรูเกี่ยวกับทรีทเมนทตาง ๆท่ีใหบริการในสปา สามารถจัดทําคูมือการปฏิบัติงานหรือคูมือการใช ผลิตภัณฑไดอยางถูกตอง 
 มีความรูเกี่ยวกับสุขภาพและความงาม 
 มีความรูในเรื่องของศาสตรตาง ๆ ท่ีอยูในสปา 
 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสุขภาพแบบองครวม 
 มีความรูเกี่ยวกับโภชนาการอาหารและเครื่องดื่มในสปา 
คุณลักษณะของผูจัดการสปา:ความรูเฉพาะดานเกี่ยวกับสปา ( Spa  Knowledge) 
สามารถดูแลพนักงานให บริการใหอยูในกรอบของ  ศีลธรรม
ประเพณีอันดีงาม 

มีความรูเกี่ยวกับมาตรฐานกิจการสปาตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดไว 

สามารถดูแลจัดการผลิต -ภัณฑ และเครื่องใชตางๆ ใหไดมาตรฐาน
อยูเสมอ 

สามารถจัดทําทะเบียนและประวัติผูรับบริการและพนัก 
งานใหบริการไดอยางถูกตอง 

มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเอกลักษณ สปาไทย มีความรูในเรื่องเกณฑการคัดเลือกผลิตภัณฑสําหรับ 
สปาทั้งสมุนไพรไทยและผลิตภัณฑตางประเทศ 

มีความรูเกี่ยวกับทรีทเมนทตาง ๆท่ีใหบริการในสปา สามารถจัดทําคูมือการปฏิบัติงานหรือคูมือการใช ผลิตภัณฑไดอยางถูกตอง 
 มีความรูเกี่ยวกับสุขภาพและความงาม 
 มีความรูในเรื่องของศาสตรตาง ๆ ท่ีอยูในสปา 
 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสุขภาพแบบองครวม 
 มีความรูเกี่ยวกับโภชนาการอาหารและเครื่องดื่มในสปา 
คุณลักษณะของผูจัดการสปาที่มีความรูดานการบริหาร (Management  Knowledge) 
 มีความเขาใจและเห็นความ สําคัญของการวิจัยการตลาด 
 มีความรูในดานการบริหาร งานบุคคล 
 สามารถนําความรูเกี่ยวกับการควบคุมภายในมาใชได     เปนอยางดี 
 
ระดับความสําคัญของคุณลักษณะของผูจัดการสปาท่ีพึงประสงค 

มากท่ีสุด มาก 
 สามารถนําขอมูลทางดานการเงินมาใชในการตัดสินใจไดเชน การควบคุม

คาใชจาย การลดความเสี่ยงตาง ๆ ภายในองคกร 
 มีความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบขอมูล 
คุณลักษณะดานบุคลิกภาพ ( Personality ) ของผูจัดการสปา 
มีความมุงม่ันในการทํางานเพื่อผลสําเร็จโดยรวม มีความสนใจในสถาน การณบานเมือง และสิ่งแวด ลอมท่ีมีผลกระทบตอ

อาชีพและความเปนอยูของตนเองและครอบครัว 
ผูจัดการสปาควรแตงกายใหเหมาะสมกับกาลเทศะ  
บุคลิกภาพที่ดี  
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มีการพัฒนาทักษะฝมือความ รู ความสามารถใหเหมาะสมกับงาน
ท่ีรับผิดชอบอยูตลอด เวลา 

 

มีความเขาใจในเปาหมาย และวัตถุประสงคท่ีองคกรตองการ  
คุณลักษณะอื่น ๆ ( Others )ของผูจัดการสปา 
ผูจัดการตองไมเปนบุคคลวิกลจริต ผูจัดการสปาตองไมเปนบุคคลลมละลาย 
ผูจัดการสปาตองไมเปนโรคตองหามเชน พิษสุราเรื้อรัง โรคจิต
รายแรง 

มีใบรับรองผานการประเมินความรูความสามารถทางดานการจัดการตามที่
กระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

ผูจัดการสมควรไดรับเงินเดือนท่ีเหมาะสม ตามคุณวุฒิ และ
ประสบการณ 

ผูจัดการสปาควรมีอายุไมตํ่ากวา 25 ป 

ผูจัดการสปาตองไมเคยไดรับโทษจําคุกมากอน มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวกับสุขภาพ 
ความรูทางดานภาษาตางประเทศ มีประสบการณในการทํางานในสถานประกอบ  

การสปาเพื่อสุขภาพมาแลวอยางนอย 2 ป 
เอาใจใสดูแลกิจการของสถานประกอบการไดอยางใกลชิดและ
ไมไดรับงานประจําอื่นควบคูกับการเปนผูจัดการสปา 

 

ผูจัดการสมควรไดรับเงินเดือนท่ีเหมาะสม ตามคุณวุฒิ และ
ประสบการณ 

ผูจัดการสปาควรมีอายุไมตํ่ากวา 25 ป 

ผูจัดการสปาตองไมเคยไดรับโทษจําคุกมากอน มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวกับสุขภาพ 
ความรูทางดานภาษาตางประเทศ มีประสบการณในการทํางานในสถานประกอบ  

การสปาเพื่อสุขภาพมาแลวอยางนอย 2 ป 
เอาใจใสดูแลกิจการของสถานประกอบการไดอยางใกลชิดและ
ไมไดรับงานประจําอื่นควบคูกับการเปนผูจัดการสปา 

 

บทบาทหนาท่ีในการบริหาร ดานการวางแผน (Planning) ของผูจัดการสปา 
            ผูจัดการสปาตองมีความยุติธรรมในการกระจายงานและการแบงงาน 
 ผูจัดการสปามีการแบงงานตามความสามารถและความถนัดของพนักงาน 
 ผูจัดการสปามีการมอบหมายปริมาณงานไดอยางเหมาะสมแกพนักงาน 
 ผูจัดการสปามีการกําหนดขอบ เขตหนาท่ีของงานที่มอบหมายใหแก

พนักงาน 
 ผูจัดการสปามีการกําหนดระเบียบวิธีปฎิบัติงานภายในหนวยงาน 
 สามารถพัฒนาพนักงานใหบริการใหสามารถบริการไดตามคูมือท่ีจัดทําขึ้น

จริง 
 ผูจัดการตองพิจารณาคัดเลือกสงพนักงานเขารับการฝกอบรมท่ีเกี่ยวของกับ

การปฎิบัติงานในแตละดาน 
 
    

ผูจัดการสปาตองเปนนักจัด การที่สามารถนําคน เครื่อง จักรวัสดุ มาใช
รวมกัน และนําองค กรไปสูเปาหมายไดอยางราบรื่น 
 

บทบาทหนาท่ีในการบริหารดานการส่ังการหรืออํานวยการ (Directing ) ของผูจัดการสปา 
    ผูจัดการสปามีความยุติธรรมในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ผูจัดการสปามีความสามารถในการสรางขวัญและกําลังใจในการทํางานแก

พนักงาน 
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ระดับความสําคัญของคุณลักษณะของผูจัดการสปาท่ีพึงประสงค 

มากท่ีสุด มาก 
ผูจัดการสปาควรมีอัธยาศัย 
ไมตรีดี 

ผูจัดการสปามีทักษะในการถายทอด และสอนงานแกพนักงานได 

ผูจัดการสามารถระบุถึงสาเหตุของปญหาที่อาจจะเกิดขึ้น และ
วิเคราะหและเสนอแนวทางในการแกไขปญหาไดโดยตรง 

ผูจัดการสปาควรมีการเปดโอกาสใหพนักงานสอบถามเมื่อมีขอสงสัย 

ผูจัดการสปาตองสามารถจัดการแกปญหาความขัดแยงระหวาง
พนักงานได 

ผูจัดการสปามีการยกยองชมเชยพนักงานเมื่อปฎิบัติงานไดดี 

ผูจัดการสามารถกําหนดและควบคุมมาตรฐานการทํางานและ
บริการของพนักงานใหอยูในระดับท่ีดี 

ผูจัดการสปาควรรับฟงความคิดเห็นจากพนักงาน 

ผูจัดการสปามีการสรางแรงจูงใจในการทํางานและสามารถโนม
นาวจิตใจใหพนักงานปฎิบัติงานได 

ผูจัดการสปาควรมีความเปนกันเอง 

 ผูจัดการควรมีการมอบหมายงานในแตละวันพรอม ๆ กับการชวยแกปญหา
เกี่ยวกับงานและปญหาสวนตัวของพนักงานได 

 ผูจัดการสปาใหอํานาจและความอิสระในงานที่มอบหมายแลวแกพนักงาน 
บทบาทหนาท่ีในการบริหารดานการควบคุม (Controlling) ของผูจัดการสปา 
ผูจัดการสปามีความยุติธรรมในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
      

มีการกําหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานแกพนักงาน 

ผูจัดการสามารถระบุถึงสาเหตุของปญหาที่อาจจะเกิดขึ้น และ
วิเคราะหและเสนอแนวทางในการแกไขปญหาไดโดยตรง 

มีการกําหนดหลักเกณฑในการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน 

ผูจัดการสามารถกําหนดและควบคุมมาตรฐานการทํางานและ
บริการของพนักงานใหอยูในระดับท่ีดี 

มีการติดตามความคืบหนาในการปฏิบัติงาน 

ผูจัดการสามารถกําหนดและควบคุมมาตรฐานการทํางานและ
บริการของพนักงานใหอยูในระดับท่ีดี 

มีการติดตามความคืบหนาในการปฏิบัติงาน 

 ประเมินผลงานที่ไดเปนไปตามแผนที่วางไว 
 มีการใหขอมูลยอนกลับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานแกพนักงาน 
 ผูจัดการสามารถควบคุมบัญชีรายรับ – รายจาย และจัดทําสรุปคาใชจาย

ท้ังหมดของ สปาแตละเดือน 
 

จากการทดสอบ t- Test  ในสวนที่ 5 พบวาผูประกอบการสปาเพื่อสุขภาพประเภท Resort / Hotel  
Spa และ  Day Spa /  City  Spa ใหความสําคัญกับคุณลักษณะตาง ๆ ของผูจัดการสปาไมตางกัน และ
การศึกษาทําใหเห็นวาผูประกอบการสปาเพื่อสุขภาพสวนใหญใหความสําคัญของคุณลักษณะตาง ๆ ในระดับ
มาก และระดับมากที่สุด  ผูศึกษาจึงไดทําการสรุปรายละเอียดคุณลักษณะตาง ๆ ที่ไดรับความสําคัญในระดับ
มาก และมากที่สุด ในตารางที่ 5 จากนั้นไดนําผลสรุปในตารางที่ 5 กลับไปใหกลุมตัวอยาง ซ่ึงเคยใหสัมภาษณดู
จํานวน  18  ราย และพบวาผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยกับผลการศึกษาและแสดงความคิดเห็นวานาจะเพิ่มตัว
แปรอื่น ๆ ไดอีก  เชน เร่ืองของจิตวิทยาในการทํางานรวมกับผูอื่นและควรเนนเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม  หรือ
ในสวนของแบบสอบถามควรมีรายละเอียดในเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรมเปนตอนหนึ่ง  นอกจากนี้ยัง
เสนอแนะเรื่องคําถามในแบบสอบถามเรื่องของภาษา ควรกําหนดภาษาดวยวาเปนภาษาใดบางที่ควรตองรูและ
ใหความสําคัญมากที่สุด  และโดยรวมใหความเห็นวาในคําถามของแบบสอบถามนาจะมีรายละเอียดปลีกยอย
มากกวานี้เชนมีความรูเกี่ยวกับทรีทเมนทตาง ๆ ที่ใหบริการในสปา ควรบอกวาเปนทรีทเมนทอะไร เพื่อจะไดให
ความสําคัญที่ละเอียดยิ่งขึ้น 
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สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล ขอเสนอแนะและขอจํากัดของการวิจัย 

สรุปผลการวิจัย 

 จากการวิจัยครั้งนี้พบวาคุณสมบัติของผูจัดการที่ประกอบการสปาเพื่อสุขภาพพึงประสงคนั้นสามารถ 
สรุปไดตามขอมูลในสวนตาง ๆ ดังนี้ 

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มี
อายุระหวาง 30-39 ป จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา  สถานภาพโสด มีระยะเวลาทํางานในธุรกิจ
สปา 3-6 ป และเปนเจาของกิจการ 

สวนที่ 2 ขอมูลทั่วไปของธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ พบวาประเภทธุรกิจของผูตอบแบบสอบถาม เปนส
ปาแบบประยุกต หรือ“ไทยสปา” รอยละ 92.0  เปน Day Spa / City Spa มากที่สุด  มีลักษณะเปนบริษัทจํากัด 
มากที่สุด  มีระยะเวลาเปดดําเนินการมากกวา 3 ป มากที่สุด มีรายไดเฉล่ียมากกวา 100,000 บาท/เดือน มาก
ที่สุด   มีจํานวนพนักงานที่ใชทํางานในธุรกิจสปาจํานวน  6-10  คน มากที่สุด    

สวนที่ 3 จากผลการศึกษาพบวาคุณลักษณะของผูจัดการสปาที่มีความรูเฉพาะดานเกี่ยวกับสปา 
(Spa Knowledge) มีคาเฉลี่ยของระดับความสําคัญรวมในระดับมาก  โดยความรูเฉพาะดานเกี่ยวกับสปา (Spa 
Knowledge) ท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ 3 ลําดับแรก ไดแก  สามารถดูแลพนักงานใหบริการใหอยูใน
กรอบของศีลธรรมประเพณีอันดีงาม   มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเอกลักษณสปาไทย  สามารถดูแลจัดการ
ผลิตภัณฑ และเครื่องใชตางๆ ใหไดมาตรฐานอยูเสมอ และมีความรูเกี่ยวกับทรีทเมนทตาง ๆ ที่ใหบริการในสปา 
ในระดับคาเฉลี่ยที่เทากัน   

จากการศึกษาพบวาคุณลักษณะของผู จัดการสปาที่มีความรูดานการบริหาร(Management 
Knowledge) มีคาเฉล่ียของระดับความสําคัญรวมในระดับมาก โดยความรูดานการบริหาร(Management  
Knowledge) ที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ 3 ลําดับแรก ไดแก มีความรูทางดานการบริหารการตลาด
ของธุรกิจบริการ (4.48) มีความรูเกี่ยวกับจิตวิทยาการบริหารและจิตวิทยาการบริการ และมีความรูเกี่ยวกับการ
จัดการอุตสาหกรรมไมตรีจิต(Hospitality Industry Management) ในระดับคาเฉลี่ยที่เทากัน (4.36)  

คุณลักษณะดานบุคลิกภาพ (Personality) ของผูจัดการสปา มีคาเฉลี่ยของระดับความสําคัญรวมใน
ระดับมากที่สุด(4.71)โดยคุณลักษณะดานบุคลิกภาพ (Personality) ที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ 3 
ลําดับแรก ไดแก มีความมุงม่ันในการทํางานเพื่อผลสําเร็จโดยรวม (4.88) ผูจัดการสปาควรแตงกายใหเหมาะสม
กับกาลเทสะ (4.84) บุคลิกภาพที่ดี และมีการพัฒนาทักษะฝมือความรู ความสามารถใหเหมาะสมกับงานที่
รับผิดชอบอยูตลอดเวลา (4.76) 

คุณลักษณะอื่น ๆ (Others )ของผูจัดการสปา มีคาเฉล่ียของระดับความสําคัญรวมในระดับมาก 
(4.43) โดย คุณลักษณะอื่น ๆ ( Others ) ที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ 3 ลําดับแรก ไดแก ผูจัดการตอง
ไมเปนบุคคลวิกลจริต (5.00) ผูจัดการสปาตองไมเปนโรคตองหามเชน พิษสุราเรื้อรัง โรคจิตรายแรง (4.92) และ
ผูจัดการสมควรไดรับเงินเดือนที่เหมาะสม ตามคุณวุฒิ และประสบการณ (4.76) 

บทบาทหนาที่การบริหารดานการวางแผน (Planning) ของผูจัดการสปา มีคาเฉล่ียของระดับ
ความสําคัญรวมในระดับมาก (4.35) โดย คุณลักษณะภาวะผูนําหรือบทบาทหนาที่การบริหาร ดานการวางแผน 
(Planning) ที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ 3 ลําดับแรก ไดแก ผูจัดการสปาตองมีความชัดเจนในการ
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กําหนดวัตถุประสงค และเปาหมายในการทํางาน (4.48) ผูจัดการสปาตองมีความชัดเจนในการกําหนดขั้นตอน
และวิธีการในการทํางานของผูจัดการสปา  ผูจัดการสปาตองทําใหพนักงานเขาใจวัตถุประสงค เปาหมาย 
ขั้นตอน และวิธีการทํางานของธุรกิจ ผูจัดการควรเปนผูกําหนดทิศทางในการวางแผนและนําพาไปสูเปาหมายได 
และผูจัดการตองศึกษาคุณสมบัติของแตละผลิตภัณฑที่จะนํามาใช โดยใหสอดคลองกับรูปแบบสปาได (4.36) 
และผูจัดการสปาควรมีการวางแผนการทํางานลวงหนาของผูจัดการสปา (4.32) 

บทบาทหนาที่การบริหาร ดานการจัดระบบหรือรูปแบบงาน (Organizing) ของผูจัดการสปา มี
คาเฉลี่ยของระดับความสําคัญรวมในระดับมาก (4.29) โดย บทบาทหนาที่ในการบริหาร ดานการจัดระบบหรือ
รูปแบบงาน (Organizing) ที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ 3 ลําดับแรก ไดแก ผูจัดการสปาตองมีความ
ยุติธรรมในการกระจายงานและการแบงงาน และผูจัดการสปามีการแบงงานตามความสามารถและความถนัด
ของพนักงาน (4.44) ผูจัดการ สปามีการมอบหมายปริมาณงานไดอยางเหมาะสมแกพนักงาน (4.36) ผูจัดการส
ปามีการกําหนดระเบียบวิธีปฎิบัติงานภายในหนวยงาน และผูจัดการสปามีการกําหนดขอบเขตหนาที่ของงานที่
มอบหมายใหแกพนักงาน (4.32) 

บทบาทหนาที่ในการบริหารดานการสั่งการหรืออํานวยการ (Directing) ของผูจัดการสปา มีคาเฉลี่ย
ของระดับความสําคัญรวมในระดับมาก (4.42) โดย คุณลักษณะภาวะผูนํา ดานการสั่งการหรืออํานวยการ 
(Directing ) ที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ 3 ลําดับแรก ไดแก ผูจัดการสปามีความยุติธรรมในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน (4.76) ผูจัดการสปาควรมีอัธยาศัยไมตรีดี (4.72)  และผูจัดการสามารถระบุถึงสาเหตุ
ของปญหาที่อาจจะเกิดขึ้น และวิเคราะหและเสนอแนวทางในการแกไขปญหาไดโดยตรง (4.68)  

บทบาทหนาที่ในการบริหาร ดานการควบคุม (Controlling) ของผูจัดการสปา มีคาเฉลี่ยของระดับ
ความสําคัญรวมในระดับมาก (4.47) โดย บทบาทหนาที่ในการบริหาร ดานการควบคุม (Controlling) ผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญ 3 ลําดับแรก ไดแก  ผูจัดการ สปามีความยุติธรรมในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
และผูจัดการสามารถระบุถึงสาเหตุของปญหาที่อาจจะเกิดขึ้น และวิเคราะหและเสนอแนวทางในการแกไข
ปญหาไดโดยตรง (4.64) ผูจัดการสามารถกําหนดและควบคุมมาตรฐานการทํางานและบริการของพนักงานให
อยูในระดับที่ดี (4.56) และมีการกําหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานแกพนักงาน (4.48) 

เม่ือจําแนกตามรูปแบบพฤติกรรมและลักษณะการปฏิบัติงานที่ผูจัดการสปาควรมีปรากฏจริงใน
ภาพรวม พบวามีรูปแบบพฤติกรรมและลักษณะการปฏิบัติงานแบบเปนผูที่มีหลักการทํางานที่แนนอน มีความ
ชํานาญในการสั่งงานโดยไมทําใหผูอื่นขุนเคืองใจ มากที่สุด รอยละ 52.0 รองลงมา มีรูปแบบพฤติกรรมและ
ลักษณะการปฏิบัติงานแบบเปนผูที่สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดีมีความไววางใจตอผูรวมงาน รอยละ 32.0  มี
รูปแบบพฤติกรรมและลักษณะการปฏิบัติงานแบบเปนผูประสบความสําเร็จในการใชความสามารถของผูอื่นให
เกิดประโยชนสูงสุด รอยละ 24.0  และมีรูปแบบพฤติกรรมและลักษณะการปฏิบัติงานโดยยึดกฎหมายระเบียบ
และขอบังคับอยางเครงครัด การละเมิดกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับ หรือแบบแผนตาง ๆ จะกระทํามิไดหาก
ฝาฝนจะตองถูกลงโทษ รอยละ 4.0 

สวนที่  4  คุณลักษณะของผูจัดการสปาที่พึงประสงค จําแนกตามขอมูลทั่วไปของธุรกิจสปาเพื่อ
สุขภาพ ประกอบดวย ประเภทของธุรกิจสปาตามคําจํากัดความของ ISPA พบวา 

ธุรกิจสปาประเภท Destination Spa ตองการคุณลักษณะของผูจัดการสปาที่มีความรูเฉพาะดาน
เกี่ยวกับสปา (Spa Knowledge) มีคาเฉล่ียโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด  คุณลักษณะที่มีความรูดานการจัดการ 
(Management Knowledge) ในระดับมากโดยใหความสําคัญของบทบาทการบังคับบัญชาดานการวางแผนใน
ระดับมากที่สุด การจัด ระบบหรือรูปแบบงานในระดับมาก  การสั่งการหรืออํานวยการในระดับมากที่สุด การ
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ควบคุมในระดับมากที่สุด มีคุณ ลักษณะทางดานบุคลลิกภาพในระดับมากที่สุด  และมีคุณลักษณะอื่น ๆ ใน
ระดับมากที่สุด   

ธุรกิจสปาประเภท Resort / Hotel Spa ตองการคุณลักษณะของผูจัดการสปาที่มีความรูเฉพาะดาน
เกี่ยวกับสปา (Spa Knowledge) มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด  คุณลักษณะที่มีความรูดานการจัดการ
(Management Knowledge) ในระดับมากโดยใหความสําคัญของบทบาทการบังคับบัญชาดานการควบคุมใน
ระดับมากที่สุด และการวางแผน การจัดระบบหรือรูปแบบงานและ การสั่งการหรืออํานวยการในระดับมาก  มี
คุณลักษณะทางดานบุคลิกภาพในระดับมากที่สุด  และมีคุณลักษณะอื่น ๆ ในระดับมาก 

ธุรกิจสปาประเภท Day  Spa / City  Spa ตองการคุณลักษณะของผูจัดการสปาที่มีคุณลักษณะ
ทางดานบุคลิกภาพมากที่สุด และมีความรูเฉพาะดาน  คุณลักษณะอื่นและมีความรูดานการจัดการในระดับมาก 
และใหความสําคัญของบทบาทการบังคับบัญชาทุกดานในระดับมาก 
 ธุรกิจสปาประเภท Medical  Spa   ตองการคุณลักษณะของผูจัดการสปาที่มีคุณลักษณะทางดาน
บุคลิกภาพ มีความรูเฉพาะดานเกี่ยวกับสปา  คุณลักษณะอื่น และ มีความรูดานการจัดการในระดับมากที่สุด  
และใหความสําคัญของบทบาทการบังคับบัญชาทุกดานในระดับมากที่สุดเชนกัน  

สวนที่ 5   การทดสอบการใหความสําคัญกับคุณลักษณะของผูจัดการสปาในดานตางๆ ของ
ผูประกอบการธุรกิจสปา เปรียบเทียบระหวาง Resort / Hotel Spa และประเภท Day Spa / City Spa พบวาการ
เปรียบเทียบระหวาง Resort / Hotel Spa และ Day Spa / City  Spa  ในดานความรูเฉพาะดาน  ความรูทางดาน
การบริหาร คุณลักษณะทางดานบุคลิกภาพ คุณลักษณะอื่น ๆ  และดานบทบาทหนาที่การบริหารในดานการ
วางแผน ดานการจัดระบบหรือรูปแบบงาน ดานการส่ังการหรืออํานวยการ และดานการควบคุม ไมมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  

สวนที่ 6  สรุปผลการศึกษาวาตัวแปรที่ไดรับความสําคัญในระดับมากที่สุดและระดับวามสําคัญมาก  
และนําผลการศึกษากลับไปใหผูตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นพบวาผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยกับผล
การศึกษาและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมวานาจะเพิ่มตัวแปรอื่น ๆ ไดอีก  เชน เรื่องของจิตวิทยาในการทํางาน
รวมกับผูอื่นและควรเนนเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม หรือในสวนของแบบสอบถามควรมีรายละเอียดในเรื่องของ
คุณธรรมและจริยธรรมเปนตอนหนึ่ง  นอกจากนี้ยังเสนอแนะเรื่องคําถามในแบบสอบถามเรื่องของภาษา ควร
กําหนดภาษาดวยวาเปนภาษาใดบางที่ควรตองรูและใหความสําคัญมากที่สุด  และโดยรวมใหความเห็นวาใน
คําถามของแบบสอบถามนาจะมีรายละเอียดปลีกยอยมากกวานี้เชนมีความรูเกี่ยวกับทรีทเมนทตาง ๆ ที่
ใหบริการในสปา ควรบอกวาเปนทรีทเมนทอะไร เพื่อจะไดใหความสําคัญที่ละเอียดขึ้น   

 
ขอคนพบ    

1. คุณลักษณะที่ผูจัดการสปาที่ผูประกอบการสปาเพื่อสุขภาพ พึงประสงค ไมวาจะเปนสปาประเภท
ใด  ประกอบธุรกิจในลักษณะใด  ประกอบธุรกิจมานานเทาใด ก็ใหความสําคัญในปจจัย ของ  เรื่องบุคลิกภาพมี
คาเฉลี่ยในระดับมากที่สุด 
 2. คุณลักษณะของผูจัดการสปาที่พึงประสงคทุกประเภทตามคําจํากัดความของ  ISPA ให
ความสําคัญในดานของบุคลิกภาพเปนอันดับแรก รองลงมาคือเร่ืองของคุณลักษณะอื่น ๆ ความรูเฉพาะดานและ
ความรูทางดานการบริหาร ตามลําดับ   
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 3. คุณลักษณะของผูจัดการสปาที่พึงประสงคทุกประเภทตามคําจํากัดความของ ISPA ให
ความสําคัญดานบทบาทหนาที่การบริหารดานการควบคุม เปนอันดับแรก รองลงมาคือดานการสั่งการหรือ
อํานวยการ  ดานการวางแผน  ดานการจัดระบบหรือรูปแบบงาน ตามลําดับ    
 4. คุณลักษณะของผูจัดการที่ผูประกอบการสปาเพื่อสุขภาพ พึงประสงค ควรมีลักษณะของภาวะ
ผูนําแบบผูที่มีหลักการทํางานที่แนนอนมีความชํานาญในการสั่งงานโดยไมทําใหผูอื่นขุนเคืองใจหรือที่เรียกวา
แบบเผด็จการที่มีพระคุณ (Benevolent  Autocrat) 
 5. คุณลักษณะของผูจัดการสปาที่ผูประกอบการสปาเพื่อสุขภาพึงประสงคในทุกประเภทตามการ
จําแนกของ ISPA ไมมีความแตกตางกัน 
 
อภิปรายผล 

การศึกษาครั้งนี้สามารถอภิปรายผลการศึกษาไดดังนี้ 
1.  ผูตอบแบบสอบถาม คิดวาผูจัดการสปา ควรมีพฤติกรรม และลักษณะการปฏิบัติงานที่ปรากฏ

จริงในภาพรวมคือ  แบบเผด็จการที่มีพระคุณ ซ่ึงผูนําแบบนี้เปนผูนําที่มีหลักการทํางานที่แนนอน มีความ
ชํานาญในการสั่งงานโดยไมทําใหผูอื่นขุนเคืองใจ มีลักษณะเผด็จการอยางนุมนวล ผูนําแบบนี้มีความ
ทะเยอทะยานสูงและรอบรูความเปนไปในสังคมเปนอยางดี แบบภาวะผูนํารองคือแบบนักพัฒนา ผูนําแบบนี้
สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดีมีความไววางใจตอผูรวมงาน ผูนําจะเห็นวาทุกส่ิงทุกอยางสามารถแกไขใหดีขึ้น
ไดแตตองคอยเปนคอยไป บางครั้งผูนําอาจจะถูกมองวาขาดความเด็ดขาดในการตัดสินปญหาตาง ๆ เพราะผูนํา
เชื่อวาทุกคนสามารถปกครองและควบคุมตัวเองไดซ่ึงไมสอดคลองกับการศึกษาของ  มยุรี รังสีสมบัติศิริ  (2530 
)  ไดศึกษาเรื่องพฤติกรรมผูนํากับความพอใจในงาน พบวาผูใตบังคับบัญชาที่มีความพึงพอใจผูนําแบบ
ปรึกษาหารือและมีสวนรวมสูงกวาผูนําแบบเผด็จการอยางมีศิลป  และลักษณะพฤติกรรมความเปนผูนําของ
ผูบังคับบัญชามีความสัมพันธกับความพอใจในงานของผูใตบังคับบัญชา  และพบวาผูใตบังคับบัญชามีความ
ตองการใหผูบังคับบัญชามีรูปแบบพฤติกรรมผูนําแบบปรึกษาหารือมากที่สุด ซ่ึงอาจเปนเพราะการศึกษาเปน
เรื่องของความพึงพอใจของผูอยูใตบังคับบัญชา  ซ่ึงตรงขามกับการศึกษาในครั้งนี้ซ่ึงเปนการศึกษาความตองการ
ของผูประกอบการ 

2. แนวคิดคุณลักษณะของผูจัดการสปาเพื่อสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณะสุขเกี่ยวกับ
หนาที่และความรับผิดชอบ ลักษณะงาน และคุณลักษณะอื่น ๆ ซ่ึงสามารถแบงเปนหัวขอดังนี้คือ ความรูเฉพาะ
ดานสปา  ความรูทางดานการบริหารจัดการ  บุคลิกภาพ และคุณลักษณะอื่น ๆ  ผูตอบแบบสอบถามใหระดับ
ความสําคัญของคุณลักษณะผูจัดการสปาที่พึงประสงคดานความรูเฉพาะดานสปาอยูในระดับมาก ให
ความสําคัญทางดานความรูดานการบริหารอยูในระดับมาก ใหความสําคัญทางดานบุคลิกภาพอยูในระดับมาก
ที่สุดและใหความสําคัญในคุณลักษณะอื่น ๆ ในระดับ มาก ซ่ึงสอดคลองกับ สอดคลองกับ ศุภรี ฉัตรกันยารัตน  
(2549) ไดศึกษาเรื่องความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอสวนประสมทางการตลาดของธุรกิจสปาในอําเภอเมือง 
เชียงใหม พบวาควมพึงพอใจของลูกคาที่มีตอสวนประสมทางการตลาดของธุรกิจ 
สปาโดยเฉลี่ยอยูในระดับมาก ซ่ึงปจจัยยอยเปนเรื่องของความรูเฉพาะดาน ความรูเรื่องการจัดการและบริหาร 
บุคลิกภาพ และ คุณลักษณะอื่น ๆ เชนกัน 

3. แนวคิด เกณฑการคัดเลือกพนักงาน สุเมธ วงศบุณยยง (2544 )  คือกระบวนการที่หนวยงานทํา
การคัดเลือกผูสมัครที่มีจํานวนมากใหไดคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดเขาทํางานในตําแหนงที่วางซึ่งใชปจจัย
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การคัดเลือกคนงานเขาทํางาน    ผูตอบแบบสอบถามใหระดับความสําคัญของคุณลักษณะผูจัดการสปาที่พึง
ประสงคดานความรูเฉพาะดานสปาอยูในระดับมาก ใหความสําคัญทางดานความรูดานการบริหารอยูในระดับ
มาก ใหความสําคัญทางดานบุคลิกภาพอยูในระดับมากที่สุดและใหความสําคัญในคุณลักษณะอื่น ๆ ในระดับ 
มาก ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2539 ) รายงานวาคุณลักษณะของ
บัณฑิตหรือผูจบการศึกษาที่นายจางตองการแบงเปน 2 ดาน คือ  ดานความรูความสามารถและดาน
คุณลักษณะเชิงบุคลิกภาพ โดยมีปจจัยยอยคือ คุณสมบัติทางดานลักษณะที่ปรากฏใหเห็นทั่วไป  คุณสมบัติ
ทางดานความรูเกี่ยวกับงาน  คุณสมบัติทางดานแรงจูงใจในการทํางาน  คุณสมบัติทางดานบุคลิกภาพ  
 

ขอเสนอแนะ 

 ผลการศึกษาพบวาคุณลักษณะของผูจัดการที่ผูประกอบการสปาเพื่อสุขภาพพึงประสงค ไมวาจะ
เปนสปาประเภทใดใหความสําคัญในปจจัยบทบาทหนาที่การบริหาร  ความรูเฉพาะดาน ค ว า ม รู ด า น
การบริหารจัดการ ดานบุคลิกภาพ และคุณลักษณะอื่น ๆ ในระดับมาก ถึง มากที่สุด  ดังนั้นจึงสามารถนําขอมูล
ไปปรับปรุงหลักสูตร ผูจัดการสปา เพื่อสุขภาพโดยสรางโครงสรางของหลักสูตรไดเหมาะสมและตรงตามความ
ตองการของผูประกอบการสปา และ ผูที่จบหลักสูตรไปแลวสามารถทํางานไดจริง   คุณลักษณะของผูจัดการที่
ผูประกอบการสปาเพื่อสุขภาพพึงประสงค ไมวาจะเปนสปาประเภทใดก็ใหความสําคัญในปจจัยของ เรื่อง
บุคลิกภาพมีคาเฉลี่ยในระดับมากที่สุด และใหความสําคัญกับปจจัยยอย 3 อันดับแรกคือ  มีความมุงมั่นในการ
ทํางานเพื่อผลสําเร็จโดยรวม ผูจัดการควรแตงกายใหเหมาะสมกับกาลเทสะ  และผูจัดการควรมีบุคลิกภาพที่ดี  
ซ่ึงสามารถสามารถนําไปกําหนดเปนคุณสมบัติของผูที่ตองการสมัครเรียน หรืออบรมในหลักสูตร ผูจัดการสปา
เพื่อสุขภาพโดยเพิ่มในสวนของการสัมภาษณใหมีผลในการจบหลักสูตร 
 สําหรับผูที่ตองการศึกษาตอนั้นควรศึกษาคุณลักษณะของผูจัดการสปาเพื่อสุขภาพในมุมมองของ
ผูจัดการเอง  หรือศึกษากระบวนการใหไดมาซึ่งผูจัดการสปาที่มีคุณลักษณะดังกลาวและนอกจากนี้ยังควรศึกษา
คุณลักษณะสปาในพื้นที่อื่น ๆ  อีกดวย  
  
ขอจํากัดของงานวิจัย 
 จากการศึกษานั้นการเก็บขอมูลมีเพียง  25 ตัวอยางเนื่องจากเปนผูประกอบการสปาเพื่อสุขภาพที่
อยูในอําเภอเมืองเชียงใหมเทานั้น   รูปแบบของสปาตาง ๆ  อาจนอยเกินไปและไดผลการศึกษาไมครอบคลุมทุก
ประเภทของสปาตามคําจํากัดความของ ISPA  
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ปจจัยที่มีผลตอการซื้อสนิคาเฮาสแบรนดของกลุมผูสูงอาย ุ
Factors Affecting Purchase of House Brand Products by the Elderly 

ประกายรัตน สุวรรณ*  และจิรวรรณ ดีประเสริฐ** 
 
บทคัดยอ 

วัตถุประสงคในการวิจัยเพื่อศึกษา พฤติกรรมการซื้อสินคาเฮาสแบรนดของผูสูงอายุ และปจจัยทางการ
ตลาดที่มีผลตอการซื้อสินคาเฮาสแบรนดในกลุมผูสูงอายุ โดยทําการสุมตัวอยางจากกลุมผูสูงอายุที่มีอายุตั้งแต 
60 ปขึ้นไป จากรานคาปลีกสมัยใหมประเภทดิสเคานทสโตรที่อยูในรูปแบบของไฮเปอรมารเก็ตใน
กรุงเทพมหานคร จํานวน 3 แหง ไดแก เทสโกโลตัสซูเปอรเซ็นเตอร คารฟูรไฮเปอรมารเก็ต และบิ๊กซีซูเปอรเซ็น
เตอร ปรากฏผลของงานวิจัยดังนี้ ผูหญิงเปนกลุมที่ซื้อสินคาเฮาสแบรนดมากกวาเพศชาย ตราสินคาที่เลือกซื้อ 
คือ เทสโก  ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อเฮาสแบรนด ไดแก คุณภาพสินคาดี สะดุดตา มี
มาตรฐาน มีปายฉลากชัดเจน ราคาถูก ราคาเหมาะกับคุณภาพเหมาะสม หาซื้องาย วางบนชั้นวางสินคาที่หยิบ
งาย โฆษณาตามสื่อภายในรานคา ลดราคา และแจกของแถม  มีผลตอการตัดสินใจซื้อเฮาสแบรนดของกลุม
ผูสูงอายุในอนาคต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
Abstract 

The research aimed to study buying behavior of the elderly people towards the house brand 
products and marketing factors that affected their buying behavior towards that kind of products. The 
sample population is the elderly people at the age 60 and over. The number of 403 questionnaires 
were distributed throughout Tesco Lotus Super Center, Carrefour Hypermarket and Big C Super 
Center in Bangkok.  Its results are as followed: women buy more house brand products than men. 
The house brand product named Tesco was favorite brand they bought.  Marketing factors that 
affected buying behavior towards the house brand products were good quality, standardized 
product, label clarity, cheapness, suitability of quality and price, convenience to find, in-store 
advertising and sales promotion at the significant level of 0.05.     

 
 
 
 
 
 

                                                 
*  อาจารยประจําภาควิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม 
** ผูชวยศาสตราจารย ดร. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม 
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ความสําคัญและที่มาของปญหา 
กลุมผูสูงอายุ 
สภาพการแขงขันทางธุรกิจในปจจุบันทวีความรุนแรงขึ้น ทําใหแตละบริษัทหากลยุทธใหม ลูกคา

กลุมใหม เพื่อใหสามารถดํารงอยูในธุรกิจได ลูกคากลุมใหมที่นาจับตามองในปจจุบัน คือ กลุมผูสูงอายุซ่ึงเปน
กลุมคนที่มีอายุ 60 ปขึ้นไป  

“ผูสูงอายุ” ตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 หมายความวา บุคคลซึ่งมีอายเุกิน
กวาหกสิบปบริบูรณขึ้นไป และมีสัญชาติไทย 1  

กลุมนี้เปนกลุมที่นาสนใจ เนื่องจากขณะนี้ประเทศไทยกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ (Aging Society) แลว จากขอมูล
ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดสํารวจพบวา มีจํานวนประชากรผูสูงอายุ
เกินกวารอยละ 10 ต้ังแตป พ.ศ. 2548 โดยเพิ่มเปนรอยละ 10.4, 10.5 และ 10.7 ในป พ.ศ. 2548, 2549 และ 
2550 ตามลําดับ และคาดวาอัตราสวนผูสูงอายุจะสูงถึง 10.7 ลานคน หรือรอยละ 15.28 ในป พ.ศ. 2563 
(วิทยาลัยประชากรศาสตร, 2551)  
และมีการคาดการณตอวาแนวโนมของผูสูงอายุจะสูงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อันเปนผลลัพธโดยตรงจากการลดลงของ
อัตราการมีบุตรและการมีอายุยืนยาวมากขึ้นของประชากร จากเหตุผลดังกลาวทําใหสังคมผูสูงวัยกลายเปน
ตลาดใหมที่สดใสและนาสนใจสําหรับสินคาและบริการมากมาย  (หนังสือพิมพฐานเศรษฐกิจ, 2551) 
 

สินคาเฮาสแบรนด 
การแขงขันในธุรกิจศูนยการคาปลีกแบบรานคาสมัยใหมมีความเขมขนอยางมาก เนื่องจากผูบริโภค

นิยมเขาไปเดินซื้อสินคา เพราะวามีสินคาหลากหลายใหเลือก สินคาราคาถูก ทําเลที่ต้ังสะดวกงายตอการเขาถึง
ของผูบริโภค      (พงศปณต เปล่ียนอารมย, 2550)  ดังนั้นธุรกิจคาปลีกเหลานี้จําเปนตองคนหากลยุทธใหมๆ 
เพื่อสามารถดํารงอยูในธุรกิจนี้ได แนวทางหนึ่งที่คูแขงในธุรกิจนี้นํามาใชคือ การผลิตสินคาที่เรียกวาเฮาสแบรนด 
(House Brand) หรือการผลิตสินคาตราเฉพาะของธุรกิจคาปลีกนั้น ในที่นี้จะเรียกวาสินคาเฮาสแบรนด  สินคา
ประเภทนี้มีความสําคัญตอธุรกิจมากขึ้น        เพราะผูบริโภคเริ่มมองไมเห็นความแตกตางระหวางสินคาแบรนด
เนมกับสินคาเฮาสแบรนด ความจงรักภักดีในตราสินคาของผูบริโภคลดนอยลง รวมทั้งคนกลางหลายรายใช
ราคาเปนเครื่องมือในการแขงขัน โดยการสรางตราสนิคาเฉพาะของตัวเองออกมาจําหนาย แลวกําหนดราคาของ
สินคาที่ใชตราเฉพาะนั้นใหราคาต่ํากวาตราสินคาปกติ 

นอกจากนี้ตราสินคาเฉพาะยังเปนสินคาที่ทํากําไรเพิ่มขึ้นใหกับกิจการ โดยมีคาใชจายในการดําเนิน
กลยุทธทางการตลาดต่ํา (จิราภา พึ่งบางกรวย, 2550)   สินคาเฮาสแบรนดในป 2550 เพิ่มขึ้น 30-35% จาก
ยอดขายรวมทั้งปของธุรกิจคาปลีกรูปแบบรานคาสมัยใหม มีมูลคาไมตํ่ากวา 5,000 ลานบาท เพราะเหตุนี้
รานคาปลีกสมัยใหม อยางเชน บ๊ิกซีซูเปอรเซ็นเตอรที่วางสินคาเฮาสแบรนดเพิ่มขึ้น 300-400 รายการ ทําใหมี
สินคาเฮาสแบรนดทั้งหมด 1,600 รายการ     คารฟูรวางสินคาประเภทนี้อีก 500-800 รายการ จากเดิมที่มีเพียง 
500 รายการ และเทสโกโลตัส ก็เพิ่มอีก 1,000 รายการ จากเดิมที่มีอยูแลว 1,300 รายการ นอกจากจํานวน
รายการที่มีมากขึ้นแลว สินคาประเภทนี้ยังมีลักษณะที่คลายคลึงกับสินคาแบรนดเนมเกือบทุกประการ เชน 
ลักษณะบรรจุภัณฑ สี และชื่อของสินคา เปนตน เม่ือผูประกอบการของรานคาประเภทนี้วางจําหนายสินคา
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เดียวกันในราคาที่ถูกกวาสินคาเดิม จึงทําใหสินคาประเภทนี้ขายดีเปนอยางมาก และสงผลใหกลุมสินคาแบรนด
เนมที่ไมมีความแข็งแกรงของยี่หอก็จะถูกแทนที่ดวยราคาที่ถูกกวาของสินคาเฮาสแบรนดไดงาย สินคาเฮาสแบ
รนดถือเปนยุทธศาสตรอยางหนึ่งของธุรกิจคาปลีก โดยการอาศัยอิมเมจหรือภาพลักษณของรานคาสมัยใหมใน
การเพิ่มยอดขายใหกับตนเอง ฉะนั้นจะเห็นวาแตละรานคาที่กลาวมามีแนวโนมที่จะวางจําหนายสินคาประเภทนี้
สูงขึ้นหลายรายการ (พงศปณต เปล่ียนอารมย, 2550, หนา 2-3) 

จากเหตุผล 2 ประการที่กลาวขางตน ในเรื่องของจํานวนผูสูงอายุที่เพิ่มสูงขึ้น และสินคาเฮาสแบรนด
ที่ชองทางการจัดจําหนายดําเนินการจางผลิตภายใตตราเฉพาะมีจํานวนรายการของสินคาที่มากขึ้น ทําใหผูวิจัย
สนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับปจจัยและพฤติกรรมการซื้อสินคาเฮาสแบรนดของกลุมผูสูงอายุ 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินคาเฮาสแบรนดของผูสูงอายุ 
2. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการซื้อสินคาเฮาสแบรนดในกลุมผูสูงอายุ 

 
กรอบแนวคิดการวิจัย  
 
               ตัวแปรตน             ตัวแปรตาม 

 
สมมติฐานการวิจัย 

1. ศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตร มีผลตอการซื้อสินคาเฮาสแบรนดของกลุมผูสูงอายุ 
2. ศึกษาปจจัยทางการตลาด มีผลตอการซื้อสินคาเฮาสแบรนดของกลุมผูสูงอายุ 

ปจจัยทางการตลาด 
1. ผลิตภัณฑ  (Product) 
2. ราคา  (Price) 
3. ชองทางการจัดจําหนาย (Place) 
4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) 

 
 
 

การซื้อสินคาเฮาสแบรนด
ของกลุมผูสูงอายุ 

 

ปจจัยดานประชากรศาสตร 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. สถานภาพ 
4. จํานวนสมาชิกในครอบครัว 
5. สถานภาพการทํางาน 
6. แหลงรายได 
7. รายได 
8. การศึกษา 
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3. ศึกษาสัดสวนของผูสูงอายุเพศหญิงซื้อสินคาเฮาสแบรนดจากรานคาปลีกสมัยใหมมากกวาเพศ
ชาย 
ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากรที่ศึกษาในงานวิจัยนี้ คือ กลุมผูสูงอายุที่มีอายุต้ังแต 60 ปขึ้นไป ทั้งชายและหญิง ในเขต
กรุงเทพมหานคร ที่เคยซื้อสินคาเฮาสแบรนดจากรานคาปลีกสมัยใหม สําหรับกลุมตัวอยางที่ศึกษา คือ กลุม
ผูสูงอายุที่มีอายุต้ังแต 60 ปขึ้นไป ทั้งชายและหญิง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่เคยซื้อสินคาเฮาสแบรนด        จาก
เทสโกโลตัสซูเปอรเซ็นเตอร คารฟูรไฮเปอรมารเก็ต และบิ๊กซีซูเปอรเซ็นเตอร ในเดือนกรกฎาคม-กันยายน พ.ศ. 
2551 จํานวน 403 คน โดยใชการสุมตัวอยางแบบสองขั้นตอน (Two-stage sampling) มีขั้นตอนดังนี้ 

ขั้นแรก สุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling) โดยการจับฉลาก เพื่อเลือกกลุมตัวอยาง
ของสาขารานคาปลีกสมัยใหมประเภทดิสเคานทสโตรที่อยูในรูปแบบของไฮเปอรมารเก็ตของ เทสโกโลตัสซูเปอร
เซ็นเตอร คารฟูรไฮเปอรมารเก็ต และบิ๊กซีซูเปอรเซ็นเตอร จากจํานวนทั้งส้ิน 51 สาขา ทําการสุมเลือกตัวอยาง
สาขามาประมาณ 25% หรือจํานวน 13 สาขา 

ขั้นที่ 2 สุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเก็บขอมูลหรือแบบสอบถามบริเวณ
หนาสาขารานคาปลีกที่อยูในเขตที่สุมเลือกไว โดยใหสุมผูสูงอายุที่มีอายุต้ังแต 60 ปขึ้นไป ทั้งชายและหญิง         
ที่เคยซื้อสินคาเฮาสแบรนดจากรานคาปลีกสมัยใหมประเภทดิสเคานทสโตรที่อยูในรูปแบบของไฮเปอรมารเก็ต 
สาขาละเทาๆ กัน คือ สาขาละ 31 คน รวม 403 คน ซ่ึงผูที่เก็บขอมูลหรือแบบสอบถามจะตองสอบถามผูสูงอายุ
กอนวาตรงตามคุณสมบัติของผูตอบหรือไม แลวจึงทําการเก็บขอมูลตามที่ระบุไว 
 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาวิจัย คือ แบบสอบถาม ซ่ึงผูวิจัยสรางขึ้นจาก
การศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวของจากตําราและเอกสารสําคัญตางๆ เชน  หนังสือ  วารสาร  บทความ  และงานวิจัย 
เปนตน โดยกําหนดโครงสรางของเครื่องมือและขอบเขตเนื้อหาตามกรอบแนวความคิดของวิธีวิจัย รวมทั้งไดผาน
การตรวจสอบความถูกตอง  และความเที่ยงตรงของแบบสอบถามแลว แบบสอบถามที่ใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูล แบงออกเปน 3 สวน ดังนี้ 

สวนที่ 1  การสอบถามเกี่ยวกับลักษณะของประชากร ไดแก  เพศ  อายุ  สถานภาพการสมรส  

จํานวนสมาชิกในครอบครัว สถานภาพการทํางาน แหลงรายได รายได และการศึกษา 

สวนที่ 2  การสอบถามเกี่ยวกับการซื้อสินคาเฮาสแบรนดในรานคาปลีกสมัยใหม มีจํานวน 6 ขอ เปน

คําถามแบบสํารวจรายการ (Check list) 

สวนที่ 3  การสอบถามเกี่ยวกับปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการซื้อสินคาเฮาสแบรนด ไดแก ปจจัย

ดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย และปจจัยดานการ
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สงเสริมการตลาด มีจํานวน 20 ขอ เปนคําถามแบบมาตราสวนประมาณคา  (Rating Scale) 

ตามวิธีการของลิเคอรท (Likert) มี 5 ระดับ ไดแก 

ระดับความคิดเห็น      ระดับคะแนน 
เห็นดวยอยางยิ่ง   5 
เห็นดวย    4 
ไมแนใจ    3 
ไมเห็นดวย   2 
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง   1 

ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามไปทดสอบ (Pre-Test) จํานวน 40 ชุด เพื่อทดสอบความเชื่อม่ันของ
แบบสอบถาม (Reliability) โดยใชความเชื่อม่ันแบบสัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอ
นบาค (Cronbach) ไดคาความเชื่อม่ัน 0.832 แสดงวา แบบสอบถามมีความนาเชื่อถือ 
 
การวิเคราะหขอมูล 

ในการวิจัยครั้งนี้ ไดสอบถามจากกลุมตัวอยางที่เปนผูสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ที่เคยซื้อสินคา
เฮาสแบรนดจาก เทสโกโลตัสซูเปอรเซ็นเตอร คารฟูรไฮเปอรมารเก็ต และบิ๊กซีซูเปอรเซ็นเตอร จํานวน 403 คน 
กอนการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดทําการตรวจสอบขอมูล โดยการตรวจนับแบบสอบถามและความสมบูรณของ
แบบสอบถาม ที่นํากลับคืนมา จํานวน 403 ชุด ปรากฎวาแบบสอบถามทุกฉบับมีความสมบูรณ จากนั้นจึงทํา
การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยทําการวิเคราะหและประมวลผลขอมูลทางสถิติดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร  โดย
ใชโปรแกรม SPSS (Statistical Package for Social Sciences) for Windows ดังนี้ 

1. สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) เปนการสรุปถึงลักษณะของขอมูลที่มีอยู สถิติที่เลือกใช 
ไดแก ความถี่ (Frequency) รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) โดย วิเคราะหขอมูลดานประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม พฤติกรรมการซื้อสินคาเฮาสแบ
รนดในรานคาปลีกสมัยใหม และปจจัยทางการตลาดดานตางๆ ที่มีผลตอการซื้อสินคาเฮาสแบรนด 

เกณฑการแปลความหมายของขอมูล ผูวิจัยไดแบงเกณฑโดยใชคะแนนเฉลี่ยเปนชวง (บุญชม ศรี
สะอาด, 2535) ดังนี้ 

คาเฉลี่ย  1.00-1.50 หมายความวา เห็นดวยนอยที่สุด 
คาเฉลี่ย  1.51-2.50 หมายความวา เห็นดวยนอย 
คาเฉลี่ย  2.51-3.50 หมายความวา เห็นดวยปานกลาง 
คาเฉลี่ย  3.51-4.50 หมายความวา เห็นดวยมาก 
คาเฉลี่ย  4.51-5.00 หมายความวา เห็นดวยมากที่สุด 
2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เปนการสรุปถึงลักษณะของประชากร โดยใชขอมูลจาก

ตัวอยาง ในการวิจัยนี้ไดทําการทดสอบสมมติฐาน โดยกําหนดคาความเชื่อม่ัน 95% และเลือกใชสถิติทดสอบ 
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Binomial Test ทดสอบสัดสวนของผูสูงอายุเพศหญิงซื้อสินคาเฮาสแบรนดจากรานคาปลีกสมัยใหมตางจากเพศ
ชาย และเลือกใชสถิติทดสอบความสัมพันธแบบ Pearson Chi-Square  โดยทดสอบความสัมพันธระหวาง
ลักษณะทางประชากรศาสตร กับการซื้อสินคาเฮาสแบรนดของกลุมผูสูงอายุ และปจจัยทางการตลาด กับการซื้อ
สินคาเฮาสแบรนดของกลุมผูสูงอายุ  (กัลยา, 2546, หนา 280, 297-300) 
 
ผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคล พบวา กลุมตัวอยางจํานวน 403 คน สวนใหญเปนเพศหญิง คิด
เปนรอยละ 61.3 รองลงมาเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 38.7 กลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุระหวาง 60-65 ป คิด
เปนรอยละ 71.5  รองลงมามีอายุระหวาง 66-70 ป คิดเปนรอยละ 25.8 สวนใหญมีสถานภาพสมรส คิดเปนรอย
ละ 72.5 รองลงมา เปนหมายหรือแยกกันอยู คิดเปนรอยละ 17.9 มีจํานวนสมาชิกในครอบครัวของกลุมตัวอยาง
สวนใหญ 1-2 คน คิดเปนรอยละ 46.7 รองลงมามี 3-6 คน คิดเปนรอยละ 35.5  กลุมตัวอยางสวนใหญไมทํางาน 
คิดเปนรอยละ 42.7 รองลงมา ยังคงทํางานอยู คิดเปนรอยละ 35.2  มีรายไดจากลูกหลาน/หรือญาติพี่นองเปน
สวนใหญ คิดเปนรอยละ 43.4 รองลงมามีรายไดจากการทํางาน คิดเปนรอยละ 34.0 กลุมตัวอยางสวนใหญมี
รายไดตํ่ากวา 10,000 บาทตอเดือน  คิดเปนรอยละ 51.6 รองลงมาเปน 10,001-15,000 บาทตอเดือน คิดเปน
รอยละ 27.5  สวนใหญมีระดับการศึกษาต่ํากวามัธยมศึกษาปที่ 3 คิดเปนรอยละ 31.0 รองลงมาเปน
มัธยมศึกษาปที่ 3 – มัธยมศึกษาปที่ 6 คิดเปนรอยละ 30.3  

 
ผลการวิเคราะหพฤติกรรมในการซื้อสินคาเฮาสแบรนดจากรานคาปลีกสมัยใหมประเภทดิสเคานท

สโตรที่อยูในรูปแบบของไฮเปอรมารเก็ตของผูสูงอายุต้ังแต 60 ปขึ้นไป มีดังนี้ 
- สถานที่เลือกซื้อสินคาเฮาสแบรนด ผูสูงอายุที่มีอายุต้ังแต 60 ปขึ้นไป  สวนใหญเลือกซื้อสินคา

เฮาสแบรนดที่บ๊ิกซีซูเปอรเซ็นเตอรมากที่สุด คิดเปนรอยละ 55.1 รองลงมาเลือกซื้อสินคาเฮาสแบรนดที่เทสโก
โลตัสซูเปอรเซ็นเตอร และคารฟูรไฮเปอรมารเก็ต  คิดเปนรอยละ 48.9 และ 38.5 ตามลําดับ เม่ือจําแนกตามเพศ 
พบวา ผูสูงอายุที่มีอายุต้ังแต 60 ปขึ้นไป ที่เปนผูหญิงมีจํานวน 247 คน คิดเปนรอยละ 61.3 ของจํานวนผูสูงอายุ
ทั้งหมด สวนใหญเลือกซื้อสินคาเฮาสแบรนดที่ บ๊ิกซีซูเปอรเซ็นเตอร มากที่สุด คิดเปนรอยละ 35.7 รองลงมา
เลือกซื้อสินคาเฮาสแบรนดที่เทสโกโลตัสซูเปอรเซ็นเตอร และคารฟูรไฮเปอรมารเก็ต คิดเปนรอยละ 29.5 และ 
24.6 ตามลําดับ สําหรับผูสูงอายุที่เปนผูชายมีจํานวน 156 คน คิดเปนรอยละ 38.7 ของจํานวนผูสูงอายุทั้งหมด 
พบวาสวนใหญเลือกซื้อสินคาเฮาสแบรนดที่บ๊ิกซีซูเปอรเซ็นเตอร และ เทสโกโลตัสซูเปอรเซ็นเตอร จํานวนเทากัน 
คือ รอยละ 19.4 และเลือกซื้อสินคาเฮาสแบรนดที่คารฟูรไฮเปอรมารเก็ต คิดเปนรอยละ 13.9  

- ความถี่ในการเขารานคาปลีกสมัยใหม ประเภทดิสเคานทสโตรที่อยูในรูปแบบของไฮเปอรมารเก็ต
ของผูสูง อายุที่มีอายุต้ังแต 60 ปขึ้นไป เลือกซื้อสินคาเฮาสแบรนดนั้น สวนใหญมีความถี่ในการเขารานคาปลีก
เดือนละ 1-2 ครั้ง คิดเปนรอยละ 47.1 รองลงมามีความถี่ในการเขารานคาปลีก 2-3 เดือน/ครั้ง คิดเปนรอยละ 
24.6 และมีความถี่ในการเขารานคาปลีกเดือนละ 3-4 ครั้ง คิดเปนรอยละ 12.4 ตามลําดับ เม่ือจําแนกตามเพศ 
พบวา ผูสูงอายุที่มีอายุต้ังแต 60 ปขึ้นไป สวนใหญเปนผูหญิงมีจํานวน 247 คน คิดเปนรอยละ 61.3 ของจํานวน
ผูสูงอายุทั้งหมด และพบวาผูหญิงสวนใหญมีความถี่ในการเขารานคาปลีกเดือนละ 1-2 ครั้ง คิดเปนรอยละ 30.0 
รองลงมามีความถี่ในการเขารานคาปลีก 2-3 เดือน/ครั้ง และเดือนละ 3-4 ครั้ง คิดเปนรอยละ 14.4 และ 8.2 
ตามลําดับ สําหรับผูสูงอายุที่เปนผูชายมีจํานวน 156 คน คิดเปนรอยละ 38.7 ของจํานวนผูสูงอายุทั้งหมด พบวา 
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สวนใหญมีความถี่ในการเขารานคาปลีกเดือนละ 1-2 ครั้ง คิดเปนรอยละ 17.1 รองลงมามีความถี่ในการเขา
รานคาปลีก 2-3 เดือน/ครั้ง และนานกวา 3 เดือน/ครั้ง คิดเปนรอยละ 10.2 และ 5.2 ตามลําดับ 

- ระยะเวลาในการเดินเลือกซื้อสินคาในแตละครั้ง ผูสูงอายุที่มีอายุต้ังแต 60 ปขึ้นไป สวนใหญใช
เวลา 1-2 ช่ัวโมง คิดเปนรอยละ 45.7 รองลงมาใชเวลาในการเลือกซื้อสินคา 30 นาที – 1 ช่ัวโมง คิดเปนรอยละ 
30.0 และใชเวลา 2-3 ช่ัวโมง คิดเปนรอยละ 17.9 ตามลําดับ เม่ือจําแนกตามเพศ พบวา ผูสูงอายุที่มีอายุต้ังแต 
60 ปขึ้นไป สวนใหญเปนผูหญิงมีจํานวน 247 คน คิดเปนรอยละ 61.3 ของจํานวนผูสูงอายุทั้งหมด และพบวา
ผูหญิงสวนใหญ ใชเวลา 1-2 ช่ัวโมง คิดเปนรอยละ 30.0 รองลงมาใชเวลาในการเลือกซื้อสินคา 30 นาที – 1 
ช่ัวโมง และใชเวลา 2-3 ช่ัวโมง คิดเปนรอยละ 15.4 และ 11.4 ตามลําดับ สําหรับผูสูงอายุที่เปนผูชายมีจํานวน 
156 คน คิดเปนรอยละ 38.7 ของจํานวนผูสูงอายุทั้งหมด พบวาสวนใหญใชเวลา 1-2 ช่ัวโมง คิดเปนรอยละ 
15.6 รองลงมาใชเวลาในการเลือกซื้อสินคา 30 นาที – 1 ช่ัวโมง และใชเวลา 2-3 ช่ัวโมง คิดเปนรอยละ 14.6 
และ 6.5 ตามลําดับ 

- คาใชจายในการซื้อสินคาเฮาสแบรนดในแตละครั้ง ผูสูงอายุที่มีอายุต้ังแต 60 ปขึ้นไป สวนใหญใช
จายมากกวา 901 บาท คิดเปนรอยละ 27.3 รองลงมาใชจาย 101-300 บาท คิดเปนรอยละ 25.3 และใชจาย 
301-600 บาท คิดเปนรอยละ 24.8 ตามลําดับ เม่ือจําแนกตามเพศ พบวา ผูสูงอายุที่มีอายุต้ังแต 60 ปขึ้นไป 
สวนใหญเปนผูหญิงมีจํานวน 247 คน คิดเปนรอยละ 61.3 ของจํานวนผูสูงอายุทั้งหมด และพบวาผูหญิงสวน
ใหญใชจายมากกวา 901 บาท คิดเปนรอยละ 17.6 รองลงมาใชจาย 101-300 บาท และใชจาย 301-600 บาท 
คิดเปนรอยละ 15.1 และ 14.9 ตามลําดับ สําหรับผูสูงอายุที่เปนผูชายมีจํานวน 156 คน คิดเปนรอยละ 38.7 
ของจํานวนผูสูงอายุทั้งหมด พบวาสวนใหญใชจาย 101-300 บาท คิดเปนรอยละ 10.2 รองลงมาใชจาย 301-
600 บาท และมากกวา 901 บาท คิดเปนรอยละ 9.9 และ 9.7 ตามลําดับ 

- ตราสินคาเฮาสแบรนดที่เลือกซื้อ ผูสูงอายุที่มีอายุต้ังแต 60 ปขึ้นไป สวนใหญเลือกซื้อตราสินคา 
เทสโก คิดเปนรอยละ 49.6 รองลงมาผูสูงอายุที่มีอายุต้ังแต 60 ปขึ้นไป เลือกซื้อตราสินคา คุมคา คิดเปนรอยละ 
43.4 และเลือกซื้อตราสินคา ลีดเดอรไพรซ คิดเปนรอยละ 40.0 ตามลําดับ เม่ือจําแนกตามเพศ พบวา ผูหญิง
สวนใหญเลือกซื้อตราสินคา เทสโก คิดเปนรอยละ 30.5 รองลงมาเลือกซื้อตราสินคา ลีดเดอรไพรซ และตรา
สินคา คุมคา คิดเปนรอยละ 27.5 และ 24.8 ตามลําดับ สําหรับผูสูงอายุที่เปนผูชายมีจํานวน 156 คน คิดเปน
รอยละ 38.7 ของจํานวนผูสูงอายุทั้งหมด พบวาสวนใหญเลือกซื้อตราสินคา เทสโก คิดเปนรอยละ 19.1 5 
รองลงมาเลือกซื้อตราสินคา คุมคา คิดเปนรอยละ 18.6 และเลือกซื้อตราสินคา ลีดเดอรไพรซ  คิดเปนรอยละ 
12.4 ตามลําดับ 

- ประเภทของสินคาเฮาสแบรนดที่เลือกซื้อ ผูสูงอายุที่มีอายุต้ังแต 60 ปขึ้นไป เลือกซื้อลําดับที่ 1 
มากที่สุดคือ กลุมอาหารสด มีจํานวน 107 คน คิดเปนรอยละ 26.6 รองลงมาเลือกซื้อสินคาประเภทกลุม
เครื่องใชภายในบาน มีจํานวน 80 คน คิดเปนรอยละ 19.9 และเลือกซื้อสินคาประเภทกลุมเคร่ืองดื่ม มีจํานวน 
69 คน คิดเปนรอยละ 17.1 ตามลําดับ 

- ปจจัยที่มีอิทธพิลตอการเลือกซื้อสินคาเฮาสแบรนดมากที่สุด ผูสูงอายุที่มีอายุต้ังแต 60 ปขึ้นไป
สวนใหญเลือกซื้อเพราะ คนในครอบครัวแนะนํา คิดเปนรอยละ 32 รองลงมาเปนปจจัยดาน สภาพเศรษฐกิจ คิด
เปนรอยละ 30.3 และปจจัยเกี่ยวกับ ความอยากลอง คิดเปนรอยละ 24.6 ตามลําดับ  เม่ือจําแนกตามเพศ 
พบวาผูหญิงสวนใหญเลือกซื้อเพราะ คนในครอบครัวแนะนํา คิดเปนรอยละ 20.1 รองลงมาเปนปจจัยดาน 
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สภาพเศรษฐกิจ คิดเปนรอยละ 18.6 และปจจัยเกี่ยวกับ ความอยากลอง คิดเปนรอยละ 14.9 ตามลําดับ สําหรับ
ผูสูงอายุที่เปนผูชายมีจํานวน 156 คน คิดเปนรอยละ 38.7 ของจํานวนผูสูงอายุทั้งหมด พบวาสวนใหญเลือกซื้อ
เพราะ คนในครอบครัวแนะนํา คิดเปนรอยละ 11.9 รองลงมาเปนปจจัยดาน สภาพเศรษฐกิจ คิดเปนรอยละ 
11.7 และปจจัยเกี่ยวกับ ความอยากลอง คิดเปนรอยละ 9.7 ตามลําดับ 

 
ผลการวิเคราะหปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการซื้อสินคาเฮาสแบรนดของผูสูงอายุที่มีอายุต้ังแต 

60 ปขึ้นไป ไดแก 
- ดานผลิตภัณฑ กลุมตัวอยางที่ผูวิจัยทําการศึกษาเลือกปจจัยดานผลิตภัณฑมีผลตอการซื้อสินคา

เฮาสแบรนด ไดแก คุณภาพดี ความหลากหลายของสินคาและขนาด ความนาเชื่อถือเพราะเปนสินคาของทาง
ราน มีบรรจุภัณฑที่สวยงาม สะดุดตา มีมาตรฐาน และมีปายฉลากที่ชัดเจน มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก 

-  ดานราคา กลุมตัวอยางที่ผูวิจัยทําการศึกษาเลือกปจจัยดานราคามีผลตอการซื้อสินคาเฮาสแบ
รนด ไดแก ราคาถูก และ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก 

- ดานชองทางการจัดจําหนาย กลุมตัวอยางที่ผูวิจัยทําการศึกษาเลือกปจจัยดานชองทางการจัด
จําหนายมีผลตอการซื้อสินคาเฮาสแบรนด ไดแก หาซื้องาย วางบนชั้นวางสินคาที่หยิบงาย วางบนชั้นวางสินคา
ตลอดเวลา มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก 

- ดานการสงเสริมการตลาด กลุมตัวอยางที่ผูวิจัยทําการศึกษาเลือกปจจัยดานการสงเสริมการตลาด
มีผลตอการซื้อสินคาเฮาสแบรนด ไดแก โฆษณาตามสื่อภายนอก โฆษณาตามสื่อภายในรานคา การลดราคา มี
แจกของแถม มีการตั้งซุมใหทดลอง และพนักงานขายแนะนําสินคาเฮาสแบรนด มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก 

สําหรับการซื้อสินคาเฮาสแบรนดในอนาคตของผูสูงอายุที่มีอายุต้ังแต 60 ปขึ้นไป สวนใหญคาดวา
จะซื้อสินคาเฮาสแบรนดในอนาคตจํานวน 383 คน คิดเปนรอยละ 95 แตที่คาดวาจะไมซ้ือสินคาเฮาสแบรนดใน
อนาคตมีเพียง 20 คน คิดเปนรอยละ 5 เทานั้น เม่ือจําแนกตามเพศ พบวา ผูสูงอายุที่มีอายุต้ังแต 60 ปขึ้นไป 
สวนใหญเปนผูหญิงมีจํานวน 247 คน คิดเปนรอยละ 61.3 ของจํานวนผูสูงอายุทั้งหมด และพบวาสวนใหญคาด
วาจะซื้อสินคาเฮาสแบรนดในอนาคต คิดเปนรอยละ 58.3 แตที่คาดวาจะไมซ้ือสินคาเฮาสแบรนดในอนาคต คิด
เปนรอยละ 3.0 เทานั้น สําหรับผูสูงอายุที่เปนผูชายมีจํานวน 156 คน คิดเปนรอยละ 38.7 ของจํานวนผูสูงอายุ
ทั้งหมด พบวาสวนใหญ คาดวาจะซื้อสินคาเฮาสแบรนดในอนาคต คิดเปนรอยละ 36.7 แตที่คาดวาจะไมซ้ือ
สินคาเฮาสแบรนดในอนาคต คิดเปนรอยละ 2.0 เทานั้น 
 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 

ปจจัยดานประชากรศาสตร มีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาเฮาสแบรนดของกลุมผูสูงอายุ 
ผลการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความสัมพันธระหวาง ปจจัยดานประชากรศาสตร กับการ

ตัดสินใจซื้อสินคาเฮาสแบรนด พบวา อายุมีความสัมพันธตอการตัดสินใจซื้อสินคาเฮาสแบรนดของกลุมผูสูงอายุ
ในอนาคต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่กําหนด และพบวา เพศ 
สถานภาพ จํานวนสมาชิกในครอบครัว สถานภาพการทํางาน แหลงรายได รายได และระดับการศึกษา ไมมี
ความสัมพันธตอการตัดสินใจซื้อสินคาเฮาสแบรนดของกลุมผูสูงอายุในอนาคต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานที่กําหนด ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 การทดสอบความสัมพันธของปจจัยดานประชากรศาสตร  ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาเฮาส 
                      แบรนดของกลุมผูสูงอายุ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปจจัยทางการตลาด มีผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาเฮาสแบรนดของกลุมผูสูงอายุ 
- ปจจัยดานผลิตภัณฑ 
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา สินคาเฮาสแบรนดมีคุณภาพด ี สินคาเฮาสแบรนดมีสินคาใหเลือก

หลากหลาย สินคาเฮาสแบรนดมีสินคาใหเลือกหลากหลายขนาด สินคาเฮาสแบรนดมีความนาเชื่อถือ สินคา
เฮาสแบรนดมีบรรจุภัณฑที่สวยงาม สะดุดตา  สินคาเฮาสแบรนดมีบรรจุภัณฑที่ไดมาตรฐาน  สินคาเฮาสแบ
รนดมีปายฉลากที่ชัดเจน มีความสัมพันธตอการตัดสินใจซื้อสินคาเฮาสแบรนดของกลุมผูสูงอายุในอนาคตอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่กําหนด 

- ปจจัยดานราคา 
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา สินคาเฮาสแบรนดมีราคาถูก  ราคาของสินคาเฮาสแบรนดเหมาะ

กับคุณภาพ มีความสัมพันธตอการตัดสินใจซื้อสินคาเฮาสแบรนดของกลุมผูสูงอายุในอนาคตอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่กําหนด 

- ปจจัยดานชองทางจัดจําหนาย 
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา สินคาเฮาสแบรนดหาซื้องาย  สินคาเฮาสแบรนดวางบนชั้นวาง

สินคาหยิบงาย มีความสัมพันธตอการตัดสินใจซื้อสินคาเฮาสแบรนดของกลุมผูสูงอายุในอนาคตอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่กําหนด แตพบวา สินคาเฮาสแบรนดวางบนชั้นวาง
สินคาตลอดเวลา ไมมีความสัมพันธตอการตัดสินใจซื้อสินคาเฮาสแบรนดของกลุมผูสูงอายุในอนาคต อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานที่กําหนด 

- ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา สินคาเฮาสแบรนดโฆษณาตามสื่อภายในรานคา สินคาเฮาสแบ

รนดมีการลดราคา สินคาเฮาสแบรนดมีการแจกของแถม มีความสัมพันธตอการตัดสินใจซื้อสินคาเฮาสแบรนด
ของกลุมผูสูงอายุในอนาคตอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่กําหนด แต
พบวา สินคาเฮาสแบรนดโฆษณาตามสื่อภายนอก สินคาเฮาสแบรนดมีชิงโชค สินคาเฮาสแบรนดมีการต้ังซุมให

ความสัมพันธของการตัดสินใจซ้ือสินคา
เฮาสแบรนด กับ คา χ2 คา Asymp. Sig. (2-sided) 

เพศ .015 .903 
อายุ 4.754 .029 
สถานภาพ 3.213 .073 
จํานวนสมาชิกในครอบครัว .95 .330 
สถานภาพการทํางาน 1.306 .253 
แหลงรายได .047 .829 
รายได 1.136 .286 
ระดับการศึกษา 2.225 .329 
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ทดลอง การมีพนักงานขายมาแนะนําสินคาเฮาสแบรนด การมีเว็บไซตแสดงรายละเอียดของสินคาเฮาสแบรนด           
ไมมีความสัมพันธตอการตัดสินใจซื้อสินคาเฮาสแบรนดของกลุมผูสูงอายุในอนาคต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานที่กําหนด ดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 การทดสอบความสัมพันธของปจจัยทางการตลาด ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาเฮาสแบรนด 
                  ของกลุมผูสูงอายุ 

 
สัดสวนของผูสูงอายุเพศหญิงซื้อสินคาเฮาสแบรนดจากรานคาปลีกสมัยใหมมากกวาเพศชาย 

ความสัมพันธของการตัดสินใจซ้ือสินคาเฮาสแบรนด กับ คา χ2 คา Asymp. Sig. (2-sided) 
ปจจัยดานผลิตภัณฑ   
1. สินคาเฮาสแบรนดมีคุณภาพดี 29.168 .000 
2. สินคาเฮาสแบรนดมีสินคาใหเลือกหลากหลาย 30.784 .000 
3. สินคาเฮาสแบรนดมีสินคาใหเลือกหลากหลายขนาด 43.472 .000 
4. สินคาเฮาสแบรนดมีความนาเชื่อถือเพราะเปนสินคาของราน 23.009 .000 
5. สินคาเฮาสแบรนดมีบรรจุภัณฑที่สวยงาม สะดุดตา 23.308 .000 
6. สินคาเฮาสแบรนดมีบรรจุภัณฑที่ไดมาตรฐาน 37.838 .000 
7. สินคาเฮาสแบรนดมีปายฉลากที่ชัดเจน 24.461 .000 
ปจจัยดานราคา   
8. สินคาเฮาสแบรนดมีราคาถูก 35.795 .000 
9. ราคาของสินคาเฮาสแบรนดเหมาะกับคุณภาพ 25.971 .000 
ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย   
10. สินคาเฮาสแบรนดหาซื้องาย 18.509 .000 
11. สินคาเฮาสแบรนดวางบนชั้นวางสินคาหยิบงาย 18.536 .001 
12. สินคาเฮาสแบรนดวางบนชั้นวางสินคาตลอดเวลา 4.660 .324 
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด   
13. สินคาเฮาสแบรนดโฆษณาตามสื่อภายนอก 8.824 .066 
14. สินคาเฮาสแบรนดโฆษณาตามสื่อภายในรานคา 27.456 .000 
15. สินคาเฮาสแบรนดมีการลดราคา 27.881 .000 
16. สินคาเฮาสแบรนดมีการแจกของแถม 13.533 .009 
17. สินคาเฮาสแบรนดมีชิงโชค .798 .939 
18. สินคาเฮาสแบรนดมีการตั้งซุมใหทดลอง 8.103 .088 
19. การมีพนักงานขายมาแนะนําสินคาเฮาสแบรนด 3.573 .467 
20. การมีเว็บไซตแสดงรายละเอียดของสินคาเฮาสแบรนด 5.020 .285 
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ผลการทดสอบสมมติฐาน โดยใชสถิติทดสอบ Binomial Test พบวา คา Asymp. Sig. (2-tailed) = 
.000 แสดงวา สัดสวนของผูสูงอายุเพศหญิงซื้อสินคาเฮาสแบรนดจากรานคาปลีกสมัยใหมตางจากเพศชาย 
อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 และเพศหญิงที่ตอบแบบสอบถามมีรอยละ 61.3 ซ่ึงมากกวาเพศชายที่มีรอยละ 
38.7 จึงไดวา สัดสวนของผูสูงอายุเพศหญิงซื้อสินคาเฮาสแบรนดจากรานคาปลีกสมัยใหมมากกวาเพศชาย 
นั่นเอง 
 
อภิปรายผล 

จากการทําการศึกษาปจจัยที่ มีผลตอการซื้อสินคาเฮาสแบรนดของกลุมผู สูงอายุในเขต
กรุงเทพมหานคร มีประเด็นที่นํามาอภิปรายดังนี้ 

1. จากการวิเคราะหขอมูลลักษณะทางประชากรศาสตรที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาเฮาสแบ
รนดของกลุมผูสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร 

จากงานวิจัยนี้พบวา กลุมตัวอยางที่เปนผูสูงอายุที่มีอายุต้ังแต 60 ปขึ้นไปโดยเฉพาะ เพศหญิงเปน
เพศที่ซ้ือสินคาเฮาสแบรนดจากรานคาปลีกสมัยใหมประเภทดิสเคานทสโตรมากกวาเพศชาย ซ่ึงสอดคลองกับ
งานวิจัยเรื่องปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อตราสินคาเฉพาะในจังหวัดพิษณุโลก 
ดําเนินการวิจัยโดยจิราภา พึ่งบางกรวย (2540) และงานวิจัยเรื่องการตัดสินใจซื้อสินคาเฮาสแบรนด: กรณีศึกษา
เร่ืองหางเดอะมอลลของพงศปณต เปล่ียนอารมย  (2550) ที่วา เพศหญิงเปนเพศที่ซ้ือสินคาเฮาสแบรนดเปน
สวนใหญ  และปจจัยดานประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา จํานวนสมาชิกในครอบครัว และ
รายได ไมมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อสินคา             เฮาสแบรนดของกลุมตัวอยาง ซ่ึงสอดคลองกับ
งานวิจัยของ กนกพร บุญญะโรดม  เฉลิมชัย หลอวิเชียรรุง และสุภาวดี (2543) ที่วา เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ ขนาดของครอบครัว และรายไดตอครัวเรือน ไมมีความแตกตางกันในการตัดสินใจซื้อสินคา Private 
Brands  ยกเวนปจจัยทางดานอายุของงานวิจัยนี้ที่ปรากฏผลออกมาวา อายุ มีความสัมพันธตอการตัดสินใจซื้อ
สินคาเฮาสแบรนด  

2. จากการวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมการซื้อสินคาเฮาสแบรนดจากรานคาปลีกสมัยใหมประเภทดิส
เคานทสโตร 

ตราสินคา เทสโก เปนตราสินคาที่ผูบริโภคที่มีอายุ 60 ปขึ้นไป เลือกซื้อเปนสวนใหญ คิดเปนรอยละ 
49.6 รองลงมาเปน คุมคา และลีดเดอรไพรซ คิดเปนรอยละ  43.4  และ 40.0 ตามลําดับ ซ่ึงสอดคลองกับ
งานวิจัยของญานิศา ประสพพักตร (2550) พบวา ย่ีหอสินคาเฮาสแบรนดที่ผูบริโภคสวนใหญของงานวิจัยนี้นิยม
ซ้ือ คือ เทสโก รองลงมาเปนคารฟูร และซูเปอรเซฟ ตามลําดับ กลุมสินคาที่ผูบริโภคกลุมนี้นิยมซื้อสวนใหญ 
ไดแก กลุมอาหารสด รองลงมา กลุมเคร่ืองดื่มและกลุมเคร่ืองใชภายในบาน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของพงษ
ปณต เปล่ียนอารมณ ที่วา กลุมตัวอยางนิยมซื้อสินคาประเภทของสด รองลงมาเปนประเภทเครื่องดื่ม และ 
ประเภทเครื่องใชภายในบาน ตามลําดับ 

เหตุผลในการเลือกซื้อสินคาเฮาสแบรนด จากงานวิจัยของธีรดา ตันธรรศกุล (2542) ศึกษาวิจัยเรื่อง 
ความรู ทัศนคติของกลุมผูหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา เหตุผลหลักในการซื้อสินคาประเภทนี้คือ ราคาไม
แพง รองลงมาเปน ความอยากลอง ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยนี้ที่ระบุวา ความอยากลองเปนเหตุผลหนึ่งที่ทําให
ผูบริโภคที่อายุ 60 ป เลือกซื้อสินคาประเภทนี้ รองลงมาจากคนในครอบครัวแนะนํา และสภาพเศรษฐกิจ 
ตามลําดับ  



 

 584

การประชุมผลงานวิจัยดานการจัดการบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 2  
วันที่ 20 มีนาคม 2551 ณ ศนูยประชุมนานาชาติ เอ็มเพรส จ.เชียงใหม 

3. จากการวิเคราะหขอมูลปจจัยทางการตลาดที่มีความสัมพันธตอการซื้อสินคาเฮาสแบรนดของ
ผูสูงอายุที่มีอายุ 60 ขึ้นไป ในรานคาปลีกสมัยใหมประเภทดิสเคานทสโตร 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา คุณภาพดี สินคามีใหเลือกหลากหลาย
ประเภทและขนาด มีความนาเชื่อถือเพราะเปนสินคาของราน มีบรรจุภัณฑที่สวยงาม สะดุดตา บรรจุภัณฑได
มาตรฐาน มีปายฉลากที่ชัดเจน มีความสัมพันธตอการซื้อสินคาเฮาสแบรนดของผูสูงอายุที่มีอายุ 60 ขึ้นไป  ซ่ึง
สอดคลองกับงานวิจัยของธีรดา ตันธรรศกุล (2542) ที่วากลุมตัวอยางมีทัศนคติที่ดีตอสินคาเฮาสแบรนดใน
ประเด็นที่วา สินคาเฮาสแบรนดมีคุณภาพ คุณภาพไมดอยกวาสินคาชนิดเดียวกันกับย่ีหออื่น มีบรรจุภัณฑที่ได
มาตรฐาน ปดผนึกมิดชิด เชนเดียวกับงานวิจัยของวัชรีภรณ พดดวง (2548) ที่ระบุวา ผูบริโภคใหความสําคัญกับ
คุณภาพของสินคาเฮาสแบรนด ในขณะที่งานวจัิยของญานิศา ประสพพักตร ระบุวา หางที่จําหนายสินคาเฮาส
แบรนดมีความนาเชื่อถือซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยฉบับนี้ในเรื่องของ มีความนาเชื่อถือเพราะเปนสินคาของราน  

ปจจัยดานราคา เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ราคาถูก ราคาของสินคาเหมาะกับคุณภาพ มี
ความสัมพันธตอการซื้อสินคาเฮาสแบรนดของผูสูงอายุที่มีอายุ 60 ขึ้นไป ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยเรื่อง การ
ศึกษาวิจัยแบบการดํารงชีวิตของผูสูงอายุในกรุงเทพ ของจิรวุฒิ หลอมประโคนและเอกภพ มณีนารถ (2550) 
ระบุวา ผูสูงอายุที่เปนกลุมนักช็อปมืออาชีพและกลุมผูบริโภคชางเลือก จะตัดสินใจซื้อสินคาก็ตอเม่ือ
เปรียบเทียบความเหมาะสมระหวางราคากับคุณภาพของสินคา นั่นหมายความวาราคาของสินคาตองมีความ
เหมาะสมกับคุณภาพของสินคา  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของญานิศา ประสพพักตร ที่วากลุมตัวอยางสวนใหญ
มีความเห็นวา ราคาสินคาเฮาสแบรนดมีความเหมาะสมกับคุณภาพ เชนเดียวกับงานวิจัยของพงษปณต เปล่ียน
อารมณ (2550) 

ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา สินคาเฮาสแบรนดหาซื้องาย 
วางบนชั้นวางสินคาหยิบงาย มีความสัมพันธตอการซื้อสินคาเฮาสแบรนดของผูสูงอายุที่มีอายุ 60 ขึ้นไป      ซ่ึง
สอดคลองกับงานวิจัยวัชรีภรณ พดดวง (2548) ที่วา ผูบริโภคใหความสนใจในการจัดวางสินคาเปนหมวดหมู 
สะดวกในการเลือกซื้อ 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา สินคาเฮาสแบรนดที่โฆษณาตาม
ส่ือภายในรานคา  มีการลดราคา มีการแจกของแถม มีความสัมพันธตอการซื้อสินคาเฮาสแบรนดของผูสูงอายุที่
มีอายุ 60 ขึ้นไป ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของพงศปณต เปล่ียนอารมณ ที่ระบุวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญใน
เรื่องการลด แลก แจก แถม ที่จะมีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาประเภทนี้ รวมทั้งเปนเหตุผลในการในการซื้อ
สินคาประเภทนี้ดวย (ธีรดา ตันธรรศกุล: 2542) โดยเฉพาะอยางยิ่งการใหสวนลด เปนเครื่องมือที่ทําใหผูบริโภค
ใหความสนใจที่จะทดลองใชสินคาเฮาสแบรนดมากขึ้น (วัชรีภรณ พดดวง : 2548)  
 
ขอเสนอแนะเชิงกลยุทธ 

ปจจัยดานราคา มีความสําคัญตอการตัดสินใจซ้ือสินคาเฮาสแบรนดของกลุมผูสูงอายุที่มีอายุ 60 ป
ขึ้นไป ซ่ึงในที่นี้ไมไดหมายความวา ตองเสนอขายในราคาที่ถูก แตเปนการกําหนดราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพ 
ผูสูงอายุเหลานี้เปนผูที่ผานประสบการณมาอยางมากมาย ฉะนั้นจึงเปนกลุมที่รูจักใชเงินอยางมีคุณคา  

รานคาปลีกสมัยใหมควรจะมีการตั้งบูธใหชมสินคาหรือทดลองสินคาภายในรานคา เพราะจะเปน
เครื่องมือที่จะกระตุนใหกลุมคนเหลานี้ไดทดลองความมีคุณภาพของสินคา และนําไปสูการตัดสินใจซื้อไดงายขึ้น 
ถึงแมวาจะยังไมมีการตัดสินใจซื้อ ณ เวลานั้น แตก็เปนการสรางประสบการณที่ดีตอสินคาเฮาสแบรนดประเภท
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นั้น ดังนั้นจึงเปนจุดเริ่มตนของ การบริหารประสบการณของลูกคา Customer Experience Management 
(CEM) ซ่ึงยึดถือความพึงพอใจของลูกคาเปนเปาหมายสําคัญ โดยกิจกรรมหรือการกระทําใดๆ ของผลิตภัณฑ 
ตราสินคา และองคการจะเกี่ยวเนื่อง และสัมพันธกับชีวิตของลูกคา (บิสิเนสไทย, 2551) 

 
ขอเสนอแนะในการทํางานวจิัยในอนาคต 

1. การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษา ปจจัยที่มีผลตอการซื้อสินคาเฮาสแบรนดของกลุมผูสูงอายุที่มีอายุ
ต้ังแต 60 ปขึ้นไป การศึกษาดังกลาวเปนการศึกษาเฉพาะเขตกรุงเทพมหานคร ดังนั้นในการศึกษาครั้งตอไปจึง
อาจจะขยายกลุมในการทําการศึกษา เชน ระดับประเทศ เปนตน เพื่อใหผลที่ไดครอบคลุมมากขึ้น 

2. จากผลการศึกษาที่พบวา กลุมตัวอยางเลือกที่จะซื้อสินคาเฮาสแบรนดที่บ๊ิกซีซูเปอรเซ็นเตอร แต 
เลือกซื้อสินคาตรา เทสโกมากที่สุด ดังนั้นจึงนาจะมีการศึกษาเปรียบเทียบทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อสินคา
เฮาสแบรนด ที่บ๊ิกซีซูเปอรเซ็นเตอรและเทสโกโลตัสซูเปอรเซ็นเตอร ของผูบริโภคที่มีอายุ 60 ปขึ้นไป 

3. งานวิจัยชิ้นนี้เนนเชิงปริมาณเพียงดานเดียว ทําใหผลการศึกษาขาดมิติเชิงลึก หากมีการนํา
งานวิจัยเชิงคุณภาพเขามาประกอบจะมีผลใหการวิเคราะหขอมูลนาสนใจมากขึ้น 
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รูปแบบการดําเนินชวีิตของผูชายวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร 

Lifestyle of Working Men in Bangkok Metropolitan Areas 
จิรวุฒิ  หลอมประโคน*  และวราภรณ  ล้ิมเปรมวัฒนา* 

 
บทคัดยอ 

บทความนี้เปนบทความที่นําเสนอผลการวิจัยเรื่องรูปแบบการดําเนินชีวิตของผูชายวัยทํางานใน
เขตกรุงเทพมหานครสามารถจัดกลุมจากการวิเคราะหปจจัยโดยการนํากลุมกิจกรรม (10) กลุมความสนใจ (8) 
และกลุมความคิดเห็น (8) มาวิเคราะห โดยใชวิธีองคประกอบหลัก (Principle component) ในการสกัดปจจัย
และหมุนแกนปจจัยมุมฉากแบบ Varimax เพื่อจัดกลุมรูปแบบการดําเนินชีวิตของผูชายวัยทํางาน โดยสามารถ
จัดกลุมไดทั้งส้ิน 15 กลุม ดังนี้  1. กลุมรูปแบบการดําเนินชีวิตแบบ “กลุมหนุมยึดหลักทางสายกลาง” 2. กลุม
รูปแบบการดําเนินชีวิตแบบ “กลุมหนุมติดแฟชั่น” 3. กลุมรูปแบบการดําเนินชีวิตแบบ “กลุมหนุมอนามัยใสใจ
ดูแลตัวเอง” 4. กลุมรูปแบบการดําเนินชีวิตแบบ “กลุมหนุมทํางานฝกไฝในธรรม” 5. กลุมรูปแบบการดําเนินชีวิต
แบบ “กลุมหนุมชอบเร่ืองตื่นเตน ทาทาย” 6. กลุมรูปแบบการดําเนินชีวิตแบบ “กลุมหนุมชอบลองของใหม” 7. 
กลุมรูปแบบการดําเนินชีวิตแบบ “กลุมหนุมรักครอบครัว”   8. กลุมรูปแบบการดําเนินชีวิตแบบ “กลุมหนุมติด
บาน”  9. กลุมรูปแบบการดําเนินชีวิตแบบ “กลุมหนุมติดเพื่อน” 10. กลุมรูปแบบการดําเนินชีวิตแบบ   “หนุมนัก
ประชาธิปไตยสนใจเรื่องการเมือง” 11. กลุมรูปแบบการดําเนินชีวิตแบบ “กลุมหนุมนักบริหาร” 12. กลุมรูปแบบ
การดําเนินชีวิตแบบ  “กลุมหนุมหัวใจรักในสินคาไทย”  13. กลุมรูปแบบการดําเนินชีวิตแบบ “กลุมหนุม
หัวโบราณ” 14. กลุมรูปแบบการดําเนินชีวิตแบบ “กลุมหนุมบางาน”  15. กลุมรูปแบบการดําเนินชีวิตแบบ “กลุม
หนุมนักเสี่ยงโชค” 
 
Abstract 

The research “Lifestyle of Working Men in Bangkok Metropolitan Areas” is a survey research 
that is classified as one shot descriptive study.  Questionnaires are used to collect data.  The 
objective is to study lifestyles of working men in Bangkok Metropolitan Areas.  The number of 
population is 928,334 (NSO, 2006) betweenthe age of 20-49 in these areas.  The working men are 
interesting to study because they are independent so they can decide to make purchase with their 
own money. Furthermore, they have a high intend to purchase clothes and accessories.   
 When the researchers analyzed data based on AIO  and factor analysis, the research found 
that the working men are grouped into 15 categories; 1) Mashima Guys  2) Fashionable  3) So 
hygienic  4) Always Dharma 5) Adventure lover 6) Trial and error 7) Family oriented  8) My life my 
home  9) Never say no to friends  10) Democratic men 11) Very executive 12) OTOP men 13) Very 
conservative  14) Workaholic  15) Always betting. 
 
                                                 
* อาจารย ภาควิชาการตลาด  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยสยาม 
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บทนํา 
  รูปแบบการดําเนินชีวิตของบุคคล ไดรับอิทธิพลมาจากปจจัยตางๆ อาทิ ลักษณะทางประชากร เชน 

เพศ  การศึกษา เปนตน วัฒนธรรม คานิยม ประสบการณเดิม ฯลฯ  ซ่ึงสงผลใหบุคคลมีลักษณะการใชชีวิตที่
แตกตางกันออกไป กลาวคือ บุคคลจะทํากิจกรรม มีความสนใจ หรือมีทัศนคติที่แตกตางกัน ดังนั้นเมื่อบุคคลมี
การใชชีวิตที่ตางกันก็ยอมสงผลตอการบริโภคและการซื้อสินคาที่แตกตางกันดวย ดังนั้นรูปแบบการดําเนินชีวิต
จึงเปนแนวทางสําคัญในการอธิบายพฤติกรรมผูบริโภค เพราะทําใหนักการตลาดทราบวา ผูบริโภคจัดเปนคน
ประเภทไหน ย่ิงไปกวานั้นผูบริโภคมักเลือกสินคา บริการและทํากิจกรรมตางๆ เม่ือพวกเขาเห็นวาส่ิงเหลานั้น
สอดคลองกับรูปแบบการดําเนินชีวิตของพวกเขา ดวยเหตุผลนี้นักการตลาดจึงพยายามวางตําแหนงสินคาให
สอดคลองกับรูปแบบการดําเนินชีวิตของผูบริโภค (Solomon, 2002) 
ปจจุบันผูชายก็ยังคงใหความสําคัญกับการแตงกายและการเลือกซื้อสินคาแฟชั่นและมีพฤติกรรมการซื้อสินคาที่
แตกตางไปจากผูหญิงซึ่งดูไดจากการวิจัยของ Paco Underhill ผูแตงหนังสือ ศาสตรแหงการชอปปง Why We 
Buy แปลและเรียบเรียงโดย กาญจนา อุทกภาชน งานวิจัยของ Paco Underhill พบวาพฤติกรรมการซื้อสินคา
ของผูหญิงและผูชายก็แตกตางกันผูหญิงที่เขาซุปเปอรมารเก็ต เกือบทั้งหมดมี "โพย" รายการสินคาที่ตองซื้อแต 
"ผูชาย" ประมาณ 1 ใน 4 เทานั้นที่มี โพย พฤติกรรมการซื้อของ "ผูชาย" จะเคลื่อนที่ผานชองทางเดินเร็วกวา 
"ผูหญิง" ไมชอบถามวาของที่ตองการอยูตรงไหนกวาดสายตาดูสินคาในชั้นวางนอยมาก สวนใหญจะไมสนใจ
มองสินคาที่เขาไมต้ังใจซื้อ ผูชายสวนใหญถาไมสามารถหาแผนกที่ตองการเจอ เขาจะวนอยูประมาณ 1-2 รอบ 
จากนั้นก็ลมเลิกความตั้งใจ และเดินออกจากรานไปโดยไมยอมขอความชวยเหลือและที่สําคัญ "ผูชาย" ซ้ือของ
งายกวา "ผูหญิง" เขาบอกวาผูชายที่หยิบเส้ือผาไปทดลอง6 5 %  ตัดสินใจซื้อแตผูหญิงที่ซ้ือมีเพียง 2 5 %  ของ
ทั้งหมดที่ทดลองใสแสดงใหเห็นวา "การทดลองใส" สําหรับ "ผูชาย" กับ "ผูหญิง" มีความหมายแตกตางกันสําหรับ 
"ผูหญิง" แลว การทดลองก็คือหนึ่งในกระบวนการตัดสินใจสวน "ผูชาย" การทดลอง มีความหมายคือ กําลังจะซื้อ 
ถาไมซ้ือ    สวนใหญเพราะใสไมพอดีไมเหมือนกับ  "ผูหญิง" ถึงแมจะใสไดพอดีแตก็จะหาเหตุผลอื่นมาปฏิเสธ
การซื้อ (ศาสตรแหงการชอปปง, 2548: ออนไลน) 

ชํานาญ  เมธปรีชากุล  ผูอํานวยการใหญสายการตลาด  บริษัท เดอะ มอลล  กรุป  ผูบริหาร
หางสรรพสินคาและศูนยการคา แบรนดดังอยาง เดอะ มอลล  และดิ  เอ็มโพเรียม  รวมถึงศูนยการคาขนาดใหญ
อยาง "สยามพารากอน" ไดใหสัมภาษณกับหนังสือพิมพฐานเศรษฐกิจวา ตลาดเครื่องแตงกายชายถือเปนตลาด
ที่มีศักยภาพมาก โดยจะเห็นไดจากตัวเลขการเติบโตที่สูงตอเนื่องทุกป  โดยเฉพาะในป 2548 คาดวาจะมี
ยอดขายเพิ่มขึ้นเปน 1,850 ลานบาท และเพิ่มขึ้นอีกในป 2549 เปน 2,300 ลานบาท 

ทั้งนี้ ปจจัยการเติบโตเกิดจากหลายสาเหตุ  ไมวาจะเปนเรื่องของพฤติกรรมผูบริโภคชายที่หันมาใสใจ
ตัวเองมากขึ้น  ยังมีเรื่องของการนําเสนอแฟชั่นการแตงกายที่หลากหลาย และการทําตลาดที่เขาถึงกลุมผูชาย
มากขึ้น  ซ่ึงจากการศึกษาตลาดพบวาผูบริโภคชาย ถูกแบงออกเปน 4 เซ็กเมนท คือ เมโทรเซ็กซชวล ซ่ึงเปน
ผูชายที่ใสใจดูแลสุขภาพตัวเองอยางใกลชิด   ยังกเอ็กซเซ็กคูลทีฟ  คนรุนใหมที่เนนความมีบุคลิกที่โดดเดน   ไฮ 
ออกเทน ซ่ึงไดแกศิลปน  นักรอง  นักแสดง  และสปอรตแมน   

วิวัฒนาการของเครื่องแตงกายชายยังไมหยุดนิ่ง เม่ือผูบริโภคชายเริ่มเปดรับมากขึ้น ผูประกอบการจึง
เริ่มปรับรูปแบบและดึงเรื่องของซีซ่ันเขามาเปนจุดขายเชนเดียวกับแฟชั่นสตรี  ทั้งคอลเล็คชั่นซัมเมอร  สปริง  วิน
เทอร  รวมทั้งการใชกลยุทธตลาดในรูปแบบซีซันนอล  มารเก็ตติ้งเขามาใชสนับสนุนในการขาย  นอกจากนี้ยังมี
ส่ือแฟชั่นผูชาย ที่เดอะ มอลลเองจัดทํานิตยสาร "In trend  Magazine"  เพื่อนําเสนอแฟชั่นเทรนดที่กําลังจะมา
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แรงในอนาคตและการแตงกายสไตลใหมๆ  ซ่ึงกําลังเปนที่นิยมทั้งในหมูดีไซนเนอร  รวมถึงรานทําผมระดับบน
ทั้งนี้นอกจากการนําเสนอในรูปแบบของเรียลลิสติกสแลว  การเลือกซื้อเครื่องแตงกายของผูชายยังขึ้นอยูกับไลฟ
สไตลของแตละบุคคลดวย  ซ่ึงปจจุบันคนไทยเริ่มรับส่ือและอิงตามกระแสโลกมากขึ้น  ทําใหในป 2549  จะเห็น
สีสันและรูปแบบการทําตลาดแบบใหมเกิดขึ้นในวงการเครื่องแตงกายชาย  โดยเริ่มต้ังแตซัมเมอร ที่จะมาถึง ซ่ึง
จะเริ่มดวยการเวิรคชอปรวมกันระหวางดีไซนเนอรช้ันนํา  บุคคลที่มีช่ือเสียงในแวดวงสังคม   เขารวมแสดง
ความคิดถึงเทรนดแฟชั่นเครื่องแตงกายชายที่กําลังจะมาถึง     

นอกจากนี้ จากขอมูลสถิติโดยการทําวิจัยของเดอะมอลล ยังพบวา  จากจํานวนประชากร 65 ลานคน
ของประเทศไทยซึ่งมีสัดสวนคนทํางาน  36 ลานคน หรือคิดเปนรอยละ 55 นั้น เปนผูชายสูงถึง  20 ลานคน สวน
อีก 16 ลานคนเปนผูหญิง  แตจากขอมูลการเลือกซื้อสินคาพบวา มีผูชายที่เลือกซื้อสินคาเอง  45%  สวน 55% 
ผูหญิงเปนผูเลือกซื้อสินคา  ซ่ึงจะเห็นไดวาการเลือกซื้อสินคาของผูชายมีพัฒนาการเพิ่มขึ้น    และยังสามารถ
ขยายเพิ่มขึ้นไดอีก    (เดอะมอลลอินเทรนด  ดันสินคาเกาะกระแสแฟชั่นโลก, 2548: ออนไลน)  

ทั้งนี้ ไมเพียงแตเฉพาะเดอะมอลลที่หันมาใหความสําคัญกับตลาดในสวนของผูชายเพิ่มขึ้นแมแต 
บ๊ิกซี ซูเปอรเซ็นเตอร รานคาปลีก ขนาดใหญก็มุงจับสวนตลาดของผูชายวัยทํางานเชนกันโดยนางสาวจริยา จิ
ราธิวัฒน รองประธานฝายการตลาดและการสื่อสารบริษัท บ๊ิกซีซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)  (บ๊ิกซีเจาะกลุม
ผูชายขยายฐานลูกคาใหม, 2550:  ออนไลน) 

บ๊ิกซีเนนกลยุทธเจาะกลุมผูชายขยายฐานลูกคาใหม เปดโซนผูชาย พรอมขยายสินคากลุมไอที 
สรางภาพลักษณใหมไฮเปอรมารเก็ต ลาสุด สงแคมเปญใหญอัดงบ 300 ลานบาท ฉลอง 14 ป แจกบานหรู 14 
หลัง กระตุนกําลังซื้อลูกคา คาดลูกคาเขามาเพิ่มขึ้น 25% สรางลอยัลต้ีอยางตอเนื่องในครึ่งปหลัง โดยปกติแลว
สินคาอุปโภคบริโภคจะมีลูกคาหลักคือกลุมแมบาน ในขณะเดียวกันบิ๊กซีไดทํากลยุทธและจัดกิจกรรมสงเสริม
การขายใหหลากหลายเพื่อขยายฐานลูกคาในกลุมอื่นๆ มากขึ้น โดยเมื่อปที่ผานมา บ๊ิกซีไดรุกตลาดเสื้อผาแฟชั่น
ภายใตแนวคิด Only@Big C ที่มีราคาประหยัด ดีไซนหลากหลายทันสมัย เจาะกลุมเด็ก วัยรุนและวัยทํางานทั้ง
ผูชาย-ผูหญิง และในปนี้ เราไดเนนเรื่องการทําตลาดสินคาของแตละกลุมสินคา (Category Driven) โดยได
ศึกษาวิจัยพฤติกรรมผูบริโภคในการเลือกซื้อสินคาในแตละกลุมสินคา และปรับแผนกตาง ๆ ใหตอบรับความ
ตองการของลูกคาในแตละกลุมสินคานั้นๆ เพื่อดึงดูดลูกคาแตละกลุมเขามาซื้อสินคาที่บ๊ิกซี โดยเราตั้งเปารายได
เติบโตเพิ่มขึ้น 15-20% ตอกย้ําความเปนผูนําดานราคาและเปนไฮเปอรมารเก็ตที่มีสินคาทุกระดับสําหรับลูกคา
แตละกลุมอยางชัดเจนโดยลาสุด บ๊ิกซีไดจัดโซนสินคาสําหรับบุรุษ (Men’s Zone) ในแผนก HBA ที่บ๊ิกซีทุกสาขา 
จําหนายสินคาสําหรับผูชาย เชน สินคาดูแลผิวหนาสําหรับผูชาย ครีมโกนหนวด ครีมบํารุงผิว แชมพู โรลออน 
เปนตน พรอมขอแนะนําหรือ Tip สําหรับผูชายในการดูแลตัวเองแบบครบสูตร เพื่อใหลูกคาไดรับความรู เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ ตลอดจนมีความสะดวกในการเลือกซื้อสินคาที่บ๊ิกซี พฤติกรรมในการซื้อสินคาของลูกคาผูชายจะเปน
ลักษณะคอนขางเรงรีบ มีเปาหมายวาจะซื้อสินคาอะไรและใชระยะเวลาสั้นในการซื้อสินคา หากหาสินคาไมพบ 
สวนใหญจะเปล่ียนใจไมซ้ือมากกวาจะเขาไปสอบถามจากพนักงาน ซ่ึงการจัดเรียงสินคาแบบเดิมทําใหลูกคา
ผูชายตองเดินไปทั่วหางเพื่อซ้ือสินคาของผูชายทั้งหมด เราจึงมีแนวคิดจัดสินคาสําหรับผูชายทั้งหมดมารวมเปน
หมวดหมู เพื่อเพิ่มความสะดวกในการเลือกซื้อสินคาและสอดคลองกับพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูชาย)  (บ๊ิกซี
เจาะกลุมผูชายขยายฐานลูกคาใหม, 2550: ออนไลน) 
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วัตถุประสงคงานวิจัย 
 เพื่อศึกษารูปแบบการดําเนินชีวิตของผูชายวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
นิยามศัพท 

1. รูปแบบการดําเนินชีวิต  หมายถึง  ลักษณะการใชชีวิตของบุคคลอันเปนผลมาจากมิติตาง ๆ ที่มี
อิทธิพลตอ พฤติกรรมของบุคคลนั้น ไดแก 

• มิติกิจกรรม ประกอบดวย  การทํางาน งานอดิเรก    เหตุการณทางสังคม  การพักผอน  
ความบันเทิง    การเปนสมาชิกสโมสร    การเขารวมกับชุมชน การจับจายใชสอย     และการ
เลนกีฬา 

• มิติความสนใจ ประกอบดวย   ครอบครัว  บาน  งาน  นันทนาการ   ชุมชน   แฟชั่น   อาหาร   
ส่ือ และการประสบความสําเร็จ 

• มิติความคิดเห็น ประกอบดวย ประเด็นทางสังคม การเมือง ธุรกิจ เศรษฐกิจ การศึกษา 
ผลิตภัณฑ อนาคต วัฒนธรรม และความคิดเห็นตอตนเอง   

2. ผูชายวัยทํางาน  หมายถึง ผูชายที่ทํางานหรือประกอบอาชีพอยูในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งภาครัฐ
และเอกชน รวมทั้งลูกจางและเจาของธุรกิจตาง ๆ ซ่ึงมีอายุ 20-49 ป 
 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบการดําเนินชีวิต      
 ในอดีตนักการตลาดนิยมใชวิธีการแบงสวนตลาดตามลักษณะทางประชากร (Demographics) เชน อายุ 
เพศ ภูมิลําเนา และรายได โดยนักการตลาดนําขอมูลเหลานี้มาเช่ือมโยงกับความตองการ  ความชอบและอัตรา
การใชของผูบริโภค ซ่ืงเปนวิธีที่วัดไดงายและสะดวก (Hanna and Wozniak, 2001) แตขอมูลที่ไดจากการแบง
สวนตลาดตามลักษณะทางประชากรบอกไดเพียงวา  “ใคร”  คือผูซ้ือสินคาเทานั้น ในขณะที่ยังขาดขอมูลสําคัญ
ทางดานจิตวิทยาซึ่งสามารถใหรายละเอียดไดวา  “ทําไม” ผูบริโภคจึงซื้อสินคานั้น (Blackwell et. al., 2001)
    
  กาญจนา  แกวเทพ (2541) กลาววา นอกจากปญหาเรื่องความไมแมนยําในการแบงสวนตลาด
โดยใชลักษณะทางประชากรแลว ในแงมุมของนักโฆษณา การใชตัวแปรทางประชากร เชน อายุ เพศ  การศึกษา 
มาเปนเกณฑในการแบงประเภทของผูรับสาร ถือเปนตัวแปรที่เปนปจจัยภายนอกซึ่งมีลักษณะกวางเกินไป 
ในขณะที่ตัวแปรดานจิตวิทยาซึ่งเปนปจจัยภายใน เชน ทัศนคติ บุคลิกภาพ ลักษณะทางอารมณ ฯลฯ ก็เปนตัว
แปรที่มีลักษณะขาดเหตุผล ไมสามารถตอบคําถามไดวา เหตุใดคนๆ นี้จึงมีลักษณะทางอารมณเชนนั้น จากจุด
แข็งและจุดออนของตัวแปรทั้งภายนอก และภายในดังกลาว จึงมีการพัฒนาตัวแปรใหมขึ้นมาโดยการผสมผสาน
ตัวแปรเดิมทั้งสองประเภท เกิดเปนตัวใหมคือ รูปแบบการดําเนินชีวิต (Lifestyle) ซ่ึงเปนการจัดแบงผูบริโภคโดย
ใชเกณฑเรื่อง รสนิยมและความชอบในการเลือกใชชีวิตของบุคคล 
  Well และ Tigert (1971) อธิบายวา ขอมูลทางดานประชากรอยางเดียวไมสามารถใหความหมาย
ไดเพียงพอ นอกจากตองเพิ่มส่ิงที่เกี่ยวของกับรูปแบบการดําเนินชีวิตเขาไปใหเห็นเปนภาพชัดเจนขึ้น เชน เม่ือ
พูดถึงคุณแมยังสาว จบการศึกษาในระดับวิทยาลัย หรือพูดถึงผูชายวัยกลางคน มีอาชีพเปนกรรมกร ทุกคนก็
พอจะนึกภาพออก หากแตยังไมชัดเจนมากนักถาไมไดเพิ่มเติมขอมูลที่เกี่ยวกับกิจกรรม ความสนใจและความ
คิดเห็นเขาไปดวย ทั้งนี้สอดคลองกับการศึกษาของ (Plummer,1974) เรื่องการใชบัตรเครดิต โดยผลการวิจัย
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พบวา การใชมาตรวัดรูปแบบการดําเนินชีวิตเกี่ยวกับกิจกรรม ความสนใจและความคิดเห็น (AIOs) สามารถให
คําตอบเกี่ยวกับลักษณะของผูบริโภคไดชัดเจนกวาการใชขอมูลทางประชากรเพียงอยางเดียว 
  แนวคิดเรื่องรูปแบบการดําเนินชีวิตกําเนิดขึ้นโดย William Lazer ในป ค.ศ.1963 ทั้งนี้เขาใหคํา
จํากัดความไววา รูปแบบการดําเนินชีวิต หมายถึง การแสดงใหเห็นถึงภาพรวมของวิถีชีวิตที่แตกตางกันของแต
ละบุคคล ซ่ึงเกิดขึ้นและไดรับการพัฒนาจากการใชชีวิตอยูในสังคม   (Lazer, 1963, cited  in Plummer, 1974)  
 Hawkins, Best และ Coney (2001) กลาววา รูปแบบการดําเนินชีวิต (Lifestyle) หมายถึง ลักษณะ
การใชชีวิตของแตละบุคคลซึ่งเกิดขึ้นจากการหลอหลอมจากสังคมที่อาศัยอยู โดยจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตาม
วงจรชีวิต (Life Cycle) ทั้งนี้รูปแบบการดําเนินชีวิตมักไดรับอิทธิพลจากหลายปจจัย อาทิ วัฒนธรรม คานิยม 
ลักษณะทางประชากร เปนตน และมีผลตอพฤติกรรมและการบริโภคของบุคคล 
 
วิธีดําเนินการ 
 การวิจัยครั้งนี้ศึกษาเฉพาะผูชายวัยทํางานอยูในเขตกรุงเทพมหานครทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้ง
ลูกจางและเจาของธุรกิจตางๆ อายุ 20-49 ป   เนื่องจากเปนชวงอายุที่มีความพรอมทางดานการเงินและสามารถ
ตัดสินใจซื้อสินคาไดอยางอิสระ  รวมทั้งมีแนวโนมวาเปนผูบริโภคสินคาแฟชั่นในระดับสูง  โดยการวิจัยครั้งนี้เปน
การวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) แบบวัดครั้งเดียว (One - Shot Descriptive Study) โดยใช
แบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการวิจัย 

ประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือผูชายวัยทํางานที่มีอายุระหวาง 20-49 ป ที่ทํางานอยูในเขต
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีจํานวน 928,334 คน (ที่มา: สํานักงานสถิติแหงชาติ,2549) เหตุผลที่เลือกผูชายวัยทํางาน
ในชวงอายุนี้ เพราะเปนชวงอายุที่มีความพรอมทางดานการเงินและสามารถตัดสินใจซื้อสินคาไดอยางอิสระ 
รวมทั้งมีแนวโนมวาเปนผูบริโภคสินคาจําพวกเสื้อผาและเครื่องประดับในระดับสูง 
                   การประมวลผลและวิเคราะหขอมูล 
 หลังการเก็บรวบรวมขอมูลแลว ผูวิจัยไดนําขอมูลทั้งหมดไปดําเนินการลงรหัส(Coding) แลวนําไป
ประมวลผลดวยโปรแกรม SPSS for Window  เพื่อทําการวิเคราะหทางสถิติดังตอไปนี้ 
 1.  การวิเคราะหเชิงพรรณนา ( Descriptive Analysis ) ใชตารางแสดงจํานวนรอยละในการอธิบาย
ขอมูลเกี่ยวกับลักษณะทางประชากร  ใชคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตราฐานเพื่ออธิบายตัวแปรกิจกรรม  ความ
สนใจ และความคิดเห็น การแสวงหาขอมูลและพฤติกรรมการซื้อสินคาแฟชั่น 
 2.  การวิเคราะหปจจัย ( Factor  Analysis) นํามาใชในการลดจํานวนตัวแปร(Data Reduction) เพื่อ
จัดกลุมตัวแปรที่ มีความสัมพันธ กันไวดวยกัน  โดยการสกัดปจจัยใชวิธีองคประกอบหลัก  (Principal 
Component) ที่คา Eigen value มากกวา 1 และหมุนแกนแบบ Varimax ตามขั้นตอนตอไปนี้  
      2.1 การวิเคราะหปจจัยขั้นที่ 1 : วิเคราะหองคประกอบ โดยแยกคําถามของกิจกรรม  ความสนใจ 
และความคิดเห็น ออกจากกันเพื่อทําการจัดกลุม 
      2.2  การวิเคราะหปจจัยขั้นที่  2 : วิเคราะหองคประกอบของกลุมกิจกรรม กลุมความสนใจ และ
กลุมความคิดเห็น รวมกันเพื่อจัดกลุมรูปแบบการดําเนินชีวิตของผูชายวัยทํางาน 
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ผลการวิจัย 
 การศึกษารูปแบบการดําเนินชีวิตของผูชายวัยทํางานใชวิธีการวิจัยเชิงปริมาณจากกลุมตัวอยางเพศ
ชายวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานครจํานวน 400 ตัวอยาง สามารถสรุปผลไดดังนี้ 
 

ขอมูลเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ตารางแสดงจํานวนและรอยละอายุของกลุมตัวอยาง 
 

 
อายุ 

 

 
จํานวน(คน) 

 

 
รอยละ 

 
     20-24 ป 
     25-29 ป 
     30-34 ป 
     35-39 ป 
     40-44 ป 
     45-49 ป 

71 
128 
77 
51 
39 
34 

17.8 
32.0 
19.3 
12.8 
9.8 
8.5 

รวม 400 100.0 
 
 จากตาราง พบวาจํานวนรอยละอายุของกลุมตัวอยางอยูระหวาง   25-29 ป สูงสุดคิดเปนรอยละ 32   
รองลงมาอายุระหวาง 30-34 ป  คิดเปนรอยละ 19.3  20-24 ป  คิดเปนรอยละ 17.8   35-39 ป คิดเปนรอยละ 
12.8   40-44 ป คิดเปนรอยละ 9.8   และ45-49 ป  คิดเปน รอยละ 8.5 ตามลําดับ 
 

ตารางแสดงจํานวนและรอยละของระดับการศึกษาของกลุมตัวอยาง 
 

 

 
 จากตาราง พบวากลุมตัวอยางมีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีสูงสุดคิดเปนรอยละ 55.8  รองลงมา
ตํ่ากวาอนุปริญญารอยละ 21.5  อนุปริญญารอยละ 16.8  และสูงกวาปริญญาตรีรอยละ 6 ตามลําดับ 

 
 
 

ระดับการศึกษา 
 

จํานวน(คน) รอยละ 

 ตํ่ากวาอนุปริญญา 86 21.5 
  อนุปริญญา 67 16.8 
  ปริญญาตรี 223 55.8 
  สูงกวาปริญญาตรี 24 6.0 

 รวม 400 100.0 
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ตารางแสดงจํานวนและรอยละของอาชีพของกลุมตัวอยาง 

 

อาชีพ 
 

จํานวน(คน) รอยละ 

 รับราชการ 76 19.0 
  รัฐวิสาหกิจ 22 5.5 
  พนักงานบริษัทระดับปฏิบัติการ 174 43.5 
  พนักงานบริษัทระดับบริหาร 43 10.8 
  เจาของธุรกิจ 42 10.5 
  อื่นๆ 43 10.8 

 รวม 400 100.0 
 
 จากตาราง พบวากลุมตัวอยางมีอาชีพพนักงานบริษัทระดับปฏิบัติการสูงสุดคิดเปนรอยละ 43.5  รับ
ราชการรอยละ 19   พนักงานบริษัทระดับบริหารรอยละ 10.8  อื่นๆ ไดแก รับจาง นักดนตรี เปนตน รอยละ 10.8    
เจาของธุรกิจรอยละ 10.5   และรัฐวสิาหกิจรอยละ 5.5 ตามลําดับ 

 
ตารางแสดงจํานวนและรอยละของรายไดตอเดือนของกลุมตัวอยาง 

 

 
รายไดตอเดือน 

 
จํานวน(คน) รอยละ 

 ตํ่ากวา 5,000 บาท 11 2.8 
  5,001-10,000 บาท 100 25.0 
  10,001-20,000 บาท 181 45.3 
  20,001-30,000 บาท 54 13.5 
  30,001-40,000 บาท 18 4.5 
  40,001-50,000 บาท 20 5.0 
  50,000 บาทขึ้นไป 16 4.0 

 รวม 400 100.0 
 
 จากตาราง พบวากลุมตัวอยางที่มีรายไดตอเดือนสูงสุดคือ 10,001-20,000 บาท        คิดเปนรอยละ 
45.3   รองลงมา 5,001-10,000 บาท  คิดเปนรอยละ 25   20,001-30,000 บาท  คิดเปนรอยละ 13.5   40,001-
50,000 บาท คิดเปนรอยละ 5   30,001-40,000 บาท คิดเปนรอยละ 4.5  50,000 บาทขึ้นไป คิดเปน รอยละ 4  
และต่ํากวา 5,000 บาท คิดเปนรอยละ 2.8 ตามลําดับ 
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ตารางแสดงจํานวนและรอยละของสถานภาพของกลุมตัวอยาง 

 

 
สถานภาพ 

 
จํานวน(คน) รอยละ 

 โสด 267 66.8 
  สมรสแลวแตยังไมมีบุตร 40 10.0 
  สมรสแลวและมีบุตร 86 21.5 
  หยา/มาย 7 1.8 

 รวม 400 100.0 
    จากตาราง พบวากลุมตัวอยางสถานภาพโสดสูงสุด คิดเปนรอยละ 66.8  รองลงมาสมรสแลวและมีบุตรรอย
ละ 21.5  สมรสแลวแตยังไมมีบุตรรอยละ 10  และหยา/มายรอยละ 1.8 ตามลําดับ  
 
ดานการทํากิจกรรม 

ตารางแสดงรอยละของการจัดสรรเวลาในการทํากิจกรรม 
 

ปจจัยดานการจัดสรรเวลา 
ในการทํากิจกรรม 

นอย
ที่สุด 

นอย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ที่สุด 

 
X  

 
S.D 

เกณฑ
ประเมิน 

1 ฉันเขารวมงานสัมมนาหรืออบรมใน
หลักสูตรที่เปนประโยชนตองาน 

37 
(9.3) 

61 
(15.3) 

191 
(47.8) 

95 
(23.8) 

16 
(4.0) 

2.98 0.96 ปานกลาง 

2 ฉันไปงานเลี้ยงสังสรรคและงานรื่นเริง
ตามเทศกาล 

21 
(5.3) 

67 
(16.8) 

208 
(52.0) 

85 
(21.3) 

19 
(4.8) 

3.04 0.88 ปานกลาง 

3  ฉันใชเวลาในการซื้อของตามศูนยการคา
หลังเลิกทํางาน/เลิกเรียน 

60 
(15.0) 

140 
(35.0) 

149 
(37.3) 

47 
(11.8) 

4 
(1.0) 

2.49 0.92 
 

นอย 

4 ฉันใชเวลาสวนใหญอยูกับเพื่อน 
 

26 
(6.5) 

98 
(24.5) 

165 
(41.3) 

94 
(23.5) 

17 
(4.3) 

2.95 0.95 ปานกลาง 

5 ฉันอานหนังสือและนิตยสาร 
 

13 
(3.3) 

60 
(15.0) 

180 
(45.0) 

120 
(30.0) 

27 
(6.8) 

3.22 0.90 ปานกลาง 
 

6 ฉันทําความสะอาดบานดวยตนเอง 38 
(9.5) 

75 
(18.8) 

151 
(37.8) 

102 
(25.5) 

34 
(8.5) 

3.05 1.08 ปานกลาง 
 

7 ฉันเปนอาสาสมัครชวยงานองคกรการ
กุศล 

102 
(25.5) 

143 
(35.8) 

121 
(30.3) 

26 
(6.5) 

8 
(2.0) 

2.24 0.97 นอย 

8 ฉันทํางานลวงเวลาชวงเย็นและวันหยุด 
 

59 
(14.8) 

101 
(25.3) 

122 
(30.5) 

80 
(20.2) 

38 
(9.5) 

2.84 1.18 ปานกลาง 

9 ฉันออกไปรับประทานอาหารนอกบาน 21 
(5.3) 

86 
(21.5) 

158 
(39.5) 

100 
(25.0) 

35 
(8.8) 

3.11 1.01 ปานกลาง 
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ปจจัยดานการจัดสรรเวลา 
ในการทํากิจกรรม 

นอย
ที่สุด 

นอย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ที่สุด 

 
X  

 
S.D 

เกณฑ
ประเมิน 

10 ฉันทํากิจกรรมรวมกับสมาชิกใน
ครอบครัว 

23 
(5.8) 

72 
(18.0) 

189 
(47.3) 

89 
(22.3) 

27 
(6.8) 

3.06 0.95 ปานกลาง 

11 ฉันใชเวลาในการทองอินเตอรเน็ต 
 

83 
(20.8) 

91 
(22.8) 

112 
(28.0) 

86 
(21.5) 

28 
(7.0) 

2.71 1.21 ปานกลาง 

12 ฉันเสี่ยงโชคดวยการซื้อสลากกินแบง
รัฐบาล 

151 
(37.8) 

87 
(21.8) 

114 
(28.5) 

35 
(8.8) 

13 
(3.3) 

2.18 1.13 นอย 

13 ฉันติดตามขาวสถานการณปจจุบันจาก
ส่ือตางๆ 

8 
(2.0) 

29 
(7.3) 

120 
(30.3) 

172 
(43.0) 

71 
(17.8) 

3.67 0.92 มาก 
 
 

14 ฉันออกกําลังกายหรือเลนกีฬาเปน
ประจํา 

31 
(17.8) 

112 
(28.0) 

179 
(44.8) 

56 
(14.0) 

22 
(5.5) 

2.82 0.96 ปานกลาง 

15 ฉันลาพักรอนไปเที่ยวตางประเทศ 264 
(66.0) 

65 
(16.3) 

51 
(12.8) 

15 
(3.8) 

5 
(1.3) 

1.58 0.94 นอยที่สุด 

16 นอนพักผอนที่บานหลังเลิกงานแทนการ
ออกไปเที่ยวกลางคืน 

     28 
(7.0) 

    56 
(14.0) 

  108 
(27.0) 

  115 
(28.8) 

   93 
(23.3) 

3.47 1.19 มาก 

17 ฉันไปทองเที่ยวจังหวัดใกลเคียงใน
วันหยุดเสาร-อาทิตย 

88 
(22.0) 

120 
(30.0) 

136 
(34.0) 

44 
(11.0) 

12 
(3.0) 

2.43 1.04 นอย 

18 ฉันใชเวลาเขารวมในงานแฟชั่นโชว 
 

264 
(66.0) 

74 
(18.5) 

46 
(11.5) 

10 
(2.5) 

6 
(1.5) 

1.55 0.90 นอยที่สุด 

19 ฉันเขาไปเยี่ยมเยือนญาติผูใหญใน
เทศกาลสําคัญ  

35 
(8.8) 

71 
(17.8) 

152 
(38.0) 

88 
(22.0) 

54 
(13.5) 

3.14 1.13 ปานกลาง 

20 ฉันทํากิจกรรมที่ต่ืนเตน ทาทาย  
 

152 
(38.0) 

120 
(30.0) 

83 
(20.8) 

34 
(8.5) 

11 
(2.8) 

2.08 1.08 นอย 

21 ฉันดูโทรทัศน/วีดีโอ/วีซีดี/ดีวีดีที่บาน 12 
(3.0) 

30 
(7.5) 

123 
(30.8) 

141 
(30.8) 

94 
(23.5) 

3.69 1.01 มาก 

22 ฉันไปพิพิธภัณฑเพื่อศึกษาประวัติศาสตร
และวัฒนธรรมในอดีต 

115 
(28.8) 

153 
(38.3) 

94 
(23.5) 

32 
(8.0) 

6 
(1.5) 

2.15 0.98 นอย 

23 ฉันไปชมภาพยนต ณ โรงภาพยนต 
 

71 
(17.8) 

96 
(24.0) 

143 
(35.8) 

71 
(17.8) 

19 
(4.8) 

2.68 1.10 ปานกลาง 

24 ฉันใชเวลาในการจับจายใชสอยสินคา
แฟชั่นจากตางประเทศ 

228 
(57.0) 

90 
(22.5) 

66 
(16.5) 

13 
(3.3) 

3 
(0.8) 

1.68 0.91 นอยที่สุด 
 

25 ฉันไดรับเชิญใหไปเปนเกียรติในงาน
เปดตัวสินคาและงานสังคม 

237 
(59.3) 

86 
(21.5) 

52 
(13.0) 

21 
(5.3) 

4 
(1.0) 

1.67 0.96 นอยที่สุด 
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ปจจัยดานการจัดสรรเวลา 
ในการทํากิจกรรม 

นอย
ที่สุด 

นอย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ที่สุด 

 
X  

 
S.D 

เกณฑ
ประเมิน 

26 ฉันเลนดนตรีเปนงานอดิเรก 178 
(44.5) 

106 
(26.5) 

79 
(19.8) 

19 
(4.8) 

18 
(4.5) 

1.98 1.11 นอย 

27 ฉันใชเวลาอยูกับตัวเองตามลําพังเงียบๆ 
 

58 
(14.5) 

105 
(26.3) 

153 
(38.3) 

64 
(16.0) 

20 
(5.0) 

2.71 1.06 ปานกลาง 

28 ฉันสวดมนตและทําบุญตักบาตร 
 

63 
(15.8) 

94 
(23.5) 

171 
(42.8) 

53 
(13.3) 

19 
(4.8) 

2.68 1.04 ปานกลาง 

29 ฉันซื้อสินคาแฟชั่นที่ผลิตในเมืองไทย 30 
(7.5) 

55 
(13.8) 

178 
(44.5) 

105 
(26.3) 

32 
(8.0) 

3.14 1.00 ปานกลาง 
 

30 ฉันใชเวลาในวันหยุดทํางานพิเศษเพื่อหา
รายไดเสริม 

98 
(24.5) 

111 
(27.8) 

122 
(30.5) 

48 
(12.0) 

21 
(5.3) 

2.46 1.14 นอย 

31 ฉันใชเวลาไปกับการคุยโทรศัพท 
 

106 
(26.5) 

103 
(25.8) 

125 
(31.3) 

34 
(8.5) 

32 
(8.0) 

2.46 1.20 นอย 

32 ฉันไปเที่ยวกับแฟนในวันหยุด 
 

73 
(18.3) 

91 
(22.8) 

159 
(39.8) 

60 
(15.0) 

17 
(4.3) 

2.64 1.07 ปานกลาง 

33 ฉันทํางานไปดวยและเรียนไปดวย 
 

184 
(46.0) 

84 
(21.0) 

77 
(19.3) 

40 
(10.0) 

15 
(3.8) 

2.05 1.18 นอย 

34 ฉันใชเวลาในการปลูกตนไม 
 

102 
(25.5) 

156 
(39.0) 

111 
(27.8) 

22 
(5.5) 

9 
(2.3) 

2.20 0.96 นอย 

35 ฉันเลี้ยงสัตวไวเปนเพื่อน 
 

149 
(37.3) 

94 
(23.5) 

107 
(26.8) 

27 
(6.8) 

23 
(5.8) 

2.20 1.18 นอย 

36 ฉันใชเวลาในวันหยุดสังสรรคกับเพื่อน   
(กินเหลา) 

111 
(27.8) 

78 
(19.5) 

122 
(30.5) 

49 
(12.3) 

40 
(10.0) 

2.57 1.28 นอย 

รวม      2.60 1.04 นอย 

จากตาราง  พบวาการจัดสรรเวลาในการทํากิจกรรมของกลุมตัวอยางโดยรวมอยูในระดับนอย ( X  = 
2.60)  เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวากลุมตัวอยางใหความสําคัญมากที่สุดคือ  เร่ืองของการดูโทรทัศน/วีดีโอ/วี
ซีดี/ดีวีดีที่บาน ( X  = 3.69)  รองลงมาคือ ติดตามขาวสถานการณปจจุบันจากสื่อตาง ๆ ( X  = 3.67)   นอน
พักผอนที่บานหลังเลิกงานแทนการออกไปเที่ยวกลางคืน ( X  = 3.47)   อานหนังสือและนิตยสาร ( X  = 3.22)   
เขาเยี่ยมเยือนญาติผูใหญในเทศกาลสําคัญและซื้อสินคาแฟชั่นที่ผลิตในเมืองไทย ( X  = 3.14)  ออกไป
รับประทานอาหารนอกบาน ( X  = 3.11)  ทํากิจกรรมรวมกับสมาชิกในครอบครัว ( X  = 3.06)  ทําความ
สะอาดบานดวยตนเอง ( X  = 3.05)  ไปงานเลี้ยงสังสรรคและงานรื่นเริงตามเทศกาล  ( X  = 3.04)   เขา
รวมงานสัมมนาหรืออบรมในหลักสูตรที่เปนประโยชนตองาน  ( X  = 2.98) ใชเวลาสวนใหญอยูกับเพื่อน ( X  = 
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2.95)  ทํางานลวงเวลาชวงเย็นและวันหยุด  ( X  = 2.84) ออกกําลังกายหรือเลนกีฬาเปนประจํา  ( X  = 2.82)  
ใชเวลาในการทองอินเตอรเน็ตและใชเวลาอยูกับตัวเองตามลําพังเงียบๆ  ( X  = 2.71)   ไปชมภาพยนต ณ โรง
ภาพยนตและสวดมนต ทําบุญตักบาตร  ( X  = 2.68)   ไปเที่ยวกับแฟนในวันหยุด  ( X  = 2.64)   ใชเวลาใน
วันหยุดสังสรรคกับเพื่อน   (กินเหลา)  ( X  = 2.57)   ใชเวลาในการซื้อของตามศูนยการคาหลังเลิกทํางาน/เลิก
เรียน  ( X  = 2.49)   ใชเวลาในวันหยุดทํางานพิเศษเพื่อหารายไดเสริมและใชเวลาไปกับการคุยโทรศัพท  ( X  
= 2.46)  ไปทองเที่ยวจังหวัดใกลเคียงในวันหยุดเสาร-อาทิตย   ( X  = 2.43)   เปนอาสาสมัครชวยงานองคกร
การกุศล  ( X  = 2.24)  ใชเวลาในการปลูกตนไมและเลี้ยงสัตวไวเปนเพื่อน  ( X  = 2.20) เส่ียงโชคดวยการซื้อ
สลากกินแบงรัฐบาล  ( X  = 2.18)  ไปพิพิธภัณฑเพื่อศึกษาประวัติศาสตรและวัฒนธรรมในอดีต ( X  = 2.15) 
ทํากิจกรรมที่ต่ืนเตน ทาทาย ( X  = 2.08) ทํางานไปดวยและเรียนไปดวย ( X  = 2.05) เลนดนตรีเปนงาน
อดิเรก( X  = 1.98)  ใชเวลาในการจับจายใชสอยสินคาแฟชั่นจากตางประเทศ  ( X = 1.68) ไดรับเชิญใหไป
เปนเกียรติในงานเปดตัวสินคาและงานสังคม  ( X = 1.67) ลาพักรอนไปเที่ยวตางประเทศ  ( X = 1.58)  และใช
เวลาเขารวมในงานแฟชั่นโชว  ( X = 1.55)  ตามลําดับ 

จากขอความเกี่ยวกับกิจกรรมทั้ง 36 ขอดังกลาว  เม่ือนํามาวิเคราะหปจจัยเพื่อลดจํานวนตัวแปร  โดย
ใชวิธีองคประกอบหลัก (Principle  component)  ในการสกัดปจจัยและหมุนแกนปจจัยมุมฉากแบบ Varimax 
เพื่อวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางตัวแปรและจัดกลุมกิจกรรม  ผูวิจัยพบวา  สามารถจัดกลุมกิจกรรมได
ทั้งส้ิน 10 กลุมดังนี้ 

1. กลุมหนุมสังคม  เปนกลุมที่ใชเวลาในการจับจายใชสอยสินคาแฟชั่นจากตางประเทศ  ไปเที่ยว
ตางประเทศ  ไดรับเชิญใหไปเปนเกียรติในงานเปดตัวสินคาแและงานสังคม เชน งานแฟชั่นโชว  โดยผูชายวัย
ทํางานกลุมนี้จะออกไปรับประทานอาหารนอกบาน  ไปชมภาพยนต ณ โรงภาพยนต   ทํากิจกรรมที่ต่ืนเตน ทา
ทาย 

2. กลุมหนุมชอบสังสรรค เปนกลุมที่ใชเวลาในวันหยุดสังสรรคกับเพื่อน (กินเหลา)  ไปงานเลี้ยง
สังสรรและรื่นเริงตามเทศกาล  ใชเวลาสวนใหญอยูกับเพื่อน 

3. กลุมหนุมติดบาน   เปนกลุมที่ซ้ือสินคาแฟชั่นที่ผลิตในเมืองไทย  ดูโทรทัศน/วีดีโอ/วีซีดี/ดีวีดีที่บาน 
นอนพักผอนที่บานหลังเลิกงานแทนการออกไปเที่ยวกลางคืน สวดมนตและทําบุญตักบาตร ใชเวลาอยูกับตัวเอง
ตามลําพังเงียบๆ 

4. กลุมหนุมนักผจญภัย  เปนกลุมที่ใชเวลาไปกับการทํากิจกรรมที่ต่ืนเตน ทาทาย เลนดนตรีเปนงาน
อดิเรก ไปทองเที่ยวจังหวัดใกลเคียงในวันหยุดเสาร-อาทิตย ไปพิพิธภัณฑเพื่อศึกษาประวัติศาสตรและ
วัฒนธรรมในอดีต 

5. กลุมหนุมรักสันโดษ  เปนกลุมที่ใชเวลาไปกับการอานหนังสือและนิตยสาร ทําความสะอาดบาน
ดวยตนเอง ใชเวลาอยูกับตัวเองตามลําพังเงียบๆ ติดตามขาวสถานการณปจจุบันจากสื่อตางๆ ใชเวลาในการ
ทองอินเตอรเน็ต ทํางานไปดวยและเรียนไปดวย 

6. กลุมงานคือเงินเงินคืองาน   เปนกลุมที่ใชเวลาไปกับการทํางานลวงเวลาชวงเย็นและวันหยุด   
ชอบทํางานพิเศษเพื่อหารายไดเสริมและเปนกลุมที่ทํางานไปดวยเรียนไปดวย เปนอาสาสมัครชวยงานองคกร
การกุศล 
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7. กลุมหนุมรักครอบครัวชอบการเส่ียงโชค เปนกลุมที่ใชเวลาไปกับการทํากิจกรรมรวมกับสมาชิก
ในครอบครัว  เยี่ยมเยือนญาติผูใหญในเทศกาลสําคัญและชอบการเสี่ยงโชคดวยการซื้อสลากกินแบงรัฐบาล 

8. กลุมหนุมติดแฟน เปนกลุมที่ใชเวลาไปเที่ยวกับแฟน คุยโทรศัพท  และทองเที่ยวจังหวัดใกลเคียง
ในวันหยุดเสาร-อาทิตยพรอมทั้งออกไปรับประทานอาหารนอกบานไปชมภาพยนต ณ โรงภาพยนตและเลน
ดนตรีเปนงานอดิเรก 

9. กลุมหนุมนักอบรมสัมมนา เปนกลุมที่ใชเวลาไปกับการเขารวมงานสัมมนาหรืออบรมในหลักสูตร
ที่เปนประโยชนตองาน และออกกําลังกายหรือเลนกีฬาเปนประจํารวมทั้งติดตามขาวสถานการณปจจุบันจากสื่อ
ตางๆ  อีกทั้งยังใชเวลาไปงานเลี้ยงสังสรรและรื่นเริงตามเทศกาล 
        10. กลุมหนุมเพื่อนรักสัตวเล้ียง เปนกลุมที่ใชเวลาไปกับการเลี้ยงสัตวไวเปนเพื่อน  และการปลูกตนไม 
 

ดานความสนใจ 
ตารางแสดงรอยละของความสนใจในเรื่องตาง ๆ 

 

ความสนใจในเรื่องตาง ๆ นอย
ที่สุด 

นอย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ที่สุด 

 
X  

 
S.D 

เกณฑ
ประเมิน 

1 ฉันใหความสําคัญกับครอบครัวเปนอันดับ
แรก 

6 
(1.5) 

22 
(5.5) 

86 
(21.5) 

133 
(33.3) 

153 
(38.3) 

4.01 0.98 มาก 

2 ฉันสนใจเรื่องการทํานายทายทัก,           
การพยากรณโชคชะตา 

103 
(25.8) 

109 
(27.3) 

137 
(34.3) 

42 
(10.5) 

9 
(2.3) 

2.36 1.05 นอย 

3 ฉันสนใจเรื่องที่อยูในกระแสความนิยม 
 

43 
(10.8) 

72 
(18.0) 

196 
(49.0) 

76 
(19.0) 

13 
(3.3) 

2.86 0.96 ปานกลาง 

4 งานประจําของฉันยุงมากจนแทบไมมีเวลา
ดูแลตัวเอง 

23 
(5.8) 

89 
(22.3) 

191 
(47.8) 

75 
(19.0) 

21 
(5.3) 

2.96 0.92 ปานกลาง 

5  
 

ฉันสนใจเรื่องราวในแวดวงบันเทิง  
 

97 
(24.3) 

116 
(29.0) 

135 
(33.8) 

43 
(10.8) 

9 
(2.3) 

2.38 1.04 นอย 

6 ฉันใหความสําคัญกับสไตลของเสื้อผา
มากกวาราคา 

55 
(13.8) 

83 
(20.8) 

172 
(43.0) 

69 
(17.3) 

21 
(5.3) 

2.80 1.05 ปานกลาง 

7 ฉันสนใจติดตามรายการธรรมะ 
 

84 
(21.0) 

137 
(34.3) 

139 
(34.8) 

28 
(7.0) 

12 
(3.0) 

2.37 0.99 นอย 

8 ฉันสนใจทํากิจกรรมที่ต่ืนเตนและทาทาย  
 

127 
(31.8) 

123 
(30.8) 

96 
(24.0) 

38 
(9.5) 

16 
(4.0) 

2.23 1.12 นอย 

9 ฉันสนใจเขารวมพัฒนาชุมชนของฉันให
เจริญกาวหนา 

56 
(14.0) 

103 
(25.8) 

169 
(42.3) 

64 
(16.0) 

7 
(1.8) 

2.66 0.97 ปานกลาง 

10 ฉันติดตามขาวการเมืองการแกไขปญหา
ของรัฐบาลอยางตอเนื่อง 

20 
(5.0) 

66 
(16.5) 

165 
(41.3) 

100 
(25.0) 

49 
(12.3) 

3.23 1.03 ปานกลาง 

11 ฉันสนใจแตงตัวตามแบบคนดังและดารา 
 

153 
(38.3) 

133 
(33.3) 

94 
(23.5) 

15 
(3.8) 

5 
(1.3) 

1.97 0.94 นอย 
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ความสนใจในเรื่องตาง ๆ นอย
ที่สุด 

นอย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ที่สุด 

 
X  

 
S.D 

เกณฑ
ประเมิน 

12 ฉันสนใจดูแลสุขภาพของตัวเองใหแข็งแรง 
 

12 
(3.0) 

34 
(8.5) 

162 
(40.5) 

136 
(34.0) 

56 
(14.0) 

3.48 0.94 มาก 

13 ฉันมักจัดการกับทุกอยางใหเปนระเบียบอยู
เสมอ 
 

9 
(2.3) 

48 
(12.0) 

176 
(44.0) 

122 
(30.5) 

45 
(11.3) 

3.37 0.91 ปานกลาง 

14 ฉันใหความสําคัญกับการรับประทาน
อาหารที่ถูกสุขอนามัย 

7 
(1.8) 

36 
(9.0) 

189 
(47.3) 

124 
(31.0) 

44 
(11.0) 

3.41 0.87 มาก 

15 การทํางานสําคัญกวาเรื่องสวนตัว 
 

9 
(2.3) 

37 
(9.3) 

206 
(51.5) 

107 
(26.8) 

41 
(10.3) 

3.34 0.87 ปานกลาง 

16 ฉันสนใจทดลองใชตราสินคาใหมๆมากกวา
ใชตราสินคาเดิม 

46 
(11.5) 

124 
(31.0) 

171 
(42.8) 

52 
(13.0) 

7 
(1.8) 

2.63 0.91 ปานกลาง 

17 ฉันไมสนใจวาใครจะมองอยางไร ฉัน
แตงตัวตามแบบที่ฉันชอบ 

17 
(4.3) 

46 
(11.5) 

170 
(42.5) 

112 
(28.0) 

55 
(13.8) 

3.36 1.00 ปานกลาง 

18 ฉันนิยมซื้อสินคาที่มีช่ือเสียง  
(Brand Name) 

116 
(29.0) 

101 
(25.3) 

135 
(33.8) 

34 
(8.5) 

14 
(3.5) 

2.32 1.09 นอย 

19 เม่ือมีปญหาฉันมักปรึกษาคนในครอบครัว 
 

28 
(7.0) 

68 
(17.0) 

153 
(38.3) 

99 
(24.8) 

52 
(13.0) 

3.20 1.09 ปานกลาง 

20 ฉันสนใจที่จะตกแตงบานใหสวยงามนาอยู 
 

10 
(2.5) 

44 
(11.0) 

155 
(38.8) 

126 
(31.5) 

65 
(16.3) 

3.48 0.97 มาก 

21 ความสําเร็จของฉัน คือการมีช่ือเสียง
เกียรติยศ 

37 
(9.3) 

62 
(15.5) 

195 
(48.8) 

71 
(17.8) 

35 
(8.8) 

3.01 1.03 ปานกลาง 

22 ฉันสนใจการเที่ยวชมศิลปะและวัฒนธรรม
ไทย 

37 
(9.3) 

101 
(25.3) 

168 
(42.0) 

74 
(18.5) 

20 
(5.0) 

2.85 0.99 ปานกลาง 

23 การเดินทางรอบโลกเปนหนึ่งในความฝน
ของฉัน 

73 
(18.3) 

64 
(16.0) 

122 
(30.5) 

59 
(14.8) 

82 
(20.5) 

3.03 1.36 ปานกลาง 

24 ฉันสนใจเขารวมงานการกุศลเพื่อชวยเหลือ
สังคม 

51 
(12.8) 

109 
(27.3) 

171 
(42.8) 

53 
(13.3) 

16 
(4.0) 

2.69 0.99 ปานกลาง 

25 ฉันสนใจรายการแฟชั่นโชวมากกวารายการ
อื่นๆ 

136 
(34.0) 

157 
(39.3) 

87 
(21.8) 

17 
(4.3) 

3 
(0.8) 

1.99 0.89 นอย 

26 ฉันพยายามพัฒนาตนเองเพื่อความสําเร็จ
ในอาชีพ 

6 
(1.5) 

39 
(9.8) 

139 
(34.8) 

159 
(39.8) 

57 
(14.3) 

3.56 0.91 มาก 

27 ฉันรับประทานอาหารจานดวนเปนประจํา 
 

19 
(4.8) 

55 
(13.8) 

161 
(40.3) 

114 
(28.5) 

51 
(12.8) 

3.31 1.02 ปานกลาง 
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ความสนใจในเรื่องตาง ๆ นอย
ที่สุด 

นอย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ที่สุด 

 
X  

 
S.D 

เกณฑ
ประเมิน 

28 ฉันสนใจขาวกีฬาทั้งในและตางประเทศ 
 

17 
(4.3) 

47 
(11.8) 

157 
(39.3) 

102 
(25.5) 

77 
(19.3) 

3.44 1.06 มาก 

29 ฉันสนใจที่จะดูแลตัวเองใหดูดีอยูเสมอ 
 

7 
(1.8) 

37 
(9.3) 

170 
(42.5) 

138 
(34.5) 

48 
(12.0) 

3.46 0.88 มาก 

30 ฉันชอบแตงตัวใหดูโดดเดนแตกตางจากคน
อื่นๆ 

42 
(10.5) 

116 
(29.0) 

183 
(45.8) 

44 
(11.0) 

15 
(3.8) 

2.69 0.93 ปานกลาง 

รวม      2.95 0.99 ปานกลาง 
          จากตาราง  พบวาความคิดเห็นที่มีตอความสนใจในเรื่องตาง ๆ ของกลุมตัวอยางโดยรวมอยูในระดับ
ปานกลาง  ( X  = 2.95)  เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวากลุมตัวอยางใหความสําคัญมากที่สุด 10 ลําดับแรก คือ
เร่ืองของการใหความสําคัญกับครอบครัวเปนอันดับแรก ( X  = 4.01)  รองลงมาคือ พยายามพัฒนาตนเองเพื่อ
ความสําเร็จในอาชีพ  ( X  = 3.56)   สนใจดูแลสุขภาพของตัวเองใหแข็งแรงและสนใจที่จะตกแตงบานให
สวยงามนาอยู ( X  = 3. 48)  สนใจที่จะดูแลตัวเองใหดูดีอยูเสมอ ( X  = 3. 46)  สนใจขาวกีฬาทั้งในและ
ตางประเทศ ( X  = 3. 44)  ใหความสําคัญกับการรับประทานอาหารที่ถูกสุขอนามัย  ( X  = 3. 41)  จัดการกับ
ทุกอยางใหเปนระเบียบอยูเสมอ ( X  = 3. 37)  ไมสนใจวาใครจะมองอยางไร ฉันแตงตัวตามแบบที่ฉัน  ( X  = 
3. 36)   การทํางานสําคัญกวาเรื่องสวนตัว  ( X  = 3. 34)  รับประทานอาหารจานดวนเปนประจํา  ( X  = 3. 
31)    ติดตามขาวการเมืองการแกไขปญหาของรัฐบาลอยางตอเนื่อง   ( X  = 3.23)   เม่ือมีปญหามักปรึกษาคน
ในครอบครัว  ( X  = 3.20)   การเดินทางรอบโลกเปนหนึ่งในความฝนของฉัน  ( X  = 3.03)  ความสําเร็จของ
ฉัน คือการมีช่ือเสียงเกียรติยศ   ( X  = 3.01)   งานประจําของฉันยุงมากจนแทบไมมีเวลาดูแลตัวเอง  ( X  = 
2.96)   สนใจเรื่องที่อยูในกระแสความนิยม  ( X  = 2.86)  สนใจการเที่ยวชมศิลปะและวัฒนธรรมไทย  ( X  = 
2.85)  ใหความสําคัญกับสไตลของเสื้อผามากกวาราคา  ( X  = 2.80)  สนใจเขารวมงานการกุศลเพื่อชวยเหลือ
สังคมและชอบแตงตัวใหดูโดดเดนแตกตางจากคนอื่นๆ  ( X  = 2.69)  สนใจเขารวมพัฒนาชุมชนของฉันให
เจริญกาวหนา  ( X  = 2.66)  สนใจทดลองใชตราสินคาใหมๆมากกวาใชตราสินคาเดิม  ( X  = 2.63)  สนใจ
เร่ืองราวในแวดวงบันเทิง    ( X  = 2.38)  สนใจติดตามรายการธรรมะ  ( X  = 2.37)   สนใจเรื่องการทํานาย
ทายทัก, การพยากรณโชคชะตา  ( X  = 2.36)   นิยมซื้อสินคาที่มีช่ือเสียง (Brand Name)  ( X  = 2.32)  สนใจ
ทํากิจกรรมที่ต่ืนเตนและทาทาย  ( X  = 2.23)  สนใจรายการแฟชั่นโชวมากกวารายการอื่นๆ  ( X  = 1.99)  
และสนใจแตงตัวตามแบบคนดังและดารา  ( X  = 1.97)  ตามลําดับ 
                   เม่ือนําขอความเกี่ยวกับความสนใจทั้ง 30 ขอมาวิเคราะหเพื่อลดจํานวนตัวแปร  โดยใชวิธี
องคประกอบหลัก (Principle  component)  ในการสกัดปจจัยและหมุนแกนปจจัยมุมฉากแบบ Varimax เพื่อ
วิเคราะหหาความสัมพันธระหวางตัวแปรและจัดกลุมกิจกรรม  ผูวิจัยพบวา  สามารถจัดกลุมกิจกรรมไดทั้งส้ิน 8 
กลุมดังนี้ 

1. กลุมหนุมรักสุขภาพ  กลุมนี้เปนกลุมที่ใหความสําคัญกับการรับประทานอาหารที่ถูกสุขอนามัย 
มักจัดการกับทุกอยางใหเปนระเบียบอยูเสมอ  สนใจดูแลสุขภาพของตัวเองใหแข็งแรง  สนใจที่จะดูแลตัวเองใหดู
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ดีอยูเสมอ สนใจที่จะตกแตงบานใหสวยงามนาอยู พยายามพัฒนาตนเองเพื่อความสําเร็จในอาชีพ และให
ความสําคัญกับครอบครัวเปนอันดับแรก 

2. กลุมหนุมแตงตัวดี  กลุมนี้เปนกลุมที่นิยมซื้อสินคาที่มีช่ือเสียง(Brand Name)  สนใจทดลองใช
ตราสินคาใหมๆ มากกวาใชตราสินคาเดิมชอบรายการแฟชั่นโชวมากกวารายการอื่นๆ สนใจแตงตัวตามแบบคน
ดังและดารา ชอบแตงตัวใหดูโดดเดนแตกตางจากคนอื่นๆและใหความสําคัญกับสไตลของเสื้อผามากกวาราคา 

3. กลุมหนุมหัวโบราณ กลุมนี้เปนกลุมที่สนใจเขารวมพัฒนาชุมชนของตนเองใหเจริญกาวหนา ชอบ
การเที่ยวชมศิลปะและวัฒนธรรมไทย สนใจติดตามรายการธรรมะ และสนใจเขารวมงานการกุศลเพื่อชวยเหลือ
สังคม 

4. กลุมหนุมชางฝน  กลุมนี้เปนกลุมที่รับประทานอาหารจานดวนเปนประจํา ฝนอยากเดินทางรอบ
โลก ติดตามขาวกีฬาทั้งในและตางประเทศ พยายามพัฒนาตนเองเพื่อความสําเร็จในอาชีพ 

5. กลุมหนุมบันเทินสนใจเรื่องโชคชตา  เปนกลุมที่สนใจเรื่องที่อยูในกระแสความนิยมและเรื่องราว
แวดวงบันเทิง ชอบเรื่องการทํานายทายทัก การพยากรณโชคชะตา 

6. กลุมหนุมบางาน เปนกลุมที่ทํางานตลอดเวลา คิดวางานประจําที่ทําอยูยุงมากจนแทบไมมีเวลา
ดูแลตัวเอง การทํางานสําคัญกวาเรื่องสวนตัว ความสําเร็จของฉันคือการมีช่ือเสียงเกียรติยศ ติดตามขาว
การเมือง การแกไขปญหาของรัฐบาลอยางตอเนื่อง 

7. กลุมหนุมครอบครัวแสนสุข(ครอบครัวของฉันสําคัญที่หนึ่ง) เปนกลุมที่ใหความสําคัญกับ
ครอบครัวปนอันดับแรก เม่ือมีปญหามักปรึกษาคนในครอบครัวและสนใจที่จะตกแตงบานใหสวยงามนาอยู
สวยงามนาอยู 

8. กลุมหนุมมั่นใจมีแบบฉบับเฉพาะในการแตงตัวIเปนกลุมที่มีความเปนตัวของตัวเองสูงโดยจะ
ไมสนใจวาใครจะมองอยางไรเพราะจะแตงตัวตามแบบที่ชอบสนใจทํากิจกรรมที่ ต่ืนเตนและทาทาย ให
ความสําคัญกับสไตลของเสื้อผามากกวาราคา สนใจทดลองใชตราสินคาใหมๆมากกวาใชตราสินคาเดิม 
 
ความคิดเห็นทีม่ีตอตนเองและประเด็นตางๆ 
 

ตารางแสดงรอยละของความคิดเห็นตอตนเองและประเด็นตาง ๆ 
ความคิดเห็นตอตนเองและประเด็นตาง ๆ นอย

ที่สุด 
นอย ปาน

กลาง 
มาก มาก

ที่สุด 
 

X  
 

S.D 
เกณฑ
ประเมิน 

1 การเมืองเปนเรื่องของคนทั้งประเทศ 
 

11 
(2.8) 

25 
(6.3) 

105 
(26.3) 

129 
(32.3) 

130 
(32.5) 

3.86 1.03 มาก 

2 ฉันเปนผูนําในกลุมเพื่อน 
 

13 
(303) 

76 
(19.0) 

224 
(56.0) 

65 
(16.3) 

22 
(5.5) 

3.02 0.84 ปานกลาง 

3 สําหรับครอบครัวยอมสําคัญกวางาน 
 

6 
(1.5) 

30 
(7.5) 

174 
(43.5) 

111 
(27.8) 

78 
(19.5) 

3.56 0.94 มาก 

4 การมีเพศสัมพันธกอนแตงงานเปน
พฤติกรรมที่ไมควรกระทํา 
 

44 
(11.0) 

64 
(16.0) 

180 
(45.0) 

56 
(14.0) 

56 
(14.0) 

3.04 1.14 ปานกลาง 
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ความคิดเห็นตอตนเองและประเด็นตาง ๆ นอย
ที่สุด 

นอย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ที่สุด 

 
X  

 
S.D 

เกณฑ
ประเมิน 

5 การแตงกายตามแฟชั่นทําใหชีวิตมีสีสัน
และทาทาย 

39 
(9.8) 

101 
(25.3) 

188 
(47.0) 

59 
(14.8) 

13 
(3.3) 

2.77 0.93 ปานกลาง 

6 ตราสินคาและราคาไมใชเหตุผลหลักใน
การซื้อสินคา 

26 
(6.5) 

61 
(15.3) 

179 
(44.8) 

89 
(22.3) 

45 
(11.3) 

3.17 1.03 ปานกลาง 

7 ฉันคาดหวังจะจะเปนผูบริหารระดับสูงใน
อีก 10 ปขางหนา 

36 
(9.0) 

67 
(16.8) 

155 
(38.8) 

90 
(22.5) 

52 
(13.0) 

3.14 1.12 
 

ปานกลาง 

8 สินคาไทยมีคุณภาพไมเปนรองสินคาจาก
ตางประเทศ 

14 
(3.5) 

32 
(8.0) 

152 
(38.0) 

136 
(34.0) 

66 
(16.5) 

3.52 0.98 มาก 

9 การแตงกายตามแฟชั่นเปนการทําลาย
วัฒนธรรมไทย 

33 
(8.3) 

87 
(21.8) 

201 
(50.3) 

57 
(14.3) 

22 
(5.5) 

2.87 0.95 ปานกลาง 

10 ฉันเปนนักจัดการดานการเงินที่ดี 
 

33 
(8.3) 

84 
(21.0) 

206 
(51.5) 

55 
(13.8) 

22 
(5.5) 

2.87 0.94 ปานกลาง 

11 ชีวิตในวันนี้ตองดีกวาเมื่อวาน 
 

5 
(1.3) 

25 
(6.3) 

97 
(24.3) 

137 
(34.3) 

136 
(34.0) 

3.94 0.97 มาก 

12 ประชาชนทุกคนมีสวนรวมในการแกไข
ปญหาเศรษฐกิจ 

7 
(1.8) 

27 
(6.8) 

103 
(25.8) 

139 
(34.8) 

124 
(31.0) 

3.87 0.99 มาก 

13 คนเราควรยึดทางสายกลางในการ
ดํารงชีวิต 

8 
(2.0) 

28 
(7.0) 

122 
(30.5) 

112 
(28.0) 

130 
(32.5) 

3.82 1.03 มาก 

14 ฉันมีความสุขและพอใจกับชีวิตที่เปนอยู
ทุกวันนี้ 

10 
(2.5) 

34 
(8.5) 

155 
(38.8) 

120 
(30.0) 

81 
(20.3) 

3.57 0.99 มาก 

15 ฉันคิดวานักออกแบบแฟชั่นไทยมี
ความสามารถทัดเทียบชาวตางชาติ 

13 
(3.3) 

60 
(15.0) 

139 
(34.8) 

118 
(29.5) 

70 
17.5) 

3.43 1.05 มาก 

16 การเลียนแบบวัฒนธรรมตางชาติไมใช
เรื่องเสียหาย 

26 
(6.5) 

68 
(17.0) 

210 
(52.5) 

68 
(17.0) 

28 
(7.0) 

3.01 0.94 ปานกลาง 

17 โฆษณามีสวนชวยใหเราตัดสินใจซื้อสินคา 
 

17 
(4.3) 

43 
(10.8) 

143 
(35.8) 

138 
(34.5) 

59 
(14.8) 

3.45 1.01 มาก 

18 ศึกษาตอในประเทศหรือตางประเทศก็
เหมือนกัน 

32 
(8.0) 

67 
(16.8) 

189 
(47.3) 

73 
(18.3) 

39 
(9.8) 

3.05 1.03 ปานกลาง 

19 ฉันรูสึกวาตัวเองอายุออนกวาผูอื่นเสมอ 
 

28 
(7.0) 

95 
(23.8) 

195 
(48.8) 

58 
(14.5) 

24 
(6.0) 

2.89 0.94 ปานกลาง 

20 ประชาชนที่ดีควรไปใชสิทธิเลือกตั้ง 
 

2 
(0.5) 

15 
(3.8) 

79 
(19.8) 

93 
(23.3) 

211 
(52.8) 

4.24 0.93 มากที่สุด 
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ความคิดเห็นตอตนเองและประเด็นตาง ๆ นอย
ที่สุด 

นอย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ที่สุด 

X  S.D เกณฑ
ประเมิน 

21 ฉันเห็นดวยกับการพัฒนากรุงเทพฯเปน
เมืองแฟชั่น 

21 
(5.3) 

46 
(11.5) 

192 
(48.0) 

88 
(22.0) 

53 
(13.3) 

3.27 1.00 มาก 

22 สินคาราคาแพงแตมีคุณภาพยอมดีกวา
สินคาราคาถูกแตคุณภาพต่ํา 

21 
(5.3) 

35 
(8.8) 

175 
(43.8) 

92 
(23.0) 

77 
(19.3) 

3.42 1.06 มาก 

23 ประสบการณการทํางานมีคากวาปริญญา
บัตร 
 

13 
(3.3) 

43 
(10.8) 

112 
(28.0) 

138 
(34.5) 

94 
(23.5) 

3.64 1.06 มาก 

24 ธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเปนเรื่องที่ทุกคน
ตองชวยกันอนุรักษ 

6 
(1.5) 

25 
(6.3) 

80 
(20.0) 

112 
(28.0) 

177 
(44.3) 

4.07 1.01 มาก 

25 สินคาแฟชั่นจากตางประเทศทําใหไทยเสีย
ดุลทางการคา 

15 
(3.8) 

37 
(9.3) 

152 
(38.0) 

120 
(30.0) 

76 
(19.0) 

3.51 1.02 มาก 

26 คุณคาทางจิตใจมีความหมายมากกวา
วัตถุส่ิงของ 

7 
(1.8) 

31 
(7.8) 

100 
(25.0) 

108 
(27.0) 

154 
(38.5) 

3.93 1.05 มาก 

27 องคกรธุรกิจควรคืนกําไรกลับสูสังคมบาง 
 

6 
(1.5) 

37 
(9.3) 

98 
(24.5) 

124 
(31.0) 

135 
(33.8) 

3.86 1.04 มาก 

28 คนเรากําหนดชะตาชีวิตของตัวเองไมใช
ฟาลิขิต 

9 
(2.3) 

26 
(6.5) 

89 
(22.3) 

113 
(28.3) 

163 
(40.8) 

3.99 1.05 มาก 

29 คนจะดีดีที่ใจไมใชการแตงกาย 
 

6 
(1.5) 

23 
(5.8) 

87 
(21.8) 

107 
(26.8) 

177 
(44.3) 

4.07 1.01 มาก 

30 ภัยทางธรรมชาติเปนเหตุการณที่หลีกเล่ียง
ไมได 

9 
(2.3) 

31 
(7.8) 

96 
(24.0) 

91 
(22.8) 

173 
(43.3) 

3.97 1.09 มาก 

รวม      3.49 1.01 มาก 
จากตาราง  พบวาความคิดเห็นตอตนเองและประเด็นตาง ๆ  ของกลุมตัวอยางโดยรวมอยูในระดับ

มาก ( X  = 3.49)  เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวากลุมตัวอยางใหความสําคัญมากที่สุด 10 ลําดับแรก คือเร่ือง
ของประชาชนที่ดีควรไปใชสิทธิเลือกตั้ง  ( X  = 4.24)    รองลงมาคือ ธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเปนเรื่องที่ทุกคน
ตองชวยกันอนุรักษและคนจะดีดีที่ใจไมใชการแตงกาย  ( X  = 4.07)    คนเรากําหนดชะตาชีวิตของตัวเองไมใช
ฟาลิขิต  ( X  = 3.99)    ภัยทางธรรมชาติเปนเหตุการณที่หลีกเล่ียงไมได   ( X  = 3.97)    ชีวิตในวันนี้ตอง
ดีกวาเมื่อวาน  ( X  = 3.94)    คุณคาทางจิตใจมีความหมายมากกวาวัตถุส่ิงของ  ( X  = 3. 93)    ประชาชน
ทุกคนมีสวนรวมในการแกไขปญหาเศรษฐกิจ  ( X  = 3. 87)   การเมืองเปนเรื่องของคนทั้งประเทศและองคกร
ธุรกิจควรคืนกําไรกลับสูสังคมบาง  ( X  = 3. 86)    คนเราควรยึดทางสายกลางในการดํารงชีวิต  ( X  = 3. 82)    
ประสบการณการทํางานมีคากวาปริญญาบัตร  ( X  = 3. 64)    มีความสุขและพอใจกับชีวิตที่เปนอยูทุกวันนี้  
( X  = 3.57)   สําหรับครอบครัวยอมสําคัญกวางาน  ( X  = 3.56)   สินคาไทยมีคุณภาพไมเปนรองสินคาจาก
ตางประเทศ    ( X  = 3.52)   สินคาแฟชั่นจากตางประเทศทําใหไทยเสียดุลทางการคา    ( X  = 3.51)   
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โฆษณามีสวนชวยใหเราตัดสินใจซ้ือสินคา  ( X  = 3.45)   นักออกแบแฟชั่นไทยมีความสามารถทัดเทียบ
ชาวตางชาติ  ( X  = 3.43)   สินคาราคาแพงแตมีคุณภาพยอมดีกวาสินคาราคาถูกแตคุณภาพต่ํา  ( X  = 3.42)   
เห็นดวยกับการพัฒนากรุงเทพฯเปนเมืองแฟชั่น    ( X  = 3.27)   ตราสินคาและราคาไมใชเหตุผลหลักในการซื้อ
สินคา  ( X  = 3.17)  คาดหวังจะจะเปนผูบริหารระดับสูงในอีก 10 ปขางหนา    ( X  = 3.14)  ศึกษาตอใน
ประเทศหรือตางประเทศก็เหมือนกัน  ( X  = 3.05)  การมีเพศสัมพันธกอนแตงงานเปนพฤติกรรมที่ไมควร
กระทํา  ( X  = 3.04)  เปนผูนําในกลุมเพื่อน   ( X  = 3.02)  การเลียนแบบวัฒนธรรมตางชาติไมใชเร่ือง
เสียหาย  ( X  = 3.01)  รูสึกวาตัวเองอายุออนกวาผูอื่นเสมอ    ( X  = 2.89)  การแตงกายตามแฟชั่นเปนการ
ทําลายวัฒนธรรมไทยและเปนนักจัดการดานการเงินที่ดี  ( X  = 2.87)   และการแตงกายตามแฟชั่นทําใหชีวิตมี
สีสันและทาทาย  ( X  = 2.77)   ตามลําดับ 

 

                     ดังนั้น เม่ือนําขอมูลที่เกี่ยวกับความคิดเห็นตอตนเองและประเด็นตาง ๆ ทั้ง 30 ขอมาวิเคราะหเพื่อ
ลดจํานวนตัวแปร  โดยใชวิธีองคประกอบหลัก (Principle  component)  ในการสกัดปจจัยและหมุนแกนปจจัย
มุมฉากแบบ Varimax เพื่อวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางตัวแปรและจัดกลุมกิจกรรม  ผูวิจัยพบวา  สามารถ
จัดกลุมกิจกรรมไดทั้งส้ิน 8 กลุมดังนี้ 

1. กลุมหนุม NGO เปนกลุมที่มีความคิดเห็นวา  คนจะดีตองดีมาจากใจไมใชที่การแตงกาย คุณคา
ทางจิตใจมีความหมายมากกวาวัตถุส่ิงของ และองคกรธุรกิจควรคืนกําไรกลับสูสังคมบาง  ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมเปนเรื่องที่ทุกคนตองชวยกันอนุรักษ  คนเราควรกําหนดชะตาชีวิตของตัวเองไมใชฟาลิขิต 
ประสบการณการทํางานมีคากวาปริญญาบัตร สินคาแฟชั่นจากตางประเทศทําใหไทยเสียดุลทางการคา 

2. กลุมหนุมนักประชาธิปไตย   เปนกลุมที่มีความคิดเห็นวาประชาชนทุกคนมีสวนรวมในการแกไข
ปญหาเศษรฐกิจและประชาชนที่ดีควรไปใชสิทธิเลือกตั้ง การเมืองเปนเรื่องของคนทั้งประเทศ ชีวิตในวันนี้ตอง
ดีกวาเมื่อวาน สินคาราคาแพงแตมีคุณภาพยอมดีกวาสินคาราคาถูกแตคุณภาพต่ํา และคนเราควรยึดทางสาย
กลางในการดํารงชีวิต 

3. กลุมหนุมนักบริหาร  เปนกลุมที่คาดหวังจะเปนผูบริหารระดับสูงในอีก 10 ปขางหนา  เปนนัก
จัดการดานการเงินที่ดีและเปนผูนําในกลุมเพื่อน 

4. กลุมหนุมนิยมสินคาไทย เปนกลุมที่มีความคิดวาตราสินคาและราคาไมใชเหตุผลหลักในการซื้อ
สินคา และคิดวานักออกแบบแฟชั่นไทยมีความสามารถทัดเทียมชาวตางชาติ  สินคาไทยมีคุณภาพไมเปนรอง
สินคาจากตางประเทศ 

5. กลุมหนุมหัวเกาอนุรักษนิยม  เปนกลุมที่มีความคิดเห็นวาการแตงกายตามแฟชั่นเปนการทําลาย
วัฒนธรรมไทย การมีเพศสัมพันธกอนแตงงานเปนพฤติกรรมที่ไมควรกระทํา  การศึกษาตอในประเทศหรือ
ตางประเทศก็เหมือนกัน และสินคาแฟชั่นจากตางประเทศทําใหไทยเสียดุลทางการคา 

6. กลุมหนุมหัวนอก  เปนกลุมที่มีความคิดวาการเลียนแบบวัฒนธรรมตางชาติไมใชเรื่องเสียหาย
และโฆษณามีสวนชวยใหเราตัดสินใจซื้อสินคา 

7. กลุมหนุมสมถะยึดทางสายกลาง มีความสุขและพอใจกับชีวิตที่เปนอยูทุกวันนี้    เปนนักจัดการ
ดานการเงินที่ดี เราควรยึดทางสายกลางในการดํารงชีวิต และชีวิตในวันนี้ตองดีกวาเมื่อวาน 
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8. กลุมหนุมมั่นใจเกินรอย  เปนกลุมที่มีความคิดเห็นวาการพัฒนากรุงเทพฯเปนเมืองแฟชั่นเปนส่ิงที่
สามารถทําไดซ่ึงการแตงกายตามแฟชั่นทําใหชีวิตมีสีสันและทาทาย ทําใหจะรูสึกวาตัวเองอายุออนกวาผูอื่น
เสมอ สินคาราคาแพงแตมีคุณภาพยอมดีกวาสินคาราคาถูกแตคุณภาพต่ํา 

จากการวิเคราะหปจจัยโดยการนํากลุมกิจกรรม (10)  กลุมความสนใจ (8)  และกลุมความคิดเห็น (8) 
มาวิเคราะหในขั้นที่ 2 โดยใชวิธีองคประกอบหลัก (Principle component)     ในการสกัดปจจัยและหมุนแกน
ปจจัยมุมฉากแบบ Vartimax เพื่อจัดกลุมรูปแบบการดําเนินชีวิตของผูชายวัยทํางาน โดยสามารถจัดกลุมได
ทั้งส้ิน 15 กลุม ดังนี้ 

1. กลุมหนุมยึดหลักทางสายกลาง   เปนกลุมที่ไมใหความสําคัญดานการแตงกายแตจะเนนที่
คุณคาภายในจิตพรอมทั้งเชื่อในการยึดหลักทางสายกลาง   

2. กลุมหนุมติดแฟชั่น   เปนกลุมที่ใหความสนใจในเรื่องของแฟชั่นและการแตงกายที่ทันสมัยและอยู
ในกระแสนิยม  ชอบแตงตัวใหดูโดดเดนและและแตกตางจากคนอื่นเชื่อวาการแตงกายตามแฟชั่นจะทําใหชีวิตมี
สีสัน 

3. กลุมหนุมอนามัยใสใจดูแลตัวเอง   เปนกลุมที่ใหความสําคัญกับการรับประทานอาหารที่ถูก
สุขอนามัย  สนใจดูแลสุขภาพของตัวเองใหแข็งแรงและสนใจที่จะดูแลตัวเองใหดูดีอยูตลอดเวลา 

4.  กลุมหนุมทํางานฝกใฝในธรรม   เปนกลุมที่สนใจการเที่ยวชมศิลปะและวัฒนธรรมไทย  ติดตาม
รายการธรรมะ เขารวมงานการกุศลเพื่อชวยเหลือสังคม  เปนอาสาสมัครชวยงานองคกรการกุศล  สนใจเขารวม
พัฒนาชุมชนของตนเองใหเจริญกาวหนา และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑเพื่อศึกษาประวัติศาสตรและวัฒนธรรมในอดีต 

5.  กลุมหนุมทํางานชอบเรื่องตื่นเตนทาทาย   สนใจทํากิจกรรมที่ต่ืนเตน  ทาทายและไปทองเที่ยว
จังหวัดใกลเคียงในวันหยุดเสาร-อาทิตย 

6. กลุมหนุมชอบลองของใหม   เปนกลุมที่สนใจทดลองใชตราสินคาใหมๆ มากกวาใชตราสินคาเดิม
และนิยมซื้อสินคาที่มีช่ือเสียง(Brand Name) 

7. กลุมหนุมรักครอบครัว เปนกลุมที่ทํากิจกรรมรวมกับสมาชิกในครอบครัว เขาเยี่ยมเยือนญาติ
ผูใหญในเทศกาลสําคัญและเมื่อมีปญหาฉันมักปรึกษาคนในครอบครัว 

8. กลุมหนุมติดบาน   เปนกลุมที่ใชเวลาสวนใหญนอนพักผอนที่บานหลังเลิกงานแทนการออกไป
เที่ยวกลางคืนและมักจะดูโทรทัศน/วีดีโอ/วีซีดี/ดีวีดีที่บาน 

9. กลุมหนุมติดเพ่ือน   เปนกลุมที่ใชเวลาในวันหยุดสังสรรกับเพื่อน (กินเหลา) ใชเวลาสวนใหญอยู
กับเพื่อนและไปงานเลี้ยงสังสรรคและรื่นเริงตามเทศกาลกับเพื่อนๆ   

10. กลุมหนุมนักประชาธิปไตยสนใจเรื่องการเมือง   เปนกลุมที่ติดตามขาวการเมือง การแกไข
ปญหาของรัฐบาลอยางตอเนื่องและคิดวาการเมืองเปนเรื่องของคนทั้งประเทศ   

11. กลุมหนุมนักบริหาร   เปนกลุมที่คาดหวังจะเปนผูบริหารระดับสูงในอีก 10 ปขางหนาโดย
พยายามพัฒนาตนเองเพื่อความสําเร็จในอาชีพ เปนนักจัดการดานการเงินที่ดีและเชื่อวาความสําเร็จของตนคือ
การมีช่ือเสียงเกียรติยศ   

12. กลุมหนุมหัวใจรักในสินคาไทย   เปนกลุมที่คิดวานักออกแบบแฟชั่นไทยมีความสามารถ
ทัดเทียมชาวตางชาติ  สินคาไทยมีคุณภาพไมเปนรองสินคาจากตางประเทศ   การศึกษาตอในประเทศหรือ
ตางประเทศก็เหมือนกันและไมสนใจวาใครจะมองอยางไร ฉันแตงตัวตามแบบที่ฉันชอบ   
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13. กลุมหนุมหัวโบราณ   เปนกลุมที่เชื่อวาการมีเพศสัมพันธกอนแตงงานเปนพฤติกรรมที่ไมควร
กระทําและการแตงกายตามแฟชั่นเปนการทําลายวัฒนธรรมไทย   

14. กลุมหนุมบางาน   เปนกลุมที่ทํางานจนไมมีเวลาดูแลตัวเองใหความสําคัญกับเร่ืองงานมากกวา
เรื่องสวนตัว   

15. กลุมหนุมนักเส่ียงโชค   เปนกลุมที่ชอบเส่ียงโชคดวยการซื้อสลากกินแบงรัฐบาลและสนใจเรื่อง
การทํานายทายทัก  การพยากรณโชคชะตา   

 
สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 
 

   สําหรับนักการตลาด ผูวิจัยขอเสนอแนะแนวทางในการทําการตลาดกับกลุมผูชายวัยทํางาน ดังนี้ 
 

1.สินคาที่เกี่ยวกับแฟชั่น นักการตลาดควรใหความสําคัญกับสินคาที่เกี่ยวกับแฟชั่นและการแตง
กายมากขึ้น เนื่องจากผูชายวัยทํางานจะมีความใสใจในการเลือกซื้อสินคาที่เกี่ยวกับแฟชั่นและการแตงกายมาก
ขึ้น โดยดูจาก  กลุมหนุมติดแฟชั่น ที่ใหความสนใจในเรื่องของแฟชั่นและการแตงกายที่ทันสมัยและอยูใน
กระแสนิยม  ชอบแตงตัวใหดูโดดเดนและแตกตางจากคนอื่น เชื่อวาการแตงกายตามแฟชั่นจะทําใหชีวิตมีสีสัน
ดังนั้นจากแตกอนที่สินคาแฟชั่นจะมุงเนนเฉพาะกลุมผูหญิงอาจจะใกความสนใจและจับกลุมผูชายวัยทํางาน
เปนกลุมเปาหมายได  นอกจากกลุมติดแฟชั่นแลวยังมีกลุมหนุมชอบลองของใหม เปนกลุมที่สนใจทดลองใช
ตราสินคาใหมๆ มากกวาใชตราสินคาเดิมและนิยมซื้อสินคาที่มีช่ือเสียง(Brand Name)  

2. สินคาที่เกี่ยวกับสุขภาพ นอกจากสินคาในกลุมที่เกี่ยวกับแฟช่ันแลว ผูชายวัยทํางานยังให
ความสนใจในการดูแลตัวเองเพิ่มมากขึ้น ไมวาจะเปนเรื่องการออกกําลังกาย เรื่องของการรับประทานอาหาร
และเรื่องของการดูแลผิวพรรณ ดังกลุมหนุมอนามัยใสใจดูแลตัวเอง เปนกลุมที่ใหความสําคัญกับการ
รับประทานอาหารที่ถูกสุขอนามัย สนใจดูแลสุขภาพของตัวเองใหแข็งแรงและสนใจที่จะดูแลตัวเองใหดูดีอยู
ตลอดเวลา 

3. สินคาสําหรับครอบครัว  สินคาที่เกี่ยวกับครอบครัวก็สามารถที่จะเพิ่มโอกาสทางการตลาดได
เนื่องจากรูปแบบการดําเนินชีวิตของผูชายวัยทํางานมีกลุมที่เปน กลุมหนุมรักครอบครัว เปนกลุมที่ทํากิจกรรม
รวมกับสมาชิกในครอบครัว เขาเยี่ยมเยือนญาติผูใหญในเทศกาลสําคัญ และเมื่อมีปญหาฉันมักปรึกษาคนใน
ครอบครัว ยังรวมไปถึงสินคาที่เกี่ยวกับการตกแตงบานก็นาจะไดรับความนิยมเนื่องจากรูปแบบการดําเนินชีวิต
ของผูชายวัยทํางานจะมีกลุมหนุมติดบานเปนกลุมที่ใชเวลาสวนใหญนอนพักผอนที่บานหลังเลิกงานแทนการ
ออกไปเที่ยวกลางคืนและมักจะดูโทรทัศน/วีดีโอ/วีซีดี/ดีวีดีที่บาน   

4. ตราสินคาไทย เนนขายสินคาที่สงเสริมภาพลักษณความเปนไทยและสื่อสารกับคนกลุมหนุม
หัวใจรักในสินคาไทย  เพราะคนกลุมนี้จะชื่อชอบ สินคาที่เปนของคนไทย 

5. ธุรกิจจัดงานสัมมนา สามารถจูงใจกลุมหนุมบางานเนื่องคนกลุมนี้จะสนใจทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ
งานและชวยสงเสริมดังนั้นจึงเปนโอกาสใหสําหรับบริษัทที่จัดอบรมสัมมนาตางๆในการเสนอขายรูปแบบการ
สัมมนาที่ชวยสงเสริมความกาวหนาในงาน 

6. ซื้อล็อตตารีและการพยากรณโชคชะตา         จากรูปแบบการดําเนินชีวิตของกลุมหนุม
นักเส่ียงโชค กลุมนี้จะเห็นวาผูชายวัยทํางานจะมีการซ้ือสินคาที่เกี่ยวกับการเสี่ยงโชคและเชื่อในเรื่องการ



 

 608

การประชุมผลงานวิจัยดานการจัดการบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 2  
วันที่ 20 มีนาคม 2551 ณ ศนูยประชุมนานาชาติ เอ็มเพรส จ.เชียงใหม 

ทํานายทายทัก การพยากรณโชคชะตา ดังนั้น จึงเปนโอกาสใหกับสินคาที่เกี่ยวกับการเสี่ยงโชคและการพยากรณ
โชคชะตาจับคนกลุมนี้เปนกลุมเปาหมายในการทําการตลาดได 
  ดังนั้น จากขอมูลขางตนแสดงใหเห็นวาถานักการตลาดสามารถนําสินคาของตนเองเขาไปเปนสวนหนึ่ง
ของรูปแบบการดําเนินชีวิตของผูบริโภคไดก็จะทําใหสามารถสรางโอกาสทางการตลาดได 
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ความแตกตางในการรับรูเกี่ยวกับจรยิธรรมในการขายของนกัศกึษา  นกัวชิาการ  
พนักงานขาย และผูบริหารหนวยงานขาย 

Perceptual Differences in Selling Ethics of Students, Academicians,  
Salespeople and Sales Management 

พัชรา  ตันติประภา* 
   
บทคัดยอ   

งานวิจัยนี้ศึกษาความแตกตางในการรับรูตอพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับจริยธรรมในการขายของนักศึกษา 
นักวิชาการ พนักงานขาย และผูบริหารหนวยขาย  และอิทธิพลปจจัยดานประชากรศาสตร ไดแก เพศที่มีผลตอ
การรับรูดานจริยธรรม  ทําการสํารวจโดยการสัมภาษณแบบเจาะลึกพนักงานขายจํานวน 7 รายและผูบริหาร
หนวยงานขายจํานวน 3 ราย ในอุตสาหกรรมยา และสํารวจโดยใชแบบสอบถามจากนักศึกษา นักวิชาการ 
(อาจารย) พนักงานขาย และผูบริหารหนวยงานขายในอุตสาหกรรมยา  ใชวิธีเลือกตัวอยางแบบตามสะดวก 
(Convenience Sampling) ไดตัวอยางจํานวน 372 ตัวอยาง สถิติที่ใชไดแก สถิติเชิงพรรณนา, MANOVA, 
ANOVA, และ Lease Significance Difference (LSD) post hoc 
 นักศึกษา นักวิชาการ พนักงานขาย และผูบริหารหนวยงานขาย มีความแตกตางในการรับรูปญหาดาน
จริยธรรมอยางมีนัยสําคัญ นักศึกษาและนักวิชาการมีความแตกตางในการรับรูปญหาดานจริยธรรมในเพียงบาง
เรื่อง โดยนักวิชาการจะรับรูความสําคัญในปญหาและความรุนแรงของปญหาดานจริยธรรมมากกวานักศึกษา 
พนักงานขายและผูบริหารจะมีความแตกตางในการรับรูปญหาดานจริยธรรมในเพียงบางเรื่อง โดยผูบริหาร
หนวยงานขายจะมีการรับรูในปญหาและความรุนแรงของปญหาดานจริยธรรมมากกวาพนักงานขาย อยางไรก็
ตามนักศึกษา-นักวิชาการ และ พนักงานขาย-ผูบริหารหนวยงานขายจะมีความแตกตางกันมากในการรับรู
ปญหาดานจริยธรรม โดยนักศึกษา-นักวิชาการจะมีการรับรูปญหาและความรุนแรงของปญหาดานจริยธรรม
มากกวาพนักงานขาย-ผูบริหารหนวยงานขาย สวนเพศไมมีอิทธิพลตอการรับรูเกี่ยวกับจริยธรรมในการขาย 

                                                 
* ผูชวยศาสตราจารย ดร.  ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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Abstract 

This research examined perceptual differences in selling ethics of students, academicians, 
salespeople, and sales management, and the influence of gender on ethical perceptual differences.  
Depth interviews were conducted with 7 salespeople and 3 sales management in the pharmaceutical 
industry, followed by a self-administered survey with students, academicians (university professors), 
salespeople and sales management in the pharmaceutical industry. Sampling method was 
convenience sampling, acquiring 372 samples.  Statistical tools were descriptive statistics, 
MANOVA, ANOVA, and Least Significant Difference (LSD) post hoc.   
 Results of this study indicated that students, academicians, salespeople, and sales 
management were significantly different in their ethical perception.  Students and academicians were 
slightly different.  Academicians tended to perceive ethical issues and their seriousness more than 
their student counterparts. Salespeople and sales management were slightly different.  Sales 
management tended to perceive ethical issues and their seriousness more than their salespeople 
counterparts. However, students/academicians and salespeople/sales management were 
significantly different.  Students/academicians perceived ethical issues and their seriousness more 
than salespeople/sales management.  Gender was not found to influence respondents’ ethical 
perceptions. 
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1.  ความเปนมาและความสําคัญของการศึกษา 
 นับแตประเทศไทยประสบกับภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจในป 2540 ไดกอใหเกิดความสนใจที่จะศึกษา
ถึงสาเหตุของปญหาดังกลาว  สาเหตุอันหนึ่งที่สาธารณชนใหความสนใจ คือ การดําเนินงานที่ขาดจริยธรรมของ
นักธุรกิจในดานตางๆ  ขณะเดียวกันกระแสแนวความคิดดานการตลาดเพื่อสังคม (การที่ธุรกิจมุงดําเนินการโดย
คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวม) ไดแพรหลายในประเทศไทยเพิ่มขึ้น ยังผลใหการดําเนินงานของธุรกิจตางๆ 
ในปจจุบันมีการพิจารณาถึงปจจัยดานจริยธรรมมากขึ้นดวย 
 ในอีกดานหนึ่ง ปจจุบันประชาชนมีระดับการศึกษาสูงขึ้น จึงมีความสนใจตอสิทธิของตนในฐานะ
ผูบริโภคมากขึ้น และหนวยงานของรัฐ เชน สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคและกลุมองคกรเอกชน ได
ทําการประชาสัมพันธใหประชาชนตระหนักถึงสิทธิของตนเองในฐานะผูบริโภคมากขึ้น และไดเขาไปมีบทบาทใน
การเคลื่อนไหวทําใหเกิดการแกไขกฎหมายเพื่อเพิ่มการคุมครองสิทธิของประชาชน  จากเหตุผลดังกลาวขางตน
จึงสงผลใหหนวยงานธุรกิจตางๆ ใหความสําคัญตอการมีจริยธรรมในการดําเนินงานมากขึ้น   
 การขาย เปนอาชีพหนึ่งที่ไดรับคําวิพากษวิจารณถึงพฤติกรรมของบุคคลในอาชีพนี้วาขาดจริยธรรม
เสมอมา และสงผลใหอาชีพดังกลาวไมไดรับการชื่นชมยกยองเทาที่ควร ทั้งๆ ที่เปนอาชีพที่สําคัญตอธุรกิจตางๆ 
และสามารถสรางรายไดจํานวนมากใหแกผูประกอบอาชีพนี้  ท้ังนี้อาจเกิดจากที่สาธารณชนไดพบกับการกระทํา
ที่ไมเหมาะสมของพนักงานขาย (McMaster, 2001) ซ่ึงการกระทําดังกลาวของพนักงานขายอาจเกิดจาก
ลักษณะของงาน พนักงานขายอาจพบกับความกดดันที่จะตองทํายอดขาย อันอาจนําไปสูการใชเทคนิคการขาย
ที่ไมเหมาะสมหรือเรียกวามีพฤติกรรมที่ขาดจริยธรรมได (Murray, 2003) 
 การศึกษาในเรื่องจริยธรรมในการขายดังกลาวสวนใหญเปนการศึกษาในประเทศตะวันตก  แต 
Singhapakdi et al. (2000) กลาววา มีการพัฒนาทฤษฎี/ โมเดลเกี่ยวกับจริยธรรมเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะใน
เรื่องจริยธรรมดานการตลาด แตโมเดลเหลานั้นไดถูกสรางขึ้นในสหรัฐอเมริกา และการทดสอบโมเดลสวนใหญก็
ทําในสหรัฐอเมริกาเทานั้น  แตในความเปนจริงวัฒนธรรมมีบทบาทสําคัญตอการตัดสินใจเกี่ยวกับจริยธรรม 
ดังนั้น การที่มุงเนนศึกษาเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกาอาจทําใหความเขาใจถึงจริยธรรมดานการตลาดทําได
ไมสมบูรณ   Dubinsky et al. (1992) พบวา ความเชื่อของพนักงานขายเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการขายที่ถือวามี
จริยธรรมมีความแตกตางกันในระหวางชาติตางๆ  ฉะนั้น การที่จะนําเอาผลการศึกษาที่ไดทําขึ้นในประเทศ
ตะวันตกมาใชในประเทศไทยโดยไมมีการตรวจสอบและประยุกตใหสอดคลองกับวัฒนธรรมไทยจึงเปนเรื่องที่ไม
เหมาะสม 
 ดังนั้น ผูวิจัยจึงศึกษาถึงระดับการรับรูสถานการณในการขายที่พนักงานขายและผูบริหารการขายมี
ความเห็นวาเปนปญหาดานจริยธรรม และปจจัยดานประชากรศาสตร อันไดแก เพศ ที่มีผลตอจริยธรรมในการ
ขาย  นอกจากนี้ จากการที่ในปจจุบันปญหาทางดานจริยธรรมไดรับความสนใจจากหนวยงานของรัฐและจาก
สถาบัน การศึกษาตางๆ เปนอยางมาก โดยไดมีการบรรจุเนื้อหาเกี่ยวกับจริยธรรมในการประกอบธุรกิจเขาไปใน
หลักสูตรและเนื้อหาที่สอนใหแกนักศึกษาดวย  จึงควรที่จะศึกษาตอไปวา นักศึกษาดานการขาย (ผูซ่ึงเปนกลุมที่
คาดวาจะเปนพนักงานขายและผูบริหารหนวยงานขายในอนาคต) และนักวิชาการ (อาจารยผูสอนนักศึกษา
เหลานี้) มีการรับรูและประเมินภาวะที่นําสูปญหาดานจริยธรรมในการขายเหมือนหรือตางจากพนักงานขายและ
ผูบริหารหนวยงานขาย เพื่อเปนแนวทางในการสงเสริมการยอมรับในอาชีพนี้ และขณะเดียวกันการทราบถึงการ
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รับรูตอพฤติกรรมที่เปนปญหาดานจริยธรรมของนักศึกษาจะเปนประโยชนตอผูสอนในการที่จะหาทางแกไข
ปรับปรุงหลักสูตรเนื้อหาวิชาเพื่อสรางเสริมจริยธรรมที่เหมาะสม 
 
2. วัตถุประสงค 

2.1  เพื่อศึกษาถึงความแตกตางในการรับรูตอพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับจริยธรรมในการขายของ
นักศึกษา นักวิชาการ พนักงานขาย และผูบริหารหนวยงานขาย 

2.2 เพื่อศึกษาถึงอิทธิพลของปจจัยดานประชากรศาสตร อันไดแก เพศ ที่มีตอการรับรูตอปญหาดาน
จริยธรรมในการขาย 

 
3. ทบทวนวรรณกรรม 

3.1  จริยธรรมในการขาย   
ไดมีผูใหนิยามความหมายไวในหลายรูปแบบ ตัวอยางเชน   
จริยธรรม หมายถึง ธรรมที่เปนขอประพฤติปฏิบัติ, ศีลธรรม, กฎศีลธรรม (พจนานุกรม ฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542: หนา291) 
จริยธรรม หมายถึง แนวคิด (Concept) หรือทัศนคติ (Attitude) ที่ใชเปนบรรทัดฐาน หรือ เปนเครื่องชี้

วัดพฤติกรรมของบุคคล หรือคณะบุคคลในสังคมนั้นๆ วาพฤติกรรมใดผิดหรือถูก เปนส่ิงที่สังคมยอมรับได
หรือไม บรรทัดฐานนี้อาจจะแตกตางกันไปบางจากสังคมหนึ่งไปอีกสังคมหนึ่ง แตในสวนรวมแลวจะคลายๆ กัน
เปนสวนใหญ นั่นคือ การไมเอารัดเอาเปรียบและเบียดเบียนซึ่งกันและกัน การใหความชวยเหลือผูอื่น การไม
ประกอบกิจการที่ไมสุจริต และสรางความเดือดรอนใหแก คนอื่น และสังคม เปนตน (มารวย ผดุงสิทธิ์, 2543 
หนา 1) 

จริยธรรม หมายถึง ส่ิงที่บุคคลรูสึกวาถูกตองตามระบบคานิยมสวนบุคคลและความนึกคิด (Peterson, 
Rhoads, and Vaught 2001: หนา 519) 

จากความหมายของจริยธรรมดังกลาวขางตน พอจะสรุปไดวา จริยธรรมในการขาย หมายถึง 
มาตรฐานของพฤติกรรมที่ดีในการขาย อันเปนที่ยอมรับของแตละสังคม 

ในงานดานการตลาดการขายนับเปนงานที่ลอแหลมตอสถานการณการเกิดปญหาดานจริยธรรม ทั้งนี้เกิด
จากสาเหตุหลายประการ ไดแก การที่การขายถูกมองเห็นไดอยางชัดเจนจากสาธารณชน ความกดดันจาก
การแขงขัน ระบบการใหรางวัล บทบาทที่พนักงานขายเปนผูที่ตองติดตอกับบุคคลภายนอก และธรรมชาติ
ของกิจกรรมการขาย เชน การไดรับการควบคุมดูแลจากหัวหนางานนอย การตองทํางานแยกจากเพื่อน
รวมงาน (Bellizzi and Hite, 1989; Wotruba, 1990; Bass, Barnett and Brown, 1998)  

อาชีพการขายเปนอาชีพหนึ่งซึ่งไดรับคําวิพากษวิจารณในดานจริยธรรมอยางมากเนื่องจากพนักงาน
ขายมีบทบาทเปนตัวกลางซึ่งตองพยายามสรางความพึงพอใจใหแกทั้งลูกคาและผูบริหาร (Burns and Brady, 
1996 )  ซ่ึงความพึงพอใจของบุคคลทั้งสองฝายอาจเปนส่ิงที่ขัดแยงกัน  ดังนั้น พนักงานขายจึงอาจใชกลวิธีใน
การขายที่ไมเหมาะสมในการทําหนาที่ของตน  นอกจากนี้สาธารณชนอาจคุนเคยกับอุตสาหกรรม บริษัท และ
พนักงานขายที่ใชกลวิธีการขายที่ไมดี  ดังนั้น จากภาพลักษณที่ไมดีของอาชีพนี้อาจสงผลตอเนื่องในการ
ตัดสินใจเลือกของบุคคลที่จะเขามาประกอบอาชีพนี้  และทําใหองคการไมสามารถดึงดูดบุคลากรที่ดีมาทํางาน
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ในดานนี้ (Bellizzi and Hite, 1989; and Wotruba, 1990) ในปจจุบันจริยธรรมของพนักงานขายจึงไดรับความ
สนใจศึกษาจากนักวิชาการตางๆมากขึ้น (Lu, Rose, and Blodgett 1999) 
 Tsalikis and Fritzsche (1989) ไดแบงประเด็นดานจริยธรรมที่เกี่ยวกับพนักงานขายพบเปน 2 กลุม 
ไดแก 1) จริยธรรมในการติดตอกับลูกคา และ 2) จริยธรรมเกี่ยวกับนายจาง จริยธรรมในการติดตอกับลูกคา
ประกอบดวย สินบน ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง การตอบแทน และ ความขัดแยงในผลประโยชน จริยธรรม
เกี่ยวกับนายจาง ประกอบดวย การประกอบอาชีพมากกวา 1 อยาง ความสัมพันธกับเพื่อนพนักงานขาย การใช
ทรัพยสินของบริษัท บัญชีคาใชจาย และการแขงขันยอดขาย 
 ปญหาดานจริยธรรมที่ผูจัดการดานการขายพบ ไดแก การใหสินบน  ความยุติธรรม (การหลอกลอผูอื่น
เพื่อใหบรรลุเปาหมาย)  ความซื่อสัตย (การสรางความเขาใจผิดในบริการและความสามารถ, การปดบังขอมูลที่
อาจสนับสนุนการขายของคูแขง) ราคา ผลิตภัณฑ บุคลากร ความลับการโฆษณา  การเบี่ยงเบน  และการจัดซื้อ 
(Chonko and Hunt 1985) 

3.2  ปจจัยที่มีผลตอจริยธรรม 
ปจจัยที่มีผลตอจริยธรรมของบุคคลมีทั้งปจจัยภายในและปจจัยภายนอก ปจจัยภายใน ไดแก ปจจัย

สวนบุคคล เชน เพศ อายุ คานิยม ความเชื่อ สวนปจจัยภายนอก เชน วัฒนธรรมดานจริยธรรมขององคการ และ
บุคคลสําคัญอื่น (Significant Others) 

การศึกษาขามวัฒนธรรมพบวาบุคคลตางวัฒนธรรมจะมีการรับรูในปญหาดานจริยธรรมแตกตางกัน 
(Armstrong 1996, Stephenson and Bodkin 1998)  โดย Lu, Rose, and Blodgett (1999) พบวา ตัวแทน
ขายในวัฒนธรรมที่เปนแบบ High Power Distance,  Uncertainty  Avoidance, Confucian  และ Collectivist  
เชน ในประเทศไตหวัน จะใหคุณคากับผลประโยชนของบริษัทและเพื่อนรวมงานมากกวาตัวแทนขายจาก
วัฒนธรรมที่มีลักษณะ Masculine, Individualistic เชน  สหรัฐอเมริกา  ในขณะที่ Burns and Brandy (1996) 
พบวาการรับรูเกี่ยวกับจริยธรรมของนักศึกษาดานธุรกิจในประเทศกําลังพัฒนาและประเทศที่พัฒนาแลวมีความ
แตกตางกัน 

นอกจากนี้  การศึกษาของนักวิชาการตางๆ เกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล เชน ศาสนา สัญชาติ เพศ อายุ 
พื้นฐานการศึกษาและการจางงาน จํานวนปที่ศึกษา อาชีพ จํานวนปที่ทํางาน บุคลิกภาพ/ความเชื่อ/คานิยม 
คานิยมที่มุงเนน  ระดับความฉลาดแกมโกง(Machiavellian) พบผลสรุปที่แตกตาง บางสวนพบวาปจจัยดังกลาว
มีผลตอระดับจริยธรรม และบางสวนไมพบอิทธิพลของปจจัยดังกลาวตอจริยธรรม (Ford and Richardson, 
1994) 

เพศเปนปจจัยสวนบุคคลปจจัยหนึ่งที่ไดรับการศึกษาอยางกวางขวางวามีผลตอระดับจริยธรรมของ
บุคคล แตผลการศึกษาที่ไดก็ยังมีความแตกตาง 

Ford and Richardson (1994) รวบรวมผลการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของเพศ ตอพฤติกรรมดาน
จริยธรรม 13 เร่ือง และสรุปวา การศึกษาจํานวน 6 เร่ือง แสดงถึงความแตกตางของเพศชายและหญิง โดยเพศ
หญิงจะใหความสําคัญตอปญหาดานจริยธรรมมากกวาเพศชายจํานวน Sayre, Joyce, and Lambert  (1991) 
พบวาพนักงานขายเพศหญิงจะมีการปฏิบัติผิดจริยธรรมในการขายเปนสัดสวนที่นอยกวาพนักงานขายเพศชาย 
และ  Reiss (1998) และ  Bass (1998) พบวาพนักงานขายและผูบริหารหนวยงานขายเพศชายและเพศหญิงมี
การรับรูถึงพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับปญหาดานจริยธรรมแตกตางกัน  เพศหญิงจะมีมาตรฐานจริยธรรมสูงกวา
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เพศชาย  และใหความสนใจ และเห็นประเด็นปญหาดานจริยธรรมมากกวาเพศชาย (Chonko and Hunt, 1985; 
Ferrell and Skinner 1988; Dawson, 1992; Sparks and Johlke, 1996; Lund 2007) 
 ผลการศึกษาบางสวนไมพบวาเพศมีผลตอความเชื่อและระดับของจริยธรรม(Kidwell et al., 1987; 
and McDonald and Kan, 1997; Spake et al. 2007) 

Dawson (1997) ไดสรุปถึงทฤษฎีที่อาจใชอธิบายความไมสอดคลอง (Inconsistencies) ของผล
การศึกษาดังกลาว ในเรื่องความแตกตางเพศและจริยธรรม ดังนี้ 

Self Selection Theory กลาววาเพศหญิงที่เลือกอาชีพธุรกิจ จะมีลักษณะที่แตกตางจากกลุมผูหญิง
ทั่วไป และมีความตองการ แรงจูงใจ คานิยม และแนวโนมทางพฤติกรรม เหมือนเพศชาย 

Structural Theory กลาววา ความแตกตางของเพศจากการเขาสังคมและบทบาทในชวงตนของชีวิตจะ
ถูกส่ิงแวดลอมในที่ทํางานลบไปจากการรับรูถึงตนทุนและบทบาทที่เกี่ยวของกับการทํางาน ทําใหผูหญิงเหมือน
ผูชายในการรับรูและพฤติกรรม 

Situational Theory กลาววา ความแตกตางของเพศชายและหญิงจะขึ้นอยูกับสถานการณ โดยในบาง
เหตุการณจะมีความแตกตาง แตในบางเหตุการณจะไมมีความแตกตาง 

จากขอมูลขางตนจึงตั้งเปนสมมุติฐานวาง (Null hypothesis) ดังนี้: 
 
H01 นักศึกษา นักวิชาการ พนักงานขาย และผูบริหารหนวยงานขาย เพศหญิงจะมีการรับรูในปญหาดาน
จริยธรรมไมแตกตางจากเพศชาย 

 
 นักวิชาการไดทําการเปรียบเทียบจริยธรรมของบุคคล ตามลักษณะสวนบุคคล หลายประการ เชน อายุ 
สาขาวิชาที่ศึกษา ระดับการศึกษา อาชีพ ประสบการณในการทํางาน บุคลิกภาพ คานิยม ความเชื่อ 
 อาชีพเปนตัวแปรสวนบุคคลอันหนึ่งที่มีการศึกษากันมาก เชน การศึกษาความแตกตางระหวาง
นักศึกษาและผูบริหาร นักศึกษาและพนักงานขาย ผูจัดการฝายขายและผูจัดการฝายจัดซื้อ ผูจัดการฝายขาย
และพนักงานขาย 
 การศึกษาเปรียบเทียบจริยธรรมของนักศึกษาและผูบริหาร ผลการศึกษาพบความแตกตาง  โดย Ford 
and Richardson (1994) รวบรวมผลการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของอาชีพ ตอพฤติกรรมดานจริยธรรมจํานวน 
5 เร่ือง โดยเปนการศึกษาถึงความแตกตางระหวางนักศึกษาและผูบริหาร/ผูจัดการจํานวน 4 เร่ือง ผลการศึกษา
ไมพบความแตกตางจํานวน 2 เรื่อง และพบวาผูบริหารมีจริยธรรมมากกวานักศึกษาจํานวน 2 เรื่อง 

Haley (1991) ใชเหตุการณจําลองที่ไมเกี่ยวของกับการขายสํารวจผูปฏิบัติงานดานธุรกิจและนักศึกษา
เกี่ยวกับการกระทําผิดจริยธรรม และพบวา ผูปฏิบัติงานดานธุรกิจเลือกที่จะลงโทษผูทําผิดรุนแรงกวานักศึกษา 

Norris and Gifford (1988) และ Dubinsky and Levy (1985) พบวานักศึกษามีการรับรูตอปญหา
ดานจริยธรรมนอยกวาผูจัดการรานคาปลีก 
 Haley (1991) และ DeConinck and Good (1989) พบวานักศึกษาดานการขายและผูบริหาร
หนวยงานขายมีการรับรูถึงสถานการณที่เกี่ยวของกับปญหาดานจริยธรรมตางกัน โดยผูจัดการหนวยงานขายมี
ความสนใจตอพฤติกรรมที่เปนปญหาดานจริยธรรมมากกวานักศึกษา 
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 การศึกษาความแตกตางในจริยธรรมของพนักงานขายและผูจัดการหนวยขาย พบความแตกตาง ดังนี้ 

Henthorne, Robin, and Reidenbach (1992) พบวาผูจัดการใหความสําคัญกับปญหาดานจริยธรรม
ตางๆ มากกวาพนักงานขาย และเห็นวาเปนส่ิงที่ยอมรับไดนอยกวาพนักงานขาย 

Dubinsky (1980) เปรียบเทียบการรับรูในจริยธรรมของพนักงานขายและนักศึกษาดานบริหารธุรกิจ 
พบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญระหวางบุคคล 2 กลุมนี้ โดยนักศึกษาจะเห็นประเด็นปญหาดานจริยธรรม
มากกวาพนักงานขาย และนักศึกษาตองการใหบริษัทกําหนดนโยบายแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสถานการณการขาย
ตางๆ  

นอกจากนี้ บุคคลอีกกลุมที่นาสนใจศึกษาถึงการรับรูปญหาดานจริยธรรมของพวกเขาเปรียบเทียบกับ
กลุมอื่น คือ นักวิชาการ เนื่องจากเปนผูศึกษาและถายทอดใหการอบรมฝกสอนใหความรูดานการตลาดและการ
ขายแก    นักศึกษา   ผูซ่ึงจะเปนพนักงานขายในอนาคต วากลุมนักวิชาการมีความแตกตางในการรับรูปญหา
ดานจริยธรรม     หรือไมเม่ือเปรียบเทียบกับนักศึกษาและผูปฏิบัติงานดานการขาย คือ พนักงานขายและ
ผูบริหารหนวยงานขาย 

จากขอมูลขางตนจึงตั้งเปนสมมุติฐานวาง (Null hypothesis) ดังนี้: 
H02    นักศึกษา นักวิชาการ พนักงานขาย และผูบริหารหนวยงานขาย จะมีการรับรูในปญหาดานจริยธรรมไม
แตกตางกัน 

 
4. นิยามศัพท 

จริยธรรม  หมายถึง  ส่ิงที่บุคคลรูสึกวาถูกตองตามระบบคานิยมสวนบุคคล และความนึกคิดของตน 

จริยธรรมในการขาย หมายถึง มาตรฐานของพฤติกรรมที่ดีในการขาย อันเปนที่ยอมรับของแตละ
สังคม 

นักศึกษา  หมายถึง นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่กําลังเรียนหรือเคยลงเรียนวิชาที่เกี่ยวของกับการ
ขาย 

นักวิชาการ หมายถึง  อาจารยที่สอนดานการตลาดในมหาวิทยาลัย 
พนักงานขาย  หมายถึง พนักงานขายของบริษัทในอุตสาหกรรมยา 
ผูบริหารหนวยงานขาย หมายถึง หัวหนางานในหนวยงานขายของบริษัทในอุตสาหกรรมยา โดยเปน

หัวหนางานตั้งแตในระดับตนขึ้นไป ที่มีผูอยูใตความดูแล บังคับบัญชา 
 บริษัท หมายถึง  องคการธุรกิจที่บุคคลทํางานอยู ซ่ึงอาจจะมีรูปแบบการกอต้ังทางกฎหมายแบบใด
ก็ได เชน เจาของคนเดียว หางหุนสวนสามัญ หางหุนสวนจํากัด บริษัทเอกชน และบริษัทมหาชน 
 
5. ขอบเขตของการศึกษา 
 เนื่องจากสถานการณการขายในแตละธุรกิจอุตสาหกรรมมีความแตกตางกันออกไป ดังนั้นจึงเลือก
ศึกษาจากพนักงานขายและผูบริหารหนวยงานขายจากอุตสาหกรรมเดียว คือ อุตสาหกรรมยา เนื่องจากเปน
อุตสาหกรรมที่ตองใชพนักงานขาย และหัวหนาหนวยงานขายเปนจํานวนมาก ตลอดจนเปนอุตสาหกรรมที่มี
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ลักษณะการแขงขันสูง และ ขอมูลที่เก็บรวบรวมจากนักวิชาการ  เปนการเก็บจากอาจารยที่สอนวิชาดาน
การตลาด  
 

6. วิธีการศึกษา 
การศึกษาประกอบดวย 3 ขั้นตอน คือ การรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ การสัมภาษณแบบเจาะลึก และการสํารวจ
โดยใชแบบสอบถาม 

6.1 การรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ คนหาขอมูลจากเอกสาร ตํารา รายงานการวิจัย และบทความใน
วารสารวิชาการ ส่ิงพิมพของสมาคมวิชาชีพ และเว็บไซตตาง ๆ 

6.2 การสัมภาษณแบบเจาะลึก สัมภาษณผูบริหารหนวยขาย จํานวน 3 ราย โดยเปนผูบริหาร
หนวยงานขายของบริษัทจําหนายยา จํานวน 3 แหง และสัมภาษณพนักงานขาย จํานวน 7 ราย 
ซ่ึงเปนพนักงานขายจากบริษัทจําหนายยา จํานวน 5 แหง การสัมภาษณเริ่มโดยการอธิบาย
ความหมายของคําวาจริยธรรม โดยจริยธรรม คือ ส่ิงที่คิดวาเปนการกระทําที่ถูกตองตามปกติ  
แมวาการสัมภาษณไมมีการกําหนดโครงสรางที่แนนอน แตผูวิจัยไดพยายามสัมภาษณให
ครอบคลุมถึงประเด็นตางๆ เชน เหตุการณที่เปนปญหาดานจริยธรรมในการขายที่ผูใหสัมภาษณ
พบเห็นจากเพื่อนรวมอาชีพ หรือผูใตบังคับบัญชา, สาเหตุของปญหาดานจริยธรรม และความ
คิดเห็นตอเรื่องตางๆ ที่ใชวัดความเชื่อดานจริยธรรม จากชุดคําถามที่ไดจากการรวบรวมขอมูล
ทุติยภูมิจากบทความตางประเทศ (ในกรณีที่ผูใหสัมภาษณไมสามารถระบุถึงปญหาทางดาน
จริยธรรมที่พบมาได) 

6.3 การสํารวจโดยใชแบบสอบถาม  ขอมูลที่รวบรวมไดจากขอมูลทุติยภูมิ และการสัมภาษณแบบ
เจาะลึกพนักงานขายและผูบริหารหนวยงานขายดังกลาวขางตน นํามาใชในการพัฒนา
แบบสอบถาม และนําแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง 4 กลุม ไดแก 
นักศึกษา นักวิชาการ (อาจารย) พนักงานขาย และผูบริหารหนวยงานขาย โดยเปนการใหผูให
สัมภาษณ ตอบแบบสอบถามดวยตนเอง (Self-report) 

การเก็บรวบรวมขอมูล ใชวิธีการเลือกตัวอยางแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) จํานวน 
372 ตัวอยาง จากกลุมตัวอยางจํานวน 4 กลุม ไดแก นักศึกษา จํานวน 130 ราย อาจารย จํานวน 40 ราย 
พนักงานขาย จํานวน 151 ราย และผูบริหารหนวยงานขายจํานวน 51 ราย 
 
7. แบบสอบถามและการพัฒนาแบบสอบถาม 

ขอมูลที่ไดจากการรวบรวมขอมูลทุติยภูมิและขอมูลที่รวบรวมไดจากการสัมภาษณแบบเจาะลึก 
นํามาใชในการพัฒนาแบบสอบถามเบื้องตน แบบสอบถามเบื้องตนไดนําไปทดสอบกับนักศึกษา อาจารย 
พนักงานขาย และผูบริหารหนวยงานขายของบริษัทในอุตสาหกรรมยา จากนั้นจึงนําขอแนะนําจากผลการ
ทดสอบแบบสอบถามที่ไดมาแกไขปรับปรุงแบบสอบถาม ไดแบบสอบถามฉบับสุดทาย คําถามสวนที่ 1 ให
ผูตอบพิจารณาถึงการกระทําตางๆ ของพนักงานขายวา ผิดจริยธรรมหรือไม โดยใหผูตอบใหคะแนน 6 ระดับ 
จาก 0 ถึง 5 โดย 0 หมายถึงไมผิดจริยธรรมเลย 1 หมายถึงผิดจริยธรรมอยางไมรุนแรง และ 5 คือผิดจริยธรรม
อยางรุนแรงมาก โดยชุดของการกระทําของพนักงานขายในสวนนี้นํามาจาก Sparks and Johlke (1996) โดย
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คําถามในขอที่ 1-14 ของสวนที่ 1 เปนคําถามดานจริยธรรมในการติดตอกับลูกคา และคําถามในขอ 15-18 ของ
สวนที่ 1 เปนคําถามดานจริยธรรมเกี่ยวกับนายจาง 

คําถามสวนที่ 2 ประกอบดวยสถานการณจําลองเหตุการณที่ เปนปญหาเกี่ยวกับจริยธรรม 4 
สถานการณ และในแตละสถานการณใหผูตอบ ตอบชุดของคําถาม 3 ขอ ถึงระดับความเห็นดวยวาเหตุการณนั้น
เกี่ยวของกับปญหาดานจริยธรรม  การที่ตนเองจะทําเชนเดียวกับบุคคลในสถานการณ  และการที่พนักงานขาย
สวนใหญนาจะทําเชนเดียวกับบุคคลในสถานการณ  โดยใหผูตอบแสดงระดับความเห็นดวยกับคําถามทั้ง 3 ใน 
5 ระดับ ไดแก เห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย และไมเห็นดวยอยางยิ่ง  โดยสถานการณจําลองที่ 
1, 2, และ 4 เปนสถานการณจําลองดานจริยธรรมในการติดตอกับลูกคา และสถานการณจําลอง 3 เปน
สถานการณจําลองดานจริยธรรมเกี่ยวกับนายจาง 

สถานการณจําลองที่ใชในแบบสอบถามเบื้องตน ประกอบดวย 4 สถานการณ ไดแก การไมซอมรถให
ลูกคาอยางดีในระยะเวลาประกัน การกลาวอางเกินจริงเพื่อใหขายสินคาได การเพิ่มคําส่ังซื้อของลูกคาเพื่อสราง
ยอดขาย และการเสนอใหผลตอบแทนพิเศษแกผูซ้ือเพื่อใหเลือกสินคาของบริษัทตน โดยสถานการณจําลอง 2 
สถานการณแรก นํามาจากสถานการณที่นิยมนํามาใชเปนตัวอยางในงานวิจัยดานจริยธรรม สวนอีก 2 
สถานการณจําลองไดนําสถานการณจําลองที่เคยมีการนํามาใชเปนตัวอยางในงานวิจัยดานจริยธรรม  แตไดทํา
การดัดแปลงเหตุการณในสถานการณจําลองใหมใหเหมือนกับเหตุการณที่เกิดขึ้นบอยครั้งในการขาย ตามผล
ของการสัมภาษณพนักงานขาย และผูบริหารหนวยงานขายที่ระบุวาเหตุการณดังกลาวเกิดขึ้นบอยใน
สถานการณการขาย (ดูภาคผนวก) 
 
8. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

ขอมูลที่รวบรวมไดนํามาวิเคราะห โดยในการทดสอบสมมุติฐานวาง H01 และ H02 โดยมีการวิเคราะหขอมูล 5 
กลุม ไดแก คําตอบสวนที่ 1 และคําตอบสวนที่ 2 จํานวน 4 สถานการณ โดยในการวิเคราะหแตละกลุมมี
ลําดับขั้นการวิเคราะหดังนี้ 

-    วิเคราะห MANOVA 4 (อาชีพ) X 2 (เพศ) เพื่อหาอิทธิพลของอาชีพและเพศตอคําตอบโดยรวม 

-    วิเคราะห ANOVA 4 (อาชีพ) X 2 (เพศ) ของแตละคําตอบเพื่อหาอิทธิพลของอาชีพและเพศตอแต  

      ละคําตอบ 

-    วิเคราะหคาเฉลี่ยและ LSD post hoc เพื่อหากลุมอาชีพ คูที่มีความแตกตางกัน 

     จากนั้น นําผลที่ไดจากการวิเคราะหขางตน มาสรุปผลการทดสอบสมมุติฐานวาง H01 และ H02 

 
9. ผลการศึกษา 
 

ผลการสํารวจโดยใชแบบสอบถาม ผูตอบแบบสอบถามแบงออกเปน 4 กลุม ไดแก นักศึกษา นักวิชาการ 
(อาจารย) พนักงานขาย และผูบริหารหนวยงานขาย โดยผูตอบแบบสอบถามจํานวนมากที่สุด เปนพนักงาน
ขาย (รอยละ 40.6) และสวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 59.68) 
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ผูตอบแบบสอบถามที่เปนนักศึกษา สวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 71.54) ศึกษาอยูในสถาบันการศึกษา
ของรัฐ (รอยละ 67.69) มีอายุ 22 ป จํานวนมากที่สุด (รอยละ 43.08) 

ผูตอบแบบสอบถามที่เปนนักวิชาการ (อาจารย) สวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 65.00) สอนอยูใน
สถาบันการศึกษาของรัฐ (รอยละ 75.00) มีอายุระหวาง 25-34 ปเปนจํานวนมากที่สุด (รอยละ 40.00 ) และ
มีประสบการณดานการสอน 6-10 ป (รอยละ 25.00) สวนใหญมีตําแหนงงานในระดับอาจารย (รอยละ 
67.50) 

ผูตอบแบบสอบถามที่เปนพนักงานขาย สวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 54.97) มีประสบการณในการ
ทํางาน 6-10 เปนจํานวนมากที่สุด (รอยละ 19.21) มีรายไดระหวาง 30,001-50,000 บาทตอเดือน จํานวน
มากที่สุด (รอยละ 44.37) 

ผูตอบแบบสอบถามที่เปนผูบริหาร สวนใหญเปนเพศชาย (รอยละ 60.78)  และจํานวนมากที่สุดมี
ประสบการณในการทํางาน 6-10 ป (รอยละ 43.14) เปนผูบริหารระดับตน (รอยละ 49.02) สวนใหญมีรายได
ระหวาง 50,001-80,000 บาทตอเดือน (รอยละ 64.71) 

การทดสอบสมมุติฐานวาง H01 และ H02 

H01 นักศึกษา นักวิชาการ พนักงานขาย และผูบริหารหนวยงานขาย เพศหญิงจะมีการรับรูในปญหาดาน
จริยธรรมไมแตกตางจากเพศชาย 

H02 นักศึกษา นักวิชาการ พนักงานขาย และผูบริหารหนวยงานขาย จะมีการรับรูในปญหาดานจริยธรรม 
ไมแตกตางกัน 

สวนที่ 1 

 ในสวนที่ 1 เปนชุดของประโยควัดความคิดเห็นตอการกระทําที่เกี่ยวกับจริยธรรมนํามาวิเคราะหดวย 
MANOVA 4 (อาชีพ) X 2 (เพศ) พบวา มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญในคําตอบของกลุมอาชีพที่ตางกัน 
(Wilks' Lambda = .494, F = 4.682, p < .0001) สวนคําตอบของเพศชายและเพศหญิงไมพบวามีความ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญ (Wilks' Lambda = .938, F = 1.173, p < .282) และไมพบอิทธิพลรวมของอาชีพ
และเพศ (Wilks' Lambda = ..824, F = 1.176, p < .184)   

ในการทดสอบ ANOVA 4 (อาชีพ) × 2 (เพศ) สําหรับแตละประโยคในสวนที่ 1 พบวา คําตอบของชุด
ประโยคที่เกี่ยวกับจริยธรรมจํานวน 14 ขอ จากทั้งหมด 18 ขอ มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญของคาเฉลี่ย
ของคําตอบของผูตอบตางอาชีพ และไมพบอิทธิพลรวมของอาชีพและเพศ  

ผลการทดสอบดวย LSD post hoc และการวิเคราะหคาเฉลี่ย พบความแตกตางของคาเฉลี่ยของคําตอบของ
กลุมอาชีพตางๆ (ตารางที่ 1) โดยมีรายละเอียดในความแตกตางของกลุมอาชีพแตละคู ดังนี้ 

นักศึกษาและนักวิชาการ 

มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญในคําตอบของชุดของประโยคสวนที่ 1 (ซ่ึงวัดความเห็นเกี่ยวกับระดับ
ความรุนแรงของการผิดจริยธรรมของการกระทําที่เปนปญหาดานจริยธรรมของพนักงานขาย) จํานวน 4 ขอ 
จากประโยคทั้งหมด 18 ขอ โดยนักศึกษาจะเห็นวา การขายสินคาใหลูกคาที่ซ้ือสินคาจากผูขายเพียงราย
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เดียวในราคาที่ถูกกวาลูกคาที่ซ้ือจากหลายราย (จริยธรรมในการติดตอกับลูกคา) และการแอบหนีงานโดยที่
หัวหนาไมทราบ (จริยธรรมเกี่ยวกับนายจาง) เปนส่ิงผิดจริยธรรมมากกวาที่นักวิชาการคิด  ในขณะที่
นักศึกษาเห็นวาการปกปดขอมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยของสินคา (จริยธรรมในการติดตอกับลูกคา) และ
การรายงานจํานวนครั้งใน การทํางานเกินจริง (จริยธรรมเกี่ยวกับนายจาง) เปนส่ิงที่ผิดจริยธรรมนอยกวาใน
ความคิดของนักวิชาการ 

นักศึกษาและพนักงานขาย 

มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญในคําตอบของชุดของประโยคสวนที่ 1 (ซ่ึงวัดความเห็นเกี่ยวกับระดับ
ความรุนแรงของการผิดจริยธรรมของการกระทําที่เปนปญหาดานจริยธรรมของพนักงานขาย) ถึงจํานวน 14 
ขอ (เปนจริยธรรมในการติดตอกับลูกคา 10 ขอ และจริยธรรมเกี่ยวกับนายจาง 4 ขอ) จากประโยคทั้งหมด 
18 ขอ โดยนักศึกษาจะเห็นวา การกระทําเหลานั้นเปนส่ิงที่ผิดจริยธรรมมากกวาที่พนักงานขายคิด ยกเวนใน
เร่ืองการปกปดขอมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยของสินคา (จริยธรรมในการติดตอกับลูกคา) ที่นักศึกษาเห็นวา
เปนส่ิงผิดจริยธรรมนอยกวาพนักงานขายคิด  

นักศึกษาและผูบริหารหนวยงานขาย 

มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญในคําตอบของชุดของประโยคสวนที่ 2 (ซ่ึงวัดความเห็นเกี่ยวกับ 

ระดับความรุนแรงของการผิดจริยธรรมการกระทําที่เปนปญหาดานจริยธรรมของพนักงานขาย) ถึงจํานวน 10 
ขอ (เปนจริยธรรมในการติดตอกับลูกคา 7 ขอ และจริยธรรมเกี่ยวกับนายจาง 3 ขอ) จากประโยคทั้งหมด 18 
ขอ โดยนักศึกษาจะเห็นวา การกระทําเหลานั้นเปนส่ิงที่ผิดจริยธรรมมากกวาที่ผูบริหารหนวยงานขายคิด 
ยกเวนในเรื่องการปกปดขอมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยของสินคา (จริยธรรมในการติดตอกับลูกคา) ที่
นักศึกษาเห็นวาเปนส่ิงผิดจริยธรรมนอยกวาที่ผูบริหารหนวยงานขายคิด  

นักวิชาการและพนักงานขาย 

มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญในคําตอบของชุดของประโยคสวนที่ 1 (ซ่ึงวัดความเห็นเกี่ยวกับระดับ
ความรุนแรงของการผิดจริยธรรมของการกระทําที่เปนปญหาดานจริยธรรมของพนักงานขาย) ถึงจํานวน 11 
ขอ (เปนจริยธรรมในการติดตอกับลูกคา 8 ขอ และจริยธรรมเกี่ยวกับนายจาง 3 ขอ) จากประโยคทั้งหมด 18 
ขอ โดยนักวิชาการจะเห็นวา การกระทําเหลานั้นเปนส่ิงที่ผิดจริยธรรมมากกวาที่พนักงานขายคิด ยกเวนใน
เร่ืองการขายสินคาใหลูกคาที่ซ้ือสินคาจากผูขายเพียงรายเดียวในราคาที่ถูกกวาลูกคาที่ซ้ือจากหลายราย 
(เปนจริยธรรมในการติดตอกับลูกคา) ที่นักวิชาการเห็นวาเปนส่ิงผิดจริยธรรมนอยกวาที่พนักงานขายคิด 

นักวิชาการและผูบริหารหนวยงานขาย 

มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญในคําตอบของชุดของประโยคสวนที่ 1 (ซ่ึงวัดความเห็นเกี่ยวกับระดับ
ความรุนแรงของการผิดจริยธรรมของการกระทําที่เปนปญหาดานจริยธรรมของพนักงานขาย) ถึงจํานวน 9 
ขอ (เปนจริยธรรมในการติดตอกับลูกคา 6 ขอ และจริยธรรมเกี่ยวกับนายจาง 3 ขอ) จากประโยคทั้งหมด 18 
ขอ โดยนักวิชาการจะเห็นวา การกระทําเหลานั้นเปนส่ิงที่ผิดจริยธรรมมากกวาที่ผูบริหารหนวยงานขายคิด 
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พนักงานขายและผูบริหารหนวยงานขาย 

มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญในคําตอบของชุดของประโยคสวนที่ 1 (ซ่ึงวัดความเห็นเกี่ยวกับระดับ
ความรุนแรงของการผิดจริยธรรมของการกระทําที่เปนปญหาดานจริยธรรมของพนักงานขาย) เพียงจํานวน 2 
ขอ (เปนจริยธรรมในการติดตอกับลูกคา 1 ขอ และจริยธรรมเกี่ยวกับนายจาง 1 ขอ) จากประโยคทั้งหมด 18 
ขอ โดยผูบริหารหนวยงานขายจะเห็นวา การกระทําเหลานั้นเปนส่ิงที่ผิดจริยธรรมมากกวาที่พนักงานขายคิด 

ตารางที่ 1 แสดงความแตกตางที่มีนัยสําคัญของคาเฉลี่ยของกลุมบุคคลแตละอาชีพ ในคําตอบสวนที่ 1  
                  ความเชื่อเกี่ยวกับจริยธรรม ที่เปนผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยจากการวิเคราะห LSD post hoc 

ประโยค นักศึกษา 
& 

นักวิชาการ 

นักศึกษา 
& 

พนัก 
งานขาย 

นักศึกษา 
& 

ผูบริหาร
หนวยงาน

ขาย 

นักวิชาการ 
& 

พนัก 
งานขาย 

 

นักวิชาการ 
& 

ผูบริหาร
หนวยงาน

ขาย 

พนัก 
งานขาย 

& 
ผูบริหาร
หนวยงาน

ขาย 

จริยธรรมในการติดตอ
กับลูกคา 

      

1.  เสนอจายสินบนใหแก
ผูซ้ือ หากผูซ้ือตกลงที่จะ
ทําการสั่งซ้ือจํานวนมาก* 

- แตกตาง แตกตาง แตกตาง แตกตาง - 

2.  ไมวาลูกคาจะมีขนาด
การซื้อมากนอยเพียงใด 
พนักงานขายจะเสนอขาย
สินคาใหแกลูกคาที่ซ้ือ
สินคาจากตนเพียงราย
เดียว ในราคาที่ตํ่ากวา
และในเงื่อนไขที่ดีกวา 
ลูกคาที่สั่งซ้ือสินคาจาก
ผูขายหลายราย* 

แตกตาง แตกตาง แตกตาง แตกตาง - - 

3.  กลาวอางเกินจริงถึง
คุณสมบัติสินคาหากคิด
วาจะไมถูกลกูคาตรวจ
พบ* 

- แตกตาง - แตกตาง แตกตาง - 

4.  กลาวใหรายเกี่ยวกับ
คุณภาพของสินคาของ
คูแขง* 

- แตกตาง แตกตาง - - - 

5.  กลาวใหรายเกี่ยวกับ
คุณภาพของพนักงานขาย
ของคูแขง* 

- แตกตาง แตกตาง แตกตาง แตกตาง - 
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ประโยค นักศึกษา 

& 
นักวิชาการ 

นักศึกษา 
& 

พนัก 
งานขาย 

นักศึกษา 
& 

ผูบริหาร
หนวยงาน

ขาย 

นักวิชาการ 
& 

พนัก 
งานขาย 

 

นักวิชาการ 
& 

ผูบริหาร
หนวยงาน

ขาย 

พนัก 
งานขาย 

& 
ผูบริหาร
หนวยงาน

ขาย 

6.  ทําใหลูกคาเขาใจผิด
เกี่ยวกับกําลังการผลิต
ของโรงงานหรือคิดวา
สินคากําลังจะขาดแคลน
เพื่อชักจูงลูกคาใหซ้ือ
เพิ่มขึ้นในปจจุบัน* 

- แตกตาง - แตกตาง แตกตาง - 

7.  ทําใหลูกคาเขาใจผิด
เกี่ยวกับกําลังการผลิต
ของโรงงานหรือคิดวา
สินคากําลังจะขาดแคลน
เพื่อชักจูงลูกคาใหซ้ือ
เพิ่มขึ้นในปจจุบัน* 

- แตกตาง - แตกตาง แตกตาง - 

8.  ปกปดขอมูลภายใน
เกี่ยวกับความปลอดภัย
ของสินคา* 

แตกตาง แตกตาง แตกตาง - - แตกตาง 

9.  ดึงดูดความสนใจของ
ลกูคาดวยสินคาราคาต่ํา 
แลวพยายามชักจูงลูกคา
ใหซ้ือสินคาที่มีราคาแพง
กวา 

- - - - - - 

10.  พูดซํ้าและตอเติม
ขาวลือ (ซ่ึงยังไมมีการ
พิสูจนวาจริง) ที่มี
ผลกระทบดานลบตอ
คูแขง* 

- แตกตาง แตกตาง แตกตาง แตกตาง - 

11.  แจงราคาที่แพงเกิน
จริงแกลูกคาในตอนตน
แลวลดราคาลงเพื่อให
ลูกคาคิดวาตนไดให
สวนลด 

 
 

 

- - - - - - 
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ตารางที่ 1 แสดงความแตกตางที่มีนัยสําคัญของคาเฉลี่ยของกลุมบุคคลแตละอาชีพ  ในคําตอบสวนที่ 1 ความเช่ือเกี่ยวกับ 
                 จริยธรรม ที่เปนผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยจากการวิเคราะห LSD post hoc (ตอ) 

ประโยค นักศึกษา 
& 

นักวิชาการ 

นักศึกษา 
& 

พนัก 
งานขาย 

นักศึกษา 
& 

ผูบริหาร
หนวยงาน

ขาย 

นักวิชาการ 
& 

พนัก 
งานขาย 

 

นักวิชาการ 
& 

ผูบริหาร
หนวยงาน

ขาย 

พนัก 
งานขาย 

& 
ผูบริหาร
หนวยงาน

ขาย 

12.  พยายามที่จะสราง
อิทธิพลตอการซื้อโดย
เสนอใหของขวัญ เลี้ยง
อาหารหรือการไป
ทองเที่ยวแกเจาหนาที่
จัดซ้ือ* 

 

- แตกตาง แตกตาง แตกตาง แตกตาง - 

13.  ทําใหลูกคาเขาใจผิด
และใชสินคามากเกิน
ความจําเปน เพื่อจะได
ขายสินคาบอยขึ้นและใน
จํานวนที่มากขึ้นใน
อนาคต* 

- แตกตาง - แตกตาง - - 

14.  ยอมใหความชอบ
สวนบุคคลที่มีตอผูซ้ือ มี
อิทธิพลตอการที่จะลด
ราคาหรือใหขอเสนอ
พิเศษเกี่ยวกับเงื่อนไขการ
ขาย 

- - - - - - 

จริยธรรมเกี่ยวกับ
นายจาง 

      

15.  แจงเบิกคาใชจาย 
(เชนคาน้ํามัน คาแท็กซ่ี) 
เกินความเปนจริง* 

- แตกตาง แตกตาง แตกตาง แตกตาง แตกตาง 

16.  พาเพื่อนและ
ครอบครัวไปรับประทาน
อาหารและนําใบเสร็จไป
เบิกจากบริษัท* 
 

 
 

- แตกตาง แตกตาง แตกตาง แตกตาง - 
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ตารางที่ 1 แสดงความแตกตางที่มีนัยสําคัญของคาเฉลี่ยของกลุมบุคคลแตละอาชีพ  ในคําตอบสวนที่ 1 ความเช่ือเกี่ยวกับ 
                 จริยธรรม ที่เปนผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยจากการวิเคราะห LSD post hoc (ตอ) 

ประโยค นักศึกษา 
& 

นักวิชาการ 

นักศึกษา 
& 

พนัก 
งานขาย 

นักศึกษา 
& 

ผูบริหาร
หนวยงาน

ขาย 

นักวิชาการ 
& 

พนัก 
งานขาย 

 

นักวิชาการ 
& 

ผูบริหาร
หนวยงาน

ขาย 

พนัก 
งานขาย 

& 
ผูบริหาร
หนวยงาน

ขาย 

17.  หยุดพักไมออกไป
ทํางานในขณะทีห่วัหนา
คิดวาเขากําลังทํางานอยู* 

แตกตาง แตกตาง แตกตาง - - - 

18.  รายงานจํานวนครั้ง
ในการเยี่ยมลูกคาในวัน
หนึ่งๆ มากเกินจริง* 

แตกตาง แตกตาง - แตกตาง แตกตาง - 

หมายเหตุ : 1. *ผลการทดสอบ ANOVA มีนัยสําคัญ ณ ระดับ α  = .05 

  2. แตกตาง แสดงถึงคาเฉลี่ยของสองกลุมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ ณ ระดับ α  = .05 

การวิเคราะห ANOVA 4 (อาชีพ) X 2 (เพศ) แตละประโยคเกี่ยวกับความความคิดเห็นในพฤติกรรมดานจริยธรรม
ในสวนที่ 1 พบความแตกตางของคาเฉลี่ยของคําตอบของเพศชายและหญิงที่มีนัยสําคัญเพียง 3 ประโยค จาก
ทั้งหมด 18 ประโยค คือ “หาขอมูลเกี่ยวกับราคาหรือกิจกรรมอื่นๆ ของคูแขงจากลูกคา” (F = 4.005, p < .046)  
“ดึงดูดความสนใจของลูกคาดวยสินคาราคาต่ํา แลวพยายามชักจูงลูกคาใหซ้ือสินคาที่มีราคาแพงกวา” (F = 
7.305, p < .007)  และ “ยอมใหความชอบสวนบุคคลที่มีตอผูซ้ือมีอิทธิพลตอการที่จะลดราคาหรือใหขอเสนอ
พิเศษเกี่ยวกับเงื่อนไขการขาย” (F = 6.930, p < .009) โดยเพศหญิงจะเห็นวาพฤติกรรมดังกลาวผิดจริยธรรม
มากกวาเพศชาย (คาเฉล่ียคําตอบของเพศชาย = .69, 1.82, และ 1.80 ตามลําดับ คาเฉล่ียคําตอบของเพศหญิง 
.88, 2.09, และ 2.16 ตามลําดับ) 

สวนที่ 2 สถานการณที่ 1 

สถานการณจําลองที่ 1 เปนจริยธรรมในการติดตอกับลูกคา ผลการวิเคราะห MANOVA 4 (อาชีพ) × 2 (เพศ) มี
ความแตกตางอยางมีนัยสําคัญในคําตอบของกลุมอาชีพที่ตางกัน (Wilks' Lambda = .905, F = 4.091, p < 
.0001) สวนคําตอบของเพศชายและเพศหญิงไมพบวามีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ (Wilks' Lambda = 
.991, F = 1.105, p < .347)    และไมพบอิทธิพลรวมของอาชีพและเพศ (Wilks' Lambda = .9855, F = 0.610, 
p < .790)    

การวิเคราะห ANOVA 4 (อาชีพ) × 2 (เพศ)กับคําถามแตละขอเพื่อหาสวนที่มีความแตกตางของกลุมอาชีพ  พบ
ความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ(F = 9.868, p < .0001) เฉพาะคําถามในขอ 3 ที่วา “พนักงานขายสวนใหญก็จะ
ทําเชนเดียวกันกับตัวแทนจําหนายในสถานการณจําลอง” และผลการทดสอบดวย LSD post hoc และการ
วิเคราะหคาเฉล่ีย พบความแตกตางของคาเฉลี่ยของคําตอบของกลุมอาชีพตางๆ (ตารางที่ 2) โดยมีรายละเอียด
ในความแตกตางของกลุมอาชีพแตละคู ดังนี้ 
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-      นักศึกษาเชื่อมากกวาพนักงานขายและผูบริหารหนวยงานขายวาพนักงานขายสวนใหญจะกระทําการที่
เปนปญหาดานจริยธรรมเชนเดียวกับในสถานการณจําลอง (p < .0001 และ p < .0001 ตามลําดับ) 

- นักวิชาการเชื่อมากกวาผูบริหารหนวยงานขายวาพนักงานขายสวนใหญจะกระทําการที่เปนปญหาดาน
จริยธรรมเชนเดียวกับในสถานการณจําลอง (p < .009) 

ตารางที่ 2 แสดงความแตกตางที่มีนัยสําคัญของคาเฉลี่ยของกลุมบุคคลแตละอาชีพ  ในคําตอบสวนที่ 2  
                  สถานการณจําลองที่ 1 ซ่ึงเปนผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยจากการวิเคราะห LSD post hoc 

ประโยค นักศึกษา 
& 

นักวิชาการ 

นักศึกษา 
& 

พนัก 
งานขาย 

นักศึกษา 
& 

ผูบริหาร
หนวยงาน

ขาย 

นักวิชาการ 
& 

พนัก 
งานขาย 

 

นักวิชาการ 
& 

ผูบริหาร
หนวยงาน

ขาย 

พนัก 
งานขาย 

& 
ผูบริหาร
หนวยงาน

ขาย 

1. การกระทําของ
ตัวแทนจําหนาย
ขางตนเกี่ยวของกับ
ปญหาดานจริยธรรม 

- - - - - - 

2. ฉันคงทําเชนเดียวกับ
ตัวแทนจาํหนาย 

- - - - - - 

3. พนักงานขายสวน
ใหญก็จะทํา
เชนเดียวกันกับ
ตัวแทนจําหนาย 

- แตกตาง แตกตาง - แตกตาง - 

 

สวนที่ 2 สถานการณที่ 2 

สถานการณจําลองที่ 2 เปนจริยธรรมในการติดตอกับลูกคา ผลการวิเคราะห MANOVA 4 (อาชีพ) × 2 (เพศ) มี
ความแตกตางอยางมีนัยสําคัญในคําตอบของกลุมอาชีพที่ตางกัน (Wilks' Lambda = .869, F = 5.828, p < 
.0001) สวนคําตอบของเพศชายและเพศหญิงไมพบวามีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ (Wilks' Lambda = 
.998, F = 0.295, p < .829)   และไมพบอิทธิพลรวมของอาชีพและเพศ (Wilks' Lambda = .968, F = 1.304, p 
< .230)  

การวิเคราะห ANOVA 4 (อาชีพ) × 2 (เพศ) กับคําถามแตละขอเพื่อหาสวนที่มีความแตกตางของอาชีพพบ
ความแตกตางอยางมีนัยสําคัญในคําถามทั้ง 3 และผลการทดสอบดวย LSD post hoc พบความแตกตางของ
คาเฉลี่ยของคําตอบของกลุมอาชีพตางๆ (ตารางที่ 3) โดยมีรายละเอียดในความแตกตางของกลุมอาชีพแตละคู 
ดังนี้ 

-      นักวิชาการเห็นวาการกระทําในเหตุการณจําลองเปนปญหาดานจริยธรรมมากกวาพนักงานขาย (p < .012) 

-      นักศึกษาคิดวาตนเองจะทําส่ิงที่เปนปญหาดานจริยธรรมในเหตุการณจําลองมากกวาผูบริหารหนวยงาน 

       ขาย (p < .003) 
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-      พนักงานขายคิดวาตนเองจะทําส่ิงที่เปนปญหาดานจริยธรรมในเหตุการณจําลองมากกวานักวิชาการ         

 (p < .018) และ ผูบริหารหนวยงานขาย (p < .0001) 

-      นักศึกษาเชื่อมากกวานักวิชาการ, พนักงานขาย, และผูบริหารหนวยงานขายวาพนักงานขายสวนใหญจะ    

        กระทําการที่เปนปญหาดานจริยธรรมเชนเดียวกับในเหตุการณจําลอง    (p < .034, .006, และ .0001    

        ตามลําดับ) 

-      นักวิชาการเชื่อมากกวาผูบริหารหนวยงานขายวาพนักงานขายสวนใหญจะกระทําการที่เปนปญหาดาน 

       จริยธรรมเชนเดียวกับในเหตุการณจําลอง (p < .014) 

ตารางที่ 3 แสดงความแตกตางที่มีนัยสําคัญของคาเฉลี่ยของกลุมบุคคลแตละอาชีพ ในคําตอบสวนที่ 2   

                 สถานการณจําลองที่ 2 ซ่ึงเปนผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยจากการวิเคราะห LSD post hoc 

ประโยค นักศึกษา 
& 

นักวิชาการ 

นักศึกษา 
& 

พนัก 
งานขาย 

นักศึกษา 
& 

ผูบริหาร
หนวยงาน

ขาย 

นักวิชาการ 
& 

พนัก 
งานขาย 

 

นักวิชาการ 
& 

ผูบริหาร
หนวยงาน

ขาย 

พนัก 
งานขาย 

& 
ผูบริหาร
หนวยงาน

ขาย 

1.      การกระทําของตัวแทน
จําหนายขางตนเกี่ยวของกับ
ปญหาดานจริยธรรม 

- - - แตกตาง - - 

2.      ฉันคงทําเชนเดียวกับ
ตัวแทนจําหนาย 

- - แตกตาง แตกตาง - แตกตาง 

3.       พนักงานขายสวนใหญก็
จะทําเชนเดียวกันกับตัวแทน
จําหนาย 
 

แตกตาง แตกตาง แตกตาง - แตกตาง - 

 

สวนที่ 2 สถานการณที่ 3 

สถานการณจําลองที่ 3 เปนจริยธรรมเกี่ยวกับนายจาง ผลการวิเคราะห MANOVA 4 (อาชีพ) × 2 (เพศ) มีความ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญในคําตอบของกลุมอาชีพที่ตางกัน (Wilks' Lambda = .905, F = 4.097, p < .0001) 
สวนคําตอบของเพศชายและเพศหญิงไมพบวามีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ (Wilks' Lambda = .999, F = 
0.141, p < .935)   และไมพบอิทธิพลรวมของอาชีพและเพศ (Wilks' Lambda = .979, F = 0.857, p < .564)  

การวิเคราะห ANOVA 4 (อาชีพ) × 2 (เพศ) กับคําถามแตละขอเพื่อหาสวนที่มีความแตกตางของอาชีพพบ
ความแตกตางอยางมีนัยสําคัญในคําถามทั้ง 3 และผลการทดสอบดวย LSD post hoc พบความแตกตางของ
คาเฉลี่ยของคําตอบของกลุมอาชีพตางๆ (ตารางที่ 4) โดยมีรายละเอียดในความแตกตางของกลุมอาชีพแตละคู 
ดังนี้ 
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-    นักวิชาการเห็นวาการกระทําในเหตุการณจําลองเปนปญหาดานจริยธรรมมากกวานักศึกษา, พนักงานขาย,  

      และผูบริหารหนวยงานขาย (p < .019, .003, และ .014 ตามลําดับ) 

-     พนักงานขายคิดวาตนเองจะทําส่ิงที่เปนปญหาดานจริยธรรมในเหตุการณจําลองมากกวานักศึกษา,  

     นักวิชาการ, และผูบริหารหนวยงานขาย (p < .024, .001, และ .001 ตามลําดับ) 

-    นักศึกษาและพนักงานขายเชื่อมากกวาผูบริหารหนวยงานขายวาพนักงานขายสวนใหญจะกระทําการที่เปน 

     ปญหาดานจริยธรรมเชนเดียวกับในเหตุการณจําลอง (p < .0001 และ .010 ตามลําดับ) 

ตารางที่ 4 แสดงความแตกตางที่มีนัยสําคัญของคาเฉลี่ยของกลุมบุคคลแตละอาชีพ  ในคําตอบสวนที่ 2   

              สถานการณจําลองที่ 3 ซ่ึงเปนผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยจากการวิเคราะห LSD post hoc 

ประโยค นักศึกษา 
& 

นักวิชาการ 

นักศึกษา 
& 

พนัก 
งานขาย 

นักศึกษา 
& 

ผูบริหาร
หนวยงาน

ขาย 

นักวิชาการ 
& 

พนัก 
งานขาย 

 

นักวิชาการ 
& 

ผูบริหาร
หนวยงา
นขาย 

พนัก 
งานขาย 

& 
ผูบริหาร
หนวยงาน

ขาย 

1.      การกระทําของ
ตัวแทนจําหนายขางตน
เกี่ยวของกับปญหาดาน
จริยธรรม 

แตกตาง - - แตกตาง แตกตาง - 

2.      ฉันคงทํา
เชนเดียวกับตัวแทน
จําหนาย 

- แตกตาง - แตกตาง - แตกตาง 

3.       พนักงานขายสวน
ใหญก็จะทําเชนเดียวกัน
กับตัวแทนจําหนาย 

- - แตกตาง - - แตกตาง 

 

สวนที่ 2 สถานการณที่ 4 

สถานการณจําลองที่ 4 เปนจริยธรรมในการติดตอกับลูกคา ผลการวิเคราะห MANOVA 4 (อาชีพ) × 2 
(เพศ)  มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญในคําตอบของกลุมอาชีพที่ตางกัน (Wilks' Lambda = .939, F = 
2.581, p < .006) สวนคําตอบของเพศชายและเพศหญิงไมพบวามีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ (Wilks' 
Lambda = .996, F = 0.444, p < .722)   และไมพบอิทธิพลรวมของอาชีพและเพศ (Wilks' Lambda = 
.982, F = 751, p < .662)  

การวิเคราะห ANOVA 4 (อาชีพ) × 2 (เพศ) กับคําถามแตละขอเพื่อหาสวนที่มีความแตกตางของอาชีพ   
พบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ (F = 5.201, p < .002) เฉพาะคําถามในขอ 2 ที่วา “ฉันคงจะทํา
เชนเดียวกับพนักงานขาย” และผลการทดสอบดวย LSD post hoc และการวิเคราะหคาเฉล่ีย พบความ
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แตกตางของคาเฉลี่ยของคําตอบของกลุมอาชีพตางๆ (ตารางที่ 5) โดยมีรายละเอียดในความแตกตางของ
กลุมอาชีพแตละคู ดังนี้ 

- พนักงานขายคิดวาตนเองจะทําส่ิงที่เปนปญหาดานจริยธรรมในเหตุการณจําลองมากกวานักศึกษา, 
นักวิชาการ, และผูบริหารหนวยงานขาย (p < .002, 001, และ .030) 
 

ตารางที่ 5 แสดงความแตกตางที่มีนัยสําคัญของคาเฉลี่ยของกลุมบุคคลแตละอาชีพ  ในคําตอบสวนที่ 2    

              สถานการณจําลองที่ 4 ซ่ึงเปนผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยจากการวิเคราะห LSD post hoc 
ประโยค นักศึกษา 

& 
นักวิชาการ 

นักศึกษา 
& 

พนัก 
งานขาย 

นักศึกษา 
& 

ผูบริหาร
หนวยงาน

ขาย 

นักวิชาการ 
& 

พนัก 
งานขาย 

 

นักวิชาการ 
& 

ผูบริหาร
หนวยงา
นขาย 

พนัก 
งานขาย 

& 
ผูบริหาร
หนวยงาน

ขาย 

1.      การกระทําของ
ตัวแทนจําหนายขางตน
เกี่ยวของกับปญหาดาน
จริยธรรม 

-  - - - - 

2.      ฉันคงทํา
เชนเดียวกับตัวแทน
จําหนาย 

- แตกตาง - แตกตาง - แตกตาง 

3.       พนักงานขายสวน
ใหญก็จะทําเชนเดียวกัน
กับตัวแทนจําหนาย 

- - - - - - 

ผลการวิเคราะห ANOVA 4 (อาชีพ) X 2 (เพศ) กับคําถามในสถานการณจําลองที่ 1-4 ในสวนคําตอบของ
เพศชายและเพศหญิงไมพบวามีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ และไมพบอิทธิพลรวมของอาชีพและเพศ  

จากผลการวิเคราะหทั้งหมดขางตน ทําใหไมปฏิเสธ H01 ซ่ึงหมายความวา นักศึกษา นักวิชาการ พนักงาน
ขาย และผูบริหารหนวยงานขาย เพศหญิงจะมีการรับรูในปญหาดานจริยธรรมไมแตกตางจากเพศชาย  

จากผลการวิเคราะหทั้งหมดขางตน ทําใหปฏิเสธ H02 ซ่ึงหมายความวา นักศึกษา นักวิชาการ พนักงานขาย 
และผูบริหารหนวยงานขาย จะมีการรับรูในปญหาดานจริยธรรมแตกตางกัน  

10. สรุปผลการศึกษา 

จริยธรรมในการขายแบงออกเปน 2 กลุม ไดแก 1) จริยธรรมในการติดตอกับลูกคา และ 2) จริยธรรม
เกี่ยวกับนายจาง 

ผลการศึกษาพบวาเพศชายและเพศหญิงมีการรับรูในปญหาดานจริยธรรมไมแตกตางกัน ในขณะที่นักศึกษา 
นักวิชาการ พนักงานขาย และผูบริหารหนวยงานขาย จะมีการรับรูในปญหาดานจริยธรรมแตกตางกัน   
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  นักศึกษาและนักวิชาการมีความเชื่อและการรับรูในปญหาดานจริยธรรมในการติดตอกับลูกคาไม
แตกตางกันมากนัก โดยจริยธรรมในการติดตอกับลูกคามีความแตกตางกันเพียง 2 ขอ จากทั้งหมด 14 ขอ 
และจริยธรรมเก่ียวกับนายจาง มีความแตกตางกัน 2 ขอ จากทั้งหมด 4 ขอ 

 พนักงานขายและผูบริหารหนวยงานขายมีความเชื่อและการรับรูในปญหาดานจริยธรรมในการติดตอ
กับลูกคาไมแตกตางกันมากนัก โดยจริยธรรมในการติดตอกับลูกคามีความแตกตางกันเพียง 1 ขอ จาก
ทั้งหมด 14 ขอ และจริยธรรมเก่ียวกับนายจาง มีความแตกตางกัน 1 ขอ จากทั้งหมด 4 ขอ 

 นักศึกษา-นักวิชาการ จะมีความแตกตางจากพนักงานขาย-ผูบริหารหนวยงานขายมาก กลาวคือ
จริยธรรมในการติดตอกับลูกคาเมื่อเปรียบเทียบแตละคูจะพบวามีความแตกตางกัน 6-8 ขอ จากทั้งหมด 14 
ขอสวนจริยธรรมเกี่ยวกับนายจาง เม่ือเปรียบเทยีบแตละคูจะพบวามีความแตกตางกัน 3-4 ขอ จากทั้งหมด 
4 ขอ 

11. อภิปรายผล 
จากผลสรุปดังกลาวจะเห็นไดวา นักศึกษาและนักวิชาการมีความเชื่อและการรับรูในปญหาดาน

จริยธรรม ไมแตกตางกันมากนัก โดยที่ทั้งสองกลุมจะมีความแตกตางจากพนักงานขายและผูบริหารหนวยงาน
ขายอยางมาก ในขณะที่พนักงานขายและผูบริหารหนวยงานขายจะมีความเชื่อและการรับรูในปญหาดาน
จริยธรรมไมแตกตางกันมากนัก  โดยที่นักศึกษา-นักวิชาการมีการรับรูในปญหาดานจริยธรรมมากกวาพนักงาน
ขาย-ผูบริหารหนวยงานขาย   ซ่ึงผลการศึกษานี้แตกตางจากการศึกษาของ Norris and Gifford, 1988; 
Dubinsky and Levy, 1985; Arlow and Ulrich, 1980; Stevens,1984 (อางถึงใน Ford and Richardson 
1994) ที่พบวานักศึกษามีการรับรูตอปญหาดานจริยธรรมนอยกวาผูจัดการรานคาปลีกและผูบริหาร และ
แตกตางจากผลการศึกษาของ DeConinck and Goods, 1989 ที่พบวา ผูจัดการมีความหวงตอพฤติกรรมที่เปน
ปญหาดานจริยธรรม และใหความสนใจตอการทํายอดขายนอยกวาที่นักศึกษาคิด ทั้งนี้ความแตกตางที่เกิดขึ้น
อาจเกิดเนื่องจากการศึกษาทั้งสองเรื่องดังกลาวกระทําในประเทศตะวันตก  

การที่นักศึกษาและนักวิชาการมีความเชื่อและการรับรูในปญหาดานจริยธรรมไมแตกตางกันมากนัก  
อาจ เนื่องจากบุคคลทั้งสองกลุมเปนผูมีความเกี่ยวของใกลชิดกัน โดยนักวิชาการจะเปนผูถายทอดแนวคิด
คานิยมตางๆ ใหแกนักศึกษาผูเปนศิษย จึงไมนาแปลกใจที่บุคคลทั้งสองกลุมจะมีคานิยมความเชื่อใกลเคียงกัน 

การที่พนักงานขายและผูบริหารหนวยงานขายมีความเชื่อและการรับรูในปญหาดานจริยธรรมไม
แตกตางกันมากนัก นาจะเกิดจากการที่บุคคลทั้งสองกลุมทํางานเกี่ยวของใกลชิดกัน ทํางานอยูในอุตสาหกรรม
เดียวกัน  โดยทั่วไปผูบริหารหนวยงานขายก็จะเปนผูทําหนาที่พี่เล้ียงใหกับพนักงานขาย จึงเปนผูถายทอด
แนวคิดคานิยมในการทํางานใหแกพนักงานขาย ดังนั้นคนทั้งสองกลุมจึงมีแนวคิดคานิยมตางๆ ที่ใกลเคียงกัน  

ความแตกตางในการรับรูระหวางนักศึกษา-นักวิชาการ และ พนักงานขาย-ผูบริหารหนวยงานขาย  
อาจอนุมานไดวาเกิดจากการที่คนทั้งสองกลุมทํางานอยูในสภาพแวดลอมและ สถานการณที่แตกตางกัน  โดย
ในสวนของนักศึกษาและนักวิชาการจะอยูในสภาพแวดลอมของวงการศึกษาที่มีคานิยมการมุงเนนสงเสริมดาน
จริยธรรม ขณะเดียวกันก็ไมตองเผชิญภาวะกดดันที่ทําใหมีการกระทําผิดจริยธรรม  ในขณะที่กลุมพนักงานขาย-
ผูบริหารหนวยงานขายทํางานอยูในตลาดที่ตองมีการแขงขันอยูตลอดเวลา ตองเผชิญภาวะความกดดันในการ
แขงขัน และขณะเดียวกันตางก็รับคานิยมและแนวปฏิบัติในการขายที่ยอมรับการกระทําที่เปนปญหาดาน 
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จริยธรรมเปนแนวปฏิบัติตามปกติ  ดังนั้นกลุมพนักงานขาย-ผูบริหารหนวยงานขาย จึงมีการรับรูในปญหาดาน
จริยธรรมนอยกวา นักศึกษา-นักวิชาการ 
 โดยรวมผลการทดสอบโดยใช MANOVA และ ANOVA สรุปไดวาไมปฏิเสธ H1 ซ่ึงหมายความวา 
นักศึกษา นักวิชาการ พนักงานขาย และผูบริหารหนวยงานขาย เพศหญิงจะมีการรับรูในปญหาดานจริยธรรมไม
แตกตางจากเพศชาย 

อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาถึงรายละเอียดการทดสอบ ANOVA ในแตละประโยคคําถามในสวนที่ 1 
และสวนที่ 2 พบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญในความเชื่อและการรับรูพฤติกรรมที่เปนปญหาดานจริยธรรม
จํานวน 3 เรื่อง จากทั้งหมด 18 เรื่อง โดยเพศหญิงจะมีความเชื่อและการรับรูในปญหาดานจริยธรรมมากกวา
เพศชาย  สวนในความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณจําลอง 4 สถานการณไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ
เลย  ซ่ึงผลการศึกษานี้จะสนับสนุนเพียงเล็กนอยตอแนวคิดที่วาผูหญิงมีการรับรูเกี่ยวกับจริยธรรมมากกวาผูชาย 
ซ่ึงแตกตางจากผลการศึกษาของการวิจัยหลายเรื่อง ซ่ึงพบวาเพศหญิงจะมีมาตรฐานจริยธรรมสูงกวาเพศชาย
อยางมีนัยสําคัญ (Sayre et al., 1991; Reiss, 1988; Bass, 1998; Chonko and Hunt,  1985; Dowson, 
1992)  แตขณะเดียวกันผลการศึกษานี้นับวาสอดคลองกับการศึกษาของ Kidwell et al., 1987; 
Serwinek,1992; McDonald, 1997 ที่ไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญในการรับรูปญหาจริยธรรมของเพศ
ชายและหญิง 

การที่ไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญในการรับรูปญหาดานจริยธรรมของเพศชายและหญิง อาจ
เกิดเนื่องจากกลุมตัวอยางที่ทําการศึกษานี้สวนใหญเปนเพศหญิงและมีการประกอบอาชีพเดียวกันในลักษณะที่
เทาเทียมกับเพศชาย (นักศึกษา นักวิชาการ พนักงานขาย และผูบริหารหนวยงานขาย) ดังนั้นการรับรูคานิยม
เกี่ยวกับจริยธรรมซึ่งไดรับอิทธิพลจากการทํางานในวิชาชีพจึงมีสวนคลายคลึงกันสําหรับทั้งเพศชายและเพศ
หญิง จึงทําใหพบความแตกตางในการรับรูถึงปญหาจริยธรรมนอยมาก  ซ่ึงสอดคลอง Self Selection Theory 
และ Structural Theory  ที่ระบุวาผูชายและผูหญิงจะมีการรับรูและพฤติกรรมที่เหมือนกัน (Dowson, 1994) 
 
12. ขอเสนอแนะ 

12.1 ขอเสนอแนะสําหรับธุรกิจ 
1)  การที่พนักงานขายและผูบริหารหนวยงานขายมีความแตกตางไมมากนักในการรับรูถึงประเด็น

ปญหาดานจริยธรรมในการขายซึ่งอาจเกิดจากการที่ตองทํางานเกี่ยวของกัน ดังนั้นหากกิจการตองการที่จะ
สงเสริมการมีคุณธรรมจริยธรรมในการขายของพนักงาน ควรที่จะที่ผูบริหารระดับสูงจะไดมีบทบาทเปน
แบบอยางใหแกพนักงานขายและผูบริหารหนวยงานขาย รวมทั้งกําหนดแนวนโยบายที่ชัดเจนในการ
ดําเนินงานที่มุงเนนปรับปรุงจริยธรรมในการขาย 

2) การที่พนักงานขายและผูบริหารหนวยงานขายเห็นวาการใหสินบนและของตอบแทนแกลูกคา
เพื่อใหซ้ือสินคาไมเปนส่ิงผิดมากนัก หากผูบริหารระดับสูงเห็นวาการกระทําดังกลาวไมเหมาะสมก็ควรที่จะ
กําหนดเปนนโยบายและแนวปฏิบัติที่ชัดเจน เชน การหามไมใหของที่มีมูลคาสูงเกินกําหนดแกลูกคา 

3)  จากผลการศึกษาที่พบวาพนักงานขายและผูบริหารหนวยงานขายเห็นวาการเบิกคาใชจายเกิน
จริงไมเปนเรื่องผิดมากนัก ซ่ึงโดยขอเท็จจริงแลวเปนความเสียหายแกธุรกิจ ดังนั้นผูบริหารระดับสูงควรที่จะ
ไดมีการวางระบบการควบคุมตรวจสอบการเบิกคาใชจายที่รัดกุม และมีการชี้แจงใหพนักงานขายและ
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ผูบริหารหนวยงานขายเห็นความสําคัญวาการกระทําดังกลาวเปนส่ิงผิด และหากตรวจพบก็ควรที่จะมีการ
ลงโทษ เพื่อปองกันไมใหเกิดการกระทําดังกลาวซ้ํา 

12.2 ขอเสนอแนะสําหรับนักวิชาการ 

1)  ในสวนของนักวิชาการผูใหความรูแกนักศึกษาซึ่งจะเปนพนักงานขายและผูบริหารหนวยงาน
ขายในอนาคต ถึงแมวานักศึกษาจะมีความแตกตางในการรับรูปญหาดานจริยธรรมไมมากนัก แตในหลาย
กรณีนักศึกษาก็มีแนวโนมที่คิดวาตนเองจะทําผิดจริยธรรมเชนเดียวกับบุคคลอื่น  ดังนั้นหากนักศึกษาเหลานี้
สําเร็จการศึกษาออกไปและไปทํางานเปนพนักงานขายก็มีแนวโนมที่จะเปล่ียนคานิยม และรับเอาพฤติกรรม
ที่ผิดจริยธรรมมาปฏิบัติไดงาย ดังนั้น นักวิชาการจึงควรทําการปลูกฝงคานิยมในการกระทําที่ถูกจริยธรรม 
และใหทางออกในการปฏิบัติตนเมื่อเผชิญกับภาวะที่ชักนําใหประพฤติผิดจริยธรรม เชน การสอดแทรก
ตัวอยางบทเรียนที่เปนปญหาดานจริยธรรมและใหนักศึกษาคิดหาวิธีการทางออกที่เหมาะสม โดยไม
จําเปนตองคลอยตามในสิ่งที่ไมถูกตองเพื่อฝกฝนนักศึกษาใหสามารถหาวิธีแกปญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

2) นักวิชาการอาจใชบทเรียนที่เกิดจากเหตุการณจริงของผูบริหารระดับสูงที่ทําผิดจริยธรรมและ
ไดรับการลงโทษซึ่งอาจถึงขั้นถูกจําคุก เปนตัวอยางใหนักศึกษาไดศึกษาเพื่อจะไดทราบถึงโทษของการ
ประพฤติผิดจริยธรรม ซ่ึงแมวาอาจทําไดในปจจุบันแตก็อาจไดรับการลงโทษในระยะยาว 

13. ขอจํากัดของการศึกษาและขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในอนาคต 

 13.1   การเก็บรวบรวมขอมูลใชวิธีการเก็บรวบรวมแบบตามสะดวก ซ่ึงอาจทําใหขอมูลที่ไดไมเปนตัว
แทนที่ดีของประชากร จึงควรมีการทําวิจัยเพิ่มเติมกับตัวอยางกลุมอื่นเพื่อสอบถามผลการศึกษา และการนํา
ผลการศึกษาไปประยุกตใชควรตระหนักถึงขอจํากัดของงานวิจัยนี้ดวย 

 13.2   มาตราวัดในสวนที่ 1 เปนมาตราวัด 6 ระดับ แตมาตราวัดในสวนที่ 2 เปนมาตราวัด 5 ระดับซ่ึง
มีความแตกตางกัน ทั้งนี้เกิดจากในขั้นตอนของการทดสอบแบบสอบถามผูตอบแนะนําใหเพิ่มมาตราวัดอีก 1 
ระดับคือ ไมผิดจริยธรรมเลย ในสวนที่ 1 จึงทําใหมีระดับมากกวาสวนที่ 2 อยางไรก็ตามมาตราวัดทั้ง 2 สวน
ไมไดมีการนํามาวิเคราะหสถิติรวมกัน แตแยกวิเคราะห และผลที่ไดก็สอดคลองกันทั้งสองสวน 

14. ภาคผนวก 
สถานการณจําลองที่ 1  

 นาย ก. ซ้ือรถยนตคันใหมจากรานตัวแทนจําหนายแหงหนึ่ง  แปดเดือนหลังจากที่ซ้ือเขาเริ่มพบปญหา
กับระบบสงกําลังเครื่องยนต จึงนํารถไปที่รานตัวแทนจําหนาย และผูขายไดทําการปรับแตงเครื่องยนตของรถ
เพียงเล็กนอย ในระหวางชวงสองสามเดือนถัดมาเขาไดพบกับปญหาเดิมอยางตอเนื่อง ทุกครั้งตัวแทนจําหนาย
จะทําการปรับแตงเครื่องยนตของรถเพียงเล็กนอย  ในเดือนที่สิบสามหลังจากการซื้อรถ เขาไดนํารถกลับไปซอม
อีก แตครั้งนี้ระบบสงกําลังเครื่องยนตใชการไมไดแลว จึงตองทําการเปลี่ยนใหมทั้งชุด 
การกระทํา  เนื่องจากการรับประกันมีอายุเพียง 1 ป ตัวแทนจําหนายจึงคิดราคาเต็มทั้งคาแรงและคาอะไหล 
สถานการณจําลองที่ 2    

ชายหนุมคนหนึ่งพึ่งจะไดรับการวาจางใหเปนพนักงานขาย เขาไดพยายามทํางานหนักเพื่อใหหัวหนา
งานประทับใจในความสามารถในการขายของเขา  ครั้งหนึ่งเขากระตือรือรนที่จะไดรับคําส่ังซื้อมาก จึงไดกลาว
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อางเกินจริงเกี่ยวกับคุณคาของสินคาหรือไมแจงขอมูลที่ครบถวนเกี่ยวกับสินคาที่เขาพยายามจะขาย  การกระทํา
ของเขาไมได      ต้ังใจที่จะหลอกลวงหรือคดโกง เขาเพียงแตกระตือรือรนมากเกินไป 
การกระทํา  หัวหนางานทราบดีถึงส่ิงที่พนักงานขายทํา และไมไดทําส่ิงใดเพื่อยุติการกระทําดังกลาว 
สถานการณจําลองที่ 3  

องคการที่มุงเนนการขายแหงหนึ่งมักจะมีการแขงขันการทํายอดขาย รางวัลที่ใหประกอบดวยเงิน, การ
ไปทองเที่ยวในตางประเทศ, และส่ิงของมีคาอื่นๆ  
การกระทํา  พนักงานขายบางคนในองคการจะทําการเพิ่มคําส่ังซื้อของลูกคา เพื่อใหยอดขายของเขาถึงเปา
ยอดขายที่ตองการในงวดนั้น  และขอรองใหลูกคารับสินคานั้นไว โดยตกลงกับลูกคาวาจะรับผิดชอบสงสินคาไป
จําหนายตอ      ใหแกลูกคารายอื่นในงวดถัดไป หรือจะทําการรับคืนสินคานั้นกลับไปยังบริษทัในภายหลัง 
สถานการณจําลองที่ 4 
 บริษัทแหงหนึ่งกําลังพิจารณาซื้อสินคาในปริมาณมาก  ซ่ึงก็มีผูขายหลายรายเขารวมเสนอราคาเพื่อ
ขายสินคาดังกลาว  
การกระทํา  พนักงานขายรายหนึ่งไดเสนอผลตอบแทนในรูปตัวเงินและไมใชตัวเงิน (เชน ส่ิงของ การไป
ทองเที่ยว) ซ่ึงมีมูลคาสูง ใหแกผูมีอํานาจตัดสินใจซื้อ     เพื่อใหเขาตัดสินใจเลือกซื้อสินคาจากบริษัทของ
พนักงานขายผูนั้น 
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พฤติกรรมและความพึงพอใจของผูบรโิภคที่มีตอรานสะดวกซ้ือ 
ในสภาวะเศรษฐกิจปจจบัุน 

Consumer Behavior and Satisfaction toward the Convenience Stores  
at the Present Economy 
เถลิงพร  เตาตะโร*และคณะ** 

 
บทคัดยอ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอรานสะดวกซื้อใน
สภาวะเศรษฐกิจปจจุบัน  รวมถึงปญหาที่ผูบริโภคประสบ  เก็บแบบสอบถามกลุมตัวอยางผูบริโภคในจังหวัด
สงขลา จํานวน 512 คน  โดยสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน  วิเคราะหขอมูลดวยวิธีการทางสถิติทั้งเชิงพรรณนา
และเชิงอนุมาน  โดยใชคาความถี่  คารอยละ  คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และคาสถิติเพียรสันไคสแควร
ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05  

กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง  อายุระหวาง 20-30 ป สถานภาพโสด  นับถือศาสนาพุทธ  
การศึกษาระดับปริญญาตรี  รายไดตอเดือนนอยกวา 5,001 บาท  และเปนนักเรียน/นักศึกษามากที่สุด 
พฤติกรรมการใชบริการรานสะดวกซื้อพบวา ผูบริโภคสวนใหญใชบริการรานคาที่ตั้งอยูหางจากที่พักไมเกิน 100 
เมตร  สินคาสวนใหญที่เลือกซื้อเปนของใชสวนตัว  ประเภทสินคาอุปโภคบริโภค  โดยคํานึงถึงความจําเปน 
เหตุผลที่ใชบริการเพราะสะดวก  ผูบริโภคสวนใหญใชบริการ 2-3 ครั้ง/สัปดาห  ซื้อสินคาครั้งละ 3-5 ชิ้น  ใชเวลา
ในการเลือกซื้อ 6-10 นาที  และใชจายเงินในการซื้อครั้งละ 150-200 บาท  ผูบริโภคมีความพึงพอใจมากใน
ผลิตภัณฑที่จัดจําหนาย  การจัดวางตําแหนงสินคา  ราคาที่จัดจําหนาย  และการใหบริการของพนักงาน
การศึกษา ปญหาที่ผูบริโภคประสบจากการใชบริการรานสะดวกซื้อ  คือ ปญหาสินคาราคาสูงขึ้น  รานคาโกง
ราคาสินคาสูงกวาที่ทางภาครัฐกําหนด  สินคามีไมเพียงพอกับความตองการ  มีการกักตุนสินคา  สินคาดอย
คุณภาพ   และการนําสินคาหมดอายุออกมาจําหนาย  และพบวา อายุ  อาชีพ  และรายไดตอเดือนมี
ความสัมพันธกับระยะทางจากที่พักมารานสะดวกซื้อ  เพศ  อายุ  สถานภาพ  การศึกษา  อาชีพ  และรายไดตอ
เดือนมีความสัมพันธกับประเภทของสินคาที่ผูบริโภคเลือกซื้อ  เพศ  อายุ  สถานภาพ  อาชีพ  และรายไดตอเดือน
มีความสัมพันธกับเหตุผลที่ใชบริการรานสะดวกซื้อ  จํานวนครั้งที่ใชบริการ/สัปดาห  และจํานวนเงินที่ใชในการ
ซื้อสินคาแตละครั้ง  อายุ  และรายไดตอเดือนมีความสัมพันธกับจํานวนชิ้นของสินคาที่เลือกซื้อตอครั้ง  เพศ  
อายุ  สถานภาพ  และอาชีพมีความสัมพันธกับเวลาที่ใชในการเลือกซื้อสินคาแตละครั้ง   

ขอเสนอแนะจากการวิจัยคือ  ในสภาวะเศรษฐกิจปจจุบันซึ่งกําลังซื้อของผูบริโภคลดลงผูบริหารราน
สะดวกซื้อไมควรเพิ่มภาระใหกับผูบริโภคโดยการขึ้นราคาสินคา  กักตุนสินคาจําเปน  นําสินคาดอยคุณภาพและ
สินคาหมดอายุออกมาจําหนาย  แตควรใหความสําคัญกับประเภทของสินคาที่จัดจําหนาย  การจัดวางตําแหนง
สินคา  ราคา  และการใหบริการของพนักงานเพื่อดึงดูดลูกคาใหกลับมาใชบริการอีก 

                                                 
* นิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาการประกอบการและการจัดการ  คณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ 
  มหาวิทยาลัยทักษิณ   
**ปาริชาติ  นอยสําเนียง,  พรลภัส รัตนมณี,  รัชญา รักทรัพย,  สายใจ  สุกแกว,  เจษฎา  นกนอย   และวรรณภรณ  บริพันธ  
  อาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  คณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยทักษิณ   
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Abstract 
 The objectives of this research were to study the consumer behavior and satisfaction toward 
the convenience stores at the present economy including the consumer facing problems. 
Questionnaires were used for data collection by multi-stage random sampling and equally distributed 
to 512 samples. The collected data was analyzed by using the descriptive statistics; frequency, 
percentage, mean, and standard deviation, and the inferential statistics; Pearson chi-square at the 
.05 level of statistics significance. 

Results from the study showed that most of the respondents were female, 20-30 years old, 
single, Buddhist, and students. They held the bachelor degree and earned the income less than 
5,001 bath per month. Most of them shopped at convenience stores that located around their homes 
within the vicinity of 100 meters and bought private goods in the consumer category. The main 
reason for buying the product was the necessary for using and they chose the store due to their 
convenience. Most of them shopped 2-3 times a week. They bought 3-5 products, took 6-10 minutes 
for selecting, and spent 150-200 baht each time. The study also found that the consumers had high 
satisfaction in product, positioning, price, and salesperson service.  The consumers facing problems 
were the increasing of price, the raising price more than the standard price, the insufficiency of 
product, the hoard of product , the low quality of the product, and the expired product.  

The study of the relationship between the physical factors and the consumer behaviors 
found that the distance between convenience store and home related to age, occupation, and 
income. The category of the purchasing product related to gender, age, marital status, education, 
occupation, and income. The reason for shopping at convenience store, the number of time for 
shopping per week, and the amount of spending money each time related to gender, age, marital 
status, occupation, and income. The number of purchasing product each time related to age and 
income. The spending time for choosing the product each time related to gender, age, marital status, 
and occupation. 

The recommendation from the study is that the convenience store should not increase the 
customers’ burden by raising the price, hoarding the necessary product, selling the expired or low 
quality product at the present economy. The shopkeepers should give precedence to selling product 
category, positioning, pricing, and salesperson service in order to attract the consumers to 
repurchase at their stores. 
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ทัศนคติของพนักงานที่มตีอสภาพแวดลอมในการทํางาน: กรณศีึกษา  
5 บริษัทแปรรูปสัตวน้ํา ในจังหวัดสงขลา 

Employees’ Attitude toward the Work Environment: A Case Study of  
5 Aquatic Animals Transmuting Companies in Songkhla Province 

กังชฎาทิพย  สมมาตร*  และคณะ**  
 
บทคัดยอ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาทัศนคติของพนักงานที่มีตอสภาพแวดลอมในการทํางาน โดยการ
เก็บแบบสอบถามพนักงานจํานวน 492 คน ของบริษัทแปรรูปสัตวน้ํา 5 แหงในจังหวัดสงขลา  โดยการสุม
ตัวอยางแบบหลายขั้นตอน  จากนั้นจึงวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการทางสถิติทั้งเชิงพรรณนาและเชิงอนุมาน  โดยใช
คาความถี่  คารอยละ  คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการวิเคราะหการผันแปรทางเดียว  

ผลการศึกษา พบวา  กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง  อายุระหวาง 26-33 ป สถานภาพสมรส  นับ
ถือศาสนาพุทธ  การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  รายไดตอเดือนระหวาง 4,001-6,000 บาท  และเปน
พนักงานประจํา  การศึกษาทัศนคติของพนักงานที่มีตอสภาพแวดลอมในการทํางานพบวา   ในภาพรวมอยูใน
ระดับดี  และเมื่อพิจารณารายดานพบวา  ดานอาคารสถานที่  ดานเทคโนโลยีและอุปกรณสํานักงาน  และดาน
เพื่อนรวมงานและการทํางานมีทัศนคติอยูในระดับดี  โดยมีคาเฉลี่ยเรียงจากมากไปนอยตามลําดับ   ขณะที่ดาน
ปจจัยภายนอกที่สงผลตอการทํางานมีทัศนคติอยูในระดับปานกลาง  พบวา  เพศ  อายุ  สถานภาพ  ระดับ
การศึกษา  รายไดตอเดือน  ตําแหนง  และบริษัทที่ทํางานมีความสัมพันธกับทัศนคติที่มีตอสภาพแวดลอมในการ
ทํางานในภาพรวม  และพบวา  เพศ  และรายไดตอเดือนมีความสัมพันธกับทัศนคติที่มีตอสภาพแวดลอมในการ
ทํางานดานอาคารสถานที่  เพศ  สถานภาพ  และระดับการศึกษามีความสัมพันธกับทัศนคติที่มีตอ
สภาพแวดลอมในการทํางานดานเทคโนโลยีและอุปกรณสํานักงาน  อายุ  และตําแหนงมีความสัมพันธกับ
ทัศนคติที่มีตอสภาพแวดลอมในการทํางานดานเพื่อนรวมงานและการทํางาน  รายไดตอเดือน  และบริษัทที่
ทํางานมีความสัมพันธกับทัศนคติที่มีตอสภาพแวดลอมในการทํางานดานปจจัยภายนอกที่สงผลตอการทํางาน 

ขอเสนอแนะจากการวิจัยคือ ดานอาคารสถานที่บริษัทควรจัดสรรพื้นที่ทํางานใหเพียงพอเพื่อความ
สะดวกสบายในการทํางานของพนักงาน  ดานเทคโนโลยีและอุปกรณสํานักงานบริษัทควรสนับสนุนใหพนักงาน
เรียนรูเทคโนโลยีและอุปกรณสมัยใหม รวมถึงจัดเครื่องมือที่มีความจําเปนใหเพียงพอเพื่อใหการทํางานมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น  ดานเพื่อนรวมงานและการทํางานบริษัทควรสรางความสัมพันธอันดีให
เกิดขึ้นในหมูพนักงานเพื่อใหเกิดความรวมแรงรวมใจและลดปญหาความขัดแยงในที่ทํางาน ดานปจจัยภายนอก
ที่สงผลตอการทํางานปญหาที่พบมากคือ  ปญหามลพิษทางอากาศ ดังนั้นบริษัทควรจัดระบบระบายอากาศของ
โรงงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อมิใหเกิดกลิ่นรบกวนการทํางาน 

                                                 
* นิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาการประกอบการและการจัดการ  คณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ   
  มหาวิทยาลัยทักษิณ   
** ปริณดา  ทองคําขาว,  ราเชนทร  พรปยะนันทน,  วันวิสาข  สุขกระจาง,  สารีนา  ยีมาแน,   
   เจษฎา  นกนอย และวรรณภรณ  บริพันธ  อาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  คณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ     
   มหาวิทยาลัยทักษิณ   
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Abstract 
 The objective of this research was to study employees’ attitude toward the work 
environment. Questionnaires were used for data collection by multi-stage random sampling and 
equally distributed to 492 samples from 5 aquatic animal transmuting companies in Songkhla 
province. The collected data was analyzed by using the descriptive statistics; frequency, 
percentage, mean, and standard deviation and the inferential statistics; one-way ANOVA. 
 Results from the study showed that most of the respondents were female, between 26-33 
years old with secondary education, marriage, and Buddhist. They were employees and earned the 
average income 4,001-6,000 baht per month.  

According to the study of attitude, the employees had high level in attitude towards the 
overall environment. Moreover, the attitude about building, technology and office equipment, and 
colleague were in high level, While, the attitude in external factors that affected to work was in 
average level.  
 The study also found that the attitude towards the overall work environment related to 
gender, age, marital status, education, income, position, and working company. The attitude about 
workplace and building related to gender and income while the attitude about technology and office 
equipment related to gender, marital status, and education. The attitude about colleague related to 
age and position. Moreover, the attitude about the external factors that effect to work related to 
income and working company. 

Regarding the recommendation from the study, the company should allocate the sufficient 
working space in order to raise working convenience. In terms of technology and office equipment, 
the company should support the modern technology and office machine learning to their employees 
including the allocation of the adequate equipment to increase the effectiveness and efficiency. To 
increase the cooperation and decreasing the working conflict, the company should build the good 
relationship among their employees. Furthermore, the company should pay attention to the air 
pollution by reducing or eliminating bad smell in the workplace. 
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แนวปฏบัิติการบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปสําหรบัผูทําบัญชีกองทุน
หมูบาน กรณีศกึษา หมูบานไรดง ตําบลขวัมุง อําเภอสารภ ีจังหวัดเชียงใหม 
Performance of Accounting on the Generally Accepted Accounting Principle  

for the Accountant of the Village Fund on Case : Rai Dong Village 
Tambon Kluwmung, Amphoe Sarapee, Chiang Mai 

ไพรพันธ  ธนเลิศโศภิต* 
บทคัดยอ 

การศึกษา แนวปฏิบัติการบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปสําหรับ ผูทําบัญชีกองทุนหมูบาน 
กรณีศึกษา หมูบานไรดง ต.ขัวมุง อ.สารภี   จ.เชียงใหม มีวัตถุประสงคเพื่อสรางความรูทางดานบัญชีแกผูทํา
บัญชีกองทุนหมูบาน ใหสามารถถายทอดวิธีการจัดทําบัญชีกองทุนหมูบาน เพื่อเปนหมูบานตัวอยางในการ
จัดทําบัญชีที่ถูกตองตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ซึ่งเปนการเสริมสรางหลักธรรมาภิบาลทางดานการเงิน
การบัญชีแกหมูบาน เพื่อใหสามารถจัดทํางบการเงินรายงานตอสวนราชการที่เกี่ยวของและผูสนใจและสามารถ
ติดตามและประเมินผลการจัดทําบัญชีกองทุนหมูบานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น วิธีการศึกษาสํารวจพื้นที่ลงพื้นที่
เบื้องตนของ หมูบานไรดง ต.ขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม  โดยสัมภาษณเกี่ยวกับการจัดทําบัญชีกองทุนหมูบาน 
และระบบการปฏิบัติงานที่ใชอยูในปจจุบันกับผูจัดทําบัญชีกองทุนหมูบาน คณะกรรมการบริหาร และสมาชิก
กองทุนหมูบาน โดยรวบรวมขอมูลที่ไดแลวนํามาปรับปรุงและกําหนดแนวทางปฏิบัติงานวิธีการจัดทําบัญชีตาม
หลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปแกผูทําบัญชีกองทุนหมูบาน และไดทําการปฏิบัติงานจัดทําบัญชีตามหลักการ
บัญชีที่รับรองโดยทั่วไปรวมกับผูจัดทําบัญชีกองทุนหมูบาน พรอมทั้งสรุปผลการปฏิบัติงานการบัญชี ตลอดจน
วิเคราะหปญหาและแนะนําเสนอแนวทางแกไขรายงานตอคณะกรรมการบริหารและสมาชิกกองทุนหมูบาน อีก
ทั้งไดคนควาจากเอกสาร ตํารา บทความที่เกี่ยวของ 

ผลการศึกษาพบวาผูทําบัญชีกองทุนหมูบานไรดง จัดทําเอกสาร ทะเบียนคุม และงบการเงินตามคูมือ
บัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง แตการจัดทําบัญชีจะเปนไปตามเกณฑเงินสด มีการรับดอกเบี้ยรับลวงหนา
ซึ่งเปนหนี้สินแตไมไดแสดงไวในงบการเงิน ดังนั้นนักวิจัยจึงไดถายทอดวิธีการจัดทําบัญชีตามเกณฑคงคาง
เพื่อใหเปนไปตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ซึ่งผูทําบัญชีกองทุนหมูบานสามารถปฏิบัติตามไดเปนอยางดี  
นอกจากนี้ประธานกองทุนหมูบาน คณะกรรมการกองทุนตลอดจนสมาชิกกองทุนหมูบานไรดง ต.ขัวมุง อ.สารภี 
จ.เชียงใหม ไดเล็งเห็นประโยชนจากการรายงานทางการเงินตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และมีความ
ประสงคที่จะใหมีนักวิชาการทางดานบัญชีมาชวยตรวจทานงบการเงินดังกลาวใหหมูบานทุกเดือน ซึ่งประธาน
กรรมการกองทุนหมูบานจะนําเสนอแกสถาบันการศึกษาใหจัดนักวิชาการมาชวยผูทําบัญชีตรวจทานงบการเงิน
เพื่อใหเปนไปตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปตอไป 
 
 
 

                                                 
* อาจารย   วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  (ไดรับทุนสนับสนุนงานวิจัยจาก
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ป 2551) 
 



 

 642

การประชุมผลงานวิจัยดานการจัดการบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 2  
วันที่ 20 มีนาคม 2551 ณ ศนูยประชุมนานาชาติ เอ็มเพรส จ.เชียงใหม 

 
Abstract 

This research project was a study about Performance of Accounting on the Generally 
Accepted Accounting Principle for the Accountant of the Village Fund on Case: Rai Dong village, 
Tambon Kluwmung, Amphoe Sarapee, Chiang Mai. The objective of this research was to teach   
accounting to the village fund accountant .The case study of this village was to study and manage a 
financial accounting system to use for collecting accounting data. Also, the village fund was to be 
able to do the financial statement according to generally accepted accounting standards and to be a 
good governance village fund. Additionally, the results of this study should be used as a guideline for 
other village funds to follow in managing their own financial and accounting systems. 
 The study was done by interviewing the leader of Rai Dong village fund committee, 
committee, members of the village fund and the village fund accountant, observing the practices 
aforesaid and gathering data concerned from the villages themselves as well as from texts and 
documents that were used in the research. 

The results showed that the village fund accountant did have the ability to use accounting 
systems through using an accounting and report handbook, but she could not use an accrual basis 
accounting system for   interest received in advance. However, this accounting code is a liability, but 
it was not found in the monthly financial statement.  The researcher taught her how to make the 
financial statement in the generally accepted accounting standards. The village accountant can now 
do it well. Moreover, the leader of Rai Dong village fund committee, committee and members of the 
village fund need someone who can give advice and audit their financial statement. The possible 
solution is to contact any academic institutes and universities for this request. 
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การสรางองคความรูวชิาการบัญชีและสารสนเทศทางคอมพิวเตอรสําหรับนักศกึษาวิชา
ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร คณะบริหารธุรกจิและศลิปศาสตร มหาวทิยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลลานนาเขตพืน้ทีภ่าคพายพั จงัหวัดเชยีงใหม 
Knowledge Management of Accounting and Computer Information Technology for  
the System of Computer Information Technology Students, Faculty of Business 

Administration and  Liberal Art, Northern Campus Chiang Mai Area   
Rajamangkala University of Technology Lanna 

ไพรพันธ  ธนเลิศโศภิต * 
 
บทคัดยอ 
 การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อถายทอดองคความรูทางบัญชีจากอาจารยสูลูกศิษย เปนการกระตุนให
นักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอรใหมีความสนใจในวิชาบัญชีมากขึ้น และเพื่อสรางผู
ประกอบวิชาชีพเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรที่สามารถเขาใจวิชาการบัญชีอยางถองแท  การจัดการเรียนการสอน
แบบรวมกันระหวางผูสอนและผูเรียนวิชาการบัญชี 1              

ผลการศึกษาพบวา นักศึกษาเห็นวาวิชาบัญชีเปนวิชาที่ไมยากถาทราบหลักการการบันทึกบัญชี การที่
อาจารยนําการปฏิบัติงานดานคอมพิวเตอรมาชวยในการสอน ทําใหวิชาบัญชี นาสนใจยิ่งขึ้น และทําใหมองเห็น
ความเชื่อมโยงระหวางหลักการบัญชีและการนําคอมพิวเตอรมาประยุกตใช การมอบหมายงานเกมสบัญชีเปน
การเปดโอกาสใหนักศึกษาไดคนควาหาความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทํางานระบบคอมพิวเตอร การฝกการทํางาน
เปนทีม การวางแผนงาน การเสาะแสวงหาความรูเพิ่มเติมเชนจากการสอบถามอาจารย การสอบถามเพื่อน การ
หาความรูจากระบบอินเตอรเน็ต เปนตน 

สําหรับปญหาจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษายังไมสามารถใชโปรแกรมเชื่อมโยงการทํางาน
ระบบบัญชี เพื่อใหรายการบัญชีที่บันทึกในสมุดรายวันทั่วไป เชื่อมโยงไปสูสมุดบัญชีแยกประเภท และจัดทํางบ
การเงินได เนื่องจากนักศึกษายังไมไดเรียนเกี่ยวกับโปรแกรมสําเร็จรูปบางตัว เชน ไมโครซอฟทเอ็กเซล หรือ 
ไมโครซอฟทแอกเซส  ซึ่งถาหากนักศึกษาไดเรียนหรือมีพื้นฐานมากอนแลวก็จะสามารถมอบหมายโครงงานที่
เกี่ยวกับการเชื่อมโยงหลักการบัญชีได ขอแนะนําจากงานวิจัยนี้คือ การศึกษาในครั้งตอไป ควรศึกษาเกี่ยวกับ
การนําโปรแกรมสําเร็จรูป เชนโปรแกรม ไมโครซอฟทเอ็กเซล หรือ ไมโครซอฟทแอกเซสมาประยุกตใชในการ
เรียนการสอนวิชาบัญชี 1 ตอไป 

                                                 
* อาจารย วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา   (ไดรับทุนสนับสนุนงานวิจัย                
  จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  งบประมาณเงินแผนดิน ประจําป 2551) 
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Abstract 

The objectives of this research were firstly, to create knowledge management of accounting 1 
and the information system. Secondly, it was to transfer the basis accounting knowledge from the lecturer 
to students. This research encouraged the business information system students to be interested in 
accounting 1.  

The results showed that the students gave their opinions that the accounting was not difficult if 
they could understand its rules. Using computer in accounting course encouraged them to be interested 
in accounting lessons. They could understand the relation between using computer and accounting 
principles. The students enjoyed themselves when they created accounting games. Furthermore, they 
learned how to plan the project and have to work in a team. They acquired other information system 
knowledge and accounting by several information resources, for example, searching it on the Internet, 
discussing it with their friends and with the computer information lecturers.  

The problem of this research was the students could not use Microsoft Excel or Microsoft Access 
to connect accounting items in journal accounting to general ledger and close accounting to make 
financial reports. But they could understand how to relate accounting information by using manual. If they 
had enough time to study in depth in computer program, they could have completed the project to relate 
accounting information system by using computer programs. Another opinion for the next research was a 
study of using computer program, for example, Microsoft Excel and Microsoft Access to apply for 
teaching in accounting courses. 
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ปจจัยที่มีผลตอการจัดทําบัญชีของกจิการที่ไมใชนติิบุคคลในอําเภอเมืองเชยีงใหม 
Factors Affecting Accounting Implementation of Non-Juristic Entities  

in Amphoe Muang Chiang Mai 
สุวรรณา เลาหะวิสุทธิ*์  และคณะ** 

   
บทคัดยอ 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาลักษณะการจัดทําบัญชี   ปจจัยที่มีผลตอการจัดทําบัญชี รวมทั้ง
ปญหาและอุปสรรคตางๆ ในการจัดทําบัญชีของกิจการที่ไมใชนิติบุคคลในอําเภอเมืองเชียงใหม 

ผลการศึกษาดวยแบบสอบถามจํานวน 100 ราย พบวา กิจการที่ใหความสําคัญกับการจัดทําบัญชี
สวนใหญเปนกิจการที่มีผูประกอบการที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกวา และเปนผูประกอบการจด
ทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม สวนผลการศึกษาดวยการสัมภาษณกลุมตัวอยางจากกิจการที่มีการจัดทําบัญชีจํานวน 
35 ราย พบวาลักษณะการจัดทําบัญชีสวนใหญเปนบัญชีรายรับและรายจาย  ทั้งนี้ปจจัยดานผูประกอบการที่
สําคัญที่สุดที่ทําใหกิจการมีการจัดทําบัญชี ไดแก ผูประกอบการตองการทราบขอมูลการดําเนินงานของกิจการ 
และผูประกอบการเห็นความสําคัญของประโยชนของการจัดทําบัญชี     สวนปจจัยดานสถานประกอบการ ไดแก 
กิจการมีความจําเปนตองใชขอมูลการจัดทําบัญชีเพื่อใชหลักฐานประกอบการการเสียภาษี ซ่ึงปญหาและ
อุปสรรคในการจัดทําบัญชีของกิจการที่ไมใชนิติบุคคล ที่สําคัญไดแก  ปญหาเกี่ยวกับดานคาใชจายและเวลาใน
การจัดทําบัญชี      ปญหาดานความรูความเขาใจตอหลักเกณฑที่ถูกตองในการจัดทําบัญชี      รวมทั้งปญหา
ความถูกตองและความครบถวนของการจัดทําบัญชี   

                                                 
*  รองศาสตราจารย  ภาควิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
** อาจารยเอื้อบุญ เอกะสิงห,   อาจารย ดร.มนทิพย ต้ังเอกจิต, อาจารย ปติมา ดิศกุลเนติวิทย   และอาจารยวนิสรา สุวรรณมงคล     
   ภาควิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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Abstract 

The objective of this study was to examine accounting procedures, factors affecting, 
problems and obstacles in accounting implementation among non-juristic entities in Amphoe Muang 
Chiang Mai.  

The result of this study, using 100 questionnaires, found that the entities which give priority 
to bookkeeping mostly were operated by entrepreneurs with undergraduate or higher degree and 
were value added tax registrants. Further interviews of 35 sample group of entities that recorded 
accounting transactions revealed that the accounting report they did were mostly income and 
expense statements. As far as the entrepreneurs were concerned, the most important factor was the 
fact they wanted to know their operating performance and they also saw the benefit of bookkeeping. 
As far as entities were concerned, they needed accounting information for tax payment. Their 
important problems and obstacles were high expenses and too much time needed to maintain 
accounting records, inaccurate knowledge and understanding in accounting basis as well as the 
inaccuracy and incompleteness of accounting implementation. 
 


